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عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء

اٌشٍـــخ األعزــــبر اٌذوزــــٛس ععذ اخلضالْ

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

اٌشٍـــخ اٌذوزـــــٛس لٍظ ادلجـــــبسن

ً
عضٍ٘ ٛئخ وجبس اٌعٍّبء (عبثمب)

فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس أمحذ ِعجذ عجذ اٌىشٌُ

عضٍ٘ ٛئخ وجبس عٍّبء األص٘ش

فضٍٍخ اٌشٍــخ األعزبر اٌذوزٛس صا٘ش ثٓ عٛاض األدلعً

أعزبر اٌزفغري ٚعٍِٗٛ
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فضٍٍخ اٌشٍـــخ األعزبر اٌذوزٛس عجذ اٌشمحٓ اٌضٍٔذي

أعزبر اٌعمٍذح ٚادلزا٘ت ادلعبصشح
أعزبر أصٛي اٌفمٗ
أعزبر اٌضمبفخ اإلعالٍِخ

سئٍظ ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

د .خـــبٌـذ ثـٓ حمـّذ اٌمـــشٔـً

أعضبء ٍ٘ئخ اٌزذشٌش

 .1أ.د.حمّذ ثٓ ظــــبفش اٌشـٙــــشي
 .2أ.د.جربًٌ ثٓ حمّذ دغٓ اٌجصًٍٍ
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 .6أ.د .عجـذ اٌـشصاق ِجـشٚن ثبٌعمشٚص
 .7أ.د .أدــّذ آي عـعـذ اٌغــبِــــذي
 .8دِ.ـذـّـذ ثٓ عٍــً اٌــمشٔــــً
 .9دِ.ـذـّـذ ثٓ عـبمل اٌشغٍـــــجً
 .11دِ.ـصـطـفى أوـــشَ عٍــً شـــــــبٖ

https://jisais.kku.edu.sa/#tab_down-447
word
Traditional Arabic










https://nashr.qurancomplex.gov.sa/site

َ

عٕـٛاْ اٌجـذش

اعـــُ اٌجـبدش

اٌصفذبد

1

اإلخجبد يف اٌمشآْ اٌىشٌُ دساعخ ِٛضٛعٍخ

د .أمحذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ أمحذ احلصًٍٕ

36 - 3

اٌشٚاح ادلٛصٛف ْٛثـ (صذٚق ٌٗ أ٘ٚبَ) عٕذ اثٓ دجش يف

2

اٌزمشٌت ممٓ ارفك اٌجخبسي ِٚغٍُ عٍى اٌشٚاٌخ ذلّب يف

دٛٔ .سح عجذ اهلل حمّذ اٌغّالط

117 - 37

3

أث ٛطب٘ش حمّٛد اٌغٛاوًٕ ٚجٛٙدٖ يف احلذٌش ٚعٍِٗٛ

د .صٌٕت دغٓ اٌصبيف أمحذ

141 - 118

4

أدٚاد اٌٛعً اٌفىشي يف اجملبي اٌعمذي ٚاٌفىشي

د.دغٓ ثٓ حمّذ دغٓ األمسشي

188 - 142

5

ٍِالد ٌغٛع ادلغٍخ يف األٔبجًٍ "دساعخ حتٍٍٍٍخ"

د .عجذ اهلل أمحذ ِجبسن ثبٚادي

228 - 189

ِغبئً إٌٛاصي ٚاٌٛالعبد ِىبٔزٙب ٚأصش٘ب

د .محذي عجذ احلٍّذ عجذ اٌمبدس

اخلطبة اٌمشآًٔ ٌجًٕ إعشائًٍ "دساعخ ِمبصذٌخ"

د .أمحذ حمّذ ٘بدي اذلجٍط

311 - 265

د .دغٓ ثٓ عًٍ ثٓ ٍِٕع اٌشٙشأً

363 - 312

د .ععٍذ ثٓ عًٍ ثٓ عجذ اهلل األمسشي

411 - 364

6
7
8
9
11

11

12

صذٍذٍّٙب (مجع ٚدساعخ)

يف ادلز٘ت احلٕفً

دٚس األعــشح يف حتصني األٚالد ضذ االحنشاف اٌفىشي يف ضٛء
اٌمشآْ اٌىشٌُ

رغطٍخ احملشَ ٚج ٗٙيف ضٛء دذٌش اثٓ عجبط دساعخ دذٌضٍخ
فمٍٙخ

ً
دذٌش "دىت ال ٌزذذس إٌبط أْ حمّذا ٌمزً أصذبثٗ" :دساعخ
ُ
دذٌضٍخ ِٛضٛعٍخ أصٌٍٛخ ِمبصذٌخ
ادلمبسٔخ ثني ششٚح صذٍخ اٌجخبسي (اٌىٛاوت اٌذساسيٚ ،فزخ

اٌجبسيٚ ،عّذح اٌمبسيٚ ،إسشبد اٌغبسي) ِٓ ثذاٌخ اٌىزبة دىت
وزبة اإلميبْ  /ثبة ِٓ لبي إْ اإلميبْ ٘ ٛاٌعًّ
ٌ
ألٛاي اٌعٍّبء يف ٌفظ (دغٓ غشٌت) عٕذ اإلِبَ اٌرتِزي

حمّذ وشه

د .ساِض ثٓ حمّذ أث ٛاٌغعٛد
اٌجبدضخ /أمسبء ثٕذ محذ ثٓ إثشاٍُ٘
اٌشزٛي

264 - 229

452 -412

512 -453

د .إلجبي حمّذ أمحذ اٌٛلٍذ

531-513

13

طبئفخ اإلخٛح اٌجٌٕٛذٌخ دساعخ عمذٌخ ٚصفٍخ

د .عجذ اهلل ثٓ عجذ اٌشمحٓ ادلٍّبْ

561-532

14

ثٕبء اٌٛعً اٌذًٌٕ يف فىش عٍى ششٌعزً

اٌجبدضخ /دٕـبْ عٍٍّـبْ حمّذ ادلطٛع

617-562

15

ُّ ْ
ُ ُ
شاصارٗ
إث
د
ثزعذ
اٌىزبة
عٍى
ىُ
ِٕٙجٍخ احل
ِ

أ.د .دبمت ثبي

647-618

دساعخ رطجٍمٍخ يف وزبثٗ اجلبِع

احلؿد هلل وكػى ،وسالم طذ طباده الذين اصصػى ،أما بعد:
فقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خالد لؾعؾوم الرشطقة والدراسات اإلسالمقة أن كزف
إلقؽم العدد األول يف "ادجؾد الثامن والعرشون" هلذا العام 1111هـ ،والذي ُيعدُّ كؼؾة كوطقة جديدة ،متضؿـا
مخسة طرش بحثا يف العديد من التخصصات الرشطقة والدراسات اإلسالمقة ،طذ أمل يف أن تـال هذه الباقة
إطجاب العديد من الؼراء ،وتؽون حافزا لؾؿزيد من العطاء ،فػي الدراسات الؼرآكقة بحث بعـوان :اإلخبات يف
الؼرآن الؽريم دراسة موضوطقة من إطداد :د .أمحد بن طبد اهلل بن أمحد احلصقـي ،والبحث اآلخر بعـوان :دور
األســرة يف حتصع األوالد ضد االكحراف الػؽري يف ضوء الؼرآن الؽريم من إطداد :د .حسن بن طظ بن مـقع
الشفراين ،ويف السـة وطؾومفا جاء البحث األول بعـوان :الرواة ادوصوفون بـ (صدوق له أوهام) طـد ابن حجر
يف التؼريب ممن اتػق البخاري ومسؾم طذ الرواية هلام يف صحقحقفام (مجعا ودراسة) من إطداد :د .كورة طبد اهلل
حمؿد الغؿالس ،والبحث اآلخر بعـوان :أبو صاهر حمؿود السواكـي وجفوده يف احلديث وطؾومه من إطداد:
د .زيـب حسن الصايف أمحد ،والبحث اآلخر بعـوان :تغطقة ادحرم وجفه يف ضوء حديث ابن طباس دراسة حديثقة
فؼفقة من إطداد د .سعقد بن طظ بن طبد اهلل األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :حديث "حتى ال يتحدث الـاس
أن حمؿدا يؼتل أصحابه" :دراسة حديثقة موضوطقة ُأصولقة مؼاصدية من إطداد د .رامز بن حمؿد أبو السعود،
والبحث اآلخر بعـوان :ادؼاركة بع رشوح صحقح البخاري (الؽواكب الدراري ،وفتح الباري ،وطؿدة الؼاري،
وإرشاد الساري) من بداية الؽتاب حتى كتاب اإليامن  /باب من قال إن اإليامن هو العؿل ،من إطداد :الباحثة/
أسامء بـت محد بن إبراهقم الشتوي ،والبحث اآلخر بعـوان :أقوال العؾامء يف لػظ (حس ٌن غريب) طـد اإلمام
الرتمذي دراسة تطبقؼقة يف كتابه اجلامع ،من إطداد :د .إقبال حمؿد أمحد الوققد ،ويف العؼقدة وادذاهب ادعارصة
جاء البحث األول بعـوان :أدوات الوطي الػؽري يف ادجال العؼدي والػؽري ،من إطداد :د .حسن بن حمؿد
األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :مقالد يسوع ادسقح يف األكاجقل -دراسة حتؾقؾقة ،-من إطداد :د .طبد اهلل أمحد
مبارك باوادي ،والبحث اآلخر بعـوان :صائػة اإلخوة البولـدية دراسة طؼدية وصػقة ،من إطداد :د .طبد اهلل بن
طبد الرمحن بن طبد اهلل ادقامن ،والبحث اآلخر بعـوان :بـاء الوطي الديـي يف فؽر طذ رشيعتي ،من إطداد :الباحثة/
حــان سؾقؿـان حمؿد ادطوع ،ويف الػؼه بحث بعـوان :مسائل الـوازل والواقعات مؽاكتفا وأثرها يف ادذهب
احلـػي ،من إطداد :د .محدي طبد احلؿقد طبد الؼادر حمؿد كشك ،ويف أصول الػؼه بحث بعـوان :اخلطاب الؼرآين
لبـي إرسائقل -دراسة مؼاصدية -من إطداد :د .أمحد حمؿد هادي اهلبقط ،والبحث اآلخر بعـوان :مـفجق ُة احلُؽم
طذ الؽتاب بتعدُّ د إ ْبرازاتِه ،من إطداد :أ .د .حاتم باي.
سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود ،وأن جيعل هذا العؿل فقام يرضقه.

ً
دذٌس دىت ال ٌرذذز إٌاص أْ حمّذا ٌمرً أصذاتٗ
ُ
دراسح دذٌصٍح ِٛضٛعٍح أصٌٍٛح ِماصذٌح

إعذاد
د .راِش تٓ حمّذ أت ٛاٌسعٛد

طمدي٨م "طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمد ًا ي٘متؾ أصح٤مسمف" :دراؾم٦م طمديثٞم٦م .......

إقمداد :د .راُمز سمـ حمٛمد أسمق اًمًٕمقد

ًَدـ ايبشح
ُيٕمٜمك هذا اًمٌح٨م سمٛمقوقع اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤مومؼ واعمرشمد ،وذًمؽ ًمقضمقد سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ
اعمٖمٚمقـم٦م اًمتل ىمد شمتً٤مهؾ ذم اًمدُم٤مء أو ىمد حترص قمغم شمٓمٌٞمؼ احلدود دون ٍ
ٟمٔمر ذم اعمآٓت
واًمٜمت٤مئ٩م ،ذم ُم٘م٤مسمؾ ومئ٦م ىمد شمرى شمٕمٓمٞمؾ احلدود وقمدم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م حمتج ً٦م سمتٕم٤مُمٚمف -طُ -مع اعمٜم٤موم٘ملم
دون ٟمٔمر إمم ىمقًمف ُمقوع اًمدراؾم٦م .وًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ ىم٤مم هذا اًمٌح٨م ُمٕمتٛمد ًا قمغم ُم٤م صح ُمـ
شمٚمؽ إطم٤مدي٨م إمم سمٞم٤من أن هذه اعم٘مقًم٦م ُمـ أفمٝمر إدًم٦م قمغم ُمٌدأ ؾمد اًمذرائع ،وأٟمف أصؾ أصٞمؾ
دًم٧م قمٚمٞمف ٟمّمقص اًمقطمٞملم .يمام هيدف إمم سمٞم٤من ُمدى ارشمٌ٤مط هذه اعم٘مقًم٦م سم٘م٤مقمدة "دومع أقمٔمؿ
اًميريـ سم٤مرشمٙم٤مب أظمٗمٝمام وحتّمٞمؾ أقمغم اعمّمٚمحتلم سمتٗمقي٧م أدٟم٤ممه٤م" وىم٤مقمدة "اًمٜمٔمر إمم
ُمآٓت إومٕم٤مل ُمٕمتؼم ذقم ً٤م قمٜمد شم٘مديؿ اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد" ،وأن هذه اعم٘مقًم٦م ىمد دًم٧م دًٓم٦م
فم٤مهرة قمغم هذه اًم٘مقاقمد ،وأن اًمٕمؼمة سمٛمآٓت إومٕم٤مل وقمدم شمِمقيف اإلؾمالم مم٤م ؾمٞم١مدي إمم
٘مقم شمٍمف اعمًٚمؿ وؾمٚمقيمف طم٤مل اضمتامع ضريـ
ٟمٗمقر اًمٜم٤مس قمٜمف .ومح٤مول هذا اًمٌح٨م أن ُي ِّ
يتٕمذر اًمتخٚمص ُمٜمٝمام مجٞمٕم ً٤م 8أو ُمّمٚمحتلم يتٕمذر اجلٛمع سمٞمٜمٝمام .يمام سملم هذا اًمٌح٨م أن هذه
اجلٛمٚم٦م شمتٜم٤مهمؿ وشمتالىمح ُمع ُم٘م٤مصد اًمتنميع واًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م 8وذًمؽ ٕن اًمٜمٌل -ط -هق
أقمٚمؿ ُمـ ُيراقمل ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م وأوم٘مف ُمـ يٓمٌؼ ُمٜم٤مـم٤مت إطمٙم٤مم واًمًٞم٤مؾم٦م
اًمنمقمٞم٦م طم٤مل شمٕم٤مُمٚمف ُمع وىم٤مئع إطمقال.
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :طمدي٨م ُمقوققمل ،ؾمد اًمذرائع ،اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦مُ ،م٘م٤مصد اًمنميٕم٦م،
اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم ،وم٘مف إوًمقي٤مت.
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جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

مد أسمق اًمًٕمقدٛ راُمز سمـ حم. د:إقمداد

....... م٦مٞم طمديث٦ دراؾم:"مسمف٤مد ًا ي٘متؾ أصحٛمس أن حم٤مٜم "طمتك ٓ يتحدث اًم٨طمدي

Abstract:
This research is concerned with dealing with the hypocrites and the
apostate, because there are some misconceptions that may be lenient in
blood or may be keen to apply the limits without looking at the
mechanisms and results, in exchange for a class that may see the disruption
of the boundaries and non-application, arguing his treatment peace be upon
him with the hypocrites without looking To the saying of the study. In
order to achieve this, this research will depend on what is true from those
hadeeths to indicate the relation between the saying of the Prophet (peace
and blessings of Allaah be upon him) and the prohibition of vice and its
effect in the case of the commanding and forbidding, and what should be
observed. He will also try to show that this statement shows evidence of the
principle of filling excuses, and that the original origin indicated by the
texts of the revelation. This is because the Prophet (peace and blessings of
Allaah be upon him) knows the one who takes into account the purposes of
the Shariah.
Keywords: objective talk, blocking excuses, legitimate politics, the
purposes of Sharia, dealing with hypocrites, jurisprudence priorities.
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
املكدَ١
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت
أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ
ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف.
أُم٤م سمٕمد:
وم٢من سمٕمض إؿمخ٤مص أو اعمٜم٤مه٩م أو إومٙم٤مر مل ُحتًـ ومٝمؿ ىمقل اًمٜمٌل -ط" :-طمتك ٓ
يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف" 8وم٠مؾم٤مؤوا ومٝمٛمف ،واٟم٘مًٛمقا ذم ذًمؽ إمم آراء قمدة ،ومٗمئ٦م
ُمٜمٝمؿ رأت شمٕمٓمٞمؾ احلدود وقمدم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م وأهن٤م ٓ شمّمٚمح ذم هذا اًمٕمٍم أو ٓ شمتٜم٤مؾم٥م ُمع هذا
اًمزُم٤من 8سمحج٦م أن اًمٜمٌل -ط -مل ُي ِ٘مؿ احلد قمغم َُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمٙمٗمر أو شمٚمٌس سمف .ومتٛمًٙم٧م سمٕمدم
إىم٤مُم٦م اًمٜمٌل -ط -حلد اًمردة وم٘مط ،ومل شمٜمٔمر ًمتٕمٚمٞمؾ احلٌٞم٥م اًمٜمٌل -ط -واعمآٓت اًمتل أؿم٤مر
إًمٞمٝم٤م وُمٜمٕمتف ُمـ شمٓمٌٞمؼ ذًمؽ احلد.
وومئ٦م ُأظمرى مل شم ُِ٘مؿ وزٟمً٤م حلدي٨م اًمٜمٌل -ط -وىمقًمف" :طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا
سمٗمٕمؾ يمٗمري أو ٍ
خمرج ُمـ اعمٚم٦م دون ٍ
ٍ
ٍ
ٟمٔمر
ىمقل
ي٘متؾ أصح٤مسمف" ومت٘متؾ أو شمرى ىمتؾ يمؾ ُمـ شمٚمٌس
ُمٜمٝم٤م إمم ُمآٓت ذًمؽ ،وُم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ ُمٗمًدة شمٜمٗمػم اًمٜم٤مس ُمـ هذا اًمديـ وشمِمقهيف،
ومٝمؿ مل ُيراقمقا ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ،ومل ُي٘مٞمٛمقا وزٟمً٤م ًمٚمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ،ويم٠من ؾمد اًمذرائع ًمٞمس
ال َّ
ال أصٞم ً
أص ً
دل قمٚمٞمف ومٕمٚمف هذا وٟمّمقص اًمقطمٞملم.
وومريؼ صم٤مًم٨م شمقؾمط سملم اًم٘مقًملم شمقؾم ًٓم٤م مل يٙمـ وؾم ًٓم٤م ورأ ًي٤م مل يٙمـ قمدًٓ ،ومرأى أن اًمٜمٌل
ط -مل ُي٘مؿ قمٚمٞمٝمؿ طمد اًمردة ُمٕم٤مُمٚم٦م هلؿ سمٔم٤مهر ٟمٓم٘مٝمؿ ًمٚمِمٝم٤مدة ،ومرأى أن اًمٕمؼمة سمٔم٤مهر ىمقلاًمرضمؾ دون ومٕمٚمف 8ومٚمق ٟمٓمؼ اًمرضمؾ اًمِمٝم٤مدة صمؿ شمٚمٌس سم٤مًمٙمٗمر اًمٌقاح ُم٤م يم٤من ًمٜم٤م أن ٟمحٙمؿ
سمٙمٗمره ،وم٠مرضم٠م اًمٕمٛمؾ وطمٍم اإليامن واًمٙمٗمر ذم اًم٘مٚم٥م ،واًم٘مٚم٥م وم٘مط ،ومل ُي ِ٘مؿ ًمتٕمٚمٞمؾ اًمٜمٌل
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ط -يمٌػم وزن ،ومل ُيدىمؼ ذم اعمّم٤مًمح اًمتل ـمٛمع اًمٜمٌل -ط -سمتح٘مٞم٘مٝم٤م أو اعمٗم٤مؾمد اًمتل ظم٤مفُمـ وىمققمٝم٤م.
وم٤مرشم٠مي٧م أن أيمت٥م هذا اًمٌح٨م ،وأذيمر اعمقاىمػ اًمتل صح أن اًمٜمٌل -ط -ىم٤مل ومٞمٝم٤م هذه
ُ
اعم٘مقًم٦م ،صمؿ أٟمٕمؿ اًمٜمٔمر ذم ىمرائـ إطمقال اًمتل أطم٤مـم٧م سم٘مقًمف -ط -ذًمؽ 8وهؾ راقمك اًمٜمٌل
ط -سمذًمؽ دومع أقمٔمؿ اًميريـ سم٤مرشمٙم٤مب أظمٗمٝمام ،وٟمٔمر إمم ُمآٓت إومٕم٤مل وُم٘م٤مصداًمنميٕم٦م؟ .وهؾ ُيًتٜمٌط سمٕمد ذًمؽ يمٚمف ُمـ ومٕمٚمف -ط -أصؾ ؾمد اًمذرائع ،أو ُيًتخٚمص ُمٜمف
ىم٤مقمدة دومع اعمٗم٤مؾمد ُم٘مدم قمغم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح؟.
٘مقم شمٍمف اعمًٚمؿ وؾمٚمقيمف طم٤مل اضمتامع ضريـ يتٕمذر
ومً ُٞمح٤مول هذا اًمٌح٨م أن ُي ِّ
اًمتخٚمص ُمٜمٝمام مجٞم ًٕم٤م 8أو ُمّمٚمحتلم يتٕمذر اجلٛمع سمٞمٜمٝمام .يمام ؾم ُٞم ٌِّلم أن هذه اجلٛمٚم٦م شمتٜم٤مهمؿ
وشمتالىمح ُمع ُم٘م٤مصد اًمتنميع واًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م 8وذًمؽ ٕن اًمٜمٌل -ط -هق أقمٚمؿ ُمـ ُيراقمل
ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م وأوم٘مف ُمـ يٓمٌؼ ُمٜم٤مـم٤مت إطمٙم٤مم واًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م طم٤مل شمٕم٤مُمٚمف
ُمع وىم٤مئع إطمقال.
أُٖ ١ٝايبشح:
شمٙمٛمـ أمهٞم٦م هذا اًمٌح٨م ُمـ ظمالل إُمقر أشمٞم٦م:
 .1شمٕمٚم٘مف سم٢مطمدى اًميوري٤مت اخلٛمس اًمتل أشم٧م اًمنميٕم٦م حلٗمٔمٝم٤م.
.0

شمٕمٚم٘مف سمٛم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اًمتل ُم٤م شمٜمزًم٧م اًمنميٕم٦م إٓ ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م.

.1

شمٕمٚم٘مف سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٜمٔمر ًمٚمٛمآٓت وُمراقم٤مة وم٘مف إوًمقي٤مت.

.2

قمالىمتف سمٛمٌدأ ؾمد اًمذرائع وىم٤مقمدة دومع أقمٔمؿ اًميريـ سم٤مرشمٙم٤مب أظمٗمٝمام وحتّمٞمؾ
أقمغم اعمّمٚمحتلم سمتٗمقي٧م أدٟم٤ممه٤م.

.3

ووع وقاسمط ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم واعمرشمديـ شمٜمٌٜمل قمغم ُأؾمس ٟمٌقي٦م ِ
وطمٙمَؿ
ذقمٞم٦م.

أٖداف ايبشح:
315
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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يرٟمق هذا اًمٌح٨م إمم حت٘مٞمؼ إهداف أشمٞم٦م:
 .1شم٠مصٞمؾ وقاسمط اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم واعمرشمديـ ُمـ ظمالل اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م.
 .0سمٞم٤من أن اًمنميٕم٦م ُمٕمٚمٚم٦م ،وأن هل٤م ِطمٙم ًَام وقمٚم ً
ال ُأٟمٞمٓم٧م هب٤م.
 .1شمّمحٞمح اخلٚمؾ ذم إومٝم٤مم اعمٖمٚمقـم٦م ذم هذا اعمقوقع ،وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ
شمٍموم٤مت همػم رؿمٞمدة ورؤى همػم ؾمديدة.
 .2شمقظمل اعمًٚمؿ هم٤مي٦م احلذر ُمـ إراىم٦م اًمدُم٤مء ُمـ همػم ٍ
ٟمٔمر إمم اعمآٓت واًمٜمٝم٤مي٤مت ووم٘مف
اعمقازٟم٤مت.
 .3اؾمتٛمداد ُمٌدأ ؾمد اًمذرائع ُمـ أدًم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمتل شمٌُلم أمهٞمتف وضورشمف.
ُ .4مراقم٤مة ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م قمٜمدُم٤م يؽمشم٥م قمغم اًمٗمٕمؾ شمِمقيف
اإلؾمالم أو اإلؾم٤مءة إًمٞمف.
.5

ُمراقم٤مة وم٘مف إوًمقي٤مت واعمقازٟم٤مت قمٜمد آطمتً٤مب ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ
اعمٜمٙمر.

