
 

 

1 

وزارة التعلين العايل 
جاهعة أم القرى 

كلية الدعوة وأصول الدين 
 قسن العقيدة

العبَات اليكلية 

ملدالفي أٍل الصية واجلناعة 

يف مصأليت اإلمامة والصخابة 
ونقدًا عرضًا 

 

 حبث مقدم لهيل درجة الدكتوراة يف العقيدة
إعداد الطالب 

أمحد بو سعيد بو مسفر القحطاني 
 

إشراف 
أمحد السيد رمضاى / د.أ

 

 (م2008هـ ـ 1429)



 

 

2 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

ملدص الرشالة 

: يدور هذا افٌحٌ حقل ثالثي حموور

ظرض مقجز دذهى أهؾ افًـي واجلامظي ذم مًلفتل اإلمومي : ادحقر األول

. وافصحوبي ثؿ يتٌعف ظرض دذهى ادخوفػغ ذم هوتغ ادًلفتغ

حك أدفي ادخوفػغ وصٌفوهتؿ ذم اإلمومي وضريؼي اشتدالهلؿ هبو، ثؿ : ادحقر افثوين

دراشي هذه األدفي وكؼدهو وتػـقد صٌفوهتو ادخوفػي ألهؾ افًـي واجلامظي، ومـ أبرز تؾؽ 

بلن اإلمومي رــ مـ أرـون افديـ ومـصى إهلل ـوفـٌقة، ال تؽقن إال : ادًوئؾ ؿقهلؿ

. بوفـص وافتعقغ، وافؼقل بعصؿي األئؿي

 ودراشي حك أدفي ادخوفػغ وصٌفوهتؿ حقل صحوبي رشقل اهلل : ادحقر افثوفٌ

. هذه األدفي وكؼدهو

وجعؾً ذم هنويي هذا افٌحٌ خومتي، شجؾً ؾقفو أهؿ افـتوئٍ وافتقصقوت وـون مـ 

: أهؿ افـتوئٍ أن افشٌف افتل ذـرهو ادخوفػقن ال تعدو أحد أمريـ

إمو أن تؽقن ؽر ثوبتي ؾال حجي هبو، وإمو أن تؽقن صحقحي وفؽـفو ال تدل ظذ مو 

. ذهى إفقف ادخوفػقن، بؾ هل دافي ظذ صحي مذهى أهؾ افًـي واجلامظي

االهتامم بوجلوكى اآلخر هلذا افٌحٌ، وهق دراشي افشٌف : وأمو افتقصقوت ؾلمهفو

 .افعؼؾقي دخوفػل أهؾ افًـي واجلامظي ذم هوتغ ادًلفتغ

وصذ اهلل ظذ كٌقـو حمؿد وظذ آفف وصحٌف وشؾؿ 

افىافب      ادؼف       

أمحد افسٔد رموان   أمحد بـ شًٔد مسٍر افَحىاين . د.  أ
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Abstract 
This research is about three points :  

First : briefly presenting the belief of Ahl-Al-soonah of the issyes of Al-

emamah and the prophets friends . Then followed by presenting the 

opposer's belief of these two issyes .  

Second : limiting the evidences of the opposers of AL-emamah and 

studying these evidences and criticizing and disapproving them .  

One of the issyes that they believe in is that Al-emamah is essential pillar 

of islam and it's from allah gyst like prophecy .  

Third : limiting the evidences against the prophets friends studying these 

evidences and criticizing them .  

I have made a conclusion at the end of the research that has the most 

important results and recommendations .  

Pease and blessing from Allah upon our prophet Mohammed , his 

family and companions .  

 

     The researcher       Supervised by 

Ahmad Said Al-Qhtani    Ph.Dr. Ahmad Al-Saied Ramadan      
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ة ــدوـــمل

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت 

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومٝمق اعمٝمتدي، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ 

. ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف 

ٱ  ٻ  ژ ()ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ   () ژٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

. ()ژھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴ ﮵   ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  

..              أُم٤م سمٕمد

وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد أٟمٕمؿ قمغم هذه إُم٦م سمٜمٕمؿ قمٔمٞمٛم٦م، وُمـ هذه اًمٜمٕمؿ إيمامل اهلل هل٤م 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ژ : اًمديـ وإمت٤مُمف، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 واعم١مُمٜملم أٟمف أيمٛمؾ هلؿ أظمؼم اهلل ٟمٌٞمف »:  () ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس()ژ  ڍ  ڌ  ڌ

 وضم٤مء هيقدي إمم قمٛمر سمـ ().شاايامن ومال  ت٤مضمقن إمم زي٤مدة أسمدًا، وىمد أمتف اهلل ومال يٜم٘مّمف أسمداً 

آي٦م ذم يمت٤مسمٙمؿ شم٘مرؤوهن٤م ًمق قمٚمٞمٜم٤م ٟمزًم٧م ُمٕمنم اًمٞمٝمقد ٓختذٟم٤م ذًمؽ اًمٞمقم »:  وم٘م٤ملاخلٓم٤مب 

                                   

 (.102)ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م رىمؿ   ()

 (.1)ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م رىمؿ   ()

 (.71-70)ؾمقرة إطمزاب آي٦م رىمؿ   ()

 (3)ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م رىمؿ   ()

 إُم٤مم اًمتٗمًػم، دقم٤م ،، احلؼمقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل، أسمق اًمٕم٤ٌمس اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل   ()

 (.4/121)ااص٤مسم٦م . هـ68، شمقذم ؾمٜم٦م شافِٓؿ ؾَٓف يف افديـ وظِّف افتٖويؾ»:  سم٘مقًمفًمف اًمٜمٌل 

 (.8/80)شمٗمًػم اًمٓمؼمي   ()
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اًمٞمقم أيمٛمٚم٧م ًمٙمؿ ديٜمٙمؿ وأمتٛم٧م قمٚمٞمٙمؿ ٟمٕمٛمتل وروٞم٧م ًمٙمؿ : أي آي٦م؟ ىم٤مل: ىم٤مل! قمٞمداً 

، وهق ىم٤مئؿ ىمد قمرومٜم٤م ذًمؽ اًمٞمقم واعمٙم٤من اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف قمغم اًمٜمٌل : ااؾمالم ديٜم٤ًم، ىم٤مل قمٛمر

 ()شسمٕمروم٦م يقم اجلٛمٕم٦م

 إٓ وىمد سمٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م، وأدى إُم٤مٟم٦م، وأىم٤مم احلج٦م، وىمد صح قمٜمف وُم٤م ىمٌض رؾمقل اهلل 

ومٙمؾ ُم٤م ()شؿد ترـتُؿ ظذ افبٔواء فِٔٓا ـْٓارها ال يزيغ ظْٓا بًدي إال هافؽ»:  أٟمف ىم٤مل 

ڦ   ژ : ىم٤مل شمٕم٤ممم ت٤مج إًمٞمف اًمٜم٤مس ذم ديٜمٝمؿ ومٝمق ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وذم ؾمٜم٦م رؾمقًمف 

  () ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

ٟمزًمٜم٤م قمٚمٞمؽ ي٤م حمٛمد هذا اًم٘مرآن سمٞم٤مٟم٤ًم ًمٙمؾ ُم٤م »:  ذم شمٗمًػم أي٦م()ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي

 ()شسم٤مًمٜم٤مس إًمٞمف احل٤مضم٦م ُمـ ُمٕمروم٦م احلالل واحلرام واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب

! ىمد قمٚمٛمٙمؿ ٟمٌٞمٙمؿ يمؾ رء طمتك اخلراءة»:  وىم٤مًمقا ًمف()وعم٤م ضم٤مء اًمٞمٝمقد ًمًٚمامن اًمٗم٤مرد

 ()شأضمؾ، ًم٘مد هن٤مٟم٤م أن ٟمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م سمٖم٤مئط أو سمقل: ىم٤مل

                                   

 (.3017: )، وُمًٚمؿ ح(43: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()

 وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضم٦م (43):  ذم اعم٘مدُم٦م حه واسمـ ُم٤مج،(17182:)أظمرضمف ااُم٤مم أمحد ح  ()

(1/13( )41). 

 (.89)ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م رىمؿ   ()

حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم، ُمـ أهؾ آُمؾ ـمؼمؾمت٤من، ااُم٤مم اًمٕمٚمؿ اعمجتٝمد، قم٤ممل اًمٕمٍم، اًمٓمؼمي، ص٤مطم٥م   ()

، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (128-3/120)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل : هـ، اٟمٔمر310اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٌديٕم٦م، شمقذم ؾمٜم٦م 

(11/145 ،147.) 

 (.14/161)شمٗمًػم ااُم٤مم اًمٓمؼمي   ()

ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد، أسمق قمٌد اهلل وي٘م٤مل ًمف ؾمٚمامن اخلػم، أصٚمف ُمـ أصٌٝم٤من، وىمٞمؾ ُمـ راُمٝمرُمز، أول ُمِم٤مهده   ()

 (.3/118)، ااص٤مسم٦م ٓسمـ طمجر (2/634)آؾمتٞمٕم٤مب ٓسمـ قمٌد اًمؼم : هـ، اٟمٔمر34اخلٜمدق، ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 (.75: )أظمرضمف ُمًٚمؿ ح  ()



 

 

7 

وىمد شمْم٤مومرت إدًم٦م قمغم وضمقب ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واحل٨م قمٚمٞمٝمام واًمتحذير ُمـ 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ : خم٤مًمٗمتٝمام وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ژۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
 وىمقًمف قمز وضمؾ ُمتققمدًا ُمـ ظم٤مًمػ ()

 وىمقًمف () ژڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ژ : أُمره

 ()ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہژ : شمٕم٤ممم آُمرًا سم٤مشم٤ٌمع ٟمٌٞمف

وىمد ذيمر اهلل ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل واشم٤ٌمقمف ذم ٟمحق ُمـ أرسمٕملم »():ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

  ()شأرسمٕملم ُمقوٕم٤ًم ُمـ اًم٘مرآن

دظقين ما ترـتُؿ، إٕام هِؽ مـ : »وأُم٤م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ذًمؽ ومٙمثػمة، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف 

ـان ؿبُِؿ بسٗاهلؿ واختالؾٓؿ ظذ إٔبٔائٓؿ، ؾ٘ذا هنٔتُؿ ظـ رء ؾاجتْبقه، وإذا أمرتُؿ بٖمر 

إٕام مثع ومثؾ ما بًثْل اهلل بف ـّثؾ رجؾ أتك ؿقمًا : » وىمقًمف ()شتقا مْف ما اشتىًتؿأف

يا ؿقم، إين رأيت اجلٔش بًْٔل، وإين إٔا افْذير افًريان، ؾافْجاء، ؾٖضاظف ضائٍة مـ ؿقمف : ؾَال

ؾٖدجلقا، ؾإىَِقا ظذ مِٓٓؿ ؾْجقا، وـذبت ضائٍة مْٓؿ ؾٖصبحقا مُاهنؿ، ؾهبحٓؿ اجلٔش 

ؾٖهُِٓؿ واجتاحٓؿ، ؾذفؽ مثؾ مـ أضاظْل ؾاتبع ما جئت بف، ومثؾ مـ ظهاين وـذب بام 

                                   

 (.55: )ؾمقرة اًمزُمر آي٦م رىمؿ  ()

 (.63: )ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م رىمؿ  ()

 (.7: )ؾمقرة احلنم آي٦م رىمؿ  ()

أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ؿمٞمخ ااؾمالم، أسمق اًمٕم٤ٌمس، شمّمدى ٕهؾ اًمٌدع واعمٚمؾ اًم٤ٌمـمٚم٦م   ()

 (.49/92)، شم٤مريخ ااؾمالم (6/80)ؿمذرات اًمذه٥م : اٟمٔمر. هـ728شمقذم ؾمٜم٦م . ويم٤من إُم٤مم قمٍمه

 (.1/4)جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ()

 (.1337: )وُمًٚمؿ ح (7288:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()
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  ()شجئت بف مـ احلؼ

 ُٕمر اهلل ورؾمقًمف واقمتّمٛمقا سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف وىمد اُمتثؾ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 صمؿ طمدث ُم٤م طمدث ُمـ اًمٗمتـ وشمٗمرىم٧م إُم٦م ويمثر آظمتالف وفمٝمر أهؾ إهقاء اًمذيـ ،

. هجروا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وىمدُمقا أهقاءهؿ، واقمتٛمدوا قمغم آرائٝمؿ

ؾمٛمل أهؾ اًمٌدع أهؾ إهقاء : ٕهنؿ اشمٌٕمقا أهقاءهؿ، ومٚمؿ ي٠مظمذوا »: ()ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل

إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُم٠مظمذ آومت٘م٤مر إًمٞمٝم٤م، واًمتٕمقيؾ قمٚمٞمٝم٤م، طمتك يّمدروا قمٜمٝم٤م، سمؾ ىمدُمقا أهقاءهؿ 

 ()شواقمتٛمدوا قمغم آرائٝمؿ، صمؿ ضمٕمٚمقا إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمٜمٔمقرًا ومٞمٝم٤م ُمـ وراء ذًمؽ

يمؾ ومريؼ ُمـ أرسم٤مب اًمٌدع يٕمرض اًمٜمّمقص قمغم سمدقمتف، وُم٤م »: ()وي٘مقل اسمـ أيب اًمٕمز

إٟمف ُمتِم٤مسمف، صمؿ رده : إٟمف حمٙمؿ وىمٌٚمف واطمت٩م سمف، وُم٤م ظم٤مًمٗمف، ىم٤مل: فمٜمف ُمٕم٘مقًٓ، ومام واوم٘مف ىم٤مل

 ()شوؾمٛمك رده شمٗمقيْم٤ًم، أو طمرومف، وؾمٛمك حتريٗمف شم٠موياًل، ومٚمذًمؽ اؿمتد إٟمٙم٤مر أهؾ اًمًٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ

.  وأصٌح اقمتامد ه١مٓء قمغم أراء وإهقاء  ٓ قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م()شقمٚمٞمٝمؿ

وىمد طم٤مول أهؾ اًمٌدع وإهقاء أن يًتدًمقا قمغم سمدقمٝمؿ ًمٞمٚمًٌقا احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ ويْمٚمقا 

اًمٜم٤مس قمـ اهلدى، وًمٙمـ اهلل اًمذي شمٙمٗمؾ سمحٗمظ ديٜمف ىمٞمض هلؿ ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ يرد أسم٤مـمٞمٚمٝمؿ 

. ويٗمٜمد ؿمٌٝمٝمؿ، ويٌلم أن ُم٤م ذيمروه ُمـ إدًم٦م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ٓ هلؿ

                                   

 (.2283:)وُمًٚمؿ  ح (6483: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()

إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٖمرٟم٤مـمل اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌل، أسمق إؾمح٤مق، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف آقمتّم٤مم، شمقذم ؾمٜم٦م   ()

 (.1/191)ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس ًمٚمٙمت٤مين  (231)ؿمجرة اًمٜمقر اًمزيمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اعم٤مًمٙمٞم٦م ص : هـ، اٟمٔمر790

 (.1/420)آقمتّم٤مم   ()

ًمديـ اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل احلٜمٗمل، ًمف ذح قمغم يمت٤مب اًمٓمح٤موي ذم اقمكم سمـ قمكم سمـ حمٛمد أسمق احلًـ صدر   ()

، إٟم٤ٌمء اًمٖمٛمر سم٠مسمٜم٤مء اًمٕمٛمر ٓسمـ طمجر 6/326ؿمذرات اًمذه٥م : هـ، اٟمٔمر792اًمٕم٘مٞمدة، شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.2/95)اًمٕمً٘مالين

 (.351)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م   ()
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وهٙمذا أهؾ اًمٌدع ٓ يٙم٤مدون  تجقن سمحج٦م ؾمٛمٕمٞم٦م وٓ »-: رمحف اهلل–ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 ومٙمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يًتدل سمف ُمٌتدع قمغم ()شقم٘مٚمٞم٦م إٓ وهل قمٜمد اًمت٠مُمؾ طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ٓ هلؿ

سمدقمتف وم٢من هذا اًمٜمص يٙمقن قمٚمٞمف طمج٦م ذم ىمقًمف إذ إن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ٓ شمدل قمغم اًم٤ٌمـمؾ 

. ىمٓمٕم٤مً 

وًمٕمٚمٜم٤م ذم هذا اًمزُم٤من اًمذي ومتح٧م ومٞمف أسمقاب اًمٗمتـ وشمٕمددت ومٞمف ُمٜم٤مسمر أهؾ اًمْمالل 

واًمتٌس ومٞمف احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ قمٜمد سمٕمض اعمًٚمٛملم ٕؿمد طم٤مضم٦م ًمٌٞم٤من احلؼ ويمِمػ اًمْمالل وقمقره 

. ًمٚمٜم٤مس

وسمٗمْمؾ اهلل قمز وضمؾ وشمقومٞم٘مف قمٚمٛم٧م سم٠من هٜم٤مك ُمنموقم٤ًم قمٔمٞماًم شمٌٜم٤مه ىمًؿ اًمٕم٘مٞمدة سمج٤مُمٕم٦م 

أم اًم٘مرى وهق دراؾم٦م اًمِمٌف اًمٜم٘مٚمٞم٦م عمخ٤مًمٗمل أهؾ اًمًٜم٦م ذم ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة  ومرهم٧ٌم أن أؾم٤مهؿ ذم 

هذا اًمٕمٛمؾ اعم٤ٌمرك، وىمد وىمع اظمتٞم٤مري قمغم دراؾم٦م ؿمٌف اعمخ٤مًمٗملم ذم ُم٠ًمًمتل ااُم٤مُم٦م واًمّمح٤مسم٦م 

: ًمألؾم٤ٌمب أشمٞم٦م

: أشباب اختيار املوضوع

 ًٓ أن ُمقوقع ااُم٤مُم٦م ُمـ أهؿ إُمقر وأظمٓمره٤م ومٝمل احل٤مرس هلذا اًمديـ وهل٤م : أو

اًمٞمد اًمٓمقمم ذم ٟمنم اًمديـ واًمذود قمـ مح٤مه ُمـ قم٨ٌم اًمٕم٤مسمثلم، وىمد شمٗمٓمـ أقمداء ااؾمالم 

ًمذًمؽ: ومح٤موًمقا إصم٤مرة اًمِمٌف طمقهل٤م ومتٗمرىم٧م إُم٦م، ودب ومٞمٝم٤م اخلالف واًمٜمزاع، يمام أن ُم٠ًمًم٦م 

اًمّمح٤مسم٦م واًمدوم٤مع قمٜمٝمؿ ُمـ اعم٤ًمئؾ اعمٝمٛم٦م ذم هذا اًمديـ، طمٞم٨م اظمت٤مرهؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف 

وٟمٍمة ديٜمف، وهؿ اًمذيـ ٟم٘مٚمقا ًمٜم٤م هذا اًمديـ وٟمنموه ذم إرض، وم٤مًمتِمٙمٞمؽ ومٞمٝمؿ واًمٓمٕمـ هبؿ 

 .ـمٕمـ ذم اًمديـ اًمذي ٟم٘مٚمقه

أن يمؾ ـم٤مئٗم٦م شمدقمل أهن٤م قمغم احلؼ، وأهن٤م ُمًتٜمدة ذم أىمقاهل٤م ًمٜمّمقص اًمقطمل، : صم٤مٟمًٞم٤م

وىمد أدى ذًمؽ ًمٚمتٖمرير سمٌٕمض ُمـ مل يٕمرف اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ويٗمٝمٛمٝم٤م وم٤مًمتٌس قمٜمده احلؼ 

                                   

 (.6/254)جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ()
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سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وهلذا يم٤من ًمزاُم٤ًم قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ يمِمػ طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمٓمقائػ وشمٗمٜمٞمد ُمزاقمٛمٝم٤م ودطمض 

 .ؿمٌٝم٤مهت٤م وإفمٝم٤مر احلؼ اًمذي ضم٤مءت سمف ٟمّمقص اًمنمع

أن ردود ِأهؾ اًمًٜم٦م قمغم اعمخ٤مًمٗملم ذم ه٤مشملم اعم٠ًمًمتلم ُمتٗمرىم٦م ذم صمٜم٤مي٤م اًمٙمت٥م : صم٤مًمًث٤م 

 .ومرأي٧م أن أمجٕمٝم٤م ذم هذا اًمٌح٨م ًمٞمتٞمن ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م

اًمٜمقاىمض »وٟمٔمرًا ٕن رؾم٤مًمتل ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم يم٤مٟم٧م حت٘مٞمؼ يمت٤مب : راسمًٕم٤م

 واًمذي حتدث ومٞمف قمـ ُمذه٥م اًمراومْم٦م ورد () عمٕملم اًمديـ ُمرزا خمدومشًمٔمٝمقر اًمرواومض

 .قمٚمٞمٝمؿ وم٠مردت أن أؾمػم ذم هذا آدم٤مه طمتك أيمقن أيمثر ختّمّم٤مَ ً ذم هذا اعمج٤مل

: الصعوبات اليت واجَت الباحح

ًم٘مد يم٤مٟم٧م أومم اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل واضمٝمتٜمل ذم هذا اًمٌح٨م سمٞم٤من اعم٘مّمقد سم٤مًمِمٌف :أوًٓ 

. اًمٜم٘مٚمٞم٦م، ويمذًمؽ حتديد اعمخ٤مًمٗملم ٕهؾ اًمًٜم٦م ذم ُم٠ًمًمتل ااُم٤مُم٦م واًمّمح٤مسم٦م

. ()آًمت٤ٌمس: سم٤مًمْمؿ وهلمجع ؿُمٌٝم٦م، : اًمِمٌٝم٤متف

ٟم٦ًٌم إمم اًمٜم٘مؾ وهق ُم٤م ٟم٘مؾ ًمٜم٤م ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م، ويٙمقن اعمٕمٜمك ُمـ اضمتامع : واًمٜم٘مٚمٞم٦م

.  اعمخ٤مًمٗملم ُمـ اًم٘مرآن أو احلدي٨م اًمٜمٌقيؿمٌف: اًمٙمٚمٛمتلم

:  ٕن اًمٜم٘مؾ قمغم ىمًٛملم: ُم٤م اٟم٘مدح ذم ذهـ اعمخ٤مًمػ ذمواًمِمٌٝم٦م ًمٞم٧ًم ذم اًمٜم٘مؾ إن صح، وإٟمام هل

ُم٤م يم٤من صم٤مسمت٤ًم صحٞمح٤ًم وهذا ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ؿمٌٝم٦م، وإن أؿمٙمؾ ومٝمٛمف قمغم سمٕمض : إول

اًمٕم٘مقل، وإٟمام يًٛمك ُمتِم٤مهب٤ًم يمام ؾمامه اهلل، وااؿمٙم٤مل ومٞمف ًمٞمس ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمص وإٟمام ذم ومٝمؿ 

واعمتِم٤مسمف اعمذيمقر اًمذي يم٤من ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م ٓ يدل »: اعمخ٤مـم٥م سم٤مًمٜمص، وهلذا ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

                                   

ًمػ أ يم٤من راومْمٞم٤ًم صمؿ اٟمت٘مؾ عمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ويُمٕملم اًمديـ سمـ أذف اًمِمٝمػم سمٛمػمزا خمدوم احلًٜمل اًمنميػ  ()

 (.33)اًمدوًم٦م اًمّمٗمقي٦م ًمٚمخقزم . هـ995شمقذم ؾمٜم٦م ش اًمٜمقاىمض ًمٔمٝمقر اًمرواومض»يمت٤مسمف 

 .(2/1638)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط : اٟمٔمر(  )
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 ()شفم٤مهره قمغم ُمٕمٜمك وم٤مؾمد، وإٟمام اخلٓم٠م ذم ومٝمؿ اًم٤ًمُمع

ُم٤ممل يٙمـ صم٤مسمت٤ًم وهذا يٙمٗمل ذم سمٓمالٟمف قمدم صمٌقشمف وصحتف، وًمٕمؾ اًمٜم٤مفمر ذم هذه اًمِمٌف : اًمث٤مين

جيد صٕمقسم٦م ذم ومّمؾ اًمِمٌٝم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م قمـ اًمٕم٘مٚمٞم٦م ُٓمتزاج اًمِمٌف سمٌٕمْمٝم٤م، ومٌٕمض اًمِمٌف أضمده٤م 

 ضمٕمٚمقا اًمٕم٘مؾ أصاًل صمؿ ٟمٔمروا ىمدقم٘مٚمٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ذات ُمًتٜمد ٟم٘مكم صمؿ أن أصح٤مب هذه اًمِمٌف 

. ًمٜمّمقص اًمنميٕم٦م حم٤موًملم آؾمتدٓل هب٤م قمغم ُم٤م يذهٌقن إًمٞمف

 وًمٙمـ هذا اًمٌح٨م ىمٍمه٤م قمغم خم٤مًمٗمل أهؾ اًمًٜم٦م :ومٝمل يمٚمٛم٦م قم٤مُم٦م: أُم٤م يمٚمٛم٦م اعمخ٤مًمٗملم

. واجلامقم٦م ذم ُم٠ًمًمتل ااُم٤مُم٦م واًمّمح٤مسم٦م

وُمـ ظمالل اًمٌح٨م وآـمالع شمٌلم زم أن خم٤مًمٗمل أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اًمٗمرق اعمٜمت٦ًٌم إمم ااؾمالم 

: ذم ُم٠ًمًمتل ااُم٤مُم٦م واًمّمح٤مسم٦م هؿ اًمٗمرق أشمٞم٦م

. ()واًمزيدي٦مـ .   ()اخلقارجـ 

                                   

 (.17/401)جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ()

وهؿ اًمذيـ ظمرضمقا قمغم قمكم قمٜمد ىمٌقًمف اًمتحٙمٞمؿ ويمٗمروه، وـمٚمٌقا شمقسمتف صمؿ ىمتٚمقا قمٌد اهلل سمـ ظم٤ٌمب وىمٓمٕمقا   ()

 ُمـ م ذم ُمٕمريم٦م اًمٜمٝمروان، ويمؾ ـم٤مئٗم٦م قمٛمٚم٧م ُمثؾ قمٛمٚمٝمؿ واقمت٘مدت ُمثؾ قم٘مٞمدهتؿ ومفاًمٓمريؼ وم٘م٤مشمٚمٝمؿ قمكم 

مل خيتٚمػ اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديث٤ًم أن اخلقارج ىمقم ؾمقء قمّم٤مة هلل شمٕم٤ممم »: اخلقارج، وي٘مقل أضمري رمحف اهلل

ويًٛمقن  (1/325)اًمنميٕم٦م ش  وإن صٚمقا وص٤مُمقا واضمتٝمدوا ذم اًمٕم٤ٌمدة ومٚمٞمس ذًمؽ سمٜم٤مومع هلؿوًمرؾمقًمف 

وىمد قمرومٝمؿ ؿمٞمخ  (73)اًمٗمرق سملم اًمٗمرق:اٟمٔمر. اًمٜمقاص٥م ٕهنؿ ٟم٤مصٌقا قمٚمٞم٤ًم اًمٕمداء وهمٚمقا ذم سمٖمْمف ويمٗمروه

 (.3/154)اًمٗمت٤موى ش هؿ اًمذيـ يٌٖمْمقن أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل سم٤مًم٘مقل واًمٕمٛمؾ»: ااؾمالم سم٘مقًمف

أشم٤ٌمع زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم وىمد ؾم٤مىمقا ااُم٤مُم٦م ذم أوٓد وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، ومل جيقزوا صمٌقت ااُم٤مُم٦م ذم   ()

همػمهؿ، وهؿ قمدة ومرق، جيٛمٕمٝم٤م اًم٘مقل سم٢مُم٤مُم٦م زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم ذم أي٤مم ظمروضمف ذم زُم٤من هِم٤مم سمـ 

، وُمٜمٝم٤م اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م وىمد زقمٛمقا أن اًمّمح٤مسم٦م يمٗمروا سمؽميمٝمؿ سمٞمٕم٦م قمكم : قمٌداعمٚمؽ، وُمـ هذه اًمٗمرق اجل٤مرودي٦م

واًمذيـ أصمٌتقا إُم٤مُم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر ُمع اقمت٘م٤مدهؿ أن قمٚمٞم٤ًم أومْمؾ ُمٜمٝمام : ًم٘مقهلؿ سمجقاز إُم٤مُم٦م : أو اجلريري٦م

وىمقهلؿ ذم ااُم٤مُم٦م يم٘مقل اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م إٓ أهنؿ شمقىمٗمقا ذم أُمر قمثامن، أهق ُم١مُمـ أم يم٤مومر؟ : اًمٌؽمي٦م: اعمٗمْمقل، وُمٜمٝم٤م

اًمٜمٕمٞمٛمٞم٦م، : وىمد ذيمر إؿمٕمري ومرىم٤ًم أظمرى ًمٚمزيدي٦م ُمثؾ. (1/154)واعمٚمؾ واًمٜمحؾ  (22ص )اًمٗمرق سملم اًمٗمرق 

= 
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. () قمنمي٦مى واًمراومْم٦م آصمــ.   ()واعمٕمتزًم٦مـ 

 () وااؾمامقمٞمٚمٞم٦مـ

                                   

 (.1/145)ُم٘م٤مٓت ااؾمالُمٞملم : اٟمٔمر. واًمٞمٕم٘مقسمٞم٦م=

 (هـ131)هل إطمدى اًمٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م اًمتل فمٝمرت ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مين قمغم يد واصؾ سمـ قمٓم٤مء ت: اعمٕمتزًم٦م  ()

ًمٞمس سمٛم١مُمـ : واًمذي يم٤من شمٚمٛمٞمذًا ًمٚمحًـ اًمٌٍمي صمؿ اقمتزًمف وأطمدث ىمقًٓ ضمديدًا ذم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة، وم٘م٤مل

ؾمٛمقا ُمٕمتزًم٦م ٕن احلًـ اًمٌٍمي ُمر هبؿ، : وًمٞمس سمٙم٤مومر سمؾ هق سمٛمٜمزًم٦م سملم ُمٜمزًمتلم، وم٤مقمتزًمف اعمًٚمٛمقن وىمٞمؾ

: ه١مٓء ُمٕمتزًم٦م ويًٛمقن أيْم٤ًم سم٤مًم٘مدري٦م ًمٜمٗمٞمٝمؿ اًم٘مدر، وُمذهٌٝمؿ ذم آقمت٘م٤مد ي٘مقم قمغم مخ٦ًم أصقل: وم٘م٤مل

 وإٟمٗم٤مذ اًمققمٞمد، واعمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وىمد ذح هذه ، واًمٕمدل،اًمتقطمٞمد

إصقل ذم يمت٤مب ُمًت٘مؾ ؿمٞمخٝمؿ اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر، ومم٤م اؿمتٝمر قمٜمٝمؿ ُمـ اعم٘م٤مٓت اًمٗم٤مؾمدة، ٟمٗمٞمٝمؿ ًمّمٗم٤مت 

ُم٘م٤مٓت ااؾمالُمٞملم : اٟمٔمر. اهلل شمٕم٤ممم، واًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن، وىمد اٟم٘مًٛم٧م اعمٕمتزًم٦م إمم أيمثر ُمـ قمنميـ ومرىم٦م

 (.114)واًمٗمرق سملم اًمٗمرق  (1/43)واعمٚمؾ واًمٜمحؾ  (1/235)

، ويًٌقهنؿ ون ُمـ أصح٤مب حمٛمد رؾمقل اهلل ؤهؿ اًمذيـ يتؼم»: :  سم٘مقًمفقمرومٝمؿ ااُم٤مم أمحد:  إصمٜمك قمنمي٦ماًمراومْم٦م(  )

، (1/33)أيب يٕمغمسمـ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓش قمكم وقمامر واعم٘مداد وؾمٚمامن: ويٙمٗمرون إُم٦م إٓ أرسمٕم٦مويٜمت٘مّمقهنؿ 

احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م ش هؿ اًمذيـ يِمتٛمقن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام»: وىم٤مل ىمّقام اًمًٜم٦م إصٌٝم٤مين

، وأُم٤م ؾم٥ٌم شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤مًمراومْم٦م ومألهنؿ رومْمقا زيد سمـ قمكم قمٜمدُم٤م أرادوا ُمٜمف أن يتؼمأ ُمـ أيب سمٙمر (2/478)

ًمٗمظ اًمراومْم٦م إٟمام فمٝمر عم٤م رومْمقا زيد سمـ قمكم سمـ »: سمـ شمٞمٛمٞم٦ماوقمٛمر ومٚمؿ يٗمٕمؾ ومؽميمقه، ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم 

وأُم٤م ؾم٥ٌم شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤مٓصمٜمل قمنمي٦م ومألهنؿ ي٘مقًمقن سم٢مُم٤مُم٦م اصمٜمل قمنم إُم٤مُم٤ًم ُمـ  (1/34)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ش يـاحلس

، وأُم٤م ُمٌدأ فمٝمقر هذه اًمٗمرىم٦م وم٘مد ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ُمٌدأ اًمرومض إٟمام يم٤من ُمـ ٟمًؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

اًمزٟمديؼ قمٌد اهلل سمـ ؾم٠ٌم وم٢مٟمف أفمٝمر ااؾمالم وأسمٓمـ اًمٞمٝمقدي٦م، وـمٚم٥م أن يٖمػم ااؾمالم يمام ومٕمؾ سمقًمص اًمٜمٍماين 

، وًمٚمراومْم٦م قم٘م٤مئد سم٤مـمٚم٦م ُمٜمٝم٤م اًم٘مقل سمتحريػ (28/483) ذم إوم٤ًمد اًمٜمّم٤مرى اًمٗمت٤موى  ـاًمذي يم٤من هيقدي٤مً ـ 

، وُم٘م٤مٓت (62)اًمٗمرق سملم اًمٗمرق : اٟمٔمر. اًم٘مرآن واًم٘مقل سم٤مًمرضمٕم٦م واًمت٘مٞم٦م وأن ااُم٤مُم٦م ريمـ ُمـ أريم٤من اًمديـ

واًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ٓسمـ طمزم  (154)واعمٚمؾ واًمٜمحؾ ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين  (1/65)ااؾمالُمٞملم ًمألؿمٕمري

(2/113.) 

ويٙمذسمقن  ٟم٦ًٌم إمم إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق واًمذيـ يزقمٛمقن أن ااُم٤مُم٦م اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف سمٕمد ُمقت واًمده،: ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م  ()

اعمٚمؾ :  اٟمٔمر.رواي٦م ُمقشمف وااؾمامقمٞمٚمٞم٦م ُمـ ااُم٤مُمٞم٦م اًمٖم٤مًمٞم٦م وهؿ ومرق يمثػمة، وىمد ضمٕمؾ إؿمٕمري اًم٘مراُمٓم٦م ُمٜمٝمؿ

= 
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ُمـ اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل واضمٝمتٜمل ظمالل هذا اًمٌح٨م قمدم وضمقد ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل صحٞمح : صم٤مٟمٞم٤مً 

 يتٕمٛمد اًمٙمذب واًمتدًمٞمس وٓ يتقرع قمـ ذًمؽ: ٕهنؿ ومٌٕمض ه١مٓءيًػم قمٚمٞمف اعمخ٤مًمٗمقن 

أصح٤مب هقى، وىمد وضمدت ذم يمتٌٝمؿ يمثػمًا ُمـ اًمٙمذب ذم اًمٕمزو ومٞمقردون احلدي٨م ويٕمزوٟمف 

.  ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦ماًمٙمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م سمؾ ٕألٝم٤م ُمثؾ اًمّمحٞمحلم وىمد ٓ دمد ًمف أصمرً 

                                   

سمٕمٜمقان  ومٞمٝمؿ وًمألؾمت٤مذ إطم٤ًمن إهلل فمٝمػم يمت٤مب (1/100)ُم٘م٤مٓت ااؾمالُمٞملم  (8/192)واًمٜمحؾ ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين 

 .(ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م أصقل)يمام أن هٜم٤مك رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٚمديمتقر ؾمٚمٞمامن اًمًٚمقُمل سمٕمٜمقان  (ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م شم٤مريخ وقم٘م٤مئد)
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: ميَجي يف البخح

 .طمٍم اًمِمٌفاؾمتخدُم٧م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل ذم  .1

 .اؾمتخدُم٧م اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم ذم سمٞم٤من ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمِمٌف اًمقاردة ذم ُم٠ًمًمتل ااُم٤مُم٦م واًمّمح٤مسم٦م .2

 .اؾمتخدُم٧م اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي ذم سمٞم٤من احلؼ ودطمض ؿمٌف اعمخ٤مًمٗملم .3

 .ىمٛم٧م سم٢ميْم٤مح ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واعمخ٤مًمٗملم ذم آؾمتدٓل .4

 .رصدت شمٕمٚمٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسيـ طمقل هذه اًمِمٌف .5

 .اقمتٛمدت ذم شمٗمًػم أي٤مت قمغم أىمقال أئٛم٦م اًمتٗمًػم اعمٕمتؼميـ وُم٤م صح قمٜمدهؿ ذم شمٗمًػم أي٤مت .6

 :اقمتٛمدت ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م قمغم ُم٤ميكم .7

إذا يم٤من احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم أو ذم أطمدأل٤م، ايمتٗمٞم٧م سم٤مًمٕمزو إًمٞمٝمام ُمع سمٞم٤من اعمراد ُمٜمف  -أ

 .وأرضمع ذم ذًمؽ ًمٚمنموح اعمٕمتؼمة

إذا يم٤من احلدي٨م ذم همػمأل٤م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م وم٢مين أظمرضمف ُمـ ُمّم٤مدره ُمع ذيمر طمٙمؿ أهؾ  -ب

احلدي٨م قمٚمٞمف ودراؾم٦م ـمرىمف وم٢من يم٤من احلدي٨م صحٞمح٤ًم سمٞمٜم٧م اعمراد ُمٜمف راضمٕم٤ًم ذم ذًمؽ إمم يمت٥م 

اًمنموح اعمٕمتؼمة، وإن مل يٙمـ احلدي٨م صحٞمح٤ًم ايمتٗمٞم٧م سمٌٞم٤من ُم٤م ومٞمف ُمـ قمٚمؾ ُمع ذيمر طمٙمؿ 

 .مم اًمرد قمغم ُم٤مومٞمفإاًمٕمٚمامء قمٚمٞمف دون احل٤مضم٦م 
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 .تتُقن مـ مَدمة وثالثة أبقب وخامتة وؾٓارس: خىة افبحث

 ومٌٞمٜم٧م ومٞمٝم٤م أألٞم٦م اعمقوقع، وؾم٥ٌم اظمتٞم٤مري، وُمٜمٝمجل ذم اًمٌح٨م، وسمٕمض ادَدمة أُم٤م 

. اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل واضمٝمتٜمل أصمٜم٤مء اًمٌح٨م وظمٓم٦م اًمٌح٨م

: يـومّمؾمتٝمٞمد وااُم٤مُم٦م واًمّمح٤مسم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م واعمخ٤مًمٗملم، ويِمتٛمؾ قمغم  :الباب األول

واجلامقم٦م وُمٜمٝم٩م اعمخ٤مًمٗملم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص  ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦مسمٞمٜم٧م ومٞمف  :افتّٓٔد

. اًمنمقمٞم٦م

.  ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م واعمخ٤مًمٗملم ُمـ ااُم٤مُم٦م:ولافٍهؾ األ

.  ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م واعمخ٤مًمٗملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م:ينافٍهؾ افثا

 .ذم ُم٠ًمًم٦م ااُم٤مُم٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م اعمخ٤مًمٗمقن  اًمٜم٘مٚمٞم٦مات اًمِمٌف:الباب الجاىي

:  ويِمتٛمؾ قمغم ومّمٚملم

 اًمِمٌٝم٤مت اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م اعمخ٤مًمٗمقن قمغم أن ااُم٤مُم٦م ُمٜمّم٥م إهلل :افٍهؾ األول 

. وأهن٤م شمٙمقن سم٤مًمٜمص واًمتٕمٞملم

.  اًمِمٌٝم٤مت اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م اعمخ٤مًمٗمقن قمغم قمّمٛم٦م إئٛم٦م: افٍهؾ افثاين

.  اًمٜم٘مٚمٞم٦م ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم ذم ُم٠ًمًم٦م اًمّمح٤مسم٦م ويِمتٛمؾ قمغم مخ٦ًم ومّمقلات اًمِمٌف:الباب الجالح

. اًمِمٌف اًمٜم٘مٚمٞم٦م ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم واًمتل اؾمتدًمقا هب٤م قمغم ارشمداد اًمّمح٤مسم٦م:افٍهؾ األول

.  اًمِمٌف اًمٜم٘مٚمٞم٦م ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم واًمتل اؾمتدًمقا هب٤م قمغم إٟمٙم٤مر قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م:افٍهؾ افثاين

.  اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـذم اًمِمٌف اًمٜم٘مٚمٞم٦م ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم واًمتل ـمٕمٜمقا هب٤م :افٍهؾ افثافث

.  أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملمذم اًمِمٌف اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمتل ـمٕمٜمقا هب٤م :افٍهؾ افرابع

.  اًمِمٌف اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمتل ـمٕمٜمقا هب٤م ذم سم٘مٞم٦م إصح٤مب:افٍهؾ اخلامس

.  وومٞمٝم٤م سمٞم٤من أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م، ُمع ذيمر شمقصٞم٤مت اًمٌح٨م:اخلامتة

ومٝمرس اًمٗمرق  (3      .ومٝمرس إطم٤مدي٨م (2. ومٝمرس أي٤مت (1 :افٍٓارس

. ومٝمرس اعمقوققم٤مت (6. ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع (5. ومٝمرس إقمالم (4 

. وسمٕمد ومٝمذا هق ضمٝمد اعم٘مؾ اًمذي طمرص٧م ومٞمف قمغم اًمؽميمٞمز وآسمتٕم٤مد قمـ ااؾمٝم٤مب
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وأمحد اهلل شمٕم٤ممم وأؿمٙمره قمغم ُم٤م ىمدر وين زم ُمـ إمت٤مم هذا اًمٌح٨م، ومام يم٤من ومٞمف ُمـ صقاب 

ومٝمق ُمـ شمقومٞمؼ اهلل وإًمٞمف يرضمع اًمٗمْمؾ يمٚمف، وُم٤م يم٤من ُمـ شم٘مّمػم ومٝمق ُمٜمل، وأؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف 

. اًمٕمٗمق واًمٖمٗمران

يمام أٟمٜمل أؿمٙمر يمؾ ُمـ ؾم٤مهؿ وؿم٤مرك ذم هذا اًمٌح٨م وأظمص سم٤مًمِمٙمر واًمدي اًمٗم٤موؾ 

اًمديمتقر ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٗمر اًم٘محٓم٤مين واًمذي يم٤من ًمف اًمٗمْمؾ سمٕمد اهلل قمز وضمؾ ذم شمقضمٞمٝمل 

.  ورقم٤ميتل وإؾمداء اًمٜمّمح زم وم٠مؾم٠مل اهلل أن ي٤ٌمرك ذم قمٛمره، وأن يٕمٞمٜمٜمل قمغم رد سمٕمض أومْم٤مًمف

يمام أٟمٜمل أشم٘مدم سم٤مًمِمٙمر ًمٗمْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر أمحد سمـ ؾمٕمد سمـ محدان ُمنمذم إول قمغم 

هذه اًمرؾم٤مًم٦م ويمذًمؽ إؾمت٤مذ اًمديمتقر أمحد اًمًٞمد رُمْم٤من واًمذي يم٤من ًمف اًمٗمْمؾ سمٕمد اهلل ذم 

. إمت٤مم هذه اًمرؾم٤مًم٦م

 يمام أٟمٜمل أشم٘مدم سمخ٤مًمص اًمِمٙمر واًمت٘مدير ٕقمْم٤مء جلٜم٦م احلٙمؿ واعمٜم٤مىمِم٦م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ 

وومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اًمدُمٞمجل ، ٟم٤مس اًم٘مٗم٤مري/ إؾمت٤مذ اًمديمتقر

. قمغم ىمٌقهلام ُمٜم٤مىمِم٦م هذه اًمرؾم٤مًم٦م وأؾم٠مل اهلل أن جيٕمؾ ذًمؽ ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مهتام

ىمًؿ ، يمام ٓ يٗمقشمٜمل أن أشم٘مدم سم٤مًمِمٙمر جل٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ممثٚم٦م سمٙمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ

. اًمٕم٘مٞمدة قمغم ُم٤م سمذًمقه ُمـ ظمدُم٦م ًمٚمٕمٚمؿ وأهٚمف

وذم اخلت٤مم أؾم٠مل اهلل سم٠مؾمامءه احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم أن يٖمٗمر ًمقاًمديت وأن يرمحٝم٤م وأن 

وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف ، يًٙمٜمٝم٤م أقم٤مزم اجلٜم٤من وأن جيزهي٤م قمٜمل ظمػم اجلزاء

. وؾمٚمؿ
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 الباب األول

 املدالفنيعيد اإلمامة والصخابة عيد أٍل الصية واجلناعة و

 

يـ ؾهؾمتٓٔد ووينتّؾ ظذ 

 مْٓج أهؾ افسْة واجلامظة ومْٓج ادخافٍغ يف: افتّٓٔد

.  افتًامؾ مع افْهقص افؼظٔة

. مقؿػ أهؾ افسْة واجلامظة وادخافٍغ مـ اإلمامة: األولافٍهؾ 

 .مقؿػ أهؾ افسْة واجلامظة  وادخافٍغ مـ افهحابة: افٍهؾ افثاين

. رضقان اهلل ظِٔٓؿ                                   
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التنَيد 

االشتدالل ميَج أٍل الصية واجلناعة وميَج املدالفني يف 

 باليصوص العرعية

 

 : وينتّؾ ظذ

. افْهقص افؼظٔةبل شتدالمْٓج أهؾ افسْة واجلامظة يف اال: واًل أ

 .افْهقص افؼظٔةب شتداللمْٓج ادخافٍغ يف اال: اثاينً 
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التمهيد 
اليصوص العرعية االشتدالل بيف  وميَج ا ملدالفني ميَج أٍل الصية واجلناعة

: ميَج أٍل الصية واجلناعة يف االشتدالل باليصوص العرعية : أوال

إن اعمٜمٝم٩م اًمنمقمل ًمالؾمتدٓل قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يٕمتٛمد قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 ۈئ  ېئ  ژ : ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم- ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم– وإمج٤مع اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               

وئ  ۇئ  ژ : وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف() ژيب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   

 ()ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف()ژ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ

ڦ   ژ :  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف()ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہژ : وي٘مقل شمٕم٤ممم

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

 () ژڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

: وؿد متٔز مْٓج أهؾ افسْة واجلامظة يف افتًامؾ مع افْهقص بادّٔزات اآلتٔة

: تًئؿ افْهقص افؼظٔة واالَٕٔاد هلا- 1

وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يٕمٔمٛمقن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ويٜم٘م٤مدون هل٤م ًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٠من أصؾ ديـ 

ااؾمالم هق آؾمتًالم هلل واخلْمقع ًمف وآٟم٘مٞم٤مد ُٕمره، وطم٘مٞم٘م٦م ااؾمالم شمٕمٔمٞمؿ أُمره 

                                   

 (.59)ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م رىمؿ   ()

 (.10)ؾمقرة اًمِمقرى آي٦م رىمؿ   ()

 (.80)ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م رىمؿ   ()

 (.7)ؾمقرة احلنم آي٦م رىمؿ   ()

 (.115)ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م رىمؿ   ()
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ڭ  ۇ   ژ : ، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمفوااذقم٤من ًمف واًمقىمقف قمٜمد طمدود ُم٤م أٟمزًمف اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمٌٞمف 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ :  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف()ژ ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ

 ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  
ومٙمؾ ُم٤م أُمر سمف اًمِم٤مرع أو هنك قمٜمف ومح٘مف آُمتث٤مل ()

ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ژ وااذقم٤من 

 () ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  ژ وم٢مذا ضم٤مء إُمر ُمـ اهلل ومال جم٤مل ًمالظمتٞم٤مر واًمؽمدد 

 وُمـ وضمد ذم ٟمٗمًف طمرضم٤ًم ُمـ طمٙمؿ اهلل أو ()ژ پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ژ أقمرض قمٜمف ومٚمٞمس سمٛم١مُمـ 

 ژې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   
 وم٢ميامن اًمٕمٌد ٓ يًت٘مٞمؿ ()

 ُمٌٞمٜم٤ًم ُمٜمٝم٩م أهؾ ()إٓ سمتٕمٔمٞمؿ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واُمتث٤مل ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف، ي٘مقل اًمٓمح٤موي

وٓ شمث٧ٌم ىمدم ااؾمالم إٓ قمغم فمٝمر اًمتًٚمٞمؿ وآؾمتًالم ومٛمـ رام قمٚمؿ ُم٤م طمٔمر »: أهؾ اًمًٜم٦م

قمٜمف قمٚمٛمف ومل ي٘مٜمع سم٤مًمتًٚمٞمؿ ومٝمٛمف طمجٌف ُمراُمف قمـ ظم٤مًمص اًمتقطمٞمد، وص٤مذم اعمٕمروم٦م، وصحٞمح 

  ()شاايامن

                                   

 (.30)ؾمقرة احل٩م آي٦م رىمؿ   ()

 (.32)ؾمقرة احل٩م آي٦م رىمؿ   ()

 (.52-51)ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م رىمؿ   ()

 (.36)ؾمقرة إطمزاب آي٦م رىمؿ   ()

 (.65)ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م رىمؿ   ()

أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م احلٜمٗمل، أسمق ضمٕمٗمر حمدث اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ؾمٚمٗمل اًمٕم٘مٞمدة، ًمف قم٘مٞمدة ُمِمٝمقرة ذطم٧م   ()

 .(11/174)واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ، (1/271)اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م : هـ اٟمٔمر321يمثػمًا شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.202)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م   ()
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إذا ؾمٛمٕم٧م اًمرضمؾ يٓمٕمـ قمغم أصم٤مر أو يرد أصم٤مر أو يريد همػم »:()وي٘مقل اًمؼمهب٤مري

 ()شأصم٤مر وم٤مهتٛمف قمغم ااؾمالم، وٓ شمِمؽ أٟمف ص٤مطم٥م هقى ُمٌتدع

اقمتّم٤مُمٝمؿ -  يٕمٜمل أهؾ اًمًٜم٦م –ويم٤من ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل سمف قمٚمٞمٝمؿ »: وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٙم٤من ُمـ إصقل اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن أٟمف ٓ ي٘مٌؾ 

ُمـ أطمد ىمط أن يٕم٤مرض اًم٘مرآن ٓ سمرأيف، وٓ ذوىمف، وٓ ُمٕم٘مقًمف، وٓ ىمٞم٤مؾمف، وٓ وضمده، وم٢مهنؿ 

صم٧ٌم قمٜمٝمؿ سم٤مًمؼماهلم اًم٘مٓمٕمٞم٤مت وأي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت أن اًمرؾمقل ضم٤مء سم٤مهلدى وديـ احلؼ وأن 

 ()شاًم٘مرآن هيدي ًمٚمتل هل أىمقم

، وىمد ضب اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح أروع إُمثٚم٦م ذم آًمتزام سم٠مُمر اهلل قمز وضمؾ وأُمر رؾمقًمف 

. واًمقىمقف قمٜمد طمدودأل٤م سمدون زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من

ال متًْقا »:  ي٘مقلؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ىم٤مل-  ريض اهلل قمٜمٝمام – ()قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

وم٠مىمٌؾ : واهلل ًمٜمٛمٜمٕمٝمـ، ىم٤مل: ()، وم٘م٤مل سمالل سمـ قمٌد اهللشٕساءـؿ ادساجد إذا اشتٖذُٕؿ إفٔٓا

:  وشم٘مقلأظمؼمك قمـ رؾمقل اهلل : قمٚمٞمف قمٌد اهلل ومًٌف ؾم٤ًٌم ؾمٞمئ٤ًم، ُم٤م ؾمٛمٕمتف ؾمٌف ُمثٚمف ىمط، وىم٤مل

 ()شًمٜمٛمٜمٕمٝمـ

                                   

احلًـ سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ، اًمٗم٘مٞمف ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف ذم اًمٕم٘مٞمدة ذح اًمًٜم٦م ()

 .(11/201)واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ، (12/146)اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت : اٟمٔمر. هـ328شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.107)ذح اًمًٜم٦م ًمٚمؼمهب٤مري   ()

 (.13/28)جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ()

 ُمـ اعمٌٕم٨م اًمٜمٌقي وه٤مضمر وهق اسمـ قمنم ؾمٜملم، 3قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، اًم٘مرر اًمٕمدوي، وًمد ؾمٜم٦م ()

  (.2/373)، وـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد (4/155)ااص٤مسم٦م : اٟمٔمر. هـ84واؾمتّمٖمر سم٠مطمد واخلٜمدق، وشمقذم ؾمٜم٦م 

. صم٘م٦م، روى ًمف ُمًٚمؿ طمديث٤م واطمداً : سمالل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر اًمٕمدوي اعمدين، ىم٤مل اسمـ طمجر  ()

 .(784)رىمؿ  (4/296) هتذي٥م اًمٙمامل ،(5/204)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد : اٟمٔمر

 (.442: )أظمرضمف ُمًٚمؿ ح  ()
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 ذم رهط ُمٜم٤م، وومٞمٜم٤م سُمِمػم سمـ ()يمٜم٤م قمٜمد قمٛمران سمـ طمّملم:  ىم٤مل()وقمـ أيب ىمت٤مدة

احلٔاء ـِف »: أوىم٤ملش احلٔاء خر ـِف »ىم٤مل رؾمقل اهلل : ، ومحدصمٜم٤م قمٛمران يقُمئذ وم٘م٤مل()يمٕم٥م

إٟم٤م ًمٜمجد ذم سمٕمض اًمٙمت٥م أو احلٙمٛم٦م، أن ُمٜمف ؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مرًا هلل، وُمٜمف : وم٘م٤مل سُمِمػم سمـ يمٕم٥مش خر

 ٓ أراين أطمدصمؽ قمـ رؾمقل اهلل : ومٖمْم٥م قمٛمران طمتك امحرت قمٞمٜم٤مه، وىم٤مل: وٕمػ، ىم٤مل

ومام زًمٜم٤م : وم٠مقم٤مد سمِمػم، ومٖمْم٥م قمٛمران، ىم٤مل: وم٠مقم٤مد قمٛمران احلدي٨م، ىم٤مل: ىم٤مل! وشمٕم٤مرض ومٞمف؟

  ()»إٟمف ُمٜم٤م ي٤م أسم٤م ٟمجٞمد أٟمف ٓ سم٠مس سمف: ٟم٘مقل ومٞمف

فٔس مْا مـ فىؿ اخلدود، »: ي٤م أسم٤م سمٙمر طمدي٨م رؾمقل اهلل : ()وىم٤مل رضمؾ ًمٚمزهري

وم٠مـمرق اًمزهري ؾم٤مقم٦م، صمؿ رومع رأؾمف !  وُم٤م أؿمٌف ُمـ احلدي٨م؟شوفٔس مْا مـ مل يقؿر ـبرٕا

 ()شاًمٕمٚمؿ وقمغم اًمرؾمقل اًمٌالغ، وقمٚمٞمٜم٤م اًمتًٚمٞمؿ-  قمز وضمؾ –ُمـ اهلل »: وم٘م٤مل

وهلذا وم٘مد يم٤من اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح يتحرون ذم أومٕم٤مهلؿ اًمًٜم٦م، ومال يٗمٕمٚمقن إٓ سمٕمٚمؿ ودًمٞمؾ وٓ 

                                   

قمٛمرو إٟمّم٤مري اًمًٚمٛمل وم٤مرس : اًمٜمٕمامن، وىمٞمؾ: اؾمٛمف: أسمق ىمت٤مدة احل٤مرث سمـ رسمٕمل، قمغم اًمّمحٞمح، وىمٞمؾ  ()

 (.4/1731)آؾمتٞمٕم٤مب : هـ، اٟمٔمر54، ؿمٝمد أطمداَ ً، واحلديٌٞم٦م، وًمف قمدة أطم٤مدي٨م، ُم٤مت ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، أؾمٚمؿ هق وأسمقه قمٛمران سمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد سمـ ظمٚمػ اخلزاقمل، اًم٘مدوة ااُم٤مم، ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل  ()

ُم٤م :  هـ، ووزم ىمْم٤مة اًمٌٍمة، ويم٤من قمٛمر سمٕمثف إمم أهؾ اًمٌٍمة ًمٞمٗم٘مٝمٝمؿ: ومٙم٤من احلًـ  ٚمػ7وأسمقهريرة ذم ؾمٜم٦م 

، (7/155)ااص٤مسم٦م : اٟمٔمر. هـ سم٤مًمٌٍمة52ىمدم قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٍمة ظمػم هلؿ ُمـ قمٛمران سمـ احلّملم ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 (.3/1208)آؾمتٞمٕم٤مب 

: سمِمػم سمـ يمٕم٥م سمـ أيب احلٛمػمي اًمٕمدوي، أسمق أيقب اًمٌٍمي، صم٘م٦م خميم، وي٘م٤مل ومٞمف اًمٕم٤مُمري، ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل  ()

ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد : صم٘م٦م، وذيمره اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٍمة، اٟمٔمر: ُمٕمروف، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

 (.733)رىمؿ  (4/184)، هتذي٥م اًمٙمامل (7/223)

 (.37: )أظمرضمف ُمًٚمؿ ح  ()

: اٟمٔمر. هـ125ُم٤مت ؾمٜم٦م ، ُمتٗمؼ قمغم ضمالًمتف وإشم٘م٤مٟمف، اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ، حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمد اهلل أسمقسمٙمر اًمزهري(  )

 (.6336)اًمت٘مري٥م 

 (.67)ويمالم اًمزهري ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمتقطمٞمد سم٤مب  (3/579)اًمًٜم٦م ًمٚمخالل   ()
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يًتحًٜمقن سمٕم٘مقهلؿ قم٤ٌمدة ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ ي٘متٍمون قمغم ُم٤م صح سمف اًمدًمٞمؾ، ي٘مقل ؾمٕمٞمد سمـ 

إن اؾمتٓمٕم٧م أٓ »: () وي٘مقل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري()شىمد أطمًـ ُمـ اٟمتٝمك إمم ُم٤م ؾمٛمع»: ()ضمٌػم

 ()شحتؽ رأؾمؽ إٓ سم٠مصمر وم٤مومٕمؾ

: اهتاممٓؿ بافسْة افْبقية واظتامدهؿ ظذ افهحٔح مْٓا- 2

 قمٚماًم وقمٛماًل، وطمرصقا قمغم طمٗمٔمٝم٤م وٟم٘مٚمٝم٤م ًم٘مد اهتؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سمًٜم٦م اًمٜمٌل 

. وىم٤مُمقا سمتح٘مٞم٘مٝم٤م وشمٜم٘مٞمحٝم٤م، ظم٤مص٦م سمٕمد فمٝمقر اًمٗمتـ، واٟمتِم٤مر اعمٌتدقم٦م وومِمق اًمٙمذب

ىم٤مل رؾمقل : إٟم٤م يمٜم٤م ُمرة إذا ؾمٛمٕمٜم٤م رضماًل ي٘مقل»-: ريض اهلل قمٜمٝمام–وهلذا ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

 اسمتدرشمف أسمّم٤مرٟم٤م، وأصٖمٞمٜم٤م إًمٞمف سمآذاٟمٜم٤م، ومٚمام ريم٥م اًمٜم٤مس اًمّمٕم٥م واًمذًمقل مل ٟم٠مظمذ ُمـ اهلل 

  ().شاًمٜم٤مس إٓ ُم٤م ٟمٕمرف

ؾمٛمقا : مل يٙمقٟمقا ي٠ًمًمقن قمـ ااؾمٜم٤مد، ومٚمام وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م، ىم٤مًمقا»: ()وىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمػميـ

ؾمٛمقا ًمٜم٤م رضم٤مًمٙمؿ، ومٞمٜمٔمر إمم أهؾ اًمًٜم٦م ومٞم١مظمذ طمديثٝمؿ، ويٜمٔمر إمم أهؾ اًمٌدع ومال ي١مظمذ 

                                   

اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر. هـ95ىمتؾ سملم يدي احلج٤مج ؾمٜم٦م ، وم٘مٞمف، صم٧ٌم، صم٘م٦م، ُمقٓهؿ اًمٙمقذم، ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم إؾمدي( )

 (.4/10)وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ، (2291)

 (.220: )أظمرضمف ُمًٚمؿ ح  ()

ـمٌ٘م٤مت : اٟمٔمر. هـ126شمقذم ؾمٜم٦م ، وؾمٞمد اًمٕمٚمامء، إُم٤مم احلٗم٤مظ، أسمق قمٌد اهلل، ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمثقري(  )

 (.6/356)وطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ، (6/371)اسمـ ؾمٕمد 

 (.1/142)اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي   ()

 (.7:)أظمرضمف ُمًٚمؿ ح  ()

حمٛمد سمـ ؾمػميـ إٟمّم٤مري، أسمق سمٙمر اًمٌٍمي، ُمقمم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، اًمت٤مسمٕمل اًمٙمٌػم، ااُم٤مم اعمٗمن، اعمحدث   ()

هتذي٥م . هـ110اًمٗم٘مٞمف، مل يٙمـ سم٤مًمٌٍمة أقمٚمؿ ُمٜمف سم٤مًم٘مْم٤مء، أريد قمغم اًم٘مْم٤مء ومٝمرب إمم اًمِم٤مم شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.5985 )اًمت٘مري٥م، (9/214)اًمتٝمذي٥م 
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إن هذا اًمٕمٚمؿ هق حلٛمؽ ودُمؽ وقمٜمف شم٠ًمل يقم »: () وي٘مقل ااُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس()شطمديثٝمؿ

. ()شاًم٘مٞم٤مُم٦م وم٤مٟمٔمر قمٛمـ شم٠مظمذه

، وووٕمقا ُمٜمٝمج٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم ُمتٛمٞمزًا ذم وٌط وىمد اهتؿ أهؾ اًمًٜم٦م سمحدي٨م رؾمقل اهلل 

: ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. أصقل اًمرواي٦م وشم٘مٕمٞمد ىمقاقمده٤م، ومحٗمٔمقه٤م سمٗمْمؾ اهلل ُمـ اًمٕم٨ٌم واًمتزيٞمػ

اعمٜم٘مقٓت ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمّمدق ويمثػم ُمـ اًمٙمذب، واعمرضمع ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم هذا وهذا إمم أهؾ »

ي٘مقل .  وهلذا وم٘مد يم٤من اقمتامد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م().شقمٚمؿ احلدي٨م

 () ويٌلم  ٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من()شذم صحٞمح احلدي٨م ؿمٖمؾ قمـ ؾم٘مٞمٛمف»: ()اسمـ اعم٤ٌمرك

ٓ شمٜمٔمروا إمم احلدي٨م، وًمٙمـ اٟمٔمروا إمم ااؾمٜم٤مد، وم٢من صح »: أألٞم٦م اًمٜمٔمر إمم ااؾمٜم٤مد، ومٞم٘مقل

أُم٤م »: () وي٘مقل اسمـ ىمداُم٦م().شااؾمٜم٤مد، وإٓ ومال شمٖمؽموا سم٤محلدي٨م إذا مل يّمح ااؾمٜم٤مد

                                   

 (.7:)أظمرضمف ُمًٚمؿ ح  ()

ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب قم٤مُمر إصٌحل اعمدين طمٚمٞمػ سمٜمل شمٞمؿ ُمـ ىمريش ؿمٞمخ ااؾمالم طمج٦م إُم٦م   ()

اًمدي٤ٌمج اعمذه٥م ذم ُمٕمرف أقمٞم٤من قمٚمامء اعمذه٥م . هـ179وإُم٤مم اعمذه٥م اعمٕمروف وإُم٤مم دار اهلجرة، شمقذم ؾمٜم٦م 

 .(6465)اًمت٘مري٥م ، (6/316)، طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء (1/6)

 (.416)اعمحدث اًمٗم٤مصؾ   ()

 (.7/34)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م   ()

قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك سمـ واوح احلٜمٔمكم اعمروزي أسمق قمٌد اًمرمحـ احل٤مومظ اعمج٤مهد ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ مجع احلدي٨م   ()

(، 3595)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر. هـ181واًمٗم٘مف واًمٕمرسمٞم٦م واًمِمج٤مقم٦م وهق أول ُمـ صٜمػ ذم اًمرىم٤مئؼ شمقذم ؾمٜم٦م 

 .(5/338)وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

 (.2/159)اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي   ()

  ٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ومروخ اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ اًمٌٍمي، إطمقل، اًم٘مٓم٤من، احل٤مومظ، ااُم٤مم اًمٙمٌػم، أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م، صم٘م٦م ( )

 .(8/380)وطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  (7/293)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد : اٟمٔمر. هـ198ُمت٘مـ طم٤مومظ إُم٤مم ىمدوة ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 (.9/188)ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ()

ش اعمٖمٜمل»قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، أسمق حمٛمد اجلامقمٞمكم صمؿ اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل احلٜمٌكم ص٤مطم٥م   ()

= 
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إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م اًمتل ووٕمٝم٤م اًمزٟم٤مدىم٦م ًمٞمٚمًٌقا هب٤م قمغم أهؾ ااؾمالم أو إطم٤مدي٨م 

اًمْمٕمٞمٗم٦م إُم٤م ًمْمٕمػ رواهت٤م أو ضمٝم٤مًمتٝمؿ أو ًمٕمٚم٦م ومٞمٝم٤م ٓ جيقز أن ي٘م٤مل هب٤م، وٓ اقمت٘م٤مد ُم٤م ومٞمٝم٤م سمؾ 

وم٤مًمقاضم٥م أن يٗمرق سملم احلدي٨م اًمّمحٞمح واحلدي٨م »:  وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م()شوضمقده٤م يمٕمدُمٝم٤م

اًمٙمذب، وم٢من اًمًٜم٦م هل احلؼ دون اًم٤ٌمـمؾ، وهل إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م دون اعمقوققم٦م ومٝمذا 

 ().شأصؾ قمٔمٞمؿ ٕهؾ ااؾمالم قمٛمقُم٤ًم، وعمـ يدقمل اًمًٜم٦م ظمّمقص٤مً 

: صحة ؾّٓٓؿ فْهقص افُتاب وافسْة- 3

إن صح٦م ومٝمؿ اًمٜمص، وُمٕمروم٦م ُمراده ٓ ي٘مؾ أألٞم٦م قمـ ُمٕمروم٦م اًمٜمص، وااٟم٤ًمن ٓ يٛمٙمـ أن 

،  إٓ طمٞمٜمام يًت٘مٞمؿ ومٝمٛمف ًمدٓئؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ميٕمرف ُمراد اهلل قمز وضمؾ وُمراد رؾمقًمف 

. ويمثػم ُمـ اًمٌدع واًمْمالٓت إٟمام طمدصم٧م سم٥ًٌم ؾمقء ومٝمؿ اًمٜمّمقص

طمٞم٨م  أن صح٦م اًمٗمٝمؿ ُمـ أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ اًمتل يٜمٕمؿ اهلل هب٤م قمغم اًمٕمٌد ()وىمد سملم اسمـ اًم٘مٞمؿ

صح٦م اًمٗمٝمؿ وطمًـ اًم٘مّمد ُمـ أقمٔمؿ ٟمٕمؿ اهلل اًمتل أٟمٕمؿ اهلل هب٤م قمغم قمٌده، سمؾ ُم٤م أقمٓمل »: ىم٤مل

قمٌد قمٓم٤مء سمٕمد ااؾمالم أومْمؾ وٓ أضمؾ ُمٜمٝمام سمؾ أل٤م ؾم٤مىم٤م ااؾمالم، وىمٞم٤مُمف قمٚمٞمٝمام  وهبام ي٠مُمـ 

اًمٕمٌد ـمريؼ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ اًمذيـ ومًد ىمّمدهؿ، وـمريؼ اًمْم٤مًملم اًمذيـ ومًدت ومٝمقُمٝمؿ، 

ويّمػم ُمـ اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمذيـ طمًٜم٧م أومٝم٤مُمٝمؿ وىمّمقدهؿ  وهؿ أهؾ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اًمذيـ 

أُمرٟم٤م أن ٟم٠ًمل اهلل أن هيديٜم٤م ساـمٝمؿ ذم يمؾ صالة، وصح٦م اًمٗمٝمؿ ٟمقر ي٘مذومف اهلل ذم ىمٚم٥م اًمٕمٌد، 

                                   

ؿمذرات  (112)رىمؿ  (22/165)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :اٟمٔمر. هـ620، شمقذم ؾمٜم٦م شذم اًمت٠مويؾ»و=ش اعمٖمٜمل»

 (.92-5/88)اًمذه٥م 

 (.47)ذم اًمت٠مويؾ   ()

 (.3/380)جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ()

 شمٗم٘مف سم٤معمذه٥م ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد اعمٙمل اًمزرقمل اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم أسمق قمٌد اهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ، اًمٗم٘مٞمف  ()

: اٟمٔمر. وهمػمه٤مش إقمالم اعمقىمٕملم»، وشزاد اعمٕم٤مد»وسمرع وأومتك وٓزم ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف 

 (.6/168)ؿمذرات اًمذه٥م  (4/21)اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  (2/270)اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت 
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  ().شيٛمٞمز سمف سملم اًمّمحٞمح واًمٗم٤مؾمد واحلؼ واًم٤ٌمـمؾ، واهلدى واًمْمالل، واًمٖمل واًمرؿم٤مد

وىمد ووع أهؾ اًمًٜم٦م أصقًٓ جي٥م آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م  وُمٕمروم٦م 

: ُمدًمقٓهت٤م وُمـ شمٚمؽ إصقل

 .االظتامد ظذ مْٓج افهحابة ريض اهلل ظْٓؿ - أ

وم٢من ًمٚمّمح٤مسم٦م ُمٜمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم هذا اًمديـ، وم٘مد زيم٤مهؿ اهلل ذم يمت٤مسمف واظمت٤مرهؿ ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف، 

وسمٞمٜمٝمؿ ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل، وهلذا ومٝمؿ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٛمراد اهلل شمٕم٤ممم، وُمراد رؾمقًمف ، وىمد صح قمـ 

ؾٕ٘ف مـ يًش مُْؿ بًدي ؾسرى اختالؾًا ـثرًا ؾًُِٔؿ بسْتل وشْة »:  ىمقًمفرؾمقل اهلل 

اخلٍِاء ادٓديغ افراصديـ متسُقا هبا وظوقا ظِٔٓا بافْقاجذ، وإياـؿ وحمدثات األمقر ؾ٘ن 

 ي٘مقل اسمـ ُمًٕمقد ()ش.ـؾ حمدثة بدظة
ُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمت٠مؾمٞم٤ًم ومٚمٞمت٠مس سم٠مصح٤مب حمٛمد »: ()

 وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا أسمر هذه إُم٦م ىمٚمقسم٤ًم، وأقمٛم٘مٝم٤م قمٚماًم، وأىمٚمٝم٤م شمٙمٚمٗم٤ًم، وأىمقُمٝم٤م هدي٤ًم، وأطمًٜمٝم٤م ،

 وم٤مقمرومقا هلؿ ومْمٚمٝمؿ، واشمٌٕمقهؿ ذم آصم٤مرهؿ وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا طم٤مًٓ، ىمقم اظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف 

  ()شقمغم اهلدى اعمًت٘مٞمؿ

وٌط : وم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ُمـ هذه اًمٕمٚمقم يمٚمٝم٤م»: اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ومٞم٘مقلش ()اسمـ رضم٥م»ويقوح 

                                   

 (.1/87)إقمالم اعمقىمٕملم   ()

هذا طمدي٨م »: وىم٤مل (2676:)واًمٚمٗمظ ًمف، واًمؽمُمذي ح (4607:)، وأسمق داود ح(17184 ): حأظمرضمف أمحد  ()

. شصحٞمح

قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ، أسمق قمٌد اًمرمحـ اهلذزم، أطمد اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم أؾمٚمؿ ىمديٛم٠ًم وه٤مضمر اهلجرشملم   ()

 (.3/987)، آؾمتٞمٕم٤مب (4/198)ااص٤مسم٦م . هـ32 شمقذم ؾمٜم٦م وؿمٝمد سمدرًا واعمِم٤مهد سمٕمده٤م وٓزم اًمٜمٌل 

 (.2/947)ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف   ()

قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م اًمٌٖمدادي صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم، احل٤مومظ زيـ اًمديـ وًمد سمٌٖمداد، ُمٝمر ذم ومٜمقن   ()

إٟم٤ٌمء اًمٖمٛمر ٓسمـ : اٟمٔمر. هـ795، شمقذم ؾمٜم٦م شضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»وش ذح اًمؽمُمذي»احلدي٨م، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف 

 (.176-3/175)طمجر اًمٕمً٘مالين 
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ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، واًمت٘مٞمد ذم ذًمؽ سم٤معم٠مصمقر قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم 

. ()شوشم٤مسمٕمٞمٝمؿ، ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن واحلدي٨م

. مًرؾة افٌِة افًربٔة-  ب

 اًمٜم٤مس وظم٤مـم٥م رؾمقل اهلل  ژہ  ھ  ھ  ھ   ژ ًم٘مد ٟمزل اًم٘مرآن سمٚمٖم٦م اًمٕمرب 

سمٚم٤ًمن قمريب ُمٌلم ومال سمد عمـ أراد أن يٗمٝمؿ ُمراد اهلل ورؾمقًمف ُمـ ُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وهلذا وم٘مد 

. اهتؿ قمٚمامء إُم٦م سمٚمٖم٦م اًم٘مرآن ومٌٛمٕمرومتٝم٤م يتقصؾ ااٟم٤ًمن ًمٗمٝمؿ ُمراد اهلل ورؾمقًمف

ومم٤م يًتٕم٤من سمف قمغم ومٝمؿ احلدي٨م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمٕمقن قمغم يمت٤مب »: ()ي٘مقل اسمـ قمٌد اًمؼم

اهلل قمز وضمؾ وهق اًمٕمٚمؿ سمٚم٤ًمن اًمٕمرب وُمقاىمع يمالُمٝم٤م وؾمٕم٦م ًمٖمتٝم٤م وأؿمٕم٤مره٤م وجم٤مزه٤م وقمٛمقم 

ًمٗمظ خم٤مـمٌتٝم٤م وظمّمقصف، وؾم٤مئر ُمذاهٌٝم٤م عمـ ىمدر ومٝمق رء ٓ يًتٖمٜمك قمٜمف، ويم٤من قمٛمر سمـ 

يمام يتٕمٚمؿ - يٕمٜمل اًمٜمحق– يٙمت٥م إمم أوم٤مق أن يتٕمٚمٛمقا اًمًٜم٦م واًمٗمرائض واًمٚمحـ اخلٓم٤مب 

إن اًم٘مرآن ٟمزل سمٚم٤ًمن اًمٕمرب قمغم اجلٛمٚم٦م ومٓمٚم٥م ومٝمٛمف إٟمام يٙمقن »:  وي٘مقل اًمِم٤مـمٌل().شاًم٘مرآن

ڻ  ۀ     ژ : وىم٤مل ژہ  ھ  ھ  ھ   ژ : ُمـ هذا اًمٓمريؼ ظم٤مص٦م ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل

 ژپ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ژ :  وىم٤ملژۀ  ہ  

إمم همػم ذًمؽ مم٤م يدل ژ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅژ : وىم٤مل

قمغم أٟمف قمريب وسمٚم٤ًمن اًمٕمرب، ٓ أٟمف أقمجٛمل وٓ سمٚم٤ًمن اًمٕمجؿ، ومٛمـ أراد شمٗمٝمٛمف ومٛمـ ضمٝم٦م 

                                   

 (.150)ومْمؾ قمٚمؿ اًمًٚمػ قمغم قمٚمؿ اخلٚمػ   ()

يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم سمـ قم٤مصؿ اًمٜمٛمري، إٟمدًمز، اًم٘مرـمٌل، اعم٤مًمٙمل ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ   ()

أسمق قمٛمر وم٘مٞمف طم٤مومظ ُمٙمثر، قم٤ممل سم٤مًم٘مراءات وسم٤مخلالف، وسمٕمٚمقم احلدي٨م واًمرضم٤مل، ُم٤مت : اًمٗم٤مئ٘م٦م، ىم٤مل احلٛمٞمدي

 (.1132-3/1128)شمذيمرة احلٗم٤مظ  (18/153)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمر. هـ463ؾمٜم٦م 

 (.2/1132)ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف   ()



 

 

28 

 ُمع أٟمف جي٥م ذم هذه ().شًم٤ًمن اًمٕمرب يٗمٝمؿ وٓ ؾمٌٞمؾ إمم شمٓمٚم٥م ومٝمٛمف ُمـ همػم هذه اجلٝم٦م

 ٕن دٓئؾ اًمنمع ختّمص اًمٚمٖم٦م وشم٘مٞمده٤م :اعم٠ًمًم٦م أن يٜمٔمر إمم دٓئؾ اًمنمع وُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع

 ُمًامه مل يٚمزم أن يٙمقن ىمد ٟم٘مٚمف قمـ اًمٚمٖم٦م أو زاد ومٞمف، سمؾ وآؾمؿ إذا سملم اًمٜمٌل »: وشمقوحٝم٤م

 ().ش يمٞمػ ُم٤م يم٤من إُمر، وم٢من هذا هق اعم٘مّمقداعم٘مّمقد أٟمف قمرف ُمراده سمتٕمريٗمف هق 

. األخذ بجّٔع افْهقص افهحٔحة وظدم افتٍريؼ بْٔٓا- ج

وم٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وطمدة واطمدة شمٙمٛمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم، وهل ص٤مدرة ُمـ ُمّمدر واطمد 

وٓ يتّمقر اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م، وىمد ذم اهلل قمز وضمؾ ىمقُم٤ًم آُمٜمقا سمٌٕمض اًمٙمت٤مب ويمٗمروا سمٌٕمْمف، 

 ومال جيقز أن ي١مظمذ ٟمص ويؽمك ()ژ ڃ  ڃ  چ  چ   چژ : وم٘م٤مل

احلدي٨م إذا مل دمٛمع ـمرىمف مل شمٗمٝمٛمف »: ي٘مقل ااُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ. ٟمص آظمر ذم اًم٤ٌمب ٟمٗمًف

وُمدار اًمٖمٚمط ذم هذا اًمٗمّمؾ إٟمام هق قمغم »:  وي٘مقل اًمِم٤مـمٌل().شواحلدي٨م يٗمن سمٕمْمف سمٕمْم٤مً 

طمرف واطمد وهق اجلٝمؾ سمٛم٘م٤مصد اًمنمع، وقمدم وؿ أـمراومف سمٕمْمٝم٤م ًمٌٕمض، وم٢من ُم٠مظمذ إدًم٦م 

قمٜمد إئٛم٦م اًمراؾمخلم إٟمام هق قمغم أن شم١مظمذ اًمنميٕم٦م يم٤مًمّمقرة اًمقاطمدة سمح٥ًم ُم٤م صم٧ٌم ُمـ 

يمٚمٞم٤مهت٤م وضمزئٞم٤مهت٤م اعمرشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م، وقم٤مُمٝم٤م اعمرشم٥م قمغم ظم٤مصٝم٤م، وُمٓمٚم٘مٝم٤م اعمحٛمقل قمغم ُم٘مٞمده٤م، 

وجمٛمٚمٝم٤م اعمٗمن سمٌٞمٜمٝم٤م، إمم ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ ُمٜم٤مطمٞمٝم٤م، وم٢مذا طمّمؾ ًمٚمٜم٤مفمر ُمـ مجٚمتٝم٤م طمٙمؿ ُمـ 

يمثػمًا ُم٤م شمرى اجلٝم٤مل »:  وي٘مقل أيْم٤مً ()شإطمٙم٤مم، ومذًمؽ اًمذي ٟمٔمٛم٧م سمف طملم اؾمتٜمٌٓم٧م

 تجقن ٕٟمٗمًٝمؿ سم٠مدًم٦م وم٤مؾمدة وسم٠مدًم٦م صحٞمح٦م اىمتّم٤مرًا سم٤مًمٜمٔمر قمغم دًمٞمؾ ُم٤م، واـمراطم٤ًم ًمٚمٜمٔمر ذم 

                                   

 (.2/64)اعمقاوم٘م٤مت   ()

 (.19/236)اًمٗمت٤موى   ()

 (.85)ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م رىمؿ   ()

 (.2/212)اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي   ()

 (.1/181)آقمتّم٤مم   ()
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 ()شهمػمه ُمـ إدًم٦م إصقًمٞم٦م واًمٗمروقمٞم٦م اًمٕم٤مودة ًمٜمٔمره أو اعمٕم٤مرو٦م ًمف

وىمد . ومال سمد ُمـ مجع اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اًم٤ٌمب اًمقاطمد وووع يمؾ ٟمص ذم ُمقوٕمف

ووع قمٚمامء اًمًٜم٦م ىمقاقمد قمٚمٛمٞم٦م ًمألظمذ سم٤مًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م، وشمقوٞمح ُم٤م ىمد ئمٝمر ًمٌٕمض 

إذه٤من ُمـ أن هٜم٤مك شمٕم٤مرو٤ًم سملم إدًم٦م ومجٛمٕمقا سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمقا أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن هٜم٤مك 

. شمٕم٤مرض سملم دًمٞمٚملم صم٤مسمتلم

. مًرؾة مَاصد افتؼيع اإلشالمل- د

إن أطمٙم٤مم ااؾمالم وشمنميٕم٤مشمف هل٤م طمٙمؿ قمٔمٞمٛم٦م وُم٘م٤مصد وهم٤مي٤مت يمٌػمة ومٝمل ُمٌٜمٞم٦م قمغم 

اًمنميٕم٦م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم حتّمٞمؾ اعمّم٤مًمح »: ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م، وشمٕمٓمٞمؾ اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م سمح٥ًم ااُمٙم٤من، وُمٕمروم٦م ظمػم اخلػميـ وذ اًمنميـ، 

إن اًمنميٕم٦م »: وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ. ()شطمتك ي٘مدم قمٜمد اًمتزاطمؿ ظمػم اخلػميـ ويدومع ذ اًمنميـ

  ().شُمٌٜم٤مه٤م وأؾم٤مؾمٝم٤م قمغم احلٙمؿ وُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد ذم اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد

وًمذًمؽ وم٢من ُمٕمروم٦م ُم٘م٤مصد اًمتنميع وهم٤مي٤مت إطمٙم٤مم مم٤م يٕملم ذم ومٝمؿ إدًم٦م وشمّمقر 

إطمٙم٤مم شمّمقرًا صحٞمح٤ًم وووع إُمقر ذم ُمقاوٕمٝم٤م اًمالئ٘م٦م هب٤م ذقم٤ًم، وىمد ووع اًمٕمٚمامء 

يمثػمًا ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمًتٛمدة ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م عمٕمروم٦م ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ومٙم٤من ُمٜمٝم٤م ىمقاقمد 

ًمرومع احلرج ودومع اًمير وىمقاقمد ًمًد اًمذرائع وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل شمٕملم اعمجتٝمد ذم 

 ()شمٜمزيؾ اًمٜمّمقص ُمٜم٤مزهل٤م وأظمذه٤م سمٛم٘م٤مصده٤م ُمٝمام اظمتٚمٗم٧م إزُم٤من وإطمقال

                                   

 (.1/167 )آقمتّم٤مم(  )

 (.3/3)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م   ()

 (.3/14)إقمالم اعمقىمٕملم   ()

، يمام أن ًمٚمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم (اعمقاوم٘م٤مت) ضمٝمقد قمٔمٞمٛم٦م ذم سمٞم٤من هذه اًم٘مقاقمد ذم يمت٤مسمف –رمحف اهلل –ًمٚمِم٤مـمٌل   ()

 .(ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم)يمت٤مسم٤ًم أؾمامه =
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إذا شم٠مُمٚمٜم٤م ذم ُمقىمػ اعمخ٤مًمٗملم ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ إدًم٦م واًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ٟمجد سمف 

: ظمٚمٚملم اصمٜملم أل٤م

اسمتداقمٝمؿ عمّم٤مدر وأصقل ضمديدة ًمالؾمتدٓل واًمتٚم٘مل، ومٜمجد أهنؿ مل يٕمتٛمدوا قمغم : أوًٓ 

يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف، ومل يٕمتؼموأل٤م دًمٞماًل أصٚمٞم٤ًم، سمؾ اقمتٛمدوا قمغم ُمّم٤مدر أظمرى وؾم٠محتدث 

: سم٤مظمتّم٤مر قمـ سمٕمض هذه اعمّم٤مدر اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اعمخ٤مًمٗمقن، وُمٜمٝم٤م

 ويدظمؾ ذم احلٙم٤مي٤مت يمؾ اظتامدهؿ ظذ افُنػ واإلهلام وافذوق وافرؤى واحلُايات- 1

ُم٤م شمٙمٚمؿ سمف اعمتٙمٚمٛمقن، وأصح٤مب اًمٓمرق مم٤م ٓ أصؾ ًمف ذقم٤ًم ذم ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة وأُمقر اًمٖمٞم٥م 

. وؾم٤مئر أُمقر اًمديـ

وأوٕمػ ه١مٓء اطمتج٤مضم٤ًم ىمقم »: ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل وهق يٌلم ُمًتٜمد أهؾ اًمٌدع قمغم سمدقمٝمؿ

رأيٜم٤م ومالٟم٤ًم اًمرضمؾ : اؾمتٜمدوا ذم أظمذ إقمامل إمم اعم٘م٤مُم٤مت وأىمٌٚمقا وأقمروقا سمًٌٌٝم٤م، ومٞم٘مقًمقن

اشمريمقا يمذا واقمٛمٚمقا يمذا، ويتٗمؼ هذا يمثػمًا ًمٚمٛمؽمؾمٛملم سمرؾمؿ اًمتّمقف، : اًمّم٤مًمح، وم٘م٤مل ًمٜم٤م

 ذم اًمٜمقم وم٘م٤مل زم يمذا، وأُمرين سمٙمذا ومٞمٕمٛمؾ هب٤م ويؽمك هب٤م رأي٧م اًمٜمٌل : ورسمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

 ()شُمٕمرو٤ًم قمـ احلدود اعمقوققم٦م ذم اًمنميٕم٦م وهق ظمٓم٠م

وىمد زقمؿ ه١مٓء أن إئٛم٦م يٙمِمػ هلؿ ُمـ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن واًمًٜم٦م أُمقرًا ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م قمٚمامء 

اًمنميٕم٦م اًمذيـ ؾمٛمقهؿ سمٕمٚمامء اًمٔم٤مهر، وىمد رد قمٚمٞمٝمؿ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م وسمٞمٜمقا أن ُمٜمتٝمك ه١مٓء 

ومٙمؾ ُمـ يم٤من »: اًم٘مقم اًم٘مقل قمغم اهلل سمٖمػم قمٚمؿ واشم٤ٌمع اًمٔمـ وُم٤م هتقى إٟمٗمس، ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 آقمتّم٤مم ُمـ أهؾ ااهل٤مم واخلٓم٤مب واعمٙم٤مؿمٗم٦م مل يٙمـ أومْمؾ ُمـ قمٛمر ومٕمٚمٞمف أن يًٚمؽ ؾمٌٞمٚمف ذم

 ()شسم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م شمٌٕم٤ًم عم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل، ٓ جيٕمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل شمٌٕم٤ًم عم٤م ورد قمٚمٞمف

                                   

 (.1/198)آقمتّم٤مم   ()

 (.13/74)اًمٗمت٤موى   ()
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. اظتامدهؿ ظذ افًَِٔات أـثر مـ افؼظٔات-2

ومٛمـ أصٜم٤مف اعمخ٤مًمٗملم ُمـ يٖمٚمق ذم ضم٤مٟم٥م اًمٕم٘مؾ وجيٕمٚمقن إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٛمدهتؿ 

ويٙمثرون ُمٜمٝم٤م ذم آؾمتدٓل ويتٙمٚمٗمقن ذم ذًمؽ، سمؾ ضمٕمٚمقا اعم٤ًمئؾ اًمٙم٤ٌمر اًمٜمٔمري٦م واًمٌدهٞم٦م 

ُمـ اًمٕم٘مٚمٞم٤مت اعمٕم٘مدة، ُمثؾ وضمقد اهلل ووطمداٟمٞمتف ورسمقسمٞمتف ُمع أن اًمؼماهلم واًمدٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

واًمٗمٓمري٦م ىمد ضم٤مء هب٤م اًمقطمل سمام ٓ ُمزيد قمٚمٞمف إٓ اًمتٙمٚمػ اعم١مدي إمم احلػمة وآوٓمراب 

جيٕمٚمقن »: وه١مٓء ضمٕمٚمقا اًمٕم٘مؾ ٟمدًا ًمٚمنمع سمؾ ىمدُمقه قمٚمٞمف، ومٝمؿ. واًم٘مقل قمغم اهلل سمٖمػم قمٚمؿ

 ()شاًمٕم٘مؾ وطمده أصؾ قمٚمٛمٝمؿ، ويٗمردوٟمف، وجيٕمٚمقن اايامن واًم٘مرآن شم٤مسمٕملم ًمف

وىمد زقمؿ ه١مٓء أن اًمٕم٘مؾ ىمد خي٤مًمػ اًمٜم٘مؾ ومردوا يمثػمًا ُمـ اًمٜمّمقص اًمث٤مسمت٦م وطمرومقه٤م 

إطمقال »: وىمد سملم قمٚمامء اًمًٜم٦م سمٓمالن دقمقاهؿ هذه، وسمٞمٜمقا أن. ُمدقملم أهن٤م خت٤مًمػ اًمٕم٘مؾ

احل٤مصٚم٦م ُمع قمدم اًمٕم٘مؾ ٟم٤مىمّم٦م، وإىمقال اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٕم٘مؾ سم٤مـمٚم٦م  واًمرؾمؾ ضم٤مءت سمام يٕمجز 

إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٍم ٦م شمقاومؼ ُم٤م » يمام أن ()شاًمٕم٘مؾ قمـ دريمف، مل شم٠مت سمام يٕمٚمؿ سم٤مًمٕم٘مؾ اُمتٜم٤مقمف

ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ، وأن سيح اعمٕم٘مقل ٓ يٜم٤مىمض صحٞمح اعمٜم٘مقل، وإٟمام ي٘مع اًمتٜم٤مىمض سملم ُم٤م 

. ()شيدظمؾ ذم اًمًٛمع وًمٞمس ُمٜمف، وُم٤م يدظمؾ ذم اًمٕم٘مؾ وًمٞمس ُمٜمف

. اظتامدهؿ ظذ ـتب افٍِسٍة وافُالم وٕحقها-3

ُمـ ؾمامت أهؾ إهقاء أهنؿ يٕمتٛمدون ذم شم٘مرير اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة قمغم ُم٤م ٓ يّمح ُمّمدرًا 

ًمٚمديـ ُمثؾ يمت٥م اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٙمالم مم٤م ٓ أصؾ ًمف إٓ أومٙم٤مر اًمٌنم وحتريٗم٤مهتؿ اًمتل مل شمًؽمؿمد 

وهلذا دمد اعمٕمتزًم٦م واعمرضمئ٦م واًمراومْم٦م وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع »: ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. سم٤مًمنمع

يٗمنون اًم٘مرآن سمرأهيؿ وُمٕم٘مقهلؿ وُم٤م شم٠موًمقه ُمـ اًمٚمٖم٦م، وهلذا دمدهؿ ٓ يٕمتٛمدون قمغم أطم٤مدي٨م 

                                   

 (.3/338 )اًمٗمت٤موى(  )

 (.3/339)اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   ()

 (.1/403)درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ   ()
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 واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م اعمًٚمٛملم، ومال يٕمتٛمدون قمغم اًمًٜم٦م وٓ قمغم إمج٤مع اًمًٚمػ اًمٜمٌل 

وآصم٤مرهؿ وإٟمام يٕمتٛمدون قمغم اًمٕم٘مؾ واًمٚمٖم٦م، ودمدهؿ ٓ يٕمتٛمدون قمغم يمت٥م اًمتٗمًػم اعم٠مصمقرة 

واحلدي٨م وآصم٤مر اًمًٚمػ، وإٟمام يٕمتٛمدون قمغم يمت٥م إدب، ويمت٥م اًمٙمالم اًمتل ووٕمتٝم٤م 

 ()ش.رؤوؾمٝمؿ  وهذه ـمري٘م٦م اعمالطمدة أيْم٤مً 

. تَِٔد األئّة وتَديس األصخاص-4

إن شم٘مديس إؿمخ٤مص وشم٘مٚمٞمد أسم٤مء يم٤من ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ ىمٌقل اًمٜم٤مس ًمٚمحؼ ُمٜمذ اًم٘مدم، ي٘مقل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ : ؾمٌح٤مٟمف ُمٌٞمٜم٤ًم طم٤مل اعمنميملم

  () ژڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

 اهلل وذقمف وُم٤م أوضمٌف وشمرك ُم٤م  ديـأي إذا دقمقا إمم»: ي٘مقل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه هلذه أي٦م

 ()شيٙمٗمٞمٜم٤م ُم٤م وضمدٟم٤م قمٚمٞمف أسم٤مء وإضمداد ُمـ اًمٓمرائؼ واعم٤ًمًمؽ: طمرُمف، ىم٤مًمقا

وىمد شمِم٤مسمف اعمخ٤مًمٗمقن ُمع اعمنميملم ذم هذه اًمّمٗم٦م ومٕمٔمٛمقا إئٛم٦م واًمِمٞمقخ وهمٚمقا ومٞمٝمؿ 

: همٚمقًا ؿمديدًا أظمرضمٝمؿ قمـ احلؼ، وُمـ أسمرز اًمٓمقائػ اًمتل اقمتٛمدت قمغم هذا

ٓ يٕمتٛمدون قمغم »: اًمذيـ زقمٛمقا أن ٕئٛمتٝمؿ اًمٕمّمٛم٦م اعمٓمٚم٘م٦م، وهلذا ومٝمؿ: اًمراومْم٦م-أ

اًم٘مرآن وٓ قمغم احلدي٨م وٓ قمغم اامج٤مع إٓ ًمٙمقن اعمٕمّمقم ُمٜمٝمؿ، وٓ قمغم اًم٘مٞم٤مس وإن يم٤من 

 أئٛمتٝمؿاومؽموا قمغم  سمؾ (). ومّم٤مروا ًمذًمؽ ٓ يٜمٔمرون ذم دًمٞمؾ وٓ شمٕمٚمٞمؾ()شواوح٤ًم ضمٚمٞم٤مً 

 . اعمٕمقل قمٚمٞمف ومٞمام يٕمت٘مدونأطم٤مدي٨م ُمٙمذوسم٦م ضمٕمٚمقه٤م هل

                                   

 (.7/119)اًمٗمت٤موى   ()

 (.104)ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م رىمؿ   ()

 (.2/112)شمٗمًػم اسمـ يمثػم   ()

 (.1/69)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م   ()

 (.6/381)اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ   ()
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 يدقمقن أهنؿ أقمٚمؿ سم٤مهلل ُمـ»اًمذيـ قمٔمٛمقا إوًمٞم٤مء وؾمٚمٛمقا هلؿ سمٙمؾ ُم٤م ي٘مقًمقن سمؾ إن سمٕمْمٝمؿ : اًمّمقومٞم٦م-ب

 ()شرأى ىمقم اًمتٗم٤مين ذم شمٕمٔمٞمؿ ؿمٞمقظمٝمؿ، طمتك أحل٘مقهؿ سمام ٓ يًتح٘مقن» :  ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل()شاعمرؾمٚملم

. ظدم تًئّٓؿ فِْهقص افؼظٔة وحماوفتٓؿ افًبث هبا وحتريٍٓا: ثإٔاً 

وم٠مهؾ اًمٌدع وإهقاء ٓ يٕمٔمٛمقن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وٓ  رصقن قمغم شمتٌٕمٝم٤م وٓ يٌٜمقن 

قمٚمٞمٝم٤م اقمت٘م٤مداهتؿ وٓ يًتدًمقن هب٤م إٓ إذا رأوا ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم يقاومؼ أهقاءهؿ، وم٤مًمٜمّمقص قمٜمدهؿ 

ؾمٛمل أهؾ اًمٌدع أهؾ إهقاء : ٕهنؿ اشمٌٕمقا أهقاءهؿ ومٚمؿ »: شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٝمقى، ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل

ي٠مظمذوا إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُم٠مظمذ آومت٘م٤مر إًمٞمٝم٤م، واًمتٕمقيؾ قمٚمٞمٝم٤م طمتك يّمدروا قمٜمٝم٤م، سمؾ ىمدُمقا 

  ().شأهقاءهؿ واقمتٛمدوا قمغم آرائٝمؿ صمؿ ضمٕمٚمقا إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمٜمٔمقرًا ومٞمٝم٤م ُمـ وراء ذًمؽ

: وىمد دمغم قمدم شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمٚمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ذم قمدة أُمقر ُمٜمٝم٤م

. رد افْهقص افثابتة افتل ختافػ أهقاءهؿ واجلرأة يف االظساض ظِٔٓا-1

ومٕمدل يمثػم ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم ااؾمالم إمم ٟمٌذ اًم٘مرآن وراء فمٝمره، واشمٌع ُم٤م »:  ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

شمتٚمقا اًمِمٞم٤مـملم، ومال يٕمٔمؿ أُمر اًم٘مرآن وهنٞمف، وٓ يقازم ُمـ أُمر اًم٘مرآن سمٛمقآشمف، وٓ يٕم٤مدي ُمـ 

 وىمد سمٚمٖم٧م سمٌٕمْمٝمؿ اجلرأة ذم رد اًمٜمّمقص وآقمؽماض قمٚمٞمٝم٤م طمدًا ().شأُمر اًم٘مرآن سمٛمٕم٤مداشمف

 وهق يرد طمدي٨م اًمّم٤مدق ()ىمقل قمٛمرو سمـ قمٌٞمد: وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ. قمٔمٞمام واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

ًمق ؾمٛمٕم٧م »: ش()احلدي٨م... إن أطمديمؿ جيٛمع ذم سمٓمـ أُمف أرسمٕملم يقُم٤ًم ٟمٓمٗم٦م»: اعمّمدوق

                                   

 (.13/239)اًمٗمت٤موى   ()

 (.1/196)آقمتّم٤مم   ()

 (.1/420 )اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (  )

 (.14/227)اًمٗمت٤موى   ()

قمٛمرو سمـ قمٌٞمد، أسمق قمثامن اًمٌٍمي، زاهد ىمدري، ُمـ يم٤ٌمر اعمٕمتزًم٦م، وُمـ أوائٚمٝمؿ، وًمف ُم١مًمٗم٤مت شمقذم ؾمٜم٦م   ()

 (.48)وـمٌ٘م٤مت اعمٕمتزًم٦م اسمـ اعمرشم٣م ص (10/73)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم : اٟمٔمر. هـ143

 (.2643: )وُمًٚمؿ ح (3208:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()
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 عم٤م صدىمتف، وًمق ؾمٛمٕم٧م اسمـ () ي٘مقل هذا ًمٙمذسمتف وًمق ؾمٛمٕمتف ُمـ زيد سمـ وه٥م()إقمٛمش

ُمًٕمقد ي٘مقل هذا عم٤م ىمٌٚمتف، وًمق ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل هذا ًمرددشمف، وًمق ؾمٛمٕم٧م اهلل ي٘مقل 

 ()شًمٞمس قمغم هذا أظمذت ُمٞمث٤مىمٜم٤م: هذا ًم٘مٚم٧م

: افًبث بافْهقص افؼظٔة، ومـ أبرز مًامل هذا افًبث-2

، ومتجدهؿ ي٠مظمذون ٟمّم٤ًم ذم اًم٤ٌمب ويؽميمقن اإليامن ببًض افُتاب وافٍُر ببًوف-أ

ي٘مقل . ٟمّمقص٤ًم أظمرى ىمد شمٙمقن ُم٘مٞمدة أو خمّمّم٦م أو ُمٌٞمٜم٦م، وهذا ي١مدي إمم اوٓمراب ذم اعمٜمٝم٩م

يمثػمًا ُم٤م شمرى اجلٝم٤مل  تجقن ٕٟمٗمًٝمؿ سم٠مدًم٦م وم٤مؾمدة وسم٠مدًم٦م صحٞمح٦م اىمتّم٤مرًا سم٤مًمٜمٔمر »: اًمِم٤مـمٌل

قمغم دًمٞمؾ ُم٤م، واـمراطم٤ًم ًمٚمٜمٔمر ذم همػمه ُمـ إدًم٦م إصقًمٞم٦م واًمٗمروقمٞم٦م اًمٕم٤مودة ًمٜمٔمره أو 

 وُمـ ذًمؽ أظمذ اخلقارج سمٜمّمقص اًمققمٞمد وشمريمٝمؿ ٟمّمقص اًمققمد، ومٗمٝمٛمقه٤م ().شاعمٕم٤مرو٦م ًمف

ومٗمٝمٛمقه٤م قمغم همػم ُمراده٤م وراطمقا يٙمٗمرون اعمًٚمٛملم سمال طمج٦م، وىم٤مسمٚمٝمؿ اعمرضمئ٦م اًمذيـ أظمذوا 

ٓ يي ُمع : سمٜمّمقص اًمققمد، وشمريمقا ٟمّمقص اًمققمٞمد ومٗمٝمٛمقه٤م قمغم همػم ُمراده٤م، وىم٤مًمقا

اايامن ُمٕمّمٞم٦م وهذه اًمٜمٔمرة اًم٘م٤مسة أدت هبؿ إمم اًمْمالل وشم٘مٓمٞمع اًمٜمّمقص وسمؽمه٤م ي٘مقل 

ش ()ژ ڃ  ڃ  چ  چ   چژ: شمٕم٤ممم

:  ـتؿ افْهقص-ب

ًم٘مد ىم٤مد اًمْمالل واشم٤ٌمع اهلقى أهؾ اًمٌدع واعمخ٤مًمٗملم إمم يمتؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمتل 

أهؾ اًمٕمٚمؿ يٙمتٌقن ُم٤م هلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ »: ()خت٤مًمػ رأهيؿ أو ُمذهٌٝمؿ، ي٘مقل ويمٞمع سمـ اجلراح

                                   

 .(2630)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر. هـ147ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران إؾمدي اًمٙم٤مهكم أسمقحمٛمد صم٘م٦م طم٤مومظ ًمٙمٜمف ُمدًمس ُم٤مت ؾمٜم٦م (  )

 (.2172)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر. هـ96أسمقؾمٚمٞمامن اجلٝمٜمل خميم صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ مل يّم٥م ُمـ ىم٤مل ذم طمديثف ظمٚمؾ، شمقذم ؾمٜم٦م (  )

(. 6/104)، وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (3/278)ُمٞمزان آقمتدال :اٟمٔمر  ()

 (.1/167)آقمتّم٤مم   ()

 (.85)ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م رىمؿ   ()

ُم٤م رأي٧م : ويمٞمع سمـ اجلراح سمـ ُمٚمٞمح سمـ قمدي، اًمٙمقذم، يم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ وأئٛم٦م احلٗمظ، وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ()

= 
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وٓ أرق ديٜم٤ًم ممـ يقصمؼ رواي٦م إذا »: () وىم٤مل اسمـ طمزم().شوأهؾ إهقاء ٓ يٙمتٌقن إٓ ُم٤م هلؿ

 ()شواوم٘م٧م هقاه، ويقهٜمٝم٤م إذا ظم٤مًمٗم٧م هقاه، ومام يتٛمًؽ وم٤مقمؾ هذا ُمـ اًمديـ إٓ سم٤مًمتالقم٥م

ومال دمد ىمط ُمٌتدقم٤ًم إٓ وهق »: ويٌلم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ـمري٘م٦م اعمٌتدقم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص، ومٞم٘مقل

 ()ش ٥م يمتامن اًمٜمّمقص اًمتل خت٤مًمٗمف ويٌٖمْمٝم٤م، ويٌٖمض إفمٝم٤مره٤م وروايتٝم٤م واًمتحدث هب٤م

:  افتهديؼ بافَرآن دون افسْةدظقى -ج

ٺ  ٺ  ژ : اًمًٜم٦م هل٤م ُمٜمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ رؾمقًمف 

إٓ  ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہژ :  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ژٿ    ٿ   ٿ  ٿ  

 ،طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل وردوا ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل : أن اعمخ٤مًمٗملم ُمـ أهؾ اًمٌدع وإهقاء ىم٤مًمقا

 وًم٘مد يم٤من ُمقىمػ اًمًٚمػ ىمقي٤ًم ذم ُمقاضمٝم٦م ه١مٓء ،ُمتج٤مهٚملم أُمر اهلل سم٤مشم٤ٌمع رؾمقًمف وُم٤م أُمر سمف

دقمٜم٤م ُمـ هذا طمًٌٜم٤م : إذا طمدصم٧م اًمرضمؾ سم٤مًمًٜم٦م وم٘م٤مل»: ()اًمْمالل، ي٘مقل أيقب اًمًختٞم٤مين

إذا ؾمٛمٕم٧م اًمرضمؾ شم٠مشمٞمف سم٤مٕصمر ومال يريده، »:  وي٘مقل اًمؼمهب٤مري().شاًم٘مرآن وم٤مقمٚمؿ أٟمف و٤مل

                                   

وهتذي٥م ، (1/219)اجلرح واًمتٕمديؾ : اٟمٔمر. هـ197أطمدًا أوقمك ًمٚمٕمٚمؿ وٓ أطمٗمظ ُمـ ويمٞمع، ُم٤مت ؾمٜم٦م =

 (.11/109 )اًمتٝمذي٥م

 (.1/26)ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل   ()

 اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ اعمتٙمٚمؿ، إدي٥م، شمٗم٘مف ،قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم اًمٗم٤مرد إصؾ صمؿ إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل  ()

أوًٓ ًمٚمِم٤مومٕمل، صمؿ أداه اضمتٝم٤مده إمم اًم٘مقل سمٜمٗمل اًم٘مٞم٤مس يمٚمف ضمٚمٞمف وظمٗمٞمف، وإظمذ سمٔم٤مهر اًمٜمص، ىم٤مل اًمٕمز سمـ 

ؾمػم أقمالم : اٟمٔمر. هـ456ٓسمـ طمزم ُم٤مت ؾمٜم٦م ش اعمحغم»ُم٤م رأي٧م ذم يمت٥م ااؾمالم ذم اًمٕمٚمؿ ُمثؾ : قمٌد اًمًالم

 (.18/184)اًمٜمٌالء 

 (.4/180)اعمحغم سم٤مٔصم٤مر   ()

 (.20/161)اًمٗمت٤موى   ()

. هـ131أيقب سمـ أيب متٞمٛم٦م يمٞم٤ًمن اًمًختٞم٤مين، أسمق سمٙمر اًمٌٍمي، صم٘م٦م صم٧ٌم طمج٦م ُمـ يم٤ٌمر اًمٗم٘مٝم٤مء شمقذم ؾمٜم٦م   ()

 (.654)رىمؿ   (1/361)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م و( 607)رىمؿ  (3/4457)هتذي٥م اًمٙمامل : اٟمٔمر

 (.2/56)ذم اًمٙمالم وأهٚمف   ()



 

 

36 

:  وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل().شويريد اًم٘مرآن ومال شمِمؽ أٟمف رضمؾ ىمد اطمتقى قمغم اًمزٟمدىم٦م وم٘مؿ ُمـ قمٜمده

آىمتّم٤مر قمغم اًمٙمت٤مب رأي ىمقم ٓ ظمالق هلؿ، ظم٤مرضملم قمـ اًمًٜم٦م، إذ قمقًمقا قمغم ُم٤م سمٜمٞم٧م »

قمٚمٞمف ُمـ أن اًمٙمت٤مب ومٞمف سمٞم٤من يمؾ رء، وم٤مـمرطمقا أطمٙم٤مم اًمًٜم٦م، وم٠مداهؿ ذًمؽ إمم آٟمخالع قمـ 

. ()شاجلامقم٦م، وشم٠مويؾ اًم٘مرآن قمغم همػم ُم٤م أٟمزل اهلل

:   وظدم االظتْاء بافسْةافُذب ظذ رشقل اهلل -د

: ()،ي٘مقل ااُم٤مم اًمِم٤مومٕمل اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل ()ًم٘مد شمٕمٛمدت سمٕمض ومرق اعمخ٤مًمٗملم

 وىمد أدى قمدم اقمتٜم٤مء ().شمل أر ُمـ أهؾ إهقاء أؿمٝمد سم٤مًمزور ُمـ اًمراومْم٦م»: ()اًمِم٤مومٕمل

اعمٌتدقم٦م سم٤مًمًٜم٦م إمم اقمتامدهؿ قمغم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م واًمْمٕمٞمٗم٦م، ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل ذم سمٞم٤من ُم٠مظمذ 

اقمتامدهؿ قمغم إطم٤مدي٨م اًمقاهٞم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م، واعمٙمذوب ومٞمٝم٤م : ُمٜمٝم٤م»: أهؾ اًمٌدع ذم آؾمتدٓل

 ().ش، واًمتل ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م أهؾ صٜم٤مقم٦م احلدي٨مقمغم رؾمقل اهلل 

:  رد حديث اآلحاد-هـ

يم٤من أول ُمـ رد طمدي٨م أطم٤مد اخلقارج، صمؿ شمٌٕمتٝمؿ اعمٕمتزًم٦م سمحج٦م أهن٤م ٓ شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ 

اًمٞم٘مٞمٜمل صمؿ اٟمتنم هذا اعمذه٥م قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم، واًمذيـ اقمتٛمدوا طمدي٨م أطم٤مد ذم إطمٙم٤مم 

 ذم أطم٤مدي٨م وردوه ذم اًمٕم٘م٤مئد، وسم٥ًٌم هذا ردت قم٘م٤مئد يمثػمة ضمدًا، صمٌت٧م قمـ اًمٜمٌل 

صحٞمح٦م، واؾمتٖمؾ هذا اعمذه٥م ىمقم ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م وأهؾ إهقاء ومردوا يمثػمًا ُمـ إطم٤مدي٨م 

                                   

 (.54)ذح اًمًٜم٦م   ()

 (.4/17)اعمقاوم٘م٤مت   ()

 .ُمـ أُمث٤مل اًمزٟم٤مدىم٦م واًمراومْم٦م واجلٝمٛمٞم٦م  ()

حمٛمد سمـ إدريس سمـ اًمٕم٤ٌمس، ااُم٤مم قم٤ممل اًمٕمٍم ٟم٤مس احلدي٨م أسمق قمٌد اهلل اًم٘مرر اعمٓمٚمٌل ااُم٤مم، شمقذم ؾمٜم٦م  ()

 .(9/63)وطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ، (1/3)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ يمثػم . هـ204

 (.126)اًمٙمٗم٤مي٦م   ()

 (.1/169)آقمتّم٤مم   ()
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اًمث٤مسمت٦م سمؾ وطمتك اعمتقاشمرة سمحج٦م أن شمقاشمره٤م مل يث٧ٌم قمٜمدهؿ طمتك أصٌح هذا إُمر خمرضم٤ًم ًمٙمؾ 

وىمد رد قمٚمامء ااؾمالم قمٚمٞمٝمؿ، وسمٞمٜمقا . ُمٌتدع وو٤مل يرد سمف يمؾ طمدي٨م ظم٤مًمػ ُمٜمٝمجف أو هقاه

. سمٓمالن ُمذهٌٝمؿ

 ().(اًمرؾم٤مًم٦م) و ()(إم)  ويم٤من ُمـ أوائؾ ُمـ رد قمٚمٞمٝمؿ ااُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمٞمف 

ويمٚمٝمؿ يديـ سمخؼم اًمقاطمد اًمٕمدل ذم »: ويٚمخص اسمـ قمٌد اًمؼم ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م سم٘مقًمف

آقمت٘م٤مدات، ويٕم٤مدي ويقازم قمٚمٞمٝم٤م، وجيٕمٚمٝم٤م ذقم٤ًم وديٜم٤م ذم ُمٕمت٘مده، وقمغم ذًمؽ مج٤مقم٦م أهؾ 

ذه٧ٌم اًم٘مدري٦م واًمراومْم٦م، وسمٕمض أهؾ اًمٔم٤مهر إمم أٟمف ٓ جي٥م »:  وي٘مقل اًمٜمقوي().شاًمًٜم٦م

واًمذي قمٚمٞمف مج٤مهػم اعمًٚمٛملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، ومٛمـ : اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد، صمؿ ىم٤مل

سمٕمدهؿ ُمـ اعمحدصملم واًمٗم٘مٝم٤مء وأصح٤مب إصقل أن ظمؼم اًمقاطمد اًمث٘م٦م طمج٦م ُمـ طمج٩م اًمنمع 

وظمؼم اًمقاطمد إذا شمٚم٘متف إُم٦م سم٤مًم٘مٌقل، قمٛماًل »:  وي٘مقل اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل().شجي٥م اًمٕمٛمؾ هب٤م

قمٛماًل سمف وشمّمدي٘م٤ًم ًمف يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل قمٜمد مج٤مهػم إُم٦م، وهق أطمد ىمًٛمل اعمتقاشمر، ومل يٙمـ 

 .()شسملم ؾمٚمػ إُم٦م ذم ذًمؽ ٟمزاع

:  حتريػ األدفة ظـ مقاضًٓا-و

ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٕم٨ٌم سم٤مٕدًم٦م قمٜمد اعمخ٤مًمٗملم حتريٗمٝمؿ ًمٚمٜمّمقص وشم٠مويٚمٝم٤م وسومٝم٤م قمـ 

:  اًمٞمٝمقد اًمذيـ وصٗمٝمؿ اهلل سم٘مقًمفافم٤مهره٤م وهذه اًمٔم٤مهرة ظمٓمػمة ضمدًا، وىمد ؾمٌ٘مٝمؿ سمف

وقم٤مىم٦ٌم اًمتحريػ  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ژ

                                   

 (.7/452)إم : اٟمٔمر  ()

 (.369)اًمرؾم٤مًم٦م : اٟمٔمر  ()

 (.1/8)اًمتٛمٝمٞمد   ()

 (.1/131)ذح صحٞمح ُمًٚمؿ   ()

 (.351)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م   ()
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شمِمقيف اًمٜمّمقص وهق سم٤مب قمريض دظمؾ ُمٜمف اًمزٟم٤مدىم٦م هلدم ااؾمالم، طمٞم٨م طمرومقا اًمٜمّمقص 

ُم٤م »: ()وسومقه٤م قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م، ومحٚمقه٤م ُمـ اعمٕم٤مين ُم٤م يريدون، ي٘مقل سمنم اعمريز

 ويٌلم اسمـ أيب اًمٕمز ()شرء أٟم٘مض ًمدقمقاٟم٤م ُمـ اًم٘مرآن، همػم أٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم دومٕمف إٓ سم٤مًمت٠مويؾ

: وهبذا شمًٚمط اعمحرومقن قمغم اًمٜمّمقص، وىم٤مًمقا»: احلٜمٗمل ظمٓمقرة حتريػ اًمٜمّمقص، ومٞم٘مقل

 وُمـ أُمثٚم٦م ()شٟمحـ ٟمت٠مول ُم٤م خي٤مًمػ ىمقًمٜم٤م، ومًٛمقا اًمتحريػ شم٠موياًل، شمزيٞمٜم٤م ًمف وزظمروم٦م ًمٞم٘مٌؾ

اًمتحريػ شم٠مويؾ اعمتٌدقم٦م ٔي٤مت اًمّمٗم٤مت، أو شم٠مويؾ اًمِمٗم٤مقم٦م واًمٍماط واعمٞمزان وٟمحقه٤م، 

وأهف سمٕمض أهؾ اًمْمالل ومجٕمٚمقا ًمٚم٘مرآن فم٤مهرًا ؾمٛمقه ىمرآن اًمٕم٤مُم٦م، وسم٤مـمٜم٤ًم ؾمٛمقه ىمرآن 

شم٠مويؾ أهؾ اًمتحريػ واًمٌدع اًمذيـ : اًمت٠مويؾ اعمذُمقم واًم٤ٌمـمؾ ومٝمق »: اخل٤مص٦م، ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

يت٠موًمقٟمف قمغم همػم شم٠مويٚمف، ويدقمقن سف اًمٚمٗمظ قمـ ُمدًمقًمف إمم همػم ُمدًمقًمف سمٖمػم دًمٞمؾ يقضم٥م 

ظمٓمقرة اًمت٠مويؾ اًمذي يٍمف ومٞمف اًمٚمٗمظ قمـ ُمدًمقًمف، - رمحف اهلل– يمام يٌلم اسمـ اًم٘مٞمؿ ()شذًمؽ

أصؾ ظمراب اًمديـ واًمدٟمٞم٤م إٟمام هق ُمـ اًمت٠مويؾ اًمذي مل يرده اهلل ورؾمقًمف سمٙمالُمف، وٓ »: وم٘م٤مل

دل قمٚمٞمف أٟمف ُمراده، وهؾ اظمتٚمٗم٧م إُمؿ قمغم أٟمٌٞم٤مئٝمؿ إٓ سم٤مًمت٠مويؾ، وهؾ وىمٕم٧م ذم إُم٦م ومتٜم٦م 

يمٌػمة أو صٖمػمة إٓ سم٤مًمت٠مويؾ، ومٛمـ سم٤مسمف دظمؾ إًمٞمٝم٤م، وهؾ أري٘م٧م دُم٤مء اعمًٚمٛملم ذم اًمٗمتٜم٦م إٓ 

سم٤مًمت٠مويؾ؟ وًمٞمس هذا خمتّم٤ًم سمديـ ااؾمالم وم٘مط سمؾ ؾم٤مئر أدي٤من اًمرؾمؾ مل شمزل قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م 

 .()شواًمًداد طمتك دظمٚمٝم٤م اًمت٠مويؾ ومدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٗم٤ًمد ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ رب اًمٕم٤ٌمد

                                   

سمنم سمـ همٞم٤مث سمـ أيب يمريٛم٦م قمٌد اًمرمحـ اعمريز اًمٕمدوي سم٤مًمقٓء وم٘مٞمف ُمتٙمٚمؿ يرُمك سم٤مًمزٟمدىم٦م رأس اًمٓم٤مئٗم٦م   ()

ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمرش اًمٜم٘مض قمغم سمنم اعمريز»اعمريًٞم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م سم٤مارضم٤مء رد قمٚمٞمف ااُم٤مم اًمدارُمل سمٙمت٤مب 

 (.2/55)وإقمالم  (10/199)

 (.1/394)ٟم٘مض ااُم٤مم أيب ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد قمغم اعمريز   ()

 (.210)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م   ()

 (.3/67)اًمٗمت٤موى   ()

 (.4/250)إقمالم اعمقىمٕملم   ()
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يمام أٟمف وُمـ ظمالل اـمالقمل ذم يمت٥م اعمخ٤مًمٗملم واًمِمٌف اًمتل أوردوه٤م ومٞمٝم٤م ٓطمٔم٧م 

اًمتل ووٕمٝم٤م قمٚمامء اعمّمٓمٚمح ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م ومتٞمٞمز صحٞمحف ُمـ ؾم٘مٞمٛمف دم٤مهٚمٝمؿ ًمٚم٘مقاقمد 

: وؾم٠مذيمر هٜم٤م سمٕمض اعمالطمٔم٤مت اًمتل شمدل قمغم ختٌٓمٝمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م

 اًمّمحٞمحلم  ضمٕمٚمف ذم ُمًتدريمف قمغم() ٕن احل٤ميمؿ:دمدهؿ يٜمًٌقن احلدي٨م ًمٚمّمحٞمحلم .1

 ويّدقمقن أن ؾم٥ٌم قمدم إيراده ذم اًمّمحٞمحلم طم٘مد ُم١مًمٗمٞمٝمام قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمتٜم٤مؾملم

وصػ  وُمتج٤مهٚملم أىمقال اًمٕمٚمامء ذم اعمًتدرك وذم شمّمحٞمح احل٤ميمؿ ًمٌٕمض إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م وم٘مد

 .() سمف احل٤ميمؿ سم٠مٟمف واؾمع اخلٓمق ذم ذط اًمّمحٞمح ُمت٤ًمهؾ ذم اًم٘مْم٤مء()احل٤مومظ اسمـ اًمّمالح

. ()شاحل٤ميمؿ ُمت٤ًمهؾ يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ُمراراً »:  قمٜمف()وىم٤مل اًمٜمقوي

إُم٤مم صدوق، ًمٙمٜمف يّمحح ذم ُمًتدريمف أطم٤مدي٨م ؾم٤مىمٓم٦م ويٙمثر »: ()وىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل

ُمـ ذًمؽ، ومام أدري هؾ ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمف؟ ومام هق ممـ جيٝمؾ ذًمؽ وإن قمٚمؿ ومٝمذه ظمٞم٤مٟم٦م قمٔمٛمك، صمؿ 

 .()شهق ؿمٞمٕمل ُمِمٝمقر سمذًمؽ، ُمـ همػم شمٕمرض ًمٚمِمٞمخلم

                                   

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد أسمق قمٌد اهلل اعمٕمروف سم٤محل٤ميمؿ، اًمٜمٞم٤ًمسمقري اًمِم٤مومٕمل ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف   ()

ؾمػم : اٟمٔمر. هـ405 ُم٤مت ؾمٜم٦م شيتِمٞمع»: اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، وشم٤مريخ ٟمٞم٤ًمسمقر وهمػمه٤م، ىم٤مل اًمذهٌل

 (.3/176)، ؿمذرات اًمذه٥م (17/162)أقمالم اًمٜمٌالء 

قمٚمقم يمت٤مب قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمثامن، أسمق قمٛمرو شم٘مل اًمديـ اًمٙمردي اًمِم٤مومٕمل اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمّمالح، ًمف   ()

 (.23/140)، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (5/221)ؿمذرات اًمذه٥م : اٟمٔمر. هـ643احلدي٨م وهمػمه، شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.18)قمٚمقم احلدي٨م : اٟمٔمر(  )

 ٞمك سمـ ذف أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ اًمٜمقوي اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ري٤مض اًمّم٤محللم واعمجٛمقع   ()

ؿمذرات اًمذه٥م  (2/286)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمإلؾمٜمقي : اٟمٔمر. هـ676ذح اعمٝمذب، وهمػمه٤م شمقذم ؾمٜم٦م 

(5/345.) 

 (.7/64)اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب   ()

حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمؽميمامين إصؾ، اًمذهٌل، اًمِم٤مومٕمل، أسمق قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ، حمدث ُم١مرخ، ُمـ   ()

= 
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أٟمف قمٜمد شمّمٜمٞمٗمف ًمٚمٛمًتدرك : ىمٞمؾ ذم آقمتذار قمٜمف»:  طمٞم٨م ي٘مقل()وي١ميمد هذا اسمـ طمجر

يم٤من ذم أواظمر قمٛمره، وذيمر سمٕمْمٝمؿ أٟمف طمّمؾ ًمف شمٖمػم وهمٗمٚم٦م ذم آظمر قمٛمره، ويدل قمغم ذًمؽ أٟمف 

ًمف وىمٓمع سمؽمك اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ، وُمٜمع ُمـ آطمتج٤مج هبؿ، صمؿ  (اًمْمٕمٗم٤مء)ذيمر مج٤مقم٦م ذم يمت٤مب

احل٤ميمؿ قمرف »: ()وي٘مقل اًمزيٚمٕمل. ()شأظمرج أطم٤مدي٨م سمٕمْمٝمؿ ذم ُمًتدريمف وصححٝم٤م

.  ()ششم٤ًمهٚمف وشمّمحٞمحف ًمألطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م سمؾ اعمقوققم٦م

ضمٝمٚمٝمؿ سمٙمت٥م احلدي٨م وقمٚمؿ اعمّمٓمٚمح ومت٤مرة دمدهؿ  ٞمٚمقن احلدي٨م إمم اًمّمح٤مح  .2

اًمًت٦م وشم٤مرة إمم يمٜمز اًمٕمامل، وهذا إُم٤م ضمٝماًل أو دم٤مهاًل وم٢من أهؾ اًمًٜم٦م ٓ ي٘مقًمقن سم٤مًمّمح٤مح 

اًمًت٦م ويمٜمز اًمٕمامل ُم٤م هق إٓ قم٤ٌمرة قمـ ومٝم٤مرس ًمألطم٤مدي٨م اعمقضمقدة ذم اًمًٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد وُمـ 

اًمٖمري٥م أهنؿ يقردون احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ صمؿ يًٜمدوٟمف إمم يمت٤مب ُمٞمزان آقمتدال ُمتج٤مهٚملم أن 

 .اًمذهٌل أورده ذم شمرمج٦م راو راوميض يمِم٤مهد قمغم يمذسمف

                                   

ـمٌ٘م٤مت اًمًٌٙمل : هـ، اٟمٔمر748 وُمٞمزان آقمتدال وهمػمه٤م، شمقذم ؾمٜم٦م ،شمّم٤مٟمٞمٗمف شم٤مريخ ااؾمالم اًمٙمٌػم

 (.3/337)اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م  (5/216)

 (.6/216)ُمٞمزان آقمتدال   ()

أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد، اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين اعمٍمي اعمقًمد واعمٜمِم٠م اًمِم٤مومٕمل أسمق اًمٗمْمؾ اعمحدث اعم١مرخ   ()

اًمْمقء اًمالُمع : اٟمٔمر. هـ852اًمِم٤مقمر إدي٥م، ًمف ذح اًمٌخ٤مري وًم٤ًمن اعمٞمزان وهمػمه٤م يمثػم، شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.7/270) ؿمذرات اًمذه٥م ،(2/36)ًمٚمًخ٤موي 

 (.5/232)ًم٤ًمن اعمٞمزان   ()

ٟمّم٥م : قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد أسمق حمٛمد اًمزيٚمٕمل احلٜمٗمل مج٤مل اًمديـ، وم٘مٞمف حمدث أصقزم، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف  ()

اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ٓسمـ : هـ اٟمٔمر762اًمراي٦م، وختري٩م أطم٤مدي٨م اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي وهمػمه٤م، ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 (.2036، 1481)يمِمػ اًمٔمٜمقن ص (2/310)طمجر

 (.1/265)ٟمّم٥م اًمراي٦م   ()
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: وذًمؽ ًمقضمقد هذه إطم٤مدي٨م إُم٤م ذم ()يٜمًٌقن سمٕمض إطم٤مدي٨م إمم ااُم٤مم أمحد .3

اعمًٜمد أو ذم اًمٗمْم٤مئؾ ُمتٜم٤مؾملم أن هٜم٤مك سمٕمض إطم٤مدي٨م ذم اعمًٜمد أو ذم اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ زي٤مدات 

، وىمد ٟمٌف اًمٕمٚمامء قمغم ذًمؽ، ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ () أو اًم٘مٓمٞمٕمل()قمٌد اهلل سمـ ااُم٤مم أمحد

أمحد سمـ طمٜمٌؾ ًمف اعمًٜمد اعمِمٝمقر، وًمف يمت٤مب ُمِمٝمقر »: ()يرد قمغم اسمـ اعمٓمٝمر احلكم شمٞمٛمٞم٦م وهق

ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م روى ومٞمف أطم٤مدي٨م، ٓ يروهي٤م ذم اعمًٜمد عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمْمٕمػ، ًمٙمقهن٤م ٓ 

شمّمٚمح أن شمروى ذم اعمًٜمد، ًمٙمقهن٤م ُمراؾمٞمؾ أو وٕم٤موم٤ًم سمٖمػم اارؾم٤مل، صمؿ إن هذا اًمٙمت٤مب زاد ومٞمف 

زاد قمـ ؿمٞمقظمف زي٤مدات، - اًمذي رواه قمـ اسمٜمف قمٌد اهلل–اسمٜمف قمٌد اهلل زي٤مدات، صمؿ إن اًم٘مٓمٞمٕمل 

وومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اعمٕمروم٦م، وهذا اًمراوميض وأُمث٤مًمف ُمـ ؿمٞمقخ اًمراومْم٦م ضمٝم٤مل، 

ومٝمؿ يٜم٘مٚمقن ُمـ هذا اعمّمٜمػ، ومٞمٔمٜمقن أن يمؾ ُم٤مرواه اًم٘مٓمٞمٕمل أو قمٌد اهلل ىمد رواه أمحد ٟمٗمًف، 

ن سملم ؿمٞمقخ أمحد وؿمٞمقخ اًم٘مٓمٞمٕمل، صمؿ ئمٜمقن أن أمحد إذا رواه وم٘مد رواه ذم اعمًٜمد، ووٓ يٛمٞمز

وم٘مد رأيتٝمؿ ذم يمتٌٝمؿ يٕمزون إمم ُمًٜمد أمحد أطم٤مدي٨م ُم٤م ؾمٛمٕمٝم٤م أمحد ىمط، يمام ومٕمؾ اسمـ 

                                   

هـ 241أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ أسمق قمٌد اهلل ؿمٞمخ ااؾمالم إُم٤مم اعمذه٥م اعمٕمروف، أطمد إئٛم٦م إقمالم، شمقذم ؾمٜم٦م   ()

 (.11/177)، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (1/1)أيب يٕمغم سمـ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓ. رمحف اهلل

قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل، أسمق قمٌد اًمرمحـ، أظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ أسمٞمف، وقمـ قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء همػمه،   ()

. هـ290يم٤من صم٘م٦م صمٌت٤ًم ومٝماًم، ص٤مطم٥م طمدي٨م واشم٤ٌمع، ًمف زي٤مدات يمثػمة ذم ُمًٜمد أسمٞمف، وًمف يمت٤مب اًمًٜم٦م، شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.13/516)، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (9/375)شم٤مريخ سمٖمداد : اٟمٔمر

أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ محدان سمـ ُم٤مًمؽ أسمق سمٙمر اًم٘مٓمٞمٕمل احلٜمٌكم روى ُمًٜمد ااُم٤مم أمحد واًمزهد واًمٗمْم٤مئؾ، ىم٤مل   ()

ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء و، (4/73)شم٤مريخ سمٖمداد : اٟمٔمر. هـ368صم٘م٦م زاهد ىمديؿ، ُم٤مت ؾمٜم٦م : اًمدارىمٓمٜمل

 (.143)رىمؿ  (16/210)

يمِمػ اعمراد ذح دمديد آقمت٘م٤مد، أٟمقار : ًمف أيمثر ُمـ يمت٤مب ُمٜمٝم٤م. مج٤مل اًمديـ احلًـ سمـ يقؾمػ سمـ ُمٓمٝمر احلكم  ()

أُمؾ أُمؾ ًمٚمحر اًمٕم٤مُمكم  (119ص )رضم٤مل اسمـ داود احلكم : اٟمٔمر.هـ726شمقذم ؾمٜم٦م . اعمٚمٙمقت ذم ذح اًمٞم٤مىمقت

(2/81-82.) 
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هؿ وهمػمأل٤م سم٥ًٌم هذا اجلٝمؾ ُمٜمٝمؿ وهذا همػم ُم٤م يٗمؽموٟمف ُمـ ُمـ وص٤مطم٥م اًمٓمرائػ ()اًمٌٓمريؼ

 ()شهؿُمـاًمٙمذب وم٢من اًمٙمذب يمثػم 

اقمتامدهؿ قمغم ُم٤م ورد ذم يمت٥م اًمت٤مريخ واًمًػم وشمٕمٛمدهؿ إيراد اًمرواي٤مت اًمتل شم١ميد ُم٤م  .4

ذهٌقا إًمٞمف طمتك وًمق يم٤مٟم٧م ُمقوققم٦م أو ُمٕم٤مرو٦م سمٛمروي٤مت صحٞمح٦م شمٜم٤مىمْمٝم٤م، وُمـ اعمٕمٚمقم أن 

ه ذم يمتٌٝمؿ قمغم ُم٤م صح ُمـ اًمرواي٤مت سمؾ أوردوا يمؾ وُم١مرظمل ااؾمالم مل يٕمتٛمدوا ومٞمام أورد

إظم٤ٌمر اًمقاردة ذم احل٤مدصم٦م شم٤مريملم ُم٠ًمًم٦م متٞمٞمز اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمْمٕمٞمػ إمم همػمهؿ ُمـ أهؾ 

وًمٞمٕمٚمؿ »:  يقوح هذا اعمٜمٝم٩م ذم ُم٘مدُم٦م شم٤مرخيف ومٞم٘مقل ـرمحف اهللـ اًمّمٜمٕم٦م، وهذا ااُم٤مم اًمٓمؼمي 

اًمٜم٤مفمر ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا أن اقمتامدي ذم يمؾ ُم٤م أطميت ذيمره ومٞمف مم٤م ذـم٧م أين راؾمٛمف ومٞمف، إٟمام هق 

قمغم ُم٤م روي٧م ُمـ إظم٤ٌمر اًمتل أٟم٤م ذايمره٤م ومٞمف، وأصم٤مر اًمتل أٟم٤م ُمًٜمده٤م إمم رواهت٤م ومٞمف، دون ُم٤م 

أدرك سمحج٩م اًمٕم٘مقل، واؾمتٜمٌط سمٗمٙمر اًمٜمٗمقس، إٓ اًمٞمًػم اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف، إذ يم٤من اًمٕمٚمؿ سمام يم٤من ُمـ 

أظم٤ٌمر اعم٤مولم، وُم٤م هق يم٤مئـ ُمـ أٟم٤ٌمء احل٤مدصملم، همػم واصؾ إمم ُمـ مل يِم٤مهدهؿ ومل يدرك 

زُم٤مهنؿ إٓ سم٢مظم٤ٌمر اعمخؼميـ، وٟم٘مؾ اًمٜم٤مىمٚملم دون آؾمتخراج سم٤مًمٕم٘مقل، وآؾمتٜم٤ٌمط سمٗمٙمر 

اًمٜمٗمقس، ومام يٙمـ ذم يمت٤ميب هذا ُمـ ظمؼم ذيمرٟم٤مه قمـ سمٕمض اعم٤مولم مم٤م يًتٜمٙمره ىم٤مرئف، أو 

يًتِمٜمٕمف ؾم٤مُمٕمف، ُمـ أضمؾ أٟمف مل يٕمرف ًمف وضمٝم٤ًم ذم اًمّمح٦م وٓ ُمٕمٜمك ذم احل٘مٞم٘م٦م، ومٚمٞمٕمٚمؿ أٟمف مل 

ي١مت ذم ذًمؽ ُمـ ىمٌٚمٜم٤م، وإٟمام ُأيت ُمـ ىمٌؾ سمٕمض ٟم٤مىمٚمٞمف إًمٞمٜم٤م، وأٟم٤م إٟمام أديٜم٤م ذًمؽ قمغم ٟمحق ُم٤م أدي 

 وهذا سمٞم٤من واوح سم٠من ًمٞمس يمؾ ُم٤م ورد ذم يمت٥م اًمت٤مريخ صحٞمح سمؾ إن قمغم ااٟم٤ًمن ()شإًمٞمٜم٤م

 .اًمٌح٨م ذم إؾمٜم٤مد هذه اًمرواي٤مت صمؿ ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سم٤مًمرواي٤مت إظمرى اًمقاردة

                                   

اشمٗم٤مق »:  ٞمك سمـ احلًـ سمـ احلًلم اسمـ اًمٌٓمريؼ إؾمدي احلكم أسمق احلًلم ُمـ وم٘مٝم٤مء ااُم٤مُمٞم٦م، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف  ()

 (.4/90)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . هـ600شمقذم ؾمٜم٦م ش صح٤مح إصمر ذم إُم٤مُم٦م إئٛم٦م آصمٜمل قمنم

 (.7/399)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م   ()

 (.1/13)شم٤مريخ اًمٓمؼمي   ()
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 ٟم٦ًٌم سمٕمض اًمٙمت٥م ٕهؾ اًمًٜم٦م وإـمالق سمٕمض إًم٘م٤مب قمغم ُم١مًمٗمٞمٝم٤م اًمراومْم٦محم٤موًم٦م  .5

 :ًمإلهي٤مم سم٠مهنؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م صمؿ آؾمتِمٝم٤مد سمام ورد ومٞمٝم٤م، وُمـ هذه اًمٙمت٥م

 وئمٝمر أٟمف راوميض ()عمحٛمد سمـ يقؾمػ اًمٙمٜمجل اًمِم٤مومٕمل: شيمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م»يمت٤مب  -أ

 .()سمدًمٞمؾ اقمؽماف اًمراومْم٦م سم٠مٟمف ىمتؾ سم٥ًٌم ُمٞمٚمف عمذه٥م اًمتِمٞمع

وىمتٚم٧م اًمٕم٤مُم٦م ؿمٞمخ٤ًم راومْمٞم٤ًم يم٤من ُمّم٤مٟمٕم٤ًم ًمٚمتت٤مر »:  ؾم٥ٌم ىمتٚمف وم٘م٤مل()وىمد سملم اسمـ يمثػم

قمغم أُمقال اًمٜم٤مس ي٘م٤مل ًمف اًمٗمخر حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمٙمٜمجل يم٤من ظمٌٞم٨م اًمٓمقي٦م ُمنمىمٞم٤ًم 

ش اًمٌٞم٤من ذم أظم٤ٌمر ص٤مطم٥م اًمزُم٤من» وًمف يمت٤مب أؾمامه ()شمم٤مًمئ٤ًم هلؿ قمغم أُمقال اعمًٚمٛملم ىمٌحف اهلل

 .مم٤م ي١ميمد أٟمف راوميض إٓ أن اًمراومْم٦م  شمًتٖمؾ ًمٗمظ اًمِم٤مومٕمل ًمتٜمًٌف ٕهؾ اًمًٜم٦م

 ويمت٤مسمف ُمكمء ()يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ًمٕمكم سمـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل -ب

 يمام أٟمف روى ()سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمٙمذوسم٦م واعمقوققم٦م وىمد أشمك ومٞمف سمٜمٗمس شمٗمًػمات اًمراومْم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م

  ()ذم يمت٤مسمف أٟمف ٓ جيقز اًمٍماط إٓ ُمـ ُمٕمف يمت٤مب ُمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

                                   

يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، واًمٌٞم٤من ذم : حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٙمٜمجل اًمِم٤مومٕمل، ًمف ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م  ()

 (.3/787)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (7/150)إقمالم ًمٚمزريمكم : اٟمٔمر. هـ658أظم٤ٌمر ص٤مطم٥م اًمزُم٤من ت 

 (.8ص )ُم٤مئ٦م ُمٜم٘م٦ٌم ُمـ ُمٜم٤مىم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم : اٟمٔمر  ()

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اسمق اًمٗمداء قمامد اًمديـ، اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف   ()

ؿمذرات  (1/373)اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م : اٟمٔمر. هـ774شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م وهمػمه٤م، شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.6/231)اًمذه٥م 

 (.13/221)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م   ()

. هـ483شمقذم قم٤مم ، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف اًمذيؾ قمغم شم٤مريخ واؾمطقمكم سمـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل اعمٕمروف سم٤مسمـ اعمٖم٤مززم   ()

 .(2/133)اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت : اٟمٔمر

 (.317)ُم٤ًمئؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمر : اٟمٔمر  ()

 (.5/181)ذح أصقل اًمٙم٤مذم ًمٚمامزٟمدراين : اٟمٔمر  ()
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 وىمد ُمأل يمت٤مسمف هذا سم٤مٕطم٤مدي٨م ()يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ًمٚمخقارزُمل احلٜمٗمل -ج

وًم٘مد ؾم٤مق أظمٓم٥م ظمقارزم ُمـ ـمريؼ »: اعمقوققم٦م واعمٙمذوسم٦م وىمد ٟمٌف إمم ذًمؽ اًمذهٌل وم٘م٤مل

  ()شال اسمـ ؿم٤مذان أطم٤مدي٨م يمثػمة سم٤مـمٚم٦م ؾمٛمج٦م ريمٞمٙم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمًٞمد قمكم جهذا اًمد

 وهق ُمكمء سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ()يمت٤مب يٜم٤مسمٞمع اعمقدة ًمًٚمٞمامن اًمٌٚمخل احلٜمٗمل -د

واعمٙمذوسم٦م وهذا اًمٙمت٤مب مل يٙمـ ًمف أصمر قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م إٓ أن اًمراومْم٦م ـمٌٕمقه واهتٛمقا سمف وىمد 

واعم١مًمػ وإن مل يٕمٚمؿ شمِمٞمٕمف ًمٙمٜمف همٜمل، واًمٙمت٤مب يٕمد ُمـ »: ()ىم٤مل قمٜمف آهم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين

 وُمـ أول وم٘مرة ُمـ يمت٤مسمف يٕمٚمؿ ُمدى والًمف وم٘مد زقمؿ أن اهلل ظمٚمؼ ٟمٌٞمف ُمـ ٟمقر ()شيمت٥م اًمِمٞمٕم٦م

 ().ذاشمف وأٟمف ُمٌدأ اًمٕمقامل ذم إجي٤مد اعمخٚمقىم٤مت

 وهذا اًمٙمت٤مب ذم ومْمؾ ()يمت٤مب اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م ٓسمـ اًمّم٤ٌمغ اعم٤مًمٙمل -ه

 .إئٛم٦م، وُمٕمروم٦م أوٓدهؿ وٟمًٚمٝمؿ وهق ُمكمء سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمٙمذوسم٦م

                                   

اعمقومؼ سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعمٙمل احلٜمٗمل اعمٕمروف سم٠مظمٓم٥م ظمقارزم وم٘مٞمف أدي٥م ؿم٤مقمر زيدي هم٤مزم وهق شمٚمٛمٞمذ   ()

 (.7/333)إقمالم ًمٚمزريمكم : اٟمٔمر. هـ568ًمٚمزخمنمي ت 

 (.6/55)ُمٞمزان آقمتدال   ()

:  ت. ؾمٚمٞمامن سمـ ظمقضم٦م اًم٘مٜمدوزي احلًٞمٜمل احلٜمٗمل وهق ٟم٘مِمٌٜمدي صقذم ًمف ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م يمت٤مب يٜم٤مسمٞمع اعمقدة  ()

 (.3/125)إقمالم : اٟمٔمر. هـ1270

ـمٌ٘م٤مت أقمالم اًمِمٞمٕم٦م، ٟم٘م٤ٌمء اًمٌنم ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم، : ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف.  حمٛمد حمًـ اًمِمٝمػم سمآهم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين(  )

 (.10/26)اًمذريٕم٦م  (د)ُم٘مدُم٦م يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء قمغم يمت٤مب ٟم٘م٤ٌمء اًمٌنم ص : اٟمٔمر. اًمذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م

 (.25/209)اًمذريٕم٦م   ()

 (.1/23)يٜم٤مسمٞمع اعمقدة : اٟمٔمر  ()

. هـ 855ت.  ًمف ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م اعمٙملٟمقر اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد اًمّم٤ٌمغ اعم٤مًمٙمل  ()

 (.18/159)واًمذريٕم٦م  (2/492)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم : اٟمٔمر
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وىمد وضمدت ظمالل اـمالقمل قمغم يمت٥م اعمخ٤مًمٗملم أن أيمثر قمزوهؿ هلذه اًمٙمت٥م اًمتل ٓ ىمٞمٛم٦م 

هل٤م وٓ ٕصح٤مهب٤م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، وهلذا وم٘مد أقمرو٧م قمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م ُمـ 

 ويمؾ أورده ومٞمٝم٤م يمذب ُمٓمٕمقن .وه٤م جمٝمقًمقن أو ًمٞمًقا ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مُم١مًمػ ف،تايروا

. ومٞمف

وضمدت أن أهمٚم٥م إطم٤مدي٨م اًمتل اؾمتدل هب٤م اعمخ٤مًمٗمقن ٓ ختٚمق أؾم٤مٟمٞمده٤م ُمـ وضمقد - 6

: ُمٌتدع يروي ُم٤م ي٘مقي سمدقمتف، وىمد سملم قمٚمامء ااؾمالم طمٙمؿ هذه اًمرواي٤مت وهذه سمٕمض أىمقاهلؿ

واقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل أن اًمقاضم٥م قمغم يمؾ أطمد »:  ذم ُم٘مدُم٦م صحٞمحف()ي٘مقل ااُم٤مم ُمًٚمؿ

ي ُمٜمٝم٤م وقمرف اًمتٛمٞمٞمز سملم صحٞمح اًمرواي٤مت وؾم٘مٞمٛمٝم٤م وصم٘م٤مت اًمٜم٤مىمٚملم هل٤م ُمـ اعمتٝمٛملم أن ٓ ير

إٓ ُم٤م قمرف صح٦م خم٤مرضمف واًمًت٤مرة ذم ٟم٤مىمٚمٞمف، وأن يت٘مل ومٞمٝم٤م ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م قمـ أهؾ اًمتٝمؿ 

 ()شواعمٕم٤مٟمديـ ُمـ أهؾ اًمٌدع

ص٤مطم٥م هقى يدقمق إًمٞمف، أو يمذاب :  صمالصم٦منٓ شمٙمت٥م ع»: ي٘مقل ااُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾو

 ()شوم٢مٟمف ٓ يٙمت٥م قمٜمف ىمٚمٞمؾ وٓ يمثػم، أو قمـ رضمؾ يٖمٚمط ومػمد قمٚمٞمف ومال ي٘مٌؾ

:  طمٞم٨م ىم٤مل()وىمد ٟم٘مؾ اامج٤مع قمغم قمدم آطمتج٤مج سم٤معمٌتدع اًمداقمل إمم سمدقمتف اسمـ طم٤ٌمن

   ()شاًمداقمٞم٦م إمم اًمٌدع ٓ جيقز أن  ت٩م سمف قمٜمد أئٛمتٜم٤م ىم٤مـم٦ٌم، ٓ أقمٚمؿ سمٞمٜمٝمؿ ومٞمف ظمالوم٤مً »

                                   

ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ أسمق احلًلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح، احل٤مومظ اعمجقد احلج٦م   ()

: اٟمٔمر. هـ261 وإؾم٤مُمل واًمٙمٜمك، وهمػم ذًمؽ، شمقذم ؾمٜم٦م ،اًمّمحٞمح، واعمًٜمد اًمٙمٌػم: اًمّم٤مدق، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف

 (.104-13/100)شم٤مريخ سمٖمداد  (2/588)شمذيمرة احلٗم٤مظ  (8/182)اجلرح واًمتٕمديؾ 

 (.1/7)ُم٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ   ()

 (.144)ٟم٘مٚمف قمٜمف اخلٓمٞم٥م ذم اًمٙمٗم٤مي٦م   ()

إٟمقاع »حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد سمـ طم٤ٌمن سمـ ُمٕم٤مذ، اًمتٛمٞمٛمل اًمدارُمل اًمًٌتل، صٜمػ اعمًٜمد اًمّمحٞمح، يٕمٜمك سمف يمت٤مب (  )

يم٤من اسمـ طم٤ٌمن ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ذم اًمٗم٘مف واًمٚمٖم٦م، واحلدي٨م، واًمققمظ، : وىم٤مل احل٤ميمؿش اًمت٤مريخ»ويمت٤مب ش واًمت٘م٤مؾمٞمؿإٟمقاع »

 واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (135-3/131)وـمٌ٘م٤مت اًمًٌٙمل  (924-3/920)شمذيمرة احلٗم٤مظ : قم٘مالء اًمرضم٤مل، اٟمٔمروُمـ 

= 
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ٓيٙمت٥م قمٜمف وٓ يمراُم٦م، امج٤مع مج٤مقم٦م ُمـ أئٛم٦م  اًمداقمل إمم اًمٌدقم٦م»: وي٘مقل احل٤ميمؿ

 ()شاعمًٚمٛملم قمغم شمريمف

وشمٕمٚمٞمؾ ذيمر اًمداقمٞم٦م ظم٤مص٦م حلرصف قمغم آطمتج٤مج عمذهٌف واًمدقمقة إًمٞمف وهق ؾم٥ٌم ًمقوع 

. احلدي٨م أو اًمزي٤مدة ومٞمف أو اًمتدًمٞمس

وُمٜمٝمؿ زائغ قمـ »:  قمغم هذا وم٘م٤مل وهق يتحدث قمـ اًمرواة()وىمد ٟمص ااُم٤مم اجلقزضم٤مين

احلؼ، صدوق اًمٚمٝمج٦م، ىمد ضمرى ذم اًمٜم٤مس طمديثف، إذ يم٤من خمذوًٓ ذم سمدقمتف، ُم٠مُمقٟم٤ًم ذم روايتف 

ومٝم١مٓء قمٜمدي ًمٞمس ومٞمٝمؿ طمٞمٚم٦م إٓ أن ي١مظمذ ُمـ طمديثٝمؿ ُم٤م يٕمرف، إذا مل ي٘مّق سمف سمدقمتف ومٞمتٝمؿ 

  ()شقمٜمد ذًمؽ

ويٜمٌٖمل أن ي٘مٞمد ىمقًمٜم٤م سم٘مٌقل رواي٦م »: وىمد ٟم٘مؾ اسمـ طمجر هذه اًمٕم٤ٌمرة ُم٘مرًا هل٤م وأو٤مف

اعمٌتدع إذا يم٤من صدوىم٤ًم ومل يٙمـ داقمٞم٦م سمنمط أن ٓ يٙمقن احلدي٨م اًمذي  دث سمف مم٤م يٕمْمد 

  ()شسمدقمتف ويِمٞمده٤م وم٢مٟم٤م ٓ ٟم٠مُمـ طمٞمٜمئذ قمٚمٞمف همٚم٦ٌم اهلقى

وًم٘مد وضمدت أصمٜم٤مء طمٍمي ٕدًم٦م اعمخ٤مًمٗملم ذم هذا اًمٌح٨م أن أهمٚم٥م هذه إدًم٦م يٙمقن ذم 

 وي٘مقيف مم٤م جيٕمؾ ه ُم٤م ي١ميد ُمذه٥مةإؾمٜم٤مده٤م رضمؾ أو أيمثر ممـ قمرف سم٤مًمٌدقم٦م واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م ورواي

                                   

(11/259.) 

 (.3/64)اعمجروطملم   ()

 (.1/52)ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م   ()

ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن اجلقزضم٤مين احلٜمٗمل، ص٤مطم٥م أيب يقؾمػ وحمٛمد، طمدث قمٜمٝمام، وقمـ اسمـ اعم٤ٌمرك، ويم٤من   ()

إن اعم٠مُمقن قمرض : يم٤من يٙمٗمر اًم٘م٤مئٚملم سمخٚمؼ اًم٘مرآن، وىمٞمؾ: صدوىم٤ًم حمٌقسم٤ًم إمم أهؾ احلدي٨م، ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ

اجلرح واًمتٕمديؾ : قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وم٤مُمتٜمع واقمتؾ سم٠مٟمف ًمٞمس سم٠مهؾ ًمذًمؽ، وم٠مقمٗم٤مه، وٟمٌؾ قمٜمد اًمٜم٤مس ُٓمتٜم٤مقمف، اٟمٔمر

 (.216)واًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م  (187، 2/186)ي٦م ضواجلقاهر امل (8/145)

 (.32)أطمقال اًمرضم٤مل   ()

 (.1/11)ًم٤ًمن اعمٞمزان   ()



 

 

47 

 .هذه اًمرواي٦م ُمردودة قمٚمٞمف يمام ؾمٌؼ وسمٞمٜم٤م
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الفصل األول 

 موقف أٍل الصية واجلناعة واملدالفني مً اإلمامة

 

: وحيتقي ظذ مبحثغ

. مقؿػ أهؾ افسْة واجلامظة مـ اإلمامة: ادبحث األول

. مقؿػ ادخافٍغ مـ اإلمامة: ادبحث افثاين
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املبخح األول 

 .موقف أٍل الصية واجلناعة مً اإلمامة
 

: وؾٔف ظدة مىافب

. تًريػ اإلمامة: ادىِب األول

. حُؿ اإلمامة: ادىِب افثاين

. أهداف ومَاصد اإلمامة: ادىِب افثافث

. ضرق إًَاد اإلمامة: ادىِب افرابع
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 المطلب األول
تعريف اإلمامة 

 

: اإلمامة يف اللغة

يمؾ ُم٤م ائتؿ سمف : أُمٝمؿ وأم هلؿ شم٘مدُمٝمؿ وهل ااُم٤مُم٦م، وااُم٤مم: شم٘مقلش أم»ُمّمدر ُمـ اًمٗمٕمؾ 

ااُم٤مم يمؾ ُمـ ائتؿ سمف ىمقم يم٤مٟمقا قمغم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ أو يم٤مٟمقا » و.()ُمـ رئٞمس أو همػمه

  ().شو٤مًملم

: اإلمامة اصطالحًا

: قمرف اًمٕمٚمامء ااُم٤مُم٦م قمدة شمٕم٤مريػ ُمت٘م٤مرسم٦م اعمٕمٜمك وُمٜمٝم٤م

 اًمٜمٌقة ذم طمراؾم٦م اًمديـ ةااُم٤مُم٦م ُمقوققم٦م خلالف»:  طمٞم٨م ىم٤مل()ُم٤م قمرومٝم٤م سمف اعم٤موردي-1

 ()شوؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م سمف

ااُم٤مُم٦م ري٤مؾم٦م شم٤مُم٦م، وزقم٤مُم٦م قم٤مُم٦م، شمتٕمٚمؼ سم٤مخل٤مص٦م »:  سم٘مقًمف()يمام قمرومٝم٤م اجلقيٜمل- 2

 ()شواًمٕم٤مُم٦م، ذم ُمٝمامت اًمديـ واًمدٟمٞم٤م

                                   

(. 2/1421)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي : اٟمٔمر( )

(. 12/22 ) ٓسمـ ُمٜمٔمقرًم٤ًمن اًمٕمرب ( )

 ُم٤متقمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٍمي، اعم٤موردي، اًمِم٤مومٕمل، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ طمدث قمٜمف اخلٓمٞم٥م ووصم٘مف،   ()

 (.285-5/267)، وـمٌ٘م٤مت اًمًٌٙمل (103-12/102)شم٤مريخ سمٖمداد : هـ، اٟمٔمر450ؾمٜم٦م 

 (.5ص )إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م   ()

أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ ااُم٤مم أيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيٜمل صمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، يم٤من قمغم ُمذه٥م اعمتٙمٚمٛملم   ()

ذم أصقل آقمت٘م٤مد صمؿ رضمع ورضمح ُمذه٥م اًمًٚمػ ذم اًمّمٗم٤مت وأىمره، وهنك قمـ قمٚمؿ اًمٙمالم وٟمدم قمغم 

 (.15/165)ـمٌ٘م٤مت اًمًٌٙمل  (3/167)وومٞم٤مت إقمٞم٤من . هـ478ظمقوف ومٞمف، شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.22)همٞم٤مث إُمؿ   ()
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هل محؾ اًمٙم٤موم٦م قمغم ُم٘مت٣م اًمٜمٔمر اًمنمقمل ذم »:  وم٘مد قمرومٝم٤م سم٘مقًمف()أُم٤م اسمـ ظمٚمدون-3

ُمّم٤محلٝمؿ إظمروي٦م واًمدٟمٞمقي٦م اًمراضمٕم٦م إًمٞمٝم٤م، إذ أطمقال اًمدٟمٞم٤م شمرضمع يمٚمٝم٤م قمٜمد اًمِم٤مرع إمم 

اقمت٤ٌمره٤م سمٛمّم٤مًمح أظمرة، ومٝمل ذم احل٘مٞم٘م٦م ظمالوم٦م قمـ ص٤مطم٥م اًمنمع ذم طمراؾم٦م اًمديـ 

 ()شوؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م سمف

 ().يػ هق أصّؾ تًاريػ اإلمامة وأدؿٓاروفًؾ هذا افتع

ھ  ھ    ے  ژ : وىمد ورد ًمٗمظ ااُم٤مم ذم قمدة ُمقاوع ُمـ يمت٤مب اهلل ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

إين ُمّمػمك ًمٚمٜم٤مس »:  واعمٕمٜمك() ژے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺ ﮻   

 ژھ   ے    ے  ژ :  يمام ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم()شًمٚمٜم٤مس إُم٤مُم٤ًم ي١مشمؿ سمف وي٘متدى سمف
() 

 ().شأئٛم٦م ٟم٘متدي سمٛمـ ىمٌٚمٜم٤م، وي٘متدي سمٜم٤م ُمـ سمٕمدٟم٤م»:  ي٘مقل اًمٌخ٤مري()شأئٛم٦م ي٘متدى سمٜم٤م »: أي

 ().شسمٕمدٟم٤م

 

 

                                   

قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمدون احليُمل ااؿمٌٞمكم إصؾ اًمتقٟمز صمؿ اًم٘م٤مهري اعم٤مًمٙمل أسمق زيد، قم٤ممل   ()

: اٟمٔمر. هـ808وهمػمه٤م، شمقذم ؾمٜم٦م ش ديقان اعمٌتدأ»وش اًمٕمؼم»وش ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون»أدي٥م ُم١مرخ اضمتامع، ًمف 

 (.1/337)اًمٌدر اًمٓم٤مًمع ًمٚمِمقيم٤مين  (7/76)ؿمذرات اًمذه٥م 

 (.1/202)اعم٘مدُم٦م   ()

 (.29)ااُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل : اٟمٔمر  ()

(. 124)اًمٌ٘مرة آي٦م  ( )

(. 1/529)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )

(. 74)اًمٗمرىم٤من آي٦م  ( )

(. 19/53)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )

. صحٞمح اًمٌخ٤مري ك آقمتّم٤مم سم٤مب آىمتداء سمًٜم٦م رؾمقل اهلل  ( )



 

 

52 

 

ۓ   ۓ  ﮲﮳  ژ : يمام أن هذا اًمٚمٗمظ ورد سمٛمٕمٜمك ُمـ ي١مشمؿ سمف ذم اًمنم ي٘مقل شمٕم٤ممم

 ( )شؾم٤مء اًمٙمٗمر سم٤مهللؤور» أي () ژ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  

ول ؤـُِؿ راع وـُِؿ مس» :وورد هذا اًمٚمٗمظ ذم احلدي٨م اًمنميػ ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف 

 ()شاحلدي٨م... ؾاإلمام راع، ظـ رظٔتف

وُمـ هٜم٤م أظمذت ااُم٤مُم٦م ُمٕمٜمك اصٓمالطمٞم٤ًم إؾمالُمٞم٤ًم وم٘مّمد سم٤ماُم٤مم ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم، 

وشمقصػ ااُم٤مُم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم سم٤مًمٕمٔمٛمك أو اًمٙمؼمى متٞمٞمزًا هل٤م قمـ ااُم٤مُم٦م ذم اًمّمالة قمغم أن ااُم٤مُم٦م إذا 

 ( ).أـمٚم٘م٧م وم٢مهن٤م شمقضمف إمم ااُم٤مُم٦م اًمٙمؼمى أو اًمٕم٤مُم٦م

                                   

(. 12)اًمتقسم٦م آي٦م  ( )

(. 10/87)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )

(. 1829: )وُمًٚمؿ ح (2554):رواه  اًمٌخ٤مري ح  ()

(. 32)ُمٞمجل ص يمتقر قمٌداهلل اًمدااُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٚمد: اٟمٔمر ( )
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 المطلب الثاني
 حهه اإلمامة عيد أٍل الصية واجلناعة

 

يٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن ااُم٤مُم٦م واضم٦ٌم ذقم٤ًم وأن قمغم إُم٦م أن ختت٤مر إُم٤مُم٤ًم قم٤مدًٓ 

اشمٗمؼ مجٞمع أهؾ اًمًٜم٦م، ومجٞمع اعمرضمئ٦م، ومجٞمع »: ي٘مٞمؿ ومٞمٝم٤م ذع اهلل، ي٘مقل ااُم٤مم اسمـ طمزم

اًمِمٞمٕم٦م، ومجٞمع اخلقارج قمغم وضمقب ااُم٤مُم٦م، وأن إُم٦م واضم٥م قمٚمٞمٝم٤م آٟم٘مٞم٤مد اُم٤مم قم٤مدل، 

 طم٤مؿم٤م ي٘مٞمؿ ومٞمٝمؿ أطمٙم٤مم اهلل، ويًقؾمٝمؿ سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اًمتل أشمك هب٤م رؾمقل اهلل 

ٓ يٚمزم اًمٜم٤مس ومرض ااُم٤مُم٦م وإٟمام قمٚمٞمٝمؿ أن يتٕم٤مـمقا :  ُمـ اخلقارج وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا()اًمٜمجدات

وٓ ظمالف ذم وضمقب ذًمؽ سملم إُم٦م وٓ سملم إئٛم٦م »: ()وي٘مقل اًم٘مرـمٌل. ( )شاحلؼ سمٞمٜمٝمؿ

 طمٞم٨م يم٤من قمـ اًمنميٕم٦م أصؿ، ويمذًمؽ يمؾ ُمـ ىم٤مل سم٘مقًمف واشمٌٕمف قمغم ()إٓ ُم٤م روي قمـ إصؿ

 ()شرأيف وُمذهٌف

وىمد اؾمتدل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم وضمقب ااُم٤مُم٦م ذقم٤ًم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واامج٤مع، 

: وهذه سمٕمض أدًمتٝمؿ

                                   

وؾمٛمل أُمػم اعم١مُمٜملم صمؿ اٟم٘مٚم٥م اخلقارج ، وسمقيع ًمف، ظمرج قمغم ٟم٤مومع سمـ إزرق، أصح٤مب ٟمجدة سمـ قم٤مُمر احلٜمٗمل(  )

اعمٚمؾ واًمٜمحؾ :  اٟمٔمر. قمٚمٞمف ويمٗمروه وىمد اؾمتحؾ هق وومرىمتف دُم٤مء أهؾ اًمٕمٝمد واًمذُم٦م ويمٗمر سم٤مًمٙمٌػمة واًمّمٖمػمة

 .(1/141)ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين 

(. 4/87)اًمٗمّمؾ  ( )

حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر أسمق قمٌد اهلل إٟمّم٤مري إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اعمٗمن، يم٤من ُمـ قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم، ًمف   ()

، يمِمػ اًمٔمٜمقن (5/335)ؿمذرات اًمذه٥م : اٟمٔمر. هـ671يمت٤مب اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن وهمػمه، شمقذم ؾمٜم٦م 

(1/534.) 

 (.9/402)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء . هـ201سمق سمٙمر إصؿ ؿمٞمخ اعمٕمتزًم٦م ًمف شمٗمًػم ويمت٤مب ظمٚمؼ اًم٘مرآن، ُم٤مت ؾمٜم٦م أ(  )

( 1/264)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  ( )
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. مً الكرآٌ الهريه: أواًل

 وأوزم إُمر ()ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی ژ :ىمقًمف شمٕم٤ممم-1

 ووضمف آؾمتدٓل () واسمـ يمثػم()ذم أي٦م هؿ إُمراء واًمقٓة يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي

وإُمر سم٤مًمٓم٤مقم٦م  ، ئٛم٦م أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف أوضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم ـم٤مقم٦م أومم إُمرُمٜمٝمؿ وهؿ إ»سم٤مٔي٦م 

وٓ يٗمرض ، دًمٞمؾ قمغم وضمقب ٟمّم٥م ومم إُمر: ٕن اهلل شمٕم٤ممم ٓي٠مُمر سمٓم٤مقم٦م ُمـ ٓ وضمقد ًمف

ومدل قمغم أن إجي٤مد إُم٤مم ، وم٤مُٕمر سمٓم٤مقمتف ي٘مت٣م إُمر سم٢مجي٤مده، ـم٤مقم٦م ُمـ وضمقده ُمٜمدوب

 ()شًمٚمٛمًٚمٛملم واضم٥م قمٚمٞمٝمؿ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ  وُمـ إدًم٦م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم خم٤مـم٤ًٌم رؾمقًمف - 2

ومٝمذا إُمر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  »()ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ

 ظمٓم٤مب ، وظمٓم٤مب اًمرؾمقل - أي سمنمقمف– سم٠من  ٙمؿ سملم اعمًٚمٛملم سمام أٟمزل اهلل ًمرؾمقًمف 

ُٕمتف ُم٤ممل يرد دًمٞمؾ خيّمّمف سمف، وهٜم٤م مل يرد دًمٞمؾ قمغم اًمتخّمٞمص، ومٞمٙمقن ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٛمًٚمٛملم 

 ().شمجٞمٕم٤ًم سم٢مىم٤مُم٦م احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
 

وٓيٕمٜمك إىم٤مُم٦م احلٙمؿ واًمًٚمٓم٤من إٓ إىم٤مُم٦م 

ومتٙمقن . ااُم٤مُم٦م ٕن ذًمؽ ُمـ وفم٤مئٗمٝم٤م وٓ يٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سمف قمغم اًمقضمف إيمٛمؾ إٓ قمـ ـمري٘مٝم٤م

. مجٞمع أي٤مت أُمرة سم٤محلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل دًمٞمؾ قمغم وضمقب ٟمّم٥م إُم٤مم يتقمم ذًمؽ

وُمـ إدًم٦م يمذًمؽ أي٤مت اًمتل أُمرت سم٢مىم٤مُم٦م احلدود واًم٘مّم٤مص وإُمر سم٤معمٕمروف - 3

                                   

(. 59)اًمٜم٤ًمء آي٦م ؾمقرة  ( )

(. 5/147)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )

(. 1/529)اسمـ يمثػم  ( )

(. 47ص )ااُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٚمديمتقرقمٌد اهلل اًمدُمٞمجل : اٟمٔمر ( )

(. 49)اعم٤مئدة آي٦م ؾمقرة  ( )

(. 48)ااُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٚمديمتقر قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل  ( )
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واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ويمؾ هذه إُمقر ٓ سمد هل٤م ُمـ وضمقد طم٤ميمؿ ودوًم٦م شم٠مُمر وحتٙمؿ وشمٜمٗمذ طمتك 

وىمد قمٚمٛمٜم٤م سميورة اًمٕم٘مؾ وسمدهيتف أن ىمٞم٤مم اًمٜم٤مس سمام أوضمٌف اهلل »: ي٘مقل اسمـ طمزم. شمًت٘مٞمؿ احلٞم٤مة

شمٕم٤ممم ُمـ إطمٙم٤مم قمٚمٞمٝمؿ ذم إُمقال واجلٜم٤مي٤مت واًمدُم٤مء، واًمٜمٙم٤مح، واًمٓمالق، وؾم٤مئر إطمٙم٤مم 

يمٚمٝم٤م، وُمٜمع اًمٔم٤ممل، وإٟمّم٤مف اعمٔمٚمقم، وأظمذ اًم٘مّم٤مص، قمغم شم٤ٌمقمد أىمٓم٤مرهؿ وؿمقاهمٚمٝمؿ 

وهذا اًمذي ٓ : إمم أن ىم٤مل... واظمتالف آرائٝمؿ، واُمتٜم٤مع ُمـ حترى ذم يمؾ ذًمؽ ممتٜمع همػم ممٙمـ 

سمد ُمٜمف ضورة، وهذا ُمِم٤مهد ذم اًمٌالد اًمتل ٓ رئٞمس هل٤م، وم٢مٟمف ٓ ي٘م٤مم هٜم٤مك طمٙمؿ طمؼ، وٓ طمد 

  ()شطمتك ىمد ذه٥م اًمديـ ذم أيمثره٤م، ومال شمّمح إىم٤مُم٦م اًمديـ إٓ سم٤ماؾمٜم٤مد إمم واطمد

. األدلة مً الصية: ثاىيًا

 ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شمدل قمغم وضمقب ااُم٤مُم٦م ووضمقب ـم٤مقم٦م ااُم٤مم يرًم٘مد وردت يم٨م

: وُمٜمٝم٤م

 وهذا يدل قمغم ()شمـ مات وفٔس يف ظَْف بًٔة مات مٔتة جاهِٔة»: ىمقل رؾمقل اهلل -1

وضمقب ٟمّم٥م ااُم٤مم وم٢مذا يم٤من قمغم اعمًٚمؿ سمٞمٕم٦م واضم٦ٌم ذم قمٜم٘مف ومال سمد أن شمٙمقن هذه اًمٌٞمٕم٦م 

. اُم٤مم

ال حيؾ فثالثة ٍٕر يُقٕقن بٖرض ؾالة إال أمروا ظِٔٓؿ  » :ىمقًمف -2

 ()شأحدهؿ

وم٢مذا يم٤من ىمد أوضم٥م ذم أىمؾ اجلامقم٤مت وأىمٍم »: ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل

  ()شآضمتامقم٤مت، أن يقمم أطمدهؿ، يم٤من هذا شمٜمٌٞمٝم٤ًم قمغم وضمقب ذًمؽ ومٞمام هق أيمثر ُمـ ذًمؽ

 

                                   

(. 4/87)اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ واًمٜمحؾ  ( )

(. 1851: )رواه ُمًٚمؿ ح ( )

. طمًـ: وىم٤مل إرٟم٤مؤوط (6647:)رواه أمحد ح( )

(. 20)احل٦ًٌم ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ص  ( )
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. اإلمجاع: ثالجًا

اؾمتدل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم وضمقب ااُم٤مُم٦م سم٢ممج٤مع إُم٦م قمغم ذًمؽ، وأول ذًمؽ إمج٤مع 

 سمٕمد ووم٤مشمف واضمتامقمٝمؿ ذم ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ط اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ قمغم شمٕمٞملم ظمٚمٞمٗم٦م ًمٚمٜمٌل

اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل »: واظمتٞم٤مر أيب سمٙمر اًمّمديؼ ظمٚمٞمٗم٦م ًمرؾمقل اهلل، ي٘مقل اًمِمٝمرؾمت٤مين ؾم٤مقمدة

 وىمد ٟم٘مؾ هذا ()شقمٚمٞمٝمؿ وهؿ اًمّمدر إول يم٤مٟمقا قمغم سمٙمرة أسمٞمٝمؿ ُمتٗم٘ملم قمغم أٟمف ٓ سمد ُمـ إُم٤مم

وأمجٕمقا قمغم أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم »: اامج٤مع ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ اًمٜمقوي طمٞم٨م ي٘مقل

ٟمّم٥م ااُم٤مم واضم٥م ىمد قمرف وضمقسمف ذم »:  واسمـ ظمٚمدون ي٘مقل ذم ُم٘مدُمتف()شٟمّم٥م ظمٚمٞمٗم٦م

 قمٜمد ووم٤مشمف سم٤مدروا إمم سمٞمٕم٦م أيب اًمنمع سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، ٕن أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 وشمًٚمٞمؿ اًمٜمٔمر إًمٞمف ذم أُمقرهؿ، ويمذا ذم يمؾ قمٍم سمٕمد ذًمؽ ومل شمؽمك اًمٜم٤مس ومقى ذم سمٙمر 

 (ش)قمٍم ُمـ إقمّم٤مر، واؾمت٘مر ذًمؽ إمج٤مقم٤ًم دآً قمغم وضمقب ٟمّم٥م ااُم٤مم

                                   

(. 480)هن٤مي٦م ااىمدام ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين ص  ( )

(. 12/205)ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )

(. 1/203)اعم٘مدُم٦م  ( )
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 المطلب الثالث
 أٍداف ومكاصد اإلمامة

ااُم٤مُم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م هل٤م أهداف وُم٘م٤مصد ومٝمل قمٜمدهؿ ختدم همرو٤ًم رئٞم٤ًًم هق 

إىم٤مُم٦م ذيٕم٦م اهلل ومحؾ اًمٜم٤مس قمغم آًمتزام هب٤م وطمٗمظ اًمٙمٚمٞم٤مت اخلٛمس وهل اًمديـ واًمٕمرض 

. واعم٤مل واًمٕم٘مؾ واًمٜمٗمس

اعم٘مّمقد واًمقاضم٥م سم٤مًمقٓي٤مت إصالح »: ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

ديـ اخلٚمؼ اًمذي ُمتك وم٤مهتؿ ظمنوا ظمناٟم٤ًم ُمٌٞمٜم٤ًم ومل يٜمٗمٕمٝمؿ ُم٤م ٟمٕمٛمقا سمف ذم اًمدٟمٞم٤م وإصالح ُم٤م 

 ()شٓ ي٘مقم اًمديـ إٓ سمف ُمـ أُمر دٟمٞم٤مهؿ

وُم٘م٤مصد ااُم٤مُم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م يمام هق واوح ُمـ ظمالل شمٕمريٗمٝمؿ ًمإلُم٤مُم٦م شمتٛمثؾ ذم 

  ().، وؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م سمفاًمديـإىم٤مُم٦م : ُم٘مّمديـ رئٞمًلم قمٔمٞمٛملم أل٤م

ي٘مقل اسمـ .  إىم٤مُم٦م اًمديـ واعم٘مّمقد سمف ديـ ااؾمالم احلؼ، وهق اعم٘مّمد إهؿ:ادَهد األول

ضمٕمٚمف ىم٤مئؿ اًمِمٕم٤مر قمغم اًمقضمف اعم٠مُمقر سمف ُمـ : واعم٘مّمد إول إىم٤مُم٦م اًمديـ أي»: ()اهلامم

 ()شإظمالص اًمٓم٤مقم٤مت، وإطمٞم٤مء اًمًٜمـ، وإُم٤مشم٦م اًمٌدع، ًمٞمتقومر اًمٕم٤ٌمد قمغم ـم٤مقم٦م اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف

 :()ي٘مقل اًمًٌٙمل. وإىم٤مُم٦م اًمديـ شمٙمقن سمحٗمٔمف وٟمنمه، واًمدقمقة إًمٞمف، واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ إقمالء يمٚمٛمتف

                                   

(. 28/262)اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ( )

 (.80ص )ااُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٚمديمتقر قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل : اٟمٔمر  ()

ذح : حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ قمٌد احلٛمٞمد اعمٕمروف سم٤مسمـ اهلامم اًمًقاد احلٜمٗمل، يمامل اًمديـ، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف  ()

اًمْمقء اًمالُمع : اٟمٔمر. هـ861اهلداي٦م ذم ومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل، واًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف، وهمػمه٤م، شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.7/298)، ؿمذرات اًمذه٥م (8/127)ًمٚمًخ٤موي 

 (.153)اعم٤ًمُمرة ص   ()

قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم سمـ قمكم إٟمّم٤مري اخلزرضمل، اًمٗم٘مٞمف اعمحدث، وزم ىمْم٤مء دُمِمؼ، ودرس هب٤م، يم٤من يٛمٞمؾ  ()

، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ (3/63)، اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م (6/146)ـمٌ٘م٤مت اًمًٌٙمل . هـ756ًمٚمتّمقف، شمقذم ؾمٜم٦م 

= 



 

 

58 

شمٕم٤ممم ومٛمـ وفم٤مئػ اًمًٚمٓم٤من دمٜمٞمد اجلٜمقد، وإىم٤مُم٦م ومرض اجلٝم٤مد اقمالء يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وم٢من اهلل »

. ()شمل يقًّمف قمغم اعمًٚمٛملم ًمٞمٙمقن رئٞم٤ًًم آيماًل ؿم٤مرسم٤ًم ُمًؽم ٤ًم، سمؾ ًمٞمٜمٍم اًمديـ، ويٕمكم اًمٙمٚمٛم٦م

وُمـ ؾمٌؾ إىم٤مُم٦م اًمديـ رد اًمِمٌف واًمٌدع وحم٤مرسمتٝم٤م، وإظمذ قمغم يد أهٚمٝم٤م، ي٘مقل أسمق 

إن قمغم ااُم٤مم طمٗمظ اًمديـ قمغم إصقل اًمتل أمجع قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمػ إُم٦م، وم٢من زاغ ذو »: ()يٕمغم

ؿمٌٝم٦م قمٜمف سملم ًمف احلج٦م، وأووح ًمف اًمّمقاب، وأظمذه سمام يٚمزُمف ُمـ احل٘مقق واحلدود، ًمٞمٙمقن 

 ()شاًمديـ حمروؾم٤ًم ُمـ ظمٚمؾ، وإُم٦م ممٜمققم٦م ُمـ اًمزًمؾ

.  ؾمٞم٤مؾم٦م اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمديـ:ادَهد افثاين

 ()ژ ں  ں  ڻ   ڻژ ص٤مطم٥م إُمر ومٞمٝمؿ وًم٘مد سملم اهلل ذم يمت٤مسمف أٟمف هق اخل٤مًمؼ ًمٕم٤ٌمده 

 وًم٘مد أٟمزل اهلل اًمٙمت٥م وأرؾمؾ اًمرؾمؾ ()ژ ے  ے  ۓ  ۓژ ومٚمٚمف ؾمٌح٤مٟمف احلٙمؿ ومٞمٝمؿ وطمده 

 ()ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ژ : وأُمرهؿ سم٤محلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ُمـ ذائع ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ژ وطمذر اًمتح٤ميمؿ إمم همػمه 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    

 () ژڤ  ڦ  ڦ  

                                   

 (.3/38)ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم=

 (.16ص )ُمٕمٞمد اًمٜمٕمؿ   ()

حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمػ اسمـ اًمٗمراء أسمق يٕمغم، قم٤ممل قمٍمه ذم إصقل واًمٗمروع وزم اًم٘مْم٤مء أي٤مم اًم٘م٤مئؿ   ()

 (.6/10)، وإقمالم (18/89)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمر. ًمف شمّم٤مٟمٞمػ قمديدة

 (.27)إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م   ()

 (.46)ؾمقرة إقمراف آي٦م رىمؿ   ()

 (.64-40)وؾمقرة يقؾمػ  (57)ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م رىمؿ   ()

 (.49)ؾمقر ة اعم٤مئدة آي٦م رىمؿ   ()

 (.60)ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م رىمؿ   ()
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ې  ې  ې         ژ : ومٛمـ ريض سمحٙمؿ رسمف وؾمٛمع وأـم٤مع ومٝمق ُمـ أهؾ اايامن اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ

.  ()ژى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

: وُمـ أقمرض قمـ طمٙمؿ رسمف وحت٤ميمؿ إمم همػمه ومٝمق ُمـ أهؾ اًمْمالل اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ژ

 وًمذًمؽ وم٢من ُمـ أقمٔمؿ واضم٤ٌمت ااُم٤مم حتٙمٞمؿ ذع اهلل وشمٜمٗمٞمذ احلدود وإىم٤مُم٦م ()ژڱ

 ()شوإىم٤مُم٦م احلدود واضم٦ٌم قمغم وٓة إُمقر»: اًمنمائع، ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

: ـام أن هْاك مَاصد أخرى فإلمامة ظْد أهؾ افسْة

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ : ُمٜمٝم٤م إىم٤مُم٦م اًمٕمدل سملم اًمٜم٤مس، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف -

 اهلل يف طِف يقم مشبًة ييِف: » وي٘مقل رؾمقًمف ()ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

 ()شإمام ظادل»: وذيمر ُمٜمٝمؿش يقم ال طؾ إال طِف

ڦ  ڄ  ڄ  ژ : وُمٜمٝم٤م اضمتامع إُم٦م وقمدم شمٗمرىمٝم٤م واظمتالومٝم٤م، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف -

 وذًمؽ ٓ يٙمقن إٓ إذا ضمٕمٚمقا هلؿ إُم٤مُم٤ًم واطمدًا  ٙمؿ اًمدوًم٦م وجيٛمع ()ژ ڄ  ڄ  ڃ

 ().ؿمٛمؾ إُم٦م ويٍمف قمٜمٝم٤م يمؾ أؾم٤ٌمب اًمٗمرىم٦م وآظمتالف

                                   

 (.51)ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م رىمؿ   ()

 (.50-46)ؾمقرة   ()

 (.89ص )سم٦م ساًمح  ()

 (.58)ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م   ()

 (.1031:)وُمًٚمؿ ح (660:)رواه اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.103)ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م رىمؿ   ()

 (.118)ااُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٚمديمتقر قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل : اٟمٔمر  ()
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بع ارالمطلب ال
 طرم اىعكاد اإلمامة

 يٌلم ـمرق اٟمٕم٘م٤مد ااُم٤مُم٦م إٓ أن أهؾ مل يرد ٟمص سيح ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 اًمًٜم٦م اقمتٛمدوا اًمٓمرق اًمتل اٟمٕم٘مدت هب٤م إُم٤مُم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اًمذيـ أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل 

ؾًُِٔؿ بسْتل وشْة اخلٍِاء افراصديـ مـ بًدي ظوقا » سم٤مشم٤ٌمع ؾمٜمتٝمؿ وم٘مد ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 سم٤مشم٤ٌمع ؾمٜمتف وؾمٜم٦م ظمٚمٗم٤مئف اًمراؿمديـ وذم أُمره »:  ي٘مقل اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم()شظِٔٓا بافْقاجذ

سمٕمد أُمره سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمقٓة إُمقر قمٛمقُم٤ًم دًمٞمؾ قمغم أن ؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمتٌٕم٦م 

 ()شيم٤مشم٤ٌمع ؾمٜمتف سمخالف همػمهؿ ُمـ وٓة إُمقر

. االختٔار: افىريَة األوػ

طمٞم٨م ي٘مقم أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد سم٤مظمتٞم٤مر ُمـ شمقومرت ومٞمف ذوط ااُم٤مُم٦م وشم٘مديٛمف ًمٚمٛم٤ٌميٕم٦م 

وم٢مذا اضمتٛمع أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ًمالظمتٞم٤مر شمّمٗمحقا أطمقال أهؾ ااُم٤مُم٦م »: ي٘مقل اعم٤موردي

اعمقضمقدة ومٞمٝمؿ ذوـمٝم٤م، وم٘مدُمقا ًمٚمٌٞمٕم٦م ُمٜمٝمؿ أيمثرهؿ ومْماًل وأيمٛمٚمٝمؿ ذوـم٤ًم وُمـ ينع 

اًمٜم٤مس إمم ـم٤مقمتف وٓ يتقىمٗمقن قمـ سمٞمٕمتف، وم٢مذا شمٌلم هلؿ ُمـ سملم اجلامقم٦م ُمـ أداهؿ آضمتٝم٤مد إمم 

  ()شاظمتٞم٤مره قمروقه٤م قمٚمٞمف وم٢من أضم٤مب إًمٞمٝم٤م سم٤ميٕمقه قمٚمٞمٝم٤م واٟمٕم٘مدت سمٌٞمٕمتٝمؿ ًمف ااُم٤مُم٦م

وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اًمٕمدد اعم٘مرر ُمـ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد واًمذي شمٜمٕم٘مد اًمٌٞمٕم٦م سمٛم٤ٌميٕمتٝمؿ 

 ()شىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ٓ شمٜمٕم٘مد إٓ سمجٛمٝمقر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمـ يمؾ سمٚمد»: ًمإلُم٤مم ي٘مقل اعم٤موردي

أُم٤م اٟمٕم٘م٤مده٤م سم٤مظمتٞم٤مر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ومال شمٜمٕم٘مد »: وذه٥م إمم هذا اًم٘مقل أسمق يٕمغم طمٞم٨م ي٘مقل

                                   

(. 33 )خترجيفشم٘مدم  ( )

(. 2/121)ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم  ( )

(. 7)إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ًمٚماموردي  ( )

(. 7 ) ٟمٗمًفاعمّمدر ( )
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ااُم٤مم اًمذي جيتٛمع »: ()إٓ سمجٛمٝمقر أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد، ىم٤مل أمحد ذم رواي٦م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ

 وهبذه اًمٓمري٘م٦م مت٧م شمقًمٞم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ ()شىمقل أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد قمٚمٞمف يمٚمٝمؿ ي٘مقل هذا إُم٤مم

 وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أي أسمق سمٙمر  –وإٟمام ص٤مر إُم٤مُم٤ًم »: ، ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 - شسمٛم٤ٌميٕم٦م مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ هؿ أهؾ اًم٘مدرة واًمِمقيم٦م() 

. افًٓد أو االشتخالف: افىريَة افثإٔة

وهل أن ي٘مقم ااُم٤مم أو اخلٚمٞمٗم٦م سم٤مظمتٞم٤مر ُمـ يراه أهاًل ًمإلُم٤مُم٦م ًمٞمٙمقن ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده وهبذه 

 ()اًمٓمري٘م٦م اٟمت٘مٚم٧م اخلالوم٦م ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب واًمذي قمٝمد ًمف أسمق سمٙمر اًمّمديؼ سم٤مخلالوم٦م ُمـ سمٕمده

ويمذًمؽ ًمٕمثامن سمـ قمٗم٤من واًمذي شمؿ اظمتٞم٤مره ُمـ ىمٌؾ أهؾ اًمِمقرى اًمًت٦م اًمذيـ قمٝمد هلؿ قمٛمر 

 ومل  ت٩م أطمد ُمٜمٝمؿ قمغم قمدم ضمقاز اًمٕمٝمد، ()سم٤مخلالوم٦م ُمـ سمٕمده، وأمجع اًمّمح٤مسم٦م قمغم ذًمؽ

وأُم٤م اٟمٕم٘م٤مد ااُم٤مُم٦م سمٕمٝمد ُمـ ىمٌٚمف ومٝمق مم٤م اٟمٕم٘مد اامج٤مع قمغم ضمقازه، ووىمع »: ي٘مقل اعم٤موردي

طم٤مصٚمف إن اعمًٚمٛملم أمجٕمقا قمغم أن اخلٚمٞمٗم٦م إذا »:  وي٘مقل اًمٜمقوي()شآشمٗم٤مق قمغم صحتف

طميشمف ُم٘مدُم٤مت اعمقت وىمٌؾ ذًمؽ جيقز ًمف آؾمتخالف، وجيقز ًمف شمريمف، وم٢من شمريمف وم٘مد اىمتدى 

. ( )ش وأمجٕمقا قمغم اٟمٕم٘م٤مد اخلالوم٦م سم٤مٓؾمتخالف ذم هذا وإٓ وم٘مد اىمتدى سم٠ميب سمٙمر سم٤مًمٜمٌل 

 

                                   

إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد سمـ راهقيف، ااُم٤مم اًمٙمٌػم ؿمٞمخ اعمنمق ؾمٞمد احلٗم٤مظ أسمق يٕم٘مقب اعمروزي صمؿ احلٜمٔمكم   ()

 .(334)واًمت٘مري٥م ، (2/209)اجلرح واًمتٕمديؾ . هـ238ٟمزيؾ ٟمٞم٤ًمسمقر، شمقذم ؾمٜم٦م 

(. 25)إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ٕيب يٕمغم ص  ( )

(. 1/530)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

( 3668 ):صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 3700): حاعمّمدر ٟمٗمًف ( )

(. 11)إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م  ( )

(. 12/205)صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي  ( )
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ظـ ضريؼ االشتٔالء وافٌِبة : افىريَة افثافثة

وهذه اًمٓمري٘م٦م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م إٓ أهن٤م دمقز وىم٧م اًميورة ٕضمؾ ُمّمٚمح٦م 

أُم٤م اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م ومٝمق اًم٘مٝمر وآؾمتٞمالء وم٢مذا ُم٤مت »: ي٘مقل اًمٜمقوي()اعمًٚمٛملم وطم٘مـ دُم٤مئٝمؿ

ااُم٤مم ومتّمدى ًمإلُم٤مُم٦م ُمـ مجع ذائٓمٝم٤م ُمـ همػم اؾمتخالف وٓ سمٞمٕم٦م وىمٝمر اًمٜم٤مس سمِمقيمتف 

  ()شوضمٜمقده، اٟمٕم٘مدت ظمالومتف

وىمد أمجع اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم وضمقب ـم٤مقم٦م اًمًٚمٓم٤من اعمتٖمٚم٥م واجلٝم٤مد ُمٕمف، »:وي٘مقل اسمـ طمجر

 ()شوأن ـم٤مقمتف ظمػم ُمـ اخلروج قمٚمٞمف، عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ طم٘مـ اًمدُم٤مء وشمًٙملم اًمدأل٤مء

: ويِمؽمط ذم اعمتٖمٚم٥م أن يٙمقن ُمًٚماًم إذ ٓ شمٜمٕم٘مد إُم٤مُم٦م اًمٙم٤مومر قمغم اعمًٚمٛملم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 () ژڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ژ

                                   

(. 222ص )ُمٞمجل يمتقر قمٌد ا هلل اًمدااُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمٚمد: اٟمٔمر ( )

(. 10/46)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  ( )

( 13/8)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

 (.141)ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م رىمؿ   ()
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املبخح الجاىي 

 موقف املدالفني مً اإلمامة

 

: وؾٔف مىافب

 .مقؿػ اخلقارج مـ اإلمامة: ادىِب األول

 .مقؿػ ادًتزفة مـ اإلمامة: ادىِب افثاين

 .مقؿػ افزيدية مـ اإلمامة: ادىِب افثافث

 .مقؿػ افراؾوة مـ اإلمامة: ادىِب افرابع

 .مقؿػ اإلشامظِٔٔة مـ اإلمامة: ادىِب اخلامس
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 المطلب األول
 اإلمامةموقف اخلوارج مً 

 

 : حهه اإلمامة عيد اخلوراج: أواًل

يرى اخلقارج وضمقب ااُم٤مُم٦م قمدا ومرىم٦م اًمٜمجدات اًمتل ىم٤مًم٧م سمٕمدم وضمقهب٤م، ي٘مقل اسمـ 

اشمٗمؼ مجٞمع أهؾ اًمًٜم٦م ومجٞمع اعمرضمئ٦م ومجٞمع اًمِمٞمٕم٦م ومجٞمع اخلقارج قمغم وضمقب »: طمزم رمحف اهلل

ااُم٤مُم٦م وأن إُم٦م واضم٥م قمٚمٞمٝم٤م آٟم٘مٞم٤مد اُم٤مم قم٤مدل ي٘مٞمؿ ومٞمٝمؿ أطمٙم٤مم اهلل ويًقؾمٝمؿ سم٠مطمٙم٤مم 

 طم٤مؿم٤م اًمٜمجدات ُمـ اخلقارج وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا ٓ يٚمزم اًمٜم٤مس اًمنميٕم٦م اًمتل أشمك هب٤م رؾمقل اهلل 

ومرض ااُم٤مُم٦م وإٟمام قمٚمٞمٝمؿ أن يتٕم٤مـمقا احلؼ سمٞمٜمٝمؿ وهذه ومرىم٦م ُم٤م ٟمرى سم٘مل ُمٜمٝمؿ أطمد وهؿ 

وىمقل هذه اًمٗمرىم٦م ؾم٤مىمط :  اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمٞمامُم٦م، ىم٤مل أسمق حمٛمد()اعمٜمًقسمقن إمم ٟمجدة سمـ قمٛمػم احلٜمٗمل

يٙمٗمل ُمـ اًمرد قمٚمٞمف وإسمٓم٤مًمف إمج٤مع يمؾ ُمـ ذيمرٟم٤م قمغم سمٓمالٟمف واًم٘مرآن واًمًٜم٦م ىمد وردا سم٢مجي٤مب 

  ()شااُم٤مم

 حهه إمامة املفطول مع وجود الفاضل: ثاىيًا

اظمتٚمػ اخلقارج ذم ُم٠ًمًم٦م إُم٤مُم٦م اعمٗمْمقل ُمع وضمقد اًمٗم٤موؾ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ جيٞمزه٤م وُمٜمٝمؿ ُمـ 

 وًم٘مد ذه٧ٌم اخلقارج إمم صح٦م ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ويرون ().يٛمٜمٕمٝم٤م

 () .أهنام أومْمؾ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

: ويٕمٚمؾ ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؾم٥ٌم قمدم فمٝمقر اخلقارج ذم قمٝمد اًمِمٞمخلم ومٞم٘مقل

                                   

اٟمٗمرد قمـ . ٟمجدة سمـ قم٤مُمر احلروري احلٜمٗمل رأس اًمٗمرىم٦م اًمٜمجدي٦م ُمـ احلروري٦م ويٕمرف أصح٤مهب٤م سم٤مًمٜمجدات  ()

 (.4/245 )ُمٞمزان آقمتدال. هـ69شمقذم ؾمٜم٦م . ؾم٤مئر اخلقارج سمآراء

(. 4/87)اًمٗمّمؾ  ( )

(. 4/163)ذيمر ذًمؽ قمٜمٝمؿ اسمـ طمزم اٟمٔمر اًمٗمّمؾ  ( )

(. 4/111)اًمٗمّمؾ  ( )
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ويم٤من ؿمٞمٓم٤من اخلقارج ُم٘مٛمققم٤ًم عم٤م يم٤من اعمًٚمٛمقن جمتٛمٕملم ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م أيب سمٙمر »

 وضمد ؿمٞمٓم٤من اخلقارج ُمقوع اخلروج وقمٛمر وقمثامن ومٚمام اومؽمىم٧م إُم٦م ذم ظمالوم٦م قمكم 

 ()ش وُمـ وآأل٤م()ومخرضمقا ويمٗمروا قمٚمٞم٤ًم وُمٕم٤موي٦م

 سمحج٦م أٟمف ومم قمامًٓ ُمـ أىم٤مرسمف ومج٤مر سمٕمْمٝمؿ وطمٙمؿ سمٖمػم وىمد يمٗمر اخلقارج قمثامن 

أُم٤م قمكم ومٞمٙمٗمروٟمف ٕٟمف طمٙمؿ احلٙمٛملم وظمٚمع ٟمٗمًف قمـ إُم٤مرة اعم١مُمٜملم . طمٙمؿ اهلل ومٙمٗمر ذم رأهيؿ

وجيٛمٕمٝمؿ اًم٘مقل »:  وهق يٕمدد ومرق اخلقارج()وطمٙمؿ اًمرضم٤مل ذم ديـ اهلل، ي٘مقل اًمِمٝمرؾمت٤مين

 ()شسم٤مًمتؼمي ُمـ قمثامن وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمام وي٘مدُمقن ذًمؽ قمغم يمؾ ـم٤مقم٦م

                                   

ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م، اًم٘مرر إُمقي اعمٙمل، أُمػم اعم١مُمٜملم، ُمٚمؽ ااؾمالم، أؾمٚمؿ ىمٌؾ   ()

 (.4/385) وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ،(3/32)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد : هـ، اٟمٔمر60اًمٗمتح ويمت٥م اًمقطمل وُم٤مت ؾمٜم٦م 

(. 19/89)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ( )

حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أمحد اًمِمٝمرؾمت٤مين، أسمق اًمٗمتح ؿمٞمخ أهؾ اًمٙمالم واحلٙمٛم٦م وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ُمٜمٝم٤م اعمٚمؾ   ()

، اًمٕمؼم (194)رىمؿ  (20/286)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمر. هـ549واًمٜمحؾ، وهن٤مي٦م ااىمدام ُم٤مت ؾمٜم٦م 

(4/132.) 

(. 1/133)اعمٚمؾ واًمٜمحؾ  ( )
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 المطلب الثاني
 اإلمامةموقف املعتسلة مً 

 حهه اإلمامة عيد املعتسلة: أواًل

أٟمف جي٥م سمف ُمٕمروم٦م ااُم٤مم واضم٥م، وًمًٜم٤م ٟمٕمٜمل »: ()ي٘مقل اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر اعمٕمتززم

–ُمٕمرومتف ؾمقاء يم٤من أو مل يٙمـ، وإٟمام اعمراد إذا يم٤من فم٤مهرًا يدقمق إمم ٟمٗمًف، وٓ ظمالف ذم هذا 

إٓ رء  ٙمك قمـ ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة أيب احلًـ قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز - يٕمٜمل سملم اعمٕمتزًم٦م

أن ذًمؽ ٓ جي٥م قمغم : ، وُمـ اًمٌٕمٞمد أن يٙمقن ىمد أٟمٙمر ُم٤م ىمٚمٜم٤مه، وإٟمام اًمذي ي٘مقًمف()اجلرضم٤مين

  ()شاًمٙم٤موم٦م واًمٕمقام، وإٟمام هق ُمـ شمٙمٚمٞمػ اًمٕمٚمامء

صمؿ يٌلم اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر سم٠من ااُم٤مم  ت٤مج إًمٞمف ًمتٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م يم٢مىم٤مُم٦م احلد 

وطمٗمظ سمٞمْم٦م اًمٌٚمد وؾمد اًمثٖمقر ودمٞمٞمش اجلٞمقش واًمٖمزو وشمٕمديؾ اًمِمٝمقد وُم٤م جيري هذا 

 ذيمراعمجرى، صمؿ رد قمغم ااُم٤مُمٞم٦م اًمتل زقمٛم٧م سم٠من ااُم٤مم  ت٤مج إًمٞمف ًمتٕمرف ُمـ ضمٝمتف اًمنمائع، و

 ().سم٠من اًمنمائع ُمٕمرووم٦م أدًمتٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واامج٤مع

 طرم اىعكاد اإلمامة: ًاىيثا

ومٕمٜمدٟم٤م »: أُم٤م ـمريؼ ااُم٤مُم٦م قمٜمد اعمٕمتزًم٦م ومٝمق ُم٤م ي٘مرره اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر ذم أصقًمف ومٞم٘مقل

                                   

قمٌد اجل٤ٌمر سمـ أمحد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر اهلٛمذاين أسمق احلًلم يم٤من ُمـ ؿمٞمقخ اعمٕمتزًم٦م وًم٘مٌقه سم٘م٤ميض اًم٘مْم٤مة وزم اًم٘مْم٤مء   ()

 (.112)وـمٌ٘م٤مت اعمٕمتزًم٦م ٕيب يٕمغم ص (11/113)شم٤مريخ سمٖمداد : اٟمٔمر. هـ415سم٤مًمري وُم٤مت ؾمٜم٦م 

شمٗمًػم اًم٘مرآن »ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف ، وم٘مٞمف أدي٥م ُمٗمن، اجلرضم٤مين اًمِم٤مومٕملأسمق احلًـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ احلًـ قمكم سمـ  ()

ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ، (11/331)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : اٟمٔمر. هـ392وشمقذم ؾمٜم٦م ،  وزم ىمْم٤مء اًمريشاعمجٞمد

(3/278). 

(. 749ص ) ذح إصقل اخلٛم٦ًم ًمٚم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر  ( )

(. 750 )  ٟمٗمًفاعمّمدر: اٟمٔمر ( )
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أٟمف اًمٜمص ذم إئٛم٦م اًمثالصم٦م واًمدقمقة واخلروج ذم اًم٤ٌمىمل، وقمٜمد اعمٕمتزًم٦م أٟمف اًمٕم٘مد وآظمتٞم٤مر 

 أن اًمٓمريؼ إمم ااُم٤مُم٦م إٟمام هق يمثرة إقمامل، وإمم () اعمجؼمة، و ٙمك قمـ اجل٤مطمظتوإًمٞمف ذه٥م

إن ـمري٘مٝم٤م اجلزاء قمغم إقمامل، وىم٤مًم٧م : ىمري٥م ُمـ هذا ذه٥م قم٤ٌمد ذم ـمريؼ اًمٜمٌقة، وم٘مد ىم٤مل

 ()شإن ـمري٘مٝم٤م اًمٖمٚم٦ٌم: اخلقارج

ويتٌلم ُمـ اًمٜمص اًم٤ًمسمؼ أن رأي اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر ذم ـمريؼ ااُم٤مُم٦م خي٤مًمػ ُم٤م قمٚمٞمف 

  ().اعمٕمتزًم٦م

 وأيب () سم٠من ُمذه٥م أيب قمكمذيمرصمؿ يٌلم اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر ُم٠ًمًم٦م ومٞمام إذا قم٘مد اُم٤مُملم ذم

 سم٠من ااُم٤مُم٦م ًمألول ُمٜمٝمام، ووىمع اخلالف ومٞمام ًمق اشمٗمؼ اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝمام ذم وىم٧م واطمد، ()ه٤مؿمؿ

 ().وم٠مسمٓمؾ أسمق ه٤مؿمؿ قم٘مدأل٤م ُمٕم٤ًم وىم٤مل أسمق قمكم سم٤مًم٘مرقم٦م سمٞمٜمٝمام

  ومٞمذه٥م اعمٕمتزًم٦م إمم أن ااُم٤مم سمٕمد رؾمقل اهلل أُم٤م إطمؼ سم٤ماُم٤مُم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل 

صمؿ قمكم وظم٤مًمٗمٝمؿ اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر واًمذي يرى أن إطمؼ هب٤م سمٕمد صمؿ قمثامن أسمقسمٙمر صمؿ قمٛمر 

 (). قمغم سمـ أيب ـم٤مًم٥مرؾمقل اهلل 

                                   

قمٛمرو سمـ سمحر سمـ حمٌقب اًمٙمٜم٤مين سم٤مًمقٓء اًمٚمٞمثل، أسمق قمثامن اًمِمٝمػم سم٤مجل٤مطمظ رئٞمس اًمٗمرىم٦م اجل٤مطمٔمٞم٦م ُمـ اعمٕمتزًم٦م   ()

وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (12/212)شم٤مريخ سمٖمداد : اٟمٔمر. هـ255ُمـ أئٛم٦م إدب ًمف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػم ُم٤مت ؾمٜم٦م 

(11/526.) 

(. 753)ذح إصقل اخلٛم٦ًم ًمٚم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر اعمٕمتززم  ( )

 (.3/595)اعمقاىمػ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم ًمإلجيل : اٟمٔمر ذم شم٘مرير ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م ذم ذًمؽ  ()

حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٌٍمي اجل٤ٌمئل ؿمٞمخ اعمٕمتزًم٦م، وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ويم٤من قمغم سمدقمتف ُمتقؾمٕم٤ًم ذم : أسمق قمكم  ()

 (.14/183)وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (11/125)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : اٟمٔمر. هـ303اًمٕمٚمؿ، ؾمٞم٤مل اًمذهـ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 وهق اعمتٙمٚمؿ قمٌد اًمًالم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمالم سمـ ظم٤مًمد سمـ محران سمـ أسم٤من ُمقمم قمثامن سمـ قمٗم٤من   ()

 (.27/129)اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت :  اٟمٔمر.هـ321 ؾمٜم٦م ُم٤متؿمٞمخ اعمٕمتزًم٦م وُمّمٜمػ اًمٙمت٥م قمغم ُمذهٌٝمؿ، =

(. 757ص )ذح إصقل اخلٛم٦ًم ًمٚم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر : اٟمٔمر ( )

(. 757ص ) هٟمٗمساعمّمدر  ( )
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وقمٜمد اعمٕمتزًم٦م أن »: ي٘مقل اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر ذم شم٘مرير ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م اعمخ٤مًمػ عمذهٌف

 أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن صمؿ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم، صمؿ ُمـ اظمت٤مرشمف إُم٦م، ااُم٤مم سمٕمد رؾمقل اهلل 

  ()ش.وقم٘مدت ًمف ممـ ختٚمؼ سم٠مظمالىمٝمؿ، وؾم٤مر سمًػمهتؿ

  ().ويرى اعمٕمتزًم٦م سم٠مٟمف ٓ جيقز ظمٚمق اًمزُم٤من ممـ يّمٚمح ًمإلُم٤مُم٦م

واعمٕمتزًم٦م وإن ضمقزوا ااُم٤مُم٦م ذم همػم ىمريش إٓ أهنؿ ٓ جيقزون شم٘مديؿ اًمٜمٌٓمل قمغم 

 ().اًم٘مرر

                                   

(. 758ص )  ٟمٗمًفاعمّمدر ( )

(. 758  )هٟمٗمساعمّمدر  ( )

(. 1/96)اعمٚمؾ واًمٜمحؾ  ( )
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 المطلب الثالث
  اإلمامة مً السيديةموقف

 

: طرم اىعكاد اإلمامة

شمرى اًمزيدي٦م اعمت٘مدُم٦م سم٠من ااُم٤مُم٦م صمٌت٧م ًمٕمكم سم٤مًمٜمص اخلٗمل ويذيمر اًمِمٞمخ اًمزيدي أمحد 

 (). سم٠من ُمذه٥م اًمزيدي٦م ىم٤مـم٦ٌم سم٠من ااُم٤مُم٦م سمٕمد اًمٜمٌل ذم قمكم صم٤مسمت٦م سم٤مًمٜمص اخلٗمل()اًمّمٕمدي

ويديٜمقن سم٠من ااُم٤مم »-: وهق يتحدث قمـ أصقل ُمذه٥م اًمزيدي٦م– ()ي٘مقل أمحد اًمنمذمو

 صمؿ احلًلم صمؿ ُمـ ىم٤مم ُمـ ذريتٝمام ضم٤مُمٕم٤ًم () قمكم قمٚمٞمف اًمًالم صمؿ احلًـسمٕمد رؾمقل اهلل 

 ()شخلّم٤مل ااُم٤مُم٦م

وشمرى اًمزيدي٦م سم٠من ـمريؼ ااُم٤مُم٦م سمٕمد قمكم ووًمديف احلًـ واحلًلم اًم٘مٞم٤مم واًمدقمقة، طمٞم٨م 

 ().أٟمف ٓ ٟمص ومٞمٛمـ قمدا اًمثالصم٦م اعمذيمقريـ ٕن ااُم٤مُم٦م سمٕمدهؿ مم٤م شمٕمؿ سمف اًمٌٚمقى

 واضم٦ٌم ذم وأُم٤م اًمزيدي٦م اعمت٠مظمرة واًمتل يٛمثٚمٝم٤م اهل٤مدوي٦م ومٝمل شمرى أن ااُم٤مُم٦م سمٕمد اًمٜمٌل 

                                   

ذح شمٙمٛمٚم٦م إطمٙم٤مم، وذح : أمحد سمـ  ٞمك سمـ طم٤مسمس اًمّمٕمدي، ُمـ قمٚمامء اًمزيدي٦م سمّمٕمدة ًمف يمت٥م ُمٜمٝم٤م  ()

 (.1/270)إقمالم . هـ1061شمقذم ؾمٜم٦م . اًمثالصملم ُم٠ًمًم٦م ذم أصقل اًمديـ

(. 302ص )اايْم٤مح ذح اعمّم٤ٌمح اًمِمٝمػم سمنمح اًمثالصملم ُم٠ًمًم٦م، ٕمحد سمـ  ٞمك اًمّمٕمدي : اٟمٔمر ( )

أمحد سمـ حمٛمد سمـ صالح سمـ حمٛمد احلرازي اًمنمذم وم٘مٞمف يامين ُم١مرخ ُمـ يمتٌف اًممًمئ اعمْمٞم٦م ذم أظم٤ٌمر أئٛم٦م اًمزيدي٦م   ()

 (.1/238)إقمالم . هـ1055شمقذم 

احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل ؾمٌط رؾمقل اهلل ور ٤مٟمتف، أُمػم اعم١مُمٜملم أسمق حمٛمد وًمد ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م   ()

 (.2/60)ااص٤مسم٦م . هـ49 أطم٤مدي٨م ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث ُمـ اهلجرة وروى قمـ اًمٜمٌل 

(. 1/135)ذح إؾم٤مس اًمٙمٌػم ٕمحد سمـ حمٛمد اًمنمذم  ( )

( . 167ص  )يمت٤مب إؾم٤مس ًمٕم٘م٤مئد إيمٞم٤مس ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد :  اٟمٔمر( )
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 ذم جمٛمقع يمتٌف ورؾم٤مئٚمف طمٞم٨م ي٘مقل ذم ()قمكم سم٤مًمٜمص اجلكم يمام ورد ذًمؽ قمـ ااُم٤مم اهل٤مدي

صمؿ جي٥م قمٚمٞمف أن يٕمٚمؿ أن قمكم سمـ »: يمت٤مسمف اًمٕمدل واًمتقطمٞمد وهق يٕمدد ُم٤م جي٥م قمغم اعمًٚمؿ ُمٕمرومتف

أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم وؾمٞمد اعمًٚمٛملم وويص رؾمقل رب اًمٕم٤معملم ووزيره 

 وأومْمؾ اخلٚمؼ سمٕمده، وأقمٚمٛمٝمؿ سمام ضم٤مء سمف حمٛمد وىم٤ميض ديٜمف وأطمؼ اًمٜم٤مس سمٛم٘م٤مم رؾمقل اهلل 

  ()شوأىمقُمٝمؿ سم٠مُمر اهلل ذم ظمٚم٘مف

صمؿ جي٥م أن يٕمٚمؿ أن ااُم٤مُم٦م ٓ دمقز إٓ ذم وًمد احلًـ واحلًلم »: وي٘مقل ذم ُمقوع آظمر

ۀ  ہ   ہ    ژ   :سمتٗمْمٞمؾ اهلل هلام، وضمٕمٚمف ذًمؽ ومٞمٝمام وذم ذريتٝمام طمٞم٨م ي٘مقل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

 ژہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  
 صمؿ ()

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ : ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
 ومقرصم٦م ()

. ()شاًمٙمت٤مب حمٛمد وقمكم واحلًـ واحلًلم وُمـ أوًمدوه ُمـ إظمٞم٤مر

ااُم٤مم اًمذي دم٥م ـم٤مقمتف هق أن يٙمقن ُمـ وًمد احلًـ أو »: وي٘مقل ذم يمت٤مسمف إطمٙم٤مم

 ()شاحلًلم قمٚمٞمٝمام اًمًالم

وأن ااُم٤مم ُمـ سمٕمد احلًـ »: صمؿ يًٚمًؾ ااُم٤مُم٦م ذم اًمٌٓمٜملم، ُمٌٞمٜم٤م ذوط ااُم٤مم ومٞم٘مقل

واحلًلم ُمـ ذريتٝمام ُمـ ؾم٤مر سمًػمهتام ويم٤من ُمثٚمٝمام واطمتذى سمحذوأل٤م ومٙم٤من ورقم٤ًم شم٘مٞم٤ًم صحٞمح٤ًم 

                                   

 ٞمك سمـ احلًلم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اهل٤مؿمٛمل احلًٜمل اهل٤مدي ُمـ أئٛم٦م اًمزيدي٦م وًمد سم٤معمديٜم٦م ُمـ آصم٤مره إطمٙم٤مم ذم احلالل   ()

 (.14/191)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . هـ298واحلرام، وهمػمه شمقذم ؾمٜم٦م 

(. 85( )جمٛمقع يمت٥م ورؾم٤مئؾ ااُم٤مم اهل٤مدي)اعمجٛمققم٦م اًمٗم٤مظمرة  ( )

(. 124)اًمٌ٘مرة آي٦م ؾمقرة  ( )

(. 32)وم٤مـمر آي٦م  ( )

 .(135)اعمجٛمققم٦م اًمٗم٤مظمرة (  )

(. 2/459)شم٤مب إطمٙم٤مم ذم احلالل واحلرام، ًمإلُم٤مم اهل٤مدي ك ( )
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ٟم٘مٞم٤ًم وذم أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف جم٤مهدًا وذم طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م زاهدًا ويم٤من وم٤مأل٤ًم عم٤م  ت٤مج إًمٞمف قم٤معم٤ًم سمتٗمًػم ُم٤م 

يرد قمٚمٞمف ؿمج٤مقم٤ًم طمٙمٞماًم سمذوًٓ ؾمخٞم٤ًم رؤووم٤ًم سم٤مًمرقمٞم٦م ُمتٕمٓمٗم٤ًم حمًٜم٤ًم طمٚمٞماًم ُم٤ًموي٤ًم هلؿ سمٜمٗمًف 

ُمِم٤مورًا هلؿ ذم أُمره، همػم ُمًت٠مصمر قمٚمٞمٝمؿ وٓ طم٤ميمؿ سمٖمػم طمٙمؿ اهلل ومٞمٝمؿ ىم٤مئاًم ؿم٤مهرًا ًمٜمٗمًف راومٕم٤ًم 

 ومٛمـ يم٤من يمذًمؽ :إمم أن ىم٤مل. ..ًمرايتف جمتٝمدًا ُمٗمرىم٤ًم ًمٚمدقم٤مة ذم اًمٌالد همػم ُم٘مٍم ذم شم٠مًمٞمػ اًمٕم٤ٌمد

ُمـ ذري٦م احلًـ واحلًلم ومٝمق ااُم٤مم اعمٗمؽمض ـم٤مقمتف، اًمقاضم٦ٌم قمغم إُم٦م ٟمٍمشمف، ُمثؾ ُمـ ىم٤مم 

 يمام يرى اهل٤مدوي٦م سم٠من قمٚمٞم٤ًم مل ي٤ٌميع ()شُمـ ذريتٝمام ُمـ إئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ، اًمّم٤مسمريـ هلل اعمحتًٌلم 

  ().أطمدًا ُمـ اًمثالصم٦م اخلٚمٗم٤مء، وأٟمف مل ي٤ٌميع همػم رؾمقل اهلل 

                                   

( . 87يمت٤مب اًمٕمدل واًمتقطمٞمد )اعمجٛمققم٦م اًمٗم٤مظمرة  ( )

( . 155ص )اعمٜمػم قمغم ُمذه٥م ااُم٤مم اهل٤مدي، ٕمحد سمـ ُمقؾمك اًمٓمؼمي : اٟمٔمر ( )
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 المطلب الرابع
اإلمامة موقف الرافطة اإلثيى ععرية مً 

 

 اإلثيى ععرية تعريف اإلمامة عيد الرافطة: أوالًا

ااُم٤مُم٦م ري٤مؾم٦م قم٤مُم٦م ذم أُمقر اًمديـ »: ذم شمٕمريٗمٝم٤م اصٓمالطم٤مً   ااصمٜمك قمنمي٦م ت اًمراومْم٦مىم٤مل

 ()شواًمدٟمٞم٤م ًمِمخص ُمـ إؿمخ٤مص ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌل

وم٤مًمري٤مؾم٦م ضمٜمس ىمري٥م واجلٜمس اًمٌٕمٞمد هق اًمٜم٦ًٌم »:  ذم ذح هذا اًمتٕمريػ()ي٘مقل اعم٘مداد

ويمقهن٤م قم٤مُم٦م ومّمؾ يٗمّمٚمٝم٤م قمـ وٓي٦م اًم٘مْم٤مء واًمٜمقاب، ذم أُمقر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م سمٞم٤من عمتٕمٚم٘مٝم٤م 

إُمر : وم٢مهن٤م يمام شمٙمقن ذم اًمديـ ومٙمذا ذم اًمديٜم٤م ويمقهن٤م ًمِمخص إٟم٤ًمين ومٞمف إؿم٤مرة إمم أُمريـ

. أن ُمًتح٘مٝم٤م يٙمقن ؿمخّم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ُمٕمٝمقدًا ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف ٓ أي ؿمخص اشمٗمؼ: إول

أٟمف ٓ جيقز أن يٙمقن ُمًتح٘مٝم٤م أيمثر ُمـ واطمد ذم قمٍم واطمد وزاد سمٕمض اًمٗمْمالء : إُمر اًمث٤مين

ذم اًمتٕمريػ سمحؼ إص٤مًم٦م ، واحلؼ أن ذًمؽ خيرج سم٘مٞمد اًمٕمٛمقم وم٢من اًمٖم٤مئ٥م اعمذيمقر ٓ ري٤مؾم٦م ًمف 

وُمع ذًمؽ يمٚمف وم٤مًمتٕمريػ يٜمٓمٌؼ قمغم اًمٜمٌقة ومحٞمٜمئذ يزاد ومٞمف . قمغم إُم٤مُم٦م ومال شمٙمقن ري٤مؾمتف قم٤مُم٦م

.  ()شسمحؼ اًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌل أو سمقاؾمٓم٦م سمنم

:  اإلثْك ظؼية افٍرق بغ اإلمامة واخلالؾة وافرشافة ظْد افراؾوة

يٕمٓمل ُمدًمقًٓ أؿمٛمؾ وأوؾمع ُمـ ًمٗمظ اخلالوم٦م ااصمٜمك قمنمي٦م  ًمٗمظ ااُم٤مُم٦م قمٜمد اًمراومْم٦م 

ُمٜمّم٥م إهلل خيتٚمػ قمـ اخلالوم٦م واًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمٌقة وجيتٛمع ُمع أي ُمـ هذه »: ومٝمل يمام ي٘مقًمقن

وم٤مخلالوم٦م هل ُمٜمّم٥م اؾمتخالف ًمٚمرؾم٤مًم٦م، وٟمٞم٤مسم٦م قمـ . إُمقر دون أن يدظمؾ ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م

                                   

(. 1/53)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ( )

إرؿم٤مد »، وشيمٜمز اًمٕمروم٤من ذم وم٘مف اًم٘مرآن»: ُم٘مداد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد احلكم إؾمدي وم٘مٞمف إُم٤مُمل ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف  ()

 (.7/282)إقمالم . هـ826شمقذم ش اًمٓم٤مًمٌلم

(. 7-4ص )ُمٜم٤مر اهلدى  ( )
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واًمٜمٌقة حتٛمؾ إٟم٤ٌمء وإظم٤ٌمر قمـ .  وؾمقاء طمّمؾ سم٤مًمٜمص أو سم٤مامج٤مع أو همػمأل٤ماًمرؾمقل 

واًمرؾم٤مًم٦م حتٛمؾ اًمتٌِمػم وااٟمذار واًمتٌٚمٞمغ، وااُم٤مُم٦م هل اًمقٓي٦م ااهلٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م قمغم اخلٚمؼ . اهلل

 ()شومٞمام خيص ؿم١موهنؿ اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م

أن اًمتنميع ااؾمالُمل مل يًتقف »وإٟمام صٌغ اًمراومْم٦م ااُم٤مُم٦م هبذه اًمّمٌٖم٦م ٓقمت٘م٤مدهؿ 

  ذم ؿم١مون اًمتنميع واحلٙمؿ ومل شمٜم٘مٓمع سمقوم٤مة اًمٜمٌل أهمراوف ومل يٌٚمغ أهداومف ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس إمم اًمتٌٚمٞمغ واهلداي٦م، واًمتٕمٚمٞمؿ، واًمتٗمًػم عمتِم٤مسمف اًمٙمت٤مب وإظمذ قمغم ُمٜم٤مه٩م اًمديـ 

 أهمراض اًمرؾم٤مًم٦م ذم طمٞم٤مشمف اًم٘مّمػمة اًمٙمريٛم٦م سمام ايمتٜمٗمٝم٤م ُمـ طمروب ومٚمؿ يًتقف اًمٜمٌل ... 

چ  چ  ژ   ذم ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة ااؾمالُمٞم٦م أُم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦موؿمدائد وحمـ ظم٤موٝم٤م اًمٜمٌل 

 ومٝمل شمٕمٜمل ؿمٞمئ٤ًم آظمر همػم ُم٤م ژ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 وم٤مًمتنميع ااؾمالُمل قمٜمدهؿ ُم٤مض إمم طملم ووم٤مة ااُم٤مم اعمٜمتٔمر وقمغم هذا ()ششمٕمرومف اًمٕم٤مُم٦م

وم٤ماُم٤مُم٦م ُمٙمٛمٚم٦م ًمٚمرؾم٤مًم٦م، وُمـ هٜم٤م يتْمح ًمٜم٤م اًم٥ًٌم اًمذي ضمٕمؾ ًمإلُم٤مُم٦م شمٚمؽ اعمٜمزًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

. قمٜمد اًمراومْم٦م

:  اإلثيى ععريةمهاىة اإلمامة عيد الرافطة: ثاىيًا

اهتٛم٧م اًمراومْم٦م سمٛم٠ًمًم٦م ااُم٤مُم٦م ومجٕمٚمتٝم٤م أصؾ اايامن وذط ىمٌقل إقمامل سمؾ إهن٤م 

. ًمٕمٔمٛمٝم٤م قمرو٧م قمغم اخلٚمؼ وهؿ ذم قم٤ممل اًمذر ومآُمـ هب٤م ُمـ آُمـ ويمٗمر ُمـ يمٗمر

ومٌح٥ًم إظم٤ٌمر اًمقاردة ذم أن اًمقٓي٦م أي ااىمرار سمٜمٌقة اًمٜمٌل، »: ()ي٘مقل ه٤مؿمؿ اًمٌحراين

وإُم٤مُم٦م إئٛم٦م، واًمتزام طمٌٝمؿ، وسمٖمض أقمدائٝمؿ وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ أصؾ اايامن ُمع شمقطمٞمد اهلل قمز وضمؾ 

                                   

(. 27)ااُم٤مُم٦م ذم اًمتنميع ااؾمالُمل ًممصٗمل  ( )

(. 28-27 )ٟمٗمًفاعمرضمع  ( )

شمقذم ش اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنشه٤مؿمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ إؾمامقمٞمؾ احلًٞمٜمل اًمٌحراين ُمـ ااُم٤مُمٞم٦م ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف   ()

 (.8/66)وإقمالم  (4/51)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . هـ1107
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سمحٞم٨م ٓ يّمح اًمديـ إٓ سمذًمؽ يمٚمف، سمؾ إهن٤م ؾم٥ٌم إجي٤مد اًمٕم٤ممل وسمٜم٤مء طمٙمؿ اًمتٙمٚمٞمػ وذط 

ىمٌقل إقمامل، واخلروج قمـ طمد اًمٙمٗمر واًمنمك، وأهن٤م اًمتل قمرو٧م يم٤مًمتقطمٞمد قمغم اخلٚمؼ 

. ( )شمجٞمٕم٤ًم، وأظمذ قمٚمٞمٝم٤م اعمٞمث٤مق، وسمٕم٨م هل٤م إٟمٌٞم٤مء  وأٟمزًم٧م اًمٙمت٥م

وٓ ري٥م ذم أن اًمقٓي٦م وآقمت٘م٤مد سم٢مُم٤مُم٦م إئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم »: ()وي٘مقل اعمجٚمز

وااذقم٤من هلؿ ُمـ مجٚم٦م أصقل اًمديـ وأومْمؾ ُمـ مجٚم٦م أصقل اًمديـ وأومْمؾ ُمـ مجٞمع إقمامل 

 . ()شاًمٌدٟمٞم٦م ٕهن٤م ُمٗمت٤مطمٝمـ

 ذم اًمٙم٤مذم قمـ ()وىمد ضمٕمؾ اًمراومْم٦م ااُم٤مُم٦م ريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤من ااؾمالم، وم٘مد روى اًمٙمٚمٞمٜمل

سمٜمل ااؾمالم قمغم مخس اًمّمالة، واًمزيم٤مة، واًمّمقم، واحل٩م، واًمقٓي٦م، ومل :  ىم٤مل()أيب ضمٕمٗمر

 يمام أن ااُم٤مُم٦م قمٜمدهؿ ذط ًم٘مٌقل إقمامل ومٝمذا ().يٜم٤مد سمٌمء ُم٤م ٟمقدي سم٤مًمقٓي٦م يقم اًمٖمدير

ې  ې  ې           ېى   ى  ائ         ائ  ژ :  ي٘مقل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم()اًم٘مٛمل

                                   

(. 19ص)ُم٘مدُم٦م اًمؼمه٤من ًمٚمٌحراين  ( )

حمٛمد سم٤مىمر سمـ حمٛمد سم٤مىمر اعمجٚمز اًمث٤مين إصٗمٝم٤مين ُم١مرخ إُم٤مُمل ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف سمح٤مر إٟمقار و ُمرآة اًمٕم٘مقل شمقذم   ()

 (.87)وشم٤مريخ اًمٕمٚمامء ًمٚمحٙمٞمٛمل  (3/154)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . هـ1110ؾمٜم٦م 

(. 7/102)ُمرآة اًمٕم٘مقل ًمٚمٛمجٚمز  ( )

اقمتؼمه اًمِمٞمٕم٦م أوصمؼ اًمٜم٤مس، وأصمٌتٝمؿ قمغم ااـمالق، وأصمٜمقا قمغم . حمٛمد سمـ يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق، أسمق ضمٕمٗمر اًمٙمٚمٞمٜمل  ()

روو٤مت اجلٜم٤مت ًمٚمخقاٟم٤ًمري :اٟمٔمر. هـ328شمقذم ؾمٜم٦م . وهق أوصمؼ اعمّم٤مدر قمٜمدهؿ. يمت٤مسمف اًمٙم٤مذم صمٜم٤مًء مج٤مً 

 (.389ص )طم٤مؿمٞم٦م ًم١مًم١مة اًمٌحريـ عمحٛمد ص٤مدق سمحر اًمٕمٚمقم  (6/116)

حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم اًمٕمٚمقي اًمٗم٤مـمٛمل اعمدين، أسمق ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر زيـ اًمٕم٤مسمديـ يم٤من أطمد ُمـ مجع سملم   ()

، طمٚمٞم٦م (5/320)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد : اٟمٔمر. هـ سم٤معمديٜم٦م114اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واًم١ًمدد واًمنمف واًمث٘م٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 (.3/180)إوًمٞم٤مء 

(. 8)طمدي٨م رىمؿ  (2/21)اًمٙم٤مذم  ( )

قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ اًم٘مٛمل ُمٗمن إُم٤مُمل إظم٤ٌمري أظمذ قمٜمف اًمٙمٚمٞمٜمل ُمـ يمتٌف شمٗمًػم اًم٘مرآن واًمٜم٤مؾمخ (  )

 .(2/389)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . هـ329يم٤من طمٞم٤ًّم ىمٌؾ ، واعمٜمًقخ
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ُمـ مل ي٘مر سمقٓي٦م أُمػم اعم١مُمٜملم سمٓمؾ قمٛمٚمف ُمثؾ اًمرُم٤مد اًمذي جيلء سمف »: ژ ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ

واقمٚمؿ أن ااُم٤مُمٞم٦م أمجٕمقا قمغم اؿمؽماط »: وقمٚمؼ اعمجٚمز قمغم هذه أي٦م ىم٤مئالً . ()شاًمريح ومٞمحٛمٚمف

  ()شصح٦م إقمامل وىمٌقهل٤م سم٤مايامن اًمذي ُمـ مجٚمتف ااىمرار سمقٓي٦م مجٞمع إئٛم٦م وإُم٤مُمتٝمؿ

:  اإلثيى ععريةحهه ميهر اإلمامة عيد الرافطة:ثالجًا

سمام أن اًمراومْم٦م ضمٕمٚمقا ااُم٤مُم٦م ريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤من ااؾمالم وذـم٤ًم ًم٘مٌقل إقمامل وم٢من ُمٜمٙمره٤م 

ااُم٤مُم٦م ًمٓمػ قم٤مم واًمٜمٌقة ًمٓمػ ظم٤مص، »يم٤مومر سمؾ هق أؿمد يمٗمرًا ُمـ ُمٜمٙمر اًمٜمٌقة وذًمؽ أن 

اُمٙم٤من ظمٚمق اًمزُم٤من ُمـ ٟمٌل طمل سمخالف ااُم٤مم عم٤م ؾمٞم٠ميت، وإٟمٙم٤مر اًمٚمٓمػ اًمٕم٤مم ذ ُمـ إٟمٙم٤مر 

ُمٜمٙمر ااُم٤مُم٦م أصاًل ورأؾم٤ًم هق :  سم٘مقًمف()اًمٚمٓمػ اخل٤مص، وإمم هذا أؿم٤مر اًمّم٤مدق

ااُم٤مُم٦م ُمـ مجٚم٦م ُم٤م هق أقمٔمؿ أريم٤من »: ()وهلذا وم٤مايامن ٓ يث٧ٌم سمدوهن٤م، ي٘مقل احلكم()شذهؿ

  ()شأريم٤من اًمديـ ٓ يث٧ٌم اايامن سمدوهن٤م

وهلذا وم٢من ًمٗمظ ُم١مُمـ قمٜمد اًمراومْم٦م ٓ يٓمٚمؼ إٓ قمغم ُمـ أىمر سم٢مُم٤مُم٦م إئٛم٦م آصمٜمل قمنم وم٘مد 

                                   

(. 1/368)شمٗمًػم اًم٘مٛمل  ( )

(. 17/366)سمح٤مر إٟمقار  ( )

ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، أُمف أم ومروة سمٜم٧م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر، وأُمٝم٤م   ()

وًمدين أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ُمرشملم ويم٤من يٖمْم٥م ُمـ اًمراومْم٦م، : أؾمامء سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، وهلذا يم٤من ي٘مقل

 اًمت٘مري٥م. هـ148هـ، ورأى سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م، يم٤من صدوىم٤ًم، وصم٘مف اًمٕمٚمامء، شمقذم ؾمٜم٦م 80ويٛم٘متٝمؿ، وًمد ؾمٜم٦م 

 (.2/92 )وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م، (958)

(. 3)إًمٗملم ًمٚمحكم  ( )

ًمف أيمثر ُمـ يمت٤مب ُمٜمٝم٤م ، اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م ااُم٤مُمٞم٦م ذم وىمتف، مج٤مل اًمديـ احلًـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمر احلكم ( )

. (2/81)أُمؾ أُمؾ ًمٚمحر اًمٕم٤مُمكم ، 119رضم٤مل احلكم ص: اٟمٔمر. وأٟمقار اعمٚمٙمقت وهمػمه٤م، يمِمػ اعمراد

(. 28ص ) ًمٗملم ًمٚمحكمإ ( )
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األئّة بًدي اثْا ظؼ أوهلؿ ظع »:  ىم٤مل قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أن رؾمقل اهلل ()روى اًمّمدوق

بـ أيب ضافب وأخرهؿ افَائؿ ؾٓؿ خٍِائل وأوصٔائل وأوفٔائل وحجج اهلل ظذ أمتل بًدي ا

اشمٗم٘م٧م »:  قم٘مٞمدة اًمراومْم٦م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل() وىمرر اعمٗمٞمد()شادَر هبؿ مٗمـ وادُْر هلؿ ـاؾر

ااُم٤مُمٞم٦م قمغم أن ُمـ أٟمٙمر إُم٤مُم٦م أطمد ُمـ إئٛم٦م، وضمحد ُم٤م أوضمٌف اهلل شمٕم٤ممم ًمف ُمـ ومرض إـم٤مقمتف 

  ()شومٝمق يم٤مومر و٤مل ُمًتحؼ اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر

:  اإلثيى ععريةميسلة األئنة عيد الرافطة: رابعًا

ؾمٌؼ أن سمٞمٜم٤م أن اًمراومْم٦م يٕمت٘مدون سم٠من ااُم٤مُم٦م ُمٜمّم٥م إهلل يم٤مًمٜمٌقة وأٟمف ًمٞمس ًمٚمٌنم طمؼ 

اظمتٞم٤مر ااُم٤مم أو شمٕمٞمٞمٜمف سمؾ وًمٞمس ًمإلُم٤مم ٟمٗمًف طمؼ شمٕمٞملم ُمـ ي٠ميت سمٕمده، وىمد ووٕمقا قمغم ًم٤ًمن 

أشمرون أن هذا إُمر »: أئٛمتٝمؿ قمنمات اًمرواي٤مت ذم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمًٌقه إمم حمٛمد اًم٤ٌمىمر أٟمف ىم٤مل

إًمٞمٜم٤م ٟمجٕمٚمف طمٞم٨م ٟمِم٤مء؟ ٓ واهلل ُم٤م هق إٓ قمٝمد ُمـ رؾمقل اهلل رضمؾ ومرضمؾ ُمًٛمك طمتك شمٜمتٝمل 

  ().شإمم ص٤مطمٌٝم٤م

 ىمد ٟمص قمغم إئٛم٦م ُمـ سمٕمده وقمٞمٜمٝمؿ سم٠مؾمامئٝمؿ، وهؿ اصمٜم٤م ويٕمت٘مد اًمراومْم٦م أن اًمرؾمقل 

قمنم إُم٤مُم٤ًم ٓ يزيدون وٓ يٜم٘مّمقن، وىمد ؾم٤مىمقا اًمٙمثػم ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل شمذيمر أؾمامء ه١مٓء 

                                   

اهلداي٦م، : ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف.  إُم٤مُملحمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ ُمقؾمك سمـ سم٤مسمقيف، أسمق ضمٕمٗمر اًم٘مٛمل اعمٕمروف سم٤مًمّمدوق  ()

، رضم٤مل (277ص )اًمٗمٝمرؾم٧م ٓسمـ ٟمديؿ : اٟمٔمر. هـ381شمقذم ؾمٜم٦م . آقمت٘م٤مدات أو اًمٕم٘م٤مئد، وهمػمه٤م يمثػم

 (.495ص )اًمٓمقد 

(. 4/132)ُمـ ٓ  يه اًمٗم٘مٞمف ًمٚمّمدوق  ( )

، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن اًمٌٖمدادي اًمِمٞمٕمل يٕمرف سم٤مسمـ اعمٕمٚمؿ اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اًمِمٞمٕم٦م ذم وىمتف يمثػم اًمتّم٤مٟمٞمػ ( )

. (3/696)وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ، (17/344)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمر. هـ413شمقذم 

(. 20)ُم٘مدُم٦م اًمؼمه٤من ًمٚمٌحراين  ( )

(. 23/87)واًمٌح٤مر  (2/278)اًمٙم٤مذم  ( )
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 وًم٘مد ضمٕمٚم٧م اًمراومْم٦م هل١مٓء إئٛم٦م ُمٜمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م مل يّمؾ إًمٞمٝم٤م ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌل ()إئٛم٦م

ُمرؾمؾ، سمؾ وأؾمٜمدوا هلؿ ُم٤مهق ُمـ ظمّم٤مئص إًمقهٞم٦م أو ُمـ ُمٕمجزات إٟمٌٞم٤مء يم٢مطمٞم٤مء اعمقشمك 

 وأهنؿ يٕمٚمٛمقن () وأهنؿ يٕمٚمٛمقن ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م()وإسمراء إيمٛمف وإسمرص

 وأن إي٤مب اخلٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ وأن طم٤ًمهبؿ ()ُمتك يٛمقشمقن، وأٟمف ٓ ي٘مع ذًمؽ إٓ سم٤مظمتٞم٤مرهؿ

 ().قمٚمٞمٝمؿ

                                   

 (.36/216)واًمٌح٤مر ًمٚمٛمجٚمز  (13)واًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٓمقد  (240)يمامل اًمديـ : فمرنا  ()

 (.27/29)اًمٌح٤مر : اٟمٔمر  ()

 (.26/109 )هاعمّمدر ٟمٗمس  ()

 (.27/285 )هاعمّمدر ٟمٗمس  ()

 (.27/311 )هاعمّمدر ٟمٗمس  ()
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 المطلب الخامس
 اإلمامة مً  اإلمساعيليةموقف

 

تعريف اإلمامة عيد اإلمساعيلية : أواًل

اقمت٘م٤مد وص٤مي٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وإُم٤مُم٦م إئٛم٦م »: قمرف ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م ااُم٤مُم٦م سم٠مهن٤م

  ()شاعمٜمّمقص قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ذريتف ووضمقب ـم٤مقمتف وـم٤مقم٦م إئٛم٦م

مب تيعكد اإلمامة عيد اإلمساعيلية : ثاىيًا

وُمـ أصقل »: ()ااُم٤مُم٦م قمٜمدهؿ ٓ شمث٧ٌم إٓ سم٤مًمٜمص ُمـ اهلل، ي٘مقل ُمّمٓمٗمك هم٤مًم٥م

وُمرشمٙمزات اًمٕم٘مٞمدة ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م ضورة وضمقد ااُم٤مم اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ُمـ ٟمًؾ قمكم سمـ أيب 

  ()شـم٤مًم٥م

وااؾمامقمٞمٚمٞم٦م شمٕمت٘مد سم٤مؾمتٛمرار ااُم٤مُم٦م وشمًٚمًٚمٝم٤م، وهؿ سمذًمؽ خي٤مًمٗمقن اًمراومْم٦م اًمذيـ 

أُم٤م ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م ومٝمؿ يٕمت٘مدون أن إرض ٓ . يٕمت٘مدون أن ااُم٤مم اًمث٤مين قمنم هق آظمر إئٛم٦م

إن إرض ٓ ختٚمق ـمروم٦م قملم ُمـ ىم٤مئؿ هلل »: ختٚمق ُمـ إُم٤مم فم٤مهر أو ُمًتقر يمام ىم٤مل أطمد دقم٤مهتؿ

. ()شسمحؼ هلداي٦م قم٤ٌمد اهلل وظمٚم٘مف إُم٤م فم٤مهرًا ُمِمٝمقرًا أو سم٤مـمٜم٤ًم ُمًتقراً 

 

                                   

(. 70ص )ديقان اعم١ميد عمحٛمد يم٤مُمؾ  ( )

شمرضمؿ ٕئٛم٦م ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م وأؾمٝم٥م ذم ذيمر ُمقىمػ .  ُمٕم٤مسُمّمٓمٗمك هم٤مًم٥م ُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م، ًمٌٜم٤مين  ()

 .شم٤مريخ اًمدقمقة ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م، ااُم٤مُم٦م وىم٤مئؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م: ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف أو ُمّمٜمٗم٤مشمف. ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م ُمـ اعمٝمدي اعمٜمتٔمر

 .ُم٘مدُم٦م شم٤مريخ اًمدقمقة ااؾمالُمٞم٦م عمّمٓمٗمك هم٤مًم٥م: اٟمٔمر

(. 50ص )شم٤مريخ اًمدقمقة ااؾمالُمٞم٦م  ( )

(. 189)إزه٤مر وٛمـ ُمٜمتخ٤ٌمت إؾمامقمٚمٞم٦م ًمٕم٤مدل اًمٕمقاص  ( )
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: ميسلة اإلمامة عيد اإلمساعيلية: ثالجًا

ىمٓم٥م اًمديـ »شمٕمتؼم ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م ُمـ أؿمد اًمٗمرق همٚمقًا وشمٓمروم٤ًم ذم ُم٠ًمًم٦م ااُم٤مُم٦م ومٝمل قمٜمدهؿ 

 وًم٘مد ضمٕمٚم٧م ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م ااُم٤مُم٦م أطمد أريم٤من ()شوأؾم٤مؾمف، واًمتل يدور قمٚمٞمٝم٤م مجٞمع أٟمقار اًمديـ

سمٜمل ااؾمالم قمغم ؾمٌع دقم٤مئؿ اًمقٓي٦م وهل : اًمديـ سمؾ أهؿ أريم٤مٟمف وم٘مد رووا قمـ اًم٤ٌمىمر أٟمف ىم٤مل

 (). واجلٝم٤مدأومْمٚمٝم٤م وهب٤م وسم٤مًمقزم يقصؾ إمم ُمٕمرومتٝم٤م واًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمقم واحل٩م

: يمام أهنؿ ضمٕمٚمقا ااُم٤مُم٦م هل اايامن واًمنمط إول ذم ىمٌقل إقمامل ي٘مقل أطمد دقم٤مهتؿ

إن ااُم٤مُم٦م أطمد أريم٤من اًمديـ سمؾ هل اايامن سمٕمٞمٜمف وهل أومْمؾ اًمدقم٤مئؿ وأىمقاه٤م ٓ ي٘مقم اًمديـ »

وم٢من »:  وي٘مقل أطمد دقم٤مهتؿ ()شإٓ هب٤م يم٤مًمدائرة اًمتل شمدور قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمرائض ٓ شمّمح إٓ سمقضمقده٤م

أـم٤مع اعمرء اهلل ورؾمقًمف وقمَم ااُم٤مم أو يمذب سمف ومٝمق آصمؿ وهمػم ُم٘مٌقًم٦م ُمٜمف ـم٤مقم٦م اهلل وـم٤مقم٦م 

  ()شرؾمقًمف

: مكامات اإلمامة عيد اإلمساعيلية: رابعًا

ويًتدل ُمـ اعمّم٤مدر »: ااُم٤مُم٦م قمٜمدهؿ درضم٤مت وُم٘م٤مُم٤مت ي٘مقل ُمّمٓمٗمك هم٤مًم٥م

: ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م اًمني٦م أن ُم٘م٤مُم٤مت ااُم٤مُم٦م ودرضم٤مهت٤م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م ذم دور اًمًؽم واًمت٘مٞم٦م هل

وشمٕمتؼم أقمغم ُمراشم٥م ااُم٤مُم٦م وأرومٕمٝم٤م وهق اًمذي ي٘مٞمؿ اًمرؾمقل اًمٜم٤مـمؼ : ااُم٤مم اًم٘مٞمؿ .1

 .ويٕمٚمٛمف رؾم٤مًم٦م اًمٜمٓمؼ

وهق اًم٘م٤مئؿ سم٠مقمامل اًمرؾم٤مًم٦م وومٞمف يتًٚمًؾ إئٛم٦م اعمًت٘مرون ذم إدوار : ااُم٤مم إؾم٤مس .2

 .اًمزُمٜمٞم٦م

وهق اًمذي يتؿ اًمرؾم٤مًم٦م ذم هن٤مي٦م اًمدور اًمذي ي٘مقم سمف ؾمٌٕم٦م ُمـ إئٛم٦م ومٝمق : ااُم٤مم اعمتٛمؿ .3

                                   

 (.47)إصم٤ٌمت ااُم٤مُم٦م ًمٚمٜمٞم٤ًمسمقري   ()

(. 65ص )شم٤مج اًمٕم٘م٤مئد ًمٕمكم سمـ اًمقًمٞمد  ( )

(. 12ص )اعمّم٤مسمٞمح ذم إصم٤ٌمت ااُم٤مُم٦م ًمٚمٙمرُم٤مين  ( )

(. 70)ديقان اعم١ميد  ( )
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 .ؾم٤مسمٕمٝمؿ

ص٤مطم٥م احلؼ ذم شمقري٨م ااُم٤مُم٦م ًمقًمده سمٛمقضم٥م اًمٜمص قمغم ااُم٤مم اًمذي : ااُم٤مم اعمًت٘مر .4

 .ي٠ميت سمٕمده وهق إصؾ

ٓ يًتٓمٞمع شمقري٨م ااُم٤مُم٦م ٕطمد ُمـ وًمده يتًٚمؿ ااُم٤مُم٦م ذم اًمٔمروف : ااُم٤مم اعمًتقدع .5

 .()شوإدوار آؾمتثٜم٤مئٞم٦م

وىمد سمٚمغ اًمٖمٚمق ذروشمف قمٜمد ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م طمٞم٨م ضمٕمٚمقا ُمرشم٦ٌم ااُم٤مُم٦م أقمٔمؿ ىمدرًا ُمـ اًمٜمٌقة 

وأـمٚم٘مقا قمغم ااُم٤مُم٦م رشم٦ٌم  (آؾمتٞمداع)واًمرؾم٤مًم٦م طمٞم٨م أـمٚم٘مقا قمغم اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م رشم٦ٌم 

وطم٥ًم أصقهلؿ وم٢من رشم٦ٌم آؾمت٘مرار أومْمؾ ُمـ رشم٦ٌم آؾمتٞمداع وهذا أطمد دقم٤مهتؿ  (آؾمت٘مرار)

إن إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم اضمتٛمٕم٧م قمٜمده اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م واًمقص٤مي٦م وااُم٤مُم٦م »: ي٘مقل

وم٤مسمٜمف إؾمامقمٞمؾ ؾمٚمٛمف رشم٦ٌم اًمقص٤مي٦م وااُم٤مُم٦م سم٠مُمر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إذ هق ُم٘م٤مم إهلل وهٞمٙمٚمف ٟمقراين، 

وؾمٚمؿ إمم وًمده إؾمح٤مق رشم٦ٌم اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م وضمٕمٚمف ظم٤مدُم٤ًم سملم يدي أظمٞمف إؾمامقمٞمؾ وطمج٤مسم٤ًم 

قمٚمٞمف، داقمٞم٤ًم إًمٞمف : ٕن إؾمامقمٞمؾ وأوٓده ُم٘م٤مُم٤مت إٓهٞم٦م ذوو هٞم٤ميمؾ ٟمقراٟمٞم٦م إذ هؿ أهؾ 

 ()شآؾمت٘مرار وإؾمح٤مق وأوٓده طمج٩م ودقم٤مة فم٤مهرة اؾمامقمٞمؾ وأوٓده وطمج٥م قمٚمٞمٝمؿ

: ميسلة األئنة عيد اإلمساعيلية:خامصًا

همٚم٧م ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م ذم أئٛمتٝمؿ همٚمقًا ؿمديدًا طمٞم٨م ادقمقا هلؿ يمثػمًا ُمـ صٗم٤مت إًمقهٞم٦م سمؾ 

أٟم٤م ه إهار أٟم٤م ىم٤مئد »: وٟمًٌقا ذًمؽ زورًا وهبت٤مٟم٤ًم ًمألئٛم٦م وم٘مد ادقمقا أن قمٚمٞم٤ًم ىم٤مل قمـ ٟمٗمًف

أٟم٤م واهلل وضمف اهلل : إُمالك أٟم٤م طمٗمٞمظ إًمقاح أٟم٤م إول وأظمر أٟم٤م اًم٤ٌمـمـ واًمٔم٤مهر إمم أن ي٘مقل

 ()شأٟم٤م أؾمد اهلل أٟم٤م يم٤مؿمػ اًمٙمرب

                                   

(. 148ص )ااُم٤مُم٦م وىم٤مئؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م  ( )

(. 122ص )إٟمقار اًمٚمٓمٞمٗم٦م ًمٚمح٤مرصمل  ( )

(. 33ص )رؾم٤مًم٦م ُمٓم٤مًمع اًمِمٛمقس ٕيب ومراس  ( )
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:  قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٟمف ىم٤مل قمـ ٟمٗمًف()يمام ٟم٘مؾ أُمث٤مل ذًمؽ اًمداقمل إدريس قمامد اًمديـ

أٟم٤م أطمٞمل وأُمٞم٧م وأظمكم وأرزق وأسمرئ إيمٛمف وإسمرص وأٟمٌئٙمؿ سمام شم٠ميمٚمقن وشمدظمرون ذم »

أٟم٤م إول وأٟم٤م أظمر وأٟم٤م اًمٔم٤مهر »:  وٟم٘مؾ اًمِمػمازي قمـ قمكم أيْم٤ًم أٟمف ىم٤مل قمغم ُمٜمؼمه()شسمٞمقشمٙمؿ

وأٟم٤م اًم٤ٌمـمـ وأٟم٤م سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ، وأٟم٤م اًمذي رومٕم٧م ؾمامءه٤م وأٟم٤م اًمذي دطمقت أروٝم٤م وأٟم٤م أٟم٧ٌم 

 ()شأؿمج٤مره٤م وأٟم٤م اًمذي أضمري٧م أهن٤مره٤م

وًمذا ومٝمؿ خي٤مومقن إئٛم٦م يمام خي٤مومقن اهلل ويٕمٔمٛمقهنؿ ويًجدون هلؿ وٓ يٕمؽموقن قمغم 

وٟمقاهٞمف - أي ااُم٤مم–وأٟمف ٓ يٕمؽمض قمغم رء ُمـ أواُمره »: أواُمرهؿ ي٘مقل أطمد دقم٤مهتؿ

يٜمٌٖمل عمـ واضمف ااُم٤مم أن يٌدأ سم٤مًمًالم قمٚمٞمف صمؿ »:  وي٘مقل ُمّمٓمٗمك هم٤مًم٥م()شوأىمقاًمف وأومٕم٤مًمف

. ()شي٘مٌؾ إرض سملم يديف يٕمت٘مد ذًمؽ شمٕمٔمٞماًم وشم٘مرسم٤ًم إمم اهلل

وُمـ ُمٔم٤مهر شم٠مًمٞمف إئٛم٦م قمٜمد ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م أهنؿ زقمٛمقا أن ااُم٤مم يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ويٙمِمػ 

وضم٤مء قمـ أوًمٞم٤مء اهلل ُمـ إظم٤ٌمر قمام يم٤من ويٙمقن »: ي٘مقل()اعمٙمٜمقن وهذا ىم٤موٞمٝمؿ اسمـ طمٞمقن

أن إئٛم٦م يٕمٚمٛمقن ُمـ أُمر اعمٌدأ واعمٕم٤مد ُم٤م طمجٌف اهلل قمـ »:  وي٘مقل اًمِمػمازي()ش.ُمـ أُمر اًمٕم٤ٌمد

                                   

. هـ872شمقذم ؾمٜم٦م ش ٟمزه٦م إومٙم٤مرشإدريس سمـ احلًـ سمـ قمٌد اهلل اًم٘مرر ُمـ دقم٤مة ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف   ()

 (.1/279)إقمالم 

(. 77ص )زهر اعمٕم٤مين ادريس قمامد اًمديـ  ( )

اعمج٤مًمس اعم١ميدي٦م ًمٚمِمػمازي   ( )

(. 51)إصم٤ٌمت ااُم٤مُم٦م ًمٚمٜمٞم٤ًمسمقري  ( )

(. 175)ااُم٤مُم٦م وىم٤مئؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م عمّمٓمٗمك هم٤مًم٥م  ( )

ذيمر اًمٜمقري اًمٓمؼمد اًمِمٞمٕمل . اًمٜمٕمامن سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر أسمق طمٜمٞمٗم٦م سمـ طمٞمقن اًمتٛمٞمٛمل ي٘م٤مل ًمف اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن  ()

اظمتالف أصقل : أن اًمٜمٕمامن يم٤من اصمٜمل قمنمي٤ًم صمؿ ص٤مر داقمٞم٦م إؾمامقمٞمكم، ًمف قمدة ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م: آصمٜمل قمنمي

ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ ًمٚمٜمقري : اٟمٔمر. هـ363: شمقذم ؾمٜم٦م. اعمذاه٥م، اومتت٤مح اًمدقمقة، أؾم٤مس اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمـ

 (.202 - 198ص ) شم٤مريخ اًمدقمقة ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م عمّمٓمٗمك هم٤مًم٥م ،(3/213)اًمٓمؼمد 

(. 1/145)شم٠مويؾ اًمدقم٤مئؿ ًمٚم٘م٤ميض اسمـ طمٞمقن  ( )
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ؾمٚمقين ىمٌؾ أن شمٗم٘مدوين ومق »:  ويًتدًمقن قمغم ذًمؽ سمام رووه قمـ قمكم أٟمف ىم٤مل()شقمـ يم٤موم٦م اًمٕم٤ٌمد

اًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م ٓ شم٠ًمًمقين قمـ قمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن وقمـ قمٚمؿ ُم٤مٓ شمٕمٚمٛمقن إٓ 

  ()شأظمؼمشمٙمؿ

                                   

 (.441)اعمج٤مًمس اعم١ميدة ًمٚمِمػمازي  ( )

(. 272)اعمج٤مًمس واعم٤ًميرات ٓسمـ طمٞمقن  ( )
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الفصل الجاىي 

 موقف أٍل الصية واجلناعة واملدالفني مً الصخابة

 رضواٌ اهلل عليَه
 

: وؾٔف مبحثان

.  رضقان اهلل ظِٔٓؿمقؿػ أهؾ افسْة واجلامظة مـ افهحابة: ادبحث األول

 . رضقان اهلل ظِٔٓؿمقؿػ ادخافٍغ مـ افهحابة: ادبحث افثاين
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 املبخح األول

 موقف أٍل الصية واجلناعة مً الصخابة

 

 :أربًة مىافبمتٓٔد ووؾٔف 

. افتًريػ بافهحايب:  ادىِب األول

. فة افهحابة ومقؿػ أهؾ افسْة مْٓااظد: ادىِب افثاين

. مقؿػ أهؾ افسْة ؾٔام حهؾ بغ افهحابة: ادىِب افثافث

 حُؿ شاب افهحابة ظْد أهؾ افسْة واجلامظة: ادىِب افرابع
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 تمهيـــد

 

ًم٘مد أمجع أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم ؾمٛمق ُمٜمزًم٦م اًمّمح٤مسم٦م وقمٚمق ُمٙم٤مٟمتٝمؿ ورومٕم٦م ؿم٠مهنؿ 

وقمداًمتٝمؿ، وىمد اؾمت٘مك أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمٕمت٘مدهؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمث٤مسمت٦م ُمـ 

ويمٞمػ ٓ .. واًمتل شمٌلم ُم٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م ُمـ ُمٜمزًم٦م وومْمؾ ط  اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ وُمـ ؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمك 

شمٙمقن هلؿ هذه اعمٜمزًم٦م وشمٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م وهؿ ُمـ اظمت٤مرهؿ اهلل اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ ًمّمح٦ٌم ؾمٞمد إوًملم 

ومٝمؿ اًمّمٗمقة اعم١مُمٜم٦م اًمتل محٚم٧م قم٥مء اًمرؾم٤مًم٦م، ، وٟمٍمة ديٜمف، طوأظمريـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل 

ىمدُمقا أرواطمٝمؿ وأُمقاهلؿ وأٟمٗمًٝمؿ وهبؿ أفمٝمر اهلل ااؾمالم، وأقمغم يمٚمٛم٦م احلؼ، وهؿ اًمذيـ 

  وم٠مقمٚمقا يمٚمٛم٦م احلؼ ُمدوي٦م ذم يمؾ ُمٙم٤من، وأقمٓمقا وأهٚمٞمٝمؿ ومداء هلل وٟمٍمة ًمديٜمف وًمرؾمقًمف 

إُم٦م ؾمٚمٗم٤م وظمٚمٗم٤م أروع إُمثٚم٦م ذم اًمّمؼم قمغم اًمٌالء، واًمتْمحٞم٦م واًمٗمداء، ورؾمقخ اًمٕم٘مٞمدة، 

 وصدق اًمٞم٘ملم، ومٙم٤مٟمقا ُمث٤مًٓ ًمٙمؾ ُمًٚمؿ  ٛمؾ سملم ضمقاٟمٌف طم٘مٞم٘م٦م اايامن، وؾمٛمق اًمٖم٤مي٦م،

وؾمٜمٌلم سم٢مذن اهلل ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ذم هذا اعمٌح٨م واًمذي يِمتٛمؾ 

. قمغم أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م

. اًمتٕمريػ سم٤مًمّمح٤ميب: اعمٓمٚم٥م إول

. ًم٦م اًمّمح٤مسم٦م وُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤ماقمد: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

. ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م ومٞمام طمّمؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

. طمٙمؿ ؾم٤مب اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م: اعمٓمٚم٥م اًمراسمع
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 المطلب األول
تعريف الصخابي 

 

: تعريف الصخابي لغة  :أواًل

اًمّم٤مطم٥م اؾمؿ وم٤مقمؾ، ُمـ صح٥م يّمح٥م ومٝمق ص٤مطم٥م وي٘م٤مل ذم اجلٛمع أصح٤مب 

. وأص٤مطمٞم٥م وصح٥م وصح٤مب وصح٦ٌم وصح٤ٌمن وَصح٤مسم٦م وِصح٤مسم٦م سم٤مًمٗمتح واًمٙمن

واًمّم٤مطم٥م ُمِمتؼ ُمـ اًمّمح٦ٌم وهل ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك اعمالزُم٦م وآٟم٘مٞم٤مد، ويمؾ رء ٓزم 

واًمّم٤مطم٥م اعمالزم إٟم٤ًمٟم٤ًم يم٤من أو طمٞمقاٟم٤ًم أو ُمٙم٤مٟم٤ًم أو زُم٤مٟم٤ًم وٓ ومرق سملم  »()ؿمٞمئ٤ًم وم٘مد اؾمتّمحٌف

 ( )شأن شمٙمقن صحٌتف سم٤مًمٌدن وهق إصؾ وإيمثر وٓ ي٘م٤مل ذم اًمٕمرف إٓ عمـ يمثرت ُمالزُمتف

: تعريف الصخابي يف اصطالح العلناء : ثاىيًا

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شمٕمريػ اًمّمح٤ميب اصٓمالطم٤ًم، وظمالومٝمؿ ُمٌٜمل قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل أن يراقمك ذم 

اعمٕمٜمك هؾ هق اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي أو اعمٕمٜمك اًمٕمرذم؟ 

: تعريف الصخابي عيد أٍل احلديح

وُمـ صح٥م »:  ي٘مقل ااُم٤مم اًمٌخ٤مري  .مجٝمقر أهؾ احلدي٨م راقمقا اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اًمٕم٤مم

وىمد ذيمر اسمـ طمجر سمٞم٤مٟم٤م عمٕمٜمك اًمّمح٦ٌم . ()ش أو  رآه ُمـ اعمًٚمٛملم ومٝمق ُمـ أصح٤مسمفطاًمٜمٌل  

وأصح ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ أن اًمّمح٤ميب ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل صغم اهلل » :وومّمؾ ذم شمٕمريٗمف وم٘م٤مل 

ُمـ ـم٤مًم٧م جم٤مًمًتف ًمف أو : قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُم١مُمٜم٤م سمف وُم٤مت قمغم ااؾمالم،ومٞمدظمؾ ومٞمٛمـ ًم٘مٞمف 

ىمٍمت، وُمـ روى قمٜمف، وُمـ همزا ُمٕمف أو مل يٖمز، وُمـ رآه رؤي٦م وًمق مل جي٤مًمًف، وُمـ مل يره 

وخيرج سم٘مٞمد اايامن ُمـ ًم٘مٞمف يم٤مومرًا وًمق أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ إذا مل جيتٛمع سمف ُمرة . ًمٕم٤مرض يم٤مًمٕمٛمك

                                   

(. 3/185)وشم٤مج اًمٕمروس  (1/161)واًمّمح٤مح ًمٚمجقهري  (7/286)ًم٤ًمن اًمٕمرب  ( )

(. 282)ُمٕمجؿ ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ًمألصٗمٝم٤مين  ( )

(. 3/5)اجل٤مُمع اًمّمحٞمح  ( )
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.  وهذا اًمتٕمريػ هق اًمذي ُم٤مل إًمٞمف أيمثر أهؾ احلدي٨م (.)شأظمرى 

أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد ه١مٓء »: سمٕمد أن ذيمر أهؾ سمدر وم٘م٤مل : ي٘مقل ااُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

اًم٘مرن اًمذي سمٕم٨م ومٞمٝمؿ، يمؾ ُمـ صحٌف ؾمٜم٦م أو ؿمٝمرًا أو يقُم٤ًم أو  ،ط أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ؾم٤مقم٦م أو رآه ومٝمق ُمـ أصح٤مسمف، ًمف ُمـ اًمّمح٦ٌم قمغم ىمدر ُم٤م صحٌف ويم٤مٟم٧م ؾم٤مسم٘متف ُمٕمف وؾمٛمع 

 ()شُمٜمف وٟمٔمر إًمٞمف

ُمـ صح٥م اًمٜمٌل أو رآه ؾم٤مقم٦م ُمـ هن٤مر ومٝمق ُمـ » : () وىم٤مل ااُم٤مم قمكم سمـ اعمديٜمل

وهبذا يتْمح أن ُمٕمٜمك اًمّمح٤ميب قمٜمد أهؾ احلدي٨م يتٗمؼ ُمع اعمٕمٜمك . ()طش أصح٤مب اًمٜمٌل 

. اًمٚمٖمقي

: تعريف الصخابي عيد أٍل األصول

: أما أهؾ األصقل ؾافهحايب ظْدهؿ

 ي٘مٔم٦م، ُم١مُمٜم٤ًم سمف، سمٕمد سمٕمثتف، طم٤مل طمٞم٤مشمف، وـم٤مًم٧م صحٌتف، ويمثر ًم٘م٤مؤه  ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل 

.  سمف، قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٌع  ًمف، وإظمذ قمٜمف، وإن مل يرو قمٜمف ؿمٞمئ٤ًم، وُم٤مت قمغم اايامن

اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم أن اًمّمح٤ميب ُمـ ؟  وم٤معمٕمروف ُمـ ـمري٘م٦م أهؾ »: ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

ُمـ : ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف.  ومٝمق ُمـ اًمّمح٤مسم٦مطاحلدي٨م أن يمؾ ُمًٚمؿ رأى رؾمقل اهلل 

 أو رآه ُمـ اعمًٚمٛملم ومٝمق ُمـ أصح٤مسمف، وسمٚمٖمٜم٤م قمـ أيب اعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مين صح٥م اًمٜمٌل 

                                   

(. 149) واٟمٔمر اًمٜمٙم٧م قمغم ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ٓسمـ طمجر 1/7ااص٤مسم٦م  ( )

(. 51)اًمٙمٗم٤مي٦م  ٟم٘مٚمف قمٜمف اخلٓمٞم٥م ذم  ( )

قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ ٟمجٞمح سمـ سمٙمر سمـ ؾمٕمد اًمًٕمدي، ُمقٓهؿ اًمٌٍمي، سمرع ذم احلدي٨م وقمٚمقُمف،   ()

إن شمّم٤مٟمٞمٗمف سمٚمٖم٧م ُم٤مئتل ُمّمٜمػ، يم٤من إئٛم٦م : وصٜمػ ومجع، وؾم٤مد احلٗم٤مظ ذم ُمٕمروم٦م اًمٕمٚمؾ، طمتك ىمٞمؾ

: اٟمٔمر. هـ234ُم٤م  اؾمتّمٖمرت ٟمٗمز قمٜمد أطمد إٓ قمٜمد قمكم سمـ اعمديٜمل، شمقذم ؾمٜم٦م : يٕمٔمٛمقٟمف طمتك ىم٤مل اًمٌخ٤مري

 (.4794)واًمت٘مري٥م ، (7/349)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

 (.3/93)ومتح اعمٖمٞم٨م  ( )



 

 

88 

أصح٤مب احلدي٨م يٓمٚم٘مقن اؾمؿ اًمّمح٤مسم٦م قمغم يمؾ ُمـ روى قمٜمف طمديث٤م أو :  أٟمف ىم٤مل ()اعمروزي

، طيمٚمٛمف، ويتقؾمٕمقن طمتك يٕمدون ُمـ رآه رؤي٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وهذا ًمنمف ُمٜمزًم٦م اًمٜمٌل 

