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 ومدص البشح:

 ػمظم واًمّمالة واًمًالم قمغم. احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، وشمزيمق إقمامل اًم٤ٌمىمٞم٤مت

   وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ. ،وقمغم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، إٟم٤مم حمٛمد

 وسمٕمد: ومٝمٜم٤م أسملم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقدٚم٧م إًمٞمٝم٤م وأمجٚمٝم٤م ومٞمام ي٠ميت: 

٤ًٌم ُمرـ اًمّمر٤محللم، ومل يٙمرـ مل جي -9 ز اًمًٚمػ اًمّم٤مًمأ ٕطمد أن يًتِمٗمع سمٛمٞم٧م أو خي٤مـم٥م هم٤مئ

سمٕمد ُمقشمف أن يِمٗمع ًمف، وٓ ؾمر٠مًمف ؿمرٞمًئ٤م، وٓ ذيمرر ذًمرؽ  - -أطمد ُمٜمٝمؿ يٓمٚم٥م ُمـ اًمٜمٌل

 ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ذم يمتٌٝمؿ. ٕطمد

سمٕمد ُمقشمف، وسم٠مهؾ اخلػم واًمّمالح وسمٞمر٧م  - -أضم٤مز احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين آؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمٜمٌل -7

 .-قمٗم٤م اهلل قمٜمف–اًمٜمٌقة سمٕمد ُمقهتؿ. وهذا ظمٓم٠م ُمٜمف 

ذه٥م اعمح٘م٘مقن ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م إمم أن اًمتؼمك سمرذوات اًمّمر٤محللم وسمآصمر٤مرهؿ  -4

 ك اعمٛمٜمقع.همػم ُمنموع، سمؾ هق ُمـ اًمتؼم

أضم٤مز احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمّم٤محللم وومْمالهتؿ اًمٓم٤مهرة قمرغم اإلـمرالَ. وهرذا  -3

 .-قمٗم٤م اهلل قمٜمف-ظمٓم٠م ُمٜمف 

دمقيزه اخت٤مذ اعمًجد سمجقار ىمؼم اًمرضمؾ اًمّم٤مًمأ ًمٚمتؼمك، وٓ ؿمؽ أن هذا ذريٕم٦م إمم شمٕمٔمرٞمؿ  -5

 اًم٘مٌقر واخت٤مذه٤م ُم٤ًمضمد، إُمر اًمذي هن٧م قمٜمف اًمنميٕم٦م.

طَم٤مَل  شُمَِمدُّ  َٓ ٤من ُمّمٓمٚمح٤مت طمدي٨م: )يم٤من ذم سمٞم -6  ( ضمٞمد.اًمرِّ

٤ًٌم ًمٚمّمقاب، ظم٤مرضًم٤م قمـ ُمٜمٝم٩م اًمتح٘مٞمرؼ ومرٞمام ذيمرره وٟمًرٌف  -7 أن احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين يم٤من جم٤مٟم

 ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.

ذه٥م احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين إمم ضمٕمرؾ اًمٜمٝمرل ذم طمردي٨م ؿمرد اًمرطمر٤مل ظم٤مًدر٤م ذم اًمًرٗمر إمم  -8

 ، وىمٌقر اًمّم٤محللم.--اًمًٗمر إمم ىمؼمه  -ذًمؽ سمٜم٤مء قمغم–اعمًجد، وجيٞمز 

وإين إذ أيمت٥م أقمؽمف سمت٘مّمػمي قمرـ ، هذه إُمقر اًمتل شمقدٚم٧م إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل سمحثل هذا

٧م إلفمٝم٤مر قم٘مٞمدة أهؾ اًمًرٜم٦م واجلامقمر٦م وم٘مقع طم٘مف، ًمٙمٜمل أرضمق أن أيمقن ىمد وإقمٓم٤مء هذا اعمقو

 ومٞمف، وًمق سمٌٕمض آظمتّم٤مر وُم٤م ٓ يدرك ضمٚمف ٓ يؽمك يمٚمف.
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هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمرف ودرحٌف، وُمرـ اشمٌرع  واحلٛمد

 .هديف إمم يقم اًمديـ

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ُمٝم٤م سمٜم٧م قمٌداًمرمحـ  أمحد ٟمتق. : دإقمداد     وؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌقر سم٤مًمّم٤محللم واًمتؼمك هبؿ اًم٘مًٓمالين ُمـ آؾمتِمٗم٤مع احل٤مومظُمٜمٝم٩م   
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Hafiz Alqstalani's Approach to Seeking Intercession and Blessings 

through the righteous people and Setting Off to Their the graves. 

By: 

Dr. Maha Abdul Rahman Natto 

Aldawah Department, Umm Al-Qura University 

Abstract:  

The most important findings are outlined in the following: 

1. No one of guided scholars authorised anyone to seek intercession through dead 

righteous people, and one of those scholars has asked the prophet after his death 

intercession or anything. This is what is mentioned in their books. 

2. Ahafiz Alqistllani permeated that one can seek intercession through the Prophet after 

his death, good people and the members of the Prophetic family. However, this was 

wrong. 

3. Most scholars of Ahl-u-Sunnah agreed that seeking blessing from righteous people and 

their traces is forbidden. 

4. Alqistllani allowed taking blessing from the traces of righteous people, and this is not 

correct. 

5. He is also mistaken by permitting that a mosque can be built near a grave of a 

righteous man. 

6. The degree of hadith ( ََحال  .is good (َّلَ  تَُشد   الّرِ

7. Alqistlillani was not right when he attributed some statements to Ibn Taymiyyah.  

8. Based on hadith (حَ ال  he believed that travelling to visit the grave of the (َّلَ  تَُشد   الّرِ

Prophet is permissible.  
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م   ةـم  د  ـ  قامل

َتِٕمٞمٜمُُف، ٟمحٛمده، هلل احْلَْٛمدَ  إنَّ  ًْ َتْٖمِٗمُرُه، وَٟم ًْ ـْ  سمر٤مهلل َوَٟمُٕمقذُ  َوَٟم ورِ  ُِمر رٜم٤َم، ُذُ ًِ  ؾَمرٞمَِّئ٤مت َوُمرـ أْٟمُٗم

ـْ  َأقْماَمًمِٜم٤َم، ـْ  ًَمُف، ُُمِْمؾَّ  وَمالَ  اهلل هَيِْدهِ  َُم  َوأؿْمرَٝمدُ  اهلل، إَّٓ  إًمرفَ  َٓ  أنَّ  َوأؿْمرَٝمدُ  ًَمُف، َه٤مِدَي  وَمالَ  ُيْْمٚمِْؾ  َوَُم

ًدا أنَّ  ٌُْدهُ  حُمَٛمَّ  وؾمرٚمؿ اًمرديـ، يرقم إمم سم٢مطمًر٤من شمرٌٕمٝمؿ وُمرـ وأدح٤مسمف، آًمف، وقمغم َوَرؾُمقًُمُف، قَم

 :سمٕمد أُم٤م يمثػًما، شمًٚمٞماًم 

 ودرٗم٤مشمف، وسم٠مؾمرامئف سمر٤مهلل، اًمٕمٚمرؿ ٕٟمرف وأضمٚمٝم٤م: اًمٕمٚمقم أذف اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة قمٚمؿ وم٢من

 .ُمٕمٚمقُمف سمنمف اًمٕمٚمؿ وذف قم٤ٌمده، قمغم وطم٘مقىمف

 يمثرػًما أا ىمرد اعمٌتردع اًمٙمالُمل اعمٜمٝم٩م أن اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة درس اـ يمثػم قمغم خيٗمك وٓ

 سمٕمرض ذم يمثرػًما أصمرر وأٟمف اًم٤ٌمب، ذاه ذم اًمٗم٤مؾمدة واًم٘مقاقمد اًمِمٌف ُمـ أطمدصمف سمام اعمًٚمٛملم سمٕم٘مٞمدة

 قمٛمردةً  أدرٌح٧م اًمترل اًمٕمٚمٛمٞمر٦م اعمّمرٜمٗم٤مت سمٕمض ذم سم٤مىمٞم٦مً  شمزال ٓ آصم٤مره وأن اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمٚمقم

 .ُمٜمف اًرا أؿمد اعمٕم٤مسة اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمدارس سمؾ اًمٕمٚمؿ، وـمالب اًمٕمٚمامء ًمدى

ٌف قمغم اًمرد يم٤من وًمذا  اعمٜمر٤مه٩م قمرـ واًمٙمِمرػ اًمٕمٚمٛمٞمر٦م، إظمٓم٤مء قمغم واًمتٜمٌٞمف اًمٙمالُمٞم٦م، اًمِمُّ

 هلل ٟمّمرٞمح٦م وُمٙمر٤من زُمر٤من يمؾ ذم واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م ُمـ ذًمؽ يمؾ اعمّمٜمٗملم قمٜمد اًمٕم٘مدي٦م

 اًمٖمر٤مًملم حتريرػ ورد اإلؾمرالُمٞم٦م اًمٕم٘مٞمردة قمرـ ودوم٤مقًمر٤م وقمر٤مُمتٝمؿ، اعمًٚمٛملم وٕئٛم٦م ورؾمقًمف

 .اجل٤مهٚملم وشم٠مويؾ اعمٌٓمٚملم واٟمتح٤مل

 وطمًرـ قمٚمٛمٝمرؿ ذم أطمردٌ  يِمرؽ ٓ ُمرـ إُمر٦م هرذه ُمرـ اعمت٠مظمريـ اًمٕمٚمامء ذم أن خيٗمك وٓ

 ًمًر٤من هلرؿ اهلل ضمٕمرؾ وعم٤م قمٜمٝم٤م: واًمذب اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م ظمدُم٦م ذم سم٤مرزة ضمٝمقد ُمـ هلؿ عم٤م ٟمقاي٤مهؿ:

 أظمٓمر٤مء ذم وىمٕمرقا ىمرد ذًمرؽ ُمرع وهرؿ قمٚمٞمٝمؿ، ويثٜمك يٛمتدطمقن سمحٞم٨م إُم٦م مج٤مهػم ذم ددَ

 سمٌٞمئرتٝمؿ شمتٕمٚمرؼ قمديردة ٕؾمر٤ٌمب سمرؾ ىمّمرد، همرػم ُمـ ُم٤ًمئؾ ذم اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وظم٤مًمٗمقا قم٘مدي٦م

 اًمٕم٘مدير٦م، أظمٓم٤مئٝمؿ قمغم اًمًٙمقت حيًـ ٓ اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمٜمػ ومٝمذا. ومٞمٝم٤م قم٤مؿمقا اًمتل وأزُم٤مهنؿ

 ذم ُمٙمر٤مٟمتٝمؿ قمرغم اعمح٤مومٔمر٦م ُمرع وًمٙمـ طم٤مهل٤م، جيٝمؾ ُمـ هب٤م ي٠مظمذ ٓ طمتك قمٚمٞمٝم٤م: اًمتٜمٌٞمف جي٥م سمؾ

 .اعمًٚمٛملم ىمٚمقب
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 يمت٤مسمرف أن يٕمٚمرؿ ويمرؾ ،--اًم٘مًٓمالين احل٤مومظ اًمٕمٚمامء ُمـ ه١مٓء طم٤مل قمٚمٞمٝمؿ شمٜمٓمٌؼ واـ

 قمٜمرد اعمٝمٛمر٦م اعمراضمرع ُمـ وأٟمف وأؿمٛمٚمٝم٤م، اًمٌخ٤مري دحٞمأ ذوح أطمًـ ُمـ( اًم٤ًمري إرؿم٤مد)

 .اًمًٚمػ قمٚمامء

 ذم ُمٕمرض سمٞم٤مٟمف عمٜمٝم٩م أئٛم٦م اًمدقمقة:  (9)ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب

 اسمرـ شمٗمًػم: ًمديٜم٤م أضمٚمٝم٤م وُمـ اعمٕمتؼمة، اعمتداوًم٦م سم٤مًمتٗم٤مؾمػم اهلل يمت٤مب ومٝمؿ قمغم ٟمًتٕملم إٟم٤م صمؿ"

 واحلررداد، واخلرر٤مزن، واًمٌٞمْمرر٤موي، اًمٌٖمررقي، ويمررذا اًمِمرر٤مومٕمل، يمثررػم ٓسمررـ وخمتٍمرره ضمريررر،

 واًم٘مًرٓمالين يم٤مًمٕمًر٘مالين، اعمرؼمزيـ، إئٛم٦م سمنموح احلدي٨م ومٝمؿ وقمغم. وهمػمهؿ واجلالًملم،

 .(7)"اًمّمٖمػم اجل٤مُمع قمغم واعمٜم٤موي ُمًٚمؿ، قمغم واًمٜمقوي اًمٌخ٤مري، قمغم

قمغم ُمٙم٤مٟم٦م احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين، وُمٙم٤مٟم٦م يمت٤مسمف )إرؿمر٤مد ومٗمل هذا اًمٜمص اعمٜم٘مقل دًٓم٦م واوح٦م 

 اهلل هبؿ اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م ذم هذه اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة. ٤مري( قمٜمد ه١مٓء إئٛم٦م اًمذيـ أطمٞم٤ماًمً

وُمـ هٜم٤م يم٤من ُمقوقع سمحثل: )ُمٜمٝم٩م احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين ُمـ آؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمّم٤محللم واًمتؼمك 

 هبؿ وؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌقر(.

  ضٕع ٔأِىٗتْ:أضباب اختٗاز املٕ

 يم٤من ٓظمتٞم٤مر هذا اعمقوقع قمدة أؾم٤ٌمب ُمـ أمهٝم٤م:

اًمٙمِمػ قمـ ُمذهٌف اًمٕم٘مدي ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مدقل اًمديـ، وأظمص سمذًمؽ ُمًر٤مئؾ آؾمتِمرٗم٤مع  .9

 سم٤مًمّم٤محللم واًمتؼمك هبؿ، وؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌقر. 

 اًمرهم٦ٌم ذم حترير شمٚمٙمؿ اعم٤ًمئؾ ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. .7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأًمػ سم٤مًمدقمقة، واوٓمٚمع قمديدة، قمٚمقم ذم وسمرز هر،9965 ؾمٜم٦م اًمدرقمٞم٦م ذم وًمد ،اًمٕمرسمٞم٦م اجلزيرة قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ يم٤من (9)

 طملم وضمٜمده سم٤مؿم٤م إسمراهٞمؿ ىمت٤مل ذم ؿم٤مرك سم٤مًمِمج٤مقم٦م، ُمٕمرووًم٤م ويم٤من اًمٕم٘مٞمدة، قمـ واًمدوم٤مع اًمديـ ٟمٍمة ذم واًمرؾم٤مئؾ اًمٙمت٥م

/ يٜمٔمر. اهلل رمحف. هر9737 ؾمٜم٦م شمقذم طمتك هب٤م ومٔمؾ يده، ذم اًمدرقمٞم٦م ؾم٘مقط سمٕمد ُمٍم إمم سم٤مؿم٤م إسمراهٞمؿ وٟم٘مٚمف اًمدرقمٞم٦م، ـمقىمقا

 اعمٙمرُم٦م، ُمٙم٦م احلديث٦م، اًمٜمٝمْم٦م ُمٙمت٦ٌم ،(9/38) اًم٤ًٌمم اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌد ًمٚمِمٞمخ ىمرون ؾمت٦م ظمالل ٟمجد قمٚمٛمررررررر٤مء

 .هر9498 ،9ط

 اًمٕمرسمٞم٦م، دار ،(7/959) اًمٜمجدي اًمٕم٤مدٛمل ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمٌد: مجع اًمٜمجدي٦م إضمقسم٦م ذم اًمًٜمٞم٦م اًمدرر (7)

 .هر9317 ،7ط سمػموت،
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       ٖٙ٘   
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 احل٤مومظ ومٞمام اظمؽمشمف يمٛمقوقع ًمٚمٌح٨م.مل أضمد دراؾم٦م واومٞم٦م قمـ ُمٜمٝم٩م  .4

 وٍّر البشح ٔخطٕاتْ: 

ًٓ  ىمٛمرر٧م -9 ( اعمحٛمديرر٦م سمرر٤معمٜمأ اًمٚمدٟمٞمرر٦م اعمقاهرر٥م)و.( اًمًرر٤مري إرؿمرر٤مد) يمت٤مسمٞمررف سم٤مؾمررت٘مراء أو

 .اعم٤ًمئؾ شمٚمٙمؿ ذم آقمت٘م٤مدي٦م ُم٤مدشمف ُمٜمٝمام ُمًتخرضم٦م

 ُمٜمٝمجرف قمررض ظمرالل ُمـ وذًمؽ قمٚمٞمف: أو ًمٚمرضمؾ شمٕمّم٥م سمدون احلؼ واشم٤ٌمع اًمدىم٦م حتري -7

 .اًمّم٤مًمأ اًمًٚمػ ويمالم واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب، قمغم

 .سمْمٌٓمٝم٤م آهتامم ُمع اًمٕمثامين اعمّمحػ رؾمؿ وومؼ أي٤مت ختري٩م -4

 وإٓ سمرذًمؽ، ايمتٗمٞمر٧م أطمردمه٤م أو اًمّمرحٞمحلم ذم يم٤مٟمر٧م ومر٢من اًمٜمٌقير٦م، إطم٤مدي٨م ختري٩م -3

 .واًمتْمٕمٞمػ اًمتّمحٞمأ ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ أىمقال وضمٝم٦م سمٞم٤من ُمع ُمّم٤مدره٤م ُمـ ظمرضمتٝم٤م

 اًمٖمري٦ٌم اًمقاردة ذم اًمٌح٨م.سمٞم٤من ُمٕمٜمك إًمٗم٤مظ  -5

 اًمؽممج٦م ًمألقمالم همػم اعمِمٝمقريـ، ويمذًمؽ احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٗمرَ وإُم٤ميمـ. -6

 خطٛ البشح:  

 : وومٞمٝم٤م أمهٞم٦م اعمقوقع وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره، وظمٓمتف، وُمٜمٝم٩م اًمٕمٛمؾ ومٞمف.اعم٘مدُم٦م

 مه٤م: وُمٌحث٤من

 أطمدمه٤م: اًمتٕمريػ سم٤محل٤مومظ اًم٘مًٓمالين، وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 ؾمػمشمف وومٞمف:اعمٓمٚم٥م إول: 

 .اؾمٛمف وٟمًٌف وُمقًمده وٟمِم٠مشمف وووم٤مشمف 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ٟمِم٠مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وصمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف، وُمّمٜمٗم٤مشمف.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ُمذهٌف اًمٕم٘مدي.

ُمقىمٗمف ُمـ آؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمّم٤محللم، واًمتؼمك هبؿ، وؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌقر، وومٞمرف  اعمٌح٨م أظمر:

 صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
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 سم٤مًمّم٤محللم. (9)ٓؾمتِمٗم٤معاعمٓمٚم٥م إول: ُمقىمٗمف ُمـ ا

 هبؿ. (7)اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ُمقىمٗمف ُمـ اًمتؼمك

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ُمقىمٗمف ُمـ ؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌقر.

 ذيمرت ومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقدٚم٧م إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م. اخل٤ممت٦م:

 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع.

 ومٝمرس اعمقوققم٤مت.

 ومٛمرـ شمقومٞمرؼ ُمـ ومٞمف يم٤من ومام اًمٙمٚمٞمؾ، اًمٕم٘مؾ وإومراز اًمٕم٤مين، وقمٛمؾ اعم٘مؾ، ضمٝمد ومٝمذا وأظمػمًا:

 أن وأؾمر٠مًمف. سمريئر٤من ورؾمرقًمف واهلل اًمِمٞمٓم٤من، وُمـ ومٛمٜمل ٟم٘مص أو قمٞم٥م ُمـ يم٤من وُم٤م وطمده، اهلل

. ىمردير رء يمؾ قمغم إٟمف. واًمٕمٛمؾ اًم٘مقل ومتٜم٦م ُمـ حيٗمٔمٜم٤م وأن واًمٕمٚمـ، اًمن ذم اإلظمالص يرزىمٜم٤م

 .وؾمٚمؿ ودحٌف، آًمف، وقمغم حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م قمغم اهلل ودغم

* * *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قمٌد أمحد حت٘مٞمؼ ،(938/ 9) ًمٚمجقهري اًمّمح٤مح/ يٜمٔمر. ًمف يِمٗمع أن ؾم٠مًمف: سمف واؾمتِمٗمع اًمِمٗم٤مقم٦م، ـمٚم٥م: آؾمتِمٗم٤مع (9)

 اًمٗمقائد/  يٜمٔمر. ُمية دومع أو ُمٜمٗمٕم٦م سمجٚم٥م ًمٚمٖمػم اًمتقؾمط: واًمِمٗم٤مقم٦م. هر9313 ،4ط ًمٚمٛماليلم، اًمٕمٚمؿ دار قمٓم٤مر، اًمٖمٗمقر

 .سمػموت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ،(78ص) قمثٞمٛملم اسمـ ًمٚمِمٞمأ اًمتقطمٞمد يمت٤مب ذح ُمـ اعمٜمت٘م٤مة

، حت٘مٞمؼ ُمٙمت٥م ( )سمرك(9713اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص اًمٜمامء واًمزي٤مدة واًمًٕم٤مدة.: -حمريم٦م– ( اًمتؼمك: هق ـمٚم٥م اًمؼميم٦م، وهل7)

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. ،هر9316، 9حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط

 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.(9/777) ٓسمـ وم٤مرس اًمثٌقت واًمٚمزوم. ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م اًمؼميم٦م: وأدؾ 

ًمٚمراهم٥م إدٗمٝم٤مين، ُم١مؾم٦ًم ( 33)ص . اعمٗمردات"اًمؼميم٦م: صمٌقت اخلؼم اإلهلل ذم اًمٌمء"ىم٤مل اًمراهم٥م إدٗمٝم٤مين:  

 اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت.

يٜمٔمر اًمٚم٤ًمن ٓسمـ ُمٜمٔمقر  واًمتؼمك سم٤مًمٌمء: ـمٚم٥م اًمؼميم٦م سمقاؾمٓمتف، ي٘م٤مل: شمؼّميم٧م سمف أي شمٞمٛمٜم٧م سمف، واًمُٞمٛمـ: اًمؼميم٦م.

 .9، ط، دار د٤مدر، سمػموت(94/358( و)91/469)

واًمتؼمك ذم ًم٤ًمن اًمنمع: ـمٚم٥م اًمؼميم٦م ُمـ اًمزي٤مدة ذم اخلػم وإضمر، ويمؾ ُم٤م حيت٤مضمف اًمٕمٌد ذم ديٜمف ودٟمٞم٤مه، سم٥ًٌم ذات 

، وصمٌت٧م اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل شمٜم٤مل هبذا هذه ٤مذقمٞمً  ٤مُم٤ٌمريم٦م أو زُم٤من ُم٤ٌمرك، قمغم أن شمٙمقن هذه اًمؼميم٦م ىمد صمٌت٧م ًمذًمؽ اًم٥ًٌم صمٌقشمً 

، دار اًمقـمـ، (77-79ؼمك اعمنموع واًمتؼمك اعمٛمٜمقع د. قمكم سمـ ٟمٗمٞمع اًمٕمٚمٞم٤مين )ص. يٜمٔمر/ اًمت--اًمؼميم٦م قمـ اعمٕمّمقم

 .هر9399، 9اًمري٤مض، ط



 

 ُمٝم٤م سمٜم٧م قمٌداًمرمحـ  أمحد ٟمتق. : دإقمداد     وؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌقر سم٤مًمّم٤محللم واًمتؼمك هبؿ اًم٘مًٓمالين ُمـ آؾمتِمٗم٤مع احل٤مومظُمٜمٝم٩م   
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 ادلثحث أِل
 بْ العكدٙ، ٔفْٗ املطالب التالٗٛضريتْ، ٌٔػأتْ العمىٗٛ، ٔثٍاٞ العمىاٞ عمْٗ، ٔوصٍفاتْ، ٔورِ

 املطمب األٔه

 ضريتْ، ٔفْٗ:

 :اؾمٛمف وٟمًٌف وُمقًمده وٟمِم٠مشمف وووم٤مشمف 

سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ أمحرد سمرـ طمًرلم سمرـ قمركم  َأمْحَد: اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ هق

َٓماليِنُّ  ًْ ، وٟمِمر٠م سمٛمٍم هر(859)وًمد يقم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م  .اعمٍمي اًمِم٤مومٕمل اًْمَ٘م

 .(9)هب٤م

َٓمٚمِّٞمٜم٦موهل )سمٚمد  إمم ُمٜمًقسم٦م ىُمُٓمٌػ واًم٘مًٓمالين:  ًْ إطمردى  "ومري٤مٟمر٦م"ىمٞمؾ: ُمٜمًرقب إمم ". و(7)(ىَم

سمرر٤مًم٘مرب ُمررـ سمررالد ىمًررٓمٚمٞمٜم٦م اًمتررل يٜمًرر٥م  (3)وؾمررٌت٦م (4)ُمرردائـ إومري٘مٞمرر٦م ُمرر٤م سمررلم ىمٗمّمرر٦م

  .(5)"اًم٘مًٓمالين إًمٞمٝم٤م

يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م صم٤مُمـ اعمحرم ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ وشمًٕمامئ٦م ًمٕمروض وم٤مًم٩م ًمف ٟمِم٠م ُمرـ و

سمحٞم٨م ؾم٘مط قمرـ  ،اهلل اعمٙمل دديؼ اًمًٚمٓم٤من اًمٖمقري ءشم٠مصمره سمٌٚمقهمف ىمٓمع رأس إسمراهٞمؿ سمـ قمٓم٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمػموت(913-914/ 7) ( يٜمٔمر/ اًمْمقء اًمالُمع ًمٚمًخ٤موي9)

 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.(3/78( اعمخّمص ذم اًمٚمٖم٦م ٓسمـ ؾمٞمده )7)

سمٚمدي٦م اعمديٜم٦م طمقازم  يٌٚمغ قمدد ؾمٙم٤من . وٓي٦م ىمٗمّم٦م وومٞمٝم٤م ي٘مع ُم٘مر، اًمتقٟمز اًمٖمريب ( ىمٗمّم٦م، هل يمؼمى: ُمدن اجلٜمقب4)

قمدة قمٛمٚمٞم٤مت ىمّمػ شم٧ًٌٌم ذم إطمداث  احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أصمٜم٤مء 9934و 9937ٟمًٛم٦م. ؿمٝمدت اعمديٜم٦م ؾمٜمتل 95.737

اًمذي شمؿ  اًمٗمقؾمٗم٤مط ٤م قمغم اؾمتخراجيرشمٙمز اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي ذم ىمٗمّم٦م أؾم٤مؾًم  ..9981 يٜم٤مير دُم٤مر ضمزء ُمـ اًم٘مّم٦ٌم. ذم

  .كذم سمداي٦م آؾمتٕمامر اًمٗمرٟمً اعمتٚمقي ول ُمرة ذم ضم٤ٌمل اًمث٤مجل٦م ذم ُمديٜم٦مايمتِم٤مومف ٕ

http://wahatgafsa.iquebec.com/mountada.htm . 

حتده٤م ُمـ اًمِمامل واجلٜمقب واًمنمَ اًمٌحر  ،ُمديٜم٦م ُمٖمرسمٞم٦م حمتٚم٦م ُمـ ـمرف إؾم٤ٌمٟمٞم٤م شم٘مع ُم٘م٤مسمؾ عمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرَ،: ( ؾمٌت٦م هل3)

ٜمّم٤مرى يمؿ ُمرسمع. يت٠مًمػ ؾمٙم٤مهن٤م ُمـ اًم 99ًٛم٦م، وشمٌٚمغ ُم٤ًمطمتٝم٤م ٟم 87.476إسمٞمض اعمتقؾمط. يٌٚمغ قمدد ؾمٙم٤من ؾمٌت٦م 

 (.9)ص ويٙمٞمٌٞمدي٤م .واعمًٚمٛملم، ُمع وضمقد أىمٚمٞم٦م هيقدي٦م وهٜمدوؾمٞم٦م

 (7/913اًمْمقء اًمالُمع )( 5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/1943
https://ar.wikipedia.org/wiki/1943
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A
http://wahatgafsa.iquebec.com/mountada.htm
http://wahatgafsa.iquebec.com/mountada.htm
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       ٖٙ8   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

َ قمٚمٞمرف فداسمت سمر٤مٕزهر قم٘مر٥م درالة ، وأهمٛمل قمٚمٞمف، ومحٛمؾ إمم ُمٜمزًمف، صمؿ ُم٤مت سمٕمد أير٤مم، ودركمِّ

 .(9)٤مُمع إزهرُمـ اجل٘مرب ٤مًماجلٛمٕم٦م، ودومـ سم٘م٦ٌم ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل ُمـ ُمدرؾمتف سم

* * * 

 املطمب الجاٌ٘

 سٗاتْ العمىٗٛ ٔثٍاٞ العمىاٞ عمْٗ، ٔوصٍفاتْ

  :طمٞم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وصمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف 

ٌع، وشمال اًم٘مرآن، طمٗمظ ًَّ  يٕمرظ ويمر٤من. ذًمرؽ وهمػم واًمقردّي٦م، واجلزري٦م اًمِم٤مـمٌٞم٦م وطمٗمظ ًمٚم

 يمرريؿ ويمر٤من. اًمرققمظ ذم ٟمٔمرػم ًمرف يٙمـ ومل اًمٖمٗمػم، اجلؿ قمٜمده وجيتٛمع وهمػمه، اًمٕمٛمري سم٤مجل٤مُمع

 .(7)اخلٚمؼ طمًـ اًمٜمٗمس

، (5)، واًمِمٞمخ ظم٤مًمد إزهرري (3)، واجلالل اًمٙمٌػم (4) اًمَٕمْجٚمقينُّ وأظمذ قمـ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ اًمؼمه٤من 

 .(6) إَْٟمَّم٤مِريُّ  َزيَمِري٤َّموواحل٤مومظ اًمًخ٤موي، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ُمٙمت٦ٌم (7/85، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٙمح٤مًم٦م )دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت( 914-9/917( يٜمٔمر/اًمٌدر اًمٓم٤مًمع ًمٚمِمقيم٤مين )9)

 .إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموتاعمثٜمك ودار 

 .، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(9/7687( يمِمػ اًمٔمٜمقن حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م )7)

 اًمًٕمداء ؾمٕمٞمد ظم٤مٟم٘م٤مه ؿمٞمخهر  869 ؾمٜم٦م اعمتقذم. اًمٕمجٚمقينسمره٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ  اًمِمٞمخ، هق: ( اًمؼمه٤من اًمٕمجٚمرررقين4)

 (.4/37اًمِمذرات ٓسمـ اًمٕمامد ). سمٛمٍم

هر(. اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اعمٗمن. يٜمٔمر/ 863هق: ضمالل اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اعمحكم اعمتقرم ؾمٜم٦م ) ( واجلالل اًمٙمٌػم3)

 (.9/414اًمتٗمًػم واعمٗمنون ًمٚمذهٌل )

(، ويمِمػ 9/69ذرات )يٜمٔمر/ اًمِم ."اإلقمراب دٜم٤مقم٦م ذم اًمٓمالب، متريـ". ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: اًمٜمحقيهق:  ( ظم٤مًمد إزهري5)

 .(7/88ويمِمػ اًمٔمٜمقن )

هق:  إَْٟمَّم٤مِريُّ  َزيَمِري٤َّموم، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت.. 9983م وط9981، 5(، ط3/56إقمالم ًمٚمزريمكم )( يٜمٔمر/6)

 اًم٘مٚمؿ ذم وآضمتٝم٤مد اجلد وًمزم. اًمتّمقف ـمريؼ ؾمٚمؽ .حيٞمك أسمق اًمديـ حمٞمل اًمِم٤مومٕمل، زيمري٤م سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ زيمري٤م

 وُمـ. اًم٘مْم٤مة وىمْم٤مء وهمػمه٤م، اًمّمالطمٞم٦م ُمِمٞمخ٦م وومم٤م. وشمّمٜمٞمٗمً  ومت٤مءإو أىمراء اًمٜم٤مس ٟمٗمع قمغم ىمٌؾأو. واًمٕمٛمؾ واًمٕمٚمؿ

وهمػمه٤م. يٜمٔمر/ ٟمٔمؿ اًمٕم٘م٤ٌمن ذم أقمٞم٤من إقمٞم٤من ًمٚمًٞمقـمل  وخمتٍمه، ،"اًمٌٝمج٦م حذ"و ،"اًمروض ذح" :شمّم٤مٟمٞمٗمف

(3/39.) 