َٓٗر ايبشح:
ؾمٚمٙم٧م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜم٤مه٩م أشمٞم٦م:
ُ
 .1اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل :ويتٛمثؾ ذًمؽ سمتتٌع يمالم اًمٕمٚمامء طمقل ُم٘مقًم٦م اًمٜمٌل -ط" :-طمتك
ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف" أو ُم٤م يم٤من ذم ُمٕمٜم٤مه٤م يم٘مقًمف -طُ" :-مٕم٤مذ
اهلل أن شمتً٤مُمع إُُمؿ أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف".
يمام ؾمٚمٙمتف سمتتٌع ـمرق إطم٤مدي٨م اعمذيمقرة وأؾم٤مٟمٞمده٤م 8إٓ إن يم٤من احلدي٨م ذم
اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م ،ومًقف أيمتٗمل سم٤مًمٕمزو إًمٞمٝمام أو ٕطمدمه٤م دون احل٤مضم٦م ًمٚمتٜم٘مػم
قمـ أطمقال اًمرضم٤مل ودراؾم٦م إؾم٤مٟمٞمد واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤مً 8متٚم٘مل إُُم٦م هلام سم٤مًم٘مٌقل.
 .0اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم (آؾمتٜمٌ٤مـمل) :وذًمؽ ُمـ ظمالل دراؾم٦م إطم٤مدي٨م واًمقىم٤مئع اًمتل
أطم٤مـم٧م سمٛم٘مقًم٦م احلٌٞم٥م اًمٜمٌل -طُ( -مٜم٤مؾمٌ٤مت ورود احلدي٨م) وحتٚمٞمٚمٝم٤م،
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واؾمتخالص ُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ ومقائد ُأصقًمٞم٦م وىمقاقمد وم٘مٝمٞم٦م وُم٘م٤مصد ذقمٞم٦م ،ورسمٓمٝم٤م
هب٤م ،وشم٘مٕمٞمد اًم٘مقاقمد اًمتل دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م.
 .1اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي :وذًمؽ ُمـ ظمالل ٟم٘مد سمٕمض إومٙم٤مر واًمتقضمٝم٤مت اًمتل مل شمٕمتٛمد هذا
احلدي٨م وأضاسمف ذم شم٠مصٞمؾ شمٚمؽ إومٙم٤مر وشم٘مٕمٞمده٤م.
 .2اًمتّمٜمٞمػ واًمتٌقي٥م :وذًمؽ ُمـ ظمالل ووع اًمدراؾم٦م وُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف وُم٤م أوم٤مدشمف ُمـ
ٍ
وأىمقال ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٌ٤مطم٨م وُمً٤مئؾ.
ىمقاقمد و ُأصقل وٟم٘مقٓت
ايدزاضات ايطابك:١
رهمؿ شمتٌٕمل مل أطمظ سمدراؾم٦م ؾم٤مسم٘م٦م شمًتحؼ أن شمُذيمر ،وإٟمام هل ُم٘م٤مٓت ُمقضمقدة قمغم
اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ٓ شمرشم٘مل أن شمٙمقن سمح ًث٤م قمٚمٛم ًٞم٤م.
إذ أيمثره٤م ذات ـم٤مسم ٍع دقمقي ومٙمري ،وسمٕمْمٝم٤م ُمـ دون شمقصمٞمؼ ،وسمٕمْمٝم٤م أظمر ُمـ دون
شم٠مصٞمؾ أو شم٘مٕمٞمد ،اًمٚمٝمؿ إٓ ُم٤م يمتٌف د .ومٝمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمجالن ذم ُم٘م٤مل ًمف ذم ُمقىمع "صٞمد
اًمٗمقائد" حت٧م قمٜمقان "ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف" ،وم٘مد ذيمر ومٞمف مجٚم ً٦م ُمـ أىمقال
اًمٕمٚمامء ذم شمقضمٞمف احلدي٨م 8إذ يم٤من هم٤مي٦م سمحثف وحمقر اًمٙمالم ومٞمف يدور ر ًدا قمغم ُمـ ىم٤مل سمتٕمٓمٞمؾ
وسملم أن اًمٜمٌل -ط -شمرك ىمتْٚمٝمؿ ًمًٌٌلم ،سمٞمٜمام
إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م واًم٘مٓمٕمٞم٦م هبذا احلدي٨مَّ ،
اؾمتقرم هذا اًمٌح٨م إؾمٌ٤مب ذم ذًمؽ .يمام أٟمف مل يتٙمٚمؿ قمـ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م واًم٘مقاقمد
إُصقًمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ اؾمتٜمٌ٤مـمٝم٤م ُمـ هذا احلدي٨م ،وٓ قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن
شمُتٚمٛمس ُمـ هذا احلدي٨م ،سمخالف هذا اًمٌح٨م اًمذي ارشمٙمز قمغم ذًمؽ ،وضمٕمؾ ذًمؽ ُمٜمٓمٚم٘مف ذم
دراؾم٦م هذا احلدي٨م وقمالج آصم٤مره ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وأطمٙمؿ.
خط ١ايبشح:
يٜم٘مًؿ اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م وشمقـمئ٦م وؾمت٦م ُمٌ٤مطم٨م وظم٤ممت٦م.
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اعم٘مدُم٦م:
ومتحتقي قمغم أمهٞم٦م اعمقوقع ،وإهداف اعمرضمقة ُمٜمٝم٤م ،واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،واعمٜمٝم٩م
اعمتٌع ومٞمٝم٤م ،وظمٓم٦م اًمٌح٨م.
شمقـمئ٦م:
ُم٧م ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمقوقع سمذيمر إطم٤مدي٨م واًمقىم٤مئع اًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل -طً -مٗمٔم٦م
ىمدَّ ُ
اًمدراؾم٦م.
اعمٌح٨م إول:
قمالىم٦م ىمقل اًمٜمٌل -ط( :-طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف) سم٘م٤مقمدة
"اقمتٌ٤مر ُمآٓت إومٕم٤مل" قمٜمد شم٘مديؿ اعمّم٤مًمح قمغم اعمٗم٤مؾمد.
اعمٌح٨م اًمث٤مين:
قمالىم٦م ىمقل اًمٜمٌل -ط( :-طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف) سمًد
اًمذرائع.
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م:
قمالىم٦م ىمقل اًمٜمٌل -ط( :-طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف) سم٘م٤مقمدة دومع
أقمٔمؿ اًميريـ سم٤مرشمٙم٤مب أظمٗمٝمام وحتّمٞمؾ أقمغم اعمّمٚمحتلم سمتٗمقي٧م أدٟم٤ممه٤م.
اعمٌح٨م اًمراسمع:
قمالىم٦م ىمقل اًمٜمٌل -ط( :-طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف) سمٛم٘م٤مصد
اًمتنميع واًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م.
اخل٤ممت٦م واًمٜمت٤مئ٩م.
وأؾم٠مل اهلل اإلقم٤مٟم٦م واًمتقومٞمؼ واًمًداد ،وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد
وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
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تٛطه٦ههه١
ىمد ورد ىمقل اًمٜمٌل -ط( :-طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف) ذم
ُمٖمٛمقص٤م ذم اًمٜمٗم٤مق،
ُمٜم٤مؾمٌ٤مت خمتٚمٗم٦م ،وأطمقال ُمتٕمددة ،وأزُمٜم٦م ُمتٌ٤ميٜم٦م .وم٢مُم٤م أن يٙمقن ص٤مطمٌٝم٤م
ً
أو ىم٤مئ ً
ال ًمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر اًمتل يٜمزع هب٤م ِرسم٘م٦م اإلؾمالم ُمـ قمٜم٘مف.
وم٘مد ىم٤مهل٤م احلٌٞم٥م -ط -ذم ىمّم٦م اعمٖم٤موٌ٦م اًمتل وىمٕم٧م سملم إٟمّم٤مري واعمٝم٤مضمري وىمقل
اسمـ ُأيب سمـ ؾمٚمقلً" :مئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ًمٞمخرضمـ إقمز ُمٜمٝم٤م إذل"( 8)1وذًمؽ ومٞمام أظمرضمف
اًمٌخ٤مري( ،)0وُمًٚمؿ( ،)1وهمػممه٤م ُمـ ـمرق قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ َضم٤مسمِر  --ىم٤ملَ :هم َز ْوٟمَ٤م َُم َع
٤مضم ِريـ طمتَّك َيم ُثروا ،ويم َ ِ
ِ
اعمٝم ِ
٤مب،
يـ َر ُضم ٌؾ ًَم َّٕم ٌ
٤مضم ِر َ
َ٤من ُم َـ َ
َ
اعمٝم ِ َ َ
َ٤مس ُم َـ َ
٤مب َُم َٕم ُف ٟم ٌ
اًمٜمٌَِّ ِّل -طَ ،-و َىمدْ َصم َ
ُ
ِ
٤مر ُّي َهم َْم ًٌ٤م َؿم ِديدً ا َطمتَّك شمَدَ ا َقم ْقاَ ،و َىم َ٤مل إَٟم َّْم ِ
٥م إَٟم َّْم ِ
َومٙم ًََ َع(َ ،)2أٟم َّْم ِ
٤مر ُّيَ :ي٤م
٤مر ًّي٤مَ ،وم َٖمْم َ
٤مضم ِر ُّيَ :ي٤م ًَم ْٚمٛم َٝم ِ
اعمٝم ِ
ألٟم َّْم ِ
ًَم ْ َ
٤مضم ِري َـَ ،وم َخ َر َج اًمٜمٌَِّ ُّل -طَ ،-وم َ٘م َ٤ملَُ " :م٤م َسم ُ٤مل َد ْقم َقى َأ ْه ِؾ
٤مرَ ،و َىم َ٤مل َ
ُ
ِ
ا ِِ ِ
اعمٝم ِ
٤مضم ِر ِّي إَٟم َّْم ِ
٤مر َّيَ ،ىم َ٤ملَ :وم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل -ط:-
ؼم سمِٙم ًَْ َٕم٦م َ
جل٤مهٚم َّٞم٦م؟ُ ،صم َّؿ َىم َ٤ملَُ :م٤م َؿم ْ٠م ُهنُ ْؿ؟"َ ،وم ُ٠م ْظم ِ َ
َ
يب سم ُـ َؾم ُٚم َ
اقم ْقا َقم َٚم ْٞمٜمَ٤مًَ ،م ِئ ْـ َر َضم ْٕمٜمَ٤م إِ َمم اعمَ ِديٜم َِ٦م
قلَ :أ َىمدْ شمَدَ َ
« َد ُقم َ
قه٤م َوم٢مِ َّهنَ٤م َظمٌِٞم َث ٌ٦مشَ .و َىم َ٤مل َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ ُأ َ ٍّ

ودرؾم٧م أؾم٤مٟمٞمده ورضم٤مًمف ذم سمحثل اعمقؾمقم سمـِ (رواي٤مت اعمٖم٤موٌ٦م سملم اعمٝم٤مضمري وإٟمّم٤مري ذم
مجٕم٧م سمحٛمد اهلل ـمرىمف
( )0ىمد
ُ
ُ
همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ :مجع وختري٩م ودراؾم٦م) ،وهق ُم٘مٌقل ًمٚمٜمنم ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مّمٞمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م (ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م).
( )1ذم :صحٞمحف (حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،اعمح٘مؼ :حمٛمد اًمٜم٤مس ،دار ـمقق اًمٜمج٤مة ،ط1200(1هـ))(يمت٤مب شمٗمًػم
اًم٘مرآن ،سم٤مب ىمقًمف :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭼ[اعمٜم٤موم٘مقن ،132/4 ،]4 :رىمؿ احلدي٨م .2723 :ويمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب ىمقًمف :ﭽ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ
[اعمٜم٤موم٘مقن ،132/4 ،]6 :رىمؿ احلدي٨م.)2725 :
( )2ذم :صحٞمحف (عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،اعمح٘مؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب (سمػموت) ،سمدون)( ،يمت٤مب اًمؼم
واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مب ٟمٍم إخ فم٤معمً٤م أو ُمٔمٚمق ًُم٤م ،1776/2 ،رىمؿ احلدي٨م.)0362 :
( )2اًمٙم ًَْع :أن شميب ُد ُسمر اإلٟمً٤من سمٞمدك أو سمّمدر ىمدُمؽ ( ُيٜمٔمر" :اًمٜمٝم٤مي٦م" ٓسمـ إصمػم اجلزري (حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوي
وآظمر ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(سمػموت) ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1177( :هـ1757 -م))(.))151/2
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طمدي٨م "طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمد ًا ي٘متؾ أصح٤مسمف" :دراؾم٦م طمديثٞم٦م .......

إقمداد :د .راُمز سمـ حمٛمد أسمق اًمًٕمقد

ًَم ُٞم ْخ ِر َضم َّـ إَ َقم ُّز ُِمٜم َْٝم٤م إَ َذ َّلَ ،وم َ٘م َ٤مل ُقم َٛم ُرَ :أَٓ َٟم ْ٘مت ُُؾ َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َه َذا اخلٌَِ َ
هللِ؟َ ،وم َ٘م َ٤مل
ٞم٨مً 8مِ َٕم ٌْ ِد ا َّ
اًمٜمٌَِّ ُّل -طَ « :-د ْقم ُفَ َٓ ،يت ََحدَّ ُ
َّ٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘مت ُُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُفش.
ث اًمٜم ُ
ِ
ِ
اعمٝم ِ
لم َىم ِد ُُمقا اعمَ ِديٜمَ َ٦مُ ،صم َّؿ إِ َّن
٤مضم ِري َـ ِطم َ
وذم رواي٦م قمٜمد اًمٌخ٤مريَ " :ويمَ٤مٟمَ٧م إَٟم َّْم ُ٤مر َأ ْيم َث َر ُم َـ َ
اعمٝم ِ
يـ َيم ُث ُروا َسم ْٕمدُ ".
٤مضم ِر َ
َ
ُ
ؾمٗمٞم٤منَ :ي َر ْو َن َّأهن٤م همزوة سمٜمل
وأظمرضمف اًمؽمُمذي( ،)1واإلُم٤مم أمحد( ،)0سمٜمحقه ،وذم أوًمف :ىم٤مل
اعمُْ ّْم َٓمٚمِ ِؼ.
وذم آظمره٤م ٓ :يت ََحدَّ ُ
أصح٤م َسم ُف.
َّ٤مس أ َّن ُحم َّٛمد ًا َي ْ٘م ُتؾ ْ
ث اًمٜم ُ
قب َقم ْـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ِديٜم ٍ
َ٤مر ٟمحقه ،إٓ َأٟمف ىم٤ملَ :وم َ٠مشمَك اًمٜمٌَِّ َّل -ط-
وذم رواي٦م َُم ْٕم َٛمر َقم ْـ َأ ُّي َ
قه٤مَ ،وم٢مِ َّهنَ٤م ُُمٜمْتِٜمَ ٌ٦مش ،هذه رواي٦م عمًٚمؿ ،ومل يذيمر اًمٚمٗمٔم٦م
َوم ًَ َ٠م ًَم ُف ا ًْم َ٘م َق َدَ ،وم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل -طَ « :-د ُقم َ
ُمقوع اًمدراؾم٦م.
ٍ
ُمٜم٤مؾمٌ٦م ُأظمرى طملم اقمؽمض قمٚمٞمف اخل٤مرضمل طم٤مل ىمًٛم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ( 8)1وم٘مد
يمام ىم٤مهل٤م ذم
خمتٍما وُمًٚمؿ(ُ ،)3مٓمقًٓ َقم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ٌْ ِد اهللِ َ --ىم َ٤ملَ :أشمَك َر ُضم ٌؾ
أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري(،)2
ً
٤مجل ْٕم َراٟم َِ٦م ُُمٜم ٍَْم َوم ُف ُِم ْـ ُطمٜم ْ ٍ
قل اهلل -ط -سمِ ِْ
َلمَ ،و ِذم َصم ْق ِ
ب سمِ َال ٍل ومِ َّْم ٌ٦مَ ،و َر ُؾم ُ
َر ُؾم َ
قل اهللِ -ط-
َ
ِ
ِ
اقم ِد ْلَ ،ىم َ٤ملَ « :و ْي َٚم َؽ َو َُم ْـ َي ْٕم ِد ُل إِ َذا َمل ْ َأ ُيم ْـ َأ ْقم ِد ُل؟،
َّ٤مسَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م ُحم َ َّٛمدُ ْ 8
َي ْ٘مٌِ ُض ُمٜم َْٝم٤مُ 8ي ْٕمٓمل اًمٜم َ

( )1ذم" :ضم٤مُمٕمف" (عمحٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي ،حت٘مٞمؼ :أمحد ؿم٤ميمر وآظمريـُ ،مٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل(ُمٍم) ،ط0
(1173هـ1753-م))(أسمقاب شمٗمًػم اًم٘مرآن قمـ رؾمقل اهلل  ،--سم٤مب :وُمـ ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم ،215/3 ،رىمؿ احلدي٨م:
.)1113
( )0ذمُ" :مًٜمده"(ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ ،اعمح٘مؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وآظمرونُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م(سمػموت) ،ط1201(1هـ-
0221م)) ( ،166/01رىمؿ احلدي٨م.)13001 :
ىمٛم٧م سمحٛمد اهلل سمجٛمع ـمرىمف ودراؾم٦م أؾم٤مٟمٞمده ورضم٤مًمف ذم سمحثل اعمقؾمقم سمـِ (قمٚمؾ ُمروي٤مت شمٕمٚمٞمؾ اًمٜمٌل ُٓ --متٜم٤مقمف
( )1ىمد ُ
ُمـ ىمتؾ اخل٤مرضمل) ،وهق ىمٞمد اًمٜمنم 8أؾم٠مل اهلل اًمتٞمًػم.
( )2ذم :صحٞمحف (يمت٤مب ومرض اخلٛمس ،سم٤مب :وُمـ اًمدًمٞمؾ قمغم أن اخلٛمس ًمٜمقائ٥م اعمًٚمٛملم ،71/2 ،رىمؿ احلدي٨م:
.)1116
( )3ذم :صحٞمحف (يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مهتؿ ،522/0 ،رىمؿ احلدي٨م.)1241 :

300
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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ِ
ِ
اخلَ َّٓم ِ
٤مب َ :--د ْقمٜمِلَ ،ي٤م َر ُؾم َ
ن َت إِ ْن َمل ْ َأ ُيم ْـ َأ ْقم ِد ُلشَ ،وم َ٘م َ٤مل ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ْ
قل اهللِ
ًَم َ٘مدْ ظم ٌْ َ٧م َو َظم ْ
َوم َ٠م ْىمتُؾ َه َذا اعمُْٜمَ٤مومِ َؼَ ،وم َ٘م َ٤ملَُ « :م َٕم٤م َذ اهللِ َأ ْن َيت ََحدَّ َ
ث اًمٜمَّ٤م ُس َأ ِّين َأ ْىمت ُُؾ َأ ْص َح ِ٤ميب ،إِ َّن َه َذا َو َأ ْص َح٤م َسم ُف
ِ
َ٤مضمرهؿ ،يٛمر ُىم َ ِ
ِ
جي ِ
ون ا ًْم ُ٘م ْر َ
َي ْ٘م َر ُؤ َ
اًمر ُِم َّٞم ِ٦مش ،وهذا ًمٗمظ
آنَ ُ َٓ ،
اًمً ْٝم ُؿ ُم َـ َّ
قن ُمٜمْ ُف يم ََام َي ْٛم ُر ُق َّ
٤مو ُز َطمٜم َ ُ ْ َ ْ ُ
رواي٦م اًمٚمٞم٨م قمٜمد ُمًٚمؿ.
هذا ُم٤م ورد قمـ اًمٜمٌل -ط -ذم هذه اًمقىم٤مئع ،ومً ُ٠مطم٤مول -سمحقل اهلل شمٕم٤ممم وقمقٟمف-
ٍ
ُمالسمً٤مت وىمرائـ أطمقالً 8مٞمخرج ُمـ رطمؿ ذًمؽ اعمٌ٤مطم٨م
ُمٕمروم٦م ُم٤م أطم٤مط هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُمـ
اًم٘م٤مدُم٦م.
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املبشح األٍٚ
عالق ١ق ٍٛايٓيب -ط( :-ست ٢ال ٜتشدخ ايٓاع إٔ ستُدّا ٜكتٌ أؾشاب٘) بكاعد" ٠اعتباز َآالت
األفعاٍ" عٓد تكد ِٜاملؿاحل عً ٢املفاضد
إن اعمجتٝمد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يٚمزُمف -سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُمٕمروم٦م ُمّم٤مدر اًمتنميع وأدًمتف-
أن يٕمرف ُمٜم٤مـم٤مت إدًم٦م ،وحيًـ حت٘مٞمؼ ُمٜم٤مـم٤مهت٤م قمغم وىم٤مئع اًمٗمتٞم٤م وىمرائـ إطمقال ،وأن
ُيراقمل ذم يمؾ ذًمؽ ُم٤م شم١مول إًمٞمف ومتٞم٤مه.
ومٚمٞمً٧م اًمنميٕم٦م قمٌ٤مرة قمـ ىمقاقمد ري٤موٞم٦م ،وإٟمام هل ذيٕم٦م ُمٕمٚمٚم٦م شمرُمل ًمتح٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد
رئٞمً٦مٟ 8مُجٛمٚمٝم٤م ذم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ًمٚمٕمٌ٤مد ودومع اعمٗم٤مؾمد قمٜمٝمؿ .وُم٤م يم٤من هذا طم٤مًمف 8وم٢مٟمف ٓ سمد أن
شمتّم٤مدم أطمٞم٤مٟمً٤م اعمّم٤مًمح اًمتل ؾمٕم٧م اًمنميٕم٦م ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م ُمع اعمٗم٤مؾمد اًمتل أشم٧م اًمنميٕم٦م عمٜمٕمٝم٤م .وم٢مذا
وىمع ذًمؽ وشمزامح٧م اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد وشمداومٕم٧م يم٤من قمغم اعمجتٝمد أن ُير ِّضمح سمٞمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم
اقمتٌ٤مر اعمآٓت قمٜمد شمٜمزيؾ إطمٙم٤مم قمغم اًمقىم٤مئع.
ذقم٤م ،واقمتٌ٤مره٤م ٓزم ذم يمؾ طمٙمؿَ .وم ِٛم َّام جي٥م قمغم
ومػمى إصقًمٞمقن أن اعمآٓت ُمٕمتؼمة ً
ِ
جيتَٝمد ويٗمتل َأن ي٘مدّ ر ُمآٓت ْإَ ْوم َٕم٤مل وقمقاىم٥م ْإُ ُُمقر َو َُم٤م ي١مول إِ ًَم ْٞم ِف
اعمُْ ْجتَٝمد واعمٗمتل طملم ْ
ِ
ِ ِ ِ
اًمنم ِقم ّل ،سمؾ ُمٝمٛمتف َأن حيٙمؿ ِذم
ا َُْٕمر ذم اًمٜم َِّٝم٤م َي٦مَ ،و َأن َٓ ي ْٕمتَؼم ُمٝمٛمتف َشمٜم َْحٍم ذم إ ْقم َٓم٤مء احلٙمؿ َّ ْ
ا ًْم ِٗم ْٕمؾ َو ُه َق ٟمَ٤مفمر إِ َمم آصم٤مره وُمآٓشمف ،وم٢مذا مل يٗمٕمؾ ،ومٝمق إُم٤م ىم٤مس قمـ درضم٦م آضمتٝم٤مد أو ُم٘مٍم
ٟمٔمرا عم٤م ي١مول إًمٞمف ُمـ اعمٗمًدة.
ومٞمٝم٤م .وم٘مد يٙمقن اًمٕمٛمؾ ذم إصؾ ُمنمو ًقم٤م 8وًمٙمـ ُيٜمٝمك قمٜمف ً
ُمتٙمٚمام سم٤مؾمؿ
وهذا ومرع قمـ يمقن "إطمٙم٤مم سمٛم٘م٤مصده٤م" .ومٕمغم اعمجتٝمد اًمذي ُأىمٞمؿ
ً
طمريّم٤م أُمٞمٜمً٤م قمغم سمٚمقغ إطمٙم٤مم ُم٘م٤مصده٤م ،وقمغم إومْم٤مء اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م
اًمنمع ،أن يٙمقن
ً
إمم أطمًـ ُمآٓهت٤م(.)1

(ُ )1يٜمٔمر سمتٍمفٟ" :مٔمري٦م اعم٘م٤مصد قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل" ٕمحد اًمريًقين (اًمدار اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ،ط1210(0هـ-
1770م))(ص.)131 :
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ضمذورا هم٤مئرة
وىم٤مقمدة اقمتٌ٤مر اعمآٓت قمٜمد شمٜمزيؾ إطمٙم٤مم قمغم اًمقىم٤مئع هل٤م ذم اًمنميٕم٦م
ً
وهمّمقٟمً٤م زاهرة وصمامرا ي٤مٟمٕم٦م ،ومٝمل ُمًتٛمدَّ ة ُمـ اًمنميٕم٦م ،وُمًتدَ ٌّل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أدًمتٝم٤مِ .
ومٛمـ أدًمتٝم٤م
ُ
ً
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﭼ[إٟمٕم٤مم.]126 :
وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي..." :وذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م دًمٞمؾ ًمٚم٘م٤مقمدة
اًمنمقمٞم٦م 8وهق أن اًمقؾم٤مئؾ شمُٕمتؼم سم٤مُُٕمقر اًمتل شمُقصؾ إًمٞمٝم٤م.وأن وؾم٤مئؾ اعمحرم 8وًمق يم٤مٟم٧م
ضم٤مئزة شمٙمقن حمرُم٦م ،إذا يم٤مٟم٧م شمُٗميض إمم اًمنم"(.)1
وىمد أـم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 8ومًٌط اًمٙمالم سمً ًٓم٤م ي ِ
قو ُح اعم٘مّمقد -وهق يتٙمٚمؿ
ُ
أظمص ذم اعمً٠مًم٦م وأورم
ووٛمـ اًم٘م٤مقمدة ذم صمٜم٤مي٤م يمالُمف قمـ طمديثٜم٤م ،ومٙم٤من
قمـ طمديثٜم٤م،-
َّ
َّ
سم٤معم٘مّمقد ومٞمٝم٤م ،وم٘م٤مل رمحف اعمقمم" :إن اًمرضمؾ اًمذي ىم٤مل ًمف عم٤م ىمًؿ همٜم٤مئؿ طمٜملم :إن هذه ًم٘مًٛم٦م
ُم٤م ُأريد هب٤م وضمف اهلل ،وم٘م٤مل قمٛمر :دقمٜمل ي٤م رؾمقل اهلل -ط 8-وم٠مىمتؾ هذا اعمٜم٤مومؼ" ،وم٘م٤ملُ" :مٕم٤مذ
اهلل أن يتحدث اًمٜم٤مس أين أىمتؾ أصح٤ميب" ،صمؿ أظمؼم أٟمف خيرج ُمـ وئْمئف أىمقام ي٘مرؤون اًم٘مرآن
ٓ جي٤موز طمٜم٤مضمرهؿ ،وذيمر طمدي٨م اخلقارج ،رواه ُمًٚمؿ.
وم٢من اًمٜمٌل -ط -مل يٛمٜمع قمٛمر ُمـ ىمتٚمف إٓ ًمئال يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف،
ومل يٛمٜمٕمف ًمٙمقٟمف ذم ٟمٗمًف ُمٕمّمق ًُم٤م(... ،)0وهٜم٤م قمٚمؾ سمٛمٗمًدة زاًم٧م ،وم ُٕمٚمِؿ أن ىمتؾ ُمثؾ هذا اًم٘م٤مئؾ
يب عم٤م ىم٤مل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
إذا أُمٜم٧م هذه اعمٗمًدة ضم٤مئز... ،ومم٤م ُيِمٌف هذا أن قمٌد اهلل سمـ ُأ ّ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ[اعمٜم٤موم٘مقن ،]6 :وىم٤مل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﭼ[اعمٜم٤موم٘مقن 8]5 :اؾمت٠مُمر قمٛمر ذم ىمتٚمف ،وم٘م٤مل" :إذن شمرقمد ًمف أٟمقف يمثػمة سم٤معمديٜم٦م"،

( )1شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ (ًمٕمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًمرمحـ اًمٚمقحيؼُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م (سمػموت) ،ط1202(1هـ-
0222م)) (ص.)047-046 :
(ُ )0يريد ؿمٞمخ اإلؾمالم أن ُي٘مرر أن ذا اخلقيٍمة ىمد ارشمدَّ سمٙمالُمف هذا ،وصمٌت٧م ر َّدشمف ًمٚمٜمٌل -ط ،-وأٟمف اؾمتحؼ شمٓمٌٞمؼ طمد اًمردة
قمٚمٞمف ،ومٝمق مل يٕمد ُمٕمّمقم اًمدم ،إٓ أن اًمٜمٌل -ط -مل ي٘متٚمف ظمق ًوم٤م ُمـ اعمٗمًدة اعمؽمشمٌ٦م قمغم ذًمؽ .سمخالف ىمّم٦م طم٤مـم٥م8إذ مل
حيٙمؿ اًمٜمٌل -ط -سمر َّدشمف .وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ ،ومٚمٞمس يمٚمٝمؿ ُيقاومؼ ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ذًمؽ ،ومٛمٜمٝمؿ َُمـ يرى أٟمف مل
شمثٌ٧م ًمٚمٜمٌل -ط -ر َّدشمف ،وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ىمري ًٌ٤م إن ؿم٤مء اهلل.
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طمدي٨م "طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمد ًا ي٘متؾ أصح٤مسمف" :دراؾم٦م طمديثٞم٦م .......

إقمداد :د .راُمز سمـ حمٛمد أسمق اًمًٕمقد

وىم٤مل ٓ" :يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف" ،واًم٘مّم٦م ُمِمٝمقرة وهل ذم اًمّمحٞمحلم
وؾمت٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وم ُٕمٚمِ َؿ أن ُمـ آذى اًمٜمٌل -ط -سمٛمثؾ هذا اًمٙمالم ضم٤مز ىمتٚمف يمذًمؽ ُمع اًم٘مدرة ،وإٟمام شمرك
اًمٜمٌل -ط -ىمتٚمف عم٤م ظمٞمػ ذم ىمتٚمف ُمـ ٟمٗمقر اًمٜم٤مس قمـ اإلؾمالم عمََّ٤م يم٤من وٕمٞم ًٗم٤م"( ،)0()1اٟمتٝمك
يمالُمف يرمحف اهلل.
وم٠مٟم٧م شمرى أن ؿمٞمخ اإلؾمالم ىمد َّسملم أن هذا اعمٜم٤مومؼ أو ذاك اخل٤مرضمل ىمد اؾمتحؼ اًم٘متؾ،
وُم٤م ُمٜمع اًمٜمٌل -طُ -مـ ىمتٚمٝمام إٓ عم٤م ؾمٞمؽمشم٥م قمغم ىمتٚمٝمام ُمـ اعمٗم٤مؾمد 8يمٜمٗمقر اًمٜم٤مس قمـ
اإلؾمالم ،وم٠مظمذ اًمٜمٌل -ط -هبذه اًم٘م٤مقمدة وـمٌ٘مٝم٤م.ومٙم٤من طمديثٜم٤م دًمٞم ً
ال ؾم٤مـم ًٕم٤م قمغم صح٦م هذه
اًم٘م٤مقمدة.
وىمد َّسملم ؿمٞمخ اإلؾمالم هذه اعمٗم٤مؾمد اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل -ط -يمٚمٛمتف اًمتل هل
ُمقوع هذا اًمٌح٨م ،وم٘م٤مل رمحف اهللَ " :و ِهل َ َذا عمََّ٤م ُا ْؾمت ُْ١م ِذ َن اًمٜمٌَِّ ُّل -طِ -ذم َىمت ِْؾ َسم ْٕم ِ
لم
ض اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ث اًمٜمَّ٤مس َأ َّن ُحمَٛمدً ا ي ْ٘مت ُُؾ َأصح٤مسمف"َ 8وم٢مِهنؿ ُِمـ َأصح٤مسمِ ِف ِذم اًم َّٔم ِ
َىم َ٤ملَ َٓ " :يت ََحدَّ ُ
٤مه ِر ِقمٜمْدَ َُم ْـ َٓ
َّ ُ ْ ْ ْ َ
ْ َ َُ
َّ َ
ُ
ف َطم َ٘م ِ٤مئ َؼ ْإُ ُُمقر"(.)1
َي ْٕم ِر ُ
أيْم٤مَ " :و ِ َهب َذ ْي ِـ اعمَْثَ َٚم ْ ِ
لمَ 8وم٢مِ َّن ومِ ِ
ٞمٝم ْؿ َُم ْـ
لم يمَ٤م َن اًمٜمٌَِّ ُّل -طَ -ي ْٛمتَٜم ِ ُع ُِم ْـ ُقم ُ٘مق َسم ِ٦م اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
وىم٤مل ً
ِ
ِ
ِ
٥م ًَم ُف َىم ْق ُُم ُف8
٥م َسم ْٕم َْم ُٝم ْؿ ًَم َٖمْم َ
ؼم اهللَُّ سمِ َذًم َؽَ .و َا ًَّمذي َـ يمَ٤م َن َي ْٕم ِر ُوم ُٝم ْؿ ًَم ْق َقم٤م َىم َ
َمل ْ َي ُٙم ْـ َي ْٕم ِر ُوم ُٝم ْؿ 8يم ََام َأ ْظم َ َ
و ًَم َ٘م َ٤مل اًمٜمَّ٤مس :إ َّن ُحمَٛمدً ا ي ْ٘مت ُُؾ َأصح٤مسمفَ 8ومٙمَ٤م َن َحيّم ُؾ سمًٌِ ِ ِ
قر َقم ْـ ْ ِ
اإل ْؾم َال ِم 8إ ْذ َمل ْ َي ُٙم ْـ
َ َ
ْ ُ
ْ َ َُ
َّ َ
ُ
َ
٥م َذًم َؽ ُٟم ُٗم ٌ
ِ
َّ
َّ٤مس ِذم َُم ْٕم ِر َومتِ ِف"(.)2
ْ٥م َفم٤مه ًرا َي ِْم َ ِؽم ُك اًمٜم ُ
اًمذٟم ُ

( )1يٕمٜمل :اإلؾمالم.
(" )0اًمّم٤مرم اعمًٚمقل"(ٕمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد ،اًمٜم٤مذ :احلرس اًمقـمٜمل اًمًٕمقدي ،سمدون)(ص:
.)157-156
( )1جمٛمقع اًمٗمت٤موى(ٕمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ(اعمديٜم٦م
اًمٜمٌقي٦م) ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1214( :هـ1773-م))(.)202-217/5
( )2جمٛمقع اًمٗمت٤موى(.)201-200/5
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ومٙم٤مٟم٧م اعمٗمًدة اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م اُمتٜمع اًمٜمٌل -ط -قمـ ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم شمتح٘مؼ ذم أُمريـ:
أوهلام :أهنؿ ذم اًمٔم٤مهر ُمـ أصح٤مسمف قمٜمد َُمـ ٓ يٕمرف طم٘م٤مئؼ إُُمقر ،ومٞمٜمٗمر طمٞمٜمٝم٤م ُمـ يم٤من
ًمف رهمٌ٦م ذم هذا اًمديـ ممَّـ مل يدظمؾ ومٞمف.
ٍ
ًمٙمثػم ُمـ
فم٤مهرا
وصم٤مٟمٞمٝمام :همْم٥م ىمقم هذا اعمٜم٤مومؼ ومحٞمتٝمؿ ًمف ،ظم٤مص ً٦م أن ٟمٗم٤مىمف مل يٙمـ
ً
ىمقُمف وقمِمػمشمف.و ُي١ميمد هذا ُم٤م ضم٤مء ذم ىمّم٦م زيد سمـ أرىمؿ  --قمٜمدُم٤م ٟم٘مؾ يمٚمٛم٦م قمٌد اهلل سمـ ُأيب
سمـ ؾمٚمقل ًمٚمٜمٌل -ط ،-ودوم٤مع ىمقُمف قمـ هذا اعمٜم٤مومؼ ،وختٓمئتٝمؿ ًمزيد سمـ أرىمؿ أو شمٙمذيٌٝمؿ عم٤م
ٟم٘مٚمف قمٜمفً 8مٕمدم فمٝمقر ٟمٗم٤مق قمٌد اهلل قمٜمدهؿ وًمٙمقٟمف يم٤من ؾمٞمدً ا ُمٓم٤م ًقم٤م ومٞمٝمؿ(.)1
وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي وهق ُي٘مرر هذه اًم٘م٤مقمدة قمٜمد ذطمف يمالم اًمٜمٌل -ط -ورهمٌتف ذم
ِ ِ ِ ِ
هدم اًمٙمٕمٌ٦م وسمٜم٤مئٝم٤م قمغم ىمقاقمد إسمراهٞمؿ" :و ِذم ه َذا ْ ِ
إطمٙمَ٤مم ُِمٜم َْٝم٤م :إِ َذا
َ َ
احلدي٨م َدًمٞمؾ ًم َ٘م َقاقمد ُم ْـ ْ
َ
َشم َٕم َ٤مر َو ْ٧م اعمَْ َّم٤مًمِحَ ،أ ْو َشم َٕم َ٤مر َو ْ٧م َُم ّْم َٚم َح٦م َو َُم ْٗم ًَدَ ة َو َشم َٕم َّذ َر ْ
اجلَ ْٛمع َسم ْلم ومِ ْٕمؾ اعمَْ ّْم َٚم َح٦م َوشم َْرك
ِ
ِ
َ٧م َقم َٚم ْٞم ِف ُِم ْـ
ؼم َأ َّن َٟم ْ٘م َض ا ًْم َٙم ْٕم ٌَ٦م َو َر َّد َه٤م إِ َمم َُم٤م يمَ٤مٟم ْ
اعمَْ ْٗم ًَدَ ة ُسمد َئ سمِ ْ٤مَٕ َه ِّؿَّ َٕ 8ن اًمٜمٌَِّ ّل -طَ -أ ْظم َ َ
َىمق ِ
اقمد إِسمر ِ
اهٞمؿ -طَُ -م ّْم َٚم َح٦مَ ،و ًَمٙمِ ْـ ُشم َٕم ِ
٤مرو ُف َُم ْٗم ًَدَ ة َأ ْقم َٔمؿ ُِمٜمْ ُفَ ،و ِه َل َظم ْقف ومِتْٜمَ٦م َسم ْٕمض َُم ْـ
َ
َْ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ؽميم ََٝم٤م -ط.-
َأ ْؾم َٚم َؿ َىم ِري ًٌ٤مَ ،و َذًم َؽ َعم٤م يمَ٤مٟمُقا َي ْٕمتَ٘مدُ و َٟم ُف ُم ْـ َوم ْْمؾ ا ًْم َٙم ْٕم ٌَ٦مَ ،وم َ َػم ْو َن َشم ْٖم ِٞم َ
ػمه٤م َقمٔم ًٞمامَ ،وم َ َ
ِ
و ُِمٜمْٝم٤م ومِٙمْر و ِزم إُمر ِذم ُمّم٤مًمِح ر ِقمٞمتف ،و ِ
ضر َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ِذم ِديـ َأ ْو ُد ْٟم َٞم٤م،
َ َّ َ ْ
َ َ
َ
َ َ
ْ
اضمتٜمَ٤مسمف َُم٤م َخيَ٤مف ُمٜمْ ُف شم ََق ًُّمد َ َ
ِ
احلدُ ودَ ،وٟم َْحق َذًم ِ َؽ"(.)0
اًمنم ِقم َّٞم٦مَ 8يم َ٠م ْظم ِذ َّ
اًمزيمَ٤مةَ ،وإِ َىم٤م َُم٦م ْ ُ
إَّٓ إُمقر َّ ْ
وم٠مٟم٧م شمرى أن هذه اًم٘م٤مقمدة ىمد ذًم٘م٧م هب٤م أًمًٜم٦م قمٚمامء هذه اعمٚم٦مُُ ،مًتدًملم هل٤م سمحدي٨م
اًمٜمٌل -طُ" -مٕم٤مذ اهلل أن شمتً٤مُمع إُُمؿ أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف".
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف"(يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب ىمقًمف :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﭼ
[اعمٜم٤موم٘مقن ]1 :إمم ﭽﮡ ﮢﭼ ،130/4 ،رىمؿ احلدي٨م ،)2722 :وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف"(يمت٤مب صٗم٤مت
اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ ،0122/2 ،رىمؿ احلدي٨م ،)0550 :واًمؽمُمذي ذم "ضم٤مُمٕمف"(أسمقاب شمٗمًػم اًم٘مرآن قمـ رؾمقل اهلل
 ،-سم٤مب :وُمـ ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم ،215-213/3 ،رىمؿ احلدي٨م.)1112-1110 :(" )0اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"(ٕيب زيمري٤م اًمٜمقوي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب(سمػموت) ،ط1170(0ه))( ،000 /3رىمؿ
احلدي٨م.)1111 :
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إقمداد :د .راُمز سمـ حمٛمد أسمق اًمًٕمقد

وهل إصؾ اًمذي يتٗمرع قمٜمف ُمٌدأ "ؾمد اًمذرائع" وىم٤مقمدة "دومع أقمٔمؿ اًميريـ
سم٤مرشمٙم٤مب أظمٗمٝمام وحتّمٞمؾ أقمغم اعمّمٚمحتلم سمتٗمقي٧م أدٟم٤ممه٤م" ،ومٙم٤من ظمٚمٞم ً٘م٤م أن أشمٙمٚمؿ سمٕمد هذا
اعمٌح٨م قمٜمٝمام ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
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املبشح ايجاْٞ
عالق ١ق ٍٛايٓيب -ملسو هيلع هللا ىلص( :-ست ٢ال ٜتشدخ ايٓاع إٔ ستُدّا ٜكتٌ أؾشاب٘) بطد ايرزا٥ع
ٓطمٔم٧م ُمدى اًمقؿم٤مئ٩م واًمّمالت سملم ُم٘مقًم٦م اًمٜمٌل -ط-
ُمـ ظمالل اعمٌح٨م اًمً٤مسمؼ
ُ
وُمٌدأ ؾمد اًمذرائع ،ومام ٟمٓمؼ اًمٜمٌل -ط -سمٙمٚمٛمتف ُمقوع اًمدراؾم٦م إٓ حت٘مٞم ً٘م٤م هلذا اعمٌدأ.
وىمٌؾ أن أدظمؾ ذم صٚم٥م اعمقوقع ،و ُأقم٤مًم٩م همقره ٓ 8سمد ُمـ إـمالًم٦م هيٕم٦م يًػمة قمغم
هذا اعمٌدأ إصٞمؾ 8أقمٜمل" :ؾمد اًمذرائع".
٥م َؾمدُّ َه٤م َ ِ
ي٘مقل اًم٘مراذم" :ا ْقم َٚم ْؿ َأ َّن َّ
٤محَ ،وم٢مِ َّن
٥م َومت ُْح َٝم٤م َو ُشمٙم َْر ُه َو ُشمٜمْدَ ُب َو ُشم ٌَ ُ
جي ُ
اًمذ ِري َٕم َ٦م يم ََام َجيِ ُ
ِ
اًمذ ِري َٕم َ٦م ِهل ا ًْم َق ِؾمٞم َٚم ُ٦مَ ،ومٙمَام َأ َّن َو ِؾمٞم َٚم َ٦م اعمُْ َحر ِم ُحمَرُم ٌ٦م َوم َق ِؾمٞم َٚم ُ٦م ا ًْم َق ِ
اضم ِ
َّ
َ٤مًمً ْٕم ِل ًم ِ ْٚم ُج ُٛم َٕم ِ٦م
٥م َواضم ٌَ ٌ٦م يم َّ
َّ َ
َّ
َ
َ
احل ِّ٩م"(.)1
َو ْ َ

ِ
لمُ :م َ٘م ِ
٤مصدُ َ 8و ِه َل اعمُْت ََْم ِّٛمٜمَ ُ٦م
صمؿ ُيقوح يمالُمف سم٘مقًمفَ " :و َُم َق ِار ُد ْإَ ْطمٙمَ٤م ِم َقم َغم ىم ًْ َٛم ْ ِ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤م.و ُطمٙم ُْٛم َٝم٤م ُطمٙم ُْؿ َُم٤م َأ َوم ْْم٧م
ًم ْٚم َٛم َّم٤مًم ِح َواعمَْ َٗم٤مؾمد ِذم َأ ْٟم ُٗمً َٝم٤مَ ،و َو َؾم٤مئ ُؾَ 8وه َل اًم ُّٓم ُر ُق اعمُْ ْٗمْم َٞم ُ٦م إ ًَم ْٞم َٝم َ
ِ ِ
ٞمؾ َهمػم َأهن٤م َأ ْظم َٗم ُض ر ْشمٌ ً٦م ُِمـ اعمَْ َ٘م ِ
ِ
ِ
٤مص ِد ِذم ُطمٙم ِْٛم َٝم٤مَ ،وا ًْم َق ِؾمٞم َٚم ُ٦م َإمم َأ ْوم َْم ِؾ
ُ َ ْ
إ ًَم ْٞمف ُم ْـ َ ْحتري ٍؿ َو َ ْحتٚم ٍ ْ َ َّ َ
٤مص ِد َأ ْوم َْم ُؾ ا ًْمقؾم ِ٤مئ ِؾ ،وإِ َمم َأ ْىمٌ ِح اعمَْ َ٘م ِ
اعمَْ َ٘م ِ
٤مص ِد َأ ْىم ٌَ ُح ا ًْم َق َؾم ِ٤مئ ِؾَ ،وإِ َمم َُم٤م ُيت ََق َّؾم ُط ُُمت ََق ِّؾم َٓم ٌ٦م"(.)0
َ
َ
َ َ
ـمريؼ
أُمر ُم٤م ذم ٟمٗمًف ًمٞمس حمر ًُم٤م ،وًمٙمٜمف ُحيرم ٕٟمف
ٌ
وم٠مٟم٧م شمرى أن ؾمد اًمذرائع أن يٙمقن ٌ
وسمريدٌ إمم اعمحرم .وُمـ أضمؾ ذًمؽ وم٢من ىم٤مقمدة ؾمد اًمذرائع ىمد اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ ىم٤مقمدة اًمقؾم٤مئؾ هل٤م
طمٙمؿ اعم٘م٤مصد.
اًمذ ِري َٕم ُ٦م ِقم ٌَ َ٤مر ٌة َقم ْـ ٍ
و ُيٚمخص اًم٘مرـمٌل هذا اعمٌدأ سم٘مقًمفَ " :و َّ
َ٤مف ُِم َـ
أُمر َهم ْ ِػم َممْٜمُق ٍع ًمِٜمَ ْٗم ًِ ِف ُخي ُ
ِ ِ
قع ِذم َممْٜمُق ٍع"(.)1
ْارشمٙمَ٤مسمِف ا ًْم ُق ُىم ُ

( )1اًمٗمروق(ٕيب اًمٕمٌ٤مس اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمدون)(.)11/0
( )0اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
( )1اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن( ،36-35/0ذم شمٗمًػم ؾمقرة اًمٌ٘مرة :آي٦م(.))122
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ٍ
ُمتالق ُمتِم٤مسمؽ شمِم٤مسمؽ إهمّم٤من واًمٕمروق ُمع
وأٟم٧م شمٚمحظ أن ُمقوقع ؾمد اًمذرائع
اقمتٌ٤مر اعمآٓت ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وىم٤مقمدة اًمقؾم٤مئؾ هل٤م طمٙمؿ اعم٘م٤مصد.
وذم هذا ي٘مقل حمٛمقد وم٤مقمقر" :وىم٤مقمدة ؾمد اًمذرائع ُمٌٜمٞم٦م قمٜمد اًمِم٤مـمٌل قمغم أصؾ ُمآٓت
إومٕم٤مل ،وهق أن اًمٗمٕمؾ إذا يم٤من ُمآًمف إمم طمرام أو ممٜمقع ،وم٤مًمٜمٔمر ىمد ي٘متيض حتريؿ اًمٗمٕمؾ،
واًمذرائع اًمتل شمًُد هل ُمـ إومٕم٤مل اًمتل ي٘متيض اًمٜمٔمر حتريٛمٝم٤م سمٜم٤م ًء قمغم اعمآل"(.)1
وُمٌدأ "ؾمد اًمذرائع" ىمد ـم ٌَّ٘مف اًمٜمٌل -ط -ذم طمديثٜم٤م ،سمؾ ُم٤م ظمرضم٧م يمٚمٛمتف "ُمٕم٤مذ اهلل
أن شمتً٤مُمع إُُمؿ أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف" إٓ شم٠مصٞم ً
ال وشم٘مٕمٞمدً ا هلذا اعمٌدأ .وًمذا ُم٤م يمت٥م قم٤ممل ذم
ُمقوقع "ؾمد اًمذرائع" إٓ ذيمر يمٚمٛم٦م اًمٜمٌل -ط -حمؾ اًمدرس دًمٞم ً
واوح٤م قمغم صحتف،
ال
ً
وأٟمف ٌ
أصؾ ذم اًمنميٕم٦م ُيرضمع إًمٞمف.
وذم هذا ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل وهق يًقق إدًم٦م قمغم اؾمت٘مرار ُمٌدأ "ؾمد اًمذرائع" ذم
اًمذر ِائ ِع د ِ
ِ ِ
اظم ٌؾ ِذم َه َذا
َ
اًمنميٕم٦م وأٟمف ُمـ ُأصقهل٤م اًمث٤مسمت٦م سم٤مٓؾمت٘مراء" :إِ َّن اعمَْٜم ُّْم َ
قص َقم َٚم ْٞمف ُم ْـ َؾمدِّ َّ َ
ِ
لمَّٟ َِٕ 8م ُف َذ ِري َٕم ٌ٦م إِ َمم َىم ْق ِل ا ًْم ُٙم َّٗم ِ
ا ًْم ِ٘م ًْ ِؿَ ...ويم َ
٤مر :إِ َّن
اًمً َال ُم َيٙم ُّ
ُػ َقم ْـ َىمت ِْؾ اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
َ٤من َقم َٚمٞمْف َّ
اًمّم َال ُة َو َّ
ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘متُ ُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُف.

لم َأ ْن َي ُ٘مق ًُمقا ًمِٚمٜمٌَِّ ِّل -ط :-ﭽ ﯘﭼ[اًمٌ٘مرةَُ ]122 :م َع َىم ّْم ِد ِه ُؿ
َو َهنَك اهللَُّ َشم َٕم َ٤ممم اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اًمً َال ُمَ ،و َذًم ِ َؽ يمَثِ ٌػم ُيم ُّٚم ُف َُم ٌْٜمِ ٌّل َقم َغم
احل ًَ ِـِّ ٓ ،ختَ٤مذ ا ًْم َٞم ُٝمقد َهلَ٤م َذ ِري َٕم ً٦م إمم ؿمتٛمف َقم َٚم ْٞمف َّ
اًمّم َال ُة َو َّ
َْ

ُطم ْٙم ِؿ َأ ْصٚمِ ِفَ ،و َىمدْ ُأ ًْمٌِ َس ُطمٙم ُْؿ َُم٤م ُه َق َذ ِري َٕم ٌ٦م إِ ًَمٞمْ ِف"(.)0

وي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهق ذم ُمٕمرض ؾمقىمف ًمألدًم٦م قمغم صح٦م هذا اعمٌدأ" :إِ َّن
ُقن َذ ِري َٕم ً٦م َإمم َىم ْق ِل اًمٜم ِ
لم َُم َع يم َْقٟمِ ِف َُم ّْم َٚم َح ً٦م ًمِئَ َّال َيٙم َ
اًمٜمٌَِّ َّل -ط -يم َ
َّ٤مس َأ َّن
َ٤من َيٙم ُّ
ُػ َقم ْـ َىمت ِْؾ اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ

( )1اعم٘م٤مصد قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل دراؾم٦م أصقًمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م(عمحٛمقد وم٤مقمقر ،سمًٞمقين ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م(صٞمداً-مٌٜم٤من) ،ط1205(1هـ-
0224م))(.)122/0
( )0اعمقاوم٘م٤مت(.)54-53/1
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ِ ِ ِ
ِ
ُحمَٛمدً ا -طَ -ي ْ٘مت ُُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُفَّ َِٕ 8ن َه َذا ا ًْم َ٘م ْق َل ُي ِ
ِ
قضم ُ
٥م اًمٜمُّ ُٗم َ
َّ
قر َقم ْـ ْاإل ْؾم َال ِم مم َّ ْـ َد َظم َؾ ومٞمف َومم َّ ْـ َمل ْ
ِ ِ
قر َطم َرا ٌم"(.)1
َيدْ ُظم ْؾ ومٞمفَ ،و َه َذا اًمٜمُّ ُٗم ُ
وأٟم٧م شمٚمحظ إو٤موم ً٦م أو٤مومٝم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم وإعم٤مطم ً٦م أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م 8وهل اًمذريٕم٦م اًمتل ُمـ
أضمٚمٝم٤م ظمٌم اًمٜمٌل -ط -ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملمَّ َِٕ 8ن َه َذا ا ًْم َ٘م ْق َل ُي ِ
قر َقم ْـ ْ ِ
اإل ْؾم َال ِم ِمم َّ ْـ َد َظم َؾ
قضم ُ
٥م اًمٜمُّ ُٗم َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
قر َطم َرا ٌم .وُمٗمًدة اًمتٜمٗمػم أيمؼم ُمـ ُمٗمًدة شمرك ىمتٚمٝمؿ،
ومٞمف َومم َّ ْـ َمل ْ َيدْ ُظم ْؾ ومٞمف َو َه َذا اًمٜمُّ ُٗم ُ
وُمّمٚمح٦م اًمت٠مًمٞمػ أقمٔمؿ ُمـ ُمّمٚمح٦م اًم٘متؾ.
وم٤مًمٜمٌل -ط -قمٜمدُم٤م ىم٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم قمٌد اهلل سمـ ُأيب سمـ ؾمٚمقل إٟمام ظمٌم ُمـ ٟمٗمقر اًمٜم٤مس
قمـ اإلؾمالم يمام ظمٌم ُمـ أن ٓ ئمٝمر ًمٌٕمض أصح٤مسمف طم٘مٞم٘م٦م ىمقل ذًمؽ اعمٜم٤مومؼ ومٞمٜمتٍم ًمف محٞمَّ ً٦م
وقمّمٌٞم٦م .وإظمػم هق اًمذي قمٜم٤مه ؿمٞمخ اإلؾمالم ُِمـ ٟمٗمقر َُمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم ،واهلل أقمٚمؿ.
صمؿ َّسملم رمحف اهلل أن اًمٜمٗمقر طمرام ،ومام أدى إًمٞمف ويم٤من ذريٕم ً٦م ُمقصٚم٦م ًمف أظمذ طمٙمٛمف وطم٤مز
وصٗمف.
يمام أن اًمٜمٌل -ط -عم٤م ىم٤مل يمٚمٛمتف ذم طمؼ اخل٤مرضمل اًمذي ٟمٕمتف سم٤مًمٔمٚمؿ وقمدم اًمٕمدل ذم
اًم٘مًٛم٦م ظمٌم سم٤مإلو٤موم٦م إمم ٟمٗمقر همػم اعمًٚمٛملم قمـ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم إذا شمٜم٤مىمؾ اًمٜم٤مس ذًمؽ،
ًمـٛمـ اقمتدى قمٚمٞمٝمؿ
أىمقل :ظمٌم سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ أن ُئمـ ومٞمف صٗم٦م اعمٚمقك ُمـ اًمتجؼم واًم٘مٝمر َ
أو أؾم٤مء إًمٞمٝمؿ أو شمٓم٤مول قمغم ضمٜم٤مهبؿ .ظمٌم أن ئمـ سمٕمض َُمـ طمقًمف -ممَّـ مل يًت٘مر اإليامن ذم
ىمٚمٌف ومل ُيٜمٕمؿ اًمٜمٔمر ذم ُمالسمً٤مت إومٕم٤مل وىمرائٜمٝم٤م -سم٤مًمٜمٌل -ط -هذا اًمٔمـ.
صمؿ أشمك اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ًمٞمًتدل سمحديثٜم٤م قمغم صح٦م هذه اًم٘م٤مقمدة ،ومًٌط اًمٙمالم
يمٕم٤مدشمف 8وم٘م٤مل" :وإذا شمدسمرت اًمنميٕم٦م وضمدهت٤م ىمد أشم٧م سمًد اًمذرائع إمم اعمحرُم٤مت ،وذًمؽ
قمٙمس سم٤مب احلٞمؾ اعمقصٚم٦م إًمٞمٝم٤م .وم٤محلٞمؾ وؾم٤مئؾ وأسمقاب إمم اعمحرُم٤مت ،وؾمد اًمذرائع قمٙمس
ذًمؽ .ومٌلم اًمٌ٤مسملم أقمٔمؿ شمٜم٤مىمض ،واًمِم٤مرع طمرم اًمذرائع ،وإن مل ي٘مّمد هب٤م اعمحرم ،إلومْم٤مئٝم٤م
إًمٞمف .ومٙمٞمػ إذا ىمّمد هب٤م اعمحرم ٟمٗمًف؟  ...وأُمًؽ صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمـ ىمتؾ
( )1اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى(.)152/4
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اعمٜم٤موم٘ملم ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمّمٚمح٦مً ،مٙمقٟمف ذريٕم٦م إمم اًمتٜمٗمػم وىمقل اًمٜم٤مس( :إِ ّن ُحمٛمدً ا َي ْ٘مت ُُؾ
َأ ْص َح٤م َسم ُف)"(.)1
وهٜم٤م ُيِمػم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل إؿم٤مر ًة ًمٓمٞمٗم٦م إمم شمٕم٤مرض اعمّم٤مًمح ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ،وشمّم٤مدم
اعمٗم٤مؾمد ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م .ومٛمٗمًدة اًمتٜمٗمػم أيمؼم ُمـ ُمٗمًدة شمرك ىمتٚمٝمؿ ،وُمّمٚمح٦م اًمت٠مًمٞمػ أقمٔمؿ ُمـ
ُمّمٚمح٦م اًم٘متؾ.
وهذا يدومٕمٜم٤م إمم آٟمت٘م٤مل إمم اعمٌح٨م اًمت٤مزم ،واحلدي٨م قمـ شمزاطمؿ اعمّم٤مًمح ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م أو
شمٕم٤مرض اعمٗم٤مؾمد ذم اًمٕمٛمؾ اًمقاطمد.