وذيمر أن اؾمؿ صح٤ميب ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖم٦م، واًمٔم٤مهر ي٘مع قمغم ُمـ . أقمٓمقا يمؾ ُمـ رآه طمٙمؿ اًمّمح٦ٌم

وهذه ـمريؼ : ىم٤مل.  ويمثرت جم٤مًمًتف ًمف قمغم ـمريؼ اًمتٌع ًمف وإظمذ قمٜمفطـم٤مًم٧م صحٌتف ًمٚمٜمٌل 

.  وُمـ هٜم٤م يتْمح أن إصقًمٞملم ذم شمٕمريٗمٝمؿ ًمٚمّمح٤ميب راقمقا اعمٕمٜمك اًمٕمرذم()شإصقًمٞملم

:  وتًريػ أهؾ احلديث فِهحايب هق األرجح فألدفة افتافٔة

إن اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م ُمـ إُمقر اعمًت٘مرة واًمتل ٓ شمتٖمػم سمتٖمػم اًمزُم٤من واعمٙم٤من :       أوٓ 

سمخالف اًمٕمرف  اًمذي يتٖمػم ذم هم٤مًم٥م إطمٞم٤من سمتٖمػم اًمزُم٤من واعمٙم٤من، وقمٜمد آظمتالف واًمٜمزاع 

. يرضمع ًمٚمٛمٕم٤من اًمٚمٖمقي٦م اًمث٤مسمت٦م ذم ُمٕم٤ميػمه٤م دون اعمتٖمػمة سمتٖمػم إطمقال

إن أهؾ احلدي٨م قمٜمدُم٤م قمرومقا اًمّمح٤ميب راقمقا اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم :         صم٤مٟمٞم٤م

اًمِم٤مُمؾ ًمٓمقل اًمّمح٦ٌم وىمٍمه٤م، ومل ي٘مٍموه قمغم سمٕمض أومراده يمام ومٕمؾ ذًمؽ أهؾ إصقل 

وٓ ؿمؽ أن ُمراقم٤مة اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اًمٕم٤مم اًمذي يِمٛمؾ مجٞمع أومراد اعمٕمٜمك أومم ُمـ ىمٍمه قمغم 

 ()سمٕمْمٝمؿ 

اظمتالف أهؾ إصقل ذم حتديد ُمدة اعمّم٤مطم٦ٌم دًمٞمؾ قمغم قمدم اؾمتٜم٤مدهؿ إمم :         صم٤مًمث٤م

أصؾ صم٤مسم٧م وسمره٤من ىم٤مـمع، وم٤مًمٌٕمض اؿمؽمط أن شمٙمقن ؾمٜم٦م وم٠ميمثر وُمٜمٝمؿ ُمـ اؿمؽمط دون ذًمؽ، 

 . ()وهذا يدل قمغم أن ىمقهلؿ سمال دًمٞمؾ

                                   

ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر أسمق اعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مين اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٗمل صمؿ اًمِم٤مومٕمل ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف اًمؼمه٤من وإُم٤مزم   ()

ؾمػم أقمالم  (12/153)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : اٟمٔمر. هـ489شمقذم ؾمٜم٦م . وهمػمه٤م، ويم٤من ُمـ أهؾ احلدي٨م واًمًٜم٦م

 (.62)رىمؿ  (19/114)اًمٜمٌالء 

 . 146ُم٘مدُم٦م  اسمـ اًمّمالح  ( )

 115ًمٙمٌٞمز  صلط صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل : اٟمٔمر ( )

.  146اٟمٔمر ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ص ( )
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إن هٜم٤مك مج٤مقم٦م ُمـ إصقًمٞملم اقمؽموقا قمغم هذا اًمتٕمريػ وُمٜمٝمؿ اسمـ طمزم :        راسمٕم٤م 

وهذا ظمٓم٠م سمٞم٘ملم، ٕٟمف ىمقل سمال سمره٤من، صمؿ » طمٞم٨م ىم٤مل قمـ شمٕمريػ أهؾ إصقل ًمٚمّمح٤ميب 

ٟم٠ًمل ىم٤مئٚمف قمـ طمد اًمتٙمرار اًمذي ذيمر، وقمـ ُمدة اًمزُم٤من اًمذي اؿمؽمط، وم٢من طمد ذم ذًمؽ طمدًا 

 هبذا ىيم٤من زائدًا ذم اًمتحٙمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وإن مل  د ذم ذًمؽ طمدًا يم٤من ىم٤مئاًل سمام ٓ قمٚمؿ ًمف سمف ويمػ

أن اؾمؿ اًمّمح٦ٌم ذم اًمٚمٖم٦م إٟمام هق عمـ وٛمتف ُمع آظمر طم٤مًم٦م ُم٤م : وسمره٤من سمٓمالن ىمقًمف أيْم٤مً . والًٓ 

 وهق همػم ُمٜم٤مسمذ ًمف وٓ ضم٤مطمد ًمٜمٌقشمف ىمد صحٌف وم٢مٟمف ىمد صحٌف ومٞمٝم٤م، ومٚمام يم٤من ُمـ رأى اًمٜمٌل 

  ().شذم ذًمؽ اًمقىم٧م وضم٥م أن يًٛمك ص٤مطم٤ٌمً 

وىمد ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اؿمؽماط »  أهؾ إصقل سم٘مقًمف ()ويمذًمؽ ٟم٤مىمش اًمِمقيم٤مين

:  وىمٞمؾ() ؾمٜم٦م ومّم٤مقمدًا، أو اًمٖمزو ُمٕمف روي ذًمؽ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مااىم٤مُم٦م ُمع اًمٜمٌل 

ؾمت٦م أؿمٝمر، وٓ وضمف هلذيـ اًم٘مقًملم ٓؾمتٚمزاُمٝمام ظمروج مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، اًمذيـ رووا قمٜمف 

 وىم٤مل اسمـ طمجر (.)شو٤ًم ٓ يدل قمٚمٞمف دًمٞمؾ ُمـ ًمٖم٦م وٓ ذعيومل يٌ٘مقا ًمديف إٓ دون ذًمؽ وأ

 وهبذا يتْمح أن ُمذه٥م أهؾ احلدي٨م ذم شمٕمريػ اًمّمح٤ميب ()شإٟمف ؿم٤مذ»رمحف اهلل قمـ هذا اًم٘مقل 

هق اًمراضمح  

وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم حتديد طم٘مٞم٘م٦م اخلالف سملم اعمحدصملم وأهؾ إصقل ذم شمٕمريػ 

                                   

( 5/91)ااطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم  ( )

شمقذم ؾمٜم٦م ش ومتح اًم٘مدير»وش ٟمٞمؾ إوـم٤مر»حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، وم٘مٞمف يامين ًمف ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة ُمٜمٝم٤م   ()

 (.2/214)اًمٌدر اًمٓم٤مًمع : اٟمٔمر. هـ1250

ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م سمـ طمزن أسمق حمٛمد اًم٘مرر اعمخزوُمل قم٤ممل أهؾ اعمديٜم٦م وؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم ذم زُم٤مٟمف، ورأى قمٛمر  ()

طمٚمٞم٦م ، (5/119)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد . وؾمٛمع قمثامن وقمٚمٞم٤ًم وزيد سمـ صم٤مسم٧م، ُم٤مت سمٕمد اًمتًٕملم وىمد ٟم٤مهز اًمثامٟملم

 .(2/161)إوًمٞم٤مء 

 (.1/279)إرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمٚمِمقيم٤مين  ( )

 (1/8)ااص٤مسم٦م  ( )
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اًمّمح٤مسم٦م وهؾ هذا اخلالف ًمٗمٔمل أو ُمٕمٜمقي؟ 

 () ()ومذه٥م ومريؼ ُمٜمٝمؿ إمم أن اخلالف ًمٗمٔمل وىمد سح هبذا اًم٘مقل اسمـ احل٤مضم٥م

  وهمػمأل٤م  (())وأُمدي

وممـ أظمذ هبذا اًم٘مقل ااُم٤مم اًمِمقيم٤مين يمام ضم٤مء ..  إمم أن اخلالف ُمٕمٜمقيآظمرونذه٥م و

ذًمؽ ذم يمت٤مسمف إرؿم٤مد اًمٗمحقل، وم٢مٟمف سمٕمد أن سملم أٟمف ٓ وضمف عم٤م ذه٥م إًمٞمف أُمدي واسمـ احل٤مضم٥م 

وم٢من ُمـ ىم٤مل سم٤مًمٕمداًم٦م »: وهمػمأل٤م ُمـ ذيمر ذط اًمٕمداًم٦م ويمٞمػ أن اًمٕمداًم٦م شمٙمقن سمف وسمدوٟمف وم٘م٤مل 

قمغم اًمٕمٛمقم، ٓيٓمٚم٥م شمٕمديؾ أطمد ُمٜمٝمؿ، وُمـ اؿمؽمط ذم ذوط اًمّمح٦ٌم ذـم٤م، ٓيٓمٚم٥م 

 ()ش اًمتٕمديؾ، ُمع وضمقد ذًمؽ اًمنمط ويٓمٚمٌف ُمع قمدُمف  وم٤مخلالف ُمٕمٜمقي ٓ ًمٗمٔمل

وُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٗمريؼ اًمث٤مين هق اًمّمحٞمح وهق أن اخلالف ُمٕمٜمقي٤م ٓ ًمٗمٔمٞم٤م وًمف صمٛمره وهق 

 ()ُم٤م شم٘مدم ذيمره ذم يمالم ااُم٤مم اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل 

                                   

. (2/67)خمتٍم اعمٜمتٝمك  ( )

قمثامن سمـ أيب سمٙمر سمـ يقٟمس اًمٙمردي اًمدويٜمل، أسمق قمٛمرو سمـ احل٤مضم٥م اعم٘مري إصقزم اًمٗم٘مٞمف اًمٜمحقي، ص٤مطم٥م  ( )

، ؾمػم أقمالم (5/234)ؿمذرات اًمذه٥م  (13/176)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : اٟمٔمر. هـ626اًمتّم٤مٟمٞمػ، ُم٤مت ؾمٜم٦م 

(. 175)رىمؿ  (23/264)اًمٜمٌالء 

(. 1/275)إطمٙم٤مم ًممُمدي  ( )

قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل أسمق احلًلم أُمدي اًمتٖمٚمٌل احلٛمقي صمؿ اًمدُمِم٘مل ص٤مطم٥م اعمّمٜمٗم٤مت، ُمٜمٝم٤م أسمٙم٤مر  ( )

. ( 17/214)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم : اٟمٔمر. هـ631إومٙم٤مر وإطمٙم٤مم إطمٙم٤مم وهمػمه٤م شمقذم ؾمٜم٦م 

 (. 1/280)إرؿم٤مد اًمٗمحقل  ( )

 75ًمٕمٞم٤مدة اًمٙمٌٞمز صط  اٟمٔمر صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ( )
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 المطلب الثاني
 عدالة الصخابة

 

: أواًل تعريف العدالة

قَمُدل ومالن إذا اؾمت٘م٤مم أُمره :  ي٘م٤مل– ُمّمدر ًمَٕمُدل َيٕمُدل قمغم وزن ؾَمُٝمؾ َيًُٝمؾ :افًدافة فٌة

وضم٤مء . ()إذا يم٤من ُمروٞم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس ُم٘مٌقل اًمِمٝم٤مدة : رضمؾ قمدل:  وي٘م٤مل ()ومل شمٔمٝمر ُمٜمف ري٦ٌم 

وىمد ضم٤مء ذيمر اًمٕمدل ذم . ()شاًمٕمدل ُم٤م ىم٤مم ذم اًمٜمٗمقس أٟمف ُمًت٘مٞمؿ وهق ود اجلقر»: ذم اًمٚم٤ًمن

 ژڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ : يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم هبذا اعمٕمٜمك اعمراد ُمـ يمٚمٛم٦م اًمٕمدل  ىم٤مل شمٕم٤ممم 
()  

  ()ش وأل٤م اًمٚمذان يرى ديٜمٝمام وأُم٤مٟمتٝمام»ذم شمٗمًػم اًمٕمدل ذم أي٦م  :   ىم٤مل اًمٓمؼمي()

 :العدالة يف اصطالح أٍل العله  

شمٜمققم٧م إؾم٤مًمٞم٥م واظمتٚمٗم٧م اًمٕم٤ٌمرات ذم شمٕمريػ اًمٕمداًم٦م اصٓمالطم٤ًم قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ 

اعمحدصملم وإصقًمٞملم ويمٚمٝم٤م شم١ميمد قمغم أن اًمٕمداًم٦م ُمٚمٙم٦م ذم اًمٜمٗمس حتٛمؾ ص٤مطمٌٝم٤م قمغم ُمالزُم٦م 

اًمت٘مقى واعمروءة وٓ شمتح٘مؼ إٓ سم٤ماؾمالم، واًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ،  وآُمتث٤مل ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم، 

.  واًمًالُم٦م ُمـ اًمٗمًؼ، واًمٌٕمد قمام خيؾ سم٤معمروءة 

أن يٙمقن اًمراوي ُمًٚماًم سم٤مًمٖم٤ًم قم٤مىماًل ؾمٚمٞمام ُمـ أؾم٤ٌمب  :ؾافًدافة ظْد أهؾ احلديث تًْل 

 ().اًمٗمًؼ وظمقارم اعمروءة 

                                   

( 9/83) ًم٤ًمن اًمٕمرب  :اٟمٔمر  ()

 (.1/396)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم   ( )

( 9/83)ًم٤ًمن اًمٕمرب  ( )

( 2)ؾمقرة اًمٓمالق آي٦م  ( )

( 28/136)شمٗمًػم اًمٓمؼمي   ( )

 268شمدري٥م اًمراوي ص : اٟمٔمر ( )
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أٟمف ذيمر : ()وىمد روى اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي سم٢مؾمٜم٤مده إمم اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م

اًمٕمداًم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ذم صٗم٦م اًمِم٤مهد واعمخؼم هل اًمٕمداًم٦م اًمراضمٕم٦م إمم اؾمت٘م٤مُم٦م »: ُمٕمٜمك اًمٕمداًم٦م وم٘م٤مل

ديٜمف، وؾمالُم٦م ُمذهٌف، وؾمالُمتف ُمـ اًمٗمًؼ، وُم٤م جيري جمراه مم٤م اشمٗمؼ قمغم أٟمف ُمٌٓمؾ اًمٕمداًم٦م ُمـ 

    ( )ش أومٕم٤مل اجلقارح واًم٘مٚمقب اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م

اعمراد سم٤مًمٕمدل ُمـ ًمف ُمٚمٙم٦م حتٛمٚمف قمغم   ُمالزُم٦م »: وذيمر اسمـ طمجر شمٕمريٗم٤م آظمر ًمٚمٕمداًم٦م وم٘م٤مل

     ()شاضمتٜم٤مب إقمامل اًمًٞمئ٦م ُمـ ذك  أوومًؼ أوسمدقم٦م: اًمت٘مقى واعمروءة واعمراد سم٤مًمت٘مقى 

واًمٕمداًم٦م قم٤ٌمرة قمـ اؾمت٘م٤مُم٦م »: سم٘مقًمف ()اًمٖمزازمأما افًدافة ظْد األصقفٔغ ؾَد ظرؾٓا 

اًمًػمة واًمديـ ويرضمع طم٤مصٚمٝم٤م إمم هٞمئ٦م راؾمخ٦م ذم اًمٜمٗمس، حتٛمؾ قمغم ُمالزُم٦م اًمت٘مقى واعمروءة 

مجٞمٕم٤م، طمتك حتّمؾ صم٘م٦م اًمٜمٗمقس سمّمدىمف ومال صم٘م٦م سم٘مقل ُمـ ٓ خي٤مف اهلل شمٕم٤ممم ظمقوم٤م وازقم٤ًم قمـ 

  ()شاًمٙمذب، صمؿ ٓ ظمالف ذم أٟمف ٓ يِمؽمط اًمٕمّمٛم٦م ُمـ مجٞمع اعمٕم٤ميص 

هٞمئ٦م راؾمخ٦م ذم اًمٜمٗمس متٜمع : اًمٕمداًم٦م طمده٤م إصح٤مب سم٠مهن٤م ُمٚمٙم٦م أي»: ()وىم٤مل اًمًٞمقـمل

متٜمع ُمـ اىمؽماف يمٌػمة أو صٖمػمة داًم٦م قمغم اخل٦ًم أو ُم٤ٌمح خيؾ سم٤معمروءة وهذه أطمًـ قم٤ٌمرة ذم 

                                   

حمٛمد سمـ اعمٗمْمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م اًمْمٌل اًمٌٖمدادي اًمِم٤مومٕمل، أيمؼم شمالُمذة اسمـ هي٩م، وُم٤مت ؿم٤مسم٤ًم، وصٜمػ اًمٙمت٥م،   ()

 .(5/50)وومٞم٤مت إقمٞم٤من ، (14/361)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمر. هـ308وًمف وضمقه ذم اعمذه٥م، شمقذم ؾمٜم٦م 

( 80)اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي   ()

 ( 29)ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ص  ( )

ؾمػم : ، اٟمٔمرهـ505شمقذم ؾمٜم٦م ،  اعمِمٝمقرةحمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد  سمـ أمحد اًمٓمقد اًمٖمزازم، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ()

 (.23-2/23)ـمٌ٘م٤مت اسمـ اًمّمالح  (19/322)أقمالم اًمٜمٌالء 

 ( 2/231)اعمًتّمٗمك    ( )

 اعمٍمي اًمِم٤مومٕمل ضمالل اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف يقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقط  ()

اًمْمقء اًمالُمع : اٟمٔمر. هـ911ااشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن واايمٚمٞمؾ ذم اؾمتٜم٤ٌمط اًمتٜمزيؾ وهمػمه٤م، شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.8/51)، ؿمذرات اًمذه٥م (4/65)ًمٚمًخ٤موي 
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   ()شطمده٤م

:  عدالة الصخابة عيد أٍل الصيةحكيكة: ثاىيًا

 قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م طاًمٕمداًم٦م اًمث٤مسمت٦م ًمّمح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 سمّمدق وأُم٤مٟم٦م طقمّمٛمتٝمؿ قمـ اًمقىمقع ذم اًمذٟمقب وًمٙمـ أهٚمٞمتٝمؿ ًمٜم٘مؾ اًمنميٕم٦م قمـ اعمّمٓمٗمك 

ًمٞمس اعمراد سمٕمداًمتٝمؿ صمٌقت اًمٕمّمٛم٦م هلؿ واؾمتح٤مًم٦م اعمٕمّمٞم٦م ُمٜمٝمؿ، وإٟمام اعمراد ىمٌقل رواي٤مهتؿ ف»

ُمـ همػم شمٙمٚمػ اًمٌح٨م قمـ أؾم٤ٌمب اًمٕمداًم٦م أوـمٚم٥م اًمتزيمٞم٦م، إٓ إن صم٧ٌم ارشمٙم٤مب ىم٤مدح، ومل 

طمتك يث٧ٌم ط يث٧ٌم ذًمؽ وهلل احلٛمد، ومٜمحـ قمغم اؾمتّمح٤مب ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ذم زُمـ رؾمقل اهلل 

  ()شظمالومف وٓ اًمتٗم٤مت إمم ُم٤م يذيمره أهؾ اًمًػم، وم٢مٟمف ٓ يّمح وُم٤م صح ومٚمف شم٠مويؾ صحٞمح 

وإُم٤مٟم٦م ذم ط وم٤معمراد سم٤مًمٕمداًم٦م اًمث٤مسمت٦م جلٛمٞمع اًمّمح٤مسم٦م هل اًمّمدق ذم ٟم٘مؾ ؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمك 

.  شمدويٜمٝم٤م

وهؿ ُمع »: ذم سمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م عمٗمٝمقم اًمٕمداًم٦م - رمحف اهلل - ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ذًمؽ ٓ يٕمت٘مدون أن يمؾ واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمّمقم ُمـ يم٤ٌمئر ااصمؿ وصٖم٤مئره، سمؾ جيقز قمٚمٞمٝمؿ 

- إن صدر-وهلؿ ذم اًمًقاسمؼ واًمٗمْم٤مئؾ ُم٤م يقضم٥م ُمٖمٗمرة ُم٤م صدر ُمٜمٝمؿ . اًمذٟمقب ذم اجلٛمٚم٦م

وذًمؽ أن أقمامهلؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم ـم٤مقم٦م اهلل .  ()شطمتك إهنؿ يٖمٗمر هلؿ اًمًٞمئ٤مت ُم٤م ٓ يٖمٗمر عمـ سمٕمدهؿ 

ُمتث٤مل أواُمره وٟمٍمة ديٜمف وُم١مازرة ٟمٌٞمف قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم شمٕمٞمٜمٝمؿ قمغم اعم٤ًمرقم٦م او

ه مل يذيمر قمٜمٝمؿ ذٟمقب يمثػمة سمؾ احلًٜم٤مت أنًمٚمتقسم٦م وشمِمٗمع هلؿ سم٘مٌقهل٤م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وسمٗمْمؾ اهلل 

صمؿ إن اًم٘مدر اًمذي يٜمٙمر ُمـ ومٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ىمٚمٞمؾ ٟمزر » :أقمٔمؿ وأيمؼم وهذا ُم٤مذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٘مقًمف 

ُمٖمٗمقر ذم ضمٜم٥م ومْم٤مئؾ اًم٘مقم وحم٤مؾمٜمٝمؿ، ُمـ اايامن سم٤مهلل ورؾمقًمف، واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف، واهلجرة 

                                   

(. 2/259)إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل  ( )

 (3/115 ) ًمٚمًخ٤مويومتح اعمٖمٞم٨م ( )

  249ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م   ( )
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.  ()شواًمٜمٍمة 

ىمد يٖمٚمط سمٕمْمٝمؿ ذم ُمًٛمك » : وىمد سملم ااُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ُمٗمٝمقم اًمٕمداًم٦م سم٘مقًمف 

وًمٞمس يمذًمؽ، سمؾ هق قمدل ُم١ممتـ قمغم اًمديـ، ! اًمٕمداًم٦م، ومٞمٔمـ أن اعمراد سم٤مًمٕمدل ُمـ ٓ ذٟم٥م ًمف

  ()وإن يم٤من ُمٜمف ُم٤م يتقب إمم اهلل ُمٜمف: وم٢من هذا ٓ يٜم٤مذم اًمٕمداًم٦م يمام ٓ يٜم٤مذم اايامن واًمقٓي٦م 

: موقف أٍل الصية واجلناعة مً عدالة الصخابة : ثالجًا

 ٕن ظمّم٤مئص :يٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يمٚمٝمؿ قمدول

اًمٕمداًم٦م وذوـمٝم٤م ىمد حت٘م٘م٧م ومٞمٝمؿ وفمٝمرت ؾمامهت٤م ذم أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ ومٙم٤مٟمقا أيمثر اًمٜم٤مس 

ُمالزُم٦م ًمٚمت٘مقى واُمتث٤مًٓ ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم وأؿمدهؿ سمٕمدا قمـ خم٤مًمٗم٦م أُمره وًمذًمؽ جيٛمع أهؾ اًمًٜم٦م 

 وقمغم ىمٌقل روايتٝمؿ وؿمٝم٤مدهتؿ، وىمد ٟم٘مؾ هذا اامج٤مع مج٤مقم٦م قمغم قمداًم٦م صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

وٟمحـ وإن يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىمد يمٗمٞمٜم٤م اًمٌح٨م قمـ »: ي٘مقل اسمـ قمٌد اًمؼم. ُمـ اًمٕمٚمامء

قمغم أهنؿ يمٚمٝمؿ قمدول - وهؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م–أطمقاهلؿ امج٤مع أهؾ احلؼ ُمـ اعمًٚمٛملم 

قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م »-: رمحف اهلل-  وي٘مقل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي .()شومقاضم٥م اًمقىمقف قمغم أؾمامئٝمؿ

وي٘مقل اسمـ ()ش صم٤مسمت٦م ُمٕمٚمقُم٦م سمتٕمديؾ اهلل هلؿ وإظم٤ٌمره قمـ ـمٝم٤مرهتؿ واظمتٞم٤مره هلؿ ذم ٟمص اًم٘مرآن

ًمٚمّمح٤مسم٦م سم٠مههؿ  ظمّمٞمّم٦م وهل أٟمف ٓ ي٠ًمل قمـ قمداًم٦م أطمد ُمٜمٝمؿ  سمؾ ذًمؽ أُمر »:اًمّمالح

ُمٗمروغ ُمٜمف، ًمٙمقهنؿ قمغم ااـمالق ُمٕمدًملم سمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م   وإمج٤مع ُمـ يٕمتد سمف ذم 

 ()شاًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدول قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م» وي٘مقل اسمـ يمثػم .()ش اامج٤مع ُمـ إُم٦م

                                   

(. 250)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م  ( )

 (1/496)ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة   ( )

( 1/19)آؾمتٞمٕم٤مب  ( )

  46اًمٙمٗم٤مي٦م  ص ( )

 427اٟمٔمر ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح  ص   ( )

( 2/499)اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م  ( )
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اشمٗمؼ أهؾ احلؼ وُمـ يٕمتد سمف ذم اامج٤مع قمغم ىمٌقل ؿمٝم٤مدهتؿ وروايتٝمؿ »وي٘مقل ااُم٤مم اًمٜمقوي 

اشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أن » وي٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمجر .()شويمامل قمداًمتٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم

واًمذي قمٚمٞمف » وي٘مقل اًمٖمزازم .( )شاجلٛمٞمع قمدول ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ ؿمذوذ ُمـ اعمٌتدقم٦م

ؾمٚمػ إُم٦م ومج٤مهػم اخلٚمػ أن قمداًمتٝمؿ ُمٕمٚمقُم٦م سمتٕمديؾ اهلل قمز وضمؾ وصمٜم٤مئف قمٚمٞمٝمؿ ذم 

  .()شيمت٤مسمف

 .()ش ويمٚمٝمؿ قمدل إُم٤مم ريض وم٤موؾ»-: رمحف اهلل - وي٘مقل اسمـ طمزم 

. أدلة أٍل الصية واجلناعة على عدالة الصخابة رضي اهلل عيَه

اؾمتدل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سم٤مٕدًم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍم ٦م ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف واًمتل 

.  وؾمٜمذيمر سمٕمض هذه إدًم٦مشمث٧ٌم رى اهلل وُمدطمف ًمّمح٤مسم٦م رؾمقًمف 

: أدلة عدالتَه يف الكرآٌ العظيه :أوال 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ : ىم٤مل شمٕم٤ممم - 1

ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  

ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   

   () ژڳ  ڱ  ڱ  

وؾمٓم٤م سمٛمٕمٜمك أهنؿ    ژڤ  ڤ  ڤ  ڤژ : ىمقًمف شمٕم٤ممم: ووضمف آؾمتدٓل ُمـ

وىمد ذيمر أهؾ .  ٕهنؿ اعمخ٤مـمٌقن هبذه أي٦م قمدوٓ وظمٞم٤مرا وظمص سمف صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

اًمٕمٚمؿ أن اًمٚمٗمظ وإن يم٤من قم٤مُم٤م إٓ أن اعمراد سمف اخلّمقص وىمٞمؾ أٟمف وارد ذم اًمّمح٤مسم٦م دون 

                                   

( 15/149)صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي  ( )

( 1/10)ااص٤مسم٦م  ( )

( 2/257)اعمًتّمٗمك  ( )

 ( 5/89)إطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم ( )

 143ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م ( )
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.  ()همػمهؿ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ژ : ىمقًمف شمٕم٤ممم- 2

ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    

. () ژڄ  ڃ  ڃ  

هؿ : ىم٤مل   ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ :  اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤مممىم٤مل:»ىم٤مل اسمـ يمثػم 

واًمّمحٞمح أن هذه أي٦م قم٤مُم٦م ذم مجٞمع . ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦مط اًمذيـ ه٤مضمروا ُمع رؾمقل اهلل 

صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ صمؿ ط وظمػم ىمروهنؿ اًمذيـ سمٕم٨م ومٞمٝمؿ رؾمقل اهلل ، إُم٦م يمؾ ىمرن سمحًٌف

يمام ىم٤مل ذم أي٦م إظمرى ويمذًمؽ ضمٕمٚمٜم٤ميمؿ أُم٦م وؾمٓم٤ًم أي ظمٞم٤مرًا ًمتٙمقٟمقا ؿمٝمداء ، اًمذيـ يٚمقهنؿ

 .( )شقمغم اًمٜم٤مس

و هبذا اًمٌٞم٤من ًمٚمٛمٕمٜمك اعمراد ُمـ شمٗمًػم أي٦م ٟمجد أن وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م قمغم قمداًم٦م 

هق أن اخلٓم٤مب ًمألُم٦م سمخػميتٝم٤م وأومْمٚمٞمتٝم٤م قمغم ؾم٤مئر إُمؿ ي٘متيض ؿمٛمقل اًمّمح٤مسم٦م : اًمّمح٤مسم٦م 

اسمتداء ومٝمؿ أول إُم٦م وأومْمٚمٝمؿ ًمّمحٌتٝمؿ ًمرؾمقل اهلل  وذًمؽ مم٤م يًتٚمزم قمداًمتٝمؿ، إذ يٌٕمد أن 

.  يّمٗمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٠مهنؿ ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس، وٓ يٙمقٟمقا قمدوٓ 

ذم ُمقاوم٘م٤مشمف اظمتّم٤مص اًمّمح٤مسم٦م هبذا اخلٓم٤مب -  رمحف اهلل –وىمد أيمد ااُم٤مم اًمِم٤مـمٌل 

  :ن هذا اخلٓم٤مب قم٤مم ذم إُم٦م ومال خيتص سم٤مًمّمح٤مسم٦م دون ُمـ سمٕمدهؿ ٕٟمٜم٤م ٟم٘مقلإٓ ي٘م٤مل »: وم٘م٤مل

ًمٞمس يمذًمؽ سمٜم٤مء قمغم أهنؿ اعمخ٤مـمٌقن قمغم اخلّمقص و ٓ يدظمؾ ُمٕمٝمؿ ُمـ سمٕمدهؿ إٓ : أوٓ

.  سم٘مٞم٤مس و سمدًمٞمؾ آظمر

                                   

وشمٗمًػم  (1/348)واًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل  (1/196)وشمٗمًػم اسمـ يمثػم  (2/6)اٟمٔمر ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي ( )

(  1/106)اًمًٕمدي 

. 110ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م  ( )

(. 1/399)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )
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قمغم شمًٚمٞمؿ اًمتٕمٛمٞمؿ أهنؿ أول داظمؾ ذم ؿمٛمقل اخلٓم٤مب، وم٢مهنؿ أول ُمـ شمٚم٘مك ذًمؽ : وصم٤مٟمٞم٤م

.  وهؿ اعم٤ٌمذون ًمٚمقطمل ط ُمـ رؾمقل اهلل 

إهنؿ أومم سم٤مًمدظمقل ُمـ همػمهؿ إذ إوص٤مف اًمتل وصٗمقا هب٤م مل يتّمػ هب٤م قمغم :      صم٤مًمث٤م 

اًمٙمامل إٓ هؿ، ومٛمٓم٤مسم٘م٦م اًمقصػ ًمالشمّم٤مف ؿم٤مهد قمغم أهنؿ أطمؼ ُمـ همػمهؿ سم٤معمدح، وأيْم٤م 

وم٢من ُمـ سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمدًمقا اًمّمح٤مسم٦م قمغم ااـمالق واًمٕمٛمقم وم٠مظمذوا 

قمٜمٝمؿ  رواي٦م ودراي٦م ُمـ همػم اؾمتثٜم٤مء وٓ حم٤مؿم٤مة سمخالف همػمهؿ ومٚمؿ يٕمتؼموا ُمٜمٝمؿ إٓ ُمـ 

صح٧م إُم٤مُمتف وصمٌت٧م قمداًمتف وذًمؽ ُمّمدق ًمٙمقهنؿ أطمؼ سمذًمؽ اعمدح ُمـ همػمهؿ ومٞمّمح أن 

 أهنؿ ظمػم أُم٦م سم٤ماـمالق وأهنؿ وؾمٓم٤م أي قمدوٓ يٓمٚمؼ قمغم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

. ()شسم٤ماـمالق

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ : ىمقًمف شمٕم٤ممم - 3

 ژې  ې   ې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ        وئ  
 ومٗمل هذه أي٦م يّمػ اهلل قمٛمقم .()

اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر سم٤مايامن واهلدى وهل شمزيمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اهلل قمز وضمؾ هلؿ يمام أن اهلل 

 ().وقمدهؿ سمٛمٖمٗمرة ذٟمقهبؿ وسمرزق ُمٜمف يمريؿ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  ژ : ىمقًمف شمٕم٤ممم - 4

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  

. () ژٹ  ڤ  ڤ  

أظمؼم اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أٟمف ىمد ريض قمـ اًم٤ًمسم٘ملم »:ي٘مقل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم شمٗمًػم أي٦م

                                   

( 4/40)اعمقاوم٘م٤مت ًمإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل   ( )

 74ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م  ( )

 (.8/58)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن : اٟمٔمر  ()

 100ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م   ( )
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إوًملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر واًمذيـ اشمٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن، ومٞم٤مويؾ ُمـ أسمٖمْمٝمؿ أو ؾمٌٝمؿ أو 

أسمٖمض أو ؾم٥م سمٕمْمٝمؿ، وٓ ؾمٞمام ؾمٞمد اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد اًمرؾمقل وظمػمهؿ وأومْمٚمٝمؿ أقمٜمل 

اًمّمديؼ إيمؼم واخلٚمٞمٗم٦م إقمٔمؿ أسم٤م سمٙمر سمـ أيب ىمح٤موم٦م ريض اهلل قمٜمف، وم٢من اًمٓم٤مئٗم٦م اعمخذوًم٦م ُمـ 

وهذا يدل قمغم . قمٞم٤مذًا سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ. اًمراومْم٦م يٕم٤مدون أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م ويٌٖمْمقهنؿ ويًٌقهنؿ

أن قم٘مقهلؿ ُمٕمٙمقؾم٦م وىمٚمقهبؿ ُمٜمٙمقؾم٦م، وم٠ميـ ه١مٓء ُمـ اايامن سم٤مًم٘مرآن إذ يًٌقن ُمـ ريض اهلل 

قمٜمٝمؿ ؟ وأُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م وم٢مهنؿ يؽموقن قمٛمـ ريض اهلل قمٜمف ويًٌقن ُمـ ؾمٌف اهلل ورؾمقًمف، 

ويقاًمقن ُمـ يقازم اهلل ويٕم٤مدون ُمـ يٕم٤مدي اهلل وهؿ ُمتٌٕمقن ٓ ُمٌتدقمقن وي٘متدون وٓ 

 .()شيٌتدقمقن، وهلذا هؿ طمزب اهلل اعمٗمٚمحقن وقم٤ٌمده اعم١مُمٜمقن

ووضمف آؾمتدٓل قمغم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أي٦م أن اهلل قمز وضمؾ أظمؼم سمرو٤مه قمٜمٝمؿ، وىمد 

طمدد إؾمٌ٘مٞم٦م ذم دظمقل ااؾمالم وإوًمٞم٦م ًمٌٚمقغ رو٤مه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وٓ يًتحؼ هذا اًمرى 

ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف . إٓ ُمـ يم٤من أهؾ ًمذًمؽ سم٤مؾمت٘م٤مُمتف ذم أُمقره وقمدًمف ذم ديٜمف

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ همػم اؿمؽماط إطم٤ًمن ومل يرض قمـ اًمت٤مسمٕملم إٓ أن »:اهلل 

 وهذا دًمٞمؾ واوح قمغم متٞمزهؿ قمـ همػمهؿ سم٤مًمٕمداًم٦م اًمت٤مُم٦م واخلّم٤مل (.)شيتٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن

.  احلٛمٞمدة اًمتل شمتح٘مؼ هب٤م اًمٕمداًم٦م 

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ : ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم - 5

. () ژڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره ًم٘مد ريض اهلل ي٤م حمٛمد »:  ذم شمٗمًػم هذه أي٦م–رمحف اهلل - ي٘مقل اًمٓمؼمي 

رؾمقل اهلل سم٤محلديٌٞم٦م ط قمـ اعم١مُمٜملم إْذ ُي٤ٌمِيُٕمقَٟمَؽ حْت٧َم اًمِّمَجَرِة يٕمٜمل سمٞمٕم٦م أصح٤مب رؾمقل اهلل 

                                   

(   1/398)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )

(  3/1067)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل   ( )

 18اًمٗمتح آي٦م  ؾمقرة ( )
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طملم سم٤ميٕمقه قمغم ُمٜم٤مضمزة ىمريش احلرب، وقمغم أن ٓ يٗمّروا، وٓ يقًمقهؿ اًمدسمر حت٧م اًمِمجرة، 

ومٕمٚمؿ رسمؽ ي٤م حمٛمد :  إمم أن ىم٤مل ااُم٤مم اًمٓمؼمي ويم٤مٟم٧م سمٞمٕمتٝمؿ إي٤مه هٜم٤مًمؽ ومٞمام ذيمر حت٧م ؿمجرة،

ُم٤م ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ُمـ أصح٤مسمؽ إذ ي٤ٌميٕمقٟمؽ حت٧م اًمِمجرة، ُمـ صدق اًمٜمٞم٦م، واًمقوم٤مء سمام 

ِٙمٞمٜم٦ََم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ي٘مقل ًّ وم٠مٟمزل اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، واًمث٤ٌمت قمغم ُم٤م : ي٤ٌميٕمقٟمؽ قمٚمٞمف، واًمّمؼم ُمٕمؽ وم٠َمْٟمَزل اًم

. ()ش هؿ قمٚمٞمف ُمـ ديٜمٝمؿ وطُمًـ سمّمػمهتؿ سم٤محلّؼ اًمذي هداهؿ اهلل ًمف

- وذم هذه أي٦م دًٓم٦م واوح٦م قمغم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم، وم٘مد أظمؼم 

، قمـ ومْمٚمف ورمحتف هبؿ، وذًمؽ سمرو٤مه قمـ اعم١مُمٜملم اًمذيـ سم٤ميٕمقا اًمرؾمقل -  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

ومٛمـ ريض اهلل قمٜمف ٓ يٛمٙمـ ُمقشمف قمغم . شمٚمؽ اعم٤ٌميٕم٦م اًمتل ايمتًٌقا هب٤م ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة 

.   ٕن اًمٕمؼمة سم٤مًمقوم٤مة قمغم ااؾمالم:اًمٙمٗمر

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ژ : ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم - 6

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   

 () ژڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

وم٤مًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ قمدول  أوًمٞم٤مء اهلل » : قمٜمد شمٗمًػمه هلذه أي٦م-  رمحف اهلل–ي٘مقل اًم٘مرـمٌل 

هذا ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م، واًمذي قمٚمٞمف . شمٕم٤ممم وأصٗمٞم٤مؤه، وظمػمشمف ُمـ ظمٚم٘مف سمٕمد أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف

وهذا اًمقصػ جلٛمٞمع اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد » : () وىم٤مل اسمـ اجلقزي()شاجلامقم٦م ُمـ أئٛم٦م هذه إُم٦م

                                   

( 26/85)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي  ( )

 .29ؾمقرة اًمٗمتح آي٦م   ( )

( 16/299)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن   ( )

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًم٘مرر اًمٌٖمدادي اعمٕمروف سم٤مسمـ اجلقزي اضمتٝمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واٟمٗمرد سم٤مًمققمظ ذم  ()

، واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (13/83)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمر. هـ597قمٍمه وظمٚمػ شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة شمقذم ؾمٜم٦م 

= 
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 .()شاجلٛمٝمقر

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ : وُمـ إدًم٦م قمغم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم - 7

ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

. () ژجب  حب   

ومٗمل هذه أي٤مت شمزيمٞم٦م ًمٚمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وم٘مد وصٗمقا سم٤معمٗمٚمحلم واًمّم٤مدىملم وهذه 

اًمّمٗم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أن  ٘م٘مٝم٤م ىمقم ًمٞمًقا سمٕمدول وىمد سمٞمٜم٧م أي٤مت صٗم٦م ُمـ ضم٤مء سمٕمد 

اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أهؾ اايامن سم٠مهنؿ يًتٖمٗمرون ٕٟمٗمًٝمؿ وعمـ ؾمٌ٘مٝمؿ سم٤مايامن ُمـ صح٤مسم٦م رؾمقل 

.  () اهلل 

وذم اجلٛمٚم٦م يمؾ ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ ظمٓم٤مب اعم١مُمٜملم »: ىم٤مل ؿمٞمخ ااؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم

واعمت٘ملم واعمحًٜملم وُمدطمٝمؿ واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، ومٝمؿ أول ُمـ دظمؾ ذم ذًمؽ ُمـ هذه إُم٦م، 

 ()شوأومْمؾ ُمـ دظمؾ ذم ذًمؽ ُمـ هذه إُم٦م

 

 

 

 

                                   

(13/28.) 

 (7/173)زاد اعمًػم ٓسمـ اجلقزي  ( )

( 9-8)ؾمقرة احلنم آي٦م   ()

 .55واًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ ًمٚم٘م٤ميض أيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب ص  (3/1070)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل : اٟمٔمر ( )

 ( .  50-2/49) ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )
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أدلة عدالتَه مً الصية اليبوية الصخيخة :ثاىيًا 

 شمٌلم ومْمؾ أصح٤مسمف وُمٜمزًمتٝمؿ اًمرومٞمٕم٦م وحتذر ُمـ وردت أطم٤مدي٨م يمثػمة قمـ رؾمقل اهلل 

اًمتٕمرض هلؿ وُمـ ذًمؽ 

خر أمتل ؿرين، ثؿ »: طىم٤مل رؾمقل اهلل : قمـ قمٛمران سمـ طمّملم ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل- 1

ثؿ إن - ؾال أدري أذـر بًد ؿرٕف ؿرٕغ أو ثالثا : ؿال ظّران- افذيـ يِقهنؿ، ثؿ افذيـ يِقهنؿ 

بًدـؿ ؿقما ينٓدون وال يستنٓدون، وخيقٕقن وال يٗمتْقن، ويْذرون وال يقؾقن، وييٓر 

. ()شؾٔٓؿ افسّـ

ذم هذا احلدي٨م ًمّمح٤مسمتف اخلػمي٦م اعمٓمٚم٘م٦م وإومْمٚمٞم٦م قمغم ُمـ ؾمٞم٠ميت ط  وم٘مد أصم٧ٌم اًمرؾمقل 

سمٕمدهؿ ُمـ أُمتف شمٚمؽ إُم٦م اًمتل سملم اهلل أهن٤م ظمػم إُمؿ، وظم٤مـم٥م أومراده٤م وذم ُم٘مدُمتٝمؿ 

 ومثٜم٤مء ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ژ... ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ : سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ط صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

أن ُمـ أصمٜمك قمٚمٞمف اهلل شمٕم٤ممم هبذا »: ()ٓ يداٟمٞمف صمٜم٤مء أطمد ُمـ اخلٚمؼ ي٘مقل اسمـ اًمٜمج٤مرط ورؾمقًمف 

اًمثٜم٤مء يمٞمػ ٓيٙمقن قمدٓ ؟ وم٢مذا يم٤من اًمتٕمديؾ يث٧ٌم سم٘مقل اصمٜملم ُمـ اًمٜم٤مس، ومٙمٞمػ ٓ شمث٧ٌم 

. () شطاًمٕمداًم٦م هبذا اًمثٜم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وُمـ رؾمقًمف إُملم 

صمؿ . طصٚمٞمٜم٤م اعمٖمرب ُمع رؾمقل اهلل : ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل()وقمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري- 2

                                   

(   2533:) ، وُمًٚمؿ ح( 2652: ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ()

حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمكم اًمٗمتقطمل اعمٍمي احلٜمٌكم اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر شم٘مل اًمديـ أسمق سمٙمر، وم٘مٞمف وُمـ   ()

ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٙمح٤مًم٦م : اٟمٔمر. هـ972اًم٘مْم٤مة، ًمف ُمٜمتٝمك اارادات ذم مجع اعم٘مٜمع ُمع اًمتٜم٘مٞمح وهمػمه، شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.6/233)، إقمالم ًمٚمزريمكم (11800)رىمؿ  (3/73)

 (.2/475)ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ٓسمـ اًمٜمج٤مر  ( )

 ووزم إُمرة اًمٙمقوم٦م، وأىمرأ   اًمٗم٘مٞمف اعم٘مري، ااُم٤مم اًمٙمٌػم، صح٥م اًمٜمٌل إؿمٕمريقمٌد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ؾمٚمٞمؿ   ()

 .(7/322)ااص٤مسم٦م : اٟمٔمر. هـ50أهؾ اًمٌٍمة، ووم٘مٝمٝمؿ ذم اًمديـ، ُم٤مت ؾمٜم٦م 
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ش ما زفتؿ هْٓا؟»: وم٘م٤مل. ومخرج قمٚمٞمٜم٤م. ىم٤مل ومجٚمًٜم٤م! ًمق ضمٚمًٜم٤م طمتك ٟمّمكم ُمٕمف اًمٕمِم٤مء: ىمٚمٜم٤م

: ىم٤مل. ٟمجٚمس طمتك ٟمّمكم ُمٕمؽ اًمٕمِم٤مء: صمؿ ىمٚمٜم٤م. صٚمٞمٜم٤م ُمٕمؽ اعمٖمرب! ي٤م رؾمقل اهلل: ىمٚمٜم٤م

: وم٘م٤مل. ويم٤من يمثػما ُم٤م يرومع رأؾمف إمم اًمًامء. ومرومع رأؾمف إمم اًمًامء: ىم٤ملش أحسْتؿ أو أصبتؿ»

ؾ٘ذا ذهبت . ؾ٘ذا ذهبت افْجقم أتك افسامء ما تقظد، وإٔا أمْة ألصحايب. افْجقم أمْة فِسامء»

. ( )شأتك أصحايب ما يقظدون وأصحايب أمْة ألمتل ؾ٘ذا ذهب أصحايب أتك أمتل ما يقظدون

ووضمف آؾمتدٓل سم٤محلدي٨م أٟمف ضمٕمؾ ٟم٦ًٌم أصح٤مسمف عمـ سمٕمدهؿ »: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل 

يمٜمًٌتف إمم أصح٤مسمف، ويمٜم٦ًٌم اًمٜمجقم إمم اًمًامء، وُمـ اعمٕمٚمقم إن هذا اًمتِمٌٞمف يٕمٓمل ُمـ وضمقب 

وٟمٔمػم اهتداء أهؾ إرض سم٤مًمٜمجقم،وأيْم٤م ط اهتداء إُم٦م هبؿ ُم٤م هق ٟمٔمػم اهتدائٝمؿ سمٜمٌٞمٝمؿ 

  ()شوم٤مٟمف ضمٕمؾ سم٘م٤مئٝمؿ سملم إُم٦م أُمٜم٦م هلؿ وطمرزا ُمـ اًمنم وأؾم٤ٌمسمف

ال تسبقا أصحايب ؾِق أن »  :ىم٤مل رؾمقل اهلل :  ىم٤مل ()قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري- 3

  ومٗمل هذا احلدي٨م هنك اًمرؾمقل ()شأحدـؿ إٍٔؼ مثؾ أحد ذهبًا ما بِغ مد أحدهؿ وال ٕهٍٔف

رمحف –قمـ اًمتٕمرض ٕصح٤مسمف عم٤م هلؿ ُمـ ُمٜمزًم٦م قم٤مًمٞم٦م ٓ يّمؾ إًمٞمٝم٤م ُمـ سمٕمدهؿ ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

وذًمؽ أن اايامن اًمذي يم٤من ذم ىمٚمقهبؿ طملم ااٟمٗم٤مق ذم أول ااؾمالم وىمٚم٦م أهٚمف، ويمثرة » - : اهلل

وهذا . اًمّمقارف قمٜمف، ووٕمػ اًمدواقمل إًمٞمف ٓيٛمٙمـ ٕطمد أن  ّمؾ ًمف ُمثٚمف ومٛمـ سمٕمدهؿ 

يٕمرف سمٕمْمف ُمـ ذاق إُمقر، وقمرف اعمحـ وآسمتالء اًمذي  ّمؾ ًمٚمٜم٤مس، وُم٤م  ّمؾ 

                                   

(  2531:)أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )

 ( . 4/176 )قمالم اعمقىمٕملم إ ( )

ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ قمٌٞمد، أول ُمِم٤مهده ُمع رؾمقل اهلل اخلٜمدق وهمزا ُمع رؾمقل اهلل اصمٜمتل قمنمة همزوة،   ()

رىمؿ  (3/65)ااص٤مسم٦م ٓسمـ طمجر  (954)رىمؿ  (2/602)آؾمتٞمٕم٤مب ٓسمـ قمٌد اًمؼم : اٟمٔمر. هـ74شمقذم ؾمٜم٦م 

(3204.) 

 (2540:)وُمًٚمؿ ح (3673:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )
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وهذا مم٤م يٕمرف سمف أن أسم٤م سمٙمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ًمـ يٙمقن أطمد . ًمٚم٘مٚمقب ُمـ إطمقال اعمختٚمٗم٦م 

وهٙمذا ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م طمّمؾ . ن اًمٞم٘ملم واايامن اًمذي يم٤من ذم ىمٚمٌف ٓ ي٤ًمويف ومٞمف أطمد وم٢مُمثٚمف،

.  ()شهلؿ سمّمحٌتٝمؿ ًمٚمرؾمقل، ُم١مُمٜملم سمف جم٤مهديـ ُمٕمف، إيامن وي٘ملم مل ينميمٝمؿ ومٞمف ُمـ سمٕمدهؿ

: ٕٟمف ط ًم٘مد ظم٤مب وظمن ُمـ ؾم٥م أصح٤مب رؾمقل اهلل »: ()ي٘مقل ااُم٤مم أضمري

ظم٤مًمػ اهلل ورؾمقًمف وحل٘متف اًمٚمٕمٜم٦م ُمـ اهلل قمز وضمؾ وُمـ رؾمقًمف، وُمـ اعمالئٙم٦م، وُمـ مجٞمع 

اعم١مُمٜملم، وٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف سوم٤م وٓ قمدٓ، ٓ ومريْم٦م وٓ شمٓمققم٤م، وهق ذًمٞمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م، ووٞمع 

ووضمف آؾمتدٓل ُمـ احلدي٨م قمغم قمداًم٦م   ()شظمكم ُمٜمٝمؿ اًمدورأاًم٘مدر، يمّثر اهلل هبؿ اًم٘مٌقر، و

ط  وىمد اؿمتٛمؾ احلدي٨م قمغم شمزيمٞم٦م اًمرؾمقل اًمّمح٤مسم٦م إن اًمقصػ هلؿ سمٖمػم اًمٕمداًم٦م ؾم٥م هلؿ

 أطمدهؿ  ُمـ ُمد ـمٕم٤مم إٟمٗم٤مقًمٚمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ وسمٞم٤من ومْمٚمٝمؿ قمغم همػمهؿ وذيمر أن

. ه همػمهؿ يٜمٗمؼأقمٔمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ُمثؾ ضمٌؾ أطمد ذه٤ٌم

 ()«أال فٔبِغ افناهد افٌائب»: وُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شمدل قمغم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م ىمقًمف - 4

قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ »: وىمد ذيمر اسمـ طم٤ٌمن رمحف اهلل وضمف آؾمتدٓل ُمـ احلدي٨م وم٘م٤مل 

قمدول ًمٞمس ومٞمٝمؿ جمروح و ٓ وٕمٞمػ، إذ ًمق يم٤من ومٞمٝمؿ جمروح، أو وٕمٞمػ، أو يم٤من ومٞمٝمؿ أطمد 

، وىم٤مل أٓ ًمٞمٌٚمغ ومالن وومالن ُمٜمٙمؿ اًمٖم٤مئ٥م ومٚمام أمجٚمٝمؿ ذم اًمذيمر طهمػم قمدل، ٓؾمتثٜمك ذم ىمقًمف 

ويمٗمك سمٛمـ قمدًمف رؾمقل اهلل قمٚمٞمف . سم٤مُٕمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ عمـ سمٕمدهؿ دل ذًمؽ قمغم أهنؿ يمٚمٝمؿ قمدول

                                   

 ( 6/223) ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

وهمػمه، ويم٤من صدوىم٤ًم قم٤مسمدًا ش  اًمنميٕم٦م»: ه شمّم٤مٟمٞمػحمٛمد سمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل أسمق سمٙمر أضمري اًمٌٖمدادي، ُمـ  ()

واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ، (2/373)اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت : اٟمٔمر. هـ360ظمػمًا ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م واشم٤ٌمع، شمقذم ؾمٜم٦م 

(11/270). 

 (5/2508)اًمنميٕم٦م ًممضمري  ( )

 (.1354:)وُمًٚمؿ ح (104)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ح ( )
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 ()شاًمًالم ذوم٤م 

وما يدريؽ فًؾ اهلل اضِع ظذ أهؾ بدر » :  ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وُمـ إدًم٦م ىمقًمف - 5

ذم هذا احلدي٨م أن يمؾ قمٛمؾ قمٛمٚمف ط   ومٌلم اًمٜمٌل ()شظِّقا ماصئتؿ ؿد ؽٍرت فُؿاؾَال 

وىمٞمؾ اعمٕمٜمك أن أقمامهلؿ اًمًٞمئ٦م شم٘مع ُمٖمٗمقرة هلؿ ومٙم٠مهن٤م . اًمٌدري ٓ ي١ماظمذ سمف هلذا اًمققمد اًمّم٤مدق

:  وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ()شىم٤مل اًمٕمٚمامء ُمٕمٜم٤مه اًمٖمٗمران هلؿ ذم أظمرة » : ي٘مقل ااُم٤مم اًمٜمقوي. مل شم٘مع

ن هذا ظمٓم٤مب ًم٘مقم ىمد قمٚمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف أهنؿ ٓ يٗم٤مرىمقن ديٜمٝمؿ، سمؾ يٛمقشمقن قمغم ااؾمالم، إ»

وأهنؿ ىمد ي٘م٤مرومقن سمٕمض ُم٤م ي٘م٤مرومف همػمهؿ ُمـ اًمذٟمقب، وًمٙمـ ٓ يؽميمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف ُمٍميـ 

ويٙمقن ختّمٞمّمٝمؿ هبذا . قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ يقوم٘مٝمؿ ًمتقسم٦م ٟمّمقح واؾمتٖمٗم٤مر وطمًٜم٤مت متحق أصمر ذًمؽ 

وٓ يٛمٜمع ذًمؽ يمقن اعمٖمٗمرة طمّمٚم٧م .  ٕٟمف ىمد حت٘مؼ ذًمؽ ومٞمٝمؿ، وأهنؿ ُمٖمٗمقر هلؿ:دون همػمهؿ

ومٚمق يم٤مٟم٧م ىمد . سم٠مؾم٤ٌمب شم٘مقم هبؿ، يمام ٓي٘متيض ذًمؽ أن يٕمٓمٚمقا اًمٗمرائض وصمقىم٤م سم٤معمٖمٗمرة

طمّمٚم٧م سمدون آؾمتٛمرار قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مٕواُمر عم٤م اطمت٤مضمقا سمٕمد ذًمؽ إمم صالة وصٞم٤مم وٓ طم٩م 

( )شوٓ زيم٤مة و ٓ ضمٝم٤مد، وهذا حم٤مل

ومٞمٝم٤م قمغم اًمّمح٤مسم٦م سمٛمجٛمققمٝمؿ أو قمغم أومراد ُمٜمٝمؿ ط وهٜم٤مك أطم٤مدي٨م يمثػمة أصمٜمك اًمرؾمقل 

يمٚمٝم٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م عم٤م ورد ذم ٟمص اًم٘مرآن، ومجٞمع ذًمؽ ي٘متيض »: وهل يمام ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

ـمٝم٤مرة اًمّمح٤مسم٦م، واًم٘مٓمع قمغم شمٕمديٚمٝمؿ وٟمزاهتٝمؿ، ومال  ت٤مج أطمد ُمٜمٝمؿ ُمع شمٕمديؾ اهلل شمٕم٤ممم 

هلؿ، اعمٓمٚمع قمغم سمقاـمٜمٝمؿ، إمم شمٕمديؾ أطمد ُمـ اخلٚمؼ هلؿ، قمغم أٟمف ًمق مل يرد ُمـ اهلل قمز وضمؾ 

 ُمـ اهلجرة واجلٝم٤مد _ومٞمٝمؿ رء مم٤م ذيمرٟم٤مه ٕوضم٧ٌم احل٤مل اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ط ورؾمقًمف 

واًمٜمٍمة، وسمذل اعمٝم٩م واعم٤مل، وىمتؾ أسم٤مء وإوٓد، واعمٜم٤مصح٦م ذم اًمديـ، وىمقة اايامن واًمٞم٘ملم 

                                   

 ( 1/162)صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن   ( )

( 2494:)وُمًٚمؿ ح (3007:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

 (16/56)ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي  ( )

 35اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  ص  ( )
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 اًم٘مٓمع قمغم قمداًمتٝمؿ، وآقمت٘م٤مد ًمٜمزاهتٝمؿ، وأهنؿ أومْمؾ ُمـ مجٞمع اعمٕمدًملم واعمزيملم اًمذيـ _

 ()شضم٤مءوا ُمـ سمٕمدهؿ أسمد أسمديـ

                                   

 49-48اًمٙمٗم٤مي٦م  ص  ( )
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 المطلب الثالث
 حصل بني الصخابة واجلناعة مماموقف أٍل الصية 

 

يرى أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن ااؿم٤مدة سمٛمٜم٤مىم٥م اًمّمح٤مسم٦م واعمداومٕم٦م قمـ محك أقمراوٝمؿ 

اًمنميٗم٦م طمؼ واضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ؾمٚمٛم٧م قم٘مٞمدشمف ُمـ ُمرض اًمزيغ وإهقاء ُمتحٚملم ذم ذًمؽ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ژ : سمآداب اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ سمٛمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وأهؾ اًمًٜم٦م يمام سمٞمٜم٤م ٓ يٕمت٘مدون سمٕمّمٛم٦م اًمّمح٤مسم٦م  () ژپ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ومٝمؿ جيٞمزون قمٚمٞمٝمؿ اًمقىمقع ذم اًمذٟمقب واخلٓم٠م ذم آضمتٝم٤مد وًمٙمـ ذًمؽ ُمٖمٛمقر ذم سمحر 

ـم٤مئٗم٦م ُمـ  طمّمؾ سملم مم٤م يم٤من ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذًمؽومْم٤مئٚمٝمؿ وقمٔمٞمؿ طمًٜم٤مهتؿ، ول

اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ريض اهلل قمٜمٝمؿ هق ااُم٤ًمك قمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ عم٤م يًٌٌف اخلقض ذم ذًمؽ ُمـ 

شمقًمٞمد اًمٕمدواة واحل٘مد واًمٌٖمض ٕطمد اًمٓمروملم 

قمـ اًم٘مت٤مل اًمذي طمّمؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م -  رمحف اهلل شمٕم٤ممم– () ؾمئؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

دُم٤مء ـمٝمر اهلل يدي ُمٜمٝم٤م أومال أـمٝمر ُمٜمٝم٤م ًم٤ًمين ُمثؾ أصح٤مب رؾمقل اهلل ُمثؾ اًمٕمٞمقن »: وم٘م٤مل

هذا طمًـ »:  ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم ىمقل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز() ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل()ش ودواء اًمٕمٞمقن شمرك ُمًٝم٤م

                                   

( 10)ؾمقرة احلنم آي٦م  ( )

قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان ااُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م اعمجتٝمد اًمزاهد اًمٕم٤مسمد أُمػم اعم١مُمٜملم، اًم٘مرر إُمقي ()

ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد : اٟمٔمر. هـ101ؾمٜم٦م شمقذم روى طمديث٤ًم يمثػمًا، ويم٤من إُم٤مم قمدل ، اخلٚمٞمٗم٦م، يم٤من صم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٤ًم 

 (.5/253)، وطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء (5/330)

. (16/122)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل و، 136ُمٜم٤مىم٥م ااُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ًمٚمرازي ص  ( )

اًمًٜمـ اًمٙمؼمى واًمًٜمـ وأصم٤مر : أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم، أسمق سمٙمر اخلراؾم٤مين اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف  ()

 (.3/304)، ؿمذرات اًمذه٥م (4/8)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل : هـ اٟمٔمر458وهمػمه٤م، شمقذم ؾمٜم٦م 
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  (). ش ٕن ؾمٙمقت اًمرضمؾ قمام ٓ يٕمٜمٞمف هق اًمّمقاب:مجٞمؾ

ىمت٤مل ؿمٝمده »: قمـ ىمت٤مل اًمّمح٤مسم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وم٘م٤مل- رمحف اهلل– () وؾمئؾ احلًـ اًمٌٍمي

  ()ش  وهمٌٜم٤م وقمٚمٛمقا وضمٝمٚمٜم٤م، واضمتٛمٕمقا وم٤مشمٌٕمٜم٤م، واظمتٚمٗمقا ومقىمٗمٜم٤مأصح٤مب حمٛمد 

وُمـ احلج٦م اًمقاوح٦م اًمث٤مسمت٦م اًمٌٞمٜم٦م اعمٕمرووم٦م ذيمر حم٤مؾمـ »- رمحف اهلل–ي٘مقل ااُم٤مم أمحد 

يمٚمٝمؿ أمجٕملم، واًمٙمػ قمـ ذيمر ُم٤ًموهيؿ واخلالف اًمذي ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ ط أصح٤مب رؾمقل اهلل 

أو أطمدًا ُمٜمٝمؿ، أو اٟمت٘مّمف أو ـمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ، أو قمرض ط ومٛمـ ؾم٥م أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ومٝمق ُمٌتدع راوميض ظمٌٞم٨م خم٤مًمػ، ٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف سوم٤ًم و ٓ : سمٕمٞمٌٝمؿ، أو قم٤مب أطمدا ُمٜمٝمؿ

 ()ش قمدٓ سمؾ طمٌٝمؿ ؾمٜم٦م، واًمدقم٤مء هلؿ ىمرسم٦م، وآىمتداء هبؿ وؾمٞمٚم٦م، وإظمذ سمآصم٤مرهؿ ومْمٞمٚم٦م

 ( )ش ُم٤م أىمقل ومٞمٝمؿ إٓ احلًٜمك»: ُم٤م شم٘مقل ومٞمام يم٤من سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م ىم٤مل - رمحف اهلل–وؾمئؾ

 وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ()اًمزسمػموم٠مُم٤م ُم٤م ضمرى سملم قمكم و» : ()وىم٤مل أسمق احلًـ إؿمٕمري

                                   

. 136ذيمره قمٜمف اًمرازي ذم ُمٜم٤مىم٥م ااُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ص  ( )

يم٤من ضم٤مُمٕم٤ًم قم٤معم٤ًم وم٘مٞمٝم٤ًم صم٘م٦م ش:احلًـ سمـ أيب احلًـ ي٤ًمر أسمق ؾمٕمٞمد ُمقمم زيد سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري، ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد  ()

 (.2/131)، طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء (7/156) ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد .هـ110شمقذم ؾمٜم٦م ش طمج٦م ُم٠مُمقٟم٤مً 

( 16/332)ذيمره اًم٘مرـمٌل ذم اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  ( )

 (1/24)ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م  ( )

. 164ُمٜم٤مىم٥م ااُم٤مم أمحد ٓسمـ اجلقزي  ( )

قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق سمـ ؾم٤ممل أسمق احلًـ إؿمٕمري اًمٞمامين اًمٌٍمي إُم٤مم اعمتٙمٚمٛملم، شم٤مب إمم اهلل شمٕم٤ممم   ()

، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (2/303)ؿمذرات اًمذه٥م : اٟمٔمر. هـ(324)وأظمذ ذم اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م، شمقذم سمٌٖمداد 

 (.51)رىمؿ  (15/85)

 واسمـ قمٛمتف صٗمٞم٦م ري رؾمقل اهلل ااًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ىميص سمـ يمالب، طمق  ()

سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م، وأطمد اًمٕمنمة اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مجلٜم٦م، وأطمد اًمًت٦م أهؾ اًمِمقرى، وأول ُمـ ؾمؾ ؾمٞمٗمف ذم ؾمٌٞمؾ 

 (.252-2/429)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  (320-4/308)آؾمتٞمٕم٤مب :  اٟمٔمر. هـ36اهلل، ُم٤مت ؾمٜم٦م 
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وىمد . وم٢مٟمام يم٤من قمغم شم٠مويؾ واضمتٝم٤مد، وقمكم ااُم٤مم، ويمٚمٝمؿ ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد: قمٜمٝمؿ أمجٕملم 

 سم٤مجلٜم٦م واًمِمٝم٤مدة، ومدل قمغم أهنؿ يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا قمغم طمؼ ذم اضمتٝم٤مدهؿ ويمذًمؽ ُم٤م ؿمٝمد هلؿ اًمٜمٌل

ضمرى سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمٝمام يم٤من قمغم شم٠مويؾ واضمتٝم٤مد ويمؾ اًمّمح٤مسم٦م أئٛم٦م ُم٠مُمقٟمقن 

همػم ُمتٝمٛملم ذم اًمديـ، وىمد أصمٜمك اهلل ورؾمقًمف قمغم مجٞمٕمٝمؿ، وشمٕمٌدٟم٤م سمتقىمػمهؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ 

 ( ).شوُمقآهتؿ واًمتؼمي ممـ يٜم٘مص أطمدًا ُمٜمٝمؿ، ريض اهلل قمـ مجٞمٕمٝمؿ

ويرون »:  وهق يٕمرض ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م()وىم٤مل ااُم٤مم أسمق قمثامن اًمّم٤مسمقين

 وشمٓمٝمػم إًمًٜم٦م قمـ ذيمر ُم٤م يتْمٛمـ قمٞم٤ًٌم هلؿ اًمٙمػ قمام ؿمجر سملم أصح٤مب رؾمقل اهلل 

  ().شوٟم٘مّم٤ًم ومٞمٝمؿ، ويرون اًمؽمطمؿ قمغم مجٞمٕمٝمؿ واعمقآة ًمٙم٤مومتٝمؿ

 شإذا تقاجف ادسِامن بسٍٔٔٓام ؾافَاتؾ وادَتقل يف افْار»: وىم٤مل ااُم٤مم اًمٜمقوي قمٜمد ىمقًمف 

واقمٚمؿ أن اًمدُم٤مء اًمتل ضمرت سملم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ًمٞم٧ًم سمداظمٚم٦م ذم هذا اًمققمٞمد »

وُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واحلؼ إطم٤ًمن اًمٔمـ هبؿ وااُم٤ًمك قمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ وشم٠مويؾ ىمت٤مهلؿ وأهنؿ 

جمتٝمدون ُمت٠موًمقن مل ي٘مّمدوا ُمٕمّمٞم٦م وٓ حمض اًمدٟمٞم٤م سمؾ اقمت٘مد يمؾ ومريؼ أٟمف اعمحؼ وخم٤مًمٗمف سم٤مغ 

 :ومقضم٥م قمٚمٞمف ىمت٤مًمف ًمػمضمع إمم أُمر اهلل ويم٤من سمٕمْمٝمؿ ُمّمٞم٤ًٌم وسمٕمْمٝمؿ خمٓمئ٤ًم ُمٕمذورًا ذم اخلٓم٠م

 هق اعمحؼ اعمّمٞم٥م ذم شمٚمؽ  واعمجتٝمد إذا أظمٓم٠م ٓ إصمؿ قمٚمٞمف ويم٤من قمكم .ٕٟمف ٓضمتٝم٤مد

 ( )ش احلروب هذا ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م

 وُمـ اًمًٜم٦م شمقزم أصح٤مب رؾمقل اهلل »-: رمحف اهلل–وىم٤مل ااُم٤مم ُمقومؼ اسمـ ىمداُم٦م 

وحمٌتٝمؿ وذيمر حم٤مؾمٜمٝمؿ واًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ وآؾمتٖمٗم٤مر هلؿ واًمٙمػ قمام ذيمر ُمـ ُم٤ًموئٝمؿ وُم٤م 

                                   

( 178)ااسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م  ( )

يم٤من ُمـ أئٛم٦م : إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد، أسمق قمثامن اًمّم٤مسمقين اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ؿمٞمخ ااؾمالم، ىم٤مل اًمذهٌل  ()

 .(18/40)، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (9/143)اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت : إصمر وًمف ُمّمٜمػ ذم اًمًٜم٦م واقمت٘م٤مد اًمًٚمػ، اٟمٔمر

( 93)قم٘مٞمدة اًمًٚمػ وأصح٤مب احلدي٨م  ( )

( 18/11)ذح اًمٜمقوي  ( )
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 ( ).شؿمجر سمٞمٜمٝمؿ، واقمت٘م٤مد ومْمٚمٝمؿ وُمٕمروم٦م ؾم٤مسم٘متٝمؿ

وًمٕمؾ ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب اًمتل شمدقمق إمم قمدم اخلقض ذم اًمٗمتٜم٦م اًمتل وىمٕم٧م سملم اًمّمح٤مسم٦م 

أن اًمرواي٤مت اًمتل وردت ذم يمت٥م اًمت٤مريخ وٟمحقه٤م ٓ يّمح أيمثره٤م وُم٤م صح ُمٜمٝم٤م ومٝمق 

 يتٕمذر ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م ُمـ ظمالًمف ُمع اًمٞم٘ملم سم٠من هٜم٤مك ُم١ماُمرة ظمٗمٞم٦م أصم٤مرت اًمٗمتٜم٦م ضُمتٕم٤مر

. وأؿم٤مرت إًمٞمٝم٤م اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م

وىمد سملم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن أيمثر اًمرواي٤مت اًمتل ٟم٘مٚم٧م ُم٤م طمّمؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م وٕمٞمٗم٦م 

  ().أو ُمقوققم٦م وأيمثره٤م يروهي٤م اًمٙمذاسمقن اعمٕمروومقن سم٤مًمٙمذب 

يمام شم٘مرر قمـ اًمٙمػ قمـ يمثػم مم٤م ؿمجر سملم اًمّمح٤مسم٦م »-: رمحف اهلل–ي٘مقل ااُم٤مم اًمذهٌل 

وىمت٤مهلؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم، وُم٤م زال يٛمر سمٜم٤م ذًمؽ ذم اًمدواويـ واًمٙمت٥م وإضمزاء، وًمٙمـ 

أيمثر ذًمؽ ُمٜم٘مٓمع ووٕمٞمػ، وسمٕمْمف يمذب، وهذا ومٞمام سم٠ميديٜم٤م وسملم قمٚمامئٜم٤م، ومٞمٜمٌٖمل ـمٞمف 

إمم أن ... وإظمٗم٤مؤه، سمؾ إقمداُمف ًمتّمٗمك اًم٘مٚمقب، وشمتقومر قمغم طم٥م اًمّمح٤مسم٦م، واًمؽميض قمٜمٝمؿ

وم٠مُم٤م ُم٤م شمٜم٘مٚمف اًمراومْم٦م وأهؾ اًمٌدع ذم يمتٌٝمؿ ُمـ ذًمؽ ومال ُٟمٕمرج قمٚمٞمف، وٓ يمراُم٦م، وم٢من : ىم٤مل

أيمثره سم٤مـمؾ ويمذب واومؽماء، ومدأب اًمرواومض رواي٦م إسم٤مـمٞمؾ، أو رد ُم٤م ذم اًمّمح٤مح 

 ( ).شواعم٤ًمٟمٞمد

: ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم سمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٞمام طمّمؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م

وي٘مقًمقن إن هذه أصم٤مر اعمروي٦م ذم ُم٤ًموئٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق يمذب، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ىمد زيد ومٞمف وٟم٘مص »

هؿ ومٞمف ُمٕمذورون، إُم٤م جمتٝمدون ُمّمٞمٌقن، وإُم٤م جمتٝمدون : وهمػم قمـ وضمٝمف واًمّمحٞمح ُمٜمف

                                   

( 150)عمٕم٦م آقمت٘م٤مد  ( )

( 81)وُمروي٤مت أيب خمٜمػ ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي ًمٞمحٞمك اًمٞمحٞمك  (5/72)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م : اٟمٔمر ( )

( 10/92)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ( )
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 ()شخمٓمئقن

. يمام سملم قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م أن يمثػمًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م مل يدظمٚمقا ذم اًمٗمتٜم٦م سمؾ اقمتزًمقه٤م

وأُم٤م اًمّمح٤مسم٦م ومجٛمٝمقرهؿ ومجٝمقر أوم٤موٚمٝمؿ ُم٤م دظمٚمقا ذم »: ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 ( )شاًمٗمتٜم٦م

 ـم٤مئٗم٦م وُمـ هٜم٤م يتٌلم ًمٜم٤م ُمقىمػ قمٚمامء اعمًٚمٛملم اعمت٘مدُملم ُمٜمٝمؿ واعمت٠مظمريـ ومٞمام طمّمؾ سملم

 وأن قمغم اعمًٚمؿ اًمٙمػ قمـ ذيمر ُم٤ًموئٝمؿ وإطم٤ًمن اًمٔمـ هبؿ  صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ُمـ

 إظم٤ٌمر اعمروي٦م ذم طم٘مٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمع أنواًمؽميض قمٜمٝمؿ أمجٕملم وُمٕمروم٦م طم٘مٝمؿ وُمٜمزًمتٝمؿ 

 وُم٤م صح ُمٜمٝم٤م ومٝمؿ ومٞمف جمتٝمدون واعمجتٝمد ُمٖمٗمقر ًمف .يمذب حمض وُمٜمٝم٤م ُم٤م زيد ومٞمف وٟم٘مص

. ظمٓم١مه إن أظمٓم٠م

                                   

( 3/155)اًمٗمت٤موى  ( )

( 6/236)اعمٜمٝم٤مج  ( )
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 المطلب الرابع
حهه شاب الصخابة عيد أٍل الصية واجلناعة 

 

يٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م أو اًمتٕمرض هلؿ سم٤مًمٓمٕمـ أو اًمتجريح حمرم 

 . سمٜمص يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 واًمتل ومما اشتدل بف أهؾ افسْة ظذ حتريؿ شب افهحابة األدفة افًامة افقاردة يف ـتاب اهلل

.  حترم همٞم٦ٌم اعمًٚمؿ أو اًمتٕمرض ًمف سم٤مهلٛمز أو اًمٚمٛمز

 وم٘مد طمرم اهلل قمغم اعمًٚمؿ اًمٖمٞم٦ٌم ()ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٿژ : وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٿ  ٿ  ژ : وهل ذيمر اعمًٚمؿ سمام يٙمره ذم همٞمٌتف ؾمقاء يم٤من طمٞم٤ًم أو ُمٞمت٤ًم، وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

وأدٟمك ( ) اهلامز سم٤مًم٘مقل واًمٚمامز سم٤مًمٗمٕمؾ يٕمٜمل يزدري اًمٜم٤مس ويٜمت٘مص هبؿ() ژٿ  ٿ  ٹ  

. ( )أطمقال اًم٤ًمب هلؿ أن يٙمقن ُمٖمت٤مسم٤ًم هلؿ

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ژ : وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

أي يٜمًٌقن إًمٞمٝمؿ ُم٤م هؿ »: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه٤م ()ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

وم٘مد اطمتٛمٚمقا هبت٤مٟم٤ًم وإصماًم ُمٌٞمٜم٤ًم وهذا هق اًمٌٝم٧م اًمٙمٌػم أن  ٙمل أو . سمراء ُمٜمف مل يٕمٛمٚمقه ومل يٗمٕمٚمقه

يٜم٘مؾ قمـ اعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت ُم٤ممل يٗمٕمٚمقه  قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٞم٥م واًمتٜم٘مص هلؿ، وُمـ أيمثر ُمـ يدظمؾ 

ذم هذا اًمققمٞمد اًمٙمٗمرة سم٤مهلل ورؾمقًمف، صمؿ اًمراومْم٦م اًمذيـ يٜمت٘مّمقن اًمّمح٤مسم٦م ويٕمٞمٌقهنؿ سمام ىمد 

                                   

(. 12) آي٦م ؾمقرة احلجرات ( )

( 1)اهلٛمزة آي٦م ؾمقرة  ( )

( 4/586) اسمـ يمثػم  شمٗمًػم:اٟمٔمر ( )

(. 3/1067)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل  ( )

(. 58) إطمزاب آي٦م ؾمقرة  ( )
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سمرأهؿ اهلل ُمٜمف، ويّمٗمقهنؿ سمٜم٘مٞمض ُم٤م ِأظمؼم اهلل قمٜمٝمؿ: وم٢من اهلل قمز وضمؾ ىمد أظمؼم أٟمف ىمد ريض 

قمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وُمدطمٝمؿ وه١مٓء اجلٝمٚم٦م إهمٌٞم٤مء يًٌقهنؿ ويٜمت٘مّمقهنؿ ويذيمرون 

 يمام اؾمتدل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سمام ورد ذم يمت٤مب اهلل ُمـ آي٤مت ()شقمٜمٝمؿ ُم٤م مل يٙمـ وٓ ومٕمٚمقه أسمداً 

ٱ  ٻ  ٻ  ژ : وشمٌلم رى اهلل قمٜمٝمؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم متدح صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 ژٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ومريض اهلل قمـ   ()

. ()اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ همػم اؿمؽماط إطم٤ًمن ومل يرض قمـ اًمت٤مسمٕملم إٓ أن يتٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن

: أما األدفة مـ افسْة ؾُثرة مْٓا

ال تسبقا أصحايب ؾق افذي ٍٕز بٔده فق إٍٔؼ أحدـؿ مثؾ أحد ذهبًا ما أدرك » :ىمقًمف 

ال يبٌض » رؾمقل اهلل : ىم٤مل:  ىم٤مل وُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب هريرة ()شمد أحدهؿ وال ٕهٍٔف

 يمام اؾمتدل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم حتريؿ ؾم٥م .()شاألٕهار رجؾ آمـ باهلل وافٔقم اآلخر

 ومٚمٛم٘م٤مم ٓ شمًٌقا أصح٤مب حمٛمد »: اًمّمح٤مسم٦م سمام ورد ُمـ ىمقل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام

: وىمقل أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م( )شأطمدهؿ ؾم٤مقم٦م ظمػم ُمـ قمٛمؾ أطمديمؿ أرسمٕملم ؾمٜم٦م

 ( )ش ومًٌقهؿأُمروا أن يًتٖمٗمروا ٕصح٤مب حمٛمد »

ومم٤م ؾمٌؼ يتٌلم أن ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م حمرم سم٢ممج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سمام صم٧ٌم قمٜمدهؿ ُمـ 

: ٕهقص حترم ذفؽ إال أن أهؾ افسْة اختٍِقا يف حُؿ شاب افهحابة ظذ ؿقفغ

                                   

(. 3/525)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )

(. 100)اًمتقسم٦م آي٦م ؾمقرة  ( )

(. 3/1067)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل  ( )

. (101)شم٘مدم ص ( )

 .(76) : حأظمرضمف ُمًٚمؿ ( )

. وطمًٜمف إًم٤ٌمين (162 ): ح ذم ؾمٜمٜمفهأظمرضمف اسمـ ُم٤مج ( )

 (.3022): أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ح ( )
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 ذه٥م ومريؼ ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م إمم يمٗمر ُمـ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ :افَقل األول

أو ـمٕمـ ذم قمداًمتٝمؿ وأٟمف ي٘متؾ سم٥ًٌم ذًمؽ وممــ ىمــ٤مل هبذا اًمــ٘مقل ااُمــــ٤مم ُمـ٤مًمؽ رمحف 

 (( )) واًمنظمز(( )) ذم رواي٦م وأسمق زرقم٦م اًمرازي() ذم رواي٦م وااُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ()اهلل

 () وـم٤مئٗم٦م ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمٙمقوم٦م(()) واحلٛمٞمدي() واًمٓمح٤موي()واًم٘مرـمٌل

: وؿد اشتدل أصحاب هذا افَقل ظذ ما ذهبقا إفٔف باألدفة افتافٔة

 وأدٟمك أطمقال اًم٤ًمب ()ژ ڇ   ڇ   ڇژ  : ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ُمـ أصٌح ُمـ اًمٜم٤مس ذم ىمٚمٌف »: ىم٤مل ااُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس رمحف اهلل .  ُمٖمت٤مفم٤ًم ُمٜمٝمؿ يٙمقنهلؿ أن

                                   

(. 2/546)وًأصقل اًمًٜم٦م ًمٚمحٛمٞمدي  (4/219)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )

(. 3/1065)ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمّم٤مرم اعمًٚمقل  ( )

. 49ٟم٘مٚمف قمٜمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم اًمٙمٗم٤مي٦م ص  ( )

ُم٤م رأي٧م أطمٗمظ : قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ يزيد سمـ ومروخ، أسمق زرقم٦م اًمرازي ؾمٞمد احلٗم٤مظ، ىم٤مل اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ( )

وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ، (349-1/328)اجلرح واًمتٕمديؾ : اٟمٔمر. صم٘م٦م: ُمـ أيب زرقم٦م اًمرازي، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

(7/28) .

(.  2/134)ًأصقل اًمنظمز  ( )

 شاعمًٌقط» وشإصقل»ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف ، حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمٝمؾ اًمنظمز أسمقسمٙمر ىم٤ميض ُمـ يم٤ٌمر إطمٜم٤مف جمتٝمد ( )

. (3/336)وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ، (2/38)اجلقاهر اعمْمٞم٦م : اٟمٔمر. هـ490شمقذم 

( 16/297)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ( )

(. 689)اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م  ( )

(.. 2/546)أصقل اًمًٜم٦م ًمٚمحٛمٞمدي  ( )

قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ قمٞمًك أسمق سمٙمر احلٛمٞمدي اًم٘مرر، ؿمٞمخ احلرم اعمٙمل وص٤مطم٥م اعمًٜمد، ااُم٤مم احل٤مومظ  ( )

، اًمت٤مريخ (5/502)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد : اٟمٔمر. هـ219شمقذم ؾمٜم٦م ، احلٛمٞمدي قمٜمدٟم٤م إُم٤مم: اًمٗم٘مٞمف، ىم٤مل ااُم٤مم أمحد

(. 5/96)اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري

(. 3/1065)ذيمر ذًمؽ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمّم٤مرم اعمًٚمقل  ( )

(. 29)اًمٗمتح آي٦م  ( )
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 إمم ژ ...ٱ  ٻ  ٻژ  وم٘مد أص٤مسمتف هذه أي٦م طمد ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل أهمٞمظ قمغم 

 ي٘مقل  يمام أن ذم أذيتٝمؿ أذي٦م ًمّم٤مطمٌٝمؿ رؾمقل اهلل ()شژ ڇ   ڇ   ڇژ :ىمقًمف

 وم٤مقمٚمؿ أٟمف إٟمام أراد حمٛمد، واقمٚمؿ أٟمف ُمـ شمٜم٤مول أطمدًا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل » :اًمؼمهب٤مري

. ()شوىمد آذاه ذم ىمؼمه

إن اًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م، واٟمت٘م٤مصٝمؿ، : وُمـ أدًمتٝمؿ قمغم يمٗمر ُمـ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ىمقهلؿ

. ودمر ٝمؿ واًم٘مقل سمٕمدم قمداًمتٝمؿ ي١مدي إمم إسمٓم٤مل اًمنميٕم٦م : إذ هؿ اًمذيـ محٚمقه٤م وسمٚمٖمقه٤م

 إذا رأي٧م اًمرضمؾ يٜمت٘مص أطمدًا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل »: ي٘مقل ااُم٤مم أسمق زرقم٦م اًمرازي

 قمٜمدٟم٤م طمؼ، واًم٘مرآن طمؼ، وإٟمام أدى إًمٞمٜم٤م هذا اًم٘مرآن وم٤مقمٚمؿ أٟمف زٟمديؼ وذًمؽ أن اًمرؾمقل 

، وإٟمام يريدون أن جيرطمقا ؿمٝمقدٟم٤م ًمٞمٌــٓمٚمقا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمًٜمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 ()شواجلرح هبؿ أومم وهؿ زٟم٤مدىم٦م

 ذه٥م ومريؼ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م إمم أن ُمـ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ٓ يٙمٗمر :افَقل افثاين

. سمؾ يٗمًؼ وٓ ي٘متؾ سمؾ يٕمزر وي١مدب

  وااُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم رواي٦م()وممـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقل اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

  (( )) ذم رواي٦م وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملهوااُم٤مم أمحد ذم رواي٦م وإؾمح٤مق سمـ راهقي

                                   

(.  16/297)ٟم٘مٚمف قمٜمف اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه  ( )

. 54ذح اًمًٜم٦م ًمٚمؼمهب٤مري ص  ( )

(. 49)أؾمٜمده إًمٞمف اخلٓمٞم٥م ذم اًمٙمٗم٤مي٦م  ( )

. اًمّم٤مرم اعمًٚمقل (3/1059)ذيمر ىمقًمف ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ( )

 (. 3/1055)ٟم٘مٚمف قمٜمٝمؿ ؿمٞمخ ااؾمالم ذم اًمّم٤مرم اعمًٚمقل  ( )

إسمراهٞمؿ سمـ يزيد سمـ ىمٞمس سمـ إؾمقد أسمق قمٛمران اًمٜمخٕمل ااُم٤مم احل٤مومظ وم٘مٞمف اًمٕمراق، روى قمـ ظمٚمؼ ُمـ يم٤ٌمر  ( )

واجلرح  (6/270)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد : اٟمٔمر. هـ96اًمت٤مسمٕملم، يمٛمنوق وقمٚم٘مٛم٦م وقمٌٞمدة اًمًٚمامين، وشمقذم ؾمٜم٦م 

(. 4/219)وطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  (1/144)واًمتٕمديؾ 
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ىم٤مل ُم٤مًمؽ »:  ذم اًمِمٗم٤م()، ي٘مقل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض(( )) واًم٤ٌمىمالين() واًمٜمقوي(( ))واسمـ قم٤مسمديـ

وأمجع »:  وىم٤مل اًمًٌٙمل()ش ىمتؾ، وُمـ ؿمتؿ أصح٤مسمف أدبُمـ ؿمتؿ اًمٜمٌل : ُم٤مًمؽ رمحف اهلل

وم٠مُم٤م ُمـ »:  وىم٤مل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م()شاًم٘م٤مئٚمقن سمٕمدم شمٙمٗمػم ُمـ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ وم٤ًمق

 ُمـ أهؾ سمٞمتف أو همػمهؿ وم٘مد أـمٚمؼ ااُم٤مم أمحد أٟمف ُمـ ؾم٥م أطمدًا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 ()ش ييب ضسم٤ًم ٟمٙم٤مًٓ وشمقىمػ قمـ يمٗمره وىمتٚمف

: وؿد اشتدل أصحاب هذا افَقل بام يٖيت

  قمٜمف ومل يٙمٗمر أطمداً ىم٤مًمقا سم٠من هذا وىمع ُمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٜمٝم٤مهؿ 

 وظم٤مًمد سمـ ()ُمٜمٝمؿ يمام ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ذم ظمّمقُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف

                                   

 (.1/366)ذم يمت٤مسمف شمٜمٌٞمف اًمقٓة واحلٙم٤مم  ( )

رد اعمحت٤مر : حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز صالح اًمديـ اعمٕمروف سم٤مسمـ قم٤مسمديـ وًمد سمدُمِمؼ، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف ( )

 (.3/628)، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٙمح٤مًم٦م (6/294)إقمالم ًمٚمزريمكم :  اٟمٔمر.هـ1252 شمقذم ؾمٜم٦م ،قمغم اًمدر اعمخت٤مر، وهمػمه

(. 16/93)ذم ذطمف قمغم ُمًٚمؿ  ( )

(.  68)ااٟمّم٤مف  ( )

ش ااٟمّم٤مف»حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٌٍمي اًم٘م٤ميض، أسمق سمٙمر ُمتٙمٚمؿ أؿمٕمري ًمف ذم اًمٙمالم  ( )

(. 17/190)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمر. هـ403شمقذم ؾمٜم٦م ش اًمتٛمٝمٞمد»و

قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمرو أسمق اًمٗمْمؾ اًمٞمحّمٌل إٟمدًمز صمؿ اًمًٌتل اعم٤مًمٙمل، اًم٘م٤ميض، ؿمٞمخ   ()

. هـ544وهمػمه٤م، شمقذم ؾمٜم٦م ش ُمِم٤مرق إٟمقار»ويمت٤مب ش اايمامل ذم ذح صحٞمح ُمًٚمؿ»ااؾمالم، ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف 

 (.136)رىمؿ  (20/212)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمر

( 2/1108)اًمِمٗم٤م  ( )

(.   2/580)ومت٤موى اًمًٌٙمل  ( )

(. 3/1055)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل  ( )

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف اًم٘مرر اًمزهري أسمق حمٛمد أطمد اًمٕمنمة اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مجلٜم٦م، وأطمد أصح٤مب اًمِمقرى،   ()

 (.4/290)ااص٤مسم٦م . هـ31وه٤مضمر اهلجرشملم وؿمٝمد سمدرًا وؾم٤مئر اعمِم٤مهد، ُم٤مت ؾمٜم٦م 
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وُمـ أدًمتٝمؿ أن اهلل ُمٞمز سملم ُم١مذي اهلل وسملم ُم١مذي اعم١مُمٜملم ومجٕمؾ إول ُمٚمٕمقٟم٤ًم ذم . (( ))اًمقًمٞمد

ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وىم٤مل ذم اًمث٤مين وم٘مد اطمتٛمؾ هبت٤مٟم٤ًم وإصماًم ُمٌٞمٜم٤ًم وُمٓمٚمؼ اًمٌٝمت٤من وااصمؿ ًمٞمس 

يمام اؾمتدًمقا سم٘مقل رؾمقل . سمٛمقضم٥م ًمٚم٘متؾ ومتٙمقن قمٚمٞمف قم٘مقسم٦م ُمٓمٚم٘م٦م وٓ يٚمزم ُمٜمٝم٤م ضمقاز ىمتٚمف

ال حيؾ دم امرئ مسِؿ ينٓد أن ال إفف إال اهلل إال ب٘حدى ثالث ـٍر بًد إيامن أوزٕا »:  اهلل 

.  ()شبًد إحهان أو رجؾ ؿتؾ ٍٕسًا ؾَٔتؾ هبا

 قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ومرهمؿ اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم طمرُم٦م ومٞمف شمٗمّمٞمؾوهبذا يتْمح أن طمٙمؿ ؾم٤مب اًمّمح٤مسم٦م 

اًمٗمٕمؾ اظمتٚمٗمقا ذم طمٙمؿ اًمٗم٤مقمؾ قمغم ىمقًملم يمام شم٘مدم، واًمذي ئمٝمر زم ذم هذه اعم٠ًمًم٦م واهلل أقمٚمؿ 

 ٕن اًم٥ًم ىمد وىمع ذم زُمـ اًمٜمٌل :أن اًمراضمح أٟمف ٓ ي٘مٓمع سمٙمٗمر ُمـ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م عمجرد اًم٥ًم

وسمٛمًٛمع ُمٜمف ومٚمؿ  ٙمؿ سمٙمٗمر اًم٤ًمب ومل هيدر دُمف وإٟمام ايمتٗمك سمٜمٝمٞمف قمـ ذًمؽ ومٚمق يم٤من اًم٥ًم 

 سمٛمجرد اًمٜمٝمل وًم٘مد يم٤من ااُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ريض اهلل قمٜمف يتٝمؿ ُمـ يمٗمرًا عم٤م ايمتٗمك اًمرؾمقل 

ُم٤م »ي٥ًم اًمّمح٤مسم٦م ذم ديٜمف، وًمٙمٜمف يم٤من جيٌـ قمـ ىمتٚمف يمام سح سمذًمؽ ريض اهلل قمٜمف سم٘مقًمف قمٜمف 

 وهذا يدل قمغم أٟمف مل ي٘مٓمع سمٙمٗمره، وهذا ()شأراه قمغم ااؾمالم أهتٛمف قمغم ااؾمالم أضمٌـ قمـ ىمتٚمف

وهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ أشمك سمٛمجرد اًم٥ًم اًمذي هق اًمِمتؿ وقمٚمٞمف  ٛمؾ يمالم ُمـ مل يٙمٗمر ؾم٤مب 

اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٛمـ ؾمٌٝمؿ ؾم٤ًٌم ٓ ي٘مدح ذم ديٜمٝمؿ أو وصػ سمٕمْمٝمؿ سم٘مٚم٦م اًمٕمٚمؿ أو 

اًمٌخؾ أو اجلٌـ أو قمدم اًمزهد ومٝمذا هق اًمذي يًتحؼ اًمتٕمزير واًمت٠مدي٥م وٓ ٟمحٙمؿ سمٙمٗمره 

                                   

 (.3/1074)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل  :اٟمٔمر ( )

ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة اًم٘مرر اعمخزوُمل، أسمق ؾمٚمٞمامن ؾمٞمػ اهلل، ووم٤مرس ااؾمالم، اسمـ أظم٧م أم اعم١مُمٜملم  ( )

قمٌداهلل  زيد وضمٕمٗمر وُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث، ه٤مضمر سمٕمد احلديٌٞم٦م، ؿمٝمد همزوة ُم١مشم٦م، واؾمتِمٝمد أُمراء رؾمقل اهلل 

، شمقذم سمحٛمص ؾمٜم٦م ش ؾمٞمػ اهلل »، وم٠مظمذ اًمراي٦م ظم٤مًمد، ومحؾ قمغم اًمٕمدو ومٙم٤من اًمٜمٍم، وؾمامه اًمٜمٌل اسمـ رواطم٦م

(. 2/215 )وااص٤مسم٦م، (2/427)آؾمتٞمٕم٤مب . هـ (41)

. (3673 ):أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 3/1058)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل  ( )
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ومٞمتقىمػ احلٙمؿ ومٞمف قمغم إُمر اًمذي ىمرٟمف، وم٢من سمٛمجرد ذًمؽ، أُم٤م ُمـ ىمرن ُمع اًم٥ًم أُمرًا آظمر 

 إٓ سمْمٕم٦م ٟمٗمر أو ومًؼ قم٤مُمتٝمؿ ومٝمذا ٓ ؿمؽ زقمؿ أن اًمّمح٤مسم٦م ارشمدوا سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل 

 () ٕٟمف يمذب عم٤م ٟمص قمٚمٞمف اًم٘مرآن ذم همػم ُمقوع ُمـ رى اهلل قمٜمٝمؿ وصمٜم٤مئف قمٚمٞمٝمؿ:ذم يمٗمره

وشمٙمٗمػم مجٞمع ٟم٘مٓمع سمتٙمٗمػم يمؾ ىم٤مئؾ ىمقًٓ يتقصؾ سمف إمم شمْمٚمٞمؾ إُم٦م، »ي٘مقل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض 

.  ()شاًمّمح٤مسم٦م

: ويمذًمؽ ُمـ يمٗمر اًمِمٞمخلم أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ومال ؿمؽ ذم يمٗمره ي٘مقل اًمذهٌل

يمؾ ُمـ أطم٥م اًمِمٞمخلم ومٚمٞمس سمٖم٤مل، سمغم ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمٝمام ومٝمق هم٤مل ُمٗمؽم، وم٢من يمٗمرأل٤م واًمٕمٞم٤مذ »

  ()شسم٤مهلل ضم٤مز قمٚمٞمف طمٙمؿ اًمتٙمٗمػم واًمٚمٕمٜم٦م

ويمذا ُمـ ٟم٥ًم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م إمم اًمٗم٤مطمِم٦م ومال ؿمؽ ذم يمٗمره ي٘مقل اًم٘م٤ميض 

 ()ش ه٤م اهلل ُمٜمف يمٗمر سمال ظمالفأُمـ ىمذف قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سمام سمر»: أسمقيٕمغم

                                   

(. 3/1110)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل : اٟمٔمر ( )

(. 2/1072)اًمِمٗم٤م  ( )

(. 2/775)شمذيمرة احل٤مومظ ًمٚمذهٌل  ( )

(. 3/1050)ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمّم٤مرم اعمًٚمقل  ( )
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املبخح الجاىي 

 موقف املدالفني مً الصخابة

 

: وؾٔف مىافب 

. مقؿػ اخلقارج مـ افهحابة: ادىِب األول

. مقؿػ ادًتزفة مـ افهحابة: ادىِب افثاين

. مقؿػ افزيدية مـ افهحابة: ادىِب افثافث

. مقؿػ افراؾوة مـ افهحابة: ادىِب افرابع

. مقؿػ اإلشامظِٔٔة مـ افهحابة: ادىِب اخلامس
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 المطلب األول
 موقف اخلوارج مً الصخابة

 

ًم٘مد ٟمّم٥م اخلقارج اًمٕمداء ًمٙمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ويمٗمروهؿ سمٜم٤مًء قمغم أصٚمٝمؿ اًمٗم٤مؾمد ذم 

اًمتٙمٗمػم سمٙمؾ ذٟم٥م، واخلقارج يثٌتقن إُم٤مُم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر إٓ أهنؿ يٜمٙمرون إُم٤مُم٦م قمثامن وقمكم 

واخلقارج سم٠مهه٤م يثٌتقن إُم٤مُم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر ويٜمٙمرون إُم٤مُم٦م »: ي٘مقل إؿمٕمري. ويٙمٗمروهنام

قمثامن روقان اهلل قمٚمٞمف ذم وىم٧م إطمداث اًمتل ٟم٘مؿ قمٚمٞمف ُمـ أضمٚمٝم٤م وي٘مقًمقن سم٢مُم٤مُم٦م قمكم ىمٌؾ أن 

:  ذم ذح قم٘م٤مئد اخلقارج() وي٘مقل اًمرازي()ش ٙمؿ ويٜمٙمرون إُم٤مُمتف عم٤م أضم٤مب إمم اًمتحٙمٞمؿ

 واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م ريض اهلل ()وهؿ يٙمٗمرون قمثامن وقمٚمٞم٤ًم ريض اهلل قمٜمٝمام وـمٚمح٦م»

وجيٛمٕمٝمؿ اًم٘مقل سم٤مًمتؼمي قمـ قمثامن »: وي٘مقل اًمِمٝمرؾمت٤مين سمٕمد ذيمره ًمٗمرق اخلقارج()شقمٜمٝمؿ

وىمد »:  ُم٤م اضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف ومرق اخلقارج قمغم يمثرة ومرىمٝم٤م ومٞم٘مقل() ويذيمر اًمٌٖمدادي()شوقمكم

                                   

(. 1/204)ُم٘م٤مٓت ااؾمالُمٞملم  ( )

حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ سم٤محلًلم اًمتٞمٛمل اًمٌٙمري ومخر اًمديـ اًمرازي  ااُم٤مم إصقزم اعمٗمن، ص٤مطم٥م   ()

ًم٘مد شم٠مُمٚم٧م اًمٓمرق اًمٙمالُمٞم٦م واعمٜم٤مه٩م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ومام رأيتٝم٤م شمِمٗمل : اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٙمثػمة ، وهق اًم٘م٤مئؾ ذم آظمر قمٛمره

  ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ قمٚمٞماًل وٓ شمروي همٚمٞماًل، ورأي٧م أىمرب اًمٓمرق ـمري٘م٦م اًم٘مرآن، أىمرأ ذم ااصم٤ٌمت 

 وُمـ ضمرب ُمثؾ دمرسمتل قمرف ژ ٺ  ٿ        ٿژ  وأىمرأ ذم اًمٜمٗمل  ژې  ې  ى  ى  ژ و 

 (.21/500)، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (4/248)وومٞم٤مت إقمٞم٤من : اٟمٔمر. هـ606ُمثؾ ُمٕمرومتل شمقذم 

وأطمد اًمثامٟمٞم٦م اًمذيـ ؾمٌ٘مقا ، أطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م، سمـ قمثامن أسمقحمٛمد اًم٘مررـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل   ()

 .(2/764)وآؾمتٞمٕم٤مب ، (3/430)ااص٤مسم٦م . هـ36شمقذم ؾمٜم٦م ، وأطمد اًمًت٦م أصح٤مب اًمِمقرى، ًمإلؾمالم

(. 46ص )اقمت٘م٤مدات ومرق اعمًٚمٛملم واعمنميملم  ( )

 (.1/156)اعمٚمؾ واًمٜمحؾ  ( )

، شمقذم ؾمٜم٦م ش اًمٗمرق سملم اًمٗمرق» أسمق ُمٜمّمقر اًمٌٖمدادي أطمد أقمالم اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ًمف يمت٤مب رقمٌد اًم٘م٤مهر سمـ ـم٤مه  ()

= 
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 ذم ُم٘م٤مٓشمف أن اًمذي جيٛمع ()ومذيمر اًمٙمٕمٌل. اظمتٚمٗمقا ومٞمام جيٛمع اخلقارج قمغم اظمتالف ُمذاهٌٝم٤م

اخلقارج قمغم اومؽماق ُمذاهٌٝم٤م إيمٗم٤مر قمكم وقمثامن واحلٙمٛملم وأصح٤مب اجلٛمؾ ويمؾ ُمـ ريض 

اًمذي جيٛمٕمٝم٤م إيمٗم٤مر قمكم : وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق احلًـ إؿمٕمري: سمتحٙمٞمؿ احلٙمٛملم إمم أن ىم٤مل

 ()شوقمثامن وأصح٤مب اجلٛمؾ واحلٙمٛملم وُمـ ريض سم٤مًمتحٙمٞمؿ وصقب احلٙمٛملم أو أطمدأل٤م

ومل ي٘مػ اخلقارج قمٜمد شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمؾ شمّمدوا ًم٘مت٤مهلؿ وىمد ٟم٤مفمرهؿ 

 وإن أدت اًمّمح٤مسم٦م ًمػمضمٕمقا قمـ والًمتٝمؿ واؾمتحالهلؿ دُم٤مء اعمًٚمٛملم، وًمٙمـ هذه اعمٜم٤مفمرات

 مل حتًؿ اعمقىمػ وأس سمٕمض اخلقارج قمغم ىمت٤مل صح٤مسم٦م رؾمقل إٓ رضمقع ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٝمؿ إٓ أهن٤م

.  وم٘م٤مشمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م وضمرت سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمًٚمٛملم ُمقىمٕم٦م اًمٜمٝمروان اعمِمٝمقرةاهلل 

                                   

 (.17/572)، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (5/136)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل : اٟمٔمر. هـ429=

قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٙمٕمٌل اًمٌٚمخل اخلراؾم٤مين، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ أطمد أئٛم٦م آقمتزال ًمف شمّمٜمٞمػ ذم اًمٓمٕمـ قمغم  ()

 (.3/2055)، وًم٤ًمن اعمٞمزان (9/384)شم٤مريخ سمٖمداد : اٟمٔمر. اعمحدصملم، وىمد اٟمتنمت يمتٌف سمٌٖمداد

(. 54)اًمٗمرق سملم اًمٗمرق  ( )
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 المطلب الثاني
 موقف املعتسلة مً الصخابة

 

يتٗم٤موت اعمٕمتزًم٦م ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومجٛمٝمقرهؿ ٓ يٓمٕمـ ذم 

 ().قمداًمتٝمؿ إٓ سمٕمد اًمٗمتٜم٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يتقرع قمـ اًمٓمٕمـ ذم أيب سمٙمر يم٤مًمٜمٔم٤مم

واعمٕمتزًم٦م يِمٌٝمقن اخلقارج ومٞمام يٓمٕمٜمقن سمف ذم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٜمتٝمقن 

إمم شمٙمٗمػمهؿ : ًمٙمـ ُمٜمٝمؿ ُمـ يٍمح سمتٗمًٞمؼ أطمد اًمٓمروملم وشمٕمٞملم اعمّمٞم٥م وُمٜمٝمؿ ُمـ يٍمح 

. وإًمٞمؽ ُم٤م ذيمره اًمٜم٤مىمٚمقن عمذهٌٝمؿ ذم أصح٤مب رؾمقل اهلل . سمتٗمًٞمؼ أطمد اًمٗمري٘ملم ٓ سمٕمٞمٜمف

وىم٤مًم٧م اعمٕمتزًم٦م هؿ قمدول إٓ ُمـ »:  ذم ذح خمتٍم اعمٜمتٝمك()ىم٤مل ااُم٤مم قمْمد اًمديـ

وذه٧ٌم اعمٕمتزًم٦م إمم رد ُمـ »:  وىم٤مل اًمًخ٤موي ذم ومتح اعمٖمٞم٨م()شقمٚمؿ أٟمف ىم٤مشمؾ قمٚمٞم٤ًم وم٢مٟمف ُمردود

  ()شىم٤مشمؾ قمٚمٞم٤ًم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

  ()شمـوذه٧ٌم اعمٕمتزًم٦م إمم ومًؼ ُمـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞم٤ًم ُمٜمف»:  ذم ذح أًمٗمٞمتف()وىم٤مل ااُم٤مم اًمٕمراىمل

                                   

ؿمٞمخ اعمٕمتزًم٦م أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٞم٤مر اًمْمٌٕمل اعمٍمي اعمتٙمٚمؿ ، شمٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر وهق ؿمٞمخ اجل٤مطمظ وىمد  ( )

 والٓ سمٕمٞمدًا، وىمد ىم٤مل سمتٙمٗمػمه ُمـ اعمٕمتزًم٦م أسمق اهلذيؾ وآؾمٙم٤مذم واجل٤ٌمئل وؾ ذم سم٤مب أصح٤مب اًمٜمٌل 

وهبذا يٕمٚمؿ أن اًمٜمٔم٤مم ىمد ؿمذ قمـ ؾمٌٞمؾ ـم٤مئٗمتف اعمٕمتزًم٦م ومتج٤موز والهلؿ، ومٙمٗمروه وشمؼمؤوا ُمٜمف، ومّم٤مر ًمٚمٜمٔم٤مم 

( 1/541)وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (147)اٟمٔمر اًمٗمرق سملم اًمٗمرق .  أؿمٌف سم٤مًمراومْم٦مُمذه٥م ذم أصح٤مب اًمٜمٌل 

(. 6/97)وشم٤مريخ سمٖمداد 

قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٖمٗم٤مر اًم٘م٤ميض ااجيل، وم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل، ُمتٙمٚمؿ أؿمٕمري، ًمف ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة ُمـ  ()

 (.3/295)، إقمالم (2/430)اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م : اٟمٔمر. هـ756شمقذم ؾمٜم٦م ش اعمقاىمػش: أؿمٝمره٤م

(. 2/67)هتك نذح خمتٍم امل ( )

(. 3/104)ومتح اعمٖمٞم٨م  ( )

قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٙمردي زيـ اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمراىمل، اعمحدث احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف، ُمـ   ()

= 
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اًم٘م٤مقمدة اًمراسمٕم٦م ىمقًمف ذم اًمٗمري٘ملم ُمـ »: وىم٤مل اًمِمٝمرؾمت٤مين ذم ؾمٞم٤مق قم٘مٞمدة واصؾ سمـ قمٓم٤مء

أصح٤مب اجلٛمؾ وأصح٤مب صٗملم أن أطمدأل٤م خمٓمئ ٓ سمٕمٞمٜمف، ويمذًمؽ ىمقًمف ذم قمثامن وىم٤مشمٚمٞمف 

صمؿ ىم٤مل هذا ىمقل رئٞمس اعمٕمتزًم٦م وُمٌدأ اًمٓمري٘م٦م ... وظم٤مذًمٞمف ذم أن أطمد اًمٗمري٘ملم وم٤مؾمؼ ٓ حم٤مًم٦م 

ذم أقمالم اًمّمح٤مسم٦م وأئٛم٦م اًمٕمؽمة وواوم٘مف قمٛمرو سمـ قمٌٞمد قمغم ُمذهٌف، وزاد قمٚمٞمف شمٗمًٞمؼ أطمد 

 ()شاًمٗمري٘ملم ٓ سمٕمٞمٜمف

 وذيمر قمـ إصؿ ()شٓ ٟمدري ىمتؾ قمثامن فم٤معم٤ًم أو ُمٔمٚمقُم٤ًم »:  ىمقًمف()وٟم٘مؾ قمـ أيب اهلذيؾ

إن يم٤من حتٙمٞمٛمف ًمٞمحقز إُمر إمم ٟمٗمًف ومٝمق ظمٓم٠م وإن يم٤من ًمٞمتٙم٤مف »: أٟمف ىم٤مل ذم ُم٠ًمًم٦م اًمتحٙمٞمؿ 

اًمٜم٤مس طمتك يّمٓمٚمحقا قمغم إُم٤مم ومٝمق صقاب وىمد أص٤مب أسمق ُمقؾمك طملم ظمٚمٕمف طمتك جيتٛمع 

  ()شاًمٜم٤مس قمغم إُم٤مم

واعمٕمتزًم٦م شمرى أن أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن صمؿ قمكم إٓ أن اًم٘م٤ميض قمٌد 

اقمٚمؿ أن اعمت٘مدُملم ُمـ اعمٕمتزًم٦م ذهٌقا إمم أن أومْمؾ اًمٜم٤مس »: اجل٤ٌمر ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ذًمؽ طمٞم٨م ي٘مقل

 وم٢مٟمف () أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن صمؿ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم إٓ واصؾ سمـ قمٓم٤مءسمٕمد رؾمقل اهلل 

                                   

ُم٤مت ؾمٜم٦م . وهمػمه٤مش ومتح اعمٖمٞم٨م ذح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م»و، شٟمٔمؿ اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم اًمًػمة اًمزيمٞم٦م»: ُمّمٜمٗم٤مشمف

 (.57-7/55)ؿمذرات اًمذه٥م  (4/171)اًمْمقء اًمالُمع ًمٚمًخ٤موي : هـ اٟمٔمر806=

(. 3/14)ذح أًمٗمٞم٦م اًمٕمراىمل  ( )

(. 1/62)اعمٚمؾ واًمٜمحؾ  ( )

حمٛمد سمـ اهلذيؾ سمـ قمٌد اهلل ُمٙمحقل اًمٕمٌدي، ُمقمم قمٌد اًم٘مٞمس، أسمق اهلذيؾ اًمٕمالف، ُمـ ائٛم٦م اعمٕمتزًم٦م شمقذم ؾمٜم٦م   ()

 .(4/265)وومٞم٤مت إقمٞم٤من ( 5/413)ًم٤ًمن اعمٞمزان : اٟمٔمر.هـ235

(. 456ص )ُم٘م٤مٓت ااؾمالُمٞملم  ( )

(. 453)يلم مُم٘م٤مٓت ااؾمال ( )

واصؾ سمـ قمٓم٤مء اعمخزوُمل، ُمقٓهؿ اًمٌٍمي، أسمق طمذيٗم٦م، يم٤من سمٚمٞمٖم٤ًم ُمٗمقه٤ًم ـمرده احلًـ اًمٌٍمي ُمـ جمٚمًف عم٤م   ()

 (.42)، وـمٌ٘م٤مت اعمٕمتزًم٦م ص(5/60)وومٞم٤مت إقمٞم٤من ٓسمـ ظمٚمٙم٤من : اٟمٔمر. اًمٗم٤مؾمؼ ٓ ُم١مُمـ وٓ يم٤مومر: ىم٤مل
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يٗمْمؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمغم قمثامن ومٚمذًمؽ ؾمٛمقه ؿمٞمٕمٞم٤ًم، وأُم٤م أسمق قمكم وأسمق ه٤مؿمؿ وم٘مد شمقىمٗم٤م ذم 

. ُم٤م ُمـ ظمّمٚم٦م وُمٜم٘م٦ٌم ذيمرت ذم أطمد ه١مٓء إرسمٕم٦م إٓ وُمثٚمف ُمذيمقر ًمّم٤مطمٌف: ذًمؽ وىم٤مٓ

 قمكم سمـ أيب إن أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل : وأُم٤م ؿمٞمخٜم٤م أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمي وم٘مد ىم٤مل

ـم٤مًم٥م صمؿ أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن وهلذا يم٤من يٚم٘م٥م سم٤معمٗمْمؾ وًمف يمت٤مب ذم اًمتٗمْمٞمؾ ـمقيؾ وىمد 

يم٤من ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة يتقىمػ ذم إومْمؾ ُمـ إرسمٕم٦م يم٤مًمِمٞمخلم إمم ذح هذا اًمٙمت٤مب وم٘مٓمع سم٠من 

أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم قمٚمٞمف اًمًالم وم٠مُم٤م قمٜمدٟم٤م إن أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم 

صمؿ احلًـ صمؿ احلًلم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، واًمذي يدل قمغم ذًمؽ أي٤مت وإظم٤ٌمر اعمروي٦م ذم قمكم 

 ()شقمٚمٞمف اًمًالم ٟمحق ظمؼم اًمٓمػم وظمؼم اعمٜمزًم٦م وهمػمأل٤م

                                   

( . 766ص )ذح إصقل اخلٛم٦ًم ًمٚم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر  ( )
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 المطلب الثالث
 موقف السيدية مً الصخابة

 

: واقمٚمؿ أن اًمزيدي٦م ومرىمت٤من»: ي٘مقل ص٤مطم٥م اايْم٤مح ُمٚمخّم٤ًم ُمذه٥م اًمزيدي٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م

ضم٤مرودي٦م وص٤محلٞم٦م، وم٤مجل٤مرودي٦م شمتٗمؼ رواي٦م أصح٤مسمٜم٤م قمٜمٝمؿ سمت٘مديؿ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم ذم ااُم٤مُم٦م 

ومٛمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ يروي قمٜمٝمؿ : خ وٟمحقهؿ، وأُم٤م اًمّم٤محلٞم٦م يخ وأهنؿ يٗمً٘مقن اعمِم٤ميقمغم اعمِم٤م

خ ي شم٘مدم اعمِم٤مىخ وُمٜمٝمؿ ُمـ يريخ إٓ أهنؿ ٓ يٗمً٘مقن اعمِم٤ميشم٘مديؿ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم قمغم اعمِم٤م

. ()شيم٘مقل ؾم٤مئر اًمٗمرق

 سم٤مًمٜم٤مس ن قمٚمٞم٤ًم يم٤من أومم اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل إ: وومرىم٦م ىم٤مًم٧م»: ()وي٘مقل اًمٜمقسمختل

ًمٗمْمٚمف وؾم٤مسم٘متف وقمٚمٛمف، وهق أومْمؾ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ سمٕمده وأؿمجٕمٝمؿ وأؾمخ٤مهؿ وأورقمٝمؿ 

وأزهدهؿ وأضم٤مزوا ُمع ذًمؽ إُم٤مُم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمدوأل٤م أهاًل ًمذًمؽ اعمٙم٤من واعم٘م٤مم وذيمروا 

أن قمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم ؾمٝمؾ هلام إُمر وريض سمذًمؽ وسم٤ميٕمٝمام ـم٤مئٕم٤ًم همػم ُمٙمره وشمرك طم٘مف هلام، 

ومٜمحـ راوقن يمام ريض اعمًٚمٛملم ًمف، وعمـ سم٤ميع، ٓ  ؾ ًمٜم٤م همػم ذًمؽ، وٓ يًع ُمٜم٤م أطمدًا إٓ 

ذًمؽ، وأن وٓي٦م أيب سمٙمر ص٤مرت رؿمدًا وهدى ًمتًٚمٞمؿ قمكم ورو٤مه وًمقٓ رو٤مه وشمًٚمٞمٛمف ًمٙم٤من 

ن قمٚمٞم٤ًم إ: أسمق سمٙمر خمٓمئ٤م و٤مًٓ ه٤مًمٙم٤ًم وهؿ أوائؾ اًمٌؽمي٦م، وظمرضم٧م ُمـ هذه اًمٗمرىم٦م ومرىم٦م ىم٤مًم٧م

 وًم٤ًمسم٘متف وقمٚمٛمف وًمٙمـ يم٤من ضم٤مئزًا ًمٚمٜم٤مس قمٚمٞمف اًمًالم أومْمؾ اًمٜم٤مس ًم٘مراسمتف ُمـ رؾمقل اهلل 

أن يقًمقا قمٚمٞمٝمؿ همػمه إذا يم٤من اًمقازم اًمذي يقًمقٟمف جمزئ٤ًم أطم٥م ذًمؽ أو يمرهف ومقٓي٦م اًمقازم اًمذي 

وًمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ سمرى ُمٜمٝمؿ رؿمد وهدى وـم٤مقم٦م هلل قمز وضمؾ وـم٤مقمتف واضمٌف ُمـ اهلل قمز وضمؾ 

                                   

(. 301ص  )يمت٤مب اايْم٤مح ذح اعمّم٤ٌمح ٕمحد اًمّمٕمدي  ( )

ُمٕمجؿ . هـ326شمقذم ش ومرق اًمِمٞمٕم٦مشاحلًلم سمـ روح سمـ أيب سمحر اًمٜمقسمختل ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ًمف ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م   ()

 (.1/620)اعم١مًمٗملم 
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ومٛمـ ظم٤مًمٗمف ُمـ ىمريش وسمٜمل ه٤مؿمؿ قمٚمٞم٤ًم يم٤من أو همػمه ُمـ اًمٜم٤مس ومٝمق يم٤مومر و٤مل، وومرىم٦م ُمٜمٝمؿ 

سمتٗمْمٞمؾ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم ومل يروا ُم٘م٤مُمف جيقز ٕطمد ؾمقاه وزقمٛمقا أن : يًٛمقن اجل٤مرودي٦م ىم٤مًمقا

ُمـ دومع قمٚمٞم٤ًم قمـ هذا اعمٙم٤من ومٝمق يم٤مومر وأن إُم٦م يمٗمرت ووٚم٧م ذم شمريمٝم٤م سمٞمٕمتف وضمٕمٚمقا ااُم٤مُم٦م 

سمٕمده ذم احلًـ سمـ قمكم قمٚمٞمٝمام اًمًالم صمؿ ذم احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم صمؿ هل ؿمقرى سملم أوٓدأل٤م 

ومٛمـ ظمرج ُمٜمٝمؿ ُمًتح٘م٤ًم ًمإلُم٤مُم٦م ومٝمق ااُم٤مم وه٤مشم٤من اًمٗمرىمت٤من أل٤م اًمٚمت٤من يٜمتحالن أُمر زيد سمـ 

 اسمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وُمٜمٝم٤م شمِمٕم٧ٌم صٜمقف () وأُمر زيد سمـ احلًـ()قمكم سمـ احلًلم

. ()شاًمزيدي٦م

 ()وممـ يرى قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمزيدي٦م وصح٦م ظمالوم٦م اًمثالصم٦م ااُم٤مم قمٌد اهلل سمـ محزة

هذه اًمدقمقى قمغم »: طمٞم٨م رد قمغم ُمـ زقمؿ سم٠من اًمزيدي٦م يرون سم٠من اًمّمح٤مسم٦م وٚمقا وأوٚمقا وم٘م٤مل

 أهنؿ وٚمقا  ٕهن٤م ٓ شمزقمؿ ذم أصح٤مب رؾمقل اهلل :اًمزيدي٦م همػم صحٞمح٦م وٓ ُمًتٛمرة

 هؿ مح٤مة وأوٚمقا ومٙمٞمػ يٕمت٘مدون ذًمؽ ومٞمٝمؿ وهؿ ظمٞم٤مر إُم٦م وهبؿ أقمز اهلل ديٜمف وٟمٍم ٟمٌٞمف 

ذع ااؾمالم وسمدور اًمٔمالم ومجزاهؿ اهلل قمٜم٤م وقمـ ااؾمالم ظمػمًا وُم٤م ؾم٥ٌم اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل سملم 

إُم٦م إٓ اًمِمٞمٓم٤من واشم٤ٌمع اهلقى وهمٚم٥م طم٥م اًمدٟمٞم٤م واهلل ورؾمقًمف واًمّم٤محلقن ُمـ أُمتف وهؿ 

                                   

زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، يم٤من ذا قمٚمؿ وضمالًم٦م وصالح، ظمرج قمغم هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ،   ()

: اٟمٔمر. هـ وم٘متؾ ذم اعمٕمريم٦م وصٚم٥م رمحف اهلل وإًمٞمف شمٜمت٥ًم اًمزيدي٦م122وم٘م٤مشمٚمف يقؾمػ سمـ قمٛمر وازم اًمٕمراق ؾمٜم٦م 

 .(2161)واًمت٘مري٥م ، (3/320)وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

زيد سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل اًمٕمٚمقي اعمدين، واًمد أُمػم اعمديٜم٦م احلًـ سمـ زيد، يم٤من يتٕمج٥م   ()

، (5/318)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد : اٟمٔمر. اًمٜم٤مس ُمـ قمٔمؿ ظمٚم٘مف، ويم٤من ضمقادًا ممدطم٤ًم يمٌػم اًم٘مدر ُم٤مت سمٕمد اعم٤مئ٦م

 (.3/392)شم٤مريخ اًمٌخ٤مري 

 ( .21، 20ص )ومرق اًمِمٞمٕم٦م  ( )

اعمٝمذب عمذه٥م ااُم٤مم شقمٌد اهلل سمـ محزة سمـ ؾمٚمٞمامن أطمد أئٛم٦م اًمزيدي٦م ذم اًمٞمٛمـ وُمـ قمٚمامئٝمؿ ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف   ()

 (.4/83)إقمالم . هـ614شمقذم ؾمٜم٦م ش اعمٜمّمقر
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 ()شصح٤مسمتف ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ ذًمؽ أسمري٤مء

 قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف صمؿ احلًـ صمؿ ويرى اًمزيدي٦م أن أومْمؾ اخلٚمؼ سمٕمد اًمٜمٌل 

ًمق وزن أقمامل اًمقيص قمٚمٞمف اًمًالم سم٠مقمامل ُمـ »: ()احلًلم صمؿ اًمٕمؽمة، ي٘مقل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد

–أو ُم٤م ورد ومٞمف سمام ورد ومٞمٛمـ ذيمروا - يٕمٜمل اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وسم٘مٞم٦م اًمٕمنمة اعمٌنميـ–ذيمر 

مم٤م ٓ يٜمٙمره اعمخ٤مًمػ ُمع ؾم٤مسم٘متف ويمذًمؽ احلًٜم٤من قمٚمٞمٝمام اًمًالم، ويمذًمؽ ُم٤م - يٕمٜمل أهؾ اًمًٜم٦م

 ()شورد ذم اًمٕمؽمة قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم سمام ورد ذم همػمهؿ مم٤م ٓ يٜمٙمره اعمخ٤مًمػ قمٚمؿ ذًمؽ ىمٓمٕم٤مً 

اعمِمؽمك سملم اًمزيدي٦م أن ااُم٤مم قمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من »: ()ي٘مقل أطمد اًمزيدي٦م اعمٕم٤مسيـ

أومم سم٤مخلالوم٦م وأن أسم٤مسمٙمر وُمـ ُمٕمف أظمٓم٠موا ذم سومٝم٤م قمٜمف، وأن أسم٤م سمٙمر أظمٓم٠م أيْم٤ًم عم٤م ُمٜمع 

وم٤مـمٛم٦م ُمـ إرصمٝم٤م ُمـ اًمٜمٌل يمام أظمذ ُمٜمٝم٤م ومدك واًمٕمقازم وهل أرض همٜمٞم٦م ضمدًا يم٤من اًمٜمٌل أٟمحٚمٝم٤م 

: وم٤مـمٛم٦م سمٕمد ومتح ظمٞمؼم، إٓ أٟمف سمٕمد هذا اًم٘مدر اؿمتٝمر رأي٤من

 يرى أن اًمؽموٞم٦م قمٜمٝمؿ ٓزُم٦م سم٤مقمت٤ٌمر أن وىمقومٝمؿ اًم٤ًمسمؼ ُمع اًمٜمٌل يٙمٗمر :افرأي األول 

. ذًمؽ اخلٓم٠م

 يرى أن ؾم٤مسم٘متٝمؿ ُمع اًمٜمٌل شمقضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمؽموٞم٦م قمٜمٝمؿ واخلٓم٠م يقضم٥م :افرأي افثاين

 ()شاًمتقىمػ ذم ؿم٠مهنؿ، وهٜم٤مك ىمٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م شمٍمح سم٤مًمؼماءة ُمٜمٝمؿ، واًمدقم٤مء قمٚمٞمٝمؿ 

واعمت٠مُمؾ ذم أىمقال أئٛم٦م اًمزيدي٦م يتْمح ًمف شمٜم٤مىمْمٝمؿ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ومٝمذا ااُم٤مم اهل٤مدي 

وٓ أٟمت٘مص أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمّم٤مدىملم واًمت٤مسمٕملم هلؿ »: ي٘مقل ذم رؾم٤مًمتف ضمقاسم٤ًم ٕهؾ صٜمٕم٤مء

                                   

(. 127، 2/126)اعمجٛمقع اعمٜمّمقر  ( )

إؾم٤مس ًمٕم٘م٤مئد »:  ُمـ ؾمالًم٦م اهل٤مدي ص٤مطم٥م اًمٞمٛمـ ُمـ أئٛم٦م اًمزيدي٦م ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمفزماًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ ع  ()

 (.5/182)إقمالم ًمٚمزريمكم . هـ1029شمقذم ؾمٜم٦م ش إيمٞم٤مس

(. 170، 169ص )يمت٤مب إؾم٤مس ًمٕم٘م٤مئد إيمٞم٤مس  ( )

. قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ محٞمد اًمديـ ( )

( 96ص )اًمزيدي٦م ىمراءة ذم اعمنموع وسمح٨م ذم اعمٙمقٟم٤مت  ( )
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سم٢مطم٤ًمن واعم١مُمٜم٤مت ُمٜمٝمؿ واعم١مُمٜملم، أشمقمم مجٞمع ُمـ ه٤مضمر وُمـ آوى وٟمٍم، ومٛمـ ؾم٥م ُم١مُمٜم٤ًم 

قمٜمدي اؾمتحالًٓ وم٘مد يمٗمر، وُمـ ؾمٌف اؾمتحراُم٤ًم وم٘مد وؾ قمٜمدي وومًؼ، وٓ أؾم٥م إٓ ُمـ 

 ُمرة ٟم٘مض اًمٕمٝمد واًمٕمزيٛم٦م وذم يمؾ وىم٧م ًمف هزيٛم٦م ُمـ اًمذيـ سم٤مًمٜمٗم٤مق شمٗمردوا وقمغم اًمرؾمقل 

سمٕمد ُمرة متردوا وقمغم أهؾ سمٞمتف اضمؽموا وـمٕمٜمقا، وإين ٕؾمتٖمٗمر اهلل ُٕمٝم٤مت اعم١مُمٜملم اًمٚمقايت 

ظمرضمـ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وهـ ُمـ اًمديـ قمغم ي٘ملم، وأضمٕمؾ ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم ُمـ شمٜم٤موهلـ سمام ٓ يًتح٘مٝمـ 

 سمٞمٜمام ٟمجده ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمِمٝمػم سمـ اًمٗمٜمقن ذم شمثٌٞم٧م ااُم٤مُم٦م وهق ().شُمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس أمجٕملم

إن سمٞمٕم٦م :  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ي٘مقل قمغم اعمٜمؼم؟وأيـ اامج٤مع  »يرد قمغم ُمـ ىم٤مل سم٢مُم٤مُم٦م أيب سمٙمر 

أيب سمٙمر يم٤مٟم٧م ومٚمت٦م وىمك اهلل ذه٤م ومٛمـ قم٤مد عمثٚمٝم٤م وم٤مىمتٚمقه، واًمٗمٚمت٦م ومٝمل اًمٜمٝمزة واخلٚم٦ًم 

وآهمؽمار واعم٤ٌمدرة ومٙمٞمػ يٙمقن إمج٤مع قمغم رء اٟمتٝمز وسمقدر واظمتٚمس ُمـ أهٚمف اظمتالؾم٤ًم صمؿ 

إُم٤م يم٤مومر سمٕمد إيامن أو زان سمٕمد : يقضم٥م قمغم وم٤مقمٚمف ذًمؽ اًم٘متؾ  ومال جي٥م اًم٘متؾ إٓ قمغم أطمد صمالصم٦م

إطمّم٤من  أو ىم٤مشمؾ اًمٜمٗمس سمٖمػم طمؼ ومل يٙمـ ذم هذا اًمٗمٕمؾ رء ُمـ اخلّمٚمتلم إظمػمشملم وإٟمام 

أوضم٥م اًم٘متؾ قمغم ُمـ يم٤مٟم٧م سمٞمٕمتف قمغم ُمثؾ سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر، ٕٟمف قمٜمده ىمد يمٗمر، وظمرج ُمـ 

ااؾمالم سمٗمٕمٚمف، وم٠موضم٥م هبذا اًمٗمٕمؾ قمغم ٟمٗمًف وقمغم ص٤مطمٌف اًمٙمٗمر سم٤مهلل واًم٘متؾ ٕهنام أصؾ هذا 

 ()شاًمٗمٕمؾ وومرقمف

وىمد وصػ اهل٤مدي أسم٤م سمٙمر سم٤مًمْمالًم٦م واًمٕمٛمك، واهتٛمف سم٢مضمراء اعم٤مل ًمٜمٗمًف وأوٓده، واهتٛمف 

 يٌٖمْمقن اهلل ورؾمقًمف، قمغم همػم ذًمؽ ُمـ إوص٤مف اًم٘مٌٞمح٦م موُمـ رأى رأيف ذم ومدك سم٠مٟمف

  ().اًمِمت٤مئؿ اًمٗمٔمٞمٕم٦مو

 وم٢من اهل٤مدي يّمٗمف سم٤مهلقى وسمٛمخ٤مًمٗم٦م يمت٤مب اهلل ويْمع أُم٤م اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين قمٛمر اًمٗم٤مروق 

                                   

(. 146)اعمجٛمققم٦م اًمٗم٤مظمرة، رؾم٤مًمتف ضمقاب ٕهؾ صٜمٕم٤مء  ( )

(. 496ص )يمت٤مب اًمٗمٜمقن  ( )

(. 500ص )يمت٤مب اعمٜمتخ٥م : اٟمٔمر ( )
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 ().إُم٤م أن يٙمقن أقمٛمك ظمٚمؼ اهلل أو أٟمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم: قمٛمر سملم ظمٞم٤مريـ

: واخلالص٦م اًمتل يٛمٙمٜمٜم٤م أن اخلروج هب٤م ُمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ُمذه٥م اهل٤مدي ذم اًمّمح٤مسم٦م هل

أن اهل٤مدي يقاومؼ اًمراومْم٦م ذم قم٘مٞمدهتؿ ذم اًمِمٞمخلم وأًمٗم٤مفمف ٓ ختتٚمػ قمـ أًمٗم٤مفمٝمؿ 

ويمذًمؽ أطمٙم٤مُمف، أُم٤م سم٘مٞم٦م اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وم٢مٟمف ٓ  ٘مد قمٚمٞمٝمؿ يمام  ٘مد قمغم اًمِمٞمخلم 

ن وإٟمّم٤مر وواًم٥ًٌم هق ااُم٤مُم٦م، واًمٖمْم٤مو٦م اًمتل جيده٤م اهل٤مدي ُمـ اًمِمٞمخلم، أُم٤م اعمٝم٤مضمر

وم٘مد ذيمرهؿ سم٤مخلػم ذم أيمثر ُمـ ُمقوع، وًمٕمٚمف  ٓ يٕمٛمٝمؿ وًمٙمـ خيص ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم صػ 

 (). قمغم طمد زقمٛمفقمكم يقم اًمً٘مٞمٗم٦م وُمـ شم٠مظمر أو اُمتٜمع قمـ سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر

                                   

(. 502ص ) يمت٤مب اعمٜمتخ٥م: اٟمٔمر ( )

(. 502ص ) اعمّمدر ٟمٗمًف ( )
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 المطلب الرابع
  مً الصخابة اإلثيى ععريةموقف الرافطة

 

: اإلثيى ععرية تعريف الصخابي عيد الرافطة: أواًل

: يرى اًمراومْم٦م أن ًمٗمٔم٦م اًمّمح٤ميب ًمف صمالصم٦م إـمالىم٤مت

 أو ؾمٛمع طمديثف وًمق مل يٙمـ ُم١مُمٜم٤ًم ومٝمل شمِمٛمؾ رؾمقل اليٓمٚمؼ جم٤مزا قمغم يمؾ ُمـ رأى -1

.  ()ژں  ڻ  ڻ  ڻژ : اعم١مُمـ واعمٜم٤مومؼ واًمؼم واًمٗم٤مضمر واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 ؾمٛمع إن اًمّمح٦ٌم ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ ُمـ صح٥م اًمٜمٌل أو رآه أو»:  ذم قم٘م٤مئد ااُم٤مُمٞم٦م()ىم٤مل اًمزٟمج٤مين

 وُمرادهؿ ُمـ هذا ()شطمديثف، ومٝمل شمِمٛمؾ اعم١مُمـ واعمٜم٤مومؼ واًمٕم٤مدل واًمٗم٤مؾمؼ واًمؼم واًمٗم٤مضمر 

 (). ٕهنؿ ظمّمقا هذا ااـمالق هبؿ قمدا اًمذيـ مل يرشمدوا قمٜمدهؿاًمٓمٕمـ ذم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 ()ؾمٚمامن واعم٘مداد :أُمث٤مل يٓمٚمؼ قمغم قمكم وظمقاصف وُمـ مل يرشمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،-2

خيرج سمذًمؽ ُمـ أوٛمروا ذم اًمّمح٦ٌم اًمٖمدر واعمٙمر وأفمٝمروا احلًد ىمٌؾ »:  وىم٤مًمقا(())وقمامر

                                   

(. 184)ؾمقرة إقمراف آي٦م  ( )

. (1/246)ُمقؾمققم٦م ُم١مًمٗمل ااُم٤مُمٞم٦م : اٟمٔمر. إسمراهٞمؿ سمـ ؾم٤مضمديـ سمـ سم٤مىمر اًمزٟمج٤مين ًمف ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م قم٘م٤مئد ااُم٤مُمٞم٦م ( )

(. 3/86)قم٘م٤مئد ااُم٤مُمٞم٦م ًمٚمزٟمج٤مين  ( )

(. 120ص )اًمٙمِمٙمقل حلٞمدر أُمكم  ( )

اعم٘مداد سمـ إؾمقد اًمٙمٜمدي وهق اسمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚم٦ٌم اًمٌٝمراين احليُمل، أؾمٚمؿ ىمدياًم، ويم٤من ُمـ مجٚم٦م اًمًٌٕم٦م   ()

( 6/159)ااص٤مسم٦م : اٟمٔمر. هـ ذم ظمالوم٦م قمثامن33اًمذيـ أفمٝمروا إؾمالُمٝمؿ، اشمٗم٘مقا قمغم أٟمف ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 (.4/1480)آؾمتٞمٕم٤مب و

(. 270)إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  ( )

قمامر سمـ ي٤مه سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م اًمٕمٜمز ، أسمق اًمٞم٘مٔم٤من، صح٤ميب ضمٚمٞمؾ يم٤من ممـ قمذب ذم اهلل هق وأُمف ؾمٛمٞم٦م، شمقذم   ( )

(. 5720)رىمؿ  (4/473) ااص٤مسم٦م ٓسمـ طمجر (3/1135)آؾمتٞمٕم٤مب ٓسمـ قمٌد اًمؼم : اٟمٔمر. هـ37ؾمٜم٦م 
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ُمقت اًمٜمٌل، وقمرومٝمؿ اًمٜمٌل ىمٌؾ ومراىمٝمؿ وقمرف ُم٤م يّمدر ُمٜمٝمؿ سمٕمده، ومٚمام ُم٤مت يمِمٗمقا ىمٜم٤مع 

 واٟم٘مٚمٌقا قمغم أقم٘م٤مهبؿ، وهمرهتؿ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م واهتٛمقا سمٛمٜم٤مزقم٦م آل حمٛمد واعمج٤مهرة هلؿ ةاعمح٤مسم٤م

  ()ش ذم ُمت٤مسمٕم٦م ااُم٤مم اعمقمم طمًدًا ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿسم٤مًمًقء وٟم٘مض ُم٤م أسمرُمف اًمٜمٌل 

يٓمٚمؼ قمغم إئٛم٦م ًمٕمدم خم٤مًمٗمتٝمؿ هلل وًمرؾمقًمف ُمع ُمٕم٤مذة أٟمقارهؿ ُمع ٟمقر اًمٜمٌل ُمـ -3

:  ىم٤مل وىمد رووا ذم ذًمؽ طمديث٤ًم قمـ ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمف قمٚمٞمف اًمًالم أن رؾمقل اهلل ().سمدو ظمٚم٘مف

ُم٤م وضمدشمؿ ذم يمت٤مب اهلل وم٤مًمٕمٛمؾ سمف ٓزم وٓ قمذر ًمٙمؿ ذم شمريمف  وُم٤م مل يٙمـ ذم يمت٤مب اهلل ويم٤مٟم٧م 

ومٞمف ؾمٜم٦م ُمٜمل ومال قمذر ًمٙمؿ ذم شمرك ؾمٜمتل وُم٤م مل يٙمـ ومٞمف ؾمٜم٦م ُمٜمل ومام ىم٤مل أصح٤ميب ومخذوه وم٢مٟمام 

ُمثؾ أصح٤ميب ومٞمٙمؿ يمٛمثؾ اًمٜمجقم وم٠ٌمهي٤م أظمذ اهتدى، وسم٠مي أىم٤مويؾ أصح٤ميب أظمذشمؿ اهتديتؿ 

 ().أهؾ سمٞمتل: ي٤م رؾمقل اهلل وُمـ أصح٤مسمؽ؟ ىم٤مل: واظمتالف أصح٤ميب ًمٙمؿ رمح٦م ىمٞمؾ

واًمٜم٤مفمر ذم يمت٥م اًمراومْم٦م اعمٕمتؼمة قمٜمدهؿ جيد شمٜم٤مىمْم٤ًم واوح٤ًم ذم طمد اًمّمح٤ميب وُمـ هق 

وم٢مذا يم٤مٟم٧م سمٕمض رواي٤مهتؿ شم٘مٍمه قمغم أهؾ اًمٌٞم٧م وم٢من رواي٤مت أظمرى ُمٕمتؼمة قمٜمدهؿ شمث٧ٌم أن 

:  قمنم أًمػ وم٘مد أورد اًمّمدوق ذم ظمّم٤مًمف رواي٦م قمـ أيب قمٌد اهلل ىم٤ملىقمدد اًمّمح٤مسم٦م ىمراسم٦م اصمـ

 اصمٜمك قمنم أًمٗم٤ًم صمامٟمٞم٦م آٓف ُمـ اعمديٜم٦م، وأًمٗم٤من ُمـ ُمٙم٦م، وأًمٗم٤من ُمـ يم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل 

. ( )شاًمٓمٚم٘م٤مء

: الرافطة وتهفري الصخابة

 إٓ ٟمٗمرًا يًػمًا ويزقمٛمقن أن هذا شمٕمت٘مد اًمراومْم٦م سم٤مرشمداد اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ُمقت رؾمقل اهلل 

، وُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمروو٦م ُمـ اًمٙم٤مذم قمـ أيب ضمٕمٗمر صم٤مسمت٦ماعمٕمت٘مد ضم٤مءت سمف اًمرواي٤مت ال

                                   

(. 120)اًمٙمِمٙمقل حلٞمدر أُمكم  ( )

(. 207)ُم٘مدُم٦م اًمؼمه٤من ًمٚمٕم٤مُمكم : اٟمٔمر ( )

(. 31ص )سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ًمٚمّمٗم٤مر  ( )

(. 2/639)اخلّم٤مل ًمٚمّمدوق  ( )
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اعم٘مداد سمـ إؾمقد وأسمق : يم٤من اًمٜم٤مس أهؾ ردة سمٕمد اًمٜمٌل إٓ صمالصم٦م وم٘مٚم٧م وُمـ اًمثالصم٦م وم٘م٤مل: ىم٤مل

 ذم شمٗمًػمه ووصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م رواي٦م () يمام أورده٤م اًمٙم٤مؿم٤مين()ش وؾمٚمامن اًمٗم٤مرد()ذر اًمٖمٗم٤مري

.  ().ُمٕمتؼمة

أُم٤م ؾم٥ٌم يمٗمر اًمّمح٤مسم٦م ذم ٟمٔمر اًمراومْم٦م ومٝمق رومْمٝمؿ ًمقٓي٦م قمكم وإئٛم٦م وقمدم شمٜمٗمٞمذ أُمر 

 سمؾ أهؿ أريم٤مٟمف :اًمرؾمقل ذم ذًمؽ وقمدم اًم٘مٌقل سم٤ماُم٤مُم٦م اًمتل هل ريمـ ُمـ أريم٤من ااؾمالم

قمٜمدهؿ وىمد ٟمص ص٤مطم٥م اًمٙم٤مذم ذم رواي٤مشمف قمغم أن يمؾ ُمـ مل ي١مُمـ سم٤مٓصمٜمل قمنم إُم٤مُم٤ًم ومٝمق 

إن اعمًٚمٛملم »: () وٕن اًمّمح٤مسم٦م رومْمقا وٓي٦م قمكم وم٘مد ارشمدوا ي٘مقل اسمـ ـم٤موس:( )يم٤مومر

اًمذيـ قمدًمقا قمـ آل اًمٌٞم٧م إمم شمٞمؿ وقمدي وآل طمرب وسمٜمل أُمٞم٦م يم٤مٟمقا ىمد ارشمدوا ذم اجل٤مه 

 وىمد اؾمتٌٕمد اًمراومْم٦م ٟمًٞم٤من .()شوطمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م يمام ضمرت قم٤مدة يمثػم ُمـ أُمؿ إٟمٌٞم٤مء

دمقير ٟمًٞم٤من ظمؼم اًمقصٞم٦م واخلالوم٦م قمغم ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م »: اًمّمح٤مسم٦م ًمقصٞم٦م قمكم وم٘م٤مًمقا

                                   

ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة، قمغم إصح ىم٤مًمف اسمـ طمجر، شم٠مظمرت هجرشمف ومٚمؿ يِمٝمد سمدرًا، وُمٜم٤مىمٌف يمثػمة ضمدًا ُم٤مت ؾمٜم٦م   ()

 ااص٤مسم٦م ٓسمـ طمجر (339)رىمؿ  (1/252)آؾمتٞمٕم٤مب ٓسمـ قمٌد اًمؼم : اٟمٔمر. ذم ظمالوم٦م قمثامن. هـ32

 (.1216)رىمؿ  (1/611)

 (.2/245) اًمٙم٤مذم اًمروو٦م ُمـ ( )

ش اًمّم٤مذم ذم يمالم اهلل اًمقاذم» حمًـ سمـ ُمرشم٣م اًمِمٝمػم سم٤مًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين اًمِمٞمٕمل ُمٗمن ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف  سمـحمٛمد  ()

 (.3/617)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . هـ1091شمقذم 

(. 1/148)شمٗمًػم اًمّم٤مذم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين  ( )

(. 1/372)اًمٙم٤مذم  ( )

اًمٓمرائػ : ًمف ُمّمٜمٗم٤مت قمدة ُمٜمٝم٤م.إُم٤مُمل ، ريض اًمديـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ـم٤موس احلًٜمل احلًٞمٜمل( )

أُمؾ أُمؾ ًمٚمحر : اٟمٔمر. هـ664: ذم ُمٕمروم٦م ُمذاه٥م اًمٓمقائػ، يمِمػ اعمحج٦م ذم صمٛمرة اعمٝمج٦م، شمقذم ؾمٜم٦م=

 (.2/535)، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (48 - 18/47)اًمذريٕم٦م  (606، 2/605)اًمٕم٤مُمكم 

(. 132)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )
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 ()شواًم٤ًمسم٘ملم هلذا احلدي٨م ُمع ىمرب اًمٕمٝمد ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد

وشمدقمل اًمراومْم٦م أن اًمذي دومع اًمّمح٤مسم٦م هلذا اًمرومض ًمٚمقصٞم٦م هق سمٖمْمٝمؿ وطمًدهؿ ًمٕمكم 

ؾمٛمقه سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، ُمع ُم٤مذم صدورهؿ ُمـ همؾ »:  قمـ اًمّمح٤مسم٦م ()ي٘مقل اًمتًؽمي

... همٚم٧م سمف ُمراضمؾ صدورهؿ وطم٘مد ىمد أظمذ سمٛمج٤مُمع ىمٚمقهبؿ وطمًد ىمد ذسمتف ُمزارع أومئدهتؿ

وىمد ُمر أهنؿ يم٤مٟمقا ُمٜمحروملم قمـ قمكم عم٤م ذم صدورهؿ ُمـ وٖم٤مئـ صم٤مرات : إمم أن ىم٤مل

 ()شاجل٤مهٚمٞم٦م

واؾمتٛمرارًا ًمتٜم٤مىمض اًمراومْم٦م ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ٟمجد أن اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م قمٜمدهؿ 

ختتٚمػ ذم قمدد ُمـ مل يرشمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٌٕمْمٝم٤م شمذيمر صمالصم٦م وسمٕمْمٝم٤م أرسمٕم٦م وهٙمذا إمم أن يّمؾ 

. ()اًمٕمدد إمم أطمد قمنم

اًمّمح٤مسم٦م ىمقم ُمـ اًمٜم٤مس هلؿ ُم٤م »: ()اًمّمح٤مسم٦م قمٜمدهؿ يم٤ًمئر اًمٜم٤مس ي٘مقل اسمـ أيب احلديدو

ُم٤م ًمٚمٜم٤مس وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ، ومٛمـ أؾم٤مء ُمٜمٝمؿ ذممٜم٤مه وُمـ أطمًـ ُمٜمٝمؿ محدٟم٤مه، وًمٞمس هلؿ قمغم 

همػمهؿ يمٌػم ومْمؾ إٓ سمٛمِم٤مهدة اًمرؾمقل وُمٕم٤مسشمف ٓ همػم، سمؾ رسمام يم٤مٟم٧م ذٟمقهبؿ أومحش ُمـ 

 ()شذٟمقب همػمهؿ : ٕهنؿ ؿم٤مهدوا إقمالم واعمٕمجزات

                                   

( 246)ُمٜم٤مر اهلدى ًمٚمٌحراين  ( )

ٟمقر اهلل سمـ ذيػ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ وٞم٤مء اًمديـ اًمتًؽمي ُمـ قمٚمامء ااُم٤مُمٞم٦م ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف إطم٘م٤مق احلؼ شمقذم   ()

 (.8/52)إقمالم . هـ1019

(. 271)إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  ( )

إُم٤مزم ، (1/304)شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  اٟمٔمر اًمرواي٤مت اًمتل شمدل قمغم اظمتالومٝمؿ ذم قمدد ُمـ مل يرشمد اًمٙمت٥م أشمٞم٦م ( )

. (2/607)اخلّم٤مل ًمٚمّمدوق ، (53)ًمٚمّمدوق ص

قمٌد احلٛمٞمد سمـ ه٦ٌم اهلل سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب احلديد أسمق طم٤مُمد اعمدايٜمل ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف ذح هن٩م اًمٌالهم٦م شمقذم   ()

 (.2/66)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم . هـ655

(. 20/22)ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ٓسمـ أيب احلديد  ( )
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طمٙمؿ اًمّمح٤مسم٦م قمٜمدٟم٤م ذم اًمٕمداًم٦م طمٙمؿ همػمهؿ وٓ يتحتؿ احلٙمؿ »: وي٘مقل اًمِمػمازي

 ()شسم٤مايامن واًمٕمداًم٦م سمٛمجرد اًمّمح٦ٌم

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اعمٜم٤مومؼ واًمٗم٤مؾمؼ واًم٤ٌمهمل واًمزاين وؿم٤مرب اخلٛمر وىم٤مشمؾ »: وي٘مقل اًمزٟمج٤مين

يمٞمػ جي٥م شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم وىمد ذُمٝمؿ اهلل ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز آطم٤مدًا ومج٤مقم٤مت .... اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م 

 ()شذم ُمقارد يمثػمة

: الرافطة وشب الصخابة

يٕمتؼم اًمراومْم٦م ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ىمرسم٦م يت٘مرسمقن هب٤م إمم اهلل ويدقمقن أهنؿ سمذًمؽ يتؼمأون ُمـ 

 وىمدطمٝمؿ ي٘مقل طمًلم أقمداء اهلل ومٞمٓمٚم٘مقن ًٕمًٜمتٝمؿ اًمٕمٜم٤من ذم ًمٕمـ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

وه١مٓء ٟمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم وإمم  » سمٕمد ذيمره جلٛمٚم٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ()اًمٕم٤مُمكم

وم٢من ىم٤مًمقا أومًدشمؿ اًمديـ »: () وي٘مقل اًمٌٞم٤ميض()شرؾمقًمف سمٌٖمْمٝمؿ وؾمٌٝمؿ وسمٖمض ُمـ أطمٌٝمؿ

إٟم٤م ُمٕمنم »:  وي٘مقل اًمتًؽمي()ش.ٓ إٟمام شمؼمأٟم٤م ُمـ اًمٗم٤مؾم٘ملم: سم٥ًم اًمّمح٥م واًمّم٤محللم، ىمٚمٜم٤م

ااُم٤مُمٞم٦م ٓ ٟم٥ًم أصاًل وٓ ٟمٚمٕمـ يمؾ اًمّمح٤مسم٦م وٓ ضمٚمٝمؿ سمؾ ٟمٚمٕمـ ُمٜمٝمؿ أقمداء أهؾ اًمٌٞم٧م 

  ()شوٟمت٘مرب سمذًمؽ إمم اهلل شمٕم٤ممم

                                   

(. 11)اًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م  ( )

(. 3/66)قم٘م٤مئد ااُم٤مُمٞم٦م  ( )

. هـ877وم٘مٞمف إُم٤مُمل ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ شمقذم ؾمٜم٦م ، قمكم سمـ يقٟمس سمـ حمٛمد اًمٜمٌٞمٓمل اًمٕم٤مُمكم اًمٌٞم٤ميض(  )

 .(5/34)إقمالم 

(. 164)وصقل إظمٞم٤مر إمم أصقل إظم٤ٌمر  ( )

ُمٕمجؿ . هـ877شمقذم ش اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ»قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٕم٤مُمكم، أسمق حمٛمد ُمتٙمٚمؿ إُم٤مُمل ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف   ()

 (.5/519)اعم١مًمٗملم 

(. 3/141)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  ( )

(. 8)إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  ( )
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وًم٘مد أٟمِم٠م اًمراومْم٦م اًمٙمثػم ُمـ إدقمٞم٦م اًمتل شمتْمٛمـ اًمدقم٤مء قمغم اًمّمح٤مسم٦م وًمٕمٜمٝمؿ وضمٕمٚمقا 

ذم ومْمٚمٝم٤م وومْمؾ ىمراءهت٤م ُم٤م يرهم٥م ذم اايمث٤مر ُمٜمٝم٤م وُمـ ذًمؽ دقم٤مء صٜمٛمل ىمريش واًمذي 

 ()يٚمٕمٜمقن ومٞمف ساطم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام 

                                   

(. 8/192)اًمذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م : اٟمٔمر ( )
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 المطلب الخامس
 موقف اإلمساعيلية مً الصخابة

قم٘مٞمدة ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م هل قملم قم٘مٞمدة اًمراومْم٦م وم٤ماؾمامقمٞمٚمٞم٦م يٕمت٘مدون أن 

 ي٘مقل (ش) سم٤مخلالوم٦م  ًمٕمدم ُم٤ٌميٕمتٝمؿ ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمّمح٤مسم٦م ارشمدوا سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل 

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أىمروا سمٜمٌقة اًمٜمٌل وظم٤مًمٗمقا قمٚمٞم٤ًم، ومٚمؿ يٜمٗمٕمٝمؿ إىمرارهؿ »: أطمد دقم٤مة ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م

 ()شسم٤مًمرؾمقل

اًمرؾمقل يم٤من يٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم سمام شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ٟمٗمقس سمٕمض ُمـ »: وي٘مقل ُمّمٓمٗمك هم٤مًم٥م

يٚمتٗمقن طمقًمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، ًمذًمؽ ومْمؾ أن شمٌ٘مك اًمقٓي٦م، أو سم٤مٕطمرى 

اخلالوم٦م ُمـ سمٕمده همػم ُمٕمٚمٜم٦م رؾمٛمٞم٤ًم وسمٍماطم٦م ظمِمٞم٦م أن ي١مدي هذا ااقمالن إمم اخلالف 

وآٟمِم٘م٤مق وسمٕمثرة اًمّمٗمقف عم٤م يم٤مٟمقا يٌٓمٜمقٟمف ُمـ اًمٜمٞم٦م اًمًٞمئ٦م، واًمٜمٗم٤مق واًمتدًمٞمس وقمدم اًمقٓء 

  ()شاًمٙم٤مُمؾ ًمٚمرؾم٤مًم٦م ااؾمالُمٞم٦م اًمتل جيًده٤م

وإذا يم٤من هذا هق ُمقىمػ ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م ُمـ قمٛمقم اًمّمح٤مسم٦م وم٢من ُمقىمٗمٝمؿ أؿمد ُمع يم٤ٌمر 

ڳ  ڳ  ژ  وأن ىمقًمف شمٕم٤ممم () يم٤من يم٤مومراً اًمّمح٤مسم٦م، ومٝمؿ يزقمٛمقن أن أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ 

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  

 ژھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ﮲  ﮳ ﮴    ﮵  ﮶  
 ٟمزل ذم ()

                                   

ويمت٤مب  (235ص )، واعمج٤مًمس واعم٤ًميرات ًمٚم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن (28ص )اٟمٔمر أؾم٤مس اًمت٠مويؾ ًمٚم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن  ( )

(. 78ص )اًمٙمِمػ جلٕمٗمر سمـ ُمٜمّمقر 

(. 99ص )يمٜمز اًمقًمد ًمٚمح٤مُمدي  ( )

(. 65ص)ااُم٤مُم٦م وىم٤مئؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م عمّمٓمٗمك هم٤مًم٥م  ( )

(. 99ص )وإرضمقزة اعمخت٤مرة ًمٚم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن  (258)ااُم٤مُم٦م وىم٤مئؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م عمّمٓمٗمك هم٤مًم٥م  ( )

(. 29-27)اًمٗمرىم٤من آي٦م  ( )
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  ()-.قمغم طمد زقمٛمٝمؿ–أيب سمٙمر اًمّمديؼ سم٥ًم همّمٌف ًمٚمخالوم٦م 

 همّم٥م اخلالوم٦م ُمـ ص٤مطمٌٝم٤م اًمنمقمل قمكم سمـ أيب  ـم٤مًم٥م يمام أهنؿ يزقمٛمقن أن أسم٤م سمٙمر 

 ()وأٟمف همّم٥م ومديم٤م ُمـ وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وضهب٤م وأه٤مهن٤م .() 

يمام أهنؿ يتؼمؤون ُمـ أيب سمٙمر وقمٛمر ويٚمٕمٜمقهنام ويزقمٛمقن أن اًم٘م٤مئؿ يّمٚمٌٝمام ذم اًمرضمٕم٦م سمٕمد 

  ().ٟمٌش ىمؼمهيام وإظمراضمٝمام وجيٚمد يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُم٤مئ٦م ضمٚمدة

 افصحوبي مـ  ومل يًؾؿ بؼقي()ـام أهنؿ يشٌفقن أبو بؽر وظؿر وظثامن بػرظقن وهومون وؿورون

مـ ضعـ اإلشامظقؾقي بدءًا مـ افعؼة ادٌؼيـ بوجلـي وأمفوت ادممـغ إػ ؽر ذفؽ مـ 

چ  ڇ  ڇ   ژ : صحوبي رشقل اهلل، ؾفذا ظامد افديـ افؼرر يؼقل ذم تػًر ؿقفف تعوػ

افضحوك وهمالء افتًعي هؿ ظتقؼ وابـ »: ()ژڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 أؾًدوا ، ؾفؿ افذيـ()افضحوك وابـ ظػون وضؾحي وافزبر وشعد وشعقد وابـ ظقف وأبق ظٌقدة

 .()شأرض افؼيعي ومو أصؾحقا وهؿ بويـقا أمر ادممـغ بوفعداوة ؾخنوا افدكقو ومو ربحقا

 

                                   

(. 79ص )وشم٤مج اًمٕم٘م٤مئد ًمٕمكم سمـ اًمقًمٞمد  (30ص)هائر اًمٜمٓم٘م٤مء جلٕمٗمر سمـ ُمٜمّمقر : اٟمٔمر ( )

(. 52 - 49ص )ااُم٤مُم٦م ذم ااؾمالم ًمٕم٤مرف شم٤مُمر  ( )

( 66ص )ااُم٤مُم٦م وىم٤مئؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م عمّمٓمٗمك هم٤مًم٥م  ( )

(. 221ص )إزه٤مر حلًـ اهلٜمدي  ( )

(. 171)زهر اعمٕم٤مين ًمٕمامد اًمديـ اًم٘مرر  ( )

(. 48)ل آي٦م ماًمـ ( )

قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل سمـ اجلراح أسمق قمٌٞمدة اًم٘مرر اًمٗمٝمري أؾمٚمؿ هق وقمثامن سمـ ُمٔمٕمقن وقمٌٞمدة اسمـ احل٤مرث   ()

وقمٌداًمرمحـ سمـ قمقف وأسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد إؾمد ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة ىمٌؾ دظمقل اًمٜمٌل دار إرىمؿ، ُم٤مت ذم 

 (.2/792)وآؾمتٞمٕم٤مب  (3/475)ااص٤مسم٦م . هـ18ـم٤مقمقن قمٛمقاس سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م 

(. 175)زهر اعمٕم٤مين ًمٕمامد اًمديـ اًم٘مرر  ( )



 

 

137 

 

 

 

الباب الجاىي 

يف مصألة اإلمامة  العبُ اليكلية اليت اشتدل بَا املدالفوٌ
 

: وحيتقي ظذ ؾهِغ

  افنبف افَِْٔة افتل اشتدل هبا ادخافٍقن ظذ :الفصل األول 

. أن اإلمامة مْهب إهلل وأهنا تُقن بافْص وافتًٔغ

 افنبف افَِْٔة افتل اشتدل هبا ادخافٍقن  :الفصل الجاىي 

. ظذ ظهّة األئّة



 

 

138 

 

 

 

 

 

الفصل األول 

العبُ اليكلية اليت اشتدل بَا املدالفوٌ 

على أٌ اإلمامة ميصب إهلي وأىَا تهوٌ باليص والتعيني 
 

: وؾٔف مبحثان

.  اآليات افتل اشتدفقا  هبا:املبخح األول

.  األحاديث افتل اشتدفقا هبا:املبخح الجاىي
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المبحث األول 
 اآليات اليت اشتدلوا بَا على أٌ اإلمامة ميصب إهلي 

وأىَا تهوٌ باليص والتعيني 

 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ژ  :ؿال تًاػ - 1

  ().ژوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  

قمغم أن قمٚمٞم٤ًم هق ااُم٤مم سمٕمد - واًمتل يًٛمقهن٤م آي٦م اًمقٓي٦م- هبذه أي٦م ت اًمراومْم٦ماؾمتدل

ُمـ إدًم٦م اًمقاوح٦م قمغم إُم٤مُم٦م »سم٤مًمٜمص، وهذه أي٦م قمٜمدهؿ يمام ىم٤مل اًمٓمقد ط رؾمقل اهلل 

يتقىمػ قمغم »:  ووضمف اؾمتدٓهلؿ هب٤م يمام ي٘مقل احلكم()شأُمػم اعم١مُمٜملم سمٕمد اًمٜمٌل سمال ومّمؾ

:  ُم٘مدُم٤مت

.  ًمٚمحٍم، وذًمؽ ُمٕمٚمقم قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦مش إٟمام» ًمٗمظ :أحدها

 أن اعمراد سم٤مًمقزم هٜم٤م اعمتٍمف، واعمًتحؼ ًمقصػ إومم، وهق ُمٕمٚمقم ُمـ أهؾ :افثإٔة

ومالن وزم اعمرأة عمـ هق أومم سم٤مًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م، ويّمٗمقن اًمٕمّم٦ٌم سم٠مهنؿ أوًمٞم٤مء : اًمٚمٖم٦م طمٞم٨م ي٘م٤مل

. اًمـدم: ٕهنؿ أومم سم٤معمٓم٤مًم٦ٌم

:  إن اعمراد سمذًمؽ هق قمكم ويدل قمٚمٞمف ُمـ وضمقه: افثافثة

. اشمٗم٤مق اعمٗمنيـ قمغم أهن٤م ٟمزًم٧م ومٞمف: أطمده٤م

أهن٤م شمدل قمغم صمٌقت ااُم٤مُم٦م عمـ اضمتٛمٕم٧م ومٞمف صٗم٦م إشمٞم٤من اًمزيم٤مة طملم اًمريمقع ومل : اًمث٤مين

يتّمػ سمذًمؽ همػم قمكم عم٤م شمّمدق سمخ٤ممتف ذم صالشمف طم٤مل اًمريمقع سم٤مامج٤مع  

                                   

( 55)ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م  ( )

( 3/559)شمٗمًػم اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمقد  ( )
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ىمد سمٞمٜم٤م أهن٤م ًمٞم٧ًم قم٤مُم٦م ذم طمؼ اعم١مُمٜملم يم٤موم٦م وإٓ ًمٙم٤من يمؾ واطمد وزم ٟمٗمًف وهق : اًمث٤مًم٨م

 ()شحم٤مل ويمؾ ُمـ ظمّمٝم٤م سمٌٕمض اعم١مُمٜملم ىم٤مل اعمراد هب٤م قمكم

: ردـــال

 ذم شمٗمًػمه٤م اًمراومْم٦مًم٘مد سملم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن هذه أي٦م ٓ شمدل قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف 

: وىمد أسمٓمٚمقا اؾمتدٓهلؿ هب٤م ُمـ أوضمف قمدة ُمٜمٝم٤م

 أن ؾمٞم٤مق أي٤مت ٓ يدل قمغم اعمٕمٜمك اًمذي ذه٥م إًمٞمف اعمخ٤مًمٗمقن وم٢من اعم٘مّمقد سم٤مًمقٓي٦م :أوالً 

هٜم٤م اًمقٓي٦م اًمديٜمٞم٦م ومٝمذه أي٤مت إٟمام ٟمزًم٧م ذم اًمٜمٝمل قمـ ُمقآة اًمٙمٗم٤مر وإُمر سمٛمقآة اعم١مُمٜملم 

ٱ  ٻ  ٻ  ژ : وؾمٞم٤مق اًمٙمالم يدل قمغم ذًمؽ عمـ شمدسمر، وم٘مد ؾمٌؼ هذه أي٦م ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  

 ژچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
وم٤مٔي٤مت شمٜمٝمك قمـ ( )

ُمقآة اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وشمّمػ اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ ُمرض سم٠مهنؿ يقاًمقن اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم 

واعمرشمديـ صمؿ سمٞمٜم٧م صٗم٤مت أهؾ اايامن، وُمـ دم٥م ُمقآهتؿ، وهذا يدل دًٓم٦م واوح٦م قمغم أن 

 اًمقٓي٦م اًمديٜمٞم٦م: ٕن يمٚمٛم٦م ژې  ې  ې  ى  ى  ائ  ژ : اعم٘مّمقد سم٤مًمقٓي٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

وًمٞمٙمؿ ًمٞم٧ًم دًمٞماًل قمغم أن ااُم٤مُم٦م ًمٕمكم سمؾ هل ذم طم٤مضم٦م إمم دًمٞمؾ ئمٝمر أهن٤م ظمرضم٧م قمغم 

                                   

: ، واٟمٔمر شم٠مويؾ اًمراومْم٦م ًممي٦م ورواي٤مهتؿ ذم شمٗمًػمه٤م اعمراضمع اًمت٤مًمٞم٦م(225)أٟمقار اعمٚمٙمقت ًمٚمحكم  ( )

وُمّم٤ٌمح  (259)ويمِمػ اعمراد  (107)، وزسمدة اًمتٗمًػم (6/126)وجمٛمع اًمٌٞم٤من  (3/558)اًمتٌٞم٤من 

(. 10)واارؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد  (179)اهلداي٦م 

( 52-51)اعم٤مئدة  ( )
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 وهلذا ذيمر ()آؾمتٕمامل اًم٘مرآين اًمٕم٤مم وقمغم اعمٗمٝمقم اخل٤مص ًمتٚمؽ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م اعمتت٤مسمٕم٦م

، ذم شمؼمئتف ُمـ وٓي٦م هيقد سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع وطمٚمٗمٝمؿ،  ()اعمٗمنون أهن٤م ٟمزًم٧م ذم قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م

. ()واعم١مُمٜملمط إمم رؾمقل اهلل 

 ٓ ظمالف ذم أن ًمٗمٔم٦م إٟمام شم٘متيض اًمتخّمٞمص وًمٙمـ اعمخ٤مًمٗملم سمٜمقا قمغم هذا قمدم :ثإٔاً 

ضمقاز محؾ ًمٗمٔم٦م اًمقزم قمغم اعمقآة ذم اًمديـ: ٕٟمف ٓ ختّمٞمص ذم هذا اعمٕمٜمك عم١مُمـ دون ُم١مُمـ 

آظمر، وهذا آؾمتدٓل ٓ يًت٘مٞمؿ : وم٤معمقآة خمتّم٦م سم٤معم١مُمٜملم مجٞمٕم٤ًم دون همػمهؿ ممـ دم٥م 

ُمٕم٤مداهتؿ، وًمٞم٧ًم عم١مُمـ دون ُم١مُمـ، سمؾ إن هذا اًمتخّمٞمص ي٘متيض قمٙمس ُم٤م ذهٌقا إًمٞمف، ٕن 

احلٍم يٙمقن ومٞمام  تٛمؾ اقمت٘م٤مد اًمنميم٦م واًمؽمدد واًمٜمزاع، ومل يٙمـ سم٤مامج٤مع وىم٧م ٟمزول هذه 

 ()أي٦م شمردد وٟمزاع ذم ااُم٤مُم٦م ووٓي٦م اًمتٍمف سمؾ يم٤من ذم اًمٜمٍمة واعمح٦ٌم

 إن اًمٗمرق سملم اًمَقٓي٦م سم٤مًمٗمتح واًمِقٓي٦م سم٤مًمٙمن ُمٕمروف، وم٤مًمَقٓي٦م سم٤مًمٗمتح ود :ثافثاً 

 وإُمػم يًٛمك ()هل اًمًٚمٓم٤من وااُم٤مرة: وهل اعمح٦ٌم واًمٜمٍمة، واًمِقٓي٦م سم٤مًمٙمن: اًمٕمدواة

وىمد ؾمٌؼ أن سمٞمٜم٤م أن ؾمٞم٤مق أي٤مت يدل قمغم أهن٤م اًمَقٓي٦م سم٤مًمٗمتح، صمؿ إٟمف . اًمقازم وٓ يًٛمك اًمقزم

: إٟمام يتقمم قمٚمٞمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف واًمذيـ آُمٜمقا، ومل ي٘مؾ: ًمق أراد اًمِقٓي٦م اًمتل هل ااُم٤مرة ًم٘م٤مل

 وم٢مٟمف ٓ ي٘م٤مل عمـ وزم قمٚمٞمٝمؿ واٍل أهنؿ شمقًمقه سمؾ ي٘م٤مل شمقمم شوُمـ يتقمم اهلل ورؾمقًمف واًمذيـ آُمٜمقا»

قمٚمٞمٝمؿ، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ يقصػ سم٠مٟمف يتقمم قمغم قم٤ٌمده أو أٟمف أُمػم قمٚمٞمٝمؿ سمؾ طمتك اًمرؾمقل 

                                   

(. 441)وااُم٤مُم٦م واًمٜمص ًمٗمٞمّمؾ ٟمقر  (7/19)اٟمٔمر ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

ُم٤مت ، سمدري ُمِمٝمقر، قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري اخلزرضمل ـ أسمقاًمقًمٞمد اعمدين ـ أطمد اًمٜم٘م٤ٌمء ( )

(. 3/505)وااص٤مسم٦م ، (3/807)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ34سم٤مًمرُمٚم٦م ؾمٜم٦م 

( 10/424)اٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )

( 68)وُمع اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ًمٚم٤ًمًمقس  (2/330)شمٗمًػم إًمقد : اٟمٔمر ( )

( 740)خمت٤مر اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري : اٟمٔمر ( )
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ٓ ي٘م٤مل إٟمف ُمتقل قمغم اًمٜم٤مس أُم٤م اًمقٓي٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٕمداوة وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يتقمم قم٤ٌمدة ط 

 ().اعم١مُمٜملم

ے  ژ :  إن ًمٗمظ اًمريمقع اعمذيمقر ذم أي٦م يراد سمف اخلْمقع وذًمؽ ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:رابًاً 

 ژۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  
 وم٤معمراد سم٤مًمريمقع اخلْمقع، إذ أن اعمرأة ٓ ()

يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م صالة اجلامقم٦م ويمذًمؽ اًمريمقع ذم هذه أي٦م، وًمذًمؽ ذيمر اهلل قمــز وضمؾ ذم أي٦م 

اًمريمقع ذم طم٤مل اًمزيم٤مة سمٕمد ذيمره اىم٤مُم٦م اًمّمالة ُمع أن اًمريمقع إٟمام يٙمقن ذم اًمّمالة ٓ اًمزيم٤مة 

وُمـ هٜم٤م يتْمح أن اعمراد سم٠مهنؿ ي١مشمقن اًمزيم٤مة وهؿ ظم٤موٕمقن ُمًتًٚمٛمقن هلل، وًمذًمؽ وم٘مد رأى 

يٚمزم ُمٜمف »:  مجٚم٦م طم٤مًمٞم٦م ٕٟمفژۇئ  ۇئ  ژ  :ظمٓم٠م ُمـ فمـ أن ىمقًمف شمٕم٤ممم- رمحف اهلل–اسمـ يمثػم 

أن يٙمقن دومع اًمزيم٤مة ذم طم٤مل اًمريمقع أومْمؾ ُمـ همػمه: ٕٟمف ممدوح وًمٞمس إُمر يمذًمؽ قمٜمد أطمد 

 ُمٕمٜمك  وُمع ذًمؽ وم٢من اعمخ٤مًمٗملم يٍّمون قمغم أهن٤م يمذًمؽ ويًتٌٕمدون محؾ اًمريمقع قمغم()شُمـ اًمٕمٚمامء

اًمريمقع هٜم٤م هق اًمتٓم٠مـم١م اعمخّمقص وإٟمام »: ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مخلْمقع ُمثاًل، ي٘مقل اًمٓمقد

وإذا صم٧ٌم أن احل٘مٞم٘م٦م ذم ... ي٘م٤مل ًمٚمخْمقع ريمقع شمِمٌٞمٝم٤ًم وجم٤مزًا: ٕن ومٞمف ضسم٤ًم ُمـ آٟمخٗم٤مض

 وم٘مد  وهذا ًمٞمس سمّمحٞمح،()شاًمريمقع ُم٤م ذيمرٟم٤مه مل يًع محٚمف قمغم اعمج٤مز ُمـ ذًمؽ ُمـ همػم ضورة

: اؾمتٕمٛمٚم٧م اًمٕمرب اًمريمقع ذم ُمٕمٜمك اخلْمقع طم٘مٞم٘م٦م ٓ جم٤مزًا، ي٘مقل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين

اًمريمقع آٟمحٜم٤مء ومت٤مرة يًتٕمٛمؾ ذم اهلٞمئ٦م اعمخّمقص٦م ذم اًمّمالة يمام هل وشم٤مرة ذم اًمتقاوع »

                                   

( 7/28)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م : اٟمٔمر ( )

. (43)ؾمقرة آل قمٛمران  ( )

 .(2/71)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )

 .(132)اعمٗمّمح ذم إُم٤مُم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم  ( )
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 ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب شمًٛمل ُمـ آُمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ومل يٕمٌد ()شواًمتذًمؾ إُم٤م ذم اًمٕم٤ٌمدة وإُم٤م ذم همػمه٤م

وأُم٤م شم٠مويؾ »:  وي٘مقل اًمٓمؼمي ()ريمع إمم اهلل أي اـمٛم٠من إًمٞمف ظم٤مًمّم٤مً : إوصم٤من رايمٕم٤ًم وي٘مقًمقن

:  اًمِم٤مقمراًمريمقع ومٝمق اخلْمقع هلل سم٤مًمٓم٤مقم٦م، ي٘م٤مل ُمٜمف ريمع ومالن ًمٙمذا ويمذا إذا ظمْمع ًمف، وُمٜمف ىمقل

سمٞمٕم٧م سمٙمن ًمتٞمؿ واؾمتٖم٤مث هب٤م 
 

ُمـ اهلزال أسمقه٤م سمٕمد ُم٤م ريمٕم٤م  
 

 ()شسمٕمد ُم٤م ظمْمع ُمـ ؿمدة اجلٝمد واحل٤مضم٦م: يٕمٜمل

 إن اًمرواي٤مت اًمتل ؾم٤مىمقه٤م ذم ٟمزول أي٤مت ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأٟمف شمّمدق :خامساً 

. سمخ٤ممتف وهق رايمع رواي٤مت سم٤مـمٚم٦م ُمتٜم٤ًم وؾمٜمدًا ٓ شم٘مقم هب٤م طمج٦م وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ

: أُم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمتـ وم٢من هذه اًمرواي٦م فم٤مهرة اًمٌٓمالن عمـ شم٠مُمٚمٝم٤م ٕوضمف قمدة ُمٜمٝم٤م

 إن هذه اًمرواي٦م إن ؾمٚم٧ٌم ااُم٤مُم٦م قمـ أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وم٢مهن٤م يمذًمؽ شمًٚم٥م :أوالً 

ااُم٤مُم٦م قمـ سم٘مٞم٦م إئٛم٦م آصمٜمل قمنم قمٜمد اًمراومْم٦م وم٢مٟمف مل يث٧ٌم أن أطمدًا ُمٜمٝمؿ شمّمدق وهق رايمع، 

إٟمام شمٗمٞمد احلٍم ومٝمل حتٍم ااُم٤مُم٦م ذم ُمـ شمّمدق وهق »وُمـ هٜم٤م ئمٝمر سمٓمالن ىمقل اًمٓمقد سم٠من 

: شمٗمٞمد احلٍم وم٢من ذًمؽ يٕمٜمل أطمد أُمريـش إٟمام»: ٕٟمف إذا يم٤مٟم٧م شرايمع ومل يٜم٘مؾ ذًمؽ إٓ قمـ قمكم

إُم٤م طمٍم اخلالوم٦م ذم قمكم وم٘مط وٟمٗمل إُم٤مُم٦م همػمه، أو أهن٤م حتٍم ااُم٤مُم٦م ومٞمٛمـ ي١مدي اًمزيم٤مة وهق 

: رايمع وهق أقمٔمؿ ُمـ إول ُٕمريـ أل٤م

 .إن يمؾ إٟم٤ًمن يًتٓمٞمع أن ي١مدي اًمزيم٤مة وهق رايمع ومٝمؾ أهٚمٞم٦م إُم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ُم٘مٞمدة هبذا .1

إٟمف مل يث٧ٌم قمـ إئٛم٦م إطمد قمنم اًم٤ٌمىملم أهنؿ شمّمدىمقا أو أدوا اًمزيم٤مة وهؿ رايمٕمقن،  .2

                                   

 .(202)اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ًمألصٗمٝم٤مين  ( )

 .(1/368)أؾم٤مس اًمٌالهم٦م ًمٚمزخمنمي : اٟمٔمر ( )

( 1/257)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )
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 ().وذم ذًمؽ ٟمٗمل اُم٤مُمتٝمؿ

إن صٞمٖم٦م اًمذيـ ي١مشمقن اًمزيم٤مة وهؿ رايمٕمقن صٞمٖم٦م مجع ومٙمٞمػ يّمدق قمغم قمكم : صم٤مٟمٞم٤مً 

إن ذًمؽ ًمٚمتٕمٔمٞمؿ، :  وم٢من ىم٤مًمقا()وًمٗمظ اجلٛمع يٛمتٜمع محٚمف قمغم اًمقاطمد ذم  ًمٖم٦م اًمٕمرب! وطمده؟

ٓ يّمح هٜم٤م إذ أن اهلل ورؾمقًمف ذيمرا ذم أي٦م ُمـ همػم ُم٘م٤مرٟم٦م شمٕمٔمٞمؿ ومٙمٞمػ يذيمر ًمف : ىمٚمٜم٤م

  ().اًمتٕمٔمٞمؿ دوهنام

أن اهلل ٓ يثٜمل قمغم اعمرء إٓ سم٠مُمر حمٛمقد وآٟمِمٖم٤مل قمـ اًمّمالة وآًمتٗم٤مت وٟمزع : ثافثاً 

اخل٤مشمؿ وإقمٓم٤مئف ًمٚم٤ًمئؾ أُمر ٓ  ٛمد وم٤مقمٚمف، وم٢من هذا اًمٕمٛمؾ ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اٟمٍماف اًم٘مٚم٥م قمـ 

اًمّمالة يًتقضم٥م يمثرة احلريم٦م ذم اًمّمالة، وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن اًمراومْم٦م يرون إسمٓم٤مل صالة أهؾ 

اًمًٜم٦م ًمقوٕمٝمؿ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ويٕمدون ذًمؽ قمٛماًل يًتقضم٥م سمٓمالن 

اًمّمالة، صمؿ ٓ يٕمدون آٟمِمٖم٤مل سم٤مًم٤ًمئؾ وآؾمتامع إًمٞمف وااؿم٤مرة إًمٞمف وٟمزع اخل٤مشمؿ وإقمٓم٤مئف ًمف 

 ()طمريم٤مت ُمٌٓمٚم٦م ًمٚمّمالة

 () إٟمف ًمق يم٤من ُمنموقم٤ًم ذم اًمّمالة ًمٙم٤من طم٤مل اًم٘مٞم٤مم أومم ومل خيتص سمف اًمريمقع:رابًاً 

ممـ دم٥م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة وم٢مٟمف يم٤من وم٘مػمًا وزيم٤مة ط  إن قمٚمٞم٤ًم مل يٙمـ قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل :خامساً 

                                   

وصمؿ أسمٍمت احل٘مٞم٘م٦م عمحٛمد  (441)، وااُم٤مُم٦م واًمٜمص ًمٗمٞمّمؾ ٟمقر (7/14)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م : اٟمٔمر ( )

( 174)اخلي 

 جلامقم٦م وىمٞمؾ أىمؾ اجلٛمع صمالصم٦م وإًمٞمف ذه٥م اجلٛمٝمقر وىمٞمؾ شاًمذيـ»وهذا ىمقل سملم ٕن » :ىم٤مل اًمٜمح٤مس ( )

( 1/648)اٟمٔمر اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي ش اصمٜم٤من

( 82)احلج٩م اًم٤ٌمهرة ًمٚمدواين :  اٟمٔمر( )

( 441)وااُم٤مُم٦م واًمٜمص  (83)، واحلج٩م اًم٤ٌمهرة (7/16)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م : اٟمٔمر ( )

( 7/16)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م : اٟمٔمر ( )
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 ().اًمٗمْم٦م إٟمام دم٥م قمغم ُمـ ُمٚمؽ اًمٜمّم٤مب طمقًٓ ومل يٙمـ قمكم ُمـ ه١مٓء

أُم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمًٜمد وم٢من مجٞمع اًمرواي٤مت اًمتل ذيمر ومٞمٝم٤م أن اعم٘مّمقد سم٤مٔي٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

. وأٟمف شمّمدق سمخ٤ممتف وهق رايمع مل يّمح ُمٜمٝم٤م رء

ې  ې  ې  ى  ژ  :اظمتٚمٗمقا ذم اعمٕمٜمل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم»- رمحف اهلل–ي٘مقل ااُم٤مم اًمٓمؼمي 

قمٜمك سمف قمكم سمـ أيب :  وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿژى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  

 صمؿ ذيمر اًمٓمؼمي اًمرواي٤مت اًمتل شم١ميد ُم٤م ذه٥م ()شقمٜمك سمف مجٞمع اعم١مُمٜملم: ـم٤مًم٥م وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

طمدصمٜم٤م هٜم٤مد سمـ اًمني ىم٤مل، طمدصمٜم٤م قمٌدة، قمـ » :إًمٞمف اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من اعمٕمٜمل سمف مجٞمع اعم١مُمٜملم وم٘م٤مل

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ژ ؾم٠مًمتف قمـ هذه أي٦م : قمٌد اعمٚمؽ قمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مل

سمٚمٖمٜم٤م : ىمٚمٜم٤م! اًمذيـ آُمٜمقا: ُمـ اًمذيـ آُمٜمقا؟ ىم٤مل:  ىمٚم٧مژەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  

. ()شقمكم ُمـ اًمذيـ آُمٜمقا: ىم٤مل! أهن٤م ٟمزًم٧م ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

: صمؿ ؾم٤مق اًمٓمؼمي اًمرواي٤مت اًمتل شمذيمر أهن٤م ٟمزًم٧م ذم قمكم وإًمٞمؽ سمٞم٤مهن٤م

صدوق ؿمٞمٕمل ذم طمٗمٔمف » ذم ؾمٜمده٤م أمحد سمـ ُمٗمْمؾ ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر :افرواية األوػ 

 ويمذا ومٞمف اًمًدي () يمام أن ذم ؾمٜمده٤م أؾم٤ٌمط سمـ ٟمٍم وهق صدوق يمثػم اخلٓم٠م يٖمرب()شرء

 ()شصدوق هيؿ ورُمل سم٤مًمتِمٞمع»: ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ

                                   

( 83)احلج٩م اًم٤ٌمهرة : اٟمٔمر ( )

 (.10/425)شمٗمًػم اًمٓمؼمي   ()

 (.10/425 )اعمّمدر ٟمٗمًف(  )

( 110)اًمت٘مري٥م  ( )

 (.323 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()

 (.467 )صدر ٟمٗمًفامل  ()
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وٕمٗمف أمحد واسمـ ُمٕملم : ذم ؾمٜمده٤م أيقب سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمقيد اًمرُمكم: اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

، وومٞمف يمذًمؽ قمت٦ٌم سمـ أيب احلٙمؿ اهلٛمداين، أسمق (ش)صدوق خيٓمئ»: وهمػمأل٤م وىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر

 ()اًمٕم٤ٌمس إزدي وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم، ويم٤من أمحد يقهٜمف ىمٚمٞمالً 

 () ذم ؾمٜمده٤م هم٤مًم٥م سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٕم٘مٞمكم وهق ُمٜمٙمر احلدي٨م ُمؽموك:افرواية افثافثة

 سمٕمض اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م اًمتل شمدل قمغم أهن٤م ذم ()يمام أورد اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه

. اعم١مُمٜملم قم٤مُم٦م صمؿ ذيمر روايتلم شمٌلم أن أي٦م ٟمزًم٧م ذم قمكم

. ذم ؾمٜمده٤م أيقب سمـ ؾمقيد، وقمت٦ٌم سمـ أيب طمٙمٞمؿ، وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من طم٤مهلام: اًمرواي٦م إومم

صدوق رُمل »ذم ؾمٜمده٤م ُمقؾمك سمـ ىمٞمس احليُمل وهق يمام ذيمر اسمـ طمجر : اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

وىمد أورد اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل شمدل قمغم أن أي٦م ٟمزًم٧م ذم قمكم ( ش)سم٤مًمتِمٞمع

وًمٞمس يّمح رء ُمٜمٝم٤م »: صمؿ قم٘م٥م قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقًمف.    سمـ أيب ـم٤مًم٥م وشمٙمٚمؿ قمغم أؾم٤مٟمٞمد هم٤مًمٌٝم٤م

 رواي٤مت ٕصمر () وىمد ذيمر اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر()شسم٤مًمٙمٚمٞم٦م ًمْمٕمػ أؾم٤مٟمٞمده٤م وضمٝم٤مًم٦م رضم٤مهل٤م 

ٕصمر قمكم وشمّمدىمف سم٤مخل٤مشمؿ وهق رايمع، وأيمثر رواي٤مشمف ذيمره٤م اًمٓمؼمي واسمـ يمثػم وىمد ؾمٌؼ 

 وهذه احلدي٨م قمٜمٝم٤م، إٓ أن هٜم٤مك رواي٦م قمزاه٤م إمم اًمٓمؼماين ذم إوؾمط قمـ قمامر سمـ ي٤مه 

ٓ يروى هذا احلدي٨م قمـ قمامر سمـ ي٤مه إٓ هبذا ااؾمٜم٤مد شمٗمرد سمف »اًمرواي٦م ىم٤مل ومٞمٝم٤م اًمٓمؼماين 

                                   

( 620)اًمت٘مري٥م  ( )

( 4/62)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م : اٟمٔمر ( )

(. 3/331)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر ( )

( 4/1162)شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ( )

( 7052)اًمت٘مري٥م  ( )

( 2/74)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )

( 3/104)اًمدر اعمٜمثقر  ( )
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اسمـ : يمذسمف أسمق طم٤مشمؿ و ٞمك وىم٤مل»:  وظم٤مًمد سمـ يزيد اًمٕمٛمري ىم٤مل ومٞمف اًمذهٌل()شظم٤مًمد سمـ يزيد

 وهذه اًمرواي٦م ذيمره٤م أيْم٤ًم اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ()»طم٤ٌمن يروي اعمقوققم٤مت قمـ إصم٤ٌمت

. ()شرواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وومٞمف ُمـ مل أقمرومٝمؿ»: وىم٤مل ومٞمٝم٤م

ن يوُمـ هٜم٤م يتْمح أٟمف مل شمّمح رواي٦م واطمدة ذم شمّمدق قمكم وهق رايمع، أُم٤م إيراد اعمٗمن

هلذه أصم٤مر وم٢من هذا ٓ يٕمٜمل صحتٝم٤م وًمٙمٜمٝمؿ يمٕم٤مدهتؿ يذيمرون مجٞمع ُم٤م يروى ذم شمٗمًػم أي٤مت 

وىمد ذيمروا سمج٤مٟم٥م هذه اًمرواي٤مت اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م اًمتل شمدل قمغم أن أي٦م قم٤مُم٦م ذم اًمذيـ 

 .آُمٜمقا وقمكم ُمـ اًمذيـ آُمٜمقا

 ژ ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئژ : ؿقفف تًاػ-2

 هبذه أي٦م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وإئٛم٦م ُمـ سمٕمده، وىمد أورده٤م اًمراومْم٦ميًتدل 

: ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًم٤ًمسمٕم٦م»: احلكم ذم يمت٤مسمف هن٩م احلؼ ُمًتدًٓ هب٤م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل

، ووم٤مـمٛم٦م، واحلًـ،  ؾم٠مًمف سمحؼ حمٛمد وقمكم:  ىم٤ملژ ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئژ

. ()شواحلًلم إٓ شم٧ٌم قمكّم، ومت٤مب قمٚمٞمف

قمـ اًمٙمٚمامت ط ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل»: ()وي٘مقل حمٛمد طمًـ اعمٔمٗمر

ؾم٠مًمف سمحؼ حمٛمد وقمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم إٓ : اًمتل شمٚم٘م٤مه٤م آدم ُمـ رسمف ومت٤مب قمٚمٞمف، ىم٤مل

                                   

( 7/129)اعمٕمجؿ إوؾمط  ( )

(. 1/646)ُمٞمزان آقمتدال  ( )

(( ) 7/17 )

 (.179)هن٩م احلؼ   ()

ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم »حمٛمد سمـ طمًـ سمـ حمٛمد ُمـ آل ُمٔمٗمر وم٘مٞمف إُم٤مُمل ٟمجٗمل ُمـ يمتٌف اعمٓمٌققم٦م  ( )

(. 6/95)إقمالم . هـ1375شمقذم ؾمٜم٦م . وهمػمأل٤مش دٓئؾ اًمّمدق»وش وإُم٤مُمتف
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وأُم٤م دًٓم٦م هذه أي٦م ُمع شمٗمًػمه٤م »:  صمؿ يٌلم وضمف دًٓم٦م أي٦م سم٘مقًمف()»شم٧ٌم قمكّم ومت٤مب قمٚمٞمف

هبذه إظم٤ٌمر قمغم إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم وم٠مووح ُمـ أن حتت٤مج إمم سمٞم٤من: ٕن شمقؾمؾ 

ؿمٞمخ اًمٜمٌٞملم سمٛمحٛمد وآًمف سمتٕمٚمٞمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وهؿ ذم آظمر اًمزُم٤من وااقمراض قمـ أقم٤مفمؿ 

اعمرؾمٚملم وهق أىمرب إًمٞمف زُم٤مٟم٤ًم ٕدل دًمٞمؾ قمغم ومْمٚمٝمؿ قمغم مجٞمع اًمٕم٤معملم، وقمغم قمّمٛمتٝمؿ ُمـ 

 ()شومال سمد ُمـ أن شمٜمحٍم ظمالوم٦م اًمرؾمقل سمآًمف ًمٗمْمٚمٝمؿ .. يمؾ زًمؾ

: ردـــال

إن شمٗمًػم أي٦م سمام ذهٌقا إًمٞمف ٓ يّمح: ٕن أئٛم٦م اًمتٗمًػم اعمٕمتؼميـ سمٞمٜمقا اعم٘مّمقد هبذه 

اًمٙمٚمامت ومل يذيمروا هذه اًمرواي٦م، وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم أقمٞم٤من اًمٙمٚمامت اًمتل شمٚم٘م٤مه٤م آدم 

 وىمد ذيمر ااُم٤مم اًمٓمؼمي أىمقال إئٛم٦م ذم ذًمؽ ومل يقرد هذه اًمرواي٦م اًمتل ذيمره٤م ()ُمـ رسمف

وهذه إىمقال اًمتل طمٙمٞمٜم٤مه٤م قمٛمـ طمٙمٞمٜم٤مه٤م قمٜمف، »: اعمخ٤مًمٗمقن، صمؿ ىم٤مل سمٕمد إيراده أىمقال إئٛم٦م

وإن يم٤مٟم٧م خمتٚمٗم٦م إًمٗم٤مظ وم٢من ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمت٘م٤مرسم٦م ذم أن اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ًم٘مك آدم يمٚمامت ومٚمت٘م٤مهـ آدم 

ُمـ رسمف وم٘مٌٚمٝمـ وقمٛمؾ هبـ، وشم٤مب سم٘مٞمٚمف وقمٛمٚمف هبـ إمم اهلل ُمـ ظمٓمٞمئتف، ُمٕمؽموم٤ًم سمذٟمٌف، ُمتٜمّماًل 

إمم رسمف ُمـ ظمٓمٞمئتف، ٟم٤مدُم٤ًم قمغم ُم٤م ؾمٚمػ ُمٜمف ُمـ ظمالف أُمره، ومت٤مب اهلل قمٚمٞمف سم٘مٌقًمف اًمٙمٚمامت 

اًمتل شمٚم٘م٤مهـ ُمٜمف، وٟمدُمف قمغم ؾم٤مًمػ اًمذٟم٥م ُمٜمف واًمذي يدل قمٚمٞمف يمت٤مب اهلل، أن اًمٙمٚمامت اًمتل 

شمٚم٘م٤مه٤م آدم ُمـ رسمف، هـ اًمٙمٚمامت اًمتل أظمؼم اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل ُمتٜمّماًل سم٘مٞمٚمٝم٤م إمم رسمف، ُمٕمؽموم٤ًم سمذٟمٌف، 

. ()ش() ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ ژ : وهق ىمقًمف

                                   

 (.2/88)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()

 (.2/89)اعمّمدر ٟمٗمًف   ()

 (.1/542)شمٗمن اًمٓمؼمي : اٟمٔمر  ()

 (.23)ؾمقرة إقمراف   ()
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وأُم٤م احلدي٨م اًمذي اؾمتِمٝمدوا سمف وم٘مد أورده اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر قمـ اسمـ قم٤ٌمس ومل 

 واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت ()يذيمر ًمف ؾمٜمدًا يمام أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم إومراد يمام ذم اًممًمئ

شمٗمرد سمف قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م قمـ أسمٞمف أيب اعم٘مدام ومل يروه قمٜمف همػم طمًلم : ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل»: وىم٤مل

يروي : قمٛمر سمـ صم٤مسم٧م ًمٞمس سمث٘م٦م وٓ ُم٠مُمقن، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: إؿم٘مر، ىم٤مل  ٞمك اسمـ ُمٕملم

.  ()شاعمقوققم٤مت قمـ إصم٤ٌمت

ُمٜمٙمر احلدي٨م، : يمذاب، وىم٤مل أسمق زرقم٦م: يمام أن ذم اًمًٜمد طمًلم إؿم٘مر ىم٤مل أسمق ُمٕمٛمر

 ().هم٤مل ؿمت٤مم ًمٚمخػمة: وىم٤مل اجلقزضم٤مين

وُمتـ احلدي٨م يدل قمغم سمٓمالٟمف، وم٢من يمؾ ُمـ هق أدٟمك ُمـ آدم إذا أذٟم٥م وشم٤مب إمم اهلل شم٤مب 

 ().قمٚمٞمف وإن مل ي٘مًؿ قمٚمٞمف سم٠مطمد ومٙمٞمػ  ت٤مج آدم ذم شمقسمتف إمم ُم٤م ٓ  ت٤مج إًمٞمف أطمد ُمـ اعمذٟمٌلم

يمام أن ااىم٤ًمم قمغم اهلل سم٤معمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء أُمر مل يرد سمف يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م سمؾ ىمد ٟمص اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف 

  ().ٓ جيقز أن ي٘مًؿ قمغم اهلل سمٛمخٚمقق

ًمٞم٧ًم ُمـ »يمام أن هذا احلدي٨م أدظمؾ وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمٕمٝمؿ وهذا يدل قمغم أهن٤م 

ظمّم٤مئص إئٛم٦م: وم٢مهن٤م ىمد صمٌت٧م ًمٗم٤مـمٛم٦م وظمّم٤مئص إئٛم٦م ٓ شمث٧ٌم ًمٚمٜم٤ًمء، وُم٤م مل يٙمـ ُمـ 

ظمّم٤مئّمٝمؿ مل يًتٚمزم ااُم٤مُم٦م، وم٢من دًمٞمؾ ااُم٤مُم٦م ٓ سمد أن يٙمقن ُمٚمزوُم٤م هل٤م، يٚمزم ُمـ وضمقده 

اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م، ومٚمق يم٤من هذا دًمٞماًل قمغم ااُم٤مُم٦م ًمٙم٤من ُمـ يتّمػ سمف يًتح٘مٝم٤م واعمرأة ٓ شمٙمقن إُم٤مُم٤ًم 

                                   

 (.1/546)شمٗمًػم اًمٓمؼمي   ()

((  )1/404.) 

 (.785)رىمؿ  (2/231(  ))

 (.1/531)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.7/131)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م : اٟمٔمر  ()

 (.7/132)اعمّمدر ٟمٗمًف : اٟمٔمر  ()
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 ()شسم٤مًمٜمص واامج٤مع

: آية  ادقدة-3

  قمغم إُم٤مُم٦م ()ژ ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ :  سم٘مقًمف شمٕم٤ممماًمراومْم٦ميًتدل 

ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ژ : عم٤م ٟمزل: قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل»: قمكم ووضمقب ـم٤مقمتف، ي٘مقل احلكم

قمكم، : ي٤م رؾمقل اهلل، ُمـ ىمراسمتؽ اًمذيـ وضم٧ٌم قمٚمٞمٜم٤م ُمقدهتؿ؟ ىم٤مل:  ىم٤مًمقاژ ٺ  ٿ  ٿ

 ().شووم٤مـمٛم٦م، واحلًـ، واحلًلم ووضمقب اعمقدة يًتٚمزم اًمٓم٤مقم٦م

: وجف االشتدالل

واعمقدة ٓ شمٙمقن إٓ سم٤مًمٓم٤مقم٦م وقمدم ط ىم٤مًمقا سم٠من هذه أي٦م شمقضم٥م اعمقدة ًم٘مراسم٦م رؾمقل اهلل 

اعمخ٤مًمٗم٦م وهق ُمٕمٜمك ااُم٤مُم٦م ومٚمٞمس سمّم٤مدق ُمـ يدقمل ُمقدة أهؾ اًمٌٞم٧م وحمٌتٝمؿ صمؿ ٓ ي٘مر هلؿ 

. سم٤ماُم٤مُم٦م

ٓ يٕمٜمل اًمٕمقاـمػ وإٟمام يٕمٜمل أن ه١مٓء هؿ اًم٘مدوة اًمذيـ »: وم٤معم٘مّمقد سم٤معمقدة ذم أي٦م

ارشمْم٤مهؿ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمديٜمف وومرض ُمقدهتؿ وًمٞمس ُمٕمٜمك اعمقدة احل٥م اعمجرد وإٟمام ُمٕمٜم٤مه٤م 

 وهلذا قم٤مسمقا ُمـ مل ي٘مر هلؿ سم٤ماُم٤مُم٦م واهتٛمقه سم٠مٟمف ()شاًمٕمٛمؾ ذم وقء ؾمٜمتٝمؿ وقمغم ًمٓمػ ؿم٤ميمٚمتٝمؿ

ًمقٓ إٟمٙم٤مريمؿ ومْمٚمٝمؿ ُم٤م ضمحدشمؿ ُم٤م ىم٤مًمف »: سم٠مٟمف ضمحد طمؼ أهؾ اًمٌٞم٧م، ي٘مقل زيـ اًمديـ اًمٕم٤مُمكم

 أُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مًم٘مرسمك اعمذيمقريـ ذم أي٦م قمٜمدهؿ ومٝمؿ قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ ()شاهلل ورؾمقًمف ومٞمٝمؿ

                                   

 (.7/132)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ()

 (.33)ؾمقرة اًمِمقرى آي٦م رىمؿ   ()

 (.175ص )هن٩م احلؼ   ()

( 3/9)ااُم٤مُم٦م ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ًمٚمًاموي  ( )

( 1/189)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمزيـ اًمديـ اًمٕم٤مُمكم  ( )
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واحلًـ واحلًلم ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم ويًتدًمقن قمغم ذًمؽ سمام روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل 

 ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل وُمـ ژ ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ عم٤م ٟمزًم٧م »: قمٜمٝمام أٟمف ىم٤مل

  ()شىمراسمتؽ ه١مٓء اًمذيـ وضم٧ٌم قمٚمٞمٜم٤م ُمقدهتؿ؟ ىم٤مل قمكم ووم٤مـمٛم٦م واسمٜم٤مأل٤م

رد ـــال

:  ٓ يًت٘مٞمؿ وٓيّمح ُمـ وضمقه قمدة هبذه أي٦م قمغم إُم٤مُم٦م قمكماًمراومْم٦مإن اؾمتدٓل 

إن شمٗمًػمهؿ ًممي٦م سم٠من اعم٘مّمقد هب٤م ُمقدة ذوي اًم٘مرسمك وطمٍمهؿ ذم قمكم ووم٤مـمٛم٦م : أوًٓ 

واحلًـ واحلًلم يًتٜمد إمم راوي٤مت ُمقوققم٦م ٓ شمّمح سمؾ إهن٤م خت٤مًمػ ُم٤م صم٧ٌم وصح ذم شمٗمًػم 

وىمد ط  هذه أي٦م ومحدي٨م اسمـ قم٤ٌمس اًمذي اؾمتِمٝمدوا سمف طمدي٨م ٓ يّمح قمـ رؾمقل اهلل

 ُمـ ـمريؼ طمًلم إؿم٘مر، () واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم()أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه

اهتٛمف اسمـ قمدي ووٕمٗمف »:  وىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل()شومٞمف ٟمٔمر»: وطمًلم إؿم٘مر ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري 

 يمام أن ذم ؾمٜمد هذه اًمرواي٦م ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع إؾمدي وىمد ىم٤مل ومٞمف ()شآظمرون وهق راوميض

حمٚم٦م اًمّمدق : صدوق ذم ٟمٗمًف، ؾمٞمئ احلٗمظ يم٤من ؿمٕم٦ٌم يثٜمل قمٚمٞمف، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ»: اًمذهٌل

مل شمريمقا طمديثف؟ : ٓ يٙمت٥م طمديثف وىمٞمؾ ٕمحد: وٕمٞمػ وىم٤مل ُمرة: وًمٞمس سم٘مقي، وىم٤مل  ٞمك

ىم٤مل يم٤من يتِمٞمع ويم٤من يمثػم اخلٓم٠م وًمف أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة ويم٤من ويمٞمع وقمكم سمـ اعمديٜمل يْمٕمٗم٤مٟمف، 

                                   

وشمٗمًػم  (144)وشمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم  (152)اٟمٔمر اؾمتدٓهلؿ هبذه أي٦م ذم ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم  ( )

( 63)وآظمتّم٤مص ًمٚمٛمٗمٞمد  (1/188)واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض  (4/373)اًمّم٤مذم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين 

( 6/778)وسمح٤مر إٟمقار ًمٚمٛمجٚمز 

( 10/3277)شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ( )

( 12259، 2641)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين ح ( )

( 2/385)اًمت٤مريخ  ( )

( 1/261)اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء  ( )
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 يمام أن ذم اًمًٜمد إقمٛمش وهق ُمدًمس ()شوٕمٞمػ: ُمؽموك، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ومٞمف ُمٌٝمؿ ٓ »: أيب طم٤مشمؿاسمـ وىمد قمٜمٕمـ، ي٘مقل اسمـ يمثػم سمٕمد ذيمره ًمرواي٦م 

 صمؿ إن هذه ()شيٕمرف قمـ ؿمٞمخ ؿمٞمٕمل حمؽمق وهق طمًلم إؿم٘مر، وٓ ي٘مٌؾ ظمؼمه ذم هذا اعمحؾ

اًمرواي٦م شمٜم٤مىمض اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م ذم شمٗمًػم هذه أي٦م وهل ىمد وردت يمذًمؽ قمـ اسمـ 

 : وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمژ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ:   قمـ ىمقًمفقم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام وم٘مد ؾمئؾ

مل يٙمـ سمٓمـ ُمـ ىمريش إٓ يم٤من ًمف ط  قمجٚم٧م إن اًمٜمٌل» : وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمسشط ىمرسمك آل حمٛمد»

 ()شإٓ أن شمّمٚمقا ُم٤م سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ ُمـ اًم٘مراسم٦م: ومٞمٝمؿ ىمراسم٦م وم٘م٤مل

إن اًمتٗمًػم اًمّمحٞمح ًممي٦م هق ُم٤م ومنه٤م سمف شمرمج٤من اًم٘مرآن ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ : صم٤مٟمٞم٤مً 

وأومم إىمقال ذم ذًمؽ »: وىمدهد اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ُم٤م ورد ذم أي٦م ُمـ أىمقال صمؿ ىم٤مل

سم٤مًمّمقاب وأؿمٌٝمٝم٤م سمٔم٤مهر اًمتٜمزيؾ ىمقل ُمـ ىم٤مل ُمٕمٜم٤مه ىمؾ ٔ أؾم٠مًمٙمؿ قمٚمٞمف أضمرًا ي٤م ُمٕمنم ىمريش 

: واحلؼ»:  وي٘مقل اسمـ يمثػم ()شإٓ أن شمقدوين ذم ىمراسمتل ُمٜمٙمؿ وشمّمٚمقا اًمرطمؿ اًمتل سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ

شمٗمًػم هذه أي٦م سمام ومنه٤م سمف طمؼم إُم٦م وشمرمج٤من اًم٘مرآن قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام يمام 

  ()شرواه اًمٌخ٤مري قمٜمف

 صمؿ إن هذه أي٦م ُمٙمٞم٦م ٟمزًم٧م ىمٌؾ وٓدة احلًـ واحلًلم سمؾ ىمٌؾ زواج وم٤مـمٛم٦م سمٕمكم

وذيمر ٟمزول أي٦م ذم اعمديٜم٦م سمٕمٞمد وم٢مهن٤م ُمٙمٞم٦م ومل يٙمـ إذا ذاك ًمٗم٤مـمٛم٦م ريض اهلل »ي٘مقل اسمـ يمثػم 

                                   

( 3/393)ُمٞمزان آقمتدال  ()

( 4/122)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )

( 4541: )احلدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

( 25/26)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )

( 4/112)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )
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  ()ش إٓ سمٕمد سمدر ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرةقمٜمٝم٤م أوٓد سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وم٢مهن٤م مل شمتزوج سمٕمكم

ؾم٠مل اًمٜم٤مس ط ٓ ي٠ًمل أضمرًا قمغم دقمقشمف ومٙمٞمػ يّدقمقن أن اًمرؾمقل ط إن اًمٜمٌل : صم٤مًمث٤مً 

أضمرًا قمغم دقمقشمف وهل ُمقدة ىمراسمتف وحمٌتٝمؿ، إن مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ مل ي٠ًمًمقا أىمقاُمٝمؿ أضمرًا 

حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  ژ : ٟمٔمػم دقمقهتؿ ومٝمذا ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل ًم٘مقُمف

 ژجث  مث  
حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ژ :  وهذا هقد قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل ًم٘مقُمف()

 ژىت  يت  جث  
حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  ژ :  وهذا ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل ًم٘مقُمف()

حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  ژ  وهذا ًمقط قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل ًم٘مقُمف () ژمت  ىت  يت  جث

 ژمت  ىت  يت  جث  
حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  ژ :  وهذا ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل ًم٘مقُمف()

 ژخت  مت  ىت  يت  جث 
ط  ومٙمٞمػ يٓمٞم٥م هلؿ أن يٜمًٌقا ذًمؽ إمم ظم٤مشمؿ اعمرؾمٚملم حمٛمد()

ی  ی  ژ :  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف() ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ  ژ : واهلل ىمد ىم٤مل ًمف

 أُم٤م آؾمتثٜم٤مء هٜم٤م ومٝمق ُمٜم٘مٓمع يمام ذم ىمقًمف ()ژ جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب     ىب  يب

                                   

( 4/122 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

( 109)ؾمقرة اًمِمٕمراء آي٦م  ( )

( 127)ؾمقرة اًمِمٕمراء آي٦م  ( )

( 145)ؾمقرة اًمِمٕمراء آي٦م  ( )

( 164)ؾمقرة اًمِمٕمراء آي٦م  ( )

( 180)ؾمقرة اًمِمٕمراء آي٦م  ( )

( 86)ؾمقرة ص آي٦م  ( )

( 47)ؾمقرة ؾم٠ٌم آي٦م  ( )
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  () ژپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ژ : شمٕم٤ممم

ومل ي٘مؾ إٓ اعمقدة ًمٚم٘مرسمك، وٓ  ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ : إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مل: راسمٕم٤مً 

. اعمقدة ًمذي اًم٘مرسمك وهذا يٕمٜمل أن اعم٘مّمقد إٓ ُمقديت ذم ىمراسمتل ُمٜمٙمؿ

ي٘مقل اسمـ ضمرير سمٕمد أن رضمح أن اًمتٗمًػم اًمّمحٞمح ًممي٦م هق أن ُمٕمٜم٤مه٤م ىمؾ ٔ أؾم٠مًمٙمؿ قمٚمٞمف 

أضمرًا ي٤م ُمٕمنم ىمريش إٓ أن شمقدوين ذم ىمراسمتل ُمٜمٙمؿ وشمّمٚمقا اًمرطمؿ اًمتل سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ صمؿ قمٚمؾ 

ٺ  ژ  ذم ىمقًمف ژ ٿ ژوإٟمام ىمٚم٧م هذا اًمت٠مويؾ أومم سمت٠مويؾ أي٦م ًمدظمقل »: اظمتٞم٤مر هذا سم٘مقًمف

إٓ أن شمقدوا ىمراسمتل أو شم٘مرسمقا إمم :  وًمق يم٤من ُمٕمٜمك ذًمؽ قمغم ُم٤م ىم٤مًمف ُمـ ىم٤ملژ ٺ  ٿ  ٿ

 ذم اًمٙمالم ذم هذا اعمقوع وضمف ُمٕمروف وًمٙم٤من اًمتٜمزيؾ إٓ ُمقدة ژ  ٿژاهلل مل يٙمـ ًمدظمقل 

أو إٓ اعمقدة سم٤مًم٘مرسمك أو ذا اًم٘مرسمك إن قمٜمك سمف ط اًم٘مرسمك إن قمٜمك سمف إُمر سمٛمقدة ىمراسم٦م رؾمقل اهلل 

 ذم اًمٙمالم أووح اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمٕمٜم٤مه إٓ ُمقديت ذم ژ  ٿ ژاًمتقدد واًمت٘مرب، وذم دظمقل

إٟمف ىم٤مل ٓ أؾم٠مًمٙمؿ قمٚمٞمف أضمرًا إٓ اعمقدة ذم اًم٘مرسمك » وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ()شىمراسمتل ُمٜمٙمؿ

اعمقدة : ومل ي٘مؾ إٓ اعمقدة ًمٚم٘مرسمك وٓ اعمقدة ًمذوي اًم٘مرسمك، ومٚمق أراد اعمقدة ًمذوي اًم٘مرسمك ًم٘م٤مل

 ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ : ًمذوي اًم٘مرسمك يمام ىم٤مل
() 

. () ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   ژ  وىم٤مل ()

 وحمٌتف هق وأهؾ سمٞمتف وًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٕمٜمل إٟمٜم٤م ٟم٘مقل سمقضمقب ُمقآة قمكم: ظم٤مُم٤ًمً 

                                   

( 57)ؾمقرة اًمٗمرىم٤من آي٦م  ( )

( 25/26)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )

( 41)ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م  ( )

( 7)ؾمقرة احلنم آي٦م  ( )
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أن يٙمقن مجٞمع اًمٕمٚمقيلم واضم٥م » ٕٟمٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م سمذًمؽ ًمزُمٜم٤م سمذًمؽ ()وضمقب أن يٙمقٟمقا أئٛم٦م

وأيْم٤ًم يٚمزم أن شمٙمقن ؾمٞمدشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م إُم٤مُم٦م هبذا اًمدًمٞمؾ وهق ظمالف ... ااـم٤مقم٦م

واًمًٌٓملم إُم٤مُملم ط اامج٤مع، وأيْم٤ًم يٚمزم أن يٙمقن يمؾ ُمـ ه١مٓء إرسمٕم٦م إُم٤مُم٤ًم ذم قمٝمد اًمٜمٌل

 ()شذم زُمـ ظمالوم٦م إُمػم وهق سم٤مـمؾ سم٤مٓشمٗم٤مق

 ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ : ؿقفف تًاػ-4

 هبذه أي٦م قمغم اًم٘مقل سم٢مُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وىمد أورده٤م احلكم ذم يمت٤مسمف اًمراومْم٦ميًتدل 

ڻ   ژ: اخل٤مُم٦ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم»:  وم٘م٤ملهن٩م احلؼ ُمًتدًٓ هب٤م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 ()ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

روى احل٤ميمؿ ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ ذم اعمًتدرك وصححف هق »: ي٘مقل حمٛمد طمًـ اعمٔمٗمر

صمؿ ٟم٤مم ط ذى قمكم ٟمٗمًف وًمٌس صمقب اًمٜمٌل »: واًمذهٌل قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمـ طمدي٨م ىم٤مل ومٞمف

 لأو»:  وُمثٚمف ذم ُمًٜمد أمحد وروى احل٤ميمؿ سمٕمد احلدي٨م اعمذيمقر قمـ قمكم سمـ احلًلم ىم٤ملشُمٙم٤مٟمف

 ()شُمـ ذى ٟمٗمًف اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

وأُم٤م دًٓمتٝم٤م قمغم »:  سم٘مقًمفويٌلم حمٛمد طمًـ اعمٔمٗمر وضمف دًٓم٦م أي٦م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم ومألن ٟمزوهل٤م ومٞمف يم٤مؿمػ قمـ أومْمٚمٞمتف واُمتٞم٤مزه سم٤معمٕمروم٦م وااظمالص ٕن يمثػمًا 

وٟمنم اًمدقمقة ومل يٜم٤مًمقا ُم٤م ط ُمـ اعمًٚمٛملم همػمه ىمد سمذًمقا أٟمٗمًٝمؿ ذم اجلٝم٤مد وطمٗمظ اًمرؾمقل 

ٟم٤مًمف أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ ؿمٝم٤مدة اهلل ًمف سم٠مٟمف ذى ٟمٗمًف اسمتٖم٤مء ُمرو٤مشمف طمتك سم٤مهك سمف 

                                   

( 220)واحلج٩م اًم٤ٌمهرة ًمٚمدواين  (6/39)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

( 154)خمتٍم اًمتحٗم٦م  ( )

 (.176)هن٩م احلؼ : اٟمٔمر  ()

 (.2/81)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()
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ُمـ ُمثٚمؽ اًمدال قمغم قمدم اعمامصمؾ ًمف : ؾم٤مدة ُمالئٙمتف وذيمره سم٤مٕظمقة ًمًٞمد أٟمٌٞم٤مئف وىم٤مل ًمف ضمؼميؾ

 ()شوإومْمؾ هق ااُم٤مم

: ردـــال

: إن اؾمتِمٝم٤مد اًمراومْم٦م هبذه أي٦م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف ٓ يّمح ُمـ أوضمف قمدة

. ـ إن إطم٤مدي٨م اًمتل ومنوا هب٤م أي٦م مل شمث٧ٌم وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ1

. شأول مـ ذى ٍٕسف ابتٌاء رضقان اهلل ظع بـ أيب ضافب »: طمدي٨م

 وؾمٙم٧م قمٚمٞمف احل٤ميمؿ واًمذهٌل وذم ؾمٜمده  ٞمك سمـ قمٌد ()أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

 ()شؿمٞمٕمل سمٖمٞمض»:  ىم٤مل اًمذهٌل قمٜمف()احلٛمٞمد احلامين، وهق ُمتٝمؿ سمنىم٦م احلدي٨م

صدوق شمٖمػم عم٤م يمؼم وأدظمؾ قمٚمٞمف اسمٜمف ُم٤م ًمٞمس : ويمذا ذم ؾمٜمده ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع ىم٤مل احل٤مومظ

 ()شُمـ طمديثف ومحدث سمف

أظمرضمف ااُم٤مم أمحد ذم ش ذى ظع ٍٕسف وفبس ثقب افْبل ثؿ ٕام مُإف»: وضم٤مء سمٚمٗمظ

 وهق ُمـ رواي٦م ()وواوم٘مف اًمذهٌلش صحٞمح ااؾمٜم٤مد»:  واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل()اعمًٜمد

: ومٞمف ٟمٔمر، وىم٤مل أمحد روى طمديث٤ًم ُمٜمٙمرًا، وىم٤مل اجلقزضم٤مين: ىم٤مل اًمٌخ٤مري»: أسمق سمٚم٩م ىم٤مل اًمذهٌل

                                   

 (.2/82)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()

((  )3/5.) 

 (.7641)ىم٤مًمف احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م   ()

 (.4/392)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.4608)اًمت٘مري٥م   ()

 (.3062)ح(  )

((  )3/5.) 
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. ()شهمػم صم٘م٦م

. ()شواحلدي٨م ُمٜمٙمر»وًمذا ىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل قمـ احلدي٨م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ااطمٞم٤مء 

. وقمغم هذا وم٢من احلدي٨م ٓ يّمح

 ومٞمٛمـ ٟمزًم٧م هذه أي٦م ومل يذيمر أطمد ُمٜمٝمؿ أهن٤م ٟمزًم٧م ذم قمكم سمـ  اظمتٚمٗمقانياعمٗمنـ إن 2

اظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ومٞمٛمـ ٟمزًم٧م هذه أي٦م ومٞمف وُمـ قمٜمك هب٤م وم٘م٤مل »: أيب ـم٤مًم٥م، ي٘مقل اًمٓمؼمي

 صمؿ أورد أصمرًا ()شٟمزًم٧م ذم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وقمٜمك هب٤م اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل: سمٕمْمٝمؿ

سمؾ قمٜمك : وىم٤مل آظمرون»: قمـ قمٙمرُم٦م أهن٤م ٟمزًم٧م ذم صٝمٞم٥م سمـ ؾمٜم٤من وأيب ذر اًمٖمٗم٤مري صمؿ ىم٤مل

واًمذي هق أومم : ُمر سمٛمٕمروف إمم أن ىم٤ملآسمذًمؽ يمؾ ؿم٤مر ٟمٗمًف ذم ـم٤مقم٦م اهلل وضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف أو 

سمٔم٤مهر هذه أي٦م ُمـ اًمت٠مويؾ، ُم٤م روي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واسمـ 

 ()شقم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمؿ، ُمـ أن يٙمقن قُمٜمل هب٤م أُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر

                                   

 (.4/384)ُمٞمزان آقمتدال   ()

((  )7/399.) 

 (.4/247)شمٗمًػم اًمٓمؼمي   ()

 (.4/250 ) ٟمٗمًفاعمّمدر  ()
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المبحث الثاني 
 األحاديح اليت اشتدل بَا املدالفوٌ على أٌ اإلمامة ميصب إهلي

وأىَا تهوٌ باليص والتعيني 

 

حديث افٌدير - 1

يتٌقأ طمدي٨م اًمٖمدير قمٜمد اًمراومْم٦م ُمٜمزًم٦م قم٤مًمٞم٦م ومٝمق أصؾ ُمـ أصقهلؿ ذم إصم٤ٌمت ُمٕمت٘مد 

ااُم٤مُم٦م وقمٚمٞمف اعمٕمقل إول ذم سمٜم٤مء هذا اًمريمـ طمتك أهنؿ ووٕمقا ذم ومْم٤مئؾ يقُمف قمنمات 

يقم ؽدير »: ىم٤ملط   رؾمقل اهلل  زقمٛمقا  أن اًمرواي٤مت، وضمٕمٚمقه قمٞمدًا ُمـ أقمٔمؿ أقمٞم٤مدهؿ وم٘مد

. ()شخؿ مـ أؾوؾ أظٔاد أمتل

عم٤م رضمع ُمـ احل٩م وىمػ ط أن اًمٜمٌل : وُمٚمخص واىمٕم٦م اًمٖمدير يمام شمروهي٤م يمت٥م اًمراومْم٦م

همدير ظمؿ وهق ُمٙم٤من اضمتامع احلج٤مج ىمٌؾ شمٗمرىمٝمؿ ًمٌٚمداهنؿ وأُمر سمجٛمع اًمٜم٤مس :سمٛمٙم٤من ي٘م٤مل ًمف 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ژ وٟمزًم٧م قمٚمٞمف هذه أي٦م 

 وأُمره اهلل أن يٜمّم٥م قمٚمٞم٤ًم إُم٤مُم٤ًم ومقىمػ اًمرؾمقل ومٞمٝمؿ ()ژ ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ

اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ : ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ُمـ أومم اًمٜم٤مس سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ؟ ىم٤مًمقا»: ظمٓمٞم٤ًٌم وىم٤مل

إن اهلل ُمقٓي وأٟم٤م ُمقمم اعم١مُمٜملم، وأٟم٤م أومم هبؿ ُمـ أٟمٗمًٝمؿ ومٛمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه : ىم٤مل

اًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه وقم٤مد ُمـ قم٤مداه وأطم٥م ُمـ أطمٌف وأسمٖمض ُمـ أسمٖمْمف واٟمٍم ُمـ ٟمٍمه 

چ  چ  ژ  :صمؿ مل يتٗمرىمقا طمتك ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤مممش واظمذل ُمـ ظمذًمف وأدر احلؼ ُمٕمف طمٞم٨م دار

                                   

( 109)أُم٤مزم اًمّمدوق  ( )

( 67)اعم٤مئدة آي٦م  ( )
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 وذم أصقل اًمٙم٤مذم ()شژ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

شمردد ذم شمٌٚمٞمغ ُم٤م أٟمزل اهلل إًمٞمف ذم وٓي٦م قمكم وأٟمف ىم٤مل قمٜمد ٟمزول آي٦م إيمامل اًمديـ ط أن اًمٜمٌل 

إن أُمتل طمدي٨م قمٝمد سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م وُمتك أظمؼمهتؿ هبذا ذم اسمـ قمٛمل ي٘مقل ىم٤مئؾ وم٘مٚم٧م »: سمقٓي٦م قمكم

ذم ٟمٗمز ُمـ همػم أن يٜمٓمؼ سمف ًم٤ًمين وم٠مشمتٜمل قمزيٛم٦م ُمـ اهلل أوقمدين إن مل أسمٚمغ يٕمذسمٜمل ومٜمزًم٧م 

إٟمام يمٛمٚم٧م اًمٗمرائض »:  وي٘مقل اًمٙم٤مؿم٤مين()شژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇژ

  ()شأهنك مجٞمع ُم٤م اؾمتقدقمف اهلل ُمـ اًمٕمٚمؿ إمم قمكم صمؿ إمم ذريتف إوصٞم٤مءط سم٤مًمقٓي٦م ٕن اًمٜمٌل

وجف االشتدالل 

ط  هق ُم٤م ورد ومٞمف ُمـ ىمقل اًمرؾمقلوضمف دًٓم٦م هذا اخلؼم قمٜمد اًمراومْم٦م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

وىمد ذيمر اًمّمدوق ذم . وهل ٓ شمٕمٜمل قمٜمدهؿ إٓ ااُم٤مُم٦م ًمٕمكمش مـ ـْت مقاله ؾًع مقاله»

ش مـ ـْت مقاله ؾًع مقاله»: يمت٤مسمف ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر أن قمكم سمـ احلًلم ؾمئؾ قمـ ُمٕمٜمك ىمقًمف

ىمرر أُمتف ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم ط إن اًمٜمٌل »:  وي٘مقل اًمٓمؼمد()أظمؼمهؿ أٟمف ااُم٤مم ُمـ سمٕمده: وم٘م٤مل

سمغم رومع : أًم٧ًم أومم سمٙمؿ ُمـ أٟمٗمًٙمؿ ومٚمام أضم٤مسمقه سم٤مٓقمؽماف وىم٤مًمقا: قمغم ومرض ـم٤مقمتف وم٘م٤مل

 وأورد اًمّمدوق ()شُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٝمذا ُمقٓه»سمٞمد أُمػم اعم١مُمٜملم وىم٤مل قم٤مـمٗم٤ًم قمغم ُم٤م شم٘مدم 

ؾمقى ُمٕمٜمك إومم ط صمؿ اؾمتٌٕمده٤م يمٚمٝم٤م قمـ ُمراد اًمرؾمقل ش اعمقمم»اعمٕم٤مين اعمحتٛمٚم٦م ُمـ ًمٗمٔم٦م 

ُمٕمٜمك مل يٙمـ هل٤م ذم قمكم قمٚمٞمف اًمًالم أيْم٤ًم ط وم٢مذا مل يٙمـ هلذه اًمقضمقه ومٞمف »: سم٤مًمتٍمف صمؿ ىم٤مل

ُمٕمٜمك وسم٘مل ُمٚمؽ اًمٓم٤مقم٦م ومث٧ٌم أٟمف قمٜم٤مه، وإذا وضم٥م ُمٚمؽ ـم٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ًمٕمكم قمٚمٞمف اًمًالم ومٝمق 

                                   

 (.37/169)اًمٌح٤مر   ()

( 6)طمدي٨م رىمؿ  (1/290)اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل  ( )

( 2/10)شمٗمًػم اًمّم٤مذم  ( )

( 65)ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر  ( )

( 17)أقمالم اًمقرى ًمٚمٓمؼمد  ( )
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وم٤محلدي٨م ُمع ُم٤م ىمد طمػ سمف ُمـ اًم٘مرائـ ٟمص ضمكم ذم » : () وي٘مقل اعمقؾمقي()شُمٕمٜمك ااُم٤مُم٦م

 ()شظمالوم٦م قمكم، ٓ ي٘مٌؾ اًمت٠مويؾ

: ردـــال

: ُمٜم٤مىمِمتٜم٤م ًمٚمراومْم٦م ذم هذا احلدي٨م شمدور طمقل صمالصم٦م حم٤مور

  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ: اًمٌح٨م طمقل ادقم٤مئٝمؿ ذم ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم: ادحقراألول

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ :  وىمقًمف شمٕم٤مممژ ڇ   ڇ  ڇ

  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ:  ذم يقم اًمٖمدير وهذا آدقم٤مء همػم صحٞمح وم٠مُم٤م ىمقًمفژ ڌ  ڌ

 وم٘مد شمٕمددت اًمرواي٤مت ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمقوع ٟمزوهل٤م واًمّمحٞمح يمام ذيمر اسمـ يمثػم ژ ڇ   ڇ  ڇ

 وؾمٞم٤مق أي٦م يٌٕمد ٟمزوهل٤م يقم ()ش...أن هذه أي٦م ُمدٟمٞم٦م سمؾ هل ُمـ أواظمر ُم٤م ٟمزل هب٤م»رمحف اهلل 

 وذاك أهن٤م ؾمٌ٘م٧م سمآي٤مت يمٚمٝم٤م ذم ذم أهؾ اًمٙمت٤مب وسمٞم٤من خم٤مًمٗمتٝمؿ اًمٖمدير سمِم٠من ظمالوم٦م قمكم

سم٠من  ٙمؿ سمام أٟمزل اهلل وٓ يتٌع ط ٕٟمٌٞم٤مئٝمؿ وحتذير اعمًٚمٛملم ُمـ اخت٤مذهؿ أوًمٞم٤مء وأُمر اًمرؾمقل 

  وًمذا ىم٤مل ژ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇژ: أهقاءهؿ صمؿ سمٕمد هذا ضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم

سم٢مسمالغ ه١مٓء اًمٞمٝمقد ط وهذا أُمر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذيمره ًمٜمٌٞمف حمٛمد»: اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه٤م

واًمٜمّم٤مرى ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ ىمص اهلل شمٕم٤ممم ىمّمّمٝمؿ ذم هذه اًمًقرة، وذيمر ومٞمٝم٤م ُمٕم٤ميٌٝمؿ 

وظم٨ٌم  أدي٤مهنؿ واضمؽمائٝمؿ قمغم رهبـؿ وىمًقهتؿ قمغم أٟمٌٞم٤مئٝمؿ، وشمٌديٚمٝمؿ يمت٤مسمف وحتريٗمٝمؿ إي٤مه 

                                   

( 69)ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ًمٚمّمدوق  ( )

واًمٗمّمقل ، وم٘مٞمف إُم٤مُمل ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف اعمراضمٕم٤مت، قمٌد احلًلم سمـ يقؾمػ ذف اًمديـ اًمٕم٤مُمكم اعمقؾمقي ( )

(. 2/53)وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ، (3/278)إقمالم . هـ1377شمقذم ، اعمٝمٛم٦م ذم شم٠مًمٞمػ إُم٦م

( 221)اعمراضمٕم٤مت  ( )

( 2/79)شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  ( )
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ورداءة ُمٓم٤مُمٕمٝمؿ وُمآيمٚمٝمؿ وؾم٤مئر اعمنميملم همػمهؿ، ُم٤م أٟمزل قمٚمٞمف ومٞمٝمؿ ُمـ ُمٕم٤ميٌٝمؿ، واازراء 

قمٚمٞمٝمؿ  واًمت٘مّمػم هبؿ، واًمتٝمجلم هلؿ، وُم٤م أُمرهؿ سمف، وهن٤مهؿ قمٜمف، وأن ٓ يِمٕمر ٟمٗمًف طمذرا 

ُمٜمٝمؿ أن يّمٞمٌف ذم ٟمٗمًف ُمٙمروه ُم٤م ىم٤مم ومٞمٝمؿ سم٠مُمر اهلل، وٓ ضمزقم٤ًم ُمـ يمثرة قمددهؿ، وىمٚم٦م قمدد 

 ()شُمـ ُمٕمف، وأن ٓ يت٘مل أطمدًا ذم ذات اهلل، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم يم٤مومٞمف يمؾ أطمد ُمـ ظمٚم٘مف

 خيش ُمـ سم٠من يٌٚمغ ُم٤م ٟمزل إًمٞمف ذم ُمٕم٤مي٥م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وأن ٓط إذن وم٤مٔي٦م شم٠مُمر اًمرؾمقل 

 يٕم٘مؾ إذ يمٞمػط ذًمؽ وؾمٞم٤مق أي٤مت يقوح ذًمؽ وٓ يًٛمح سمٍمف أي٤مت إمم صح٤مسم٦م اًمرؾمقل

أن يذُمٝمؿ اهلل سمٕمد ومراهمٝمؿ ُمـ قم٤ٌمدشمف وأداء ٟمًٙمف وسمٕمد أن ُمدطمٝمؿ ذم أيمثر ُمـ آي٦م ذم ىمرآٟمف وُم٤م 

رواه اًمٙمٚمٞمٜمل ذم شمردد اًمرؾمقل ذم شمٌٚمٞمغ أُمر رسمف سمقٓي٦م قمكم همػم ُم٘مٌقل ٓ ذقم٤ًم وٓ قم٘ماًل ومٙمٞمػ 

مل ط  اهلليٛمٙمـ أن ي٘مع ُمٜمف هذا وهق ذم وؾمط جمتٛمع ُمًٚمؿ فمؾ يٕمٛمؾ قمغم شمرسمٞمتف ُمدة طمٞم٤مشمف ورؾمقل

يٕمرف قمٜمف اًمؽمدد ذم شمٌٚمٞمغ أُمر رسمف طمتك وهق سملم أفمٝمر اعمنميملم  وهق يٕم٤مين ُمٜمٝمؿ أؿمد أٟمقاع 

سم٠من أُمتف طمدي٨م قمٝمد سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م وىمد ُم٣م ط اعمْم٤مي٘م٤مت هق وأصح٤مسمف ويمٞمػ  دث اًمرؾمقل 

قمغم إؾمالم أيمثر أصح٤مسمف ومؽمة ـمقيٚم٦م سمرهٜمقا ظمالهل٤م سمام سمذًمقه ُمـ أٟمٗمس وأُمقال قمغم صدق 

إيامهنؿ وصح٦م إؾمالُمٝمؿ وهبذا يتْمح أن رسمط اًمراومْم٦م هذه أي٦م سمح٤مدصم٦م اًمٖمدير ٓ يًت٘مٞمؿ 

ومم٤م يٌٕمد دقمقى اًمِمٞمٕم٦م ُمـ أن أي٦م ٟمزًم٧م ذم ظمّمقص قمكم، وأن اعمقصقل »: ()ي٘مقل إًمقد

 وم٢من اًمٜم٤مس ومٞمف وإن يم٤من قم٤مُم٤ًم إٓ أن اعمراد ژ ژ  ژ    ڑ  ڑژ ومٞمٝم٤م ظم٤مص ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 وم٢مٟمف ذم ُمقوع اًمتٕمٚمٞمؾ سمٕمّمٛمتف ژک  ک  ک  گ  گ  گ  ژ هبؿ اًمٙمٗم٤مر وهيديؽ إًمٞمف 

وومٞمف إىم٤مُم٦م اًمٔم٤مهر ُم٘م٤مم اعمْمٛمر، أي ٕن اهلل شمٕم٤ممم ٓ هيدهيؿ إمم أُمٜمٞمتٝمؿ : قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم 

                                   

( 6/307)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )

ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف روح ، ُمٗمن وحمدث ووم٘مٞمف، ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمثٜم٤مء، حمٛمقد سمـ قمٌداهلل احلًٞمٜمل إًمقد ( )

. (7/176)إقمالم : اٟمٔمر. هـ1270شمقذم ؾمٜم٦م ، اعمٕم٤مين ذم اًمتٗمًػم وهمػمه
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سمؾ ًمق ىمٞمؾ مل شمّمح مل يٌٕمد ٕن اًمتخقف : ومٞمؽ وُمتك يم٤من اعمراد هبؿ اًمٙمٗم٤مر سَمُٕمَد إرادة اخلالوم٦م 

ذم شمٌٚمٞمغ أُمر اخلالوم٦م إٟمام هق ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل - وطم٤مؿم٤مه-ط اًمذي شمزقمٛمف اًمِمٞمٕم٦م ُمٜمف

 ُمٜمف ُمـ يٓمٛمع ومٞمٝم٤م ٟمٗمًف، وُمتك رأى طمرُم٤مٟمف ُمٜمٝم٤م مل يٌٕمد- ُمٕم٤مذ اهلل شمٕم٤ممم–قمٜمٝمؿ طمٞم٨م  إن ومٞمٝمؿ 

سمٙمٗمر ُمـ قمروقا سمٜم٦ًٌم - واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل قمز وضمؾ–واًمتزام اًم٘مقل ط ىمّمد ااضار سمرؾمقل اهلل 

اًمٓمٛمع ذم اخلالوم٦م إًمٞمف مم٤م يٚمزُمف حم٤مذير يمٚمٞم٦م أهقهن٤م شمٗمًٞمؼ إُمػم وهق هق، أو ٟم٦ًٌم اجلٌـ إًمٞمف 

 خيِمك وهق أؾمد اهلل شمٕم٤ممم اًمٖم٤مًم٥م، أو احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمت٘مٞم٦م وهق اًمذي ٓ ي٠مظمذه ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ، وٓ

  چ  ژسم٠من هذه أي٦م » وأُم٤م اؾمتِمٝم٤مدهؿ سمام رواه اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ()شإٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف

:  وم٢من هذه اًمرواي٦م ٓ شمّمح ()شٟمزًم٧م ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ش ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ

صدوق »:  وىم٤مل اسمـ طمجر()شصدوق ؿمٞمٕمل »:ومٗمل ؾمٜمده٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ زيمري٤م وىمد ىم٤مل ومٞمف اًمذهٌل

يم٤من ممـ ومحش ظمٓم١مه،  »:س ىم٤مل ومٞمف اسمـ طم٤ٌمنب يمام أن ذم ؾمٜمده٤م قمكم سمـ قم٤م()شخيٓمئ ىمٚمٞمالً 

 ()شقمـ اسمـ ُمٕملم ًمٞمس سمٌمء» وىم٤مل ومٞمف اًمذهٌل ()شويمثر وألف ومٞمام يرويف ومٌٓمؾ آطمتج٤مج سمف

 وم٢من اًمث٤مسم٧م واًمّمحٞمح أهن٤م ٟمزًم٧م ذم يقم ژچ  چ  چ  ڇژ : أُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم

وأومم إىمقال ذم وىم٧م ٟمزول أي٦م اًم٘مقل اًمذي روي قمـ قمٛمر سمـ  »: ي٘مقل اسمـ ضمرير()قمروم٦م

  ()شاخلٓم٤مب أهن٤م ٟمزًم٧م يقم قمروم٦م يقم مجٕم٦م ًمّمح٦م ؾمٜمده ووهـ أؾم٤مٟمٞمد همػمه

                                   

( 2/349)شمٗمًػم إًمقد  ( )

(. 42/237)وأظمرضمٝم٤م اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ  (4/1172)شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ( )

( 1/288)ُمٞمزان آقمتدال  ( )

( 139)اًمت٘مري٥م  ( )

( 2/79)اعمجروطملم  ( )

( 3/134)ُمٞمزان آقمتدال  ( )

)ص: اٟمٔمر. وىمد ؾمٌؼ ذيمر طمدي٨م قمٛمر ذم اًمّمحٞمحلم واًمذي ذيمر ومٞمف أهن٤م ٟمزًم٧م يقم قمروم٦م ( )  .ُمـ هذا اًمٌح٨م (5

( 6/84)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )
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ىم٤مل قمٜمد ط وادقم٤مؤهؿ سم٠من اًمٜمٌل ط  وُمٕمٚمقم أن واىمٕم٦م اًمٖمدير يم٤مٟم٧م سمٕمد قمقدة اًمٜمٌل

ش اهلل أيمؼم قمغم إيمامل اًمديـ وإمت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ورو٤م اًمرب سمرؾم٤مًمتل ووٓي٦م قمكم ُمـ سمٕمدي »:ٟمزوهل٤م

 ويمؾ ُم٤م ذم أي٦م ()شُمـ ُمٗمؽمي٤مهتؿ وريم٤ميم٦م إُمر ؿم٤مهدة قمغم ذًمؽ» : وم٢مٟمف يمام ي٘مقل إًمقد 

إظم٤ٌمر ُمـ اهلل سمٙمامل ديٜمف وإمت٤مم ٟمٕمٛمتف قمغم قم٤ٌمده سم٠من هداهؿ ًمإلؾمالم وووم٘مٝمؿ ٕداء ٟمًٙمٝمؿ 

  ()وًمٞمس ومٞمٝم٤م دًٓم٦م قمغم قمكم وٓ وٓيتف سمقضمف ُمـ اًمقضمقه

مـ صام يقما ثامين ظؼة مـ ذي احلجة ـتب : أيب هريرة ؿالوأُم٤م اؾمتِمٝم٤مدهؿ سمام ورد قمـ 

أفست »: بٔد ظع بـ أيب ضافب ؾَالملسو هيلع هللا ىلص فف صٔام شتغ صٓرًا وهق يقم ؽدير خؿ دا أخذ افْبل 

ؾَال ظّر بـ « مـ ـْت مقاله ؾًع مقاله »: بذ يا رشقل اهلل، ؿال: ويل ادٗمْغ؟ ؿافقا

چ  ژ بخ بخ فؽ يا ابـ أيب ضافب أصبحت مقالي ومقػ ـؾ مسِؿ، ؾٖٕزل اهلل : اخلىاب

ومٝمق اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ إذ أن هذا احلدي٨م ُمٜمٙمر أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم .  اآليةژچ  چ  ڇ

وهذا »:  واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ وىم٤مل() وُمـ ـمري٘مف اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()اًمت٤مريخ

احلدي٨م ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف، وُمـ ومقق طمٌِمقن إمم أيب هريرة وٕمٗم٤مء وٟمزول أي٦م يم٤من يقم 

هذا طمدي٨م :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمذهٌل سمٕمد إيراد هذا احلدي٨م»: ، وىم٤مل اسمـ يمثػم ()شقمروم٦م سمال ؿمؽ 

 وذم ؾمٜمده ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ()شطمدي٨م ُمٜمٙمر ضمدًا سمؾ يمذب»: ُمٜمٙمر ضمدًا، صمؿ ىم٤مل اسمـ يمثػم قمٜمف

                                   

. (6/61 )شمٗمًػم إًمقد ( )

( 7/54)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م : اٟمٔمر ( )

((  )8/290.) 

((  )42/233.) 

 (.356)رىمؿ  (1/226(  ))

 (.5/214)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م   ()
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 ويمذا ومٞمف ُمٓمر اًمقراق ىم٤مل ()شصدوق يمثػم اارؾم٤مل وإوه٤مم»: طمقؿم٥م ىم٤مل احل٤مومظ

 ().شصدوق يمثػم اخلٓم٠م وطمديثف قمـ قمٓم٤مء وٕمٞمػ»:احل٤مومظ

.  طمقل صح٦م طمدي٨م اًمٖمدير:ادحقر افثاين

ًم٘مد ورد طمدي٨م اًمٖمدير ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م سم٠مًمٗم٤مظ قمدة وزي٤مدات خمتٚمٗم٦م وـمرق يمثػمة، 

. وؾم٠مىمقم سم٢مذن اهلل سم٢ميراد أًمٗم٤مظ هذا احلدي٨م ُمع دراؾم٦م أؾم٤مٟمٞمده

وىمد ضم٤مء ُمـ ـمرق ش مـ ـْت مقاله ؾًع مقالهط »ومٝمق ىمقل اًمرؾمقل : أُم٤م اًمٚمٗمظ إول

.  وىمد ضم٤مء قمٜمف ُمـ قمدة ـمرق. ()ُمتٕمددة وقمـ قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ زيد سمـ أرىمؿ

 ىم٤مل شمـ ـْت مقاله ؾًع مقاله»: أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف سمٚمٗمظ: اًمٓمريؼ إول

 وأظمرضمف اًم٘مٓمٞمٕمل ذم زوائد ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ()شهذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح»: أسمققمٞمًك

.  ورضم٤مل هذا اًمًٜمد صم٘م٤مت()ٕمحد

 و ذم ؾمٜمده ُمٞمٛمقن أيب قمٌد اهلل ىم٤مل ()أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص : اًمٓمريؼ اًمث٤مين

 ()شُمٞمٛمقن أسمق قمٌد اهلل ُمقمم قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة اًم٘مرر يم٤من  ٞمك ٓ  دث قمٜمف»:اًمٌخ٤مري

                                   

 (.2830 )اًمت٘مري٥م( )

 (.6699)اعمّمدر ٟمٗمًف (  )

. هـ66ُم٤مت ؾمٜم٦م ، أول ُمِم٤مهده اخلٜمدق، صح٤ميب ُمِمٝمقر، زيد سمـ أرىمؿ سمـ زيد إٟمّم٤مري اخلزرضمل ( )

(. 2/487)وااص٤مسم٦م ، (2/535)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر

( 3713 ): حؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )

 (.959): ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح  ()

( 1/100)ظمّم٤مئص قمكم  ( )

( 7/339)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ( )
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  ()شُمٞمٛمقن أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمي ُمقمم ؾمٛمرة وٕمٞمػ»: وىم٤مل ومٞمف احل٤مومظ

هذا »:  واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم : اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م

 وذم ؾمٜمده يم٤مُمؾ ()شصحٞمح»: وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمذهٌل سم٘مقًمفش طمدي٨م صحٞمح ااؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه

يم٤مُمؾ سمـ اًمٕمالء اًمًٕمدي ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م يروي قمـ »: سمـ اًمٕمالء ي٘مقل اسمـ طم٤ٌمن قمٜمفايم٤مُمؾ 

سمـ أيب صم٤مسم٧م يم٤من ممـ ي٘مٚم٥م إؾم٤مٟمٞمد ويرومع اعمراؾمٞمؾ ُمـ طمٞم٨م ٓ يدري ومٚمام ومحش اطمٌٞم٥م 

يم٤مُمؾ سمـ اًمٕمالء » :  وىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر()شذًمؽ ذم أومٕم٤مًمف سمٓمؾ آطمتج٤مج سم٠مظم٤ٌمره

  ()شاًمتٛمٞمٛمل اًمٙمقذم صدوق خيٓمئ

 وذم ؾمٜمده يقٟمس سمـ أرىمؿ اًمٙمٜمدي ( )أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم: اًمٓمريؼ اًمراسمع

يقٟمس سمـ أرىمؿ »:  وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم()شيمقذم ُمٕمروف سم٤محلدي٨م يم٤من يتِمٞمع»اًمٌٍمي ىم٤مل اًمٌخ٤مري 

  ()شوٕمٞمػ احلدي٨م

 واًم٘مٓمٞمٕمل ذم زوائد ومْم٤مئؾ ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم: اًمٓمريؼ اخل٤مُمس

                                   

( 556)شم٘مري٥م ال ( )

( 4986): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )

 (.3/613)اعمًتدرك   ()

( 2/226)اعمجروطملم  ( )

 (459)اًمت٘مري٥م  ( )

( 5068): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )

( 459)شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م  ( )

( 2/64)وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم  ( )

( 568 ):حاعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( )
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يم٤من اًمثقري وهِمٞمؿ »:  ُمـ ـمريؼ قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم واًمذي ىم٤مل قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ()اًمّمح٤مسم٦م ٕمحد

قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٙمقذم صدوق خيٓمئ يمثػمًا ويم٤من » وىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ ()شيْمٕمٗم٤من طمدي٨م قمٓمٞم٦م

  ()شؿمٞمٕمٞم٤ًم ُمدًم٤ًمً 

 وهذا اًمًٜمد ومٞمف أسمق ه٤مرون ىم٤مل قمٜمف ( )أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ: اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس

 شمريمف  ٞمك قمامرة سمـ ضمقيـ أسمق ه٤مرون اًمٕمٌدي اًمٌٍمي قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري»: اًمٌخ٤مري

قمامرة سمـ ضمقيـ أسمق ه٤مرون اًمٕمٌدي ؿمٞمٕمل ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ُمؽموك »:  وىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ()شاًم٘مٓم٤من

 ()شُمؽموك وُمٜمٝمؿ ُمـ يمذسمف

.  سمًٜمد رضم٤مًمف صم٘م٤مت()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم: اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع

  ()أظمرضمف ااُم٤مم أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م : اًمٓمريؼ اًمث٤مُمـ

إؾمامقمٞمؾ سمـ  ٞمك سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ » : وذم ؾمٜمده إؾمامقمٞمؾ سمـ  ٞمك سمـ ؾمٚمٛم٦م ي٘مقل قمٜمف احل٤مومظ

  ()شيمٝمٞمؾ احليُمل اًمٙمقذم ُمؽموك

: يمام ضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمٕمدة ـمرق ُمٜمٝم٤م

                                   

 (.992): ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح  ()

( 6/382)اجلرح واًمتٕمديؾ  ( )

( 393)اًمت٘مري٥م  ( )

( 5097 و5096): حاعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  ( )

( 6/499)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ( )

( 408)اًمت٘مري٥م  ( )

 (.5065): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح  ()

( 1048): ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح ( )

( 110)اًمت٘مري٥م  ( )
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 واًم٘مٓمٞمٕمل ذم زوائد () وذم اخلّم٤مئص()أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى: ق إولياًمٓمر

 وهق صم٘م٦م ُمٙمثر   وهق ُمـ رواي٦م أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل() وذم زوائد اًمٗمْم٤مئؾ()اعمًٜمد ٕمحد

 ().ُمٙمثر قم٤مسمد اظمتٚمط سمآظمره

  وذم ؾمٜمده قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك ىم٤مل ()أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم ظمّم٤مئص قمكم : اًمٓمريؼ اًمث٤مين

قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك سم٤مذام اًمٕمٌز اًمٙمقذم »:  وىم٤مل اسمـ طمجر()شيمقذم ومٞمف همٚمق»: قمٜمف ااُم٤مم أمحد

.  ()شُم٘مٌقل»:  يمام أن ذم اًمًٜمد ه٤مين سمـ أيقب ي٘مقل قمٜمف اسمـ طمجر()شأسمق حمٛمد صم٘م٦م يم٤من يتِمٞمع

 .

 ُمـ زي٤مدات اًم٘مٓمٞمٕمل وهذا اًمًٜمد () وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()ورد ذم اعمًٜمد: اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م

طمٜمش سمـ احل٤مرث سمـ ًم٘مٞمط اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم ٓسم٠مس »:ومٞمف طمٜمش سمـ احل٤مرث ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر

                                   

 (.8542(، )8473): ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ح  ()

 (.1/101)ظمّم٤مئص قمكم   ()

 (.950): اعمًٜمد ح  ()

 (.1021): حومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م   ()

 (.423)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر  ()

( 1/100)ظمّم٤مئص قمكم  ( )

( 3/127)وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم  ( )

( 375)اًمت٘مري٥م  ( )

( 570 )صدر ٟمٗمًفامل ( )

( 23609): اعمًٜمد ح ( )

( 967): ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح ( )
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. ()شسمف

 سمًٜمد ومٞمف ه٤مرون سمـ اعمٖمػمة ىم٤مل قمٜمف ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط : اًمٓمريؼ اًمراسمع

 يمام أن ذم اًمًٜمد قمٛمرو سمـ أيب ىمٞمس ()شه٤مرون سمـ اعمٖمػمة اًمٌجكم اًمرازي صم٘م٦م يتِمٞمع»: اًمذهٌل

.  ()شقمٛمرو سمـ أيب ىمٞمس اًمرازي يمقذم صدوق ًمف أوه٤مم»: ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر

:  وذم ؾمٜمده ذيؽ وىمد ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم: اًمٓمريؼ اخل٤مُمس

ذيؽ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم أسمق قمٌد اهلل صدوق خيٓمئ يمثػمًا شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم »

. ()شاًم٘مْم٤مء سم٤مًمٙمقوم٦م

صحٞمح ًمٖمػمه وهذا »:  ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ()أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد: اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس

  ()شواًمٙمٜمدي هذا مل أقمرومف»:  وىم٤مل إًم٤ٌمين()شإؾمٜم٤مد وٕمٞمػ جلٝم٤مًم٦م أيب قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمٙمٜمدي

. سمٕمدة ـمرق يمام ورد احلدي٨م قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 

 وذم ؾمٜمده يٕم٘مقب سمـ محٞمد ()أظمرضمف ااُم٤مم أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م : اًمٓمريؼ إول

                                   

( 183)اًمت٘مري٥م  ( )

 (6882): اعمٕمجؿ إوؾمط ح ( )

( 2/331)اًمٙم٤مؿمػ  ( )

( 426)اًمت٘مري٥م  ( )

( 4052): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )

( 266)اًمت٘مري٥م  ( )

( 641): اعمًٜمد ح ( )

( 2/71): ح صدر ٟمٗمًفامل ( )

( 1750):حاًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  ( )

( 1093): ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح ( )
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. ()شوٕمٞمػ احلدي٨م»: وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿش ًمٞمش سمٌمء»: ىم٤مل قمٜمف اسمـ ُمٕملم

 () واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف() واًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص()أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف: اًمٓمريؼ اًمث٤مين

ُمقؾمك سمـ ُمًٚمؿ اًمٙمقذم أسمق قمٞمًك »:  وذم ؾمٜمده ُمقؾمك سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ()ُمّمٜمٗمف

 يمام أن ذم ؾمٜمده قمٌداًمرمحـ سمـ ؾم٤مسمط ىم٤مل قمٜمف ()شاًمٓمح٤من ي٘م٤مل ًمف ُمقؾمك اًمّمٖمػم ٓ سم٠مس سمف

. ()شصم٘م٦م يمثػم اارؾم٤مل»: احل٤مومظ

.  ورضم٤مًمف صم٘م٤مت( )أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم ظمّم٤مئص قمكم: اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م

.  ُمـ قمدة ـمرق()يمام ورد هذا احلدي٨م قمـ اًمّمح٤ميب سمريدة سمـ احلّمٞم٥م

 واسمـ () ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص()أظمرضمف أمحد: اًمٓمريؼ إول

صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف إٓ أٟمف رسمام »:  وذم ؾمٜمده احلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم ىم٤مل احل٤مومظ()أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف

                                   

( 9/206)اجلرح واًمتٕمديؾ  ( )

( 121): ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ح ( )

( 3/38)ظمّم٤مئص قمكم ًمٚمٜم٤ًمئل  ( )

( 6/366)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ( )

( 554 )صدر ٟمٗمًفامل ( )

 (.3867)اًمت٘مري٥م   ()

 (1/99)ظمّم٤مئص قمكم  ( )

آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ63وُم٤مت ؾمٜم٦م ، صح٤ميب أؾمٚمؿ ىمٌؾ سمدر، أسمقؾمٝمؾ إؾمٚمٛمل، سمريدة سمـ احلّمٞم٥م ( )

(. 1/418)وااص٤مسم٦م ، (1/185)

 (.989): ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح  ()

 (.1/99)ظمّم٤مئص قمكم   ()

 (.6/374)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   ()



 

 

170 

.  وىمد قمٜمٕمٜمف()شدًمس

 وذم ؾمٜمده () وقمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف()أظمرضمف أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م:اًمٓمريؼ اًمث٤مين

 ().ؾمٜمده قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين وىمد رُمل سم٤مًمتِمٞمع وشمٖمػم

مل يروه قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م إٓ قمٌد »: أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم وىم٤مل: اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م

 وهذا اًمًٜمد ومٞمف قمٌد اًمرزاق وىمد شم٘مدم يمام أن ؿمٞمخ اًمٓمؼماين ()شاًمرزاق شمٗمرد سمف أمحد سمـ اًمٗمرات

. اًمٓمؼماين مل أىمػ قمٚمٞمف

 :أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط سمًٜمد ومٞمف أمحد سمـ رؿمديـ ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل: اًمٓمريؼ اًمراسمع

أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلج٤مج سمـ رؿمديـ سمـ ؾمٕمد أسمق ضمٕمٗمر اعمٍمي ىم٤مل اسمـ قمدي يمذسمقه »

  ()شوأٟمٙمرت قمٚمٞمف أؿمٞم٤مء

. () يمام ورد هذا احلدي٨م قمـ اًمّمح٤ميب ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث

قمٛمر سمـ أسم٤من سمـ »:  وذم ؾمٜمده قمٛمر سمـ أسم٤من ىم٤مل اًمذهٌل قمٜمف()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم

                                   

 (.1453)اًمت٘مري٥م   ()

 (.1007): ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح  ()

 (.20388): ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق ح  ()

 (.4064)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر  ()

( 1/129)اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم  ( )

( 1/257)ًم٤ًمن اعمٞمزان  ( )

آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ74ُم٤مت ؾمٜم٦م ، صح٤ميب ٟمزل اًمٌٍمة، أسمقؾمٚمٞمامن اًمٚمٞمثل، ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث ( )

(. 5/532)وااص٤مسم٦م ، (3/1349)

( 646): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )
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  ()شومٞمف ٟمٔمر: قمثامن ىم٤مل اًمٌخ٤مري

. يمام ورد هذا احلدي٨م قمـ اًمّمح٤ميب أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

. ()هق صدوق خيٓملء يمثػًماأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ُمـ ـمريؼ قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم و

. يمام روي هذا احلدي٨م قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

وصم٘مف أمحد »:  وذم ؾمٜمده ُمٓمٚم٥م سمـ زي٤مد ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل()أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف

ُمٓمٚم٥م سمـ  »: وٟم٘مؾ اسمـ قمدي قمـ  ٞمك سمـ ُمٕملم ىم٤مل()شواسمـ ُمٕملم وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ٓ  ت٩م سمف

  ()شزي٤مد يمقذم وٕمٞمػ احلدي٨م

   ()يمام ورد احلدي٨م قمـ أيب أيقب

 وذم ؾمٜمده ذيؽ قمـ طمٜمش سمـ احل٤مرث وىمد ؾمٌؼ ()أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف

. احلدي٨م قمٜمٝمام

:  ـ ريض اهلل قمٜمٝمام ـيمام ورد قمـ اسمـ قم٤ٌمس

  ()شصدوق رسمام أظمٓم٠م»:  وذم هذا اًمًٜمد أسمق سمٚم٩م ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ()رواه أمحد ذم اعمًٜمد

                                   

( 4/282)ًم٤ًمن اعمٞمزان  ( )

( 4649)اًمت٘مري٥م  ( )

( 6/366)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ( )

( 2/270)اًمٙم٤مؿمػ  ( )

( 6/464)اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء  ( )

طملم ىمدم ط ٟمزل اًمٜمٌل ، ؿمٝمد سمدًرا، ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م، أسمقأيقب إٟمّم٤مري، ظم٤مًمد سمـ زيد سمـ يمٚمٞم٥م ( )

(. 2/199)وااص٤مسم٦م ، (2/424)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ50ُم٤مت هم٤مزًي٤م سم٤مًمروم ؾمٜم٦م ، اعمديٜم٦م قمٚمٞمف

( 6/366)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ( )

( 3062): اعمًٜمد ح ( )
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قمـ  (اًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه وقم٤مد ُمـ قم٤مداه)يمام ورد هذا احلدي٨م ُمـ ـمرق أظمرى سمزي٤مدة 

: قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمٜمٝمؿ زيد سمـ أرىمؿ، وضم٤مء قمٜمف ُمـ قمدة ـمرق

وذم إؾمٜم٤مده ذيؽ () واًمٓمؼماين ذم إوؾمط()أظمرضمف ااُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد: اًمٓمريؼ إول

صم٘مف طم٤مومظ قم٤مرف »: وومٞمف إقمٛمش ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ( )شصدوق خيٓمئ يمثػمًا »: ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ

شمٙمٚمؿ » وىمد قمٜمٕمـ وومٞمف طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري ()شسم٤مًم٘مراءات ورع ًمٙمٜمف يدًمس

  ()شومٞمف اسمـ قمقن

:  وذم هذا اًمًٜمد طمٌٞم٥م سمـ طمٌٞم٥م ىم٤مل أسمقزرقم٦م()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم: اًمٓمريؼ اًمث٤مين

 ()شواهل احلدي٨م، وىم٤مل  ٞمك سمـ ُمٕملم ٓ أقمرومف»

 ُمـ زي٤مدات اًم٘مٓمٞمٕمل وأظمرضمف اًمٓمؼماين () وذم اًمٗمْم٤مئؾ()ورد ذم اعمًٜمد: اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م

.  ُمـ ـمريؼ قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم()ذم اًمٙمٌػم

                                   

( 625)اًمت٘مري٥م  ( )

( 950): اعمًٜمد ح ( )

( 1966): اعمٕمجؿ إوؾمط ح ( )

( 266)اًمت٘مري٥م  ( )

( 254 )صدر ٟمٗمًفامل ( )

( 2/406)اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء  ( )

( 5059): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )

( 3/309)اجلرح واًمتٕمديؾ  ( )

( 19298): اعمًٜمد ح ( )

( 992): ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح ( )

( 5069): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )
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  ()شيم٤من اًمثقري وهِمٞمؿ يْمٕمٗم٤من طمدي٨م قمٓمٞم٦م» :ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

 وذم هذا اًمًٜمد قمكم سمـ قم٤مسمس ىم٤مل ومٞمف ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم: اًمٓمريؼ اًمراسمع

 : وىم٤مل احل٤مومظ()شقمكم سمـ قم٤مسمس إزدي سمٞمـ٤مع اعمالء اًمٙمقذم وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم»اًمٌخ٤مري 

  ()شوٕمٞمػ»

:  وومٞمف أسمق ه٤مرون اًمٕمٌدي ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم: اًمٓمريؼ اخل٤مُمس

 ()شُمؽموك وُمٜمٝمؿ ُمـ يمذسمف »: وىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ()ششمريمف  ٞمك اًم٘مٓم٤من»: اًمٌخ٤مري

:  وومٞمف حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل قمٜمف  ٞمك اسمـ ُمٕملم()أظمرضمف اًمٓمؼماين : اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس

صدوق يدًمس »:   وىم٤مل اسمـ طمجر()شصدوق وًمٙمٜمف ًمٞمس سمحج٦م وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ يٙمت٥م طمديثف»

   ()شيدًمس ورُمل سم٤مًمتِمٞمع واًم٘مدر

 وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم () وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()ورد ذم اعمًٜمد: اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع

                                   

( 6/382)اجلرح واًمتٕمديؾ  ( )

( 4983): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )

( 6/289)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ( )

 (402)اًمت٘مري٥م  ( )

( 5097): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )

( 6/499)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ( )

( 408)اًمت٘مري٥م  ( )

( 5128): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )

( 7/192)اجلرح واًمتٕمديؾ  ( )

( 467)اًمت٘مري٥م  ( )

( 19344): اعمًٜمد ح ( )

( 1017): ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح ( )
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 وىم٤مل ()شيم٤من  ٞمك ٓ  دث قمٜمف»:  ُمـ ـمريؼ ُمٞمٛمقن أيب قمٌد اهلل، ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري()اًمٙمٌػم

  ()شُمٞمٛمقن أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمي ُمقمم اسمـ ؾمٛمرة وٕمٞمػ»: اسمـ طمجر

 ذم اًمٙمٌػم ُمـ () وأظمرضمف اًمٓمؼماين()ورد ذم اعمًٜمد ُمـ زي٤مدات اًم٘مٓمٞمٕمل: اًمٓمريؼ اًمث٤مُمـ

أسمق إهائٞمؾ اعمالئل طمًـ احلدي٨م  »:وأسمق إهائٞمؾ هذا ىم٤مل ومٞمف أسمق طم٤مشمؿ. ـمريؼ أيب إهائٞمؾ

ضمٞمد ااًم٘م٤مء ًمف أهم٤مًمٞمط ٓ  ت٩م سمحديثف، ويٙمت٥م طمديثف وهق دء احلٗمظ وىم٤مل أسمق زرقم٦م 

صدوق دء احلٗمظ ٟم٥ًم إمم »:  وىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر()شصدوق يمقذم إٓ أٟمف يم٤من ذم رأيف همٚمق

 ()شاًمٖمٚمق ذم اًمتِمٞمع

 وذم إؾمٜم٤مده ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم ىم٤مل قمٜمف اسمـ ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم: اًمٓمريؼ اًمت٤مؾمع

ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم اًمْمٌل ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م يم٤من راومْمٞم٤ًم هم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمرومض وي٘مٚم٥م إظم٤ٌمر »: طم٤ٌمن

  ()شوىم٤مل  ٞمك سمـ ُمٕملم ًمٞمس سمٌمء

 وذم إؾمٜم٤مده  ٞمك سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ىم٤مل ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم: اًمٓمريؼ اًمٕم٤مذ

                                   

(. 12593: )ح ( )

( 7/339)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ( )

( 556)اًمت٘مري٥م  ( )

( 23192): اعمًٜمد ح ( )

( 4996): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )

( 2/166)اجلرح واًمتٕمديؾ  ( )

( 107)اًمت٘مري٥م  ( )

( 5066): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )

( 1/332)اعمجروطملم  ( )

( 5065): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )
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 ٞمك سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ احليُمل أسمق  »: وىم٤مل احل٤مومظ()شذم طمديثف ُمٜم٤ميمػم»: قمٜمف اًمٌخ٤مري

 ()شضمٕمٗمر اًمٙمقذم ُمؽموك ويم٤من ؿمٞمٕمٞم٤مً 

ُمـ يمٜم٧م وًمٞمف ومٝمذا وًمٞمف » :أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص سمٚمٗمظ ىم٤مل: اًمٓمريؼ احل٤مدي قمنم

.  ()شاًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه وقم٤مد ُمـ قم٤مداه

 وىم٤مل قمٜمف اسمـ ()ششمٙمٚمؿ ومٞمف اسمـ قمقن» وذم إؾمٜم٤مده طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري 

  ()شصم٘م٦م وم٘مٞمف ضمٚمٞمؾ ويم٤من يمثػم اارؾم٤مل واًمتدًمٞمس»: طمجر

وذم  شصحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم»: أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل: اًمٓمريؼ اًمث٤مين قمنم

مل خيرضم٤م عمحٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ وىمد »: إؾمٜم٤مده حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ىم٤مل اًمذهٌل ُمٕمٚمً٘م٤م

حمٛمد و ٞمك اسمٜم٤م : سمـ مح٤مد ي٘مقل ىم٤مل اًمًٕمدياؾمٛمٕم٧م » :ىم٤مل اسمـ قمديو ، ()شوّه٤مه اًمًٕمدي

وحمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م يم٤من ممـ يٕمد ُمـ ُمتِمٞمٕمل : سمـ يمٝمٞمؾ واهٞم٤م احلدي٨م، وىم٤مل اسمـ قمدياؾمٚمٛم٦م 

 ()شاًمٙمقوم٦م

:  ُمـ قمدة ـمرقيمام وردت هذه اًمزي٤مدة قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 ُمـ ـمريؼ () واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ()أظمرضمف ااُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد: اًمٓمريؼ إول

                                   

( 8/277)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ( )

( 591)اًمت٘مري٥م  ( )

( 1/96)ظمّم٤مئص قمكم  ( )

( 2/406)اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء  ( )

( 150)اًمت٘مري٥م  ( )

( 3/110)اعمًتدرك  ( )

( 6/216)اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء  ( )

( 950): اعمًٜمد ح ( )
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: ذيؽ قمـ أيب إؾمح٤مق وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم قمـ ذيؽ وأسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل ىم٤مل ومٞمف احل٤مومظ

 ()شصم٘م٦م ُمٙمثر قم٤مسمد اظمتٚمط سمآظمره»

 وذم إؾمٜم٤مده يقٟمس سمـ أرىمؿ () وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده()أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد: اًمٓمريؼ اًمث٤مين

يمقذم ُمٕمروف احلدي٨م يم٤من يتِمٞمع »ويزيد سمـ أيب زي٤مد أُم٤م يقٟمس سمـ أرىمؿ وم٘مد ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري 

 ()شويمذا ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ًمٙمـ ىم٤مل سمٍمي وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ظمراش ًملم احلدي٨م

 وأُم٤م يزيد سمـ أيب زي٤مد وم٘مد ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ()شيقٟمس سمـ أرىمؿ وٕمٞمػ احلدي٨م»: وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم

وٕمٞمػ يمؼم ومتٖمػم وص٤مر يتٚم٘مـ » وىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ ()شؿمٞمٕمل قم٤ممل ومٝمؿ صدوق رديء احلٗمظ»

  ( )شويم٤من ؿمٞمٕمٞم٤مً 

 قمـ ؿمٞمخف أمحد سمـ إسمراهٞمؿ وىمد ىم٤مل قمٜمف ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم: اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م

ي إصٌٝم٤مين ًمٞمٜمف اسمـ ُمردويف صم٘مػأمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ يمٞم٤ًمن أسمق سمٙمر ال»: اًمذهٌل

 ويمذًمؽ ذم إؾمٜم٤مده إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرو ىم٤مل ()شوىم٤مل أسمق اًمِمٞمخ يم٤من خيٓمئ ًمٞمس سم٤مًم٘مقي

                                   

( 6/368)اعمّمٜمػ  ( )

( 423)اًمت٘مري٥م  ( )

( 961): حاعمًٜمد  ( )

( 567): حُمًٜمد أيب يٕمغم  ( )

( 459)شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م  ( )

( 2/64)وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم  ( )

( 2/382)اًمٙم٤مؿمػ  ( )

. (601)اًمت٘مري٥م  ( )

 (175): حاعمٕمجؿ اًمّمٖمػم  ( )

( 1/80 ) آقمتدالُمٞمزان ( )
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  ()شوٕمٞمػ احلدي٨م »:أسمقطم٤مشمؿ قمٜمف

 وذم إؾمٜم٤مده ٟمٕمٞمؿ سمـ () وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد: اًمٓمريؼ اًمراسمع

 وأسمق ()شصدوق ًمف أوه٤مم»: طمٙمٞمؿ وأسمق ُمريؿ اًمث٘مٗمل، أُم٤م ٟمٕمٞمؿ سمـ طمٙمٞمؿ وم٘م٤مل قمٜمف احل٤مومظ

  ()شجمٝمقل»: ُمريؿ اًمث٘مٗمل ىم٤مل قمٜمف احل٤مومط

أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وذم إؾمٜم٤مده احلًـ سمـ احلًلم ىمـ٤مل اًمذهٌل : اًمٓمريؼ اخل٤مُمس

مل يٙمـ سمّمدوق قمٜمدهؿ » و ىم٤مل قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ ()شاحلًـ هق اًمٕمرين ًمٞمس سمث٘م٦م»ذم اًمتٚمخٞمص 

 ()شيم٤من ُمـ رؤوؾم٤مء اًمِمٞمٕم٦م

 واسمـ طم٤ٌمن ذم () وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد: اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس

رواه أمحد ورضم٤مًمف رضم٤مل  »: ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع() واًمٜم٤ًمئل ذم ظمّم٤مئص قمكم()صحٞمحف

:  وأورده إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م وىم٤مل()شاًمّمحٞمح همػم ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م وهق صم٘م٦م

                                   

( 2/190)اجلرح واًمتٕمديؾ  ( )

( 1310): حاعمًٜمد  ( )

( 1206): ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح ( )

( 564)اًمت٘مري٥م  ( )

( 672 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

( 3/419)اعمًتدرك  ( )

( 3/6)اجلرح واًمتٕمديؾ  ( )

( 19321): اعمًٜمد ح ( )

( 1167): ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح ( )

( 6931): صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ح ( )

( 1/113)ظمّم٤مئص قمكم  ( )

( 9/129)جمٛمع اًمزوائد  ( )
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.  ()شإؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري»

 ().وصحح احلدي٨م ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط

: ذم هذا اًمًٜمد ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م وهذه أىمقال إئٛم٦م ومٞمف: ىمٚم٧م

سمـ طمدصمٜمل ص٤مًمح »:  وىم٤مل اسمـ قمدي()شومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م صم٘م٦م يم٤من يتِمٞمع»: ىم٤مل  ٞمك سمـ ُمٕملم

: يم٠من سمٕمض يمقومٞمٞمٜم٤م يٖمٛمزه ؾمٛمٕم٧م مح٤مد ي٘مقل: أمحد صمٜم٤م قمكم ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من وذيمر ومٓمر وم٘م٤مل

ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م احلٜم٤مط يمقذم، »:  وىم٤مل قمٜمف اًمٕم٘مٞمكم(ش)ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م زائغ همػم صم٘م٦م: ىم٤مل اًمًٕمدي

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمكم طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ هِم٤مم احلراين ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤مسمٙمر سمـ قمٞم٤مش ي٘مقل ُم٤م شمريم٧م 

ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اعمخزوُمل ُمقٓهؿ احلٜم٤مط »: وىم٤مل اًمذهٌل()شًمًقء ُمذهٌف اًمرواي٦م قمـ ومٓمر إٓ

 . ()شومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اعمخزوُمل صدوق رُمل سم٤مًمتِمٞمع»:  وىم٤مل احل٤مومظ()شقمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ؿمٞمٕمل ضمٚمد

. 