 

 ُمٝم٤م سمٜم٧م قمٌداًمرمحـ  أمحد ٟمتق. : دإقمداد     وؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌقر سم٤مًمّم٤محللم واًمتؼمك هبؿ اًم٘مًٓمالين ُمـ آؾمتِمٗم٤مع احل٤مومظُمٜمٝم٩م   
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ىم٤مٟمع ُمتٕمٗمػ، ضمٞمد اًم٘مراءة ًمٚم٘مرآن، واحلردي٨م " :-وهق أطمد شمالُمٞمذه– (9)ىم٤مل قمٜمف اًمًخ٤موي

 .(7)" واخلٓم٤مسم٦م، ؿمجّل اًمّمقت هب٤م، ُمِم٤مرك ذم اًمٗمْم٤مئؾ، ُمتقاوع ُمتقّدد، ًمٓمٞمػ اًمٕمنمة

 :ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: )ومتأ اًمداين ذم ذح طمرز إُمر٤مين  ُمّمٜمٗم٤مشمف: ًمف اًمٕمديد ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م

-، و)ًمٓم٤مئػ اإلرؿم٤مد ًمٗمٜمرقن اًم٘مرراءات(3)، و)اًمٙمٜمز ذم وىمػ محزة وهِم٤مم قمغم اهلٛمز((4)خ(–

، و)اًممًمئ اًمًرٜمٞم٦م (5)ط(–ذم دمقيد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: )ذح اًمقاوح٦م ذم دمقيد  اًمٗم٤محت٦م  ط(، و

)إرؿمرر٤مد ، وذم اًمًررٜم٦م وقمٚمقُمٝمرر٤م: (7)خ(–، و)هدايرر٦م اًم٘مرررآن (6)خ(-ذم ذح اعم٘مدُمرر٦م اجلزريرر٦م

 و)شم٠مويرررررؾ ُمِمرررررٙمؾ احلررررردي٨م ط(،-اًمًررررر٤مري ذم ذح درررررحٞمأ اًمٌخررررر٤مري

-، و)ذح اًمِمامئؾ اًمؽمُمذي٦م(9)خ(-، و)حتٗم٦م اًم٤ًمُمع واًم٘م٤مرئ سمختؿ دحٞمأ اًمٌخ٤مري(8)خ(– 

 ، و)اًمٕم٘مررقد اًمًررٜمٞم٦م ذم (99)خ(-، و)ذح اًم٘مًررٓمالين قمررغم خمتٍمرر اًمزسمٞمرردي(91)خ(-اًمؽمُمذيرر٦م

، و)ُمٜم٤مه٩م اهلداير٦م (94)خ(-، و)اًمٗمتأ اعمٌلم ذم ذف إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م(97)خ(-اًمؼمي٦م ذف ظمػم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإدقل واًمٚمٖم٦م ( اًمًخ٤موي هق: قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمّمٛمد اهلٛمداين اًمًخ٤موي، اًمِم٤مومٕمل، أسمق احلًـ، قم٤ممل سم٤مًم٘مراءات 9)

شمقذم ذم  ."ط -وذح اًمِم٤مـمٌٞم٦م"اعمٗمْمؾ ذح اعمٗمّمؾ ًمٚمزخمنمي: "، و"هداي٦م اعمرشم٤مب"ُمـ يمتٌف:  واًمتٗمًػم، وًمف ٟمٔمؿ،

 (.3/473(، وإقمالم)4/431يٜمٔمر / وومٞم٤مت إقمٞم٤من ٓسمـ ظمٚمٙم٤من ) هر.634دُمِمؼ ؾمٜم٦م 

 (.7/914( يٜمٔمر/ اًمْمقء اًمالُمع )7)

 9539اًمٙمٌػم سمّمٜمٕم٤مء وسمدُمِمؼ حت٧م قمٜمقان: شمقوٞمأ اعمٕم٤مين ُمـ ُمرُمقز طمرز إُم٤مين، رىمؿ شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم اجل٤مُمع ( 4)

 هر ُمـ دور اعمخٓمقـم٤مت اعمٍمي٦م.9173( يمت٥م ؾمٜم٦م 9/44)

 (.7/913ذيمره د٤مطم٥م يمِمػ اًمٔمٜمقن ُمٜمًقسًم٤م ًمٚم٘مًٓمالين )( 3)

 م.9881قم٤مم  ،94991ذم اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م سم٤مًم٘م٤مهرة رىمؿ  ُمٜمف ( شمقضمد ٟمًخ٦م5)

 .387، ورىمؿ احلٗمظ 34893واعمٞمٙمروومٞمٚمؿ اخل٤مص هب٤م  6ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م رىمؿ ( شمقضمد 6)

 .78355ومٞمٚمؿ و، رىمؿ اعمٞمٙمر583( شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م رىمؿ 7)

 .7945( شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م رىمؿ 8)

 .7148، وظم٤مص 97583شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م سم٤مًم٘م٤مهرة رىمؿ ( 9)

 .467شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م رىمؿ ( 91)

 .5637، وظم٤مص 86143شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م رىمؿ ( 99)

 .737، ظم٤مص 9779شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م أيًْم٤م رىمؿ ( 97)

 .639، رىمؿ 5667ورىمؿ  ،، ظم٤مص988قم٤مم، ورىمؿ  71711شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م رىمؿ ( 94)
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، و)ُمٜمٝم٤مج (7)خ(–، و)ُمٜمت٘مك حتٗم٦م احلٌٞم٥م سمام زاده قمغم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م (9)خ(-عمٕم٤ممل اًمراوي٦م

، (3)وذم اًمًػمة: )إُمتر٤مع إؾمرامع وإسمّمر٤مر(، (4)و)ُمٜمٝم٤مج آسمتٝم٤مج ًمنمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج(

)اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞمر٦م سمر٤معمٜمأ اعمحٛمدير٦م ذم اًمًرػمة ، و(5)خ(- قمغم ُمتـ اًمِمٗم٤مو)طم٤مؿمٞم٦م اًم٘مًٓمالين

، و)ُمٜمحر٦م ُمرـ (7). وذم اًمؽماضمؿ: )اًمروض اًمزاهر ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر((6)ط(-اًمٜمٌقي٦م

، و)ٟمزهر٦م إسمررار ذم (8)خ(–ُمٜمأ اًمٗمتأ اعمقاهٌل شمٜمٌئ قمـ عمح٦م ُمـ ؾمػمة أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمِم٤مـمٌل 

، و)اًمٜمقر اًم٤ًمـمع اعمٚمرت٘مط ُمرـ اًمْمرقء اًمالُمرع (9)خ(–ُمٜم٤مىم٥م اًمِمٞمخ أيب اًمٕم٤ٌمس أطمد احلرار 

-)ىمٌس اًمٚمقاُمع ذم إدقمٞمر٦م وإذيمر٤مر اجلقاُمرع، وذم إدقمٞم٦م وإذيم٤مر: (91)خ(-ًمٚمًخ٤موي 

ص ، وذم ومٜمرقن أظمررى: )اإلؾمرٕم٤مد ذم شمٚمخرٞم(97)خ(–، و)إٟمقار ذم إدقمٞمر٦م وإذيمر٤مر (99)(خ

، و)ُمِمر٤مرَ (93)خ(-، و)ُم٤ًمًمؽ احلٜمٗم٤م إمم ُمِم٤مرع اًمّمرالة قمرغم اًمٜمٌرل اعمّمرٓمٗمك(94)اإلرؿم٤مد(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9856قم٤مم وظم٤مص رىمؿ  97546، وٟمًخ٦م سم٤معمٙمت٦ٌم إزهري٦م رىمؿ 74873شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م رىمؿ ( 9)

9856. 

 .574شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م رىمؿ ( 7)

 .ُمٜمًقسًم٤م ًمٚم٘مًٓمالين (9/558) "يمِمػ اًمٔمٜمقن"ره طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ذم يم( ذ4)

 (.9/966ٜمقن ًمٚم٘مًٓمالين )ٟمًٌف د٤مطم٥م يمِمػ اًمٔم( 3)

 .93شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م رىمؿ ( 5)

 ، وىمد رضمٕم٧م إًمٞمف، وهق ظم٤مص سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م.م9996سمػموت ؾمٜم٦م  ،سمدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ( وهق ُمٓمٌقع 6)

 ( ُمٜمًقسًم٤م ًمٚم٘مًٓمالين.9/999ذيمره د٤مطم٥م يمِمػ اًمٔمٜمقن )( 7)

وهق )ومتأ  ٤مُم٘م٤مرسمً  ٤م، وشمقضمد ذم ٟمٗمس اًمدار خمٓمقط آظمر حيٛمؾ قمٜمقاٟمً 999ؿ ( شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، رىم8)

 .9766اًمقاهٌل ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مـمٌل( رىمؿ 

 (.9/948ذيمره د٤مطم٥م يمِمػ اًمٔمٜمقن ُمٜمًقسم٤ًم ًمٚم٘مًٓمالين )( 9)

 .7954شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم ُمٕمٝمد اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة رىمؿ ( 91)

 هر988، ٟمًخ٦م شم٤مُم٦م ر ذم أوهل٤م ومٝمرس ر ُم٘م٤مسمٚم٦م قمغم ٟمًخ٦م إدؾ ؾمٜم٦م 635رىمؿ  ( خمٓمقط سمؽميمٞم٤م ُمٙمت٦ٌم وزم اًمديـ أومٜمدي،99)

 .، مل أمتٙمـ ُمـ احلّمقل قمٚمٞمٝم٤مهر ر ُمٙمتقسم٦م سمخط طمًلم سمـ قمٛمر895ر شمؿ شم٠مًمٞمٗمٝم٤م ؾمٜم٦م 

 (.7/568، ويٜمٔمر/يمِمػ اًمٔمٜمقن )948شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م رىمؿ ( 97)

 (.9/69ٓمالين )ذيمره د٤مطم٥م يمِمػ اًمٔمٜمقن ُمٜمًقسًم٤م ًمٚم٘مً( 94)

شمّمقف شمٞمٛمقر، واًمث٤مًمث٦م رىمؿ  9673، شمّمقف قمريب، واًمث٤مٟمٞم٦م رىمؿ 9176شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م رىمؿ ( 93)

 شمّمقف قمريب. 911
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، و)ٟمٗمرر٤مئس إٟمٗمرر٤مس ذم اًمّمررح٦ٌم (9)خ(–إٟمررقار اعمْمررٞمئ٦م ذم ذح اًمٙمقايمرر٥م اًمدريرر٦م 

 .(4)خ(-، و)ي٘مٔم٦م ذوي آقمت٤ٌمر ذم ُمققمٔم٦م أهؾ آقمت٤ٌمر(7)واًمٚم٤ٌمس(

ذم سمٕمرض ضمقاٟمر٥م أوًٓ ف ومٞمروأُم٤م قمـ يمت٤مسمف: )إرؿم٤مد اًم٤ًمري( اًمذي هرق ُمقورقع اًمٌحر٨م 

اجلٛمٚم٦م: هق ذح يمٌرػم حتٚمرٞمكم، واقمتٜمرك سمدىمر٦م اًمٗمرروَ سمرلم اًمرواير٤مت ؾمرقاء ذم ٗمل اًمٕم٘مٞمدة وم

ُم٤م يٕمتٛمد ومٞمف قمغم يمالم َُمرـ  اويمثػمً  .وإن مل يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م وم٤مئدة، إؾم٤مٟمٞمد أو اعمتقن أو دٞمغ إداء

ْرَُم٤ميِنُّ  ٤مؾمٌ٘مف وٓ ؾمّٞمام د٤مطم٥م اًمٗمتأ، ومٙمت٤مسمف ُيٕمد ُمٚمخًّم 
 .(6)واسمـ طمجر (5)واًمٕمٞمٜمل (3)ًمٙمت٥م: اًْمٙمِ

وهق ذح خمتٍم حمرر ُمٝمذب ُمٜم٘مأ ٓ يًتٖمٜمل قمٜمف ـم٤مًم٥م قمٚمؿ، ٓ ؾمٞمام اًمذي يريرد أن يْمرٌط 

ُمٞمزشمررف ذم سمٞمرر٤من هررذه  اًمًرر٤مري اًمٌخرر٤مري: ٕن اًمٌخرر٤مري ُمررروي سمروايرر٤مت ُمتٕمررددة، وإرؿمرر٤مد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدب ًمٖم٦م  69و ،ؿمٕمر شمٞمٛمقر قمريب 898و ،ؿمٕمر شمٞمٛمقر قمريب 453و 417شمقضمد ٟمًخ٦م ُمٜمف ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م رىمؿ ( 9)

 طمٚمٞمؿ قمريب.

 (، ومل أقمثر ًمف قمغم خمٓمقط ذم أي ُمـ دور اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م.٥7/958م يمِمػ اًمٔمٜمقن ُمٜمًقسًم٤م ًمٚم٘مًٓمالين )ذيمره د٤مطم( 7)

 (.٤7/751م ًمٚم٘مًٓمالين )( ذيمره د٤مطم٥م يمِمػ اًمٔمٜمقن ُمٜمًقسمً 4)

( هق: احل٤مومظ ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم اًمٙمرُم٤مين، وًمد ذم رضم٥م ؾمٜم٦م اصمٜملم وؾمتلم وؾمٌٕمامئ٦م، وؾمٛمع ُمـ أسمٞمف 3)

وٟمِم٠م سمٌٖمداد وشمٗم٘مف سم٠مسمٞمف وهمػمه وؿم٤مرك ذم قمدة قمٚمقم، وىمدم اًم٘م٤مهرة هق وأظمقه ذم طمدود اًمثامٟمامئ٦م سمنمح أسمٞمٝمام قمغم وهمػمه 

هر. ُمـ أؿمٝمر ُمّمٜمٗم٤مشمف: )اًمٙمقايم٥م اًمدراري ذم ذح 786اًمٌخ٤مري وم٤مسمتٝم٩م اًمٜم٤مس سمف ويمت٧ٌم ُمٜمف ٟمًخ قمديدة، شمقذم ؾمٜم٦م 

(. 9/757ويمِمػ اًمٔمٜمقن) ،دار اعمٕمروم٦م، سمػموت (4/55)ٓسمـ اًمٕمامد  ط(. يٜمٔمر/اًمِمذرات–دحٞمأ اًمٌخ٤مري 

َٕم٦ِم اًمٙمِْرُم٤مٟمّٞم٦م حمّٚم٦م سمٜمٞم٤ًمسمقر.ًمواًمٙمرُم٤مين: سم٤مًمٙمن واًمًٙمقن ٟم٦ًٌم  ًم٥م إًم٤ٌمب ًمٚمًٞمقـمل  ٙمِْرُم٤من وٓي٦م يمٌػمة وإمم ُُمَرسمَّ

 ( دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.7/715)

إمم  -سم٤مًمٗمتأ–. واًمٕمٞمٜمل هر855ذم ؾمٜم٦م ، شمق"ط–قمٛمدة اًم٘م٤مري "( هق: اإلُم٤مم اًم٘م٤ميض سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل، د٤مطم٥م يمت٤مب 5)

قَملْمِ اًمتَّْٛمر سمٚمد سم٤محِلج٤مز. وىمٞمؾ: وإمم قملِم شم٤مب ىمٚمٕم٦م سملم طمٚم٥م وأٟمٓم٤ميمٞم٦م. وإمم قملم شُمقُم٤مَء ىمري٦م سمدُمِمؼ. يٜمٔمر/ اًمِمذرات 

، دار (7/975، وًم٥م إًم٤ٌمب ًمٚمًٞمقـمل )، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت(7/997(، وأسمجد اًمٕمٚمقم ًمٚم٘مٜمقضمل )4/91)

 .ٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموتاًمٙمت٥م اًم

( هق: أسمق اًمٗمْمؾ ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٙمٜم٤مين اًمٕمً٘مالين، أدٚمف ُمـ قمً٘مالن سمٗمٚمًٓملم، وًمد سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 6)

ًمًامع : ورطمؾ إمم اًمٞمٛمـ واحلج٤مز وهمػممه٤م هر، وًمع سم٤مٕدب واًمِمٕمر، صمؿ أىمٌؾ قمغم احلدي٨م،857هر، وشمقذم هب٤م ؾمٜم٦م 774

اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم "ٜم٤مس ًمألظمذ قمٜمف، وأدٌأ طم٤مومظ اإلؾمالم ذم قمٍمه، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: اًمِمٞمقخ، وقمٚم٧م ؿمٝمرشمف، وم٘مّمده اًم

، وهمػمه٤م. يٜمٔمر / ـمٌ٘م٤مت "ط-ومتأ اًم٤ٌمري ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري"، و"ط-ًم٤ًمن اعمٞمزان"، و"ط–أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م 

 (.9/78وإقمالم ) ،سمػموت ،، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(554احلٗم٤مظ ًمٚمذهٌل )ص
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اًمرواي٤مت: طمٞم٨م أؿم٤مر ُم١مًمٗمف إمم مجٞمع ُم٤م وىمػ قمٚمٞمف ُمـ اًمرواي٤مت، وهق ُمٗمٞمد ُمرـ هرذه احلٞمثٞمر٦م 

ذم اًمٌح٨م قمـ اًمٜمًخ٦م إدرٚمٞم٦م اًمٞمقٟمٞمٜمٞمر٦م  --ة اًم٘مًٓمالينقمغم اظمتّم٤مره. إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم ُمٕم٤مٟم٤م

مل ي٘مرػ قمٚمٞمٝمر٤م، وإٟمرام ًمرأيٜم٤م سم٤مًمغ اجلٝمد اًمذي سمذًمف ذم اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م ُمدة ـمقيٚم٦م، وذم هن٤مي٦م إُمرر 

وىمػ قمغم اًمٗمرع )ومرع اًمٞمقٟمٞمٜمٞم٦م(، وم٘م٤مسمؾ يمت٤مسمف قمغم اًمٗمرع أيمثر ُمـ ؾم٧م قمنمة ُمرة، وقمٜمل هب٤م، صمؿ 

سمٕمد ذًمؽ وضمد اعمجٚمد اًمث٤مين ُمـ إدؾ ي٤ٌمع، وم٤مؿمؽماه وىم٤مسمٚمرف قمرغم اًمٗمررع، ومقضمرده ُمٓمر٤مسمؼ ٓ 

ده ي٘مقل: يمرذا ذم خيتٚمػ سمٌمء، صمؿ وضمد اعمجٚمد إول سمٕمد ُمدة ـمقيٚم٦م وم٘م٤مسمٚمف يمذًمؽ، وًمذًمؽ دم

 ومرع اًمٞمقٟمٞمٜمٞم٦م  يمٝمل، ُم٤م ي٘مقل: يمذا ذم اًمٞمقٟمٞمٜمٞم٦م سمٗمرقمٝم٤م: ٕٟمف ىم٤مسمؾ يمت٤مسمف قمغم اًمٗمرع.

وًمق ٟمٔمرٟم٤م ذم قمٜم٤مي٦م اعمت٠مظمريـ سم٢مرؿم٤مد اًم٤ًمري ًمقضمدٟم٤مه٤م أيمثرر ُمرـ قمٜمر٤ميتٝمؿ سمٗمرتأ اًمٌر٤مري، 

 ومٛمٓمٌٕم٦م سمقَٓ اًمتل يّمحأ ومٞمٝم٤م أئٛم٦م ُمـ يم٤ٌمر أهرؾ اًمٕمٚمرؿ، ُمر٤م ـمٌٕمر٧م ومرتأ اًمٌر٤مري إٓ ُمررة

واطمدة، أُم٤م قمٛمدة اًم٘م٤مري ومٚمؿ شمٓمٌٕمف ُمٓمٚمً٘م٤م، ًمٙمـ ٕمهٞم٦م إرؿمر٤مد اًمًر٤مري ـمٌٕمترف سمرقَٓ ؾمرٌع 

ُمرات أرسمًٕم٤م ُمٜمٝم٤م ُمٗمرًدا واخل٤مُم٦ًم واًم٤ًمدؾم٦م واًم٤ًمسمٕم٦م سمح٤مؿمٞمتف ذح اًمٜمقوي قمرغم ُمًرٚمؿ، وذم 

اعمٞمٛمٜمٞم٦م ـُمٌع ُمرشملم، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٓمٌٕم٤مت، هرذا يمٚمرف مل ير٠مِت ُمرـ ومرراغ، وإٟمرام ٕمهٞمر٦م هرذا 

، وم٤مًمذي يريد وٌط اًمّمحٞمأ، وإشم٘م٤من أًمٗم٤مفمف، واًمٗمرروَ اًمدىمٞم٘مر٦م سمرلم رواي٤مشمرف، ومٕمٚمٞمرف اًمٙمت٤مب

 هر.996وىمد اٟمتٝمك اًم٘مًٓمالين ُمـ شمّمٜمٞمٗمف ؾمٜم٦م  .(9)اًم٤ًمري سم٢مرؿم٤مد

  :طبعات الهتاب

، وهب٤مُمِمرف ذح 9415ـمٌع اًمٙمت٤مب ًمٚمٛمّرة إومم ذم اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م سمٌرقَٓ، ُمٍمر، ؾمرٜم٦م  -

 .جمٚمدات. وقمـ هذه اًمٓمٌٕم٦م دّقرشمف قمّدة ُمـ دور اًمٜمنّم( 91اًمٜمقوي عمًٚمؿ، ذم )

 .)ا. سمتّمحٞمأ )حمٛمد قمٌداًمٕمزيز اخل٤مًمدي( جمٚمدً 95ا ذم دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم )صمؿ ـمٌع ُمٗمردً   -

ذم سمٕمرض صم٤مٟمًٞمر٤م ف ومٞماًمذي هق ُمقوقع اًمٌح٨م : )اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمأ اعمحٛمدي٦م( وأُم٤م يمت٤مسمف

-هرر 9375هر، وـمٌع ذم قم٤مم  899ُمـ شمّمٜمٞمٗمف ذم قم٤مم ، وم٘مد اٟمتٝمك اًم٘مًٓمالين ضمقاٟم٥م اًمٕم٘مٞمدة

 م، سمتح٘مٞمؼ د٤مًمأ أمحد اًمِم٤مُمل ذم أرسمٕم٦م جمٚمدات، وٟمنمه اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمٌػموت.7113

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وإقمالم )اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمٚمًٜم٦م وقمٚمقُمٝم٤م(( 69)ص "إرؿم٤مد اًم٤ًمري"ًٓمالين ذم يمت٤مسمف ( يٜمٔمر/ ُمٜمٝم٩م اًم٘م9)

 (.3/91) ًمٚمزريمكم
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سم٤محلردي٨م قمرـ أطمرداث اًمًرػمة اًمٜمٌقير٦م ذم  "اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞمر٦م"وىمد سمدأ اًم٘مًٓمالين ُمّمٜمٗمف 

ؿ اًمثرر٤مين: اًمِمررامئؾ وُمرر٤م اعم٘مّمررديـ إول واًمثرر٤مين، وشمرررك سم٘مٞمرر٦م اعم٘م٤مدررد ًمٚمحرردي٨م ذم اًم٘مًرر

وُمٜمٝم٤م أي ُمـ يمتٌرف اعمقاهر٥م اًمٚمدٟمٞمر٦م ": "ؿمذرات اًمذه٥م"يتٌٕمٝم٤م.وأصمٜمك قمٚمٞمف يمثػمون، ضم٤مء ذم 

 .(9)"سم٤معمٜمأ اعمحٛمدي٦م، وهق يمت٤مب ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر قمٔمٞمؿ اًمقىمع، يمثػم اًمٜمٗمع، ًمٞمس ًمف ٟمٔمػم ذم سم٤مسمف

قورققم٦م ىمٚم٧م: يمالم دحٞمأ ؾمرقى ُمر٤م اؾمتِمرٝمد ومٞمرف اًم٘مًرٓمالين سم٤مٕطم٤مدير٨م اًمْمرٕمٞمٗم٦م واعم 

 واإلهائٞمٚمٞم٤مت، وُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ خم٤مًمٗم٤مت عمذه٥م اًمًٚمػ.

٤ًٌم يمام ذيمر ذًمؽ ذم ظم٤ممت٦م اًمٙمت٤مب  .(7)وىمد ىم٣م اعمّمٜمػ ذم شم٠مًمٞمٗمف ُمدة صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر شم٘مري

* * * 

 املطمب الجالح

 ورِبْ العكدٙ

 .(3)(4)ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة قمغم ـمري٘م٦م إؿم٤مقمرةسمٕمض يم٤من ُمذهٌف ذم  -قمٗم٤م اهلل قمٜمف-اًم٘مًٓمالين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(9/68ذرات ٓسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم )اًمِم( 9)

 (.3/611اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م )( 7)

(، 398، 397، 485، 91/484(. و)5/371(، و)6/497يراضمع قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم/ إرؿم٤مد اًم٤ًمري )( 4)

-هر9375، 7واعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمأ اعمحٛمدي٦م ًمٚم٘مًٓمالين حت٘مٞمؼ د٤مًمأ أمحد اًمِم٤مُمل، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، ط

(، 647(، و)ص371-399(، و)465-463(، و)746-744(، و)937(، وٟمٗمس اجلزء )ص79-9/71) ،م7113

(4/677-675 ،773 -776.) 

 أن ُمٜمّمػ يمؾ قمغم خيٗمك وٓ هر،473 ؾمٜم٦م شمقذم اعمٕمروف، اإلُم٤مم إؿمٕمري، امقمٞمؾإؾم سمـ قمكم احلًـ ٕيب اعمٜمتًٌقن: هؿ (3)

 قمـ يداومع ؾمٜم٦م، أرسمٕملم ُمدة اعمٕمتزًم٦م ُمذه٥م قمغم يم٤من أن سمٕمد طمٞم٤مشمف، آظمر ذم واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٕمت٘مد إمم رضمع احلًـ أسم٤م

 إظمػم وذم اًمزُمـ، ُمـ ومؽمة ذًمؽ قمغم وسم٘مل اًمٕم٘مدي٦م، اعم٤ًمئؾ ٕمضسم ذم يمالب اسمـ أىمقال سمٕمض اظمت٤مر صمؿ ويٜم٤مومأ، ذًمؽ

 يمثػم مجع سمف واقمؽمف واعم٘م٤مٓت، يم٤مإلسم٤مٟم٦م يمتٌف آظمر ذم وؾمٓمره هبذا سح يمام ظم٤مًمٗمف، ىمقل يمؾ وٟمٌذ اًمًٚمػ ُمذه٥م اقمتٜمؼ

 قمٚمٞمٝمؿ شمًٛمٞمتٝمؿ شمّمدَ اًمٞمقم ًمألؿمٕمري اعمٜمتًٌلم أن واحلؼ أىمقاهلؿ، وهد ذيمرهؿ اعم٘م٤مم يًع ٓ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ

 آقمتزال، ُمذه٥م شمرك أن سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل اعمحدودة اًمزُمٜمٞم٦م اًمٗمت٦م شمٚمؽ ذم وهق. إًمٞمف ٟٓمت٤ًمهبؿ اًمٙمالسمٞم٦م سم٤مٕؿم٤مقمرة

 أيب قمـ اًمذب ذم درسم٤مس اسمـ رؾم٤مًم٦م/  يٜمٔمر ذيمرت ُم٤م إصم٤ٌمت ُمـ وًمٚمٛمزيد. ًمف واشم٤ٌمقمف واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م أظمذه وىمٌؾ

 وجمٛمقع م،9983-هر9313 ،9ط اًمٗم٘مٞمٝمل، ٟم٤مس حمٛمد قمكم.د أطم٤مديثٝم٤م وظمرج قمٚمٞمٝم٤م وقمٚمؼ طم٘م٘مٝم٤م إؿمٕمري احلًـ
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 اًمٌردع ُمرـ واًمتحذير اًمّمح٤مسم٦م، اشم٤ٌمع قمغم واحل٨م اًمًٜم٦م شمٕمٔمٞمؿ ُمـ يمالُمف ذم دمد ذًمؽ وُمع

 وهمٚمر٥م ومٞمٝمر٤م، ٟمِم١موا اًمتل سم٤مًمٌٞمئ٦م شم٠مصمروا اًمٕمٚمامء ه١مٓء ُمـ يمثػًما إن: ٟم٘مقل جيٕمٚمٜم٤م ار٤م يمثػًما، ؿمٞمئ٤م

 ٟمٕمقُمر٦م ُمٜمرذ اًمٙمت٤مشمٞمر٥م ذم اًمٕم٘م٤مئرد هرذه يتٚم٘مرقن يم٤مٟمقا طمٞم٨م إؿمٕمري، سم٤معمذه٥م إظمذ قمٚمٞمٝم٤م

 واعمجًرٛم٦م، احلِمرقي٦م ُمرذه٥م أٟمف سمحج٦م اًمًٚمػ، ُمٜمٝم٩م ُمـ اًمتحذير قمغم ويٜمِم١مون أفمٗم٤مرهؿ،

 ذًمرؽ ًمٕمٚمرامء واًمتٌٕمٞمر٦م اًمت٘مٚمٞمرد ىمٞمرد يمن واؾمتٓم٤مع اعم٘مقًم٦م، شمٚمؽ ًمٗم٤ًمد شمٜمٌف ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ وىمؾ

 اًمًرٚمػ ُمرذه٥م هرق قمٚمٞمرف هرق ُم٤م أن يٕمت٘مد يم٤من: اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػم مجع ه١مٓء وُمـ اًمزُمـ،

 اًمًرٚمػ، ُمرذه٥م اقمت٘مر٤مده دون طم٤مًم٧م اًمتل اًمِمٌف ُمـ يتخٚمص مل: وسمٕمْمٝمؿ. اعمٗمْمٚم٦م واًم٘مرون

 .اعمح٘م٘ملم ُمـ واطمد همػم سمٞمٜمف ُم٤م ٟمحق قمغم

 وم٘مرد ُمذهٌٝمؿ، إمم ُم٤مل اًمٕم٘مدي٦م اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم أٟمف سمف أىمّمد إؿم٤مقمرة ـمري٘م٦م قمغم ٟمفإ وىمقزم

 إؿمر٤مقمرة قمٚمرامء ـمري٘مر٦م قمرغم هرق ًمرٞمس ويمذًمؽ. اًمّمقاب أٟمف فم٤مًٟم٤م ُمٜمف ٟمٞم٦م سمحًـ ومٞمٝم٤م اضمتٝمد

 ومٞمام اًمٜمٔمر هق اعم٘مّمقد وإٟمام. وضمزئٞم٤مهت٤م اًمٕم٘مٞمدة يمٚمٞم٤مت ذم اًمٕم٘مٞمدة ؾمٚمٗمل يمقٟمف وًمٞمس اعمٕمرووملم،

 إٓ يتر٠مشمك وٓ اعمٜمٝمجر٤من، قمٚمٞمرف همٚمر٥م ُمر٤م عمٕمرومر٦م سمٞمرٜمٝمام واعمقازٟمر٦م اخلٚمػ، أو اًمًٚمػ ومٞمف واومؼ

 .عمّمٜمٗم٤مشمف ُمتجردة قمٚمٛمٞم٦م سمدراؾم٦م

 سمحثرل ذم شمٜم٤موًم٧م واًمذي( اعمحٛمدي٦م سم٤معمٜمأ اًمٚمدٟمٞم٦م اعمقاه٥م)و( اًم٤ًمري إرؿم٤مد: )أمهٝم٤م وُمـ

 .اًمٕم٘مٞمدة ىمْم٤مي٤م ُمـ ىمْم٤مي٤م صمالث هذا

إؿم٤مقمرة سم٠مهنؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وظم٤مد٦م اـ قمر٤مسه  (9)وىمد ودػ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

وإن يمر٤من ": -ذم ُمٕمرض ذيمره ًمذم اًمًٚمػ ٕهؾ اًمٙمالم ُمـ إؿمر٤مقمرة وهمرػمهؿ-ُمٜمٝمؿ وم٘م٤مل 

                                                                                                                                                                          

 واسمٜمف اًمٜمجدي، اًمٕم٤مدٛمل ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ: وشمرشمٞم٥م مجع ،(5/556)و ،(3/77) شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ اًمٗمت٤موى=

 .اًم٘م٤مهرة اًمديٜمٞم٦م، اًمث٘م٤موم٦م ُمٙمت٦ٌم سمٕمده٤م، وُم٤م( 7/458) ًمٚمٛم٘مريزي واخلٓمط اًمري٤مض، ُمٓم٤مسمع هر،9489 ،9ط حمٛمد،

 هلؿ، يم٥ًم وهل هلل، خمٚمقىم٦م اًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل سم٠من واًم٘مقل سم٤مًمٕم٘مؾ، يثٌتقهن٤م ؾمًٌٕم٤م إٓ اًمّمٗم٤مت ٟمٗمل إؿم٤مقمرة آراء أهؿ وُمـ

 (.7/414) اًمِمذرات/  يٜمٔمر. واًمرازي وإٕجيل، واجلقيٜمل، اًم٤ٌمىمالين،: إؿم٤مقمرة قمٚمامء وأؿمٝمر

ْٞمُخ : هق (9) ـَ  جَمْدُ  احْلَٜم٤َمسمَِٚم٦مِ  ؿَمْٞمُخ  اًْمَٕمٍْمِ  وَمِ٘مٞمفُ  اًْمَٕمالَُم٦مُ  اإِلَُم٤ممُ  اًمِمَّ ي يَم٤مِت  َأسُمق اًمدِّ ٌْدُ  اًْمؼَمَ المِ  قَم ًَّ ٌْدِ  سمـ اًم ـِ  اهللَِّ قَم دِ  سمـ اخْلَِيِ  سم ـِ  حُمَٛمَّ  سْم

، قَمكِمٍّ  ايِنُّ ـُ  احْلَرَّ َف،. َشَمْٞمِٛمَٞم٦مَ  اسْم  اًْمِ٘مَراَءاِت، َيْدِري َويَم٤منَ  اًْمِٗمْ٘مِف، ذِم  اإِلَُم٤مَُم٦مُ  إًَِمْٞمفِ  َواْٟمتََٝم٧ْم  اًمتََّّم٤مٟمِٞمَػ، َوَدٜمََّػ  َواؿْمَتَٖمَؾ، َوسَمَرَع، شَمَٗم٘مَّ

 .سمػموت اًمرؾم٤مًم٦م، ُم١مؾم٦ًم هر،9315 ،7ط ،(96/513) ًمٚمذهٌل اًمٜمٌالء أقمالم ؾمػم. ُأْرضُمقَزةً  ومِٞمَٝم٤م َوَدٜمََّػ 
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يمالُمٝمؿ ُمـ إدًم٦م اًمّمحٞمح٦م وُمقاوم٘م٦م اًمًٜم٦م ُم٤م ٓ يقضمد ذم يمالم قم٤مُم٦م اًمٓمقائػ، ومر٢مهنؿ أىمررب 

 حلرردي٨م، وهررؿ يٕمرردون ُمررـإمم أهررؾ اًمًررٜم٦م واجلامقمرر٦م وا (9)اًمٓمقائررػ ُمررـ أهررؾ اًمٙمررالم 

 واًمراومْمرر٦م وهمررػمهؿ، سمررؾ هررؿ أهررؾ اًمًررٜم٦م  (7)أهررؾ اًمًررٜم٦م قمٜمررد اًمٜمٔمررر إمم ُمثررؾ اعمٕمتزًمرر٦م

  ،(3)ذم اًمررررٌالد اًمتررررل يٙمررررقن اًمٌرررردع ومٞمٝمرررر٤م هررررؿ اعمٕمتزًمرررر٦م، واًمراومْمرررر٦م (4)واجلامقمرررر٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذح. "اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م إدًم٦م قمـ اًمديٜمٞم٦م سم٤مًمٕم٘م٤مئد اًمٕمٚمؿ: هق اًمٙمالم": اًمتٗمت٤مزاين ىم٤مل اًمٙمالم، سمٕمٚمؿ يًٛمك ُم٤م إمم اعمٜمتًٌقن هؿ (9)

 ُمقوقع وقمـ. سمػموت اًمٙمت٥م، قم٤ممل ح،9989-هر9319 ،9ط قمٛمػمة، اًمرمحـ قمٌد: وشمٕمٚمٞمؼ حت٘مٞمؼ ،(9/964) اعم٘م٤مدد

 وزُمالئف، وضمٞمف حمٛمد شمّمحٞمأ(49-9/41) ًمٚمتٝم٤مٟمقي اًمٗمٜمقن ادٓمالطم٤مت يمِم٤مف/ يٜمٔمر وهم٤ميتف ُم٤ًمئٚمف وذيمر اًمٙمالم

 واًمِمٞمخ أسم٤مسمٓملم اًمرمحـ قمٌد اًمِمٞمخ شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمٚمٞمٝم٤م ،(5-9/3) ًمٚمًٗم٤مريٜمل اًمٌٝمٞم٦م إٟمقار وًمقاُمع سمػموت، د٤مدر، دار

 .سمػموت اإلؾمالُمل، اعمٙمت٥م م،9985-هر9315 ،7ط ؾمحامن، ؾمٚمٞمامن

 ؾمٛمقا وسمحثٝم٤م، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٘م٤مئد ُم٤ًمئؾ ذم ُمتٓمروًم٤م قم٘مٚمًٞم٤م ُمٜمٝمًج٤م وؾمٚمٙم٧م اًمث٤مين، اًم٘مرن أوائؾ ذم فمٝمرت ومرىم٦م: اعمٕمتزًم٦م (7)

 ُمٕمٚمقُم٦م، ُمِمٝمقرة ىمّم٦م ذم -اهلل رمحف-اًمٌٍمي احلًـ اإلُم٤مم طمٚم٘م٦م اًمٖمزال قمٓم٤مء سمـ وادؾ زقمٞمٛمٝمؿ ٓقمتزال آؾمؿ: هبذا

 ي٘مؾ مل وُمـ اًمرؤي٦م، ٟمٗمقا واًمذيـ اًم٘مرآن، سمخٚمؼ واًم٘م٤مئٚمقن اًمّمٗم٤مت، ٟمٗم٤مة وهؿ اهلل، ًم٘مْم٤مء ًمردهؿ ىمدري٦م:: هلؿ وي٘م٤مل

 واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف وإُمر اعمٜمزًمتلم، سملم واعمٜمزًم٦م واًمققمٞمد واًمتقطمٞمد اًمٕمدل وهل ُمٕمتزًمًٞم٤م، يٙمـ مل قمٜمدهؿ اخلٛم٦ًم سم٤مٕدقل

 ـمٌٕم٦م م،9967-هر9478ط اًمٙمٞمالين، ؾمٞمد محد حت٘مٞمؼ سمٕمده٤م، وُم٤م( 9/34) ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين واًمٜمحؾ اعمٚمؾ/يٜمٔمر. اعمٜمٙمر قمـ

 سمـ زاهد حمٛمد حت٘مٞمؼ ،(39ص)ًمٚمٛمٚمٓمل واًمرد واًمتٜمٌٞمف سمٕمده٤م، وُم٤م(7/435) ًمٚمٛم٘مريزي واخلٓمط احلٚمٌل، اًم٤ٌميب ُمّمٓمٗمك

 .اًم٘م٤مهرة ًمٚمؽماث، إزهري٦م اعمٙمت٦ٌم م،9977 ،7ط ،اًمٙمقصمري، احلًـ

 .واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ُمٜمٝم٩م قمـ ُمٜمحروم٦م ومرَ ومٝمؿ وإٓ شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم ؾمٞم٤مَ ُمـ فم٤مهر هق يمام ٟمًًٌٞم٤م: يٕمٜمل (4)

 .احلقازم ؾمٗمر ًمٚمديمتقر اًمٕم٘مٞمدة ذم إؿم٤مقمرة ُمٜمٝم٩م/  يٜمٔمر

 اعمئ٦م أوائؾ ذم احلًلم سمـ قمكم سمـ زيد ظمرج عم٤م اإلؾمالم ذم فمٝمر ُم٤م أول اًمٚمٗمظ هذا "و اًمرواومض، ومجٕمف راومض، إمم ٟم٦ًٌم(3)

: وم٘م٤مل ىمقم، ومرومْمف قمٚمٞمٝمام، وشمرطمؿ ومتقٓمه٤م، وقمٛمر سمٙمر أيب قمـ ومًئؾ اًمِمٞمٕم٦م، واشمٌٕمف اعمٚمؽ قمٌد سمـ هِم٤مم ظمالوم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م

 احلًلم اسمٜمف ورومْمقا اًمِم٤مم ٕهؾ ىمت٤مًمف ذم ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم أؾمالومٝمؿ رومض يمام ،" راومْم٦م ومًٛمقا رومْمتٛمقين رومْمتٛمقين

 آل وشمٕمٔمٞمٛمف حمٌتف سمدقمقى واًمٙمٗمر اًمنمك ذم ُمٜمٝمؿ يمثػم ي٘مع وأن. اًمٌٞم٧م أهؾ ُمع ؿم٠مهنؿ ومٝمذا ُمٕم٤موي٦م، سمـ ًمٞمزيد ىمت٤مًمف ذم

/ يٜمٔمر. يمثػمة ومرَ وهؿ وقمٛمر، سمٙمر أيب ُمـ ويتؼمؤن ًمٕمكم، اإلُم٤مُم٦م صمٌقت يدقمقن وهؿ. ؿم١مون ظمٚم٘مف ذم وهلل اًمٌٞم٧م،

 شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ اًمٗمت٤موى وجمٛمقع سمٛمٍم، إزهري٦م اًمٙمٚمٞم٤مت ُمٙمت٦ٌم(78-77ص)ًمٚمرازي واعمنميملم اعمًٚمٛملم ومرَ اقمت٘م٤مدات

 قمكم حمٛمد ـمٌع احلٛمٞمد، قمٌد اًمديـ حمٞمل حمٛمد حت٘مٞمؼ وُم٤م سمٕمده٤م، ،(79ص) ًمٚمٌٖمدادي اًمٗمرَ سملم واًمٗمرَ ،(94/45-46)
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. ويالطمظ ودٗمف هلؿ سم٠مهنؿ هؿ أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٌالد اًمتل يٖمٚم٥م ومٞمٝمر٤م أهرؾ اًمٌدقمر٦م (9)"وٟمحقهؿ

 .(7)٦م واعمٕمتزًم٦م، وهذا ُمٜمتٝمك اإلٟمّم٤مفُمـ اًمراومْم

وأُم٤م اعمقىمػ ُمـ ُمثؾ ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًمذيـ هلؿ أظمٓم٤مء وخم٤مًمٗم٤مت عمٜمٝم٩م اًمًٚمػ، وم٘مرد ؾمرئؾ  ٤م:صم٤مٟمٞمً 

ًمقا ذم اًمّمٗم٤مت، :قمٚمامء اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤مء ؾ اسمرـ طمجرر، رُمثر ُم٤م ُمقىمٗمٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ أوَّ

أئٛم٦م أهؾ اًمًرٜم٦َّم واجلامقمر٦م أم ُمر٤مذا؟ وهرؾ  هؿ ُمـدُ ؾ ٟمٕمرواًمٜمقوي، واسمـ اجلقزي، وهمػمهؿ، ه

  وا ذم شم٠مويالهتؿ، أم يم٤مٟمقا و٤مًملم ذم ذًمؽ؟٠مٟم٘مقل: إهنؿ أظمٓم

ُمقىمٗمٜم٤م ُمـ أيب سمٙمرر اًمٌر٤مىمالين، واًمٌٞمٝم٘مرل، وأيب اًمٗمررج سمرـ اجلرقزي، وأيب زيمرير٤م  :وم٠مضم٤مسمقا

ورقا ذم أدرؾ -شمٕمر٤ممم–اًمٜمقوي، واسمـ طمجر، وأُمثر٤مهلؿ ارـ شمر٠مول سمٕمرض درٗم٤مت اهلل  ، أو ومقَّ

ومررمحٝمؿ اهلل رمحر٦م  ٜم٤مه٤م: أهنؿ ذم ٟمٔمرٟم٤م ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء اعمًٚمٛملم اًمذيـ ٟمٗمع اهلل إُم٦م سمٕمٚمٛمٝمرؿ،ُمٕم

 --واؾمٕم٦م، وضمزاهؿ قمٜم٤م ظمػم اجلزاء، وأهنؿ ُمـ أهرؾ اًمًرٜم٦م ومرٞمام واوم٘مرقا ومٞمرف اًمّمرح٤مسم٦م 

ا ومٞمام شم٠موًمقه ُمـ ٠موسم٤مخلػم، وأهنؿ أظمٓم -ملسو هيلع هللا ىلص-وأئٛم٦م اًمًٚمػ ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًمتل ؿمٝمد هل٤م اًمٜمٌل

ؾمرقاء شمر٠موًمقا اًمّمرٗم٤مت  قص اًمّمٗم٤مت وظم٤مًمٗمقا ومٞمف ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛم٦م اًمًرٜم٦م رمحٝمرؿ اهلل،ٟمّم

وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ، ودغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف ودحٌف  اًمذاشمٞم٦م، ودٗم٤مت إومٕم٤مل، أم سمٕمض ذًمؽ

 .(4)"اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز. اًمِمٞمخ قمٌد اًمرزاَ قمٗمٞمٗمل. اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ ىمٕمقد" .وؾمٚمؿ

* * *

                                                                                                                                                                          

 ريؽم، هٚمٛمقت: حت٘مٞمؼ سمٕمده٤م، وُم٤م( 96ص) ًمألؿمٕمري اإلؾمالُمٞملم وُم٘م٤مٓت ،(955-9/953) واًمٜمحؾ واعمٚمؾ دٌٞمأ،

 .م9981-هر9311 ،4ط

 .هر9499، 9، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ىم٤مؾمؿ، ُمٓمٌٕم٦م احلٙمقُم٦م، ُمٙم٦م، ط(7/87( ٟم٘مض اًمت٠مؾمٞمس ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )9)

، 9ط ،ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض ،(714-7/717)ًمٚمديمتقر قمٌد اًمرمحـ اعمحٛمقد  ( يٜمٔمر / ُمقىمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ إؿم٤مقمرة 7)

 م.9995-هر9395

 .، جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م(4/739( يٜمٔمر / ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م )4)
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 ادلثحث انثاًَ
ُمقىمٗمف ُمـ آؾمتِمرٗم٤مع سم٤مًمّمر٤محللم، واًمترؼمك هبرؿ، وؿمرررررررد اًمرطمر٤مل إمم اًم٘مٌرقر، وومٞمرف 

 اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م:

 املطمب األٔه

 وٕقفْ وَ االضتػفاع بالصاذتني

سمٛمٕمٜمررك ـمٚمرر٥م دقمررقاهتؿ  -دًمرر٧م اًمًررٜم٦م قمررغم أنَّ آؾمتِمررٗم٤مع سم٤مًمّمرر٤محللم ذم طمٞمرررررر٤مهتؿ 

 ضم٤مئز، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م أو إظمروي٦م. -اًمّم٤محل٦م

 ني مي ُُّمـ اًمٙمت٤مب: ىمقًمرف شمٕمر٤ممم:  ا٤م يدل قمغم ضمقاز آؾمتِمٗم٤مع ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦مو

 حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ  جئ يي ىي

اًمًررٜم٦م:  وُمررـ [.63]اًمٜمًرر٤مء: َّمح جح مج حج  مث هت مت خت

ط قمرغم ررررقمٜمردُم٤م أدر٤مب اًمٜمر٤مس ىمح  --ذم اؾمتِمٗم٤مع إقمررايب سمر٤مًمٜمٌل --طمدي٨م أٟمس

ويدل قمغم ضمرررقاز آؾمتِمٗم٤مع ذم أظمرة طمدي٨م اسمـ  ،(9)ومً٘مقا -شمٕم٤ممم– ، ومدقم٤م اهلل--قمٝمده

ٌَرُع ٟمٌّٞمٝمر٤م. ي٘مقًمرقن: ير٤م ٤موًمٗمٔمف: )إنَّ اًمٜم٤مَس َيّمػموَن يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦ِم ضُمثً  --قمٛمر ، يمؾ أُمر٦ٍم شَمت

 .(7)ومذًمَؽ يقَم َيٌٕمُثُف اهللَُّ اعم٘م٤مَم اعمحٛمقد(، --ومالُن اؿمَٗمْع، طمتك شمٜمتٝمل اًمِمٗم٤مقم٦م إمم اًمٜمٌلِّ 

أُم٤م آؾمتِمٗم٤مع هبؿ سمٕمد ُمقهتؿ أو ذم طم٤مل همٞم٤مهبؿ وقمدم ؾمرامقمٝمؿ ومٖمرػم ضمر٤مئز: ٕن ذم ذًمرؽ 

ُمـ اًمٖمٚمق اعم١مدي إمم اًمنمك سم٤مهلل، وٕٟمف ظمالف ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمأ. وٟمٗمك اًمنمع قمٜمرف 

الل سم٘مقاقمده: طمترك يٌ٘مرك ُمّمرقن احلٛمرك، يمؾ ؿم٤مئ٦ٌم ذك، وطمّرم يمؾ وؾمٞمٚم٦م ُمٗمْمٞم٦م إمم اإلظم

 .(4)سمٕمٞمًدا قمـ قمقاُمؾ اًمزيغ وآٟمحراف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (، ب: إذا اؾمتِمٗمٕمقا إمم اإلُم٤مم ًمٞمًت٘مل هلؿ.7/519) -ُمع اًمٗمتأ– "دحٞمحف"( رواه اًمٌخ٤مري ذم 9)

 .(3611( ح )3/9378) "دحٞمحف"ًمٌخ٤مري ذم ا( رواه 7)

 .هر9316، 9سمػموت، ط، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، (61دقمقة اًمتقطمٞمد ًمٚمٝمراس )ص :( يٜمٔمر4)
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وقمغم هذا اًمٜمٝم٩م اًمقاوأ ُمـ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمتقطمٞمد ؾم٤مر اًمًٚمػ اًمّم٤مًمأ وأئٛم٦م اهلدى ُمـ "

 .(9)"سمٕمدهؿ، ومل يًٛمحقا ٕطمد أن خيرَ ؾمٞم٤مج اًمتقطمٞمد أو يًتٌٞمأ سمٞمْمتف

هم٤مئٌر٤ًم ُمرـ اًمّمر٤محللم، ومل يٙمرـ أطمرد ُمرٜمٝمؿ ومل جيٞمزوا ٕطمد أن يًتِمٗمع سمٛمٞم٧م أو خي٤مـم٥م 

سمٕمد ُمقشمف أن يِمٗمع ًمف، وٓ ؾم٠مًمف ؿمٞمًئ٤م، وٓ ُذيمرر ذًمرؽ ٕطمرد ُمرـ أئٛمر٦م  --يٓمٚم٥م ُمـ اًمٜمٌل

 .(7)اعمًٚمٛملم ذم يمتٌٝمؿ

 وإذا قمٚمؿ يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ: وم٘مد وىمع ذم يمالم احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين ُم٤م خي٤مًمػ هذا اعمٜمٝم٩م: 

ويٜمٌٖمل ًمٚمزائر أن يٙمثر ُمرـ اًمردقم٤مء ": -أن يٗمٕمٚمف -ملسو هيلع هللا ىلص-ُمٌٞمٜم٤ًم ُم٤م يٜمٌٖمل ًمزائر ىمؼم اًمٜمٌل-ىم٤مل  -9

، ومجردير سمٛمرـ اؾمتِمرٗمع سمرف أن يِمرٗمٕمف (4) -ملسو هيلع هللا ىلص-واًمتيع وآؾمتٖم٤مصم٦م واًمتِمٗمع واًمتقؾمؾ سمف

 .(3)"ومٞمف -شمٕم٤ممم–اهلل

َ٘م٤مءَ  اإلُم٤ممَ  اًمٜم٤َّمسِ  ؾُم١مالِ وذيمر ذم ذح )سم٤مُب:  -7 ًْ
 ، ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ومٞمف (5) ىَمَحُٓمقا إَذا آؾْمتِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.64(اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص9)

سمتح٘مٞمؼ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ رسمٞمع اعمدظمكم  "ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م"يٜمٔمر/ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم هذا يمت٤مسمف  (7)

 هر، ُمٓم٤مسمع اًمري٤مض.9489، 9(، ط75)ص

 ذم هلام شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اؾمتٕمامل ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ واطمد، سمٛمٕمٜمك هٜم٤م هبؿ واًمتقؾمؾ سم٤مًمّم٤محللم آؾمتِمٗم٤مع (4)

 يم٤مٟمقا اًمّمح٤مسم٦م أن قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ وأمجع"(: 9/794) ذم اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم ُمٜمٝم٤م اًمٗمت٤موى، جمٛمقع ُمـ اعمقاوع سمٕمض

 يم٤من اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ اًمٌخ٤مري دحٞمأ ذم صم٧ٌم يمام سمحيشمف، طمٞم٤مشمف ذم سمف ويتقؾمٚمقن سمف يًتِمٗمٕمقن

 إًمٞمؽ ٟمتقؾمؾ وإٟم٤م ومتً٘مٞمٜم٤م، سمٜمٌٞمٜم٤م إًمٞمف ٟمتقؾمؾ سمٜم٤م أضمد إذا يمٜم٤م إٟم٤م اًمٚمٝمؿ: »وم٘م٤مل اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ سم٤مًمٕم٤ٌمس اؾمتً٘مك ىمحٓمقا إذا

 أطم٤مدي٨م ؾم٤مئر ذم ُمٗمًنا ضم٤مء ىمد اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ذيمره اًمذي --سم٤مًمٜمٌرل واًمتقؾمؾ ..ومٞمً٘مقن شوم٤مؾم٘مٜم٤م ٟمٌٞمٜم٤م سمٕمؿ

 وؿمٗم٤مقمتف، دقم٤مءه ي٘مٌؾ أن اهلل ُمـ ويٓمٚم٥م واًمِمٗم٤مقم٦م، اًمدقم٤مء ُمٜمف يٓمٚم٥م أن وهق سمف، آؾمتِمٗم٤مع ضمٜمس ُمـ وهق آؾمتً٘م٤مء،

 (.99/779، ويٜمٔمر )--وأُمل هق سم٠مسمرل ًمٜم٤م، وؾم٤مئاًل  ؿم٤مومًٕم٤م أيديٜم٤م سملم ٟم٘مدُمف وٟمحـ

 أن سملم ومرَ ومال": -واطمد سمٛمٕمٜمك واًمتقؾمؾ آؾمتِمٗم٤مع أن يٌلم ُم٤م-( 3/594) "اًمٚمدٟمٞم٦م اعمقاه٥م" ذم اًم٘مًٓمالين وىم٤مل

 ."واعمٜمزًم٦م اًم٘مدر قمٚمق: وُمٕمٜم٤مه واًمقضم٤مه٦م، اجل٤مه ُمـ ٕهنام اًمتقضمف: أو اًمتّجقه أو اًمتِمٗمع أو اًمتقؾمؾ أو آؾمتٖم٤مئ٦م سمٚمٗمظ يٕمؼم

 (.3/594( اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م )3)

(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 93/755(، واعمخّمص ٓسمـ ؾمٞمده )9/91يٜمٔمر / اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري ) ( أي أد٤مهبؿ اًم٘محط.5)

 سمػموت.
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 (7)، وٟم٘مؾ احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين قمـ اسمرـ رؿمرٞمد(9) --قمٛمر سم٤مًمٕم٤ٌمسُمـ طمدي٨م اؾمتً٘م٤مء 

حيتٛمؾ أن يٙمقن أراد سم٤مًمؽممج٦م آؾمتدٓل سمٓمريؼ إومم: ٕهنؿ إذا يم٤مٟمقا يًر٠مًمقن "ُم٤م ٟمّمف: 

 .  "اهلل سمف ومٞمً٘مٞمٝمؿ، وم٠مطمرى أن ي٘مدُمقه ًمٚم١ًمال

 .  (3) "طمًـ": وهق (4)"اًمٗمتأ"ىم٤مل ذم "حتًلم احل٤مومظ اسمـ طمجر ًمف وم٘م٤مل: صمؿ ٟم٘مؾ 

سمذاشمرف أو سمج٤مهرف، سمرؾ ضمر٤مء ذم  (5)وًمٞمس ذم طمدي٨م آؾمتً٘م٤مء سم٤مًمٕم٤ٌمس ُم٤م يدل قمغم أهنؿ شمقؾمٚمقا

وم٘مر٤مل:  سمٕمض رواي٤مت احلدي٨م ُم٤م يٌلم أهنؿ شمقؾمٚمقا سمدقم٤مئف، وأؿم٤مر اًم٘مًٓمالين ٟمٗمًرف إمم ذًمرؽ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ سم٤مًمٕم٤ٌمس اؾمتً٘مك ىمحٓمقا إذا يم٤من -- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن": وًمٗمٔمف ،-- أٟمس رواي٦م ُمـ احلدي٨م (9)

٤ٌّمسِ  اؾمتً٘مك ىمَحٓمقا إِذا يم٤من: هلؿ وم٘م٤مل ـِ  سم٤مًمٕم ُؾ  يمٜم٤ّم إِٟم٤م اًمّٚمٝمؿَّ : وم٘م٤مل اعمٓمَّٚم٥ِم  قمٌدِ  سم ٌِّٞمٜم٤م إًمٞمَؽ  َٟمتقؾمَّ ُؾ  َوإِٟم٤م ومَتًِ٘مٞمٜم٤م، سمٜم  ٟمتقؾمَّ

 ختري٩م آؾمتً٘م٤مء،: ك ،(997) ح( 9/437) "دحٞمحف" ذم اًمٌخ٤مري رواه. "ومُٞمً٘مقنَ : ىم٤مل. وم٤مؾمِ٘مٜم٤م ٟمٌٞمِّٜم٤م سمَٕمؿِّ  إًِمٞمَؽ 

 .اعمتحدة اًمٕمرسمٞم٦م اإلُم٤مرات اًم٘مرآن، قمٚمقم ُم١مؾم٦ًم اًمدي٥م، ُمّمٓمٗمك.د

 سم٤مسمـ اعمٕمروف اعم٤مًمٙمل، اًمًٌتل، اًمديـ، حم٥م اهلل، قمٌد أسمق اًمٗمٝمري، إدريس سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد هق (7)

 ؾمٜم٦م شمقذم ذًمؽ وهمػم ،" اًمٌخ٤مري دحٞمأ شمراضمؿ ُمٜم٤مؾم٤ٌمت إسمداء ذم اًمؽماضمؿ شمرمج٤من": يمتٌف ُمـ اًمٕمالُم٦م، احل٤مومظ رؿمٞمد،

 اًمٙمت٥م دار هر،9485 ،7ط احلؼ، ضم٤مد ؾمٞم٤مد حمٛمد حت٘مٞمؼ ،(749-3/779) طمجر ٓسمـ اًمٙم٤مُمٜم٦م اًمدرر/  يٜمٔمر هر،779

 .ُمٍم احلديث٦م،

(4( )7/395.) 

 .هر9474، 7اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦م، ُمٍم، ط، (7/746( إرؿم٤مد اًم٤ًمري )3)

ؾ واًمتَّْقؾِمٞمؾ واًمَقؾَم٤مئِؾ اًمَقؾِمٞمُؾ  واجلٛمع اًمٖمػم إمم سمف يت٘مرب ُم٤م: اًمَقؾِمٞمٚم٦م (5) ؾ: ي٘م٤مل واطمد واًمتََّقؾمُّ  وؾمٞمٚم٦م رسمف إمم ومالن َوؾمَّ

ؾ سم٤مًمتِمديد  اًمٗمتقى جمٛمقع ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل(. 9/39) ًمٚمرازي اًمّمح٤مح خمت٤مر. سمٕمٛمؾ إًمٞمف شم٘مرب إذا سمقؾمٞمٚم٦م إًمٞمف وشَمَقؾمَّ

: ىم٤مل أن إمم. سمحيشمف ويتقؾمٚمقن طمٞم٤مشمف، ذم سمف يًتِمٗمٕمقن يم٤مٟمقا اًمّمح٤مسم٦م أن قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ وأمجع"(: 9/96)

 وؿمٗم٤مقمتف دقم٤مءه ي٘مٌؾ أن اهلل ُمـ ويٓمٚم٥م واًمِمٗم٤مقم٦م، اًمدقم٤مء ُمٜمف يٓمٚم٥م أن وهق سمف، آؾمتِمٗم٤مع ضمٜمس ُمـ هق وم٤مٓؾمتً٘م٤مء"

 سمدقم٤مئف واًمتقؾمؾ. اعمٕمٜمك هذا ذم يًتٕمٛمٚمقٟمف يم٤مٟمقا اًمّمح٤مسم٦م قمرف ذم شاًمتقؾمؾ» وًمٗمظ"(: 9/934) ذم وىم٤مل ."ومٞمٜم٤م

 وىم٤مل. "أظمرة ذم اًمِم٤مومٕملم ؿمٗم٤مقم٦م قمٜمٝمؿ شمٖمٜمك ٓ واعمٜم٤موم٘مقن وم٤مًمٙمٗم٤مر: سمف اإليامن سمدون وإٟمام سمف، اإليامن ُمع يٜمٗمع وؿمٗم٤مقمتف

 ًمٗمظ وم٢من يٗمٕمٚمقٟمف، يٙمقٟمقا مل وُم٤م شمٗمٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟم٧م ُم٤م سملم آؿمؽماك ُمـ شاًمتقؾمؾ» ًمٗمظ ذم ُم٤م شمٌلم وىمد"(: 9/453) ذم

 ."وؿمٗم٤مقمتف سمدقم٤مئف واًمتقضمف اًمتقؾمؾ هق وًمٖمتٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م قمرف ذم واًمتقضمف اًمتقؾمؾ
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يمر٤من إذا ىمحٓمرقا ... )اؾمتًر٘مك( ُمتقؾمراًل  --أن قمٛمرر سمرـ اخلٓمر٤مب (9)قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمرؽ"

، وم٠مرد قمٛمر أن يّمٚمٞمٝم٤م سمٛمراقم٤مة طم٘مف اعمٓمٚم٥م(: ًمٚمرطمؿ اًمتل سمٞمٜمف وسملم اًمٜمٌل  )سم٤مًمٕم٤ٌمس اسمـ قمٌد

، )وم٘م٤مل: اًمٚمٝمرؿ إٟمر٤م يمٜمر٤م ٟمتقؾمرؾ -شمٕم٤ممم–إمم ُمـ أُمر سمّمٚم٦م إرطم٤مم: ًمٞمٙمقن وؾمٞمٚم٦ًم إمم رمح٦م اهلل 

( ذم طم٤مل طمٞم٤مشمف )ومتً٘مٞمٜم٤م وإٟم٤م( سمٕمده )ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ ٟمٌٞمٜم٤م( اًمٕم٤ٌمس )وم٤مؾم٘مٜم٤م. --إًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜم٤م

 ."ومٞمً٘مقن(ىم٤مل: 

صمؿ ذيمر ذم ذح اًم٤ٌمب ٟمٗمًف ُم٤م يدل قمغم أٟمف جيٞمز آؾمتِمٗم٤مع سم٠مهؾ اخلػم واًمّمالح وآل سمٞم٧م 

أن سمٜمرل إهائٞمرؾ يمر٤مٟمقا إذا ىمحٓمرقا  (7)وىمد طمٙمك قمـ يمٕم٥م إطمٌر٤مر"اًمٜمٌقة سمٕمد ُمقهتؿ: وم٘م٤مل: 

 .  (3)(4)"اؾمتً٘مقا سم٠مهؾ سمٞم٧م ٟمٌٞمٝمؿ

سَمػْمُ وىمد ذيمر  ـُ  اًمزُّ ٤مرِ  سم أي سمٗمرتأ –أن قمٛمر اؾمتً٘مك سم٤مًمٕم٤ٌمس قم٤مم اًمرُم٤مدة  "إٟم٤ًمب"ذم  (5)سمٙمَّ

 .  "وؾمٛمل سمف اًمٕم٤مم: عم٤م طمّمؾ ُمـ ؿمدة اجلدب وم٤مهمؼمت إرض ضمًدا -اًمراء وختٗمٞمػ اعمٞمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،-ملسو هيلع هللا ىلص-اًمٜمٌل ظم٤مدم اجلٚمٞمؾ، اًمّمح٤ميب اخلزرضمل إٟمّم٤مري زيد سمـ وٛمْمؿ سمـ اًمٜمي سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس محزة أسمق: هق (9)

 .ذًمؽ همػم وىمٞمؾ ه٠م،94 ؾمٜم٦م سم٤مًمٌٍمة وُم٤مت اًمٜمٌقي٦م، سم٤معمديٜم٦م وًمد ًمٚمحدي٨م، رواي٦م اعمٙمثريـ وأطمد

 دار ،(979-9/976) طمجر ٓسمـ واإلد٤مسم٦م سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ،(999-9/919) اًمؼم قمٌد ٓسمـ آؾمتٞمٕم٤مب

 .احلديث٦م اًمٕمٚمقم

 ذم أؾمٚمؿ اًمٙمت٤مب، أهؾ قمٚمامء ويم٤ٌمر اًمٕمٚمؿ، أوقمٞم٦م ُمـ إطم٤ٌمر، سمٙمٕم٥م اعمٕمروف إؾمح٤مَ، أسمق احلٛمػمّي، ُم٤مشمع سمـ يمٕم٥م: هق (7)

 ُمـ هق وأظمذ وهمػمهؿ، اًمّمح٤مسم٦م قمـ وم٠مظمذ اخلٓم٤مب: سمـ قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم دوًم٦م ذم اًمٞمٛمـ ُمـ وىمدم اًمّمديؼ، سمٙمر أيب زُمـ

 ًمٚمذهٌل احلٗم٤مظ شمذيمرة/  يٜمٔمر. اعمئ٦م قمـ زاد وىمد قمثامن ظمالوم٦م ذم وشمقذم اًمِم٤مم، ؾمٙمـ صمؿ اًمّمح٤مسم٦م، قمـ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 قمٌد اًمقه٤مب قمٌد: حت٘مٞمؼ ،(7/945) طمجر ٓسمـ اًمتٝمذي٥م وشم٘مري٥م سمػموت، اًمٕمريب، اًمؽماث=  إطمٞم٤مء دار( 9/57)

 .هر9485 ،7ط سمػموت، احلديث٦م، اًمٙمت٥م دار اًمٚمٓمٞمػ،

 "اإلطمٞم٤مء" ذم واًمٖمزازم اعمٜمػمي٦م، اًمٓم٤ٌمقم٦م إدارة ،(7/79) "اًم٘م٤مري قمٛمدة" ذم اًمٕمٞمٜمل وذيمره اإلهائٞمٚمٞم٤مت، ُمـ هذا (4)

 .هر9317ط سمػموت، اعمٕمروم٦م، دار سمٜمحقه،( 4/96)

 .(7/746إرؿم٤مد اًم٤ًمري ) (3)

ـُ  اًمّزسَمػْمُ : هق (5) ـِ  سَمّٙم٤مرٍ  سم ٌْدِ  سم ـِ  اهللِّ قَم ـِ  ُُمّْمَٕم٥م سم ـِ  صَم٤مسم٧ٍِم  سم ٌْدِ  سم ـِ  اهللِّ قَم ـِ  اًمّزسَمػْمِ  سم ي، إؾَمِدي اًمُ٘مَرِر  اًمَٕمّقام سم ٌْدِ  أسُمق اًمّزسَمػْمِ  اهللِّ قَم

ـِ  اهللِّ ٌْت٤م صم٘م٦م. َوُِمَئ٦مٍ  َوؾَمٌِْٕملمَ  اصْمٜمََتلْمِ  ؾَمٜم٦َمِ  ذِم  َُمْقًمُِدهُ . َُمّٙم٦م ىَم٤ميِض  اعمََديِن، سَمْٙمرٍ  أيِب  سم ٥م قم٤معم٤ِم صَم ًَ  وُمآصمِر اعمَُت٘مّدُملم سم٠مظْم٤ٌمر قم٤مِروًم٤م سم٤مًمٜمّ

٥م ذم اعمَُّمٜمّػ اًمٙمت٤مُب  وًمف اعم٤مولم، ًَ  هتذي٥م/  يٜمٔمر. هب٤م وطَمّدث سمٖمداد وَوَرد سمٛمٙم٦م، اًم٘مْم٤مءَ  ووزم وأظْم٤ٌمِره٤م، ىُمَريشٍ  َٟم

 (.91/773) واًمًػم سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ،(6/769) ًمٚمٛمزي اًمٙمامل
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اًمٚمٝمؿ إٟمرف مل يٜمرزل سمرالء إٓ ": (9)"إٟم٤ًمب"ويم٤من ُمـ دقم٤مء اًمٕم٤ٌمس ذًمؽ اًمٞمقم ومٞمام ذيمره ذم 

إًمٞمؽ سم٤مًمذٟمقب وٟمقادٞمٜم٤م إًمٞمؽ سم٤مًمتقسم٦م وم٤مؾم٘مٜم٤م اًمٖمٞم٨م،  سمذٟم٥م، ومل يٙمِمػ إٓ سمتقسم٦م، وهذه أيديٜم٤م

 .(7)"وم٠مرظم٧م اًمًامء ُمثؾ اجل٤ٌمل طمتك أظمْم٧ٌم إرض وقم٤مش اًمٜم٤مس

 ،ىمحط اًمٜمر٤مس": ٤موقمٜمده أيًْم ": ُمـ رواي٦م اسمـ سمٙم٤مر ىم٤مئالً  (4)"اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م"وزاد ذم يمت٤مسمف 

٤ٌَمِس َُم٤م َيَرى اًمْ  -ملسو هيلع هللا ىلص-وم٘م٤مل قمٛمر: إن رؾمقل اهلل  َر٤م اًمٜمَّر٤مُس يَم٤مَن َيَرى ًمِْٚمَٕم  َقًَمُد ًمِْٚمَقاًمِرِد، وَم٤مىْمَترُدوا َأهيُّ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمٙمت٥م دار(7/417) "إظم٤ٌمر قمٞمقن" ذم ىمتٞم٦ٌم واسمـ قمٜمف، وؾمٙم٧م ،(9/395) "اًمٗمتأ" ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ذيمره (9)

 اًمٙمت٥م دار ،(7/698) "اًمًالم ؾمٌؾ" ذم واًمِمقيم٤مين ،(3/781) "اًمٚمدٟمٞم٦م اعمقاه٥م" ذم واًم٘مًٓمالين سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

 اعمًػمة، دار(78/988) "دُمِمؼ شم٤مريخ" ذم قم٤ًميمر اسمـ روى وم٘مد اًمْمٕمػ، ذم هم٤مي٦م ذم سمؾ وٕمٞمػ، واًمًٜمد. اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 أٟم٤م: ىم٤مًمقا احلًـ، اسمٜم٤م حيٞمك اهلل قمٌد وأسمق أمحد هم٤مًم٥م وأسمق حمٛمد سمـ حمٛمد احلًـ أسمق أظمؼمٟم٤م": وم٘م٤مل اًمرواي٦م هذه سمػموت،

 اهلل، قمٌد اسمـ اًمزسمػم ٟم٤م داود، سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد ٟم٤م اًمٕم٤ٌمس، سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد أٟم٤م قمٛمر، سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمٝمد قمغم أضمدسم٧م إرض أن د٤مًمأ أيب قمـ اًمٙمٚمٌل، قمـ أيقب، سمـ ٟمٕمٞمؿ قمـ حمٛمد، سمـ حيٞمك طمدصمٜمل

 يم٤مٟمقا إهائٞمؾ سمٜمل إن اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: إطم٤ٌمر يمٕم٥م وم٘م٤مل اًمٕمٔمؿ، ويمن اًمٜمٕمؿ وقمٓمٚم٧م اًمٕمّم٤م وأًم٘م٧م اًمرقم٤مء اًمت٘م٧م طمتك

ُ٘مقا هذا أؿم٤ٌمه أد٤مهبؿ إذا ًْ  ُم٤م قمٛمر إًمٞمف ومِمٙم٤م ه٤مؿمؿ، سمٜمل وؾمّٞمد أسمٞمف، ِدٜمْقُ   اًمٜمٌل قمؿ هذا: قمٛمر وم٘م٤مل إٟمٌٞم٤مء، سمٕمّم٦ٌم اؾْمَت

 اًمٖمٞم٨م وم٤مؾم٘مٜم٤م أسمٞمف، وِدٜمْقِ  ٟمٌٞمّؽ سمٕمؿّ  إًمٞمؽ شمقضمٝمٜم٤م إٟم٤م اًمٚمٝمؿ": قمٛمر وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس، ُمٕمف ودٕمد اعمٜمؼم قمٛمر ومّمٕمد اًمٜم٤مس، ومٞمف

 إٓ يٙمِمػ ومل سمذٟم٥م إٓ سمالء يٜمزل مل إٟمف اًمٚمٝمؿ": اًمٕم٤ٌمس وم٘م٤مل اًمٗمْمؾ، أسم٤م ي٤م ىمؾ: قمٛمر ىم٤مل صمؿ ،"اًم٘م٤مٟمٓملم ُمـ دمٕمٚمٜم٤م وٓ

 وم٠مرظم٧م ،"اًمٖمٞم٨م وم٤مؾم٘مٜم٤م سم٤مًمتقسم٦م وٟمقادٞمٜم٤م سم٤مًمذٟمقب إًمٞمؽ أيديٜم٤م وهذه ٟمٌٞمؽ ُمـ عمٙم٤مين إًمٞمؽ اًم٘مقم يب شمقضمف وىمد سمتقسم٦م

 اًمقؾمٞمٚم٦م هذا: قمٛمر وم٘م٤مل اًمٜم٤مس، وقم٤مش إرض، وأظمّم٧ٌم سم٤مٔيم٤مم، احلٗمر أؾم٘مقا طمتك سمديٛم٦م اجل٤ٌمل ُمثؾ ؿمآسمٞم٥م اًمًامء

 (.3/776) "اًمٚمدٟمٞم٦م اعمقاه٥م" ذم اًم٘مًٓمالين قم٤ًميمر اسمـ رواي٦م وذيمر. "ُمٜمف واعمٙم٤من اهلل إمم

 يمت٤مب اًمزسمػم أهداه وىمد اًمٓمقد، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد شمٚمٛمٞمذه قمٜمف اًمراوي إذ ضمده، إمم هٜم٤م ٟمًٌف وًمٕمٚمف سمٙم٤مر سمـ اًمزسمػم هق واًمزسمػم

 .ًمف اًمٜم٥ًم

. يٜمٔمر/اًمت٘مري٥م ٤مإذ وضمقد اًمٙمٚمٌل ومٞمف يٙمٗمل ًمٓمرطمف، وُمع ذًمؽ ومٗمٞمف جم٤مهٞمؾ أيًْم  واًمًٜمد يمام ئمٝمر ٓ ُيٗمرح سمف:

(7/565.) 

ومٖم٤مًم٥م اًمٔمـ أٟمف ٟم٥ًم ىمريش، وىمد ـمٌع ضمزٌء ُمٜمف، واحلدي٨م ًمٞمس ، أُم٤م يمت٤مب إٟم٤ًمب اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف احل٤مومظ اسمـ طمجر

 . أقمٚمؿذم هذا اجلزء، واهلل 

 (.7/748( اعمّمدر ٟمٗمًف )7)

 (.3/777اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م )( 4)
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َُذوُه وؾمٞمٚم٦م إمم اهلل،وومٞمف ومام سمرطمقا  -ملسو هيلع هللا ىلص-سمَِرؾُمقِل اهللَِّ  ٤ٌَّمِس َواختَّ ِف اًْمَٕم  .(9)"تك ؾم٘مقاطمذَم قَمٛمِّ

٤م صمؿ ذيمر ذم ذح اًم٤ٌمب ٟمٗمًف ُم٤م جيٞمز آؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمّم٤محللم سمٕمد ُمقهتؿ: ُمٍمطًم 

قمـ  (4)"ُمّمٜمٗمف"ودحأ إؾمٜم٤مده ُم٤م رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم وذيمر ىمٌٚمف  ،(7)"آؾمتً٘م٤مء سم٤مًمٕم٤ٌمس"سمر

 رضمؾ ومج٤مء قمٛمر، زُمـ ذم ىمحط اًمٜم٤مس أد٤مبىم٤مل: ": (5)، قمـ ُم٤مًمؽ اًمداري(3)أيب د٤مًمأ اًمًامن

 اعمٜم٤مم ذم اًمرضمؾ وم٠ُميِتَ  هٚمٙمقا، ىمد وم٢مهنؿ: ُٕمتؽ اؾمتًؼ!اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمٜمٌل ىمؼم إمم

 . "... قمٛمر ائ٧م: ًمف وم٘مٞمؾ

َ٘مكأن قمٛمر ": (6)وذم رواي٦م قمٌد اًمرازَ ًْ  .(7)"ىمؿ وم٤مؾمتًؼ"، وم٘م٤مل ًمٚمٕم٤ٌمس: سم٤ِمعمَُّمغمَّ  اؾْمَت

سمٕمرد ُمقشمرف، أو  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومٜم٘مٚمف ًمتٚمٙمام اًمروايتلم ُم٘مًرا هلام دًمٞمؾ قمغم أٟمف يررى آؾمتِمرٗم٤مع سمر٤مًمٜمٌل

 سمٖمػمه ُمـ اًمّم٤محللم أيًْم٤م سمٕمد ُمقهتؿ.

  ُم٤م ي٠ميت: واًم٘مقل احلؼ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمرـ زيرـ قمرـ ؾمٕمد سمـ هِم٤مم ـمريؼ ُمـ اًمٌالذري وأظمرضمف": وىم٤مل قمٜمف، وؾمٙم٧م( 4/987) "اًمٗمتأ" ذم طمجر اسمـ ذيمره (9)

 "وأطمٙم٤مُمف أٟمقاقمف: اًمتقؾمؾ" ذم وإًم٤ٌمين(. 3/41)" إوـم٤مر ٟمٞمؾ" ذم واًمِمقيم٤مين ،"قمٛمر اسمـ سمدل شأسمٞمف قمـ: »وم٘م٤مل أؾمٚمؿ

 .ووٕمٗمف( 68-66ص)

 (.3/776( اعمّمدر ٟمٗمًف )7)

 سم٤مز سمـ اًمِمٞمخ قمٚمٞمف وقمٚمؼ. "دحٞمأ إؾمٜم٤مده": وىم٤مل( 4/987) "اًمٗمتأ" ذم طمجر اسمـ وذيمره ،(77747) ح( 7/387) (4)

 (.7/39) اًم٤ٌمري ومتأ ُمـ إومم إضمزاء قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف ذم دحتف سمٕمدم -اهلل رمحف–

اَمن َد٤مًمِرأ أسمق (3) ًَّ ي٤مت َذيْمَقان،: هق اًم  ؿمٝمد اًمَٖمَٓمَٗم٤ميِن، إمَْحَس سمٜم٧م ضُمَقيِري٦م َُمقًَمرك ويُمٜمرٞمتف سمر٤مؾمٛمف ُمِمٝمقر اًمرَٛمَدٟمِرل، اًمزَّ

 اًمٙمقوم٦م، ي٘مدم ويم٤من اًمرحدي٨م، يمثرػم. صم٘م٦م. قمٜمف وروى اًمزيم٤مة، ومرل ُم٠ًمًم٦م وىم٤مص أسمرل سمـ ؾمٕمد وؾم٠مل قمثامن، زُمـ اًمدار

 (.7/986) طمجر ٓسمـ اًمتٝمذي٥م هتذي٥م(. 919) ؾمٜم٦م ُم٤مت أؾمد، سمٜمرل ومرل ومرٞمٜمزل اًمزي٧م جيٚم٥م

 ىم٤مل. اًمّمديؼ سمٙمر أيب ُمـ وؾمٛمع إدراك ًمف اًمدار، ُم٤مًمؽ: ًمف ي٘م٤مل اًمذي هق قمٛمر ُمقمم قمٞم٤مض، سمـ ُم٤مًمؽ: هق اًمدار ُم٤مًمؽ (5)

(. 6/795) اإلد٤مسم٦م/  يٜمٔمر. " اًمدار ُم٤مًمؽ ومًٛمك اًم٘مًؿ، وٓه قمثامن ىمدم ومٚمام قمٛمر، قمٞم٤مل يمٞمٚم٦م قمٛمر وٓه": قمٌٞمدة أسمق

 ضمرطًم٤م ومٞمف يذيمرا ومل ،(8/794) "واًمتٕمديؾ اجلرح" ذم طم٤مشمؿ أيب واسمـ ،(7/413) "اًمٙمٌػم اًمت٤مريخ" ذم اًمٌخ٤مري وذيمره

 .احل٤مل جمٝمقل ومٝمق شمٕمديال وٓ

 .قمٜمف وؾمٙم٧م( 4/987) "اًمٗمتأ" ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وذيمره ،(4/87) "ُمّمٜمٗمف" ذم (6)

 (.776-3/775اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م )( 7)
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 سمٕمًْمر٤م، سمٕمْمرٝم٤م يٗمنر اًمنمرقمٞم٦م اًمٜمّمقص أن اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم اعمٝمٛم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ أن -9

 ذًمرؽ قمرغم وسمٜمر٤مء. ومٞمرف اًمرقاردة اًمٜمّمرقص سم٘مٞم٦م قمـ سمٛمٕمزل ُم٤م ُمقوقع ذم ُمٜمٝم٤م رء يٗمٝمؿ وٓ

 ذم اًمرقاردة وإطم٤مدير٨م اًمرواير٤مت ُمـ صم٧ٌم ُم٤م وقء قمغم يٗمٝمؿ إٟمام اًم٤ًمسمؼ قمٛمر شمقؾمؾ ومحدي٨م

 .وحت٘مٞم٘مٝم٤م مجٕمٝم٤م سمٕمد اًمتقؾمؾ

 أي وًمٜمٕمررف. وضمالء سمقوقح اًمٙمالم ًمٞمٗمٝمؿ اًمت٘مديريـ: هذيـ ُمـ سمقاطمد إظمذ ُمـ سمد وٓ

 سمر٤مًمٜمٌل اًمٙمررام اًمّمح٤مسم٦م شمقؾمؾ ـمري٘م٦م ًمٜم٤م ًمٞمتٌلم اًمًٜم٦م: إمم اًمٚمجقء ُمـ سمد ٓ دقاب اًمت٘مديريـ

.--  شمرى هؾ يم٤مٟمقا إذا أضمدسمقا وىمَحٓمقا ىمٌع يمؾ ُمٜمٝمؿ ذم داره، أو ُمٙمر٤من آظمرر، أو اضمتٛمٕمرقا

، صمؿ دقمقا رهبؿ ىمر٤مئٚملم: )اًمٚمٝمرؿ سمٜمٌٞمرؽ حمٛمرد، وطمرُمترف -ملسو هيلع هللا ىلص-يٙمقن ُمٕمٝمؿ رؾمقل اهللدون أن 

ذاشمف ومٕماًل، ويٓمٚمٌقن ُمٜمرف  -ملسو هيلع هللا ىلص-قمٜمدك، وُمٙم٤مٟمتف ًمديؽ اؾم٘مٜم٤م اًمٖمٞم٨م(. ُمثاًل أم يم٤مٟمقا ي٠مشمقن اًمٜمٌل

ـمْٚمٌتٝمؿ، ويدقمق رسمرف ؾمرٌح٤مٟمف، ويتيرع إًمٞمرف طمترك  -ملسو هيلع هللا ىلص-هلؿ، ومٞمح٘مؼ -شمٕم٤ممم–أن يدقمق اهلل 

 يً٘مقا؟

 وذم قمٛمرؾ اًمّمرح٤مسم٦م ذم اًمًرٜم٦م اًمٜمٌقير٦م اًمنمريٗم٦م، ٤مول ومرال وضمرقد ًمرف إـمالىًمرأُم٤م إُمر إ 

قمٚمٞمٝمؿ، وٓ يًتٓمٞمع أطمد ُمـ اخلٚمٗمٞملم أو اًمٓمُُّرىمٞملم أن ي٠ميت سمدًمٞمؾ يثٌر٧م أن  -روقان اهلل شمٕم٤ممم-

، ويٓمٚمٌقا ُمـ اهلل سمح٘مرف وىمردره -ملسو هيلع هللا ىلص-ـمري٘م٦م شمقؾمٚمٝمؿ يم٤مٟم٧م سم٠من يذيمروا ذم أدقمٞمتٝمؿ اؾمؿ اًمٜمٌل

إذ شمٌرلم أن   اًمذي ٟمجده سمٙمثرة، وشمٓمٗمأ سمف يمتر٥م اًمًرٜم٦م هرق إُمرر اًمثر٤مين:قمٜمده ُم٤م يريدون. سمؾ 

إٟمام يم٤مٟم٧م إذا رهمٌقا ذم ىمْمر٤مء طم٤مضمر٦م، أو يمِمرػ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ـمري٘م٦م شمقؾمؾ إدح٤مب اًمٙمرام سم٤مًمٜمٌل

، ويٓمٚمٌقا ُمٜمف ُم٤ٌمذة أن يدقمق هلؿ رسمف، أي أهنؿ يمر٤مٟمقا يتقؾمرٚمقن إمم -ملسو هيلع هللا ىلص-ٟم٤مزًم٦م أن يذهٌقا إًمٞمف

 ميُّ:ويرؿمد إمم ذًمؽ ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم .ًمٞمس همػم -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمٙمريؿسمدقم٤مء اًمرؾمقل  -شمٕم٤ممم–اهلل 

 جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ  جئ يي ىي ني

 .(9)[63]اًمٜم٤ًمء:َّمح جح مج حج  مث هت مت خت حت

سم٤مًمرضمؾ اًمّم٤مًمأ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًمتقؾمؾ سمذاشمف وسمج٤مهف وسمح٘مف، سمؾ هرق  --واًمتقؾمؾ إمم اهلل 

اًمٚمٝمؿ إٟمر٤م ( :--، وهذا هق سم٤مًمت٤مزم ُمٕمٜمك ىمقل قمٛمر --اًمتقؾمؾ سمدقم٤مئف وشميقمف واؾمتٖم٤مصمتف سمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .63أي٦م:  ،اًمٜم٤ًمء( 9)
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، وٟمٓمٚمر٥م ُمٜمرف --أي: يمٜم٤م إذا ىمؾ اعمٓمر ُمثاًل ٟمذه٥م إمم اًمٜمٌرل يمٜم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜم٤م ومتً٘مٞمٜم٤م،

 . أن يدقمق ًمٜم٤م اهلل ضمؾ ؿم٠مٟمف

وإٟم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ ٟمٌٞمٜم٤م وم٤مؾم٘مٜم٤م(، أي إٟمٜم٤م ( :--ىمقل قمٛمر ٤موي١ميمد هذا ويقوحف مت٤مُمً  -7

 .ًمٞمٖمٞمثٜم٤م -ؾمٌح٤مٟمف–، وـمٚمٌٜم٤م ُمٜمف أن يدقمق ًمٜم٤م رسمٜم٤م سمٕمد ووم٤مة ٟمٌٞمٜم٤م ضمئٜم٤م سم٤مًمٕم٤ٌمس قمؿ اًمٜمٌل 

، ُمرع اًمٕمٚمرؿ --إمم اًمتقؾمؾ سم٤مًمٕم٤ٌمس --قمـ اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل --شُمرى عم٤مذا قمدل قمٛمر 

 وُم٘م٤مُمف؟ --ؿم٠من اًمٜمٌلوم٢مٟمف ٓ يذيمر أُم٤مم  أن اًمٕم٤ٌمس ُمٝمام يم٤من ؿم٠مٟمف وُم٘م٤مُمف:

-ملسو هيلع هللا ىلص-همػم اٙمـ سمٕمد ووم٤مشمف، وم٠مٟمك هلؿ أن يذهٌقا إًمٞمف --اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل ٕنوٟمٔمًرا  

وينمطمقا ًمف طم٤مهلؿ، ويٓمٚمٌقا ُمٜمف أن يدقمق هلؿ، وي١مُمٜمقا قمغم دقم٤مئف، وهق ىمد اٟمت٘مؾ إمم اًمرومٞمؼ 

وم٠مٟمك هلؿ  ،--إقمغم، وأوحك ذم طم٤مل خيتٚمػ قمـ طم٤مل اًمدٟمٞم٤م وفمروومٝم٤م ا٤م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل

 مس خس حسُّ :وؿمٗم٤مقمتف ومٞمٝمؿ، وسمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف يمام ىم٤مل اهلل قمز ؿم٠مٟمف -ملسو هيلع هللا ىلص-أن حئمقا سمدقم٤مئف

 -ملسو هيلع هللا ىلص-وهق اًمٕمريب إدٞمؾ اًمذي دح٥م اًمٜمٌل --وًمذًمؽ جل٠م قمٛمر،(9)َّمص خص حص

واوم٘مف اًم٘مرآن ذم ُمقاوع  وٓزُمف ذم أيمثر أطمقاًمف، وقمرومف طمؼ اعمٕمروم٦م، وومٝمؿ ديٜمف طمؼ اًمٗمٝمؿ، و

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، وًمّمالطمف  -ملسو هيلع هللا ىلص-: ًم٘مراسمتف ُمـ اًمٜمٌل--وم٤مظمت٤مر اًمٕم٤ٌمسجل٠م إمم شمقؾمؾ اٙمـ - قمدة

وديٜمف وشم٘مقاه ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى، وـمٚم٥م ُمٜمف أن يدقمق هلؿ سم٤مًمٖمٞم٨م واًمً٘مٞم٤م. وُم٤م يم٤من ًمٕمٛمر وٓ 

، ويٚمج٠م إمم اًمتقؾمؾ سم٤مًمٕم٤ٌمس أو همػمه ًمق يم٤من اًمتقؾمؾ -ملسو هيلع هللا ىلص-ًمٖمػم قمٛمر أن يدع اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل

قمٛمر قمغم ذًمؽ  -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-أن ي٘مر اًمّمح٤مسم٦م ، وُم٤م يم٤من ُمـ اعمٕم٘مقل ٤ماٙمٜمً  -ملسو هيلع هللا ىلص-سم٤مًمٜمٌل

إمم اًمتقؾمؾ سمٖمػمه ُم٤م هق إٓ يم٤مٟٓمٍماف قمـ  -ملسو هيلع هللا ىلص-، ٕن آٟمٍماف قمـ اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌلاأسمدً 

روقان -ذًمؽ أن اًمّمح٤مسم٦م  :ذم اًمّمالة إمم آىمتداء سمٖمػمه، ؾمقاء سمًقاء -ملسو هيلع هللا ىلص-آىمتداء سم٤مًمٜمٌل

  ٟمتف وومْمٚمف ُمٕمروم٦م ٓ يداٟمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م أطمد،وُمٙم٤م -ملسو هيلع هللا ىلص-يم٤مٟمقا يٕمرومقن ىمدر ٟمٌٞمٝمؿ-اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ

 ٤مومٛمـ اًمٌدهيل أن ٓ ي٘مٌؾ اًمٕم٤ٌمس أيًْم ، ويمام مل ي٘مٌؾ أسمق سمٙمر أن ي١مم اعمًٚمٛملم ُمـ سمٕمده همػم قمٛمر

وهبذا يٕمٚمؿ سمٓمالن  .٤مًمق يم٤من ذًمؽ اٙمٜمً  -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل إمم أن يتقؾمؾ اًمٜم٤مس سمف، ويدقمق

 آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م قمغم ضمقاز اًمتقؾمؾ سم٤مًمذات أو اجل٤مه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .53أي٦م:  ،( اعم١مُمٜمقن9)
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اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدقمقة واإلومت٤مء سم٤معمٛمٚمٙم٦م  "جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م"وضم٤مء ذم 

 ُم٤م ٟمّمف:  (9)اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمرد قمغم ؿمٌٝم٦م ضمقاز آؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمّم٤محللم سمٕمد ُمقهتؿ 

اًمذي ُمر ذيمرره ذم أدًم٦م أهؾ اًمًٜم٦م قمغم  سم٤مًمٕم٤ٌمس قمٛمر اؾمتًر٘م٤مءطمدير٨م  :اًمِمٌٝم٦م إومم "

قمٛمر سمـ  أن --أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ُمنموقمٞم٦م اًمتقؾمؾ سمدقم٤مء اًمّم٤مًمأ احلل، وهق ُم٤م روي قمـ

وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ إٟم٤م يمٜم٤م ٟمتقؾمؾ  سم٤مًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م يمر٤من إذا ىمحٓمقا اؾمتً٘مك": --اخلٓم٤مب

 ."ٟمٌٞمٜم٤م وم٤مؾم٘مٜم٤م، ىم٤مل: ومٞمً٘مقنإًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜم٤م ومتً٘مٞمٜم٤م وإٟم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ 

اًمٚمٝمؿ إٟمر٤م يمٜمر٤م ٟمتقؾمرؾ إًمٞمرؽ سمٜمٌٞمٜمر٤م ومتًر٘مٞمٜم٤م وإٟمر٤م "وضمف اؾمتدٓهلؿ: ىم٤مًمقا: ورد ذم احلدي٨م 

 ."ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ ٟمٌٞمٜم٤م وم٤مؾم٘مٜم٤م

يم٠مٟمرف جمررد ذيمرر  سم٤مًمٕمٌر٤مس ىم٤مًمقا: اعمراد سمٕمررؿ ٟمٌٞمٜمر٤م، أي: سمج٤مهرف، ومٝمرؿ ومٝمٛمرقا أن شمقؾمرٚمف

ً٘مٞمٝمؿ ُمـ أضمٚمف وىمرد أىمره اًمّمح٤مسم٦م قمغم ذًمؽ، وم٠مومر٤مد ذم دقم٤مئف، وـمٚم٥م ُمٜمف هلل أن ي ًمٚمٕم٤ٌمس ُمٜمف

 . سمزقمٛمٝمؿ ُم٤م يدقمقن

 ًمٌٞم٤من ضمقاز :سم٤مًمٕم٤ٌمس إمم اًمتقؾمؾ --قمـ اًمتقؾمؾ سم٤مًمرؾمقل --قمٛمر قمٚمٚمقا: قمدولو

 اًمتقؾمؾ سم٤معمٗمْمقل ُمع وضمقد اًمٗم٤موؾ.

اًمٕمٌر٤مس،  واًمّمح٤مسم٦م إٟمام شمقؾمٚمقا سمدقم٤مء --قمٛمر وم٢من :ي٘م٤مل هلؿ: اؾمتدًٓمٙمؿ ظم٤مـمئ :اجلقاب

 قمغم ذًمؽ أُمقر ُمٜمٝم٤م:ويدل 

 .٤مًمٕم٤ٌمسسم ذم طمٞم٤مشمف، وذم هذه احل٤مدصم٦م --سح سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا يتقؾمٚمقن سم٤مًمٜمٌل --قمٛمر أن .9

 --وا٤م ٓ ؿمرؽ ومٞمرف أن اًمتقؾمرٚملم ُمرـ ٟمرقع واطمرد وإذا شمٌرلم ًمٚم٘مر٤مرئ أن شمقؾمرٚمٝمؿ سمرف .7

إٟمرام هرق شمقؾمرؾ سمدقم٤مئرف، وار٤م  سم٤مًمٕم٤ٌمس ٤م يم٤من سمدقم٤مئف، ومتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م أن شمقؾمٚمٝمؿررررررإٟمٛم

ذم ُمًرتخرضمف  اإلؾمرامقمٞمكم ذم طمٞم٤مشمف إٟمام يم٤من سمدقم٤مئف سيأ رواي٦م --أن شمقؾمٚمٝمؿ سمف ي١ميمد

اؾمتًر٘مقا سمرف ومٞمًتًر٘مل  --يم٤مٟمقا إذا ىمحٓمقا قمغم قمٝمد اًمٜمٌرل :قمغم اًمّمحٞمأ هلذا احلدي٨م

وم٘مقًمرف: )ومٞمًتًر٘مل هلرؿ(  ، (7)ومذيمررر احلردي٨م( هلرؿ ومٞمًر٘مقن، ومرٚمام يمر٤من ذم إُمرر٤مرة قمٛمررر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9( )73/967-966.) 

 .، وؾمٙم٧م قمٜمف(7/987) "اًمٗمتأ"ذيمره اسمـ طمجر ذم ( 7)
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، وهرذا هرق اًمتقؾمرؾ سمدقم٤مئرف، -شمٕمر٤ممم–يم٤من يٓمٚم٥م هلؿ اًمًر٘مٞم٤م ُمرـ اهلل  --سيأ ذم أٟمف

خيٓمر٥م وؿمرٙم٤م ًمرف اجلردب  --يمذًمؽ طمدي٨م إقمرايب اًمرذي دظمرؾ اعمًرجد واًمرؾمرقل

 .ذم طمٞم٤مشمف إٟمام يم٤من سمدقم٤مئف --وٟمحقمه٤م، يمؾ ذًمؽ يدل قمغم أن شمقؾمٚمٝمؿ سمف

دقمر٤م.  قمٛمرر عمر٤م اؾمتًر٘مك سمرف اًمٕم٤ٌمس ُم٤م ورد ذم سمٕمرض رواي٤مت هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح٦م أن .4

درٗم٦م ُمر٤م دقمر٤م  "إٟمًر٤مب"ذم  اًمرزسمػم سمرـ سمٙمرر٤مر : )وىمد سملم(9)"اًمٗمتأ"ذم  اسمـ طمجر ي٘مقل

عمر٤م  اًمٕمٌر٤مس ذم هذه اًمقاىمٕم٦م واًمقىم٧م اًمذي وىمع ومٞمف ذًمؽ، وم٠مظمرج سم٢مؾمرٜم٤مد ًمرف أن اًمٕم٤ٌمس سمف

اًمٚمٝمؿ إٟمف مل يٜمزل سمالء إٓ سمذٟم٥م ومل يٙمِمػ إٓ سمتقسم٦م، وهررذه أيرديٜم٤م " ىم٤مل: قمٛمر اؾمتً٘مك سمف

 ."سمر٤مًمذٟمقب وٟمقادٞمٜم٤م إًمٞمؽ سم٤مًمتقسم٦م وم٤مؾم٘مٜم٤م اًمٖمٞم٨م إًمٞمؽ

: إذ ًمرق يمرر٤من اًمتقؾمرؾ سمذاشمرف أو سمذاشمرف ٓ اًمٕمٌر٤مس هذه اًمرواي٦م شمدل قمغم أهنؿ شمقؾمٚمقا سمدقم٤مء .3

 اًمدقم٤مء. هبذا قمٛمر ومٞمدقمق سمٕمداًمٕم٤ٌمس،  ضم٤مهف عم٤م يم٤من هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمٞم٘مقم

-: إذ ذاشمرفاًمٕمٌر٤مس إمم -ملسو هيلع هللا ىلص-عم٤م قمدًمقا قمـ اًمٜمٌل- سمذاشمف أو ضم٤مهف سم٤مًمٕم٤ٌمس ًمق يم٤من شمقؾمٚمٝمؿ .5

ٓ  -ملسو هيلع هللا ىلص-، ًمٙمرـ عمر٤م يمر٤من سمدقم٤مئرف واًمرؾمرقلاًمٕمٌر٤مس وضم٤مهف أقمٔمؿ ُمـ ضمر٤مه، أومْمؾ -ملسو هيلع هللا ىلص

 .--ًمٗمْمٚمف اًمٕم٤ٌمس يٛمٙمرـ أن يدقمرق هلرؿ ًمقوم٤مشمف قمدًمقا إمم طمل وم٤موؾ، وم٤مظمت٤مروا

 اعمِمرٝمقر آؾمتًر٘م٤مء ذم اخلٓمر٤مب سمرـ قمٛمرر ودقم٤مء أُمرػم اعمر١مُمٜملم": --شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىمر٤مل

يردل قمرغم أن  "ٜم٤م إذا أضمدسمٜم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمرؽ سمٜمٌٞمٜمر٤ماًمٚمٝمؿ إٟم٤م يم": وىمقًمف وإٟمّم٤مر اعمٝم٤مضمريـ رلمسم

٤م مل اًمتقؾمؾ اعمنموع قمٜمٝمؿ هق اًمتقؾمؾ سمدقم٤مئف وؿمٗم٤مقمتف ٓ اًم١ًمال سمذاشمف إذ ًمق يم٤من هذا ُمِمررروقمً 

 .(ٕ)"سم٤مًمٕم٤ٌمس ر١مال سم٤مًمرؾمقل إمم اًم١ًمالاًمً قمـ وإٟمّمر٤مر واعمٝم٤مضمررون قمٛمرر يٕمدل

 . إٟمام يم٤من سمدقم٤مئف سم٤مًمٕم٤ٌمس غم أن شمقؾمؾ اًمّمح٤مسم٦ميمؾ ُم٤م ذيمررٟم٤م يردل دًٓم٦م واوح٦م قم

، طمٞم٨م (4)"ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م"وي١ميد هذا يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

ومٝمذه إٟمقاع ُمـ ظمٓم٤مب اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم سمٕمد ُمقهتؿ قمٜمد ىمٌقرهؿ وذم " ىم٤مل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وؾمٙم٧م قمٜمف(4/987( )9)

 (.9/774( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )7)

 (.75( )ص4)
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اعمقضمقد ذم اعمنميملم ُمـ همػم أهؾ ُمٖمٞمٌٝمؿ، وظمٓم٤مب مت٤مصمٞمٚمٝمؿ، هق ُمـ أقمٔمؿ أٟمقاع اًمنمك 

اًمٙمت٤مب، وذم ُمٌتدقم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب واعمًٚمٛملم اًمذيـ أطمدصمقا ُمـ اًمنمك واًمٕم٤ٌمدات ُم٤ممل ي٠مذن سمف 

 حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حبُّ  ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:-شمٕم٤ممم–اهلل 

 وؾم١ماهلؿ، ُمٖمٞمٌٝمؿ، وذم ُمقهتؿ سمٕمد وإٟمٌٞم٤مء اعمالئٙم٦م دقم٤مء وم٢من .(9)[79]اًمِمقرى:َّمججح

 ُمٜمٝمؿ، اًمِمٗم٤مقم٦م ـمٚم٥م سمٛمٕمٜمك مت٤مصمٞمٚمٝمؿ وٟمّم٥م احل٤مل، هذه ذم هبؿ وآؾمتِمٗم٤مع هبؿ، وآؾمتٖم٤مصم٦م

، سمف اسمتٕم٨م وٓ اهلل، ينمقمف مل اًمذي اًمديـ ُمـ هق ًٓ ٤ًٌم، هق وًمٞمس يمت٤مسًم٤م، سمف أٟمزل وٓ رؾمق  واضم

٤ًٌم وٓ  أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم سمف أُمر وٓ واًمت٤مسمٕملم، اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد ومٕمٚمف وٓ اعمًٚمٛملم، سم٤مشمٗم٤مَ ُمًتح

 ." اعمًٚمٛملم

ُم٤م يٗمٞمد  "اًمٗمتأ"قمغم ذح احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  --وضم٤مء ذم شمٕمٚمٞمؼ ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز

.. سمؾ قمردل قمٛمرر قمٜمرف عمر٤م " :--قمـ قمدول قمٛمر قم٤مم اًمرُم٤مدة قمـ آؾمتً٘م٤مء سم٤مًمٕم٤ٌمس وم٘م٤مل 

هرق وىمع اجلدب إمم آؾمتً٘م٤مء سم٤مًمٕم٤ٌمس، ومل يٜمٙمر ذًمؽ قمٚمٞمف أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ومُٕمٚمؿ أنَّ ذًمؽ 

ُمٜمٙمر ووؾمٞمٚم٦م إمم اًمنمك، سمؾ ىمد ضمٕمٚمف سمٕمض أهرؾ اًمٕمٚمرؿ ُمرـ  (7)، وأن ُم٤م ومٕمٚمف هذا اًمرضمؾاحلؼ

 .(4)"أٟمقاع اًمنمك

ذه٥م احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين إمم ضمقاز اًمتقؾمؾ سمّم٤مطم٥م اجل٤مه إمم ُمـ هرق أقمرغم ُمٜمرف سمرؾ أضمر٤مز -4

وىمد يتقؾمؾ سمّم٤مطم٥م اجل٤مه إمم ُمرـ هرق "وآؾمتٖم٤مصم٦م سمف سمٕمد ُمقشمف، وم٘م٤مل:  -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل

ذم يمؾ طمر٤مل ...واىمرع  -ملسو هيلع هللا ىلص-أقمغم ُمٜمف، صمؿ إن يماًل ُمـ آؾمتٖم٤مصم٦م واًمتقؾمؾ واًمتِمٗمع واًمتقضمف سم٤مًمٜمٌل

ىمٌؾ ظمٚم٘مف، وسمٕمد ظمٚم٘مف، ذم ُمدة طمٞم٤مشمف ذم اًمدٟمٞم٤م وسمٕمرد ُمقشمرف ذم ُمردة اًمرؼمزخ، وسمٕمرد اًمٌٕمر٨م ذم 

ثر ُمـ أن حتَمر أو يردرك سمٕمد ُمقشمف ذم اًمؼمزخ، ومٝمق أيم -ملسو هيلع هللا ىلص-قؾمؾ سمفقمرد٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأُم٤م اًمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .79: ، ضمزء ُمـ أي٦م( اًمِمقرى9)

 ( ي٘مّمد ُم٤م ورد ذم رواي٦م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم.7)

، طم٘مؼ أضمزاؤه إومم ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز، رىمٛمف حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، أذف (7/395) ٓسمـ طمجر ( اًمٗمتأ4)

 هر.9481قمغم ـمٌٕمف حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م، 
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ًمِمرٗم٤مء ُمررض أمل سمرف،  -ملسو هيلع هللا ىلص-صمؿ ذيمر ىمّمتلم إطمدامه٤م ذم اؾمتٖم٤مصمتف وشمقؾمٚمف سمر٤مًمٜمٌل ،"سم٤مؾمت٘مّم٤مء

 !.-ملسو هيلع هللا ىلص-ومِمٗمل سمؼميم٦م اًمٜمٌل

 ذم دومع اعمرض قمٜمٝم٤م ومِمٗمٞم٧م! ىم٤مل: -ملسو هيلع هللا ىلص-وإظمرى: ذم اؾمتِمٗم٤مع ظم٤مدُمتف احلٌِمٞم٦م سم٤مًمٜمٌل

ًمٞمٚمر٦م  -ملسو هيلع هللا ىلص-أقمٞم٤م دواؤه إـم٤ٌمء وأىمٛم٧م سمرف ؾمرٜملم، وم٤مؾمرتٖمث٧م سمرفوًم٘مد يم٤من طمّمؾ زم داء "

ـّ قمكم سم٤مًمٕمقد ذم قم٤مومٞمر٦م  894اًمث٤مُمـ واًمٕمنميـ ُمـ مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م  سمٛمٙم٦م زاده٤م اهلل ذوًم٤م، وُم

أمحد اًم٘مًٓمالين ُمرـ  سمال حمٜم٦م، ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م ٟم٤مئؿ إذ ضم٤مء رضمؾ ُمٕمف ىمرـم٤مس يٙمت٥م ومٞمف: هذا دواء ًمدار

ؿمٞمًئ٤م ار٤م يمٜمر٧م  -واهلل–ًمنميػ اًمٜمٌقي، صمؿ اؾمتٞم٘مٔم٧م ومٚمؿ أضمد يب ٦م، سمٕمد اإلذن ااحلية اًمنميٗم

ذم ـمريرؼ ُمٙمر٦م، سمٕمرد  885.ووىمرع زم أيًْمر٤م ذم ؾمرٜم٦م -ملسو هيلع هللا ىلص-أضمده، وطمّمؾ اًمِمٗم٤مء سمؼميم٦م اًمٜمٌل

رضمققمل ُمـ اًمزي٤مرة اًمنميٗم٦م ًم٘مّمد ُمٍم، أن سقمر٧م ظم٤مدُمتٜمر٤م همرزال احلٌِمرٞم٦م، واؾمرتٛمر هبر٤م 

ُمل، وُمٕمف اجلٜمل اًمّم٤مرع هلر٤م وم٘مر٤مل: ًم٘مرد ذم ذًمؽ، وم٠مشم٤مين آت ذم ُمٜم٤م -ملسو هيلع هللا ىلص-أي٤مًُم٤م، وم٤مؾمتِمٗمٕم٧م سمف

، ومٕم٤مشمٌتف وطمٚمٗمتف أن ٓ يٕمقد إًمٞمٝم٤م، صمؿ اؾمتٞم٘مٔم٧م، وًمٞمس هبر٤م ىمٚمٌر٦م يمر٠مٟمام -ملسو هيلع هللا ىلص-أرؾمٚمف ًمؽ اًمٜمٌل

، واحلٛمرد هلل رب 893ٟمِمٓم٧م ُمـ قم٘م٤مل، وٓ زاًم٧م ذم قم٤مومٞم٦م ُمـ ذًمؽ طمتك وم٤مرىمتٝم٤م سمٛمٙم٦م ؾمرٜم٦م 

 .(9)"اًمٕم٤معملم

 اًمٖمٞم٥م طمية ذم احل٤مل حلًـ اعمقدٚم٦م اًمًٕم٤مدة إدراك اًمٓم٤مًم٥م أهي٤م ومٕمٚمٞمؽ" :وىم٤مل

 اًمنميػ سمج٤مهف واًمتقؾمؾ ٟمٕمٛمف، ُمقائد ذم واًمتٓمٗمؾ ويمرُمف، قمٓمٗمف سم٠مذي٤مل سم٤مًمتٕمٚمؼ واًمِمٝم٤مدة،

 واهلٚمع اجلزع يقم واعمٗمزع اعمرام، واىمتٜم٤مص اعمٕم٤مزم ٟمٞمؾ إمم اًمقؾمٞمٚم٦م ومٝمق اعمٜمٞمػ، سم٘مدره واًمتِمٗمع

 اًم٘مرب ُمـ حت٤مول ومٞمام وأُم٤مُمؽ اًمٜمقازل، ُمـ سمؽ ٟمزل ومٞمام أُم٤مُمؽ واضمٕمٚمف اًمٙمرام، اًمرؾمؾ ًمٙم٤موم٦م

 وأطمّم٤مه، قمٚماًم  رء سمٙمؾ أطم٤مط ُمـ رى وشمدرك سم٠مىمّم٤مه، اعمراد ُمـ شمٔمٗمر وم٢مٟمؽ واعمٜم٤مزل،

 .(7)". اًم٘مرسم٤مت.. أٟمقاع حتّمٞمؾ ذم ـم٤مىمتؽ طم٥ًم اًمٓمٞم٦ٌم سمٓمٞم٦ٌم دُم٧م ُم٤م واضمتٝمد

، ومر٢من -ملسو هيلع هللا ىلص-هرق ُمرـ أٟمرقاع اًمتقؾمرؾ همرػم اعمنمروع سم٤مًمرؾمرقل -هٜم٤م–ُم٤م ذيمره اًم٘مًٓمالين 

وم٘مط، وسمِمٗم٤مقمتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. أُم٤م ـمٚم٥م ذًمؽ سمٕمد ووم٤مشمرف،  -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمتقؾمؾ ُمنموع وٟم٤مومع ذم طمٞم٤مشمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.595-3/594اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م )( 9)

 (.3/596اعمرضمع ٟمٗمًف )( 7)
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       ٖ89   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

، يم٠من ي٘مقل اًمِمرخص: ير٤م رؾمرقل اهلل! اؾمرتٖمٗمر اهلل زم، ادع اهلل أن -ملسو هيلع هللا ىلص-قمٜمد ىمؼمه، أو همػم ىمؼمه

يٖمٗمر زم، أو هيديٜمل، أو يٜمٍمين، ومٝمذا وُم٤م يِمٌٝمف ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٦م اًمتل مل يًتحًٜمٝم٤م أطمرد ُمرـ 

اعمًٚمٛملم، وًمٞم٧ًم واضم٦ٌم وٓ ُمًتح٦ٌم سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ، ويمؾ سمدقم٦م ًمٞمًر٧م واضمٌر٦ًم وٓ ُمًرتح٦ًٌم،  أئٛم٦م

 .(9)ومٝمل سمدقم٦م ؾمٞمئ٦م، وهل والًم٦م سم٤مشمٗم٤مَ اعمًٚمٛملم

سمٕمد ووم٤مشمف طم٤مضم٦م، أو آؾمتٖم٤مصم٦م سمرف ًمٙمِمرػ يمرسمر٦م، وٟمحرق ذًمرؽ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-أُم٤م ؾم١مال اًمرؾمقل

٤مب آؾمرتٕم٤مٟم٦م أو آؾمرتٖم٤مصم٦م ومٝمذا أسمٕمد ُمراشم٥م آسمتداع، وهق ُمـ أٟمقاع اًمنمك سم٤مهلل: ٕٟمف ُمرـ سمر

 .(7)-شمٕم٤ممم–سمٛمخٚمقَ سمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل

يمذًمؽ ًمٞمس ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م دًمٞمؾ دحٞمأ وٓ وٕمٞمػ جيٞمز ـمٚم٥م اًمردقم٤مء واًمِمرٗم٤مقم٦م 

أظمؼم سم٠مٟمرف ؾمٞمِمرٗمع يرقم اًم٘مٞم٤مُمر٦م، ومل  -ملسو هيلع هللا ىلص-قمٜمد ىمؼمه أو سمٕمٞمًدا قمٜمف، واًمٜمٌل -ملسو هيلع هللا ىلص-ُمـ اًمرؾمقل

قُم٤مت اًمٜمّمقص شمٜمٝمك قمـ ـمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م ُمـ إُمقات، خيؼم سم٠مٟمف ذم ىمؼمه ؾمٞمِمٗمع ٕطمد، سمؾ قمٛم

وٓ ُمـ اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن وٓ ُمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم مل  --وهلذا مل يٓمٚم٥م أطمررد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

قمٜمد ُمقشمف أن يِمٗمع ًمف وٓ ؾم٠مًمف ؿمرٞمًئ٤م، وٓ ومٕمرؾ ذًمرؽ أطمرد ُمرـ أئٛمر٦م  -ملسو هيلع هللا ىلص-يٓمٚمٌقا ُمـ اًمٜمٌل

 .(4)اعمًٚمٛملم ذم يمتٌٝمؿ

 ُمرـ ٓ اهلل، ُمرـ إٓ يٓمٚمر٥م أن جيقز ومال، اهلل إٓ قمٚمٞمف ي٘مدر ٓ ُم٤م وم٠مُم٤م": --ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 اًمٖمٞمر٨م، واؾمر٘مٜم٤م زم، اهمٗمرر: اهلل ًمٖمرػم ي٘مقل أن جيقز ٓ همػمهؿ، ُمـ وٓ إٟمٌٞم٤مء ُمـ وٓ اعمالئٙم٦م

 ير١مذي ُمٜمر٤مومؼ  -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمٜمٌل زُمـ ذم يم٤من أٟمف: )(3)"ُمٕمجٛمف" ذم اًمٓمؼماين روى وهلذا. ذًمؽ وٟمحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، واًمتؼمك ًمٚمٕمٚمٞم٤مين 55(، واًمرد قمغم اًمٌٙمري )ص79-93شمٞمٛمٞم٦م )ص يٜمٔمر/ ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م ٓسمـ( 9)

 (.476)ص

 ( وهق يمت٤مب ٟمٗمٞمس ومٞمٝم٤م.987-954يراضمع هلذه اعم٠ًمًم٦م / يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب )ص ( 7)

 (.99( يراضمع / ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م )ص4)

 همػم اًمّمحٞمأ رضم٤مل ورضم٤مًمف اًمٓمؼماين رواه"(، وىم٤مل: 91/736) "زوائدجمٛمع اًم"(، وذيمره اهلٞمثٛمل ذم 7/35)اًمٙمٌػم( )( 3)

 ."احلدي٨م طمًـ وهق هلٞمٕم٦م اسمـ



 

 ُمٝم٤م سمٜم٧م قمٌداًمرمحـ  أمحد ٟمتق. : دإقمداد     وؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌقر سم٤مًمّم٤محللم واًمتؼمك هبؿ اًم٘مًٓمالين ُمـ آؾمتِمٗم٤مع احل٤مومظُمٜمٝم٩م   
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 إًمٞمرف ومج٤مؤوا اعمٜم٤مومؼ هذا ُمـ -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل سمرؾمقل ٟمًتٖمٞم٨م سمٜم٤م ىمقُمقا: --اًمّمديؼ وم٘م٤مل اعم١مُمٜملم

َتَٖم٤مُث  ٓ)إٟمف : وم٘م٤مل ًْ اَم  يِب  ُي َتَٖم٤مُث  إِٟمَّ ًْ  .(9)"(سم٤مهلل ُي

َتَٖم٤مُث  ٓ): -ملسو هيلع هللا ىلص-وم٘مقًمف ًْ اَم  يِب  ُي َتَٖم٤مُث  إِٟمَّ ًْ  ( ومٞمرف: اًمرٜمص قمرغم أٟمرف ٓ يًرتٖم٤مث سمر٤مًمٜمٌلسم٤مهلل ُي

وإن يم٤من ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف ذم -اًمٚمٗمظ ذم طم٘مف  أن ُيًتٕمٛمؾ هذا -ملسو هيلع هللا ىلص-يمرهووٓ سمٛمـ دوٟمف،  -ملسو هيلع هللا ىلص-

ًمألُمر٦م ُمرـ  اًمرسمف، وحترذيرً  ٤موشمقاوٕمً  ٤مًمذرائع اًمنمك، وأدسمً  امح٤مي٦ًم جلٜم٤مب اًمتقطمٞمد، وؾمدً  -طمٞم٤مشمف

 .وؾم٤مئؾ اًمنمك ذم إىمقال وإومٕم٤مل

 ومٞمرف يًرتٖم٤مث ُم٤م يمؾ ذم اعمخٚمقىم٤مت: ُمـ سمٌمء يًتٖم٤مث أٟمف: اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ أطمد ي٘مؾ ملو

 ُمـ وٓمرارسم٤مٓ يٕمٚمؿ ا٤م هذا سمؾ. ذًمؽ همػم وٓ سمّم٤مًمأ، وٓ سمٛمٚمؽ، وٓ سمٜمٌرل، ٓ -شمٕم٤ممم– سم٤مهلل

 .إـمالىمف جيقز ٓ أٟمف اإلؾمالم: ديـ

 احلٞمر٤مة قمغم شم٘م٤مس ومال وًمذا اهلل، إٓ طم٘مٞم٘متٝم٤م يٕمٚمؿ ٓ اًمٖمٞمقب ُمـ همٞم٥م اًمؼمزظمٞم٦م احلٞم٤مة إن صمؿ

 ذم يم٤مٟمقا يمام أهنؿ واًمِمٝمداء إٟمٌٞم٤مء طمٞم٤مة ُمٕمٜمك وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م، إظمروي٦م احلٞم٤مة شم٘م٤مس ٓ يمام اًمدٟمٞم٤م

 طمٞمر٤مهتؿ يم٤مٟمر٧م وًمرق إطمٞمر٤مء، يٗمٕمٚمف ُم٤م يمؾ يٗمٕمٚمقن ويتزوضمقن، وينمسمقن ي٠ميمٚمقن اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة

 .(7)اعمامت ًمٗمظ قمٚمٞمٝمؿ يٓمٚمؼ أن دأ عم٤م اًمدٟمٞمقي٦م يم٤محلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م

 اهلل رؾمقُل  ظَمَٓم٥َم "ىم٤مل:  --قمـ اسمـ قم٤ٌمس (4)وُمـ أدًم٦م ذًمؽ ُم٤م صم٧ٌم ذم دحٞمأ اًمٌخ٤مري

 ربِّ  ي٤م: وم٠مىمقُل  اًمِمامِل، ذاَت  هبؿ ومُٞم١مظَمذُ  أُمتل ُمـ سمرضم٤ملٍ  جُي٤مءُ  وإٟمفُ  أٓوم٘م٤مل: ... -ملسو هيلع هللا ىلص-

 محُّ : اًمّم٤مًمأ اًمٕمٌدُ  ىم٤مل يمام وم٠مىمقُل . سمٕمَدك أطمَدصمقا ُم٤م شَمدِري ٓ إٟمَؽ : ومٞم٘م٤مل ُأَدٞمح٤ميب،

 مع جع مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ

يـ َيزاًمقا مل ه١مٓء إنَّ : ومٞم٘م٤مل، [997اعم٤مئدة: ]َّجغ  ذم. هذا "وم٤مرىمَتٝمؿ ُمٜمذُ  أقم٘م٤مهبؿ قمغم ُمرشمدِّ

 ."...اًم٤ٌمب، هذا ُمـ ومٚمٞمس اًمٌنم، قمٚمٞمف ي٘مدر ُم٤م وم٠مُم٤م، ذًمؽ ُمثؾ آؾمتٕم٤مٟم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.7/599، ويراضمع / آؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرد قمغم اًمٌٙمري )(، دار اًمٗمٙمر9/71( رؾم٤مئؾ وُم٤ًمئؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )9)

 (.414-794( يٜمٔمر / اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل )ص7)

 جخ  مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب ُّ، ك: شمٗمًػم اًم٘مرآن، ب: (3517)( ح 3/9691)( 4)

 [.997: اعم٤مئدة]َّجغ مع جع مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ
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 املطمب الجاٌ٘

 وٕقفْ وَ التربك بّي

 اًمنميٕم٦م، د٤مطم٥م قمـ واًمتقىمٞمػ آشم٤ٌمع قمغم ُمٌٜم٤مه٤م واًمٕم٤ٌمدة وأؾمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدة أدؾ اًمتؼمك إن

 ُمـ ٓسمد يم٤من هبؿ يتّمؾ وُم٤م سم٤معمقشمك اًمتؼمك ذم آشم٤ٌمع قمغم وآسمتداع اًمٖمٚمق أهؾ ي٘متٍم مل وعم٤م

 ىمقاقمد سمتقوٞمأ وًمٜمٌدأ. أُمره ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم اعمًٚمؿ يٙمقن طمتك اعم٠ًمًم٦م هذه قمغم اًمْمقء إًم٘م٤مء

 :قمٚمٞمٝم٤م اًمقىمقف ُمـ ٓسمد سم٤معمقوقع قمالىم٦م ذات أؾم٤مؾمٞم٦م

أن اًمؼميم٦م يمٚمٝم٤م ُمـ اهلل وطمده: وم٤مًمرزَ واًمٜمٍم واًمٕم٤مومٞم٦م وإوٓد واًمتقومٞمؼ ًمإليامن  إومم:

ضم٤مء ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ واًمتثٌٞم٧م قمٜمد اعم٠ًمًم٦م واًمِمٗم٤مقم٦م يمٚمٝم٤م ُمـ اهلل، ومٝمق ُم٤مًمٙمٝم٤م وواهٌٝم٤م. 

وهن٤م ختقيٗمً " ىم٤مل: --ُمًٕمقد ذم  --، يمٜم٤ّم ُمَع رؾمقِل اهلل ٤ميمٜم٤ّم ٟمٕمدُّ أي٤مت سمَريم٦ًم، وأٟمتؿ شمُٕمدُّ

 صمؿ 
ِ
 ومٞمف ُم٤مٌء ىمٚمٞمؾ، وم٠مدظمَؾ يَدُه ذم اإلٟم٤مء

ٍ
، ومج٤مؤوا سم٢مِٟم٤مء

ٍ
ؾمٗمر وم٘مؾَّ اعم٤مء، وم٘م٤مل: اـمُٚمٌقا ومْمٚم٦ًم ُمـ ُم٤مء

ـَ اهلل، ومٚم٘مد رأي٧ُم اعم٤مَء َيٜمٌُُع ُمـ سملِم أد٤مسمع رؾمقِل اهلِل  ىم٤مل: طملَّ قمغم اًمٓمَّٝمقِر اعم٤ٌمَرك، واًمؼميم٦م ُم

--وإذا يم٤مٟم٧م اًمؼميم٦م ُمـ اهلل يم٤من ـمٚمٌٝم٤م ُمـ . "، وًم٘مد يمٜم٤ّم ٟمًٛمُع شَمًٌٞمَأ اًمٓمٕم٤مِم وهَق ُي١ميمؾ

٤ًٌم ًمٚمرزَ واًمٜمٍم واًمٕم٤مومٞم٦م أو داومًٕم٤م ًمٚمنم (9)همػمه ذيًم٤م سمف ، ٟم٤مسمًٕم٤م ُمـ اقمت٘م٤مد دء سم٠من هٜم٤مك ضم٤مًم

 همػمه ؾمٌح٤مٟمف.

 اًمؼميمر٦م طمّمقل قمغم يدل وم٤مًمذي ذقمل أُمر إؿمٞم٤مء ُمـ رء سم٥ًٌم اًمؼميم٦م ـمٚم٥م أن اًمث٤مٟمٞم٦م:

 سمخرالف اًمٜم٘مرؾ قمغم ُمٌٜم٤مه٤م اًمديٜمٞم٦م إُمقر ٕن اًمنمقمل: اًمدًمٞمؾ هق إٟمام اًمٌمء سم٥ًٌم قمدُمٝم٤م ُمـ

 .واًمتجرسم٦م سم٤مًمٕم٘مؾ شمٙمتِمػ أن يٛمٙمـ اًمتل إظمرى إُمقر

 ؾم٥ٌم هق إٟمام قمٜمٝم٤م اًمنمع ضم٤مء اًمتل وإومٕم٤مل وإىمقال إقمٞم٤من ُمـ سمف يتؼمك ُم٤م أن اًمثر٤مًمث٦م:

 هق إٟمام اًمنمقمٞم٦م واًمرىمك إدوي٦م ُمـ سمف يتداوى ُم٤م أن يمام اًمؼميم٦م، واه٥م هق وًمٞمس ًمٚمؼميم٦م،

 .-شمٕم٤ممم– اهلل هق وم٤مًمِم٤مذم اًمِمٗم٤مء: واه٥م هق وًمٞمس ًمٚمِمٗم٤مء، ؾم٥ٌم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِة ذم اإِلؾمالم.، ب(، ك: اعمٜم٤مىم٥م4514( ح )4/9499) "دحٞمحف"( رواه اًمٌخ٤مري ذم 9) ٌُقَّ  : قمالُم٤مِت اًمٜمُّ
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 ُمٕمرومتٝمر٤م ؾمرٌٞمؾ ًمرٞمس ذقًمر٤م اًمؼميمر٦م ًمرف صمٌتر٧م اًمرذي سمف سم٤معمتؼمك اًمتؼمك ـمري٘م٦م أن اًمراسمٕم٦م:

 ًمالٟمحرراف ُمتٕمرًور٤م اإلٟمًر٤من د٤مر وإٓ آشم٤ٌمع، ُمـ ذًمؽ ذم ٓسمد سمؾ اًمٔمـ، وطمًـ آضمتٝم٤مد

 .سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ إدٜم٤مم قمٌدة ؾمٚمؽ ذم وآٟمخراط اعمٕمت٘مد ذم

: أن اًمتؼمك ٓ يٗمٞمد همػم اعم١مُمـ سم٤مهلل اًمث٤مسم٧م قمغم إيامٟمف ٓ ؾمٞمام أُمقر أظمرة، ومٕمـ اسمـ اخل٤مُم٦ًم

َ عم٤م "ىم٤مل:  (9)--قمٛمر ٌْدُ  شُمُقذمِّ ـُ  ُأيَبَ  ـُ سم اهللِّ قَم ٌْدُ  اسْمٜمُفُ  ضَم٤مءَ  ؾَمُٚمقَل، سْم ٌْدِ  ـُ سم اهللِّ  قَم  َرؾُمقلِ  إمَِم  اهللِّ قَم

٠َمًَمفُ . اهللِّ ًَ ـَ  َأنْ  ىَمِٛمٞمَّمفُ  ُيْٕمٓمَِٞمفُ  َأنْ  وَم َ  َأنْ  ؾَم٠َمًَمفُ  صُمؿَّ . وَم٠َمقْمَٓم٤مهُ . َأسَم٤مهُ  ومِٞمفِ  ُيَٙمٗمِّ  اهللِّ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤ممَ . قَمَٚمْٞمفِ  ُيَّمكمِّ

-- َ  قَمَٚمْٞمفِ  َأشُمَّمكمِّ  اهللِّ َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل . -- اهللِّ  َرؾُمقلِ  سمَِثْقِب  وَم٠َمظَمذَ  قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤ممَ . قَمَٚمْٞمفِ  ًمُِٞمَّمكمِّ

َ  َأنْ  اهللُّ هَن٤َمكَ  َوىَمدْ  يِن  إِٟمَّاَم : -- اهللِّ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  قَمَٚمْٞمِف؟ شُمَّمكمِّ َ  يل ىل مل خلُّ : وَمَ٘م٤مَل  اهللُّ ظَمػمَّ

 قَمغَم  َوؾَم٠َمِزيدُ ، (7)[81]اًمتقسم٦م:َّىنين من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم

ٌِْٕملمَ   خت حت جت هب مب ُّ : -- اهللُّ َوَأْٟمَزَل . اهللِّ َرؾُمقُل  قَمَٚمْٞمفِ  وَمَّمغمَّ  .ُُمٜم٤َمومٌِؼ  إِٟمَّفُ : ىَم٤مَل  .ؾَم

 .(4)[83]اًمتقسم٦م:َّحص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت

: إذ يمر٤من --ومٚمؿ يٗمد قمٌد اهلل سمـ ُأيب سمريم٦م ىمٛمرٞمص اًمٜمٌرل. (3)قمٚمٞمف، وهذا ًمٗمظ ُمًٚمؿُمتٗمؼ 

 .٤مُمٜم٤موم٘مً 

ٓ خيٚمرق ُمرـ  -اًمرذي ٟمحرـ سمّمردد دراؾمرتف-واًمتؼمك سمذوات إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ 

 طم٤مًمتلم: 

اًمتؼمك سمٛمج٤مًمًتٝمؿ ودقم٤مئٝمؿ وآؾمتٗم٤مدة ُمـ قمٚمٛمٝمؿ ودًٓمتٝمؿ قمرغم اخلرػم، ومٝمرذا  :إطمدامه٤م

 .(9)ُمنموع وضم٤مئز، وهق اًمذي شمدل قمٚمٞمف إطم٤مدي٨م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أسمٞمف، ُمع وه٤مضمر وأؾمٚمؿ سمٞمًػم، اعمٌٕم٨م سمٕمد وًمد اًمرمحـ، قمٌد أسمق اًمٕمدوي، اًم٘مرر اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد: هق (9)

، وأطمد --اًمٜمٌل قمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اعمٙمثريـ أطمد وهق. سم٤مخلٜمدَ أضمٞمز صمؿ ؾمٜم٦م، قمنمة أرسمع اسمـ وهق أطمد، يقم واؾمتّمٖمر

 (.988-3/989هر ريض اهلل قمٜمف. يٜمٔمر / اإلد٤مسم٦م )74ًمألصمر، شمقذم ؾمٜم٦م  ٤ماًمٕم٤ٌمدًم٦م، ويم٤من ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس اشم٤ٌمقمً 

 .81: أي٦م ُمـ ضمزء اًمتقسم٦م، (7)

 .83( اًمتقسم٦م، أي٦م: 4)

( 95/931) "دحٞمحف" ذم وُمًٚمؿ ،(77: )ب اجلٜم٤مئز،: ك ،9869) ح( 3/917) "دحٞمحف" ذم اًمٌخ٤مري رواه (3)

 .سمػموت اعمٕمروم٦م، دار قمٛمر، ومْم٤مئؾ ُمـ: ب اًمّمح٤مسم٦م، ومْم٤مئؾ: ك ،(6961)ح
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يمٛمالسمًٝمؿ وومْمؾ فمٝمقرهؿ وؾم١مرهؿ : اًمتؼمك سمام ؾمقى ذًمؽ ُمـ ذواهتؿ وآصم٤مرهؿ إظمرى

 وُمقاـمٜمٝمؿ، ومٝمذا يمٚمف ًمٞمس سمٛمنموع، وهمػم ضم٤مئز.

 ُمقىمرقف ذًمرؽ ويمرؾ اٜمققًمر٤م، يٙمقن وىمد ُمنموقًم٤م، يٙمقن ىمد اًمتؼمك أن هذا ُمررررـ ويٗمٝمؿ

 ُمتر٠مظمري ُمرـ يمثرػًما ًمٙمـ إُم٦م، ؾمٚمػ وومٝمٛمف واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء يمام اًمِم٤مرع، ُمـ سمٞم٤من قمغم

 واخلراومر٤مت، اًمٌردع طمٔمرػمة إمم ذًمرؽ ومجرّرهؿ إُمرر، هرذا ذم اًمًرٚمػ سمٗمٝمرؿ يٚمتزُمقا مل إُم٦م

 .واًمنميمٞم٤مت اجلٝمؾ مح٠مة ذم وأوىمٕمٝمؿ

واـ ظم٤مًمػ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ذم هذا اعمقوقع احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين ذم يمت٤مسمف: )إرؿم٤مد اًمًر٤مري(: 

طمٞم٨م أضم٤مز اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمّم٤محللم وومْمالهتؿ اًمٓم٤مهرة قمغم اإلـمالَ، وذًمرؽ ذم ُمقاورع قمردة 

، وار٤م ذيمرره ذم شمٚمرؽ اعمقاورع ُمر٤م (7)٤مً وٕمقمنم ُمقُم٤م ي٘م٤مرب أطمد  -ومٞمام شمتٌٕم٧م-٧مُمـ يمت٤مسمف سمٚمٖم

 ي٠ميت: 

  ـَ ُم٤مًمٍؽ -ٟم٘مؾ ذم ذح طمدي٨م  -(3)ًمٞمّمكم ذم سَمٞمتف ومٞمتخَذُه ُُمّمرغمًّ  ذم دقمقشمف ًمٚمٜمٌل  (4)قِمْت٤ٌمن سم

يمقٟمف ًمٚمتؼمك: ٕن اـمالقمف سم٤مًمقطمل قمغم اجلرزم سمر٠من ذًمرؽ ؾمرٞم٘مع همرػم "قمـ اسمـ طمجر ىمقًمف: 

                                                                                                                                                                          

 اًمًٚمػ ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ هذا قمغم ودرج جيٝمٚمٝمؿ، ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم١مال قمغم حيردقن -قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان– اًمّمح٤مسم٦م يم٤من وم٘مد (9)

 طمٞم٤مة: يمت٤مب ذم اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد يم٤من ُم٤م اًمّم٤محللم دقم٤مء سمريم٦م قمغم ًمٚمحّمقل ؿمقاهد قمـ ويٜمٔمر. أئٛمتٝمؿ ؾم١مال ذم اًمّم٤مًمأ

 ُمًٚمؿ رواه ومٞمام وٟمحقه قمٚمٛمٝمؿ ُمـ وآؾمتٗم٤مدة اًمّم٤محللم جم٤مًم٦ًم ومْمؾ وقمـ ،(95-3/94) ًمٚمٙم٤مٟمدهٚمقي اًمّمح٤مسم٦م

٤ٌَمَركَ  هللِّ إِنَّ : )وًمٗمٔمف اًمذيمر، جم٤مًمس ومْمؾ: ب واًمتقسم٦م، واًمدقم٤مء اًمذيمر: ك ،(6791) ح( 97/94) "دحٞمحف"ذم  َوشَمَٕم٤ممَم  شَم

يْمرِ  جَم٤َمًمَِس  َيٌتَُٖمقنَ . وُمُْماًل  ؾَمٞم٤َّمَرًة، َُماَلئَِٙم٦مً  ٤م َوضَمُدوا وَم٢مَِذا. اًمذِّ ًً
. سم٠َِمضْمٜمَِحتِِٝمؿْ  سَمْٕمًْم٤م سَمْٕمُْمُٝمؿْ  َوطَمػَّ . َُمَٕمُٝمؿْ  ىَمَٕمُدوا ِذيْمرٌ  ومِٞمفِ  جَمْٚمِ

  َوسَملْمَ  سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  َُم٤م َيْٛمأُلوا طَمتَّك
ِ
اَمء ًَّ ْٟمَٞم٤م اًم ٌْدٌ . وُمالَنٌ  ومِٞمِٝمؿْ  َربِّ : وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ : ىَم٤مَل . اًمدُّ : وَمَٞمُ٘مقُل : ىَم٤مَل . َُمَٕمُٝمؿْ  وَمَجَٚمَس  َُمرَّ  إِٟمَّاَم . ظَمٓم٤َّمءٌ  قَم

ُٝمؿْ  هِبِؿْ  َيِْمَ٘مك َٓ  اًْمَ٘مْقمُ  ُهؿُ . هَمَٗمْرُت  َوًَمفُ  ًُ  ُم٩م/  ويٜمٔمر. اًمّم٤محللم جم٤مًم٦ًم سمؼميم٦م اعمٖمٗمرة ؿمٛمٚمتف اخلّٓم٤مء اًمٕمٌد ومٝمذا ،(ضَمٚمِٞم

(77/96.) 

 اًمٚمدٟمٞم٦م واعمقاه٥م ،(8/459)و ،(4/969( )7/473)/و ،(9/974) اًم٤ًمري إرؿم٤مد/ اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم ُمٜمٝم٤م (7)

(7/474-475، 649.) 

٤ٌَمن ( هق:4) ـُ  قِمْت  ذم ُم٤مت ُمِمٝمقر، اًم٤ًمعمل، دح٤ميب اخلزرضمل إٟمّم٤مري اخلزرج سمـ قمقف اًمَٕمْجالن سمـ قَمْٛمرو سمـ َُم٤مًمِؽ سم

 (.3/458) واإلد٤مسم٦م ،(4/413) آؾمتٞمٕم٤مب. اعمديٜم٦م أهؾ ذم يٕمد ُمٕم٤موي٦م، ظمالوم٦م

 .اًمٌٞمقت ذم اعم٤ًمضمد: ب اًمّمالة،: ك ،(379) ح( 9/964) "دحٞمحف" ذم اًمٌخ٤مري رواه (3)



 

 ُمٝم٤م سمٜم٧م قمٌداًمرمحـ  أمحد ٟمتق. : دإقمداد     وؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌقر سم٤مًمّم٤محللم واًمتؼمك هبؿ اًم٘مًٓمالين ُمـ آؾمتِمٗم٤مع احل٤مومظُمٜمٝم٩م   

       ٖ9ٗ   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

 هبر٤م درٚمقا اًمتل اعمقاوع ذم واًمّمالة، وآصم٤مرهؿ سم٤مًمّم٤محللم اًمتؼمك. إمم أن ىم٤مل: وومٞمف ُمًتٌٕمد

 .  (9)"ُمٜمٝمؿ اًمتؼميؽ وـمٚم٥م

، وأيًْم٤م، ومٝمق ىمد ىمّمد اًمّمرالة ذم هرذا اعمقورع عمٕمٜمرك -ملسو هيلع هللا ىلص-ومحدي٨م قمت٤ٌمن ظم٤مص سم٤مًمٜمٌل

وم٢مٟمرف ": -ُمر٤م ٟمّمرف-ذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اعم٘مّمقد سمحدي٨م قمتٌر٤من ُمٕملم، ومٝمذا دل اًمدًمٞمؾ قمغم ىمّمده، 

، وأن يٌٜمٞمرف ذم اعمقورع -ملسو هيلع هللا ىلص-وأطم٥م أن يٙمقن أول ُمـ يّمكم ومٞمرف اًمٜمٌرل اىمّمد أن يٌٜمل ُمًجدً 

ذم اعمٙم٤من اًمرذي يٌٜمٞمرف،  -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمذي دغم ومٞمف، وم٤معم٘مّمقد يم٤من سمٜم٤مء اعمًجد، وأراد أن يّمكم اًمٜمٌل

ٕضمرؾ يمقٟمرف درغم ومٞمرف  إضمؾ اعمًجد، مل يٙمـ سمٜم٤مء اعمًجد ُم٘مّمرقدً  هُم٘مّمقد ومٙم٤مٟم٧م اًمّمالة

، ومّمر٤مر ىمّمرد اًمّمرالة ااًمّمالة ومٞمف ًمٞمٙمقن ُمًجدً  -ملسو هيلع هللا ىلص-عمٙم٤من ُمٙم٤من ىمّمد اًمٜمٌل٤م، وهذا ااشمٗم٤مىمً 

 .(7)"..ومٞمف ُمت٤مسمٕم٦م ًمف،

  اهللِّ رؾمرقُل  قمٚمٞمٜمر٤م َدظَمرَؾ ": ىم٤مًم٧م (4)-– إٟمّم٤مري٦مِ  قمٓمَّٞم٦مَ  أمِّ ذم ذح طمدي٨م –وىمقًمف -

- َْٚمٜمَٝم٤م: وم٘م٤مل اسمٜمُتف شُمُقومَِّٞم٧م طملم ًِ ًً  أو ٤مصمالصمً  اهْم َـّ  إن ذًمرؽ ُِمرـ أيمثرر أو ٤ممخ   ذًمرؽ رأيرت
ٍ
 سمرامء

ـَ  وؾِمْدٍر، َـّ  وم٢مِذا. يم٤مومقر ُمـ ٤مؿمٞمئً  أو ايم٤مومقرً  أظمِرةِ  ذم واضمٕمٚم  َذٟمَّر٤مُه،آ ومَرهمٜمر٤م ومٚمام. ومآِذٟمَّٜمل ومَرهمت

٤مُه، أؿمِٕمْرهَن٤م: وم٘م٤مل طِم٘مَقهُ  وم٠مقمٓم٤مٟم٤م إٟمام ومٕمؾ ذًمرؽ: ": إزاَره: شمٕمٜملذم ىمقًمف: - (3)(إزاَره: )شمٕمٜمل إيَّ

أوًٓ: ًمٞمٙمقن ىمري٥م اًمٕمٝمد ُمـ ضمًرده اعمٙمررم طمترك ٓ ًمٞمٜم٤مهل٤م سمريم٦م صمقسمف وأظمره ومل يٜم٤موهل٤م إي٤مه 

يٙمقن سملم اٟمت٘م٤مًمف ُمـ ضمًده إمم ضمًده٤م وم٤مدؾ ٓ ؾمٞمام ُمع ىمرب قمٝمده سمٕمرىمف اًمٙمرريؿ، وهرق 

 .(5)"أدٌؾ ذم اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/377( إرؿم٤مد اًم٤ًمري )9)

 .(97/793.ُم٩م )(7)

 -اًمًلم ويمن اًمٜمقن سمٗمتأ: وىمٞمؾ ُمّمٖمر، ُمقطمدة وسم٤مء ُمٝمٛمٚم٦م وؾملم سمٜمقن- ٟمًٞم٦ٌم اؾمٛمٝم٤م إٟمّم٤مري٦م، قمٓمٞم٦م أم: هل (4)

-اًمّمح٤مسم٦م ٟم٤ًمء يم٤ٌمر ُمـ يم٤مٟم٧م اًمٌٍمة أهؾ ذم شمٕمد. يمٕم٥م سمٜم٧م: وىمٞمؾ احل٤مرث، سمٜم٧م وهل ويمٜمٞمتٝم٤م، سم٤مؾمٛمٝم٤م ُمٕمرووم٦م

مترض اعمرى وشمداوي اجلرطمك، وؿمٝمدت همًؾ  --اهلل رؾمقل ُمع يمثػًما شمٖمزو ويم٤مٟم٧م ،-أمجٕملم قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان=

 (.3/347(، واإلد٤مسم٦م )3/519أطم٤مدي٨م. يٜمٔمر/ آؾمتٞمٕم٤مب ) وطمٙم٧م ذًمؽ وم٠مشم٘مٜم٧م، قمـ اًمٜمٌل --اسمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ْدر.اجلٜم٤مئز، ب: (، ك9744( ح )9/377)  "دحٞمحف"ذم ( رواه اًمٌخ٤مري 3) ًِّ  واًم
ِ
 : هُمًِؾ اعمٞم٧ِِّم ووُوقئِف سم٤معم٤مء

 (.7/483) ( إرؿم٤مد اًم٤ًمري5)



 

 ُمٝم٤م سمٜم٧م قمٌداًمرمحـ  أمحد ٟمتق. : دإقمداد     وؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌقر سم٤مًمّم٤محللم واًمتؼمك هبؿ اًم٘مًٓمالين ُمـ آؾمتِمٗم٤مع احل٤مومظُمٜمٝم٩م   

       ٖ9٘   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

  ـُ  أٟمُس وىمقًمف ذم ذح طمدي٨م ٌْدِ  --اهللِّ رؾمقلِ  إمم هَمَدْوُت ": ىم٤مل --ُم٤مًمٍؽ  سم ـِ  اهللِ سمَِٕم  سمر

ؿُ  يدهِ  ذم ومقاومٞمتفُ  ًمُِٞمَحٜمَِّٙمُف، (9)ـمٚمح٦م أيب ًَ ؿُ  اعمِٞم ًِ دىم٦مِ  إسمؾ َي  :  (7)"اًمّمَّ

شمؼميًم٤م سمف وسمري٘مف ويده ودقم٤مئف، وهق أن يٛمْمغ اًمتٛمرة، وجيٕمؾ ذم ومؿ اًمّمٌل وحيؽ  "ًمٞمحٜمٙمف"

هب٤م ذم طمٜمٙمف سم٤ًٌمسمتف طمتك شمتحٚمؾ ذم طمٜمٙمف. وومٞمف ىمّمد أهؾ اًمٗمْمؾ ًمتحٜمٞمرؽ اعمقًمرقد ٕضمرؾ 

 .(4)"اًمؼميم٦م

  ؿَ  ُم٤م اهللِ ومقَ  .."اًمٓمقيؾ، وومٞمف:  (3)دي٨م ىمّم٦م احلديٌٞم٦مذم ذح طم–وىمقًمف  اهللِ رؾمقُل  (5)شَمٜمَخَّ

--  ًوضمٝمف ": (6)"...وضِمْٚمَده، َوضمَٝمفُ  هب٤م ومَدًمَؽ  ُمٜمٝمؿ رضُمؾٍ  يمػِّ  ذم َوىمَٕم٧ْم  إِّٓ  ُٟمخ٤مُم٦م

 شمؼميًم٤م سمٗمْمالشمف، وومٞمف ـمٝم٤مرة اًمٜمخ٤مُم٦م واًمِمٕمر اعمٜمٗمّمؾ، واًمتؼمك سمٗمْمالت": "وضمٚمده

 .(7)"اًمّم٤محللم اًمٓم٤مهرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌْدُ  (9) ـُ  اهلل قَم ـِ  َزيدِ  ـَمْٚمَح٦م أيب سم  أسم٤م يٙمررررٜمك اًمٜمج٤مر، سمـ ُم٤مًمؽ سمٜمل ُمـ صمؿ اخلزرج، ُمـ أٟمّم٤مري. طَمَرام سمـ إؾْمَقد سمـ ؾَمْٝمؾ سم

 .دٗملم قمكم ُمع ـمٚمح٦م أيب سمـ اهلل قمٌد وؿمٝمد ُِمْٚمَح٤من، سمٜم٧م ؾُمَٚمٞمؿ أم أُمٝمام ُُٕمف، ُم٤مًمؽ سمـ أَٟمسِ  أظمق وهق. حيٞمك

 .م9995، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ط (7/676(، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ٓسمـ إصمػم )4/69آؾمتٞمٕم٤مب )يٜمٔمر / 

دىم٦ِم سمَِٞمدِه.وؾْمِؿ : : اًمزيم٤مة، ب(، ك9383( ح )7/536) "دحٞمحف"ذم  ( رواه اًمٌخ٤مري7)  اإلُم٤مِم إسمَؾ اًمّمَّ

 .(4/83ًم٤ًمري )( إرؿم٤مد ا4)

 اًمِمٛمٞمز ُمقىمع)ضمدة ـمريؼ قمغم اعمٙمرُم٦م ُمٙم٦م همرب وهل( يمؿ77) ُمرطمٚم٦م اعمٙمرُم٦م وُمٙم٦م احلديٌٞم٦م ُمقىمٕم٦م سملم: احلديٌٞم٦م (3)

/ يٜمٔمر(. هر6 اًم٘مٕمدة ذي) اًمروقان سمٞمٕم٦م يم٤مٟم٧م وقمٜمده٤م اًمِمجرة، وُمًجد سمئر، ومٞمٝم٤م(. أيًْم٤م سم٤محلديٌٞم٦م ويٕمرف اًمٞمقم،

 سمػموت اعمٕم٤مس، اًمٗمٙمر دار ،(939ص) ظمٚمٞمؾ ؿمقىمل ًمٚمديمتقر اًمٜمٌقي احلدي٨م وأـمٚمس ،(7/744) اًمٌٚمدان ُمٕمجؿ

 .هر9347 ،9ط ودُمِمؼ،

َؿ: َٟمرِخَؿ اًمرضمُؾ َٟمرَخاًم 5) َؿ: دومع سمٌمء ُمـ َدْدِره َأو َأٟمِٗمف، واؾمؿ ذًمؽ اًمٌمء اًمٜمُّرخ٤مُم٦مُ  و َٟمرْخاًم  ( شَمٜمَخَّ  . و شَمٜمَرخَّ

 (.٤ً7/96من )ٚميٜمٔمر / اًم=

احلرِب، ويمت٤مسم٦ِم ب: اًمنموِط ذم اجلٝم٤مِد، واعمّم٤محل٦ِم ُمَع أهِؾ  (، ك: اًمنموط،7/937) "دحٞمحف"( رواه اًمٌخ٤مري ذم 6)

 اًمنموط.

 (.3/337( إرؿم٤مد اًم٤ًمري )7)

 



 

 ُمٝم٤م سمٜم٧م قمٌداًمرمحـ  أمحد ٟمتق. : دإقمداد     وؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌقر سم٤مًمّم٤محللم واًمتؼمك هبؿ اًم٘مًٓمالين ُمـ آؾمتِمٗم٤مع احل٤مومظُمٜمٝم٩م   

       ٖ9ٙ   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

 

 اًمٜمٌرلَّ  أنَّ "قم٤مئِم٦م أم اعمر١مُمٜملم:  (9)وىمقًمف ذم ذح طمدي٨م - - ذم ٟمٗمًرف قمرغم َيٜمِْٗمر٨ُم  يمر٤من 

، قمٚمٞمرف أٟمٗمر٨ُم  يمٜمر٧ُم  صم٘مَؾ  ومٚمام سم٤معمٕمقذات، ومٞمف ُم٤مت اًمذي اعمَرضِ  َـّ  ٟمٗمًرفِ  سمٞمرده وأُمًرُأ  هبر

يمتٝم٤م  :  "ًمؼَمَ

اًمِمرٗم٤مء ىمر٤مل ، وهذا هق اًمٓم٥م اًمروطم٤مين وإذ يم٤من قمغم ًم٤ًمن إسمررار طمّمرؾ سمرف "سم٤معمٕمقذات"

وم٤مئدة اًمٜمٗم٨م اًمتؼمك سمتٚمؽ اًمرـمقسم٦م أو اهلقاء اًمذي يٛمًف اًمرذيمر يمرام يترؼمك ": (7)اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

سمٖم٤ًمًم٦م ُم٤م يٙمت٥م ُمـ اًمذيمر، وذم احلدي٨م اًمتؼمك سم٠ميامن اًمّم٤محللم، ىمٞم٤مؾم٤م قمغم ُم٤م دٜمٕم٧م قم٤مئِم٦م 

 .(4)"-ملسو هيلع هللا ىلص-سمٞمد اًمٜمٌل

 إذ يمر٤من ارـ "ض(: سم٤مب )ووقء اًمٕم٤مئد ًمٚمٛمرري -ؿم٤مرطًم٤م – وىم٤مل ذم يمت٤مب اعمرى واًمٓم٥م

وومٞمف أن ووقء اًمٕم٤مئد ًمٚمٛمريض إذا يم٤من إُم٤مًُم٤م ذم اخلرػم يترؼمك سمرف، ". إمم أن ىم٤مل: "يتؼمك سمف

ٌّف ا٤م يرضمك ٟمٗمٕمف، ودٗم٦م ذًمؽ أن يتقو٠م اًمرضمؾ اعمرضمق ظمػمه وسمريمتف ويّم٥م ومْمؾ  وإن د

 .(3)"ووقئف قمٚمٞمف

 وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ؿم٤مرطًم٤م طمدي٨م ؾمٝمؾ--(5) :"ٝم٤م، ؾم٠مًمُتفُ  ُم٤م واهللِّ إين ًَ ٌَ  ؾمر٠مًمُتف إٟمرام ًٕم

 .  "يَمٗمٜمل ًمتٙمقنَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذات.( ح، ك: اًمٓم٥م، ب3/474) "دحٞمحف"( رواه اًمٌخ٤مري ذم 9) ىمك سم٤مًم٘مرآن واعمَٕمقِّ  : اًمرُّ

ـُ  قِمَٞم٤مُض  اًْمَٗمْْمؾِ  َأسُمق اًْمَ٘م٤ميِض  اإِلؾْمالمِ  ؿَمْٞمُخ  إَْوطَمُد، احْل٤َمومِظُ  اًْمَٕمالَُم٦مُ  اإِلَُم٤ممُ : هق (7) ـِ  ُُمقؾَمك سم ، اًْمَٞمْحُّمٌِلُّ  قِمَٞم٤مضِ  سْم  إَْٟمَدًُمِزُّ

ٌْتِلُّ  صُمؿَّ  ًِّ ٌِْٕملمَ  ؾِم٧مٍّ  ؾَمٜم٦َمِ  ذِم  ُوًمِدَ . اعم٤َْمًمِٙمِلُّ  اًم اِمَئ٦ٍم، سمِْْمعٍ  ؾَمٜم٦َمَ  إَْٟمَدًُمسِ  إمَِم  رطَمَؾ . َوَأْرسَمِٕماِمَئ٦مٍ  َوؾَم ًِ ٌَْحرَ  َومَخْ ـَ  َواؾْمَت  اًْمُٕمُٚمقِم، ُِم

٤ٌَمُن، سمَِتَّم٤مٟمِٞمِٗمفِ  َوؾَم٤مَرْت  َوَأًمََّػ، َومَجَعَ  يْم َِ  ذِم  اؾْمُٛمفُ  َواؿْمَتَٝمرَ  اًمرُّ  ؾمٜم٦م شمقذم ؿم٤مقمر، ُمٗمن، ُم١مرخ، أدقزم، وم٘مٞمف حمدث. أوَم٤م

 اًمدي٤ٌمج/  يٜمٔمر. " واًمًامع اًمرواي٦م أدقل ذم اإلعم٤مع "و ،"ط– اعمّمٓمٗمك طم٘مقَ سمتٕمريػ اًمِمٗم٤مء": شمّم٤مٟمٞمٗمف ُمـ ،(هر533)

 (.95/47) واًمًػم سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار(968ص) ومرطمقن ٓسمـ

 (.4/576ويراضمع/ اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م ) (.8/488( إرؿم٤مد اًم٤ًمري )4)

 (.8/459( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ )3)

-يم٤من اؾمٛمف طمزٟم٤م ومٖمػمه اًمٜمٌل: ي٘م٤مل ،ُمـ ُمِم٤مهػم اًمّمح٤مسم٦م، ( هق ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾم٤مقمدة إٟمّم٤مري اًم٤ًمقمدي5)

ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمًٕملم ، ُم٤مت سم٤معمديٜم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهق آظمر ُمـ، سمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦ماوهق  -ملسو هيلع هللا ىلص-ُم٤مت اًمٜمٌل. -ملسو هيلع هللا ىلص

 (.7/966. اإلد٤مسم٦م )ىمٌؾ ذًمؽ: وىمٞمؾ
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 اًمتل يم٤من يٚمًٌٝم٤م. ىم٤مل اًم٘مًٓمالين:  -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمٜمٌل (9)أي أن يٙمقن يمٗمٜمف سمردة

 .(7)"وومٞمف اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمّم٤محللم"

، وًمٕمؾ (4)هذا سمٕمض ُم٤م ذيمره احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين ذم اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ وومْمالهتؿ

يم٤مٟمقا يتؼميمقن  --اًمتل شمدل قمغم أن اًمّمح٤مسم٦ماًم٘م٤مرئ ٓطمظ أٟمف اقمتٛمد قمغم إطم٤مدي٨م 

، ومٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ ضمقاز اًمتؼمك سمٖمػمه ُمـ اًمّم٤محللم. وٓ ؿمؽ أن هذه إطم٤مدي٨م --سم٤مًمٜمٌل

وسمآصم٤مره ُمنموع، وم٢من  --وأطم٤مدي٨م أظمرى شمدل قمٚمٞمٝم٤م دًٓم٦م فم٤مهرة قمغم أن اًمتؼمك سم٤مًمٜمٌل

وأىمرهؿ اًمٜمٌل  رومقن ذًمؽيٕمُم٤ٌمرك ذم ذاشمف وآصم٤مره وأومٕم٤مًمف، ويم٤من دح٤مسمتف اًمٙمرام  --اًمٜمٌل

-- .قمٚمٞمف 

همػمه ُمـ اًمّمر٤محللم ومُٞمترؼمك سمرف وسمآصمر٤مره يمرام ذهر٥م إًمٞمرف  --وًمٙمـ هؾ ي٘م٤مس قمغم اًمٜمٌل

 احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين؟

، ومٚمؿ ير١مصمر قمرـ اًمٜمٌرل --اًمقاىمع أٟمف ٓ يقضمد هٜم٤مك أي دًمٞمؾ قمغم ضمقاز اًمتؼمك سمٖمػم اًمٜمٌل

-- أو همرػمهؿ، ؾمرقاء سمرذواهتؿ، أو سمآصمر٤مرهؿ، أو --أٟمف أُمر سم٤مًمتؼمك سمٖمػمه ُمرـ اًمّمرح٤مسم٦م

أرؿمد إمم رء ُمـ ذًمؽ. ويمذا مل ُيٜم٘مؾ طمّمقل هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتؼمك ُمـ ىمٌؾ اًمّمح٤مسم٦م سمٖمػمه، ٓ 

 .(3)، وٓ سمٕمد ا٤مشمف--ذم طمٞم٤مشمف 

وهلذا ذه٥م اعمح٘م٘مقن ُمرـ قمٚمرامء أهرؾ اًمًرٜم٦م واجلامقمر٦م إمم أن اًمترؼمك سمرذوات اًمّمر٤محللم 

 ُمـ اًمتؼمك اعمٛمٜمقع. وآصم٤مرهؿ همػم ُمنموع، سمؾ هق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مءٌ اًمؼمدة: ( 9) ًَ
 (.4/81.اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )َدِٖمػمٌ  َأؾْمَقدُ  ُُمَرسمَّعٌ  يمِ

 (.7/496( إرؿم٤مد اًم٤ًمري )7)

 (،8/38و) (،4/556(، و)7/81)( يٜمٔمر سم٘مٞم٦م اعمقاوع اًمتل ذيمر احل٤مومظ ومٞمٝم٤م اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم/ارؿم٤مد اًم٤ًمري 4)

 (.91/76(، و)9/44و)

 .هر9394، 7، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض، ط(769( يٜمٔمر/ اًمتؼمك أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف د. ٟم٤مس سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلديع )ص3)
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 :(7)وهق ينمح ىمقًمف: )وُمـ شمِمٌف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ( (9)ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم

يمذًمؽ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمِمٞمقخ وشمٜمزيٚمٝمؿ ُمٜمزًم٦م إٟمٌٞم٤مء هق اعمٜمٝمل قمٜمف. وىمد يم٤من قمٛمر "

يٙمرهقن أن يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اًمدقم٤مء، وي٘مقًمقن:)أأٟمٌٞم٤مء  --وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

، ويمذًمؽ اًمتؼمك -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم-، ومدل قمغم أن هذه اعمٜمزًم٦م ٓ شمٜمٌٖمل إٓ ًمألٟمٌٞم٤مء(4)ٟمحـ؟(

، ومل يٙمقٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف ُمع سمٕمْمٝمؿ --ُمع اًمٜمٌل --سم٤مٔصم٤مر وم٢مٟمام يم٤من يٗمٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م

سمٌٕمض وٓ يٗمٕمٚمف اًمت٤مسمٕمقن ُمع اًمّمح٤مسم٦م ُمع قمٚمق ىمدرهؿ. ومدل قمغم أن هذا ٓ يٗمٕمؾ إٓ ُمع اًمٜمٌل 

-- اًمتؼمك سمقوقئف وومْمالشمف وؿمٕمره، وذب ومْمؾ ذاسمف وـمٕم٤مُمف. وذم اجلٛمٚم٦م ومٝمذه ، ُمثؾ

إؿمٞم٤مء ومتٜم٦م ًمٚمٛمٕمٔمَّؿ وًمٚمٛمٕمٔمِّؿ: عم٤م خيِمك قمٚمٞمف ُمـ اًمٖمٚمق اعمدظمؾ ذم اًمٌدقم٦م، ورسمام يؽمىمك إمم 

 .(3)"ٟمقع ُمـ اًمنمك. يمؾ هذا إٟمام ضم٤مء ُمـ اًمتِمٌف سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب واعمنميملم اًمذي هنٞم٧م قمٜمف إُم٦م

ذم  -- يتٌلم أن ُم٤م رآه احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين ُمـ ىمٞم٤مس اًمّم٤محللم قمغم اًمرؾمقل وسمٙمؾ ُم٤م ؾمٌؼ

ضمقاز اًمتؼمك سمذواهتؿ وآصم٤مرهؿ همػم دحٞمأ، وأن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتؼمك اٜمقع: ٕٟمف خي٤مًمػ إمج٤مع 

 اًمًٚمػ اًمّم٤مًمأ.

قمغم ُمٕمٔمؿ اعمقاوع اًمتل ذيمر ومٞمٝم٤م احل٤مومظ اسمـ طمجر  --وىمد قمٚمؼ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز

ضمقاز اًمتؼمك سمذوات  -ػم ُمـ ذطمف احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين ذم يمت٤مسمف إرؿم٤مد اًم٤ًمريوٟم٘مؾ يمث-

اًمّم٤محللم وآصم٤مرهؿ وسملمَّ أن ذًمؽ همٚمط، وأٟمف ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمك، ومٞمج٥م ُمٜمٕمف ؾمًدا ًمٚمذريٕم٦م، 

 .(5)ومح٤مي٦م جلٜم٤مب اًمتقطمٞمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( هق: أسمق اًمٗمرج زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمِمٞمخ ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ رضم٥م، اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمحدث، وًمد 9)

 (.6/449يٜمٔمر / اًمِمذرات ) هر.795هر، وشمقذم سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م 746سمٌٖمداد ؾمٜم٦م 

جمٛمقع "وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م، شمريمٞم٤م. (، 3149( ح)3/493) "ؾمٜمٜمف"( رواه أسمق داود ذم 7)

الُمل، سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾم (6939ًمألًم٤ٌمين ح) "دحٞمأ اجل٤مُمع"، وهق ذم "هق طمدي٨م ضمٞمد"(: 75/449) "اًمٗمت٤موى

 هر.9316، 7ط

، إذاف زهػم اًمِمقيش، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل،  (55-53ٓسمـ رضم٥م احلٜمٌكم )ص "احلٙمؿ اجلديرة سم٤مإلذاقم٦م"ورد ذم  (4)

 هر.9314، 9سمػموت، ط

 اعمرضمع ٟمٗمًف، ٟمٗمس اجلزء واًمّمٗمح٦م.( 3)

 (.4/995،933و 9/477،577،574) ( يٜمٔمر شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمِمٞمخ ذم هقاُمش ُم٤م ي٠ميت ُمـ ومتأ اًم٤ٌمري5)
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ومل ي٘متٍم دمقيز احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين اًمتؼمك سم٤مًمّم٤محللم قمغم ذواهتؿ وآصم٤مرهؿ ومح٥ًم، سمؾ 

شمٕمدى ذًمؽ إمم ىمٌقرهؿ، وهذا أظمٓمر: ٕن اًمٗمتٜم٦م سم٤مًم٘مٌقر، ووىمقع اًمنمك هب٤م يمثػم ذم اًمٜم٤مس، 

وذًمؽ ضم٤مءت اًمٜمّمقص يمثػمة سحي٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م حتذر ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٌقر واخت٤مذه٤م 

رأيٜمٝم٤م  يَمٜمٞم٦ًمً وأم ؾمٚمٛم٦م ذيمرشم٤م  (7)، وُمـ شمٚمؽ اًمٜمّمقص طمدي٨م قم٤مئِم٦م: أن أم طمٌٞم٦ٌم(9)ُم٤ًمضمد

 ُم٤مَت  إِذا ىمقمٌ  ُأوًمئِؽ ، وم٘م٤مل: )--ومٞمٝم٤م شمّم٤موير، ومذيمرشم٤م ًمٚمٜمٌل  ُم٤مِري٦مُ  هل٤م ُي٘م٤مُل  ٌِم٦مِ احلَ  سم٠َمرضِ 

روا ،اُمًجدً  ىَمؼمهِ  قَمغَم  سَمٜمَقا اًمّم٤مًمُأ  اًمرضُمُؾ  أو اًمّم٤مًمُأ  اًمٕمٌدُ  ومٞمٝمؿُ  قَر، شمٚمَؽ  ومٞمف وَدقَّ  َأوًمِئؽ اًمّمُّ

 .(4)(اهللِّ قمٜمدَ  اخلَْٚمِؼ  ِذارُ 

)إرؿم٤مد اًم٤ًمري(، وٟم٘مؾ ذم ذطمف قمـ اًمٌٞمْم٤موي ىمر٤مل: وهذا احلدي٨م ذطمف اًم٘مًٓمالين ذم 

عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يًجدون ًم٘مٌقر إٟمٌٞم٤مء: شمٕمٔمٞماًم ًمِم٠مهنؿ وجيٕمٚمقهن٤م ىمٌٚم٦م يتقضمٝمرقن "

ذم اًمّمالة ٟمحقه٤م. واختذوه٤م أوصم٤مًٟم٤م ًمٕمٜمٝمؿ وُمٜمع اعمًٚمٛملم قمـ ُمثؾ ذًمؽ. وم٠مُم٤م ُمـ ْاخترذ ُمًرجًدا 

ٓ اًمتٕمٔمٞمؿ ًمف وٓ اًمتقضمف ٟمحقه، ومال يردظمؾ ذم ذًمرؽ ذم ضمقار د٤مًمأ وىمّمد اًمتؼمك سم٤مًم٘مرب ُمٜمف 

 .(3)"اًمققمٞمد

وهذا اًمٙمالم ٟم٘مٚمف اًم٘مًٓمالين ُم٘مًرا ًمف دون شمٕم٘مٞم٥م ُمٜمف، وشمْمٛمـ دمقيز اخت٤مذ اعمًجد سمجرقار 

ىمؼم اًمرضمؾ اًمّم٤مًمأ ًمٚمتؼمك، وٓ ؿمؽ أن هذا ذريٕم٦م إمم شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٌقر واخت٤مذه٤م ُمًر٤مضمد، إُمرر 

 :  (5)قمغم هذا اعمقوع وم٘م٤مل --ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مزاًمذي هن٧م قمٜمف اًمنميٕم٦م،  وىمد قمٚمؼ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمام ورد ذم هذا ؤ-:-( وًمٚمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين يمت٤مب حتذير اًم٤ًمضمد ُمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد اقمتٜمك ومٞمف9)

 إُمر ُمـ إطم٤مدي٨م، وهق ُمٓمٌقع.

ىمٌؾ ذًمؽ هر، وىمٞمؾ 51( هل رُمٚم٦م سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب إُمقي٦م، أم اعم١مُمٜملم، أم طمٌٞم٦ٌم، ُمِمٝمقرة سمٙمٜمٞمتٝم٤م، ُم٤مشم٧م ؾمٜم٦م 7)

 (.7/598اإلد٤مسم٦م ) ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

 (.341( ح )9/967) "دحٞمأ"( رواه اًمٌخ٤مري ذم 4)

 (.7/348رؿم٤مد اًم٤ًمري )إ( 3)

 (.9/575( ومتأ اًم٤ٌمري سمتٕمٚمٞمؼ اسمـ سم٤مز )5)
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هذا همٚمط واوأ، واًمّمقاب حتريؿ ذًمؽ، ودظمقًمرف حتر٧م إطم٤مدير٨م اًمٜم٤مهٞمر٦م قمرـ اختر٤مذ "

. وذم ُمقوع آظمر ُمـ )إرؿم٤مد اًم٤ًمري( ذيمر احل٤مومظ "اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد، وم٤مٟمتٌف واطمذر، واهلل اعمقومؼ

 .(9)اًم٘مًٓمالين ضمقاز شم٘مٌٞمؾ ىمٌقر اًمّم٤محللم

وم٠مُمر٤م إذا "ُمٌٞمٜم٤ًم قمٔمؿ خم٤مًمٗم٦م ُمـ يّمكم ىم٤مدرًدا اًمترؼمك:  --الم اسمـ شمٞمٛمٞم٦موىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾم

ىمّمد اًمرضمؾ اًمّمالة قمٜمد ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم، ُمتؼميًم٤م سم٤مًمّمالة ذم شمٚمؽ اًمٌ٘مٕمر٦م، ومٝمرذا قمرلم 

اعمح٤مدة هلل ورؾمقًمف، واعمخ٤مًمٗم٦م ًمديٜمف، واسمتداع ديـ مل ي٠مذن سمف اهلل: وم٢من اعمًٚمٛملم ىمد أمجٕمقا قمغم ُم٤م 

ٓ  -أي ىمرؼم يمر٤من–، ُمرـ أن اًمّمرالة قمٜمرد اًم٘مرؼم -ملسو هيلع هللا ىلص-سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ رؾمقل اهللقمٚمٛمقه 

 .(7)"ومْمؾ ومٞمٝم٤م ًمذًمؽ، وٓ ًمٚمّمالة ذم شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م ُمزي٦م ظمػم أداًل، سمؾ ُمزي٦م ذ

ويمؾ هذا ُمـ أٟمقاع اًمٖمٚمق ذم اًمّم٤محللم اعمٗميض إمم اًمنمك، ويتٕم٤مرض ُمع ٟمّمقص اًمنمريٕم٦م، 

ٕم٘مٞمدة، ويمامل اًمتقطمٞمد، واًمؼماءة ُمـ وؾم٤مئؾ اًمنمرك، وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمأ ُمـ دٗم٤مء اًم

 واهلل اعمًتٕم٤من.