( )1إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من (اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،اعمح٘مؼ :حمٛمد اًمٗم٘ملُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف(اًمري٤مض) ،سمدون)(.)141/1
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املبشح ايجايح
عالق ١ق ٍٛايٓيب -ﷺ( :-ست ٢ال ٜتشدخ ايٓاع إٔ ستُدّا ٜكتٌ أؾشاب٘) بكاعد ٠دفع أععِ
ايكسز ٜٔبازتهاب أخفُٗا ٚحتؿ ٌٝأعً ٢املؿًشتني بتفٜٛت أدْاُٖا
هذا اعمٌح٨م ُمـ أظمٓمر ُم٤م يٙمقن ،وُمـ أهمقص إُُمقر قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ،وٓ يتٛمٙمـ ُمٜمف
إٓ ُمـ ومٝمؿ اًمنميٕم٦م وُم٘م٤مصده٤م ،وٓ يثٌ٧م ومٞمف إٓ ُمـ أدرك اًمنميٕم٦م ُأصقًٓ وومرو ًقم٤م وهم٤مص
ذم يمٜمٝمٝم٤م.
وم٤مًمنميٕم٦م ضم٤مءت ًمتح٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح اًمٕمٌ٤مد ودومع اعمٗم٤مؾمد قمٜمٝمؿ ،ومام ُمـ ُمّمٚمح٦م إٓ ودقم٧م
هل٤م اًمنميٕم٦م ،وٓ ُمـ ُمٗمًدة إٓ وطمذرت ُمٜمٝم٤م وٟمٗمرت اًمٕمٌ٤مد قمٜمٝم٤م.
وم٢مذا شمزامح٧م اعمّم٤مًمح وشمٕمذر اإلشمٞم٤من هب٤م مجٞم ًٕم٤م ،وشمداومٕم٧م اعمٗم٤مؾمد وشمٕمذر اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م ذم

ٍ
آن ُم ًٕم٤م 8هٜم٤م يؼمز اًمٗم٘مٞمف اعمدرك ًمٖمقر اًمنميٕم٦م ،اعمحٞمط هب٤م ُأصقًٓ
وومروقم٤م ،اًمذي شمنمهب٤م وهنؾ
ً
ُمٜمٝم٤م طمتك شمْمٚمع سمروطمٝم٤م وومٝمؿ ُم٘م٤مصده٤م وأدرك ُمرُم٤مه٤م.
٤مت واعمَْٜمْدُ وسم ِ
اضمٌ ِ
٤مت َضسم ِ
٤من:
َْ
َ
َ
وذم هذا ي٘مقل ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم" :ا ًْم َق ِ َ
ِ
ِ
٤مت َضسم ِ
٤منَ :أطمدُ ُمه٤م ُم َ٘م ِ
َأطمدُ ُمه٤م ُم َ٘م ِ
٤مصدُ ،
وه ُ
٤مصدُ َ ،واًم َّث ِ٤مين َو َؾم٤مئ ُؾَ .ويم ََذًم َؽ اعمَْٙم ُْر َ
٤مت َواعمُْ َح َّر َُم ُ ْ َ
َ َ َ
َ َ َ
َواًم َّث ِ٤مينَ :و َؾم ِ٤مئ ُؾ.
٤مص ِدَ ،وم٤م ًْمق ِؾمٞم َٚم ُ٦م َإمم َأ ْوم َْم ِؾ اعمَْ َ٘م ِ
وًم ِ ْٚمقؾم ِ٤مئ ِؾ َأطمٙمَ٤مم اعمَْ َ٘م ِ
٤مص ِد ِه َل َأ ْوم َْم ُؾ ا ًْم َق َؾم ِ٤مئ ِؾَ ،وا ًْم َق ِؾمٞم َٚم ُ٦م
َ
ْ ُ
َ َ َ
ُّ٥م اعمَّْم٤مًم ِ ِح واعمَْ َٗم ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
٤مؾم ِدَ ،وم َٛم ْـ َو َّوم َ٘م ُف
َ
ؽمشم ِ َ
َؽمشم ُ
َّ٥م ا ًْم َق َؾم٤مئ ُؾ سمِ َ َ
َإمم َأ ْر َذل اعمَْ َ٘م٤مصد ه َل َأ ْر َذ ُل ا ًْم َق َؾم٤مئ ِؾُ .صم َّؿ شم َ َ
٤مو َٚمٝم٤م ُِمـ ُم ْٗم ُْم ِ
اهللَُّ ًم ِ ْٚمق ُىم ِ
ف َوم ِ
قف َقم َغم شم ََرشم ِ
ُّ٥م اعمَْ َّم٤مًم ِ ِح َقم َر َ
قهلَ٤مَ ،و ُُم َ٘مدَّ َُم َٝم٤م ُِم ْـ ُُم َ١م َّظم ِر َه٤مَ ،و َىمدْ
ُ
َ ْ َ
ِ ِ ِ
ض ُرشم ِ
ػ ا ًْم ُٕم َٚم َام ُء ِذم َسم ْٕم ِ
َ٥م اعمَْ َّم٤مًم ِ ِح َوم َٞم ْختَٚمِ ُٗم َ
اجل ْٛمعَِ ،ويم ََذًم ِ َؽ َُم ْـ
خيتَٚمِ ُ
َْ
قن ِذم َشم ْ٘مديٛم َٝم٤م قمٜمْدَ َشم َٕم ُّذ ِر ْ َ
َ٥م اعمَْ َٗم ِ
َو َّوم َ٘م ُف اهللَُّ َعم ِ ْٕم ِر َوم ِ٦م ُرشم ِ
ػ ا ًْم ُٕم َٚم َام ُء ِذم
خيتَٚمِ ُ
امحِ َٝم٤مَ ،و َىمدْ َ ْ
٤مؾم ِد َوم٢مِ َّٟم ُف َيدْ َر ُأ َأ ْقم َٔم َٛم َٝم٤م سمِ َ٠م َظم ِّٗم َٝم٤م ِقمٜمْدَ شم ََز ُ
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قن ومِٞمام يدْ ر ُأ ُِمٜمْٝم٤م ِقمٜمْدَ َشمٕم ُّذ ِر د ْوم ِع َمجِ ِ
ِ ِ
ِ
ٞمٕم َٝم٤مَ ،و َّ ِ
ض ُرشم ِ
َسم ْٕم ِ
اًمنمي َٕم ُ٦م َـم٤مومِ َح ٌ٦م سمِ َام
َ
َ
َ
َ٥م اعمَْ َٗم٤مؾمد َوم َٞم ْختَٚم ُٗم َ َ ُ َ
َذيم َْرٟمَ٤م ُه"(.)1
وم٤مًمٗم٘مف ًمٞمس هق يمثرة طمٗمظ اعمً٤مئؾ ،سم٘مدر ُم٤م هق حت٘مٞمؼ ُمٜم٤مـم٤مهت٤م وإٟمزال إطمٙم٤مم قمغم
اًمقىم٤مئع ،وًمذًمؽ ومٚمـ دمد يمال ًُم٤م ذم هذا اعمٌح٨م إٓ ًمٚمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ اًمث٤مسمتلم ومٞمف .ويٕمٚمؿ اهلل
ىمرأت ذم هذا اعمٌح٨م ـمٛم ًٕم٤م ًمٚمقىمقف قمغم يمالم اًمٕمٚمامء 8إٓ أٟمٜمل مل أضمد ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف إٓ ُمـ
يمؿ
ُ
ً
راؾمخ٤م ذم اًمٕمٚمؿ ؿم٤مخمً٤م ومٞمفُ ،مٙمٞمٜمً٤م ذم حت٘مٞمؼ ُمٜم٤مـم٤مشمف ،قم٤معمً٤م سم ُ٠مصقًمف وومروقمف ،وُم٤م ذاك إٓ
يم٤من
ًمققمقرشمف وظمٓمقرشمف ودىمتف ذم ٍ
آن ُم ًٕم٤م.
وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي وهق ينمح طمدي٨م ضم٤مسمر ذم يمًع اعمٝم٤مضمري ًمألٟمّم٤مري" :وومٞمف -أي
ذم احلدي٨م -شمرك سمٕمض إُمقر اعمخت٤مرة ،واًمّمؼم قمغم سمٕمض اعمٗم٤مؾمد 8ظمق ًوم٤م ُمـ أن شمؽمشم٥م قمغم
ذًمؽ ُمٗمًدة أقمٔمؿ"(.)0
وم٤مًمٜمٌل -ط -عم٤م اُمتٜمع ُمـ ىمتؾ رأس اًمٜمٗم٤مق ،وإن يم٤من ذم ىمتٚمف ُمّم٤مًمح قمدة 8وهل :إهن٤مء
اًمٗمتـ اًمتل ُي ِّثقره٤م سملم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ،وإي٘م٤مف حتريْمف قمغم خم٤مًمٗم٦م اًمٜمٌل -ط -وىمٓمع
اًمٜمٗم٘م٦م قمٜمف وقمـ أصح٤مسمف ،وُمٕم٤مىمٌتف ًمتٛمرده وظمروضمف قمـ اًمنمع طمتك ٓ شمًقل ًمٖمػمه ٟمٗمًف أن
حيذو طمذوه .أىمقلُ :مع هذه اعمّم٤مًمح إٓ أٟمف ؾمٞمؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمٗمًدشم٤من قمٔمٞمٛمت٤من ،دومٕمٝمام أومم
وأضمؾ ُمـ حت٘مٞمؼ هذه اعمّم٤مًمح 8ومه٤مٟ :مٗمقر َُمـ مل يدظمؾ ذم اإلؾمالم قمٜمف إذا ىمٞمؾ إن حمٛمدً ا ي٘متؾ
أصح٤مسمف ،وقمدم مجع اًمٙمٚمٛم٦م وذًمؽ سمٖمْم٥م ىمقُمف ًمف ووىمقومٝمؿ ُمٕمف محٞم ً٦م 8إذ مل يٙمـ ٟمٗم٤مىمف ىمد
اؾمتٌ٤من هلؿ سمٕمد.
وي٘مقل اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم وهق يتٙمٚمؿ قمـ شمٕم٤مرض اعمّم٤مًمح ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م أو شمداومع اعمٗم٤مؾمد:
اإلؾم َال ِم سمِام َد َوم َٕم ُف َهلؿ ُِم ْـ ْإَُم َق ِ
مج٤م َقم ٍ٦م ُِم ْـ
" َويم ََذًم ِ َؽ َأ َ
الَ ،وا ُْمتَٜم ََع ُِم ْـ َىمت ِْؾ َ َ
ًمػ -طَ َ -
ْ
ُْ
َ
مج٤م َقم٦م َقم َغم ْ ِ ْ

( )1ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم (ًمٚمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ،حت٘مٞمؼ :ـمف ؾمٕمدُ ،مٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م(اًم٘م٤مهرة) ،ؾمٜم٦م:
(1212هـ1771-م))(.)32-31/1
(" )0ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"(يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م ،سم٤مبٟ :مٍم إخ فم٤معمً٤م أو ُمٔمٚمق ًُم٤م.)171 /6 ،
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ف ٟمِ َٗم ِ
٤مىمٝم ْؿ َظم ْق ًوم٤م َأ ْن َيت ََحدَّ َ
َّ٤مس سمِ َ٠م َّٟم ُف َأ َظم َذ ِذم َىمت ِْؾ َأ ْص َح٤مسمِ ِف َوم َٞمٜم ِْٗم ُروا ُِم ْـ
لم َىمدْ ُقم ِر َ
اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ث اًمٜم ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ
اإلؾم َال ِمَ ،ومٝم ِذ ِه ُيم ُّٚمٝم٤م ُمّم٤مًمِح ُأ ِّظمر ْ ِ
ِ
ُقر ِة"(.)1
َ
ت ،عمَ٤م ِذم َشم ْ٘مديٛم َٝم٤م ُم ْـ اعمَْ َٗم٤مؾمد اعمَْ ْذيم َ
َ َ َ ُ َ
اًمدُّ ُظمقل ِذم ْ ِ ْ
وم٠مٟم٧م شمرى أٟمف ذيمر ُمقوقع سمحثٜم٤م هذا دًمٞم ً
ال قمغم هذه اًم٘م٤مقمدة.
وضمدت اعمق َّومؼ 8أقمٜمل :اًمِم٤مـمٌل ذم "اعمقاوم٘م٤مت" ىمد
واحلؼ وأٟم٤م أىمٚم٥م وأشمتٌع يمالم اًمٕمٚمامء
ُ
ال واطمدً ا وُمث ً
ومٗمرق سملم ُم٤م ضمٕمٚمٝمام همػمه دًمٞم ً
ال واطمدً ا،
وومرق سملم اعمتامصمالتَّ ،
أعمح إمم إعم٤مطم٦م َّ
ومٗمرق سملم َُم ُ٘مق ًَم٦م اًمٜمٌل -ط -ذم ىمّم٦م قمٌد اهلل سمـ ُأيب سمـ ؾمٚمقل و َُم ُ٘مق ًَمتِ ِف ذم ىمّم٦م ذي
َّ
اخلقيٍمةُ ،مع أن اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ىم٤مهل٤م اًمٜمٌل -ط -ذم اًمقاىمٕمتلم واطمدة ،وذم هذا ي٘مقل اإلُم٤مم
اًمِم٤مـمٌل وهق يتٙمٚمؿ قمـ شمرك اًمٜمٌل -طً -مٌٕمض إومٕم٤مل اعمٌ٤مطم٦م ذم واىمٕم٦م ُمٕم َّٞمٜم٦م دون
ف إِ َمم ُم٤م هق ْإَ ْوم َْم ُؾ... 8وشمَر َك ِ
٤مح اًمٍم ِ
ِ
ٍ
آٟمْتِ َّم َ٤مر ِمم َّ ْـ
َ ُ َ
َ َ
اوٓمراد وإـمالقَ -" :وُمٜم َْٝم٤م :شم َْر ُك اعمُْ ٌَ ِ ِّ ْ
َىم َ٤مل ًَم ُف :ا ْقم ِد ْلَ 8وم٢مِ َّن َه ِذ ِه ِىم ًْ َٛم ٌ٦م َُم٤م ُأ ِريدَ ِ َهب٤م َو ْضم ُف اهللََِّ ،و َهنَك َُم ْـ َأ َرا َد َىمتْ َٚم ُف..
قب َظمق ًوم٤م ُِمـ طمدُ ِ
و ُِمٜمْٝم٤مِ َّ :
وث َُم ْٗم ًَدَ ٍة َأ ْقم َٔم َؿ ُِم ْـ َُم ّْم َٚم َح ِ٦م َذًم ِ َؽ اعمَْ ْٓم ُٚم ِ
قب...
ْ ُ
اًمؽم ُك ًم ْٚم َٛم ْٓم ُٚم ِ ْ
َ َ
ْ

َوُمٜم ََع ُِم ْـ َىمت ِْؾ َأ ْه ِؾ اًمٜمِّ َٗم ِ
٤مقَ ،و َىم َ٤ملَ َٓ " :يت ََحدَّ ُ
َّ٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘مت ُُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُف".
ث اًمٜم ُ
َ
ويم ُُّؾ ه ِذ ِه ا ًْمقضم ِ
قه َىمدْ شم َْر ِضم ُع إِ َمم إصؾ اعمت٘مدم"(.)0
َ
ُ ُ
َ
ٍ
ٍ
وم٠مٟم٧م شمرى أٟمف ىمد ومرق سملم ىمّم٦م رأس اًمٜمٗم٤مق وىمّم٦م اخل٤مرضمل ٍ
وإعم٤مطم٦م
سم٤مًمٖم٦م رآه٤م،
ًمدىم٦م
َّ
ٍ
هم٤مي٦م ذم اًمدىم٦م.ومجٕمؾ إُومم ذم شمرك اعمٌ٤مح إمم إومْمؾ ،وضمٕمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م ذم شمرك اعمٓمٚمقب ًمٚمٛمٗمًدة
إقمٔمؿ.ومجٕمؾ إُومم ُمٌ٤مطم٦م ،وضمٕمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٓمٚمقسم٦م وُم٠مُمقرة ذ ًقم٤م ،وهذا يدل قمغم أُمريـ:
إول :أٟمف يرى رمحف اهلل أن ىمتؾ رأس اًمٜمٗم٤مق ُمٓمٚمقب وُم٠مُمقر ذ ًقم٤م ،وأن ىمتؾ اخل٤مرضمل
ُمٌ٤مح .سمٛمٕمٜمك أٟمف يرى رأس اًمٜمٗم٤مق ىمد ومٕمؾ ومٕم ً
ال ُحيٙمؿ قمٚمٞمف سمًٌٌف سم٤مًمردة ،وأهن٤م ىمد صمٌت٧م قمٚمٞمف،
ومّم٤مر إىم٤مُم٦م طمد اهلل ومٞمف ُمٓمٚمق ًسم٤م ذ ًقم٤م ًمقىمقع اًمردة وصمٌقهت٤م.أُم٤م اخل٤مرضمل ومال يتح٘مؼ ذًمؽ ومٞمف،
ًمذًمؽ رأى ىمتٚمف ُمـ اعمٌ٤مح ٓ ُمـ اًمقاضم٥م ،إذ هم٤مي٦م إُمر أٟمف طمؼ ًمٚمٜمٌل -ط -وىمد شمً٤مُمح ومٞمف.

( )1ىمقاقمد إطمٙم٤مم(.)42/1
( )0اعمقاوم٘م٤مت(.)206-204/2
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أظمر ٓ :ؿمؽ أن شمرك اعمٓمٚمقب واعم٠مُمقر أقمٔمؿ ظمٓم ًرا ُمـ شمرك اعمٌ٤مح ،وهذا إن دل وم٢مٟمام
يدل قمغم أن اًمث٤مٟمٞم٦م -وهل اعمٓمٚمقسم٦م -أومم سم٤مًمؽمك ُمـ إُومم -وهل اعمٌ٤مطم٦مً ،-مٕمٔمؿ اعمٗم٤مؾمد
اعمؽمشمٌ٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم إُومم ،ومٝمام وإن حت٘مؼ ذم يمٚمٞمٝمام ُمٗم٤مؾمد ،إٓ أٟمف يرى أن اعمٗم٤مؾمد ذم ىمّم٦م
اًمٜمٌل -طُ -مع رأس اًمٜمٗم٤مق أقمٔمؿ وأؿمد ،وهذا واهلل ُمـ سمديع يمالُمف ودىمٞمؼ ٟمٔمره وإعم٤مطمف.
وذًمؽ أن يمٚمت٤م اًم٘مّمتلم ىمد اؿمؽميمت٤م ذم أُمر وشمٌ٤ميٜمت٤م ذم آظمر 8أُم٤م اًمذي اؿمؽميمت٤م ومٞمف ومٝمق ظمقف
اًمٜمٌل -طُ -مـ أن يتً٤مُمع اًمٜم٤مس أٟمف ي٘متؾ أصح٤مسمف ،ومال يدظمؾ ذم اإلؾمالم َُمـ ًمٞمس ُِمـ أهٚمف.
وأُم٤م اًمذي شمٌ٤ميٜمت٤م ومٞمف 8ومٗمل ىمّم٦م رأس اًمٜمٗم٤مق ظمٌم اًمٜمٌل -طُ -مع ذًمؽ ُمـ شمٗمريؼ يمٚمٛم٦م
أصح٤مسمف ورأب اًمّمدع سمٞمٜمٝمؿ ،وذًمؽ سمقىمقف سمٕمض ىمقُمف ُمٕمف محٞم٦م وقمّمٌٞم٦م ،وٟمٗمقرهؿ قمـ
اًمٜمٌل -طً -مٕمدم فمٝمقر ٟمٗم٤مق اسمـ ؾمٚمقل هلؿ .وأُم٤م ىمّم٦م اخل٤مرضمل وم٘مد ظمٌم اًمٜمٌل -طُ -مع
ذًمؽ أن ئمـ وٕم٤مف اإليامن ممَّـ ُمٕمف أن اًمٜمٌل -ط -إٟمام ىمتٚمف يمام ي٘متؾ اعمٚمقك ُمـ ٟم٤موأهؿ
وظم٤مًمٗمٝمؿ.وٓ ؿمؽ أن اعمٗم٤مؾمد ذم ىمّم٦م رأس اًمٜمٗم٤مق أؿمد وأقمٔمؿ ُمـ اعمٗم٤مؾمد ذم ىمّم٦م اخل٤مرضمل،
واهلل أقمٚمؿ.
وىمد أؿم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم إمم ٍ
قمٚم٦م ُأظمرى ذم شمرك اًمٜمٌل -ط -ىمتؾ ذي اخلقيٍمة ،وم٘م٤مل:
"وم٠مُمر سمؽميمف ٕضمؾ أن ًمف أصح٤م ًسم٤م ظم٤مرضملم سمٕمد ذًمؽ ،ومٔمٝمر أن قمٚمٛمف سم٠مهنؿ ٓ سمد أن خيرضمقا
ُمٜمٕمف ُمـ أن ي٘متؾ ُمٜمٝمؿ أطمدً ا ،ومٞمتحدث اًمٜم٤مس سم٠من حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف اًمذيـ يّمٚمقن ُمٕمف،
و َشمٜمْ ُٗم ُر سمذًمؽ قمـ اإلؾمالم ىمٚمقب يمثػمة ُمـ همػم ُمّمٚمح٦م شمٕمٛمر هذه اعمٗمًدة ،هذا ُمع أٟمف يم٤من ًمف
أن يٕمٗمق قمٛمـ آذاه ُمٓمٚم ً٘م٤م سم٠ميب هق و ُأُمل -ط.-
وهبذا يتٌلم ؾمٌ٥م يمقٟمف ذم سمٕمض احلدي٨م ُيٕمٚمؾ سم٠مٟمف يّمكم ،وذم سمٕمْمف سم٠من ٓ يتحدث
اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف ،وذم سمٕمْمف سم٠من ًمف أصح٤م ًسم٤م ؾمٞمخرضمقن ،وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
أيْم٤م"( ،)1اٟمتٝمك يمالُمف رمحف اهلل.
ذيمر سمٕمض هذه إطم٤مدي٨م وإن يم٤من هذا اعمقوع ظمٚمٞم ً٘م٤م هب٤م ً

(" )1اًمّم٤مرم اعمًٚمقل" ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (ص.)166-165 :
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وم٠مٟم٧م شمرى أن اًمٕمٚم٦م يمٚمٝم٤م راضمٕم٦م إمم اعمّمٚمح٦م اًمراضمح٦م قمٜمد شمٕم٤مرض اعمّم٤مًمح ،ودومع
ىمرره
اعمٗمًدة اًمرائج٦م قمٜمد شمداومع اعمٗم٤مؾمد ،وهذا ُمـ أدل اًمدٓئؾ قمغم أن اًمنميٕم٦م ُمٕمٚمٚم٦م ،يمام َّ
اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم همػم هذا اعمقـمـ ،واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ.
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املبشح ايسابع
عالق ١ق ٍٛايٓيب -ﷺ( :-ست ٢ال ٜتشدخ ايٓاع إٔ ستُدّا ٜكتٌ أؾشاب٘) مبكاؾد ايتػسٜع
ٚايطٝاض ١ايػسع١ٝ
إن ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤مسم٤من قمٔمٞمامن يٜمٌٖمل أن يراقمٞمٝمام يمؾ ُمـ وٓه اهلل
أُمر إصالح ؿم١مون قمٌ٤مده ُمـ قم٤مملٍ أو طم٤ميمؿ.إذ اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمنميٕم٦م سمٛمجٛمققمٝم٤م وُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م
اًمٜم٤مس هل اًمٌح٨م قمـ ُمّم٤محلٝمؿ ودومع اعمٗم٤مؾمد قمٜمٝمؿ.
ويمٚمٛم٦م اًمٜمٌل -طُ -مقوع اًمدراؾم٦م ُم٤م ظمرضم٧م ُمـ ومٞمف إٓ واُمتألت طمٙمٛم٦م ،سمؾ يم٤مٟم٧م
دًمٞم ً
حلٙمْؿ
ال
فم٤مهرا قمغم ُمراقم٤مة اًمٜمٌل -ط -عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م واقمتٌ٤مر اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم ا ُ
ً
واًمقٓي٦م ،وم٤مطمت٩م هب٤م يمثػم ُمـ أطمٌ٤مر هذه إُُم٦م ،واؾمتٜمٌٓمقا ُمٜمٝم٤م ،واقمتؼموه٤م ُمث ً
ال شمٓمٌٞم٘م ًٞم٤م ُمـ
اًمٜمٌل -ط -قمغم ُمراقم٤مة ُم٘م٤مصد اًمتنميع ،وأظمذه سمٌ٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م.
وأٟم٤م إذ أشمٗمٞم٠م فمالل هذا اًمٌح٨م ،و ُأىمٚم٥م ضمقاٟمٌف ،وأشمتٌع صمٜم٤مي٤مه ،وأيمت٥م ُمٌ٤مطمثفُ 8مًتدًٓ
ؼما إي٤مه٤م دًمٞم ً
ال ذقم ًٞم٤م قمغم ىم٤مقمدة (اقمتٌ٤مر ُمآٓت إومٕم٤مل) وُمٌدأ (ؾمد
هبذه اًمٙمٚمٛم٦م وُمٕمت ً
اًمذرائع) وىم٤مقمدة (دومع أقمٔمؿ اًميريـ سم٤مرشمٙم٤مب أظمٗمٝمام وحتّمٞمؾ أقمغم اعمّمٚمحتلم سمتٗمقي٧م
أدٟم٤ممه٤م) وُمراقم٤مة وم٘مف إوًمقي٤مت واعمقازٟم٤مت قمٜمد آطمتً٤مب ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ
اعمٜمٙمر سمام ُحي٘مؼ ُمّم٤مًمح اًمٕمٌ٤مد 8إٟمام ذم طم٘مٞم٘م٦م احل٤مل اؾمتدل هب٤م قمغم ُم٘م٤مصد اًمتنميع واًمًٞم٤مؾم٦م
ٍ
ضمزئٞم٤مت وأُمثٚم٦م طمٞم٦م قمغم ُمراقم٤مة
اًمنمقمٞم٦م ،ومٙمؾ هذه اعمٌ٤مدئ واًم٘مقاقمد وإُؾمس ُم٤م هل إٓ
حلٙمْؿ واًمقٓي٦م .وُم٤م ُأومردت ذم ُمٌ٤مطم٨م ُمًت٘مٚم٦م
ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م واقمتٌ٤مر اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم ا ُ
إٓ ًمتًٚمٞمط اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م وإسمرازه٤م ٓ همػم.
وًمذًمؽ دمد َُمـ يمت٥م ذم ُم٘م٤مصد اًمتنميع أو اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ضمٕمؾ يمؾ هذه اعمٌ٤مدئ
واًم٘مقاقمد وإُؾمس ُمـ وٛمـ صمٜم٤مي٤م يمالُمف.
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وم٠مٟم٧م شمتٗمؼ ُمٕمل أن اًمٖم٤مي٦م ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وؾمٞم٤مؾمتٝم٤م اًمنمقمٞم٦م حت٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح اًمٕمٌ٤مد
شمٙمٚمٛم٧م قمٜمف ذم اعمٌ٤مطم٨م اًمً٤مسم٘م٦م إٟمام يم٤من يتٚمٛمس ذات اًمٖم٤مي٦م
ودومع اعمٗم٤مؾمد قمٜمٝمؿ ،ويمؾ ُم٤م
ُ
ويًٕمك ًمتح٘مٞمؼ ذات اهلدف.
وٓ ُأريد أن ُأـمٞمؾ أيمثر ُمـ هذا ،إذ اعمراد إؿم٤مرات وإعم٤مطم٤مت ٓ شمقوٞمح٤مت وشمٗمريٕم٤مت.
وؾمقف ُأقم٤مًم٩م ذم هذا اعمٌح٨م أرسمع ُمً٤مئؾ:
املطأي ١األُٚىل:
ُمـ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمرقمٞم٦م سمام ئمٝمر ُمٜمٝمؿ واحلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سمٔمقاهر إُُمقر ٓ
َ٤من َقم٤معمً ِ٤م سمِٕم ِ
سمٌقاـمٜمٝم٤م ،وذم هذا ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌلَ " :ومٙم ََذًم ِ َؽ َيٜمْ ٌَ ِٖمل َعمِ ْـ يم َ
٤مىم ٌَ ِ٦م َأ ُْم ٍر -سمِ َق ْضم ٍف ُِم ْـ
َ
ِ
وضم ِ
اجل ْٛم ُٝم ِ
قه ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ ا ًَّم ِذي ُه َق َظم ِ
حيٙم َُؿ ومِ ِٞمف ِقمٜمْدَ ا ًْم ِٕم ٌَ َ٤مر ِة َقمٜمْ ُف سمِ ُح ْٙم ِؿ َهم ْ ِػم
ُ ُ
قرَ -أ ْن َ ْ
٤مر ٌج َقم ْـ ُُم ْٕمتَ٤مد ْ ُ
٤من َقمٜمْٝمؿ سمِ َخ٤مصٞم ٍ٦م يٛمت َُ٤مز ِهب٤م ،وهق ُم ِـ اًم َّتٜم َُّز َٓ ِ
ِ
ِ
ا ًْمٕم ِ
٤مملُِ ،د ُظم ً
ت ا ًْم َٗم ِ٤مئ َ٘م ِ٦م
َ
َ َ ُ َ َ
ِّ َّ َ ْ
قٓ ِذم هم َام ِر ا ًْم َٕم٤م َُّم٦مَ ،وإِ ْن َسم َ ُ ْ