: يمام روي٧م هذه اًمزي٤مدة قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أورده٤م اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع وىم٤مل

 ()شرواه اًمٓمؼماين وومٞمف قمٛمر سمـ ؿمٌٞم٥م اعمًٛمكم وهق وٕمٞمػ»

                                   

( 1750): حاًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  ( )

( 19321)حاعمًٜمد  ( )

( 6/30)اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء  ( )

( 6/31 )صدر ٟمٗمًفامل ( )

( 3/464)وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم  ( )

( 2/125)اًمٙم٤مؿمػ  ( )

( 448)اًمت٘مري٥م  ( )

( 9/132)جمٛمع اًمزوائد  ( )
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 واسمـ أيب ()  أظمرضمٝم٤م أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمدهيمام وردت هذه اًمزي٤مدة ُمـ طمدي٨م أيب هريرة

.  وذم ؾمٜمده٤م ذيؽ وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من طم٤مًمف()ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف

 أظمرضمٝم٤م اسمـ ُم٤مضمف ذم () ووردت هذه اًمزي٤مدة ُمـ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب

. () وذم اًمٗمْم٤مئؾ()وأمحد ذم اعمًٜمد()ؾمٜمٜمف

أطمد احلٗم٤مظ وًمٞمس سم٤مًمث٧ٌم ىم٤مل  »:ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من، وىمد ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل

 ()شوٕمٞمػ»:  وىم٤مل اسمـ طمجر قمٜمف()شاًمدارىمٓمٜمل ٓ يزال قمٜمدي ومٞمف ًملم

يمام ورد هذا احلدي٨م سمزي٤مدات أظمرى ُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه اًمٌزار ذم ُمًٜمده قمـ زيد سمـ يثٞمع ىم٤مل 

ي٘مقل يقم همدير ظمؿ عم٤م ىم٤مم وم٘م٤مم إًمٞمف صمالصم٦م ط ٟمِمدت رضماًل ؾمٛمع رؾمقل اهلل : ؾمٛمٕمٜم٤م قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل

سمغم ي٤م : ؟ ىم٤مًمقاشأًم٧ًم أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ»: ىم٤ملط قمنم رضماًل ومِمٝمدوا أن رؾمقل اهلل

ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٝمذا ُمقٓه اًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه وقم٤مد ُمـ » :وم٠مظمذ سمٞمد قمكم وم٘م٤مل: رؾمقل اهلل ىم٤مل

  وذم هذا (ش)قم٤مداه وأطم٥م ُمـ أطمٌف وأسمٖمض ُمـ أسمٖمْمف واٟمٍم ُمـ ٟمٍمه واظمذل ُمـ ظمذًمف

                                   

( 6423 ): حُمًٜمد أيب يٕمغم ( )

( 6/369)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ( )

ُم٤مت ؾمٜم٦م ، ٟمزل اًمٙمقوم٦م، صح٤ميب اسمـ صح٤ميب، اًمؼماء سمـ قم٤مزب سمـ احل٤مرث سمـ قمدي إٟمّم٤مري إود ( )

(. 1/411)وااص٤مسم٦م ، (1/155)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ72

( 116): ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ح ( )

( 18502): اعمًٜمد ح ( )

( 1016): ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح ( )

( 2/40)اًمٙم٤مؿمػ  ( )

( 401)اًمت٘مري٥م  ( )

( 786): ُمًٜمد اًمٌزار ح ( )
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. ااؾمٜم٤مد قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك وومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م وأسمق إؾمح٤مق وىمد ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمٝمؿ

 اًمٚمٝمؿ ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه»وُمـ هذه اًمزي٤مدات ُم٤م رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ وًمٗمٔمٝم٤م 

  ()شاًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه وقم٤مد ُمـ قم٤مداه واٟمٍم ُمـ ٟمٍمه وأقمـ ُمـ أقم٤مٟمف

يم٤من راومْمٞم٤ًم هم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمرومض وي٘مٚم٥م  »:وهذا اًمًٜمد ومٞمف ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم ىم٤مل قمٜمف اسمـ طم٤ٌمن

  ()شدء احلٗمظ يتِمٞمع »: وىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ()شإظم٤ٌمر وىم٤مل  ٞمك سمـ ُمٕملم ًمٞمس سمٌمء

أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  وضم٤مءت زي٤مدة أظمرى ذم رواي٦م قمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل 

ُمـ يٙمـ اهلل ورؾمقًمف ُمقًمٞم٤مه وم٢من هذا ُمقٓه اًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه وقم٤مد ُمـ قم٤مداه »: وًمٗمٔمٝم٤م

اًمٚمٝمؿ ُمـ أطمٌف ُمـ اًمٜم٤مس ومٙمـ ًمف طمٌٞم٤ًٌم وُمـ أسمٖمْمف ومٙمـ ًمف ُمٌٖمْم٤ًم اًمٚمٝمؿ إين ٓ أضمد أطمدًا 

 وهذه اًمرواي٦م ذم ()شأؾمتقدقمف ذم إرض سمٕمد اًمٕمٌديـ اًمّم٤محللم همػمك وم٤مىمض ومٞمف سم٤محلًٜمك

طمرب سمـ هي٩م أسمق »: ؾمٜمده٤م طمرب سمـ هي٩م أسمق ؾمٗمٞم٤من اعمٜم٘مري اًمتٛمٞمٛمل ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري

 وومٞمٝم٤م سمنم سمـ طمرب ()شصدوق خيٓمئ »: وىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ()شؾمٗمٞم٤من اعمٜم٘مري اًمتٛمٞمٛمل ومٞمف ٟمٔمر

ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل رأي٧م قمكم سمـ اعمديٜمل يْمٕمٗمف ويم٤من  ٞمك ٓ »: طمرب إزدي ىم٤مل اًمٌخ٤مري قمٜمف

 ()شصدوق ومٞمف ًملم»:  وىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ()شيروي قمٜمف وهق سمٍمي

                                   

( 3514): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )

( 1/332)اعمجروطملم  ( )

( 253)اًمت٘مري٥م  ( )

( 2505): اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )

( 3/63)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ( )

( 155)اًمت٘مري٥م  ( )

 (2/71)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ( )

( 122)اًمت٘مري٥م  ( )
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ـؿ افًِامء ظذ حديث افٌدير ح

: اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم صح٦م طمدي٨م اًمٖمدير ووٕمٗمف وُمـ اًمذيـ صححقا هذا احلدي٨م

 شهذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح»: اًمؽمُمذي طمٞم٨م ىم٤مل.() 

 شهذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه»: احل٤ميمؿ ىم٤مل قمٜمف.() 

 ىم٤مًمف، وأُم٤مط وصدر احلدي٨م ُمتقاشمر أشمٞم٘مـ أن رؾمقل اهلل»: اًمذهٌل ىم٤مل قمـ احلدي٨م :

 .()ش ومزي٤مدة ىمقي٦م ااؾمٜم٤مدشاًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه»

 اًمًٞمقـمل ذم إزه٤مر اعمتٜم٤مصمرة ذم إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة(). 

 اًمزسمٞمدي ذم ًم٘مط اًممًمئ اعمتٜم٤مصمرة ذم إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة.()  

 اًمٙمت٤مين ذم ٟمٔمؿ اعمتٜم٤مصمر ُمـ احلدي٨م اعمتقاشمر.(). 

 أورده اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م.() 

: ومـ افًِامء مـ ضًػ هذا احلديث وهؿ

 وأُم٤م ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه ومال يّمح ُمـ ـمريؼ  »:اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري طمٞم٨م ىم٤مل

 .()شاًمث٘م٤مت أصالً 

                                   

 (.3713): ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ح ( )

(. 3/119)ُمًتدرك احل٤ميمؿ  ( )

( 5/214)ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ( )

( 37)ص  ( )

( 205)ص  ( )

( 124)ص  ( )

 1750رىمؿ  (4/343 ( ))

( 4/224)اًمٗمّمؾ  ( )
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 ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه، اًمٚمٝمؿ » :وأُم٤م ىمقًمف»: ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طمٞم٨م ىم٤مل

ُمـ » ومٝمذا ًمٞمس ذم رء ُمـ إُمٝم٤مت: إٓ ذم اًمؽمُمذي، وًمٞمس ومٞمف إٓ شإًمخ...وال ُمـ وآه

زي٤مدة :  وأُم٤م اًمزي٤مدة ومٚمٞم٧ًم ذم احلدي٨م، وؾمئؾ قمٜمٝم٤م ااُم٤مم أمحد وم٘م٤ملشيمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه

 ومٛمـ أهؾ شُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه» :وىمقًمف: إمم أن ىم٤مل...يمقومٞم٦م، وٓ ري٥م أهن٤م يمذب

احلدي٨م ُمـ ـمٕمـ ومٞمف يم٤مًمٌخ٤مري وهمػمه، وُمٜمٝمؿ ُمـ طمًٜمف، وم٢من يم٤من ىم٤مًمف ومٚمؿ يرد سمف وٓي٦م 

وأُم٤م ىمقًمف »:  وىم٤مل ذم اعمٜمٝم٤مج()شخمتّم٤ًم سمف، سمؾ وٓي٦م ُمِمؽميم٦م، وهل وٓي٦م اايامن اًمتل ًمٚمٛم١مُمٜملم

 ومٚمٞمس هق ذم اًمّمح٤مح ًمٙمـ هق مم٤م رواه اًمٕمٚمامء، وشمٜم٤مزع اًمٜم٤مس ذم شُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه»

صحتف ومٜم٘مؾ قمـ اًمٌخ٤مري وإسمراهٞمؿ احلريب وـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م أهنؿ ـمٕمٜمقا ومٞمف 

افِٓؿ » : وىم٤مل قمـ اًمزي٤مدة()شووٕمٗمقه، وٟم٘مؾ قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ أٟمف طمًٜمف يمام طمًٜمف اًمؽمُمذي

 ()شومال ري٥م أهن٤م يمذب »:شوال مـ وااله وظاد مـ ظاداه

خالصة دراشة احلديث 

مـ ـْت  » :ط مم٤م ؾمٌؼ يتْمح ًمٜم٤م أن اًمذي صح ُمـ طمدي٨م اًمٖمدير هق ىمقل رؾمقل اهلل

اًمٚمٝمؿ وال ُمـ »:  وم٘مد صم٧ٌم ُمـ ـمريؼ اًمث٘م٤مت أُم٤م اًمزي٤مدات إظمرى ُمثؾ ىمقًمفشمقاله ؾًع مقاله

وأطم٥م ُمـ أطمٌف » : وىمقًمفشواٟمٍم ُمـ ٟمٍمه وأقمـ ُمـ أقم٤مٟمف» : ويم٘مقًمفشوآه وقم٤مد ُمـ قم٤مداه

اًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه وقم٤مد ُمـ » : وىمقًمفشوأسمٖمض ُمـ أسمٖمْمف واٟمٍم ُمـ ٟمٍمه واظمذل ُمـ ظمذًمف

 ومٝمل رواي٤مت مل شقم٤مداه اًمٚمٝمؿ ُمـ أطمٌف ُمـ اًمٜم٤مس ومٙمـ ًمف طمٌٞم٤ًٌم وُمـ أسمٖمْمف ومٙمـ ًمف ُمٌٖمْم٤مً 

 .شمّمح ومل خيٚمق ؾمٜمده٤م ُمـ ُم٘م٤مل

 

                                   

( 4/417)اًمٗمت٤موى  ( )

( 7/319)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

 (7/319)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )
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 وسمٜمٞمف يمام ادقمك اًمراومْم٦م دًٓم٦م طمدي٨م اًمٖمدير، وهؾ يدل قمغم إُم٤مُم٦م قمكم : اعمحقر اًمث٤مًم٨م

ذًمؽ؟ 

ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم » :طؾمٌؼ أن سمٞمٜم٤م أن اًمذي صح ُمـ طمدي٨م اًمٖمدير هق ىمقل اًمرؾمقل 

 وسمٕمض اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ذهٌقا ُمٕمف  وهذا احلدي٨م ًمف ؾم٥ٌم وهق ُم٤م طمّمؾ سملم قمكمشُمقٓه

ط  ًمٚمج٤ٌمي٦م ومًخٓمقا قمغم قمكم سمٕمض شمٍموم٤مشمف وؿمٙمقه ًمٚمرؾمقلط  ًمٚمٞمٛمـ قمٜمدُم٤م أرؾمٚمف اًمٜمٌل

قمٚمٞم٤ًم إمم ظم٤مًمد ًمٞم٘مٌض ط  سمٕم٨م اًمٜمٌل : ىم٤مل ومٕمـ سمريدة ُمٜمزًم٦م قمكم ط ومٌلم هلـ اًمٜمٌل 

أٓ شمرى إمم هذا؟ ومٚمام ىمدُمٜم٤م قمغم : اخلٛمس ويمٜم٧م أسمٖمض قمٚمٞم٤ًم وىمد اهمتًؾ، وم٘مٚم٧م خل٤مًمد

ٓ شمٌٖمْمف، وم٢من ًمف » :ىم٤مل.  ٟمٕمؿ: وم٘مٚم٧مشي٤م سمريدة أشمٌٖمض قمٚمٞم٤ًم؟» :ذيمرت ذًمؽ ًمف، وم٘م٤ملط اًمٜمٌل

. ()شذم اخلٛمس أيمثر ُمـ ذًمؽ

وأظمرج اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد أن قمٚمٞم٤ًم ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ ريمقب إسمؾ اًمّمدىم٦م وأُّمر قمٚمٞمٝمؿ 

صمؿ عم٤م أدريمقه ذم اًمٓمريؼ إذا اًمذي أُمره ىمد أذن هلؿ سم٤مًمريمقب ومٚمام ط رضماًل وظمرج إمم اًمٜمٌل

:  ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد.رآهؿ ورأى ااسمؾ قمٚمٞمٝم٤م أصمر اًمريمقب همْم٥م صمؿ قم٤مشم٥م ٟم٤مئٌف اًمذي ضمٕمٚمف ُمٙم٤مٟمف

ُمف » :ط ذيمرٟم٤م ُم٤م ًم٘مٞمٜم٤مه ُمـ قمكم ُمـ اًمٖمٚمٔم٦م واًمتْمٞمٞمؼ وم٘م٤مل رؾمقل اهللط ومٚمام ًم٘مٞمٜم٤م رؾمقل اهلل

. ()شي٤مؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمٕمض ىمقًمؽ ٕظمٞمؽ قمكم ومق اهلل ًم٘مد قمٚمٛم٧م أٟمف أطمًـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

 عم٤م يمثر ومٞمف اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل ُمـ ذًمؽ اجلٞمش: سم٥ًٌم ُمٜمٕمف إي٤مهؿ إن قمٚمٞم٤ًم »: ي٘مقل اسمـ يمثػم

اؾمتٕمامل إسمؾ اًمّمدىم٦م، واؾمؽمضم٤مقمف ُمٜمٝمؿ احلٚمؾ اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م هلؿ ٟم٤مئٌف، وقمكم ُمٕمذور ومٞمام ومٕمؾ، 

ُمـ طمجتف وشمٗمرغ ط عم٤م رضمع اًمرؾمقل-  واهلل أقمٚمؿ–ًمٙمـ اؿمتٝمر اًمٙمالم ومٞمف ذم احلجٞم٩م ومٚمذًمؽ 

ُمـ ُمٜم٤مؾمٙمف، ورضمع إمم اعمديٜم٦م ومٛمر سمٖمدير ظمؿ،ىم٤مم ذم اًمٜم٤مس ظمٓمٞم٤ًٌم ومؼمأ ؾم٤مطم٦م قمكم، ورومع 

                                   

( 4350: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

اًمٌداي٦م ش إؾمٜم٤مد ضمٞمد قمغم ذط اًمٜم٤ًمئل» :وهذا ااؾمٜم٤مد ىم٤مل قمٜمف اسمـ يمثػم (5/398)دٓئؾ اًمٜمٌقة  ( )

( 7/396)واًمٜمٝم٤مي٦م 



 

 

184 

 وىمد رضمع قمكم ىمٌؾ احل٩م ()شىمدره، وٟمٌف قمغم ومْمٚمف: ًمٞمزيؾ ُم٤م وىمر ذم ىمٚمقب يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس 

 ومل يتٙمٚمؿ اًمرؾمقل هبذا ذم قمروم٦م أو ذم ُمٜمك سمؾ أظمر إُمر إمم ()طوأدرك احل٩م ُمع رؾمقل اهلل

 وًمق ().ُمٜمزًم٦م قمكم ُمٜمفط أن سم٘مل ُمٕمف أهؾ اعمديٜم٦م وومٞمٝمؿ ُمـ يم٤من ُمع قمٚمـل ومٌلم هلؿ اًمرؾمقل 

ذم اعمٙم٤من اًمذي اضمتٛمع ومٞمف ط ًم٘م٤مًمف اًمرؾمقل ط يم٤من اًمٙمالم ذم اخلالوم٦م وااُم٤مُم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل

  ().طمتك يتٗمرق احلج٤مجط احلج٤مج ذم ُمٙم٦م أو قمروم٦م ذم ظمٓمٌتف اعمِمٝمقرة وعم٤م أظمره اًمرؾمقل 

أي ذم همدير –إٟمام أوىمػ اًمٜم٤مس ذم هذا اعمٙم٤من ذم احلر اًمِمديد ط أُم٤م زقمٛمٝمؿ سم٠من اًمٜمٌل 

ويم٤من قمددهؿ أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ وأن هذا اعمٙم٤من هق ُمٙم٤من اومؽماق احلجٞم٩م، ومٝمق زقمؿ - ظمؿ

 أي أٟمف يٌٕمد قمـ ُمٙم٦م ىمراسم٦م ()سم٤مـمؾ وم٢من همدير ظمؿ ي٘مع قمغم سمٕمد صمالصم٦م أُمٞم٤مل أو ُمٞمٚملم ُمـ اجلحٗم٦م

ُم٤مئتلم وقمنميـ يمٞمٚمق ُمؽم شم٘مري٤ًٌم ومٙمٞمػ يٙمقن ُمٙم٤من اومؽماق احلج٤مج؟ 

إن ُمٙم٤من اضمتامع احلج٤مج واومؽماىمٝمؿ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ومٝمؿ ي٠مشمقن إًمٞمٝم٤م ُمـ اجلٝم٤مت إرسمع صمؿ 

عم٤م ىم٤مل ط يٕمقدون ُمٜمٝم٤م ًمٌٚمداهنؿ واجلحٗم٦م ذم ـمريؼ أهؾ اعمديٜم٦م وهؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمع رؾمقل اهلل

  ().هذا احلدي٨م ووضمف هلؿ اخلٓم٤مب

سم٤ماُم٤مُم٦م واخلالوم٦م ومٝمذا يدل قمغم ضمٝمٚمٝمؿ سمٚمٖم٦م اًمٕمرب  (اعمقمم)أُم٤م شمٗمًػم اًمراومْم٦م ًمٙمٚمٛم٦م 

وًمٙمل ٟم٘مػ قمغم طم٘مٞم٘م٦م إُمر ٓ سمد ُمـ إيراد اعمٕم٤مين اًمقاردة ذم ُمٕمٜمك اعمقمم وم٢من هلذه اًمٙمٚمٛم٦م قمٜمد 

اًمرب، اعم٤مًمؽ، اًمًٞمد، اعمٜمٕمؿ، اعمٕمتؼ، اًمٜم٤مس، اعمح٥م، اًمت٤مسمع،  اجل٤مر، : اًمٕمرب قمدة ُمٕم٤من هل 

                                   

 (7/397)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ( )

( 1216: )ذيمر ذًمؽ ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ح ( )

( 7/317)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

( 199)صمؿ أسمٍمت احل٘مٞم٘م٦م عمحٛمد ظمي  ( )

( 1/368)وُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ  (2/111)ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  ( )

( 7/317)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م : اٟمٔمر ( )
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اسمـ إظم٧م، اجل٤مر،  اًمنميؽ، ، اسمـ اًمٕمؿ،  احلٚمٞمػ،  اًمٕم٘مٞمد، اًمّمٝمر، اًمٕمٌد، اعمٕمتؼ واعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف

 وقمٜمد محؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م قمغم ُمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ()اًمٕمؿ، إخ، آسمـ، اًمذي يكم إُمر، اًمٕمّم٤ٌمت

شمٚمؽ ٓ سمد ُمـ ىمريٜم٦م داًم٦م قمغم ذًمؽ، وًمٞمس ذم احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم أن اعمراد ُم٤م ومنه هب٤م اًمراومْم٦م 

. ُمـ اعمٚمؽ واًمتٍمف سمؾ اًمقاوح ومٞمف أن اعمٕمٜمك اعمراد اعمح٦ٌم واعمقدة اًمتل هل ود اعمٕم٤مداة

وًمٞمس ذم اًمٙمالم ُم٤م يدل دًٓم٦م سمٞمٜم٦م قمغم أن اعمراد سمف »: ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

:   وىم٤ملژې  ې  ې  ى  ى  ائ  ژ : اخلالوم٦م، وذًمؽ أن اعمقمم يم٤مًمقزم واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل

 ژڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ ژ 

ومٌلم أن اًمرؾمقل وزم اعم١مُمٜملم، وأهنؿ أوًمٞم٤مؤه، وأن اعم١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مء سمٕمض وم٤معمقآه ود 

واعم١مُمٜمقن يتقًمقن اهلل ورؾمقًمف اعمقآة اعمْم٤مدة ًمٚمٛمٕم٤مداة، وهذا طمٙمؿ : إمم أن ىم٤مل... اًمٕمداوة

  ()ش ُمـ اعم١مُمٜملم اًمذيـ يتقًمقن اعم١مُمٜملم ويتقًمقٟمفصم٤مسم٧م ًمٙمؾ ُم١مُمـ، ومٕمكم 

ذم هذا »: وم٢مذا ؾم٠مل ؾم٤مئؾ ومام وضمف ختّمٞمص قمكم هبذه اعمقآة ُم٤م داُم٧م قم٤مُم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ىمٚمٜم٤م

احلدي٨م إصم٤ٌمت إيامن قمكم ذم اًم٤ٌمـمـ، واًمِمٝم٤مدة ًمف سم٠مٟمف يًتحؼ اعمقآة سم٤مـمٜم٤ًم وفم٤مهرًا، وذًمؽ يرد 

 ()شُم٤م ي٘مقًمف ومٞمف أقمداؤه ُمـ اخلقارج واًمٜمقاص٥م

 وم٢مٟمف  تٛمؾ أُمريـ «مـ ـْت مقاله ؾًع مقاله»ط وم٠مُم٤م ُم٤م ىمّمد سمف اًمٜمٌل»: ي٘مقل اًم٤ٌمىمالين

أطمدأل٤م ُمـ يمٜم٧م ٟم٤مسه قمغم ديٜمف وطم٤مُمٞم٤ًم قمٜمف سمٔم٤مهري وسم٤مـمٜمل وهي وقمالٟمٞمتل ومٕمكم ٟم٤مسه 

قمغم هذا اًمًٌٞمؾ ومتٙمقن وم٤مئدة ذًمؽ ااظم٤ٌمر قمـ أن سم٤مـمـ قمكم وفم٤مهره ذم ٟمٍمة اًمديـ واعم١مُمٜملم 

ؾمقاء واًم٘مٓمع قمغم هيرشمف وقمٚمق رشمٌتف وًمٞمس يٕمت٘مد ذًمؽ ذم يمؾ ٟم٤مس ًمٚمٛم١مُمٜملم سمٔم٤مهره : ٕٟمف 

                                   

( 15/400)ًم٤ًمن اًمٕمرب : اٟمٔمر ( )

( 7/322)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

( 7/323 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )
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د يٜمٍم اًمٜم٤مس سمٔم٤مهره ـمٚم٥م اًمٜمٗم٤مق واًمًٛم٦م واسمتٖم٤مء اًمرومد وُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م وم٢مذا أظمؼم اًمٜمٌل ٟمٍمة ق

سمٕمض اعم١مُمٜملم ذم اًمديـ واعمًٚمٛملم يمٜمٍمشمف هق قمغم ـمٝم٤مرة هيرشمف وؾمالُم٦م سم٤مـمٜمف وهذه ومْمٞمٚم٦م 

ُمـ يمٜم٧م حمٌقسم٤ًم : أيش ومٛمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه»قمٔمٞمٛم٦م و تٛمؾ أيْم٤ًم أن يٙمقن اعمراد سم٘مقًمف 

قمٜمده ووًمٞم٤ًم ًمف قمغم فم٤مهري وسم٤مـمٜمل ومٕمكم ُمقٓه أي إن وٓءه وحمٌتف ُمـ فم٤مهره وسم٤مـمٜمف واضم٥م 

يمام أن وٓئل وحمٌتل قمغم هذا اًمًٌٞمؾ واضم٥م ومٞمٙمقن ىمد أوضم٥م ُمقآشمف قمغم فم٤مهره وسم٤مـمٜمف 

وًمًٜم٤م ٟمقازم يمؾ ُمـ فمٝمر ُمٜمف اايامن قمغم هذه اًمًٌٞمؾ سمؾ إٟمام ٟمقاًمٞمٝمؿ ذم اًمٔم٤مهر دون اًم٤ٌمـمـ: 

وم٢من ىمٞمؾ ومام وضمف ختّمٞمّمف هبذا اًم٘مقل وىمد يم٤من قمٜمديمؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ فم٤مهرهؿ 

يم٤ٌمـمٜمٝمؿ ىمٞمؾ ًمف  تٛمؾ أن يٙمقن سمٚمٖمف ىمدح ومٞمف أو صمٚم٥م صم٤مًم٥م أو أظمؼم أن ىمقُم٤ًم ُمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق 

واًمنماة ؾمٞمٓمٕمٜمقن قمٚمٞمف ويزقمٛمقن أٟمف وم٤مرق اًمديـ وطمٙمؿ ذم أُمر اهلل شمٕم٤ممم أدُمٞملم ويً٘مٓمقن 

 إذن وم٤معمراد سم٤معمقمم ذم احلدي٨م ()شسمذًمؽ وٓيتف ويزيٚمقن وٓءه وم٘م٤مل ذًمؽ ومٞمف ًمٞمٜمٗمل ذًمؽ قمٜمف

ًمؼميدة ط اعمح٦ٌم واعمقآة اًمتل هل ود اعمٕم٤مدة يدل قمغم ذًمــؽ ؾم٥ٌم هذا احلدي٨م وىمقل اًمٜمٌل

قمغم أن ًمٜم٤م ىمريٜمتلم قمغم أن اعمراد ُمـ اًمقٓي٦م ُمـ ًمٗمظ اعمقمم أو »: ي٘مقل إًمقد (أشمٌٖمض قمٚمٞم٤مً )

اعمح٦ٌم، إطمداأل٤م ُم٤م رويٜم٤مه قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ذم ؿمٙمقى اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمع إُمػم يمرم : إومم

ط اهلل شمٕم٤ممم وضمٝمف ذم اًمٞمٛمـ يمؼميدة إؾمٚمٛمل وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وهمػمأل٤م ومل يٛمٜمع اًمٜمٌل

اًمِم٤ميملم سمخّمقصٝمؿ ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم ـمٚم٥م ُمقآشمف وشمٚمٓمٗم٤ًم ذم اًمدقمقة إًمٞمٝم٤م يمام هق اًمٖم٤مًم٥م ذم ؿم٠مٟمف 

أًم٧ًم أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ »: سم٘مقًمفط ذم ُمثؾ ذًمؽ وًمٚمتٚمٓمػ اعمذيمقر اومتتح اخلٓم٦ٌم ط 

، شاًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه وقم٤مد ُمـ قم٤مداه»: قمغم ُم٤م ذم سمٕمض اًمرواي٤متط ، وصم٤مٟمٞمٝم٤م ىمقًمف شأٟمٗمًٝمؿ

وم٢مٟمف ًمق يم٤من اعمراد ُمـ اعمقمم اعمتٍمف ذم إُمقر أو إومم سم٤مًمتٍمف ًم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم 

اعمح٦ٌم واًمٕمداوة وم٘مد ٟمٌف ط اًمٚمٝمؿ وال ُمـ يم٤من ذم شمٍمومف وقم٤مد ُمـ مل يٙمـ يمذًمؽ، ومحٞم٨م ذيمر 

                                   

 (456)متٝمٞمد إوائؾ ًمٚم٤ٌمىمالين  ( )
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  ()شقمغم أن اعم٘مّمقد إجي٤مب حمٌتف يمرم اهلل شمٕم٤ممم وضمٝمف واًمتحذير ُمـ قمداوشمف

أُم٤م محؾ اًمراومْم٦م ًمٙمٚمٛم٦م ُمقمم قمغم أهن٤م سمٛمٕمٜمك إومم سم٤مًمتٍمف وأن أوًمقي٦م اًمتٍمف قملم 

 وىمقهلؿ إٟمف سمٛمٕمٜمك أومم سمٙمؿ {ُم٠موايمؿ اًمٜم٤مر هل ُمقٓيمؿ}: ااُم٤مُم٦م صمؿ اؾمتِمٝم٤مدهؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

إٟمف :  وىمقهلؿ()شأيام اُمرأة أٟمٙمح٧م ٟمٗمًٝم٤م سمٖمػم إذن وًمٞمٝم٤م ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾط »وسم٘مقل اًمرؾمقل

: يريد سمذًمؽ ُمقٓه٤م اعم٤مًمؽ ُٕمره٤م واؾمتِمٝم٤مدهؿ سم٘مقل إظمٓمؾ

وم٠مصٌح٧م ُمقٓه٤م ُمـ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ 
 

وأطمرى ىمريش أن هت٤مب وحتٛمدا  
 

. وًمٞمٝم٤م ومٝمذا ٓ يًت٘مٞمؿ ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب:  وأن ُم٘مّمقده ُمـ ُمقٓه٤م أي

ي٘م٤مل هلؿ ًمٞمس ومٞمام ذيمرمتقه ُم٤م يدل قمغم أن ُمٕمٜمك ُمقمم ُمٕمٜمك أومم: ٕن »: ي٘مقل اًم٤ٌمىمالين

ُمٙم٤مهنؿ وىمرارهؿ ويمذًمؽ ومنه اًمٜم٤مس وأُم٤م ىمقًمف سمٖمػم إذن وًمٞمٝم٤م : ىمقًمف هل ُمقٓيمؿ اعمراد سمف

ومٚمٞمس وًمٞمٝم٤م ُمـ ُمقٓه٤م ذم رء: ٕن أسم٤م اعمرأة وإظمقهت٤م وسمٜمل قمٛمٝم٤م أوًمٞم٤مؤه٤م وًمٞمًقا سمٛمقل هل٤م 

وإن يم٤من وزم إُم٦م ُمقمم هل٤م: ٕٟمف مل يٙمـ ُمقمم هل٤م ُمـ طمٞم٨م يم٤من وًمٞمٝم٤م ٕن ُم٤م ذيمرٟم٤مه وزم وًمٞمس 

سمٛمقمم وىمقل إظمٓمؾ وم٠مصٌح٧م ُمقٓه٤م إٟمام أراد ٟم٤مسه٤م واحل٤مُمل قمٜمٝم٤م ٕن اعمقمم يٙمقن سمٛمٕمٜمك 

اًمٜم٤مس ويم٤من قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان إذ ذاك أىمدر قمغم ٟمٍمه٤م وأؿمده٤م متٙمٜم٤م ُمـ ذًمؽ ومٚمٝمذا ىم٤مل 

وأطمرى ىمريش أن هت٤مب وحتٛمدا أي إٟمؽ أىمدره٤م قمغم إقمزاز وٟمٍمة وإضمالل وإه٤مسم٦م وإذا يم٤من 

 ()شيمذًمؽ سمٓمؾ ُم٤م ىمٚمتؿ

أن اعمقزم ش ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه»: ووضمف اؾمتدٓل اًمِمٞمٕم٦م سمخؼم»: وي٘مقل إًمقد

سمٛمٕمٜمك إومم سم٤مًمتٍمف، وأوًمقي٦م اًمتٍمف قملم ااُم٤مُم٦م، وٓ خيٗمك أن أول اًمٚمٗمظ ذم هذا 

مل جيئ : آؾمتدٓل ضمٕمٚمٝمؿ اعمقمم سمٛمٕمٜمك إومم، وىمد أٟمٙمر ذًمؽ أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م ىم٤مـم٦ٌم سمؾ ىم٤مًمقا

                                   

( 6/195)ًٕمقد شمٗمًػم ا ( )

(. 1835)وصححف إًم٤ٌمين ذم ؾمٜمـ أيب داود طمدي٨م  (1102)واًمؽمُمذي  (2083)أظمرضمف أسمقداود  ( )

( 452)متٝمٞمد إوائؾ  ( )
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ُمٗمٕمؾ سمٛمٕمٜمك أومٕمؾ أصاًل، ومل جيقز ذًمؽ إٓ أسمق زيد اًمٚمٖمقي ُمتٛمًٙم٤ًم سم٘مقل أيب قمٌٞمدة ذم شمٗمًػم 

أي أومم سمٙمؿ  ورد سم٠مٟمف يٚمزم قمٚمٞمف صح٦م ومالن ُمقمم ُمـ ومالن يمام يّمح  (هل ُمقٓيمؿ)ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومالن أومم ُمـ ومالن، واًمالزم سم٤مـمؾ إمج٤مقم٤ًم وم٤معمٚمزوم ُمثٚمف، وشمٗمًػم أيب قمٌٞمدة سمٞم٤من حل٤مصؾ اعمٕمٜمك، 

يٕمٜمل اًمٜم٤مر ُم٘مريمؿ وُمّمػميمؿ واعمقوع اًمالئؼ سمٙمؿ، وًمٞمس ٟمّم٤ًم ذم أن ًمٗمظ اعمقمم صمٛم٦م سمٛمٕمٜمك 

يريد أن يٌلم أن قمٚمٞم٤ًم اخلٚمٞمٗم٦م أو اًمقازم سمٕمده ًم٘م٤مل قمكم وازم يمؾ ط  إذن ومٚمق يم٤من اًمٜمٌل()شإومم

ُم١مُمـ وم٢من يمٚمٛم٦م ُمقمم ختتٚمػ قمـ وازم ومٙمٚمٛم٦م وازم ُمـ اًمِقٓي٦م وهل احلٙمؿ، أُم٤م اعمقمم ومٝمق ُمـ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ :  ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم()اًمَقٓي٦م وهل احل٥م واًمٜمٍمة

  ومل يٕمـ هذا أهنؿ () ژۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ژ :  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف()ژ ڻ

 .هؿ اًمرؤوؾم٤مء قمغم إسمراهٞمؿ سمؾ هق إُم٤مُمٝمؿ

يٕمٜمل سمذًمؽ وٓء »: ي٘مقل ااُم٤مم اًمِم٤مومٕمل قمـ طمدي٨م ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه

 ژىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت   ژ : ااؾمالم، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 
 يمام (())

إٟمّم٤مر وىمريش وُمزيٜم٦م » :ط وم٘مد صم٧ٌم قمٜمف ىمقًمف ىمد أصم٧ٌم هذا إُمر ًمٖمػم قمكمط أن اًمٜمٌل 

 ومٔم٤مهر هذا ()شوضمٝمٞمٜم٦م وهمٗم٤مر وأؾمٚمؿ وأؿمجع ُمقازم سمٕمض ًمٞمس هلؿ ُمقمم دون اهلل ورؾمقًمف

أظمؼم أن يمؾ ه١مٓء اًم٘م٤ٌمئؾ ُمقازم اهلل ط ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه، ٕٟمف : اًمٚمٗمظ راومع ًم٘مقًمف 

                                   

( 6/195)روح اعمٕم٤مين  ( )

( 15/401)ًم٤ًمن اًمٕمرب : اٟمٔمر ( )

( 4)ؾمقرة اًمتحريؿ آي٦م  ( )

( 68)ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م  ( )

( 11)ؾمقرة حمٛمد آي٦م  ( )

( 5/228)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر  ( )

( 2520: )وُمًٚمؿ ح (3504: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )
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 إو٤موم٦م إمم ُم٤مذيمر وم٢مٟم٤م ًمق رضمٕمٜم٤م إمم ًم٘م٤مء اًمً٘مٞمٗم٦م اًمت٤مرخيل اًمذي وؿ ظمػمة اًمّمح٤مسم٦م ()ورؾمقًمف

واؾمتٕمروٜم٤م ُم٤م دار ومٞمف سمِم٠من ظمالوم٦م اعمًٚمٛملم ٟمجد أن يمت٥م اًمت٤مريخ ٓ شمذيمر أن أطمدًا ُمـ 

اًمّمح٤مسم٦م اؾمتدل هبذا احلدي٨م قمغم اؾمتح٘م٤مق قمكم ًمإلُم٤مُم٦م سمؾ أن يمت٥م اًمت٤مريخ ٓ شمٜم٘مؾ ًمٜم٤م أن 

قمٚمٞم٤ًم اطمت٩م هبذا احلدي٨م قمغم اؾمتح٘م٤مىمف ًمإلُم٤مُم٦م ُمع أٟمف مل يٙمـ ىمد ُم٣م قمغم طم٤مدصم٦م همدير ظمؿ 

أيمثر ُمـ ؾمٌٕملم يقُم٤ًم ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن يٜمًك اًمّمح٤مسم٦م ذم هذه اعمدة اًمقضمٞمزة ط قمٜمد ووم٤مة اًمٜمٌل

قمغم –آؾمتدٓل سمحدي٨م اًمٖمدير ويمٞمػ أُمٙمـ عم٤مئ٦م أًمػ ُمـ اعمًٚمٛملم اضمتٛمٕمقا ذم ُمٙم٤من واطمد 

ُٕمر ذم هم٤مي٦م إألٞم٦م وهق اًمٌٞمٕم٦م اُم٤مم وطم٤ميمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمّمقب ُمـ ىمٌؾ اهلل - طمد زقمؿ اًمراومْم٦م

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم صمؿ سمٕمد ؾمٌٕملم يقُم٤ًم ُمـ ذًمؽ يٜمًك مجٞمع احل٤مضيـ هذه اًمٌٞمٕم٦م أو يتج٤مهٚمقهن٤م أو 

جيحدوهن٤م، ٓ ري٥م أن هذا يدًمٜم٤م قمغم أن طم٤مدصم٦م اًمٖمدير مل يٙمـ هل٤م ذم طمس اًمّمح٤مسم٦م أي قمالىم٦م 

.  وأوٓدهسمخالوم٦م قمكم وإُم٤مُمتف وإٓ مل يٓمٌؼ مجٞمٕمٝمؿ قمغم قمدم آؾمتِمٝم٤مد هب٤م سمام ومٞمٝمؿ قمكم 

                                   

( 220)ااُم٤مُم٦م واًمرد قمغم اًمراومْم٦م  ( )
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حديث ادْزفة - 2

ٟمص قمغم إُم٤مُم٦م ط  قمغم دقمقاهؿ أن ااُم٤مُم٦م سم٤مًمٜمص واًمتٕمٞملم وأن اًمٜمٌل اًمراومْم٦مُمـ أدًم٦م 

أال ترىض أن »: ًمٕمكم عم٤م ظمٚمٗمف سمٕمده ذم همزوة شمٌقكط قمكم طمدي٨م اعمٜمزًم٦م وهق ىمقل اًمرؾمقل 

وًم٘مد ومٝمؿ اعمخ٤مًمٗمقن ُمـ هذا اًمٜمص ش تُقن مْل بّْزفة هارون مـ مقشك إال إٔف ال ٕبل بًدي

 إُم٤مُم٤ًم ًمٚمٛمًٚمٛملم وم٘مد روى اًمّمدوق قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل أٟمف ؾمئؾ قمـ ىمقل شمٜمّمٞم٥م قمكم 

: ىم٤ملش أٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك إٓ أٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمدي»: ًمٕمكمط رؾمقل اهلل 

اؾمتخٚمٗمف سمذًمؽ قمغم أُمتف ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد ووم٤مشمف وومرض قمٚمٞمٝمؿ ـم٤مقمتف ومٛمـ مل يِمٝمد ًمف سمٕمد هذا »

 مجٞمع  ويٚمزم ُمـ هذا اًمٜمص ووم٘م٤ًم عم٤م ومٝمٛمقه أن يٙمقن ًمٕمكم ()شاًم٘مقل سم٤مخلالوم٦م ومٝمق ُمـ اًمٔم٤معملم

ي٘مقل اًمّمدوق . إٓ ُم٤م اؾمتثٜم٤مه اًمٜمص يم٤مًمٜمٌقة أو اًمٕم٘مؾ يم٠مظمقة اًمقٓدةط ُمٜم٤مزل اًمرؾمقل 

وضم٥م أٟمف ىمد قمٜمك يمؾ ُمٜمزًم٦م يم٤مٟم٧م هل٤مرون ُمـ ُمقؾمك مم٤م مل خيّمف اًمٕم٘مؾ وآؾمتثٜم٤مء ذم ٟمٗمس ...»

اخلؼم، وإذا وضم٥م ذًمؽ وم٘مد صم٧ٌم اًمدًٓم٦م قمغم أن قمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم أومْمؾ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

وأوصم٘مٝمؿ ذم ٟمٗمًف وأٟمف جي٥م أن خيٚمٗمف قمكم ذم ىمقُمف إذا ط  وأقمٚمٛمٝمؿ وأطمٌٝمؿ إمم رؾمقل اهلل

 ()شهم٤مب قمٜمٝمؿ همٞم٦ٌم ؾمٗمر أو همٞم٦ٌم ُمقت ٕن ذًمؽ يم٤من ذم ذط ه٤مرون وُمٜمزًمتف ُمـ ُمقؾمك

إٔت مْل »وآًمف سمال اظمتالف سملم إُم٦م ط ىمقًمف »: وي١ميمد اعمٗمٞمد هذا آدقم٤مء سم٘مقًمف ذم ااومّم٤مح

ومحٙمؿ ًمف سم٤مًمٗمْمؾ قمغم اجلامقم٦م، واًمٜمٍمة ش بّْزفة هارون مـ مقشك إال إٔف ال ٕبل بًدي

واًمقزارة واخلالوم٦م ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد ووم٤مشمف، وااُم٤مُم٦م ًمف، سمدًٓم٦م أن هذه اعمٜم٤مزل يمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م هل٤مرون 

ُمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ذم طمٞم٤مشمف، وإجي٤مب مجٞمٕمٝم٤م ُٕمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم إٓ ُم٤م أظمرضمف 

آؾمتثٜم٤مء ُمٜمٝم٤م فم٤مهرًا، وأوضمٌف سمٚمٗمظ يٕمدًمف ُمـ سمٕمد ووم٤مشمف، وسمت٘مدير ُم٤م يم٤من جي٥م هل٤مرون ُمـ 

                                   

( 74)ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ًمٚمّمدوق  ( )

( 75)ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ًمٚمّمدوق  ( )
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، ومٌ٘مل ُٕمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم قمٛمقم ُم٤م طُمقؾمك ًمق سم٘مل سمٕمد أظمٞمف، ومٚمؿ يًتثٜمف اًمٜمٌل 

 وىمد شمقؾمٕمقا أيمثر ُمـ هذا وم٠موردوا ()شطمٙمؿ ًمف ُمـ اعمٜم٤مزل، وهذا ٟمص قمغم إُم٤مُمتف ٓ ظمٗم٤مء سمف 

 ُمٜمزًم٦م اًمرؾمقل وُم٘م٤مُمف إٓ اًمٜمٌقة وُمرادهؿ سمذًمؽ أن يؼمهٜمقا أطم٤مدي٨م شمٗمٞمد وشم١ميمد أن ًمٕمكم 

 . قمغم أن ظمالوم٦م قمكم ًمٚمرؾمقل ُمًتٛمرة طمتك سمٕمد ُمقت اًمرؾمقل ٕن اًمٕمزل ُمٜمٝم٤م ي٘متيض ااه٤مٟم٦م

 :ردـــال

 : ُمٜمٝم٤م سمقضمقه قمدة ذم اؾمتدٓهلؿ هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اًمراومْم٦مًم٘مد رد قمٚمامء اًمًٜم٦م قمغم 

 وىمد ذيمـر أن هذا احلدي٨م صح قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ ـمريؼ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص: أوًٓ 

أُم٤م ُم٤م :  ومٌلم ؾم٥ٌم ذًمؽ وم٘م٤ملذًمؽ عمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمٝمام قمٜمد ُم٤م ؾم٠مًمف قمـ قمدم ؾمٌف ًمٕمكم 

ومٚمـ أؾمٌف ٕن شمٙمقن زم واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥م إزّم ُمـ محر ط ذيمرت صمالصم٤ًم ىم٤مهلـ ًمف رؾمقل اهلل 

ي٤م رؾمقل اهلل : ظمٚمٗمف ذم سمٕمض ُمٖم٤مزيف وم٘م٤مل ًمف قمكم: ي٘مقل ًمفط اًمٜمٕمؿ، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

أما ترىض أن تُقن مْل بّْزفة هارون »: طظمٚمٗمتٜمل ُمع اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

، وُمع ذًمؽ وم٢مٟمف وهق اًمراوي مل يٗمٝمؿ ُمـ احلدي٨م أطم٘مٞم٦م ()شمـ مقشك إال إٔف ال ٕبقة بًدي

 وهق ص٤مطمٌف أي٤مم سمؾ مل يذيمر ذًمؽ ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ قمقفط قمكم سم٤مخلالوم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل 

اًمِمقرى سمٕمد ُمقت قمٛمر، وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن اًمراومْم٦م شمًتدل هبذا احلدي٨م اًمث٤مسم٧م قمـ ـمريؼ 

. طؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وهق سمزقمٛمٝمؿ ممـ ارشمد سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل 

:  ذًمؽُمـف، روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿوًم٘مد ورد هذا احلدي٨م سم٠مًمٗم٤مظ أظمرى قمـ قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 واسمـ قمدي ذم () واسمـ قم٤ًميمر()أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ُم٤م ورد قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

                                   

 (.49)ااومّم٤مح   ()

 .ًمٗمظ ًمفوال (2404): حوُمًٚمؿ  (4416): حأظمرضمف اًمٌخ٤مري   ()

 (.7/453)شم٤مريخ سمٖمداد  ()

 (.42/166)شم٤مريخ دُمِمؼ  ()
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وهذا احلدي٨م قمـ اسمـ ضمري٩م سم٢مؾمٜم٤مده سم٤مـمؾ ٓ  دث سمف قمـ اسمـ ضمري٩م همػم »: اًمٙم٤مُمؾ وىم٤مل

 دث قمـ اًمث٘م٤مت سم٤مًمٌقاـمٞمؾ، : وإؾمامقمٞمؾ هذا هق اسمـ  ٞمك ىم٤مل اسمـ قمدي: ، ىمٚم٧م()شإؾمامقمٞمؾ

يم٤من ممـ يروي اعمقوققم٤مت قمـ اًمث٘م٤مت ٓ حتؾ اًمرواي٦م قمٜمف، وٓ آطمتج٤مج سمف : وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

: يم٤من يْمع احلدي٨م، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل واحل٤ميمؿ: سمح٤مل، وىم٤مل ص٤مًمح حمٛمد ضمزرة وهمػمه

.  ومٝمق طمدي٨م ُمقوقع سمام شم٘مدم()يمذاب

ٓ  ٗمظ »: أظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده وىم٤مل:  وُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

هذا طمدي٨م صحٞمح ااؾمٜم٤مد ومل »:  واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل()شقمـ قمكم إٓ هبذا ااؾمٜم٤مد

 وذم إؾمٜم٤مده قمٌد اهلل سمـ ()شأٟمك ًمف اًمّمح٦م واًمقوع ٓئح قمٚمٞمف»: وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل سم٘مقًمفش خيرضم٤مه

 ويم٤من ُمـ قمتؼ اًمِمٞمٕم٦م قمـ طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم وهق وٕمٞمػ ؿمٞمٕمل ()سمٙمػم اًمٖمٜمقي ُمٜمٙمر احلدي٨م

. ()شومٞمف طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم وهق ُمؽموك »:يؽمومض، وًمذا ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد

:  وومٞمف قم٤ٌمس سمـ حمٛمد اعمج٤مؿمٕمل ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من()صمؿ أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

 وومٞمف أسمق اجل٤مرود وهق راوميض ()وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ.  ()شٓ يٕمرف»: اًم٘مٓم٤من

                                   

((  )1/106.) 

 (.1/253)وُمٞمزان آقمتدال  (1/126)واعمجروطملم (1/297)اًمٙم٤مُمؾ : اٟمٔمر  ()

 (.1066، 1065 ):ح( 3/276(  ))

((  )2/337.) 

 (.2/399)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

((  )9/110.) 

((  )7/196.) 

 (.3/245)ًم٤ًمن اعمٞمزان   ()

((  )42/168.) 
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. ()، وإصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م راوميض ُمؽموك()ُمؽموك ُمتٝمؿ

 وومٞمف احلًلم سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ اخلّمٞم٥م ()وُمـ ـمريؼ آظمر رواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

، وشم٤مسمٕمف احلًـ سمـ قمثامن اًمتًؽمي وهق يمذاب يْمع ()ُمٜم٘م٤مر وهق يمذاب يْمع احلدي٨م

. ()احلدي٨م أيْم٤مً 

 وومٞمف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك وهق ُمـ ()وُمـ ـمريؼ آظمر أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ

 ()رضم٤مل اًمِمٞمٕم٦م

 ذم شمرمج٦م يمثػم سمـ زيد ()أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ:  وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب هريرة

 وومٞمف ؿمٞمخ اسمـ قمدي هبٚمقل إٟم٤ٌمري ذيمره ()ُمقمم سمٜمل ؾمٝمؿ، ورواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

 ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمدياًل، وومٞمف يمثػم سمـ زيد وهق صدوق خيٓمئ ()اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ

. ()يمام ذم اًمت٘مري٥م

                                   

 (.2/93)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.541)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر  ()

((  )42/168.) 

 (.1/541)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.1/502 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()

((  )4/71.) 

 (.2/123)ًم٤ًمن اعمٞمزان : اٟمٔمر  ()

((  )5/740.) 

((  )42/171-172.) 

((  )7/108.) 

((  )5646.) 
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 ذم شمرمج٦م طمٌٞم٥م سمـ أيب طمٌٞم٥م، واسمـ قم٤ًميمر ذم ()صمؿ رواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ

. شُمقوقع»: ، وىم٤مل اسمـ قمدي قم٘م٥م روايتف() وطمٌٞم٥م هذا ُمؽموك يمذاب()ًمت٤مريخا

أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر :  ـ ريض اهلل قمٜمٝمام()وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 وقمٌد () وذم ؾمٜمده قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌٞمداهلل سمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م وهق وٕمٞمػ()قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

وقمٌد اهلل سمـ ؿمٌٞم٥م اًمرسمٕمل اًمٌٍمي ي٘مٚم٥م إظم٤ٌمر وينىمٝم٤م ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف، وىم٤مل اسمـ 

: ذاه٥م احلدي٨م، وىم٤مل اًمذهٌل وهمػمه: ًمف أطم٤مدي٨م أٟمٙمرت قمٚمٞمف، وىم٤مل أسمق أمحد احل٤ميمؿ: قمدي

 ()واه

 ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم:  ـ ريض اهلل قمٜمٝمام ـوضم٤مء ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

 وأسمقه إؾمامقمٞمؾ ()وومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ  ٞمك سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ وهق وٕمٞمػ

. () و ٞمك أسمقه ؿمٞمٕمل ُمؽموك()ُمؽموك

                                   

((  )2/819.) 

((  )42/172.) 

 (.1095)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر(  )

ُم٤مت ؾمٜم٦م ، ًمف صح٦ٌم، يم٤من يًٛمك سمحر اجلقد، قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل أطمد إضمقاد ( )

(. 4/35)وااص٤مسم٦م ، (3/880)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ80

((  )42/170.) 

 (.3837)اًمت٘مري٥م   ()

 (.2/438)وُمٞمزان آقمتدال  (4/1574)اًمٙم٤مُمؾ : اٟمٔمر  ()

 (.11087 ):ح(  )

 (.150)اًمت٘مري٥م   ()

 (.498)اعمّمدر ٟمٗمًف (  )

 (.7611 )اعمّمدر ٟمٗمًف (  )
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 () وُمـ ـمري٘مف اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()وُمـ ـمريؼ آظمر رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم أظم٤ٌمر أصٌٝم٤من

. () وومٞمف هنِمؾ سمـ ؾمٕمٞمد اًمقرداين ُمؽموك يمذاب()اًمت٤مريخ

، وأمحد ذم شطمدي٨م طمًـ همري٥م» : وىم٤مل()أظمرضمف اًمؽمُمذي: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر

:  وذم ؾمٜمده ذيؽ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمخٕمل، ىم٤مل اسمـ طمجر() واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()اعمًٜمد

، ويمذا ومٞمف قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ، ()شصدوق خيٓمئ يمثػمًا شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم اًم٘مْم٤مء»

. ()شصدوق ًملم احلدي٨م، وي٘م٤مل شمٖمػم سمآظمره»: ىم٤مل اسمـ طمجر

 واسمـ قم٤ًميمر ()وىمد شم٤مسمع ذيؽ قمٚمٞمف حمٛمد سمـ قمكم اًمًٚمٛمل قمٜمد اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م

. ()شأشمك سمخؼم سم٤مـمؾ»:  وحمٛمد سمـ قمكم اًمًٚمٛمل، ىم٤مل اًمذهٌل()قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

 واسمـ ()اًمت٤مريخ  واسمـ قم٤ًميمر ذم()ي٥م ذم اًمت٤مريخـٟمد اخلطـر ضم٤مء عـريؼ آخـن طـوم

                                   

((  )2/328.) 

((  )42/168-169.) 

 (.10/479)، واًمتٝمذي٥م (7247)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر  ()

 (.3730 ):ح( )

((  )14679.) 

((  )42/176.) 

 (.2802)اًمت٘مري٥م   ()

 (.3617 ) ٟمٗمًفاعمّمدر  ()

 (.1348 ):ح( )

((  )42/177.) 

 (.3/651)ُمٞمزان آقمتدال   ()

((  )3/289.) 

((  )42/177.) 
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 ٟمٕمٚمؿ ٓ»: وٓ شمّمح، وًمذا ىم٤مل اخلٓمٞم٥م قم٘مٌفش وًمق يم٤من ًمٙمٜمتف» وومٞمف زي٤مدة ًمٗمظ ()اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ

،  يٕمٜمل حمٛمد سمـ ُمزيد سمـ أيب إزهر وىمد يمذسمف أصح٤مب ()شرواه٤م إٓ اسمـ أيب إزهرٟمٕمٚمؿ 

.  ()احلدي٨م

 وأمحد ذم ()أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت:  وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

 () واًمٌزار يمام ذم يمِمػ إؾمت٤مر() واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م() وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()اعمًٜمد

 وُمداره قمغم قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ() واخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ()إؾمت٤مر

. ()ؾمٕمد اًمٕمقذم وهق صدوق خيٓمئ يمثػمًا ويم٤من ؿمٞمٕمٞم٤ًم ُمدًم٤ًًم وشمدًمٞمًف قمـ اًمٙمذاسملم

 ()أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت:  ريض اهلل قمٜمٝماموضم٤مء ُمـ طمدي٨م اًمؼماء وزيد سمـ أرىمؿ

 يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ُمٞمٛمقن أيب قمٌداهلل () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم

                                   

 (.359)رىمؿ  (1/288(  ))

 (.3/289)واٟمٔمر اًمت٤مريخ   ()

 (.5/377)ًم٤ًمن اعمٞمزان : اٟمٔمر  ()

((  )3/14.) 

 (.11290): ح(  )

 (.954 ):ح(  )

 (.1382، 1381 ):ح(  )

 (.2526 ):ح(  )

((  )4/382.) 

((  )42/172.) 

 (.4649)اًمت٘مري٥م   ()

((  )3/15.) 

 (.5094، 5094 ):ح(  )
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.  ()قمٌداهلل اًمٌٍمي ُمقمم قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمره وهق ُمٜمٙمر احلدي٨م

 وقمٜمف اسمـ أيب ()أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ:  وضم٤مء ُمـ طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ

.  وومٞمف قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم شم٘مدم ىمري٤ًٌم وأٟمف ؿمٞمٕمل ُمدًمس قمـ اًمٙمذاسملم()قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م

 واسمـ قمدي ذم ()أظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء: ( ) وضم٤مء ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة

 وُمداره قمغم ٟم٤مصح سمـ قمٌد () ذم شمرمج٦م ٟم٤مصح سمـ قمٌد اهلل، واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()اًمٙم٤مُمؾ

  ()، وسمف أقمٚمف اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع()اهلل اعمحٚمٛمل وهق ؿمٞمٕمل ُمؽموك احلدي٨م

 وومٞمف ٟمقح سمـ ()أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ:  وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

                                   

((  )42/178.) 

 ، واًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم(4/1/234)اجلرح واًمتٕمديؾ  (2/599)شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم : اٟمٔمر ()

 (.4/235)، وُمٞمزان آقمتدال (4/185)

((  )12/61.) 

 (.1382 ):ح(  )

: اٟمٔمر، ٟمزل اًمٙمقوم٦م وُم٤مت هب٤م سمٕمد ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم، صح٤ميب اسمـ صح٤ميب، ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜم٤مدة اًمًقائل ( )

(. 1/542)وااص٤مسم٦م ، (1/224): آؾمتٞمٕم٤مب

((  )4/311.) 

((  )5/906.) 

((  )42/178.) 

 (.4/240)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

((  )9/110.) 

((  )42/178-179.) 
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 ويمذا ومٞمف اٟم٘مٓم٤مع سملم ىمت٤مدة وأٟمس، ()ىمٞمس إزدي أسمق روح اًمٌٍمي صدوق إٓ أٟمف ؿمٞمٕمل

. ()وىمت٤مدة مل يًٛمع ُمـ أٟمس ؿمٞمئ٤ًم وهق ُمدًمس أيْم٤مً 

. () وومٞمف اخلٚمٞمؾ سمـ زيمري٤م اًمِمٞم٤ٌمين اًمٌٍمي وهق ُمؽموك()صمؿ أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر سمٓمريؼ آظمر

. ()ُمؽموك

 وومٞمف ()أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م خمتٍماً : ( ) وضم٤مء ُمـ طمدي٨م زيد سمـ أيب أورم

.  وومٞمف ُمٌٝمؿ رضمؾ ُمـ ىمريش

 وهق رواي٦م قمـ ()أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ: ( ) وضم٤مء ُمـ طمدي٨م ٟمٌٞمط سمـ ذيط

قمـ أسمٞمف قمـ ضمده »: قمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟمٌٞمط قمـ أسمٞمف قمـ ضمده، ىم٤مل اًمذهٌل

  ()شسمٜمًخ٦م ومٞمٝم٤م سمالي٤م، ٓ  ؾ آطمتج٤مج سمف، وم٢مٟمف يمذاب

                                   

 (.7258)اًمت٘مري٥م   ()

 (.3/385)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

((  )42/179.) 

 (.1762)اًمت٘مري٥م  ()

روى طمدي٨م اعم١ماظم٤مة سمتامُمف إٓ أن ذم : ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم، ُمدين، ًمف صح٦ٌم، زيد سمـ أيب أورم إؾمٚمٛمل ( )

(. 3/489)وااص٤مسم٦م ، (2/536)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. إؾمٜم٤مده وٕمًٗم٤م

 (.1383 ):ح(  )

وؾمٛمع ظمٓمٌتف ذم طمج٦م ط رأى اًمٜمٌل ، أسمقؾمٚمٛم٦م، صح٤ميب صٖمػم، ٟمٌٞمط سمـ ذيط إؿمجٕمل اًمٙمقذم ( )

(. 6/332)وااص٤مسم٦م ، (4/1492)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. اًمقداع

((  )42/179.) 

 (.1/82)ُمٞمزان آقمتدال   ()
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 وأسمقٟمٕمٞمؿ ()واًمّمٖمػم()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم: ()وضم٤مء ُمـ طمدي٨م طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة

 يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ أيب () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ() وأظم٤ٌمر أصٌٝم٤من()وأسمقٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م

ُمريؿ قمٌد اًمٖمٗم٤مر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ وهق ؿمٞمٕمل هم٤مل ُمؽموك ويمذسمف واهتٛمف همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء، ىم٤مل 

يم٤من ُمـ رؤوس : يم٤من يْمع احلدي٨م وي٘م٤مل: راوميض ًمٞمس سمث٘م٦م ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل: اًمذهٌل

 ()اًمِمٞمٕم٦م

 وومٞمف ()أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ: ()وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م

يم٤من ممـ يْمع : اهتٛمقه سمقوع احلدي٨م وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ اًمٕمٓم٤مر، ىم٤مل اًمذهٌل

 ()احلدي٨م

                                   

(، 1/407)آؾمتٞمٕم٤مب . صح٤ميب ؿمٝمد طمج٦م اًمقداع، أسمقاجلٜمقب اًمٙمقذم، طُمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة اًمًٚمقزم ( )

(. 2/12)وااص٤مسم٦م 

 (.3515، 3514 ):ح( )

 (.918): ح(  )

((  )4/345.) 

((  )2/281) 

((  )42/180.) 

 (.2/121)ًم٤ًمن اعمٞمزان  (2/640)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

ر إمم أن ط رأى اًمٜمٌل ، أسمقاًمٓمٗمٞمؾ اًمٚمٞمثل، قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م سمـ قمٌداهلل ( ) وروى قمـ أيب سمٙمر ومٛمـ سمٕمده وقُمٛمِّ

وااص٤مسم٦م ، (3/798)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. وهق آظمر ُمـ ُم٤مت ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، هـ110ُم٤مت ؾمٜم٦م 

(3/491 .)

((  )42/180.) 

 (.2/398)ًم٤ًمن اعمٞمزان (3/576)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()
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أٟم٧م ُمٜمل »: وإؾمٜم٤مده طمًـ سمٚمٗمظ: () ريض اهلل قمٜمٝم٤موضم٤مء ُمـ طمدي٨م أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس

 وأمحد ذم ()أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػش سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك إٓ أٟمف ًمٞمس ٟمٌل سمٕمدي

 () واًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص() واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م() وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()ذم اعمًٜمد

 واًم٘مٓمٞمٕمل ذم زوائد ومْم٤مئؾ () واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ() واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم()اخلّم٤مئص

 واسمـ قم٤ًميمر () واخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ() واسمـ قمٌد اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب()ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م

. ()قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

 ()واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف()أظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م

                                   

، صمؿ أسمقسمٙمر صمؿ قمكم ووًمدت هلؿ، صح٤مسمٞم٦م شمزوضمٝم٤م ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م، أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس اخلثٕمٛمٞم٦م ( )

وااص٤مسم٦م ، (4/1784)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. ُم٤مشم٧م سمٕمد قمكم، وهل أظم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث ُٕمٝم٤م

(8/14 .)

((  )12/60.) 

 .(27507):  وح(27126 )ح( )

 (.1020 ):ح( )

 (.1381 ):ح(  )

 (.61 ):ح(  )

 (.384): ح(  )

((  )2/254.) 

 (.1091 ):ح(  )

((  )3/24.) 

((  )3/406.) 

((  )42/182-183.) 

((  )4/79.) 
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 يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ

 وشم٤مسمٕمف أظمقه  ٞمك قمٜمد اسمـ قم٤ًميمر ()ذاه٥م واهل احلدي٨م: ؿمٞمٕمل وٕمٞمػ، وىم٤مل اجلقزضم٤مين

. () وأظمقه  ٞمك أؾمقأ طم٤مًٓ ُمٜمف ومٝمق ؿمٞمٕمل ُمؽموك()ذم اًمت٤مريخ

 وذم ؾمٜمده ()أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ: ()وضم٤مء ُمـ طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م محزة

يم٤من يٙمذب وضب قمغم طمديثف، وىم٤مل : قمٌداًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ ضمٌٚم٦م اًم٤ٌمهكم، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

. ()ُمؽموك يْمع احلدي٨م: اًمدارىمٓمٜمل

 وذم جمٛمع ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم، وإوؾمط: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

وذم إؾمٜم٤مد اًمٙمٌػم  ٞمك سمـ يٕمغم إؾمٚمٛمل وهق وٕمٞمػ، وذم »:  ىم٤مل اهلٞمثٛمل()اًمزوائد

. ()وإؾمٚمٛمل ؿمٞمٕمل وٕمٞمػ احلدي٨م: ، ىمٚم٧مشإوؾمط قمٌد اًمٖمٗمقر وهق ُمؽموك 

                                   

 (.6609 ):ح(  )

((  )5/802.) 

((  )42/156.) 

 (.3/568)ُمٞمزان آقمتدال:  اٟمٔمر ()

((  )42/156.) 

 (.4/381)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

. (7/237)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م : اٟمٔمر. أم اًمٗمْمؾ، طوم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م محزة سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م اًم٘مرؿمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م اسمٜم٦م قمؿ اًمٜمٌل  ( )

((  )42/186-187.) 

 (.3/424)وًم٤ًمن اعمٞمزان  (2/2/267)اجلرح واًمتٕمديؾ: اٟمٔمر  ()

 (.1465)رىمؿ  ( 2/126(  ))

((  )9/110.) 

 (.7727)اًمت٘مري٥م   ()
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 وأقمٚمف ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم:  وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب أيقب إٟمّم٤مري

وضار سمـ سد يمذسمف اسمـ :  سميار سمـ سد وأٟمف وٕمٞمػ، ىمٚم٧م()اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد

 ويمذا ومٞمف حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع ()ُمؽموك: ُمٕملم واهتٛمف اًمذهٌل، ىم٤مل اًمٌخ٤مري وهمػمه

 ().راومع وهق ُمؽموك ُمتٝمؿ

 واًم٘مٓمٞمٕمل ذم ()أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م:  وضم٤مء ُمـ طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ زيد

. ()زي٤مدات اًمٗمْم٤مئؾ ٕمحد

ويمذا ومٞمف إضمٚمح سمـ قمٌد اهلل اًمٙمٜمدي وهق . ()وهق وٕمٞمػ: وومٞمف قمٌد اًمرمحـ اًمٌٞمٚمامين

.  وىمد رواه سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م()، وطمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م صم٘م٦م ًمٙمٜمف يمثػم اًمتدًمٞمس()ؿمٞمٕمل قمغم صدق ومٞمف

. سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م

وومٞمف ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط:  وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم

                                   

 (.4087 ):ح(  )

((  )9/111.) 

 (.2/329)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر(  )

 (.3/635 )اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ(  )

 (.1350 ):ح(  )

 (.1143 ):ح(  )

 (.3843)شم٘مري٥م ال(  )

 (.287 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()

 (.1092 )صدر ٟمٗمًفامل  ()

 (.1465 ):اعمٕمجؿ إوؾمط ح  ()
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 ().شمريمقه، واهتٛمف سم٤مًمقوع اسمـ طم٤ٌمن: أسمقاًمّم٤ٌمح قمٌد اًمٖمٗمقر إٟمّم٤مري ىم٤مل اًمٌخ٤مري

 ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ط  ىمقهلؿ سم٠من هذا احلدي٨م يث٧ٌم أن مجٞمع ُمٜم٤مزل رؾمقل اهلل : صم٤مٟمٞم٤مً 

إٓ اًمٜمٌقة ٕن اعمٜمزًم٦م اؾمؿ ضمٜمس ومتٕمؿ مجٞمع اعمٜم٤مزل إٓ ُم٤م اؾمتثٜم٤مه اًمٕم٘مؾ واًمنمع، وأن ُمـ ُمٜم٤مزل 

ه٤مرون ظمالوم٦م ُمقؾمك ذم همٞمٌتف وسمٕمد ووم٤مشمف ًمق قم٤مش سمٕمده ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمٕمزل قمـ اخلالوم٦م ٕٟمف 

يقضم٥م ااه٤مٟم٦م وأن ًمٕمكم هذه اعمٜمزًم٦م ومٝمق ظمٚمٞمٗم٦م اًمرؾمقل ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد مم٤مشمف ىمقل سم٤مـمؾ 

إن اؾمؿ اجلٜمس اعمْم٤مف إمم اًمٕمٚمؿ ًمٞمس ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم قمٜمد مجٞمع » واؾمتٜمت٤مج ؾم٘مٞمؿ ومـ

إصقًمٞملم، سمؾ هؿ سطمقا سم٠مٟمف ًمٚمٕمٝمد ذم همالم زيد وأُمث٤مًمف: ٕن شمٕمريػ ااو٤موم٦م اعمٕمٜمقي٦م 

أختٚمٗمٜمل ذم اًمٜم٤ًمء » سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمٝمد أصؾ، وومٞمام ٟمحـ ومٞمف ىمريٜم٦م ًمٚمٕمٝمد ُمقضمقدة وهل ىمقًمف 

يٕمٜمل أن ه٤مرون يمام يم٤من ظمٚمٞمٗم٦م عمقؾمك طملم شمقضمف هق إمم اًمٓمقر يمذًمؽ ص٤مر إُمػم ش واًمّمٌٞم٤من

إذ شمقضمف إمم همزوة شمٌقك وآؾمتخالف اعم٘مٞمد هبذه اًمٖمٞم٦ٌم ٓ يٙمقن سم٤مىمٞم٤ًم سمٕمد ط ظمٚمٞمٗم٦م ًمٚمٜمٌل 

اٟم٘مْم٤مئٝم٤م يمام مل يٌؼ ذم طمؼ ه٤مرون أيْم٤ًم، وٓ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل اٟم٘مٓم٤مع هذا آؾمتخالف قمزل 

ُمقضم٥م ًمإله٤مٟم٦م ذم طمؼ اخلٚمٞمٗم٦م ٕن اٟم٘مٓم٤مع اًمٕمٛمؾ ًمٞمس سمٕمزل واًم٘مقل سم٠مٟمف قمزل ظمالف اًمٕمرف 

واًمٚمٖم٦م وٓ شمٙمقن صح٦م آؾمتثٜم٤مء دًمٞماًل ًمٚمٕمٛمقم إٓ إذا يم٤من ُمتّماًل وهٝمٜم٤م ُمٜم٘مٓمع سم٤مًميورة 

مجٚم٦م ظمؼمي٦م وىمد ص٤مرت شمٚمؽ اجلٛمٚم٦م سمت٠مويٚمٝم٤م سم٤معمٗمرد سمدظمقل إن ذم ش إٔف ال ٕبل بًدي»ٕن ىمقًمف 

وفم٤مهر أن قمدم اًمٜمٌقة ًمٞمس ُمـ ُمٜم٤مزل ه٤مرون طمتك يّمح اؾمتثٜم٤مؤه ٕن ش إٓ قمدم اًمٜمٌقة»طمٙمؿ 

اعمتّمؾ يٙمقن ُمـ ضمٜمس اعمًتثٜمك ُمٜمف وداظماًل ومٞمف واًمٜم٘مٞمض ٓ يٙمقن ُمـ ضمٜمس اًمٜم٘مٞمض وداظماًل 

 ().شومٞمف ومث٧ٌم أن هذا اعمًتثٜمك ُمٜم٘مٓمع ضمداً 

أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن آؾمتثٜم٤مء ُمتّماًل ٕن هٜم٤مك ُمٜم٤مزل أظمرى هل٤مرون همػم اًمٜمٌقة : صم٤مًمث٤مً 

                                   

 (.2/641)ُمٞمزان آقمتدال   ()

. (163)خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م   ( )
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إٟم٤م إذا ضمٕمٚمٜم٤م آؾمتثٜم٤مء ُمتّماًل ومحٚمٜم٤م اعمٜمزًم٦م قمغم »- رمحف اهلل–ي٘مقل إًمقد . ًمٞم٧ًم ًمٕمكم 

اًمٕمٛمقم ًمزم ُمـ ذًمؽ اًمٙمذب ذم يمالم اعمٕمّمقم طم٤مؿم٤مه ٕن هٜم٤مك ُمٜم٤مزل هل٤مرون ُمـ ُمقؾمك 

ُمٜمٝم٤م أن ه٤مرون أيمؼم ُمـ ُمقؾمك وأومّمح ُمٜمف ًم٤ًمٟم٤ًم وؿم٘مٞم٘م٤ًم ط ًمٞم٧ًم صم٤مسمت٦م ًمٕمكم ُمع رؾمقل اهلل 

  ()شًمف ذم اًمٜم٥ًم

إٟمام ىم٤مل ذًمؽ ًمٕمكم قمٜمدُم٤م حل٘مف سمٕمد أن اؾمتخٚمٗمف قمغم أهٚمف ومل يٌؼ ذم ط إن اًمٜمٌل : راسمٕم٤مً 

اعمديٜم٦م همػم اًمذراري واًمٜم٤ًمء وُمـ ختٚمػ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم طمتك أهنؿ ىم٤مًمقا قمـ قمكم ُمٚمف ويمره صحٌتف 

ي٤م رؾمقل اهلل ظمٚمٗمتٜمل سم٤معمديٜم٦م ُمع »: طمتك حل٘مف ذم اًمٓمريؼ صمؿ ىم٤ملط  اًمٜمٌل ومتٌع قمكم 

يا ظع إٕام خٍِتؽ ظذ أهع، ط ُمٚمف ويمره صحٌتف ؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل : اًمذراري واًمٜم٤ًمء، طمتك ىم٤مًمقا

 ()شأما ترىض أن تُقن مْل بّْزفة هارون مـ مقشك ؽر إٔف ال ٕبل بًدي

مل يًتخٚمػ قمٚمٞم٤ًم قمغم اعمديٜم٦م ذم هذه اًمٗمؽمة سمؾ اؾمتخٚمٗمف قمغم أهؾ سمٞمتف ط إن اًمٜمٌل : ظم٤مُم٤ًمً 

 وهمػمأل٤م وإٟمام اؾمتخٚمػ قمغم اعمديٜم٦م ذم ()واسمـ يمثػم ( )ظم٤مص٦م يمام يذيمر أهؾ اًمًػم يم٤مسمـ ضمرير

شمٚمؽ اًمٖمزوة حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م، وطمتك ًمق صم٧ٌم أٟمف اؾمتخٚمػ قمكم قمغم اعمديٜم٦م وم٢من هذا ًمٞمس ُمـ 

يم٤من إذا ظمرج ذم همزاة اؾمتخٚمػ قمغم اعمديٜم٦م رضماًل ُمـ أصح٤مسمف ط  وم٢من اًمٜمٌلظمّم٤مئص قمكم

 وقمثامن وُمٕم٤مذ وهمػمهؿ، سمؾ إن اؾمتخالف قمكم مل يٙمـ قمغم أيمثر ()يمام اؾمتخٚمػ اسمـ أم ُمٙمتقم

                                   

. (163)خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م  ( )

( 4/374)وصححف اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚمؾ  (14679): حهذا احلدي٨م أورده ااُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد  ( )

. (51): حوأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص  (738): حوأظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده 

. (2/368)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ( )

. (5/7)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ( )

، صح٤ميب ُمِمٝمقر، قمٛمرو سمـ زائدة أو اسمـ ىمٞمس اًمٕم٤مُمري إقمٛمك: اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف وم٘مٞمؾ، اسمـ أم ُمٙمتقم ( )

(. 4/209)وااص٤مسم٦م ، (3/997)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. ُم٤مت ذم آظمر ظمالوم٦م قمٛمر ، ىمديؿ ااؾمالم
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ٕطمد أن يتخٚمػ قمٜمٝم٤م ط وٓ أومْمؾ ممـ اؾمتخٚمػ قمٚمٞمٝمؿ همػمه وم٢من همزوة شمٌقك مل ي٠مذن اًمٜمٌل 

. ().ومل يتخٚمػ قمٜمٝم٤م إٓ ُمٜم٤مومؼ أو ُمٕمذور أو اًمثالصم٦م اًمذيـ شم٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ

مل شمٙمـ ُمـ مجٚم٦م ُمٜم٤مزل ه٤مرون قمٚمٞمف اًمًالم إذ أٟمف   إن اخلالوم٦م سمٕمد ُمقؾمك: ؾم٤مدؾم٤مً 

 وإٟمام يم٤مٟم٧م اخلالوم٦م ًمٞمقؿمع سمـ ٟمقن، ي٘مقل اسمـ طمزم ذم ُمٕمرض رده قمغم ()ُم٤مت ىمٌؾ ُمقؾمك

وهذا ٓ يقضم٥م ًمف ومْماًل قمغم ُمـ ؾمقاه وٓ »: اؾمتِمٝم٤مدهؿ هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

اؾمتح٘م٤مق ااُم٤مُم٦م سمٕمده قمٚمٞمف اًمًالم، ٕن ه٤مرون مل يؾ أُمر سمٜمل إهائٞمؾ سمٕمد ُمقؾمك قمٚمٞمف 

اًمًالم وإٟمام وزم إُمر سمٕمد ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم يقؿمع سمـ ٟمقن ومتك ُمقؾمك وص٤مطمٌف اًمذي ؾم٤مومر 

ص٤مطمٌف ذم اًمٖم٤مر اًمذي ؾم٤مومر ط ُمٕمف ذم ـمٚم٥م اخلي قمٚمٞمف اًمًالم يمام وزم إُمر سمٕمد رؾمقل اهلل 

ُمٕمف إمم اعمديٜم٦م وإذا مل يٙمـ قمكم ٟمٌٞم٤ًم يمام يم٤من ه٤مرون ٟمٌٞم٤ًم، وٓ يم٤من ه٤مرون ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمد ُمقت 

سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك إٟمام ط  ُمـ رؾمقل اهلل ُمقؾمك قمغم سمٜمل إهائٞمؾ، ومّمح أن يمقٟمف 

واؾمتدل سمحدي٨م اًم٤ٌمب قمغم اؾمتح٘م٤مق قمكم ًمٚمخالوم٦م  »: ىم٤مل اسمـ طمجر()شهق ذم اًم٘مراسم٦م وم٘مط

دون همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٢من ه٤مرون يم٤من ظمٚمٞمٗم٦م ُمقؾمك وأضمٞم٥م سم٠من ه٤مرون مل يٙمـ ظمٚمٞمٗم٦م 

( )شُمقؾمك إٓ ذم طمٞم٤مشمف ٓ سمٕمد ُمقشمف ٕٟمف ُم٤مت ىمٌؾ ُمقؾمك سم٤مشمٗم٤مق

                                   

( 7/328)وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  (59)شمثٌٞم٧م ااُم٤مُم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ ص  ( )

( 1/301)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : اٟمٔمر. ذيمر اسمـ يمثػم أن اًمذي قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر أن ه٤مرون شمقذم ىمٌؾ ُمقؾمك ( )

( 4/159)اًمٗمّمؾ  ( )

( 7/93)ومتح اًم٤ٌمري  ( )
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حديث افثَِغ -3

وىمد ذيمره احلكم ُمـ وٛمـ .  وسمٜمٞمف ُمـ سمٕمده هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اًمراومْم٦مؾمتدل ت

ىم٤مل رؾمقل اهلل : قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ىم٤مل»: إدًم٦م اًمتل أورده٤م ذم يمت٤مسمف هن٩م احلؼ طمٞم٨م ىم٤مل

اًمث٘مٚملم وأطمدأل٤م أيمؼم ُمـ أظمر، : إين ىمد شمريم٧م ومٞمٙمؿ ُم٤م إن متًٙمتؿ سمف ًمـ شمْمٚمقا سمٕمدي»: ط

يمت٤مب اهلل طمٌؾ ممدود ُمـ اًمًامء إمم إرض، وقمؽميت أهؾ سمٞمتل، أٓ وإهنام ًمـ يٗمؽمىم٤م طمتك يردا 

 ()شقمكّم احلقض ورواه أمحد ُمـ قمدة ـمرق

وجف االشتدالل 

ىم٤مًمقا سمام أن احلدي٨م ٟمص قمغم أن اًم٘مرآن وأهؾ اًمٌٞم٧م ًمـ يٗمؽمىم٤م وأن أي اٟمحراف قمـ 

إطمداأل٤م اٟمحراف قمـ أظمر، وم٢من ُمـ أراد آؾمؽمؿم٤مد واهلداي٦م سم٤مًم٘مرآن ومٕمٚمٞمف سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م ًمٞمًػم 

ومٝمذه قمدة »قمغم ظمٓم٤مهؿ وي١مُمـ سم٢مُم٤مُمتٝمؿ ي٘مقل اسمـ ـم٤موس سمٕمد هده ٕطم٤مدي٨م اًمث٘مٚملم 

أطم٤مدي٨م سمرضم٤مل ُمتٗمؼ قمغم صح٦م أىمقاهلؿ يتْمٛمـ اًمٙمت٤مب واًمٕمؽمة وم٤مٟمٔمروا وأٟمّمٗمقا هؾ ضمرى 

ُمـ اًمتٛمًؽ هبام ُم٤م ىمد ٟمص قمٚمٞمٝمام، وهؾ اقمتؼم اعمًٚمٛمقن ُمـ ه١مٓء ُمـ أهؾ سمٞمتف اًمذيـ ُم٤م 

وم٤مرىمقا اًمٙمت٤مب؟ وهؾ ومٙمروا ذم إطم٤مدي٨م اعمتْمٛمٜم٦م أهنام ظمٚمٞمٗمت٤مه ُمـ سمٕمده؟ وهؾ فمٚمؿ أهؾ 

سمٕمد هذه إطم٤مدي٨م اعمذيمقرة اعمجٛمع قمغم ط سمٞم٧م ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء ُمثؾ ُم٤م فمٚمؿ أهؾ سمٞم٧م حمٛمد 

صحتٝم٤م؟ وهؾ سم٤مًمغ  ٟمٌل أو ظمٚمٞمٗم٦م أو ُمٚمؽ ُمـ ُمٚمقك اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٜمص قمغم ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف سمٕمد 

 ()شووم٤مشمف أسمٚمغ مم٤م اضمتٝمد ومٞمف حمٛمد رؾمقل اهلل؟ ًمٙمـ ًمف إؾمقة سمٛمـ ظمقًمػ ُمـ إٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف

وهؿ اًمذيـ ط واًمٕمؽمة قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وذريتف ُمـ وم٤مـمٛم٦م وؾمالًم٦م اًمٜمٌل»: وي٘مقل اًمّمدوق

وهؿ اصمٜم٤م قمنم أوهلؿ قمكم وآظمرهؿ ط ٟمص اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ سم٤ماُم٤مُم٦م قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف 

                                   

 (.227)هن٩م احلؼ ًمٚمحكم   ()

( 117)اًمٓمرائػ ذم ُمٕمروم٦م ُمذاه٥م اًمٓمقائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )
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 ()شاًم٘م٤مئؿ قمٚمٞمف اًمًالم قمغم مجٞمع ُم٤م ذه٧ٌم إًمٞمف اًمٕمرب ُمـ ُمٕمٜمك اًمٕمؽمة

وهذا احلدي٨م قمٜمد اعمخ٤مًمٗملم ُمـ إدًم٦م اًمٍم ٦م قمغم قمّمٛم٦م إئٛم٦م ي٘مقل ُمروان 

ه٤مشم٤من اًمٙمٚمٛمت٤من حتٛمالن ُمٕمٜمك يمٌػمًا وم٘مقل : ًمـ يٗمؽمىم٤مً »:  وهق ينمح هذا احلدي٨م()اتظمٚمٞمػ

إذ ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مرن اًمرؾمقل همػم اعمٕمّمقم . اًمرؾمقل هذا، دًمٞمؾ قمغم قمّمٛم٦م أئٛم٦م آل اًمٌٞم٧م

سم٤مًمٙمت٤مب اعمٕمّمقم صمؿ خيؼم أهنام ًمـ  يٗمؽمىم٤ًم، ومٚمق مل يٙمـ أئٛم٦م اًمٌٞم٧م ُمٕمّمقُملم جل٤مز أن يٗمؽمىمقا 

 ().شقمـ اًم٘مرآن وهذا شمٙمذي٥م ًمٚمرؾمقل اًمذي أظمؼم سمٕمدم اومؽماىمٝمام

رد ـــال

هذا احلدي٨م شمٕمددت رواي٤مشمف ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م ويمذًمؽ أًمٗم٤مفمف إٓ أن اًمرواي٦م اًمتل 

ط ىم٤مم رؾمقل اهلل:  ىم٤مل قمـ زيد سمـ أرىمؿ ()صح٧م هلذا احلدي٨م هل رواي٦م يزيد سمـ طمٞم٤من

: يقُم٤ًم ومٞمٜم٤م ظمٓمٞم٤ًٌم سمامء يدقمك مخ٤م سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، ووقمظ وذيمر، صمؿ ىم٤مل 

: ؾٕ٘ام إٔا بؼ يقصؽ أن يٖيت رشقل ريب ؾٖجٔب وإٔا تارك ؾُٔؿ ثَِغ! أال أهيا افْاس: أما بًد»

ومح٨م قمغم يمت٤مب اهلل  شأوهلام ـتاب اهلل ؾٔف اهلدى وافْقر ؾخذوا بُتاب اهلل واشتّسُقا بف

وأهؾ بٔتل أذـرـؿ اهلل يف أهؾ بٔتل أذـرـؿ اهلل يف أهؾ بٔتل أذـرـؿ اهلل  »:ورهم٥م ومٞمف صمؿ ىم٤مل

ٟم٤ًمؤه : أًمٞمس ٟم٤ًمؤه ُمـ أهؾ سمٞمتف؟ ىم٤مل !  وُمـ أهؾ سمٞمتف؟ ي٤م زيد:وم٘م٤مل ًمف طمّملمش يف أهؾ بٔتل

 هؿ آل قمكم، وآل :وًمٙمـ أهؾ سمٞمتف ُمـ طمرم اًمّمدىم٦م سمٕمده؟ ىم٤مل وُمـ هؿ؟ ىم٤مل. ُمـ أهؾ سمٞمتف

                                   

( 92)ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ًمٚمّمدوق  ( )

وريم٧ٌم »ًمف ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م ، وخترج ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اًمػمُمقك،  ذم إردن1973ُمروان ظمٚمٞمٗم٤مت وًمد قم٤مم  ( )

 www. Alawal. netُمقىمع اًمٕمقازم . شاًمًٗمٞمٜم٦م

 (.398)وريم٧ٌم اًمًٗمٞمٜم٦م   ()

هتذي٥م : اٟمٔمر. ووصم٘مف اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن، شصم٘م٦م» :ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر، يزيد سمـ طمٞم٤من اًمتٞمٛمل اًمٙمقذم ( )

(. 7756)واًمت٘مري٥م ، (11/279)اًمتٝمذي٥م 
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. ٟمٕمؿ: يمؾ ه١مٓء طمرم اًمّمدىم٦م؟ ىم٤مل: قم٘مٞمؾ، وآل ضمٕمٗمر، وآل قم٤ٌمس ىم٤مل

 واًمٜم٤ًمئل () واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف()وهذه اًمرواي٦م أظمرضمٝم٤م ااُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

 وُمع أن () واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م() واًمدارُمل ذم ُمًٜمده() وأمحد ذم ُمًٜمده()ذم اًمٙمؼمى

طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ ُروي قمٜمف ُمـ ـمرق قمدة، وًمٙمـ إئٛم٦م اظمت٤مروا هذا اًمٓمريؼ ومقوٕمقه٤م ذم 

صح٤مطمٝمؿ دون سم٘مٞم٦م اًمٓمرق، ًمٞمٜمٌٝمقا قمغم أن يمؾ ـمريؼ ظم٤مًمٗم٧م ـمريؼ يزيد سمـ طمٞم٤من وم٢مٟمام هل 

أن اًمذي أُمرٟم٤م سم٤مًمتٛمًؽ سمف وضمٕمؾ اعمتٛمًؽ »ُمٕمٚمقًم٦م هب٤م وُمٕمٜمك طمدي٨م يزيد سمـ طمٞم٤من يدل قمغم 

سم٠مهؾ سمٞمتف وحمٌتٝمؿ وشم٘مديرهؿ وشم٘مديٛمٝمؿ ط  صمؿ أُمره ووصٞمتف ()شسمف ٓ يْمؾ هق يمت٤مب اهلل

ڎ      ڈ  ڈ  ژ : وأهؾ سمٞمتف هؿ ُمـ طمرم قمٚمٞمف اًمّمدىم٦م سمٕمده وٟم٤ًمءه ُمـ أهؾ سمٞمتف  ىم٤مل شمٕم٤ممم

 وهذا هق ُم٤م ومٝمٛمف صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ژژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  

ُمـ هذا احلدي٨م وأُمث٤مًمف ُمـ اًمٜمّمقص أُمرة سم٤مًمقصٞم٦م سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م، ومٝمل وصٞم٦م حم٦ٌم ط 

ط واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مراسم٦م رؾمقل اهلل »: ورمح٦م، ٓ وصٞم٦م اشم٤ٌمع وقمّمٛم٦م ي٘مقل أسمق سمٙمر 

مل شمٙمـ إٓ واطمدة ش همدير ظمؿ»وُمـ اعمٕمٚمقم أن ىمّم٦م اًمٖمدير ( )شأطم٥م إزم ُمـ أن أصؾ ىمراسمتل

مل يٙمـ ًمٞمٕمٞمد احلدي٨م ومٞمٝم٤م ُمرشملم، وهذا يدل قمغم أن يمؾ اًمرواي٤مت إظمرى اًمتل ط وأن اًمٜمٌل

                                   

( 2408: )أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )

(( ) 4/62 )

( 8175): ح ( )

( 19285): ح ( )

( 2316): ح ( )

( 1551: )ح ( )

( 7/394)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

( 3712: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )



 

 

209 

: ظم٤مًمٗم٧م رواي٦م يزيد وٕمٞمٗم٦م ًمٕمدة أُمقر

إن ذم اظمتٞم٤مر ااُم٤مم ُمًٚمؿ واسمـ ظمزيٛم٦م ًمرواي٦م يزيد ًمٞمْمٕم٤مه٤م ذم صحٞمحٝمٞمام وشمريمٝمام : أوهل٤م

. إظمراج سم٘مٞم٦م اًمرواي٤مت اًمتل خت٤مًمٗمٝم٤م إقمالل ُمٜمٝمام ًمتٚمؽ اًمرواي٤مت

إن يزيد سمـ طمٞم٤من ذيمر ىمّم٦م ؾمامقمف احلدي٨م مم٤م يدل قمغم أٟمف طمٗمٔمف ووٌٓمف سمٞمٜمام مل : صم٤مٟمٞمٝم٤م

. يذيمر ُمـ ظم٤مًمٗمف ىمريٜم٦م شم١ميد طمٗمٔمٝمؿ احلدي٨م

إن يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ يزيد سمـ طمٞم٤من ذم شمٚمؽ اًمرواي٦م هؿ ُمـ اًمٙمقومٞملم وُمٕمٚمقم ومِمق : صم٤مًمثٝم٤م

. اًمتِمٞمع ومٞمٝمؿ واحلدي٨م ذم ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م

صحٞمح ومجٞمع اًمرواي٤مت إظمرى اعمخ٤مًمٗم٦م - رواي٦م يزيد–إن إؾمٜم٤مد هذه اًمرواي٦م : راسمٕمٝم٤م

واًمتل رسمٓم٧م اًم٘مرآن وأهؾ اًمٌٞم٧م وأهنام ًمـ يٗمؽمىم٤م طمتك يردا احلقض رواي٤مت ٓ ختٚمق ُمـ 

. وٕمػ وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ

وصؽ أن أدظك ؾٖجٔب وإين أإين »ىم٤مل ط ضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري أن اًمٜمٌل 

ـتاب اهلل حبؾ ممدود بغ افسامء واألرض وظسيت أهؾ بٔتل وإن افِىٔػ : تارك ؾُٔؿ افثَِغ 

  ش اخلبر أخزين أهنام فـ يٍسؿا حتك يردا ظّع احلقض ؾإيروا بؿ ختٍِقين ؾٔٓام

  وأسمق يٕمغم() وأظمرضمف اًمؽمُمذي() وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد

 واًمٓمؼماين ذم ()م ذم اًمًٜم٦مــ واسمـ أيب قم٤مص()فـسم٦م ذم اعمّمــ واسمـ أيب ر()دهـذم ُمًـ

                                   

(( ) 3/14 ،17 ،26 ،59 )

( 1382، 170: )ح ( )

( 3788: )اًمؽمُمذي ح ( )

( 1140، 1127، 102: )ح ( )

(( ) 6/133 )

( 1554، 1553: )ح ( )
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وىم٤مل »ىم٤مل اًمٌخ٤مري .  يمٚمٝمؿ قمـ قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم اًمٙمقذم اًمِمٞمٕمل() وذم إوؾمط()يرـاًمٙم٥م

: شمريم٧م ومٞمٙمؿ اًمث٘مٚملم ط أمحد ذم طمدي٨م قمٌد اعمٚمؽ قمـ قمٓمٞم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل اًمٜمٌل 

قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ ضمٜم٤مدة اًمٕمقذم اًمٙمقذم »:  وىم٤مل اسمـ طمجر ()شأطم٤مدي٨م اًمٙمقومٞملم هذه ُمٜم٤ميمػم

  يمام ورد سمٚمٗمظ آظمر قمـ زيد سمـ أرىمؿ ()شأسمق احلًـ صدوق خيٓمئ يمثػمًا ويم٤من ؿمٞمٕمٞم٤ًم ُمدًم٤ًمً 

إين شم٤مرك ومٞمٙمؿ اًمث٘مٚملم يمت٤مب اهلل وأهؾ سمٞمتل وإهنام ًمـ يتٗمرىم٤م طمتك يردا ط »ىم٤مل رؾمقل اهلل: ىم٤مل

هذا طمدي٨م صحٞمح ااؾمٜم٤مد قمغم ذط »: أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤ملش قمكّم احلقض

. ()شقمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ»: ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص ش اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه

: وًمٞمس يمام ىم٤مل اًمذهٌل وم٢من  ٞمك سمـ اعمٖمػمة اًمًٕمدي مل خيرضم٤م ًمف، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

 وومٞمف احلًـ سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٜمخٕمل وهق صم٘م٦م وًمٙمـ مل خيرج ًمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ()شصدوق»

 وهٜم٤مك رواي٤مت ()شمل أظمرج طمدي٨م احلًـ سمـ قمٌٞمد اهلل ٕن قم٤مُم٦م طمديثف ُمْمٓمرب»وىم٤مل 

: س ٦م ذم قمّمٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وًمٙمٜمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م، وُمٜمٝم٤م

يا اهيا افْاس إين ... »وومٞمف ط قمـ زيد سمـ أرىمؿ قمـ اًمٜمٌل ()ُم٤م أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف

 وهذه رواي٦م ش...إين تارك ؾُٔؿ أمريـ فـ توِقا إن اتبًتّقمها ومها ـتاب اهلل وأهؾ بٔتل

                                   

( 2679): ح ( )

( 3439): ح ( )

( 1/267)اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم  ( )

( 1/393)اًمت٘مري٥م  ( )

(( ) 3/160 )

( 9/191)اجلرح  ( )

( 2/254)اًمتٝمذي٥م  ( )

(( ) 3/118 )
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 وىم٤مل اسمـ قمدي ()شذاه٥م احلدي٨م»: وٕمٞمٗم٦م ومٛمحٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ىم٤مل قمٜمف اجلقزضم٤مين 

.  ()شيم٤من يٕمد ُمـ ُمتِمٞمٕمل اًمٙمقوم٦م»

ؾإيروا ـٔػ ختٍِقين يف ... »:  قمـ زيد سمـ أرىمؿ وومٞمف()وُمٜمٝم٤م ُم٤م روى اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم

افثَِغ ؾْادى مْاد وما افثَالن يا رشقل اهلل؟ ؿال ـتاب اهلل ضرف بٔد اهلل وضرف بٖيديُؿ 

. ش...ؾاشتّسُقا بف وال توِقا، واآلخر ظسيت

 وىم٤مل اسمـ ()شوٕمٞمػ احلدي٨م»: وهذ اًمرواي٦م ذم ؾمٜمده٤م طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ قمٜمف

.  ()شطمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم إؾمدي اًمٙمقذم وٕمٞمػ رُمل سم٤مًمتِمٞمع»: اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م

 ُمـ ـمريؼ زيد سمـ احلًـ وهٜم٤مك رواي٦م أظمرى ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري 

ذم طمجتف يقم قمروم٦م وهق قمغم ٟم٤مىمتف اًم٘مّمقاء ومخٓم٥م ط رأي٧م رؾمقل اهلل»إٟمامـمل وًمٗمٔمٝم٤م 

أهي٤م اًمٜم٤مس ىمد شمريم٧م ومٞمٙمؿ ُم٤م إن أظمذشمؿ سمف ًمـ شمْمٚمقا يمت٤مب اهلل وقمؽميت : ومًٛمٕمتف وهق ي٘مقل 

 وزيد سمـ احلًـ إٟمامـمل اٟمٗمرد () واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم()أظمرضمٝم٤م اًمؽمُمذيش أهؾ سمٞمتل

زيد »:  وىم٤مل اسمـ طمجر()شُمٜمٙمر احلدي٨م»سم٤ماظمراج ًمف اًمؽمُمذي دون اًمًت٦م ىم٤مل قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ 

                                   

( 5/183)ًم٤ًمن اعمٞمزان  ( )

( 6/2222)اًمٙم٤مُمؾ  ( )

(( ) 5/166 )

( 3/201)اجلرح واًمتٕمديؾ  ( )

( 176)اًمت٘مري٥م  ( )

( 3788): ح ( )

( 2680): ح ( )

( 102)ًم٤ًمن اعمٞمزان  ( )
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 وطمدي٨م ضم٤مسمر هذا أظمرضمف ()شسمـ احلًـ اًم٘مرر أسمقاحلًلم اًمٙمقذم ص٤مطم٥م إٟمامط وٕمٞمػ

وؿد ترـت ؾُٔؿ ما فـ توِقا بًده إن »: وًمٗمٔمفط  ذم وصػ طمج٦م اًمٜمٌل()ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

. ومل يذيمر ومٞمف اًمٕمؽمةش إن اظتهّتؿ بف ـتاب اهلل

وُمـ هٜم٤م يتٌلم ًمٜم٤م أن مجٞمع اًمرواي٤مت اًمتل ظم٤مًمٗم٧م رواي٦م يزيد قمـ زيد سمـ أرىمؿ ٓ شمّمح 

وىم٤مل أمحد ذم طمدي٨م قمٌد اعمٚمؽ قمـ قمٓمٞم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل »: ي٘مقل اًمٌخ٤مري رمحف اهلل

واًمذي » ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم ()شأطم٤مدي٨م اًمٙمقومٞملم هذه ُمٜم٤ميمػم: شمريم٧م ومٞمٙمؿ اًمث٘مٚملم ط اًمٜمٌل

ومذيمر يمت٤مب اهلل ش إين شم٤مرك ومٞمٙمؿ اًمث٘مٚملم يمت٤مب اهلل»واًمذي رواه ُمًٚمؿ أٟمف سمٖمدير ظمؿ ىم٤مل »

وهذا مم٤م اٟمٗمرد سمف ُمًٚمؿ، ومل ش وقمؽميت أهؾ سمٞمتل أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمٞمتل»: وطمض قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل

وىمد ـمٕمـ ش وإهنام ًمـ يٗمؽمىم٤م طمتك يردا قمكّم احلقض»يروه اًمٌخ٤مري وىمد رواه اًمؽمُمذي وزاد ومٞمف 

 قمغم أن سمٕمض اًمٕمٚمامء ()شإهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ احلدي٨م: همػم واطمد ُمـ احلٗم٤مظ ذم هذه اًمزي٤مدة، وىم٤مل

قمت٘مد أٟمٜم٤م ًمًٜم٤م سمح٤مضم٦م ًمٚمتٙمٚمػ ذم شم٠مويؾ هذه أ و()سمٞمٜمقا ُمٕمٜمك هذه اًمٚمٗمٔم٦م قمغم ومرض صحتٝم٤م

اًمرواي٤مت ُم٤م داُم٧م مل شمّمح قمٜمدٟم٤م وظم٤مًمٗم٧م ُم٤م صح قمـ أئٛم٦م أهؾ احلدي٨م 

حديث افدار -4

 هذا احلدي٨م وشمٚم٘مقه سم٤مًم٘مٌقل واًمتًٚمٞمؿ ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم، واؾمتدًمقا سمف قمغم ت اًمراومْم٦مًم٘مد شمٜم٤مىمؾ

إصم٤ٌمت إُم٤مُم٦م قمكم
 سمؾ رأى سمٕمْمٝمؿ اؾمتٝمالل سمداي٦م اًمتِمٞمع طملم قمٚم٧م سمف صٞمح٦م رؾمقل اهلل ()

                                   

( 223)اًمت٘مري٥م  ( )

( 1471، 1218 ):حصحٞمح ُمًٚمؿ  ( )

( 1/267)اًمت٤مريخ إوؾمط  ( )

( 7/318)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

( 3/14)وومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي  (7/395 )اعمّمدر ٟمٗمًفاٟمٔمر  ( )

 (.213)هن٩م احلؼ ًمٚمحكم : اٟمٔمر  ()
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 ي٘مقل () ژڇ  ڇ  ڇ ژ  : يقم اضمتامع اًمٕمِمػمة ؾم٤مقم٦م ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم طاهلل 

إن اًمدقمقة إمم اًمتِمٞمع اسمتدأت ُمـ اًمٞمقم اًمذي هتػ ومٞمف اعمٜم٘مذ إقمٔمؿ حمٛمد »: اًمزٟمج٤مين 

صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وآًمف ص٤مرظم٤ًم سمٙمٚمٛم٦م ٓ إًمف إٓ اهلل ذم ؿمٕم٤مب ُمٙم٦م وضم٤ٌمهل٤م وم٢مٟمف عم٤م ٟمزل قمٚمٞمف 

أيٙمؿ : سمٜمل ه٤مؿمؿ وأٟمذرهؿ، وىم٤ملط  مجع اًمٜمٌل  ژڇ  ڇ  ڇ ژ  :ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ()شيقازرين ومٞمٙمقن أظمل ووارصمل ووزيري ووصٞمل وظمٚمٞمٗمتل ومٞمٙمؿ سمٕمدي وم٤مؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا

وشمذيمر رواي٤مت اًمراومْم٦م أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يم٤من يٕمزو ه اظمتّم٤مصف سم٤ماُم٤مُم٦م ووراصمتف 

ًمتٚمٌٞمتف ٟمداء رؾمقل اهلل وُم٤ًمرقمتف اضم٤مسمتف دون قمِمػمشمف وم٘مد ؾم٠مًمف يقُم٤ًم ؾم٤مئؾ مل ط ًمرؾمقل اهلل

سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م يمٚمٝمؿ ي٠ميمؾ اجلذقم٦م ط ىم٤مل مجع رؾمقل اهلل »ورصم٧م اسمـ قمٛمؽ دون قمٛمؽ؟ 

ومّمٜمع هلؿ ُمدًا ُمـ ـمٕم٤مم وم٠ميمٚمقا طمتك ؿمٌٕمقا وسم٘مل اًمٓمٕم٤مم يمام هق يم٠مٟمف مل : وينمب اًمٗمرق، ىم٤مل

ي٤م سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م إين سمٕمث٧م إًمٞمٙمؿ ظم٤مص٦م، وإمم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م، وىمد : يٛمس ومل ينمب، وم٘م٤مل

رأيتؿ ُمـ هذه أي٦م ُم٤م ِرأيتؿ وم٠ميٙمؿ ي٤ٌميٕمٜمل قمغم أن يٙمقن أظمل، وص٤مطمٌل ووارصمل ومٚمؿ ي٘مؿ إًمٞمف 

إًمٞمف  صمؿ ىم٤مل صمالث ُمرات يمؾ ذًمؽ أىمقم : اضمٚمس ىم٤مل:وم٘مٛم٧م ويمٜم٧م أصٖمر اًم٘مقم ؾمٜم٤ًم وم٘م٤مل: أطمد ىم٤مل

. ()شقمٛمل اضمٚمس طمتك يم٤مٟم٧م اًمث٤مًمث٦م ضب سمٞمده قمغم يدي ومٚمذًمؽ ورصم٧م اسمـ قمٛمل دون :ومٞم٘مقل زم

ىمد سمٚمغ طمدًا ُمـ اًمتقاشمر واًمِمٝمرة ٓ شمًتٓمٞمع إىمالم » ذم ؿم٠من هذا احلدي٨ِم ()ي٘مقل اًمًاموي

إهمٗم٤مًمف وٓ إًمًـ أن شمٙمّؿ قمـ اًمتحدث سمف ًمقاؾمع ؿمٝمرشمف واٟمتِم٤مره ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد، وأُم٤م ُمْمٛمقٟمف 

ووراصمتف ًمف ؾم٤مئر ط  وم٠مووح ُمـ أن  ت٤مج إمم سمٞم٤من ذم دًٓمتف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم وظمالومتف قمـ رؾمقل اهلل

                                   

( 214)ؾمقرة اًمِمٕمراء آي٦م  ( )

( 1/271)قم٘م٤مئد ااُم٤مُمٞم٦م ًمٚمزٟمج٤مين  ( )

( 104)وؾمٕمد اًمًٕمقد ٓسمـ ـم٤مووس  (99)إصم٤ٌمت اًمقصٞم٦م ًمٚمٛمًٕمقدي  ( )

 شصمؿ اهتدي٧م»ُمـ يمتٌف ، درس سمج٤مُمٕم٦م اًمزيتقٟم٦م صمؿ اٟمت٘مؾ ًمٚمٜمجػ، حمٛمد اًمتٞمج٤مين اًمًاموي اًمتقٟمز ( )
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. ()شُم٤م يقرث إٟمٌٞم٤مء ومٝمق يث٧ٌم سمقوقح يمقن ااُم٤مم وزير اًمرؾمقل وأظم٤مه ووصٞمف وظمٚمٞمٗمتف ُمـ سمٕمده

رد ــال

يدقمل اًمراومْم٦م أن هذا احلدي٨م صحٞمح قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م سمؾ وصؾ هبؿ إُمر إمم دقمقى 

مل يّمح قمـ رؾمقل  هذا احلدي٨م  أنسم٢مذن اهللسملم إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم صح٦م هذا احلدي٨م، وؾمـ

. طاهلل 

:  ُمـ زي٤مدات اًم٘مٓمٞمٕمل وًمٗمٔمف() وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()وىمد ورد احلدي٨م خمتٍمًا ذم اعمًٜمد

سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م ومٞمٝمؿ رهط يمٚمٝمؿ ي٠ميمؾ اجلذقم٦م ط أو دقم٤م رؾمقل اهللط مجع رؾمقل اهلل »

ومّمٜمع هلؿ ُمدًا ُمـ ـمٕم٤مم، وم٠ميمٚمقا طمتك ؿمٌٕمقا، ىم٤مل وسم٘مل اًمٓمٕم٤مم يمام هق : وينمب اًمٗمرق ىم٤مل

 :ُمر ومنمسمقا طمتك رووا، وسم٘مل اًمنماب يم٠من مل يٛمس أو مل ينمب، وم٘م٤ملغيم٠مٟمف مل يٛمس، صمؿ دقم٤م ب

ي٤مسمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م إين سمٕمث٧م إًمٞمـــٙمؿ  ظم٤مص٦م وإمم اًمٜم٤مس سمٕم٤مُم٦م وىمد رأيتؿ ُمـ هذه أي٦م ُم٤م »

رأيتؿ، وم٤ميٙمؿ ي٤ٌميٕمٜمل قمغم أن يٙمقن أظمل وص٤مطمٌل؟ ىم٤مل ومٚمؿ ي٘مؿ إًمٞمف أطمد، ىم٤مل وم٘مٛم٧م إًمٞمف، 

صمالث ُمرات، يمؾ ذًمؽ أىمقم إًمٞمف ومٞم٘مقل اضمٚمس : وم٘م٤مل اضمٚمس ىم٤مل: ويمٜم٧م أصٖمر اًم٘مقم ىم٤مل

 وهذا احلدي٨م ذم ؾمٜمده أسمق ص٤مدق إزدي. شطمتك يم٤من ذم اًمث٤مًمث٦م ضب سمٞمده قمغم يدي

  يمام أن ذم ؾمٜمده رسمٞمٕم٦م سمـ ()شصدوق وطمديثف قمـ قمكم ُمرؾمؾ»وهق يمام ىم٤مل اسمـ طمجر 

ومٞمف »:  وىم٤مل قمٜمف()شروى قمٜمف أسمق ص٤مدق إزدي وم٘مط»: ٟم٤مضمذ إزدي ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل

                                   

( 1/163)ااُم٤مُم٦م ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ًمٚمًاموي  ( )

( 1371): حاعمًٜمد  ( )

( 1220 ):حومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ( )

( 1161)اًمت٘مري٥م  ( )

( 1/239)اًمٙم٤مؿمػ  ( )
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 وذيمر أٟمف () وذيمره ذم اًمتٝمذي٥م()شصم٘م٦م »: وشم٤ًمهؾ اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م وم٘م٤مل ومٞمف()شضمٝم٤مًم٦م

واًمذي يؽمضمح أن شمقصمٞمؼ احل٤مومظ ًمف ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف ، روى قمٜمف أسمق ص٤مدق إزدي ومل يذيمر همػمه

ٕن اًمرضمؾ ًمٞمس ًمف همػم راٍو واطمد واًمراوي ٟمٗمًف ًمٞمس سمذًمؽ اعمِمٝمقر ذم احلدي٨م وطمديثف هذا 

. مم٤م ٓ ي٘مٌؾ اًمتٗمرد سمف ُمثٚمف

 ومٞمف ذيؽ سمـ قمٌد اهلل وىمد ىم٤مل قمٜمف ()يمام ورد ذم اعمًٜمد ُمـ زي٤مدات اًم٘مٓمٞمٕمل سمًٜمد آظمر

 وذم ؾمٜمده إقمٛمش وىمد ()شصدوق خيٓمئ يمثػمًا شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم اًم٘مْم٤مء»: اسمـ طمجر

ُم٤م ٟم٘مٛمقا قمٚمٞمف إٓ اًمتدًمٞمس وهق يدًمس ورسمام دًمس قمـ وٕمٞمػ وٓ »: قمٜمٕمـ، ي٘مقل اًمذهٌل

 وذم ؾمٜمده ()ششمٓمرق إًمٞمف اطمتامل اًمتدًمٞمس (قمـ)يدري سمف ومٛمتك ىم٤مل طمدصمٜم٤م وماليمالم وُمتك ىم٤مل 

ذم ؾمٜمده  ويمذًمؽ ()شصدوق رسمام وهؿ»: يمذًمؽ اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو إؾمدي ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر

 وهذا () واسمـ طمجر() ووٕمٗمف اًمذهٌل()قم٤ٌمد سمـ قمٌد اهلل إؾمدي ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري ومٞمف ٟمٔمر

يمؾ واطمد ُمـ ؾمٚمًٚم٦م هذا اًمًٜمد طمــج٦م قمٜمد  اخلّمؿ ويمٚمٝمؿ ُمـ »اًمًٜمد ي٘مقل قمٜمف اعمقؾمقي 

                                   

( 1/350)اعمٖمٜمل  ( )

(( ) 323 )

(. 3/235)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ( )

( 950): حاعمًٜمد  ( )

( 436)اًمت٘مري٥م  ( )

( 2/224)ُمٞمزان آقمتدال  ( )

( 974)اًمت٘مري٥م  ( )

( 6/32)اًمت٤مريخ  ( )

( 2/368)ُمٞمزان آقمتدال  ( )

( 482)اًمت٘مري٥م  ( )
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.  وىمد شمٌلم طم٤مل رضم٤مل هذا ااؾمٜم٤مد( )شرضم٤مل اًمّمح٤مح سمال يمالم

أٟم٧م أظمل » ُمـ ـمريؼ قمٗم٤من هبذا ااؾمٜم٤مد، وزاد ()يمام أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى

وهذه اًمرواي٦م ىم٤مل قمٜمٝم٤م اًمذهٌل ذم شمرمج٦م رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضمذ سمٕمد أن ش وص٤مطمٌل ووارصمل ووزيري

.  ()شقمكم أظمل ووارصمل: وقمٜمف أسمق ص٤مدق سمخؼم ُمٜمٙمر ومٞمف »ذيمر أٟمف ٓ يٕمرف 

وم٤ميٙمؿ ي١مازرين قمغم هذا إُمر قمغم »: وأظمرج هذا احلدي٨م ُمٓمقًٓ اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه وومٞمف

. ()شأن يٙمقن أظمل ويمذا ويمذا

وم٠ميٙمؿ ي١مازرين قمغم هذا  »:وهبذا اًمٓمريؼ أورد هذه اًمرواي٦م ذم يمت٤مسمف هتذي٥م أصم٤مر وومٞمف

أٟم٤م ي٤م : وم٠مطمجؿ اًم٘مقم قمٜمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم وىمٚم٧م: إُمر قمغم أن يٙمقن أظمل ووصٞمل وظمٚمٞمٗمتل ومٞمٙمؿ؟ ىم٤مل

هذا أظمل ووصٞمل وظمٚمٞمٗمتل ومٞمٙمؿ وم٤مؾمٛمٕمقا ًمف : ٟمٌل اهلل أيمقن وزيرك، وم٠مظمذ سمرىمٌتل صمؿ ىم٤مل

:  وهذه اًمرواي٦م ٓ شمّمح ومٗمل ؾمٜمده٤م()شوأـمٞمٕمقا

وٕمٞمػ ٓ ُمـ ىمٌؾ »:  وىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل()شومٞمف ٟمٔمر»: حمٛمد سمـ محٞمد ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري 

 يمام ()شيمثػم اعمٜم٤ميمػم وىم٤مل أسمق زرقم٦م يٙمذب وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ًمٞمس سمث٘م٦م: احلٗمظ ىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم

 :  وىم٤مل قمٜمف اسمـ طم٤ٌمن()شقمٜمده ُمٜم٤ميمػم»: ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري: يمام أن ذم ؾمٜمده٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ اًمٗمْمؾ

                                   

(. 126)اعمراضمٕم٤مت ص  ( )

( 8451): ح ( )

( 2/45)ُمٞمزان آقمتدال  ( )

 (.19/409)شمٗمًػم اًمٓمؼمي   ()

( 1/57)هتذي٥م أصم٤مر  ( )

( 1/69)اًمت٤مريخ  ( )

( 3/530)واعمٞمزان  (2/289)اعمٖمٜمل ًمٚمذهٌل : اٟمٔمر ( )

( 4/84)اًمت٤مريخ  ( )
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:  وىم٤مل قمٜمف اًمٜم٤ًمئل()شىم٤مل اسمـ قمدي وٕمٗمف اسمـ راهقيف وىم٤مل ذم طمديثف سمٕمض اعمٜم٤ميمػم»

وصم٘مف همػم واطمد، »: ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل: يمام أن ذم ؾمٜمده٤م يمذًمؽ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ()شوٕمٞمػ»

ووّه٤مه آظمرون وهق ص٤مًمح احلدي٨م ُم٤مًمف قمٜمدي ذٟم٥م إٓ ُم٤م طمِم٤مه ذم اًمًػمة ُمـ إؿمٞم٤مء اعمٜمٙمرة 

صدوق يدًمس ورُمل سم٤مًمتِمٞمع »:  وىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر()شاعمٜم٘مٓمٕم٦م وإؿمٕم٤مر  اعمٙمذوسم٦م

ًمٞمس سم٤مًم٘مقي »: أسمق ُمريؿ ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري: وذم اًمًٜمد يمذًمؽ قمٌد اًمٖمٗم٤مر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ( )شواًم٘مدر

يم٤من يْمع احلدي٨م، : راوميض ًمٞمس سمث٘م٦م، ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل»:  وىم٤مل اًمذهٌل()شسم٤مًم٘مقي قمٜمدهؿ

شمٗمرد هبذا »:  وذيمر احلدي٨م اسمـ يمثػم ٟم٘ماًل قمـ اًمٓمؼمي وىم٤مل()شيم٤من ُمـ رؤوس اًمِمٞمٕم٦م: وي٘م٤مل

اًمًٞم٤مق قمٌداًمٖمٗم٤مر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أيب ُمريؿ وهق ُمؽموك يمذاب ؿمٞمٕمل، اهتٛمف قمكم سمـ اعمديٜمل وهمػمه 

 ذم يمت٤مسمف اًمٖمدير قمٜمد ُم٤م اؾمتِمٝمد سمرواي٦م اًمٓمؼمي () وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن إُمٞمٜمل()شسمقوع احلدي٨م

ورضم٤مل اًمًٜمد يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت إٓ أسم٤م ُمريؿ قمٌد اًمٖمٗم٤مر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ وم٘مد وٕمٗمف : اًمٓمؼمي هذه ىم٤مل

وًمٞمس ذًمؽ إٓ ًمتِمٞمٕمف، وم٘مد أصمٜمك قمٚمٞمف اسمـ قم٘مدة وأـمراه وسم٤مًمغ ذم - ي٘مّمد أهؾ اًمًٜم٦م–اًم٘مقم 

وًمٞمس ُمـ اًمٕمجٞم٥م ُم٤م ألٚم٩م سمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ احلٙمؿ سمقوع احلدي٨م ومٝمق »: إمم أن ىم٤مل... ُمدطمف

                                   

( 1/377)اعمجروطملم  ( )

( 47)اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم  ( )

( 3/468 ) آقمتدالُمٞمزان ( )

( 825)اًمت٘مري٥م  ( )

( 6/122)اًمت٤مريخ  ( )

( 4/42)وًم٤ًمن اعمٞمزان  (2/640 ) آقمتدالُمٞمزان ( )

شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )

: اٟمٔمر. هـ1371 شمقذم قم٤مم شؿمٝمداء اًمٗمْمٞمٚم٦م» وشاًمٖمدير»قمٌداحلًلم سمـ أمحد إُمٞمٜمل ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف  ( )

(. 6/25)اًمذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م 
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ذًمؽ اعمتٕمّم٥م اًمٕمٜمٞمد وإن ُمـ قم٤مدشمف إٟمٙم٤مر اعمًٚمامت، ورومض اًميوري٤مت وحتٙمامشمف ُمٕمرووم٦م، 

 ()شوقمرف ُمٜمف اعمتتٌٕمقن أن ُمدار قمدم صح٦م احلدي٨م قمٜمده هق شمْمٛمٜمف ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة

: وًمًٜم٤م هٜم٤م سمّمدد اًمدوم٤مع قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ورد اومؽماءات إُمٞمٜمل قمٚمٞمف وًمٙمـ طمًٌٜم٤م ىمقًمف

.  وىمد شمٌلم ًمٜم٤م وٕمػ أهمٚم٥م رضم٤مل هذا اًمًٜمد()شإن رضم٤مل هذه اًمرواي٦م صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م»

. اًمًٜمد

أيٙمؿ ي٘ميض قمٜمل ديٜمل ويٙمقن »وأظمرج هذا احلدي٨م اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه وومٞمف وم٘م٤مل 

وؾمٙم٧م أٟم٤م ًمًـ : ومًٙمتقا وؾمٙم٧م اًمٕم٤ٌمس ظمِمـٞم٦م أن  ٞمط ذًمؽ سمامًمف ىم٤مل: ظمٚمٞمٗم٦م ذم أهكم ىم٤مل

! أٟم٧م: أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل وم٘م٤مل: اًمٕم٤ٌمس صمؿ ىم٤مهل٤م ُمرة أظمرى ومًٙم٧م اًمٕم٤ٌمس ومٚمام رأي٧م ذًمؽ ىمٚم٧م

 وهذه ()شوإين يقُمئذ ٕؾمقأهؿ هٞمئ٦م، وٕين ٕقمٛمش اًمٕمٞمٜملم وخؿ اًمٌٓمـ مخش اًم٤ًمىملم: ىم٤مل

ىم٤مل اسمـ ُمٕملم قمٌد اهلل سمـ قمٌد »: اًمرواي٦م ذم ؾمٜمده٤م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘مدوس ىم٤مل اًمذهٌل

قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘مدوس اًمتٛمٞمٛمل »:  وىم٤مل اسمـ طمجر()شاًم٘مدوس اًمًٕمدي راوميض ًمٞمس سمٌمء

.  ()شاًمًٕمدي اًمٙمقذم صدوق رُمل سم٤مًمرومض ويم٤من أيْم٤ًم خيٓمئ

وُمـ هٜم٤م يتْمح ًمٜم٤م أن احلدي٨م مل يّمح قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وأن وضمقده ذم سمٕمض 

اًمٙمت٥م ًمٞمس ُمٕمٜمك صحتف سمؾ إن ُمـ قم٤مدة اعمٗمنيـ أن يذيمروا مجٞمع ُم٤م ورد ذم ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م 

وهذا احلدي٨م هم٤ميتف أن »: ُمـ اعمٜم٘مقٓت اًمّمحٞمح٦م واًمْمٕمٞمٗم٦م، ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

يقضمد ذم سمٕمض يمت٥م اًمتٗمًػم اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٖم٨م واًمًٛملم، وومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م يمثػمة ُمقوققم٦م 

                                   

(. 1/206)اًمٖمدير  ( )

 (.207 ) ٟمٗمًفاعمّمدر ()

( 9/2826)شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ( )

( 1/570)اًمٙم٤مؿمػ  ( )

( 312)اًمت٘مري٥م  ( )
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ُمٙمذوسم٦م، ُمع أن يمت٥م اًمتٗمًػم اًمتل يقضمد ومٞمٝم٤م هذا ُمثؾ شمٗمًػم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ 

واًمثٕمٚمٌل واًمٌٖمقي، ُيٜم٘مؾ ومٞمٝم٤م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمح٦م ُم٤م يٜم٤مىمض هذا، ُمثؾ سمٕمض اعمٗمنيـ اًمذيـ 

ذيمروا هذا ذم ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م، وم٢مهنؿ ذيمروا ُمع ذًمؽ سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م اًمتل اشمٗمؼ 

أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم صحتٝم٤م ُم٤م يٜم٤مىمض ذًمؽ، وًمٙمـ ه١مٓء اعمٗمنون ذيمروا ذًمؽ قمغم قم٤مدهتؿ ذم 

أهنؿ يٜم٘مٚمقن ُم٤م ذيمر ذم ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م ُمـ اعمٜم٘مقٓت اًمّمحٞمح٦م واًمْمٕمٞمٗم٦م، وهلذا يذيمر 

أطمدهؿ ذم ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م قمدة أىمقال ًمٞمذيمر أىمقال اًمٜم٤مس وُم٤م ٟم٘مٚمقه ومٞمٝم٤م، وإن يم٤من سمٕمض 

ذًمؽ هق اًمّمحٞمح وسمٕمْمف يمذب وإذا اطمت٩م سمٛمثؾ هذا اًمْمٕمٞمػ وأُمث٤مًمف واطمد سمذيمر سمٕمض ُم٤م 

ٟم٘مؾ ذم شمٗمًػم أي٦م ُمـ اعمٜم٘مقٓت وشمرك ؾم٤مئر ُم٤م يٜم٘مؾ مم٤م يٜم٤مىمض ذًمؽ يم٤من هذا ُمـ أومًد 

سمؾ ًمق ىمدر أن هذا احلدي٨م ُمـ رواي٦م أهؾ اًمث٘م٦م واًمٕمداًم٦م، وىمد روى : إمم أن ىم٤مل... احلج٩م

أهيام أصم٧ٌم : آظمرون ُمـ أهؾ اًمث٘م٦م واًمٕمداًم٦م ُم٤م يٜم٤مىمض ذًمؽ، ًمقضم٥م اًمٜمٔمر ذم اًمروايتـ 

وأرضمح؟ ومٙمٞمػ إذا يم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜم٘مؾ ُمتٗم٘ملم قمغم أن اًمرواي٤مت اعمٜم٤مىمْم٦م هلذا احلدي٨م هل 

اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م سمؾ هذا احلدي٨م ُمٜم٤مىمض عم٤م قمٚمؿ سم٤مًمتقاشمر ويمثػم ُمـ أئٛم٦م اًمتٗمًػم مل يذيمروا هذا 

 وىمد صم٧ٌم قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م ()شسمح٤مل ًمٕمٛمٚمٝمؿ أٟمف سم٤مـمؾ

أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م صم٤مسمت٦م ٓ شمٕم٤مرض سمٛمثؾ هذا اخلؼم اًمذي سمٞمٜم٤م وٕمٗمف ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ 

ىمريِم٤ًم، ط دقم٤م رؾمقل اهلل  ژڇ  ڇ  ڇ ژ عم٤م أٟمزًم٧م هذه أي٦م »:  ىم٤ملقمٛمر 

يا بْل ـًب بـ فٗي إَٔذوا إٍٔسُؿ مـ افْار، يا بْل مرة بـ  »:وم٤مضمتٛمٕمقا، ومٕمؿ وظمص وم٘م٤مل

ـًب إَٔذوا إٍٔسُؿ مـ افْار، يا بْل ظبد صّس إَٔذوا إٍٔسُؿ مـ افْار، يا بْل ظبد مْاف 

إَٔذوا إٍٔسُؿ مـ افْار، يا بْل هاصؿ إَٔذوا إٍٔسُؿ مـ افْار، يا بْل ظبد ادىِب إَٔذوا 

إٍٔسُؿ مـ افْار، يا ؾاضّة بْت حمّد إَٔذي ٍٕسؽ مـ افْار، ؾ٘ين ال أمِؽ فُؿ مـ اهلل صٔئًا 

                                   

( 7/300)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ( )
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. ()شؽر أن فُؿ رمحًا شٖبِٓا ببالهلا

: وىمد رد اًمٕمٚمامء قمغم طمدي٨م اًمدار اًمذي اؾمتِمٝمد سمف اعمخ٤مًمٗمقن سمقضمقه قمدة

أن سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م مل يٌٚمٖمقا هذا اًمٕمدد ٓ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وٓ ذم ااؾمالم ومٌٜمقا قمٌد : ُمٜمٝم٤م

احل٤مرث، واًمزسمػم، وأسمق ـم٤مًم٥م، واًمٖمٞمداق، واًميار، واعم٘مقم، وأسمق هل٥م، : اعمٓمٚم٥م هؿ

وأُم٤م احل٤مرث واًمزسمػم ط واًمٕم٤ٌمس، ومحزة، وقمٌد اهلل، ومٕمٌد اهلل ىمد ُم٤مت ىمٌؾ وٓدة رؾمقل اهلل

احل٤مرث : ومل يٕم٘م٥م ُمـ أقمامُمف ؾمقى أرسمٕم٦مط واًمٖمٞمداق واًميار واعم٘مقم وم٘مد ُم٤مشمقا ىمٌؾ سمٕمثتف 

وأسمق ـم٤مًم٥م، واًمٕم٤ٌمس، وأسمق هل٥م، وم٠مُم٤م احل٤مرث ومٝمق أيمؼمهؿ ووًمده أسمق ؾمٗمٞم٤من واعمٖمػمة، 

وٟمقومؾ، ورسمٞمٕم٦م، وقمٌد ؿمٛمس، وأُم٤م أسمق ـم٤مًم٥م ومٚمف أرسمٕم٦م أوٓد ـم٤مًم٥م، وقم٘مٞمؾ، وضمٕمٗمر، وقمكم، 

وـم٤مًم٥م ُم٤مت ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م وأُم٤م أسمق هل٥م وم٠موٓده صمالصم٦م قمت٦ٌم وقمتٞم٦ٌم وُمٕمت٥م، وأُم٤م اًمٕم٤ٌمس ومٙم٤من ًمف 

قمٌد اهلل، وقمٌٞمد اهلل، واًمٗمْمؾ، وىمثؿ، وُمٕمٌد، وقمٌد اًمرمحـ، ومت٤مم، ويمثػم، : ُمـ اًمقًمد شمًٕم٦م

ؾمقى اًمٗمْمؾ وقمٌد اهلل وقمٌٞمد اهلل أُم٤م قمٌد اهلل وم٘مد ط واحل٤مرث وه١مٓء مجٞمٕم٤ًم وًمدوا سمٕمد ووم٤مشمف

  أي أهنؿ وًمدوا سمٕمد ٟمزول–وًمد ذم ؿمٕم٥م أيب ـم٤مًم٥م ىمٌؾ اهلجرة سمثالث ؾمٜملم وقمٌٞمد اهلل وًمد سمٕمده 

.  ()ومٝم١مٓء هؿ سمٜمقا قمٌد اعمٓمٚم٥م وم٠ميـ إرسمٕمقن-  ژڇ  ڇ  ڇ ژ : ىمقًمف شمٕم٤ممم

إن سمٜمل ه٤مؿمؿ مل يٙمقٟمقا ُمٕمرووملم سمٙمثرة إيمؾ واًمنمب وًمٞمس ذم سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمـ : وُمٜمٝم٤م

. ()ي٠ميمؾ ضمذقم٦م أو ينمب ومرىم٤مً 

إن جمرد ااضم٤مسم٦م إمم اًمِمٝم٤مدشملم واعمٕمقٟم٦م قمغم ذًمؽ ٓ يقضم٥م هذا يمٚمف، وم٢من مجٞمع : وُمٜمٝم٤م

اعم١مُمٜملم أضم٤مسمقا إمم ذًمؽ، وأقم٤مٟمقه قمغم هذا إُمر سمام ومٞمٝمؿ محزة وضمٕمٗمر وهمػمهؿ ُمــ سمٜمل قمٌد 

                                   

( 348:)وُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمف ح (4493: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

. ( 7/304)ه٤مج اًمًٜم٦م نم: اٟمٔمر ( )

. (7/306 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر ( )
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اعمٓمٚم٥م اعمدقمقيلم إمم اًمقًمٞمٛم٦م، وأيْم٤ًم وم٢من يم٤من قمرض هذا إُمر قمغم أرسمٕملم رضماًل أُمٙمـ أن 

ُم٠مُمقر ط جيٞمٌقه أو أيمثرهؿ أو قمدد ُمٜمٝمؿ، ومٚمق أضم٤مسمف ُمٜمٝمؿ قمدد، ومٛمـ ؾمٞمٙمقن اخلٚمٞمٗم٦م؟ ٕٟمف

سم٠من يٜمذرهؿ مجٞمٕم٤ًم، ويم٤من يرهم٥م ذم أن يٙمقٟمقا مجٞمٕم٤ًم ُمـ أهؾ آؾمتج٤مسم٦م هلذه اًمدقمقة، وهل ٓ 

مجٕمٝمؿ ًمٞمخت٤مر ظمٚمٞمٗم٦م ًمف ويٌ٘مك ؾم٤مئرهؿ يمٗم٤مرًا أم أن ط شمتًع إٓ ًمقاطمد، ومٝمؾ يم٤من اًمٜمٌل

. ()اخلالوم٦م أو اًمقص٤مي٦م مل شمٙمـ ذات ُمقوقع، وإٟمام يم٤من اعمٓمٚمقب دظمقهلؿ مجٞمٕم٤ًم ذم ااؾمالم

أن اًم٘مقم رومْمقا ٟمٍمة اًمرؾمقل ومل ي٘مٌٚمقادقمقشمف سمؾ وظمرضمقا يتْم٤مطمٙمقن ُمـ : وُمٜمٝم٤م

هذا ظمٚمٞمٗمتل ومٞمٙمؿ، وي٠مُمرهؿ سم٤مًمًٛمع : ط ودقمقشمف، ومٙمٞمػ ي٘مقل هلؿ اًمرؾمقل ط اًمٜمٌل

. واًمٓم٤مقم٦م، وهؿ يمٗم٤مر مل ي٘مٌٚمقا ااؾمالم طمتك ي٘مٌٚمقا ظمالوم٦م قمكم

: حديث رد افنّس-5

 قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمحدي٨م رد اًمِمٛمس ًمف وىمد أورده احلكم ت اًمراومْم٦ماؾمتدل

روى ضم٤مسمر وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري »: وٛمـ إدًم٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م ًمٌٞم٤من أطم٘مٞم٦م قمكم سم٤ماُم٤مُم٦م طمٞم٨م ىم٤مل

 ٟمزل قمٚمٞمف ضمؼميؾ يقُم٤مَ ً يٜم٤مضمٞمف ُمـ قمٜمد اهلل ومٚمام شمٖمِم٤مه اًمقطمل شمقؾمد ومخذ أُمػم اعم١مُمٜملمط أن رؾمقل اهلل 

ؾمؾ ىم٤مل ًمف ط ومٚمؿ يرومع رأؾمف طمتك هم٤مسم٧م اًمِمٛمس ومّمغم قمكم اًمٕمٍم سم٤مايامء ومٚمام اؾمتٞم٘مظ اًمٜمٌل 

. ()شاهلل شمٕم٤ممم يرد قمٚمٞمؽ اًمِمٛمس ًمتّمكم اًمٕمٍم ىم٤مئاًم ومدقم٤م، ومردت اًمِمٛمس، ومّمغم اًمٕمٍم ىم٤مئامً 

وأُم٤م طمدي٨م اًمِمٛمس وم٘مد أظمرضمف يمثػم سمٓمرق يمثػمة وصححف مج٤مقم٦م، : ي٘مقل حمٛمد اعمٔمٗمر

طمدي٨م رده٤م صححف اًمٓمح٤موي واًم٘م٤ميض ذم اًمِمٗم٤مء، وطمًٜمف »: ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمّمقاقمؼ

. ()شؿمٞمخ ااؾمالم أسمق زرقم٦م وشمٌٕمف همػمه

                                   

( 401)وااُم٤مُم٦م واًمٜمص  (7/306)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م : اٟمٔمر ( )

 (.179)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م   ()

 (.2/295)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم   ()
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وذم رده٤م ًمف دًٓم٦م قمغم اًمٗمْمؾ »: أُم٤م دًٓم٦م ذًمؽ قمغم ااُم٤مُم٦م ومٞمقوحف حمٛمد اعمٔمٗمر سم٘مقًمف

. ()شاًمذايت وإومْمؾ أطمؼ سم٤ماُم٤مُم٦م

: ردـــال

ًٓ : ُمـ قمدة وضمقه هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ اًمراومْم٦مإن اؾمتِمٝم٤مد  : أو

: رد اًمِمٛمس ًمٕمكم وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽًمٕمدم صمٌقت طمدي٨م 

يقحك إفٔف ورأشف ملسو هيلع هللا ىلص ـان رشقل اهلل : ظـ أشامء بْت ظّٔس ؿافتوم٘مد ضم٤مء هذا احلدي٨م 

« صِٔت؟»: فًعملسو هيلع هللا ىلص يف حجر ظع، ؾِؿ يهؾ افًك حتك ؽربت افنّس، ؾَال رشقل اهلل 

: ؿافت أشامء« افِٓؿ إٕف ـان يف ضاظتؽ وضاظة رشقفؽ ؾاردد ظِٔف افنّس»: ال ؿال: ؿال

. ؾرأيتٓا ؽربت ثؿ رأيتٓا ضًِت بًد ما ؽربت

اطمتجٜم٤م »:  واًمٓمح٤موي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر ُمـ ـمري٘ملم وىم٤مل()رواه اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م

أن ٟمٕمٚمؿ ُمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك اعمذيمقر ذم هذا احلدي٨م وم٢مذا هق حمٛمد سمـ ُمقؾمك اعمٕمروف 

، ورواه اًمٓمؼماين ذم ()وإُمر يمذًمؽ ًمٙمٜمف ؿمٞمٕمل: ، ىمٚم٧م()شسم٤مًمٗمٓمري وهق حمٛمقد ذم روايتف

هذا »:  واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وىم٤مل() واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم

طمدي٨م ُمقوقع سمال ؿمؽ، وىمد اوٓمرب اًمرواة ومٞمف وأمحد سمـ داود ًمٞمس سمٌمء، وىم٤مل 

يم٤من يْمع احلدي٨م، وقمامر سمـ ُمٓمر ىم٤مل ومٞمف : ُمؽموك يمذاب، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: اًمدارىمٓمٜمل

                                   

 (.2/296)اعمّمدر ٟمٗمًف   ()

 شورأؾمف ذم طمجر قمكمش: وم٘مط إمم قمٜمد ىمقل أؾمامء. (1358 ):ح(  )

((  )2/8-9) ،(4/388) 

 (.6375)اًمت٘مري٥م: اٟمٔمر  ()

 .24 ضمزء (391، 390، 382): ح(  )

((  )42/314.) 
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ُمؽموك احلدي٨م، وومْمٞمؾ سمـ ُمرزوق : يم٤من  دث قمـ اًمث٘م٤مت سم٤معمٜم٤ميمػم، وىم٤مل اسمـ قمدي: اًمٕم٘مٞمكم

، وًمف ـمريؼ آظمر ىم٤مل ()شيروي اعمقوققم٤مت وخيٓمئ قمغم اًمث٘م٤مت: وٕمٗمف  ٞمك، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

: هق واهل احلدي٨م، صمؿ ىم٤مل: ومٞمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ذيؽ قمـ أسمٞمف، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ»: اسمـ اجلقزي

  ()شأُم٤م أٟم٤م ومال أهتؿ هبذا إٓ اسمـ قم٘مدة وم٢مٟمف يم٤من راومْمٞم٤ًم  دث سمٛمث٤مًم٥م اًمّمح٤مسم٦م

إٟمف ُمْمٓمرب ُمٜمٙمر، وىم٤مل اسمـ : رواه اجلقزىم٤مين قمـ أؾمامء، وىم٤مل»: وذيمره اًمِمقيم٤مين وم٘م٤مل

يروي اعمقوققم٤مت ورواه اسمـ : ُمقوقع، وومْمٞمؾ اعمذيمقر ذم إؾمٜم٤مده، ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: اجلقزي

 وىم٤مل ()شؿم٤مهلم ُمـ همػم ـمري٘مف وذم إؾمٜم٤مده أمحد سمـ حمٛمد سمـ قم٘مدة راوميض ورُمل سم٤مًمٙمذب

ومْمٞمؾ صم٘م٦م صدوق، اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف وأظمرج ًمف إرسمٕم٦م،  »()اًمًٞمقـمل ذم اًممًمئ

واسمـ قم٘مدة ُمـ يم٤ٌمر احلٗم٤مظ واًمٜم٤مس خمتٚمٗمقن ذم ُمدطمف وذُمف وىمد يمذب اًمدارىمٓمٜمل ُمـ اهتٛمف 

. شسم٤مًمقوع ووصم٘مف ىمقم ووٕمٗمف آظمرون 

وىمقل اًمًٞمقـمل ودوم٤مقمف قمٜمٝمام سمٖمػم طمؼ ومٗمْمٞمؾ سمـ ُمرزوق ؿمديد اًمتِمٞمع يمام ىم٤مل : ىمٚم٧م

: ، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر()ضم٤مئز احلدي٨م صدوق ويم٤من ومٞمف شمِمٞمع: اسمـ ُمٕملم، وىم٤مل اًمٕمجكم

 وأُم٤م اسمـ قم٘مدة وم٘مد ؾمٌؼ سمٞم٤من طم٤مًمف وأُم٤م ىمقل اًمدارىمٓمٜمل قمٜمف ()شصدوق هيؿ ورُمل سم٤مًمتِمٞمع»

مل يٙمـ ذم اًمديـ سم٤مًم٘مقي وأيمذب ُمـ يتٝمٛمف سم٤مًمقوع »: ومٝمذا ٟمص يمالُمف قمٜمدُم٤م ؾمئؾ قمٜمف وم٘م٤مل

                                   

((  )2/119.) 

 (.2/121)اعمقوققم٤مت   ()

 (.351)اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م  ()

((  )1/337.) 

 (.8/260)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م : اٟمٔمر  ()

 (.5472)اًمت٘مري٥م   ()
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، ومٝمذا ٟمص يمالم اًمدارىمٓمٜمل ٓ ومٞمام اظمتٍمه اًمًٞمقـمل ()شوإٟمام سمالؤه ُمـ هذه اًمقضم٤مدات

ُمٌتقرًا، ومٛمع يمقٟمف ٟمٗمك قمٜمف اًمٙمذب إٓ أٟمف ضمٕمٚمٝم٤م ومٞمام محٚمف ُمـ اًمقضم٤مدات ُمع وٕمػ اًمديـ 

ًمتِمٞمٕمف وأٟمف ٓ يٙمٗمل ذم ىمٌقل اًمرواي٦م يمقن اًمراوي صم٘م٦م إذا ُم٤م قمرف سمٌدقم٦م ُم٤م ومٞمج٥م اًمٜمٔمر ذم 

. ()روايتف أهل مم٤م شمقاومؼ سمدقمتف أو ٓ قمغم ُم٤م ذيمره ُمٗمّماًل أئٛم٦م احلدي٨م

 سمًٜمديـ ذم إول ُمٜمٝمام إسمراهٞمؿ سمـ احلًـ اًمزهري، ىم٤مل ()وررواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 

، وذم () ويمذا ومٞمف قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك سم٤مذام وهق ىمد رُمل سم٤مًمتِمٞمع()شٓ يدرى ُمـ هق»: اًمذهٌل

ش صدوق يتِمٞمع: ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ »():وذم أظمر حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمٗمٓمري، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

  ()شصدوق يتِمٞمع»: وىم٤مل احل٤مومظ

وداود وٕمٞمػ »: يمام ضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب هريرة رواه اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت صمؿ ىم٤مل

. ()شوٕمٗمف ؿمٕم٦ٌم وىمد رواه اسمـ ُمردويف 

وداود سمـ ومراهٞم٩م خمتٚمػ ومٞمف وىمد وصم٘مف ىمقم وىمد : وذم اًممًمئ»:  وم٘م٤مل()وذيمره اًمِمقيم٤مين 

أل٤م صم٤مسمت٤من ورواهتام صم٘م٤مت وىمد رواه اًمٓمؼماين، : رواه اًمٓمح٤موي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر ُمـ ـمري٘ملم، وىم٤مل

                                   

 (.1/138)ُمٞمزان آقمتدال   ()

. ُمـ هذا اًمٌح٨م ( 45 )ص: اٟمٔمر ( )

 (391، 390): ح(  )

 (1/26)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.4376)اًمت٘مري٥م   ()

((  )4/50.) 

((  )6336.) 

((  )1/121-122.) 

 (.351) اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م   ()
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. شوىمد ذيمر ًمف ص٤مطم٥م اًممًمئ ـمرىم٤ًم وأًمػ ذم ذًمؽ ضمزءًا 

يزيد وٕمٗمف »: احلدي٨م ذيمره ذم اعمٞمزان ذم شمرمج٦م يزيد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمٜمقومكم، وىم٤مل: ىمٚم٧م

وٕمٞمػ وىم٤مل اسمـ : ًمٞمس طمديثف سمٌمء، وىم٤مل أسمق زرقم٦م: أمحد وهمػمه، وىم٤مل أمحد سمـ ص٤مًمح

ُمؽموك احلدي٨م، : قمٜمده ُمٜم٤ميمػم، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: قم٤مُم٦م ُم٤م يرويف همػم حمٗمقظ، وىم٤مل أمحد: قمدي

، وومٞمف همػم ُم٤م ذيمر اًمذهٌل قمامرة سمـ ومػموز ىم٤مل ()شوذم ؾمٜمده  ٞمك اسمٜمف أيْم٤ًم واه : ىم٤مل اًمذهٌل

، ومٚمٞم٧ًم اًمٕمٚم٦م ُمـ داود وم٘مط سمؾ صمالصم٦م همػمه، ()شٓ يٕمرف ُمـ هق»اًمذهٌل ذم شمرمجتف ذم اعمٞمزان 

وم٘مد وصم٘مف :  وىمقل اًمًٞمقـمل()همػمه، وأيْم٤ًم ومداود سمـ ومراهٞم٩م شمٖمػم طملم يمؼم يمذا هق ذم اعمٞمزان

ًمٞمس سمف سم٠مس، وأيْم٤ًم وم٘مد ىم٤مل ومٞمف ُمرة أظمرى : اًمذي وصم٘مف هق اسمـ ُمٕملم، وم٘م٤مل: ىمقم، أىمقل 

 وهق ُم٤م واوم٘مف ومٞمف اًمذهٌل طمٞم٨م ىم٤مل ()وٕمٞمػ احلدي٨م يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح

  ()شيم٤من ؿمٕم٦ٌم يْمٕمٗمف: وٕمٞمػ، وىم٤مل  ٞمك اًم٘مٓم٤من»: قمٜمف

وُمـ هٜم٤م يتٌلم ًمٜم٤م أن هذا احلدي٨م مل يث٧ٌم ًمف ؾمٜمدًا وأن رواشمف إُم٤م يمذاسمقن أو جمٝمقًمقن ٓ 

يٕمرومقن سمٕمداًم٦م وٓ وٌط، صمؿ إن اعمتتٌع ٕؾم٤مٟمٞمده ظم٤مص٦م ذم إؾم٤مٟمٞمد اعمروي٦م قمـ أؾمامء جيد 

 أن هٜم٤مك أيْم٤ًم اوٓمراب ذم ُمتقن إطم٤مدي٨م اعمروي٦م قمـ أؾمامء وهمػمه٤م :صم٤مٟمًٞم٤م. اوٓمراسم٤ًم قمجٞم٤ٌمً 

يم٤من ط أن قمٚمٞم٤ًم اؿمتٖمؾ سم٘مًٛم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ يقم ظمٞمؼم وذم سمٕمْمٝم٤م أن اًمرؾمقل : ومٗمل سمٕمض اًمرواي٤مت

وضمٕم٤ًم ٟم٤مئاًم قمغم ومخذ قمكم، وم٤مٟمِمٖمؾ قمكم سمذًمؽ، وذم رواي٦م أن اًمرؾمقل يم٤من ٟم٤مئاًم ُمـ اًمٕمٍم إمم 

                                   

((  )4/433.) 

((  )3/178.) 

((  )2/19.) 

((  )3/422.) 

 (.2/19)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()
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همروب اًمِمٛمس، وذم رواي٦م أن اًمِمٛمس ردت إمم ُمقوٕمٝم٤م وىم٧م اًمٕمٍم وذم رواي٦م أهن٤م ردت 

إمم ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر، و ذم رواي٦م أهن٤م شمقؾمٓم٧م اعمًجد، ومٙمؾ هذه اعمتقن اعمتٜم٤مىمْم٦م شمدل قمغم قمدم 

 ()صح٦م هذا احلدي٨م

ن ُمثؾ هذه احل٤مدصم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمق وىمٕم٧م ٓؿمتٝمرت ومٝمل ُمـ أي٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م وىمد أ: اًمث٤مث

طمّمٚم٧م أُم٤مم اجلٞمش وهؿ أيمثر ُمـ أًمػ وأرسمٕمامئ٦م واًمِمٛمس مم٤م يرى ويِم٤مهد ومٙمٞمػ يٜمٗمرد 

سمٜم٘مؾ هذه احل٤مدصم٦م اعمجٝمقًمقن واًمٙمذاسمقن وٓ يروهي٤م أطمد ُمـ اًمث٘م٤مت ٓ ؾمٞمام وىمد رووا طم٤مدصم٦م 

. ومتح ظمٞمؼم وإقمٓم٤مء اًمراي٦م ًمٕمكم

صمؿ إن ـمٚمققمٝم٤م ُمـ ُمٖمرهب٤م آي٦م فم٤مهرة ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم ومل يٜم٘مؾ ًمٜم٤م أن أطمدًا ُمـ اًمٜم٤مس آُمـ 

سم٥ًٌم رده٤م وؾمٜم٦م اهلل قمز وضمؾ ذم اخلقارق أن شمٙمقن عمّمٚمح٦م قمٔمٞمٛم٦م وٓ ئمٝمر هٜم٤م قمٔمٞمؿ 

 وم٤مشمتف صالة اًمٕمٍم يمام ي٘مقل اخلؼم، وم٢من يم٤من ذًمؽ ًمٕمذر وم٘مد ُمّمٚمح٦م، وم٢مٟمف إن ومرض أن قمٚمٞم٤ًم 

، ووم٤مشمتف وأصح٤مسمف صالة اًمّمٌح ذم ؾمٗمر ()صالة اًمٕمٍم يقم اخلٜمدق ًمٕمذرط وم٤مشم٧م اًمٜمٌل 

. وسملم أن ُم٤م وىمع ًمٕمذر ومٚمٞمس ومٞمف إصمؿ () ومّمالأل٤م سمٕمد اًمقىم٧م()ًمٕمذر

وإن يم٤من ومقات صالة اًمٕمٍم سمٖمػم قمذر ومٝمق إصمؿ وذٟم٥م ٓ يٖمٗمره رضمقع اًمِمٛمس سمٕمد 

 وم٢من همروب اًمِمٛمس خيرج اًمقىم٧م اعميوب ًمٚمّمالة وىمد طمّمؾ سمٖمروهب٤م صالة ()همروهب٤م

اعمًٚمٛملم اعمٖمرب وإومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ أومٞمٌٓمؾ ذًمؽ، صمؿ إٟمف ٓ جيقز ًمٕمكم وٓ همػمه شم٠مظمػم صالة 

اًمٕمٍم قمـ وىمتٝم٤م ظمّمقص٤ًم وأن سمٕمض رواي٤مت احلدي٨م شمذيمر أٟمف اٟمِمٖمؾ قمـ اًمّمالة اًمقؾمٓمك 

                                   

 (8/189)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م : اٟمٔمر  ()

 (.6396:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.595):  حاعمّمدر ٟمٗمًف(  )

 (.8/170)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م : اٟمٔمر  ()

 (.8/170 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()
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: وًمق يم٤من ذًمؽ ًمٕمد ذًمؽ ُمـ ُمث٤مًم٥م قمكم ٓ ُمـ ُمٜم٤مىمٌف ي٘مقل اسمـ اجلقزي ()سم٘مًٛم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ

وُمـ شمٖمٗمٞمؾ واوع هذا احلدي٨م أٟمف ٟمٔمر إمم صقرة ومْمٞمٚم٦م ومل يتٚمٛمح إمم قمدم اًمٗم٤مئدة وم٢من صالة »

 أن اًمِمٛمس دي٨ماًمٕمٍم سمٖمٞمٌقسم٦م اًمِمٛمس ص٤مرت ىمْم٤مء ومرضمقع اًمِمٛمس ٓ يٕمٞمده٤م أداء، وذم اًمح

 صمؿ إن ُمـ قمالُم٤مت ووع احلدي٨م أٟمف ضم٤مء ذم سمٕمض ()()شمل حتٌس قمغم أطمد إٓ ًمٞمقؿمع

اًمرواي٤مت أن اًمِمٛمس عم٤م هم٤مسم٧م ؾمٛمع هل٤م سير يمٍمير اعمٜمِم٤مر ذم اخلِم٦ٌم أو احلديد أو يمٍمير 

وهذا أيْم٤م ُمـ اًمٙمذب اًمٔم٤مهر وم٢من هذا ٓ ُمقضم٥م ًمف أيْم٤ًم، »: اًمٌٙمرة أو اًمرطم٤م، ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

واًمِمٛمس قمٜمد همروهب٤م ٓ شمالىمل ُمـ إضم٤ًمم ُم٤م يقضم٥م هذا اًمّمقت اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يّمؾ ُمـ 

. ()شاًمٗمٚمؽ اًمراسمع إمم إرض

                                   

 (.8/185 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()

 (.1/122)اعمقوققم٤مت   ()

(. 8298)طمدي٨م طمٌس اًمِمٛمس ًمٞمقؿمع أظمرضمف ااُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده  ( )

 (.8/185)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ()
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 «افزمقا مقدتْا أهؾ افبٔت»حديث -6

أُمرٟم٤م ط  هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأسمٜم٤مئف ٕن اًمٜمٌل اًمراومْم٦مؾمتدل ت

سمٛمقدهتؿ وسملم أٟمف ًمـ ي٘مٌؾ قمٛمؾ أطمد إٓ سمٛمٕمروم٦م طم٘مٝمؿ وأقمٔمؿ طمؼ هلؿ هق ااُم٤مُم٦م ومٛمـ 

 ().أٟمٙمرهؿ طم٘مٝمؿ مل ي٘مٌؾ اهلل قمٛمٚمف

أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم »:  ومٞم٘مقليمت٤مب اًمٖمدير ُمًتِمٝمدًا سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم ص٤مطم٥م ويقرده 

اعمًتدرك وصححف اًمذهٌل ذم شمٚمخٞمّمف وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ُمـ ـمريؼ أيب ًمٞمغم قمـ 

اًمزُمقا ُمقدشمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م وم٢مٟمف ُمـ : وآًمف أٟمف ىم٤ملط ااُم٤مم اًمًٌط اًمِمٝمٞمد قمـ ضمده رؾمقل اهلل 

ًم٘مل اهلل قمز وضمؾ وهق يقدٟم٤م دظمؾ اجلٜم٦م سمِمٗم٤مقمتٜم٤م، واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يٜمٗمع قمٌد قمٛمٚمف إٓ 

. ()شسمٛمٕمروم٦م طم٘مٜم٤م

: ردـــال

،  سمؾ هق سم٤مـمؾ وم٢من احلدي٨م ٓ يّمحاؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ:اؾمتِمٝم٤مد اًمراومْم٦م هبذا احلدي٨م إن 

 ذم ا أن احلدي٨م ذم اعمًتدرك وصححف اًمذهٌل ومل أضمد ًمف أصمرً وندعي موُمـ اًمٖمري٥م أٟمف

اًمزُمقا ُمقدشمٜم٤م أهؾ »: ىم٤ملط  أن رؾمقل اهلل اعمًتدرك واحلدي٨م ضم٤مء قمـ احلًـ سمـ قمكم 

اًمٌٞم٧م وم٢مٟمف ُمـ ًم٘مل اهلل قمز وضمؾ وهق يقدٟم٤م دظمؾ اجلٜم٦م سمِمٗم٤مقمتٜم٤م، واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يٜمٗمع 

ش قمٌدًا قمٛمٚمف إٓ سمٛمٕمروم٦م طم٘مٜم٤م

ومٞمف ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ »:  ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد()رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط

                                   

وذح  (76)، وجمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ ًمٚمٓمػ اهلل اًمّم٤مذم (31ص)ؾمٌٞمؾ اًمٜمج٤مة حلًلم اًمرايض : اٟمٔمر  ()

 (.1/320)إظم٤ٌمر ًمٚم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن 

 (.2/301)اًمٖمدير   ()

 (.2230)اعمٕمجؿ إوؾمط ح   ()
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 ().شوهمػمه

 ().شصدوق اظمتٚمط ضمدًا ومل يتٛمٞمز طمديثف ومؽمك»: وًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ، ىم٤مل احل٤مومظ قمٜمف

وٕمٞمػ ٓ سم٠مس سمف، : ُمْمٓمرب احلدي٨م وًمٙمـ طمدث قمٜمف اًمٜم٤مس، وىم٤مل  ٞمك»: وىم٤مل أمحد

 وذم ؾمٜمده أيْم٤ًم احلًلم سمـ احلًـ إؿم٘مر، ىم٤مل ()شاظمتٚمط ذم آظمر قمٛمره: وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىم٤مل : ًمٞمس سم٤مًم٘مقي، وىم٤مل أسمق زرقم٦م: ومٞمف ٟمٔمر، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ»: اًمٌخ٤مري

ىم٤مل »:  ويمذا ومٞمف احلرب سمـ طمًـ اًمٓمح٤من، ىم٤مل اًمذهٌل()شهم٤مل ؿمت٤مم ًمٚمخػمة: اجلقزضم٤مين

صدوق شمٖمػم عم٤م »:  ويمذا ومٞمف ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع إؾمدي، ىم٤مل احل٤مومظ().شًمٞمس سمذاك: إزدي

 ().شيمؼم وأدظمؾ قمٚمٞمف اسمٜمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديثف ومحدث سمف

 .()شُمٜمٙمر»: واحلدي٨م ذيمره إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م وىم٤مل

وًمق صح هذا احلدي٨م وم٢من هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف إُمر سمٛمقدة أهؾ اًمٌٞم٧م وحمٌتٝمؿ وًمٞمس ومٞمف ُم٤م يدل 

ي٘مقل ؿمٞمخ . وأهؾ اًمًٜم٦م  ٌقن أهؾ اًمٌٞم٧م ويتقًمقهنؿ. قمغم اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ًمإلُم٤مُم٦م دون ؾمقاهؿ

 طو ٌقن أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل »: ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهق يٌلم قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

أذـرـؿ اهلل ذم أهؾ »:  حقٌ ؿول يقم ؽدير خؿطويتقفقهنؿ وحيػظقن ؾقفؿ وصقي رشقل اهلل 

                                   

 (.9/172)جمٛمع اًمزوائد   ()

 (.5685)اًمت٘مري٥م   ()

 (3/420)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر ()

 (.1/531 ) ٟمٗمًفاعمّمدر: اٟمٔمر  ()

 (.1/469 ) ٟمٗمًفاعمّمدر  ()

 (.5573)اًمت٘مري٥م   ()

 (.4916 ):ح( 10/420(  ))
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 ـام حيٌقهنؿ ط ؾلهؾ افًـي واجلامظي يعرؾقن هلؿ حرمتفؿ وؿرابتفؿ مـ رشقل اهلل ش...بقتل

 ()شإلشالمفؿ وشٌؼفؿ وحًـ بالئفؿ ذم ككة ديـ اهلل ظز وجؾ

« إٕف شٔد ادسِّغ»: حديث-7

 وىمد أورده احلكم ذم يمت٤مب ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م  هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اًمراومْم٦مؾمتدل ت

اًمت٤مؾمع ُم٤م رواه اجلٛمٝمقر ُمـ أٟمف قمٚمٞمف اًمًالم أُمر »:  طمٞم٨م ىم٤ملُمًتدًٓ سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

إٟمف ؾمٞمد اعمًٚمٛملم وإُم٤مم اعمت٘ملم وىم٤مئد اًمٖمر : أصح٤مسمف سم٠من يًٚمٛمقا قمٚمٞمف سم٢مُمرة اعم١مُمٜملم، وىم٤مل

 ()شاعمحجٚملم

:  اًمتل أورده٤م زاقماًم أهن٤م شمٗمٞمد اًم٘مقل سم٤مًمٜمص طمٞم٨م ىم٤ملأدًمتٝمؿوذيمره اعمقؾمقي ُمـ وٛمـ 

ش أٟمف ؾمٞمد اعمًٚمٛملم، وإُم٤مم اعمت٘ملم، وىم٤مئد اًمٖمر اعمحجٚملم: أوطمل إزم ذم قمكم صمالث: طىمقًمف »

وأٟم٧م شمرى هذه إطم٤مدي٨م اًمًت٦م ٟمّمقص٤ًم س ٦م ذم إُم٤مُمتف، وًمزوم »: أظمرضمف احل٤ميمؿ صمؿ ىم٤مل

. ()شـم٤مقمتف قمٚمٞمف اًمًالم

: ردـــال

 قمـ رؾمقل يّمح هبذا احلدي٨م اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ: ٕن هذا احلدي٨م مل اًمراومْم٦مإن اؾمتِمٝم٤مد 

: وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽط اهلل 

أوحل إيل يف ظع ثالث إٔف شٔد ادسِّغ »:ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل : ظـ أشًد بـ زرارة ؿال

« وإمام ادتَغ، وؿائد افٌر ادحجِغ

أطمًٌف ُمقوققم٤ًم »: وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل وم٘م٤ملش صحٞمح ااؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مه »: رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل

                                   

(. 244)ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م  ( )

 (.147)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م   ()

 (.164)اعمراضمٕم٤مت   ()
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. ()شوقمٛمرو وؿمٞمخف ُمؽمويم٤من

ذاه٥م احلدي٨م، : ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ»: وذم ؾمٜمده قمٛمرو سمـ احلّملم اًمٕم٘مٞمكم، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

طمدث قمـ اًمث٘م٤مت سمٖمػم طمدي٨م : واه، وىم٤مل اًمدراىمٓمٜمل ُمؽموك، وىم٤مل اسمـ قمدي: وىم٤مل أسمق زرقم٦م

ىم٤مل »:  وؿمٞمخف  ٞمك سمـ اًمٕمالء اًمرازي، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان()شُمؽموك»:  وىم٤مل احل٤مومظ()شُمٜمٙمر

ُمؽموك، وىم٤مل أمحد يمذاب : ًمٞمس سم٤مًم٘مقي، ووٕمٗمف اسمـ ُمٕملم ومج٤مقم٦م، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: أسمق طم٤مشمؿ

 ورواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ شمرمج٦م  ٞمك سمـ اًمٕمالء اًمرازي صمؿ ذيمر ًمف رواي٤مت ()شيْمع احلدي٨م

وًمف همػم ُم٤م ذيمرت واًمذي ذيمرت ُمع ُم٤ممل أذيمر مم٤م ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف، ويمٚمٝم٤م همػم حمٗمقفم٦م »: أظمرى، وىم٤مل

 ورواه اًمٓمؼماين ذم () ورواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ() شوهق سملم اًمْمٕمػ قمغم روايتف وطمديثف

ُمٜمٙمر : ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ»: وذم ؾمٜمده قمٞمًك سمـ ؾمقادة، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان ()اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم

 ويمذا ومٞمف إرؾم٤مل ُمـ قمٌد اهلل سمـ قمٙمٞمؿ، ويمذا ومٞمف جم٤مؿمع سمـ ()شيمذاب: احلدي٨م، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم

ُمؽموك احلدي٨م »:  وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ().ُمٜمٙمر: قمٛمرو أطمد اًمٙمذاسملم، ىم٤مًمف اسمـ ُمٕملم وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم

                                   

((  )3/138 .)

 (.3/252)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.5012)اًمت٘مري٥م   ()

 (.4/397)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

((  )7/2657.) 

((  )42/302.) 

 (.1012): ح(  )

 (3/312)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.5/15)ًم٤ًمن اعمٞمزان   ()
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وومٞمف ضمٕمٗمر سمـ زي٤مد  () وُمـ ـمريؼ آظمر رواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ().شوٕمٞمػ ًمٞمس سمٌمء

صدوق ؿمٞمٕمل، وىم٤مل طمٗمٞمده طمًلم سمـ قمكم يم٤من ضمدي ُمـ : ىم٤مل أسمق داود»: إمحر، ىم٤مل اًمذهٌل

  ()شرؤؾم٤مء اًمِمٞمٕم٦م سمخراؾم٤من

وذم ؾمٜمده احل٤مرث سمـ طمّمػمة ىم٤مل  ()وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أٟمس أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

 ()شصدوق خيٓمئ ورُمل سم٤مًمرومض»: قمٜمف احل٤مومظ

 ().وطمٙمؿ إًم٤ٌمين قمغم احلدي٨م سم٤مًمقوع

                                   

 (.8/390)اجلرح واًمتٕمديؾ   ()

 (.42/302)اًمت٤مريخ   ()

 (.1/407)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.42/302)اًمت٤مريخ   ()

 (.1025)اًمت٘مري٥م   ()

 (.353)رىمؿ  (1/528)اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   ()



 

 

233 

مرحبًا بسٔد ادسِّغ وإمام »: ملسو هيلع هللا ىلصؿال يل رشقل اهلل : وجاء مـ حديث ظع وفٍيف

. «ادتَغ

 وذم ؾمٜمده إسمراهٞمؿ سمـ يقؾمػ سمـ () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م

: ًمٞمس سمٌمء، وىم٤مل اجلقزضم٤مين: ىم٤مل  ٞمك»: أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

يٙمت٥م طمديثف، : ًمٞمس سم٤مًم٘مقي، وىم٤مل أسمق داود وٕمٞمػ، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: وٕمٞمػ، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

 وٟم٘مؾ احل٤مومظ ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م قمـ اًمذهٌل أن ().شمل يًٛمع ُمـ أسمٞمف ؿمٞمئ٤مً : وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ

.  ومٕمغم هذا ومٗمل اًمرواي٦م اٟم٘مٓم٤مع واهلل أقمٚمؿ()إسمراهٞمؿ مل يدرك ضمده أسم٤م إؾمح٤مق 

مل يٙمـ سمّمدوق »: وذم اًمًٜمد يمذًمؽ احلًـ سمـ احلًلم اًمٕمرين اًمٙمقذم، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

  ()شٓ يِمٌف طمديثف طمدي٨م اًمث٘م٤مت»:  وىم٤مل اسمـ قمدي()شقمٜمدهؿ يم٤من ُمـ رؤوؾم٤مء اًمِمٞمٕم٦م

 ().وطمٙمؿ إًم٤ٌمين قمغم احلدي٨م سم٤مًمقوع

يا إٔس اشُب يل وضقءًا ثؿ ؿام ؾهذ ملسو هيلع هللا ىلص »ؿال رشقل اهلل : وجاء مـ حديث إٔس ؿال

يا إٔس أول مـ يدخؾ ظِٔؽ مـ هذا افباب أمر ادٗمْغ وشٔد ادسِّغ : رـًتغ، ثؿ ؿال

افِٓؿ اجًِف رجاًل مـ األٕهار وـتّتف : ؿِت:وؿائد افٌر ادحجِغ وخاتؿ افقصٔغ، ؿال إٔس

ظع، ؾَام مستبؼًا ؾاظتَْف ثؿ جًؾ يّسح ظرق : مـ هذا يا إٔس؟ ؾَِت: إذ جاء ظع ؾَال

                                   

((  )1/66.) 

((  )42/370.) 

 (.1/76)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

((  )1/160.) 

 (.3/6)اجلرح واًمتٕمديؾ   ()

 (.2/332)اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء   ()

 (.4885 ): ح( 10/398)اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   ()
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يا رشقل اهلل فَد رأيتؽ صًْت صٔئًا ما : وجٓف بقجٓف ويّسح ظرق ظع بقجٓف ؿال ظعّ 

وما يًّْْل وإٔت تٗدي ظْل وتسًّٓؿ صقيت وتبغ هلؿ ما اختٍِقا : صًْت بّـ ؿبؾ، ؿال

ش ؾٔف بًدي

 ورواه اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م

قمكم سمـ قم٤مسمس ًمٞمس سمٌمء، وىمد روى هذا : هذا طمدي٨م ٓ يّمح، ىم٤مل اسمـ ُمٕملم»: وىم٤مل

: يم٤من ضم٤مسمر يمذاسم٤ًم، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: احلدي٨م ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ قمـ أٟمس، ىم٤مل زائدة

 ()شُم٤م ًم٘مٞم٧م أيمذب ُمٜمف

. ()شهذا احلدي٨م ُمقوقع: رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ، ىم٤مل ذم اعمٞمزان»: وذيمره اًمِمقيم٤مين وم٘م٤مل

: ىم٤مل أسمق أمحد اًمزسمػمي»:وومٞمف همػم ُم٤م ذيمر احل٤مرث سمـ طمّمػمة، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان: ىمٚم٧م

يٙمت٥م طمديثف قمغم وٕمٗمف وهق ُمـ اعمتحرىملم سم٤مًمٙمقوم٦م ُمـ : يم٤من ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦م، وىم٤مل اسمـ قمدي

. ()شهق ُمـ اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمتؼ ًمقٓ اًمثقري روى قمٜمف ًمؽمك: اًمتِمٞمع، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي

ُمـ أضمالد اًمِمٞمٕم٦م، روى قمـ قمكم سمـ »: وومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٞمٛمقن، ىم٤مل اًمذهٌل

  ().شقم٤مسمس ظمؼمًا قمجٞم٤ٌمً 

 ().شُمقوقع وإؾمٜم٤مده ُمٔمٚمؿ ضمدًا وًمٞمس ومٞمٝمؿ صم٘م٦م حمت٩م سمف»: وىم٤مل إًم٤ٌمين

                                   

((  )1/63.) 

((  )42/386.) 

 (.2/150)اعمقوققم٤مت   ()

 (.370ص )اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م   ()

 (.1/432)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.1/63 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()

 (.4886 ):ح( 10/390)اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   ()
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إذا رسك أن تْيري إػ شٔد افًرب ؾإيري إػ ظع : ؿالملسو هيلع هللا ىلص ـام جاء ظـ ظائنة أن افْبل 

إٔا إمام ادسِّغ وشٔد ادتَغ، إذا : يا ٕبل اهلل أفست شٔد افًرب؟ ؿال: بـ أيب ضافب، ؾَافتا

. «رسك أن تْيري إػ شٔد افًرب ؾإيري إػ ظع بـ أيب ضافب

هذا طمدي٨م صحٞمح ااؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه، وذم »: رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك خمتٍمًا وىم٤مل

ش إؾمٜم٤مده قمٛمر سمـ احلًـ وأرضمق أٟمف صدوق وًمقٓ ذًمؽ حلٙمٛم٧م سمّمحتف قمغم ذط اًمِمٞمخلم

ورواه ش ()أفمـ أٟمف هق يٕمٜمل قمٛمر سمـ طمًـ اًمراؾمٌل اًمذي ووع هذا»: ىم٤مل اًمذهٌل ُمٕمٚم٘م٤مً 

 واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م (). ورواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ().اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ

. ()شهذا طمدي٨م ٓ أصؾ ًمف وإؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع»: وىم٤مل

: يمذاب، وىم٤مل قمكم:ىم٤مل  ٞمك»: واسمـ قمٚمقان هق احلًلم سمـ قمٚمقان، ىم٤مل ذم اعمٞمزان: ىمٚم٧م

يْمع احلدي٨م : ُمؽموك، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: وٕمٞمػ ضمدًا، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمئل واًمدارىمٓمٜمل

 ورواه اسمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مب ( )شووٕم٤ًم ٓ  ؾ يمت٥م طمديثف إٓ قمغم وضمف اًمتٕمج٥م

.  ()اعمجروطملم

رواه قمٛمر سمـ ُمقؾمك اًمقضمٞمٝمل »: وذيمر ًمف احل٤ميمؿ ؿم٤مهدًا آظمر قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل اًمذهٌل ُمٕمٚم٘م٤مً 

ُمٜمٙمر : ىم٤مل اًمٌخ٤مري»: وىم٤مل ذم اعمٞمزان، ()شقمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر ُمرومققم٤م،ً وقمٛمر وو٤مع

                                   

((  )3/124.) 

((  )11/89.) 

((  )42/304.) 

((  )1/216.) 

((  )1/542.) 

((  )1/244.) 

 .وؾمٙم٧م قمٚمٞمف احل٤ميمؿ (3/124)اعمًتدرك   ()
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هق ممـ يْمع احلدي٨م ُمتٜم٤ًم وإؾمٜم٤مدًا، وىم٤مل : ًمٞمس سمث٘م٦م، وىم٤مل اسمـ قمدي: احلدي٨م، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم

: ذاه٥م احلدي٨م يم٤من يْمع احلدي٨م، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: ُمؽموك، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: اًمٜم٤ًمئل

.  ()شُمؽموك

 واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ ()شهمري٥م»: وُمـ ـمريؼ آظمر رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م، وىم٤مل

مل : صدوق دء احلٗمظ، وىمٞمؾ ٕمحد»:  وذم ؾمٜمده ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع، ىم٤مل ذم اعمٞمزان()اًمٙمٌػم

 ويمذا ومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق اًمّمٞمٜمل، ىم٤مل ()شيم٤من يتِمٞمع، وشمريمف اًمٜم٤ًمئل: شمريمقا طمديثف؟ ىم٤مل

 واسمـ () ويمذا ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ وهق ىمد اظمتٚمط()شُمؽموك : ىم٤مل اًمدراىمٓمٜمل»: ىم٤مل اًمذهٌل

 وذيمره٤م اًمٕمجٚمقين ذم ()واسمـ أيب ًمٞمغم وهق حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ أيب ًمٞمغم وهق دء احلٗمظ

.  () ويمذا وٕمٗمف اًمًخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م()شوًمف ؿمقاهد يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م »: اًمٙمِمػ وىم٤مل

.  ()احلًٜم٦م

                                   

 (.224/ 3)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

((  )1/63) ،(5/38.) 

 (.2749): ح(  )

 (.3/393)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.1/18 )اعمّمدر ٟمٗمًف(  )

 (.5721)اًمت٘مري٥م   ()

 (.6081 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()

(( )1/71.) 

 (.246ص   )()
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:  وومٞمف ظم٤مىم٤من سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل اًمذهٌل()وُمـ ـمريؼ آظمر رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط

رواه اًمٓمؼماين ذم »:  وذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وىم٤مل()شوٕمٗمف أسمق داود وٓ أقمرومف»

.  ()شإوؾمط وومٞمف ظم٤مىم٤من سمـ قمٌد اهلل إهتؿ وٕمٗمف أسمق داود

. شيا ظع إٕؽ شٔد افًرب وإٔا شٔد وفد آدم»: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م وًمٗمٔمف

. ()شطمديثف ُمٜمٙمر: ىم٤مل اًمٌخ٤مري»: ذيمره اًمذهٌل ذم شمرمج٦م اعمًٞم٥م سمـ قمٌد اًمرمحـ وىم٤مل

 ().شُمقوقع»: وىم٤مل إًم٤ٌمين

ظم٤مرضم٦م : ىم٤مل  ٞمك»: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس خمتٍمًا رواه اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ وىم٤مل

 ().شٓ جيقز آطمتج٤مج سمف: ًمٞمس سمث٘م٦م وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

                                   

 (.1468 ):ح(  )

 (.627/ 1)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.9/152)جمٛمع اًمزوائد   ()

 (.115/ 4)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.4890 )ح( 10/394)اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   ()

 (.1/216)اًمٕمٚمؾ   ()
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« إٔا وظع حجة اهلل ظذ ظباده»: حديث-8

 ويذيمر احلكم هذا  هبذا احلدي٨م قمغم اًمٜمص قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمراومْم٦مؾمتدل ت

ىم٤مل رؾمقل اهلل : قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل»: احلدي٨م ُمًتِمٝمدًا سمف قمغم أطم٘مٞم٦م قمكم سم٤ماُم٤مُم٦م ومٞم٘مقل

. ()شأٟم٤م وقمكم طمج٦م اهلل قمغم قم٤ٌمدهط 

وذم »: ويٌلم اًمٌٞم٤ميض أن ٓزم يمقٟمف طمج٦م قمغم اًمٕم٤ٌمد أٟمف هق إومم ُمـ همػمه سم٤ماُم٤مُم٦م ومٞم٘مقل

يمقٟمف طمج٦م قمغم مجٞمع أُمتف ٕضمؾ قمٛمقُمف وضم٥م شم٘مديٛمف سمال ومّمؾ قمغم همػمه، ومٚمق يم٤من راسمٕم٤ًم 

. ()شظمرضم٧م اًمثالصم٦م، وُمـ ُم٤مت ذم زُم٤مهنؿ قمـ اًمٕمٛمقم سمٖمػم دًمٞمؾ

: ردـــال

 هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ: ٕن احلدي٨م مل يّمح اًمراومْم٦مإن اؾمتِمٝم٤مد 

ؾرأى ظًِٔا مَباًل ملسو هيلع هللا ىلص ـْت ظْد افْبل :  ؿالإٔس قمـ : وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ، طقمـ رؾمقل اهلل 

. «إٔا وهذا حجة ظذ أمتل يقم افَٔامة»: ؾَال

. «يا إٔس هذا حجتل ظذ أمتل يقم افَٔامة»: ويف فٍظ

هذا طمدي٨م ُمقوقع، واعمتٝمؿ سمقوٕمف ُمٓمر، ىم٤مل »: رواه اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وىم٤مل

، وأظمرضمف ()شيروي اعمقوققم٤مت قمـ إصم٤ٌمت، ٓ حتؾ اًمرواي٦م قمٜمف : أسمق طم٤مشمؿ سمـ طم٤ٌمن

 ذم شمرمج٦م ُمٓمر سمـ ()ش.هق ُمٜمٙمر احلدي٨م» : واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ وىم٤مل()اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ

                                   

 (.257)يمِمػ اًمٞم٘ملم ذم ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم   ()

 (.2/120)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ   ()

((  )1/383.) 

((  )2/88.) 

((  )5/2393.) 
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رواه اخلٓمٞم٥م قمـ أٟمس ُمرومققم٤ًم »: وذيمره اًمِمقيم٤مين وىم٤مل()سمـ ُمٞمٛمقن، واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

.  ()شسم٤مـمؾ : وهق ُمقوقع واعمتٝمؿ سمف ُمٓمر سمـ أيب ُمٓمر، وىم٤مل ذم اعمٞمزان

وومٞمف سم٤مذام قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك وهق ىمد رُمل سم٤مًمتِمٞمع، وذيمر اًمذهٌل احلدي٨م ذم : ىمٚم٧م

وهذا سم٤مـمؾ واعمتٝمؿ هبذا وُم٤م ىمٌٚمف ُمٓمر وم٢من قمٌٞمد اهلل صم٘م٦م ؿمٞمٕمل، وًمٙمٜمف أصمؿ »: شمرمج٦م ُمٓمر، وم٘م٤مل

 صمؿ إن ًمٗمظ ().وطمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمقوع ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهمػمه()شسمرواي٦م هذا ااومؽ 

احلدي٨م فم٤مهر اًمٜمٙم٤مرة ومٙمٞمػ يٙمقن قمكم ريض اهلل قمٜمف طمج٦م اهلل قمغم قم٤ٌمده ومل ي٠مت سمقطمل ُمـ 

.  سمتٌٚمٞمغ ديـ اهلل قمز وضمؾطاهلل سمؾ ىم٤مم يمٖمػمه ُمـ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

: ملسو هيلع هللا ىلصدظقاهؿ مساواة ظع فرشقل اهلل -9

إٓ ذم ُمرشم٦ٌم اًمٜمٌقة وم٘مط، وهلذا ومٝمؿ يرون ط  ًمرؾمقل اهلل  سمٛم٤ًمواة قمكم اًمراومْم٦مقمت٘مد ت

وأن ًمف إومْمٚمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م قمغم اًمٜم٤مس: ٕٟمف ُم٤ًمو ٕومْمؾ ط أٟمف إطمؼ سم٤ماُم٤مُم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل 

. اًمٌنم وىمد اؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سم٠مدًم٦م ُمٜمٝم٤م

: ؿهة ادباهِة: أوالً 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    ژ : وُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

                                   

((  )42/309.) 

 (.373ص )اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م : اٟمٔمر  ()

 (.4/127)اٟمٔمر ُمٞمزان آقمتدال   ()

، واًممًمئ اعمّمٜمققم٦م (4/128)، وُمٞمزان آقمتدال (107، 4/96، 3/18)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م : اٟمٔمر  ()

، واًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألًم٤ٌمين (373ص )، واًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م (1/360)، وشمٜمزيف اًمنميٕم٦م (1/366)

 (.4900)طمدي٨م رىمؿ 
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 ژېئ  ىئ   
 وىمد اؾمتدًمقا هب٤م قمغم أومْمٚمٞم٦م قمكم واؾمتح٘م٤مىمف ًمإلُم٤مُم٦م، ي٘مقل ()

ٓ ؿمٌٝم٦م ذم دًٓم٦م آي٦م اعم٤ٌمهٚم٦م قمغم ومْمؾ ُمـ دقمل إًمٞمٝم٤م وضمٕمؾ طمْمقره طمج٦م قمغم »: ()اعمرشم٣م

ٓ جيقز أن يدقمق إمم ذًمؽ اعم٘م٤مم ًمٞمٙمقن ط اعمخ٤مًمٗملم واىمتْم٤مئٝم٤م شم٘مدُمف قمغم همػمه: ٕن اًمٜمٌل 

طمج٦م ومٞمف إٓ ُمـ هق ذم هم٤مي٦م اًمٗمْمؾ وقمٚمق اعمٜمزًم٦م، وىمد شمٔم٤مهرت اًمرواي٦م سمحدي٨م اعم٤ٌمهٚم٦م وأن 

 اًمٜم٘مؾ وآًمف دقم٤م إًمٞمٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، وأمجع أهؾط اًمٜمٌل 

 ٓ جيقز أن يٕمٜمل سم٤معمدقمق ژۇئ  ۇئ   ژ : وأهؾ اًمتٗمًػم قمغم ذًمؽ، وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ىمقًمف

. ()ش: ٕٟمف هق اًمداقمل، وٓ جيقز أن يدقمق ااٟم٤ًمن ٟمٗمًف وإٟمام يّمح أن يدقمق همػمهطومٞمف اًمٜمٌل 

وأٟمٗمًٜم٤م إؿم٤مرة إمم قمكم قمٚمٞمف »: وي١ميمد هذا اعمٕمٜمك احلكم سم٘مقًمف ُمًتدًٓ سم٤مٔي٦م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم

وآًمف، واعمراد اعم٤ًمواة وُم٤ًموي إيمٛمؾ إومم سم٤مًمتٍمف ط اًمًالم ومجٕمٚمف اهلل ٟمٗمس حمٛمد 

أيمٛمؾ وأومم سم٤مًمتٍمف وهذه أي٦م أدل دًمٞمؾ قمغم قمٚمق ُمرشم٦ٌم ُمقٟٓم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم: ٕٟمف شمٕم٤ممم 

. ()شطمٙمؿ سم٤معم٤ًمواة ًمٜمٗمس رؾمقل اهلل

 ٕن شمدل أي٦م اًمنميٗم٦م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم قمٚمٞمف اًمًالم:»: ويٕمٚمؼ حمٛمد اعمٔمٗمر قمغم آي٦م اعم٤ٌمهٚم٦م سم٘مقًمف

ذم ظمّم٤مئّمف قمدا ُمزي٦م اًمٜمٌقة شمًتقضم٥م أن يٙمقن ُمثٚمف أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ ط ُم٤ًمواشمف ًمٚمٜمٌل 

. ()طشأٟمٗمًٝمؿ وأومْمؾ ُمـ همػمه سمٙمؾ اجلٝم٤مت وأن يٛمتٜمع صػمورشمف رقمٞم٦م وُم٠مُمقرًا ًمٖمػمه يم٤مًمٜمٌل 

                                   

 (.61)ؾمقرة آل قمٛمران   ()

: اٟمٔمر. هـ433 شمقذم ؾمٜم٦م شاًمِم٤مذم ذم ااُم٤مُم٦م»ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف ، قمكم سمـ احلًلم سمـ ُمقؾمك أسمقاًم٘م٤مؾمؿ إُم٤مُمل  ( )

(. 4/295)وروو٤مت اجلٜم٤مت ، 98اًمٗمٝمرؾم٧م ًمٚمٓمقد ص

 (.2/254)اًمِم٤مذم ذم ااُم٤مُم٦م   ()

 (.177)هن٩م احلؼ   ()

 (.2/85)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم   ()
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و ٤مول اًمتًؽمي أن يقوح طم٘مٞم٘م٦م ُم٤ًمواة قمكم ًمٚمٜمٌل ويداومع قمـ ذًمؽ سم٘مقًمف وهق يٕمٚمؼ 

أمجع اعمٗمنون قمغم أن اعمراد سم٤مًمٜمٗمس هٝمٜم٤م قمكم قمٚمٞمف اًمًالم وآحت٤مد حم٤مل ومٚمؿ يٌؼ »: قمغم أي٦م

يمٞمػ يتح٘مؼ : إٓ اعم٤ًمواة ذم اًمّمٗم٤مت اًمٗم٤موٚم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ومٞمٙمقن ُم٤ًموي٤ًم ًمف ذم اًمٗمْمؾ ٓ ي٘م٤مل

اعم٤ًمواة ذم مجٞمع صٗم٤مت اًمٜمٗمس وُمٜمٝم٤م اًمٜمٌقة اًمتل مل حتّمؾ ًمٕمكم قمٚمٞمف اًمًالم، ومٞمجقز أن يٙمقن 

اًمٜمٌل اعمتّمػ هبذه اًمّمٗم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م أقمٜمل اًمٜمٌقة أقمٔمؿ ُمٜمزًم٦م قمٜمد اهلل ُمـ همػم اعمتّمػ هب٤م: 

إن أراد سم٤مًمٜمٌقة سمٕم٨م إٟم٤ًمن قمغم اًمقضمف اعمخّمقص ومٔم٤مهر أن ذًمؽ ًمٞمس ُمـ صٗم٤مت : ٕٟم٤م ٟم٘مقل

اًمٜمٗمس وإن أراد سمف اًمّمٗم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل يٜمٌٕم٨م ُمٜمف اًمٌٕم٨م اعمذيمقر ومال يٛمتٜمع أن شمٙمقن 

ُمٜمٕم٧م قمـ سمٕمثف ط شمٚمؽ اًمّمٗم٦م طم٤مصٚم٦م ًمٕمكم قمٚمٞمف اًمًالم هم٤مي٦م إُمر أن ظمّمقصٞم٦م ظم٤ممتٞم٦م ٟمٌٞمٜم٤م 

. ()شقمغم اًمقضمف اعمخّمقص

. ( ) أومْمؾ ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ؾمقى ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمدوهبذه أي٦م اؾمتدًمقا قمغم أن قمٚمٞم٤ًم 

: ردـــال

ى  ژ عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م : قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ىم٤ملسمًٜمده ىمّم٦م اعم٤ٌمهٚم٦م رواه٤م ُمًٚمؿ 

اًمٚمٝمؿ »: قمٚمٞم٤ًم ووم٤مـمٛم٦م وطمًٜم٤م وطمًٞمٜم٤م وم٘م٤ملط  دقم٤م رؾمقل اهلل ژائ  ائ    ەئ  ەئ  

. ()شه١مٓء أهكم

 ُمـ إُم٤مُم٦م قمكم وسمٜمٞمف اًمراومْم٦م إًمٞمف توأي٦م وىمّم٦م اعم٤ٌمهٚم٦م ٓ دًمٞمؾ ومٞمٝم٤م قمغم ُم٤م ذه٥م

 ُمـ موظمالص٦م ُم٤م شمدل قمٚمٞمف هذه أي٦م اظمتّم٤مص قمكم وزوضمتف وسمٜمٞمف هبذه اعمٜم٘م٦ٌم قمغم همػمه

ومٝمق اسمـ قمٛمف وزوج اسمٜمتف وم٢مذايمف ذم اعم٤ٌمهٚم٦م ط اًمّمح٤مسم٦م ًمٙمقٟمف وأهٚمف ُمـ أىمرسم٤مء اًمرؾمقل 

                                   

 (.238)اًمّمقارم اعمٝمرىم٦م   ()

 (.264)ااُم٤مم قمكم ٕمحد اهلٛمداين : اٟمٔمر  ()

 (.2404 ):ُمًٚمؿ ح  ()
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إومح٤مُم٤ًم ًمٚمخّمؿ، إذ اعمٕمٝمقد قمـ اًمٓمٌع اًمٌنمي أن ٓ يٕمرض ذويف إمم اخلٓمقرة واهلالك ومٙمقٟمف 

يدقمق أًمّمؼ اًمٜم٤مس دًمٞمؾ قمغم صح٦م دقمقشمف، وهلذا عم٤م رأى ُمٜمف ٟمّم٤مرى ٟمجران ذًمؽ ظم٤مومقا ط 

ومٚمق دقم٤م »: قمغم أٟمٗمًٝمؿ ُمـ اهلالك ومآصمروا آٟمًح٤مب ُمـ اعم٤ٌمهٚم٦م، ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ىمقُم٤ًم أضم٤مٟم٥م ٕشمك أوًمئؽ سم٠مضم٤مٟم٥م، ومل يٙمـ يِمتد قمٚمٞمف ٟمزول اًمٌٝمٚم٦م سم٠موًمئؽ ط اًمٜمٌل 

إضم٤مٟم٥م، يمام يِمتد قمٚمٞمٝمؿ ٟمزوهل٤م سم٤مٕىمرسملم إًمٞمٝمؿ، وم٢من ـمٌع اًمٌنم خي٤مف قمغم أىمرسمٞمف ُم٤م ٓ خي٤مومف 

أن يدقمق ىمراسمتف، وأن يدقمق أوًمئؽ ىمراسمتٝمؿ، واًمٜم٤مس قمٜمد اعم٘م٤مسمٚم٦م ط قمغم إضم٤مٟم٥م، وم٠مُمر اًمٜمٌل 

ارهٜمقا قمٜمدٟم٤م أسمٜم٤مءيمؿ وٟم٤ًمءيمؿ، ومٚمق رهٜم٧م إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم أضمٜمٌٞم٤ًم : شم٘مقل يمؾ ـم٤مئٗم٦م ًمألظمرى

إضم٤مٟم٥م مل يرض أوًمئؽ اعم٘م٤مسمٚمقن ًمف، وٓ يٚمزم أن ط مل يرض أوًمئؽ يمام أٟمف ًمق دقم٤م اًمٜمٌل 

. ()شيٙمقن أهؾ اًمرضمؾ أومْمؾ قمٜمد اهلل إذا ىم٤مسمؾ هبؿ عمـ ي٘م٤مسمٚمف سم٠مهٚمف

واعم٤ٌمهٚم٦م ًمٞم٧ًم خمتّم٦م سمٕمكم وطمدة ومٝمل ُمِمؽميم٦م سمٞمٜمف وسملم وم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم وقمغم 

.  ()هذا ومٝمل ًمٞم٧ًم ُمـ ظمّم٤مئص ااُم٤مُم٦م وم٢من ااُم٤مُم٦م ٓ شمث٧ٌم ًمٚمٜم٤ًمء

 سم٠من اعم٘مّمقد هب٤م قمكم وأن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمٚمف ٟمٗمس  ژۇئ  ژ : وأُم٤م اؾمتِمٝم٤مدهؿ سم٘مقًمف

: وم٢مٟمف اؾمتِمٝم٤مد ٓ يّمح ()اًمرؾمقل وآحت٤مد حم٤مل ومٌ٘مل اعمراد وهق اعم٤ًمواة ًمف ذم اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م

ڄ  ڄ   ژ : ٓ ي٤ًمويف أطمد، وهذا اًمٚمٗمظ ذم اًمٚمٖم٦م ٓ ي٘متيض اعم٤ًمواة ي٘مقل شمٕم٤مممط واًمرؾمقل 

 ژڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
ومل يقضم٥م ذًمؽ أن يٙمقن اعم١مُمٜمقن ()

                                   

 (.7/128)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ()

 (.7/127 )اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: اٟمٔمر  ()

 (.154)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م   ()

 (.12)اًمٜمقر  آي٦م   ()
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 ژڱ  ڱ  ژ : واعم١مُمٜم٤مت ُمت٤ًمويـ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف عمـ قمٌد اًمٕمجؾ ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ
() 

 ().وهذا مل يقضم٥م شم٤ًموهيؿ وٓ أن يٙمقن ُمـ قمٌد اًمٕمجؾ ُم٤ًموي٤ًم عمـ مل يٕمٌده

 أي ژ ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ژ: وم٘مقًمف شمٕم٤ممم

رضم٤مًمٜم٤م ورضم٤مًمٙمؿ، أي اًمرضم٤مل اًمذيـ هؿ ُمـ ضمٜمًٜم٤م ذم اًمديـ واًمٜم٥ًم، واًمرضم٤مل اًمذيـ هؿ ُمـ 

 ().ضمٜمًٙمؿ أو اعمراد اًمتج٤مٟمس ذم اًم٘مراسم٦م

إذ ىمد ؿم٤مع وذاع »وُم٤م ىم٤مًمف قمٚمامء اًمراومْم٦م ُمـ أن اًمِمخص ٓ يدقمق ٟمٗمًف ومٝمق يمالم سم٤مـمؾ 

ۅ   ۉ  ژ ذم اًمٕمرف اًم٘مديؿ واجلديد أن ي٘م٤مل دقمتف ٟمٗمًف إمم يمذا ودقمقت ٟمٗمز إمم يمذا، 

، وأُمرت ٟمٗمز، وؿم٤مورت ٟمٗمز، إمم همػم ذًمؽ ُمـ آؾمتٕمامٓت ژۉ  ې  ې  

. ()شاًمّمحٞمح٦م

وُمـ هٜم٤م يتْمح ًمٜم٤م أن هذه أي٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمخ٤مًمٗمقن ُمـ اًم٘مقل 

. سم٢مُم٤مُم٦م قمكم 

ًٔا . «ـٍل وـػ ظع يف افًدل شقاء»: حديث: ثإ

 ٕٟمف ُم٤ًمو ًمرؾمقل هذا احلدي٨م أورده اعمقؾمقي ذم اعمراضمٕم٤مت ُمًتدًٓ سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

. ()ش يمٗمل ويمػ قمكم ذم اًمٕمدل ؾمقاء»: ذم اًمٕمدل حلدي٨مط اهلل

أن ااُم٤مم قمكم يم٤من ُمٜمٝمجف قمٚمٞمف اًمًالم ذم اًمٕمدل يمٛمٜمٝم٩م رؾمقل »وهذا دًمٞمؾ قمٜمدهؿ قمغم 

                                   

 (.54)اًمٌ٘مرة آي٦م   ()

 (.7/124)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م : اٟمٔمر  ()

 (.7/125 ) ٟمٗمًفاعمّمدر  ()

 (.156)خمتٍم اًمتحٗم٦م   ()

 .(171) صاعمراضمٕم٤مت  ()
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يمٗمل ويمػ قمكم ذم اًمٕمدل ؾمقاء، ومٝمق إطمؼ وإومم : طإن مل ٟم٘مؾ إٟمف قمٞمٜمف ًم٘مقًمف ط اهلل 

. ()طشسم٤ماُم٤مُم٦م سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل 

: ردـــال

 هبذا احلدي٨م اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ: ٕن هذا احلدي٨م مل يّمح، وم٘مد ضم٤مء قمـ اًمراومْم٦ماؾمتِمٝم٤مد 

مـ ـان فف حاجة ظْد رشقل اهلل وفف : ـْت جافسًا ظْد أيب بُر، ؾَال: حبق بـ جْادة ؿال

أرشِقا إػ ظع : ظدة ؾَِٔؿ؟ ؾَام رجؾ، ؾَال إن رشقل اهلل وظدين ثالث حثٔات مـ متر، ؾَال

يا أبا احلسـ إن هذا يزظؿ ـذا وـذا ؾاحث فف ؾحثاها فف، ؾَال أبق بُر ظدوها، : ؾجاء ؾَال

ؾقجدوها ـؾ حثٔة شتغ مترة ال تزيد واحدة، ؾَال أبق بُر صدق اهلل ورشقفف، ؿال يل رشقل 

. «ـٍل وـػ ظع يف افًدل شقاء»: اهلل فِٔة اهلجرة يف افٌار

. «يدي ويد ظع»: ويف فٍظ

هذا طمدي٨م سم٤مـمؾ هبذا ااؾمٜم٤مد شمٗمرد سمف :ىم٤مل اخلٓمٞم٥م»: رواه اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ، وىم٤مل

 وأظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم ()شيٙمذب : ىم٤مؾمؿ اعمٚمٓمل، ويم٤من يْمع احلدي٨م، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

  ().اًمت٤مريخ

: ىم٤مل اخلٓمٞم٥م»: وذم ؾمٜمده حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م اًمٜمٕم٤مزم، ىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال: ىمٚم٧م

 وذيمره اًمذهٌل ذم شمرمج٦م أمحد سمـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمتامر، ىم٤مل ()شيمت٧ٌم قمٜمف ويم٤من راومْمٞم٤مً 

                                   

 (.663)ااُم٤مم قمكم ٕمحد اهلٛمداين   ()

((  )1/212.) 

 (.8/76)، (5/383)شم٤مريخ سمٖمداد   ()

 (.3/588)اٟمٔمر ُمٞمزان آقمتدال   ()
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 ويمذا ومٞمف قمٜمٕمٜم٦م أيب إؾمح٤مق ()ش طمدصمٜم٤م اسمـ وارة ومذيمر ظمؼمًا ُمقوققم٤ًم ومٝمق آومتف »: اًمذهٌل

. اًمًٌٞمٕمل وهق ُمدًمس

. حديث مـ أضاع ظًِٔا ؾَد أضاظْل:ثافثا

وأٟمف هق إطمؼ سمخالوم٦م ط  هبذا احلدي٨م قمغم أن قمٚمٞم٤ًم سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مؾمتدل ت

 يمام أورده أمحد طمًلم يٕم٘مقب ()وىمد أورد هذا احلدي٨م اعمٗمٞمد ذم اقمت٘م٤مداشمفط رؾمقل اهلل 

ُمـ أـم٤مقمٜمل : ىم٤مل اًمرؾمقل ٕصح٤مسمف: ٟمّمقص ااُم٤مُم٦م وىمٞم٤مدة اعمًٚمٛملم صمؿ ىم٤مل: حت٧م قمٜمقان

. ()شأـم٤مع اهلل، وُمـ قمّم٤مين قمَم اهلل، وُمـ أـم٤مع قمٚمٞم٤ًم أـم٤مقمٜمل، وُمـ قمّم٤م قمٚمٞم٤ًم وم٘مد قمّم٤مين

ىمد وردت : ومٞم٘مقلط وي١ميمد ص٤مطم٥م يمت٤مب احل٘م٤مئؼ قمغم أن قمٚمٞم٤ًم سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل 

ط رواي٤مت يمثػمة ذم أسمقاب خمتٚمٗم٦م وُمقارد ُمتٕمددة أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞم٤ًم سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل 

وطمٙمٛمٝمام واطمد، وُم٤م ضمرى ومٞمف أو ًمف أو قمٚمٞمف يمٛمثؾ ُم٤م ضمرى ذم رؾمقل اهلل أو ًمف أو قمٚمٞمف وىمد 

ىم٤مل : ؾمٌؼ سمٕمض هذه اًمرواي٤مت وٟمقرد هٜم٤م سمٕمْم٤ًم آظمر، وُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه احل٤ميمؿ قمـ أيب ذر ىم٤مل

ُمـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد أـم٤مع اهلل وُمـ قمّم٤مين وم٘مد قمَم اهلل، ُمـ أـم٤مع قمٚمٞم٤ًم وم٘مد »: وآًمفط رؾمقل اهلل 

. ()شأـم٤مقمٜمل، وُمـ قمَم قمٚمٞم٤ًم وم٘مد قمّم٤مين

: ردـــال

اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ وهذا ط  هبذا احلدي٨م قمغم أن قمٚمٞم٤ًم سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مإن اؾمتِمٝم٤مد 

: فًع بـ أيب ضافبملسو هيلع هللا ىلص ؿال رشقل اهلل : ؾًـ أيب ذر ؿالط احلدي٨م مل يث٧ٌم قمـ رؾمقل اهلل 

                                   

 (.1/146 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر ()

(. 104)آقمت٘م٤مدات   ()

 (.93)ُم٤ًمطم٦م ًمٚمحقار   ()

 .(179 )احل٘م٤مئؼ  ()
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مـ أضاظْل ؾَد أضاع اهلل ومـ ظهاين ؾَد ظل اهلل ومـ أضاظؽ ؾَد أضاظْل ومـ ظهاك »

. «ؾَد ظهاين

ومـ أبٌوْل ؾَد أبٌض اهلل، ال حيبؽ إال مٗمـ وال يبٌوؽ »: ويف فٍظ البـ ظدي زيادة

. «إال ـاؾر أو مْاؾؼ

.  ()شهذا طمدي٨م صحٞمح ااؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه» :رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل

ُمْمٓمرب : ىم٤مل اًمٌخ٤مري»: ذم ؾمٜمده  ٞمك سمـ يٕمغم ًمٕمٚمف إؾمٚمٛمل، ىم٤مل ذم اعمٞمزان: ىمٚم٧م

 وىم٤مل ()ش- ومذيمر طمديث٤مً –وُمـ ُمٜم٤ميمػمه : وٕمٞمػ، ىم٤مل اًمذهٌل: احلدي٨م، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

ذيمره اسمـ »:  وومٞمف أيْم٤ًم سم٤ًمم اًمّمػمذم، ىم٤مل ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م().شؿمٞمٕمل وٕمٞمػ»: احل٤مومظ

ورواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ شمرمج٦م ()شقم٘مدة ذم رضم٤مل اًمِمٞمٕم٦م ويمذًمؽ اًمٓمقد واسمـ اًمٜمج٤مر 

 ورواه اسمـ ()شُمـ اًمٖم٤مًملم ذم اًمِمٞمٕم٦م، وًمف أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم ذم اًمٗمْم٤مئؾ »: قم٤ٌمدة سمـ زي٤مد، وىم٤مل

 ().قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

وٕمٗمف أمحد »: وومٞمف همػمه قمٛمر سمـ قمٌد اهلل سمـ يٕمغم، ىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال: ىمٚم٧م

رأيتف : ُمؽموك، وىم٤مل زائدة: يتٙمٚمٛمقن ومٞمف، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: و ٞمك واًمٜم٤ًمئل، وىم٤مل اًمٌخ٤مري

                                   

((  )3/128)  

 (.4/415)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.7677)اًمت٘مري٥م   ()

 (.1/397)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م   ()

((  )7/1654.) 

 (.307، 306، 42/270)شم٤مريخ دُمِمؼ  ()
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وٕمٗمف همػم واطمد روى قمٜمف اسمٜمف »:  ويمذا ومٞمف أسمقه قمٌد اهلل سمـ يٕمغم ىم٤مل اًمذهٌل()شينمب اخلٛمر 

. ()شقمٛمر وهق وٕمٞمػ أيْم٤ًم 

: ()وضم٤مء ُمـ ـمريؼ آظمر ُمـ طمدي٨م يٕمغم سمـ ُمرة

صدوق خيٓمئ » وذم ؾمٜمده قمٌد اهلل سمـ قمٓم٤مء ()أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم يمت٤مب اًمًٜم٦م

 ويمذا ()شوٕمٞمػ ضمداً »:  وُمثٚمف ؾمقيد سمـ قمٌد اًمٕمزيز ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م()شويدًمس

 صمؿ إن .()شُم٘مٌقل»، وداود سمـ قمكم أُمػم ُمٙم٦م ()شوٕمٞمػ»: ويمذا جمؼم سمـ ىمحذم ىم٤مل اًمذهٌل

 اًمذي ٟمزل قمٚمٞمف طومٙمٞمػ شمّمٌح ـم٤مقم٦م قمكم يمٓم٤مقم٦م رؾمقًمف اهلل ، إن ًمٗمظ احلدي٨م فم٤مهر اًمٜمٙم٤مرة

.اًمقطمل واًمذي ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى واًمذي أُمرٟم٤م اهلل سم٤مشم٤ٌمقمف وـم٤مقمتف

« إٔا وظع مـ صجرة واحدة»: حديث: رابًاً 

ص٤مطم٥م  قمغم أن قمٚمٞم٤مَ ً ُم٤ًمو ًمرؾمقل اهلل ذم اعمٜمزًم٦م هذا احلدي٨م ي٘مقل اًمراومْم٦مُمـ أدًم٦م 

أٟم٤م وقمكم ُمـ ؿمجرة واطمدة واًمٜم٤مس ُمـ أؿمج٤مر ؿمتك، وقمكم ُمٜمل : طىم٤مل »: يمت٤مب ااُم٤مم قمكم

وأٟم٤م ُمٜمف، وهل ُمٜم٘م٦ٌم ضمٚمٞمٚم٦م داًم٦م قمغم احت٤مدأل٤م وشم٤ًموهيام ذم اًمٙمامل وهق دًمٞمؾ قمغم أٟمف قمٚمٞمف 

                                   

 (.3/211)اٟمٔمر ُمٞمزان آقمتدال  ()

 (.2/528 )اعمّمدر ٟمٗمًف :اٟمٔمر ()

(، 4/1587)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. صح٤ميب ؿمٝمد احلديٌٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م، يٕمغم سمـ ُمرة سمـ وه٥م اًمث٘مٗمل ( )

(. 6/540)وااص٤مسم٦م 

 (.760): ح(  )

 (.3503)اًمت٘مري٥م   ()

((  )2707.) 

 (.3/441)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.1812)اًمت٘مري٥م   ()
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اًمًالم ظمػم اًمٜم٤مس وأومْمٚمٝمؿ وظمالومتف قمٚمٞمف اًمًالم سمال ومّمؾ إذ ًمق شماله همػمه اسمتداء ًمٙم٤من أطمؼ 

 ()شسم٤مًمذيمر سمؾ ٓ جم٤مل ًمذيمر اعمت٠مظمر، وشمرك اعمت٘مدم

: ردـــال

 هبذا احلدي٨م اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ إذ أن احلدي٨م مل يّمح قمـ رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مإن اؾمتِمٝم٤مد 

يا ظع افْاس مـ صجر صتك »: يَقل فًعملسو هيلع هللا ىلص شًّت رشقل اهلل : ظـ جابر ؿالوم٘مد ضم٤مء ط 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ژ ملسو هيلع هللا ىلص وإٔا وإٔت مـ صجرة واحدة ثؿ ؿرأ رشقل اهلل 

 .ش[4:اًمرقمد] ژہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

وشمٕم٘مٌف ش هذا طمدي٨م صحٞمح ااؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه»: أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل

 وومٞمف ()، ورواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ ش()ٓ واهلل ه٤مرون ه٤مًمؽ»: اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص وم٘م٤مل

وومٞمف ه٤مرون سمـ طم٤مشمؿ اًمٙمقذم اُمتٜمع أسمق زرقم٦م وأسمق طم٤مشمؿ ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف وؾمئؾ قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ 

ًمٞمس سمث٘م٦م، ووصٗمف ُمرة : ًمٞمس سمٌمء، وىم٤مل اًمذهٌل: أؾم٠مل اهلل اًمًالُم٦م، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: وم٘م٤مل

. ()سم٤مًمقوع ذم احلدي٨م

وومٞمف قمٛمرو سمـ قمٌد اًمٖمٗم٤مر اًمٙمقذم اًمٗم٘مٞمٛمل ()وضم٤مء ُمـ ـمريؼ آظمر رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط

: ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىم٤مل اسمـ قمدي: شمريمتف ٕضمؾ اًمرومض، وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: اًمٗم٘مٞمٛمل ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل

: ُمتٝمؿ ويم٤من اًمًٚمػ يتٝمٛمقٟمف سم٠مٟمف يْمع ذم ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م وذم ُمث٤مًم٥م همػمهؿ، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

                                   

 (.293)ااُم٤مم قمكم ص  ()

((  )2/241.) 

((  )42/64.) 

 (.178) /وًم٤ًمن اعمٞمزان  (4/282)وُمٞمزان آقمتدال  (4/2/8)اجلرح واًمتٕمديؾ: اٟمٔمر  ()

 (.4150 ):ح(  )
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.  ()ُمؽموك

 وومٞمف قمكم سمـ ()وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم

 ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىم٤مل: يم٤من هق وأسمقه هم٤مًمٞم٤من، وىم٤مل اسمـ ٟمٛمػم: ه٤مؿمؿ ىم٤مل اًمٌخ٤مري واسمـ قمدي

 وومٞمف أيْم٤ًم ص٤ٌمح سمـ  ٞمك اعمزين وهق ُمؽموك ؿمٞمٕمل ()يم٤من هم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمتِمٞمع: سمـ طم٤ٌمنا

 (). وومٞمف أيْم٤ًم احل٤مرث سمـ طمّمػمة وىمد رُمل سم٤مًمرومض، ىم٤مًمف اسمـ طمجر()مــشمفم

: حديث افْقر: خامساً 

وأٟمف إطمؼ سم٤ماُم٤مُم٦م ط  هبذا احلدي٨م قمغم أن قمٚمٞم٤ًم ُم٤ًمو ًمرؾمقل اهلل اًمراومْم٦مؾمتدل ت

. سمٕمده

وآًمف اًمداًم٦م قمغم إُم٤مُمتف أيمثر ُمـ أن حتَم وىمد ط إظم٤ٌمر اعمتقاشمرة قمـ اًمٜمٌل »: ي٘مقل احلكم

صٜمػ اجلٛمٝمقر وأصح٤مسمٜم٤م ذم ذًمؽ وأيمثروا وًمٜم٘متٍم هٜم٤م قمغم اًم٘مٚمٞمؾ وم٢من اًمٙمثػم همػم ُمتٜم٤مه وهل 

يمٜم٧م أٟم٤م وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٟمقرًا سملم »: ط ُم٤م رواه أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده ىم٤مل :أظم٤ٌمر إول

يدي اهلل ىمٌؾ أن خيٚمؼ آدم سم٠مرسمٕم٦م قمنم أًمػ قم٤مم ومٚمام ظمٚمؼ اهلل آدم ىمًؿ ذًمؽ اًمٜمقر ضمزأيـ ومجزأ 

. شأٟم٤م وضمزء قمكم

: ردـــال

هذا احلدي٨م مل أضمده ذم ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ يمام زقمؿ احلكم واؾمتدٓهلؿ سمف اؾمتدٓل سم٤مـمؾ، 

                                   

 (. 3/273)وُمٞمزان آقمتدال  (3/286)واًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم  (3/1/246)اجلرح واًمتٕمديؾ : اٟمٔمر  ()

((  )2/212.) 

واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ  (3/160)وُمٞمزان آقمتدال  (3/255)واًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم  (3/207)اجلرح : اٟمٔمر  ()

 (.5/1829)قمدي=

 (.2/306)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.1025)اًمت٘مري٥م   ()
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ـْت إٔا وظع ٕقرًا »: افٍارد مرؾقظاً طمٞم٨م إن احلدي٨م ُمقوقع وىمد ضم٤مء ُمـ طمدي٨م ؾمٚمامن 

بغ يدي اهلل ظز وجؾ مىًًٔا يسبح اهلل ذفؽ افْقر ويَدشف ؿبؾ أن خيِؼ آدم بٖربًة ظؼ أفػ 

ظام ؾِام خِؼ اهلل آدم رـز ذفؽ افْقر يف صِبف ؾِؿ يزل يف رء واحد حتك تٍرؿا يف صِب 

. «ظبدادىِب ؾجزء إٔا وجزء ظع

 واًمٚمٗمظ () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()أظمرضمف اًم٘مٓمٞمٕمل ذم زوائد ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕمحد

ًمف، وذم ؾمٜمده أسمق ؾمٕمٞمد اًمٕمدوي احلًـ سمـ قمكم سمـ زيمري٤م وهق يمذاب وو٤مع يٚم٘م٥م سم٤مًمذئ٥م، 

يْمع احلدي٨م وينق احلدي٨م ويٚمزىمف قمغم : ُمؽموك يمذاب، وىم٤مل اسمـ قمدي: ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

 وىم٤مل إًمقد ذم خمتٍم اًمتحٗم٦م ()يمذاب: يْمع، وىم٤مل اًمذهٌل: ىمقم آظمريـ، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

. ()شوهذا احلدي٨م ُمقوقع ىمٓمٕم٤ًم سم٢ممج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م »آصمٜمل قمنمي٦م 

« مـ ؾارؿؽ يا ظع ؾَد ؾارؿْل»حديث : شادشاً 

وأٟمف إطمؼ سم٤ماُم٤مُم٦م سمٕمده هذا ط  قمغم أن قمٚمٞم٤ًم سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مُمـ أدًم٦م 

 ويًتدل ()احلدي٨م وىمد أورده قمٌد احلًلم اعمقؾمقي ُمًتدًٓ سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ي٤م قمكم ُمـ وم٤مرىمٜمل وم٘مد وم٤مرق اهلل، ط ىمقًمف »: قمكم آل حمًـ هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سم٘مقًمف

وهذا احلدي٨م وهمػمه يدل قمغم أٟمف قمٚمٞمف اًمًالم هق ااُم٤مم ش وُمـ وم٤مرىمؽ سم٤م قمكم وم٘مد وم٤مرىمٜمل

اعمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل ٕن ُمـ سم٤ميع همػمه واشمٌع ؾمقاه وم٘مد وم٤مرىمف وُمـ وم٤مرىمف وم٘مد وم٤مرق 

                                   

 (.1130)رىمؿ  (2/662(  ))

((  )42/67.) 

( 2/750)واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي (1/241)، واعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن (803)شمذيمرة احلٗم٤مظ ص: اٟمٔمر  ()

 (.1/506)وُمٞمزان آقمتدال 

 (.168)ص   ()

 (.168)اعمراضمٕم٤مت ص: اٟمٔمر  ()
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. ()شاحلؼ

: ردـــال

ط  هبذا احلدي٨م ٓ يّمح: ٕن هذا احلدي٨م مل يث٧ٌم قمـ رؾمقل اهلل اًمراومْم٦ماؾمتِمٝم٤مد 

يا ظع مـ ؾارؿْل ؾَد ؾارق اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصؿال افْبل :  ابـ ظّر وأيب ذر وافٍِظ أليب ذر ؿالومٕمـ

. «ومـ ؾارؿؽ يا ظع ؾَد ؾارؿْل

وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمذهٌل ش صحٞمح ااؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه »: رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، وىم٤مل

هذا ُمٜمٙمر »: ، وذيمر احلدي٨م ذم اعمٞمزان ذم شمرمج٦م داود سمـ أيب قمقف وم٘م٤مل()شسمؾ ُمٜمٙمر »: سم٘مقًمف

ًمٞمس هق قمٜمدي ممـ  ت٩م سمف ؿمٞمٕمل قم٤مُم٦م ُم٤م يرويف ذم ومْم٤مئؾ أهؾ : وداود ىم٤مل اسمـ قمدي

.  ()شاًمٌٞم٧م

 ورواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ شمرمج٦م داود سمـ أيب قمقف ()ورواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم

هذا ُمٜمٙمر وداود ذم مجٚم٦م ُمتِمٞمٕمل أهؾ اًمٙمقوم٦م ُمـ هم٤مًمٞم٦م أهؾ اًمتِمٞمع وهق قمٜمدي ًمٞمس »: وىم٤مل

 واًمٌزار () وُمثٚمف رواه أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()شسم٤مًم٘مقي وٓ ممـ  ت٩م سمف ذم احلدي٨م 

 وذم ؾمٜمده ُمٕم٤موي٦م سمـ صمٕمٚم٦ٌم ذيمره ()شٓ ٟمٕمٚمٛمف يروى قمـ أيب ذر إٓ هبذا ااؾمٜم٤مد»: وىم٤مل

                                   

 (.84)ُم٤ًمئؾ ظمالومٞم٦م طم٤مر ومٞمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ص  ()

((  )3/124.) 

 (.2/18)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 .(13559): ح(  )

((  )3/95.) 

 (.962: )ح()

 (.4066): اًمٌحر اًمزظم٤مر ح  ()
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.  وؾمٙمت٤م قمٜمف() واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ()اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم

« مـ آذى ظًِٔا ؾَد آذاين»: حديث: شابًاً 

 وىمد أورده احلكم ذم يمت٤مسمف هن٩م احلؼ طمٞم٨م  هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اًمراومْم٦مؾمتدل ت

ُمـ آذى قمٚمٞم٤ًم وم٘مد آذاين أهي٤م اًمٜم٤مس ُمـ : ىم٤ملط ذم ُمًٜمد أمحد ُمـ قمدة ـمرق أن اًمٜمٌل »: ىم٤مل

 ()شآذى قمٚمٞم٤ًم سمٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هيقدي٤ًم أو ٟمٍماٟمٞم٤مً 

: ويٌلم حمٛمد اعمٔمٗمر وضمف دًٓم٦م هذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سم٘مقًمف سمٕمد إيراده ًمٚمحدي٨م

وهق ي٘متيض وضمقب ـم٤مقم٦م قمكم قمٚمٞمف اًمًالم: ٕن قمّمٞم٤مٟمف ي١مذيف سم٤مًميورة ووضمقب ـم٤مقمتف »

 ()شقمغم ااـمالق ي٘متيض قمّمٛمتف وإُم٤مُمتف

أًمٞمس ذم هذا حتّملم »:  طمٞم٨م ي٘مقل ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم احلدي٨م()وي١ميمد هذا اعمٕمٜمك ؾمٕمٞمد أيقب

 ()شًمٚمخٚمٞمٗم٦م وؾمقق اًمٜم٤مس إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ

: ردـــال

ظـ جابر وشًد بـ مل أضمده ذم اعمًٜمد وإٟمام ضم٤مء اًمذي ذيمره احلكم هذا احلدي٨م هبذا اًمٚمٗمظ 

ـْت جافسًا يف ادسجد إٔا ورجالن مًل ؾِْْا مـ ظع ؾٖؿبؾ »: أيب وؿاص وافٍِظ فسًد ؿال

مافُؿ ومايل؟ مـ «: رشقل اهلل ؽوبان يًرف يف وجٓف افٌوب ؾتًقذت باهلل مـ ؽوبف، ؾَال

                                   

((  )4/333.) 

((  )4/378.) 

 (.221)هن٩م احلؼ ص  ()

 (.2/288)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم   ()

واًمٓمريؼ إمم ، وآٟمحراوم٤مت اًمٙمؼمى، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف ُمٕم٤ممل اًمٗمتـ، م1944ؾمٕمٞمد أيقب وًمد ذم ُمٍم ؾمٜم٦م  ( )

. www. Alhaq. netاحلؼ ُمقىمع . اعمٝمدي

 (.24)ُمٕم٤ممل اًمٗمتـ   ()
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.  «آذى ظًِٔا ؾَد آذاين

ي ـ واسمـ قم٤ًميمر ف() واًم٘مٓمٞمٕمل ذم زوائد ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()رواه أسمق يٕمغم

:  وىم٤مل ذم اًمتٝمذي٥م()شُم٘مٌقل»:  يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ىمٜم٤من سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل احل٤مومظ()خـشم٤مريــال

. ()شقمزيز احلدي٨م وًمٞمس يتٌلم قمغم ُم٘مدار ُم٤مًمف وٕمػ: ىم٤مل اسمـ قمدي»

صم٘م٦م قم٤ممل ص٤مطم٥م طمدي٨م ًمٙمـ يروي قمٛمـ »: وومٞمف أيْم٤ًم ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م، ىم٤مل اًمذهٌل

. ()شدب ودرج ومٞمًت٠مٟمك ذم ؿمٞمقظمف 

ٓ ٟمٕمٚمٛمف يروى قمـ ؾمٕمد إٓ »:  وىم٤مل وىمٜم٤من ُمـ ؿمٞمقظمف، ورواه اًمٌزار ذم ُمًٜمده: ىمٚم٧م

رواه أسمق يٕمغم واًمٌزار سم٤مظمتّم٤مر ورضم٤مل أيب يٕمغم »: ، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع()شهبذا ااؾمٜم٤مد

  ().شرضم٤مل اًمّمحٞمح همػم حمٛمقد سمـ ظمداش وىمٜم٤من وأل٤م صم٘مت٤من

 ُمـ رواي٦م قمٛمرو سمـ ؿم٤مس ُمٓمقًٓ وومٞمف ىمّم٦م، ()وُمـ ـمريؼ آظمر رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

. ، وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق وهق ُمدًمس ومل يٍمح سم٤مًمًامع()ىمّم٦م، وومٞمف اًمٗمْمؾ سمـ ُمٕم٘مؾ جمٝمقل

                                   

 (.770): حُمًٜمد أيب يٕمغم   ()

 (.1078): حخمتٍمًا   ()

((  )42/204.) 

((  )5560.)  

((  )8/333.) 

 (.93/ 4)اٟمٔمر ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.1166): اًمٌحر اًمزظم٤مر ح  ()

((  )9/129.) 

((  )3/122.) 

 (.4/114)واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  (3/67)اجلرح واًمتٕمديؾ   ()
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 () وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م() وأمحد ذم اعمًٜمد()وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ

واسمـ  () واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة()واسمـ طم٤ٌمن()واًمٌزار()واًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم

 وقمزاه احل٤مومظ ذم ااص٤مسم٦م ()وذيمره خمتٍمًا اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح()واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

، شٓ ٟمٕمٚمؿ روى قمٛمرو سمـ ؿم٤مس إٓ هذا »:  وىم٤مل اًمٌزار()ااص٤مسم٦م إمم اسمـ ُمٜمدة وؾمٙم٧م قمٚمٞمف

رواه أمحد واًمٓمؼماين سم٤مظمتّم٤مر واًمٌزار سم٠مظمٍم ُمٜمف ورضم٤مل »: وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد

 وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح () وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم()شأمحد صم٘م٤مت 

 (). ويمذا ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م()اجل٤مُمع

                                   

((  )12/75.) 

 (.16002): ح(  )

 (.981: )ح  ()

((  )6/306-307.) 

 (.3296 ):حاًمٌحر اًمزظم٤مر   ()

 (.6923: )ح  ()

 (.2130: )ح  ()

((  )42/201-203.) 

((  )6/237. ) 

((  )2/542-543.) 

((  )9/129.) 

((  )6/18.) 

 (.5924): ح(  )

 (.2295) : ح(  )
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إٓ أٟمٜم٤م وسم٤مًمٜمٔمر ومٞمام شم٘مدم ُمـ أؾم٤مٟمٞمد احلدي٨م شمٌلم أن احلدي٨م ُمداره قمغم اًمٗمْمؾ سمـ ُمٕم٘مؾ 

واًمٗمْمؾ سمـ ُمٕم٘مؾ سمـ »: سمـ ي٤ًمر رواه قمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمٞم٤مر قمـ قمٛمرو سمـ ؿم٤مس ىم٤مل اسمـ طمجر

 وذيمره ()شؾمٜم٤من إؿمجٕمل قمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمٞم٤مر إؾمٚمٛمل، وقمٜمف أسم٤من سمـ ص٤مًمح ًمٞمس سمٛمِمٝمقر

 وؾمٙمت٤م قمٚمٞمف، قمغم () واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ()وذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم

طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ٟمٞم٤مر قمـ قمٛمرو »: ، وم٘مد ىم٤مل  ٞمك سمـ ُمٕملم أظمرىقمغم أين وضمدت قمٚم٦م ىم٤مدطم٦م

سمـ ؿم٤مس ًمٞمس هق ُمتّمؾ ٕن قمٌد اهلل سمـ ٟمٞم٤مر يروي قمٜمف اسمـ أيب ذئ٥م أو ىم٤مل يروي قمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ 

 وقمغم هذا وم٤محلدي٨م ()شسمـ قم٤ٌمس ؿمؽ أسمق اًمٗمْمؾ ٓ يِمٌف أن يٙمقن رأى قمٛمر سمـ ؿم٤مس

. ُمٜم٘مٓمع

 وومٞمٝم٤م ُمقؾمك سمـ قمٛمػم اًم٘مرر ُمقمم آل ().صمؿ ضم٤مءت ُمت٤مسمٕم٦م أظمرى، قمٜمد اسمـ قم٤ًميمر

:  ويمذا ومٞمف قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب هق اًمرواضمٜمل، ىم٤مل احل٤مومظ()ضمٕمدة ُمؽموك، ويمذسمف أسمق طم٤مشمؿ

  ().شصدوق راوميض»

. ومٝمل ُمت٤مسمٕم٦م وم٤مؾمدة ٓ شمّمٚمح وُمـ هٜم٤م يتٌلم ًمٜم٤م قمدم صح٦م هذا احلدي٨م

« ظع حلّف مـ حلّل»: حديث: ثامًْا

 سمٛمٜمزًم٦م واطمدة هذا وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ط  قمغم أن اًمرؾمقل اًمراومْم٦م سمف تمم٤م اؾمتدل

                                   

 (.1/334)شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م   ()

((  )5/214.) 

((  )6/284.) 

 (.1/92)شم٤مريخ اسمـ  ُمٕملم ًمٚمدوري   ()

 (.42/203)شم٤مريخ دُمِمؼ   ()

 (.7046)، واًمت٘مري٥م (8/155)اجلرح   ()

 (.3170)اًمت٘مري٥م   ()
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ودُمف ُمـ دُمف وحلٛمف ُمـ ط ٟمٗمس رؾمقل اهلل :  واًمذي أورده احلكم حت٧م قمٜمقان()احلدي٨م

هذا قمكم سمـ أيب : طىم٤مل رؾمقل اهلل : روى اسمـ قم٤ٌمس ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ىم٤مل»: حلٛمف، صمؿ ىم٤مل

ـم٤مًم٥م حلٛمف ُمـ حلٛمل ودُمف ُمـ دُمل، وهق سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك همػم أٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمدي، 

ي٤م أم ؾمٚمٛم٦م أؿمٝمدي واؾمٛمٕمل هذا قمكم هذا أُمػم اعم١مُمٜملم وؾمٞمد اعمًٚمٛملم وقمٞم٦ٌم قمٚمٛمل : وىم٤مل

. ()شوسم٤ميب اًمذي أوشمك ُمٜمف أظمل ذم اًمدٟمٞم٤م وظمدين ذم أظمرة وُمٕمل ذم اًمًٜم٤مم إقمغم

: ردـــال

وم٘مد ط  هبذا احلدي٨م اؾمتدٓل سم٤مـمؾ وم٤محلدي٨م مل يّمح قمـ رؾمقل اهلل اًمراومْم٦ماؾمتدٓل 

هذا ظع بـ أيب ضافب حلّف مـ حلّل »: ألم شِّةملسو هيلع هللا ىلص ؿال رشقل اهلل : ظـ ابـ ظباس ؿالضم٤مء 

« ودمف مـ دمل وهق مْل بّْزفة هارون مـ مقشك إال إٔف ال ٕبل بًدي

 () واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ() واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم

ي٠ميت قمـ إصم٤ٌمت »:  وذم ؾمٜمدهؿ مجٞمٕم٤ًم احلًـ سمـ احلًلم اًمٕمرين، ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن()دُمِمؼ

: سم٤معمٚمزىم٤مت، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ مل يٙمـ سمّمدوق قمٜمدهؿ ويم٤من ُمـ رؤوؾم٤مء اًمِمٞمٕم٦م، وىم٤مل اسمـ قمدي

صمؿ ًمق صح هذا احلدي٨م ومٖم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف أن قمٚمٞم٤ًّم ُمـ ىمراسم٦م . ()شٓ يِمٌف طمديثف طمدي٨م اًمث٘م٤مت

٤م سمٕمكم وم٠مىمرسم٤مء اًمرؾمقل طرؾمقل اهلل  ،  يمثرط ومٚمحٛمف ُمـ حلٛمف ودُمف ُمـ دُمف وًمٞمس هذا خمتّمًّ

. ومٌامذا اؾمتحؼ قمكم إُم٤مُم٦م قمٚمٞمف

                                   

 (.88)وإرسمٕملم ذم إُم٤مُم٦م إئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ ًمٚمِمػمازي ص (1/338)اًمٖمدير ًمألُمٞمٜمل : اٟمٔمر  ()

 (.280)يمِمػ اًمٞم٘ملم   ()

 (.12341 ):ح(  )

((  )3/536) 

((  )1/335) 

 (.2/241)ًم٤ًمن اعمٞمزان : اٟمٔمر  ()
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. حديث مـ شب ظًِٔا ؾَد شبْل: تاشًاً 

، وىمد أروده قمٌد احلًلم ط قمغم أن قمٚمٞم٤ًم سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل اًمراومْم٦م سمف توىمد اؾمتِمٝمد

  ()اعمقؾمقي ذم يمت٤مسمف اعمراضمٕم٤مت ُمًتِمٝمدًا سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

: ردـــال

دخِت ظذ أم :  ظـ أيب ظبد اهلل اجلديل ؿالوهقط صح قمـ رؾمقل اهلل هذا احلدي٨م مل ي

مًاذ اهلل؟ أو شبحان اهلل أو ـِّة ٕحقها : أيسب رشقل اهلل ؾُٔؿ؟ ؿِت: شِّة ؾَافت يل

 .«مـ شب ظًِٔا ؾَد شبْل »:يَقلملسو هيلع هللا ىلص شًّت رشقل اهلل : ؿافت

 واحل٤ميمؿ ذم () واًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص() وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()رواه أمحد ذم اعمًٜمد

 وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم ()، وواوم٘مف اًمذهٌل، واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخشصحٞمح» : وىم٤مل()اعمًتدرك

. ()شرواه أمحد ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم أيب قمٌد اهلل اجلدزم وهق صم٘م٦م»: ذم جمٛمع اًمزوائد

وهق ُمـ رواي٦م إهائٞمؾ قمـ أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل وهق ىمد اظمتٚمط صمؿ هق ُمدًمس وىمد : ىمٚم٧م

رواه سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م وومٞمف أُمر آظمر أن أسم٤م قمٌد اهلل اجلدزم ُوِصػ سم٤مًمٖمٚمق ذم اًمتِمٞمع، ذيمره اسمـ ؾمٕمد ذم 

.  ( )ويًتْمٕمػ ذم طمديثف ويم٤من ؿمديد اًمتِمٞمع»: اًمٓمٌ٘م٦م إومم ُمـ شم٤مسمٕمل أهؾ اًمٙمقوم٦م، وىم٤مل

                                   

 (.168)اعمراضمٕم٤مت   ()

 (.26791): ح(  )

 (.1011): ح(  )

 (.90): ح(  )

((  )3/121.) 

((  )42/266 ،267.) 

((  )9/130.) 

 (.6/228)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد   ()
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. ()شصم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع»: ويمذًمؽ ىم٤مل ذم اًمت٘مري٥م

. قمغم أن احلدي٨م رواه أيْم٤ًم قمـ أيب إؾمح٤مق ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م

واسمـ قم٤ًميمر ذم . () وذم اًمّمٖمػم() واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم()رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ

. () قمغم أٟمف ٓ يٗمرح سمف ومٗمٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م أيْم٤ًم ؿمٞمٕمل()قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

وذم ؾمٜمده أمحد سمـ حمٛمد ()وضم٤مء ُمـ طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ، أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط

 ويمذا ومٞمف قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م ()شيمذسمقه وأٟمٙمرت قمٚمٞمف أؿمٞم٤مء»: سمـ احلج٤مج اعمٍمي، ىم٤مل اسمـ قمدي

، ويمذا ومٞمف يزيد سمـ أيب زي٤مد ()شوٕمٞمػ رُمل سم٤مًمرومض»: صم٤مسم٧م أيب اعم٘مدام، ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ

 ().شوٕمٞمػ، يمؼم ومتٖمػم وص٤مر يتٚم٘مـ، ويم٤من ؿمٞمٕمٞم٤مً »: اهل٤مؿمٛمل ىم٤مل احل٤مومظ

« ظع مْل وإٔا مـ ظع»: حديث: ظاذاً 

وأٟمف ُم٤ًمو ًمف إٓ ذم ط  هبذا احلدي٨م قمغم أن قمٚمٞم٤ًم سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل اًمراومْم٦م تاؾمتدل

ُمـ ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ، وذم »: اًمٜمٌقة وىمد أورده احلكم ُمًتدًٓ سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم طمٞم٨م ىم٤مل

                                   

 (.8269)اًمت٘مري٥م   ()

 (.737): ح(  )

 (.737): ح(  )

 (.822): ح(  )

((  )42/266.) 

 (.5476)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر  ()

 (.344): ح(  )

 (.1/201)اًمٙم٤مُمؾ   ()

 (.5030)اًمت٘مري٥م   ()

 (.7768 )اعمّمدر ٟمٗمًف(  )
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إن قمٚمٞم٤ًم ُمٜمل وأٟم٤م ُمـ قمكم، وهق وزم يمؾ ُم١مُمـ »: ُمـ قمدة ـمرقط اًمّمح٤مح اًمًت٦م، قمـ اًمٜمٌل 

 ()شسمٕمدي، ٓ يقدي قمٜمل إٓ أٟم٤م أو قمكم

: جف االشتداللو

ودًٓم٦م احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف »: سمٌلم حمٛمد اعمٔمٗمر وضمف دًٓم٦م احلدي٨م سم٘مقًمف

وقمكم قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمْم٤ًم ُمـ أظمر دًمٞمؾ قمغم ط اًمًالم فم٤مهرة ٕن ضمٕمؾ يمؾ ُمـ اًمٜمٌل 

إذ ش وهق وزم يمؾ ُم١مُمـ»: احت٤مدأل٤م سم٤معمزاي٤م واًمٗمْمؾ وااُم٤مُم٦م وهبذا يٕمٚمؿ أٟمف أراد ااُم٤مُم٦م سم٘مقًمف

. ()شٓ يّمٚمح إرادة همػمه٤م ذم اعم٘م٤مم

: ردـــال

ط قمغم أن قمٚمٞم٤ًم سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل ش ظع مْل» سم٘مقل اًمرؾمقل اًمراومْم٦مإن اؾمتِمٝم٤مد 

ىمد ىم٤مل هذا اًمٚمٗمظ ًمٕمكم وًمٖمػمه ومٝمق ًمٞمس ُمـ ظمّم٤مئّمف وم٘مد ىم٤مهل٤م ط اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ: ٕن اًمٜمٌل 

 ي٘مقل ()شهق مْل وإٔا مْف»:  وىم٤مل قمـ ضمٚمٞمٌٞم٥م()شهؿ مْل وإٔا مْٓؿ»ًمألؿمٕمريلم ط اًمٜمٌل 

ًمٞمس ُمـ ظمّم٤مئّمف، سمؾ ىم٤مل ذًمؽ ش إٔت مْل وإٔا مْؽ»: إن ىمقًمف ًمٕمكم»: ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ًمألؿمٕمريلم، وىم٤مًمف جلٚمٞمٌٞم٥م، وإذا مل يٙمـ ُمـ ظمّم٤مئّمف، سمؾ ىمد ؿم٤مريمف ذم ذًمؽ همػمه ُمـ هق 

. ()شدون اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م، مل يٙمـ دآً قمغم إومْمٚمٞم٦م وٓ قمغم ااُم٤مُم٦م

: وأُم٤م إًمٗم٤مظ إظمرى واًمتل اؾمتِمٝمدوا هب٤م ومٝمل ٓ شمّمح وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ

ظع مْل وإٔا مـ ظع وال »: ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل : ظـ حبق بـ جْادة ؿال: احلديث األول

                                   

 (.218)هن٩م احلؼ ص  ()

 (.2/273)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()

 (.2500: )، وُمًٚمؿ ح(2486: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.2472: )أظمرضمف ُمًٚمؿ ح  ()

 (.5/30)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م   ()
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. «يٗدي ظْل إال إٔا أو ظع

 () وأمحد ذم اعمًٜمد() واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ() واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف()أظمرضمف اًمؽمُمذي

 واًمٓمؼماين ذم () واًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص() واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م()وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م

 ذم شمرمج٦م طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة واسمـ قم٤ًميمر ذم () واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ()واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم

 يمٚمٝمؿ قمـ ذيؽ سمـ () وذم شم٤مريخ ااؾمالم() واًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ()اًمت٤مريخ

 ()قمٌد اهلل قمـ أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل قمـ طمٌٌم، وذيؽ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمخٕمل دء احلٗمظ

.  وىمد قمٜمٕمٜمف()وأسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل ُمدًمس

                                   

 .شهذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح همري٥م»: وىم٤مل (3719): ح  ()

 .(119): ح(  )

((  )12/59.) 

 (.17545): ح(  )

 (.1023: )ح ()

 (.1320: )ح ()

 (.68: )ح ()

((  )4/19.) 

((  )2/294.) 

((  )42/345.) 

 (.455ص  )()

((  )2/195.) 

 (.2/270)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.8/55)، وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م (3/270)ُمٞمزان آقمتدال   ()
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 واًمٜم٤ًمئل ذم () وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()وًمف ـمريؼ آظمر قمٜمد أمحد ذم اعمًٜمد

 وومٞمف قمٜمٕمٜم٦م أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل وُمداره قمٚمٞمف يمام () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ() اخلّم٤مئص

. شم٘مدم

 ُمـ ـمريؼ ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع قمـ أيب ()وًمف ـمريؼ آظمر قمٜمد اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم

. ()إؾمح٤مق، وىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع أدظمؾ قمٚمٞمف اسمٜمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديثف ويم٤من ؿمٞمٕمٞم٤مً 

 وُمداره () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()وًمف ـمريؼ آظمر أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم أظم٤ٌمر أصٌٝم٤من

 ().وُمداره قمغم حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي وهق طم٤مومظ ُمتٝمؿ سمنىم٦م احلدي٨م يمام ذم اًمت٘مري٥م

إن ظًِٔا مْل وإٔا مْف ملسو هيلع هللا ىلص » وؾٔف ؿقل رشقل اهلل ظـ ظّران بـ حهغ : احلديث افثاين

« وهق ويل ـؾ مٗمـ مـ بًدي

هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ طمدي٨م ضمٕمٗمر سمـ »: رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل

. ()شؾمٚمٞمامن

                                   

 (.17547 و17546): ح(  )

((  )2/594.) 

 (.73: )ح ()

((  )42/345-346.) 

 (.3513): ح(  )

 (.5608)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر  ()

((  )1/253.) 

((  )42/346.) 

((  )5871.) 

 (.3712: )ح  ()



 

 

262 

يم٤من ُمـ اًمٕمٚمامء اًمزه٤مد قمغم شمِمٞمٕمف، »: وضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان: ىمٚم٧م

يمٜم٤م ذم جمٚمس يزيد سمـ زريع : صم٘مف ومٞمف وٕمػ ويم٤من يتِمٞمع وىم٤مل أمحد سمـ اعم٘مدام: وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد

 ()شُمـ أشمك ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن وقمٌد اًمقارث ومال ي٘مرسمٜمل، ويم٤من ضمٕمٗمر يٜم٥ًم إمم اًمرومض: وم٘م٤مل

  ُمـ طمدي٨م سمريدة، وذم ؾمٜمده إضمٚمح اًمٙمٜمدي، ىم٤مل () ورواه أمحد ذم اعمًٜمد()شاًمرومض

وٕمٞمػ ًمف رأي ؾمقء، :ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل»: وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان()شصدوق ؿمٞمٕمل»: احل٤مومظ

 ورواه أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم ()شُمٗمؽم : صدوق ؿمٞمٕمل، وىم٤مل اجلقزضم٤مين: وىم٤مل اسمـ قمدي

 قمـ اًمؼماء ذم أطمدأل٤م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن وُمر، وذم ()ورواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف()ُمًٜمده

 وومٞمف ()اٟم٘مٓم٤مع سملم يقٟمس سمـ أيب إؾمح٤مق واًمؼماء، ورواه اًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص: وذم اًمث٤مين

 وومٞمف ()شصحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل  خيرضم٤مه»: أيْم٤ًم ضمٕمٗمر، ورواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل

 وذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ُمـ ()وومٞمف أيْم٤ًم ضمٕمٗمر، ورواه اًمٓمؼماين يمام ذم جمٛمع اًمٌحريـ

رواه أمحد واًمٌزار سم٤مظمتّم٤مر وومٞمف إضمٚمح اًمٙمٜمدي وصم٘مف اسمـ ُمٕملم »: ـمري٘ملم، ىم٤مل ذم إول

رواه اًمٓمؼماين ذم »: ، صمؿ ىم٤مل ذم أظمرشوهمػمه، ووٕمٗمف مج٤مقم٦م وسم٘مٞم٦م رضم٤مل أمحد رضم٤مل اًمّمحٞمح

                                   

 (1/408)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر ()

 (.19942): ح(  )

 (.285)اًمت٘مري٥م   ()

 (.78/ 1)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.829:ح  )()

 (.11:ح  )()

  (.97ص   )()

((  )3/110-111) 

((  )6/286-287.) 
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. ()شإوؾمط وومٞمف مج٤مقم٦م ٓ أقمرومٝمؿ وطمًلم إؿم٘مر وٕمٗمف اجلٛمٝمقر ووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن

 وومٞمف قمٜمٕمٜم٦م أيب إؾمح٤مق وهق ()شصدوق هيؿ ويٖمٚمق ذم اًمتِمٞمع»: وطمًلم إؿم٘مر، ىم٤مل احل٤مومظ

ؿمٞمٕمل ًمٞمس : ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ»: وهق ُمدًمس وأظمر ومٞمف ؾمٕم٤مد سمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

 ().شسم٤مًم٘مقي 

: األحاديث افقاردة يف حمبة ظع-10

 سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم حم٦ٌم قمكم واًمتل شمرسمط سملم حم٦ٌم قمكم وحم٦ٌم رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مؾمتدل ت

. وأٟمف إطمؼ سم٤ماُم٤مُم٦م ُمـ سمٕمدهط قمغم أن قمٚمٞم٤ًم سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل ط 

وىمد ذيمرٟم٤م أطم٤مدي٨م ذم أسمقاب ُمتٗمرىم٦م ط قمكم سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل »: ي٘مقل طمًـ اعمّمٓمٗمقي

صمؿ ذيمر طمدي٨م ش شمدل قمغم اؿمؽمايمٝمام وشم٤ًموهيام ذم آصم٤مر وأطمٙم٤مم وُمقوققم٤مت هذه ظمالصتٝم٤م

طمٌٞمٌؽ طمٌٞمٌل وقمدوك »: وطمدي٨مش ُمـ أطم٥م قمٚمٞم٤ًم وم٘مد أطمٌٜمل وُمـ أسمٖمض قمٚمٞم٤ًم وم٘مد أسمٖمْمٜمل»

.  ()شقمدوي

: ويٌلم حمٛمد اعمٔمٗمر ؾم٥ٌم يمثرة ُم٤م ورد ذم طم٥م قمكم وأهؾ اًمٌٞم٧م ووضمف دًٓم٦م ذًمؽ ومٞم٘مقل

وإذا شم٠مُمٚم٧م يمثرة ُم٤م ورد ذم اًمؽمهمٞم٥م سمحٌٝمؿ، واًمتحذير ُمـ سمٖمْمٝمؿ، واًمقصٞم٦م ومٞمٝمؿ »

سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م، واًمقضمقه اعمتٕمددة ًمٕمٚمٛم٧م أن ذًمؽ مل يٙمـ إٓ ُٕمر ذم إصح٤مب، وإٓ ًمق 

يم٤مٟمقا يمام ئمـ اًمٔم٤مٟمقن عم٤م اطمت٤مضمقا إمم ذًمؽ ًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مدة سمحٌٝمؿ ٕهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

ومْماًل قمـ أهٚمٞمتٝمؿ ذم أٟمٗمًٝمؿ ويمثرة آصم٤مر قمكم ذم ط واطمؽماُمٝمؿ هلؿ ًم٘مرهبؿ ُمـ رؾمقل اهلل 

                                   

((  )9/172-173.) 

 (.1318)اًمت٘مري٥م   ()

 (.2/118)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.80)احل٘م٤مئؼ ذم شم٤مريخ ااؾمالم ص  ()
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ىمد قمٚمؿ ُم٤م ٟم٘مقًمف ُمـ سمٖمض هم٤مًم٥م إصح٤مب هلؿ وفمٚمٛمٝمؿ ط ااؾمالم ومال سمد أن يٙمقن اًمٜمٌل 

إي٤مهؿ وأن اًمٜمٗم٤مق ىمد ومِم٤م ومٞمٝمؿ واٟم٘مٚمٌقا قمغم إقم٘م٤مب، سمؾ ًمق شم٠مُمؾ اعمٜمّمػ أظم٤ٌمر طمٌٝمؿ 

وسمٖمْمٝمؿ مل يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م إٓ إرادة وضمقب اًمتٛمًؽ هبؿ، ومٝمل سمٞم٤من اُم٤مُمتٝمؿ وًم٤ًمن ذم وضمقب 

اشم٤ٌمقمٝمؿ وطمرُم٦م خم٤مًمٗمتٝمؿ وإٓ وم٤محل٥م واًمٌٖمض ُمـ طمٞم٨م أل٤م ًمٞم٤ًم سمتٚمؽ إألٞم٦م اًمتل اؿمتٛمؾ 

 ()شقمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

: ردـــال

وُمٜمٝمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أُمر ٓ ُمٜم٤مزع ومٞمف ط مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن حم٦ٌم أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل 

 اوإطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم هذا اعم٘مّمقد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يمثػمة وأهؾ اًمًٜم٦م يتقًمقن قمكمًّ 

وًمٙمـ هذه اعمح٦ٌم ٓ شم٘متيض أومْمٚمٞمتٝمؿ قمغم همػمهؿ وٓ اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ، وأهؾ اًمٌٞم٧م و ٌقهنؿ

وإًمٞمؽ سمٞم٤من ، وهذه إطم٤مدي٨م اًمتل اؾمتِمٝمد هب٤م اعمخ٤مًمٗمقن مل شمث٧ٌم، طاخلالوم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل 

. ذًمؽ

إٔت »: إػ ظع بـ أيب ضافب ؾَالملسو هيلع هللا ىلص بًثْل افْبل : ظـ ابـ ظباس ؿال: احلدي٨م إول

شٔد يف افدٕٔا وشٔد يف اآلخرة مـ أحبؽ ؾَد أحبْل وحبٔبؽ حبٔبل وحبٔبل حبٔب اهلل، 

 ()«وظدوك ظدوي، وظدوي ظدو اهلل افقيؾ دـ أبٌوؽ مـ بًدي

 واسمـ قم٤ًميمر ()واخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ()رواه اًم٘مٓمٞمٕمل ذم زوائد ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕمحد

طمدي٨م ٓ يّمح قمـ رؾمقل اهلل وُمٕمٜم٤مه صحٞمح »:  واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ وىم٤مل()ذم اًمت٤مريخ

                                   

 (.2/377)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()

 (.169)أورده  قمٌد احلًلم ذف اًمديـ ذم يمت٤مسمف اعمراضمٕم٤مت ص  ()

 (.1092): ح(  )

 (.4/41)شم٤مريخ سمٖمداد  ()

 (.42/292)شم٤مريخ دُمِمؼ   ()
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صحٞمح قمغم ذط »:  واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل()شوم٤مًمقيؾ عمـ شمٙمٚمػ ذم ووٕمف

هذا وإن يم٤من رواشمف صم٘م٤مت ومٝمق ُمٜمٙمر ًمٞمس سمٌٕمٞمد ُمـ »:  وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمذهٌل وم٘م٤مل()شاًمِمٞمخلم

اًمقوع، وإٓ ٕي رء طمدث سمف قمٌد اًمرزاق هاً َ ومل جين أن يتٗمقه سمف ٕمحد واسمـ ُمٕملم 

: واخلٚمؼ اًمذيـ رطمٚمقا إًمٞمف وأسمق إزهر صم٘م٦م ذيمر أٟمف راومؼ قمٌد اًمرزاق إمم ىمري٦م ًمف إمم صٜمٕم٤مء ىم٤مل

ىمد وضم٥م طم٘مؽ قمكم وأٟم٤م أطمدصمؽ سمحدي٨م مل يًٛمٕمف ُمٜمل همػمك ومحدصمٜمل واهلل : ومٚمام ودقمتف ىم٤مل

 ()شهبذا احلدي٨م ًمٗمٔم٤مً 

أيـ هذا اًمٙمذاب اًمٜمٞم٤ًمسمقري »: وىمد ذيمر احل٤ميمؿ إٟمٙم٤مر اسمـ ُمٕملم هلذا احلدي٨م، وىمقًمف

 وذيمره اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال شمرمج٦م قمٌد ()اًمذي يذيمر قمـ قمٌد اًمرزاق هذا احلدي٨م

  ()ش- ومذيمر احلدي٨م–أوهك ُم٤م أشمك سمف طمدي٨م »: اًمرزاق وىم٤مل

مـ أحب ظًِٔا ؾَد أحبْل ومـ أبٌض ظًِٔا »: ظـ شِامن افٍارد مرؾقظاً : احلدي٨م اًمث٤مين

 ()«ؾَد أبٌوْل

 وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل، وصححف اًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع ()أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

 وٓ يّمح ومٗمل ؾمٜمده ؾمٕمٞمد سمـ أوس إٟمّم٤مري أسمق زيد، ًمٞمٜمف اسمـ طم٤ٌمن ()اجل٤مُمع اًمّمٖمػم

                                   

((  )1/222.) 

 (.3/128)اعمًتدرك   ()

 (.3/128 )ؾمتدركامل  ()

 (.3/128 )هاعمّمدر ٟمٗمس  ()

((  )2/613.) 

 (.259)أورده احلكم ذم يمت٤مسمف هن٩م احلؼ ص   ()

((  )3/130.) 

 (.10907): ح(  )
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صدوق ًمف أوه٤مم »:  وًمذا قمؼم اسمـ طمجر سم٘مقًمف()صدوق: ويمذسمف إٟمّم٤مري وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

يم٤من قمقف :  وذم ؾمٜمده قمقف وهق اسمـ أيب مجٞمٚم٦م إقمرايب ىم٤مل حمٛمد سمـ سمِم٤مر()شورُمل سم٤مًم٘مدر

يم٤مٟم٧م ومٞمف سمدقمت٤من يم٤من ىمدري٤ًم ويم٤من : ىمدري٤ًم راومْمٞم٤ًم ؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم، وىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ أيب ؾمٚمٞمامن

 ().ؿمٞمٕمٞم٤مً 

 .ومٕمغم هذا ومال يّمح ؾمٜمده، واهلل أقمٚمؿ

مـ أحب »: يَقلملسو هيلع هللا ىلص أصٓد أين شًّت رشقل اهلل : ظـ أم شِّة ؿافت: احلدي٨م اًمث٤مًم٨م

ظًِٔا ؾَد أحبْل ومـ أحبْل ؾَد أحب اهلل ومـ أبٌض ظًِٔا ؾَد أبٌوْل ومـ أبٌوْل ؾَد 

 ()«أبٌض اهلل

 وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم

. ()شوإؾمٜم٤مده طمًـ»جمٛمع اًمزوائد 

زائع همػم : وًمٞمس إُمر يمذًمؽ ومٛمدار اًمًٜمد قمغم ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م وىمد ىم٤مل اجلقزضم٤مين: ىمٚم٧م

ُم٤م شمريم٧م اًمرواي٦م »: سمـ قمٞم٤مشاصم٘م٦م، وىم٤مل ااُم٤مم أمحد صم٘م٦م ص٤مًمح إٓ أٟمف يتِمٞمع، وىم٤مل أسمق سمٙمر 

 ()شظمِمٌل ُمٗمرط: قمٜمف إٓ ًمًقء ُمذهٌف، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم

                                   

 (.127-2/126)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر(  )

 (.2285)اًمت٘مري٥م   ()

 (.3/305)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.168)أورده قمٌد احلًلم ذف اًمديـ ذم يمت٤مسمف اعمراضمٕم٤مت ص  ()

 (.901): ح(  )

((  )42/271.) 

((  )9/132.) 

 (.3/364)ُمٞمزان آقمتدال   ()
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ومٝمذه رواي٦م ص٤مطم٥م سمدقم٦م اًمتِمٞمع، وٓ شم٘مٌؾ روايتف ـم٤معم٤م يم٤مٟم٧م ُمٕمْمدة ًمٌدقمتف قمغم ُم٤م 

 .ىمرره أهؾ آصٓمالح

مـ أحبْل ؾِٔحب ظًِٔا ومـ أبٌض ظًِٔا ؾَد »: ظـ ابـ مسًقد مرؾقظاً : احلديث افرابع

. «أبٌوْل ومـ أبٌوْل ؾَد أبٌض اهلل ظز وجؾ ومـ أبٌض اهلل أدخِف افْار

أطمد اعمجٝمقًملم، وهذا طمدي٨م »: أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم شمرمج٦م ُمقؾمك سمـ ؾمٝمؾ اًمراؾمٌل وىم٤مل

، وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم   ش()ُمقوقع ااؾمٜم٤مد، واحلٛمؾ ومٞمف قمٜمدي قمغم إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم

. ()شُمتٝمؿ، سم٠ميت سم٠مواسمد»: وإؾمامقمٞمؾ هق اسمـ قمكم اخلزاقمل، ىم٤مل اًمذهٌل:  ىمٚم٧م()اًمت٤مريخ

حمبؽ حمبل ومبٌوؽ »: ؿال فًعملسو هيلع هللا ىلص ظـ شِامن افٍارد أن رشقل اهلل : احلديث اخلامس

« مبٌيض

وومٞمف قمٌد اعمٚمؽ اًمٓمقيؾ »:  ىم٤مل اهلٞمثٛمل() واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()أظمرضمف اًمٓمؼماين

:   وقمٌد اعمٚمؽ اًمٓمقيؾ ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ()شوصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ووٕمٗمف إزدي وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف وصم٘مقا 

 وومٞمف همػم ُم٤م ذيمر ()ُمٜمٙمر احلدي٨م: ٓ يدرى ُمـ هق، وىم٤مل إزدي: جمٝمقل، وىم٤مل اًمذهٌل

وهذا احلدي٨م هبذا ااؾمٜم٤مد سم٤مـمؾ، »:  ىم٤مل اسمـ قمدي()زاذان أسمق قمٛمر اًمٙمٜمدي صدوق ؿمٞمٕمل

                                   

 (13/32)شم٤مريخ سمٖمداد   ()

((  )42/283-284.) 

 (.1/238)ُمٞمزان آقمتدال  ()

 (.6097 ):ح(  )

((  )42/269 ،291.) 

 (.9/132)جمٛمع اًمزوائد   ()

 (.4/71)وًم٤ًمن اعمٞمزان  (2/665)ُمٞمزان آقمتدال  (2/2/376)اجلرح : اٟمٔمر  ()

 (.1988)اًمت٘مري٥م   ()
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: ويمذا ومٞمف قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل ( )شويمٜم٤م ٟمتٝمؿ سمف ضمٕمٗمر سمـ أمحد سمـ سمٞم٤من ويم٤من راومْمٞم٤م

 ().وهق يمذاب يْمع احلدي٨م

مـ أحبف ؾَد أحبْل ومـ »: ؿال فًعملسو هيلع هللا ىلص ظـ أيب راؾع أن رشقل اهلل : احلديث افسادس

 .«أحبْل ؾَد أحبف اهلل ومـ أبٌوف ؾَد أبٌوْل ومـ أبٌوْل ؾَد أبٌض اهلل

 وأقمٚمف سمحرب () ووٕمٗمف اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم

 وومٞمف همػم ُم٤م ذيمر حمٛمد سمـ ()سمحرب سمـ احلًـ اًمٓمح٤من و ٞمك سمـ يٕمغم إؾمٚمٛمل ووٕمٗمٝمام

حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ : ىم٤مل اًمٌخ٤مري»: قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع ؿمٞمٕمل ُمؽموك ُمتٝمؿ، ىم٤مل اًمذهٌل

ًمٞمس طمديثف : ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىم٤مل  ٞمك سمـ ُمٕملم: قمـ داود سمـ احلّملمط أيب راومع ُمقمم اًمٜمٌل 

 ().شُمٜمٙمر احلدي٨م ضمدًا ذاه٥م: سمٌمء، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

مـ أحبْل وأحب هذيـ »: أخذ بٔد احلسـ واحلسغ ؾَالملسو هيلع هللا ىلص ظـ ظع أن افْبل : احلديث افسابع

«وأبامها وأمٓام ـان مًل يف درجتل يقم افَٔامة () 

 ورواه قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم زوائد ()شطمًـ همري٥م»: أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف وىم٤مل

                                   

 (.2/158)اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء   ()

 (.2/109)ًم٤ًمن اعمٞمزان : اٟمٔمر  ()

 (.947 ):ح(  )

((  )9/131.) 

 (.2/184)ًم٤ًمن اعمٞمزان : اٟمٔمر ()

 (.3/635)ُمٞمزان آقمتدال  ()

 (.259)أورده احلكم ذم يمت٤مب هن٩م احلؼ ص   ()

 (.3733: )ح  ()
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وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم () وذم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم() واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم() وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()اعمًٜمد

 وذيمره اًمذهٌل ذم () واسمـ إصمػم ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م() واخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ()ذم أظم٤ٌمر أصٌٝم٤من

طمديثف ُمٜمٙمر ضمدًا  »: يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان()ذم اعمٞمزان

ًمف ذم اًمؽمُمذي »: ، وذيمره اسمـ طمجر ذم اًمتٝمذي٥م وىم٤مل()شوُم٤م صححف اًمؽمُمذي وٓ طمًٜمف

 وىم٤مل ()ش ُمٜمٙمر»: ، وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع()شطمدي٨م واطمد ذم اًمٗمْم٤مئؾ واؾمتٖمرسمف

قمكم سمـ ضمٕمٗمر مل يذيمره أطمد سمجرح »: صمؿ ىم٤ملش إؾمٜم٤مد طمًـ»: أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد

: ، ىمٚم٧م()شقمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ُم٘مٌقل »:ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م: ، ىمٚم٧م()شوٓ شمقصمٞمؼ 

واصٓمالح احل٤مومظ ذم ذًمؽ يمام سمٞمٜمف ذم ُم٘مدُم٦م اًمت٘مري٥م أي طمٞم٨م يت٤مسمع وإٓ ومٚملم احلدي٨م أي 

همػم ُم٘مٌقل وٕمٞمػ، وم٢مذا اٟمٗمرد ُمـ ىمٚمٞمؾ اًمرواي٦م وهق ُمع ذًمؽ جمٝمقل احل٤مل مل يقصمؼ أو جيرح صمؿ 

                                   

 (.576): ح(  )

 (.1185 ):ح( )

 (.2654 ):ح(  )

 (.960): ح(  )

((  )1/191.) 

((  )12/287.) 

((  )3/607.) 

((  )3/117.) 

((  )3/117.) 

((  )7/293) 

 (.5350 ):ح(  )

((  )2/25.) 

((  )233.) 
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 .()جمٝمقل: ٓ يرو ذًمؽ همػمه ومال ي٘مٌؾ ذًمؽ ُمٜمف، وًمذا ىم٤مل إًم٤ٌمين قمٜمف

ملسو هيلع هللا ىلص ؿال رشقل اهلل : ظـ ظائنة وظبد اهلل بـ ظّرو وافٍِظ فًائنة ؿافت: احلديث افثامـ

ؾدظقت فف أبا بُر، ؾْير إفٔف ثؿ وضع رأشف « ادظقا إيل حبٔبل»: وهق يف بٔتٓا دا حرضه ادقت

« ادظقا حبٔبل»: ، ؾدظقا فف ظّر، ؾِام ٕير إفٔف وضع رأشف، ثؿ ؿال«ادظقا حبٔبل»: ثؿ ؿال

أدظقا فف ظع بـ أيب ضافب ؾقاهلل ما يريد ؽره،ؾِام رآه ؾرد افثقب افذي ـان : ؾَِت ويُِؿ

. «ظِٔف ثؿ أدخِف ؾٔف ؾِؿ يزل حمتوْف حتك ؿبض ويده ظِٔف

ظِّْل أفػ باب يٍتح ـؾ باب : ؾَٔؾ فًع ما ؿال؟ ؿال»: ويف فٍظ زيادة ظْد ابـ ظدي

. «أفػ باب

. ؾٖظرض ظْف بدل وضع رأشف: ويف فٍظ

ىم٤مل »:  واسمـ اجلقزي وىم٤مل() واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ

طمدث سم٠مطم٤مدي٨م : شمٗمرد سمف إؾمامقمٞمؾ قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: اًمدارىمٓمٜمل

يْمع احلدي٨م قمغم اًمث٘م٤مت، وهق : هق يمذاب، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: ُمقوققم٦م ومؽميمٜم٤مه، وىم٤مل  ٞمك

 واحلدي٨م رواه ()شىمٌض رؾمقل اهلل سملم ؾمحري وٟمحري: ُمؽموك، وذم اًمّمحٞمح قمـ قم٤مئِم٦م

رواه اًمدارىمٓمٜمل قمـ »:  وذيمره اًمِمقيم٤مين ذم اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م وىم٤مل()اسمـ طم٤ٌمن ذم اعمجروطملم

همري٥م شمٗمرد سمف ُمًٚمؿ سمـ : ُمقوقع، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: قمـ قم٤مئِم٦م ُمرومققم٤ًم، ىم٤مل اسمـ اجلقزي

وُمًٚمؿ روى ًمف اًمؽمُمذي : يمٞم٤ًمن إقمقر وشمٗمرد سمف إؾمامقمٞمؾ سمـ أسم٤من اًمقراق وىم٤مل ذم اًممًمئ

                                   

 (.3122 ):اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ح  ()

((  )2/856.) 

((  )42/393.) 

 (.734 ):ح( 176-2/175)اعمقوققم٤مت   ()

((  )2/14.) 
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واسمـ ُم٤مضمف وهق ُمؽموك وإؾمامقمٞمؾ ُمـ ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري وىمد رواه اسمـ قمدي ُمـ ـمريؼ أظمرى 

 ()شقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ُمرومققم٤مً 

ُمؽموك وىم٤مل : ىم٤مل اًمٗمالس واًمٜم٤ًمئل وهمػمه»: وُمًٚمؿ سمـ يمٞم٤ًمن ذيمره اًمذهٌل وم٘م٤مل: ىمٚم٧م

ًمٞمس سمث٘م٦م زقمٛمقا أٟمف اظمتٚمط : يتٙمٚمٛمقن ومٞمف، وىم٤مل  ٞمك: ٓ يٙمت٥م طمديثف، وىم٤مل اًمٌخ٤مري: أمحد

 ()ش- وأؿم٤مر اًمذهٌل هلذا احلدي٨م–

ًمٕمؾ اًمٌالء ومٞمف ُمـ اسمـ هلٞمٕم٦م وم٢مٟمف : ىم٤مل اسمـ قمدي»: وذيمره اًمذهٌل شمرمج٦م اسمـ هلٞمٕم٦م وىم٤مل

هذا طمدي٨م ٓ يّمح اسمـ هلٞمٕم٦م »:  ورواه اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ وىم٤مل()شيم٤من ُمٗمرـم٤ًم ذم اًمتِمٞمع 

 ()شذاه٥م احلدي٨م

صمؿ أورده اًمذهٌل أيْم٤ًم ذم شمرمج٦م طمل ()وذم ؾمٜمده اسمـ هلٞمٕم٦م وهق وٕمٞمػ وُمدًمس: ىمٚم٧م

–وٓسمـ هلٞمٕم٦م سمْمٕم٦م قمنم طمديث٤ًم قم٤مُمتٝم٤م ُمٜم٤ميمػم ُمٜمٝم٤م : ىم٤مل اسمـ قمدي: سمـ قمٌد اهلل اعمٍمي وىم٤مل

 ()-ومذيمر هذا احلدي٨م

إن اهلل تًاػ ظٓد إيل ظٓدًا يف »: ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل :  ؿال()ظـ أيب برزة: احلديث افتاشع

                                   

 (.377ص   )()

 (.4/106)اٟمٔمر ُمٞمزان آقمتدال  ()

 (.2/482 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()

 (.347 ):ح( 1/221)اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م   ()

 (.3587)اًمت٘مري٥م   ()

 (.1/624)اٟمٔمر ُمٞمزان آقمتدال   ()

ُم٤مت ؾمٜم٦م ، وهمزا ؾمٌع همزوات، أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح، صح٤ميب ُمِمٝمقر، أسمقسمرزة إؾمٚمٛمل، ٟمْمٚم٦م سمـ قمٌٞمد ( )

(. 6/341)وااص٤مسم٦م ، (4/1495)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ65



 

 

272 

إن ظًِٔا راية اهلدى، وإمام : شًّت، ؾَال: اشّع، ؾَِت: يارب بْٔف يل، ؾَال: ظع ؾَِت

أوفٔائل، وٕقر مـ أضاظْل، وهق افُِّة افتل أفزمتٓا ادتَغ، مـ أحبف أحبْل، ومـ أبٌوف 

يا رشقل اهلل إٔا ظبد اهلل، ويف ؿبوتف ؾ٘ن : أبٌوْل، ؾبؼه بذفؽ، ؾجاء ظع ؾبؼتف، ؾَال

افِٓؿ أجؾ ؿِبف واجًؾ : ؿِت: يًذبْل ؾبذٕبل، وإن يتؿ يل افذي بؼين بف ؾاهلل أوػ يب، ؿال

ؿد ؾًِت بف ذفؽ، ثؿ إٕف رؾع إيل إٔف شٔخهف مـ افبالء بقء مل خيص : ربًٔف اإليامن، ؾَال اهلل

إن هذا رء ؿد شبؼ، إٔف مبتذ : يا رب أخل وصاحبل ؾَال: بف أحدًا مـ أصحايب، ؾَِت

. «ومبتذ بف

هذا طمدي٨م ٓ يّمح »:  واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ وىم٤مل()أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء

: ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل»: ، وذم ؾمٜمده قمكم سمـ اًمناج اعمٍمي ىم٤مل اًمذهٌل()شوأيمثر رواشمف جم٤مهٞمؾ 

ىم٤مل اسمـ » :، ويمذا ومٞمف ٓهز سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل اًمذهٌل()شيم٤من  ٗمظ احلدي٨م ويم٤من ينمب ويًٙمر

هذا : وىم٤مل- ومذيمر ًمف هذا احلدي٨م–سمٖمدادي جمٝمقل  دث قمـ اًمث٘م٤مت سم٤معمٜم٤ميمػم : اسمـ قمدي

، ()شإي واهلل ُمـ أسمرد اعمقوققم٤مت وقمكم ومٚمٕمـ اهلل ُمـ ٓ  ٌف : سم٤مـمؾ، ىم٤مًمف اسمـ قمدي، ىمٚم٧م

 وومٞمف زي٤مدات وذم ؾمٜمده قم٤ٌمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٤ٌمد اجلٕمٗمل ذيمره ()وىمد رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ سمًٜمد آظمر

، ويمذا ومٞمف ()شومٝمذا سم٤مـمؾ واًمًٜمد إًمٞمف فمٚمامت»: ًمف اًمذهٌل هذا احلدي٨م ذم شمرمجتف صمؿ ىم٤مل

                                   

((  )1/66.) 

 (.381 ):ح( 1/239(  ))

 (.3/131)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.4/356 )اعمّمدر ٟمٗمًف(  )

((  )1/66.) 

 (.2/366)ُمٞمزان آقمتدال   ()
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 واسمـ ()ورواه اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخش واه » ()ص٤مًمح سمـ أيب إؾمقد ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

وهذا هبذا »:  واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ وىم٤مل()شهذا اخلؼم ُمرؾمؾ»: قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ وىم٤مل

 ()شااؾمٜم٤مد سم٤مـمؾ وهق ُمٜمٙمر ااؾمٜم٤مد ُمٜمٙمر اعمتـ

« يا ظع ضقبك دـ صدؿؽ»: حديث: احلديث افًاذ

:  وًمٗمٔمف يمام أورده احلكمهذا احلدي٨م ُمـ إدًم٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اعمخ٤مًمٗمقن قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

ي٤م قمكم إن اهلل شمٕم٤ممم زيٜمؽ سمزيٜم٦م مل يزيـ : ي٘مقلط ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : قمـ قمامر سمـ ي٤مه ىم٤مل»

اًمٕم٤ٌمد سمزيٜم٦م أطم٥م إًمٞمف ُمٜمٝم٤م زهدك ذم اًمدٟمٞم٤م وسمٖمْمٝم٤م إًمٞمؽ وطم٥ٌم إًمٞمؽ اًمٗم٘مراء ومروٞم٧م هبؿ 

أشم٤ٌمقم٤ًم وروقا سمؽ إُم٤مُم٤ًم ي٤م قمكم ـمقسمك عمـ أطمٌؽ وصدق قمٚمٞمؽ واًمقيؾ عمـ أسمٖمْمؽ ويمذب 

قمٚمٞمؽ، أُم٤م ُمـ أطمٌؽ وصدق قمٚمٞمؽ وم٢مظمقاٟمؽ ذم ديٜمؽ وذيم٤مؤك ذم ضمٜمتؽ وأُم٤م ُمـ أسمٖمْمؽ 

. ()شويمذب قمٚمٞمؽ ومح٘مٞمؼ قمغم اهلل أن ي٘مٞمٛمف يقم اًم٘مٞم٤مم ُم٘م٤مم اًمٙم٤مذسملم

وُمـ »:  طمٞم٨م ىم٤مليمام أورده اسمـ ـم٤موس ذم يمت٤مسمف اًمٓمرائػ ُمًتدًٓ سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

ي٤م قمكم ـمقسمك عمـ أطمٌؽ : ي٘مقل ًمٕمكمط ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ قمامر سمـ ي٤مه أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل 

. ()شوصدق ومٞمؽ وويؾ عمـ أسمٖمْمؽ ويمذب ومٞمؽ

شًّت : ظامر بـ يارس ؿالوىمد ضم٤مء قمـ ط هذا احلدي٨م مل يّمح قمـ رؾمقل اهلل : اًمرد

                                   

((  )2/288.) 

((  )14/98.) 

((  )42/33.) 

((  )7/2600.) 

 ( 245)هن٩م احلؼ   ()

 (.69)اًمٓمرائػ ذم ُمٕمروم٦م ُمذاه٥م اًمٓمقائػ ص  ()
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يا ظع ضقبك دـ أحبؽ وصدق ؾٔؽ وويؾ دـ أبٌوؽ وـذب »: يَقل فًعملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل 

.  « ؾٔؽ

سمؾ »: وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل ىم٤مئالً ش صحٞمح ااؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه »: رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، وىم٤مل

ورواه  () ورواه أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده()ورواه أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م. ()شؾمٕمٞمد وقمكم ُمؽمويم٤من

قمكم سمـ احلزور قمٜمده قمج٤مئ٥م، وىم٤مل : ٓ يّمح ىم٤مل اًمٌخ٤مري»: اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ، وىم٤مل

ورواه اًمٓمؼماين () ورواه اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ()شوٕمٞمػ: ذاه٥م، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: اًمًٕمدي

 واًمذهٌل ذم () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ() وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م()اًمٓمؼماين ذم إوؾمط

ومٞمف ٟمٔمر، وىم٤مل : ىم٤مل اًمٌخ٤مري»:  ويمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ احلزور، ىم٤مل ذم اعمٞمزان().اعمٞمزان

ُمؽموك، : ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ٓ  ؾ ٕطمد أن يروي قمٜمف، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ:  ٞمك

هق ُمـ ُمتِمٞمٕم٦م اًمٙمقوم٦م واًمْمٕمػ قمغم طمديثف : وٕمٞمػ، وىم٤مل اسمـ قمدي: وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

ُمؽموك، وىم٤مل اسمـ : ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل:  وومٞمف ؾمٕمٞمد هق سمـ حمٛمد اًمقراق، ىم٤مل ذم اعمٞمزان()شسملم

                                   

((  )3/135.) 

 1162: ح  ()

 (.1602): ح(  )

 (.1/244)اًمٕمٚمؾ : اٟمٔمر  ()

((  )9/72.) 

 (.2246)اعمٕمجؿ إوؾمط طمدي٨م رىمؿ   ()

((  )1/71.) 

((  )42/281.) 

((  )3/118.) 

 (.3/118)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()
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ًمٞمس : وٕمٞمػ، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: يتٌلم اًمْمٕمػ قمغم رواي٤مشمف، وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد وهمػمه: قمدي

. () وًمذا أقمٚمف اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد سم٠من قمكم سمـ احلزور ُمؽموك ؿمديد اًمتِمٞمع()سمث٘م٦م

 واسمـ إصمػم ذم أؾمد ()رواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ: وضم٤مء أيْم٤ًم ُمـ طمدي٨م قمكم 

 أيْم٤ًم ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ احلزور وىمد شم٘مدم، وومٞمف أيْم٤ًم  ٞمك سمـ ه٤مؿمؿ اًمًٛم٤ًمر وهق ()اًمٖم٤مسم٦م

. ()يمذاب يْمع احلدي٨م

وىمد روي ذم هذا اعمٕمٜمك أطم٤مدي٨م »: وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤محلدي٨م سم٤مـمؾ ُمقوقع يمذب، ىم٤مل اسمـ يمثػم

 ()شيمثػمة ُمقوققم٦م ٓ أصؾ هل٤م

.  حديث دؾع افراية فًع يف خٔزـ 11

 طمدي٨م دومع اًمراي٦م  قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م راومْم٦م هب٤م التُمـ إدًم٦م اًمتل اؾمتدل

: وم٘م٤مل وهق يند أدًمتف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم ش هن٩م احلؼ»ًمٕمكم يقم ظمٞمؼم،  وىمد أورده احلكم ذم يمت٤مسمف 

ذم ُمًٜمد أمحد ُمـ قمدة ـمرق وصحٞمحل ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري ُمـ ـمرق ُمتٕمددة وذم : اًمٕم٤مذ»

طم٤مسٟم٤م ظمٞمؼم، : ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل: اجلٛمع سملم اًمّمح٤مح اًمًت٦م أيْم٤ًم قمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة ىم٤مل

وأظمذ اًمٚمقاء أسمق سمٙمر، وم٤مٟمٍمف ومل يٗمتح ًمف، صمؿ أظمذه قمٛمر ُمـ اًمٖمد ومرضمع، ومل يٗمتح ًمف، 

إين داومع اًمراي٦م همدًا إمم رضمؾ  ٥م اهلل ط وأص٤مب اًمٜم٤مس يقُمئذ ؿمدة وضمٝمد، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

                                   

 (.2/156  )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر ()

((  )9/132.) 

((  )42/93 - 294.) 

((  )3/598.) 

 (.4/412)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.7/356)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م   ()
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ورؾمقًمف، و ٌف اهلل ورؾمقًمف، يمرار همػم ومرار، ٓ يرضمع طمتك يٗمتح اهلل ًمف، وم٤ٌمت اًمٜم٤مس يتداوًمقن 

: يمٚمٝمؿ يرضمق أن يٕمٓم٤مه٤م، وم٘م٤ملط ًمٞمٚمتٝمؿ، أهيؿ يٕمٓم٤مه٤م، ومٚمام أصٌح اًمٜم٤مس همدوا إمم رؾمقل اهلل 

ذم ط إٟمف أرُمد اًمٕملم، وم٠مرؾمؾ إًمٞمف وم٠مشمك، ومٌّمؼ رؾمقل اهلل : أيـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟ وم٘م٤مًمقا

 ()ش.قمٞمٜمٞمف، ودقم٤م ًمف، ومؼمئ، وم٠مقمٓم٤مه اًمراي٦م وُم٣م قمكم ومٚمؿ يرضمع طمتك ومتح اهلل قمغم يديف

إن هذا احلدي٨م ُمٜم٘مّم٦م »: ويٕمٚمؼ حمٛمد اعمٔمٗمر قمغم هذا احلدي٨م سمٕمد إيراده ًمف، ومٞم٘مقل

ًمٚمِمٞمخلم يمام هق يمامل وومْمٞمٚم٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم قمكم: ٕٟمف ُمدطمف هبذا اعمدح سمٕمد اٟمٍماومٝمام سم٤مًمٚمقاء 

سيح سم٤مًمتٕمريض ومٞمٝمام وأهنام ًمٞم٤ًم قمغم ذًمؽ اًمقصػ، ومٝمام ٓ  ٤ٌمن اهلل ورؾمقًمف وٓ  ٌٝمام اهلل 

ورؾمقًمف، وأل٤م ومراران همػم يمراريـ يمام ٓ خيٗمك قمغم ُمـ حلظ اًمٜمٔم٤مئر، وم٢من ُمـ أرؾمؾ رؾمقًٓ 

 أطمٌف و ٌٜمل دل قمغم أن ةٕسمٕمثـ رؾمقًٓ طم٤مزُم٤ًم ي٘ميض اعمٝمؿ: سمٛمٝمٛم٦م ًمف ومل ي٘مض اعمٝمٛم٦م وم٘م٤مل

عمـ يدومع إًمٞمف اًمٚمقاء سم٠مٟمف  ٥م ط اًمرؾمقل إول ًمٞمس قمغم هذا اًمقصػ، قمغم أن وصػ اًمٜمٌل 

اهلل ورؾمقًمف و ٤ٌمٟمف همػم ُمرشمٌط ذم اعم٘م٤مم إٓ ُمـ طمٞم٨م سمٞم٤من أن ُمـ  ٥م اهلل ورؾمقًمف ٓ سمد ُمـ أن 

يٌذل ٟمٗمًف ذم ؾمٌٞمٚمٝمام وٓ جيٌـ قمٜمد اجلٝم٤مد، وإن ُمـ  ٌف اهلل ورؾمقًمف ٓ يٕمّمٞمٝمام سم٤مًمٗمرار ُمـ 

اًمزطمػ اًمذي هق ُمـ أيمؼم اًمذٟمقب وأؾمقأ اعمٕم٤ميص، ومٞمٜمٌٖمل أن ٓ يٙمقن اًمرضمالن هبذا اًمقصػ 

اجلٛمٞمؾ، وطمٞمٜمئذ وم٢مذا اظمتص قمكم قمٚمٞمف اًمًالم دوهنام سمحٌف هلل ورؾمقًمف وطمٌٝمام ًمف شمٕملم ًمإلُم٤مُم٦م 

. ()شإذ يمٞمػ يٙمقن إُم٤مم إُم٦م وزقمٞمؿ اًمديـ ُمـ ٓ  ٥م اهلل ورؾمقًمف، وٓ  ٤ٌمٟمف ومرارًا ضم٤ٌمٟم٤مً 

: ردـــال

طمدي٨م اًمراي٦م وإقمٓم٤مئٝم٤م ًمٕمكم يقم ظمٞمؼم ُمـ إطم٤مدي٨م اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م 

ألظىغ افراية ؽدًا رجاًل يٍتح اهلل »: ؿال يقم خٔزملسو هيلع هللا ىلص  أن رشقل اهلل  شٓؾ بـ شًد ومٕمـ 

                                   

 (.216)هن٩م احلؼ   ()

 (.2/255)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()
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ؾبات افْاس يدوـقن فِٔتٓؿ أهيؿ يًىاها، : ؿال« ظع يديف حيب اهلل ورشقفف وحيبف اهلل ورشقفف

أيـ ظع بـ أيب »: ـِٓؿ يرجق أن يًىاها ؾَالملسو هيلع هللا ىلص ؾِام أصبح افْاس ؽدوا ظذ رشقل اهلل 

ؾٖتك بف ؾبهؼ رشقل اهلل « ؾٖرشِقا إفٔف»: هق يا رشقل اهلل ينتُل ظْٔٔف، ؿال: ، ؾَٔؾ«ضافب

يا رشقل اهلل : يف ظْٔٔف ودظا فف ؾزأ حتك ـٖن مل يُـ بف وجع ؾٖظىاه افراية ؾَال ظعملسو هيلع هللا ىلص 

إٍذ ظذ رشِؽ حتك تْزل بساحتٓؿ ثؿ ادظٓؿ إػ اإلشالم »: أؿاتِٓؿ حتك يُقٕقا مثِْا، ؾَال

وأخزهؿ بام جيب ظِٔٓؿ مـ حؼ اهلل ؾٔف ؾقاهلل ألن هيدي اهلل بؽ رجاًل واحدًا خر فؽ مـ محر 

 (). وُمًٚمؿ()أظمرضمف اًمٌخ٤مري .«افًْؿ

: وضم٤مء احلدي٨م سم٠مًمٗم٤مظ ُمٜمٙمرة ومٞمٝم٤م ىمّم٦م ٓهنزام أيب سمٙمر وقمٛمر، واًمْم٤مسمط ومٞمٝم٤م ىمقل اًمٕم٘مٞمكم

:  وُمـ شمٚمؽ اًمرواي٤مت().شوأُم٤م ىمّم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر ومٚمٞم٧ًم سمٛمحٗمقفم٦م »

سمٕم٨م رؾمقل اهلل أسم٤م سمٙمر سمرايتف إمم سمٕمض طمّمقن ظمٞمؼم وم٘م٤مشمؾ ومرضمع ومل :  ىم٤ملقمـ ؾمٚمٛم٦م 

. احلدي٨م....يؽ ومتح وىمد ضمٝمد صمؿ سمٕم٨م قمٛمر وم٘م٤مشمؾ صمؿ رضمع ومل يؽ ومتح

 () واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ() واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم()رواه اسمـ إؾمح٤مق ذم اًمًػمة

 وهق طمدي٨م ُمٜمٙمر، ومٞمف سمريدة ()ذم شمرمج٦م سمريدة سمـ ؾمٗمٞم٤من إؾمٚمٛمل، واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة

سمٚمٞم٦َّم، : ُمؽموك، وىم٤مل أمحد: ومٞمف ٟمٔمر، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: سمـ ؾمٗمٞم٤من إؾمٚمٛمل، ىم٤مل ومٞمف اًمٌخ٤مري

                                   

 (.4210: )ح  ()

 (.2406: )ح  ()

 (.2/243)اًمْمٕمٗم٤مء   ()

((  )2/334.) 

 (.6303 ):ح(  )

((  )2/494.) 

((  )4/209.) 
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 وأسمقه ؾمٗمٞم٤من سمـ ومروة ()رديء اعمذه٥م ضمداً : ُمٜمٙمر ضمدًا، وىم٤مل اًمًٕمدي: وىم٤مل اسمـ قمدي

 ()ؾمٙم٧م قمٚمٞمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح

أسم٤م سمٙمر إمم ظمٞمؼم ومٝمزم ومرضمع صمؿ سمٕم٨م ط سمٕم٨م رؾمقل اهلل : وُمٜمٝم٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمٚمٗمظ

. قمٛمر ومٝمزم ومرضمع جيٌـ أصح٤مسمف وجيٌٜمف أصح٤مسمف

قمٌداهلل سمـ طمٙمٞمؿ وأسمقه ُمـ اًمٖمالة ذم اًمرومض »: أظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم  ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم وىم٤مل

 وأظمرضمف اسمـ ()شوأل٤م وٕمٞمٗم٤من ذم احلدي٨م، وأُم٤م ىمّم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر ومٚمٞم٧ًم سمٛمحٗمقفم٦م 

 ().، وقمٌد اهلل سمـ طمٙمٞمؿ هذا ذاه٥م احلدي٨م ُمؽموك راوميض هم٤مل()قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

وومٞمف طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم وهق ُمؽموك ًمٞمس »:  وقمزاه اهلٞمثٛمل  ًمٚمٓمؼماين، وىم٤مل()ورواه اًمٌزار 

. ()شًمٞمس سمٌمء

 () واًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص() وذم اًمٗمْم٤مئؾ()وُمٜمٝم٤م قمـ سمريدة رواه ااُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد

سمـ او ذم ؾمٜمده طمًلم () واسمـ إصمػم ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م() واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()اخلّم٤مئص

                                   

 .(1/242) ،  واجلرح واًمتٕمديؾ(1/141) ، واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم(667) ، واًمت٘مري٥م(1/99)اًمٙم٤مؿمػ : اٟمٔمر( )

((  )4/219.) 

((  )2/243.) 

((  )42/97.) 

 (.2/411)، وُمٞمزان آقمتدال (2/2/41)اجلرح : اٟمٔمر  ()

 (.2545 ):ح(  )

 (.9/124)جمٛمع اًمزوائد   ()

 (.23043): ح(  )

 (.1009 ):ح(  )

 (.15 ):ح(  )
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وروى .. اؾمتٜمٙمر أمحد سمٕمض طمديثف وطمرك رأؾمف يم٠مٟمف مل يروف»: سمـ واىمد اعمروزي ىم٤مل اًمذهٌلا

 ()شهذا ُمٜمٙمر: ًمف اًمذهٌل طمديث٤ًم وم٘م٤مل

.  وضم٤مء سمٚمٗمظ آظمر أن اًمٜمٌل أقمٓمك اًمٚمقاء ًمٕمٛمر وم٤مٟمٙمِمػ قمٛمر وأصح٤مسمف

 واًمٌزار ذم () واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م() وذم اًمٗمْم٤مئؾ()رواه أمحد ذم اعمًٜمد

 واسمـ () واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ() واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك()واًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص()ؾمٜمدهم

، ويمذا قمقف سمـ أيب () وذم ؾمٜمده ُمٞمٛمقن أيب قمٌد اهلل وهق وٕمٞمػ()قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

 ()ش صم٘م٦م رُمل سم٤مًم٘مدر واًمتِمٞمع»: مجٞمٚم٦م ىم٤مل اسمـ طمجر

اًمراي٦م ًمٕمكم أُم٤م ُم٤م ورد ُمـ ط وقمغم هذا وم٢من ُم٤م صح ذم هذا احلدي٨م هق إقمٓم٤مء اًمرؾمقل 

                                   

((  )42/89.) 

((  )3/595.) 

 (.1/549)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.23081): ح(  )

 (.1034 ):ح(  )

 (.1379 ):ح(  )

 (.770 ):ح(  )

 (.16 ):ح(  )

((  )3/37.) 

((  )4/209.) 

((  )42/93.) 

 (.7100)اًمت٘مري٥م   ()

 (.5250)اعمّمدر ٟمٗمًف   ()
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ىمّم٦م اهنزام أيب سمٙمر وقمٛمر ىمٌؾ ذًمؽ ومٚمؿ شمّمح، ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم 

 اًم٘مقل وهذا اًمٜمص يمام شمرى ًمٞمس ومٞمف ذيمر ٕيب سمٙمر وٓ ًمٕمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام، وٓ صم٧ٌم»: احلدي٨م

سم٠من اًمراي٦م يم٤مٟم٧م ُمع واطمد ُمٜمٝمام، يمام مل شمرد أي إؿم٤مرة إمم اهنزاُمٝمام، سمؾ هذا ُمـ إيم٤مذي٥م، وهلذا 

 ()ش يمام ذم سمٕمض اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م ومام أطم٧ٌٌم ااُم٤مرة إٓ يقُمئذىم٤مل قمٛمر 

 إُم٤مُمتف  هذه اًمّمٗم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م وًمٙمـ ذًمؽ ٓ يًتٚمزمواحلدي٨م يث٧ٌم ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ٓ ُمالزُم٦م يلم يمقٟمف حم٤ًٌم هلل ورؾمقًمف وحمٌقسم٤ًم هلام »: وم٢مصم٤ٌمهت٤م ًمف ٓ يٜمٗمٞمٝم٤م قمـ همػمه، ي٘مقل إًمقد

وسملم يمقٟمف إُم٤مُم٤ًم سمال ومّمؾ أصاًل، قمغم أٟمف ٓ يٚمزم ُمـ إصم٤ٌمهتام ًمف ٟمٗمٞمٝمام قمـ همػمه، يمٞمػ وىمد ىم٤مل 

ے   ے  ۓ  ژ:  وىم٤مل ذم طمؼ أهؾ سمدر ژہ    ہ  ژ اهلل شمٕم٤ممم ذم طمؼ أيب سمٙمر وروم٘م٤مئف

 وٓ ؿمؽ أن ُمـ  ٌف اهلل  ٌف  ژۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶              ﮷    ﮸  

چ  ڇ  ژ : رؾمقًمف، وُمـ  ٥م اهلل ُمـ اعم١مُمٜملم  ٥م رؾمقًمف، وىم٤مل ذم ؿم٠من أهؾ ُمًجد ىم٤ٌمء

 ()شيا مًاذ إين أحبؽ»: عمٕم٤مذط  وىم٤مل اًمٜمٌل ژڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

 ()شأبقها»: وُمـ اًمرضم٤مل؟ ىم٤مل: ، ىمٞمؾشظائنة»: ُمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمؽ؟ ىم٤مل: وعم٤م ؾمئؾ

وإٟمام ٟمص قمغم اعمحٌٞم٦م واعمحٌقسمٞم٦م ذم طمؼ إُمػم ُمع وضمقدأل٤م ذم همػمه ًمٜمٙمت٦م دىمٞم٘م٦م حتّمؾ 

وهل أٟمف ًمق ذيمر جمرد اًمٗمتح ًمرسمام شمقهؿ أن ذًمؽ همػم ش يٗمتح اهلل قمغم يديف»: ُمـ وٛمـ ىمقًمف

 وم٠مزال ذًمؽ اًمتقهؿ سم٢مصم٤ٌمت ()شأن اهلل يٗيد هذا افديـ بافرجؾ افٍاجر»ُمقضم٥م ًمٗمْمٞمٚمتف عم٤م ورد 

وُم٤م ذيمر ش يٗمتح اهلل قمغم يديف»سم٢مصم٤ٌمت ه٤مشملم اًمّمٗمتلم ًمف، ومّم٤مر اعم٘مّمقد ُمٜمف ختّمٞمص ُمْمٛمقن 

                                   

 (.7/366)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ()

 (.1303) :ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل حو ،(22172): أمحد ح  ()

 (.2384: )، وُمًٚمؿ ح(3462:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.2897:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()



 

 

281 

 ().ُمـ اًمّمٗم٤مت ازاًم٦م ذًمؽ اًمتقهؿ

وىمد صح٧م اًمٜمّمقص واامج٤مع قمغم »: ًم٦م قمٔمٞمٛم٦م، ي٘مقل اسمـ طمزميومٛمح٦ٌم اهلل ورؾمقًمف ومض

ألظىغ افراية ؽدًا رجاًل »أن حم٦ٌم رؾمقل اهلل عمـ أطم٥م ومْمٞمٚم٦م وذًمؽ يم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ًمٕمكم 

وطمده، يمام سمٞمٜم٤م ذم إدًم٦م   وهذه اًمّمٗم٦م مل خيتص هب٤م قمكم()شحيب اهلل ورشقفف وحيبف اهلل ورشقفف

 .اًم٤ًمسم٘م٦م، سمؾ ؿم٤مريمف همػمه ومٞمٝم٤م وقمغم هذا سمٓمؾ آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

. أحاديث افقصٔةـ 12

، وىمد أورد ط هبذه إطم٤مدي٨م قمغم أن قمٚمٞم٤ًم هق ااُم٤مم سمٕمد رؾمقل اهلل راومْم٦مؾمتدل الت

قمـ ؾمٚمامن، ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل، ُمـ »: احلكم هذه إطم٤مدي٨م ُمًتدًٓ هب٤م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم، وم٘م٤مل

وم٢من وصٞمل، : يقؿمع سمـ ٟمقن، ىم٤مل: ي٤م ؾمٚمامن ُمـ يم٤من ويص أظمل ُمقؾمك؟ ىم٤مل: وصٞمؽ؟ ىم٤مل

ث آظمر وهق ي يمام اؾمتِمٝمد سمحد()شووارصمل، ي٘ميض ديٜمل، ويٜمجز ُمققمدي قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ش ًمٙمؾ ٟمٌل ويص ووارث وإن وصٞمل ووارصمل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مط »ىمقل رؾمقل اهلل 

:  وجف االشتدالل

أوص : اًمقصٞم٦م اًمٕمٝمد ي٘م٤مل»:  احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم ومٞم٘مقلةيٌلم حمٛمد اعمٔمٗمر وضمف دٓل

إمم ومالن سمٛمٕمٜمك قمٝمد إًمٞمف وم٢من أـمٚمؼ ُمتٕمٚمؼ اًمقصٞم٦م طمٙمؿ سمِمٛمقًمف جلٛمٞمع ُم٤م يّمٚمح شمٕمٚم٘مٝم٤م سمف، 

أوص إًمٞمف سم٠ميت٤مُمف أو صمٚم٨م ُم٤مًمف أو ٟمحقأل٤م اظمتص سمف، وُمـ اًمقاوح أن : وإن ىمٞمد يمام ًمق ىمٞمؾ

اًمرواي٦م ُمـ ىمٌٞمؾ إول، ومتِمٛمؾ اًمقصٞم٦م سم٤مخلالوم٦م سمؾ هل أفمٝمر ُم٤م شمِمٛمٚمف وشمٜمٍمف إًمٞمف، سمؾ 

ُمٕمٜمك ويص اًمٜمٌل ظمٚمٞمٗمتف واعمراد سم٤مًمقارث إُم٤م وارث اعمٜمزًم٦م وهق اعمٓمٚمقب أو وارث اًمٕمٚمؿ وهق 

                                   

 (.170)خمتٍم اًمتحٗم٦م   ()

 (.4/124)اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ ٓسمـ طمزم   ()

(. 214)هن٩م احلؼ   ()
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 ()شيًتدقمل ظمالومتف: ٕن قمٚمؿ إٟمٌٞم٤مء ُمػماث عمـ هق أطمؼ سم٤مٓشم٤ٌمع واًمري٤مؾم٦م

: ردـــال

.  سم٠مطم٤مدي٨م اًمقصٞم٦م اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ ًمٕمدم صح٦م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ذًمؽاًمراومْم٦مإن اؾمتِمٝم٤مد 

ؿال أبق شًٔد ظـ وؿال إٔس : ظـ إٔس بـ مافؽ وأيب شًٔد اخلدري ؿاال :احلديث األول

مـ »: مـ وصٔؽ؟ ؿال: مـ وصٔف؟ ؾَال فف شِامنملسو هيلع هللا ىلص شؾ رشقل اهلل : ؿِت فسِامن افٍارد

ؾ٘ن وصٔل ووارثل يَيض ديْل ويْجز وظدي »: يقصع بـ ٕقن، ؿال: ؿال« ويص مقشك؟

. «وخر مـ أخِػ بًدي ظّع بـ أيب ضافب

وخر مـ »ويف فٍية «هذا وصٔل ومقضع رسي وخر مـ أترك بًدي»: ويف فٍظ زيادة

« أخِػ بًدي ظع

وهذا احلدي٨م ًمف أرسمع »:  واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وىم٤مل()رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م

ٓ  ؾ ذيمره ذم اًمٙمت٥م إٓ : ـمرق وٓ يّمح، ذم اًمٓمريؼ إول إؾمامقمٞمؾ سمـ زي٤مد، ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

أيمثر رواة : ُمؽموك، وىم٤مل قمٌد اًمٖمٜمل سمـ ؾمٕمٞمد احل٤مومظ: قمغم ؾمٌٞمؾ اًم٘مدح ومٞمف، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

ُمٜمٙمر : هذا احلدي٨م جمٝمقًمقن، ووٕمٗم٤مء، وأُم٤م اًمث٤مين ومٗمٞمف ُمٓمر سمـ ُمٞمٛمقن، ىم٤مل اًمٌخ٤مري

ُمؽموك احلدي٨م، وومٞمف ضمٕمٗمر، وىمد شمٙمٚمٛمقا ومٞمف، وأُم٤م اًمٓمريؼ : احلدي٨م، وىم٤مل أسمق اًمٗمتح إزدي

يروي قمـ أٟمس ٟمًخ٦م ُمقوققم٦م ٓ  ؾ يمت٥م طمديثف : اًمث٤مًم٨م ومٗمٞمف ظم٤مًمد سمـ قمٌٞمد، ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

أطمد اًمرضمٚملم ووع احلدي٨م وأظمر هىمف ُمٜمف، وأُم٤م : إٓ قمغم ضمٝم٦م اًمتٕمج٥م، ىم٤مل اسمـ اجلقزي

وم٢من ىمٞمس سمـ ُمٞمٜم٤مء ُمـ يم٤ٌمر اًمِمٞمٕم٦م وٓ يت٤مسمع قمغم هذا احلدي٨م، إؾمامقمٞمؾ سمـ : اًمٓمريؼ اًمراسمع

                                   

 (.2/241)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()

 (.1/63)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء   ()



 

 

283 

  ()شزي٤مد، ىمد ذيمرٟم٤م اًم٘مدح ومٞمف

وم٠مُم٤م اًمٓمريؼ إول ومٗمٞمف همػم ُم٤م ذيمر إؾمامقمٞمؾ اًمًدي، وىمد رُمل سم٤مًمتِمٞمع يمام ذيمره : ىمٚم٧م

: قمـ أؿمٞم٤مخ ُمـ ىمقُمف، ىم٤مل: ، وومٞمف أيْم٤ًم اٟم٘مٓم٤مع سملم ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد طمٞم٨م ىم٤مل()احل٤مومظ

أشمٞمٜم٤م ؾمٚمامن ومٝمق ُمٜم٘مٓمع ٓ يٕمٚمؿ ُمـ ه١مٓء إؿمٞم٤مخ، وأُم٤م اًمٓمريؼ اًمث٤مين وم٘مد ذيمر اًمذهٌل 

ُمقوقع وهق اعمتٝمؿ سمف وم٢من قمٌٞمد اهلل سم٤مذام صم٘م٦م ؿمٞمٕمل »: احلدي٨م ذم شمرمج٦م ُمٓمر ذم اعمٞمزان وىم٤مل

 وأُم٤م اًمراسمع وم٘مٞمس سمـ ُمٞمٜم٤مء، ذيمر طمديثف اًمذهٌل ُمـ اعمٞمزان ()شوًمٙمٜمف أصمؿ سمرواي٦م هذا ااومؽ 

وومٞمف أيْم٤ًم همػمه إؾمامقمٞمؾ سمـ زي٤مد اعمذيمقر ذم احلدي٨م إول، ويمذا قمكم ()شهذا يمذب : وىم٤مل

صم٧ٌم : ًمٖمٚمقه شمرك اًمٌخ٤مري طمديثف  وىم٤مل أسمق داود»: سمـ ه٤مؿمؿ سمـ اًمؼميد، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

هم٤مل ذم اًمتِمٞمع : أسمقه هم٤مًمٞملم ذم ُمذهٌٝمام، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمنويم٤من هق : ؿمٞمٕمل، وىم٤مل اًمٌخ٤مري

وطمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد قمـ () ورواه اسمـ طم٤ٌمن ذم شمرمج٦م ُمٓمر()شروى اعمٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم 

هذا ظمؼم ُمٜمٙمر »: ؾمٚمامن، ذيمره اًمذهٌل ُمـ ُمٞمزان آقمتدال شمرمج٦م ٟم٤مصح سمـ قمٌد اهلل وىم٤مل

ُمؽموك، وىم٤مل : ُمٜمٙمر احلدي٨م وىم٤مل اًمٗمالس: وٟم٤مصح وٕمٗمف اًمٜم٤ًمئل وهمػمه، وىم٤مل اًمٌخ٤مري 

 ُمـ ـمريؼ ٟم٤مصح و ٞمك () ورواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم()شًمٞمس سمٌمء وُمرة ًمٞمس سمث٘م٦م: اسمـ ُمٕملم

                                   

 (.705-702 ):ح(  )

 (.467)اًمت٘مري٥م   ()

 (.4/127)ُمٞمزان آقمتدال  ()

 (.3/398 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()

 (.3/160 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()

 (.3/5)اعمجروطملم   ()

 (.4/240)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.6063 ):ح(  )
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رواه اًمٓمؼماين وذم »: و ٞمك سمـ يٕمغم إؾمٚمٛمل وىمد شم٘مدُم٤م، وذيمره اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع وىم٤مل

  ()شإؾمٜم٤مده ٟم٤مصح سمـ قمٌد اهلل وهق ُمؽموك

« ي ووارثليفُؾ ٕبل ويص وإن ظًِٔا وص»: ملسو هيلع هللا ىلصؿال افْبل : ظـ بريدة ؿال :احلديث افثاين

. «إن فُؾ ٕبل وصًٔا ووارثاً »: ويف فٍظ

 ذم شمرمج٦م ذيؽ اًمٜمخٕمل، () واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ()أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

 وأظمرضمف  اسمـ ().شوهق ُمٜمٙمر ُمـ اًم٘مقل»: وذيمره اًمذهٌل ذم شمرشمٞم٥م اعمقوققم٤مت وىم٤مل

هذا طمدي٨م ٓ يّمح، أُم٤م إول ومٗمٞمف حمٛمد سمـ »: اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت ُمـ ـمري٘ملم، وىم٤مل

يم٤من يروي قمـ اًمث٘م٤مت : محٞمد، وىمد يمذسمف أسمق زرقم٦م واسمـ وارة وذم اًمث٤مين اًمٗمري٤مٟم٤مين ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

  ()شرُمٞمٜم٤م طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ اًمٗمْمؾ: ُم٤م ًمٞمس ُمـ أطم٤مديثٝمؿ، وومٞمف ؾمٚمٛم٦م، ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل

رواه احل٤ميمؿ قمـ سمريدة ُمرومققم٤ًم وذم إؾمٜم٤مده »: وذيمره اًمِمقيم٤مين ذم اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م، وم٘م٤مل

 ()شهذا يمذب وٓ  تٛمٚمف ذيؽ»:  ىم٤مل اًمذهٌل()شوو٤مع

شهذا يمذب ُمقوقع سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م »: وذيمره ؿمٞمخ ااؾمالم ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م وىم٤مل () .

. ()ش

، ()ق إول همػم ُم٤م ذيمر ذيؽ اًمٜمخٕمل وهق وٕمٞمػ ًمًقء طمٗمٔمفيوأيْم٤ًم ذم اًمٓمر: ىمٚم٧م

                                   

((  )9/114.) 

((  )42/392.) 

((  )3/1330.) 

 (.328 ):ح( 112ص)شمرشمٞم٥م اعمقوققم٤مت   ()

 (.707، 706 ):ح( 1/149-150(  ))

 (.63 ):ح( 369ص   )()

 (.2/273)ُمٞمزان آقمتدال   ()

((  )3/6.) 
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: يمذسمف  ٞمك سمـ اًمييس وىم٤مل اسمـ ُمٕملم»: ، ويمذا قمكم سمـ جم٤مهد، ذيمره اًمذهٌل وىم٤مل()طمٗمٔمف

 ويمذا ومٞمف قمٜمٕمٜم٦م اسمـ إؾمح٤مق وهق ُمدًمس ()شومٞمف ٟمٔمر : يم٤من يْمع احلدي٨م، وىم٤مل اًمًٚمٞمامين

 ()شىمد ذيمر ُمْمٕمٗم٤ًم »:  وذيمره اًمذهٌل، وم٘م٤مل()ُم٘مٌقل: ويمذا أسمق رسمٞمٕم٦م ااي٤مدي ىم٤مل احل٤مومظ

ىم٤مل اسمـ »: وذم اًمث٤مين اًمٗمري٤مٟم٤مين واؾمٛمف أمحد سمـ قمٌد اهلل أسمق قمٌد اًمرمحـ ذيمره اًمذهٌل وم٘م٤مل

( )شًمٞمس سمث٘م٦م، وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ ُمِمٝمقر سم٤مًمقوع:  دث سم٤معمٜم٤ميمػم، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: قمدي

 حديث خاصػ افًْؾ ـ 13

ذم »:  هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وىمد اؾمتِمٝمد سمف احلكم وم٘م٤ملاًمراومْم٦مؾمتدل ت

إن ُمٜمٙمؿ ُمـ ي٘م٤مشمؾ قمغم شم٠مويؾ اًم٘مرآن، يمام ىم٤مشمٚم٧م : ىم٤ملط ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ أن رؾمقل اهلل 

: أٟم٤م هق ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل قمٛمر: أٟم٤م هق ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: قمغم شمٜمزيٚمف، وم٘م٤مل أسمق سمٙمر

وذم ش ذم احلجرة قمٜمد وم٤مـمٛم٦م ط ٓ، وًمٙمٜمف ظم٤مصػ اًمٜمٕمؾ، ويم٤من قمكم خيّمػ ٟمٕمؾ رؾمقل اهلل 

ًمتٜمتٝمـ ُمٕمنم ىمريش، أو ًمٞمٌٕمثـ اهلل قمٚمٞمٙمؿ »: طاجلٛمع سملم اًمّمح٤مح اًمًت٦م، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ٓ، : ي٤م رؾمقل اهلل، أسمق سمٙمر؟ ىم٤مل: رضماًل ُمٜمل اُمتحـ اهلل ىمٚمٌف ًمإليامن ييب أقمٜم٤مىمٙمؿ، ىمٞمؾ

 ()شٓ، وًمٙمـ ظم٤مصػ اًمٜمٕمؾ ذم احلجرة: قمٛمر؟ ىم٤مل: ىمٞمؾ

هٜم٤م طمديث٤من ويمؾ ُمٜمٝمام »:ويٕمٚمؼ حمٛمد طمًـ اعمٔمٗمر قمغم هذيـ احلديثلم سمٕمد إيرادأل٤م سم٘مقًمف

                                   

 (.2/270)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.152/ 3 )اعمّمدر ٟمٗمًف :اٟمٔمر  ()

 (.8092)اًمت٘مري٥م (  )

 (.4/524)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر ()

 (.1/108 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()

(. 220)هن٩م احلؼ   ()
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ومألن اعمراد سم٤مًم٘مت٤مل قمغم شم٠مويؾ اًم٘مرآن إُم٤م اًم٘مت٤مل قمغم وومؼ ُم٤م أدى : دال قمغم اعم٘مّمقد، أُم٤م إول

إًمٞمف اًم٘مرآن، سم٤مضمتٝم٤مد اعم٘م٤مشمؾ، أو ُم٤م أدى إًمٞمف ذم اًمقاىمع ًمٕمٚمؿ اعم٘م٤مشمؾ سمف، ومٞمٙمقن اعمِمٌف سمف قمغم 

قمغم طم٥ًم ُم٤م أٟمزل إًمٞمف، وإُم٤م أن يٙمقن اعمراد اًم٘مت٤مل قمغم ُم١مل ط اًمقضمٝملم هق ىمت٤مل اًمٜمٌل 

ًمإلىمرار سم٠مٟمف ُمٜمزل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وإفمٝمر أطمد ط اًم٘مرآن ًمٞمٕمٛمٚمقا سمف يمام ىم٤مشمؾ رؾمقل اهلل 

اًمقضمٝملم إظمػميـ ٕهنام أُمٙمـ ذم اًمتِمٌٞمف، وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًم٘مت٤مل قمغم أي اًمقضمقه اًمثالصم٦م ؿم٠من 

ذًمؽ قمـ اًمِمٞمخلم ط ظمٚمٞمٗم٦م اًمرؾمقل وزقمٞمؿ إُم٦م ومتث٧ٌم إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم، وعم٤م ٟمٗمك اًمٜمٌل 

ُمع صدور اًم٘مت٤مل ُمٜمٝمام قمٚمؿ أهنام ًمٞم٤ًم سم٢مُم٤مُملم، وًمٞم٧م ؿمٕمري إذا مل يٙمـ ىمت٤مهلام قمغم وومؼ اًم٘مرآن 

 ()شوٓ ٕضمؾ اًمٕمٛمؾ سمف ومٙمٞمػ وًمٞم٤م أُمر اًم٘مت٤مل وإُم٦م ويمٞمػ اختذهؿ اًمٜم٤مس أئٛم٦م

وأُم٤م احلدي٨م اًمث٤مين ومٝمق أيْم٤ًم دال قمغم اعمدقمك ٕن اًمٜمٌل »: ويٕمٚمؼ قمغم احلدي٨م اًمث٤مين سم٘مقًمف

وصػ اًمرضمؾ اًمذي يٌٕمثف اهلل شمٕم٤ممم سم٠مٟمف ىمد اُمتحـ اهلل ىمٚمٌف أي اسمتاله سم٠مٟمقاع اعمحـ ومقضمده ط 

ظم٤مًمص اايامن ٓ شم٠مظمذه ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ، وٓ يّم٤مٟمع أطمدًا ذم ديٜمف، وهذا يٗمٞمد سمٛمٗمٝمقُمف أن 

 ()شهمػم هذا اًمرضمؾ ًمٞمس يمذًمؽ، ٓ ؾمٞمام اًمِمٞمخلم ًمٚمتٍميح هبام

: ردـــال

ًٓ ، ُمـ قمدة وضمقه سمحدي٨م ظم٤مصػ اًمٜمٕمؾ اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ اًمراومْم٦مإن اؾمتِمٝم٤مد  أن : أو

.  وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ،هذا احلدي٨م مل يّمح

ملسو هيلع هللا ىلص ـْا جِقشًا يف ادسجد ؾخرج رشقل اهلل : ظـ أيب شًٔد اخلدري ؿال :احلديث األول

إن مُْؿ رجاًل يَاتؾ افْاس »: ؾجِس إفْٔا فُٖن ظذ رؤوشْا افىر ال يتُِؿ أحد مْا، ؾَال

، «ال»: إٔا هق يا رشقل اهلل؟ ؿال: ؾَام أبق بُر ؾَال« ظذ تٖويؾ افَرآن ـام ؿقتِتؿ ظذ تْزيِف

                                   

 (.2/278)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()

 (.2/279)اعمّمدر ٟمٗمًف   ()
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ؾخرج : ؿال« ال وفُْف خاصػ افًْؾ يف احلجرة»: إٔا هق يا رشقل اهلل؟ ؿال: ؾَام ظّر ؾَال

. يهِح مْٓاملسو هيلع هللا ىلص ظِْٔا ظع ومًف ًٕؾ رشقل اهلل 

إن مُْؿ مـ يَاتؾ ظذ تٖويؾ »: ؿالملسو هيلع هللا ىلص ويف فٍظ فِحاـؿ ظـ أيب شًٔد أن رشقل اهلل 

إٔا هق، : افَرآن ـام ؿاتِت ظذ تْزيِف، ؾاشتؼف هلا افَقم وؾٔٓؿ ابق بُر وظّر، ؿال أبق بُر

  «ال وفُـ خاصػ افًْؾ يًْل ظِٔاً »: إٔا هق، ؿال: ، ؿال ظّر«ال «: ؿال

 واًمٜم٤ًمئل () وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده() وأمحد ذم اعمًٜمد()أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف

 واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ذم شمرمج٦م  ٞمك سمـ قمٌد () واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م()ذم اخلّم٤مئص

) ورواه اًم٘مٓمٞمٕمل ذم زوائد ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م()اعمٚمؽ اخلزاقمل :  واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل(

 واسمـ () وواوم٘مف اًمذهٌل، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م()شصحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه»

 ووٕمػ احلدي٨م سم٢مؾمامقمٞمؾ سمـ رضم٤مء وٟم٘مؾ () واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ()قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

                                   

((  )12/64.) 

 (.11307): ح(  )

 (.1081 ):ح(  )

 (.165 ): ح(  )

((  )10/232.) 

((  )7/2666.) 

 (.1071 ):ح(  )

((  )3/122 - 123.) 

((  )1/67.) 

 .وُم٤م سمٕمده٤م (451، 42/342(  )

 (.386)رىمؿ  (1/242(  ))
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قمـ اًمدارىمٓمٜمل شمْمٕمٞمٗمف ًمف، وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل سم٠من اًمذي وٕمٗم٤مه هق إؾمامقمٞمؾ سمـ رضم٤مء احلّمٞمٜمل 

:  وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع()شومٝمذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد اًمًٜمد »: أُم٤م اًمزسمٞمدي ومٝمق صم٘م٦م  صمؿ ىم٤مل اًمذهٌل

 ورواه اخلٓمٞم٥م ذم ()شرواه أمحد ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م وهق صم٘م٦م»

 ().اًمت٤مريخ

أُم٤م روايت٤م أمحد ذم اعمًٜمد ومٛمـ ـمريؼ ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م وهق ؿمٞمٕمل يمام شم٘مدم وأُم٤م رواي٦م : ىمٚم٧م

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ومٛمـ ـمريؼ ذيؽ اًمٜمخٕمل، وىمد شم٘مدم أٟمف خيٓمئ يمثػمًا وىمد شمٖمػم ُمٜمذ وزم 

، وذم اًمٓمريؼ أظمر اسمـ أيب قمتٞم٦ٌم واؾمٛمف حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اعمّمٚمقب يمذاب ووو٤مع، ()اًم٘مْم٤مء

 وأُم٤م رواي٦م اًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م ()ىمٚمٌقا اؾمٛمف قمغم ُم٤مئ٦م اؾمؿ ًمٞمخٗمقه: ووو٤مع، ىم٤مل احل٤مومظ

ومٗمٞمٝم٤م إقمٛمش وهق وإن يم٤من صم٘م٦م إٓ أٟمف يدًمس وىمد رواه سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م، ويمذا رواي٦م اسمـ طم٤ٌمن ُمـ 

رواي٦م إقمٛمش سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م، ويمذا رواي٦م اًم٘مٓمٞمٕمل ذم زوائد اًمٗمْم٤مئؾ ًمإلُم٤مم أمحد، رواه٤م إقمٛمش 

. سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م، ورواي٦م احل٤ميمؿ يمرواي٦م أمحد ُمـ ـمريؼ ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، وىمد قمٚمٛم٧م طم٤مًمف

وقمغم هذا وم٤محلدي٨م ُمداره قمغم إؾمامقمٞمؾ سمـ رضم٤مء، وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م قمغم اًمتٜمزيؾ أٟمف همػم اًمذي 

وٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل واسمـ اجلقزي وم٘مد رواه قمٜمف ومٓمر وإقمٛمش ويمالأل٤م سمف قمٚم٦م وم٤مٕول ؿمٞمٕمل 

حمؽمق، وأظمر رواه سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م وٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف إٓ اًمتٍميح سم٤مًمًامع،ومٛمت٤مسمٕم٦م أطمدأل٤م ًممظمر همػم 

. جمدي٦م وُمـ هٜم٤م شمٕمٚمؿ أن شمّمحٞمح احل٤ميمؿ وُمقاوم٘م٦م اًمذهٌل واسمـ قمراق واهلٞمثٛمل همػم صحٞمح٦م

                                   

 (.370)شمٚمخٞمص اعمقوققم٤مت ص  ()

((  )9/134.) 

 (.8/433)شم٤مريخ سمٖمداد   ()

 (.2/270)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.5944)اًمت٘مري٥م   ()
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أهيا افْاس إين ؾرط فُؿ »: ظـ ظبد افرمحـ بـ ظقف أن رشقل اهلل ؿال: احلديث افثاين

وأوصُٔؿ بًسيت خرًا وإن مقظدـؿ احلقض وافذي ٍٕز بٔده فتَّٔـ افهالة وفتٗتـ افزـاة 

أو ألبًثـ إفُٔؿ رجاًل مْل أو ـٍْز ؾِٔرضبـ أظْاق مَاتِتٓؿ وفٔسبغ ذرارهيؿ، ؾرأى افْاس 

. «إٔف أبق بُر أو ظّر ؾٖخذ بٔد ظع ؾَال هذا

. «ال وفُـ خاصػ افًْؾ، وؿد ـان أظىك ظًِٔا ًٕاًل خيهٍٓا»: ويف فٍظ فِْسائل ؿال

وه٤مه اجلقزضم٤مين، »:  وذم ؾمٜمده ـمٚمح٦م سمـ ضمؼم، ىم٤مل اًمذهٌل()رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف

 ويمذا ومٞمف قمٜمٕمٜم٦م اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد اهلل سمـ ()شصم٘م٦م : ٓ رء، وىم٤مل ُمرة: همػم صم٘م٦م، وىم٤مل  ٞمك: وم٘م٤مل

 وضم٤مء ُمـ ـمريؼ آظمر رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ()طمٜمٓم٥م وهق يمثػم اًمتدًمٞمس واارؾم٤مل، ىم٤مًمف احل٤مومظ

، ورواه اًمٜم٤ًمئل ذم () وومٞمف ذيؽ اًمٜمخٕمل، وهق وٕمٞمػ ًمًقء طمٗمٔمف()ذم ُمّمٜمٗمف

 وذم ؾمٜمده قمٜمٕمٜم٦م أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل وإطمقص سمـ ضمقاب، ىم٤مل  ٞمك سمـ ()اخلّم٤مئص

. ()شًمٞمس سمذاك اًم٘مقي»: ُمٕملم

وم٤محلدي٨م مل يذيمر أن ، أن ُمتـ هذا احلدي٨م ًمٞمس ًمف قمالىم٦م ومٞمام اؾمتدًم٧م سمف اًمراومْم٦م: صم٤مٟمًٞم٤م

 سم٠من قمٚمٞم٤ًّم ؾمٞم٘م٤مشمؾ أٟم٤مؾم٤م يت٠موًمقن اًم٘مرآن يمام طسمؾ هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف إظم٤ٌمر ُمـ رؾمقل اهلل ، قمٚمٞم٤ًّم إُم٤مًُم٤م

.  أٟم٤مؾم٤م قمغم شمٜمزيؾ اًم٘مرآنطىم٤مشمؾ اًمٜمٌل 

                                   

 (.11/65)اعمّمٜمػ   ()

 (.2/338)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.6710)اًمت٘مري٥م   ()

((  )11/68). 

 (.2/270)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.89ص   )()

 (.1/167)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()
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« إن ظًِٔا أول افْاس إشالماً »:  ؿقهلؿـ14

 قمغم إُم٤مُم٦م قمكم ىمقهلؿ سم٠من قمٚمٞم٤ًم أول اًمٜم٤مس إؾمالُم٤ًم، ي٘مقل احلكم وهق يٕمدد اًمراومْم٦مُمـ أدًم٦م 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ : ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمؼمه٤من اًم٤ًمدس قمنم»: أدًم٦م إُم٤مُم٦م قمكم 

 ژۆ 
ؾم٤مسمؼ هذه إُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، :  روى أسمق ٟمٕمٞمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم هذه أي٦م()

واًم٤ًمسم٘مقن اًم٤ًمسم٘مقن : روى اًمٗم٘مٞمف اسمـ اعمٖم٤مززم اًمِم٤مومٕمل قمـ جم٤مهد، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف

ؾمٌؼ يقؿمع سمـ ٟمقن إمم ُمقؾمك، وؾمٌؼ ُمقؾمك إمم ه٤مرون، وؾمٌؼ ص٤مطم٥م ي٤مؾملم إمم : ىم٤مل

 ()شوهذه اًمٗمْمٞمٚم٦م مل شمث٧ٌم ًمٖمػمه، ومٞمٙمقن هق ااُم٤ممط قمٞمًك وؾمٌؼ قمكم إمم حمٛمد 

 ژڭ  ۇ ژ : وي٘مقل وهق يًتدل قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم
ش قمكم وؾمٚمامن »()

روى أمحد سمـ طمٜمٌؾ أٟمف أول ُمـ أؾمٚمؿ وأول ُمـ صغم ُمع »: وي٘مقل ذم ُمقوع آظمرش وؾمٚمامن

أُم٤م شمرولم أين زوضمتؽ أىمدم أُمتل إؾمالُم٤ًم : ىم٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦مط أن اًمٜمٌل : وذم ُمًٜمدهط اًمٜمٌل 

. ()شوأيمثرهؿ قمٚماًم، وأقمٔمٛمٝمؿ طمٚمامً 

إن قمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم ؾم٤مسمؼ هذه »: ويٌلم حمٛمد ُمٔمٗمر وضمف آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م ومٞم٘مقل

إن أيمثر إظم٤ٌمر »:  وي٘مقل ذم ُمقوع آظمر()شإُم٦م وصدي٘مٝم٤م ومٞمٙمقن أومْمٚمٝم٤م وأوٓه٤م سم٤ماُم٤مُم٦م

واحلؼ أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم وًمد .. إظم٤ٌمر سيح ذم ؾمٌؼ إؾمالُمف قمغم اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤مً 

يم٤مًمٜمٌل وم٢مهنام ُمٕمّمقُم٤من ـم٤مهران ُمـ ط ُمًٚماًم ُم٘مرًا سمِمٝم٤مدة أن اهلل إًمف وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل

                                   

 (.11-10)ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م   ()

 (.270)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م   ()

 (.200)هن٩م احلؼ   ()

 (.235)اعمّمدر ٟمٗمًف   ()

 (.2/179)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم   ()
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طملم وٓدهتام ومٙمٞمػ يتّمقر ومٞمٛمـ اظمت٤مره اهلل شمٕم٤ممم ُمـ مجٞمع سمريتف طمتك إٟمٌٞم٤مء أن ٓ يٙمقن 

قم٤معم٤ًم سم٤محلؼ طملم وٓدشمف، وىمد يم٤من قمٞمًك وأل٤م خمت٤مران قمٚمٞمف ُم١مُمٜم٤ًم قم٤معم٤ًم سم٠مٟمف رؾمقل اهلل ؾم٤مقم٦م ُم١مُمٜم٤ًم 

اًمقٓدة، وطمٞمٜمئذ ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يًٌؼ قمٚمٞم٤ًم ذم ااؾمالم همػمه ممـ ٟمِم٠م قمغم قم٤ٌمدة إوصم٤من، ويمٞمػ 

روى صمؿ ذيمر أن اًمٜم٤ًمئل  ()شأن يٙمقن ُمًٌقىم٤ًم وىمد اُمت٤مز قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمّمالة ىمٌٚمٝمؿ سمًٌع ؾمٜملميتّمقر 

. ()شىمٌؾ أن يٕمٌده أطمد ُمـ هذه إُم٦مط قمٌد اهلل ُمع رؾمقل اهلل »: ذم اخلّم٤مئص أن قمٚمٞم٤ًم ىم٤مل

: ردـــال

 أن قمٚمٞم٤ًم أىمدم اًمٜم٤مس إؾمالُم٤ًم وأن هذا مل يث٧ٌم ًمٖمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ىمقل همػم اًمراومْم٦مإن ىمقل 

. صحٞمح، وم٢من اًمٜم٤مس خمتٚمٗمقن ذم أول ُمـ أؾمٚمؿ

أول ُمـ أؾمٚمؿ أسمق سمٙمر : وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ»: ي٘مقل اًمؽمُمذي

أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ : أول ُمـ أؾمٚمؿ قمكم، وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: اًمّمديؼ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

 ()شاًمرضم٤مل أسمق سمٙمر، وأؾمٚمؿ قمكم وهق همالم اسمـ صمامن ؾمٜملم، وأول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤ًمء ظمدجي٦م

اضمتٛمع أصح٤مسمٜم٤م قمغم أن : ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد»: وىمد ؾم٤مق اسمـ ضمرير ظمالف اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ، صمؿ ىم٤مل

أسمق : أول أهؾ اًم٘مٌٚم٦م اؾمتج٤مب ًمرؾمقل اهلل ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد صمؿ اظمتٚمػ قمٜمدٟم٤م ذم صمالصم٦م ٟمٗمر

. ()شسمٙمر وقمكم وزيد سمـ طم٤مرصم٦م أهيؿ أؾمٚمؿ أول

واجلٛمع سملم إىمقال يمٚمٝم٤م أن ظمدجي٦م »: وي٘مقل اسمـ يمثػم سمٕمد ذيمره ًمٚمخالف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م

أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤ًمء وفم٤مهر اًمًٞم٤مىم٤مت وىمٌؾ اًمرضم٤مل أيْم٤ًم، وأول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اعمقازم زيد 

                                   

 (.2/330)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم   ()

 (.2/331)اعمّمدر ٟمٗمًف   ()

 (.3734:)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ح  ()

 (.1/541)شم٤مريخ اًمٓمؼمي   ()
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سمـ طم٤مرصم٦م، وأول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمٖمٚمامن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٢مٟمف يم٤من صٖمػم اًمًـ دون اًمٌٚمقغ قمغم ا

 ()ش.اعمِمٝمقر، وأول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمرضم٤مل إطمرار أسمق سمٙمر اًمّمديؼ

 وقمغم ومرض أن قمٚمٞم٤ًّم أول ُمـ .ؾمٚمؿ ٓ يًٚمؿ هلؿ سمفأوقمغم هذا وم٢من ىمقهلؿ سم٠من قمٚمٞم٤ًم أول ُمـ 

.  ىمد ٟمص قمغم قمكم سم٤ماُم٤مُم٦مطأؾمٚمؿ وم٢من هذا ٓ يدل قمغم ُم٤م يزقمٛمقن ُمـ أن اًمٜمٌل 

صمؿ إن أدًمتٝمؿ اًمتل اؾمتدًمقا هب٤م ؾمقاء ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػم أي٤مت أو إطم٤مدي٨م مل شمث٧ٌم قمـ 

: وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽط رؾمقل اهلل 

:  ذيمر أهؾ اًمتٗمًػم اعمٕمٜمل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ژڭ  ۇ ژ : ؿقفف تًاػ: أوالً 

: واظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم اعمٕمٜمٞملم سم٘مقًمف»:  ي٘مقل اسمـ ضمرير اًمٓمؼميژڭ  ۇ ژ

أوهلؿ رواطم٤ًم إمم اعمًجد : هؿ اًمذيـ صٚمقا ًمٚم٘مٌٚمتلم وىم٤مل آظمرون:  وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿژڭ ژ

. ()شوأهقمٝمؿ ظمٗمقىم٤ًم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

هؿ أهؾ : واًم٤ًمسم٘مقن اًم٤ًمسم٘مقن إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، وىم٤مل اًمًدي»: وىم٤مل اسمـ يمثػم

أوهلؿ رواطم٤ًم إمم : اًمذيـ صٚمقا إمم اًم٘مٌٚمتلم، وىم٤مل قمثامن سمـ أيب ؾمقادة: قمٚمٞملم، وىم٤مل اسمـ ؾمػميـ

اعمًجد وأوهلؿ ظمروضم٤ًم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وهذه إىمقال يمٚمٝمؿ صحٞمح٦م وم٢من اعمراد سم٤مًم٤ًمسم٘ملم هؿ 

 ومٝمذه هل أىمقال اعمٗمنيـ ذم أي٦م أُم٤م ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمخ٤مًمٗمقن ()شاعم٤ٌمدرون إمم ومٕمؾ اخلػمات

ُمـ شمٗمًػمه٤م سمًٌؼ قمكم ًمإلؾمالم واؾمتدٓهلؿ سمحدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ومٝمق اؾمتدٓل وٕمٞمػ ًمٕمدم 

. صح٦م احلدي٨م وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ

يقصع ابـ ٕقن شبؼ إػ »: ؿال  ژڭ  ۇ ژ ؾًـ ابـ ظباس ؿال يف ؿقفف تًاػ 

                                   

 (.3/26)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م   ()

 (.11/627)شمٗمًػم اًمٓمؼمي   ()

 (.4/283)شمٗمًػم اسمـ يمثػم   ()
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. «ملسو هيلع هللا ىلصمقشك، ومٗمـ آل ياشغ شبؼ إػ ظٔسك، وظع بـ أيب ضافب شبؼ إػ حمّد 

 وقمزاه () وذيمره اسمـ يمثػم()أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه قمٜمد شمٗمًػم ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م

 وومٞمف  قمٌد اهلل سمـ إؾمامقمٞمؾ ()ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ، وؾمٙم٧م قمٚمٞمف اسمـ يمثػم، واًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير

، وٟم٘مٚمف اخلٓمٞم٥م أيْم٤ًم وؾمٙم٧م ()اعمدائٜمل اًمٌزار ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح وؾمٙم٧م قمٚمٞمف

 وؿمٞمخ قمٌد اهلل هذا هق ؿمٕمٞم٥م سمـ اًمْمح٤مك اعمدائٜمل أسمق ص٤مًمح ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم ()قمٚمٞمف

 واًمٔم٤مهر أن قمٌد اهلل سمـ إؾمامقمٞمؾ () ويمذا ٟم٘مٚمف اخلٓمٞم٥م وؾمٙم٧م قمٚمٞمف()اجلرح وؾمٙم٧م قمٚمٞمف

وؿمٞمخف جمٝمقٓ اًمٕملم طمٞم٨م ذيمر اسمـ أيب طم٤مشمؿ واخلٓمٞم٥م قمٜمف راوي٤ًم واطمدًا ومروى حمٛمد سمـ 

ه٤مرون اًمٗمالس قمـ قمٌد اهلل سمـ إؾمامقمٞمؾ وروى قمٌد اهلل سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ اًمْمح٤مك، 

وُمـ روى قمٜمف واطمدًا وم٘مط جمٝمقل اًمٕملم قمٜمد اعمحدصملم، وجمٝمقل اًمٕملم ٓ يت٤مسمع وطمديثف همػم 

 وىمد قمٜمٕمٜمف، وىم٤مل ()ُم٘مٌقل، ويمذا ومٞمف قمٌداهلل سمـ أيب ٟمجٞمح ي٤ًمر وإن يم٤من صم٘م٦م إٓ أٟمف ُمدًمس

هذا سم٤مـمؾ قمـ اسمـ قم٤ٌمس وًمق صح مل يٙمـ طمج٦م إذا ظم٤مًمٗمف »: ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٜمٝم٤مج

.  ()، وواوم٘مف اًمذهٌل ذم اعمٜمت٘مك()شُمـ هق أىمقى ُمٜمف 

                                   

((  )10/3229.) 

((  )4/283.) 

((  )5/151.) 

 (.5/4)اجلرح واًمتٕمديؾ   ()

 (.9/410)شم٤مريخ سمٖمداد   ()

 (.4/348)اجلرح واًمتٕمديؾ   ()

 (.9/242)شم٤مريخ سمٖمداد   ()

 (.3686)اًمت٘مري٥م   ()

 (.7/154)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ()
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 وومٞمف إسمراهٞمؿ اسمـ ()وضم٤مء سمٚمٗمظ خمتٍم أظمرضمف إزدي ذم اًمْمٕمٗم٤مء يمام ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان

. ()احلٙمؿ يمذسمف أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي وهق أيْم٤ًم ؿمٞمٕمل ضمٚمد

. ژٻ  ڭ  ژ : ؿقفف تًاػ: ثإٔاً 

 وسمٞمٜمقا اعمراد ُمٜمٝم٤م ي٘مقل ژٻ  ڭ  ژ ًم٘مد ذيمر اعمٗمنون اعم٘مّمقد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

:  وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿژٱ  ٻ  ژ : اظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم اعمٕمٜمل سم٘مقًمف»: اًمٓمؼمي

سمؾ هؿ اًمذيـ صٚمقا اًم٘مٌٚمتلم ُمع : هؿ اًمذيـ سم٤ميٕمقا رؾمقل اهلل سمٞمٕم٦م اًمروقان، وىم٤مل آظمرون

 ()طشرؾمقل اهلل 

خيؼم اهلل شمٕم٤ممم قمـ رو٤مه قمـ اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر واًمت٤مسمٕملم »: وىم٤مل اسمـ يمثػم

اًم٤ًمسم٘مقن إوًمقن : هلؿ سم٢مطم٤ًمن ورو٤مهؿ قمٜمف سمام أقمد هلؿ ُمـ ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ، ىم٤مل اًمِمٕمٌل

ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ُمـ أدرك سمٞمٕم٦م اًمروقان قم٤مم احلديٌٞم٦م، وىم٤مل أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري 

 ()شهؿ اًمذيـ صٚمقا إمم اًم٘مٌٚمتلم ُمع رؾمقل اهلل: وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وحمٛمد سمـ ؾمػميـ وىمت٤مدة

. وأُم٤م شمٗمًػمهؿ ًممي٦م سمحدي٨م اسمـ قم٤ٌمس، وم٢مٟمف ٓ يّمح وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ

ؾافسابؼ إػ مقشك يقصع بـ ٕقن، وافسابؼ إػ : افسبؼ يف ثالثة»: ؾًـ ابـ ظباس مرؾقظاً 

 .«ظع بـ أيب ضافبملسو هيلع هللا ىلص ظٔسك صاحب ياشغ، وافسابؼ إػ حمّد 

                                   

 (.442)ص   ()

((  )1/49.) 

 (.1/27)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.14/437)شمٗمًػم اًمٓمؼمي   ()

 (.2/383)شمٗمًػم اسمـ يمثػم   ()
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 واًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ُمقىمقوم٤ًم قمغم اسمـ ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ُمرومققم٤مً 

، وأىمره احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم هتذي٥م ()شٓ أصؾ ًمف قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م »: قم٤ٌمس وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم

هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر ٓ يٕمرف إٓ ُمـ ـمرق » : وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه وىم٤مل()اًمتٝمذي٥م

 وقمزاه ًمٚمٓمؼماين واسمـ ()، وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم()شإؿم٘مر وهق ؿمٞمٕمل ُمؽموك 

 :()واسمـ ُمردويف ورُمز ًمف سم٤محلًـ، وومٞمف ُم٤م ىمد قمروم٧م ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم

، ()شؾمٜمده وٕمٞمػ ضمدًا إن مل يٙمـ ُمقوققم٤ًم  »:، وىم٤مل ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦مشوٕمٞمػ»

، ويمذا اًمراوي قمٜمف احلًلم سمـ أيب ()واحلدي٨م ذم ؾمٜمده طمًلم إؿم٘مر وهق ؿمٞمٕمل هم٤مل ُمؽموك

 ()أيب اًمني يمذسمف أظمقه وظم٤مل أسمٞمف أسمق قمروسم٦م احلراين

ؿبؾ أن يهع مًف أحد مـ افْاس ملسو هيلع هللا ىلص صِٔت مع رشقل اهلل »:  ؿالحديث ظع : ثافثاً 

ثالث شْغ، وـان مما ظٓد إيل أن ال يبٌوْل مٗمـ وال حيبْل ـاؾر أو مْاؾؼ، واهلل ما ـذبت 

. «وال ـذبت وال ضِِت وال ضؾ يب وال ٕسٔت مما ظٓد إيل

                                   

 (.11152)رىمؿ  (11/93(  ))

((  )1/249.) 

((  )2/336.) 

 (.29)ؾمقرة يس آي٦م شمٗمًػم ( 6/574(  ))

((  )4/135 .)

 (.3333 ):ح(  )

 (.358 ):ح( 1/532( ))

 (.1/531)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.1352)، واًمت٘مري٥م (2/366)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م : واٟمٔمر  ()
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 وومٞمف احل٤مومظ اسمـ قم٘مدة وهق راوميض وٕمٞمػ يمثػم ()أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

، ورواه خمتٍمًا قمٌد اهلل ()شوٕمٞمػ راوميض»: ، ويمذا ومٞمف ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ىم٤مل احل٤مومظ()اعمٜم٤ميمػم

 وومٞمف اجلٕمٗمل وىمد شم٘مدم، ورواه اسمـ قمدي ذم ()اهلل سمـ أمحد ذم زوائده قمغم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م

. ()شوأظم٤ٌمره ومٞمٝم٤م ٟمٔمر »: اًمٙم٤مُمؾ ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ  ٞمك احليُمل، وىم٤مل

هق أول ظريب وأظجّل «: فًّع أربع خهال فٔست ألحد»: حديث ابـ ظباس ؿال: رابًاً 

صذ مع رشقل اهلل، وهق افذي ـان فقاؤه مًف يف ـؾ زحػ، وافذي صز مًف يقم ادٓراس، 

« وهق افذي ؽسِف وأدخِف ؿزه

ومٞمف زيمري٤م سمـ  ٞمك اًمقىم٤مر وهق »: رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل اًمذهٌل ُمٕمٚم٘م٤ًم قمٚمٞمف

يْمع احلدي٨م يمذسمف ص٤مًمح ىم٤مل : ىم٤مل اسمـ قمدي»: ، وىم٤مل ذم اعمٞمزان ذم شمرمج٦م زيمري٤م هذا()شُمتٝمؿ

 يمام أن ذم اًمًٜمد رواي٦م ؾمامك قمـ قمٙمرُم٦م وومٞمٝم٤م ().شيم٤من ُمـ اًمٙمذاسملم اًمٙم٤ٌمر: ىم٤مل ص٤مًمح 

 ().اوٓمراب يمام ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م ذم شمرمج٦م ؾمامك

هذا »: يَقل وهق آخذ بٔد ظعملسو هيلع هللا ىلص شًّت رشقل اهلل : حديث ابـ ظباس ؿال: خامساً 

أول مـ آمـ يب وأول مـ يهاؾحْل وهق ؾاروق هذه األمة يٍرق بغ احلؼ وافباضؾ وهق 

                                   

((  )42/33.) 

 (.1/136)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.886)اًمت٘مري٥م   ()

 (.1166، 1165 ):ح( )

((  )4/1549.) 

((  )3/111.) 

 (.2/77)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.2639)اًمت٘مري٥م   ()



 

 

297 

يًسقب ادٗمْغ وادال يًسقب افيِّة وهق افهديؼ األـز وهق بايب افذي أوتك مْف وهق 

« خٍِٔتل مـ بًدي

وٓسمـ »: احلدي٨م أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ُمرومققم٤ًم ذم شمرمج٦م قمٌد اهلل سمـ داهر، وىم٤مل

 ().شداهر هذا همػم ُم٤م ذيمرت ُمـ احلدي٨م وقم٤مُم٦م ُم٤م يرويف ذم ومْم٤مئؾ قمكم وهق ومٞمف ُمتٝمؿ

ىمد أهمٜمك اهلل قمٚمٞم٤ًم قمـ أن شم٘مرر »: وذيمره اًمذهٌل ذم اعمٞمزان، وطمٙمك يمالم اسمـ قمدي صمؿ ىم٤مل

 ()ش.ُمٜم٤مىمٌف سم٤مٕيم٤مذي٥م وإسم٤مـمٞمؾ

 ().شهذا طمدي٨م ُمقوقع»: ورواه اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وىم٤مل

قمٌد اهلل سمـ داهر يم٤من ممـ يٖمٚمق ذم اًمرومض ٓ »: ورواه اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم وىم٤مل

 ().شيت٤مسمع قمغم طمديثف

ش أٟم٤م يٕمًقب اعم١مُمٜملم واعم٤مل يٕمًقب اًمٔمٚمٛم٦م»: وضم٤مء احلدي٨م ُمقىمقوم٤ًم قمغم قمكّم وًمٗمٔمف

 ـمريػ  ُمـ ـمري٘ملم قمـ قمكم ذم ؾمٜمد أطمدأل٤م ُمقؾمك سمـ()رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م

:  اجلقزضم٤مينيمذسمف أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش ووٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل، وىم٤مل»: إؾمدي، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان 

 وذم ()شُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م»:  ويمذا ذم ؾمٜمده قم٤ٌمي٦م سمـ رسمٕمل، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان()شزائغ

ُمـ أضمالد اًمِمٞمٕم٦م روى قمـ قمكم سمـ »: اًمًٜمد أظمر إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٞمٛمقن، ىم٤مل اًمذهٌل

                                   

 (.4/1544)اًمٙم٤مُمؾ   ()

 (.2/417)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.104-2/103)اعمقوققم٤مت   ()

 (.47-2/46)اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم   ()

((  )1/299) 

((  )4/208.) 

((  )2/387.) 
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 ()شوٕمٞمػ»:  ويمذا ذم ؾمٜمده قمكم سمـ قم٤مسمس إؾمدي، ىم٤مل احل٤مومظ()شقم٤مسمس ظمؼمًا قمجٞم٤ٌمً 

قمٞمًك  ويمذا ومٞمف ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد وهق ُمدًمس، وىمد رواه سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م، ورواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ شمرمج٦م

 أطم٤مدي٨م هبذا ااؾمٜم٤مد شمًع»: قمـ أسمٞمف قمـ ضمده قمكم ُمرومققم٤ًم وىم٤مل: سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد وىم٤مل

راوميض »:  وذيمره اًمذهٌل ذم اعمٞمزان شمرمج٦م داهر سمـ  ٞمك، وىم٤مل()شطمدصمٜم٤مه اسمـ هالل ُمٜم٤ميمػم

 ().ًمٞمس سمّمحٞمح:  ورواه اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ ُمرومققم٤ًم وىم٤مل()شسمٖمٞمض ٓ يت٤مسمع قمغم سمالي٤مه

 ().سمّمحٞمح

: ومٞمف قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن»: ورواه ذم اعمقوققم٤مت قمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري وىم٤مل

يم٤من يروي قمـ : يروي اعمٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم وم٤مؾمتحؼ اًمؽمك، وقمكم سمـ ه٤مؿمؿ، ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

 ()شًمٞمس سمٌمء: اعمِم٤مهػم اعمٜم٤ميمػم، ويم٤من هم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمتِمٞمع، وومٞمف حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل، ىم٤مل  ٞمك

رواه اًمٌزار قمـ أيب ذر ُمرومققم٤ًم وذم إؾمٜم٤مده حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أيب »: وذيمره اًمِمقيم٤مين وىم٤مل

 واسمـ قم٤ًميمر ذم () ورواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم()شراومع ُمتٝمؿ وقم٤ٌمد وٕمٞمػ راوميض

.  ()شجمٝمقل»:  يمالأل٤م ُمـ ـمريؼ أيب ؾمخٞمٚم٦م، ىم٤مل احل٤مومظ()شم٤مريخ دُمِمؼ

                                   

 (.1/63 ):ح( )

 (.4757)اًمت٘مري٥م (  )

((  )5/1885.) 

 (.2/3)اٟمٔمر ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.383 ):ح( 1/240)اًمٕمٚمؾ   ()

 (.103-2/102)اعمقوققم٤مت   ()

 (.344ص )اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م  ()

 (.6184 ):ح(  )

((  )42/41.) 
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يا ظع أخهّؽ بافْبقة وال ٕبقة »:ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل : حديث مًاذ بـ جبؾ ؿال: شادشاً 

إٔت أوهلؿ إيامًٕا، وأوؾاهؿ -: وال حياجؽ ؾٔٓا أحد مـ ؿريش–بًدي وختهؿ افْاس بسبع 

بًٓد اهلل وأؿقمٓؿ بٖمر اهلل، وأؿسّٓؿ بافسقية، وأظدهلؿ يف افرظٔة، وأبكهؿ بافَؤة  

. «وأظيّٓؿ ظْد اهلل مزية 

هذا »:  واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وىم٤مل() واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م

شيم٤من يْمع احلدي٨م قمغم اًمث٘م٤مت : طمدي٨م ُمقوقع واعمتٝمؿ سمف سمنم سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل اسمـ قمدي واسمـ طم٤ٌمن () 

رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ُمرومققم٤ًم وهق ُمقوقع آومتف سمنم »: وذيمره اًمِمقيم٤مين ذم اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م، وم٘م٤مل

 ()شسمـ إسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري

سمنم سمـ إسمراهٞمؿ يْمع احلدي٨م، ويمذا ىم٤مل اسمـ : ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم»: وىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال

 ().شطم٤ٌمن واسمـ قمدي وؾم٤مق اًمذهٌل ًمف هذا احلدي٨م ُمـ ُمٜمٙمراشمف

 وذم () وذيمره اًمِمقيم٤مين ذم اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م()ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ أيْم٤ًم قمـ أيب ؾمٕمٞمد ذم احلٚمٞم٦م

: ُمؽموك، وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل»: ؾمٜمده قمّمٛم٦م سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

                                   

 (.8176)اًمت٘مري٥م   ()

((  )1/65.) 

((  )42/58.) 

 (.640 ):ح( 2/100(  ))

 (.344ص  )()

((  )1/311.) 

((  )1/66.) 

((  )344.) 
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وهذا ٟمص ذم هم٤مي٦م .  ()شيمؾ طمديثف همػم حمٗمقظ : طمدث سم٤مًمٌقاـمٞمؾ قمـ اًمث٘م٤مت، وىم٤مل اسمـ قمدي

 ومْمٞمٚم٦م واطمدة وهل اًمٜمٌقة طوم٢مذا يم٤من ًمٚمٜمٌل ، طاًمٌٓمالن إذ أٟمف يٗمْمؾ قمٚمٞم٤ًّم قمغم رؾمقل اهلل 

. ومٝمؾ ي٘مقل هذا ُمًٚمؿ، وم٢من ًمٕمكم ؾمٌع ومْم٤مئؾ خيتص هب٤م قمغم اًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م

ؾٖؿبؾ ظع بـ أيب ضافب ؾَال ملسو هيلع هللا ىلص ـْا ظْد افْبل : حديث جابر بـ ظبد اهلل ؿال: شابًاً 

وافذي ٍٕز بٔده إن هذا : ؿد أتاـؿ أخل ثؿ افتٍت إػ افًُبة ؾرضهبا بٔده ثؿ ؿالملسو هيلع هللا ىلص »افْبل 

إٕف أوفُؿ إيامًٕا مًل وأوؾاـؿ بًٓد اهلل وأؿقمُؿ »: ثؿ ؿال« وصًٔتف هلؿ افٍائزون يقم افَٔامة

إن }وٕزفت ؾٔف : ؿال«ألمر اهلل، وأظدفُؿ يف افرظٔة، وأؿسُّؿ فِسقية وأظيُّؿ ظْد اهلل مزية

إذا أؿبؾ ملسو هيلع هللا ىلص ـان أصحاب افْبل :  ؿال{افذيـ آمْقا وظِّقا افهاحلات أوفئؽ هؿ خر افزية

. ؿد جاء خر افزية: ظع ؿافقا

، وقمزاه ٓسمـ قم٤ًميمر () وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر()أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

 سمًٜمد ومٞمف اسمـ قم٘مدة وهق راوميض وٕمٞمػ يمثػم اعمٜم٤ميمػم وهق()واًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير، قم٤ًميمر

، وومٞمف حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًـ اًم٘مٓمقاين، ذيمر ًمف اًمذهٌل طمديث٤ًم ذم ومْم٤مئؾ قمكم أيْم٤ًم ()ُمتٝمؿ

أشمك سمخؼم ُمقوقع، ومام أدري هق أوم٦م ومٞمف أو »: ذم اعمٞمزان ذم شمرمج٦م ظمزيٛم٦م سمـ ُم٤مه٤من، وىم٤مل

  ()شاًمراوي قمٜمف

                                   

 (.3/68)اٟمٔمر ُمٞمزان آقمتدال   ()

((  )42/371.) 

((  )6/100.) 

((  )5/640.) 

 (.1/136)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

((  )1/652.) 
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 وهق () واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ()وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد رواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

ُمـ رواي٦م ذيؽ قمـ إقمٛمش قمـ قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم وٓ يّمح، رواه قمٜمٝمؿ أمحد سمـ ؾم٤ممل، ىم٤مل اسمـ 

 .شًمٞمس سم٤معمٕمروف وًمف أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم»: قمدي سمٕمد روايتف ًمٚمحدي٨م

:  حديث شد األبقاب ظدا باب ظعـ15

أٟمف أُمر سمًد إسمقاب إٓ سم٤مب ط  سمام ورد قمـ رؾمقل اهلل  قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اًمراومْم٦مؾمتدل ت

طمدي٨م ؾمد »:  وم٘م٤ملقمكم وىمد أورد احلكم هذا احلدي٨م ُمًتدًٓ سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم أيب ـم٤مًم٥م 

أُمر سمًد إسمقاب إٓ ط ذم ُمًٜمد أمحد ُمـ قمدة ـمرق أن اًمٜمٌل : اًمث٤مين قمنم: إسمقاب إٓ سم٤مسمف

أُم٤م سمٕمد وم٢مين : ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمكم صمؿ ىم٤ملط سم٤مب قمكم ومتٙمٚمؿ اًمٜم٤مس، ومخٓم٥م رؾمقل اهلل 

أُمرت سمًد هذه إسمقاب همػم سم٤مب قمكم، وم٘م٤مل ومٞمف ىم٤مئٚمٙمؿ، واهلل ُم٤م ؾمددت ؿمٞمئ٤ًم وٓ ومتحتف وإٟمام 

 ()شأُمرت سمٌمء وم٤مشمٌٕمتف

ٓ خيٗمك أن طم٘مٞم٘م٦م »:  يٌٞمٜمف حمٛمد طمًـ اعمٔمٗمر سم٘مقًمفووضمف دًٓم٦م احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

اًمٗمْمؾ ذم هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمٞمس عمجرد آظمتّم٤مص سمٕمدم ؾمد اًم٤ٌمب، سمؾ عم٤م يٙمِمػ قمٜمف ُمـ ـمٝم٤مرة 

قمكم وأٟمف  ؾ ًمف أن جيٜم٥م ذم اعمًجد ويٛمٙم٨م ومٞمف ضمٜم٤ًٌم وٓ يٙمره ًمف اًمٜمقم يمام يم٤من ذًمؽ ًمرؾمقل 

وم٢من قمٛمدة اًمٖمرض ُمـ ؾمد إسمقاب شمٜمزيف اعمًجد قمـ إدٟم٤مس وشمٌٕمٞمده ُمـ اعمٙمروه٤مت ط اهلل 

وإُمقر اًمٌٞمتٞم٦م ويم٤من قمكم يم٤مًمٜمٌل ٓ شم١مصمر ومٞمف اجلٜم٤مسم٦م واًمٜمقم دٟم٤ًًم ُمٕمٜمقي٤ًم ويم٤من سمٞم٧م اهلل يمٌٞمتف 

 واًمراومْم٦م شمٜمٙمر طمدي٨م أُمر اًمرؾمقل سمًد ()شًمٙمقٟمف طمٌٞمٌف اًم٘مري٥م ُمٜمف وم٤مؾمتثٜمل يم٤مًمٜمٌل

                                   

((  )42/371.) 

 (.1/174)اًمٙم٤مُمؾ : اٟمٔمر  ()

 (. 217)هن٩م احلؼ  ()

 (.2/260)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم   ()
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إسمقاب إٓ سم٤مب أيب سمٙمر ويرون أن ذًمؽ ظم٤مص سمٕمكم ويذيمرون أن قمٚمٞم٤ًم ُمٓمٝمر ًمٚمٛمًجد يمام 

. يم٤من ه٤مرون يمذًمؽ

ط أظمذ رؾمقل اهلل : ذم يمٜمز اًمٕمامل قمـ اًمٌزار قمـ قمكم ىم٤مل»: ي٘مقل حمٛمد طمًـ اعمٔمٗمر

إن ُمقؾمك ؾم٠مل رسمف أن يٓمٝمر ُمًجده هب٤مرون وإين ؾم٠مًم٧م ريب أن يٓمٝمر ُمًجدي : سمٞمدي وم٘م٤مل

ؾمٛمٕم٤ًم وـم٤مقم٦م ومًد سم٤مسمف صمؿ : سمؽ وسمذريتؽ، صمؿ أرؾمؾ إمم أيب سمٙمر أن ؾمد سم٤مسمؽ وم٤مؾمؽمضمع صمؿ ىم٤مل

ُم٤م أٟم٤م ؾمددت أسمقاسمٙمؿ ط أرؾمؾ إمم قمٛمر، صمؿ أرؾمؾ إمم اًمٕم٤ٌمس سمٛمثؾ ذًمؽ، صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ()شوومتح٧م سم٤مب قمكم وًمٙمـ اهلل ومتح سم٤مب قمكم وؾمد أسمقاسمٙمؿ

: ردـــال

إن اؾمتِمٝم٤مد اًمراومْم٦م هبذا احلدي٨م اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ: ٕن احلدي٨م مل يث٧ٌم قمـ رؾمقل اهلل 

: وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽط 

شد أبقاب افْاس يف ادسجد وؾتح باب ظع، ؾَال افْاس يف ملسو هيلع هللا ىلص ظـ شًد أن رشقل اهلل 

. «ما إٔا ؾتحتف وفُـ اهلل ؾتحف»: ذفؽ، ؾَال

اهتٛمف » وذم ؾمٜمده حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر اًمٓمح٤من، ىم٤مل اًمذهٌل  ()رواه أسمق يٕمغم

 وومٞمف قمكم () واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت()، ورواه اًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص()شاًمدارىمٓمٜمل

ُمٜمٙمر احلدي٨م ؿمديد اًمتِمٞمع، : وٕمٞمػ، وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: ىم٤مل  ٞمك» :سمـ ىم٤مدم، ىم٤مل اًمذهٌل قمٜمفا

                                   

 (.2/265)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()

 (.699 ): حُمًٜمد أيب يٕمغم  ()

 (.3/484)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.74)ص  ()

 (.685 ):ح( 2/132(  ))
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: ، وومٞمف قمٌد اهلل سمـ ذيؽ ىم٤مل احل٤مومظ()شٟم٘مٛم٧م قمٚمٞمف أطم٤مدي٨م شمٗمرد هب٤م اًمثقري : وىم٤مل اسمـ قمدي

 وضم٤مء ().شجمٝمقل»:  واحل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل احل٤مومظ()شصدوق يتِمٞمع أومرط اجلقزضم٤مين ومٙمذسمف»

 () اعمقوققم٤مت واسمـ اجلقزي ذم() واًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص()ُمـ ـمريؼ آظمر أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد

، شقمٌد اهلل سمـ اًمرىمٞمؿ ٓ أقمرومف»:  وذم ؾمٜمده قمٌد اهلل سمـ اًمرىمٞمؿ ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل()اعمقوققم٤مت

 ووٕمٗمف أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ().شجمٝمقل»: وىم٤مل اسمـ طمجرش ومٞمف ٟمٔمر»: وىم٤مل اًمٌخ٤مري

. ()اعمًٜمد

 ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم أظم٤ٌمر ()واًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص()وُمـ ـمريؼ آظمر رواه اًمٌزار

 وأقمٚمف اًمٌزار سم٤مارؾم٤مل () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ() واخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ()أصٌٝم٤من

                                   

 (.3/150)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.3384)اًمت٘مري٥م   ()

 (.1053 )اعمّمدر ٟمٗمًف(  )

 (.1511 ):ح( )

 (.41)رىمؿ   ()

 (.684 ):ح( 2/131(  ))

 (.3337)واًمت٘مري٥م  (2/2/54)واجلرح واًمتٕمديؾ  (3/1/90)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم : اٟمٔمر  ()

 (.1511 ):ح( 3/58(  ))

 (.1195 ):ح( 4/34(  ))

 (.39 ):ح(  )

((  )2/177.) 

((  )5/293.) 

((  )42/317.) 
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هٙمذا رواه حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ًمقيـ قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ أيب ضمٕمٗمر وهمػمه »: وم٘م٤مل

رواه » وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع ()شإٟمام يرويف قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٛمرو قمـ حمٛمد سمـ قمكم ُمرؾماًل 

، وهذا احلدي٨م مم٤م اٟمٗمرد سمف حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن وًم٘مٌف ًمقيـ يمام ىم٤مل ()شاًمٌزار ورضم٤مًمف صم٘م٤مت 

: ، وىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ()شُمـ ُمٗم٤مريد طمدي٨م ًمقيـ هذا احلدي٨م »: اًمٌزار، وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ

أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اًمؼمىم٤مين، أظمؼمٟم٤م أسمق أمحد احلًلم سمـ قمكم اًمتٛمٞمٛمل، طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م »: اًمت٤مريخ

- يٕمٜمل أمحد سمـ طمٜمٌؾ–وذيمر : يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق ااؾمٗمرايٞمٜمل، طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر اعمروذي ىم٤مل

قمـ قمٛمرو : إيش هق؟ ىم٤مل: ىمد طمدث طمديث٤ًم ُمٜمٙمرًا قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُم٤مًمف أصؾ، ىمٚم٧م: ًمقيٜم٤م وم٘م٤مل

سمـ ديٜم٤مر قمـ أيب ضمٕمٗمر قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، قمـ أسمٞمف ىمّم٦م قمكم ُم٤م أٟم٤م سم٤مًمذي أظمرضمتٙمؿ، وًمٙمـ 

أفمـ أسم٤م قمٌد اهلل أٟمٙمر -: اخلٓمٞم٥م-ُم٤مًمف أصؾ، ىمٚم٧م: اهلل أظمرضمٙمؿ وم٠مٟمٙمره إٟمٙم٤مرًا ؿمديدًا، وىم٤مل

قمغم ًمقيـ روايتف ُمتّماًل، وم٢من احلدي٨م حمٗمقظ قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، همػم أٟمف ُمرؾمؾ قمـ إسمراهٞمؿ 

 ().شيمذًمؽط سمـ ؾمٕمد قمـ اًمٜمٌل 

ؾمٙم٧م »: وُمـ ـمريؼ آظمر أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ىم٤مل اًمذهٌل ذم شمٚمخٞمص اعمًتدرك

 وأظمرضمف ()، ورواه أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمدهش()احل٤ميمؿ قمـ شمّمحٞمحف وُمًٚمؿ إقمقر ُمؽموك 

ٓ ٟمٕمٚمٛمف يروى قمـ ؾمٕمد إٓ ُمـ هذا اًمٓمريؼ وىمد روى قمـ همػمه ُمـ »: اًمٌزار ذم ُمًٜمده وىم٤مل

وضمقه وأفمـ ُمٕمغم أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م ٕن ؿمٕم٦ٌم وأسم٤م قمقاٟم٦م يروي٤مٟمف قمـ أيب سمٚم٩م قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن 

                                   

 (.4/34)ُمًٜمد اًمٌزار   ()

((  )9/115.) 

 (.2/177)أظم٤ٌمر أصٌٝم٤من   ()

 (.5/293)شم٤مريخ سمٖمداد   ()

((  )3/116.) 

 (.699 ):ح( 1/300(  ))
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: ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل»: ، واعمٕمغم سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل اًمذهٌل قمٜمف ()شقمـ اسمـ قم٤ٌمس وهق اًمّمقاب 

ُمؽموك احلدي٨م، وذه٥م اسمـ اعمديٜمل إمم أٟمف يم٤من يْمع : وٕمٞمػ يمذاب، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

 ().شذاه٥م احلدي٨م: احلدي٨م، وىم٤مل أسمق زرقم٦م

 وذيمره اًمًٞمقـمل ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة

ومٞمف ٟم٤مصح سمـ قمٌد اهلل اعمحٚمٛمل » وؾمٙم٧م قمٚمٞمف، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ()ذم اًممًمئ

. ()، وومٞمف إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًمٌجكم وهق وٕمٞمػ()شوهق ُمؽموك 

 وومٞمف هالل سمـ ؾمقيد ()أظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

 وومٞمف أيْم٤ًم حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي وهق طم٤مومظ ()شيمقذم ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف: ىم٤مل اًمٌخ٤مري»إمحري، 

  ()طم٤مومظ ُمتٝمؿ سمنىم٦م احلدي٨م

ٓ ٟمٕمٚمٛمف ُمرومققم٤ًم هبذا اًمٚمٗمظ إٓ »: أظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده وىم٤مل: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمكم

وذم إؾمٜم٤مده ُمـ ٓ أقمرومف  »()، ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع()شهبذا ااؾمٜم٤مد، وأسمق ُمٞمٛمقٟم٦م جمٝمقل 

                                   

 (.1169 ):ح( 3/368(  ))

 (.4/149)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.2031 ):ح(  )

((  )1/349.) 

((  )9/115.) 

 (.1/239)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

((  )4/346.) 

 (.6/201)وُمٞمزان آقمتدال (4/2/208)واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم (4/346)اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم: اٟمٔمر  ()

 (.6/201)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.506 ):ح(  )
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 إمم هذا اًمٓمريؼ وأقمٚمف سمٕمٞمًك اعمالئل، ىم٤مل أسمق اًمٗمتح ()، وأؿم٤مر اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤متش

 ().روك ويمذسمف أسمق ظمٞمثٛم٦مـد ُم٧مـي ضمؾـم راومضـر سمـ ُمزاحــيف ٟمصــ وف()ششمريمقه »: إزدي

وومٞمف وٕمٗم٤مء وىمد » ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع ()وأظمرضمف اًمٌزار ُمـ ـمريؼ آظمر ذم اعمًٜمد

 وىم٤مل احل٤مومظ ذم خمتٍم زوائد ()، وومٞمف طم٦ٌم سمـ ضمقيـ اًمٕمرين يم٤من هم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمتِمٞمعش()وصم٘مقا 

. ()شوٕمٞمػ ضمدًا »: اًمٌزار

شمٗمرد سمـ أسمق قمٌد »: أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ وىم٤مل: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

سم٤مـمؾ وشمٗمرد »: ، ورواه اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وىم٤مل()شاهلل اًمٕمٚمقي احلًٜمل هبذا ااؾمٜم٤مد 

 وأىمره اًمًٞمقـمل ذم ()شسمف أسمق قمٌد اهلل اًمٕمدوي هبذا ااؾمٜم٤مد وٓ يّمح إؾمٜم٤مده وومٞمف جم٤مهٞمؾ 

 ().اًممًمئ

                                   

((  )9/115.) 

((  )2/135.) 

 (.3/328)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.4/253)اعمّمدر ٟمٗمًف : اٟمٔمر  ()

 (.750)اًمٌحر اًمزظم٤مر ح   ()

((  )9/115.) 

 (.1089)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر  ()

 (.1917:)ح  ()

((  )7/205.) 

 (.690 ):ح( 2/134(  ))

((  )1/347.) 
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 واًمٜم٤ًمئل ذم () وذم اًمٗمْم٤مئؾ()أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ

ومٞمف ُمٞمٛمقن ُمقمم قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة »:  واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وىم٤مل()ذم اخلّم٤مئص

 ٞمك » إٓ أٟمف ىم٤مل ()، وٟم٘مؾ اًمِمقيم٤مين يمالم اسمـ اجلقزي ش()هق ٓ رء: ىم٤مل  ٞمك سمـ ؾمٕمٞمد

 ورواه احل٤ميمؿ ()، ورواه اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مءش ٞمك سمـ ُمٕملم سمدل  ٞمك سمـ ؾمٕمٞمد »

، وذم اعمٞمزان ىم٤مل ()شصحٞمح »: ، ىم٤مل اًمذهٌل ُمٕمٚم٘م٤ًم قمٚمٞمفشصحٞمح ااؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه»:وىم٤مل

أطم٤مديثف ُمٜم٤ميمػم، وىم٤مل اسمـ : يم٤من اًم٘مٓم٤من ٓ  دث قمٜمف، وىم٤مل أمحد»: ذم شمرمج٦م ُمٞمٛمقن اعمذيمقر

وومٞمف أيْم٤ًم قمقف سمـ أيب مجٞمٚم٦م رُمل :  ىمٚم٧م()شوٕمٞمػ»: ، وىم٤مل احل٤مومظ()شٓ رء: ُمٕملم

.  ومٙمٞمػ يّمح ؾمٜمده واحل٤مل ُم٤م ىمد قمروم٧م، واهلل أقمٚمؿ()سم٤مًم٘مدر وسم٤مًمتِمٞمع يمام ىم٤مل احل٤مومظ

ومٞمف أسمق سمٚم٩م »: رواه اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وىم٤مل: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس

: روى أسمق سمٚم٩م طمديث٤ًم ُمٜمٙمرًا ؾمدوا إسمقاب، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: واؾمٛمف  ٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ، ىم٤مل أمحد

                                   

 (.19306): ح(  )

 (.985): ح(  )

 (.38 ):ح(  )

((  )2/135.) 

 (.362)اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ص   ()

((  )4/185.) 

 (.3/125): اعمًتدرك(  )

((  )3/235.) 

 (.7051)اًمت٘مري٥م   ()

 (.5215 )اعمّمدر ٟمٗمًف(  )
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  ()شيم٤من يٙمذب ضمٝم٤مرًا : يم٤من أسمق سمٚم٩م خيٓمئ، وذم شمٚمؽ اًمٓمريؼ  ٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد، ىم٤مل أمحد

 وذم ؾمٜمده زي٤مدة قمغم ُم٤م ذيمر اسمـ اجلقزي حمٛمد () واًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ()ورواه أمحد ذم اعمًٜمد

 ويمذا ومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ اعمخت٤مر، ىم٤مل ()شهق طم٤مومظ وٕمٞمػ»: حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي ىم٤مل احل٤مومظ

هذا طمدي٨م »: ، وىم٤مل اًمؽمُمذي سمٕمد رواي٦م هذا احلدي٨م()شصدوق وٕمٞمػ احلٗمظ»: احل٤مومظ

. شهمري٥م ٓ ٟمٕمرومف قمـ ؿمٕم٦ٌم إٓ هبذا ااؾمٜم٤مد إٓ ُمـ هذا اًمقضمف 

هذا ُمـ قمٛمؾ »: رواه اسمـ اجلقزي وىم٤مل: وضم٤مء ُمـ ـمريؼ آظمر وسمٚمٗمظ آظمر قمـ اسمـ قم٤ٌمس

إسمزاري ويم٤من يمذاسم٤ًم يْمع احلدي٨م وىمد روى ًمٜم٤م ُمـ ـمريؼ أيب ُمٞمٛمقٟم٦م قمـ قمٞمًك اعمالئل قمـ 

أسمق ُمٞمٛمقٟم٦م اؾمٛمف ؾمٚمٞمؿ يم٤من يٌٞمع : قمكم سمـ احلًلم قمـ أسمٞمف قمـ قمكم، ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج

، وضم٤مء ُمـ ـمرق آظمر رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ()شوقمٞمًك اعمالئل يمذاب : اًمّمقر ىم٤مل أسمق اًمٗمتح إزدي

ؿمٞمٕمل سمٖمٞمض، ىم٤مل » وومٞمف  ٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلامين ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان ()ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م

. ()شيم٤من يٙمذب ضمٝم٤مرًا ويمذسمف اسمـ ٟمٛمػم وزي٤مد : أمحد

 واسمـ اجلقزي () وااُم٤مم أمحد()رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

                                   

 (.687 ):ح( 2/133(  ))

 (.3062): ح(  )

 (.3732: )ح  ()

 (.5871)اًمت٘مري٥م  ()

 (.247 )عمّمدر ٟمٗمًفا  ()

 (.688 ):ح( 2/133)اعمقوققم٤مت   ()

((  )4/153.) 

((  )4/392.) 

 (.12/70)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   ()



 

 

309 

ًمٞمس : ىم٤مل اسمـ ُمٕملم»: اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وُمداره قمغم هِم٤مم سمـ ؾمٕمد وىم٤مل اسمـ اجلقزي

.  ()شًمٞمس هق حمٙمؿ احلدي٨م : سمٌمء، وىم٤مل أمحد

ىمقل اسمـ »:  وىمد اقمؽمض احل٤مومظ اسمـ طمجر قمغم إدظم٤مل هذا احلدي٨م ذم اعمقوققم٤مت وم٘م٤مل

اجلقزي ذم هذا احلدي٨م سم٤مـمؾ، وأٟمف ُمقوقع دقمقى مل يًتدل قمٚمٞمٝم٤م إٓ سمٛمخ٤مًمٗم٦م احلدي٨م اًمذي 

ذم اًمّمحٞمحلم وهذا إىمدام قمغم رد إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م سمٛمجرد اًمتقهؿ وٓ يٜمٌٖمل ااىمدام قمغم 

احلٙمؿ سم٤مًمقوع إٓ قمٜمد قمدم إُمٙم٤من اجلٛمع وٓ يٚمزم ُمـ شمٕمذر اجلٛمع ذم احل٤مل أٟمف ٓ يٛمٙمـ سمٕمد 

وهذا احلدي٨م ُمـ هذا اًم٤ٌمب هق طمدي٨م ُمِمٝمقر ًمف ـمرق ...ذًمؽ ٕن ومقق يمؾ ذي قمٚمؿ قمٚمٞمؿ

ُمتٕمددة يمؾ ـمريؼ ُمٜمٝم٤م قمغم اٟمٗمراده ٓ ي٘مٍم قمـ رشم٦ٌم احلًـ وجمٛمققمٝم٤م مم٤م ي٘مٓمع سمّمحتف قمغم 

ـمري٘م٦م يمثػم ُمـ أهؾ احلدي٨م وأُم٤م يمقٟمف ُمٕم٤مرو٤ًم عم٤م ذم اًمّمحٞمحلم ومٖمػم ُمًٚمؿ ًمٞمس سمٞمٜمٝمام 

. ش()ُمٕم٤مرو٦م 

قمغم أن ُم٤م ذيمره احل٤مومظ همػم ُمًٚمؿ ًمقضمقد هِم٤مم سمـ ؾمٕمد ذم ؾمٜمده، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ قمـ 

مل يٙمـ هِم٤مم سم٤محل٤مومظ هق يمذا ويمذا ويم٤من  ٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ٓ يروي قمٜمف، وىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م : أمحد

: مل يروف أمحد، وىم٤مل اًمدوري واسمـ ُمٕملم: ًمٞمس هق حمٙمؿ احلدي٨م، وىم٤مل طمرب: قمـ أمحد

ص٤مًمح وًمٞمس : وٕمٞمػ وداود سمـ ىمٞمس أطم٥م إزم ُمٜمف، وىم٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م قمـ اسمـ ُمٕملم

ًمٞمس سمذاك اًم٘مقي، وىم٤مل اسمـ ُمريؿ قمـ اسمـ : سمٛمؽموك احلدي٨م، وىم٤مل ُمٕم٤موي٦م قمـ اسمـ ُمٕملم

يٙمت٥م طمديثف، وٓ  ت٩م : ًمٞمس سمٌمء يم٤من  ٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ٓ  دث قمٜمف، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ُمٕملم

: وٕمٞمػ ًمٞمس سم٤مًم٘مقي، وىم٤مل اسمـ قمدي: سمف هق وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق قمٜمدي واطمد، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

                                   

 (.4797): حاعمًٜمد   ()

 (.686 ): ح( 2/312(  ))

 (.18)اًم٘مقل اعمًدد ذم اًمذب قمـ ُمًٜمد أمحد ص  ()
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يم٤من يمثػم احلدي٨م يًتْمٕمػ ويم٤من ُمتِمٞمٕم٤ًم  وىم٤مل اسمـ : ُمع وٕمٗمف يٙمت٥م طمديثف، وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد

ص٤مًمح وًمٞمس سم٤مًم٘مقي، وذيمره اسمـ قمٌد اًمؼم ذم سم٤مب ُمـ ٟم٥ًم إمم : أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ اسمـ اعمديٜمل

أٟمٙمر : وٕمٞمػ طمديثف خمتٚمط، وىم٤مل اخلٚمٞمكم: وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: اًمْمٕمػ ممـ يٙمت٥م طمديثف، ىم٤مل

.  ومٝم١مٓء يمٚمٝمؿ ضمرطمقه يمام شمرى(ش)احلٗم٤مظ طمديثف ذم اعمقاىمع ذم رُمْم٤من

 صمؿ يذيمر أن يمؾ ـمريؼ ُمٜمٝم٤م () صدوق ًمف أوه٤مم ورُمل سم٤مًمتِمٞمع: أن اسمـ طمجر ىم٤مل ومٞمفُمع

ن ُمـ قمرف سمٌدقم٦م ٓ ي٘مٌؾ ُمـ طمديثف ُم٤م إقمغم اٟمٗمراده ٓ ي٘مٍم قمـ رشم٦ٌم احلًـ، وهق اًمذي ىم٤مل 

 وذم ؾمٜمده قمروة سمـ ُمروان اًمٕمرىمل ذيمر ()واومؼ سمدقمتف، واحلدي٨م رواه اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م

ًمٞمس سم٘مقي ذم احلدي٨م وذيمر : ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل»: طمديثف اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال وىم٤مل

.  ()شهمري٥م ُمٜمٙمر : اًمذهٌل طمديثف وم٘م٤مل

قم٤مُم٦م ُم٤م يرويف ٓ »: وُمـ ـمريؼ آظمر رواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ شمرمج٦م زاومر سمـ ؾمٚمٞمامن وىم٤مل

، وومٞمف همػم زاومر قمٌد اهلل سمـ ذيؽ شم٘مدم ذيمره، وذيمره ()شيت٤مسمع قمٚمٞمف ويٙمت٥م طمديثف ُمع وٕمٗمف 

رواه أمحد ذم اعمًٜمد قمـ اسمـ قمٛمر وقمٌد اهلل سمـ اًمرىمٞمؿ »: اًمِمقيم٤مين ذم اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م وم٘م٤مل

اًمٙمٜم٤مين ُمرومققم٤ًم ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققم٤ًم وروى اًمٜم٤ًمئل أيْم٤ًم قمـ ؾمٕمد سمـ أيب 

يمٚمٝم٤م سم٤مـمٚم٦م أُم٤م طمدي٨م ؾمٕمد ومٚمٙمقٟمف ذم إؾمٜم٤مده قمٌد اهلل سمـ ذيؽ : وىم٤مص، ىم٤مل اسمـ اجلقزي

                                   

 (.4/298)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.7344)اًمت٘مري٥م   ()

 (.1326 ):ح ( 2/599(  ))

((  )3/64.) 

((  )3/1088.) 
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. ()شٓ أقمرومف: اعمت٘مدم وهق يمذاب واحل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

وىمد ذه٥م اسمـ اجلقزي إمم أن هذا احلدي٨م ُمقوقع، ُمـ ووع اًمراومْم٦م ىم٤مسمٚمقا سمف احلدي٨م 

:  ويمذًمؽ ذه٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طمٞم٨م ىم٤مل()شؾمدوا إسمقاب إٓ سم٤مب أيب سمٙمر»اعمتٗمؼ قمغم صحتف ذم 

 (). وواوم٘مف اًمذهٌل()شوم٢من هذا مم٤م ووٕمتف اًمراومْم٦م قمغم ـمري٘م٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م»

 حديث افىر ـ16

 طمدي٨م اًمٓمػم وٟمجده ذم أهمٚم٥م يمتٌٝمؿ اًمتل حتدصم٧م قمـ  قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اًمراومْم٦مُمـ أدًم٦م 

وىمد : روى اًمؽمُمذي طمدي٨م اًمٓم٤مئر سمًٜمده قمـ أٟمس صمؿ ىم٤مل»: ااُم٤مُم٦م ي٘مقل حمٛمد طمًـ اعمٔمٗمر

أٟمف أشمك اًمٜمٌل »: روي ُمـ همػم وضمف قمـ أٟمس ورواه اًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص قمـ أٟمس هبذا اًمٚمٗمظ

اًمٚمٝمؿ ائتٜمل سم٠مطم٥م ظمٚم٘مؽ إًمٞمؽ ي٠ميمؾ ُمٕمل ُمـ هذا اًمٓمػم ومج٤مء أسمق سمٙمر : وقمٜمده ـم٤مئر وم٘م٤ملط 

ورواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك قمـ أٟمس أيْم٤ًم وذيمر ش ومرده، صمؿ ضم٤مء قمٛمر ومرده، صمؿ ضم٤مء قمكم وم٠مذن ًمف

اومتح ط قمغم طم٤مضم٦م صمؿ ضم٤مء وم٘م٤مل اًمٜمٌل ط إن رؾمقل اهلل :إٟمف ضم٤مء قمكم ُمرشملم وم٘م٤مل ًمف»ومٞمف

إن هذه آظمر صمالث يمرات يردين أٟمس : ىم٤ملش ُم٤م طمًٌؽ قمكم؟ط »ومدظمؾ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

وىمد : احلدي٨م صمؿ ىم٤مل احل٤ميمؿ هذا طمدي٨م قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وىم٤ملش يزقمؿ أٟمؽ قمغم طم٤مضم٦م

 ().شرواه قمـ أٟمس مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف زي٤مدة قمغم صمالصملم ٟمٗم٤ًمً 

 ومٞم٘مقل سمٕمد إيراده ًمف ويٌلم اعمرشم٣م وضمف اؾمتدٓهلؿ هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

                                   

((  )1/362.) 

((  )2/136.) 

 (.5/35)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م   ()

 (.263)اعمٜمت٘مك ص  ()

 (.2/280)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()
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هذان اخلؼمان إٟمام يدٓن قمٜمدٟم٤م قمغم ااُم٤مُم٦م يمدًٓم٦م طمدي٨م اعم١ماظم٤مة وُم٤م ضمرى »: وحلدي٨م اًمراي٦م

جمراه٤م، ٕٟم٤م ىمد سمٞمٜم٤م أن يمؾ رء دل قمغم اًمتٗمْمٞمؾ واًمتٕمٔمٞمؿ ومٝمق دًٓم٦م قمغم اؾمتح٘م٤مق أقمغم 

اًمرشم٥م واعمٜم٤مزل، وأن أومم اًمٜم٤مس سم٤ماُم٤مُم٦م ُمـ يم٤من أومْمٚمٝمؿ وأطم٘مٝمؿ سم٠مقمغم ُمٜم٤مزل اًمتٌجٞمؾ 

وإذا يم٤من أطم٥م اخلٚمؼ إمم اهلل شمٕم٤ممم »:  وي١ميمد هذا اعمٕمٜمك احلكم ومٞم٘مقل قمـ قمكم ()شواًمتٕمٔمٞمؿ

 ويذيمر حمٛمد طمًـ اعمٔمٗمر أن رواي٦م اًمٜم٤ًمئل واوح٦م اًمدًٓم٦م ذم قمدم ()شوضم٥م أن يٙمقن إُم٤مُم٤مً 

وأُم٤م دًٓم٦م احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم ومٛمـ أفمٝمر »: أطم٘مٞم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر سم٤مخلالوم٦م ومٞم٘مقل

إُمقر ٕن أطم٥م اًمٜم٤مس إمم اهلل شمٕم٤ممم إٟمام هق أومْمٚمٝمؿ وأشم٘م٤مهؿ وأقمٚمٛمٝمؿ سمٓم٤مقمتف ومال سمد أن 

يٙمقن أطم٘مٝمؿ سم٤ماُم٤مُم٦م ٓ ؾمٞمام ُمـ أيب سمٙمر وقمٛمر إذ ُمع دظمقهلام سمٕمٛمقم اًمٜم٤مس سح طمدي٨م 

 ()شاًمٜم٤ًمئل سم٤مؾمٛمٝمام سم٤مخلّمقص يمام ؾمٛمٕم٧م

مل يٙمـ ٟم٤مؿمئ٤ًم قمـ اعمٞمؾ ط احلدي٨م سيح ذم أن دقم٤مء اًمٜمٌل »: وهؿ ي١ميمدون أن هذا

اًمٜمٗم٤ًمين سمؾ إن دقم٤مءه سمحْمقر أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم قمٜمده وأيمٚمف ُمٕمف يم٤من ٕضمؾ يمقٟمف قمٚمٞمف 

اًمًالم أُمػم اعم١مُمٜملم وؾمٞمد اعمًٚمٛملم وإُم٤مم اعمت٘ملم وهذه إوص٤مف يٙمٗمل اًمقاطمد ُمٜمٝم٤م ًمإلُم٤مُم٦م، 

. ()شٓ ومّمؾبط واخلالوم٦م ُمـ سمٕمد اًمٜمٌل 

:  ردـــال

أن : إول:  ُمـ وضمٝملم هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾاًمراومْم٦مإن اؾمتِمٝم٤مد 

يم٤من :  ىم٤ملوطمدي٨م اًمٓمػم ضم٤مء قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ط هذا احلدي٨م مل يث٧ٌم قمـ رؾمقل اهلل 

                                   

 (.3/87)اًمِم٤مذم ذم ااُم٤مُم٦م   ()

 (.171)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م   ()

 (.2/282)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم   ()

 (.14/299)ٟمٗمح٤مت إزه٤مر ًمٕمكم احلًٞمٜمل   ()



 

 

313 

ومج٤مء قمكم ش ل مًل هذا افىركافِٓؿ ائتْل بٖحب خَِؽ إفٔؽ يٖ»: ـمػم، وم٘م٤ملط قمٜمد اًمٜمٌل 

. وم٠ميمؾ ُمٕمف

هذا طمدي٨م همري٥م ٓ ٟمٕمرومف ُمـ طمدي٨م اًمًدي إٓ ُمـ هذا »: رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل

يم٤من صدوىم٤ًم إٓ أٟمف اسمتكم سمقراىمف وم٠مدظمؾ قمٚمٞمف ُم٤م »: ، وومٞمف ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع ىم٤مل احل٤مومظ()شاًمقضمف

 ويمذا ومٞمف قمٌٞمداهلل سمـ ُمقؾمك سم٤مذام، وىمد ()شًمٞمس ُمـ طمديثف ومٜمّمح ومٚمؿ ي٘مٌؾ ومً٘مط طمديثف

صحٞمح قمغم ذط »: ، ورواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك سم٠مـمقل ُمـ ذًمؽ وىم٤مل()رُمل سم٤مًمتِمٞمع

ومٞمف اسمـ قمٞم٤مض ٓ أقمرومف، وًم٘مد يمٜم٧م زُم٤مٟم٤مَ ً »: ، ىم٤مل اًمذهٌل ُمٕمٚم٘م٤ًم قمٚمٞمفشاًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه 

ـمقياًل أفمـ أن طمدي٨م اًمٓمػم مل جين احل٤ميمؿ أن يقدقمف ذم ُمًتدريمف ومٚمام قمٚم٘م٧م هذا اًمٙمت٤مب 

، صمؿ ذيمر ًمف ()شرأي٧م اهلقل ُمـ اعمقوققم٤مت اًمتل ومٞمف وم٢مذا طمدي٨م اًمٓمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م ؾمامء 

، ()شومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ صم٤مسم٧م ؾم٤مىمط»: احل٤ميمؿ ؿم٤مهدًا ُمـ طمدي٨م أٟمس سمًٜمد آظمر ىم٤مل اًمذهٌل

 شمرمج٦م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن، ويمذا ذيمره ذم شمرمج٦م ُمًٚمؿ سمـ ()واحلدي٨م ذيمره اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

 ورواه ()ٓ يٙمت٥م طمديثف : يمٞم٤ًمن وهق ُمؽموك يمام ىم٤مل اًمٗمالس واًمٜم٤ًمئل وهمػمه، وىم٤مل أمحد

، ()شرضم٤مًمف صم٘م٤مت وذم سمٕمْمٝمؿ ظمالف »:  ىم٤مل اهلٞمثٛمل  ذم ؾمٜمد أيب يٕمغم()أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده

                                   

 (.3721 ):ح(  )

 (.2469)اًمت٘مري٥م   ()

 (.4376 )اعمّمدر ٟمٗمًف(  )

((  )3/130.) 

 (.3/132)اعمًتدرك   ()

((  )1/411.) 

 (.3/106)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.4039 ):ح( )
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ومٞمف سمٕمض : ىم٤مل اًمٌخ٤مري »():ذم ؾمٜمده ُمًٝمر سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ؾمٚمع، ىم٤مل اًمذهٌل: ، ىمٚم٧م()ش

، ويمذا ومٞمف ()شأصح٤مسمٜم٤م ٓ  ٛمدوٟمف: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي، وىم٤مل أسمق داود: سمٕمض ٟمٔمر، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

، واحلدي٨م رواه اسمـ اجلقزي ()إؾمامقمٞمؾ اًمًدي وهق صدوق هيؿ ورُمل سم٤مًمتِمٞمع، ىم٤مًمف احل٤مومظ

 وومٞمف ُمًٝمر واًمًدي وؾمٌؼ اًمٙمالم () ورواه اًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص()اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ

أطم٤مديثف ٓ »: قمٚمٞمٝمام، ورواه اسمـ قمدي ذم اًمْمٕمٗم٤مء  شمرمج٦م طمًلم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٓمٚمحل وىم٤مل

مل يّمح وهق ٓ »: ، واحلدي٨م ذيمره اًمذهٌل ذم شمرمج٦م طمًلم هذا وىم٤مل()شيت٤مسمٕمف أطمد قمٚمٞمٝم٤م

، ()شوحمٛمد سمـ ؿمٕمٞم٥م ٓ أقمرومف »: ، صمؿ رواه اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م داود سمـ قمكم وىم٤مل()شيٕمرف 

أرضمق أٟمف ٓ : ىم٤مل اسمـ ُمٕملم»: وداود هذا ذيمر طمديثف اًمذهٌل ذم اعمٞمزان وىم٤مل: ، ىمٚم٧م()ش

وٕمٞمػ ًمٞمس : ىم٤مل اسمـ ُمٕملم »()، وومٞمف ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم، ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان ش()يٙمذب

، ورواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ شمرمج٦م مح٤مد سمـ  ٞمك سمـ شيم٤من راومْمٞم٤ًم هم٤مًمٞم٤مً : سمٌمء، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

                                   

 (.9/125)جمٛمع اًمزوائد   ()

((  )4/113.) 

 (.4/113)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.467)اًمت٘مري٥م   ()

 (.360 ):ح( 1/228-229(  ))

 (.51)ص  ()

((  )2/773.) 

 (.1/536)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.3/958)اًمٙم٤مُمؾ (  )

((  )2/14.) 

((  )2/219.) 
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يدل قمغم أٟمف ُمـ - وذيمر ًمف آظمر–ًمٞمس سم٤معمٕمروف وسمروايتف هذيـ احلديثلم »: اعمخت٤مر وىم٤مل

هذا طمدي٨م »: ، وذيمر اًمذهٌل هذا احلدي٨م ذم شمرمجتف ُمـ اعمٞمزان وىم٤مل  ش()ُمتِمٞمٕمل اًمٙمقوم٦م

صمؿ هق قمـ قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم : ، ىمٚم٧م ش()ُمٜمٙمر وؾم٤مق ًمف اسمـ قمدي طمديث٤ًم آظمر ذم اًمٕمؽمة

وُمر يمالم احل٤مومظ قمٚمٞمف وأٟمف يمثػم اخلٓم٠م واًمتدًمٞمس ويم٤من ؿمٞمٕمٞم٤ًم،ورواه اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م ُمًٚمؿ 

، ورواه اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم شمرمج٦م حمٛمد سمـ ()شُمٜمٙمر احلدي٨م ضمدًا »: سمـ يمٞم٤ًمن وىم٤مل

وومٞمف أيْم٤ًم ؾمٚمٞمامن سمـ : ، ىمٚم٧مش()طمديثف همػم حمٗمقظ، واًمرواي٦م ذم هذا ومٞمٝم٤م ًملم»: ؿمٕمٞم٥م وىم٤مل

ٓ »: سمـ ىمرم شم٘مدم، صمؿ رواه اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء ذم شمرمج٦م ظم٤مًمد سمـ قمٌٞمد أسمق قمّم٤مم، ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم

يروي قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمٜمًخ٦م ُمقوققم٦م ُم٤مهل٤م أصؾ »: ، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن()شيت٤مسمع قمغم طمديثف

 () وأظمرج اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ()شأصؾ يٕمرومٝم٤م ُمـ ًمٞمس احلدي٨م صٜم٤مقمتف أهن٤م ُمقوققم٦م 

هذا »: ُمثؾ ذًمؽ، ورواه اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ قمـ اسمـ قم٤ٌمس وىم٤مل()واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم

ًمٞمس سمٌمء، وىم٤مل اسمـ :طمدي٨م ٓ يّمح، وحمٛمد سمـ ؿمٕمٞم٥م جمٝمقل، وأُم٤م ؾمٚمٞمامن وم٘م٤مل  ٞمك

 ()، ورواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ُمـ ـمريؼ آظمرش()يم٤من راومْمٞم٤ًم هم٤مًمٞم٤ًم ي٘مٚم٥م إظم٤ٌمر: طم٤ٌمن

                                   

((  )2/669.) 

((  )1/62.) 

 (.6/2309)اًمٙم٤مُمؾ (  )

((  )4/82.)  

((  )2/10.) 

 (.1/279)اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن   ()

((  )3/893.) 

 (.730 ):ح(  )

((  )1/228.) 
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، وذيمره اًمذهٌل ذم ()شٓ يّمح»:  واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ وىم٤مل()واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ()شهذا طمدي٨م ُمٜمٙمر ٓ يّمح»: اعمٞمزان ذم شمرمج٦م مح٤مد سمـ اعمخت٤مر اًمٙمقذم وىم٤مل

شم٘مدم اًمٜم٘مؾ : ، ىمٚم٧م()شمح٤مد سمـ اعمخت٤مر مل أقمرومف وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح »ذم جمٛمع اًمزوائد 

 وأسمق ٟمٕمٞمؿ ()وأٟمف ؿمٞمٕمل ُمٜمٙمر احلدي٨م، وؾمٚمٞمامن هق اسمـ ىمرم شم٘مدم، وروى اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ

همري٥م مل ٟمٙمتٌف إٓ ُمـ طمدي٨م أيب »:  ُمثؾ ذًمؽ، وذم ؾمٜمده أسمق اهلٜمدي ىم٤مل اخلٓمٞم٥م()ذم احلٚمٞم٦م

. ()شاًمٕمٞمٜم٤مء حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أيب قم٤مصؿ، وأسمق اهلٜمدي جمٝمقل واؾمٛمف ٓ يٕمرف

 واسمـ قمدي ذم ()وُمـ ـمريؼ ومٞمف ُمًٚمؿ سمـ يمٞم٤ًمن إقمقر رواه اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ

 وذيمره أيْم٤ًم اًمذهٌل ذم اعمٞمزان شمرمج٦م ُمًٚمؿ سمـ يمٞم٤ًمن، ()واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()اًمٙم٤مُمؾ

: ٓ يٙمت٥م طمديثف، وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ُمؽموك، وىم٤مل أمحد: ىم٤مل اًمٗمالس واًمٜم٤ًمئل وهمػمأل٤م»: وىم٤مل

                                   

((  )2/669.) 

((  )42/245-250) 

((  )1/259.) 

((  )1/599-602.) 

((  )9/125.) 

 (.11/371)و . (3/217(  ))

((  )6/339.) 

 (.4/583)واعمٞمزان  (7799)اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمذهٌل رىمؿ : واٟمٔمر  ()

((  )1/235.) 

((  )6/2309.) 

((  )42/245-250.) 
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. ()شيتٙمٚمٛمقن ومٞمف 

شمٗمرد سمف قمٞمًك سمـ قمٛمر : ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل»: وًمف ـمريؼ آظمر رواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ صمؿ ىم٤مل

.  وىمد شم٘مدم()شقمـ اًمًدي

 وومٞمف احل٤مرث سمـ ٟمٌٝم٤من وهق ُمؽموك يمام ذم ()صمؿ رواه اسمـ قم٤ًميمر ُمـ ـمريؼ آظمر

. ()اًمت٘مري٥م

 واسمـ قم٤ًميمر ذم ()واخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ()وضم٤مء ُمـ ـمريؼ آظمر رواه  اًمٓمؼماين ذم إوؾمط

، ويمذا ش()وهذا ٓ يّمح وومٞمف جم٤مهٞمؾ ٓ يٕمرومقن»:  واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ وىم٤مل()ذم اًمت٤مريخ

 وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ()ومٞمف اًمٕمرزُمل قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن وهق صدوق ًمف أوه٤مم يمام ذم اًمت٘مري٥م

. ()، ورواه اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مءشُمرؾمؾ»: ىم٤مل اًمٌخ٤مري()اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم

                                   

((  )4/107.) 

((  )42/245-250.) 

((  )42/245-250.) 

((  )1/1058.) 

 (.7466 ):ح(  )

((  )9/369.) 

((  )42/245-250.) 

((  )1/231.) 

((  )145.) 

((  )1/3.) 

((  )1/182.) 
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 () واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ() واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()وُمـ ـمريؼ آظمر رواه اسمـ قمدي 

 وذم ؾمٜمدهؿ طمٗمص سمـ قمٛمر اًمٕمدين اعمٚم٘م٥م سم٤مًمٗمرخ، ىم٤مل () واسمـ إصمػم ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م()اًمٕمٚمؾ

يم٤من ممـ ي٘مٚم٥م إؾم٤مٟمٞمد ىمٚم٤ًٌم ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف إذا : ًمٞمس سمث٘م٦م، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

ق آظمر رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ي وًمف ـمر()ًمٞمس سمث٘م٦م، ووٕمٗمف اسمـ طمجر واًمذهٌل: اٟمٗمرد، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم

وذم ؾمٜمده حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ : ، ىمٚم٧م ش()همري٥م ُمـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ»: ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م وىم٤مل

 ()شوهق ظمؼم ُمٜمٙمر»:  ىم٤مل اسمـ طمجر()شروى طمديث٤ًم يمذسم٤مً َ ًمٕمٚمف وهؿ»: ُمٝمران، ىم٤مل اًمذهٌل

. ()ورواه اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ

 ذم شمرمج٦م ديٜم٤مر سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٙمٞمس وهق ()وًمف ـمريؼ آظمر رواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ

:  واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ وىم٤مل()  واخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ()يمذاب ُمٜمٙمر احلدي٨م

                                   

((  )2/793.) 

((  )42/245-250.) 

((  )1/231.) 

((  )3/608.) 

 (.1429)، واًمت٘مري٥م (1/560)واعمٞمزان  (1/273)واًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم  (1/257)اعمجروطملم: اٟمٔمر  ()

((  )6/339.) 

 (.3/582)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.3/336)ًم٤ًمن اعمٞمزان   ()

((  )2/229.) 

((  )3/976.) 

 (.2/434)وًم٤ًمن اعمٞمزان  (2/13)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()
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. ()شُمقوقع

وىمد وٕمػ هذا احلدي٨م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝمؿ اًمٌخ٤مري طمٞم٨م ؾم٠مًمف اًمؽمُمذي قمـ 

 ()شهذا احلدي٨م ومٚمؿ يٕمرومف ُمـ طمدي٨م اًمًدي قمـ أٟمس وضمٕمؾ يتٕمج٥م ُمٜمف

شىمد روى قمـ أٟمس ُمـ وضمقه يمثػمة ويمؾ ُمـ رواه قمـ أٟمس ومٚمٞمس سم٤مًم٘مقي»: واًمٌزار طمٞم٨م ىم٤مل () .

وهذا اًم٤ٌمب اًمرواي٦م ومٞمٝم٤م ًملم ووٕمػ ٓ ٟمٕمٚمؿ »: واًمٕم٘مٞمكم سم٘مقًمف سمٕمد ذيمره ًمٓمرق احلدي٨م

. ()شومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم صم٤مسمت٤ًم وهٙمذا ىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري

ٓ يّمح، وًمق صح عم٤م يم٤من أطمد أومْمؾ ُمـ قمكم : وؾمئؾ احل٤ميمؿ قمـ طمدي٨م اًمٓمػم؟ وم٘م٤مل

وهذه احلٙم٤مي٦م ؾمٜمده٤م صحٞمح، - يٕمٜمل اًمذهٌل–ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م »: ، ىم٤مل اًمًٌٙملطسمٕمد رؾمقل اهلل 

ويمالم : ومٚمٕمٚمف شمٖمػم رأيف ومٞمف، صمؿ ىم٤مل اًمًٌٙمل: ومام سم٤مًمف أظمرج طمدي٨م اًمٓمػم ذم اعمًتدرك؟ صمؿ ىم٤مل

ؿمٞمخٜم٤م طمؼ، وإدظم٤مًمف طمدي٨م اًمٓمػم ذم اعمًتدرك ُمًتدرك، وىمد ضمقزت أن يٙمقن زيد ذم يمت٤مسمف 

 ()شوأٓ يٙمقن هق أظمرضمف

إن طمدي٨م اًمٓمػم ُمـ اعمٙمذوسم٤مت »: وىمد طمٙمؿ ؿمٞمخ ااؾمالم قمغم احلدي٨م سم٤مًمقوع وم٘م٤مل

 ()شاعمقوققم٤مت قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م سمح٘م٤مئؼ اًمٜم٘مؾ

ومم٤م ي٘مقي اًم٘مقل سمقوع هذا احلدي٨م آوٓمراب ذم ُمتـ رواي٤مشمف ومٌٕمض اًمرواي٤مت شمذيمر 

                                   

((  )8/382.) 

((  )1/212-213.) 

 (.2/3)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري : واٟمٔمر (2/834)اًمٕمٚمؾ اًمٙمٌػم   ()

 (.2548:)يمِمػ إؾمت٤مر ح  ()

 (.1/46)اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم   ()

 (.4/168)ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م   ()

 (.7/371)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ()
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. وذم سمٕمْمٝم٤م أٟمف يم٤من طمجالً  (طم٤ٌمرى)وسمٕمْمٝم٤م  (دضم٤مضم٦م)أن هذا اًمٓمػم اعمٝمدى 

يمام أن هٜم٤مك اظمتالف ذم قمدد اًمٓمٞمقر وم٘مد ضم٤مء أٟمف ـمػم واطمد، وضم٤مء أن اُمرأة ُمـ إٟمّم٤مر 

ـمػميـ وذم رواي٦م أـمٞم٤مر يمام ورد اخلالف ذم ُمـ أهدى اًمٓمػم ومٗمل سمٕمض ط أهدت ًمٚمٜمٌل

اًمرواي٤مت أن اعمٝمدي أم أيٛمـ ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وهل ُمـ اعمٝم٤مضمرات وذم سمٕمْمٝم٤م أن اُمرأة ُمـ 

. إٟمّم٤مر وهذا آوٓمراب يقضم٥م وٕمػ احلدي٨م

صمؿ إن هذا احلدي٨م يٕم٤مرض همػمه ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمروي٦م قمـ اًمث٘م٤مت واًمتل شمث٧ٌم 

عم٤م ؾمئؾ أي اًمٜم٤مس أطم٥م ط أسمقسمٙمر وُمٜمٝم٤م ىمقل اًمرؾمقل ط أن أطم٥م اخلٚمؼ إمم رؾمقل اهلل 

. ()شأسمقه٤م»: ىم٤مل: ُمـ اًمرضم٤مل: قم٤مئِم٦م، ىمٞمؾ: إًمٞمؽ؟ ىم٤مل

 ()شفق ـْت متخذًا مـ أهؾ األرض خِٔاًل الختذت أبا بُر خِٔالً »: طوىمقل اًمٜمٌل 

أٟمف وًمق ومروٜم٤م صحتف وم٢مٟمف ٓ يدل قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمؾ هق دال قمغم حم٦ٌم : صم٤مٟمًٞم٤م

.  ًمٕمكم وهذه اعمح٦ٌم ٓ شم٘متيض ااُم٤مُم٦مطاًمرؾمقل 

وُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل اؾمتدل هب٤م اعمخ٤مًمٗمقن قمغم أن قمٚمٞم٤ًم يم٤من أطم٥م اًمٜم٤مس إمم رؾمقل اهلل 

دخِت مع ظّل ظذ ظائنة ؾسئِت أي افْاس ـان أحب إػ : مجٔع بـ ظّر ؿالطمدي٨م ط 

.  ؿقاماً زوجٓا، إن ـان ما ظِّت صقاماً : مـ افرجال؟ ؿافت: ؾاضّة، ؾَٔؾ: ؟ ؿافتملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

 ()، واًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص()شطمدي٨م طمًـ همري٥م»: رواه اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف وىم٤مل

مجٞمع سمـ قمٛمػم ُمتٝمؿ ومل شم٘مؾ قم٤مئِم٦م هذا »: ، ىم٤مل اًمذهٌلشصحٞمح ااؾمٜم٤مد»: واحل٤ميمؿ وىم٤مل

                                   

 (.2384: )وُمًٚمؿ ح (3662:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.2382: )وُمًٚمؿ ح (3654: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.3874 ):ح(  )

 (.112، 111 ):ح(  )
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 واسمـ قم٤ًميمر ذم () واخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ()، ورواه اسمـ قمٌد اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب()شأصاًل 

مجٞمع يمذسمف »:  وذيمره اًمذهٌل ذم شم٤مريخ ااؾمالم وىم٤مل() واسمـ إصمػم ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م()اًمت٤مريخ

راوميض يم٤من يْمع : ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن»: ومجٞمع سمـ قمٛمػم، ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل: ، ىمٚم٧م()شهمػم واطمد 

. ()شأيمذب اًمٜم٤مس: احلدي٨م، وىم٤مل اسمـ ٟمٛمػم

وهبذا يتْمح ًمٜم٤م قمدم صح٦م هذا احلدي٨م ُمع خم٤مًمٗمتف ًمألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل شم١ميمد أن 

 .طأسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ هق أطم٥م اًمٜم٤مس إمم رؾمقل اهلل 

ال إفف إال اهلل حمّد رشقل اهلل أيدتف بًع : مُتقب ظذ شاق افًرش»حديث  ـ17

. «وٕكتف بًع

 ُمـ ُمقؾمقي وىمد أورده قمٌد احلًلم  هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اًمراومْم٦ميًتدل 

 ().وٛمـ أدًمتف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

: ردــال

:  ؿالظـ أيب هريرة وم٘مد ضم٤مء هذا احلدي٨م ط هذا احلدي٨م مل يث٧ٌم قمـ رؾمقل اهلل 

مُتقب ظذ افًرش ال إفف إال اهلل وحدي ال ذيؽ يل، وحمّد ظبدي ورشقيل أيدتف بًع، 

                                   

 (.157-3/154)اعمًتدرك  ()

((  )4/378.) 

((  )11/430.) 

((  )42/264.) 

((  )6/223.) 

((  )2/198.) 

 (.1/421)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.172)اعمراضمٕم٤مت : اٟمٔمر  ()
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.  ظع وحده[62:إٟمٗم٤مل] ژپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ ژ : وذفؽ ؿقفف ظز وجؾ يف ـتابف

وذم ؾمٜمده اًمٙمٚمٌل حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد وهق راوميض ()أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

وٕمٞمػ ضمدًا، : وٕمٗمف اًمٌخ٤مري وىم٤مل قمٌد احلؼ»: ، ويمذا أسمق ص٤مًمح سم٤مذام ىم٤مل اًمذهٌل()يمذاب

 ()شإذا روى قمٜمف اًمٙمٚمٌل ومٚمٞمس سمٌمء: ضمدًا، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم

جاع افْبل جقظًا صديدًا ؾْزل جزيؾ، ويف يده ـقزة ؾْاوفف »: ظـ ابـ ظباس ؿاليمام ضم٤مء 

ال إفف إال اهلل حمّد رشقل اهلل  أيدتف بًع : إياها ؾٍُٓا ؾ٘ذا ؾٔٓا خرضاء ظِٔٓا مُتقب بافْقر

. «وٕكتف بف، ما آمـ يب مـ اهتّْل يف ؿوائل واشتبىٖين يف رزؿل

اسمـ أيب اًمزقمٞمزقم٦م : هذا طمدي٨م ٓ يّمح، ىم٤مل اًمٌخ٤مري»: رواه اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ وىم٤مل

. ()شدضم٤مل ُمـ اًمدضم٤مًملم يروي اعمقوققم٤مت: ُمٜمٙمر احلدي٨م ضمدًا ٓ يٙمت٥م طمديثف، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

. ()شاعمقوققم٤مت

واسمـ أيب اًمزقمٞمزقم٦م هق حمٛمد، ذيمر طمديثف اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال وُم٤م زاد قمغم : ىمٚم٧م

رواه اًمٓمؼماين »:  وذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد، وىم٤مل()، ورواه اسمـ طم٤ٌمن()ىمقل اسمـ طم٤ٌمن

 وذيمره أيْم٤ًم اًمذهٌل ذم اعمٞمزان ذم شمرمج٦م أمحد ().شاًمٓمؼماين وومٞمف قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م وهق ُمؽموك 

                                   

((  )42/360.) 

 (.5938)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر  ()

 (.1/296)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.380 ):ح( 1/238(  ))

((  )3/549.) 

 (.2/289)اعمجروطملم   ()

((  )9/121.) 
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.  ()شيمذاب: ُمؽموك، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل» :سمـ احلًـ اًمٙمقذم، وىم٤مل

ُمٙمتقب قمغم سم٤مب اجلٜم٦م ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل »: ظوضم٤مء ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمٚمػ

. شأيدشمف سمٕمكم ىمٌؾ أن خيٚمؼ اًمًاموات وإرض سم٠مًمٗمل ؾمٜم٦م

 (ٓ إًمف إٓ اهلل) دون ىمقًمف () واًمٓمؼماين ذم إوؾمط()رواه اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء 

 واسمـ اجلقزي ذم () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ() وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م()واخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ

 يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم يمذسمف قمٌد اهلل سمـ ()شٓ يّمح»: ذم اًمٕمٚمؾ وىم٤مل

 ويمذا ذم ؾمٜمده زيمري٤م سمـ  ٞمك ()يم٤من يْمع احلدي٨م ُمتٝمؿ: أمحد سمـ طمٜمٌؾ، وىم٤مل اسمـ ظمراش

، ويمذا ومٞمف  ٞمك سمـ ؾم٤ممل وهق ()شرضمؾ ؾمقء  دث سم٠مطم٤مدي٨م ؾمقء»: اًمٙم٤ًمئل ىم٤مل اسمـ ُمٕملم

 ويمذا ومٞمف أؿمٕم٨م اسمـ قمؿ احلًـ سمـ ص٤مًمح وهق ؿمٞمٕمل ضمٚمد ًمٞمس سمٕمٛمدة ذم ()وٕمٞمػ

. () ويمذا قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم ؿمٞمٕمل قمغم صدىمف ويم٤من يدًمس()احلدي٨م

                                   

 (.1/90)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.2/86)و  (1/33(  ))

 (.5498 ):إوؾمط ًمٚمٓمؼماين ح  ()

 (.7/387)شم٤مريخ سمٖمداد   ()

 (.7/256)احلٚمٞم٦م   ()

((  )42/59 ،336.) 

 (.345 ):ح( 2/220(  ))

 (.2/434)ًم٤ًمن اعمٞمزان : اٟمٔمر ()

 (.2/75)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.4/377 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()

 (.1/33)اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم   ()
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ُمٙمتقب قمغم ؾم٤مق اًمٕمرش ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل »: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب احلٛمراء سمٚمٗمظ

. ش اهلل أيدشمف سمٕمكم وٟمٍمشمف سمٕمكم

. ()شهمري٥م»: رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م وىم٤مل

. ()شهذا ٓ يّمح»: واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ، وىم٤مل

:  سمًٜمد ومٞمف أمحد سمـ احلًـ اًمٙمقذم ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل وهمػمه()واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

 ().يمذاب: ُمؽموك، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

« افهديَقن ثالثة»:  حديثـ18

 وىمد أورده قمٌد احلًلم ذف اًمديـ ذم  هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اًمراومْم٦مؾمتدل ت

طمٌٞم٥م اًمٜمج٤مر، : اًمّمدي٘مقن صمالصم٦مط »ىمقًمف : يمت٤مسمف اعمراضمٕم٤مت ُمًتدًٓ سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم وم٘م٤مل

أشم٘متٚمقن رضماًل : ي٤م ىمقم اشمٌٕمقا اعمرؾمٚملم، وطمزىمٞمؾ ُم١مُمـ آل ومرقمقن، ىم٤مل: ُم١مُمـ آل ي٤مؾملم، ىم٤مل

. ()شأن ي٘مقل ريب اهلل، وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وهق أومْمٚمٝمؿ

: ردـــال

 واًم٘مٓمٞمٕمل ذم زوائد ()هذا احلدي٨م ٓ يّمح وىمد أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ

                                   

 (.2/484)، واًمٚم٤ًمن (2/73)اعمٞمزان   ()

((  )3/27.) 

 (.378 ):ح( 1/237(  ))

 (.42/336)شم٤مريخ دُمِمؼ   ()

 (.1/90)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.173)اعمراضمٕم٤مت ص  ()

 (.42/313)و  (42/43)شم٤مريخ دُمِمؼ   ()
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 يمٚمٝمؿ () واًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم() وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م()ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م

 ()ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ مجٞمع اًمٌٍمي أسمق اعمٜمذر وهق ُمؽموك يمذاب ظمٌٞم٨م وأطم٤مديثف ُمقوققم٦م

 ()ُمقوققم٦م

 

 ().وهق ُمـ زي٤مدات اًم٘مٓمٞمٕمل واحلدي٨م ُمقوقع» : وذيمره ؿمٞمخ ااؾمالم وم٘م٤مل

 ( ).ُمقوقع: وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م 

:  أحاديث ادٗاخاةـ19

ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمغم أطم٘مٞم٦م ط  سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ُم١ماظم٤مة اًمٜمٌل اًمراومْم٦مؾمتدل ت

: قمكم سم٤ماُم٤مُم٦م سمؾ ضمٕمٚمقه٤م دًمٞماًل قمغم أن قمٚمٞم٤ًم سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل ي٘مقل احلكم ُمٕمددًا أدًم٦م إُم٤مُم٦م قمكم

آظمك سملم اًمٜم٤مس وشمرك قمٚمٞم٤ًم طمتك  سم٘مل ط أن اًمٜمٌل : ذم ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ُمـ قمدة ـمرق»

إٟمام شمريمتؽ : ي٤م رؾمقل اهلل، آظمٞم٧م سملم أصح٤مسمؽ وشمريمتٜمل؟ وم٘م٤مل: آظمرهؿ، ٓ يرى ًمف أظم٤ًم وم٘م٤مل

أٟم٤م قمٌد اهلل وأظمق رؾمقًمف، ٓ يدقمٞمٝم٤م سمٕمدك : ًمٜمٗمز أٟم٧م أظمل وأٟم٤م أظمقك، وم٢من ذيمرك أطمد، وم٘مؾ

إٓ يمذاب، واًمذي سمٕمثٜمل سم٤محلؼ ُم٤م أظمرشمؽ إٓ ًمٜمٗمز وأٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك إٓ 

                                   

 (.1117 و 1072:ح  )()

 (.323 ):ح( 1/365(  ))

 (.7988): ح(  )

 (.3/251)وُمٞمزان آقمتدال  (5/111)، واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي (2/259)اًمٚم٤ًمن : اٟمٔمر  ()

 (.4/61)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ()

 (.355 ):ح( 1/530(  ))
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 ()شأٟمف ٟٓمٌل سمٕمدي وأٟم٧م أظمل ووارصمل

ًمٕمكم ًمٞم٧ًم ًمالرشمزاق ًمٖمٜمك قمكم قمٚمٞمف ط إن ُم١ماظم٤مة اًمٜمٌل »: ي٘مقل حمٛمد طمًـ اعمٔمٗمر

اًمًالم طمٞمٜمئذ سم٤مًمٖمٜم٤مئؿ وهمػمه٤م وسمٚمقهمف ُمٜمزًم٦م يٕمقل هب٤م وٓ يٕم٤مل سمف، وإٟمام اًمٖمرض ُمـ ُم١ماظم٤مشمف 

يم٤من ي١ماظمل سملم اًمرضمؾ وٟمٔمػمه يمام ط ًمٕمكم شمٕمريػ ُمٜمزًمتف وسمٞم٤من ومْمٚمف قمغم همػمه، ٕن اًمٜمٌل 

دل قمٚمٞمف سمٕمض إظم٤ٌمر ٕن ذًمؽ أىمرب إمم اًمتٕم٤مون واًمتٕم٤مود وأوضم٥م ًمٚمت٠مًمٞمػ ومٞمٙمقن أُمػم 

يمام ضمٕمٚمتف آي٦م اعم٤ٌمهٚم٦م ٟمٗمًف، وذًمؽ رُمز ط اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم هق اًمٜمٔمػم ًمرؾمقل اهلل 

. ()شاُم٤مُمتف

ومٝمذا احلدي٨م اًمذي رواه إُم٤مُمٝمؿ أمحد سمـ »: وي٘مقل قمكم اعمٞمالين سمٕمد إيراده حلدي٨م اعم١ماظم٤مة

طمٜمٌؾ وارد ذم ُمقرد اعم١ماظم٤مة وهق يدل قمغم أومْمٚمٞم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم وأقمٚمٛمٞمتف وقمّمٛمتف ويمؾ ذًمؽ 

 ()شُمًتٚمزم ًمإلُم٤مُم٦م واخلالوم٦م سمال ومّمؾ

وأؿمٝمد اهلل ورؾمقًمف قمغم أن طمدي٨م اعم١ماظم٤مة ُمـ »: وي١ميمد أمحد اهلٛمداين هذا اعمٕمٜمك ومٞم٘مقل

أدل اًمدًمٞمؾ قمغم إُم٤مُم٦م قمكم قمٚمٞمف اًمًالم وشم٘مدُمف قمغم مجٞمع اًمٌنم ممـ شم٘مدم وشم٠مظمر ؾمقى اًمٜمٌل 

 ()شوُمثٚمفط : ٕٟمف قمٚمٞمف اًمًالم ٟمٔمػم اًمٜمٌل ط

: ردــال

وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمغم ومْمٞمٚم٦م ط  سم٠مطم٤مدي٨م اعم١ماظم٤مة سملم رؾمقل اهلل اًمراومْم٦ماؾمتدٓل 

قمكم وأطم٘مٞمتف سم٤ماُم٤مُم٦م اؾمتدٓل ٓ يّمح، ٕن أطم٤مدي٨م اعم١ماظم٤مة يمٚمٝم٤م ُمقوققم٦م، ي٘مقل اسمـ 

                                   

 (.217)هن٩م احلؼ   ()

 (.2/270)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()

 (.106)ااُم٤مُم٦م ًمٕمكم اعمٞمالين   ()

 (.309)ااُم٤مم قمكم ص  ()
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مل ي١ماخ أطمدًا، وٓ آظمك سملم ط إن أطم٤مدي٨م اعم١ماظم٤مة ًمٕمكم يمٚمٝم٤م ُمقوققم٦م، واًمٜمٌل »: شمٞمٛمٞم٦م

ُمٝم٤مضمري وُمٝم٤مضمري، وٓ سملم أيب سمٙمر وقمٛمر، وٓ سملم أٟمّم٤مري وأٟمّم٤مري، وًمٙمـ آظمك سملم 

 ()شاعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ذم أول ىمدوُمف اعمديٜم٦م

وؾمٜمقرد سم٢مذن اهلل أطم٤مدي٨م اعم١ماظم٤مة اًمتل اطمت٩م هب٤م اعمخ٤مًمٗمقن ُمع سمٞم٤من قمٚمٚمٝم٤م وطمٙمؿ اًمٕمٚمامء 

: قمٚمٞمٝم٤م

بغ أصحابف ؾجاء ملسو هيلع هللا ىلص آخك رشقل اهلل »: احلديث األول ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام ؿال

 تدمع ظْٔاه ؾَال يا رشقل اهلل آخٔت بغ أصحابؽ ومل تٗاخ بْٔل وبغ أحد ؾَال فف ظع 

. «إٔت أخل يف افدٕٔا واآلخرة»: رشقل اهلل

 واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ذم ()شهذا طمدي٨م طمًـ همري٥م»أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف وىم٤مل 

 واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وؾمٙم٧م قمٚمٞمف ()شمرمج٦م مجٞمع سمـ قمٛمػم اًمتٞمٛمل، وذم شمرمج٦م طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم

، صمؿ ذيمره ذم اعمٞمزان ذم شمرمجتف ويمذا ذم شمرمج٦م ؾمٕمٞمد سمـ ()شمجٞمع سمـ قمٛمػم اهتؿ»: وىم٤مل اًمذهٌل

 () واسمـ إصمػم ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م()، ورواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()شهذا ُمقوقع»: قمٛمػم وىم٤مل

راوميض »: ومجٞمع سمـ قمٛمػم ىم٤مل احل٤مومظ:  يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ مجٞمع سمـ قمٛمػم، ىمٚم٧م()اًمٖم٤مسم٦م

                                   

 (.7/361)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ()

 (.3720 ):ح(  )

((  )2/636) 

((  )3/14 .)

 (2/154)، و (1/421(  ))

((  )1/103 ،104.) 

((  )3/606.) 
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 ()شأيمذب اًمٜم٤مس: راوميض يم٤من يْمع احلدي٨م، وىم٤مل اسمـ ٟمٛمػم»:  وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن()شوٕمٞمػ

ُمٜمٙمر احلدي٨م ؿمديد اًمتِمٞمع ووٕمٗمف »: وهذا اًمًٜمد ومٞمف يمذًمؽ قمكم سمـ ىم٤مدم ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد

وٕمٞمػ : ؿمٞمٕمل ُم٘مؾ، وىم٤مل أمحد»:  يمام أن ذم اًمًٜمد طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم، ىم٤مل اًمذهٌل()ش ٞمك

  ()شُمؽموك: ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

ظّع أخل »: ـان رشقل اهلل يٗاخل بغ أصحابف ؾَال»: احلديث افثاين ظـ أيب هريرة ؿال

. «افِٓؿ وال مـ وااله: وإٔا أخقه وأحبف، ؿال

ًمف أطم٤مدي٨م ومٞمام أُمٚمٞم٧م »: رواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ شمرمج٦م هٞم٤مج سمـ سمًٓم٤مم اهلروي، وىم٤مل

ُمؽموك : ىم٤مل أمحد»:  وذيمر طمديثف اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال وىم٤مل()شمم٤م ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م

: يٙمت٥م طمديثف، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: شمريمقا طمديثف، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: احلدي٨م، وىم٤مل أسمق داود

  ().شوٕمٞمػ ًمٞمس سمٌمء

ٓ  ت٩م سمف وىم٤مل : وصم٘مف اًمٜم٤ًمئل، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ»: ويمذا ومٞمف يزيد سمـ يمٞم٤ًمن، ىم٤مل اًمذهٌل

  ().شهق ص٤مًمح وؾمط ًمٞمس ممـ يٕمتٛمد قمٚمٞمف: اًم٘مٓم٤من

ذات يقم ملسو هيلع هللا ىلص خرج ظِْٔا رشقل اهلل :  ؿال() وظـ بالل بـ محامة()احلديث افثافث

                                   

 (.966)اًمت٘مري٥م   ()

 (.1/421 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()

 (.3/150)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.1/583)اعمّمدر ٟمٗمًف   ()

((  )7/2593.) 

((  )4/318.) 

 (.438/ 4)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.144)اعمراضمٕم٤مت ص: اٟمٔمر. أورده قمٌد احلًلم ذف اًمديـ ُمًتدًٓ سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم   ()
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: ما أضحُؽ يا رشقل اهلل؟ ؿال: ضاحًُا مستبؼًا، ؾَام إفٔف ظبد افرمحـ بـ ظقف ؾَال

بنارة أتتْل مـ ظْد ريب أن اهلل دا أراد أن يزوج ظًِٔا ؾاضّة أمر مًُِا أن هيز صجرة ضقبك »

ؾٓزها ؾْثرت رؿاؿًا وإٔنٖ اهلل مالئُة افتَىقها ؾ٘ذا ـإت افَٔامة ثارت ادالئُة يف اخلِؼ ؾال 

مـ أخل وابـ ظّل : براءة فف مـ افْار: يرون حمبًا فْا أهؾ افبٔت حموًا إال دؾًقا إفٔف مْٓا ـتاباً 

. «وابْتل ؾُاك رؿاب رجال وٕساء مـ أمتل مـ افْار

 ()شرضم٤مل هذا احلدي٨م ُم٤م سملم سمالل وقمٛمر سمـ حمٛمد يمٚمٝمؿ جمٝمقًمقن»: رواه اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ، وىم٤مل

رواه اخلٓمٞم٥م قمـ سمالل »:  وذيمره اًمِمقيم٤مين وىم٤مل().وذيمره اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت

. ()شرضم٤مًمف يمٚمٝمؿ جمٝمقًمقن : ُمرومققم٤ًم وىم٤مل

شمٙمٚمؿ ومٞمف وٓ »: وذم اًمًٜمد أمحد سمـ صدىم٦م اًمٌٞمع، ذيمره اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال وىم٤مل

.  ()شأقمرومف

مل يث٧ٌم »: ويمذا ومٞمف ىمٜمؼم ُمقمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ذيمره اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال وىم٤مل

 وىم٤مل إًم٤ٌمين قمـ هذا ()شي٘م٤مل يمؼم طمتك يم٤من ٓ يدري ُم٤م ي٘مقل أو يروي: طمديثف، ىم٤مل إزدي

 ().شُمقوقع»: احلدي٨م

                                   

، ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم ًمإلؾمالم، أسمققمٌداهلل، ومح٤مُم٦م أُمف، طسمالل سمـ مح٤مُم٦م هق سمالل سمـ رسم٤مح ُم١مذن رؾمقل اهلل  ()

 (.1/455)وااص٤مسم٦م ، (1/178)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ20ُم٤مت ؾمٜم٦م 

((  )4/210.) 

((  )1/399.) 

 (.382ص )اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م   ()

((  )1/105.) 

((  )2 /392.) 

 (.4942 ):ح( 1/446)اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   ()
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أال أرضٔؽ يا ملسو هيلع هللا ىلص »ؿال رشقل اهلل :  ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام ؿال()احلديث افرابع

إٔت أخل ووزيري تَيض ديْل وتْجز مقظدي وتزئ »: بذ يا رشقل اهلل، ؿال: ؿال« ظع

. «ذمتل

ورواه اًمٓمؼماين وومٞمف ُمـ »:  ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد()رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم

. ()شمل أقمرومف

صدوق همػم أٟمف اظمتٚمط ضمدًا ومل يتٛمٞمز طمديثف »: وذم ؾمٜمده ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ، ىم٤مل اسمـ طمجر

. ()شومؽمك

 ()شوٕمٞمػ»: وٟم٘مؾ اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ قمـ  ٞمك اسمـ ُمٕملم ىمقًمف

وىم٤مل اسمـ ش يمذاب»: وذم ؾمٜمده يمذًمؽ حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ىم٤مل ومٞمف قمٌد اهلل سمـ أمحد

 ()شيم٤من يْمع احلدي٨م»:ظمراش

إن أخل ووزيري وخٍِٔتل مـ »: ؿالملسو هيلع هللا ىلص ظـ إٔس بـ مافؽ أن افْبل : احلديث اخلامس

 .«أهع وخر مـ أترك بًدي يَيض ديْل ويْجز مقظدي ظع بـ أيب ضافب 

هذا طمدي٨م »:  ورواه اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وىم٤مل().رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم اعمجروطملم

                                   

 (.145)اعمراضمٕم٤مت ص : اٟمٔمر.  ُمًتدًٓ سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اعمقؾمقيأورده قمٌد احلًلم   ()

 (.13549): ح(  )

((  )9/121) 

 (.5721)اًمت٘مري٥م   ()

((  )6/87.) 

 (.3/642)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

((  )3/5.) 
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ُمٓمر سمـ ُمٞمٛمقن يروي اعمقوققم٤مت قمـ إصم٤ٌمت ٓ حتؾ : طمدي٨م ُمقوقع، ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

. ()شاًمرواي٦م قمٜمف

ىم٤مل اًمٌخ٤مري »: ااؾمٙم٤مف، ذيمره اًمذهٌل ذم اعمٞمزان وىم٤مل: وذم اًمًٜمد ُمٓمر سمـ ُمٞمٛمقن هق

هذا ُمقوقع وهق اعمتٝمؿ : ُمٜمٙمر احلدي٨م، صمؿ ذيمر ًمف هذا احلدي٨م، وىم٤مل:وأسمق طم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمئل

 ()شُمٜمٙمر احلدي٨م»:   وىم٤مل اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ سمٕمد روايتف ًمٚمحدي٨م قمـ ُمٓمر()شسمف

وذم اًمًٜمد أيْم٤مَ ً قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك وهق وإن يم٤من صم٘م٦م إٓ أٟمف ؿمٞمٕمل يمام ىم٤مًمف احل٤مومظ ذم 

  ()اًمت٘مري٥م

رأيت ظذ باب »: ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل : ظـ جابر ريض اهلل ظْٓام ؿال: ()احلديث افسادس

. «باب اجلْة مُتقب ال إفف إال اهلل حمّد رشقل اهلل ظّع أخق رشقل اهلل

 وأسمق ()، واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ،() واًمٓمؼماين ذم إوؾمط()رواه أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ

 وهق واه ضمدًا ذم ؾمٜمده حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب () واخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ،()وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م،

                                   

((  )2/107) 

 (.128-4/127)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

((  )6/2393.) 

((  )4345.) 

أورده قمٌد احلًلم ذف اًمديـ ذم يمت٤مسمف اعمراضمٕم٤مت ُمـ وٛمـ إدًم٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م ًمٌٞم٤من إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب   ()

 (.172)ـم٤مًم٥م ص 

 (.1134 ):ح  ()

 (5498): ح(  )

((  )42/59.) 

((  )7/256.) 
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  ().يم٤من يْمع احلدي٨م: يمذاب، وىم٤مل اسمـ ظمراش: أيب ؿمٞم٦ٌم، وىمد ىم٤مل ومٞمف قمٌد اهلل سمـ أمحد

وذم اًمًٜمد يمذًمؽ يم٤مدح سمـ رمح٦م وهق يمذاب، واهتؿ سم٤مًمقوع اهتٛمف إزدي واحل٤ميمؿ وأسمق 

 ().ٟمٕمٞمؿ

 وذم ؾمٜمده يم٤مدح وىمد شم٘مدم ()وضم٤مء ُمـ ـمريؼ آظمر قمـ ضم٤مسمر رواه أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ

رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، وومٞمف أؿمٕم٨م اسمـ قمؿ احلًـ سمـ »: وذيمره اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع وىم٤مل

  ()شص٤مًمح، وهق وٕمٞمػ، وُمـ مل أقمرف

 ()شطمدي٨م ٓ يّمح»: ورواه اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ، وىم٤مل

إين ظبد اهلل وأخق رشقفف وإٔا افهديؼ »: ظـ ظع بـ أيب ضافب ؿال: ()احلديث افسابع

. «األـز ال يَقهلا بًدي إال ـاذب، صِٔت ؿبؾ افْاس شبع شْغ ؿبؾ أن يًبده أحد مـ هذه األمة

يم٤من ُمـ قمتؼ :  سمًٜمد ومٞمف اًمٕمالء سمـ ص٤مًمح، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ()رواه اسمـ ُم٤مضمف ذم اعم٘مدُم٦م

 ()روى أطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػم: اًمِمٞمٕم٦م، وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل

                                   

((  )7/387.) 

 (.3/642)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.3/399 ) ٟمٗمًفاعمّمدر: اٟمٔمر  ()

 (.1135 ):ح(  )

((  )9/143.) 

((  )1/220.) 

: أورده ص٤مطم٥م اعمراضمٕم٤مت ُمـ وٛمـ إطم٤مدي٨م اًمتل اؾمتدل هب٤م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اٟمٔمر  ()

 (.1/233)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض : واٟمٔمر (145)اعمراضمٕم٤مت ص 

 (.44/ 1 ):ه حُم٘مدُم٦م ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مج  ()

 (.3/101)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()
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: ، وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل وم٘م٤ملشصحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم»: ورواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل

ًمٞمس قمغم ذط واطمد ُمٜمٝمام سمؾ وٓ هق سمّمحٞمح سمؾ طمدي٨م سم٤مـمؾ ومتدسمره وقم٤ٌمد ىم٤مل اسمـ »

:  واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وىم٤مل() ورواه اًمٜم٤ًمئل ذم ظمّم٤مئص قمكم()شوٕمٞمػ: اعمديٜمل

يم٤من وٕمٞمػ احلدي٨م، وىم٤مل : وهذا ُمقوقع، اعمتٝمؿ سمف قم٤ٌمد سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل»: وىم٤مل

ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمـ طمدي٨م : روى أطم٤مدي٨م ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م، وىم٤مل أسمق سمٙمر إصمرم: إزدي

قم٤ٌمد »:  ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمٙم٤مؿمػ()شذا، وم٘م٤مل اضب قمٚمٞمف وم٢مٟمف طمدي٨م ُمٜمٙمر ـقمكم ه

رواه اًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص وذم إؾمٜم٤مده قم٤ٌمد سمـ »:  وذيمر احلدي٨م اًمِمقيم٤مين وىم٤مل()ششمريمقه

قمٌد اهلل إؾمدي وهق اعمتٝمؿ سمقوٕمف، وىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل صحٞمح قمغم ذط 

وأٟم٤م »: اعمّمٜمػ سمدون ىمقًمفاًمِمٞمخلم وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل سم٠من قم٤ٌمدًا وٕمٞمػ، وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 

  ()ش ُمـ ـمريؼ زيد سمـ وه٥م اجلٝمٜمل ُمٙم٤من قم٤ٌمد شاًمّمديؼ إيمؼم

 ().شأُمثؾ اعمقوققم٤مت»وىم٤مل ؿمٞمخ ااؾمالم هق ُمـ 

 وذم ؾمٜمده حمٛمد سمـ احلًـ سمـ يمقصمر، ىم٤مل اًمذهٌل ذم ()ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م

  ()شيم٤من يمذاسم٤مً : ُمٕمروف واه، وىم٤مل اًمؼمىم٤مين»: ذم اعمٞمزان

                                   

 (.3/112)اعمًتدرك   ()

 (.7): ح(  )

((  )1/341.) 

((  )1/531.) 

 (.343ص )اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م   ()

 (.4/119)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  ()

 (.301 ص 1/337(  ))

 (.519/ 3 ):ح( )
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 ()وومٞمف قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك سم٤مذام، وهق ىمد رُمل سم٤مًمتِمٞمع قمغم ُم٤م ىم٤مًمف احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م

.  ويمذا قم٤ٌمد إؾمدي وٕمٞمػ ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٚمٞمف

أن » :ظـ ابـ ظباس ـ ريض اهلل ظْٓام ـ ـان ظع يَقل يف حٔاة رشقل اهلل: احلديث افثامـ

 واهلل ال َِْٕب ظذ أظَابْا بًد إذ هدإا اهلل، {أؾ٘ن مات أو ؿتؾ إَِبتؿ ظذ أظَابُؿ}: اهلل يَقل

وفئـ مات أو ؿتؾ ألؿاتِـ ظذ ما ؿاتؾ ظِٔف حتك أمقت، واهلل إين ألخقه وابـ ظّف ووارث 

 .«ظِّف ؾّـ أحؼ بف مْل

 ()وأمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م() واًمٜم٤ًمئل ذم ظمّم٤مئص قمكم()رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

ورواه اًمٓمؼماين ذم () واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ() وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م()اًمّمح٤مسم٦م

 وذم ؾمٜمده قمٛمرو سمـ ()ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح»:  وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد()ذم اًمٙمٌػم

 ويمذا أؾم٤ٌمط سمـ ٟمٍم وهق ()شصدوق رُمل سم٤مًمرومض»: سمـ مح٤مد سمـ ـمٚمح٦م، ىم٤مل احل٤مومظ

ويمذا ومٞمف رواي٦م ؾمامك قمـ قمٙمرُم٦م، وومٞمٝم٤م اوٓمراب قمغم ُم٤م ذيمره ()صدوق ًمٙمٜمف يمثػم اخلٓم٠م

                                   

((  )4345.) 

 (.3/126)اعمًتدرك   ()

((  )1/83.) 

 .طمدي٨م ُمٜمٙمر: وىم٤مل حم٘م٘مف (1110)ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح  ()

 (.356 ):ح (1/320(  ))

 (.42/56)شم٤مريخ دُمِمؼ   ()

 (.176)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح  ()

 (.9/183)جمٛمع اًمزوائد   ()

 (.5014)اًمت٘مري٥م   ()

 (.321 )هاعمّمدر ٟمٗمس: اٟمٔمر  ()
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هذا »: وذيمره اًمذهٌل ذم اعمٞمزان صمؿ ىم٤مل.  ()احل٤مومظ  ويمذا ؾمامك ىمد شمٖمػم سم٠مظمرة  ويم٤من يتٚم٘مـ

 ()ش.طمدي٨م ُمٜمٙمر

 ().شُمٜمٙمر»: وىم٤مل إًم٤ٌمين قمـ احلدي٨م

إٔندـؿ اهلل هؾ ؾُٔؿ أحد آخك رشقل اهلل بْٔف وبْٔف إذ »: ؿقل ظع: ()احلديث افتاشع

. «افِٓؿ ال: آخك بغ ادسِّغ ؽري، ؿافقا

ومٞمف رضمالن جمٝمقٓن  »:  واًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء وىم٤مل()أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

هذا قمٛمؾ حمٛمد سمـ محٞمد أؾم٘مط رضمؾ، وأراد أن جيقز : وىم٤مل- صمؿ ذيمر ًمف ـمري٘م٤ًم آظمر-

: ورواه اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وىم٤ملش ٓ أصؾ ًمف قمـ قمكم»: وىم٤مل أيْم٤مً ش ()احلدي٨م

:  وذم اًمٚم٤ًمن ىم٤مل احل٤مومظ()شُمٜمٙمر همػم صحٞمح»: ، وىم٤مل اًمذهٌل قمـ احلدي٨م()شُمقوقع»

  ()شًمٕمؾ أوم٦م ُمـ زاومر»: احل٤مومظ

                                   

 (.2624)اًمت٘مري٥م   ()

 (.3/255)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.4948)رىمؿ  (1/452)اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   ()

 (.146)اعمراضمٕم٤مت ص: اٟمٔمر. أورده قمٌد احلًلم ذف اًمديـ ُمًتدًٓ سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم   ()

((  )3/91.) 

((  )1/211.) 

((  )2/154.) 

 (.1/441)ُمٞمزان آقمتدال   ()

، وشمٜمزيف اًمنميٕم٦م ٓسمـ قمراق (363-1/361)اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م ًمٚمًٞمقـمل : ، واٟمٔمر(2/157(  ))

 (.370ص )واًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ًمٚمِمقيم٤مين  (359، -1/358)
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:  ُمـ ـمرق آظمر ومٞمف زي٤مد سمـ اعمٜمذر، ىم٤مل احل٤مومظ()وذيمره اسمـ قمٌد اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب

 ()شراوميض ُمتٝمؿ ًمف أشم٤ٌمع وهؿ اجل٤مرودي٦م»:  وىم٤مل اًمذهٌل()شراوميض يمذسمف  ٞمك سمـ ُمٕملم»

يْمع احلدي٨م ذم ُمث٤مًم٥م أصح٤مب »:  ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن()شُمٜمٙمر احلدي٨م ضمداً »: وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

 ()شويروي قمـ ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م أؿمٞم٤مء ُم٤م ًمف أصقلط اًمٜمٌل 

 ().شُمقوقع»: وىم٤مل إًم٤ٌمين قمـ احلدي٨م

أما ترىض إٔؽ أخل وإٔا »: ؿال فًعملسو هيلع هللا ىلص ظـ أيب راؾع أن رشقل اهلل : احلديث افًاذ

. «أخقك

ًمٞمس »:  وومٞمف طمرب سمـ طمًـ اًمٓمح٤من ىم٤مل إزدي()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم

، وحمٛمد سمـ قمٌٞمد () وومٞمف يمذًمؽ  ٞمك سمـ يٕمغم إؾمٚمٛمل وهق ؿمٞمٕمل وٕمٞمػ()شطمديثف سمذاك

: قمـ داود سمـ احلّملم ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىم٤مل  ٞمك سمـ ُمٕملمط قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع ُمقمم اًمٜمٌل 

 وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع ().ُمٜمٙمر احلدي٨م ضمدًا ذاه٥م: ًمٞمس طمديثف سمٌمء، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

                                   

((  )1/338.) 

 (.2113)اًمت٘مري٥م   ()

 (.1/413)اًمٙم٤مؿمػ   ()

 (.3/454)اجلرح واًمتٕمديؾ   ()

 (.1/306)اعمجروطملم   ()

 (.4949 ):ح( 10/453)اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   ()

 (.949، 947 ):ح(  )

 (.2/184)ًم٤ًمن اعمٞمزان   ()

 (.7727)اًمت٘مري٥م   ()

 (.3/635)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()
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رواه اًمٓمؼماين ُمـ رواي٦م طمرب سمـ طمًـ اًمٓمح٤من قمـ  ٞمك سمـ يٕمغم ويمالأل٤م »اًمزوائد 

. ()شوٕمٞمػ

آخك بغ أصحابف ؾبَل ملسو هيلع هللا ىلص ظـ شًٔد بـ ادسٔب أن رشقل اهلل : احلديث احلادي ظؼ

إٔت أخل وإٔا »: وأبق بُر وظّر وظع ؾآخك بغ أيب بُر وظّر، وؿال فًعملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل 

. «أخقك

  () وذم ؾمٜمده طمًلم سمـ واىمد اعمروزي صم٘م٦م ًمف أوه٤مم()أظمرضمف ااُم٤مم أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ

 

اؾمتٜمٙمر أمحد سمٕمض طمديثف وطمرك رأؾمف يم٠مٟمف مل يروف وذيمر ًمف اًمذهٌل طمديث٤ًم »: ىم٤مل اًمذهٌل

 وىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م () وومٞمف ُمٓمر سمـ ـمٝمامن اًمقراق وهق صدوق يمثػم اخلٓم٠م()شهذا ُمٜمٙمر: وم٘م٤مل

 . وىمد رواه سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م، وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م شم٤مسمٕمل وطمديثف ُمرؾمؾ()دقم٤مُم٦م صم٘م٦م إٓ أٟمف يدًمس

:  زواج ظع بٍاضّةـ20

وم٤مـمٛم٦م ًمٕمكم قمغم إُم٤مُمتف وىمد أورده احلكم ذم ط  سمحدي٨م شمزوي٩م رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مؾمتدل ت

وذم ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ »:  طمٞم٨م ىم٤مليمت٤مسمف هن٩م احلؼ ُمًتدًٓ سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

إهن٤م صٖمػمة ومخٓمٌٝم٤م قمكم : وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم، وم٘م٤ملط أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ظمٓم٤ٌم إمم رؾمقل اهلل 

                                   

((  )9/131.) 

 (.1019 ):ح(  )

 (.1367)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر  ()

 (.1/549)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.6744 )هومسناعمّمدر   ()

 (.102)ـمٌ٘م٤مت اعمدًمًلم ص  ()
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ُمـ إُم٤مم هذه إُم٦م : وم٢من ىمٞمؾ » ي٘مقل اعمٗمٞمد وهق يذيمر إدًم٦م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم ()شومزوضمٝم٤م ُمٜمف

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم وم٢من ىمٞمؾ سمؿ قمٚمٛمتؿ أٟمف : وآًمف؟ وم٤مجلقابط سمٕمد رؾمقل اهلل 

صمؿ ذيمر سمٕمض ط قمٚمٛمٜم٤م سم٤مًمٜمص اعمتقاشمر ُمـ اهلل قمز وضمؾ وُمـ رؾمقل اهلل : ااُم٤مم؟ وم٤مجلقاب

 ()شإدًم٦م وُمٜمٝم٤م شمزوجيف سم٤مسمٜمتف

 ومٞم٘مقل سمٕمد أن ؾم٤مق ويٌلم حمٛمد طمًـ اعمٔمٗمر وضمف دًٓم٦م احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

ًمٚمتزوج سمًٞمدة اًمٜم٤ًمء - يٕمٜمل أسم٤م سمٙمر وقمٛمر–وذم هذا دًٓم٦م أظمرى قمغم قمدم أهٚمٞمتٝمام »: احلدي٨م

وم٢من ُمٜمٕمٝمام دون قمكم سم٠مُمر اهلل يم٤مؿمػ قمـ أن اًمٜمٔمر ذم أُمره٤م راضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمع وضمقد 

أسمٞمٝم٤م ؾمٞمد اًمٜمٌٞملم وًمٞمس ذًمؽ إٓ ًمٕمٔمؿ ؿم٠مهن٤م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ويمراُمتٝم٤م قمٚمٞمف ومال يزوضمٝم٤م إٓ سمٛمـ 

هق أهؾ هل٤م ويٚمٞمؼ سم٘مدره٤م اًمرومٞمع ومزوضمٝم٤م ذم اًمًامء سمًٞمد أوًمٞم٤مئف وهق أول دًمٞمؾ قمغم ومْمٚمف قمغم 

 ()شاًمِمٞمخلم قمٜمد اهلل قمز وضمؾ وقمٜمد رؾمقًمف وإومْمؾ أطمؼ سم٤ماُم٤مُم٦م

: ردـــال

إن اؾمتِمٝم٤مد اًمراومْم٦م هبذا احلدي٨م ذم شم٘مديؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر وأطم٘مٞمتف 

أظمرضمف وم٘مد ، طسم٤مخلالوم٦م دوهنام اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ ٕن هذا احلدي٨م مل يّمح قمـ رؾمقل اهلل 

:  واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل() وذم اخلّم٤مئص() وذم اًمٙمؼمى()اًمٜم٤ًمئل ذم اًمّمٖمرى

                                   

 (.222)هن٩م احلؼ   ()

 (.40)اًمٜمٙم٧م آقمت٘م٤مدي٦م ص  ()

 (.2/291)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()

 (.3221:)ح  ()

 (.5329:)ح  ()

((  )114.) 
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. ()وواوم٘مف اًمذهٌلش صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه»

 () واًم٘مٓمٞمٕمل ذم زوائد ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕمحد()وأظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف

اؾمتٜمٙمر أمحد سمٕمض طمديثف وطمرك رأؾمف يم٠مٟمف مل »: وُمداره قمغم احلًلم سمـ واىمد ىم٤مل اًمذهٌل

 ()شهذا ُمٜمٙمر»:  وذيمر ًمف اًمذهٌل طمديث٤ًم وم٘م٤مل()شيروف

ش هل ًمؽ ي٤م قمكم ًم٧ًم سمدضم٤ملط ظمٓم٥م أسمق سمٙمر وقمٛمر وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مل اًمٜمٌل »: وضم٤مء سمٚمٗمظ

هذا طمدي٨م ُمقوقع »:  واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وىم٤مل()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم

 وأظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء ()شُمقوقع ووٕمف ُمقؾمك سمـ ىمٞمس ويم٤من ُمـ همالة اًمرواومض

:  وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد()شُمقؾمك سمـ ىمٞمس  دث سم٠مطم٤مدي٨م ردي٦م سمقاـمٞمؾ»: وىم٤مل

:  وًمذا ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ااص٤مسم٦م()طشرضم٤مًمف صم٘م٤مت إٓ أن طمجرًا مل يًٛمع ُمـ اًمٜمٌل »

.  وقمغم هذا وم٤محلدي٨م ُمٜم٘مٓمع()شواشمٗم٘مقا قمغم أن طمجر سمـ اًمٕمٜمٌس مل ير اًمٜمٌل»

 ومال ؿمؽ أٟمف ومْمٞمٚم٦م ُمـ ،ط وهل إطمدى سمٜم٤مت رؾمقل اهلل  ُمـ وم٤مـمٛم٦مأُم٤م زواج قمكم 

                                   

((  )2/181.) 

 (.6948)ح  ()

 (.1051:)ح  ()

 (.1/549)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.1/549)اعمّمدر ٟمٗمًف   ()

 (.3571): ح(  )

((  )2/159.) 

((  )4/164.) 

((  )9/329.) 

((  )3/168.) 



 

 

340 

 ي٘مقل اسمـ  وم٘مد شمزوج قمثامن سمرىمٞم٦م وأم يمٚمثقم سمٜمتل رؾمقل اهلل ذًمؽومْم٤مئٚمف وًمٙمٜمف مل خيتص ب

جمرد اعمّم٤مهرة ٓ شمدل قمغم أٟمف أومْمؾ ُمـ همػمه سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م، وم٢من »: شمٞمٛمٞم٦م

اعمّم٤مهرة صم٤مسمت٦م ًمٙمؾ ُمـ إرسمٕم٦م، ُمع أن سمٕمْمٝمؿ أومْمؾ ُمـ سمٕمض، ومٚمق يم٤من اعمّم٤مهرة شمقضم٥م 

 ()شإومْمٚمٞم٦م ًمٚمزم اًمتٜم٤مىمض

وإن يم٤من قمكم شمزوج سمٗم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، ومٕمثامن ىمد زوضمف »: وي٘مقل ذم ُمقوع آظمر

ًمق يم٤من قمٜمدٟم٤م صم٤مًمث٦م ًمزوضمٜم٤مه٤م قمثامن، وؾمٛمل ذو اًمٜمقريـ : اسمٜمتلم ُمـ سمٜم٤مشمف، وىم٤ملط اًمٜمٌل 

 ()شسمذًمؽ، إذ مل يٕمرف أطمد مجع سملم سمٜمتل ٟمٌل همػمه

: وأُم٤م احلدي٨م اًمذي اؾمتِمٝمد سمف قمٌد احلًلم اعمقؾمقي ذم يمت٤مب اعمراضمٕم٤مت وهق

ؿافت ؾاضّة يا رشقل اهلل زوجتْل مـ ظع بـ أيب ضافب وهق ؾَر ال : ظـ ابـ ظباس ؿال

يا ؾاضّة أما ترضغ أن اهلل ظز وجؾ اضِع إػ أهؾ األرض ؾاختار رجِغ » : ؾَال!! مال فف

. «أحدمها أبقك واآلخر بًِؽ

. «زوجتْل مـ ظائؾ ال مال فف»: ويف فٍظ

: وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمذهٌل، وم٘م٤ملش قمغم ذط اًمِمٞمخلم»: وم٘مد رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، وىم٤مل

هق اعمتٝمؿ هبذه إطم٤مدي٨م »:  ورواه اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م أيب اًمّمٚم٧م وىم٤مل( )ش.يمذب»

 ()ش وقمٌداًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ٟمًٌقه ًمٚمتِمٞمع وروى أطم٤مدي٨م ذم اًمٗمْم٤مئؾ ٓ يت٤مسمٕمف قمٚمٞمٝم٤م أطمد

                                   

 (.7/265)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م   ()

 (.8/234 ) ٟمٗمًفاعمّمدر ()

((  )3/129.) 

((  )5/1986.) 
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 ورواه اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ ()ش أسمق اًمّمٚم٧م هق أوم٦م»: وذيمره اًمذهٌل ذم اعمٞمزان، وىم٤مل

هذا طمدي٨م شمٗمرد سمف قمٌد اًمرزاق ويم٤من ُمٜمًقسم٤ًم إمم اًمتِمٞمع وىمد اهتٛمف أىمقام، وىم٤مل اسمـ »: وىم٤مل

وىمد ذيمرٟم٤م ... طمدث سم٠مطم٤مدي٨م ذم اًمٗمْم٤مئؾ مل يقاوم٘مف قمٚمٞمٝم٤م أطمد وُمث٤مًم٥م ًمٖمػمهؿ ُمٜم٤ميمػم: قمدي

أن ُمٕمٛمرًا يم٤من ًمف اسمـ أخ راوميض ومٞمجقز أن يٙمقن ُمـ إدظم٤مًمف صمؿ ىمد رواه قمـ قمٌد اًمرزاق صمالصم٦م 

أطمدهؿ إسمراهٞمؿ سمـ احلج٤مج واًمث٤مين أسمق اًمّمٚم٧م وىمد اشمٗم٘مقا قمغم أٟمف يمذاب واًمث٤مًم٨م أمحد سمـ قمٌد 

وُمدار :  ىمٚم٧م()ش يم٤من يْمع احلدي٨م وىمد هىمف إسمزاري ومريم٥م إؾمٜم٤مداً : اهلل سمـ يزيد ىم٤مل

 وىمد قمٜمٕمٜمف ()إطم٤مدي٨م قمغم اسمـ أيب ٟمجٞمح قمٌد اهلل وهق ُمدًمس

مل يًٛمع »: وىمد ؾم٤مق ذم اًمتٝمذي٥م ُم٤م يدل قمغم قمدم ؾمامقمف ُمـ جم٤مهد ىم٤مل  ٞمك سمـ ؾمٕمٞمد

هق ٟمٔمػم اسمـ ضمري٩م ذم يمت٤مب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب : اسمـ أيب ٟمجٞمح اًمتٗمًػم ُمـ جم٤مهد، ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

. ()شسمزة قمـ جم٤مهد ذم اًمتٗمًػم روي٤م قمـ جم٤مهد ُمـ همػم ؾمامع 

  ()ومٕمغم هذا ومٞمف ؿمٌٝم٦م اٟم٘مٓم٤مع، ورواه اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد

ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىم٤مل :  وومٞمف طمًلم إؿم٘مر، ىم٤مل أسمق زرقم٦م()ورواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 

ه اًمٓمؼماين ُمـ رواي٦م إسمراهٞمؿ سمـ احلج٤مج ارو»: ، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع()ومٞمف ٟمٔمر: اًمٌخ٤مري

                                   

 (.2/613)اٟمٔمر ُمٞمزان آقمتدال   ()

((  )1/223) 

 (.3662)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر  ()

((  )6/51.) 

((  )4/196.) 

 (.4046 ):ح(  )

 (.1/531)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()
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هق ٟمٙمرة ٓ يٕمرف واخلؼم »:، وإسمراهٞمؿ سمـ احلج٤مج ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل()شقمـ قمٌد اًمرزاق

  ().شاًمذي رواه سم٤مـمؾ 

قمغم أن إسمراهٞمؿ سمـ احلج٤مج مل يٜمٗمرد سمف وم٘مد شم٤مسمٕمف قمٌد اًمًالم سمـ ص٤مًمح أسمق اًمّمٚم٧م اهلروي 

 واخلٓمٞم٥م ذم () واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ شمرمج٦م قمٌد اًمرزاق ()رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم

 وقمٌد اًمًالم سمـ ص٤مًمح () واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ() واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()اًمت٤مريخ

  ()راوميض ظمٌٞم٨م: ؿمٞمٕمل ضمٚمد، ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم

 ()صمؿ إن هلؿ ُمت٤مسمع آظمر، وهق أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد اهلٞمثٛمل رواه اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ

يم٤من سم٤ًمُمرا يْمع احلدي٨م وىم٤مل : ىم٤مل اسمـ قمدي» : ىم٤مل اًمذهٌل()واسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ

 ().ش دث قمـ قمٌد اًمرزاق وهمػمه سم٤معمٜم٤ميمػم يؽمك طمديثف: اًمدارىمٓمٜمل

سمؾ »: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب هريرة رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وؾمٙم٧م قمٚمٞمف، ىم٤مل اًمذهٌل

                                   

((  )9/112.) 

 (.1/26)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.11153 ):ح(  )

((  )4/694.) 

((  )4/196.) 

((  )42/130 ،135 ،136) 

((  )1/224.) 

 (.2/616)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

((  )4/196.) 

((  )1/224 ) 

 (.1/109)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()



 

 

343 

، وؿمٞمخ احل٤ميمؿ أمحد سمـ حمٛمد اًمني أسمق سمٙمر سمـ أيب دارم راوميض ()شُمقوقع قمغم هي٩م 

روى »: ويمذا ؿمٞمخ ؿمٞمخ احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمٗمٞم٤من، ىم٤مل اًمذهٌل()يمذاب، ىم٤مًمف اًمذهٌل

 ().شقمـ هي٩م سمـ يقٟمس طمديث٤ًم ُمقوققم٤ًم هق اعمتٝمؿ سمف

ش ظع باب ظِّل» حديث ـ21

، وىمد أورده حمٛمد اعمٔمٗمر ُمًتدًٓ سمف قمغم  هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اًمراومْم٦مؾمتدل ت

قمكم سم٤مب قمٚمٛمل وُمٌلم ُٕمتل ُم٤م ط ىم٤مل رؾمقل اهلل : قمـ أيب ذر ىم٤مل»: إُم٤مُم٦م قمكم طمٞم٨م ىم٤مل

 ()شأرؾمٚم٧م سمف ُمـ سمٕمدي طمٌف إيامن، وسمٖمْمف ٟمٗم٤مق واًمٜمٔمر إًمٞمف رأوم٦م

: وجف االشتدالل

وُمـ »: يٌلم قمٌد اهلل احلًـ وضمف دًٓم٦م احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم ومٞم٘مقل سمٕمد إيراده احلدي٨م

اًمقفم٤مئػ اعمٕمتؼمة ذم ااُم٤مم سمٕمد اًمٜمٌل أن يٌلم ًمألُم٦م ُم٤م أرؾمؾ سمف اًمٜمٌل وُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف ًمٙمل 

شذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالمط يرشمٗمع قمٜمٝمؿ اخلالف، وهذان اعمٕمٜمٞم٤من ٟمص قمٚمٞمٝمام اًمٜمٌل  () 

:  ردــال

ظّع باب ظِّل ومبغ »: ؾًـ أيب ذر رؾًف ؿالط هذا احلدي٨م مل يّمح قمـ رؾمقل اهلل 

. «ألمتل ما أرشِت بف مـ بًدي حبف إيامن، وبٌوف ٍٕاق، وافْير إفٔف رأؾة

                                   

((  )3/129.) 

 (. 1/139)ُمٞمزان آقمتدال   ()

  (.3/457 )اعمّمدر ٟمٗمًف(  )

 (.2/287)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم   ()

 (.116)اعمٜم٤مفمرات ذم ااُم٤مُم٦م   ()



 

 

344 

أٟم٧م شمٌلم ُٕمتل ُم٤م »، ورواه احل٤ميمؿ قمـ أٟمس سمٚمٗمظ ()رواه اًمديٚمٛمل ذم ُمًٜمد اًمٗمردوس 

سمؾ هق ومٞمام اقمت٘مده ُمـ »: وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمذهٌل سم٘مقًمفش صحٞمح»وىم٤مل ش اظمتٚمٗمقا ومٞمف ُمـ سمٕمدي

 ().شيمذاب: ووع ضار، ىم٤مل اسمـ ُمٕملم

قمكم » وذيمره اًمذهٌل سمٚمٗمظ()أظمرضمف اًمديٚمٛمل سمًٜمد وٕمٞمػ ضمداً »: وذيمره اًمًخ٤موي، وىم٤مل

 ( )ش يمذاب:ُمؽموك، وىم٤مل  ٞمك: ىم٤مل اًمٌخ٤مري وهمػمه»: ذم شمرمج٦م ضار سمـ سد وىم٤ملش قمٞم٦ٌم قمٚمٛمل

يروي اعم٘مٚمقسم٤مت »: ورواه اسمـ طم٤ٌمن قمـ أٟمس ذم يمت٤مب اعمجروطملم شمرمج٦م ضار هذا وىم٤مل

  ()شقمـ اًمث٘م٤مت طمتك إذا ؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ يم٤من داظماًل ذم اًمٕمٚمؿ ؿمٝمد قمٚمٞمف سم٤مجلرح واًمقهـ

. وومٞمف قمٜمٕمٜم٦م احلًـ اًمٌٍمي قمـ أٟمس وهق ُمدًمس: ىمٚم٧م

 () وؾمٙم٧م قمٚمٞمف وشمٌٕمف اًمٖمامري ذم ومتح اعمٚمؽ()وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًممًمئ اعمّمٜمققم٦م

قمٜمده قمج٤مئ٥م وهق ُمٜمٙمر »: وومٞمف حمٛمد سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ اًمٕمٓم٤مر اهتٛمف اسمـ قمدي وىم٤مل

 وومٞمف أيْم٤ًم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ إسمراهٞمؿ، ()وذيمره اسمـ قمراق ذم شمٜمزيف اًمنميٕم٦م( )شاحلدي٨م

                                   

((  )3/91.) 

 (.3/122)اعمًتدرك  ()

 (.97)اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م    ()

 (.2/327)ُمٞمزان آقمتدال   ()

((  )1/380.) 

((  )1/335.) 

 (.22ص  )()

 (.5/2/289)، واًمٚم٤ًمن (3/651)شمرمجتف ذم اعمٞمزان : اٟمٔمر  ()

 (.214 :ح 1/110(  ))
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 ويمذا ُمـ سمٕمد ُمقؾمك أيْم٤ًم قمٌد اعمٝمٞمٛمـ سمـ اًمٕم٤ٌمس وهق ()شذم طمديثف ٟمٔمر»: ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم

 ().شواه»

 ().شقمكم قمٞم٦ٌم قمٚمٛمل: سمٚمٗمظش ُمقوقع»: وىم٤مل إًم٤ٌمين

ش أن األمة شتٌدر يب مـ بًدهملسو هيلع هللا ىلص إن مما ظٓد إيّل افْبل  »:حديث ـ22

ُمـ أن إُم٦م ؾمتٖمدر سمٕمكم سمٕمده، ط  ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل  قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اًمراومْم٦مُمـ أدًم٦م 

:  طمٞم٨م ىم٤ملوىمد أورد قمٌد احلًلم ذف اًمديـ هذه إطم٤مدي٨م ُمًتدًٓ هب٤م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

إن إُم٦م ؾمتٖمدر سمؽ سمٕمدي، وأٟم٧م شمٕمٞمش قمغم ُمٚمتل وشم٘متؾ قمغم ؾمٜمتل، ُمـ »ًمٕمكم ط ىمقًمف »

ش يٕمٜمل حلٞمتف ُمـ رأؾمف–أطمٌؽ أطمٌٜمل وُمـ أسمٖمْمؽ أسمٖمْمٜمل، وإن هذه ؾمتخْم٥م ُمـ هذا 

ىم٤مل : وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤ملش إن مم٤م قمٝمد إزّم اًمٜمٌل أن إُم٦م ؾمتٖمدر يب سمٕمده»: وقمـ قمكم أٟمف ىم٤مل

ذم ؾمالُم٦م : أُم٤م إٟمؽ ؾمتٚم٘مك سمٕمدي ضمٝمدًا، ىم٤مل ذم ؾمالُم٦م ُمـ ديٜمل؟ ىم٤مل»: ًمٕمكمط رؾمقل اهلل 

 ()شُمـ ديٜمؽ

 :ردـــال

إن اؾمتِمٝم٤مد اًمراومْم٦م هبذه إطم٤مدي٨م اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ إذ أن هذه إطم٤مدي٨م مل شمّمح قمـ 

: ، وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ إو٤موم٦م إمم ُم٤م ذم ُمتٜمٝم٤م ُمـ ٟمٙم٤مرةطرؾمقل اهلل 

« أن األمة شتٌدر يب مـ بًدهملسو هيلع هللا ىلص إن مما ظٓد إيل افْبل »: ظـ ظع ؿال :احلديث األول

                                   

 (.4/201)، واعمٞمزان (3/155)اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم   ()

 (.2/190)اٟمٔمر اًمٙم٤مؿمػ ًمٚمذهٌل   ()

 (.2165 ):حاًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   ()

 (.173)اعمراضمٕم٤مت ص  ()
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:  وىم٤مل اًمذهٌل()شصحٞمح ااؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه »: رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، وىم٤مل

وومٞمف قمكم سمـ ىم٤مدم وىمد وصمؼ »: وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع()، ورواه اًمٌزار ذم ُمًٜمدهشصحٞمح »

. ()شووٕمػ 

 وىمد رواه سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل ()وذم ؾمٜمده هِمٞمؿ سمـ سمِمػم وهق ُمدًمس: ىمٚم٧م

ًمٞمس سمف سم٠مس ىمد يم٤مٟم٧م قمٜمده أطم٤مدي٨م : ىم٤مل أمحد»: وإؾمامقمٞمؾ هذا صم٘م٦م ًمٙمـ ىم٤مل ذم اًمتٝمذي٥م

 ورواه اًمٕم٘مٞمكم وذيمر احلدي٨م ذم شمرمج٦م صمٕمٚم٦ٌم سمـ يزيد ()شاًمِمٞمٕم٦م وىمد ٟمٔمر ًمف ؿمٕم٦ٌم ذم يمتٌف 

. ()شٓ يت٤مسمع ذم طمديثف ٟمٔمر : ىم٤مل اًمٌخ٤مري»: احلامين وىم٤مل

وذم ؾمٜمده زي٤مدة قمغم ُم٤م ذيمر قمكم سمـ ()شؿمٞمٕمل هم٤مل »: وصمٕمٚم٦ٌم هذا ىم٤مل ذم اعمٞمزان: ىمٚم٧م

 ورواه ()شُمٜمٙمر احلدي٨م ؿمديد اًمتِمٞمع : وٕمٗمف  ٞمك، وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد»: ىم٤مدم، ىم٤مل اًمذهٌل

ُم٤م ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ  دث قمٜمف »: ىم٤مل حمٛمد سمـ اعمثٜمك: اًمٕم٘مٞمكم شمرمج٦م يم٤مُمؾ أسمق اًمٕمالء، وىم٤مل

. () ورواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ()شؿمٞمئ٤ًم ىمط 

                                   

((  )3/140.)  

 (.869 ):ح(  )

 (.9/137)جمٛمع اًمزوائد   ()

 (.111)رىمؿ  (1/47)ـمٌ٘م٤مت اعمدًمًلم ٓسمـ طمجر   ()

((  )1/264.) 

((  )1/178.) 

 (.1/371)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

((  )3/150.) 

((  )4/9.) 

((  )42/447-448.) 
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وهق أيْم٤ًم ُمـ ـمريؼ صمٕمٚم٦ٌم احلامين، صمؿ رواه اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم شمرمج٦م صمٕمٚم٦ٌم : ىمٚم٧م

:  ورواه اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ وىم٤مل()شٓ يت٤مسمع ذم طمديثف ٟمٔمر : ىم٤مل اًمٌخ٤مري»: هذا وىم٤مل

 ورواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ ()شيمذاب : طمٙمٞمؿ وٕمٞمػ احلدي٨م، وىم٤مل اًمًٕمدي: ىم٤مل أمحد»

 ().اًمت٤مريخ سمٜمحقه

 وقمٜمد ()وومٞمف همػم ذًمؽ ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م وهق رُمل سم٤مًمتِمٞمع، ىم٤مًمف احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م: ىمٚم٧م

وقمٜمد اسمـ قم٤ًميمر همػمه طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم إؾمدي وهق ُمٜمٙمر احلدي٨م ُمؽموك يمذاب هم٤مًمٞم٤ًم ذم 

 ().اًمتِمٞمع وشمريمف ؿمٕم٦ٌم وهمػمه

 وومٞمف أيْم٤مً َ طمّملم سمـ خم٤مرق ىم٤مل ()صمؿ أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ُمـ ـمريؼ آظمر ذم اًمت٤مريخ

 ().شأسمق ضمٜم٤مدة طمّملم سمـ خم٤مرق ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب»:  اًمذهٌل

 وحمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل ()ورواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ

 ويمذا اًمراوي قمٜمف قمكم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ اًمؼميد وهق ()شذاه٥م واهل احلدي٨م»: اجلقزضم٤مين قمٜمف

                                   

((  )1/187.) 

 .390: ح (1/244(  ))

((  )42/447-448.) 

(( )5441.) 

 (.1/136)، واًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم (1/246)، واعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن (1/184)اًمٙم٤مؿمػ ًمٚمذهٌل : اٟمٔمر ()

((  )42/447-448.) 

 (.3/151)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر ()

((  )6/221.) 

 (.3/568)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()



 

 

348 

. ()ؿمٞمٕمل هم٤مل صدوق

:  ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل() واسمـ قم٤ًميمر ُمـ ـمري٘مف ذم اًمت٤مريخ()وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة

 –وىمد رويٜم٤مه سم٢مؾمٜم٤مد آظمر قمـ قمكم إن يم٤من حمٗمقفم٤ًم : اًمٌٞمٝم٘مل

 ()وهذا اًمًٜمد اًمذي ذيمره ٓ يًٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمؾ، ومٛمداره قمغم هِمٞمؿ سمـ سمِمػم وهق ُمدًمس

يم٤مٟم٧م قمٜمده أطم٤مدي٨م : وىمد رواه سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م يمام أن ذم اًمًٜمد إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل وىمد ىم٤مل أمحد ومٞمف

 ().ًمٞمس سم٤مًم٘مقي: اًمِمٞمٕم٦م  وىم٤مل اسمـ طمزم

أما إٕؽ شتَِك بًدي جٓدًا، ؿال يف »: ظـ ابـ ظباس ؿال افْبل فًع:  احلديث افثاين

. «شالمة مـ ديْل، ؿال يف شالمة مـ ديْؽ

 وواوم٘مف ()شصحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه»: أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، وىم٤مل

. وواوم٘مف اًمذهٌل

ذم ؾمٜمده حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ سمـ همزوان وهق ؿمٞمٕمل، سمؾ ؿمٞمٕمل حمؽمق يمام قمؼم سمذًمؽ أسمق : ىمٚم٧م

. ()شيم٤من يٖمٚمق ذم اًمتِمٞمع»: داود، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

ادديْة  بْٔام رشقل اهلل آخذ بٔدي يف شُؽ: ؿال: ظـ إٔس وظع وافٍِظ فًع: احلديث افثافث

. « مْٓافؽ يف اجلْة أحسـ»: ؿال! يا رشقل اهلل ما أحسْٓا مـ حديَة: إذ مررٕا بحديَة، ؾَِت

                                   

 (.3/160 )اعمّمدر ٟمٗمًف(  )

 (.2759 ):ح( 6/440(  ))

((  )42/447.) 

 (.7362)اًمت٘مري٥م   ()

 (.3/194)ًم٤ًمن اعمٞمزان : اٟمٔمر  ()

((  )3/140.) 

 (.6267)، واًمت٘مري٥م (4/9)، واعمٞمزان (3/79)اٟمٔمر اًمٙم٤مؿمػ   ()
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حتك مررٕا بسبع حدائؼ، ويَقل ـذفؽ حتك إذا خال افىريؼ »: صٔبةأيب ويف فٍظ البـ 

إحـ يف صدور ؿقم ال يبدوهنا إال مـ »: ما يبُٔؽ؟ ؾَال: اظتَْْل وأجٓش باـًٔا، ؾَِت

. «يف شالمة مـ ديْؽ»: يف شالمة مـ ديْل؟ ؿال: ، ؿِت«بًدي

 ُمع أن ()شصحٞمح »: ، ىم٤مل اًمذهٌلشصحٞمح ااؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه »: رواه احل٤ميمؿ وىم٤مل

اًمٗمْمؾ سمـ قمٛمػمة وٕمٗمقه، »: اًمذهٌل وه٤مه وأٟمٙمره ذم اعمٞمزان سمٕمد أن روى احلدي٨م ُمًٜمدًا ىم٤مل

 ويمذا ()شسمؾ هق ُمٜمٙمر احلدي٨م»: ، صمؿ روى احلدي٨م وىم٤ملشٓ يت٤مسمع قمغم طمديثف: وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم

 وذم ؾمٜمده  ٞمك سمـ () ورواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم()شُم٘مٌقل»ذم ؾمٜمده ُمٞمٛمقن اًمٙمردي، ىم٤مل احل٤مومظ 

وٕمٞمػ : ُمْمٓمرب احلدي٨م، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ىم٤مل اًمٌخ٤مري»: سمـ يٕمغم إؾمٚمٛمل، ىم٤مل اًمذهٌل

: يم٤من يمذاسم٤ًم، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: ىم٤مل  ٞمك سمـ ؾمٕمٞمد:  ويمذا ومٞمف يقٟمس سمـ ظم٤ٌمب، ىم٤مل اًمذهٌل()ش

: رضمؾ ؾمقء ومٞمف ؿمٞمٕمٞم٦م ُمٗمرـم٦م  وىم٤مل اًمٌخ٤مري: رضمؾ ؾمقء وٕمٞمػ، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: ُمٕملم

هذان طمديث٤من ًمٞمس »: ، ورواه اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ وىم٤مل() وأظمرضمف اًمٌزار()ُمٜمٙمر احلدي٨م

ومٞمقٟمس : يمذاب ظمٌٞم٨م، وأُم٤م اًمث٤مين: ًمٞمس ومٞمٝمام صحٞمح، أُم٤م إول ومٗمٞمف اًمٗمٞمض  ىم٤مل اسمـ ُمٕملم

: ومٞمف ؿمٞمٕمٞم٦م ُمٗمرـم٦م يم٤من ي٥ًم قمثامن، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: ُمْمٓمرب احلدي٨م، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

                                   

 (.3/139)اعمًتدرك  ()

 (.3/355)اٟمٔمر ُمٞمزان آقمتدال   ()

((  )7056.) 

 (.11/75)اعمّمٜمػ   ()

 (.415/ 4)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.479/ 4)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.716 ):حاًمٌحر اًمزظم٤مر   ()
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 ورواه قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم ()ش ٓ  ؾ اًمرواي٦م قمٜمف: ًمٞمس سمٌمء رضمؾ ؾمقء، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

 (). وومٞمف ُم٤م شم٘مدم،واحلدي٨م وٕمٗمف إًم٤ٌمين()زوائد ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م

 ؾمٞمٚم٘مك  سمؾ هق دال قمغم أن قمٚمٞم٤ًّم صمؿ إٟمف وقمغم ومرض صحتف ٓ يدل قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

. طضمٝمًدا سمٕمد رؾمقل اهلل 

« ظع باب حىة» حديث ـ23

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سم٤مب طمٓم٦م، ُمـ ط » ىمقل اًمٜمٌل  قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اًمراومْم٦مُمـ أدًم٦م 

. شدظمؾ ُمٜمف يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم وُمـ ظمرج ُمٜمف يم٤من يم٤مومراً 

 ().وىمد أورده قمٌد احلًلم ذف اًمديـ ُمًتدًٓ سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

: ردـــال

وآؾمتِمٝم٤مد سمف سم٤مـمؾ، واحلدي٨م أظمرضمف اًمديٚمٛمل ط هذا احلدي٨م مل يّمح قمـ رؾمقل اهلل 

 وؾمٙم٧م قمٚمٞمف () ورواه اًمدارىمٓمٜمل ذم إومراد يمام ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم()ذم ُمًٜمد اًمٗمردوس

شمٗمرد سمف طمًلم إؿم٘مر : ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل»: اًمًٞمقـمل، وُمـ ـمري٘مف اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ وىم٤مل

روى طمديث٤م ُمٜمٙمرًا : قمٜمده ُمٜم٤ميمػم، وىم٤مل اسمـ قمدي: قمـ ذيؽ وًمٞمس سم٤مًم٘مقي، وىم٤مل اًمٌخ٤مري

 وذيمر احلدي٨م اًمذهٌل ذم شمرمج٦م ()شهق يمذاب: واًمٌالء قمٜمدي ُمٜمف، وىم٤مل أسمق ُمٕمٛمر اهلذزم

                                   

((  )1/243.) 

 (.1109): ح(  )

 (.4905): حاًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   ()

 (.167ص )اعمراضمٕم٤مت : اٟمٔمر  ()

 (.3998): ح(  )

 (.8237): ح(  )

((  )1/241.) 
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 وقمزاه () وذيمره اًمًخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد().شسم٤مـمؾ، وإؿم٘مر هق آومتف»: إؿم٘مر صمؿ ىم٤مل

 ().شسم٤مـمؾ»: وىم٤مل إًم٤ٌمين. شسمًٜمد وٕمٞمػ ضمدًا »: ًمٚمديٚمٛمل صمؿ ىم٤مل

وُم٤م وضمف ،  قمكم سم٤ٌمب طمٓم٦مطصمؿ أن ًمٗمظ احلدي٨م فم٤مهر اًمٜمٙم٤مرة ومٙمٞمػ يِمٌف اًمرؾمقل 

٤ًٌم ذم يمٗمر اًمٜم٤مسويمٞمػ يٙمقن قمكم ، اًمِمٌف سمٞمٜمٝمام .  ؾمٌ

 

 

 

 

 

 

الفصل الجاىي 

على عصنة األئنة  العبُ اليكلية اليت اشتدل بَا املدالفوٌ

 

: وؾٔف مبحثان  

. اآليات افتل اشتدل هبا ادخافٍقن ظذ ظهّة األئّة: املبخح األول  

 . األحاديث افتل اشتدل هبا ادخافٍقن ظذ ظهّة األئّة:املبخح الجاىي  

                                   

 (.1/532)اعمٞمزان   ()

 (.97ص  )()

 (.3913 ):ح( 8/415)اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   ()
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المبحث األول 
اآليات اليت اشتدل بَا املدالفوٌ على عصنة األئنة 

 

 ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ژ :ؿقفف تًاػ-1

. ژ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

 وىمد أورده٤م احلكم ذم يمت٤مسمف ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ،قمّمٛم٦م إئٛم٦م هبذه أي٦م قمغم اًمراومْم٦ميًتدل 

 روى ژ ھ    ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴ژ : اًمؼمه٤من احل٤مدي قمنم، ىمقًمف شمٕم٤ممم»: ىم٤ملطمٞم٨م 

وآًمف اٟمتٝم٧م اًمدقمقة ط ىم٤مل رؾمقل اهلل : اًمٗم٘مٞمف اسمـ اعمٖم٤مززم اًمِم٤مومٕمل قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل

. ()شإزم وإمم قمكم، مل يًجد أطمدٟم٤م ًمّمٜمؿ ىمط، وم٤مختذين ٟمٌٞم٤ًم واختذ قمٚمٞم٤ًم وصٞم٤مً 

وٟمًتدل »: وىمد اؾمتدل اعمخ٤مًمٗمقن هبذه أي٦م قمغم وضمقب قمّمٛم٦م إئٛم٦م، ي٘مقل اًمتًؽمي

 ذم ضمقاب ژ  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ژ: سم٘مقًمف شمٕم٤ممم- أي اؿمؽماط اًمٕمّمٛم٦م–قمغم آؿمؽماط 

. ()شإسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم طملم ؾم٠مل ااُم٤مُم٦م ًمذريتف سم٘مقًمف وُمـ ذريتل

هل س ٦م ذم ًمزوم اًمٕمّمٛم٦م ذم ااُم٤مم عمـ »: ويقرد يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م صمؿ ي٘مقل

. ()ششمدسمره٤م ضمٞمداً 

: ردـــال

ٓ صٚم٦م  سم٠من أي٦م دًمٞمؾ قمغم قمّمٛم٦م إئٛم٦م جمرد دقمقى ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م وم٤مٔي٦م اًمراومْم٦مإن ىمقل 

                                   

 (.125)ص   ()

 (.2/396)إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي   ()

 (.128)أصؾ اًمِمٞمٕم٦م   ()
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هل٤م سم٤مؾمتدٓهلؿ ومٚمٞمس همػم اًمٔم٤ممل هق اعمٕمّمقم وًمٞمس ذري٦م إسمراهٞمؿ هؿ وم٘مط ُمـ شمدقمل اًمرواومض 

شمث٧ٌم أن يمؾ ُمـ صٚمح ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ ُمًتح٘مقن ًمإلُم٤مُم٦م وضمديرون سم٠من إُم٤مُمتٝمؿ سمؾ إن أي٦م 

ي٘متدى هبؿ وأن يٙمقٟمقا هداة ًمٚمٜم٤مس ُم٤ممل يٙمقٟمقا ُمـ اًمٔم٤معملم إذا شمقومرت ًمدهيؿ ذوط ااُم٤مُم٦م 

. اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واًمتل ًمٞمس ُمٜمٝم٤م اًمٕمّمٛم٦م

 وهق يرد قمغم اًمراومْم٦م ذم اؾمتدٓهلؿ هبذه أي٦م قمغم قمّمٛم٦م ()ي٘مقل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل

  ﮷       ﮸  ژ: إن همػم اعمٕمّمقم يًٛمك فم٤معم٤ًم، ومٞمتٜم٤موًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: وُمـ ضمٝم٤مٓهتؿ ىمقهلؿ»: إئٛم٦م

: ُمـ يْمع اًمٌمء ذم همػم حمٚمف وذقم٤مً :  وًمٞمس يمام زقمٛمقا إذ اًمٔم٤ممل ًمٖم٦مژ﮹  ﮺  

اًمٕم٤ميص، وهمػم اعمٕمّمقم ىمد يٙمقن حمٗمقفم٤ًم ومال يّمدر قمٜمف ذٟم٥م، أو يّمدر قمٜمف ويتقب ُمٜمف طم٤مًٓ 

شمقسم٦م ٟمّمقطم٤ًم، وم٤مٔي٦م ٓ شمتٜم٤موًمف وإٟمام شمتٜم٤مول اًمٕم٤ميص قمغم أن اًمٕمٝمد ذم أي٦م  تٛمؾ أيْم٤ًم أن اعمراد 

. ()شسمف اًمٜمٌقة أو ااُم٤مُم٦م ذم اًمديـ أو ٟمحقأل٤م ُمـ ُمراشم٥م اًمٙمامل

وُمـ هٜم٤م يتْمح ًمٜم٤م أن ىمٍم اًمراومْم٦م هلذه أي٦م قمغم إئٛم٦م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف وهم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر 

إن هذا ظمؼم ُمـ اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه قمـ أن اًمٔم٤ممل ٓ يٙمقن إُم٤مُم٤ًم ي٘متدي سمف »ُم٤م ذيمر اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه 

أهؾ اخلػم وهق ُمـ اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ضمقاب عم٤م يتقهؿ ذم ُم٠ًمًمتف إي٤مه أن جيٕمؾ ُمـ ذريتف أئٛم٦م ُمثٚمف 

وم٠مظمؼم أٟمف وم٤مقمؾ ذًمؽ إٓ سمٛمـ يم٤من أهؾ اًمٔمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وم٢مٟمف همػم ُمّمػمه يمذًمؽ وٓ ضم٤مقمٚمف ذم حمؾ 

أوًمٞم٤مئف قمٜمده سم٤مًمتٙمرُم٦م سم٤ماُم٤مُم٦م، ٕن ااُم٤مُم٦م إٟمام هل ٕوًمٞم٤مئف وأهؾ ـم٤مقمتف دون أقمدائف 

. ()شواًمٙم٤مومريـ سمف

                                   

. هـ973شمقذم ، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م، وم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل، أمحد سمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمًٕمدي اعمٍمي ()

 (.1/75)اًمٌدر اًمٓم٤مًمع 

 (.17)اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م   ()

 (.1/530 )شمٗمًػم اًمٓمؼمي(  )
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وىمد سملم اًمٕمٚمامء ؾم٥ٌم اطمتج٤مج اًمراومْم٦م هبذه أي٦م وهق ظمٚمٓمٝمؿ سملم ُمٕمٜمك اًمٕمداًم٦م 

ورسمام اطمت٩م سمٕمض أهمٌٞم٤مء »:  قمٜمد شمٗمًػمه هلذه أي٦م()واًمٕمّمٛم٦م، ي٘مقل أسمق سمٙمر اجلّم٤مص

 ٕهنام يم٤مٟم٤م  وقمٛمر  ذم رد إُم٤مُم٦م أيب سمٙمر ژ  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ژ: اًمراومْم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

هذا ضمٝمؾ ُمٗمرط: ٕن هذه اًمًٛم٦م إٟمام شمٚمحؼ ُمـ : فم٤معملم طملم يم٤مٟم٤م ُمنميملم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م صمؿ ىم٤مل

يم٤من ُم٘مٞماًم قمغم اًمٔمٚمؿ وم٠مُم٤م اًمت٤مئ٥م ُمٜمف ومٝمذه اًمًٛم٦م زائٚم٦م قمٜمف، ومال ضم٤مئز أن يتٕمٚمؼ سمف طمٙمؿ: ٕن 

 مل ژ  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ژ: وم٘مقًمف... احلٙمؿ إذا يم٤من ُمٕمٚم٘م٤ًم سمّمٗم٦م ومزاًم٧م اًمّمٗم٦م زال احلٙمؿ

يٜمػ سمف اًمٕمٝمد قمٛمـ شم٤مب قمـ فمٚمٛمف، ٕٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ يًٛمك فم٤معم٤ًم، يمام ٓ يًٛمك ُمـ شم٤مب 

ُمـ اًمٙمٗمر يم٤مومرًا، وُمـ شم٤مب ُمـ اًمٗمًؼ وم٤مؾم٘م٤ًم، وإٟمام ي٘م٤مل يم٤من يم٤مومرًا ويم٤من وم٤مؾم٘م٤ًم ويم٤من فم٤معم٤ًم، 

ٓ يٜم٤مل قمٝمدي ُمـ يم٤من فم٤معم٤ًم وإٟمام ٟمٗمك ذًمؽ قمٛمـ يم٤من ُمقصقوم٤ًم سمّمٗم٦م اًمٔمٚمؿ : واهلل شمٕم٤ممم مل ي٘مؾ

: وم٤مٔي٦م إذن شمِمؽمط ًمإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ اًمٕمداًم٦م، ي٘مقل اًم٘مرـمٌلش ()وآؾمؿ ٓزم ًمف سم٤مق قمٚمٞمف 

اؾمتدل مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء هبذه أي٦م قمغم أن ااُم٤مم يٙمقن ُمـ أهؾ اًمٕمدل وااطم٤ًمن واًمٗمْمؾ »

. ()شُمع اًم٘مقة قمغم اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ

 

 

 

                                   

إُم٤مم أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم وىمتف ويم٤من ، اًمٌٖمدادي احلٜمٗمل، أمحد سمـ قمكم أسمقسمٙمر اًمرازي اجلّم٤مص ()

: اٟمٔمر. هـ370ُم٤مت ؾمٜم٦م . اًمتٗمًػم اعمًٛمك سم٠مطمٙم٤مم اًم٘مرآن وهمػمه: ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف، ُمِمٝمقًرا سم٤مًمزهد

 (.28)واًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ًمٚمٙمٜمقي ، (1/220)اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م 

 (.1/72)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن   ()

 (.2/109)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  ()
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ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ژ : ؿال تًاػ-2

   () ژک  ک  

 هذا اجلزء ُمـ أي٦م ويًتدًمقن سمف قمغم قمّمٛم٦م إئٛم٦م صمؿ يدقمقن أطم٘مٞمتٝمؿ اًمراومْم٦مىمتٓمع ت

: ىمقًمف شمٕم٤ممم»: سم٤ماُم٤مُم٦م ٕهنؿ ُمٕمّمقُمقن وٕن ُمـ ذوط ااُم٤مُم٦م قمٜمدهؿ اًمٕمّمٛم٦م، ي٘مقل احلكم

 أمجع اعمٗمنون ژڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  ژ 

. ()شأهن٤م ٟمزًم٧م ذم قمكم، ووم٤مـمٛم٦م، واحلًـ، واحلًلم:  وروى اجلٛمٝمقر يم٠ممحد سمـ طمٜمٌؾ وهمػمه

وٟمحـ ٟمٌلم وضمف اؾمتٗم٤مدة اًمٕمّمٛم٦م ُمـ أي٦م صمؿ »: ()ي٘مقل قمكم اًمٌحراين: وضمف آؾمتدٓل

ومألن إرادة اهلل إذه٤مب اًمرضمس قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وشمٓمٝمػمهؿ ُمـ : أُم٤م إول: ٟمٌلم ُمـ اعمٕمٜمل هب٤م

اًمذٟمقب إُم٤م أن يٙمقن اعمراد هب٤م اارادة اًمتل يتٕم٘مٌٝم٤م اًمٗمٕمؾ ويّمدر قمٜمٝم٤م إذه٤مب اًمرضمس 

واًمتٓمٝمػم ُمٜمف وإُم٤م أن يٙمقن اعمراد إرادة اهلل ُمٜمٝمؿ أن يٓمٝمروا أٟمٗمًٝمؿ ُمـ اًمرضمس وإذا يم٤من اعمراد 

ُمٜمٝم٤م إُمر سمتٓمٝمػم أٟمٗمًٝمؿ ُمـ اًمذٟمقب زال آظمتّم٤مص وم٢من اضمتٜم٤مب اًمذٟمقب ُمٓمٚمقب ُمـ 

مجٞمع اعمٙمٚمٗملم ومال ظمّمقصٞم٦م ذم هذا ٕهؾ اًمٌٞم٧م ومقضم٥م عمقوع آظمتّم٤مص أن يٙمقن اعمراد 

. هق إول وُمٜمف شمث٧ٌم اًمٕمّمٛم٦م

إن أي٦م وردت ُمقرد اعمدح، وٓ ُمدح ذم ُمٓمٚمقسمٞم٦م اضمتٜم٤مب اًمذٟمقب وإٟمام اعمدح ذم :  اًمث٤مين

إذه٤مهب٤م قمـ اعمٙمٚمػ وشمٓمٝمػمه ُمـ ُم٘م٤مرومتٝم٤م وهق اعمٕمٜمك إول، ومقضم٥م أن يٙمقن هق اعمراد ًمئال 

                                   

( 33)ؾمقرة إطمزاب  ( )

 (.173ص)هن٩م احلؼ   ()

. هـ1319شمقذم . واًمت٘مٞم٦م، ُمٜم٤مر اهلدى: قمكم سمـ قمٌداهلل سمـ قمكم اًمٌحراين وم٘مٞمف سم٢مُم٤مُمل ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف ()

 (.4/308)إقمالم 
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 وهبذا ىم٤مل ()شخيرج ُم٤م هق ُمدح قمـ يمقٟمف ُمدطم٤ًم، ومث٧ٌم سمذًمؽ اًمٕمّمٛم٦م عمـ قمٜم٤مهؿ هبذه أي٦م

وأُم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م » وأُم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م اعمٕمٜمٞمقن سم٤مٔي٦م ومٞم٘مقل اًمٌحراين (.) واًمٓمؼمد()اًمٓمقد 

اًمٜمٌل وقمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم ويدظمؾ سم٤مىمل إئٛم٦م : اعمٕمٜمٞمقن هبذه أي٦م ومٝمؿ سم٤مٕصؾ 

وىمد اؾمتِمٝمدوا سمٌٕمض أصم٤مر اًمقاردة ذم أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم اخلٛم٦ًم  ش ()ومٞمٝمؿ سم٤مًمتٌٕمٞم٦م

: ردـــال

 إمم هذا اجلزء ُمـ أي٦م وأـمٚم٘مقا قمٚمٞمف آي٦م اًمتٓمٝمػم صمؿ رأوا أٟمف ٓ صٚم٦م ًمف اًمراومْم٦مًم٘مد قمٛمد 

ط سمام ىمٌٚمف وٓ سمام سمٕمده ًمٕمٚمٛمٝمؿ أن أي٤مت اًمتل ىمٌٚمف واًمتل سمٕمده شمتحدث قمـ زوضم٤مت اًمرؾمقل 

وهذا حمض حتٙمؿ ٓ دًمٞمؾ هلؿ قمٚمٞمف، سمؾ إن اًمٜم٤مفمر إمم هذا اجلزء ُمـ أي٦م جيده ُمؽماسمٓم٤ًم ُمع ُم٤م 

 ژھ  ھ  ھ  ے  ژ وم٤مٔي٤مت يمٚمٝم٤م ُمـ ىمقًمف »: رمحف اهلل–ىمٌٚمف وُم٤م سمٕمده ي٘مقل اًم٘مرـمٌل 

 ُمٜمًقق سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ومٙمٞمػ ص٤مر ذم اًمقؾمط يمالُم٤ًم ژڱ    ڱ  ں         ں  ڻ  ژ إمم ىمقًمف 

.  ()شُمٜمٗمّماًل ًمٖمػمهـ

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ژ  :ىمقًمف شمٕم٤ممم»-: رمحف اهلل–وي٘مقل اًمِمٜم٘مٞمٓمل 

:  وم٢من ىمريٜم٦م اًمًٞم٤مق س ٦م ذم دظمقهلـ، ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤ملژڑ  ک  ک   ک  ک  

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ :  صمؿ ىم٤مل ذم ٟمٗمس ظمٓم٤مسمف هلـژ ...ھ  ے  ے   ۓ            ۓ  ژ 

  ژأي٦م..گ  گ  گ   گ  ڳ    ژ : صمؿ ىم٤مل سمٕمده ژژ  ڑ     ڑ  ک 

                                   

( 350)ُمٜم٤مر اهلدى  ( )

( 2/250)شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم  ( )

( 4/357)جمٛمع اًمٌٞم٤من  ( )

( 1/184)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض  ( )

( 14/183)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  ( )
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وىمد أمجع مجٝمقر قمٚمامء إصقل قمغم أن صقرة ؾم٥ٌم اًمٜمزول ىمٓمٕمٞم٦م اًمدظمقل، ومال يّمح 

 واًمتح٘مٞمؼ إن ؿم٤مء اهلل أهنـ داظمالت ذم أي٦م، وإن : ...إمم أن ىم٤مل... إظمراضمٝم٤م سمٛمخّمص

.  ()شيم٤مٟم٧م أي٦م شمتٜم٤مول همػمهـ ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

وىمد ذيمر اعمخ٤مًمٗمقن أن هذا اجلزء ُمًت٘مؾ قمـ أي٦م ٕن اخلٓم٤مب ومٞمف ًمٚمٛمذيمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

﴿قمٜمٙمؿ﴾ و ﴿يٓمٝمريمؿ﴾ سمٞمٜمام أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م واًمالطم٘م٦م يم٤من اخلٓم٤مب ومٞمٝم٤م ًمٚمٛم١مٟم٨م ٕهن٤م ذم 

وهذا اؾمتِمٝم٤مد وٕمٞمػ ٓ طمج٦م هلؿ ومٞمف قمغم إظمراج أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ُمـ أي٦م . طٟم٤ًمء اًمٜمٌل

وم٢من اخلٓم٤مب ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إذا ضم٤مء سمّمٞمٖم٦م اًمتذيمػم ؿمٛمؾ اًمذيمقر وااٟم٤مث أُم٤م إذا ضم٤مء سمّمٞمٖم٦م 

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ژ اًمت٠مٟمٞم٨م وم٤معم٘مّمقد سمف إٟمثك  وهبذا ٟمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف 

 واؾمتٛمرار اخلٓم٤مب سم٤مًمتذيمػم إمم أن ژڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  

 وٓ زال اخلٓم٤مب سم٤مًمتذيمػم صمؿ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ : ىم٤مل

 وإذن ژ ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺژ  أومّمح سم٤معم٘مّمقد وم٘م٤مل سمٕمد ىمقًمف ﴿ُمٜمٙمؿ﴾

ومٞمف اًمٜمٌل وأزواضمف ضم٤مء اًمٚمٗمظ سمّمٞمٖم٦م ط وم٤معم٘مّمقد اجلٛمٞمع اًمذيمر وإٟمثك، وعم٤م يم٤من سمٞم٧م اًمٜمٌل

ُمـ طمٙمؿ ط اًمتذيمػم ًمٞمٕمٛمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم ومال يٛمٙمـ إذا أن شم٠ميت اًمّمٞمٖم٦م سم٤مًمت٠مٟمٞم٨م وإٓ خلرج اًمٜمٌل 

ُمـ طمٙمؿ أي٦م حمتجلم سمٙمقهنـ إٟم٤مصم٤ًم وذم ط أي٦م، وُمـ اًمٕمجٞم٥م أهنؿ خيرضمقن ٟم٤ًمء اًمٜمٌل 

. اًمقىم٧م ٟمٗمًف يدظمٚمقن وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمع أهن٤م أٟمثك

ژ    ژ  ژ : وم٢من ىمٞمؾ إن اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف»-: رمحف اهلل–ي٘مقل اًمِمٜم٘مٞمٓمل 

 وٛمػم اًمذيمقر ومٚمق يم٤من اعمراد ٟم٤ًمء اًمٜمٌل ًم٘مٞمؾ ژک   ک  ژ  وذم ىمقًمف ژڑ

 :ًمٞمذه٥م قمٜمٙمــ ويٓمٝمريمـ، وم٤مجلقاب ُمـ وضمٝملم

 

                                   

( 6/577)أوقاء اًمٌٞم٤من  ( )
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هق ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ؿم٤مُمٚم٦م هلـ وًمٕمكم واحلًـ واحلًلم ووم٤مـمٛم٦م، : إول

وىمد أمجع أهؾ اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب قمغم شمٖمٚمٞم٥م اًمذيمقر قمغم ااٟم٤مث ذم اجلٛمقع وٟمحقه٤م يمامهق ُمٕمٚمقم 

. ذم حمٚمف

هق أن ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن أن زوضم٦م اًمرضمؾ يٓمٚمؼ : اًمقضمف اًمث٤مين

وم٘م٤مل )قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ إهؾ وسم٤مقمت٤ٌمر ًمٗمظ إهؾ خت٤مـم٥م خم٤مـم٦ٌم اجلٛمع اعمذيمر وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 

. ()ش( ؾمآشمٞمٙمؿ ) وىمقًمف  (ٕهٚمف اُمٙمثقا 

صمؿ إن اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح ُمـ اًمٚمٖم٦م واًمنمع يدل قمغم أن زوضم٦م اًمرضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتف، ومٗمل 

. اًمٚمٖم٦م ًمٗمظ إهؾ يٕمٜمل زوضم٦م اًمرضمؾ وُمـ جيٛمٕمف وإي٤مهؿ ُمًٙمـ واطمد

ُمـ جيٛمٕمف وإي٤مهؿ ُمًٙمـ واطمد، صمؿ : وم٠مهؾ اًمرضمؾ ذم إصؾ»ي٘مقل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين 

 وقمغم هذا وم٤مًمزوضم٦م أول ُمـ يدظمؾ ()شدمقز سمف وم٘مٞمؾ أهؾ سمٞم٧م اًمرضمؾ عمـ جيٛمٕمف وإي٤مهؿ ٟم٥ًم

 ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ : ذم ًمٗمظ أهؾ اًمٌٞم٧م، أُم٤م اًمنمع وم٘مقًمف شمٕم٤ممم
 ومل يٙمـ ()

ٺ  ٺ  ٺ  ژ وُمٜمٝم٤م ىمقل اعمالئٙم٦م ًم٤ًمرة زوضم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم . ُمٕمف ؾمقى زوضمتف

.  () ژٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  

أُم٤م ىمقهلؿ سم٠من اارادة هٜم٤م اعم٘مّمقد هب٤م اارادة اًمتل يٕم٘مٌٝم٤م اًمٗمٕمؾ ومٖمػم صحٞمح وم٢من اارادة 

 :شم٠ميت ُمْم٤موم٦م إمم اهلل قمز وضمؾ قمغم ُمٕمٜمٞملم ذم اًم٘مرآن

 

                                   

( 6/578)أوقاء اًمٌٞم٤من  ( )

( 25)ُمٕمجؿ ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن  ( )

( 29)ؾمقرة اًم٘مّمص آي٦م  ( )

( 73)ؾمقرة هقد آي٦م  ( )
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ژ : شمتْمٛمـ حم٦ٌم اهلل ورو٤مه يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ذقمٞم٦م .1

 .() ژٴۇ   ۋ  

وهذه اارادة يتقىمػ وىمقع ُم٘متْم٤مه٤م وُمراده٤م قمغم اًمٕمٌد وم٘مد ي٘مع إذا ىم٤مم اًمٕمٌد سم٠مؾم٤ٌمسمف 

اجل٤مًم٦ٌم، وىمد ٓ ي٘مع إذا ىمٍم ومٞمٝم٤م ومٞم٘مع ُم٤م يٙمرهف اهلل وٓ يريده أي ٓ  ٌف وٓ ي٠مُمر سمف، و ٥م 

اهلل ؿمٞمئ٤ًم وي٠مُمر سمف ومال ي٘مع، وم٢مٟمف شمٕم٤ممم  ٥م اًمٞمن ًمٙمؾ ظمٚم٘مف وأراده وأُمر سمف، ويٙمره اًمٕمن هلؿ 

 ًمٙمٜمف ٓ يتح٘مؼ ذم طمؼ ()ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿژ : يمام ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ويمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 : يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس اًمذيـ يِمددون قمغم أٟمٗمًٝمؿ ويث٘مٚمقن قمٚمٞمٝم٤م ُمع أهنؿ داظمٚمقن حت٧م ظمٓم٤مسمف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ :  وي٘مقل أيْم٤مً ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ 

 ژٻ
 ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ : وي٘مقل( )

وم٤محلرج واىمع ًمٚمٌٕمض رهمؿ أن اهلل ٓ يريده، واًمتٓمٝمػم ٓ يتح٘مؼ ًمٚمٙمؾ ُمع أن اهلل ( ) ژ  ژ    

يريده هلؿ مجٞمٕم٤ًم وهذه أي٦م ظمٓم٤مب جلٛمٞمع إُم٦م وهل شمِمٌف مت٤مُم٤ًم آي٦م اًمتٓمٝمػم وم٤مًمٚمٗمظ ٟمٗمًف يتٙمرر 

 .ذم أيتلم وهق ذم اارادة اًمنمقمٞم٦م اًمتل شمتقىمػ قمغم اؾمتج٤مسم٦م اعمخ٤مـم٥م

وهل اعمِمٞمئ٦م اًمتل ٓ سمد ُمـ وىمقع وحت٘مؼ ُم٤م شمٕمٚمؼ هب٤م ُمـ ُمراد : اارادة اًمٙمقٟمٞم٦م اًم٘مدري٦م .2

اهلل وٓ شمالزم سملم هذه اارادة وحم٦ٌم اهلل وأُمره اًمنمقمل، وم٘مد يريد اهلل ويِم٤مء وىمقع رء يٙمرهف 

حلٙمٛم٦م يٕمٚمٛمٝم٤م وسم٠مؾم٤ٌمب ُمـ ظمٚم٘مف أٟمٗمًٝمؿ يمقىمقع اًمزٟم٤م واًمٙمذب واًمٙمٗمر واهلل شمٕم٤ممم ٓ  ٥م 

                                   

( 185)ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م  ( )

( 28)ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م  ( )

( 27)ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م  ( )

( 6)ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م  ( )
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 ()ژ ڃ   چ  چ  چ  چ ژ ذًمؽ وٓ ي٠مُمر سمف ذقم٤ًم وإٟمام هنك قمٜمف ًمٙمٜمف ي٘مع سم٢مذٟمف وحت٧م ُمِمٞمئتف

 ژائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئ  ۈئ   ژ : ي٘مقل شمٕم٤ممم قمـ هذه اارادة
() 

وهذه اارادة ُمًتٚمزُم٦م ًمقىمقع اعمراد، سمٛمٕمٜمك ( )ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋژ : وي٘مقل

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ژ  : وم٤مارادة إذن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم()أٟمف ٓ سمد ُمـ وىمقع ُمراده٤م

سم٠مهن٤م اًمتل » هل ُمـ اًمٜمقع إول اعمتْمٛمـ حم٦ٌم اهلل ًمذًمؽ، وًمٞمس يمام شمقهؿ اًمٌحراين ژڑ     

اًمٚمٝمؿ ه١مٓء أهؾ سمٞمتل »سمٕمد ٟمزول أي٤مت ىم٤مل ط واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌلش ي٘مع قمٜمده٤م اعمراد

ومٓمٚم٥م ُمـ اهلل ذًمـؽ  ومٚمق يم٤مٟم٧م أي٦م شمتْمٛمـ اًمقىمقع وٓ سمد مل  ت٩م إمم ش وم٠مذه٥م قمٜمٝمؿ اًمرضمس

هؾ قمّمٛمتٝمؿ : ؿمٞمئ٤ًم طم٤مصاًل ُمـ إؾم٤مس وأيْم٤ًم ي٘م٤ملط اًمدقم٤مء ومٕمالم يٓمٚم٥م هلؿ اًمرؾمقل 

أم سمٕمده؟ وم٢من يم٤مٟم٧م طمّمٚم٧م سمدقم٤مئف أي سمٕمده ومٝمؿ همػم ُمٕمّمقُملم ُمـ ىمٌؾ ط ىمٌؾ دقم٤مء اًمٜمٌل 

، وُمـ إدًم٦م قمغم أن اعمراد هٜم٤م اارادة اًمنمقمٞم٦م ()وإن يم٤مٟم٧م طمّمٚم٧م ىمٌؾ دقم٤مئف ومٕمالم دقم٤م

 شمقضمٞمف وأُمر وهنل إذ ژ...ڎ      ڈ  ڈ ژ ؾمٞم٤مق أي٤مت وم٤مًمٙمالم اًمذي ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مىمف اًمٜمص 

ے   ۓ            ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ژ  :يٌدأ سم٘مقًمف

﮺  ﮻  ﮼                ﮽  ﮾  ﮿   ﯀   ﯁                       

                       ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ  : إمم ىمقًمفژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

                                   

( 112)إٟمٕم٤مم آي٦م  ( )

( 82)ؾمقرة يس آي٦م  ( )

( 11)ؾمقرة اًمرقمد آي٦م  ( )

. وُم٤م سمٕمده٤م (150)، اًمٙمقاؿمػ اجلٚمٞم٦م (7/72)و (440-8/131)اٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ( )

( 182)وصمؿ أسمٍمت احل٘مٞم٘م٦م عمحٛمد اخلي  (162)طم٘م٦ٌم ُمـ اًمت٤مريخ ًمٕمثامن اخلٛمٞمس : اٟمٔمر ( )
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 صمؿ ىم٤مل ُمٕمٚماًل هذه اًمتقضمٞمٝم٤مت وإواُمر ژچ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  

 وم٢مذن وم٤معمخ٤مـم٥م  تٛمؾ ذم ژڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ژ واًمٜمقاهل 

طم٘مف اًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ومٞمحذره اهلل ُمـ اعمٕمّمٞم٦م و ثف قمغم اًمٓم٤مقم٦م وم٤مارادة هٜم٤م ذقمٞم٦م سمٛمٕمٜمك أن 

اهلل ي٠مُمر سمام أراده وأطمٌف وم٤مطمرص أهي٤م اعمخ٤مـم٥م قمغم حت٘مٞمؼ إرادة اهلل ذم شمٓمٝمػم هذا اًمٌٞم٧م اًمذي 

شمٜمت٥ًم إًمٞمف وإذه٤مب اًمرضمس قمٜمف، وهذا اعمٕمٜمك ٓ يًت٘مٞمؿ إذا يم٤مٟم٧م اعمِمٞمئ٦م أو اارادة هٜم٤م يمقٟمٞم٦م 

 يمام أٟمف ًمق أريد هب٤م اارادة اًمتل يتح٘مؼ قمٜمده٤م اًمٗمٕمؾ ًمٙم٤من يمؾ أهؾ اًمٌٞم٧م حمٗمقفملم ()طمتٛمٞم٦م

ُمٚمٞمئ٦م سم٤مقمؽماف أهؾ اًمٌٞم٧م سم٤مًمقىمقع ذم هؿ ُمٕمّمقُملم ُمـ يمؾ ذٟم٥م واًمقاىمع همػم هذا سمؾ إن يمت٥م

 . ()اخلٓم٠م وآؾمتٖمٗم٤مر ُمـ ذًمؽ

وأيْم٤ًم ًمقيم٤من ذًمؽ اًمتٓمٝمػم وإذه٤مب اًمرضمس يدٓن قمغم اًمٕمّمٛم٦م ًمٙم٤من يٜمٌٖمل أن يٙمقن 

ڃ   ڃ  ڃ  ژ : ُمـ طمي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم همزوة سمدر ُمٕمّمقُم٤ًم ٕن اهلل ىم٤مل ذم طم٘مٝمؿ

. () ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  

أُم٤م اؾمتدٓهلؿ قمغم ظمروج أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمٝمـ سمحدي٨م اًمٙم٤ًمء وهق ُم٤م رواه 

همداة وقمٚمٞمف ُمـرط ُمرضمؾ ط ظمرج اًمٜمٌل: ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م

ُمـ ؿمٕمر أؾمقد ومج٤مء احلًـ سمـ قمكم وم٠مدظمٚمف صمؿ ضم٤مء احلًلم وم٠مدظمٚمف صمؿ ضم٤مءت وم٤مـمٛم٦م وم٠مدظمٚمٝم٤م 

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ژ : صمؿ ضم٤مء قمكم وم٠مدظمٚمف صمؿ ىم٤مل

 ژک  
 وم٢من هذا احلدي٨م ٓ يدل قمغم إظمراج أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ُمـ أي٦م سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف ()

                                   

( 29)آي٦م اًمتٓمٝمػم وقمالىمتٝم٤م سمٕمّمٛم٦م إئٛم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اهل٤مدي احلًٞمٜمل : اٟمٔمر ( )

( 112-1/111)اٟمٔمر روو٦م اًمقاقمٔملم  ( )

( 11)ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م  ( )

( 2424: )صحٞمح ُمًٚمؿ ح ( )
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اًمذيـ مل يٙمقٟمقا ي٤ًميمٜمقٟمف ذم سمٞمتف ذم طمٙمؿ أي٦م، وًمٞمس ومٞمف ط إدظم٤مل جمٛمققم٦م ُمـ أىمرسم٤مء اًمٜمٌل 

ىمٍم اعمٕمٜمك قمٚمٞمٝمؿ وطمدهؿ أو إظمراج همػمهؿ ُمٜمف، إذ ًمٞمس ُمـ ذط دظمقل ه١مٓء ظمروج 

إن ه١مٓء إظمقيت : همػمهؿ، ومٚمق يم٤من ٕطمدهؿ قمنمة أظمقة وم٠مؿم٤مر إمم صمالصم٦م ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ُمٕمف وم٘م٤مل

يمثػمون وم٠ٌمي طمج٦م ط مل يدل ىمقًمف هذا قمغم قمدم وضمقد إظمقة آظمريـ ًمف، وأهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل

ٟم٘متٍم سم٤مًمٚمٗمظ قمغم سمٕمْمٝمؿ دون سمٕمض، وإذا يم٤من هذا اًمٚمٗمظ يٛمٜمع دظمقل أطمد ُمـ سمٞم٧م اًمٜمٌل 

ُمع ه١مٓء إرسمٕم٦م ومٙمٞمػ أدظمٚمقا شمًٕم٦م آظمريـ ُمٕمٝمؿ مل يٙمقٟمقا ُمقضمقديـ أصاًل قمٜمدُم٤م ىم٤مل ط 

إدًم٦م اًمّمحٞمح٦م شمدل قمغم أن : وم٢من ىم٤مًمقا ًمقضمقد أدًم٦م قمغم ذًمؽ ىمٚمٜم٤م! ودقم٤م دقم٤مءه؟ط اًمٜمٌل

أزواضمف ُمـ أهؾ سمٞمتف، أُم٤م اًمرواي٤مت إظمرى واًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُم٤م يِمػم إمم ظمروج أم ؾمٚمٛم٦م وم٢مهن٤م مل 

. شمّمح وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ

–ذم شمٗمًػمه مخس رواي٤مت ومٞمٝم٤م ُم٤م يِمػم إمم ظمروج أم ؾمٚمٛم٦م - رمحف اهلل–أورد اًمٓمؼمي 

: وهذه اًمرواي٤مت هل- ريض اهلل قمٜمٝم٤م

ڎ      ڈ  ڈ  ژ عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م :  قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:افرواية األوػ

قمٚمٞم٤ًم ووم٤مـمٛم٦م ط  دقم٤م رؾمقل اهلل ژژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  

افِٓؿ هٗالء بٔتل افِٓؿ أذهب ظْٓؿ »: وطمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم ومجٚمؾ قمٚمٞمٝمؿ يم٤ًمء ظمٞمؼمي٤ًم وىم٤مل

 وهذه اًمرواي٦م ذم ().أٟم٧ِم إمم ظمػم: أًم٧ًم ُمٜمٝمؿ؟ ىم٤مل:  ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦مشافرجس وضٓرهؿ تىٓراً 

 وذم ؾمٜمده٤م ()شصدوق يمثػم اارؾم٤مل وإوه٤مم»: ؾمٜمده٤م ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر

 ().شصدوق خيٓمئ يمثػمًا ويم٤من ؿمٞمٕمٞم٤ًم ُمدًم٤ًمً »: قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد ىم٤مل ومٞمف اسمــ طمجر

                                   

( 20/265)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )

( 441)اًمت٘مري٥م  ( )

( 680 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )
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.   وذم ؾمٜمده٤م قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد يمذًمؽ وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من طم٤مًمف()سمٜمحقه: اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

مجع قمٚمٞم٤ًم واحلًٜملم صمؿ ط قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل: اًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م

ي٤م رؾمقل اهلل :  وم٘م٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦مشه١مٓء أهؾ سمٞمتل»: أدظمٚمٝمؿ حت٧م صمقسمف صمؿ ضم٠مر إمم اهلل صمؿ ىم٤مل

:  وذم ؾمٜمد هذه اًمرواي٦م ظم٤مًمد سمـ خمٚمد ىم٤مل اسمـ طمجر قمٜمف()شإٟمؽ ُمـ أهكم»: أدظمٚمٜمل ُمٕمٝمؿ ىم٤مل

صدوق دء » وومٞمف أيْم٤ًم ُمقؾمك سمـ يٕم٘مقب ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر ()شصدوق يتِمٞمع وًمف أومراد»

 ()شاحلٗمظ

: قمـ أم ؾمٚمٛم٦م وذم ؾمٜمده٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر: اًمرواي٦م اًمراسمٕم٦م

صدوق »:  وومٞمف أيْم٤ًم حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن إصٌٝم٤مين ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر()شصدوق يتِمٞمع»

(  )شخيٓمئ

صدوق رُمل » وذم ؾمٜمده٤م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘مدوس ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر : اًمرواي٦م اخل٤مُم٦ًم 

 يمام وردت هذه اًمزي٤مدات قمٜمد أمحد سمٕمدة ـمرق وإًمٞمؽ سمٞم٤مهن٤م ( )شسم٤مًمرومض ويم٤من أيْم٤ًم خيٓمل 

وم٠مدظمٚم٧م : وومٞمف ىم٤مًم٧م... يم٤من ذم سمٞمتٝم٤مط قمـ أم ؾمٚمٛم٦م شمذيمر أن اًمٜمٌل : اًمرواي٦م إومم

  ().إٟمؽ إمم ظمػم، إٟمؽ إمم ظمػم: وأٟم٤م ُمٕمٙمؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: رأد اًمٌٞم٧م وم٘مٚم٧م

                                   

( 20/265)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )

( 20/267 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

( 291)اًمت٘مري٥م  ( )

( 987 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

( 582 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

( 850)اًمت٘مري٥م  ( )

( 523 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

( 26551): حاعمًٜمد  ( )
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  ()شصدوق ًمف أوه٤مم»: وهذه اًمرواي٦م ذم ؾمٜمده٤م قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر

ىم٤مل قمٌد اعمٚمؽ وطمدصمٜمل أسمق ًمٞمغم قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ُمثؾ طمدي٨م قمٓم٤مء : ىم٤مل أمحد: اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

  ().ؾمقاء

. وأيْم٤م ومٞمٝم٤م قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٜمف

.  ومٗمل ؾمٜمده٤م ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م() واخل٤مُم٦ًم() واًمراسمٕم٦م()أُم٤م اًمرواي٤مت اًمث٤مًمث٦م

 ().شصدوق يمثػم اارؾم٤مل وإوه٤مم»: ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر

. يمام وردت هذه اًمزي٤مدة قمٜمد اًمؽمُمذي 

: وومٞمٝم٤م ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م... ٟمزًم٧م هذه أي٦م»: ىم٤ملط قمـ قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م رسمٞم٥م اًمٜمٌل 

. شأٟم٧م قمغم ُمٙم٤مٟمؽ وأٟم٧م إمم ظمػم»: وأٟم٤م ُمٕمٝمؿ ي٤م ٟمٌل اهلل؟ ىم٤مل

وذم اًم٤ٌمب قمـ أم ؾمٚمٛم٦م وُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر وأيب احلٛمراء وأٟمس -: رمحف اهلل–ىم٤مل اًمؽمُمذي 

  ().وهذا طمدي٨م همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف: ىم٤مل

صدوق شوذم ؾمٜمد هذه اًمرواي٦م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن إصٌٝم٤مين وىمد ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر 

 ()شخيٓمئ

                                   

( 923): حاًمت٘مري٥م  ( )

( 26551): حاعمًٜمد  ( )

 (.26551): ح اعمّمدر ٟمٗمًف(  )

 (.26639): ح هاعمّمدر ٟمٗمس  ()

 (.26789): ح هاعمّمدر ٟمٗمس  ()

( 441)اًمت٘مري٥م  ( )

( 3787، 3205): ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ح ( )

( 850)اًمت٘مري٥م  ( )
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  ().يمام أظمرج هذه اًمزي٤مدة احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

 ()صدوق خيٓمئ: و ذم ؾمٜمده٤م ذيؽ سمـ أيب ٟمٛمر، ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر

 ().يمام وردت هذه اًمزي٤مدة قمٜمد اًمٓمؼماين ذم صمالث رواي٤مت

. ذم ؾمٜمده٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن إصٌٝم٤مين وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٜمف: اًمرواي٦م إومم

 وٕمػ هذه اًمرواي٦م ًمقضمقد قمٓمٞم٦م نقمـ قمٓمٞم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤م: اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

. سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم

.  ذم ؾمٜمده٤م ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٜمف: اًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م

. وُمـ هٜم٤م يتْمح أن مجٞمع اًمرواي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ٓ ختٚمق ُمـ وٕمػ

ط وأُم٤م اؾمتِمٝم٤مدهؿ سمٌٕمض اًمرواي٤مت اًمتل وردت ذم أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم رؾمقل اهلل 

وقمكم واحلًـ واحلًلم ووم٤مـمٛم٦م ومٝمق اؾمتِمٝم٤مد وٕمٞمػ ًمٕمدم صح٦م هذه اًمرواي٤مت، وإًمٞمؽ سمٞم٤من 

. ذًمؽ

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ژ ىم٤مل اسمـ طمرير اًمٓمؼمي قمٜمد شمٗمًػمه ىمقًمف شمٕم٤ممم 

: ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم مخ٦ًم ط »ىم٤مل رؾمقل اهلل :  ىم٤ملقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري : ژڑ  ک 

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ :  ووم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وطمًلم  وطمًـ ذمَّ وذم قمكم 

.  ()ش ژژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  

: ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر. وهذه اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م ٕن ذم ؾمٜمده٤م ُمٜمدل سمـ قمكم اًمٕمٜمزي

                                   

 (2/451)اعمًتدرك  ( )

( 436)اًمت٘مري٥م  ( )

(. 768، 503): ح، (8295 ):حاعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  ( )

( 22/6)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  ( )
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. ()شوٕمٞمػ»

 يمام ()يمام أن ذم اًمًٜمد قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم وهق ؿمٞمٕمل ُمدًمس يمثػم اخلٓم٠م صدوق

 ُمـ ـمريؼ سمٙمر سمـ  ٞمك سمـ زسم٤من قمـ ُمٜمدل، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع ()أظمرضمٝم٤م اًمٌزار ذم ُمًٜمده

 يمام أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين ()شوومٞمف سمٙمػم سمـ  ٞمك سمـ زسم٤من وهق وٕمٞمػ»اًمزوائد سمٕمد أن قمزاه ًمٚمٌزار 

 يمام أن ()شُمـ أضمالد اًمِمٞمٕم٦م»:  سمًٜمد ومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٞمٛمقن، ىم٤مل اًمذهٌل()ذم اًمٙمٌػم

 .أن ذم اًمًٜمد قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم قمٜمف

 

                                   

( 970)اًمت٘مري٥م  ( )

 (680)اًمت٘مري٥م  ( )

( 3/221)يمِمػ إؾمت٤مر ًمٚمٝمٞمثٛمل  ( )

(( ) 9/167 )

 (.2673): ح(  )

 (.1/63)اعمٞمزان   ()
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. ژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ژ : ؿقفف تًاػ- 3

 هبذه أي٦م قمغم قمّمٛم٦م إئٛم٦م ويرون أن اعم٘مّمقد سم٠مهؾ اًمذيمر ذم أي٦م اًمراومْم٦مؾمتدل ت

يٕمٜمل حمٛمدًا وقمٚمٞم٤ًم »: ژڀ  ڀ   ڀ ژ إئٛم٦م، ي٘مقل اًمٌٞم٤ميض ذم شمٗمًػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

. ()شووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم، هؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ واًمٌٞم٤من

ووضمف آؾمتدٓل »: ويقوح اًمًٞمد اًمٙم٤مفمٛمل وضمف دًٓم٦م أي٦م قمغم قمّمٛم٦م إئٛم٦م ومٞم٘مقل

هبذه أي٦م هق أن اعمراد ُمـ أهؾ اًمذيمر ذم ُمٜمٓمقىمٝم٤م ظمّمقص أهؾ اًمٕمٚمؿ، وأهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي 

ٕٟمف ًمق مل يٙمـ اعم١ًمول ُمٕمّمقُم٤ًم ٕضم٤مب سم٤مخلٓم٠م، وٓ ... هؿ اعمٕمٜمٞمقن سمف دون أظمريـط 

رء ُمـ اخلٓم٠م جيقز اًمٕمٛمؾ سمف، وُمـ طمٞم٨م أٟمف جي٥م اًمٕمٛمؾ سم٤مجلقاب ُمٓمٚم٘م٤ًم يمام ي٘متْمٞمف إـمالق 

 ()شأي٦م قمٚمٛمٜم٤م أهنؿ ُمٕمّمقُمقن وٓ ىم٤مئؾ ُمـ إُم٦م سمٕمّمٛم٦م همػمهؿ إـمالىم٤مً 

رد ـــال

: بٔان ادراد بٖهؾ افذـر: أوالً 

وم٤مًم٘مقل سم٠من أهؾ اًمذيمر ظم٤مص سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي دون همػمهؿ مل ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ 

: اعمٗمنيـ، وهذه هل إىمقال ذم اعمراد سم٠مهؾ اًمذيمر

: أوالً ظْد أهؾ افسْة

أهؾ اًمتقراة، وقمٜمف أيْم٤ًم هؿ أهؾ :  ىم٤ملژڀ  ڀ   ڀ ژ قمـ جم٤مهد »: ىم٤مل اًمٓمؼمي

  أهؾ اًمٙمت٥م اعم٤موٞم٦م، وروي قمـ أيب ضمٕمٗمرژڀ  ڀ   ڀ ژ : اًمٙمت٤مب، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس

 

                                   

 (.1/217)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ   ()

 (.154ص )ااؾمالم وإًمقد   ()
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: ٟمحـ أهؾ اًمذيمر، وروي قمـ اسمـ زيد ىمقًمف ذم: ىم٤مل ژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ژ 

  ()شاًمذيمر اًم٘مرآن:  ىم٤ملژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ژ 

يٕمٜمل ُم١مُمٜمل أهؾ اًمٙمت٤مب، وىم٤مل :  ىم٤مل ؾمٗمٞم٤منژڀ  ڀ   ڀ  ژ »: وىم٤مل اًم٘مرـمٌل

 ()شأهؾ اًمٕمٚمؿ، واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب: أهؾ اًمذيمر أهؾ اًم٘مرآن، وىمٞمؾ: اسمـ قم٤ٌمس

. تٍسر أهؾ افذـر مـ ـتب افراؾوة: ثإٔاَ ً

اعمٕمٜمل سم٠مهؾ اًمذيمر أهؾ اًمٙمت٤مب وُمٜمٝمؿ : ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد»ىم٤مل اًمٓمقد ذم اًمتٌٞم٤من 

يريد أهؾ اًم٘مرآن ٕن اًمذيمر هق : اعمراد ُمـ آُمـ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، وىم٤مل اسمـ زيد: ُمـ ىم٤مل

. ()شٟمحـ أهؾ اًمذيمر:  أٟمف ىم٤ملاًم٘مرآن، وروي قمـ أيب ضمٕمٗمر 

: وم٤مؾم٠مًمقا أهؾ اًمذيمر ومٞمف أىمقال» :وىم٤مل اًمٓمؼمد

أن اعمٕمٜمك سمذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠مظم٤ٌمر ُمـ ُم٣م ُمـ إُمؿ ؾمقاء أيم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم أو : أطمده٤م

يمٗم٤مرًا 

وم٤مؾم٠مًمقا أهؾ : أن اعمراد سم٠مهؾ اًمذيمر أهؾ اًمٙمت٤مب، قمـ اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد أي: وصم٤مٟمٞمٝم٤م

. اًمتقراة وااٟمجٞمؾ

 أٟمف أن اعمراد هبؿ أهؾ اًم٘مرآن ٕن اًمذيمر هق اًم٘مرآن، وي٘مرب ُمٜمف قمـ أيب ضمٕمٗمر : وصم٤مًمثٝم٤م

. ()شٟمحـ أهؾ اًمذيمر: ىم٤مل

مل ي٘مؾ أطمد أو يرو أهن٤م ظم٤مص٦م سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م، - ؾمٜم٦م وراومْم٦م–هذه هل أىمقال اعمٗمنيـ 

                                   

 (.109-14/108)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من   ()

 (.10/108)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن   ()

((  )6/284.) 

 (.3/362)جمٛمع اًمٌٞم٤من   ()
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وقمٚمٞمف ومتخّمٞمص أهؾ اًمٌٞم٧م  ت٤مج إمم دًمٞمؾ، وٓ دًمٞمؾ قمٜمد اعمخ٤مًمٗملم، وإذا يم٤مٟمقا  تجقن 

سم٘مقل أيب ضمٕمٗمر، ومٛمـ سم٤مب أومم أن ي١مظمذ سم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس ومٝمق أقمٚمؿ سمآي اًم٘مرآن ُمـ أيب ضمٕمٗمر 

 ()شافِٓؿ ؾَٓف يف افديـ وظِّف افتٖويؾ»: أٟمف ىم٤ملط وصم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

وٟمٗمؽمض أن أسم٤م ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر ىم٤مل هذا ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه أهنؿ ُمٕمّمقُمقن، ومٖم٤مي٦م ىمقًمف هق يمام 

ويمذا ىمقل أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر ٟمحـ أهؾ اًمذيمر »: ووحف اسمـ يمثػم قمٜمد شمٗمًػمه هلذه أي٦م طمٞم٨م ىم٤مل

وُمراده أن هذه إُم٦م أهؾ اًمذيمر صحٞمح وم٢من هذه إُم٦م أقمٚمؿ ُمـ مجٞمع إُمؿ اًم٤ًمًمٗم٦م، وقمٚمامء 

أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم واًمرمح٦م ُمـ ظمػم اًمٕمٚمامء إذا يم٤مٟمقا قمغم اًمًٜم٦م اعمًت٘مٞمٛم٦م يمٕمكم 

احلًـ واحلًلم وحمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م وقمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ، : واسمـ قم٤ٌمس واسمٜمل قمكم

وقمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس وأيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر وهق حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم وضمٕمٗمر اسمٜمف 

وأُمث٤مهلؿ وأضاهبؿ وأؿمٙم٤مهلؿ ممـ هق ُمتٛمًؽ سمحٌؾ اهلل اعمتلم وساـمف اعمًت٘مٞمؿ وقمرف ًمٙمؾ 

ذي طمؼ طم٘مف وٟمزل يمؾ اعمٜمزل اًمذي أقمٓم٤مه اهلل ورؾمقًمف واضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف ىمٚمقب قم٤ٌمده 

. ()شاعم١مُمٜملم

وظمّمٝمؿ سمٕمض ااُم٤مُمٞم٦م سم٤مٕئٛم٦م ُمـ أهؾ »: وًم٘مد اقمؽمض إًمقد قمغم ااُم٤مُمٞم٦م سم٘مقًمف

 (ٟمحـ أهؾ اًمذيمر):  أٟمف ىم٤ملاًمٌٞم٧م اطمتج٤مضم٤ًم سمام رواه ضم٤مسمر وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب ضمٕمٗمر 

 يمٞمػ ي٘مٜمع يمٗم٤مر أهؾ ُمٙم٦م سمخؼم أهؾ اًمٌٞم٧م ذم ذًمؽ وًمٞمًقا ()وي٘م٤مل قمغم ُم٘مت٣م ُم٤م ذم اًمٌحر

 ()شقمٜمدهؿ وهق قمٚمٞمف اًمًالم اعمِمٝمقر سمٞمٜمٝمؿ سم٤مُٕملمط سم٠مصدق ُمـ رؾمقل اهلل 

                                   

 (.2477: )صحٞمح ُمًٚمؿ ح  ()

 (.4/492)شمٗمًػم اسمـ يمثػم   ()

 (.5/493: )اًمٌحر اعمحٞمط ٕيب طمٞم٤من اٟمٔمر:  أي  ()

 (.14/147)روح اعمٕم٤مين   ()
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ًمق مل يٙمـ اعم١ًمول ُمٕمّمقُم٤ًم ٕضم٤مب سم٤مخلٓم٠م وٓ رء ُمـ اخلٓم٠م جيقز اًمٕمٛمؾ : -ىمقهلؿ: صم٤مٟمٞم٤مً 

إذا حُؿ احلاـؿ ؾاجتٓد »: أٟمف ىم٤ملط خي٤مًمػ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م قمـ رؾمقل اهلل - سمف

. ()شثؿ أصاب ؾِف أجران، وإذا حُؿ ؾاجتٓد ثؿ أخىٖ ؾِف أجر

وهذا يدل قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ سم٘مقهلؿ، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا شمٌلم ًمف احلؼ ذم اعم٠ًمًم٦م ومٗمل هذه احل٤مًم٦م 

يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن، - رمحٝمؿ اهلل–جي٥م قمغم اًم٤ًمئؾ اًمٕمٛمؾ سمام شمٌلم ًمف ُمـ اًمّمقاب وإئٛم٦م إرسمٕم٦م 

ومحدي٨م - مم٤م يّمح–ظمالف ىمقزم ط يمؾ ُم٤م ىمٚم٧م ويم٤من قمـ اًمٜمٌل »: يمام ىم٤مل ااُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

. ()شأومم وٓ شم٘مٚمدوينط اًمٜمٌل 

أي أُم٦م يريدون؟ وم٢من أرادوا هبؿ : ٟم٘مقلش وٓ ىم٤مئؾ ُمـ إُم٦م سمٕمّمٛم٦م همػمهؿ»: ىمقهلؿ: صم٤مًمث٤مً 

اًمرواومض، ومٝمؿ قمغم طمؼ، إذ هؿ ىمد همٚمقا ذم إئٛم٦م وٟمًٌقا إًمٞمٝمؿ ُم٤م مل يٜمًٌقه ٕٟمٗمًٝمؿ، وىمد 

.  يٓمٚم٥م ُمـ اهلل ذم دقم٤مئف اعمٖمٗمرة ُمـ اًمذٟمقب وأصم٤مميم٤من قمكم 

وإن أرادوا سم٤مُٕم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ومٝمذا هبت٤من قمٔمٞمؿ وم٢من أهؾ اًمًٜم٦م مل ي٘مقًمقا سمٕمّمٛم٦م أطمد همػم 

- قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم–إٟمٌٞم٤مء 

ي أهؾ اًمذيمر أن اًمذيـ ٟم٠ًمهلؿ ومٞمام ٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م سمف ممـ وصٗمقهؿ، أٓ يأ: وي٘م٤مل هلؿ أيْم٤مً 

ٟمٜمتٔمر : وم٢من ىم٤مًمقا - قمغم طمد زقمٛمٝمؿ-يٙمٗمك ًمٌٓمالن اؾمتدٓهلؿ قمدم وضمقد إُم٤مم ُمٕمّمقم ي٠ًمل 

اًمٜم٤مئ٥م قمٜمف : طمتك ظمروضمف شمٕمٓمٚم٧م إطمٙم٤مم واٟمتنم اًمٗم٤ًمد واظمتٚمط احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وإن ىم٤مًمقا

. وهذا يم٤مف ًمٌٓمالن دقمقاهؿ.. اًمٜم٤مئ٥م همػم ُمٕمّمقم: ي٘مقم ُم٘م٤مُمف، ىمٚمٜم٤م

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ :ؿقل اهلل تًاػ-4

 ژ ں

                                   

 (.1716 ):، وُمًٚمؿ ح(7352 ):اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.68-67)آداب اًمِم٤مومٕمل وُمٜم٤مىمٌف   ()



 

 

371 

 هبذه أي٦م قمغم قمّمٛم٦م إئٛم٦م، وي٘مقًمقن سم٠من اهلل قمز وضمؾ أُمرٟم٤م سم٤مًمرضمقع اًمراومْم٦مؾمتدل ت

ذم طمٞم٤مشمف وسم٤مًمرضمقع ُمـ سمٕمده ٕوزم إُمر وهؿ إئٛم٦م، ويٌلم احلكم اعمراد سم٠موزم ط ًمرؾمقل اهلل 

وهق يٕمٜمل احلج٩م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم اًمذيـ أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمرد إًمٞمٝمؿ، »: إُمر ذم أي٦م ومٞم٘مقل

وىمد سمٞمٜم٤م ذم همػم هذا اًمٙمت٤مب وٟمٌٞمٜمف ومٞمف يمقن إئٛم٦م آصمٜمل ... وىمٓمع قمغم طمّمقل اًمٕمٚمؿ سمجقاهبؿ

 () اعم٤مزٟمدراينويذيمر. ()شقمنم صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أوزم إُمر، وأهؾ اًمذيمر دون همػمهؿ

 ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یژ : اعم٘مّمقد سم٠موزم إُمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

:  ومٞم٘مقلژ گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ : وىمقًمف

رد اهلل ؾمٌح٤مٟمف أُمر اًمٜم٤مس ذم أيتلم اعمذيمقرشملم إمم أوزم إُمر ُمٜمٝمؿ وهؿ اخلٚمٗم٤مء اعمٜمّمقسمقن »

وآًمف وأُمر سمٓم٤مقمتٝمؿ وىمرن ـم٤مقمتٝمؿ سمٓم٤مقمتف وـم٤مقم٦م رؾمقًمف ذم ط ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم وىمٌؾ رؾمقًمف 

أي٦م إومم وأُمر سم٤مًمرد إًمٞمٝمؿ وإمم رؾمقًمف ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وُمـ ومن أوزم إُمر ومٞمٝمام سمٙم٤ٌمر 

اًمّمح٤مسم٦م أو إُمراء إن أراد سمف ُم٤م ذيمرٟم٤مه ومٜمٕمؿ اًمقوم٤مق وإٓ وم٘مٌحف أفمٝمر ُمـ أن  ت٤مج إمم 

  ().شسمٞم٤من

شمدل » وضمف دًٓم٦م أي٦م قمغم قمّمٛم٦م إئٛم٦م ومٞم٘مقل قمـ أي٦م أهن٤م () اسمـ ؿمٝمراؿمقبويذيمر

قمغم قمّمٛمتٝمؿ ٕٟمف أظمؼم أن اًمٕمٚمؿ  ّمؾ سم٤مًمرد إمم أوزم إُمر يمام  ّمؾ سم٤مًمرد إمم اًمرؾمقل، 

                                   

 (.58ص )اًمٙم٤مذم ًمٚمحٚمٌل   ()

: اٟمٔمر. حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ أمحد اًمنوي اعم٤مزٟمدراين وم٘مٞمف إُم٤مُمل ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف ذح أصقل اًمٙم٤مذم ()

 (.14/227)واًمذريٕم٦م ، (4/118)روو٤مت اجلٜم٤مت 

 (.6/143)ذح أصقل اًمٙم٤مذم   ()

شمقذم ش ومخر اًمِمٞمٕم٦م ُمروج اًمنميٕم٦م»: حمٛمد سمـ قمكم سمـ ؿمٝمراؿمقب اًمنوي إُم٤مُمل ىم٤مل قمٜمف قم٤ٌمس اًم٘مٛمل ()

 (.1/332)اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب . هـ588
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واًمٕمٚمؿ ٓ يّمح طمّمقًمف ي٘مٞمٜم٤ًم ممـ ًمٞمس سمٛمٕمّمقم وٕٟمف شمٕم٤ممم ٓ جيٞمز أن ي٠مُمر سم٤مؾمتٗمت٤مء ُمـ ٓ 

ي١مُمـ ُمـ اًم٘مٌٞمح، وإذا صم٧ٌم ذًمؽ صم٧ٌم شمقضمف أي٦م إمم آل حمٛمد، وىمد روي أهن٤م ٟمزًم٧م ذم احلج٩م 

 ().شآصمٜمل قمنم

رد ـــال

: هذه أي٦م هل٤م ؾم٥ٌم ٟمزول، يمام سملم ذًمؽ اسمـ يمثػم قمٜمد شمٗمًػمه هلذه أي٦م، ىم٤مل: أوًٓ 

ـمٚمؼ ط ويذيمر هٝمٜم٤م طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اعمتٗمؼ قمغم صحتف طملم سمٚمٖمف أن رؾمقل اهلل »

ٟم٤ًمءه ومج٤مء ُمـ ُمٜمزًمف طمتك دظمؾ اعمًجد ومقضمد اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ذًمؽ، ومٚمؿ يّمؼم طمتك اؾمت٠مذن 

ٓ، وم٘مٛم٧م قمغم سم٤مب اعمًجد ومٜم٤مدي٧م سم٠مقمغم : وم٤مؾمتٗمٝمٛمف أـمٚم٘م٧م ٟم٤ًمءك؟ وم٘م٤ملط قمغم اًمٜمٌل 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ژ ٟم٤ًمءه وٟمزًم٧م هذه أي٦م ط صقيت، مل يٓمٚمؼ رؾمقل اهلل 

 ژ ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 ()شومٙمٜم٧م أٟم٤م اؾمتٜمٌٓم٧م هذا إُمر

وم٤مًم٘مقل إذًا أهن٤م ٟمزًم٧م ذم احلج٩م آصمٜمل قمنم ىمقل سم٤مـمؾ، إذ أٟمف مل يٙمـ هٜم٤مك أئٛم٦م ذم أي٤مم 

. هن٤م ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ، وًمٞمس قمٜمدٟم٤م رء صم٤مسم٧م يدل قمغم هذاإ: طمتك ي٘م٤ملط اًمرؾمقل 

واًمذي ٓ إًمف همػمه ُم٤م أٟمزًم٧م »: وًم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ أن قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل

ؾمقرة ُمـ يمت٤مب اهلل إٓ أٟم٤م أقمٚمؿ أيـ ٟمزًم٧م وٓ أٟمزًم٧م آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل إٓ أٟم٤م أقمٚمؿ ومٞمٛمـ 

. ()شأٟمزًم٧م وًمق أقمٚمؿ أطمدًا أقمٚمؿ ُمٜمل سمٙمت٤مب اهلل شمٌٚمٖمف ااسمؾ ًمريم٧ٌم إًمٞمف

                                   

 (.1/247)ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م   ()

وٟمزًم٧م هذه ش:  ىمد رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ همػم أن ىمقًمفوطمدي٨م قمٛمر  (2/222)شمٗمًػم اسمـ يمثػم   ()

 (.1479:)وُمًٚمؿ ح (2468): اًمٌخ٤مري ح: اٟمٔمر. شمٗمرد هب٤م ُمًٚمؿش أي٦م 

 .واًمٚمٗمظ ًمف (2463: )، وُمًٚمؿ ح(5002: )اًمٌخ٤مري ح  ()
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ومٚمق ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم احلج٩م آصمٜمل قمنم ًمٕمٚمؿ ذًمؽ واؿمتٝمر قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م وإُمر قمغم 

. ظمالف ذًمؽ

سمٞمٜمٝمؿ يرضمٕمقن إًمٞمف ومٞمام شمٜم٤مزقمقا ومٞمف أو ط صمؿ ُم٤م طم٤مضم٦م اعمًٚمٛملم إمم ُمٕمّمقم واًمرؾمقل 

 () ژجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  ژ : اؿمتٌف قمٚمٞمٝمؿ يمام دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف قمز وضمؾ

وأوزم إُمر »: ىم٤مل اًمٓمؼمي: ًم٘مد شمٕمددت إىمقال قمٜمد اعمٗمنيـ ذم اعمراد سم٠موزم إُمر: صم٤مٟمٞم٤مً 

هؿ  (أوزم إُمر) وذيمر اًم٘مرـمٌل قمـ احلًـ وىمت٤مدة وهمػمهؿ أن ()شُمٜمٝمؿ يٕمٜمل وإمم أُمرائٝمؿ

 ().اًمقٓة، وىمٞمؾ أُمراء اًمناي٤م: أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف وقمـ اًمًدي

:  ذم أوزم إُمر ىمقٓن»: وىم٤مل اًمرازي

. إمم ذوي اًمٕمٚمؿ واًمرأي ُمٜمٝمؿ: أطمدأل٤م

ٕن أوزم إُمر : إمم أُمراء اًمناي٤م، وه١مٓء رضمحقا هذا اًم٘مقل قمغم إول ىم٤مًمقا: واًمث٤مين

إٟمام إُمراء هؿ اعمقصقومقن سم٠من هلؿ أُمرا ، وأهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞمًقا يمذًمؽ، اًمذيـ هلؿ أُمر قمغم اًمٜم٤مس

سم٠من اًمٕمٚمامء إذا يم٤مٟمقا قم٤معملم سم٠مواُمر اهلل وٟمقاهٞمف ويم٤من جي٥م قمغم همػمهؿ : قمغم اًمٜم٤مس، وأضمٞم٥م قمٜمف

: ىمٌقل ىمقهلؿ مل يٌٕمد أن يًٛمقا أوزم إُمر ُمـ هذا اًمقضمف، واًمذي يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ژۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ژ
 وم٠موضم٥م احلذر ()

 ()شسم٢مٟمذارهؿ وأًمزم اعمٜمذريـ ىمٌقل ىمقهلؿ، ومج٤مز هلذا اعمٕمٜمك إـمالق اؾمؿ أوزم إُمر قمٚمٞمٝمؿ

                                   

 (.59)اًمٜم٤ًمء   ()

 (.5/181)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من   ()

 (.5/291)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن : اٟمٔمر  ()

 (.122)اًمتقسم٦م   ()

 (.10/199)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم   ()
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 ().وذيمر إًمقد أن اعمراد سم٠موزم إُمر يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اًمٌٍماء ذم إُمقر

هذا هق ىمقل اعمٗمنيـ ذم أوزم إُمر اًمذيـ يرد إًمٞمٝمؿ مل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ أهنؿ احلج٩م آصمٜمل 

  ڱ  ڱ  ں  ژ: قمنم سمؾ أي٦م قم٤مُم٦م وذط ُمـ يرد إًمٞمف ىمد ذيمرشمف أي٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

.  ؾمقاء يم٤مٟمقا أُمراء أو قمٚمامء وٓ وضمف ًمٚمتخّمٞمصژ ں

ًمق اومؽموٜم٤م ضمدًٓ أن ااُم٤مم اعمٕمّمقم هق وطمده اًمذي يرد إًمٞمف حلّمقل اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘ملم : صم٤مًمث٤مً 

قمٜمده ومٛمـ يرد إًمٞمف ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا؟ 

هذا ُمًتحٞمؾ ٕٟمف همػم ُمقضمقد، وُمًتؽم قمـ اًمٜم٤مس : ااُم٤مم اعمٕمّمقم، ىمٚمٜم٤م هلؿ: وم٢من ىم٤مًمقا

. ذم هداسمف، إن مل يٙمـ ُمٕمدوُم٤مً 

. اًمٜم٤مئ٥م قمـ ااُم٤مم وهق اًمٗم٘مٞمف ذم طم٤مل همٞم٤مب ااُم٤مم: وإن ىم٤مًمقا

إُم٤م أن يٙمقن اًمٜم٤مئ٥م ُمٕمّمقُم٤ًم أو همػم ُمٕمّمقم وم٢من يم٤من ُمٕمّمقُم٤ًم وم٘مد زال : ىمٚمٜم٤م هلؿ

. آظمتّم٤مص وهؿ ٓ ي٘مقًمقن إٓ سمٕمّمٛم٦م احلج٩م آصمٜمل قمنم ومٌٓمؾ يمقن اًمٜم٤مئ٥م ُمٕمّمقُم٤مً 

أو يم٤من اًمٜم٤مئ٥م همػم ُمٕمّمقم ومٗمل هذه احل٤مًم٦م ٓ جيقز اًمرد إًمٞمف ًمٕمدم طمّمقل اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘ملم 

. قمٜمده واًمتل شمدل قمٚمٞمف اًمٕمّمٛم٦م

إُم٤م أن يٜمتٔمروا ااُم٤مم طمتك خيرج ومػمد إًمٞمف ُم٤م شمٜم٤مزقمقا ومٞمف أو اًم٘مقل سمجقاز : ومٝمؿ سملم أُمريـ

اًمرد إمم أوزم إُمر همػم اعمٕمّمقُملم وإول سم٤مـمؾ، ومث٧ٌم اًمث٤مين، وهق أن أوزم إُمر ٓ يِمؽمط 

. ومٞمٝمؿ اًمٕمّمٛم٦م

وإذاَ ً وم٘مد سمٓمؾ آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م قمغم اًمٕمّمٛم٦م وٓ طمج٦م هلؿ ومٞمٝم٤م سمؾ هل طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ، وإٓ 

.  ومٞمٚمزم قمغم ىمقهلؿ شمٕمٓمٞمؾ اًمنميٕم٦م طمتك ظمروج إُم٤مُمٝمؿ

 

                                   

 (.5/94)روح اعمٕم٤مين : اٟمٔمر  ()
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 ()ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یژ  :ؿقفف تًاػ-5

. ن ااُم٤مم ٓ سمد أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤مً أ هبذه أي٦م قمغم أن ااُم٤مُم٦م سم٤مًمٜمص واًمتٕمٞملم وراومْم٦مؾمتدل الت

ُمـ اعمقاوع اًمتل صم٧ٌم ومٞمٝم٤م اًمٜمص قمغم إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ »: ي٘مقل اعمٗمٞمد

 ومٗمرض ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یژ : جمٛمؾ اًم٘مرآن ىمقًمف شمٕم٤ممم

وأُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ أوًمٞم٤مء إُمر ط ـم٤مقم٦م أوًمٞم٤مء إُمر يمٗمرض ـم٤مقم٦م ٟمٗمًف وٟمٌٞمف 

. ()شسمٖمػم إؿمٙم٤مل

 شمدل قمغم وٓي٦م قمكم أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف»ويًٛمل اًمِمػمازي هذه أي٦م آي٦م ااـم٤مقم٦م، وي٘مقل سم٠مهن٤م 

إهن٤م شمٗمٞمد قمّمٛم٦م »:  ويٌلم اًمًٞمد اًمٙم٤مفمٛمل وضمف دًٓم٦م أي٦م قمغم قمّمٛم٦م إئٛم٦م سم٘مقًمف()شاًمًالم

ط أوزم إُمر وشمٚمؽ ىمْمٞم٦م وطمدة اًمًٞم٤مق وشم٤ًموي اعمتٕم٤مـمٗم٤مت ذم احلٙمؿ، وذًمؽ ٕن اًمٜمٌل 

أول ُمٕمّمقم ومقضم٥م قمّمٛم٦م أوزم إُمر، وأوًمقا إُمر ذم ُمٜمٓمقىمٝم٤م ٓ يٜمٓمٌ٘مقن قمغم همػم إئٛم٦م ُمـ 

أي٦م وم٢من همػمهؿ مل يٙمـ ُمٕمّمقُم٤ًم سم٤مامج٤مع وىمد اقمؽمف اًمٗمخر اًمرازي ذم شمٗمًػم هذه ط رؾمقل اهلل 

ُمـ شمٗمًػمه اًمٙمٌػم وهمػمه ُمـ أقمالم اًمًٜم٦م سم٠من أي٦م شمريد قمّمٛم٦م أوزم إُمر، ٕن ُمـ دم٥م ـم٤مقمتف 

جي٥م أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم قمغم أؾم٤مس أن اهلل شمٕم٤ممم أُمر سمٓم٤مقمتف قمغم ؾمٌٞمؾ ط يمٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف 

. اجلزم وااـمالق، وُمـ أُمر اهلل سمٓم٤مقمتف قمغم ؾمٌٞمؾ اجلزم وااـمالق جي٥م أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤مً 

ط وم٠موًمقا إُمر ذم ُمٜمٓمقىمٝم٤م ُمٕمّمقُمقن ومٝمل ٓ شمريد إٓ قمّمٛم٦م إئٛم٦م ُمـ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي 

 ().شٓ ؾمقاهؿ، ًمقوقح سمٓمالن قمّمٛم٦م همػمهؿ ُمـ إُم٦م إمج٤مقم٤ًم وىمقًٓ واطمداً 

                                   

 (.59)اًمٜم٤ًمء   ()

 (.46)ُم٤ًمئؾ اًمٕمٌٙمري٦م   ()

 (.79)آي٤مت اًمقٓي٦م ذم اًم٘مرآن   ()

 (.154-153)ااؾمالم وإًمقد   ()
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رد ـــال

: ىم٤مل: يرد قمٚمٞمٝمؿ سمام صم٧ٌم ذم ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: أوًٓ 

 ذم قمٌداهلل سمـ طمذاوم٦م سمـ ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی ژ »ٟمزل  

 وُمٕمٜمك هذا أن ىمقهلؿ سم٠من أي٦م ٟمزًم٧م ()شذم هي٦مط  إذ سمٕمثف اًمٜمٌل ()ىمٞمس سمـ قمدي اًمًٝمٛمل

. ذم أئٛمتٝمؿ جمرد ادقم٤مء ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف

وعم٤م يم٤من اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًم٥ًٌم وم٢من : ذم سمٞم٤من اعمراد سم٠موزم إُمر: صم٤مٟمٞم٤مً 

. إىمقال ىمد اظمتٚمٗم٧م ذم اعمراد سم٠موزم إُمر

واظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم أوزم إُمر اًمذيـ أُمر اهلل سمٓم٤مقمتٝمؿ ذم »: ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي

هؿ : هؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف، وىم٤مل آظمرون: هؿ إُمراء، وىم٤مل آظمرون: هذه أي٦م وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ

وأومم : هؿ أسمق سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام، صمؿ ىم٤مل اًمٓمؼمي: وىم٤مل آظمرونط أصح٤مب حمٛمد 

هؿ إُمراء واًمقٓة ًمّمح٦م إظم٤ٌمر قمـ رؾمقل اهلل : إىمقال ذم ذًمؽ سم٤مًمّمقاب ىمقل ُمـ ىم٤مل

 ()شسم٤مُٕمر سمٓم٤مقم٦م إئٛم٦م واًمقٓة ومٞمام يم٤من هلل ـم٤مقم٦م وًمٚمٛمًٚمٛملم ُمّمٚمح٦مط 

أهؾ اًم٘مرآن واًمٕمٚمؿ وهق  (أوزم إُمر) ()ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل وجم٤مهد»: وىم٤مل اًم٘مرـمٌل

 ()شيٕمٜمل اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء ذم اًمديـ: اظمتٞم٤مر ُم٤مًمؽ رمحف اهلل، وٟمحقه ُمـ ىمقل اًمْمح٤مك ىم٤مل

                                   

ُم٤مت سمٛمٍم ذم ظمالوم٦م ، أسمقطمذاوم٦م ُمـ ىمدُم٤مء اعمٝم٤مضمريـ، قمٌداهلل سمـ طمذاوم٦م سمـ ىمٞمس اًم٘مرر اًمًٝمٛمل  ()

 (.4/50)وااص٤مسم٦م ، (2/888)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. قمثامن

 .واًمٚمٗمظ ًمف (1834): وُمًٚمؿ ح، (4584): أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.150-5/148)شمٗمًػم اًمٓمؼمي   ()

ُم٤مت ؾمٜم٦م ، إُم٤مم ذم اًمتٗمًػم وذم اًمٕمٚمؿ، صم٘م٦م، جم٤مهد سمـ ضمؼم أسمقاحلج٤مج اعمخزوُمل ُمقٓهؿ اعمٙمل  ()

 (.6523)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر. هـ101

 (.5/259)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن   ()
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واًمٔم٤مهر واهلل »: وذه٥م اسمـ يمثػم إمم أهن٤م قم٤مُم٦م ذم يمؾ أوزم إُمر ُمـ قمٚمامء وأُمراء، وم٘م٤مل

ڭ  ڭ  ژ : أقمٚمؿ أهن٤م قم٤مُم٦م ذم يمؾ أوزم إُمر ُمـ إُمراء واًمٕمٚمامء وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ژ :  وىم٤مل شمٕم٤ممم()ژ ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ

 ژٺ               ٺ  ٺ  
أٟمف ط  وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب هريرة قمـ رؾمقل اهلل ()

مـ أضاظْل ؾَد أضاع اهلل، ومـ ظهاين ؾَد ظل اهلل، ومـ أضاع أمري ؾَد أضاظْل، »: ىم٤مل

 ().ش ومٝمذه أواُمر سمٓم٤مقم٦م اًمٕمٚمامء وإُمراء()شومـ ظل أمري ؾَد ظهاين

وًم٘مد ذيمر يمؾ ُمـ اًمٓمقد واًمٓمؼمد قمٜمد شمٗمًػمأل٤م هلذه أي٦م أن اعمراد سم٠موزم إُمر هؿ 

 أن أوزم وأُم٤م أصح٤مسمٜم٤م وم٢مهنؿ رووا قمـ اًم٤ٌمىمر واًمّم٤مدق »: طمٞم٨م ىم٤مٓط إئٛم٦م ُمـ آل حمٛمد 

. ()شإُمر هؿ إئٛم٦م ُمـ آل حمٛمد

: وعم٤م يم٤من هذا اًم٘مقل مل ي٘مؾ سمف إٓ قمٚمامء اًمراومْم٦م، وم٢من اًم٘مرـمٌل اقمؽمض قمغم هذا، سم٘مقًمف

وزقمؿ ىمقم أن اعمراد سم٠موزم إُمر قمكم وإئٛم٦م اعمٕمّمقُمقن، وًمق يم٤من يمذًمؽ ُم٤م يم٤من ًم٘مقًمف »

ومردوه إمم ااُم٤مم وأوزم إُمر، وم٢من ىمقًمف قمٜمد :  ُمٕمٜمك سمؾ يم٤من ي٘مقلژيئ  جب       حب  خب  ژ

. ()شه١مٓء هق اعمحٙمؿ قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وهذا ىمقل ُمٝمجقر خم٤مًمػ عم٤م قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر

وىمقل اًمًٞمد اًمٙم٤مفمٛمل سم٠من اًمٗمخر اًمرازي اقمؽمف سم٠من أي٦م شمريد قمّمٛم٦م أوزم إُمر ُمردود 

                                   

 (.63)اعم٤مئدة   ()

 (.43)اًمٜمحؾ   ()

 (. 1835: )، وُمًٚمؿ ح(2957:)اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.304-2/303)شمٗمًػم اسمـ يمثػم   ()

 (.3/64)، جمٛمع اًمٌٞم٤من (237-3/236)اًمتٌٞم٤من   ()

 (.5/261)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن   ()
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قمٚمٞمف، وم٤مًمقاىمع ظمالف ذًمؽ، ٕن اًمرازي أراد أن يث٧ٌم ُمـ هذه أي٦م أن إمج٤مع إُم٦م طمج٦م وهلذا 

ٓ ضم٤مئز أن يٙمقن سمٕمض إُم٦م: ٕٟم٤م سمٞمٜم٤م ، ذًمؽ اعمٕمّمقم إُم٤م جمٛمقع إُم٦م أو سمٕمض إُم٦م»: ىم٤مل

أن اهلل شمٕم٤ممم أوضم٥م ـم٤مقم٦م أوزم إُمر ذم هذه أي٦م ىمٓمٕم٤ًم، وإجي٤مب ـم٤مقمتٝمؿ ىمٓمٕم٤ًم ُمنموط سمٙمقٟمٜم٤م 

قم٤مروملم هبؿ ىم٤مدريـ قمغم اًمقصقل إًمٞمٝمؿ وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝمؿ، وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٤مًميورة أٟم٤م ذم زُم٤مٟمٜم٤م 

قم٤مضمزون قمـ اؾمتٗم٤مدة ، قم٤مضمزون قمـ اًمقصقل إًمٞمٝمؿ، هذا قم٤مضمزون قمـ ُمٕمروم٦م ااُم٤مم اعمٕمّمقم

اًمديـ واًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ، وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ قمٚمٛمٜم٤م أن اعمٕمّمقم اًمذي أُمر اهلل اعم١مُمٜملم سمٓم٤مقمتف 

ًمٞمس سمٕمْم٤ًم ُمـ أسمٕم٤مض إُم٦م، وٓ ـم٤مئٗم٦م ُمـ ـمقائٗمٝمؿ، وعم٤م سمٓمؾ هذا وضم٥م أن يٙمقن ذًمؽ 

 أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمـ إُم٦م، وذًمؽ يقضم٥م اًم٘مٓمع سم٠من ژی   ی  ژ : اعمٕمّمقم هق اعمراد سم٘مقًمف

 ()شإمج٤مع إُم٦م طمج٦م

هذا هق ُمراد اًمرازي وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م إسمٓم٤مل عم٤م ىم٤مًمقه قمـ قمّمٛم٦م إئٛم٦م ومال أدري عم٤مذا أظمذ 

اًمٙم٤مفمٛمل وهمػمه سمٌٕمض اًمٙمالم وشمرك اًمٌٕمض أظمر، ُمع أن اًمرازي ىمد ذيمر سمٕمد يمالُمف هذا ُم٤م 

وأُم٤م محؾ أي٦م قمغم إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم قمغم ُم٤م شم٘مقًمف اًمرواومض »: يث٧ٌم سمٓمالن ىمقهلؿ، طمٞم٨م ىم٤مل

: ومٗمل هم٤مي٦م اًمٌٕمد ًمقضمقه

ُم٤م ذيمرٟم٤مه أن ـم٤مقمتٝمؿ ُمنموـم٦م سمٛمٕمرومتٝمؿ وىمدرة اًمقصقل إًمٞمٝمؿ ومٚمق أوضم٥م قمٚمٞمٜم٤م : أطمده٤م

ـم٤مقمتٝمؿ ىمٌؾ ُمٕمرومتٝمؿ يم٤من هذا شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ يٓم٤مق، وًمق أوضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ـم٤مقمتٝمؿ إذا سٟم٤م 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ : قم٤مروملم هبؿ، وسمٛمذاهٌٝمؿ ص٤مر هذا ااجي٤مب ُمنموـم٤ًم، وفم٤مهر ىمقًمف

.  ي٘متيض ااـمالقژ ی   ی  ی

وأيْم٤ًم ومٗمل أي٦م ُم٤م يدومع هذا آطمتامل، وذًمؽ ٕٟمف شمٕم٤ممم أُمر سمٓم٤مقم٦م اًمرؾمقل وـم٤مقم٦م أوزم 

 واًمٚمٗمٔم٦م اًمقاطمدة ٓ جيقز ژ ىئ  ىئ  ی   ی  یژ : إُمر ذم ًمٗمٔم٦م واطمدة وهق ىمقًمف

                                   

 (.10/144)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم   ()
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أن شمٙمقن ُمٓمٚم٘م٦م وُمنموـم٦م ُمٕم٤ًم، ومٚمام يم٤مٟم٧م هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ذم طمؼ اًمرؾمقل وضم٥م أن شمٙمقن 

. ُمٓمٚم٘م٦م ذم طمؼ أوزم إُمر

أٟمف شمٕم٤ممم أُمر سمٓم٤مقم٦م أوزم إُمر، وأوًمقا إُمر مجع وقمٜمدهؿ ٓ يٙمقن ذم اًمزُم٤من إٓ : اًمث٤مين

. إُم٤مم واطمد، ومحؾ اجلٛمع قمغم اًمٗمرد ظمالف فم٤مهر

 وًمق يم٤من اعمراد سم٠موزم إُمر ژجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  ژ : أٟمف ىم٤مل: وصم٤مًمثٝم٤م

 ()شوم٢من شمٜم٤مزقمتؿ ذم رء ومردوه إمم ااُم٤مم: ااُم٤مم اعمٕمّمقم ًمقضم٥م أن ي٘م٤مل

. وهبذا يتٌلم أن يمالم اًمرازي طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ٓ هلؿ

أُم٤م ىمقهلؿ أن وطمدة اًمًٞم٤مق وشم٤ًموي اعمتٕم٤مـمٗم٤مت ذم احلٙمؿ يٗمٞمد قمّمٛم٦م أوزم إُمر : صم٤مًمث٤م

ومٞمج٤مب قمٚمٞمف سم٠من اًمًٞم٤مق يدل قمغم همػم هذا، وم٤مهلل قمز وضمؾ أُمر سمٓم٤مقمتف وـم٤مقم٦م رؾمقًمف صمؿ قمٓمػ 

 قمغم ـم٤مقمتٝمام ًمٌٞم٤من أن ـم٤مقم٦م أوزم إُمر شمٙمقن ومٞمام يم٤من ـم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمف، وذم هذا (أويل األمر)

وأقم٤مد اًمٗمٕمؾ وإن يم٤مٟم٧م ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل ُم٘مؽمٟم٦م سمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم اقمتٜم٤مء »: اعمٕمٜمك ي٘مقل إًمقد

سمِم٠مٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، وىمٓمٕم٤ًم ًمتقهؿ أٟمف ٓ جي٥م اُمتث٤مل ُم٤م ًمٞمس ذم اًم٘مرآن، وإيذاٟم٤ًم سم٠من ًمف 

 ژ ی   ی  یژ : اؾمت٘مالًٓ سم٤مًمٓم٤مقم٦م مل يث٧ٌم ًمٖمػمه، وُمـ صمؿ مل يٕمد ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمفط 

 ()طشإيذاٟم٤ًم سم٠مهنؿ ٓ اؾمت٘مالل هلؿ ومٞمٝم٤م اؾمت٘مالل اًمرؾمقل 

وأـمٞمٕمقا أوزم إُمر ًمٞمٌلم أن ـم٤مقمتٝمؿ ومٞمٝم٤م يم٤من ـم٤مقم٦م : ومٚمؿ ي٘مؾ»: وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ًمٚمرؾمقل أيْم٤ًم إذ اٟمدراج ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل ذم ـم٤مقم٦م اهلل أُمر ُمٕمٚمقم، ومٚمؿ يٙمـ شمٙمرير ًمٗمظ اًمٓم٤مقم٦م 

أـمٞمٕمقا اًمرؾمقل وأـمٞمٕمقا أوزم إُمر ُمٜمٙمؿ، وم٢مٟمف ىمد يقهؿ : ومٞمف ُم١مذ ٟم٤ًم سم٤مًمٗمرق، سمخالف ُم٤م ًمق ىمٞمؾ

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  ژ : ـم٤مقم٦م يمؾ ُمٜمٝمام قمغم طمٞم٤مًمف، وهلذا ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٕمد ذًمؽ

                                   

 (.10/146 )شمٗمًػم اًمٙمٌػمال  ()

 (.5/65)روح اعمٕم٤مين   ()
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 ژخب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 ومٚمؿ ي٠مُمر قمٜمد اًمتٜم٤مزع ()

 ()شإٓ سم٤مًمرد إمم اهلل واًمرؾمقل دون أوزم إُمر

. طمتك دم٥م قمّمٛمتٝمؿط  شم٤ًموي أوزم إُمر سم٤مًمرؾمقل موُمـ هذه اًمٜمّمقص يتْمح قمد

إذن وسمٜم٤مًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ وم٢مٟمف ٓ يِمؽمط ذم أوزم إُمر اًمٕمّمٛم٦م وٟمحـ ُم٠مُمقرون سمٓم٤مقمتٝمؿ ومٞمام 

ٓ ـم٤مقم٦م ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل »: سم٘مقًمفط يم٤من ـم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمف، ٓ ذم اعمٕمّمٞم٦م وًم٘مد طمدده٤م اًمرؾمقل 

  ()شإٟمام اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف

 ژڄ     ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ  :ؿقفف تًاػ-6

 هبذه أي٦م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وقمّمٛمتف، وىمد أورد احلكم هذه راومْم٦مؾمتدل الت

ڄ     ژ: ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمؼمه٤من اًمث٤مًم٨م قمنم»: أي٦م وٛمـ إدًم٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م ذم إُم٤مُم٦م قمكم، وم٘م٤مل

أٟم٤م »: طىم٤مل رؾمقل اهلل :  ُمـ يمت٤مب اًمٗمردوس قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤ملژڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

 وٟمحقه رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ، وهق سيح ذم صمٌقت شاعمٜمذر وقمكم اهل٤مدي، وسمؽ ي٤م قمكم هيتدي اعمٝمتدون

 .()شاًمقٓي٦م وااُم٤مُم٦م

يمام ذيمر هذا احلدي٨م قمٌد احلًلم اعمقؾمقي ذم ُمراضمٕم٤مشمف قمٜمد إيراده أرسمٕملم ٟمّم٤ًم زقمؿ أهن٤م 

. ()شم١ميد اًمٜمص قمغم ااُم٤مُم٦م

وأُم٤م دًٓمتٝم٤م قمغم إُم٤مُمتف دون همػمه وم٠مووح ُمـ أن حتت٤مج إمم سمٞم٤من: »: وي٘مقل حمٛمد اعمٔمٗمر

                                   

 (.59)اًمٜم٤ًمء   ()

 (275-273)اعمجٛمققم٦م إومم : ضم٤مُمع اًمرؾم٤مئؾ  ()

 (.1840 ):ُمًٚمؿ ح  ()

 (.126)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ذم ُمٕمروم٦م ااُم٤مُم٦م   ()

 (.171)اعمراضمٕم٤مت ص   ()
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سم٠مٟمف ًمف إٟمذار وًمٕمكم اهلداي٦م أي إراءة اًمٓمريؼ ط ٕن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ضمٕمٚمف ذم ىمرن اًمٜمٌل 

)شوقمٛمؿ هدايتف ًمٙمؾ ىمقم وذًمؽ ُمـ آصم٤مر ااُم٤مُم٦م ) .

يٌلم ًمٜم٤م أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م »:  أن اعم٘مّمقد سم٤محلدي٨م اخلالوم٦م ومٞم٘مقلاتويٌلم ُمروان ظمٚمٞمػ

أٟم٤م اعمٜمذر وقمكم اهل٤مدي وسمؽ هيتدي »: طقمٚمٞمف اًمًالم هق اهل٤مدي اًمذي خيٚمٗمف وم٘م٤مل 

. ()شاعمٝمتدون

دًمٞمؾ آظمر قمغم »: أُم٤م إدريس احلًٞمٜمل وم٘مد ضمٕمؾ هذا دًمٞماًل قمغم قمّمٛم٦م إئٛم٦م وم٘م٤مل

قمّمٛمتٝمؿ وروى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك واسمـ يمثػم ذم اًمتٗمًػم ويمذا اًمٓمؼمي وشمٗمًػم اًمِمقيم٤مين قمـ 

 أٟم٤م اعمٜمذر وقمكم اهل٤مدي وسمؽ ي٤م قمكم هيتدي اعمٝمتدون، :وآًمفط ىم٤مل رؾمقل اهلل : اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل

 ().شوٓ جيقز قم٘ماًل أن يٙمقن ه٤مدي٤ًم ُمـ ضم٤مزت ذم طم٘مف اعمٕمّمٞم٦م

: ردـــال

وهق قمـ ط إن احلدي٨م اًمذي اؾمتِمٝمدوا سمف ذم شمٗمًػم أي٦م طمدي٨م مل يّمح قمـ رؾمقل اهلل 

ط  ووع ژڄ     ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ عم٤م ٟمزًم٧م : قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل

إٔت اهلادي »: وأوُم٠م سمٞمده إمم ُمٜمٙم٥م قمكم وم٘م٤ملش ر وفُؾ ؿقم هادذإٔا ادـ»: يده قمغم صدره وم٘م٤مل

. ش يا ظع، بؽ هيتدي ادٓتدون مـ بًدي

 وذم ؾمٜمده احلًـ سمـ احلًلم إٟمّم٤مري ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ()أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه

ٓ يِمٌف : ؤؾم٤مء اًمِمٞمٕم٦م، وىم٤مل اسمـ قمديومل يٙمـ سمّمدوق قمٜمدهؿ يم٤من ُمـ ر: ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ»

                                   

 (.2/95)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()

 (.440)وريم٧ٌم اًمًٗمٞمٜم٦م   ()

 (.377)ًم٘مد ؿمٞمٕمٜمل احلًلم   ()

( 16/357)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )
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 ()ش... ي٠ميت قمغم إصم٤ٌمت سم٤معمٚمزىم٤مت، ويروي اعم٘مٚمقسم٤مت: طمديثف طمدي٨م اًمث٘م٤مت وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

 وىمد قمٚمؼ اًمِمٞمخ أمحد ()شوُمٕم٤مذ ٟمٙمره، ومٚمٕمؾ أوم٦م ُمٜمف»: صمؿ ذيمر هذا احلدي٨م وقمٚمؼ قمٚمٞمف سم٘مقًمف

سمؾ »: ؿم٤ميمر قمغم ؾمٜمد رواي٦م اًمٓمؼمي ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم شمٗمًػم اًمٓمؼمي سمٕمد ذيمره يمالم اًمذهٌل ىم٤مل

:  وىم٤مل اسمـ يمثػم سمٕمد ذيمره ًمرواي٦م اًمٓمؼمي()شاحلًـ سمـ طمًلم وُمٕم٤مذ سمـ ُمًٚمؿ: أوم٦م ذم يمٚمٞمٝمام 

اهل٤مد رضمؾ ُمـ سمٜمل »:  وضم٤مء ذم رواي٦م أظمرى قمـ قمكم ىم٤مل()شوهذا احلدي٨م ومٞمف ٟمٙم٤مرة ؿمديدة»

 واسمـ أيب () أظمرضمف قمٌد اهلل ذم زوائد اعمًٜمدهق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ىم٤مل اسمـ اجلٜمٞمدش ه٤مؿمؿ

 يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ () واًمّمٖمػم() واًمٓمؼماين ذم إوؾمط()طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه

. قمـ اعمٓمٚم٥م سمـ زي٤مد قمـ اًمًدي قمـ قمٌد ظمػم قمـ قمكم

ىم٤مل »: وذم إؾمٜم٤مد هذه اًمرواي٦م اًمًدي وهق إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٙمٌػم ىم٤مل ومٞمف اًمذهٌل

 وذم ()شصدوق هيؿ ورُمل سم٤مًمتِمٞمع»:  وىم٤مل اسمـ طمجر()شٓ  ت٩م سمف ورُمل سم٤مًمتِمٞمع: أسمق طم٤مشمؿ

ؿمٞمخ ًمإلُم٤مم أمحد، وصم٘مف هق و ٞمك، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ »: وذم اًمًٜمد اعمٓمٚم٥م سمـ زي٤مد ىم٤مل ومٞمف اًمذهٌل

                                   

 (.1/483)ُمٞمزان آقمتدال   ()

( 1/483)اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

( 16/357)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )

( 2/520)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )

( 1041):ح ( )

(( ) 7/2225 )

( 1383):ح ( )

( 739 ):ح ( )

( 1/126)اعمٖمٜمل  ( )

( 141)اًمت٘مري٥م  ( )
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 وومٞمف أيْم٤ًم قمثامن ()شصدوق رسمام وهؿ»:  وىم٤مل اسمـ طمجر()شٓ  ت٩م سمف ووٕمٗمف حمٛمد سمـ ؾمٕمد

.  ()شصم٘م٦م طم٤مومظ ؿمٝمػم وًمف أوه٤مم»قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل اسمـ طمجر 

هذا طمدي٨م صحٞمح ااؾمٜم٤مد ومل »: وضم٤مء ُمـ ـمريؼ آظمر أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل

 وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم .()شواوٕمف سمؾ يمذب ىمٌح اهلل وضمف» :وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل سم٘مقًمفش خيرضم٤مه

اهتٛمف » وىم٤مل اًمذهٌل ()شومٞمف ٟمٔمر» وذم ؾمٜمده طمًلم إؿم٘مر ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري ()شم٤مريخ دُمِمؼ

صدوق هيؿ، ويٖمٚمق ذم »:  وىم٤مل اسمـ طمجر()شاهتٛمف اسمـ قمدي، ووٕمٗمف آظمرون، وهق راوميض»

.  ()شاًمتِمٞمع

: صمؿ إن ُمتـ هذه اًمرواي٦م فم٤مهر اًمٌٓمالن ٕوضمف قمدة

 هق اهل٤مدي ومٔم٤مهر هذا هق اًمٜمذير وقمكم سمـ أيب  ـم٤مًم٥م ط إٟمٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م سم٠من اًمٜمٌل: ُمٜمٝم٤م

وهذا ٓ ي٘مقًمف ُمًٚمؿ يمام أهن٤م شمدل قمغم أن اًمٜمذارة ط اًمٙمالم أن اًمٜم٤مس هيتدون سمٕمكم دون اًمٜمٌل

. واهلداي٦م ُم٘مًقُم٦م سمٞمٜمٝمام ومٞمٙمقن اًمٜمٌل ٟمذير ٓ هيتدي سمف اًمٜم٤مس إٓ سم٤مهل٤مدي

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ژ ط إن هذه اًمرواي٦م شمٕم٤مرض ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ًمرؾمقًمف : وُمٜمٝم٤م

                                   

( 2/412)اعمٖمٜمل  ( )

( 948)اًمت٘مري٥م  ( )

( 668 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

( 3/140)اعمًتدرك  ( )

 (.42/359)شم٤مريخ دُمِمؼ   ()

( 2/385)اًمت٤مريخ  ( )

( 1/261)اعمٖمٜمل  ( )

( 247)اًمت٘مري٥م  ( )
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  () ژڤ   

ط   أن يمؾ ُمـ اهتدى ُمـ أُم٦م حمٛمدشبؽ هيتدي ادٓتدون»أن ُمٕمٜمك ىمقًمف ًمٕمكم : وُمٜمٝم٤م

ظمٚمؼ يمثػم واهتدوا ط يٙمقن ؾم٥ٌم هدايتف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وهذا ُمـ اًمٙمذب وم٘مد آُمـ سم٤مًمٜمٌل

سمف ومل يًٛمٕمقا ُمـ قمكم يمٚمٛم٦م واطمدة ومل هيتدوا سمف سمٌمء، ويمذًمؽ ومتح٧م إُمّم٤مر وآُمـ اًمٜم٤مس 

. واهتدوا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ وهؿ مل يًٛمٕمقا ُمـ قمكم ؿمٞمئ٤مً 

ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق ااصم٤ٌمت وهذا ٓ يدل قمغم شمٕمٞملم صمؿ إن  ژڃ  ڃ  ڃ   ژ إن ىمقًمف : وُمٜمٝم٤م

جلٛمٞمع اًمٜم٤مس ه٤مد، وٓ ي٘م٤مل : صٞمٖم٦م قمٛمقم وًمق أريد أن ه٤مدي٤ًم واطمدًا ًمٚمجٛمٞمع ًم٘مٞمؾ (يمؾ ىمقم)

وم٢من ه١مٓء اًم٘مقم همػم ه١مٓء اًم٘مقم وهق مل ي٘مؾ جلٛمٞمع اًم٘مقم وٓ ي٘م٤مل ذًمؽ، سمؾ  (ًمٙمؾ ىمقم ه٤مد)

.  ()إمم ٟمٙمرةش يمالً »أو٤مف 

إٟمام أٟم٧م ٟمذير يمام أرؾمؾ ُمـ ىمٌؾ ٟمذير ًمٙمؾ »صمؿ إن اًمّمحٞمح ذم شمٗمًػم هذه أي٦م أن ُمٕمٜم٤مه٤م 

 وهذا ىمقل جم٤مهد وىمت٤مدة ()ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ ژ ىمقم وًمٙمؾ ىمقم ه٤مد أي ٟمٌل يم٘مقًمف 

. ()وىمت٤مدة وقمٌد اًمرمحـ سمـ زيد

                                   

( 52)ؾمقرة اًمِمقرى آي٦م  ( )

( 7/139)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م : اٟمٔمر ( )

(. 24)ؾمقرة وم٤مـمر آي٦م  ( )

( 2/520)وشمٗمًػم اسمـ يمثػم  (16/356)اٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )
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المبحث الثاني 
على عصنة األئنة  األحاديح اليت اشتدل بَا املدالفوٌ

 

: حديث األمان-1

 هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وقمّمٛمتٝمؿ، وىمد أورده احلكم ذم يمت٤مسمف اًمراومْم٦مؾمتدل ت

ىم٤مل : ذم ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل»: هن٩م احلؼ ُمًتدٓ سمف قمغم إُم٤مُم٦م قمكم وإئٛم٦م ُمـ سمٕمده وم٘م٤مل

افْجقم أمان ألهؾ افسامء ؾ٘ذا ذهبت ذهبقا، وأهؾ بٔتل أمان فألرض، ؾ٘ذا »: طرؾمقل اهلل 

. ()شذهب أهؾ بٔتل ذهب أهؾ األرض

: ويٌلم حمٛمد طمًـ اعمٔمٗمر ؾم٥ٌم قمدم وضمقد احلدي٨م ذم اعمًٜمد يمام ذيمر ذًمؽ احلكم ومٞم٘مقل

. ()شوأٟم٤م مل أضمده ذم اعمًٜمد سمٕمد اًمتتٌع، واًمٔم٤مهر أن أيدي اًمتالقم٥م ًمٕم٧ٌم ذم إؾم٘م٤مـمف»

وٓ ري٥م أٟمف ُمـ أدل إُمقر قمغم إُم٤مُم٦م أهؾ »: صمؿ يٌلم وضمف دًٓمتف قمغم ااُم٤مُم٦م ومٞم٘مقل

اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، إذ ٓ يٙمقن اعمٙمٚمػ أُم٤مٟم٤ًم ٕهؾ إرض إٓ ًمٙمراُمتف قمغم اهلل شمٕم٤ممم 

واُمتٞم٤مزه ذم اًمٓم٤مقم٦م واعمزاي٤م اًمٗم٤موٚم٦م ُمع يمقٟمف ُمٕمّمقُم٤ًم وم٢من اًمٕم٤ميص ٓ ي٠مُمـ قمغم ٟمٗمًف ومْماًل قمغم 

أن يٙمقن أُم٤مٟم٤ًم ًمٖمػمه، وٓ ؾمٞمام إذا يم٤من قمٔمٞماًم وم٢من اعمٕمّمٞم٦م ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ أقمٔمؿ واحلج٦م قمٚمٞمف أًمزم، 

. ()شوم٢مذا يم٤مٟمقا أومْمؾ اًمٜم٤مس وُمٕمّمقُملم وم٘مد شمٕمٞمٜم٧م ااُم٤مُم٦م هلؿ

رد ـــال

هذا احلدي٨م ًمٞمس ذم اعمًٜمد يمام ادقمك اسمـ اعمٓمٝمر احلكم أو حمٛمد اعمٔمٗمر اًمذي اهتؿ أهؾ 

                                   

 (.229)هن٩م احلؼ   ()

 (.2/311)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()

 (.2/312)اعمّمدر ٟمٗمًف   ()



 

 

386 

اًمًٜم٦م سم٢مؾم٘م٤مـمف ُمـ اعمًٜمد، وًمٕمؾ هذا حم٤موًم٦م ُمٜمف ًمتؼمير يمذب اسمـ اعمٓمٝمر ويمت٤مب اعمًٜمد ومٞمف 

 ومل يً٘مٓمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ومٚمامذا أؾم٘مٓمقا هذا أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م شمث٧ٌم ومْم٤مئؾ ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

افْجقم ط »ىم٤مل رؾمقل اهلل : احلدي٨م وىمد ضم٤مء هذا احلدي٨م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل

أمان ألهؾ األرض مـ افٌرق، وأهؾ بٔتل أمان ألمتل مـ االختالف ؾ٘ذا خافٍتٓا ؿبِٔة مـ 

ش صحٞمح ااؾمٜم٤مد»: رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤ملش افًرب اختٍِقا ؾهاروا حزب إبِٔس

سمؾ ُمقوقع، واسمـ أريمقن وٕمٗمقه، ويمذا ظمٚمٞمد وٕمٗمف أمحد »: وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمذهٌل سم٘مقًمف

. ()شوهمػمه

وقمغم هذا وم٤محلدي٨م ٓ يّمح، ٕن ذم ؾمٜمده إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أريمقن، وىمد ىم٤مل قمٜمف 

. ()ًمٞمس سمث٘م٦م: ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: اًمدارىمٓمٜمل

اسمـ دقمٚم٩م ذيمر اًمذهٌل هذا احلدي٨م ذم شمرمجتف ذم اعمٞمزان صمؿ : يمام أن ذم اًمًٜمد ظمٚمٞمد وهق

ًمٞمس سم٤معمتلم، وىم٤مل اسمـ : ًمٞمس سمث٘م٦م، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: وٕمٗمف أمحد، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل»: ىم٤مل قمٜمف

 سمؾ هق دال قمغم أن  وًمق صح هذا احلدي٨م وم٢مٟمف ٓ يدل قمغم إُم٤مُم٦م قمكم .()شيمثػم اخلٓم٠م: طم٤ٌمن

. أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة أُم٤من ٕهؾ إرض

« مـ رسه أن حئا حٔايت ويّقت ممايت ؾِٔتقل ظع بـ أيب ضافب»حديث - 2

 وقمّمٛمتف، وىمد أورده  هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمراومْم٦ميًتدل 

: طوىمقًمف »:  طمٞم٨م ىم٤ملإُمٞمٜمل ذم يمت٤مسمف اًمٖمدير ُمـ وٛمـ إدًم٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

ُمـ يريد أن  ٞم٤م طمٞم٤ميت ويٛمقت مم٤ميت، ويًٙمـ ضمٜم٦م اخلٚمد اًمتل وقمدين ريب ومٚمٞمتقل قمكم سمـ أيب 

                                   

 (.3/149)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ   ()

 (.1/192)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.1/663)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ   ()
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. ()شـم٤مًم٥م وم٢مٟمف ًمـ خيرضمٙمؿ ُمـ هدى، وًمـ يدظمٚمٙمؿ ذم والًم٦م

ُمـ أطم٥م أن  ٞم٤م طمٞم٤ميت ويٛمقت »: وذم ًمٗمظ آظمر أورده ص٤مطم٥م يمت٤مب ٟمٗمح٤مت إزه٤مر

مم٤ميت ويًٙمـ ضمٜم٦م اخلٚمد اًمتل وقمدين ريب ومٚمٞمتقل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٢مٟمف ًمـ خيرضمٙمؿ ُمـ هدى 

. ()شوًمـ يدظمٚمٙمؿ والًم٦م

وهذه إطم٤مدي٨م وهمػمه٤م شمدل »:  قمكم آل حمًـ وضمف دًٓم٦م هذه إطم٤مدي٨م سم٘مقًمفويذيمر

: ٕن ُمـ سم٤ميع همػمه واشمٌع ط قمغم أٟمف قمٚمٞمف اًمًالم هق ااُم٤مم اعمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل 

. ()شؾمقاه وم٘مد وم٤مرىمف، وُمـ وم٤مرىمف وم٤مرق احلؼ يمام ُمر ذم إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م

:  سم٘مقًمف سمٕمد ذيمره ًمألطم٤مدي٨مويٌلم اًمٌحراين وضمف دًٓم٦م إطم٤مدي٨م قمغم قمّمٛم٦م قمكم 

واًمتٛمًؽ واعمقآة هل اعمت٤مسمٕم٦م وإذا يم٤من ُمت٤مسمٕم٦م قمكم قمٚمٞمف اًمًالم واضم٦ٌم قمغم ااـمالق وضم٥م »

. ()شأن يٙمقن ُمالزُم٤ًم ًمٚمحؼ قمغم يمؾ طم٤مل وهل اًمٕمّمٛم٦م

رد ـــال

 وقمّمٛمتف اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ ٕن هذا احلدي٨م مل إن آؾمتِمٝم٤مد هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم 

ُمـ هه أن »: طىم٤مل رؾمقل اهلل : وم٘مد ضم٤مء احلدي٨م قمـ طمذيٗم٦م ىم٤ملط يّمح قمـ رؾمقل اهلل 

 ٞم٤م طمٞم٤ميت ويٛمقت ُمٞمتتل ويتٛمًؽ سم٤مًم٘مّم٦ٌم اًمٞم٤مىمقشم٦م اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل سمٞمده صمؿ ىم٤مل هل٤م يمقين 

 ()شوهق همري٥م»: رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م وىم٤ملش ومٙم٤مٟم٧م ومٚمٞمتقل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ سمٕمدي

                                   

 (.10/278)اًمٖمدير   ()

 (.1/18)ٟمٗمح٤مت إزه٤مر   ()

 (.84)ُم٤ًمئؾ ظمالومٞم٦م طم٤مر ومٞمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م   ()

 (.361)ُمٜم٤مر اهلدى   ()

 (.4/174)، (1/86)احلٚمٞم٦م   ()
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. ()شهذا طمدي٨م ُمٜمٙمر وومٞمف همػم واطمد ُمـ اعمجٝمقًملم»: واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ، وىم٤مل

شمرك : ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ»: وذيمره اًمذهٌل ذم اعمٞمزان ذم شمرمج٦م سمنم سمـ ُمٝمران اخلّم٤مف وىم٤مل

 وذم ؾمٜمده أيْم٤ًم ذيؽ اًمٜمخٕمل وهق وٕمٞمػ ًمًقء طمٗمٔمف، ويمذا قمٜمٕمٜم٦م ()شأيب طمديثف

: ىم٤مل اًمذهٌل قمٜمف ذم ُمٞمزان آقمتدال. إقمٛمش وهق ُمدًمس، ويمذا حمٛمد سمـ زيمري٤م اًمٖماليب

وذيمره ؿمٞمخ ااؾمالم ()ششمٙمٚمؿ ومٞمف: يْمع احلدي٨م، وىم٤مل اسمـ ُمٜمدة: وٕمٞمػ وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل»

 ()شهذا ُمـ ظمراوم٤مت احلدي٨م »: ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م وىم٤مل

ُمقوقع، رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ »: ىم٤مل إًم٤ٌمين قمـ احلدي٨م

طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمران سمـ أيب ًمٞمغم : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ يزيد سمـ ؾمٚمٞمؿ: قمٌد اًمرطمٞمؿ

طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ ُمقؾمك اهل٤مؿمٛمل قمـ اسمـ أيب رواد قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ - أظمق حمٛمد سمـ قمٛمران–

وهذا إؾمٜم٤مد ُمٔمٚمؿ، يمؾ : ىمٚم٧مش وهق همري٥م»: أُمٞم٦م قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققم٤ًم، وىم٤مل

ُمـ دون اسمـ أيب رواد جمٝمقًمقن، مل أضمد ُمـ ذيمرهؿ، همػم أٟمف يؽمضمح قمٜمدي أن أمحد سمـ حمٛمد سمـ 

يزيد سمـ ؾمٚمٞمؿ إٟمام هق اسمـ ُمًٚمؿ إٟمّم٤مري إـمراسمٚمز اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب احلٜم٤مضمر، ىم٤مل اسمـ أيب 

وًمف شمرمج٦م ذم شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر،  وأُم٤م ؾم٤مئرهؿ ومٚمؿ أقمرومٝمؿ ش يمتٌٜم٤م قمٜمف وهق صدوق»: طم٤مشمؿ

 أؿمٝمر ُمـ وم٠مطمدهؿ هق اًمذي اظمتٚمؼ هذا احلدي٨م اًمٔم٤مهر اًمٌٓمالن واًمؽميمٞم٥م، وومْمؾ قمكم 

أن يًتدل قمٚمٞمف سمٛمثؾ هذه اعمقوققم٤مت، اًمتل يتِم٨ٌم اًمِمٞمٕم٦م هب٤م، ويًقدون يمتٌٝمؿ سم٤مًمٕمنمات 

، صمؿ ُمـ أُمث٤مهل٤م، جم٤مدًملم هب٤م ذم إصم٤ٌمت طم٘مٞم٘م٦م مل يٌؼ اًمٞمقم أطمد جيحده٤م، وهل ومْمٞمٚم٦م قمكم 

                                   

 (.42/241)شم٤مريخ دُمِمؼ   ()

 (.1/325)ُمٞمزان آقمتدال   ()

 (.550/ 3)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.4/106)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ()
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احلدي٨م قمزاه ذم اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ًمٚمراومٕمل أيْم٤ًم قمـ اسمـ قم٤ٌمس، صمؿ رأي٧م اسمـ قم٤ًميمر أظمرضمف ذم 

هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر، وومٞمف همػم واطمد ُمـ »: شم٤مريخ دُمِمؼ ُمـ ـمريؼ أيب ٟمٕمٞمؿ صمؿ ىم٤مل قم٘مٌف

اًمذي ٓ ش ٓ أٟم٤مهلؿ اهلل ؿمٗم٤مقمتل»ويمٞمػ ٓ يٙمقن ُمٜمٙمرًا وومٞمف ُمثؾ ذاك اًمدقم٤مء : ىمٚم٧مش اعمجٝمقًملم

ورأومتف ورمحتف سم٠مُمتف، وهذا احلدي٨م ُمـ ط ، وٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع ظمٚم٘مف طيٕمٝمد ُمثٚمف قمـ اًمٜمٌل 

إطم٤مدي٨م اًمتل أورده٤م ص٤مطم٥م اعمراضمٕم٤مت، قمٌد احلًلم اعمقؾمقي ٟم٘ماًل قمـ يمٜمز اًمٕمامل ُمقأل٤ًم 

أٟمف ذم ُمًٜمد ااُم٤مم أمحد، ُمٕمرو٤ًم قمـ شمْمٕمٞمػ ص٤مطم٥م اًمٙمٜمز إي٤مه شمٌٕم٤ًم ًمٚمًٞمقـمل، ويمؿ ذم هذا 

ُمـ أطم٤مدي٨م ُمقوققم٤مت،  ٤مول اًمِمٞمٕمل أن يقهؿ اًم٘مراء صحتٝم٤م وهق - اعمراضمٕم٤مت–اًمٙمت٤مب 

ذم ذًمؽ ٓ يٙم٤مد يراقمل ىمقاقمد قمٚمؿ احلدي٨م طمتك اًمتل هل قمغم ُمذهٌٝمؿ، إذ ًمٞم٧ًم اًمٖم٤مي٦م قمٜمده 

 يمٖمػمه ُمـ اخلٚمٗم٤مء  سمؾ طمنم يمؾ ُم٤م روي ومٞمف، وقمكم ذم ومْمؾ قمكم ط اًمتث٧ٌم مم٤م ضم٤مء قمٜمف 

، وًمق طاًمراؿمديـ واًمّمح٤مسم٦م اًمٙم٤مُمٚملم أؾمٛمك ُم٘م٤مُم٤ًم ُمـ أن يٛمدطمقا سمام مل يّمح قمـ رؾمقل اهلل 

يٙمقن اًمتح٤ميمؿ إًمٞمٝم٤م ش ُمّمٓمٚمح احلدي٨م »أن أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م اشمٗم٘مقا قمغم ووع ىمقاقمد ذم 

قمٜمد آظمتالف ذم ُمٗمردات اًمرواي٤مت، صمؿ اقمتٛمدوا مجٞمٕم٤ًم قمغم ُم٤م صح ُمٜمٝم٤م، ًمق أهنؿ ومٕمٚمقا ذًمؽ 

ًمٙم٤من هٜم٤مك أُمؾ ذم اًمت٘م٤مرب واًمتٗم٤مهؿ ذم أُمٝم٤مت اعم٤ًمئؾ اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م سمٞمٜمٝمؿ، أُم٤م واخلالف ٓ 

يزال ىم٤مئاًم ذم اًم٘مقاقمد وإصقل قمغم أؿمده ومٝمٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت أن يٛمٙمـ اًمت٘م٤مرب واًمتٗم٤مهؿ ُمٕمٝمؿ، 

. ()شسمؾ يمؾ حم٤موًم٦م ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ وم٤مؿمٚم٦م، واهلل اعمًتٕم٤من

ُمـ يريد أن  ٞم٤م »:طىم٤مل رؾمقل اهلل : وضم٤مء احلدي٨م سمٚمٗمظ آظمر قمـ زيد سمـ أرىمؿ ىم٤مل

طمٞم٤ميت ويٛمقت ُمقيت ويًٙمـ ضمٜم٦م اخلٚمد اًمتل وقمدين ريب ومٚمٞمتقل قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٢مٟمف ًمـ 

ش خيرضمٙمؿ ُمـ هدى وًمـ يدظمٚمٙمؿ ذم والًم٦م

أٟمك »: وقمٚمؼ اًمذهٌل وم٘م٤ملش صحٞمح ااؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه»: رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل

                                   

 (894): ح( 2/298)اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   ()
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ًمف اًمّمح٦م واًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ُمؽموك وؿمٞمخف وٕمٞمػ واًمٚمٗمظ ريمٞمؽ ومٝمق إمم اًمقوع 

 ().شأىمرب

  ().شوٕمٞمػ ؿمٞمٕمل»: وؿمٞمخ اًم٘م٤مؾمؿ هق  ٞمك سمـ يٕمغم إؾمٚمٛمل، ىم٤مل احل٤مومظ

رواه اًمٓمؼماين »:  واحلدي٨م ىم٤مل قمٜمف اهلٞمثٛمل().شهمري٥م»: ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م وىم٤مل

 ().شوومٞمف  ٞمك سمـ يٕمغم إؾمٚمٛمل، وهق وٕمٞمػ ريمٞمؽ ومٝمق إمم اًمقوع أىمرب

إومم أسمق إؾمح٤مق وهق اًمًٌٞمٕمل وم٘مد يم٤من : ًمٚمحدي٨م قمٜمدي قمٚمت٤من أظمري٤من»: ىم٤مل إًم٤ٌمين

ه، إظمرى آوٓمراب ذم إؾمٜم٤مده ُمٜمف أو ُمـ إؾمٚمٛمل، وم٢مٟمف جيٕمٚمف ناظمتٚمط ُمع شمدًمٞمًف، وىمد قمٜمع

شم٤مرة ُمـ ُمًٜمد زيد سمـ أرىمؿ وشم٤مرة ُمـ ُمًٜمد زي٤مد سمـ ُمٓمرف، وىمد رواه قمٜمف ُمٓملم واًم٤ٌموردي 

ىم٤مل »: وىم٤ملش ااص٤مسم٦م»، يمام ذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم شاًمّمح٤مسم٦م»واسمـ ضمرير واسمـ ؿم٤مهلم ذم 

: وىمقًمف: ذم إؾمٜم٤مده  ٞمك سمـ يٕمغم اعمح٤مريب، وهق واه، ىمٚم٧م: ، ىمٚم٧مشٓ يّمح: اسمـ ُمٜمدة

ًم٘مد يم٤من اًم٤ٌمقم٨م قمغم ختري٩م  (شمٜمٌٞمف).ؾمٌؼ ىمٚمؿ ُمٜمف، وإٟمام هق إؾمٚمٛمل يمام ؾمٌؼ وي٠ميتش اعمح٤مريب»

هذا احلدي٨م وٟم٘مده واًمٙمِمػ قمـ قمٚمتف، أؾم٤ٌمب قمدة، ُمٜمٝم٤م أٟمٜمل رأي٧م اًمِمٞمخ اعمدقمق سمٕمٌد 

خترجي٤ًم أوهؿ سمف اًم٘مراء أٟمف صحٞمح ش  ُمراضمٕم٤مشمف»احلًلم اعمقؾمقي اًمِمٞمٕمل ىمد ظمرج احلدي٨م ذم 

- رمحف اهلل–يمٕم٤مدشمف ذم أُمث٤مًمف، واؾمتٖمؾ ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ ظمٓم٠م ىمٚمٛمٞم٤ًم وىمع ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر 

وم٤ٌمدرت إمم اًمٙمِمػ قمـ إؾمٜم٤مده وسمٞم٤من وٕمٗمف، صمؿ اًمرد قمغم ااهي٤مم اعمِم٤مر إًمٞمف، ويم٤من ذًمؽ ُمٜمف 

: قمغم وضمٝملم، وم٠مٟم٤م أذيمرأل٤م، ُمٕم٘م٤ًٌم قمغم يمؾ ُمٜمٝمام سمٌٞم٤من ُم٤م ومٞمف وم٠مىمقل

                                   

 (.3/128)اعمًتدرك   ()

 (.7677)اًمت٘مري٥م   ()

 ( 350-4/349)احلٚمٞم٦م   ()

 (.9/108)جمٛمع اًمزوائد   ()
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أٟمف ؾم٤مق احلدي٨م ُمـ رواي٦م ُمٓملم وُمـ ذيمرٟم٤م ُمٕمف ٟم٘ماًل قمـ احل٤مومظ ُمـ رواي٦م زي٤مد : إول

ومذيمره، صمؿ قمٚمؼ قمٚمٞمٝمام ُمٌٞمٜم٤ًم ُمّم٤مدر يمؾ ش ...وُمثٚمف طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ»: سمـ ُمٓمرف، صمؿ ىم٤مل

ُمٜمٝمام وم٠موهؿ سمذًمؽ أهنام طمديث٤من ُمتٖم٤ميران إؾمٜم٤مدًا، واحل٘مٞم٘م٦م ظمالف ذًمؽ، وم٢من يمال ُمٜمٝمام ُمدار 

إؾمٜم٤مده قمغم إؾمٚمٛمل، يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف، هم٤مي٦م ُم٤مذم إُمر أن اًمراوي يم٤من يرويف شم٤مرة قمـ زي٤مد سمـ 

ُمٓمرف قمـ زيد سمـ أرىمؿ وشم٤مرة ٓ يذيمر ومٞمف زيد سمـ أرىمؿ، ويقىمٗمف قمغم زي٤مد سمـ ُمٓمرف وهق مم٤م 

. ي١ميمد وٕمػ احلدي٨م ٓوٓمراسمف ذم إؾمٜم٤مده يمام ؾمٌؼ

أٟمف طمٙمك شمّمحٞمح احل٤ميمؿ ًمٚمحدي٨م دون أن يتٌٕمف سمٌٞم٤من قمٚمتف، أو قمغم إىمؾ دون : وأظمر

: أن يٜم٘مؾ يمالم اًمذهٌل ذم ٟم٘مده، وزاد ذم إهي٤مم صحتف أٟمف ٟم٘مؾ قمـ احل٤مومظ ىمقًمف ذم ااص٤مسم٦م

هذا : أىمقل»: ومتٕم٘مٌف قمٌد احلًلم سم٘مقًمفش ذم إؾمٜم٤مده  ٞمك سمـ يٕمغم اعمح٤مريب وهق واه: ىمٚم٧م»

همري٥م ُمـ ُمثؾ اًمٕمً٘مالين، وم٢من  ٞمك سمـ يٕمغم اعمح٤مريب صم٘م٦م سم٤مٓشمٗم٤مق، وىمد أظمرج ًمف اًمٌخ٤مري 

أهمرب ُمـ هذا اًمٖمري٥م أن يدير قمٌد احلًلم يمالُمف ذم شمقهٞمٛمف احل٤مومظ ذم : وم٠مىمقلش وُمًٚمؿ

شمقهٞمٜمف ًمٚمٛمح٤مريب، وهق يٕمٚمؿ أن اعم٘مّمقد هبذا اًمتقهلم إٟمام هق إؾمٚمٛمل وًمٞمس اعمح٤مريب، ٕن 

وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ش اًمت٘مري٥م»هذا ُمع يمقٟمف ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم، وم٘مد وصم٘مف احل٤مومظ ٟمٗمًف ذم 

 ٞمك سمـ يٕمغم سمـ احل٤مرث اعمح٤مريب اًمٙمقذم صم٘م٦م، ُمـ »: وٕمػ إؾمٚمٛمل، وم٘مد ىم٤مل ذم شمرمج٦م إول

 ٞمك سمـ يٕمغم إؾمٚمٛمل اًمٙمقذم »: وىم٤مل سمٕمده سمؽممج٦مش صٖم٤مر اًمت٤مؾمٕم٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م قمنمة

ويمٞمػ يٕم٘مؾ أن ي٘مّمد احل٤مومظ شمْمٕمٞمػ اعمح٤مريب اعمذيمقر وهق ش ؿمٞمٕمل وٕمٞمػ، ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م

اًمذي اؾمتٛمر احل٤مومظ ذم ظمدُمتف وذطمف ش صحٞمح اًمٌخ٤مري»ُمتٗمؼ قمغم شمقصمٞم٘مف، وُمـ رضم٤مل 

: وشمرمج٦م رضم٤مًمف ىمراسم٦م رسمع ىمرن ُمـ اًمزُم٤من؟ يمؾ ُم٤مذم إُمر أن احل٤مومظ ذم ااص٤مسم٦م أراد أن ي٘مقل

وم٤مؾمتٖمؾ اًمِمٞمٕمل هذا اًمقهؿ أؾمقأ ش اعمح٤مريب وهق واه»إؾمٚمٛمل وهق واه، وم٘م٤مل واأل٤ًم 

ش اعمح٤مريب ُمٙم٤من إؾمٚمٛمل»آؾمتٖمالل، ومٌدل أن يٜمٌف أن اًمقهؿ ًمٞمس ذم اًمتقهلم، وإٟمام ذم يمت٥م

أظمذ يقهؿ اًم٘مراء قمٙمس ذًمؽ وهق أن راوي احلدي٨م إٟمام هق اعمح٤مريب اًمث٘م٦م وًمٞمس هق إؾمٚمٛمل 

! اًمقاهل

وُم١مًمٗم٤مشمف يمٚمٝم٤م متت٤مز »: ومٝمؾ ذم صٜمٞمٕمف هذا ُم٤م ي١ميد ُمـ زيم٤مه ذم شمرمجتف ذم أول اًمٙمت٤مب سم٘مقًمف
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وهق ش اعمًتدرك»أيـ أُم٤مٟم٦م اًمٜم٘مؾ ي٤م هذا وهق يٜم٘مؾ احلدي٨م ُمـ ش سمدىم٦م اعمالطمٔم٦م وأُم٤مٟم٦م اًمٜم٘مؾ

يرى ومٞمف  ٞمك سمـ يٕمغم ُمقصقوم٤ًم سم٠مٟمف إؾمٚمٛمل، ومٞمتج٤مهؾ ذًمؽ، ويًتٖمؾ ظمٓم٠م احل٤مومظ ًمٞمقهؿ 

اًم٘مراء أٟمف اعمح٤مريب اًمث٘م٦م، وأيـ أُم٤مٟمتف أيْم٤ًم وهق ٓ يٜم٘مؾ ٟم٘مد اًمذهٌل واهلٞمثٛمل ًمٚمحدي٨م 

سم٤مٕؾمٚمٛمل هذا؟ ومْماًل قمـ أن اًمذهٌل أقمٚمف سمٛمـ هق أؿمد وٕمٗم٤ًم ُمـ هذا يمام رأي٧م، وًمذًمؽ 

  ().شوهق واه»: قمغم ىمٚم٦م قمٜم٤ميتف ومٞمف سم٤مًمتْمٕمٞمػ، وم٘م٤ملش اجل٤مُمع اًمٙمٌػم»وٕمٗمف اًمًٞمقـمل ذم 

. طوهبذا يتْمح ًمٜم٤م أن احلدي٨م ٓ يّمح قمـ رؾمقل اهلل 

ش إٔا مديْة افًِؿ وظع باهبا»: طمدي٨م-3

:  وقمغم أطم٘مٞمتف سم٤مخلالوم٦م، ي٘مقل احلكم هبذا احلدي٨م قمغم قمّمٛم٦م قمكم اًمراومْم٦مؾمتدل ت

أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م ومٛمـ أراد اعمديٜم٦م »: أٟمف ىم٤ملط روى اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م قمـ رؾمقل اهلل »

وهذا ي٘متيض وضمقب اًمرضمقع إمم أُمػم اعم١مُمٜملم ٕٟمف يمٜمك قمٜمف سم٤معمديٜم٦م، : صمؿ ىم٤ملش ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمب

وأظمؼم أن اًمقصقل إمم قمٚمٛمف ُمـ ضمٝم٦م قمكم ظم٤مص٦م، ٕٟمف ضمٕمٚمف يم٤ٌمب اعمديٜم٦م اًمذي ٓ يدظمؾ إًمٞمٝم٤م 

وومٞمف دًمٞمؾ قمغم قمّمٛمتف: ٕن ُمـ ًمٞمس ش ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمب»: إٓ ُمٜمف، صمؿ أوضم٥م ذًمؽ إُمر سم٘مقًمف

ىمد ط سمٛمٕمّمقم يّمح ُمٜمف وىمقع اًم٘مٌٞمح، وم٢مذا وىمع يم٤من آىمتداء سمف ىمٌٞمح٤ًم ومٞم١مدي إمم أن يٙمقن 

. ()شأُمر سم٤مًم٘مٌٞمح وذًمؽ ٓ جيقز

ُمٕمٜمك يمقٟمف سم٤مب ُمديٜم٦م قمٚمؿ اًمٜمٌل »: ويٌلم حمٛمد طمًـ اعمٔمٗمر وضمف دًٓم٦م احلدي٨م ومٞم٘مقل

ومال واؾمٓم٦م همػمه، وأظمذ ُمـ همػمه ط أٟمف اًمقاؾمٓم٦م ًمٚمٜم٤مس ذم وصقهلؿ إمم قمٚمؿ اًمٜمٌل ط 

يم٤مًم٤ًمرق، ومٞمٙمقن أظمذ اًمٕمٚمؿ ُمٜمف واضم٤ًٌم وُمـ همػمه طمراُم٤ًم ومٝمق ااُم٤مم دون همػمه ًمٕمدم اضمتامع 

إُم٤مُم٦م اًمِمخص وطمرُم٦م إظمذ قمٜمف واشم٤ٌمقمف ومٞمام  ٙمؿ سمف، يمام أن وضمقب إظمذ قمٜمف ًمٚمقصقل إمم 

                                   

 (.892 ):ح( 2/292)اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   ()

 (.93)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م   ()
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ٓ يتؿ إٓ سمٕمّمٛمتف ومٞمتٕملم ًمإلُم٤مُم٦م، ويمذا ضمٕمٚمف اًم٤ٌمب ًمٕمٚمٛمف دال قمغم إطم٤مـمتف ط قمٚمؿ اًمرؾمقل 

. ()شُمـ اًمٕمٚمقم، وذًمؽ ؿم٠من ااُم٤ممط سمجٛمٞمع ُم٤م يّمدر قمـ اًمٜمٌل 

ودمٛمع اًمراومْم٦م قمغم أن إقمٚمٛمٞم٦م ُمـ ذائط ااُم٤مُم٦م وقمغم أن هذا احلدي٨م دًمٞمؾ واوح 

 ().قمغم أن قمٚمٞم٤ًم هق أقمٚمؿ إُم٦م وهلذا ومٝمق أطم٘مٝمؿ سم٤ماُم٤مُم٦م

رد ـــال

ضم٤مء قمـ قمدد ُمـ ش أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م ومٛمـ أراد اًمٕمٚمؿ ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمب»طمدي٨م 

اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ، وم٘مد ضم٤مء ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام رواه اسمـ ضمرير ذم 

واحل٤ميمؿ ذم ( )واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت( ) واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم()هتذي٥م أصم٤مر

: وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل سم٘مقًمفش  صحٞمح ااؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه وأسمق اًمّمٚم٧م صم٘م٦م ُم٠مُمقن»: اعمًتدرك وىم٤مل

 وقمٌد اًمًالم سمـ ص٤مًمح أسمق اًمّمٚم٧م ()شسمؾ ُمقوقع وأسمق اًمّمٚم٧م ٓ واهلل ٓ صم٘م٦م وٓ ُم٠مُمقن»

راوميض : مل يٙمـ قمٜمدي سمّمدوق، وىم٤مل اسمـ قمدي ُمتٝمؿ، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: اهلروي ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

ًمٞمس : راوميض ظمٌٞم٨م وأُم٤م ىمقل  ٞمك سمـ ُمٕملم قمٜمف: ظمٌٞم٨م ُمتٝمؿ سمقوع احلدي٨م، وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم

. ()ممـ يٙمذب، وم٢مٟمف ٓ ي٘مقى قمغم خم٤مًمٗم٦م أىمقال اًمٕمٚمامء ذم أيب اًمّمٚم٧م

                                   

 (.2/284)ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مُمتف   ()

وااُم٤مُم٦م ًمٕمكم  (40ص)واًمٜمٙم٧م آقمت٘م٤مدي٦م ًمٚمٛمٗمٞمد  (1/201)اًمِم٤مذم ذم ااُم٤مُم٦م ًمٚمٛمرشم٣م : اٟمٔمر  ()

 (.227ص)واعمراضمٕم٤مت  (137)اعمٞمالين 

 (.181: ) ح  ()

((  )11061). 

((  )2/112.) 

((  )3/126.) 

 (.2/616)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()
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 ()واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ( )واسمـ إصمػم ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م( )ورواه اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ

 .( )شوومٞمف قمٌد اًمًالم وهق وٕمٞمػ »: وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد

واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت  ()واسمـ قم٤ًميمر (  )وضم٤مء ُمـ ـمريؼ آظمر أظمرضمف اخلٓمٞم٥م

، وأىمره اسمـ قمراق ذم شمٜمزيف ()شاهتؿ رضم٤مء سمـ ؾمٚمٛم٦م سمنىم٦م هذا احلدي٨م»: اعمقوققم٤مت وىم٤مل

(  )اًمنميٕم٦م

ذم ترمجي ظؿر  ()وابـ ظدي ذم افؽومؾ( )وفف ضريؼ آخر أخرجف افعؼقع ذم افضعػوء

(  )وابـ اجلقزي ذم ادقوقظوت( )بـ إشامظقؾ بـ جموفد اهلؿداين، واخلطقى ذم افتوريخ

، ويمذا ومٞمف ()ُمؽموك: وقمٛمر سمـ إؾمامقمٞمؾ هذا يمذسمف اسمـ ُمٕملم وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل واًمدارىمٓمٜمل

                                   

((  )11/48 ،49.) 

((  )3/597.) 

((  )42/379.) 

((  )6/114.) 

 (.4/348)اًمت٤مريخ   ()

 (.381-42/379)اًمت٤مريخ   ()

 .وُم٤م سمٕمده٤م (2/112(  ))

((  )1/59)  

((  )3/150.) 

((  )4/596.) 

((  )11/204.) 

((  )2/113.) 

 (.3/182)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()
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 ().ُمؽموك: وىم٤مل اًمدارىمٓمٜملش يْمع احلدي٨م»: احلًـ سمـ قمكم اًمٕمدوي ىم٤مل اسمـ قمدي

ذم شمرمج٦م أمحد سمـ ؾمٚمٛم٦م اجلرضم٤مين، واسمـ ( )وًمف ـمريؼ آظمر رواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ

 وأمحد سمـ ؾمٚمٛم٦م ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب وهق () واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت()قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

 ().وهق هذا احلدي٨م ُمـ أيب اًمّمٚم٧م

 وومٞمف () وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًممًمئ()وًمف ـمريؼ آظمر رواه اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت

.  شهق واوٕمف»: وومٞمف احلًـ سمـ قمثامن سمـ زي٤مد اًمتًؽمي، ىم٤مل اسمـ اجلقزي

اًمٕمج٥م ُمـ »: وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل سم٘مقل وًمف ـمريؼ آظمر رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وصححف 

احل٤ميمؿ وضمرأشمف ذم شمّمحٞمحف هذا وأُمث٤مًمف ُمـ اًمٌقاـمٞمؾ وأمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد احلراين هذا 

 ()شدضم٤مل يمذاب

 () واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت() واسمـ قم٤ًميمر ()وًمف ـمريؼ آظمر رواه اخلٓمٞم٥م 

                                   

 (.1/506 )يزان آقمتدالم: اٟمٔمر  ()

((  )1/61 ،5/67.) 

 .وُم٤م سمٕمده٤م (42/379(  ))

((  )2/113-114.) 

 (.299) واعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمذهٌل رىمؿ 1/1809)اٟمٔمر اًمٚم٤ًمن   ()

((  )2/114.) 

((  )1/330.) 

((  )3/127.) 

 (.7/173)اًمت٤مريخ  ()

 .وُم٤م سمٕمده٤م (42/380)اًمت٤مريخ   ()

((  )2/114.) 
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ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب يروي »: وومٞمف إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ اجلؼميٜمل، ىم٤مل اسمـ اجلقزي

 ()شاعمقوققم٤مت

ىم٤مل ش سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح»:  رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤ملوضم٤مء ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر * 

. ()شوأمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد احلراين دضم٤مل يمذاب»: اًمذهٌل ُمٕمٚم٘م٤ًم قمٚمٞمف

وأُم٤م طمدي٨م ضم٤مسمر ومٗمل ـمري٘مف إول أمحد سمـ قمٌد اهلل اعمٙمت٥م، »: ورواه اسمـ اجلقزي وىم٤مل

أمحد سمـ ـم٤مهر سمـ طمرُمٚم٦م، ىم٤مل اسمـ : يم٤من يْمع احلدي٨م، وذم اًمٓمريؼ اًمث٤مين: ىم٤مل اسمـ قمدي

هذا احلدي٨م يمذب ًمٞمس ًمف أصؾ، وىم٤مل اسمـ : يم٤من أيمذب اًمٜم٤مس، وىم٤مل  ٞمك سمـ ُمٕملم: قمدي

هذا احلدي٨م ُمقوقع يٕمرف سم٤مسمـ أيب اًمّمٚم٧م، وىمد رواه مج٤مقم٦م هىمقه ُمٜمف، وىم٤مل أسمق : قمدي

، وًمٞمس ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وٓ طهذا ظمؼم ٓ أصؾ ًمف قمـ رؾمقل اهلل : طم٤مشمؿ اسمـ طم٤ٌمن

جم٤مهد وٓ إقمٛمش وٓ طمدث سمف أسمق ُمٕم٤موي٦م، ويمؾ ُمـ طمدث هبذا اعمتـ إٟمام هىمف ُمـ أيب 

ىمٌح اهلل أسم٤م : اًمّمٚم٧م وإن ىمٚم٥م إؾمٜم٤مده، وىمد ؾمئؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ هذا احلدي٨م وم٘م٤مل

أطمدهؿ قمٛمر سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ جم٤مًمد  واًمث٤مين حمٛمد : اًمّمٚم٧م، وىمد قمد اًمدارىمٓمٜمل مج٤مقم٦م ممـ هىمف

حمٛمد سمـ يقؾمػ ؿمٞمخ ٕهؾ اًمري طمدث سمف قمـ ؿمٞمخ جمٝمقل قمـ : سمـ ضمٕمٗمر اًمٕمٌدي، واًمث٤مًم٨ما

ؿمٞمخ ؿم٤مُمل طمدث سمف قمـ هِم٤مم سمـ قمامر قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م  وذيمر اسمـ طم٤ٌمن : أيب قمٌٞمد واًمراسمع

ظم٤مُم٤ًم وهق قمثامن سمـ ظم٤مًمد اًمٕمثامين، روى قمـ قمٞمًك سمـ يقٟمس قمـ إقمٛمش قمـ جم٤مهد قمـ 

إٟمام رواه قمـ قمٞمًك سمـ يقٟمس قمثامن سمـ : اسمـ قم٤ٌمس، وٓ  ؾ آطمتج٤مج سمف، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

يم٤من يْمع احلدي٨م قمغم اًمث٘م٤مت، وذيمر اسمـ قمدي ؾم٤مدؾم٤ًم، : قمٌد اهلل إُمقي، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

وهىمف أمحد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب اًمّمٚم٧م ومحدث سمف قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م ويم٤من  دث قمـ : وم٘م٤مل

                                   

 (.1/247)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر ()

 (.3/127)اعمًتدرك   ()
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اًمث٘م٤مت سم٤مًمٌقاـمٞمؾ، وىمد طمدصمٜم٤م سم٤ًمسمع وهق رضم٤مء سمـ ؾمٚمٛم٦م  وسمث٤مُمـ وهق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد 

اًمٌٖمدادي، وسمت٤مؾمع وهق أسمق ؾمٕمٞمد اًمٕمٚمقي وسمٕم٤مذ وهق اسمـ قم٘م٦ٌم ويمؾ ه١مٓء هىمقه وطمدصمقا 

.  ()شسمف واحلدي٨م ٓ أصؾ ًمف

يْمع احلدي٨م وطمديثف هذا »: ورواه اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م أمحد سمـ قمٌد اهلل اعم١مدب وىم٤مل

.   سمًٜمد ُمثٚمف() واسمـ قم٤ًميمر() ورواه اخلٓمٞم٥م()»ُمٜمٙمر ُمقوقع

ُمٜمٙمر ضمدًا إؾمٜم٤مدًا »: وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ رواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ وىم٤مل

 ().شوُمتٜم٤مً 

ٓ يّمح وٓ أصؾ ًمف، وىمد ذيمر هذا : ىمٞمؾ»: وذيمره اًمِمقيم٤مين ذم اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م وم٘م٤مل

احلدي٨م اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت ُمـ ـمرق قمدة وضمزم سمٌٓمالن اًمٙمؾ، وشم٤مسمٕمف اًمذهٌل 

وهمػمه، وأضمٞم٥م قمـ ذًمؽ سم٠من حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٌٖمدادي  اًمٗمٞمدي ىمد وصم٘مف  ٞمك سمـ ُمٕملم وأن أسم٤م 

صحٞمح : اًمّمٚم٧م اهلروي ىمد وصم٘مف اسمـ ُمٕملم واحل٤ميمؿ، وىمد ؾمئؾ  ٞمك قمـ هذا احلدي٨م وم٘م٤مل

 ُمرومققم٤ًم وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققم٤ًم، وأظمرضمف اًمؽمُمذي قمـ قمكم 

واًمّمقاب ظمالف ىمقهلام ُمٕم٤ًم يٕمٜمل اسمـ اجلقزي : صحٞمح ااؾمٜم٤مد ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: وىم٤مل

واحل٤ميمؿ، وأن احلدي٨م ُمـ ىمًؿ احلًـ ٓ يرشم٘مل إمم اًمّمح٦م وٓ يٜمحط إمم اًمٙمذب وهذا هق 

اًمّمقاب ٕن  ٞمك اسمـ ُمٕملم واحل٤ميمؿ ىمد ظمقًمٗم٤م ذم شمقصمٞمؼ أيب اًمّمٚم٧م وُمـ شم٤مسمٕمف ومال يٙمقن ُمع 

هذا اخلالف صحٞمح٤ًم سمؾ طمًٜم٤ًم ًمٖمػمه ًمٙمثرة ـمرىمف يمام سمٞمٜم٤مه وًمف ـمرق أظمرى ذيمره٤م ص٤مطم٥م 

                                   

 (.2/117)اعمقوققم٤مت   ()

 (.1/195)اًمٙم٤مُمؾ   ()

 (.4/218)اًمت٤مريخ   ()

 (.42/226)اًمت٤مريخ   ()

 (.45/321)اًمت٤مريخ   ()
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  ()اًممًمئ وهمػمه

هذا  (أي اسمـ ُمٕملم): واًمٕمج٥م ُمـ اًمِمقيم٤مين طمٞم٨م اقمتٛمد شمقصمٞمؼ اسمـ ُمٕملم ُمع أٟمف ىم٤مل

 ويمالم اسمـ اجلقزي قمـ ()احلدي٨م يمذب ًمٞمس ًمف أصؾ يمذا ٟم٘مٚمف اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت

: وٟم٘مؾ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي قمـ اسمـ ُمٕملم ىم٤مل»: اسمـ ُمٕملم ىمد وصم٘مف اًمٕمجٚمقين ذم اًمٙمِمػ وىم٤مل

 صمؿ فمٝمر زم اًمٕمٚم٦م ذم ذًمؽ ()ويمذا ٟم٘مٚمف اًمًخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد( )شإٟمف يمذب ٓ أصؾ ًمف

ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ ؾم٠مًم٧م  ٞمك سمـ ُمٕملم قمـ هذا »: ومرضمٕم٧م ٕصؾ اًمٙمالم ذم شم٤مريخ سمٖمداد وم٢مذا ومٞمف

أراد أٟمف صحٞمح ُمـ طمدي٨م أيب ُمٕم٤موي٦م وًمٞمس : هق صحٞمح، ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: احلدي٨م وم٘م٤مل

. ()شسم٤ٌمـمؾ

وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا احلدي٨م اظمتالوم٤ًم يمثػمًا ُمت٤ٌميٜم٤ًم، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ وصٗمف سم٤مًمقوع 

ؾّّـ وصٍف بافقضع أو أو اًمْمٕمػ وُمٜمٝمؿ ُمـ وصٗمف سم٤محلًـ وُمٜمٝمؿ ُمـ وصٗمف سم٤مًمّمح٦م، 

: افوًػ مجاظة مْٓؿ

 ().واًمٌخ٤مريـ 2     ().اسمـ ُمٕملمـ 1

                                   

 (.349ص   )()

((  )1/353.) 

((  )1/203.) 

 (.97ص   )()

واعم٘مّمقد أن احلدي٨م ُمروي ُمـ طمدي٨م أيب ُمٕم٤موي٦م أيْم٤ًم ُمـ طمٞم٨م وٌط : ىمٚم٧م (11/49)اًمت٤مريخ   ()

 ٟم٘مؾ سمٕمد ذًمؽ شمقهلم اسمـ ُمٕملم ٕصؾ احلدي٨م مجٚم٦م طمٞم٨ماًمرواي٦م ُمـ هذا اًمٓمريؼ ًمٙمٜمٝم٤م سم٤مـمٚم٦م 

 (.381-42/380)وشمٗمّمٞماًل، ويمذا ٟم٘مؾ يمالم اخلٓمٞم٥م هذا اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ

 (.11/205)يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ   ()

 (.2/942)يمام طمٙم٤مه قمٜمف اًمؽمُمذي ذم اًمٕمٚمؾ اًمٙمٌػم   ()
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).واًمؽمُمذيـ 3 ). واًمدارىمٓمٜملـ 4    ( ) 

).واسمـ اجلقزيـ 5   ().واًمٜمقويـ 6    (

). واسمـ شمٞمٛمٞم٦مـ 7 ). واًمذهٌلـ 8    ( ) 

  ().وإًم٤ٌمينـ 9

: وممـ وصٍف باحلسـ مْٓؿ

). واًمًخ٤مويـ 2   ().اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالينـ 1 ) 

). واًمًٞمقـملـ 3 ) 

: وممـ حُؿ ظِٔف بافهحة

). اسمـ ضمرير اًمٓمؼميـ 1 ). واحل٤ميمؿـ 2   ( ) 

                                   

 (.3723):  اًمؽمُمذي حؾمٜمـ  ()

 (.248-3/247)اًمٕمٚمؾ   ()

 (.355-1/349)اعمقوققم٤مت   ()

 (.189)ُمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م صتومٞمام طمٙم٤مه قمٜمف اسمـ طمجر اهلل  ()

 (.4/410)، واًمٗمت٤موى (7/515)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م   ()

 (.3/126)شمٚمخٞمص اعمًتدرك   ()

 (.1416 ):ح (2/13)و  (1410 ):ح (2/10)وٕمٞمػ اجل٤مُمع   ()

 (.3/1788)ذم أضمقسمتف قمـ أطم٤مدي٨م اعمّم٤مسمٞمح ُمٓمٌقع ذم آظمر اعمِمٙم٤مة   ()

 (.189 ):ح( 98)اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م ص  ()

 (.69)ذم شمٕم٘م٤ٌمشمف قمغم اسمـ اجلقزي ذم ُمقوققم٤مشمف   ()

 (.181-180 ):ح( 1/90)هتذي٥م أصم٤مر   ()

 (.127-3/126)اعمًتدرك   ()
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وىمد اشمْمح ًمٜم٤م ُمـ ظمالل شمتٌع ـمرق هذا احلدي٨م أهن٤م مل شمًٚمؿ ُمـ وٕمػ يمام أن ُمتٜمف فم٤مهر 

واًمٙمذب يٕمرف ُمـ ٟمٗمس ُمتٜمف وم٢من اًمٜمٌل »: اًمٌٓمالن، ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ احلدي٨م

إذا يم٤من ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ، ومل يٙمـ هل٤م إٓ سم٤مب واطمد، ومل يٌٚمغ قمٜمف اًمٕمٚمؿ إٓ واطمد، ومًد أُمر ط 

ااؾمالم، وهلذا اشمٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمغم أٟمف ٓ جيقز أن يٙمقن اعمٌٚمغ قمٜمف اًمٕمٚمؿ واطمدًا سمؾ جي٥م أن 

 ()شيٙمقن اعمٌٚمٖمقن أهؾ اًمتقاشمر اًمذيـ  ّمؾ اًمٕمٚمؿ سمخؼمهؿ ًمٚمٖم٤مئ٥م

ملسو هيلع هللا ىلص ؿال رشقل اهلل  :ـام اشتنٓد ادخافٍقن بحديث مَارب ظـ ظع ؿال- 4

. «ؾّـ أراد افًِؿ ؾِٖٔت افباب»ويف رواية زيادة « إٔا دار احلُّة وظّع باهبا»

هذا طمدي٨م همري٥م ُمٜمٙمر، وروى سمٕمْمٝمؿ هذا احلدي٨م »: رواه اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف، وىم٤مل

قمـ ذيؽ ومل يذيمروا ومٞمف قمـ اًمّمٜم٤مسمحل، وٓ ٟمٕمرف هذا احلدي٨م قمـ واطمد ُمـ اًمث٘م٤مت قمـ 

 ().شذيؽ 

 ().شوهذا ظمؼم ٓ أصؾ ًمف قمـ اًمٜمٌل»: رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم اعمجروطملم وىم٤ملو

أُم٤م طمدي٨م قمكم وم٘م٤مل »: ورواه اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت ُمـ مخس ـمرق وىم٤مل

ىمد رواه ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م قمـ اًمّمٜم٤مسمحل، واحلدي٨م ُمْمٓمرب همػم صم٤مسم٧م وؾمٚمٛم٦م مل : اًمدارىمٓمٜمل

يم٤من ي٠ميت قمـ : يًٛمع ُمـ اًمّمٜم٤مسمحل، صمؿ ذم اًمٓمريؼ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمروُمل، ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

اًمث٘م٤مت سمام ًمٞمس ُمـ أطم٤مديثٝمؿ ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف سمح٤مل، وذم اًمٓمريؼ اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م قمٌد 

يم٤من ينق احلدي٨م و دث قمـ اًمث٘م٤مت سمام ًمٞمس ُمـ طمديثٝمؿ : احلٛمٞمد سمـ سمحر، ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف سمح٤مل، وذم اًمٓمريؼ اًمراسمع حمٛمد سمـ ىمٞمس وهق جمٝمقل، وذم اخل٤مُمس 

                                   

 (.7/515)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ()

 (.3723 ):ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ح  ()

 (.2/94)اعمجروطملم   ()
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 ().شجم٤مهٞمؾ

 ُمـ ـمري٘ملم أطمدأل٤م ومٞمف قمٌد احلٛمٞمد سمـ سمحر وذيؽ، وأظمر ()ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م

 ().ومٞمف إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م وهق ُمؽموك رُمل سم٤مًمرومض، يمذا ىم٤مل احل٤مومظ

ومٞمف »: واحلدي٨م سم٤مًمزي٤مدة اعمذيمقرة ذم صدر احلدي٨م رواه اسمـ اجلقزي ُمـ طمدي٨م قمكم وىم٤مل

رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ قمـ قمكم ُمرومققم٤ًم، ىم٤مل »:  وذيمره اًمِمقيم٤مين ذم اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م وم٘م٤مل()شجم٤مهٞمؾ

  ()شُمقوقع: اسمـ اجلقزي

  ()شهذا احلدي٨م ذم اجلٛمٚم٦م ُمٕمْمؾ»: ورواه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ وىم٤مل

 إو٤موم٦م إمم سمٓمالن ُمتٜمف وم٢من قمٚمؿ .طوهبذا يتْمح أن هذا احلدي٨م مل يّمح قمـ رؾمقل اهلل 

 وم٘مد أؾمٚمؿ أىمقام وشمٕمٚمٛمقا ديـ اهلل ومل يٚمت٘مقا  مل ي٘متٍم قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م طاًمرؾمقل 

 . ُمرة واطمدةسمٕمكم 

. حديث يا ظامر تَتِؽ افٍئة افباؽٔة-5

ىم٤مل ط أن رؾمقل اهلل :  وًمٗمظ احلدي٨م هبذا احلدي٨م قمغم قمّمٛم٦م قمكم راومْم٦مؾمتدل الي

شم٘متٚمؽ اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م وأٟم٧م ُمذ ذاك ُمع احلؼ واحلؼ ُمٕمؽ، ي٤م قمامر سمـ ي٤مه إن رأي٧م قمٚمٞم٤ًم »: ًمٕمامر

ىمد ؾمٚمؽ وادي٤ًم وؾمٚمؽ اًمٜم٤مس وادي٤ًم همػمه وم٤مؾمٚمؽ ُمع قمكم: وم٢مٟمف ًمـ يدًمٞمؽ ذم ردى وًمـ خيرضمؽ 

                                   

 (.116-2/111)اعمقوققم٤مت   ()

 (.1/64)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  ()

 (.537)اًمت٘مري٥م   ()

 (.2/112)اعمقوققم٤مت   ()

 (.349ص  )()

 (.5/1823)اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي   ()
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 ()شُمـ هدى، ي٤م قمامر ُمـ شم٘مٚمد ؾمٞمٗم٤ًم أقم٤من سمف قمٚمٞم٤ًم قمغم قمدوه ىمٚمده اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وؿم٤مطملم

قمـ : وأؾمٜمده إمم يمٜمز اًمٕمامل وم٘م٤ملش أضمغم اًمؼمه٤من»وسمٚمٗمظ آظمر أورده اعمٞمالين ذم يمت٤مسمف 

ي٤م قمامر إن رأي٧م قمٚمٞم٤ًم ىمد ؾمٚمؽ وادي٤ًم »: ىم٤ملط اًمديٚمٛمل قمـ قمامر وأيب أيقب أن رؾمقل اهلل 

وؾمٚمؽ اًمٜم٤مس وادي٤ًم همػمه وم٤مؾمٚمؽ ُمع قمكم ودع اًمٜم٤مس، إٟمف ًمـ يدًمؽ قمغم ردى، وًمـ خيرضمؽ 

- واحلؼ ُمٕمف-وإظم٤ٌمر اًمداًم٦م قمغم أن احلؼ ُمع قمكم »: صمؿ قم٘م٥م قمغم احلدي٨م سم٘مقًمفش ُمـ هدى

إُم٤م سمٚمٗمٔمف أو سمٛمٕمٜم٤مه أيمثر ُمـ أن حتَم وهل ُمتقاشمرة ُمٕمٜمك، وىمد شم٘مدم ُمٜمٝم٤م ُم٤م سح سم٠مٟمف وم٤مروق 

هذه إُم٦م يٗمرق سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، وُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م اًمتٛمًؽ سم٤مًمث٘مٚملم وأن أهؾ اًمٌٞم٧م ؾمٗمٞمٜم٦م 

اًمٜمج٤مة، وم٢مذا يم٤من قمكم ُمع احلؼ واحلؼ ُمٕمف طمٞم٨م دار وضم٥م أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم واًمٕمّمٛم٦م ذط 

 ()ش.ااُم٤مُم٦م وٓ ُمٕمّمقم همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اشمٗم٤مىم٤مً 

: ردـــال

 هبذا احلدي٨م قمغم قمّمٛم٦م قمكم اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ: ٕن هذا احلدي٨م مل راومْم٦مإن اؾمتِمٝم٤مد ال

يا ظامر بـ يارس إن رأيت ظًِٔا ؿد شِؽ واديا  »: وًمٗمظ احلدي٨مط يّمح قمـ رؾمقل اهلل 

. «وشِؽ افْاس واديًا ؽره ؾاشِؽ مع ظع، ؾٕ٘ف فـ يدفٔؽ ظذ ردى وفـ خيرجؽ مـ هدى

ُمٕمغم سمـ قمٌد اًمرمحـ وٕمٞمػ احلدي٨م : ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل»: أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ وىم٤مل

ُمٕمغم سمـ قمٌد اًمرمحـ »:  واسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ وىم٤مل()ش.وذه٥م إمم أٟمف يم٤من يْمع احلدي٨م

هذا طمدي٨م ُمقوقع سمال »:  واسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت، وىم٤مل()شوٕمٞمػ ذاه٥م احلدي٨م

ؿمؽ، وأُم٤م اعمٕمغم سمـ قمٌد اًمرمحـ وم٘مد وٕمٗمف اسمـ اعمديٜمل، وذه٥م إمم أٟمف يم٤من يْمع احلدي٨م، 

                                   

 (.84)ُم٤ًمئؾ ظمالومٞم٦م طم٤مر ومٞمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م   ()

 (.1/232)أضمغم اًمؼمه٤من    ()

(( )13/187.) 

((  )42/472.) 
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ذاه٥م احلدي٨م، وأُم٤م أمحد سمـ قمٌد اهلل : هق ُمؽموك، وىم٤مل أسمق زرقم٦م: وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي

يؽمك طمديثف، : يم٤من سمن ُمـ رأى يْمع احلدي٨م، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: اعم١مدب، وم٘م٤مل اسمـ قمدي

وىم٤مل أسمق اًمٗمتح سمـ أيب اًمٗمقارس ذم رواي٦م أمحد سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ قمـ اعمٓمػمي، وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم، 

ٓ  وًمٙمـ ؿمٝمد ُمٕمف ىمت٤مل : ىمٚم٧م ًمٚمحٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم ؿمٝمد أسمق أيقب ُمع قمكم صٗملم؟ وم٘م٤مل

 ().شاًمٜمٝمر

ظع مع افَرآن وافَرآن مع ظع فـ يٍسؿا حتك يردا ظع »حديث -6

« احلقض

  () وقمغم قمّمٛمتف هبذا احلدي٨م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم اًمراومْم٦مؾمتدل ت

أُم٤م رؾمقل اهلل وم٘مد اؾمتقدع يماًل ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُمقاري٨م إٟمٌٞم٤مء »: ي٘مقل اعمقؾمقي

وصٞمف ووًمٞمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وسمذًمؽ أطمّم٤مه٤م ذم إُم٤مم ُمٌلم ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ 

ُمـ ظمٚمٗمف، وقمٝمد إًمٞمف أن  ّمٞمٝم٤م ومٞمٛمـ سمٕمده ُمـ إئٛم٦م، وهٙمذا يٙمقن إطمّم٤مؤه٤م ذم أئٛم٦م اًمٕمؽمة 

وأقمدال يمت٤مب اهلل ًمـ يٗمؽمىم٤م طمتك يردا احلقض قمغم رؾمقل ط إُم٤مُم٤ًم سمٕمد إُم٤مم صم٘مؾ رؾمقل اهلل 

قمكم ُمع اًم٘مرآن واًم٘مرآن ُمع قمكم ًمـ يٗمؽمىم٤م طمتك يردا قمكّم : وآًمف ىمقًمفط اهلل وىمد صح قمٜمف 

. ()شاحلقض

ىمرر هذا اعمٗمٝمقم ذم أيمثر ُمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم، ي٘مقل اًمِمػمازي سمٕمد ط  أن اًمرؾمقل وشمرى اًمراومْم٦م

ىمد أيمد هذا اعمٗمٝمقم ُمرات قمديدة سم٤مقمت٤ٌمره ُمٌدأ ط وهٙمذا يتٌلم أن رؾمقل اهلل »إيراده ًمٚمحدي٨م 

                                   

((  )2/11-12.) 

 (.1/103)واًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  (3/163)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض: اٟمٔمر  ()

 (.144)اًمٜمص وآضمتٝم٤مد   ()
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 ()شأؾم٤مؾم٤ًم إذ يم٤من يٜمتٝمز يمؾ ومرص٦م ُمقاشمٞم٦م ًمٌٞم٤من هذه احل٘مٞم٘م٦م اعمّمػمي٦م ًمٙمٞمال يٓمقهي٤م اًمٜمًٞم٤من

ُمٕمٜمك اًمٕمّمٛم٦م : أطمده٤م: يٗمٞمد صمالصم٦م أُمقر»: ويٌلم قمكم اعمٞمالين ومقائد هذا احلدي٨م ومٞم٘مقل

وضمقده ذم قمكم : اؿمؽماط هذا اعمٕمٜمك ذم ااُم٤مم، واًمث٤مًم٨م: وهق قمدم اًمتخٓمل قمـ اًم٘مرآن، اًمث٤مين

. ()شقمٚمٞمف اًمًالم

: ردـــال

 هبذا احلدي٨م قمغم قمّمٛم٦م قمكم وإُم٤مُمتف اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ: ٕن هذا اًمراومْم٦مإن اؾمتِمٝم٤مد 

ـْت مع ظع يقم اجلّؾ : ؾًـ أيب ثابت مقػ أيب ذر ؿالط احلدي٨م مل يّمح قمـ رؾمقل اهلل 

ؾِام رأيت ظائنة واؿٍة دخِْل بًض ما يدخؾ افْاس ؾُنػ اهلل ظْل ذفؽ ظْد صالة افيٓر 

إين واهلل ما جئت : ؾَاتِت مع أمر ادٗمْغ ؾِام ؾرغ ذهبت إػ ادديْة ؾٖتٔت أم شِّة ؾَِت

: مرحبًا ؾَههت ظِٔٓا ؿهتل، ؾَافت: أشٖل ضًامًا وال ذابًا، وفُـ مقػ أليب ذر، ؾَافت

إػ حٔث ـنػ اهلل ذفؽ ظْل ظْد زوال : أيـ ـْت حغ ضارت افَِقب مىائرها؟ ؿِت

ظع مع افَرآن وافَرآن مع ظع فـ يتٍرؿًا »: أحسْت شًّت رشقل اهلل يَقل: افنّس، ؿافت

. «حتك يردا ظع احلقض

صحٞمح ااؾمٜم٤مد وأسمق ؾمٕمٞمد اًمتٞمٛمل هق قم٘مٞمّم٤مء صم٘م٦م »: روه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل

. ()شصحٞمح »: ىم٤مل اًمذهٌل ُمٕمٚم٘م٤مً ش  ُم٠مُمقن ومل خيرضم٤مه

  واسمـ قم٤ًميمر ذم () واخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ()ورواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط

                                   

 (.232)دروس ذم اًمٕم٘م٤مئد ااؾمالُمٞم٦م   ()

 (.1/297)أضمغم اًمؼمه٤من   ()

((  )3/124.) 

 (.4880 ):حشمٗمرد سمف ص٤مًمح سمـ أيب إؾمقد : اعمرومقع ُمٜمف وم٘مط وىم٤مل  ()

((  )14/321.) 
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صم٧ٌم : ىم٤مل أسمق داود»:  وومٞمف قمكم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ اًمؼميد، ىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال()اًمت٤مريخ

هم٤مل ذم اًمتِمٞمع روى : يم٤من هق وأسمقه هم٤مًمٞملم ذم ُمذهٌٝمام، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: يتِمٞمع، وىم٤مل اًمٌخ٤مري

  وذم ؾمٜمده أسمقه ()شيم٤من ُمٗمرـم٤ًم ذم اًمتِمٞمع ُمٜمٙمر احلدي٨م : اعمٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم، وىم٤مل اسمـ ٟمٛمػم

وصم٘مف اسمـ ُمٕملم وهمػمه إٓ أٟمف يؽمومض، وىم٤مل اًمٌخ٤مري »: ه٤مؿمؿ سمـ اًمؼميد ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

 وأقمٚمف () ورواه اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم()شذم شمرمج٦م اسمٜمف أٟمٗم٦م، هق أسمقه هم٤مًمٞملم ذم ُمذهٌٝمام

وص٤مًمح سمـ أيب إؾمقد، ىم٤مل :  ىمٚم٧م()شوهق وٕمٞمػ»: اهلٞمثٛمل سمّم٤مًمح سمـ أيب إؾمقد  وم٘م٤مل

، ويمذا ذم ؾمٜمدهؿ أسمق ؾمٕمٞمد اًمتٞمٛمل يٚم٘م٥م قم٘مٞمّم٤ًم وهق ُمؽموك ؿمٞمٕمل شواه »: اًمذهٌل ذم اعمٞمزان

: ؿمٞمٕمل شمريمف اًمدارىمٓمٜمل، وىم٤مل اجلقزضم٤مين»: ورُم٤مه أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش سم٤مًمٙمذب، ىم٤مل اًمذهٌل

 ().شهمػم صم٘م٦م

 ()وُمـ هذا يتْمح أن شمّمحٞمح احل٤ميمؿ واًمذهٌل وحتًلم اًمًٞمقـمل ًمف ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم

 ًمٞمس سمّمقاب، واحلدي٨م وٕمٗمف أيْم٤ًم اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع ()اًمّمٖمػم

 ().اًمّمٖمػم

 

                                   

((  )42/449.) 

 (.3/160)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر ()

 (.4/288 )اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر  ()

 (.720): ح(  )

 (.9/134)جمٛمع اًمزوائد   ()

 (.2/181)ًم٤ًمن اعمٞمزان : اٟمٔمر  ()

 (.4222): ح(  )

 (.3806 ):ح(  )
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ـان ظع ظذ احلؼ مـ اتبًف ؾٓق ظذ احلؼ، ومـ ترـف ترك »حديث -7

ش احلؼ

.  هبذا احلدي٨م قمغم قمّمٛم٦م قمكم شمًتدل اًمراومْم٦م

: وجف االشتدالل

هذا اخلؼم قم٤مم وذم صمٌقت »: يٌلم اًمٓمقد وضمف دًٓم٦م احلدي٨م قمغم قمّمٛم٦م قمكم سم٘مقًمف

قمٛمقُمٞمتف دًٓم٦م قمغم ٟمٗمل ؾم٤مئر اًم٘م٤ٌمئح قمٜمف قمٚمٞمف اًمًالم، وٕن ُمـ ٓ يٗم٤مرىمف احلؼ وهق ٓ يٗم٤مرق 

. ()شاحلؼ ٓ جيقز أن يرشمٙم٥م اًم٤ٌمـمؾ وذم هذا دًٓم٦م قمغم قمّمٛمتف

إن هذا احلدي٨م ٟمص ذم قمّمٛم٦م قمكم قمٚمٞمف اًمًالم إذ ىمد قمٚمٛم٧م أن ًمٞمس »: وي٘مقل اًمٌحراين

ط اًمٕمّمٛم٦م إٓ ُمالزُم٦م احلؼ واًمّمقاب وقمدم اخلٓم٠م ذم إىمقال وإومٕم٤مل وم٢مذا ؿمٝمد ًمف اًمٜمٌل 

أٟمف قمغم احلؼ ذم مجٞمع أطمقاًمف يم٤مٟم٧م شمٚمؽ ؿمٝم٤مدة ًمف سم٤مًمٕمّمٛم٦م قمـ اًمذٟمقب واخلٓم٠م ذم إطمٙم٤مم 

. ()شواًم٘مقل واًمٗمٕمؾ

: ردـــال

 هبذا احلدي٨م اؾمتدٓل سم٤مـمؾ ٕن احلدي٨م مل يّمح قمـ رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مإن اؾمتدٓل 

ـان ظع ظذ احلؼ مـ اتبًف ؾٓق ظذ احلؼ، ومـ ترـف » :أم شِّة ريض اهلل ظْٓا ؿافتومٕمـ ط 

. «ترك احلؼ، ظٓدًا مًٓقدًا ؿبؾ يقمف هذا

 وذم ؾمٜمده ُمقؾمك سمـ () واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم()أظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم

                                   

 (.2/257)شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم   ()

 (.362)ُمٜم٤مر اهلدى   ()

((  )4/165.) 

 (.758 ):ح(  )
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 وىم٤مل () وشم٤مسمٕمف قمٚمٞمف  ٞمك سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ وهق ؿمٞمٕمل ُمؽموك()سمـ ىمٞمس وهق صم٘م٦م ؿمٞمٕمل

 وومٞمف ()شُمقؾمك سمـ ىمٞمس ُمـ اًمٖمالة ذم اًمرومض وهق  دث سم٠مطم٤مدي٨م رديئ٦م سمقاـمٞمؾ »: اًمٕم٘مٞمكم

، وؾمٙم٧م ()شًمٞمس سمث٘م٦م سمؾ هق جمٝمقل احل٤مل »قمٞم٤مض سمـ قمٞم٤مض ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد 

هذا همري٥م »: ورواه اسمـ قم٤ًميمر ذم اًمت٤مريخ ُمـ ـمريؼ اًمدارىمٓمٜمل صمؿ ىم٤مل()قمٜمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ 

. ()شُمـ طمدي٨م ؿمٕمٞم٥م سمـ ظم٤مًمد قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ شمٗمرد سمف قمٛمرو سمـ أيب ىمٞمس 

: حديث افسٍْٔة- 8

روى »:  ي٘مقل اًم٘مٛمل() سم٢مُم٤مُم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وقمّمٛمتٝمؿ سمحدي٨م اًمًٗمٞمٜم٦مشمًتدل اًمراومْم٦م

ُمـ : وهق ُمتٕمٚمؼ سم٤ٌمب اًمٙمٕم٦ٌم: أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده وٟم٘مٚمف ص٤مطم٥م اعمِمٙم٤مة قمـ أيب ذر ىم٤مل

سم٠مذين وإٓ ط قمرومٜمل وم٘مد قمرومٜمل، وُمـ مل يٕمرومٜمل وم٠مٟم٤م ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

أٓ إن ُمثؾ أهؾ سمٞمتل ومٞمٙمؿ ُمثؾ ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م »: ومّمٛمت٤م ي٘مقل

. ()شهٚمؽ

رواه مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب اًمّمح٤مح قمـ قمدة ُمـ ىمقل »: ويقرد اًمٌحراين احلدي٨م صمؿ ي٘مقل

                                   

 (.3/166)اٟمٔمر اًمٙم٤مؿمػ   ()

 (.7611)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر  ()

 (.4/265)اًمْمٕمٗم٤مء   ()

((  )9/135.) 

 (.6/409)اجلرح   ()

((  )42/449.) 

 (.1/234)يمِمػ اًمٞم٘ملم ًمٚمحكم : اٟمٔمر  ()

 (.367)يمت٤مب إرسمٕملم ًمٚم٘مٛمل   ()
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واعمراد ُمٜمف، أن ُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ ٟمج٤م وُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ أو ؾمٚمؽ همػم ؾمٌٞمٚمٝمؿ هٚمؽ، وإذا يم٤مٟم٧م ط اًمٜمٌل 

ُمت٤مسمٕمتٝمؿ ُمقضم٦ٌم ًمٚمٜمج٤مة وخم٤مًمٗم٦م وؾمٚمقك همػم ؾمٌٞمٚمٝمؿ ُمقضمٌلم ًمٚمٝمالك وضم٥م أن يٙمقٟمقا قمغم 

احلؼ دائاًم، وأن خم٤مًمٗمٞمٝمؿ قمغم اًم٤ٌمـمؾ ويمقهنؿ قمغم احلؼ واهلدى ٓ يٗم٤مرىمقٟمف هق اًمٕمّمٛم٦م، وم٤مخلؼم 

. ()شسيح ذم اًمِمٝم٤مدة هلؿ سم٤مًمٕمّمٛم٦م

وىمد ضمٕمؾ اًمراومْم٦م هذا احلدي٨م دًمٞمال يمذًمؽ قمغم أن قمٚمٞم٤ًم هق إومم سم٤ماُم٤مُم٦م ومٝمذا 

وىمع اامج٤مع ُمـ إُم٦م سم٠من قمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم أومم هبذا إُمر ُمـ همػمه صمؿ أورد »: اًمٓمؼمد ي٘مقل

.  ()شاحلدي٨م

وهذا احلدي٨م يدل وٛمٜم٤ًم قمغم أن اخلالوم٦م ذم آل اًمٌٞم٧م وم٤مًمٜمٌل »: اتوي٘مقل ُمروان ظمٚمٞمػ

ضمٕمؾ اًمٜمج٤مة سمريمقب ؾمٗمٞمٜم٦م آل اًمٌٞم٧م، ويمؾ ؾمٗمٞمٜم٦م ٓ سمد هل٤م ُمـ ىمٌٓم٤من، ويم٤من اًمٜمٌل هق اًم٘م٤مئد 

ًمًٗمٞمٜم٦م ااؾمالم، وطملم ُم٤مت قمٝمد ٔل سمٞمتف سم٘مٞم٤مدهت٤م، يمام ذم طمدي٨م اًمًٗمٞمٜم٦م وعم٤م يم٤من اًمتٕمٌػم 

سم٤مًمًٗمٞمٜم٦م شمٕمٌػمًا جم٤مزي٤ًم يٕمؼم قمـ ُمًػمة احلٞم٤مة قمٚمٛمٜم٤م أن آل سمٞمتف هؿ ظمٚمٗم٤مء اعمًٚمٛملم ذم هذه 

 ()شاًمدٟمٞم٤م

: ردـــال

 هبذا احلدي٨م اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ: ٕن هذا احلدي٨م مل يّمح قمـ رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مإن اؾمتِمٝم٤مد 

: إذ مل شمًٚمؿ أؾم٤مٟمٞمده ُمـ ُم٘م٤مل وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽط 

أال إن مثؾ أهؾ بٔتل ؾُٔؿ مثؾ »: ي٘مقلط ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل :  ىم٤ملضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب ذر 

. ششٍْٔة ٕقح مـ رـبٓا ٕجا ومـ ختِػ ظْٓا هِؽ

                                   

 (.365)ُمٜم٤مر اهلدى ص   ()

 (.3/14)آطمتج٤مج ًمٚمٓمؼمد   ()

 (.498)وريم٧ٌم اًمًٗمٞمٜم٦م   ()



 

 

409 

هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم »:  واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل()أظمرضمف ااُم٤مم أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ

 ()شُمٗمْمؾ واه»: وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمذهٌل سم٘مقًمفش ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه

ُمٜمٙمر اعمٗمْمؾ سمـ ص٤مًمح »: ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ» وُمدار ااؾمٜم٤مد ذم هذه اًمرواي٦م قمغم اعمٗمْمؾ سمـ ص٤مًمح 

  ()شاعمٗمْمؾ سمـ ص٤مًمح إؾمدي اًمٜمخ٤مس اًمٙمقذم وٕمٞمػ»:  وىم٤مل قمٜمف اسمـ  طمجر().شاحلدي٨م

ُمثؾ أهؾ سمٞمتل ُمثؾ ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح »وضم٤مء ُمـ ـمريؼ آظمر قمـ أيب ذر وقمـ اسمـ قم٤ٌمس وًمٗمٔمف

ش ُمـ ريم٥م ومٞمٝم٤م ٟمج٤م وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م همرق وُمـ ىم٤مشمٚمٜم٤م ذم آظمر اًمزُم٤من ومٙم٠مٟمام ىم٤مشمؾ ُمع اًمدضم٤مل

 يمالأل٤م قمـ احلًـ سمـ أيب ضمٕمٗمر اجلٗمري، وىمد () واًمٌزار ذم ُمًٜمده ()أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم

:  وىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر()»ًمٞمس سم٤مًم٘مقي: : وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ()شُمٜمٙمر احلدي٨م»: ىم٤مل ومٞمف اًمٌخ٤مري 

  ()شاحلًـ سمـ أيب ضمٕمٗمر اجلٗمري اًمٌٍمي وٕمٞمػ احلدي٨م ُمع قم٤ٌمدشمف وومْمٚمف»

وذم () وذم إوؾمط()وضم٤مء ُمـ ـمريؼ آظمر قمـ أيب ذر  أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم

                                   

 (.1402): ح(  )

 (.2/273)اعمًتدرك   ()

( 8/316)اجلرح واًمتٕمديؾ  ( )

( 544)اًمت٘مري٥م  ( )

( 12388، 2638، 2637، 2636): ح ( )

( 3900): ح ( )

( 2/288)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  ( )

( 3/29)اجلرح واًمتٕمديؾ  ( )

( 159)اًمت٘مري٥م  ( )

( 2637): ح ( )

( 3478): ح ( )
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قمٌد »: ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم.  وذم إؾمٜم٤مده قمٌد اهلل سمـ داهر اًمرازي وقمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘مدوس()اًمّمٖمػم

 ()شاهلل سمـ داهر اًمرازي راوميض ظمٌٞم٨م قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘مدوس أذ ُمٜمف يمالأل٤م راومْمٞم٤من

قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘مدوس اًمتٛمٞمٛمل اًمًٕمدي اًمٙمقذم صدوق رُمل سم٤مًمرومض »: وىم٤مل اسمـ طمجر

  ()شويم٤من أيْم٤ًم خيٓمئ

وذم ؾمٜمده قمٛمرو سمـ قمٌد اًمٖمٗم٤مر ()وضم٤مء ُمـ ـمريؼ آظمر أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط

وٕمٞمػ احلدي٨م ُمؽموك »:  وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ()شيم٤من راومْمٞم٤مً »اًمٗم٘مٞمٛمل ىم٤مل ومٞمف قمكم سمـ اعمديٜمل 

  ()شطمدث سم٤معمٜم٤ميمػم ذم ومْم٤مئؾ قمكم»:  وىم٤مل اسمـ قمدي()شاحلدي٨م

وذم ؾمٜمده قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م وىمد ىم٤مل ومٞمف ()وضم٤مء ُمـ ـمريؼ آظمر أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط

: قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م سمـ أيب اعم٘مدام ًمٞمس سمث٘م٦م وٓ ُم٠مُمقن، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ»: ومٞمف  ٞمك سمـ ُمٕملم

وٕمٞمػ »: وىم٤مل احل٤مومظ ()شوٕمٞمػ احلدي٨م يٙمت٥م طمديثف ويم٤من رديء اًمرأي ؿمديــد اًمتِمٞمع»

 ()شوٕمٞمػ رُمل سم٤مًمرومض»:

                                   

( 391): ح ( )

( 2/250)اًمْمٕمٗم٤مء  ( )

( 312)اًمت٘مري٥م  ( )

( 5390): ح ( )

( 12/201)شم٤مريخ سمٖمداد  ( )

( 6/246)اجلرح واًمتٕمديؾ  ( )

( 5/146)اًمٙم٤مُمؾ  ( )

( 5536): ح ( )

( 6/223)اجلرح واًمتٕمديؾ  ( )

( 419)اًمت٘مري٥م  ( )
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إٟمام ُمثٚمٜم٤م ذم هذه إُم٦م »يمام ضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمكم أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف وًمٗمٔمف

 وذم ؾمٜمد هذه اًمرواي٦م قمامر سمـ حمٛمد اًمثقري ()شيمًٗمٞمٜم٦م ٟمقح ويمت٤مب طمٓم٦م ذم سمٜمل إهائٞمؾ

 وومٞمف إقمٛمش وىمد قمٜمٕمـ واعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو ()شصدوق خيٓمئ»: اًمٙمقذم ىم٤مل ومٞمف اسمـ طمجر

 واحلدي٨م ()شاعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو إؾمدي اًمٙمقذم صدوق رسمام وهؿ»: إؾمدي ىم٤مل ومٞمف اًمذهٌل

. ()شطمدي٨م ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح أٟمٙمر وأٟمٙمر»: ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل

وذم () وذم اًمّمٖمػم()وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط

قمٓمٞمف سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم اًمٙمقذم أسمق احلًـ صدوق »ؾمٜمده قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم ىم٤مل احل٤مومظ قمٜمف 

  ()شخيٓمئ يمثػم اارؾم٤مل ويم٤من ؿمٞمٕمٞم٤ًم ُمدًم٤ًمً 

وسمٕمد أن شمٌلم ًمٜم٤م وٕمػ احلدي٨م ٟمرى ُمدى ُم٤م ذم يمٚمٛم٦م اًمٌحراين ُمـ ااهي٤مم قمٜمد ُم٤م ىم٤مل 

واحلدي٨م ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ضمدًٓ سمّمحتف ومٝمق يمام ش رواه مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب اًمّمح٤مح»قمـ احلدي٨م 

ٓ يدل إٓ قمغم أن اًمٗمالح واهلداي٦م ُمٜمقـم٤من سمٛمحٌتٝمؿ وُمرسمقـم٤من سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ »: ىم٤مل إًمقد

 وم٤معمًٚمٛمقن ُم٠مُمقرون سمٛمحٌتٝمؿ وطمٌٝمؿ ()شواًمتخٚمػ قمـ حمٌتٝمؿ واشم٤ٌمقمٝمؿ ُمقضم٥م ًمٚمٝمالك

دًمٞمؾ قمغم صح٦م إيامن اًمٕمٌد وأهؾ اًمًٜم٦م هؿ أقمرف اًمٜم٤مس سم٘مدر أهؾ اًمٌٞم٧م، ًمقرود إطم٤مدي٨م 

                                   

( 6/223)اعمّمٜمػ  ( )

( 408)اًمت٘مري٥م  ( )

( 7/400)ًم٤ًمن اعمٞمزان  ( )

( 4/167)ُمٞمزان آقمتدال  ( )

( 5870): ح ( )

( 8250): ح ( )

( 393)اًمت٘مري٥م  ( )

( 175)خمتٍم اًمتحٗم٦م  ( )
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واًمذي »:  ىم٤ملاًمٙمثػمة اًمتل حت٨م اعمًٚمٛملم قمغم هذا وُمـ ذًمؽ ُم٤م رواه ااُم٤مم ُمًٚمؿ قمـ قمكم

( )شإزم أٟمف ٓ  ٌٜمل إٓ ُم١مُمــ وٓ يٌٖمْمٜمل إٓ ُمٜم٤مومؼط ومٚمؼ احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م أٟمف ًمٕمٝمد اًمٜمٌل

وذيمر سمف اعمًٚمٛملم وًمٞمس جمرد حمٌتٝمؿ أو اشم٤ٌمقمٝمؿ دًمٞمؾ ط ومٝمذا اعمٕمٜمك هق اًمذي طم٨م قمٚمٞمف اًمٜمٌل

يٕمٚمـ ط اًمٜمج٤مة وم٢من هذا يتقىمػ قمغم ُمت٤مسمٕمتٝمؿ ومٞمام يم٤من ـم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمف، وإذا يم٤من اًمرؾمقل 

 وأٟمف ٓ يٜمٗمع ()ًمٕمِمػمشمف سمؾ طمتك ٓسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أٟمف ٓ يٛمٚمؽ هل٤م ُمـ اهلل ؿمٞمئ٤مً 

ااٟم٤ًمن إٓ ُم٤م ىمدم ُمـ قمٛمؾ ومٝمؾ يتقىمع اًمٜمج٤مة ذم ُمت٤مسمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م قمغم ااـمالق،صمؿ إن 

اًمراومْم٦م ذم اؾمتدٓهلؿ هبذا احلدي٨م ذيمروا ىمْم٤مي٤م صمؿ اؾمتٜمتجقا ُمٜمٝم٤م اًم٘مقل سم٤مًمّمح٦م، وهل 

ىمْم٤مي٤م همػم ُمًٚمٛم٦م وم٢مٟمٜم٤م ٟمريد ُمٜمٝمؿ أن ي٠مشمقا سم٠مدًم٦م شمٌلم ًمٜم٤م أن ُمت٤مسمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمقضم٦ٌم 

ًمٚمٜمج٤مة، وأهنؿ قمغم احلؼ دائاًم وًمـ يٙمقن هلؿ ذًمؽ وهبذا يتٌلم ًمٜم٤م وٕمػ اؾمتِمٝم٤مدهؿ هبذا 

احلدي٨م اًمذي مل يّمح أصاًل قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وًمٞمس وروده قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 .قمالُم٦م صحتف

 

                                   

( 78: )صحٞمح ُمًٚمؿ ح ( )

( 348:)وُمًٚمؿ ح(4493:)احلدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )
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الباب الجالح 

العبُ اليكلية للندالفني يف مصألة الصخابة 

 
: وؾٔف ظدة ؾهقل   

 .افنبف افَِْٔة فِّخافٍغ افتل اشتدفقا هبا ظذ ارتداد افهحابة :   الفصل    األول

 .افنبف افَِْٔة فِّخافٍغ افتل اشتدفقا هبا ظذ إُٕار ظدافة افهحابة :   الفصل الـجاىـي

 .افنبف افَِْٔة فِّخافٍغ افتل ضًْقا هبا يف اخلٍِاء افراصديـ :   الفصل الجالــح

 .افنبف افَِْٔة فِّخافٍغ افتل ضًْقا هبا يف أمٓات ادٗمْغ :   الفصل الــرابــع

. افنبف افَِْٔة فِّخافٍغ افتل ضًْقا هبا يف بَٔة األصحاب :   الفصل اخلامض
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الفصل األول 

 العبُ اليكلية للندالفني اليت اشتدلوا بَا على ارتداد الصخابة
 

: وؾقف مٌحثون    

 . اآليوت افؼرآكقي افتل اشتدفقا هبو:املبخح األول

.  األحوديٌ افتل اشتدفقا هبو:املبخح الجاىي
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المبحث األول 

 اآليات الكرآىية اليت اشتدل بَا املدالفوٌ على ارتداد الصخابة

 

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ژ  :ؿقفف تًاػ- 1

 ()ژڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک 

.  ُم٤ٌمذة هبذه أي٦م قمغم ارشمداد اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مؾمتدل ت

ڄ  ژ : إن اهلل شمٕم٤ممم ىمد طمٙمك ذم هذه إُم٦م وأظمؼم أهن٤م شمرشمد، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم»: ي٘مقل اعمٗمٞمد

  ()ش ژڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ 

وي٘م٤مرن ص٤مطم٥م اعمٜم٤مفمرات ذم ااُم٤مُم٦م سملم ردة إُم٦م سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل وردة سمٜمل 

ڄ  ڄ    ژ : شمداد قمٚمٞمٝمؿ ُمع ىمقًمف شمٕم٤مممريمٞمػ ٓ جيقز آ»: إهائٞمؾ، وقم٤ٌمدهتؿ ًمٚمٕمجؾ ومٞم٘مقل

ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 وًمٞمس ارشمدادهؿ ذًمؽ سم٠مقمج٥م ژڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  

ُمـ ارشمداد سمٜمل إهائٞمؾ طملم ذه٥م ُمقؾمك عمٞم٘م٤مت رسمف ومٚمؿ يّمؼم ىمقُمف وقمٌدوا اًم٤ًمُمري ومٙمٞمػ 

 أن خت٤مًمػ وصٞمف وظمٚمٞمٗمتف وظمػم اخلٚمؼ سمٕمده، وشمٓمٞمع ٓ جيقز قمغم هذه إُم٦م سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل 

  ()شؾم٤مُمري هذه إُم٦م

                                   

 (.144)ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م رىمؿ  ( )

(. 30ص )ُم٠ًمًمت٤من ذم اًمٜمص قمغم قمكم ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )

(. 258)اعمٜم٤مفمرات ذم ااُم٤مُم٦م ًمٕمٌد اهلل احلًـ  ( )
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 يمٛمًٞمٚمٛم٦م وهؿ يًتٌٕمدون أن يٙمقن اًم٘مّمد سم٤مٔي٦م ُمـ ارشمد سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل 

: ()، ي٘مقل ُمٕمتّمؿ ؾمٞمد أمحدوؾمج٤مح وهمػمأل٤م، وجيٕمٚمقن اعم٘مّمقد هب٤م صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ژ  واهلل ورؾمقًمف ىمد أٟمذرا سمقىمقع اٟم٘مالب ُم٤ٌمذ سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل »

وإذا شم٠مُمٚم٧م ذم أي٤مت يتْمح  ژڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ 

ًمؽ أن اعمخ٤مـمٌلم هؿ ُمـ اعمًٚمٛملم إذ ٓ ُمٕمٜمك ٟٓم٘مالب اًمٙم٤مومر وٓ يٛمٙمـ محٚمٝم٤م قمغم ُمًٞمٚمٛم٦م 

 ()شاًمٙمذاب : ٕن اٟم٘مالسمف يم٤من قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل 

اًمِم٤ميمريـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واعمرشمديـ »: وىمد ذيمروا أن اسمـ قم٤ٌمس ومن هذه أي٦م وم٘م٤مل

 ().قمغم أقم٘م٤مهبؿ اًمذيـ ارشمدوا قمٜمف

ومٝمذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م س ٦م وضمٚمٞم٦م ذم أن اًمّمح٤مسم٦م »:  قمـ هذه أي٦م()وي٘مقل اًمتٞمج٤مين

 ()ش.ؾمٞمٜم٘مٚمٌقن قمغم أقم٘م٤مهبؿ سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل ُم٤ٌمذة وٓ يث٧ٌم ُمٜمٝمؿ إٓ اًم٘مٚمٞمؾ

: ردـــال

 ،  أن هذه أي٦م س ٦م ذم ارشمداد اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مإن دقمقى 

 دقمقى سم٤مـمٚم٦م ٓ طمج٦م هلؿ ومٞمٝم٤م، وهؿ يدقمقن أن اًمّمح٤مسم٦م طمذومقا ُمـ اًم٘مرآن أي٤مت

 

                                   

، ُمٕمتّمؿ ؾمٞمد أمحد وًمد ذم اًمًقدان وخترج ُمـ يمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت ااؾمالُمٞم٦م صمؿ ؾم٤مومر ًمٚمٜمجػ ودرس هب٤م ( )

 .www. Alhaq netُمقىمع احلؼ . ًمف ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م احل٘مٞم٘م٦م اًمْم٤مئٕم٦م طمقارات

(. 139ص)احل٘مٞم٘م٦م اًمْم٤مئٕم٦م عمٕمتّمؿ ؾمٞمد أمحد  ( )

(. 1/319)اًمؼمه٤من ًمٚمٌحراين  ( )

 شصمؿ اهتدي٧م»ًمف قمدة يمت٥م ُمٜمٝم٤م ، درس سمج٤مُمٕم٦م اًمزيتقٟم٦م صمؿ اٟمت٘مؾ ًمٚمٜمجػ، حمٛمد اًمتٞمج٤مين اًمًاموي ( )

 .www alhaq netُمقىمع احلؼ . شاًمِمٞمٕم٦م هؿ أهؾ اًمًٜم٦م»و

 (.113)صمؿ اهتدي٧م ًمٚمتٞمج٤مين  ( )
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اًمتل حتدصم٧م قمـ ُمث٤مًمٌٝمؿ ومٚمامذا مل  ذومقا هذه أي٦م، وعم٤مذا شمٙمقن هذه أي٦م أول ُم٤م يًتِمٝمد سمف 

 طمؼ، وًمٞمحروٝمؿ قمغم اًمث٤ٌمت قمغم ديـ اهلل قمز أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ًمٞمٌلم ًمٚمٜم٤مس أن ُمقت اًمٜمٌل 

وضمؾ، إن هذه أي٦م ٟمزًم٧م يقم أطمد، قمٜمدُم٤م أص٤مب اعمًٚمٛملم ُم٤م أص٤مهبؿ وؿم٩م وضمف رؾمقل اهلل 

إن حمٛمدًا ىمد ىمتؾ : ، ويمنت رسم٤مقمٞمتف، وؿم٤مع ذم اًمٜم٤مس أن حمٛمدًا ىمد ىمتؾ، وم٘م٤مل اعمٜم٤موم٘مقن

ذم ىمقًمف » :وم٤محل٘مقا سمديٜمٙمؿ إول، ومٜمزًم٧م هذه أي٦م، روى اًمٓمؼمي سمًٜمده قمـ اًمْمح٤مك ىم٤مل

، ٟم٤مس ُمـ أهؾ آرشمٞم٤مب واعمرض  ژڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ژ : شمٕم٤ممم

ىمتؾ حمٛمد :  وؿم٩م ومقق طم٤مضمٌف ويمنت رسم٤مقمٞمتفواًمٜمٗم٤مق، ىم٤مًمقا يقم ومر اًمٜم٤مس قمـ ٟمٌل اهلل 

 وروى أيْم٤ًم ()ش{أوم٢من ُم٤مت أو ىمتؾ اٟم٘مٚمٌتؿ قمغم أقم٘م٤مسمٙمؿ}: وم٤محل٘مقا سمديٜمٙمؿ إول، ومذًمؽ ىمقًمف

ىمد : ىم٤مل أهؾ اعمرض وآرشمٞم٤مب واًمٜمٗم٤مق طملم ومر اًمٜم٤مس قمـ اًمٜمٌل »:  ىم٤مل()قمـ اسمـ ضمري٩م

 وقمغم هذا وم٤معم٘مّمقد سم٤مٟٓم٘مالب قمغم ()شىمتؾ حمٛمد وم٤محل٘مقا سمديٜمٙمؿ إول ومٜمزًم٧م هذه أي٦م

ارضمٕمقا إمم ديٜمٙمؿ :  ىمد ىمتؾ، وم٘م٤مًمقاإقم٘م٤مب ذم أي٦م هق ُم٤م ىم٤مًمف اعمٜم٤موم٘مقن عم٤م أؿمٞمع أن حمٛمدًا 

، وإن يم٤مٟم٧م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ وم٘مد إول، ومل شمٙمـ هذه أي٦م ومٞمٛمـ ارشمد سمٕمد ُمقت رؾمقل اهلل 

 ؾم٤ًٌٌم ًمؽمك اًمديـ، وًمق يم٤مٟم٧م هذه أي٦م ذم اعمرشمديـ طمذرهؿ اهلل ُمـ أن جيٕمٚمقا ُمقت اًمرؾمقل 

 وقمغم رأؾمٝمؿ ظمٚمٞمٗم٦م  ًمٙم٤مٟم٧م دًمٞماًل قمغم سمراءة أصح٤مب رؾمقل اهلل سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل 

 أسمق سمٙمر اًمّمديؼ واًمذي ىم٤مشمؾ اعمرشمديـ ومرضمع ُمـ رضمع ُمٜمٝمؿ إمم اًمديـ وىمتؾ ُمـ رؾمقل اهلل 

 أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم ىمقًمف ىمتؾ وأقمز اهلل ااؾمالم وأهٚمف، وهلذا وم٘مد صم٧ٌم قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

                                   

(. 3/458)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ( )

اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر. هـ150ُم٤مت ؾمٜم٦م ، ويم٤من يدًمس، صم٘م٦م وم٤موؾ وم٘مٞمف، قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ضمري٩م ( )

 .(2/659)ُمٞمزان آقمتدال . (4221)

(. 3/458 ) ٟمٗمًفاعمّمدر ( )
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. ()شاًمث٤مسمتلم قمغم ديٜمٝمؿ أسم٤م سمٙمر وأصح٤مسمف »:ژک  ک  ک  ک  ژ : شمٕم٤ممم

واعمرشمديـ قمغم  (قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م)وأُم٤م ُم٤م ٟمًٌقه إمم اسمـ قم٤ٌمس سم٠مٟمف ومن اًمِم٤ميمريـ سمـ

. أقم٘م٤مهبؿ اًمذيـ ارشمدوا قمٜمف ومٖمػم صحٞمح ومل يرد ذم أي يمت٤مب ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  :ؿقفف تًاػ-2

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  

 () ژڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

 هبذه أي٦م قمغم ارشمداد اًمّمح٤مسم٦م سمدقمقى أن اًمّمح٤مسم٦م اظمتٚمٗمقا واىمتتٚمقا اًمراومْم٦م تاؾمتدل

 اًمٙمٚمٞمٜمل واًمٕمٞم٤مر ىمّم٦م سمٞمٕم٦م أيب ذيمرسمٕمد ُمقت اًمرؾمقل ومٛمٜمٝمؿ ُمـ آُمـ وُمٜمٝمؿ ُمـ يمٗمر، وىمد 

أًمٞمس اهلل ىمد أظمؼم قمـ اًمذيـ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ إُمؿ أهنؿ اظمتٚمٗمقا ُمـ »:  وومٞمٝم٤م ىمقل أيب ضمٕمٗمرسمٙمر 

وذم هذا ُم٤م يًتدل سمف قمغم أن أصح٤مب »: واؾمتِمٝمد هبذه أي٦م صمؿ ىم٤ملش سمٕمد ُم٤م ضم٤مءهتؿ اًمٌٞمٜم٤مت

 ()ش اظمتٚمٗمقا ُمـ سمٕمده ومٛمٜمٝمؿ ُمـ آُمـ وُمٜمٝمؿ ُمـ يمٗمرحمٛمد 

ىمًٌؿ :  هبذه أي٦م قمغم أن إُم٦م شمٜم٘مًؿ سمٕمد اًمٜمٌل إمم ىمًٛملم()وىمد اؾمتدل طمٞمدر أُمكم

ـٌ وآظمر يم٤مومٌر، وأن اًم٘مًؿ اًمذي ٓ يرى سمام ىمرره اًمرؾمقل وخيرج قمـ ـم٤مقمتف هؿ  ُم١مُم

 ().اعمنميمقن

 

                                   

 (.2/338)، واًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل (7/252)شمٗمًػم اًمٓمؼمي   ()

 (.253)ؾمقرة اًمٌ٘مرة   ()

 (.1/200)وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  (381)اًمروو٦م ُمـ اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ص   ()

. هـ782 شمقذم شاًمتٗمًػم» وشاًمٙمِمٙمقل»ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف ، طمٞمدر سمـ قمكم سمـ طمٞمدر اًمٕمٚمقي احلًٞمٜمل أُمكم ( )

 .(2/290)إقمالم 

 (.30)اًمٙمِمٙمقل حلٞمدر أُمكم   ()
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: ردـــال

 ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ژ : ًم٘مد سملم اعمٗمنون اعمراد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 سمؾ أن سمٕمض ُمٗمني اًمراومْم٦م ومنه٤م سمذًمؽ، ومٝمذا اًمٓمؼمد ()ُمـ سمٕمد ُمقؾمك وقمٞمًك: أي

ُمـ سمٕمد ُمقؾمك وقمٞمًك وأشمك سمٚمٗمظ اجلٛمع: ٕن ذيمرأل٤م يٖمٜمل قمـ ذيمر »: ي٘مقل ذم شمٗمًػم أي٦م

 ()شظمرج إُمػم ومٜمٙمئقا ذم اًمٕمدو ٟمٙم٤مي٦م قمٔمٞمٛم٦م: اعمتٌٕملم هلام، يمام ي٘م٤مل

، وم٢مهنؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ مل ي٘متتٚمقا وقمغم هذا ومٚمٞمس اعمراد سم٤مٔي٦م أصح٤مب حمٛمد رؾمقل اهلل 

 ٓ ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر وٓ ذم ظمالوم٦م قمٛمر وٓ ذم ظمالوم٦م قمثامن طمتك إن إصمر ووم٤مة رؾمقل اهلل 

 ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن يٙمٗمقا أيدهيؿ وٓ يدومٕمقا قمٜمف اًمذيـ طمروٝمؿ اسمـ ؾم٠ٌم قمغم ىمتٚمف طمتك قمثامن 

 سملم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُمع اقمتزال اًمٌٕمض ٓ شمراق ىمٓمرة دم وإٟمام وىمع اًم٘مت٤مل ذم ظمالوم٦م قمكم 

أظمر، ومل يٙمـ ىمت٤مهلؿ ٓظمتالومٝمؿ ذم ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد ااؾمالم، وإٟمام ىمت٤مل ومتٜم٦م ؾمٕمك ومٞمٝم٤م 

. سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم ًمإلي٘م٤مع سمٞمٜمٝمؿ

                                   

 (.5/381)شمٗمًػم اًمٓمؼمي : اٟمٔمر  ()

 (.1/359)جمٛمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمد   ()
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المبحث الثاني 
 .األحاديح اليت اشتدل بَا املدالفوٌ على ارتداد الصخابة

 

حديث احلقض -1

 طمدي٨م احلقض ُمـ أىمقى إدًم٦م وأووحٝم٤م قمغم ارشمداد اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد اًمراومْم٦مقمتؼم ت

اقمت٘م٤مدٟم٤م ذم احلقض أٟمف طمؼ وأن »:  ومٝمذا اعمٗمٞمد ي٘مقل() وشمٌديٚمٝمؿ ديٜمفُمقت رؾمقل اهلل 

 وأن ومٞمف ُمـ إسم٤مريؼ قمدد ٟمجقم اًمًامء وأن قمروف ُم٤م سملم أيٚم٦م وصٜمٕم٤مء، وهق طمقض اًمٜمٌل 

اًمقازم قمٚمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، يً٘مل ُمٜمف أوًمٞم٤مءه، ويذود قمٜمف أقمداءه، وُمـ ذب 

فٔختِجـ ؿقم مـ أصحايب دوين وإٔا ظذ : »ُمٜمف ذسم٦م مل ئمٛم٠م سمٕمده٤م أسمدًا، وىم٤مل اًمٜمٌل 

إٕؽ ال تدري ما أحدثقا : يارب أصحايب ؾَٔال يل: احلقض، ؾٔٗخذ هبؿ ذات افنامل، ؾٖٕادي

 ()شبًدك

هذه سمٕمض أطم٤مديثٝمؿ »:  سمٕمد أن ؾم٤مق أطم٤مدي٨م احلقض()وي٘مقل صدر اًمديـ اًمِمػمازي

اًمّمح٤مح ومٞمام ذيمروه قمـ سمٕمض صح٤مسم٦م ٟمٌٞمٝمؿ وُم٤م ي٘مع ُمٜمٝمؿ سمٕمد ووم٤مشمف وم٢مذا يم٤من ؿمٝمد ٟمٌٞمٝمؿ قمغم 

مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف سم٤مًمْمالل واهلالك، وأهنؿ ممـ يم٤من  ًـ فمٜمف هبؿ ذم طمٞم٤مشمف، وًمقٓ طمًـ 

                                   

، (356ص )، واًمروو٦م ُمـ اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل (65ص )آقمت٘م٤مدات ًمٚمٛمٗمٞمد : اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ( )

، واًمؼمه٤من ًمٚمٌحراين (126ص )، واايْم٤مح ًمٚمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان (166ص )واًمً٘مٞمٗم٦م ًمًٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس 

، وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي (28/26)، وسمح٤مر إٟمقار (4/356)، وُمرآة اًمٕم٘مقل ًمٚمٛمجٚمز (4/512)

(271 .)

(. 65ص )آقمت٘م٤مدات ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )

، ًمف قمدة ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م اًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِمٞمٕم٦م، صدر اًمديـ اًمًٞمد قمكم ظم٤من اًمِمػمازي  ( )

. (2/176):  أُمؾ أُمؾ ًمٚمحر اًمٕم٤مُمكم. هـ1120شمقذم قم٤مم 
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 صمؿ يٙمقن والهلؿ ىمد سمٚمغ إمم طمد ٓ شم٘مٌؾ ؿمٗم٤مقم٦م ٟمٌٞمٝمؿ شأي رب أصح٤ميب» :فمٜمف هبؿ ُم٤م ىم٤مل

: وشم٤مرة ي٘مقلش ومٞمٝمؿ وخيتٚمجقن دوٟمف وشم٤مرة يٌٚمغ همْم٥م ٟمٌٞمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ إمم أن ي٘مقل ؾمح٘م٤ًم ؾمح٘م٤ًم 

. ()شإهنؿ مل يزاًمقا ُمرشمديـ قمغم أقم٘م٤مهبؿ»

وىمد ضم٤مء ذم اًمًٜم٦م ذم سمٕمْمٝمؿ »: وىم٤مل اًمٌٞم٤ميض ذم يمت٤مسمف اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ قمـ اًمّمح٤مسم٦م

ُمع أن آرشمداد وىمع سمام ومٕمٚمقا يمام ذم طمدي٨م »:  وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر()شيمحدي٨م احلقض

هؿ ىمٚمٞمٚمقن، وإيمثر قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م، : وم٢من ىم٤مًمقاش وم٠مىمقل ؾمح٘م٤ًم عمـ همػم سمٕمدي»احلقض وهمػمه 

: إمم أن ىم٤مل.. سمؾ إيمثر ُمٜمحرف قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م: وٓ شم٘مدم ُمّمٚمح٦م اخل٤مص٦م قمغم اًمٕم٤مُم٦م، ىمٚمٜم٤م

ٓ، إٟمام شمؼمأٟم٤م ُمـ اًمٗم٤مؾم٘ملم اعمتٖمػميـ يمام ذيمرشمف : أومًدشمؿ اًمديـ سم٥ًم اًمّم٤محللم، ىمٚمٜم٤م: وم٢من ىم٤مًمقا

يمتٌٝمؿ ُمـ طمدي٨م احلقض مل يزاًمقا ُمرشمديـ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل ؾمح٘م٤ًم عمـ همػم سمٕمدي وم٤مشمٌٕمٜم٤م ؾمٞمد 

. ()شاعمرؾمٚملم

ٓ دًمٞمؾ قمغم اُمتٜم٤مع شمٙمٗمػم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م سمؾ »: وي٘مقل اعم٤مزٟمدراين ذم ذح أصقل اًمٙم٤مذم

إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم يمٗمر سمٕمْمٝمؿ وظمروضمٝمؿ ُمـ اًمرمح٦م ااهلٞم٦م ُمقضمقدة ُمـ ـمريؼ اًمٕم٤مُم٦م 

أيْم٤ًم، وىمد ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م ذم ُمقاوع ُمـ هذا اًمٙمت٤مب وُمـ مجٚمتٝم٤م إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ـمرد سمٕمْمٝمؿ 

ما تدري ما ؾًِقا بًدك ؾَٔقل شحًَا : أصحايب أصحايب ؾَٔال»: قمـ احلقض، ومٞم٘مقل 

. ()ششحَاً 

 

 

                                   

(. 47ص )اًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِمٞمٕم٦م  ( )

(( ) 1/198 .)

(( ) 3/114 .)

(( ) 11/277 .)



 

 

422 

: ردـــال

طمدي٨م احلقض ُمـ إطم٤مدي٨م اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م واًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م همػم واطمد ُمـ صح٤مسم٦م 

:  سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م وؾم٠مذيمر هذه اًمرواي٤مت وشمقضمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م هل٤مرؾمقل اهلل 

 ثؿ ()إُٕؿ حمنقرون حٍاة ظراة ؽرالً »:  ىم٤ملقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل 

 وأول مـ يُسك يقم افَٔامة إبراهٔؿ، وإن إٔاشًا مـ ()ژ ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ ؿرأ 

إهنؿ مل يزافقا مرتديـ ظذ : أصحايب أصحايب، ؾَٔقل: أصحايب يٗخذ هبؿ ذات افنامل ؾٖؿقل

 إػ ژ ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ژ : أظَاهبؿ مْذ ؾارؿتٓؿ ؾٖؿقل ـام ؿال افًبد افهافح

. ()ش ژىئ  ژ ؿقفف 

افْاس ياأهيا  : وم٘م٤ملظمٓم٥م رؾمقل اهلل »: وذم ًمٗمظ آظمر قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل

 ؾاظِغ ـام بدإٔا أول خِؼ ًٕٔده وظدًا ظِْٔا إٕا ـْا: إُٕؿ حمنقرون إػ اهلل حٍاة ظراة ؽرالً، ثؿ ؿال

مـ أال وإن أول اخلالئؼ يُسك يقم افَٔامة إبراهٔؿ، أال وإٕف جياء برجال : إػ آخر اآلية، ثؿ ؿال

 بًدك، إٕؽ ال تدري ما أحدثقا: يا رب أصٔحايب، ؾَٔال: أمتل ؾٔٗخذ هبؿ ذات افنامل، ؾٖؿقل

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹  ﮺    ﮻  ژ ؾٖؿقل ـام ؿال افًبد افهافح 

 ژ﮼  ﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁                                      
إن :  ؾَٔال()

                                   

، واًمٜمٝم٤مي٦م (504) إىمٚمػ اًمذي مل خيتـ، اٟمٔمر شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم :مجع أهمرل وهق ( )

(3/362 .)

(. 104آي٦م )ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء  ( )

 (. 2860:) وُمًٚمؿ ح ( 3349: ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

 (.117)ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م   ()
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 .()شهٗالء مل يزافقا مرتديـ ظذ أظَاهبؿ مْذ ؾارؿتٓؿ

افسالم ظُِٔؿ دار ؿقم مٗمْغ »:  أشمك اعم٘مؼمة وم٘م٤مل أن رؾمقل اهلل وقمـ أيب هريرة 

أو فسْا إخقإؽ يا رشقل اهلل : وإٕا إن صاء اهلل بُؿ الحَقن، وددت إٔا ؿد رأيْا إخقإْا، ؿافقا

ـٔػ تًرف مـ مل يٖت بًد مـ أمتؽ : إٔتؿ أصحايب وإخقإْا افذيـ مل يٖتقا بًد، ؾَافقا: ؟ ؿال

أرأيت فق أن رجاًل فف خٔؾ ؽر حمجِة بغ طٓري خٔؾ دهؿ هبؿ أال يًرف : يا رشقل اهلل ؟ ؾَال

ؾ٘هنؿ يٖتقن ؽرًا حمجِغ مـ افقضقء، وإٔا ؾرضٓؿ ظذ : بذ يا رشقل اهلل، ؿال: خِٔف؟ ؿافقا

إهنؿ ؿد : احلقض  أال فٔذادن رجال ظـ حقيض ـام يذاد افبًر افوال، إٔادهيؿ أال هِؿ، ؾَٔال

 ()ش شحًَا شحَاً : بدفقا بًدك، ؾٖؿقل

فردن ظع احلقض رجال ممـ صاحبْل حتك »:  ىم٤مل أن اًمٜمٌل وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

إٕؽ ال : أي رب أصٔحايب أصٔحايب ؾَِٔافـ يل: إذا رأيتٓؿ ورؾًقا إيّل اختِجقا دوين ؾألؿقفـ

 ()ش.تدري ما أحدثقا بًدك

إين ؾرضُؿ ظذ احلقض مـ مر ظّع : »ىم٤مل اًمٜمٌل :  ىم٤مل  ()وقمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد

 ()ش.ذب، ومـ ذب مل ييّٖ أبدًا، فردن ظع أؿقام أظرؾٓؿ ويًرؾقين ثؿ حيال بْٔل وبْٔٓؿ

 

                                   

(. 2860:)وُمًٚمؿ ح (4625:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 249: )أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )

. واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ (2304:)وُمًٚمؿ ح (6582:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

ُم٤مت ؾمٜم٦م ، ًمف وٕسمٞمف صح٦ٌم، ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًم٤ًمقمدي أسمقاًمٕم٤ٌمس ( )

. (3/167)وااص٤مسم٦م  (2/664)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ88

(. 2291 و 2290:)وُمًٚمؿ ح (6584)و  (6583:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )
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 () وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري() وأم ؾمٚمٛم٦م() وقم٤مئِم٦م()وورد هذا اعمٕمٜمك ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد

. ريض اهلل قمٜمٝمؿ

 ُمـ أن ظم٤مًمٗمقنوطمدي٨م احلقض ىمد شمٚم٘م٤مه ؾمٚمػ إُم٦م سم٤مًم٘مٌقل، ومل يٗمٝمٛمقا ُمٜمف ُم٤م ومٝمٛمف امل

 وذًمؽ ٕن أًمٗم٤مظ احلدي٨م ٓ شمدل قمغم ذًمؽ عمـ اًمّمح٤مسم٦م ؾمػمشمدون سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل 

  وصدىمٝمؿ ومٞمام يٜم٘مٚمقه قمـ رؾمقل اهلل شمدسمره٤م سمؾ هل داًم٦م قمغم قمداًم٦م صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 دًمٞماًل قمغم يمٗمر  يٕمتؼمون هذا احلدي٨م اًمذي ٟم٘مٚمف ًمٜم٤م صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل موُمـ اًمٕمجٞم٥م أٟمف

  اًمّمح٤مسم٦مأنوا  هذا احلدي٨م ٓ ؾمٞمام وىمد زقمؿاًمّمح٤مسم٦م، ومٚمامذا مل خيػ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل

دمرأوا قمغم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وم٠مؾم٘مٓمقا ُمٜمف ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م ًمذيمره٤م ُمث٤مًمٌٝمؿ، وُم٤م رد اًمراومْم٦م قمغم 

إن قمٚمٞم٤ًم وأهؾ اًمٌٞم٧م هؿ :  وقمغم أهؾ اًمٌٞم٧م ومٞم٘مقلؿمخص  ٛمؾ هذا احلدي٨م قمغم قمكم 

 ىم٤مل ذم إطمدى اعم٘مّمقدون هبذا احلدي٨م وًمٗمظ احلدي٨م يدل قمغم ذًمؽ : ٕن اًمرؾمقل 

وهذا اًمٚمٗمظ يدل قمغم أهنؿ ُمـ أهؾ سمٞمتف، وًم٘مد اشمٗمؼ ذاح احلدي٨م ُمـ ش إهنؿ ُمٜمل»اًمرواي٤مت 

أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م همػم ُمٕمٜمٞملم هبذه إطم٤مدي٨م وأهن٤م ٓ شمقضم٥م ىمدطم٤ًم ومٞمٝمؿ، ي٘مقل اسمـ 

ومٙمٞمػ جيقز أن يرى اهلل قمز وضمؾ قمـ أىمقام و ٛمدهؿ، وييب هلؿ ُمثاًل ذم اًمتقراة »: ()ىمتٞم٦ٌم

إٟمف مل :  إٓ أن ي٘مقًمقااًمتقراة وااٟمجٞمؾ، وهق يٕمٚمؿ أهنؿ يرشمدون قمغم أقم٘م٤مهبؿ سمٕمد رؾمقل اهلل 

                                   

(. 2297:)وُمًٚمؿ ح (6576:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 2294: )أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )

(. 2295:)أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )

(. 6584:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

ُمِمٙمؾ » وشهمري٥م اًم٘مرآن»ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ُمٜمٝم٤م ، قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم أسمقحمٛمد اًمديٜمقري ( )

(، 2/503)وُمٞمزان آقمتدال ، (11/48)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : اٟمٔمر. هـ76شمقذم ؾمٜم٦م ،  وهمػمه٤مشاحلدي٨م

. (10/170)وشم٤مريخ سمٖمداد 
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 ()شيٕمٚمؿ وهذا هق ذ اًمٙم٤مومريـ

وإذا يم٤من ؾمٚمػ إُم٦م ىمد اشمٗم٘مقا قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م همػم ُم٘مّمقديـ هبذا احلدي٨م وم٢مهنؿ ىمد 

: يـاظمتٚمٗمقا ذم حتديد اعمذاديـ قمـ احلقض، واعم٘مّمقد ُمـ اًمردة ذم احلدي٨م وذًمؽ قمغم ىمقل

اًمردة قمـ ااؾمالم، وقمغم هذا يٙمقن : إن اعمراد سم٤مًمردة ذم هذه إطم٤مدي٨م: اًم٘مقل إول

، ويمذا ُمـ أفمٝمر ااؾمالم ذم اعمراد سم٤معمذاديـ قمـ احلقض، أهؾ اًمردة اًمذيـ ىم٤مشمٚمٝمؿ أسمق سمٙمر 

 وصحٌف وهق ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، ومٞمجقز أن  نم ه١مٓء اعمرشمدون واعمٜم٤موم٘مقن سم٤مًمٖمرة قمٝمده 

 ُمـ أضمؾ اًمًٞمام اًمتل قمٚمٞمٝمؿ، أو عمٕمرومتف واًمتحجٞمؾ ًمٙمقهنؿ ُمـ مجٚم٦م إُم٦م ومٞمٜم٤مدهيؿ اًمرؾمقل 

إهنؿ ىمد سمدًمقا سمٕمدك أي مل يٛمقشمقا قمغم : إي٤مهؿ سم٠مقمٞم٤مهنؿ وإن مل يٙمـ هلؿ همرة وحتجٞمؾ، ومٞم٘م٤مل

. فم٤مهر ُم٤م وم٤مرىمتٝمؿ قمٚمٞمف ُمـ ااؾمالم

:  ىم٤مل()قمـ ىمٌٞمّم٦م- يٕمٜمل اًمٌخ٤مري–ذيمر قمـ أيب قمٌد اهلل ()ىم٤مل حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٗمرسمري

. ()هؿ اعمرشمدون اًمذيـ ارشمدوا قمغم قمٝمد أيب سمٙمر وم٘م٤مشمٚمٝمؿ أسمق سمٙمر 

ٓ ري٥م أن يمثرًا ُمـ إقمراب وُمـ سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م وُمـ سمٜمل متٞمؿ ممـ يم٤من »: ()وىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل

                                   

(. 279ص )شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م  ( )

وىمد ؾمٛمٕمف ، راوي اجل٤مُمع اًمّمحٞمح قمـ ااُم٤مم اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ ُمٓمٝمر أسمققمٌداهلل اًمٗمرسمري ( )

. (4/290)وومٞم٤مت ، (5/245)اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت : اٟمٔمر. هـ320ُم٤مت ؾمٜم٦م ، ُمٜمف ُمرشملم

هـ، شم٘مري٥م  (215) صدوق رسمام ظم٤مًمػ، ُم٤مت ؾمٜم٦م –ىمٌٞمّم٦م سمـ قم٘م٦ٌم سمـ حمٛمد اًمًقائل أسمق قم٤مُمر اًمٙمقذم  ( )

(. 3/383)، وُمٞمزان آقمتدال (6/490)اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر 

وىمد وصٚمف ااؾمامقمٞمكم ُمـ وضمف آظمر قمـ ىمٌٞمّم٦م، ورضمحف اًم٘م٤ميض »: وىم٤مل (6/490)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 11/385)ومتح اًم٤ٌمري : راضمع. شقمٞم٤مض واًم٤ٌمضمل

ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف ، حمدث وم٘مٞمف صقذم، حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾم٤ممل سمـ ؾمٚمٞمامن اًمًٗم٤مريٜمل اًمٜم٤مسمٚمز احلٜمٌكم أسمققمقن ( )

. (3/65)ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم : اٟمٔمر. هـ1188شمقذم ؾمٜم٦م ، ذح صمالصمٞم٤مت ُمًٜمد أمحد
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 وم٘م٤مشمٚمٝمؿ اًمّمديؼ إقمٔمؿ، وأُمر  ىمد ارشمدوا عم٤م شمقذم اًمٜمٌل يم٤من ىمد أؾمٚمؿ ووومد قمغم اًمٜمٌل 

ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وم٠مٟمٙم٠م ومٞمٝمؿ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىمتؾ، وُمٜمٝمؿ ُمـ طمرق، وُمٜمٝمؿ ُمـ رضمع إمم ااؾمالم 

 ()شُمـ أقمالم اًمٜمٌقة- ي٘مّمد طمدي٨م احلقض–وم٤محلدي٨م 

 وىمد ()شيقاومؼ شمٗمًػم ىمٌٞمّم٦م ذم اعم٘مّمقد هبؿش إهنؿ ارشمدوا »وىمقًمف »: وىم٤مل اسمـ طمجر

سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م يم٤من ش ُمـ أصح٤ميب»أي أٟمف محؾ ىمقًمف »: قمٚمؼ اسمـ طمجر قمغم ىمقل ىمٌٞمّم٦م اعمت٘مدم سم٘مقًمف

ىمٌؾ اًمردة ٓ أهنؿ ُم٤مشمقا قمغم ذًمؽ، وٓ ؿمؽ أن ُمـ ارشمد ؾمٚم٥م اؾمؿ اًمّمح٦ٌم : ٕهن٤م ٟم٦ًٌم 

 إن ىمقًمف :  ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض(ش)ذيٗم٦م إؾمالُمٞم٦م، ومال يًتح٘مٝم٤م ُمـ ارشمد سمٕمد أن اشمّمػ هب٤م

 ().يِمٝمد ًمّمح٦م ىمقل ُمـ محؾ احلدي٨م قمغم اعمرشمديـش وم٠مىمقل يمام ىم٤مل اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح»

 ().وىمد اؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سمٔم٤مهر إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م

اًمردة قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م وذًمؽ سم٤مىمؽماف : إن اعمراد سم٤مًمردة ذم هذه إطم٤مدي٨م: اًم٘مقل اًمث٤مين

اًمًٞمئ٤مت وشمرك اًمقاضم٤ٌمت، وااطمداث ذم اًمديـ وقمغم هذا يٙمقن اعمذادون قمـ احلقض 

أصح٤مب اعمٕم٤ميص واًمٙم٤ٌمئر اًمذيـ ُم٤مشمقا قمغم اًمتقطمٞمد وأصح٤مب اًمٌدع اًمذيـ مل خيرضمقا 

سمٌدقمتٝمؿ قمـ ااؾمالم، وسمٜم٤مء قمٚمٞمف ومال ي٘مٓمع هل١مٓء اًمذيـ يذادون سم٤مًمٜم٤مر، سمؾ جيقز أن يذادوا 

 .قم٘مقسم٦م هلؿ، صمؿ يرمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمدظمٚمٝمؿ اجلٜم٦م سمٖمػم قمذاب

 

                                   

(. 1/541)ذح صمالصمٞم٤مت ُمًٜمد ااُم٤مم أمحد ًمٚمًٗم٤مريٜمل  ( )

(. 11/474)ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  ( )

(. 6/490 ) ٟمٗمًفاعمّمدر ( )

(. 7/225)ٟم٘مٚمف قمـ إيب ذم إيمامل اعمٕمٚمؿ  ( )

وذح  (7/269)و  (2/52)، وإيمامل اعمٕمٚمؿ (10/7)ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل : اٟمٔمر ( )

(. 17/200)اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ 
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 (). واسمـ قمٌد اًمؼم وهمػمهؿ(( ))وإمم هذا ذه٥م اخلٓم٤ميب واسمـ سمٓم٤مل

مل يرد سمف اًمردة قمـ ااؾمالم، ش ما زافقا مرتديـ ظذ أظَاهبؿ»: وىمقًمف»: ىم٤مل اخلٓم٤ميب

، وإٟمام يٕم٘مؾ ُمـ آرشمداد اًمٙمٗمر إذا أـمٚمؼ ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد شظذ أظَاهبؿ»: وًمذًمؽ ىمٞمده سم٘مقًمف

ٟمٙمص ومالن قمغم قم٘مٌٞمف : اًمتخٚمػ قمـ سمٕمض احل٘مقق اًمقاضم٦ٌم، واًمت٠مظمر قمٜمٝم٤م يم٘مقًمؽ: وُمٕمٜم٤مه

ارشمد قمغم قم٘مٌٞمف إذا شمراضمع إمم وراء، ومل يرشمد سمحٛمد اهلل وُمٜمّف أطمد ُمـ أصح٤مب رؾمقل : وىمقًمؽ

 وإٟمام ارشمد ىمقم ُمـ ضمٗم٤مة إقمراب اًمذيـ يم٤مٟمقا دظمٚمقا ذم ااؾمالم أي٤مم طمٞم٤مشمف رهم٦ٌم اهلل 

 ()شوره٦ٌم

يمؾ ُمـ أطمدث ذم اًمديـ ومل ي٠مذن سمف اهلل ومٝمق ُمـ اعمٓمروديـ قمـ »: وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم

وأؿمدهؿ ـمردًا ُمـ ظم٤مًمػ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم، ووم٤مرق ؾمٌٞمٚمٝمؿ - واهلل أقمٚمؿ–احلقض اعمٌٕمديـ قمٜمف 

ُمثؾ اخلقارج قمغم اظمتالف ومرىمٝم٤م واًمرواومض قمغم شم٤ٌميـ والهل٤م واعمٕمتزًم٦م قمغم أصٜم٤مف أهقائٝم٤م، 

ومٝم١مٓء يمٚمٝمؿ يٌدًمقن، ويمذًمؽ اًمٔمٚمٛم٦م اعمنومقن ذم اجلقر واًمٔمٚمؿ وشمٓمٛمٞمس احلؼ وىمتؾ أهٚمف 

وإذٓهلؿ واعمٕمٚمٜمقن سم٤مًمٙم٤ٌمئر اعمًتخٗمقن سم٤معمٕم٤ميص ومجٞمع أهؾ اًمزيغ واًمٌدع يمؾ ه١مٓء خي٤مف 

 ()شقمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمق قُمـٜمُقا هبذا اخلؼم

وم٘مد أضم٤مب قمٜمف سمٕمْمٝمؿ ش أصح٤ميب أصح٤ميب» يمام ذم سمٕمض اًمرواي٤مت وأُم٤م ىمقل اًمٜمٌل 

                                   

يم٤من ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ، ؿم٤مرح صحٞمح اًمٌخ٤مري، قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ سمٓم٤مل أسمقاحلًـ اًمٌٙمري اًم٘مرـمٌل ( )

. (12/56)اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ، (18/47)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمر. هـ440واعمٕمروم٦م شمقذم ؾمٜم٦م 

(. 10/6)ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري : اٟمٔمر ( )

، وذح اًمٜمقوي (4/168)واجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  (1/464)واًمتذيمرة  (2/52)إيمامل اعمٕمٚمؿ : اٟمٔمر ( )

(. 2/175)وًمقاُمع إٟمقار  (1/106)وآقمتّم٤مم  (3/139)قمغم ُمًٚمؿ 

(. 3/1536)أقمالم احلدي٨م  ( )

(. 20/262)اًمتٛمٝمٞمد  ( )
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 اعمتٌٕملم ًمف، وًمٞمس اعمراد ُم٤م هق ُمٕمروف ذقم٤ًم ُمـ هذا اًمٚمٗمظ، ُمٓمٚمؼ اعم١مُمٜملم سمف : سم٠من اعمراد

وهذا يمام ي٘م٤مل عم٘مٚمدي أيب طمٜمٞمٗم٦م أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م وهٙمذا وإن مل يٙمـ هٜم٤مك رؤي٦م واضمتامع، 

 هلؿ ُمع قمدم رؤيتٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م سم٥ًٌم أُم٤مرات شمٚمقح قمٚمٞمٝمؿ، وضمذهبؿ إمم ذات وُمٕمرومتف 

 ().اًمِمامل شم٠مدي٤ًٌم هلؿ وقم٘م٤مسم٤ًم هلؿ قمغم ُمٕم٤مصٞمٝمؿ

وًمٕمؾ اًمرأي اًمراضمح واًمذي يتٗمؼ ُمع فم٤مهر اًمرواي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م أن اعمراد سم٤مًمردة ذم 

 اًمردة قمـ ااؾمالم وأن اعمذاديـ قمـ احلقض هؿ ٟمٗمر ىمٚمٞمؾ ممـ صح٥م اًمٜمٌل : إطم٤مدي٨م هل

 وًمٞمس ومٞمٝمؿ أطمد ُمـ ُمِم٤مهػم صمؿ ارشمد سمٕمد ُمقشمف وهؿ اًمذيـ ىم٤مشمٚمٝمؿ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ 

اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ رؾمخ٧م أىمداُمٝمؿ ذم ااؾمالم وإٟمام هم٤مًمٌٝمؿ ُمـ إقمراب وطمديثل اًمٕمٝمد 

.  إٓ ُمرة واطمدةسم٤ماؾمالم وممـ مل يًتحٙمؿ اايامن ذم ىمٚمقهبؿ وىمد يٙمقن ُمٜمٝمؿ ُمـ مل ير اًمٜمٌل 

أمجع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم إيامن اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وأمجع »: ي٘مقل اًمٌٖمدادي

 ُمـ يمٜمدة وطمٜمٞمٗم٦م وومزارة وسمٜمل أؾمد وسمٜمل أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أن اًمذيـ ارشمدوا سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل 

سمٙمر سمـ وائؾ مل يٙمقٟمقا ُمـ إٟمّم٤مر وٓ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م، وإٟمام أـمٚمؼ اًمنمع اؾمؿ 

 ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م وأوًمئؽ سمحٛمد اهلل وُمٜمّف درضمقا قمغم اًمديـ اعمٝم٤مضمريـ قمغم ُمـ ه٤مضمر إمم اًمٜمٌل 

 ()شاًم٘مقيؿ واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ

مل يرشمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أطمد، وإٟمام ارشمد ىمقم ُمـ ضمٗم٤مة اًمٕمرب، ممـ ٓ ٟمٍمة »: وي٘مقل اخلٓم٤ميب

قمغم ىمٚم٦م ش أصٞمح٤ميب»ًمف ذم اًمديـ، وذًمؽ ٓ يقضم٥م ىمدطم٤ًم ذم اًمّمح٤مسم٦م اعمِمٝمقريـ  ويدل ىمقًمف 

. ()شقمددهؿ

 

                                   

(. 1/115)واًمروض اًم٤ٌمؾمؿ ٓسمـ اًمقزير  (272)خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م : اٟمٔمر ( )

(. 318ص )اًمٗمرق سملم اًمٗمرق  ( )

(. 11/385)ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري  ( )
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وُمـ إدًم٦م قمغم أن اعمراد سم٤مًمردة اخلروج قمـ ااؾمالم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يمام ذم 

أصحايب  : وإن إٔاشًا مـ أصحايب يٗخذ هبؿ ذات افنامل، ؾٖؿقل »طمدي٨م أيب هريرة 

ـام ؿال افًبد افهافح : إهنؿ مل يزافقا مرتديـ ظذ أظَاهبؿ مْذ ؾارؿتٓؿ، ؾٖؿقل: أصحايب، ؾَٔال

 ()شژ ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ژ 

 ()شاعمراد سمف اًمذيـ ارشمدوا قمـ ااؾمالم: هذه اًمرواي٦م شم١ميد ىمقل ُمـ ىم٤مل»: ىم٤مل اًمٜمقوي

 ذم اًمققمٞمد ويمذا شمالوشمف ًممي٦م ذم احلدي٨م اعمت٘مدم دًمٞمؾ قمغم دظمقل سمٕمض ُمـ رأى اًمٜمٌل 

وومٞمٝم٤م طمج٦م قمغم صح٦م شم٠مويؾ ُمـ ذه٥م إمم أن احلدي٨م ومٞمٛمـ ارشمد سمٕمد »: ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

ويمذا ىمقًمف ذم رواي٦م ش مل يزافقا مرتديـ مْذ ؾارؿتٓؿ» ممـ رآه ًمتالوشمف هذه أي٦م، وًم٘مقًمف اًمٜمٌل 

سيح ذم يمقن اعمذاديـ قمـ احلقض ش ُمٜمٙمؿ» وم٘مقًمف ()شوفٔهدن ظْل ضائٍة مُْؿ»: أظمرى

وم٠مىمقل ي٤مرب ه١مٓء ُمـ »:  ٓ ؾمٞمام وىمد ىم٤مل ذم سم٘مٞم٦م احلدي٨مسمٕمض ُمـ صح٥م اًمٜمٌل 

إٟمف يدل »: وهذه اًمرواي٦م س ٦م ذم اعمراد، وًمذا ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض قمـ هذا اًمٚمٗمظش أصح٤ميب

ش ؾمح٘م٤ًم، ؾمح٘م٤مً »:  أهنؿ أهؾ اًمردة، وًمذًمؽ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم ومٞمٝمؿ ُمـ شم٠مولقمغم صح٦م شم٠مويؾ

واًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم ٓ ي٘مقل ذًمؽ ذم ُمذٟمٌل أُمتف سمؾ يِمٗمع هلؿ وهيتؿ سم٠مُمرهؿ وييع إمم اهلل 

 ()ششمٕم٤ممم ذم رمحتٝمؿ واًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ

 : يمام ذم سمٕمض اًمرواي٤متوًمٙمـ ه١مٓء اعمرشمديـ ىمٚم٦م واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقل اًمرؾمقل 

 

                                   

(. 3171: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح( )

(. 17/200)ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  ( )

(. 247:)أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )

(. 7/269)إيمامل اعمٕمٚمؿ  ( )
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إٟمام صٖمر ًمٞمدل قمغم ىمٚم٦م »:  سم٤مًمتّمٖمػم ًم٘مٚم٦م قمددهؿ، ىم٤مل اخلٓم٤ميب() شؾٖؿقل يا رب أصٔحايب»

 ()ش قمدد ُمـ هذا وصٗمف

: ي٘مقل اسمـ ىمتٞم٦ٌم ذم رده قمغم ُمـ اؾمتِمٝمد هبذا احلدي٨م قمغم يمٗمر اًمّمح٤مسم٦م إٓ ىمٚمٞماًل ُمٜمٝمؿ

إهنؿ ًمق شمدسمروا احلدي٨م وومٝمٛمقا أًمٗم٤مفمف ٓؾمتدًمقا قمغم أٟمف مل يرد سمذًمؽ إٓ اًم٘مٚمٞمؾ يدل قمغم ذًمؽ »

ًمؽمدن قمكم احلقض »: ًمق يم٤من أرادهؿ مجٞمٕم٤مً َ إٓ ُمـ ذيمروا ًم٘م٤ملش فردن ظع احلقض أؿقام»ىمقًمف 

أٓ شمرى أن اًم٘م٤مئؾ إذا ىم٤مل أشم٤مين اًمٞمقم أىمقام ُمـ سمٜمل متٞمؿ، وأىمقام ُمـ أهؾ ش صمؿ ًمتختٚمجـ دوين

أشم٤مين سمٜمق متٞمؿ وأشم٤مين أهؾ : اًمٙمقوم٦م وم٢مٟمام يريد ىمٚمٞماًل ُمـ يمثػم وًمق أراد أهنؿ أشمقه إٓ ٟمٗمرًا يًػمًا ىم٤مل

ي٤م رب » : ىمقم : ٕن اًم٘مقم هؿ اًمذيـ ختٚمٗمقا، ويدًمؽ أيْم٤ًم ىمقًمف: اًمٙمقوم٦م، ومل جيز أن ي٘مقل

ُمررت سم٠ُمسمّٞم٤مت ُمتٗمرىم٦م، وُمررت »: سم٤مًمتّمٖمػم وإٟمام يريد سمذًمؽ شم٘مٚمٞمؾ اًمٕمدد يمام شم٘مقلش أصٞمح٤ميب

 اعمِم٤مهد، و ي ُمٕمف اعمٖم٤مزي، اعمٜم٤مومؼ وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أٟمف ىمد يم٤من يِمٝمد ُمع رؾمقل اهلل ش سمجٛمٞمٕمف

 ()ًمٓمٚم٥م اعمٖمٜمؿ واًمرىمٞمؼ اًمديـ واعمرشم٤مب واًمِم٤مك وىمد ارشمد سمٕمده أىمقام ُمٜمٝمؿ قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ

 طملم شمٜم٠ٌم وآُمـ سمف، ومٚمام هزم ـمٚمٞمح٦م هرب وم٠مهه ظم٤مًمد سمـ ()ارشمد وحلؼ سمٓمٚمٞمح٦م سمـ ظمقيٚمد

 رضمع إمم ااؾمالم، وم٘مٌؾ ُمٜمف  ذم وصم٤مق، ومٚمام يمٚمٛمف أسمق سمٙمر اًمقًمٞمد وسمٕم٨م سمف إمم أيب سمٙمر 

ويمت٥م ًمف أُم٤مٟم٤ًم ومل يزل سمٕمد ذًمؽ رىمٞمؼ اًمديـ طمتك ُم٤مت وًمٕمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ أؿم٤ٌمه ارشمدوا طملم 

ارشمدت اًمٕمرب، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ رضمع وطمًـ إؾمالُمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ صم٧ٌم قمغم اًمٜمٗم٤مق وىمد ىم٤مل اهلل 

                                   

(. 2290:)قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وُمًٚمؿ ح (6212:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

 (.3/1536)أقمالم احلدي٨م   ()

وهق ُمـ اعم١مًمٗم٦م ، أؾمٚمؿ سمٕمد اًمٗمتح وؿمٝمد اًمٗمتح ُمًٚماًم ، أسمقُم٤مًمؽ، قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ سمـ طمذيٗم٦م اًمٗمزاري ( )

. (4/353)وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ، (3/1249)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. ىمٚمقهبؿ

وؿمٝمد ، ارشمد سمٕمد اًمٜمٌل وادقمك اًمٜمٌقة صمؿ ىمدم ُمًٚماًم ُمـ اًمِم٤مم ُمع احل٤مج، ـمٚمٞمح٦م سمـ ظمقيٚمد إؾمدي ( )

. (3/39)وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ، (2/773)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. اًم٘م٤مدؾمٞم٦م وأسمغم سمالًء طمًٜم٤ًم
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ   ژ : شمٕم٤ممم

 ()ش ومٝم١مٓء هؿ اًمذيـ خيتٚمجقن دوٟمفژ چ  چ

وٓ يٛمٜمع هذا أن يذاد همػم ه١مٓء قمـ احلقض ممـ يم٤من سمٕمدهؿ وصٜمع ُمثؾ صٜمٞمٕمٝمؿ وإن مل 

  ومذيمر ه١مٓء واًمتٜمّمٞمص قمٚمٞمٝمؿ ٓ يٚمزم ُمٜمف اظمتّم٤مصٝمؿ هبذا اًمققمٞمد وظمروجيٙمـ ممـ صح٥م اًمٜمٌل 

 إمم اًمٕمٚم٦م وهل اًمردة وااطمداث ذم اًمديـ ومٛمـ وىمع ُمٜمف همػمهؿ ُمٜمف، ٓ ؾمٞمام وىمد أؿم٤مر اًمٜمٌل 

 ذًمؽ ومٝمق ُمـ اعمتققمديـ سم٤مًمذود قمـ طمقوف وىمد أؿم٤مر إمم هذا اًم٘مرـمٌل وهمػمه، وأُم٤م ُمٕمرومتف 

 ().هل١مٓء ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ ٕضمؾ اًمٖمرة واًمتحجٞمؾ اًمتل شمٙمقن قمٚمٞمٝمؿ صمؿ شمزال قمٜمٝمؿ

: حديث االؾساق- 2

 قمغم ارشمداد اًمّمح٤مسم٦م طمدي٨م آومؽماق، وشمزقمؿ اًمراومْم٦مُمـ إدًم٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م 

، ويًتدًمقن راومْم٦ماًمراومْم٦م أن ومرق إُم٦م يمٚمٝم٤م يم٤مومرة ظم٤مًمدة ذم اًمٜم٤مر إٓ ومرىم٦م واطمدة وهؿ ال

 وإمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وُمـ ذًمؽ ُم٤م  ٟمًٌقه٤م إمم رؾمقل اهلل سمٛمٗمؽمي٤متقمغم ُم٤م ذهٌقا إًمٞمف 

اومؽمىم٧م اًمٞمٝمقد قمغم إطمدى وؾمٌٕمقن ومرىم٦م، : ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل»:  ىم٤مل()رواه ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس

ؾمٌٕمقن ُمٜمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر، وواطمدة ذم اجلٜم٦م وهل اًمتل اشمٌٕم٧م يقؿمع سمـ ٟمقن ويص ُمقؾمك، واومؽمىم٧م 

اًمٜمّم٤مرى قمغم اصمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م، إطمدى وؾمٌٕمقن ومرىم٦م ذم اًمٜم٤مر، وواطمدة ذم اجلٜم٦م وهل اًمتل 

اشمٌٕم٧م ويص قمٞمًك، وشمٗمرىم٧م هذه إُم٦م قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م، اصمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ومرىم٦م ذم 

                                   

(. 217)شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م  ( )

(. 1/504)اعمٗمٝمؿ : اٟمٔمر ( )

ُم٘مدُم٦م . هـ90شمقذم  قم٤مم ، اظمتٚمػ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم هذا اًمٙمت٤مب سملم ذاٍم وُم٤مدح،  ص٤مطم٥م يمت٤مب اًمً٘مٞمٗم٦م ()

 .(1/32( )190)سمح٤مر إٟمقار ًمٚمٛمجٚمز 

 



 

 

432 

:  وآًمف، وضب سمٞمده قمغم صدره صمؿ ىم٤ملاًمٜم٤مر  وواطمدة ذم اجلٜم٦م وهل اًمتل اشمٌٕم٧م ويص حمٛمد 

صمالث قمنمة ومرىم٦م ُمـ اًمثالصم٦م واًمًٌٕملم يمٚمٝم٤م شمٜمتحؾ ُمقديت وطمٌل، واطمدة ُمٜمٝم٤م ذم اجلٜم٦م، واصمٜمت٤م 

أٟم٤م »:  وذم رواي٦م أظمرى شمذيمر اًمراومْم٦م أن قمٚمٞم٤ًم قملم اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م سم٘مقًمف()شقمنمة ُمٜمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر

 وىمد اؾمتدًم٧م اًمراومْم٦م سم٠مهنؿ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م سمحدي٨م ()شأٟم٤م وأصح٤ميب» وذم رواي٦م ()شوؿمٞمٕمتل

ُمثؾ أهؾ سمٞمتل ومٞمٙمؿ يمًٗمٞمٜم٦م ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م »:  ىم٤ملاًمًٗمٞمٜم٦م وهق ُم٤م رووه ُمـ أن اًمرؾمقل 

ٓ ُمٕمٜمك ًمذًمؽ إٓ إظمذ سم٠مىمقاهلؿ، وآىمتداء »: ي٘مقل يقؾمػ اًمٌحراينش وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م همرق

 ()شسم٠مومٕم٤مهلؿ واًمتديـ سمديٜمٝمؿ وذيٕمتٝمؿ، وآهتداء سمًٜمتٝمؿ وـمري٘متٝمؿ

: ردـــال

 قمـ شمٗمرق هذه إُم٦م يمام شمٗمرىم٧م إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م صمؿ سملم أن يمؾ اًمٗمرق ذم ًم٘مد أظمؼم اًمٜمٌل 

.  ()ش ظِٔف وأصحايبما إٔا»:  سم٠مهن٤م اًمٜم٤مر إٓ واطمدة وصٗمٝم٤م رؾمقل اهلل 

ظِـك ما إٔا ظِٔف »: يم٘مقًمفش هل اجلامقم٦م»:  وىمقًمف()شهل اجلامظة»: وذم رواي٦م ىم٤مل

 ومٛمـ اشمّمػ سم٠موص٤مومف ()ٕن اجلامقم٦م ذم وىم٧م إظم٤ٌمر يم٤مٟمقا قمغم ذًمؽ اًمقصػش وأصحايب

قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وأوص٤مف أصح٤مسمف يم٤من ُمـ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م، وُمـ ؾمٚمؽ همػم ؾمٌٞمٚمٝمؿ يم٤من 

                                   

 (.112)واٟمٔمر إُم٤مزم ًمٚمٛمٗمٞمد  (96)اًمً٘مٞمٗم٦م ًمًٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس   ()

 (.1/321)يمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمألرسمكم   ()

 (.60ق )ٟمٗمح٤مت اًمالهقت ًمٚمٙمريمل   ()

 (.80ص ) اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م ًمٞمقؾمػ اًمٌحراين   ()

وىمد ضمزم ؿمٞمخ ااؾمالم  (1/218)واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  (2641)حهذه اًمرواي٦م أظمرضمٝم٤م اًمؽمُمذي   ()

 (.323)يمام أورده٤م اًمّمدوق ذم يمت٤مسمف ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر  (3/345)اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمّمحتٝم٤م ذم اًمٗمت٤موى 

( 1/128)واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  (3993)حواسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف  (16979)حأظمرضمٝم٤م أمحد ذم اعمًٜمد   ()

 (.3/345)واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٗمت٤موى  (2/189)صحٞمح وواوم٘مف اًمذهٌل، واًمِم٤مـمٌل ذم آقمتّم٤مم: وىم٤مل

 (.259-2/258)آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل   ()



 

 

433 

ُمـ اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م اهل٤مًمٙم٦م، وٓ ؿمؽ أن هذه اًمٗمرق هؿ أهؾ اًمٌدع وإهقاء ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف 

«  إٕف شٔخرج مـ أمتل أؿقام تتجارى هبؿ األهقاء ـام يتجارى افُِب بهاحبف، ؾال يبَك مْف

 ()شظرق وال مٍهؾ إال دخِف

 ًمٞمجدهؿ ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس طمرص٤ًم قمغم ُمت٤مسمٕم٦م رؾمقل وإن اعمتتٌع حل٤مل صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

.  وآىمتداء هبديف، واًمٌٕمد قمـ اًمٌدع واشم٤ٌمع اهلقىاهلل 

وأُم٤م ُم٤م أوردشمف اًمراومْم٦م ُمـ آصم٤مر شمدل قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م هؿ اعم٘مّمقدون هبذا احلدي٨م 

ومٕمٛمدهتؿ ذم هذه أصم٤مر قمغم يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس وهق ُمقوع هتٛم٦م قمٜمد اًمراومْم٦م أٟمٗمًٝمؿ 

ويٙمٗمل ذم سمٓمالن هذه أصم٤مر أهن٤م مل شمرد ذم أي يمت٤مب ُمـ يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م إو٤موم٦م إمم ُم٤م ذم هذه 

. اًمرواي٤مت ُمـ شمٜم٤مىمض

ُمثؾ أهؾ »: وأُم٤م ىمقل احلكم إن اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م هل ُمـ اشمٌع أهؾ اًمٌٞم٧م ُمًتدًٓ سمحدي٨م

ومٝمق ىمقل سم٤مـمؾ : ٕن احلدي٨م ش سمٞمتل يمٛمثؾ ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م همرق

، وأُم٤م ُم٤م زقمٛمتف اًمراومْم٦م ُمـ أهنؿ هؿ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ()اًمذي اؾمتدل سمف مل يّمح ومال  ت٩م سمٛمثٚمف

ومٝمؿ أسمٕمد قمـ احلؼ، ٓ ؾمٞمام هؿ ذم »ًمتٛمٞمزهؿ قمـ همػمهؿ وقمدم اظمتالومٝمؿ ومٝمق زقمؿ سم٤مـمؾ 

 واًمراومْم٦م ()شإهنؿ صمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ومرىم٦م: أٟمٗمًٝمؿ أيمثر اظمتالوم٤ًم ُمـ مجٞمع ومرق إُم٦م، طمتك ي٘م٤مل

شمٗمًؼ وشمٙمٗمر قم٤مُم٦م إُم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ومٝمؾ هل اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمتل شمت٠مؾمك سمام 

يم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م ومتتٌع وٓ شمٌتدع، وشم٘مػ طمٞم٨م وىمػ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطم٤ًمن 

وم٢مهنؿ ظم٤مرضمقن قمـ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم يٙمٗمرون أو يٗمً٘مقن »: ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم قمـ اًمراومْم٦م

                                   

 (.4597): حوأسمق داود خمتٍمًا ذم ؾمٜمٜمف  (16979): حأظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد   ()

. (409)ؾمٌؼ خترجيف ص ( )

 (.3/468)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ()



 

 

434 

 إن اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م هل اعمتٛمًٙم٦م سمنمع اهلل قمز وضمؾ ()شأئٛم٦م اجلامقم٦م يم٠ميب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن

 اعم٘متٗمٞم٦م ٕصمر اًمرؾمقل وصحٌف اًمٙمرام وهذا هق طم٤مل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمتٌٕم٦م ًمرؾمقًمف 

. اًمذيـ هؿ أىمؾ اًمٜم٤مس اظمتالوم٤ًم ذم أصقل ديٜمٝمؿ وأسمٕمدهؿ ُمـ اًمٌدقم٦م

. صبٓة  اظساؾات افهحابة بافتٌٔر بًد مقت رشقل اهلل -3

 ىمد اقمؽمومقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ أهنؿ ىمد أطمدصمقا سمٕمد  أن صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مدقمل ت

اًمٗمقن سملم هذه أصم٤مر اًمقاردة قمـ اًمّمح٤مسم٦م وسملم خ وهمػموا وسمدًمقا صمؿ يرسمط املرؾمقل اهلل 

 ().شإٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمدصمقا سمٕمدك »طمدي٨م احلقض واًمذي ي٘م٤مل ومٞمف ًمٚمٜمٌل 

هٜم٤مك أطم٤مدي٨م ُمٗمنة هلذا احلدي٨م سمام »:  سمٕمد ذيمره حلدي٨م احلقضاتي٘مقل ُمروان ظمٚمٞمػ

ٓ يٌ٘مك ُمٕمف جم٤مل ًمت٠مويؾ احلدي٨م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم يمراُم٦م اًمّمح٤مسم٦م، وإطم٤مدي٨م شمٗمن سمٕمْمٝم٤م 

:  صمؿ ذيمر سمٕمض إطم٤مدي٨م وُمٜمٝم٤م()شسمٕمْم٤مً 

 ـمقسمك ًمؽ صح٧ٌم اًمٜمٌل :  قمغم رضمؾ ىم٤مل ًمف() ُم٤م رد سمف اًمؼماء سمـ قم٤مزب -1

. شي٤م اسمـ أخ، إٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمدصمٜم٤م سمٕمده»: وسم٤ميٕمتف حت٧م اًمِمجرة، وم٘م٤مل اًمؼماء

إين ىمد أطمدصم٧م سمٕمد »: أٟمدومٜمؽ ُمع رؾمقل اهلل؟ ىم٤مًم٧م:  وىمقل قم٤مئِم٦م عم٤م ىمٞمؾ هل٤م -2

 .شرؾمقل اهلل وم٤مدومٜمقين ُمع أزواج اًمٜمٌل 

 

                                   

 (.3/458 )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م( )

، وااُم٤مُم٦م ًمٕمكم (267ص )إرسمٕملم ذم إُم٤مُم٦م إئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ ًمٚمِمػمازي : اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ( )

(. 12ص )، وأضمقسم٦م ُم٤ًمئؾ ضم٤مر اهلل ًمٚمٛمقؾمقي (181ص )اعمٞمالين 

 (.248)وريم٧ٌم اًمًٗمٞمٜم٦م   ()

ُم٤مت ؾمٜم٦م ، اؾمتّمٖمر يقم سمدر، صح٤ميب اسمـ صح٤ميب، اًمؼماء سمـ قم٤مزب سمـ احل٤مرث إٟمّم٤مري إود ( )

. (1/258)وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ، (1/155)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ72
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: اًمّمالة، ىم٤مل: ، ىمٞمؾشُم٤م أقمرف ؿمٞمئ٤ًم مم٤م يم٤من قمغم قمٝمد اًمٜمٌل »: وىمقل أٟمس -3

 .شأًمٞمس وٞمٕمتؿ ُم٤م وٞمٕمتؿ ومٞمٝم٤م»

 ؿمٞمئ٤ًم إٓ أهنؿ يّمٚمقن واهلل ُم٤م أقمرف ُمـ أُم٦م حمٛمد »: ()وىمقل أيب اًمدرداء -4

 .شمجٞمٕم٤مً 

 .شهمػمشمؿ واهلل»: وىمقل أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -5

 .شُم٤م ُمٜم٤م أطمد إٓ همػم»: ()وىمقل ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل -6

يـ قومٙمؾ هذه اًمٜمّمقص شم١ميمد أن اًمذيـ أطمدصمقا صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل همػم اعمٜم٤مف»: صمؿ ىم٤مل

 ().شواعمرشمديـ

إٟمٙمؿ »:  ىم٤مل ًمألٟمّم٤مر أن رؾمقل اهلل يمام اؾمتدًمقا يمذًمؽ سمام روى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

 ()ومٚمؿ ٟمّمؼم: ، ىم٤مل أٟمسشؾمؽمون سمٕمدي أصمرة وم٤مصؼموا طمتك شمٚم٘مقا اهلل ورؾمقًمف قمغم احلقض

: ردـــال

 قمغم ارشمداد اًمّمح٤مسم٦م هبذه أصم٤مر اًمقاردة قمـ صح٤مسم٦م اًمراومْم٦مؾمتدل تإن ُمـ اًمٕمج٥م أن 

 ُمع أهنؿ يزقمٛمقن أن اًمّمح٤مسم٦م ىمد دمرأوا قمغم يمالم اهلل ومحذومقا ُمٜمف ُم٤م ي٘م٤مرب رؾمقل اهلل 

اًمثٚم٨م : ٕٟمف حتدث قمـ قمٞمقهبؿ، ومٙمٞمػ يتجرأ اًمّمح٤مسم٦م قمغم هذا صمؿ يٕمؽمومقن سم٤مرشمدادهؿ 

، إن ُم٤م ومٛمٝمٛمف اعمخ٤مًمٗمقن ُمـ هذه إطم٤مدي٨م هلق أسمٕمد ُم٤م يٙمقن ُمـ واٟم٘مالهبؿ سمٕمد رؾمقل اهلل 

                                   

ويم٤من قم٤مسمًدا ُم٤مت ذم ، صح٤ميب ضمٚمٞمؾ أول ُمِم٤مهده أطمد، أسمقاًمدرداء إٟمّم٤مري، قمقيٛمر سمـ زيد سمـ ىمٞمس ( )

. (5/240)وااص٤مسم٦م ، (3/1226)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. أواظمر ظمالوم٦م قمثامن

ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م سمٕمد ، همزا شمًع قمنمة همزوة، ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام إٟمّم٤مري صمؿ اًمًٚمٛمل ( )

. (1/377)وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ، (1/219)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. اًمًٌٕملم

(. 249) وريم٧ٌم اًمًٗمٞمٜم٦م ( )

(. 132)صمؿ اهتدي٧م ًمٚمتٞمج٤مين  ( )
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 وختؼم احل٘مٞم٘م٦م، وقمج٤ًٌم يمٞمػ يؽميمقن آي٤مت اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ اًمتل متدح صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

سمرى اهلل قمٜمٝمؿ، صمؿ يّم٤مر إمم ُمثؾ هذه أصم٤مر ومتٗمن طم٥ًم ُمٌتٖم٤مهؿ ُمتج٤مهٚملم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ىمقهل٤م 

ُمـ ىمٌؾ ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام اًمذي قمرف قمٜمٝمؿ اؾمتّمٖم٤مر اًمٕمٛمؾ واؾمتٕمٔم٤مم اًمذٟم٥م : وذًمؽ 

ًمٙمامل إيامهنؿ وظمِمٞمتٝمؿ ُمـ رهبؿ وهذا هق طم٤مل اعم١مُمـ احلؼ، روى اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمـ قمٌد 

إن ادٗمـ يرى ذٕقبف ـٖٕف ؿاظد حتت جبؾ خياف أن يَع ظِٔف، وإن »:  أٟمف ىم٤ملاهلل سمـ ُمًٕمقد 

، وهلذا يمثرت أصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م، ()شافٍاجر يرى ذٕقبف ـذباب مر ظذ إٍٔف ؾَال بف هُذا

وظمٞم٤مر ؾمٚمػ إُم٦م ذم ًمقم اًمٜمٗمس واؾمتِمٕم٤مر اًمت٘مّمػم سمؾ ٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ 

 ُمـ ٟمدُمف يقم اجلٛمؾ طمتك أٟمف هؿ حمؾ شم٘مدير اًمراومْم٦م وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ وُمـ ذًمؽ ُم٤م صم٧ٌم قمـ قمكم 

ي٤م أسمف ىمد يمٜم٧م أهن٤مك : ي٤م طمًـ ًمٞم٧م أسم٤مك ُم٤مت ُمٜمذ قمنميـ ؾمٜم٦م، وم٘م٤مل ًمف»: ىم٤مل ٓسمٜمف احلًـ 

 ()شي٤م سمٜمل إين مل أر أن إُمر يٌٚمغ هذا: قمـ هذا، ىم٤مل

أن ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد دظمال »: يمام روى أسمق ٟمٕمٞمؿ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م

قمٝمد قمٝمد إًمٞمٜم٤م : ُم٤م يٌٙمٞمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل؟ وم٘م٤مل: قمغم ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ يٕمقداٟمف ومٌٙمك، وم٘م٤مٓ

 ()شًمٞمٙمـ سمالغ أطمديمؿ يمزاد اًمرايم٥م»:  ومٚمؿ  ٗمٔمف أطمد ُمٜم٤م، ىم٤ملرؾمقل اهلل 

  ()شواهلل ًمقددت أين ؿمجرة شمٕمْمد»:   أٟمف ىم٤ملوقمـ أيب ذر 

  وهؿ وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه أصم٤مر ٓ شمًتٚمزم اًم٘مدح ذم ه١مٓء إظمٞم٤مر ُمـ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 

                                   

(. 2744: )، وُمًٚمؿ ح(6308:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

 (.7/251)واسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (4/537)ذيمره اًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف   ()

 (.1/196)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء   ()

صحٞمح قمغم ذط » :، وىم٤مل(2/554 )واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك (21555:)أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ح  ()

 .شاًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه
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ممـ شمٕمت٘مد اًمراومْم٦م قمداًمتٝمؿ وومْمٚمٝمؿ، ومٙمذًمؽ اًمِم٠من ومٞمام صم٧ٌم ُمـ سم٘مٞم٦م إصح٤مب ريض اهلل 

.  قمٜمٝمؿ وم٢مٟمف ٓ يٚمزم ُمٜمف اًمٓمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ أو شمٜم٘مّمٝمؿ

 ُمـ أن اًمّمح٤مسم٦م وأُم٤م ُم٤م ادقم٤مه اًمراومْم٦م ُمـ أن شمٚمؽ أصم٤مر شمّمديؼ عم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل 

ؾمٞمحدصمقن سمٕمده، ويرشمدون قمـ ديٜمٝمؿ ومٝمق ادقم٤مء سم٤مـمؾ يرده ُم٤م أظمؼم اهلل سمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز ُمـ 

 هلؿ ُمـ اعمٜمزًم٦م رو٤مه قمـ صح٤مسم٦م رؾمقًمف وُمدطمف هلؿ، ويمذًمؽ ُم٤م صم٧ٌم ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

اًمٕمٔمٞمٛم٦م، أُم٤م هذه أصم٤مر وم٘مد وردت قمٜمٝمؿ ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمت شمٌلم ًمٜم٤م قمٜمد اًمت٠مُمؾ ُم٘مّمقد اًمّمح٤مسم٦م 

إُٕؿ شسون  »... ذيمره سمٕمد روايتف حلدي٨م رؾمقل اهلل ش ومٚمؿ ٟمّمؼم»ُمٜمٝم٤م وم٘مقل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

، ()شؾِؿ ٕهز»: ، ىم٤مل أٟمسشبًدي أثرة صديدة ؾاصزوا حتك تَِقا اهلل ورشقفف ظذ احلقض

 ُمتٕمٚمؼ سمام أوص٤مهؿ سمف ُمـ اًمّمؼم قمغم فمٚمؿ اًمقٓة واؾمتئث٤مرهؿ سم٤محل٘مقق قمٚمٞمٝمؿ وم٘مقل أٟمس 

 أراد  اسمخالف ُم٤م ادقمتف اًمراومْم٦م ُمـ ااطمداث واًمردة وهق ُم٤م ٓ  تٛمٚمف اًمًٞم٤مق، وًمٕمؾ أٟمًس 

 قمغم اخلٚمٞمٗم٦م عم٤م اؿمتد أذاه ًمف، وم٘مد روى اسمـ ()ُمـ ؿمٙمقى احلج٤مجسمف ُم٤م ىم٤مم ش مل ٕهز»: سم٘مقًمف

واهلل ًمق أن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى »:  يِمٙمق إًمٞمف احلج٤مج وي٘مقل()يمثػم أن أٟم٤ًًم سمٕم٨م إمم قمٌد اعمٚمؽ

وسمام  - وم٠مٟمس ()ش قمنم ؾمٜملمرأوا ُمـ ظمدم ٟمٌٞمٝمؿ ٕيمرُمقه وأٟم٤م ىمد ظمدُم٧م رؾمقل اهلل 

إٟمٙمؿ ًمتٕمٛمٚمقن أقمامًٓ هل أدق ذم أقمٞمٜمٙمؿ ُمـ »: قمرف قمٜمف ُمـ اؾمتٕمٔم٤مم ًمٚمذٟمقب ومٝمق اًم٘م٤مئؾ

                                   

وُمًٚمؿ  (3147:)ضمزء ُمـ طمدي٨م أٟمس ذم ظمؼم ىمًٛم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ يقم طمٜملم، رواه اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 1059):ح

ُم٤مت ، وًمٞمس سم٠مهؾ أن يروى قمٜمف، طمج٤مج سمـ يقؾمػ سمـ أيب قم٘مٞمؾ اًمث٘مٗمل إُمػم اعمِمٝمقر اًمٔم٤ممل اعمٌػم ( )

. (2/194)وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ، (1150)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر. هـ95ؾمٜم٦م 

شمقذم ، أسمقاًمقًمٞمد اًمدُمِم٘مل يم٤من ـم٤مًم٥م قمٚمؿ ىمٌؾ اخلالوم٦م، قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ إُمقي اعمدين ( )

. (6/368)وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ، (4241)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر. هـ86ؾمٜم٦م 

(. 9/96)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ( )
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يرى أٟمف سمِمٙمقاه احلج٤مج ًمٚمخٚمٞمٗم٦م - ()ش ُمـ اعمقسم٘م٤متاًمِمٕمر، إن يمٜم٤م ًمٜمٕمده٤م قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

 سمذًمؽ، ُمع أن ؿمٙمقى أٟمس ىمد ظم٤مًمػ إومم ُمـ اًمّمؼم قمغم فمٚمؿ اًمقٓة يمام أُمرهؿ اًمرؾمقل 

ٓ شمٜم٤مذم اًمّمؼم، وٓ شم٘مدح ذم أٟمس وم٢من احلج٤مج يم٤من فم٤معم٤ًم، ورومع أُمره ًمٚمخٚمٞمٗم٦م دومع ًمٔمٚمٛمف 

ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ : واٟمتّم٤مر سم٤محلؼ وهذا ضم٤مئز ذم اًمنمع ي٘مقل شمٕم٤ممم

 () ژې  ې  

 وىمقل قم٤مئِم٦م ريض اهلل ()شإٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمدصمٜم٤م سمٕمده»: وأُم٤م ىمقل اًمؼماء سمـ قم٤مزب

 ومٛمحٛمقل قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ ُم٘م٧م اًمّمح٤مسم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ : ًمٙمامل ()شإين ىمد أطمدصم٧م سمٕمده»: قمٜمٝم٤م

يِمػم إمم ُم٤م وىمع هلؿ »: إيامهنؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمرهبؿ، ي٘مقل اسمـ طمجر ذم ذطمف قمغم طمدي٨م اًمؼماء

. ()شُمـ احلروب وهمػمه٤م، ومخ٤مف هم٤مئٚم٦م ذًمؽ  وذًمؽ ُمـ يمامل ومْمٚمف

ُم٤م أقمرف ؿمٞمئ٤ًم مم٤م أدريم٧م إٓ هذه اًمّمالة، وهذه اًمّمالة ىمد » : وأُم٤م ىمقل أٟمس 

 إٟمام ىم٤مل ذًمؽ إٟمٙم٤مرًا قمغم احلج٤مج سمـ يقؾمػ، ويم٤من ي١مظمر اًمّمالة إمم آظمر  وم٠مٟمس ()شوٞمٕم٧م

يمٜم٤م ُمع أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وم٠مظمر احلج٤مج اًمّمالة، : () ي٘مقل صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مينآظمر وىمتٝم٤م، وم٠مٟمٙمر ذًمؽ 

                                   

(. 6492:)رواه اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 41)ؾمقرة اًمِمقرى آي٦م  ( )

(. 4170:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط » :وىم٤مل (4/7)واحل٤ميمؿ  (8/708)أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ ( )

.  وواوم٘مف اًمذهٌلشاًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه

(. 7/450)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 530:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر. ُم٤مت ؾمٜم٦م سمْمع وقمنميـ وُم٤مئ٦م، صم٘م٦م قم٤مسمد، أسمقحمٛمد اًمٌٍمي، صم٤مسم٧م سمـ أؾمٚمؿ اًمٌٜم٤مين ( )

. (2/3)وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ، (810)
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اًمّمالة، وم٘م٤مم أٟمس يريد أن يٙمٚمٛمف، ومٜمٝم٤مه إظمقاٟمف ؿمٗم٘م٦م قمٚمٞمف ُمٜمف، ومخرج ومريم٥م داسمتف وم٘م٤مل ذم 

  ()...شواهلل ُم٤م أقمرف ؿمٞمئ٤ًم مم٤م يمٜم٤م قمٚمٞمف قمغم قمٝمد اًمٜمٌل »: ُمًػمه ذًمؽ

 هق وصػ حل٤مل ذًمؽ اًمزُم٤من اًمذي أدريمف ذم آظمر طمٞم٤مشمف، وُم٤م رأى ومتٌلم أن ىمقل أٟمس 

 ىمد دقم٤م ًمف ومٞمف ُمـ اًمتٖمٞمػم وشم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م ُمـ ىمٌؾ سمٕمض وٓة سمٜمل أُمٞم٦م، وأٟمس 

اًمٚمٝمؿ »: ظمقيدُمؽ أٓ شمدقمق ًمف؟ وم٘م٤مل : ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٞمؿ:  سمٓمقل احلٞم٤مة، ومٕمـ أٟمس ىم٤ملاًمٜمٌل 

ومدومٜم٧م ُم٤مئ٦م وصمالصم٦م، وإن صمٛمريت : أيمثر ُم٤مًمف ووًمده، وأـمؾ طمٞم٤مشمف، واهمٗمر ًمف، ومدقم٤م زم سمثالث

  ()شًمتٓمٕمؿ ذم اًمًٜم٦م ُمرشملم، وـم٤مًم٧م طمٞم٤ميت طمتك اؾمتحٞمٞم٧م ُمـ اًمٜم٤مس وأرضمق اعمٖمٗمرة

 وُمٕمٚمقم () وىمدوُمف دُمِمؼ يم٤من ىمٌؾ ووم٤مشمف سمًٜم٦م()وووم٤مة أٟمس يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم

أن ذًمؽ اًمقىم٧م مل يٙمـ سم٘مل ومٞمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ، سمؾ ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم أن أٟمس سمـ 

ُم٤مًمؽ هق آظمر ُمـ ُم٤مت ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وقمغم هذا وم٠مي ًمقم قمغم اًمّمح٤مسم٦م ذم شمٖمػم اًمٜم٤مس سمٕمدهؿ، 

وُمـ يم٤من طمٞم٤ًم ُمٜمٝمؿ ومٝمق ُمٜمٙمر ًمذًمؽ، يمام شم٘مدم ذم أصمر أٟمس قمغم أن هذا اًمتٖمٞمػم اًمذي ذيمره أٟمس 

ٓ يٕمؿ أُمّم٤مر اعمًٚمٛملم يمٚمٝم٤م، وإٟمام يم٤من ذم سمٕمض إُمّم٤مر يم٤مًمٕمراق واًمِم٤مم، دون سم٘مٞم٦م اًمٌالد، 

ُم٤م أٟمٙمرت ُمٜم٤م ُمٜمذ يقم : أن أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىمدم اعمديٜم٦م، وم٘مٞمؾ ًمف»يِمٝمد هلذا ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ُمـ 

  ()شُم٤م أٟمٙمرت ؿمٞمئ٤ًم إٓ أٟمٙمؿ ٓ شم٘مٞمٛمقن اًمّمٗمقف: ، ىم٤ملقمٝمدت رؾمقل اهلل 

 وىمد ٟمٌف قمغم هذا احل٤مومظ اسمـ طمجر قمٜمد ذطمف ٕصمر أٟمس اًمذي ىم٤مًمف قمٜمدُم٤م ىمدم اًمِم٤مم

 

                                   

(. 2/13)ذيمره اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 2/106)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد  ( )

(. 1/113)وااص٤مسم٦م  (9/94)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : اٟمٔمر ( )

(. 9/94)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : اٟمٔمر ( )

(. 724:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )
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إـمالق أٟمس حمٛمقل قمغم ُم٤م ؿم٤مهده ُمـ أُمراء اًمِم٤مم واًمٌٍمة ظم٤مص٦م، وإٓ ومًٞم٠ميت »: طمٞم٨م ىم٤مل

.  صمؿ ؾم٤مق إصمر()ش...ُم٤م أٟمٙمرت ؿمٞمئ٤ًم : ذم هذا اًمٙمت٤مب أٟمف ىمدم اعمديٜم٦م، وم٘م٤مل

 وم٘مد ىم٤مل ذًمؽ عمروان ()شهمػمشمؿ واهلل» واًمذي ىم٤مل ومٞمف ويمذًمؽ أصمر أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

قمٜمدُم٤م ىمّدم ُمروان اخلٓم٦ٌم قمغم صالة اًمٕمٞمد وم٠مي قمٞم٥م - وهق ممـ مل شمث٧ٌم ًمف صح٦ٌم–سمـ احلٙمؿ 

ذم هذا، سمؾ هق ُمـ أووح إدًم٦م قمغم ىمٞم٤مم اًمّمح٤مسم٦م سم٠مُمر اًمًٜم٦م وإٟمٙم٤مرهؿ قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م وهبذا 

يتْمح أن ُم٤م ذيمره اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم هذه أصم٤مر ٓ يٛم٧م سمّمٚم٦م إمم ُم٤م ومٝمٛمف اعمخ٤مًمٗمقن 

. ُمـ أهنؿ وىمٕمقا ذم اًمردة سمٕمد ُمقت رؾمقل اهلل 

فتتبًـ شْـ مـ ؿبُِؿ صزًا بنز وذراظًا بذراع، ) :ؿقل افرشقل - 4

يا رشقل اهلل، افٔٓقد : حتك فق شُِقا جحر ضب فسُِتّقه، ؿِْا

 (وافْهارى، ؿال ؾّـ

 () هبذا احلدي٨م قمغم ارشمداد اًمّمح٤مسم٦م ويمٗمرهؿ سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مؾمتدل ت

إن يمؾ ُم٤م وىمع ذم »: ُمٕمٚمٚملم ذًمؽ سمٙمٗمر إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م وارشمداده٤م سمٕمد أٟمٌٞم٤مئٝم٤م، ي٘مقل احلر اًمٕم٤مُمكم

 ()شإُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ي٘مع ذم هذه إُم٦م ُمثٚمف، وُم٤م هق أقمٔمؿ ُمٜمف وأومْمؾ، أو أزيد

 ذم هذا احلدي٨م قمغم أن ي١ميمد اًمٜمٌل »:  سمٕمد إيراده ًمٚمحدي٨ماتوي٘مقل ُمروان ظمٚمٞمػ

                                   

(. 2/14)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 956:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

، وآىمتّم٤مد (233)، وااي٘م٤مظ ُمـ اهلجٕم٦م ًمٚمحر اًمٕم٤مُمكم (323)ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ًمٚمّمدوق : اٟمٔمر ( )

واًمدرضم٤مت  (316)، وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي (2/738)، وقمٚمؿ اًمٞم٘ملم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين (338)ًمٚمٓمقد 

(. 34)ازي يراًمرومٞمٕم٦م ًمٚمش

(. 233)ااي٘م٤مظ ُمـ اهلجٕم٦م ًمٚمحر اًمٕم٤مُمكم  ( )
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ؾمٞمتٌٕمقن ؾمٜمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى - وهؿ اعمقضمف ًمف اخلٓم٤مب ىمٌؾ همػمهؿ–يمثػمًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

وإطمداث أهؾ اًمٙمت٤مب سمٕمد أٟمٌٞم٤مئٝمؿ يٕمرومف اًم٘م٤ميص واًمداين وم٤مًمّمح٤مسم٦م مم٤م ٟمًتٜمتجف ُمـ ىمقل اًمٜمٌل 

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل– ؾمٞمحدصمقن أُمقرًا يمٌٜمل إهائٞمؾ وإن مل  دصمقا ُمثٚمٝمؿ ًمٙم٤من يمالم اًمٜمٌل يمذسم٤ًم -

( ش)ومٝمؿ إذن، ُمثؾ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، ىمد أطمدصمقا أؿمٞم٤مء اؾمتح٘مقا هب٤م دظمقل اًمٜم٤مر

: ردـــال

 وم٘مد أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سمًٜمدهيام قمـ أيب ًم٘مد صح هذا احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل 

فتتبًـ شْـ مـ ـان ؿبُِؿ صزًا صزًا، وذراظًا ذراظًا حتك »:  ىم٤ملؾمٕمٞمد اخلدري قمـ اًمٜمٌل 

 وهذا ()شفق دخِقا جحر ضب تبًتّقهؿ، ؿِْا يا رشقل اهلل افٔٓقد وافْهارى ؟ ؿال ؾّـ

 ُٕمتف سم٠مهن٤م ؾمتتٌع اعمحدصم٤مت  ومٝمق إقمالم ُمٜمف احلدي٨م ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمف قمغم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 وهذا حتذير ُمٜمف ُٕمتف طمتك ٓ يتٌٕمقا ()ُمـ إُمقر واًمٌدع وإهقاء، يمام وىمع ًمألُمؿ ىمٌٚمٝمؿ

إن خرـؿ ؿرين ثؿ افذيـ يِقهنؿ ثؿ »:  ىمد أظمؼم أن ظمػم اًم٘مرون ىمرٟمف وم٘م٤ملإهقاء واًمٜمٌل 

افذيـ يِقهنؿ ثؿ افذيـ يِقهنؿ ثؿ يُقن بًدهؿ ؿقم ينٓدون وال يستنٓدون وخيقٕقن وال 

 ومدل هذا احلدي٨م قمغم أن ظمػم اًم٘مرون ()شيٗمتْقن ويْذرون وال يقؾقن وييٓر ؾٔٓؿ افسّـ

 وهؿ أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ، واًمذيـ يم٤مٟمقا أؿمد اًمٜم٤مس متًٙم٤ًم سمًٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ ىمرن رؾمقل اهلل 

  واًمٌٕمد قمـ اًمٌدع واعمحدصم٤مت صمؿ اًم٘مرن اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ًم٘مرهب٤م ُمـ قمٝمد اًمٜمٌقة وًم٘مد أظمؼم اًمٜمٌل 

 يمام ()شٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م إٓ قمغم ذار اخلٚمؼ»: سم٠من آظمر اًمزُم٤من ذ، وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

                                   

( 1/207 )اتوريم٧ٌم اًمًٗمٞمٜم٦م عمروان ظمٚمٞمػ ( )

(. 2669:)، وُمًٚمؿ ح(7320: )رواه اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 13/301)ىم٤مًمف اسمـ سمٓم٤مل يمام ذم ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  ( )

(. 2535: )أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )

(. 1942:)أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )
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إن »:  أن اًمٜم٤مس ذم زُمـ ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ وشمٗمٌم اجلٝمؾ ؾمٞمتخذون رؤوؾم٤ًم ضمٝم٤مًٓ، وم٘م٤ملأظمؼم اًمٜمٌل 

اهلل ال يْزع افًِؿ بًد أن أظىاـّقه إتزاظًا، وفُـ يْتزظف مْٓؿ مع ؿبض افًِامء بًِّٓؿ، 

 ()شؾٔبَك ٕاس جٓال يستٍتقن ؾٍٔتقن برأهيؿ ؾٔوِقن ويوِقن

وم٢مذا فمٝمرت اًمٌدع واشمٌٕمٝم٤م اًمٜم٤مس شم٤مريملم اًمًٜمـ وراء فمٝمقرهؿ إُم٤م إقمراو٤ًم قمٜمٝم٤م، أو 

ضمٝماًل قمٜمٝم٤م، يم٤مٟمقا سمٗمٕمٚمٝمؿ هذا ُمتٌٕملم ًمًٜمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، وم٤مًمٞمٝمقد قمٚمٛمقا، وًمٙمٜمٝمؿ مل 

يٕمٛمٚمقا، واًمٜمّم٤مرى قمٛمٚمقا سمال قمٚمؿ، وم٤مًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ  أسمٕمد إُم٦م قمـ اشم٤ٌمع ؾمٜمـ 

أوًمئؽ، ومل يٙمـ سملم اًمّمح٤مسم٦م ُمٌتدع، وٓ ص٤مطم٥م رأي، وٓ ىمدري، وٓ طمروري،  وٓ 

 ويمٚمام اسمتٕمد اًمٜم٤مس قمـ آصم٤مر ()ُمٕمتززم، وٓ ُمرضمئ، يمام ٟم٘مؾ ذًمؽ اًمراومْم٦م قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

 إمم أن يٙمثر ()شال يٖيت ظُِٔؿ زمان إال وافذي بًده أذ مْف»اًمٜمٌقة ىمؾ اًمٕمٚمؿ وشمٗمِمك اجلٝمؾ، 

اخل٨ٌم ويٙمثر ذار اخلٚمؼ ومٞمٙمقن زُم٤مهنؿ أؿمد إزُمٜم٦م اشم٤ٌمقم٤ًم ًمٚمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وإمم ذًمؽ 

ال تَقم افساظة حتك تٖخذ أمتل بٖخذ افَرون ؿبِٓا صزًا بنز »:  سم٘مقًمفاًمزُم٤من أؿم٤مر اًمرؾمقل 

ال يزال »:  أٟمف ىم٤ملًمٞمس هذا إظم٤ٌمر قمـ مجٞمع إُم٦م، سمؾ ىمد شمقاشمر قمٜمف :  وًمٙمـ()شوذراظًا بذراع

مـ أمتل أمة ؿائّة بٖمر اهلل ال يرضهؿ مـ ـذهبؿ وال مـ خذهلؿ حتك يٖيت أمر اهلل وهؿ ظذ 

ومٕمٚمؿ سمخؼمه اًمّمدق أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن ذم أُمتف ىمقم ُمًتٛمًٙملم »:  ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م()شذفؽ

هبديف اًمذي هق ديـ ااؾمالم حمْم٤ًم وىمقم ُمٜمحروملم إمم ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م ديـ اًمٞمٝمقد أو إمم ؿمٕم٦ٌم 

                                   

(. 7307: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 2/639)اخلّم٤مل ًمٚمّمدوق : اٟمٔمر ( )

(. 7068: )يمام ذم طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 7319: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 7460: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )
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وإن اًمٜم٤مفمر ذم أطمقال اًمراومْم٦م وُم٤م وصٚمقا إًمٞمف ُمـ همٚمق ذم آل .  ()شُمـ ؿمٕم٥م ديـ اًمٜمّم٤مرى

اًمٌٞم٧م ًمٞمجد أهنؿ هؿ اعم٘مّمقدون هبذا احلدي٨م طمٞم٨م أهنؿ ؿم٤مهبقا اًمٜمّم٤مرى ذم همٚمقهؿ ذم اعمًٞمح 

اسمـ ُمريؿ 

ن افهحابة يف صِح احلديبٔة مما حهؾ -5

 قمغم يمٗمر اًمّمح٤مسم٦م  ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يدلُم٤م طمّمؾ ذم صٚمح احلديٌٞم٦ميزقمؿ اًمراومْم٦م أن 

 ومل يٜمٗمذوا أُمره سمؾ سح سمٕمْمٝمؿ وردهتؿ وم٘مد ادقمقا أن اًمّمح٤مسم٦م قم٤مروقا رؾمقل اهلل 

: سم٤مًمِمؽ ذم إيامٟمف وم٘مد روى اًم٘مٛمل سمًٜمده قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ذم ىمّم٦م صٚمح احلديٌٞم٦م أٟمف ىم٤مل

ي٤م :  إمم اًمّمٚمح، أٟمٙمر قم٤مُم٦م أصح٤مسمف وأؿمد ُم٤م يم٤من إٟمٙم٤مرًا قمٛمر، وم٘م٤ملومٚمام أضم٤مهبؿ رؾمقل اهلل »

: ومٜمٕمٓمل اًمدٟمٞم٦م ذم ديٜمٜم٤م ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: رؾمقل اهلل أًمًٜم٤م قمغم احلؼ وقمدوٟم٤م قمغم اًم٤ٌمـمؾ ؟ وم٘م٤مل

 ()شًمق أن ُمٕمل أرسمٕملم رضماًل خل٤مًمٗمتف- أي قمٛمر–إن اهلل وقمدين وًمـ خيٚمٗمٜمل ىم٤مل 

وىمد زقمٛمقا أن قمٛمر ؿمؽ ذم ذًمؽ اًمٞمقم وأٟمف سح سمذًمؽ واؾمتدًمقا سمام ٟم٘مؾ قمـ قمٛمر أٟمف 

وٓ ري٥م أن » : ويٕمٚمؼ اًم٘مٛمل قمغم هذه اعم٘مقًم٦م سم٘مقًمف()ُم٤م ؿمٙمٙم٧م ُمٜمذ أؾمٚمٛم٧م إٓ يقُمئذ: ىم٤مل

 وي٘مقل اسمـ ()شهذه اًم٘مّم٦م داًم٦م قمغم أن قمٛمر يم٤من ؿم٤ميم٤ًم ذم ديٜمف، وٓ ؿمؽ أن اًمِمؽ ذم اًمديـ يمٗمر

واًمِمؽ ذم ديـ اهلل، وُم٤م يم٤من وُمـ ـمريػ ذًمؽ ؿمٝم٤مدشمف قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمردة قمـ ااؾمالم، »: ـم٤موس

ُمٕمف وُمع أشم٤ٌمقمف ُمـ احلج٦م قمغم إؾمالُمف إٓ إفمٝم٤مر اًمِمٝم٤مدة وم٢مذا اقمؽمف أن ذًمؽ اًمٔم٤مهر ىمد ص٤مر ؿمٙم٤ًم 

.  ()شوىمدطم٤ًم ذم ااؾمالم، وم٠مي ـمريؼ يٌ٘مك ًمت٠موهلؿ ذم اًمٔم٤مهر إمم زوال ذًمؽ اًمِمؽ

                                   

(. 6)اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ص  ( )

(. 2/311)شمٗمًػم اًم٘مٛمل  ( )

(. 284)وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  (551)يمت٤مب إرسمٕملم ًمٚم٘مٛمل  ( )

(. 553)إرسمٕملم ًمٚم٘مٛمل  ( )

(. 440)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )
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 ومٝمذا اًمتٞمج٤مين يقرد وىمد قم٤مسمقا قمغم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل شمرددهؿ ذم شمٜمٗمٞمذ أُمر رؾمقل اهلل 

هذه جمٛمؾ ىمّم٦م اًمّمٚمح ذم احلديٌٞم٦م وهل ُمـ إطمداث اعمتٗمؼ »: ىمّم٦م صٚمح احلديٌٞم٦م صمؿ ي٘مقل

قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م وىمد ذيمره٤م اعم١مرظمقن وأصح٤مب اًمًػم يم٤مًمٓمؼمي واسمـ إصمػم واسمـ 

ؾمٕمد وهمػمهؿ يم٤مًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأٟم٤م زم هٜم٤م وىمٗم٦م ومال يٛمٙمـ زم أن أىمرأ ُمثؾ هذا وٓ أشم٠مصمر وٓ 

أقمج٥م ُمـ شمٍمف ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م دم٤مه ٟمٌٞمٝمؿ، وهؾ ي٘مٌؾ قم٤مىمؾ ىمقل اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اًمّمح٤مسم٦م 

 ويٜمٗمذوهن٤م، ومٝمذه احل٤مدصم٦م شمٙمذهبؿ وشم٘مٓمع ريض اهلل قمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا يٛمتثٚمقن أواُمر رؾمقل اهلل 

 ()شقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م يروُمقن

: الرد

ىمّم٦م احلديٌٞم٦م صم٤مسمت٦م صحٞمح٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٓمٕمـ قمغم صح٤مسم٦م 

 سمؾ هل ُمٜم٘م٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ُمٜم٤مىمٌٝمؿ وُمـ اًمٕمج٥م أن شمّمٌح هذه اعمٜم٘م٦ٌم ذم ٟمٔمر رؾمقل اهلل 

اًمٌٕمض ُمٜم٘مّم٦م عمـ اُمتدطمٝمؿ اهلل ذم يمت٤مسمف وأظمؼم سمرو٤مه قمٜمٝمؿ، وىمّم٦م احلديٌٞم٦م ظمرضم٧م ذم أيمثر 

 يّمدق يمؾ واطمد () وُمروان()يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمّمحٞمحلم وهمػمأل٤م، ومٕمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م

 زُمـ احلديٌٞم٦م طمتك إذا يم٤مٟمقا سمٌٕمض اًمٓمريؼ ىم٤مل ظمرج رؾمقل اهلل : ُمٜمٝمام طمدي٨م ص٤مطمٌف ىم٤مٓ

ومقاهلل ُم٤م ش إن ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد سم٤مًمٖمٛمٞمؿ، ذم ظمٞمؾ ًم٘مريش ـمٚمٞمٕم٦م ومخذوا ذات اًمٞمٛملم»: اًمٜمٌل 

 طمتك إذا ؿمٕمر هبؿ ظم٤مًمد طمتك إذا هؿ سم٘مؽمة اجلٞمش، وم٤مٟمٓمٚمؼ يريمض ٟمذيرًا ًم٘مريش وؾم٤مر اًمٜمٌل 

                                   

(. 82)صمؿ اهتدي٧م ًمٚمتٞمج٤مين  ( )

آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ64شمقذم ؾمٜم٦م ، ًمف وٕسمٞمف صح٦ٌم، اعمًقر سمـ خمرُم٦م سمـ ٟمقومؾ اًمزهري أسمققمٌداًمرمحـ ( )

. (6/93)ااص٤مسم٦م ، (3/1399)

 ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ُمـ طُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م أسمققمٌداعمٚمؽ وًمد قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل  ( )

آؾمتٞمٕم٤مب . هـ64وُم٤مت ؾمٜم٦م ، وٓه ُمٕم٤موي٦م اعمديٜم٦م ومجع إمم اعمديٜم٦م ُمٙم٦م واًمٓم٤مئػ صمؿ قمزًمف، اهلجرة

(1/433) .
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طمؾ طمؾ، وم٠محل٧ّم، وم٘م٤مًمقا : يم٤من سم٤مًمثٜمٞم٦م اًمتل هيٌط قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م، سمريم٧م سمف راطمٚمتف، وم٘م٤مل اًمٜم٤مس

ما خألت افَهقاء وما ذاك هلا بخِؼ، وفُـ حبسٓا حابس : »ظمألت اًم٘مّمقاء، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

وافذي ٍٕز بٔده ال يسٖفقين خىة يًيّقن ؾٔٓا حرمات اهلل إال أظىٔتٓؿ » :ثؿ ؿال« افٍٔؾ

ومٕمدل قمٜمٝمؿ طمتك ٟمزل سم٠مىمَم احلديٌٞم٦م قمغم صمٛمد ىمٚمٞمؾ اعم٤مء : صمؿ زضمره٤م ومقصم٧ٌم، ىم٤ملش إياها

 اًمٕمٓمش وم٤مٟمتزع يتؼموف اًمٜم٤مس شمؼمو٤ًم ومٚمؿ يٚمٌثف اًمٜم٤مس طمتك ٟمزطمقه وؿمٙمل إمم رؾمقل اهلل 

ؾمٝماًم ُمـ يمٜم٤مٟمتف صمؿ أُمرهؿ أن جيٕمٚمقه ومٞمف، ومقاهلل ُم٤م زال جيٞمش هلؿ سم٤مًمري طمتك صدروا قمٜمف ومٌٞمٜمام 

هؿ يمذًمؽ إذ ضم٤مء سمديؾ سمـ ورىم٤مء اخلزاقمل ذم ٟمٗمر ُمـ ىمقُمف ُمـ ظمزاقم٦م، ويم٤مٟمقا قمٞم٦ٌم ٟمّمح 

إين شمريم٧م يمٕم٥م سمـ ًم١مي وقم٤مُمر سمـ ًم١مي ٟمزًمقا أقمداد ُمٞم٤مه :  ُمـ أهؾ هت٤مُم٦م، وم٘م٤ملرؾمقل اهلل 

إٕا مل : »احلديٌٞم٦م، وُمٕمٝمؿ اًمٕمقذ اعمٓم٤مومٞمؾ، وهؿ ُم٘م٤مشمٚمقك وص٤مدوك قمـ اًمٌٞم٧م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ٕجئ فَتال أحد، وفُْا جئْا مًتّريـ، وإن ؿرينًا ؿد هنُتٓؿ احلرب، وأرضت هبؿ ؾ٘ن صاءوا 

ؾ٘ن صاءوا أن يدخِقا ؾٔام دخؾ ؾٔف افْاس : ماددهتؿ مدة، وخيِقا بْٔل وبغ افْاس، ؾ٘ن أطٓر

ؾًِقا، وإال ؾَد مجُّقا، وإن هؿ أبقا، ؾقافذي ٍٕز بٔده ألؿاتِْٓؿ ظذ أمري هذا حتك تٍْرد 

: وم٤مٟمٓمٚمؼ طمتك أشمك ىمريِم٤ًم، ىم٤مل: ؾم٠مسمٚمٖمٝمؿ ُم٤م شم٘مقل، ىم٤مل: وم٘م٤مل سمديؾش شافٍتل، وفٍْٔذن اهلل أمره

إٟم٤م ىمد ضمئٜم٤ميمؿ ُمـ هذا اًمرضمؾ، وؾمٛمٕمٜم٤مه ي٘مقل ىمقًٓ، وم٢من ؿمئتؿ أن ٟمٕمروف قمٚمٞمٙمؿ ومٕمٚمٜم٤م، وم٘م٤مل 

ه٤مت ُم٤م ؾمٛمٕمتف ي٘مقل، : ٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م أن ختؼمٟم٤م قمٜمف سمٌمء، وىم٤مل ذوو اًمرأي ُمٜمٝمؿ: ؾمٗمٝم٤مؤهؿ

أي ىمقم :  وم٘م٤مم قمروة سمـ ُمًٕمقد وم٘م٤ملؾمٛمٕمتف ي٘مقل يمذا ويمذا، ومحدصمٝمؿ سمام ىم٤مل اًمٜمٌل : ىم٤مل

: ٓ ىم٤مل: ومٝمؾ شمتٝمٛمقين؟ ىم٤مًمقا: سمغم، ىم٤مل: أوًم٧ًُم سم٤مًمقًمد؟ ىم٤مًمقا: سمغم ىم٤مل: أًمًتؿ سم٤مًمقاًمد؟ ىم٤مًمقا

أًمًتؿ شمٕمٚمٛمقن أين اؾمتٜمٗمرت أهؾ قمٙم٤مظ، ومٚمام سمّٚمُحقا قمكم ضمئتٙمؿ سم٠مهكم ووًمدي وُمـ أـم٤مقمٜمل؟ 

ائتف وم٠مشم٤مه، : وم٢من هذا ىمد قمرض ًمٙمؿ ظمٓم٦م رؿمد، اىمٌٚمقه٤م ودقمقين آشمٞمف، ىم٤مًمقا: سمغم، ىم٤مل: ىم٤مًمقا

أي حمٛمد :  ٟمحقًا ُمـ ىمقًمف ًمٌديؾ، وم٘م٤مل قمروة قمٜمد ذًمؽ وم٘م٤مل اًمٜمٌل ومجٕمؾ يٙمٚمؿ اًمٜمٌل 

أرأي٧م إن اؾمت٠مصٚم٧م أُمر ىمقُمؽ، هؾ ؾمٛمٕم٧م سم٠مطمد ُمـ اًمٕمرب اضمت٤مح أهٚمف ىمٌٚمؽ، وإن شمٙمـ 

إظمرى وم٢مين واهلل ٕرى وضمقه٤ًم، وإين ٕرى أوؿم٤مسم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مس ظمٚمٞم٘م٤ًم أن يٗمروا ويدقمقك، وم٘م٤مل 

أُم٤م : أسمق سمٙمر ىم٤مل: اُمّمص سمٌٔمر اًمالت، أٟمحـ ٟمٗمر قمٜمف وٟمدقمف؟ وم٘م٤مل ُمـ ذا؟ ىم٤مًمقا: ًمف أسمق سمٙمر
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 وضمٕمؾ يٙمٚمؿ اًمٜمٌل : واًمذي ٟمٗمز سمٞمده، ًمقٓ يد يم٤مٟم٧م ًمؽ قمٜمدي مل أضمزك هب٤م ٕضمٌتؽ ىم٤مل

، وُمٕمف اًمًٞمػ وقمٚمٞمف اعمٖمٗمر، س اًمٜمٌل أومٙمٚمام شمٙمٚمؿ أظمذ سمٚمحٞمتف، واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ىم٤مئؿ قمغم ر

أظمر يدك قمـ حلٞم٦م :  ضب يده سمٜمٕمؾ اًمًٞمػ، وىم٤مل ًمفومٙمٚمام أهقى قمروة سمٞمده إمم حلٞم٦م اًمٜمٌل 

أي همدر، أًم٧ًم : اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم، وم٘م٤مل: ُمـ هذا؟ ىم٤مًمقا:  ومرومع قمروة رأؾمف، وم٘م٤ملرؾمقل اهلل 

أؾمٕمك ذم همدرشمؽ ويم٤من اعمٖمػمة صح٥م ىمقُم٤ًم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وم٘متٚمٝمؿ، وأظمذ أُمقاهلؿ، صمؿ ضم٤مء 

صمؿ إن قمروة ضمٕمؾ ش أُم٤م اؾمالم وم٠مىمٌؾ وأُم٤م اعم٤مل ومٚم٧ًم ُمٜمف ذم رء»: وم٠مؾمٚمؿ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 ٟمخ٤مُم٦م إٓ وىمٕم٧م ذم يمػ ومقاهلل ُم٤م شمٜمخؿ رؾمقل اهلل:  سمٕمٞمٜمٞمف، ىم٤مليرُمؼ أصح٤مب اًمٜمٌل 

رضمؾ ُمٜمٝمؿ، ومدًمؽ هب٤م وضمٝمف وضمٚمده، وإذا أُمرهؿ اسمتدروا أُمره، وإذا شمقو٠م يم٤مدوا ي٘متتٚمقن قمغم 

ووقئف، وإذا شمٙمٚمؿ ظمٗمْمقا أصقاهتؿ قمٜمده، وُم٤م  دون إًمٞمف اًمٜمٔمر شمٕمٔمٞماًم ًمف ومرضمع قمروة إمم 

أي ىمقم واهلل ًم٘مد وومدت قمغم اعمٚمقك، ووومدت قمغم ىمٞمٍم ويمنى واًمٜمج٤مر، : أصح٤مسمف وم٘م٤مل

 حمٛمدًا، واهلل إن شمٜمخؿ واهلل إن رأي٧م ُمٚمٙم٤ًم ىمط يٕمٔمٛمف أصح٤مسمف ُم٤م يٕمٔمؿ أصح٤مب حمٛمد 

ٟمخ٤مُم٦م إٓ وىمٕم٧م ذم يمػ رضمؾ ُمٜمٝمؿ ومدًمؽ هب٤م وضمٝمف وضمٚمده، وإذا أُمرهؿ اسمتدروا أُمره، وإذا 

شمقو٠م يم٤مدوا ي٘متتٚمقن قمغم ووقئف، وإذا شمٙمٚمؿ ظمٗمْمقا أصقاهتؿ قمٜمده، وُم٤م  دون إًمٞمف اًمٜمٔمر 

دقمقين آشمٞمف : شمٕمٔمٞماًم ًمف، وإٟمف ىمد قمرض قمٚمٞمٙمؿ ظمٓم٦م رؿمد وم٤مىمٌٚمقه٤م وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م

هذا ومالن وهق ُمـ ىمقم »:  وأصح٤مسمف ىم٤مل رؾمقل اهلل ائتف، ومٚمام أذف قمغم اًمٜمٌل : وم٘م٤مًمقا

ؾمٌح٤من اهلل : ومٌٕمث٧م ًمف، واؾمت٘مٌٚمف اًمٜم٤مس يٚمٌقن، ومٚمام رأى ذًمؽ ىم٤ملش يٕمٔمٛمقن اًمٌدن وم٤مسمٕمثقه٤م ًمف

رأي٧م اًمٌدن ىمد ىمٚمدت : ُم٤م يٜمٌٖمل هل١مٓء أن يّمدوا قمـ اًمٌٞم٧م ومٚمام رضمع إمم أصح٤مسمف ىم٤مل

: وأؿمٕمرت، ومام أرى أن يّمدوا قمـ اًمٌٞم٧م وم٘م٤مم رضمؾ ُمٜمٝمؿ ي٘م٤مل ًمف ُمٙمرز سمـ طمٗمص، وم٘م٤مل

ومجٕمؾ ش هذا ُمٙمرز وهق رضمؾ وم٤مضمر»: ائتف، ومٚمام أذف قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل : دقمقين آشمٞمف وم٘م٤مًمقا
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وم٠مظمؼمين أيقب قمـ :  ىم٤مل ُمٕمٛمر() ومٌٞمٜمام هق يٙمٚمٛمف إذ ضم٤مء ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرويٙمٚمؿ اًمٜمٌل 

: ()ىم٤مل ُمٕمٛمرش ًم٘مد ؾمٝمؾ ًمٙمؿ ُمـ أُمريمؿ»: أٟمف عم٤م ضم٤مء ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو ىم٤مل اًمٜمٌل : ()قمٙمرُم٦م

ه٤مت ايمت٥م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ يمت٤مسم٤ًم ومدقم٤م اًمٜمٌل : ومج٤مء ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو وم٘م٤مل: ذم طمديثف: ىم٤مل اًمزهري

 اًمٙم٤مشم٥م وم٘م٤مل اًمٜمٌل  :«أُم٤م اًمرمحـ ومقاهلل ُم٤م أدري : ىم٤مل ؾمٝمٞمؾش سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

واهلل ٓ ٟمٙمتٌٝم٤م إٓ سمًؿ اهلل : ُم٤مهق، وًمٙمـ ايمت٥م سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ يمام يمٜم٧م شمٙمت٥م، وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن

هذا ُم٤م ىم٤مى قمٚمٞمف حمٛمد »: صمؿ ىم٤ملش ايمت٥م سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ»: اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

واهلل ًمق يمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أٟمؽ رؾمقل اهلل ُم٤م صددٟم٤مك قمـ اًمٌٞم٧م وٓ ىم٤مشمٚمٜم٤مك، : وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾش رؾمقل اهلل

واهلل إين ًمرؾمقل اهلل وإن يمذسمتٛمقين، ايمت٥م »: وًمٙمـ ايمت٥م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ٓ ي٠ًمًمقين ظمٓم٦م يٕمٔمٛمقن ومٞمٝم٤م طمرُم٤مت اهلل إٓ »: وذًمؽ ًم٘مقًمف: ىم٤مل اًمزهريش حمٛمد سمـ قمٌد اهلل

واهلل : وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾش قمغم أن ختٚمقا سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٌٞم٧م ومٜمٓمقف سمف»: وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل ش أقمٓمٞمتٝمؿ إي٤مه٤م

وقمغم أٟمف : ٓ شمتحدث اًمٕمرب أٟم٤م أظمذٟم٤م وٖمٓم٦م، وًمٙمـ ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ، ومٙمت٥م وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ

ؾمٌح٤من اهلل، يمٞمػ يرد إمم : ٓ ي٠مشمٞمؽ ُمٜم٤م رضمؾ وإن يم٤من قمغم ديٜمؽ إٓ رددشمف إًمٞمٜم٤م ىم٤مل اعمًٚمٛمقن

                                   

، ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد ؿمٛمس اًم٘مرر اًمٕم٤مُمري أسمقيزيد أطمد أذاف ىمريش وؾم٤مداهتؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ( )

: اٟمٔمر. وىمٞمؾ ذم ـم٤مقمقن قمٛمقاس، ُم٤مت سم٤مًمػمُمقك، ويم٤من يمثػم اًمّمالة واًمّمقم واًمّمدىم٦م ذم ااؾمالم

. (2/556)وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ، (2/669)آؾمتٞمٕم٤مب 

: اٟمٔمر. هـ104ُم٤مت ؾمٜم٦م ، قم٤ممل سم٤مًمتٗمًػم، صم٧ٌم، صم٘م٦م، أصٚمف سمرسمري، قمٙمرُم٦م أسمققمٌد اهلل ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس ( )

. (7/228)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ، (4707)اًمت٘مري٥م 

صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ إٓ أن ذم روايتف قمـ ، ٟمزيؾ اًمٞمٛمـ، أسمققمروة اًمٌٍمي، ُمٕمٛمر سمـ راؿمد إزدي ُمقٓهؿ ( )

اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر. هـ154شمقذم ؾمٜم٦م ، صم٤مسم٧م وإقمٛمش وهِم٤مم سمـ قمروة ؿمٞمًئ٤م ويمذا ومٞمام طمدث سمف سم٤مًمٌٍمة

. (10/219)وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ، (6857)
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 يرؾمػ ذم ()اعمنميملم وىمد ضم٤مء ُمًٚمام، ومٌٞمٜمام هؿ يمذًمؽ إذ دظمؾ أسمق ضمٜمدل سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو

هذا ي٤م حمٛمد : ىمٞمقده، وىمد ظمرج ُمـ أؾمٗمؾ ُمٙم٦م طمتك رُمك سمٜمٗمًف سملم أفمٝمر اعمًٚمٛملم وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ

ومقاهلل إذا مل : ىم٤ملش إٟم٤م مل ٟم٘مض اًمٙمت٤مب سمٕمد»: أول ُم٤م أىم٤موٞمؽ قمٚمٞمف أن شمرده إزم، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ش سمغم وم٤مومٕمؾ»: ُم٤م أٟم٤م سمٛمجٞمزه ًمؽ، ىم٤مل: ىم٤ملش وم٠مضمزه زم»: أص٤محلؽ قمغم رء أسمدًا، ىم٤مل اًمٜمٌل 

أي ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، أرد إمم : سمؾ ىمد أضمزٟم٤مه ًمؽ ىم٤مل أسمق ضمٜمدل: ُم٤م أٟم٤م سمٗم٤مقمؾ، ىم٤مل ُمٙمرز: ىم٤مل

اعمنميملم وىمد ضمئ٧م ُمًٚماًم، أٓ شمرون ُم٤م ىمد ًم٘مٞم٧م؟ ويم٤من ىمد قمذب قمذاسم٤ًم ؿمديدًا ذم اهلل ىم٤مل 

أًمًٜم٤م : ىمٚم٧مش سمغم»: أًم٧ًم ٟمٌل اهلل طم٘م٤م؟ ىم٤مل:  وم٘مٚم٧موم٠مشمٞم٧م ٟمٌل اهلل : وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

إين »: ومٚمؿ ٟمٕمٓمل اًمدٟمٞم٦م ذم ديٜمٜم٤م إذا؟ ىم٤مل: ىمٚم٧مش سمغم»: قمغم احلؼ وقمدوٟم٤م قمغم اًم٤ٌمـمؾ؟ ىم٤مل

أوًمٞمس يمٜم٧م حتدصمٜم٤م أٟم٤م ؾمٜم٠ميت اًمٌٞم٧م ومٜمٓمقف : ىمٚم٧مش رؾمقل اهلل وًم٧ًم أقمّمٞمف، وهق ٟم٤مسي

وم٠مشمٞم٧م : ىم٤ملش وم٢مٟمؽ آشمٞمف وُمٓمقف سمف»: ٓ ىم٤مل: ىمٚم٧م: ىم٤ملش سمغم وم٠مظمؼمشمؽ أٟم٤م ٟم٠مشمٞمف اًمٕم٤مم»: سمف؟ ىم٤مل

أًمًٜم٤م قمغم احلؼ وقمدوٟم٤م قمغم : سمغم ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م سمٙمر، أًمٞمس هذا ٟمٌل اهلل طم٘م٤ًم، ىم٤مل: أسم٤م سمٙمر وم٘مٚم٧م

 ومٚمؿ ٟمٕمٓمل اًمدٟمٞم٦م ذم ديٜمٜم٤م إذا؟ ىم٤مل أهي٤م اًمرضمؾ، إٟمف ًمرؾمقل اهلل : سمغم ىمٚم٧م: اًم٤ٌمـمؾ؟ ىم٤مل

أًمٞمس يم٤من  دصمٜم٤م أٟم٤م : وًمٞمس يٕميص رسمف وهق ٟم٤مسه وم٤مؾمتٛمًؽ سمٖمرزه ومقاهلل إٟمف قمغم احلؼ ىمٚم٧م

وم٢مٟمؽ آشمٞمف وُمٓمقف : ٓ ىم٤مل: سمغم أوم٠مظمؼمك أٟمؽ شم٠مشمٞمف اًمٕم٤مم؟ ىمٚم٧م: ؾمٜم٠ميت اًمٌٞم٧م وٟمٓمقف سمف؟ ىم٤مل

ومٚمام ومرغ ُمـ ىمْمٞم٦م اًمٙمت٤مب ىم٤مل رؾمقل : ومٕمٛمٚم٧م ًمذًمؽ أقمامًٓ ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر: سمف، ىم٤مل اًمزهري

ومقاهلل ُم٤م ىم٤مم ُمٜمٝمؿ رضمؾ طمتك ىم٤مل ذًمؽ : ىم٤ملش ىمقُمقا وم٤مٟمحروا صمؿ اطمٚم٘مقا»:  ٕصح٤مسمفاهلل 

صمالث ُمرات ومٚمام مل ي٘مؿ ُمٜمٝمؿ أطمد دظمؾ قمغم أم ؾمٚمٛم٦م ومذيمر هل٤م ُم٤م ًم٘مل ُمـ اًمٜم٤مس وم٘م٤مًم٧م أم 

ي٤م ٟمٌل اهلل أحت٥م ذًمؽ، اظمرج صمؿ ٓ شمٙمٚمؿ أطمدًا ُمٜمٝمؿ يمٚمٛم٦م، طمتك شمٜمحر سمدٟمؽ، وشمدقمق : ؾمٚمٛم٦م

                                   

مل يزل أسمقضمٜمدل وأسمقه جم٤مهديـ : ىم٤مل ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، أسمقضمٜمدل سمـ ؾمٝمؾ سمـ قمٛمرو اًم٘مرر اًمٕم٤مُمري ( )

. (7/65)وااص٤مسم٦م ، (4/162)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. سم٤مًمِم٤مم طمتك ُم٤مشم٤م ـ ذم ظمالوم٦م قمٛمر
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طم٤مًم٘مؽ ومٞمحٚم٘مؽ ومخرج ومٚمؿ يٙمٚمؿ أطمدًا ُمٜمٝمؿ طمتك ومٕمؾ ذًمؽ، ٟمحر سمدٟمف ودقم٤م طم٤مًم٘مف ومحٚم٘مف، 

ومٚمام رأوا ذًمؽ ىم٤مُمقا ومٜمحروا وضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ  ٚمؼ سمٕمْم٤ًم، طمتك يم٤مد سمٕمْمٝمؿ ي٘متؾ سمٕمْم٤ًم همام صمؿ 

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ژ  :ضم٤مءه ٟمًقة ُم١مُمٜم٤مت، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم

 ومٓمٚمؼ قمٛمر يقُمئذ اُمرأشملم يم٤مٟمت٤م ًمف ذم اًمنمك ومتزوج ژۈئ  ېئ     ژ  طمتك سمٚمغ ژ ے

 إمم اعمديٜم٦م ومج٤مءه إطمداأل٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، وإظمرى صٗمقان سمـ أُمٞم٦م صمؿ رضمع اًمٜمٌل 

اًمٕمٝمد اًمذي : ، رضمؾ ُمـ ىمريش وهق ُمًٚمؿ، وم٠مرؾمٚمقا ذم ـمٚمٌف رضمٚملم، وم٘م٤مًمقا()أسمق سمّمػم

ضمٕمٚم٧م ًمٜم٤م، ومدومٕمف إمم اًمرضمٚملم، ومخرضم٤م سمف طمتك إذا سمٚمٖم٤م ذا احلٚمٞمٗم٦م، ومٜمزًمقا ي٠ميمٚمقن ُمـ متر هلؿ، 

: ٕطمد اًمرضمٚملم واهلل إين ٕرى ؾمٞمٗمؽ هذا ي٤م ومالن ضمٞمدًا، وم٤مؾمتٚمف أظمر، وم٘م٤مل: وم٘م٤مل أسمق سمّمػم

أرين أٟمٔمر إًمٞمف، وم٠مُمٙمٜمف ُمٜمف، : أضمؾ، واهلل إٟمف جلٞمد، ًم٘مد ضمرسم٧م سمف، صمؿ ضمرسم٧م، وم٘م٤مل أسمق سمّمػم

 طملم وميسمف طمتك سمرد، وومر أظمر طمتك أشمك اعمديٜم٦م، ومدظمؾ اعمًجد يٕمدو وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ىمتؾ واهلل ص٤مطمٌل وإين عم٘متقل، ومج٤مء أسمق :  ىم٤ملومٚمام اٟمتٝمك إمم اًمٜمٌل ش ًم٘مد رأى هذا ذقمراً »: رآه

ي٤م ٟمٌل اهلل ىمد واهلل أورم اهلل ذُمتؽ، ىمد رددشمٜمل إًمٞمٝمؿ، صمؿ أٟمج٤مين اهلل ُمٜمٝمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل : سمّمػم وم٘م٤مل

 :«ومٚمام ؾمٛمع ذًمؽ قمرف أٟمف ؾمػمده إًمٞمٝمؿ، ومخرج طمتك ش ويؾ أُمف ُمًٕمر طمرب ًمق يم٤من ًمف أطمد

ويٜمٗمٚم٧م ُمٜمٝمؿ أسمق ضمٜمدل سمـ ؾمٝمٞمؾ، ومٚمحؼ سم٠ميب سمّمػم، ومجٕمؾ ٓ خيرج : أشمك ؾمٞمػ اًمٌحر ىم٤مل

ُمـ ىمريش رضمؾ ىمد أؾمٚمؿ إٓ حلؼ سم٠ميب سمّمػم طمتك اضمتٛمٕم٧م ُمٜمٝمؿ قمّم٤مسم٦م ومقاهلل ُم٤م يًٛمٕمقن 

سمٕمػم ظمرضم٧م ًم٘مريش إمم اًمِم٤مم إٓ اقمؽموقا هل٤م، وم٘متٚمقهؿ وأظمذوا أُمقاهلؿ وم٠مرؾمٚم٧م ىمريش إمم 

 إًمٞمٝمؿ وم٠مٟمزل اهلل  شمٜم٤مؿمده سم٤مهلل واًمرطمؿ عّم٤م أرؾمؾ ومٛمـ أشم٤مه ومٝمق آُمـ، وم٠مرؾمؾ اًمٜمٌل اًمٜمٌل 

                                   

،  وهق يٛمقتطضم٤مءه يمت٤مب رؾمقل اهلل ، قمت٦ٌم سمـ أؾمٞمد سمـ ضم٤مري٦م اًمث٘مٗمل، خمتٚمػ ذم اؾمٛمف، أسمقسمّمػم ( )

(، 4/1612)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. وصغم قمٚمٞمف، ومامت واًمٙمت٤مب سمٞمده ي٘مرؤه ودومٜمف أسمقضمٜمدل ُمٙم٤مٟمف

. (7/37)وااص٤مسم٦م 
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طمتك  ژ ٱ   ٻ  ٻ         ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ : شمٕم٤ممم

 ويم٤مٟم٧م محٞمتٝمؿ أهنؿ مل ي٘مروا أٟمف ٟمٌل اهلل، ومل ي٘مروا هب٤م، وطم٤مًمقا ژڳ  ڳ  ڱ  ژ سمٚمغ 

( ).سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٌٞم٧م

 قمغم ٟمٍمة ديـ اهلل ويتْمح ُمـ ظمالل هذا احلدي٨م طمرص صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

: ، ومٝمذا قمروة سمـ ُمًٕمقد يِمٝمد هلؿ سمذًمؽ سم٘مقًمفوشم٘مديرهؿ وإضمالهلؿ وطمٌٝمؿ ًمرؾمقل اهلل 

أي ىمقم واهلل ًم٘مد وومدت قمغم اعمٚمقك ووومدت قمغم ىمٞمٍم ويمنى واًمٜمج٤مر واهلل إن رأي٧م »

 حمٛمدًا، واهلل إن شمٜمخؿ ٟمخ٤مُم٦م إٓ وىمٕم٧م ذم ُمٚمٙم٤ًم ىمط يٕمٔمٛمف أصح٤مسمف ُم٤م يٕمٔمؿ أصح٤مب حمٛمد 

يمػ رضمؾ ُمٜمٝمؿ ومدًمؽ هب٤م وضمٝمف وضمٚمده وإذا أُمرهؿ اسمتدروا أُمره وإذا شمقو٠م يم٤مدوا ي٘متتٚمقن 

ومٝم١مٓء هؿ ش قمغم ووقئف وإذا شمٙمٚمؿ ظمٗمْمقا أصقاهتؿ قمٜمده وُم٤م  دون إًمٞمف اًمٜمٔمر شمٕمٔمٞماًم ًمف

:  وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمٓم٤مقمٜمقن وم٤ٌمـمؾ ُمـ أوضمف قمدةأصح٤مب حمٛمد 

 سمٕمد أن اهلل قمز وضمؾ أظمؼم ذم ؾمقرة اًمٗمتح اًمتل أٟمزهل٤م قمغم رؾمقًمف : اًمقضمف إول

 سمرو٤مه قمٛمـ سم٤ميع رؾمقل اهلل حت٧م اًمِمجرة وم٘م٤مل قمز ()رضمققمف ُمـ احلديٌٞم٦م ذم ـمري٘مف إمم اعمديٜم٦م

ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ژ : ُمـ ىم٤مئؾ

  ويم٤من قمدد أهؾ احلديٌٞم٦م اًمذيـ سم٤ميٕمقا اًمٜمٌل ()ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

يمٜم٤م يقم احلديٌٞم٦م أًمٗم٤ًم وأرسمٕمامئ٦م »:  ىم٤ملحت٧م اًمِمجرة أًمٗم٤ًم وأسمٕمامئ٦م رضمؾ يمام ذيمر ضم٤مسمر 

  ()شوم٤ٌميٕمٜم٤مه، وقمٛمر آظمذ سمٞمده حت٧م اًمِمجرة وهل ؾمٛمرة

                                   

(. 2731: )اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 4/182)شمٗمًػم اسمـ يمثػم : اٟمٔمر ( )

(. 19-18)ؾمقرة اًمٗمتح آي٦م  ( )

(. 1856: )أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )
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ٓ » ؿمٝمد هلؿ سم٤مجلٜم٦م وسم٤مًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يمام أن اًمرؾمقل 

 ()شُمـ أصح٤مب اًمِمجرة أطمد اًمذيـ سم٤ميٕمقا حتتٝم٤م- إن ؿم٤مء اهلل–يدظمؾ اًمٜم٤مر 

ومث٧ٌم سمٍميح اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أن اهلل ريض قمٜمٝمؿ وأٟمزل اًمًٙمٞمٜم٦م ذم ىمٚمقهبؿ وؿمٝمد هلؿ 

 سم٤مجلٜم٦م واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر وم٤مًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ سمٕمد هذا شمٙمذي٥م سيح عم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمرؾمقل 

  ().اًمٜمّمقص ورد قمغم اهلل ورؾمقًمف

أن ُم٤م طمّمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يقم احلديٌٞم٦م يم٤من سمحْمقر : اًمقضمف اًمث٤مين

 اًمذي ٓ  ويم٤من اًمقطمل يٜمزل قمٚمٞمف ومٚمؿ يذُمٝمؿ اهلل ومل يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل 

.  قمذرهؿ عمٕمرومتف هلؿشم٠مظمذه ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ ومدل قمغم أن اًمٜمٌل 

أن اًم٤ٌمقم٨م عم٤م صدر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يقم احلديٌٞم٦م هق : اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

طمرصٝمؿ قمغم اخلػم ورهمٌتٝمؿ ذم إضمر ويِمٝمد قمغم ذًمؽ أن اًمذي أرادوه يم٤من أؿمد قمٚمٞمٝمؿ ذم 

اًمدٟمٞم٤م مم٤م أريد ُمٜمٝمؿ وم٤مًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يم٤مٟمقا يريدون اًم٘مت٤مل ُمع أن اًمّمٚمح أهقن 

 يم٤من أهقن وأؾمٚمؿ وعم٤م شم٠مظمروا قمـ احلٚمؼ يم٤مٟمقا يريدون إيمامل اًمٜمًؽ وُم٤م أُمرهؿ سمف اًمرؾمقل 

 هق  إيمٛمؾ وإطمًـ وًمٙمـ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل وأؾمٝمؾ وُمع ي٘مٞمٜمٜم٤م سم٠من ُم٤م أُمر سمف اًمرؾمقل 

 اضمتٝمدوا ذم هذا إُمر وٟم٤مىمِمقا ومٞمف رؾمقل اهلل  اًمذي قمقدهؿ قمغم ُمِم٤مورهتؿ وم٢مٟمف يم٤من 

يمثػمًا ُم٤م يًتِمػمهؿ ذم أُمقر احلرب يم٤مؾمتِم٤مرشمف هلؿ يقم سمدر ويقم أطمد واخلٜمدق ومٙم٠من اًمّمح٤مسم٦م 

 ًم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر ٓ ؾمٞمام وأن ُم٤م طمّمؾ يقم احلديٌٞم٦م يم٤من أيمؼم ُمـ أن ـمٛمٕمقا ذم أن يٛمٞمؾ اًمٜمٌل 

 وأصح٤مسمف قمـ اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ اًمذي ـم٤معم٤م اؿمت٤مىمقا ًمف وىمد شمتحٛمٚمف اًمٜمٗمقس ومرد رؾمقل اهلل 

 ورده ًمٚمٛمنميملم واؾمتٖم٤مصمتف ظمرضمقا ًمزي٤مرشمف حمرُملم ُمٚمٌلم أُمر قمٔمٞمؿ وُم٤م طمّمؾ ٕيب ضمٜمدل 

                                   

(. 2496:)أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )

(. 193)آٟمتّم٤مر ًمٚمّمح٥م وأل ًمٚمرطمٞمكم : اٟمٔمر ( )
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سم٤معمًٚمٛملم وهؿ يرون طم٤مًمتف وُم٤م هق ومٞمف ُمـ اًمٕمذاب واجلراح ضمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م  ٤موًمقن أن جيٕمٚمقا  

 يٛمٞمؾ ًمٚم٘مت٤مل: أُم٤م شمقىمػ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ قمـ اًمٜمحر واحلٚمؼ  طمتك ٟمحر اًمٜمٌل 

يم٠مهنؿ شمقىمٗمقا ٓطمتامل أن يٙمقن إُمر : ىمٞمؾ»: ، ومٞم٘مقل اسمـ طمجر قمـ ؾم٥ٌم ذًمؽرؾمقل اهلل 

سمذًمؽ ًمٚمٜمدب، أو ًمرضم٤مء ٟمزول وطمل سم٢مسمٓم٤مل اًمّمٚمح اعمذيمقر أو ختّمٞمّمف سم٤ماذن سمدظمقهلؿ ُمٙم٦م 

ذًمؽ اًمٕم٤مم امت٤مم ٟمًٙمٝمؿ، وؾمقغ هلؿ ذًمؽ : ٕٟمف يم٤من زُم٤من وىمقع اًمٜمًخ، و تٛمؾ أهنؿ أهلتٝمؿ 

صقرة احل٤مل وم٤مؾمتٖمرىمقا ذم اًمٗمٙمر عم٤م حل٘مٝمؿ ُمـ اًمذل قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ ُمع فمٝمقر ىمقهتؿ واىمتدارهؿ 

ذم اقمت٘م٤مدهؿ قمغم سمٚمقغ همروٝمؿ، وىمْم٤مء ٟمًٙمٝمؿ سم٤مًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ٌم، أو أظمروا آُمتث٤مل ٓقمت٘م٤مدهؿ 

 ()شأن إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ ي٘متيض اًمٗمقر، و تٛمؾ جمٛمقع هذه إُمقر عمجٛمققمٝمؿ

 عم٤م رأى قمدم اُمتث٤مهلؿ دظمؾ قمغم أم ؾمٚمٛم٦م ومذيمر وىمد ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن اًمرؾمقل 

ي٤م رؾمقل اهلل ٓ شمٙمٚمٛمٝمؿ وم٢مهنؿ ىمد دظمٚمٝمؿ أُمر قمٔمٞمؿ قمغم ٟمٗمًؽ ُمـ اعمِم٘م٦م ذم »: هل٤م ذًمؽ وم٘م٤مًم٧م

أن اظمرج صمؿ ٓ شمٙمٚمؿ »:  وم٠مؿم٤مرت قمٚمٞمف يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م()شاًمّمٚمح ورضمققمٝمؿ سمٖمػم ومتح

أطمدًا ُمٜمٝمؿ يمٚمٛم٦م طمتك شمٜمحر سمدٟمؽ، وشمدقمقا طم٤مًم٘مؽ ومٞمحٚم٘مؽ، ومخرج ومٚمؿ يٙمٚمؿ أطمدًا ُمٜمٝمؿ 

: ىم٤مل اسمـ طمجرش طمتك ومٕمؾ ذًمؽ، ٟمحر سمدٟمف ودقم٤م طم٤مًم٘مف ومحٚم٘مف، ومٚمام رأوا ذًمؽ ىم٤مُمقا ومٜمحروا 

 أُمرهؿ سم٤مًمتحٚمؾ أظمذًا و تٛمؾ أهن٤م ومٝمٛم٧م قمـ اًمّمح٤مسم٦م أٟمف اطمتٛمؾ قمٜمدهؿ أن يٙمقن اًمٜمٌل »

سم٤مًمرظمّم٦م ذم طم٘مٝمؿ، وأٟمف يًتٛمر قمغم ااطمرام أظمذا سم٤مًمٕمزيٛم٦م ذم طمؼ ٟمٗمًف، وم٠مؿم٤مرت قمٚمٞمف أن 

 وهذا ()ش صقاب ُم٤م أؿم٤مرت سمف ومٗمٕمٚمفيتحٚمؾ ًمٞمٜمتٗمل قمٜمٝمؿ هذا آطمتامل، وقمرف اًمٜمٌل 

 وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا قمغم ىمدر يمٌػم ُمـ شمٕمٔمٞمؿ ااطمرام اًمقضمف طمًـ وهق اًمالئؼ سمّمح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 سم٤مًمتحٚمؾ ومل يٗمٕمٚمف فمٜمقا أن اًمذي محٚمف قمغم واحلرص قمغم إيمامل اًمٜمًؽ ومٚمام أُمرهؿ اًمرؾمقل 

                                   

(. 5/347)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 5/347)ذيمره اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 5/347 ) ٟمٗمًفاعمّمدر ( )
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هذا هق اًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ ومٙم٠مهنؿ آصمروا اًمت٠مد سمف قمغم ُم٤م رظمص هلؿ ومٞمف ُمـ اًمتحٚمؾ، صمؿ عم٤م رأوه ىمد 

حتٚمؾ أي٘مٜمقا أن هذا هق إومْمؾ ذم طم٘مٝمؿ وم٤ٌمدروا وؾم٤مرقمقا إًمٞمف وهذا يمٚمف ُمـ طمرص أصح٤مب 

.  قمغم اخلػمرؾمقل اهلل 

  ومٝمذه اعمراضمٕم٦م صم٤مسمت٦م قمٜمد  ًمرؾمقل اهلل أُم٤م ُم٤م ذيمروه ُمـ ُمراضمٕم٦م قمٛمر : اًمقضمف اًمراسمع

 يم٤من ىمد رأى ذم اعمٜم٤مم أٟمف دظمؾ ُمٙم٦م وـم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م وم٠مظمؼم أهؾ اًمًٜم٦م وؾمٌٌٝم٤م أن اًمرؾمقل 

أصح٤مسمف سمذًمؽ وهق سم٤معمديٜم٦م، ومٚمام ؾم٤مروا ُمٕمف قم٤مم احلدسمٞم٦ٌم مل يِمؽ أطمد ُمٜمٝمؿ أن هذه اًمرؤي٤م 

ؾمتٗمن هذا اًمٕم٤مم، ومٚمام وىمع أُمر اًمّمٚمح وومٞمف أن يرضمٕمقا قم٤مُمٝمؿ هذا، صمؿ يٕمقدوا اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم 

 ويراضمٕمف ذم إُمر،  ي٠ًمل اًمرؾمقل  ومجٕمؾ قمٛمر ()ؿمؼ ذًمؽ قمغم أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 أو اقمؽماض قمٚمٞمف ًمٙمـ يم٤من ُمًتٗمّماًل قمام ومل شمٙمـ أؾمئٚم٦م قمٛمر ًمِمؽ ذم صدق رؾمقل اهلل 

 يم٤من ُمت٘مررًا ًمديف، ُمـ أهنؿ ؾمٞمدظمٚمقن ُمٙم٦م ويٓمقومقن سم٤مًمٌٞم٧م وأراد سمذًمؽ أن  ٗمز رؾمقل اهلل 

قمغم دظمقل ُمٙم٦م وقمدم اًمرضمقع إمم اعمديٜم٦م إٓ سمٕمد زي٤مرة اًمٌٞم٧م وإرهم٤مم اعمنميملم، ي٘مقل اًمٜمقوي 

 ويمالُمف اعمذيمقر ؿمٙم٤ًم سمؾ ـمٚم٤ًٌم ًمٙمِمػ ُم٤م ظمٗمل مل يٙمـ ؾم١مال قمٛمر : ىم٤مل اًمٕمٚمامء»: رمحف اهلل

 وىمقشمف ذم ٟمٍم اًمديـ قمٚمٞمف وطمث٤ًم قمغم إذٓل اًمٙمٗم٤مر وفمٝمقر ااؾمالم يمام قمرف ُمـ ظمٚم٘مف 

 إٟمام ىم٤مل ذًمؽ عم٤م رآه ُمـ فم٤مهر ذوط اًمّمٚمح ومل يٙمـ يٕمٚمؿ  وقمٛمر ()شوإذٓل اعمٌٓمٚملم

 مل يٕمٜمػ قمٛمر سمؾ اعمّمٚمح٦م اًمتل ؾمتتح٘مؼ ُمـ وراء هذه اًمنموط وُمع ذًمؽ وم٢من اًمرؾمقل 

وقمٛمر إن ش إين رؾمقل اهلل وًم٧ًم أقمّمٞمف وهق ٟم٤مسي»: أظمؼمه أن ُم٤م ومٕمٚمف يم٤من سم٠مُمر اهلل وم٘م٤مل ًمف

ؾم٤مءشمف هذه اًمنموط وسح سمذًمؽ وم٢مهن٤م ىمد ؾم٤مءت همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ويتْمح ذًمؽ ذم قمدم 

 قمـ إحم٤مء اؾمؿ  ويمذًمؽ اُمتٜم٤مع قمكم ُم٤ًمرقمتٝمؿ ًمٚمحٚمؼ واًمٜمحر عم٤م أُمرهؿ سمذًمؽ رؾمقل اهلل 

                                   

(. 4/170)واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم  (2/635)شم٤مريخ اًمٓمؼمي : اٟمٔمر ( )

(. 12/141)ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي  ( )
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 ُمـ صحٞمٗم٦م اًمّمٚمح عم٤م ـمٚم٥م ُمٜمف رؾمقل اهلل ذًمؽ ًمٕمدم رو٤م ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو رؾمقل اهلل 

ُم٤م أٟم٤م سم٤مًمذي أحم٤مه أسمدًا ومٚمام مل يًتج٥م : أحمف وم٘م٤مل قمكم»:  ًمٕمكمسمٙمت٤مسمتف ذم اًمّمحٞمٗم٦م وم٘م٤مل 

  ()ش سمٞمده حم٤مه رؾمقل اهلل ًمرؾمقل اهلل 

 قمدم اؾمتج٤مسمتف ُٕمر رؾمقل اهلل  ومل شمٜمٙمر قمغم قمكم() ذًمؽ اًمراومْم٦م ذم يمتٌٝم٤مذيمرتوىمد 

وهق يٕمد قمٜمد اًمراومْم٦م ُمـ يم٤ٌمر أصح٤مب قمٚمـــل –() ويمذًمؽ ىمقل ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ  -() 

واهلل ًم٘مد رأيتٜمل يقم أيب ضمٜمدل، وًمق أين أؾمتٓمٞمع أن أرد أُمر » : طم٤ميمٞم٤ًم قمـ طم٤مًمف يقم شمؿ اًمّمٚمح

 وم٢مهنؿ ًمٞمًقا ُمٕمّمقُملم  وهذا يمٚمف ٓ ي٘مدح ذم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ()ش ًمردشمفرؾمقل اهلل 

واًمذٟمقب ضم٤مئزة قمٚمٞمٝمؿ واًمذي طمّمؾ ُمٜمٝمؿ إٟمام طمّمؾ سم٥ًٌم طمٌٝمؿ هلل ورؾمقًمف، وسمٖمْمٝمؿ 

ٕقمداء اهلل، ورهمٌتٝمؿ ذم فمٝمقر اايامن قمغم اًمٙمٗمر، ًمذًمؽ رأوا أن ىمت٤مل ه١مٓء اعمنميملم أطم٥م 

إًمٞمٝمؿ ُمـ هذه اعمّم٤محل٦م اًمتل طمًٌقا أن ومٞمٝم٤م وٞماًم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٙمٗمر ومل يٕمرومقا اعمّمٚمح٦م 

ڌ  ژ:  ىمد ٟمدم قمام سمدر ُمٜمف، وأظمؼم أٟمف قمٛمؾ ًمذًمؽ أقمامًٓ ًمٞمدظمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤مممُمٜمٝم٤م، وقمٛمر 

 () ژڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  ڑ  

واهلل »: أُم٤م اؾمتِمٝم٤مد اًمراومْم٦م قمغم يمٗمر قمٛمر وؿمٙمف ذم ديٜمف سمام ورد قمٜمف أٟمف ىم٤مل يقم احلديٌٞم٦م

: ومٝمذه رواي٦م ٓ شمّمح وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽش ُم٤م ؿمٙمٙم٧م ُمٜمذ أؾمٚمٛم٧م إٓ يقُمئذ

                                   

(. 3184: )أورده اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ح ( )

 (.108)واعمٗمٞمد ذم اارؿم٤مد  (2/313 )شمٗمًػم اًم٘مٛمل: اٟمٔمر ( )

ُمـ أهؾ سمدر واؾمتخٚمٗمف قمكم قمغم اًمٌٍمة ، إٟمّم٤مري إود صح٤ميب، ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ سمـ واه٥م ( )

. (3/165)وااص٤مسم٦م ، (2/662)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. وُم٤مت ذم ظمالومتف

(. 288)، واًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمِمػمازي (51ص )راضمع اجلٛمؾ ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )

(. 3010:)صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 71)اًمٗمرىم٤من آي٦م  ( )
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 ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ اعمتقيمؾ سمـ أيب اًمني قمـ ()أورد هذه اًمرواي٦م اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف

قمٌد اًمرزاق، وهل رواي٦م وٕمٞمٗم٦م ًمقضمقد حمٛمد سمـ اعمتقيمؾ سمـ أيب اًمني ومٝمق صدوق قم٤مرف ًمف 

.  ().أوه٤مم يمثػمة

 ُمـ ـمريؼ اًمدسمري قمـ قمٌد اًمرزاق وىمد ىم٤مل اسمـ ()يمام وردت هذه اًمرواي٦م قمٜمد اًمٓمؼماين

 وىمد  يمام أن ُمدار ه٤مشملم اًمروايتلم قمغم قمٌداًمرزاق()شاؾمتّمٖمر ذم قمٌد اًمرزاق»: قمدي قمـ اًمدسمري

. هذه اًمرواي٦م قمـ قمٌد اًمرزاق ومل يذيمر هذه اًمٚمٗمٔم٦م( )، وىمد أظمرج ااُم٤مم أمحد()رُمل سم٤مًمتِمٞمع

. اًمٚمٗمٔم٦م

:  ؾرار بًض افهحابة مـ مٌازي رشقل اهللدظقاهؿ - 6

ومرار سمٕمض :  قمغم أن ارشمداد اًمّمح٤مسم٦م أُمر ممٙمـراومْم٦مُمـ إُمقر اًمتل يًتدل هب٤م ال

إن اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ أؾمٚمٛمقا رؾمقل اهلل إمم »: ، ي٘مقل اًمزٟمج٤ميناًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُمٖم٤مزي رؾمقل اهلل 

 (). وهذا اًمٗمرار جيٕمؾ أُمر ارشمدادهؿ ممٙمٜم٤م قمغم طمد ىمقل اًمتًؽمي()شاًم٘متؾ إٓ ٟمٗمرًا يًػماً 

 ظم٤مًمٗمقه ذم طمٞم٤مشمف ذم طم٤مل اًمِمدة وزُم٤من اًمرظم٤مء ()إن أيمثر أصح٤مب ٟمٌٞمٝمؿ»: وي٘مقل اسمـ ـم٤موس

                                   

(. 4963: )صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ح ( )

(. 504)شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م رىمؿ  ( )

(. 16445: )اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )

(. 1/181)ُمٞمزان آقمتدال  ( )

 (.2/609)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

(. 18466 ):ُمًٜمد أمحد ح ( )

 (.3/68)قم٘م٤مئد ااُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ًمٚمزٟمج٤مين   ()

 (.272)إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي   ()

 ٟمٌل أهؾ اًمًٜم٦م ط و ؼ ًمٜم٤م ٟم٠ًمل اسمـ ـم٤موس إذا يم٤من حمٛمًدا طإؿم٤مرة إمم ٟمٌل أهؾ اًمًٜم٦م وهق حمٛمد  ( )

= 
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أُم٤م اًمِمدة وم٢مهنؿ وم٤مرىمقه ذم همزوات مج٤مقم٦م، وظمذًمقه واظمت٤مروا أٟمٗمًٝمؿ قمٚمٞمف، ومٛمٜمٝم٤م همزاة طمٜملم 

ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ژ  ()وأطمد وظمٞمؼم وهمػمهـ، وىمد شمْمٛمـ يمت٤مهبؿ

 ()ش ژ﮴  ﮵  ﮶      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳

: ردـــال

 أن اًمّمح٤مسم٦م أؾمٚمٛمقا رؾمقل اهلل وختٚمقا قمٜمف ذم ُمٕم٤مريمف دقمقى سم٤مـمٚم٦م اًمراومْم٦مإن دقمقى 

 ُمـ إىمدام اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًم٘مت٤مل ُمع رؾمقل اهلل ًمٜم٤م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ويمت٥م اًمت٤مريخيرده٤م ُم٤م ٟم٘مؾ 

 واًمدوم٤مع قمٜمف ُمع ىمٚم٦م اًمٕمدد واًمٕمدة طمتك طم٘مؼ اهلل هلؿ اًمٜمٍم قمغم أقمداء اًمديـ ومل يث٧ٌم أن 

اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ختٚمقا قمـ رؾمقل اهلل وإذا يم٤من اًمٕمدو وم٤مضم٠مهؿ سم٤مخلدقم٦م ؾمقاء ذم 

 يمثػم ُمٜمٝمؿ ومٗمل همزوة طمٜملم ُمٕمريم٦م أطمد أو طمٜملم ومٗمر سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وسم٘مل ُمع رؾمقل اهلل 

 ويمذًمؽ احل٤مل ()سم٘مل ُمٕمف ىمراسم٦م ُم٤مئ٦م يم٤من قمغم رأؾمٝمؿ أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمكم واًمٕم٤ٌمس وهمػمهؿ

 وًم٘مد قمٗم٤م اهلل سمٛمٜمف وومْمٚمف قمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ومروا ()ذم أطمد وىمد أىمر اًمراومْم٦م أٟمٗمًٝمؿ سمذًمؽ

 إسار قمغم ذم سمداي٦م اعمٕمريم٦م صمؿ رضمٕمقا ودم٤موز اهلل قمـ وٕمٗمٝمؿ اًمٌنمي اًمذي مل شمّم٤مطمٌف ٟمٞم٦م ؾمٞمئ٦م وٓ

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ اخلٓمٞمئ٦م، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ذم ؿم٠من ُمـ ومر ذم ُمٕمريم٦م أطمد 

 ژھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻     
() 

                                   

 .ومٛمـ ٟمٌٞمٙمؿ

. ي٘مّمد اًم٘مرآن ويم٠مٟمف ًمٞمس يمت٤مب اًمراومْم٦م ( )

 (.384)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس   ()

 (.2/344)شمٗمًػم اسمـ يمثػم : اٟمٔمر ()

 (.1/188)يمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمألرسمكم : اٟمٔمر ()

 (.155)ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م رىمؿ   ()
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 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ : وي٘مقل ذم طمٜملم
() 

وًمٞمس سمٕمد قمٗمق اهلل وُمٖمٗمرشمف ورمحتف ُمٙم٤من ًمٚمحدي٨م قمـ اًمٗمرار اًمذي شم٤مسمقا ُمٜمف وٟمدُمقا قمٚمٞمف، 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ژ : ومت٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ، أُم٤م اؾمتدٓهلؿ سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   

 ومٝمق اؾمتدٓل ذم همػم ()ژۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ   

حمٚمف وم٢من مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن إن هذا اًمققمٞمد ظم٤مص سمٞمقم سمدر، ومل يٗمر أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

وأيمثر اعمٗمنيـ قمغم أن هذا »:  وًم٘مد واومؼ اًمٓمؼمد أهؾ اًمًٜم٦م قمغم هذا اًمتٗمًػم وم٘م٤مل()يقُمئذ

اًمققمٞمد ظم٤مص سمٞمقم سمدر ظم٤مص٦م، ومل يٙمـ هلؿ يقُمئذ أن يٜمح٤مزوا إمم ومئ٦م : ٕٟمف مل يٙمـ يقُمئذ ذم 

. ()شإرض ومئ٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم وم٠مُم٤م سمٕمد ذًمؽ وم٢من اعمًٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ ومئ٦م ًمٌٕمض

صمؿ هؾ قمرف أن اًمرواومض ُمـ أهؾ اجلٝم٤مد وهؾ يًتٓمٞمٕمقن أن يذيمروا سمٚمًدا واطمًدا ومتحقه 

.سمجٝم٤مدهؿ أم أهنؿ يم٤مٟمقا ؾمٞمًٗم٤م ُمّمٚمًت٤م قمغم ااؾمالم وأهٚمف وؾمٜمًدا ًمٙمؾ قمدو وهم٤مدر

 

                                   

 (.27)ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م رىمؿ   ()

 (.16-15)ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م رىمؿ   ()

 (.2/293)وشمٗمًػم اسمـ يمثػم  (9/200)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي :اٟمٔمر  ()

 (.2/530)جمٛمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمد   ()
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الفصل الجاىي 

 العبُ اليكلية للندالفني اليت اشتدلوا بَا

على إىهار عدالة الصخابة 

 

: وؾٔف مبحثان

 .اآليات افَرإٓٔة افتل اشتدفقا هبا: املبخح األول

. األحاديث افتل اشتدفقا هبا :املبخح الجاىي
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المبحث األول 
اآليات الكرآىية اليت اشتدل بَا املدالفوٌ على إىهار عدالة الصخابة 

 () ژڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ژ : ؿقفف تًاػ- 1

 قمغم قمدم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م ًمقضمقد اعمٜم٤موم٘ملم سمٞمٜمٝمؿ زقمؿ اًمراومْم٦م أن هذه أي٦م شمدل

. إن أي٦م مل شمٜمزل هٙمذا، وإٟمام ٟمزًم٧م ضم٤مهد اًمٙمٗم٤مر سم٤معمٜم٤موم٘ملم: وي٘مقًمقن

 وي٘مقل ()ش مل جي٤مهد اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمًٞمػٕن اًمٜمٌل »: ي٘مقل اًم٘مٛمل ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم هذه اًمدقمقى

 ىم٤مًمقا قمٚمٞمٝمؿ شضم٤مهد اًمٙمٗم٤مر سم٤معمٜم٤موم٘ملم »روي ذم ىمراءة أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم »: اًمٓمؼمد

 مل يٙمـ ي٘م٤مشمؾ اعمٜم٤موم٘ملم، وإٟمام يم٤من يت٠مًمٗمٝمؿ : ٕن اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ئمٝمرون ٕن اًمٜمٌل : اًمًالم

 ()شاًمٙمٗمر، وقمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٙمٗمرهؿ ٓ يٌٞمح ىمتٚمٝمؿ، إذا يم٤مٟمقا ئمٝمرون اايامن

: ردـــال

 سمؾ هق  هبذه أي٦م قمغم ٟمٗم٤مق اًمّمح٤مسم٦م اؾمتدٓل سم٤مـمؾ ٓ يًٚمؿ هلؿ:اًمراومْم٦مإن اؾمتدٓل 

:  ٕن اًم٘مراءة اًمتل زقمٛمقا أهن٤م ىمراءة أهؾ اًمٌٞم٧م مل شمث٧ٌم، ي٘مقل إًمقدشم٠مويؾ سم٤مـمٜمل ظمٌٞم٨م:

ضم٤مهد اًمٙمٗم٤مر »وروي واًمٕمٝمدة قمغم اًمراوي أن ىمراءة أهؾ اًمٌٞم٧م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ »

  ()ش واًمٔم٤مهر أهن٤م مل شمث٧ٌم، ومل يروه٤م إٓ اًمِمٞمٕم٦م، وهؿ سمٞم٧م اًمٙمذبش سم٤معمٜم٤موم٘ملم

ومٛمردود سمام روي قمـ قمكم سمـ أيب ش  مل جي٤مهد اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمًٞمػإن اًمٜمٌل »: أُم٤م ىمقل اًم٘مٛمل

 يمام أن ضمٝم٤مد ()شىمت٤مل اعمٜم٤موم٘ملم- وذيمر ُمٜمٝم٤م– سم٠مرسمٕم٦م أؾمٞم٤مف سمٕم٨م اًمٜمٌل »:  ُمـ ىمقًمفـم٤مًم٥م 

                                   

(. 73)ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م رىمؿ  ( )

(. 1/301)شمٗمًػم اًم٘مٛمل  ( )

(. 3/50)جمٛمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمد  ( )

(. 10/137)روح اعمٕم٤مين ًمألًمقد  ( )

(. 2/336)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )
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اعمٜم٤موم٘ملم ًمٞمس ىم٤مسًا قمغم اجلٝم٤مد سم٤مًمًٞمػ، وم٤مجلٝم٤مد قمغم ُمراشم٥م وُمٜمٝم٤م اجلٝم٤مد سم٤مًمٚم٤ًمن : ىم٤مل اسمـ 

وم٠مُمره اهلل سمجٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمًٞمػ، واعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٚم٤ًمن، وأذه٥م »: قم٤ٌمس ذم شمٗمًػم هذه أي٦م

ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف قمـ ، واعمٜم٤موم٘مقن وإن يم٤مٟمقا ُمع اًمّمح٤مسم٦م وم٢مهنؿ ًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ.  ()شاًمرومؼ قمٜمٝمؿ

 وآُمـ ط وم٤مًمّمح٤ميب هق ُمـ رأى اًمٜمٌل ()﴾وحيؾػقن بوهلل إهنؿ دـؽؿ ومو هؿ مـؽؿ﴿: اعمٜم٤موم٘ملم

واًمٜمٗم٤مق مل ئمٝمر إٓ سمٕمد أن ،  وًمٙمٜمٝمؿ مل ي١مُمٜمقا سمفطواعمٜم٤موم٘مقن رأوا اًمٜمٌل ، سمف وُم٤مت قمغم ذًمؽ

قمٌداهلل سمـ ويم٤من هٜم٤مك رضمؾ اؾمٛمف ،  وىمقي٧م ؿمقيم٦م ااؾمالم سمٕمد ُمٕمريم٦م سمدرطه٤مضمر اًمرؾمقل 

أوٛمر احل٘مد  قمٜمف ومٚمام رأى اٟمٍماف اًمٜم٤مس، أيب سمـ ؾمٚمقل يم٤من يٜمٔمؿ ًمف اخلرز ًمٞمٙمقن ُمٚمًٙم٤م قمغم اعمديٜم٦م

وسمٞمٜمٝمؿ  سم٠مُمرهؿ وشمٌٕمف ذم ذًمؽ سمٕمض وٕم٤مف اًمٜمٗمقس واًمذيـ شمٙمٗمؾ اهلل، واًمٙمراهٞم٦م ًمإلؾمالم

 ُمـ إوس ومل يٕمرف اًمٜمٗم٤مق ذم ُمـ أؾمٚمؿ ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل وٓ ذم اعمِمٝمقريـ اعمٕمرووملم، طًمرؾمقًمف 

. وإٟمام يم٤من ذم أومراد ُمٖمٛمقريـ ىمّم٤مرى ضمٝمدهؿ اعمٙمر واخلديٕم٦م، واخلزرج وهلل احلٛمد

ٱ   ٻ  ۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ژ  :ؿقفف تًاػ- 2

 () ژٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  

 قمغم ٟمٗم٤مق اًمّمح٤مسم٦م وقمدم قمداًمتٝمؿ وىمد أوًمقا ىمقًمف  شمدل أي٦ميزقمؿ اًمراومْم٦م أن هذه

 : وم٘مد ذيمر اًمٓمؼمد ذم شمٗمًػم هذه أي سمٌٖمض قمكم : ژ پ  پ   پ  ڀژ: شمٕم٤ممم

يمٜم٤م ٟمٕمرف اعمٜم٤موم٘ملم قمغم قمٝمد »: أي٦م ىمقل أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ومٞمام رواه قمٜمف أسمق ه٤مرون اًمٕمٌدي

 ()ش سمٌٖمْمٝمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مرؾمقل اهلل 

                                   

(. 10/183)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي  ( )

. 56: أي٦م، ؾمقرة اًمتقسم٦م ( )

( 30-29)ؾمقرة حمٛمد آي٦م رىمؿ  ( )

(. 156ص)واٟمٔمر ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم  (5/106)جمٛمع اًمٌٞم٤من  ( )



 

 

461 

رواه قمدد ُمـ ش يمٜم٤م ٟمٕمرف اعمٜم٤موم٘ملم قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل سمٌٖمض قمكم» أن ىمقًمف واوىمد زقمؿ

 وقمٛمران اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ قمكم وأم ؾمٚمٛم٦م، وقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، وأسمق ذر اًمٖمٗم٤مري، وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ،

 أن   ت٤مـمقن ذم أظمذ ُمٕم٤ممل ديٜمٝمؿ ُمـ صح٤ميب قم٤مدى قمٚمٞم٤ًم، ومل يقاًمف طمذرًا ُمـ وًمذا ومٝمؿ.سمـ طمّملم

 ويدقمل اًمراومْم٦م أن اًمّمح٤مسم٦م ًمٌٖمْمٝمؿ ()شيٙمقن اًمّمح٤ميب ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذي ٓ يٕمٚمٛمٝمؿ إٓ اهلل

 (). سم٤مًمٜمٗم٤مققمكم مل ي٤ٌميٕمقه إُم٤مُم٤ًم صمؿ ي٘مقًمقن إن ُمـ أسمٖمْمف ومٝمق ُمٜم٤مومؼ وًمذًمؽ طمٙمٛمقا قمغم اًمّمح٤مسم٦م

: ردــال

إن اؾمتدٓل اعمخ٤مًمٗملم هبذه أي٦م قمغم ٟمٗم٤مق اًمّمح٤مسم٦م سم٤مـمؾ: ٕن ُم٤م اؾمتِمٝمدوا سمف ُمـ 

طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري وشمٗمًػمه ًممي٦م طمدي٨م ُمٙمذوب قمغم أيب ؾمٕمٞمد اخلدري وهذا 

 وآوم٦م احلدي٨م أسمق ه٤مرون اًمٕمٌدي واؾمٛمف قمامرة () وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م()احلدي٨م أورده اًمؽمُمذي

ًملم سمٛمرة يمذسمف » : وىم٤مل اًمذهٌل().شُمؽموك، وُمٜمٝمؿ ُمـ يمذسمف ؿمٞمٕمل» :سمـ ضمقيـ، ىم٤مل احل٤مومظا

أيمذب ُمـ ومرقمقن، وىم٤مل : يمذاب ُمٗمؽم، وىم٤مل ص٤مًمح سمـ حمٛمد: مح٤مد سمـ زيد، وىم٤مل اجلقزضم٤مين

 يمام ضم٤مء ()شوٕمٞمػ ٓ يّمدق ذم طمديثف: ُمتٚمقن ظم٤مرضمل وؿمٞمٕمل، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: اًمدارىمٓمٜمل

رواه » ُم٤م يمٜم٤م ٟمٕمرف اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اًمٜمٌل إٓ سمٌٖمْمٝمؿ قمٚمٞم٤مً : ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر واسمـ قمٛمر ىم٤مٓ

                                   

(. 1/9 ) عمرشم٣م اًمٕمًٙمريُم٘مدُم٦م ُمرآة اًمٕم٘مقل ( )

(. 3/319)ُمـ ٓ  يه اًمٗم٘مٞمف ًمٚمّمدوق : ، واٟمٔمر(5/106)جمٛمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمد: اٟمٔمر ( )

هذا طمدي٨م همري٥م إٟمام ٟمٕمرومف ُمـ طمدي٨م أيب ه٤مرون وىمد شمٙمٚمؿ » :وىم٤مل (3717: )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ح ( )

 .شؿمٕم٦ٌم ذم أيب ه٤مرون

(( ) 6/295 .)

(. 4840)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر( )

(. 3/173)ُمٞمزان آقمتدال  ( )
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 واحلدي٨م ( )شيمذسمف أمحد واًمدارىمٓمٜمل»:  وومٞمف حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ إؾمدي، ىم٤مل اًمذهٌل()اًمٓمؼماين

وهذا احلدي٨م ٓ يًؽمي٥م أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م أٟمف طمدي٨م »: ىم٤مل قمٜمف ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 ().شُمقوقع ُمٙمذوب قمغم رؾمقل اهلل 

 أوٓده وًم٘مد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م  ٌقن قمٚمٞم٤ًم وجيٚمقٟمف وهق  ٌٝمؿ وجيٚمٝمؿ، وم٘مد زوج اسمٜمتف ًمٕمٛمر وؾمٛمك

 ()ش أوص هبؿاهلل اهلل ذم أصح٤مب ٟمٌٞمٙمؿ وم٢من رؾمقل اهلل »: هبؿ وأوص اسمٜمف احلًـ هبؿ وم٘م٤مل

 ()شهبؿ

 وم٢مٟمام هق ومٞمام يٌدو ُمـ ژ پ  پ   پ  ڀژ : أُم٤م اعم٘مّمقد سم٘مقل اهلل قمز وضمؾ

يمالُمٝمؿ اًمدال قمغم ُم٘م٤مصدهؿ، يٗمٝمؿ اعمتٙمٚمؿ ُمـ أي احلزسملم هق سمٛمٕم٤مين يمالُمف وومحقاه، وهق 

( ).اعمراد ُمـ حلـ اًم٘مقل

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ژ  :ؿقفف تًاػ-3

  () ژ﮽  ﮾     ﮿  ﯀  ﯁                            

وذم اًمدر »:  قمغم قمدم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م ي٘مقل اًمتٞمج٤مينيزقمؿ اًمراومْم٦م أن هذه أي٦م شمدل

 اعمديٜم٦م، وم٠مص٤مسمقا ُمـ ًملم عم٤م ىمدم أصح٤مب رؾمقل اهلل : اعمٜمثقر جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ىم٤مل

اًمٕمٞمش ُم٤م أص٤مسمقا سمٕمد ُم٤م يم٤من هبؿ ُمـ اجلٝمد، ومٙم٠مهنؿ ومؽموا قمـ سمٕمض ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ومٕمقشمٌقا 

                                   

 (2146،4163:)اعمٕمجؿ إوؾمط ح ( )

(. 4/11)ُمٞمزان آقمتدال  ( )

(. 7/149)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

ويمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمألرسمكم  (15)اًمً٘مٞمٗم٦م ًمًٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس : ٟم٘مٚم٧م هذه اًمقصٞم٦م ُمـ يمت٥م اًمراومْم٦م، اٟمٔمر ( )

(1/432 )

 (.4/180)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )

(. 16)ؾمقرة احلديد آي٦م رىمؿ   ()
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 أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف اؾمتٌٓم٠م ىمٚمقب  وذم رواي٦م أظمرى قمـ اًمٜمٌل ژے  ۓ  ۓ  ﮲  ژ : ومٜمزًم٧م

 وإذا يم٤من ژے  ۓ  ۓ  ﮲  ژ اعمٝم٤مضمريـ سمٕمد ؾمٌع قمنمة ؾمٜم٦م ُمـ ٟمزول اًم٘مرآن وم٠مٟمزل اهلل 

ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م وهؿ ظمػمة اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م ي٘مقًمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، مل ختِمع ىمٚمقهبؿ ًمذيمر اهلل 

وُم٤م ٟمزل ُمـ احلؼ ـمٞمٚم٦م ؾمٌع قمنم قم٤مُم٤ًم طمتك اؾمتٌٓم٠مهؿ اهلل وقم٤مشمٌٝمؿ وطمذرهؿ ُمـ ىمًقة 

اًم٘مٚمقب اًمتل دمرهؿ إمم اًمٗمًقق، ومال ًمقم قمغم اعمت٠مظمريـ ُمـ هاة ىمريش اًمذيـ أؾمٚمٛمقا ذم 

. ()شاًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ًمٚمٝمجرة سمٕمد ومتح ُمٙم٦م

: ردــال

 ُمـ زقمٛمٝمؿ سم٘مًقة ىمٚمقب اًمّمح٤مسم٦م  إًمٞمف اًمراومْم٦مإن هذه أي٦م ٓ شمدل أسمدًا قمغم ُم٤م ذه٥م

. ريض اهلل قمٜمٝمؿ

وىمد اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م ومذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أهن٤م ٟمزًم٧م ذم اعمٜم٤موم٘ملم، 

ٟمزًم٧م ذم اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمد اهلجرة سمًٜم٦م، وذًمؽ أهنؿ ؾم٠مًمقا ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ذات »: ()ىم٤مل اًمٌٖمقي

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ژ : يقم وم٘م٤مًمقا طمدصمٜم٤م قمـ اًمتقراة وم٢من ومٞمٝم٤م اًمٕمج٤مئ٥م، ومٜمزًم٧م

 وم٠مظمؼمهؿ أن اًم٘مرآن أطمًـ ىمّمّم٤ًم ُمـ همػمه، ومٙمٗمقا قمـ ؾم١مال ؾمٚمامن ُم٤م ؿم٤مء اهلل، ()ژ﮴

 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ژ : صمؿ قم٤مدوا وم٠ًمًمقا ؾمٚمامن قمـ ُمثؾ ذًمؽ ومٜمزل
() 

                                   

 (113ص)صمؿ اهتدي٧م ًمٚمتٞمج٤مين   ()

ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف ، إُم٤مم طم٤مومظ وم٘مٞمف جمتٝمد، حمٞمل اًمًٜم٦م، أسمقحمٛمد، احلًلم سمـ ُمًٕمقد سمـ حمٛمد اًمٗمراء اًمٌٖمقي ( )

ؾمػم أقمالم ، (2/136)وومٞم٤مت إقمٞم٤من : اٟمٔمر. هـ516شمقذم ؾمٜم٦م ، وهمػمه٤م، اًمتٗمًػم وذح اًمًٜم٦م

. (19/439)اًمٜمٌالء 

 (.3)ؾمقرة يقؾمػ آي٦م رىمؿ   ()

 (.23)ؾمقرة اًمزُمر آي٦م رىمؿ   ()
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طمدصمٜم٤م قمـ اًمتقراة وم٢من ومٞمٝم٤م اًمٕمج٤مئ٥م ومٜمزًم٧م : ومٙمٗمقا قمـ ؾم١ماًمف ُم٤م ؿم٤مء اهلل، صمؿ قم٤مدوا، وم٘م٤مًمقا

 ژے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷   ژ : هذه أي٦م ومٕمغم هذا شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 وذه٥م سمٕمض اعمٗمنيـ إمم أهن٤م ٟمزًم٧م ذم اعم١مُمٜملم، ىم٤مل قمٌد اهلل ()شيٕمٜمل ذم اًمٕمالٟمٞم٦م وسم٤مًمٚم٤ًمن

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ژ ُم٤م يم٤من سملم إؾمالُمٜم٤م وسملم أن قمقشمٌٜم٤م هبذه أي٦م » :سمـ ُمًٕمقد 

إن هذه أي٦م ظمٓم٤مب عمـ آُمـ سمٛمقؾمك :  وىم٤مل آظمرون().ش إٓ أرسمع ؾمٜملمژ﮵  ﮶      ﮷   

 أي أمل ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ : وقمٞمًك دون حمٛمد قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : ٕٟمف ىم٤مل قم٘مٞم٥م هذا

ي٠من ًمٚمذيـ آُمٜمقا سم٤مًمتقراة وااٟمجٞمؾ أن شمٚملم ىمٚمقهبؿ ًمٚم٘مرآن، وأٓ يٙمقٟمقا يمٛمت٘مدُمل ىمقم ُمقؾمك 

  ().وقمٞمًك، إذ ـم٤مل قمٚمٞمٝمؿ إُمد سمٞمٜمٝمؿ وسملم ٟمٌٞمٝمؿ وم٘م٧ًم ىمٚمقهبؿ

إهن٤م ٟمزًم٧م ذم اعمٜم٤موم٘ملم أو ذم : ومٝمذه أىمقال اعمٗمنيـ ذم شمٗمًػم هذه أي٦م، وقمغم ىمقل ُمـ ىم٤مل

. أهؾ اًمٙمت٤مب ومال وضمف ًمتٜمزيٚمٝم٤م قمغم اًمّمح٤مسم٦م

وأُم٤م قمغم اًم٘مقل سمٜمزوهل٤م ومٞمٝمؿ وم٢مٟمف ٓ ُمٓمٕمـ ذم أي٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م سمؾ يمؾ ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف هق 

طم٨م اًمّمح٤مسم٦م قمغم اخلِمقع ًمذيمر اهلل، وأن أوان ذًمؽ ىمد طم٤من، ومل شمتٕمرض أي٦م ًمذُمٝمؿ أو 

. ژڭ  ڭ  ڭ  ژ : شمٜم٘مّمٝمؿ سمؾ ٟم٤مداهؿ اهلل ذم أوهل٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

أمل  ـ ًمٚمذيـ صدىمقا اهلل ورؾمقًمف أن شمٚملم ىمٚمقهبؿ ًمذيمر اهلل »: ي٘مقل اًمٓمؼمي ذم ُمٕمٜمك أي٦م

 وىم٤مل اسمـ ()شومتخْمع ىمٚمقهبؿ ًمف، وعم٤م ٟمزل ُمـ احلؼ، وهق هذا اًم٘مرآن اًمذي ٟمزًمف قمغم رؾمقًمف 

أُم٤م آن ًمٚمٛم١مُمٜملم أن ختِمع ىمٚمقهبؿ ًمذيمر اهلل، أي شمٚملم قمٜمد اًمذيمر واعمققمٔم٦م، : ي٘مقل شمٕم٤ممم»: يمثػم

                                   

 (4/297)شمٗمًػم اًمٌٖمقي : اٟمٔمر  ()

 (.17/249) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل :اٟمٔمر( )

 (.17/249  ) ٟمٗمًفاعمّمدر  ()

 (.11/681)شمٗمًػم اًمٓمؼمي   ()
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  ()شوؾمامع اًم٘مرآن ومتٗمٝمٛمف وشمٜم٘م٤مد ًمف وشمًٛمع ًمف وشمٓمٞمٕمف

ووصػ اهلل هلؿ سم٤مايامن يدل قمغم أن اخلِمقع اًمقاضم٥م ُمتح٘مؼ قمٜمدهؿ، وًمٙمٜمف أراد أن 

يٜم٘مٚمٝمؿ إمم درضم٦م أقمغم ُمٜمف، وذًمؽ أن اخلِمقع ُمٜمف ُم٤م هق واضم٥م، وُمٜمف ُم٤م هق ُمًتح٥م، ي٘مقل 

وم٢من ىمٞمؾ ومخِمقع اًم٘مٚم٥م ًمذيمر اهلل وُم٤م ٟمزل ُمـ احلؼ واضم٥م، ىمٞمؾ ٟمٕمؿ، ًمٙمـ اًمٜم٤مس »: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ومٞمف قمغم ىمًٛملم ُم٘متّمد، وؾم٤مسمؼ، وم٤مًم٤ًمسم٘مقن خيتّمقن سم٤معمًتح٤ٌمت، واعم٘متّمدون إسمرار هؿ 

 وقمغم هذا وم٤مخلٓم٤مب ذم أي٦م يٙمقن ذم طمؼ ُمـ مل  ٘مؼ ()شقمٛمقم اعم١مُمٜملم اعمًتح٘ملم ًمٚمجٜم٦م

شمٚمؽ اًمدرضم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اخلِمقع، دون ُمـ سمٚمٖمٝم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وي١ميد هذا ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمِمقيم٤مين قمـ 

ٟمزًم٧م ذم ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم طمثقا قمغم اًمرىم٦م »: اًمزضم٤مج ذم ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م طمٞم٨م ىم٤مل

 واعمتتٌع ًمًػمة ()شواخلِمقع، وم٠مُم٤م ُمـ وصٗمٝمؿ اهلل سم٤مًمرىم٦م واخلِمقع ومٓمٌ٘م٦م ومقق ه١مٓء

اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام جيد أهنؿ ُمـ أرق اًمٜم٤مس ىمٚمقسم٤ًم قمٜمد ذيمر اهلل وىمد ورد يمثػم ُمـ أصم٤مر شمٌلم ُمدى 

 أٟمف يم٤من رضماًل سمٙم٤مء رىمتٝمؿ وظمِمٞمتٝمؿ هلل قمز وضمؾ، وُمـ ذًمؽ ُم٤م صم٧ٌم قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

 () ويم٤من قمٛمر يٛمر سم٤مٔي٦م ذم ورده ومتخٜم٘مف ومٞمٌٙمل طمتك يً٘مط()ٓ يٛمٚمؽ دُمٕمف طملم ي٘مرأ اًم٘مرآن

ش ًمق شمٕمٚمٛمقن ُم٤م أقمٚمؿ ًمْمحٙمتؿ ىمٚمٞماًل وًمٌٙمٞمتؿ يمثػمًا » ذم أصح٤مسمف ىم٤مئاًل وقمٜمدُم٤م ظمٓم٥م اًمٜمٌل 

 وأظم٤ٌمرهؿ ذم هذا شمٓمقل وإٟمام ذيمرٟم٤م هٜم٤م () وضمقهٝمؿ وهلؿ ظمٜملمهمٓمك أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 صمؿ ًمق يم٤من إُمر يمام زقمؿ .سمٕمض إُمثٚم٦م اًمتل شمدل قمغم سمراءة اًمّمح٤مسم٦م مم٤م وصٗمتٝمؿ سمف اًمراومْم٦م

                                   

 (.2/310)شمٗمًػم اسمـ يمثػم   ()

 (.7/29)جمٛمقع اًمٗمت٤موى   ()

 (.5/172)ومتح اًم٘مدير   ()

 (.2297: )اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.1/51)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء   ()

 (.4621: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح  ()
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.اًمراومْم٦م ومٝمذه أي٦م ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع اًمّمح٤مسم٦م ومٙمٞمػ خيرضمقن ُمٜمٝم٤م قمٚمٞم٤ًّم وُمـ ُمٕمف

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ژ  :ؿقفف تًاػ- 4

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  

 () ژڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

:  هبذه أي٦م قمغم قمدم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمٚمٚملم ذًمؽ سم٠من اهلل قمز وضمؾ ىم٤ملاًمراومْم٦مؾمتدل ت

﴾  ڈ  وسمٛم٘مت٣م ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م وم٢من ﴿ژڈ   ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئژ 

واًم٘مرآن يتحدث قمـ » ي٘مقل إدريس احلًٞمٜمل ()ُمـ ًمٞمس ُمـ أهؾ اايامن وٓ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

اًمّمح٤مسم٦م سمٙمؾ واىمٕمٞم٦م ويًتخدم قم٤ٌمرات شمدل قمغم أن اًمّمح٦ٌم ًمٞم٧ًم ُمٞمزة ذم ذاهت٤م سم٘مدر ُم٤مهل 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ : ُمرهقٟم٦م سمام ي٘مدُمف اًمّمح٤ميب ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمح، ي٘مقل شمٕم٤ممم

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ  إمم أن ىم٤مل ژپ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

﴾شمٕمٌػم قمـ اظمتّم٤مص ومئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمٜمٝمؿ سم٤معمٖمٗمرة وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ ًمٞمس  ڈ   ويمٚمٛم٦م ﴿ژڈ

ذًمؽ ًم٘م٤مء متحقرهؿ وصحٌتٝمؿ ًمٚمرؾمقل وإٟمام ًم٘م٤مء إيامهنؿ وقمٛمٚمٝمؿ اًمّم٤مًمح وسمٛم٘مت٣م اعمٗمٝمقم 

سم٤معمخ٤مًمٗم٦م، يٌ٘مك ُمٜمٝمؿ ُمـ ًمٞمًقا ُمـ أهؾ اايامن وٓ ُمـ أصح٤مب اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وقمغم ذًمؽ 

 ()ش رُمقن اعمٖمٗمرة وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ 

                                   

(. 29)ؾمقرة اًمٗمتح آي٦م رىمؿ  ( )

ص )واًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمِمػمازي  (331ص )إرسمٕملم ذم إُم٤مُم٦م إئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ ًمٚمِمػمازي : اٟمٔمر ( )

(. 132)وُمٕم٤ممل اًمٗمتـ ًمًٕمٞمد أيقب  (20

(. 93ص )اخلالوم٦م اعمٖمتّم٦ٌم  ( )
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 واًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ُمٕمف اًمذي ومٝمذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م يمٚمٝم٤م ُمدح ًمٚمرؾمقل »: وي٘مقل اًمتٞمج٤مين

ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمِمدة قمغم اًمٙمٗم٤مر وُمـ اًمرمح٦م قمغم سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض، ومتيض أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم 

ُمدح ه١مٓء وذيمر أوص٤مومٝمؿ طمتك شمٜمتٝمل سمققمده ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤معمٖمٗمرة وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ ًمٞمس 

ًمٙمؾ اًمّمح٤مسم٦م اعمذيمقريـ وًمٙمـ ًمٚمٌٕمض ُمٜمٝمؿ، اًمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت ومٙمٚمٛم٦م ُمٜمٝمؿ 

اًمتل ذيمره٤م اهلل شمٕم٤ممم دًم٧م قمغم اًمتٌٕمٞمض وأوطم٧م أن اًمٌٕمض ُمـ ه١مٓء ٓ شمِمٛمٚمٝمؿ ُمٖمٗمرة اهلل 

وروقاٟمف ودًم٧م أيْم٤ًم أن اًمٌٕمض ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اٟمتٗم٧م ُمٜمٝمؿ صٗم٦م اايامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ومٝمذه 

ُمـ أي٤مت اعم٤مدطم٦م واًم٘م٤مدطم٦م وُمـ اعم١مؾمػ اعمثػم أن اًمٙمثػميـ يًتدًمقن هبذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم 

قمّمٛم٦م اًمّمح٤مسم٦م وقمداًمتٝمؿ و تجقن هب٤م قمغم اًمِمٞمٕم٦م وذم طملم أهن٤م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ واوح٦م ضمٚمٞم٦م 

ذم شم٠ميٞمد اًمِمٞمٕم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمت٘مًٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م إمم ُم١مُمـ خمٚمص اؾمتٙمٛمؾ اايامن وقمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت 

ومققمده اهلل اعمٖمٗمرة واًمروقان وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ، وآظمر أؾمٚمؿ وعم٤م يدظمؾ اايامن ذم ىمٚمٌف أو آُمـ 

وقمٛمؾ ص٤محل٤ًم ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م وًمٙمٜمف اٟم٘مٚم٥م قمغم قم٘مٌٞمف ومٚمـ يي اهلل ؿمٞمئ٤ًم، وم٘مد شمققمده اهلل 

 ()شسم٢مطم٤ٌمط أقمامًمف

: ردـــال

 وأصح٤مسمف ًم٘مد شمْمٛمٜم٧م هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أسمٚمغ اًمثٜم٤مء واعمدح ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمرؾمقل اهلل 

اًمذيـ ُمٕمف ووصٗمتٝمؿ سمتٚمؽ اًمّمٗم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمداًم٦م قمغم قمٚمق ىمدرهؿ ذم اًمديـ ورؾمقخ ىمدُمٝمؿ 

ذم اايامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وًمٙمـ ُمتٌٕمل ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ذهٌقا إمم آظمر يمٚمامت هذه أي٦م 

 وم٤مدقمقا أن ُمـ هٜم٤م ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ : اًمٙمريٛم٦م وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم

 وهذا ُمـ اًمٙمذب اًمٌلم: ()ًمٚمتٌٕمٞمض سمؾ دم٤موز هبؿ إُمر إمم أن ادقمقا إمج٤مع اعمٗمنيـ قمغم ذًمؽ

                                   

(. 113ص )صمؿ اهتدي٧م ًمٚمتٞمج٤مين  ( )

(. 113ص ) اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر ( )



 

 

468 

ذم أي٦م ًمٌٞم٤من اجلٜمس ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك وقمد اهلل ش ُمـ»ٕن اًمذي قمٚمٞمف اعمٗمنون وأهؾ اًمٕمٚمؿ أن 

 (ُمٜمٝمؿ)ذم ىمقًمف ش ُمـ»وًمٞم٧ًم »: اًمذيـ آُمٜمقا ُمـ هذا اجلٜمس، وهؿ اًمّمح٤مسم٦م، ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

ى   ژ : ُمٌٕمْم٦م ًم٘مقم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م دون ىمقم، وًمٙمٜمٝم٤م قم٤مُم٦م جمٜم٦ًم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 وًمٙمٜمف يذه٥م إمم اجلٜمس أي وم٤مضمتٜمٌقا اًمرضمس ُمـ ضمٜمس إوصم٤من () ژائ  ائ  ەئ  

 (ُمـ)إذ يم٤من اًمرضمس ي٘مع ُمـ أضمٜم٤مس ؿمتك، ُمٜمٝم٤م اًمزٟم٤م واًمرسم٤م وذب اخلٛمر واًمٙمذب وم٠مدظمؾ 

 وي٘مقل اسمـ ()»أٟمٗمؼ ٟمٗم٘متؽ ُمـ هذه اًمدراهؿ: يٗمٞمد هب٤م اجلٜمس يٕمٜمل ضمٜمس اًمّمح٤مسم٦م، وي٘م٤مل

 ()شهذه ًمٌٞم٤من اجلٜمس (ُمـ)» :يمثػم ذم شمٗمًػم أي٦م

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ : وم٢من ىمٞمؾ مل ىم٤مل»: وي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 ژڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ژ : يمام ىم٤مل:  ومل ي٘مؾ وقمدهؿ يمٚمٝمؿ، ىمٞمؾژڈ  

شمٙمقن ًمٌٞم٤من اجلٜمس، ومال ي٘متيض أن يٙمقن ىمد سم٘مل ُمـ اعمجرور هب٤م رء  (ُمـ)ومل ي٘مؾ وقمديمؿ و

 وم٢مٟمف ٓ () ژى   ائ  ائ  ەئ  ژ : ظم٤مرج قمـ ذًمؽ اجلٜمس  يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

صمقب : صمقب ُمـ طمرير ومٝمق يم٘مقًمؽ: ي٘متيض أن يٙمقن ُمـ إوصم٤من ُم٤م ًمٞمس سمرضمس، وإذا ىمٚم٧م

سم٤مب ُمـ طمديد، يم٘مقًمؽ سم٤مب طمديد، وذًمؽ ٓ ي٘متيض أن يٙمقن هٜم٤مك : طمرير  ويمذًمؽ ىمقًمؽ

طمرير وطمديد همػم اعمْم٤مف إًمٞمف، وإن يم٤من اًمذي يتّمقره يمٚمٞم٤ًم وم٢من اجلٜمس اًمٙمكم هق ُم٤م ٓ يٛمٜمع 

ًمٌٞم٤من  (ُمـ)شمّمقره ُمـ وىمقع اًمنميم٦م ومٞمف، وإن مل يٙمـ ُمِمؽميم٤ًم ومٞمف ذم اًمقضمقد، وم٢مذا يم٤مٟم٧م 

 وإن يم٤من  ، ُمـ هذا اجلٜمسژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ژ اجلٜمس يم٤من اًمت٘مدير 

                                   

(. 30)ؾمقرة احل٩م آي٦م رىمؿ  ( )

(. 16/282)اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن  ( )

(. 4/205)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )

 (.30)احل٩م آي٦م   ()
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 ()ش يمٚمٝمؿ ُم١مُمٜملم ُمّمٚمحلماجلٜمس

أن أي٦م ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق ُمدح اًمّمح٤مسم٦م ريض : وُمـ إُمقر اًمتل شمٙمذب ادقم٤مء اًمراومْم٦م

اهلل قمٜمٝمؿ سمٕمد أن أظمؼم اهلل ذم ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ُمـ آي٤مت قمـ رو٤مه قمٜمٝمؿ وقمـ قمٚمٛمف سمام حتٛمٚمف ىمٚمقهبؿ، 

. ومِمٝمد هلؿ سم٤مايامن واًمت٘مقى واًمًٌؼ ذم ذًمؽ

                                   

(. 39-2/38)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )
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المبحث الثاني 
األحاديح اليت اشتدل بَا املدالفوٌ على إىهار عدالة الصخابة 

 

: ما حهؾ بغ افهحابة مـ ؿتال-1

 سم٠من ُم٤م ضمرى سملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ظمالف وصؾ إمم درضم٦م اًم٥ًم واًمِمتؿ سمؾ اًمراومْم٦مزقمؿ ت

واًم٘مت٤مل أُمر يًقغ إٟمٙم٤مر قمداًمتٝمؿ، ومٙمٞمػ ي٘م٤مل سمٕمداًم٦م ُمـ ؾم٥م وًمٕمـ وىم٤مشمؾ، ي٘مقل ُم٘م٤مشمؾ سمـ 

يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن يمؾ أصح٤مب اًمرؾمقل قمدوًٓ وىمد ًمٕمـ اهلل سمٕمْمٝمؿ وًمٕمـ »: ()قمٓمٞم٦م

اًمرؾمقل سمٕمْمٝمؿ، وًمٕمـ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، وىم٤مشمؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، وؿمتؿ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم وىمتؾ 

  ()شسمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً 

ويمٞمػ يٚمزُمٜم٤م اًمٞمقم »: يمام زقمٛمقا أن اًمّمح٤مسم٦م أمجٕمقا قمغم ىمتؾ قمثامن، ي٘مقل اًمِمػمازي

طمٗمظ رؾمقل اهلل ذم زوضمتف، وطمٗمظ أم طمٌٞم٦ٌم ذم أظمٞمٝم٤م، ومل شمٚمزم اًمّمح٤مسم٦م أٟمٗمًٝم٤م طمٗمظ رؾمقل 

اهلل ذم أهؾ سمٞمتف، وٓ أًمزُم٧م اًمّمح٤مسم٦م أٟمٗمًٝم٤م طمٗمظ رؾمقل اهلل ذم صٝمره واسمـ قمٛمف قمثامن سمـ 

 وىمد اؾمتِمٝمد اًمراومْم٦م سمام ضمرى ذم ُمٕمريم٦م اجلٛمؾ وصٗملم سملم ()شقمٗم٤من، وىمد ىمتٚمقه وًمٕمٜمقه

 ().اًمّمح٤مسم٦م قمغم قمدم قمداًمتٝمؿ

 

                                   

 إٓ أن شُم١ممتر قمٚمامء سمٖمداد»ُم٘م٤مشمؾ سمـ قمٓمٞم٦م وًمد ذم اًمٕمراق ًمٕم٤مئٚم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م صمؿ اٟمت٘مؾ ًمٚمٜمجػ وأًمػ  ( )

. ww. Alhikmeh. comُمقىمع . شُم١ممتر اًمٜمجػ»هذا اعم١ممتر خمؽمع ُمٜمحقل رًدا قمغم يمت٤مب 

 (.42ص )ُم١ممتر قمٚمامء سمٖمداد   ()

 (.17-16)اًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م   ()

 (.1/193)، وطمؼ اًمٞم٘ملم ًمِمؼم (45)يمِمػ اعمحج٦م ٓسمـ ـم٤موس : اٟمٔمر  ()
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رد ـــال

وهل ضمزء ُمـ قمدائٝمؿ ًمّمح٤مسم٦م إن دقمقى اًمراومْم٦م أن اهلل ًمٕمـ اًمّمح٤مسم٦م دقمقى يم٤مذسم٦م 

 وىمد، طودًمٞمؾ واوح قمغم ُم٤م حتٛمٚمف ىمٚمقهبؿ ُمـ طم٘مد قمغم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ، طرؾمقل اهلل 

ىم٤مم اًمدًمٞمؾ اًمٍميح ُمـ آي٤مت اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ قمغم أن اهلل ريض قمـ صح٤مسم٦م ٟمٌٞمف وهمٗمر هلؿ، وأُم٤م 

 أٟمف سمٕم٨م رمح٦م ًمٚمٜم٤مس ومل يٌٕم٨م ًمٞمٓمرد اًمٜم٤مس ُمـ رمح٦م اهلل ومٗمل اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ومٚم٘مد سملم اًمٜمٌل 

 سمنم  وًمٙمـ اًمٜمٌل ()شإين مل أبًث فًإًا وإٕام بًثت رمحة»:  ىم٤ملاحلدي٨م اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌل 

يٕمؽميف ُم٤م يٕمؽمي اًمٌنم وم٘مد يٖمْم٥م ومٞمّمدر ُمٜمف ُم٤م يِمٌف اًم٥ًم، وىمد ؿم٤مرط رسمف أن جيٕمٚمٝم٤م هلؿ 

 دظمؾ قمغم رؾمقل اهلل : يمٗم٤مرة وزيم٤مة ورمح٦م، ومٕمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م

رضمالن ومٙمٚمامه سمٌمء ٓ أدري ُم٤مهق وم٠مهمْم٤ٌمه، ومٚمٕمٜمٝمام وؾمٌٝمام، ومٚمام ظمرضم٤م ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ 

: ًمٕمٜمتٝمام وؾمٌٌتٝمام، ىم٤مل: ىمٚم٧م:  ىم٤مًم٧مشوما ذاك؟»: أص٤مب ُمـ اخلػم ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م أص٤مسمف هذان ىم٤مل

افِٓؿ إٕام إٔا بؼ ؾٖي ادسِّغ فًْتف أو شببتف : أو ما ظِّت ما صارضت ظِٔف ريب؟ ؿِت»

 ()شؾاجًِف فف زـاة وأجراً 

أُم٤م دقمقاهؿ أن اًمّمح٤مسم٦م ًمٕمٜمقا قمثامن وأمجٕمقا قمغم ىمتٚمف، ومٝمل دقمقى ٓ شمّمح وم٢مٟمام طم٤مس 

 وأُم٤م دقمقاهؿ سم٠من ُم٤م طمّمؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ،قمثامن وىمتٚمف ُمـ أًمٌٝمؿ اسمـ ؾم٠ٌم قمغم ىمتؾ قمثامن

ىمت٤مل يًقغ إٟمٙم٤مر قمداًمتٝمؿ ومٖمػم صحٞمح : ٕٟمٜم٤م مل ٟمدع اًمٕمّمٛم٦م ًمٚمّمح٤مسم٦م، سمؾ ٟم٘مقل إهنؿ سمنم 

ي٘مٕمقن ذم اخلٓم٠م وذم سمٕمض اًمذٟمقب ُمع أٟمف يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمٕمٚمؿ أن ُم٤م ؿمجر سملم اًمّمح٤مسم٦م روقان 

وأُم٤م ُم٤م »: اهلل قمٚمٞمٝمؿ إٟمام وىمع ُمـ همػم ىمّمد سمؾ سم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمٝمؿ، واعمجتٝمد ُمٕمذور، ي٘مقل اسمـ يمثػم

ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ سمٕمده قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ومٛمٜمف ُم٤م وىمع ُمـ همػم ىمّمد يمٞمقم اجلٛمؾ، وُمٜمف ُم٤م يم٤من 

                                   

 (.2599:)صحٞمح ُمًٚمؿ ح  ()

 (.2600: )صحٞمح ُمًٚمؿ ح  ()
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قمـ اضمتٝم٤مد يمٞمقم صٗملم، وآضمتٝم٤مد خيٓمئ ويّمٞم٥م، وًمٙمـ ص٤مطمٌف ُمٕمذور وإن أظمٓم٠م وُم٠مضمقر 

 ()شأيْم٤ًم، وأُم٤م اعمّمٞم٥م ومٚمف أضمران اصمٜم٤من

: إكاف بًض افهحابة ظـ شامع اخلىبة- 2

ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ژ : ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم»: ي٘مقل ه٤مؿمؿ اًمٌحراين

  ضم٤مء يقم اجلٛمٕم٦م ُمـ اًمِم٤مم سم٤معمػمة ومٜمزل قمٜمد أطمج٤مر () إن دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌلژ ڇ     ڇ  ڇ

اًمزي٧م، صمؿ ضب سم٤مًمٓمٌقل ًمٞم١مذن اًمٜم٤مس سم٘مدوُمف، ومٜمٗمر اًمٜم٤مس إًمٞمف إٓ قمكم واحلًـ واحلًلم 

 ًم٘مد  ىم٤مئاًم خيٓم٥م وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ، وشمريمقا اًمٜمٌل ()ووم٤مـمٛم٦م وؾمٚمامن وأسمق ذر واعم٘مداد وصٝمٞم٥م

ٟمٔمر اهلل إمم ُمًجدي يقم اجلٛمٕم٦م، ومٚمقٓ ه١مٓء اًمثامٟمٞم٦م اًمذيـ ضمٚمًقا ذم ُمًجدي ٕضُم٧م 

  ()شژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ : اعمديٜم٦م قمغم أهٚمٝم٤م ٟم٤مرًا وطمّمٌقا سم٤محلج٤مرة يم٘مقم ًمقط وٟمزل ومٞمٝمؿ

 هذه احل٤مدصم٦م دًمٞماًل قمغم قمدم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ي٘مقل ُمرشم٣م اًمراومْم٦م توىمد ضمٕمؾ

وٓ سم٠مس أن ٟمقرد هٜم٤م ُم٤م ومٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م ُمع رؾمقل اهلل، »:   قمـ هذه احل٤مدصم٦م ()اًمروقي

                                   

 (.192)اًم٤ٌمقم٨م احلثٞم٨م   ()

ويم٤من ، وىمٞمؾ أطمد، أول ُمِم٤مهده اخلٜمدق، صح٤ميب ُمِمٝمقر، دطمٞم٦م سمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ومروة اًمٙمٚمٌل اخلزرضمل ( )

وااص٤مسم٦م ، (1/461)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. قم٤مش إمم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م، ييب سمف اعمثؾ ذم طمًـ اًمّمقرة

(2/321) .

: اٟمٔمر. هـ38ُم٤مت صٝمٞم٥م ؾمٜم٦م ، صح٤ميب ُمِمٝمقر، أسمق ٞمك اًمٜمٛمري اًمروُمل، صٝمٞم٥م سمـ ؾمٜم٤من سمـ ُم٤مًمؽ ( )

. (3/364)وااص٤مسم٦م ، (2/726)آؾمتٞمٕم٤مب 

 (.4/241)اًمؼمه٤من   ()

إين ُمرشم٣م اًمروقي اسمـ اًمٕم٤ممل » شُمع رضم٤مل اًمٗمٙمر»ىم٤مل قمـ ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف ، ُمرشم٣م اًمروقي ُمٕم٤مس ( )

وًمدت ذم اًمٜمجػ ... اًمقرع اًمت٘مل آي٦م اهلل احل٤مج اًمًٞمد حمٛمد اًمروقي اًمٙمِمٛمػمي ؾمٞمد اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم

. شهجري٦م1348مج٤مدى أظمرة قم٤مم 28إذف ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م 
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واٟمٗمْم٤موٝمؿ ُمـ طمقًمف إمم اًمتج٤مرة واًمٚمٝمق، وشمٗمْمٞمؾ ذًمؽ قمغم اًمّمالة  وشمريمٝمؿ إي٤مه ىم٤مئاًم 

وطمده يّمكم يقم اجلٛمٕم٦م وذًمؽ سمٕمد أن أُمرهؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٠من يًٕمقا إمم اًمّمالة، ويؽميمقا 

 ()ش ومخ٤مًمٗمقا أُمر اهلل، واٟمٍمومقا إمم دم٤مرهتؿژٿ  ٿ       ٹ  ژ اًمٌٞمع: ٕن ذًمؽ ظمػم هلؿ 

 وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أن هذه احل٤مدصم٦م دًمٞمؾ قمغم إُمٙم٤مٟمٞم٦م ردة اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ُمقت رؾمقل اهلل 

وأُم٤م خم٤مًمٗم٦م أصح٤مسمف ًمف، ذم اًمرظم٤مء وإُمـ وم٘مد شمْمٛمـ »:وخم٤مًمٗمتف سمٕمد ووم٤مشمف  ي٘مقل اسمـ ـم٤موس

ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ژ : يمت٤مهبؿ ذًمؽ، وم٘م٤مل

 ومٙم٤من يمام روي إذا ؾمٛمٕمقا سمقصقل دم٤مرة شمريمقا اًمّمالة ُمٕمف، ژڈ  ژژ  ڑ  ڑ    ک  ک   

واحلٞم٤مء ُمٜمف، ومل يٚمتٗمتقا إمم طمرُم٦م رهبؿ وٓ طمرُم٦م ٟمٌٞمٝمؿ وٓ صالهتؿ ُمٕمف، وسم٤مقمقا ذًمؽ يمٚمف 

سمٛمِم٤مهدة دم٤مرة أو ـمٛمع ذم ُمٙم٥ًم ُمٜمٝم٤م  ومٙمٞمػ يًتٌٕمد ُمـ ه١مٓء أن خي٤مًمٗمقه سمٕمد ووم٤مشمف ذم 

ـمٚم٥م اعمٚمؽ واخلالوم٦م واجل٤مه واعم٤مل، وىمد اٟم٘مٓمٕم٧م ُمِم٤مهدشمف هلؿ وطمٞم٤مؤهؿ ُمٜمف، إن اؾمتٌٕم٤مد 

 ()شخم٤مًمٗمتٝمؿ ًمف ُمـ قمج٤مئ٥م إُمقر وـمرائػ اًمدهقر

: ردـــال

طم٤مدصم٦م اٟمٍماف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م قمـ ؾمامع اخلٓم٦ٌم صم٤مسمت٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، أصؾ 

واًمٚمٗمظ –ذم اًمّمحٞمحلم ًمٙمـ اًمراومْم٦م يمٕم٤مدهتؿ ذم اًمٙمذب وآومؽماء يزيدون ويٗمؽمون وىمد ضم٤مء 

 ىم٤مئؿ يقم اجلٛمٕم٦م، إذ ىمدُم٧م سمٞمٜم٤م اًمٜمٌل »: قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل- عمًٚمؿ

 طمتك مل يٌؼ ُمٕمف إٓ اصمٜم٤م قمنم رضماًل ومٞمٝمؿ أسمق سمٙمر قمػم إمم اعمديٜم٦م وم٤مسمتدره٤م أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 وهذه احل٤مدصم٦م شمدل ()شژڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ ژ : وٟمزًم٧م هذه أي٦م: وقمٛمر، ىم٤مل

                                   

 (.145ص )آراء قمٚمامء اعمًٚمٛملم ذم اًمت٘مٞم٦م واًمّمح٤مسم٦م   ()

 (.384)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس   ()

 (.863 ):صحٞمح ُمًٚمؿ ح (936 ):صحٞمح اًمٌخ٤مري  ح  ()
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قمغم ومْمٞمٚم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وهل طمج٦م قمغم اًمراومْم٦م أُم٤م اًمٚمٗمظ اًمذي اؾمتدًمقا سمف ومٚمؿ يرد ذم يمت٥م 

أهؾ اًمًٜم٦م وًم٘مد سملم اًمٕمٚمامء أن اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ اٟمٗمْمقا يم٤من ذًمؽ ُمٜمٝمؿ قم٘م٥م اًمّمالة إذ يم٤مٟم٧م 

أن  »() وم٘مد روى أسمق داود سمًٜمد رضم٤مًمف صم٘م٤مت إمم ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من()اخلٓم٦ٌم وىمتٝم٤م سمٕمد اًمّمالة

ذيمر أسمق داود »:  ىم٤مل اًمٜمقوي()ش اًمتل اٟمٗمْمقا قمٜمٝم٤م إٟمام يم٤مٟم٧م سمٕمد صالة اجلٛمٕم٦مظمٓم٦ٌم اًمٜمٌل 

 هذه اًمتل اٟمٗمْمقا قمٜمٝم٤م إٟمام يم٤مٟم٧م سمٕمد صالة اجلٛمٕم٦م، وفمٜمقا أٟمف ٓ ذم ُمراؾمٞمٚمف أن ظمٓم٦ٌم اًمٜمٌل 

رء قمٚمٞمٝمؿ ذم آٟمٗمْم٤مض قمـ اخلٓم٦ٌم، وأٟمف ىمٌؾ هذه اًم٘مْمٞم٦م إٟمام يم٤من يّمكم ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم، ىم٤مل 

 هذا أؿمٌف سمح٤مل اًمّمح٤مسم٦م واعمٔمٜمقن هبؿ أهنؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يدقمقن اًمّمالة ُمع اًمٜمٌل : اًم٘م٤ميض

  ()شوًمٙمٜمٝمؿ فمٜمقا ضمقاز آٟمٍماف سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمّمالة

وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م مل ي٘مقًمقا سمٕمّمٛم٦م اًمّمح٤مسم٦م وم٢مهنؿ ىمد ي٘مٕمقن ذم سمٕمض إظمٓم٤مء 

ومٞمٜمٌٝمٝمؿ اهلل ورؾمقًمف ومٞمتقسمقن إمم اهلل، وىمد أظمؼم اهلل سمرو٤مه قمٜمٝمؿ وسم٘مٌقل شمقسمتٝمؿ، ي٘مقل 

:  وي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف()ژک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ : ؾمٌح٤مٟمف

 ()ژ  ېۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉژ

 

                                   

وذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  (2/425)وومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  (4/367)شمٗمًػم اسمـ يمثػم : اٟمٔمر  ()

(6/151.) 

صدوق وم٤موؾ أظمٓم٠م إزدي ذم زقمٛمف أن ويمٞمٕم٤ًم -أسمق سمًٓم٤مم اًمٌٚمخل اخلزاز-ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من اًمٜمٌٓمل  ()

 (.6915)اًمت٘مري٥م : يمذسمف، وإٟمام يمذب اخلراؾم٤مين، اٟمٔمر

 (.62)طمدي٨م  (105ص)اعمراؾمٞمؾ ٕيب داود   ()

 (.6/151)ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ   ()

 (.18)اًمٗمتح آي٦م رىمؿ   ()

 (.117)ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م رىمؿ   ()
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: تثاؿؾ بًض افهحابة ظـ اجلٓاد يف شبٔؾ اهلل- 3

 أن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ شمث٤مىمٚمقا قمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وريمٜمقا ًمٚمحٞم٤مة اًمراومْم٦مدقمل ت

ڄ  ڄ   ڃ  ژ : اًمدٟمٞم٤م ومٝمددهؿ اهلل سم٤مؾمتٌداهلؿ سم٘مقم همػمهؿ، ي٘مقل اعمٗمٞمد ىمقًمف شمٕم٤ممم

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 ژڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   
ٟمزًم٧م ذم همزوة شمٌقك  »()

 اًمذيـ  اًمّمح٤مسم٦موًم٘مد هدد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ»:  ؾمٕمٞمد أيقب اًمراوميضوي٘مقلش()سم٢ممج٤مع إُم٦م 

 ويِم٤مريمف ذم هذا اًمرأي ()ششمث٤مىمٚمقا قمـ اجلٝم٤مد وىمتئذ سم٤مًمٕمذاب إًمٞمؿ إذا مل يٜمٗمروا إمم اهلل

وهل س ٦م أيْم٤ًم ذم أن اًمّمح٤مسم٦م شمتث٤مىمؾ قمـ »:  طمٞم٨م ي٘مقل قمـ هذه أي٦م اًمراوميضاًمتٞمج٤مين

اجلٝم٤مد واظمت٤مروا اًمريمقن إمم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م رهمؿ قمٚمٛمٝمؿ أهن٤م ُمت٤مع ىمٚمٞمؾ، طمتك اؾمتقضمٌقا شمقسمٞمخ اهلل 

ؾمٌح٤مٟمف وهتديده إي٤مهؿ سم٤مًمٕمذاب إًمٞمؿ واؾمتٌدال همػمهؿ ُمـ اعم١مُمٜملم اًمّم٤مدىملم هبؿ وىمد ضم٤مء 

هذا اًمتٝمديد سم٤مؾمتٌدال همػمهؿ، ذم اًمٕمديد ُمـ أي٤مت مم٤م يدل دًٓم٦م واوح٦م قمغم أهنؿ شمث٤مىمٚمقا 

 ()شقمـ اجلٝم٤مد ذم ُمرات قمديدة

: ردـــال

أُمر اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أصح٤مسمف سمٖمزو اًمروم واًمتقضمف إمم شمٌقك ويم٤من ذًمؽ ذم 

زُمـ قمنة ووم٤مىم٦م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمع ؿمدة احلر وسمٕمد اًمًٗمر ومِمؼ 

ذًمؽ قمغم سمٕمْمٝمؿ ومٜمزًم٧م أي٤مت ذم اًمؽمهمٞم٥م ذم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل واًمتحذير ُمـ اًمتث٤مىمؾ قمٜمف 

                                   

 (.38)ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م رىمؿ   ()

 (.112)ااومّم٤مح   ()

 (.76ص )ُمٕم٤ممل اًمٗمتـ   ()

 (.115)صمؿ اهتدي٧م   ()
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وهذه »: وم٤مؾمتج٤مب أصح٤مب اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم ُٕمر رهبؿ، ي٘مقل اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػم هذه أي٦م

 وي٘مقل اسمـ ()شأي٦م طم٨م ُمـ اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه اعم١مُمٜملم سمف ُمـ أصح٤مب رؾمقًمف قمغم همزو اًمروم

 ()شهذا ذوع ذم قمت٤مب ُمـ ختٚمػ قمـ رؾمقل اهلل ذم همزوة شمٌقك»: يمثػم ذم شمٗمًػم أي٦م

خم٤مـم٦ٌم اادٓل ويمالم اعمدًملم أظمالءهؿ ـم٤مًمٌلم طمًـ »: واًمٕمت٤مب قمرومف أهؾ اًمٚمٖم٦م سم٠مٟمف

ٱ  ٻ  ژ :  وهلذا قم٤مشم٥م اهلل رؾمقًمف وظمٚمٞمٚمف ذم أيمثر ُمـ آي٦م يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم()شُمراضمٕمتٝمؿ

ُمرطم٤ًٌم »:  يٙمرم اسمـ أم ُمٙمتقم وي٘مقل ًمف إذا رآه وىمد يم٤من اًمٜمٌل ()ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

.  ومدل قمغم أن اًمٕمت٤مب ُمـ اهلل ٓ يقضم٥م اٟمت٘م٤مص اعمٕم٤مشم٥م()شسمٛمـ قم٤مشمٌٜمل ومٞمف ريب

 ذم همزوة شمٌقك ُمـ همػم أهؾ إقمذار إٓ صمالصم٦م وًم٘مد صح أٟمف مل يتخٚمػ قمـ رؾمقل اهلل 

 وُمع هذا وم٘مد شم٤مب ()  اعمِمٝمقر ذم اًمّمحٞمحلم()ٟمٗمر، يمام دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ

شم٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ وأٟمزل ذم ؿم٠مهنؿ ىمرآٟم٤م يتغم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يمام سمٞمٜم٧م أي٤مت أن اهلل شم٤مب قمغم 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ : اجلٛمٞمع وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف

ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  

                                   

 (.6/372)شمٗمًػم اًمٓمؼمي   ()

 (.2/357)شمٗمًػم اسمـ يمثػم   ()

 (.1/577)ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر   ()

 (.2-1)قمٌس آي٦م رىمؿ   ()

 (.19/203)واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه  (4/446)أورده اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػمه   ()

وهق أطمد اًمثالصم٦م اًمذيـ ، صح٤ميب ُمِمٝمقر، يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب يمٕم٥م إٟمّم٤مري اًمًٚمٛمل اعمدين ( )

. (5/456)وااص٤مسم٦م ، (3/1323)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. ُم٤مت ذم ظمالوم٦م قمكم، ظمٚمِّٗمقا

 (.2769: )وُمًٚمؿ ح (4118: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح  ()
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 ژۆئ  ۈئ  ۈئ   
 ومتْمٛمٜم٧م هذه أي٤مت إظم٤ٌمر اهلل شمٕم٤ممم قمـ شمقسمتف قمـ رؾمقًمف وقمـ ()

اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر اًمذيـ اشمٌٕمقه وؾم٤مروا ُمٕمف ذم همزوة شمٌقك واًمتل ؾمٛمٞم٧م اًمٕمنة عم٤م أص٤مهبؿ 

ومٞمٝم٤م ُمـ اجلٝمد واًمٌالء طمتك إن اًمٜمٗمر ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا يتٜم٤موًمقن اًمتٛمرة سمٞمٜمٝمؿ يٛمّمٝم٤م هذا صمؿ ينمب 

 يمام أن أي٤مت شمْمٛمٜم٧م شمقسم٦م اهلل قمغم اًمثالصم٦م اًمذيـ ()قمٚمٞمٝم٤م صمؿ يٛمّمٝم٤م هذا صمؿ ينمب قمٚمٞمٝم٤م

 هلؿ وٟمدُمٝمؿ ٟمدُم٤ًم قمٔمٞماًم طمتك و٤مىم٧م قمٚمٞمٝمؿ إرض سمام ختٚمٗمقا قمـ اعمٕمريم٦م سمٕمد هجر اًمٜمٌل 

 سمٕمد ُمٖمٗمرة رطم٧ٌم ومٝمؾ سمٕمد هذه اًمتقسم٦م ُمـ اهلل قمذر ٕطمد ذم اًمٜمٞمؾ ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

. اهلل وشمزيمٞم٦م اًمرؾمقل هلؿ

                                   

 (.118-117)ؾمقرة اًمتقسم٦م آيت٤من   ()

 (.2/333)وشمٗمًػم اًمٌٖمقي  (6/502)شمٗمًػم اًمٓمؼمي : اٟمٔمر  ()
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الفصل الجالح 

العبُ اليكلية للندالفني اليت طعيوا بَا يف اخللفاء الراظديً 

 

وؾٔف ظدة مباحث 

 افنبف افَِْٔة افتل ضًْقا هبا يف أيب بُر افهديؼ : املبخح األول

 افنبف افَِْٔة افتل ضًْقا هبا يف ظّر بـ اخلىاب : املبخح الجاىي

 افنبف افَِْٔة افتل ضًْقا هبا يف ظثامن بـ ظٍان : املبخح الجالح
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املبخح األول 

 العبُ اليكلية اليت طعيوا بَا يف أبي بهر الصديل

 

: وؾٔف مىِبان

. اآليات افَرإٓٔة افتل اشتدفقا هبا: املطلب األول

.  األحاديث افتل اشتدفقا هبا:املطلب الجاىي
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المطلب األول 
اآليات الكرآىية اليت اشتدلوا بَا 

 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ژ : ؿقفف تًاػ- 1

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽   

﮾  ﮿  ﯀  ﯁               

. () ژ                    ڭ   

 أن هذه أي٦م شمٓمٕمـ ذم إيامن أيب سمٙمر اًمّمديؼ وأهن٤م ٓ شمث٧ٌم ًمف أي ومْمٞمٚم٦م، اًمراومْم٦مدقمل ت

وًم٘مد شمٜم٤مىمْم٧م أىمقاهلؿ طمقل هذه أي٦م، ومٜمجد أن سمٕمْمٝمؿ يٜمٙمر يمقن أيب سمٙمر اًمّمديؼ اعم٘مّمقد 

 ُمًتِمٝمديـ سمام () ذم اًمٖم٤مر، و ٤موًمقن اًمتِمٙمٞمؽ ذم هذا إُمرسم٤مٔي٦م، وأٟمف مل يٙمـ ُمع رؾمقًمف 

. شُم٤م أٟمزل اهلل ومٞمٜم٤م ُمـ رء»: ُمـ ىمقهل٤م- قمغم طمد زقمٛمٝمؿ–ورد قمـ قم٤مئِم٦م ذم اًمٌخ٤مري 

ُم٤م »: ومل يٜمزل ذم أيب سمٙمر رء : عم٤م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري أن قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م»: ي٘مقل اًمٌٞم٤ميض

...  وًمق ٟمزل ذم أسمٞمٝم٤م رء ًمٕمٚمٛمتف ُمع طمرصٝم٤م قمغم قمٚمقه شأٟمزل اهلل ومٞمٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم، إٓ أٟمف أٟمزل قمذري

  ()شوىمّم٦م اًمٖم٤مر ُمٔمٜمقٟم٦م اًمدًٓم٦م ًمٕمدم شمٍم ٝم٤م سم٤مؾمؿ أيب سمٙمر

ن ُمٜمٝمؿ ي١ميمدون أن اعم٘مّمقد هب٤م أسمق سمٙمر اًمّمديؼ، ومٝمذا اسمـ أيب احلديد يسمٞمٜمام ٟمجد آظمر

                                   

(. 40)ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م رىمؿ  ( )

سمحث٤ًم طم٤موًم٧م ومٞمف إصم٤ٌمت أن أسم٤م سمٙمر مل يٙمـ ُمع رؾمقل اهلل ذم  (1422)ؾمٜم٦م  (19)ٟمنمت جمٚم٦م اعمٜمؼم قمدد  ( )

. اًمٖم٤مر

(. 3/137)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  ( )
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 وي٘مقل ()شوإٟم٤م ًمٜمرى أسم٤م سمٙمر أطمؼ اًمٜم٤مس هب٤م، إٟمف ًمّم٤مطم٥م اًمٖم٤مر»: يٜم٘مؾ ذم يمت٤مسمف ىمقل قمكم

. ()شوهق أسمق سمٙمر ذم وىم٧م يمقهنام ذم اًمٖم٤مر»: اًمٓمقد ذم شمٗمًػم أي٦م

   ()شإذ ي٘مقل ًمّم٤مطمٌف وهق أسمق سمٙمر»: وي٘مقل اًمٙم٤مؿم٤مين

يمام أن شمٜم٤مىمض يمتٌٝمؿ يًتٛمر طمقل هذه أي٦م، ومٜمجد أن سمٕمْمٝم٤م يدقمل سم٠من اهلل هق اًمذي أُمر 

  وٟمجد أظمرى شمدقمل سم٠من رؾمقل اهلل (). سم٤مصٓمح٤مب أيب سمٙمر اُمتح٤مٟم٤ًم ًمف واظمت٤ٌمراً رؾمقًمف 

 ().ظمٌم ُمـ أيب سمٙمر أن يدل قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مر وم٠مظمذه ُمٕمف طمذرًا ُمٜمف

أن أسم٤م سمٙمر شمٚم٘م٤مه، وـمٚم٥م ُمٜمف أن »: وىمد أيدوا ذًمؽ سمرواي٤مت ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره اًمٌحراين

وم٠مظمِمك ي٤م رؾمقل اهلل أن يًتحٚمٗمٜمل اعمنميمقن : يّمحٌف، ومرومض رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل ًمف أسمق سمٙمر

و ؽ ي٤م أسم٤م سمٙمر، ومام صحٌتل ًمٞمٚم٦م سمٜم٤مومٕمتؽ : قمغم ًم٘م٤مئل إي٤مك وٓ أضمد سمدًا ُمـ صدىمٝمؿ،وم٘م٤مل ًمف

  ()شه إذا ؿمئ٧م: وًمٙمٜمؽ شمًتٖمِمٜمل أن أٟمذر سمؽ اعمنميملم وم٘م٤مل ًمف : وم٘م٤مل ًمف أسمق سمٙمر 

 مل يّمٓمح٥م أسم٤م سمٙمر وإٟمام ظمرج وٟمجد يمذًمؽ رواي٤مت أظمرى شمذيمر أن رؾمقل اهلل 

إن ٟمٌل اهلل ىمد اٟمٓمٚمؼ إمم سمئر »:  ًمقطمده، صمؿ ضم٤مء أسمق سمٙمر ي٠ًمل قمٜمف وم٘م٤مل ًمف قمكمرؾمقل اهلل 

 واؾمتدًمقا يمذًمؽ سم٠من اًمٓمؼمي أورد ذًمؽ ذم ()شُمٞمٛمقن وم٠مدريمف،ومٚمحؼ سمف ودظمؾ ُمٕمف اًمٖم٤مر

                                   

(. 1/132)ذح هن٩م اًمٌالهم٦م  ( )

(. 5/220)اًمتٌٞم٤من  ( )

(. 2/344)شمٗمًػم اًمّم٤مذم  ( )

(. 2/310)واعمجٚمز ذم طمٞم٤مة اًم٘مٚمقب  (164)ذيمر ذًمؽ اًمٕمًٙمري ذم شمٗمًػمه  ( )

، وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي (407)، واًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس (91ص )ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم : اٟمٔمر ( )

(216 .)

(. 2/127)اًمؼمه٤من ًمٚمٌحراين  ( )

(. 1/82)، ويمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمألرسمكم (407)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )
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 ().شم٤مرخيف

 قمغم أن أي٦م مل شمث٧ٌم ٕيب سمٙمر ُمٜم٘م٦ٌم واطمدة، سمؾ ذيمروا أن أي٦م شمٓمٕمـ ذم اًمراومْم٦موجيٛمع 

. أيب سمٙمر

 سم٠ميب أومٚمٞمس ىمد آٟمس اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف : وم٢من ىم٤مًمقا»: ي٘مقل اعمٗمٞمد وهق يرد قمغم أهؾ اًمًٜم٦م

 ذم ؾمٗمره، سمٙمر ذم ظمروضمف إمم اعمديٜم٦م ًمٚمٝمجرة وؾمامه ص٤مطم٤ًٌم ًمف ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف، وصم٤مٟمٞم٤ًم ًمٜمٌٞمف 

وهذه ومْمٞمٚم٦م ضمٚمٞمٚم٦م يِمٝمد هب٤م اًم٘مرآن، ومٝمؾ دمدون ُمـ احلج٦م خمرضم٤ًم؟ ... وُمًت٘مرًا ُمٕمف ذم اًمٖم٤مر 

 ومٖمػم ُمدومقع ويمقٟمف ذم اًمٖم٤مر ُمٕمف همػم جمحقد، أُم٤م ظمروج أيب سمٙمر ُمع اًمٜمٌل : ىمٞمؾ هلؿ: ضمقاب

واؾمتح٘م٤مق اؾمؿ اًمّمح٦ٌم ُمٕمروف، إٓ أٟمف ًمٞمس ذم واطمدة ُمٜمٝم٤م وٓ ذم مجٞمٕمٝم٤م ُم٤م ئمٜمقن ًمف ُمـ 

اًمٗمْمؾ ومال شمث٧ٌم ًمف ُمٜم٘م٦ٌم ذم طمج٦م ؾمٛمع وٓ قم٘مؾ، سمؾ ىمد ؿمٝمدت أي٦م اًمتل شمٚمقمتقه٤م ذم ذًمؽ 

 ()شسمزًمؾ اًمرضمؾ، ودًم٧م قمغم ٟم٘مّمف وأٟم٠ٌمت قمـ ؾمقء أومٕم٤مًمف

وىمد طم٤موًمقا شم٠مويؾ أي٦م سمام ي٘مدح ذم أيب سمٙمر اًمّمديؼ وم٠موردوا سمٕمض اًمِمٌف طمقل أي٦م 

: وُمٜمٝم٤م

 ٓ شمدل قمغم إيامن أيب سمٙمر : ٕن اًمّمح٦ٌم ژ﮴      ﮵  ﮶   ژ : إن ىمقل اهلل شمٕم٤ممم-1

ڤ  ژ : شمٙمقن ُمـ اعم١مُمـ وُمـ اًمٙم٤مومر، واؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ُم١مُمـ ويم٤مومر اصٓمح٤ٌم

 ژڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 ومجٕمؾ اًمٙم٤مومر ص٤مطم٤ًٌم ًمٚمٛم١مُمـ : ()

 ٓ شمزيد أسم٤م ژ﮴      ﮵  ﮶   ژ : إن ًمٗمٔم٦م اًمّم٤مطم٥م اعمذيمقرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ًمذًمؽ ىم٤مًمقا

                                   

(. 326ص )يمت٤مب إرسمٕملم ًمٚمامطمقزي : اٟمٔمر ( )

(. 187ص )اعمٗمٞمد ذم ااومّم٤مح  ( )

(. 37)اًمٙمٝمػ آي٦م رىمؿ  ( )
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 ().سمٙمر ذوم٤مً 

 أيب سمٙمر إذ  إيامن يدل قمغم ٟم٘مصژ﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ژ : إن ىمقًمف شمٕم٤ممم-2

 ًمف يدل قمغم أن احلزن يدل قمغم ظمقره وىمٚم٦م صؼمه، وقمدم ي٘مٞمٜمف وقمدم رو٤مه، وهنل اًمرؾمقل 

وىمد ٟمٓمؼ سمّمٗمتف سيح اًم٘مرآن، وأٟم٠ٌم »:  ي٘مقل اعمٗمٞمد قمـ أيب سمٙمر()ىمٌح اًمٗمٕمؾ اًمذي ارشمٙمٌف

 وُم٤م قم٤مجلف ُمـ شمدسمػمه ًمف سم٤مًمتًٙملم واًمتِمجٞمع وشمالذم ُم٤م ومرط ُمٜمف ًمِمدة ضمزقمف سمٛمحٜم٦م اًمٜمٌل 

 ()شوظمقومف وىمٚم٘مف

﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁      ژ  :إن فم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مًمقا-3

 إًمٞمف يدل قمغم قمدم إيامن أيب سمٙمر: ٕن اهلل شمٕم٤ممم يمٚمام ذيمر إٟمزال اًمًٙمٞمٜم٦م قمغم اًمرؾمقل وؿ ژ   

( )ژ﮸  ﮹  ﮺ ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ژ  :اعم١مُمٜملم، طمٞم٨م ىم٤مل ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م

ومتخّمٞمص  ()ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ ژ »وىم٤مل ذم ؾمقرة اًمٗمتح

: اًمرؾمقل هٜم٤م سم٢مٟمزال اًمًٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمف يدل قمغم أٟمف مل يٙمـ ُمٕمف ُم١مُمـ إذ ًمق يم٤من ُمـ ُمٕمف ُم١مُمٜم٤ًم ًم٘م٤مل

 ( )شؾلكزل اهلل شؽقـتف ظؾقفام»

                                   

، وذح اًمروو٦م (119ص )، واًمٙمِمٙمقل حلٞمدر إُمكم (427)شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ًمٚمٓمقد : اٟمٔمر ( )

(. 1/85)، وإٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ًمٚمجزائري (4/364)ًمٚمٛمجٚمز 

، وإٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ًمٚمجزائري (427)، وشمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ًمٚمٓمقد (96)آظمتّم٤مص ًمٚمٛمٗمٞمد : اٟمٔمر ( )

(1/85 .)

(. 186ص )ااومّم٤مح ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )

(. 26)اًمتقسم٦م آي٦م رىمؿ  ( )

(. 26)ؾمقرة اًمٗمتح آي٦م رىمؿ  ( )

ص )، واًمٙمِمٙمقل حلٞمدر إُمكم (427)، شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ًمٚمٓمقد (200ص )ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم  ( )

= 
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: ردـــال

أرؾمؾ اهلل رؾمقًمف حمٛمدًا سم٤مهلدى وديـ احلؼ، واىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اهلل قمز وضمؾ أن شمٙمقن سمٕمث٦م 

 ذم ُمٙم٦م يدقمقا إمم ديـ اهلل أومْمؾ إٟمٌٞم٤مء ذم أطم٥م اًمٌ٘م٤مع إمم اهلل ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، وسم٘مل اًمٜمٌل 

 وآذوه ومّمؼم وحتٛمؾ، وطملم اؿمتد أذى ىمريش ًمف قمز وضمؾ إٓ أن اًمٙمٗم٤مر شمّمدوا ًمرؾمقل اهلل 

 ٕصح٤مسمف سم٤مهلجرة إمم  أذن رؾمقل اهلل ُمرات ًم٘متؾ رؾمقل اهلل اوٕصح٤مسمف، وسمدأت اعم١م

 يًت٠مذن سم٤مهلجرة، ومٙم٤من رؾمقل اهلل اعمديٜم٦م وظمرج اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام، وضم٤مء أسمق سمٙمر اًمّمديؼ 

ومٌلم اًمرؾمقل ()شظذ رشِؽ ؾ٘ين أرجق أن يٗذن يل»:  جيٞمٌف سم٘مقًمف  أٟمف إٟمام اؾمتٌ٘م٤مه : ًمٞمٙمقن 

 أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ رومٞم٘مف ذم هذه اًمرطمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وعم٤م أذن اهلل ًمٜمٌٞمف سم٤مهلجرة أظمؼم رؾمقل اهلل 

 وطمٞمدًا إٓ ُمـ ص٤مطمٌف ٓ ضمٞمش وٓ قمدة، وأقمداؤه يمثر، واًمتج٠م اًمٜمٌل سمذًمؽ، ومخرج اًمٜمٌل 

 يِمٕمر سمخقف ؿمديد قمغم رؾمقل ُمع ص٤مطمٌف إمم اًمٖم٤مر، واًمٙمٗم٤مر يتٕم٘مٌقن آصم٤مرهؿ  واًمّمديؼ 

 وص٤مطمٌف، وسم٤مهلزيٛم٦م واًمّمٖم٤مر ًمٚمذيـ  صمؿ يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ٌم سم٤مًمٜمٍم اعم١مزر ًمرؾمقل اهلل اهلل 

، إذ ىمد ٟم٤مل يمٗمروا وهذه أي٦م ختٚمد هذه اًمرطمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م وهل سمحؼ شمٕمد ُمـ ُمٜم٤مىم٥م اًمّمديؼ 

 طملم أظمرضمف ىمقُمف ُمـ ُمٙم٦م، وإن ُمـ اًمٕمج٥م طم٘م٤ًم أن شمّمٌح هذه ذف صح٦ٌم رؾمقل اهلل 

، وؾمٜمٌلم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم أن يمؾ ُم٤م اعمٜم٘م٦ٌم اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم ٟمٔمرهؿ ُمٓمٕمٜم٤ًم ذم أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

: ذيمروه طمقل هذه أي٦م سم٤مـمؾ ُمـ وضمقه قمدة

 اعم٘مّمقد  أسمقسمٙمر اًمّمديؼ هقإن حم٤موًم٦م سمٕمض اًمراومْم٦م اًمتِمٙمٞمؽ ذم أن: اًمقضمف إول

 حم٤موًم٦م وم٤مؿمٚم٦م، يرده٤م ُم٤م شمقاشمر ذم يمت٥م احلدي٨م واًمًػم واعمٖم٤مزي ژے  ے  ژ : سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 سمؾ ُم٤م أصمٌتتف طمتك يمت٥م اًمراومْم٦م، وًمٕمؾ شمٜم٤مىمض اًمراومْم٦م واًمت٤مريخ قمـ ىمّم٦م هجرة اًمرؾمقل 

                                   

(. 417)واًمتٗمًػم اًمقضمٞمز ًمِمؼم  (116

 (.2297:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()
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قمغم –ذم هذا إُمر ظمػم ؿم٤مهد قمغم يمذب هذا آدقم٤مء، أُم٤م اؾمتدٓهلؿ سم٘مقل قم٤مئِم٦م ذم اًمٌخ٤مري 

ومٝمق اؾمتدٓل سم٤مـمؾ، وم٢من ُم٤م ٟمًٌقه ًمٕم٤مئِم٦م ٓ يّمح هبذا ش ُم٤م ٟمزل ومٞمٜم٤م ُمـ ىمرآن»- طمد زقمٛمٝمؿ

واهلل ُم٤م »: اًمٚمٗمظ، ومل يذيمره اًمٌخ٤مري هبذا اًمٚمٗمظ، وإٟمام أظمرج ىمقهل٤م وهل شمروي طم٤مدصم٦م ااومؽ

 ومٝمـؾ ذم  ىمقهل٤م هذا ُم٤م يدل قمغم أٟمف مل يٜمزل ذم ()ش...يمٜم٧م أفمـ أن اهلل ُمٜمزل ذم ؿم٠مين وطمٞم٤ًم يتغم

. أيب سمٙمر ىمرآٟم٤م يتغم

 إٟمام اصٓمح٥م أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ طمذرًا ُمٜمف طمتك ٓ إن دقمقاهؿ أن اًمرؾمقل : اًمقضمف اًمث٤مين

يدل قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مر دقمقى سم٤مـمٚم٦م، يدل قمغم سمٓمالهن٤م ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ سمٞم٤من شمٜم٤مىمض اًمراومْم٦م ذم ؾم٥ٌم 

ىم٤مئٚمٝم٤م ُمـ أضمٝمؾ اًمٜم٤مس : » ٕيب سمٙمر، صمؿ إن هذه اًمدقمقى شمدل قمغم أن اصٓمح٤مب رؾمقل اهلل 

ٕن أُمر ظمروج رؾمقل اهلل ُمـ ُمٙم٦م ُمٕمروف ٕهؾ ُمٙم٦م، وم٘مد أرؾمٚمقا ُمـ يٓمٚمٌٝمام، وسمذًمقا اًمدي٦م 

هذا يدل قمغم قمٚمؿ اًمٙمٗم٤مر سم٠من أسم٤م سمٙمر يم٤من وعمـ ي٠ميت سمرؾمقل اهلل، وسمذًمقا اًمدي٦م عمـ ي٠ميت سم٠ميب سمٙمر، 

، ويم٤من قمدوًا هلؿ ذم اًم٤ٌمـمـ : إذ ًمق يم٤من ُمٕمٝمؿ ذم اًم٤ٌمـمـ عم٤م ومٕمٚمقا ذًمؽ، ُمقاًمٞم٤ًم ًمرؾمقل اهلل 

 يم٤من ًمٞماًل، وىمد ظمرج سملم أقمدائف اعمح٤مسيـ ًمٌٞمتف دون أوػ إمم هذا أن وىم٧م ظمروج اًمٜمٌل 

أن يِمٕمروا سمف : ٕن اهلل ىمد ـمٛمس أسمّم٤مرهؿ، ومٚمق يم٤من أسمق سمٙمر قمدوًا ًمرؾمقل اهلل ًمٙمٗمك اهلل 

 ()شرؾمقًمف إي٤مه، يمام يمٗم٤مه سم٤مىمل اعمنميملم

 ىمد أظمؼم أسم٤م سمٙمر سم٠مٟمف ؾمٞمٝم٤مضمر يمام صم٧ٌم ذم ىمّم٦م اهلجرة، ومٚمق يم٤من اًمرؾمقل صمؿ إن اًمٜمٌل 

خي٤مف ُمـ أيب سمٙمر ومٚمامذا مل ي٠مذن ًمف سم٤مهلجرة، وعم٤مذا خيؼمه سم٠مٟمف ؾمٞمٝم٤مضمر قمٜمدُم٤م ي١مذن ًمف، سمؾ إن 

 يمت٥م اًمراومْم٦م ٟمٗمًٝم٤م شمذيمر أن اًمّمديؼ أقمد راطمٚمتلم ىمٌؾ اهلجرة، سم٠مرسمٕم٦م أؿمٝمر ًمف وًمرؾمقل اهلل

 

                                   

(. 4750)صحٞمح اًمٌخ٤مري طمدي٨م رىمؿ  ( )

(. 8/136)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )
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() صمؿ إن اًمٜمٌل وهذا () وص٤مطمٌف سم٘مٞم٤م ذم اًمٖم٤مر صمالصم٦م أي٤مم ويم٤من اسمـ أيب سمٙمر ي٠مشمٞمٝمؿ سم٤مٕظم٤ٌمر 

  ومٚمامذا مل يٓمٚم٥م أسمق سمٙمر ُمـ اسمٜمف أن يدل اًمٙمٗم٤مر قمغم ُمٙم٤من رؾمقل اهلل ()ُمذيمقر ذم يمتٌٝمؿ

 وص٤مطمٌف ووصٚمقا إمم ُمٙم٤من اظمتٗم٤مئٝمام، أن اعمنميملم يم٤مٟمقا يٓمٚمٌقن رؾمقل اهلل »أوػ إمم هذا 

ووىمٗمقا قمغم سم٤مب اًمٖم٤مر، طمتك إن أطمدهؿ ًمق ٟمٔمر إمم ُمقوع ىمدُمٞمف ًمرأى اًمٜمٌل وص٤مطمٌف، ومٚمق أن 

 ظم٤مص٦م وهق وطمده، وًمٞمس ُمٕمف أطمد أسم٤م سمٙمر يم٤من ُمٕمٝمؿ ُم٤ٌمـمٜم٤ًم هلؿ ًمدهلؿ قمغم ُمٙم٤من اًمٜمٌل 

 ()ش ٛمٞمف ُمٜمف وُمـ اًمٕمدو، وطمٞم٨م إٟمف مل يٗمٕمؾ دل قمغم اٟمتٗم٤مء ُم٤م ادقمقه

 ٓ يدل ژ﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ژ : إن ىمقهلؿ إن ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

: قمغم إيامن أيب سمٙمر : ٕن اًمّمح٦ٌم شمٙمقن ُمـ اعم١مُمـ وُمـ اًمٙم٤مومر، ومٝمذا ىمقل سم٤مـمؾ ُٕمقر ُمٜمٝم٤م

 إذا أوٞمٗم٧م اًمّمح٦ٌم إمم رؾمقل اهلل » وأن اًمّمح٦ٌم هٜم٤م أوٞمٗم٧م إمم رؾمقل اهلل -1

قمغم  (ص٤مطمٌف)وم٢مهن٤م شمتْمٛمـ صح٦ٌم ُمقآة ًمف، وذًمؽ ٓ يٙمقن إٓ سم٤مايامن سمف، ومال يٓمٚمؼ ًمٗمظ 

 شمنميػ ًمٚمٛمْم٤مف : ًمٙمقٟمف اظمتػم ًمّمح٦ٌم  وإو٤موم٦م اًمّمح٦ٌم إًمٞمف ()شُمـ صحٌف وهق يم٤مومر سمف

 ().هذا اًمٜمٌل اًمٙمريؿ، ومال شمٚمٞمؼ هذه اًمّمح٦ٌم سمٗم٤مؾمؼ وٓ ُمٜم٤مومؼ

 ٓ خيتص سمٛمّم٤مطمٌتف ذم  »ژ﮴      ﮵  ﮶ ژ : أن ًمٗمظ ص٤مطم٥م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم-2

 

                                   

(. 2/75)، واًمؼمه٤من ًمٚمٌحراين (73)اٟمٔمر أقمالم اًمقرى ًمٚمٓمؼمد  ( )

(. 3905 ):صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 73ص )أقمالم اًمقرى ًمٚمٓمؼمد  ( )

(. 8/448)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ( )

(. 8/741)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

(. 182)إضمقسم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ًمألًمقد : اٟمٔمر ( )
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 وىمد سملم اًمرؾمقل ()شاًمٖم٤مر سمؾ هق ص٤مطمٌف اعمٓمٚمؼ اًمذي يمٛمؾ ذم اعمح٦ٌم يمامًٓ ٓ ينميمف ومٞمف همػمه

إن اهلل سمٕمثٜمل إًمٞمٙمؿ وم٘مٚمتؿ يمذسم٧م وىم٤مل »:  هذا ذم ُمقاوع قمدة ُمٜمٝم٤م طملم ىم٤مل ٕصح٤مسمف

 ()شُمرشملم-صدق، وواؾم٤مين سمٜمٗمًف وُم٤مًمف، ومٝمؾ أٟمتؿ شم٤مريمقا زم ص٤مطمٌل : أسمقسمٙمر

 إظم٤ٌمر ُمٜمف سم٠مٟمف ژ ﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ژ  :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم-3

ؾمٌح٤مٟمف ُمع رؾمقل اهلل وُمع ص٤مطمٌف، وهذه اعمٕمٞم٦م شمتْمٛمـ اًمٜمٍم واًمت٠ميٞمد واهلل إٟمام يٜمٍمه قمغم 

 (ص٤مطمٌف)قمدوه، ويمؾ يم٤مومر قمدوه، ومٞمٛمتٜمع أن يٙمقن اهلل ُم١ميدًا ًمف وًمٕمدوه ُمٕم٤ًم، ومٕمٚمؿ أن ًمٗمظ 

. ()شمتْمٛمـ صح٦ٌم وٓي٦م وحم٦ٌم وشمًتٚمزم اايامن ًمف وسمف

 يدل ژ ﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸ژ : أن دقمقاهؿ سم٠من ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: اًمقضمف اًمراسمع

أيب سمٙمر إذ أن احلزن يدل قمغم ظمقره وىمٚم٦م صؼمه وقمدم ي٘مٞمٜمف دقمقى سم٤مـمٚم٦م وم٢من إيامن قمغم ٟم٘مص 

، هلذا عم٤م يم٤من ُمٕمف ذم ؾمٗمر طمزن أيب سمٙمر مل يٙمـ قمغم ٟمٗمًف، سمؾ يم٤من ظم٤مئٗم٤ًم قمغم رؾمقل اهلل 

ي٤م رؾمقل اهلل أذيمر »:  قمـ ذًمؽ وم٘م٤ملاهلجرة يم٤من يٛمٌم أُم٤مُمف شم٤مرة ووراءه شم٤مرة، وم٠ًمًمف اًمٜمٌل 

 ()شاًمٓمٚم٥م وم٠مُمٌم ظمٚمٗمؽ صمؿ أذيمر اًمرصد وم٠مُمٌم سملم يديؽ

﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ژ : سم٠من فم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم: أُم٤م ىمقهلؿ: اًمقضمف اخل٤مُمس

 يدل قمغم قمدم إيامن أيب سمٙمر : ٕن اهلل ذيمر إٟمزال اًمًٙمٞمٜم٦م قمغم ژ﯁         

: اًمرؾمقل ومل يذيمر أسم٤م سمٙمر ومػمد قمٚمٞمٝمؿ سمام يكم

                                   

(. 8/416)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  ( )

 (. 4364: ) صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 8/471)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م : اٟمٔمر ( )

صحٞمح ااؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمِمٞمخلم ًمقٓ إرؾم٤مل ومٞمف ومل »: وىم٤مل (3/6)رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ( )

. شصحٞمح ُمرؾمؾش: وىم٤مل اًمذهٌلش خيرضم٤مه



 

 

488 

﮽   ﮾  ﮿  ژ : ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم (قمٚمٞمف)ًم٘مد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم قمقد اًمْمٛمػم ذم 

ومذه٥م ومريؼ ُمٜمٝمؿ إمم أٟمف يٕمقد قمغم أيب سمٙمر : ٕٟمف أىمرب ُمذيمقر، وحل٤مضمتف إمم  ژ﯀ 

اًمًٙمٞمٜم٦م: ٕٟمف يم٤من ظم٤مئٗم٤ًم قمغم رؾمقل اهلل أن يّمٞمٌف اعمنميمقن سمًقء  وم٠مٟمزهل٤م اهلل قمٚمٞمف يمام أٟمزهل٤م 

 وم٘مد قمغم اعم١مُمٜملم اًمذيـ سم٤ميٕمقا حت٧م اًمِمجرة شمًٙمٞمٜم٤ًم جل٠مؿمف، وشم٠مُمٞمٜم٤ًم ًمروقمف، أُم٤م اًمرؾمقل 

يم٤من ُمًتٖمٜمٞم٤ًم قمٜمٝم٤م ذم هذه احل٤مل ًمٙمامل ـمٛم٠مٟمٞمٜمتف، سمخالف إٟمزاهل٤م يقم طمٜملم، وم٢مٟمف يم٤من حمت٤مضم٤ًم »

 وهذا اًم٘مقل ُمروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض ()شإًمٞمٝم٤م : ٓهنزام مجٝمقر أصح٤مسمف، وإىم٤ٌمل اًمٕمدو ٟمحقه

يٕمقد قمغم رؾمقل اهلل يمام  (قمٚمٞمف) وذه٥م ومريؼ ُمـ اًمٕمٚمامء إمم أن اًمْمٛمػم ذم ()اهلل قمٜمٝمام وهمػمه

: وٕن ؾمٞم٤مق اًمٙمالم يم٤من ذم ذيمره ژ ﯁        ژقم٤مد إًمٞمف اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف 

وإٟمام ذيمر ص٤مطمٌف وٛمٜم٤ًم وشمٌٕم٤ًم، وردوا قمغم اؾمتدٓل اًمٗمريؼ إول سم٠من اًمٜمٌل يم٤من ُمًتٖمٜمٞم٤ًم قمـ 

اًمًٙمٞمٜم٦م وأٟمف مل شمزل ُمٕمف ؾمٙمٞمٜم٦م، سم٠من هذا ٓ يٜم٤مذم دمدد ؾمٙمٞمٜم٦م ظم٤مص٦م سمتٚمؽ احل٤مل طمتك ٓ 

 (أيده)و  (قمٚمٞمف ) ّمؾ ًمف ؾم٥ٌم ُمـ أؾم٤ٌمب اخلقف واؾمتدًمقا قمغم ُمذهٌٝمؿ سم٤مشمٗم٤مق اًمْمامئر ذم 

ورد قمٚمٞمٝمؿ اًمٗمريؼ إول سم٠مٟمف ٓ حمذور ذم رضمقع اًمْمٛمػم قمغم أيب سمٙمر واًمث٤مين قمغم اًمرؾمقل : 

 ٕن هذا ورد يمثػمًا ذم اًم٘مرآن، وذم يمالم اًمٕمرب، وقمغم يمال اعمرضمٕملم ًمٚمْمٛمػم، وم٤مًمّمديؼ 

 ژ ﮹  ﮺  ﮻ژ  ًمٚمّمديؼ داظمؾ إُم٤م ساطم٦م وإُم٤م وٛمٜم٤ًم ومٞمف، ومٕمٜمدُم٤م ىم٤مل اًمرؾمقل 

 واًمٜمٌل هق اعمتٌقع اعمٓم٤مع، وأسمق سمٙمر شم٤مسمع ُمٓمٞمع  وهق ()شما طْؽ باثْغ اهلل ثافثٓام»: وىم٤مل ًمف

ص٤مطمٌف، واهلل ُمٕمٝمام، وم٢مذا طمّمؾ ًمٚمٛمتٌقع ذم هذه احل٤مل ؾمٙمٞمٜم٦م وشم٠ميٞمد يم٤من ذًمؽ ًمٚمت٤مسمع أيْم٤ًم 

سمحٙمؿ احل٤مل، وم٢مٟمف ص٤مطم٥م شم٤مسمع ٓزم، ومل  ت٩م أن يذيمر هٜم٤م أسمق سمٙمر ًمٙمامل اعمالزُم٦م واًمّمح٦ٌم 

                                   

(. 8/490)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

(. 3/240)اًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل و، (9/79)شم٤مريخ دُمِمؼ : اٟمٔمر ( )

(. 2381:)، وُمًٚمؿ ح(3453: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )
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 ذم اًمت٠ميٞمد، وأسمق سمٙمر عم٤م وصٗمف اهلل سم٤مًمّمح٦ٌم اعمٓمٚم٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمتل اًمتل شمقضم٥م ُمِم٤مريم٦م اًمٜمٌل 

يم٤من هذا دًمٞماًل - وهق طم٤مل ؿمدة اخلقف–ٓ يٗم٤مرق اًمّم٤مطم٥م ذم أؿمد إطمقال ص٤مطمٌف سمًٌٌٝم٤م 

سمٓمريؼ اًمٗمحقى قمغم أٟمف ص٤مطمٌف وىم٧م اًمٜمٍم واًمت٠ميٞمد، وم٢من ُمـ يم٤من ص٤مطمٌف ذم طم٤مل اخلقف 

اًمِمديد:ومألن يٙمقن ص٤مطمٌف ذم طم٤مل طمّمقل اًمٜمٍم واًمت٠ميٞمد أومم وأطمرى، ومٚمؿ  ت٩م أن يذيمر 

 ( )صحٌتف ًمف ذم هذه احل٤مًم٦م ًمدًٓم٦م اًمٙمالم واحل٤مل قمٚمٞمٝم٤م

ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ژ  :ؿقفف تًاػ- 2

 ژے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  

 أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم أيب سمٙمر اًمّمديؼ وأٟمف اًم٘م٤مئؾ ًمـ ٟمٖمٚم٥م اًمٞمقم ُمـ اًمراومْم٦ميدقمل 

. ىمٚم٦م

ًمـ ٟمٖمٚم٥م اًمٞمقم ُمـ ىمٚم٦م، ويم٤من إُمر ذم : وأقمج٥م أسم٤م سمٙمر اًمٙمثرة يقُمئذ، وم٘م٤مل: ىم٤مل اعمٗمٞمد

اًمٔم٤مهر سمخالف ُم٤م فمٜمقا وقم٤مهنؿ أسمق سمٙمر سمٕمجٌف هبؿ، ومٚمام اًمت٘مقا ُمع اعمنميملم مل يٚمٌثقا طمتك 

 إٓ قمنمة أٟمٗمس، شمًٕم٦م ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ظم٤مص٦م، اهنزُمقا، واهنزم ُمٕمٝمؿ، ومل يٌؼ ُمع اًمٜمٌل 

ۀ  ژ : وقم٤مذهؿ أيٛمـ اسمـ أم أيٛمـ وذم ذًمؽ أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم، وذم إقمج٤مب أيب سمٙمر سم٤مًمٙمثرة 

ًمـ ٟمٖمٚم٥م : ىم٤مل رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم»:  وىم٤مل اًمٙم٤مؿم٤مين() ژہہ  ہ  ہ  ھ 

وذم »:  وي٘مقل احلكم().ش وىمٞمؾ يم٤من ىم٤مئٚمٝم٤م أسمق سمٙمراًمٞمقم ُمـ ىمٚم٦م، وم٤ًمءت ُم٘م٤مًمتف رؾمقل اهلل 

:  ُمتقضمٝم٤م ذم قمنمة آٓف ُمـ اعمًٚمٛملم، ومٕم٤مهنؿ أسمق سمٙمر، وىم٤ملهمزاة طمٜملم ظمرج رؾمقل اهلل 

                                   

(. 8/490)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م :اٟمٔمر ( )

(. 126)اارؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )

(. 1/690)شمٗمًػم اًمّم٤مذم  ( )
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 ()شًمـ ٟمٖمٚم٥م اًمٞمقم ُمـ ىمٚم٦م وم٤مهنزُمقا

: ردـــال

إن دقمقى اًمراومْم٦م أن أسم٤م سمٙمر قم٤من اعمًٚمٛملم يقم طمٜملم وشم٥ًٌم ذم هزيٛمتٝمؿ مل شمرد ذم يمت٥م 

ًمـ ٟمٖمٚم٥م اًمٞمقم ُمـ ىمٚم٦م: ٕٟمف : أهؾ اًمًٜم٦م، وإٟمام ذيمر اعمٗمنون أن رضماًل ُمـ اعمًٚمٛملم ىم٤مل

 ذم أقمج٥م سمٙمثرة اعمًٚمٛملم، طمٞم٨م إهنؿ يم٤مٟمقا اصمٜمل قمنم أًمٗم٤ًم وًمٕمٚمف ؾمٛمع ىمقل رؾمقل اهلل 

 وم٘م٤مل شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمرة، ومل يٜم٘مؾ أطمد ُمـ اعمٗمنيـ ()شوًمـ شمٖمٚم٥م اصمٜم٤م قمنم أًمٗم٤ًم ُمـ ىمٚم٦م»: احلدي٨م

 سمٙمر ًمذيمر ذًمؽ وأن ىم٤مئٚمٝم٤م أسمق سمٙمر اًمّمديؼ، وإٟمام ىم٤مًمقا رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم، وًمق يم٤من أب

 أُم٤م اؾمتِمٝم٤مدهؿ سمام أورده اًمقاىمدي ذم اعمٖم٤مزي ُمـ أن اًم٘م٤مئؾ أسمق سمٙمر، وم٢من هذه ().ًمِمٝمرشمف

 ي٘مقل ()شُمؽموك ٓ يٕمقل قمغم طمديثف»اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م ويٙمٗمل ذم وٕمٗمٝم٤م شمٗمرد اًمقاىمدي هب٤م وهق 

 ().ومٚمؿ أىمػ قمٚمٞمفش ..ىم٤مهل٤م أسمق سمٙمر: وىمٞمؾ: وأُم٤م ىمقًمف»: احل٤مومظ اسمـ طمجر

                                   

(. 186)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم  ( )

وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  (1555:)واًمؽمُمذي ح (2611):أسمق داود حو، (2682): ح ذم اعمًٜمدأظمرضمف أمحد ( )

(. 2275)صحٞمح أيب داود .  وصححف إًم٤ٌمين(.2827)  :ح

(. 2/343)وشمٗمًػم اسمـ يمثػم  (10/100)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي : اٟمٔمر ( )

(. 3/662)ُمٞمزان آقمتدال ًمٚمذهٌل  ( )

(. 74ص )اًمٙم٤مذم اًمِم٤مذم ٓسمـ طمجر  ( )
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المطلب الثاني 
األحاديح اليت اشتدلوا بَا للطعً يف أبي بهر الصديل 

 

: ()حادثة جٔش أشامة- 1

 أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ختٚمٗم٤م قمـ ضمٞمش أؾم٤مُم٦م ويٕمدون ذًمؽ اًمراومْم٦ميدقمل 

.  قمالُم٦م قمغم وىمققمٝمام ذم اًمٙمٗمر ًمتٕمٛمدأل٤م قمّمٞم٤من رؾمقل اهلل 

وُمـ سمدقمف »- قمغم طمد زقمٛمف– وهق يٕمدد سمدع أيب سمٙمر ()ي٘مقل أمحد سمـ قمكم اًمٙمقذم

 ًمٕمـ اعمتخٚمػ قمـ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمقضم٦ٌم ًمٚمٙمٗمر ُمـ همػم شم٠مويؾ ختٚمٗمف قمـ ضمٞمش أؾم٤مُم٦م، واًمرؾمقل 

  ()شضمٞمش أؾم٤مُم٦م

يمام ادقمقا أن اًمّمح٤مسم٦م قم٤مروقا سمِمدة شم٠مُمػم أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ويم٤من أول اعمٕم٤مرولم أسمق سمٙمر 

وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام، وأن اًمرؾمقل همْم٥م ُمٜمٝمام، وأٟمف ـمٚم٥م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٢محل٤مح اخلروج ُمع 

ًمٕمـ اهلل ُمـ ختٚمػ قمـ »: أؾم٤مُم٦م، وـمٚم٥م أٓ يتخٚمػ ُمٜمٝمؿ أطمد، وًمٕمـ ُمـ ختٚمػ قمٜمف سم٘مقًمف

 ()وُمع ذًمؽ ختٚمػ أسمق سمٙمر وقمٛمر قمـ اجلٞمش ش ضمٞمش أؾم٤مُم٦م

حت٘م٘مف ُمـ دٟمق » قمغم إٟمٗم٤مذ ضمٞمش أؾم٤مُم٦م ومٝمق قمغم طمد زقمٛمٝمؿ أُم٤م ؾم٥ٌم طمرص اًمٜمٌل 

                                   

: اٟمٔمر. هـ54ُم٤مت ؾمٜم٦م ، أسمقحمٛمد وأسمقزيد صح٤ميب ُمِمٝمقر، أؾم٤مُم٦م سمـ زيد سمـ طم٤مرصم٦م اًمٙمٚمٌل إُمػم ( )

. (1/202)وااص٤مسم٦م ، (1/75)آؾمتٞمٕم٤مب 

شمقذم ؾمٜم٦م ، شإوصٞم٤مء» وشاًمٗم٘مف»قمكم سمـ أمحد اًمٕمٚمقي اًمٙمقذم أسمقاًم٘م٤مؾمؿ ُمـ همالة ا ًمِمٞمٕم٦م صٜمػ يمت٤ٌم ذم  ( )

. (4/253)إقمالم . هـ352

(. 20)آؾمتٖم٤مصم٦م  ( )

وإطم٘م٤مق احلؼ . (120ص )، واًمٙمِمٙمقل حلٞمدر أُمكم (1/41)ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ٓسمـ أيب احلديد  ( )

(. 3/16)وقم٘م٤مئد ااُم٤مُم٦م ًمٚمزٟمج٤مين  (219)ًمٚمتًؽمي 
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طمتك ٓ »ًمذًمؽ أُمر سم٢مٟمٗم٤مذ ضمٞمش أؾم٤مُم٦م  )شأضمٚمف وظمقومف ُمـ شمقصم٥م اعمٜم٤موم٘ملم قمغم أُمر اخلالوم٦م

يٌ٘مك ذم اعمديٜم٦م قمٜمد ووم٤مشمف ُمـ خيتٚمػ ذم اًمرئ٤مؾم٦م، ويٓمٛمع سم٤مًمت٘مدم قمغم اًمٜم٤مس سم٤ماُم٤مرة، ويًتت٥م 

 ()شإُمر عمـ اؾمتخٚمٗمف ُمـ سمٕمده وٓ يٜم٤مزقمف ذم طم٘مف ُمٜم٤مزع

إٟمام أراد سمام صٜمع ُمـ ذًمؽ أن ختٚمق اعمديٜم٦م ُمٜمٝمؿ  »ي٘مقل اًمِمػمازي ُمٕمٚماًل ومٕمؾ اًمرؾمقل 

وٓ يٌ٘مك هب٤م أطمد ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ومجٛمع مجٞمع اًمٓمٚم٘م٤مء واعمٜم٤موم٘ملم واعم١مًمٗم٦م وُمـ وآهؿ قمغم هذا 

إُمر، ومٙم٤مٟمقا أًمػ رضمؾ، ومٕم٘مد ٕؾم٤مُم٦م سمـ زيد ُمقٓه اًمراي٦م  وأىمره قمغم أيمثر اعمٝم٤مضمريـ 

وإٟمّم٤مر، وٟمدسمف إمم اخلروج هبؿ إمم اًمقضمف اًمذي ىمتؾ أسمقه ومٞمف ُمـ سمالد اًمروم ًمٙمٞمال يٌ٘مك ذم 

اعمديٜم٦م سمٕمد ووم٤مشمف ُمـ يٓمٛمع ذم ااُم٤مرة، ومٞمتؿ إُمر ُٕمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ومال يٜم٤مزقمف هٜم٤مك 

 ()شُمٜم٤مزع

أيـ »: وشمذيمر يمتٌٝمؿ أن اًمّمح٤مسم٦م أشمقا إمم أؾم٤مُم٦م سمٕمد أن أُمره رؾمقل اهلل سم٤معمًػم، وم٘م٤مًمقا ًمف

ٕن : وُم٤م ذاك؟ ىم٤مًمقا: شمذه٥م وختكم اعمديٜم٦م وٟمحـ أطمقج ُمـ يمؾ أطمد إمم اعم٘م٤مم هب٤م ؟ وم٘م٤مل أؾم٤مُم٦م

رؾمقل اهلل ىمد ٟمزل سمف اعمقت، واهلل ًمئـ ظمٚمٞمٜم٤م اعمديٜم٦م ًمٞمٚملم إُمر قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وُم٤م وضمف سمٜم٤م 

حمٛمد إمم هذا اًمقضمف اًمٌٕمٞمد إٓ ًمٞمخكم اعمديٜم٦م ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ويًتتؿ إُمر ًمف، ويٗمًد قمٚمٞمٜم٤م 

ومرضمع اًم٘مقم إمم اعمٜمزل إول وم٠مىم٤مُمقا سمف وسمٕمثقا رؾمقًٓ ًمٞمتٕمرف هلؿ اخلؼم، : مجٞمع ُم٤م أسمرُمٜم٤مه، ىم٤مل

. ()شوقمٚم٦م رؾمقل اهلل 

 

                                   

 (.2/660)قمٚمؿ اًمٞم٘ملم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين  ( )

(. 421)شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ًمٚمٓمقد  ( )

(. 304ص )اًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمِمػمازي  ( )

(. 2/663)قمٚمؿ اًمٞم٘ملم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين  ( )
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 وأن ()ويزقمٛمقن أن أؾم٤مُم٦م شمث٤مىمؾ ومل يرحتؾ سمجٞمِمف سم٥ًٌم شمقاـمئف ُمع أيب سمٙمر وقمٛمر

أؾم٤مُم٦م سم٘مل ُمراسمٓم٤ًم ظم٤مرج اعمديٜم٦م ومل يرضمع إٓ سمٕمد أن شمٖمٚم٥م أسمق سمٙمر قمغم اخلالوم٦م ويمت٥م إًمٞمف 

ومٚمام رضمع ىم٤مل ٕيب سمٙمر وقمٛمر عم٤م دقمقاه ًمٚمٌٞمٕم٦م ىمد يمٜم٧م أُمػمًا قمٚمٞمٙمام سم٤مُٕمس ومٛمـ (  )سم٤مًمرضمقع

  ()أُمريمام قمكم اًمٞمقم

: ردـــال

إن اعمت٠مُمؾ حل٤مدصم٦م ضمٞمش أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ريض اهلل قمٜمٝمام وُم٤م صح ومٞمٝم٤م ُمـ رواي٤مت ٓ جيد 

 ومْماًل قمـ أوم٤موٚمٝمؿ يم٠ميب سمٙمر وقمٛمر ومٞمٝم٤م وهلل احلٛمد ُمٓمٕمٜم٤ًم واطمدًا قمغم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 ًمٜمٌٞمٝمؿ وظمقومٝمؿ قمٚمٞمف، ريض اهلل قمٜمٝمؿ، سمؾ إن اًم٘مّم٦م شمدل قمغم ُمدى طم٥م صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

: أُم٤م ُم٤م ذيمره اعمخ٤مًمٗمقن ُمـ ؿمٌف طمقل هذه اًم٘مّم٦م ومًٜمٌلم سم٢مذن اهلل سمٓمالن هذه اًمِم٦ٌم

 ذم شم٠مُمػم أؾم٤مُم٦م ُمٕم٤مرو٦م ؿمديدة زقمٛمٝمؿ سم٠من اًمّمح٤مسم٦م قم٤مروقا اًمرؾمقل : اًمِم٦ٌم إومم

وأن أول اعمٕم٤مرولم أسمق سمٙمر وقمٛمر، وأهنام أهمْم٤ٌم رؾمقل اهلل، ومٝمذه ؿمٌٝم٦م سم٤مـمٚم٦م خت٤مًمػ 

 أُمر أصح٤مسمف سم٤معمًػم إمم ختقم اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م وم٢من اًمث٤مسم٧م ذم هذه احل٤مدصم٦م أن اًمرؾمقل 

 قمغم همزوة ُم١مشم٦م  ُمـ اًمِم٤مم، وإاهم٤مرة قمغم أهؾ ُم١مشم٦م، طمٞم٨م ىمتؾ أُمراء اًمرؾمقل ()اًمٌٚم٘م٤مء

 أؾم٤مُم٦م سمـ زيد أُمػمًا  ضمٕمؾ اًمرؾمقل اعمٕمرووم٦م، ومٚمام دمٝمز اًمّمح٤مسم٦م عم٤م أُمرهؿ سمف رؾمقل اهلل 

وطمرق ( )ه إمم ُمقوع ُم٘متؾ أسمٞمؽ، وم٠موـمئٝمؿ اخلٞمؾ وأهمر ص٤ٌمطم٤مً َ قمغم ُأسمٜمك»: قمٚمٞمٝمؿ، وىم٤مل ًمف

ومتٙمٚمؿ ذم شم٠مُمػم أؾم٤مُم٦م ش  قمٚمٞمٝمؿ وأهع اعمًػم شمًٌؼ اخلؼم، وم٢من فمٗمرك اهلل هبؿ، وم٠مىمؾ اًمٚم٨ٌم ومٞمٝمؿ

                                   

 (.1/214)، وطمؼ اًمٞم٘ملم ًمِمؼم (566)، وُمٜم٤مر اهلدى ًمٚمٌحراين (167)اارؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )

(. 442)اًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمِمػمازي  ( )

(. 2/298)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض  ( )

 (.1/489)ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان . يمقرة ُمـ أقمامل دُمِمؼ سملم اًمِم٤مم ووادي اًم٘مرى: اًمٌٚم٘م٤مء  ()

(. 1/79)ُمقوع سم٤مًمِم٤مم ُمـ ضمٝم٦م اًمٌٚم٘م٤مء، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ًمٚمحٛمقي : ُأسمٜمك ( )
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إن »:  ومخٓم٥م وىم٤مل()ىمقم ُمٜمٝمؿ قمٞم٤مش سمـ أيب رسمٞمٕم٦م اعمخزوُمل، ومرد قمٚمٞمف قمٛمر وأظمؼم اًمٜمٌل 

يؿ اهلل إن يم٤من ظمٚمٞم٘م٤ًم ًمإلُم٤مرة وإن أشمٓمٕمٜمقا ذم إُم٤مرشمف، وم٘مد يمٜمتؿ شمٓمٕمٜمقن ذم إُم٤مرة أسمٞمف ُمـ ىمٌؾ، و

 وم٠ميـ اًمدًمٞمؾ قمغم أن أسم٤م سمٙمر ()شيم٤من ُمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إزم، وإن هذا عمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إزم سمٕمده

، واًمذي  هق اًمذي ؾم٤مرع سمٜم٘مؾ هذ اًمٙمالم إمم رؾمقل اهلل وقمٛمر يم٤مٟم٤م أل٤م اعمٜمٙمريـ، وقمٛمر 

طمّمؾ أن أومرادًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ظم٤مومقا قمغم أؾم٤مُم٦م سمـ زيد أن يْمٕمػ قمـ ااُم٤مرة 

 واًمذي سملم  هلؿ أن  وأظمؼم رؾمقل اهلل ًمّمٖمر ؾمٜمف، واضمتٝمدوا ذم هذا وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ قمٛمر 

أؾم٤مُم٦م ضمدير هبذه ااُم٤مرة، وم٠مي ًمقم قمغم اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سم٘مقل أومراد ُمٜمٝمؿ أٟمٙمره 

. سمٕمْمٝمؿ صمؿ هن٤مهؿ قمٜمف اًمرؾمقل وم٤مٟمتٝمقا

زقمٛمٝمؿ سم٠من اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ شمث٤مىمٚمقا ذم اخلروج ومل ينقمقا ذم : اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

. شمٜمٗمٞمذ أُمر رؾمقل اهلل 

 واًمذي ُم٤م قمرف قمٜمٝمؿ إٓ وهذه اًمِمٌٝم٦م سم٤مـمٚم٦م وٓ شمّمح ٟمًٌتٝم٤م إمم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 مل يتث٤مىمٚمقا سمٕمد أُمر  وصح٤مسم٦م رؾمقل اهلل اعم٤ٌمدرة واعم٤ًمرقم٦م ذم شمٜمٗمٞمذ أواُمر رؾمقل اهلل 

 هلؿ سم٤مخلروج ُمع أؾم٤مُم٦م سمؾ سم٤مدروا سم٤مٓؾمتٕمداد ًمٚمخروج ًمٚم٘مت٤مل، وإقمداد اًمٕمدة رؾمقل اهلل 

 أؾم٤مُم٦م سمـ زيد سمـ طم٤مرصم٦م سمٕم٨م رؾمقل اهلل »: ًمذًمؽ، وم٘مد ٟم٘مؾ اسمـ هِم٤مم قمـ اسمـ إؾمح٤مق ىم٤مل

 ُمـ أرض ومٚمًٓملم، ومتجٝمز اًمٜم٤مس، وأوقم٥م ()إمم اًمِم٤مم وأُمره أن يقـمئ ختقم اًمٌٚم٘م٤مء واًمداروم

 ، وعم٤م دمٝمز اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وقمًٙمروا()شُمع أؾم٤مُم٦م اعمٝم٤مضمرون إوًمقن

 

                                   

(. 8/152)، وومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر (3/184)شم٤مريخ اًمٓمؼمي : اٟمٔمر ( )

(. 2426:)وُمًٚمؿ ح (4469: )رواه اًمٌخ٤مري ح ( )

 (2/424)ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان . ىمٚمٕم٦م سمٕمد همزة ًمٚم٘م٤مصد إمم ُمٍم سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٌحر ُم٘مدار ومرؾمخ: اًمداروم  ()

 ( 2/650)اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤مم : راضمع  ()
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 إٓ أهنؿ سم٤مجلرف اؾمتٕمدادًا ًمالٟمٓمالق وهؿ ُمع ذًمؽ يًٛمٕمقن قمـ ؿمدة اعمرض سمرؾمقل اهلل 

 ويم٤مٟم٧م اعمدة اًمتل دمٝمز ومٞمٝم٤م اجلٞمش ُمدة أهنقا اؾمتٕمدادهؿ ذم اًمٞمقم اًمذي ُم٤مت ومٞمف رؾمقل اهلل 

 أُمر أؾم٤مُم٦م سم٤مخلروج ىمٌؾ ُمروف سمٞمقم  وهل اصمٜم٤م قمنم يقُم٤ًم إذ أن اًمرؾمقل ُمرض رؾمقل اهلل 

واطمد، وهذه إي٤مم اًم٘مٚمٞمٚم٦م شمٕمتؼم ومؽمة ىمّمػمة ًمتجٝمٞمز ضمٞمش ىمقاُمف صمالصم٦م آٓف ُم٘م٤مشمؾ أو يزيد 

سمٙمؾ ُم٤م  ت٤مضمف ُمـ ُم١موٟم٦م وقمت٤مد قمغم ُم٤مهؿ ومٞمف ُمـ وم٘مر وطم٤مضم٦م، وعم٤م دمٝمز اًمٜم٤مس أىمٌؾ أؾم٤مُم٦م 

اهمد قمغم سمريم٦م اهلل ومذه٥م إمم ُمٕمًٙمره وص٤مح :  وم٘م٤مل ًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمقمغم رؾمقل اهلل 

ذم أصح٤مسمف يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اًمٚمحقق سم٤مًمٕمًٙمر، ومٌٞمٜمام هق يريد أن يريم٥م ُمـ اجلرف أشم٤مه رؾمقل أُمف 

 يٛمقت، وم٠مىمٌؾ إمم اعمديٜم٦م وُمٕمف قمٛمر وأسمق قمٌٞمدة، وم٤مٟمتٝمقا وأظمؼمه أن رؾمقل اهلل - أم أيٛمـ–

 (). وهق يٛمقتإمم رؾمقل اهلل 

ومٝمق ش ًمٕمـ اهلل ُمـ ختٚمػ قمـ ضمٞمش أؾم٤مُم٦م»: أُم٤م احلدي٨م اًمذي ٟمًٌقه إمم رؾمقل اهلل 

 وٓ شًمٕمـ اهلل ُمـ ختٚمػ قمٜمف» مل ي٘مؾ يمذب ُمقوقع سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤مًمٜم٘مؾ، وم٢من اًمٜمٌل »

 (ش)سم٧م سمؾ ًمٞمس ًمف إؾمٜم٤مد ذم يمت٥م أهؾ احلدي٨م أصالً اٟم٘مؾ هذا سم٢مؾمٜم٤مد ث

 إٟمام أراد سم٢مظمراج يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م أن ٓ يٌ٘مك ذم اعمديٜم٦م زقمٛمٝمؿ سم٠من اًمٜمٌل : اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م

ًمق أراد شمقًمٞم٦م قمكم ًمٙم٤من  »ُمـ يٜم٤مزع قمٚمٞم٤ًم اخلالوم٦م، وهذا زقمؿ سم٤مـمؾ ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف وم٢من اًمٜمٌل 

، وًمٙم٤من مجٝمقر اعمًٚمٛملم أـمقع هلل ورؾمقًمف ُمـ ه١مٓء أقمجز قمـ أن يدومٕمقا أُمر رؾمقل اهلل 

أن يدقمقا ه١مٓء خي٤مًمٗمقن أُمره، ٓ ؾمٞمام وىمد ىم٤مشمؾ صمٚم٨م اعمًٚمٛملم أو أيمثر ُمع قمكم ود ُمٕم٤موي٦م، 

 ًم٘م٤مشمؾ ُمٕمف مجٝمقر اعمًٚمٛملم وهؿ ٓ يٕمٚمٛمقن أن ُمٕمف ٟمّم٤ًم، ومٚمق يم٤من ُمٕمف ٟمص ُمـ رؾمقل اهلل 

 وهم٤ميتف وهذا مم٤م يقوح سمٓمالن هذه صمؿ أيـ ؾمٜمد هذه اًمرواي٦م ويمٞمػ قمرومقا سم٘مّمد اًمرؾمقل 

                                   

 (.6/318)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ()

(. 8/293 ) ٟمٗمًفاعمّمدر ( )
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. اًمِمٌٝم٦م

زقمٛمٝمؿ سم٠من أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام يم٤مٟم٤م ُمـ اًمراومْملم هلذا اخلروج : اًمِمٌٝم٦م اًمراسمٕم٦م

  وهذه ؿمٌٝم٦م سم٤مـمٚم٦م إذ أن أسم٤م سمٙمر وأهنام أسا قمغم قمدم اخلروج طمتك سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل 

 ًمف سم٤مًمّمالة سم٤مًمٜم٤مس، ي٘مقل مل يٙمـ ذم ضمٞمش أؾم٤مُم٦م أصاًل، ويدل قمغم ذًمؽ أُمر رؾمقل اهلل 

 اؿمتد سمف اعمرض وُمـ ىم٤مل إن أسم٤م سمٙمر يم٤من ومٞمٝمؿ وم٘مد همٚمط، وم٢من رؾمقل اهلل »: احل٤مومظ اسمـ يمثػم 

 أسم٤م سمٙمر أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس يمام ؾمٞم٠ميت، ومٙمٞمػ وضمٞمش أؾم٤مُم٦م خمٞمؿ سم٤مجلرف، وىمد أُمر اًمٜمٌل 

يٙمقن ذم اجلٞمش وهق إُم٤مم اعمًٚمٛملم سم٢مذن اًمرؾمقل ُمـ رب اًمٕم٤معملم، وًمق ومرض أٟمف يم٤من ىمد 

اٟمتدب ُمٕمٝمؿ وم٘مد اؾمتثٜم٤مه اًمِم٤مرع ُمـ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمٜمص قمٚمٞمف ًمإلُم٤مُم٦م ذم اًمّمالة اًمتل هل أيمؼم أريم٤من 

. ()شااؾمالم

 ()ومم٤م يدل يمذًمؽ قمغم أن أسم٤م سمٙمر مل يٙمـ ذم اجلٞمش قمدم ذيمر اعم١مرظملم ًمف ومٝمذا اًمقاىمدي

ومٚمؿ يٌؼ أطمد ُمـ اعمٝم٤مضمريـ إوًملم إٓ اٟمتدب ذم »: ي٘مقل ذم ُمٕمرض طمديثف قمـ همزوة أؾم٤مُم٦م

 ومٚمؿ يذيمر سمٞمٜمٝمؿ أسم٤م سمٙمر، ويمذًمؽ اًمٓمؼمي ()ش..شمٚمؽ اًمٖمزوة، قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وأسمق قمٌٞمدة 

 ىمٌؾ ووم٤مشمف سمٕمث٤ًم قمغم أهؾ اعمديٜم٦م وُمـ طمقهلؿ، وومٞمٝمؿ قمٛمر سمـ ضب رؾمقل اهلل »: طمٞم٨م ىم٤مل

 قمغم اؾمتٕمٛمٚمف اًمٜمٌل »:  وىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م أؾم٤مُم٦م()شاخلٓم٤مب، وأُمر قمٚمٞمٝمؿ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد

 ومٚمؿ يذيمر ه١مٓء اعم١مرظمقن أسم٤م سمٙمر وإٟمام قمد أسم٤م ()شضمٞمش ًمٖمزو اًمِم٤مم، وذم اجلٞمش قمٛمر واًمٙم٤ٌمر

                                   

(. 4/441)اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ يمثػم  ( )

ُم٤مت ، ُمؽموك ُمع ؾمٕم٦م قمٚمٛمف، ٟمزيؾ سمٖمداد، اًم٘م٤مص، اعمدين، حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ واىمد اًمقاىمدي إؾمٚمٛمل ( )

. (3/662)وُمٞمزان آقمتدال ، (6215)اًمت٘مري٥م : اٟمٔمر.  وهمػمه٤مشاعمٖم٤مزي»ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف . هـ207ؾمٜم٦م 

(. 3/1118)اعمٖم٤مزي  ( )

(. 3/226)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ( )

(. 2/497)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ( )
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ـُ ؾمٕمد طمٞم٨م ىم٤مل ومٚمؿ يٌؼ أطمد ُمـ اعمٝم٤مضمريـ إوًملم إٓ اٟمتدب ذم »: سمٙمر ذم ضمٞمش أؾم٤مُم٦م اسم

 وإمم هذا ذه٥م اسمـ ()ش...شمٚمؽ اًمٖمزوة ومٞمٝمؿ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ، وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وأسمق قمٌٞمدة،

 ().طمجر ذم اًمٗمتح

 وأسمق سمٙمر »: وىمد ضمزم ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٠من أسم٤م سمٙمر مل يٙمـ ذم ضمٞمش أؾم٤مُم٦م وم٘م٤مل

 ( )شمل يٙمـ ذم ضمٞمش أؾم٤مُم٦م سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ

وهبذا ئمٝمر أن أسم٤م سمٙمر مل يٙمـ ذم ضمٞمش أؾم٤مُم٦م وهق ُم٤م قمٚمٞمف قم٤مُم٦م اعم١مرظملم إٓ ُمـ ؿمذ 

 ًمف سم٤مًمّمالة ومٝمذا مل ُمٜمٝمؿ، قمغم أهنؿ مل ي٘مقًمقا إن أسم٤م سمٙمر سم٘مل ذم ضمٞمش أؾم٤مُم٦م سمٕمد أُمر اًمرؾمقل 

 طمتك ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، عم٤م شمقاشمر ُمـ اؿمتٖم٤مل أيب سمٙمر سم٢مُم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ذم ُمرض اًمٜمٌل 

 ومٙمام ذيمرت اًمرواي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م أٟمف يم٤من ذم ضمٞمش أؾم٤مُم٦م وىمد ظمرج ُمع ُم٤مت، وأُم٤م قمٛمر 

 صمؿ إن قمٛمر ()اجلٞمش وقمًٙمر ُمٕمٝمؿ ورضمع إمم اعمديٜم٦م ُمع أؾم٤مُم٦م عم٤م سمٚمٖمف اطمتْم٤مر رؾمقل اهلل 

 سم٘مل ُمٙمتت٤ٌم ذم ضمٞمش أؾم٤مُم٦م ومٚمام اؾمتخٚمػ أسمق سمٙمر وأُمر سمٛمًػم اجلٞمش اؾمت٠مذن أسمق سمٙمر 

. أؾم٤مُم٦م أن ي٠مذن ًمٕمٛمر سم٤مًمٌ٘م٤مء ُمٕمف حل٤مضمتف إًمٞمف

 إمم أؾم٤مُم٦م ذم سمٞمتف، ويمٚمٛمف أن يؽمك قمٛمر  ومٗمٕمؾ أؾم٤مُم٦م وُمِمك أسمق سمٙمر »: ىم٤مل اًمقاىمدي

 ويذيمر اًمٓمؼمي أن أسم٤م سمٙمر ىم٤مل ()شٟمٕمؿ: أذٟم٧م وٟمٗمًؽ ـمٞم٦ٌم ؟ وم٘م٤مل أؾم٤مُم٦م: وضمٕمؾ ي٘مقل ًمف

 وهبذا يتْمح ()شإن رأي٧م أن شمٕمٞمٜمٜمل سمٕمٛمر وم٤مومٕمؾ وم٠مذن ًمف»: ٕؾم٤مُم٦م عم٤م ؿمٞمٕمف ذم ظمروضمف سم٤مجلٞمش

                                   

(. 2/190)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  ( )

(. 8/152)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(.  6/319)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

(. 2/191)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد  ( )

(. 3/1121)اعمٖم٤مزي  ( )

، واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم (2/191)واًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد  (3/226)شم٤مريخ اًمٓمؼمي : اٟمٔمر ( )

= 



 

 

498 

. يتْمح ؾمالُم٦م ُمقىمػ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

: أخذ حؼ ؾاضّة ريض اهلل ظْٓا يف ؾدك-2

 مل يٙمتػ سمٖمّم٥م اخلالوم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م سمؾ ىم٤مم  أن أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ اًمراومْم٦مزقمؿ ت

. سمٖمّم٥م ُم٤مل أهؾ اًمٌٞم٧م أيْم٤ًم، ومٚمؿ يٕمط وم٤مـمٛم٦م طم٘مٝم٤م ذم إرث أسمٞمٝم٤م

ًم٘مد قمٛمد أسمق : ًم٘مد ظم٤مًمػ أسمق سمٙمر اًمٜمص ذم أيمثر ُمـ ُمقىمػ»: وي٘مقل إدريس احلًٞمٜمل

 ()شسمٙمر قمغم طمرُم٤من وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء إرث أسمٞمٝم٤م فمٚماًم وقمدواٟم٤ًم وظمالوم٤ًم ًمٚمنمع

سم٠مٟمف طمدي٨م ُمقوقع ش  ٕحـ مًاذ األٕبٔاء ال ٕقرث» أن طمدي٨م ظم٤مًمٗمقندقمل امليو

. واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أٟمف مل يٜم٘مٚمف إٓ أسمق سمٙمر وطمده

ش ما ترـْاه صدؿة»إن وم٤مـمٛم٦م مل شم٘مٌؾ سمحدي٨م اظمؽمقمف أسمق سمٙمر ُمـ ىمقًمف »: ي٘مقل احلكم

 سمخؼم أسمق سمٙمر ىمد ظم٤مًمػ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ُمٜمع إرث رؾمقل اهلل »: وي٘مقل ذم ُمقوع آظمر

.  ()شرواه وُمٜمع ومديم٤مً 

إن هذا احلدي٨م ظم٤مًمػ ٟمّمقص اًم٘مرآن، واًمتل سمٞمٜم٧م ىمًٛم٦م اعمقاري٨م ُمثؾ ىمقًمف : وىمد ىم٤مًمقا

 ويمذًمؽ أي٤مت اًمتل ()ژ گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱژ : شمٕم٤ممم

ڦ  ژ :  وىمقًمف شمٕم٤ممم()ژ ڦ  ڦ  ڦژ : دًم٧م قمغم شمقارث إٟمٌٞم٤مء ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

                                   

(. 6/319، 5/448)وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (6/309)يمثػم 

(. 331ص )ًم٘مد ؿمٞمٕمٜمل احلًلم ادريس احلًٞمٜمل  ( )

. (228) صأٟمقار اعمٚمٙمقت ًمٚمحكم ( )

 (.11)ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م رىمؿ   ()

 (.16)ؾمقرة اًمٜمٛمؾ   ()
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 ()() ژڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

أُم٤م ؾم٥ٌم ُمٜمع أيب سمٙمر إرث وم٤مـمٛم٦م ذم ٟمٔمرهؿ ومٝمق ؾم٥ٌم ؾمٞم٤مد وم٢مٟمف ظم٤مف أن شمٕمٓمل 

إن ُمـ اعمّمٞم٦ٌم اًمٕمٔمٛمك، »: وم٤مـمٛم٦م إرصمٝم٤م قمٚمٞم٤ًم ومٞمت٘مقى سمف ذم ـمٚم٥م اخلالوم٦م، ي٘مقل اعمجٚمز

واًمداهٞم٦م اًمٙمؼمى همّم٥م أيب سمٙمر وقمٛمر ومديم٤ًم ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م وإن اًم٘مْمٞم٦م اهل٤مئٚم٦م أن أسم٤م 

سمٙمر وقمٛمر عم٤م همّم٤ٌم اخلالوم٦م ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم، وأظمذا اًمٌٞمٕم٦م ضمؼمًا ُمـ اعمٝم٤مضمريـ 

وإٟمّم٤مر، وأطمٙمؿ أُمره، ـمٛمع ذم ومدك ظمقوم٤ًم ُمٜمف سم٠مهن٤م ًمق وىمٕم٧م ذم أيدهيؿ يٛمٞمؾ اًمٜم٤مس إًمٞمٝمؿ 

سم٤معم٤مل، ويؽميمقن ه١مٓء اًمٔم٤معملم وم٠مراد إومالؾمٝمؿ طمتك ٓ يٌ٘مك هلؿ رء، وٓ يٓمٛمع اًمٜم٤مس ومٞمٝمؿ، 

ٕحـ مًاذ األٕبٔاء »وشمٌٓمؾ ظمالومتٝمؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م، ٕضمؾ ذًمؽ ووٕمقا شمٚمؽ اًمرواي٦م اخلٌٞمث٦م اعمٗمؽماة 

. ()شال ٕقرث ما ترـْاه صدؿة

ويدقمقن أن وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م همْم٧ٌم قمغم أيب سمٙمر وأهن٤م أىمًٛم٧م أن ٓ حتدصمف طمتك 

: ُم٤مشم٧م، ومل يٕمٚمؿ سمٛمقهت٤م ومل يّمؾ قمٚمٞمٝم٤م وأهن٤م ىمد أؿمٝمدت قمغم أن أسم٤م سمٙمر ىمد آذاه٤م، وم٘م٤مًم٧م

صمؿ يًتِمٝمدون ش اًمٚمٝمؿ إين أؿمٝمدك وم٤مؿمٝمدوا ي٤م ُمـ طميين أهنام ىمد أذي٤مين ذم طمٞم٤ميت وقمٜمد ُمقيت»

يريبْل ما راهبا ويٗذيْل ما »وسمحدي٨م ش ؾاضّة بوًة مْل ؾّـ أؽوبٓا أؽوبْل»سمحدي٨م 

ڇ  ڍ  ڍ   ژ :  سم٢ميذائف ًمٗم٤مـمٛم٦م، واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلقمغم أن أسم٤م سمٙمر آذى رؾمقل اهلل ش آذاها

 ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  
إهن٤م ٟمزًم٧م :  وي٘مقًمقن()

                                   

 (.6-5)ؾمقرة ُمريؿ آي٦م   ()

(. 109)وُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم  (228)اًمِم٤مذم ًمٚمٛمرشم٣م  ( )

(. 191ص )طمؼ اًمٞم٘ملم ًمٚمٛمجٚمز  ( )

(. 57)ؾمقرة إطمزاب آي٦م  ( )
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 ().ومٞمٛمـ أظمذ طمؼ وم٤مـمٛم٦م وآذاه٤م

: ردـــال

 مل ، وضمٕمٚمقه٤م دًمٞماًل قمغم أن أسم٤م سمٙمر اًمراومْم٦مىمْمٞم٦م ومدك ُمـ إُمقر اًمتل اؿمتٝمرت قمٜمد 

 ذم يٙمتػ سمٖمّم٥م اخلالوم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م سمؾ ىم٤مم سم٠مظمذ طم٘مقىمٝمؿ وأُمقاهلؿ ومٖمّم٥م وم٤مـمٛم٦م طم٘مٝم٤م 

. ُمػماث رؾمقل اهلل 

وىمد رد اًمٕمٚمامء قمٚمٞمٝمؿ، وسمٞمٜمقا احلؼ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م، وؾمٜمذيمر سم٢مذن اهلل سمٕمض إوضمف اًمتل 

: شمٜمدومع هب٤م هذه اًمِمٌٝم٦م

أن اًمّمحٞمح اًمث٤مسم٧م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وُمٓم٤مًم٦ٌم وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أسم٤م سمٙمر : اًمقضمف إول

إن »:  ُم٤م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧مسمٛمػماصمٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل 

 مم٤م أوم٤مء  أرؾمٚم٧م إمم أيب سمٙمر اًمّمديؼ شم٠ًمًمف ُمػماصمٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

ٓ »:  ىم٤ملإن رؾمقل اهلل : اهلل قمٚمٞمف سم٤معمديٜم٦م وومدك، وُم٤م سم٘مل ُمـ مخس ظمٞمؼم، وم٘م٤مل أسمق سمٙمر

، وإين واهلل ٓ أهمػم ؿمٞمئ٤ًم ُمـ صدىم٦م ش ذم هذا اعم٤ملٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤مه صدىم٦م، إٟمام ي٠ميمؾ آل حمٛمد 

 وٕقمٛمٚمـ ومٞمٝم٤م سمام قمٛمؾ سمف  قمـ طم٤مهل٤م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذم قمٝمد رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل 

 وم٠مسمك أسمق سمٙمر أن يدومع ًمٗم٤مـمٛم٦م ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم، ومقضمدت وم٤مـمٛم٦م قمغم أيب سمٙمر ذم ذًمؽ رؾمقل اهلل 

 ()شومٝمجرشمف، ومٚمؿ شمٙمٚمٛمف، طمتك شمقومٞم٧م

أن يمت٥م اعمخ٤مًمٗملم ُمتٜم٤مىمْم٦م ذم ٟم٘مؾ هذه احل٤مدصم٦م ومٌٕمْمٝم٤م يذيمر أن وم٤مـمٛم٦م : اًمقضمف اًمث٤مين

 وسمٕمْمٝم٤م يذيمر أن وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ـم٤مًم٧ٌم () ُمٜمحٝم٤م إي٤مه٤مـم٤مًم٧ٌم سمٗمدك: ٕن رؾمقل اهلل 

                                   

(. 2/365)، وشمٗمًػم اًمّم٤مذم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين (2/196)شمٗمًػم اًم٘مٛمل  ( )

(. 1759: )وُمًٚمؿ ح (4240: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 1/178)وطمؼ اًمٞم٘ملم ًمٕمٌد اهلل ؿمؼم  (2/282 )يضاياًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚم٥م ( )
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 وهذا شمٜم٤مىمض واوح يدل قمغم ضمٝمٚمٝمؿ سم٠مصؾ هذه اعم٠ًمًم٦م، ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ ()سم٢مرصمٝم٤م

إن ُم٤م ذيمر ُمـ ادقم٤مء وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ومدك وم٢من هذا يٜم٤مىمض يمقهن٤م ُمػماصم٤ًم »: شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل

هل٤م، وم٢من يم٤من ـمٚمٌٝم٤م سمٓمريؼ اارث اُمتٜمع أن يٙمقن سمٓمريؼ اهل٦ٌم، وإن يم٤من سمٓمريؼ اهل٦ٌم اُمتٜمع أن 

 ُمٜمزه إن يم٤من يقرث يٙمقن سمٓمريؼ اارث، صمؿ إن يم٤مٟم٧م هذه ه٦ٌم ذم ُمرض اعمقت ومرؾمقل اهلل 

يمام يقرث همػمه أن يقيص ًمقارث، أو خيّمف ذم ُمرض ُمقشمف سم٠ميمثر ُمـ طم٘مف، وإن يم٤من ذم صحتف 

ومال سمد أن شمٙمقن هذه ه٦ٌم ُم٘مٌقو٦م، وإٓ وم٢مذا وه٥م اًمقاه٥م سمٙمالُمف، ومل ي٘مٌض اعمقهقب ؿمٞمئ٤ًم 

 ومديم٤ًم ًمٗم٤مـمٛم٦م وٓ طمتك ُم٤مت اًمقاه٥م يم٤من ذًمؽ سم٤مـماًل قمٜمد مج٤مهػم اًمٕمٚمامء، ومٙمٞمػ هي٥م اًمٜمٌل 

يٙمقن هذا أُمرًا ُمٕمرووم٤ًم قمٜمد أهؾ سمٞمتف واعمًٚمٛملم، طمتك ختتص سمٛمٕمرومتف أم أيٛمـ أو قمكم ريض اهلل 

 ()شقمٜمٝمام

وئ  وئ  ژ : عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م»:  ىم٤ملأُم٤م ُم٤م اؾمتدًمقا سمف ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

ومٝمق اؾمتدٓل سم٤مـمؾ ًمٕمدم صح٦م هذه ش  وم٤مـمٛم٦م وأقمٓم٤مه٤م ومديم٤مً  دقم٤م اًمٜمٌل ژۇئ  ۇئ   

:  واًمٓمؼماين وأورده٤م اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد صمؿ ىم٤مل()اًمرواي٦م واًمتل رواه٤م أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده

 وهذه اًمرواي٦م ُمداره٤م قمغم قمٓمٞم٦م ()شرواه اًمٓمؼماين وومٞمف قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم وهق وٕمٞمػ ُمؽموك»

:  وىمد أورد اًمذهٌل هذه اًمرواي٦م ذم شمرمج٦م قمكم سمـ قم٤مسمس، وىم٤مل قمٜمٝم٤م()اًمٕمقذم وهق وٕمٞمػ

ىمٚم٧م هذا سم٤مـمؾ، وًمق يم٤من وىمع ذًمؽ عم٤م ضم٤مءت وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م شمٓمٚم٥م ؿمٞمئ٤ًم وهق ذم »

                                   

 (.1/102)آطمتج٤مج ًمٚمٓمؼمد : اٟمٔمر ( )

(. 4/228)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

(. 1379)ُمًٜمد أيب يٕمغم طمدي٨م رىمؿ  ( )

(. 50-7/49)جمٛمع اًمزوائد  ( )

(. 3/79)وُمٞمزان آقمتدال  (2/176)اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن : اٟمٔمر ( )
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.  ()شُمـ اًمْمٕمٗم٤مء- ي٘مّمد قمكم سمـ قم٤مسمس–طمقزهت٤م وُمٚمٙمٝم٤م وومٞمف همػم قمكم 

ومم٤م يدل قمغم وٕمػ هذه اًمرواي٦م اًمتٜم٤مىمض اًمزُمٜمل احل٤مصؾ سملم وىم٧م ٟمزول أي٦م وهل 

: ُمٙمٞم٦م وسملم وىم٧م طمّمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمغم ومدك ؾمٜم٦م ؾمٌع ُمـ اهلجرة، ىم٤مل اسمـ يمثػم

وهذا احلدي٨م ُمِمٙمؾ ًمق صح إؾمٜم٤مده : ٕن أي٦م ُمٙمٞم٦م، وومدك إٟمام ومتح٧م ُمع ظمٞمؼم ؾمٜم٦م ؾمٌع »

ُمـ اهلجرة ومٙمٞمػ يٚمتئؿ هذا ُمع هذا؟ ومٝمق إذًا طمدي٨م ُمٜمٙمر، وإؿمٌف أٟمف ُمـ ووع اًمراومْم٦م، 

 ().شواهلل أقمٚمؿ

أُم٤م زقمٛمٝمؿ سم٠من احلدي٨م اًمذي اؾمتدل سمف أسمق سمٙمر قمغم ُمٜمع وم٤مـمٛم٦م طم٘مٝم٤م هق : اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

گ  گ   گ  ژ : ُمـ روايتف وطمده وأٟمف ظم٤مًمػ سمف ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمقاوح٦م ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ژ :  وىمقًمف()ژ ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

 ()ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ 

: ومٝمق زقمؿ سم٤مـمؾ يرد قمٚمٞمف ُم٤م ي٠ميت( )ژ ڦ  ڦ  ڦژ : وىمقًمف

 مل يٜمٗمرد سمرواي٦م هذا احلدي٨م سمؾ واوم٘مف همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أُمث٤مل أم أن أسم٤م سمٙمر  .1

، وقمثامن، وقمكم وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام، وؾمٕمد ()، وقمٛمر()اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م

                                   

(. 3/135)ُمٞمزان آقمتدال  ( )

(. 3/39)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )

(. 11)اًمٜم٤ًمء آي٦م  ( )

(. 6-5)ُمريؿ  ( )

(. 16)اًمٜمٛمؾ  ( )

 (.1758:)وُمًٚمؿ ح (4034: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.1757:)وُمًٚمؿ ح (3094:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()
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 وهمػمهؿ، وًم٘مد أىمر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر أسم٤م ()سمـ أيب وىم٤مص، واًمٕم٤ٌمساوؾمٕمد 

 خمرضم٦م ذم سمٙمر قمغم هذا احلدي٨م ورواي٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ًمف واًمٕم٤ٌمس 

 واًمراومْم٦م اًمذيـ أٟمٙمروا هذا احلدي٨م أؾمٜمدوا ٟمحقه .اًمّمحٞمحلم، وذم سم٤مىمل يمت٥م اًمًٜم٦م اعمٕمتؼمة

إن »:  ىم٤ملذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ اعمٕمتؼمة قمٜمدهؿ ومٝمذا اًمٙمٚمٞمٜمل يروي قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أن رؾمقل اهلل 

اًمٕمٚمامء ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء وذًمؽ أن إٟمٌٞم٤مء مل يقرصمقا درأل٤م وٓ ديٜم٤مرًا وإٟمام ورصمقا أطم٤مدي٨م ُمـ 

 ()شأطم٤مديثٝمؿ

أُم٤م زقمٛمٝمؿ سم٠من أسم٤م سمٙمر ظم٤مًمػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وإيرادهؿ سمٕمض أي٤مت اًمتل  .2

گ  گ   گ  ژ : اؾمتدًمقا هب٤م قمغم ذًمؽ وم٢مهن٤م ٓ شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م وسملم هذا احلدي٨م، وم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ظمٓم٤مب ؿم٤مُمؾ ًمٚمٛم٘مّمقديـ سم٤مخلٓم٤مب وًمٞمس ومٞمف ُم٤م  »ژ ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

اًمٌنم : ٕٟمف أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ همػمه ُمـ  ٓ ي٘م٤مس ب ومٝمق ()ش خم٤مـم٥م هب٤ميقضم٥م أن اًمٜمٌل 

أٟمٗمًٝمؿ : وٕن اهلل طمرم قمٚمٞمف صدىم٦م اًمٗمرض واًمتٓمقع، وظمص سم٠مؿمٞم٤مء مل خيص هب٤م أطمد همػمه 

.() وُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل ظمص هب٤م هق وإظمقاٟمف إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم يمقهنؿ ٓ يقرصمقن : إذ إن 

إن اهلل شمٕم٤ممم ص٤مهنؿ قمـ أن يقرصمقا : ًمئال يٙمقن ذًمؽ ؿمٌٝم٦م عمـ ي٘مدح ذم ٟمٌقهتؿ سم٠مهنؿ ـمٚمٌقا 

 ().اًمدٟمٞم٤م وظمٚمٗمقه٤م ًمقرصمتٝمؿ، أُم٤م سم٘مٞم٦م اًمٌنم ومال ٟمٌقة هلؿ ي٘مدح ومٞمٝم٤م سمٛمثؾ ذًمؽ

 واًمراومْم٦م اًمذيـ زقمٛمقا أن أسم٤م سمٙمر ظم٤مًمػ هذه أي٦م هؿ أٟمٗمًٝمؿ ظم٤مًمٗمقه٤م وم٘مد رووا أن 

 

                                   

 (.1757)وُمًٚمؿ  (7305: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()

(. 1/32)إصقل ُمـ اًمٙم٤مذم  ( )

(. 4/199)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  ( )

(. 4/194)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

(. 4/195)وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (12/74)ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ : اٟمٔمر ( )
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 خم٤مًمٗملم سمذًمؽ ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن ُمـ ُمػماث ().وم٤مـمٛم٦م وطمده٤م هل اًمتل ورصم٧م رؾمقل اهلل 

: اًمزوضم٤مت وقمّم٦ٌم اعمتقرم، أُم٤م أي٦م وم٢من اخلؼم ٓ يٕم٤مروٝم٤م سمؾ خيّمّمٝم٤م، ي٘مقل اسمـ اًم٤ٌمىمالين

ومال اؾمتٖمراق قمٜمده ًمٙمؾ ُمـ ُم٤مت أٟمف - أي قمٛمقم أي٦م اًمتل اؾمتدًمقا هب٤م–أُم٤م ُمـ أٟمٙمر اًمٕمٛمقم »

 ذم ذًمؽ، وًمق ؾمٚمؿ دظمقًمف ًمقضم٥م ختّمٞمّمف يقرث، وأُم٤م ُمـ أصمٌتف ومال يًٚمؿ دظمقل اًمٜمٌل 

 ()شًمّمح٦م اخلؼم، وظمؼم أطم٤مد خيّمص وإن يم٤من ٓ يٜمًخ ومٙمٞمػ سم٤مخلؼم إذا ضم٤مء ُمثؾ هذا اخلؼم

. وىمد شم٘مدم اًم٘مقل سم٠مٟمف ُمـ إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرة

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ :  أُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤ًم قمـ ٟمٌٞمف زيمري٤م قمٚمٞمف اًمًالم أٟمف ىم٤مل

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  

 وم٢من اعم٘مّمقد ذم أي٤مت ضمٜمس اارث ژ ڦ  ڦ  ڦژ : وىمقًمف ژڍ  ڌ  ڌ  

: وًمٞمس إرث اعم٤مل ويدل قمغم ذًمؽ أُمقر

أن داود قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من ًمف أوٓد يمثػمون همػم ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم ومال خيتص : ُمٜمٝم٤م

. ؾمٚمٞمامن سمامًمف، ومدل قمغم أن اعمراد إرث اعمٚمؽ، وًمٞمس اعم٤مل

أن أي٦م ؾمٞم٘م٧م ذم سمٞم٤من ُمدح ؾمٚمٞمامن، وُم٤م ظمّمف اهلل سمف ُمـ ٟمٕمٛم٦م وطمٍم اارث ذم : وُمٜمٝم٤م

. اعم٤مل ٓ ُمدح ومٞمف : إذ إن إرث اعم٤مل ُمـ إُمقر اًمٕم٤مدي٦م اعمِمؽميم٦م سملم اًمٜم٤مس

 ًمٞمس اعمراد سمف إرث اعم٤مل : ٕٟمف ٓ ژ چ  چ   ڇ  ڇ  ڇژ : ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

. يرث ُمـ آل يٕم٘مقب ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أُمقاهلؿ، وإٟمام يرث ذًمؽ ُمٜمٝمؿ أوٓدهؿ وؾم٤مئر ورصمتٝمؿ ًمق ورصمقا

ٓ يدل قمغم أن اارث إرث ُم٤مل : ٕن  ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ : ويمذًمؽ ىمقًمف

زيمري٤م مل خيػ أن ي٠مظمذوا ُم٤مًمف ُمـ سمٕمده إذا ُم٤مت، وم٢من هذا ًمٞمس سمٛمخقف، أُم٤م اًمقراصم٦م اعم٘مّمقدة 

                                   

(. 4/190)، وُمـ ٓ  يه اًمٗم٘مٞمف (2/259)إصقل ُمـ اًمٙم٤مذم : اٟمٔمر ( )

(. 6/208)ٟم٘مٚمف قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري  ( )
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 ().ذم أي٤مت ومٝمل وراصم٦م اًمٜمٌقة وىمٞم٤مُمف ُم٘م٤مُمف وطمٚمقًمف ُمٙم٤مٟمف

 وىمد دل قمغم ذًمؽ اًمًٜم٦م أن احلؼ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ُمع أيب سمٙمر اًمّمديؼ: اًمقضمف اًمراسمع

 ٓ يقرث صم٧ٌم سم٤مًمًٜم٦م يمقن اًمٜمٌل »: واامج٤مع، ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل

اعم٘مٓمقع هب٤م، وسم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م، ويمؾ ُمٜمٝمام دًمٞمؾ ىمٓمٕمل، ومال يٕم٤مرض ذًمؽ سمام ئمـ أٟمف قمٛمقم، 

وإن يم٤من قمٛمقُم٤ًم ومٝمق خمّمقص : ٕن ذًمؽ ًمق يم٤من دًمٞماًل عم٤م يم٤من إٓ فمٜمٞم٤ًم  ومال يٕم٤مرض اًم٘مٓمٕمل، 

وذًمؽ أن هذا اخلؼم رواه همػم واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم أوىم٤مت وجم٤مًمس، وًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ يٜمٙمره، 

سمؾ يمٚمٝمؿ شمٚم٘م٤مه سم٤مًم٘مٌقل واًمتّمديؼ، وهلذا مل يٍم أطمد ُمـ أزواضمف قمغم ـمٚم٥م اعمػماث وٓ أس 

 رضمع قمـ ـمٚمٌف اًمٕمؿ قمغم ـمٚم٥م اعمػماث، سمؾ ُمـ ـمٚم٥م ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم وم٠مظمؼم سم٘مقل اًمٜمٌل 

واؾمتٛمر إُمر قمغم ذًمؽ قمغم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إمم قمكم ومٚمؿ يٖمػم ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم وٓ ىمًؿ ًمف 

. ()ششمريم٦م

إن قمٚمٞم٤ًم عم٤م وزم »: يمام ٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل اشمٗم٤مق أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م سم٤مًمٕمٛمؾ هبذا احلدي٨م وم٘م٤مل

اخلالوم٦م مل يٖمػمه٤م قمام قمٛمؾ ومٞمٝم٤م ذم قمٝمد أيب سمٙمر، وقمٛمر، وقمثامن، ومل يتٕمرض ًمتٛمٚمٙمٝم٤م وٓ 

، ومٚمق يم٤من ُم٤م ...ًم٘مًٛم٦م رء ُمٜمٝم٤م، سمؾ يم٤من يٍمومٝم٤م ذم اًمقضمقه اًمتل يم٤من ُمـ ىمٌٚمف يٍمومٝم٤م ومٞمٝم٤م

. ()شي٘مقل اًمِمٞمٕم٦م طم٘م٤ًم ٕظمذه٤م قمكم أو أطمد ُمـ أهؾ سمٞمتف عم٤م فمٗمروا هب٤م

أي أن ُم٤م شمريمقه ويم٤من »: وىمد طم٤مول اعمٗمٞمد أن ي١مول هذا احلدي٨م سمٕمد أن أقمٞم٤مه رده وم٘م٤مل

ومجٕمؾ ُم٤م ٟم٤مومٞم٦م وٟمّم٥م صدىم٦م قمغم أهن٤م طم٤مل، وادقمك ش صدىم٦م ومٝمق ٓ يقرث وًمٞمس اعمٕمٜمك أظمر

                                   

واًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ  (4/222)، وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م (12/81)ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ : راضمع ( )

(. 2/575)يمثػم 

 (.4/220)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

(. 3/564)اعمٗمٝمؿ ًمٚم٘مرـمٌل  ( )
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رمحف  -اسمـ طمجر وىمد رد ()مجٚم٦م واطمدة وًمٞمس مجٚمتلمش ٓ ٟمقرث، ُم٤م شمريمٜم٤م صدىم٦م»: أن ىمقًمف

ٓ )واًمذي شمقارد قمٚمٞمف أهؾ احلدي٨م ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م أن »: قمغم هذا اًمزقمؿ سم٘مقًمف- اهلل

ذم ُمقوع اًمرومع سم٤مٓسمتداء، ( ُم٤م شمريمٜم٤م)سم٤مًمرومع وأن اًمٙمالم مجٚمت٤من و( صدىم٦م)سم٤مًمٜمقن و  (ٟمقرث

وىمد اطمت٩م سمٕمض  (ما ترـْا ؾٓق صدؿة)وصدىمف ظمؼمه، وي١ميده وروده ذم سمٕمض ـمرق اًمّمحٞمح 

اعمحدصملم قمغم سمٕمض ااُم٤مُمٞم٦م سم٠من أسم٤م سمٙمر اطمت٩م هبذا اًمٙمالم قمغم وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ومٞمام 

 ُمـ إرايض، وأل٤م ُمـ أومّمح اًمٗمّمح٤مء وأقمٚمٛمٝمؿ اًمتٛم٧ًم ُمٜمف اًمذي ظمٚمٗمف رؾمقل اهلل 

سمٛمدًمقٓت إًمٗم٤مظ، وًمق يم٤من إُمر يمام ي٘مرره اًمراوميض مل يٙمـ ومٞمام اطمت٩م سمف أسمق سمٙمر طمج٦م، وٓ 

. ( )شيم٤من ضمقاسمف ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًم١ًماهل٤م وهذا واوح عمـ أٟمّمػ

إن زقمؿ اًمراومْم٦م أن أسم٤م سمٙمر أهمْم٥م وم٤مـمٛم٦م وُمـ أهمْمٌٝم٤م وم٘مد أهمْم٥م : اًمقضمف اخل٤مُمس

وم٤مـمٛم٦م سمْمٕم٦م ُمٜمل ومٛمـ أهمْمٌٝم٤م وم٘مد  » واؾمتِمٝم٤مدهؿ سم٘مقل رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل 

 زقمؿ ٓ يّمح، وم٢من هذا اًمٜمص ُمـ ٟمّمقص اًمققمٞمد اعمٓمٚمؼ اًمتل ٓ يًتٚمزم صمٌقت ()شأهمْمٌٜمل

 هذا ُمع أن ُم٤م ذم احلدي٨م ُمـ ()ُمقضمٌٝم٤م ذم طمؼ اعمٕمٞمٜملم، إٓ سمٕمد وضمقد اًمنموط واٟمتٗم٤مء اعمقاٟمع

اًمققمٞمد ًمق يم٤من ٓزُم٤ًم ًمٙمؾ ُمـ أهمْمٌٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم ًمٙم٤من ٓزُم٤ًم ًمٕمكم ىمٌؾ أيب سمٙمر، وًمٙم٤من حلقىمف سمٕمكم 

 ٓسمٜم٦م أيب ضمٝمؾ، وؿمٙمقى أومم ُمـ حلقىمف سم٠ميب سمٙمر، إذ أن ُمٜم٤مؾم٦ٌم هذا احلدي٨م هق ظمٓم٦ٌم قمكم 

إن قمٚمٞم٤ًم ظمٓم٥م »: ، وم٘مد روى اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م اعمًقر سمـ خمرُم٦م ىم٤ملوم٤مـمٛم٦م ًمرؾمقل اهلل 

 يزقمؿ ىمقُمؽ أٟمؽ ٓ :  وم٘م٤مًم٧مسمٜم٧م أيب ضمٝمؾ ومًٛمٕم٧م سمذًمؽ وم٤مـمٛم٦م، وم٠مشم٧م رؾمقل اهلل 

 

                                   

(. 17ص )ًمٚمٛمٗمٞمد ش ٓ ٟمقرث»رؾم٤مًم٦م ذم حت٘مٞمؼ اخلؼم اعمٜمًقب إمم اًمٜمٌل  ( )

. (6/202)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 2449:)، وُمًٚمؿ ح(3714: )رواه اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 10/372)اٟمٔمر شم٘مرير اعم٠ًمًم٦م ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ( )
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 : ومًٛمٕمتف طملم شمِمٝمد ي٘مقلشمٖمْم٥م ًمٌٜم٤مشمؽ، وهذا قمكم ٟم٤ميمح سمٜم٧م أيب ضمٝمؾ، وم٘م٤مم رؾمقل اهلل 

أُم٤م سمٕمد أٟمٙمح٧م أسم٤م اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع ومحدصمٜمل وصدىمٜمل وإن وم٤مـمٛم٦م سمْمٕم٦م ُمٜمل وإين أيمره أن »

، ومؽمك قمكم ش وسمٜم٧م قمدو اهلل قمٜمد رضمؾ واطمديًقءه٤م، واهلل ٓ دمتٛمع سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

 ومٔمٝمر ()شوم٤مـمٛم٦م سمْمٕم٦م ُمٜمل ومٛمـ أهمْمٌٝم٤م أهمْمٌٜمل»:  ىم٤مل وذم رواي٦م أن رؾمقل اهلل ()شاخلٓم٦ٌم

 ٓسمٜم٦م أيب ضمٝمؾ وهمْم٥م وم٤مـمٛم٦م ُمـ ذًمؽ، واًمٜمص اًمٕم٤مم أن ُمٜم٤مؾم٦ٌم احلدي٨م هل ظمٓم٦ٌم قمكم 

ٓ جيقز إظمراج اًم٥ًٌم سمدًمٞمؾ : يتٜم٤مول حمؾ اًم٥ًٌم، وهق ٟمص ومٞمف سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء طمتك ىم٤مًمقا

 ي٘مقل ؿمٞمخ ()اًمتخّمٞمص : ٕن دًٓم٦م اًمٕم٤مم قمغم ؾمٌٌف ىمٓمٕمٞم٦م وقمغم همػمه قمغم وضمف اًمٔمٝمقر

 ٓسمٜم٦م أيب ضمٝمؾ واًم٥ًٌم وم٥ًٌم احلدي٨م ظمٓم٦ٌم قمكم »: ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٕمد ذيمره ًمٚمحدي٨م

داظمؾ ذم اًمٚمٗمظ ىمٓمٕم٤ًم، إذ اًمٚمٗمظ اًمقارد قمغم ؾم٥ٌم ٓ جيقز إظمراج ؾمٌٌف ُمٜمف، سمؾ اًم٥ًٌم جي٥م 

 وُمٕمٚمقم ىمٓمٕم٤ًم إن شيريٌٜمل ُم٤م راهب٤م وي١مذيٜمل ُم٤م آذاه٤م»: دظمقًمف سم٤مٓشمٗم٤مق، وىمد ىم٤مل ذم احلدي٨م

 راسمف ذًمؽ وآذاه وم٢مذا يم٤من هذا وقمٞمدًا ٓطم٘م٤ًم ظمٓم٦ٌم اسمٜم٦م أيب ضمٝمؾ قمٚمٞمٝم٤م راهب٤م وآذاه٤م واًمٜمٌل 

ًمزم أن يٚمحؼ هذا اًمققمٞمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وإن مل يٙمـ وقمٞمدًا ٓطم٘م٤ًم سمٗم٤مقمٚمف، يم٤من أسمق سمٙمر 

إن اًمذيـ ي١مذون اهلل ورؾمقًمف ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ذم ﴿صمؿ أن ىمقًمف شمٕم٤ممم . ()شأسمٕمد قمـ اًمققمٞمد ُمـ قمكم

 ذم أهؾ بقتف وؿذف زوجتف ظوئشي بام برأهو اهلل ط يؼع ظذ مـ آذى رشقل اهلل ﴾اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 .مـف

أن وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م رضمٕم٧م قمـ ىمقهل٤م ذم اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٢مرث رؾمقل اهلل  :اًمقضمف اًم٤ًمدس

                                   

 (. 2449: ) وُمًٚمؿ ح (3729: )اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 3714: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

، وختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل (119ص )اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمألئٛم٦م اًمثالصم٦م ُمـ آل شمٞمٛمٞم٦م : اٟمٔمر ( )

(.  360ص )ًمٚمزٟمج٤مين 

(. 4/251)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  ( )
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وذم شمرك وم٤مـمٛم٦م »:  يمام ٟمص قمغم ذًمؽ همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ي٘مقل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

ُمٜم٤مزقم٦م أيب سمٙمر سمٕمد اطمتج٤مضمف قمٚمٞمٝم٤م سم٤محلدي٨م اًمتًٚمٞمؿ ًمإلمج٤مع قمغم ىمْمٞم٦م، وأهن٤م عم٤م سمٚمٖمٝم٤م 

احلدي٨م وسملم هل٤م اًمت٠مويؾ، شمريم٧م رأهي٤م صمؿ مل يٙمـ ُمٜمٝم٤م وٓ ُمـ ذريتٝم٤م سمٕمد ذًمؽ ـمٚم٥م اعمػماث، 

  ()شصمؿ وزم قمكم اخلالوم٦م ومٚمؿ يٕمدل هب٤م قمام ومٕمٚمف أسمق سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمؿ

وم٠مُم٤م ـمٚم٥م وم٤مـمٛم٦م ُمػماصمٝم٤م ُمـ أسمٞمٝم٤م ُمـ أيب سمٙمر ومٙم٤من ذًمؽ ىمٌؾ أن شمًٛمع »: وىم٤مل اًم٘مرـمٌل

 سمذًمؽ، ويم٤مٟم٧م ُمتٛمًٙم٦م سمام ذم يمت٤مب اهلل ُمـ ذًمؽ، احلدي٨م اًمذي دل قمغم ظمّمقصٞم٦م اًمٜمٌل 

( )شومٚمام أظمؼمه٤م أسمق سمٙمر سم٤محلدي٨م شمقىمٗم٧م قمـ ذًمؽ ومل شمٕمد إًمٞمف

ومٝمذه إطم٤مدي٨م اًمث٤مسمت٦م اعمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ، »: وىم٤مل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل

 قمغم ُم٤م يم٤مٟم٧م شمٕمرف ُمـ وومٞمٝم٤م ُم٤م يٌلم أن وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ـمٚم٧ٌم ُمػماصمٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل 

 ()ش ومًٚمٛم٧م ورضمٕم٧ماعمقاري٨م، وم٠مظمؼمت سمام يم٤من ُمـ رؾمقل اهلل 

وىمد رويٜم٤م أن وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اطمتج٧م أوًٓ سم٤مًم٘مٞم٤مس »: وىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل

 وسم٤مًمٕمٛمقم ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م، وم٠مضم٤مهب٤م اًمّمديؼ سم٤مًمٜمص قمغم اخلّمقص سم٤معمٜمع ذم طمؼ اًمٜمٌل 

  ()شوأهن٤م ؾمٚمٛم٧م ًمف ُم٤م ىم٤مل، وهذا هق اعمٔمٜمقن هب٤م

وهبذا يث٧ٌم رضمقع وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م إمم ىمقل أيب سمٙمر، وُم٤م واومؼ قمٚمٞمف قم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م 

.  وهذا هق اًمالئؼ سمٛم٘م٤مُمٝم٤م ذم اًمديـ واًمٕمٚمؿوأئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م سمٕمٛمقم إرث رؾمقل اهلل 

: وأن أسم٤م سمٙمر ىم٤مل هل٤م»وًم٘مد روى سمٕمض اًمراومْم٦م أهن٤م روٞم٧م سمٗمٕمٚمف، وأىمرشمف قمغم صٜمٞمٕمف، 

  ي٠مظمذ ُمـ ومدك ىمقشمؽ، وي٘مًؿ اًم٤ٌمىمل، و ٛمؾ ُمٜمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وًمؽ قمكم أن يم٤من رؾمقل اهلل 

                                   

(. 12/73)ٟم٘مٚمف قمـ اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم ُمًٚمؿ  ( )

(. 3/563)اعمٗمٝمؿ  ( )

(. 4/234)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  ( )

(. 5/252)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ( )
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 ()شأصٜمع هب٤م يمام يم٤من يّمٜمع، ومروٞم٧م سمذًمؽ، وأظمذت اًمٕمٝمد قمٚمٞمف سمف

ذيمر اًمٕمٚمامء أن وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م مل شمتٕمٛمد هجر أيب سمٙمر أصاًل وُمثٚمٝم٤م : اًمقضمف اًم٤ًمسمع

 قمـ اهلجر ومقق صمالث، وإٟمام مل شمٙمٚمٛمف ًمٕمدم احل٤مضم٦م ًمذًمؽ، ي٘مقل يٜمزه قمـ ذًمؽ : ًمٜمٝمل اًمٜمٌل 

 وعمالزُمتٝم٤م مل شمٚمتؼ سم٠ميب سمٙمر ًمِمٖمٚمٝم٤م سمٛمّمٞمٌتٝم٤م سمرؾمقل اهلل  (أي وم٤مـمٛم٦م)صمؿ إهن٤م »: اًم٘مرـمٌل

ال حيؾ دسِؿ أن هيجر أخاه  : »سمٞمتٝم٤م ومٕمؼم اًمراوي قمـ ذًمؽ سم٤مهلجران وإٓ وم٘مد ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 وهل أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمام  ؾ ُمـ ذًمؽ و رم، وأسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ خم٤مًمٗم٦م رؾمقل اهلل ()شؾقق ثالث

 يمٞمػ ٓ يٙمقن يمذًمؽ وهل سمْمٕم٦م ُمـ رؾمقل اهلل ،ش وؾمٞمدة ٟم٤ًمء أهؾ اجلٜم٦م() 

 ومٛمٕمٜم٤مه اٟم٘م٤ٌموٝم٤م قمـ ًم٘م٤مئف، وأُم٤م ُم٤م ذيمر ُمـ هجران وم٤مـمٛم٦م أسم٤م سمٙمر »: وىم٤مل اًمٜمقوي

وًمٞمس هذا ُمـ اهلجران اعمحرم اًمذي هق شمرك اًمًالم وااقمراض قمٜمد اًمٚم٘م٤مء، وىمقًمف ذم هذا 

يٕمٜمل ذم هذا إُمر، أو ٟٓم٘م٤ٌموٝم٤م مل شمٓمٚم٥م ُمٜمف طم٤مضم٦م وٓ اوٓمرت إمم ش ومٚمؿ شمٙمٚمٛمف»احلدي٨م 

 ()شًم٘م٤مئف ومتٙمٚمٛمف، ومل يٜم٘مؾ ىمط أهنام اًمت٘مٞم٤م ومٚمؿ شمًٚمؿ قمٚمٞمف وٓ يمٚمٛمتف

صمؿ إٟمف ىمد صم٧ٌم أن وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م روٞم٧م قمـ أيب سمٙمر سمٕمد ذًمؽ، وُم٤مشم٧م وهل 

عم٤م ُمرو٧م وم٤مـمٛم٦م أشم٤مه٤م أسمق سمٙمر »: راوٞم٦م قمٚمٞمف وم٘مد روى اًمٌٞمٝم٘مل سمًٜمده قمـ اًمِمٕمٌل أٟمف ىم٤مل

أحت٥م أن : ي٤م وم٤مـمٛم٦م هذا أسمق سمٙمر يًت٠مذن قمٚمٞمؽ؟ وم٘م٤مًم٧م: اًمّمديؼ وم٤مؾمت٠مذن قمٚمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل قمكم

واهلل ُم٤م شمريم٧م اًمدار واعم٤مل وإهؾ : ٟمٕمؿ، وم٠مذٟم٧م ًمف ومدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م يؽمو٤مه٤م، وم٘م٤مل: آذن ًمف؟ ىم٤مل

واًمٕمِمػمة إٓ اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل  وُمرو٤مة رؾمقًمف، وُمرو٤مشمٙمؿ أهؾ اًمٌٞم٧م، صمؿ شمرو٤مه٤م طمتك 

                                   

(. 1/475)ويمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمألرسمكم  (5/107)ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ًمٚمٌحراين : اٟمٔمر ( )

(. 2560:)وُمًٚمؿ ح (6077: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 3/568)اعمٗمٝمؿ  ( )

(. 12/73)ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي  ( )
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 ()شروٞم٧م

وهذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد ىمقي واًمٔم٤مهر أن قم٤مُمر اًمِمٕمٌل ؾمٛمٕمف ُمـ قمكم أو ممـ »: ىم٤مل اسمـ يمثػم

وهق وإن يم٤من ُمرؾماًل وم٢مؾمٜم٤مده إمم اًمِمٕمٌل »:  وي٘مقل اسمـ طمجرقمـ احلدي٨م()شؾمٛمٕمف ُمـ قمكم

( )شصحٞمح، وسمف يزول ااؿمٙم٤مل ذم ضمقاز مت٤مدي وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم قمغم هجر أيب سمٙمر

. «إن بًٔة أيب بُر ـإت ؾِتة»: ؿقل ظّر- 3

إن »:  قمغم قمدم صالطمٞم٦م سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ سم٘مقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مباًمراومْم٦ميًتِمٝمد 

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم طمدي٨م ـمقيؾ أؾمٛمقه »: ي٘مقل قمكم آل حمًـش سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر يم٤مٟم٧م ومٚمت٦م 

إٟمام يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر ومٚمت٦م ومت٧م، أٓ وإهن٤م ىمد يم٤مٟم٧م يمذًمؽ، : سمحدي٨م اًمً٘مٞمٗم٦م، ىم٤مل ومٞمف قمٛمر

وًمٙمـ اهلل وىمك ذه٤م ومٛمـ سم٤ميع رضماًل قمـ همػم ُمِمقرة ُمـ اعمًٚمٛملم ومال ي٤ٌميع هق وٓ اًمذي 

 ()شسم٤ميٕمف شمٖمرة أن ي٘متال

: وقمٚمٚمقا ؾم٥ٌم يمقن هذه اعم٘م٤مًم٦م ؿم٤مهد قمغم سمٓمالن ظمالوم٦م أيب سمٙمر سمام يكم

 ().إن إُم٤مُم٦م أيب سمٙمر مل شمث٧ٌم إٓ سمٌٞمٕم٦م قمٛمر وطمده .1

إن قمٛمر أوضم٥م سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر قمغم مجٞمع اخلٚمؼ وُمـ هٜم٤م يم٤من ىمقًمف إهن٤م ومٚمت٦م أي  .2

 ().همٚمٓم٦م ؿم٤مهد قمغم قمدم صح٦م ظمالوم٦م أيب سمٙمر

 

                                   

(. 6/301)اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ( )

(. 5/253)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ( )

(. 6/202)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 52ص )ُم٤ًمئؾ ظمالومٞم٦م ًمٕمكم آل حمًـ  ( )

(. 8ص )وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  (240ص )اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )

(. 239)إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  ( )
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ومٛمـ ـمرائػ إطم٤مدي٨م اعمذيمقرة ؿمٝم٤مدهتؿ سمّمح٦م ُم٤م ؿمٝمد سمف قمٛمر »: ي٘مقل اسمـ ـم٤موس

ُمـ يمقن سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر يم٤مٟم٧م ومٚمت٦م سمٖمػم ُمِمقرة ذم اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ صحٞمح ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري، وإذا 

يم٤مٟم٧م ىمد وىمٕم٧م ومٚمت٦م سمٖمػم ُمِمقرة ُمـ اعمًٚمٛملم وٓ اشمٗم٤مق يمام ؿمٝمد قمٛمر ويمام شمْمٛمٜمف إطم٤مدي٨م 

 ()شاعمذيمقرة، ومٙمٞمػ صح٧م ذم ُمذه٥م اًم٘م٤مئٚملم سم٤مٓظمتٞم٤مر، ًمقٓ قمٛمك اًم٘مٚمقب ووم٤ًمد آقمت٤ٌمر

ومم٤م يدل أيْم٤ًم قمغم قمدم اامج٤مع، ُم٤م رواه اعمخ٤مًمػ »: وي٘مقل اًم٘مٛمل ذم يمت٤مسمف إرسمٕملم

يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر ومٚمت٦م وىمك اهلل اعمًٚمٛملم ذه٤م، ومٛمـ قم٤مد إمم ُمثٚمٝم٤م : واعمقاومؼ قمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل

وم٤مىمتٚمقه، ووضمف اًمدًٓم٦م أن قمٛمر اقمؽمف سم٠من سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر يم٤مٟم٧م ومٚمت٦م يٕمٜمل ومج٠مة قمـ ظمٓم٠م ٓ قمـ 

شمدسمر، وُمع هذا أومتك سمٙمقهن٤م ذًا، وسم٘متؾ ُمـ قم٤مد إمم ُمثٚمٝم٤م، ومٙمٞمػ جيقز حت٘مؼ اامج٤مع قمغم 

إُم٤م : ظمالوم٦م أيب سمٙمر ُمع أن اامج٤مع قمغم اخلٓم٠م حم٤مل، ومال سمد ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم أن يٚمتزُمقا أطمد أُمريـ

 ()شقمدم حت٘مؼ اامج٤مع قمغم ظمالوم٦م أيب سمٙمر أو ضمٝم٤مًم٦م قمٛمر ويمذسمف وقمدم ىم٤مسمٚمٞمتف ًمٚمخالوم٦م

، () إٟمام ىم٤مل هذه اعم٘م٤مًم٦م ًمًخٓمف قمغم أيب سمٙمر، وًمٙمراهٞمتف ًمفويدقمل اعمخ٤مًمٗمقن أن قمٛمر 

إٟمام ريض قمـ سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر : ٕهن٤م يم٤مٟم٧م طم٤مضمزة قمـ سمٞمٕم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم، : وىم٤مًمقا

 ().وًمق ُمٚمؽ آظمتٞم٤مر ًمٙم٤من ُمّمػم إُمر إًمٞمف آصمر ذم ٟمٗمًف، وأىمر ًمٕمٞمٜمف

: ردـــال

ًمٞمس ومٞمف ُمٓمٕمـ ذم أيب ش إهن٤م يم٤مٟم٧م ومٚمت٦م»:  قمـ سمٞمٕم٦م أيب سمٙمرإن ىمقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

سمٙمر اًمّمديؼ، وٓ ذم صح٦م سمٞمٕمتف وأطم٘مٞمتف سم٤مخلالوم٦م، وم٢من ُمٕمٜمك ىمقل قمٛمر ومٚمت٦م أي ومج٠مة مل يًتٕمد 

                                   

(. 1/240)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )

(. 201ص )إرسمٕملم ًمٚم٘مٛمل  ( )

(. 302)واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض  (242)واًمِم٤مذم ًمٚمٛمرشم٣م  ( 73ص )اايْم٤مح ًمٚمٗمْمؾ  ( )

(. 416)، وشمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ًمٚمٓمقد (241)اًمِم٤مذم ًمٚمٛمرشم٣م  ( )
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 ().هل٤م يمام ذيمر ذًمؽ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م

اًمٗمٚمت٦م هل اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل يِمؽ ومٞمٝم٤م هؾ هل ُمـ رضم٥م أو ؿمٕم٤ٌمن وهؾ ُمـ »: ي٘مقل اسمـ طمجر

.  وًمٞمس ُمـ ُمٕم٤مين اًمٗمٚمت٦م اًمزًم٦م أو اخلٓمٞمئ٦م يمام ومنه٤م اعمخ٤مًمٗمقن()شاعمحرم أو صٗمر

ومم٤م يدل قمغم أن ُم٘م٤مًم٦م قمٛمر هذه ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٓمٕمـ ذم أيب سمٙمر ىمقل قمٛمر ذم ٟمٗمس اًمرواي٦م 

-إهن٤م :  أن ي٘مقًمفوإٟمام هم٤مي٦م ُم٤م ىمّمد قمٛمر ش وًمٞمس ومٞمٙمؿ ُمـ شم٘مٓمع إًمٞمف إقمٜم٤مق ُمثؾ أيب سمٙمر»

سمقدر إًمٞمٝم٤م ُمـ همػم شمري٨م أو اٟمتٔم٤مر، وُمـ همػم روي٦م وُمِم٤مورة : وذًمؽ ٕن - أي سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر

 ًمف  قمغم ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م أُمر فم٤مهر فمٝمقر ومْمٞمٚم٦م أيب سمٙمر قمغم ُمـ ؾمقاه، وشم٘مديؿ رؾمقل اهلل »

ُمٕمٚمقم، ومٙم٤مٟم٧م دًٓم٦م اًمٜمّمقص قمغم شمٕمٞمٞمٜمف شمٖمٜمل قمـ اعمِمقرة وآٟمتٔم٤مر واًمروي٦م واًمؽمي٨م، 

 ويدل قمغم ()شوًمٞمس همػمه ُمثٚمف  ومٛمـ سم٤ميع همػم أيب سمٙمر قمـ همػم اٟمتٔم٤مر وشمِم٤مور مل يٙمـ ًمف ذًمؽ

أن قمٛمر أراد هذا اعمٕمٜمك اًم٥ًٌم اًمذي ُمـ أضمٚمف ىم٤مل هذه اعم٘م٤مًم٦م وم٘مد روى اًمٌخ٤مري سمًٜمد قمـ 

يمٜم٧م ُأىمري رضم٤مًٓ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ُمٜمٝمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف : اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل

ومٌٞمٜمام أٟم٤م ذم ُمٜمزًمف سمٛمٜمك وهق قمٜمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم آظمر طمج٦م طمجٝم٤م إذ رضمع إزم قمٌد اًمرمحـ 

ًمق : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم هؾ ًمؽ ذم ومالن، ي٘مقل: وم٘م٤مل ًمق رأي٧م رضماًل أشمك أُمػم اعم١مُمٜملم اًمٞمقم وم٘م٤مل 

: ىمد ُم٤مت قمٛمر ًم٘مد سم٤ميٕم٧م ومالٟم٤ًم ومقاهلل ُم٤م يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر إٓ ومٚمت٦م ومتٛم٧م ومٖمْم٥م قمٛمر صمؿ ىم٤مل

إين إن ؿم٤مء اهلل ًم٘م٤مئؿ اًمٕمِمٞم٦م ذم اًمٜم٤مس ومٛمحذرهؿ ه١مٓء اًمذيـ يريدون أن يٖمّمٌقهؿ أُمقرهؿ، 

ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ٓ شمٗمٕمؾ وم٢من اعمقؾمؿ جيٛمع رقم٤مع اًمٜم٤مس وهمقهم٤مءهؿ : وم٘مٚم٧م: ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ

 وم٢مهنؿ هؿ اًمذيـ يٖمٚمٌقن قمغم ىمرسمؽ طملم شم٘مقم ذم اًمٜم٤مس وأٟم٤م أظمِمك أن شم٘مقم ومت٘مقل ُم٘م٤مًم٦م

 

                                   

(. 1/260)اٟمٔمر اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري  ( )

(. 12/149)ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  ( )

(. 5/470)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م : اٟمٔمر ( )
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يٓمػمه٤م قمٜمؽ يمؾ ُمٓمػم وأن ٓ يٕمقه٤م وأن ٓ يْمٕمقه٤م قمغم ُمقاوٕمٝم٤م وم٠مُمٝمؾ طمتك شم٘مدم اعمديٜم٦م 

وم٢مهن٤م دار اهلجرة واًمًٜم٦م ومتخٚمص سم٠مهؾ اًمٗم٘مف وأذاف اًمٜم٤مس ومت٘مقل ُم٤م ىمٚم٧م ُمتٛمٙمٜم٤ًم ومٞمٕمل أهؾ 

أُم٤م واهلل إن ؿم٤مء اهلل ٕىمقُمـ سمذًمؽ أول : اًمٕمٚمؿ ُم٘م٤مًمتؽ ويْمٕمقهن٤م قمغم ُمقاوٕمٝم٤م، ىمٗم٤مل قمٛمر

 إٟمف …ومٚمام ىمدم قمٛمر اعمديٜم٦م ظمٓم٥م اًمٜم٤مس يقم اجلٛمٕم٦م ومٙم٤من مم٤م ىم٤مًمف.... ُم٘م٤مم أىمقُمف سم٤معمديٜم٦م 

سمٚمٖمٜمل أن ىم٤مئاًل ُمٜمٙمؿ ي٘مقل واهلل ًمق ىمد ُم٤مت قمٛمر سم٤ميٕم٧م ومالٟم٤ًم ومال يٖمؽمن اُمرؤ أن ي٘مقل إٟمام 

يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر ومٚمت٦م ومت٧م، أٓ وإهن٤م ىمد يم٤مٟم٧م يمذًمؽ وًمٙمـ اهلل وىمك ذه٤م، وًمٞمس ُمٜمٙمؿ 

ُمـ شم٘مٓمع إقمٜم٤مق إًمٞمف ُمثؾ أيب سمٙمر، ُمـ سم٤ميع رضماًل قمـ همػم ُمِمقرة ُمـ اعمًٚمٛملم ومال ي٤ٌميع هق 

أٓ وإهن٤م ىمد يم٤مٟم٧م يمذًمؽ، وًمٙمـ اهلل » وًمٞمس ُمٕمٜمك ىمقل قمٛمر ()شأن ي٘متالشمٖمرة ه سمعاتوٓ اًمذي 

أهن٤م يم٤مٟم٧م ذات ذ يمام زقمٛمقا، سمؾ ُمراده أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وىم٤مهؿ ُم٤م ذم اًمٕمجٚم٦م ُمـ ش وىمك ذه٤م

ش يم٤مٟم٧م ومٚمت٦م»ُمٕمٜمك ىمقًمف »: أي ومج٠مة وقمـ همػم ُمِم٤مورة، ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمنش ومٚمت٦م»اًمنم، سمدًمٞمؾ ىمقًمف 

أن اسمتداؤه٤م يم٤من قمـ همػم ُمأل يمثػم، واًمٌمء إذا يم٤من يمذًمؽ ي٘م٤مل ًمف ومٚمت٦م، ومٞمتقىمع ومٞمف ُم٤م ًمٕمٚمف 

 دث ُمـ اًمنم سمٛمخ٤مًمٗم٦م ُمـ خي٤مًمػ ذم ذًمؽ قم٤مدة، ومٙمٗمك اهلل اعمًٚمٛملم اًمنم اعمتقىمع ذم ذًمؽ 

وُمٕمٜمك ذًمؽ أهن٤م وىمٕم٧م ومج٠مة ومل »:  وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م()شقم٤مدة، ٓ أن سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر يم٤من ومٞمٝم٤م اًمنم

شمٙمـ ىمد اؾمتٕمددٟم٤م هل٤م وٓ هتٞم٠مٟم٤م : ٕن أسم٤م سمٙمر يم٤من ُمتٕمٞمٜم٤ًم ًمذًمؽ،ومٚمؿ يٙمـ  ت٤مج ذم ذًمؽ إمم أن 

جيتٛمع هل٤م اًمٜم٤مس، إذ يمٚمٝمؿ يٕمٚمٛمقن أٟمف أطمؼ هب٤م، وًمٞمس سمٕمد أيب سمٙمر ُمـ جيتٛمع اًمٜم٤مس قمغم 

 شمٗمْمٞمٚمف واؾمتح٘م٤مىمف يمام اضمتٛمٕمقا قمغم ذًمؽ ذم أيب سمٙمر، ومٛمـ أراد أن يٜمٗمرد سمٌٞمٕم٦م رضمؾ دون ُمأل

 

                                   

. خمتٍماً  (1691: )، وُمًٚمؿ ح(6830: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

وهق ذم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن قمٜمد - وومٞمف شمٍمف. (12/150)ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 415):ح
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 ()شُمـ اعمًٚمٛملم وم٤مىمتٚمقه، وهق مل ي٠ًمل وىم٤مي٦م ذه٤م، سمؾ أظمؼم أن اهلل وىمك ذ اًمٗمتٜم٦م سم٤مامج٤مع

أي وىم٤مهؿ ُم٤م ذم اًمٕمجٚم٦م هم٤مًم٤ًٌم ش وًمٙمـ اهلل وىمك ذه٤م»: وي٘مقل اسمـ طمجر قمٜمد ىمقل قمٛمر

ُمـ اًمنم: ٕن ُمـ اًمٕم٤مدة أن ُمـ مل يٓمٚمع قمغم احلٙمٛم٦م ذم اًمٌمء اًمذي يٗمٕمٚمف سمٖمت٦م ٓ يرو٤مه، وىمد 

سملم قمٛمر ؾم٥ٌم إهاقمٝمؿ سمٌٞمٕم٦م أيب سمٙمر : عم٤م ظمِمقا أن ي٤ٌميع إٟمّم٤مر ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة، ىم٤مل أسمق 

 ().شقم٤مضمٚمقا سمٌٞمٕم٦م أيب سمٙمر ظمٞمٗم٦م اٟمتِم٤مر إُمر، وأن يتٕمٚمؼ سمف ُمـ ٓ يًتح٘مف ومٞم٘مع اًمنم: قمٌٞمدة

وأُم٤م ُم٤م زقمٛمف اعمخ٤مًمٗمقن ُمـ أن قمٛمر يٌٖمض أسم٤م سمٙمر وأٟمف ُم٤م ريض سمخالومتف إٓ ُمٙمره٤ًم عم٤م 

: ومٝمق يمذب يرده: رأى اضمتامع اًمٜم٤مس قمٚمٞمف

أٟم٧م »: ُم٤م صم٧ٌم قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ حم٦ٌم قمٛمر ٕيب سمٙمر : وم٘مد ىم٤مل ًمف يقم اًمً٘مٞمٗم٦م .1

 ()ش.ظمػمٟم٤م وؾمٞمدٟم٤م وأطمٌٜم٤م إمم رؾمقل اهلل 

ُم٤م ذيمرشمف اًمراومْم٦م أٟمٗمًٝمؿ ُمـ أن قمٛمر هق اًمذي وـم٠م اخلالوم٦م ٕيب سمٙمر وضمٕمؾ  .2

 ()شوقمٛمر وـم٠م اخلالوم٦م ٕيب سمٙمر سم٤مًم٘مقة واًم٘مٝمر»: اًمٜم٤مس ي٤ٌميٕمقٟمف، ي٘مقل اًمتًؽمي

! ومٙمٞمػ يقـمئ ًمف سم٤مخلالوم٦م وهق يٙمرهف؟

 (إن يل صٔىإًا يًسيْل): ؿقل أيب بُر-  4

إن »: ُمـ إُمقر اًمتل يٜمٙمره٤م اًمراومْم٦م قمغم أيب سمٙمر ىمقًمف قمٜمدُم٤م صٕمد اعمٜمؼم سمٕمد ُم٤ٌميٕمتف

 يم٤من يٕمّمؿ سم٤مًمقطمل، وإن زم ؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم يٕمؽميٜمل، وم٢من اؾمت٘مٛم٧م وم٠مقمٞمٜمقين، وإن زهم٧م اًمٜمٌل 

  ()شوم٘مقُمقين

                                   

(. 8/278)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ( )

(. 12/150)ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  ( )

( 4210:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 136)إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  ( )

(. 98ص )ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم  ( )
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 ()شيمٞمػ دمقز إُم٤مُم٦م ُمـ يًتٕملم سم٤مًمرقمٞم٦م قمغم شم٘مقيٛمف ُمع أن اًمرقمٞم٦م حتت٤مج إًمٞمف»: وىم٤مًمقا

إن أسم٤مسمٙمر ظمؼم »: يمام أهنؿ أٟمٙمروا قمغم أيب سمٙمر اقمؽماومف سم٠من ًمف ؿمٞمٓم٤مٟم٤مً َ يٕمؽميف، ي٘مقل اعمرشم٣م

... قمـ ٟمٗمًف أن اًمِمٞمٓم٤من يٕمؽميف طمتك ي١مصمر ذم إؿمٕم٤مر وإسمِم٤مر وي٠ميت ُم٤م يًتحؼ سمف اًمت٘مقيؿ 

وًمٞمس جيقز أن يٙمقن ذًمؽ ُمٜمف قمغم ؾمٌٞمؾ اخلِمٞم٦م وآؿمٗم٤مق قمغم ُم٤م فمـ : ٕن ُمٗمٝمقم ظمٓم٤مسمف 

إن زم ؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم يٕمؽميٜمل، وهذا ىمقل ُمـ ىمد قمرف قم٤مدشمف، : ي٘متيض ظمالف ذًمؽ، أٓ شمرى أٟمف ىم٤مل

وم٢مين ٓ آُمـ ُمـ يمذا : وًمق يم٤من قمغم ؾمٌٞمؾ ااؿمٗم٤مق واخلقف خلرج همػم هذا اعمخرج وًمٙم٤من ي٘مقل

  ()شويمذا وإين عمِمٗمؼ ُمٜمف

 ().وشمرى اًمراومْم٦م أن أسم٤م سمٙمر وسمام اقمؽمف قمغم ٟمٗمًف ذم هذه اخلٓم٦ٌم ًمٞمس أهاًل ًمإلُم٤مُم٦م

 

:  ردـــال

أُم٤م واهلل ُم٤م أٟم٤م سمخػميمؿ  وًم٘مد يمٜم٧م عم٘م٤مُمل هذا يم٤مره٤ًم، وًمقددت »: دقمقاهؿ أن أسم٤م سمٙمر ىم٤مل

 إذا ٓ أىمقم هل٤م، إن رؾمقل ًمق أن ومٞمٙمؿ ُمـ يٙمٗمٞمٜمل، ومتٔمٜمقن أين أقمٛمؾ ومٞمٙمؿ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 يم٤من يٕمّمؿ سم٤مًمقطمل، ويم٤من ُمٕمف ُمٚمؽ، وإن زم ؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم يٕمؽميٜمل، وم٢مذا همْم٧ٌم وم٤مضمتٜمٌقين، اهلل 

 شٓ أؤصمر ذم أؿمٕم٤مريمؿ وٓ أسمِم٤مريمؿ، أٓ ومراقمقين وم٢من اؾمت٘مٛم٧م وم٠مقمٞمٜمقين، وإن زهم٧م وم٘مقُمقين

 اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ مل شمث٧ٌم سمرواي٦م صحٞمح٦م، وم٘مد أورده٤م دقمقى سم٤مـمٚم٦م وم٢من ذًمؽ 

 

 

                                   

. اعمّمدر ٟمٗمًف ( )

(. 1/123)اًمِم٤مذم ذم ااُم٤مُم٦م  ( )

، ويمِمػ اعمراد (2/296)، واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض (71ص )اايْم٤مح ًمٚمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان : اٟمٔمر ( )

(. 220)، وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي (400ص)ًمٚمحكم 
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، وقمٞمًك سمـ قمٓمٞم٦م وهق جمٝمقل، ىم٤مل ()وذم ؾمٜمده٤م قمٞمًك سمـ ؾمٚمٞمامن وهق وٕمٞمػ ()إوؾمط

  ().شمل أقمرومف»: اهلٞمثٛمل

سمًٜمد ومٞمف اٟم٘مٓم٤مع سملم ُمٕمٛمر وسملم  ()واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف ()يمام رواه٤م قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ

احلًـ، يمام أن ومٞمف اٟم٘مٓم٤مع آظمر سملم احلًـ اًمٌٍمي وأيب سمٙمر، وم٢مٟمف مل  ي اًمً٘مٞمٗم٦م وًمٞمس ًمف إدراك، 

ُمٜمٙمر احلدي٨م، وىم٤مل : وومٞمف  ٞمك سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه ()صمؿ رواه سم٢مؾمٜم٤مد آظمر

 ().ُمؽموك: اًمٜم٤ًمئل

: ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ»: قمـ ؾمٞمػ سمـ قمٛمر اًمْمٌل ىم٤مل اًمذهٌل ()يمام  ذيمره٤م اًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف

.شاهتؿ سم٤مًمزٟمدىم٦م: ُمؽموك، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن () 

وهبذا يتْمح أن هذه اخلٓم٦ٌم مل شمث٧ٌم سمًٜمد صحٞمح، وقمغم ومرض صحتٝم٤م وم٢من هذه اخلٓم٦ٌم ٓ 

، وشمدل قمغم أٟمف إن هذه إىمقال ُمـ أيب سمٙمر أيمؼم ومْم٤مئٚمف » سمؾ ُمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م قمغم أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

مل يٙمـ يريد قمٚمقًا ذم إرض وٓ وم٤ًمدًا، ومٚمؿ يٙمـ ـم٤مًم٥م رئ٤مؾم٦م وٓ يم٤من فم٤معم٤ًم، وإٟمف إٟمام يم٤من ي٠مُمر 

                                   

(. 8597): ح ( )

 (3/312)ُمٞمزان آقمتدال . وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم وؾم٤مق ًمف اسمـ قمدي قمدة ُمٜم٤ميمػم  ()

(. 5/183)جمٛمع اًمزوائد  ( )

(. 20701): ح ( )

(. 30/304)شم٤مريخ دُمِمؼ  ( )

 (.30/304)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ   ()

 (.4/381)ُمٞمزان آقمتدال   ()

(( ) 2/245 .)

(. 2/255)ُمٞمزان آقمتدال  ( )
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وًمٞمتٙمؿ وًم٧ًم سمخػميمؿ، : وذم طمدي٨م أيب سمٙمر أٟمف ىم٤مل»: ىم٤مل اخلٓم٤ميب ()شاًمٜم٤مس سمٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف

ومذه٥م هذا اًمٙمالم وـمري٘مف ُمذه٥م اًمتقاوع، وشمرك آقمتداد سم٤مًمقٓي٦م، واًمت٤ٌمقمد ُمـ يمؼمي٤مء اًمًٚمٓمٜم٦م، 

شومل يزل ُمـ ؿمٞمؿ إسمرار وُمذاه٥م اًمّم٤محللم وإظمٞم٤مر أن هيْمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ () 

إن زم ؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم يٕمؽميٜمل ومٚمٞمس ومٞمف ذم : ٕن اًمِمٞمٓم٤من اًمذي يٕمؽميف يٕمؽمي »: دقمقاهؿ أٟمف ىم٤ملأُم٤م 

مجٞمع سمٜمل آدم، وم٢مٟمف ُم٤م ُمـ أطمد إٓ وىمد ويمؾ اهلل سمف ىمريٜمف ُمـ اجلـ، واًمِمٞمٓم٤من جيري ُمـ اسمـ آدم جمرى 

ما مُْؿ مـ أحد إال وؿد وـؾ بف : »ىم٤مل رؾمقل اهلل :  ىم٤ملومٕمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  ()شاًمدم

وإياي، إال أن اهلل أظإْل ظِٔف ؾٖشِؿ، ؾال يٖمرين إال : ؿال! وإياك يا رشقل اهلل : ؿريْف مـ اجلـ، ؿافقا

  ()شبخر

يمٞمػ دمقز إُم٤مُم٦م ُمـ يًتٕملم قمغم شم٘مقيٛمف سم٤مًمرقمٞم٦م؟ ومٝمق يمالم ضم٤مهؾ سمح٘مٞم٘م٦م »: أُم٤م ىمقل اًم٘م٤مئؾ

ااُم٤مُم٦م : وم٢من ااُم٤مم ًمٞمس رسم٤ًم ًمرقمٞمتف طمتك يًتٖمٜمل قمٜمٝمؿ، وٓ هق رؾمقل اهلل إًمٞمٝمؿ طمتك يٙمقن هق 

اًمقاؾمٓم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم اهلل، وإٟمام هق واًمرقمٞم٦م ذيم٤مء يتٕم٤موٟمقن هؿ وهق قمغم ُمّمٚمح٦م اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، ومال 

.شسمد ًمف ُمـ إقم٤مٟمتٝمؿ، وٓ سمد هلؿ ُمـ إقم٤مٟمتف :  وم٘م٤مل سم٤مًمِمقرىطيمام أن اهلل قمز وضمؾ ىمد أُمر رؾمقل اهلل  ()

 .()﴾وأمرهؿ صقرى بقـفؿ﴿:  ـام وصػ أهؾ اإليامن بذفؽ ؾؼول()﴾وؿم٤مورهؿ ذم إُمر﴿

                                   

(. 5/462)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

 (.30/304)ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ   ()

(. 5/462)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

 ( 2814: ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )

(. 5/463)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

 159: أي٦م، ؾمقرة آل قمٛمران ( )

 38: أي٦م، ؾمقرة اًمِمقرى ( )
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: ؿتال أيب بُر ألهؾ افردة وزظؿ ادخافٍغ بٖهنؿ مسِّقن-5

  ذم أيب سمٙمر اًمّمديؼ ُم٤م طمّمؾ ُمٜمف سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مُمـ اعمٓم٤مقمـ اًمتل ذيمره٤م 

وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا »ُمـ ىمت٤مًمف ًمٚمٛمرشمديـ وهؿ يزقمٛمقن أن سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ىمقم ُمًٞمٚمٛم٦م مل يرشمدوا قمـ ديٜمٝمؿ 

ويم٤مٟمقا ُمـ ُمٕمت٘مدي وٓي٦م وظمالوم٦م آل » قمغم طمد زقمؿ اًمتًؽمي ()شُمٚمتزُملم سم٤مًمديـ احلٜمٞمػ

وىمد أٟمٙمروا ظمالومتف واُمتٜمٕمقا » ()ويم٤مٟمقا يٜمٙمرون قمغم أيب سمٙمر همّمٌف اخلالوم٦م ُمـ قمكم »()شاًمٌٞم٧م

واُمتٜمٕمقا ُمـ محؾ اًمزيم٤مة إًمٞمف طمتك أٟمٗمذ إًمٞمٝمؿ اجلٞمقش وم٘متٚمٝمؿ وطمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمردة قمـ 

 وم٘مقم ُمًٞمٚمٛم٦م قمٜمدهؿ ُم٤م ىمقشمٚمقا إٓ ُمـ أضمؾ وٓيتٝمؿ ًمٕمكم، واُمتٜم٤مقمٝمؿ قمـ إقمٓم٤مء ()شااؾمالم

 أن أسم٤م سمٙمر اقمتؼمهؿ ُمرشمديـ ُمع أهنؿ شٟمّمقص اًمردة»ص٤مطم٥م يمت٤مب  وىمد ضمزم ()اًمزيم٤مة ًمٖمػمه

طم٤ميمؿ يؽمسمع قمغم يمرد احلٙمؿ، ومٞمٓمٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مس »: ًمٞمًقا سمٛمرشمديـ، وسمرر هذا آقمت٤ٌمر سم٘مقًمف

اًمٌٞمٕم٦م ومػمومض اًمٜم٤مس ذًمؽ ٕي ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب، ومال جيد وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٌ٘م٤مء واًمنمقمٞم٦م ؾمقى 

إظمْم٤مع ه١مٓء اًمراومْملم، وًمٞمس ُمـ ؾمٌٞمؾ ًمإلظمْم٤مع ؾمقى اًم٘مقة، وٓ سمد ُمـ ُمؼمر يّمحح 

ومٚمٞمٙمـ ه١مٓء ُمرشمديـ ًمٞمّمحح إؿمٝم٤مر اًمًٞمػ قمٚمٞمٝمؿ، : اؾمتٕمامل اًم٘مقة ود ه١مٓء، وإذن

  ()شوإظمْم٤مقمٝمؿ قمٜمقة، وهٙمذا يم٤من

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ : وىمد ادقمقا أن اعم٘مّمقد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

                                   

(. 9ص )رىم٦م ًمٚمتًؽمي هاًمّمقارم امل ( )

(. 142)، إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي (2/278)ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م ٓسمـ ؿمٝمر آؿمقب  ( )

(. 270)إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي : اٟمٔمر ( )

(. 58)، واجلٛمؾ ًمٚمٛمٗمٞمد (72)اايْم٤مح ًمٚمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان  ( )

(. 3/128)، واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض (115)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم  ( )

(. 101)ٟمّمقص اًمردة ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي عمحٛمد آل ي٤مؾملم  ( )
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وهؾ اًمٕمدول سم٤مٔي٦م قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم »:  أٟمف قمكم وؿمٞمٕمتف، ي٘مقل اًمٓمقد() ژہ  ہ    ہ  

قمٚمٞمف اًمًالم ُمع اًمٕمٚمؿ احل٤مصؾ ًمٙمؾ أطمد سمٛمقاوم٘م٦م أوص٤مومف هل٤م إمم أيب سمٙمر إٓ قمّمٌٞم٦م فم٤مهرة 

 ()شواٟمحراف ؿمديد، وىمد روي ٟمزوهل٤م ذم ىمت٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم أهؾ اًمٌٍمة

 ذم هذا إُمر ويم٤من أول اعمخ٤مًمٗملم ًمف قمٛمر سمـ يمام ادقمقا أن اًمّمح٤مسم٦م ظم٤مًمٗمقا أسم٤م سمٙمر 

 ().اخلٓم٤مب

: ردـــال

 أن سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م يم٤مٟمقا ُمـ ؿمٞمٕم٦م قمكم وممـ يٕمت٘مدون إُم٤مُمتف دقمقى سم٤مـمٚم٦م اًمراومْم٦مإن دقمقى 

ٓ يِمؽ قم٤مىمؾ ذم يمذهب٤م : وذًمؽ ٕن ارشمداد ىمقم ُمًٞمٚمٛم٦م قمـ ااؾمالم وادقم٤مء ُمًٞمٚمٛم٦م ًمٚمٜمٌقة 

 ًمٞمس ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م وم٘مط سمؾ وطمتك ذم يمت٥م ()ُمـ إُمقر اًمتل صمٌت٧م سم٤مًمتقاشمر وآؾمتٗم٤مو٦م

وارشمد ىمقم ومرضمٕمقا قمـ »: اًمراومْم٦م وم٘مد ذيمر ذًمؽ اًمٜمقسمختل ذم يمت٤مسمف ومرق اًمِمٞمٕم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل

 ومٌٕم٨م  اًمٜمٌقة ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل ىااؾمالم، ودقم٧م سمٜمق طمٜمٞمٗم٦م إمم ٟمٌقة ُمًٞمٚمٛم٦م، ويم٤من ىمد ادع

أسمق سمٙمر إًمٞمٝمؿ اخلٞمقل قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة اعمخزوُمل وم٘م٤مشمٚمٝمؿ وىمتؾ ُمًٞمٚمٛم٦م، وىمتؾ 

  ()شُمـ ىمتؾ، ورضمع ُمـ رضمع إمم أيب سمٙمر ومًٛمقا أهؾ اًمردة

واًمٕمجٞم٥م أهنؿ يٜمتٍمون ٕقمداء اعمًٚمٛملم اعمرشمديـ ويداومٕمقن قمٜمٝمؿ صمؿ يتٝمٛمقن صح٤مسم٦م 

 سم٤مًمردة قمـ اًمديـ وهذا سمٞم٤من واوح ًمٗم٤ًمد ُمذهٌٝمؿ وزيػ دقمقاهؿ، ي٘مقل ؿمٞمخ رؾمقل اهلل 

                                   

(. 54)ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م رىمؿ  ( )

(. 161)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم  ( )

(. 181ص )صمؿ اهتدي٧م ًمٚمتٞمج٤مين  ( )

(. 7/437)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

، واًمٍماط (108ص )اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ًمٚمٓمقد : ، واٟمٔمر(25ص )ومرق اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمٜمقسمختل  ( )

(. 18/164)وُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م ًمٚمخقئل  (1/94)اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض 
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: ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٕمرض رده قمغم اسمـ اعمٓمٝمر احلكم سمٕمد ٟم٘مٚمف يمالُمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م

احلٛمد هلل اًمذي أفمٝمر ُمـ أُمر ه١مٓء إظمقان اعمرشمديـ، ُم٤م حت٘مؼ قمٜمد : واجلقاب سمٕمد أن ي٘م٤مل»

اخل٤مص واًمٕم٤مم أهنؿ إظمقان اعمرشمديـ طم٘م٤ًم، ويمِمػ أهارهؿ، وهتؽ أؾمت٤مرهؿ سم٠مًمًٜمتٝمؿ، وم٢من 

اهلل ٓ يزال يٓمٚمع قمغم ظم٤مئٜم٦م ُمٜمٝمؿ شمٌلم قمدواهنؿ هلل ورؾمقًمف، وخلٞم٤مر قم٤ٌمد اهلل وأوًمٞم٤مئف اعمت٘ملم، 

 ومٜم٘مقل ُمـ يم٤من ًمف قمٚمؿ سم٤مًمًػمة، ()ژ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائژ 

إُم٤م سم٠من ىم٤مئٚمف ُمـ أضمٝمؾ اًمٜم٤مس سم٠مظم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م، : وؾمٛمع ُمثؾ هذا اًمٙمالم ضمزم سم٠مطمد أُمريـ 

وإُم٤م أٟمف ُمـ أضمرأ اًمٜم٤مس قمغم اًمٙمذب، ومٔمٜمل أن هذا اعمّمٜمػ وأُمث٤مًمف ُمـ ؿمٞمقخ اًمراومْم٦م يٜم٘مٚمقن 

ُم٤م ذم يمت٥م ؾمٚمٗمٝمؿ ُمـ همػم اقمت٤ٌمر ُمٜمٝمؿ ًمذًمؽ، وٓ ٟمٔمر ذم أظم٤ٌمر ااؾمالم، وذم اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م 

ش ...ذم ذًمؽ طمتك يٕمرف أطمقال ااؾمالم ومٞمٌ٘مك هذا وأُمث٤مًمف ذم فمٚمٛم٦م اجلٝمؾ سم٤معمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل 

أٟمف ىم٤مشمؾ اعمرشمديـ، - أوهلؿ وآظمرهؿ–وُمـ أقمٔمؿ ومْم٤مئؾ أيب سمٙمر قمٜمد إُم٦م »: إمم أن ىم٤مل

وأقمٔمؿ اًمٜم٤مس ردة يم٤من سمٜمق طمٜمٞمٗم٦م، ومل يٙمـ ىمت٤مًمف هلؿ قمغم ُمٜمع اًمزيم٤مة، سمؾ ىم٤مشمٚمٝمؿ قمغم أهنؿ آُمٜمقا 

وأُم٤م اًمذيـ ىم٤مشمٚمٝمؿ قمغم ُمٜمع اًمزيم٤مة .. سمٛمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب، ويم٤مٟمقا ومٞمام ي٘م٤مل ٟمحقًا ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ

ٓ ٟم١مدهي٤م إًمٞمؽ، سمؾ اُمتٜمٕمقا ُمـ أدائٝم٤م : وم٠موًمئؽ ٟم٤مس آظمرون، ومل يٙمقٟمقا ي١مدوهن٤م وىم٤مًمقا

سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وم٘م٤مشمٚمٝمؿ قمغم هذا، ومل ي٘م٤مشمٚمٝمؿ ًمٞم١مدوه٤م إًمٞمف  وأشم٤ٌمع اًمّمديؼ يم٠ممحد سمـ طمٜمٌؾ وأيب 

ٟمحـ ٟم١مدهي٤م وٓ ٟمدومٕمٝم٤م إمم ااُم٤مم مل جيز ىمت٤مهلؿ ًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٠من : إذا ىم٤مًمقا: طمٜمٞمٗم٦م وهمػمأل٤م ي٘مقًمقن

أٟم٤م أؤدهي٤م سمٜمٗمز، وًمق قمد هذا اعمٗمؽمي : اًمّمديؼ إٟمام ىم٤مشمؾ ُمـ اُمتٜمع قمـ أدائٝم٤م مجٚم٦م، ٓ ُمـ ىم٤مل

اًمراوميض ُمـ اعمتخٚمٗملم ُمـ سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر اعمجقس، واًمٞمٝمقد، واًمٜمّم٤مرى ًمٙم٤من ذًمؽ ُمـ ضمٜمس 

قمده ًمٌٜمل طمٜمٞمٗم٦م، سمؾ يمٗمر سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمض اًمقضمقه يم٤من أقمٔمؿ ُمـ يمٗمر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، 

واعمجقس  وم٢من أوًمئؽ يمٗم٤مر ُِمٚمِّٞمقن، وه١مٓء ُمرشمدون، وأوًمئؽ ي٘مرون سم٤مجلزي٦م، وه١مٓء ٓ 

                                   

(. 41)ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م رىمؿ  ( )
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ي٘مرون سم٤مجلزي٦م، وأوًمئؽ هلؿ يمت٤مب أو ؿمٌف يمت٤مب، وه١مٓء اشمٌٕمقا ُمٗمؽمي٤ًم يمذاسم٤ًم، ًمٙمـ يم٤من ُم١مذٟمف 

صمؿ أن ، ()ش وُمًٞمٚمٛم٦م رؾمقٓ اهلل، ويم٤مٟمقا جيٕمٚمقن حمٛمدًا وُمًٞمٚمٛم٦م ؾمقاءاأؿمٝمد أن حمٛمدً : ي٘مقل

.  يم٤من ممـ ىم٤مشمؾ اعمرشمديـ ُمع أيب سمٙمر اًمّمديؼ سمؾ وشمنى ُمٜمٝمؿقمٚمٞم٤ًّم 

وهبذا يتٌلم أن اًمذيـ ىم٤مشمٚمٝمؿ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ يم٤مٟمقا قمغم ىمًٛملم، ىمًؿ ُمٜمٝمؿ ارشمدوا 

واشمٌٕمقا ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب، وهؿ سمٜمق طمٜمٞمٗم٦م وهذا ٓ يِمؽ ُمًٚمؿ ذم يمٗمرهؿ ووضمقب ىمت٤مهلؿ، 

اُمتٜمٕمقا قمـ أداء اًمزيم٤مة ُمٓمٚم٘م٤ًم ومٚمؿ خيرضمقه٤م، وه١مٓء ىمد أُمر اهلل سم٘مت٤مهلؿ طمٞم٨م : واًم٘مًؿ اًمث٤مين

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷  ژ : ي٘مقل

 ومٕمٚمؼ اهلل ختٚمٞم٦م اًمًٌٞمؾ قمغم اايامن ()ژ ﮸  ﮹  ﮺     ﮻  ﮼  ﮽  ﮾

أمرت أن أؿاتؾ افْاس حتك ينٓدوا أن ال إفف إال اهلل  »وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة، وًم٘مقًمف 

وأن حمّدًا رشقل اهلل وئَّقا افهالة ويٗتقا افزـاة، ؾ٘ن ؾًِقا ذفؽ ظهّقا مْل دماءهؿ 

 ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وإىم٤مم  ومجٕمؾ رؾمقل اهلل ()شوأمقاهلؿ، إال بحَٓا وحساهبؿ ظذ اهلل

اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة ذـم٤ًم ًمٕمّمٛم٦م اًمدم واعم٤مل، ومٛمـ اُمتٜمع قمـ أداء اًمزيم٤مة مل  ٘مؼ هذا اًمنمط، 

.  اعم٤مٟمٕملموهلذا ىم٤مشمؾ أسمق سمٙمر ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة وواوم٘مف ذم ذًمؽ ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ سم٤مذوا سم٠مٟمٗمًٝمؿ ىمت٤مل

وأُم٤م دقمقى اًمراومْم٦م سم٠من اًمّمح٤مسم٦م وأوهلؿ قمٛمر ظم٤مًمٗمقا أسم٤م سمٙمر رأيف ومٝمذا يمذب قمغم 

اًمّمح٤مسم٦م، وم٠مُم٤م ىمقم ُمًٞمٚمٛم٦م وم٢مٟمف مل يتقىمػ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم وضمقب ىمت٤مهلؿ ومل يِمٙمقا ذم 

يمٗمرهؿ، وأُم٤م ُم٤مٟمٕمقا اًمزيم٤مة وم٘مد رأى قمٛمر ذم سمداي٦م إُمر قمدم ىمت٤مهلؿ، ٓ ؾمٞمام وأقمداء اًمديـ 

يمثر، وم٤مضمتٝمد قمٛمر ورأى أن شم٠مظمػم ىمت٤مهلؿ ومٞمف ُمّمٚمح٦م إٓ أٟمف هقم٤من ُم٤م قم٤مد ًمرأي أيب سمٙمر سمٕمد 

                                   

(. 324-8/318)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

(. 5)ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م رىمؿ  ( )

 (. 34:) وُمًٚمؿ ح ( 2786:) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )
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أن شمٌلم ًمف احلؼ، ورضمقع قمٛمر قمـ رأيف وُمقاوم٘متف ٕيب سمٙمر صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم ومٕمـ أيب هريرة 

 أن قمٛمر ىم٤مل ٕيب سمٙمر «  يمٞمػ شم٘م٤مشمؾ اًمٜم٤مس وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس 

طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل، ومٛمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل قمّمؿ ُمٜمل ُم٤مًمف وٟمٗمًف إٓ سمح٘مف، وطم٤ًمسمف قمغم 

واهلل ٕىم٤مشمٚمـ ُمـ ومرق سملم اًمّمالة واًمزيم٤مة وم٢من اًمزيم٤مة طمؼ اعم٤مل، واهلل ًمق : ؟ ىم٤مل أسمق سمٙمرشاهلل

ومقاهلل ُم٤م هق إٓ أن : ُمٜمٕمقين قمٜم٤مىم٤ًم يم٤مٟمقا ي١مدوٟمف إمم رؾمقل اهلل ًم٘م٤مشمٚمتٝمؿ قمغم ُمٜمٕمف، ىم٤مل قمٛمر

 ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ ( )شرأي٧م أن اهلل ىمد ذح صدر أيب سمٙمر ًمٚم٘مت٤مل، ومٕمروم٧م أٟمف احلؼ

وأُم٤م ىمقل اًمراوميض إن قمٛمر أٟمٙمر ىمت٤مل أهؾ اًمردة، ومٛمـ أقمٔمؿ اًمٙمذب وآومؽماء قمغم » : شمٞمٛمٞم٦م

قمٛمر سمؾ اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا ُمتٗم٘ملم قمغم ىمت٤مل ُمًٞمٚمٛم٦م وأصح٤مسمف، وًمٙمـ يم٤مٟم٧م ـم٤مئٗم٦م أظمرى ُم٘مريـ 

سم٤ماؾمالم واُمتٜمٕمقا قمـ أداء اًمزيم٤مة، ومٝم١مٓء طمّمؾ ًمٕمٛمر أوٓ ؿمٌٝم٦م ذم ىمت٤مهلؿ، طمتك ٟم٤مفمره 

 ()شاًمّمديؼ وسملم ًمف وضمقب ىمت٤مهلؿ ومرضمع إًمٞمف، واًم٘مّم٦م ذم ذًمؽ ُمِمٝمقرة

: ظدم إؿامة احلد ظذ خافد بـ افقفٔد فَتِف مافؽ بـ ٕقيرة- 6

 قمغم أيب سمٙمر ُم٤م ادقمقه ُمـ أن أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ مل ي٘مؿ اًمراومْم٦مُمـ إُمقر اًمتل اؾمتٜمٙمرهت٤م 

 وهق يٕمدد أؾم٤ٌمب سمٖمض أطمدهؿاحلد قمغم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد قمٜمدُم٤م ىمتؾ ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة، ي٘مقل 

رومٕمف احلد قمـ اعمجرم اًمزاين ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد أرؾمٚمف أسمق سمٙمر إمم : وُمٜمٝم٤م»:  ًمٚمّمديؼ اًمراومْم٦م

وأُمره أن ي٘متؾ - اًمذي سمنمه رؾمقل اهلل أٟمف ُمـ أهؾ اجلٜم٦م -اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة 

ُم٤مًمٙم٤ًم وىمقُمف، ويم٤من ُم٤مًمؽ ظم٤مرج اعمديٜم٦م، ومٚمام رأى ظم٤مًمدًا ُم٘مٌاًل إًمٞمف ذم هي٦م ُمـ اجلٞمش، أُمر 

ُم٤مًمؽ ىمقُمف سمحٛمؾ اًمًالح، ومحٛمٚمقا اًمًالح، ومٚمام وصؾ ظم٤مًمد إًمٞمف اطمت٤مل ويمذب قمٚمٞمٝمؿ  

مل ٟم٠مت عمح٤مرسمتٙمؿ، سمؾ ٟمحـ وٞمقف قمٚمٞمٙمؿ : وطمٚمػ هلؿ سم٤مهلل أٟمف ٓ ي٘مّمد هبؿ ؾمقءًا، وىم٤مل

                                   

(. 20:)وُمًٚمؿ ح (1399: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

 (.8/327)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م   ()
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 ُم٤مًمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، وم٤مـمٛم٠من ُم٤مًمؽ سمٙمالم ظم٤مًمد، وووع هق وىمقُمف اًمًالح، وص٤مر وىم٧م اًمّمالة، ومقىمػ

آظمرهؿ،  ، ويمتٗمقا ُم٤مًمٙم٤ًم وىمقُمف، صمؿ ىمتٚمٝمؿ اعمجرم ظم٤مًمد قمـشمفوىمقُمف ًمٚمّمالة، ومٝمجؿ قمٚمٞمف ظم٤مًمد ومج٤مع

 وووع رأس صمؿ ـمٛمع ظم٤مًمد ذم زوضم٦م ُم٤مًمؽ عم٤م رآه٤م مجٞمٚم٦م  وزٟمك هب٤م ذم ٟمٗمس اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل ىمتؾ زوضمٝم٤م،

ُم٤مًمؽ وىمقُمف أصم٤مذم ًمٚم٘مدر، وـمٌخ ـمٕم٤مم اًمزٟم٤م، وأيمؾ هق ومج٤مقمتف، وعم٤م رضمع ظم٤مًمد إمم اعمديٜم٦م أراد 

قمٛمر أن ي٘متص ُمٜمف ًم٘متٚمف اعمًٚمٛملم، وجيري قمٚمٞمف احلد ًمزٟم٤مه سمزوضم٦م ُم٤مًمؽ، وًمٙمـ أسم٤م سمٙمر ُمٜمع 

  ()شقمـ ذًمؽ ُمٜمٕم٤ًم ؿمديدًا، وسمٕمٛمٚمف هذا أهدر دُم٤مء اعمًٚمٛملم وأؾم٘مط طمدًا ُمـ طمدود اهلل

وشمدقمل اًمراومْم٦م أن ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة ُمـ اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م، وإٟمف ُمـ ؿمٞمٕم٦م قمكم ي٘مقل ُم٘م٤مشمؾ 

يم٤من »:  وىم٤مل اًمٙم٤مؿم٤مين()شاًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ اًمذي سمنمه رؾمقل اهلل أٟمف ُمـ أهؾ اجلٜم٦م»: سمـ قمٓمٞم٦م

إن أسم٤م :  ويدقمل اعمخ٤مًمٗمقن()شصح٤مسمٞم٤ًم ُمـ ؿمٞمٕم٦م قمكم، ويم٤مٟم٧م ىمٌٞمٚمتف ُمقاًمٞم٦م ًمٕمكم قمٚمٞمف اًمًالم

: سمٙمر همْم٥م قمغم ُم٤مًمؽ : ٕٟمف أٟمٙمر ظمالومتف ومخ٤مف ُمٜمف، وأرؾمؾ ًمف ظم٤مًمد ًم٘مت٤مًمف ي٘مقل اًمٙم٤مؿم٤مين

 -ومٚمام سمقيع ٕيب سمٙمر دظمؾ ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة اعمديٜم٦م : ًمٞمٜمٔمر ُمـ ىم٤مم سم٤مُٕمر سمٕمد رؾمقل اهلل »

 ومٚمام ٟمٔمر إًمٞمف، ومٚمام دظمؾ اعمًجد وضمد أسم٤م سمٙمر خيٓم٥م قمغم ُمٜمؼم رؾمقل اهلل - ويم٤من يقم اجلٛمٕم٦م

 سم٤مشم٤ٌمقمف  اًمذي أُمر رؾمقل اهلل ومام ومٕمؾ ويص رؾمقل اهلل : ٟمٕمؿ، ىم٤مل: أظمق شمٞمؿ؟ ىم٤مًمقا: ىم٤مل

: إٟمؽ هم٧ٌم وؿمٝمدٟم٤م وإُمر  دث سمٕمد إُمر وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ: وُمقآشمف؟ وم٘م٤مل ًمف اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم

 صمؿ شم٘مدم إمم أيب سمٙمر وأٟمٙمر قمٚمٞمف شم٘مدُمف قمغم ()شواهلل ُم٤م طمدث رء، وًمٙمٜمٙمؿ ظمٜمتؿ اهلل ورؾمقًمف

قمكم ومزسمره أسمق سمٙمر وهتدده وظم٤مف أن يٗمتؼ قمٚمٞمٝمؿ ومت٘م٤ًم ٓ يٚمتئؿ، وم٠مرؾمؾ حلرسمف واًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف 

                                   

قمٚمؿ اًمٞم٘ملم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين، وم٘مد ذيمر ىمري٤ًٌم ُمـ هذه : ، واٟمٔمر(58ص )ُم١ممتر قمٚمامء سمٖمداد عم٘م٤مشمؾ سمـ قمٓمٞم٦م  ( )

(. 2/629)اًم٘مّم٦م 

(. 58ص )ُم١ممتر قمٚمامء سمٖمداد  ( )

(. 2/628)قمٚمؿ اًمٞم٘ملم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين  ( )

(. 2/683 )اعمّمدر ٟمٗمًف ( )
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  ().ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد زاقماًم أٟمف وىمٌٞمٚمتف ىمد ارشمدوا وُمٜمٕمقا اًمزيم٤مة

: ردـــال

 سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م هذه ُمٗمؽمي٤مت راومْمٞم٦م مل شمث٧ٌم وإن وضمد سمٕمْمٝم٤م ذم يمت٥م اًمًػم واًمتقاريخ

 يٕمتٛمدون قمغم اًمرواي٤مت اًمتل مل شمث٧ٌم سمؾ ويقردون أًمٗم٤مفم٤ًم مل شمرد ذم اًمراومْم٦موُمـ اًمٕمجٞم٥م أن 

 ُم٤مًمؽ يمت٥م اًمًػم واًمتقاريخ سم٘مّمد اًمٓمٕمـ ذم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، ويتج٤مهٚمقن اًمرواي٤مت اًمتل شمث٧ٌم ردة

سمـ ٟمقيرة وُمّم٤مٟمٕمتف ًمًج٤مح  أو شمث٧ٌم ُمٜمٕمف ًمٚمزيم٤مة، وم٠ميـ إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

 ().ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ : ي٘مقل

إٟمف ارشمد : إٟمف يم٤من ممـ ُمٜمع اًمزيم٤مة، وىمٞمؾ: أُم٤م ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة وم٘مد اظمتٚمػ ذم أُمره، وم٘مٞمؾ

وص٤مٟمع ؾمج٤مح ومٚمام أويت سمف خل٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد أٟمٌف قمغم ُم٤م صدر ُمٜمف ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م ؾمج٤مح وُمٜمٕمف 

إن ص٤مطمٌٙمؿ يم٤من : أمل شمٕمٚمؿ أهن٤م ىمريٜم٦م اًمّمالة؟ وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ:  قمـ اًمزيم٤مةظم٤مًمدًمٚمزيم٤مة، وىم٤مل ًمف 

 وُمـ ().أهق ص٤مطمٌٜم٤م وًمٞمس سمّم٤مطمٌؽ؟ وم٠مُمر سميب قمٜم٘مف وميسم٧م قمٜم٘مف: يزقمؿ ذًمؽ، وم٘م٤مل

 ىمتؾ ُم٤مًمٙم٤ًم ٓقمت٘م٤مده سم٠مٟمف ارشمد عمّم٤مٟمٕمتف ؾمج٤مح واٟمٙم٤مره هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أن ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد 

وضمقب اًمزيم٤مة، أُم٤م ُم٤م شمدقمٞمف اًمراومْم٦م سم٠من ؾم٥ٌم ىمتؾ ظم٤مًمد عم٤مًمؽ هق ـمٛمٕمف ذم زوضمتف، ومٝمذا مل 

يث٧ٌم ذم رواي٦م صحٞمح٦م، يمام أن رواي٦م أٟمف دظمؾ هب٤م ًمٞمٚم٦م ىمتؾ زوضمٝم٤م مل شمث٧ٌم سمؾ اًمث٤مسم٧م أن ظم٤مًمدًا 

إهن٤م اقمتدت سمثالث طمٞمض صمؿ : أظمذ اُمرأة ُم٤مًمؽ، وم٘مٞمؾ إٟمف اؿمؽماه٤م ُمـ اًمٗملء وشمزوج هب٤م، وىمٞمؾ»

ي٤م قمدو اهلل ىمتٚم٧م اُمرًأ ُمًٚماًم صمؿ »:  أُم٤م ادقم٤مؤهؿ سم٠من قمٛمر ىم٤مل خل٤مًمد()شظمٓمٌٝم٤م إمم ٟمٗمًف وم٠مضم٤مسمتف

                                   

، وإطم٘م٤مق احلؼ (2/279)واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض  (110ص )ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم : اٟمٔمر ( )

(. 2/683)، وقمٚمؿ اًمٞم٘ملم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين (142ص )ًمٚمتًؽمي 

 (.2)ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م رىمؿ   ()

(. 6/326)، واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم (3/278)شم٤مريخ اًمٓمؼمي : اٟمٔمر ( )

(. 6/14)وومٞم٤مت إقمٞم٤من ٓسمـ ظمٚمٙم٤من  ( )
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ومٝمذه اًمرواي٦م ٓ شمّمح وم٘مد أورده٤م اًمٓمؼمي ذم ش ٟمزوت قمغم اُمرأشمف، واهلل ٕرمجٜمؽ سم٤مٕطمج٤مر

: طمديثف ومٞمف ٟمٔمر، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل»: شم٤مرخيف وُمدار إؾمٜم٤مده٤م قمغم اسمـ محٞمد، وىمد ىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري

 (). ووٕمٗمف اسمـ طمجر()شرديء اعمذه٥م همػم صم٘م٦م: ًمٞمس سمث٘م٦م، وىم٤مل اجلقزضم٤مين

أُم٤م اًمرواي٤مت إظمرى وم٢مهن٤م مل شمذيمر إٓ ىمقل قمٛمر ٕيب سمٙمر قمـ ظم٤مًمد إن ذم ؾمٞمٗمف ره٘م٤ًم وىمد 

  ()شهٌف ي٤م قمٛمر شم٠مول وم٠مظمٓم٠م»: اقمتذر أسمق سمٙمر ًمف وم٘م٤مل

: ظدم أهِٔة افهديؼ فإلمامةدظقاهؿ - 7

 مل يقًمف وقمٜمدُم٤م وٓه يدقمل اًمراومْم٦م أن أسم٤م سمٙمر مل يٙمـ أهاًل اُم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم: ٕن اًمٜمٌل 

ش ٓ ي١مدي قمٜمل إٓ قمكم»ذم احل٩م قمزًمف سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم وأٟمٗمذ قمٚمٞم٤ًم سمدًٓ ُمٜمف، ويًتدًمقن سمحدي٨م 

 إٟمام أرؾمؾ أسم٤م سمٙمر سم٠مُمر اهلل ًمف ًمٞمٜمٌف سمذًمؽ قمغم قمدم صالطمٞمتف إن رؾمقل اهلل »: وىم٤مًمقا

ًمٚمخالوم٦م، وًمق مل يٌٕمثف أوًٓ مل يٙمـ ومٞمف ُمـ اًمت٠ميمٞمد ُم٤م يم٤من ذم سمٕمثف وقمزًمف، إذ يمٞمػ يّمٚمح ًمإلُم٤مُم٦م 

 ()شاًمٕم٤مُم٦م ُمـ ٓيّمٚمح ٕداء ؾمقرة أو سمٕمْمٝم٤م

: ردـــال

 ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إقمامل سم٤مـمؾ سمدًمٞمؾ ُم٤م  مل يقل أسم٤م سمٙمر إن ىمقل اًمراومْم٦م إن رؾمقل اهلل 

 ؾمٌع همزوت ُمع اًمٜمٌل »:  ىم٤مل  ()أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمًٜمده ُمـ طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع

                                   

(. 25/102)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ( )

(. 5852)اًمت٘مري٥م   ( )

(. 3/378)أورده اًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف  ( )

، (222)، وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي (134)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم : ، واٟمٔمر(258)اارؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )

، واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض (397)، واًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس (189)وقمٚمؾ اًمنمائع ًمٚمّمدوق 

(1/316 .)

. هـ74وُم٤مت ؾمٜم٦م ، ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان، أسمقُمًٚمؿ وأسمقإي٤مس، ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو سمـ إيمقع إؾمٚمٛمل ( )

= 
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 أُمػمًا قمغم احل٩م ؾمٜم٦م  ويم٤من أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ()شهمزوات، ُمرة قمٚمٞمٜم٤م أسمق سمٙمر وُمرة قمٚمٞمٜم٤م أؾم٤مُم٦م

:  وومٞمف ىمقل أيب هريرةشمًع ُمـ اهلجرة وم٘مد روى اًمٌخ٤مري سمًٜمده ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 

سمٕمثٜمل أسمق سمٙمر ذم شمٚمؽ احلج٦م ذم ُم١مذٟملم يقم اًمٜمحر ٟم١مذن سمٛمٜمك أٓ  ٩م سمٕمد اًمٕم٤مم ُمنمك، وٓ »

 ىمد أرؾمؾ قمٚمٞم٤ًم وراء أيب سمٙمر ًم٘مراءة ؾمقرة سمراءة، ويم٤من  ويم٤من اًمٜمٌل ()شيٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م قمري٤من

 قمٚمٞم٤ًم هب٤م : ٕن قم٤مدة اًمٕمرب ذم أظمذ اًمٕمٝمد وٟمٌذه ومٞمٝم٤م ٟمٌذ ًمٕمٝمقد اعمنميملم، وإٟمام أرؾمؾ اًمٜمٌل 

 قمٚمٞم٤ًم ًمٞمٌٚمغ ؾمقرة سمراءة،  وم٠مرؾمؾ اًمٜمٌل ()أن ٓ يٜم٘مض اًمٕمٝمقد و ٚمٝم٤م إٓ رضمؾ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م اعمٓم٤مع

وم٠مذن »: ومٌٚمٖمٝم٤م وهق حت٧م إُمرة أيب سمٙمر، سمدًمٞمؾ أن قمٚمٞم٤ًم أذن ُمع ُم١مذين أيب سمٙمر، ىم٤مل أسمق هريرة

 ().شُمٕمٜم٤م قمكم ذم أهؾ ُمٜمك يقم اًمٜمحر، ٓ  ٩م سمٕمد اًمٕم٤مم ُمنمك، وٓ يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م قمري٤من

: ىمد ٟم٘مؾ ؿمٞمخ ااؾمالم ىمقل اخلٓم٤ميب ذم احلدي٨مو ، ()شٓ ي١مدي قمٜمل إٓ قمكم»أُم٤م طمدي٨م 

هق رء ضم٤مء سمف أهؾ اًمٙمقوم٦م قمـ زيد سمـ يثٞمع وهق ُمتٝمؿ ش ٓ ي١مدي قمٜمل إٓ رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتل»

ذم اًمرواي٦م ُمٜمًقب إمم اًمرومض وقم٤مُم٦م ُمـ سمٚمغ قمٜمف همػم أهؾ سمٞمتف : وم٘مد سمٕم٨م أؾمٕمد سمـ زرارة إمم 

اعمديٜم٦م يدقمق اًمٜم٤مس إمم ااؾمالم، ويٕمٚمؿ إٟمّم٤مر اًم٘مرآن ويٗم٘مٝمٝمؿ ذم اًمديـ، وسمٕم٨م اًمٕمالء سمـ 

احليُمل إمم اًمٌحريـ ذم ُمثؾ ذًمؽ، وسمٕم٨م ُمٕم٤مذًا وأسم٤م ُمقؾمك إمم اًمٞمٛمـ وسمٕم٨م قمت٤مب سمـ أؾمٞمد 

 ()شإمم أهؾ ُمٙم٦م، وم٠ميـ ىمقل ُمـ زقمؿ أٟمف ٓ يٌٚمغ قمٜمف إٓ رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتف

                                   

. (3/120)وااص٤مسم٦م ، (2/639)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر=

(. 1815: )وُمًٚمؿ ح ( 4270: ) صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 1347:)وُمًٚمؿ ح (369: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 5/493)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

(. 1347:)وُمًٚمؿ ح (369: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

. ؾمٌؼ خترجيف ( )

(. 5/36)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )
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المطلب األول 
 اآليات الكرآىية اليت اشتدلوا بَا يف الطعً على عنر بً اخلطاب 

 

 ژحئ  مئ  ىئ  يئ   ژ : صبٓة جٓؾ ظّر وؿِة ظِّف وٕسٔإف فَقفف تًاػ

اعمقت  ذم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أٟمف سمٚمغ ُمـ ىمٚم٦م قمٚمٛمف أٟمف مل يٕمٚمؿ أن اًمراومْم٦مُمـ إُمقر اًمتل ـمٕمـ سمف 

يٛمقت طمتك واهلل ُم٤م ُم٤مت حمٛمد وٓ :  وأٟمف أؾمقة إٟمٌٞم٤مء ذم ذًمؽ طمتك ىم٤مل ذًمؽ اًمٞمقمجيقز قمغم اًمٜمٌل 

وىمقًمف  ژحئ  مئ  ىئ  يئ   ژ : ي٘مٓمع أيدي رضم٤مل وأرضمٚمٝمؿ ومٚمام شمال قمٚمٞمف أسمق سمٙمر ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ژڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍژ : شمٕم٤ممم

أي٘مٜم٧م سمقوم٤مشمف، ويم٠مين مل أؾمٛمع هذه أي٦م، ومٚمق يم٤من  ٗمظ اًم٘مرآن أو يٗمٙمر ومٞمف عم٤م ىم٤مل ذًمؽ، : ىم٤مل

 ().وهذا يدل قمغم سمٕمده ُمـ طمٗمظ اًم٘مرآن، وُمـ هذا طم٤مًمف ٓ جيقز أن يٙمقن إُم٤مُم٤مً 

. ( )ويدقمل اعمخ٤مًمٗمقن أن قمٛمر سم٘مقًمف هذا هق أول ُمـ ىم٤مل سم٤مًمرضمٕم٦م

ويذه٥م ومريؼ آظمر إمم أن قمٛمر قمٜمدُم٤م ىم٤مل هذا اًم٘مقل يم٤من ًمف أهمراو٤ًم أظمرى ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، 

طمتك يٍمف اًمٜم٤مس قمـ اًمتقضمف إمم ُمقشمف، وااىم٤ٌمل إمم أهؾ سمٞمتف إمم أن يتٕملم اخلٚمٞمٗم٦م، أو يم٤من »

؟ واًمٔم٤مهر أٟمف ُمًتٜمد إمم قمٚمؾ أظمرى، وم٢من احلٙمؿ سم٠من ُمٜمِم٠مه آؿمت٤ٌمه واجلٝم٤مًم٦م سمٛمقت اًمٜمٌل 

  ()شقمٛمر يم٤من هم٤موماًل وضم٤مهاًل هبذا اًمٜمقع ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد

                                   

وىمد أوردت هذه اًمِمٌٝم٦م يمثػم ُمـ يمت٥م اًمراومْم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ  (2/173)اًمِم٤مذم ذم ااُم٤مُم٦م ًمٚمٛمرشم٣م  ( )

واًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  (136ص )وُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم  (192)اًمٗمّمقل اعمخت٤مرة : اعمث٤مل

(. 239) وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي ،( 451ص)

(. 236ص)  هل٤مؿمؿ احلًٞمٜملاعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م ( )

 ( 137 ) حلًـ اعمّمٓمٗمقياحل٘م٤مئؼ ذم شم٤مريخ ااؾمالم ( )
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 :ومل يٙمـ قمٛمر جيٝمؾ أي٦م اًمتل شماله٤م قمٚمٞمف أسمقسمٙمر»: وي١ميمد هذا اعمٕمٜمك إدريس احلًٞمٜمل ومٞم٘مقل

ومٚم٘مد ژ ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍژ 

وهق  يٜمٕمل ٟمٗمًف إًمٞمٝمؿ، وإٟمام أُمر آظمر يم٤من يِمٖمؾ سم٤مل قمٛمر، يم٤من يٕمرومٝم٤م وهق اًمذي ؾمٛمع اًمرؾمقل 

أن يٍمف اًمٜم٤مس قمـ اًمتٗمٙمػم ومٞمام سمٕمد اًمقوم٤مة طمتك يرسمح اًمقىم٧م ًمٙمل ي٠ميت أسمق سمٙمر، وشمتؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

 ()شُمنقملموُم٤م أن ضم٤مء أسمق سمٙمر طمتك ؾمٛمٕمقا سم٠مُمر إٟمّم٤مر واضمتامقمٝمؿ ذم اًمً٘مٞمٗم٦م وم٤مًمتح٘مقا هبؿ 

: ردـــال

 وٓ  يم٤من ُمـ أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥م اًمتل طمٚم٧م سمّمح٤مسم٦م رؾمقل اهلل إن ُمقت رؾمقل اهلل 

ؿمؽ أن ااٟم٤ًمن وىم٧م اعمّمٞم٦ٌم واًمٗم٤مضمٕم٦م ىمد شمٖمٞم٥م قمـ ذهٜمف سمٕمض إُمقر اًمتل يٕمرومٝم٤م 

ٺ  ژ ويٗمٝمٛمٝم٤م، وىمد ذيمر اهلل قمز وضمؾ طم٤مل اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وأهنؿ وهلقل ُم٤م يرون 

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  

 ًمٕمٔمؿ اعمّمٞم٦ٌم وهقل اًمٗم٤مضمٕم٦م اًمتل طمٚم٧م سمف وسم٤مُٕم٦م ضمٞمٛمٕم٤ًم  وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ژڤ  

 وىم٤مل واهلل ُم٤م يم٤من ي٘مع ذم ٟمٗمز إٓ ذاك واهلل ُم٤م ُم٤مت رؾمقل اهلل »: ىم٤مم ذم اًمٜم٤مس وىم٤مل

 ومل يٙمـ ىمّمده أن اًمرؾمقل ًمـ يٛمقت يمام ()شوًمٞمٌٕمثٜمف اهلل ومٚمٞم٘مٓمٕمـ أيدي رضم٤مل وأرضمٚمٝمؿ

  ٓ يٛمقت طمتك يدسمرهؿ وىمد سح  ئمـ أن رؾمقل اهلل زقمٛم٧م اًمراومْم٦م سمؾ يم٤من 

يمٜم٧م »: ، وم٘مد صٕمد اعمٜمؼم وظمٓم٥م اًمٜم٤مس، ومم٤م ىم٤مًمف هلؿسمذًمؽ ذم اًمٖمد ُمـ يقم شمقذم اًمٜمٌل 

 ()شأرضمق أن يٕمٞمش رؾمقل اهلل طمتك يدسمرٟم٤م

 إٟمام يم٤من ؾم٤مقم٦م، صمؿ شمٌلم ًمف ُمقشمف، وُمثؾ هذا  ّمؾ يمثػمًا وم٘مد يِمؽ وهذا اًمٔمـ ُمٜمف 

                                   

(. 137)ًم٘مد ؿمٞمٕمٜمل احلًلم  ( )

(. 3667: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 2386:)وُمًٚمؿ ح (7219:)صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )
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ااٟم٤ًمن ذم ُمقت ُمٞم٧م ؾم٤مقم٦م أو أيمثر صمؿ يتٌلم ًمف ُمقشمف، وهذا اًمذي طمّمؾ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

أُم٤م سمٕمد، وم٤مظمت٤مر اهلل »:  رضمع قمـ ىمقًمف، وصٕمد إمم اعمٜمؼم وىم٤ملوم٢مٟمف عم٤م شمٌلم ًمف ُمقت اًمٜمٌل 

 اًمذي قمٜمده قمغم اًمذي قمٜمديمؿ، وهذا اًمٙمت٤مب اًمذي هدى سمف رؾمقًمٙمؿ، ومخذوا  سمف ًمرؾمقًمف 

 ()شهتتدوا،و إٟمام هدى اهلل سمف رؾمقًمف

وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن اًمراومْم٦م دمٕمؾ ٟمًٞم٤من قمٛمر هلذه أي٦م ؾمٌٞماًل ًمٚمٓمٕمـ ومٞمف، وقمدم أهٚمٞمتف 

ًمإلُم٤مُم٦م صمؿ شمروي ذم يمتٌٝم٤م أن أطمد أئٛمتٝم٤م اعمٕمّمقُملم وهق ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ىمد ٟمز آؾمتدٓل 

إين : سمآي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل ومل يذيمره٤م إٓ قمٜمد ُم٤م ىم٤مل ًمف قمٌد اهلل سمـ احلًـ سمـ احلًـ سمـ قمكم

ڤ  ڤ  ژ : ىمقًمف قمز وضمؾ: وُم٤م هل؟ ىم٤مل: ُمررت اًم٤ٌمرطم٦م سمآي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل وم٠مىمٚم٘متٜمل ىم٤مل

 ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
وم٤مقمتٜم٘م٤م، وسمٙمٞم٤م مجٞمٕم٤ًم :  ىم٤مل()

صدىم٧م واهلل ، يم٠مين مل أىمرأ هذه أي٦م ىمط؟ يم٠مين مل يٛمر يب هذه أي٦م : قمٌد اهلل سمـ احلًـلصمؿ ىم٤مل 

 وهذا اًمٜمًٞم٤من ُمـ ضمٕمٗمر ًممي٦م ؾمٌٌف وىمقع ُمِم٤مضمرة سمًٞمٓم٦م سمٞمٜمف وسملم قمٌد اهلل سمـ احلًـ، ().شىمط

ومل ي٘مدح هذا اًمٜمًٞم٤من ذم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق وٓ ذم قمّمٛمتف قمٜمد اًمراومْم٦م، ومٙمٞمػ يٓمٕمٜمقن ذم قمٛمر 

ًمٜمًٞم٤مٟمف ًممي٦م واخلٓم٥م اًمذي أمل سمٕمٛمر وهق ُمقت اًمرؾمقل أقمٔمؿ سمؾ ٓ ي٘م٤مس سمام وىمع جلٕمٗمر 

 ، ومٕمٛمر مه ُمـ أن قمٛمر أول ُمـ ىم٤مل سم٤مًمرضمٕم٦م، ومٝمذا سم٤مـمؾ ُمردود قمٚمٞمفواًمّم٤مدق، أُم٤م ُم٤م ذيمر

إٟمف ُم٤مت وؾمػمضمع سمٕمد اعمقت يمام هق طم٤مل اًمرضمٕم٦م قمٜمد :  ومل ي٘مؾاؿمتٌف قمٚمٞمف ُمقت اًمٜمٌل 

. اًمراومْم٦م

                                   

 (. 6727:)صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 21)ؾمقرة اًمرقمد آي٦م رىمؿ  ( )

(. 14/28)وسمح٤مر إٟمقار ًمٚمٛمجٚمز  (2/289)واًمؼمه٤من ًمٚمٌحراين  (2/209)شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر : اٟمٔمر ( )
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 وُمٜمف أظمذت ()أُم٤م أول ُمـ ىم٤مل سم٤مًمرضمٕم٦م ومٝمق قمٌد اهلل سمـ ؾم٠ٌم سم٤مقمؽماف اًمراومْم٦م أٟمٗمًٝمؿ

  ().اًمراومْم٦م هذا اعمٕمت٘مد

 وًم٘مد اقمتؼمت أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُم٘م٤مًم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ رؾمقل اهلل 

 ىمد أٟمف مل يٛم٧م، وأٟمف ؾمٞمٕمقد ومٞم٘مٓمع أيدي اعمٜم٤موم٘ملم وأرضمٚمٝمؿ صمؿ ُم٘م٤مًم٦م اًمّمديؼ سم٠من اًمرؾمقل 

ومام يم٤مٟم٧م ُمـ ظمٓمٌتٝمام ُمـ ظمٓم٦ٌم إٓ ٟمٗمع »: ُم٤مت ُمـ إُمقر اًمتل ٟمٗمع اهلل هب٤م اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مًم٧م

اهلل هب٤م، ًم٘مد ظمقف قمٛمر اًمٜم٤مس وإن ومٞمٝمؿ ًمٜمٗم٤مىم٤ًم ومردهؿ اهلل سمذًمؽ، صمؿ ًم٘مد سمٍم أسمق سمٙمر اًمٜم٤مس 

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ اهلدى وقمرومٝمؿ احلؼ اًمذي قمٚمٞمٝمؿ، وظمرضمقا هبؿ وهؿ يتٚمقن 

چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  

 ( )ش() ژک  ک  ک  ک  

وأُم٤م ُم٤م ادقمقه ُمـ أن ىمقل قمٛمر يدل قمغم ضمٝمٚمف، ومٞمٙمٗمل ردًا قمغم هذه اًمدقمقى اًم٤ٌمـمٚم٦م 

  ًمٕمٛمر سم٤مًمٕمٚمؿ، وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سمًٜمدهيام   أن رؾمقل اهلل ؿمٝم٤مدة رؾمقل اهلل 

سمٞمٜم٤م أٟم٤م ٟم٤مئؿ أشمٞم٧م سم٘مدح ًمٌـ ومنمسم٧م طمتك إين ٕرى اًمري خيرج ذم أفم٤مومري،صمؿ أقمٓمٞم٧م »:ىم٤مل

 ()شاًمٕمٚمؿ: ومام أوًمتف ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: ومْمكم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ىم٤مًمقا

                                   

(. 31ص)اًمٗمرق ًمًٕمد اًم٘مٛمل وىم٤مٓت امل ( )

وإًمزام اًمٜم٤مص٥م ًمٚمح٤مئري  (51/121)وسمح٤مر إٟمقار ًمٚمٛمجٚمز  (88)أوائؾ اعم٘م٤مٓت ًمٚمٛمٗمٞمد : اٟمٔمر ( )

(1/84 .)

(. 144)ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م رىمؿ  ( )

(. 3668: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 2391: )وُمًٚمؿ ح ( 82: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )
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المطلب الثاني 
األحاديح اليت اشتدلوا بَا 

 

:  أن يُتب ـتابًا ظْد مقتفمْع ظّر فرشقل اهلل -1

 ُمـ يمت٤مسم٦م  قمغم قمٛمر دقمقاهؿ أن قمٛمر ُمٜمع رؾمقل اهلل اًمراومْم٦مُمـ إدًم٦م اًمتل ـمٕمـ هب٤م 

روى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف »: وصٞمتف قمٜمد ُمقشمف سمؾ واهتؿ رؾمقل اهلل سم٤مهلذي٤من، ي٘مقل احلكم

 وذم سمٞمتف رضم٤مل، ُمٜمٝمؿ قمٛمر سمـ عم٤م اطمتي اًمٜمٌل : واحلٛمٞمدي ذم ُمًٜمد قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل

وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمد ش هٚمٛمقا إزم أيمت٥م ًمٙمؿ يمت٤مسم٤ًم ًمـ شمْمٚمقا سمٕمده »اخلٓم٤مب وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ىم٤مل » همٚم٥م قمٚمٞمف اًمقضمع، وإن اًمرضمؾ ًمٞمٝمجر، طمًٌٙمؿ يمت٤مب اهلل وذم رواي٦م، إن اًمٜمٌل ًمٞمٝمجر 

 ومٌٕمْمٝمؿ ي٘مقل اًم٘مقل ُم٤م وم٤مظمتٚمػ احل٤مضون قمٜمد اًمٜمٌل : احلٛمٞمدي ذم اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم

اًم٘مقل ُم٤م ىم٤مًمف قمٛمر، ومٚمام أيمثروا اًمٚمٖمط، وآظمتالف، ىم٤مل اًمٜمٌل : ، وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقلىم٤مًمف اًمٜمٌل 

 :«ويم٤من قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس يٌٙمل طمتك شمٌؾ دُمققمف ش ىمقُمقا قمٜمل، وٓ يٜمٌٖمل قمٜمدي اًمتٜم٤مزع

اًمرزي٦م يمؾ اًمرزي٦م ُم٤م طم٤مل سملم : احلَم، وي٘مقل يقم اخلٛمٞمس وُم٤م يقم اخلٛمٞمس، ويم٤من ي٘مقل

.  وسملم يمت٤مسمفرؾمقل اهلل 

ومٚمٞمٜمٔمر اًمٕم٤مىمؾ إمم ُم٤م شمْمٛمٜمف هذا احلدي٨م ُمـ ؾمقء أدب اجلامقم٦م ذم طمؼ ٟمٌٞمٝمؿ، وىمد ىم٤مل 

أي٦م،  ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ژ : اهلل شمٕم٤ممم

 عم٤م أراد إرؿم٤مدهؿ، وطمّمقل ااًمٗم٦م سمٞمٜمٝمؿ، سمحٞم٨م ٓ شم٘مع سمٞمٜمٝمؿ اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء، صمؿ إٟمف 

 إٟمف هيذي، : ُمٜمٕمف قمٛمر ُمـ ذًمؽ، وصده قمٜمف، وُمع هذا مل ي٘متٍم قمغم خم٤مًمٗمتف طمتك ؿمتٛمف وىم٤مل

ىمقل »:  وي٘مقل اًمِمػمازي()شژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ژ : واهلل ي٘مقل

                                   

(. 332ص )هن٩م احلؼ  ( )
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طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل ُمـ اًمرزاي٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمٙمقارث اًمٗم٤مدطم٦م اًمتل ىمّمٛم٧م فمٝمر : قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

  ()شاعمًٚمٛملم وأدت إمم والل أيمثرهؿ قمـ اهلدى اًمذي أراده اهلل ورؾمقًمف

: ويٕمت٘مد اعمخ٤مًمٗمقن أن اًمّمح٤مسم٦م ٟمًٌقا ًمٚمرؾمقل أٟمف ٓ يٕمل ُم٤م ي٘مقل، ي٘مقل اعمقؾمقي

وىمد شمٍمومقا ومٞمف إذ ٟم٘مٚمقه سم٤معمٕمٜمك : ٕن ... وهذا احلدي٨م مم٤م ٓ يمالم ذم صحتف وٓ ذم صدوره»

إن اًمٜمٌل ىمد همٚم٥م قمٚمٞمف اًمقضمع هتذي٤ًٌم : ًمٗمٔمف اًمث٤مسم٧م أن اًمٜمٌل هيجر وًمٙمٜمٝمؿ ذيمروا أٟمف ىم٤مل

  ()شًمٚمٕم٤ٌمرة

يمام أهنؿ يٕمت٘مدون أن ىمقل قمٛمر، وُم٤م طمّمؾ سمًٌٌف ُمـ ظمالف طمقل رؾمقل اهلل يم٤من ؾم٤ًٌٌم 

إن اًمرزي٦م يمؾ اًمرزي٦م ُم٤م »: ذم طمرُم٤من إُم٦م ُمـ اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اًمْمالًم٦م ُمًتدًملم سم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس

وُمـ ـمريػ ُم٤م »: ي٘مقل اسمـ ـم٤موسش  وسملم أن يٙمت٥م هلؿ ذًمؽ اًمٙمت٤مبطم٤مل سملم رؾمقل اهلل 

أن ُمثؾ هذا  (إٟمف هيجر) شمْمٛمـ طمدي٨م ُمٜمع قمٛمر ٟمٌٞمٝمؿ ُمـ يمت٤مسم٦م اًمّمحٞمٗم٦م، وىمقًمف ذم اًمٜمٌل 

اًمٙمالم يّمدر ُمـ قمٛمر سمٛمحي ُمـ ٟمٌٞمٝمؿ، ويقاضمٝمف هبذا اًمٙمالم اًم٘مٌٞمح، ويّمػم ُمٜمٕمف قمـ 

 وي٘مقل ذم ُمقوع آظمر ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم ىمقل اسمـ ()شاًمّمحٞمٗم٦م ؾم٥ٌم هالك ُمـ هٚمؽ ُمـ اعمًٚمٛملم

ًم٘مد صدق اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد يمؾ قم٤مىمؾ ُمًٚمؿ : واهلل ًمق ًمٌس » (..اًمرزي٦م يمؾ اًمرزي٦م): قم٤ٌمس

 اعمًٚمٛمقن اًمًقاد وأىم٤مُمقا اعمآشمؿ وسمٚمٖمقا هم٤مي٦م إطمزان يم٤من ذًمؽ يًػمًا عم٤م أدظمؾ قمٛمر قمٚمٞمٝمؿ ُمـ 

وىم٤مل اًمٌٞم٤ميض سمٕمد أن ٟم٥ًم ًمٕمٛمر ( )شاعمّمٞم٤ٌمت، وأوىمٕمٝمؿ ومٞمف ُمـ اهلالك واًمْمالل واًمِمٌٝم٤مت

أٟمف مل يرض :  اًمذي ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى، وصم٤مٟمٞم٤مً أٟمف ظم٤مًمػ اًمٜمٌل : أول ُم٤م ومٞمف» (إٟمف هيجر): ىمقًمف

سمحٙمٛمف، ووضمد احلرج ُمـ ىمقًمف وىمد ٟمٗمك اهلل اايامن قمـ خم٤مًمٗمف طمٙمٛمف وقمدم اًمتًٚمٞمؿ حلٙمٛمف 

                                   

(. 52)أُمث٤مل اًم٘مرآن  ( )

 (.86)اعمراضمٕم٤مت  ( )

(. 436)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )

(. 433 )اًمٓمرائػ ( )
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وُمـ أووح إُمقر أن ٟم٦ًٌم اهلجر إمم رؾمقل اهلل »:  وي٘مقل اًمزٟمج٤مين()شومٕمٛمر طم٤مد اهلل ورؾمقًمف

 ()شإؾم٤مءة أدب ُمٕمف سمؾ يمٗمر

 ُمـ أُم٤م ؾم٥ٌم ُمٜمع قمٛمر رؾمقل اهلل ُمـ يمت٥م اًمٙمت٤مب ذم ٟمٔمرهؿ ومٝمق عمٜمع رؾمقل اهلل 

ُمـ شم٠مُمؾ هذه إطم٤مدي٨م طمؼ اًمت٠مويؾ ومل ي٘مٚمد ذم »: اًمقصٞم٦م ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ي٘مقل اًمٙمريمل

واهلجر ُمـ اعمريض  (طمًٌٙمؿ يمت٤مب اهلل): وىمقًمف (إن اًمرضمؾ ًمٞمٝمجر): ديٜمف، وٟمٔمر إمم ىمقل قمٛمر

اهلذي٤من قمٚمؿ أن قمٛمر مل يٙمـ ُمًٚماًم، وٓ ُمٕمؽموم٤ًم سمٜمٌقة اًمٜمٌل، إذ ي٘مقل ذم ضمقاسمف طملم يريد اًمقصٞم٦م 

ُمثؾ هذا اًم٘مقل اًمِمٜمٞمع، و قل سملم اًمٜمٌل وسملم ُم٤م أراده، و ت٤مل ذم شمٚمٌٞمس إُمر قمغم اًمٜم٤مس، 

 يريد أن جيدد اًمٜمص قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم وم٢مٟمف مل يٗمٕمؾ ذًمؽ إٓ سمٕمٚمٛمف سم٘مرائـ إطمقال أن اًمٜمٌل 

 ()شومح٤مل سمٞمٜمف وسملم ذًمؽ

: ردـــال

 يمٕم٤مدهتؿ سمدقمقى ُم٤م طمّمؾ طإن ُم٤م ذه٧ٌم إًمٞمف اًمراومْم٦م ُمـ شمٜم٘مص ًمّمح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

. ط يمت٥م اًمٙمت٤مب هلق اومؽماء سم٤مـمؾ محٚمٝمؿ قمٚمٞمف يمرهٝمؿ ٕصح٤مب رؾمقل اهلل طيقم أراد اًمٜمٌل 

 يمت٤مسمتف ذم ُمرض ُمقشمف وُم٤م طمّمؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ىمّم٦م اًمٙمت٤مب اًمذي أراد اًمٜمٌل و

ظمالف طمقل ذًمؽ اًمٙمت٤مب أُمر صم٤مسم٧م صحٞمح ذيمره أهؾ اًمًٜم٦م ذم صح٤مطمٝمؿ وم٘مد أظمرج 

  ىم٤مل وذم عم٤م طمي اًمٜمٌل »: اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سمًٜمدهيام قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ىم٤مل

 

 

 

                                   

(. 3/5)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  ( )

(. 3/27)قم٘م٤مئد ااُم٤مُمٞم٦م  ( )

 (أ/67ق)ٟمٗمح٤مت اًمالهقت ًمٚمٙمريمل  ( )



 

 

535 

إن : ، ىم٤مل قمٛمرشهٚمؿ أيمت٥م ًمٙمؿ يمت٤مسم٤ًم ًمـ شمْمٚمقا سمٕمده»: اًمٌٞم٧م رضم٤مل ومٞمٝمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل

 همٚمٌف اًمقضمع وقمٜمديمؿ اًم٘مرآن، ومحًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل، واظمتٚمػ أهؾ اًمٌٞم٧م واظمتّمٛمقا اًمٜمٌل 

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ىمرسمقا يٙمت٥م ًمٙمؿ رؾمقل اهلل يمت٤مسم٤ًم ًمـ شمْمٚمقا سمٕمده وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ُم٤م ىم٤مل 

ومٙم٤من اسمـ : ىم٤مل قمٌٞمد اهللش ىمقُمقا قمٜمل»:  ىم٤ملقمٛمر، ومٚمام أيمثروا اًمٚمٖمط وآظمتالف قمٜمد اًمٜمٌل 

 وسملم أن يٙمت٥م هلؿ ذًمؽ اًمٙمت٤مب إن اًمرزي٦م يمؾ اًمرزي٦م ُم٤م طم٤مل سملم رؾمقل اهلل : قم٤ٌمس ي٘مقل

 ().ُمـ اظمتالومٝمؿ وًمٖمٓمٝمؿ

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس يقم اخلٛمٞمس وُم٤م يقم اخلٛمٞمس صمؿ : وذم ًمٗمظ آظمر قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل

 اؿمتد سمرؾمقل اهلل : سمٙمك طمتك سمؾ دُمٕمف احلَم، وم٘مٚم٧م ي٤م اسمـ قم٤ٌمس وُم٤م يقم اخلٛمٞمس؟ ىم٤مل

ائتقين أيمت٥م ًمٙمؿ يمت٤مسم٤ًم ٓ شمْمٚمقا سمٕمدي، ومتٜم٤مزقمقا وُم٤م يٜمٌٖمل قمٜمد ٟمٌل شمٜم٤مزع »: وضمٕمف وم٘م٤مل

دقمقين وم٤مًمذي أٟم٤م ومٞمف ظمػم أوصٞمٙمؿ سمثالث أظمرضمقا : ُم٤م ؿم٠مٟمف؟ أهجر؟ اؾمتٗمٝمٛمقه، ىم٤مل: وىم٤مًمقا

ىم٤مل وؾمٙم٧م قمـ اًمث٤مًمث٦م أو ىم٤مل ش اعمنميملم ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب، وأضمٞمزوا اًمقومد ُم٤م يمٜم٧م أضمٞمزهؿ

. ()وم٠مٟمًٞمتٝم٤م

ُمـ ظمالل اًمٜمٔمر ذم يمت٥م اًمراومْم٦م، وُم٤م يمتٌقه طمقل هذه احل٤مدصم٦م ٟمجد أهنؿ ىمد أوردوا : صم٤مٟمٞم٤مً 

: سمٕمض اًمِمٌف، وهل

دقمقاهؿ أن اًمّمح٤مسم٦م اظمتٚمٗمقا ومل يٛمتثٚمقا ُٕمر رؾمقل اهلل سمؾ رومٕمقا : اًمِمٌٝم٦م إومم

. (ىمقُمقا قمٜمل): أصقاهتؿ قمٜمده طمتك ىم٤مل

 سمدقمقى أن اًمرؾمقل ىمد هجر ىمقهلؿ إن قمٛمر رومض شمٜمٗمٞمذ أُمر اًمرؾمقل : اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

. وأٟمف يٙمٗمٞمٜم٤م ُم٤م ذم يمت٤مب اهلل

                                   

(. 1637: )وُمًٚمؿ ح (4432: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

 (1637: )وُمًٚمؿ ح (3053: )اًمٌخ٤مري ح  ()
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دقمقاهؿ أن شمٜم٤مزع اًمّمح٤مسم٦م وُم٘مقًم٦م قمٛمر يم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم ذم طمرُم٤من إُم٦م ُمـ : اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م

وأن يمؾ ُم٤م طمّمؾ ًمألُم٦م ُمـ  (ًمـ شمْمٚمقا سمٕمده أسمدًا ):  سم٘مقًمفاًمٕمّمٛم٦م اًمتل قمؼم قمٜمٝم٤م اًمرؾمقل 

 إن اًمرزي٦م يمؾ اًمرزي٦م ُم٤م :والل وومتٜم٦م ؾمٌٌف شمرك يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مب ُمًتِمٝمديـ سم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس

.  وسملم أن يٙمت٥م هلؿ ذًمؽ اًمٙمت٤مب ٓظمتالومٝمؿ وًمٖمٓمٝمؿطم٤مل سملم رؾمقل اهلل 

أن ؾم٥ٌم ُمٜمع قمٛمر وُمـ ُمٕمف ًمٚمرؾمقل أن يٙمت٥م هلؿ وصٞم٦م قمٚمٛمٝمؿ أٟمف : اًمِمٌٝم٦م اًمراسمٕم٦م

. ؾمٞمقيص ُمـ سمٕمده ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومٛمٜمٕمقا ذًمؽ

وهذه اًمِمٌف سم٤مـمٚم٦م واحلٛمد هلل، وؾمٜمٌلم سم٢مذن اهلل أن هذه احل٤مدصم٦م ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م قمغم صح٤مسم٦م 

.  وٓ قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رؾمقل اهلل 

وهل ىمقهلؿ إن اًمّمح٤مسم٦م اظمتٚمٗمقا قمٜمد رؾمقل اهلل ومل يٛمتثٚمقا أُمره : وم٠مُم٤م اًمِمٌٝم٦م إومم

.  ومٖمْم٥م قمٚمٞمٝمؿ وأظمرضمٝمؿ

 وُمراده أُم٤م اظمتالومٝمؿ ومث٤مسم٧م وىمد يم٤من ؾمٌٌف اظمتالومٝمؿ ذم ومٝمؿ ىمقل رؾمقل اهلل : ومٜم٘مقل

وؾم٥ٌم ذًمؽ أن ذًمؽ يمٚمف إٟمام »: ٓ قمّمٞم٤مٟمف يمام زقمٛمقا، ي٘مقل اًم٘مرـمٌل ُمٌٞمٜم٤ًم ؾم٥ٌم اظمتالومٝمؿ

محؾ قمٚمٞمف آضمتٝم٤مد اعمًقغ، واًم٘مّمد اًمّم٤مًمح، ويمؾ جمتٝمد ُمّمٞم٥م، أو أطمدأل٤م ُمّمٞم٥م وأظمر 

 ومل يذُمٝمؿ سمؾ  وًمذًمؽ مل يٕمٜمٗمٝمؿ رؾمقل اهلل ()شهمػم ُم٠مصمقم سمؾ ُم٠مضمقر يمام ىمررٟم٤مه ذم إصقل

: وهذا ٟمحق ُم٤م ضمرى هلؿ يقم إطمزاب طمٞم٨م ىم٤مل هلؿش دقمقين وم٤مًمذي أٟم٤م ومٞمف ظمػم»: ىم٤مل ًمٚمجٛمٞمع

 ومتخقف ٟم٤مس ومقات اًمقىم٧م ومّمٚمقا دون سمٜمل ()شٓ يّمٚملم أطمد اًمٕمٍم إٓ ذم سمٜمل ىمرئم٦م»

 (.) ومام قمٜمػ أطمد اًمٗمري٘ملمٓ ٟمّمكم إٓ طمٞم٨م أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل : ىمرئم٦م، وىم٤مًم٧م أظمرى

                                   

( 4/559)اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ  ( )

(. 1770: )وُمًٚمؿ ح (4119:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 4/559)اعمٗمٝمؿ : اٟمٔمر ( )
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إٟمام ضم٤مز ًمٚمّمح٤مسم٦م آظمتالف »:  رمحف اهلل قمغم وضمف اظمتالومٝمؿ هذا وم٘م٤مل()وىمد ٟمٌف اعم٤مزري

ذم هذا اًمٙمت٤مب، ُمع سيح أُمره هلؿ سمذًمؽ : ٕن إواُمر ىمد ي٘م٤مرهن٤م ُم٤م يٜم٘مٚمٝم٤م ُمـ اًمقضمقب، 

ومٙم٠مٟمف فمٝمرت ُمٜمف ىمريٜم٦م دًم٧م قمغم أن إُمر ًمٞمس قمغم اًمتحتؿ  سمؾ قمغم آظمتٞم٤مر وم٤مظمتٚمػ 

 ىم٤مل ذًمؽ قمـ همػم ىمّمد اضمتٝم٤مدهؿ، وصٛمؿ قمٛمر قمغم آُمتٜم٤مع، عم٤م ىم٤مم قمٜمده ُمـ اًم٘مرائـ سم٠مٟمف 

 يم٤من إُم٤م سم٤مًمقطمل وإُم٤م سم٤مٓضمتٝم٤مد، ويمذًمؽ شمريمف إن يم٤من سم٤مًمقطمل وم٤ٌمًمقطمل ضم٤مزم، وقمزُمف 

 ()شوإٓ وم٤ٌمٓضمتٝم٤مد أيْم٤ًم، وومٞمف طمج٦م عمـ ىم٤مل سم٤مٓضمتٝم٤مد ذم اًمنمقمٞم٤مت

 وُمراده وإذا وُمـ هٜم٤م يتٌلم أن اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م ٟم٤مؿمئ قمـ اضمتٝم٤مد ذم ومٝمؿ يمالم اًمٜمٌل 

 يم٤من قمٚمامء إُم٦م يٕمذرون ذم آضمتٝم٤مد طمتك وًمق أظمٓم٠موا ومٙمٞمػ ٓ يٕمذر صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 ىمد قمذرهؿ ومل يٕمٜمػ أطمدًا ُمٜمٝمؿ سمؾ أظمذ سم٘مقل اًمٓم٤مئٗم٦م اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ يمت٤مسم٦م ٓ ؾمٞمام وأن اًمرؾمقل 

  ().اًمٙمت٤مب ورضمع إمم ىمقهل٤م ذم شمرك اًمٙمت٤مسم٦م

 جيد أهنؿ ُمـ اًم٤ًٌمىملم إمم ـم٤مقمتف وشمٜمٗمٞمذ أواُمره واعمتتٌع حل٤مل اًمّمح٤مسم٦م ُمع رؾمقل اهلل 

: إٓ أهنؿ ىمد يراضمٕمقه ذم سمٕمض إُمقر اًمتل مل جيزم سم٤مُٕمر هب٤م وم٢مذا قمزم اُمتثٚمقا، ي٘مقل اخلٓم٤ميب

 يراضمٕمقٟمف ذم سمٕمض إُمقر ىمٌؾ أن جيزم ومٞمٝم٤م سمتحتٞمؿ يمام راضمٕمقه يقم وىمد يم٤من أصح٤مسمف »

احلديٌٞم٦م ذم اخلالف، وذم يمت٤مب اًمّمٚمح سمٞمٜمف وسملم ىمريش وم٠مُم٤م إذا أُمر سم٤مًمٌمء أُمر قمزيٛم٦م ومال 

 وىمد ومٝمٛمقا ُمـ ىمقًمف إٟمف يدهلؿ قمغم إصح، ومل يٗمٝمٛمقا اًمقضمقب، ()شيراضمٕمف ومٞمف أطمد ُمٜمٝمؿ

                                   

اعمٕمٚمؿ »ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف ، يم٤من سمّمػًما سمٕمٚمؿ احلدي٨م، أسمققمٌداهلل اعم٤مزري اعم٤مًمٙمل، حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٛمر ( )

(، 4/285)وومٞم٤مت إقمٞم٤من : اٟمٔمر. هـ536شمقذم ؾمٜم٦م ،  وهمػمه٤مشاعمحّمقل» وشسمٗمقائد ذح ُمًٚمؿ

. (4/151)واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت 

(. 8/134)ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 199ص )آٟمتّم٤مر ًمٚمّمح٥م وأل ًمٚمرطمٞمكم : اٟمٔمر ( )

(. 11/91)ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ( )
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ومٙمرهقا أن يٙمٚمٗمقه ُمـ ذًمؽ ُم٤م يِمؼ قمٚمٞمف ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م، وم٠مرادوا أن يًتٗمٝمٛمقه ًمٞمٕمٚمٛمقا أىم٤مل 

 شمٜم٤مزقمٝمؿ هذا قمغم ؾمٌٞمؾ اجلزم أو قمغم ؾمٌٞمؾ ااًمزام؟ وشمٜم٤مزقمقا ذم ذًمؽ ومٚمام رأى رؾمقل اهلل 

شمرك اًمٙمت٤مسم٦م هلؿ، يمام ؾمٌؼ أن شمرك إقمالُمٝمؿ سمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر، عم٤م شمالطمك أُم٤مُمف اًمرضمالن ومرومٕم٧م، 

ظمرضم٧م ٕظمؼميمؿ سمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر، ومتالطمك ومالن وومالن ومرومٕم٧م، »:  وىمتٝم٤موىم٤مل هلؿ رؾمقل اهلل 

  وًمٕمٚمف شمرك يمت٤مسمتف ( )شوقمًك أن يٙمقن ظمػمًا ًمٙمؿ وم٤مًمتٛمًقه٤م ذم اًمت٤مؾمٕم٦م واًم٤ًمسمٕم٦م واخل٤مُم٦ًم

. هلؿ ُمـ اخلػم هلؿ أيْم٤مً 

 سمدقمقى أن اًمرؾمقل ىمد هجر دقمقاهؿ أن قمٛمر رومض أُمر رؾمقل اهلل : اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

  اهتؿ رؾمقل اهلل إن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : وأٟمف يٙمٗمٞمٜم٤م ُم٤مذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، وم٠مُم٤م ىمقهلؿ

ٓ شمث٧ٌم قمـ قمٛمر ومل شمٜم٘مؾ  (هيجر أو هجر)سم٤مهلجر وأٟمف ٓ يٕمل ُم٤م ي٘مقل وم٤ٌمـمؾ، وذًمؽ أن ًمٗمٔم٦م 

ذم رواي٤مت احلدي٨م وإٟمام ىم٤مهل٤م سمٕمض ُمـ طمي احل٤مدصم٦م ُمـ همػم أن شمذيمره اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م، 

وئمٝمر زم شمرضمٞمح صم٤مًم٨م آطمتامٓت، اًمتل ذيمره٤م اًم٘مرـمٌل، ويٙمقن ىم٤مئؾ »: ي٘مقل اسمـ طمجر

ذًمؽ سمٕمض ُمـ ىمرب دظمقًمف ذم ااؾمالم، ويم٤من يٕمٝمد أن ُمـ اؿمتد قمٚمٞمف اًمقضمع، ىمد يِمتٖمؾ سمف 

 ()شقمـ حترير ُم٤م يريد أن ي٘مقًمف

ُمـ أيـ يث٧ٌم أن ىم٤مئؾ هذا اًم٘مقل هق قمٛمر ُمع أٟمف وىمع ذم أيمثر اًمرواي٤مت، »: وىم٤مل إًمقد

 قمغم أن هذه اًمٚمٗمٔم٦م ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م قمغم ُمـ ىم٤مهل٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وُم٤م ()شسمّمٞمٖم٦م اجلٛمع (ىم٤مًمقا)

:  أٟمف ٓ يٕمل ُم٤م ي٘مقل وم٤ٌمـمؾ ًمٕمدة أؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤مادقمقه ُمـ أن ص٤مطمٌٝم٤م يٜم٥ًم إمم رؾمقل اهلل 

 (أهجر)أن اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح ُمـ هذه اًمٚمٗمٔم٦م إٟمام وردت سمّمٞمٖم٦م آؾمتٗمٝم٤مم  -1

                                   

( 2023: ) رواه اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 8/133)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 250ص )خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م  ( )
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 واسمـ () واًمٜمقوي() واًم٘مرـمٌل()وهذا ُم٤م ىمرره اعمحدصمقن وذاح احلدي٨م أُمث٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

 وم٘مد ٟمّمقا قمغم أن اًمٚمٗمظ اًمث٤مسم٧م هق اًمذي ورد سمٛمٕمٜمك آؾمتٗمٝم٤مم، وأٟمف ضم٤مء هٜم٤م قمغم ().طمجر

. ؾمٌٞمؾ ااٟمٙم٤مر قمغم ُمـ ىم٤مل ٓ شمٙمتٌقا

هٙمذا هق ذم صحٞمح ُمًٚمؿ وهمػمه قمغم ش أهجر رؾمقل اهلل»: وىمقًمف»: ي٘مقل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

 : ٕن : ٕن هذا يمٚمف ٓ يّمح ُمٜمف (هجر، هيجر)آؾمتٗمٝم٤مم، وهق أصح ُمـ رواي٦م ُمـ روى 

ٓ : ٓ شمٙمتٌقا : أي: هذى، وإٟمام ضم٤مء هذا ُمـ ىم٤مئٚمف اؾمتٗمٝم٤مُم٤ًم ًمإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ ىم٤مل (هجر)ُمٕمٜمك 

  ()ش ٓ هيجر ودمٕمٚمقه يم٠مُمر ُمـ هجر ذم يمالُمف : ٕٟمف شمؽميمقا أُمر رؾمقل اهلل 

:  ُمـ اخلٓم٠م ذم اًمتٌٚمٞمغ ذم يمؾ أطمقاًمفوي٘مقل اًم٘مرـمٌل سمٕمد ذيمره ٕدًم٦م قمّمٛم٦م اًمٜمٌل 

ًمِمؽ قمرض ذم صح٦م ىمقًمف، زُمـ ُمروف، وإٟمام  (أهجر)وقمغم هذا يًتحٞمؾ أن يٙمقن ىمقهلؿ »

يم٤من ذًمؽ ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمغم وضمف ااٟمٙم٤مر قمغم ُمـ شمقىمػ ذم إطمْم٤مر اًمٙمتػ واًمدواة، وشمٚمٙم٠م قمٜمف، 

يمٞمػ شمتقىمػ أشمٔمـ أٟمف ىم٤مل هذي٤مٟم٤ًم، ومدع اًمتقىمػ وىمرب اًمٙمتػ، وم٢مٟمف : ومٙم٠مٟمف ي٘مقل عمـ شمقىمػ

 ()شإٟمام ي٘مقل احلؼ ٓ اهلجر، وهذا أطمًـ ُم٤م  ٛمؾ قمٚمٞمف

ُمـ همػم اؾمتٗمٝم٤مم، ومال ُمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م قمغم ىم٤مئٚمٝم٤م: ٕن  (هجر)أٟمف قمغم ومرض صح٦م رواي٦م -2

اهلجر ذم اًمٚمٖم٦م ي٠ميت قمغم ىمًٛملم ىمًؿ ٓ ٟمزاع ٕطمد ذم قمرووف ًمألٟمٌٞم٤مء وهق قمدم شمٌٞملم اًمٙمالم 

واًم٘مًؿ أظمر ضمري٤من اًمٙمالم همػم اعمٜمتٔمؿ ... ًمٌح٦م اًمّمقت، وهمٚم٦ٌم اًمٞمٌس سم٤محلرارة قمغم اًمٚم٤ًمن

                                   

(. 2/886)اًمِمٗم٤م  ( )

(. 4/559)اعمٗمٝمؿ  ( )

(. 11/93)ذح صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )

(. 8/133)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 11/92)ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )

(. 4/559)اعمٗمٝمؿ  ( )
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ومٚمٕمؾ ... أو اعمخ٤مًمػ ًمٚمٛم٘مّمقد قمغم اًمٚم٤ًمن سم٥ًٌم اًمٖمٌم اًمٕم٤مرض سم٥ًٌم احلٛمٞم٤مت اعمحرىم٦م

اًم٘م٤مئؾ سمذًمؽ اًم٘مقل أراد اًم٘مًؿ إول وهق أٟم٤م مل ٟمٗمٝمؿ يمالُمف سم٥ًٌم وٕمػ ٟم٤مـم٘متف ويدل قمغم 

 ()ش(اؾمتٗمٝمٛمقه)هذا ىمقًمف سمٕمد ذًمؽ 

 وطمػمة أص٤مسمتف ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم اًمٕمٔمٞمؿ وىمد ةأن هذه اًمٚمٗمٔم٦م صدرت ُمـ ىم٤مئٚمٝم٤م قمـ دهش-3

 ويم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ومٚمؿ يٕمٜمٗمقه وم٢من اًمرضمؾ يٕمذر سم٢مهمالق اًمٗمٙمر صدرت ُمٜمف سمحْمقر رؾمقل اهلل 

اًمٚمٝمؿ »: واًمٕم٘مؾ، إُم٤م ًمِمدة ومرح أو طمزن يمام ذم ىمّم٦م اًمذي وم٘مد داسمتف صمؿ وضمده٤م سمٕمد ي٠مس وم٘م٤مل

 ().شأٟم٧م قمٌدي وأٟم٤م رسمؽ أظمٓم٠م ُمـ ؿمدة اًمٗمرح

وإن صح٧م اًمرواي٤مت إظمرى يم٤مٟم٧م ظمٓم٠م ُمـ ىم٤مئٚمٝم٤م ىم٤مهل٤م سمٖمػم »: ي٘مقل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

 ُمـ هذه احل٤مًم٦م اًمداًم٦م حت٘مٞمؼ، سمؾ عم٤م أص٤مسمف ُمـ احلػمة واًمدهِم٦م: ًمٕمٔمٞمؿ ُم٤م ؿم٤مهده ُمـ اًمٜمٌل 

قمغم ووم٤مشمف وقمٔمٞمؿ اعمّم٤مب سمف، وظمقف اًمٗمتـ واًمْمالل سمٕمده، وأضمرى اهلجر جمرى ؿمدة 

 ()شاًمقضمع

 وم٢مٟمف ًمٞمس ومٞمف أي اقمؽماض قمغم أُمر رؾمقل اهلل ش طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل»: أُم٤م ىمقل قمٛمر 

: وسمٞم٤من ذًمؽ ُمـ قمدة وضمقه

 سمٙمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مب  ه وُمـ يم٤من قمغم رأيف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أن أُمرأٟمف فمٝمر ًمٕمٛمر : اًمقضمف إول

  () قمٞم٤مضًمٞمس قمغم اًمقضمقب وإٟمام ُمـ سم٤مب اارؿم٤مد إمم إصٚمح وىمد ٟمص قمغم ذًمؽ اًم٘م٤ميض

 

                                   

. يرسمتٍمف يس (250ص ) اٟمٔمر خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م  ( )

(. 2747: )أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )

(. 11/92)ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )

(. 2/887)اًمِمٗم٤م : اٟمٔمر ( )
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 () واسمـ طمجر() واًمٜمقوي()واًم٘مرـمٌل

 وهذا رد قمغم ُمـ ٟم٤مزقمف ٓ قمغم أُمر اًمٜمٌل ش طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل»أن ىمقل قمٛمر : اًمقضمف اًمث٤مين

 ذم رأيف، ي٘مقل وم٢من اعمخ٤مـم٥م مجع وهؿ اعمخ٤مًمٗمقن ًمٕمٛمر ش قمٜمديمؿ يمت٤مب اهلل»: فم٤مهر ُمـ ىمقًمف

 رد قمغم ُمـ ٟم٤مزقمف، ٓ قمغم أُمر اًمٜمٌل » طمًٌٜم٤م يمت٤مب اهلل شوىمقل قمٛمر »: اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

 ()شواهلل أقمٚمؿ

أٟمف سمٕمد أن شم٘مرر قمٜمد قمٛمر أن إُمر سم٤مًمٙمت٤مب ًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ اًمقضمقب : اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

 مم٤م  قمغم رؾمقل اهلل اضمتٝمد ورأى أٟمف ُمـ اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م شمرك يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مب ُمع ؿمٗم٘متف 

ش  ىمد همٚمٌف اًمقضمعإن رؾمقل اهلل »: يٚمح٘مف ُمـ يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مب ُمع ؿمدة اعمرض ويِمٝمد هلذا ىمقًمف

ڇ  ڇ  ڍ  ژ :  ُمع اؾمتحْم٤مره ىمقًمف شمٕم٤ممم() ُم٤م يِمؼ ويث٘مؾ قمٚمٞمفومٙمره أن يتٙمٚمػ رؾمقل اهلل 

 صمؿ إٟمف ظمٌم شمٓمرق اعمٜم٤موم٘ملم، وُمـ ذم ىمٚمٌف ُمرض عم٤م يمت٥م ذم ذًمؽ ()ژ ڍ  ڌ  ڌ

. اًمٙمت٤مب، وأن يت٘مقًمقا ذم ذًمؽ إىم٤مويؾ

وٓ جيقز أن  ٛمؾ ىمقل قمٛمر قمغم أٟمف شمقهؿ اًمٖمٚمط قمغم رؾمقل اهلل »:ي٘مقل اخلٓم٤ميب رمحف اهلل

 أو فمـ سمف همػم ذًمؽ مم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمف سمح٤مل، ًمٙمٜمف عم٤م رأى ُم٤م همٚم٥م قمغم رؾمقل اهلل  ُمـ اًمقضمع 

وىمرب اًمقوم٤مة، ُمع ُم٤م اقمؽماه ُمـ اًمٙمرب ظم٤مف أن يٙمقن ذًمؽ اًم٘مقل مم٤م ي٘مقًمف مم٤م ٓ قمزيٛم٦م ًمف 

                                   

(. 2/559)اعمٗمٝمؿ  ( )

(. 11/91)ذح صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )

(. 1/209)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 11/92)ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )

(. 1/209)وومتح اًم٤ٌمري  (2/888)اًمِمٗم٤م ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض : اٟمٔمر ( )

(. 38)ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م  ( )
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. ( )شومٞمجد اعمٜم٤موم٘مقن سمذًمؽ ؾمٌٞماًل إمم اًمٙمالم ذم اًمديـ

 أُمقرًا رسمام قمجزوا قمٜمٝم٤م وم٤مؾمتح٘مقا اًمٕم٘مقسم٦م ًمٙمقهن٤م ورسمام ظمٌم قمٛمر أن يٙمت٥م اًمٜمٌل 

ُمٜمّمقص٦م، ورأى أن إرومؼ سم٤مُٕم٦م ذم شمٚمؽ إُمقر ؾمٕم٦م آضمتٝم٤مد عم٤م ومٞمف ُمـ إضمر واًمتقؾمٕم٦م 

 ()قمغم إُم٦م

 اضمتٝمد ذم هذا إُمر وىمد يم٤من اضمتٝم٤مده سمحْمقر إن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب : وظمالص٦م اًم٘مقل

 ومٚمؿ ي١مصمٛمف ومل يذُمف سمف سمؾ واوم٘مف قمغم ُم٤م أراد ُمـ شمرك يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مب، وىمد قمد هذا رؾمقل اهلل 

 (). ًمٕمٛمرإُمر ُمـ ُمقاوم٘م٤مت اًمٜمٌل 

 وم٘مد وأُم٤م يمالم قمٛمر »: يمام قمد اًمٕمٚمامء هذا اعمقىمػ ُمـ دٓئؾ وم٘مف قمٛمر، ي٘مقل اًمٜمقوي

 ()شاشمٗمؼ اًمٕمٚمامء اعمتٙمٚمٛمقن ذم ذح احلدي٨م قمغم أٟمف ُمـ دٓئؾ وم٘مف قمٛمر وومْم٤مئٚمف ودىمٞمؼ ٟمٔمره

زقمٛمٝمؿ سم٠من شمٜم٤مزع اًمّمح٤مسم٦م وُم٘مقًم٦م قمٛمر يم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم ذم طمرُم٤من إُم٦م ُمـ : اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م

وأن يمؾ ُم٤م طمّمؾ ًمألُم٦م ُمـ ش ًمـ شمْمٚمقا سمٕمده أسمداً »:  سم٘مقًمفاًمٕمّمٛم٦م اًمتل قمؼم قمٜمٝم٤م اًمرؾمقل 

إن اًمرزي٦م يمؾ »: والل وومتٜم٦م يم٤من سم٥ًٌم شمرك يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مب، ُمًتِمٝمديـ سم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس

ش   وسملم أن يٙمت٥م هلؿ ذًمؽ اًمٙمت٤مب ٓطمتالومٝمؿ وًمٖمٓمٝمؿاًمرزي٦م ُم٤م طم٤مل سملم رؾمقل اهلل 

 سم٠مٟمف ىمد شمرك شمٌٚمٞمغ أُمتف ُم٤م ومٞمف ومٝمذه اًمِمٌٝم٦م سم٤مـمٚم٦م ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م وم٢مهن٤م شمتٝمؿ اًمرؾمقل 

قمّمٛمتٝم٤م ُمـ اًمْمالل ومل يٌٚمغ ذع رسمف عمجرد اظمتالف أصح٤مسمف قمٜمده طمتك ُم٤مت قمغم ذًمؽ 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ : خم٤مًمٗم٤ًم ُٕمر رسمف ذم ىمقًمف

                                   

(. 11/91)ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )

(. 2/92)وذح صحٞمح ُمًٚمؿ  (2/889)اًمِمٗم٤م ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض : اٟمٔمر ( )

(. 1/209)ومتح اًم٤ٌمري : اٟمٔمر ( )

(. 11/90)ذح صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )
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 ()ژ ژ    ڑ  ڑ

ھ  ھ  ژ   ُمؼمأ ُمـ ذًمؽ وُمٜمزه٤م سمتزيمٞم٦م رسمف ًمف ذم ىمقًمفوإذا يم٤من اًمرؾمقل 

ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸  

أي هدايتٝمؿ ووصقل اًمٜمٗمع اًمدٟمٞمقي »: ومقصٗمف رسمف سم٤محلرص قمغم أُمتف () ژ﮹  ﮺  

 ()شوإظمروي هلؿ

 وإذا يم٤من هذا إُمر ُمٕمٚمقُم٤ًم سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ ااؾمالم ٓ يِمؽ ومٞمف ُم١مُمـ واًمرؾمقل 

ىمد سمٚمغ يمؾ ُم٤م أُمر سمف وأٟمف يم٤من أطمرص ُم٤م يٙمقن قمغم أُمتف وهدايتٝم٤م وصالطمٝم٤م قمٚمٛمٜم٤م قمٚماًم ي٘مٞمٜم٤ًم 

أن إُمر ًمق يم٤من يمام يّمقره اعمخ٤مًمٗمقن ُمـ أن هذا اًمٙمت٤مب سمف قمّمٛم٦م هذه إُم٦م ُمـ اًمْمالل ذم 

ديٜمٝم٤م، ورومع اًمٗمرىم٦م وآظمتالف ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م عم٤م ؾم٤مغ ذم ديـ وقم٘مؾ أن ي١مظمر 

 () يمت٤مسمتف إمم ذًمؽ اًمقىم٧م اًمْمٞمؼ وًمق أظمره عم٤م شمريمف عمجرد اظمتالف أصح٤مسمف قمٜمدهرؾمقل اهلل 

وىمد صم٧ٌم ُمـ ؾمػمشمف أٟمف ًمرسمام راضمٕمف أصح٤مسمف أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ جمتٝمدون، ومام يم٤من يؽمك 

أُمر رسمف ًم٘مقهلؿ، يمٛمراضمٕم٦م سمٕمْمٝمؿ ًمف ذم ومًخ احل٩م إمم قمٛمرة ذم طمؼ ُمـ مل يًؼ اهلدي، 

ير أؾم٤مُم٦م سمـ زيد، ومٝمؾ يتّمقر سمٕمد هذا أن يؽمك أُمر مويمذًمؽ ُمراضمٕمتٝمؿ ًمف يقم احلديٌٞم٦م، وذم شم٠م

رسمف ومٞمام هق أقمٔمؿ ُمـ هذا خلالومٝمؿ، وًمق ىمدر أٟمف شمريمف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ًمتٜم٤مزقمٝمؿ قمٜمده عمّمٚمح٦م 

رآه٤م ومام اًمذي ُمٜمٕمف ُمـ أن يٙمتٌف سمٕمد ذًمؽ، وىمد صم٧ٌم أٟمف قم٤مش سمٕمد ذًمؽ قمدة أي٤مم وم٘مد يم٤مٟم٧م 

                                   

(. 67)ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م  ( )

(. 128)ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م  ( )

(. 2/404)ذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه  ( )

(. 251)وخمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م  (6/26)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م : اٟمٔمر ( )
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 وطم٤مدصم٦م اًمٙمت٤مب ()ووم٤مشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يقم آصمٜملم قمغم ُم٤م ضم٤مء ُمٍمطم٤ًم سمف ذم رواي٦م أٟمس

 مل يٙمت٥م هذا اًمٙمت٤مب طمتك ُم٤مت قمٚمٛمٜم٤م يقم اخلٛمٞمس سم٤مٓشمٗم٤مق، وم٢مذا صم٧ٌم هذا ذم أن اًمرؾمقل 

أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمديـ اًمذي أُمر سمتٌٚمٞمٖمف، وٓ قمغم ُم٤م شمّمٗمف اًمراومْم٦م سم٠من ومٞمف قمّمٛم٦م إُم٦م ُمـ 

اًمْمالل : ٓؾمتح٤مًم٦م ذًمؽ قمغم اًمرؾمقل، وعم٤م دل قمٚمٞمف اًم٘مرآن ُمـ أن اهلل ىمد أيمٛمؾ اًمديـ ىمٌؾ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ : ذًمؽ، وم٠مٟمزل ذم طمج٦م اًمقداع

 ()ژ ڌ  ڌ

 ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمًتدًملم سمام ورد  أراد أن يقيص ٕيب سمٙمر وًم٘مد ذيمر اًمٕمٚمامء أن اًمٜمٌل 

ادقمل زم :  ذم ُمروفىم٤مل رؾمقل اهلل »: ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م

أٟم٤م أومم، وي٠مسمك اهلل : أسم٤مك وأظم٤مك طمتك أيمت٥م يمت٤مسم٤ًم، وم٢مين أظم٤مف أن يتٛمٜمك ُمتٛمـ، وي٘مقل ىم٤مئؾ

 أراد أن يٙمت٥م طمٙمك ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمٌٚمف أٟمف » وىمد ()شواعم١مُمٜمقن إٓ أسم٤م سمٙمر

 صمؿ شمرك ذًمؽ اقمتامدًا قمغم ُم٤م قمٚمٛمف ُمـ شم٘مدير اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ، يمام هؿ اؾمتخالف أيب سمٙمر 

ي٠مسمك اهلل واعم١مُمٜمقن إٓ أسم٤م : وارأؾم٤مه صمؿ شمرك اًمٙمت٤مب، وىم٤مل: سم٤مًمٙمت٤مب ذم أول ُمروف طملم ىم٤مل

 ()شسمٙمر، صمؿ ٟمٌف أُمتف قمغم اؾمتخالف أيب سمٙمر سمت٘مديٛمف إي٤مه ذم اًمّمالة

 ىمد قمزم قمغم أن يٙمت٥م اًمٙمت٤مب اًمذي ذيمره ًمٕم٤مئِم٦م ومٚمام رأى واًمٜمٌل »: وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 أن اًمِمؽ ىمد وىمع، قمٚمؿ أن اًمٙمت٤مب ٓ يرومع اًمِمؽ، ومٚمؿ يٌؼ ُمٜمف وم٤مئدة، وقمٚمؿ أن اهلل جيٛمٕمٝمؿ

 

                                   

(. 419: )وُمًٚمؿ ح (680: )أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 3)اعم٤مئدة آي٦م رىمؿ  ( )

(. 2387: )أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ح ( )

(. 11/90)ٟم٘مٚمف اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )
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 ()شوي٠مسمك اهلل واعم١مُمٜمقن إٓ أسم٤م سمٙمر»:  قمغم ُم٤م قمزم قمٚمٞمف يمام ىم٤مل

ًمق مل يٙمـ ُم٤م : وم٢من ىمٞمؾ»:  ذم شمقضمٞمٝمفًمقدومٞم٘مقل إ (ًمـ شمْمٚمقا سمٕمده ): وأُم٤م ىمقًمف 

ًمٚمْمالل ُمٕم٤من، واعمراد سمف هٝمٜم٤م قمدم اخلٓم٠م ذم : ًمـ شمْمٚمقا سمٕمده؟ ىمٚمٜم٤م: يٙمت٥م أُمرًا ديٜمٞم٤ًم ومٚمؿ ىم٤مل

شمدسمػم اعمٚمؽ، وهق إظمراج اعمنميملم ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب، وإضم٤مزة اًمقومد سمٜمحق مم٤م يم٤من جيٞمزه، 

 ()شودمٝمٞمز ضمٞمش أؾم٤مُم٦م ُمٜمف، ٓ اًمْمالًم٦م واًمٖمقاي٦م قمـ اًمديـ

 وسملم اًمرزي٦م يمؾ اًمرزي٦م ُم٤م طم٤مل سملم رؾمقل اهلل »: وأُم٤م ىمقل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام

 وىمدح ومٞمٝم٤م، وهق طمج٦م قمغم وم٢مٟمف يّمدق قمغم ُمـ ؿمؽ ذم ظمالوم٦م اًمّمديؼ ش يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مب

: يم٤من اًمٙمت٤مب اًمذي هؿ سمف أُمْم٤مه ًمٙم٤مٟم٧م ؿمٌٝم٦م هذا اعمرشم٤مب شمزول سمذًمؽ، وي٘مقل»اعمخ٤مًمٗملم ومٚمق 

ظمالومتف صمٌت٧م سم٤مًمٜمص اًمٍميح اجلكم، ومٚمام مل يقضمد هذا يم٤من رزي٦م ذم طم٘مف ُمـ همػم شمٗمريط ُمـ اهلل 

  اًمٌالغ اعمٌلم وسملم إدًم٦م اًمٙمثػمة اًمداًم٦م قمغم أن اًمّمديؼ ورؾمقًمف سمؾ ىمد سمٚمغ رؾمقل اهلل 

أطمؼ سم٤مخلالوم٦م ُمـ همػمه وأٟمف اعم٘مدم، وًمٞم٧ًم هذه رزي٦م ذم طمؼ أهؾ اًمت٘مقى اًمذيـ هيتدون 

 ()شسم٤مًم٘مرآن، وإٟمام يم٤مٟم٧م رزي٦م ذم طمؼ ُمـ ذم ىمٚمٌف ُمرض

ويقوح هذا أن اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ُم٤م ىم٤مل ذًمؽ إٓ سمٕمد فمٝمقر أهؾ إهقاء 

 ().واًمٌدع ُمـ اخلقارج واًمرواومض

دقمقاهؿ سم٠من ؾم٥ٌم ُمٜمع قمٛمر وُمـ ُمٕمف ًمٚمرؾمقل هق أهنؿ قمٚمٛمقا سم٤مًم٘مرائـ : اًمِمٌٝم٦م اًمراسمٕم٦م

  يريد أن يقيص ًمٕمكم ُمـ سمٕمده ومٛمٜمٕمقه ُمـ ذًمؽ وهذه دقمقى سم٤مـمٚم٦م ويمذب فم٤مهر أن اًمٜمٌل 

 

                                   

(. 6/25)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

(. 251)خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م  ( )

(. 8/573)و  (6/25)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

(. 10/209)ومتح اًم٤ٌمري : اٟمٔمر ( )
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وُمـ شمقهؿ أن »خي٤مًمػ طمتك ُمذه٥م اًمراومْم٦م أٟمٗمًٝمؿ، ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل 

هذا اًمٙمت٤مب يم٤من سمخالوم٦م قمكم ومٝمق و٤مل سم٤مشمٗم٤مق قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م، أُم٤م أهؾ 

اًمًٜم٦م ومٛمتٗم٘مقن قمغم شمٗمْمٞمؾ أيب سمٙمر وشم٘مديٛمف، وأُم٤م اًمِمٞمٕم٦م اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من قمٚمٞم٤ًم يم٤من هق اعمًتحؼ 

إٟمف ىمد ٟمص قمغم إُم٤مُمتف ىمٌؾ ذًمؽ ٟمّم٤ًم ضمٚمٞم٤ًم فم٤مهرًا ُمٕمرووم٤ًم وطمٞمٜمئذ ومٚمؿ يٙمـ : ًمإلُم٤مُم٦م، ومٞم٘مقًمقن

 ىمد ٟمص قمغم ظمالوم٦م قمكم وٟمّمٌف وصٞم٤ًم  وإذا يم٤مٟم٧م اًمراومْم٦م شمزقمؿ أن اًمٜمٌل ()ش ت٤مج إمم يمت٤مب

 قمرج سمف إمم اًمًامء ُم٤مئ٦م وقمنميـ ُمرة ذم يمؾ ُمرة ُمـ سمٕمده ىمٌؾ طم٤مدصم٦م اًمٙمت٤مب سمؾ أن اًمرؾمقل 

يقص سمقٓي٦م قمكم يمام ذيمروا ذًمؽ ذم رواي٤مهتؿ ومال ُمٕمٜمك ًمت٠مظمػم اًمرؾمقل هذا اًمٌٞم٤من ٓ ؾمٞمام 

. وااُم٤مُم٦م قمٜمد اًمراومْم٦م ُمـ أريم٤من اًمديـ

. حتريؿ ظّر دتًتل احلج وافْساء- 2

 همػم ذم أطمٙم٤مم اًمديـ وطمرم ُم٤م أطمؾ اهلل ورؾمقًمف،  أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمراومْم٦مزقمؿ ت

يم٤من ومٔم٤ًم همٚمٞمٔم٤ًم ُمٝم٤مٟم٤ًم، قمٜم٤ّمدا ذم اًمديـ وشمٖمٞمػم إطمٙم٤مم واؾمتٌدادًا »: ي٘مقل اًمٙمريمل قمـ قمٛمر

 وُمـ إُمقر اًمتل ىم٤مًمقا سم٠مٟمف طمرُمٝم٤م ُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء وُمتٕم٦م ()شسم٤مًمرأي، وشمٖمٓمرؾم٤ًم قمـ ىمٌقل احلؼ

ذم ُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء، طمٞم٨م : وُمٜمٝم٤م»: احل٩م ي٘مقل ُم٘م٤مشمؾ سمـ قمٓمٞم٦م وهق يٕمدد ُم٤م أؾمامه سمٛمخ٤مًمٗم٤مت قمٛمر

ُمتٕمت٤من يم٤مٟمت٤م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل : مل ي١مُمـ هب٤م، وعم٤م ضم٤مء إمم احلٙمؿ وهمّم٥م يمرد اخلالوم٦م ىم٤مل

ومٚمام طمرُمٝم٤م قمٛمر يمثر اًمزٟم٤م واًمٗمجقر سملم اعمًٚمٛملم، وهبذا اًمٕمٛمؾ ... وأٟم٤م أطمرُمٝم٤م وأقم٤مىم٥م قمٚمٞمٝمام

ۀ  ۀ  ژ قمّٓمؾ قمٛمر طمٙمؿ اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ورّوج اًمزٟم٤م واًمٗمجقر وص٤مر ُمِمٛمقًٓ سمآي٦م 

 ژہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
إٟمٜمل أقمت٘مد أن يمؾ ضمريٛم٦م زٟم٤م، »: إمم أن ىم٤ملش ()

                                   

(. 6/25)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

. (أ/26ق )ٟمٗمح٤مت اًمالهقت ًمٚمٙمريمل  ( )

 (.44)ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م   ()
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أو ًمقاط أو اؾمتٛمٜم٤مء شم٘مع سملم اًمٜم٤مس يٕمقد ؾمٌٌٝم٤م إمم قمٛمر، ويِمؽمك ذم إصمٛمٝم٤م : ٕٟمف اًمذي ُمٜمٕمٝم٤م 

  ()شوهنك اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م

وهذا ُمـ أُمتـ اًمدٓئؾ قمغم »:  ًمٜمٙم٤مح اعمتٕم٦موي٘مقل اًمٙمريمل سمٕمد أن ذيمر حتريؿ قمٛمر 

 ويرد ىمقًمف، ويٖمػم يمٗمره : ٕن ُمـ يٜم٤مدي قمغم رؤوس اعمًٚمٛملم سم٠مٟمف  رم ُم٤م أطمٚمف اهلل ورؾمقًمف 

اًمنمع ويٕم٤مىم٥م قمغم ومٕمٚمف يم٤مومر ُمـ أؿمٜمع اًمٙمٗم٤مر ويمٗمك هبذا دًمٞماًل قمغم أٟمف ُم٤م يم٤من يٕمت٘مد اًمنمع 

  (ش)وٓ يرى ًمٚمٜمٌقة طمرُم٦م

ُمتٕمت٤من يم٤مٟمت٤م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل »: وىمد اؾمتدًمقا قمغم أٟمف طمرم ُم٤م أطمؾ اهلل ورؾمقًمف سم٘مقًمف

ش وأٟم٤م أهنك قمٜمٝم٤م وأقم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م : ُمتٕم٦م احل٩م وُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء() 

 وأٟم٤م أهنك قمٜمٝمـ، صمالث يمـ قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل »: وسم٤مًم٘مقل اًمذي ٟمًٌقه إًمٞمف

. ()شُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء، وُمتٕم٦م احل٩م، وطمل قمغم ظمػم اًمٕمٛمؾ: وأطمرُمٝمـ، وأقم٤مىم٥م قمٚمٞمٝمـ

:  طمرم اعمتٕم٦م ُمـ ٟمٗمًف سم٘مقل ضم٤مسمر قمـ اعمتٕم٦مواؾمتدًمقا أيْم٤ًم قمغم دقمقاهؿ أن قمٛمر 

. ()ش، صمؿ هن٤مٟم٤م قمٜمٝم٤م قمٛمر، ومٚمؿ ٟمٕمد هل٤مومٕمٚمٜم٤مه٤م ُمع رؾمقل اهلل »

ًمقٓ ُم٤م ؾمٌ٘مٜمل إًمٞمف اسمـ  »ويًتدًمقن يمذًمؽ سم٤مًم٘مقل اعمٜمًقب إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

. ()شاخلٓم٤مب ُم٤م زٟمك إٓ ؿم٘مل

                                   

(. 48)ُم١ممتر قمٚمامء سمٖمداد  ( )

. (ب/49ق )ٟمٗمح٤مت اًمٚمالهقت ًمٚمٙمريمل  ( )

(. 257)، واًمِم٤مذم ًمٚمٛمرشم٣م (197)اايْم٤مح ًمٚمٗمْمؾ  ( )

(. 244)، وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي (1/346)شمٗمًػم اًمّم٤مذم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين  ( )

(. 69)، واًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ًمٚمٛمقؾمقي (457)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )

( 3/141)وآؾمتٌّم٤مر ًمٚمٓمقد  (1/233)وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  (2/42)إصقل ُمـ اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل  ( )

(. 257)واًمِم٤مذم ًمٚمٛمرشم٣م 
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واهلل ُم٤م يمٜم٤م قمغم »: وسم٤مًم٘مقل اعمٜمًقب إمم اسمـ قمٛمر عم٤م ؾمئؾ قمـ طمٙمؿ ُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء وم٠مضم٤مب

أرأي٧م إن يم٤من أيب : إن أسم٤مك ىمد هنك قمٜمٝم٤م ؟ ىم٤مل: قمٝمد رؾمقل اهلل زاٟملم وٓ ُم٤ًمومحلم وعم٤م ىمٞمؾ ًمف

 ()ش، أٟمؽمك اًمًٜم٦م وٟمتٌع ىمقل أيبهنك قمٜمٝم٤م، وصٜمٕمٝم٤م رؾمقل اهلل 

 ُم٤م يم٤مٟم٧م اعمتٕم٦م إٓ رمح٦م رطمؿ اهلل هب٤م أُم٦م حمٛمد »: وسم٤مًم٘مقل اعمٜمًقب إمم اسمـ قم٤ٌمس

. ()شوًمقٓ أن قمٛمر هنك قمٜمٝم٤م ُم٤م اطمت٤مج إمم اًمزٟم٤م إٓ ؿم٘مل

 ومل ٟمزًم٧م آي٦م اعمتٕم٦م ذم يمت٤مب اهلل ومٗمٕمٚمٜم٤مه٤م ُمع رؾمقل اهلل : وسم٘مقل قمٛمران سمـ طمّملم

 ().يٜمزل ىمرآن  رُمٝم٤م، طمتك ىم٤مل رضمؾ سمرأيف ُم٤م ؿم٤مء

: ردـــال

 قمغم قمٛمر زقمٛمٝمؿ سم٠مٟمف طمرم ُم٤م أطمؾ اهلل قمز وضمؾ وذًمؽ اًمراومْم٦مُمـ إُمقر اًمتل أٟمٙمره٤م 

. قمٜمدُم٤م طمرم ُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء وُمتٕم٦م احل٩م

 مل يٖمػم ذع وؾمٜمٌلم سم٢مذن اهلل احلؼ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م واًمذي يتْمح ُمـ ظمالًمف أن قمٛمر 

. اهلل ومل  رم ُم٤م أطمؾ اهلل قمز وضمؾ

 وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمًٚمؿ هلؿ إن قمٛمر طمرم ُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء وهل مم٤م أطمٚمف رؾمقل اهلل : وم٠مُم٤م ىمقهلؿ

 ذم ومؽمة ُمـ اًمٗمؽمات صمؿ  سمذًمؽ، ومٚم٘مد اىمتْم٧م اًميورة أن شم٤ٌمح اعمتٕم٦م ًمّمح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وًم٘مد يم٤مٟم٧م هذه ااسم٤مطم٦م ذم ومؽمات سُمٕمد اًمّمح٤مسم٦م قمـ طمرُمٝم٤م رؾمقل اهلل 

 أهٚمٝمؿ إُم٤م ًمٖمزو أو ؾمٗمر ـمقيؾ ومرظمص ومٞمٝم٤م ًمٚميورة، روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سمًٜمدهيام قمـ اسمـ 

 

                                   

(. 180)واًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ًمٚمٛمقؾمقي  (458)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )

وُم٘مدُم٦م ُمرآة اًمٕم٘مقل ًمٚمٕمًٙمري  (128)واًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمِمػمازي  (460)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )

(1/289 .)

(. 41ص )اعمتٕم٦م وأصمره٤م ًمتقومٞمؼ اًمٗمٙمٞمٙمل  ( )
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أٓ ٟمختيص؟ ومٜمٝم٤مٟم٤م قمـ ذًمؽ، :  وًمٞمس ُمٕمٜم٤م ٟم٤ًمء، وم٘مٚمٜم٤ميمٜم٤م ٟمٖمزو ُمع اًمٜمٌل »:  ىم٤ملُمًٕمقد 

  ()شومرظمص ًمٜم٤م سمٕمد ذًمؽ أن ٟمتزوج اعمرأة سم٤مًمثقب

وًمٞمس ذم هذه ...   روى أطم٤مدي٨م إسم٤مطم٦م اعمتٕم٦م مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م»: ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م أهن٤م يم٤مٟم٧م ذم احلي، وإٟمام يم٤مٟم٧م ذم أؾمٗم٤مرهؿ ذم اًمٖمزو قمٜمد ضورهتؿ، وقمدم 

اًمٜم٤ًمء، ُمع أن سمالدهؿ يم٤مٟم٧م طم٤مرة، وصؼمهؿ قمٜمٝمـ ىمٚمٞمؾ، وىمد ذيمر ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر أهن٤م 

يم٤مٟم٧م رظمّم٦م ذم أول ااؾمالم عمـ اوٓمر إًمٞمٝم٤م يم٤معمٞمت٦م وٟمحقه٤م، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام 

 ُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء إمم إسمد سمٕمد ومتح ُمٙم٦م وم٘مد روى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  صمؿ طمرم رؾمقل اهلل ()شٟمحقه

:  قم٤مم اًمٗمتح، وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل  أٟمف يم٤من ُمع رؾمقل اهلل  ()قمـ ؾمؼمة سمـ ُمٕمٌد اجلٝمٜمل

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إين ىمد يمٜم٧م أذٟم٧م ًمٙمؿ ذم آؾمتٛمت٤مع ُمـ اًمٜم٤ًمء وإن اهلل ىمد طمرم ذًمؽ إمم يقم »

 ()شاًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٛمـ يم٤من قمٜمده ُمٜمٝمـ رء ومٚمٞمخؾ ؾمٌٞمٚمف وٓ شم٠مظمذوا مم٤م آشمٞمتٛمقهـ ؿمٞمئ٤مً 

 رظمص رؾمقل اهلل »: وروى ااُم٤مم ُمًٚمؿ أيْم٤ًم سمًٜمده قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع أٟمف ىم٤مل

  ()شقم٤مم أوـم٤مس ذم اعمتٕم٦م صمالصم٤ًم، صمؿ هنك قمٜمٝم٤م

هذا شمٍميح أهن٤م أسمٞمح٧م يقم ومتح ُمٙم٦م »:  ااُم٤مم اًمٜمقوي ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم طمدي٨م ؾمٚمٛم٦ملي٘مق

 ()شوهق ويقم أوـم٤مس رء واطمد

                                   

 (. 1404:) وُمًٚمؿ ح ( 4615: ) اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 9/179)ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )

: اٟمٔمر. ؾمؼمة سمـ ُمٕمٌد أسمق اًمرسمٞمع اجلٝمٜمل ًمف صح٦ٌم وأول ُمِم٤مهده اخلٜمدق ُم٤مت ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م  ()

 (.3/27)، وااص٤مسم٦م (2/579)آؾمتٞمٕم٤مب 

 0 (1406: ) صحٞمح ُمًٚمؿ ح ( )

( 1405:)صحٞمح ُمًٚمؿ ح ( )

(. 9/184)ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  ( )



 

 

550 

وقم٤مم أوـم٤مس وقم٤مم اًمٗمتح واطمد : وم٠موـم٤مس وإن يم٤مٟم٧م سمٕمد اًمٗمتح »: وي٘مقل اًمٌٞمٝم٘مل

 ()شومٙم٤مٟم٧م ذم قم٤مم اًمٗمتح سمٕمده سمٞمًػم، ومام هنل قمٜمف ٓ ومرق أن يٜم٥ًم إمم قم٤مم أطمدأل٤م أو إمم أظمر

 ذم حتريٛمف ًمٚمٛمتٕم٦م، ومٜمٙم٤مح اعمتٕم٦م طمرُمف رؾمقل اهلل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وقمٛمر ُمتٌع ًمرؾمقل اهلل 

صم٧ٌم أن ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م يم٤من ضم٤مئزًا أول ااؾمالم، صمؿ صم٧ٌم سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م »: ي٘مقل اعم٤مرزي

 ()شاعمذيمقرة هٜم٤م أٟمف ٟمًخ، واٟمٕم٘مد اامج٤مع قمغم حتريٛمف، ومل خي٤مًمػ ومٞمف إٓ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٌتدقم٦م

 وأٟم٤م ُمتٕمت٤من يم٤مٟمت٤م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل »: وأُم٤م اؾمتِمٝم٤مدهؿ سمام روي قمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل

ومٝمل رواي٦م مل شمرد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م وُم٤م صح ش ُمتٕم٦م احل٩م، وُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء: أطمرُمٝمام وأقم٤مىم٥م قمٚمٞمٝمام 

يم٤من اسمـ قم٤ٌمس ي٠مُمر سم٤معمتٕم٦م ويم٤من اسمـ اًمزسمػم يٜمٝمك »:  ُمًٚمؿ وًمٗمٔمف ااُم٤ممذم هذا هق ُم٤م رواه

 قمٜمٝم٤م، ىم٤مل ومذيمرت ذًمؽ جل٤مسمر سمـ قمٌد اهلل وم٘م٤مل قمغم يدي دار احلدي٨م متتٕمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل 

ۓ  ژ إن اهلل يم٤من  ؾ ًمرؾمقًمف ُم٤م ؿم٤مء سمام ؿم٤مء وإن اًم٘مرآن ىمد ٟمزل ُمٜم٤مزًمف : ومٚمام ىم٤مم قمٛمر ىم٤مل

 وأسمتقا ٟمٙم٤مح هذه اًمٜم٤ًمء ومٚمـ أوشمك سمرضمؾ ٟمٙمح اُمرأة إمم ، يمام أُمريمؿ اهلل()ژ ڭ  ڭ  ڭ

 ()شأضمؾ إٓ رمجتف سم٤محلج٤مرة

 مل  رم ُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف، سمؾ يم٤من ُمتٌٕم٤ًم ًمرؾمقل وُمـ هٜم٤م يتْمح ًمٜم٤م أن قمٛمر 

عم٤م وزم :  وي١ميد ذًمؽ ُم٤م رواه اسمـ ُم٤مضمف سمًٜمده قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤ملاهلل 

 أذن ًمٜم٤م ذم اعمتٕم٦م صمالصم٤ًم، صمؿ طمرُمٝم٤م واهلل ٓ إن رؾمقل اهلل : قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ظمٓم٥م اًمٜم٤مس وم٘م٤مل

أقمٚمؿ أطمدًا يتٛمتع وهق حمّمـ إٓ رمجتف سم٤محلج٤مرة إٓ أن ي٠مشمٞمٜمل سم٠مرسمٕم٦م يِمٝمدون أن رؾمقل اهلل 

                                   

(. 7/204)اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ( )

(. 9/179)ٟم٘مٚمف اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )

 (.196)ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م   ()

(. 1217: )صحٞمح ُمًٚمؿ ح ( )
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ش أطمٚمٝم٤م سمٕمد إذ طمرُمٝم٤م() 

 وم٘مد ومتح سم٤مب ااقمؽماض قمغم ىمقًمف وُمع ذًمؽ وهذا ُمـ أيمؼم إدًم٦م قمغم إٟمّم٤مف قمٛمر 

مل يت٘مدم أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمِمٝم٤مدة أو خي٤مًمػ قمٛمر ذم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ُمـ حتريٛمف ًمٚمٛمتٕم٦م ُمع أٟمف ىمد 

قم٤مروف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ذم حتريٛمف عمتٕم٦م احل٩م، ومدل ذًمؽ قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م ًمدهيؿ ٟمص ي١ميد ُم٤م 

وهذا يدل قمغم صح٦م ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ اامج٤مع قمغم »: ()، ي٘مقل أسمق اًمٗمتح اعم٘مددذه٥م إًمٞمف قمٛمر 

 ذم هذه إظم٤ٌمر، وومٞمام شم٘مدُمٝم٤م هنك قمٜمٝم٤م قمغم اعمٜمؼم وشمققمد قمٚمٞمٝم٤م، وهمٚمظ حتريٛمٝم٤م : ٕن قمٛمر 

 طمرُمٝم٤م وهنك قمٜمٝم٤م، وذًمؽ سمحية اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، ومٚمؿ أُمره٤م، وذيمر أن رؾمقل اهلل 

يٕم٤مروف أطمد ُمٜمٝمؿ، وٓ رد قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ذًمؽ، ُمع ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ احلرص قمغم إفمٝم٤مر احلؼ 

 قم٤مروف ()وسمٞم٤من اًمقاضم٥م ورد اخلٓم٠م يمام وصٗمٝمؿ اهلل ورؾمقًمف ذم ذًمؽ، أٓ شمرى أن أيب سمـ يمٕم٥م

 ذم رضمؿ احل٤مُمؾ : ٕٟمف ٓ جيقز عمثٚمٝمؿ اعمداهٜم٦م ذم ()ذم ُمتٕم٦م احل٩م، وىمد قم٤مروف ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ

ومٚمام ؾمٙمتقا قمغم ذًمؽ، ومل يٜمٙمره ُمٜمٝمؿ : إمم أن ىم٤مل... اًمديـ، وٓ اًمًٙمقت قمـ اؾمتامع اخلٓم٠م

أطمد قمٚمؿ أن ذًمؽ هق احلؼ  وأٟمف صم٤مسم٧م ذم اًمنميٕم٦م ُمـ ٟمًخ اعمتٕم٦م وحتريٛمٝم٤م يمام صم٧ٌم قمٜمده، 

                                   

. وطمًٜمف إًم٤ٌمين  (1963:) ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ح ( )

ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف ، وم٘مٞمف حمدث، ٟمٍم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟمٍم اعم٘مدد اًمٜم٤مسمٚمز اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل أسمقاًمٗمتح ( )

(، 5/351)ـمٌ٘م٤مت اًمًٌٕمل : اٟمٔمر. هـ490شمقذم ؾمٜم٦م ،  وهمػمه٤مشاًمتٝمذي٥م»و، شحتريؿ ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م»

. (19/136)وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

اظمتٚمػ ذم ، ُمـ ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م، ؾمٞمد اًم٘مراء، أسمقاعمٜمذر،  أيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري اخلزرضمل ( )

. (1/180)وااص٤مسم٦م ، (1/65)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ32ؾمٜم٦م ُمقشمف وم٘مٞمؾ 

ؿمٝمد سمدًرا وُم٤م ، ُمـ أقمٞم٤من اًمّمح٤مسم٦م، أسمققمٌداًمرمحـ، ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ سمـ قمٛمرو إٟمّم٤مري اخلزرضمل ( )

. (6/107)وااص٤مسم٦م ، (3/1402)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ18ُم٤مت سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م ، سمٕمده٤م
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 ()شومّم٤مر ذًمؽ يم٠من مجٞمٕمٝمؿ ىمرروا حتريٛمٝم٤م وصمٌتقا ٟمًخٝم٤م ومٙم٤مٟم٧م طمراُم٤ًم قمغم اًمت٠مسمٞمد

أُم٤م اؾمتدٓهلؿ سم٘مقل ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل قمٜمدُم٤م أشم٤مه آت وم٘م٤مل إن اسمـ قم٤ٌمس واسمـ اًمزسمػم 

 ()ش صمؿ هن٤مٟم٤م قمٜمٝمام قمٛمر ومٚمؿ ٟمٕمد هلامومٕمٚمٜم٤مأل٤م ُمع رؾمقل اهلل : اظمتٚمٗم٤م ذم اعمتٕمتلم، وم٘م٤مل ضم٤مسمر

ومال يًٚمؿ هلؿ : ٕن اًمٕمٚمامء محٚمقا ىمقل ضم٤مسمر قمغم أٟمف مل يٌٚمٖمف ٟمًخ ااسم٤مطم٦م ومٚمام سمٚمٖمف اُمتٜمع 

 ()شومٚمؿ ٟمٕمد هلام»يمام ىم٤مل قمـ ٟمٗمًف 

ومٝمذا ُمروي قمٜمف ذم ُمتٕم٦م ش ٓ أشمرك اًمًٜم٦م وأشمٌع ىمقل أيب»: أُم٤م اؾمتدٓهلؿ سم٘مقل اسمـ قمٛمر

احل٩م، وم٘مد روى اًمؽمُمذي سمًٜمده قمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل أٟمف ؾمٛمع رضماًل ُمـ أهؾ اًمِم٤مم وهق ي٠ًمل 

: هل طمالل، وم٘م٤مل اًمِم٤مُمل: قمٌد اهلل سمـ قمٛمر قمـ اًمتٛمتع سم٤مًمٕمٛمرة إمم احل٩م وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

أرأي٧م إن يم٤من أيب هنك قمٜمٝم٤م وصٜمٕمٝم٤م رؾمقل اهلل : إن أسم٤مك ىمد هنك قمٜمٝم٤م، وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

 أأُمر أيب ٟمتٌع أم أُمر رؾمقل اهلل سمؾ أُمر رؾمقل اهلل : ، وم٘م٤مل اًمرضمؾًم٘مد صٜمٕمٝم٤م : ، وم٘م٤مل

 ()رؾمقل اهلل 

 (). أٟمف يم٤من  رُمٝم٤مأُم٤م ُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء وم٤مًمث٤مسم٧م قمـ اسمـ قمٛمر 

وم٘مد ورد ش ًمقٓ أن قمٛمر هنك قمـ اعمتٕم٦م ُم٤م زٟمك إٓ ؿم٘مل» : أُم٤م اًم٘مقل اعمٜمًقب إمم قمكم 

 صمؿ إن احلٙمؿ يرويف ()وومٞمف احلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم اًمٙمٜمدي، ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن يم٤من يدًمس( )قمٜمد اًمٓمؼمي

                                   

(. 120-119ص )حتريؿ ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م ًمٚمٛم٘مدد  ( )

(. 1249:)أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )

(. 9/174)وومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  (9/183)ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ : اٟمٔمر ( )

(. 8204:)أظمرضمف اًمؽمُمذي ح ( )

(. 4/292)واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  (14042:)روى قمٜمف ذًمؽ قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ح ( )

(. 5/13)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي  ( )

(. 2/390)، ويمذا هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (4/144)اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن  ( )



 

 

553 

 ().قمـ قمكم ومل يدريمف ومٝمق أيْم٤ًم ُمٜم٘مٓمع، يمام أورده٤م قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف وومٞمٝم٤م راو مل يًؿ

  ُمـ اًم٘مقل سمتحريؿ اعمتٕم٦م، وُم٤م صم٧ٌم قمـويمٚمت٤م اًمروايتلم ُمٕم٤مروت٤من سمام صح قمـ قمكم 

 ()ش هنك قمـ ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م يقم ظمٞمؼم وقمـ حلقم احلٛمر إهٚمٞم٦مإن اًمٜمٌل »:  أٟمف ىم٤مل قمكم

يدل قمغم أٟمف مل شمٌٚمٖمف إسم٤مطمتٝم٤م وحتريٛمٝم٤م ُمرة ش هنك قمٜمٝم٤م يقم ظمٞمؼم »وفم٤مهر ىمقل قمكم 

 طمرُمٝم٤م يقم ظمٞمؼم، وذم ومٞمٙمقن »: أظمرى حترياًم أسمدي٤ًم وم٤مٟمتٝمك إمم ُم٤م سمٚمٖمف، ي٘مقل ااُم٤مم اًمٜمقوي

 ()شقمٛمرة اًم٘مْم٤مء، صمؿ أسم٤مطمٝم٤م يقم اًمٗمتح ًمٚميورة صمؿ طمرُمٝم٤م يقم اًمٗمتح أيْم٤ًم حترياًم ُم١مسمداً 

 ومٜمزل اًم٘مرآن، ىم٤مل رضمؾ سمرأيف متتٕمٜم٤م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل »: أُم٤م ىمقل قمٛمران سمـ احلّملم

 ويدل قمغم ذًمؽ ()ومٝمذا احلدي٨م ذم ُمتٕم٦م احل٩م سم٢ممج٤مع اًمنماح ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ()شُم٤م ؿم٤مء

أن قمٛمران سمـ احلّملم ىم٤مل  ()واسمـ ُم٤مضمف ()واًمٜم٤ًمئل ()اًمرواي٤مت إظمرى وم٘مد روى أمحد

اقمٚمؿ أن رؾمقل اهلل »- وهق اًمذي روى قمٜمف اًمرواي٦م اعمخرضم٦م ذم اًمٌخ٤مري-عمٓمرف سمـ قمٌد اهلل 

 ىمد مجع سملم طمج٦م وقمٛمرة،، صمؿ مل يٜمزل ومٞمٝم٤م يمت٤مب، ومل يٜمف قمٜمٝم٤م اًمٜمٌل  ىم٤مل رضمؾ ومٞمٝم٤م سمرأيف 

. شُم٤م ؿم٤مء

أُم٤م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام وم٢مٟمف يٕمؽمف أن ُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء إٟمام رظمص ومٞمٝم٤م ذم اًمًٗمر 

                                   

(. 14028:)اعمّمٜمػ ًمٕمٌد اًمرزاق ح ( )

(. 1407:)وُمًٚمؿ ح (4216:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 6/181)ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )

(. 1226:)وُمًٚمؿ ح (1571:)صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 3/432)راضمع ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 19854:)اعمًٜمد ح ( )

(. 2727:)ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ح ( )

(. 2978:)اسمـ ُم٤مضمف ح ( )
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 وىمد روي قمٜمف رضمققمف قمـ رأيف وم٘مد روى أسمق اًمٗمتح ()ًمٚمجٝم٤مد، وذم اًمٜم٤ًمء ىمٚم٦م، واحل٤مل ؿمديد

إين »: اعم٘مدد أن اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام مجع أصح٤مسمف ىمٌؾ أن يٛمقت سم٠مرسمٕملم يقُم٤ًم، صمؿ ىم٤مل

 ىمد رأى شم٘مقيٛمل وإين يمٜم٧م أىمقل ًمٙمؿ ذم اعمتٕم٦م ُم٤م ىمد قمٚمٛمتؿ وإن مجٞمع أصح٤مب رؾمقل اهلل 

وهذا يدل قمغم أٟمف رأي »: وقم٘م٥م قمٚمٞمف اعم٘مدد سم٘مقًمفش رأي٧م رأي٤ًم وىمد رضمٕم٧م قمـ ذًمؽ اًمرأي 

 ().شرآه، واضمتٝم٤مد اضمتٝمد ومٞمف واًمرأي خيٓمئ ويّمٞم٥م، ومٚمام شمٌلم ًمف اخلٓم٠م ومٞمف رضمع قمٜمف

 إين أطمرُم٧م :أضم٤مب ُمـ ىم٤ملأُم٤م ُمتٕم٦م احل٩م ومٚمؿ يث٧ٌم أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طمرُمٝم٤م : سمؾ أٟمف 

  ()شهدي٧م ًمًٜم٦م ٟمٌٞمؽ :  قمٛمر ًمفسم٤محل٩م واًمٕمٛمرة مجٞمٕم٤ًم وم٘م٤مل

أُم٤م هنل قمٛمر قمٜمٝم٤م وم٢مٟمف مل يٙمـ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتحريؿ واحلتؿ، سمؾ يم٤من يٜمٝمك قمٜمٝم٤م ًمتٗمرد قمـ 

 قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  وىمد سح سمذًمؽ قمٛمر ().احل٩م سمًٗمر آظمر ًمٞمٙمثر زي٤مرة اًمٌٞم٧م

ُمـ أومرد : ٓ، وًمٙمٜمل أردت زي٤مرة اًمٌٞم٧م، وم٘م٤مل قمكم: أهنٞم٧م قمـ اعمتٕم٦م؟ ىم٤مل»: ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل ًمف

. ()شسم٤محل٩م ومحًـ، وُمـ متتع وم٘مد أظمذ سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف 

 هنك قمـ ُمتٕم٦م احل٩م ذم رواي٦م صحٞمح٦م قمٜمف، ووضمدٟم٤م ذم ىمقل ومل ٟمجده »: ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

 ُم٤م دل قمغم أٟمف أطم٥م أن يٗمّمؾ سملم احل٩م واًمٕمٛمرة : ًمٞمٙمقن أشمؿ هلام، ومحٛمٚمٜم٤م هنٞمف قمـ قمٛمر 

ويِمٝمد هلذا ُم٤م رواه ش ()ُمتٕم٦م احل٩م قمـ اًمتٜمزيف، وقمغم اظمتٞم٤مر ااومراد قمغم همػمه ٓ قمغم اًمتحريؿ

واهلل إين ٕهن٤ميمؿ قمـ : ؾمٛمٕم٧م قمٛمر ي٘مقل»: اًمٜم٤ًمئل سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل

                                   

(. 5116): حصحٞمح اًمٌخ٤مري  ( )

(. 148ص )حتريؿ ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م ًمٚمٛم٘مدد  ( )

. ذم اًمّمٖمرى (2719:)رواه اًمٜم٤ًمئل ح ( )

(. 5/414)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم  ( )

(. 5/21)أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ( )

 (.7/206)اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل   ()
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 وروى ُمًٚمؿ ()شاعمتٕم٦م، وإهن٤م ًمٗمل يمت٤مب اهلل، وًم٘مد ومٕمٚمٝم٤م رؾمقل اهلل، يٕمٜمل اًمٕمٛمرة ذم احل٩م

رويدك سمٌٕمض ومتٞم٤مك : أٟمف يم٤من يٗمتل سم٤معمتٕم٦م، وم٘م٤مل ًمف رضمؾ »سمًٜمده قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 

ىمد : وم٢مٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمدث أُمػم اعم١مُمٜملم ذم اًمٜمًؽ سمٕمد، طمتك ًم٘مٞمف سمٕمد، وم٠ًمًمف، وم٘م٤مل قمٛمر

 ىمد ومٕمٚمف وأصح٤مسمف، وًمٙمـ يمره٧م أن ئمٚمقا ُمٕمرؾملم هبـ ذم إراك، صمؿ قمٚمٛم٧م أن اًمٜمٌل 

  ()شيروطمقن ذم احل٩م شم٘مٓمر رؤوؾمٝمؿ

فم٤مهر يمالم قمٛمر هذا إٟمٙم٤مر ومًخ احل٩م إمم اًمٕمٛمرة، وأن هنٞمف قمـ »: ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

اًمتٛمتع إٟمام هق ُمـ سم٤مب شمرك إومم، ٓ أٟمف ُمٜمع ُمـ ذًمؽ ُمٜمع اًمتحريؿ وااسمٓم٤مل، وي١ميد هذا 

 ىمد ومٕمٚمف وأصح٤مسمف، وًمٙمـ يمره٧م أن ئمٚمقا ُمٕمرؾملم هبـ ىمد قمٚمٛم٧م أن اًمٜمٌل : ىمقًمف سمٕمد هذا

 ()شحت٧م إراك

 مل ي٘مؾ سمتحريؿ ُمتٕم٦م احل٩م، وًمٙمٜمف ىمّمد ُمـ وراء هنٞمف قمٜمٝم٤م أُمريـ يمام دًم٧م قمغم ومٕمٛمر 

: ذًمؽ اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م

أٓ ي١مدي اًمتٛمتع إمم هجر اًمٌٞم٧م سم٘مٞم٦م اًمًٜم٦م، ومال يٓمقف سمف ُمٕمتٛمر ٓيمتٗم٤مئٝمؿ : أطمدأل٤م

. سمٕمٛمرة احل٩م

يمراه٦م أن يذه٥م اًمٜم٤مس طمج٤مضم٤ًم إصمر ُم٘م٤مرومتٝمؿ ًمٚمٜم٤ًمء، واحل٤مج ٓ يؽمومف، : وإُمر اًمث٤مين

صمؿ إن اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا ذم قمٝمد أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام عم٤م رأوا »: ىم٤مل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ذم ذًمؽ ُمـ اًمًٝمقًم٦م، ص٤مروا ي٘متٍمون قمغم اًمٕمٛمرة ذم احل٩م، ويؽميمقن ؾم٤مئر إؿمٝمر ٓ 

 يٕمتٛمرون ومٞمٝم٤م ُمـ أُمّم٤مرهؿ، ومّم٤مر اًمٌٞم٧م يٕمرى قمـ اًمٕمامر ُمـ أهؾ إُمّم٤مر ذم ؾم٤مئر احلقل، 

 

                                   

(. 2/129)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ش هذا إؾمٜم٤مد ضمٞمدش: وىم٤مل اسمـ يمثػم (2736:)ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ح ( )

(. 1221)صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )

(. 8/200)ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )
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 سمامهق أيمٛمؾ هلؿ، سم٠من يٕمتٛمروا ذم همػم أؿمٝمر احل٩م، وهذا اًمذي وم٠مُمرهؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 ().ش هق إومْمؾاظمت٤مره قمٛمر 

 يٚمتٛمس سمذًمؽ أيْم٤ًم مت٤مم اًمٕمٛمرة، وم٘مد روى ااُم٤مم ُمًٚمؿ سمًٜمده إمم وًم٘مد يم٤من قمٛمر 

: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م هذا اًمذي أطمدصم٧م ذم ؿم٠من اًمٜمًؽ؟ ىم٤مل: قمٛمر ىم٤مل ٕيب ُمقؾمك عم٤م ىم٤مل ًمف

وإن ٟم٠مظمذ سمًٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ : إن ٟم٠مظمذ سمٙمت٤مب اهلل، وم٢من اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل»

 ()شقمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وم٢من اًمٜمٌل مل  ؾ طمتك ٟمحر اهلدي

 مل  رم  وقمٛمر ُمتٕم٦م احل٩مبأصح٤مسمف أُمر وُمـ هٜم٤م يتْمح ًمٜم٤م أن قمٛمر ي٘مر سم٠من اًمرؾمقل 

ُمتٕم٦م احل٩م، وإٟمام أرؿمد اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ إمم ُم٤م رأى أٟمف أومْمؾ وهق مل يٕمتٛمد ذم ذًمؽ 

 وومٕمؾ ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ : قمغم اًمرأي اعمجرد، سمؾ يم٤من قمٛمدشمف ذم ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

.  اًمذي مل  ؾ، سمؾ سم٘مل قمغم إطمراُمف طمتك ٟمحر اهلدياًمرؾمقل 

يم٤مٟم٧م اعمتٕم٦م ذم احل٩م »: وًم٘مد يم٤من ىمقل أيب ذر ذم ُمتٕم٦م احل٩م أؿمد ُمـ ىمقل قمٛمر، وم٘مد ىم٤مل

 ()شٕصح٤مب حمٛمد ظم٤مص٦م

وم٠مسمق ذر يم٤من أقمٔمؿ هنٞم٤ًم - يمام زقمٛمقا–وم٢من ىمدح اًمِمٞمٕم٦م ذم قمٛمر ًمٙمقٟمف هنك قمـ ُمتٕم٦م احل٩م »

قمٜمٝم٤م ُمـ قمٛمر، وهؿ يتقًمقن أسم٤م ذر ويٕمٔمٛمقٟمف، وم٢من يم٤من اخلٓم٠م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م يقضم٥م اًم٘مدح، 

. ()شومٞمٜمٌٖمل أن ي٘مدطمقا ذم أيب ذر، وإٓ ومٙمٞمػ ي٘مدح ذم قمٛمر دوٟمف

 

                                   

(. 277-26/276)اًمٗمت٤موى  ( )

(. 1221: )صحٞمح ُمًٚمؿ ح ( )

(. 1224: )صحٞمح ُمًٚمؿ ح ( )

(. 4/184)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ( )
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: ابتداع ظّر فهالة افساويحدظقاهؿ - 3

وهؿ يرون أٟمف ش صالة اًمؽماويح» اسمتدقمٝم٤م  أن قمٛمر اًمراومْم٦مُمـ إُمقر اًمتل يدقمل 

 ().سمذًمؽ ظم٤مًمػ اًمنمع وهمػم ديـ اهلل قمز وضمؾ

وُمـ ـمرائػ ُم٤م رأي٧م ُمـ شمٖمٞمػم قمٛمر ظمٚمٞمٗمتٝمؿ ًمنميٕم٦م ٟمٌٞمٝمؿ ُم٤م ذيمره »: ي٘مقل اسمـ ـم٤موس

احلٛمٞمدي ذم اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم ذم ُمًٜمد أيب هريرة ذم احلدي٨م اًمث٤مُمـ واًمثامٟملم ُمـ اعمتٗمؼ 

ُمـ :  يرهم٥م ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من ُمـ همػم أن ي٠مُمرهؿ ومٞمف سمٕمزيٛم٦م ومٞم٘مقليم٤من رؾمقل اهلل : قمٚمٞمف ىم٤مل

 وإُمر قمغم ذًمؽ، صمؿ ىم٤مم رُمْم٤من إيامٟم٤ًم واطمت٤ًمسم٤ًم همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف، ومتقذم رؾمقل اهلل 

 (ىم٤مل قمٌد اعمحٛمقد)يم٤من إُمر قمغم ذًمؽ ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر وصدرًا ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر قمغم ذًمؽ، 

. ومٖمػم قمٛمر ُم٤م يم٤من ذم قمٝمد ٟمٌٞمٝمؿ وقمٝمد أيب سمٙمر وأسمدع

وُمـ ذًمؽ ُم٤م رواه احلٛمٞمدي ذم اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم ذم مجٚم٦م احلدي٨م اًمث٤مُمـ واًمثامٟملم 

ظمرضم٧م ًمٞمٚم٦م ذم رُمْم٤من :  ىم٤مل()ُمـ ُمًٜمد أيب هريرة ُمـ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مري

إمم اعمًجد، وم٢مذا اًمٜم٤مس أوزاع ُمتٗمرىمقن يّمكم اًمرضمؾ ًمٜمٗمًف ويّمكم اًمرضمؾ ومٞمّمكم سمّمالشمف 

 وهؿ ()شًمق مجٕم٧م ه١مٓء قمغم ىم٤مرئ واطمد ًمٙم٤من أُمثؾ صمؿ قمزم ومجٛمٕمٝمؿ: اًمرهط، وم٘م٤مل قمٛمر 

إن اًمٙمت٥م »:  اًمٌدقم٦م ذم اًمديـ، ي٘مقل ُم٘م٤مشمؾ سمـ قمٓمٞم٦مايٕمتؼمون أن قمٛمر أول ُمـ أدظمؾ سمٕمٛمٚمف هذ

هق أول ُمـ أدظمؾ اًمٌدقم٦م ذم ااؾمالم، وسح هق سمٜمٗمًف طملم  (قمٛمر)اعمٕمتؼمة حتدصمٜم٤م أن إُم٤مُمٙمؿ 

وذًمؽ ذم ىمّم٦م صالة اًمؽماويح عم٤م أُمر اًمٜم٤مس أن يّمٚمقا اًمٜم٤مومٚم٦م مج٤مقم٦م ش ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هذه »: ىم٤مل

                                   

، وُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم (443)، وشمٚمخٞمض اًمِم٤مذم ًمٚمٓمقد (262)اًمِم٤مذم ًمٚمٛمرشم٣م : اٟمٔمر ( )

(1/172 .)

واظمتٚمػ ىمقل اًمقاىمدي ، وذيمره اًمٕمجكم ذم صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم، ي٘م٤مل ًمف رؤي٦م، قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌٍد اًم٘م٤مري ( )

. (5/34)وااص٤مسم٦م ، (3963)واًمت٘مري٥م ، (3/485)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م : اٟمٔمر. هـ88ُم٤مت ؾمٜم٦م ، ومٞمف

(. 1/454)اًمٓمرائػ ذم ُمٕمروم٦م ُمذاه٥م اًمٓمقائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )
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 ()شُمع اًمٕمٚمؿ أن اهلل واًمرؾمقل طمرُم٤م اًمٜم٤مومٚم٦م مج٤مقم٦م ومٙم٤مٟم٧م سمدقم٦م قمٛمر خم٤مًمٗم٦م س ٦م هلل واًمرؾمقل

ويرون أٟمف ظم٤مًمػ سمذًمؽ ش ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هل»يمام اؾمتٜمٙمروا ىمقل قمٛمر قمـ صالة اًمؽماويح 

: ي٘مقل اًمٌٞم٤ميض وهق يٕمدد خم٤مًمٗم٤مت قمٛمر قمغم طمد زقمٛمفش يمؾ سمدقم٦م والًم٦م »ىمقل رؾمقل اهلل 

ـؾ »: وُمٜمٝم٤م أٟمف أسمدع اًمؽماويح مج٤مقم٦م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، وىم٤مل ٟمٕمــٛم٧م اًمٌدقم٦م وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل»

 ()شٟمٕمٛم٧م اًمْمالًم٦م»: ، ومٙم٠مٟمف ىم٤ملشبدظة ضالفة

وهؿ مجٞمٕم٤ًم ي٘مرون سم٠مهن٤م سمدقم٦م صمؿ يزقمٛمقن أن سمدقمتٝم٤م سمدقم٦م »: وي٘مقل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٙمقذم

 وذم ذًمؽ اًمٙمٗمر أم شم٘مقًمقن إن ؾمٜم٦م أشم٘مقًمقن أهن٤م أطمًـ ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل : طمًٜم٦م، وم٘مٞمؾ هلؿ

 يمٗمروا، وإن  أطمًـ ُمٜمٝم٤م وم٢من ىم٤مًمقا إن هذه اًمٌدقم٦م أطمًـ ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل اًمرؾمقل 

 ()شؾمٜم٦م اًمرؾمقل أطمًـ ُمٜمٝم٤م وم٤مٕطمًـ أومم وأوضم٥م: ىم٤مًمقا

: ردـــال

  جيده ُمـ أيمثر اًمّمح٤مسم٦م طمرص٤ًم قمغم ُمت٤مسمٕم٦م رؾمقل اهلل إن اعمتتٌع ًمًػمة قمٛمر 

وآىمتداء سمًٜمتف وُمـ اًمٖمري٥م طم٘م٤ًم أن يتٝمٛمف اعمخ٤مًمٗمقن سم٤مٓسمتداع ذم اًمديـ ُمًتدًملم سم٘مقل 

وهؿ يٕمرومقن طم٘م٤ًم أن أيمثر قم٤ٌمداهتؿ ُمٌتدقم٦م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ش يمؾ سمدقم٦م والًم٦م »رؾمقل اهلل 

 مل  دث ؿمٞمئ٤ًم ذم صالة اًمؽماويح وٓ ذم همػمه٤م، ومٚم٘مد صم٧ٌم أن يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م، إن قمٛمر 

 ذم أيمثر ُمـ طمدي٨م صحٞمح وهذه  مج٤مقم٦م وأىمر اًمّمح٤مسم٦م قمغم صالهت٤م مج٤مقم٦م صاله٤مرؾمقل اهلل 

 :سمٕمض إدًم٦م قمغم ذًمؽ

 

 

                                   

(. 33ص )ُم١ممتر قمٚمامء سمٖمداد  ( )

(. 3/26)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  ( )

(. 34ص )آؾمتٖم٤مصم٦م  ( )
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إن رؾمقل اهلل »: أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م -1

 ظمرج ذات ًمٞمٚم٦م ُمـ ضمقف اًمٚمٞمؾ ومّمغم ذم اعمًجد، وصغم رضم٤مل سمّمالشمف، وم٠مصٌح اًمٜم٤مس 

ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م ومتحدصمقا وم٤مضمتٛمع أيمثر ُمٜمٝمؿ، ومّمٚمقا ُمٕمف، وم٠مصٌح اًمٜم٤مس ومتحدصمقا، ومٙمثر أهؾ اعمًجد 

 ومّمٚمقا سمّمالشمف، ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمراسمٕم٦م قمجز اعمًجد قمـ أهٚمف طمتك اًمث٤مًمث٦م ومخرج رؾمقل اهلل 

أُم٤م سمٕمد وم٢مٟمف مل خيػ قمكم : ظمرج ًمّمالة اًمّمٌح، ومٚمام ىم٣م اًمٗمجر أىمٌؾ قمغم اًمٜم٤مس ومتِمٝمد صمؿ ىم٤مل

 ()شُمٙم٤مٟمٙمؿ، وًمٙمٜمل ظمِمٞم٧م أن شمٗمرض قمٚمٞمٙمؿ ومتٕمجزوا قمٜمٝم٤م 

 ومٚمؿ ي٘مؿ سمٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمِمٝمر طمتك صٛمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل »:  ىم٤ملطمدي٨م أيب ذر  -2

سم٘مل ؾمٌع، وم٘م٤مم سمٜم٤م طمتك ذه٥م صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ، ومٚمام يم٤مٟم٧م اًم٤ًمدؾم٦م مل ي٘مؿ سمٜم٤م ومٚمام يم٤مٟم٧م اخل٤مُم٦ًم ىم٤مم سمٜم٤م 

إن اًمرضمؾ إذا : وم٘م٤مل: طمتك ذه٥م ؿمٓمر اًمٚمٞمؾ وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ًمق ٟمٗمٚمتٜم٤م ىمٞم٤مم هذه اًمٚمٞمٚم٦م ؟ ىم٤مل

ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمراسمٕم٦م مل ي٘مؿ، ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمث٤مًمث٦م : صغم ُمع ااُم٤مم طمتك يٜمٍمف طم٥ًم ًمف ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م، ىم٤مل

 ()ش..مجع أهٚمف وٟم٤ًمءه وم٘م٤مم سمٜم٤م طمتك ظمِمٞمٜم٤م أن يٗمقشمٜم٤م اًمٗمالح

 ًمٞمٚم٦م صمالث ىمٛمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل »:  وومٞمف ىمقًمف ()طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم -3

وقمنميـ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من إمم صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ إول، صمؿ ىمٛمٜم٤م ُمٕمف ًمٞمٚم٦م مخس وقمنميـ إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ، 

  ()شصمؿ ىمٛمٜم٤م ُمٕمف ًمٞمٚم٦م ؾمٌع وقمنميـ طمتك فمٜمٜم٤م أن ٓ ٟمدرك اًمٗمالح ويم٤مٟمقا يًٛمقٟمف اًمًحقر

                                   

(. 761: )، وُمًٚمؿ ح(924: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

ؾمٜمـ أيب داود  (806:)اًمؽمُمذي ح( هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح)أظمرضمف إرسمٕم٦م، وىم٤مل اًمؽمُمذي  ( )

(. 1327:)اسمـ ُم٤مضمف ح (1364:)اًمٜم٤ًمئل ح (1375):ح

: اٟمٔمر. هـ65ىمتؾ سمحٛمص ؾمٜم٦م ، ًمف وٕسمقيف صح٦ٌم، إٟمّم٤مري اخلزرضمل، اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم سمـ ؾمٕمد ( )

. (5/341)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م . (4/1496)آؾمتٞمٕم٤مب 

 وصححف ؾمتدرك واحل٤ميمؿ ذم امل، (1606): ٟم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف حوال (18426):  ح ذم ُمًٜمدهأظمرضمف أمحد ( )

 (1/440 .) 
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 أىمر اًمّمح٤مسم٦م قمغم ذًمؽ، وم٘مد روى اًمٌٞمٝم٘مل سمًٜمده قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ أيب ُم٤مًمؽ يمام أن اًمٜمٌل 

 ذات ًمٞمٚم٦م ذم رُمْم٤من، ومرأى ٟم٤مؾم٤ًم ذم ٟم٤مطمٞم٦م اعمًجد ظمرج رؾمقل اهلل »: ىم٤مل ()اًم٘مرفمل

ي٤م رؾمقل اهلل ه١مٓء ٟم٤مس ًمٞمس ُمٕمٝمؿ ىمرآن، وأيب سمـ : ُم٤م يّمٜمع ه١مٓء؟ ىم٤مل ىم٤مئؾ: يّمٚمقن، وم٘م٤مل

ومل يٙمره ذًمؽ - أو ىمد أص٤مسمقا–ىمد أطمًٜمقا : يمٕم٥م ي٘مرأ، وهؿ ُمٕمف يّمٚمقن سمّمالشمف، وم٘م٤مل

 ()شهلؿ

وهبذه إدًم٦م يتْمح ًمٜم٤م أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب مل يٌتدع هذه اًمّمالة ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف: سمؾ أٟمف 

 وُم٤م أىمر صح٤مسمتف قمٚمٞمف، وًم٘مد يم٤مٟم٧م شم١مدى صالة اًمؽماويح ذم شم٤مسمع ذم ذًمؽ ُم٤م ومٕمٚمف رؾمقل اهلل 

  وصدًرا ُمـ قمٝمد قمٛمر  وذم قمٝمد أيب سمٙمر اًمّمديؼ مج٤مقم٤مت ُمتٗمرىم٦م سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل 

، ي٘مقل احل٤ميمؿ سمٕمد أن  أن جيٛمع اًمٜم٤مس قمغم إُم٤مم واطمد وسمٛمِمقرة ُمـ قمكم طمتك رأى قمٛمر 

وىمد يم٤من »: ذيمر أن صالة اًمؽماويح ذم ُم٤ًمضمد اعمًٚمٛملم ظمٚمػ إُم٤مم واطمد هل اًمًٜم٦م اعمًٜمقٟم٦م

  ومجٛمع قمٛمر ()ش قمغم إىم٤مُم٦م هذه اًمًٜم٦م إمم أن أىم٤مُمٝم٤م  ٨م قمٛمر قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ٌٍْد اًم٘م٤مري  ظمرضم٧م ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب »: اًمٜم٤مس قمغم إُم٤مم واطمد، ي٘مقل قمٌد اًمرمحـ سمـ قَم

ًمٞمٚم٦م ذم رُمْم٤من وم٢مذا اًمٜم٤مس أوزاع ُمتٗمرىمقن يّمكم اًمرضمؾ ًمٜمٗمًف، ويّمكم اًمرضمؾ ومٞمّمكم سمّمالشمف 

إين أرى ًمق مجٕم٧م ه١مٓء قمغم ىم٤مرئ واطمد ًمٙم٤من أُمثؾ، صمؿ قمزم ومجٛمٕمٝمؿ :اًمرهط، وم٘م٤مل قمٛمر 

ٟمٕمؿ : قمغم أيب سمـ يمٕم٥م، صمؿ ظمرضم٧م ُمٕمف ًمٞمٚم٦م أظمرى واًمٜم٤مس يّمٚمقن سمّمالة ىم٤مرئٝمؿ، ىم٤مل قمٛمر

                                   

شم٤مسمٕمل :  أسمق ُم٤مًمؽ اعمدين، خمتٚمػ ذم صحٌتف، ىم٤مل اًمٕمجكم–صمٕمٚم٦ٌم سمـ أيب ُم٤مًمؽ اًم٘مرفمل طمٚمٞمػ إٟمّم٤مر   ()

 (.1/522)، وااص٤مسم٦م (1/212)آؾمتٞمٕم٤مب : صم٘م٦م، اٟمٔمر

وىمد روي ُمقصقًٓ ُمـ »: وىم٤مل إًم٤ٌمين (2/495)هذا ُمرؾمؾ طمًـ، ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل : ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ( )

ص )ـمريؼ آظمر قمـ أيب هريرة سمًٜمد ٓ سم٠مس سمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد، أظمرضمف اسمـ ٟمٍم ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ 

(. 9ص )صالة اًمؽماويح ًمألًم٤ٌمين : اٟمٔمرش (1377): حوأسمق داود  (90

(. 1/440)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ  ( )
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اًمٌدقم٦م هذه  واًمتل يٜم٤مُمقن قمٜمٝم٤م أومْمؾ ُمـ اًمتل ي٘مقُمقن، يريد آظمر اًمٚمٞمؾ ويم٤من اًمٜم٤مس ي٘مقُمقن 

. ()شأوًمف

قمٜمدُم٤م ىم٤مل قمـ ش يمؾ سمدقم٦م والًم٦م »أُم٤م اهت٤مم اًمراومْم٦م ًمٕمٛمر سم٠مٟمف قم٤مرض ىمقل رؾمقل اهلل 

 مل ي٘مّمد اًمٌدقم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمنمقمل واًمذي هق وم٢من قمٛمر ش ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هذه»: اًمؽماويح

اًمٓمري٘م٦م اعمخؽمقم٦م ذم اًمديـ شمْم٤مهل اًمنميٕم٦م ي٘مّمد هب٤م اًمت٘مرب إمم اهلل، ومل ي٘مؿ قمغم صحتٝم٤م »

 مل  دث أُمرًا ًمٞمس ًمف دًمٞمؾ وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ،  ومٕمٛمر ()شدًمٞمؾ ذقمل صحٞمح أصاًل أو وصٗم٤مً 

اًمٌدقم٦م سمٛمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م وهق إُمر ش ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هذه »:  سم٘مقًمفوإٟمام ىمّمد قمٛمر 

 ().احلدي٨م اجلديد اًمذي مل يٙمـ ُمٕمرووم٤ًم ىمٌؾ إجي٤مده

ٟمٕمٛم٧م »: وأُم٤م ىمقل قمٛمر»: ومّمالة اًمؽماويح هل٤م أصؾ ذم اًمديـ ، ي٘مقل اسمـ قمٌد اًمؼم

ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب اظمؽماع ُم٤م مل يٙمـ واسمتداؤه ومام يم٤من ُمـ ذًمؽ ذم اًمديـ ظمالوم٤ًم ًمٚمًٜم٦م اًمتل ش اًمٌدقم٦م

ُم٣م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ ومتٚمؽ سمدقم٦م ٓ ظمػم ومٞمٝم٤م وواضم٥م ذُمٝم٤م، واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م، وإُمر سم٤مضمتٜم٤مهب٤م 

وهجران ُمٌتدقمٝم٤م إذا شمٌلم ًمف ؾمقء ُمذهٌف، وُم٤م يم٤من ُمـ سمدقم٦م ٓ خت٤مًمػ أصؾ اًمنميٕم٦م واًمًٜم٦م 

  ()شومتٚمؽ ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م يمام ىم٤مل قمٛمر : ٕن أصؾ ُم٤م ومٕمٚمف ؾمٜم٦م 

 أٟمف إٟمام ُمٜمع أن يّمكم هبؿ ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمراسمٕم٦م ظمِمٞم٦م أن ىمد سملم اًمٜمٌل »: وي٘مقل اًمٌٞمٝم٘مل

ُم٤م ُمـ ذًمؽ  يٗمرض قمٚمٞمٝمؿ، ومٚمام ىمٌْمف اهلل قمز وضمؾ إمم رمحتف شمٜم٤مه٧م ومرائْمف ومٚمؿ خيػ قمٛمر 

  خي٤مومف، ورأى أن مجٕمٝمؿ قمغم ىم٤مرئ واطمد أُمثؾ ومجٛمٕمٝمؿ، ومل يٙمـ ومٞمام صٜمعيم٤من اًمٜمٌل 

 

                                   

 (. 2010: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 1/37)آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل  ( )

. ُم٤مدة أسمدع (25ص )اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ًمٚمٗمٞمقُمل : ُم٤مدة سمدع، واٟمٔمر (1/341)ًم٤ًمن اًمٕمرب  ( )

(. 5/152)آؾمتذيم٤مر  ( )
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 سمؾ يم٤من إطمداث ظمػم ًمف :ظمالف ُم٤م ُم٣م ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م، أو إمج٤مع ومٚمؿ يٙمـ سمدقم٦م والًم٦م

 ()شأصؾ ذم اًمًٜم٦م

ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م »واقمٚمؿ أٟمف ىمد ؿم٤مع سملم اعمت٠مظمريـ آؾمتدٓل سم٘مقل قمٛمر »: وي٘مقل إًم٤ٌمين

 أن آضمتامع ذم صالة اًمؽماويح سمدقم٦م مل شمٙمـ ذم قمٝمد اًمٜمٌل : إول: قمغم أُمريـ اصمٜملمش هذه

وهذا ظمٓم٠م وم٤مطمش ٓ ٟمٓمٞمؾ اًمٙمالم قمٚمٞمف ًمٔمٝمقره وطمًٌٜم٤م دًمٞماًل قمغم إسمٓم٤مًمف إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م 

 اًمٜم٤مس ذم صمالث ًمٞم٤مل ُمـ رُمْم٤من وأن شمرك اجلامقم٦م مل يٙمـ إٓ ظمِمٞم٦م آومؽماض، ذم مجٕمف 

وٟمحقه ُمـ ش يمؾ سمدقم٦م والًم٦م »أن ذم اًمٌدقم٦م ُم٤م يٛمدح وظمّمّمقا سمف قمٛمقم ىمقًمف : اًمث٤مين

إطم٤مدي٨م إظمرى، وهذا سم٤مـمؾ أيْم٤ًم وم٤محلدي٨م قمغم قمٛمقُمف يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم اًمرؾم٤مًم٦م اخل٤مص٦م 

. سم٤مًمٌدقم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

مل ي٘مّمد سمف اًمٌدقم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمنمقمل اًمذي هق إطمداث ش ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هذه»وىمقل قمٛمر 

 مل  دث ؿمٞمئ٤ًم سمؾ أطمٞم٤م أيمثر ُمـ ؾمٜم٦م ٟمٌقي٦م رء ذم اًمديـ قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ عم٤م قمٚمٛم٧م أٟمف 

يمريٛم٦م وإٟمام ىمّمد اًمٌدقم٦م سمٛمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م وهق إُمر احلدي٨م اجلديد اًمذي مل يٙمـ 

ُمٕمرووم٤ًم ىمٌؾ إجي٤مده ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن صالة اًمؽماويح مج٤مقم٦م وراء إُم٤مم واطمد مل يٙمـ ُمٕمٝمقدًا 

ومٝمل هبذا آقمت٤ٌمر طم٤مدصم٦م، - يمام شم٘مدم–وٓ ُمٕمٛمقًٓ زُمـ ظمالوم٦م أيب سمٙمر وؿمٓمرًا ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر 

 ومٝمل ؾمٜم٦م وًمٞم٧ًم سمدقم٦م وُم٤م وصٗمٝم٤م سم٤محلًـ إٓ وًمٙمـ سم٤مًمٜمٔمر إمم أهن٤م ُمقاوم٘م٦م عم٤م ومٕمٚمف 

وهذا ُمـ ، صمؿ إن قمٚمٞم٤ًّم واحلًـ واحلًلم مل يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ ُم٤م خي٤مًمػ رأي قمٛمر ذم هذا. ()شًمذًمؽ

. أفمٝمر إدًم٦م قمغم أن احلؼ ُمع قمٛمر

 

                                   

(. 1/323)اًمًٜمـ اًمّمٖمرى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ( )

(. 1/50)صالة اًمؽماويح ًمألًم٤ٌمين  ( )
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« واهلل فق أن يل ضالع األرض ذهبًا الؾتديت بف مـ ظذاب اهلل»: ؿقل ظّر-  4

 سم٘مقًمف هذا ىمد ؿمٝمد قمغم ٟمٗمًف سم٠مٟمف وىمع ُمٜمف ُم٤م  أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمراومْم٦ميٕمت٘مد 

وُمـ يمت٤مب اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم ُمـ ُمًٜمد قمٌد اهلل سمـ »: يًتقضم٥م اًمٕمذاب، ي٘مقل احلكم

واهلل » : إمم أن ذيمر ىمقل قمٛمرش ... قم٤ٌمس أٟمف عم٤م ـمٕمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من يت٠ممل وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس

ىمٌؾ أن أراه، وهذا اقمؽماف - قمز وضمؾ–ًمق أن زم ـمالع إرض ذه٤ًٌم ٓومتدي٧م سمف ُمـ قمذاب اهلل 

ُمٜمف طم٤مل آطمتْم٤مر سم٠مٟمف وىمع ُمٜمف ُم٤م يًتقضم٥م سمف اعم١ماظمذة ذم طمؼ سمٜمل ه٤مؿمؿ وأٟمف متٜمك أن 

 ()شيٗمتدي سمٛمؾء إرض ذه٤ًٌم ُمـ قمذاب اهلل : ٕضمؾ ُم٤م ضمرى ُمٜمف ذم طم٘مٝمؿ

: ويرى اعمخ٤مًمٗمقن أن قمٛمر هبذه اًمِمٝم٤مدة قمغم ٟمٗمًف ٓ يًتحؼ اخلالوم٦م، ي٘مقل اسمـ ـم٤موس

هؾ ي٘مقل أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم اعمٕمت٘مديـ خلالوم٦م قمٛمر أن هذا اًم٘مقل وىمع ُمـ قمٛمر قمغم ؾمٌٞمؾ »

اًمٙمذب، وسيح ًمٗمٔمف يِمٝمد أٟمف ُم٤م ىم٤مل ُمـ ٟمٗمًف إٓ طم٘م٤ًم، وًمقٓ ذًمؽ ُم٤م ومرق سملم ُم٤م وىمع ُمٜمف 

ُمـ أضمٚمؽ وأصح٤مسمؽ، وٓ : ذم طمٞم٤مة ٟمٌٞمٝمؿ وسملم ُم٤م وىمع ُمٜمف سمٕمد ووم٤مشمف  وٓ ىم٤مل ٓسمـ قم٤ٌمس

خيٗمك قمغم يمؾ قم٤مىمؾ أن هذا اًمٙمالم ي٘متيض ؿمٝم٤مدة قمٛمر قمغم ٟمٗمًف سم٠مٟمف ىمد وىمع ُمٜمف سمٕمد ووم٤مة 

ٟمٌٞمٝمؿ ُمـ إُمقر ُم٤م أوضم٥م ُمثؾ هذا اًم٘مقل اعمذيمقر، وهق أقمرف سمٜمٗمًف وهيرشمف، ومام شمرك 

  ()شٕطمد ـمري٘م٤ًم ًمتزيمٞمتف وٓ قمذرًا  ت٩م سمف ذم شمّمحٞمح ظمالومتف

.   قمغم يمٗمر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبأطمد أدًمتٝمؿسمؾ إن سمٕمْمٝمؿ ضمٕمؾ هذا اًم٘مقل 

هذه رواي٤مت اعمخ٤مًمٗملم ذم » : ي٘مقل اًمِمػمازي سمٕمد ذيمره ًمرواي٤مت احلدي٨م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م

  ()شفمٚمؿ إُم٤مُمٝمؿ ويمٗمره وٟمٗم٤مىمف، وأُم٤م رواي٤مشمٜم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب ومٙمثػمة ضمدًا سم٤مًمٖم٦م طمد اًمتقاشمر

                                   

(. 354ص ) هن٩م احلؼ  ( )

(. 354)اًمٓمرائػ ذم ُمٕمروم٦م ُمذاه٥م اًمٓمقائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )

(. 573ص )إرسمٕملم ذم إُم٤مُم٦م إئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ ًمٚمِمػمازي  ( )
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ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ    ژ وهذا ُمثؾ ىمقًمف »: وي٘مقل احلكم قمـ ىمقل قمٛمر

 ()ش() ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     

: ردـــال

ًمق أن زم ـمالع إرض ذه٤ًٌم ٓومتدي٧م سمف ُمـ قمذاب اهلل »: أُم٤م ُم٤م ذيمروه ُمـ ىمقل قمٛمر 

عم٤م ـمٕمـ قمٛمر ضمٕمؾ ي٠ممل، »: ومٝمق أُمر صم٤مسم٧م، ومٕمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م ىم٤ملش قمز وضمؾ ىمٌؾ أن أراه

 ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، وًمئـ يم٤من ذاك ًم٘مد صح٧ٌم رؾمقل اهلل : وم٘م٤مل ًمف اسمـ قم٤ٌمس ويم٠مٟمف جيزقمف

وم٠مطمًٜم٧م صحٌتف، صمؿ وم٤مرىمتف وهق قمٜمؽ راض، صمؿ صح٧ٌم أسم٤مسمٙمر وم٠مطمًٜم٧م صحٌتف صمؿ وم٤مرىمتف 

وهق قمٜمؽ راض، صمؿ صح٧ٌم صحٌتٝمؿ وم٠مطمًٜم٧م صحٌتٝمؿ وًمئـ وم٤مرىمتٝمؿ ًمتٗم٤مرىمٜمٝمؿ وهؿ 

ـّ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أُم٤م ُم٤م ذيمرت ُمـ صح٦ٌم رؾمقل اهلل : قمٜمؽ راوقن، ىم٤مل  ورو٤مه وم٢مٟمام ذاك ُم

ـّ سمف قمكّم  ـّ ُمـ اهلل ضمؾ ذيمره ُم ـّ سمف قمكّم، وأُم٤م ُم٤م ذيمرت ُمـ صح٦ٌم أيب سمٙمر ورو٤مه وم٢مٟمام ذاك ُم ُم

وأُم٤م ُم٤م شمرى ُمـ ضمزقمل ومٝمق ُمـ أضمٚمؽ وأضمؾ أصح٤مسمؽ واهلل ًمق أن زم ـمالع إرض ذه٤ٌمً َ 

 ()شٓومتدي٧م سمف ُمـ قمذاب اهلل قمز وضمؾ ىمٌؾ أن أراه 

وهذا اخلؼم ًمٞمس ومٞمف ُمٓمٕمـ قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، سمؾ هق ُمٜم٘م٦ٌم ُمـ ُمٜم٤مىم٥م قمٛمر سمـ 

 ُم٤مت وهق راض قمـ قمٛمر ، وم٢من ذم احلدي٨م شمٍميح اسمـ قم٤ٌمس سم٠من رؾمقل اهلل اخلٓم٤مب 

 وهذه اًمِمٝم٤مدة ُمـ وومٞمف شمٍم ف أن اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا راولم قمـ قمٛمر ُم٘مريـ سمٕمدًمف ومٞمٝمؿ،

أن زم ًمق  » وأُم٤م ىمقل قمٛمر .أيمؼم أقمالم آل اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي شمرمج٤من اًم٘مرآن قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس

 خلِمٞمتف ُمـ اهلل ومٝمق ُمـ إدًم٦م قمغم يمامل قمٚمؿ قمٛمرش ـمالع إرض ذه٤ًٌم ٓومتدي٧م سمف ُمـ قمذاب اهلل

                                   

(. 47)ؾمقرة اًمزُمر آي٦م رىمؿ  ( )

(. 136ص )ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم  ( )

(. 3692:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )
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 وًم٘مد اُمتدح ()ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ :قمز وضمؾ، واًمذي ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ژ : اهلل قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم سم٠مهنؿ خيِمقن رهبؿ، وم٘م٤مل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   

 يمام أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم ()ژپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 ژڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ژ : ُمـ ي٠مُمـ ُمٙمره سم٘مقًمف
() 

:  ٕصح٤مسمفومٙمٚمام ىمقي إيامن اًمٕمٌد وزاد قمٚمٛمف سم٤مهلل زادت ظمِمٞمتف ُمـ اهلل، وًمذا ىم٤مل اًمٜمٌل 

واهلل ًمق شمٕمٚمٛمقن ُم٤م أقمٚمؿ ًمْمحٙمتؿ ىمٚمٞماًل، وًمٌٙمٞمتؿ يمثػمًا، وُم٤م شمٚمذذشمؿ سم٤مًمٜم٤ًمء قمغم اًمٗمرش، »

 أظمِمك إُم٦م هلل يمام أظمؼم  وهلذا يم٤من رؾمقل اهلل ()شوخلرضمتؿ إمم اًمّمٕمدات دم٠مرون إمم اهلل

 وم٢مذا يم٤من اًمٜمٌل ()شأُم٤م واهلل إين ٕظمِم٤ميمؿ هلل وأشم٘م٤ميمؿ ًمف»: سمذًمؽ قمـ ٟمٗمًف وأىمًؿ قمٚمٞمف ذم ىمقًمف

 اًمذي همٗمر اهلل ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر خيِمك اهلل وخي٤مومف وم٠مي ًمقم قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

. إن هق ظمٌم قمذاب اهلل قمز وضمؾ

ى  ائ  ائ  ەئ   ژ : إٟمف ُمثٚمام طمٙمك اهلل قمـ اًمٙمٗم٤مر: وأُم٤م ىمقل احلكم قمـ ىمقل قمٛمر

 وم٢مٟمف يدل قمغم ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ : ژ ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ

ومٝمذه أي٦م حتٙمل قمـ طم٤مل اًمٔم٤معملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، طمٞم٨م ي٘مقًمقن هذه اعم٘م٤مًم٦م طملم ٓ شم٘مٌؾ شمقسم٦م وٓ 

ىئ  ی  ی  ژ : شمٜمٗمع طمًٜم٦م، ويم٠من احلكم مل ي٘مرأ شمتٛم٦م أي٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م، وهل ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف

                                   

 (.28)ؾمقرة وم٤مـمر آي٦م رىمؿ   ()

 (.61-57)ؾمقرة اعم١مُمٜمقن آي٦م رىمؿ   ()

 (.99)ؾمقرة إقمراف آي٦م رىمؿ   ()

 (.901: )وسمٚمٗمظ آظمر ُمًٚمؿ ح (1044: )اًمٌخ٤مري ح  ()

(. 1401)وُمًٚمؿ  (5063:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )
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وُمـ ضمٕمؾ ظمقف اعم١مُمـ ُمـ »:  ومٝمل إظم٤ٌمر قمـ طم٤مهلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ژی  ی  جئ  حئ  مئ  

رسمف ذم اًمدٟمٞم٤م يمخقف اًمٙمٗم٤مر ذم أظمرة ومٝمق يمٛمـ ضمٕمؾ اًمٔمٚمامت يم٤مًمٜمقر واًمٔمؾ يم٤محلرور 

( )ش.وإطمٞم٤مء يم٤مُٕمقات

هؾ ظدين افرشقل مـ ادْاؾَغ؟ : ؿقل ظّر حلذيٍة- 5

 يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤ًم، ويزقمؿ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس أن قمكم سمـ أيب  أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمراومْم٦ميدقمل 

 () وادقمك اًمتًؽمي أن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن سمٜمٗم٤مىمف()(إٟمف ُمٜم٤مومؼ): ، ىم٤مل قمـ قمٛمرـم٤مًم٥م 

 ىمد قمده ُمع اعمٜم٤موم٘ملم دًمٞماًل قمغم وىمد ضمٕمٚمقا ؾم١مال قمٛمر حلذيٗم٦م وختقومف ُمـ أن يٙمقن اًمرؾمقل 

قمٛمر ؾم٠مل طمذيٗم٦م قمـ ٟمٗمًف هؾ هق ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم أم ٓ ؟ وًمقٓ أٟمف »: أٟمف ُمٜمٝمؿ، ي٘مقل اًمٌٞم٤ميض

 وقمٜمدُم٤م يرد قمٚمٞمٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م سم٠من ()شقمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًف صٗم٤مت شمٜم٤مؾم٥م صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم مل يِمؽ

ضم٤مز أن يٙمقن ه٤مسمف وظم٤مومف عم٤م ؿم٤مهد ُمـ »:  ىم٤مًمقا()طمذيٗم٦م ٟمٗمك أن يٙمقن قمٛمر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم

  ()شضمرأشمف قمغم ُمـ هق أقمٔمؿ ُمٜمف

إن أُمر اًمٜمٗم٤مق وقمدم شمٖمٚمٖمؾ اًمققمل اايامين ذم ٟمٗمقس اًمّمح٤مسم٦م سمٚمغ »: ()وي٘مقل اًم٘مزويٜمل

سمٚمغ سم٤مًمدرضم٦م اًمتل يِمؽ اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب هؾ هق ُمٜمٝمؿ أم ٓ؟ يمام ذيمر اسمـ يمثػم 

                                   

(. 6/16)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )

(. 147ص)اًمً٘مٞمٗم٦م ًمًٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس  ( )

(. 284ص )إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  ( )

(. 2813)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض  ( )

(. 191)وشم٤مريخ قمٛمر ٓسمـ اجلقزي  (1/277)يراضمع آؾمتٞمٕم٤مب ٓسمـ قمٌد اًمؼم  ( )

(. 3/79)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض  ( )

ُم٘مدُم٦م طمقار : اٟمٔمر. أؾمت٤مذ ذم إطمدى ضم٤مُمٕم٤مت إيران، ُمٕم٤مس، أسمقُمٝمدي حمٛمد احلًٞمٜمل اًم٘مزويٜمل(  )

 .ه٤مديء ُمع اًمديمتقر اًم٘مزويٜمل ًمٚمديمتقر أمحد سمـ ؾمٕمد سمـ محدان اًمٖم٤مُمدي
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ٓ، وٓ أؤُمـ ُمٜمٝم٤م أطمدًا : أٟمِمدك اهلل أُمٜمٝمؿ أٟم٤م؟ ىم٤مل: وذيمر ًمٜم٤م أن قمٛمر ىم٤مل حلذيٗم٦م: واًمٓمؼمي

 ()شسمٕمدك

: ردـــال

 أن قمٛمر يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤ًم زقمؿ سم٤مـمؾ يرده ُم٤م قمرف ُمـ صدق إيامن قمٛمر سمـ اًمراومْم٦مإن زقمؿ 

اخلٓم٤مب، ويٙمٗمل دًمٞماًل قمغم سمٓمالن هذا اًمزقمؿ أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من ممـ أؾمٚمؿ ىمدياًم ذم ُمٙم٦م 

ىمٌؾ أن يٕمرف اًمٜمٗم٤مق ـمري٘مف ًمٚمٛمجتٛمع ااؾمالُمل، ويمٚمٜم٤م يٕمرف ُم٤م يم٤من يٕم٤مٟمٞمف اًمرؾمقل 

 يؽمك ديـ وأصح٤مسمف ذم ُمٙم٦م ُمـ وٞمؼ واوٓمٝم٤مد وشمٕمذي٥م  ومام اًمذي جيٕمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ىمقُمف ويٜم٤مسمذهؿ اًمٕمداء، وجيٝمر سم٢مؾمالُمف وهق يٕمٚمؿ أٟمف ؾمٞمٚم٘مك ُم٤م ًم٘مل إظمقاٟمف اًمذيـ ؾمٌ٘مقه ذم 

اًمدظمقل ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ ُمـ قمذاب واوٓمٝم٤مد إٓ صدق اايامن، إن ؾمػمة قمٛمر سمـ 

 وُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف ًمتدل دًٓم٦م واوح٦م قمغم أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمـ أصدق اًمٜم٤مس إيامٟم٤ًم اخلٓم٤مب 

 واهت٤مُمف ًمٕمٛمر سم٤مًمٜمٗم٤مق ومٙمٞمػ وأسمٕمدهؿ قمـ اًمٜمٗم٤مق وأهٚمف، أُم٤م ُم٤م ٟمًٌقه ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

يٛمٙمـ أن ي٘مقل هذا قمـ قمٛمر وهق يزوضمف أم يمٚمثقم ويًٛمل وًمده سمف وهذا سم٤مقمؽماف يمت٥م 

 ()اًمراومْم٦م

: وأُم٤م ُم٤م اؾمتدًمقا سمف ُمـ ظمقف قمٛمر اًمٜمٗم٤مق وؾم١ماًمف حلذيٗم٦م ومٝمق اؾمتدٓل سم٤مـمؾ ُمـ وضمقه

إن هذا إصمر مل يث٧ٌم سمًٜمد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م وإٟمام أورده اًمٓمؼمي واسمـ يمثػم سمّمٞمٖم٦م  .1

 .وهذا يدل قمغم قمدم صحتف (ذيمر ًمٜم٤م)اًمتٛمريض 

                                   

(. 92ص)طمقار ه٤مدئ ُمع اًمديمتقر اًم٘مزويٜمل  ( )

ذيمر هذا اًمتزوي٩م ش: ىمّم٦م زواج قمٛمر ُمـ أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم مم٤م ٟم٘مٚمتف أيمثر يمت٥م اًمراومْم٦م، ي٘مقل اًمتًؽمي ( )

أُم٤م شمًٛمٞم٦م قمكم ٕطمد أسمٜم٤مئف سمٕمٛمر ومٝمق مم٤م اؿمتٝمر  (168ص)ُمّم٤مئ٥م اًمٜمقاص٥م ش ٟم٤ميخمج٤مقم٦م ُمـ صم٘م٤مت ُمِم٤م

. قمٜمد اًمراومْم٦م

(. 342)واارؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد  (34)واًمتقطمٞمد ًمٚمّمدوق  (2/213)شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب : اٟمٔمر
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أن هذا ًمق صح ًمٙم٤من طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ وم٢من هذا اًمٙمالم ٓ يٛمٙمـ أن يّمدر ُمـ  .2

أيم٤من ي٠ًمل طمذيٗم٦م أُم٤مم اًمٜم٤مس قمـ ٟمٗمًف؟ أٓ خيِمك - طم٤مؿم٤مه-ُمٜم٤مومؼ وًمق يم٤من قمٛمر ُمٜم٤موم٘م٤ًم 

أن يٗمْمحف ًمق يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤ًم، إن طم٤ًمؾمٞم٦م اايامن ذم ىمٚم٥م قمٛمر هق ُم٤م محٚمف قمغم هذا اًم١ًمال ظمِمٞم٦م 

 . وم٠مطم٥م أن يٓمٛمئـأن يٙمقن ىمد ظمٗمل قمٚمٞمف رء ذم ٟمٗمًف، قمٚمٛمف رؾمقل اهلل 

:  ظـ افهالة ظذ ابـ أيبهنل ظّر رشقل اهلل -6

 هنٞمف ًمف قمـ  آذى هب٤م رؾمقل اهلل  أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمراومْم٦مُمـ إُمقر اًمتل يزقمؿ 

. اًمّمالة قمغم اسمـ أيب زقمٞمؿ اعمٜم٤موم٘ملم

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ژ : ي٘مقل اًم٘مٛمل قمٜمد شمٗمًػمه ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم

 إمم اعمديٜم٦م، وُمرض قمٌد اهلل سمـ إهن٤م ٟمزًم٧م عم٤م رضمع رؾمقل اهلل  »ژ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ

ي٤م رؾمقل :  وأسمقه جيقد سمٜمٗمًف، وم٘م٤مل ُم١مُمٜم٤مً َ، ومج٤مء إمم رؾمقل اهلل ()، ويم٤من اسمٜمف قمٌد اهلل()أيب

 اهلل سم٠ميب أٟم٧م وأُمل، إٟمؽ إن مل شم٠مت أيب يم٤من ذًمؽ قم٤مر قمٚمٞمٜم٤م، ومدظمؾ إًمٞمف رؾمقل اهلل 

أمل يٜمٝمؽ : ي٤م رؾمقل اهلل اؾمتٖمٗمر ًمف وم٤مؾمتٖمٗمر ًمف، وم٘م٤مل قمٛمر: واعمٜم٤موم٘مقن قمٜمده، وم٘م٤مل ًمف اسمٜمف قمٌد اهلل

 وم٠مقم٤مد قمٚمٞمف، وم٘م٤مل اهلل ي٤م رؾمقل اهلل أن شمّمكم قمٚمٞمٝمؿ أو شمًتٖمٗمر هلؿ؟ وم٠مقمرض قمٜمف رؾمقل اهلل 

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ژ : ويٚمؽ، إين ظمػمت وم٤مظمؽمت : إن اهلل ي٘مقل: ًمف

سم٠ميب أٟم٧م وأُمل :  ومٚمام ُم٤مت قمٌد اهلل ضم٤مء اسمٜمف إمم رؾمقل اهلل، وم٘م٤ملژ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ

                                   

، أسمقاحل٤ٌمب، وؾمٚمقل أُمف اُمرأة ُمـ ظمزاقم٦م، اعمٕمروف سم٤مسمـ ؾمٚمقل، قمٌداهلل سمـ أيب سمـ ُم٤مًمؽ سمـ احل٤مرث ( )

(، 3/301)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م : اٟمٔمر شمرمجتف وٛمـ شمرمج٦م اسمٜمف ذم. طُم٤مت ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل ، راس اعمٜم٤موم٘ملم

. (3/940)وآؾمتٞمٕم٤مب 

، طؿمٝمد سمدًرا وأطمًدا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل ،  قمٌداهلل سمـ قمٌداهلل سمـ ُأيب إٟمّم٤مري اخلزرضمل ()

 (.3/940)وآؾمتٞمٕم٤مب ، (3/301)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م : اٟمٔمر. هـ12شمقذم ؾمٜم٦م 
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أمل :  وىم٤مم قمغم ىمؼمه، وم٘م٤مل ًمف قمٛمري٤م رؾمقل اهلل إن رأي٧م أن حتي ضمٜم٤مزشمف، ومحيه رؾمقل اهلل 

ويٚمؽ، : يٜمٝمؽ اهلل أن شمّمكم قمغم أطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤مت أسمدا وأن شم٘مقم قمغم ىمؼمه؟ وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

اًمٚمٝمؿ اطمش ىمؼمه ٟم٤مرًا، وضمقومف ٟم٤مرًا، وأصٚمف ٟم٤مرًا، ومٌدا ُمـ رؾمقل : هؾ شمدري ُم٤م ىمٚم٧م؟ إٟمام ىمٚم٧م

 (). ٟمحق هذه اًم٘مّم٦مذم شمٗمًػمه اًمٕمٞم٤مر وذيمر ()ش ُم٤م مل يٙمـ  ٥ماهلل 

، ي٘مقل وىمد زقمؿ اًمراومْم٦م أن هذه اًم٘مّم٦م شمدل قمغم إيذاء قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمرؾمقل اهلل 

وُمٜمٝم٤م طملم أراد اًمٜمٌل أن يّمكم قمغم »: ُم٘م٤مشمؾ سمـ قمٓمٞم٦م وهق يٕمدد خم٤مًمٗم٤مت قمٛمر ًمرؾمقل اهلل 

: قمٌداهلل سمـ أيب رد قمٛمر قمغم رؾمقل اهلل ردًا ٟم٤مسمٞم٤ًم وىم٤مؾمٞم٤ًم طمتك شم٠مذى ُمٜمف رؾمقل اهلل، واهلل ي٘مقل

 (). وسمٜمحق ىمقًمف ىم٤مل اًمتًؽمي()ش() ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ

: ردـــال

اًم٘مّم٦م اًمتل أوردهت٤م اًمراومْم٦م ذم يمتٌٝم٤م زادت قمٚمٞمٝم٤م زي٤مدات سم٤مـمٚم٦م همػم صحٞمح٦م، أُم٤م 

اًمث٤مسم٧م ذم هذه اًم٘مّم٦م ومٝمق ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ قمٛمر 

 ًمٞمّمكم قمٚمٞمف، ومٚمام أٟمف عم٤م ُم٤مت قمٌد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل، دقمل ًمف رؾمقل اهلل  »سمـ اخلٓم٤مب 

ي٤م رؾمقل اهلل أشمّمكم قمغم اسمـ أيب، وىمد ىم٤مل يقم يمذا ويمذا :  وصم٧ٌم إًمٞمف وم٘مٚم٧مىم٤مم رؾمقل اهلل 

أظمر قمٜمل ي٤م قمٛمر ومٚمام أيمثرت قمٚمٞمف، :  وىم٤مليمذا ويمذا : أقمدد قمٚمٞمف ىمقًمف، ومتًٌؿ رؾمقل اهلل 

: إين ظمػمت وم٤مظمؽمت، وًمق أقمٚمؿ أين إن زدت قمغم اًمًٌٕملم يٖمٗمر ًمف ًمزدت قمٚمٞمٝم٤م، ىم٤مل: ىم٤مل

:  صمؿ اٟمٍمف، ومٚمؿ يٛمٙم٨م إٓ يًػمًا طمتك ٟمزًم٧م أيت٤من ُمـ سمراءة ومّمغم قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

                                   

(. 1/302)شمٗمًػم اًم٘مٛمل  ( )

(. 2/100)شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  ( )

(. 61)ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م رىمؿ  ( )

(. 48)ُم١ممتر قمٚمامء سمٖمداد عم٘م٤مشمؾ سمـ قمٓمٞم٦م  ( )

( 285ص)إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  ( )
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ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷   ﮸  ﮹﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ژ

 ()ش ژ﯁

 شمدل قمغم صالسمتف ذم اًمديـ، وسمٖمْمف ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم واضمتٝم٤مد ُمٜمف وُمٜم٤مىمِم٦م قمٛمر ًمرؾمقل اهلل 

 ومٝمق يرى أن اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م دقم٤مء ًمف سم٤معمٖمٗمرة، واهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد هنك قمـ آؾمتٖمٗم٤مر 

ٕؾمتٖمٗمرن ًمؽ ُم٤م مل أٟمف »:  ًمٕمٛمف أيب ـم٤مًم٥م وىم٤ملًمٚمٛمنميملم، وذًمؽ قمٜمدُم٤م اؾمتٖمٗمر اًمرؾمقل 

ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ژ : ومٜمزًم٧مش قمٜمؽ

. (()) ژڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 رأى أن اعمٜم٤موم٘ملم يت٤ًموون ُمع اعمنميملم اعمٜمٝمل قمـ آؾمتٖمٗم٤مر هلؿ وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 وُمِمقرة ٓ وإٟمام ىم٤مل ذًمؽ قمٛمر طمرص٤ًم قمغم اًمٜمٌل  »وم٠مطم٥م أن ي٘مقل ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل 

 ي٘مٌؾ ُمـ قمٛمر ويٕمٛمؾ سمٛمِمقرشمف وًمٙمٜمف هذه اعمرة  ويم٤من رؾمقل اهلل ()شإًمزاُم٤مً َ وًمف قمقائد سمذًمؽ

مل ي٠مظمذ هب٤م، وًمٙمٜمف أراد أن يٓمٞم٥م ظم٤مـمر قمٛمر، ومتًٌؿ ًمف يمام صم٧ٌم ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس، ي٘مقل 

إٟمف قمؼم قمـ ـمالىم٦م وضمٝمف سمذًمؽ شم٠مٟمٞم٤ًًم ًمٕمٛمر، وشمٓمٞمٞم٤ًٌم ًم٘مٚمٌف، يم٤معمٕمتذر قمـ شمرك ىمٌقل »: اسمـ يمثػم

.  ()شيمالُمف وُمِمقرشمف

إين »:  مل يٜمٙمر قمغم قمٛمر، وإٟمام أىمره قمغم ُم٤م ذيمر ُمـ ٟمٗم٤مق اسمـ أيب، وًمٙمٜمف ىم٤ملواًمٜمٌل 

 ُمع قمٌد اهلل سمـ أيب ُم٤م ومٕمؾ ًمٙمامل ؿمٗم٘متف وإٟمام ومٕمؾ اًمٜمٌل »: ي٘مقل اخلٓم٤ميبش ظمػمت وم٤مظمؽمت

                                   

( 1366:)اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 113)اًمتقسم٦م آي٦م رىمؿ  ( )

(. 2400:)وُمًٚمؿ ح  (4670:)اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 13/109)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 2/379)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )
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قمغم ُمـ شمٕمٚمؼ سمٓمرف ُمـ اًمديـ، وًمتٓمٞمٞم٥م ىمٚم٥م وًمده قمٌد اهلل اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح، وًمت٠مًمػ ىمقُمف 

ُمـ اخلروج ًمري٤مؾمتف ومٞمٝمؿ، ومٚمق مل جي٥م ؾم١مال اسمٜمف وشمرك اًمّمالة قمٚمٞمف ىمٌؾ ورود اًمٜمٝمل اًمٍميح 

ًمٙم٤من ؾم٦ٌم قمغم اسمٜمف وقم٤مرًا قمغم ىمقُمف، وم٤مؾمتٕمٛمؾ أطمًـ إُمريـ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م إمم أن هنل 

 ()شوم٤مٟمتٝمك

صمؿ إن اًمٕمٚمامء قمدوا هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ ومْم٤مئؾ قمٛمر وُمـ إُمقر اًمتل واومؼ ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن رأي 

ے  ۓ  ژ : قمٛمر طمٞم٨م ٟمزل سمٕمد هذه اًم٘مّم٦م اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف

 ٓ يّمكم قمغم وهلذا يم٤من رؾمقل اهلل »: ي٘مقل اسمـ يمثػمژ ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷   ﮸  ﮹

. ()شأطمد ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وٓ ي٘مقم قمغم ىمؼمه

 قمغم اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمد ٟمزول هذه أي٤مت وهق ُم٤م يم٤من يراه قمٛمر طومٚمؿ يّمؾ رؾمقل اهلل 

. طوأؿم٤مر سمف قمغم رؾمقل اهلل 

: ()إشَاط ظّر حلد افزٕا ظـ ادٌرة بـ صًبة- 7

 أن قمٛمر همػم ومٞمٝم٤م ذع اهلل ُم٤م ادقمتف ُمـ أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمراومْم٦مُمـ إُمقر اًمتل يزقمؿ 

 أؾم٘مط طمد اًمزٟم٤م قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم .() 

وأؾم٘مط طمد اًمزٟم٤م قمـ اعمجرم اًمزاين »: ي٘مقل ُم٘م٤مشمؾ سمـ قمٓمٞم٦م وهق يٕمدد خم٤مًمٗم٤مت قمٛمر

                                   

(. 13/109)ٟم٘مٚمف قمٜمف احل٤مومظ ذم اًمٗمتح  ( )

(. 2/379)شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ( )

، ووزم إُمرة اًمٌٍمة صمؿ اًمٙمقوم٦م، أؾمٚمؿ ىمٌؾ احلديٌٞم٦م، صح٤ميب ُمِمٝمقر، اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم سمـ ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل ( )

. (5/261)وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ، (4/1445)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ50ُم٤مت ؾمٜم٦م 

(. 3/14)، واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض (137ص)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم  ( )
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 ()شاعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم

ألن »: ويزظؿ افىقد أن تَِغ ظّر فزياد ابـ أبٔف هق افسبب يف تًىٔؾ احلد ؾَٔقل

 طمي إٓ ًمٞمِمٝمد سمام ؿمٝمد سمف أصح٤مسمف، وىمد سح سمذًمؽ يمام سطمقا ىمٌؾ طمْمقرهؿ،  ماازياد

وًمق مل يٙمـ هذا هٙمذا عم٤م ؿمٝمد اًم٘مقم ىمٌٚمف وهؿ ٓ يٕمٚمٛمقن هؾ طم٤مًمف ذم ذًمؽ يمح٤مهلؿ، وًمٙمٜمف 

 ()شجلٚم٩م اًمِمٝم٤مدة عم٤م رأى يمراهٞم٦م ُمتقزم إُمر ًمٙمامهل٤م، وشمٍم ف سم٠مٟمف ٓ يريد أن يٕمٛمؾ سمٛمقضمٌٝم٤م

 :ردـــال

 يم٤من ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس إن اعمتتٌع ًمًػمة قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمٞمٕمٚمؿ أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

طمرص٤ًم قمغم إىم٤مُم٦م طمدود اهلل وشمٜمٗمٞمذ ذع اهلل قمز وضمؾ وأٟمف ٓ شم٠مظمذه ذم احلؼ ًمقُم٦م ٓئؿ، سمؾ 

صم٧ٌم أٟمف أىم٤مم احلد قمغم أىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمف، ومٚم٘مد أىم٤مم طمد ذب اخلٛمر قمغم اسمٜمف قمٌد اًمرمحـ ُمع أن 

 ىمد أىم٤مم احلد هًا، وًمٙمـ قمٛمر سمٕم٨م إمم قمٛمرو وزضمره ًمٙمقٟمف طم٤مسمك اسمٜمف، ()قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص

  ().ومٚمؿ ي٘مؿ قمٚمٞمف احلد أُم٤مم اًمٜم٤مس  وـمٚم٥م ُمٜمف أن يٌٕمثف إًمٞمف، ومٌٕمثف وميسمف احلد صم٤مٟمٞم٦م أُم٤مم اًمٜم٤مس

أُم٤م ىمّم٦م قمٛمر ُمع اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم وم٢من ُم٤م ومٕمٚمف قمٛمر هق اًمّمقاب اًمذي شمدل قمٚمٞمف آي٤مت 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  ژ اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف 

ڑ  ڑ  ژ :  وىمقًمف()ژ ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ : وىمقًمف( )ژ پ  پ

                                   

 (.71)ُم١ممتر قمٚمامء سمٖمداد  ( )

(. 437)شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ًمٚمٓمقد  ( )

ووزم إُمرة ُمٍم ُمرشملم وهق ، أؾمٚمؿ قم٤مم احلديٌٞم٦م، صح٤ميب ُمِمٝمقر، قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ وائؾ اًمًٝمٛمل ( )

. (4/259)وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ، (3/1184)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. ُم٤مت ؾمٜم٦م ٟمٞمػ وأرسمٕملم سمٛمٍم، اًمذي ومتحٝم٤م

. شوىمد أظمرج قمٌد اًمرزاق اًم٘مّم٦م ُمٓمقًم٦م قمـ ُمٕمٛمر سم٤مًمًٜمد اعمذيمقر وهق صحٞمحش: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ( )

(. 5/44)ااص٤مسم٦م 

(. 15)ؾمقرة اًمٜم٤ًمء  ( )
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 وقمغم هذا إمج٤مع اًمٕمٚمامء وم٢من طمد اًمزٟم٤م ٓ () ژک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  

يث٧ٌم إٓ سم٤ماىمرار أو سمِمٝم٤مدة أرسمٕم٦م ُمـ اًمِمٝمقد ومٚمق ختٚمػ واطمد ُمٜمٝمؿ أو اظمتٚمٗم٧م ؿمٝم٤مداهتؿ 

طمدوا طمد اًم٘مذف واًمذي طمّمؾ ذم ىمّم٦م اعمٖمػمة أن اًمِم٤مهد اًمراسمع مل ي٧ٌم اًمِمٝم٤مدة ومٚمؿ شمٙمتٛمؾ 

.  طمد اًم٘مذف قمغم اًمثالصم٦ماًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمٖمػمة، وم٠مىم٤مم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

واًمذي ومٕمٚمف سم٤معمٖمػمة يم٤من سمحية اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ »: ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل

وأىمروه قمغم ذًمؽ، وقمكم ُمٜمٝمؿ، واًمدًمٞمؾ قمغم إىمرار قمكم ًمف، أٟمف عم٤م ضمٚمد اًمثالصم٦م احلد أقم٤مد أسمق 

إن يمٜم٧م ضم٤مًمده :  اًم٘مذف، وىم٤مل واهلل ًم٘مد زٟمك، ومٝمّؿ قمٛمر سمجٚمده صم٤مٟمٞم٤ًم  وم٘م٤مل ًمف قمكم()سمٙمرة

وم٤مرضمؿ اعمٖمػمة، يٕمٜمل أن هذا اًم٘مقل إن يم٤من هق إول وم٘مد طمد قمٚمٞمف، وإن ضمٕمٚمتف سمٛمٜمزًم٦م ىمقل صم٤من 

وم٘مد شمؿ اًمٜمّم٤مب أرسمٕم٦م ومٞمج٥م رمجف  ومٚمؿ  ده قمٛمر، وهذا دًمٞمؾ قمغم رى قمكم سمحدهؿ أوًٓ 

 ().شدون احلد اًمث٤مين، وإٓ يم٤من أٟمٙمر طمدهؿ أوًٓ يمام أٟمٙمر اًمث٤مين

 

 

                                   

(. 13)ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م رىمؿ  ( )

(. 4)ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م رىمؿ  ( )

: اٟمٔمر. هـ51صح٤ميب أؾمٚمؿ سم٤مًمٓم٤مئػ وُم٤مت سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م ، أسمقسمٙمرة، اًمث٘مٗمل، ٟمٗمٞمع سمـ احل٤مرث سمـ يمٚمدة ( )

. (5/370)أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ، (4/1530)آؾمتٞمٕم٤مب 

(. 35-6/34)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )
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. «ؿد ظرؾْاك يا شقدة » زوجة رشقل اهلل ()ؿقل ظّر فسقدة- 8

 أن قمٛمر آذى ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ادقمقه ُمـ شمٕمرض قمٛمر اًمراومْم٦مُمـ إُمقر اًمتل يزقمؿ 

.  ويمِمػ ؾمؽمه٤م ودًٓم٦م أقملم اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤مًمًقدة زوج رؾمقل اهلل 

 يمـ إن أزواج اًمٜمٌل »:  ىم٤مًم٧م ـ ريض اهلل قمٜمٝم٤م ـ قم٤مئِم٦موىمد اؾمتدل قمغم ذًمؽ سمحدي٨م

 اطمج٥م  ومٙم٤من قمٛمر ي٘مقل ًمٚمٜمٌل () وهق صٕمٞمد أومٞمح()خيرضمـ سم٤مًمٚمٞمؾ، إذا شمؼمزن إمم اعمٜم٤مصع

 ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٚمٞم٤مزم  زُمٕم٦م زوج اًمٜمٌل ةسمـا ومخرضم٧م ؾمقدة ، يٗمٕمؾٟم٤ًمءك ومٚمؿ يٙمـ رؾمقل اهلل 

أٓ ىمد قمرومٜم٤مك ي٤م ؾمقدة طمرص٤ًم قمغم أن يٜمزل :  ويم٤مٟم٧م اُمرأة ـمقيٚم٦م، ومٜم٤مداه٤م قمٛمر ،قمِم٤مء

 ()شاحلج٤مب، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم آي٦م احلج٤مب

وهق يتْمٛمـ أن ظمٚمٞمٗمتٝمؿ قمٛمر يمِمػ ؾمؽم »: ويٕمٚمؼ اسمـ ـم٤موس قمغم احلدي٨م، ومٞم٘مقل

زوضم٦م ٟمٌٞمٝمؿ ومدل قمٚمٞمٝم٤م أقملم اًمٜم٤مفمريـ، وأظمجٚمٝم٤م، وُم٤م ظمرضم٧م ًمٞماًل إٓ ىمّمدًا ًمًؽمه٤م وصٞم٤مٟم٦م 

.  ()شًمٜمٗمًٝم٤م، وم٠مي ُمّمٚمح٦م يم٤مٟم٧م هل٤م أو ًمٜمٌٞمٝمؿ ذم شمٕمريػ احل٤مضيـ إن هذه زوضم٦م ٟمٌٞمٝمؿ

: ردـــال

هذا احلدي٨م يٕمتؼم ُمٜم٘م٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ُمٜم٤مىم٥م قمٛمر وًم٘مد قمده اًمٕمٚمامء ُمـ ُمقاوم٘م٤مت قمٛمر اًمتل 

واوم٘مف قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويمالم قمٛمر ًمًقدة ُم٤م ىم٤مًمف إٓ طمرص٤ًم قمغم ٟمزول آي٦م احلج٤مب يمام 

 وًمٞمس ُمٕمٜمك ذيمرت ذًمؽ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  وهق ُمـ ؿمدة همػمشمف قمغم أزواج رؾمقل اهلل 

                                   

،  سمٕمد ظمدجي٦م وهق سمٛمٙم٦مطشمزوضمٝم٤م اًمٜمٌل ، أم اعم١مُمٜملم، ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م سمـ ىمٞمس اًمٕم٤مُمري٦م اًم٘مرؿمٞم٦م ( )

. (7/173)وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ، (4/1867)آؾمتٞمٕم٤مب : اٟمٔمر. هـ55ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 (.1/277( )اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ٓسمـ ؾمٞمده)هل اعمقاوع اًمتل يتخغم ومٞمٝم٤م ًمٌقل أو هم٤مئط   ()

 ((1/393)اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري )أي واؾمع   ()

(. 445)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )

. (446) اعمّمدر ٟمٗمًف  ()
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  وًمٙمـ ًمٕمؾ قمٛمر اـمٚمع أو ؾمٛمع سمٕمض يمالم اعمٜم٤موم٘ملم، وم٘مد ذًمؽ أٟمف أؿمد همػمة ُمـ رؾمقل اهلل 

ي٤م رؾمقل اهلل ًمق أُمرت ٟم٤ًمءك أن  تجٌـ، وم٢مٟمف يٙمٚمٛمٝمـ اًمؼم واًمٗم٤مضمر،  »ىم٤مل قمٛمر ًمرؾمقل اهلل 

 ()شومٜمزًم٧م آي٦م احلج٤مب

وىمد طم٤مول سمٕمْمٝمؿ اًمتِمٙمٞمؽ ذم هذه اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م واًمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م ًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٠مهن٤م ُمـ 

. ( )ُمٜم٤مىم٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومح٤موًمقا إٟمٙم٤مره٤م

وهذا يدل قمغم أن سمٕمض اًمراومْم٦م ومٝمؿ أن هذا احلدي٨م يٕمتؼم ُمـ ُمٜم٤مىم٥م قمٛمر ومح٤مول 

. إٟمٙم٤مره

 وإكاؾف ظـ وتذـره فٌرة ظّر « ؿك ظّر يف اجلْة»رؤية افْبل - 9

: افَك

وذم اجلٛمع سملم »:  ي٘مقل احلكمأن قمٛمر يم٤من يزء اًمٔمـ سمرؾمقل اهلل شمزقمؿ اًمراومْم٦م 

 رأيتٜمل دظمٚم٧م اجلٜم٦م وم٢مذا أٟم٤م سم٤مًمرُمٞمّم٤مء اُمرأة أيب ـمٚمح٦م ومًٛمٕم٧م ىم٤مل اًمٜمٌل : اًمّمحٞمحلم ىم٤مل

ًمٕمٛمر : عمـ هذا، وم٘م٤مل: ُمـ هذا ؟ ىم٤مل هذا سمالل، ومرأي٧م ىمٍمًا سمٗمٜم٤مئف ضم٤مري٦م وم٘مٚم٧م: ظمٗم٘م٦م وم٘مٚم٧م

قمٚمٞمؽ : سمـ اخلٓم٤مب وم٠مردت أن أدظمٚمف وم٠مٟمٔمر إًمٞمف ومذيمرت همػمشمؽ ومقًمٞم٧م ُمدسمرًا ومٌٙمك قمٛمر وىم٤مل

ويمٞمػ جيقز أن يرووا ُمثؾ هذا اخلؼم وأي قم٘مؾ يدل قمغم أن اًمرُمٞمّم٤مء ش أهم٤مر ي٤م رؾمقل اهلل 

ي أن قمٛمر يم٤من يٕمت٘مد ضمقاز ن صمؿ ىمقًمف ذيمرت همػمشمؽ يعوسمالًٓ يدظمٚمقن اجلٜم٦م ىمٌؾ اًمٜمٌل 

                                   

وهذا احلدي٨م يٕمد ُمـ أؾم٤ٌمب ٟمزول آي٦م احلج٤مب، وىمد  (2399: )وُمًٚمؿ ح (402:)رواه اًمٌخ٤مري ح ( )

مجع احل٤مومظ اسمـ طمجر سملم هذا احلدي٨م وإطم٤مدي٨م إظمرى اًمتل ذيمر أهن٤م ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م آي٦م احلج٤مب 

(. 1/249)ومتح اًم٤ٌمري . شوـمري٘م٦م اجلٛمع سمٞمٜمٝمام أن أؾم٤ٌمب ٟمزول آي٦م احلج٤مب شمٕمددت»: سم٘مقًمف

(. 61ص)ٟمٔمرة قم٤مسمرة إمم اًمّمح٤مح اًمًت٦م  ( )
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 ()ش ذم اجلٜم٦موىمقع اًمٗم٤مطمِم٦م ُمـ اًمٜمٌل 

أي طم٤مضم٦م يم٤مٟم٧م هلؿ إمم إيراد هذا »: ويقرد اسمـ ـم٤موس احلدي٨م صمؿ يٕمٚمؼ قمٚمٞمف سم٘مقًمف

احلدي٨م وشمّمحٞمحف أشمرى قم٘مقهلؿ شمّمدق أن اًمرُمٞمّم٤مء وسمالٓ سمٚمٖم٤م ُمـ إقمامل أن يًتح٘م٤م 

دظمقل اجلٜم٦م ىمٌؾ دظمقل ٟمٌٞمٝمؿ إًمٞمٝم٤م، إن هذا ُمـ اًمٓمرائػ وآقمت٘م٤مد اًمزائػ وُمـ ـمريػ 

 ظم٤مف ُمـ همػمة قمٛمر ومقمم ُمدسمرًا ومل يدظمؾ اًم٘مٍم أُم٤م ىمرؤوا احلدي٨م اعمذيمقر ىمقهلؿ أن اًمٜمٌل 

 أُم٤م يقوح هذا احلدي٨م ؿمٝم٤مدهتؿ أٟمف يم٤من ()ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ : يمت٤مهبؿ

يزء اًمٔمـ سمٕمٛمر، وأن قمٛمر ممـ يٕمت٘مد ضمقاز وىمقع اًمزٟم٤م واًمٗمقاطمش ُمـ ٟمٌٞمٝمؿ ذم اجلٜم٦م أشمرى ذم 

اجلٜم٦م شمٙمٚمٞمٗم٤ًم أو أُمقرًا شم٘متيض وىمقع همػمة قمٛمر ُمـ ٟمٌٞمٝمؿ؟ إن هذا قمٔمٞمؿ ُم٤م ىمٌحقا سمف ذيمر 

 ().شظمٚمٞمٗمتٝمؿ قمٛمر وؿمٝمدوا قمٚمٞمف سم٤مًمْمالل وؾمقء اًمٔمـ

: ردـــال

 ًم٘مٍم قمٛمر ذم اجلٜم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م وهق ُمٜم٘م٦ٌم طمدي٨م رؤي٦م اًمٜمٌل 

 سم٠مٟمف ُمـ أهؾ اجلٜم٦م وُمـ أهمرب قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ُمٜم٤مىم٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وؿمٝم٤مدة ًمف ُمـ رؾمقل اهلل 

إُمقر أن يًتِمٝمد اعمخ٤مًمٗمقن هبذا احلدي٨م قمغم ؾمقء فمـ قمٛمر سم٤مًمرؾمقل وٟمحـ ٟم٘مقل إن 

اؾمتِمٝم٤مدهؿ هبذا احلدي٨م جيٕمٚمٝمؿ ي٘مرون سمام ورد ومٞمف وىمد ورد ومٞمف أن قمٛمر ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ومٝمؾ 

أم أهنؿ ٓ ي٘مرون سمام ذم احلدي٨م وٓ يٕمؽمومقن سم٠من قمٛمر ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ومٚمامذا . ي٘مرون سمذًمؽ

 يم٤من يزء يًتِمٝمدون هبذا احلدي٨م، صمؿ إٟمف ًمٞمس ذم هذا احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم أن اًمرؾمقل 

اًمٔمـ سمٕمٛمر أو أن قمٛمر يم٤من يٕمت٘مد ضمقاز وىمقع اًمزٟم٤م ُمـ رؾمقل اهلل يمام زقمٛمقا سمؾ يمؾ ُم٤م ذيمر ذم 

                                   

(. 341ص)هن٩م احلؼ ويمِمػ اًمّمدق  ( )

 (.6)ؾمقرة إطمزاب آي٦م   ()

(. 448ص)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )
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 قمـ  شمذيمر همػمة قمٛمر واًمٖمػمة أُمر حمٛمقد، واٟمٍماف اًمرؾمقل احلدي٨م أن رؾمقل اهلل 

 وهذا اًمذي ومٕمٚمف ذم اعمٜم٤مم وىمع ًمف ٟمحقه ذم  يم٤من ُمـ طمٞمٓمتف اًم٘مٍم ًمتذيمره همػمة قمٛمر 

 أشمتف صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل وهق ُمٕمتٙمػ ذم اعمًجد أن اًمٜمٌل »: اًمٞم٘مٔم٦م وم٘مد روى اًمٌخ٤مري سمًٜمده

إٟمام هل صٗمٞم٦م، : ًمٞماًل، ومٚمام رضمٕم٧م اٟمٓمٚمؼ ُمٕمٝم٤م ومٛمر سمف رضمالن ُمـ إٟمّم٤مر، ومدقم٤مأل٤م، وم٘م٤مل

 ومٙمره اًمٜمٌل ()شإن اًمِمٞمٓم٤من جيري ُمـ اسمـ آدم جمرى اًمدم: ؾمٌح٤من اهلل ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل:ىم٤مٓ

 ،أن ي٘مع ذم ىمٚم٥م إٟمّم٤مريلم ُمـ وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من رء وم٠مظمؼمأل٤م سم٠مهن٤م زوضمتف صٗمٞم٦م 

 . وم٤مٟمٍمف قمـ ىمٍمهويمذًمؽ وىمع ُمٕمف ذم اعمٜم٤مم، عم٤م شمذيمر همػمة قمٛمر 

 

 مْع ظّر أليب هريرة مـ تبنر افْاس بٖن مـ ؿال ال إفف إال اهلل مستًَْٔا ـ10

: مـ ؿِبف دخؾ اجلْة

 ذم طمٞم٤مشمف ورد أُمره  أن قمٛمر آذى هب٤م رؾمقل اهلل ُمـ ُمٓم٤مقمـ اًمراومْم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م دقمقاهؿ

 رؾمقل اهلل ـْا ؿًقدًا حقل»:  ؿالما رواه اإلمام مسِؿ بسْده ظـ أيب هريرة ويستدفقن ظذ ذفؽ ب

 ُمٕمٜم٤م أسمق سمٙمر وقمٛمر ذم ٟمٗمر، وم٘م٤مم رؾمقل اهلل  سملم أفمٝمرٟم٤م وم٠مسمٓم٠م قمٚمٞمٜم٤م وظمِمٞمٜم٤م أن ي٘متٓمع 

 طمتك أشمٞم٧م طم٤مئٓم٤ًم  وومزقمٜم٤م وم٘مٛمٜم٤م ومٙمٜم٧م أول ُمـ ومزع، ومخرضم٧م اسمتٖمل رؾمقل اهلل ()دوٟمٜم٤م

ًمألٟمّم٤مر ًمٌٜمل اًمٜمج٤مر ومدرت سمف هؾ أضمد ًمف سم٤مسم٤ًم، ومٚمؿ أضمده، وم٢مذا رسمٞمع يدظمؾ ذم ضمقف طم٤مئط 

 ؟ أسمق هريرة: وم٘م٤مل ومدظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل ()ُمـ سمئر ظم٤مرضم٦م، وم٤مطمتٗمزت يمام  تٗمز اًمثٕمٚم٥م

يمٜم٧م سملم أفمٝمرٟم٤م وم٘مٛم٧م وم٠مسمٓم٠مت قمٚمٞمٜم٤م، :  ىمٚم٧م؟ ُم٤م ؿم٠مٟمؽ: ىم٤مل،ٟمٕمؿ ي٤مرؾمقل اهلل: وم٘مٚم٧م

                                   

 (.2175:)وُمًٚمؿ ح (2038: )اًمٌخ٤مري ح  ()

(. 3/1268)راضمع اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري . )ظمِمقا أن يّم٤مب سمٛمٙمروه ُمـ قمدو أو ٟمحقه: أي ( )

(. 3/874)اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري . شمْم٤مم ًمٙمل يًٕمف اعمدظمؾ: أي ( )
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ومخِمٞمٜم٤م أن شم٘متٓمع دوٟمٜم٤م ومٗمزقمٜم٤م، ومٙمٜم٧م أول ُمـ ومزع، وم٠مشمٞم٧م هذا احل٤مئط وم٤مطمتٗمزت يمام  تٗمز 

اذه٥م سمٜمٕمكم ه٤مشملم، : ىم٤مل- وأقمٓم٤مين ٟمٕمٚمٞمف–ي٤م أسم٤م هريرة : اًمثٕمٚم٥م، وه١مٓء اًمٜم٤مس ورائل، وم٘م٤مل

ومٛمـ ًم٘مٞم٧م ُمـ وراء هذا احل٤مئط يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ُمًتٞم٘مٜم٤م ُمـ ىمٚمٌف، ومٌنمه سم٤مجلٜم٦م، ومٙم٤من 

 ه٤مشم٤من ٟمٕمال رؾمقل اهلل : ُم٤م ه٤مشم٤من اًمٜمٕمالن ي٤م أسم٤م هريرة؟ وم٘مٚم٧م: أول ُمـ ًم٘مٞم٧م قمٛمر، وم٘م٤مل

سمٕمثٜمل هبام، ُمـ ًم٘مٞم٧م يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ُمًتٞم٘مٜم٤م ُمـ ىمٚمٌف سمنمشمف سم٤مجلٜم٦م، وميب قمٛمر سمٞمده 

 وم٠مضمٝمِم٧م سمٙم٤مء ارضمع ي٤م أسم٤م هريرة ومرضمٕم٧م إمم رؾمقل اهلل : سملم صمديل ومخررت ٕؾمتل وم٘م٤مل

ًم٘مٞم٧م قمٛمر :  ُم٤مًمؽ ي٤م أسم٤م هريرة؟ ىمٚم٧م وم٢مذا هق قمغم أصمري وم٘م٤مل زم رؾمقل اهلل ()وريمٌٜمل قمٛمر

ارضمع، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل : وم٠مظمؼمشمف سم٤مًمذي سمٕمثتٜمل سمف، وميب سملم صمدي ضسم٦م ظمررت ٕؾمتل  ىم٤مل

ي٤م رؾمقل اهلل سم٠ميب أٟم٧م وأُمل، أسمٕمث٧م أسم٤م هريرة :  ي٤م قمٛمر ُم٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م ومٕمٚم٧م؟ ىم٤ملاهلل 

سمٜمٕمٚمٞمؽ، ُمـ ًم٘مل يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ُمًتٞم٘مٜم٤م هب٤م ىمٚمٌف سمنمه سم٤مجلٜم٦م؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ، ىم٤مل ومال شمٗمٕمؾ، 

 ()ش ومخٚمٝمؿوم٢مين أظمِمك أن يتٙمؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م ومخٚمٝمؿ يٕمٛمٚمقن، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وهذا رد ُمـ قمٛمر قمغم رؾمقل اهلل »: وىمد قمٚمؼ احلكم قمغم هذا احلدي٨م سمٕمد إيراده ًمف سم٘مقًمف

 وإه٤مٟم٦م ًمرؾمقل اهلل  طمٞم٨م ضب أسم٤م هريرة طمتك ىمٕمد قمغم أؾمتف ورضمع قمغم رؾمقل اهلل  

سم٤ميمٞم٤ًم ؿم٤ميمٞم٤ًم ُمع أٟمف ًمق يم٤من ذيٙم٤ًم ًمف ذم اًمرؾم٤مًم٦م مل  ًـ ُمٜمف وىمقع ُمثؾ هذا ذم طمؼ أشم٤ٌمع رؾمقل 

  ()شاهلل 

اٟمٔمر رمحؽ اهلل إمم ُم٤م ىمد شمْمٛمٜمف هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح قمٜمدهؿ ُمـ »: وي٘مقل اسمـ ـم٤موس

 سم٤ماٟمٙم٤مر وآؾمتٙم٤ٌمر واحلرج، وىمد شمْمٛمـ يمت٤مهبؿ يمقن ظمٚمٞمٗمتٝمؿ قمٛمر يتٚم٘مك أواُمر اًمٜمٌل 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ژ

                                   

(. 1/138)شمٌٕمٜمل وُمِمك ظمٚمٗمل ذم احل٤مل، اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري : أي ( )

(. 31: )صحٞمح ُمًٚمؿ ح ( )

(. 335)هن٩م احلؼ  ( )
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ومٞمِمٝمد هذا احلدي٨م أن قمٛمر ىمد وضمد ذم ٟمٗمًف  ژائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   

 وأٟمف ُم٤م ؾمٚمؿ إًمٞمف وٓ شم٠مدب ُمٕمف، وهذا ؿمٝم٤مدهتؿ س ٦م سم٤مًمٓمٕمـ طمرضم٤ًم مم٤م ىم٣م رؾمقل اهلل 

 ()شقمغم ظمٚمٞمٗمتٝمؿ قمٛمر واًم٘مدح ذم إيامٟمف

وىمد طم٤مول سمٕمض اعمخ٤مًمٗملم اًمٓمٕمـ ذم هذه اًمرواي٦م ًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٠مهن٤م شمْمٛمـ سمِم٤مرة قمٛمر سم٤مجلٜم٦م 

وٓ يذه٥م قمٚمٞمؽ أن اًمرواي٦م إومم ُمع أن :  ي٘مقل()ومح٤موًمقا شمٙمذيٌٝم٤م، ومٝمذا اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان

راوهي٤م أسمق هريرة اًمٙمذاب يٜم٤مدي سمٌٓمالهن٤م ؾمخ٤موم٦م أؾمٚمقهب٤م وسمٕم٨م أسمقهريرة ُمٌنمًا ًمٚمٜم٤مس وضمٕمؾ 

اًمٜمٕمٚملم قمالُم٦م ًمّمدىمف وىمد أرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم رؾمقًمف ُمٌنمًا وٟمذيرًا ًمٚمٜم٤مس وأُمره أن يٌٚمغ ُم٤م أٟمزل 

 ().شإًمٞمف ُمـ رسمف ومل جيٕمؾ أسم٤م هريرة ٟم٤مئ٤ًٌم ًمف ذم ذًمؽ

: ردـــال

 زقمؿ سم٤مـمؾ،  أن هذا احلدي٨م يدل قمغم اقمؽماض قمٛمر قمغم أُمر اًمرؾمقل اًمراومْم٦مإن زقمؿ 

 وإٟمام أؿم٤مر قمٚمٞمف سم٠من ٓ خيؼم اًمٜم٤مس وهذا ومٕمؾ  مل يٕمؽمض قمغم أُمر رؾمقل اهلل وم٢من قمٛمر 

ؾم٤مئغ : ٕٟمف جيقز ًمٚمٛمٗمْمقل أن يِمػم قمغم اًمٗم٤موؾ سمخالف ُم٤م رآه إذا فمٝمرت ُمّمٚمحتف قمٜمده : 

وم٢مذا أراد ااُم٤مم ؿمٞمئ٤ًم، ورأى سمٕمض أشم٤ٌمقمف ظمالومف، ضم٤مز ًمٚمت٤مسمع أن يٕمرض إُمر قمغم اعمتٌقع ًمٞمٜمٔمر 

 ومٞمف، وم٢من فمٝمر ًمف أن ُم٤م ىم٤مًمف اًمت٤مسمع هق اًمّمقاب رضمع إًمٞمف، وإٓ سملم ًمٚمت٤مسمع ضمقاب 

 

 اضمتٝمد ورأى أن يمتؿ هذا إُمر أصٚمح ًمٚمٜم٤مس وأطمرى هبؿ  وقمٛمر ()اًمِمٌٝم٦م اًمتل قمرو٧م ًمف

                                   

(. 438ص)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )

حمٜم٦م » وشاايامن»ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف ، اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان سمـ اخلٚمٞمؾ أسمقحمٛمد اًمٜمٞم٤ًمسمقري ُمـ وم٘مٝم٤مء ااُم٤مُمٞم٦م ( )

. (5/149)إقمالم ، هـ260 شمقذم شااؾمالم

(. 6/177)واٟمٔمر اًمٖمدير ًمألُمٞمٜمل  (2/539)اايْم٤مح  ( )

(. 1/225)ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  ( )
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أن ٓ يتٙمٚمقا، وأٟمف أقمقد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مخلػم ُمـ قم٤مضمؾ هذه اًمٌنمى، وعم٤م قمرض رأيف قمغم رؾمقل اهلل 

وأىمره قمٚمٞمف ومل يٜم٘مؾ أطمد أٟمف أٟمٙمر قمٚمٞمف سمؾ ٟم٘مؾ أن اًمٜمٌل () صقسمف ومٞمف  قمٛمؾ سمرأي قمٛمر يمام 

:  وُمٕم٤مذ رديٗمف قمغم اًمرطمؾ ىم٤ملإن ٟمٌل اهلل »: ورد ذًمؽ ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وومٞمف ىمقًمف

ُم٤م ُمـ قمٌد يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن : ىم٤مل- صمالصم٤م–ًمٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل وؾمٕمديؽ : ي٤م ُمٕم٤مذ، ىم٤مل

ي٤م رؾمقل اهلل أومال أظمؼم هب٤م اًمٜم٤مس ومٞمٞمتٌنموا؟ : حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف إٓ طمرُمف اهلل قمغم اًمٜم٤مر، ىم٤مل

  ()شإذا يتٙمٚمقا: ىم٤مل

ش أظم٤مف أن يتٙمٚمقا» عمٕم٤مذ ومٙم٤من ىمقًمف »: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم طمدي٨م أٟمس

ًمٚمٛمّمٚمح٦م ٓ -  عمٕم٤مذ أن خيؼم اًمٜم٤مس هبذه اًمٌِم٤مرةهنٞمف –يم٤من سمٕمد ىمّم٦م أيب هريرة، ومٙم٤من اًمٜمٝمل 

 ()شًمٚمتحريؿ

: أمر ظّر برجؿ زإٔة جمْقٕة- 11

 واؾمتدًمقا هب٤م قمغم ضمٝمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٕطمٙم٤مم اًمنمع اًمراومْم٦مُمـ اعمٓم٤مقمـ اًمتل أورده٤م 

ُم٤م ٟم٘مٚمقه ُمـ أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أُمر سمجٚمد جمٜمقٟم٦م زٟم٧م ويمذًمؽ أُمره سمرضمؿ اُمرأة زاٟمٞم٦م وهل 

: إن يم٤من ًمؽ قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌٞمؾ ومال ؾمٌٞمؾ ًمؽ قمغم ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م وم٠مُمًؽ وىم٤مل: طم٤مُمؾ وأن قمٚمٞم٤ًم ىم٤مل ًمف

: ًمقٓ قمكم هلٚمؽ قمٛمر، وٟم٘مٚمقا يمذًمؽ أٟمف أُمر سمرضمؿ اُمرأة وًمدت ًمًت٦م أؿمٝمر ومٜمٝم٤مه قمكم، وىم٤مل ًمف

 وىم٤مل ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ : إن ظم٤مصٛمتؽ سمٙمت٤مب اهلل ظمّمٛمتؽ، إن اهلل ي٘مقل

  ()وم٠مُمًؽ قمٛمر ومل يرمجٝم٤مژ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےژ : شمٕم٤ممم

                                   

(. 1/238)ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  ( )

(. 30: )وُمًٚمؿ ح (5967 و 6267:)صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 1/228)ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  ( )

( 253)واًمِم٤مذم ًمٚمٛمرشم٣م  (110)وآظمتّم٤مص ًمٚمٛمٗمٞمد  (3/9)ُمـ ٓ يه اًمٗم٘مٞمف ًمٚمّمدوق : اٟمٔمر ( )

= 
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ويم٤من ىمٚمٞمؾ اعمٕمروم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم، أُمر سمرضمؿ طم٤مُمؾ وم٘م٤مل »: ي٘مقل احلكم وهق يتحدث قمـ قمٛمر

: إن يم٤من ًمؽ قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌٞمؾ، ومال ؾمٌٞمؾ ًمؽ قمغم ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م وم٠مُمًؽ، وىم٤مل: ًمف قمكم قمٚمٞمف اًمًالم

إن اًم٘مٚمؿ رومع قمـ اعمجٜمقن : ًمقٓ قمكم هلٚمؽ قمٛمر، وأُمر سمرضمؿ جمٜمقٟم٦م، وم٘م٤مل ًمف قمكم قمٚمٞمف اًمًالم

 ()شطمتك يٗمٞمؼ وم٠مُمًؽ

: ردـــال

 مل يٙمـ يٕمٚمؿ  أُمر سمرضمؿ اُمرأة زٟم٧م ومٚمٕمؾ قمٛمر أُم٤م ُم٤م ٟم٘مؾ ُمـ أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 فمـ سمجٜمقهن٤م طمتك ٟمٌف إمم ذًمؽ، أو أن هذه اعمجٜمقٟم٦م يم٤مٟم٧م شمٗمٞمؼ صمؿ يٖمٞم٥م قم٘مٚمٝم٤م ومٚمٕمؾ قمٛمر 

إن اعمجٜمقن إذا زٟمك ذم طم٤مل ااوم٤مىم٦م، : أهن٤م زٟم٧م ذم طم٤مل قم٘مٚمٝم٤م وإوم٤مىمتٝم٤م، وىمد ىم٤مل مجٝمقر اًمٕمٚمامء

 وهذا اًمذي ضمٕمؾ قمٛمر ي٠مُمر سم٢مىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمٝم٤م ًمقٓ ()صمؿ ـمرأ قمٚمٞمف اجلٜمقن، وم٢من احلد ي٘م٤مم قمٚمٞمف

وسم٠من اًمزٟم٤م ٓ يٕمٚمؿ ذم أي طم٤مل ُمـ أطمقال هذه ش ..رومع اًم٘مٚمؿ» اطمت٩م قمٚمٞمف سمحدي٨م أن قمٚمٞم٤ًم 

  أن قمٛمر أيت سم٤مُمرأة ىمد ومجرت وم٠مُمر سمرمجٝم٤م  ومٛمر قمكم هدااعمٕمتقه٦م شمؿ : وم٘مد روى أسمق داود سم٢مؾمـ

ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ًم٘مد :  وم٘م٤ملوم٠مظمذه٤م ومخغم ؾمٌٞمٚمٝم٤م وم٠مظمؼم قمٛمر ىم٤مل ادقمقا زم قمٚمٞم٤ًم ومج٤مء قمكم 

رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م قمـ اًمّمٌل طمتك يٌٚمغ وقمـ اًمٜم٤مئؿ طمتك »:  ىم٤ملقمٚمٛم٧م أن رؾمقل اهلل 

وإن هذه ُمٕمتقه٦م سمٜمل ومالن ًمٕمؾ اًمذي أشم٤مه٤م وهل ذم سمالئٝم٤م، ش يًتٞم٘مظ وقمـ اعمٕمتقه طمتك يؼمأ

 () وأٟم٤م ٓ أدريٓ أدري، وم٘م٤مل قمكم: ىم٤مل قمٛمر 

وهذه اًمرواي٦م أوم٤مدت أن قمٛمر مل يٕمٚمؿ سمجٜمقهن٤م وم٠مظمؼمه قمكم سمذًمؽ، وذيمر ًمف أهن٤م ُمٕمتقه٦م 

                                   

، وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي (3/14)واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض  (471)واًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس 

(202 .)

(. 104ص)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م  ( )

(. 12/121)ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر : اٟمٔمر ( )

. ش...ًمٕمؾ اًمذي أشم٤مه٤م»: صحٞمح دون ىمقًمف: ىم٤مل إًم٤ٌمين (4402 ):حأظمرضمف أسمق داود طمدي٨م  ( )
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 سمرضمؿ جمٜمقٟم٦م ُمٓمٌؼ مل ي٠مُمر قمٛمر »: شمٗمٞمؼ ودمـ وم٠مؾم٘مط قمٜمٝم٤م احلد ًمٚمِمٌٝم٦م، ي٘مقل اخلٓم٤ميب

قمٚمٞمٝم٤م ذم اجلٜمقن، وٓ جيقز أن خيٗمك هذا قمٚمٞمف، وٓ قمغم أطمد ممـ سمحيشمف وًمٙمـ هذه اُمرأة 

 أن ٓ يً٘مط قمٜمٝم٤م احلد عم٤م يّمٞمٌٝم٤م ُمـ اجلٜمقن، إذ يم٤من يم٤مٟم٧م دمـ وشمٗمٞمؼ أظمرى، ومرأى قمٛمر 

أن اجلٜمقن ؿمٌٝم٦م يدرأ هب٤م احلد قمٛمـ يٌتغم سمف، واحلدود اًمزٟم٤م ُمٜمٝم٤م ذم طم٤مل ااوم٤مىم٦م، ورأى قمكم 

 اضمتٝم٤مده ذم شمدرأ سم٤مًمِمٌٝم٤مت، ومٚمٕمٚمٝم٤م ىمد أص٤مسم٧م وهل ذم سم٘مٞم٦م ُمـ سمالئٝم٤م، ومقاومؼ اضمتٝم٤مد قمٛمر 

 ()شذًمؽ ومدرأ قمٜمٝم٤م احلد واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب

: ويٜمٌف ؿمٞمخ ااؾمالم إمم أن اخلٓم٠م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ٓ ي٘مدح ذم قمٚمؿ قمٛمر وٓ ذم ديٜمف ومٞم٘مقل

ورضمؿ اعمجٜمقٟم٦م ٓ خيٚمق إُم٤م أن يٙمقن مل يٕمٚمؿ سمجٜمقهن٤م ومال ي٘مدح ذًمؽ ذم قمٚمٛمف سم٤مٕطمٙم٤مم، أو »

يم٤من ذاهاًل قمـ ذًمؽ ومذيمر، أو ئمـ اًمٔم٤من أن اًمٕم٘مقسم٤مت ًمدومع اًمير ذم اًمدٟمٞم٤م، واعمجٜمقن ىمد 

يٕم٤مىم٥م ًمدومع قمدواٟمف قمغم همػمه ُمـ اًمٕم٘مالء واعمج٤مٟملم، واًمزٟم٤م هق ُمـ اًمٕمدوان ومٞمٕم٤مىم٥م قمغم ذًمؽ 

ومٗمل اجلٛمٚم٦م ىمتؾ .. طمتك يتٌلم ًمف أن هذا ُمـ سم٤مب طمدود اهلل شمٕم٤ممم اًمتل ٓ شم٘م٤مم إٓ قمغم اعمٙمٚمػ

همػم اعمٙمٚمػ يم٤مًمّمٌل واعمجٜمقن واًمٌٝمٞمٛم٦م ًمدومع قمدواهنؿ ضم٤مئز سم٤مًمٜمص، وآشمٗم٤مق إٓ ذم سمٕمض 

رومع اًم٘مٚمؿ »اعمقاوع يم٘متٚمٝمؿ ذم ااهم٤مرة واًمٌٞم٤مت، وسم٤معمٜمجٜمٞمؼ وىمتٚمٝمؿ ًمدومع صٞم٤مهلؿ، وطمدي٨م 

ُمـ : إٟمام يدل قمغم رومع ااصمؿ ٓ يدل قمغم ُمٜمع احلد إٓ سمٛم٘مدُم٦م أظمرى، وهق أن ي٘م٤ملش قمـ صمالصم٦م

 ٓ ىمٚمؿ قمٚمٞمف ٓ طمد قمٚمٞمف، وهذه اعم٘مدُم٦م ومٞمٝم٤م ظمٗم٤مء، وم٢من ُمـ ٓ ىمٚمؿ قمٚمٞمف ىمد يٕم٤مىم٥م أطمٞم٤مٟم٤ًم، وٓ

 

 وأُم٤م اًمزي٤مدة اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اًمراومْم٦م وهل ىمقل ()شيٕم٤مىم٥م أطمٞم٤مٟم٤ًم واًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام  ت٤مج إمم قمٚمؿ ظمٗمل

ومٝمل مل شمرد ذم مجٞمع رواي٤مت احلدي٨م ُمع أن هذا احلدي٨م أظمرضمف ش ًمقٓ قمكم هلٚمؽ قمٛمر»: قمٛمر

                                   

(. 4/558)ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ ًمٚمخٓم٤ميب  ( )

(. 6/45)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )
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ومل أضمد هذه  ()ويمذا اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين () مجع ُمـ اعمحدصملم وىمد مجع اسمـ طمجر ـمرق احلدي٨م

همػم ُمًٜمدة وىمد ٟمص قمغم هذا ؿمٞمخ  ()اعم٘مقًم٦م، وإٟمام ذيمره٤م اسمـ قمٌد اًمؼم ذم يمت٤مسمف آؾمتٞمٕم٤مب

إن هذه »: ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم رده قمغم اسمـ ُمٓمٝمر قمٜمد ذيمره هلذا إصمر اعمٜمًقب ًمٕمٛمر وم٘م٤مل

 ()شاًمزي٤مدة ًمٞم٧ًم ُمٕمرووم٦م ذم هذا احلدي٨م

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمرأة احل٤مُمؾ، وأُمر قمٛمر سمرمجٝم٤م ومٚمٕمؾ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف مل يٙمـ يٕمٚمؿ أهن٤م 

وإن ىمدر أٟمف يم٤من ئمـ ضمقاز رضمؿ احل٤مُمؾ، ومٝمذا مم٤م ىمد ظمٗمل، وم٢من اًمنمع ىمد ضم٤مء ذم »طم٤مُمؾ 

 طم٤مس أهؾ اًمٓم٤مئػ ُمقوع سم٘متؾ اًمّمٌل واحل٤مُمؾ شمٌٕم٤ًم، يمام إذا طمقس اًمٙمٗم٤مر، وم٢من اًمٜمٌل 

وٟمّم٥م قمٚمٞمٝمؿ اعمٜمجٜمٞمؼ، وىمد ي٘متؾ اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من، وذم اًمّمحٞمح أٟمف ؾمئؾ قمـ أهؾ اًمدار ُمـ 

وىمد صم٧ٌم قمٜمف أٟمف هنك قمـ  ()شهؿ ُمٜمٝمؿ»: اعمنميملم يٌٞمتقن ومٞمّم٤مب ُمـ ٟم٤ًمئٝمؿ وذرارهيؿ وم٘م٤مل

إن اًمرضمؿ طمد واضم٥م : ىمتؾ اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من ومٙمذًمؽ ىمد يِمتٌف قمغم ُمـ فمـ ضمقاز ذًمؽ، وي٘مقل

 قمغم اًمٗمقر ومال جيقز شم٠مظمػمه، ًمٙمـ اًمًٜم٦م ومرىم٧م سملم ُم٤م يٛمٙمـ شم٠مظمػمه يم٤محلد وسملم ُم٤م  ت٤مج إًمٞمف 

 ()شيم٤مًمٌٞم٤مت واحلّم٤مر

 وأهن٤م وًمدت سمٕمد ؾمت٦م أؿمٝمر ُمـ أُم٤م اعمرأة اًمتل وًمدت ًمًت٦م أؿمٝمر وم٘مد رومع أُمره٤م ًمٕمٛمر 

 أن هذا دًمٞماًل ُمـ أدًم٦م صمٌقت اًمزٟم٤م وم٠مراد أن ي٘مٞمؿ قمٚمٞمٝم٤م زواضمٝم٤م وهق أُمر ُمًتٖمرب ومرأى قمٛمر 

                                   

(. 12/121)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

( 2/4)إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  ( )

(. 8/157)آؾمتٞمٕم٤مب   ( )

(. 6/45)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  ( )

 (.1745: )وُمًٚمؿ ح (3012: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح  ()

(. 8/302)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  ( )
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احلد، وًمٙمٜمف اؾمتِم٤مر اًمّمح٤مسم٦م، وم٠مؿم٤مر قمٚمٞمف قمكم أن ٓ يرمجٝم٤م ًمقضمقد ُم٤م يدرأ قمٜمٝم٤م احلد ذم يمت٤مب 

 إذا رضمع إمم ُمـ هق دوٟمف ذم -يمٕمٛمر -وص٤مطم٥م اًمٕمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ »اهلل شمٕم٤ممم ومقاوم٘مف قمغم ذًمؽ 

ُمع أن ُم٤م طمّمؾ سملم قمٛمر وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمام  ()شسمٕمض إُمقر مل ي٘مدح هذا ذم يمقٟمف أقمٚمؿ ُمٜمف

 وشمقاوٕمف وشم٘مٌٚمف ًمق شم٠مُمٚمٜم٤مه طمؼ اًمت٠مُمؾ ًمقضمدٟم٤مه ُمـ أيمؼم إدًم٦م قمغم قمٔمٞمؿ ىمدر قمٛمر 

ًمٚمٜمّمٞمح٦م واًمٕمٛمؾ سم٤مًمدًمٞمؾ وااٟمّمٞم٤مع ًمف، وشم٘مٌؾ آراء اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وقمدم آؾمتئث٤مر 

وإذا يم٤من !  سم٢مُم٤مُم٦م قمكم؟سم٤مًمرأي ومٝمؾ يّمح سمٕمد هذا أن ي٘م٤مل قمٜمف أٟمف ضمحد وصٞم٦م رؾمقل اهلل 

 ي٘مػ وىمٗم٦م واوح٦م ويتٙمٚمؿ ُمع قمٛمر ذم أُمر اُمرأة جمٜمقٟم٦م سمؾ وخيكم ؾمٌٞمٚمٝم٤م أيٚمٞمؼ سمف أن قمكم 

.  ًمف سم٤ماُم٤مُم٦م ُمـ سمٕمده، ومال  ت٩م سمدًمٞمؾ واطمد قمٚمٞمٝم٤ميًٙم٧م قمـ وصٞم٦م رؾمقل اهلل 

                                   

 (.8/303 )اعمّمدر ٟمٗمًف(  )
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المبحث الثالث 
 العبُ اليكلية اليت طعيوا بَا يف عجناٌ بً عفاٌ 

 

: إمتام ظثامن فِهالة يف مْك- 1

 وُمـ () ظم٤مًمػ اًمنمع وأطمدث اًمٌدع اًمتل ًمٞم٧ًم ُمـ ديـ اهلل أن قمثامن اًمراومْم٦ميزقمؿ 

 وأسم٤م سمٙمر إدًم٦م اًمتل اؾمتدًمقا هب٤م قمغم هذا اًمزقمؿ، إمت٤مم قمثامن ًمٚمّمالة سمٛمٜمك ُمع أن اًمرؾمقل 

دًم٧م أي٦م اعمحٙمٛم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م اًم٘مٍم ًمٚمٛم٤ًمومر »: وقمٛمر ىمد صٚمقا ومٞمٝم٤م ىمٍمًا ي٘مقل اعمقؾمقي

ذم طم٤مل ظمقومف، ودل ُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اًمٜمّمقص اًمّمح٤مح اعمتْم٤مومرة قمغم ُمنموقمٞمتف ًمٚمٛم٤ًمومر ُمٓمٚم٘م٤ًم 

وقمغم ذًمؽ إمج٤مع إُم٦م، سمال ظمالف يٜم٘مؾ قمـ أطمد همػم قم٤مئِم٦م وقمثامن، وىمد شمقاشمر قمٜمٝمام اامت٤مم 

ذم اًمًٗمر ويم٤من ذًمؽ أول ُم٤م شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ومٞمف قمغم قمثامن، وقمده اعم١مرظمقن ُمـ طمقادث ؾمٜم٦م شمًع 

أل٤م قمـ ٟم٤مومع يوقمنميـ ًمٚمٝمجرة، ودًم٧م قمٚمٞمف صح٤مح يمثػمة ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من ذم صحٞمح

صغم رؾمقل اهلل سمٛمٜمك ريمٕمتلم  وأسمق سمٙمر سمٕمده، وقمٛمر سمٕمد أيب : قمـ اسمـ قمٛمر واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ ىم٤مل

. ()شسمٙمر، وقمثامن صدرًا ُمـ ظمالومتف صمؿ إن قمثامن صغم سمٕمد أرسمٕم٤م

أُم٤م يتٕمج٥م »:  ًمٚمّمالة ذم ُمٜمك أي٤مم اًمتنميؼوي٘مقل اسمـ ـم٤موس سمٕمد ُم٤م ذيمر إمت٤مم قمثامن 

 يمٞمػ ي٘مدم قمغم شمٖمٞمػم ذيٕم٦م ٟمٌٞمٝمؿ وؾمػمة أيب سمٙمر ()قمثامن ظمٚمٞمٗم٦م قمٌد اًمرمحـ: اًمٕم٘مالء ُمـ هذا

وقمٛمر، ودم٤مهره سمذًمؽ سملم اعمًٚمٛملم، إن هذا ُمـ قمجٞم٥م ُم٤م قمرومٜم٤مه وؾمٛمٕمٜم٤مه ًمٞم٧م ؿمٕمري ُم٤م 

قمذر أشم٤ٌمقمف ذم شمزيمٞمتف وإُم٤مُمتف ُمع ُم٤م ىمد ؿمٝمدوا قمٚمٞمف أٟمف ُمٌتدع، ويمٞمػ يثؼ قم٤مىمؾ سمرواي٤مت ىمقم 

                                   

(. 259)وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  (3/43)واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض  (140)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم  ( )

(. 607ص)اًمٜمص وآضمتٝم٤مد ًمنمف اًمديـ اعمقؾمقي  ( )

. ي٘مّمد قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، وذًمؽ أن اًمراومْم٦م شمٕمت٘مد أٟمف هق اًمذي صػم اخلالوم٦م إمم قمثامن ( )
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ش ().يم٤مٟمقا هبذه اًمّمٗم٤مت، ويًتٝمزؤون سم٤ماؾمالم إمم هذه اًمٖم٤مي٤مت

: ردـــال

 أن قمثامن ظم٤مًمػ اًمنمع دقمقى سم٤مـمٚم٦م وؾمٞمتٌلم سم٢مذن اهلل أن يمؾ ؿمٌٝمٝمؿ اًمراومْم٦مإن دقمقى 

، أُم٤م ىمقهلؿ سم٠من قمثامن ظم٤مًمػ اًمتل اؾمتدًمقا هب٤م سم٤مـمٚم٦م، وٓ ىمدح ومٞمٝم٤م قمغم قمثامن سمـ قمٗم٤من 

اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م اًمداًم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م اًم٘مٍم ذم اًمًٗمر وم٠مشمؿ ذم اًمًٗمر وظم٤مًمػ اًمًٜم٦م ومٝمق 

ىمقل سم٤مـمؾ: وم٢من اًمث٤مسم٧م قمـ قمثامن أٟمف يم٤من ي٘مٍم اًمّمالة ذم اًمًٗمر، وذم أي٤مم احل٩م  يمام يم٤من 

:  وم٘مد روى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف سمًٜمده قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمامي٘مٍمه٤م اًمرؾمقل 

 ذم اًمًٗمر ومٚمؿ يزد قمغم ريمٕمتلم طمتك ىمٌْمف اهلل، وصح٧ٌم أسم٤م إين صح٧ٌم رؾمقل اهلل »: ىم٤مل

سمٙمر ومٚمؿ يزد قمغم ريمٕمتلم طمتك ىمٌْمف اهلل ومّمح٧ٌم قمٛمر ومٚمؿ يزد قمغم ريمٕمتلم طمتك ىمٌْمف اهلل، صمؿ 

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ صح٧ٌم قمثامن ومٚمؿ يزد قمغم ريمٕمتلم طمتك ىمٌْمف اهلل، وىمد ىم٤مل اهلل 

 ژۈئ   ېئ  
 ومٝمذا احلدي٨م يدل قمغم أن قمثامن يم٤من ي٘مٍم اًمّمالة ذم اًمًٗمر، وأُم٤م ىمٍم ()ش()

 ُمـ أن ()قمثامن ًمٚمّمالة ذم احل٩م ومدًمٞمٚمف ُم٤م رواه ااُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد سمًٜمد طمًٜمف اسمـ طمجر

قمثامن يم٤من يتؿ اًمّمالة إذا ىمدم ُمٙم٦م يّمكم هب٤م اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واًمٕمِم٤مء أرسمٕم٤ًم أرسمٕم٤ًم، صمؿ إذا ظمرج 

  ()شإمم ُمٜمك وقمروم٦م ىمٍم اًمّمالة وم٢مذا ومرغ ُمـ احل٩م وأىم٤مم سمٛمٜمك أشمؿ اًمّمالة

 أُم٤م قمـ إمت٤مم قمثامن ًمٚمّمالة ذم ُمٙم٦م وذم ُمٜمك سمٕمد ومراهمف ُمـ احل٩م ومٝمق أُمر صم٤مسم٧م وىمد ومٕمٚمف 

 

                                   

(. 490)اًمٓمرائػ   ()

(. 21)ؾمقرة إطمزاب آي٦م رىمؿ  ( )

(. 1101:)، واًمٌخ٤مري ح(689:)صحٞمح ُمًٚمؿ ح ( )

(. 2/571)ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  ( )

(. 16903:)اعمًٜمد ح ( )
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قمثامن ذم اًمِمٓمر اًمث٤مين ُمـ ظمالومتف وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سمًٜمدهيام قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 

صٚمٞم٧م ُمع اًمٜمٌل »:  ىم٤مل سمٛمٜمك ريمٕمتلم وأيب سمٙمر وقمٛمر وُمع قمثامن صدرًا ُمـ إُم٤مرشمف صمؿ 

. ()شأمتٝم٤م

سم٠مٟمف يم٤من ىمد شم٠مهؾ سمٛمٜمك، واعم٤ًمومر إذا » ؾم٥ٌم إمت٤مُمف ًمٚمّمالة وىمد سملم قمثامن سمـ قمٗم٤من 

أىم٤مم ذم ُمقوع وشمزوج ومٞمف أو يم٤من ًمف زوضم٦م أشمؿ، وىمد ٟمص أمحد واسمـ قم٤ٌمس ىمٌٚمف أن اعم٤ًمومر إذا 

 ()ششمزوج ًمزُمف اامت٤مم، وهذا ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ وأصح٤مهبام

يمام اقمتذر ريض اهلل قمٜمف سمٜمحق هذا اًمٕمذر عم٤م اقمؽمض قمٚمٞمف ذم إمت٤مُمف ًمٚمّمالة  عم٤م ضم٤مءه قمٌد 

: سمغم ىم٤مل:  ريمٕمتلم؟ ىم٤ملأمل شمّمؾ ذم هذا اعمٙم٤من ُمع رؾمقل اهلل »: اًمرمحـ سمـ قمقف، وىم٤مل ًمف

أمل : سمغم، ىم٤مل: أومٚمؿ شمّمؾ ُمع قمٛمر ريمٕمتلم؟ ىم٤مل: سمغم، ىم٤مل: أومٚمؿ شمّمؾ ُمع أيب سمٙمر ريمٕمتلم؟ ىم٤مل

 وم٤مؾمٛمع ُمٜمل ي٤م أسم٤م حمٛمد، إين سمغم، صمؿ ىم٤مل قمثامن : شمّمؾ صدرًا ُمـ ظمالومتؽ ريمٕمتلم؟ ىم٤مل

أظمؼمت أن سمٕمض ُمـ طم٩م ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ وضمٗم٤مة اًمٜم٤مس ىمد ىم٤مًمقا ذم قم٤مُمٜم٤م اعم٤ميض إن اًمّمالة 

ًمٚمٛم٘مٞمؿ ريمٕمت٤من، هذا إُم٤مُمٙمؿ قمثامن يّمكم ريمٕمتلم، وىمد اختذ سمٛمٙم٦م أهاًل ومرأي٧م أن أصكم أرسمٕم٤ًم 

. ()شخلقف ُم٤م أظم٤مف قمغم اًمٜم٤مس

 قمغم اامت٤مم أٟمف سمٚمٖمف أن ىمقُم٤ًم ُمـ إقمراب ممـ وإن اًمذي محؾ قمثامن »: أسمقٟمٕمٞمؿي٘مقل 

اًمّمالة ريمٕمت٤من، يمذًمؽ صٚمٞمٜم٤م ُمع أُمػم : ؿمٝمدوا ُمٕمف اًمّمالة سمٛمٜمك رضمٕمقا إمم ىمقُمٝمؿ، وم٘م٤مًمقا

  سمٛمٜمك ومألضمؾ ذًمؽ صغم أرسمٕم٤ًم ًمٞمٕمٚمٛمٝمؿ ُم٤م يًتٜمقا سمف ًمٚمخالف اعم١مُمٜملم قمثامن سمـ قمٗم٤من 

 

                                   

(. 694: )وُمًٚمؿ ح (1082:)صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 1/470)زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  ( )

(. 5/56)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ( )
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 ()شوآؿمت٤ٌمه

وأُم٤م شمرك اًم٘مٍم وم٤مضمتٝم٤مد إذ ؾمٛمع أن »: ويذيمر اسمـ اًمٕمريب ؾم٥ٌم إمت٤مم قمثامن ًمٚمّمالة ومٞم٘مقل

اًمٜم٤مس اومتتٜمقا سم٤مًم٘مٍم وومٕمٚمقا ذًمؽ ذم ُمٜم٤مزهلؿ، ومرأى أن اًمًٜم٦م رسمام أدت إمم إؾم٘م٤مط اًمٗمريْم٦م، 

إن اعم٤ًمومر خمػم سملم اًم٘مٍم : ومؽميمٝم٤م ُمّمٚمح٦م ظمقف اًمذريٕم٦م، ُمع أن مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ىم٤مًمقا

.  ()شواامت٤مم

ومم٤م ي١ميد هذا أن قمثامن سمـ قمٗم٤من مل يٙمـ يتؿ اًمّمالة ذم سمداي٦م قمٝمده سمؾ سم٘مل ؾمٌع ؾمٜملم 

، روى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ قمٛمران سمـ ي٘مٍم اًمّمالة ذم ُمٜمك، صمؿ أمتٝم٤م ًم٥ًٌم ـمرأ وهق ُم٤م سمٞمٜمف 

طمجج٧م ُمع قمثامن ؾمٌع ؾمٜملم ُمـ إُم٤مرشمف ٓ يّمكم إٓ ريمٕمتلم  صمؿ صغم سمٛمٜمك »: طمّملم أٟمف ىم٤مل

.  ()شأرسمٕم٤مً 

 صمؿ إن قمثامن سمٗمٕمٚمف هذا جمتٝمد واعمجتٝمد ُمٕمذور سمؾ ُم٠مضمقر قمغم يمؾ طم٤مل ًم٘مقل اًمٜمٌل 

. ()شإذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد صمؿ أص٤مب ومٚمف أضمران وإذا طمٙمؿ وم٤مضمتٝمد صمؿ أظمٓم٠م ومٚمف أضمر»

هذا ىمقل »: وهذا أُمر ُم٘مرر قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، ي٘مقل ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

صمٛمقن ؤاًمًٚمػ وأئٛم٦م اًمٗمتقى يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل، واًمثقري وداود سمـ قمكم وهمػمهؿ ٓ ي

:  خمٓمئ٤ًم ذم اعم٤ًمئؾ إصقًمٞم٦م، وٓ ذم اًمٗمرقمٞم٦م يمام ذيمر ذًمؽ قمٜمٝمؿ اسمـ طمزم وهمػمه، وىم٤مًمقااً جمتٝمد

 هذا هق اًم٘مقل اعمٕمروف قمـ اًمّمح٤مسم٦م، واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن، وأئٛم٦م اًمديـ، أهنؿ ٓ يٙمٗمرون 

 

                                   

(. 312ص)ااُم٤مُم٦م واًمرد قمغم اًمراومْم٦م  ( )

(. 90ص)اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ  ( )

( 2/205)اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ( )

(. 1716: )وُمًٚمؿ ح (7352: )رواه اًمٌخ٤مري ح ( )
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 واًم٘مقل سم٢ممت٤مم اًمّمالة مل يٜمٗمرد سمف ()ش.صمٛمقن أطمدًا ُمـ اعمجتٝمديـ اعمخٓمئلمؤوٓ يٗمً٘مقن وٓ ي

وىمد رأى مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إمت٤مم اًمّمالة ذم اًمًٗمر ُمٜمٝمؿ قم٤مئِم٦م ريض »: قمثامن،ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ

. ( )ش وأرسمٕم٦م قمنم ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  وؾمٚمامن اهلل قمٜمٝم٤م وقمـ أسمٞمٝم٤م وقمثامن 

 ؾمقاًء ُمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ سم٢ممت٤مم اًمّمالة ذم اًمًٗمر أو ُمـ ىم٤مل وًم٘مد يم٤من صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

 اصٓمح٥م أصح٤مب اًمٜمٌل »: سم٤مًم٘مٍم ٓ يٕمٞم٥م سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض يمام روى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل

ذم اًمًٗمر ومٙم٤من سمٕمْمٝمؿ يتؿ وسمٕمْمٝمؿ ي٘مٍم، وسمٕمْمٝمؿ يّمقم وسمٕمْمٝمؿ يٗمٓمر، ومال يٕمٞم٥م ه١مٓء 

.  ()شقمغم ه١مٓء، وٓ ه١مٓء قمغم ه١مٓء

 ذم ُمٜمك أمتقا ُمٕمف، ي٘مقل وًم٘مد صم٧ٌم أن قم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ؿمٝمدوا اًمّمالة ُمع قمثامن 

ًمق يم٤من اعم٤ًمومر ٓ جيقز ًمف اامت٤مم يمام جيقز ًمف اًم٘مٍم، عم٤م شم٤مسمٕمقا قمثامن قمٚمٞمف، إذ ٓ »: اخلٓم٤ميب ُمٕمٚم٘م٤مً 

 قز قمغم اعمأل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمت٤مسمٕمتف قمغم اًم٤ٌمـمؾ، ومدل ذًمؽ قمغم أن ُمـ رأهيؿ ضمقاز اامت٤مم وإن 

 .()شيم٤من آظمتٞم٤مر قمٜمد يمثػم ُمٜمٝمؿ اًم٘مٍم

: ظدم إؿامة ظثامن احلد ظذ ؿاتؾ اهلرمزان- 2

 ًمٚمٓمٕمـ ذم قمثامن سمـ قمٗم٤من طم٤مدصم٦م ىمتؾ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اًمراومْم٦مُمـ اًمِمٌف اًمتل ذيمره٤م 

 وُمٜمٝم٤م أٟمف قمٓمؾ »:  ي٘مقل احلكم قمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من()حلد قمٚمٞمفااخلٓم٤مب ًمٚمٝمرُمزان، وقمدم إىم٤مُم٦م 

 

                                   

(. 19/207)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ( )

(. 312 ) واًمرد قمغم اًمراومْم٦مااُم٤مُم٦م ( )

(. 2/208)اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ( )

(. 2/181)ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ  ( )

 (.4/231)واًمِم٤مذم ذم ااُم٤مُم٦م  (58)وآؾمتٖم٤مصم٦م ًمٚمٙمقذم  (8/132)اًمٖمدير ًمألُمٞمٜمل : اٟمٔمر  ()
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 ()شاحلد اًمقاضم٥م قمغم قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طمٞم٨م ىمتؾ اهلرُمزان ُمًٚماًم ومٚمؿ ي٘مده سمف

  ژۓ  ڭ  ڭ  ژ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم»: شاحل٘م٤مئؼ ذم شم٤مريخ ااؾمالم» ص٤مطم٥م يمت٤مب وي٘مقل

 ().شوٓ جيقز حل٤ميمؿ أن يٕمٗمق قمـ ىمّم٤مص وأن يؽمك ىم٤مشماًل ُمع أن قمٚمٞم٤ًم طمٙمؿ سم٘متٚمف

: ردـــال

 وىمٕم٤ًم قمٔمٞماًم ذم ٟمٗمقس اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ًم٘مد يم٤من عم٘متؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

طمتك ًمٙم٠من اًمٜم٤مس مل شمّمٌٝمؿ ُمّمٞم٦ٌم ىمٌؾ يقُمئذ، وًم٘مد يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م ىمتؾ قمٛمر أُم٤مم اًمّمح٤مسم٦م، 

 مم٤م زاد إُمر هقًٓ ذم ىمٚمقب اًمّمح٤مسم٦م ومٙمٞمػ سمح٤مل أسمٜم٤مء وهق يّمكم ذم حمراب رؾمقل اهلل 

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ظم٤مص٦م، وىمد شم٠ميمد ٕطمدهؿ وهق قمٌٞمد اهلل أن هذه احل٤مدصم٦م ُم٤م هل إٓ ٟمتٞمج٦م 

ُم١ماُمرة سملم أيب ًم١مًم١مة وسملم اهلرُمزان وضمٗمٞمٜم٦م وم٤مؾمتٕمجؾ قمٌٞمد اهلل وقمٛمد إًمٞمٝمؿ وم٘متٚمٝمؿ ٓقمت٘م٤مده 

أظمؼمين : ىم٤مل اًمزهري: ىم٤مل»سم٠مهنؿ ؿم٤مريمقا ذم ىمتؾ واًمده، ومٚم٘مد روى قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف 

: ىم٤مل طملم ىمتؾ قمٛمر- ومل ٟمجرب قمٚمٞمف يمذسم٦م ىمط–ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أن قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر 

اٟمتٝمٞم٧م إمم اهلرُمزان وضمٗمٞمٜم٦م وأيب ًم١مًم١مة وهق ٟمجل ومٌٖمتٝمؿ ومث٤مروا وؾم٘مط ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ظمٜمجرًا ًمف 

رأؾم٤من ٟمّم٤مسمف ذم وؾمٓمف، وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ وم٤مٟمٔمروا سمام ىمتؾ قمٛمر، ومٜمٔمروا ومقضمدوه ظمٜمجرًا قمغم 

ومخرج قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر ُمِمتٛماًل قمغم اًمًٞمػ، طمتك أشمك : اًمٜمٕم٧م اًمذي ٟمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ، ىم٤مل

اصحٌٜمل طمتك شمٜمٔمر إمم ومرس زم، ويم٤من اهلرُمزان سمّمػمًا سم٤مخلٞمؾ، ومخرج يٛمٌم : اهلرُمزان، وم٘م٤مل

ٓ إًمف إٓ اهلل، وم٘متٚمف، صمؿ أشمك : سملم يديف، ومٕماله قمٌٞمد اهلل سم٤مًمًٞمػ، ومٚمام وضمد طمر اًمًٞمػ ىم٤مل

 ومٝمذا هق ()ش..ضمٗمٞمٜم٦م ويم٤من ٟمٍماٟمٞم٤ًم، ومدقم٤مه ومٚمام أذف قمٚمٞمف قماله سم٤مًمًٞمػ، ومّمٚم٥م سملم قمٞمٜمٞمف 

                                   

 (.301)هن٩م احلؼ   ()

 ( .268)احل٘م٤مئؼ ذم شم٤مريخ ااؾمالم حلًـ اعمّمٓمٗمقي   ()

 (.9775)اعمّمٜمػ ًمٕمٌد اًمرزاق   ()
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اًمداومع اًمذي ضمٕمؾ قمٌٞمد اهلل ينع ذم ىمتؾ اهلرُمزان وضمٗمٞمٜم٦م وهذا اًمٗمٕمؾ ٓ ي٘مر قمٚمٞمف  وىمد وصٗمف 

قمثامن سم٠مٟمف ومتؼ، سمؾ وأراد قمثامن أن ي٘متص ُمٜمف، ًمقٓ أٟمف رأى أن مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م ٓ ي٘مروٟمف قمغم 

ذًمؽ وىمد اطمت٩م قمٚمٞمف سمٕمْمٝمؿ سم٠من قمٌٞمد اهلل إٟمام ىمتؾ اهلرُمزان وضمٗمٞمٜم٦م وًمٞمس قمغم اعمًٚمٛملم 

. ؾمٚمٓم٤من، ومٚمق شمرك ىمّم٤مصف ومال رء قمٚمٞمف

 مجع اًمّمح٤مسم٦م واؾمتِم٤مرهؿ ذم ىمْمٞم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ روى اسمـ ؾمٕمد واًمٓمؼمي أن قمثامن 

أرى أن شم٘متٚمف : أؿمػموا قمكم ذم هذا اًمذي ومتؼ ذم ااؾمالم ُم٤م ومتؼ، وم٘م٤مل قمكم»: قمٛمر، وىم٤مل هلؿ

ًم٘مد : ىمتؾ قمٛمر سم٤مُٕمس، وي٘متؾ اسمٜمف اًمٞمقم، وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: وىم٤مل سمٕمض اعمٝم٤مضمريـ

 وىمد فمٝمر ()شأقمٗم٤مك اهلل ُمـ هذا احل٤مدث ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، وم٘مد يم٤من وًمٞمس قمغم اعمًٚمٛملم ؾمٚمٓم٤من

 وىمد ًمٕمثامن أن مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م ٓ يرون ىمتٚمف، وًمذًمؽ ُم٤مل إمم هذا اًمرأي ووداأل٤م ُمـ ُم٤مًمف 

 قمغم أن هٜم٤مك رواي٦م ()شوااُم٤مم يرى إصٚمح ذم ذًمؽ»: قم٘م٥م اسمـ يمثػم قمغم هذه اًمرواي٦م سم٘مقًمف

 ـمٚم٥م ُمـ اسمـ اهلرُمزان أن ي٘متص ُمـ ىم٤مشمؾ أسمٞمف وًمٙمـ أظمرى قمٜمد اًمٓمؼمي شمذيمر أن قمثامن 

 وُمـ ()اسمـ اهلرُمزان عم٤م رأى مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م يرهمٌقن ذم قمدم ىمتٚمف قمٗم٤م قمٜمف ومل ي٘متٚمف إيمراُم٤ًم هلؿ

هٜم٤م يتْمح أٟمف ٓ ُم٠مظمذ قمغم قمثامن ذم هذه احل٤مدصم٦م ؾمقاء أيم٤من اسمـ اهلرُمزان هق ُمـ قمٗم٤م قمـ 

قمٌٞمداهلل أو أن قمثامن ُم٤مل ًمرأي مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ صم٧ٌم هلؿ أن ىمتؾ قمٌٞمد اهلل ًمٚمٝمرُمزان يم٤من 

ومّم٤مرت هذه ؿمٌٝم٦م جيقز أن جيٕمٚمٝم٤م اعمجتٝمد »سم٥ًٌم اقمت٘م٤مده أٟمف ؿم٤مرك أسم٤م ًم١مًم١مة ذم ىمتؾ واًمده 

. ()شُم٤مٟمٕم٦م ُمـ وضمقب اًم٘مّم٤مص، وم٢من ُم٤ًمئؾ اًم٘مّم٤مص ومٞمٝم٤م ُم٤ًمئؾ يمثػمة اضمتٝم٤مدي٦م

 

                                   

 (.5/41)وشم٤مريخ اًمٓمؼمي  (3/356)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد   ()

 (.7/162)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم   ()

 (.5/43)شم٤مريخ اًمٓمؼمي   ()

 (.6/281)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م   ()
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وم٘مد يمذب هذا اًمزقمؿ ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ : أُم٤م ُم٤م زقمٛمقه ُمـ يمقن اهلرُمزان ُمقمم ًمٕمكم

وُمـ اًمٕمج٥م أن دم اهلرُمزان اعمتٝمؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق، واعمح٤مرسم٦م هلل  »().شمٞمٛمٞم٦م، وؾم٤مق أدًم٦م ىمقي٦م شمٌٓمٚمف

 جيٕمؾ ٓ طمرُم٦م ًمف، وهق ورؾمقًمف، واًمًٕمل ذم إرض سم٤مًمٗم٤ًمد شم٘م٤مم ومٞمف اًم٘مٞم٤مُم٦م، ودم قمثامن 

 ()شإُم٤مم اعمًٚمٛملم اعمِمٝمقد ًمف سم٤مجلٜم٦م

: رضب ظثامن فًامر بـ يارس- 3

 قمثامن ُم٤م ادقمقه ُمـ ضب قمثامن ًمٕمامر اًمٓمٕمـ قمغم هب٤م قمغم اًمراومْم٦مُمـ إُمقر اًمتل يًتدل 

ي٘مػ ذم صػ اعمٕم٤مرولم - قمغم طمد زقمٛمٝمؿ–سمـ ي٤مه طمتك أص٤مسمف اًمٗمتؼ، وهذا ُم٤م ضمٕمؾ قمامر 

 ()ًمٕمثامن، سمؾ يِم٤مرك ذم ىمتٚمف، و ٙمؿ سمٙمٗمره 

وضب قمامر سمـ ي٤مه طمتك ص٤مر سمف ومتؼ، ويم٤من »: ي٘مقل احلكم وهق يتحدث قمـ قمثامن

 ()شىمتٚمٜم٤مه يم٤مومراً : يٓمٕمـ ذم قمثامن، ويم٤من ي٘مقل

وُمٜمٝم٤م أٟمف ضب قمامرًا طمتك »- قمغم طمد زقمٛمف–وي٘مقل اًمِمػمازي وهق يٕمدد ُمث٤مًم٥م قمثامن 

ىمتٚمٜم٤مه يم٤مومرًا، واسمـ ُمًٕمقد وقمامر ُمع يمقهنام صدريـ قمٔمٞمٛملم : أطمدث سمف ومت٘م٤ًم، وعم٤م ىمتؾ ىم٤مل قمامر

 ()شيم٤مٟم٤م ًمٕمثامن ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد ُمقشمف ُمٙمٗمريـ

 ُمروي٤مهتؿ ومٞمف اظمتالوم٤ًم سمٞمٜم٤ًم، ومٌٕمض اًمرواي٤مت توأُم٤م ؾم٥ٌم ضب قمثامن ًمٕمامر، وم٘مد اظمتٚمػ

                                   

 (.6/276)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م : اٟمٔمر  ()

 (.6/286)ٟمٗمس اعمّمدر   ()

واًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  (1/53)، وآؾمتٖم٤مصم٦م ًمٚمٙمقذم (140ص)ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم : اٟمٔمر ( )

(496 .)

(. 516ص)يمِمػ اعمراد  ( )

(. 587ص)إرسمٕملم ذم إُم٤مُم٦م إئٛم٦م اًمٓم٤مهريـ  ( )
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 وسمٕمض اًمرواي٤مت ()شمذيمر أن اًم٥ًٌم هق اقمؽماض قمامر قمغم أظمذ قمثامن ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم

 يمام أن هٜم٤مك ()شمذيمر أن اًم٥ًم هق دومٜمف ًمٕمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد دون أن خيؼم قمثامن سمـ قمٗم٤من

  ().رواي٤مت أظمرى شمذيمر ؾم٤ًٌٌم صم٤مًمث٤ًم، وهق إٟمٙم٤مره قمغم قمثامن ُم٤م أطمدصمف ذم اًمديـ ُمـ خم٤مًمٗم٤مت

ويزقمؿ اعمخ٤مًمٗمقن أن قمامر سمـ ي٤مه طم٘مد قمغم قمثامن، وأًم٥م اًمٜم٤مس قمٚمٞمف وؿم٤مريمٝمؿ ذم ىمتٚمف، 

صمالصم٦م يِمٝمدون قمغم قمثامن أٟمف يم٤مومر، وأٟم٤م اًمراسمع، »:  ويم٤من ي٘مقل()شىمتٚمٜم٤مه يم٤مومراً »: ويم٤من ي٘مقل قمٜمف

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ژ وأٟم٤م أؾمٛمل إرسمٕم٦م، صمؿ ي٘مرأ ه١مٓء أي٤مت ذم اعم٤مئدة 

 ()ش() ژچ  ژ  و  ژوئ  ژ  و  ژھ  ھ  

: ردـــال

 قمغم أيب يمثػمًا ُمـ اًمرواي٤مت ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وقمٛمدهتؿ ذم هذه اًمرواي٤مت اًمراومْم٦مًم٘مد أورد 

 وًمٕمؾ أقمٔمؿ دًمٞمؾ قمغم يمذب هذه  اًمرواي٤مت هق شمٕم٤مروٝم٤م وشمْم٤مرب ()خمٜمػ ًمقط سمـ  ٞمك

أظم٤ٌمره٤م، ومل أضمد ُمـ ذيمره٤م ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م إٓ ُم٤م ذيمر ذم أٟم٤ًمب إذاف ُمـ أن قمثامن 

 وهذه اًمرواي٦م قمٛمدهت٤م يمذًمؽ أسمق ()اظمتٚمػ ُمع قمامر وم٠مُمر سميسمف طمتك همٌم قمٚمٞمف وأص٤مسمف اًمٗمتؼ

                                   

(. 278)، اًمِم٤مذم ًمٚمٛمرشم٣م (69)إُم٤مزم ًمٚمٛمٗمٞمد : اٟمٔمر ( )

(. 456ص)شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ًمٚمٓمقد : اٟمٔمر ( )

(. 278)، واًمِم٤مذم ًمٚمٛمرشم٣م (99)اجلٛمؾ ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )

(. 255)إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  ( )

 (.47-45)ؾمقرة اعم٤مئدة   ()

(. 1/476)واًمؼمه٤من ًمٚمٌحراين  (1/323)شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  ( )

ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمرش إظم٤ٌمري شم٤مًمػ ٓ يقصمؼ سمف شمريمف أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه»: ىم٤مل ذم ُمٞمزان آقمتدال ( )

(. 6/93)اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ش ؿمٞمٕمل حمؽمق»: وىم٤مل اسمـ قمدي (3/419)

(. 5/48)أٟم٤ًمب إذاف ًمٚمٌالذري  ( )
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خمٜمػ، وىمد يمذب هذه اًمرواي٦م قمدد ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م، ي٘مقل اًم٘م٤ميض اسمـ اًمٕمريب ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم رواي٦م 

  ()شوًمق ومتؼ أُمٕم٤مءه ُم٤م قم٤مش أسمداً »: ضب قمثامن ًمٕمامر وومتؼ أُمٕم٤مئف

أُم٤م ُم٤م ٟمًٌف اًمراومْم٦م إمم قمامر ُمـ شمٙمٗمػم قمثامن ومٝمق ُمـ اًمٙمذب وىمد سملم ؿمٞمخ ااؾمالم إن 

ىمد شمٌلم أن اًمرضمؾ »هذه اًمرواي٦م ٓ شمّمح وقمغم ومرض صحتٝم٤م وم٢مهن٤م ٓ شم٘مدح ذم قمثامن: ٕٟمف 

اعم١مُمـ اًمذي هق وزم اهلل ىمد يٕمت٘مد يمٗمر اًمرضمؾ اعم١مُمـ اًمذي هق وزم اهلل، ويٙمقن خمٓمئ٤ًم ذم هذا 

آقمت٘م٤مد، وٓ ي٘مدح هذا ذم إيامن واطمد ُمٜمٝمام ووٓيتف، يمام صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح أن أؾمٞمد سمـ طمْمػم 

 ويمام ىم٤مل قمٛمر سمـ ()شإٟمؽ ُمٜم٤مومؼ دم٤مدل قمـ اعمٜم٤موم٘ملم »ىم٤مل ًمًٕمد سمـ قم٤ٌمدة سمحية اًمٜمٌل 

وم٘م٤مل اًمٜمٌل ش دقمٜمل ي٤م رؾمقل اهلل أضب قمٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼ»:  حل٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦ماخلٓم٤مب 

« :اظِّقا ما صئتؿ ؾَد : إٕف ؿد صٓد بدرًا، وما يدريؽ فًؾ اهلل اضِع ظذ أهؾ بدر ؾَال

 ومٕمٛمر أومْمؾ ُمـ قمامر، وقمثامن أومْمؾ ُمـ طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م سمدرضم٤مت يمثػمة، ()شؽٍرت فُؿ

يمثػمة، وطمج٦م قمٛمر ومٞمام ىم٤مل حل٤مـم٥م أفمٝمر ُمـ طمج٦م قمامر، وُمع هذا ومٙمالأل٤م ُمـ أهؾ اجلٜم٦م، 

ومٙمٞمػ ٓ يٙمقن قمثامن وقمامر ُمـ أهؾ اجلٜم٦م، وإن ىم٤مل أطمدأل٤م ًممظمر ُم٤م ىم٤مل؟ ُمع أن ـم٤مئٗم٦م ُمـ 

 ()شاًمٕمٚمامء أٟمٙمروا أن يٙمقن قمامر ىم٤مل ذًمؽ

: رضب ظثامن فًبد اهلل بـ مسًقد- 4

 ضب قمٌد اهلل سمـ  هب٤م قمغم قمثامن ُم٤م ادقمقه ُمـ أن قمثامن اًمراومْم٦مُمـ إُمقر اًمتل يِمٜمع 

.  طمتك يمن ُمٜمف وٚمٕملم ومّم٤مر قمٚمٞمالً َ وُم٤مت ُمـ قمٚمتفُمًٕمقد 

                                   

(. 77)اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ  ( )

 (.2770: )وُمًٚمؿ ح (4141:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.2494: )وُمًٚمؿ ح (6259: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.6/254)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   ()
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هذا ـمٕمـ آظمر وهق أن قمثامن ارشمٙم٥م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُم٤مٓ جيقز، وومٕمؾ : أىمقل»: ي٘مقل احلكم

هبؿ ُم٤م ٓ  ؾ، وميب اسمـ ُمًٕمقد طمتك ُم٤مت قمٜمد إطمراىمف اعمّم٤مطمػ وم٠مطمرق ُمّمحٗمف وأٟمٙمر 

ويم٤من اسمـ ش ُمـ أراد أن ي٘مرأ اًم٘مرآن همْم٤ًم ومٚمٞم٘مرأ سم٘مراءة اسمـ ُمًٕمقد »قمٚمٞمف ىمراءشمف، وىمد ىم٤مل 

  ()شُمًٕمقد يٓمٕمـ ذم قمثامن ويٙمٗمره

إن ؾم٥ٌم ضب : وىمد اظمتٚمٗمقا ذم ؾم٥ٌم ضب قمثامن ًمٕمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ومٛمرة ىم٤مًمقا

قمثامن ًمف هق إٟمٙم٤مره قمغم اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم أظمذه ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اًمٌٍمة ُم٤مئ٦م أًمػ درهؿ دون أن 

ه، ومِمٙمك اًمقًمٞمد ذًمؽ إمم قمثامن وم٠مُمره أن يًػمه إًمٞمف، ومٚمام دظمؾ قمٚمٞمف أظمرضمف ُمـ ييرده٤م إل

 ().اعمًجد، وأُمر قمٌده ومحٛمٚمف طمتك ضب سمف إرض ومدق قمٜم٘مف وُم٤مت ُمـ قمٚمتف شمٚمؽ

  ()إن ؾم٥ٌم ضب قمثامن ًمف هق إٟمٙم٤مره قمغم قمثامن شمًٞمػم أيب ذر إمم اًمرسمذة: وُمرة ىم٤مًمقا

، يمام ذيمروا ؾم٤ًٌٌم راسمٕم٤ًم وهق ()سم٥ًٌم دومـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ٕيب ذر : وُمرة ىم٤مًمقا

 قمـ دومع ُمّمحٗمف إمم قمثامن عم٤م أراد أن جيٛمع اعمّم٤مطمػ، وم٠مظمذه اُمتٜم٤مع قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 

 ().قمثامن ُمٜمف ىمٝمرًا وضسمف طمتك يمن أوالقمف

ويزقمؿ اعمخ٤مًمٗمقن أن اسمـ ُمًٕمقد فمؾ ُمت٠معم٤ًم ُمـ قمثامن طم٤مىمدًا قمٚمٞمف، وأٟمف يم٤من يٙمٗمره وأٟمف 

 ().أوص سم٠من ٓ يّمكم قمٚمٞمف قمثامن

                                   

(. 516ص)يمِمػ اعمراد  ( )

(. 1/96)وأطم٤مدي٨م أم اعم١مُمٜملم عمرشم٣م اًمٕمًٙمري  (2276)اًمِم٤مذم ًمٚمٛمرشم٣م : اٟمٔمر ( )

(. 350)اًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمِمػمازي : اٟمٔمر ( )

(. 1/232)وذح هن٩م اًمٌالهم٦م ٓسمـ أيب احلديد  (2267)اًمِم٤مذم ًمٚمٛمرشم٣م : اٟمٔمر ( )

( 21)وومّمؾ اخلٓم٤مب ًمٚمٓمؼمد  (455)شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ًمٚمٓمقد : اٟمٔمر ( )

( 496)واًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  (140)وُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم  (26)اايْم٤مح ٓسمـ ؿم٤مذان : اٟمٔمر ( )

(. 2/70)وقمٚمؿ اًمٞم٘ملم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين  (3/32)واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض 
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: ردـــال

 سم٤مخلالوم٦م وريض اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ يم٤من اسمـ ُمًٕمقد ممـ ريض عم٤م سمقيع قمثامن سمـ قمٗم٤من 

أٟمف ؾم٤مر ُمـ اعمديٜم٦م إمم اًمٙمقوم٦م صمامٟمٞم٤ًم طملم »سمذًمؽ، سمؾ وممـ أصمٜمك قمغم قمثامن، وم٘مد روي قمٜمف 

وم٢من أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ : أُم٤م سمٕمد: اؾمتخٚمػ قمثامن سمـ قمٗم٤من، ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل

 ومٚمؿ ٟم٠مل وإٟم٤م اضمتٛمٕمٜم٤م أصح٤مب حمٛمد - ومٚمؿ ير يقم أيمثر ٟمِمٞمج٤ًم ُمـ يقُمئذ–اخلٓم٤مب ُم٤مت 

أُّمرٟم٤م ظمػم ُمـ سم٘مل ومل »وذم رواي٦م ش قمـ ظمػمٟم٤م ذي ومقق، وم٤ٌميٕمٜم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن، وم٤ٌميٕمقه 

وقمٜمدُم٤م شمقمم قمثامن اخلالوم٦م يم٤من اسمـ ُمًٕمقد واًمٞم٤ًم ًمٕمٛمر قمغم أُمقال اًمٙمقوم٦م وؾمٕمد سمـ أيب  ()شٟم٠مل

وىم٤مص واًمٞم٤ًم قمغم صالهت٤م وطمرهب٤م وىمد أىمرأل٤م قمثامن قمغم ذًمؽ، وًمٙمـ طمّمؾ ظمالف سملم اسمـ 

ومل  ()ُمًٕمقد وؾمٕمد قمغم ىمرض اؾمت٘مروف ؾمٕمد ومٌٚمغ ذًمؽ قمثامن ومٕمزل ؾمٕمد وأىمر اسمـ ُمًٕمقد

 دث سملم اسمـ ُمًٕمقد وقمثامن رء مم٤م ذيمره اعمخ٤مًمٗمقن ومل شمٜم٘مؾ يمت٥م اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ رء إٓ ُم٤م 

أن قمثامن أُمر سميب قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وميب طمتك يمن وٚمع ُمـ »أورده اًمٌالذري ُمـ 

.  وًمٙمـ هذه اًمرواي٦م آومتٝم٤م أسمق خمٜمػ ًمقط سمـ  ٞمك  ()شأوالقمف

( ).وىمد وصػ اًم٘م٤ميض اسمـ اًمٕمريب هذا اًمزقمؿ ُمـ اًمراومْم٦م سم٠مٟمف إومؽ وزور

يمام رد ؿمٞمخ ااؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم احلكم اًمذي زقمؿ أن قمثامن عم٤م طمٙمؿ اعمًٚمٛملم ضب 

ومٝمذا يمذب سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ : وم٢مٟمف عم٤م وزم أىمر اسمـ ُمًٕمقد قمغم »: وم٘م٤ملش اسمـ ُمًٕمقد طمتك ُم٤مت

                                   

: ىم٤مل اهلٞمثٛمل (8836)حواًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  (747:)أظمرضمف ااُم٤مم أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ح ( )

 (.9/101)جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل . شرضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح»

(. 5/48)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ( )

(. 5/36)أٟم٤ًمب إذاف ًمٚمٌالذري  ( )

(. 77ص)اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ ٓسمـ اًمٕمريب : اٟمٔمر ( )
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  ()شُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمقوم٦م

يمام أن مم٤م يٌٓمؾ ذًمؽ ُم٤م ورد قمٜمد اًمراومْم٦م ُمـ أن اسمـ ُمًٕمقد قم٤مش سمٕمد ضب قمثامن 

 ().صمالث أو أرسمع ؾمٜملم

                                   

(. 6/255)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ( )

 (.250)واًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمِمػمازي  (2/170)شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب : اٟمٔمر ( )
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الفصل الرابع 

العبُ اليكلية للندالفني اليت طعيوا بَا يف أمَات املؤميني 

 رضي اهلل عيًَ

 

: وومٞمف ُمٌحث٤من    

 اًمِمٌف اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمتل ـمٕمٜمقا هب٤م  ذم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م :املبخح األول    

  اًمِمٌف اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمتل ـمٕمٜمقا هب٤م ذم سم٘مٞم٦م زوضم٤مت اًمٜمٌل:املبخح الجاىي   
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المبحث األول 
. العبُ اليكلية اليت طعيوا بَا يف عائعة رضي اهلل عيَا

 

: ؿذف ظائنة دارية- 1

 أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىمذوم٧م ُم٤مري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وأوردوا يمثػمًا اًمراومْم٦ميزقمؿ 

ظمؼم اومؽماء »: ُمـ إظم٤ٌمر ذم ذًمؽ طمتك أصٌح هذا اخلؼم قمٜمدهؿ ُمـ اعمًٚمامت، ي٘مقل اعمٗمٞمد

  ()شقم٤مئِم٦م قمغم ُم٤مري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م ظمؼم صحٞمح ُمًٚمؿ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م

يمام شمذيمر اًمراومْم٦م أن اهلل ىمد أٟمزل ذم قم٤مئِم٦م سمٕمض أي٤مت سم٥ًٌم ومريتٝم٤م قمغم ُم٤مري٦م وُمٜمٝم٤م 

 وىمقًمف ()ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺژ : ىمقًمف شمٕم٤ممم

 وىمد روى اًمراومْم٦م ذم ؾم٥ٌم ٟمزول () ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ : شمٕم٤ممم

أي٤مت قمددًا ُمـ اًمرواي٤مت شمدل قمغم أهن٤م ٟمزًم٧م ذم قم٤مئِم٦م وُمٜمٝم٤م ُم٤م أؾمٜمده اًم٘مٛمل وهمػمه إمم 

 طمزن قمٚمٞمف عم٤م ُم٤مت إسمراهٞمؿ سمـ رؾمقل اهلل »ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل ذم شمٗمًػم هذه أي٤مت 

 ُم٤م اًمذي  زٟمؽ قمٚمٞمف؟ ومام هق إٓ اسمـ ضمري٩م ومٌٕم٨م رؾمقل اهلل : طمزٟم٤ًم ؿمديدًا وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م

قمٚمٞم٤ًم وأُمر سم٘متٚمف، ومذه٥م قمكم قمٚمٞمف اًمًالم وُمٕمف اًمًٞمػ، ويم٤من ضمري٩م اًم٘مٌٓمل ذم طم٤مئط، 

وضب قمكم قمٚمٞمف اًمًالم سم٤مب اًمًٌت٤من، وم٠مىمٌؾ إًمٞمف ضمري٩م ًمٞمٗمتح ًمف اًم٤ٌمب، ومقصم٥م قمكم قمٚمٞمف 

اًمًالم قمغم احل٤مئط، وٟمزل اًمًٌت٤من واشمٌٕمف، وومم ضمري٩م ُمدسمرًا ومٚمام ظمٌم أن يره٘مف صٕمد ٟمخٚم٦م 

وصٕمد قمكم ذم أصمره ومٚمام دٟم٤م ُمٜمف رُمك سمٜمٗمًف ُمـ ومقق اًمٜمخٚم٦م ومٌدت قمقرشمف وم٢مذا ًمٞمس ًمف ُم٤م 

                                   

(. 29ص)رؾم٤مًم٦م ومٞمام أؿمٙمؾ ُمـ ظمؼم ُم٤مري٦م ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )

(. 11)ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م  ( )

(. 6)ؾمقرة احلجرات آي٦م  ( )
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ي٤م رؾمقل اهلل واًمذي :  وم٘م٤ملًمٚمرضم٤مل وٓ ُم٤م ًمٚمٜم٤ًمء، وم٤مٟمٍمف قمكم قمٚمٞمف اًمًالم إمم اًمٜمٌل 

 احلٛمد هلل اًمذي يٍمف قمٜم٤م سمٕمثؽ سم٤محلؼ ُم٤مًمف ُم٤م ًمٚمرضم٤مل وٓ ُم٤م ًمٚمٜم٤ًمء، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

. ()شاًمًقء أهؾ اًمٌٞم٧م

ويتحدث قمٌد احلًلم ذف اًمديـ قمـ قم٤مئِم٦م ُمتٝماًم إي٤مه٤م سم٤معمِم٤مريم٦م ذم ىمذف ُم٤مري٦م 

ٟمزوًٓ قمغم طمٙمؿ اًمٕم٤مـمٗم٦م ُمـ - أي قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م–وطمًٌؽ ُمث٤مًٓ عم٤م أسمدشمف »: ومٞم٘مقل

إومؽ أهؾ اًمزور إذ ىم٤مًمقا هبت٤مٟم٤ًم وقمدواٟم٤ًم ذم اًمًٞمدة ُم٤مري٦م ووًمده٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ُم٤م ىم٤مًمقا 

ڃ  ڃ  ژ حمًقؾم٦م ُمٚمٛمقؾم٦م - قمغم يد أُمػم اعم١مُمٜملم–طمتك سمرأأل٤م اهلل قمز وضمؾ ُمـ فمٚمٛمٝمؿ سمراءة 

صمؿ يًتِمٝمد سمام ورد قمٜمد احل٤ميمؿ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض ش ژ چ    چ  چ  چ    ڇ   ڇ

ومقىمع قمٚمٞمٝم٤م وىمٕم٦م، :  وُمٕمٝم٤م اسمـ قمؿ هل٤م ىم٤مًم٧مأهدي٧م ُم٤مري٦م إمم رؾمقل اهلل »: اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م

وم٘م٤مل أهؾ ااومؽ واًمزور ُمـ طم٤مضمتف : ومٕمزهل٤م قمٜمد اسمـ قمٛمٝم٤م، ىم٤مًم٧م: وم٤مؾمتٛمرت طم٤مُماًل، ىم٤مًم٧م

ويم٤مٟم٧م أُم٦م ىمٚمٞمٚم٦م اًمٚمٌـ، وم٤مسمت٤مقم٧م ًمف و٤مئٜم٦م ًمٌقن ومٙم٤من يٖمذي سمٚمٌٜمٝم٤م، ! ًمٚمقًمد ادقمك وًمد همػمه

يمٞمػ :  ذات يقم وم٘م٤ملومدظمؾ سمف قمغم اًمٜمٌل : ومحًـ قمٚمٞمٝم٤م حلٛمف، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

ومحٛمٚمٜمل ُم٤م  ٛمؾ :  ىم٤مًم٧مشوٓ اًمِمٌف»: ىم٤مل! ُمـ همذي سمٚمحؿ اًمْم٠من  ًـ حلٛمف: شمريـ؟ وم٘مٚم٧م

:  ُم٤م ي٘مقل اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل ًمٕمكمُم٤م أرى ؿمٌٝم٤م ىم٤مًم٧م وسمٚمغ اًمرؾمقل : اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٖمػمة أن ىمٚم٧م

ظمذ هذا اًمًٞمػ وم٤مٟمٓمٚمؼ وم٤مضب قمٜمؼ اسمـ قمؿ ُم٤مري٦م طمٞم٨م وضمدشمف ىم٤مًم٧م وم٤مٟمٓمٚمؼ وم٢مذا هق ذم 

: ومٚمام ٟمٔمر إمم قمكم وُمٕمف اًمًٞمػ اؾمت٘مٌٚمتف رقمدة ىم٤مًم٧م: طم٤مئط قمغم ٟمخٚمف خيؽمف رـم٤ٌمت، ىم٤مل

. ()شومً٘مٓم٧م اخلرىم٦م وم٢مذا هق مل خيٚمؼ اهلل قمز وضمؾ ًمف ُم٤م ًمٚمرضم٤مل رء ممًقح

 

                                   

(. 2/160)شمٗمًػم اًمّم٤مذم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين  (453ص)شمٗمًػم اًم٘مٛمل  ( )

(. 247ص)اعمراضمٕم٤مت  ( )
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: ردـــال

إن ُمـ أقمج٥م إُمقر أن شمًتدل اًمراومْم٦م قمغم اهت٤مُمٝمؿ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سم٤مٔي٤مت اًمتل 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ژ ٟمزًم٧م سمؼماءهت٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٘مد اؾمتدًمقا سم٘مقل اهلل قمز وضمؾ 

پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     

 وهل أي٤مت اًمتل أمجع ُمٗمنو أهؾ اًمًٜم٦م إهن٤م ٟمزًم٧م ذم سمراءة أم اعم١مُمٜملم  ژڦ  ڦ  ڦ  

قم٤مئِم٦م وسمٕمض اًمراومْم٦م شمٜمٙمر ٟمزوهل٤م ذم قم٤مئِم٦م، ويرون أهن٤م ٟمزًم٧م ذم ُم٤مري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م ريض اهلل 

 سمؾ وأًمٗمقا ذم ذًمؽ قمٜمٝم٤م، وىمد طم٤مول سمٕمض اًمراومْم٦م اعمٕم٤مسيـ اًمتِمٙمٞمؽ ذم طم٤مدصم٦م ااومؽ

 ُمع اقمؽماف يمثػم ُمـ قمٚمامئٝمؿ إىمدُملم ذم ٟمزول هذه وًمٙمـ إٟمٙم٤مرهؿ هذا يتٕم٤مرض ()يمت٤مسًم٤م

أي٤مت ذم قم٤مئِم٦م، وذًمؽ قمٜمد اؾمتِمٝم٤مدهؿ قمغم أن اًمٕمداوة سملم قمكم وقم٤مئِم٦م فمٝمرت ُمٜمذ طم٤مدصم٦م 

:  سمؾ إن سمٕمْمٝمؿ ضمٕمؾ إٟمٙم٤مر ذًمؽ ُمـ إٟمٙم٤مر اعمتقاشمر ذم اًمديـ، ي٘مقل اسمـ أيب احلديد()ااومؽ

وإٟمام - يٕمٜمل ذم قم٤مئِم٦م–وىمقم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م زقمٛمقا أن أي٤مت اًمتل ذم ؾمقرة اًمٜمقر مل شمٜمزل ومٞمٝم٤م »

وضمحدهؿ اٟمزال ذًمؽ ذم قم٤مئِم٦م ضمحد عم٤م يٕمٚمؿ ضورة : إمم أن ىم٤مل... ٟمزًم٧م ذم ُم٤مري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م 

  ()شُمـ إظم٤ٌمر اعمتقاشمرة

 ٟمزًم٧م ذم  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ : وأُم٤م ىمقهلؿ إن ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

قم٤مئِم٦م ٟمتٞمج٦م هذا ااومؽماء ومٝمق ىمقل سم٤مـمؾ يرده ُم٤م طمٙم٤مه مجٝمقرهؿ ُمـ يمقن هذه أي٤مت ٟمزًم٧م 

                                   

 ويمت٤مب ؾمػمة إئٛم٦م آصمٜمل قمنم عمٕمروف احلًٞمٜمل يمت٤مب طمدي٨م ااومؽ جلٕمٗمر احلًٞمٜمل: اٟمٔمر ( )

(1/438) .

(. 25)واًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمِمػمازي  (468)وشمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ًمٚمٓمقد  (219)اجلٛمؾ ًمٚمٛمٗمٞمد : اٟمٔمر ( )

(. 3/442)ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ٓسمـ أيب احلديد  ( )
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 ومٝمق () أُم٤م اؾمتِمٝم٤مدهؿ سمحدي٨م قم٤مئِم٦م اًمذي أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك()ذم اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم

ًمٞمس »: اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ ًمٕمدم صح٦م احلدي٨م : ٕن ذم ؾمٜمده ؾمٚمٞمامن سمـ إرىمؿ ىم٤مل ذم اًمتٝمذي٥م

ًمٞمس سمٌمء ًمٞمس يًقى ومٚم٤ًًم  : ٓ يًقى طمديثف ؿمٞمئ٤ًم، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: سمٌمء، وىم٤مل ااُم٤مم أمحد

  ()ششمريمقه: ًمٞمس سمث٘م٦م روى أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة، وىم٤مل اًمٌخ٤مري: وىم٤مل قمٛمر سمـ قمكم

وًمٚمحدي٨م أصؾ صحٞمح زاد قمٚمٞمف اسمـ إرىمؿ زي٤مدات ُمٜمٙمرة شمدل قمغم أٟمف دء احلٗمظ، أو 

أن رضماًل يم٤من  »أٟمف يتٕمٛمد اًمٙمذب هلقى ذم ٟمٗمًف، واًمٜمص اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م ُم٤م رواه أٟمس 

اذه٥م وم٤مضب قمٜم٘مف وم٠مشم٤مه قمكم وم٢مذا هق ذم :  ًمٕمكم وم٘م٤مل رؾمقل اهلل يتٝمؿ سم٠مم وًمد رؾمقل اهلل 

اظمرج ومٜم٤موًمف يده وم٠مظمرضمف وم٢مذا هق جمٌقب ًمٞمس ًمف ذيمر ومٙمػ قمكم : ريمل يتؼمد ومٞمٝم٤م، وم٘م٤مل ًمف قمكم

 ()ش وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل إٟمف عمجٌقب ُم٤م ًمف ذيمرقمٜمف صمؿ أشمك اًمٜمٌل 

. وهذا هق اًمٚمٗمظ اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م وم٠ميـ اًمدًمٞمؾ قمغم اهت٤مم قم٤مئِم٦م عم٤مري٦م ريض اهلل قمٜمٝمام

:  أن ظائنة مهدر افٍتْةافراؾوةدظقى -2

 ىمد  أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمّمدرًا ًمٚمٗمتٜم٦م وؾم٤ًٌٌم هل٤م وأن اًمرؾمقل اًمراومْم٦م يزقمؿ 

 ىم٤مم اًمٜمٌل »: طمذر ُمٜمٝم٤م، ويًتدًمقن قمغم ذًمؽ سمام ورد قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ىم٤مل

 ()شه٤م هٜم٤م اًمٗمتٜم٦م صمالصم٤ًم ُمـ طمٞم٨م يٓمٚمع ىمرن اًمِمٞمٓم٤من: ظمٓمٞم٤ًٌم وم٠مؿم٤مر ٟمحق ُمًٙمـ قم٤مئِم٦م وىم٤مل

 : ويٓمٕمـ إدريس احلًٞمٜمل ذم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م صمؿ يٌلم ؾم٥ٌم يمثرة رواي٤مهت٤م ومٞم٘مقل

 

                                   

(. 28/130)وسمح٤مر إٟمقار  (384)اٟمٔمر اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  ( )

(. 4/39)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ  ( )

(. 4/148)هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ( )

 (. 2771: ) أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )

(. 3/142)ي٤ميض باًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمؾ ( )
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  ُمرارًا وشمٙمرارًا قمغم ظمٓمقرهت٤م، وهق ٓ يزال قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة، ومٚم٘مد وىمػ ًم٘مد أيمد اًمٜمٌل »

ش ه٤م هٜم٤م اًمٗمتٜم٦م صمالصم٤ًم ُمـ طمٞم٨م يٓمٚمع ىمرن اًمِمٞمٓم٤من: ُمرة ظمٓمٞم٤ًٌم وم٠مؿم٤مر ٟمحق ُمًٙمـ قم٤مئِم٦م وم٘م٤مل

رأس اًمٙمٗمر ُمـ ه٤م هٜم٤م ُمـ طمٞم٨م يٓمٚمع : وذم ًمٗمظ ُمًٚمؿ ظمرج رؾمقل اهلل ُمـ سمٞم٧م قم٤مئِم٦م، وم٘م٤مل

ىمرن اًمِمٞمٓم٤من همػم أن طمج٤ًٌم يمثٞمٗم٦م ُمٜمٕمتٜم٤م ُمـ اًمٙمِمػ قمـ طم٘مٞم٘م٦م أن قم٤مئِم٦م راوي٦م طمدي٨م يٙم٤مد 

طمديثٝم٤م يًقد يمؾ أؾمٗم٤مر اًمٕم٤مُم٦م واًمقاىمع إن ذًمؽ يمٚمف شمْمخٞمؿ ًمٚمقاىمع، وىمد قمٛمد إُمقيقن قمغم 

اًمتٙمثػم ُمـ أطم٤مدي٨م قمٛمالئٝمؿ ورُمقزهؿ وأشم٤ٌمقمٝمؿ ُمثؾ أيب هريرة ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ممـ وىمػ 

سم٤مب ذم إظم٤ٌمر اًمٜمٌل أن »:  وىمد سمقب اًمراومْم٦م هلذا احلدي٨م ذم أهمٚم٥م يمتٌٝمؿ سم٘مقهلؿ()»ُمٕمٝمؿ

 ()شاًمٗمتٜم٦م ورأس اًمٙمٗمر ُمـ سمٞم٧م قم٤مئِم٦م

: ردـــال

 طمذر ُمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وأؿم٤مر إمم سمٞمتٝم٤م وسملم أن  أن اًمٜمٌل اًمراومْم٦مإن دقمقى 

: اًمٗمتٜم٦م خترج ُمـ سمٞمتٝم٤م دقمقى سم٤مـمٚم٦م يرد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أوضمف قمدة

  ومٝمؾ يتّمقر أن يٙمقن سمٞم٧م رؾمقل اهلل أن سمٞم٧م قم٤مئِم٦م هق سمٞم٧م اًمٜمٌل : اًمقضمف إول

. هق ُمٜمِم٠م اًمٗمتٜم٦م، وهذا ٓ ي٘مقًمف ُمًٚمؿ

 ذم قم٤مئِم٦م ريض ًمق يم٤من ُم٤م ادقم٤مه ه١مٓء صحٞمح٤ًم وأن هذا هق رأي اًمٜمٌل : اًمقضمف اًمث٤مين

اهلل قمٜمٝم٤م ومٚمامذا يٌ٘مٞمٝم٤م زوضم٦م ًمف وٓ يٓمٚم٘مٝم٤م ويمٞمػ يًٙم٧م اًمٜمٌل قمغم ُمٜمٙمر قمٔمٞمؿ، وم٢من اًمٗمتٜم٦م 

.  سم٤مًمٌ٘م٤مء زوضم٤ًم ُٓمرأة يٕمت٘مد أهن٤م ؾمتٙمقن ُمث٤مرًا ًمٚمٗمتٜم٦مأؿمد ُمـ اًم٘متؾ، ومٝمؾ يرى رؾمقل اهلل 

  مل شمٙمـ ًمٌٞم٧م قم٤مئِم٦م وإٟمام يم٤مٟم٧م إؿم٤مرشمف إمم ضمٝم٦م اعمنمق إن إؿم٤مرة اًمٜمٌل : اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

 

                                   

(. 344ص)ًم٘مد ؿمٞمٕمٜمل احلًلم ادريس احلًٞمٜمل  ( )

واًمٙمِمٙمقل حلٞمدر إُمكم  (3/142)واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٞم٤ٌميض  (297)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس : اٟمٔمر ( )

(. 306)وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  (177)
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ويم٤من سمٞم٧م قم٤مئِم٦م ي٘مع قمغم هذه اجلٝم٦م، وم٠مراد اًمراوي أن يّمػ اجلٝم٦م ٓ اًمٌٞم٧م ذاشمف، وًمذًمؽ 

وم٠مؿم٤مر إمم ُمًٙمـ »وم٠مؿم٤مر ٟمحق ُمًٙمـ قم٤مئِم٦م وًمق يم٤مٟم٧م ااؿم٤مرة عمًٙمـ قم٤مئِم٦م ًم٘م٤مل : ىم٤مل

. قم٤مئِم٦م واًمٗمرق سملم اًمتٕمٌػميـ واوح ضمكم

أن اًمراومْم٦م محٚمٝمؿ يمرهٝمؿ ٕم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمغم : اًمقضمف اًمراسمع

ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمـ قمٌد اهلل سمـ : آؾمتِمٝم٤مد سمٚمٗمظ واطمد ُمـ أًمٗم٤مظ احلدي٨م وهق

مـ حٔث - ثالثاً –ها هْا افٍتْة : ؿام افْبل خىٔبًا ؾٖصار ٕحق مسُـ ظائنة ؾَال»: قمٛمر ىم٤مل

 وأهمٗمٚمقا إًمٗم٤مظ إظمرى  اًمّمحٞمح٦م واًمقاردة يمذًمؽ قمـ اسمـ قمٛمر ()شيىِع ؿرن افنٔىان

: ريض اهلل قمٜمٝمام واًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م اًمتٍميح سم٠من ااؿم٤مرة يم٤مٟم٧م جلٝم٦م اعمنمق وُمـ شمٚمؽ اًمرواي٤مت

ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سمًٜمدهيام قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ؾمٛمع رؾمقل 

 وقمـ ()شأال إن افٍتْة ها هْا مـ حٔث يىِع ؿرن افنٔىان»:  وهق ُمًت٘مٌؾ اعمنمق ي٘مقلاهلل 

ها إن :  ينر إػ ادؼق ؾَالرأيت افْبل »: قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل

  ()شافٍتْة ها هْا إن افٍتْة ها هْا مـ حٔث يىِع ؿرن افنٔىان

يمام ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت إظمرى حتديد اًمٌالد اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م، ومٕمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل 

ي٤م رؾمقل اهلل : اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ذم ؿم٤مُمٜم٤م اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ًمٜم٤م ذم يٛمٜمٜم٤م، ىم٤مًمقا »ذيمر اًمٜمٌل : قمٜمٝمام ىم٤مل

  وهذه ()شهٜم٤مك اًمزٓزل واًمٗمتـ وهب٤م يٓمٚمع ىمرن اًمِمٞمٓم٤من:  وم٠مفمٜمف ىم٤مل ذم اًمث٤مًمث٦م()وذم ٟمجدٟم٤م

                                   

(. 2905:)وُمًٚمؿ ح (3104: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 2905: )وُمًٚمؿ ح (7093: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 3279:)صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

ٟمجد ُمـ ضمٝم٦م اعمنمق وُمـ يم٤من سم٤معمديٜم٦م يم٤من ٟمجده سم٤مدي٦م اًمٕمراق وٟمقاطمٞمٝم٤م وهل ُمنمق ش: ىم٤مل اخلٓم٤ميب ( )

(. 13/47)ومتح اًم٤ٌمري ش أهؾ اعمديٜم٦م 

(. 7094: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )
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هق سمالد اعمنمق، ش اًمٗمتٜم٦م ه٤م هٜم٤م» ُمـ ىمقًمف اًمرواي٤مت يمٚمٝم٤م شمدل دًٓم٦م ىمٓمٕمٞم٦م قمغم أن ُمراد اًمٜمٌل 

وهذا واوح ضمكم عمـ ؾمٚمؿ ىمٚمٌف ُمـ سمٖمض أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم، واًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىمد 

قمٚمٛمقا أن اًمٗمتـ شم٠ميت ُمـ ىمٌؾ اعمنمق وُمٕمٚمقم أن اًمٗمتـ يمثرت ُمـ ضمٝم٦م اعمنمق  ي٘مقل ؿمٞمخ 

وذًمؽ أٟمف عم٤م اٟمتنمت اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م، »: ااؾمالم وهق يتحدث قمـ جملء اًمٗمتـ ُمـ اعمنمق

 طمٞم٨م ىم٤مل ويم٤من ذم اٟمّم٤مره٤م ُمـ أهؾ اعمنمق وإقم٤مضمؿ ـمقائػ ُمـ اًمذيـ ٟمٕمتٝمؿ اًمٜمٌل 

  ()شاًمٗمتٜم٦م ه٤م هٜم٤م، فمٝمر طمٞمٜمئذ يمثػم ُمـ اًمٌدع

. وهبذا يتْمح أن ُم٘مّمقد اًمٜمٌل هق ُم٤م طمّمؾ ًمألُم٦م ُمـ ومتـ ُمـ ىمٌؾ اعمنمق

: مًاداة ظائنة ريض اهلل ظْٓا فًع - 3

 وُمٌٖمْم٦م ًمف ـمقال طمٞم٤مهت٤م،  أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مدي٦م ًمٕمكم اًمراومْم٦ميزقمؿ 

 ( )شإن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شمٌٖمض قمٚمٞم٤ًم ويم٤مٟم٧م ُمٕم٤مٟمدة ًمف»: ي٘مقل اعمٗمٞمد

: وىمد ذيمروا أؾم٤ٌمسم٤ًم قمدة هلذه اًمٕمداوة وُمٜمٝم٤م

 ًمف قمغم أسمٞمٝم٤م ويدقمقن أن ُمـ أؾم٤ٌمب طمًده٤م ًمٕمكم شم٘مديؿ رؾمقل اهلل : احلًد  .1

 .ذم ُمقاـمـ قمديدة

سمٖمض قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م خلدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٖم٤مر ُمٜمٝم٤م وىمد  .2

 ().شمٕمدى هذا اًمٖمْم٥م ظمدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م إمم اسمٜمتٝم٤م وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وزوضمٝم٤م قمكم 

ظمؾ » عم٤م اؾمتِم٤مره ذم ومراىمٝم٤م، وذًمؽ ذم طم٤مدصم٦م ااومؽ ىمقل قمكم ًمرؾمقل اهلل  .3

                                   

(. 4/20)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ( )

(. 229ص)اجلٛمؾ ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )

(. 218ص ) اعمّمدر ٟمٗمًف ( )
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 ()شؾمٌٞمٚمٝم٤م وم٤مًمٜم٤ًمء يمثػم

وىمد أوردوا سمٕمض إدًم٦م اًمتل زقمٛمقا أهن٤م شمقوح سمٖمض قم٤مئِم٦م ًمٕمكم ؾمقاء ذم طمٞم٤مة 

 طملم دقم٤م  أو سمٕمد ووم٤مشمف، وُمـ ذًمؽ ُم٤م ادقمقه ُمـ ُمٜمٕمٝم٤م دظمقل قمكم قمغم رؾمقل اهلل اًمرؾمقل 

وُمـ إدًم٦م اًمتل ؾم٤مىمقه٤م قمغم ( ).رسمف أن ي٠مشمٞمف سم٠مطم٥م ظمٚم٘مف إًمٞمف ًمٞم٠ميمؾ ُمٕمف ُمـ اًمٓم٤مئر اعمِمقي

يمراه٦م قم٤مئِم٦م ًمٕمكم أهن٤م مل شمٙمـ شمذيمر اؾمٛمف سمؾ شمٙمٜمل قمـ اؾمٛمف سمـ رضمؾ، إذا اطمت٤مضم٧م ًمذيمره 

. وذًمؽ ُمثؾ ُم٤م ورد ذم احلدي٨م اًمذي أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

يمام شمزقمؿ اًمراومْم٦م أن سمٖمض قم٤مئِم٦م ًمٕمكم دمغم ذم رومْمٝم٤م ًمتقًمٞمتف ظمٚمٞمٗم٦م قمغم اعمًٚمٛملم، 

وُمٕم٤مروتٝم٤م ًمف ُمٜمذ أول ؾمامقمٝم٤م ًمذًمؽ، ويزقمٛمقن أهن٤م اٟم٘مٚم٧ٌم إمم اعمديٜم٦م ُمنورة سم٘متؾ قمثامن 

ُم٤م : طمتك اٟمتٝم٧م إمم هف وم٤مؾمت٘مٌٚمٝم٤م قمٌد سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، وم٘م٤مًم٧م ًمف»وشمقًمٞم٦م ـمٚمح٦م يمام فمٜم٧م، 

سم٤ميٕمقا قمٚمٞم٤ًم اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل : ومٛمـ ذا وًمقه؟ ىم٤مل: ىمتؾ قمثامن، ىم٤مًم٧م: قمٜمدك ُمـ اخلؼم؟ ىم٤مل

واهلل ًمقددت أن هذه شمٓمٌؼ قمغم هذه إن مت٧م ًمّم٤مطمٌؽ، وم٘م٤مل هل٤م قمٌد سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م: ، وم٘م٤مًم٧م :

 قمٌٜم٤م اإن: ومل؟ ومقاهلل ُم٤م قمغم هذه اًمٖمؼماء ٟمًٛم٦م أيمرم ُمٜمف قمغم اهلل، ومٚمامذا شمٙمرهلم ىمقًمف؟ وم٘م٤مًم٧م

قمغم قمثامن ذم أُمقر ؾمٛمٞمٜم٤مه٤م ًمف وعمٜم٤مه قمٚمٞمٝم٤م، ومت٤مب ُمٜمٝم٤م، واؾمتٖمٗمر اهلل، وم٘مٌؾ ُمٜمف اعمًٚمٛمقن، ومل 

جيدوا ُمـ ذًمؽ سمدًا، ومقصم٥م قمٚمٞمف ص٤مطمٌؽ وم٘متٚمف، واهلل ٕصٌع ُمـ أص٤مسمع قمثامن ظمػم ُمٜمف، وىمد 

 صمؿ أهن٤م ()شُم٣م يمام يٛميض اًمرظمٞمص، صمؿ رضمٕم٧م إمم ُمٙم٦م شمٜمٕمل قمثامن وشم٘مقل هذه اعم٘م٤مًم٦م ًمٚمٜم٤مس

مل شمٙمتػ هبذه اعمٕم٤مرو٦م سمؾ ظمرضم٧م ُمـ سمٞمتٝم٤م شم١مًم٥م اًمٜم٤مس قمغم ىمت٤مل قمكم ويدقمقن أهن٤م ارشمٙم٧ٌم 

               ژ : سمخروضمٝم٤م وم٤مطمِم٦م يمٌػمة، وأن ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

                                   

(. 2/719)قمٚمؿ اًمٞم٘ملم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين  ( )

(. 1/195)واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض  (197ص)آطمتج٤مج ًمٚمٓمؼمد : اٟمٔمر ( )

(. 1/155)أطم٤مدي٨م أم اعم١مُمٜملم عمرشم٣م اًمٕمًٙمري : ، واٟمٔمر(228)اجلٛمؾ ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )
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، طمٞم٨م ومنوا  ىمد اٟمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م طمٞمٜمام ظمرضم٧م قمغم قمكم ()ژ      ڭ    ڭ

 ويزقمٛمقن أهن٤م ظم٤مًمٗم٧م أُمر رهب٤م سمخروضمٝم٤م : طمٞم٨م أُمره٤م اهلل ().اًمٗم٤مطمِم٦م سم٠مهن٤م ىمت٤مل قمكم 

إن يمت٤مب اهلل اعم٘مدم ذم احلج٦م قمغم ُم٤م شمٕمٛمده »: وأُمر ٟم٤ًمء اًمٜمٌل سم٤مًم٘مرار ذم سمٞمقهتـ، ي٘مقل اعمٗمٞمد

قمغم - ي٘مّمد قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م–ُمـ أصمر وظمؼم وؾمٜم٦م، ىمد أووح سمؼمه٤مٟمف قمغم إىمدام اعمرأة 

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ : سم٘مقًمف شمٕم٤ممم هل٤م وجلٛمٞمع ٟم٤ًمء اًمٜمٌل... اخلالف ًمف ُمـ همػم ؿمٌٝم٦م

 ومخرضم٧م ُمـ سمٞمتٝم٤م خم٤مًمٗم٦م ُٕمر اهلل وشمؼمضم٧م سملم اعمأل ژ چ  چ  چ  چ

، () واًمٌٞم٤ميض() وسمٜمحق ىمقًمف ىم٤مل اسمـ ـم٤موس()شواًمٕم٤ًميمر ذم احلروب شمؼمج اجل٤مهٚمٞم٦م إومم

إن رؾمقل »:  ىمد هنك قم٤مئِم٦م قمـ اخلروج وطمذره٤م ُمٜمف، ي٘مقل اعمٗمٞمدويدقمل اًمراومْم٦م أن اًمٜمٌل 

 هنك قم٤مئِم٦م وىمد سملم ُم٤م يٙمقن ُمٜمٝم٤م قمغم قمٚمؿ ُمٜمف ذم ُمّمػمه٤م وقم٤مىم٦ٌم أُمره٤م، صمؿ هن٤مه٤م قمـ اهلل 

 إن اًمٜمٌل »:  وىمد ذيمر اًمراومْم٦م سمٕمض اًمرواي٤مت ذم هذا اًمٜمٝمل وُمٜمٝم٤م ىمقهلؿ()شذًمؽ وزضمره٤م

ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م يمٜم٤م ًمت٠مُمرٟم٤م سم٤مًمٌمء : مجع ٟم٤ًمءه مجٞمٕم٤ًم وهن٤مهـ قمـ ُمٕمّمٞم٦م قمكم، وم٘م٤مًم٧م ًمف قم٤مئِم٦م

سمغم ي٤م محػماء ىمد ظم٤مًمٗم٧م أُمري أؿمد اخلالف، وايؿ اهلل ًمتخ٤مًمٗملم : ومٜمخ٤مًمٗمف إمم ُم٤م ؾمقاه، وم٘م٤مل هل٤م

ىمقزم هذا وًمتٕمّمٞمٜمف سمٕمدي، وًمتخرضملم ُمـ اًمٌٞم٧م اًمذي أظمٚمٗمؽ ومٞمف ُمتؼمضم٦م ىمد طمػ سمؽ ومئ٤مم 

ُمـ اًمٜم٤مس، ومتخ٤مًمٗمٞمٜمف فم٤معم٦م قم٤مصٞم٦م ًمرسمؽ، وًمٞمٜمٌحٜمؽ ذم ـمري٘مؽ يمالب احلقأب، أٓ إن ذًمؽ 

                                   

(. 30)ؾمقرة إطمزاب آي٦م رىمؿ  ( )

(. 3/308)واًمؼمه٤من ًمٚمٌحراين  (2/350)، وشمٗمًػم اًمّم٤مذم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين (2/193)شمٗمًػم اًم٘مٛمل : اٟمٔمر ( )

(. 79)اجلٛمؾ ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )

(. 1/293)اًمٓمرائػ ذم ُمٕمروم٦م ُمذاه٥م اًمٓمقائػ  ( )

(. 3/161)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض  ( )

(. 231ص)اجلٛمؾ ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )
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 ىمد أظمؼم قمٚمٞم٤ًم سم٠من قم٤مئِم٦م ؾمتخرج قمٚمٞمف وـمٚم٥م ُمٜمف أن  وىمد ذيمر اًمراومْم٦م أن اًمٜمٌل ()شيم٤مئـ

 وسمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف أُمره سمٓمالىمٝم٤م وهؿ ()يرومؼ هب٤م وسمٕمض اًمرواي٤مت شمذيمر أٟمف أُمره سميهب٤م

يٕمت٘مدون أن ًمٕمكم طمؼ ـمالق زوضم٤مت اًمٜمٌل سمٕمد ُمقشمف، وم٘مد أؾمٜمد اًمّمدوق إمم احلًـ 

ي٤م أسم٤م احلًـ :  ضمٕمؾ ـمالق أزواضمف سمٞمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وىم٤مل ًمفأن رؾمقل اهلل »اًمٕمًٙمري 

إن هذا ًمنمف سم٤مق هلـ ُم٤م دُمـ هلل قمغم اًمٓم٤مقم٦م، وم٠ميتٝمـ قمّم٧م اهلل سمٕمدي سم٤مخلروج قمٚمٞمؽ 

 ()شومٓمٚم٘مٝم٤م ذم إزواج وأؾم٘مٓمٝم٤م ُمـ شمنمف إُمٝم٤مت، وُمـ ذف أُمقُم٦م اعم١مُمٜملم

وشمزقمؿ اًمراومْم٦م أن قم٤مئِم٦م هل ؾم٥ٌم ظمروج اًمٜم٤مس قمغم قمكم، وأهن٤م هل اًمتل طمرو٧م قمغم 

.  ()شًمقٓ قم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم ًمٙم٤من اًمٜم٤مس ُم٤مولم ذم ـم٤مقم٦م قمكم»: اًمٗمتٜم٦م، ي٘مقل اًمٌحراين

وىمد أورد اًمراومْم٦م يمثػمًا ُمـ اًمرواي٤مت ذم ومرح قم٤مئِم٦م سمٛمقت قمكم وشمًٛمٞمتٝم٤م ًمٕمٌد هل٤م 

. ()سمٕمٌداًمرمحـ ىم٤مشمؾ قمكم إمم همػم ذًمؽ

: ردـــال

 دقمقى ٓ شمّمح،  أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م شمٕم٤مدي قمٚمٞم٤ًم اًمراومْم٦مإن دقمقى 

: وؾمٜمٌلم سم٢مذن اهلل سمٓمالن أدًمتٝمؿ قمغم هذه اًمدقمقى ُمـ أوضمف قمدة

 أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وصػ أصح٤مب ٟمٌٞمف سم٠مهنؿ رمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ  وأٟمف مل يٕمرف :افقجف األول

 قم٤مدى ـمقال طمٞم٤مشمف أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًمرهمؿ مم٤م ىمد  ّمؾ أن أطمدًا ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

                                   

(. 303ص)، واًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمِمػمازي (2/659)قمٚمؿ اًمٞم٘ملم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين  ( )

(. 106)واًمّمقارم اعمٝمرىم٦م ًمٚمتًؽمي  (230ص )اجلٛمؾ ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )

واايْم٤مح ًمٚمٗمْمؾ  (277ص)دٓئؾ ااُم٤مُم٦م ٓسمـ رؾمتؿ : واٟمٔمر (329ص )إيمامل اًمديـ ًمٚمّمدوق  ( )

(. 35)سمـ ؿم٤مذان 

(. 472)ُمٜم٤مر اهلدى ًمٕمكم اًمٌحراين  ( )

 (.362)وآىمتّم٤مد ًمٚمٓمقد  (84)اجلٛمؾ ًمٚمٛمٗمٞمد ص ( )
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سمٞمٜمٝمؿ ُمـ ظمالف، إٓ أٟمف هقم٤من ُم٤م يزول، وشمٌ٘مك اًمرمح٦م واعمح٦ٌم هل اًم٤ًمئدة ذم ذًمؽ اعمجتٛمع، 

، ويمٞمػ  وٓسمـ قمٛمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومٙمٞمػ يّمح أن ٟمٜم٥ًم هذا إُمر ًمزوج اًمٜمٌل 

 أن حتٛمؾ زوضمتف قمداوة وسمٖمْم٤مء ٓسمـ قمٛمف وأطمد أصح٤مسمف اعم٘مرسملم، وًم٘مد يرى رؾمقل اهلل 

أٟمٙمرت قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وضمقد أي قمداوة سمٞمٜمٝم٤م وسملم قمكم، ويم٤مٟم٧م شم٘مقل سمٕمد ُمٕمريم٦م 

واهلل ُم٤م سمٞمٜمل وسملم قمكم ذم اًم٘مديؿ إٓ ُم٤م يٙمقن سملم اعمرأة وأمح٤مئٝم٤م، وإٟمف قمٜمدي قمغم »: اجلٛمؾ

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس صدىم٧م واهلل وسمّرت، ُم٤م يم٤من سمٞمٜمل »:  سم٘مقًمفومٞمجٞمٌٝم٤م قمغم ش ُمٕمتٌتل ُمـ إظمٞم٤مر

 ()ش ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةوسمٞمٜمٝم٤م إٓ ذًمؽ، وأهن٤م ًمزوضم٦م ٟمٌٞمٙمؿ 

 أن إؾم٤ٌمب اًمتل ذيمرهت٤م اًمراومْم٦م ًمٙمراهٞم٦م قم٤مئِم٦م ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمٝمام :افقجف افثاين

 ، وذًمؽ ًمت٘مديؿ اًمٜمٌل أؾم٤ٌمب واهٞم٦م، ومدقمقاهؿ إن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م حتًد قمٚمٞم٤ًم 

 قمغم مجٞمع  ٕيب سمٙمر اًمّمديؼ ًمف قمغم أسمٞمٝم٤م دقمقى سم٤مـمٚم٦م، يرده٤م ُم٤م قمرف ُمـ شم٘مديؿ اًمٜمٌل 

ُمروا أسم٤مسمٙمر » ط سمؾ إن قم٤مئِم٦م عم٤م ىم٤مل هل٤م اًمٜمٌل .اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمقاىمػ قمديدة

ومٛمر قمٛمر ومٚمٞمّمؾ ، مل يًٛمع اًمٜم٤مس ُمـ اًمٌٙم٤مء، إن أسم٤مسمٙمر إذا ىم٤مم ُم٘م٤مُمؽ:  ىم٤مًم٧مشومٚمٞمّمؾ سم٤مًمٜم٤مس

وهذا يدل قمغم أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م مل شمٙمـ يمام وصٗمٝم٤م اًمراومْم٦م طمريّم٦م قمغم . ()سم٤مًمٜم٤مس

. شم٘مديؿ أيب سمٙمر قمغم همػمه سمؾ و ٛمٚمٝم٤م ذًمؽ قمغم يمراهٞم٦م قمكم ريض اهلل قمٜمف يمام يزقمٛمقن

وأُم٤م اًم٥ًٌم اًمث٤مين اًمذي ذيمروه، وهق أن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شمٌٖمض قمٚمٞم٤ًم : ٕٟمف زوج وم٤مـمٛم٦م وىمد 

يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م شمٌٖمض أُمٝم٤م ظمدجي٦م، ومٝمل دقمقى ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م، وم٠ميـ اًمدًمٞمؾ قمغم أن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م 

 وزوضمتف واًمث٤مسم٧م قمـ قم٤مئِم٦م شمٌٖمض وم٤مـمٛم٦م، ويمٞمػ يٙمقن هٜم٤مك قمداء سملم سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

ووم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام أهنام يم٤مٟمت٤م ُمتح٤مسمتلم، وم٘مد روى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف سمًٜمده ىمّم٦م جملء 

                                   

(. 5/225)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ( )

. (679)صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )
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 أن أزواضمف  واؾمتئذاهن٤م قمٚمٞمف، وهق ذم سمٞم٧م قم٤مئِم٦م، وإظم٤ٌمره٤م ًمف وم٤مـمٛم٦م إمم رؾمقل اهلل 

: أي بْٔة »:  ٓسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤مأرؾمٚمٜمٝم٤م ي٠ًمًمٜمف اًمٕمدل ذم قم٤مئِم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 يٕمٜمل قم٤مئِم٦م، وىمد ذيمر سمٕمض ()شؾٖحبل هذه: بذ، ؾَال: أفست حتبغ ما أحب؟ ؾَافت

اًمراومْم٦م أن وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُم٤مشم٧م وهل راوٞم٦م قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وأوص٧م هل٤م 

  ().سم٤مصمٜمتل قمنمة أوىمٞم٦م

 شمٖم٤مر أطمٞم٤مٟم٤ًم ُمـ يمثرة ٟمٕمؿ ًم٘مد يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمـ ؿمدة حمٌتٝم٤م ًمرؾمقل اهلل 

ذيمره خلدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وم٘مد روى اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

 ما ؽرت ظذ خدجية، وما رأيتٓا وفُـ ـان ما ؽرت ظذ أحد مـ ٕساء افْبل »: أهن٤م ىم٤مًم٧م

 يُثر ذـرها، وربام ذبح افناة  ثؿ يَىًٓا أظواء، ثؿ يبًثٓا يف صدائؼ خدجية، ؾربام افْبل 

إهنا ـإت، وـإت، وـان يل مْٓا : ـٖٕف مل يُـ يف افدٕٔا امرأة إال خدجية؟ ؾَٔقل: ؿِت فف

 وًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜمل أهن٤م شمٌٖمض ظمدجي٦م، وم٢من اًمٖمػمة ضمٌٚم٦م ذم اًمٜم٤ًمء، وٓ ُم١ماظمذة قمٚمٞمٝم٤م، ()شوفد

صمؿ اٟمٔمر إمم رواي٦م قم٤مئِم٦م هلذا احلدي٨م اًمذي يذيمر ُمٜمزًم٦م ظمدجي٦م قمٜمد رؾمقل اهلل، ومٚمق يم٤مٟم٧م 

.!! شمٌٖمْمٝم٤م هؾ شمروي ُمثؾ هذا احلدي٨م

أُم٤م اًم٥ًم اًمث٤مًم٨م اًمذي ذيمروه وهق أن قمٚمٞم٤ًم أؿم٤مر قمغم رؾمقل اهلل سمٗمراىمٝم٤م سمٕمد طم٤مدصم٦م 

  مل يٙمـ ُمـ اخل٤مئْملم ذم طمدي٨م ااومؽ، وًمٙمـ عم٤م اؾمتِم٤مره اًمٜمٌل ااومؽ، وم٤مًمث٤مسم٧م أن قمٚمٞم٤ًم 

ي٤م رؾمقل اهلل، مل يْمٞمؼ اهلل قمٚمٞمؽ، واًمٜم٤ًمء ؾمقاه٤م يمثػم، وإن شم٠ًمل اجل٤مري٦م »: ىم٤مل ًمف قمكم

 ومل ي٘مؾ ذم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم، ومل خيض ذم ااومؽ يمام ظم٤مض همػمه، ومٙمٞمػ ()ششمّمدىمؽ

                                   

(. 2442:)صحٞمح ُمًٚمؿ ح ( )

(. 42ص )دٓئؾ ااُم٤مُم٦م ٓسمـ رؾمتؿ اًمٓمؼمي  ( )

(. 2435: )وُمًٚمؿ سمٜمحقه ح ( 3607: ) صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 4750: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )
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حتٛمؾ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م احل٘مد قمغم قمكم عم٘مقًمتف هذه، وهل ىمد قمٗم٧م وصٗمح٧م قمـ سمٕمض 

ُمـ ظم٤مض ذم ااومؽ، سمؾ ويم٤مٟم٧م شمٜمٝمك قمـ ؾمٌٝمؿ أو ااؾم٤مءة هلؿ ومٝمذا طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م، ويم٤من 

ممـ ظم٤مض ذم ااومؽ، شمداومع قمٜمف قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري أهن٤م ىم٤مًم٧م ًمٕمروة 

 أومٞمٕم٘مؾ أن شم٘مدر قم٤مئِم٦م ()شٓ شمًٌف وم٢مٟمف يم٤من يٜم٤مومح قمـ رؾمقل اهلل »: سمـ اًمزسمػم عم٤م أظمذ يًٌف

ُمقاىمػ طم٤ًمن ُمع رؾمقل اهلل ودمٕمٚمٝم٤م ؾم٤ٌٌم ًمٚمتٖم٤ميض قمـ إؾم٤مءشمف هل٤م  وٓ شم٘مدر ُمقاىمػ قمكم سمـ 

 ودوم٤مقمف قمٜمف، ومتتٖم٤مى قمـ يمٚمٛم٦م قمكم قمغم اًمرهمؿ أٟمف مل أيب ـم٤مًم٥م وسمالءه ُمع رؾمقل اهلل 

. يتٝمٛمٝم٤م ومل خيض ذم ااومؽ ُمع اخل٤مئْملم

  أن ىمقهلؿ إن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمٜمٕم٧م دظمقل قمكم قمغم رؾمقل اهلل :افقجف افثافث

ىمقل سم٤مـمؾ ومحدي٨م اًمٓم٤مئر » طملم دقم٤م رسمف أن ي٠مشمٞمف سم٠مطم٥م ظمٚم٘مف إًمٞمف ًمٞم٠ميمؾ ُمٕمف اًمٓم٤مئر اعمِمقي 

طمدي٨م ٓ يّمح قمـ رؾمقل اهلل 
، وهذه اًم٘مّم٦م سم٤ماو٤موم٦م إمم أهن٤م ُمٙمذوسم٦م ومٝمل خت٤مًمػ ()

اعمِمٝمقر ذم طمدي٨م اًمٓم٤مئر قمٜمد اًمراومْم٦م أٟمٗمًٝمؿ وم٘مد روى مجٝمقرهؿ أن اًمذي ُمٜمع قمٚمٞم٤ًم ُمـ 

 ().اًمدظمقل هق أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ًمرهمٌتف أن يٙمقن اًمداظمؾ رضماًل ُمـ إٟمّم٤مر

 ويم٤مٟم٧م شمٙمٜمل ىمقل سم٤مـمؾ، أن ىمقهلؿ إن قم٤مئِم٦م مل شمٙمـ شمذيمر اؾمؿ قمكم : افقجف افرابع

 ذم أيمثر ُمـ ُمقوع، وأُم٤م احلدي٨م اًمذي اؾمتدًمقا سمف وهق ذم اًمٌخ٤مري ُمـ يرده ذيمره٤م ًمٕمكم 

 سملم رضمٚملم، أطمدأل٤م  وصالة أيب سمٙمر سم٤مًمٜم٤مس  وظمروج اًمرؾمقل ىمّم٦م ُمرض رؾمقل اهلل 

 وهق قمكم يمام سح اسمـ قم٤ٌمس سمذًمؽ ذم رواي٤مت أظمرى ()اًمٕم٤ٌمس وأظمر مل شمًٛمف قم٤مئِم٦م

                                   

 (.2487: )وُمًٚمؿ ح (3338: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح  ()

 .(310) صؾمٌؼ ختري٩م احلدي٨م  ()

واًمِم٤مذم ذم  (65)واًمٗمّمقل اعمخت٤مرة ًمٚمٛمٗمٞمد  (655)وإُم٤مزم ًمف  (2/580)اخلّم٤مل ًمٚمّمدوق : اٟمٔمر ( )

(. 419)ودمريد آقمت٘م٤مد ًمٚمٓمقد  (72)واًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس  (133)ااُم٤مُم٦م ًمٚمٛمرشم٣م 

(. 418: )وُمًٚمؿ ح (687: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )
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 وهذا أُمر ُمًٚمؿ سمف، وًمٙمٜمٜم٤م ٟمجٝمؾ  ومٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م مل شمذيمر اؾمؿ قمكم ()صحٞمح٦م

اًم٥ًٌم ًمٕمدم ذيمره٤م ًمف، ومٚمٕمٚمٝم٤م مل شمره : ٕهن٤م يم٤مٟم٧م وراء احلج٤مب، أو ًمٕمٚمٝم٤م ؾمٛمٕم٧م صقت 

 ().اًمٕم٤ٌمس ومل شمًٛمع صقت قمكم، ومٕمروم٧م أطمد اًمرضمٚملم ومل شمٕمرف أظمر

 ُمٜمذ أول أن زقمٛمٝمؿ إن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م رومْم٧م ظمالوم٦م قمكم : اًمقضمف اخل٤مُمس

حلٔم٦م قمٚمٛم٧م ومٞمٝم٤م سمخالومتف زقمؿ سم٤مـمؾ، يرده ُم٤م صم٧ٌم قمٜمٝم٤م ُمـ أهن٤م أؿم٤مرت قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمٌٞمٕم٦م 

 ًمٓمٚمح٦م ()ًمٕمكم، وم٘مد أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم رواي٦م ـمقيٚم٦م ضم٤مء ومٞمٝم٤م اؾمتِم٤مرة إطمٜمػ سمـ ىمٞمس

: ٟم٠مُمرك سمٕمكم ىم٤مل»: واًمزسمػم وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومٞمٛمـ ي٤ٌميع سمٕمد قمثامن؟ ومٙمٚمٝمؿ ىم٤مل

 وىمد صحح ()شومٛمررت قمغم قمكم سم٤معمديٜم٦م وم٤ٌميٕمتف: ٟمٕمؿ، ىم٤مل إطمٜمػ: وشمروقٟمف زم، ىم٤مًمقا

 سمؾ إن اًمراومْم٦م أٟمٗمًٝمؿ رووا ٟمحق هذه ().احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل إؾمٜم٤مد هذه اًمرواي٦م

–أن إطمٜمػ سمـ ىمٞمس ىمدم قمغم قم٤مئِم٦م وهل ذم ُمٙم٦م »: اًمرواي٦م، وم٘مد أورد اعمٗمٞمد رواي٦م ضم٤مء ومٞمٝم٤م

ين أن أسم٤ميع؟ يإين ٕطم٥ًم هذا اًمرضمؾ ُم٘متقًٓ، ومٛمـ شم٠مُمر: وم٘م٤مل هل٤م- ويم٤من قمثامن حم٤مساً 

 ومٙمٞمػ يزقمؿ اًمراومْم٦م سمٕمد هذا أن قم٤مئِم٦م يمره٧م اؾمتخالف قمكم، وأُم٤م ()شسم٤ميع قمٚمٞم٤مً : وم٘م٤مًم٧م

اًمرواي٦م اًمتل أوردوه٤م قمـ قم٤مئِم٦م وطمديثٝم٤م ُمع قمٌد سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ومٝمل ىمّم٦م ُمٙمذوسم٦م، وإن 

                                   

(. 418:)وصحٞمح ُمًٚمؿ ح (198: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 2/156)ومتح اًم٤ٌمري : راضمع ( )

أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ، هـ67ُم٤مت ؾمٜم٦م ، خميم صم٘م٦م، أسمقسمحر، اًمتٛمٞمٛمل اًمًٕمدي، إطمٜمػ سمـ ىمٞمس سمـ ُمٕم٤موي٦م ( )

. (290)واًمت٘مري٥م ، (1/87)

(. 7/540)اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ( )

(. 13/29)ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر : اٟمٔمر ( )

(. 73ص)اجلٛمؾ ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )
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 ٟمٍم ذم ؾمٜمده٤م إٓ أن () واسمـ إصمػم() واًمٓمؼمي()أورده٤م سمٕمض ُم١مرظمل اًمًٜم٦م ُمثؾ اسمـ ؾمٕمد

واهل احلدي٨م  ُمؽموك، وىم٤مل أسمق : سمـ ُمزاطمؿ اعمٜم٘مري وهق راوميض ضمٚمد شمريمقه، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

 ().يم٤من راومْمٞم٤ًم هم٤مًمٞم٤ًم ًمٞمس سمث٘م٦م، وٓ ُم٠مُمقن: يم٤من يمذاسم٤ًم، وىم٤مل اًمٕمجكم: ظمٞمثٛم٦م

 أن ُم٤م زقمٛمقه ُمـ أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ظمرضم٧م ًم٘مت٤مل قمكم وأهن٤م هل :افقجف افسادس

اًمتل أصم٤مرت اًمٗمتٜم٦م، وأٟمف ًمقٓه٤م ٓضمتٛمع اًمٜم٤مس قمغم سمٞمٕم٦م قمكم زقمؿ سم٤مـمؾ، وم٢من قم٤مئِم٦م ريض اهلل 

قمٜمٝم٤م وُمـ ُمٕمٝم٤م يمٓمٚمح٦م واًمزسمػم مل يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ أهنؿ قم٤مروقا قمٚمٞم٤ًم ذم ظمالومتف وٓ ٟم٤مزقمقه ومٞمٝم٤م سمؾ 

إن أطمدًا مل يٜم٘مؾ أن قم٤مئِم٦م وُمـ ُمٕمٝم٤م »: ، ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمجريمؾ ُمٓمٚمٌٝمؿ ىمتؾ ىمتٚم٦م قمثامن 

ٟم٤مزقمقا قمٚمٞم٤ًم ذم اخلالوم٦م، وٓ دقمقا إمم أطمد ُمٜمٝمؿ ًمٞمقًمقه اخلالوم٦م، وإٟمام أٟمٙمرت هل وُمـ ُمٕمٝم٤م 

 وىمد اقمؽمف اًمراومْم٦م هبذا  ومٝمذا ()شقمغم قمكم ُمٜمٕمف ُمـ ىمتؾ ىمتٚم٦م قمثامن، وشمرك آىمتّم٤مص ُمٜمٝمؿ

 ومٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م مل ()شاًمٌٞم٤ميض يذيمر أن قم٤مئِم٦م ـمٚم٧ٌم ُمـ قمكم ىمتؾ ىمتٚم٦م قمثامن وم٠مسمك ذًمؽ

خترج ًم٘مت٤مل قمكم وٓ ًمٕمدم رو٤مه٤م سمخالومتف وإٟمام ظمرضم٧م ًمٚمّمٚمح سملم اعمًٚمٛملم، ي٘مقل اسمـ 

وأُم٤م ظمروضمٝم٤م إمم طمرب اجلٛمؾ ومام ظمرضم٧م حلرب، وًمٙمـ شمٕمٚمؼ اًمٜم٤مس هب٤م وؿمٙمقا »: اًمٕمريب

إًمٞمٝم٤م ُم٤م ص٤مروا إًمٞمف ُمـ قمٔمٞمؿ اًمٗمتٜم٦م وهت٤مرج اًمٜم٤مس، ورضمقا سمريمتٝم٤م ذم ااصالح وـمٛمٕمقا ذم 

ٻ    ٻ  ژ : آؾمتحٞم٤مء ُمٜمٝم٤م إذا وىمٗم٧م ًمٚمخٚمؼ، وفمٜم٧م هل ذًمؽ، ومخرضم٧م ُم٘متدي٦م سم٤مهلل ذم ىمقًمف

                                   

(. 4/188)سمـ ؾمٕمد اـمٌ٘م٤مت  ( )

(. 5/172)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ( )

(. 3/206)اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ ٓسمـ إصمػم  ( )

(. 6/157)، وًم٤ًمن اعمٞمزان (4/253)ُمٞمزان آقمتدال ًمٚمذهٌل : اٟمٔمر ( )

(. 13/56)ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  ( )

(. 3/119)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض  ( )
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:  وسم٘مقًمف()ژ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 وإُمر سم٤ماصالح، خم٤مـم٥م سمف مجٞمع ()ژ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ

 وىمد سطم٧م قم٤مئِم٦م ٟمٗمًٝم٤م سم٠من هذا هق ؾم٥ٌم ()ش...اًمٜم٤مس ُمـ ذيمر أو  أٟمثك طمر أو قمٌد

ظمروضمٝم٤م، وم٘مد روى اسمـ طم٤ٌمن أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يمت٧ٌم إمم أيب ُمقؾمك إؿمٕمري وازم 

وم٢مٟمف ىمد يم٤من ُمـ ىمتؾ قمثامن ُم٤م ىمد قمٚمٛم٧م، وىمد ظمرضم٧م ُمّمٚمح٦م سملم اًمٜم٤مس، »: قمكم قمغم اًمٙمقوم٦م

ومٛمر ُمـ ىمٌٚمؽ سم٤مًم٘مرار ذم ُمٜم٤مزهلؿ، واًمرو٤م سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م طمتك ي٠مشمٞمٝمؿ ُم٤م  ٌقن ُمـ صالح أُمر 

 وعم٤م أرؾمؾ قمكم اًم٘مٕم٘م٤مع سمـ قمٛمرو ًمٕم٤مئِم٦م، وُمـ يم٤من ُمٕمٝم٤م ي٠ًمهل٤م قمـ ؾم٥ٌم ()شاعمًٚمٛملم

أي أُم٦م ُم٤م أؿمخّمؽ وُم٤م أىمدُمؽ هذه »: ىمدوُمٝم٤م، دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٕم٘م٤مع ومًٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م، وىم٤مل

 وسمٕمد اٟمتٝم٤مء احلرب يقم اجلٛمؾ ضم٤مء قمكم إمم ()شأي سمٜمل إصالح سملم اًمٜم٤مس: اًمٌٚمدة؟ ىم٤مًم٧م

 ()شوًمؽ، ُم٤م أردت إٓ ااصالح: همٗمر اهلل ًمؽ، ىم٤مًم٧م»: قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل هل٤م

          ژ : ن زقمٛمٝمؿ سم٠من اًمٗم٤مطمِم٦م اعمٕمٜمٞم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤مممأ :افقجف افسابع

 هل ىمت٤مل قمكم واخلروج قمٚمٞمف زقمؿ سم٤مـمؾ، مل ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ اعمٗمنيـ، () ژ     

يمٜم٤مي٦م قمام هق فم٤مهر اًم٘مٌح واوح : إن اعمراد هب٤م، اًمٜمِمقز وؾمقء اخلٚمؼ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: سمؾ ىم٤مًمقا

 قمـ ذًمؽ، وـمٝمرهـ وسمرأهـ، وإٟمام اًمٗمحش، وىمد قمّمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٟم٤ًمء اًمٜمٌل 

                                   

(. 114)ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م رىمؿ  ( )

(. 9)ؾمقرة احلجرات آي٦م رىمؿ  ( )

(. 3/569)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  ( )

(. 2/282)اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن  ( )

(. 7/248)واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم  (4/488)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ( )

(. 1/42)ٟم٘مٚمف اسمـ اًمٕمامد ذم ؿمذرات اًمذه٥م  ( )

(. 30)ؾمقرة إطمزاب آي٦م رىمؿ  ( )
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 ().ظمّمقا سمٛمْم٤مقمٗم٦م اًمٕمذاب :ٕهنـ ًمًـ يم٠مطمد ُمـ اًمٜم٤ًمء

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ وأُم٤م ىمقهلؿ سم٠من قم٤مئِم٦م ظم٤مًمٗم٧م أُمر رهب٤م اًم٘م٤مئؾ ًمٜم٤ًمء اًمٜمٌل 

 وم٢من قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م مل شمتؼمج شمؼمج اجل٤مهٚمٞم٦م إومم ومل ژ چ  چ  چ  چ

: ٕن اخلروج عمّمٚمح٦م ٓ يٜم٤مذم إُمر ژ ڃ   ڃ  ڃژ خت٤مًمػ أُمر رهب٤م ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف 

سم٤مٓؾمت٘مرار ذم اًمٌٞمقت، يمام ًمق ظمرضم٧م ًمٚمح٩م أو اًمٕمٛمرة، أو ظمرضم٧م ُمع زوضمٝم٤م ذم ؾمٗمر: وم٢من 

 أٟمف ؾم٤مومر سم٠مزواضمف وؾم٤مومر سمٕم٤مئِم٦م وهمػمه٤م ذم  وصم٧ٌم قمٜمف هذه أي٦م ىمد ٟمزًم٧م ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

طمج٦م اًمقداع،وأرؾمٚمٝم٤م ُمع أظمٞمٝم٤م ًمٚمٕمٛمرة وىمد ؾم٤مومر أزواضمف ُمـ سمٕمده ًمٚمح٩م ذم ظمالوم٦م قمٛمر، وذم 

ظمالوم٦م قمثامن ريض اهلل قمٜمٝمام، وطمٞمٜمام ظمرضم٧م قم٤مئِم٦م إمم اًمٌٍمة اقمت٘مدت أن ذم هذا اخلروج 

ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، وىمد اضمتٝمدت ذم هذا إُمر، واعمجتٝمد ُم٠مضمقر ذم يمٚمت٤م احل٤مًمتلم إن أص٤مب 

  ()وإن أظمٓم٠م

 طمذره٤م ُمـ ىمت٤مل قمكم وأظمؼمه٤م أهن٤م ؾمت٘م٤مشمٚمف وهل فم٤معم٦م وأُم٤م زقمٛمٝمؿ سم٠من رؾمقل اهلل 

ومٙمؾ إظم٤ٌمر اًمتل اؾمتدًمقا هب٤م ُمقوققم٦م، وًمٞم٧ًم ذم رء ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕمتٛمدة إٓ 

 () أظمرج ااُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد طمدي٨م احلقأب، واًمذي ذيمره سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ، وم٘مد

 واحل٤ميمؿ ذم ()واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف() وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده()وقمٌداًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف

                                   

(. 4/276)وومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين  (3/481)، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم (21/159)شمٗمًػم اًمٓمؼمي : اٟمٔمر ( )

(. 4/317)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م : اٟمٔمر ( )

(. 24299-53215-23210 ):حاعمًٜمد  ( )

(. 20753:)ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق ح ( )

(. 4743 ): حُمًٜمد أيب يٕمغم  ( )

(. 8/708)ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ( )
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 ُمـ ـمريؼ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم () واًمٓمؼماين ذم إوؾمط() واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف()اعمًتدرك

أي ُم٤مء : عم٤م أىمٌٚم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، سمٚمٖم٧م ُمٞم٤مه سمٜمل قم٤مُمر ًمٞماًل ٟمٌح٧م اًمٙمالب، ىم٤مًم٧م: ىم٤مل

سمؾ شم٘مدُملم : ُم٤م أفمٜمل إٓ راضمٕم٦م، وم٘م٤مل سمٕمض ُمـ يم٤من ُمٕمٝم٤م: ُم٤مء احلقأب، ىم٤مًم٧م: هذا؟ ىم٤مًمقا

ـٔػ »:  ىم٤مل هل٤م ذات يقمإن رؾمقل اهلل : ومػماك اعمًٚمٛمقن ومٞمّمٚمح اهلل ذات سمٞمٜمٝمؿ، ىم٤مًم٧م

: وذم إؾمٜم٤مده ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم، ىم٤مل قمٜمف  ٞمك سمـ ؾمٕمٞمدش ب٘حداــ تْبح ظِٔٓا ـالب احلقأب

 يمام أظمرضمف ().شُمٜمٙمر احلدي٨م، وؾمٛمك ًمف أطم٤مدي٨م اؾمتٜمٙمره٤م، ُمٜمٝم٤م طمدي٨م يمالب احلقأب»

أٟمٙمروا ُمٜمف »:  ىم٤مل قمٜمف اسمـ قمدي()اًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف سمًٜمد آظمر ومٞمف إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك اًمٗمزاري

ًمٞمس سمٌمء، : س إزرق، ىم٤مل قمٜمف اسمـ ُمٕملمب  وومٞمف يمذًمؽ قمكم سمـ قم٤م()شُمٜمف همٚمقا  ذم اًمتِمٞمع

 ( ).اؾمتحؼ اًمؽمك: وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن

 ـمٚم٥م ُمـ قمكم إن ظمرضم٧م قمٚمٞمف قم٤مئِم٦م أن ييهب٤م  أن دقمقاهؿ أن اًمٜمٌل :افقجف افثامـ

أو يٓمٚم٘مٝم٤م وأن قمّمٛم٦م زوضم٤مت اًمٜمٌل يمـ سمٕمد ووم٤مشمف سمٞمد قمكم وأٟمف ـمٚمؼ قم٤مئِم٦م دقمقى سم٤مـمٚم٦م مل 

شمرد ذم أي يمت٤مب ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م، ومل شمرد إٓ قمٜمد اًمراومْم٦م، ويرد هذه اًمدقمقى ُم٤م صم٧ٌم قمـ قمامر 

: سمـ ي٤مه ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ىم٤مل قمغم ُمٜمؼم اًمٙمقوم٦م وهق سملم يدي احلًـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام

                                   

(. 3/119)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ  ( )

(. 6865): حصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن  ( )

(. 6458)ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين إوؾمط طمدي٨م رىمؿ  ( )

(. 3/392)ُمٞمزان آقمتدال ًمٚمذهٌل  ( )

. (3/11)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ( )

 (.1/251 )اًمٙم٤مُمؾ( )

 (.3/134)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر(  )
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  ()شإن قم٤مئِم٦م ىمد ص٤مرت إمم اًمٌٍمة وواهلل إهن٤م ًمزوضم٦م ٟمٌٞمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة»

وأُم٤م اؾمتِمٝم٤مدهؿ سمام ورد ُمـ إظم٤ٌمر اًمرؾمقل ًمٕمكم سم٠مٟمف ؾمٞمٙمقن سمٞمٜمف وسملم قم٤مئِم٦م ؿمئ وأٟمف 

. أُمره سم٤مًمرومؼ هب٤م وم٢من إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم هذا ٓ شمّمح وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ

 سمًٜمدهيام قمـ () واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة() أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك:احلديث األول

 ظمروج سمٕمض أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ووحٙم٧م قم٤مئِم٦م، ذيمر اًمٜمٌل »: أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م

ي٤م قمكم، إن وًمٞم٧م ُمـ : اٟمٔمري ي٤م محػماء أن ٓ شمٙمقين أٟم٧م، صمؿ اًمتٗم٧م إمم قمكم وىم٤مل: وم٘م٤مل هل٤م

 وهذا ()شهذا طمدي٨م همري٥م ضمداً »: وقمٚمؼ قمٚمٞمف احل٤مومظ اسمـ يمثػم سم٘مقًمفش أُمره٤م ؿمٞمئ٤ًم وم٤مرومؼ هب٤م

 يمام أن ذم ؾمٜمد هذا احلدي٨م قمامر ()احلدي٨م ذم ؾمٜمده ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد وهق ُمدًمس وىمد قمٜمٕمـ

 يمام أن ذم اًمًٜمد قمٌد ().شصدوق ًمٙمٜمف يتِمٞمع»: سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمدهٜمل، وىمد ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر

 ()شصدوق هيؿ»:  وىم٤مل اسمـ طمجر()شخي٤مًمػ ذم سمٕمض طمديثف»: اجل٤ٌمر سمـ اًمقرد، ىم٤مل اًمٌخ٤مري

 ()شهيؿ

 () واًمٓمح٤موي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر() واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم() رواه ااُم٤مم أمحد:احلديث افثاين

                                   

(. 7100: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 4587)اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ طمدي٨م رىمؿ  ( )

(. 6/411)دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ( )

(. 6/212)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم  ( )

.. 31 ص1ج ( 48) ـمٌ٘م٤مت اعمدًمًلم شمرمج٦م رىمؿ  ( )

(. 4867)اًمت٘مري٥م  ( )

(. 2/535)ُمٞمزان آقمتدال  ( )

(. 3769)اًمت٘مري٥م  ( )

(. 27242: )اعمًٜمد ح ( )
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إٟمف ؾمٞمٙمقن سمٞمٜمؽ وسملم قم٤مئِم٦م »:  ىم٤مل ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ أيب راومع أن رؾمقل اهلل ()أصم٤مر

وم٠مٟم٤م أؿم٘م٤مهؿ ي٤م رؾمقل اهلل، : ٟمٕمؿ، ىم٤مل: أٟم٤م؟ ىم٤مل: أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ، ىم٤مل: أُمر، ىم٤مل

: وذيمر احلدي٨م اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ، وىم٤ملش ٓ، وًمٙمـ إذا يم٤من ذًمؽ وم٤مردده٤م إمم ُم٠مُمٜمٝم٤م: ىم٤مل

صدوق ًمف ظمٓم٠م »:   وىم٤مل اسمـ طمجر قمـ اًمٗمْمٞمؾ()شاًمٗمْمٞمؾ ًمٞمس سمث٘م٦م:  ٞمك سمـ ُمٕملم: ىم٤مل»

  وومْمٞمؾ هق ومْمٞمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٜمٛمػمي، وىمد وٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ًمٞمس ()شيمثػم

 وىمد طمًـ هذا احلدي٨م ()شسمث٘م٦م، وىم٤مل أسمق زرقم٦م ًملم، وؾم٤مق ًمف اسمـ قمدي أطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م همراسم٦م

  ()اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح

وهذا احلدي٨م ًمق ىمٚمٜم٤م سمّمحتف ومٝمق دًمٞمؾ قمغم اًمراومْم٦م ومٝمذا قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م مل يتحرج 

قمٜمد ُم٤م أظمؼمه اًمرؾمقل سم٠مٟمف ؾمٞمٙمقن سمٞمٜمف وسملم قم٤مئِم٦م أُمر سم٠مٟمف أؿم٘م٤مهؿ، وذًمؽ عم٤م يٕمٚمؿ ُمـ طم٥م 

.  هل٤م، ومٙمٞمػ سمٛمـ يقضمف هل٤م ؿمتك أٟمقاع اًمتٝمؿ واعمٓم٤مقمـرؾمقل اهلل 

 أن دقمقاهؿ أن قم٤مئِم٦م أست قمغم ُمقىمٗمٝم٤م ذم قمداوة قمكم طمتك سمٕمد ُمقىمٕم٦م :افقجف افتاشع

اجلٛمؾ: سمؾ إهن٤م أفمٝمرت اًمٗمرح دقمقى سم٤مـمٚم٦م يرده٤م ُم٤م صم٧ٌم قمٜمٝم٤م ُمـ ٟمدُمٝم٤م قمغم ظمروضمٝم٤م وأهن٤م 

ًمقددت أين ُم٧م ىمٌؾ هذا اًمٞمقم :  وشم٘مقل()يم٤مٟم٧م إذا ذيمرت ذًمؽ شمٌٙمل طمتك يٌتؾ مخ٤مره٤م

                                   

(. 988 ):اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ح ( )

(. 4899): حُمِمٙمؾ أصم٤مر ًمٚمٓمح٤موي  ( )

 (.1419)رىمؿ  (2/848)اًمٕمٚمؾ   ()

 (.5462)اًمت٘مري٥م   ()

(. 3/361)ُمٞمزان آقمتدال  ( )

(. 13/55)ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 2/177)، وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل (8/18)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  ( )
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.  ()سمٕمنميـ ؾمٜم٦م

وأُم٤م ُم٤م زقمٛمتف اًمراومْم٦م ُمـ ومرح قم٤مئِم٦م سمٛمقت قمكم واؾمتِمٝم٤مدهؿ سمام ورد ذم شم٤مريخ 

 وٓ ()اًمٓمؼمي ومٝمق زقمؿ سم٤مـمؾ وم٢من إصمر ذيمره اسمـ ضمرير سمدون ؾمٜمد: سمؾ رواه سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض

خيٗمك أن أؾم٤مٟمٞمد اًمٓمؼمي ُمٚمٞمئ٦م سمرواة اًمراومْم٦م واًمْمٕمٗم٤مء: ٕن إوائؾ يم٤من ألٝمؿ اًمٜم٘مؾ ٓ 

 ُمـ أٟمف أىمر اًمتٜم٘مٞم٥م واًمتح٘مٞمؼ وهق ُمـ سم٤مب احلٗمظ، ومم٤م يٌٓمؾ هذا اًمزقمؿ ُم٤م صم٧ٌم قمـ قمكم 

واهلل ُم٤م يم٤من سمٞمٜمل وسملم قمكم ذم اًم٘مديؿ إٓ ُم٤م »قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمغم ىمقهل٤م إصمر ُمٕمريم٦م اجلٛمؾ 

 ()شصدىم٧م واهلل وسمّرت ُم٤م يم٤من سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝم٤م إٓ ذًمؽ»: وم٘م٤مل قمكم  ش يٙمقن سملم اعمرأة وأمح٤مئٝم٤م

وًمٕمؾ ُمـ أقمٔمؿ إدًم٦م اًمتل شمٌٓمؾ زقمؿ اًمراومْم٦م ذم أن قم٤مئِم٦م يم٤مٟم٧م شمٕم٤مدي قمٚمٞم٤ًم هق ُم٤م روشمف 

 ذم ومْمؾ قمكم، ويمثػمًا ُم٤م يم٤مٟم٧م حتٞمؾ ()ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمـ ومْم٤مئؾ قمكم وم٘مد روت طمدي٨م اًمٙم٤ًمء

 صمؿ ـمٚمٌٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مس أن ي٤ٌميٕمقا قمٚمٞم٤ًم سمٕمد ُم٘متؾ قمثامن ريض () ًمٞمجٞمٌفحتٞمؾ اًم٤ًمئؾ قمغم قمكم 

. اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤مً 

                                   

(. 4/316)وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (5/221)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ( )

(. 6/87)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ( )

( 5/225)شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ( )

(. 2424: )صحٞمح ُمًٚمؿ ح ( )

(. 276:)صحٞمح ُمًٚمؿ ح ( )
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المبحث الثالث 
 العبُ اليكلية اليت طعيوا بَا يف بكية زوجات الييب 

 

:  مًف دظقاهؿ شقء أدب زوجات افرشقل -1

 يمـ يًئـ إدب ُمٕمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وم٘مد روى  أن ٟم٤ًمء اًمٜمٌل اًمراومْم٦ميدقمل 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ﮲  ﮳  ژ : اًم٘مٛمل ذم ؾم٥ٌم ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ژ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  
 ُمـ أٟمف عم٤م رضمع رؾمقل اهلل  »()

 أقمٓمٜم٤م ُم٤م أص٧ٌم، وم٘م٤مل هلـ رؾمقل اهلل : همزاة ظمٞمؼم، وأص٤مب يمٜمز آل أيب احل٘مٞمؼ، ىمٚمـ أزواضمف

ًمٕمٚمؽ شمرى إن ـمٚم٘متٜم٤م أن : ىمًٛمتف سملم اعمًٚمٛملم قمغم ُم٤م أُمر اهلل سمف ومٖمْمٌـ ُمـ ذًمؽ، وىمٚمـ: وآًمف

ٓ ٟمجد إيمٗم٤مء ُمـ ىمقُمٜم٤م يتزوضمقٟم٤م، وم٠مٟمػ اهلل ًمرؾمقًمف، وم٠مُمره أن يٕمتزهلـ، وم٤مقمتزهلـ رؾمقل اهلل 

وىمد وردت رواي٤مت أظمرى قمٜمد اًمراومْم٦م حتدد اؾمؿ اًم٘م٤مئٚم٦م ومٌٕمْمٝم٤م شم٘مقل إهن٤م طمٗمّم٦م ()ش 

 (). وأيمثر اًمرواي٤مت قمغم أهن٤م زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ريض اهلل قمٜمٝم٤م()ريض اهلل قمٜمٝم٤م

: ردـــال

إن مجٞمع اًمرواي٤مت اًمتل ذيمره٤م اًمراومْم٦م حمض اومؽماء قمغم أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وزوضم٤مت 

. رؾمقل اهلل 

                                   

 (.28)ؾمقرة إطمزاب آي٦م رىمؿ   ()

 (.2/192)شمٗمًػم اًم٘مٛمل   ()

 (.3/335)ُمـ ٓ  يه اًمٗم٘مٞمف   ()

 (.2/350)شمٗمًػم اًمّم٤مذم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين   ()
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، ومل يرد ذم () اًمتقؾمٕم٦م ذم اًمٜمٗم٘م٦مواًمّمحٞمح أهنـ ريض اهلل قمٜمٝمـ ؾم٠مًمـ رؾمقل اهلل 

رواي٦م صحٞمح٦م أهنـ ىمٚمـ هذه اعم٘مقًم٦م،وٓ شمّمح ٟمًٌتٝم٤م هلـ اًمٌت٦م إذ ٓ يتّمقر صدور ُمثؾ هذا 

اًم٘مقل ُمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم، وًمٕمؾ ُم٤م يٌلم يمذب ادقم٤مء اًمراومْم٦م اظمتالف رواي٤مهتؿ ذم حتديد 

زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ريض اهلل : طمٗمّم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وُمرة ي٘مقًمقن: اًم٘م٤مئٚم٦م، ومٛمرة ي٘مقًمقن

: قمٜمٝم٤م، شمٚمؽ اعمرأة اًمٓم٤مهرة اًمتل زوضمٝم٤م اهلل ٟمٌٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م، وٟمٓمؼ سمف اًم٘مرآن، ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 () ژڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ 

: تياهر ظائنة وحٍهة ظذ افرشقل وحتريؿ افرشقل دا أحؾ اهلل فف- 2

 ىمد شمآُمرشم٤م ُمع واًمدهيام قمغم رؾمقل  أن قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م زوضمت٤م رؾمقل اهلل اًمراومْم٦ميدقمل 

اهلل، وم٠مذاقمقا هه وؾم٘مقه اًمًؿ ومٙم٤من ذًمؽ ؾم٥ٌم ُمقشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ُمدقملم أن اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ژ :  ويًتدًمقن سم٘مقًمف شمٕم٤ممم()أٟمزل ذم هذا إُمر ىمرآٟم٤م يتغم

ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  

ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ   ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  

  () ژڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 يم٤من ذم يم٤من ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م أن رؾمقل اهلل »: ي٘مقل اًم٘مٛمل ذم ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٤مت

                                   

 (.10/288)شمٗمًػم اًمٓمؼمي : اٟمٔمر  ()

 (.37)ؾمقرة إطمزاب آي٦م رىمؿ   ()

وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  (1/35)واًمؼمه٤من ًمٚمٌحراين  (2/716)شمٗمًػم اًمّم٤مذم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين : اٟمٔمر  ()

 (.4/336)وإٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ًمٚمجزائري  (308)

 (.4-1)ؾمقرة اًمتحريؿ آي٦م   ()
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سمٕمض سمٞمقت ٟم٤ًمئف، ويم٤مٟم٧م ُم٤مري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م شمٙمقن ُمٕمف ختدُمف، ويم٤من ذات يقم ذم سمٞم٧م طمٗمّم٦م، 

ومذه٧ٌم طمٗمّم٦م ذم طم٤مضم٦م هل٤م، ومتٜم٤مول رؾمقل اهلل ُم٤مري٦م  ومٕمٚمٛم٧م طمٗمّم٦م سمذًمؽ ومٖمْم٧ٌم، وأىمٌٚم٧م 

ي٤م رؾمقل اهلل هذا ذم يقُمل وذم داري وقمغم ومرار، وم٤مؾمتحٞم٤م رؾمقل :  وىم٤مًم٧مقمغم رؾمقل اهلل 

يمٗمك وم٘مد طمرُم٧م ُم٤مري٦م قمغم ٟمٗمز وٓ أـم٠مه٤م سمٕمد هذا أسمدًا، وأٟم٤م أوميض إًمٞمؽ ها : اهلل ُمٜمٝم٤م، وم٘م٤مل

إن أسم٤م سمٙمر : ُم٤م هق؟ وم٘م٤مل: وم٢من أٟم٧م أظمؼمت سمف ومٕمٚمٞمؽ ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم، وم٘م٤مًم٧م

اهلل أظمؼمين، وم٠مظمؼمت : ُمـ أظمؼمك هبذا؟ ىم٤مل: يكم اخلالوم٦م سمٕمدي، صمؿ ُمـ سمٕمده أسمقك، وم٘م٤مًم٧م

إن : طمٗمّم٦م قم٤مئِم٦م ُمـ يقُمٝم٤م ذًمؽ، وأظمؼمت قم٤مئِم٦م أسم٤م سمٙمر، ومج٤مء أسمق سمٙمر إمم قمٛمر، وم٘م٤مل ًمف

قم٤مئِم٦م أظمؼمشمٜمل قمـ طمٗمّم٦م سمٌمء وٓ أصمؼ سم٘مقهل٤م، وم٤مؾم٠مل أٟم٧م طمٗمّم٦م، ومج٤مء قمٛمر إمم طمٗمّم٦م 

ُم٤م ىمٚم٧م هل٤م ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم، : ُم٤م هذا اًمذي أظمؼمت قمٜمؽ قم٤مئِم٦م؟ وم٠مٟمٙمرت ذًمؽ، ىم٤مًم٧م: وم٘م٤مل هل٤م

ٟمٕمؿ ىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل : إن يم٤من هذا طم٘م٤ًم وم٠مظمؼميٜم٤م ومٞمف طمتك ٟمت٘مدم ومٞمف،وم٘م٤مًم٧م: وم٘م٤مل هل٤م قمٛمر

 هبذه اًمًقرة ذًمؽ، وم٤مضمتٛمٕمقا أرسمٕم٦م قمغم أن يًّٛمقا رؾمقل اهلل، ومٜمزل ضمؼميؾ قمغم رؾمقل اهلل 

 يٕمٜمل ىمد أسم٤مح اهلل ًمؽ أن شمٙمٗمر ژ ٹ  ٹژ  : إمم ىمقًمفژ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پژ 

 ژٹ  ڤڤ   ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃژ قمـ يٛمٞمٜمؽ 

چ  ژ  يٕمٜمل أفمٝمر اهلل ٟمٌٞمف قمغم ُم٤م أظمؼمت سمف، وُم٤م ألقا سمف،  ژچ  چ  ژ  أي أظمؼمت سمف 

مل خيؼمهؿ :  ىم٤ملژ ڇ        ڇ  ڇژ : مل أظمؼمت سمام أظمؼمشمؽ، وىمقًمف:  أي أظمؼمه٤م وىم٤مل ژڇ  

 ()شسمام قمٚمؿ مم٤م ألقا سمف

 وىمد وىمع هٜم٤مك ظمالف سملم رواي٤مت اًمراومْم٦م ذم ُم٤مهٞم٦م اًمن اًمذي أومِمتف زوضم٦م اًمٜمٌل 

 وهٜم٤مك إن اًمن هق أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ؾمٞمٚمٞم٤من إُمر سمٕمد رؾمقل اهلل : وم٤مًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م شم٘مقل

                                   

 (.2/375)شمٗمًػم اًم٘مٛمل   ()
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 وىمد يمٗمرت قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م سمام ومٕمٚمقه ()رواي٤مت أظمرى شم١ميمد أن اًمن هق أن قمٚمٞم٤ًم هق اًمقيص

 وزقمٛمقا أن ژ ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳژ : واؾمتدًمقا قمغم ُم٤م ذهٌقا إًمٞمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

وا هذا اًمتٗمًػم قمـ أيب ذيمر أي زاهم٧م، واًمزيغ هق اًمٙمٗمر، وىمد ژ  گژُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ().ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر، ووًمده ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

: ردـــال

 إمم سمٕمض أي٤مت اًمتل ٟمزًم٧م ذم سمٞم٤من ذٟمقب وُمٕم٤ميص صدرت ُمـ سمٕمض اًمراومْم٦ميٕمٛمد 

 أو اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ وشم٤مسمقا ُمٜمٝم٤م ومٞم١موًمقهن٤م سمت٠مويالت سمٕمٞمدة زوضم٤مت رؾمقل اهلل 

صمؿ يًقىمقن اًمرواي٤مت اًمٙم٤مذسم٦م و ِمدون يمثػمًا ُمـ اًم٘مّمص وإسم٤مـمٞمؾ اعمًتٖمرسم٦م اًمتل ٓ ؾمٜمد 

.  وأصح٤مسمف اًمٙمرامهل٤م ًمتِمقيف صقرة زوضم٤مت رؾمقل اهلل 

إن أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يٕمؽمومقن سم٠من اعمرأشملم اًمٚمتلم شمٔم٤مهرشم٤م قمغم رؾمقل اهلل أل٤م قم٤مئِم٦م 

وطمٗمّم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام، وهذا أُمر ٓ خيٗمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م سمؾ هق ُمذيمقر ذم أصح يمتٌٝمؿ وسمِمٝم٤مدة 

 قمغم اسمٜمتف وقم٤مئِم٦م، وم٘مد روى اًمٌخ٤مري سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ُمـ اعمرأشم٤من اًمٚمت٤من شمٔم٤مهرشم٤م قمغم :  وم٘مٚم٧مأردت أن أؾم٠مل قمٛمر : قمٜمٝمام ىم٤مل

 ().قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م: ؟ ومام أمتٛم٧م يمالُمل طمتك ىم٤ملرؾمقل اهلل 

 ؟ ًم٘مد ذيمر ُمٗمنوا وًمٙمـ ُم٤م هق هذا اًمتٔم٤مهر؟ وُم٤م هق هذا اًمن اًمذي أظمؼم سمف اًمٜمٌل 

 إمم سمٕمض أزواضمف هق حتريٛمف جل٤مريتف ُم٤مري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م أن اًمن اًمذي أهه اًمرؾمقل 

                                   

واًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمِمػمازي  (2/637)وقمٚمؿ اًمٞم٘ملم ًمٚمٙم٤مؿم٤مين  (307)إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي : اٟمٔمر  ()

(296.) 

 (.3/168)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض : اٟمٔمر  ()

 (1479: )وُمًٚمؿ ح (4913: )اًمٌخ٤مري ح  ()
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قمغم ٟمٗمًف، وىمد أه هذا احلدي٨م إمم طمٗمّم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وـمٚم٥م ُمٜمٝم٤م أن ٓ شمذيمره ٕطمد، 

وم٠مظمؼمت سمذًمؽ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  وم٠مـمٚمع اهلل ٟمٌٞمف قمغم أهن٤م ىمد ٟم٠ٌمت سمذًمؽ ص٤مطمٌتٝم٤م، وىمد 

 ()ذيمر اعمٗمنون ؾم٤ًٌٌم آظمر  وهق ىمّم٦م اعمٖم٤مومػم

يم٤من »: وىمّم٦م اعمٖم٤مومػم أؾمٜمده٤م اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف إمم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وومٞمٝم٤م ىمقهل٤م

 ممت أٟم٤م وطمٗمّم٦م عي ينمب قمًاًل قمٜمد زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش، ويٛمٙم٨م قمٜمده٤م  ومقاطرؾمقل اهلل 

ٓ وًمٙمٜمل يمٜم٧م أذب : أيمٚم٧م ُمٖم٤مومػم؟ إين أضمد ُمٜمؽ ريح ُمٖم٤مومػم، ىم٤مل: ىمؾتأيتٜم٤م دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ومؾ

 وىمد ذيمر ()شقمًاًل قمٜمد زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش، ومٚمـ أقمقد ًمف وىمد طمٚمٗم٧م، ٓ ختؼمي سمذًمؽ أطمداً 

ومٞمحتٛمؾ أن شمٙمقن أي٦م ٟمزًم٧م ذم اًمًٌٌلم : احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل هذيـ اًمًٌٌلم، صمؿ ىم٤مل

  ()ُمٕم٤مً 

وقمغم هذا وم٤محلدي٨م اعمن هق حتريؿ رؾمقل اهلل جل٤مريتف ُم٤مري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م قمغم ٟمٗمًف أو اُمتٜم٤مقمف 

. قمـ ذب اًمٕمًؾ قمٜمد زوضمتف زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش

أُم٤م ُم٤م زقمٛمف اًمراومْم٦م ُمـ أن احلدي٨م اعمن سمف هق ظمالوم٦م أيب سمٙمر أو أن قمٚمٞم٤ًم هق اًمقيص 

ومٝمق خي٤مًمػ :  وأُم٤م اًمث٤مين()وم٘مد أسمٓمٚمف اًمراومْم٦م أٟمٗمًٝمؿ: ومٝمق زقمؿ سم٤مـمؾ، وم٠مُم٤م اًمزقمؿ إول

 ىمد ٟمص قمغم وٓي٦م قمكم أُم٤مم اًمٜم٤مس، ومٙمٞمػ يٙمقن ذًمؽ هًا اعمِمٝمقر قمٜمدهؿ ُمـ أن اًمٜمٌل 

. سمٞمٜمف وسملم زوضمتف

                                   

: صٛمغ ؿمٌٞمف سم٤مًمٜم٤مـمػ، يٜمْمحف اًمٕمرومط، ومٞمقوع ذم صمقب، صمؿ يٜمْمح سم٤معم٤مء ومٞمنمب، واًمٕمرومط: اعمٖم٤مومػم  ()

.  يٙمره يمؾ ُم٤م ًمف ريح همػم ـمٞم٥مؿمجر ُمـ اًمٕمْم٤مة يٜمْمح اعمٖمٗمقر واعمٖم٤مومػم هل٤م ريح، ويم٤من رؾمقل اهلل 

 (.5/295()، واعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ٓسمـ ؾمٞمده (2/772)اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري : راضمع

 (.1474: )وُمًٚمؿ ح (5267، 4912: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.8/657)ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر   ()

 (.2/93)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض : اٟمٔمر  ()



 

 

625 

 قمغم يمٗمر قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م ومٝمق ژ گ  گ  ڳژ : وأُم٤م اؾمتدٓهلؿ سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم

اؾمتدٓل سم٤مـمؾ : ٕن اًمزيغ هق اعمٞمؾ وقم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام ىمد ُم٤مل ىمٚم٤ٌمأل٤م إمم حم٦ٌم 

 ُم٤ٌمطم٤ًم ًمف  ضم٤مريتف، وحتريٛمٝم٤م قمغم ٟمٗمًف، أو ُم٤مًم٧م ىمٚمقهبام إمم حتريؿ رؾمقل اهلل عم٤م يم٤مناضمتٜم٤مب اًمرؾمقل 

ومال ئمـ هبام أهنام مل يتقسم٤م، ُمع  » ژک  ک      گ      گ  ژ : يم٤مًمٕمًؾ، واهلل ىمد دقم٤مأل٤م إمم اًمتقسم٦م سم٘مقًمف

قمٜمٝمام  وىمد صم٧ٌم أن قمامر سمـ ي٤مه ريض اهلل  ()ش ذم اجلٜم٦مُم٤م صم٧ٌم ُمـ قمٚمق درضمتٝمام وأهنام زوضمت٤م ٟمٌٞمٜم٤م 

إهن٤م زوضم٦م ٟمٌٞمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م »: يم٤من ي٘مقل قمغم ُمٜمؼم اًمٙمقوم٦م قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

 عم٤م ـمٚمؼ  أن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم أشمك إمم رؾمقل اهلل  يمام روى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ().شوأظمرة

. ()شإهن٤م ًمزوضمتؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ومراضمٕمٝم٤م: إن اهلل ي٘مرئؽ اًمًالم، وي٘مقل»: طمٗمّم٦م، وىم٤مل ًمف

وم٤معمٔمٜمقن هبام ريض اهلل قمٜمٝمام أهنام ىمد شم٤مسمت٤م قمـ إُمر اًمذي شمٔم٤مهرشم٤م قمٚمٞمف ودومٕمٝمام ًمف اًمٖمػمة 

 واًمٖمػمة ُمـ ضمٌٚم٦م اًمٜم٤ًمء وٓ ُم١ماظمذة قمغم إُمقر اجلٌٚمٞم٦م، وُم٤م وىمع ُمـ قمغم رؾمقل اهلل 

 يٖمْم٥م ُمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمـ، ٓ ي٘مدح هبـ،  ومل يٙمـ رؾمقل اهلل 

. همػمهتـ، وإٟمام يم٤من همْمٌف ُمـ إومِم٤مء هه

 وأىمرب أصح٤مسمف وأُم٤م ُم٤م ؾم٤مىمف اًمراومْم٦م ُمـ رواي٤مت يم٤مذسم٦م ذم طمؼ زوضم٤مت رؾمقل اهلل 

إًمٞمف أيب سمٙمر وقمٛمر،ومٞمٙمٗمل ذم سمٓمالهن٤م أهن٤م مل شمرد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م طمتك وًمق ذم إطم٤مدي٨م 

اعمقوققم٦م وإٟمام وردت ذم يمت٥م اًمراومْم٦م وهؿ رواد اًمٙمذب واًمِمئ ُمـ ُمٕمدٟمف ٓ يًتٖمرب ومٝمؾ 

وعم٤مذا مل يٓمٚم٘مٝمام ويٌٕمد !  ؾمٞمٕمٞمش ُمع زوضمتلم شمتآُمران ُمع واًمدهيام قمغم ىمتٚمف؟ٟمّمدق أن اًمٜمٌل 

. واًمدهيام

                                   

 (.4/314)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م   ()

 (.7101: )صحٞمح اًمٌخ٤مري ح  ()

 (.4/15)أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وصححف   ()
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الفصل اخلامض 

العبُ اليكلية للندالفني اليت طعيوا بَا يف  بكية األصخاب 

 

: وومٞمف قمدة ُم٤ٌمطم٨م   

  اًمِمٌف اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمتل ـمٕمٜمقا هب٤م ذم ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل:املبخح األول   

  اًمِمٌف اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمتل ـمٕمٜمقا هب٤م ذم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد:املبخح الجاىي   

  اًمِمٌف اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمتل ـمٕمٜمقا هب٤م ذم ُمٕم٤موي٦م:املبخح الجالح   
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المبحث األول 
 العبُ اليكلية اليت طعيوا بَا يف طلخة بً عبيد اهلل

 

: « فُْْحـ أزواج حمّد بًد مقتف»: ؿقل ضِحة- 1

ەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ : ذيمر اًم٘مٛمل ذم ؾم٥ٌم ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ   يئ  جب   حب  خب  

 ژمب  ىب        يب    جت  حت  خت   
ۇ  ژ :  أهن٤م ٟمزًم٧م ذم ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل  وم٢مٟمف عم٤م أٟمزل اهلل()

 وطمرم ٟم٤ًمء اًمٜمٌل قمغم اعمًٚمٛملم همْم٥م ()ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ

 رم حمٛمد قمٚمٞمٜم٤م ٟم٤ًمءه ويتزوج ٟم٤ًمءٟم٤م، ًمئـ أُم٤مت اهلل حمٛمدًا ًمٜمريمْمـ سملم ظمالظمٞمؾ : وىم٤مل

ەئ  ەئ             ژ ٟم٤ًمئف يمام ريمض سملم ظمالظمٞمؾ ٟم٤ًمئٜم٤م، وذم رواي٦م ٕشمزوضمـ قم٤مئِم٦م، وم٠مٟمزل اهلل 

 () ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ 

أيٜمٙمح حمٛمد ٟم٤ًمءٟم٤م وٓ : وم٘م٤مل ـمٚمح٦م وقمثامنش: ويٜم٘مؾ اسمـ ـم٤موس رواي٦م أظمرى وومٞمٝم٤م

ٟمٜمٙمح ٟم٤ًمءه إذا ُم٤مت، واهلل ًمق ىمد ُم٤مت ًم٘مد أضمٚمٜم٤م قمغم ٟم٤ًمئف سم٤مًمًٝم٤مم ويم٤من ـمٚمح٦م يريد قم٤مئِم٦م، 

 ()شويم٤من قمثامن يريد أم ؾمٚمٛم٦م

 وشمٜم٥ًم اًمراومْم٦م إمم قمٛمر أٟمف قمد هذا إُمر ُمـ ُمٕم٤مي٥م ـمٚمح٦م قمٜمدُم٤م ىم٤مل ٕصح٤مب

 

                                   

 (.54-53)ؾمقرة إطمزاب آي٦م رىمؿ   ()

 (6)ؾمقرة إطمزاب آي٦م رىمؿ   ()

 (.2/195)شمٗمًػم اًم٘مٛمل   ()

 (.2/157)اًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس   ()
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أُم٤م أٟم٧م : ىمد ضم٤مءين يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ هيز قم٘مػمشمف يرضمقا أن يٙمقن ظمٚمٞمٗم٦م صمؿ ىم٤مل ًمٓمٚمح٦م: اًمِمقرى

 ًمٜمٜمٙمحـ أزواضمف ُمـ سمٕمده، ومام ضمٕمؾ اهلل حمٛمدًا سم٠مطمؼ ي٤م ـمٚمح٦م أومٚم٧ًم اًم٘م٤مئؾ إن ىمٌض اًمٜمٌل 

ەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ سمٌٜم٤مت أقمامُمٜم٤م ُمٜم٤م، وم٠مٟمزل اهلل ومٞمؽ 

 وشمزقمؿ اًمراومْم٦م أن ـمٚمح٦م مل ي٘متٍم قمغم اارادة سمؾ ىم٤مم سم٤مًمٗمٕمؾ سم٤مًمزواج ژېئ   ېئ  ېئ  ىئ

ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ژ : ُمـ قم٤مئِم٦م وم٘مد ذيمر اًم٘مٛمل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ژڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
 أن شم٠مويؾ اخلٞم٤مٟم٦م هق ()

 إٓ اًمٗم٤مطمِم٦م، وًمٞم٘مٞمٛمـ احلد قمغم ژ ں  ژواهلل ُم٤م قمٜمل سم٘مقًمف »: ارشمٙم٤مب اًمٗم٤مطمِم٦م، وم٘م٤مل

قم٤مئِم٦م ومٞمام أشم٧م ذم ـمريؼ اًمٌٍمة، ويم٤من ـمٚمح٦م  ٌٝم٤م، ومٚمام أرادت أن خترج إمم اًمٌٍمة ىم٤مل هل٤م 

 ()شٓ  ؾ ًمؽ أن خترضمل ُمـ همػم حمرم، ومزوضم٧م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ ـمٚمح٦م: ـمٚمح٦م

: ردـــال

ەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ژ : ذيمر سمٕمض ُمٗمني أهؾ اًمًٜم٦م أن ؾم٥ٌم ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم

 أن رضم٤مًٓ ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  

 سمٕمد ُمقشمف وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٤مت ًمٞمٌلم هلؿ طمرُم٦م يم٤مٟمقا يرون ضمقاز ٟمٙم٤مح أزواج رؾمقل اهلل 

ًمق أن اًمٜمٌل شمقذم شمزوضم٧م ومالٟم٦م : رسمام سمٚمغ اًمٜمٌل أن اًمرضمؾ ي٘مقل»: ذًمؽ، ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي

  وأهمٚم٥م اًمرواي٤مت اعمذيمقرة ُمرؾمٚم٦م قمـ ىمت٤مدة،()شُمـ سمٕمده ومٙم٤من ذًمؽ ي١مذي اًمٜمٌل ومٜمزل اًم٘مرآن

 

                                   

 (10)ؾمقرة اًمتحريؿ آي٦م رىمؿ   ()

 ذم اًمٓمٌٕم٦م احلديث٦م ُمٙم٤من اؾمؿ (.....)وىمد ووٕم٧م  (2/377)ـمٌٕم٦م طمديث٦م  (341)شمٗمًػم اًم٘مٛمل   ()

 .قم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م

 (.22/40) ًمٚمٓمؼمي شمٗمًػم(  )
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وًمٞمس هل٤م أؾم٤مٟمٞمد، أُم٤م اًمرواي٦م اعمًٜمدة واًمتل ذيمره٤م أسمق طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه قمـ اسمـ قم٤ٌمس ومٝمل ٓ 

اسمـ مح٤مد اًم٤ًمسمري قمـ ُمٝمران سمـ أيب قمٛمر اًمرازي ٓ »: شمّمح، ومٗمٞمٝم٤م حمٛمد سمـ مح٤مد،ىم٤مل اًمذهٌل

 وومٞمٝم٤م ُمٝمران سمـ أيب قمٛمر اًمرازي، ىم٤مل ()شجمٝمقل : يٕمرف وظمؼمه ُمٜمٙمر وذيمره اًمٕم٘مٞمكم وم٘م٤مل

 وأهمٚم٥م اًمرواي٤مت مل حتدد أؾمامء ()شُمٝمران سمـ أيب قمٛمر اًمرازي ذم طمديثف اوٓمراب»: اًمٌخ٤مري

. شىمٞمؾ، ي٘م٤مل، ذيمر»ه١مٓء اًمرضم٤مل، وروي٧م سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض 

 وم٢مطمداه٤م ()أُم٤م اًمرواي٤مت اًمتل ذيمرت أن اًم٘م٤مئؾ هق ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ومٝمل همػم صحٞمح٦م

 وسمٞمٜمف وسملم هذه اًمقاىمٕم٦م أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ()ُمرؾمٚم٦م قمـ ىمت٤مدة، وىمت٤مدة ُم٤مت ؾمٜم٦م سمْمع قمنمة وُم٤مئ٦م

قم٤مم، واًمرواي٦م إظمرى اعمًٜمدة إمم اسمـ قم٤ٌمس ذم ؾمٜمده٤م يمذاسم٤من، أطمدأل٤م اًمٙمٚمٌل حمٛمد سمـ 

 اعمٚم٘م٥م سم٤مًمًدي اًمّمٖمػم، ىم٤مل قمٜمف أسمق ()، وأظمر حمٛمد سمـ ُمروان()اًم٤ًمئ٥م اًمِمٞمٕمل اًمٙمذاب

يمقذم »:  وىم٤مل اًمذهٌل()شذاه٥م احلدي٨م ُمؽموك احلدي٨م، يمذاب، ٓ يٙمت٥م طمديثف اًمٌت٦م»طم٤مشمؿ 

.  ()شيمقذم ُمؽموك ُمتٝمؿ»

وىمد سح قمٚمامء اًمًٜم٦م سمٕمدم صح٦م اًمرواي٤مت اًمتل ذيمرت أن اًم٘م٤مئؾ هق ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد 

                                   

 (.3/527)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر  ()

 (.8/380)اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم   ()

 (.4/299)ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين   ()

 (.5553)شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر   ()

 (.3/556)ُمٞمزان آقمتدال : اٟمٔمر ()

 (.4/32 )اعمّمدر ٟمٗمًف(  )

 (.8/68)اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ   ()

 (.4/32)ُمٞمزان آقمتدال   ()
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وهذا قمٜمدي ٓ يّمح قمغم »: سمٕمد ذيمره ًمتٚمؽ اًمرواي٤مت- أطمد اعمٗمنيـ-()اهلل، ي٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م

وىمد طمٙمل هذا اًم٘مقل قمـ سمٕمض ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م، » :  وىم٤مل اًم٘مرـمٌل()شـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل

ـام أن بعض افعؾامء ذـروا أن ضؾحي ادذـقر ذم ( )شوطم٤مؿم٤مهؿ قمـ ُمثٚمف، وإٟمام اًمٙمذب ذم ٟم٘مٚمف

افروايوت فقس هق ضؾحي بـ ظٌقد اهلل أحد افعؼة ادٌؼيـ بوجلـي، ؾؼد ذـر ابـ حجر أن افذي 

كزفً ؾقف اآليي هق ضؾحي بـ ظٌقد اهلل بـ مًوؾع افتقؿل، وفقس ضؾحي بـ ظٌقد اهلل أحد افعؼة 

 وىمد (ش)إن مج٤مقم٦م ُمـ اعمٗمنيـ همٚمٓمقا ومٔمٜمقا أٟمف ـمٚمح٦م أطمد اًمٕمنمة»: ادٌؼيـ بوجلـي وؿول

ذيمروا أن ـمٚمح٦م هذا عم٤م ٟمزًم٧م أي٦م ٟمدم قمغم ذًمؽ، وأقمتؼ رىم٤مب ومحؾ قمغم قمنمة أسمٕمرة ذم 

ؾمٌٞمؾ اهلل قمز وضمؾ، وُمـ هٜم٤م يتٌلم ًمٜم٤م سمراءة ـمٚمح٦م ُمـ هذه اعم٘مقًم٦م، وإن صمٌت٧م قمـ همػمه وم٘مد 

.  ومٚمام قمٚمؿ احلٙمؿ ٟمدم وشم٤مب إمم اهللشمٙمقن صدرت جلٝم٤مًم٦م سمحٙمؿ اًمزواج سم٠مزواج رؾمقل اهلل 

:  فىِحة وافزبر بافْاـثغ وافَاشىغ وادارؿغتسّٔة افرشقل - 2

 أُمر قمٚمٞم٤ًم سم٘مت٤مل ـمٚمح٦م واًمزسمػم وُمـ ُمٕمٝمام وأٟمف ؾمامهؿ  أن اًمرؾمقل اًمراومْم٦ميزقمؿ 

 ()ش أُمر قمٚمٞم٤ًم سم٘مت٤مل أصح٤مب اجلٛمؾ وومرض قمٚمٞمف ضمٝم٤مدهؿإن اًمٜمٌل »: سم٤مًمٜم٤ميمثلم، ي٘مقل اعمٗمٞمد

 ()شقمكم يم٤من ُم٠مُمقرًا سمٛمح٤مرسم٦م اًمٜم٤ميمثلم وهؿ ـمٚمح٦م واًمزسمػم»:  وي٘مقل اسمـ ـم٤موس()شضمٝم٤مدهؿ

                                   

ويم٤من إُم٤مًُم٤م ذم اًمٗم٘مف ، ؿمٞمخ اعمٗمنيـ، أسمقحمٛمد، اعمح٤مريب اًمٖمرٟم٤مـمل، قمٌداحلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م( )

ومقات ، (19/587)ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : اٟمٔمر. هـ541ُم٤مت ؾمٜم٦م ، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، واًمتٗمًػم

 .(2/256)اًمقومٞم٤مت 

 (.4/299)ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين   ()

 (.14/228)شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل   ()

 (2/230)ااص٤مسم٦م ٓسمـ طمجر   ()

 (.20ص )اجلٛمؾ ًمٚمٛمٗمٞمد   ()
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 إن رؾمقل اهلل »:  وىمد اؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سمام أؾمٜمدوا إمم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل()شواًمزسمػم

ي٤م أم ؾمٚمٛم٦م اؾمٛمٕمل واؿمٝمدي هذا قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؾمٞمد قمغم : ىم٤مل ٕم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

ي٤م : اعمًٚمٛملم، وإُم٤مم اعمت٘ملم، وىم٤مئد اًمٖمر اعمحجٚملم، وىم٤مشمؾ اًمٜم٤ميمثلم واعم٤مرىملم واًم٘م٤مؾمٓملم، ىمٚم٧م

 يمام اؾمتدًم٧م ()شاًمذيـ ي٤ٌميٕمقٟمف سم٤معمديٜم٦م ويٜمٙمثقٟمف سم٤مًمٌٍمة: رؾمقل اهلل ُمـ اًمٜم٤ميمثقن؟ ىم٤مل

أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل سم٘مت٤مل »: اًمراومْم٦م سم٤محلدي٨م اًمذي أورده احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وومٞمف ىمقل أيب أيقب

 ()شُمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ي٤م رؾمقل اهلل ُمع ُمـ؟ ىم٤مل: اًمٜم٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملم واعم٤مرىملم، ىمٚم٧م

: ردـــال

 وقمـ قمكم ذم ُم٠ًمًم٦م أُمر رؾمقل  ُمـ اًمرواي٤مت قمـ رؾمقل اهلل اًم٘مد أوردت اًمراومْم٦م يمثػمً 

 ًمٕمكم سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم وهذه  اًمرواي٤مت مل شمرد ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م قمدا طمدي٨م أيب أيقب اهلل 

أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل سم٘مت٤مل »: إٟمّم٤مري، واًمذي ذيمره احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وومٞمف ىمقل أيب أيقب

 وىمد ()شُمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ي٤م رؾمقل اهلل ُمع ُمـ؟ ىم٤مل: اًمٜم٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملم واعم٤مرىملم، ىمٚم٧م

، وااؾمٜم٤مدان ()وىمد ؾم٤مىمف احل٤ميمؿ سم٢مؾمٜم٤مديـ خمتٚمٗملم إمم أيب أيقبش مل يّمح»: ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل

ىم٤مل  ش ٓ  ؾ ٕطمد أن يروي قمٜمف»: ومٗمٞمٝمام قمكم سمـ احلزور، ىم٤مل قمٜمف  ٞمك سمـ ُمٕملمش وٕمٞمٗم٤من

 يمام أن ذم ؾمٜمدهيام ()شُمؽموك، ؿمديد اًمتِمٞمع»: وىم٤مل اسمـ طمجرش ُمٜمٙمر احلدي٨م»: أسمق طم٤مشمؿ

                                   

 (.19ص )اعمالطمؿ واًمٗمتـ ٓسمـ ـم٤موس   ()

 (.204)ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ًمٚمّمدوق   ()

وإطم٘م٤مق احلؼ ًمٚمتًؽمي  (1/67)زم ب، ويمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمألر(121ص )دٓئؾ ااُم٤مُم٦م ٓسمـ رؾمتؿ : اٟمٔمر  ()

 (.3/143)وسمح٤مر إٟمقار ًمٚمٛمجٚمز  (157)

 (.3/139)اعمًتدرك   ()

 .(3/139)ٟمٗمًف اعمّمدر   ()

واًمت٘مري٥م  (3/118)وُمٞمزان آقمتدال ًمٚمذهٌل  (6/182)اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ : اٟمٔمر  ()

= 
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ش ُمؽموك»: وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمنش ًمٞمس سمٌمء»: أصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م احلٜمٔمكم، ىم٤مل قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ

ُمؽموك »: وذيمر اًمذهٌل أٟمف ه٤مًمؽ، وذيمر ُمـ ـم٤مُم٤مشمف طمدي٨م أيب أيقب اعمذيمقر وىم٤مل اسمـ طمجر

 ()شرُمل سم٤مًمرومض

يمام أن اسمـ اجلقزي أظمرج احلدي٨م ذم يمت٤مسمف اعمقوققم٤مت ُمـ ـمريؼ اعمٕمغم سمـ قمٌد اًمرمحـ، 

وم٠مُم٤م اًمٜم٤ميمثقن وم٘مد ىم٤مشمٚمٜم٤مهؿ يقم اجلٛمؾ  ـمٚمح٦م واًمزسمػم، وأُم٤م »: وذيمر ومٞمف ىمقل أيب أيقب

 وىم٤مل قمٜمف اسمـ اجلقزي سمٕمد ()شاًم٘م٤مؾمٓمقن ومٝمذا ُمٜمٍمومٜم٤م ُمـ قمٜمدهؿ يٕمٜمل ُمٕم٤موي٦م وقمٛمرو

ش هذا طمدي٨م ُمقوقع سمال ؿمؽ»روايتف 

                                   

 (.4737)ٓسمـ طمجر 

واًمت٘مري٥م ٓسمـ  (1/271)وُمٞمزان آقمتدال ًمٚمذهٌل  (2/319)اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ : اٟمٔمر ()

 (.5412)طمجر 

 (.13-2/12)اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزي   ()
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المبحث الثاني 
 العبَة اليكلية اليت طعيوا بَا يف خالد بً الوليد 

 

: ؿتؾ خافد بـ افقفٔد فبْل جذيّة- 1

 سمٕم٨م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم سمٜمل ضمذيٛم٦م داقمٞم٤ًم، ومخ٤مًمػ أُمر  أن رؾمقل اهلل اًمراومْم٦ميزقمؿ 

 وٟمٌذ قمٝمده، وىمتؾ سمٜمل ضمذيٛم٦م وهؿ يٕمٚمٜمقن إؾمالُمٝمؿ سم٥ًٌم صم٠مر سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ يم٤من رؾمقل اهلل 

صمؿ »:  ذيٙم٤ًم ًمف ذم هذا اًمٕمٛمؾ، ي٘مقل اعمٗمٞمد سمؾ إن سمٕمْمٝمؿ ضمٕمؾ اًمرؾمقل ().ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

 ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم سمٜمل ضمذيٛم٦م سمـ قم٤مُمر، ويم٤مٟمقا اشمّمؾ سمٗمتح ُمٙم٦م إٟمٗم٤مذ رؾمقل اهلل 

اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ  وذًمؽ - اًمث٠مر–سم٤مًمٖمٛمٞمّم٤مء يدقمقهؿ إمم اهلل قمز وضمؾ، وإٟمام أٟمٗمذه ًمٚمؽمة 

أهنؿ يم٤مٟمقا ىمد أص٤مسمقا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ٟمًقة ُمـ سمٜمل اعمٖمػمة، وىمتٚمقا اًمٗم٤ميمف سمـ اعمٖمػمة قمؿ ظم٤مًمد سمـ 

 وأٟمٗمذ ُمٕمف قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمقًمٞمد، وىمتٚمقا قمقوم٤ًم، أسم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، وم٠مٟمٗمذه رؾمقل اهلل 

 ظم٤مًمدًا أهال ًمإلُم٤مرة قمغم قمقف ًمٚمؽمة اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ، وًمقٓ ذًمؽ عم٤م رأى رؾمقل اهلل 

. ()شاعمًٚمٛملم

: ردـــال

ًم٘مد أدى طم٘مد اًمراومْم٦م قمغم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وحم٤موًم٦م شمٜم٘مّمف إمم وىمققمٝمؿ ذم أُمر قمٔمٞمؿ أٓ 

 ذم أٟمف أرؾمؾ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم سمٜمل ضمذيٛم٦م وهق يٕمٚمؿ أٟمف ؾمٞم٘متٚمٝمؿ وهق اهت٤مم رؾمقل اهلل 

وؾمٞم٠مظمذ سمث٠مره ُمٜمٝمؿ: سمؾ إٟمف ُم٤م أُّمره إٓ هلذا اًم٥ًٌم، ومٝمؾ يّمدق ُمًٚمؿ هذا؟ 

                                   

، واًمٓمرائػ ٓسمـ ـم٤موس (115)، وُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ًمٚمحكم (3/47)قمٚمؾ اًمنمائع ًمٚمّمدوق : اٟمٔمر ( )

(. 1/219)ويمِمػ اًمٖمٛم٦م ًمألرسمكم  (394)

(. 125)اارؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد  ( )
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 أرؾمؾ ظم٤مًمدًا إمم سمٜمل ضمذيٛم٦م داقمٞم٤ًم، وأن ظم٤مًمدًا مل إن احلؼ ذم هذه احل٤مدصم٦م أن اًمٜمٌل 

 ()ص٠ٌمٟم٤م ص٠ٌمٟم٤م: ي٘متٚمٝمؿ إٓ ُمت٠موًٓ، وذًمؽ أٟمف عم٤م دقم٤مهؿ إمم ااؾمالم ىم٤مًمقا

اٟمت٘مٚمٜم٤م ُمـ ديـ إمم ديـ، وىمد يم٤مٟم٧م ىمريش شمٓمٚمؼ قمغم ُمـ أؾمٚمؿ أٟمف : وُمٕمٜمك ص٠ٌمٟم٤م أي

 ومٚمؿ ي٘مٌؾ ظم٤مًمد ُمٜمٝمؿ ذًمؽ : طمٞم٨م مل يٍمطمقا سم٤ماؾمالم، ذم طملم أن ()ص٤مسمئ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمذم

سمٕمض ُمـ يم٤من ُمٕمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يم٤مسمـ قمٛمر وهمػمه أٟمٙمروا قمٚمٞمف : ٕهنؿ قمرومقا أهنؿ أرادوا 

ومٚمؿ  ًٜمقا أن ي٘مقًمقا أؾمٚمٛمٜم٤م، ومجٕمٚمقا »: ااؾمالم وهلذا ىم٤مل اسمـ قمٛمر وهق راوي احلدي٨م

 ()شص٠ٌمٟم٤م ص٠ٌمٟم٤م: ي٘مقًمقن

 تٛمؾ أن يٙمقن ظم٤مًمد ٟم٘مؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمدول قمـ ًمٗمظ ااؾمالم  ٕٟمف ومٝمؿ »: ي٘مقل اخلٓم٤ميب

 ()شقمٜمٝمؿ أن ذًمؽ وىمع قمغم ؾمٌٞمؾ إٟمٗم٦م، ومل يٜم٘م٤مدوا إمم اًمديـ، وم٘متٚمٝمؿ ُمت٠موًٓ 

وأُم٤م ظم٤مًمد ومحٛمؾ هذه اًمٚمٗمٔم٦م قمغم فم٤مهره٤م : ٕن »: وىم٤مل اسمـ طمجر ذم ذح احلدي٨م

ظمرضمٜم٤م ُمـ ديـ إمم ديـ، ومل يٙمتػ ظم٤مًمد سمذًمؽ طمتك يٍمطمقا : ص٠ٌمٟم٤م، أي : ىمقهلؿ

. ()شسم٤ماؾمالم

يم٤من »:وخلص احل٤مومظ اًمذهٌل رد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم اسمـ اعمٓمٝمر قمٜمد ُم٤م أورد هذه اعم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل

ص٠ٌمٟم٤م : أؾمٚمٛمٜم٤م، وم٘م٤مًمقا:  أرؾمؾ ظم٤مًمدًا سمٕمد اًمٗمتح إمم سمٜمل ضمذيٛم٦م، ومٚمؿ  ًٜمقا أن ي٘مقًمقااًمٜمٌل 

وطم٤مؿم٤م ظم٤مًمدًا ... ًمٞمس ذًمؽ سم٢مؾمالم، وم٘متٚمٝمؿ  وم٠مظمٓم٠م ذم اضمتٝم٤مده : ص٠ٌمٟم٤م، ومٚمؿ ي٘مٌؾ ذًمؽ، وىم٤مل

، سمؾ يم٤من ُمٓمٞمٕم٤ًم ًمف  وإن أظمٓم٠م ذم هذه اعمرة يمام أظمٓم٠م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ذم أن يٙمقن ُمٕم٤مٟمدًا ًمٚمٜمٌل 

                                   

(. 6/2398)أي ُم٤مل إمم اجلٝمؾ واًمٗمتقة، اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري : ُمـ ص٤ٌم يّمٌقا وصٌقا ( )

(. 8/57)ومتح اًم٤ٌمري : اٟمٔمر ( )

(. 4339 ):أظمرضمف اًمٌخ٤مري ح ( )

(. 8/57)ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري  ( )

(. 8/57)ومتح اًم٤ٌمري  ( )
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  ()()شٓ إًمف إٓ اهلل: ىمتؾ ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ىم٤مل

سمؾ يم٤من ذم ومٕمٚمف جمتٝمدًا، - يمام زقمٛم٧م اًمراومْم٦م– مل يٙمـ ُمتٕمٛمدًا ىمتؾ سمٜمل ضمذيٛم٦م ومخ٤مًمد 

 قمغم صٜمٞمٕمف، سمؾ إن اًمٜمٌل أُّمره سمٕمده٤م قمغم هاي٤م شم٠مول وم٠مظمٓم٠م، وًمذًمؽ مل يٕم٤مىمٌف رؾمقل اهلل 

أظمرى أرؾمٚمٝم٤م عمح٤مرسم٦م اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم، وىمد اقمؽمف سمذًمؽ اًمراومْم٦م ذم يمتٌٝمؿ، وم٘مد ذيمر 

 أرؾمؾ ظم٤مًمدًا قمغم رأس هي٦م إمم إيمٞمدر ص٤مطم٥م دوُم٦م اجلٜمدل، اًمٓمؼمد أن رؾمقل اهلل 

ٕن إُمػم إذا ضمرى »: ()ويم٤من ذًمؽ ذم همزوة شمٌقك أي سمٕمد ومتح ُمٙم٦م وىمتؾ ظم٤مًمد ًمٌٜمل ضمذيٛم٦م

 سمؾ ُمٜمف ظمٓم٠م أو ذٟم٥م، أُمر سم٤مًمرضمقع قمـ ذًمؽ، وأىمر قمغم وٓيتف، ومل يٙمـ ظم٤مًمد ُمٕم٤مٟمدًا ًمٚمٜمٌل 

 ()شيم٤من ُمٓمٞمٕم٤ًم ًمف، ًمٙمـ مل يٙمـ ذم اًمٗم٘مف واًمديـ سمٛمٜمزًم٦م همػمه، ومخٗمل قمٚمٞمف طمٙمؿ هذه اًم٘مْمٞم٦م

 ُمـ ومٕمؾ ظم٤مًمد ومٚمخِمٞم٦م اعم١ماظمذة سمف ُمـ اهلل، وهذا ٓ يقضم٥م اًمٓمٕمـ وأُم٤م سمراءة اًمرؾمقل 

ذم ظم٤مًمد، وم٤مًمؼماءة ُمـ اًمٗمٕمؾ اخل٤مـمئ ؿمئ، وشم٠مصمٞمؿ ص٤مطمٌف وذُمف ؿمئ آظمر، وذًمؽ أن اًمٕمٌد ٓ 

ي١ماظمذ سمِمئ إٓ سمٕمد أن شم٘م٤مم قمٚمٞمف احلج٦م، وشمٜمتٗمل قمٜمف اعمقاٟمع اًمتل يٕمذر هب٤م ُمثؾ اخلٓم٠م أو 

. آضمتٝم٤مد

                                   

(. 96: )أظمرضمف ُمًٚمؿ ح ( )

 (489 - 4/486)واٟمٔمر ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  (270ص )اعمٜمت٘مك   ()

 (.130ص)أقمالم اًمقرى، ًمٚمٗمْمؾ سمـ احلًـ اًمٓمؼمد  ( )

(. 4/487)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ( )
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المبحث الثالث 
 العبُ اليكلية اليت طعيوا بَا يف معاوية

 

: أمر مًاوية بسب ظع بـ أيب ضافب- 1

:  أن ُمٕم٤موي٦م يم٤من  ٛمؾ اًمٜم٤مس قمغم ؾم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ي٘مقل اًم٘مزويٜملاًمراومْم٦ميزقمؿ 

طمديث٤ًم ذم ومْمؾ ؾم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم، سمحٞم٨م وهؾ ؾمٛمع ُمٕم٤موي٦م قمـ اًمٜمٌل »

ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شم٥ًم أسم٤م شمراب؟ هذا ذم صحٞمح ُمًٚمؿ، وًمٙمـ ومٞمام رواه اسمـ : يم٤من ي٘مقل ًمًٕمد

أدظمٚمتٜمل دارك وأىمٕمدشمٜمل قمغم هيرك صمؿ وىمٕم٧م ومٞمف : قم٤ًميمر واسمـ يمثػم، ىم٤مل ؾمٕمد عمٕم٤موي٦م

  ()وذم يمالم اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وم٠مشم٤مه ؾمٕمد، ومذيمروا قمٚمٞم٤ًم ومٜم٤مل ُمٜمف ُمٕم٤موي٦م ومٖمْم٥م ؾمٕمدش شمِمتٛمف

 وقمغم رأؾمٝمؿ ايمتِمٗم٧م أن إُمقيلم وأهمٚمٌٝمؿ ُمـ صح٤مسم٦م اًمٜمٌل »: وي٘مقل اًمتٞمج٤مين

يمام يًٛمقٟمف يم٤من  ٛمؾ اًمٜم٤مس وجيؼمهؿ قمغم ؾم٥م قمكم سمـ  (يم٤مشم٥م اًمقطمل)ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من 

 ()ش، صمؿ ؾم٤مق احلدي٨م وًمٕمٜمف ُمـ ومقق ُمٜم٤مسمر اعم٤ًمضمدأيب ـم٤مًم٥م

: ردـــال

 يم٤من ي٥ًم قمٚمٞم٤ًم وي٠مُمر سمًٌف إن اؾمتِمٝم٤مد اًمراومْم٦م هبذا احلدي٨م قمغم أن ُمٕم٤موي٦م 

 :اؾمتِمٝم٤مد سم٤مـمؾ ُمـ قمدة وضمقه

 

 

                                   

(. 290ص) ُمع اًمديمتقر اًم٘مزويٜمل ءطمقار ه٤مدي  ( )

. (127) صصمؿ اهتدي٧م ًمٚمتٞمج٤مين ( )
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أن هذا احلدي٨م ًمٞمس ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أٟمف أُمره سمًٌف وإٟمام ؾم٠مًمف قمـ اًم٥ًٌم : افقجف األول

ىمقل ُمٕم٤موي٦م هذا ًمٞمس ومٞمف شمٍميح سم٠مٟمف أُمر ؾمٕمدًا سمًٌف، »: اعم٤مٟمع ًمف ُمـ اًم٥ًم، ي٘مقل اًمٜمقوي

هؾ اُمتٜمٕم٧م شمقرقم٤ًم، أو ظمقوم٤ًم أو همػم : وإٟمام ؾم٠مًمف قمـ اًم٥ًٌم اعم٤مٟمع ًمف ُمـ اًم٥ًم، يم٠مٟمف ي٘مقل

ذًمؽ، وم٢من يم٤من شمقرقم٤ًم وإضمالًٓ ًمف قمـ اًم٥ًم وم٠مٟم٧م ُمّمٞم٥م حمًـ، وإن يم٤من همػم ذًمؽ ومٚمف 

ضمقاب آظمر، وًمٕمؾ ؾمٕمد ىمد يم٤من ذم ـم٤مئٗم٦م يًٌقن ومٚمؿ ي٥ًم ُمٕمٝمؿ، وقمجز قمـ ااٟمٙم٤مر، أو 

و تٛمؾ شم٠موياًل آظمر أن ُمٕمٜم٤مه ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن ختٓمئف ذم رأيف : أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ، وم٠ًمًمف هذا اًم١ًمال، ىم٤مًمقا

 ()شواضمتٝم٤مده  وشمٔمٝمر ًمٚمٜم٤مس طمًـ رأيٜم٤م واضمتٝم٤مدٟم٤م وأٟمف أظمٓم٠م

 قمٜمدُم٤م ىم٤مل ًمف ة اًمٙمٜم٤مين ًمٕمكم رمضوي٘مقل اًم٘مرـمٌل ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم وصػ ضار سمـ 

أُم٤م إذا ٓسمد »: ٓ أقمٗمٞمؽ، ىم٤مل: أو شمٕمٗمٞمٜمل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ىم٤مل: صػ زم قمٚمٞم٤ًم، وم٘م٤مل: ُمٕم٤موي٦م

ومقيمٗم٧م دُمقع : وم٢مٟمف يم٤من واهلل سمٕمٞمد اعمدى، ؿمديد اًم٘مقى، ي٘مقل ومّمالَ ً، و ٙمؿ قمدًٓ، إمم أن ىم٤مل

يمذا يم٤من : ُمٕم٤موي٦م قمغم حلٞمتف ُم٤م يٛمٚمٙمٝم٤م، وضمٕمؾ يٜمِمٗمٝم٤م سمٙمٛمف، وىمد اظمتٜمؼ اًم٘مقم سم٤مًمٌٙم٤مء، وم٘م٤مل

.  ()شأسمق احلًـ رمحف اهلل

 وُمٜمزًمتف، وقمٔمٞمؿ طم٘مف،  سمٗمْمؾ قمكم وهذا احلدي٨م يدل قمغم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤موي٦م »

 أن يٍمح سمٚمٕمٜمف وؾمٌف، عم٤م يم٤من ُمٕم٤موي٦م ُمقصقوم٤ًم سمف ُمـ وُمٙم٤مٟمتف، وقمٜمد ذًمؽ يٌٕمد قمغم ُمٕم٤موي٦م 

اًمٕم٘مؾ واًمديـ، واحلٚمؿ ويمرم إظمالق وُم٤م يروى قمٜمف ُمـ ذًمؽ وم٠ميمثره يمذب ٓ يّمح، وأصح 

 اً ُم٤م يٛمٜمٕمؽ أن شم٥ًم أسم٤م شمراب؟ وهذا ًمٞمس شمٍميح: ُم٤م ومٞمٝم٤م ىمقًمف ًمًٕمد سمـ أيب وىم٤مص

 سم٤مًم٥ًم، وإٟمام هق ؾم١مال قمـ ؾم٥ٌم اُمتٜم٤مقمف ًمٞمًتخرج ُم٤م قمٜمده ُمـ ذًمؽ، أو ُمـ ٟم٘مٞمّم٦م، يمام ىمد 

 

                                   

(. 15/175)ذح صحٞمح ُمًٚمؿ  ( )

(. 1/84)طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  ( )
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 ()شفمٝمر ُمـ ضمقاسمف، وعم٤م ؾمٛمع ذًمؽ ُمٕم٤موي٦م ؾمٙم٧م وأذقمـ، وقمرف احلؼ عمًتح٘مف

 شمٕمرض ًمٕمكم سم٥ًم أو ؿمتؿ طمتك أصمٜم٤مء طمرسمف ًمف  أٟمف مل يٜم٘مؾ أن ُمٕم٤موي٦م :افقجف افثاين

. ومٙمٞمػ يًٌف سمٕمد اٟمتٝم٤مء طمرسمف ُمٕمف وووم٤مة قمكم 

 أو ي٠مُمر  طمدة اًمذيم٤مء ومٚمق يم٤من يريد ؾم٥م قمكم أن مم٤م قمرف قمـ ُمٕم٤موي٦م :افقجف افثافث

!  وهق يٕمٚمؿ أٟمف مل يدظمؾ ذم اًمٗمتٜم٦م أصاًل؟سمف أيٓمٚم٥م ذًمؽ ُمـ أُمث٤مل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 

 أٟمف قمٜمدُم٤م يرد طمدي٨م ذم طم٤مدصم٦م واطمدة وشمتٕمدد أًمٗم٤مفمف وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ أن :افقجف افرابع

 واًمذي صح ذم هذه ()شمّمدق يمؾ إًمٗم٤مظ وقمٜمد ذًمؽ يٜمٔمر ذم اًمٚمٗمظ اًمّمحٞمح، ويؽمك ُم٤م ؾمقاه

احل٤مدصم٦م هق ُم٤م ورد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ سم٤مًمٚمٗمظ اًم٤ًمسمؼ، أُم٤م اًمرواي٤مت إظمرى واًمتل اؾمتدل هب٤م 

رواه٤م اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ ش أدظمٚمتٜمل دارك»اًمراومْم٦م ومٝمل ٓ شمّمح، ومٗمل اًمرواي٦م إومم وُمٜمٝم٤م 

 وذم ؾمٜمده٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق وهق ُمدًمس وىمد رواه٤م () واسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م()دُمِمؼ

 ().سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م، صمؿ هق ىمد رُمل سم٤مًمتِمٞمع

 وومٞمٝم٤م ()رواه٤م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػش وم٠مشم٤مه ؾمٕمد ومذيمر ًمف قمٚمٞم٤مً »واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وومٞمٝم٤م 

 وهق هٜم٤م يروي ()شمل يًٛمع ُمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص»: قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾم٤مسمط ىم٤مل  ٞمك سمـ ُمٕملم

. قمٜمف، ومٞمٙمقن سمٞمٜمٝمام رضمؾ جمٝمقل وقمغم هذا وم٤مًمرواي٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦م ٓ شمّمح

                                   

(. 6/278)اعمٗمٝمؿ ًمٚم٘مرـمٌل  ( )

(. 291ص )ًمٚمديمتقر أمحد اًمٖم٤مُمدي . طمقار ه٤مدي ُمع اًمديمتقر اًم٘مزويٜمل: اٟمٔمر ( )

(( ) 42/119 .)

(( ) 7/376 .)

(. 15/142)هتذي٥م اًمٙمامل  ( )

(. 32078)اعمّمٜمػ طمدي٨م رىمؿ  ( )

(. 10/350)هتذي٥م اًمٙمامل  ( )
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 (ال أصبع اهلل بىْف): ؿقل افْبل ظـ مًاوية- 2

ٓ أؿمٌع »:  ىمقل اًمرؾمقل  واختذوه٤م ـمٕمٜم٤م ذم ُمٕم٤موي٦م اًمراومْم٦مُمـ إُمقر اًمتل ذيمره٤م 

 وُمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل »- قمغم طمد زقمٛمف–ي٘مقل اعمجٚمز وهق يٕمدد ُمث٤مًم٥م ُمٕم٤موي٦م ش اهلل سمٓمٜمف

ٓ أؿمٌع اهلل سمٓمٜمف ومٌ٘مل ٓ : دقم٤م ُمٕم٤موي٦م ًمٞمٙمت٥م سملم يديف ومداومع سم٠مُمره واقمتؾ سمٓمٕم٤مُمف وم٘م٤مل 

  ()شواهلل ُم٤م أشمرك اًمٓمٕم٤مم ؿمٌٕم٤ًم وًمٙمـ إقمٞم٤مءً : يِمٌع، وي٘مقل

وىمد وصٗمقا ُمٕم٤موي٦م سم٠مٟمف واؾمع اًمٌٚمٕمقم سم٥ًم دقمقة اًمٜمٌل قمٚمٞمف صمؿ أوردوا طمديث٤ًم قمـ أيب 

إذا وزم إُم٦م اًمقاؾمع اًمٌٚمٕمقم، اًمذي ي٠ميمؾ وٓ يِمٌع »:  ي٘مقلؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ذر ىم٤مل

 قمغم ُمٕم٤موي٦م يدل قمغم قمدم إيامٟمف  وشمزقمؿ اًمراومْم٦م أن دقم٤مء اًمٜمٌل ()شومٚمت٠مظمذ إُم٦م طمذره٤م ُمٜمف

إٟمف ي٠ميمؾ، :  أرؾمؾ اسمـ قم٤ٌمس يدقمق ًمف ُمٕم٤موي٦م، ومدقم٤مه ومٚمؿ ي٠مشمف وىم٤ملإن اًمٜمٌل »: ي٘مقل اًم٘مٛمل

ژ ومٚمق يم٤من قمٜمده ُمـ اعم١مُمٜملم ًمٙم٤من سمف رؤووم٤ًم، يمام ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ش ٓ أؿمٌع اهلل سمٓمٜمف: وم٘م٤مل

 ژۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸  ﮹  
 وىمد ٟمٓمؼ ()

اًمذيمر احلٙمٞمؿ سمٙمقٟمف قمغم ظمٚمؼ قمٔمٞمؿ، ويم٤من يدقمق هبداي٦م ىمقُمف ُمـ اًمٙم٤مومريـ، ومٚمقٓ أٟمف يم٤من ُمـ 

 ژۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ : اعمٜم٤موم٘ملم اهل٤مسمٓملم قمـ اًمٙم٤مومريـ ذم ىمقًمف
() 

 ومٚمقٓ أٟمف أقمٚمٛمف اهلل ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ژ واًمدقم٤مء إٟمام هق سم٠مُمر ؿمديد اًم٘مقى، ًمٕمٛمقم 

 ()شسمٜمٗم٤مىمف مل ي٠مُمر ٟمٌٞمف سمدقم٤مئف قمٚمٞمف

                                   

 (.30/209)سمح٤مر إٟمقار   ()

 (.130ص )ُمٕم٤ممل اًمٗمتـ ًمًٕمٞمد أيقب   ()

 (.12)اًمتقسم٦م   ()

 (.145)اًمٜم٤ًمء   ()

 (.2/631)إرسمٕملم ًمٚم٘مٛمل   ()
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: ردـــال

أظمرضمف ااُم٤مم ُمًٚمؿ سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ش ال أصبع اهلل بىْف»طمدي٨م 

ومج٤مء ومحٓم٠مين :  ومتقاري٧م ظمٚمػ سم٤مب  ىم٤مليمٜم٧م أًمٕم٥م ُمع اًمّمٌٞم٤من، ومج٤مء رؾمقل اهلل : ىم٤مل

ال أصبع اهلل »: هق ي٠ميمؾ وم٘م٤مل: ومجئ٧م، وم٘مٚم٧م: ، ىم٤ملشاذهب وادع يل مًاوية»:  وىم٤مل()طمٓم٠مة

 وىمد أورد ااُم٤مم ُمًٚمؿ هذا احلدي٨م سمٕمد طمدي٨م أم ؾمٚمٞمؿ وومٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة ()شبىْف

إٕام إٔا بؼ، : يا أم شِٔؿ أما تًِّغ أن ذضل ظذ ريب، أين اصسضت ظذ ريب ؾَِت»واًمًالم 

أرىض ـام يرىض افبؼ، وأؽوب ـام يٌوب افبؼ، ؾٖيام أحد دظقت ظِٔف مـ أمتل بدظقة 

 ()شفٔس هلا بٖهؾ أن جتًِٓا فف ضٓقرًا وزـاة وؿربة تَربف هبا مْف يقم افَٔامة

وهذا اًمؽمشمٞم٥م ُمـ ااُم٤مم ُمًٚمؿ يدل قمغم وم٘مٝمف اًمٕمٔمٞمؿ، وم٢مٟمف ىمد أؿم٤مر إمم أن ُمٕم٤موي٦م مل يٙمـ 

أهاًل هلذه اًمدقمقة، ًمذًمؽ يم٤من هذا اًمدقم٤مء ًمف زيم٤مة وأضمرًا ورمح٦م، ىم٤مل ااُم٤مم اًمٜمقوي ذم ُمٕمرض 

إن ُم٤م وىمع ُمـ ؾمٌف ودقم٤مئف وٟمحقه ًمٞمس سمٛم٘مّمقد سمؾ هق مم٤م ضمرت »: يمالُمف قمـ هذيـ احلديثلم

وذم هذا ش () وقم٘مرى طمٚم٘مك()شمرسم٧م يٛمٞمٜمؽ:  يمالُمٝم٤م سمال ٟمٞم٦م يم٘مقًمفذم وصؾسمف قم٤مدة اًمٕمرب 

، وٟمحق ذًمؽ ٓ ي٘مّمدون سمٌمء ك ؾمٜمؽ وذم طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م ٓ أؿمٌع اهلل سمٓمـتاحلدي٨م ٓ يمؼم

 أن يّم٤مدف ُمـ ذًمؽ إضم٤مسم٦م وم٠ًمل رسمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ُمـ ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م اًمدقم٤مء، ومخ٤مف 

 وـمٝمقرًا وأضمرًا، وإٟمام يم٤من ي٘مع هذا ُمٜمف ذم ةً ورهم٥م إًمٞمف ذم أن جيٕمؾ ذًمؽ رمح٦م ويمٗم٤مرة وىمرب

وم٤مطمِم٤ًم وٓ ُمتٗمحِم٤ًم وٓ ًمٕم٤مٟم٤ًم وٓ ُمٜمت٘ماًم ًمٜمٗمًف، وىمد  طاًمٜم٤مدر واًمِم٤مذ ُمـ إزُم٤من، ومل يٙمـ 

                                   

 (.1/44اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري )أي ضب سمٞمده وهل ُمًٌقـم٦م سملم يمتٗمل   ()

 (2604: )صحٞمح ُمًٚمؿ ح  ()

 (.2603: )صحٞمح ُمًٚمؿ ح  ()

 (.1/91اًمّمح٤مح )ٓ أص٧ٌم ظمػمًا : أي  ()

 (.2/753اًمّمح٤مح )قم٘مر اهلل ضمًده٤م، وَأص٤مهب٤م سمقضمع ذم طمٚم٘مٝم٤م : أي  ()
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 وىمد أضم٤مب اسمـ طمجر ()شواهلل أقمٚمؿش افِٓؿ اهد دوشاً »: ادع قمغم دوس، وم٘م٤مل:  أهنؿ ىم٤مًمقاؾمٌؼ

اهلٞمتٛمل ذم يمت٤مسمف شمٓمٝمػم اجلٜم٤من قمغم زقمؿ اًمراومْم٦م أن هذا احلدي٨م ُمـ اعمٓم٤مقمـ ذم ُمٕم٤موي٦م وسملم أن 

 عمٕم٤مذ صمٙمٚمتؽ أُمؽ وهذا مم٤م جيري قمغم أًمًٜم٦م هذا اًمدقم٤مء همػم ُم٘مّمقد وإٟمام هق ُمثؾ ىمقل اًمٜمٌل 

 ()اًمٕمرب وٓ ي٘مّمد سمف اًمدقم٤مء

                                   

 (.16/152)ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ   ()

 (.36)شمٓمٝمػم اجلٜم٤من ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل : اٟمٔمر  ()
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اخلامتــــة 

 

احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف 

: وصحٌف وُمـ وآه، وسمٕمد

ومٚم٘مد شمٌلم زم ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م صح٦م ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وؾمالُمتف ُمـ اًمزيغ 

. واًمْمالل ذم ُم٠ًمًمتلم ُمٝمٛمتلم ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة وأل٤م ااُم٤مُم٦م واًمّمح٤مسم٦م 

وم٠مُم٤م ااُم٤مُم٦م وم٘مد سمٞمٜمقا أألٞمتٝم٤م اىم٤مُم٦م ذع اهلل قمز وضمؾ وأوضمٌقه٤م سم٤مٕدًم٦م اًمّمحٞمح٦م ُمـ 

 ط ومل يٖمٚمقا ومٞمٝم٤م يمٖمٚمق همػمهؿ وىمدُمقا ومٞمٝم٤م ُمـ ىمدُمف رؾمقًمف طيمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 ًمديٜمٝمؿ وم٠مىمروا ظمالوم٦م إرسمٕم٦م وسمٞمٜمقا طاُم٤مُم٦م اًمٜم٤مس وارشمْمقا ًمدٟمٞم٤مهؿ ُمـ ارشمْم٤مه اًمرؾمقل 

وأُم٤م ُم٠ًمًم٦م اًمّمح٤مسم٦م وم٘مد قمرومقا هلؿ ىمدرهؿ وؾم٤مسم٘متٝمؿ ذم ديـ . اًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م ٟٓمٕم٘م٤مد ااُم٤مُم٦م

ومٝمؿ ظمػم إُم٦م وهؿ ُمـ ، اهلل قمز وضمؾ وُم٤م سمذًمقه ُمـ أٟمٗمس وأُمقال ًمٜمنم ديـ اهلل قمز وضمؾ

 قمٔمٞمؿ ُمٜمزًمتٝمؿ ومٛمحٌتٝمؿ واًمؽميض قمٜمٝمؿ طريض اهلل قمٜمٝمؿ وُمدطمٝمؿ ذم يمت٤مسمف وسملم رؾمقًمف 

قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واضم٦ٌم ويٙمٗمٞمٝمؿ ومخًرا أن اهلل اظمت٤مرهؿ ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف وهذا هق اعمٜمٝم٩م احلؼ واًمذي 

زاغ قمٜمف سمٕمض اًمٗمرق اًمتل طم٤موًم٧م آؾمتدٓل قمغم ُم٤م ذهٌقا إًمٞمف سمٌٕمض اًمِمٌف اًمتل شمٜم٤موهل٤م هذا 

ومام صح ُمـ إدًم٦م ومٝمق ُمقاومؼ . اًمٌح٨م سم٤مًمدراؾم٦م وشمٌلم ُمـ ظمالًمف أن مجٞمع ؿمٌٝمٝمؿ ٓ طمج٦م هب٤م

. وأُم٤م ُمٕمٔمؿ ؿمٌٝمٝمؿ ومٝمل همػم صحٞمح٦م ٓ طمج٦م هلؿ هب٤م قمغم سم٤مـمٚمٝمؿ، عمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

.ٟم٠ًمل اهلل أن يٕمٞمدهؿ إمم احلؼ واًمّمقاب
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 التوصيــــات

 

 اهلل ىمًؿ اًمٕم٘مٞمدة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى قمغم شمٌٜمل ُمنموع دراؾم٦م قسمٕمد أن وف .1

ؿمٌٝم٤مت اعمخ٤مًمٗملم اًمٜم٘مٚمٞم٦م، أىمؽمح أن شمٙمقن جلٜم٦م ُمـ أقمْم٤مء اًم٘مًؿ اًمٗمْمالء ًمدراؾم٦م اًمٌحقث 

اعم٘مدُم٦م وحم٤موًم٦م إظمراضمٝم٤م ذم ُمقؾمققم٦م واطمدة شمِمٛمؾ أدًم٦م اعمخ٤مًمٗملم ذم ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة واًمرد 

 .قمٚمٞمٝمؿ

وإمت٤مُم٤ًم هلذا اعمنموع اًمٕمٔمٞمؿ أرى أٟمف ُمـ إألٞم٦م سمٛمٙم٤من أن شمدرس ؿمٌف  .2

اعمخ٤مًمٗملم اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة ظمّمقص٤ًم وأهنؿ يٕمت٘مدون أهنؿ أصح٤مب اًمٕم٘مقل، وأن أهؾ 

اًمًٜم٦م مل يٕمٛمٚمقا قم٘مقهلؿ وًمذًمؽ وم٢من اًمرد قمٚمٞمٝمؿ ذم هذا اعمقوقع وسمٞم٤من أألٞم٦م اًمٕم٘مؾ قمٜمد أهؾ 

 .اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ظمّمقص٤ًم ذم هذا اًمزُم٤من هلق ُمـ إألٞم٦م سمٛمٙم٤من
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الفَارط العامة 
 

. ؾٓرس اآليات افَرإٓٔة: أوالً 

ًٔا . ؾٓرس األحاديث: ثإ

. ؾٓرس األظالم: ثافًثا

ا ًً ؾٓرس افٍرق : راب

ـناف ادراجع وادهادر : خامًسا

 ؾٓرس ادقضقظات: شادًشا
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فَرط اآليات : أواًل

 

افهٍحة رؿّٓا اآلية 

شورة البكرة 

 241 54 ژڱ  ڱ  ژ 

 41، 28 85 ژ ڃ  ڃ  چ  چ   چژ 

 69، 50 124 ژ ھ  ھ    ے  ے  ۓژ 

 94 143 ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ 

 358 185 ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ 

 549 196 ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ 

 417 253 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ژ 

 شورة آل عنراٌ

 141 43 ژے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ژ 

 238 61 ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  ژ 

 187 68 ژ ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائژ 

 5 102 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

 58 103 ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ 

 95 110 ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ 

 230، 414 144 ژ ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ 

 455 155 ژ ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےژ 

 شورة اليصاء

 5 1 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ 

 501، 497 11 ژ گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱژ 

 572 15 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 358 27 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
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 358 28ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿژ 

 58 58 ژۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ 

 19 59 ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یژ 

  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ژ 

 20 65 ژۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ژ 

 19 80 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

 19 115 ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ژ 

 61 141 ژڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ژ 

 638 145 ژۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ 

  شورة املائدة 

 5 3 ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ 

 359 6 ژڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ 

 523 8 ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇژ 

 519 41 ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائژ 

 545 44 ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ 

 592 45 ژې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ 

 139 51 ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ 

 517 54 ژڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ژ 

 138 55 ژې  ې  ې  ى  ى  ائ  ژ 

 376 63 ژ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈژ 

 542، 157 67 ژ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇژ 

 421 117 ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ژ 

  شورة األىعاو 

 540 38 ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ 

 57 57 ژ ے  ے  ۓ  ۓژ 

 359 112 ژ ڃ   چ  چ  چ  چژ 
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 شورة األعراف

 148 23 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 57 46 ژں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ 

 شورة األىفال

 361 11 ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ 

 456 16ـ15 ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ 

 153 41 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ 

 96 74 ژۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ 

 شورة التوبة

 520 5 ژھ  ھ  ے  ے  ژ 

 638، 51 12 ژۓ   ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ژ 

 482 26 ژ﮸  ﮹  ﮺ ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ژ 

 455 27 ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ 

 474 38 ژڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ 

 479 40 ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ 

 568 61 ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ 

 458 73 ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ 

 111ـ96 100 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 569 113 ژٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ژ 

 476ـ473 118ـ117 ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ 

 372 122 ژۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ژ 

 542 128 ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ژ 

   شورة ٍود

 358 73 ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ 

   شورة يوشف

 462 3 ژۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ژ 
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 57 40 ژڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ژ 

   شورة الرعد

 359 11 ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋژ 

 529 21 ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ 

   شورة اليخل

 376 43 ژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ژ 

   شورة الهَف

 481 37 ژڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ژ 

   شورة مريه

 501، 498 6ـ5 ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ژ 

   شورة األىبياء

 421 104 ژ ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ 

   شورة احلج

 20 30 ژ ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋژ 

   شورة املؤميوٌ

 564 57 ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  ژ 

   شورة اليور

 572 4 ژڑ  ڑ  ک     ژ 

 598 11 ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ 

 241 12 ژڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ 

 572 13 ژ ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ 

 20 52ـ51 ژ ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئژ 

 7 63 ژ چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ                ڍ  ڍژ 

   شورة الفرقاٌ

 135 29ـ27 ژڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ژ 

 153 57 ژپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ 
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 453 71 ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  ڑ  ژ 

   شورة الععراء

، 127، 109 ژ حب  خب    مب  ىب  يبژ 

145 ،164 ،

180 

152 

   شورة الينل

 501ـ497 16 ژ ڦ  ڦ  ڦژ 

 135 48 ژچ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ژ 

   شورة الكصص

 358 29 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ 

   شورة األحساب

 626، 575 6 ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ 

 585 21 ژوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ژ 

 619 28 ژھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ژ 

 613، 606 30 ژ                     ڭ    ڭژ 

 354 33 ژڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ژ 

 20 36 ژٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ژ 

 620 37 ژڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ 

 626 53 ژەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ 

 498 57 ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 

 110 58 ژک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ژ 

 5 71ـ70 ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ژ 

   شورة شبأ

 153 47 ژ ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئژ 

   شورة فاطر

 564 28 ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ 
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 69 32 ژ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹژ 

   شورة يض

 359 82 ژائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئ  ۈئ   ژ 

   شورة ص

 153 86 ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ژ 

  شورة السمر

462 23 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ژ 

 563 47 ژى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ 

 7 55 ژائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ ژ 

   شورة العورى

 19 10 ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئژ 

 149 33 ژ ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ 

 437 41 ژۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ژ 

 382 52 ژٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ژ 

   شورة حمند

 187 11 ژىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت   ژ 

 459 30ـ29 ژۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ژ 

   شورة الفتح

، 449، 97 19ـ18 ژک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ 

473 

، 112، 98 29 ژ ٱ  ٻ  ٻژ 

465 

   شورة احلجرات

 598 6 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ 

 612 9 ژ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ 

 110 12 ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٿژ 
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   شورة الواقعة

 289 10 ژڭ  ۇ  ۇ  ژ 

   شورة احلديد

  16 ژے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ژ 

   شورة احلعر

 154، 19، 7 7 ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ ژ 

 99 9 ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ژ 

 105 10 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ژ 

   شورة الطالم

 90 2 ژڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ 

   شورة التخريه

 620 4ـ1 ژ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پژ 

 187 4 ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ 

   شورة عبض

 2475ـ1 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ 

   شورة اهلنسة

 110 1 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ 
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فَرط األحاديح : ثاىًيا 

 

 

 534: ائتقين أـتى فؽؿ ـتوًبو

 347: إحـ ذم صدور ؿق ال يٌدوهنو

 568: أخر ظـل يو ظؿر

 269: ادظقا يل حٌقٌل ؾدظقت فف

 587، 369: إذا حؽؿ احلوـؿ ؾوجتفد

 233: إذا هك أن تـظري إػ شقد افعرب

 577: اذهى بـعع هوتغ ؾؿـ فؼقً مـ وراء هذا احلوئط

 601: اذهى ؾورضب ظـؼف

 622: أردت أن أشلل ظؿر ؾؼؾً 

 428: أصحويب أصحويب ؾقؼول إهنؿ

 558:  ذم افًػر ؾؽون بعضفؿملسو هيلع هللا ىلصاصطحى أصحوب افـٌل 

 371: أضؾؼً كًوءك؟

 603: أال إن افػتـي هوهـو مـ حقٌ يطؾع ؿرن افشقطون

 151: إال أن تصؾقا مو بقـل وبقـؽؿ مـ افؼرابي

 407: أال إن مثؾ أهؾ بقتل ؾقؽؿ مثؾ شػقـي كقح

 102: أال فقٌؾغ افشوهد افغوئى

 162: أفًً أوػ بودممـغ

 347: أمو إكؽ شتؾؼك بعدي جفًدا

 506: أمو بعد أكؽحً أبو افعوص بـ افربقع ؾصدؿـل

 529: (ظؿر)أمو بعد ؾوختور اهلل فرشقفف افذي ظـده 
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 558: ؾنكف مل خيػ ظذ مؽوكؽؿ وفؽـل خشقً: أمو بعد

 190: أمو ترى أن تؽقن مـل بؿـزفي هورون

 335: أمو ترى أكؽ أخل وأكو أخقك

 564: أمو واهلل إين ألخشوـؿ هلل وأتؼوـؿ فف

 514: (أبقبؽر)أمو واهلل مو أكو بخرـؿ وفؼد ــً دؼومل 

 520: أمرت أكو أؿوتؾ افـوس حتك يشفدوا

 111: أمروا أن يًتغػروا ألصحوب حمؿد ؾًٌقهؿ

 40: إن أحدـؿ جيؿع ذم بطـ أمف

 329: إن أخل ووزيري وخؾقػتل مـ أهع

 486: إن اهلل بعثـل إفقؽؿ ؾؼؾتؿ ـذبً

 270: إن اهلل تعوػ ظفد إيل ظفًدا ذم ظع

 441: إن اهلل ال يـزع افعؾؿ بعد أن أظطوـؿقه اكتزاًظو

 279: إن اهلل يميد هذا افديـ بوفرجؾ افػوجر

 435: إن ادممـ يرى ذكقبف ـلكف ؿوظد حتً جٌؾ

 534:  ؽؾٌف افقجعملسو هيلع هللا ىلصإن افـٌل 

 552:  هنك ظـ كؽوح ادتعيملسو هيلع هللا ىلصإن افـٌل 

 493: إن تطعـقا ذم إمورتف ؾؼد ــتؿ تطعـقن

 624:  دو ضؾؼ حػصيملسو هيلع هللا ىلصأن جزيؾ أتك إػ رشقل اهلل 

 440: إن خرـؿ ؿرين ثؿ افذيـ يؾقهنؿ ثؿ افذيـ

 422:  أتك ادؼزة ؾؼول افًالمملسو هيلع هللا ىلصأن رشقل اهلل 

 335: أن رشقل اهلل آخك بغ أصحوبف ؾٌؼل

 549: إن رشقل اهلل أذن فـو ذم ادتعي

 362: أن رشقل اهلل مجع ظؾقًّو واحلًـغ
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 301: أن رشقل اهلل شد أبقاب افـوس

 615: (احلًـ)إن ظوئشي ؿد صورت إػ افٌكة 

 260: إن ظؾقًّو مـل وأكو مـف

 499:  أرشؾً إػ أيب بؽرطإن ؾوضؿي بـً رشقل اهلل 

 283: إن فؽؾ كٌل وصقًّو ووارًثو

 344، 343:  أن األمي شتغدر يبملسو هيلع هللا ىلصإن ممو ظفد إيل افـٌل 

 285: إن مـؽؿ رجاًل يؼوتؾ افـوس ظذ تلويؾف

 380: أكو ادـذر وفؽؾ ؿقم هود

 399: أكو دار احلؽؿي وظع بوهبو

 392: أكو مديـي افعؾؿ وظع بوهبو

 237: أكو وهذا حجي ظذ أمتل يقم افؼقومي

 296: أكو يعًقب ادممـغ وادول يعًقب

 513: ملسو هيلع هللا ىلصأكً خركو وشقدكو وأحٌـو إػ رشقل اهلل 

 263: أكً شقد ذم افدكقو وشقد ذم اآلخرة

 364: أكً مؽوكؽ وأكً إػ خر

 333: أكشدـؿ اهلل هؾ ؾقؽؿ أحد آخك

 188، 187: األكصور وؿريش ومزيـي وجفقـي وؽػور

 364: إكؽ إػ خر إكؽ إػ خر

 437: إكؽ ال تدري مو أحدثـو بعده

 437: إكؽ فتعؿؾقن أظامالً هل أدق ذم أظقـؽؿ

 593: (أشقد بـ حضر)إكؽ مـوؾؼ دمودل ظـ ادـوؾؼغ 

 436: إكؽؿ شسون بعدي أثرة صديدة

 421: إكؽؿ حمشقرون حػوة ظراة
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 512: إكام ـوكً بقعي أيب بؽر ؾؾتي

 410: إكام مثؾـو ذم هذه األمي ـًػقـي كقح

 7: إكام مثع ومثؾ موبعثـل اهلل بف

 576: إكام هل صػقي

 432: إكف شقخرج مـ أمتل أؿقام تتجورى هبؿ

 616: إكف شقؽقن بقـؽ وبغ ظوئشي أمر

 553: إين أحرمً بوحلٍ وافعؿر مجقًعو

 208: إين أوصؽ أن أدظك ؾلجقى

 209: إين تورك ؾقؽؿ افثؼؾغ ـتوب اهلل وأهؾ بقتل

 422: إين ؾرضؽؿ ظذ احلقض مـ مر

 437: إين ؿد أحدثً بعده

 470: إين مل أبعٌ فعوًكو

 286: إن مـؽؿ مـ يؼوتؾ ظذ تلويؾ افؼرآن ـام

 408: أهؾ بقتل مثؾ شػقـي كقح مـ رـى

 230، 229: أوحل إيل ذم ظع ثالث أكف شقد ادًؾؿغ

 470: أومو ظؾؿً مو صورضً ظؾقف ريب

 608: أي بـقي أفًً حتٌغ مو أحى؟

 217: أيؽؿ يؼيض ظـ ديـل ويؽقن خؾقػي ذم أهع

 288: أهيو افـوس إين ؾرط فؽؿ وأوصقؽؿ

 210: أهيو افـوس ؿد ترـً ؾقؽؿ مو إن أخذتؿ

 525: بعثـل أبقبؽر ذم تؾؽ احلجي ذم ممذكغ

 472:  ؿوئؿ يقم اجلؿعيطبقـو افـٌل 

 530: بقـام أكو كوئؿ أتقً بؼدح فٌـ
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 347:  آخذ بقدي ذم شؽؽ ادديـيملسو هيلع هللا ىلصبقـام رشقل اهلل 

 209: ترـً ؾقؽؿ افثؼؾغ

 227: افتزمقا مقدتـو أهؾ افٌقً

 552:  ؾـزل افؼرآنملسو هيلع هللا ىلصمتتعـو ظذ ظفد رشقل اهلل 

 485:  وصوحٌف بؼقو ذم افغورطثؿ إن افـٌل 

 321:  جقًظو صديًدا ؾـزل جزيؾملسو هيلع هللا ىلصجوع افـٌل 

 213: مجع رشقل اهلل أو دظو رشقل اهلل بـل ظٌد ادطؾى

 29: احلقوء خر ـؾف

 361:  ؽداة وظؾقف مرط مرجؾ مـ صعرملسو هيلع هللا ىلصخرج افـٌل 

 327:  ذات يقم ووحًؽو مًتًٌؼاملسو هيلع هللا ىلصخرج ظؾقـو رشقل اهلل 

 537: خرجً ألخزـؿ بؾقؾي افؼدر

 338: ملسو هيلع هللا ىلصخطى أبقبؽر وظؿر ؾوضؿي ؾؼول افـٌل 

 100: خر أمتل ؿرين ثؿ افذيـ يؾقهنؿ

 319: دخؾً مع ظؿل ظذ ظوئشي ؾًلفً

 362:  ظؾقًّو وؾوضؿي وحًـًو وحًقـًوملسو هيلع هللا ىلصدظو رشقل اهلل 

 218:  ؿريًشو ؾوجتؿعقاملسو هيلع هللا ىلصدظو رشقل اهلل 

 535: دظقين ؾوفذي أكو ؾقف خر

 7: دظقين مو ترـتؽؿ إكام هؾؽ مـ ـون

 603:  يشر إػ ادؼق ؾؼولملسو هيلع هللا ىلصرأيً افـٌل 

 548:  ظوم أوضوسملسو هيلع هللا ىلصرخص رشقل اهلل 

 582: شئؾ ظـ أهؾ افدار يٌقتقن ؾقصوب مـ كًوئفؿ

 293: افًٌؼ ذم ثالثي ـ ؾوفًوبؼ إػ مقشك

 59: شٌعي يظؾفؿ اهلل ذم طؾف
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 281: شؾ رشقل اهلل مـ وصقف؟ ؾؼول فف شؾامن

 323: حٌقى افـجور: افصديؼقن ثالثي

 586:  بؿـك رـعتغ وأيب بؽر وظؿرملسو هيلع هللا ىلصصؾقً مع افـٌل 

 294:  ؿٌؾ أن يصع معفملسو هيلع هللا ىلصصؾقً مع رشقل اهلل 

 104: صؾقـو ادغرب مع رشقل اهلل

 558:  ؾؾؿ يؼؿ بـو صقًئوملسو هيلع هللا ىلصصؿـو مع رشقل اهلل 

 326: ظع أخل وأكو أخقه وأحٌف

 349: ظع بوب حطف مـ دخؾ مـف

 342: ظع بوب ظؾؿل ومٌغ ألمتل

 483: ظذ رشؾؽ ؾنين أرجق أن يمذن يل

 343: ظع ظقٌي ظؾؿل

 254: ظع حلؿي مـ حلؿل

 403: ظع مع افؼرآن وافؼرآن مع ظع

 258: ظع مـل وأكو مـ ظع وال يمدي

 525: ؽزوت مع افـٌل شٌع ؽزوات

 505: ؾوضؿي بضعي مـل ؾؿـ أؽضٌفو ؾؼد أؽضٌـل

 429: ؾلؿقل يورب أصقحويب

 33: ؾنكف مـ يعش مـؽؿ بعدي

 215: ؾليؽؿ يمازرين ظذ هذا األمر 

 551:  ثؿ هنوكو ظـفو ظؿرملسو هيلع هللا ىلصؾعؾـوهو مع رشقل اهلل 

 543: ادظل يل أبوك وأخوك:  ذم مروفملسو هيلع هللا ىلصؿول رشقل اهلل 

ًٌو ؾلصور كحق مًؽـ ظوئشيملسو هيلع هللا ىلصؿوم افـٌل   603:  خطق

ًٌوملسو هيلع هللا ىلصؿوم رشقل اهلل   206:  يقًمو ؾقـو خطق
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 6: ؿد ترـتؽؿ ظذ افٌقضوء

 558:  فقؾي ثالث وظؼيـملسو هيلع هللا ىلصؿؿـو مع رشقل اهلل 

 534: ؿقمقا ظـل

 623: ـون رشقل اهلل يؼب ظًالً 

 221: ـون رشقل اهلل يقحك إفقف ورأشف ذم حجر ظع

 405: ـون ظع ظذ احلؼ ومـ اتٌعف ؾفق ظذ احلؼ

 332: ملسو هيلع هللا ىلصـون ظع يؼقل ذم حقوة رشقل اهلل 

 555: (أبقذر) ملسو هيلع هللا ىلصـوكً ادتعي ذم احلٍ ألصحوب حمؿد 

 51: ـؾؽؿ راع وـؾؽؿ مًمول

 299:  ؾلؿٌؾ ظع بـ أيب ضوفى ؾؼولملسو هيلع هللا ىلصــو ظـد افـٌل 

 449: ــو ذم احلديٌقي أفًػو وأربعامئي

 459: ملسو هيلع هللا ىلصــو كعرف ادـوؾؼغ ظذ ظفد رشقل اهلل 

 548: ــو كغزو مع افـٌل وفقس معـو كًوء

 529: (ظؿر)ــً أرجق أن يعقش رشقل اهلل 

 248: ــً أكو وظع بـ أيب ضوفى كقًرا بغ يدي اهلل

 615: ـقػ بنحداــ تـٌح ظؾقفو ـالب احلقأب

 639: ال أصٌع اهلل بطـف

 610: (ظوئشي)ال تًٌف ؾنكف ـون يـػوح ظـ رشقل اهلل 

 111: ال تًٌقا أصحوب حمؿد

 101: ال تًٌقا أصحويب

 441: ال تؼقم افًوظي إال ظذ ذار اخلؾؼ

 441: ال تؼقم افًوظي حتك تلخذ أمتل بلخذ افؼرون

 21: ال متـعقا إموء اهلل مًوجد اهلل
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 379: ال ضوظي دخؾقق ذم معصقي اهلل

 499: ال كقرث مو ترــوه صدؿي

 441: ال يليت ظؾقؽؿ زمون إال وافذي بعده أذ مـف

 525: ال حيٍ بعد افعوم مؼك

 115: ال حيؾ دم امريء مًؾؿ

 55: ال حيؾ فثالثي كػر يؽقكقن

 508: ال حيؾ دًؾؿ أن هيجر أخوه ؾقق ثالث

 449: ال يدخؾ افـوس إن صوء اهلل مـ أصحوب افشجرة أحد

 275: ألظطغ افرايي ؽًدا رجال يػتح

 441: اليزال مـ أمتل أمي ؿوئؿي بلمر اهلل

 440: فتتٌعـ شــ مـ ـون ؿٌؾؽؿ صًزا

 295: فعع أربع خصول فقًً ألحد

 453: فؼد رأيتـل يقم أيب جـدل وفق أين أشتطقع

 446: فؼد شفؾ فؽؿ مـ أمرـؿ

 6: فؼد هنوكو أن كًتؼٌؾ افؼٌؾي بغوئط

 283: فؽؾ كٌل ويص وإن ظؾقًّو ويص ووارثل

 615: دو أؿٌؾً ظوئشي بؾغً مقوه بـل ظومر فقالً 

 568: دو موت ظٌد اهلل بـ أيب بـ شؾقل

 508: دو مروً ؾوضؿي أتوهو أبقبؽر

 240:  دظو رشقل اهلل ظؾقًّو﴾ؾؼؾ تعوفقا﴿دو كزفً 

 500:  ؾوضؿيطدو كزفً هذه اآليي دظو افـٌل 

 311: افؾفؿ ائتـل بلحى خؾؼؽ إفقؽ

 438: افؾفؿ أـثر موفف ووفده وأضؾ حقوتف



 

 

660 

 539: أخطل، افؾفؿ أكً ظٌدي وأكو ربؽ

 603: افؾفؿ بورك فـو ذم صومـو

 368: افؾفؿ ؾؼفف ذم افديـ وظؾؿف

 178: افؾفؿ مـ ــً مقاله ؾعع مقاله

 170: افؾفؿ وال مـ وااله

 464: فق تعؾؿقن مو أظؾؿ

 319: فق ــً متخًذا مـ أهؾ األرض خؾقالً 

 422: فردن ظع احلقض رجول ممـ

 30: فقس مـو مـ فطؿ اخلدود

 437: مو أظرف صقًئو ممو أدرـً إال هذه افصالة

 438: مو أكؽرت صقًئو إال أكؽؿ ال تؼقؿقن افصػقف

 487: مو طـؽ بوثـغ اهلل ثوفثفام

 609: مو ؽرت ظذ أحد مـ كًوء افـٌل مو ؽرت ظذ خدجيي

 516: مو ؾقؽؿ مـ أحد إال وؿد وـؾ بف ؿريـف

 460:  إال بٌغضفؿطمو ــو كعرف ادـوؾؼغ ذم ظفد افـٌل 

 251: مو يل وفؽؿ مـ آذى ظؾقًّو ؾؼد آذاين

 266: حمٌؽ حمٌل ومٌغضؽ مٌغيض

 231: مرحٌو بًقد ادًؾؿغ وإموم ادتؼغ

 320: مؽتقب ظذ افعرش ال إفف إال اهلل

 279: ظوئشي: مـ أحى افـوس إفقؽ؟ ؿول

 265: مـ أحى ظؾقًّو ؾؼد أحٌـل ومـ أحٌـل ؾؼد

 264: مـ أحى ظؾقًّو ؾؼد أحٌـل

 265: مـ أحٌـل ؾؾقحى ظؾقًّو ومـ أبغضف
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 267: مـ أحٌـل وأحى هذيـ وأبومهو

 267: مـ أحٌف ؾؼد أحٌـل ومـ أحٌـل ؾؼد

 376، 245، 244: مـ أضوظـل ؾؼد أضوع اهلل

 256: مـ شى ظؾقًّو ؾؼد شٌـل

 386: مـ هه أن حيقو حقويت ويؿقت مقتتل

 163: مـ ــً مقاله ؾعع مقاله

 174: مـ ــً وفقف ؾفذا وفقف

 54: مـ موت وفقس ذم ظـؼف بقعي

 179: مـ يؽـ اهلل ورشقفف مقفقوه ؾنن

 182: يو شعد بـ موفؽ! مف

 385: افـجقم أمون ألهؾ األرض مـ افغرق

 375:  ذم ظٌد اهلل بـ حذاؾي﴾...يو أهيو افذيـ آمـقا أضقعقا﴿كزل 

 5:  وهق ؿوئؿملسو هيلع هللا ىلصكزفً ظذ افـٌل 

 178:  يؼقل يقم ؽديرملسو هيلع هللا ىلصكشدت رجاًل شؿع رشقل اهلل 

 560: (ظؿر)كعؿ افٌدظي هذه 

 295: هذا أول مـ آمـ يب وأول مـ

 255: هذا ظع حلؿي مـ حلؿل ودمف مـ دمل

 281: هذا وصقل ومقوع هي وخر مـ

 258: هؿ مـل وأكو مـفؿ

 258: هق مـل وأكو مـف

 411: وافذي ؾؾؼ احلٌي وبرأ افـًؿي

 207: (أبقبؽر) أحى إيل ملسو هيلع هللا ىلصوافذي كػز بقده فؼرابي رشقل اهلل 

 554: (ظؿر)واهلل إين ألهنوـؿ ظـ ادتعي 
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ًٌو   563: (ظؿر)واهلل فق أن يل ضالع األرض ذه

 564: واهلل فق تعؾؿقن مو أظؾؿ فضحؽتؿ ؿؾقالً 

 435: واهلل فقددت أين صجرة تعضد

 484: واهلل مو ــً أطـ أن اهلل مـزل ذم صلين وحًقو

 528: (ظؿر) ملسو هيلع هللا ىلصواهلل مو موت رشقل اهلل 

 211: وؿد ترـً ؾقؽؿ مو فـ تضؾقا بعده إن اظتصؿتؿ

 489: وفـ تغؾى اثـو ظؼ أفًػو مـ ؿؾي

 428: وفقصدن ظـل ضوئػي مـؽؿ

 593، 103: ومو يدريؽ فعؾ اهلل اضؾع

 245: ومـ أبغضـل ؾؼد أبغض اهلل

 639: يو أم شؾقؿ أمو تعؾؿغ أن ذضل ظذ ريب

 555: (أبقمقشك)يو أمر ادممـغ مو هذا افذي أحدثً 

 232: يو أكس اشؽى يل ووقًءا ثؿ ؿوم ؾصذ

 237: يو أكس هذا حجتل ظذ أمتل يقم افؼقومي

 421: يو أهيو افـوس إكؽؿ حمشقورن

 209: يو أهيو افـوس إين تورك ؾقؽؿ أمريـ

 548: يو أهيو افـوس إين ؿد ــً أذكً فؽؿ

 486: يو رشقل اهلل أذـر افطؾى ؾلمق خؾػؽ

 574: يو رشقل اهلل فق أمرت كًوءك أن حيتجٌـ

 609: يو رشقل اهلل مل يضقؼ اهلل ظؾقؽ

 297: يو ظع أخصؿؽ بوفـٌقة وال كٌقة

 247: يو ظع افـوس مـ صجر صتك وأكو وأكً

 235: يو ظع إكؽ شقد افعرب وأكو شقد افـوس
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 203: يو ظع إكام خؾػتؽ ظذ أهع

 272: يو ظع ضقبك دـ أحٌؽ وصدق ؾقؽ

 250، 249: يو ظع مـ ؾورؿـل ؾؼد ؾورق اهلل

 401: يو ظامر بـ يوه إن رأيً ظؾقًّو

 339: يو ؾوضؿي أمو تروغ أن اهلل اضؾع

 579: يو معوذ ـ ؿول فٌقؽ يو رشقل اهلل وشعديؽ

 279: يو معوذ إين أحٌؽ

 243: يدي ويد ظع

 291: يقصع بـ كقن شٌؼ إػ مقشك ومممـ
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فَرط األعالو : ثالًجا

 

 131: اسمـ أيب احلديد

 8: اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل

 42: اسمـ اًمٌٓمريؼ

 99: ابـ اجلقزي

 89: ابـ احلوجى

 19: ادوفؽلاسمـ اًمّم٤ٌمغ 

 39: اسمـ اًمّمالح

 25: ابـ افؼقؿ

 24: ابـ ادٌورك

 41: اسمـ اعمٓمٝمر احلكم

 43: اسمـ اعمٖم٤مززم

 100: ابـ افـجور احلـٌع

 56: ابـ اهلامم احلـػل

 203: اسمـ أم ُمٙمتقم

 74: ابـ بوبقيف افصدوق

 416: اسمـ ضمري٩م

 45: ابـ حٌون افًٌتل

 40: اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين

 35: ابـ حزم

 80: ابـ حققن افتؿقؿل

 50: ابـ خؾدون

 26: ابـ رجى احلـٌع

 130: اسمـ ـم٤موس

 114: اسمـ قم٤مسمديـ

 34: ابـ ظٌد افز

 24: ابـ ؿدامي ادؼدد

 43: اسمـ يمثػم

 107: أسمقاحلًـ إؿمٕمري

 434: أسمقاًمدرداء ـ قمقيٛمر

 170: أسمقأيقب إٟمّم٤مري

 448: (صح٤ميب)أسمقسمّمػم 

 52: أبقبؽر األصؿ

 73: أبقجعػر افٌوؿر

 446: أسمقضمٜمدل سمـ ؾمٝمؾ

 112: أسمقزرقم٦م اًمرازي

 101: أسمقؾمٕمٞمد اخلدري

 135: أسمققمٌٞمدة قم٤مُمر سمـ اجلراح

 66: أبقظع اجلٌوئل

 22: (صحويب)أبقؿتودة 

 101: أسمقُمقؾمك إؿمٕمري

 66: أبقهوصؿ صقخ ادعتزفي

 57: أبقيعذ افػراء
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 550: أيب سمـ يمٕم٥م

 102: أضمري

 68: أمحد افؼذم

 352: أمحد سمـ طمجر اهلٞمتٛمل

 41: أمحد سمـ طمٜمٌؾ

 7: أمحد سمـ قمٌداحلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م

 68: أمحد بـ حيقك افصعدي

 611: إطمٜمػ سمـ ىمٞمس

 44: أظمٓم٥م ظمقارزم

 351: إدريس سمـ حمٛمد احلًٞمٜمل

 80: إدريس ظامد افديـ

 490: أؾم٤مُم٦م سمـ زيد

 60: إشحوق بـ راهقيف

 199: أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس

 41: األظؿش

 44: آهم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين

 458: إًمقد

 69: اإلموم اهلودي

 89: اآلمدي

 49: ادووردي

 35: أيقب افًختقوين

 114: اًم٤ٌمىمالين

 354: اًمٌحراين ااُم٤مُمل

 44: افٌخوري

 433، 178: اًمؼماء سمـ قم٤مزب

 21: افزهبوري

 168: سمريدة سمـ احلّمٞم٥م

 38: بؼ ادريز

 22: بشر بـ ـعى

 462: اًمٌٖمقي

 574، 327: سمالل سمـ رسم٤مح

 

 21: بالل بـ ظٌداهلل بـ ظؿر

 132: اًمٌٞم٤ميض

 105: اًمٌٞمٝم٘مل

 131: اًمتًؽمي

 123: اًمٜمقسمختل

 443: صم٤مسم٧م سمـ أؾمٚمؿ اًمٌٜم٤مين

 559: صمٕمٚم٦ٌم سمـ أيب ُم٤مًمؽ

 196: ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة

 434: ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل

 66: اجلوحظ

 65: اجلرجوين

 353: اجلّم٤مص

 74: جعػر افصودق
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 130: ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة ـ أسمقذر

 46: اجلقزجوين

 49: اجلقيـل

 120: احل٤مومظ اًمٕمراىمل

 39: احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري

 198: طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة

 436: طمج٤مج سمـ يقؾمػ

 106: احلًـ اًمٌٍمي

 68: احلًـ بـ ظع بـ أيب ضوفى

 132: طمًلم اًمٕم٤مُمكم

 112: احلٛمٞمدي

 417: طمٞمدر سمـ قمكم

 115: ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد

 471: دطمٞم٦م سمـ ظمٚمٞمٗم٦م

 39: اًمذهٌل

 180: اًمزسمٞمدي

 107: اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام

 22: افزهري

 150: زيد اًمديـ اًمٕم٤مُمكم

 197: زيد سمـ أيب أورم

 163: زيد سمـ أرىمؿ

 124: زيد سمـ احلًـ سمـ قمكم

 124: زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم

 41: زيد بـ وهى

 40: اًمزيٚمٕمل

 548: ؾمؼمة سمـ ُمٕمٌد

 56: افًٌؽل

 112: اًمنظمز احلٜمٗمل

 88: شعقد بـ ادًقى

 251: ؾمٕمٞمد سمـ أيقب

 23: شعقد بـ جٌر

 23: شػقون افثقري

 6: ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد

 425: ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع

 44: ؾمٚمٞمامن سمـ ظمقضم٦م

 87: افًؿعوين

 453: ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ

 422: ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد

 446: ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو

 573: ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م

 91: افًققضل

 8: اًمِم٤مـمٌل

 36: افشوؾعل

 370: ؿمٝمراؿمقب

 64: افشفرشتوين

 88: افشقـوين
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 107: اًمّم٤مسمقين

 419: صدر اًمديـ اًمِمػمازي

 471: صٝمٞم٥م اًمروُمل

 130: اًمٓمؼمد

 20: افطحووي

 118: ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمداهلل

 429: ـمٚمٞمح٦م إؾمدي

 198: قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م

 140: قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م

 65: ظٌد اجلٌور ادعتزيل

 629: قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م

 567: قمٌد اهلل سمـ أيب ُم٤مًمؽ

 41: قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ

 193: قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر

 375: قمٌد اهلل سمـ طمذاوم٦م اًمًٝمٛمل

 124: قمٌد اهلل سمـ محزة

 5: قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس

 567: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب

 21: ظٌد اهلل بـ ظؿر بـ اخلطوب

 423: قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم

 436: قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان

 556: قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌٍد اًم٘م٤مري

 114: قمٌداًمرمحـ سمـ قمقف

 118: قمٌداًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي

 26: ظٌداهلل بـ مًعقد

 120: قمْمد اًمديـ ااجيل

 445: قمٙمرُم٦م اًمؼمسمري ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس

 121: اًمٕمالف

 490: قمكم سمـ أمحد اًمٕمٚمقي

 86: ظع بـ ادديـل

 426: قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ سمٓم٤مل

 128: قمامر سمـ ي٤مه

 105: (إُمػم)قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز 

 22: ظؿران بـ حصغ

 571: قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص

 30: ظؿرو بـ ظٌقد

 114: قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك

 429: قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ

 91: افغزايل

 200: وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م محزة

 118: اًمٗمخر اًمرازي

 578: اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان

 125: اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمكم

 424: ىمٌٞمّم٦م سمـ قم٘م٦ٌم

 27: افؼرضٌل

 41: اًم٘مٓمٞمٕمل
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 73: افؼؿل

 130: اًمٙم٤مؿم٤مين

 475: يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ

 119: اًمٙمٕمٌل

 73: افؽؾقـل

 17: اًمٙمٜمجل

 370: اعم٤مزٟمدراين

 169: ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث

 24: موفؽ بـ أكس

 375: جم٤مهد سمـ ضمؼم

 73: ادجؾز

 415: حمٛمد اًمتٞمج٤مين اًمًاموي

 635: حمٛمد احلًٞمٜمل اًم٘مزويٜمل

 424: حمٛمد سمـ أمحد اًمًٗم٤مريٜمل

 91: حمؿد بـ ادػضؾ افضٌل

 6: حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي

 23: حمؿد بـ شريـ

 536: حمٛمد سمـ قمكم اعم٤مزري

 424: حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٗمرسمري

 146: حمٛمد طمًـ ُمٔمٗمر

 471: ُمرشم٣م اًمروقي

 443: ُمروان سمـ احلٙمؿ

 45: مًؾؿ بـ احلجوج

 443: اعمًقر سمـ خمرُم٦م

 77: مصطػك ؽوفى

 550: ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ

 64: معوويي بـ أيب شػقون

 415: ُمٕمتّمؿ ؾمٞمد أمحد

 446: ُمٕمٛمر سمـ راؿمد

 10: ُمٕملم اًمديـ ُمرزا خمدوم

 570: اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم

 473: ُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من

 469: ُم٘م٤مشمؾ سمـ قمٓمٞم٦م

 71: ادؼداد احلع

 128: (صح٤ميب)اعم٘مداد سمـ إؾمقد 

 454: اعمقؾمقي اًمزٟمج٤مين

 159: اعمقؾمقي

 197: ٟمٌٞمط سمـ ذيط

 572: ٟمٗمٞمع سمـ احل٤مرث ـ أسمقسمٙمرة

 63: كجدة بـ ظومر

 113: اًمٜمخٕمل

 550: ٟمٍم سمـ إسمراهٞمؿ اعم٘مدد

 270: ٟمْمٚم٦م سمـ قمٌٞمد

 120: اًمٜمٔم٤مم

 106: اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م أسمقطمٜمٞمٗم٦م

 130: ٟمٕمٛم٦م اهلل سمـ قمٌد اهلل اجلزائري
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 39: اًمٜمقوي

 72: هوصؿ افٌحراين

 121: واصؾ سمـ قمٓم٤مء

 495: اًمقاىمدي

 

 34: وـقع بـ اجلراح

 24: حيقك بـ شعقد افؼطون

 207: يزيد سمـ طمٞم٤من

 247: يٕمغم سمـ ُمرة
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فَرط الفرم : رابًعا

 

 13: ااؾمامقمٞمٚمٞم٦م

 11: اخلقارج

 12: اًمرواومض ااصمٜمل قمنمي٦م

 11: اًمزيدي٦م

 12: اعمٕمتزًم٦م

 52: اًمٜمجدات
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نعاف املصادر املراجع : خامًصا

 

بشر ظققن، مؽتٌي دار افٌقون، دمشؼ، : اإلبوكي ظـ أصقل افديوكي، أبقاحلًـ األصعري، حتؼقؼ

. م1990هـ ـ 1411افطٌعي افثوفثي، 

مصطػك ؽوفى، دار األكدفس .د: إثٌوت اإلمومي، ألمحد بـ إبراهقؿ افـقًوبقري، حتؼقؼ

. م1984هـ ـ 1402، 1فؾطٌوظي وافـؼ، بروت، فٌـون، ط

إثٌوت افقصقي، أليب احلًـ ظع بـ احلًغ ادًعقدي، مـ مـشقرات ادؽتٌي احلقدريي، 

. ومطٌعتفو احلقدريي ذم افـجػ، افعراق

االجتفود ذم مؼوبؾ افـص، ظٌداحلًغ ادقشقي، ممشًي األظؾؿل فؾطٌوظي، بروت، 

. 11هـ، ط1426

أجقبي مًوئؾ اجلور اهلل، فعٌد احلًغ ادقشقي، مـ مـشقرات ادؽتٌي احلقدريي، افـجػ، 

. افعراق

هـ ـ 1405، 1أحوديٌ أم ادممـغ، درته افعًؽري، دار افزهراء، بروت، فٌـون، ط

. م1985

االحتجوج، أليب مـصقر أمحد بـ ظع بـ أيب ضوفى افطزد، مطٌعي شعقد، مشفد، إيران، 

. حمؿد بحر افعؾقم: حمؿد بوؿر ادقشقي، ؿدم فف: هـ، تعؾقؼوت1403كؼ ادرته، 

هـ، ضٌعي حجريي، 1273إحؼوق احلؼ، فـقر افتًسي، ادطٌعي ادرتضقيي ذم افـجػ، افعراق، 

. مـًقخي بخط أيب افؼوشؿ اخلقاكًوري

ظع بـ حمؿد بـ حٌقى ادووردي، دار افؽتى : األحؽوم افًؾطوكقي ذم افقاليوت افديـقي، تلفقػ

. م1985هـ ـ 1405، 1افعؾؿقي، بروت، فٌـون، ط 

م، 1987هـ ـ 1408، 3حمؿد حومد افػؼل، ط : األحؽوم افًؾطوكقي، أليب يعذ افػراء، حتؼقؼ

. مطٌعي مصطػك افٌويب احلؾٌل، مك

هـ 1400اإلحؽوم ذم أصقل األحؽوم، ابـ حزم، دار اآلؾوق اجلديدة، بروت، افطٌعي األوػ، 
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. م1980ـ 

إبراهقؿ افعجقز، دار افؽتى افعؾؿقي، : اإلحؽوم ذم أصقل األحؽوم، اآلمدي، ـتى هقامشف

. م1985هـ ـ 1405، 1بروت، ط

، 3األحؽوم ذم احلالل واحلرام، اإلموم اهلودي حيقك بـ احلًغ، ظذ بـ أمحد بـ أيب حريصي، ط

. م، مؽتٌي افساث اإلشالمل، افقؿـ2003

افًقد صٌحل افٌدري، ممشًي افرشوفي، : أحقال افرجول، أليب إشحوق اجلقزجوين، حتؼقؼ

. م1985هـ ـ 1405، 1بروت، ط 

االختصوص، فؾؿػقد، حمؿد بـ حمؿد بـ افـعامن، مـ مـشقرات ممشًي األظؾؿل 

. ظع أـز افغػوري: م، صححف وظؾؼ ظؾقف1982هـ ـ 1402فؾؿطٌقظوت، بروت، فٌـون، 

. اختقور معرؾي افرجول، فؾؽق، داكشؽو، مشفد، إيران

آراء ظؾامء ادًؾؿغ ذم افتؼقي وافصحوبي، افًقد مرته افروقي، مؽتٌي دار األرصود، 

. هـ1416، 1افؽقيً، ط

األربعقن حديًثو ذم إثٌوت إمومي أمر ادممـغ، شؾقامن بـ ظٌداهلل ادوحقزي، حتؼقؼ، مفدي 

. هـ1417، 1افرحوئل، مطٌعي أمر، ؿؿ، ط 

. م1970األرجقزة ادختورة، فؾؼويض افـعامن ادغريب، ط إشامظقؾ ؿربون، مقكسيول، ــدا، 

صعٌون حمؿد إشامظقؾ، دار افؽتٌل، افؼوهرة، افطٌعي .د: إرصود افػحقل، افشقـوين، حتؼقؼ

. م1992هـ ـ 1413األوػ، 

زهر افشوويش، ادؽتى : إرواء  افغؾقؾ ذم ختريٍ أحوديٌ مـور افًٌقؾ، األفٌوين، بنذاف

. م1985هـ ـ 1405، 2اإلشالمل، ط 

. أشوس افٌالؽي، افزخمؼي، دار ومطوبع افشعى، افؼوهرة

م، مؽتٌي افساث 2000، 3األشوس فعؼوئد األـقوس، اإلموم افؼوشؿ بـ حمؿد بـ ظع، ط

. اإلشالمل، افقؿـ

االشتٌصور ؾقام اختؾػ ؾقف مـ األخٌور، دحؿد بـ احلًـ افطقد، كؼ دار افؽتى 
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هـ، يؼع ذم أربع 1375هـ، مطٌعي افـجػ ذم افـجػ، 1390اإلشالمقي، ضفران، إيران، 

. حًـ ادقشقي اخلراشوين: جمؾدات، حؼؼف وظؾؼ ظؾقف

ظٌدادعطل أمغ ؿؾعجل، دار افقظل، حؾى، .د: االشتذـور، ابـ ظٌدافز، مراجعي وتقثقؼ

. م1993هـ ـ 1414، 1افؼوهرة، دار ؿتقٌي فؾطٌوظي وافـؼ، بروت، ط 

. هـ1400االشتغوثي ذم بدع افثالثي، أليب افؼوشؿ ظع بـ أمحد افؽقذم، ط افـجػ، افعراق، 

ظع حمؿد افٌجووي، دار اجلقؾ، : االشتقعوب ذم معرؾي األصحوب، ابـ ظٌدافز، حتؼقؼ

.م1992هـ ـ 1412بروت، افطٌعي األوػ، 

حمؿد إبراهقؿ افٌود و آخرون، افشعى، : أشد افغوبي ذم معرؾي افصحوبي، ابـ األثر، حتؼقؼ

. افؼوهرة

، مطٌعي (مـتخٌوت إشامظقؾقي)أهار افـطؼوء، جلعػر بـ مـصقر افقؿـ، مطٌقع وؿـ ـتوب 

. ظودل افعقاء.د: هـ، حتؼقؼ1378اجلومعي افًقريي، دمشؼ، شقريو، 

حمؿد : األصٌوه وافـظور ذم ؿقاظد وؾروع ؾؼف افشوؾعقي، ظٌدافرمحـ بـ أيب بؽر افًققضل، حتؼقؼ

. م1998هـ ـ 1419حًـ افشوؾعل، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطٌعي األوػ، 

ضف حمؿد افزيـل، : ، حتؼقؼ(بذيؾي االشتقعوب)اإلصوبي ذم متققز افصحوبي، ابـ حجر افعًؼالين 

. مؽتٌي افؽؾقوت األزهريي، افؼوهرة، افطٌعي األوػ

، 10أصؾ افشقعي وأصقهلو، دحؿد حًغ ـوصػ افغطوء، ادطٌعي افعربقي بوفؼوهرة، ط

. مرته افعًؽري: م، ؿدم فف1985هـ ـ 1377

افدـتقر شؾقامن ظٌداهلل افًؾقمل، دار : أصقل اإلشامظقؾقي دراشي وحتؾقؾ وكؼد، تلفقػ

. هـ1422، 1افػضقؾي، افريوض، ط

هـ ـ 1418، 1شؾقؿ ظقد اهلاليل، دار ابـ ظػون، افًعقديي، ط : االظتصوم، فؾشوضٌل، حتؼقؼ

. م1997

. هـ1320البـ بوبقيف افؼؿل، إيران،  (ظؼوئد افصدوق)االظتؼودات 

، 12األظالم ، ؿومقس تراجؿ، خرافديـ افزرـع، دار افعؾؿ فؾؿاليغ، بروت، فٌـون، ط 
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. م1997

حمؿد بـ شعد آل شعقد، ادؿؾؽي .د: إظالم احلديٌ ذم ذح صحقح افٌخوري، اخلطويب، حتؼقؼ

. هـ1988هـ ـ 1409، 1افعربقي  افًعقديي، جومعي أم افؼرى، ط 

إظالم ادقؿعغ ظـ رب افعودغ، ابـ ؿقؿ اجلقزيي، حتؼقؼ، ظٌدافرمحـ افقـقؾ، دار إحقوء 

. م1992هـ ـ 1414افساث افعريب، بروت، افطٌعي األوػ،

إظالم افقرى بلظالم اهلدى، أليب ظع افػضؾ بـ احلًـ افطزد، دار ادعرؾي فؾطٌوظي وافـؼ، 

. ظع أـز افغػوري: م، صححف وظؾؼ ظؾقف1979هـ ـ 1399بروت، فٌـون، 

. م1935هـ ـ 1353، 1أظقون افشقعي، دحًـ افعومع، مطٌعي ابـ زيدون، دمشؼ، شقريو، ط

، 2اإلؾصوح ذم إمومي ظع بـ أيب ضوفى، فؾؿػقد، ادطٌعي احلقدريي ذم افـجػ، افعراق، ط

. م1950هـ ـ 1369

. هـ1399االؿتصود فؾطقد، مطٌعي األدب، افـجػ، 

كوس بـ ظٌدافؽريؿ .د: اؿتضوء افكاط ادًتؼقؿ دخوفػي أصحوب اجلحقؿ، ابـ تقؿقي، حتؼقؼ

. م1994هـ ـ 1415، 5افعؼؾ، دار ادًؾؿ، افريوض، ط 

حيقك إشامظقؾ، دار افقؾوء، .إـامل ادعؾؿ بػقائد مًؾؿ، افؼويض ظقوض بـ مقشك، حتؼقؼ، د

. م1998هـ ـ 1419، 1مؽتٌي افرصد، افريوض، ط 

إفزام افـوصى ذم إثٌوت احلجي افغوئى، فعع افقزدي احلوئري، ممشًي مطٌقظويت حؼ بغ، ؿؿ، 

هـ ـ 1397، 4إيران، مـ مـشقرات ممشًي األظؾؿل فؾؿطٌقظوت، بروت، فٌـون، ط

. م1977

األفػغ ذم إمومي أمر ادممـغ، جلامل افديـ بـ ادطفر احلع، مـ مـشقرات ادؽتٌي احلقدريي، 

افًقد حمؿد مفدي افًقد : م، ؿدم فف1969هـ ـ 1388، 2ومطٌعتفو ذم افـجػ، افعراق، ط

. حًـ ادقشقي

هـ ـ 1422، 1رؾعً ؾقزي، دار افقؾوء، ادـصقرة، مك، ط.د: األم، اإلموم افشوؾعل، حتؼقؼ

. م2001
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األمويل، فؾؿػقد، مـشقرات مجوظي اددرشغ ذم احلقزة افعؾؿقي، ؿؿ، إيران، ادطٌعي اإلشالمقي، 

. احلًغ أشتود ويل، وظع أـز افغػوري: هـ، حتؼقؼ1403

. اإلموم ظع، أمحد اهلؿداين، دار ادـر فؾطٌوظي وافـؼ، بدون مؽون، وبدون توريخ

ظٌداهلل بـ ظؿر بـ شؾقامن افدمقجل، دار : اإلمومي افعظؿك ظـد أهؾ افًـي واجلامظي، تلفقػ

. هـ1409، 2ضقٌي فؾـؼ، افريوض، ط 

مؽتٌي افـفضي، : اإلمومي ذم اإلشالم، ظورف تومر، دار افؽتوب افعريب، بروت، فٌـون، افـوذ

. بغداد، افعراق

. اإلمومي ذم افتؼيع اإلشالمل، حمؿد اآلصػل، خول مـ مؽون افطٌع وتورخيف

. هـ1399، 1اإلمومي ذم وقء افؽتوب وافًـي، مفدي افًاموي، مؽتٌي ادـفؾ، افؽقيً، ط

. هـ1417، 2اإلمومي فعع احلًقـل ادقالين، ممشًي افقؾوء، بروت، ط

ظع بـ حمؿد افػؼفل، مؽتٌي افعؾقم . اإلمومي وافرد ظذ افراؾضي، أبقكعقؿ األصٌفوين، د

. م1994هـ ـ 1415، 3واحلؽؿ، ادديـي ادـقرة، ط 

. اإلمومي وؿوئؿ افؼقومي، دصطػك ؽوفى، دار ومؽتٌي اهلالل، بروت، فٌـون

. 3أمثول افؼرآن، كوس مؽورم افشرازي، ادطٌعي افعؾؿقي، ؿؿ، إيران، ط

أمؾ اآلمؾ ذم تراجؿ جٌؾ ظومؾ، دحؿد بـ احلًـ احلر افعومع، مطٌعي كؿقكي، ؿؿ، إيران، كشد 

. دار افؽتوب اإلشالمل، ؿؿ، إيران

إكٌوء افغؿر بلبـوء افعؿر، ذم افتوريخ، ابـ حجر افعًؼالين، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، فٌـون، 

م، حتً مراؿٌي بروؾًقر افًقد ظٌدافقهوب افٌخوري مدير افدائرة 1974هـ ـ 1394، 1ط 

.افعثامكقي فؾؿعورف

إبراهقؿ بـ ظومر افرحقع، .د: االكتصور فؾصحى واآلل مـ اؾساءات افًاموي افضول، تلفقػ

. هـ1423، 3مؽتٌي افعؾقم واحلؽؿ، ادديـي ادـقرة، ط

فألظظؿل، ط اهلقئي ادكيي  (اددرج ذم ـتوب احلؼوئؼ اخلػقي)األكقار افؾطقػي، فؾحورثل افقامين 

. م1970افعومي فؾتلفقػ وافـؼ، شـي 
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: هـ، حتؼقؼ1363، 2أكقار ادؾؽقت، البـ ادطفر احلع، اكتشورات افرى، ؿؿ، مطٌعي أمر، ط

. حمؿد كجؿل افزكجوين

. األكقار افـعامكقي، فـعؿي اهلل ادقشقي اجلزائري، مطٌعي ذـي جوب، تزيز، إيران

. هـ1371، 2أوائؾ ادؼوالت ذم ادذاهى وادختورات، فؾؿػقد، مؽتٌي افداوري، ؿؿ، إيران، ط

اإليضوح، فؾػضؾ بـ صوذان األزدي، مـشقرات ممشًي األظؾؿل، بروت، بروت، فٌـون، 

. م1982هـ ـ 1402، 1ط

. هـ1362اإليؼوظ مـ اهلجعي بوفزهون ظذ افرجعي، فؾحر افعومع، اكتشورات كقيد، إيران، 

األفٌوين، : أمحد صوـر، تعؾقؼ: افٌوظٌ احلثقٌ ذح اختصور ظؾقم احلديٌ، ابـ ـثر، ذح

. هـ1415ظع بـ حًغ احلؾٌل، دار افعوصؿي، افريوض، افطٌعي األوػ، : حتؼقؼ

. بدائع افػقائد، ابـ افؼقؿ، دار افؽتوب افعريب، بروت، فٌـون

. م1933هـ ـ 1351، 1افٌدايي وافـفويي، ابـ ـثر، مطٌعي افًعودة، مك، ط

خؾقؾ مـصقر، : افٌدر افطوفع بؿحوشـ مـ بعد افؼرن افًوبع، افشقـوين، ووع حقاصقف

. م1998هـ ـ 1418، 1مؽتٌي ظٌوس افٌوز، مؽي ادؽرمي، دار افؽتى افعؾؿقي، ط : تقزيع

حمؿد : ابـ رجى احلـٌع، حتؼقؼ وتعؾقؼ: بقون ؾضؾ ظؾؿ افًؾػ ظذ ظؾؿ اخلؾػ، تلفقػ

. م1983هـ ـ 1404، 1كوس افعجؿل، دار األرؿؿ فؾـؼ وافتقزيع، افؽقيً، ط

ظع صري، دار افػؽر، بروت، : توج افعروس مـ جقاهر افؼومقس، افزبقدي، دراشي وحتؼقؼ

. م1994هـ ـ 1414

 مـ جقاهر افؼومقس، حمؿد مرته احلًقـل افزبقدي، دار إحقوء افساث افعريب، توج افعروس

. م1967هـ ـ 1386بروت، 

: توج افعؼوئد ومعدن افػقائد، فعع بـ حمؿد افقفقد، ممشًي ظز افديـ فؾطٌوظي وافـؼ، حتؼقؼ

. ظورف تومر

هـ 1414، 2ظؿر ظٌدافًالم تدمري، دار افؽتوب افعريب، ط: توريخ اإلشالم، افذهٌل، حتؼقؼ

. م1993ـ 
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حمؿد بـ إبراهقؿ افؾحقدان، دار افصؿقعل، : افتوريخ األوشط، افٌخوري، دراشي وحتؼقؼ

. م1998هـ ـ 1418، 1افريويض، ط

، 3مصطػك ؽوفى اإلشامظقع، دار األكدفس، بروت، فٌـون، ط.توريخ افدظقة اإلشالمقي، د

. م1982هـ ـ 1402

توريخ افطزي، توريخ األمؿ وادؾقك، ابـ جرير افطزي، مـشقرات حمؿد ظع بقضقن، دار 

. م1997هـ ـ 1417افؽتى افعؾؿقي، بروت، فٌـون، 

. هـ1403، 1توريخ افعؾامء، حمؿد روو احلؽقؿل، ممشًي األظؾؿل، بروت، ط

حمؿد .د: افتوريخ افؽٌر، اإلموم افٌخوري، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، فٌـون، ضٌع حتً مراؿٌي

. ظٌدادعقد خون

. توريخ افقعؼقيب، ألمحد بـ أيب يعؼقب، دار صودر، بروت، فٌـون

. توريخ بغداد، فؾخطقى افٌغدادي، ادؽتٌي افًؾػقي، ادديـي ادـقرة

، 1ظؿر بـ ظزامي افعؿروي، دار افػؽر، بروت، ط: توريخ مديـي دمشؼ، البـ ظًوـر، حتؼقؼ

. م1997هـ ـ 1417

ظٌداهلل أمحد حًـ، دار افؼؾؿ، بروت، بنذاف : توريخ حيقك بـ معغ، روايي افدوري، حتؼقؼ

. مؽتى افدراشوت اإلشالمقي فتحؼقؼ افساث

حمؿد حمقل افديـ، ادؽتى : تلويؾ خمتؾػ احلديٌ، البـ ؿتقٌي، ظٌداهلل مًؾؿ بـ ؿتقٌي، حتؼقؼ

. م1999هـ ـ 1419، 2اإلشالمل، دار اإلذاق، ط

افتٌقون ذم تػًر افؼرآن، دحؿد بـ احلًـ افطقد، ادطٌعي افعؾؿقي، افـجػ، افعراق، 

. م1957هـ ـ 1376

دمريد االظتؼود، فـصر افديـ افطقد، مـشقرات ممشًي األظؾؿل فؾؿطٌقظوت، بروت، 

. م1979هـ ـ 1399، 1فٌـون، ط

، 2حمؿد أديى صوفح، ط.د: تـخريٍ افػروع ظذ األصقل، صفوب افديـ افزكجوين، حتؼقؼ

. م1978هـ ـ 1398ممشًي افرشوفي، 
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ظٌدافقهوب ظٌدافؾطقػ، مؽتٌي دار افساث، افؼوهرة، : تدريى افرواي، افًققضل، حتؼقؼ

. م1972هـ ـ 1392

ظٌدافرمحـ ادعؾؿل، أم افؼرى فؾطٌوظي وافـؼ، : تذـرة احلػوظ، اإلموم افذهٌل، تصحقح

. افؼوهرة

: ترتقى اددارك وتؼريى ادًوفؽ دعرؾي أظالم مذهى موفؽ، افؼويض ظقوض، حتؼقؼ

هـ 1403، 2ظٌدافؼودر افصحراوي، ادؿؽؾي ادغربقي، وزارة األوؿوف وافشمون اإلشالمقي، ط

. م1983ـ 

ـامل بًققين، دار افؽتى : ترتقى ادقوقظوت، البـ اجلقزي، تلفقػ اإلموم افذهٌل، اظتـك بف

. م1994هـ ـ 1415، 1افعؾؿقي، بروت، ط

تصحقح االظتؼود بصقاب االكتؼود، أو ذح ظؼوئد افصدوق، فؾؿػقد، دار افؽتوب اإلشالمل، 

. م1977هـ ـ 1397

إـرام اهلل إمداد : تعجقؾ ادـػعي بزوائد رجول األئؿي ا ألربعي، ابـ حجر افعًؼالين، حتؼقؼ

. م1996هـ ـ 1416، 1احلؼ، دار افٌشوئر اإلشالمقي، ط

بؽر بـ ظٌداهلل أبقزيد، دار ظومل افػقائد، مؽي : تػًر أوقاء افٌقون، افشـؼقطل، إذاف

. هـ1426، 1ادؽرمي، ط

. م1990هـ ـ 1411، 2تػًر افٌحر ادحقط أليب حقون، ممشًي افتوريخ افعريب، بروت، ط

، 2حمؿد ظٌداهلل افـؿر ومجوظي، دار ضقٌي، ط: تػًر افٌغقي، معومل افتـزيؾ، افٌغقي، حتؼقؼ

. م1993هـ ـ 1414

تػًر احلًـ افعًؽري، فإلموم احلًـ افعًؽري، ضٌعيت حجريي مؽتقبي بخط افقد، 

. هـ1315ضفران، إيران، 

تػًر افعقور، دحؿد بـ مًعقد بـ ظقوش، ادؽتٌي افعؾؿقي اإلشالمقي، ضفران، إيران، 

. صححف وظؾؼ ظؾقف، هوصؿ افرشقيل ادحالين

. هـ1414م ـ 1993خؾقؾ ادعز، دار افػؽر، بروت، فٌـون، : تػًر افػخر افرازي، ؿدم فف
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. م1993هـ ـ 1413تػًر افؼرآن افعظقؿ، ابـ ـثر، دار ادعرؾي، بروت، 

أشعد حمؿد افطقى، مؽتٌي كزار مصطػك : تػًر افؼرآن افعظقؿ، البـ أيب حوتؿ افرازي، حتؼقؼ

. م1997هـ ـ 1417، 1افٌوز، مؽي، افريوض، ط

. هـ1313تػًر افؼؿل، ط حجريي بخط افقد، ضفران، إيران، 

تػًر افؼؿل، ظع بـ إبراهقؿ افؼؿل، مطٌعي افـجػ، افعراق، مـشقرات مؽتٌي اهلدى، 

افًقد ضقى ادقشقي اجلزائري، يؼع ذم جمؾديـ، وهذه افتل : صححف وظع ظؾقف وؿدم فف

. (افطٌعي احلديثي)أذت إفقفو بـ

حمؿد حومد : حمؿد أويس افـدوي، حتؼقؼ: افتػًر افؼقؿ، فإلموم ابـ افؼقؿ اجلقزيي، مجعف

. افػؼل، جلـي افساث افعريب، بروت، فٌـون

. افتػًر افقجقز، فؾًقد ظٌداهلل صز، دار افؽتى اإلشالمل، ضفران

هـ ـ 1405، 4تػًر روح ادعوين، األفقد، دار إحقوء افساث افعريب، بروت، فٌـون، ط

. م1985

: زبقدة حمؿد شعقد، تؼديؿ: تػًر ؽريى مو ذم افصحقحغ، احلؿقدي، دراشي وحتؼقؼ

. م1995هـ ـ 1415، 1صعٌون حمؿد مرد، مـشقرات مؽتٌي افًـي بوفؼوهرة، ط.د

، 2ظٌدافرمحـ ظؿرة، دار افقؾوء، ادـصقرة، ط.د: تػًر ؾتح افؼدير، افشقـوين، حتؼقؼ

. م1997هـ ـ 1418

تػًرات ؾرات افؽقذم، فػرات بـ إبراهقؿ افؽقذم، ادطٌعي احلقدريي، افـجػ، افعراق، مـ 

. مـشقرات مؽتٌي افداوري، ؿؿ، إيران

بؽر بـ : أبقاألصٌول صغر أمحد، تؼديؿ: تؼريى افتفذيى، البـ حجر افعًؼالين، حتؼقؼ

. هـ1416، 1ظٌداهلل أبقزيد، دار افعوصؿي فؾـؼ وافتقزيع، ط 

افًقد ظٌداهلل هوصؿ : تؾخقص احلٌر، ابـ حجر افعًؼالين، دار ادعرؾي، بروت، فٌـون، بعـويي

. افقامين

تؾخقص افشوذم، دحؿد بـ احلًـ افطقد، ضٌعي حجريي مؽتقبي بخط افقد، كًخفو مر 
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هـ، 1301أبقافؼوشؿ بـ مر حمؿد صودق اخلقاكًوري، ؾرغ مـ كًخفو ذم صفر رجى، شـي 

. ضفران، إيران

ظامد افديـ أمحد حقدر، ممشًي افؽتى : متفقد األوائؾ وتؾخقص افدالئؾ، افٌوؿالين، حتؼقؼ

. م1987، 1افثؼوؾقي، بروت، ط

ظٌدافقهوب : تـزيف افؼيعي ادرؾقظي ظـ األخٌور افشـقعي ادقوقظي، ابـ ظراق افؽـوين، حتؼقؼ

. 1ظٌدافؾطقػ وظٌداهلل حمؿد افصديؼ، مؽتٌي افؼوهرة، مك، ط

كوس بـ شعد افرصقد، مطوبع افصػو، مؽي .د: هتذيى اآلثور، ابـ جرير افطزي، حتؼقؼ

. هـ1404ادؽرمي، 

بشور ظقاد، ممشًي افرشوفي، .د: هتذيى افؽامل ذم أشامء افرجول، احلوؾظ ادزي، حتؼقؼ ووٌط

. م1992هـ ـ 1413، 1ط

افتقحقد، البـ بوبقيف افؼؿل، ادعروف بوفصدوق، كؼ دار ادعرؾي فؾطٌوظي وافـؼ، بروت، 

. هوصؿ احلًقـل افطفراين: فٌـون، صححف وظؾؼ ظؾقف

تقًر افؽريؿ افرمحـ ذم تػًر ـالم ادـون، ظٌدافرمحـ بـ افًعدي، مرـز صوفح بـ صوفح 

.م1987هـ ـ 1407افثؼوذم، افؼصقؿ، افًعقديي، 

، 1افثؼوت، البـ حٌون افًٌتل، ممشًي افؽتى افثؼوؾقي، ضٌع إظوكي وزارة ادعورف بوهلـد، ط

. م1973هـ ـ 1393

. هـ1414، 4ثؿ اهتديً، افتقجوين، ممشًي افػجر، فـدن، ط

. جومع افٌقون ظـ تلويؾ آي افؼرآن، افطزي، دار افػؽر

حمقل افديـ بـ : ، حمؿد بـ إشامظقؾ افٌخوري، حتؼقؼ(صحقح افٌخوري)اجلومع افصحقح 

. هـ1400حمؿد ؾماد ظٌدافٌوؿل، ادؽتٌي افًؾػقي، افؼوهرة، افطٌعي األوػ، : اخلطقى، ترؿقؿ

، 7صعقى األركموط، ممشًي افرشوفي، ط: جومع افعؾقم واحلؽؿ، ابـ رجى احلـٌع، حتؼقؼ

. م1998هـ ـ 1419

جومع بقون افعؾؿ وؾضؾف، أليب ظؿر بـ ظٌدافز، حتؼقؼ، أبقاألصٌول افزهري، دار ابـ 
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. م1998هـ ـ 1419، 4اجلقزي، افًعقديي، ط 

اجلومع ألحؽوم افؼرآن، حمؿد بـ أمحد األكصوري افؼرضٌل، دار إحقوء افساث افعريب، بروت، 

. م1985هـ ـ 1405

حمؿقد افطحون، مؽتٌي .د: اجلومع ألخالق افراوي وآداب افًومع، فؾخطقى افٌغدادي، حتؼقؼ

. هـ1403ادعورف، افريوض، 

اجلرح وافتعديؾ، البـ أيب حوتؿ افرازي، مطٌعي دائرة ادعورف افعثامكقي، بحقدر آبود، اهلـد، 

. م1952هـ ـ 1371

. 3اجلؿؾ أو افـك ذم حرب افٌكة، فؾؿػقد، مـشقرات مؽتٌي افداوري، ؿؿ، إيران، ط

ظٌدافػتوح حمؿد .د: اجلقاهر ادغـقي ذم ضٌؼوت احلـػقي، ظٌدافؼودر بـ حمؿد احلـػل، حتؼقؼ

.م1978هـ ـ 1398، 1احلؾق، ممشًي افرشوفي، هجر فؾطٌوظي وافـؼ، ط

. حوصقي فمفمة افٌحريـ، فققشػ أمحد افٌحراين، مؽتٌي ادصطػقي، ؿؿ، إيران

: حديٌ اإلؾؽ، جلعػر مرته احلًقـل افعومع، ضٌع ممشًي افٌقودر فؾطٌوظي، فٌـون، افـوذ

. م1980 هـ ـ 1400دار افتعورف فؾؿطٌقظوت، بروت، فٌـون، 

. حمؿد زهري افـجور، ادمشًي افًعقديي، افريوض: احلًٌي ذم اإلشالم، ابـ تقؿقي، حتؼقؼ

، دار افؽتوب اإلشالمل، فٌـون، ط هـ 1404، 1حؼ افقؼغ ذم معرؾي أصقل افديـ، فعٌداهلل صزر

. م، جمؾدان1983ـ 

حؼ افقؼغ، دحؿد بوؿر ادجؾز، اكتشورات ظؾؿقي إشالمقي، بوزار صرازي، جـى كقروز 

. خون، إيران

. هـ1421، 2احلؼوئؼ ذم توريخ اإلشالم، حًـ ادصطػقي، افغدير، بروت، ط

احلؼقؼي افضوئعي، معتصؿ شقد أمحد، دار احلًغ فؾطٌوظي وافـؼ، بدون مؽون كؼ، وبدون 

. توريخ

بدون ضٌعي ]حؾقي  األوفقوء وضٌؼوت األصػقوء، أبقكعقؿ األصٌفوين، دار افػؽر، بروت، 

. [وشـي
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أمحد بـ شعد بـ محدان . حقار هودئ مع افدـتقر افؼزويـل افشقعل األثـل ظؼي، د

. هـ1426افؼًطووي، : افغومدي، تـػقذ ضٌوظل

. حقوة افؼؾقب فؾؿجؾز، ط حجريي، مؽتقبي بخط افقد ذم ضفران، إيران

هـ، ذم 1318خومتي وشوئؾ افشقعي، فؾـقري افطزد، ضٌع حجريي بخط افقد، مؽتقبي شـي 

. إيران

. هـ1419، 2اخلدظي رحؾتل مـ افًـي إػ افشقعي، صوفح افقرداين، مرـز افغدير، ط

أمحد مر بـ افٌؾقر، مؽتٌي افعال، افؽقيً، : خصوئص أمر ادممـغ ظع، افـًوئل، حتؼقؼ

. هـ1406، 1ط

اخلالؾي ادغتصٌي أزمي توريخ أم أزمي ممرخ، إدريس احلًقـل، دار اهلودي فؾطٌوظي وافـؼ، 

. بروت، بدون توريخ

. م1993هـ ـ 1414افدر ادـثقر ذم افتػًر بودلثقر، افًققضل، دار افػؽر، بروت، 

حمؿد رصود شومل، دار افؽـقز األدبقي، افريوض، : درء تعورض افعؼؾ وافـؼؾ، ابـ تقؿقي، حتؼقؼ

. هـ1391

افدرجوت افرؾقعي ذم ضٌؼوت افشقعي، فصدر افديـ ظع خون افؼازي احلًقـل، مـشقرات 

. حمؿد صودق بحر افعؾقم: هـ، ؿدم فف1397مؽتٌي بصريت، ؿؿ، 

 .[فقس بوفطٌعي أي ظالمي فقء]افدرر افؽومـي ذم أظقون ادوئي افثومـي، البـ حجر افعًؼالين، 

. افدرر افـجػقي، فققشػ افٌحراين، مـشقرات ممشًي آل افٌقً

. هـ1420، 2دروس ذم افعؼوئد اإلشالمقي، فؾشرازي، األمغ فؾطٌوظي وافـؼ، بروت، ط

دالئؾ اإلمومي، أليب جعػر حمؿد بـ جرير بـ رشتؿ افطزي، مـشقرات ادطٌعي احلقدريي 

. م1963هـ ـ 1383ومؽتٌتفو ذم افـجػ، افعراق، 

، 1ظٌدادعطل ؿؾعجل، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، فٌـون، ط.د: دالئؾ افـٌقة، افٌقفؼل، حتؼقؼ

. م1985هـ ـ 1405

. م1981افدوفي افصػقيي، فؾدـتقر، أمحد اخلقيل، مؽتٌي األكجؾق، افؼوهرة، 
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ملمقن بـ : افديٌوج ادذهى ذم معرؾي أظقون ظؾامء ادذهى، ابـ ؾرحقن ادوفؽل، دراشي وحتؼقؼ

. م1996هـ ـ 1417، 1حمل افديـ، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

. م1949ديقان ادميد ذم افديـ، هلٌي اهلل بـ مقشك، حتؼقؼ، حمؿد ـومؾ، افطٌعي األوػ، ظوم 

، 3افذريعي إػ تصوكقػ افشقعي، آلؽو بزرك افطفراين، دار األوقاء، بروت، فٌـون، ط

. م1983هـ ـ 1403

بدر بـ ظٌداهلل افٌدر، دار افًؾػقي، افؽقيً، : ذم افتلويؾ، أليب حمؿد بـ ؿدامي ادؼدد، حتؼقؼ

. هـ1406، 1ط

. هـ1383رجول ابـ داود احلع، ط ضفران، إيران، 

هـ 1380، 1رجول افطقد، دحؿد بـ احلًـ افطقد، ادطٌعي احلقدريي، افـجػ، افعراق، ط

. م1961ـ 

بدر افٌدر، مؽتٌي : افرشوفي ذم اظتؼود أهؾ افًـي وأصحوب احلديٌ، أبقظثامن افصوبقين، حتؼقؼ

. م1994هـ ـ 1415افغربوء األثريي، ادديـي افـٌقيي، افطٌعي افثوكقي، 

رشوفي ؾقام أصؽؾ مـ خز موريي افؼٌطقي، فؾؿػقد، مـشقرات مؽتٌي دار افؽتى افتجوريي، 

. افـجػ، افعراق

. أمحد حمؿد صوـر، ادؽتٌي افعؾؿقي، بروت: افرشوفي، اإلموم افشوؾعل، حتؼقؼ

بؽر بـ : حمؿد بـ افقزير، تؼديؿ: افروض افٌوشؿ ذم افذب ظـ شـي أيب افؼوشؿ، تصـقػ

. هـ1419، 1ظع بـ حمؿد افعؿران، دار ظومل افػقائد، افًعقديي، ط: ظٌداهلل، اظتـك بف

حمؿد صؽقر حمؿقد، ادؽتى اإلشالمل، : ، حتؼقؼ[افصغر]افروض افداين إػ معجؿ افطزاين 

. م1985هـ ـ 1405، 1بروت، ط

أشد : روووت اجلـوت، دحؿد بوؿر ادقشقي اخلقاكًوري، دار ادعرؾي، بروت، فٌـون، حتؼقؼ

. اهلل إشامظقؾقون

، 3زهر افشوويش، ادؽتى اإلشالمل، بروت، ط: رووي افطوفٌغ، افـقوي، إذاف

. م1991هـ ـ 1412
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حمؿد مفدي اخلرشون، : رووي افقاظظغ وبصر ادتعظغ، حمؿد بـ افػتول افـقًوبقري، تؼديؿ

. مـشقرات ممشًي افروو، ؿؿ

افرووي مـ افؽوذم، فؾؽؾقـل، ضٌعي حجريي بخط افقد ظذ هومش ادجؾد افرابع مـ مرآة 

. هـ1354افعؼقل فؾؿجؾز، ضفران، إيران، ـتى شـي 

هـ ـ 1407زاد ادًر ذم ظؾؿ افتػًر، ابـ اجلقزي، دار افػؽر، بروت، افطٌعي األوػ، 

. م1987

صعقى األركموط وظٌدافؼودر األركموط، : زاد ادعود ذم هدي خر افعٌود، ابـ افؼقؿ، حتؼقؼ

. م1998هـ ـ 1418، 3ممشًي افرشوفي،ط

. إيػوكقف: زهر ادعوين، إلدريس ظامدافديـ افقامين، خمطقضي بؿؽتٌي جومعي افؼوهرة، تصقير

مؽتٌي : شعد افًعقد، أليب افؼوشؿ ظع بـ ادعروف بوبـ ضووس، مطٌعي أمر، ؿؿ، افـوذ

. هـ1363افرى، ؿؿ، إيران، 

افًؼقػي أو ـتوب شؾقؿ بـ ؿقس، فًؾقؿ بـ ؿقس افؽقذم اهلاليل افعومري، مـشقرات دار 

. م1980هـ ـ 1400افػـقن فؾطٌوظي وافـؼ وافتقزيع، بروت، فٌـون، 

. م1988هـ ـ 1408، 2شؾًؾي األحوديٌ افضعقػي، األفٌوين، مؽتٌي ادعورف، افريوض، ط

بوشؿ بـ ؾقصؾ اجلقابرة، دار افصؿقعل، افًعقديي، .د: افًـي، البـ أيب ظوصؿ، حتؼقؼ

. م1998هـ ـ 1419، 1افريوض، ط

حمؿد ؾماد ظٌدافٌوؿل، دار إحقوء افساث : شــ ابـ موجف، حمؿقد بـ يزيد افؼزويـل، حتؼقؼ

. م1975هـ ـ 1395افعريب، 

صوفح بـ ظٌدافعزيز آل افشقخ، دار افًالم فؾـؼ وافتقزيع، : شــ أيب داود، مراجعي وإذاف

. م1999هـ ـ 1420، 1افريوض، ط

مصطػك افذهٌل، دار احلديٌ، : شــ افسمذي، حمؿد بـ ظقًك بـ شقرة افسمذي، حتؼقؼ

. م1999هـ ـ 1419، 1افؼوهرة، ط

.م1966هـ ـ 1386افًعقد ظٌداهلل هوصؿ يامين، دار ادعرؾي، : شــ افدارؿطـل، حتؼقؼ
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. افًــ افؽزى فؾٌقفؼل، دار افػؽر، بروت

ظٌدافغػور افـدابري وشقد ـنوى، دار افؽتى افعؾؿقي، .د: افًــ افؽزى، افـًوئل، حتؼقؼ

. م1991هـ ـ 1411، 1بروت، ط

شــ افـًوئل افصغرى، ذح جالل افديـ افًققضل، وحوصقي اإلموم افًـدي، اظتـك بف، 

. م1994هـ ـ 1414، 3ظٌدافػتوح أبقؽدة، مؽتى ادطٌقظوت اإلشالمقي، حؾى، ط

. م1990هـ ـ 1410شر أظالم افـٌالء، افذهٌل، ممشًي افرشوفي، بروت، افطٌعي افًوبعي، 

. حمؿد محقداهلل، معفد افدراشوت واألبحوث فؾتعريى: إشحوق، حتؼقؼشرة ابـ 

م، 1981، 3شرة األئؿي االثـو ظؼيي، هلوصؿ معروف احلًقـل، دار افؼؾؿ، بروت، فٌـون، ط

. يؼع ذم جمؾديـ

ظؿر ظٌدافًالم تدمري، دار افؽتوب افعريب، : افًرة افـٌقيي، البـ هشوم، حتؼقؼ وتعؾقؼ

. م1998هـ ـ 1418، 6بروت، ط

افشوذم ذم اإلمومي، أليب افؼوشؿ ظع بـ احلًغ بـ مقشك، ادعروف بوفؼيػ ادرته، ضٌعي 

. ظٌوس احلوئري: هـ، ـتٌفو1354حجريي بخط افقد، ـتًٌ ذم ضفران، شـي 

صجرة افـقر افزـقي ذم ضٌؼوت ادوفؽقي، تلفقػ، حمؿد بـ حمؿد خمؾقف، دار افػؽر فؾطٌوظي 

. وافـؼ

. م1979هـ ـ 1399، 2صذارت افذهى ذم أخٌور مـ ذهى، دار ادنة، بروت، ط

ـامل بًققين زؽؾقل، دار : افشذرة ذم األحوديٌ ادشتفرة، حمؿد بـ ضقفقن افصوحلل، حتؼقؼ

. م1993هـ ـ 1413، 1افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

ادرزا أبقاحلًغ افشعراين، دار إحقوء : ذح أصقل افؽوذم، دحؿد صوفح ادوزكدراين، تعؾقؼ

. هـ1421، 1افساث، بروت، ط

. م، دار احلؽؿي افقؿـقي1991، 1ذح األشوس افؽٌر، افعالمي أمحد بـ حمؿد افؼذم، ط

ظٌدافؽريؿ ظثامن، مؽتٌي وهٌي، .د: ذح األصقل اخلؿًي، افؼويض ظٌداجلٌور بـ أمحد، حتؼقؼ

. هـ1408، 2افؼوهرة، ط
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. ذح افرووي حمؿد بوؿر ادجؾز، ممشًي األظؾؿل فؾؿطٌقظوت، فٌـون

حمؿد شعقد افؼحطوين، رمودي فؾـؼ، افدموم، .د: ذح افًـي، أبقحمؿد افزهبوري، حتؼقؼ

. هـ1414افطٌعي افثوكقي، 

. هـ1391، 4ذح افعؼقدة افطحوويي، ابـ أيب افعز احلـػل، ادؽتى اإلشالمل، بروت، ط

حمؿد بـ : ذح أفػقي افعراؿل ادًامة بوفتٌكة وافتذـرة، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، تؼديؿ

. احلًغ افعراؿل

كزيف محود، مرـز افٌحٌ افعؾؿل .حمؿد افزحقع ود.د: ذح افؽقـى ادـر، ابـ افـجور، حتؼقؼ

. م1980هـ ـ 1400بجومعي أم افؼرى، مؽي، 

ذح ثالثقوت مًـد اإلموم أمحد، تلفقػ، افعالمي حمؿد افًػوريـل احلـٌع، ادؽتى اإلشالمل، 

. هـ1391، 2هـ، ط1380، 1ط

. م1987هـ ـ 1407ذح صحقح مًؾؿ، اإلموم افـقوي، دار افؽتوب افعريب، بروت، 

ذح ـتوب افػؼف األـز، ادال ظع افؼوري، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطٌعي األوػ، 

. م1984هـ ـ 1404

، 1صعقى األركموط، ممشًي افرشوفي، بروت، ط: ذح مشؽؾ اآلثور، افطحووي، حتؼقؼ

. م1994هـ ـ 1415

. ذح هنٍ افٌالؽي، البـ مقثؿ افٌحراي، ط إيران

. ذح هنٍ افٌالؽي، فعٌداحلؿقد بـ أيب احلديد، دار إحقوء افؽتى افعربقي، افؼوهرة، مك

ظٌداهلل بـ ظؿر افدمقجل، دار افقضـ .د: افؼيعي، حمؿد بـ احلًغ اآلجري، دراشي وحتؼقؼ

. م1997هـ ـ 1418، 1فؾـؼ، افريوض، ط

هـ ـ 1423، 1افشػو بتعريػ حؼقق ادصطػك، افؼويض ظقوض، دار ابـ حزم، بروت، ط

. م2002

ظع حمؿد افٌجودي، دار افؽتوب : افشػو بتعريػ حؼقق ادصطػك، فؾؼويض ظقوض، حتؼقؼ

. افعريب، بروت
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حمؿد بـ ظٌداهلل احلؾقاين : افصورم ادًؾقل ظذ صوتؿ افرشقل، ابـ تقؿقي، دراشي وحتؼقؼ

هـ ـ 1417بؽر بـ ظٌداهلل أبقزيد، رمودي فؾـؼ، افدموم، افًعقديي، ط .د: ومجوظي، تؼديؿ

. م1997

ظٌداهلل افٌخوري، أوقاء : صى افعذاب ظذ مـ شى األصحوب، األفقد، دراشي وحتؼقؼ

. م1997هـ ـ 1417، 1افًؾػ، ط

أمحد ظٌدافغػقر ظطور، دار افعؾؿ : افصحوح توج افؾغي وصحوح افعربقي، اجلقهري، حتؼقؼ

. م1984هـ ـ 1404فؾؿاليغ، بروت، افطٌعي افثوفثي، 

صحقح ابـ حٌون، ترتقى األمر ظالءافديـ بـ بؾٌون، تؼديؿ، ـامل يقشػ احلقت، دار 

. م1987هـ ـ 1407، 1افؽتى افعؾؿقي، بروت، فٌـون، ط

هـ ـ 1410مصطػك ديى افٌغو، افقاممي، دمشؼ، افطٌعي افرابعي، .صحقح افٌخوري، حتؼقؼ، د

. م1990

. م2000هـ ـ 1421، 1صحقح افسؽقى وافسهقى، األفٌوين، مؽتٌي ادعورف، افريوض، ط

. م1969هـ ـ 1388، 1صحقح اجلومع افصغر، تلفقػ افشقخ األفٌوين، ادؽتى اإلشالمل، ط

صحقح شــ ابـ موجف، حمؿد كوس افديـ األفٌوين،مؽتٌي ادعورف، افريوض، افطٌعي األوػ 

. م1997هـ ـ 1417فؾطٌعي اجلديدة، 

هـ ـ 1419، 1صحقح شــ أيب داود، األفٌوين، مؽتٌي ادعورف فؾـؼ وافتقزيع، افريوض، ط

. م1998

حمؿد كوسافديـ األفٌوين، مؽتٌي : صحقح شــ افسمذي، حمؿد ظقًك بـ شقرة، تلفقػ

. م2000هـ ـ 1420، 1ادعورف فؾـؼ وافتقزيع، ط

. م1987هـ ـ 1407صحقح مًؾؿ بؼح افـقوي، افـقوي، دار افؽتوب افعريب، بروت، 

هـ ـ 1412حمؿد ؾماد ظٌدافٌوؿل، دار احلديٌ، افؼوهرة، افطٌعي األوػ، : صحقح مًؾؿ، حتؼقؼ

. م1991

افكاط ادًتؼقؿ إػ مًتحؼل افتؼديؿ، أليب حمؿد ظع بـ يقكس افعومع افـٌوضل افٌقويض، 
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هـ، صححف 1384، 1مطٌعي احلقدري، كؼ ادؽتٌي ادرتضقيي إلحقوء اآلثور اجلعػريي، ط

. حمؿد افٌوؿر افٌفٌقدي: وظؾؼ ظؾقف

افصقارم ادفرؿي ذم كؼد افصقاظؼ ادحرؿي، فؾتًسي، ضٌع ـتوب جون خوكف، ذـً شفومل، 

. جالل افديـ احلًـل: هـ، ظـل بتصحقحف1367، 1إيران، ط

ظٌدافرمحـ : افصقاظؼ ادحرؿي ظذ أهؾ افرؾض وافضالل وافزكدؿي، ابـ حجر اهلقتؿل، حتؼقؼ

. م1997هـ ـ 1417، 1بـ ظٌداهلل افسـل، وـومؾ حمؿد اخلراط، ممشًي افرشوفي، ط

حمؿقد إبراهقؿ زايد، دار افٌوز، مؽي ، دار ادعرؾي، بروت، : افضعػوء افصغر، افٌخوري، حتؼقؼ

. م1986هـ ـ 1406، 1ط

ظٌدادعطل أمغ ؿؾعجل، دار افؽتى .د: افضعػوء افؽٌر، حمؿد بـ ظؿرو افعؼقع، حتؼقؼ

. م1984هـ ـ 1404، 1افعؾؿقي، بروت، ط

. م1986هـ ـ 1406، 1افضعػوء وادسوـغ، افـًوئل، دار ادعرؾي، بروت، ط

. م1979هـ ـ 1399، 2وعقػ اجلومع افصغر وزيودتف، األفٌوين، ادؽتى اإلشالمل، ط

. افضقء افالمع ألهؾ افؼرن افتوشع، افًخووي، مـشقرات دار مؽتٌي  احلقوة، بروت، فٌـون

. ضٌؼوت احلـوبؾي، ابـ أيب يعذ، دار ادعرؾي، بروت

حمؿقد حمؿد افطـوجل وظٌدافػتوح حمؿد احلؾق، .د: ضٌؼوت افشوؾعقي افؽزى، افًٌؽل، حتؼقؼ

. م1992هـ ـ 1413، 2درا هجر فؾطٌوظي وافـؼ، ط

هـ، رئوشي ديقان 1390ظٌداهلل اجلٌقري، بغداد، : ضٌؼوت افشوؾعقي، األشـقي، حتؼقؼ

. األوؿوف، اجلؿفقريي افعراؿقي

افطٌؼوت افؽزى البـ شعد، دراشي وحتؼقؼ، حمؿد بـ ظٌدافؼودر ظطو، دار افؽتى افعؾؿقي، 

. م1997هـ ـ 1418، 2بروت، فٌـون، ط

شقشـي ديؾػد ؾؾزر، بروت، شـي : ضٌؼوت ادعتزفي، ألمحد بـ حيقك بـ ادرته، حتؼقؼ

. م1961

. هـ1400افطرائػ ذم معرؾي مذاهى افطقائػ، البـ ضووس، مطٌعي اخلقوم، ؿؿ، إيران، 
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أبقهوجر حمؿد افًعقد، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، : افعز ذم خز مـ ؽز، افذهٌل، حتؼقؼ

. م1985هـ ـ 1405، 1فٌـون، ط

ظؼوئد اإلمومقي االثـو ظؼيي، إلبراهقؿ ادقشقي افزكجوين، ممشًي افقؾوء، بروت، فٌـون، 

. م، يؼع ذم ثالثي جمؾدات1982هـ ـ 1402

ادؽتٌي احلقدريي، افـجػ، : ظؾؾ افؼائع، فؾصدوق، ضٌع مؽتٌي افداوري، ؿؿ، إيران، افـوذ

. افعراق

افعؾؾ ادتـوهقي ذم األحوديٌ افقاهقي، ابـ اجلقزي، وٌط وتؼديؿ، خؾقؾ ادقس، دار افؽتى 

. م1983هـ ـ 1403، 1افعؾؿقي، بروت، ط

. 1حمػقظ افرمحـ، دار ضقٌي، ط.د: افعؾؾ افقاردة ذم األحوديٌ افـٌقيي، افدارؿطـل، حتؼقؼ

. فؾػقض افؽوصوين، خول مـ مؽون افطٌع وتورخيف: ظؾؿ افقؼغ ذم أصقل افديـ

حمى افديـ اخلطقى، دار افٌشوئر، دمشؼ، : افعقاصؿ مـ افؼقاصؿ، أبقبؽر بـ افعريب، حتؼقؼ

. افطٌعي األوػ

افغدير ذم افؽتوب وافًـي واألدب، فعٌداحلًغ بـ أمحد األمقـل افـجػل، مطٌعي افغريب، 

. م1983هـ ـ 1403، 5م، ودار افؽتوب افعريب، بروت، فٌـون، ط1945هـ ـ 1364افـجػ، 

ظٌدافعظقؿ افديى، ـؾقي .د: ؽقوث األمؿ ذم افتقوث افظؾؿ، أليب ادعويل اجلقيـل، حتؼقؼ ودراشي

. هـ1401، 2افؼيعي، جومعي ؿطر، ط

افغقٌي، دحؿد بـ احلًـ افطقد، مطٌعي افـعامن، افـجػ، افعراق، مـشقرات مؽتٌي بصريت، 

. ؿؿ، إيران

. ؾتووى افًٌؽل، تؼل افديـ افًٌؽل، دار ادعرؾي، بروت

، 2ؾتح افٌوري ذح صحقح افٌخوري، البـ حجر افعًؼالين، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

. م1997هـ ـ 1418

دار : صالح حمؿد ظقيضي، تقزيع: ؾتح ادغقٌ ذح أفػقي احلديٌ، افًخووي،  تعؾقؼ وختريٍ

. أحد
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ؾقاز أمحد وحمؿد ادعتصؿ، دار افؽتوب : ؾردوس األخٌور بؿلثقر اخلطوب، افديؾؿل، تؼديؿ

. م1987هـ ـ 1407افعريب، بروت، 

ؾرق افشقعي، أليب حمؿد احلًـ بـ مقشك افـقبختل، ادطٌعي احلقدريي، افـجػ، افعراق، ظؾؼ 

. حمؿد صودق آل بحر افعؾقم: ظؾقف

إبراهقؿ رمضون، دار ادعرؾي، بروت، فٌـون، : افػرق بغ افػرق، ظٌدافؼوهر افٌغدادي، اظتـك بف

. م1994هـ ـ 1415، 1ط

ؾصؾ اخلطوب ذم إثٌوت حتريػ ـالم رب األربوب، حلًغ بـ حمؿد تؼل افـقري افطقد، 

. هـ، إيران1298ضٌعي حجريي، مؽتقبي بخط افقد شـي 

. افػصؾ وادؾؾ واألهقاء وافـحؾ، ابـ حزم افظوهري، مؽتٌي ادثـك، بغداد

. م1985هـ ـ 1405، 4افػصقل ادختورة ، فؾؿػقد، دار األوقاء، بروت، فٌـون، ط

افػصقل ادفؿي ذم تلفقػ األمي، فعٌد احلًغ ذف افديـ ادقشقي، دار افزهراي، بروت، 

. م1977هـ ـ 1387، 7فٌـون، ط

ؾضوئؾ أمر ادممـغ ظع بـ أيب ضوفى، أليب احلًـ حمؿد بـ أمحد افؼؿل، دار افٌالؽي، 

. ظٌدافرمحـ خقيؾد: م، حتؼقؼ1987هـ ـ 1407، 1بروت، فٌـون، ط

، 2إحًون ظٌوس، دار افغرب اإلشالمل، ط.د: ؾفرس افػفورس، ظٌداحلل افؽتوين، اظتـوء

. م1982هـ ـ 1402

. م1987هـ ـ 1398، البـ افـديؿ، دار ادعرؾي فؾطٌوظي وافـؼ، بروت، فٌـون، افػفرشً

ظٌدافرمحـ بـ : افػقائد ادجؿقظي ذم األحوديٌ ادقوقظي، حمؿد بـ ظع افشقـوين، حتؼقؼ

. هـ1392، 2هـ ، ط1380، 1حيقك ادعؾؿل افقامين، ادؽتى اإلشالمل، ط

. هـ1403، 1ذم طالل افتشقع، حمؿد ظع احلًـل، مؽتٌي األفػغ، افؽقيً، ط

حمؿد ظٌدافرمحـ، دار إحقوء افساث افعريب، : افؼومقس ادحقط، فؾػروزآبودي، إظداد وتؼديؿ

. م1997هـ ـ 1417، 1بروت، ط

. هـ1417، 3افؽوذم ذم افػؼف، ألبقافصالح احلؾٌل، ممشًي افقؾوء، بروت، ط
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افؽوذم، فؾؽؾقـل، ويشتؿؾ ظذ األصقل، وافػروع، وافرووي، وهق مطٌقع ظدة ضٌعوت، 

. أصفرهو ضٌعي دار افؽتى اإلشالمقي، ضفران، إيران

ظٌداهلل افؼوجـل، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، : افؽومؾ ذم افتوريخ، ابـ األثر اجلزري، حتؼقؼ

. م1995هـ ـ 1415، 2فٌـون، ط

جلـي مـ ادختصغ، بنذاف : افؽومؾ ذم وعػوء افرجول، ظٌداهلل بـ ظدي اجلرجوين، حتؼقؼ

. م1984هـ ـ 1404افـوذ، دار افػؽر، بروت، ط 

مـتخٌوت )ـتوب األزهور وجمؿع األكقار، حلًـ بـ كقح اهلـدي، مطٌقع وؿـ ـتوب 

. ظودل افعقاء.د: هـ، حتؼقؼ1378، ط مطٌعي اجلومعي افًقريي، دمشؼ، شقريو، (إشامظقؾقي

. م1952ـتوب افؽشػ، جلعػر بـ مـصقر افقؿـ، ط دار افػؽر افعريب، افؼوهرة، مك، 

هـ ـ 1419ـتوب افؽػويي ذم ظؾؿ افروايي، اخلطقى افٌغدادي، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، 

. م1988

ظزت ظع : افؽشوف ذم معرؾي مـ فف روايي ذم افؽتى افًتي، اإلموم افذهٌل، حتؼقؼ وتعؾقؼ

. م1972هـ ـ 1392، 1ومقشك حمؿد، دار افؽتى احلديثي، افؼوهرة، ط

. هـ1351، 2ـشػ اخلػوء ومزيؾ اإلفٌوس، افعجؾقين، دار إحقوء افساث افعريب، ط

ـشػ افظـقن ظـ أشومل افؽتى وافػـقن، حوجل خؾقػي، ممشًي افتوريخ افعريب، بروت، 

. فٌـون

. هـ1401ـشػ افغطوء ظذ أتؼقوء افٌؼ فؾشقخ جعػر افؽٌر، مطٌعي األمحدي، ضفران، 

ـشػ افغؿي ذم معرؾي األئؿي، أليب احلًغ ظع بـ ظقًك ابـ أيب افػتح اإلربع، ضٌع ادطٌعي 

هوصؿ : هـ، ظؾؼ ظؾقف1381مؽتٌي بـل هوصؿ، تزيز، إيران، : افعؾؿقي، ؿؿ، إيران، افـوذ

. افرشقيل ادحالين، يؼع ذم جمؾديـ

هـ، 1306ـشػ ادحجي ذم ثؿرة ادفجي، البـ ضووس، ضٌعي حجريي مؽتقبي بخط افقد، شـي 

. إيران

ـشػ ادراد ذم ذح دمريد االظتؼود، البـ ادطفر احلع، مـشقرات ممشًي األظؾؿل، بروت، 
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. إلبراهقؿ ادقشقي افزكجوين: م، مع حقار وتعؾقؼوت1979هـ ـ 1399، 1فٌـون، ط

، 2ـشػ افقؼغ ذم ؾضوئؾ أمر ادممـغ فؾعالمي احلع، مطٌعي أمر اكتشورات ادرى، ط

. هـ1397

افؽشؽقل ؾقام جرى ظذ آل افرشقل، حلقدر بـ ظع افعٌقدي احلًقـل اآلمع، مطٌعي أمر، ؿؿ، 

. هـ1372، 2إيران، مـشقرات افرى، ؿؿ، إيران، ط

. م1964ــز افقفد، فؾحومدي، ط دار األكدفس، بروت، فٌـون، 

هـ ـ 1389، 2فعٌوس افؼؿل، ادطٌعي احلقدريي، افـجػ، افعراق، ط: افؽـك واألفؼوب

. م1969

هـ ـ 1401، 3افمفئ ادصـقظي ذم األحوديٌ ادقوقظي، افًققضل، دار ادعرؾي، بروت، ط 

. م1981

هـ ـ 1413فًون افعرب، ابـ مـظقر، دار إحقوء افساث افعريب، بروت، افطٌعي افثوفثي، 

. م1993

ظودل أمحد ظٌدادقجقد وظع حمؿد : فًون ادقزان، ابـ حجر افعًؼالين، دراشي وحتؼقؼ

. م1996هـ ـ 1416، 1معقض، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

. هـ1418، 2فؼد صقعـل احلًغ، إلدريس احلًقـل، دار ادعرؾي، فؾطٌوظي وافـؼ، بروت، ط

أبقحمؿد أذف ظٌدادؼصقد، : دعي االظتؼود، ابـ ؿدامي ادؼدد، ذح ابـ ظثقؿغ، حتؼقؼ

. م1995هـ ـ 1415مؽتٌي ضزيي، افريوض، افطٌعي افثوفثي، 

ـقي، افًػوريـل، دراشي وحتؼقؼ ًُ ظٌداهلل بـ حمؿد : فقائح األكقار افًـقي وفقاؿح األؾؽور اف

. م2000هـ ـ 1421، 1افٌكي، مؽتٌي افرصد، افريوض، ط

هـ، وهق خمطقط ذم مؽتٌي راجو 1399، 3مممتر ظؾامء بغداد، ادـًقب دؼوتؾ بـ ظطقي، ط

: هدايي اهلل ادًسمحل األصػفوين اجلرؿقين، ؿدم هلذا افؽتوب: حمؿقد آبود ، ؿوم بطٌعف وكؼه

. صفوب افديـ احلًقـل ادرظق افـجػل

. ادتعي وأثرهو ذم اإلصالح االجتامظل، فتقؾقؼ افػؽقؽل، مطٌعي افـجوح، افؼوهرة، مك
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ادجوفس وادًويرات، فؾؼويض افـعامن ادغريب، ط ادطٌعي افرشؿقي فؾجؿفقريي افتقكًقي، شـي 

. م1978

. حمؿقد إبراهقؿ زايد: ادجروحغ، ابـ حٌون افًٌتل، دار افقظل، حؾى، حتؼقؼ

ظٌدافؼدوس حمؿد كذير، : كقرافديـ اهلقثؿل، حتؼقؼ: جمؿع افٌحريـ ذم زوائد ادعجؿغ، تلفقػ

. م1995هـ ـ 1415، 2مؽتٌي افرصد، افريوض، ط

جمؿع افٌقون ذم تػًرات افؼرآن، أليب ظع افػضؾ بـ احلًـ افطزد، مطٌعي افعرؾون، صقدا، 

هـ، يؼع 1403هـ، مـشقرات مؽتٌي آيي اهلل افعظؿك ادرظق افـجػل، ؿؿ، إيران، 1333فٌـون، 

. ذم مخًي جمؾدات

ظٌداهلل حمؿد افدرويش، دار افػؽر، : جمؿع افزوائد ومـٌع افػقائد، كقر افديـ اهلقثؿل، حتؼقؼ

. م1992هـ ـ 1412بروت، 

م، 2002، 2ظٌداهلل افشوذيل، ط: جمؿقع رشوئؾ اهلودي، اإلموم اهلودي بـ احلًـ، حتؼقؼ

. ممشًي اإلموم زيد بـ ظع افثؼوؾقي، افقؿـ

ادجؿقع ذح ادفذب، افـقوي، حتؼقؼ وإـامل، حمؿد كجقى ادطقعل، دار إحقوء افساث 

. م1982هـ ـ 1415افعريب، بروت، 

ظٌدافرمحـ افـجدي، ضٌع بلمر خودم : جمؿقع ؾتووى صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي، مجع وترتقى

. افرئوشي افعومي فشمون احلرمغ افؼيػغ، ضٌعي خريي: احلرمغ افؼيػغ، إذاف

. [بدون رء]جمؿقظي افرشوئؾ افؽزى، ابـ تقؿقي 

. 2جمؿقظي افرشوئؾ فؾطػ اهلل افصوذم، مؽتٌي دار األرصود، افؽقيً، ط

حمؿد ظجوج اخلطقى، دار .د: ادحدث افػوصؾ بغ افراوي وافقاظل، افرامفرمزي، حتؼقؼ

. هـ1404، 3افػؽر، بروت، ط

ادحؽؿ وادحقط األظظؿ، ابـ شقده، ادـظؿي افعربقي فؾسبقي افثؼوؾقي وافعؾقم، معفد 

. م2003هـ ـ 1424، 2حمؿد ظع افـجور، ط: ادخطقضوت افعربقي، افؼوهرة، حتؼقؼ

ظٌدافغػور شؾقامن افٌـداري، دار افؽتى .د: ادحذ بوآلثور، البـ حزم افظوهري، حتؼقؼ
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. افعؾؿقي، بروت، فٌـون

مرآة افعؼقل ذم ذح أخٌور آل افرشقل، وهق ذح فؽتوب األصقل وافػروع وافرووي مـ 

. هـ، ضفران، إيران1354افؽوذم، دحؿد بوؿر ادجؾز، ضٌعي حجريي مؽتقبي بخط افقد، شـي 

. حًغ ظع رايض: ادراجعوت، فؾؿقشقي، ط مطٌعي حًوم، ضٌعي جديدة بتحؼقؼ

، 1أمحد ظصوم افؽوتى، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، فٌـون، ط: ادراشقؾ أليب داود، ظؾؼ ظؾقف

. م1983هـ ـ 1403

حيقك بـ إبراهقؿ افقحقك، دار افعوصؿي، : مرويوت أيب خمـػ ذم توريخ افطزي، تلفقػ

. هـ1410، 1افريوض، ط

، 2مًوئؾ خالؾقي حور ؾقفو أهؾ افًـي، ظع آل حمًـ، دار اهلودي فؾطٌوظي وافـؼ، بروت، ط

. هـ1421

. 2مًوحي فؾحقار، ادحومل أمحد حًغ يعؼقب، دار األوقاء، بروت، فٌـون، ط

. هـ1389مًلفتون ذم افـص ظذ ظع ظؾقف افًالم، فؾؿػقد، ادطٌعي احلقدريي، ذم افـجػ، 

، 2ادًومرة، فؾؽامل ابـ أيب ذيػ ذم ذح ادًويرة فؾؽامل ابـ اهلامم ذم ظؾؿ افؽالم، ط

. هـ، مطٌعي دار افًعودة، مك1347

مصطػك :  احلوـؿ ظذ افصحقحغ، حمؿد بـ ظٌداهلل احلوـؿ، دراشي وحتؼقؼمًتدرك

. ظٌدافؼودر ظطو، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، فٌـون

هـ، 1318مًتدرك وشوئؾ افشقعي، فؾـقري افطزد، ضٌعي حجريي بخط افقد، إيران، 

. مؽتٌي دار اخلالؾي، ضفران، إيران: تصقير

. محزة بـ زهر حوؾظ.د: ادًتصػك مـ ظؾؿ األصقل، أبقحومد افغزايل، حتؼقؼ

هـ ـ 1412، 1حًغ شؾقؿ أشد، دار افثؼوؾي افعربقي، دمشؼ، ط: مًـد أيب يعذ ادقصع، حتؼقؼ

. م1992

ظٌداهلل بـ : صعقى األركموط ومجوظي، إذاف: مًـد اإلموم أمحد، صورك ذم افتحؼقؼ

. م1999هـ ـ 1420، 2ظٌدادحًـ افسـل، ممشًي افرشوفي، بروت، فٌـون، ط
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حمػقظ افرمحـ زيـ اهلل، مؽتٌي افعؾقم .د: مًـد افٌحر افزخور ادًؿك بؿًـد افٌزار، حتؼقؼ

. م1988هـ ـ 1409، 1واحلؽؿ، ادديـي ادـقرة، ط

حمؿد حمقل افديـ : أمحد بـ حمؿد احلراين، حتؼقؼ: ادًقدة ذم أصقل افػؼف، آل تقؿقي، مجع

. ظٌداحلؿقد، مطٌعي اددين، مك

مشورق أكقار افقؼغ ذم أهار أمر ادممـغ، فرجى افزد، مـشقرات ممشًي األظؾؿل 

. 10فؾؿطٌقظوت، بروت، فٌـون، ط 

. مصوئى افـقاصى، فؾتًسي، ط حجريي، إيران

محقد افديـ أمحد بـ ظٌداهلل، حتؼقؼ، مصطػك ؽوفى، : ادصوبقح ذم إثٌوت اإلمومي، تلفقػ

. افطٌعي األوػ

يقشػ افشقخ حمؿد، ادؽتٌي افعكيي، صقدا، : ادصٌوح ادـر، أمحد بـ حمؿد افػققمل، اظتـك بف

. م1997هـ ـ 1418، 2بروت، ط

ظٌداخلوفؼ األؾغوين، افدار افًؾػقي، : مصـػ ابـ أيب صقٌي، ظٌداهلل بـ حمؿد بـ أيب صقٌي، حتؼقؼ

. م1979هـ ـ 1399، 2اهلـد، ط

، 1ظٌدافًالم ظٌدافشوذم، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط: معومل افًـي، اخلطويب، حتؼقؼ

. م1991هـ ـ 1411

. هـ1425، 2معومل افػتـ، شعقد أيقب، األمغ فؾطٌوظي وافـؼ، بروت، ط

هـ ـ 1399دار ادعرؾي فؾطٌوظي وافـؼ، بروت، فٌـون، : معوين األخٌور، فؾصدوق، افـوذ

. م1979

. هـ1419ادعتزفي وافشقعي، هوصؿ احلًقـل، ممشًي األظؾؿل فؾطٌوظي، بروت، 

أبقمعوذ وأبقافػضؾ، مـ مـشقرات دار احلرمغ، افؼوهرة، : ادعجؿ األوشط فؾطزاين، حتؼقؼ

. م1995هـ ـ 1415

. معجؿ افٌؾدان، يوؿقت احلؿقي، دار صودر فؾطٌوظي وافـؼ، بروت

، 1حمؿد صؽقر حمؿقد، ادؽتى اإلشالمل، بروت، ط: ادعجؿ افصغر فؾطزاين، حتؼقؼ
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. م1985هـ ـ 1405

. هـ1404م ـ 1984، 2محدي ظٌدادجقد افًؾػل، ط: ادعجؿ افؽٌر، فؾطزاين، حتؼقؼ

معجؿ ادمفػغ ادعوسيـ، حمؿد خر رمضون يقشػ، افريوض، مؽتٌي ادؾؽ ؾفد افقضـقي، 

. م2004هـ ـ 1425

معجؿ ادمفػغ، ظؿر روو ـحوفي، ممشًي افرشوفي، اظتـك بجؿعف وإخراجف مؽتى افتحؼقؼ 

. م1993هـ ـ 1414، 1ذم ممشًي افرشوفي، ط

معجؿ رجول احلديٌ، أليب افؼوشؿ ادقشقي اخلقئل مـشقرات مديـي افعؾؿ، آيي اهلل افعظؿي 

. م، يؼع ذم ثالثي وظؼيـ جمؾًدا1983هـ ـ 1403، 3اخلقئل، ؿؿ، إيران، ط

مجول ضؾٌي، دار .د: معجؿ مو اشتعجؿ مـ أشامء افٌالد وادقاوع، افٌؽري األكدفز، حتؼقؼ

. م1998هـ ـ 1418، 1افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط

ظودل يقشػ افعزازي، دار افقضـ افًعقديي، : معرؾي افصحوبي، أبقكعقؿ األصٌفوين، حتؼقؼ

. م1998هـ ـ 1419، 1افريوض، ط

، 1ويص اهلل حمؿد ظٌوس، ممشًي افرشوفي، بروت، ط: معرؾي افصحوبي، فإلموم أمحد، حتؼقؼ

. م1983هـ ـ 1403

افًقد : معرؾي ظؾقم احلديٌ، احلوـؿ افـقًوبقري، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، فٌـون، اظتـك بف

. م1977هـ ـ 1397، 2معظؿ حًغ، ط

حمؿد افشوذيل، دار افغرب اإلشالمل، بروت، : ادعؾؿ بػقائد مًؾؿ، ادوزري، تؼديؿ وحتؼقؼ

. م1992م، 1991، 1ط

حمؿد ظع افـجور وأبقزيد : معقد افـعقؿ ومٌقد افـؼؿ، توج افديـ افًٌؽل ظٌدافقهوب، حتؼقؼ

. م1993هـ ـ 1413، 2مؽتٌي اخلوكجل، افؼوهرة، ط: صؾٌل وحمؿد أبقافعققن، افـوذ

هـ ـ 1404، 3مورشدن جقكس، ظومل افؽتى، بروت، ط.د: ادغوزي، فؾقاؿدي، حتؼقؼ

. م1984

ظع بـ حًـ ظٌداحلؿقد، دار ابـ ظػون، اخلز، : مػتوح دار افًعودة، ابـ ؿقؿ اجلقزيي، حتؼقؼ
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. م1996هـ ـ 1416افطٌعي األوػ، 

ادػصح ذم اإلمومي، دحؿد بـ احلًـ افطقد، كؼت وؿـ جمؿقظي رشوئؾ حتؿؾ ظـقان، 

. افرشوئؾ فؾطقد، كؼ ممشًي افـؼ اإلشالمل افتوبعي جلامظي اددرشغ بؼؿ، إيران

: ادؼوصد احلًـي ذم بقون ـثر مـ األحوديٌ ادشتفرة ظذ األفًـي، افًخووي، دراشي وحتؼقؼ

. م1996هـ ـ 1417، 3حمؿد ظثامن اخلشً، دار افؽتوب افعريب، ط

حمقل افديـ، ادؽتٌي افعكيي، : مؼوالت اإلشالمقغ واختالف ادًؾؿغ، األصعري، حتؼقؼ

. م1995هـ ـ 1416صقدا، بروت، 

. م1997هـ ـ 1418، 1مؼدمي ابـ افصالح ذم ظؾقم احلديٌ، ممشًي افؽتى افثؼوؾقي، ط

أبقظٌداهلل افًعقد ادـدوه، ممشًي افؽتى افثؼوؾقي، : مؼدمي ابـ خؾدون، تصحقح وؾفرشي

. م1994هـ ـ 1414، 1بروت، فٌـون،ط

. مؼدمي افزهون فؾعومع، دار صودر، بروت، فٌـون

مؼدمي مرآة افعؼقل، درته افعًؽري، وهل مؼدمي ظذ مرآة افعؼقل فؾؿجؾز، ضٌع ظذ 

هـ، يؼع ذم 1398دار افؽتى اإلشالمقي، : كػؼي مؽتٌي ويل افعك، ضفران، إيران، افـوذ

. جمؾديـ

ادالحؿ وافػتـ ذم طفقر افغوئى ادـتظر، البـ ضووس، مـشقرات مطٌعي احلقدريي، افـجػ، 

. 3افعراق، ط 

أمر ظع مفـو وظع حًـ ؾوظقر، دار ادعرؾي، بروت، : ادؾؾ وافـحؾ فؾشفرشتوين، حتؼقؼ

. م1996هـ ـ 1416

دار افؽتى : مـ ال حييه افػؼقف، فؾصدوق، مطٌعي جوب مفر شتقار، ؿؿ، إيران، افـوذ

.  هـ ش، يؼع ذم أربعي جمؾدات1454، 5اإلشالمقي، ضفران، بوزار شؾطوين، إيران، ط 

مـور اهلدى ذم افـص ظذ إمومي األئؿي االثـو ظؼيي، فعع افٌحراين، دار ادـتظر، بروت، فٌـون، 

. م، حؼؼف وظؾؼ ظؾقف، ظٌدافزهراء اخلطقى1985هـ ـ 1405، 1ط

. ادـوطرات ذم اإلمومي فؾشقخ ظٌداهلل احلًقـل، دار افتعورف فؾؿطٌقظوت، بروت
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مـوؿى آل أيب ضوفى، دحؿد بـ ظع بـ صفر آصقب، ادطٌعي افعؾؿقي، ؿؿ، إيران، ممشًي 

. اكتشورات ظالمي

ظٌداهلل بـ ظٌدادحًـ افسـل، دار هجر، : مـوؿى اإلموم أمحد بـ حـٌؾ، البـ اجلقزي، حتؼقؼ

. م1988هـ ـ 1409، 2ط

م، 1993هـ ـ 1413، 1مـوؿى اإلموم افشوؾعل، ؾخر افديـ افرازي، دار اجلقؾ، بروت، ط

. أمحد حجوزي افًؼو: حتؼقؼ

. م، دار احلؽؿي افقامكقي1993، 1ادـتخى وافػـقن، اإلموم اهلودي حيقك بـ احلًغ، ط

حمقل افديـ اخلطقى، ضٌع افرئوشي افعومي : ادـتؼك مـ مـفوج االظتدال، افذهٌل، حتؼقؼ

 .هـ1409 2هـ، ط1374 1بوفريوض، ط

حمؿد رصود شومل، مؽتٌي ابـ تقؿقي، .د: مـفوج افًـي افـٌقيي، صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي، حتؼقؼ

. م1989هـ ـ 1409افؼوهرة، افطٌعي افثوكقي، 

. ادقاؾؼوت ذم أصقل األحؽوم، أبقإشحوق افشوضٌل، دار افػؽر

، مطٌعي 1420، 1مقشقظي ممفػل اإلمومقي، جمؿع افػؽر اإلشالمل ؿًؿ ادقشقظي، ؿؿ، ط

. ذيعً

كقرافديـ بـ صؽري، أوقاء : ادقوقظوت مـ األحوديٌ ادرؾقظوت، ابـ اجلقزي، حتؼقؼ

. م1997هـ ـ 1418، 1افًؾػ، مؽتٌي افتدمريي، ط

. ظع حمؿد افٌجووي، دار ادعرؾي، بروت: مقزان االظتدال ذم كؼد افرجول، افذهٌل، حتؼقؼ

. كزهي افـظر ذح كخٌي افػؽر، ابـ حجر، مؽتٌي افريوض احلديثي، افريوض

. 1افـص واالجتفود، ظٌداحلًغ ادقشقي، دار ومؽتٌي اهلالل، بروت، ط

كصقص افردة ذم  توريخ افطزي، دحؿد حًـ آل يوشغ، مـشقرات دار مؽتٌي احلقوة، 

. بروت، فٌـون

. 2كظرة ظوبرة إػ افصحوح افًتي، فعٌدافصؿد صوـر، مؽتٌي ادـفؾ، افؽقيً، ط

. هـ1419كػحوت األزهور، ظع احلًقـل، دار ادـتظر، بروت، 
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كػحوت افالهقت ذم فعـ اجلًٌ وافطوؽقت، فعع بـ ظٌدافعويل افؽرـل، خمطقط يقجد ذم 

(. 1998)مؽتٌي روو، برامٌقر، اهلـد، حتؿؾ افرؿؿ 

مـصقر بـ ظٌدافعزيز، أوقاء افًؾػ، : كؼض ظثامن بـ شعقد، ظع ادريز، افدارمل، حتؼقؼ

. م1999هـ ـ 1419، 1ط

افػرد جققم، مقجقد : هنويي اإلؿدام ذم ظؾؿ افؽالم، ظٌدافؽريؿ افشفرشتوين، حترير وتصحقح

. [بدون شـي ضٌع]بجومعي أم افؼرى 

حمؿقد حمؿد افطـوحل وضوهر : افـفويي ذم ؽريى احلديٌ واآلثور، ابـ اجلزري ابـ األثر، حتؼقؼ

. أمحد افزاوي، ممشًي افتوريخ افعريب

هنٍ احلؼ وـشػ افصدق، فإلموم احلًـ بـ يقشػ ادفطر احلع، ممشًي دار اهلجرة، إيران، 

. هـ1407، 3ط

افقاذم بوفقؾقوت، افصػدي، بوظتـوء، حمؿد يقشػ كجؿ، افـؼات اإلشالمقي يصدرهو جلؿعقي 

. م1982هـ ـ 1402ادًتؼؿغ األدوكقي، آفزت ديسيش، 

وصقل األخقور إػ أصقل األخٌور، حلًغ ظٌدافصؿد افعومع، ط مؽتٌي اخلقوم، ؿؿ، إيران، 

. هـ1401

إحًون ظٌوس، دار صودر، .وؾقوت األظقون وأكٌوء أبـوء افزمون، البـ خؾؽون، حؼؼف، د

. بروت

. 2وؿعي اجلؿؾ فضومـ بـ صدؿؿ احلًقـل، دار إحقوء افساث افعريب، فٌـون، ط

. يـوبقع ادقدة، فًؾقامن احلـػل افؼـدوزي، ممشًي األظؾؿل فؾؿطٌقظوت، بروت، فٌـون
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فَرط املوضوعات : شادًشا

 

مكدمة 

    ـ أشٌوب اختقور ادقوقع 

    ـ افصعقبوت افتل واجفً افٌوحٌ 

    ـ مـفٍ افٌوحٌ 

    ـ خطي افٌحٌ 

: الباب األول

اإلمامة والصحابة عند أهل السنة واجلامعة واملخالفني 

مـفٍ أهؾ افًـي واجلامظي ومـفٍ ادخوفػغ ذم افتعومؾ مع افـصقص :      افتؿفقد

افؼظقي 

مـفٍ أهؾ افًـي واجلامظي ذم افتعومؾ مع افـصقص افؼظقي :      أوال

مـفٍ ادخوفػغ ذم افتعومؾ مع افـصقص افؼظقي :      ثوكقو

 مقؿػ أهؾ افًـي واجلامظي وادخوفػغ مـ اإلمومي وحيتقي ظذ :الفصل األول

: مٌحثون

: وؾقف ظدة مطوفى،  مقؿػ أهؾ افًـي واجلامظي مـ اإلمومي:املبخح األول

تعريػ اإلمومي :     ادطؾى األول

حؽؿ اإلمومي ظـد أهؾ افًـي واجلامظي :     ادطؾى افثوين

أهداف ومؼوصد اإلمومي :     ادطؾى افثوفٌ

ضرق اكعؼود اإلمومي :     ادطؾى افرابع

:  مقؿػ ادخوفػغ مـ اإلمومي وؾقف ظدة مطوفى:املبخح الجاىي

مقؿػ اخلقارج مـ اإلمومي :     ادطؾى األول

مقؿػ ادعتزفي مـ اإلمومي :     ادطؾى افثوين

7 

9 

10 

14 
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30 

 

 

 

49 

52 

56 

59 

 

63 
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مقؿػ افزيديي مـ اإلمومي :     ادطؾى افثوفٌ

مقؿػ افراؾضي مـ اإلمومي :     ادطؾى افرابع

مقؿػ اإلشامظقؾقي مـ اإلمومي :     ادطؾى اخلومس

 مقؿػ أهؾ افًـي واجلامظي وادخوفػغ مـ افصحوبي روقان اهلل :الفصل الجاىي

: وؾقف مٌحثون، ظؾقفؿ

وؾقف ،  مقؿػ أهؾ افًـي واجلامظي مـ افصحوبي روقان اهلل ظؾقفؿ:املبخح األول

: ظدة مطوفى

افتعريػ بوفصحويب :      ادطؾى األول

ظدافي افصحوبي ومقؿػ أهؾ افًـي مـفو :      ادطؾى افثوين

مقؿػ أهؾ افًـي ؾقام حصؾ بغ افصحوبي :      ادطؾى افثوفٌ

حؽؿ شوب افصحوبي ظـد أهؾ افًـي واجلامظي :      ادطؾى افرابع

وؾقف ظدة مطوفى ،  مقؿػ ادخوفػغ مـ افصحوبي :املبخح الجاىي

مقؿػ اخلقارج مـ افصحوبي :      ادطؾى األول

مقؿػ ادعتزفي مـ افصحوبي :      ادطؾى افثوين

مقؿػ افزيديي مـ افصحوبي :      ادطؾى افثوفٌ

مقؿػ افراؾضي مـ افصحوبي :      ادطؾى افرابع

مقؿػ اإلشامظقؾقي مـ افصحوبي :      ادطؾى اخلومس

 :الباب الجاىي

: الشبه النقلية التي استدل هبا املخالفون يف مسألة اإلمامة وحيتوي عىل فصلني

 افشٌف افـؼؾقي افتل اشتدل هبو ادخوفػقن ظذ أن اإلمومي مطؾى إهلل :الفصل األول

: وؾقف مٌحثون، وأهنو تؽقن بوفـص وافتعقغ

:  اآليوت افتل اشتدفقا هبو:املبخح األول

 ﴾...إكام وفقؽؿ اهلل ورشقفف﴿: ـ ؿقفف تعوػ1     
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 ﴾...ؾتؾؼك آدم مـ ربف ـؾامت﴿: ـ ؿقفف تعوػ2     

 ﴾ؿؾ ال أشلفؽؿ ظؾقف أجًرا إال ادقدة ذم افؼربك﴿: ـ ؿقفف تعوػ3     

 ﴾ومـ افـوس مـ يؼي كػًف ابتغوء مرووت اهلل﴿: ـ ؿقفف تعوػ4     

 األحوديٌ افتل اشتدفقا هبو :املبخح الجاىي

ـ حديٌ افغدير 1     

ـ حديٌ ادـزفي 2     

ـ حديٌ افثؼؾغ 3     

ـ حديٌ افدار 4     

ـ حديٌ رد افشؿس 5     

 شاًمزُمقا ُمقدشمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م»ـ حديٌ 6     

 شإكف شقد ادًؾؿغ»: ـ حدي7ٌ     

 شأكو وظع حجي اهلل ظذ ظٌوده»: ـ حدي8ٌ     

 طـ دظقاهؿ مًوواة ظع فرشقل اهلل 9     

 ـ األحوديٌ افقاردة ذم حمٌي ظع 10     

ـ حديٌ دؾع افرايي فعع يقم خقز 11     

ـ أحوديٌ افقصقي 12     

ـ حديٌ خوصػ افـعؾ 13     

ـ ؿقهلؿ إن ظؾقًّو أول افـوس إشالًمو 14     

 ششدوا األبوب إال بوب ظع»ـ حديٌ 15     

ـ حديٌ افطر 16     

 مؽتقب ظذ شوق افعرش ال إفف إال اهلل حمؿد رشقل اهلل أيدتف بعع»حديٌ ـ 17     

 شافصديؼقن ثالثي»ـ حديٌ 18     

ـ أحوديٌ ادماخوة 19     
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ـ زواج ظع بػوضؿي 20     

 شظع بوب ظؾؿل»ـ حديٌ 21     

 ش أن األمي شتغدر يبطإن ممو ظفد إػ افـٌل »ـ حديٌ 22     

 شظع بوب حطي»ـ حديٌ 23     

 افشٌف افـؼؾقي افتل اشتدل هبو ادخوفػقن ظذ ظصؿي األئؿي وؾقف :الفصل الجاىي

: مٌحثون

 اآليوت افتل اشتدفقا هبو :املبخح األول

 ﴾...وإذا اسمتغم إسمراهٞمؿ رسمف سمٙمٚمامت﴿: ـ ؿقفف تعوػ1     

 ﴾...إكام يريد اهلل فقذهى ظـؽؿ افرجس أهؾ افٌقً﴿: ـ ؿقفف تعوػ2     

 ﴾...ؾوشلفقا أهؾ افذـر﴿: ـ ؿقفف تعوػ3     

 ﴾...وًمق روه إمم اًمرؾمقل وإمم أوزم إُمر ُمٜمٝمؿ﴿: ـ ؿقفف تعوػ4     

 ﴾...يو أهيو افذيـ آمـقا أضقعقا اهلل وافرشقل﴿: ـ ؿقفف تعوػ5     

 ﴾إكام أكً مـذر وفؽؾ ؿقم هود﴿: ـ ؿقفف تعوػ6     

 األحوديٌ افتل اشتدفقا هبو ظذ ظصؿي األئؿي :املبخح الجاىي

ـ حديٌ األمون 1     

 ش...مـ هه أن حيقو حقويت»: ـ حدي2ٌ     

 شأكو مديـي افعؾؿ وظع بوهبو»: ـ حدي3ٌ     

 شأكو دار احلؽؿي وظع بوهبو»: ـ حدي4ٌ     

 شيو ظامر تؼتؾؽ افػئي افٌوؽقي»: ـ حدي5ٌ     

 شظع مع افؼرآن وافؼرآن مع ظع»: ـ حدي6ٌ     

 شـون ظع ظذ احلؼ»: ـ حدي7ٌ     

ـ حديٌ ا فًػقـي 8     
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 :الباب الجالح

: الشبه النقلية للمخالفني يف مسألة الصحابة وفيه عدة فصول

 افشٌف افـؼؾقي فؾؿخوفػغ وافتل اشتدفقا هبو ظذ ارتداد افصحوبي :الفصل األول

:  اآليوت افؼرآكقي افتل اشتدفقا هبو:املبخح األول

 ﴾...ومو حمؿد إال رشقل ؿد خؾً مـ ؿٌؾف افرشؾ﴿: ـ ؿقفف تعوػ1     

 ﴾...وآشمٞمٜم٤م قمٞمًك اسمـ ُمريؿ﴿: ـ ؿقفف تعوػ2     

 األحوديٌ افتل اشتدفقا هبو :املبخح الجاىي

ـ حديٌ احلقض 1     

ـ حديٌ االؾساق 2     

 طـ اظساف افصحوبي بوفتغقر بعد مقت افرشقل 3     

 ش...فتتٌعـ شــ مـ ؿٌؾؽؿ»: ـ حدي4ٌ     

ـ مو حصؾ مـ افصحوبي ذم صؾح احلديٌقي 5     

 طـ ؾرار بعض افصحوبي مـ مغوزي رشقل اهلل 6     

 افشٌف افـؼؾقي فؾؿخوفػغ وافتل اشتدفقا هبو ظذ إكؽور ظدافي :الفصل الجاىي

افصحوبي 

 اآليوت افؼرآكقي افتل اشتدفقا هبو :املبخح األول

 ﴾...يو أهيو افـٌل جوهد افؽػور وادـوؾؼغ﴿: ـ ؿقفف تعوػ1     

 ﴾...أم حًى افذيـ ذم ؿؾقهبؿ مرض﴿: ـ ؿقفف تعوػ2     

 ﴾أمل يلن فؾذيـ آمـقا أن تـخشع ؿؾقهبؿ﴿: ـ ؿقفف تعوػ3     

 ﴾...حمؿد رشقل اهلل﴿: ـ ؿقفف تعوػ4     

 األحوديٌ افتل اشتدل هبو ادخوفػقن ظذ إكؽور ظدافي افصحوبي :املبخح الجاىي

ـ مو حصؾ بغ افصحوبي مـ ؿتول 1     

ـ اككاف بعض افصحوبي ظـد شامع اخلطٌي 2     
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ـ تثوؿؾ بعض افصحوبي ظـ اجلفود ذم شٌقؾ اهلل 3     

 افشٌف افـؼؾقي فؾؿخوفػغ وافتل ضعـقا هبو ذم اخلؾػوء افراصديـ :الفصل الجالح

  افشٌف افـؼؾقي افتل ضعـقا هبو ذم أيب بؽر افصديؼ :املبخح األول

: اآليوت افؼرآكقي افتل اشتدفقا هبو:      ادطؾى األول

 ﴾...إال تـكوه ؾؼد ككه اهلل﴿: ـ ؿقفف تعوػ1     

 ﴾ويقم حـغ إذ أظجٌتؽؿ ـثرتؽؿ﴿: ـ ؿقفف تعوػ2     

 األحوديٌ افتل اشتدفقا هبو فؾطعـ ذم أيب بؽر افصديؼ :      ادطؾى افثوين

 ـ حودثي جقش أشومي 1     

ـ أخذ حؼ ؾوضؿي ريض اهلل ظـفو ذم ؾدك 2     

 شإن بقعي ظؿر ـوكً ؾؾتي»: ـ ؿقل ظؿر3     

 شإن يل صقطوًكو يعسيـل»: ـ ؿقل أيب بؽر4     

ـ ؿتول أيب بؽر ألهؾ افردة 5     

ـ ظدم إؿومي احلد ظذ خوفد بـ افقفقد فؼتؾف موفؽ بـ كقيرة 6     

ـ ظدم أ هؾقي افصديؼ فإلمومي 7     

:  وؾقف مطؾٌون افشٌف افـؼؾقي افتل ضعـقا هبو ذم ظؿر بـ اخلطوب :املبخح الجاىي

اآليوت افؼرآكقي افتل اشتدفقا هبو :      ادطؾى األول

 ﴾إكؽ مقً وإهنؿ مقتقن﴿:      ـ كًقون ظؿر فؼقفف تعوػ

: األحوديٌ افتل اشتدفقا هبو:      ادطؾى افثوين

 أن يؽتى ـتوًبو ظـد مقتف طـ مـع ظؿر فرشقل اهلل 1     

ـ حتريؿ ظؿر دتعتل احلٍ وافـًوء 2     

ـ دظقاهؿ ابتداع ظؿر فصالة افساويح 3     

ًٌو الؾتديً بف مـ ظذاب اهلل»: ـ ؿقل ظؿر4       شواهلل فق أن يل ضالع األرض ذه

 شهؾ ظدين افرشقل مـ ادـوؾؼغ»: ـ ؿقل ظؿر حلذيػي5     
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 ظـ افصالة ظذ ابـ أيب طـ هنل ظؿر رشقل اهلل 6     

ـ إشؼوط ظؿر حلد افزكو ظـ ادغرة بـ صعٌي 7     

 شظرؾـوك يو شقدة»: طـ ؿقل ظؿر فًقدة زوجي رشقل اهلل 8     

 ؿك ظؿر ذم اجلـي وتذـرة ؽرة ظؿر واككاؾف ظـف طـ رؤيي افـٌل 9     

: ... ـ مـع ظؿر أليب هريرة مـ تٌشر افـوس بلن مـ ؿول10     

ـ أمر ظؿر برجؿ زاكقي جمـقكي 11     

  افشٌف افـؼؾقي افتل ضعـقا هبو ذم ظثامن بـ ظػون :املبخح الجالح

ـ إمتوم ظثامن فؾصالة ذم مـك 1     

ـ ظدم إؿومي احلد ظذ ؿوتؾ اهلرمزان 2     

ـ رضب ظثامن فعامر بـ يوه 3     

ـ رضب ظثامن فعٌد اهلل بـ مًعقد 4     

افشٌف افـؼؾقي فؾؿخوفػغ وافتل ضعـقا هبو ذم أمفوت ادممـغ وؾقف : الفصل الرابع

: مٌحثون

افشٌف افـؼؾقي افتل ضعـقا هبو ذم ظوئشي ريض اهلل ظـفو : املبخح األول

ـ ؿذف ظوئشي دوريي ريض اهلل ظـفو 1     

ـ دظقى ادخوفػغ أن ظوئشي مصدر افػتـي 2     

 ـ معوداة ظوئشي ريض اهلل ظـفو فعع 3     

 ط افشٌف افـؼؾقي افتل ضعـقا هبو ذم بؼقي زوجوت افـٌل :املبخح الجاىي

 طـ دظقاهؿ شقء أدب زوجوت افرشقل معف 1     

 طـ تظوهر ظوئشي وحػصي ظذ افرشقل 2     

 افشٌف افـؼؾقي فؾؿخوفػغ وافتل ضعـقا هبو ذم بؼقي األصحوب :الفصل اخلامض

 افشٌف افـؼؾقي افتل ضعـقا هبو ذم ضؾحي بـ ظٌقد اهلل :املبخح األول

 ش بعد مقتفطفــؽحـ أزواج حمؿد »: ـ ؿقل ضؾحي1     

570 

573 

574 

576 

579 

 

584 

588 

591 

593 

 

 

 

598 

601 

604 

 

619 

620 

 

 

626 

629 



 

 

707 

ـ تًؿقي افرشقل فطؾحي وافزبر بوفـوـثغ 2     

 افشٌفي افتل ضعـقا هبو ذم خوفد بـ افقفقد :املبخح الجاىي

     ؿتؾ خوفد بـ افقفقد فٌـل جذيؿي 

 افشٌف افـؼؾقي افتل ضعـقا هبو ذم معوويي :املبخح الجالح

ـ أمر معوويي بًى ظع بـ أيب ضوفى 1     

 شال أصٌع اهلل بطـف»:  ظـ معووييملسو هيلع هللا ىلصـ ؿقل افـٌل 2     

اخلامتة 

التوصيات 

 الفَارط

ؾفرس اآليوت افؼرآكقي : أوالً 

ؾفرس األحوديٌ : ثوكًقو

ؾفرس األظالم : ثوفًثو

ؾفرس افػرق : رابًعو

و ًً ـشوف ادصودر وادراجع : خوم

ؾفرس ادقوقظوت : شودًشو
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