* * * 

 املطمب الجالح

 وٕقفْ وَ غّد السساه إىل الكبٕز

، إذا يم٤مٟمر٧م قمرغم اًمّمرٗم٦م (4)اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن زي٤مرة اًم٘مٌقر دون ؿمرد اًمرطمر٤مل إًمٞمٝمر٤م ضمر٤مئز

 اهللِّ َرؾُمرقلِ  ُمٗمٝمرقم ىمرقل، واظمتٚمٗمقا ذم ؿمّد اًمرطم٤مل إًمٞمٝم٤م، وأدؾ هرذا اخلرالف هرق (3)اًمنمقمٞم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.354-7/357( يٜمٔمر/ إرؿم٤مد اًم٤ًمري )9)

 هر.9313 ،9٘مؾ، ط(، حت٘مٞمؼ د. ٟم٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم675-7/673( اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ )7)

ٌُقِر،4) ـْ ِزَي٤مَرِة اًْمُ٘م  -ُمع ذح اًمٜمقوي–سمٜمحقه  "دحٞمحف"أٓ وَمُزوُرَه٤م..(، رواه ُمًٚمؿ ذم ( حلدي٨م: )يمٜم٧ُُم هَنَْٞمُتُٙمْؿ قَم

، دار اًمٗمٙمر، (، واًمٚمٗمظ ًمف9398( ح )94/994) "ُمًتدريمف"واحل٤ميمؿ ذم اعمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م، (، ك: اجلٜم٤مئز، 7/36)

 هر.9498سمػموت،

، أُم٤م إذا يم٤من ًمٚمتؼمك ااًمزي٤مرة اًمنمقمٞم٦م: ُم٤م يم٤مٟم٧م ًمٚمٕمؼمة وشمذيمر أظمرة، وًمإلطم٤ًمن إمم اعمٞم٧م سم٤مًمدقم٤مء ًمف إذا يم٤من ُمقطمدً ( 3)

ومٝمل زي٤مرة سمدقمٞم٦م، وإذا يم٤مٟم٧م ًم١ًمال اعم٘مٌقر، أو اًمت٘مرب إًمٞمف سمذسمأ وٟمحقه، ومٝمل زي٤مرة ذيمٞم٦م. يٜمٔمر/ ، واًمتٛمًأ سم٤مًم٘مؼم
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-- :( َٓ  ُّطَم٤مَل  شُمَِمد ر٤مضِمدَ  صَماَلصَم٦مِ  إمَِم  إَِّٓ  اًمرِّ ًَ رِجِدي. َُم ًْ رِجدِ  َهررَذا، َُم ًْ رِجدِ  احْلَرَراِم، َواعمَْ ًْ  َواعمَْ

طمٞم٨م ومٝمؿ اًمٌٕمض ُمـ هذا احلدي٨م ُمٜمع ؿمد اًمرطمؾ ًم٘مّمد اًمٕم٤ٌمدة واًم٘مرسمر٦م إمم همرػم  .(9)(إىَْمََم 

 هذه اعم٤ًمضمد، ومل يٗمٝمؿ اًمٌٕمض أظمر ذًمؽ ُمٜمف.

ومذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م، واظمت٤مر ُم٤م  "إرؿم٤مد اًم٤ًمري"وشمٕمرض احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين هلذه اًم٘مْم٦م ذم 

ذم هرذه اًم٘مْمرٞم٦م،  --أدى إًمٞمف اضمتٝم٤مده، وشمٓمرَ إمم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمرـ شمٞمٛمٞمر٦م

 وسملم ُمقىمٗمف ُمٜمف، وومٞمام ي٠ميت سمٞم٤من ُمٜمٝم٩م احل٤مومظ ذم اعم٠ًمًم٦م:

 (: السَِّساَه ُتَػدُّ اَلبٗاُ وعٍٜ ) - أ

يمام شم٘مدم ذيمرر ًمٗمٔمرف،  "دحٞمحف"ذح احل٤مومظ طمدي٨م ؿمد اًمرطم٤مل اًمذي رواه اًمٌخ٤مري ذم 

 وم٘م٤مل:

: مجع رطمؾ ًمٚمٌٕمػم يم٤مًمنج -سم٤معمٝمٛمٚم٦م–سمْمؿ اعمثٜم٤مة اًمٗمقىمٞم٦م وومتأ اعمٕمجٛم٦م واًمرطم٤مل "

ًمٚمٗمرس، وهق أدٖمر ُمـ اًم٘مت٥م وؿمده يمٜم٤مي٦م قمـ اًمًٗمر: ٕٟمف ٓزم ًمف، واًمتٕمٌػم سمِمده٤م ظمرج 

خمرج اًمٖم٤مًم٥م ذم ريمقهب٤م ًمٚمٛم٤ًمومر ومال ومرَ سملم ريمقب اًمرواطمؾ وهمػمه٤م، واعمٌم ذم هذا اعمٕمٜمك 

اَم ويدل ًمذًمؽ ىمقًمف ذم سمٕمض ـمرىمف: ) ٤موَمرُ  إِٟمَّ ًَ ، واًمٜمٗمل هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اعمٜمٝمل (7)ُمًٚمؿ...( أظمرضمف ُي

 ."أي ٓ شمِمد اًمرطم٤مل إمم ُمًجد ًمٚمّمالة ومٞمف

طَم٤مَل  شُمَِمدُّ  َٓ ويمالُمف هٜم٤م ضمٞمد ذم سمٞم٤من اعمراد سم٘مقًمف: )  (.اًمرِّ

  :--وٕقفْ وَ فتٕٝ ابَ تٗىٗٛ مبٍع غد السساه لصٖازٚ قرب املصطفٜ - ب

اًمٕمٚمرامء اعمٕمترؼميـ، إن اًم٘مقل سمٛمٜمع ؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌرقر واعمِمر٤مهد هرق ُمرذه٥م مجٝمرقر 

وإئٛم٦م اعمِمٝمقريـ، وىمد طمٙمك ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اخلالف ذم اعم٠ًمًم٦م وذيمر اًم٘مقًملم ومٞمٝمر٤م، 

                                                                                                                                                                          

، وجمٛمقع اًمٗمت٤موى حت٘مٞمؼ حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت( 799-797إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )ص=

(77/997.) 

 (، ك: اًمّمالة، ب: ومْمؾ اًمّمالة ذم ُمًجد ُمٙم٦م واعمديٜم٦م.4795( ح)87/ 9) "دحٞمحف"( رواه اًمٌخ٤مري ذم 9)

٤مضِمَد: ب: ٓ شمِمّد اًمرطم٤مل إٓ إمم صمالصم٦م ُم٤ًمضمد، وسم٘مٞمتف: )إمَِم ، (، ك: احل٩م4431( ح )9/939) "دحٞمحف"( ذم 7) ًَ صَماَلصَم٦ِم َُم

ِجِد إِيٚمَِٞم٤مَء(. ًْ ِجِدي، َوَُم ًْ ٦ٌَِم، َوَُم ِجِد اًْمَٙمْٕم ًْ  َُم
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وُم٤م قمٚمٛمتف ُمٜم٘مرقًٓ قمرـ أطمرد ُمرـ "وسملم أن اًم٘مقل سم٤مجلقاز هق ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ، وم٘م٤مل: 

 .(9)"اعمت٘مدُملم

، ومل يٙمـ ذم قمٍم اًمًٚمػ، وأٟمف وذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم ىمٌؾ ذًمؽ أن اًمًٗمر ًمزي٤مرة اًم٘مٌقر سمدقم٦م

ُمِمتٛمؾ قمغم ُمٕم٤مين اًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد، وًمذًمؽ اقمتؼم سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمثؾ هرذا اًمًرٗمر 

 .(7)ؾمٗمر ُمٕمّمٞم٦م، ٓ جيقز ىمٍم اًمّمالة ومٞمف 

سم٥ًٌم ٟمٍمه ًمٚم٘مقل اًمراضمأ سمٕمدم ذقمٞم٦م ؿمد اًمرطم٤مل ًمزي٤مرة  --وىمد اُمتحـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

: ًمٕمدم وضمقد دًمٞمؾ صم٤مسم٧م خيّمّمف ُمـ --ذًمؽ ىمؼم اعمّمٓمٗمك ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم سمام ذم 

قمٛمقم اًمٜمٝمل قمـ ؿمد اًمرطم٤مل إمم همػم اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م، وهق مل يتٗمرد هبذا اًم٘مقل، سمؾ ىم٤مل سمف أئٛم٦م 

، وًمٙمٜمف ُمٜمل سمخّمقم وطم٤ًمد ُمـ ُمتٕمّم٦ٌم اًمٗمرَ اعمٌتدقم٦م وقمٚمامء اعمذاه٥م (4)أقمالم ىمٌٚمف وسمٕمده

اًمِمٞمخ إمم اًمًٜم٦م، وٟمٍمشمف عمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمذيـ ىمد أزقمجتٝمؿ دقمقة 

 واًمًٚمقك.

وأؿم٤مر احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين إمم هذا إُمر ذم ذطمف حلدي٨م اًمٜمٝمل قمرـ ؿمرد اًمرطمر٤مل إمم همرػم 

 :  (3)"اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م"اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م، وسملم ُمقىمٗمف ُمـ رأي اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمزي٤مرة، وم٘م٤مل ذم 

ٛمقم إدًم٦م، وُمـ ٟمذر اًمزير٤مرة وضمٌر٧م قمٚمٞمرف، ...وًمٚمِمرٞمخ ىمرسم٦م: ًمٕم -ملسو هيلع هللا ىلص-وم٤مًمًٗمر إمم ىمؼمه"

يمالم ؿمٜمٞمع قمجٞم٥م، يتْمٛمـ ُمٜمع ؿمد اًمرطم٤مل ًمٚمزي٤مرة اًمٜمٌقير٦م اعمحٛمدير٦م، وأٟمرف  -هٜم٤م–اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حت٘مٞمؼ د. ٟم٤مس قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ، ذيم٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض، (666( يٜمٔمر / اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ص9)

 هر.9313، 9ط

 (.665( يٜمٔمر/ اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ )ص7)

ًمٚمِمٞمخ حمٛمد دديؼ طمًـ  "اًمديـ اخل٤مًمص"قا سمٛمٜمع ؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌقر: اًمٕمٚمامء إقمالم اًمذيـ ىم٤مًم( يٜمٔمر/ عمٕمروم٦م سمٕمض 4)

 .حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر، ُمٙمت٦ٌم اًمٗمرىم٤منحت٘مٞمؼ  (4/591)

(3( )3/573.) 
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، "ؿمرٗم٤مء اًمًر٘م٤مم"ذم  (9)ًمٞمس ُمـ اًم٘مرب، سمؾ سمْمد ذًمؽ. ورّد قمٚمٞمف اًمِمٞمخ شم٘مل اًمرديـ اًمًرٌٙمل

 ."ومِمٗمك ددور اعم١مُمٜملم

، واحلرؼ أن يمرؾ -ملسو هيلع هللا ىلص-٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م ذم ومْمؾ زي٤مرة ىمرؼم اًمٜمٌرلوىمد اؾمتدل اًم٘مًٓمالين سم٠مطم

 زير٤مرة ذم إطم٤مدي٨م ُمـ ذيمروه وُم٤م": --طمدي٨م ومٞمٝم٤م وٕمٞمػ سمؾ ُمقوقع. ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 ُمرـ أطمد يروِ  مل ُمقوققم٦م، هل سمؾ سم٤محلدي٨م: اًمٕمٚمؿ أهؾ سم٤مشمٗم٤مَ وٕمٞمٗم٦م، ومٙمٚمٝم٤م -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمٜمٌل ىمؼم

 اعمديٜم٦م أهؾ إُم٤مم- ُم٤مًمؽ سمؾ ُمٜمٝم٤م، سمٌمء إئٛم٦م ُمـ أطمد حيت٩م ومل ُمٜمٝم٤م، ٤مؿمٞمئً  اعمٕمتٛمدة اًمًٜمـ أهؾ

 ،-ملسو هيلع هللا ىلص-ىمرؼمه زرت: اًمرضمرؾ ي٘مرقل أن يمرره -اعم٠ًمًم٦م هذه سمحٙمؿ اًمٜم٤مس أقمٚمؿ هؿ اًمذيـ اًمٜمٌقي٦م

 أهرؾ قم٤ممل يٙمرهف مل -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمٜمٌل قمـ اُم٠مصمقرً  أو ،٤مُمنموقمً  أو قمٜمدهؿ، ٤مُمٕمروومً  اًمٚمٗمظ هذا يم٤من وًمق

 يٕمتٛمرد ُمر٤م قمٜمده ٙمـي مل ذًمؽ قمـ ؾمئؾ عم٤م: -سم٤مًمًٜم٦م زُم٤مٟمف ذم اًمٜم٤مس أقمٚمؿ- أمحد واإلُم٤مم .اعمديٜم٦م

ـَ  َُمر٤م): ىمر٤مل -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل رؾمرقل أن هريررة أيب طمدي٨م إٓ إطم٤مدي٨م، ُمـ ذًمؽ ذم قمٚمٞمف  َأطْمردٍ  ُِمر

ٚمِّؿُ  ًَ راَلمَ  قَمَٚمْٞمرفِ  َأُردَّ  طَمتَّرك ُروطمرل قَمركَمَّ  اهلل َردَّ  إَِّٓ  قَمركَمَّ  ُي ًَّ  ذم داود أسمرق اقمتٛمرد هرذا وقمرغم (،اًم

 .(4)" "اعمقـم٠م"ذم ُم٤مًمؽ ويمذًمؽ. (7)"ؾمٜمٜمف"

 وٕمٞمػ وم٢مٟمف -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمٜمٌل ىمؼم زي٤مرة ذم يروى طمدي٨م يمؾ ويمذًمؽ سمؾ"وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: 

 وًمٙمـ :٤مؿمٞمئً  ذًمؽ ُمـ وهمػمه أمحد يمٛمًٜمد واعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ اًمّمح٤مح أهؾ يروِ  ومل ُمقوقع، سمؾ

ـَ  َُم٤م): ىم٤مل أٟمف -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمٜمٌل قمـ ،داود أسمق رواه ُم٤م اًمًٜمـ ذم اًمذي رٚمِّؿُ  َأطْمردٍ  ُِم ًَ  اهلل َردَّ  إَِّٓ  قَمركَمَّ  ُي

اَلمَ  قَمَٚمْٞمفِ  َأُردَّ  طَمتَّك ُروطمل قَمكَمَّ  ًَّ ـْ  قمغم اًمًالم يرد ومٝمق (.اًم  ؾمرالم ويٌٚمرغ ىمؼمه، قمٜمد قمٚمٞمف ؾمٚمؿ ُم

ـَ  قَمركَمَّ  ومر٠ميْمثُِروا): ىمر٤مل أٟمرف قمٜمرف اًمًٜمـ وذم ،...اًمٌٕمٞمد ُمـ قمٚمٞمف ؾمٚمؿ ُمـ راَلةِ  ُِمر  ومر٢منَّ  ومِٞمرِف، اًمّمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويم٤من ذا قم٤ٌمدة ا( هق أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم سمـ قمكم سمـ مت٤مم اًمًٌٙمل، اًمِم٤مومٕمل، اًمٗم٘مٞمف، وزم ىمْم٤مء دُمِمؼ دهرً 9) 

، م9966، 9، دار اعمٕم٤مرف، سمػموت، ط(93/757)ٓسمـ يمثػم وشم٘مِمػ، ًمف ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة، يٜمٔمر/اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 

 (.989-6/981) واًمِمذرات

 وذيمره ،(91587) ح( 4/448) "ُمًٜمده" ذم أمحد اإلُم٤مم ورواه اًم٘مٌقر، زي٤مرة: ب اعمٜم٤مؾمؽ،: ك ،(7134) ح( 6/76) (7)

 إؾمٜم٤مده": وىم٤مل( 9/779)" اًمٗمت٤موى جمٛمقع "ذم شمٞمٛمٞم٦م واسمـ ،"صم٘م٤مت ورواشمف": وىم٤مل( 7/77) "اًمٗمتأ" ذم طمجر اسمـ

 (.4/56) "داود أيب ؾمٜمـ دحٞمأ" ذم إًم٤ٌمين ودححف ،"ضمٞمد

 (.77/987( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )4)
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       ٗٓٗ   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

 أِرُْمر٧َم؟ َوىَمردْ  قَمَٚمْٞمرَؽ  َدراَلشُمٜم٤َم شُمْٕمَرُض  َويَمْٞمَػ  اهلل رؾمقَل  ي٤م: ىم٤مًُمقا ىم٤مل. قَمكَمَّ  َُمْٕمُروَو٦مٌ  َداَلشَمُٙمؿ

مَ  اهلل إنَّ : وم٘م٤مل ٤مدَ  إْرضِ  قَمغَم  طَمرَّ ًَ   أضْم
ِ
 إًمٞمرف شمقدؾ واًمًالم اًمّمالة أن -ملسو هيلع هللا ىلص- ومٌلم ،(9)(إْٟمٌَِٞم٤مء

ـْ )...: ل٤مىم أٟمف اًمّمحٞمأ ذم وصم٧ٌم. وٟمًٚمؿ قمٚمٞمف ٟمّمكم أن أُمرٟم٤م ىمد واهلل. اًمٌٕمٞمد ُمـ  قَمركَمَّ  َدرغمَّ  َُم

 .(4)"ايمثػمً  شمًٚمٞماًم  -ملسو هيلع هللا ىلص-، (7)...(،اقَمنْمً  هِب٤َم قَمَٚمْٞمفِ  اهلل َدغمَّ  َداَلةً ُمرة 

٘مرد اًمذي ضمٕمٚمف اًم٘مًٓمالين يمت٤مب ًمٚمرد قمرغم اًمِمرٞمخ اسمرـ شمٞمٛمٞمر٦م وم  "ؿمٗم٤مء اًمً٘م٤مم"أُم٤م يمت٤مب 

همٚمق ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر وؿمرد اًمرطمر٤مل يمت٤مب  فت٤مء سم٠مٟمومإلٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واأوم٤مدت اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚم

 إًمٞمٝم٤م، ضم٤مء ومٞمٝم٤م:

 وًمٙمرـ اًمرطمر٤مل، ؿمرد ومٞمرف يٙمرـ مل وإن ًمذًمؽ، اًمًٗمر وٓ ًمزي٤مرهتؿ اًمرطم٤مل ؿمد جيقز وٓ"

 همرػم إمم اًمير ويمِمرػ اًمٜمٗمع جلٚم٥م إُمقات ودقمقا إًمٞمٝم٤م وم٤ًمومروا اًم٘مٌقر زي٤مرة ذم همٚمقا اًمٜم٤مس

 ذم اًمِمر٤مومٕمل اًمًرٌٙمل اًمرديـ شم٘مرل اًمِمٞمخ ذًمؽ ذم همال واـ قمٜمده٤م، شمٗمٕمؾ اًمتل اًمٌدع ُمـ ذًمؽ

اًمّمر٤مرم اعمٜمٙمرل ذم ": ذم يمت٤مسمف (3)اهل٤مدي قمٌد سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ قمٚمٞمف رد وىمد ،"اًمً٘م٤مم ؿمٗم٤مء" يمت٤مسمف

، ويمتر٤مب "اًمّمر٤مرم اعمٜمٙمرل"، وم٢مذا أردت اًمتقؾمرع ذم ذًمرؽ ومر٤مىمرأ يمتر٤مب (5)"اًمرد قمغم اًمًٌٙمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذم أمحد واإلُم٤مم ،جلٛمٕم٦م وًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م يقم ومْمؾ: ب اجلٛمٕم٦م،: ك ،(9137)ح( 4/471) "ؾمٜمٜمف" ذم داود أسمق رواه (9)

هذا ": وىم٤مل( 9/435) "ُمًتدريمف" ذم واحل٤ميمؿ ،(3/579)"ؾمٜمٜمف" ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(95854)ح( 3/577) "ُمًٜمده"

 "داود أيب ؾمٜمـ دحٞمأ" ذم إًم٤ٌمين ودححف اًمذهٌل، وواوم٘مف "خيرضم٤مه ومل اًمٌخ٤مري ذط قمغم دحٞمأ طمدي٨م

(4/57.) 

 عمـ اعم١مذن ىمقل ُمثؾ اًم٘مقل اؾمتح٤ٌمب :ب ،اًمّمالة :، ك(811)( ح 3/74) "دحٞمحف"ضمزء ُمـ طمدي٨م رواه ُمًٚمؿ ذم ( 7)

 .اًمقؾمٞمٚم٦م ًمف اهلل ي٠ًمل صمؿ، -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمٜمٌّل  قمغم يّمكم صمؿ ؾمٛمٕمف

 (.55(. ويراضمع اًمرد قمغم اًمٌٙمري ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ص77/5جمٛمقع اًمٗمت٤موى )( 4)

 اًمّم٤محلل صمؿ إدؾ اجلامقمٞمكم اًمديـ، ؿمٛمس احلٜمٌكم، اعم٘مدد اهل٤مدي قمٌد سمـ أمحد اًمٕم٤ٌمس أسمق اًمديـ قمامد سمـ حمٛمد هق (3)

 ؾمٜم٦م إومم مج٤مدى ُمـ اًمٕم٤مذ إرسمٕم٤مء يقم ُمـ ؾمٜم٦م 47 ـقم شمقذم اًمٕمٚمؿ، ذم ذاظمًرا سمحًرا يم٤من هر،715 ؾمٜم٦م وًمد. اًمدُمِم٘مل

 (.5/476) وإقمالم ،(193/778)يمثػم ٓسمـ واًمٜمٝم٤مي٦م واًمٌداي٦م ،(3/717) ًمٚمذهٌل احلٗم٤مظ شمذيمرة/  يٜمٔمر. هر733

 يراضمع اًم٘مرى، أم سمج٤مُمٕم٦م هر9379 قم٤مم اًمرائ٘مل سمدري٦م ًمألؾمت٤مذة ُم٤مضمًتػم يمرؾم٤مًم٦م طم٘مؼ هن٤ميتف إمم اًمراسمع اًم٤ٌمب ُمـ اًمٙمت٤مب(5)

 .سمٕمده٤م وُم٤م( 455-457ص)
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ذم إصم٤ٌمت احلؼ وىمقة ذم اًمرد قمغم اًم٤ٌمـمرؾ رمحٝمام اهلل، ومٗمٞمٝمام ىمقة  ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م "اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م"

 .(9)"ُمع إدًم٦م وووقح اًمٕم٤ٌمرة

يٗميض إمم اخت٤مذه قمٞمًدا، وهق ُم٤م هنك قمٜمرف  -ملسو هيلع هللا ىلص-يمام أن اًم٘مقل سمنمقمٞم٦م ؿمد اًمرطم٤مل ًمزي٤مرة ىمؼمه

ُمـ اًمٖمٚمق اإلـمرراء، يمرام ىمرد وىمرع ًمٙمثرػم ُمرـ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ووىمقع اعمحذور اًمذي ظم٤مومف اًمٜمٌل -ملسو هيلع هللا ىلص-

 .(7)-ملسو هيلع هللا ىلص-ٞم٦م ؿمد اًمرطم٤مل ًمزي٤مرة ىمؼمهاًمٜم٤مس ذم ذًمؽ، سم٥ًٌم اقمت٘م٤مدهؿ ذقم

-أي ُمـ ٟمرذر زير٤مرة ىمرؼم اًمٜمٌرل "وُمـ ٟمذر اًمزي٤مرة وضم٧ٌم قمٚمٞمف ..."وأُم٤م ىمقل اًم٘مًٓمالين: 

إٓ إن يمر٤من ٟمرذر زير٤مرة اعمًرجد  --قوم٤مء سمذًمؽ اًمٜمذر، وم٘مد ُمٜمٕمرف ُم٤مًمرؽوضم٥م قمٚمٞمف اًم -ملسو هيلع هللا ىلص

، وم٘مر٤مل -ملسو هيلع هللا ىلص-قمـ رضمؾ ٟمذر أن ير٠ميت ىمرؼم اًمٜمٌرل ُم٤مًمؽ وؾمئؾ" اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ىم٤ملاًمٜمٌقي ومٚمٞمٗمٕمؾ، 

ومال ي٠مشمف وان أراد اعمًجد ومٚمٞم٠مشمف صمؿ ذيمر احلدي٨م: )ٓ شمِمد اًمرطم٤مل إٓ   ُم٤مًمؽ: إن يم٤من أراد اًم٘مؼم

 .(4)"...(إمم صمالصم٦م ُم٤ًمضمد

 "إرؿمر٤مد اًمًر٤مري"ُمع زير٤مدة شمٗمّمرٞمؾ ذم  -ملسو هيلع هللا ىلص-صمؿ أقم٤مد اًم٘مًٓمالين ٟم٘مٚمف ًمٗمْمؾ زي٤مرة ىمؼمه

 وم٘م٤مل: 

 ؾَمرِٕمٞمدٍ  َأيِب  ِدي٨ِم ة ومٞمف اعمٕمتْمد سمَحروىمد سمٓمؾ ُمـ اًمت٘مدير: ٓ شمِمد اًمرطم٤مل إمم ُمًجد ًمٚمّمال"

ٜمَدِ  ذِم  اعمَْْرِويِّ  ًْ ـٍ  سم٢ِمؾِْمرٜم٤َمدٍ  َأمْحَدَ  اإِلَُم٤ممِ  ُُم ر ًَ ٌَِٖمرل: )ٓ َُمْروُمققًمر٤م طَم  إمَم  ِرطَم٤مًَمرفُ  َيُِمردَّ  َأنْ  ًمِْٚمُٛمَّمركمِّ  َيٜمْ

ِجدٍ  ًْ ٌَْتِٖمل َُم الةَ  ومِٞمفِ  َي ِجدِ  هَمػْمَ  اًمّمَّ ًْ ِجِدي،َوإىَْمََم ،احْلََرامِ  اعمَْ ًْ . هذا ىمقل اسمرـ شمٞمٛمٞمر٦م (3)(َهَذا َوَُم

 اعمح٘م٘مقن أضم٤مب وىمد قمٜمف، اعمٜم٘مقًم٦م اعم٤ًمئؾ أسمِمع ُمـ ، وهق-ملسو هيلع هللا ىلص-طمٞم٨م ُمٜمع ُمـ زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل

 اعمقدرٚم٦م اًم٘مرب وأضمؾ إقمامل أومْمؾ ُمـ وم٢مهن٤م اًمزي٤مرة أدؾ ٓ أدسم٤م، اًمٚمٗمظ يمره أٟمف أدح٤مسمف ُمـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9( )9/519.) 

 سم٤مز سمـ اًمٕمزيز قمٌد ًمٚمِمٞمخ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وقء قمغم واًمزي٤مرة واًمٕمٛمرة احل٩م ُم٤ًمئؾ ُمـ ًمٙمثػم واإليْم٤مح اًمتح٘مٞمؼ/  يراضمع (7)

 .هر9315 ؾمٜم٦م سم٤مًمري٤مض، واإلومت٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث إلدارات اًمٕم٤مُم٦م اًمرئ٤مؾم٦م وٟمنم ـمٌع ،(71-69ص)

 (.9/414( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )4)

 سمـ ؿمٝمر احلدي٨م وذم. هر9499 ،7ط ُمٍم، اعمٕم٤مرف، دار ؿم٤ميمر، أمحد حت٘مٞمؼ(4/63) "ُمًٜمده" ذم أمحد اإلُم٤مم رواه (3)

 ذم قمٜمف وىم٤مل. "وإوه٤مم اإلرؾم٤مل يمثػم ددوَ": سم٘مقًمف( 9/455) "اًمت٘مري٥م" ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ قمٚمٞمف طمٙمؿ طمقؿم٥م

 ."اًمْمٕمػ سمٕمض ومٞمف يم٤من وإن احلدي٨م طمًـ وؿمٝمر": -احلدي٨م إيراده سمٕمد -( 4/484) "اًمٗمتأ"
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 يمٓمٚمر٥م وٟمحقهر٤م ًمٚمزير٤مرة اًمرطمر٤مل ومِمد"ٟمزاع.  سمال إمج٤مع حمّؾ  ُمنموقمٞمتٝم٤م وأنّ  اجلالل، ذي إمم

 اًمرديـ شم٘مرل اعمح٘مرؼ ىم٤مًمرف يمام سمٕمْمٝمؿ قمغم ذًمؽ اًمتٌس وىمد. ومٞمف ُمـ إمم سمؾ اعمٙم٤من إمم ًمٞمس قمٚمؿ

 ٕن ظمٓمر٠م: وهرق(9)اًمًٌٙمل ومزقمؿ أن ؿمرد اًمرطمر٤مل إمم اًمزير٤مرة إمم همرػم اًمثالصمر٦م داظمرؾ ذم اعمٜمرع

 شم٘مديره يم٤من زيًدا إٓ رأي٧م ٓ: ىمٚم٧م إذا يمام ُمٜمف اعمًتثٜمك ضمٜمس ُمـ يٙمقن إٟمام -ُمر يمام- آؾمتثٜم٤مء

 .(7)"زيًدا إٓ طمٞمقاًٟم٤م أو ؿمٞمًئ٤م رأي٧م ُم٤م إٓ زيًدا إٓ واطمًدا رضماًل  رأي٧م ُم٤م

 سمٕمردم اًم٘مرقل ُمرـ شمٞمٛمٞمر٦م اسمرـ إًمٞمف ذه٥م ا٤م ُمقىمٗمف سمٞم٤من قمغم اًم٘مًٓمالين احل٤مومظ يمالم اؿمتٛمؾ

 اعمٜم٘مقًمر٦م اعمًر٤مئؾ أسمِمرع ُمرـ سم٠مٟمف ودٗمف طمٞم٨م -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمرؾمقل ىمؼم ًمزي٤مرة اًمرطم٤مل ؿمد ُمنموقمٞم٦م

 اًمّمر٤محللم ىمٌقر ًمزي٤مرة اًمرطم٤مل ؿمد سم٠من احل٤مومظ فمـ قمغم ُمٌٜمل احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وهذا شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ قمـ

 اًمّمرالة أومْمرؾ قمٚمٞمرف اًمٌنمر ؾمرٞمد سم٘مؼم ومٙمٞمػ يمذًمؽ يم٤من وإذا اًمديـ، ذم اعمنموقم٦م إُمقر ُمـ

 اًمتًٚمٞمؿ؟ وأشمؿ

 يمٝمرذه وُمًر٠مًم٦م اًمديـ، ذم ُم٘مٌقل دًمٞمؾ قمغم يًتٜمد مل ًمٙمقٟمف اًمٔمـ: هذا سمٓمالن شمٌلم ىمد أٟمف إٓ

 .دحٞمأ سمدًمٞمؾ إٓ شم٘مٌؾ وٓ وإوه٤مم، اًمٔمٜمقن قمغم شمٌٜمك ٓ اًمديٜمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ

 اًمنمريػ اًم٘مرؼم ًمزير٤مرة اًمرطمر٤مل ؿمد ُمنموقمٞم٦م سمٕمدم ىمقًمف سمٜمك ىمد شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم وؿمٞمخ

 :  اًمديـ أُمقر مجٞمع ذم ُمراقم٤مهتام دم٥م ُمٝمٛملم أدٚملم قمغم

 إدؾ إول: أن اًمٕم٤ٌمدات ُمٌٜمٞم٦م قمغم احلٔمر إٓ سم٢مذن ُمـ اًمِم٤مرع، ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ،وىمقًمررررف(4)[79]اًمِمررررقرى:َّمججح حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حبُّ 

--( : ْـ  .(3)(َرد   وَمُٝمقَ  َأُْمُرَٟم٤م قَمَٚمْٞمفِ  ًَمْٞمَس  قَمَٛمالً  قَمِٛمَؾ  َُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٘م٤مم ذم زي٤مرة ظمػم إٟم٤ممؿم"ظمت٤مر أن يًٛمٞمف اصمؿ  "اًمٖم٤مرة قمغم ُمـ أٟمٙمر ؾمٗمر اًمزي٤مرة ؿمـ": ( ويم٤من ذًمؽ ذم رد ؾمامه9) ًّ ومل  "ٗم٤مء اًم

وأصم٤مر اًمقاهٞم٦م  ،سمؾ ؿمحٜمف سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م ،ومٞمف ُم١مًمٗمف شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙمل سمٌمء يّمٚمأ ًمالقمتامد ي٠مِت 

 .٤م قمـ فم٤مهره٤م سم٤مًمت٠مويالت اعمردودةوحتريػ اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م وسومٝم ،اعمٙمذوسم٦م

 (.7/433( إرؿم٤مد اًم٤ًمري )7)

 .79 :ضمزء ُمـ أي٦م ،( اًمِمقرى4)

 ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًم٤ٌمـمٚم٦م، ورّد حمدصم٤مت إُمقر. :ب ،(، ك: إىمْمٞم٦م3337( ح )97/93) "دحٞمحف"( رواه ُمًٚمؿ ذم 3)
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واًمًٜم٦م وشمٗمٝمؿ ٟمّمقدٝمام سمٗمٝمؿ اًمًٚمػ وإدؾ اًمث٤مين: أن إُمقر اًمديٜمٞم٦م شم١مظمذ ُمـ اًمٙمت٤مب 

 اًمّم٤مًمأ وُمٜمٝمجٝمؿ ذم اًمٕمٛمؾ، ومام مل يٙمـ ديٜم٤ًم ذم إول ٓ يٙمقن اًمٞمقم ديٜمًر٤م، وودرػ اًمرؾمرقل

--  (9)(َوَأْدَح٤ميِب  قَمَٚمْٞمفِ  َأَٟم٤ماًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ُمـ أُمتف وم٘م٤مل: )ُمـ يم٤من قمغم ُمثؾ ُم٤م. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َِ  ذم ضم٤مءَ  ُم٤م: ب ،-ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل رؾمقل قمـ اإليامن: ك ،(7799) ح( 7/478) "ؾمٜمٜمف" ذم اًمؽمُمذي رواه (9) ا ٦م، هِذهِ  اوْمؽِمَ  دار إُمَّ

ـٌ  طمدي٨ٌم  هذا": اًمؽمُمذي قمٞمًك أسمق وىم٤مل سمػموت، اعمٕمروم٦م، ٌ  طمً ـْ  إَِّٓ  َهَذا ُِمْثَؾ  َٟمْٕمِروُمفُ  َٓ  همري٥ٌم، ُُمَٗمنَّ . "اًْمَقضْمفِ  َهَذا ُِم

 ـمرىمف سمٛمجٛمقع وهق إُم٦م، اومؽماَ طمدي٨م ُمـ ضمزء هق": وىم٤مل ،(333) ح( 799-9/798) "ُمًتدريمف" ذم واحل٤ميمؿ

 ."احلج٦م سمف شم٘مقم
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  سمرام وىمرؾ اًم٘مقم، وىمػ طمٞم٨م وىمػ اًمًٜم٦م، قمغم ٟمٗمًؽ ادؼم": --وىم٤مل اإلُم٤مم إوزاقمل

 .(9)"وؾمٕمٝمؿ ُم٤م يًٕمؽ وم٢مٟمف اًمّم٤مًمأ: ؾمٚمٗمؽ ؾمٌٞمؾ واؾمٚمؽ قمٜمف، يمٗمقا قمام ويمػ ىم٤مًمقا،

 ضمرقاز قمرغم اًمِمر٤مرع ُمرـ دًمٞمؾ يرد مل ٕٟمف اعم٠ًمًم٦م: هذه ذم ىم٤مل سمام ىم٤مل اإلؾمالم ؿمٞمخ وم٢من وهٙمذا

 يٙمرـ مل هرذا وٕن اًمّمر٤محللم: ُمرـ همػمه ىمؼم أومم سم٤مب وُمـ ،-ملسو هيلع هللا ىلص-ىمؼمه زي٤مرة إمم اًمرطم٤مل ؿمد

 اًم٘مرقل قمرٜمٝمؿ يٜم٘مرؾ ومل اًمّمر٤مًمأ، اًمًٚمػ ُمـ سمٕمدهؿ وُمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ذم ُمٕمرووًم٤م

 واهٞمر٦م أطم٤مدير٨م ومٙمٚمٝمر٤م -ملسو هيلع هللا ىلص-ىمرؼمه زير٤مرة ذم إطم٤مدير٨م ُمرـ يرروى ُمر٤م وأُمر٤م. ذًمؽ سمجقاز

 ، وًمذًمؽ مل يٕمرومٝم٤م اًمًٚمػ ومل يٕمٛمٚمقا هب٤م.(7)احلدي٨م اًمٕمٚمؿ أهؾ ذًمؽ سملم يمام وُمٙمذوسم٦م،

 وصمٛم٦م ُمالطمٔمت٤من قمغم ُم٤م ذيمره احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين: 

 أدرؾ ٓ أدسًمر٤م اًمٚمٗمرظ يمرره سم٠مٟمرف أدرح٤مسمف ُمرـ اعمح٘م٘مرقن قمٜمف أضم٤مب وىمد": ىمقًمف: إطمدامه٤م

 وهرق -- قمٞمر٤مض اًم٘م٤ميض سمف أضم٤مب ُم٤م اًمّمقاب سمؾ اًمّمقاب، ظمالف اًم٘مقل وهذا ،"اًمزي٤مرة

 أضمر٤مب ُمرـ وذيمرر ،--ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم قمـ ؾم٤مسمً٘م٤م اعمذيمقر اًم٘مقل وٟم٘مؾ اعم٤مًمٙمٞم٦م، حم٘م٘مل أيمؼم ُمـ

قمٜمدي أن  وإومم": وىم٤مل اجلقاب ذًمؽ رد صمؿ اًم٘مًٓمالين، احل٤مومظ ذيمر ُم٤م سمٛمثؾ اعم٤مًمٙمٞم٦م ُمـ قمٜمف

َٕمْؾ  َٓ  اًمٚمٝمؿ: )-ملسو هيلع هللا ىلص-ًم٘مقًمف ،-ملسو هيلع هللا ىلص-اًمٜمٌل ىمؼم إمم إلو٤مومتف ًمف: ُم٤مًمؽ ويمراه٦م ُمٜمع ي دَمْ  َوصَمٜمًر٤م ىَمرؼْمِ

ٌَررررُد، َررررُذوا ىَمررررْقمٍ  قَمررررغَم  اهللَِّ هَمَْمرررر٥ُم  اؿْمررررَتدَّ  ُيْٕم ٌُررررقرَ  اختَّ رررر٤مضِمدَ  َأْٟمٌَِٞمرررر٤مِئِٝمؿْ  ىُم ًَ  ، (4)(َُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؾمٕمد أمحد.د حت٘مٞمؼ( 495) ح( 9/953) "واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أدقل ذح" ذم سم٢مؾمٜم٤مده اًمالًمٙم٤مئل اإلُم٤مم ذيمره (9)

 أقمالم" ذم اًم٘مٞمؿ واسمـ هر،9499ط ُمٍم، اًمًٕم٤مدة، ُمٓمٌٕم٦م ،(6/936) "إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م" ذم ٟمٕمٞمؿ وأسمق ـمٞم٦ٌم، دار محدان،

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ،(38ص) اجلقزي ٓسمـ "إسمٚمٞمس شمٚمٌٞمس" وذم سمػموت، اإلؾمالُمل، اعمٙمت٥م( 7/378) اعمقىمٕملم

 .سمػموت

 اًمٍماط اىمتْم٤مء" وذم ،(939-944ص) "واًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ ذم ضمٚمٞمٚم٦م ىم٤مقمدة": يمت٤مسمٞمف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُمٜمٝمؿ (7)

 قمٌد أيب حت٘مٞمؼ "اًمًٌٙمل قمغم اًمرد ذم اعمٜمٙمل اًمّم٤مرم": يمت٤مسمف ذم اهل٤مدي قمٌد احل٤مومظ وُمٜمٝمؿ ،(763-7/764) "اعمًت٘مٞمؿ

 ذم إًم٤ٌمين اًمديـ ٟم٤مس واًمٕمالُم٦م هر،9397 ،9ط سمػموت، اًمري٤من، ُم١مؾم٦ًم اًمٞمامين، اعم٘مٓمري وقم٘مٞمؾ اًمًٚمٗمل اًمرمحـ

 .هر9397 ،9ط اًمري٤مض، اعمٕم٤مرف، ُمٙمت٦ٌم(973-9/999) "واعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م"

 اًم٤ٌمىمل، قمٌد وم١ماد حمٛمد وشمرىمٞمؿ شمّمحٞمأ اًمًٗمر، ذم اًمّمالة ىمٍم: ك ،(393) ح( 9/4599) "اعمقـم٠م" ذم ُم٤مًمؽ رواه (4)

 ،(7576) ح( 7/796) "ُمّمٜمٗمف" ذم ؿمٞم٦ٌم أيب واسمررررـ ،(7449) ح( 7/378) "ُمًٜمده" ذم أمحد اإلُم٤مم ورواه

 ،(75ص) "ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير" ذم إًم٤ٌمين ودححف ،(4/735) "اًمٗمتأ" ذم احل٤مومظ قمٜمف وؾمٙم٧م

 .هر9458 ،4ط سمػموت، اإلؾمالُمل، اعمٙمت٥م
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ومحٛمك إور٤موم٦م اًمٗمرظ إمم اًم٘مرؼم واًمتِمرٌف سمٗمٕمرؾ أوًمئرؽ ىمٓمًٕمر٤م ًمٚمذريٕمر٦م، وطمًراًم ًمٚمٌر٤مب، واهلل 

 .(9)"أقمٚمؿ

 وهذا اجلقاب هق اًمذي يتٗمؼ ُمع ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ذم سم٤مب اًمتقطمٞمد واًمتحذير ُمـ اًمنمك.

 ٟم٘مٚمف واًمذي طمجر اسمـ احل٤مومظ يمالم قمغم --سم٤مز اسمـ اًمِمٞمخ ؾمامطم٦م سمف قمٚمؼ ُم٤م أٟم٘مؾ وأظمػًما

 ومْمرؾ ذم اعمروير٦م وإطم٤مدير٨م": --سمر٤مز اسمـ وم٘م٤مل ،-هٜم٤م– "اًم٤ًمري إرؿم٤مد" ذم اًم٘مًٓمالين

 ُمٜمًرٙمف ذم اًمٕمٌر٤مس أسمرق ذًمرؽ طم٘مرؼ يمرام ُمقورققم٦م، سمرؾ وٕمٞمٗم٦م، يمٚمٝم٤م -ملسو هيلع هللا ىلص-اًمٜمٌل ىمؼم زي٤مرة

 اًمّمرالة قمٚمٞمرف ىمرؼمه زير٤مرة إمم اًمرطمر٤مل ؿمرد ضمرقاز قمرغم طمج٦م ومٞمٝم٤م يٙمـ مل دح٧م وًمق وهمػمه،

 إمم اًمرطمر٤مل ؿمرد قمرـ اًمٜمٝمل وأطم٤مدي٨م ُمٓمٚم٘م٦م، قم٤مُم٦م شمٙمقن سمؾ اعمًجد، ىمّمد دون ُمـ واًمًالم

 ؿمرد دون ُمرـ ،-ملسو هيلع هللا ىلص-اًمٜمٌرل ىمرؼم زير٤مرة يٜمٙمر مل واًمِمٞمخ وي٘مٞمده٤م، خيّمٝم٤م اًمثالصم٦م، اعم٤ًمضمد همػم

 ."أقمٚمؿ واهلل واومٝمؿ، ومتٜمٌف اعمًجد، ىمّمد قمـ جمرًدا أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمرطمؾ ؿمد أٟمٙمر وإٟمام اًمرطم٤مل،

٤ًٌم يم٤من اًم٘مًٓمالين احل٤مومظ أن يتْمأ وسمذًمؽ  ُمرٜمٝم٩م قمـ ظم٤مرضًم٤م اعم٠ًمًم٦م، هذه ذم ًمٚمّمقاب جم٤مٟم

 .ورمحٝمؿ ًمٚمجٛمٞمع اهلل همٗمر شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ وٟمًٌف ذيمره ومٞمام اًمتح٘مٞمؼ

 أو اًم٘مٌرقر إمم اًمرطم٤مل ؿمد ُم٠ًمًم٦م ذم اخلالف ٟم٘مٓم٦م وهق احلدي٨م، ذم اعمًتثٜمك شم٘مدير: واًمث٤مٟمٞم٦م

 وُمرـ ُمٜمرف، اعمًرتثٜمك ومٞمف يذيمر مل ُمٗمرغ اؾمتثٜم٤مء احلدي٨م ذم اًمقارد آؾمتثٜم٤مء ٕن وذًمؽ اعمِم٤مهد،

 شم٘مّمرد اًمترل اًمٌ٘مر٤مع ذم قم٤مًُمر٤م اًمرٌٕمض ىمدره٤م طمٞم٨م ُمٜمف: اعمًتثٜمك شم٘مدير ذم إومٝم٤مم اظمتٚمٗم٧م هٜم٤م

 ُمًر٤مضمد، صمالصم٦م إمم إٓ اًم٘مرسم٦م ًم٘مّمد سم٘مٕم٦م إمم اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: اًمت٘مدير ويٙمقن واًمٕم٤ٌمدة، ًمٚمت٘مرب

 ظم٤مًدر٤م اًمرٌٕمض وىمردر. واًم٘مٌرقر يم٤معمِمر٤مهد وهمػمهر٤م، اعمًر٤مضمد ذم قم٤مًُمر٤م ُمٜمرف اعمًرتثٜمك ومٞمٙمقن

 إمم إٓ ومٞمرف اًمٕمٌر٤مدة ًم٘مّمرد اعمًر٤مضمد ُمرـ ُمًجد إمم اًمرطم٤مل شمِمد ٓ: اًمت٘مدير ويٙمقن سم٤معم٤ًمضمد،

 .واعمِم٤مهد يم٤مًم٘مٌقر اعم٤ًمضمد همػم إمم اًمرطمؾ ؿمد ُمـ اعمٜمع يِمٛمؾ ومال وقمٚمٞمف ُم٤ًمضمد، صمالصم٦م

 :  وم٘م٤مل اًمث٤مين اًمت٘مدير هذا اًم٘مًٓمالين احل٤مومظ واظمت٤مر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمزيؾ وهب٤مُمِمف(85-7/83) اًمِمٗم٤مء أًمٗم٤مظ قمـ اخلٗم٤مء ُمزيؾ وهب٤مُمِمف قمٞم٤مض، ًمٚم٘م٤ميض اعمّمٓمٗمك طم٘مقَ سمتٕمريػ اًمِمٗم٤مء (9)

 .سمػموت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار احلٗم٤مء،
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 ذًمؽ اًمتٌس وىمد. ومٞمف ُمـ إمم سمؾ اعمٙم٤من إمم ًمٞمس قمٚمؿ يمٓمٚم٥م وٟمحقه٤م ًمٚمزي٤مرة اًمرطم٤مل ومِمد"

 اًمثالصم٦م همػم إمم اًمزي٤مرة إمم اًمرطم٤مل ؿمد أن ومزقمؿ اًمًٌٙمل اًمديـ شم٘مل اعمح٘مؼ ىم٤مًمف يمام سمٕمْمٝمؿ قمغم

 إذا يمرام ُمٜمرف اعمًرتثٜمك ضمرٜمس ُمرـ يٙمقن إٟمام -ُمر يمام- آؾمتثٜم٤مء ٕن ظمٓم٠م: وهق اعمٜمع، ذم داظمؾ

 طمٞمقاًٟمر٤م أو ؿمرٞمًئ٤م رأي٧م ُم٤م إٓ زيًدا إٓ واطمًدا رضماًل  رأي٧م ُم٤م شم٘مديره يم٤من زيًدا إٓ رأي٧م ٓ: ىمٚم٧م

 ."زيًدا إٓ

 اعمًرجد، إمم اًمًرٗمر ذم ظم٤مًد٤م احلدي٨م ذم اًمٜمٝمل ضمٕمؾ إمم اًم٘مًٓمالين احل٤مومظ يذه٥م وهٙمذا

 .اًمّم٤محللم ىمٌقر إمم اًمًٗمر -ذًمؽ قمغم سمٜم٤مء– وجيٞمز

 ومٞمرف ظمر٤مًمػ وم٘مرد اعمتر٠مظمريـ، اًمٕمٚمامء سمٕمض ومٞمف واومؼ يم٤من وإن اعم٠ًمًم٦م هذه ذم إًمٞمف ذه٥م وُم٤م

 .(9)إرسمٕم٦م اعمذاه٥م أدح٤مب ُمـ إئٛم٦م ومجٝمقر اًمًٚمػ ُمذه٥م

* * * 
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 ُم٤مًمؽ ًمإلُم٤مم واعمدوٟم٦م اًمٕمٚمامء، ُمـ مج٤مقم٦م حت٘مٞمؼ اعمٖمرسمٞم٦م، سم٤معمٛمٚمٙم٦م إوىم٤مف وزارة( 9/968) اًمؼم قمٌد ٓسمـ اًمتٛمٝمٞمد/  يٜمٔمر(9)

 وإم هر،9474 ُمٍم، اًمًٕم٤مدة، ُمٓمٌٕم٦م اًمٕمت٘مل، اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمحٜمقن رواي٦م( 9/91) أٟمس سمـ

 ُمٍم، اإلؾمالُمٞم٦م، اًمث٘م٤موم٦م ٟمنم ُمٓمٌٕم٦م هراس، ظمٚمٞمؾ حمٛمد شمّمحٞمأ ،(7/58) ىمداُم٦م ٓسمـ واعمٖمٜمل هر،9488 ط( 9/79)

 .هر9487 ُمٍم، اًمٕمرسمٞم٦م، اجلٛمٝمقري٦م ُمٙمت٦ٌم ،(3/47) طمزم ٓسمـ واعمحغم
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 امتةــاخل

احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، وشمزيمق إقمامل اًم٤ٌمىمٞمر٤مت. واًمّمرالة واًمًرالم قمرغم 

 وسمٕمرد: اًمّمرح٤مسم٦م واًمتر٤مسمٕملم، وُمرـ شمرٌٕمٝمؿ سم٢مطمًر٤من إمم يرقم اًمديـ.ظمػم إٟم٤مم حمٛمرد، وقمرغم 

 وأمجٚمٝم٤م ومٞمام ي٠ميت: ، ومٝمٜم٤م أسملم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقدٚم٧م إًمٞمٝم٤م

9-  ًٌ ُمرـ اًمّمر٤محللم، ومل يٙمرـ  ٤ممل جيز اًمًٚمػ اًمّم٤مًمأ ٕطمد أن يًتِمٗمع سمٛمٞم٧م أو خي٤مـم٥م هم٤مئ

وٓ ذيمرر ذًمرؽ  ،٤مسمٕمد ُمقشمف أن يِمٗمع ًمرف، وٓ ؾمر٠مًمف ؿمرٞمئً  --أطمد ُمٜمٝمؿ يٓمٚم٥م ُمـ اًمٜمٌل

 ٕطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ذم يمتٌٝمؿ.

سم٠مهؾ اخلػم واًمّمالح وسمٞم٧م سمٕمد ُمقشمف، و -ملسو هيلع هللا ىلص-سم٤مًمٜمٌلأضم٤مز احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين آؾمتِمٗم٤مع  -7

 .-قمٗم٤م اهلل قمٜمف–وهذا ظمٓم٠م ُمٜمف  اًمٜمٌقة سمٕمد ُمقهتؿ.

 وسمآصمر٤مرهؿ اًمّمر٤محللم سمرذوات اًمتؼمك أن إمم واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ قمٚمامء ُمـ اعمح٘م٘مقن ذه٥م -4

 .اعمٛمٜمقع اًمتؼمك ُمـ هق سمؾ ع،ُمنمو همػم

 وهرذا. اإلـمرالَ قمرغم اًمٓم٤مهرة وومْمالهتؿ اًمّم٤محللم سمآصم٤مر اًمتؼمك اًم٘مًٓمالين احل٤مومظ أضم٤مز -3

 .-قمٜمف اهلل قمٗم٤م– ُمٜمف ظمٓم٠م

 شمٕمٔمرٞمؿ إمم ذريٕم٦م هذا أن ؿمؽ وٓ ًمٚمتؼمك، اًمّم٤مًمأ اًمرضمؾ ىمؼم سمجقار اعمًجد اخت٤مذ دمقيزه -5

 .اًمنميٕم٦م قمٜمف هن٧م اًمذي إُمر ُم٤ًمضمد، واخت٤مذه٤م اًم٘مٌقر

طَم٤مَل  شُمَِمدُّ  َٓ : )طمدي٨م عمّمٓمٚمح٤مت ذطمف يم٤من -6  .ضمٞمًدا( اًمرِّ

٤ًٌم يم٤من اًم٘مًٓمالين احل٤مومظ أن -7  وٟمًرٌف ذيمرره ومرٞمام اًمتح٘مٞمرؼ ُمٜمٝم٩م قمـ ظم٤مرضًم٤م ًمٚمّمقاب، جم٤مٟم

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ

ذم اًمًرٗمر إمم  ٤مذه٥م احل٤مومظ اًم٘مًٓمالين إمم ضمٕمرؾ اًمٜمٝمرل ذم طمردي٨م ؿمرد اًمرطمر٤مل ظم٤مًدر -8

 إمم ىمٌقر اًمّم٤محللم.، و-ملسو هيلع هللا ىلص-ىمؼمه اًمًٗمر -ٜم٤مء قمغم ذًمؽسم–اعمًجد، وجيٞمز 

 قمرـ سمت٘مّمػمي أقمؽمف أيمت٥م إذ وإين هذا، سمحثل ظمالل ُمـ إًمٞمٝم٤م شمقدٚم٧م اًمتل إُمقر هذه

 واجلامقمر٦م اًمًرٜم٦م أهؾ قم٘مٞمدة إلفمٝم٤مر وىمٗم٧م ىمد أيمقن أن أرضمق ًمٙمٜمل طم٘مف، اعمقوقع هذا إقمٓم٤مء
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واحلٛمد هلل رب اًمٕمر٤معملم، واًمّمرالة  .يمٚمف يؽمك ٓ ضمٚمف يدرك ٓ وُم٤م آظمتّم٤مر، سمٌٕمض وًمق ومٞمف،

 .واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف ودحٌف، وُمـ اشمٌع هديف إمم يقم اًمديـ

***
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       ٖٗٔ   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

 فٓرش ادلظادر ٔادلراجغ
 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. .9

 أسمجد اًمٕمٚمقم،  ًمٚم٘مٜمقضمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. .7

ُمر٤م ذم اإلطمٞمر٤مء ُمرـ إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ، أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم، وسمذيٚمف يمت٤مب اعمٖمٜمل ذم خترري٩م  .4
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اجل٤مُمع اًمّمحٞمأ وهق ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، ٕيب قمٞمًك، حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمرقرة اًمؽمُمرذي،  .49

 ، سمػموت.حت٘مٞمؼ وذح أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

احلٙمررؿ اجلررديرة سم٤مإلذاقمرر٦م ٓسمررـ رضمرر٥م احلٜمررٌكم، سمرر٢مذاف زهررػم اًمِمرر٤مويش، اعمٙمترر٥م  .47

 هر.9314، 9اإلؾمالُمل، سمػموت، ط

طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إدٗمٞم٤مء، أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل إدٌٝم٤مين، ُمٓمٌٕم٦م اًمًرٕم٤مدة،  .44

 هر.9499ُمٍم، ط 

ٕم٤ٌمد وحمٛمد قمكم دوًمر٦م، دار طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦م، عمحٛمد يقؾمػ اًمٙم٤مٟمدهٚمقي، حت٘مٞمؼ ٟم٤ميػ اًم .43

 هر.9488اًم٘مٚمؿ، ط

اخلٓمرط وأصمر٤مر( ًمٚمٛم٘مريرزي، ُمٙمتٌر٦م اًمث٘م٤مومر٦م اًمديٜمٞمر٦م،  اخلٓمط )اعمقاقمظ وآقمت٤ٌمر سمذيمر .45

 اًم٘م٤مهرة.

قمٌرد اًمررمحـ سمرـ حمٛمرد سمرـ ىم٤مؾمرؿ اًمٕم٤مدرٛمل : اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدير٦م مجرع .46

 هر.9317، 7اًمٜمجدي، دار اًمٕمرسمٞم٦م، سمػموت، ط

 أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م، ًمٚمح٤مومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمًر٘مالين، حت٘مٞمرؼ: اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم .47

 .هر، دار اًمٙمت٥م احلديث٦م، ُمٍم9485، 7حمٛمد ؾمٞم٤مد ضم٤مد احلؼ، ط

هر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 9316، 9دقمقة اًمتقطمٞمد ًمٚمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمد ظمٚمٞمؾ هراس، ط .48

 سمػموت.

 ت.اًمدي٤ٌمج اعمذه٥م، ٓسمـ ومرطمقن، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػمو .49

 اًمديـ اخل٤مًمص، عمحٛمد دديؼ طمًـ، حت٘مٞمؼ، حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر، ُمٙمت٦ٌم اًمٗمرىم٤من. .31
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رؾم٤مًم٦م ذم اًمذب قمـ أيب احلًـ إؿمٕمري، ٓسمـ درسمر٤مس، طم٘م٘مٝمر٤م وقمٚمرؼ قمٚمٞمٝمر٤م وظمررج  .39

 م.9983-هر9313، 9أطم٤مديثٝم٤م د. قمكم حمٛمد ٟم٤مس اًمٗم٘مٞمٝمل، ط

 ؾمٌؾ اًمًالم، ًمٚمّمٜمٕم٤مين، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. .37

 هر، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض.9397، 9ط إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م،ؾمٚم٦ًم  .34

 ٕيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م إزدي، اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م، شمريمٞم٤م. ؾمٜمـ أيب داود، .33

 ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت. .35

ُم١مؾمًر٦م اًمرؾمر٤مًم٦م،  ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ًمٚمح٤مومظ ؿمٛمس اًمديـ حمٛمرد سمرـ أمحرد اًمرذهٌل، .36

 هر.9315، 7طسمػموت، 

سمـ اًمٕمامد احلٜمرٌكم، ُمٙمتٌر٦م  ٛمٞمدؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م، ٕيب اًمٗمرالح قمٌد احل .37

 هر.9459اًم٘مدس،

قمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع اًمّمرح٤مسم٦م واًمتر٤مسمٕملم اذح أدقل  .38

دار  ُمـ سمٕمدهؿ، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ اًممًمٙم٤مئل، حت٘مٞمؼ: د. أمحرد ؾمرٕمد محردان،

 ـمٞم٦ٌم.

 ذح دحٞمأ ُمًٚمؿ، أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، اعمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م. .39

، 9ذح اعم٘م٤مدد ًمٚمتٗمت٤مزاين، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ. قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمرػموت، ط .51

 م.9989-هر9319

اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقَ اعمّمٓمٗمك، ًمٚم٘م٤ميض قمٞمر٤مض، وهب٤مُمِمرف ُمزيرؾ اخلٗمر٤مء، دار اًمٙمتر٥م  .59

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.

ء اًمٕمٚمٞمؾ ذم ُم٤ًمئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر واحلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ، ٓسمـ اًم٘مرٞمؿ، حتريرر: احلًر٤مين ؿمٗم٤م .57

 طمًـ قمٌد اهلل، دار اًمؽماث، اًم٘م٤مهرة.

اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل ذم اًمرد قمغم اًمًٌٙمل، ًمٚمح٤مومظ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌرد اهلر٤مدي، حت٘مٞمرؼ: أيب  .54

٦م اًمرير٤من، هرر ُم١مؾمًر9397، 9قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٗمل وقم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد اعم٘مٓمري اًمٞمامين، ط



 

 ُمٝم٤م سمٜم٧م قمٌداًمرمحـ  أمحد ٟمتق. : دإقمداد     وؿمد اًمرطم٤مل إمم اًم٘مٌقر سم٤مًمّم٤محللم واًمتؼمك هبؿ اًم٘مًٓمالين ُمـ آؾمتِمٗم٤مع احل٤مومظُمٜمٝم٩م   
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وحت٘مٞمؼ سمدري٦م اًمرائ٘مل )رؾم٤مل ُم٤مضمًتػم ُمرـ اًمٌر٤مب اًمراسمرع إمم هن٤مير٦م اًمٙمتر٤مب(،  سمػموت.

 هر.9379ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، 

اًمّمح٤مح، إلؾمامقمٞمؾ سمـ محر٤مد اجلرقهري، حت٘مٞمرؼ أمحرد قمٌرد اًمٖمٗمرقر قمٓمر٤مر، دار اًمٕمٚمرؿ  .53

 هر.9313، 4ًمٚمٛماليلم، ط

إقمٔمٛمرل، اعمٙمتر٥م  دحٞمأ اسمرـ ظمزيٛمر٦م، ٕيب سمٙمرر أمحرد سمرـ ظمزيٛمر٦م، حت٘مٞمرؼ  حمٛمرد .55

 هر.9499، 7اإلؾمالُمل، ط

 دحٞمأ اًمٌخ٤مري، ختري٩م د. ُمّمٓمٗمك اًمدي٥م، ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م. .56

هرر، اعمٙمتر٥م 9316، 7دحٞمأ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف، عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌر٤مين، ط .57

 اإلؾمالُمل، سمػموت.

 دحٞمأ ُمًٚمؿ، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت. .58

 ن اًمت٤مؾمع، ًمٚمًخ٤موي، دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمػموت.اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مر .59

 ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ، ًمٚمذهٌل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. .61

 ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م، عمحٛمد سمـ احلًلم اًمٗمراء سمـ أيب يٕمغم، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت. .69

 ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ًمٚمًٞمقـمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. .67

، حت٘مٞمؼ د. دالح اًمديـ اعمٜمجد، اًمٙمقير٧م، اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم، عمحٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل .64

 م.9966قمالم، وزارة اإل

قمٚمامء ٟمجد ظمالل ؾمت٦م ىمرون، ًمٚمِمٞمخ قمٌد اهلل قمٌد اًمرمحـ اًم٤ًٌمم، ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م احلديثر٦م،  .63

 هر.9498، 9ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ط

 قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري، عمحٛمقد سمـ أمحد اًمٕمٞمٜمل، إدارة اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمػمي٦م. .65

 ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. قمٞمقن إظم٤ٌمر، .66

ومتأ اًم٤ٌمري سمنمح دحٞمأ اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخر٤مري، ًمٚمحر٤مومظ أمحرد  .67

ه إومم ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز، رىمٛمرف: ءسمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، طم٘مؼ أضمزا

ٚمٗمٞم٦م، ٓمٌٕمر٦م اًمًرحمٛمد ومر١ماد قمٌرد اًمٌر٤مىمل، أذف قمرغم ـمٌٕمرف: حمر٥م اًمرديـ اخلٓمٞمر٥م، اعم

 هر.9481
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اًمٗمرَ سملم اًمٗمرَ ًمٕمٌد اًم٘م٤مدر سمـ ـم٤مهر اًمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمك اًمرديـ قمٌرد احلٛمٞمرد،  .68

 ـمٌع حمٛمد قمكم دٌٞمأ.

اًمٗمّمرررررؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ، ٕيب حمٛمد قمكم سمـ طمزم إٟمدًمز، ُمٙمتٌر٦م اعمثٜمرك،  .69

 سمٖمداد.

خ قمٌد اعمحًـ سمـ محر٤مد اًمٕمٌر٤مد اًمٗمقائد اعمٜمت٘م٤مة ُمـ ومتأ اًم٤ٌمري ويمت٥م أظمرى، ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞم .71

 هر، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.9394، 9اًمٌدر، ط

ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وٛمـ جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمرالم أمحرد  .79

 هر، ُمٓم٤مسمع اًمري٤مض.9489، 9اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ رسمٞمع اعمدظمكم، ط

٘مرقب اًمٗمرػموز آسمر٤مدي، حت٘مٞمرؼ ُمٙمتر٥م حت٘مٞمرؼ اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، عمجد اًمديـ حمٛمد سمرـ يٕم .77

 هر، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت.9316، 9اًمؽماث ذم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط

هرر، 9497، 7ٓسمـ وم٤مرس، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًرٞمالم حمٛمرد هر٤مرون، ط ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، .74

 ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، ُمٍم.

، دار اعمٕمرومر٦م، يند يمرٞمالاعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن، ًمٚمراهم٥م إدٗمٝم٤مين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؾمرٞم .73

 سمػموت.

اعمقاهرر٥م اًمٚمدٟمٞمرر٦م سمرر٤معمٜمأ اعمحٛمديرر٦م ًمٚم٘مًررٓمالين، حت٘مٞمررؼ درر٤مًمأ أمحررد اًمِمرر٤مُمل، اعمٙمترر٥م  .75

 م.7113-هر9375، 7اإلؾمالُمل، سمػموت، ط

يمِم٤مف ادٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن، عمحٛمد سمـ قمكم اًمتٝم٤مٟمقي، شمّمحٞمأ حمٛمد وضمٞمف وزُمالئرف، دار  .76

 د٤مدر، سمػموت.

اًمقه٤مب، ُمٓم٤مسمع اًمري٤مض، ُمٓمٌقع ورٛمـ ُم١مًمٗمر٤مت  يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد .77

 اًمِمٞمخ )اًم٘مًؿ إول(، شمقزيع ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م.

 يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن، حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م، ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك، سمٖمداد. .78

اًمٙمٚمٞم٤مت ٕيب اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي، حت٘مٞمؼ قمدٟم٤من درويش وحمٛمرد اعمٍمري، ُم١مؾمًر٦م اًمرؾمر٤مًم٦م،  .79

 هر.9397، 9ط
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 اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، شمّمحٞمأ وشمرىمٞمؿ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل.ُمقـم٠م  .919

ُمقىمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ إؿم٤مقمرة، ًمٚمديمتقر قمٌد اًمرمحـ سمـ د٤مًمأ اعمحٛمقد، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمرد،  .917

 م.9995-هر9395، 9اًمري٤مض، ط

، 9حمٛمرد سمرـ ىم٤مؾمرؿ، ط ٟم٘مص شم٠مؾمٞمس اجلٝمٛمٞم٦م، ًمِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ شمٞمٛمٞمر٦م، حت٘مٞمرؼ: .914

 ٦م اعمٙمرُم٦م.هر، ُمٓمٌٕم٦م احلٙمقُم٦م، ُمٙم9499
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 ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إظمػمة.
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   :اجملالت 

 جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء. .9
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