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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
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489 - 453
528 - 491
574 - 529
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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.

حؼظٛى انصحابت

نهُب ٙﷺ ٔسُخّ،

ٔانرد ػهٗ شبٓاث حٕنّ
إػذاد
د .ػبذ اهلل بٍ ػبذ اهلاد٘ انقحطاَٙ
-

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت طمقًمف

شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

ومدص البشح
إن اهلجقم قمغم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وٟم٘مٚمتٝم٤م يزداد رضاوة ،ويتٜمقع أؾمٚمق ًسم٤م ووؾمٞمٚم٦م ،وُمـ أسمرز ُم٤م
يروج ًمف اًمٓم٤مقمٜمقن قمغم اًمّمح٤مسم٦م
ِّ
اًمّمح٤مسم٦م

؛ دقمقى خم٤مًمٗمتٝمؿ اًمٜمٌل ﷺ ،واًمرد قمٚمٞمٝم٤م سم٢مصمٌ٤مت شمٕمٔمٞمؿ

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمَّتف ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد ووم٤مشمف؛ وُمـ ذًمؽ :اشمٌِّ٤مقمٝمؿ ًمًٜمَّتف ،وشمؼميمٝمؿ

سمآصم٤مره ،وشمٜمٗمٞمذ أواُمره ،وظمٗمض اًمّمقت قمٜمده ،وشمقىمػمه ،وحمٌتف ،وقمدم إـم٤مًم٦م اًمٜمٔمر إًمٞمف،
واخلِمٞم٦م ُمـ همْمٌف ،واحلرص قمغم ُم٤م يًتجد ُمـ ؾمٜمتف ،وأُم٤م سمٕمد ووم٤مشمف؛ ومذًمؽ سم٤مشمٌِّ٤مع ؾمٜمتف،
واًمتحن قمغم ومقات اًمٕمٛمؾ هب٤م ،واًمثٌ٤مت قمغم احل٤مل
واًمرد إًمٞمٝم٤م قمٜمد اًمتٜم٤مزع ،واًمٖمػمة قمٚمٞمٝم٤م،
ُّ
اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ ووم٤مة اًمٜمٌل ﷺ ،وأضم٤مب اًمٌح٨م قمـ دقمقى خم٤مًمٗم٦م سمٕمْمٝمؿ ًمف ﷺ وأن
اعمخ٤مًمٗم٦م إن طمّمٚم٧م ومٝمل إُم٤م سمًٌ٥م فمٜمِٝمؿ أن ذًمؽ اًمتقضمٞمف ُمٜمف ٓ يرىمك إمم إُمر اًمقاضم٥م
قمٚمٞمٝمؿ ،أو خلقومٝمؿ ُمـ قمدم اًم٘مٞم٤مم سم٠مُمره يمام جي٥م ومٞم٘مٕمقا ذم اإلصمؿ ،أو ذم اضمتٝم٤مد سمٕمْمٝمؿ وم٢مذا
شمٌلم ًمف إُمر ٟمٗمذه-
َّ
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م:
شمٕمٔمٞمؿ ,اًمّمح٤مسم٦مً,مٚمٜمٌل ﷺ اًمًٜم٦م,ؿمٌٝم٤مت-


028
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

مين٤مدي اًم٘محٓم٤ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل- د:إقمداد

مت طمقًمف٤مٌٝ واًمرد قمغم ؿم،متفٜمٌل ﷺ وؾمٜمًٚم

م٦مسم٤مؿ اًمّمحٞشمٕمٔم

Abstract
The attack on the Sunnah and its transmission is becoming increasingly
fierce, and varies in style and means. One of the most prominent promoted
by the blasphemers over the Companions (MAPT) is their claim which
included that the companions (MAPT) disobeyed the guidance of Prophet
Muhammad (PBUH). This research responds to this claim by proving the
companions‟ reverence (MAPT) to the Sunnah and Prophet Muhammad
(PBUH) throughout his life and after his death. The research showed their
following and applying his Sunnah, blessing his traces, obeying his orders,
low their voices in the presence of him, respect and love him, love what he
loves, not lengthen the eye to him for a long time, fear of his anger, and pay
attention to the latest developments of his Sunnah. After his death, they
followed his Sunnah, gathered to fight apostates, defended his Sunnah from
disputes, felt sorrow because they waste the time to apply the Sunnah,
keeping on their living states as before the death of Prophet (PBUH). The
research responded to their claim which included their disobeying him. The
disobedience has been occurred because they think that this guidance is not
raised to what they have to do, they depend on each other for performing
the order, and the diligence of some of them. So, if the fact of matter
became clear, they will be subject to compliance.
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م0202 ,هـ1441 مين٤ اًمٕمدد اًمث, مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت طمقًمف

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

التىّٗذ
ويِمتٛمؾ قمغمُ :م٘مدُم٦م ،وأمهٞم٦م اًمٌح٨م ،وأهداومف ،واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،وُمٜمٝمجف وظمٓمتف-
وكذو:ٛ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف
وأصح٤مسمف أمجٕملم أُم٤م سمٕمد:
وم٢من اهلجٛم٦م اًمنمؾم٦م قمغم اإلؾمالم وُمّم٤مدره ورضم٤مًمف يم٤مٟم٧م وٓ شمزال شمزداد طمدهت٤م،
وشم٘مقى ؿمقيمتٝم٤م سملم ٍ
طملم وآظمر ،ويتٗمٜمـ أقمداء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم إًمّم٤مق اًمتُّٝم ِؿ ،وشم ِ
ٚمٗمٞمؼ إىم٤مويؾ
؛ وم٠مُم٤م اًمٜمٌل ﷺ وم٢من ؿم٤مٟمئف ُم٘مٓمقع اًمذيمر ،خمذول وٓ
قمغم اًمٜمٌل ﷺ وصح٤مسمتف اًمٙمرام
ِ
وطمٗمظ اعم َّٚم٦م ،وشمٕمٔمٞمؿ اهلل ضمؾ
وم٠مىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ ذم ٟمٍمة اًمديـ،
ؿمؽ ،وأُم٤م اًمّمح٤مسم٦م
وقمال ويمت٤مسمف اًمٙمريؿ ،وشمٕمٔمٞمؿ اًمٜمٌل ﷺ وؾمٜمَّتف اعمٌ٤مريم٦م ،واًمًػم قمغم هدي ُمـ هذيـ اًمقطمٞملم
ِ
سم٤مخلً٤مر
طمري
أيْم٤م أن ُمـ ٟم٤موأهؿ
شمِمٝمد هل٤م اًمرواي٤مت احلديثٞم٦م ،وأصم٤مر اًمٜمٌقي٦م ،وٓ ؿمؽ ً
ٌّ
ِ
واًمٌقار ذًمؽ أن اهلل َّ
يداومع قمـ أوًمٞم٤مئف-
ضمؾ ؿم٠مٟمف
ُ
وإسمراز شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

هلل شمٕم٤ممم وًمٙمت٤مسمف ،وًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمَّتف ُمـ ُمٓم٤مًم٥م هذا

ِ
آصم٤مرا شمٌدَّ ت ضمٚمٞم ً٦م ًمٙمؾ ذي سمّمػمة ،وًمٕمؾ ُمـ
اًمٕمٍم وأوًمقي٤مشمف؛ إذ إن ًمذًمؽ اهلجق ِم
اًمً٤مومر ً
ُمـ ِىمٌؾ سمٕمض اعمٜمتًٌلم ًمإلؾمالم؛ ًمٙمثرة ُم٤م يٓمرق
أظمٓمره٤م ٟمزع اًمث٘م٦م سم٤مًمّمح٤مسم٦م
أؾمامقمٝمؿ ،وشمٚمٛمحف أسمّم٤مرهؿ ُمـ آزدراء واًمتٜم٘مص ًمٚمّمح٤مسم٦م

 :وًمٕمؾ ُمـ ٟمامذج هذا

اًمٓمٕمـ ُم٤م ذيمره اًمٜم َّٔم٤مم اعمٕمتززم سم٠مٟمف ُم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أطمدٌ إٓ وىمد ىم٤مل ذم اًمديـ سمرأيف وم٠مطمؾ
()1
يمثػما ُمـ اًمٕم٘مالٟمٞملم ىمد أ ًَّمٗمقا يمت ًٌ٤م ذم اًمٓمٕمـ
احلرامَّ ،
وطمرم احلالل  ،وأُم٤م قمـ اعمت٠مظمريـ وم٢من ً

قمغم اًمّمح٤مسم٦م( ، )0وُمـ أىمقال سمٕمْمٝمؿ--( :وم٠مُم٤م ُمـ أؾمٚمٛمقا يقم اًمٗمتح أو سمٕمده ،وفمٚمقا قمغم

(" )1آٟمتّم٤مر واًمرد قمغم اسمـ اًمراوٟمدي" ،أسمق احلًلم اخلٞم٤مط ،حت٘مٞمؼ :دٟ -مٞمؼمج( ،اًم٘م٤مهرةُ :مٓمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م،
1644هـ) (ص-)00,07
(ُ )0مٜمٝم٤م" :ؿمدو اًمرسم٤مسم٦م سم٠مطمقال جمتٛمع اًمّمح٤مسم٦م"" ،دوًم٦م يثرب سمّم٤مئر ذم قم٤مم اًمقومقد" يمالمه٤م خلٚمٞمؾ قمٌداًمٙمريؿ ،و"جمتٛمع
اًمّمح٤مسم٦م وفمروومف اعمقوققمٞم٦م" ًمزهػم سمٞمٓم٤مر ،و"ٟمٔمري٦م قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م" ٕمحد طمًلم ،وهمػمه٤م يمثػم-
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يمٗمرهؿ وقمٜم٤مدهؿ---ومٝم١مٓء يم٤من ديـ يمثػم ُمٜمٝمؿ رىمٞم ً٘م٤م)( -)1وعمـــَّ٤م يم٤من اعمقوقع يٓمقل إذا قمقًمِ٩م
ُمـ مجٞم ِع ضمقاٟمٌف اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م رأي٧م أن أيمتٗمل سمٕمٜمقان هذا اًمٌح٨م وهق( :اًمرد قمغم دقمقى قمدم
شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف) وذم صمٜم٤مي٤م اًمٌح٨م إؿم٤مرة إمم ُم٤م يتْمٛمٜمف ذًمؽ اًمتٕمٔمٞمؿ

ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اهلل ضمؾ وقمال ،وشمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ-
ٟم٤مسمع ُمـ حمٌتٝمؿ هلل شمٕم٤ممم ،وًمرؾمقًمف ﷺ ،وُمـ اُمتث٤مهلؿ
ذًمؽ أن اًمتٕمٔمٞمؿ ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ٌ
ُٕمر رهبؿ َّ
ضمؾ وقمال سمٛمحٌ٦م ٟمٌٞمف ﷺ ،وشمٕمٔمٞمٛمف ،واًمرد إمم ؾمٜمتف:ﱡ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭﱠ[آل قمٛمران -]61 :يمام ىم٤مل
ؾمٌح٤مٟمف :ﱡ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢﱠ[اًمٜمً٤مء-]30 :

وىمد ه ّٞم٠م اهلل شمٕم٤ممم زم اًمقىمقف قمغم مج ٍع ٍ
يمٌػم ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل ُّ
شمدل قمغم هذا اعمٕمٜمك اؾمتٗمدهت٤م ُمـ
ضمرد اًمٙمت٥م اًمًت٦م؛ ومرشمٌ٧م سمٕمْمٝم٤م قمغم اعمٌ٤مطم٨م واعمٓم٤مًم٥م اًمتل ؾم٠مؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم ظمٓم٦م اًمٌح٨م،
واىمتٍمت قمغم أومم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌح٨م ،وشمريم٧م ُم٤م قمداه ،وذم إسمراز هذه اعمقاىمػ اعمْمٞمئ٦م ٌ
سمٞم٤من
حل٤مل أوًمئؽ اًم٘مدوات؛ ًمؽمؾمؿ ظمٓم٤مهؿ ،وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ُمٜمٝمجٝمؿ ،واهلل أؾم٠مل اإلظمالص ذم
اًمٜمٞم٤مت وإىمقال وإقمامل-
أِىٗ ٛالبشح:
 ,1إسمراز ُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م
 ,0شمقوٞمح ُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م

ُمـ اًمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ذم طم٤مل طمٞم٤مشمف-
ُمـ اًمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف سمٕمد ووم٤مشمف-

 ,6اًمرد قمغم اعمِمٙمٙملم ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف-

 ,4اجلقاب قمـ اًمِمٌٝم٤مت طمقل ُم٤م ىمد ُيتقهؿ ُمـ خم٤مًمٗم٦م اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٜمٌل ﷺ ،وأؾمٌ٤مب شمٚمؽ
اعمخ٤مًمٗم٦م إن صمٌت٧م-
طمؼ ُمـ طم٘مقق اًمٜمٌل ﷺ وصح٤مسمتف سم٤مًمدوم٤مع قمٜمٝمؿ ،وإسمراز ُمٜمٝمجٝمؿ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع
 ,3أداء ٍّ
اًمٜمٌل ﷺ ،وطمٗم٤مفمٝمؿ قمغم ؾمٜمَّتف وٟم٘مٚمٝم٤م-
(" )1ومجر اإلؾمالم" ،أمحد أُملم( ،اًم٘م٤مهرةُ :م١مؾمً٦م هٜمداوي0210 ،م) (ص-)06
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الذساطات الظابك:ٛ
ذم طمدود شمتٌٕمل ومٝم٤مرس سمٕمض اعمٙمتٌ٤مت اًمٕم٤مُم٦م ،وشمتٌع ُم٤م أُمٙمـ اًمقىمقف قمٚمٞمف واًمً١مال
قمٜمف ُمـ اعمجالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وؾم١مال سمٕمض اعمختّملم ،مل أىمػ قمغم سمح٨م حيٛمؾ قمٜمقان هذا
اًمٌح٨مً ،مٙمـ ٓ ؿمؽ أن ُمثؾ هذه إطم٤مدي٨م ىمد شمقضمد ذم يمت٥م ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمثقرة ذم
ومْم٤مئؾ صح٤ميب أو مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م-
وىمد يمٜم٧م أوردت سمٕمض اًمٜمامذج اًمتل ُّ
شمدل قمغم شمقىمػم اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٜمٌل ﷺ ،وشمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع
اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم يمت٤ميب" :اًمّمح٤مسم٦م واًمّمحٌ٦م وؿمٌٝم٤مت طمقل قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م ووٌٓمٝمؿ"ً ،مٙمٜمٝم٤م
جمرد ٟمامذج يًػمة مل أشمقؾمع ومٞمٝم٤م ،ومل أرشمٌٝم٤م هبذا اًمؽمشمٞم٥م اًمذي شمراه ذم هذا اًمٌح٨م-
وٍّر البشح:
اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل وومٞمف اؾمت٘مراء إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

ًمٚمٜمٌل

ﷺ وؾمٜمتف واعمٜمٝم٩م آؾمتٜمٌ٤مـمل ،وذًمؽ سمذيمر وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل أوردهت٤م سمام يدل
قمغم اعمٌ٤مطم٨م واعمٓم٤مًم٥م اعمذيمقرة-
خط ٛالبشح:
ىمًٛم٧م اًمٌح٨م إمم متٝمٞمد ،وُمٌحثلم يتْمٛمٜم٤من قمد ًدا ُمـ اعمٓم٤مًم٥م ،وظم٤ممت٦م-
اعمٌح٨م إول :شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ذم طمٞم٤مشمف ،وومٞمف صمامٟمٞم٦م ُمٓم٤مًم٥م:



اعمٓمٚم٥م إول :اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمٜمٌل ﷺ-



اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شمٜمٗمٞمذ ِ
أُمر اًمٜمٌل ﷺ-



اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ظمٗمض اًمّمقت قمٜمده-



اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :قمدم إـم٤مًم٦م اًمٜمٔمر إًمٞمف-



اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس :اخلِمٞم٦م ُمـ إهمْم٤مب اًمٜمٌل ﷺ-



اعمٓمٚم٥م اًمً٤مدس :احلرص قمغم ُمت٤مسمٕم٦م ُم٤م يًتجدُّ ُمـ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل ﷺ-



اعمٓمٚم٥م اًمً٤مسمع :حمٌ٦م ُم٤م حيٌف اًمرؾمقل ﷺ-



اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ :شمقىمػم اًمّمح٤مسم٦م

ًمٚمٜمٌل ﷺ-
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اعمٌح٨م اًمث٤مين :شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف سمٕمد ووم٤مشمف ،وومٞمف مخً٦م ُمٓم٤مًم٥م:



اعمٓمٚم٥م إول :اًمٕمٛمؾ سمًٜمتف ﷺ-



اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمر ُّد إمم اًمًٜم٦م قمٜمد اًمتٜم٤مزع-



اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :اًمٖمػمة قمغم اًمًٜم٦م قمٜمد خم٤مًمٗمتٝم٤م-



اعمٓمٚم٥م اًمراسمع :اًمثٌ٤مت قمغم احل٤مل اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ ووم٤مة اًمٜمٌل ﷺ-



حتنهؿ قمغم ومقات اًمٕمٛمؾ سم٤مًمًٜم٦م-
اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمسُّ :
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املبشح األٔه
تعظٗي الصشابٛ

لمٍيب ﷺ ٔطٍتْ يف سٗاتْ

دقم٤م اًمٜمٌل ﷺ إمم ديـ اإلؾمالم عمـــَّ٤م ُأُمر سم٤مًمٌالغ وم٤مؾمتج٤مب ًمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
اؾمتج٤مب ،وشم٠مظمر إؾمالم آظمريـ إمم أن ِ
ِ
احلؼ؛
أذن اهلل شمٕم٤ممم هلؿ سم٤مهلداي٦م،
واًمدظمقل ذم اًمديـ ِّ
ُمـ

طمّمٚمف اًمً٤مسمؼ ُمـ ذًمؽ اًمتٕمٔمٞمؿ واًمتٌجٞمؾ ،وىمد أفمٝمروا ذًمؽ اًمتٕمٔمٞمؿ
وم٠مدرك
ُ
اًمالطمؼ ً
سمٕمْم٤م مم٤م َّ
ُ
أوم٤مق شمٚمؽ اًمٕمٌ٤مرة
احل٥م واًمتٌجٞمؾ ،وؿم َّ٘م٧م
وسم َّٞمٜمقه؛ ومٜم ُِ٘مٚم٧م إًمٞمٜم٤م ُمِم٤مهد يمثػمة داًم٦م قمغم ذًمؽ
ِّ
وطمػمه ومرضمع إمم
اعمجٚمجٚم٦م اًمتل شمٙم َّٚمؿ هب٤م قمروة سمـ ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل عمــــَّ٤م رأى ؿمٞم ًئ٤م أدهِمف
َّ
ِ
ِ
ٍ
نى
ٍم َويم ْ َ
ىمريش ومٙم٤من مم٤م ىم٤ملَ ( :أي َىم ْق ِمَ ،واهللَِّ ًَم َ٘مدْ َو َومدْ ُت َقم َغم اعمُْ ُٚمقكَ ،و َو َومدْ ُت َقم َغم َىم ْٞم َ َ
ِ
ِ
٤مب ُحم َ َّٛم ٍد ﷺ ُحم َ َّٛمدً اَ ،واهللَِّ
٤مرَ ،واهللَِّ إِ ْن َر َأ ْي ُ٧م َُمٚمٙمً٤م َىم ُّطُ ،ي َٕم ِّٔم ُٛم ُف َأ ْص َح٤م ُسم ُف َُم٤م ُي َٕم ِّٔم ُؿ َأ ْص َح ُ
َواًمٜم ََّج ِّ
إِ ْن َشمٜم ََّخ َؿ ٟم َ
َػ َر ُضم ٍؾ ُِمٜم ُْٝم ْؿَ ،ومدَ ًَم َؽ ِ َهب٤م َو ْضم َٝم ُف َو ِضم ْٚمدَ ُهَ ،وإِ َذا َأ َُم َر ُه ُؿ ا ْسمتَدَ ُروا
ُخ٤م َُم ً٦م إَِّٓ َو َىم َٕم ْ٧م ذم يم ِّ

ِِ
اهت ْؿ ِقمٜمْدَ ُهَ ،و َُم٤م ُحيِدُّ َ
َأ ُْم َر ُهَ ،وإِ َذا شم ََق َّو َ٠م يمَ٤م ُدوا َي ْ٘متَتِ ُٚم َ
ون
قن َقم َغم َو ُوقئفَ ،وإِ َذا َشم َٙم َّٚم َؿ َظم َٗم ُْمقا َأ ْص َق َ ُ
(-)1
إِ ًَم ْٞم ِف اًمٜمَّ َٔم َر َشم ْٕم ِٔم ًٞمام ًَم ُف)---
ِ
اًمنمك؛ ٕٟمف رأى ُم٤م أذهٚمف ومٕمجز
ًم٘مد شمٙم َّٚمؿ قمروة سم٤محلؼ ،وٟمٓمؼ سم٤مًمّمدق ُمع أٟمف يم٤من قمغم
قمـ يمتٛمف ،وو٤مىم٧م ٟمٗمًف قمـ إظمٗم٤مئف وم٠مفمٝمره-
وم٘مد رأى قمروة سمـ ُمًٕمقد  مج٤مقمتٝمؿ وهؿ قمغم شمٚمؽ احل٤مل قمٜمدُم٤م يم٤من ُمنميمً٤م ومقىمع
قمٔمٞمام مل يٛمٚمؽ ُمٕمف إٓ أن يؽممجف هبذه اًمٙمٚمامت ويم٠مٟمف ُ
ي٘مقل :إن َّ ً
ىمريِم٤م
ذًمؽ ُمـ ىمٚمٌف ُمقىم ًٕم٤م
ً
شمريد أن شم٘م٤مسمؾ ىمق ًُم٤م ٓ ِىمٌؾ هل٤م هبؿ؛ ومٝمؿ هبذه اعمث٤مسم٦م ُمع رأؾمٝمؿ وُم٘مدَّ ُمٝمؿ ﷺ-
صمؿ إن أومراد أوًمئؽ اًمّمح٤مسم٦م

يم٤مٟمقا يتٛم َّثٚمقن شمٚمؽ إوص٤مف اًمتل ذيمره٤م قمروة،

ٍ
سم٠مُمقر أظمرى ُّ
شمدل
صمؿ أشمٌع ذًمؽ
اعمٝمؿ إيراد ٟمامذج ُمـ اشمّم٤مومٝمؿ سمتٚمؽ إوص٤مفَّ ،
وهلذا يم٤من ُمـ ِّ
قمغم شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ اًمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،وذًمؽ ذم اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م:

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمنموط ،سم٤مب اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤محل٦م ُمع أهؾ احلرب ويمت٤مسم٦م اًمنموط(.6
106ح -)0861
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املطمب األٔه
التربك بآثاس الٍيب ﷺ
وىمد صمٌ٧م هذا جلٛمع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم شمٜم٤مومًٝمؿ قمٚمٞمف يمام ذم طمدي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م اًمًقائل
مح َرا َء ُِم ْـ َأ َد ٍمَ ،ىم َ٤ملَ :وم َخ َر َج سمِ َال ٌل
 ىم٤مل(:أ َشم ْٞم ُ٧م اًمٜمٌَِّ َّل ﷺ سمِ َٛم َّٙم َ٦مَ ،و ُه َق سمِ ْ٤مَٕ ْسم َٓم ِح ِذم ُىم ٌَّ ٍ٦م ًَم ُف َ ْ
سمِق ُو ِ
قئ ِف َوم ِٛمـ ٟم َِ٤مئ ٍؾ وٟم ِ
َ٤مو ٍحٟ -)1()---م٤مل يٜم٤مل ٟمٞمالً :إذا أص٤مب ،ومٝمق ٟم٤مئؾ ،واعمٕمٜمكُ :مّمٞم٥م ُمٜمف
َ
ْ
َ
وآظمذ (-)0
وٟم٤موح :أي راش مم٤م سمٞمده قمغم أظمٞمف( ،)6أي أن سمٕمْمٝمؿ يرش ُمـ اعم٤مء اًمذي ي٘مع قمغم يده
قمغم ِ
يد أظمٞمف-
واًم٘مٌ٦مُ :مـ اخلٞم٤مم :سمٞم٧م صٖمػم ُمًتدير ،وهق ُمـ سمٞمقت اًمٕمرب(-)4
وصمٌ٧م قمـ آطم٤مد اًمّمح٤مسم٦م :يمام ذم ىمّم٦م اًمٖمالم؛ ومٗمل اًمّمحٞمحلم ُمـ
قل اهللَِّ ﷺ سمِ َ٘مدَ ٍح َوم َ ِ
يت َر ُؾم ُ
نم َب َو َقم ْـ َي ِٛمٞمٜمِ ِف ُهم َ
ال ٌمُ ،ه َق
طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد  ىم٤ملُ ( :أ ِ َ
٤مخ َقم ْـ َي ًَ ِ
َأ ْطمدَ ُ
ال ُم َأ َشم ْ٠م َذ ُن ِزم َأ ْن ُأ ْقمٓمِ َل إَ ْؿم َٞم َ
ث ا ًْم َ٘م ْق ِمَ ،وإَ ْؿم َٞم ُ
٤مر ِه َىم َ٤ملَ « :ي٤م ُهم َ
٤مخش؟ َوم َ٘م َ٤ملَُ :م٤م
ُيمٜم ُْ٧م ُٕوصمِ َر سمِٜم َِّمٞمٌِل ُِمٜم َْؽ َأ َطمدً ا َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللََِّ -وم َ٠م ْقم َٓم٤م ُه إِ َّي٤م ُه)(-)3
ِ
احلرص قمغم إظمذ ُمـ آصم٤مر اًمٜمٌل ﷺ؛ وم٘مد روى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ
ٟمّمٞم٥م ُمـ هذا
وًمٚمٜمً٤مء
ٌ
ِ
طمرص ُا ُِّمف قمغم أظمذ رء ُمـ قمرق اًمٜمٌل ﷺ وم٘م٤ملَ ( :د َظم َؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م اًمٜمَّ ٌُل ﷺ َوم َ٘م َ٤مل
 ىمّم٦م

()3

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف " ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ذم اًمثقب إمحر (74.1ح ،)683وهق ذم صحٞمح ُمًٚمؿ،
ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌداًمٌ٤مىمل ،ط( ،1اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م احلدي٨م1410 ،هـ) ،يمت٤مب اًمّمالة
(632.1ح326رىمؿ ،)040وهذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ-
( )0اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ،اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد سمـ إصمػم ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر اًمزاوي ،وحمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل( ،سمػموت:اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
1600هـ)-)141.3(-
(" )6اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م" (-)82.3
(" )4اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م" (-)6.4
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف " ،يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب ُمـ رأى أن ص٤مب احلقض واًم٘مرسم٦م أطمؼ سمامئف (ح،)0633وُمًـٚمؿ
ذم "صحٞمحف " ،يمت٤مب إذسم٦م(1324.6ح0262رىمؿ-)108
(ُ )3مـ اًم٘مٞمٚمقًم٦م ،وًمٞمً٧م ُمـ اًم٘مقل أي اًمٙمالم-
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ِ
ِقمٜمْدَ ٟمَ٤م َومٕم ِر َق ،وضم٤مء ْت ُأُمل سمِ َ٘م٤مر ٍ
٤مؾم َت ْٞم َ٘م َظ اًمٜمٌَِّل ﷺ َوم َ٘م َ٤ملَ « :ي٤م
َ
ورة َوم َج َٕم َٚم ْ٧م شم ًَْ ُٚم ُ٧م ا ًْم َٕم َر َق وم َٞمٝم٤مَ ،وم ْ
ُ َ
ِّ
َ َ َ
٥م اًم ِّٓم ِ
لمشَ -ىم٤م ًَم ْ٧مَ :ه َذا َقم َر ُىم َؽ ٟم َْج َٕم ُٚم ُف ِذم ـمِٞمٌِٜمَ٤مَ ،و ُه َق ُِم ْـ َأ ْـم َٞم ِ
ٞم٥م)(-)1
ُأ َّم ُؾم َٚم ْٞم ٍؿ َُم٤م َه َذا ا ًَّم ِذى شم َّْمٜم َِٕم َ
يمؾ هذه اعمقاىمػ اعمت٘مدِّ ُم٦م شمّمدِّ ق يمٚمٛم٦م قمروة سمـ ُمًٕمقد سمؾ شمزيد قمٚمٞمٝم٤م؛ وم٢مٟمف اىمتٍم قمغم
ُم٤م رآه ذم اًمً٤مقم٦م اًمتل يم٤من قمٜمد اًمٜمٌل ﷺ ومٞمٝم٤م ومتحدث قمـ إظمذ ُمـ ووقئف ،واًمتؼمك سمري٘مف،
ٌ
ذيمرت سمٕمْمٝم٤م ه٤مهٜم٤م-
وُمقاىمػ أظمرى
أطمداث
وظمٗمٞم٧م قمٚمٞمف
ُ
ُ
ومم٤م يٜمٌٖمل أن يِم٤مر إًمٞمف :أن ُمـ اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ُمـ يٕمت٘مد أٟمف سم٘مل ر ٌء ُمـ آصم٤مر اًمٜمٌل
ﷺ ،وشمٌ ًٕم٤م ًمذًمؽ وم٢مهنؿ يتٜم٤مومًقن ذم اًمتؼمك سمام ُيٕمت٘مد أٟمف سم٘مل ُمـ آصم٤مره اًمنميٗم٦م ﷺ ،وًمٞمس
هٜم٤مك ُم٤م يثٌ٧م وضمقد رء ُمـ هذه أصم٤مر ذم وىمتٜم٤م احل٤مرض -وىمد يًتٖمؾ سمٕمض أصح٤مب
اعم٘م٤مصد اًمًٞمئ٦م اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس ًمٚمقىمقع ذم ُمثؾ هذا سمزقمؿ أهنؿ يت٘مرسمقن إمم اهلل شمٕم٤ممم هبذا-
ظم٤مص سمف دون همػمه ُمـ اًمٜم٤مس
أيْم٤م :أن ضمقاز اًمتؼمك سم٤مًمٜمٌل ﷺ
ومم٤م جيدر اًمتٜمٌٞمف إًمٞمف ً
ٌ
,ؾمقى إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم-,


املطمب الجاٌ٘
تٍفٗز أوشِ الٍيب ﷺ

ودٓئؾ هذا ٓ طمٍم هل٤م ُمـ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل ﷺ ذم هذا اعمقوعِ؛ ذًمؽ أٟمف يم٤من ُمٜمٝم٩م ٍ
طمٞم٤مة هلؿ
َ
ؿمؼ قمٚمٞمٝمؿ ،أو اىمت٣م سمذل
و َّـمٜمقا قمٚمٞمف أٟمٗمًٝمؿ ،وقمٚمٛمقه ُمـ سمٕمدهؿ ىمقًٓ وقمٛمالً ،وإن َّ
شمْمحٞم٤مت ُمٜمٝمؿ-
ِ
ىمٚمقب أصح٤مسمف ،وقمغم
طمريّم٤م قمغم مج ِع
اخل٤مص واًمٕم٤مم أن اًمٜمٌل ﷺ يم٤من
ومم٤م يٕمٚمٛمف
ً
ُّ
سمٕمْم٤م طم٤مل اًمًٗمر واحلي؛ وًمذًمؽ وم٢مٟمَّف ًمٞمْمٛمـ ذًمؽ
اًمت٠مًمٞمػ سمٞمٜمٝمؿ ،وقمغم ُمراقم٤مة سمٕمْمٝمؿ ً
أُمرهؿ سمٌٕمض إواُمر ،ووضمٝمٝمؿ إمم ُم٤م حي٘مؼ هذا اعم٘مّمد اًمٜمٗمٞمس ،وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م
َّ٤مس إِ َذا ٟم ََز َل َر ُؾم ُ
َّ٤مس إِ َذا ٟم ََز ًُمقا َُمٜم ِْز ًٓ َ ,ىم َ٤مل َقم ْٛم ٌرو :يم َ
أيب صمٕمٚمٌ٦م اخلُِمٜمل  ىم٤مل( :يم َ
قل
َ٤من اًمٜم ُ
َ٤من اًمٜم ُ
اًمِم َٕم ِ
٤مب َو ْإَ ْو ِد َي ِ٦مَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
اهللَِّ ﷺ َُمٜم ِْز ًَٓ ,شم َٗم َّر ُىمقا ِذم ِّ
قل اهللَِّ ﷺ" :إِ َّن َشم َٗم ُّر َىمٙم ُْؿ ِذم َه ِذ ِه
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ (1713.4ح0661رىمؿ-)76

035
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت طمقًمف

ِ ِ
ِ ِ
اًمِمٞم َٓم ِ
اًمِم َٕم ِ
ِّ
٤من " َوم َٚم ْؿ َيٜم ِْز ْل َسم ْٕمدَ َذًم ِ َؽ َُمٜم ِْز ًٓ إِ َّٓ اٟم َْْم َّؿ َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ إِ َمم
٤مب َو ْإَ ْود َي٦م إِٟم ََّام َذًمٙم ُْؿ ُم ْـ َّ ْ
َسم ْٕم ٍ
ض َطمتَّك ُي َ٘م َ٤مل ًَم ْق ُسم ًِ َط َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َصم ْق ٌب ًَم َٕم َّٛم ُٝم ْؿ)(-)1
وشم٠مُمؾ هذا اًمقصػ اًمدىمٞمؼ ُمـ أيب صمٕمٚمٌ٦م حل٤مهلؿ سمٕمد ذًمؽ احلدي٨م ومٝمؾ شمرى ومٞمف إٓ
آُمتث٤مل اًمّم٤مدق ،واعمت٤مسمٕم٦م اًمدىمٞم٘م٦م ،وآشمٌِّ٤مع إُمثؾ ًمٚمٜمٌل ﷺ-
وهذا قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  يرؾمؾ إًمٞمف اًمٜمٌل ﷺ ًمٞم٠ميت يقم ظمٞمؼم ًمٞمٕمٓمٞمف راي٦م اعمًٚمٛملم
وىمد يم٤من ُمّم٤مسم٤م ٍ
سمرُمد ذم قمٞمٜمٞمف؛ ومٞمًتجٞم٥م قمغم اًمٗمقر ،وي٠ميت شمٚمٌٞم٦م ُٕمر اًمٜمٌل ﷺ :ومٕمـ ؾمٝمؾ سمـ
ً
ؾمٕمد َ ( :أ َّن َر ُؾم َ
اًمرا َي َ٦م َهمدً ا َر ُضم ً
٤مت
ال َي ْٗمت َُح اهللَُّ َقم َغم َيدَ ْي ِفشَ ،ىم َ٤ملَ :وم ٌَ َ
قل اهللَِّ ﷺ َىم َ٤ملْ ُٕ« :قم ِٓم َ َّ
لم َّ
َّ٤مسَ ،همدَ ْوا َقم َغم رؾم ِ
َّ٤مس َيدُ ويم َ
هلل ﷺ ُيم ُّٚم ُٝم ْؿ َي ْر ُضمق
قل ا َِّ
ُقن ًَم ْٞم َٚمت َُٝم ْؿ َأ ُّ ُهي ْؿ ُي ْٕم َٓم َ
٤مه٤مَ ،وم َٚم َّام َأ ْص ٌَ َح اًمٜم ُ
اًمٜم ُ
َ ُ
٤مه٤م َوم َ٘م َ٤ملَ « :أ ْي َـ َقم ِ ُّكم ْسم ُـ َأسمِك َـم٤مًم ِ ٍ
٥مش؟ َوم َ٘م٤م ًُمقاَ :ي ِْمتَٙمِك َقم ْٞمٜمَ ْٞم ِف َي٤م َر ُؾم َ
هللَِ ،ىم َ٤ملَ « :وم َ٠م ْر ِؾم ُٚمقا
قل ا َّ
َأ ْن ُي ْٕم َٓم َ
ِ
ِ ِ
ِ
ؼم َأ َطمتَّك َيم َ٠م ْن َمل ْ َي ُٙم ْـ سمِ ِف َو َضم ٌعَ ،وم َ٠م ْقم َٓم٤م ُه
إِ ًَم ْٞمف َوم ْ٠مشمُقين سمِفشَ ،وم َٚم َّام َضم٤م َء َسم َّم َؼ ِذم َقم ْٞمٜمَ ْٞمفَ ،و َد َقم٤م ًَم ُفَ ،وم َ َ
اًمرا َي َ٦م-)0()--
َّ

( )1اعمًٜمد ،أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،ط( ،1سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1410 ،هـ)(080.00ـ086ح
 ،)18863اًمًٜمـ ،أسمق داود اًمًجًت٤مين ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمك اًمديـ قمٌداحلٛمٞمد ،ط( ،1سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م) ،يمت٤مب
اجلٝم٤مد ،سم٤مب ُم٤م ي١مُمر ُمـ اٟمْمامم اًمٕمًٙمر وؾمٕمتف (41.6ح ،)0307اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمً٤مئل ،حت٘مٞمؼ:
د-قمٌد اًمٖمٗم٤مر اًمٌٜمداري ،وؾمٞمد يمنوي ،ط(،1سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1413 ،هـ)يمت٤مب اًمًػم ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ
اًمتٗمرق ذم اًمِمٕم٤مب وإودي٦م (030.3ح ،)7733اًمت٘م٤مؾمٞمؿ وإٟمقاع ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،ط،1
(سمػموتُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1427 ،هـ) (427.3ح ،)0302اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼ :محدي
اًمًٚمٗمل ،ط( ،0اعمقصؾُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ1424 ،هـ)010.00( -رىمؿ ،)373اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،حمٛمد سمـ
قمٌد اهلل سمـ اًمٌٞمع ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،ط( ،1سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1411 ،هـ) ،)103.0( -اًمًٜمـ
اًمٙمؼمى ،أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل ،ط( ،1طمٞمدر آسم٤مد :جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م1644 ،هـ) )130.0( -مجٞمٕمٝمؿ ُمـ
صحٞمح؛ وم٘مد
ـمريؼ اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ زَ سمر ،قمـ ُمًٚمؿ سمـ ُمِمٙمؿ ،قمـ أيب صمٕمٚمٌ٦م اخلِمٜمل -وهذا إؾمٜم٤م ٌد
ٌ
صححف احل٤ميمؿ وطمٙمؿ سم٠مٟمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم ،وىم٤مل اًمذهٌل :صحٞمح ،وًمٙمـ ُمًٚمؿ سمـ ُِم ِْمٙمؿ ًمٞمس ُمـ رضم٤مل
ُ
صحٞمح ومحً٥م-
وم٤محلدي٨م
اًمِمٞمخلم،
ُ
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 17.3( ح ،)6821وُمًٚمؿ
ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م (1782.4ح0424رىمؿ-)60
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جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت طمقًمف

وذم سمٕمض أًمٗم٤مظ احلدي٨م أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل ًمف( :ا ُْم ِ
هلل َقم َٚم ْٞم َؽ):
ش َوَٓ َشم ْٚمت َِٗم ْ٧م َطمتَّك َي ْٗمت ََح ا َُّ
ػ َو َمل ْ َي ْٚمت َِٗم ْ٧م-)1(-----
ىم٤مل أسمق هريرةَ :وم ًَ َ٤مر َقم ِ ٌّكم َؿم ْٞم ًئ٤م ُصم َّؿ َو َىم َ
ٍ
سمٌمء ُمـ اًمٗمتقر اًمذي حيٛمٚمف قمٚمٞمف ىمٚم٦م
يّم٤مب
وٓ خيٗمك أن اإلٟمً٤من طم٤مل ُمروف ىمد
ُ
ِ
ٍ
طمرب ،وُم٘م٤مرقم٦م ًمٚمرضم٤مل
اخلٚمقد إمم اًمراطم٦م ،واحل٤مل ذم هذه اًم٘مّم٦م طم٤مل
اًمٜمِم٤مط ،وشمقومر دواقمل
ِ
اعمٌ٤مدرة
شمٕمٔمٞمؿ أُمر اًمٜمٌل ﷺ قمغم
ذم ؾم٤مطم٤مت اًم٘مت٤مل ،وًمٙمـ قمٚم ًّٞم٤م  اؾمتًٝمؾ هذا ُيم َّٚمف ،ومحٚمف
ُ
إمم ًم٘م٤مئف؛ وم٢من شمٜمٗمٞمذ أُمر اًمٜمٌل ﷺ قمٜمدهؿ ُمـ اعمً َّٚمامت-
ِ
واحلرص قمٚمٞمف ،وأن ذًمؽ احلرص
أيْم٤م أن اًمٜمٗمس هل٤م طمٔمٝم٤م ُمـ حمٌ٦م اعم٤مل
وٓ خيٗمك ً
ِ
إُمر يتٕم َّٚم ُؼ سم٤مًمديقن اًمتل شمُِمٖمؾ هب٤م ِّ
ؾمداد
يمثػما قمـ
يزداد إذا يم٤من
ُ
اًمذُمؿ ومٚمرسمام شم٠مظمر أطمدهؿ ً
طمرص٤م ُمـ
سمٕمْم٤م ُمٜمف ،أو قمجز قمـ ؾمداده؛ وم٠مورث ذًمؽ
اًمديـ ،أو ُم٤مـمؾ ص٤مطمٌف
ًمٞمْمع قمٜمف ً
ً
َ
ِ
ص٤مطم٥م اعم٤مل قمغم حتّمٞمؾ طم ِّ٘مف ،وم٢مذا أُمر اًمٜمٌل ﷺ أطمدً ا ُمـ أصح٤مسمف سم٤مًمتٜم٤مزل قمـ سمٕمض طم ِّ٘مف
واومؼ ذًمؽ ُمٌ٤مدر ًة ُمـ ذًمؽ اًمّمح٤ميب ،ومم٤م صمٌ٧م ذم هذا :طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ َ ( :أ َّٟم ُف
ِ ِ
ِ
اهت َام َطمتَّك َؾم ِٛم َٕم َٝم٤م َر ُؾم ُ
٤مى ا ْسم َـ َأسمِك َطمدْ َر ٍد َد ْيٜمً٤م يم َ
قل اهللَِّ
َشم َ٘م َ
َ٤من ًَم ُف َقم َٚم ْٞمف ِذم اعمَْ ًْجدَ ،وم ْ٤مر َشم َٗم َٕم ْ٧م َأ ْص َق ُ ُ
ِِ
٥مشَ -ىم َ٤ملًَ :م ٌَّ ْٞم َؽ َي٤م
ػ ِؾم ْج َ
ﷺ َو ْه َق ِذم َسم ْٞمتِ ِفَ ،وم َخ َر َج إِ ًَم ْٞم ِٝم َام َطمتَّك يم ََِم َ
ػ(ُ )0طم ْج َرشمف َومٜمَ٤م َدىَ « :ي٤م َيم ْٕم ُ

اًمِم ْٓم َر َىم َ٤ملًَ :م َ٘مدْ َوم َٕم ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
َر ُؾم َ
هللَِ -ىم َ٤ملَ «:و ْع ُِم ْـ َد ْيٜم ِ َؽ َه َذاشَ -و َأ ْو َُم َ٠م إِ ًَم ْٞم ِف َأي َّ
هللِ-
قل ا َّ
قل ا َّ
َىم َ٤مل « ُىم ْؿ َوم٤م ْىم ِْم ِفش)(-)6
وشم٠مُمؾ ذم هذا احلدي٨م أُمريـ :أوهلام :ىمقل يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽًَ ( :م ٌَّ ْٞم َؽ َي٤م َر ُؾم َ
هللِ) دمد ُم٤م
قل ا َّ
وىمر ذم ىمٚمٌف ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًمٜمٌل ﷺ وإضمالًمف ،وصم٤مٟمٞمٝمام :ىمقًمفًَ ( :م َ٘مدْ َوم َٕم ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ) دمد
ِ
ٟم٘مص يمٌػم سم٤معم٘م٤ميٞمس
اعمً٤مرقم٦م ذم شمٜمٗمٞمذ إُمر وًمق شمرشمَّ٥م قمغم ذًمؽ سمٕمض
اًمٜم٘مص ذم طم ِّ٘مف ،سمؾ هق ٌ
اعم٤مدي٦م اًمدٟمٞمقي٦م ،وًمٙمٜمف ذم احل٘مٞم٘م٦م زي٤مد ٌة قمٔمٞمٛم٦م شمتٛمثؾ ذم هقم٦م آؾمتج٤مسم٦م ًمألُمر اًمٜمٌقي ،وذم
حمت٤مضم٤م إمم أن يقوع قمٜمف سمٕمض احلؼ-
اإلطمً٤من إمم ص٤مطمٌف اًمذي يم٤من
ً
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،اعمقوع اًمً٤مسمؼ (ح-)0423
( )0ىم٤مل ذم "اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر" (( :)646.0اًمًجػ :اًمًؽم ،وأؾمجٗمف إذا أرؾمٚمف وأؾمٌٚمف)-
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمّمالة ،سمـ٤مب اًمت٘مـ٤ميض واعمالزُمـ٦م ذم اعمًـجد (ح )438وذم ُمقاوـع أظمـرى،
وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة (1100.6ح1337رىمؿ-)02
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ِ
ِ
ِ
ِ
احلؼ
اًمّمدر،
ورطم٤مسم٦م
اعمقىمػ ذم هقم٦م آؾمتج٤مسم٦م،
وؿمٌٞم ٌف هبذا
واًمتٜم٤مزل قمـ سمٕمض ِّ
ٍ
(ؾم ِٛم َع َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ﷺ
سمٜمٗمس راوٞم٦م ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧مَ :
صق َت ُظمّمق ٍم سمِ٤م ًْمٌ ِ ِ
أظم َر َو َي ًْ َ ْ ِ ِ
مه٤م َي ًْت َْق ِو ُع(َ )1
ر ٍءَ ،و ُه َق
َ
ُ
َ ْ
اهت َامَ ،وإِ َذا َأ َطمدُ ُ َ
٤مب َقم٤مًم َٞم ً٦م َأ ْص َق ُ ُ
ؽموم ُ٘م ُف ذم َ ْ
قلَ :واهللَِّ َٓ َأ ْوم َٕم ُؾَ -وم َخ َر َج َر ُؾم ُ
َي ُ٘م ُ
قل اهللَِّ ﷺ َقم َٚم ْٞم ِٝم َام َوم َ٘م َ٤ملَ « :أ ْي َـ اعمُْ َت َ٠م ِّزم(َ )0قم َغم اهللَِّ َٓ َي ْٗم َٕم ُؾ
ِ
وف شَ -ىم َ٤ملَ :أٟمَ٤م َي٤م َر ُؾم َ
يب سم٤مدر سم٤مُٓمتث٤مل عم٤م أؿم٤مر
اعمَْ ْٕم ُر َ
٥م)( -)6ومٝمذا اًمّمح٤م ُّ
قل اهللَِّ و ًَم ُف َأ ُّي َذًم َؽ َأ َطم َّ
اخلػم ًمف -ىم٤مل اسمـ
أُمرا ضم٤مز ًُم٤م حترم قمٚمٞمف خم٤مًمٗمتف ،سمؾ أؿم٤مر قمٚمٞمف سمام ومٞمف
سمف اًمٜمٌل ﷺ ،ومل ي٠مُمره ً
ُ
طمجر ذم شمقصٞمػ هذه اعمٌ٤مدرة( :وومٞمف هقم٦م ومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م عمراد اًمِم٤مرع ،وـمقاقمٞمتٝمؿ عم٤م يِمػم
سمف ،وطمرصٝمؿ قمغم ومٕمؾ اخلػم)(-)4
وشم٠مُمؾ هذا اعمِمٝمد ُمـ ُمِم٤مهد اعمٌ٤مدرة إمم آُمتث٤مل ومٞمام رواه قمٌداهلل سمـ قمٌ٤مس ريض اهلل
ال َأ ْهدَ ى ًمِرؾم ِ
مخ ٍر َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َر ُؾم ُ
قمٜمٝمام ىم٤مل( :إِ َّن َر ُضم ً
قل اهللَِّ ﷺَ «:ه ْؾ َقمٚمِ ْٛم َ٧م َأ َّن
قل ا َِّ
هلل ﷺ َر ِاو َي َ٦م َ ْ
َ ُ
اهللََّ َىمدْ َطم َّر َُم َٝم٤م؟شَ -ىم َ٤ملَ -َٓ :وم ًَ َّ٤مر( )3إِٟم ًَْ٤مٟمً٤مَ -وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ﷺ«:سمِ َؿ َؾم َ٤مر ْر َشم ُفشَ -وم َ٘م َ٤ملَ :أ َُم ْر ُشم ُف
ِ ِ
ِ
٥م َُم٤م ومِ َٞمٝم٤م(-)8
ذ َ َهب٤م َطم َّر َم َسم ْٞم َٕم َٝم٤مشَ -ىم َ٤ملَ :وم َٗمت ََح اعمَْ َزا َد َة(َ )3طمتَّك َذ َه َ
سمِ ٌَ ْٞمٕم َٝم٤مَ -وم َ٘م َ٤مل« :إ َّن ا ًَّمذى َطم َّر َم ُ ْ

( )1أي يًتحٓمف ُمـ ديٜمف -يمام ذم "اًمٜمٝم٤مي٦م" (-)107.3
وشم٠ممم َّ
( )0ذم "اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م" (( :)30.1آمم---وهق ُمـ إًمٞم٦م :اًمٞمٛملم -ي٘م٤مل :آمم يقزم إيالءَّ ،
يت٠ممم شم٠م ًِّم ًٞم٤م ،وآؾمؿ
إًمٞم٦م)-
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمّمٚمح ،سم٤مب هؾ يِمػم اإلُم٤مم سم٤مًمّمٚمح (ح ،)0823وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف"،
يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة (1101.6ح  1338رىمؿ -)10
( )4ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،سمٕمٜم٤مي٦م اًمِمٞمخ :قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز ،ط( ،1اًم٘م٤مهرة:
اعمٙمتٌ٦م اًمًٚمٗمٞم٦م1672 ،هـ)-)627.3(-
أه إًمٞمف سمٌمء-
(ُ )3مـ اًمن ،أي َّ
( )3ىم٤مل ذم "اًمٜمٝم٤مي٦م" (( :)604.4وهق اًمٔمرف اًمذى حيٛمؾ ومٞمف اعم٤مء ،يم٤مًمرواي٦م واًم٘مرسم٦م واًمًٓمٞمح٦م ،واجلٛمع :اعمزاود -واعمٞمؿ
زائدة)-
( )8أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة (1023.6ح  1380رىمؿ -)37
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إن هذا اًمّمح٤ميب  ىمد شمٜم٤مزل قمام سمذًمف ذم اخلٛمر ،وسم٤مدر إمم إهراىمٝم٤م ومقرا طملم ِ
قمٚمؿ
ً
اًمتحريؿ ،وإن يم٤من سمح٨م قمـ خمرج ذم أول إُمرً ،مٙمٜمف عم٤م قمٚمؿ أن هذا اعمخرج ٓ جيقز سم٤مدر
سم٢مشمالومٝم٤م-
وىمّم ٌ٦م أظمرى ُّ
شمدل قمغم هقم٦م اعمٌ٤مدرة وآُمتث٤مل عم٤م حيٌف رؾمقل اهلل ﷺ ومٞمام رواه قمٌداهلل
ِ
ٞمؿ ُِم ْـ َذ َه ٍ
(اخت ََذ اًمٜمٌَِّل ﷺ َظم َ٤ممتً٤م ُِم ْـ َذ َه ٍ
سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمامَّ :
٥مَ ،وم َ٘م َ٤مل
٥م َوم َّ٤مخت ََذ اًمٜم ُ
َّ٤مس َظم َقاشم َ
اًمٜمٌَِّ ُّل ﷺ «إِٟمِّك َّاخت َْذ ُت َظم َ٤ممتً٤م ُِم ْـ َذ َه ٍ
َّ٤مس
٥مشَ -ومٜمَ ٌَ َذ ُه َو َىم َ٤مل« :إِ ِّين ًَم ْـ َأ ًْم ٌَ ًَ ُف َأ َسمدً اش َومٜمَ ٌَ َذ اًمٜم ُ
ِ
ٞمٛم ُٝم ْؿ(-)1
َظم َقاشم َ

وىمد أووح اًمٜمقوي اُمتث٤مل اًمّمح٤مسم٦م
يم٤مٟم٧م اًمّمح٤مسم٦م

ًمٚمٜمٌل ﷺ ذم هذا احلدي٨م سم٘مقًمف( :ومٞمف سمٞم٤من ُم٤م

ُمـ اعمٌ٤مدرة إمم اُمتث٤مل أُمره وهنٞمف ﷺ وآىمتداء سم٠مومٕم٤مًمف)(-)0

وٓ ي٘مػ إُمر قمٜمد طمدِّ ٟمٌذ ظم٤مشم ٍؿ وـمرطمف ،سمؾ ىمد يتج٤موز ذًمؽ إمم إمه٤مًمف ،وقمدم
شمٕمٔمٞمام ًمألُمر اًمٜمٌقي اًمٙمريؿ :ومٕمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس
آٟمتٗم٤مع سمف سم٠مي وضمف ُمـ وضمقه آٟمتٗم٤مع؛
ً
هلل ﷺ َر َأى َظم َ٤ممتً٤م ُِم ْـ َذ َه ٍ
ريض اهلل قمٜمٝمامَ ( :أ َّن َر ُؾم َ
٥م ِذم َي ِد َر ُضم ٍؾ َومٜم ََز َقم ُف َوم َٓم َر َطم ُف َو َىم َ٤مل:
قل ا َِّ
ِ ِ ِ ِ
مج َر ٍة ُِم ْـ ٟم ٍ
٥م َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ﷺ:
« َي ْٕم ِٛمدُ َأ َطمدُ يم ُْؿ إِ َمم َ ْ
َ٤مر َوم َٞم ْج َٕم ُٚم َٝم٤م ِذم َيدهشَ -وم٘م َٞمؾ ًم َّٚمر ُضم ِؾ َسم ْٕمدَ َُم٤م َذ َه َ
آظم ُذ ُه َأ َسمدً ا َو َىمدْ َـم َر َطم ُف َر ُؾم ُ
ُظم ْذ َظم َ٤ممت َ َؽ ا ْٟمت َِٗم ْع سمِ ِفَ -ىم َ٤ملَ َٓ :واهللَِّ َٓ ُ
هلل ﷺ)(-)6
قل ا َِّ

وىمد َّسملم هذا اعمٕمٜمك,أقمٜمك آُمتث٤مل ُمـ اًمّمح٤ميب  اًمٜمقوي طملم ىم٤مل( :وأُم٤م ىمقل
ص٤مطم٥م هذا اخل٤مشمؿ طملم ىم٤مًمقا ًمف" :ظمذه" ٓ" :آظمذه" وىمد ـمرطمف رؾمقل اهلل ﷺ ،ومٗمٞمف اعمٌ٤مًمٖم٦م
ذم اُمتث٤مل أُمر رؾمقل اهلل ﷺ ،واضمتٜم٤مب هنٞمف وقمدم اًمؽمظمص ومٞمف سم٤مًمت٠مويالت اًمْمٕمٞمٗم٦م)(-)4
ومل شمٙمـ اًمٜمً٤مء سم٠مىمؾ ؿم٠مٟمً٤م ُمـ اًمرضم٤مل ذم طمًـ آىمتداء ،وآٟمّمٞم٤مع ًمألواُمر اًمٜمٌقي٦م؛
وشمٕمؼم وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس سمٕمد أن اٟمتٝم٧م قمدهت٤م سمٕمد ـمالق زوضمٝم٤م هل٤م قمـ ذًمؽ آٟم٘مٞم٤مدَ ( :ىم٤م ًَم ْ٧م:
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،سم٤مب آىمتداء سم٠مومٕم٤مل اًمٜمٌل ﷺ (ح ،)8003وُمًٚمؿ
ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م (1333.6ح0201رىمؿ-)36
(" )0ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ" (-)38,33.14
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م (1333.6ح0201رىمؿ-)30
(" )4ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ" (-)33.14
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َوم َٚم َّام َطم َٚم ْٚم ُ٧م َذيم َْر ُت ًَم ُف َأ َّن ُُم َٕم ِ
٤من َو َأ َسم٤م َضم ْٝم ٍؿ َظم َٓم ٌَ ِ٤مينَ -وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
٤مو َي َ٦م ْسم َـ َأسمِك ُؾم ْٗم َٞم َ
قل اهللَِّ ﷺَ « :أ َُّم٤م
قك َٓ ُم َ٤مل ًَمف اٟم ِ
ال َي َْم ُع َقم َّم٤م ُه َقم ْـ َقم٤مشم َِ٘م ِفَ ،و َأ َُّم٤م ُُم َٕم ِ
٤مو َي ُ٦م َوم ُّم ْٕم ُٚم ٌ
َأ ُسمق َضم ْٝم ٍؿ َوم َ
ْٙم ِحل ُأ َؾم٤م َُم َ٦م ْسم َـ
ُ
َ
ِ ِ
ٍ
َح ُت ُف َوم َج َٕم َؾ اهللَُّ ومِ ِٞمف َظم ْ ًػما َوا ْهم َت ٌَ ْٓم ُ٧م( )1سمِ ِف)(-)0
َز ْيدشَ -ومٙم َِر ْه ُت ُفُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل« :اٟمْٙمحل ُأ َؾم٤م َُم َ٦مشَ -ومٜمَٙم ْ
وُم٤م ضم٤مء ُمـ ذيمره٤م ٓهمتٌ٤مـمٝم٤م سمذًمؽ اًمزواج اعمٌ٤مرك هق صمٛمرة ُمـ اًمثٛمرات اًمٕم٤مضمٚم٦م ًمتٚمؽ
اًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمٜمٌل ﷺ وإن وضمدت ذم ٟمٗمًٝم٤م يمراه٦م؛ ًمٕمٚمٛمٝم٤م أٟمف ٓ خيت٤مر هل٤م إٓ ُم٤م ومٞمف اخلػم
واًمّمالح-
وهذا قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام يٌ٤مدر إمم اُمتث٤مل أُمر اًمٜمٌل ﷺ ذم يمت٤مسم٦م اًمقصٞم٦م وٓ
يًت٠مين ذم ذًمؽ؛ ومٕمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر قمـ أسمٞمف أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل ﷺ ي٘مقلَُ ( :م٤م َطم ُّؼ
اُم ِر ٍئ ُمًٚمِ ٍؿ ًَمف َرء ،ي ِ
ٞم٧م ًَم ْٞم َٚمت ْ ِ
َلم ،إَِّٓ َو َو ِص َّٞم ُت ُف َُم ْٙمتُق َسم ٌ٦م ِقمٜمْدَ ُه)( -)6ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض
قيص ومِ ِٞمف َيٌِ ُ
ُ ْ ٌ ُ
ُ ْ
ْ
اهلل قمٜمٝمام سمٕمد أن ؾمٛمع هذا اًمتقضمٞمف اًمٜمٌقيَُ ( :م٤م َُم َّر ْت َقم َ َّغم ًَم ْٞم َٚم ٌ٦م ُُمٜم ُْذ َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ ﷺ َىم َ٤مل
َذًم ِ َؽ إَِّٓ َو ِقمٜم ِْدي َو ِص َّٞمتِل)(-)4
وىمٓمر ُمـ ٍ
سمحر مم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم ُ٦م
همٞمض ُمـ ومٞمض،
وهذه اًم٘مّمص اعمت٘مدُم٦م ٌ
ٌ
اعمً٤مرقم٦م إمم ِ
ِ
شمٜمٗمٞمذ أُمر اًمٜمٌل ﷺ يمام أراد-
ُمـ
عَ املبادس ٚإىل االطتذاب ٛلمٍيب ﷺ ٔادتٕاب عٍّا:
ػبّ ٛتأخش بعض الصشابٛ
ِ
ِ
احلؼ أن رأى ذم سمٕمض إُمثٚم٦م ُم٤م ُّ
اًمّمح٤مسم٦م أو سمٕمْمٝمؿ
شمٚمٙم١م
يدل قمغم
وٓ
هيقًمـ ـم٤مًم٥م ِّ
َّ
ٍ
ِ
رء مم٤م ر َّهم٥م ومٞمف اًمٜمٌل ﷺ أو أُمر سمف ،اًمت٠مظمر قمـ آؾمتج٤مسم٦م ذم همزوة اخلٜمدق،
شمٜمٗمٞمذ
قمـ
وم٤مجلقاب قمـ ُمثؾ هذا أن ي٘م٤مل( :وهذا يدل قمغم ُمدى ؿمدة اعمِم٘م٦م واًمتٕم٥م واًمٜمّم٥م اًمذي حلؼ
اًمّمح٤مسم٦م ذم همزوة اخلٜمدق؛ وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا ُمـ أهع اًمٜم٤مس إضم٤مسم٦م وأيمثرهؿ ؿمق ًىم٤م إمم اجلٝم٤مد،
وأىمقاهؿ اؾمتٕمدا ًدا ٓىمتح٤مم إظمٓم٤مر واعمت٤مقم٥م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،ومل يٙمقٟمقا ًمٞمختٚمٗمقا قمام يدقمقهؿ
( )1ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم "اًمٜمٝم٤مي٦م" (---( :)180.6اًمٖمٌٓم٦م سم٤مًمٖملم اعمٕمجٛم٦م ،وهل اًمٗمرح واًمنور وطمًـ احل٤مل)-
( )0أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمٓمالق(1114.0ح1472رىمؿ-)63
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمقص٤مي٤م ،سم٤مب اًمقص٤مي٤م(ح ،)0867وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمقصٞم٦م
(1040.6ح1308رىمؿ-)1
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،اعمقوع اعمت٘مدم (ح1308رىمؿ-)4
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ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت طمقًمف

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

إًمٞمف ﷺ هبذه اًمٌِم٤مرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م صمالث ُمرات ومًٙمقهتؿ ذم ذًمؽ احللم ٓ يٛمٙمـ إٓ إذا سمٚمٖمقا ُمـ
اًمتٕم٥م واًمٜمّم٥م هن٤ميتف سمام أداهؿ إمم طم٤مل آوٓمرار اًمِمديد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ وروقا
قمٜمف)(-)1
وًمرسمام محٚمٝمؿ اخلقف قمـ اًم٘مٞم٤مم سم٠مُمر اًمٜمٌل ﷺ يمام جي٥م ومٞم٘مٕمقا ذم اإلصمؿ ،أو يم٤من ذًمؽ ٕن
اًمّمٞمٖم٦م اًمتل ظم٤مـمٌٝمؿ اًمٜمٌل ﷺ هب٤م ٓ شمدل قمغم اإلجي٤مب ومرأوا أن هلؿ ُمٜمدوطم٦م ذم اًمًٙمقت
واهلل أقمٚمؿ-
وإٓ وم٘مد يم٤مٟمقا يٌ٤مدرون إمم ُم٘م٤مرقم٦م إسمٓم٤مل ،وُمٜم٤مزًم٦م اًمِمجٕم٤من ويتً٤مسم٘مقن إمم ذًمؽ يمام
ٍ
يمثػمة ٓ يتًع اعم٘م٤مم إليراده٤م-
شم٘مدم ذم شمِمقىمٝمؿ إمم أظمذ اًمراي٦م يقم ظمٞمؼم ،ويمام ذم ىمّمص
وأُم٤م اًمث٤مين وهق ؿمٌٝم٦م ،وهق اًمتقىمػ قمـ شمٜمٗمٞمذ إُمر يمام ضم٤مء ذم ىمّم٦م قمٛمرة احلديٌٞم٦م
وصٚمحٝم٤م؛ ومٗمل احلدي٨مَ ---( :وم َٚم َّام َوم َر َغ ُِم ْـ َىم ِْم َّٞم ِ٦م ا ًْمٙمِت ِ
َ٤مب َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ ﷺ َٕ ْص َح٤مسمِ ِفُ « :ىمق ُُمقا
َث ُمر ٍ
ِ
ِ
َوم٤مٟمْحرواُ ،صمؿ ِ
اتَ ،وم َٚم َّام َمل ْ َي ُ٘م ْؿ
َّ ْ
اطمٚم ُ٘مقاشَ ،ىم َ٤ملَ :وم َق اهللَِّ َُم٤م َىم٤م َم ُمٜم ُْٝم ْؿ َر ُضم ٌؾ َطمتَّك َىم َ٤مل َذًم َؽ َصمال َ َ َّ
َُ
َّ٤مسَ -وم َ٘م٤م ًَم ْ٧م ُأم ؾم َٚمٛم َ٦م :ي٤م ٟم ٌَِل ا َِّ ِ
ُِمٜم ُْٝم ْؿ َأ َطمدٌ َد َظم َؾ َقم َغم ُأ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦مَ ،وم َذيم ََر َهلَ٤م َُم٤م ًَم ِ٘م َل ُِم َـ اًمٜم ِ
٥م
هللَ ،أ ُحت ُّ
ُّ َ َ َ َ
َذًم ِ َؽ؟ ْ
اظم ُر ْج ُصم َّؿ َٓ ُشم َٙم ِّٚم ْؿ َأ َطمدً ا ُِمٜم ُْٝم ْؿ يمَٚمِ َٛم ً٦م َطمتَّك َشمٜم َْح َر ُسمدْ ٟم ََؽَ ،وشمَدْ ُقم َق َطم٤مًم ِ َ٘م َؽ َوم َٞم ْحٚمِ َ٘م َؽَ ،وم َخ َر َج
َوم َٚم ْؿ ُي َٙم ِّٚم ْؿ َأ َطمدً ا ُِمٜم ُْٝم ْؿَ ،طمتَّك َوم َٕم َؾ َذًم ِ َؽ ٟم ََح َر ُسمدْ َٟم ُفَ ،و َد َقم٤م َطم٤مًم ِ َ٘م ُف َوم َح َٚم َ٘م ُفَ ،وم َٚم َّام َر َأ ْوا َذًم ِ َؽَ ،ىم٤م ُُمقا
حيٚمِ ُؼ َسم ْٕم ًْم٤مَ ،طمتَّك يمَ٤م َد َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َي ْ٘مت ُُؾ َسم ْٕم ًْم٤م َهم ًّام)(-)0
َومٜم ََح ُرواَ ،و َضم َٕم َؾ َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َ ْ

وم٤مجلقاب أن ي٘م٤مل :إٟمف ًمق يم٤مٟم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م ُم٘مّمقدة عم٤م طمٚم٘مقا رؤوؾمٝمؿ طملم رأوا رؾمقل
اهلل ﷺ ًمٙمٜمٝمؿ ومٝمٛمقا أن إُمر همػم ضم٤مزم ومٚمذا رأوا اًمت٠مين طمتك شم٠ميمد هلؿ أٟمف ٓ يًٕمٝمؿ أن خي٤مًمٗمقا
ذم ذًمؽ ومٌ٤مدروا-
وىمد طمّمؾ ُمثؾ هذا ٕيب سمٙمر طملم أُمره اًمٜمٌل ﷺ أن ِ
يٙمٛمؾ اًمّمالة سم٤مًمٜم٤مس طملم
ظمرج ﷺ ًمٞمّمٚمح سملم سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف؛ ومٗمل طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمٝمام:
( )1اًمٙمقيم٥م اًمقه٤مج واًمروض اًمٌٝم٤مج ذم ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،حمٛمد سمـ قمكم اإلصمٞمقيب،ط( ،1سمػموت :دار ـمقق
اًمٜمج٤مة1462 ،هـ)-)623.10(-
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمنموط ،سم٤مب اًمنموط ذم اجلٝم٤مد واعمّم٤محل٦م ُمع أهؾ احلرب ويمت٤مسم٦م اًمنموط
(ح0861ـ ،)0860وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف " ،يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم(1411.6ح1873رىمؿ-)04
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ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت طمقًمف

ِ
(---ويم َ
اًمّمال َِةَ ،وم٤م ًْم َت َٗم َ٧م َوم٢مِ َذا ُه َق سمِ٤مًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ َو َرا َء ُه َوم َ٠م َؿم َ٤مر إِ ًَم ْٞم ِف سمِ َٞم ِد ِه،
َ٤من َأ ُسمق َسمٙم ٍْر َٓ َيٙمَ٤م ُد َي ْٚمتَٗم ُ٧م ِذم َّ
َ
َوم َ٠م َُم َر ُه ُي َّم ِّغم يم ََام ُه َقَ ،وم َر َوم َع َأ ُسمق َسمٙم ٍْر َيدَ ُهَ ،وم َح ِٛمدَ اهللََُّ ،صم َّؿ َر َضم َع ا ًْم َ٘م ْٝم َ٘م َرى َو َرا َء ُه َطمتَّك َد َظم َؾ ِذم
ػَ ،و َشم َ٘مدَّ َم اًمٜمٌَِّل ﷺ َوم َّم َّغم سمِ٤مًمٜمَّ ِ
٤مس-)1()--
اًمّم ِّ
َّ
وم٠مسمق سمٙمر  شمرضمح قمٜمده سم٤مًم٘مرائـ أن إؿم٤مرة اًمٜمٌل ﷺ ًمف سم٤مًمٌ٘م٤مء ًمٞمً٧م ًمٚمقضمقب،
وًمذًمؽ شمراضمع -وذيمر اسمـ طمجر ُمـ ومقائد هذا احلدي٨م---( :وأن ُمـ أيمرم سمٙمراُم٦م يتخػم سملم
اًم٘مٌقل واًمؽمك إذا ومٝمؿ أن ذًمؽ إُمر قمغم همػم ضمٝم٦م اًمٚمزوم ،ويم٠من اًم٘مريٜم٦م اًمتل سمٞمٜم٧م ٕيب سمٙمر
ذًمؽ هل يمقٟمف ﷺ ؿمؼ اًمّمٗمقف إمم أن اٟمتٝمك إًمٞمف ،ومٙم٠مٟمف ومٝمؿ ُمـ ذًمؽ أن ُمراده أن ي١مم
اًمٜم٤مس ،وأن أُمره إي٤مه سم٤مٓؾمتٛمرار ذم اإلُم٤مُم٦م ُمـ سم٤مب اإليمرام ًمف واًمتٜمقيف سم٘مدره ،ومًٚمؽ هق
ـمريؼ إدب واًمتقاوع ،ورضمح ذًمؽ قمٜمده اطمتامل ٟمزول اًمقطمل ذم طم٤مل اًمّمالة ًمتٖمٞمػم طمٙمؿ
ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م ،ويم٠مٟمف ٕضمؾ هذا مل يتٕم٘م٥م ﷺ اقمتذاره سمرد قمٚمٞمف)(-)0
اعمت٘مرر قمٜمدهؿ
وم٤مُٕمر
ُ

هق شمٕمٔمٞمؿ اًمٜمٌل ﷺ وشمقىمػمه ،وشمٜمٗمٞمذ أُمره ،وإن طمّمؾ ر ٌء

ٍ
ومألُمر أدى إمم اضمتٝم٤مدهؿ ،أو ىمرائـ شمٌدَّ ت هلؿ أو ًمٌٕمْمٝمؿ سم٠من هذا إُمر ًمٞمس
ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م
ٓز ًُم٤م-

املطمب الجالح
خفض الصٕت عٍذٓ
ُّ
(وإِ َذا َشم َٙم َّٚم َؿ َظم َٗم ُْمقا
ويدل قمغم هذا اعمٕمٜمك أطم٤مدي٨م قمديدة ُمٜمٝم٤م ُم٤م شم٘مدم ذم طمدي٨م قمروةَ :
ِ
إضمالل اهلل شمٕم٤ممم ،وشمٕمٔمٞمؿ رؾمقًمف ﷺ سمٕمدم رومع اًمّمقت قمٜمده يمام
اهت ْؿ ِقمٜمْدَ ُه) ،وهذا ُمـ
َأ ْص َق َ ُ
ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦﱠ[احلجرات-]0 :

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم"صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمّمٚمح ،سم٤مب يمٞمػ يٙمت٥م هذا ُم٤م ص٤مًمح ومالن سمـ ومالن وومالن سمـ ومالن وإن مل
يٜمًٌف إمم ىمٌٞمٚمتف ،أو ٟمًٌف(ح-)0300
(" )0ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" (-)182,130.0
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ومٙم٤من هلؿ ُمـ آُمتث٤مل اًم ِّ٘مدح َّ
اعمٕمغم ،واعمقىمع إقمغم وإؾمٜمك ،وُمـ ؿمقاهد هذا آُمتث٤مل
ِ
اًمّمقت سمحية اًمٜمٌل ﷺ ُم٤م طمدَّ ث سمف اسمـ أيب ُُمٚمٞمٙم٦م طمٞم٨م ىم٤مل( :يمَ٤م َد
عم٤م ُأُمرو سمف ُمـ ظمٗمض
ْ ِ
ِ
لم َىم ِد َم َقم َٚم ْٞم ِف
اهت َام ِقمٜمْدَ اًمٜمٌَِّ ِّل ﷺ ِطم َ
اخلَ ِّ َػمان َأ ْن َ ْهيٚمٙمَ٤م َ ,أ َسم٤م َسمٙم ٍْر َو ُقم َٛم َر رى اهلل قمٜمٝمامَ ,ر َوم َٕم٤م َأ ْص َق َ ُ
س َأ ِظمل سمٜمِل ُجم َ ِ
ريم ِ ِ
مه٤م سمِ٤مَٕ ْىم َر ِع ْسم ِـ َطم٤مسمِ ٍ
أظم ُر سمِ َر ُضم ٍؾ َ
٤مؿمعٍَ ،و َأ َؿم َ٤مر َ
آظم َر
َ
َ ُ
ْ٥م َسمٜمل َمتٞم ٍؿَ ،وم َ٠م َؿم َ٤مر َأ َطمدُ ُ َ
ِ
اؾم َٛم ُفَ ،وم َ٘م َ٤مل َأ ُسمق َسمٙم ٍْر ًم ِ ُٕم َٛم َرَُ :م٤م َأ َر ْد َت إَِّٓ ِظمال َِذمَ -ىم َ٤ملَُ :م٤م َأ َر ْد ُت ِظم َ
ال َوم َؽ-
َىم َ٤مل ٟمَ٤موم ٌعَ َٓ :أ ْطم َٗم ُظ ْ
هلل ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﱠ [احلجرات:
اهت َام ِذم َذًم ِ َؽَ ،وم َ٠مٟم َْز َل ا َُّ
َوم ْ٤مر َشم َٗم َٕم ْ٧م َأ ْص َق ُ ُ
َ٤من ُقم َٛم ُر ُي ًْ ِٛم ُع َر ُؾم َ
اًمز َسم ْ ِػمَ :وم َام يم َ
قل اهللَِّ ﷺ َسم ْٕمدَ َه ِذ ِه أ َي ِ٦م َطمتَّك َي ًْ َت ْٗم ِٝم َٛم ُف)(-)1
 ]0أ َي َ٦مَ -ىم َ٤مل ا ْسم ُـ ُّ

ين ًمٚمٜمٌل
وم٤معمٗمٝمقم ُمـ هذه اًمرواي٦م أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  سمٕمد أن ُأٟمزًم٧م هذه أي٦م يم٤من ُّ
وشمٕمٔمٞمام ًمٚمٜمٌل ﷺ ،وىمد ضم٤مء إيْم٤مح
يرومع صقشمف خم٤موم٦م اًمقىمقع ذم خم٤مًمٗم٦م ُم٤م ُأ ُِمر سمف،
ﷺ ،ومل يٙمـ ُ
ً
اًمز َسم ْ ِػمَ :ومٙم َ
َ٤من
هذا اعمٕمٜمك ومٞمام قم َّٚم٘م٦م اًمٌخ٤مري سمّمٞمٖم٦م اجلزم ىم٤ملَ ( :ىم َ٤مل ا ْسم ُـ َأ ِيب ُُم َٚم ْٞم َٙم َ٦مَ :ىم َ٤مل ا ْسم ُـ ُّ
ِ
ِ ٍ
ُقم َٛم ُر َسم ْٕمدُ َو َمل ْ َي ْذيم ُْر َذًم ِ َؽ َقم ْـ َأسمِ ِٞمف َي ْٕمٜمِل َأ َسم٤م َسمٙم ٍْر إِ َذا َطمدَّ َ
اًمن ِار
ث اًمٜمٌَِّ َّل ﷺ سمِ َحدي٨م َطمدَّ َصم ُف َيم َ٠مظمل ِّ َ
َمل ْ ُي ًْ ِٛم ْٕم ُف َطمتَّك َي ًْ َت ْٗم ِٝم َٛم ُف)(-)0
َّ
وًمٕمؾ ىم٤مئ ً
ال أن ي٘مقل :مل َ يم٤من قمٛمر هبذه اعمث٤مسم٦م ،ومل يٙمـ أسمقسمٙمر يمذًمؽ إذ ضم٤مء ذم اًمرواي٦م
(و َمل ْ َي ْذيم ُْر َذًم ِ َؽ َقم ْـ َأسمِ ِٞمف َي ْٕمٜمِل َأ َسم٤م َسمٙم ٍْر)؟
ىمقل اسمـ اًمزسمػمَ :

ِ
واًم٘مرب ُمٜمف ُم٤م جيٕمٚمف أرومع صقشمً٤م
وم٤مجلقاب :أن ٕيب سمٙمرُ مـ آظمتّم٤مص سم٤مًمٜمٌل ﷺ،

ُمـ قمٛمر  وإن يم٤من ذًمؽ ٓ يّمؾ إمم درضم٦م رومع اًمّمقت قمغم رؾمقل اهلل ﷺ ،سمؾ يٙمقن
قمٛمر  أظمٗمض صقشمً٤م ُمٜمف ،وٓ يٕمٜمل ذًمؽ خم٤مًمٗم٦م أيب سمٙمر ً ممي٦م قمغم اإلـمالق واهلل أقمٚمؿ-
وصقر ٌة أظمرى ُمنمىم٦م ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

ًمٚمٜمٌل ﷺ شمتٛمثؾ ذم ظمِمٞم٦م صم٤مسم٧م سمـ

ؿمامس ُ مـ دظمقل اًمٜم٤مر سمًٌ٥م رومع صقشمف ومقق صقت اًمٜمٌل ﷺُ ،مع أن ارشمٗم٤مع
ىمٞمس سمـ َّ
صقشمف يم٤من مم٤م ُضمٌِؾ قمٚمٞمف(-)6
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب :ﱡﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ(ح-)4743
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمتٕمٛمؼ واًمتٜم٤مزع ذم اًمٕمٚمؿ واًمٖمٚمق ذم
اًمديـ واًمٌدع (ح-)8620
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اإليامن (112.1ح 110رىمؿ -)178
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شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت طمقًمف

املطمب الشابع
عذً إطال ٛالٍظش إلْٗ
وإٟمام يم٤من ؾمٌ٥م ذًمؽ ُم٤م أوىمٕمف اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ حمٌتف ،وشمٕمٔمٞمٛمف ،وُمٝم٤مسمتف ،وشم٘مديٛمف
قمغم يمؾ ُمـ ؾمقاه-
وىمد رأى قمروة سمـ ُمًٕمقد ذًمؽ ضمٚم ًّٞم٤م ذم مج ٍع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 ،وًمقٓ أٟمف رأى أن

ذًمؽ ؾمٛم٦م سم٤مرزة ًمٚمجٛمع اًمذي رأى؛ ُم٤م يم٤من ذًمؽ ؾمٌ ًٌ٤م ًمٚم٘مقل اًمذي شم٘مدَّ م ٟم٘مٚمف-
أيْم٤مُ :م٤م طمدَّ ث سمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  وهق ُمـ ده٤مة اًمٕمرب ،وأذيمٞم٤مئٝمؿ،
وُمـ أُمثٚمتف ً
٥م إِ َزم ُِم ْـ رؾم ِ
(و َُم٤م يم َ
قل اهللَِّ ﷺ َو َٓ َأ َضم َّؾ ِذم
وؿمجٕم٤مهنؿ ،وُمع ذًمؽ دمده ي٘مقلَ :
َ ُ
َ٤من َأ َطمدٌ َأ َطم َّ َّ
ِ َ َ ِ
ِ ِ
َِ
َ
َقم ْٞمٜمِل ُِمٜمْ ُفَ ،و َُم٤م ُيمٜم ُْ٧م ُأـمِ ُٞمؼ َأ ْن َأ ُْم َ َ
أل َقم ْٞمٜم ََّل ُمٜمْ ُف إ ْضم َال ًٓ ًَم ُفَ ،و ًَم ْق ُؾمئ ْٚم ُ٧م أ ْن أص َٗم ُف َُم٤م أ َـم ْ٘م ُ٧م؛ ٕ ِّين َمل ْ
ُـ َأ ُْم َ ُ
أل َقم ْٞمٜم ََّل ُِمٜمْ ُف)(-)1
َأيم ْ
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل شمٕمٚمٞم ً٘م٤م قمغم هذا ،وقمغم ُم٤م أورده ُمـ دٓئؾ قمغم حمٌ٦م اًمّمح٤مسم٦م

ًمٚمٜمٌل

ﷺ( :وٓ ؿمؽ ذم أن طمظ أصح٤مسمف ُمـ هذا اعمٕمٜمك أقمٔمؿ؛ ٕن ُمٕمرومتٝمؿ سم٘مدره أقمٔمؿ؛ وم٤معمحٌ٦م
صمٛمرة اعمٕمروم٦م ،ومت٘مقى وشمْمٕمػ سمحًٌٝم٤م)(-)0


املطمب ارتاوع
ارتؼٗ ٛوَ إغطاب الٍيب ﷺ

وهذا ُمٓمٚم٥م ٍ
قم٤مل ٟمٗمٞمس مل ُيٖمٗمٚمف اًمّمح٤مسم٦م

سمؾ طمرصقا أقمٔمؿ احلرص قمغم ٟمٞمؾ

رو٤مه ﷺ اعمًتٚمزم رو٤م اهلل شمٕم٤ممم ،وهلؿ ذم هذا اًمٌ٤مب أىم٤مصٞمص وقمج٤مئ٥م حيًـ أن ي٘متدي هبؿ
ومٞمٝم٤م ُمـ سمٕمدهؿ-

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اإليامن (110.1ح101رىمؿ -)100
( )0اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص ُمًٚمؿ ،أمحد سمـ قمٛمر اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :حمٞمل اًمديـ ُمًتق ،ويقؾمػ سمدوي ،ط( 1دُمِمؼ :دار
اسمـ يمثػم ودار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م1418 ،هـ)-)008,003.1(-
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إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

سم٤مرزا ضمٚم ًّٞم٤م ٓ ظمٗم٤مء ومٞمف؛ ٕهنؿ ىمد ُأ ِ
ذسمقا حمٌ٦م
وُمـ ـم٤مًمع يمت٥م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م؛ وضمد هذا ً
ِ
احلرص قمغم رو٤مه ،واًمٌٕمد قمـ إهمْم٤مسمف ُم٤م أُمٙمٜمٝمؿ ،سمؾ يم٤مٟمقا
اًمٜمٌل ﷺ وذًمؽ ىم٤مدهؿ إمم
يتقاصقن قمغم هذا؛ يقيص اًمٙمٌػم سمف اًمّمٖمػم-
ومم٤م ُّ
يدل قمغم طمرصٝمؿ قمغم رو٤م اًمٜمٌل ﷺ ،واًمرهٌ٦م ُمـ همْمٌفُ :م٤م رواه أسمق اًمدرداء 
آظم ًذا سمِ َٓمر ِ
ىم٤مل( :يمٜم ُْ٧م ضم٤مًمًِ٤م ِقمٜمْدَ اًمٜمٌَّل ﷺ إِ ْذ َأ ْىمٌ َؾ َأسمق سمٙم ٍْر ِ
ف َصم ْقسمِ ِف َطمتَّك َأ ْسمدَ ى َقم ْـ ُر ْيم ٌَتِ ِفَ ،وم َ٘م َ٤مل
َ ُ َ
َ
ِّ
َ ً
اًمٜمٌَّل ﷺَ « :أُم٤م ص ِ
اخلَ َّٓم ِ
لم ا ْسم ِـ ْ
٤مطم ٌُٙم ُْؿ َوم َ٘مدْ َهم٤م َُم َرش(َ -)1وم ًَ َّٚم َؿَ ،و َىم َ٤مل :إِ ِّين يم َ
ر ٌء
َ٤من َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْ َ
َّ َ
ُّ
٤مب َ ْ
ه ْقم ُ٧م إِ ًَم ْٞم ِف ُصم َّؿ ٟم َِد ُْم ُ٧مَ ،وم ًَ َ٠م ًْم ُت ُف َأ ْن َي ْٖم ِٗم َر ِزم َوم َ٠م َسمك َقم َكمَ ،وم َ٠م ْىم ٌَ ْٚم ُ٧م إِ ًَم ْٞم َؽ َوم َ٘م َ٤ملَ « :ي ْٖم ِٗم ُر اهللَُّ ًَم َؽ َي٤م َأ َسم٤م
َوم َ٠م ْ َ
ال ًصم٤مُ ،صم َّؿ إِ َّن ُقم َٛم َر ٟم َِد َم َوم َ٠مشمَك َُمٜم ِْز َل َأسمِك َسمٙم ٍْر َوم ًَ َ٠م َلَ :أ َصم َّؿ َأ ُسمق َسمٙم ٍْر؟ َوم َ٘م٤م ًُمقاَ -َٓ :وم َ٠مشمَك إِ َمم اًمٜم ِ
َسمٙم ٍْرش َصم َ
ٌَّل
ﷺَ ،وم ًَ َّٚم َؿ َوم َج َٕم َؾ َو ْضم ُف اًمٜمٌَِّل ﷺ َيت ََٛم َّٕم ُر(َ )0طمتَّك َأ ْؿم َٗم َؼ َأ ُسمق َسمٙم ٍْرَ ،وم َج َث٤م َقم َغم ُر ْيم ٌَ َت ْٞم ِف َوم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل
هلل َأٟمَ٤م ُيمٜم ُْ٧م َأ ْفم َٚم َؿ َُم َّرشم ْ ِ
َلمَ -وم َ٘م َ٤مل اًمٜم ٌَِّل ﷺ« :إِ َّن اهللََّ َسم َٕم َثٜمِل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َوم ُ٘م ْٚمت ُْؿ :يم ََذ ْسم َ٧مَ -و َىم َ٤مل َأ ُسمق
اهللََِّ ،وا َِّ
َلم َومام ُأ ِ
ِ
اؾم ِ٤مين سمِٜمَ ْٗم ًِ ِف َو َُم٤مًم ِ ِفَ ،وم َٝم ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ شم ِ
وذ َى َسم ْٕمدَ َه٤م)(-)6
َ٤مريمُق ِزم َص٤مطمٌِلشَُ -م َّرشم ْ ِ َ
َسمٙم ٍْرَ :صدَ َقَ -و َو َ
ٍ
ٍ
احلدي٨م ُّ
ُ
ئمٝمر
قمٔمٞمٛم٦م ُمٜمٝم٤م :ظمِمٞمتٝمؿ ُمـ همْم٥م اًمٜمٌل ﷺ وهذا
أُمقر
يدل قمغم
وهذا
ُ

ضمٚم ًّٞم٤م ذم ُمقىمػ أيب سمٙمر طملم ضمث٤م قمغم ريمٌتٞمف إضمالًٓ ًمٚمٜمٌل ﷺ ،وظمِمٞم ً٦م ُمـ همْمٌف ،وئمٝم ُر
أيْم٤م ذم ُمقىمػ قمٛمر  طملم ٟمد ِم قمغم قمدم ُمً٤محمتف أسمقسمٙمر ،وًمٕمٚمف ظمٌم همْم٥م اًمٜمٌل ﷺ؛
ً
ًمٕمٚمٛمف سمٛمٙم٤مٟم٦م أيب سمٙمر ُ مٜمف ،صمؿ ظمِمٞمتف ُمـ همْم٥م أيب سمٙمر  إن اؾمؽمؾمؾ ذم قمدم رو٤مه
أيْم٤م :هقم٦م آًمتزام سمام حي٥م اًمٜمٌل ﷺ وم٢من أسم٤م سمٙمر  مل ي١مذ سمٕمده٤م يمام ضم٤مء
قمٜمف -وُمـ ومقائده ً
ذم احلدي٨م(-)4
(( )1أي ظم٤مصؿ همػمه -وُمٕمٜم٤مه دظمؾ ذم همٛمرة اخلّمقُم٦م ،وهل ُمٕمٔمٛمٝم٤م) يمام ذم "اًمٜمٝم٤مي٦م" (-)674.6
(" )0يتٛمٕمر"َ ( :أي ي َتٖم ََّػم وأصؾ اًمتٛمٕمر ىم َّٚم٦م اًمٜمْم٤مرة َوقمدم إذاق اًم َّٚم ْقن ُي َ٘م٤مل َُمٙمَ٤من أُمٕمر إِذا يم َ
َ٤من جمد ًسم٤م)-همري٥م احلدي٨م،
قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم اجلقزي ،حت٘مٞمؼ :د -قمٌداعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل ،ط( ،1سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1423،هـ)-)634.0(-
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب (ح -)6331اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ()674 .6
أي ظم٤مصؿ همػمه -وُمٕمٜم٤مه دظمؾ ذم همٛمرة اخلّمقُم٦م ،وهل ُمٕمٔمٛمٝم٤م-
أيْم٤م طمدي٨م قمٛمر ذم ظمِمٞمتف ُمـ إهمْم٤مب اسمٜمتف طمٗمّم٦م ًمٚمٜمٌل ﷺ أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اعمٔم٤ممل،
( )4وُمثٚمف ً
سم٤مب اًمٖمروم٦م واًمٕمٚمٞم٦م اعمنموم٦م وهمػم اعمنموم٦م ذم اًمًٓمقح وهمػمه٤م (ح ،)0437وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمٓمالق
( 1123.0ح1480رىمؿ-)62
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املطمب الظادغ
ٖظتذذ وَ طٍ ٛالٍيب ﷺ
ُّ
اذتشص عم ٜوتابع ٛوا
ُّ
ويدل قمغم هذا إُمر دٓئؾ قمديدة ُمٜمٝم٤م :احلرص قمغم ُمالزُمتف ﷺ ،وؾم١مال سمٕمْمٝمؿ
ًمٌٕمض سمام ضم٤مء قمٜمف ُمـ إطمٙم٤مم يمام ذم ىمّم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وضم٤مره إٟمّم٤مري ريض اهلل
قمٜمٝمام طمٞم٨م ىم٤ملُ ( :يمٜم ُْ٧م َأٟمَ٤م َو َضم ٌ٤مر ِزم ُِم َـ إَٟم َّْم ِ
٤مر ِذم َسمٜمِل ُأ َُم َّٞم َ٦م ْسم ِـ َز ْي ٍدَ ،و ْهل ُِم ْـ َقم َق ِازم اعمَْ ِديٜم َِ٦م،
ول َقم َغم رؾم ِ
َ٤مو ُب اًمٜم ُُّز َ
هلل ﷺ َيٜم ِْز ُل َي ْق ًُم٤م َو َأٟم ِْز ُل َي ْق ًُم٤مَ ،وم٢مِ َذا ٟم ََز ًْم ُ٧م ِضم ْئ ُت ُف سمِ َخ َ ِؼم َذًم ِ َؽ
قل ا َِّ
َو ُيمٜمَّ٤م َٟم َتٜم َ
َ ُ
ا ًْمٞمق ِم ُِمـ ا ًْمقطمل و َهم ِػم ِه ،وإِ َذا ٟم ََز َل َومٕم َؾ ُِم ْث َؾ َذًم ِ َؽَ ،ومٜم ََز َل ص ِ
٤مطمٌِل إَٟم َّْم ِ
٤مر ُّى َي ْق َم ٟم َْق َسمتِ ِف-)1()---
َ
َ
َْ َ َ ْ َ ْ َ

وٟمٔمرا
وىمد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م يٓمٚمٌقن ُمًتجدات اًمنمائع اًمقاردة قمـ اًمٜمٌل ﷺ ًمٞمٕمٛمٚمقا هب٤م-
ً

ِ
ِ
ٟمزول أي٤مت ،وأؾمٌ٤مب ٟمزوهل٤م،
يٕمٚمؿ أُم٤ميمـ إطمداث ،وُمقاىمع
هلذا
احلرص وم٢من سمٕمْمٝمؿ يم٤من ُ
وأؾمٌ٤مب ورود إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،واعم٘م٤مم ٓ يتًع هٜم٤م إليراد مجٞمع اًمٜمامذج ُمـ هذا اًمٌ٤مب ًمٙمـ
ال ُِمـ ا ًْمٞمٝم ِ
قد َىم َ٤مل
أؿمػم إمم ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب ،قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبَ ( :أ َّن َر ُضم ً َ َ ُ
لم ،آي ٌ٦م ِذم ِيمتَ٤مسمِٙمُؿ َشم ْ٘مرؤوهن٤م ًَمق َقم َٚمٞمٜمَ٤م ُمٕم َنم ا ًْمٞمٝم ِ
ِِ
ِ
قد ٟم ََز ًَم ْ٧م َٓ َّخت َْذٟمَ٤م َذًم ِ َؽ ا ًْم َٞم ْق َم
ْ َ ََ ْ ْ َ ْ َ َُ
ًَم ُفَ :ي٤م َأُم َػم اعمُْ ْ١مُمٜم َ َ

ِ
ي آ َي ٍ٦م َىم َ٤مل :ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
قمٞمدً اَ -ىم َ٤ملَ :أ ُّ

ﱵﱶﱠ[اعم٤مئدةَ ،]6 :ىم َ٤مل ُقم َٛم ُرَ :ىمدْ َقم َر ْومٜمَ٤م َذًم ِ َؽ ا ًْم َٞم ْق َم َوا َْعمٙم َ
َ٤من ا ًَّم ِذي ٟم ََز ًَم ْ٧م ومِ ِٞمف َقم َغم اًمٜمٌَِّل ﷺ َو ُه َق
مج َٕم ٍ٦م)(-)0
َىم ِ٤مئ ٌؿ سمِ َٕم َر َوم َ٦م َي ْق َم ُ ُ
ِ
يمٌػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 
وهذه اعمت٤مسمٕم٦م واعمٕمروم٦م اًمدىمٞم٘م٦م ُمـ قمٛمر  يِم٤مريمٝم٤م ومٞمٝم٤م ٌ
مجع ٌ
َ ( :أ َّن َر ُؾم َ
هلل ﷺ
قل ا َِّ
وطمًٌؽ ذم اًمدًٓم٦م قمغم هذا إُمر ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس
َ٤من َص َح٤م َسم ُ٦م رؾم ِ
٤منَ ،وم َّم٤م َم َطمتَّك َسم َٚم َغ ا ًْمٙم َِديدَ ُ ،صم َّؿ َأ ْوم َٓم َرَ ،ويم َ
َظم َر َج َقم٤م َم ا ًْم َٗمت ِْح ِذم َر َُم َْم َ
قل اهللَِّ ﷺ
َ ُ
ث َوم٤مَٕ ْطمدَ َ
قن إَ ْطمدَ َ
َيتٌَِّ ُٕم َ
ث ُِم ْـ َأ ُْم ِر ِه)(-)6
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب اًمتٜم٤موب ذم اًمٕمٚمؿ ( 00.1ح ،)70وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب
اًمٓمالق (1123.0ح1480رىمؿ-)64
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف (ح ،)43وُمًٚمؿ ذم"صحٞمحف" ،يمت٤مب
اًمتٗمًػم(0610.4ح6218رىمؿ-)4
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمّمٞم٤مم (874.0ح1116رىمؿ-)77
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ٟمص قمـ اًمٜمٌل ﷺ ،صمؿ ضم٤مء سمٕمده آظمر وومٞمف ُم٤م حيتٛمؾ اًمٜمًخ ،أو
واعمٕمٜمك أٟمف إذا ضم٤مء ٌّ
ِ
إول وم٢مهنؿ يٕمٛمٚمقن سم٤مٕظمػم إطمدث-
رضمح٤من إظمػم قمغم
دًمٞمؾ قمغم احل ِ
َّ
وهذا ٌ
وًمٕمؾ ذم طمدي٨م ٟمًخ اًم٘مٌٚم٦م،
رص قمغم اشمٌِّ٤مع إظمػم ُمـ ؾمٜمتف ﷺ،
وُمٌ٤مدرة ُمـ قمٚمِؿ سمٜمًخ اًم٘مٌٚم٦م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ،واؾمتدارشمف إمم ضمٝم٦م اًمٙمٕمٌ٦م ُم٤م ُ
يدًمؾ قمغم شمٚمؽ
اعمٌ٤مدرة ،وذًمؽ احلرص قمغم إظمذ سم٤مٕطمدث ،وإُمثٚم٦م ؾمقى ذًمؽ اعمث٤مل يمثػمةٌ-


املطمب الظابع
ستب ٛوا حيبْ الشطٕه ﷺ
وًمٕمؾ يمؾ ُم٤م شم٘مدم وُم٤م ؾمٞم٠ميت ٌ
َّ
دًمٞمؾ قمغم هذا إُمر؛ وم٢مهنؿ

ًمقٓ حمٌتٝمؿ ًمف ﷺ،

حي٥م عم٤م يم٤من هذا داوم ًٕم٤م إمم آشمٌِّ٤مع وآىمتداء وآُمتث٤مل واعمٌ٤مدرة وهمػمه٤م مم٤م ؾمٌؼ وُم٤م
وحمٌتٝمؿ عم٤م ُّ
ؾمٞم٠ميت-
ُ
يدظمؾ ذم
وهذا إُمر سم٤مًمٜمًٌ٦م جل٤مٟم٥م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمقاضمٌ٦م واعمٜمدوسم٦م وٟمحقه٤م مم٤م
فم٤مهر ذم أُمقر اًمٕم٤مدات ُمـ ُم٠ميمؾ وُمنمب
واوح
ضم٤مٟم٥م إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ،وهق يمذًمؽ
ٌ
ٌ
وٟمحقه٤مُّ -
ويدل قمغم هذا ُمـ إُمثٚم٦م ُم٤م ي٠ميت:
طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  أٟمف ىم٤مل( :إِ َّن َظم َّٞم٤م ًـم٤م َد َقم٤م َر ُؾم َ
هلل ﷺ ًم ِ َٓم َٕم٤م ٍم َصٜمَ َٕم ُفَ ،ىم َ٤مل َأٟم َُس
قل ا َِّ
هلل ﷺ َمم َذًم ِ َؽ اًم َّٓم َٕم٤م ِمَ ،وم َ٘مر َب إِ َمم رؾم ِ
ْسم ُـ ُم٤مًم ِ ٍؽَ :وم َذ َه ٌْ ُ٧م ُم َع رؾم ِ
قل اهللَِّ ﷺ ُظم ٌْ ًزا َو َُم َر ًىم٤م ومِ ِٞمف
قل ا َِّ
َ ُ
َّ
َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ٌَّل ﷺ َشم َت ٌَّ ُع اًمدُّ َّسم٤م َء ُِم ْـ َطم َق َ ِ
٥م اًمدُّ َّسم٤م َء ُِم ْـ
امم ا ًْم َ٘م ّْم َٕم٦مَ ،ىم َ٤ملَ :وم َٚم ْؿ َأ َز ْل ُأطم ُّ
ُد َّسم٤م ٌء َو َىمديدٌ َ ،وم َر َأ ْي ُ٧م اًمٜم َّ
َي ْق ُِم ِئ ٍذ)(-)1
وُمـ ومقائد هذه اجلٛمٚم٦م إظمػمة ُمـ احلدي٨م( :ومٞمف احلرص قمغم اًمِمٌف سم٤مًمّم٤محللم،
وآىمتداء سم٠مهؾ اخلػم ذم ُمٓم٤مقمٛمٝمؿ ،واىمتٗم٤مء آصم٤مرهؿ ذم مجٞمع أطمقاهلؿ؛ شمؼميمً٤م سمذًمؽ)(-)0

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب ذيمر اخلٞم٤مط(ح ،)0200وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب إذسم٦م
(1313.6ح0241رىمؿ-)144
(" )0اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح" (-)126.03
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ومٙمٞمػ إذا يم٤من هذا اًمّم٤مًمح اًمذي ُيٓمٚم٥م آىمتداء سمف ،واًمتؼمك سم٤مشمٌِ٤مقمف ،وحمٌ٦م ُم٤م حي٥م هق
أقمٔمؿ اخلٚمؼ ،وأيمرم اًمقرى ﷺ (-)1
وىمد ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اؾمتحٌ٤مب أيمؾ اًمدسم٤مء( :وومْمٞمٚم٦م أيمؾ اًمدسم٤مء ،وأٟمف يًتح٥م أن حي٥م
اًمدسم٤مء ،ويمذًمؽ يمؾ رء يم٤من رؾمقل اهلل ﷺ حيٌف وأٟمف حيرص قمغم حتّمٞمؾ ذًمؽ)( -)0وهذا ُمـ
ظمْمؿ ذيمر اًمٗمقائد اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م
اًمٗم٘مف اًمدىمٞمؼ؛ أن ٓ شمٗمقت هذه اًمٗم٤مئدة ذم
ِّ
واحلديثٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمقائد؛ وم٢من شمرسمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ واًم٘م٤مرئ قمغم ُمثؾ هذا ُمزيد اًمٕمٜم٤مي٦م
طم٘مٞمؼ
طمّمؾ شمٚمؽ اعمٕم٤مين ومٝمق
ٌ
سم٤مٓشمٌِّ٤مع ،وحمٌ٦م ُم٤م حي٥م اًمٜمٌل ﷺ حمٛمقد ٌة ضمدًّ ا؛ إذ إن ُمـ َّ
سمتحّمٞمؾ همػمه٤م-
وشمٌ ًٕم٤م ًمذًمؽ وم٢من اًمّمح٤مسم٦م

يم٤مٟمقا يٙمرهقن ُم٤م يٙمره رؾمقل اهلل ﷺ؛ ومٗمل ىمّم٦م ٟمزول

اًمٜمٌل ﷺ قمغم أيب أيقب طملم ىمدم اعمديٜم٦م ُم٤م يِمٝمدُ هلذا اعمٕمٜمك ،وُمـ هذا احلدي٨مَ ---( :ومٙم َ
َ٤من
َي ّْمٜم َُع ًمِٚمٜمٌَِّل ﷺ َـم َٕم٤م ًُم٤م َوم٢مِ َذا ِضمل َء سمِ ِف إِ ًَم ْٞم ِف َؾم َ٠م َل َقم ْـ َُم ْق ِو ِع َأ َص٤مسمِ ِٕم ِف َوم َٞم َت َت ٌَّ ُع َُم ْق ِو َع َأ َص٤مسمِ ِٕم ِفَ ،وم َّمٜم ََع
ًَم ُف َـم َٕم٤م ًُم٤م ومِ ِٞمف ُصمق ٌمَ ،وم َٚم َّام ُر َّد إِ ًَم ْٞم ِف َؾم َ٠م َل َقم ْـ َُم ْق ِو ِع َأ َص ِ٤مسم ِع اًمٜمٌَِّل ﷺ َوم ِ٘م َٞمؾ ًَم ُف َمل ْ َي ْ٠ميم ُْؾَ -وم َٗم ِز َع َو َص ِٕمدَ
إِ ًَم ْٞم ِف َوم َ٘م َ٤ملَ :أ َطم َرا ٌم ُه َق؟ َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّل ﷺَ َٓ« :و ًَم ِٙمٜمِّك َأيم َْر ُه ُفشَ -ىم َ٤ملَ :وم٢مِ ِّين َأيم َْر ُه َُم٤م َشمٙم َْر ُه َأ ْو َُم٤م
يم َِر ْه َ٧م)(-)6


املطمب الجاوَ
لمٍيب ﷺ

تٕقري الصشابٛ

ًم٘مد أُمر اهلل شمٕم٤ممم قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم سمتقىمػم اًمٜمٌل ﷺ وإضمالًمف وشمٕمٔمٞمٛمف واإليامن سمف يمام ضم٤مء
ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹﱠ

( )1وؿمٌٞمف هب٤م ىمّم٦م ضم٤مسمر اًمتل أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب ذيمر اخلٞم٤مط(ح ،)0200وُمًٚمؿ ذم
"صحٞمحف" ،يمت٤مب إذسم٦م(1313.6ح0241رىمؿ-)144
(" )0ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ"(-)03.8
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب إذسم٦م (1306.6ح0236رىمؿ-)181
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[اًمٗمتح ،]0 :واًمّمح٤مسم٦م

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

ظمػم ُمـ يٛمتثؾ هذا إُمر اإلهلل ،وًمٕمؾ يمؾ إُمثٚم٦م اعمت٘مدِّ ُم٦م ُّ
شمدل

قمغم هذا اًمتقىمػم واإلضمالل-
ًمٙمـ إُمثٚم٦م اًمتل ؾم٠مورده٤م ُّ
شمدل قمغم شمقىمػم اًمّمح٤مسم٦م

ًمٚمٜمٌل ﷺ واؾمتحٞم٤مئٝمؿ ُمٜمف

ِ
عمٜمزًم٦م اًمٜمٌل ﷺ قمـ أن يٙمقن قمغم ٍ
أن يراهؿ قمغم ٍ
همػم ٍ
طم٤مل ِ
طم٤مل
ٓئؼ أن يراهؿ قمٚمٞمف ،أو رومٕمٝمؿ
يرشمْمقن ًمف أن يٙمقن قمغم أيمٛمؾ ُمٜمٝم٤م ،وإن يم٤من إُمر ٓ يٕمدو يمقٟمف فم ٌّـ ُمـ اًمّمح٤ميب ٓ يرىمك
يذيمر هٜم٤م :طمدي٨م أيب أيقب إٟمّم٤مريَ ( :أ َّن اًمٜمٌَِّل ﷺ ٟم ََز َل
إمم درضم٦م إيذاء اًمٜمٌل ﷺ ،ومم٤م ُ
ِ
قب ًَم ْٞم َٚم ً٦م َوم َ٘م َ٤ملٟ :م َْٛم ِِمك
قب ِذم ا ًْم ُٕم ْٚم ِقَ ،ىم َ٤ملَ :وم٤م ْٟم َت ٌَ َف َأ ُسمق َأ ُّي َ
اًمً ْٗم ِؾ َو َأ ُسمق َأ ُّي َ
َقم َٚم ْٞمف َومٜم ََز َل اًمٜمٌَِّل ﷺ ِذم ُّ
ِ
س رؾم ِ
هلل ﷺ َوم َتٜم ََّح ْقا َوم ٌَ٤مشمُقا ِذم َضم٤مٟمِ ٍ
اًمً ْٗم ُؾ
قل ا َِّ
٥مُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل ًمٚمٜم ٌَِّل ﷺَ ،وم َ٘م َ٤مل اًمٜم ٌَِّل ﷺُّ « :
َوم ْق َق َر ْأ ِ َ ُ

اًمً ْٗم ِؾ)(-)1
َأ ْر َوم ُؼشَ -وم َ٘م َ٤ملَ َٓ :أ ْقم ُٚمق َؾم ِ٘مٞم َٗم ً٦م َأٟم َ
ْ٧م َ ْحتت ََٝم٤مَ -ومت ََح َّق َل اًمٜمٌَِّل ﷺ ِذم ا ًْم ُٕم ْٚم ِق َو َأ ُسمق َأ ُّي َ
قب ِذم ُّ

ِ
اًمٕمٚمق ،وًمق
يثرب قمٚمٞمف ذم يمقٟمف ذم
سمٚمغ اًمتقىمػم ًمٚمٜمٌل ﷺ قمٜمد أيب أيقب ُمٌٚمٖمف ُمع أٟمف مل ِّ
يم٤من يت٠مذى سمًٙمٜمك أيب أيقب ومقىمف ًمقاومؼ قمغم يمالُمف اسمتدا ًءً ،مٙمـ إحل٤مطمف قمغم ٟمزوًمف ،وارشم٘م٤مء
اًمٜمٌل ﷺ إمم اًمٕمٚمق ٌ
دًمٞمؾ قمغم اًمتقىمػم ،وإؿم٤مرة إمم أن اًمٜمٌل ﷺ يٕمٚمق وٓ يٜمزل ،وأن ديٜمف وذقمف
ٓ ُيٕمغم قمٚمٞمف(-)0


( )1شم٘مدم-
( )0ويِمٌف ذًمؽ طمدي٨م أيب هريرة اًمذي أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمٖمًؾ ،سم٤مب قمرق اجلٜم٥م وأن اعم١مُمـ ٓ
يٜمجس(ح ،)076وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب احلٞمض (070.1ح ،)681وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري-
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إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت طمقًمف

املبشح الجاٌ٘
تعظٗىّي لمٍيب ﷺ ٔطٍتْ بعذ ٔفاتْ
أًمٞمامً ،مٙم َّـ شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمف ،وحمٌتٝمؿ إي٤مه
يم٤من ً

ٓ ؿمؽ أن وم٘مد اًمٜمٌل ﷺ قمغم اًمّمح٤مسم٦م
ِ
اًمٗم٘مد واًمٌٕمد مل شمتزطمزح ،ومل يّمدَّ هؿ قمٜمٝم٤م ُم٤م وىمع سمٕمده ُمـ اًمٗمتـ واخلٓمقب
سم٤مًمرهمؿ ُمـ
اًمدواهل ،وؿمقاهد هذا اًمتٕمٔمٞمؿ يمثػمة ضمدًّ اً ،مٙمـ ذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م ٌ
سمٞم٤من ًمٌٕمض هذه اًمِمقاهد:

املطمب األٔه
العىن بظٍتْ ﷺ
اجلٛمع قمـ اجلٛمعِ ،وشمت٤مسمٕم٧م قمٚمٞمف إُم٦م ضمٞم ً
ال سمٕمد ضمٞمؾ،
هذا آشمٌ٤مع مم٤م شمقاشمر قمٜمٝمؿ؛ ٟم٘مٚمف
ُ
وىمد يم٤من ذًمؽ آشمٌ٤مع ُمـ صمٛمرات اًمت٠مد سم٠موًمئؽ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام

؛ وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا يِم٤مهدون

أؿمخ٤مصٝمؿ ،ويًٛمٕمقن أىمقاهلؿ ،وي٘متدون سم٠مومٕم٤مهلؿ-
ِ
يّمٕم٥م اؾمت٘مّم٤مؤه إٓ سمٙمٚمٗم٦م وُمِم٘م٦م ،وًمٞمس هذا ُم٘م٤م ُم
اعمقـمـ ُمـ اًمِمقاهد ُم٤م
وذم هذا
ُ
آؾمت٘مّم٤مء سمؾ يٙمٗمل ومٞمف ذيمر دٓئؾ قمغم اًمتزام اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام

سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ىمقًٓ

وقمٛم ً
ال يمام يم٤مٟمقا يمذًمؽ واًمٜمٌل ﷺ سملم أفمٝمرهؿ يرون ؿمخّمف ،ويًٛمٕمقن ىمقًمف ،ويِم٤مهدون
ومٕمٚمف ومٞم٘متدون سمف ،ويًتٜمقن سمًٜمتف-
قمٚمؿ اهلل ضمؾ وقمال سمام ي١مول إًمٞمف طم٤مهلؿ سمٕمد ووم٤مة ٟمٌٞمٝمؿ ﷺ ُم٤م ريض قمٜمٝمؿ
وًمقٓ ُ
ٌ
ؾمخط أسمدً ا -وُمـ شمٚمؽ اًمِمقاهد ُم٤م
وأرو٤مهؿ ،وُمـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومال يٕم٘م٥م ذًمؽ اًمرو٤م
ِ
٤مؾمت ًَْ َ٘مك ُطم َذ ْي َٗم ُ٦م َوم َج٤م َء ُه
ي٠ميتُ :م٤م طمدث سمف قمٌد اهلل سمـ ُقمٙمٞمؿ ىم٤ملُ ( :يمٜمَّ٤م َُم َع ُطم َذ ْي َٗم َ٦م سمِ٤م َْعمدَ ائ ِـ َوم ْ
ِ
ٍ ِ ِ ٍ
()1
نم ٍ
ِد ْه َ٘م ٌ
ؼميم ُْؿ َأ ِّين َىمدْ َأ َُم ْر ُشم ُف َأ ْن َٓ َي ًْ ِ٘م َٞمٜمِل ومِ ِٞمف،
اب ِذم إِٟمَ٤مء ُم ْـ وم َّْم٦م َوم َر َُم٤م ُه سمِفَ ،و َىم َ٤مل :إِ ِّين ُأ ْظم ِ ُ
٤من سمِ َ َ
قل اهللَِّ ﷺ َىم َ٤مل َٓ« :شمَنمسمقا ِذم إِٟم ِ
ِ ِ
اًمذ َه ِ
َوم٢مِ َّن َر ُؾم َ
َ٤مء َّ
احل ِري َرَ ،وم٢مِ َّٟم ُف
٥م َوا ًْمٗم َّْم٦مَ ،وَٓ َشم ْٚم ٌَ ًُقا اًمدِّ ي ٌَ َ
َُْ
٤مج َو ْ َ
َهلؿ ِذم اًمدُّ ْٟمٞم٤م وهق ًَمٙمُؿ ِذم ِ
أظم َر ِة َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش)(-)0
َ َ ُ َ ْ
ُْ

( )1ىم٤مل ذم "اًمٜمٝم٤مي٦م" (ِ :)143 .0
(اًمده٘م٤من سمٙمن اًمدال ووٛمٝم٤م :رئٞمس اًم٘مري٦م وُم٘مدم اًمتٜم٤مء وأصح٤مب اًمزراقم٦م)-
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب إـمٕمٛم٦م ،سم٤مب إيمؾ ذم اإلٟم٤مء اعمٗمْمض (ح ،)3403وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف"،
يمت٤مب اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م (1368.6ح 0238رىمؿ  ،)4وهذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ-
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ٟمٛمقذج مم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م
ومٝمذا
ٌ

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

سمٕمد ووم٤مة ٟمٌ ِّٞمٝمؿ ُمـ آىمتداء سمًٜمتف ،واًمٕمٛمؾ

هب٤م ،وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا ُمّم٤مسمٞمح اًمٔمالم ،وٟم٤مىمكم ؾمٜم٦م ؾم ِّٞمد إٟم٤مم ﷺ؛ وًمذا ًمزم أن يٙمقٟمقا أؿمد اًمٜم٤مس ًمف
اشمٌِّ٤م ًقم٤م ،وأوٓهؿ سم٤مٓىمتداء واًمت٠مد(-)1
وواىمٕم٦م أظمرى ُمـ وىم٤مئع آُمتث٤مل شمتٌلم ذم طمدي٨م صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين َقم ْـ َأٟم ِ
َس ْسم ِـ َُم٤مًمِ ٍؽ َ أ َّٟم ُف
ُمر َقم َغم ِصٌٞم ٍ
٤من َوم ًَ َّٚم َؿ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َىم َ٤مل :يم َ
َ٤من اًمٜمٌَِّ ُّل ﷺ َي ْٗم َٕم ُٚم ُف(-)0
َْ
َ َّ
وم٢ممم هذه اًمدرضم٦م يّمؾ آُمتث٤مل وآشمٌِّ٤مع؛ أن يًٚمؿ قمغم صٌٞم٤من رسمام مل يٚمتٗمتقا إمم ذًمؽ
اعمً ِّٚمؿ ،وٓ أن حيرصقا قمغم ذًمؽ اًمًالم -ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ( :وؾمالُمف قمٚمٞمف اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ
ظمٚم٘مف اًمٕمٔمٞمؿ ،وأدسمف اًمِمديد ،وشمقاوٕمف)(-)6
وىمد اىمتدى سمف ذم هذه إظمالق اًمٗم٤موٚم٦م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ،واىمتدى سم٠مٟمس سمـ ُم٤مًمؽ
صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين؛ ومٗمل سمٕمض ـمرق احلدي٨م قمـ ؾم َّٞم٤مر أٟمف ىم٤مل :يمٜم٧م أُمٌم ُمع صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين ومٛمر قمغم
ٌ
صٌٞم٤من ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،وم٘م٤مل صم٤مسم٧م :يمٜم٧م ُمع أٟمس ،ومٛمر قمغم صٌٞم٤من ومً َّٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ-)4(---
أيْم٤م قمغم هذا آُمتث٤مل ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م يمري٥م ُمقمم اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل
ومم٤م يدل ً
احل ِ ِ
قمٜمٝمامَ :قم ْـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
قص ُِم ْـ َو َر ِائ ِف،
٤مس َأ َّٟم ُف َر َأى َقم ٌْدَ ا َِّ
٤مرث ُي َّم ِّغم َو َر ْأ ُؾم ُف َُم ْٕم ُ٘م ٌ
هلل ْسم َـ ْ َ
ف َأ ْىم ٌَ َؾ إِ َمم ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس َوم َ٘م َ٤ملَُ :م٤م ًَم َؽ َو َر ْأ ِد؟ َوم َ٘م َ٤مل :إِ ِّين َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م
ٍْم َ
َوم َ٘م٤م َم َوم َج َٕم َؾ َ ُ
حي ُّٚم ُفَ ،وم َٚم َّام اٟم َ َ
قل اهللَِّ ﷺ َي ُ٘م ُ
َر ُؾم َ
ُقفش(-)3
قل« :إِٟم ََّام َُم َث ُؾ َه َذا َُم َث ُؾ ا ًَّم ِذى ُي َّم ِّكم َو ُه َق َُم ْٙمت ٌ

أيْم٤م هقم٦م اُمتث٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام حلدي٨م آظمر هق طمدي٨م
وًمٞمت٠مُمؾ اًم٘م٤مرئ ً
َ ِ
ِ ِِ ِِ ِ
ِ ِ ِ ِ
أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ُ مرومق ًقم٤مَُ ( :م ْـ َرأى ُمٜمْٙم ُْؿ ُُمٜمْٙم ًَرا َوم ْٚم ُٞم َٖم ِّ ْػم ُه سم َٞمده َوم٢م ْن َمل ْ َي ًْتَٓم ْع َومٌٚم ًَ٤مٟمف َوم٢م ْن َمل ْ
( )1ويمذًمؽ ىمّم٦م أيب ذر أظمرضمٝم٤م ُمًٚمؿ ،يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م

(1082.4ح0346رىمؿ -)003

( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم" :صحٞمحف" ،يمت٤مب آؾمتئذان ،سم٤مب اًمتًٚمٞمؿ قمغم اًمّمٌٞم٤من(ح ،)3048وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف"،
يمت٤مب اًمًالم (1830.4ح0066رىمؿ -)107
(" )6اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح" (-)33.00
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم :صحٞمحف ،يمت٤مب آؾمتئذان ،سم٤مب اًمتًٚمٞمؿ قمغم اًمّمٌٞم٤من(ح ،)3048وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب
اًمًالم (1827.4ح0137رىمؿ-)14
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمّمالة (633.1ح400رىمؿ -)060
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شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م
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ػ ِ
اإل َيام ِن)( -)1وم٢مٟمف سم٤مدر إمم اًمتٖمٞمػم سمٞمده ،ومل يٜمتٔمر طمتك يٜمتٝمل قمٌد
َي ًْتَٓمِ ْع َومٌِ َ٘م ْٚمٌِ ِف َو َذًم ِ َؽ َأ ْو َٕم ُ
اهلل سمـ احل٤مرث ُمـ صالشمف(-)0
ٍ
وهذا آُمتث٤مل واًمت٠مد ًمٞمس ذم ٍ
واطمد ومحً٥م ،سمؾ ذم مجٞمع احل٤مٓت ،وذم يمؾ
سم٤مب
ِ
ضم٤مٟم٥م اعمٕم٤مُمالت ،وذم هذا اًمٌ٤مب
ُمر ر ٌء مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مُٓمتث٤مل واًمٕمٛمؾ سم٤مًمًٜم٦م ذم
إوىم٤مت ،وىمد َّ
حلدَ صم٤من  أٟمف ىم٤ملَ ( :أ ْىم ٌَ ْٚم ُ٧م َأ ُىم ُ
قلَُ :م ْـ
ً
أيْم٤م دمدُ ذم يمت٥م اًمًٜم٦م طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ أوس سمـ ا َ
ف اًمدَّ ر ِ
اخلَ َّٓم ِ
اه َؿ؟ َوم َ٘م َ٤مل َـم ْٚم َح ُ٦م ْسم ُـ ُقم ٌَ ْٞم ِد اهللَِّ َو ُه َق ِقمٜمْدَ ُقم َٛم َر ْسم ِـ ْ
٤مبَ :أ ِرٟمَ٤م َذ َه ٌَ َؽُ ،صم َّؿ ائْتِٜمَ٤م
َي ّْم َٓم ِر ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اخل َّٓم ِ
٤مبَ :يم َّ
ؽم َّد َّن إِ ًَم ْٞم ِف
ال َوا َِّ
إِ َذا َضم٤م َء َظم٤مد ُُمٜمَ٤م ُٟم ْٕمٓم َؽ َو ِر َىم َؽَ -وم َ٘م َ٤مل ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ْ َ
هلل ًَم ُت ْٕمٓم َٞمٜمَّ ُف َو ِر َىم ُف َأ ْو ًَم َ ُ
٤مًمذ َه ِ
َذ َه ٌَ ُف َوم٢مِ َّن َر ُؾم َ
قل اهللَِّ ﷺَ :ىم َ٤مل «ا ًْم َق ِر ُق سمِ َّ
ؼم ِر ًسم٤م إَِّٓ َه٤م َء َو َه٤م َء،
ؼم سمِ٤م ًْم ُ ِّ
٥م ِر ًسم٤م إَِّٓ َه٤م َء َو َه٤م َءَ ،وا ًْم ُ ُّ
اًمِم ِٕم ُػم سمِ َّ
َو َّ
٤مًمِم ِٕم ِػم ِر ًسم٤م إَِّٓ َه٤م َء َو َه٤م َءَ ،واًمت َّْٛم ُر سمِ٤مًمت َّْٛم ِر ِر ًسم٤م إَِّٓ َه٤م َء َو َه٤م َءش)(-)6
وُمٕمٜمك احلدي٨م أن ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل  أراد سمٞمع ٍ
ورق سمذه٥م ُم١مضمالً ،وذط سمٞمع
اًمذه٥م سم٤مًمٗمْم٦م أو اًمٕمٙمس أن يٙمقن ذًمؽ يدً ا سمٞمد ومال يتٗمرىم٤م وسمٞمٜمٝمام ر ٌء يٌ٘مك ٕطمدمه٤م سمؾ ٓ
ومٌلم ًمف قمٛمر  شمٚمؽ اًمًٜم٦م اًمتل ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمف-
سمد ُمـ اًمت٘م٤مسمض ذم جمٚمس اًمٕم٘مد؛ َّ
أيْم٤م :همػمة قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  قمغم اًمًٜم٦ماًمٜمٌقي٦م ،وشمقىمػمه
وذم احلدي٨م ُمـ اًمٗمقائد ً
أيْم٤م :اُمتث٤مل ـمٚمح٦م
ًمٚمٜمٌل ﷺ سم٤مشمٌ٤مع أُمره ذم هذا احلٙمؿ ،وذم اعمٌ٤مدرة إمم اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وومٞمف ً
سمـ قمٌٞمد اهلل  وم٢مٟمف مل يٕم٤مرض هذه اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،وًمٕم َّٚمف ىم٤مل عم٤مًمؽ سمـ أوس ُم٤م ىم٤مل؛ ٕٟمف ظمٗمل
قمٚمٞمف اًمٜمٝمل ،ومٚمام قمٚمِؿ اًمٜمٝمل اُمتثؾ ُم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م(-)3()4

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اإليامن (30.1ح40رىمؿ-)87
( )0ذيمره سمٛمٕمٜم٤مه اًمٜمقوي ذم" :ذح صحٞمح ُمًٚمؿ" (-)020.4
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة (1020.6ح1373رىمؿ-)80
( )4وـم٤مًمع ىمّم٦م ذم اشمٌ٤مع اسمـ ُمًٕمقد أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب

اًمتٗمًػم ،ﱡﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ

(ح-)3060
وأيْم٤م طمدي٨م ذم اشمٌ٤مع اسمـ قمٛمر أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمقوقء ،سم٤مب همًؾ اًمرضمٚملم ذم اًمٜمٕمٚملم
()3
ً
(ح )133وذم ُمقاوع أظمرى ُمـ صحٞمحف ،وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اإلهالل ُمـ طمٞم٨م شمٜمٌٕم٨م اًمراطمٚم٦م
(744.0ح1178رىمؿ-)03
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يٖمػموا ُم٤م يم٤مٟمقا
وظم٤ممت٦م اعمِم٤مهد واًمدٓئؾ اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م مم٤م يدل قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م مل ِّ
يثٌ٧م قمغم ُم٤م يم٤من وضمٝمٝمؿ اًمٜمٌل
قمٚمٞمف ،سمؾ ازدادوا سمف متًٙمً٤م :ومٝمذا اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ُ
يٖمػمه ،وإن يم٤من سمٕمض اًمٜم٤مس ىمد يرى أن همػمه أومْمؾ ُمٜمف :ومٕمـ سمٙمر سمـ
ﷺ إمم اًمثٌ٤مت قمٚمٞمف ،ومال ِّ
قمٌداهلل سمـ اعمزين أٟمف ىم٤ملُ ( :يمٜم ُْ٧م َضم٤مًم ِ ًً٤م َُم َع ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس ِقمٜمْدَ ا ًْم َٙم ْٕم ٌَ ِ٦م َوم َ٠مشمَ٤م ُه َأ ْقم َر ِايب َوم َ٘م َ٤ملَُ :م٤م ِزم َأ َرى
قن اًمٜمٌَِّ َ ِ
قن ا ًْم َٕم ًَ َؾ َواًم َّٚم ٌَ َـَ ،و َأ ْٟمت ُْؿ شم ًَْ ُ٘م َ
َسمٜمِل َقم ِّٛمٙم ُْؿ َي ًْ ُ٘م َ
٤مضم ٍ٦م سمِٙم ُْؿ َأ ْم ُِم ْـ ُسم ْخ ٍؾ؟ َوم َ٘م َ٤مل ا ْسم ُـ
ٞمذ َأُم ْـ َطم َ
احلٛمدُ هللَِّ ُم٤م ِسمٜمَ٤م ُِمـ طم٤مضم ٍ٦م وَٓ سم ْخ ٍؾ؛ َىم ِدم اًمٜمٌَِّل ﷺ َقم َغم ر ِ
َقم ٌَّ ٍ
اطم َٚمتِ ِف َو َظم ْٚم َٗم ُف ُأ َؾم٤م َُم ُ٦م،
ْ َ َ َ ُ
َ
َ
َ
٤مسْ َ ْ :
َوم٤مؾمتًَ َ٘مك َوم َ٠م َشمٞمٜمَ٤مه سمِ٢مِٟم ٍ
َ٤مء ُِمـ ٟمٌَِ ٍ
ٞمذ َوم َ ِ
مج ْٚمت ُْؿ يم ََذا
نم َب َو َؾم َ٘مك َوم ْْم َٚم ُف ُأ َؾم٤م َُم َ٦م َو َىم َ٤ملَ « :أ ْطم ًَٜمْت ُْؿ َو َأ ْ َ
ْ
ْ ُ
ْ ْ
ال ٟم ُِريدُ َشم ْٖم ِٞم َػم َُم٤م َأ َُم َر سمِ ِف َر ُؾم ُ
٤مصٜمَ ُٕمقاشَ -وم َ
قل اهللَِّ ﷺ )(-)1
َوم ْ
ُمٕمؽمض سمِمٌٝم٦م هل :أن هذه إُمثٚم٦م واًمدٓئؾ إٟمام صدرت ُمـ أومراد ُمـ
يٕمؽمض
وىمد
ٌ
ُ
اًمّمح٤مسم٦م

ٓ ُمـ مجٞمٕمٝمؿ ومٞمٙمػ ي٘م٤مل :إهنؿ يم٤مٟمقا ُمتٌٕملم ًمٚمٜمٌل ﷺ؟

واجلقاب قمـ هذا أن ي٘م٤مل :قمغم ومرض اًمتًٚمٞمؿ سم٠من سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م  ,,ىمد وىمع ذم
ٍ
سمنم
رء ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل ﷺ؛ وم٢من احلٙمؿ ًمٚمٖم٤مًم٥م ٓ ًمٚمِم٤مذ اًمٞمًػم -صمؿ إهنؿ ٌ
ُمزيد ومْمؾ؛ ًمّمحٌتٝمؿ اًمٜمٌل ﷺ،

ًمٞمًقا سمٛمالئٙم٦م ،واًمٌنم ىمد خيٓمئقنً ،مٙمـ ًمٚمّمح٤مسم٦م

ودوم٤مقمٝمؿ قمٜمف ،وسمذهلؿ أرواطمٝمؿ وأُمقاهلؿ دوٟمف -وُمـ وىمع ذم خم٤مًمٗم٦م وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد
يٕمٗمق قمٜمف ويتقب قمٚمٞمف إُم٤م ومْم ً
ال ُمٜمف ويمر ًُم٤م ،وإُم٤م سمًٌ٥م طمًٜم٤مت ُم٤مطمٞم٦م ،أو ُمّم٤مئ٥م ُمٙم ِّٗمرة،
أو شمقسم٦م ٟمّمقح إمم همػمه٤م ُمـ وؾم٤مئؾ شمٙمٗمػم اًمذٟمقب ،واًمّمح٤مسم٦م أومم ُمـ همػمهؿ ذم هذا اًمٌ٤مب
عم٤م شم٘مدم ُمـ ُمزيد اظمتّم٤مصٝمؿ سم٤مًمٜمٌل ﷺ ،ودوم٤مقمٝمؿ قمٜمف ،وشم٘مديٛمٝمؿ حمٌتف قمغم حمٌ٦م همػمه
ٍ
ذف ٍ
قم٤مل-
–ؾمقى حمٌ٦م اهلل شمٕم٤ممم ,وطمًٌؽ هبذا ُمـ
ورسمام يم٤من اخلٓم٠م اًمذي ي٘مع ومٞمف سمٕمْمٝمؿ ُمـ ىمٌٞمؾ آضمتٝم٤مد اًمذي حيّمؾ اعمّمٞم٥م ومٞمف قمغم
ٍ
ٍ
يمثػمة ضمدًّ ا شم ٌُِّلم اشمٌِّ٤مع اًمّمح٤مسم٦م
ٟمامذج ُمـ أُمثٚم٦م
واطمد هذه
أضمريـ ،واعمخٓمئ قمغم أضمر
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ًمًٜم٦م اًمٜمٌل ﷺ سمٕمد ووم٤مشمف شمر ُّد قمغم ِّ
سمجٝمؾ،
ُمت٘مقل قمٚمٞمٝمؿ سمال قمٚم ٍؿ ،أو ُمتٕمدٍّ قمٚمٞمٝمؿ
ُمزء ،أو
يمؾ
ٍ
سمٕمٜم٤مد-
أو سمًقء ومٝمؿ ،أو

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب احل٩م (036.0ح1613رىمؿ-)648

053
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت طمقًمف

املطمب الجاٌ٘
الشد إىل الظٍ ٛعٍذ التٍاصع
ُّ
أُمر اهلل ضمؾ وقمال قمٌ٤مده قمٜمد شمٜم٤مزع ذم طمٙمؿ ُمـ إطمٙم٤مم ،أو أُمر ُمـ إُمقر سم٤مًمرد إمم اهلل
ضمؾ وقمال ،واًمر ِّد إمم ٟمٌٞمف ﷺ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ

ﳟ ﳠ ﳡﳢﱠ[اًمٜمً٤مء-]30 :
وم٤مًمر ُّد إمم اهلل شمٕم٤ممم هق اًمرد إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،واًمر ُّد إمم ٟمٌٞمف ﷺ هق اًمر ُّد إمم ذاشمف اًمنميٗم٦م
ذم طمٞم٤مشمف ،واًمرد إمم ؾمٜمتف اًمٖمراء سمٕمد ووم٤مشمف(-)1
وىمد صمٌ٧م ذم إظمٌ٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م إظمٞم٤مر ُم٤م ُّ
يدل قمغم اقمتامدهؿ هذا إصؾ إصٞمؾ؛
اًمرد إمم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ،وإمم ؾمٜم٦م اًمٜمٌل ﷺ ،وُمـ دٓئؾ ذًمؽُ :م٤م ورد ذم طمدي٨م قمٌداهلل سمـ
اظم َت َٚم َٗم٤م سمِ٤مَٕ ْسم َق ِاءَ ،وم َ٘م َ٤مل َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ َقم ٌَّ ٍ
ُطمٜملمَ ( :أ َّن َقم ٌْدَ اهللَِّ ْسم َـ ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
٤مس َوا ْعمِ ًْ َق َر ْسم َـ َخم ْ َر َُم َ٦م ْ
٤مس:
هلل ْسم ُـ ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
٤مس إِ َمم َأ ِيب
َي ْٖم ًِ ُؾ اعمُْ ْح ِر ُم َر ْأ َؾم ُفَ -و َىم َ٤مل اعمْ ِ ًْ َق ُرَ َٓ :ي ْٖم ًِ ُؾ اعمُْ ْح ِر ُم َر ْأ َؾم ُفَ -وم َ٠م ْر َؾم َٚمٜمِل َقم ٌْدُ ا َِّ

لم ا ًْم َ٘م ْرٟم ْ ِ
قب إَٟم َّْم ِ
ؽم سمِ َث ْق ٍ
بَ ،وم ًَ َّٚم ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞم ِف َوم َ٘م َ٤مل َُم ْـ َه َذا
٤مريَ ،وم َق َضمدْ ُشم ُف َي ْٖمت ًَِ ُؾ َسم ْ َ
َأ ُّي َ
َلمَ ،و ُه َق ُي ًْ َ ُ
َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :أٟمَ٤م َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ ُطمٜم ْ ٍ
َلمَ ،أ ْر َؾم َٚمٜمِل إِ ًَم ْٞم َؽ َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
َ٤من َر ُؾم ُ
ػ يم َ
هلل
قل ا َِّ
٤مسَ ،أ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َيم ْٞم َ
ِ
قب َيدَ ُه َقم َغم اًم َّث ْق ِ
بَ ،وم َٓم ْ٠م َـم َ٠م ُه َطمتَّك َسمدَ ا ِزم َر ْأ ُؾم ُف ُصم َّؿ
ﷺ َي ْٖمً ُؾ َر ْأ َؾم ُفَ ،و ُه َق ُحم ْ ِر ٌم؟ َوم َق َو َع َأ ُسمق َأ ُّي َ
ِ
َىم َ٤مل ِ ٍ
٥م َقم َغم َر ْأ ِؾم ِفُ ،صم َّؿ َطم َّر َك َر ْأ َؾم ُف ِسم َٞمدَ ْي ِف َوم َ٠م ْىم ٌَ َؾ ِ ِهب َام َو َأ ْد َسم َر َو َىم َ٤مل:
٥مَ -وم َّم َّ
اص ٌُ ْ
٥م َقم َٚم ْٞمف ْ
إلٟم ًَْ٤من َي ُّم ُّ
َهٙم ََذا َر َأ ْي ُت ُف ﷺ َي ْٗم َٕم ُؾ)(-)0
وم٤مًمتح٤ميمؿ إمم ؾمٜم٦م اًمٜمٌل ﷺ ُمـ إصقل اعم٘مررة قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م
ُ

ٓ يٜمٗمٙمقن قمٜمٝم٤م،

ُ
اًمٗمٞمّمؾ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف سمٕمد يمت٤مب اهلل
وٓ يٛم ُّٚمقن ُمٜمٝم٤م ،سمؾ إن ذًمؽ اًمتح٤ميمؿ هق
شمٕم٤ممم-
( )1يٜمٔمر هذا اعمٕمٜمك ذم" :شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ" ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ ،ط( ،1اًمدُم٤مم :دار اسمـ اجلقزي،
1460هـ))662,600.4(-
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب ضمزاء اًمّمٞمد ،سم٤مب آهمتً٤مل ًمٚمٛمحرم (ح ،)1742وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب
احل٩م (734.0ح1023رىمؿ-)01

054
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت طمقًمف

املطمب الجالح
الػري ٚعم ٜالظٍ ٛعٍذ شتالفتّا

ِ
ِ
ًمٗمرط
متًٙمً٤م ،وقمٚمٞمٝم٤م طمٗم٤م ًفم٤م؛ ذًمؽ أهنؿ
وشمٚمؽ ُظم َّٚم ٌ٦م ُمت٠مصٚم ٌ٦م ذم
ٟمٗمقس اًم٘مق ِم يزدادون هب٤م ُّ
خي٤مًمػ ُؾمٜمَّتف ومال يٖم٤مرون قمٚمٞمٝم٤م ،وٓ يداومِٕمقن قمٜمٝم٤م،
حمٌتٝمؿ ًمٜمٌ ِّٞمٝمؿ ﷺ ي٠مٟمٗمقن ُمـ أن يروا ُمـ
ُ
ٍ
شم٘ميص اًمدٓئؾ قمغم هذا إصؾ إصٞمؾً ،مٙمـ مم٤م يذيمر هٜم٤م :أن قمٌداهلل
وُمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من ِّ
ِ
ِ
اؾم َت ْ٠م َذ َّٟمٙم ُْؿ
سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام طمدَّ ث سمحدي٨م اًمٜمٌل ﷺَ ٓ( :متْٜمَ ُٕمقا ٟم ًَ٤م َءيم ُْؿ اعمَْ ًَ٤مضمدَ إِ َذا ْ

هلل َوم ًَ ٌَّ ُف َؾم ًٌّ٤م َؾم ِّٞم ًئ٤م َُم٤م
(واهللَِّ ًَمٜم َْٛمٜمَ ُٕم ُٝم َّـ) -ىم٤مل اًمراويَ ( :وم َ٠م ْىم ٌَ َؾ َقم َٚم ْٞم ِف َقم ٌْدُ ا َِّ
إِ ًَم ْٞم َٝم٤م) -وم٘م٤مل اسمٜمف سماللَ :
ؾم ِٛم ْٕم ُت ُف ؾم ٌَّ ُف ُِم ْث َٚم ُف َىم ُّط َو َىم َ٤ملُ :أ ْظم ِؼم َك َقم ْـ رؾم ِ
قل اهللَِّ ﷺَ ،و َشم ُ٘م ُ
قل َواهللَِّ ًَمٜم َْٛمٜمَ ُٕم ُٝم َّـ؟!)(-)1
َ ُ
ُ
َ
َ
ِ
واعمٕم٤مرض هل٤م
وذيمر اًمٜمقوي ُمـ ومقائد هذا احلدي٨م :شمٕمزير اعمٕمؽمض قمغم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م
شمٗمقه سمف؛ عم٤م وىمر
سمرأيف( -)0واسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام مل يٛمٜمٕمف ىمرب اسمٜمف ُمـ ُمٕم٤مشمٌتف وشم٘مريٕمف قمغم ُم٤م َّ
ىمر َب أو سم ُٕمد-
ذم ىمٚمٌف ُمـ اإليامن ،واًمٖمػمة قمغم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م أن يٕمؽمض قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمؽمض ُ
طمٚم٦م ٍ
قمغم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ٍ
هبٞم٦م؛ إذ ي٘مقل أسمق
قىمػ آظمر شمتجغم ومٞمف همػمة اًمّمح٤مسم٦م
وُم ٌ
لم ِذم ره ٍ
ط ُِمٜمَّ٤م َوومِٞمٜمَ٤م ُسم َِم ْ ُػم ْسم ُـ َيم ْٕم ٍ
٥م َوم َحدَّ َصمٜمَ٤م ِقم ْٛم َر ُ
ىمت٤مدة ُ ( :يمٜمَّ٤م ِقمٜمْدَ ِقم ْٛم َر َ
ان َي ْق َُم ِئ ٍذ
ان ْسم ِـ ُطم َّم ْ ٍ َ ْ
احل َٞم٤م ُء ُيم ُّٚم ُف َظم ْ ٌػم شَ -وم َ٘م َ٤مل ُسم َِم ْ ُػم ْسم ُـ َيم ْٕم ٍ
َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
٥م
قل ا َِّ
احل َٞم٤م ُء َظم ْ ٌػم ُيم ُّٚم ُفشَ -ىم َ٤مل َأ ْو َىم َ٤ملَ ْ « :
هلل ﷺ « ْ َ
ُ٥م َأ ِو ِْ
ِ
ض ا ًْم ُٙمت ِ
إِٟمَّ٤م ًَمٜم َِجدُ ِذم َسم ْٕم ِ
٥م
احلٙم َْٛم ِ٦م َأ َّن ُِمٜمْ ُف َؾم ِٙمٞمٜمَ ً٦م َو َو َىم ً٤مرا هللَِّ َو ُِمٜمْ ُف َو ْٕم ٌ
ػَ ،ىم َ٤ملَ :وم َٖمْم َ
امحرشمَ٤م َقم ْٞمٜمَ٤م ُهَ ،و َىم َ٤مل َأَٓ ُأر ِاين ُأ َطمدِّ ُصم َؽ َقم ْـ رؾم ِ
هلل ﷺ َو ُشم َٕم ِ
ِقم ْٛم َر ُ
٤مر ُض ومِ ِٞمف َىم َ٤ملَ :وم َ٠م َقم٤م َد
قل ا َِّ
َ ُ
َ
ان َطمتَّك ْ َ َّ

ِ
ان َىم َ٤ملَ :وم َام ِز ًْمٜمَ٤م َٟم ُ٘م ُ
٥م ِقم ْٛم َر ُ
احل ِد َ
ِقم ْٛم َر ُ
قل ومِ ِٞمف إِ َّٟم ُف ُِمٜمَّ٤م َي٤م َأ َسم٤م ٟم َُج ْٞم ٍد ،إِ َّٟم ُف
ي٨م َىم َ٤مل َوم َ٠م َقم٤م َد ُسم َِم ْ ٌػمَ ،وم َٖمْم َ
ان ْ َ
َٓ َسم ْ٠م َس سمِ ِف)(-)6
ِ
خم٤مًمٗم٦م اًمٜمٌل ﷺ ،ويقد اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ًمق يم٤من اًمٜم٤مس يم ُّٚمٝمؿ
ي٠مٟمٗمقن ُمـ
وم٤مًمّمح٤مسم ُ٦م
ِ
ٍ
ِ
إٟمً٤من
طمّمٚم٧م خم٤مًمٗم٦م ُمـ
سم٘مقل أو قمٛمؾ -وم٢مذا
يمذًمؽ ذم إظمذ سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،وقمدم خم٤مًمٗمتٝم٤م

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف " ،يمت٤مب اًمّمالة (603.1رىمؿ 440رىمؿ-)163
(" )0ذح صحٞمح ُمًٚمؿ" (-)130.4
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف " ،يمت٤مب اإليامن (34.1ح68رىمؿ-)32

055
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت طمقًمف

سم٤مدروا إمم اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف ؾمقا ًء أيم٤من ىمري ًٌ٤م أم سمٕمٞمدً ا ،وم٢من يم٤من ىمد ُسم ِّٞمٜم٧م ًمف اًمًٜم٦م وأىمدم قمغم
ُمتٕمٛمدً ا يم٤من اًمزضمر واإلٟمٙم٤مر أؿمد؛ همػم ًة قمغم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،ورمح ً٦م سم٤مخلٚمؼ ُمـ أن ي٘مٕمقا
اعمخ٤مًمٗم٦م ِّ
ِ
قمام
ذم خم٤مًمٗمتٝم٤م ،وسمِمػم سمـ يمٕم٥م ُمـ أوم٤موؾ اًمّمح٤مسم٦م ،ومل ي٘مّمد اعمخ٤مًمٗم٦م سمؾ أطم٥م أن يً٠مل َّ
ومٌلم ًمف ذًمؽ قمٛمران
يرى أٟمف ىمد خي٤مًمػ ُم٤م دل قمٚمٞمف احلدي٨م؛ َّ

-

قمغم اًمًٜم٦م ُم٤م رواه َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ ُُم َٖم َّٗم ٍؾ َأ َّٟم ُف
وذم طمدي٨م آظمر يدًمؾ قمغم همػمه اًمّمح٤مسم٦م
اخل ْذ ِ
ف(َ )1وم٢مِ َّن َر ُؾم َ
ف َ ,أ ْو يم َ
َر َأى َر ُضم ً
َ٤من َيٙم َْر ُه
ف َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُفَ َٓ :خت ِْذ ْ
ال َخي ِْذ ُ
قل اهللَِّ ﷺ َهنَك َقم ِـ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
لمش-
اخلَ ْذ َ
اًمً َّـ َو َشم ْٗم َ٘م ُ٠م ا ًْم َٕم ْ َ
ْن ِّ
ف– َو َىم َ٤مل« :إ َّٟم ُف َٓ ُي َّم٤م ُد سمِف َص ْٞمدٌ َوَٓ ُيٜمْٙمَك سمِف َقمدُ ٌّوَ ،و ًَمٙمٜم ََّٝم٤م َىمدْ َشمٙم ُ
اخل ْذ ِ
ف َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُفُ :أ َطمدِّ ُصم َؽ َقم ْـ رؾم ِ
فَ ،أ ْو يم َِر َه
ُصم َّؿ َرآ ُه َسم ْٕمدَ َذًم ِ َؽ َخي ِْذ ُ
قل اهللَِّ ﷺ َأ َّٟم ُف َهنَك َقم ِـ ْ َ
َ ُ
ْ
ف َٓ ُأ َيم ِّٚم ُٛم َؽ يم ََذا َويم ََذا)(-)0
ْ٧م َخت ِْذ ُ
اخلَ ْذ َ
فَ ،و َأٟم َ

وذم هذا احلدي٨م ُمـ اًمٗم٘مف هجر ُمـ ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،وآُمتٜم٤مع قمـ يمالُمف ،وأن
هجر اًمٜمٌل ﷺ
ذًمؽ ًمٞمس ُمـ اهلجران اعمٛمٜمقع اًمذي طمدد سمام ومقق صمالصم٦م أي٤مم ،ومم٤م يِمٝمد هلذا ُ
وأصح٤مسمف

ًمٚمثالصم٦م اًمذيـ ظم ِّٚمٗمقا قمـ همزوة شمٌقك(-)6

وُمقىمػ آظمر شمتجغم ومٞمف اًمٖمػمة قمغم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،ويمراهٞم٦م خم٤مًمٗمتٝم٤م؛ وم٢من محٞمد سمـ
ٌ
َ٤مو َل ُىم َّّم ً٦م
قمٌداًمرمحـ ؾمٛمع ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمٝمام طملم طم٩م وهق قمغم اعمٜمؼمَ ( :وم َتٜم َ
ِ
ِ ِ
ِ
ُِم ْـ َؿم َٕم ٍر َويمَ٤مٟم ْ ِ
ٌَّل ﷺ َيٜم َْٝمك
د َوم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َأ ْه َؾ اعمَْديٜمَ٦مَ ،أ ْي َـ ُقم َٚم َام ُؤيم ُْؿ؟ َؾمٛم ْٕم ُ٧م اًمٜم َّ
َ٧م ذم َيدَ ي َطم َر ٍّ

(ُ )1مِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر ،اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل ،حت٘مٞمؼ :إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ ،ط( ،1سمػموت:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1406 ،هـ) )061.1(-ىم٤مل( :وصٞمد اخلذف :هق اًمرُمل سمحّم٤م أو ٟمقى سملم اًمًