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طزيزي اـباحث ....اـرتؾقم األصظ هلذا اـعداد هو (اـرتؾقم اـؼديم :ادجؾد ()28
اـعدد ( ،)2وـغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقد ُا إلدراجفا يف ؾواطد بقاكات
طادقة ،تم إطادة اـرتؾقم بطريؼة تسؾسؾقة ؿام هو ضاهر طذ ؼالف ادجؾة
اخلارجي .يف حال رؼبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذـك ،يؿؽـؽم
اـتواصل مع هقئة اـتحرير طذ ايؿقل ادجؾةalmajallah@kku.edu.sa :

اذلٞئخ االسزشبضٝخ
ٍؼبيل اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىٕ٘بة أث٘ سيَٞبُ

ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء

اىشٞـــد األسزــــبش اىسمزــــ٘ض سؼس اخلثالُ

ً
ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء (سبثقب)

اىشٞـــد اىسمزـــــ٘ض قٞس ادلجـــــبضك

ً
ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء (سبثقب)

فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض أمحس ٍؼجس ػجس اىنطٌٝ

ػض٘ ٕٞئخ مجبض ػيَبء األظٕط

فضٞيخ اىشٞــد األسزبش اىسمز٘ض ظإط ثِ ػ٘اض األدلؼٜ

أسزبش اىزفسري ٗػيٍ٘ٔ

فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ّبصط ثِ ػجس اىنط ٌٝاىؼقو
فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػٞبض ثِ ّبٍ ٜاىسيَٜ
فضٞيخ اىشٞـــد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىطمحِ اىعّٞسٛ

أسزبش اىؼقٞسح ٗادلصإت ادلؼبصطح
أسزبش أص٘ه اىفقٔ
أسزبش اىثقبفخ اإلسالٍٞخ

ضئٞس ٕٞئخ اىزحطٝط

ز .ذـــبىـس ثـِ حمـَس اىقـــطّـٜ

أػضبء ٕٞئخ اىزحطٝط

 .1أ.ز.حمَس ثِ ظــــبفط اىشـٖــــطٛ
 .2أ.ز.جربٝو ثِ حمَس حسِ اىجصٞيٜ
 .3أ.ز.حيــ ٜثِ ػجـس اهلل اىجنـــــــطٛ
 .4أ.ز.مَــــبه ٍـ٘ىــــ٘ز جحٞــــــش
 .5أ.زٍْٞ.ــطح ثْذ حمَس اىـسٗســطٛ
 .6أ.ز .ػجـس اىـطظاق ٍجـطٗك ثبىؼقطٗظ
 .7أ.ز .أحــَس آه سـؼـس اىغــبٍــــسٛ
 .8زٍ.ـحـَـس ثِ ػيــ ٜاىــقطّــــٜ
 .9زٍ.ـحـَـس ثِ سـبمل اىشغٞـــــجٜ
 .11زٍ.ـصـطـف ٚأمـــطً ػيــ ٜشـــــــبٓ
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ً

ػْـ٘اُ اىجـحث

1

االسزحاله يف اىسِٝ؛ ض٘اثطٔ ،أحنبٍٔ ٗآثبضٓ

2
3
4

اىسريح اىْج٘ٝخ يف ادل٘س٘ػبد األجْجٞخ احلسٝثخٍ٘ :س٘ػزب احلضبضح
ٗاىس ِٝاإلسالٍٞنيٗ ،اإلسالً ٗاىؼبمل اإلسالٍ ٜأمن٘شجب

إٔيٞخ اىشرص االػزجبض ٛثني اىفقٔ اإلسالٍ ٗ ٜأص٘ىٔٗ ،اىقبُّ٘
ً
اى٘ضؼ( ٜاىقبُّ٘ ادلصط ٛمن٘شجب ) "زضاسخ ٍقبضّخ"
رؼظ ٌٞاىصحبثخ

ىيْج ٜﷺ ٗسْزٔٗ ،اىطز ػي ٚشجٖبد ح٘ىٔ

اســـٌ اىجـبحث
ز .ظٝبز ثِ ػجس اهلل ثِ إثطإ ٌٞاحلَبً
(جبٍؼخ ادليل فٞصو)

زّ٘ .ضح ثْذ ػجس اهلل احلسبٗٛ

زٗ .فبء ثْذ ػجس اىؼعٝع اىعاٍو

(جبٍؼخ األٍريح ّ٘ضح ثْذ ػجس اىطمحِ)

ز.ثبسو حمَ٘ز ػجس اهلل احلبيف
(جبٍؼخ ادليل فٞصو)

ز .ػجس اهلل ثِ ػجس اذلبز ٛاىقحطبّٜ
(جبٍؼخ شقطاء)

5

إزٗاضز سؼٞس ٗاإلسالً ،قطاءح ّقسٝخ ىنزبثبد االسزشطاق ادلؼبصط
ً
(ٗىٞبً ٕبضدٗ ،آضُٗ ٕ٘ٞظٗ ،ضٗجط سنطٗرُ٘ من٘شجب)

ز .حمَس ثِ سبمل اىشغٞج ٜاىشٖطٛ

6

احل٘اض ٗاىزؼبٝش ٍغ غري ادلسيَني يف اىؼٖس اىْجٍ٘ ٛطٗٝبد ٗفس
ً
ّصبض ٙجنطاُ أمن٘شجب زضاسخ حسٝثٞخ حتيٞيٞخ

ز .طبضق ثِ ػ٘زح ثِ ػجس اهلل اىؼ٘زح

7

حسٝث اىنبسٞبد اىؼبضٝبد زضاسخ ّقسٝخ

8

اٟثبض اىفيسفٞخ ىيساضْٗٞٝخ زضاسخ حتيٞيٞخ ّقسٝخ

9

آفبق احلساثخ اىؼطثٞخ ٍسبءالد ّقسٝخ

11

َ
َ
زضاسخ حتيٞيٞخ ػقسٝخ حلسٝث ٍِ" :أحت أُ ٝجسط ىٔ يف ضظقْٔٝٗ ،سأ
ىٔ يف أثطٓ ،فيٞصو ضمحٔ"

(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

(جبٍؼخ اإلٍبً حمَس ثِ سؼ٘ز اإلسالٍٞخ)
ز .ػَبض أمحس اىصٞبصْخ
(جبٍؼخ ادليل سؼ٘ز)

ز .ذبىس ثِ حمَس اىقطّٜ
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

أ.ز .ػجس اىؼعٝع فضٞو ٍسؼ٘ز ث٘اىشؼري
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

ز .ػعٝعح ػي ٜاألش٘ه اىؼَطٛ
(جبٍؼخ أً اىقط)ٙ

ز .ظٕري ثِ مزفٜ

11

قطاءح يف اإلثسزَ٘ى٘جٞب اىزنْ٘ٞٝخ ىيَؼطفخ اىنالٍٞخ

12

َ
رٖجني احل٘ٞاّبد ٗأميٖب زضاسخ فقٖٞخ ٍقبضّخ

ز .حمَس حسِ حي ٚٞادليحبّٜ

13

ً
احلقٞقخ اىشطػٞخ ٗضأ ٛاىجبقالّ ٜفٖٞب (مجؼب ٗزضاسخً)

ز.ضٞف اهلل ثِ ٕبز ٛثِ ػي ٜاىعٝساّٜ

اىزجسٝس ٗاإلثساع ػْس اإلٍبً اىس٘ٞط ٜيف مزبثٔ اجلبٍغ اىنجري ٗأثطٓ

أ.ز .حنَٞخ أمحس حفٞظٜ

14
15

ف َِٞثؼسٓ

طجقبد اىطٗاح ػِ اىش٘ٞخ ٗأثطٕب يف ػيٌ اىؼيو

(جبٍؼخ اى٘از – ٛاجلعائط)

(جبٍؼخ ادليل ذبىس)
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

ز .حسبُ ثِ حسني شؼجبُ
(جبٍؼخ أً اىقط)ٙ

اىصفحبد
46 - 3
111 - 47
136 -112
177 -137
224 - 178
257 - 225
313 - 258
353 - 314
413 - 354
452 - 414
489 - 453
528 - 491
574 - 529
621 - 575
671 - 622

احلؿد هلل وؿػى ،وصالة وسالم طذ طباده اـذين اصصػى

أما بعد:

ؽقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خاـد ـؾعؾوم اـػطقة واـدراسات اإلسالمقة أن كؼدم إغ
اـؼراء اـؽرام "اـعدد اـثاين" يف "ادجؾد اـثامن واـعػون" هلذا اـعام 4114هـ ،واـذي كرجو أن يؽون إضاؽ ًة
متؿقز ًة وإسفام ًا كوطق ًا يف اـبحث اـػطي ،متضؿـ ًا مخسة طػ بحث ًا يف اـعديد من اـتخصصات اـػطقة
واـدراسات اإلسالمقة ،طذ أم ٍل يف أن تؽون هذه األبحاث حاؽز ًا ـؾؿزيد من اـدراسات ادتؿقزة باجلدة واألصاـة،
ؽػي اـدراسات اإلسالمقة بحث بعـوان :االستحالل يف اـدين؛ ضوابطه ،أحؽامه وآثاره ،من إطداد :د.زياد بن طبد
اهلل بن إبراهقم ا حلامم  ،واـبحث اآلخر بعـوان :اـسرة اــبوية يف ادوسوطات األجـبقة احلديثة :موسوطتا احلضارة
واـدين اإلسالمقع ،واإلسالم واـعامل اإلسالمي أكؿوذج ًا ،من إطداد :د .كورة بـت طبد اهلل احلساوي ،د .وؽاء بـت
طبد اـعزيز اـزامل ،وبحث ثاـث بعـوان :أهؾقة اـشخص االطتباري بع اـػؼه اإلسالمي وأصوـه ،واـؼاكون
اـوضعي (اـؼاكون ادرصي كؿوذج ًا) "دراسة مؼاركة" ،من إطداد :د .باسل حمؿود طبد اهلل احلايف ،واـبحث اـرابع
بعـوان :تعظقم اـصحابة

ـؾـبي ﷺ وسـته ،واـرد طذ شبفات حوـه ،إطداد :د .طبد اهلل بن طبد اهلادي

اـؼحطاين ،واـبحث اخلامس بعـوان :إدوارد سعقد واإلسالم ،ؾراءة كؼدية ـؽتابات االستػاق ادعارص (وـقام
هارت ،وآرون هقوز ،وروجر سؽروتون كؿوذج ًا) ،من إطداد :د .حمؿد بن سامل اـشغقبي اـشفري .ويف اـسـة
وطؾومفا جاء اـبحث األول بعـوان :احلوار واـتعايش مع ؼر ادسؾؿع يف اـعفد اــبوي مرويات وؽد كصارى
كجران أكؿوذج ًا "دراسة حديثقة حتؾقؾقة" ،إطداد :د .صارق بن طودة بن طبد اهلل اـعودة ،واـبحث اآلخر بعـوان:
حديث اـؽاسقات اـعاريات دراسة كؼدية ،من إطداد :د .طامر أمحد اـصقاصـة ،وبحث ثاـث بعـوان :اـتجديد
واإلبداع طـد اإلمام اـسقوصي يف ؿتابه اجلامع اـؽبر وأثره ؽقؿن بعده ،إطداد :أ.د .حؽقؿة أمحد حػقظي ،واـبحث
اـرابع بعـوان :صبؼات اـرواة طن اـشقوخ وأثرها يف طؾم اـعؾل ،من إطداد :د .حسان بن حسع شعبان .ويف
اـعؼقدة وادذاهب ادعارصة جاء اـبحث األول بعـوان :اآلثار اـػؾسػقة ـؾدارويـقة (دراسة حتؾقؾقة كؼدية) ،من
إطداد :د .خاـد بن حمؿد اـؼرين ،واـبحث اآلخر بعـوان :آؽاق احلداثة اـعربقة مساءالت كؼدية ،من إطداد :أ.د.
طبد اـعزيز ؽضقل مسعود بواـشعر ،واـبحث اـثاـث بعـوان :دراسة حتؾقؾقة طؼدية حلديث" :من أحب أن يبسط ـه
يف رزؾه ،ويـسل ـه يف أثره  ،ؽؾقصل رمحه" ،إطداد :د .طزيزة طظ األشول اـعؿري ،واـبحث اـرابع بعـوان :ؾراءة يف
اإلبستؿوـوجقا اـتؽويـقة ـؾؿعرؽة اـؽالمقة ،من إطداد :د .زهر بن ؿتػي .ويف اـػؼه بحث بعـوان :هتجع
احلقواكات وأؿؾفا دراسة ِ
ؽؼفقة مؼاركة ،من إطداد :د .حمؿد حسن حيقى ادؾحاين .ويف أصول اـػؼه بحث بعـوان:
احلؼقؼة اـػطقة ورأي اـباؾالين ؽقفا (مجع ًا ودراسة) ،من إطداد :د .ضقف اهلل بن هادي بن طظ اـزيداين.
سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود ،وأن جيعل هذا اـعؿل خاـص ًا صواب ًا.

دراست حتهٛهٛت ػقذٚت
حلذٚث" :يٍ أحب أٌ ٚبسط نّ يف رزقُّٚٔ ،سأ نّ يف أثرِ،
فهٛصم رمحّ"
إػذاد
د .ػسٚسة بُج ػه ٙاألشٕل انؼًر٘

٥م َأ ْن ُي ٌْ ًَ َط ًَم ُف ذم ِرزْ ِىم ِف ------ ،
دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م قم٘مدي٦م حلدي٨مَُ " :م ْـ َأ َطم َّ

إقمداد :د -قمزيزة سمٜم٧م قمكم إؿمقل اًمٕمٛمري

خالص ٛالبشح
طمدي٨مُ" :مـ أطم٥م أن يًٌط ًمف ذم رزىمف ويٜمً٠م ًمف ذم أصمره ومٚمٞمّمؾ رمحف" ُمـ إطم٤مدي٨م
اًمتل اؾمتِمٙمٚمٝم٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء ،وم٠مراد اًمٌ٤مطم٨م أن يقوح ُمٕم٤مٟمٞمف ويزيؾ اًمٚمٌس ُمع اؾمتٜمٌ٤مط رء
ُمـ اًمٗمقائد اًمٕم٘مدي٦مُ ،مـ ظمالل اؾمت٘مراء أىمقال اًمٕمٚمامء وحتٚمٞمٚمٝم٤م واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م -وىمد شمقصٚم٧م إمم
أن احلدي٨م يتقاومؼ ُمع سم٘مٞم٦م اًمٜمّمقص ،ومّمٚم٦م اًمرطمؿ أطمد أؾمٌ٤مب زي٤مدة اًمٕمٛمر ُمثٚمٝم٤م ُمثؾ سم٘مٞم٦م
إؾمٌ٤مب اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مدر ،وهل ُم٘مدرة ُمٜمذ إزل ،صم٤مسمت٦م ذم قمٚمؿ اهلل ٓ شمتٖمػم ،وطمتك قمغم
شم٘مدير وضمقد ُم٘م٤مدير ُمتٖمػمة سم٠ميدي اعمالئٙم٦م ومٝمذا ٓ يٕم٤مرض اًم٘مدر اًمً٤مسمؼ سمؾ يتقاومؼ ُمٕمف-
ويمذًمؽ شمقصٚم٧م إمم أن اًمنمع رشمَّ٥م قمغم إقمامل اًمّم٤محل٦م صمقاسملم :دٟمٞمقي وأظمروي ،وضمٕمؾ
ًمألقمامل ُمّم٤مًمح شم٤مسمٕم٦م شمتح٘مؼ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ،و َىم ّْمدُ ه٤م ًمٞمس ُمٜم٤مىمْم٤م عم٘مّمقد اًمنمع ،سمؾ هق
ضم٤مئز سمنمط أٓ يٙمقن اًمٕمٛمؾ قمٌ٤مدة حمْم٦م وٓ شمتٛمحض اًمٜمٞم٦م ًمٚمثقاب اًمدٟمٞمقي -وأرى أٟمف يٜمٌٖمل
ًمٚمٌ٤مطمثلم حترير اعمً٤مئؾ وقمدم اًمتنع سم٤محلٙمؿ ىمٌؾ اًمٌح٨م اعمتٕمٛمؼ ذم اًمٜمّمقص ويمالم اًمٕمٚمامء-
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جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

مريٛم قمكم إؿمقل اًمٕم٧مٜ قمزيزة سم- د:إقمداد

------ ، م َأ ْن ُي ٌْ ًَ َط ًَم ُف ذم ِرزْ ِىم ِف٥
َّ  " َُم ْـ َأ َطم:م٨م حلدي٦م قم٘مدي٦مٞمٚمٞمٚم حت٦دراؾم

Abstract
The hadith of “Anyone who wants to have his provision expanded and his
term of life prolonged should maintain ties of kinship" is a hadith found
obscure by some scholars. This is why the researcher wants to explain its
meanings and remove its obscurity, as well as deriving some Aqidahrelated benefits, by extrapolating, analyzing and comparing scholars‟
sayings. I have reached the conclusion that the hadith is consistent with
other texts, as maintaining ties of kinship is one of the causes that lead to
the prolongation of the lease of life, just like the rest of the causes upon
which Destiny is based, which were predestined since eternity and are
established in God‟s knowledge without change. But even if we assume
that there are changeable destinies in the hands of the angels, this is not
inconsistent with predestiny; rather, it is consistent therewith. I have also
reached the conclusion that Sharia has made the consequence of good
deeds two rewards: reward of the present life and reward of the Hereafter,
and made deeds entail consequent interests realized in this world, the
seeking of which is not contrary to the intent of Sharia but is permissible,
on the condition that the deed not be a mere act of worship and that the
intention not be dedicated only to the reward of the present life.
Additionally, I think that researchers should demarcate issues and not make
hasty judgments before considering texts and scholars‟ sayings carefully.
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقًمف إُملم ،وقمغم آًمف وأصح٤مسمف
واًمت٤مسمٕملم ،وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ-
أُم٤م سمٕمد :
وم٢من إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م اعمتْمٛمٜم٦م عمً٤مئؾ اقمت٘م٤مدي٦م يمثػمة ،وهل ُمّمدر ُمٝمؿ ُمـ
ُمّم٤مدر آقمت٘م٤مد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ،وذم سمٕمض هذه إطم٤مدي٨م وىمع ًمٌس وإؿمٙم٤مل قمٜمد سمٕمض
مح ُف"
ه ُه َأ ْن ُي ٌْ ًَ َط ًَم ُف ذم ِر ْز ِىم ِفَ ،أ ْو ُيٜمْ ًَ َ٠م ًَم ُف ذم َأ َصم ِر ِهَ ،وم ْٚم َٞم ِّم ْؾ َر ِ َ
اًمٕمٚمامء ،وُمـ ذًمؽ ىمقًمف ﷺَُ " :م ْـ َ َّ
وم٠مطمٌٌ٧م دراؾم٦م هذا احلدي٨م ،وسمخ٤مص٦م ُمقاوع اإلؿمٙم٤مل ومٞمف-
وٕضٕع البشح:
أؿم٤مر هذا احلدي٨م إمم اًمٕمديد ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م ،وُمـ أمهٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مدر ،ويمذًمؽ
اًمٜمٞم٦م واسمتٖم٤مء اًمدٟمٞم٤م سمٕمٛمؾ أظمرة ،ومج٤مء هذا اًمٌح٨م ٕضمؾ أن يدرس هذه اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م
اعمتٕمٚم٘م٦م هبذا احلدي٨م ،وظم٤مص٦م اإلؿمٙم٤مل اًمذي طمّمؾ قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم ُمً٠مًم٦م زي٤مدة إضمؾ
سمّمٚم٦م اًمرطمؿ-
وؼهم ٛالبشح:
شمْمٛمـ احلدي٨م اإلؿم٤مرة إمم أن اًمٕمٛمر يزيد سمًٌ٥م صٚم٦م اًمرطمؿ ،وهذا يتٕم٤مرض ذم فم٤مهره
ُمع أدًم٦م صمٌ٤مت إضمؾ وأٟمف ٓ يتٖمػم ،ومحّمؾ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء :هؾ اًمٕمٛمر يزيد سمّمٚم٦م اًمرطمؿ أم
ٓ؟ وُم٤م دًٓم٦م احلدي٨م ذم هذه اعمً٠مًم٦م؟ واًمراضمح ومٞمٝم٤م؟ وهؾ هذا يتٜم٤مرم ُمع إصمٌ٤مت اًم٘مدر؟ وُم٤مذا
يٛمٙمـ أن يًتٗم٤مد ُمـ احلدي٨م ذم اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مدي؟
سذٔد البشح:
ي٘متٍم اًمٌح٨م قمغم طمدي٨مُ" :مـ أطم٥م أن يًٌط ًمف ذم رزىمف---اًمخ”ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م خترجيف
وُمٕم٤مين ُمٗمرداشمف واعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمف ورء ُمـ وم٘مٝمف ،دون اًمتٓمرق إمم اجل٤مٟم٥م اًمٚمٖمقي
ٟمحقا وسمالهم٦م أو إصقزم أو اًمتقؾمع ذم اجل٤مٟم٥م احلديثل-
ً
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أِذاف البشح:
هلذا اًمٌح٨م قمدة أهداف أمهٝم٤م:
 ,1دراؾم٦م اإلؿمٙم٤مل اعمِمٝمقر ذم ىمْمٞم٦م زي٤مدة اًمٕمٛمر سمّمٚم٦م اًمرطمؿ-
 ,0سمٞم٤من قمالىم٦م إؾمٌ٤مب سم٤مًم٘مدر وقمدم وضمقد اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام-
 ,6شمقوٞمح اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اًمتل يٛمٙمـ اؾمتٜمٌ٤مـمٝم٤م ُمـ احلدي٨م-
الذساطات الظابك:ٛ
مل أضمد ذم طمدود قمٚمٛمل سمح ًث٤م أومرد هذا احلدي٨م سم٤مًمدراؾم٦م ،وإٟمام اعمقضمقد ُم١مًمٗم٤مت ىمديٛم٦م
شمتٜم٤مول اعمقاوع ذات اإلؿمٙم٤مل ذم احلدي٨م ،ويًتدل سم٤محلدي٨م وٛمـ إدًم٦م اًمتل يقرده٤م
اعم١مًمٗمقن ذم سمحثٝمؿ-
وُمـ هذه اعم١مًمٗم٤مت اًم٘مديٛم٦م:
 ,1رؾم٤مًم٦م ًمٚمًٞمقـمل سمٕمٜمقان( :إوم٤مدة اخلؼم سمٜمّمف ذم زي٤مدة اًمٕمٛمر وٟم٘مّمف)-
 ,0رؾم٤مًمت٤من ًمٚمِمٞمخ ُمرقمل اًمٙمرُمل إطمدامه٤م سمٕمٜمقان( :إحت٤مف ذوي إًمٌ٤مب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
(يٛمحق اهلل ُم٤م يِم٤مء ويثٌ٧م وقمٜمده أم اًمٙمت٤مب) ،واًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمٜمقان( :إرؿم٤مد ذوي اًمٕمروم٤من عم٤م
ًمٚمٕمٛمر ُمـ اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من) ،وهل أؿمٌف ُم٤م شمٙمقن سم٤مٓظمتّم٤مر ًمألومم-
 ,6رؾم٤مًم٦م ًمٚمِمقيم٤مين سمٕمٜمقان( :شمٜمٌٞمف إوم٤موؾ قمغم ُم٤م ورد ذم زي٤مدة اًمٕمٛمر وٟم٘مّم٤مٟمف ُمـ
اًمدٓئؾ)-
 ,4وهٜم٤مك ُمـ اًمدراؾم٤مت احلديث٦م سمح٨م ُمٜمِمقر سمٕمٜمقان :إرادة اًمدٟمٞم٤م سمٕمٛمؾ أظمرةً ،مٕمٌداهلل
سمـ حمٛمد اًمًٜمد ،ذم جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕم٘مدي٦م ،يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ ،اجل٤مُمٕم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
أيْم٤م ومٞمٝم٤م سمٕمض اإلؿمٙم٤مٓت واًمت٘مريرات اًمتل
وهذه اًمٙمت٤مسم٤مت ُمع يمقهن٤م ُمتٗمرىم٦مً ،
شمٓمٚمٌ٧م ُمزيد سمح٨م وحترير ،ظم٤مص٦م وأٟمف مل شمٗمرد ًمٚمٙمالم قمـ هذا احلدي٨م ،وهٜم٤م يٙمٛمـ اًمٗمرق
سملم هذا اًمٌح٨م وسملم هذه اعم١مًمٗم٤مت واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م-
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وٍّر البشح:
ؾمٚمؽ اًمٌ٤مطم٨م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم اعم٘م٤مرن ،طمٞم٨م ىم٤مم سمجٛمع اعم٤مدة
اعمتٕمٚم٘م٦م هبذا احلدي٨م ودراؾمتٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م وومؼ اًم٘مقاقمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٘مررة قمٜمد اًمٕمٚمامء،
ُمـ ظمالل اًمٜمٔمر ذم أىمقال اًمٕمٚمامء وأدًمتٝمؿ وإقمامل ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح سملم هذه إدًم٦م-
إدشاٞات البشح:
ىم٤مم اًمٌ٤مطم٨م ذم هذا اًمٌح٨م سم٤مٔيت:
-1