٤مؾم ِـ ا ًْمٕم٤مد ِ
احلً ِـ ِذم َحم َ ِ
قل اهللَِّ -طُ -ي ْٕم َٚم ُؿ سمِ َ٠م ْظم ٌَ ِ
اتَ ،و َىمدْ يمَ٤م َن َر ُؾم ُ
لم َو ُي ْٓمٚمِ ُٕم ُف
٤مر يمَثِ ٍػم ُِم َـ اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
َ َ
ُْ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
٤مُم ُٚمٝمؿ ِذم اًم َّٔم ِ
٤مه ِر ُُم َٕم٤م َُم َٚم ً٦م َي ِْم َ ِؽم ُك َُم َٕم ُٝم ْؿ ومِٞم َٝم٤م اعمُْ ْ١م ُِمٜمُق َن8
ه ِار يمَث ٍػم ُمٜمْ ُٝم ْؿَ ،و ًَمٙمٜمَّ ُف يمَ٤م َن ُي َٕم ُ ْ
َر ُّسم ُف َقم َغم َأ ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
ْخرا ِم اًم َّٔم ِ
٤مه ِرَ ،وم َام ٟم َْح ُـ ومِ ِٞمف ٟم َْق ٌع ُِم ْـ َه َذا ِْ
اجلٜم ِ
ْسَ ،و ْإَ ُْمثِ َٚم ُ٦م يمَثِ َػم ٌة"(.)1
ٓ ْضمت َامقم ِٝم ْؿ ِذم قمَدَ ِم اٟم َ
وقمغم هذا ُيٗمرع سمٕمض اًمٕمٚمامء قمغم هذا 8قمدم ضمقاز أن ي٘ميض اًم٘م٤ميض سمٕمٚمٛمف ،وإٟمام يٚمزُمف
أن ي٘ميض سم٤مًمٌ ِّٞمٜم٤مت واًمدٓئؾ اًمٔم٤مهرة ،وًمٞمس هذا اًمٌح٨م ُمقوع اًمًٌط ذم هذه اعمً٠مًم٦م.
ومال حيؼ ًمٚمقازم أو احل٤ميمؿ أن يتتٌع قمقرات اًمٜم٤مس وُمث٤مًمٌٝمؿ وُم٤م أظمٗمقه ُمـ ُأُمقرهؿ ،وٓ
أن ي٠مظمذهؿ سم٤مًمريٌ٦م واًمٔمـ ،وإٟمام ي٠مظمذهؿ سمام ئمٝمر ُمٜمٝمؿ 8إٓ إذا ىم٤مُم٧م اًم٘مرائـ واًمدٓئؾ قمٚمٞمف،
إذ إصؾ ذم اًمنميٕم٦م أهن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمًؽم واًمًالُم٦م واعمٕم٤موم٤مة ٓ قمغم اًمٗمْمٞمح٦م واًمتِمٝمػم.
سمؾ شمٕمدى إُمر قمٜمد قمٚمامء اعمٚم٦م إمم أسمٕمد ُِمـ ذًمؽ ،ومذهٌ٧م ـمقائػ ُمٜمٝمؿ إمم قمدم شمٓمٌٞمؼ
طمد اًمردة قمغم اعمٜم٤مومؼ و َُمٜمْع ىمتٚمف ًمٕمدم فمٝمقر يمٗمره ،وهذه هل اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ؾمقف أشمٜم٤موهل٤م
ذم هذا اعمٌح٨م.
( )1اعمقاوم٘م٤مت (.)146/0
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املطأي ١ايجاْ:١ٝ
عم٤مذا مل ُي ِ٘مؿ اًمٜمٌل -ط -طمد اًمردة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم؟:
ُمع اشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمٜمٌل -ط -مل ُيٓمٌؼ طمد اًمردة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ،إٓ أهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم
ؾمٌ٥م ذًمؽ.
يمام اظمتٚمٗمقا هؾ سم٘مل هذا احلٙمؿ ُم٤مو ًٞم٤م ذم زُم٤مٟمٜم٤م 8ومال جيقز ًمقزم إُمر ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم
ظم٤مص زُمـ اًمٜمٌل -ط -وطمده؟ .يمام َّومرق سمٕمْمٝمؿ سملم اعمرشمد اًمذي ُيٕمٚمـ
واًمزٟم٤مدىم٦م ،أو أٟمف
ٌّ
اًمٙمٗمر ُمـ ضمٝم٦م و اعمٜم٤مومؼ واًمزٟمديؼ اًمٚمذيـ ُئمٝمران اإلؾمالم و ُيٌٓمٜم٤من اًمٙمٗمر ،وذم هذا ي٘مقل
اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ،وهق ُي٘مرر اخلالف ذم اعمً٠مًم٦م" :وىمد اظمتُٚمػ :هؾ سم٘مل طمٙمؿ ضمقاز شمرك ىمتٚمٝمؿ
واإلهمْم٤مء قمٜمٝمؿ؟ ،أو ٟمًُخ ذًمؽ ِ
آظم ًرا قمٜمد فمٝمقر اإلؾمالم قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﭓ ﭔ
ﭕﭼ[اًمتقسم٦م ،] 51 :وأهن٤م ٟم٤مؾمخ٦م عم٤م يم٤من ىمٌٚمٝم٤م؟ ،وىمٞمؾ :إٟمام اًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ ُم٤م مل ئمٝمروا
ٟمٗم٤مىمٝمؿ ،وم٢مذا أفمٝمروه ُىمتِٚمقا"(.)1
٤مهٜمَ٤م
احلٙم ُْؿ ا ُْعم ًْ َت َٗم٤م ُد َه ُ
و ُيٚمخص سمٕمض هذه إىمقال اإلُم٤مم اسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل ومٞم٘مقلَ " :و ْ ُ
لم َُم َع ِقم ْٚم ِٛم ِف ِهبِ ْؿ َو ِىم َٞم٤م ِم َّ
اًمِم َٝم٤م َد ِة َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْو َقم َغم َأ ْيم َث ِر ِه ْؿ.
َأ َّن اًمٜمٌَِّ َّل -طَ -مل ْ َي ْ٘مت ُْؾ اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ف ا ًْم ُٕم َٚم َام ِء ِذم َؾم ٌَ ِ
ْ
لم:
اظمتِ َال ُ
٥م َقمدَ ِم َىمت ِْؾ ا ُْعمٜمَ٤مومِ ِ٘م َ

ػ ا ًْم ُٕم َٚمامء ِذم َذًم ِ َؽ َقم َغم َصم َال َصم ِ٦م َأ ْىم َق ٍ
َو ْ
ال:
اظمتَ َٚم َ
َ ُ
ْإَ َّو ُلَ :أ َّٟم ُف َمل ْ َي ْ٘م ُت ْٚم ُٝم ْؿَّٟ َِٕ 8م ُف َمل ْ َي ْٕم َٚم ْؿ َطم َ
٤مهل ُ ْؿ ِؾم َقا ُهَ ،و َىمدْ ا َّشم َٗم َؼ ا ًْم ُٕم َٚم َام ُء َقم ْـ َسمٙم َْر ِة َأسمِ ِٞمٝم ْؿ َقم َغم َأ َّن
ِ
ِ
٤ميض َٓ َي ْ٘مت ُُؾ سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِفَ ،وإِ ْن ْ
حيٙم ُُؿ سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف َأ ْم َٓ؟.
اظم َت َٚم ُٗمقا ِذم َؾم٤مئ ِر ْإَ ْطمٙمَ٤م ِم َه ْؾ َ ْ
ا ًْم َ٘م َ
٤مينَ :أ َّٟمف َمل ي ْ٘م ُت ْٚمٝمؿ عمَ ِّم َٚمح ٍ٦م و َشم َ٠م ًُّم ِ
ػ ا ًْم ُ٘م ُٚم ِ
قب َقم َٚم ْٞم ِف ًم ِ َئ َّال َشمٜم ِْٗم َر َقمٜمْ ُف.
اًم َّث ِ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َ
٤مف َأ ْن َيت ََحدَّ َ
َّ٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا -ط-
َو َىمدْ َأ َؿم َ٤مر ُه َق -طَ -إمم َه َذا ا َْعم ْٕمٜمَكَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :أ َظم ُ
ث اًمٜم ُ

َي ْ٘مت ُُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُفش.

( )1إيمامل اعمُ ْٕمٚمِ ِؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ (.)33/6
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ِ
ِ
اًمِم٤مومِ ِٕمل :إٟمَّام َمل ي ْ٘م ُت ْٚمٝمؿ َِٕ َّن ِّ ِ
ِ
٤مب َّ
ن ا ًْم ُٙم ْٗم َر َو ُي ْٔم ِٝم ُر
اًم َّث٤مًم ُ٨مَ :ىم َ٤مل َأ ْص َح ُ
ِّ َ ْ َ ُ ْ
اًمزٟمْد َيؼ َو ُه َق ا ًَّمذي ُي ُّ

ِْ
َ٤مب َو َٓ ُي ْ٘مت َُؾ"(.)1
اإل َيام َن ُي ًْ َتت ُ

و َذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ هذه إىمقال وهمػمه٤م ،وم٘م٤مل رمحف اعمقممَ " :و َأ َُّم٤م شم َْر ُيم ُف -طَ -ىمت َْؾ َُم ْـ َىمدَ َح
َّؽ َمل ْ َشم ْٕم ِد ْل"َ ،و ِذم ُطمٙم ِْٛم ِف سمِ َ٘م ْقًم ِ ِفَ " :أ ْن يم َ
ِذم قمَدْ ًم ِ ِف سمِ َ٘م ْقًم ِ ِف" :ا ْقم ِد ْل َوم٢مِٟم َ
َ٤من ا ْسم َـ َقم َّٛمتِ َؽ"(َ ،)0و ِذم َىم ّْم ِد ِه
سمِ َ٘م ْقًم ِ ِف" :إِ َّن َه ِذ ِه ِىم ًْ َٛم ٌ٦م َُم٤م ُأ ِريدَ ِ َهب٤م َو ْضم ُف اهللَِّ"َ ،أ ْو ِذم َظم ْٚم َقشمِ ِف سمِ َ٘م ْقًم ِ ِفَ " :ي ُ٘مق ًُم َ
قن إِٟم ََّؽ َشمٜم َْٝمك َقم ِـ ا ًْم َٖم ِّل

ِ
َخ ِكم سمِف"(َ ،)1و َهم ْ ُػم َذًم ِ َؽَ ،وم َذًم ِ َؽ َأ َّن ْ
َوشم ًَْت ْ
ؽم َيم ُفَ ،و ًَم ْٞم َس ُِٕ َُّمتِ ِف
احلَ َّؼ ًَم ُفَ ،وم َٚم ُف َأ ْن َي ًْت َْقومٞمَ ُفَ ،و ًَم ُف َأ ْن َي ْ ُ
شمَر ُك اؾمتِٞم َٗم ِ
٤مء َطم ِّ٘م ِف -ط.-
ْ ْ
ِ
َو َأ ْي ًْم٤م َوم٢مِ َّن َه َذا يم َ
اًمّم ْٗمحِ .
قرا سمِ٤م ًْم َٕم ْٗم ِق َو َّ
َ٤من ِذم َأ َّول ْإَ ُْم ِر َطمٞمْ ُ٨م يمَ٤م َن -طَُ -م ْ٠م ُُم ً
ِ ِ ِ
َ٤من يٕم ُٗمق َقمـ طم ِّ٘م ِف عمَ ِّم َٚمح ِ٦م اًم َّت ْ٠مًم ِ ِ
َّ٤مس َقمٜمْ ُف،
ٞمػ َو َ ْ
مج ِع ا ًْمٙمَٚم َٛم٦مَ ،وًم َئ َّال ُيٜمَ ِّٗم َر اًمٜم َ
ْ َ
ْ َ
َو َأ ْي ًْم٤م َوم٢مِ َّٟم ُف يم َ َ ْ
َص سمِ َح َٞم٤مشمِ ِف -ط.)2("-
َوًمِئَ َّال َيت ََحدَّ ُصمقا َأ َّٟم ُف َي ْ٘مت ُُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُفَ ،ويم ُُّؾ َه َذا َ ْ
خيت ُّ

( )1أطمٙم٤مم اًم٘مرآن (عمحٛمد سمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (سمػموتً-مٌٜم٤من) ،ط1202(1هـ-
0221م)) (.)01-02/1
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" (يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب ؾمٙمر إهن٤مر ،111/1 ،رىمؿ احلدي٨م .0137 :يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب
ذب إقمغم ىمٌؾ إؾمٗمؾ ،111/1 ،رىمؿ احلدي٨م .0141 :يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب ذب إقمغم إمم اًمٙمٕمٌلم،111/1 ،
رىمؿ احلدي٨م ،)0140 :وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" (يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب وضمقب اشمٌ٤مقمف  ،1607/2 ،--رىمؿ احلدي٨م:
.)0135
( )1أظمرضمف أسمق داود ذم "ؾمٜمٜمف" (ٕيب داود اًمًجًت٤مين ،اعمح٘مؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م (صٞمدا-سمػموت))(يمت٤مب
إىمْمٞم٦م ،سم٤مب ذم احلٌس ذم اًمدَّ ْيـ وهمػمه ،112/1 ،رىمؿ احلدي٨م ،)1411 :واإلُم٤مم أمحد ذم "ُمًٜمده" (001/11
و ،001رىمؿ احلدي٨م 02215 :وُ )02217مـ ـمريؼ َ ْهب ِز ْسم ِـ َطمٙمِٞم ِؿ ْسم ِـ ُُم َٕم ِ
٤مو َي َ٦م ،قمَ ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ْـ َضمدِّ ِه .وأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد
ذم "ُمًٜمده" ( ،016/11رىمؿ احلدي٨م ،)02212 :واحل٤ميمؿ ذم "اعمًتدرك" (ٕيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٓم٤م،
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(سمػموت) ،ط1211(1ه1772-م))(يمت٤مب ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،سم٤مب ذيمر ُم٤مًمؽ سمـ َطم ْٞمدَ َة
ِِ
َـ َطمٙمِٞم ِؿ ْسم ِـ ُُم َٕم ِ
٤مو َي َ٦م ،قمَ ْـ َأسمِ ِٞمف .وهل ُمت٤مسمٕم٦م ضمٞمدة
أظمل ُمٕم٤موي٦م ُ )420/1 ،--مـ ـمريؼ ُؾم َق ْيد سمـ ُطم َج ْػم ا ًْم ٌَ٤مه ّكم ،قم ْ
طمًـ احلدي٨م اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين وحم٘م٘مق "اعمًٜمد".
ًمٓمريؼ هبز سمـ طمٙمٞمؿ اًمً٤مسم٘م٦م ،وىمد َّ
( )2زاد اعمٕم٤مد(.)34-33/3
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فٝدًـ َٔ ٖرا أقٛاٍ عد:٠

ِ
ِ
اًم٘مقل إول :أن اًمٜمٌل -طَ -مل ي ْ٘متُ ْٚمٝمؿ َِٕ َّن ِّ ِ
ن ا ًْم ُٙم ْٗم َر َو ُي ْٔم ِٝم ُر
ْ َ ُ ْ
اًمزٟمْد َيؼ َو ُه َق ا ًَّمذي ُي ُّ

ِْ
َ٤مب َو َٓ ُي ْ٘مت َُؾ:
اإل َيام َن ُي ًْتَت ُ

ِ
ِ ِ (ِ )1
ِ
ِ َ
وىمد ر َّده اسمـ اًمٕمريب طمٞم٨م ىم٤ملَ " :و َه َذا َو ْه ٌؿ ُم ْـ ُقم َٚم َامء أ ْص َح٤مسمف َ 8وم٢م َّن اًمٜمٌَّ َّل -طَ -مل ْ
اًمزٟم ِْد ِيؼ َهمػم َو ِ
َي ًْتَتِ ٌْ ُٝم ْؿَ ،و َٓ َي ُ٘م ُ
قل َأ َطمدٌ َّ :
اضم ٌَ ٍ٦م.
اؾمتِتَ٤م َسم َ٦م ِّ
إن ْ
ُْ
َ٤من اًمٜمٌَِّ ُّل -طُُ -م ْٕم ِر ًو٤م َقمٜم ُْٝم ْؿَُ ،م َع ِقم ْٚم ِٛم ِف ِهبِ ْؿَ ،وم َٝم َذا اعمُْ َت َ٠م ِّظم ُر ُِم ْـ َأ ْص َح ِ
َويم َ
٤مب َّ
اًمِم٤مومِ ِٕم ِّل
اًمزٟم ِْد ِيؼ ضم ِ٤مئ َزةٌَ 8ىم َ٤مل ُم٤م َمل ي ِّمح َىمق ًٓ و ِ
ا ًَّم ِذي َىم َ٤ملَّ :
اطمدً ا"(.)0
اؾمتِتَ٤م َسم َ٦م ِّ
َ ْ َ َّ ْ َ
َ
إن ْ
وم٤معمٜم٤مومؼ أو اًمزٟمديؼ إذا أٟمٙمر ُم٤م ٟمُ٘مؾ قمٜمف ُمـ ٟمقاىمض اإلؾمالم ،أو أىمر سمزٟمدىمتف أو ٟمٗم٤مىمف
ؾمػما قمغم ُأصقل اًمنميٕم٦م ذم اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمد ،ومٕم٤مُمؾ اعمٜم٤مومؼ
وًمٙمٜمف أفمٝمر اًمتقسم٦م ُىمٌِؾ ُمٜمف ومل ُي٘متؾ ً
واًمزٟمديؼ ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمرشمد.
ومّمؾ ذم اعمً٠مًم٦م شمٗمّمٞم ً
ال دىمٞم ً٘م٤م ،ومٝمق يرى
إٓ أن ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ىمد َّ
ضمقاز ىمتؾ اعمٜم٤مومؼ -إذا صمٌ٧م ٟمٗم٤مىمف سم٤مًمٌ ِّٞمٜم٦مُ -مـ همػم اؾمتت٤مسم٦م ،وإن أفمٝمر إٟمٙم٤مر ذًمؽ اًم٘مقل وشمؼمأ
ُمٜمف وأفمٝمر اإلؾمالم ،وم٘م٤مل" :ومٗمل هذه اًم٘مّم٦م( )1سمٞم٤من أن ىمتؾ اعمٜم٤مومؼ ضم٤مئز(ُ )2مـ همػم اؾمتت٤مسم٦م ،وإن
أفمٝمر إٟمٙم٤مر ذًمؽ اًم٘مقل وشمؼمأ ُمٜمف وأفمٝمر اإلؾمالم ،وإٟمام ُمٜمع اًمٜمٌل -طُ -مـ ىمتٚمف ُم٤م ذيمره ُمـ
حتدث اًمٜم٤مس أٟمف ي٘متؾ أصح٤مسمفٕ 8ن اًمٜمٗم٤مق مل يثٌ٧م قمٚمٞمف سم٤مًمٌ ِّٞمٜم٦م وىمد طمٚمػ أٟمف ُم٤م ىم٤مل ،وإٟمام
قمٚمؿ سم٤مًمقطمل وظمؼم زيد سمـ أرىمؿ.

( )1ي٘مّمد :أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل.
( )0أطمٙم٤مم اًم٘مرآن(.)01/1
( )1يٕمٜمل ىمّم٦م قمٌد اهلل سمـ ُأيب سمـ ؾمٚمقل وُم٘مقًمتف" :ؾمٛمـ يمٚمٌؽ ي٠ميمٚمؽ" ،وىمقًمفً" :مئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م."...
(ُ )2م٘مّمقده :إذا صمٌ٧م ٟمٗم٤مىمف سم٤مًمٌ ِّٞمٜم٦م ،وؾمٞم٠ميت ذًمؽ ُمـ يمالُمف ىمري ًٌ٤م.
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وأيْم٤م ًم ِ َـام ظم٤مومف ُمـ فمٝمقر ومتٜم٦م سم٘متٚمف وهمْم٥م أىمقام خي٤مف اومتت٤مهنؿ سم٘متٚمف...إمم أن ىم٤مل:
ً
ضم٤مئزا... 8ويمام أٟمف دًمٞمؾ قمغم اًم٘متؾ ومٝمق دًمٞمؾ
ومٗمل هذه إطم٤مدي٨م دًٓم٦م قمغم أن ىمتؾ اعمٜم٤مومؼ يم٤من ً
قمغم اًم٘متؾ ُمـ همػم اؾمتت٤مسم٦م قمغم ُم٤م ٓ خيٗمك"(.)1
أيْم٤م" :واًمزٟمديؼ واعمٜم٤مومؼ إٟمام ُي٘متؾ إذا شمٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر وىم٤مُم٧م قمٚمٞمف سمذًمؽ
وي٘مقل ً
سم ِّٞمٜم٦م ،وهذا طمٙمؿ سم٤مًمٔم٤مهر ٓ سم٤مًمٌ٤مـمـ"(.)0
ومٚمؿ يِمؽمط -إذا صمٌ٧م ٟمٗم٤مىمف سم٤مًمٌ ِّٞمٜم٦م -آؾمتت٤مسم٦م ،يمام أٟمف يرى ضمقاز ىمتٚمف وإن أٟمٙمر ٟمقاىمض
اإلؾمالم اعمٜمًقسم٦م إًمٞمف وأفمٝمر اإلؾمالم .ويمؾ ذًمؽ شمٗمري٘م ً٤م ُمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم سملم اعمٜم٤مومؼ واًمزٟمديؼ
ىمٞم٤مؾم٤م ُمع اًمٗم٤مرق ،ووضمف اًمٗمرق قمٜمده أن اعمرشمد
ُمـ ضمٝم٦م و اعمرشمد ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،ويم٠مٟمف يراه ً
ُيٕمٚمـ ر َّدشمف وٓ ُخيٗمٞمٝم٤م ،أُم٤م اعمٜم٤مومؼ وم٢مٟمف ُخيٗمل ر َّدشمف ،وٓ ؾمٌٞمؾ عمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م ذم ىمٚمٌف ،ومٜمُٕم٤مُمٚمف سمام
فمٝمر ُمـ ٟمقاىمض اإلؾمالم ُمٜمف -اًمث٤مسمت٦م قمٚمٞمف سم٤مًمٌ ِّٞمٜم٦م -ومٜم٘متٚمف وٟمٙمؾ طم٘مٞم٘م٦م أُمره وهيرشمف إمم اهلل
شمٕم٤ممم.
أىمر سمٜمٗم٤مىمف واقمؽمف سمام يم٤من خيٗمٞمف ُِمـ ٍ
يمٗمر ذم
وختر ً
جي٤م قمغم يمالُمف وم٤مًمٖم٤مًم٥م أن اعمٜم٤مومؼ إذا َّ
ىمٚمٌف وشم٤مب ُمـ ذًمؽ يمٚمف أن ؿمٞمخ اإلؾمالم ٓ يرى ضمقاز ىمتٚمف ذم هذه احل٤مًم٦م ،إذ هق هٜم٤م ىمد ؿم٤مسمف
يم٤مومرا -أيمثر ُمـ ُمِم٤مهبتف ًمٚمٛمٜم٤مومؼ إصكم اًمذي ُخيٗمل اًمٙمٗمر وٓ
اعمرشمد -وذًمؽ سم٢مقمالٟمف أٟمف يم٤من ً
ُئمٝمره.
ويمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم إٟمام ظمرج قمغم أن اًمنميٕم٦م اؾمت٘مرت ذم آظمر إُمر قمغم إقمامل اًمًٞمػ
ُمع اعمٜم٤موم٘ملم يمام هق احل٤مل ُمع اًمٙم٤مومريـ -وؾمٞم٠ميت ُمزيد ٍ
سمٞم٤من هلذا ىمري ًٌ٤م .-وُم٤م يم٤من ىمقًمف هذا سمد ًقم٤م
مج٤مقم٤مت ُمـ اًمٕمٚمامء ،قمغم رأؾمٝمؿ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 8إذ ُي٘مرر ؿمٞمخ
ُمـ اًم٘مقل ،سمؾ ؾمٌ٘مف
ٌ
اعمٗمنيـ سمٙمال ٍم ُم٤مشم ٍع رائؼ ُم٤م َذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم 8ومٞم٘مقلَ " :و َأ ْو َمم ْإَ ْىم َق ِ
ال ِذم َشم ْ٠م ِو ِ
يؾ َذًم ِ َؽ

( )1اًمّم٤مرم اعمًٚمقل(ص.)133-132 :
( )0اًمّم٤مرم اعمًٚمقل(ص.)135 :
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قد ُِمـ َأ َّن اهللََّ َأُمر ٟمٌَِٞمف -طُِ -مـ ِضمٝم ِ
اب ُم٤م َىم َ٤مل اسمـ ُمًٕم ٍ
ِ ِ
لم 8سمِٜم َْح ِق ا ًَّم ِذي
٤مد اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
ْ َ
َ َ َّ ُ
ْ
ْ ُ َ ْ ُ
قمٜمْدي سمِ َّ
٤مًمّم َق ِ َ
َأُمره سمِ ِف ُِمـ ِضمٝم ِ
٤مد اعمُْ ْ ِ
لم.
نم ِيم َ
ْ َ
ََ ُ
ػ شمَر َيمٝمؿ -طُ -م ِ٘م ِ
ِ
لم َأ ْفم ُٝم ِر َأ ْص َح٤مسمِ ِف َُم َع ِقم ْٚم ِٛم ِف ِهبِ ْؿ؟ِ ،ىم َٞمؾ :إِ َّن
لم َسم ْ َ
ٞمٛم َ
ُ
َوم٢مِ ْن َىم َ٤مل َىم٤مئ ٌؾَ :وم َٙم ْٞم َ َ ُ ْ
اهللََّ َشم َٕم َ٤ممم ِذيمْر ُه إِٟمَّام َأُمر سمِ ِ٘مت ِ
َ٤مل َُم ْـ َأ ْفم َٝم َر ُِمٜم ُْٝم ْؿ يمَٚمِ َٛم َ٦م ا ًْم ُٙم ْٗم ِرُ ،صم َّؿ َأ َىم٤م َم َقم َغم إِ ْفم َٝم ِ
٤مر ِه َُم٤م َأ ْفم َٝم َر ُِم ْـ َذًم ِ َؽ.
ُ َ ََ
َو َأ َُّم٤م َُم ْـ إِ َذا ا ُّـمٚمِ َع َقم َٚم ْٞم ِف ُِمٜم ُْٝم ْؿ َأ َّٟم ُف َشم َٙم َّٚم َؿ سمِٙمَٚمِ َٛم ِ٦م ا ًْم ُٙم ْٗم ِر َو َ
أظم َذ ِ َهب٤مَ ،أ ْٟمٙم ََر َه٤م َو َر َضم َع َقمٜمْ َٝم٤مَ ،و َىم َ٤مل :إِ ِّين
ِ ِِ
ُُم ًْٚمِ ٌؿَ ،وم٢مِ َّن ُطمٙم َْؿ اهللَِّ ِذم يم ُِّؾ َُم ْـ َأ ْفم َٝم َر ْ ِ
حي َ٘م َـ سمِ َذًم ِ َؽ ًَم ُف َد ُُم ُف َو َُم٤م ًُم ُف َوإِ ْن يم َ
َ٤من
اإل ْؾم َال َم سمِٚم ًَ٤مٟمفَ ،أ ْن ُ ْ

ِ
ِ
َ٤مؤه سمِ ِ ِ
ِ ِ
اًمن ِائ ِر.
نائ ِره ْؿَ ،و َمل ْ َ ْ
جي َٕم ْؾ ًم ْٚم َخ ْٚمؼ ا ًْم ٌَ ْح َ٨م َقم ِـ َّ َ
ُُم ْٕمتَ٘مدً ا َهم ْ َػم َذًم َؽَ ،وشم ََقيم ََّؾ ُه َق َضم َّؾ َصمٜم ُ ُ َ َ
اقمتِ َ٘م ِ
٤مد ُصدُ ِ
ور ِه ْؿ ،يم َ
َومٚمِ َذًم ِ َؽ يم َ
َ٤من
َ٤من اًمٜمٌَِّ ُّل -طَُ -م َع ِقم ْٚم ِٛم ِف ِهبِ ْؿ َوا ِّـم َال ِع اهللَِّ إِ َّي٤م ُه َقم َغم َو َام ِئ ِر ِه ْؿ َو ْ
ِ
ِ
ِِ
احل ْر َب َقم َغم
ُي ِ٘م ُّر ُه ْؿ َسم ْ َ
اًمّم َح٤م َسم٦مَ ،و َٓ َي ًْ ُٚم ُؽ سمِ َج َٝم٤مده ْؿ َُم ًْ َٚم َؽ ِضم َٝم٤مد َُم ْـ َىمدْ ٟم َ
لم َأ ْفم ُٝم ِر َّ
َ٤مص ٌَ ُف ْ َ
اًمنم ِك سمِ٤مهللََِّّ َِٕ 8ن َأ َطمدَ ُه ْؿ يم َ
َ٤من إِ َذا ا ُّـمٚمِ َع َقم َٚم ْٞم ِف َأ َّٟم ُف َىمدْ َىم َ٤مل َىم ْق ًٓ َيم َٗم َر ومِ ِٞمف سمِ٤مهللَِّ ُصم َّؿ ُأ ِظم َذ سمِ ِف َأ ْٟمٙم ََر ُه،
ِّ ْ
اإل ْؾم َال َم سمِٚمِ ًَ٤مٟمِ ِفَ ،وم َٚم ْؿ َي ُٙم ْـ -طَ -ي ْ٠م ُظم ُذ ُه إِ َّٓ سمِ َام َأ ْفم َٝم َر ًَم ُف ُِم ْـ َىم ْقًم ِ ِف ِقمٜمْدَ ُطم ُْم ِ
َو َأ ْفم َٝم َر ْ ِ
قر ِه إِ َّي٤م ُه

ِ
ون ا ْقمتِ َ٘م ِ
ِِ
َ٤من َٟم َٓم َؼ سمِ ِف َىم ٌْ َؾ َذًم ِ َؽَ ،و ُد َ
ػ ُِم ْـ َىم ْق ٍل يم َ
احل ْٙم ِؿ ومِ ِٞمفُ ،د َ
٤مد
ون َُم٤م َؾم َٚم َ
َو َقم ْزُمف َقم َغم إِ ُْم َْم٤مء ْ ُ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
احل ْٙم ِؿَ ،وشم ََق َّمم ْإَ ْظم َذ سمِ ِف ُه َق ُد َ
ون َظم ْٚم ِ٘م ِف"( ،)1اٟمتٝمك
َوٛم ِػمه ا ًَّمذي َمل ْ ُيٌِ ِح اهللَُّ َٕ َطمد ْإَ ْظم َذ سمِف ِذم ْ ُ

يمالُمف.
ىمرأت أمجؾ ُمـ هذا اًمٙمالم وٓ أوزن ُمٜمف ،ويمالُمف هذا
واحلؼ ي٘ميض سم٠من أىمقل إين ُم٤م
ُ
ٍ
فم٤مهر ذم ٟمٍمشمف ،وأن اًمٜمٌل -ط -إٟمام يم٤من
سم٠مؾمٚمقب سمدي ٍع إمم اًم٘مقل اًمت٤مزم.ومٙمالُمف
يٜم٘مٚمٜم٤م
ٌ
يٕم٤مُمٚمٝمؿ سمحً٥م ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝمؿُ ،مع أن اهلل ىمد اـمٚمٕمف قمغم ىمٚمقهبؿ ويمذب دقمقاهؿ.
اًم٘مقل اًمث٤مين :أٟمف -ط -مل ي٘متٚمٝمؿ ًمٕمدم ىمٞم٤مم اًمٌ ِّٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،ومٚمؿ يٕمٚمؿ ٟمٗم٤مىمٝمؿ ؾمقاه -ط:-

إذ يم٤من ي٠ميت اًمقاطمد ًمٞمِمٝمد قمغم ٟمٗم٤مىمٝمؿ ،أو يٕمٚمؿ اًمٜمٌل -طٟ -مٗم٤مىمٝمؿ قمـ ـمريؼ اًمقطمل.

( )1ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من(عمحٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اًمؽميمل ،دار هجر ،ط1200(1هـ0221-م)) (-346/11
.)347
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إقمداد :د .راُمز سمـ حمٛمد أسمق اًمًٕمقد

قمٔمٞمام اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل سمٜم٤م ًء قمغم أصٚمف اًمذي ُم٤م ومتئ ُيٙمرره ذم قم٤مُم٦م
ٟمٍما
ً
وٟمٍم هذا اًم٘مقل ً
يمت٤مسمف "اعمقاوم٘م٤مت" ذم إضمراء إُمقر قمغم فمقاهره٤م ،وأن إصؾ ذم إطمٙم٤مم إقمامل اًمٔم٤مهر ،وذم
آ ْقمتِ َ٘م ِ
٤مه ِر ُم ْ٘م ُٓمقع سمِ ِف ِذم ْإَطمٙمَ٤م ِم ُظمّمقص٤م ،وسمِ٤مًمٜمًٌِّ ِ٦م إِ َمم ِ
احل ْٙم ِؿ سمِ٤مًم َّٔم ِ
٤مد
ُ ً َ ْ َ
ْ
ٌ
َ
هذا ي٘مقلَ " :وم٢مِ َّن َأ ْص َؾ ْ ُ
نم -طُ -مع إِ ْقم َال ُِم ِف سمِ٤م ًْمقطم ِل ُجي ِري ْإُُمقر َقم َغم َفمق ِ
ِذم ا ًْم َٖم ْ ِػم ُقم ُٛمق ًُم٤م َأ ْي ًْم٤مَ ،وم٢مِ َّن َؾم ِّٞمدَ ا ًْم ٌَ َ ِ
اه ِر َه٤م
َ
َ َ
َ ْ ْ
ُ َ
ِ
ِ
اهلؿ ،و َمل ي ُٙمـ َذًم ِ َؽ سمِٛم ْخ ِر ِضم ِف َقمـ ضمري ِ
٤من اًم َّٔمق ِ
ِ
ِ
اه ِر
ِذم اعمُْٜمَ٤مومِ ِ٘م َ
َ
ْ َََ
لم َو َهم ْ ِػمه ْؿَ ،وإِ ْن َقمٚم َؿ َسم َقاـم َـ َأ ْطم َق ْ َ ْ َ ْ
ُ
َقم َغم َُم٤م َضم َر ْت َقم َٚم ْٞم ِف.
َ٤من َذًم ِ َؽ ُِم ْـ َىمٌِ ِ
ٞمؾ َُم٤م َىم َ٤ملَ " :ظم ْق ًوم٤م َأ ْن َي ُ٘م َ
َو َٓ ُي َ٘م ُ٤مل :إِٟم ََّام يم َ
َّ٤مس :إِ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘مت ُُؾ
قل اًمٜم ُ
آظم ُر َٓ َُم٤م ُز ِقم َٛم ْ٧مَ ،وم٢مِ َذا ُقم ِد َم َُم٤م ُقم ِّٚم َؾ سمف 8ومال طمرجَِٟٕ .مَّ٤م َٟم ُ٘م ُ
َأ ْص َح٤م َسم ُف"َ ،وم٤م ًْم ِٕم َّٚم ُ٦م َأ ُْم ٌر َ
قلَ :ه َذا ُِم ْـ
ِ
٤مب ي َ١مدي إمم أن ٓ ُحي َٗم َظ شمَرشمِٞم٥م اًم َّٔمق ِ
َأ َد ِّل اًمدَّ ًم ِ ِ
اه ِرَ ،وم٢مِ َّن َُم ْـ
َ
ْ ُ
ٞمؾ َقم َغم َُم٤م َشم َ٘م َّر َرَّ َٕ 8ن َومت َْح َه َذا ا ًْم ٌَ ِ ُ ِّ
ْ
٥م َفم ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
٥م َىمتْ َٚم ُف سمِ َٖم ْ ِػم َؾمٌَ ٍ
٥م َقم َٚمٞمْ ِف ا ًْم َ٘مت ُْؾ سمِ ًٌََ ٍ
٤مه ٍر َسم ْؾ
٥م َفم٤مه ٍرَ ،وم٤م ًْم ُٕم ْذ ُر ومٞمف َفم٤مه ٌر َواو ٌحَ ،و َُم ْـ َـم َٚم َ
َو َضم َ
ِ
ِِ
اًمنم ِع َؾمدُّ َه َذا ا ًْم ٌَ ِ
سمِ ُٛم َج َّر ِد َأ ُْم ٍر َهم ْٞمٌِ ٍّل ُر َّسم َام َؿم َّق َش ْ
اخلَ َقاـمِ َرَ ،و َر َ
٤مب
ان َقم َغم اًم َّٔم َقاهرَ ،و َىمدْ ُوم ِٝم َؿ ُم َـ َّ ْ

مج َٚم ً٦مَ ...وم ِ
ِ
ِِ
ات ا ًْم َٖمٞمٌِْٞمَّ ُ٦م ُُم ْٝم َٛم َٚم ٌ٦م سمِ َح ًَ ِ
اًمنم ِقمٞمَّ ِ٦م"( ،)1اٟمتٝمك يمالُمف رمحف
٤مٓ ْقمتِ ٌَ َ٤مر ُ
ُْ
٥م ْإَ َواُمر َواًمٜم ََّقاهل َّ ْ
اعمقمم.
وم٠مٟم٧م شمرى أٟمف يرى ضمري٤من اًمٔم٤مهر ُمـ اعم٘مٓمقع سمف ذم اًمنميٕم٦مُ ،م٤م ختٚمػ ذم طمٙم ٍؿ ُمـ
أطمٙم٤مُمٝم٤م ،طمتك ُمع ؾمٞمد اخلٚمؼ -ط -وهق ُيقطمك إًمٞمف،ورأى يمذًمؽ أن طمديثٜم٤م ظمرج قمغم
ٟمٗمس اًمٜمًؼ ،وم٤مًمٜمٌل -طُ -م٤م شمرك إىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمٝمؿ إٓ ٕٟمف مل شمثٌ٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمٌ ِّٞمٜم٦م وأظمذهؿ
سم٤مًمٔم٤مهر ،وإٟمام قمٚمؿ اًمٜمٌل -طٟ -مٗم٤مىمٝمؿ إُم٤م سم٢مظمٌ٤مر اًمقاطمد أو سم٤مًمقطمل اًمٖمٞمٌل ،وهق مم٤م ٓ ُيٕمتؼم
سمف ذم اًمٌ ِّٞمٜم٤مت.
خترج قمغم يمقن احل٤ميمؿ ٓ حيٙمؿ سمٕمٚمٛمف ،يمام ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب
وهذا اًم٘مقل إٟمام َّ
اعم٤مًمٙمل" :وٕٟمف -ط -اُمتٜمع ُمـ ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم ُمع قمٚمٛمف سمٙمٗمرهؿ ،وىم٤ملً( :مئال يتحدث اًمٜم٤مس
أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف) ،وإٟمام مل ي٘متٚمٝمؿ ٕن اًمٜم٤مس مل يٕمٚمٛمقا يمٗمرهؿ يمام قمٚمٛمف ،وٕن احل٤ميمؿ عم٤م
( )1اعمقاوم٘م٤مت(.)247-245/0
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مل يٙمـ ُمٕمّمق ًُم٤م ،وىمد يٚمح٘مف اًمٔمٜم٦م واًمتٝمٛم٦م ،ويٛمٙمـ وىمقع ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ،ومحًؿ اًمٌ٤مب ذم ُمٜمع
طمٙمٛمف سمٕمٚمٛمف ًمئال ُيدقمك قمٚمٞمف أٟمف طمٙمؿ قمغم قمدوه"(.)1
وُمع يمؾ ُم٤م ىمٓمع سمف ه١مٓء اًمٕمٚمامء وضمزُمقا إٓ أن اسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞمف 8إذ
ِ
احل٤ميمِ َؿ َٓ َي ْ٘م ِيض سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف
و َّٕمػ هذا اًم٘مقل وظم ّٓم٠مه 8وم٘م٤ملَ " :و َأ َُّم٤م َىم ْق ُل َُم ْـ َىم َ٤مل :إ َّٟم ُف َمل ْ َي ْ٘م ُت ْٚم ُٝم ْؿَّ َٕ 8ن ْ َ
ث سمـ ؾمقيد سم ِـ اًمّم ِ٤مُم ِ
ودَ ،وم َ٘مدْ َىمت ََؾ سمِ٤معمُْج ِّذ ِر ِ ٍ ِ ِ ِ
احلدُ ِ
احل ِ
٧مَّ َِٕ 8ن اعمُْ َج ِّذ َر َىمت ََؾ َأ َسم٤م ُه
َّ
٤مر َ َ ُ َ ْ ْ
َ
سمـ ِز َي٤مد سمِٕم ْٚمٛمف ْ َ
ِذم ْ ُ
ٍ
احل ِ
احل ِ
٤مر ُ
٤مر ُ
ُؾم َق ْيدً ا َي ْق َم ُسم َٕم َ
ؼم سمِ ِف ِضم ْ ِؼم ُيؾ اًمٜمٌَِّ َّل
ث َوم َ٘م َت َٚم ُفَ ،وم َ٠م ْظم َ َ
ثَ ،و َأ ْهم َٗم َٚم ُف َي ْق َم ُأ ُطمد ْ َ
٤مثَ ،وم َ٠م ْؾم َٚم َؿ ْ َ
َ٤من ِهمٞم َٚم ً٦م ،و َىمت ُْؾ ا ًْم ِٖمٞم َٚم ِ٦م طمدٌّ ُِمـ طمدُ ِ
طَ -وم َ٘م َت َٚم ُف سمِ ِف(َّ َِٕ 8)0ن َىم ْت َٚم ُف يم َود اهللَِّ َقم َّز َو َضم َّؾ"(.)1
ْ ُ
َ
َ
ٍ
طمدي٨م وٕمٞمػ.
وأٟم٧م شمرى وٕمػ ىمقل اسمـ اًمٕمريب 8إذ اقمتٛمد ذم شمْمٕمٞمػ اًم٘مقل قمغم

إٓ أن اسمـ اًم٘مٞمؿ ىم٤مل سم٘مقل اسمـ اًمٕمريب وو َّٕمػ هذا اًم٘مقل ومل ُي ِّ
ّمقسمف 8وم٘م٤ملَ " :و َُم ْـ َمل ْ
اًمزٟم ِْد ِيؼ َىم َ٤ملَ :ه ُ١م َٓ ِء َمل ْ َشم ُ٘م ْؿ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َسم ِّٞمٜمَ ٌ٦مَ ،و َر ُؾم ُ
حيٙم ُُؿ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف،
َي ْ٘م ٌَ ْؾ شم َْق َسم َ٦م ِّ
قل اهللَِّ -طْ َ َٓ -
قل اهللَِّ -طَ -قمٜمْٝمؿ َىمق َهلؿ َمل يٌ ِّٚم ْٖمٝمؿ إِي٤مه ٟمِّم٤مب ا ًْمٌٞمٜم َِ٦م ،سم ْؾ َؿم ِٝمدَ سمِ ِف َقم َٚمٞم ِٝمؿ و ِ
َوا ًَّم ِذي َسم َّٚم َغ َر ُؾم َ
اطمدٌ
ْ ْ َ
ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ ُ ْ َّ ُ َ ُ َ ِّ َ
َوم َ٘م ْط ،يم ََام َؿم ِٝمدَ َز ْيدُ ْسم ُـ َأ ْر َىم َؿ َو ْطمدَ ُه َقم َغم قمٌد اهلل سمـ ُأيبَ ،ويم ََذًم ِ َؽ َهم ْ ُػم ُه َأ ْي ًْم٤م إِٟم ََّام َؿم ِٝمدَ َقم َٚم ْٞم ِف
و ِ
اطمدٌ .
َ

( )1اإلذاف قمغم ٟمٙم٧م ُمً٤مئؾ اخلالف(.)741/0
( )0هذا احلدي٨م أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"(ٕمحد اًمٌٞمٝم٘مل ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(سمػموت-
ًمٌٜم٤من) ،ط1202(1ه0221-م))(مج٤مع أسمقاب صٗم٦م ىمتؾ ا ًْم َٕم ْٛم ِد َو ِؿم ٌْ ِف ا ًْم َٕم ْٛم ِد ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمتؾ ا ًْم ِٖمٞم َٚم٦م ذم قمٗمق إوًمٞم٤مء،
 ،121/6رىمؿ احلدي٨م )14241 :و"ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر"(ٕيب سمٙمر أمحد اًمٌٞمٝم٘مل ،اعمح٘مؼ :قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل ،ضم٤مُمٕم٦م
٤مص سمِ َال ُم ٍ
اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م(يمراشمٌم) ،ط1210(1هـ1771-م))(يمت٤مب ِْ
قمَـ ا ًْم ِ٘م َّم ِ
اجل َراح ،سم٤مب ا ًْم َٕم ْٗم ُق ِ
٤مل،52/10 ،
َ
رىمؿ احلدي٨مُ )13725 :مـ ىمقل اًمقاىمدي ُمٕمْم ً
اطمت ََّ٩م َهل ُ ْؿ
ال ُمرومق ًقم٤م ،وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل قمـ احلدي٨م ذم "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"َ " :و ْ
سمـ ِزي ٍ
ِ
٤مدَ ،و ًَم ْق يم َ
َ٤من َطم ِدي ُث ُف ِممَّ٤م َي ْث ٌُ ُ٧م ُىم ْٚمٜمَ٤م سمِ ِفَ ،وم٢مِ ْن َصم ٌَ َ٧م َوم ُٝم َق يم ََام َىم٤م ًُمقاَ ،و َٓ َأقم ِْر ُوم ُف إِ َمم َي ْق ُِمل
َسم ْٕم ُض َُم ْـ َي ْٕم ِر ُ
ف َُم َذاه ٌَ ُٝم ْؿ سمِ َ٠م َصم ِر جم َْذ ِر ِ َ
٤مدُِ ،مـ طم ِد ِ
سمـ ِزي ٍ
ِ
ٞمػ" ،وم٤محلدي٨م ُمٕمْمؾ ،وهق ُمـ ىمقل
ي٨م ا ًْم َق ِاىم ِد ِّي ُُمٜمْ َ٘مٓمِ ًٕم٤م َو ُه َق َو ِٕم ٌ
ْ َ
َه َذا َصم٤مسمِتً٤م... ،إِٟم ََّام َسم َٚم َٖمٜمَ٤م ىم َّّم٦م جم َْذ ِر ِ َ
اًمقاىمدي 8وهق ُمؽموك -يمام ؾمٌؼ.-
( )1أطمٙم٤مم اًم٘مرآن(.)01/1

324
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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يمَ٤معمُْت ََقاشمِ َر ِة
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٤مق قمٌد اهلل سمـ ُأيب َو َأ ْىم َقا ًَم ُف ِذم اًمٜمِّ َٗم ِ
اجلَ َق ِ
َه َذا ْ
اب َٟم َٔم ٌرَ ،وم٢مِ َّن ٟمِ َٗم َ
َ٧م يمَثِ َػم ًة ِضمدًّ ا
٤مق يمَ٤مٟم ْ
َقمٜمد اًمٜمٌَِّ ِّل -طَ -و َأ ْص َح٤مسمِ ِفَ ،و َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َأ َىم َّر سمِٚمِ ًَ٤مٟمِ ِف َو َىم َ٤مل :إِٟم ََّام ُيمٜمَّ٤م ٟم ُ
قض
َخ ُ

اضم َٝم ُف َسم ْٕم ُض ْ
اخلَ َق ِارجِ ِذم َو ْضم ِٝم ِف سمِ َ٘م ْقًم ِ ِف :إِٟم َ
َّؽ َمل ْ َشم ْٕم ِد ْلَ ،واًمٜمٌَِّ ُّل -ط -عمََّ٤م ِىم َٞمؾ ًَم ُف:
.و َىمدْ َو َ
٥م َ
َو َٟم ْٚم َٕم ُ

َأ َٓ َشم ْ٘متُ ُٚم ُٝم ْؿ؟َ ،مل ْ َي ُ٘م ْؾَُ :م٤م َىم٤م َُم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َسم ِّٞمٜمَ ٌ٦مَ ،سم ْؾ َىم َ٤ملَ :
(ٓ َيت ََحدَّ ُ
َّ٤مس َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘مت ُُؾ
ث اًمٜم ُ
َأ ْص َح٤م َسم ُف)"(.)1
ويمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم سمٕمض صقره طمؼ ،وم٤مخل٤مرضمل ىمد ىم٤مل يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر ذم وضمف اًمٜمٌل
ط ،-وٓ حيت٤مج إُمر ومٞمف إمم سم ِّٞمٜم٦م ،وُمع ذًمؽ مل ُي٘مؿ قمٚمٞمف اًمٜمٌل -ط -احلد ومل ي٘متٚمف ،ومٙم٤مناُمتٜم٤مع اًمٜمٌل -ط -إذ ذاك ٍ
ًمٕمٚم٦م ُأظمرى شمُْم٤مف هلذه اًمٕمٚم٦م اعمذيمقرة.
وضمٝم٤م ُمـ وضمٝملم اُمتٜمع اًمٜمٌل -ط -قمـ ىمتؾ
إٓ أن ؿمٞمخ اإلؾمالم ضمٕمؾ هذا اًم٘مقل
ً
اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ أضمٚمٝمام ،ومٙم٤من هذا اًم٘مقل أطمد ؾمٌٌلم ُمـ أضمٚمٝمام مل ُيٕمٛمؾ اًمٜمٌل -ط -اًمًٞمػ ذم
اعمٜم٤موم٘ملم 8وم٘م٤مل رمحف اهلل" :وم٢من ىمٞمؾ :ومٚمِ َؿ مل ي٘متٚمٝمؿ اًمٜمٌل -طُ -مع قمٚمٛمف سمٜمٗم٤مق سمٕمْمٝمؿ وىمٌؾ
قمالٟمٞمتٝمؿ؟.
ىمٚمٜم٤م :إٟمام ذاك ًمقضمٝملم:
أطمدمه٤م :أن قم٤مُمتٝمؿ مل يٙمـ ُم٤م يتٙمٚمٛمقن سمف ُمـ اًمٙمٗمر مم٤م يثٌ٧م قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٌٞمٜم٦م ،سمؾ يم٤مٟمقا
ئمٝمرون اإلؾمالم ،وٟمٗم٤مىمٝمؿ ُيٕمرف شم٤مرة...وإذا يم٤مٟم٧م هذه طم٤مهلؿ وم٤مًمٜمٌل -ط -مل يٙمـ ي٘مٞمؿ
احلدود سمٕمٚمٛمف وٓ سمخؼم اًمقاطمد وٓ سمٛمجرد اًمقطمل وٓ سم٤مًمدٓئؾ واًمِمقاهد طمتك يثٌ٧م
يمٗم٤مرا ًمٕمدم فمٝمقر اًمٙمٗمر ُمٜمٝمؿ
اعمقضم٥م ًمٚمحد سمٌ ِّٞمٜم٦م أو إىمرار...ومٙم٤من شمرك ىمتٚمٝمؿ ُمع يمقهنؿ
ً
سمحج٦م ذقمٞم٦م ...وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه طم٤مل ُمـ فمٝمر ٟمٗم٤مىمف سمٖمػم اًمٌ ِّٞمٜم٦م اًمنمقمٞم٦م ومٙمٞمػ طم٤مل ُمـ مل
ئمٝمر ٟمٗم٤مىمف؟ ،وهلذا ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم" :إين مل ُأوُمر أن أٟم٘م٥م قمـ ىمٚمقب اًمٜم٤مس وٓ
أيْم٤م ذم ىمتؾ رضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم8
أؿمؼ سمٓمقهنؿ" ًَم َّـام اؾمت١مذن ذم ىمتؾ ذي اخلقيٍمة ،وعم٤م اؾمت١مذن ً
ىم٤مل" :أًمٞمس يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل" ،ىمٞمؾ :سمغم ،ىم٤مل" :أًمٞمس يّمكم؟" ،ىمٞمؾ :سمغم ،ىم٤مل" :أوًمئؽ
( )1زاد اعمٕم٤مد(.)275/1
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اًمذيـ هن٤مين اهلل قمـ ىمتٚمٝمؿ" .وم٠مظمؼم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أٟمف ُهنل قمـ ىمتؾ ُمـ أفمٝمر اإلؾمالم
ورُمل سمف وفمٝمرت قمٚمٞمف دًٓمتف 8إذا مل يثٌ٧م سمحج٦م
ُمـ اًمِمٝم٤مدشملم واًمّمالة 8وإن ُذيمر سم٤مًمٜمٗم٤مق ُ
ذقمٞم٦م أٟمف أفمٝمر اًمٙمٗمر...واًمزٟمديؼ واعمٜم٤مومؼ إٟمام ُي٘متؾ إذا شمٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر وىم٤مُم٧م قمٚمٞمف سمذًمؽ
سم ِّٞمٜم٦م ،وهذا طمٙمؿ سم٤مًمٔم٤مهر ٓ سم٤مًمٌ٤مـمـ ،وهبذا اجلقاب ئمٝمر وم٘مف اعمً٠مًم٦م"( ،)1اٟمتٝمك يمالُمف رمحف
اهلل.
اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :أن اًمٜمٌل -ط -يمَ٤م َن يٕم ُٗمق َقمـ طم ِّ٘م ِف عمَ ِّم َٚمح ِ٦م اًم َّت ْ٠مًم ِ ِ
مج ِع ا ًْمٙمَٚمِ َٛم ِ٦مَ ،وًم ِ َئ َّال
ٞمػ َو َ ْ
ْ َ
ْ َ
َْ
َّ٤مس َقمٜمْ ُفَ ،وًم ِ َئ َّال َيت ََحدَّ ُصمقا َأ َّٟم ُف َي ْ٘مت ُُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُف:
ُيٜمَ ِّٗم َر اًمٜم َ
وهذا ُم٤م ورد سمف اًمٜمص ،وهل٩م سمف ًمً٤من اًمٜمٌل -ط -ذم ُمقاىمػ قمدة ـمٚم٥م ومٞمٝم٤م سمٕمض
أصح٤مسمف ىمتؾ ُمـ فمٝمر يمٗمره أو ٟمٗم٤مىمف ،ومٙم٤من هذا ضمقاسمف -ط -وهذه يمٚمٛمتف.وهلذا اشمٗم٘م٧م يمٚمٛم٦م
ه قمدم إىمدام اًمٜمٌل -ط -قمغم ىمتؾ
أيمثر اًمٕمٚمامء قمغم شم٘مديؿ هذا اًم٘مقل وآقمتداد سمف ذم ُمٕمروم٦م ِّ
اعمٜم٤موم٘ملم.
ِ
ِ
ٞمح َأ َّن اًمٜمٌَِّ َّل -ط -إٟم ََّام َأ ْقم َر َض
اًمّمح ُ
ٞمحَ :و َّ
اًمّمح ُ
ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب رمحف اعمقمم" :ا ًْم َ٘م ْق ُل َّ
قمٜمْٝمؿ َشم َ٠م ًُّم ًٗم٤م ،و َخم٤م َوم ً٦م ُِمـ ؾم ِ
قء اعمَْ َ٘م٤م ًَم ِ٦م اعمُْ ِ
قضم ٌَ ِ٦م ًمِٚم َّتٜم ِْٗم ِػم ،يم ََام َؾم ٌَ َؼ ُِم ْـ َىم ْقًم ِ ِف.
َ َ
ْ ُ
َ ُ ْ
َ٤من يٕمٓمِل اًمّمدَ َىم َ٦م ًم ِ ْٚمٛم١م ًَّم َٗم ِ٦م ُىم ُٚمقهبؿ ُمع ِقم ْٚم ِٛم ِف سمًِ ِ
قء ا ْقمتِ َ٘م ِ
٤مد ِه ْؿ َشم َ٠م ًُّم ًٗم٤م َهل ُ ْؿَ ،أ ْضم َرى
َُ
ُُ ْ َ َ
َّ
َو َه َذا يم ََام يم َ ُ ْ
ُ
ِ
ِ ِ ِ
٤مًمًٜم َِّ٦م ا ًَّمتِل َٓ َشم ٌْ ِد َيؾ َهلَ٤م"(.)0
اهللَُّ ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َأ ْطمٙمَ٤م َُم ُف َقم َغم ا ًْم َٗم٤مئدَ ة ا ًَّمتل َؾمٜم ََّٝم٤م إ ُْم َْم٤م ًء ًم َ٘م َْم٤م َي٤م ُه سمِ ُّ
وي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م" :إن اًمرضمؾ اًمذي ىم٤مل ًمف عم٤م ىمًؿ همٜم٤مئؿ طمٜملم :إن هذه
ًم٘مًٛم٦م ُم٤م ُأريد هب٤م وضمف اهلل ،وم٘م٤مل قمٛمر :دقمٜمل ي٤م رؾمقل اهلل -ط 8-وم٠مىمتؾ هذا اعمٜم٤مومؼ" ،وم٘م٤مل:
"ُمٕم٤مذ اهلل أن يتحدث اًمٜم٤مس أين أىمتؾ أصح٤ميب" ،صمؿ أظمؼم أٟمف خيرج ُمـ وئْمئف أىمقام ي٘مرؤون
اًم٘مرآن ٓ جي٤موز طمٜم٤مضمرهؿ ،وذيمر طمدي٨م اخلقارج ،رواه ُمًٚمؿ.

( )1اًمّم٤مرم اعمًٚمقل(ص.)135-133 :
( )0أطمٙم٤مم اًم٘مرآن (.)01/1
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وم٢من اًمٜمٌل -ط -مل يٛمٜمع قمٛمر ُمـ ىمتٚمف إٓ ًمئال يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف،
...ومٌلم -ط-
ومل يٛمٜمٕمف ًمٙمقٟمف ذم ٟمٗمًف ُمٕمّمق ًُم٤م( ،)1يمام ىم٤مل ذم طمدي٨م طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م8
َّ
أٟمف ٍ
سم٤مق قمغم إيامٟمف وأٟمف صدر ُمٜمف ُم٤م يٖمٗمر ًمف سمف اًمذٟمقب ،وم ُٕمٚمِؿ أن دُمف ُمٕمّمقم.
وهٜم٤م قمٚمؾ سمٛمٗمًدة زاًم٧م ،وم ُٕمٚمِؿ أن ىمتؾ ُمثؾ هذا اًم٘م٤مئؾ إذا أُمٜم٧م هذه اعمٗمًدة ضم٤مئز،
ويمذًمؽ عم٤م ُأ ُِمٜم َْ٧م هذه اعمٗمًدة أٟمزل اهلل ىمقًمف :ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭼ سمٕمد أن
يم٤من ىمد ىم٤مل ًمف :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ ،ىم٤مل زيد سمـ أؾمٚمؿ" :ىمقًمف :ﭽﭓ

ﭔ ﭕﭼ ٟمًخ٧م ُم٤م يم٤من ىمٌٚمٝم٤م".
يب عم٤م ىم٤مل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ومم٤م ُيِمٌف هذا أن قمٌد اهلل سمـ ُأ ّ

ﮑ

ﮒﮓﭼ وىم٤مل :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ 8اؾمت٠مُمر قمٛمر ذم ىمتٚمف ،وم٘م٤مل:
"إذن شمرقمد ًمف أٟمقف يمثػمة سم٤معمديٜم٦م" ،وىم٤مل ٓ" :يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف"،
واًم٘مّم٦م ُمِمٝمقرة وهل ذم اًمّمحٞمحلم ،وؾمت٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وم ُٕمٚمِ َؿ أن ُمـ آذى اًمٜمٌل -ط -سمٛمثؾ هذا اًمٙمالم ضم٤مز ىمتٚمف يمذًمؽ ُمع اًم٘مدرة ،وإٟمام شمرك
اًمٜمٌل -ط -ىمتٚمف عم٤م ظمٞمػ ذم ىمتٚمف ُمـ ٟمٗمقر اًمٜم٤مس قمـ اإلؾمالم عمََّ٤م يم٤من وٕمٞم ًٗم٤م( ،)1()0اٟمتٝمك يمالُمف
يرمحف اهلل.
ًمـام يم٤من وٕمٞم ًٗم٤م
وم٠مٟم٧م شمٚمحظ ذم يمالُمف سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ؾمٌؼ شم٘مريره أٟمف يرى أن اإلؾمالم َّ
يم٤من ممٜمق ًقم٤م قمغم اًمٜمٌل -ط -واعم١مُمٜملم َىمتْؾ اعمٜم٤موم٘ملم ،سمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ طمٞمٜمٝم٤م اإلقمراض
ًمـام ىمقي اإلؾمالم واٟمتنم وص٤مرت اجلزيرة ذم أيمثره٤م
قمٜمٝمؿ وقمدم اًمتٕمرض هلؿ سم٤مًم٘متؾ ،وًمٙمـ َّ

(ُ )1يريد ؿمٞمخ اإلؾمالم أن ُي٘مرر أن ذا اخلقيٍمة ىمد ارشمدَّ سمٙمالُمف هذا ،وصمٌت٧م ر َّدشمف ًمٚمٜمٌل ،--وأٟمف اؾمتحؼ شمٓمٌٞمؼ طمد اًمردة
قمٚمٞمف ،ومٝمق مل يٕمد ُمٕمّمقم اًمدم ،إٓ أن اًمٜمٌل  --مل ي٘متٚمف ظمقوم ً٤م ُمـ اعمٗمًدة اعمؽمشمٌ٦م قمغم ذًمؽ.سمخالف ىمّم٦م طم٤مـم٥م8إذ مل
حيٙمؿ اًمٜمٌل  --سمر َّدشمف.
( )0يٕمٜمل :اإلؾمالم.
(" )1اًمّم٤مرم اعمًٚمقل" ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م(ص.)157-156 :
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اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

طمدي٨م "طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمد ًا ي٘متؾ أصح٤مسمف" :دراؾم٦م طمديثٞم٦م .......

إقمداد :د .راُمز سمـ حمٛمد أسمق اًمًٕمقد

شمديـ سمف أشمك أُمر اهلل سم٤مًمتٕمرض هلؿ وىمتٚمٝمؿ وشمٓمٌٞمؼ طمد اًمردة قمٚمٞمٝمؿ -إذا صمٌت٧م ردهتؿ سم٤مًمٌ ِّٞمٜم٤مت-
إذ ُأُمٜم٧م اعمٗمًدة طمٞمٜمٝم٤م ،وًمذًمؽ دمد ذم صمٜم٤مي٤م يمالُمف ىمقًمفٟ" :مًخ٧م ُم٤م يم٤من ىمٌٚمٝم٤م".
وىمد أووح يمالُمف هذا ذم ُمقو ٍع آظمر 8وم٘م٤مل" :ومٙمثػم مم٤م يم٤من حيتٛمٚمف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ
ًمـام ىمٞمؾ ًمف :ﭽﭳ
اًمٙمالم وُم٤م يٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمـ اًمّمٗمح واًمٕمٗمق وآؾمتٖمٗم٤مر يم٤من ىمٌؾ ٟمزول سمراءة َّ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼٓ 8طمتٞم٤مضمف إذ ذاك إمم اؾمتٕمٓم٤مومٝمؿ وظمِمٞم٦م ٟمٗمقر اًمٕمرب قمٜمف
إذا ىمتؾ أطمد ًا ُمٜمٝمؿ ،وىمد سح -ط -عم٤م ىم٤مل اسمـ ُأيب :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓﭼ ،وعم٤م ىم٤مل ذو اخلقيٍمة" :اقمدل ،وم٢مٟمؽ مل شمٕمدل" ،وقمٜمد همػم هذه اًم٘مْمٞم٦م أٟمف أٟمام مل
ي٘متٚمٝمؿ ًمئال يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف...ومٚمام أٟمزل اهلل سمراءة وهن٤مه قمـ اًمّمالة قمغم
اعمٜم٤موم٘ملم واًم٘مٞم٤مم قمغم ىمٌقرهؿ وأُمره أن جي٤مهد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ويٖمٚمظ قمٚمٞمٝمؿ ٟمًخ مجٞمع ُم٤م يم٤من
قمٛمـ ؾم٤ممل ،ومل
اعمٜم٤موم٘مقن يٕم٤مُمٚمقن سمف ُمـ اًمٕمٗمق ،يمام ٟمًخ ُم٤م يم٤من اًمٙمٗم٤مر ُيٕم٤مُمٚمقن سمف ُمـ اًمٙمػ َّ
يٌؼ إٓ إىم٤مُم٦م احلدود وإقمالء يمٚمٛم٦م اهلل ذم طمؼ اإلٟمً٤من"( ،)1اٟمتٝمك يمالُمف رمحف اهلل.
وم٠مٟم٧م شمرى أن ؿمٞمخ اإلؾمالم يرى أن إُمر ذم أول اإلؾمالم يم٤من سم٤مإلقمراض قمـ اعمٜم٤موم٘ملم
وقمدم اًمتٕمرض هلؿ سم٤مًم٘متؾً 8مٕمٚمؾ ىمد ذيمره٤م.وم٠مُم٤م سمٕمد اٟمتِم٤مره ُأُمٜم٧م هذه اعمٗمًدة وزال ُم٤م يم٤من
ُخي٤مف قمٚمٞمف ُمـ شمٓمٌٞمؼ طمد اًمردة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم وم٠مُمر اهلل ٟمٌٞمف سم٢مىم٤مُمتف قمغم َُمـ صمٌ٧م سم٤مًمٌ ِّٞمٜم٤مت يمٗمره.
إٓ أن اعمدىمؼ ذم يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٚمحظ أٟمف مل ُيرد طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمًخ 8سمٛمٕمٜمك
زوال طمٙم ٍؿ ٍ
ؾم٤مسمؼ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وصمٌ٤مت همػمه ،وإٟمام أراد أن احلٙمؿ يدور ُمع اًمٕمٚم٦م وضمق ًدا وقمد ًُم٤م ،وم٢مذا
يم٤من اإلؾمالم ذم ٍ
ومؽمة ُمـ اًمٗمؽمات وٕمٞم ًٗم٤م أظمذٟم٤م سم٤محلٙمؿ إول ،وإذا يم٤من ذم ٍ
زُمـ ُم٤م ىمق ًي٤م أظمذٟم٤م
سم٤محلٙمؿ اعمت٠مظمر ،ومراقمٞمٜم٤م اعمّمٚمح٦م وأُمٜم٤م اعمٗمًدة ذم إُومم ،وأىمٛمٜم٤م احلدود ذم اًمث٤مٟمٞم٦م.
وذم هذا ي٘مقل وهق ُجيٞم٥م قمـ ؾمٌ٥م قمدم ىمتؾ اًمٜمٌل -طً -مٚمٛمٜم٤موم٘ملم وىمد قمٚمؿ سمٜمٗم٤مىمٝمؿ،
َ
ذيمرت أطمدمه٤م ؾم٤مسم ً٘م٤م 8وهق قمدم صمٌقت يمٗمرهؿ سم٤مًمٌ ِّٞمٜم٦م ،-وأُم٤م اًمًٌ٥م
ومذيمر رمحف اهلل ؾمٌٌلم -
ُ
ًمـام يم٤من سمٛمٙم٦م
أظمر وم ُٞم ِّ
قوحف سم٘مقًمف" :واًمذي يٌلم طم٘مٞم٘م٦م اجلقاب اًمث٤مين :أن اًمٜمٌل -طَّ -
( )1اًمّم٤مرم اعمًٚمقل(ص.)016-015 :
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اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

طمدي٨م "طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمد ًا ي٘متؾ أصح٤مسمف" :دراؾم٦م طمديثٞم٦م .......

إقمداد :د .راُمز سمـ حمٛمد أسمق اًمًٕمقد

ُمًتْمٕم ًٗم٤م هق وأصح٤مسمف قم٤مضمزيـ قمـ اجلٝم٤مد أُمرهؿ اهلل سمٙمػ أيدهيؿ واًمّمؼم قمغم أذى
اعمنميملم .ومٚمام ه٤مضمروا إمم اعمديٜم٦م وص٤مر ًمف دار قمز وُمٜمٕم٦م أُمرهؿ سم٤مجلٝم٤مد ،وسم٤مًمٙمػ قمٛمـ
ؾم٤معمٝمؿ... ،وم٠مُمره اهلل ذم شمٚمؽ احل٤مل أن يؽمك أذى اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم ًمف ومال يٙم٤مومئٝمؿ قمٚمٞمف 8عم٤م
يتقًمد ذم ُمٙم٤موم٠مهتؿ ُمـ اًمٗمتٜم٦م ،وعم٤م أٟمزل سمراءة أُمره سمٜمٌذ اًمٕمٝمقد اًمتل يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمنميملم ،وىم٤مل
ومٞمٝم٤م :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭼ[اًمتقسم٦م ،]51 :وهذه ٟم٤مؾمخ٦م ًم٘مقًمف
ٍ
طمٞمٜمئذ
يٌؼ
شمٕم٤ممم :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ[إطمزاب ،]26 :وذًمؽ أٟمف مل َ
يٌؼ طمقل اعمديٜم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر ُمـ يتحدث سم٠من حمٛمدً ا
ًمٚمٛمٜم٤مومؼ ُمـ ُيٕمٞمٜمف ًمق أىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد ،ومل َ
ي٘متؾ أصح٤مسمف ،وم٠مُمره اهلل سمجٝم٤مدهؿ واإلهمالظ قمٚمٞمٝمؿ.
وىمد ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن آي٦م إطمزاب ُمٜمًقظم٦م هبذه أي٦م وٟمحقه٤م... ،ومحٞم٨م ُم٤م يم٤من
ًمٚمٛمٜم٤مومؼ فمٝمقرُ ،
وخت٤مف ُمـ إىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمف ومتٜم٦م أيمؼم ُمـ سم٘م٤مئف قمٛمٚمٜم٤م سمآي٦م ﭽﭷ ﭸﭼ ،يمام أٟمف
طمٞم٨م قمجزٟم٤م قمـ ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر قمٛمٚمٜم٤م سمآي٦م اًمٙمػ قمٜمٝمؿ واًمّمٗمح.وطمٞم٨م ُم٤م طمّمؾ اًم٘مقة واًمٕمز
ظمقـمٌٜم٤م سم٘مقًمف :ﭽﭓ ﭔ ﭕﭼ.
ومٝمذا ُيٌلم أن اإلُمً٤مك -قمـ ىمتؾ َُمـ أفمٝمر ٟمٗم٤مىمف -سمٙمت٤مب اهلل قمغم قمٝمد رؾمقًمف قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم 8إذ ٓ ٟمًخ سمٕمده ،ومل ٟمَدَّ ِع أن احلٙمؿ شمٖمػم سمٕمده ًمتٖمػم اعمّمٚمح٦م ُمـ همػم وطمل
ٟمزل ،)1("...اٟمتٝمك يمالُمف يرمحف اهلل.
وم٠مٟم٧م شمٚمحظ أن ُم٤م صدَّ رشمف ىمٌؾ يمالُمف ُمـ يمقٟمف يرى احلٙمؿ يدور ُمع اًمٕمٚم٦م وضمق ًدا
وقمد ًُم٤م ،وأن إُمر يرضمع ذم ىمتؾ اعمٜم٤مومؼ وإىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمف ًمٔمٝمقر اإلؾمالم أو وٕمٗمف.
املطأي ١ايجايج:١
ُم٤م طمدود اعمٗمًدة ووقاسمٓمٝم٤م اًمتل ُيؽمك ومٞمٝم٤م إىم٤مُم٦م احلد ذم زُم٤مٟمٜم٤م أطمٞم٤مٟمً٤م ؟.
ىمٌؾ أن أشمٙمٚمؿ ذم هذه اعمً٠مًم٦م ٓ ُسمد ُمـ شم٘مرير أُمريـ:

( )1اًمّم٤مرم اعمًٚمقل (ص.)142-135 :
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اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

طمدي٨م "طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمد ًا ي٘متؾ أصح٤مسمف" :دراؾم٦م طمديثٞم٦م .......

إقمداد :د .راُمز سمـ حمٛمد أسمق اًمًٕمقد

ُأوٓمه٤مُ ٓ :سمد أن ٟمٕمٚمؿ أن هذه اعمً٠مًم٦م ٓ شمُٓمرق وٓ شمُٓمرح إذا ىمٚمٜم٤م إن ىمقًمف -ط:-
(طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف) ظم٤مص ذم زُم٤مٟمف وم٘مط ،ومال يِمٛمؾ ُم٤م
سمٕمده.ويمذا إذا ىمٚمٜم٤م إن هذا حمض طم٘مف -ط ،-ومٚمف أن يؽميمف ،وًمٞمس ًمٜم٤م سمٕمده شمرك اؾمتٞمٗم٤مء
ٍ
ًمٖمرض آظمر ُمثؾ
طم٘مف.ويمذا إذا ىمٚمٜم٤م إٟمف -ط -رسمام ظم٤مف أن ئمـ اًمٔم٤من أٟمف ي٘متؾ أصح٤مسمف
ٍ
ُمٜمتػ اًمٞمقم.
أهمراض اعمٚمقك 8ومٝمذا
وًمٙمـ هلذه اعمً٠مًم٦م شمٕمٚمؼ سمزُم٤مٟمٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م إن ُم٘مّمقد اًمٜمٌل -ط -شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب وأظمذٟم٤م
سم٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اقمتٌ٤مر اًمتٗمريؼ سملم زُمـ ىمقة اإلؾمالم وزُمـ وٕمػ أهٚمف.
قمٔمٞمام،
صم٤مٟمٞمٝمامُ ٓ :سمد أن ٟمٕمٚمؿ أن اعمٗم٤مؾمد ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ،ويمذا اعمّم٤مًمح ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م 8شمتٌ٤ميـ شمٌ٤ميٜمً٤م
ً
وشمتٗم٤موت شمٗم٤موشم ً٤م يمٌػم ًا ،ومٚمٞمً٧م اعمٗم٤مؾمد قمغم درضم٦م واطمدة ُمـ اخلٓمر واًمير ،وًمٞمً٧م اعمّم٤مًمح
يمذًمؽ قمغم درضم٦م واطمدة ُمـ اًمٜمٗمع واًمٔمٗمر.
وهذا يدومٕمٜم٤م ًمزا ًُم٤م أن ٟمُ٘مر طملم ذاك ْ
أن ٓ ىم٤مقمدة يٛمٙمـ أن ٟمُ٘مٕمده٤م ذم حتديد اعمٗمًدة اًمتل
شم ِ
ُٚمزُمٜم٤م أن ُٟم ْٕم ِٛم َؾ ومٞمٝم٤م ىمقًمف -ط( :-طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف) 8وذًمؽ
سم٤مًمٜمٔمر إمم اعمٗمًدة ذاهت٤م وظمٓمره٤م ،وسم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م يؽمشم٥م ُمـ دومٕمٝم٤م وُم٤م يتح٘مؼ ُمـ اعمّم٤مًمح ذم
أُمر ٓ
ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ.ومحلم شمُرومع ُمٗمًدة شمثٌ٧م وٓ ؿمؽ ذم ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م ُمّمٚمح٦م أو ُمّم٤مًمح ،وهذا ٌ
وسمحر ٓ ؾم٤مطمؾ ًمف.
يٜمْمٌط،
ٌ
وهذا اًمذي جيٕمؾ إُمر هم٤مي٦م ذم اًمٖمٛمقض واًمٖمٛمقص واًمققمقرة.
وُمـ ظمالل شمتٌٕمل ًمٙمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ طمقل ىمقًمف -ط( :-طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن
حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف) مل أضمد ُمـ شمٓمرق ًمذًمؽ ساطم ً٦م ،وإٟمام هٜم٤مك أىمقال هم٤مئرة حيًـ أن
قملم ٟم٤مىمدة شمتٚمٛمًٝم٤م وشمًتِمػ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ُئمٝمر اعم٘مّمقدُ 8مٜمٝم٤م يمام رأيٜم٤م ىمري ًٌ٤م شمٗمريؼ ؿمٞمخ
شمٚمت٘مٓمٝم٤م ٌ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سملم زُمـ اًم٘مقة واًمْمٕمػ 8و زُمـ فمٝمقر اًمٜمٗم٤مق وأهٚمف وزُمـ قمز أهؾ احلؼ
وصحٌف .ومٝمذا اًمتٗمريؼ ومٞمام ئمٝمر زم ُمٕمتؼم وًمف وضم٤مهتف وطمٔمف ُمـ اًمٜمٔمر.
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اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

طمدي٨م "طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمد ًا ي٘متؾ أصح٤مسمف" :دراؾم٦م طمديثٞم٦م .......

إقمداد :د .راُمز سمـ حمٛمد أسمق اًمًٕمقد

وقملم اًم٘م٤مرئ اًمٜم٤مىمد اًمٌّمػم شمرى أن يمٚماميت حتقم وٓ شم٘متحؿ ،وشمتٗم٤مصح ذم ُمٜمٓم٘مٝم٤م ًمتٖمٓمل
قمغم ؾمقأهت٤م وقمجزه٤م أن َحتُدَّ احلدود وشمْمع اًمْمقاسمط .وهق واهلل يمذًمؽ 8إذ ٓ يٛمٙمـ أن ٟمجٕمؾ
ىمقاقمد ووقاسمط وطمدو ًدا ومٞمام ٟمحـ ومٞمفً 8مٚمٕمٚم٦م اًمتل أؾمٚمٗمتُٝم٤م.
وًمٙمـ هذا ٓ ُيؼمر أسمدً ا وٓ يًقغ ُمٓمٚم ً٘م٤م أن ٟم٘مقل سمتٕمٓمٞمؾ احلدود وشمٖمٞمػم ذع اهلل ُمـ
أضمؾ دمٛمٞمؾ اإلؾمالم وشمزيٞمٜمف ٕقمدائف وشم٠مًمٞمػ ىمٚمقهبؿ قمٚمٞمف .وهذا ي٘مقدٟم٤م ًمٚمحدي٨م قمـ اعمً٠مًم٦م
أشمٞم٦م.
املطأي ١ايسابع:١
هؾ ُيًتدل ُمـ يمٚمٛمتف -ط -قمغم ضمقاز شمٕمٓمٞمؾ احلدود وشمرك ُم٤م يًت٘مٌحف اًمٙمٗم٤مر ُمـ
ُمًٚمامت اًمديـ شم٠مًمٞم ًٗم٤م ًم٘مٚمقهبؿ؟(.)1
يٜمٌٖمل أن يًت٘مر ذم ذهٜمٜم٤م مجٞم ًٕم٤م أن اًمنميٕم٦م شمُ١مظمذ مجٞمٕمٝم٤م ٓ ،أن ٟم٠مظمذ ُم٘مقًم ً٦م وٟمُٕمٓمؾ ُمـ
وهنج٤م ٟمٌق ًي٤م ُمتٙم٤مُمالً ،وإٓ -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-
ُمٔمٝمرا شمٓمٌٞم٘م ًٞم٤م ؿم٤مئ ًٕم٤م
ظمالل ىمٞم٤مؾمٜم٤م وخترجيٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م
ً
ً
ٍ
سمٌٕمض ويمٗمر سمٌٕمض.
يم٤من ُمًٚمؽ ُمـ آُمـ
ٍ
وضمٚمد
وم٤مًمٜمٌل -ط -طملم ىم٤مل ُم٘مقًمتف هذه يم٤من ُي٘مٞمؿ احلدود اًمّم٤مرُم٦م احل٤مزُم٦م ُمـ رضم ٍؿ
وجي٤مهدهؿ ويٖمٜمؿ أُمقاهلؿ ويًٌل ٟمً٤مءهؿ ،ويم٤من ي٘متؾ رؤوس
وىمٓمع ،ويم٤من ي٘م٤مشمؾ اًمٙمٗم٤مر ُ
اًمٙمٗمر اًمذيـ قم٤مدوه أو ؾمٌقه 8يمٙمٕم٥م سمـ إذف وهمػمه ،دون أي اقمتٌ٤مر عمقاىمػ اًمٜم٤مس ُمـ
يمثػما ُمٜمٝم٤م هل أومٕم٤مل ؿمديدة قمغم اًمٜمٗمقس
ذًمؽ ،أو ُم٤م شمثػمه ُمـ يمره وقمداء وٟمٗمقر 8ظم٤مص ً٦م أن ً
همػم اعم١مُمٜم٦م.
سمؾ وُمع ُم٘مقًمتٜم٤م -اًمتل ٟمحـ سمّمدد احلدي٨م قمٜمٝم٤م -وم٘مد اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚمٝمؿ قمغم وضمقب
ُمر ؾم٤مسم ً٘م٤م ،-وهل ذات اًمّمقرة اًمتل قمٗم٤م قمٜمٝم٤م اًمرؾمقل -ط،-
ىمتؾ ؾم٤مب اًمرؾمقل -ط- -يمام َّ
ُمـ دون أي اقمتٌ٤مر ُمٜمٝمؿ ًمت٠مصمػم هلذه اًمٕمٚم٦م.

(ُُ )1مًتٗم٤مد سمتٍمف ُمـ ُم٘م٤مًم٦م "ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف" ًمٚمديمتقر ومٝمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمجالن ذم ُمقىمع "صٞمد
اًمٗمقائد".
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ومال يّمح سمح٤مل أن ٟمقؾمع قمٚم٦م ُمراقم٤مة ٟمٗمقر اًمٜم٤مس إمم ُمً٤مطم٤مت مل شمراقمٝم٤م اًمنميٕم٦م ،سمؾ
صمٌ٧م ىمٓم ًٕم٤م أن اًمنميٕم٦م أمهٚمتٝم٤م ومل شمٕمتؼم هب٤م.
يمام ٓ يٜمٌٖمل أن ٟم٠ميت إمم طمٙم ٍؿ ذقمل ُمٕملم ،شم ُِر َك شمٓمٌٞم٘مف قمغم ؿمخص ُمٕملمٟ ،مجٕمٚمف أص ً
ال
ظم٤مص٤م سمح٤مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وم٘مط.
يمٚم ًّٞم٤م ًمتٕمٓمٞمؾ إطمٙم٤مم يمٚمٝم٤م ،وٓ ٟمجٕمٚمف ً
وأُم٤م شمٕمٓمٞمؾ ذات إطمٙم٤مم يمٚم ًّٞم٤م ُمراقم٤م ًة عمٗم٤مؾمد اًمتٓمٌٞمؼ وٟمٗمقر اًمٜم٤مس ،أو شمٕمٓمٞمؾ إطمٙم٤مم
اًمٔم٤مهرة اًمتل ٓ يقضمد اؿمتٌ٤مه ومٞمٝم٤م ،سمحٞم٨م يٙمقن آقمؽماض قمغم ذات احلٙمؿ ٓ قمغم آؿمتٌ٤مه8
ٌ
وزيغ ذم اًم٘مٚم٥م ،ووال ٌل ذم اًمٗمٙمر.
ومٙمؾ هذا ظمٓم ٌ٠م ذم اًمٗمٝمؿ،
سمؾ جي٥م أن ُحتٍم ذم أوٞمؼ ِّ
اًمِم َٕم٥م ،إذ جي٥م أن شمٙمقن اعمٗمًدة ىمقي ً٦م قمغم ىمدر ُم٤م يم٤مٟم٧م
يمذًمؽ ذم قمٝمد اًمٜمٌل -طُ ،-مع ُمالطمٔم٦م ـمٌٞمٕم٦م اعمٗمًدة سمحٞم٨م يٙمقن اإلقمامل اًمٗم٘مٝمل
ُمًتحيا هل٤م ،ومٝمل ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمٗمًدة أن ئمـ اًمٙم٤مومر أٟمف ؾم ُٞم٘متؾ ًمق دظمؾ ذم اإلؾمالم ،وُمثؾ هذه
ً

ضمٜمس ُُم ٍ
ضمٜمس ُُم ٍ
ٍ
ٍ
ٕملم ُمـ اًمٜم٤مس
ٕملم ُمـ إطمٙم٤مم يمٕم٘مقسم٦م اًمردة ،وُمـ
اعمٗم٤مؾمد ٓ شمٙمقن إٓ ذم
وهؿ اًمٙمٗم٤مر ،وُمثؾ هذه اعمٗمًدة ٓ شمقضمد هم٤مًم ًٌ٤م ذم إىم٤مُم٦م احلدود أو ذم ُمثؾ ومرض اًمقاضمٌ٤مت
وُمٜمع اعمحرُم٤مت قمغم اعمًٚمٛملم ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وأطمٙمؿ.
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ارتامتٚ ١ايٓتا٥ر
يمثػما ـمٞم ًٌ٤م ُمٌ٤مريمً٤م ومٞمف ،واًمّمالة واًمًالم قمغم إُم٤مم اعمرؾمٚملم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد
احلٛمد هلل محد ًا ً
وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم ،أُم٤م سمٕمد:
وم٘مد وصؾ اًمٌح٨م إمم آظمره ،إذ أيٜمٕم٧م اًمثامر وطم٤من اًم٘مٓم٤مف ،واؾمتقى اًمزرع وطم٤من
اجلذاذ ،وهلل احلٛمد واعمٜم٦م واًمٗمْمؾ واًمثٜم٤مء احلًـ.وإن ُمـ أسمرز ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف هذا اًمٌح٨م ُم٤م
ي٠ميت:
 )1ىمد صمٌت٧م اًمٚمٗمٔم٦م "-طمتك ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف" أو ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م -ذم
ُمقوٕملم وم٘مط 8ومه٤م:
اعمقوع إول :ذم ىمّم٦م اعمٖم٤موٌ٦م اًمتل وىمٕم٧م سملم إٟمّم٤مري واعمٝم٤مضمري وىمقل قمٌد
اهلل سمـ ُأيب سمـ ؾمٚمقلً" :مئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ًمٞمخرضمـ إقمز ُمٜمٝم٤م إذل".
اعمقوع اًمث٤مين :ذم ىمّم٦م شم٘مًٞمؿ همٜم٤مئؿ طمٜملم وىمقل اًمرضمؾ" :اقمدل ي٤م حمٛمد "...وإظمٌ٤مر
اًمٜمٌل-ط -قمـ اخلقارج وصٗم٤مهتؿ.
شمٌلم ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م ًمٙمؾ ذي قمٞمٜملم أن اًمنميٕم٦م ُمٕمٚمٚم٦م ،وأن هل٤م ِطمٙم ًَام وقمٚم ً
ال
َّ )0
ُأٟمٞمٓم٧م هب٤م ،وأهن٤م شمرُمل ًمتح٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد رئٞمً٦مٟ 8مُجٛمٚمٝم٤م ذم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ًمٚمٕمٌ٤مد ودومع
اعمٗم٤مؾمد قمٜمٝمؿ ،وأهن٤م راقم٧م يمؾ ذًمؽ ُمـ ظمالل أطمٙم٤مُمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م.
ضمذورا
شمٌلم أن ىم٤مقمدة اقمتٌ٤مر اعمآٓت قمٜمد شمٜمزيؾ إطمٙم٤مم قمغم اًمقىم٤مئع هل٤م ذم اًمنميٕم٦م
ً
َّ )1
وصمامرا ي٤مٟمٕم٦م ،ومٝمل ُمًتٛمدَّ ة ُمـ اًمنميٕم٦م ،و ُُمًتدَ ٌّل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ
هم٤مئرة وهمّمقٟمً٤م زاهرة
ً
أدًمتٝم٤م.وُمـ أسمرز أدًمتٝم٤م وأووحٝم٤م يمٚمٛم٦م اًمٜمٌل -طُ -مقوع اًمدراؾم٦م ،ومام اُمتٜمع اًمٜمٌل -
ٟمٔمرا ُمٜمف إٓ قم٤مىمٌ٦م ذًمؽ وُمآًمف ،وُم٤م ؾمٞمؽمشم٥م قمغم
طُ -مـ ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم واعمرشمديـ إٓ ً
ذًمؽ ُمـ اعمٗم٤مؾمد.
 )2إن اعمٗمًدة اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م اُمتٜمع اًمٜمٌل -ط -قمـ ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم شمتح٘مؼ ذم ُأُمقر:
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أوهل٤م :أهنؿ ذم اًمٔم٤مهر ُمـ أصح٤مسمف قمٜمد َُمـ ٓ يٕمرف طم٘م٤مئؼ إُُمقر ،ومٞمٜمٗمر طمٞمٜمٝم٤م ُمـ
يم٤من ًمف رهمٌ٦م ذم هذا اًمديـ ممَّـ مل يدظمؾ ومٞمف.
ٍ
ًمٙمثػم ُمـ
فم٤مهرا
وصم٤مٟمٞمٝم٤م :همْم٥م ىمقم هذا اعمٜم٤مومؼ ومحٞمتٝمؿ ًمف ،ظم٤مص ً٦م أن ٟمٗم٤مىمف مل يٙمـ
ً
ىمقُمف وقمِمػمشمف.و ُي١ميمد هذا ُم٤م ضم٤مء ذم ىمّم٦م زيد سمـ أرىمؿ  قمٜمدُم٤م ٟم٘مؾ يمٚمٛم٦م قمٌد اهلل سمـ
ُأيب سمـ ؾمٚمقل ًمٚمٜمٌل -ط ،-ودوم٤مع ىمقُمف قمـ هذا اعمٜم٤مومؼ ،وختٓمئتٝمؿ ًمزيد سمـ أرىمؿ أو
ُمٓم٤مقم٤م ومٞمٝمؿ.
شمٙمذيٌٝمؿ عم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمفً 8مٕمدم فمٝمقر ٟمٗم٤مق قمٌد اهلل قمٜمدهؿ ،وًمٙمقٟمف يم٤من ؾمٞمدً ا
ً
وصم٤مًمثٝم٤م :طمتك ٓ ئمـ َُمـ ٓ يٕمرف اًمٜمٌل -ط -وٓ ُيٓمٞمؾ خم٤مًمٓمتف أٟمف يتٕم٤مُمؾ ُمثؾ

اعمٚمقك ،ومٞمٌٓمش سمِ َٛمـ ُخي٤مًمٗمف اًمرأي يمام شمٌٓمش اعمٚمقك ،أو يتجؼم وي٘مٝمر َُمـ اقمتدى قمٚمٞمف أو
أؾم٤مء إًمٞمف أو شمٓم٤مول قمغم ضمٜم٤مسمف.وفمٝمر ذًمؽ ذم ىمّم٦م اًمٜمٌل -طُ -مع ذي اخلقيٍمة،
ظم٤مص ً٦م أن أيمثر ُمـ يم٤من طمقل اًمٜمٌل -ط -ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُِمـ ُمًٚمِٛم٦م اًمٗمتح ِ
وُمـ اعم١مًمٗم٦م
ُ ْ
ىمٚمقهبؿ.
وراسمٕمٝم٤م :أن اًمٜمٌل -ط -اُمتٜمع ُمـ ىمتؾ ذي اخلقيٍمة ٕٟمف قمٚمؿ أن ًمف أصح٤م ًسم٤م
ظم٤مرضملم سمٕمد ذًمؽ ،ومٔمٝمر أن قمٚمٛمف سم٠مهنؿ ٓ سمد أن خيرضمقا ُمٜمٕمف ُمـ أن ي٘متؾ ُمٜمٝمؿ
أطمدً ا.وهبذا يتٌلم أٟمف شم٤مر ًة ُيٕمٚمؾ ؾمٌ٥م قمدم ىمتٚمف سم٠مٟمف يّمكم ،وذم أطمٞم٤من ُأظمر سم٠من ٓ يتحدث
اًمٜم٤مس أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف ،وأطمٞم٤مٟمً٤م سم٠من ًمف أصح٤م ًسم٤م ؾمٞمخرضمقن.

ٍ
ُمتالق ُمتِم٤مسمؽ
 )3شمٚمحظ أن ُمقوقع اقمتٌ٤مر اعمآٓت قمٜمد شمٜمزيؾ إطمٙم٤مم قمغم اًمقىم٤مئع
شمِم٤مسمؽ إهمّم٤من واًمٕمروق ُمع ؾمد اًمذرائع وىم٤مقمدة اًمقؾم٤مئؾ هل٤م طمٙمؿ اعم٘م٤مصد.
ومًد اًمذرائع ُم٤م هق إٓ قمٌ٤مرة قمـ ٍ
ـمريؼ
أُمر ًمٞمس ذم ٟمٗمًف حمر ًُم٤م ،وًمٙمٜمف ُحي َّرم ٕٟمف
ٌ
وسمريدٌ إمم اعمحرم.وُمـ أضمؾ ذًمؽ وم٢من ىم٤مقمدة ؾمد اًمذرائع ىمد اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ ىم٤مقمدة اًمقؾم٤مئؾ
هل٤م طمٙمؿ اعم٘م٤مصد ،وهذه اًم٘م٤مقمدة ىمد اٟمٌث٘م٧م ُمـ اًمٜمّٔمر إِ َمم اعمآٓت ِقمٜمْد َشم ْ٘م ِدير اعمْ َّم٤مًمح
واعمٗم٤مؾمد.
 )4إن ُمٌدأ "ؾمد اًمذرائع" ىمد ـم ٌَّ٘مف اًمٜمٌل -ط -ذم طمديثٜم٤م ،سمؾ ُم٤م ظمرضم٧م يمٚمٛمتف "ُمٕم٤مذ اهلل
أن شمتً٤مُمع إُُمؿ أن حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف" إٓ شم٠مصٞم ً
ال وشم٘مٕمٞمدً ا هلذا اعمٌدأ.ومام اُمتٜمع اًمٜمٌل
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طُ -مـ ىمتؾ اعمٜم٤مومؼ أو اعمرشمد إٓ ظمق ًوم٤م أو ذريٕم ً٦م ُِمـ ٟمٗمقر َُمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم أو َُمـمل يدظمؾ ومٞمف.
قر َعم ِ٤م َهلؿ ُِمـ َأ ْقمق ٍ
 )5إن إ ْىمرار اًمٜمٌَِّل -طً -م ِ َٕم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ ُأيب َو َأُم َث٤مًم ِ ِف ُِم ْـ َأ ِئٛم ِ٦م اًمٜمِّ َٗم ِ
ان8
٤مق َوا ًْم ُٗم ُج ِ ُ ْ ْ َ
َّ
ْ
ِّ
َ
َوم٢مِ َزا ًَم ُ٦م ُمٜمْٙم َِر ِه سمِٜمَق ِع ُِمـ ِقم َ٘م٤مسمِ ِف ُمً َت ْٚم ِزُم ٌ٦م َإزا ًَم َ٦م ُمٕمر ٍ
وف َأ ْيم َث َر ُِم ْـ َذًم ِ َؽ سمِ َٖم َْم ِ
٥م َىم ْق ُِم ِف
ْ
ْ
َ ُْ
ُ ْ َ
ُ
َو َمحِ َّٞمتِ ِٝم ْؿَ 8وسمِٜمُ ُٗم ِ
قر اًمٜم ِ
َّ٤مس إ َذا َؾم ِٛم ُٕمقا َأ َّن ُحم َ َّٛمدً ا َي ْ٘مت ُُؾ َأ ْص َح٤م َسم ُف .أىمقل :وم٢مىمراره ًمف إٟمام أشمك ُمـ
سم٤مب دومع أقمٔمؿ اًميريـ سم٤مرشمٙم٤مب أظمٗمٝمام وحتّمٞمؾ أقمغم اعمّمٚمحتلم سمتٗمقي٧م أدٟم٤ممه٤م.
وم٤مًمٜمٌل -ط -عم٤م اُمتٜمع ُمـ ىمتؾ رأس اًمٜمٗم٤مق ،وإن يم٤من ذم ىمتٚمف ُمّم٤مًمح قمدة 8وهل:
إهن٤مء اًمٗمتـ اًمتل ُي ِّثقره٤م سملم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ،وإي٘م٤مف حتريْمف قمغم خم٤مًمٗم٦م اًمٜمٌل -
ط -وىمٓمع اًمٜمٗم٘م٦م قمٜمف وقمـ أصح٤مسمف ،وُمٕم٤مىمٌتف ًمتٛمرده وظمروضمف قمـ اًمنمع طمتك ٓ
شمًقل ًمٖمػمه ٟمٗمًف أن حيذو طمذوه.
ِّ
أىمقلُ :مع هذه اعمّم٤مًمح إٓ أٟمف ؾمٞمؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمٗم٤مؾمد قمٔمٞمٛم٦م ىمد ؾمٌؼ
ذيمره٤مَ .ومٛم ْٗمًدَ ُة اًم َّتٜم ِْٗم ِػم َأيمْؼم ُِمـ ُم ْٗمًدَ ِة شمَر ِك َىمتْٚمِ ِٝمؿ ،وُمّم َٚمح ُ٦م اًم َّت ْ٠مًم ِ ِ
ٞمػ َأ ْقم َٔم ُؿ ُِم ْـ
ْ َ َ ْ َ
ْ
َُ ْ َ َ
َ َ
َُم ّْم َٚم َح ِ٦م ا ًْم َ٘مت ِْؾ.
 )6شمقصؾ اًمٌح٨م إمم أن ُمـ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمرقمٞم٦م سمام ئمٝمر ُمٜمٝمؿ واحلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ
واوح ُمـ ظمالل يمٚمامت اًمٜمٌل -ط -اًمتل قم َّٚمؾ ومٞمٝم٤م
سمٔمقاهر إُُمقر ٓ سمٌقاـمٜمٝم٤م ،وذًمؽ
ٌ
رومْمف ىمتؾ ذًمؽ اخل٤مرضمل ،ومت٤مر ًة ُيٕمٚمؾ سم٠مٟمف يّمكم ،وذم ُأظمرى سم٠من ٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن
حمٛمدً ا ي٘متؾ أصح٤مسمف ،وذم أطمٞم٤من سم٠مٟمف يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وذم راسمٕم٦م سم٠مٟمف مل ُي١مُمر سم٤مًمِمؼ
قمام ذم ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد وصدور اخلٚمؼ.
ِ
اًمن ذم قمدم إىم٤مُم٦م اًمٜمٌل
 )7يمام شمقصؾ اًمٌح٨م سمٕمد قمرض إىمقال وذيمر اخلالف إمم أن ِّ
ط -طمد اًمردة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم وقمدم ىمتٚمٝمؿ إٟمام يرضمع ٕطمد ؾمٌٌلم 8مه٤مً :مٕمدم فمٝمقرٟمٗم٤مىمٝمؿ سم٤محلج٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٌ ِّٞمٜم٤مت اًم٘مٓمٕمٞم٦م ،أو ًمٕمدم إُمٙم٤من إىم٤مُمتف إٓ ُمع شمٜمٗمػم أىمقام قمـ
اًمدظمقل ذم اإلؾم الم وارشمداد آظمريـ قمٜمف ،وإفمٝم٤مر ىمقم ُمـ احلرب واًمٗمتٜم٦م ُم٤م يرسمك ومً٤مده
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قمغم ومً٤مد شمرك ىمتؾ اعمٜم٤مومؼ ،وهذان اعمٕمٜمٞم٤من طمٙمٛمٝمام ٍ
سم٤مق إمم يقُمٜم٤م هذا ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ
وأطمٙمؿ.
ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك ،أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ أٟم٧م ،اؾمتٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽ.وصغم اهلل
قمغم ؾمٞمدٟم٤م ٍ
حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
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فٗسع املؿادز ٚاملسادع

إقمداد :د .راُمز سمـ حمٛمد أسمق اًمًٕمقد

()1

" .1أطمٙم٤مم اًم٘مرآن" عمحٛمد سمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (سمػموت
 ًمٌٜم٤من) ،ط1202( 1هـ0221-م)." .0إدب اعمٗمرد" عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،اعمح٘مؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار اًمٌِم٤مئر
اإلؾمالُمٞم٦م (سمػموت) ،ط.)1767-1227( 1
" .1إقمالم اعمقىمٕملم" اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد إسمراهٞمؿ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (سمػموت)،
ط1211( 1هـ1771-م).
" .2إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من" اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،اعمح٘مؼ :حمٛمد اًمٗم٘ملُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف (اًمري٤مض).
" .3إُمت٤مع إؾمامع" ٕمحد اعم٘مريزي ،اعمح٘مؼ :حمٛمد اًمٜمٛمٞمز ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (سمػموت)،
ط1202( 1هـ1777-م).
" .4اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م" إلؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اًمؽميمل ،دار هجر
(اًمًٕمقدي٦م) ،ؾمٜم٦م1202( :هـ0221-م).
" .5شم٤مريخ اًمرؾمؾ واعمٚمقك" عمحٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار اًمؽماث(سمػموت) ،ط1165( 0هـ).
" .6شمٗمًػم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م" مجع ودراؾم٦م :أمحد حم٤ميري ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل(سمػموت) ،ط1
(1221هـ1761-م).
" .7شمٗمًػم اًم٘مرآن" عمٜمّمقر اًمًٛمٕم٤مين ،اعمح٘مؼ :ي٤مه إسمراهٞمؿ ،دار اًمقـمـ(اًمري٤مض) ،ط1
(1216هـ1775-م).
" .12شمٗمًػم اًم٘مرآن" ًمٕمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ،حت٘مٞمؼ :حمٛمقد قمٌده ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(سمػموت)،
ط1217(1هـ).
" .11شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"إلؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل ،اعمح٘مؼ :ؾم٤مُمل ؾمالُم٦م ،دار ـمٞمٌ٦م
(اًمًٕمقدي٦م) ،ط1202( 0هـ1777-م).
ت.
(" )1أل" اًمتٕمريٗمٞم٦م همػم داظمٚم٦م ذم اًمؽمشمٞم٥م اهلج٤مئل أيٜمام ُو ِضمدَ ْ
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" .10شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ" ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي ،اعمح٘مؼ :أؾمٕمد اًمٓمٞم٥مُ ،مٙمتٌ٦م ٟمزار اًمٌ٤مز
(اًمًٕمقدي٦م) ،ط1217( 1هـ).
" .11شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ" ًمٕمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًمرمحـ اًمٚمقحيؼُ ،م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م (سمػموت) ،ط1202(1هـ0222-م).
" .12اجل٤مُمع" حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي ،حت٘مٞمؼ :أمحد ؿم٤ميمر وآظمرونُ ،مٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب
احلٚمٌل (ُمٍم) ،ط1173( 0ه1753-م).
" .13ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من" عمحٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل اًمؽميمل ،دار هجر ،ط1
(1200هـ0221-م).
" .14اجل٤مُمع اًمّمحٞمح" عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،اعمح٘مؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمريب (سمػموت) ،سمدون.
" .15ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ" اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م
(سمػموت) ،ط1200( 5هـ0221-م).
" .16اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن" حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :أمحد اًمؼمدوين ،دار اًمٙمت٥م
اعمٍمي٦م (اًم٘م٤مهرة) ،ط1162( 0هـ1742-م).
" .17اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح" (صحٞمح اًمٌخ٤مري) عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،اعمح٘مؼ:
حمٛمد اًمٜم٤مس ،دار ـمقق اًمٜمج٤مة ،ط1200(1هـ).
" .02اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى" جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (سمػموت).
" .01اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر" جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،دار اًمٗمٙمر (سمػموت).
" .00دٓئؾ اًمٜمٌقة" ٕمحد اًمٌٞمٝم٘مل ،اعمح٘مؼ :د.قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
ط1226(1هـ1766-م).
" .01دٓئؾ اًمٜمٌقة" ٕيب ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين ،طم٘م٘مف :حمٛمد رواس ،دار اًمٜمٗم٤مئس(سمػموت) ،ط0
(1224هـ1764-م).
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" .02زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد" ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦مُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م(سمػموت) ،ط05
(1213هـ1772-م).
" .03ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕمٌ٤مد" عمحٛمد اًمّم٤محلل ،حت٘مٞمؼ :قم٤مدل أمحد ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (سمػموت) ،ط1212(1هـ1771-م).
" .04اًمناج اعمٜمػم" عمحٛمد اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜملُ ،مٓمٌٕم٦م سمقٓق إُمػمي٦م (اًم٘م٤مهرة) ،ؾمٜم٦م:
(1063هـ).
" .05ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف" حمٛمد سمـ ُم٤مضمف ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م،
سمدون.
" .06ؾمٜمـ أيب داود"ٕيب داود اًمًجًت٤مين ،اعمح٘مؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م
(صٞمدا-سمػموت).
" .07اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ٕمحد اًمٌٞمٝم٘مل ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (سمػموت-
ًمٌٜم٤من) ،ط1202( 1هـ0221-م).
" .12اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ٕمحد اًمٜمً٤مئل ،اعمح٘مؼ :طمًـ ؿمٚمٌلُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م(سمػموت) ،ط1
(1201هـ0221-م).
" .11ذح اًمًٜم٦م" طمًلم اًمٌٖمقي ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل (دُمِمؼ)،
ط1221( 0هـ1761-م).
" .10ؿمٕم٥م اإليامن" ٕمحد اًمٌٞمٝم٘مل ،طم٘م٘مف :قمٌد اًمٕمكم طم٤مُمدُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ،ط1201(1هـ-
0221م).
" .11اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل -طٕ "-محد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمٌد
احلٛمٞمد ،اًمٜم٤مذ :احلرس اًمقـمٜمل اًمًٕمقدي ،سمدون.
" .12اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م" ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦مُ ،مٙمتٌ٦م دار اًمٌٞم٤من ،سمدون.
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" .13همري٥م احلدي٨م" ٕيب ُقمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالّم ،اعمح٘مؼ :حمٛمد ظم٤من ،اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م
(طمٞمدر آسم٤مد-اًمديمـ) ،ط1162(1هـ1742-م).
" .14اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى" ٕمحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط1226(1هـ-
1765م).
" .15ومتح اًمٌ٤مري" ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،حت٘مٞمؼ :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،شمٕمٚمٞمؼ :اسمـ سم٤مز ،دار
اعمٕمروم٦م (سمػموت) ،ؾمٜم٦م1157( :هـ).
" .16اًمٗمروق" = (أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقاء اًمٗمروق)ٕ ،يب اًمٕمٌ٤مس اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم ،قم٤ممل اًمٙمت٥م،
سمدون.
" .17اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط" حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م(سمػموت) ،ط6
(1204هـ0223-م).
" .22ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم" ًمٚمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ،حت٘مٞمؼ :ـمف ؾمٕمدُ ،مٙمتٌ٦م
اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م (اًم٘م٤مهرة) ،ؾمٜم٦م1212( :هـ1771-م).
" .21اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن" ٕمحد اًمثٕمٚمٌل ،حت٘مٞمؼ :أيب حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر ،دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب (سمػموت) ،ط1200(1هـ0220-م).
ً" .20مٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ" قمكم سمـ حمٛمد اخل٤مزن ،اعمح٘مؼ :حمٛمد ؿم٤مهلم ،دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م (سمػموت) ،ط1213(1هـ).
" .21جمٛمقع اًمٗمت٤موى" ٕمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اعمح٘مؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ،جمٛمع
اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ (اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م)1214( ،هـ1773-م).
" .22اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم" ٕيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٓم٤م ،دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م (سمػموت) ،ط1211(1ه1772-م).
ُ" .23مًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ" ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ ،اعمح٘مؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وآظمرونُ ،م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م (سمػموت) ،ط1201(1هـ0221-م).
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ُ" .24مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ" ًمٚمحًلم اًمٌٖمقي ،اعمح٘مؼ :حمٛمد اًمٜمٛمر وآظمرون ،دار ـمٞمٌ٦م ،ط2
(1215هـ1775-م).
ُ" .25مٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر" ٕيب سمٙمر أمحد اًمٌٞمٝم٘مل ،اعمح٘مؼ :قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل ،ضم٤مُمٕم٦م
اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م(يمراشمٌم) ،ط1210(1هـ1771-م).
" .26اعم٘م٤مصد قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل :دراؾم٦م أصقًمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م" عمحٛمقد وم٤مقمقر ،سمًٞمقين ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م
(صٞمداً-مٌٜم٤من) ،ط1205(1هـ0224-م).
" .27اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج" ٕيب زيمري٤م حمٞمل اًمديـ اًمٜمقوي ،دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب (سمػموت) ،ط1170(0ه).
" .32اعمقاوم٘م٤مت" إلسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌل ،اعمح٘مؼُ :مِمٝمقر طمًـ ،دار اسمـ
قمٗم٤من ،ط1215(1هـ1775-م).
ٟ" .31مٔمري٦م اعم٘م٤مصد قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل" ٕمحد اًمريًقين ،اًمدار اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب اإلؾمالُمل،
ط1210(0هـ1770-م).
" .30اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر" ٓسمـ إصمػم اجلزري ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوي وآظمر،
اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (سمػموت)1177( ،هـ1757-م).
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