مجع اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م وشمقصمٞمؼ اًمٜمّمقص ُمٜمٝم٤م-

-0

قمزو أي٤مت وختري٩م إطم٤مدي٨م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م سم٤مظمتّم٤مر ُمع اًمتزام اًمّمح٦م ذم
يمؾ ُم٤م يًتدل سمف ُمـ إطم٤مدي٨م ،وآيمتٗم٤مء سم٤مًمٕمزو إمم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م ذم طم٤مل
وضمقد احلدي٨م ومٞمف-

 -6قمزو إىمقال إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م ،واًمتح٘مؼ ُمـ ٟمًٌتٝم٤م إًمٞمٝمؿ-
-4

اًمتزام ُمٜمٝم٩م اًمتقصمٞمؼ سمذيمر اؾمؿ اعم١مًمػ واًمٙمت٤مب واًمٓمٌٕم٦م وضمٝم٦م وُمٙم٤من وشم٤مريخ اًمٜمنم ُمع
اجلزء واًمّمٗمح٦م واًمرىمؿ ،وذم إطم٤مدي٨م سمذيمر اًمٙمت٤مب واًمٌ٤مب-

خط ٛالبشح :ىمًٛم٧م هذا اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م وُمٌحثلم أؾم٤مؾمٞملم:
اعم٘مدُم٦م :وومٞمٝم٤م شمقوٞمح ُمقوقع اًمٌح٨م ،وسمٞم٤من ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م وأهداومف وطمدوده،
وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م وإضمراءات ،واإلؿم٤مرة إمم اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م-
اعمٌح٨م إول :ختري٩م احلدي٨م وُمٕم٤مين ُمٗمرداشمف ،وأهؿ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اعمًتٜمٌٓم٦م ُمٜمف-
اعمٓمٚم٥م إول :ختري٩م احلدي٨م وُمٕم٤مين ُمٗمرداشمف-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :أهؿ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م اعمًتٜمٌٓم٦م ُمٜمف-
اعمٌح٨م اًمث٤مينُ :مً٠مًم٦م زي٤مدة إضمؾ ،وُمٕمٜمك إؾمٌ٤مب وشم٠مصمػمه٤م ،وقمدم ُمٕم٤مرو٦م اًم٘مدر هل٤م-
اعمٓمٚم٥م إولُ :مً٠مًم٦م زي٤مدة إضمؾ واجلٛمع سملم إدًم٦م اًمتل فم٤مهره٤م اًمتٕم٤مرض ومٞمٝم٤م-
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مينُ :مٕمٜمك إؾمٌ٤مب وشم٠مصمػمه٤م ،وقمدم ُمٕم٤مرو٦م اًم٘مدر هل٤م-
اخل٤ممت٦م-
اعمراضمع.
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املبشح األٔه
ختشٖر اذتذٖح ٔوعاٌ٘ وفشداتْٔ ،أِي املظاٟن العكذٖ ٛاملظتٍبط ٛوٍْ.
املطمب األٔه
ختشٖر اذتذٖح ٔوعاٌ٘ وفشداتْ
٥م َأ ْن ُي ٌْ ًَ َط ًَم ُف ذم
قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺَُ " :م ْـ َأ َطم َّ
مح ُف"-
ِر ْز ِىم ِفَ ،و ُيٜمْ ًَ َ٠م ًَم ُف ذم َأ َصم ِر ِهَ ،وم ْٚم َٞم ِّم ْؾ َر ِ َ
هذا احلدي٨م ضم٤مء ُمـ قمدة رواي٤متُ :مـ رواي٦م أٟمس  ،)1(وُمـ رواي٦م أيب هريرة ريض اهلل
قمٜمف( ، )0ويمذًمؽ ُمـ رواي٦م أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف :وًمٗمٔمٝم٤م قمـ أيب اًمدرداء ىم٤مل :ذيمروا قمٜمد
رؾمقل اهلل ﷺ إرطم٤مم ،وم٘مٚمٜم٤مُ :مـ وصؾ رمحف أٟمًئ ذم أضمٚمف -وم٘م٤مل" :إٟمف ًمٞمس يزاد ذم قمٛمره،
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚﱠ

[إقمراف ، ]64 :وًمٙمٜمف اًمرضمؾ شمٙمقن ًمف اًمذري٦م اًمّم٤محل٦م ،ومٞمدقمقن ًمف ُمـ سمٕمده ،ومٞمٌٚمٖمف ذًمؽ-
ومذاك اًمذي يٜمً٠م ذم أضمٚمف"(-)6
وضم٤مء احلدي٨م ُمـ يمالم أيب هريرة ,ويمذًمؽ اسمـ قمٛمرُ ,مقىمق ًوم٤م قمٚمٞمٝمام ،وضم٤مءت أطم٤مدي٨م
أظمرى ىمريٌ٦م ُمـ هذا احلدي٨م ذم ًمٗمٔمٝم٤م وومٞمٝم٤م ذيمر ومْمؾ صٚم٦م اًمرطمؿ-
( )1أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل ﷺ وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌد
اهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار ـمقق اًمٜمج٤مة1400 ،هـ ،يمت٤مب
إدب ،سم٤مب ُمـ سمًط ًمف ذم اًمرزق سمّمٚم٦م اًمرطمؿ ( ،)3073()3.7وُمًٚمؿ ذم اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ
اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل ﷺُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًـ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت -يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مب صٚم٦م اًمرطمؿ وحتريؿ ىمٓمٞمٕمتٝم٤م ( ،)0338()1070.4وأمحد،
ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمٌ٤مين ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط,قم٤مدل ُمرؿمد ،وآظمرون،
إذاف :د قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1401 ،هـ0221 ,م ()020.01
( )16421()06.01( ،)16373وزاد ومٞمف" :ومٚمٞمؼم واًمديف"-
( )0أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب إدب ،سم٤مب ُمـ سمًط ًمف ذم اًمرزق سمّمٚم٦م اًمرطمؿ (-)3073()3.7
( )6أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼ:
ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد ،قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل ،اًمٜم٤مذ :دار احلرُملم – اًم٘م٤مهرة1413 ،هـ1003,م-
( ،)64()13.1وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمـ درضم٦م هذه اًمرواي٦م-
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وعاٌ٘ وفشدات اذتذٖح:
( ُي ٌْ ًَ َط ًَم ُف) يقؾمع "ي٘م٤مل :سمًط اًمٌمء سم٤مًمًلم واًمّم٤مد ٟمنمه ،وسم٤مسمفٟ :مٍم ،و َسم ًْ ُط اًمٕمذر
واًمًٕم٦م ،وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم" :وزاده سمًٓم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واجلًؿ"(-)1
َىمٌق ًُمف ،واًم ٌَ ًْ َٓم ُ٦م اًمزي٤مدة ِّ
وىمٞمؾ :اًمًٌط ذم اًمرزق هق اًمؼميم٦م(--)0
(ذم رزىمف) أي ذم دٟمٞم٤مه أو آظمرشمف ،واًمرزقُ :م٤م يٜمتٗمع سمف ،واجلٛمع :أرزاق ،واًمرزق:
اًمٕمٓم٤مء ،وهق ُمّمدر ىمقًمؽ :رزىمف اهلل(-)6
(و ُيٜم ًَْ َ٠م) سمْمؿ ومًٙمقن ومٗمتح ومٜمّم٥م ومٝمٛمزة أيُ :ي َ١م َّظم َر ًمف ،واًمٜمً٠م :اًمت٠مظمػم ،ي٘م٤ملٟ :مً٠مت
َ
اًمٌمء ٟم ًَْ ً٠م وأٟمً٠م ُشم ُف إذا أظمرشمف ،واًمٜم ًََّ٤مء آؾمؿ ،ويٙمقن ذم اًم ُٕم ْٛمر واًمدَّ يـ وإَ َصمر وإَ َضمؾ
ويًٛمك سمف ٕٟمف يتٌع اًمٕمٛمر(-)4
ّ
(ذم َأ َصم ِر ِه) سمٗمتحتلم أي أضمٚمف أو سم٤مىمل قمٛمره( ،)3وأصٚمف ُمـ َأ َّصم َر ُمِم ُٞمف ذم إرض ،وم٢من ُمـ
ُم٤مت ٓ يٌ٘مك ًمف أصمر وٓ يرى إلىمداُمف ذم إرض أصمر ،وىمٞمؾٟٕ :مف شم٤مسمع ًمٚمحٞم٤مة ذم أصمره٤م(-)3
مح ُف) اًمقصؾ :ود اهلجر ،واًمتقاصؾ :ود اًمتّم٤مرم-
( َوم ْٚم َٞم ِّم ْؾ َر ِ َ
ىم٤مل اسمـ إصمػم" :وهل يمٜم٤مي٦م قمـ اإلطمً٤من إمم إىمرسملم ُمـ ذوي اًمٜم ًَْ٥م وإصٝم٤مر
واًمٕمٓمػ قمٚمٞمٝمؿ واًمرومؼ هبؿ واًمرقم٤مي٦م ٕطمقاهلؿ ،ويمذًمؽ إن َسم ُٕمدُ وا أو أؾم٤مؤوا ،وىمٓمع اًمرطمؿ
( ) 1يٜمٔمر :خمت٤مر اًمّمح٤مح ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل زيـ اًمديـ أسمق قمٌد اهلل اًمرازي ،اعمح٘مؼ :يقؾمػ اًمِمٞمخ
حمٛمد ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م  ,اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م ،سمػموت – صٞمدا-)01.1( -
( )0يٜمٔمر :ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ أسمق احلًـ اسمـ سمٓم٤مل ،حت٘مٞمؼ :ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  ,اًمًٕمقدي٦م ،اًمري٤مض1406 ،هـ 0226 ,م ( ،)023.3واعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج،
حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت1600 ،هـ (-)114.13
( )6يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم ،مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري اإلومري٘مل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،اًمٜم٤مذ :دار
ص٤مدر– سمػموت1414،هـ (-)113.12
( )4يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ( ،)133.1وُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد ،أسمق احلًـ
ٟمقر اًمديـ اعمال اهلروي اًم٘م٤مري ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ،سمػموت ً ,مٌٜم٤من1400 ،هـ 0220 ,م (-)6274.8
( )3يٜمٔمرُ :مٕم٤ممل اًمًٜمـ ،محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اخلٓم٤مب اًمًٌتل ،أسمق ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – طمٚم٥م1631 ،هـ 1060 ,م-)70.0( -
( )3يٜمٔمرُ :مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ًمٚم٘م٤مري ( ،)6274.8وذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ (-)114.13
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ود ذًمؽ يمٚمف  -ي٘م٤مل :وصؾ رمحف يّمٚمٝم٤م وص ً
ال و صٚم٦م ،واهل٤مء ومٞمٝم٤م قمقض ُمـ اًمقاو اعمحذووم٦م
ومٙم٠مٟمف سم٤مإلطمً٤من إًمٞمٝمؿ ىمد وصؾ ُم٤م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ ُمـ قمالىم٦م اًم٘مراسم٦م واًمّمٝمر"(-)1
مح ُف) مجٕمف :إرطم٤مم ،وذو اًمرطمؿ هؿ إىم٤مرب ،وي٘مع قمغم يمؾ ُمـ جيٛمع سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف
(ر ِ َ
َ
ٟمً٥م(-)0


املطمب الجاٌ٘
أِي املظاٟن العكذٖ ٛاملظتٍبط ٛوَ اذتذٖح
املظأل ٛاألٔىل:
أن اهلل شمٕم٤ممم هق ُمـ يرزق قمٌ٤مده ،وهق اعم٘مدِّ ر أرزاىمٝمؿ وُم٘مًٛمٝم٤م ،ومٞمٕمٓمل هذا ويًٌط ًمف،
ويٕمٓمك أظمر دون ذًمؽ ،وحيرم آظمر حلٙمٛم٦م هق يٕمٚمٛمٝم٤م وجيٝمٚمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ﱡ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﳂﳃﱠ[إٟمٌٞم٤مء ،]06 :ﱡ ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓﱠ[هقد-]3 :
وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٤مًمرزق ٓ ُيٓمٚم٥م إٓ ُمـ اهلل ،وٓ ُيً٠مل همػمه ،وم٢مذا ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل،
وإذا اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل ،وىمد ذم اهلل ُمـ يٓمٚم٥م اًمرزق ُمـ همػمه اًمذي ًمٞمس ًمف طمقل وٓ ىمقة
وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ

ﱳﱴﱠ[اًمٕمٜمٙمٌقت-]18 :
ووضمف دًٓم٦م احلدي٨م قمغم هذه اعمً٠مًم٦م أن اًمٜمٌل ﷺ ضمٕمؾ ُمـ أؾمٌ٤مب طمّمقل اًمرزق صٚم٦م
اًمرطمؿ ،وهق ـم٤مقم٦م ُمـ اًمٓم٤مقم٤متَّ ،
ومدل قمغم أن إُمر سمٞمد اهلل ،وم٢مذا ومٕمٚم٧م ُم٤م أُمرك سمف أـم٤مل
ووؾمع ًمؽ ذم رزىمؽ-
قمٛمرك َّ

( ) 1اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اجلزري أسمق اًمًٕم٤مدات اسمـ إصمػم،
حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوي  ,حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,سمػموت1600 ،هـ1080 ,م-)100,101.3( -
( )0يٜمٔمر :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ٓسمـ إصمػم (-)012.0
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املظأل ٛالجاٌٗ:ٛ
ُمٜمحٍما ذم اًمٙم٤مومر ،سمؾ يمذًمؽ يٙمقن ًمٚمٛم١مُمـ صمقاب دٟمٞمقي ُمع
أن اًمثقاب اًمدٟمٞمقي ًمٞمس
ً
اًمثقاب إظمروي ،وىمد وقمد اهلل شمٕم٤ممم اعم١مُمـ اًمذي يٕمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت سم٤مًمثقاب اًمٕم٤مضمؾ ذم
اًمدٟمٞم٤م ُ ،مع ُم٤م يٜمتٔمره ُمـ اًمثقاب إقمٔمؿ ذم أظمرة ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉﲊﱠ[اًمٜمحؾ-]08 :
وىمد ورد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذيمر ضمزاء سمٕمض إقمامل اًمّم٤محل٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٛمـ ذًمؽ:
,

اًمٜمٗم٘م٦م :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐﳑﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﱠ[ؾمٌ٠م-]60 :
وقمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ" :ىم٤مل اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم" :ي٤م اسمـ آدم
أٟم ِْٗمؼ ُأٟم ِْٗمؼ قمٚمٞمؽ"(-)1

,

اًمتٞمًػم قمغم اعمٕمن واًمًؽم قمغم اعمًٚمؿ وُمٕم٤موٟمتف :قمـ أيب هريرة ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل
ﷺَُ " :مـ ٟم َّٗمس قمـ ُم١مُمـ يمرسم ً٦م ُمـ يمُرب اًمدٟمٞم٤م ٟم َّٗمس اهلل قمٜمف يمرسم٦م ُمـ يمرب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،
ٍ
ين اهلل قمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وُمـ َؾمؽم ُمًٚم ًام ؾمؽمه اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م
ين قمغم
ُمٕمن َّ
وُمـ َّ
وأظمرة ،واهلل ذم قمقن اًمٕمٌد ُم٤م يم٤من اًمٕمٌد ذم قمقن أظمٞمف"(-)0

املظأل ٛالجالج:ٛ
أن حمٌ٦م زي٤مدة اًمرزق وـمقل اًمٕمٛمر ًمٞمس قمغم اًمٕمٌد ومٞمف طمرج ،وىمد َّسمقب اًمٌخ٤مري قمغم هذا
احلدي٨م" :سم٤مب ُمـ أطم٥م اًمًٌط ذم اًمرزق" ،وقم َّٚمؼ احل٤مومظ اسمـ طمجر قمغم هذا سم٘مقًمف:
"ويًتٗم٤مد ُمٜمف ضمقاز هذه اعمحٌ٦م ظمال ًوم٤م عمـ يمرهٝم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م"(-)6
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب ىمقًمف( :ويم٤من قمرؿمف قمغم اعم٤مء) )4347()86.3( ،وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمزيم٤مة،
سم٤مب احل٨م قمغم اًمٜمٗم٘م٦م وشمٌِمػم اعمٜمٗمؼ سم٤مخلٚمػ-)006()302.0( ،
( )0أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب ومْمؾ آضمتامع قمغم شمالوة اًم٘مرآن وقمغم اًمذيمر،
(-)0300()0284.4
( )6ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين ،شمرىمٞمؿ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل،
صححف :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥مُ ،مع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٕمالُم٦م :قمٌد اًمٕمزيز اسمـ سم٤مز ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م ,سمػموت1680 ،هـ-
(-)023.3
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وإذا يم٤من ُمـ اجل٤مئز حمٌ٦م اًمًٌط ذم اًمرزق واًمٕمٛمر ومٞمجقز ـمٚمٌف ،ؾمقاء يم٤من هذا اًمٓمٚم٥م ُمـ
ظمالل اًمٕمٛمؾ أو طمتك سم٤مًمدقم٤مء ،يمام دقم٤م اًمٜمٌل ﷺ ٕٟمس ريض اهلل قمٜمف وىم٤مل“ :اًمٚمٝمؿ أيمثر ُم٤مًمف
ووًمده ،وأـمؾ قمٛمره ،واهمٗمر ذٟمٌف" -ىم٤مل أٟمس" :وم٘مد دومٜم٧م ُمـ صٚمٌل ُم٤مئ٦م همػم اصمٜملم ،وإن
صمٛمريت ًمتحٛمؾ ذم اًمًٜم٦م ُمرشملم ،وًم٘مد سم٘مٞم٧م طمتك ؾمئٛم٧م احلٞم٤مة ،وأٟم٤م أرضمق اًمراسمٕم٦م"(-)1
وأُم٤م طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مًم٧م أم طمٌٞمٌ٦م

 :اًمٚمٝمؿ ُمتٕمٜمل

سمزوضمل رؾمقل اهلل ﷺ ،وسم٠ميب أيب ؾمٗمٞم٤من ،وسم٠مظمل ُمٕم٤موي٦م ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ" :إٟمؽ ؾم٠مًم٧م
اهلل ٔضم٤مل ُميوسم٦م ،وآصم٤مر ُمقـمقءة ،وأرزاق ُم٘مًقُم٦م ٓ يٕمجؾ ؿمٞم ًئ٤م ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ طمٚمف ،وٓ ي١مظمر
ظمػما
ُمٜمٝم٤م ؿمٞم ًئ٤م سمٕمد طمٚمف ،وًمق ؾم٠مًم٧م اهلل أن يٕم٤مومٞمؽ ُمـ قمذاب اًمٜم٤مر ،وقمذاب ذم اًم٘مؼم ًمٙم٤من ً
ًمؽ"( ، )0ومٚمٞمس ذم هذا احلدي٨م اًمٜمٝمل قمـ اًمً١مال سمٓمقل اًمٕمٛمر ،وإٟمام أرؿمده٤م وم٘مط إمم إومْمؾ،
ي٘مقل اًم٘مرـمٌل" :وىمد أورد سمٕمض قمٚمامئٜم٤م قمغم هذا ؾم١مآً ،وم٘م٤ملُ :م٤م ُمٕمٜمك سومف هل٤م قمـ اًمدقم٤مء
سمٓمقل إضمؾ ،وطمْمف هل٤م قمغم اًمٕمٞم٤مذ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم ،ويمؾ ذًمؽ ُم٘مدر ٓ يدومٕمف أطمد وٓ يرده
ؾمٌ٥م؟ وم٤مجلقاب :أٟمف ﷺ مل يٜمٝمٝم٤م قمـ إول ،وإٟمام أرؿمده٤م إمم ُم٤م هق إومم وإومْمؾ ،يمام
ٟمص قمٚمٞمف ،ووضمف أن اًمث٤مين أومم وأومْمؾ :أٟمف ىمٞم٤مم سمٕمٌ٤مدة آؾمتٕم٤مذة ُمـ قمذاب اًمٜم٤مر واًم٘مؼم ،وم٢مٟمف
ىمد شمٕمٌدٟم٤م هب٤م ذم همػم ُم٤م طمدي٨م ،ومل يتٕمٌدٟم٤م سمٌمء ُمـ اًم٘مًؿ اًمذي دقم٧م هل سمف ،وم٤مومؽمىم٤م-
وأيْم٤م :وم٢من اًمتٕمقذ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم واًمٜم٤مر شمذيمػم هبام ،ومٞمخ٤مومٝمام اعم١مُمـ ،ومٞمحذرمه٤م ،ويت٘مٞمٝمام،
ً
ومٞمجٕمؾ ُمـ اعمت٘ملم اًمٗم٤مئزيـ سمخػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة"(-)6

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة اًمٌخ٤مري ،طم٘م٘مف وىم٤مسمٚمف قمغم أصقًمف :ؾمٛمػم سمـ
أُملم اًمزهػمي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض1410 ،هـ1007 ,م( -رىمؿ ،)336
وصحح إؾمٜم٤مده احل٤مومظ ذم ومتح اًمٌ٤مري (-)000.4
( )0أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًم٘مدر ،سم٤مب سمٞم٤من أن أضم٤مل وإرزاق وهمػمه٤م ٓ شمزيد وٓ شمٜم٘مص قمام ؾمٌؼ سمف اًم٘مدر،
(-)0336()0232.4
( )6اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ ،أمحد سمـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ أسمق اًمٕمٌ٤مس اًم٘مرـمٌل ،طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف وىمدم ًمف:
حمٞمل اًمديـ دي٥م ُمٞمًتق  ,أمحد حمٛمد اًمًٞمد  ,يقؾمػ قمكم سمديقي  ,حمٛمقد إسمراهٞمؿ سمزال ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ
يمثػم ،دُمِمؼ  ,سمػموت ،دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ،دُمِمؼ – سمػموت1418 ،هـ1003 ,م-)370,371.3( -
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املظأل ٛالشابع:ٛ
" أن أضم٤مل وإرزاق يمً٤مئر إؿمٞم٤مء ُمرسمقـم٦م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره وم٤مهلل شمٕم٤ممم يًٌط اًمرزق
عمـ يِم٤مء وي٘مدر؛ ﱡ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚﱠ

أيْم٤م يمٖمػمه٤م :هل٤م أؾمٌ٤مب ديٜمٞم٦م وأؾمٌ٤مب ـمٌٞمٕمٞم٦م ُم٤مدي٦م،
[ٕقمراف ،]64 :وُمع ذًمؽ ومٝمل ً
وإؾمٌ٤مب شمتٌع ىمْم٤مء اهلل وىمدره-
ومٛمـ إؾمٌ٤مب اًمديٜمٞم٦م ًمٓمقل اًمٕمٛمر وؾمٕم٦م اًمرزقً :مزوم اًمت٘مقى واإلطمً٤من إمم اخلٚمؼٓ ،
ؾمٞمام إىم٤مرب-
وُمـ إؾمٌ٤مب اًمديٜمٞم٦م عمحؼ اًمرزق :اعمٕم٤مُمالت اعمحرُم٦م ،يم٤مًمرسم٤م واًمٖمش ،وأيمؾ أُمقال
اًمٜم٤مس سم٤مًمٌ٤مـمؾ-
وُمـ إؾمٌ٤مب اعم٤مدي٦م ذم طمّمقل اًمرزق وؾمٕمتف :اؾمتٕمامل اعمٙم٤مؾم٥م اًمٜم٤مومٕم٦م-
ويمؾ هذه إُمقر شم٤مسمٕم٦م ًم٘مْم٤مء اهلل وىمدره ،وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىمدر إُمقر سم٠مؾمٌ٤مهب٤م :وم٤مٕؾمٌ٤مب
واعمًٌٌ٤مت ُمـ ىمْم٤مء اهلل وىمدره"(-)1

املظأل ٛارتاوظ :ٛاسمتٖم٤مء اًمثقاب اًمٕم٤مضمؾ سم٤مًمٕمٌ٤مدة:
صقرة اعمً٠مًم٦م :أن يٕمٛمؾ اًمٕمٌد اًمٕمٛمؾ يريد سمف صمقا ًسم٤م قم٤مضم ً
ال ذم اًمدٟمٞم٤م (ُم٤ملُ ،مٜمّم٥م،
صح٦م ،رزق ،زواج ،وًمد ،دومع اًمنمور قمـ ٟمٗمًف وأهٚمف ---اًمخ) ،وًمٞمس هذا هق اًمري٤مء وم٤معمرائل
يريد سمٕمٛمٚمف صمٜم٤مء اًمٜم٤مس وُمدطمٝمؿ ،ومٝمق ُمتقضمف إمم همػم اهلل شمٕم٤ممم ،يٌح٨م قمـ اًمثقاب ُمـ همػمه،
وهذا ُم٤م دل قمٚمٞمف طمدي٨م أيب هريرة  ذم اًمثالصم٦م اًمذيـ شمًٕمر هبؿ اًمٜم٤مر ،وهؿ :قم٤ممل وجم٤مهد
وُمتّمدق ،ومٙم٤من ي٘م٤مل ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ" :يمذسم٧م ،وًمٙمٜمؽ ىم٤مشمٚم٧م ٕن ي٘م٤مل :ضمريء ،ىم٤مرئ،
ضمقاد ،وم٘مد ىمٞمؾ"( ،)0سمٞمٜمام اًمٕم٤مُمؾ ٕضمؾ ُمٜمٗمٕم٦م اًمدٟمٞم٤م ٓ يريد سمٕمٛمٚمف همػم اهلل شمٕم٤ممم ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ

( )1سمتٍمف واظمتّم٤مر ُمـ يمالم اًمِمٞمخ اًمًٕمدي ذم اًمدرة اًمٌٝمٞم٦م ذح اًم٘مّمٞمدة اًمت٤مئٞم٦م ذم طمؾ اعمِمٙمٚم٦م اًم٘مدري٦م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ
ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مس سمـ محد آل ؾمٕمدي ،حت٘مٞمؼ :أسمق حمٛمد أذف سمـ قمٌد اعم٘مّمقد ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :أوقاء
اًمًٚمػ1410 ،هـ 1007 ,م( -ص-)121,07
( )0أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب ُمـ ىم٤مشمؾ ًمٚمري٤مء واًمًٛمٕم٦م اؾمتحؼ اًمٜم٤مر-)1023()1316.6( ،
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يتٓمٚم٥م اًمثقاب ُمـ هم ػمه ،سمؾ طمتك اعمٜمٗمٕم٦م اًمدٟمٞمقي٦م اًمتل يريده٤م هق يريده٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وٓ
يٕمت٘مد أن همػم اهلل شمٕم٤ممم يٕمٓمٞمف هذه اعمٜمٗمٕم٦م ،إٟمام شمقؾمؾ إمم اًمقصقل إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح(-)1
ومام طمٙمؿ هذه اًمٜمٞم٦م وهؾ هل ضم٤مئزة أم ٓ؟
حترير اخلالف ذم اعمً٠مًم٦م :اخلالف هق ذم اعمًٚمؿ اًمذي يٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ٓ يريد سمف
اًمت٘مرب إمم همػم اهلل شمٕم٤ممم ،سمؾ يريد طمظ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وُمٜمٗمٕمتٝم٤م هؾ ي٠مصمؿ قمغم هذا أم ٓ؟ وقمغم
اًم٘مقل سمٕمدم إصمٛمف ومٝمؾ يٙمقن ًمف رء ُمـ إضمر أم ٓ؟ ومٝمذه اعمً٠مًم٦م ًمٚمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م ىمقٓن
ُمِمٝمقران:
اًم٘مقل إول :أن اإلٟمً٤من إذا مل ِ
يٜمق هبذا اًمٕمٛمؾ همػم وضمف اهلل شمٕم٤ممم ،ومل ي٘مّمد سمف خمٚمقىم٤م
آصمام
يت٘مرب إًمٞمف أو يٌح٨م قمـ صمٜم٤مئف ومال ييه ُم٤م ًمق أراد سمٕمٛمٚمف اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مضمٚم٦م ،وٓ يٙمقن ً
سمذًمؽ ،صمؿ اظمتٚمٗمقا هؾ يٙمقن ًمف أضمر أم ٓ؟ قمغم صمالصم٦م أىمقال:
 -1أن أضمره سمحً٥م ٟمٞمتف ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ومحتك ًمق يم٤من اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف ٟمٞم٦م اًمدٟمٞم٤م ،وم٢مٟمف ي١مضمر قمغم ىمدر
ٟمٞم٦م أظمرة-
-0

أٟمف إذا همٚم٥م اعم٘مّمد اًمدٟمٞمقي قمغم اعم٘مّمد إظمروي ومال أضمر ًمف-

 -6أٟمف إذا شمً٤موى اعم٘مّمدان (اًمدٟمٞمقي وإظمروي) ومال أضمر ًمف(-)0
( ) 1يٜمٔمر ذم سمٞم٤من هذا اًمٗمرق :ومتح اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن
اًمتٛمٞمٛمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦مُ ،مٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م ،اًم٘م٤مهرةُ ،مٍم1688 ،هـ1038.م-
(ص-)680
( )0يٜمٔمر ذم شمٗمّمٞمؾ هذه إىمقال :اعمٗمٝمؿ ًمٚم٘مرـمٌل ( ،)400.1( ،)846.6ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر ( ،)63 ،64.3ؾمٌؾ
اًمًالم سمنمح سمٚمقغ اعمرام ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ صالح سمـ حمٛمد احلًٜمل ،اًمٙمحالين صمؿ اًمّمٜمٕم٤مين ،حت٘مٞمؼ :قمّم٤مم اًمديـ
اًمّمٌ٤مسمٓمل ،قمامد اًمًٞمد ،اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨م ،اًم٘م٤مهرة ( ،)78.4روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين،
حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل احلًٞمٜمل إًمقد ،حت٘مٞمؼ :قمكم قمٌد اًمٌ٤مري قمٓمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –
سمػموت1413 ،هـ ( ،)33.13رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر ،حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قم٤مسمديـ اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر,سمػموت1410 ،هـ 1000 ,م ،)100.3( -إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ،حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم
اًمٓمقد ،دار اعمٕمروم٦م – سمػموت ( ،)664.4أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقاء اًمٗمروق ،أمحد سمـ إدريس سمـ قمٌد اًمرمحـ اعم٤مًمٙمل
اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم ،اًمٜم٤مذ :وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،سم٢مذاف :دار اًمٜمقادر1461 ،هـ,
0212م ،)44,40.6( -ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ذم ذح مخًلم طمدي ًث٤م ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ
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وهذا ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء ،سمؾ ٟم٘مؾ اًم٘مراذم اإلمج٤مع قمٚمٞمف ،واؾمتدل ه١مٓء سم٤مًمٕمديد ُمـ
إدًم٦مُ ،مٜمٝم٤م:
,

ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵﱠ[هقد-]6 :
,

ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫﱠ[اًمٌ٘مرة:
-]107

,

طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ" :شم٤مسمٕمقا سملم احل٩م واًمٕمٛمرة ،وم٢مهنام
يٜمٗمٞم٤من اًمٗم٘مر واًمذٟمقب ،يمام يٜمٗمل اًمٙمػم ظمٌ٨م احلديد واًمذه٥م واًمٗمْم٦م"(-)1
ووضمف اًمدًٓم٦م ُمـ هذه اًمٜمّمقص يمٚمٝم٤م :أن اًمنمع ر َّهم٥م اعمٙمٚمٗملم ذم ومٕمؾ اًمّم٤محل٤مت

سمذيمر صمقاب قم٤مضمؾ ذم اًمدٟمٞم٤مَّ ،
ومدل هذا قمغم ضمقاز ـمٚم٥م هذا اًمثقاب ،يمام أٟمف جيقز ومٕمؾ
اًمّم٤محل٤مت ـمٚم ًٌ٤م ًمٚمثقاب إظمروي سمٜم٤مء قمغم شمرهمٞم٥م اًمنمع ومٞمف-
اًم٘مقل اًمث٤مين :اًمتٗمّمٞمؾ ذم هذه اعمً٠مًم٦م( :)0ومجٕمٚمقا هذه اعمً٠مًم٦م قمغم صمالصم٦م أطمقال:
إوممُ :مـ قمٛمؾ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمٕمٌ٤مدات ،وهق يريد أُمر اًمدٟمٞم٤م ُمـ ُم٤مل أو ؿمٝم٤مدة أو رئ٤مؾم٦م
وٟمحق ذًمؽ ،وًمقٓ هذا اعم٘مّمد مل يٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ ،وهذا ًمٞمس ًمف صمقاب ،وهق آصمؿ-

=رضم٥م ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط  ,إسمراهٞمؿ سم٤مضمس ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت1400 ،هـ,
0221م (-)70,71.1
( )1أظمرضمف أمحد ( ،)6330()173.3واًمؽمُمذي اجل٤مُمع اًمٙمٌػم (ؾمٜمـ اًمؽمُمذي) ،حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ َؾم ْقرة سمـ ُمقؾمك سمـ
اًمْمح٤مك اًمؽمُمذي ،حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل – سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1007 :م ،أسمقاب
احل٩م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صمقاب احل٩م واًمٕمٛمرة ( )712()138.0وىم٤مل" :طمدي٨م طمًـ صحٞمح همري٥م" ،واًمٜمً٤مئل ،يمت٤مب
ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ،ومْمؾ اعمت٤مسمٕم٦م سملم احل٩م واًمٕمٛمرة ،)0361()113.3( ،وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم
وزي٤مداشمف (اًمٗمتح اًمٙمٌػم) ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ ،سمـ احل٤مج ٟمقح سمـ ٟمج٤ميت ،أذف قمغم ـمٌٕمف :زهػم اًمِم٤مويش ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،
اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت1427 ،هـ1077,م (-)0021
( ) 0يٜمٔمر :اًمتٛمٝمٞمد ًمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،ص٤مًمح سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمتقطمٞمد1404 ،هـ0226 ,م (ص-)428

307
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

٥م َأ ْن ُي ٌْ ًَ َط ًَم ُف ذم ِرزْ ِىم ِف ------ ،
دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م قم٘مدي٦م حلدي٨مَُ " :م ْـ َأ َطم َّ

إقمداد :د -قمزيزة سمٜم٧م قمكم إؿمقل اًمٕمٛمري

اًمث٤مٟمٞم٦مُ :مـ يٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ ًمٞمس ٕضمؾ ُم٤مل أو ُمٜمّم٥م ،وإٟمام ُمـ أضمؾ طمٗمظ ٟمٗمًف ووًمده
وُم٤مًمف ودوام اًمٜمٕمٛم٦م قمٚمٞمف ،وٓ مه٦م ًمف ذم ـمٚم٥م اجلٜم٦م وٓ اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر ،ومٝمذا ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ
ًمف طم٤مًمت٤من:
 ,1أن يٙمقن قمٛمٚمف مم٤م مل يرد اًمِم٤مرع سمذيمر صمقاب اًمدٟمٞم٤م ومٞمفُ ،مثؾ :اًمّمالة واًمّمٞم٤مم وٟمحقه٤م،
ومٚمق أراد سمف اًمدٟمٞم٤م وم٢مٟمف ي٠مصمؿ-
 ,0أن يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ مم٤م رشم٥م اًمنمع ًمف صمقا ًسم٤م دٟمٞمق ًي٤مُ ،مثؾ :صٚم٦م اًمرطمؿ وسمر اًمقاًمديـ
وٟمحقه٤م ،ومٚمق أراد هب٤م اًمدٟمٞم٤م وم٢مٟمف ٓ ي٠مصمؿ ًمٙمٜمف ٓ يٙمقن ًمف صمقاب أظمرة ،وىم٤مل اًمٌٕمض:
آصمام-
إذا اؾمتحي اًمثقاب اًمدٟمٞمقي وم٘مط ومل يًتحي اًمثقاب إظمروي وم٢مٟمف يٙمقن ً
اًمث٤مًمث٦مُ :مـ ينمك سملم ٟمٞم٦م إرادة وضمف اهلل ،وٟمٞم٦م إرادة صمقاب اًمدٟمٞم٤م ،ومٝمذا يٙمقن أضمره
سمحً٥م اًمٜمٞم٦م إذا يم٤من اعم٘مّمد إصكم هق إرادة وضمف اهلل شمٕم٤ممم-
أي أٟمف سمحً٥م هذا اًمتٗمّمٞمؾ؛ وم٢من اًمذي ي٘مّمد اًمدٟمٞم٤م سمٕمٛمؾ أظمرة يًٚمؿ ُمـ اإلصمؿ ذم
صقرشملم اصمٜمتلم وم٘مط :إطمدامه٤م :أن يٙمقن قمٛمٚمف مم٤م رشمَّ٥م اًمنمع قمٚمٞمف صمقا ًسم٤م دٟمٞمق ًي٤م ومٝمق ي٘مّمده
(قمغم ظمالف ذم هذه اًمّمقرة)-
ينمك ذم اًمٜمٞم٦م سملم صمقاب اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ويٙمقن ُم٘مّمده إصكم إرادة
إظمرى :أن ِّ
أظمرة-
وقمٛمدة اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ :أدًم٦م اًمٗمريؼ إول ُمع إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم ذم ُمـ اسمتٖمك سمٕمٛمٚمف
أُمر اًمدٟمٞم٤م ،وُمـ هذه إدًم٦م:
,

ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇﱠ[هقد-]13,13 :
,

ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒﱓﱠ[اإلهاء-]17 :
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ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜﱠ[اًمِمقرى-]02 :
,

قمٚمام مم٤م يٌتٖمك سمف
طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺُ" :مـ شمٕمٚمؿ ً
قمرو٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،مل جيد قمرف اجلٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م"(-)1
وضمف اهلل ٓ ،يتٕمٚمٛمف إٓ ًمٞمّمٞم٥م سمف ً

,

قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف :أن رضمال ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،رضمؾ يريد اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل
قمرو٤م ُمـ قمرض اًمدٟمٞم٤م ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ ٓ" :أضمر ًمف" ،وم٠مقمٔمؿ ذًمؽ
وهق يٌتٖمل ً
اًمٜم٤مس ،وىم٤مًمقا ًمٚمرضمؾ :قمد ًمرؾمقل اهلل ﷺ ومٚمٕمٚمؽ مل شمٗمٝمٛمف ،وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،رضمؾ
قمرو٤م ُمـ قمرض اًمدٟمٞم٤م ،وم٘م٤مل ٓ" :أضمر ًمف" ،وم٘م٤مًمقا
يريد اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وهق يٌتٖمل ً
ًمٚمرضمؾ :قمد ًمرؾمقل اهلل ﷺ ،وم٘م٤مل ًمف اًمث٤مًمث٦م ،وم٘م٤مل ًمف ٓ" :أضمر ًمف"(-)0

إٓ أٟمف يِمٙمؾ قمغم هذا اًمتٗمّمٞمؾ أُمقر:
إول :صٕمقسم٦م اًمتٗمريؼ سملم اعمٜم٤مومع اًمدٟمٞمقي٦م اًمتل يٌ٤مح ـمٚمٌٝم٤م واًمتل ٓ يٌ٤مح ،ومٛمثالًٟ :مجد
أن ُمـ اعمٜم٤مومع اًمدٟمٞمقي٦م اعمٝمٛم٦م اًمِمٕمقر سم٤مًمراطم٦م واًمًٕم٤مدة واًمٚمذة ،وُمع ذًمؽ ٟمجد أن ُمـ
أصح٤مب هذا اًم٘مقل ُمـ جيٞمز ـمٚم٥م هذا اًمٜمقع ُمـ اعمٜم٤مومع( ،)6واًمتٗمريؼ سملم اًمّمقرشملم ُمـ اًمٕمًػم
ضمدً ا ،إذ إن اًمٚمذة هل اعم٘مّمقد إؾم٤مد ُمـ مجٞمع ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م ،ومٙمٞمػ ٟمٛمٜمع اًمِمخص ُمـ إرادة
اًمقؾمٞمٚم٦م اعمقصٚم٦م ًمٚمذة ،صمؿ ٟمٌٞمح ًمف أن ي٘مّمد اًمٚمذة ُمٌ٤مذة؟!
( )1أظمرضمف أمحد ( ،)7438()130.14وأسمق داود ذم ؾمٜمـ أيب داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق سمـ سمِمػم سمـ ؿمداد سمـ
اًمً ِج ًْت٤مين ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا – سمػموت،
قمٛمرو إزدي أسمق داود ِّ
يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم ،)6334()606.6( ،وىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل قمـ إؾمٜم٤مده" :ضمٞمد" ،اعمٖمٜمل
قمـ محؾ إؾمٗم٤مر ذم إؾمٗم٤مر ،ذم ختري٩م ُم٤م ذم اإلطمٞم٤مء ُمـ إظمٌ٤مر (ُمٓمٌقع هب٤مُمش إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ) ،زيـ اًمديـ قمٌد
اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمراىمل ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ طمزم ،سمػموت ,
ًمٌٜم٤من1403 ،هـ0223 ,م (ص ،)84وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع (-)3130
( )0أظمرضمف أسمقداود ،يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب ذم ُمـ يٖمزو ويٚمتٛمس اًمدٟمٞم٤م ،)0313()14.6( ،ىم٤مل إًمٌ٤مين" :طمدي٨م طمًـ،
وصححف اسمـ طمٌ٤من واحل٤ميمؿ واًمذهٌل" ،صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ:
ُم١مؾمً٦م همراس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٙمقي٧م1406 ،هـ0220 ,م (-)0080()083.8
( ) 6يٜمٔمر :إرادة اًمدٟمٞم٤م سمٕمٛمؾ أظمرة ،قمٌداهلل سمـ حمٛمد اًمًٜمد ،سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕم٘مدي٦م ،يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل
اًمديـ ،اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٕمدد ( )3اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م ،رضم٥م 1460هـ( -ص-)40,42

309
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

٥م َأ ْن ُي ٌْ ًَ َط ًَم ُف ذم ِرزْ ِىم ِف ------ ،
دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م قم٘مدي٦م حلدي٨مَُ " :م ْـ َأ َطم َّ

إقمداد :د -قمزيزة سمٜم٧م قمكم إؿمقل اًمٕمٛمري

صم٤مٟم ًٞم٤م :أٟمف ىمد ضم٤مءت ٟمّمقص قم٤مُم٦م شمر ِّهم٥م اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح قمٛمق ًُم٤م سمذيمر ُمٜم٤مومع
قم٤مُم٦م يٛمٙمـ أن شمدظمؾ ومٞمٝم٤م مجٞمع ُمٜم٤مومع اًمدٟمٞم٤م وـمٞمٌتٝم٤م ،ومٙمؾ ُمـ ـمٚم٥م سمٕمٛمٚمف اًمّم٤مًمح طم ًٔم٤م
دٟمٞمق ًي٤م قم٤مضم ً
ال ومٝمق ُمٚمتٗم٧م إمم ُم٤م أؿم٤مرت إًمٞمف هذه اًمٜمّمقص-
صم٤مًمثً٤م :أن هٜم٤مك قمٌ٤مدات حمْم٦م وهٜم٤مك قمٌ٤مدات همػم حمْم٦م ،واًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مررون سم٠من هذا اًمٜمقع
اًمث٤مين ٓ يّمػم قمٌ٤مدة إٓ سم٤مًمٜمٞم٦مُ ،مثؾ :ىمْم٤مء اًمديـ ،وسمر اًمقاًمديـ ،وطمًـ اخلٚمؼ ،ومٙمٞمػ ي٘م٤مل
سم٠من ُمـ ومٕمٚمٝم٤م ٓ سمٜمٞم٦م اًمٕمٌ٤مدة وإٟمام سمٜمٞم٦م ـمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م ي٠مصمؿ؟ وهل أص ً
ال مل شمٍم قمٌ٤مدة ٕٟمف مل يٜمقه٤م
قمٌ٤مدة-
حمْم٤م سمؾ هق أُمر ُمٕمٚمؾ ،واًمٕمٚم٦م ومٞمف شمقضمف
أُمرا شمٕمٌد ًي٤م ً
راسم ًٕم٤م :أن حتريؿ إرادة اًمدٟمٞم٤م ًمٞمس ً
اًمٜمٞم٦م ًمٖمػم اهلل ،وًمٞمً٧م اًمٕمٚم٦م يمقن اًمنمع ذيمره أو مل يذيمره ،ومحتك ًمق أن اًمنمع مل يذيمره ومٜمحـ
ؾمٜم٘مٞمس همػم اعمذيمقر قمغم اعمذيمقر ،ومٛمـ وصؾ رمحف ٕضمؾ أن يًٌط رزىمف ،ومٝمذا ضم٤مئز ٕٟمف
ُمٜمّمقص قمٚمٞمف ،وُمثٚمف ًمق أٟمف وصؾ رمحف ٕضمؾ أن يزاد ذم قمٚمٛمف ،أو وصؾ رمحف ٕضمؾ أن
حيٗمظ ُمـ أوم٤مت ،أو وصؾ رمحف ًمٞمح٤مومظ قمغم مت٤مؾمؽ إهة ،ومام اًمٗمرق سملم هذه اًمّمقر؟
ظم٤مُمً٤م :وهق ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م ضمدً ا :أن ىمّمد اًمثقاب إظمروي ٓ طمرج ومٞمف أسمدً ا ،ومام هق
ً
وضمف اًمٗمرق سملم اًمثقاسملم ،ويمالمه٤م خمٚمقق؟ وم٢مذا ُمٜمٕمٜم٤م ُمـ ىمّمد اًمثقاب اًمدٟمٞمقي ومٚمٜمٛمٜمع ىمّمد
اًمثقاب إظمروي ،وهذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٖمٚمق ،وىم٤مًمقا ٓ :يٜمٌٖمل أن ُيٕمٌد اهلل شمٕم٤ممم
اسمتٖم٤مء صمقاسمفٕ ،ن هذا  ,ذم ٟمٔمرهؿ ,ظمٚمؾ ذم اإلظمالص ،واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م اًمرد قمٚمٞمٝمؿ
إٓ سم٤مًمتًقي٦م سملم إُمريـ ودمقيز ىمّمد اًمثقاسملم ،وُم٤م قمدا ذًمؽ ُمـ اإلضم٤مسم٤مت وم٢من قمٚمٞمف
إؿمٙم٤مٓت-
وُمـ هٜم٤م وم٢من اًم٘مقل إول أىمقى ذم أدًمتف وأسح ،إٓ أٟمف حيت٤مج إمم زي٤مدة شمٗمّمٞمؾ ذم
اعمً٠مًم٦م ومٞم٘م٤مل:
إقمامل سم٤مقمتٌ٤مر اًمٜمٞم٦م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم ذيمرمه٤م اًم٘مراذم سم٘مقًمف" :وإواُمر قمغم ىمًٛملم:
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أطمدمه٤مُ :م٤م يٙمقن صقرة ومٕمٚمف يم٤مومٞم٦م ذم حتّمٞمؾ ُمّمٚمحتف ،يم٠مداء اًمديقن واًمقدائع
واًمٖمّمقب وٟمٗم٘م٤مت اًمزوضم٤مت وإىم٤مرب ،وم٢من اعمّمٚمح٦م اعم٘مّمقدة ُمـ هذه إُمقر اٟمتٗم٤مع
أرسم٤مهب٤م ،وذًمؽ ٓ يتقىمػ قمغم ىمّمد اًمٗم٤مقمؾ هل٤م ،ومٞمخرج اإلٟمً٤من قمـ قمٝمدهت٤م وإن مل يٜمقه٤م-
واًم٘مًؿ أظمر ُمـ إواُمرُ :م٤م شمٙمقن صقرة ومٕمٚمف ًمٞمً٧م يم٤مومٞم٦م ذم حتّمٞمؾ ُمّمٚمحتف
اعم٘مّمقدة ُمٜمف ،يم٤مًمّمٚمقات واًمٓمٝم٤مرات واًمّمٞم٤مم واًمٜمًؽ ،وم٢من اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م شمٕمٔمٞمٛمف شمٕم٤ممم
سمٗمٕمٚمٝم٤م واخلْمقع ًمف ذم إشمٞم٤مهن٤م ،وذًمؽ إٟمام حيّمؾ إذا ىمّمدت ُمـ أضمٚمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم٢من
اًمتٕمٔمٞمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ سمدون ىمّمد اعمٕمٔمؿ حم٤مل ،يمٛمـ صٜمع وٞم٤موم٦م إلٟمً٤من اٟمتٗمع هب٤م همػمه ،وم٢مٟم٤م ٟمجزم
سم٠من اعمٕمٔمؿ اًمذي ىمّمد إيمراُمف هق إول دون اًمث٤مين ،ومٝمذا اًم٘مًؿ هق اًمذي أُمر ومٞمف اًمنمع
سم٤مًمٜمٞم٤مت"(-)1
وسمٜم٤مء قمغم هذا اًمت٘مًٞمؿ وم٢من اًم٘مًؿ إول جيقز أن شمتٛمحض اًمٜمٞم٦م ومٞمف ًمٚمدٟمٞم٤مٟٕ ،مف جيقز
ومٕمٚمف سمال ٟمٞم٦م ُمـ إؾم٤مس ،وُم٘مّمقده يتح٘مؼ طمتك وًمق ٟمقى سمف اًمدٟمٞم٤مً ،مٙمـ ٓ يٙمقن ًمٗم٤مقمٚمف أضمر
إٓ سمٜمٞم٦م-
وأُم٤م اًم٘مًؿ أظمر :ومال جيقز متحض اًمٜمٞم٦م ومٞمف ًمٚمدٟمٞم٤مٕ ،ن ُم٘مّمقده ٓ يتح٘مؼ إٓ سمقضمقد
ٟمٞم٦م شمٕمٔمٞمؿ اهلل شمٕم٤ممم واًمت٘مرب إًمٞمفٕ ،ن ُمقوققمٝم٤م اًمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم ،ومال يّمح أن خيرج قمـ هذا
اعم٘مّمد ،ومٚمق صغم أو ص٤مم أو طم٩م عمجرد اًمٖمرض اًمدٟمٞمقي؛ وم٢مٟمف ٓ يًٚمؿ ُمـ اإلصمؿ ،وُمثؾ هذا
ٟم٤مدر احلدوث ُمـ ُمًٚمؿ ،وإٟمام اًمٖم٤مًم٥م قمٜمد اعمًٚمٛملم هق أن يتٕمٌد اًمقاطمد سم٤مًمٕمٛمؾ يريد سمف وضمف
اهلل ،ويريد اًمثقا ب اًمدٟمٞمقي اعمؽمشم٥م قمغم هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ اهلل ،وهم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر أٟمف همٗمؾ قمـ
اًمثقاب إظمروي ،ومل يًتحي ٟمٞمتف ،وُمثؾ هذا ٓ إصمؿ ومٞمفً ،مٙمـ حيّمؾ سمًٌٌف ٟم٘مّم٤من ذم
إضمر-

( )1اًمذظمػمة ،أمحد سمـ إدريس سمـ قمٌد اًمرمحـ اعم٤مًمٙمل اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم ،اعمح٘مؼ( :ضمزء  :16 ،7 ،1حمٛمد طمجل)( ،ضمزء :3 ،0
ؾمٕمٞمد أقمراب)( ،ضمزء  :10 , 0 ،8 ،3 , 6حمٛمد سمق ظمٌزة) ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ,سمػموت،
1004م-)043.1( -
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وهذا اعمٕمٜمك أؿم٤مر إًمٞمف احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ،واؾمتدل سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ[اًمٜمً٤مء-)1(]114 :
ُمٜم٤مىمِم٦م أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين:
,

أُم٤م أي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م أن ُمـ أراد سمٕمٛمٚمف اًمدٟمٞم٤م ومٚمٞمس ًمف رء ُمـ اًمثقاب ،وأٟمف ؾمٞمٕم٤مىم٥م
قمغم هذا ذم أظمرة ،وُمـ هذه أي٤مت ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵﱠ[هقد-]13 :
وم٤مجلقاب قمـ آؾمتدٓل هبذه أي٤مت هق أن هذه أي٤مت هل ذم اعمنميملم ،وىمد
وىمع اخلالف هؾ يدظمؾ اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م أم ٓ؟ وطمتك ًمق ىمٚمٜم٤م سمدظمقهلؿ وم٢مٟمام يدظمؾ ُمـ
حت٘مؼ ومٞمف وصػ اًمذم اًمقارد ذم أي٦م وهق أهنؿ أرادوا اًمدٟمٞم٤م ومل يٚمتٗمتقا إمم أظمرة أسمدً ا،
ومل يٙمـ هلؿ أي مه٦م أو رهمٌ٦م أو إرادة أو اًمتٗم٤مت إمم أظمرة ،وإٟمام اًمتٗم٤مهتؿ ورهمٌتٝمؿ ذم
اًمدٟمٞم٤م وطمده٤م-
,

قمٚمام مم٤م يٌتٖمك سمف وضمف اهلل ٓ ،يتٕمٚمٛمف إٓ ًمٞمّمٞم٥م سمف
وأُم٤م طمدي٨م أيب هريرةُ" :مـ شمٕمٚمؿ ً
قمرو٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،مل جيد قمرف اجلٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م" ،وم٤محلدي٨م ومٞمف ىمٞمد ُمٝمؿ وهق ىمقًمف" :إٓ
ً
قمرو٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م" ،وهذا يدل قمغم أن اعم٘مّمقد متحض اًمٜمٞم٦م ًمٚمدٟمٞم٤م ،أُم٤م طم٤مل
ًمٞمّمٞم٥م سمف ً
اًمتنميؽ ومال يدظمؾ ذم هذا احلدي٨م( ،)0وأصح٤مب هذا اًم٘مقل ٓ ي٘مقًمقن سمّمح٦م اًمتنميؽ
أصالً ،ومخ٤مًمٗمقا دًٓم٦م احلدي٨م-

,

وأُم٤م طمدي٨م أيب هريرة أن رضم ً
ال ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،رضمؾ يريد اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وهق
قمرو٤م ُمـ قمرض اًمدٟمٞم٤م ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ ٓ" :أضمر ًمف"---اًمخ
يٌتٖمل ً

( )1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ٓسمـ رضم٥م (-)38.1
( )0يٜمٔمر :اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ (ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًمٓمٞمٌل ،)،حت٘مٞمؼ :قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز(ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م,اًمري٤مض)1418 ،هـ1008 ,م ( ،)376.0ومتح اًمقدود
ذم ذح ؾمٜمـ أيب داود ،حمٛمد سمـ قمٌداهل٤مدي اًمًٜمدي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زيمل اخلقزم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ( :مٙمتٌ٦م ًمٞمٜم٦م ,
دُمٜمٝمقر ,مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م)ُ( ،مٙمتٌ٦م أوقاء اعمٜم٤مر,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ,اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م)1461 ،هـ0212 ,م-
(ُ ،)386.6مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ًمٚم٘م٤مري (-)624.1
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وم٤محلدي٨م يتٙمٚمؿ قمـ قمدم إضمر عمـ ظمرج ُم٘م٤مشم ً
ال يريد اًمدٟمٞم٤م ،وهذا ًمٞمس حمؾ اخلالف،
إٟمام اخلالف ذم يمقٟمف ي٠مصمؿ قمغم اخلروج هبذه اًمٜمٞم٦م ،وأىمَم ُم٤م يٛمٙمـ يًتدل هبذا احلدي٨م قمٚمٞمف:
أٟمف إذا اؾمتقت اًمٜمٞمت٤من ومال أضمر ًمف ،سمٞمٜمام أصح٤مب هذا اًم٘مقل ٓ يرون اًمتنميؽ أسمدً ا ذم ُمثؾ هذه
اًمّمقرة ،ومدقمقاهؿ أقمؿ ُمـ دًٓم٦م احلدي٨م(-)1


( )1يٜمٔمر :ؾمٌؾ اًمًالم ًمٚمّمٜمٕم٤مين (-)434.0
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املبشح الجاٌ٘
وظأل ٛصٖاد ٚاألدنٔ ،وعٍ ٜاألطباب ٔتأثريِأ ،عذً وعاسض ٛالكذس هلا
املطمب األٔه
وظأل ٛصٖاد ٚاألدن ٔادتىع بني األدل ٛاليت هاِشِا التعاسض فّٗا
ُمـ اعمً٤مئؾ اعمٝمٛم٦م ذم سم٤مب اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ُمً٠مًم٦م :آضم٤مل اخلٚمؼ ،وهؾ هل حمددة صم٤مسمت٦م ٓ
شمتٖمػم ،أم هل ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٖمٞمػم؟ وحمؾ اًمٜمزاع هٜم٤م ًمٞمس ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ،ومٙمام شم٘مدم أن قمٚمؿ
اهلل شمٕم٤ممم ٓ يتٖمػم وٓ يتٌدل ،وإٟمام اخلالف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمٙمتقب(-)1
ؾمٌ٥م اخلالف :ؾمٌ٥م اإلؿمٙم٤مل واخلالف هٜم٤م هق أٟمف ىمد ورد ٟمققم٤من ُمـ اًمٜمّمقص:
اًمٜمقع إول :أدًم٦م شمدل قمغم أن آضم٤مل اخلٚمؼ صم٤مسمت٦م ٓ يٚمح٘مٝم٤م شمٖمٞمػم أسمدً ا ،وُمـ هذه إدًم٦م:
,

ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚﱠ

[إقمراف ،]64 :وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽﱠ[اعمٜم٤موم٘مقن-]11 :
,

هلل سمـ ُمًٕمقد  ىم٤مل :طمدصمٜم٤م رؾمقل اهلل ﷺ وهق اًمّم٤مدق اعمّمدوق ،ىم٤مل:
طمدي٨م قمٌد ا َّ
"إن أطمديمؿ جيٛمع ظمٚم٘مف ذم سمٓمـ أُمف أرسمٕملم يق ًُم٤م ،صمؿ يٙمقن قمٚم٘م٦م ُمثؾ ذًمؽ ،صمؿ يٙمقن
ُمْمٖم٦م ُمثؾ ذًمؽ ،صمؿ يٌٕم٨م اهلل ُمٚمٙمً٤م ومٞم١مُمر سم٠مرسمع يمٚمامت ،وي٘م٤مل ًمف :ايمت٥م قمٛمٚمف ،ورزىمف،
وأضمٚمف ،وؿم٘مل أو ؾمٕمٞمد ،صمؿ يٜمٗمخ ومٞمف اًمروح ،وم٢من اًمرضمؾ ُمٜمٙمؿ ًمٞمٕمٛمؾ طمتك ُم٤م يٙمقن
سمٞمٜم ف وسملم اجلٜم٦م إٓ ذراع ،ومٞمًٌؼ قمٚمٞمف يمت٤مسمف ،ومٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اًمٜم٤مر ،ويٕمٛمؾ طمتك ُم٤م
يٙمقن سمٞمٜمف وسملم اًمٜم٤مر إٓ ذراع ،ومٞمًٌؼ قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب ،ومٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م "(-)0
وقمـ قمٌد اهلل ىم٤مل :ىم٤مًم٧م أم طمٌٞمٌ٦م زوج اًمٜمٌل ﷺ :اًمٚمٝمؿ أُمتٕمٜمل سمزوضمل رؾمقل
اهلل ﷺ ،وسم٠ميب أيب ؾمٗمٞم٤من ،وسم٠مظمل ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل :وم٘م٤مل اًمٜمٌل ﷺ" :ىمد ؾم٠مًم٧م اهلل ٔضم٤مل
ُميوسم٦م ،وأي٤مم ُمٕمدودة ،وأرزاق ُم٘مًقُم٦مً ،مـ يٕمجؾ ؿمٞم ًئ٤م ىمٌؾ طمٚمف ،أو ي١مظمر ؿمٞم ًئ٤م قمـ

( )1يٜمٔمر :اعمُ ْٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ،حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٛمر اًمت َِّٛمٞمٛمل اعم٤مزري اعم٤مًمٙمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمِم٤مذزم اًمٜمٞمٗمر ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،
اعم١مؾمً٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب سم٤مجلزائر 1077م1001 ،م-)603,603.6( -
اًمٜم٤مذ :اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنمّ ،
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ ،سم٤مب ذيمر اعمالئٙم٦مُ ،)6027()111.4( ،مًٚمؿ ،يمت٤مب اًم٘مدر ،سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ
أدُمل ذم سمٓمـ أُمف ويمت٤مسم٦م رزىمف وأضمٚمف وقمٛمٚمف وؿم٘م٤موشمف وؾمٕم٤مدشمف-)0346()0263.4( ،
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ظمػما
طمٚمف ،وًمق يمٜم٧م ؾم٠مًم٧م اهلل أن يٕمٞمذك ُمـ قمذاب ذم اًمٜم٤مر ،أو قمذاب ذم اًم٘مؼم ،يم٤من ً
وأومْمؾ"(-)1
اًمٜمقع أظمر :أدًم٦م شمدل قمغم أن آضم٤مل اخلٚمؼ ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ ،وُمـ أؿمٝمر هذه إدًم٦م
هذا احلدي٨م اًمذي هق حمؾ اًمٌح٨م ،ويمذًمؽ همػمه ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م ُمثؾ :ىمقًمف شمٕم٤ممم:
ﱡﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮﱠ[اًمرقمد ،]60 :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﳜ ﳝ ﳞ
ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﳧﱠ[وم٤مـمر ،]11 :وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ

ﱜﱝﱠ[إٟمٕم٤مم-]0 :
وُمـ اًمًٜم٦م :طمدي٨م ؾمٚمامن  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ ٓ" :يرد اًم٘مْم٤مء إٓ اًمدقم٤مء ،وٓ
يزيد ذم اًمٕمٛمر إٓ اًمؼم"(-)0
وقمـ اسمـ قمٌ٤مس  أٟمف ىم٤مل :عم٤م ٟمزًم٧م آي٦م اًمديـ ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ" :إن أول ُمـ ضمحد
آدم قمٚمٞمف اًمًالم ،إن اهلل قمز وضمؾ عم٤م ظمٚمؼ آدم ُمًح فمٝمره ،وم٠مظمرج ُمٜمف ُم٤م هق ُمـ ذراري إمم
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ومجٕمؾ يٕمرض ذريتف قمٚمٞمف ،ومرأى ومٞمٝمؿ رضم ً
ال يزهر ،وم٘م٤مل :أي رب ُمـ هذا؟ ىم٤مل:
هذا اسمٜمؽ داود ،ىم٤مل :أي رب ،يمؿ قمٛمره؟ ىم٤مل :ؾمتقن قم٤م ًُم٤م ،ىم٤مل :رب زد ذم قمٛمره ،ىم٤مل،ٓ :
إٓ أن أزيده ُمـ قمٛمرك ويم٤من قمٛمر آدم أًمػ قم٤مم ،ومزاده أرسمٕملم قم٤م ًُم٤م ،ومٙمت٥م اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف
سمذًمؽ يمت٤م ًسم٤م ،وأؿمٝمد قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م ،ومٚمام اطمتي آدم ،وأشمتف اعمالئٙم٦م ًمت٘مٌْمف ،ىم٤مل :إٟمف ىمد سم٘مل ُمـ
قمٛمري أرسمٕمقن قم٤م ًُم٤م ،وم٘مٞمؾ :إٟمؽ ىمد وهٌتٝم٤م ٓسمٜمؽ داود ،ىم٤ملُ :م٤م ومٕمٚم٧م ،وأسمرز اهلل  قمٚمٞمف
اًمٙمت٤مب ،وؿمٝمدت قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م"(-)6
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًم٘مدر ،سم٤مب سمٞم٤من أن أضم٤مل وإرزاق وهمػمه٤م ٓ شمزيد وٓ شمٜم٘مص قمام ؾمٌؼ سمف اًم٘مدر،
(-)0336()0232.4
( )0أظمرضمف اًمؽمُمذي ،أسمقاب اًم٘مدر ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ٓ يرد اًم٘مدر إٓ اًمدقم٤مء )0160()13.4( ،وىم٤مل" :طمدي٨م طمًـ همري٥م"،
وأظمرضمف حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل أسمق قمٌد اهلل اسمـ ُم٤مضمف ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء
اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م  ,ومٞمّمؾ قمٞمًك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل ،-أسمقاب اًمًٜم٦م ،سم٤مب ذم اًم٘مدر )37.1( ،رىمؿ (ُ )02مـ طمدي٨م صمقسم٤من ,
ريض اهلل قمٜمف ،,وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم رىمؿ (-)8378
( )6أظمرضمف أمحد ( ،)0082()107.4واًمؽمُمذي ،أسمقاب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب :وُمـ ؾمقرة إقمراف)6283()118.3( ،
وىم٤مل" :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح" ،وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع (-)3027
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دي أن قمٛمر سمـ
وهٜم٤مك آصم٤مر يمذًمؽ وردت قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ،وُمٜمٝم٤م :أصمر أيب قمثامن اًمٜم َّْٝم ّ
اخلٓم٤مب  ىم٤مل ،وهق يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م ويٌٙمل" :اًمٚمٝمؿ إن يمٜم٧م يمتٌ٧م قمكم ِؿم ْ٘مقة أو ذٟم ًٌ٤م وم٤محمف،
وم٢مٟمؽ متحق ُم٤م شمِم٤مء وشمثٌ٧م وقمٜمدك أم اًمٙمت٤مب ،وم٤مضمٕمٚمف ؾمٕم٤مد ًة وُمٖمٗمر ًة"(-)1
وقمـ اسمـ ُمًٕمقد  أٟمف يم٤من ي٘مقل" :اًمٚمٝمؿ إن يمٜم٧م يمتٌتٜمل ذم أهؾ اًمِم٘م٤مء وم٤محمٜمل
وأصمٌتٜمل ذم أهؾ اًمًٕم٤مدة"(-)0
أقٕاه العمىأ ٞالرتدٗح بٍّٗا:
فم٤مهر اًمٜمّمقص اًمً٤مسم٘م٦م اًمتٕم٤مرض ،وىمد اضمتٝمد اًمٕمٚمامء ذم سمٞم٤من وضمف اجلٛمع سملم هذه
اًمٜمّمقص وإزاًم٦م اًمتٕم٤مرض اًمٔم٤مهري اًمذي يتٌ٤مدر إمم إذه٤من ،واظمتٚمٗمقا ذم وضمف اجلٛمع إمم
ىمقًملم أؾم٤مؾمٞملم:
اًم٘مقل إول :أن اًمزي٤مدة قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م سمٜم٤مء قمغم إدًم٦م اًمتل شمدل قمغم طمّمقل اًمتٖمٞمػم ذم
أضم٤مل ،وىمد ىم٤مل هبذا سمٕمض اًمًٚمػ يم٤مسمـ قمٌ٤مس ،وضم٤مءت آصم٤مر قمـ قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد يٗمٝمؿ
ُمٜمٝم٤م اًم٘مقل سمحّمقل اًمزي٤مدة واًمتٖمٞمػم ذم إضمؾ ،وىم٤مل هبذا ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمِمقيم٤مين
واًمًٕمدي وهمػمهؿ(-)6
( ) 1ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ،حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد
ؿم٤ميمر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1402 ،هـ 0222 ,م ،)471.13( -ىم٤مل اسمـ يمثػم" :إؾمٜم٤مده طمًـ"
ُمًٜمد اًمٗم٤مروق أُمػم اعم١مُمٜملم أيب طمٗمص قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  وأىمقاًمف قمغم أسمقاب اًمٕمٚمؿ ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر
اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل ،حت٘مٞمؼ :إُم٤مم سمـ قمكم سمـ إُم٤مم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمالح ،اًمٗمٞمقم ُ ,مٍم1462 ،هـ,
 0220م-)741()340.0( ،
( )0ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ( ،)476.13ىم٤مل اهلٞمثٛمل" :رواه اًمٓمؼماين ،ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ،إٓ أن أسم٤م ىمالسم٦م مل
يدرك اسمـ ُمًٕمقد" جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ،قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمامن أسمق احلًـ ٟمقر اًمديـ اهلٞمثٛمل ،حت٘مٞمؼ :طمً٤مم
اًمديـ اًم٘مدد ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًم٘مدد ،اًم٘م٤مهرة ،قم٤مم اًمٜمنم1414 :هـ1004 ،م ( ،)18463()173.12وضم٤مء ُمـ
ـمريؼ قمٌداهلل سمـ قمٙمٞمؿ قمـ اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد اًمٓمؼمي يمذًمؽ ومٞمت٘مقى سمف ،واهلل أقمٚمؿ-
( ) 6يٜمٔمر :جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ
ىم٤مؾمؿ ،اًمٜم٤مذ :جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ ،اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م،
1413هـ1003.م ،)401,402.14( -شمٜمٌٞمف إوم٤موؾ قمغم ُم٤م ورد ذم زي٤مدة اًمٕمٛمر وٟم٘مّم٤مٟمف ُمـ اًمدٓئؾ ،حمٛمد سمـ قمكم
اًمِمقيم٤مين ،وٛمـ جمٛمقع اًمٗمتح اًمرسم٤مين ُمـ ومت٤موى اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ،طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :حمٛمد صٌحل طمالق ،اًمٜم٤مذ:
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اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

٥م َأ ْن ُي ٌْ ًَ َط ًَم ُف ذم ِرزْ ِىم ِف ------ ،
دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م قم٘مدي٦م حلدي٨مَُ " :م ْـ َأ َطم َّ

إقمداد :د -قمزيزة سمٜم٧م قمكم إؿمقل اًمٕمٛمري

صمؿ اظمتٚمػ أصح٤مب هذا اًم٘مقل ذم شمقضمٞمف اجلٛمع سملم اًمٜمّمقص اًمً٤مسم٘م٦م ،وذًمؽ قمغم
أىمقال:
إول :أٟمف ىمد يمت٥م إضمؾ ،ويمت٥م ُمٕمف يمذًمؽ أٟمف ؾمٞمٙمقن أضمٚمٝم٤م يمذا إذا مل شمّمؾ رمحٝم٤م،
وؾمٞمٙمقن أضمٚمٝم٤م يمذا إذا وصٚم٧م رمحٝم٤م ،وهذا اجلقاب ذيمره اًمٓمح٤موي( ،)1وشمت٤مسمع قمٚمٞمف اًمٙمثػم
ُمـ اًمٕمٚمامء-
شمٖمٞمػما ذم اعمٙمتقبً ،مٙمـ ًمٞمس ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ،وإٟمام ذم اًمّمحػ اًمتل
أظمر :أن هٜم٤مك ً
ذم أيدي اعمالئٙم٦م( ،)0وهذا ىمري٥م ُمـ إول وىمد يدظمؾ ومٞمف-
اًمث٤مًم٨م :أن ًمإلٟمً٤من طم٤مًمتلم :طم٤مًم٦م طمْمقر إضمؾ ،وهذه احل٤مًم٦م ٓ يٛمٙمـ شمٖمٞمػم إضمؾ ومٞمٝم٤م،
وقمغم هذا حتٛمؾ إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم صمٌقت إضمؾ ،واحل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ىمٌؾ طمْمقر إضمؾ ،وهذه يٛمٙمـ
اًمتٖمٞمػم ومٞمٝم٤م ،وقمغم هذه احل٤مًم٦م حتٛمؾ أدًم٦م شمٖمٞمػم إضمؾ( ،)6ويدل هلذا اجلٛمع :اًمت٘مٞمٞمد اًمذي ذم ىمقًمف
شمٕم٤ممم :ﱡﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂﱠ[اعمٜم٤موم٘مقن،]11 :
وُمٗمٝمقُمف :أٟمف إذا مل ِ
ي٠مت أضمٚمٝم٤م ومٞمٛمٙمـ شم٠مظمػمه٤م-
اًم٘مقل أظمر :أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك زي٤مدة ،وهذا ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ وٟمًٌف اسمـ قمٓمٞم٦م إمم
أهؾ اًمًٜم٦م( ، )4ومتًٙمقا سم٤مٕدًم٦م اًمداًم٦م قمغم صمٌ٤مت إضمؾ وقمدم شمٖمٞمػمه ،وشم٠موًمقا أدًم٦م اًمٗمريؼ
إول يمام ي٠ميت:
=ُمٙمتٌ٦م اجلٞمؾ اجلديد ،صٜمٕم٤مء ,اًمٞمٛمـ ( ،)63 ،)3641,3616.4شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد
اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل اًمًٕمدي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،
1402هـ 0222,م( -ص-)410
( ) 1يٜمٔمر :ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ؾمٚمٛم٦م إزدي احلجري اعمٍمي أسمق ضمٕمٗمر
اًمٓمح٤موي ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،اًمٓمٌٕم٦م إوممُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1413 ،هـ1004 ،م-)71.7( -
( )0يٜمٔمر :اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،قمٌد اًمرؤوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ احلدادي اعمٜم٤موي ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مًمث٦م ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل – اًمري٤مض1427 ،هـ1077 ,م (-)460.1
( ) 6يٜمٔمر :ىمٓمر اًمقزم قمغم طمدي٨م اًمقزم ،حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمِمقيم٤مين ،حت٘مٞمؼ :إسمراهٞمؿ هالل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م
احلديث٦م – ُمٍم ,اًم٘م٤مهرة( -ص-)401
( ) 4يٜمٔمر :اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ مت٤مم سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز اعمح٤مريب،
حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت1400 ،هـ (،)04 ،)603.0
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أوًٓ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮﱠ[اًمرقمد،]60 :
شم٠موًمقه قمغم أىمقال( )1يمثػمة ،وُمـ أؿمٝمره٤م:
,

أن اعمحق واإلصمٌ٤مت إٟمام ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،ومٞمٛمحق اهلل ُم٤م يِم٤مء ُمـ اًمنمائع ويٌدًمف،
ويثٌ٧م ُم٤م يِم٤مء ،وهق سمٛمٕمٜمك اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ،وهذا ىمقل اسمـ قمٌ٤مس وىمت٤مدة واسمـ ضمري٩م
وهمػمهؿ-

,

يٛمحق ُم٤م يِم٤مء ويثٌ٧م إٓ اًمِم٘م٤موة واًمًٕم٤مدة ،واحلٞم٤مة واعمقت ،وهق ُمروي قمـ اسمـ
قمٌ٤مس-

,

يٖمٗمر ُم٤م يِم٤مء ُمـ ذٟمقب قمٌ٤مده ويؽمك ُم٤م يِم٤مء ومال يٖمٗمره ،وهذا ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم-
وُمٕمٔمؿ هذه إىمقال يرد قمٚمٞمٝم٤م أٟمف ظمّمّم٧م أي٦م سمٛمٕمٜمك دون آظمر ُمـ همػم أن يٙمقن

هٜم٤مك دًمٞمؾ قمغم اًمتخّمٞمص ،وهبذا اقمؽمض قمٚمٞمٝم٤م اسمـ قمٓمٞم٦م ذم شمٗمًػمه ،ويمذًمؽ اًم٘مرـمٌل-
أيْم٤م داظمؾ ذم اًم٘مدر ،وم٢مذا أصمٌتقا طمّمقل شمٖمٞمػم ذم سمٕمض أُمقر
وأيْم٤م :يمؾ ُم٤م ذيمروه هق ً
ً
اًم٘مدر ومٞمٚمزُمٝمؿ اًم٘مقل هبذا ذم اًمٌٕمض أظمر ،وُمٜمف ىمْمٞم٦م إضمؾ(-)0
صم٤مٟم ًٞم٤م :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﳧﱠ[وم٤مـمر:
 ،]11وومٞمف ىمقٓن( )6يرضمٕم٤من إمم ُمٕمٜمك (اهل٤مء) ذم (قمٛمره):
=إحت٤مف ذوي إًم ٌ٤مب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :يٛمحق اهلل ُم٤م يِم٤مء ويثٌ٧م وقمٜمده أم اًمٙمت٤مب)ُ ،مرقمل سمـ يقؾمػ اًمٙمرُمل اعم٘مدد
احلٜمٌكم ،حت٘مٞمؼ :طم٤مزم ظمٜمٗمر ،ىمدم ًمف :قمكم سمـ طمًـ احلٚمٌل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1466 ،هـ 0210 ,م (ص-)63
( )1يٜمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ًمٚمٓمؼمي( )473,488.13زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد
اجلقزي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت1400 ،هـ)322,400.0( -
شمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦م ( ،)618.6اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن (شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل) ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر إٟمّم٤مري ؿمٛمس
اًمديـ اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،اًم٘م٤مهرة،
1674هـ1034,م ،)666,600.0( -وشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم (ُ ،)481,437.4مِمٙمؾ احلدي٨م وسمٞم٤مٟمف،
حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومقرك إٟمّم٤مري إصٌٝم٤مين ،حت٘مٞمؼُ :مقؾمك حمٛمد قمكم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :قم٤ممل اًمٙمت٥م – سمػموت،
1073م( -ص-)620
( )0يٜمٔمر :ىمٓمر اًمقزم ًمٚمِمقيم٤مين (ص-)478
( )6يٜمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ًمٚمٓمؼمي ( )440,448.02زاد اعمًػم ٓسمـ اجلقزي ( )327.6شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل
(ُ )666.14مِمٙمؾ احلدي٨م ٓسمـ ومقرك (ص-)627
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أطمدمه٤م :أهن٤م يمٜم٤مي٦م قمـ آظمر ،وم٤معمٕمٜمك :وٓ يٜم٘مص ُمـ قمٛمر آظمر ،وهذا اعمٕمٜمك ضم٤مء قمـ اسمـ
قمٌ٤مس ،وُمثٚمف ذم اًمٙمالم :قمٜمدي درهؿ وٟمّمٗمف واعمٕمٜمك :وٟمّمػ آظمر ،وهذا هق اًمذي رضمحف
اسمـ ضمرير-
وأظمر :أهن٤م شمرضمع إمم اعمٕمٛمر اعمذيمقر ،وم٤معمٕمٜمكُ :م٤م يذه٥م ُمـ قمٛمر هذا اعمٕمٛمر يقم أو ًمٞمٚم٦م
أيْم٤م قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،وسمف ىم٤مل قمٙمرُم٦م وهمػمه-
إٓ وذًمؽ ُمٙمتقب ،وهذا اعمٕمٜمك ضم٤مء ً
ٍ
ُمٕم٤من
صم٤مًمثً٤م :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝﱠ [إٟمٕم٤مم ،]0 :وشم٠موًمقه قمغم
ُمـ أؿمٝمره٤م:
 ,إضمؾ إول :أضمؾ احلٞم٤مة إمم اعمقت ،واًمث٤مين :أضمؾ اعمقت إمم اًمٌٕم٨م ،وىمد روي قمـ اسمـ
قمٌ٤مس-
ورضمحف اسمـ
 ,إضمؾ إول هق أضمؾ يمؾ قمٌد ،وإضمؾ اًمث٤مين هق أضمؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٕم٤مُم٦م،
ّ
شمٞمٛمٞم٦م(-)1
راسم ًٕم٤م  :طمدي٨م زي٤مدة اًمٕمٛمر سمّمٚم٦م اًمرطمؿ ،وشم٠موًمقه سم٠من هذه اًمزي٤مدة همػم طم٘مٞم٘مٞم٦م ،واظمتٚمٗمقا
ذم شم٠مويؾ اًمزي٤مدة قمغم وضمقه:
,

أن اًمزي٤مدة سم٤مًمؼميم٦م ذم ا ًمٕمٛمر سمًٌ٥م اًمتقومٞمؼ ذم اًمٓم٤مقم٤مت وصٞم٤مٟمتف قمـ اًمْمٞم٤مع ،وطم٤مصٚمف أهن٤م
سمحً٥م اًمٙمٞمػ ٓ اًمٙمؿ ،ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين" :وُمثؾ هذا ُم٤م ضم٤مء أن اًمٜمٌل ﷺ شم٘م٤مس أقمامر أُمتف
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أقمامر ُمـ ُم٣م ُمـ إُمؿ وم٠مقمٓم٤مه اهلل ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر"(-)0

,

ُمذيمقرا قمغم إًمًٜم٦م ،ومٙم٠مٟمف
اًمذيمر احلًـ سمٕمد اًمقوم٤مة ،ومٞمٌ٘مك ذيمره اًمٓمٞم٥م وصمٜم٤مؤه اجلٛمٞمؾ
ً
مل يٛم٧م ،واًمٕمرب شم٘مقل :اًمثٜم٤مء يْم٤مرع اخلٚمقد ،وىمد اؾمتٔمٝمر اًمٓمٞمٌل هذا اعمٕمٜمك ،ورضمحف
احلًلم اعمٖمريب(-)1

( )1يٜمٔمر :زاد اعمًػم ٓسمـ اجلقزي ( ،)0,7.0جمٛمقع اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (-)470.14
( )0يٜمٔمر :ؾمٌؾ اًمًالمً ،مٚمّمٜمٕم٤مين ( ،)307.0يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي،
حت٘مٞمؼ :قمكم طمًلم اًمٌقاب ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ – اًمري٤مض ( ،)178.6قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،حمٛمقد سمـ
أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ طمًلم احلٜمٗمل سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت (-)01.00
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أن اًمزي٤مدة ذم إضمؾ هل اًمقًمد اًمّم٤مًمح اًمذي يدقمق ًمقاًمده سمٕمد ُمقشمف ،وىمد أظمرج اًمٓمؼماين
قمـ أيب اًمدرداء ىم٤مل" :ذيمر قمٜمد رؾمقل اهلل ﷺ أن ُمـ وصؾ رمحف أٟمً٠م ًمف ذم أضمٚمف ،وم٘م٤مل:
إٟمف ًمٞمس زي٤مدة ذم قمٛمره ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙﲚﱠ[إقمراف ،]64 :وًمٙمـ اًمرضمؾ شمٙمقن ًمف اًمذري٦م اًمّم٤محل٦م يدقمقن ًمف ُمـ
سمٕمده"(-)0
أيْم٤م ،وم٤مًمؼميم٦م واًمرزق
ويِمٙمؾ قمغم هذه اًمت٠مويالت يمٚمٝم٤م أن يمؾ ُم٤م ُذيمر هق ُمـ إىمدار ً
واًمقًمد واًمذيمر احلًـ واًمٓم٤مقم٦م وإصمر اًمٓمٞم٥م هذه يمٚمٝم٤م أىمدار ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م ي٘م٤مل ذم إضمؾ ،وم٢من
ىمٚمٜم٤م أهن٤م شمزيد ومٞمٚمزُمٜم٤م اًم٘مقل سمزي٤مدة إضمؾ إذ ٓ ومرق سملم َىمدَ ر وآظمر(-)6
وأُم٤م إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم زي٤مدة اًمٕمٛمر سمّمٚم٦م اًمرطمؿ ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م دًٓم٦م سحي٦م قمغم شمٖمٞمػم
اًمٕمٛمر ،يمام ؾمٞم٠ميت شمقوٞمحف ،ويمذًمؽ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ذم ىمّم٦م آدم وزي٤مدة قمٛمر داود ،ومٚمٞمس
ومٞمف أٟمف طمّمؾ شمٖمٞمػم ذم اعمٙمتقب ومٙمؾ ُم٤م ضمرى ُمـ زي٤مدة وٟم٘مّم٤من ذم قمٛمر آدم وداود قمٚمٞمٝمام
اًمًالم هق ُمـ اعمٙمتقب ،واًمٙمت٤مب اعمذيمقر ذم احلدي٨م ًمٞمس هق اًمٚمقح اعمحٗمقظ ،وإٟمام هق
يمت٤مب ظم٤مص يمُتِ٥م ومٞمف قمٛمر آدم طمتك ٓ يٜمٙمر ٟم٘مّم٤من قمٛمره قمام يم٤من يٕمٚمٛمف ىمٌؾ ذًمؽ-
وسمٕمد هذا اًمٕمرض ٕىمقال اًمٕمٚمامء ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م ئمٝمر أن اخلالف ذم احل٘مٞم٘م٦م ؿمٌٞمف
سم٤مخلالف اًمٚمٗمٔمل ،وًمٞمس ظمال ًوم٤م طم٘مٞم٘م ًٞم٤م ،وسمٞم٤من هذا :أن يمال اًمٗمري٘ملم يتٗم٘م٤من قمغم أُمريـ اصمٜملم:

( )1يٜمٔمر :ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل ( ،)023.3ؾمٌؾ اًمًالم ًمٚمّمٜمٕم٤مين ( ،)307.0ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحً ،مٚمٓمٞمٌل
اًمالقمل ،اعمٕمروف سم٤معمَ ِ
ٖمريب ،حت٘مٞمؼ :قمكم سمـ قمٌد
( )6132.12اًمٌدر اًمتامم ذح سمٚمقغ اعمرام ،احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد
ّ
اهلل اًمزسمـ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار هجر1414( ،هـ1004,م) (1404هـ0226,م) (1407هـ0228,م)
(-)103.12
( )0يٜمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر ( ،)413.12ؾمٌؾ اًمًالم ًمٚمّمٜمٕم٤مين ( ،)307.0ىم٤مل اًمٓمؼماين ٓ" :يروى هذا احلدي٨م
قمـ أيب اًمدرداء إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد -شمٗمرد سمف :ؾمٚمٞمامن سمـ قمٓم٤مء" اعمٕمجؿ إوؾمط ( )64()13.1واحلدي٨م وٕمٗمف احل٤مومظ
اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري (ً )413.12مْمٕمػ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٓم٤مء ،ىم٤مل اهلٞمثٛملً" :مٞمس ذم إؾمٜم٤مده ُمؽموك ،وًمٙمٜمٝمؿ
ُو ِّٕمٗمقا" -جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد-)16437()136.7( ،
( )6يٜمٔمر :إحت٤مف ذوي إًمٌ٤مب عمرقمل اًمٙمرُمل (ص-)33 ،34
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إول :أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن حيدث رء قمغم ظمالف قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ،وأن قمٚمؿ اهلل اًمً٤مسمؼ ٓ
ي٘مع ومٞمف شمٖمٞمػم وٓ شمٌديؾ -وأظمر :أن أي شمٖمٞمػم ذم واىمع اخلٚمؼ ُمٙمتقب ُمًٓمقر ذم اًمٚمقح
اعمحٗمقظ-
وسمٜم٤مء قمغم هذا وم٢من إقمامر ُمٕمٚمقُم٦م أزًٓ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ،وُم٘مْمٞم٦م أزًٓ ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ،
وواصؾ اًمرطمؿ اًمذي ىمد ىمدِّ ر ًمف أن يٕمٞمش  32ؾمٜم٦م ُمث ً
ال؛ وم٢مٟمف ؾمٞمٕمٞمِمٝم٤م دون زي٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤من،
وحمؾ اخلالف سملم اًمٗمري٘ملم هق :هؾ يم٤من قمٛمره أىمؾ ُمـ هذا ومزيد ومٞمف سمٕمد ذًمؽ سمًٌ٥م صٚم٦م
اًمرطمؿ ،أم أن قمٛمره ىمدِّ ر ُمـ أول يقم هٙمذاُ ،مع اشمٗم٤مق اجلٛمٞمع قمغم أٟمف مل يتجدد قمٚمؿ هلل مل يٙمـ
ىمٌؾ ذًمؽ ،ومل يتجدد ىمْم٤مء مل يٙمـ ىمد ىميض ىمٌؾ ذًمؽ ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ-
وىمد أؿم٤مر ًمٙمقن اخلالف ًمٗمٔم ًٞم٤م :احل٤مومظ اسمـ طمجر ،ويمذًمؽ اًمِمٞمخ ُمرقمل اًمٙمرُمل(-)1
إٓ أٟمف ُمـ ضمٝم٦م اًمتح٘مٞمؼ ٟمجد أن ىمقل اجلٛمٝمقر هق إوٌط وإوومؼ ًمٚمٜمّمقص ،وذًمؽ
عم٤م ي٠ميت:
أوًٓ :اًمزي٤مدة سمٛمٕمٜمك شمٖمٞمػم إضمؾ هذه ٓ شمتح٘مؼ إٓ إذا يم٤من هٜم٤مك قمٚمؿ ُمًٌؼ سمٛمققمد
شمٖمػم وطمّمٚم٧م اًمزي٤مدة ومٞمف،
إضمؾ صمؿ طمّمؾ شمٖمٞمػم ذم هذا اعمققمد ،ومٝمٜم٤م ٟم٘مقل :إن إضمؾ ىمد َّ
وهٜم٤م شمٙمقن اًمزي٤مدة زي٤مدة طم٘مٞم٘مٞم٦م ،وم٢من يم٤من اعم٘مّمقد قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ومٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس ومٞمف إٓ
قمٛمر واطمد ،وهذا سم٤مشمٗم٤مق اجلٛمٞمعٟٕ ،مف ًمٞمس ذم قمٚمؿ اهلل شمٖمٞمػم ،وإن يم٤من اعم٘مّمقد قمٚمؿ اخلٚمؼ
قمٛمرا واطمدً ا ،وقمٚمٛمٝمؿ سمف يٙمقن قمٜمده اٟمتٝم٤مئف ،وأُم٤م اعمالئٙم٦م ومٛمـ
وم٤مًمٜم٤مس يمذًمؽ ٓ يٕمٚمٛمقن إٓ ً
ويمِّؾ ُمٜمٝمؿ سمٙمت٤مسم٦م أضمؾ اإلٟمً٤من ،وهق ذم سمٓمـ أُمف ىمد قمٚمؿ إضمؾ احل٘مٞم٘مل اًمذي هق ذم قمٚمؿ اهلل
يمام هق فم٤مهر طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ،وًمٞمس قمٜمدٟم٤م ُم٤م يدل قمغم أن هذا اعمٙمتقب قمغم اجلٜملم يتٖمػم
سمٕمد ذًمؽ ،وأُم٤م سم٘مٞم٦م ُمـ اعمالئٙم٦م اًمذيـ ويمِّٚمقا سم٠مُمر اًمٌنم ومٝمؿ يٕمٚمٛمقن ُمـ أضمٚمف ورزىمف وقمٛمٚمف
سم٘مدر ُم٤م يٕمٚمٛمٝمؿ اهلل ويٓمٚمٕمٝمؿ قمٚمٞمف ،وٓ يٕمٚمٛمقن ُمٜمتٝمك إضمؾ ،وم٢مذا طمّمؾ زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من
ومٚمٞمس هٜم٤مك شمٖمٞمػم سم٤مًمٜمًٌ٦م هلؿ ٕهنؿ أص ً
ال ٓ يٕمٚمٛمقن ُمٜمتٝمك إضمؾ-

( )1يٜمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ طمجر ( ،)477.11إحت٤مف ذوي إًمٌ٤مب عمرقمل اًمٙمرُمل (ص-)36
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صم٤مٟم ًٞم٤م :اًمزي٤مدة ُمٗمٝمقم ٟمًٌل ،وًمٞمس ُمٕمٜمك ُمٓمٚم ً٘م٤م ،سمٛمٕمٜمك أن اًمزائد إٟمام اقمتؼم زائدً ا ذم ُم٘م٤مسمؾ
ٟم٤مىمّم٤م صمؿ
اًمٜم٤مىمص ،وٓ يٚمزم ُمـ هذا وضمقد شمٖمٞمػم( ،)1وم٘مد ٟم٘مقل :ـم٤مل قمٛمر ومالن ،سم٤مقمتٌ٤مر أٟمف يم٤من ً
زاد ،وىمد ٟم٘مقل :ـم٤مل قمٛمر ومالن ،أي :سم٤مًمٜمًٌ٦م ٕىمراٟمف اًمذيـ يم٤مٟم٧م أقمامرهؿ ىمّمػمة ،ويمال
آطمتامًملم وارد سم٘مقة ذم احلدي٨م ،وشمرضمٞمح أطمد آطمتامًملم قمغم أظمر حيت٤مج إمم دًمٞمؾ واوح،
وأدًم٦م صمٌ٤مت إضمؾ وقمدم شمٖمػمه أيمثر وأسح ُمـ أدًم٦م اًمتٖمػم ،ومحٛمؾ احلدي٨م قمغم آطمتامل
اًمث٤مين أومم-
صم٤مًمثً٤م :أٟمٜم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سمحّمقل اًمتٖمٞمػم ذم إضمؾ سمًٌ٥م صٚم٦م اًمرطمؿ ومٞمٚمزُمٜم٤م اًم٘مقل سمحّمقل
اًمتٖمٞمػم سمٌ٘مٞم٦م إؾمٌ٤مب ،ومٜم٘مقل :إذا وصؾ اإلٟمً٤من رمحف زيد ذم قمٛمره ،وإذا أيمؾ زيد ذم
قمٛمره---اًمخٕ ،ن هذه يمٚمٝم٤م أؾمٌ٤مب ،واًمٙمالم ومٞمٝم٤م ُمـ سم٤مب واطمد ،وهذا اعمٕمٜمك أؿم٤مر إًمٞمف اسمـ
طمزم(-)0
وهٜم٤م يمالم رائع ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم يقوح ومٞمف وضمف اجلٛمع سملم اًمٜمّمقص ،ي٘مقل ومٞمف رمحف
اهلل" :وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾُ :م٤م اجلٛمع سملم هذا احلدي٨م وسملم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚﱠ[إقمراف]64 :؟ ىمٚمٜم٤م :أص ً
ال ٓ ُمٕم٤مرو٦م ،وُمراد
اًمٜمٌل ﷺ هبذا :احل٨م قمغم صٚم٦م اًمرطمؿ ،صمؿ إن وصؾ اإلٟمً٤من رمحف قمٚمٛمٜم٤م أٟمف ىمد يمت٥م أٟمف
واصؾ وأن أضمٚمف إمم إُمد اًمذي ىمدره اهلل ًمف سمًٌ٥م صٚم٦م اًمرطمؿ ،وًمٞمس ذم هذا إؿمٙم٤مل،
يمثػما ُمـ اًمٕمٚمامء أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ هذا احلدي٨م إؿمٙم٤مًٓ
قمٔمٞمام طمتك أدى سمٕمْمٝمؿ إمم
ً
واًمٕمج٥م أن ً
أن ي٘مقل :إن إضمؾ أضمالن أضمؾ ًمٚم٘م٤مـمع وأضمؾ ًمٚمقاصؾ ،وهذا همػم صحٞمح سمؾ ٟم٘مقل :أًمٞمس
اًمرؾمقل ىمد ىم٤ملُ " :مـ أطم٥م أن يزطمزح قمـ اًمٜم٤مر ويدظمؾ اجلٜم٦م ومٚمت٠مشمف ُمٜمٞمتف وهق ي١مُمـ سم٤مهلل
واًمٞمقم أظمر ،وًمٞم٠مت إمم اًمٜم٤مس ُم٤م حي٥م أن ي١مشمك إًمٞمف"( )6ومجٕمؾ ًمٚمجٜم٦م ؾمٌ ًٌ٤م وطم٨م اًمٜم٤مس قمٚمٞمف،
أيْم٤م إضمؾ إذا
ُمع أن ُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ومٝمق ُمـ أهؾ اجلٜم٦مً ،مٙمـ هبذا اًمًٌ٥م ،يمذًمؽ ً
( ) 1يٜمٔمر :اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ ،قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهريُ ،مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل –
اًم٘م٤مهرة1601 ،هـ(-)40.6
( )0اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ ٓسمـ طمزم (-)40.6
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب إُمر سم٤مًمقوم٤مء سمٌٞمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء ،إول وم٤مٕول-)1744()1480.6( ،
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أيْم٤م ي٘م٤مل ذم اًمرزق،
وومؼ اهلل هذا اًمرضمؾ ًمٚمّمٚم٦م قمٚمٛمٜم٤م أن أضمٚمف ىمد اُمتد سمًٌ٥م اًمّمٚم٦م،يمذًمؽ ً
ومٛم٘مّمقد اًمرؾمقل ﷺ هبذا :احل٨م قمغم صٚم٦م اًمرطمؿ"(-)1
إػهاه ٔتٕضٗشْ:
ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ :قمغم ىمقل ُمـ ي٘مقل سم٤مًمزي٤مدة احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم إضمؾ أٓ يٚمزم اًم٘مقل سم٤مًمٌداء ذم
طمؼ اهلل شمٕم٤ممم؟
واجلقاب :هٜم٤مك ومرق سملم ىمقل ُمـ ي٘مقل سمحّمقل اًمزي٤مدة ذم أضم٤مل واًم٘مقل سم٤مًمٌداء،
وم٤مًمذيـ ىم٤مًمقا سمتٖمٞمػم إضمؾ ىم٤مًمقا :إن اهلل يٕمٚمؿ ُم٤م ؾمٞمٙمقن وقمٜمده قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وأظمٗمك ،وإٟمام
ُمٕمٜم٤مه :أن اهلل قمز وضمؾ مل يزل يٕمٚمؿ أن زيدً ا ؾمٞمّمؾ رمحف ،وأن ذًمؽ ؾمٌ٥م إمم أن يٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر
يمذا ويمذإ ،ن ُمـ قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم أن ؾمٞمٕمٛمره يمذا ويمذا ُمـ اًمدهر؛ وم٢مٟمف شمٕم٤ممم ىمد قمٚمؿ وىمدر أٟمف
ؾمٞمتٖمذى سم٤مًمٓمٕم٤مم واًمنماب ويتٜمٗمس سم٤مهلقاء ويًٚمؿ ُمـ أوم٤مت اًم٘م٤مشمٚم٦م شمٚمؽ اعمدة اًمتل ٓ سمد ُمـ
اؾمتٞمٗم٤مئٝم٤م ،واعمًٌ٥م واًمًٌ٥م يمؾ ذًمؽ ىمد ؾمٌؼ ذم قمٚمؿ اهلل  يمام هق ٓ يٌدل ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﲽ

ﲾ ﲿ ﳀﱠ[ق ،]00 :وًمق يم٤من قمغم همػم هذا ًمقضم٥م اًم ٌَدَ اء رضورة وًمٙم٤من همػم قمٚمٞمؿ سمام
يٙمقنُ ،متِمٙمٙمً٤م ومٞمف يٙمقن أم ٓ يٙمقن ،ضم٤مه ً
ال سمف مجٚم٦م ،وهذه صٗم٦م اعمخٚمقىملم ٓ صٗم٦م اخل٤مًمؼ،
وهبذا يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمف ،وهؿ ٓ ي٘مقًمقن هبذا-


( )1ومتح ذي اجلالل واإليمرام سمنمح سمٚمقغ اعمرام ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :صٌحل حمٛمد رُمْم٤من ،أم إهاء
قمروم٦م سمٞمقُمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع1408 ،هـ0223 ,م ( ،)083,083.3ويٜمٔمر:
ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمًٗم٤مريٜمٞم٦م (اًمدرة اعمْمٞم٦م ذم قم٘مد أهؾ اًمٗمرىم٦م اعمروٞم٦م) ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم اًمٓمٌٕم٦م إومم،
اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض1403 ،هـ (ص-)637
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املطمب الجاٌ٘
وعٍ ٜاألطباب ٔتأثريِأ ،عذً وعاسض ٛالكذس هلا
هذا احلدي٨م يتٙمٚمؿ قمـ ىمْمٞم٦م هل٤م قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م ضمدً ا سمٛمقوقع إؾمٌ٤مب ،وم٘مد ذيمر ذم
احلدي٨م أن صٚم٦م اًمرطمؿ شم١مدي إمم ؾمٕم٦م اًمرزق وـمقل اًمٕمٛمر ،وهذا يدظمؾ ذم ُمٕمٜمك (اًمًٌٌٞم٦م)،
وُمـ هٜم٤م وم٢من اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م ًمـ يتح٘مؼ إٓ إذا ومٝمٛم٧م ىمْمٞم٦م اًمًٌٌٞم٦م سمِمٙمؾ واوح-
وعٍ ٜاألطباب ٔتأثريِا:
اًمًٌ٥م ًمٖم٦م :يمؾ ُم٤م يتقصؾ سمف إمم همػمه(-)1
وهذا اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي هق ٟمٗمًف اًمذي ضمرى قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ذم اًمتٕمريػ آصٓمالطمل( ،)0إٓ
أٟمف ىمد خيتٚمػ اًمتٕمريػ سم٤مظمتالف اًمٕمٚمقم يمام هق احل٤مل ذم يمثػم ُمـ آصٓمالطم٤مت-
وىمْمٞم٦م شم٠مصمػم إؾمٌ٤مب ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمؼمى ذم اعمٌ٤مطمث٤مت اًمٕم٘مدي٦م سملم اًمٗمرق اعمٜمتًٌ٦م
ًمإلؾمالم ،ويٛمٙمـ إمج٤مل إىمقال ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م ذم ىمقًملم أؾم٤مؾمٞملم:
اًم٘مقل إولٟ :مٗمل شم٠مصمػم إؾمٌ٤مب ،وهذا اًم٘مقل هق ُمِمٝمقر ىمقل إؿم٤مقمرة ،ي٘مقل اًمِمٞمخ
حمٛمد اًمًٜمقد" :اقمٚمؿ ذح اهلل صدور مجٞمٕمٜم٤م ًمٙمامل اًمتقطمٞمد وُم َّـ قمٚمٞمٜم٤م سمحًـ اًمٗمٝمؿ
واهلداي٦م واًمتًديد أن إُم٤مم احلرُملم وهمػمه ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ٟم٘مٚمقا إمج٤مع اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ىمٌؾ
فمٝمقر اًمٌدع قمغم أن ٓ ظم٤مًمؼ جلٛمٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت إٓ اهلل شمٕم٤ممم ،وُمـ ٓزم ذًمؽ أٟمف ٓ شم٠مصمػم ًمٙمؾ ُم٤م
ؾمقاه شمٕم٤ممم ذم ٍ
أصمر ُم٤م مجٚم٦م وشمٗمّمٞمالً ،صمؿ إجي٤مده ؾمٌح٤مٟمف عم٤م يقضمد سمف احلقادث شم٤مرة يٙمقن سم٢مجي٤مد
سمٕمْمٝم٤م ُم٘مروٟمً٤م سمح٤مدث آظمر يٙمقن يم٤مُٕم٤مرة قمٚمٞمف ،ويٓمرد ؾمٌح٤مٟمف ذًمؽ آىمؽمان سمٞمٜمٝمام ذم هم٤مًم٥م
اًمٕم٤مدة طمتك شمقهؿ ُمـ مل يٛمٕمـ اًمٜمٔمر اًمّمحٞمح ذم اًمقطمداٟمٞم٦م أن هذا هق اًمذي أ َّصمر ومٞمام اىمؽمن سمف،
وُمـ أُمثٚم٦م هذا اًمٜمقع ُم٤م ـمرد اهلل شمٕم٤ممم اًمٕم٤مدة سمف ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمـ ظمٚمؼ اًمِمٌع قمٜمد أيمؾ اًمٓمٕم٤مم،
( )1اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،حمٛمد سمـ يٕم٘مقب جمد اًمديـ اًمٗمػموزآسم٤مدي ،حت٘مٞمؼُ :مٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مُمٜم٦م ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت– ًمٌٜم٤من1403 ،هـ0223 ,م (ص-)03
( )0يٜمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ًمٚمٓمؼمي ( )162.06اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل ( )47.11ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ذم
ُمً٤مئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر واحلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،دار
اعمٕمروم٦م ،سمػموتً ،مٌٜم٤من1607 ،هـ1087.م (ص-)674
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واًمري قمٜمد ذب اعم٤مء ،واًم٘مٓمع وٟمحقه قمٜمد ُمس احلديد ،واًمًؽم وٟمحقه قمٜمد ًمٌس اًمثقب،
وآطمؽماق وٟمحقه قمٜمد ُمس اًمٜم٤مر ،واًمٜمٌ٤مت وٟمحقه قمٜمد اعمٓمر ،ومٝمذه إؿمٞم٤مء وٟمحقه٤م ِ
وهؿ ومٞمٝم٤م
أصمرا ُم٤م ومٞمام ىم٤مرهن٤م ،إُم٤م سمٓمٌٕمٝم٤م وإُم٤م سمن أودع
اجلٝمٚم٦م اًمذيـ مل يٙمٛمؾ شمقطمٞمدهؿ هلل شمٕم٤ممم أن هل٤م ً
ومٞمٝم٤م ،وهذا ذك قمٔمٞمؿ أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمٜمف ،واًمذي قمٚمٞمف أهؾ احلؼ ىم٤مـمٌ٦م أن هذه إُمقر وٟمحقه٤م ٓ
أصمر هل٤م اًمٌت٦م ذم رء ---وإٟمام اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اعمٜمٗمرد سم٢مجي٤مد مجٞمع ذًمؽ سمال واؾمٓم٦م سمٛمحض اظمتٞم٤مره
أن يقضمده قمٜمده٤م"(-)1
صمؿ أظمذ ي٘مرر أٟمقاع اًمنمك وم٘م٤مل" :اخل٤مُمس :ذك إؾمٌ٤مب :وهق اقمت٘م٤مد رء ُمـ اًمت٠مصمػم
ًمألؾمٌ٤مب اًمٕم٤مدي٦م يم٤مًمٓمٕم٤مم واًمٜم٤مر واًمثٞم٤مب واحلديد ،وٟمحق ذًمؽ مم٤م ٓ يٜمحٍم”صمؿ ذيمر أن هذا
اًمٜمقع قمغم رضسملم" :أطمدمه٤م :أن يٕمت٘مد هب٤م اًمت٠مصمػم سمٓمٌ٤مقمٝم٤م ،ومٝمذا يم٤مومر سم٤مإلمج٤مع -أظمر :أن
يٕمت٘مد هل٤م اًمت٠مصمػم سم٘مقة ووٕمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م ،ومٝمذا ُمٌتدع وم٤مؾمؼ سم٢ممج٤مع ،وذم يمٗمره ىمقٓن"(-)0
اًم٘مقل أظمر :إصمٌ٤مت شم٠مصمػم إؾمٌ٤مب ،وهذا اًم٘مقل هق اًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر اعمًٚمٛملم ُمـ
أهؾ اًمًٜم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ (قمغم ظمالف ُمع سمٕمض اًمٗمرق ذم طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمت٠مصمػم ويمٞمػ حيّمؾ)-
ي٘مقل اًمًٗم٤مريٜمل " :وُمذه٥م ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م ومجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦م اعمثٌت٦م ًمٚم٘مدر ُمـ
مجٞمع اًمٓمقائػ ي٘مقًمقن :إن اًمٕمٌد وم٤مقمؾ ًمٗمٕمٚمف طم٘مٞم٘م٦م ،وإن ًمف ىمدرة طم٘مٞم٘مٞم٦م واؾمتٓم٤مقم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م،
وٓ يٜمٙمرون إؾمٌ٤مب اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،سمؾ ي٘مرون سمام دل قمٚمٞمف اًمنمع ،واًمٕم٘مؾ ُمـ أن اهلل  ,شمٕم٤ممم ,
خيٚمؼ اًمًح٤مب سم٤مًمري٤مح ،ويٜمزل اعم٤مء سم٤مًمًح٤مب ويٜمٌ٧م اًمٜمٌ٤مت سم٤معم٤مء ،وٓ ي٘مقًمقن :اًم٘مقى
أصمرا ًمٗم ًٔم٤م وُمٕمٜمكً ،مٙمـ ي٘مقًمقن:
واًمٓمٌ٤مئع اعمقضمقدة ذم اعمخٚمقىم٤مت ٓ شم٠مصمػم هل٤م ،سمؾ ي٘مرون سم٠من هل٤م ً
هذا اًمت٠مصمػم هق شم٠مصمػم إؾمٌ٤مب ذم ُمًٌٌ٤مهت٤م ،واهلل ,شمٕم٤ممم ,ظم٤مًمؼ اًمًٌ٥م واعمًٌ٥م"(-)6
( )1رؾم٤مًم٦م ذم ٟمٗمل شم٠مصمػم إؾمٌ٤مب ،حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمًٜمقد ،حت٘مٞمؼ :قمٌداًم٘م٤مدر سم٤مضمل ،جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕم٘مدي٦م وُم٘م٤مرٟم٦م
إدي٤من ،ضم٤مُمٕم٦م إُمػم قمٌداًم٘م٤مدر ًمٚمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م ،ىمًٜمٓمٞمٜم٦م ،اجلزائر ،اعمجٚمد  ،3اًمٕمدد ( 10ص-)13,13
( )0رؾم٤مًم٦م ذم ٟمٗمل شم٠مصمػم إؾمٌ٤مب (ص ،)03ويٜمٔمر :ذح اخلريدة اًمٌٝمٞم٦م ذم قمٚمؿ اًمتقطمٞمد ،أمحد اًمٕمدوي (اًمدردير) ،حت٘مٞمؼ:
قمٌداًمًالم قمٌداهل٤مدي ؿمٜم٤مر (ص-)36
(ً )6مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م وؾمقاـمع إهار إصمري٦م ًمنمح اًمدرة اعمْمٞم٦م ذم قم٘مد اًمٗمرىم٦م اعمروٞم٦م ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾم٤ممل
اًمًٗم٤مريٜمل احلٜمٌكم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اخل٤موم٘ملم وُمٙمتٌتٝم٤م – دُمِمؼ1420 ،هـ1070 ,م ( ،)616.1ويٜمٔمر:
جمٛمقع اًمٗمت٤موى (-)478.7
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وىمد دًم٧م إدًم٦م اًمٙمثػمة قمغم شم٠مصمػم إؾمٌ٤مب ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :واًم٘مرآن ممٚمقء ُمـ إصمٌ٤مت
إؾمٌ٤مب يم٘مقًمف :ﱡﳖ ﳗ ﳘﳙﱠ[إقمراف ،]46 :ﱡﱸ ﱹ ﱺﱠ

[إقمراف ،]60 :ﱡ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ[احل٩م ،]12 :ﱡﳐ ﳑ ﳒﱠ[اًمِمقرى:
-)1("]62
وي٘مقل" :وًمق شمتٌٕمٜم٤م ُم٤م يٗمٞمد إصمٌ٤مت إؾمٌ٤مب ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ًمزاد قمغم قمنمة آٓف
ُمقوع ومل ٟم٘مؾ ذًمؽ ُمٌ٤مًمٖم٦م سمؾ طم٘مٞم٘م٦م ويٙمٗمل ؿمٝم٤مدة احلس واًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمر"(-)0
عذً وعاسض ٛاألطباب لمكذس:
إظمذ سم٤مٕؾمٌ٤مب ًمٞمس ومٞمف ُمٕم٤مرو٦م ًمٚم٘مدر ،إذ إن إؾمٌ٤مب ضمزء ُمـ اًم٘مدر ،ومٙمٞمػ
ٕم٤مرض اًمٌمء سمٜمٗمًف؟! وهذا اًمٗمٝمؿ هق اًمذي ومٝمٛمف اًمّمح٤مسم٦م ووم٘مٝمقه ،يمام ضمرى ذم اًم٘مّم٦م
ُي َ
اعمِمٝمقرة اًمتل رواه٤م قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس :أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ظمرج إمم اًمِم٤مم ،طمتك إذا يم٤من
سمنغ ًم٘مٞمف أُمراء إضمٜم٤مد ،أسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح وأصح٤مسمف ،وم٠مظمؼموه أن اًمقسم٤مء ىمد وىمع سم٠مرض
اًمِم٤مم ،وم٘م٤مل قمٛمر :ادع زم اعمٝم٤مضمريـ إوًملم ،ومدقم٤مهؿ وم٤مؾمتِم٤مرهؿ ،وأظمؼمهؿ أن اًمقسم٤مء ىمد
وىمع سم٤مًمِم٤مم ،وم٤مظمتٚمٗمقا ،وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ :ىمد ظمرضم٧م ُٕمر ،وٓ ٟمرى أن شمرضمع قمٜمف ،وىم٤مل
سمٕمْمٝمؿُ :مٕمؽ سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس وأصح٤مب رؾمقل اهلل ﷺ ،وٓ ٟمرى أن شم٘مدُمٝمؿ قمغم هذا اًمقسم٤مء،
وم٘م٤مل :ارشمٗمٕمقا قمٜمل ،صمؿ ىم٤مل :ادقمقا زم إٟمّم٤مر ،ومدقمقهتؿ وم٤مؾمتِم٤مرهؿ ،ومًٚمٙمقا ؾمٌٞمؾ
اعمٝم٤مضمريـ ،واظمتٚمٗمقا يم٤مظمتالومٝمؿ ،وم٘م٤مل :ارشمٗمٕمقا قمٜمل ،صمؿ ىم٤مل :ادع زم ُمـ يم٤من ه٤م هٜم٤م ُمـ
ُمِمٞمخ٦م ىمريش ُمـ ُمٝم٤مضمرة اًمٗمتح ،ومدقمقهتؿ ،ومٚمؿ خيتٚمػ ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمف رضمالن ،وم٘م٤مًمقاٟ :مرى أن
شمرضمع سم٤مًمٜم٤مس وٓ شم٘مدُمٝمؿ قمغم هذا اًمقسم٤مء ،ومٜم٤مدى قمٛمر ذم اًمٜم٤مس :إين ُمّمٌح قمغم فمٝمر
أومرارا ُمـ ىمدر اهلل؟ وم٘م٤مل قمٛمرً :مق همػمك ىم٤مهل٤م ي٤م أسم٤م
وم٠مصٌحقا قمٚمٞمف -ىم٤مل أسمققمٌٞمدة سمـ اجلراح:
ً
قمٌٞمدة؟ ٟمٕمؿٟ ،مٗمر ُمـ ىمدر اهلل إمم ىمدر اهلل ،أرأي٧م ًمق يم٤من ًمؽ إسمؾ هٌٓم٧م واد ًي٤م ًمف قمدوشم٤من،
إطمدامه٤م ظمّمٌ٦م ،وإظمرى ضمدسم٦م ،أًمٞمس إن رقمٞم٧م اخلّمٌ٦م رقمٞمتٝم٤م سم٘مدر اهلل ،وإن رقمٞم٧م

( )1ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ (ص-)177
( )0ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ (ص-)170
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اجلدسم٦م رقمٞمتٝم٤م سم٘مدر اهلل؟ ىم٤مل :ومج٤مء قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف  ,ويم٤من ُمتٖمٞم ًٌ٤م ذم سمٕمض طم٤مضمتف ,
قمٚمام ،ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ﷺ ي٘مقل" :إذا ؾمٛمٕمتؿ سمف سم٠مرض ومال شم٘مدُمقا
وم٘م٤مل :إن قمٜمدي ذم هذا ً
قمٚمٞمف ،وإذا وىمع سم٠مرض وأٟمتؿ هب٤م ومال خترضمقا ومرارا ُمٜمف” ىم٤مل :ومحٛمد اهلل قمٛمر صمؿ اٟمٍمف"(-)1
وهذا ُمـ قمٔمٞمؿ وم٘مف قمٛمر واًمّمح٤مسم٦م ،وم٘مد ومٝمٛمقا أن ومٕمؾ إؾمٌ٤مب ٓ يٜم٤مذم اًم٘مدر ،وعم٤م
اقمؽمض أسمق قمٌٞمدة يم٤من اجلقاب ًمف سم٠من هذا اًمذي ٟمٗمٕمٚمف هق ُمـ اًم٘مدر ،ي٘مقل اًمٜمقوي ُمٕمٚم ً٘م٤م قمغم هذا
احلدي٨م“ :وًمٞمس ذًمؽ اقمت٘م٤م ًدا ُمٜمف – يٕمٜمل قمٛمر ,أن اًمرضمقع يرد اعم٘مدور ،وإٟمام ُمٕمٜم٤مه أن اهلل شمٕم٤ممم
أُمر سم٤مٓطمتٞم٤مط واحلزم وجم٤مٟمٌ٦م أؾمٌ٤مب اهلالك يمام أُمر ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمتحّمـ ُمـ ؾمالح اًمٕمدو ودمٜم٥م
اعمٝم٤مًمؽ وإن يم٤من يمؾ واىمع ومٌ٘مْم٤مء اهلل وىمدره اًمً٤مسمؼ ذم قمٚمٛمف"(-)0
ػبّ ٛوعاسض ٛاألطباب لمكذس:
ُمـ اإلؿمٙم٤مٓت اًمتل وىمٕم٧م ًمٌٕمض ٟمٗم٤مة شم٠مصمػم إؾمٌ٤مب شمّمقرهؿ أن إصمٌ٤مت إؾمٌ٤مب يًتٚمزم
شم٠مصمػما ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف سم٢مُمٙم٤من اإلٟمً٤من شمٖمٞمػم اًم٘مدر،
ُمٕم٤مرو٦م اًم٘مدر ،وأٟمٜم٤م إذا أصمٌتٜم٤م ًمألؾمٌ٤مب ً
ورضسمقا هلذا ُمث٤مًٓ سم٤مًمدقم٤مء ،وم٘م٤مًمقا :اًمٌمء اعمدقمق سمف إُم٤م أن يٙمقن ُم٘مدَّ ًرا أو همػم ُم٘مدَّ ر ،وم٢من يم٤من
ُم٘مدَّ ًرا ومال سمد أن حيّمؾ ،ؾمقاء دقم٤م سمف أم ٓ ،ومٞمٙمقن اًمدقم٤مء ُمـ سم٤مب حتّمٞمؾ احل٤مصؾ ،وإن مل ُي َ٘مدَّ ر
ومال حيّمؾ ؾمقاء دقم٤م سمف أم ٓ ،ومال وم٤مئدة ُمـ اًمدقم٤مء ذم احل٤مًملم-
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ " :وضمقاب هذا اًمقهؿ اًمٌ٤مـمؾ أن ي٘م٤مل :سم٘مل ىمًؿ صم٤مًم٨م همػم ُم٤م ذيمرشمؿ ُمـ
اًم٘مًٛملم مل شمذيمروه ،وهق اًمقاىمع ،وهق أن يٙمقن ىم٣م سمحّمقل اًمٌمء قمٜمد طمّمقل ؾمٌٌف ُمـ اًمتقيمؾ
واًمدقم٤مء ،ومٜمّم٥م اًمدقم٤مء واًمتقيمؾ ؾمٌٌلم حلّمقل اعمٓمٚمقب ،وىم٣م اهلل سمحّمقًمف إذا ومٕمؾ اًمٕمٌد ؾمٌٌف،
وم٢مذا مل ِ
ي٠مت سم٤مًمًٌ٥م اُمتٜمع اعمًٌ٥م ،وهذا يمام ىم٣م سمحّمقل اًمقًمد إذا ضم٤مُمع اًمرضمؾ ُمـ حيٌٝم٤م ،وم٢مذا مل
جي٤مُمع مل خيٚمؼ اًمقًمد ،وىم٣م سمحّمقل اًمِمٌع إذا أيمؾ ،واًمري إذا ذب ،وم٢مذا مل يٗمٕمؾ مل يِمٌع ومل ِ
يرو،
وىم٣م سمحّمقل احل٩م واًمقصقل إمم ُمٙم٦م إذا ؾم٤مومر وريم٥م اًمٓمريؼ ،وم٢مذا ضمٚمس ذم سمٞمتف مل يّمؾ إمم

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمٓم٥م ،سم٤مب ُم٤م يذيمر ذم اًمٓم٤مقمقنُ )3800()162.8( ،مًٚمؿ ،يمت٤مب اًمًالم ،سم٤مب اًمٓم٤مقمقن
واًمٓمػمة واًمٙمٝم٤مٟم٦م وٟمحقه٤م-)0010()1842.4( ،
( )0ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي (-)011.14
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ُمٙم٦م"( ، )1وُمٕمٜمك هذا أن شمّمقر آٟمٗمّم٤مل سملم اًم٘مدر وإؾمٌ٤مب شمّمقر همػم صحٞمح ،يٚمزم قمٚمٞمف قمدة
ًمقازم وم٤مؾمدة ،وُمٜمٝم٤م:
 ,1شمرك إؾمٌ٤مب اًمديٜمٞم٦م إظمروي٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح سمؾ وشمرك اإليامن ،إذ ًمق يم٤من اًمثقاب
واًمٕم٘م٤مب ُم٘مدَّ ًرا قمغم اًمٕمٌد ومًقاء آُمـ وقمٛمؾ ص٤محل٤م أو مل يٕمٛمؾ وم٢مٟمف ؾمٞمث٤مب ٟمٗمس اًمثقاب
ويٕم٤مىم٥م ٟمٗمس اًمٕم٘م٤مب( ،)0ويؽمشم٥م قمغم هذا قمدم احل٤مضم٦م إمم إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ،وأن ذائع
إٟمٌٞم٤مء مجٞم ًٕم٤م ُم٤م هل إٓ قمٌ٨م(-)6
واوح٤م ،يمام روى قمكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م
وىمد ؾمئؾ اًمٜمٌل ﷺ قمـ هذا اعمقوقع ومٙم٤من ضمقاسمف
ً
ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل" :يمٜم٤م ذم ضمٜم٤مزة ذم سم٘مٞمع اًمٖمرىمد ،وم٠مشم٤مٟم٤م رؾمقل اهلل ﷺ وُمٕمـف خمٍمـة ،ومـٜمٙمس،
ومجٕمؾ يٜمٙم٨م سمٛمخٍمشمف صمؿ ىم٤ملُ" :م٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد ُم٤م ُمـ ٟمٗمس ُمٜمٗمقؾم٦م إٓ يمتـ٥م ُمٙم٤مهنـ٤م ُمــ
اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،وإٓ ىمد يمتٌ٧م ؿم٘مٞم٦م أو ؾمٕمٞمدة ،وم٘م٤مل رضمؾ :ي٤م رؾمـقل اهلل أومـال ٟمتٙمـؾ قمـغم يمت٤مسمٜمـ٤م
وٟمدع اًمٕمٛمؾ؟ ومٛمـ يم٤من ُمٜم٤م ُمـ أهؾ اًمًٕم٤مدة ومًٞمّمػم إمم قمٛمؾ اًمًٕم٤مدة ،وُمــ يمـ٤من ُمــ أهـؾ
اًمِم٘م٤موة ومًٞمّمػم إمم قمٛمؾ أهؾ اًمِم٘م٤موة ،وم٘م٤مل :اقمٛمٚمقا ومٙمؾ ُمٞمن ،أُم٤م أهؾ اًمًٕم٤مدة ومٞمٞمنـون
ًمٕمٛمؾ أهؾ اًمًٕم٤مدة ،وأُم٤م أهؾ اًمِم٘م٤موة ومٞمٞمنون ًمٕمٛمؾ أهؾ اًمِم٘م٤موة ،صمـؿ ىمـرأ :ﱡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﱁ

ﱂﱃﱠ[اًمٚمٞمؾ-)4(]12,3 :

(ُ )1مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م،
حت٘مٞمؼ :حمٛمد اعمٕمتّمؿ سم٤مهلل اًمٌٖمدادي ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت1413 ،هـ 1003 ,م
(-)110.0
( )0يٜمٔمر :اًمٗمت٤موى ،قمز اًمديـ قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداًمًالم اًمًٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل ،ظمرج أطم٤مديثف :قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداًمٗمت٤مح ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م ،سمػموتً ,مٌٜم٤من1423 ،ه1073,م (ص-)00,07
( )6يٜمٔمر :شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،سمػموت،
ًمٌٜم٤من1401 ،هـ0221 .م (ص-)600,601
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُمققمٔم٦م اعمحدث قمٜمد اًم٘مؼم وىمٕمقد أصح٤مسمف طمقًمف ،)1630()03.0( ،وُمًٚمؿ،
يمت٤مب اًم٘مدر ،سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م ظمٚمؼ أدُمل ذم سمٓمـ أُمف ويمت٤مسم٦م رزىمف وأضمٚمف وقمٛمٚمف وؿم٘م٤موشمف وؾمٕم٤مدشمف-)0348()0260.4( ،
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 ,0شمرك إظمذ سم٤مٕؾمٌ٤مب اًمدٟمٞمقي٦م اًمتل شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اعمّم٤مًمح احلٞم٤مشمٞم٦م ،إذ ٓ ومرق سملم إؾمٌ٤مب
اًمديٜمٞم٦م وإؾمٌ٤مب اًمدٟمٞمقي٦م ،ومٙمٚمٝم٤م قمغم طمد زقمؿ هذا اًم٘م٤مئؾ ؾمتٙمقن ُمٕم٤مرو٦م ًمٚم٘مدر ،وهذا
ُمٕم٤مرو٤م ًمٚمنمع واًمٕم٘مؾ هق ُمٕم٤مرض ًمٚمٗمٓمرة،
ُمـ أومًد ُم٤م يٙمقن ،إذ إٟمف ىمٌؾ أن يٙمقن هذا
ً
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ " :وىمد ومٓمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٌ٤مده قمغم احلرص قمغم إؾمٌ٤مب اًمتل هب٤م ُمرام
ُمٕم٤مؿمٝمؿ وُمّم٤محلٝمؿ اًمدٟمٞمقي٦م ،سمؾ ومٓمر اهلل قمغم ذًمؽ ؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت"(-)1
وأيْم٤م هق ُمٕم٤مرض ًمٚمٕم٘مؾ واًمقاىمع ،ي٘مقل اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم ،وهق يذيمر ًمقازم هذا
ً
اًم٘مقلً" :مزُمف أن ٓ ي٠ميمؾ إذا ضم٤مع ،وٓ ينمب إذا قمٓمش ،وٓ يٚمٌس إذا سمرد ،وٓ يتداوى إذا
ُمرض ،وأن يٚم٘مك اًمٙمٗم٤مر سمٖمػم ؾمالح ،وسم٘مقًمف ذم ذًمؽ يمٚمف ُم٤م ىمْم٤مه اهلل وم٢مٟمف ٓ يرد ،وهذا ُم٤م ٓ
ي٘مقًمف ُمًٚمؿ وٓ قم٤مىمؾ"(-)0
وأُم٤م ُمٕم٤مرو٦م هذا ًمٚمنمع ومٔم٤مهرة ضمدً ا ،وم٠مدًم٦م اًمنمع أُمرة سم٤مٕظمذ سم٤مٕؾمٌ٤مب ٓ شمٕمد يمام
شم٘مدم ذم يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ،وىمد ىمٞمؾ ًمٚمٜمٌل ﷺ :أرأي٧م أدوي٦م ٟمتداوى هب٤م ورىمك ٟمًؽمىمٞمٝم٤م
وشم٘م٤مة ٟمت٘مٞمٝم٤م ،هؾ شمرد ُمـ ىمدر اهلل ؿمٞم ًئ٤م؟ وم٘م٤مل" :هل ُمـ ىمدر اهلل"( -)6وهذا اجلقاب سيح ذم
اقمتٌ٤مر اًمتداوي – وهق ؾمٌ٥م ُمـ إؾمٌ٤مب ,ضمز ًءا ُمـ اًم٘مدر ،وٓ ومرق سملم اًمتداوي وهمػمه ُمـ
إؾمٌ٤مب ظمال ًوم٤م عم٤م ىمد يتقمهف اًمٌٕمض(-)4
شمٖمٞمػما وٓ شمٌدي ً
ال ًمٚم٘مدر ،سمؾ هق
وظمالص٦م اًم٘مقل :إن اًمٕمٛمؾ سم٤مٕؾمٌ٤مب ًمٞمس ُمٕم٤مرو٦م وٓ ً
ضمزء ُمـ اًم٘مدر ،وٓ يتؿ اًم٘مدر إٓ سم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مٕؾمٌ٤مب-
إػهاه ٔدٕابْ:
ظمّمقص٤م إؿمٙم٤مل حيت٤مج إمم شمقوٞمح ،وم٘مد ضم٤مءت سمٕمض
يٌ٘مك ذم ُمقوقع اًمدقم٤مء
ً
اًمٜمّمقص اًمتل ىمد يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أن اًمدقم٤مء يٕم٤مرض اًم٘مدر وير ُّده ،وُمـ هذه اًمٜمّمقص:
( )1ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (ص-)03
( )0ومت٤موى اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم (ص-)00
( )6أظمرضمف أمحد ( )13484()010.04واًمؽمُمذي ،أسمقاب اًمٓم٥م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرىمك وإدوي٦م)0233()437.6( ،
ُمـ طمدي٨م أيب ظمزاُم٦م  ،ىم٤مل اًمؽمُمذي" :هذا طمدي٨م طمًـ" ،وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم ختري٩م ُمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مر (رىمؿ -)11
( )4يٜمٔمر :ومت٤موى اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم (ص-)00

329
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

٥م َأ ْن ُي ٌْ ًَ َط ًَم ُف ذم ِرزْ ِىم ِف ------ ،
دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م قم٘مدي٦م حلدي٨مَُ " :م ْـ َأ َطم َّ

,

إقمداد :د -قمزيزة سمٜم٧م قمكم إؿمقل اًمٕمٛمري

قمـ ؾمٚمامن  ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ ٓ" :يرد اًم٘مْم٤مء إٓ اًمدقم٤مء ،وٓ يزيد ذم اًمٕمٛمر
إٓ اًمؼم"(-)1

,

قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ قمـ اًمٜمٌل ﷺ ىم٤ملً" :مـ يٜمٗمع طمذر ُمـ ىمدر ،وًمٙمـ اًمدقم٤مء يٜمٗمع مم٤م ٟمزل
ومم٤م مل يٜمزل"(-)0
وىمد ومٝمؿ اًمٌٕمض ُمـ هذا أن هٜم٤مك ُمٕم٤مرو٦م سملم اًم٘مدر واًمدقم٤مء ،وأن اًمدقم٤مء يرد اًم٘مدر

طم٘مٞم٘م٦م-
واجلقاب قمـ آؾمتدٓل هبذه إدًم٦م:
ً ,1مق ومروٜم٤م أن هذه إدًم٦م ُمٕم٤مرو٦م ًمألدًم٦م اًمتل شمدل قمغم قمدم شمٖمٞمػم اًم٘مدر ًمٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ
اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م أىمقى وأرضمح(-)6
 ,0أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك شمٕم٤مرض سملم هذه اًمٜمّمقص يمٚمٝم٤مٕ ،ن هذه إطم٤مدي٨م شمدل قمغم رد اًم٘مْم٤مء
سم٤مًم٘مْم٤مءٕ ،ن اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء هق ُمـ اًم٘مْم٤مء ،وىمد َّسملم هذا اعمٕمٜمك اًمٖمزازم سم٘مقًمف" :اقمٚمؿ
أن ُمـ اًم٘مْم٤مء رد اًمٌالء سم٤مًمدقم٤مء ،وم٤مًمدقم٤مء ؾمٌ٥م ًمرد اًمٌالء واؾمتجالب اًمرمح٦م ،يمام أن

( )1شم٘مدم خترجيف-
( )0أظمرضمف أمحد ( ،)00244()682.63واًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل ،أسمق
اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت1416 ،هـ
(ص ،)61وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م

 ،أظمرضمف اًمٌزارُ ،مًٜمد اًمٌزار (اًمٌحر اًمزظم٤مر) ،أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اخل٤مًمؼ

سمـ ظمالد سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٕمتٙمل ،أسمق سمٙمر اًمٌزار ،حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل( ،طم٘مؼ إضمزاء ُمـ  1إمم  ،)0وقم٤مدل سمـ
ؾمٕمد (طم٘مؼ إضمزاء ُمـ  12إمم  ،)18وصؼمي قمٌد اخل٤مًمؼ اًمِم٤مومٕمل (طم٘مؼ اجلزء  ،)17اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م
اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة( ،سمدأت 1077م ،واٟمتٝم٧م 0220م) ( )110.17اًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء (ص،)61
واحل٤ميمؿ ذم اعمًتد رك قمغم اًمّمحٞمحلم ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف اًمٜمٞمً٤مسمقري أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ اعمٕمروف
سم٤مسمـ اًمٌٞمع ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت1002 – 1411 ،م
( ،)330.1وُمـ طمدي٨م أيب هريرة  ،أظمرضمف اًمٌزار ( ،)422.14وذم طمديثٝمام زي٤مدة " :وإن اًمٌالء واًمدقم٤مء ًمٞمٚمت٘مٞم٤من
طمًـ
سملم اًمًامء وإرض ومٞمٕمتٚمج٤من إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م" ،ومجٞمع إؾم٤مٟمٞمد ٓ ختٚمق ُمـ وٕمػً ،مٙمـ شمرشم٘مل سمٛمجٛمققمٝم٤م ،وىمد َّ
احلدي٨م إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع (-)8867()1080.0
( )6يٜمٔمر :اًمدقم٤مء وُمٜمزًمتف ُمـ اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ،ضمٞمالن سمـ ظمي اًمٕمرود ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ,اًمري٤مض،
ذيم٦م اًمري٤مض ًمٚمٜمنم واًمتقزيع1418 ،ه1003,م (ص-)632,640
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اًمؽمس ؾمٌ٥م ًمرد اًمًٝمؿ ،واعم٤مء ؾمٌ٥م خلروج اًمٜمٌ٤مت ُمـ إرض ،ومٙمام أن اًمؽمس يدومع
اًمًٝمؿ ومٞمتداومٕم٤من ومٙمذًمؽ اًمدقم٤مء واًمٌالء يتٕم٤مجل٤من ،وًمٞمس ُمـ ذط آقمؽماف سم٘مْم٤مء
اهلل شمٕم٤ممم أن ٓ حيٛمؾ اًمًالح ،وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ

[اًمٜمً٤مء ،]81 :وأن ٓ يً٘مل إرض سمٕمد سم٨م اًمٌذر ،ومٞم٘م٤مل :إن ؾمٌؼ اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٜمٌ٤مت
ٟمٌ٧م اًمٌذر وإن مل يًٌؼ مل يٜمٌ٧م ،سمؾ رسمط إؾمٌ٤مب سم٤معمًٌٌ٤مت هق اًم٘مْم٤مء إول---
واًمذي ىمدر اخلػم ىمدره سمًٌ٥م ،واًمذي ىمدر اًمنم ىمدر ًمدومٕمف ؾمٌ ًٌ٤م ،ومال شمٜم٤مىمض سملم هذه
إُمقر قمٜمد ُمـ اٟمٗمتح٧م سمّمػمشمف"(-)1
ىمدرا سم٤مقمتٌ٤مر أٟمف ًمق مل ُي َ٘مدَّ ر
 ,6أٟمف أراد سم٤مًم٘مْم٤مء ُم٤م خي٤مومف اًمٕمٌد ُمـ ٟمزول اعمٙمروه سمف ؾمامه ً
ىمدرا طم٤مصالً ،وم٢مذا وومؼ ًمٚمدقم٤مء دومٕمف اهلل قمٜمف ،ومتًٛمٞمتف ىمْم٤مء جم٤مز
اًمدقم٤مء ًمٙم٤من هذا إُمر ً
قمغم طمً٥م ُم٤م يٕمت٘مده اعمتقىمل قمٜمف(-)0
 ,4اعمراد سمرد اًم٘مدر شمًٝمٞمؾ ًمألُمر اعم٘مدور قمٚمٞمف طمتك يّمػم يم٠مٟمف ىمد رد(-)6
واعم٘مّمقد ُمـ هذا اعمٌح٨م سمٞم٤من أن صٚم٦م اًمرطمؿ هل ؾمٌ٥م ُمـ أؾمٌ٤مب زي٤مدة اًمرزق
ظم٤مرضم٤م قمٜمف ،ومال ُمٕم٤مرو٦م سملم
أُمرا
ً
وـمقل اًمٕمٛمر ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م ؾمٌ ًٌ٤م ومٝمل ضمزء ُمـ اًم٘مدر ،وًمٞمً٧م ً

شم٘مدير أضم٤مل وإرزاق ،وسملم يمقن صٚم٦م اًمرطمؿ أطمد أؾمٌ٤مب زي٤مدهت٤م ،وإٟمام ِ
وضمد إؿمٙم٤مل قمٜمد
سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ ضمٝم٦م ومٝمؿ فمقاهر سمٕمض اًمٜمّمقص ،واهلل أقمٚمؿ-


( )1إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـً ،مٚمٖمزازم (-)600,607.1
( )0يٜمٔمرُ :مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحً ،مٚم٘م٤مري ( ،)1307.4ويٜمٔمر :ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،قمٌد
اًمرؤوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ احلدادي اعمٜم٤موي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى –
ُمٍم1633 ،هـ (-)440.3
( )6يٜمٔمرُ :مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ًمٚم٘م٤مري ( )6277.8ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي (-)440.3
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ارتامتٛ
ٔتتطىَ أِي الٍتاٟر ٔالتٕصٗات:
احلٛمد هلل اًمذي سمٗمْمٚمف ويمرُمف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف
وصحٌف ،أُم٤م سمٕمد:
وم٘مد هدت أؿمٝمر أىمقال اًمٕمٚمامء ذم ذح احلدي٨م اًمنميػ "ُمـ أطم٥م أن يًٌط ًمف ذم
رزىمف ويٜمً٠م ًمف ذم أصمره ومٚمٞمّمؾ رمحف" ،وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م ،واضمتٝمدت ذم شمرضمٞمح
ُم٤م يزيؾ وهؿ اًمتٕم٤مرض سملم هذا احلدي٨م وُم٤م يِمٌٝمف وسملم سم٘مٞم٦م اًمٜمّمقص ،ؾمقاء ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٌ٤مب
اًم٘مدر ُمـ ىمْمٞم٦م زي٤مدة إضمؾ ،أو ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٌ٤مب اًمٜمٞم٤مت ُمـ ىمْمٞم٦م ىمّمد اًمثقاب اًمدٟمٞمقي،
ويم٤مٟم٧م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ظمرضم٧م هب٤م ُمـ هذا اًمٌح٨م:
 ,1صٚم٦م اًمرطمؿ ُمـ اًمقاضمٌ٤مت اًمنمقمٞم٦م ،وإرطم٤مم اًمذيـ جي٥م وصٚمٝمؿ هؿ :يمؾ ىمري٥م
أوضم٥م ًمف اًمنمع طم ً٘م٤م زائدً ا قمغم طم٘مقق اإلؾمالم اًمٕم٤مُم٦م.
ذقم٤م.
 ,0صٚم٦م اًمرطمؿ شمرضمع إمم اًمٕمرف ،إذ ًمٞمس هل٤م حتديد ً
 ,6اًمرزق وإضمؾ سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ،وهلام أؾمٌ٤مب ٓ طمرج قمغم اًمٕمٌد ذم ومٕمٚمٝم٤م ،وُمـ ذًمؽ ؾم١مال
اهلل شمٕم٤ممم اعمزيد ُمٜمٝمام.
 ,4إؾمٌ٤مب هل٤م شم٠مصمػمه٤م ،وهذا اًمت٠مصمػم ٓ يتٕم٤مرض ُمع اًم٘مدر سمؾ هق ضمزء ُمـ اًم٘مدر ،وومٝمؿ
هذه اًم٘مْمٞم٦م يٕملم قمغم طمؾ اًمٙمثػم ُمـ اإلؿمٙم٤مٓت ،وظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص
اًمتل فم٤مهره٤م اًمتٕم٤مرض.
 ,3اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم زي٤مدة إضمؾ سمّمٚم٦م اًمرطمؿ هق اظمتالف أىمرب إمم اًمٚمٗمٔمل ٓشمٗم٤مق
اجلٛمٞمع قمغم أن ُم٤م قمٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ٓ يتٖمػم وٓ يتٌدل ،وأن اًم٘مدر اًمً٤مسمؼ ٓ يتٖمػم يمذًمؽ.
 ,3هٜم٤مك ومرق يمٌػم سملم ظمالف اًمٕمٚمامء ذم ُمً٠مًم٦م زي٤مدة إضمؾ سمّمٚم٦م اًمرطمؿ ،واًم٘مقل سم٤مًمٌداء،
وم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ىمد اٟمٕم٘مد قمغم اُمتٜم٤مع اًمٌداء قمغم اهلل شمٕم٤مممٟٕ ،مف يٚمزم ُمٜمف ٟمًٌ٦م اجلٝمؾ إًمٞمف.
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 ,8إصؾ ذم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح أن يٙمقن اعم٘مّمقد سمف وضمف اهلل وطمده ،وحيرم قمغم اعمًٚمؿ أن
ي٘مّمد هبذا اًمٕمٛمؾ ُمراءاة اًمٜم٤مسً ،مٙمـ هٜم٤مك ومرق سملم ىمّمد اعمراءاة وىمّمد اعمٜمٗمٕم٦م
اًمدٟمٞمقي٦م.
 ,7اعمٜم٤مومع اًمدٟمٞمقي٦م هل ٟمقع ُمـ اًمثقاب اًمذي رشمٌَّف اًمنمع قمغم إقمامل اًمّم٤محل٦م ،وم٘مّمده٤م
ًمٞمس ومٞمف ُمٜم٤مىمْم٦م عم٘مّمقد اًمنمع ،قمغم شمٗمّمٞمؾ ذم هذا اعمقوقع.
ٖٕٔص٘ الباسح مبا ٖأت٘:
هٜم٤مك سمٕمض اعمً٤مئؾ اًمتل حتت٤مج إمم ُمزيد سمح٨م وحتريرُ ،مثؾ:
أ,

حترير اًم٘مقل ذم شمٗمًػم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ

[اًمرقمد-]60 :
ب ,اًمتٗمّمٞمؾ ذم شم٠مصمػم اًمٜمٞم٦م اعمختٚمٓم٦م قمغم صح٦م اًمٕمٌ٤مدة ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م خمتٚمٓم٦م سمٜمٞم٦م ري٤مء أو يم٤مٟم٧م
خمتٚمٓم٦م سمٜمٞم٦م اسمتٖم٤مء اًمدٟمٞم٤م-
ومٜمً٠مل اهلل اًمتقومٞمؼ إمم أن حتًـ ٟمٞم٤مشمٜم٤م وختٚمص أقمامًمٜم٤م ًمف وطمده ،سمال ري٤مء وٓ ؾمٛمٕم٦م ،وأن
يت٘مٌٚمٝم٤م سم٘مٌقل طمًـ ،وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم إُم٤مم اًمٖمر
اعمحجٚملم ،ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌ٦م اعمٞم٤مُملم.
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قاٟى ٛاملصادس ٔاملشادع
-1

إحت٤مف ذوي إًمٌ٤مب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :يٛمحق اهلل ُم٤م يِم٤مء ويثٌ٧م وقمٜمده أم اًمٙمت٤مب)،
ُمرقمل سمـ يقؾمػ اًمٙمرُمل اعم٘مدد احلٜمٌكم ،حت٘مٞمؼ :طم٤مزم ظمٜمٗمر ،ىمدم ًمف :قمكم سمـ طمًـ
احلٚمٌل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1466 ،هـ 0210 ,م-

-0

اإلطمً٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمٌ٤من ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد سمـ طمٌ٤من اًمتٛمٞمٛمل ،أسمق
طم٤مشمؿ اًم ًٌُتل ،شمرشمٞم٥م :قمالء اًمديـ قمكم سمـ سمٚمٌ٤من اًمٗم٤مرد ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت1427 ،هـ 1077,م-

 -6إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ،حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد ،دار اعمٕمروم٦م – سمػموت-
-4

إدب اعمٗمرد ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة اًمٌخ٤مري ،طم٘م٘مف وىم٤مسمٚمف قمغم
أصقًمف :ؾمٛمػم سمـ أُملم اًمزهػمي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
اًمري٤مض1410 ،هـ 1007 ,م-

 -3إرادة اًمدٟمٞم٤م سمٕمٛمؾ أظمرة ،قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمًٜمد ،سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت
اًمٕم٘مدي٦م ،يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ ،اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٕمدد ()3
اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م ،رضم٥م 1460هـ-
-3

أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقاء اًمٗمروق ،أمحد سمـ إدريس سمـ قمٌد اًمرمحـ اعم٤مًمٙمل اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم،
اًمٜم٤مذ :وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،سم٢مذاف :دار اًمٜمقادر،
1461هـ0212,م-

اًمالقمل ،اعمٕمروف سم٤معمَ ِ
ٖمريب،
 -8اًمٌدر اًمتامم ذح سمٚمقغ اعمرام ،احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد
ّ
حت٘مٞمؼ :قمكم سمـ قمٌد اهلل اًمزسمـ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار هجر1414( ،هـ1004,م)
(1404هـ0226,م) (1407هـ0228,م)-
 -7شمٗمًػم اًم٘مر آن اًمٕمٔمٞمؿ ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل ،حت٘مٞمؼ:
ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع1402 ،هـ ,
1000م-
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-0

إقمداد :د -قمزيزة سمٜم٧م قمكم إؿمقل اًمٕمٛمري

شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،سمػموتً ،مٌٜم٤من1401 ،هـ0221.م-

 -12اًمتٛمٝمٞمد ًمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،ص٤مًمح سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمتقطمٞمد1404 ،هـ0226 ,م-
 -11شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل اًمًٕمدي،
حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1402 ،هـ
0222,م-
 -10اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،قمٌد اًمرؤوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ
احلدادي اعمٜم٤موي ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل – اًمري٤مض1427 ،هـ,
1077م-
 -16ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم ،أسمق
ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ،حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،
1402هـ 0222 ,م-
 -14ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ذم ذح مخًلم طمديث٤م ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ
رضم٥م ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط  ,إسمراهٞمؿ سم٤مضمس ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت1400 ،هـ 0221 ,م-
 -13اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ َؾم ْقرة سمـ ُمقؾمك سمـ اًمْمح٤مك اًمؽمُمذي ،حت٘مٞمؼ :سمِم٤مر
قمقاد ُمٕمروف ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل  -سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1007 :م-
 -13اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل ﷺ وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف ،حمٛمد سمـ
إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌد اهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
اًمٜم٤مذ :دار ـمقق اًمٜمج٤مة1400 ،هـ-
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إقمداد :د -قمزيزة سمٜم٧م قمكم إؿمقل اًمٕمٛمري

 -18اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر إٟمّم٤مري ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل،
حت٘مٞمؼ :أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م،
اًم٘م٤مهرة1674 ،هـ1034,م-
 -17اًمدرة اًمٌٝمٞم٦م ذح اًم٘مّمٞمدة اًمت٤مئٞم٦م ذم طمؾ اعمِمٙمٚم٦م اًم٘مدري٦م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد
اهلل سمـ ٟم٤مس سمـ محد آل ؾمٕمدي ،حت٘مٞمؼ :أسمق حمٛمد أذف سمـ قمٌد اعم٘مّمقد ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم ،اًمٜم٤مذ :أوقاء اًمًٚمػ1410 ،هـ1007 ,م-
 -10اًمدقم٤مء وُمٜمزًمتف ُمـ اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ،ضمٞمالن سمـ ظمي اًمٕمرود ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ,اًمري٤مض ،ذيم٦م اًمري٤مض ًمٚمٜمنم واًمتقزيع1418 ،هـ1003,م-
 -02اًمدقم٤مء ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼ:
ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت،
1416هـ-
 -01اًمذظمػمة ،أمحد سمـ إدريس سمـ قمٌد اًمرمحـ اعم٤مًمٙمل اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم ،اعمح٘مؼ( :ضمزء ،7 ،1
 :16حمٛمد طمجل)( ،ضمزء  :3 ،0ؾمٕمٞمد أقمراب)( ،ضمزء  :10 , 0 ،8 ،3 , 6حمٛمد سمق
ظمٌزة) ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ,سمػموت1004 ،م-
 -00رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر ،حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قم٤مسمديـ اًمدُمِم٘مل
احلٜمٗمل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر,سمػموت1410 ،هـ1000 ,م-
 -06رؾم٤مًم٦م ذم ٟمٗمل شم٠مصمػم إؾمٌ٤مب ،حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمًٜمقد ،حت٘مٞمؼ :قمٌداًم٘م٤مدر سم٤مضمل ،جمٚم٦م
اًمدراؾم٤مت اًمٕم٘مدي٦م وُم٘م٤مرٟم٦م إدي٤من ،ضم٤مُمٕم٦م إُمػم قمٌداًم٘م٤مدر ًمٚمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م،
ىمًٜمٓمٞمٜم٦م ،اجلزائر ،اعمجٚمد  ،3اًمٕمدد -10
 -04روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين ،حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل احلًٞمٜمل إًمقد،
حت٘مٞمؼ :قمكم قمٌد اًمٌ٤مري قمٓمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,سمػموت،
1413هـ-
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إقمداد :د -قمزيزة سمٜم٧م قمكم إؿمقل اًمٕمٛمري

 -03زاد ا عمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق
اعمٝمدي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب  ,سمػموت1400 ،هـ-
 -03ؾمٌؾ اًمًالم سمنمح سمٚمقغ اعمرام ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ صالح سمـ حمٛمد احلًٜمل اًمّمٜمٕم٤مين،
حت٘مٞمؼ :قمّم٤مم اًمديـ اًمّمٌ٤مسمٓمل ،قمامد اًمًٞمد ،اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨م ،اًم٘م٤مهرة-
 -08ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل أسمق قمٌد اهلل اسمـ ُم٤مضمف ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد
اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م  ,ومٞمّمؾ قمٞمًك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل-
اًمً ِج ًْت٤مين ،حت٘مٞمؼ:
 -07ؾمٜمـ أيب داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق إزدي أسمق داود ِّ
حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،صٞمدا – سمػموت-
 -00ذح اخلريدة اًمٌٝمٞم٦م ذم قمٚمؿ اًمتقطمٞمد ،أمحد اًمٕمدوي (اًمدردير) ،حت٘مٞمؼ :قمٌداًمًالم
قمٌداهل٤مدي ؿمٜم٤مر-
 -62ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمًٗم٤مريٜمٞم٦م (اًمدرة اعمْمٞم٦م ذم قم٘مد أهؾ اًمٗمرىم٦م اعمروٞم٦م) ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ
حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض1403 ،هـ-
 -61ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ أسمق احلًـ اسمـ سمٓم٤مل ،حت٘مٞمؼ :ي٤مه
سمـ إسمراهٞمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  ,اًمًٕمقدي٦م ،اًمري٤مض1406 ،هـ ,
0226م-
 -60ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي ،حت٘مٞمؼ:
ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،اًمٓمٌٕم٦م إوممُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1413 ،هـ1004 ،م-
 -66ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ذم ُمً٤مئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر واحلٙمٛم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ
ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموتً ،مٌٜم٤من1607 ،هـ1087.م-
 -64صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف (اًمٗمتح اًمٙمٌػم) ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ ،سمـ احل٤مج ٟمقح سمـ
ٟمج٤ميت سمـ آدم ،إؿم٘مقدري إًمٌ٤مين ،أذف قمغم ـمٌٕمف :زهػم اًمِم٤مويش ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،
اًمٜم٤مذ :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت1427 ،هـ1077,م-
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 -63صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م
همراس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٙمقي٧م1406 ،هـ 0220 ,م-
 -63قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ احلٜمٗمل سمدر اًمديـ
اًمٕمٞمٜمل ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  ,سمػموت-
 -68اًمٗمت٤موى ،قمز اًمديـ قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداًمًالم اًمًٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل ،ظمرج أطم٤مديثف:
قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداًمٗمت٤مح ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م ،سمػموتً ,مٌٜم٤من،
1423هـ1073,م-
 -67ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين،
شمرىمٞمؿ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،صححف :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥مُ ،مع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٕمالُم٦م :قمٌد
اًمٕمزيز اسمـ سم٤مز ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م ,سمػموت1680 ،هـ-
 -60اًمٗمتح اًمرسم٤مين ُمـ ومت٤موى اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ،حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين ،طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف:
حمٛمد صٌحل طمالق ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اجلٞمؾ اجلديد ،صٜمٕم٤مء ,اًمٞمٛمـ-
 -42ومتح اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ
ؾمٚمٞمامن اًمتٛمٞمٛمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦مُ ،مٓمٌٕم٦م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م،
اًم٘م٤مهرةُ ،مٍم1688 ،هـ1038.م-
 -41ومتح اًمقدود ذم ذح ؾمٜمـ أيب داود ،حمٛمد سمـ قمٌداهل٤مدي اًمًٜمدي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زيمل
اخلقزم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ( :مٙمتٌ٦م ًمٞمٜم٦م  ,دُمٜمٝمقر  ,مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م)ُ( ،مٙمتٌ٦م
أوقاء اعمٜم٤مر  ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م)1461 ،هـ 0212 ,م-
 -40ومتح ذي اجلالل واإليمرام سمنمح سمٚمقغ اعمرام ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ:
صٌحل حمٛمد رُمْم٤من ،أم إهاء قمروم٦م سمٞمقُمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع1408 ،هـ0223 ,م-
 -46ا ًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ ،قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًمٔم٤مهري،
ُمٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل  ,اًم٘م٤مهرة1601 ،هـ-
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 -44ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،قمٌد اًمرؤوف سمـ شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم سمـ زيـ
اًمٕم٤مسمديـ احلدادي اعمٜم٤موي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى – ُمٍم،
1633هـ-
 -43اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،حمٛمد سمـ يٕم٘مقب جمد اًمديـ اًمٗمػموزآسم٤مدي ،حت٘مٞمؼُ :مٙمت٥م حت٘مٞمؼ
اًمؽماث ذم ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيع ،سمػموت– ًمٌٜم٤من1403 ،هـ0223 ,م-
 -43ىمٓمر اًمقزم قمغم طمدي٨م اًمقزم ،حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمِمقيم٤مين ،حت٘مٞمؼ:
إسمراهٞمؿ هالل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م احلديث٦م – ُمٍم ,اًم٘م٤مهرة-
 -48اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ (ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح) ،احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًمٓمٞمٌل،
حت٘مٞمؼ :قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز(ُمٙم٦م
اعمٙمرُم٦م,اًمري٤مض)1418 ،هـ1008 ,م-
 -47يم ت٤مب اًمًٜم٦م (وُمٕمف فمالل اجلٜم٦م ذم ختري٩م اًمًٜم٦م سم٘مٚمؿ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين) ،أمحد
سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد اًمِمٞمٌ٤مين أسمق سمٙمر سمـ أيب قم٤مصؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ:
اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت1422 ،هـ1072.م-
 -40يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي ،حت٘مٞمؼ:
قمكم طمًلم اًمٌقاب ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ – اًمري٤مض-
ً -32مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم ،مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري اإلومري٘مل،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر  ,سمػموت1414 ،هـ-
ً -31مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م وؾمقاـمع إهار إصمري٦م ًمنمح اًمدرة اعمْمٞم٦م ذم قم٘مد اًمٗمرىم٦م
اعمروٞم٦م ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾم٤ممل اًمًٗم٤مريٜمل احلٜمٌكم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م
اخل٤موم٘ملم وُمٙمتٌتٝم٤م – دُمِمؼ1420،هـ1070 ,م-
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 -30جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ،قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمامن أسمق احلًـ ٟمقر اًمديـ اهلٞمثٛمل،
حت٘مٞمؼ :طمً٤مم اًمديـ اًم٘مدد ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًم٘مدد ،اًم٘م٤مهرة ،قم٤مم اًمٜمنم1414 :هـ،
1004م-
 -36جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ،حت٘مٞمؼ:
قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ ،اًمٜم٤مذ :جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ،
اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م1413 ،هـ1003.م-
 -34اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٓمٞم٦م
إٟمدًمز اعمح٤مريب ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت1400 ،هـ-
 -33خمت٤مر اًمّمح٤مح ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل زيـ اًمديـ أسمق قمٌد اهلل اًمرازي،
اعمح٘مؼ :يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م  ,اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م ،سمػموت –
صٞمدا-
ُ -33مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ
ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اعمٕمتّمؿ سم٤مهلل اًمٌٖمدادي ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ,سمػموت1413 ،هـ1003 ,م-
ُ -38مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد ،أسمق احلًـ ٟمقر اًمديـ اعمال
اهلروي اًم٘م٤مري ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ،سمػموتً,مٌٜم٤من1400 ،هـ0220 ,م-
 -37اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف اًمٜمٞمً٤مسمقري أسمق قمٌد اهلل
احل٤ميمؿ اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع ،حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,سمػموت1002 – 1411 ،م-
ُ -30مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمٌ٤مين ،حت٘مٞمؼ:
ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط,قم٤مدل ُمرؿمد ،وآظمرون ،إذاف :د قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1401 ،هـ0221 ,م-
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إقمداد :د -قمزيزة سمٜم٧م قمكم إؿمقل اًمٕمٛمري

ُ -32مًٜمد اًمٌزار (اًمٌحر اًمزظم٤مر) ،أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اخل٤مًمؼ سمـ ظمالد سمـ قمٌٞمد اهلل
اًمٕمتٙمل ،أسمق سمٙمر اًمٌزار ،حت٘مٞمؼ :حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل( ،طم٘مؼ إضمزاء ُمـ  1إمم ،)0
وقم٤مدل سمـ ؾمٕمد (طم٘مؼ إضمزاء ُمـ  12إمم  ،)18وصؼمي قمٌد اخل٤مًمؼ اًمِم٤مومٕمل (طم٘مؼ
اجلزء  ،)17اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ,اعمديٜم٦م اعمٜمقرة( ،سمدأت
1077م ،واٟمتٝم٧م 0220م)-
 -31اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل ﷺُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج
أسمق احلًـ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمريب  ,سمػموت-
ُ -30مًٜمد اًمٗم٤مروق أُمػم اعم١مُمٜملم أيب طمٗمص قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  وأىمقاًمف قمغم أسمقاب اًمٕمٚمؿ،
إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمٌٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل ،حت٘مٞمؼ :إُم٤مم سمـ قمكم سمـ إُم٤مم،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمالح ،اًمٗمٞمقم ُ ,مٍم1462 ،هـ 0220 ,م-
ُ -36مِمٙمؾ احلدي٨م وسمٞم٤مٟمف ،حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومقرك إٟمّم٤مري إصٌٝم٤مين ،حت٘مٞمؼُ :مقؾمك
حمٛمد قمكم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :قم٤ممل اًمٙمت٥م  ,سمػموت1073 ،م-
ُ -34مٕم ٤ممل اًمًٜمـ ،محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اخلٓم٤مب اًمًٌتل ،أسمق ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم ،اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,طمٚم٥م1631 ،هـ1060 ,م-
 -33اعمٕمجؿ إوؾمط ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ
اًمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد  ،قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل،
اًمٜم٤مذ :دار احلرُملم  ,اًم٘م٤مهرة1413 ،هـ1003,م-
 -33اعمُ ْٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ،حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٛمر اًمت َِّٛمٞمٛمل اعم٤مزري اعم٤مًمٙمل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد
اعم١مؾمً٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب
اًمِم٤مذزم اًمٜمٞمٗمر ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنمّ ،
سم٤مجلزائر 1077م1001 ،م-
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٥م َأ ْن ُي ٌْ ًَ َط ًَم ُف ذم ِرزْ ِىم ِف ------ ،
دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م قم٘مدي٦م حلدي٨مَُ " :م ْـ َأ َطم َّ

إقمداد :د -قمزيزة سمٜم٧م قمكم إؿمقل اًمٕمٛمري

 -38اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗم٤مر ذم إؾمٗم٤مر ،ذم ختري٩م ُم٤م ذم اإلطمٞم٤مء ُمـ إظمٌ٤مر (ُمٓمٌقع هب٤مُمش
إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ) ،زيـ اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٕمراىمل ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ طمزم ،سمػموت ً ,مٌٜم٤من1403 ،هـ0223 ,م-
 -37اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ ،أمحد سمـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ أسمق اًمٕمٌ٤مس
اًم٘مرـمٌل ،طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف وىمدم ًمف :حمٞمل اًمديـ دي٥م ُمٞمًتق  ,أمحد حمٛمد اًمًٞمد ,
يقؾمػ قمكم سمديقي  ,حمٛمقد إسمراهٞمؿ سمزال ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ يمثػم ،دُمِمؼ
 ,سمػموت ،دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ،دُمِمؼ – سمػموت1418 ،هـ1003 ,م-
 -30اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي ،اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  ,سمػموت1600 ،هـ-
 -82اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ قمٌد اًمٙمريؿ
اجلزري أسمق اًمًٕم٤مدات اسمـ إصمػم ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوي  ,حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل،
اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,سمػموت1600 ،هـ1080 ,م-
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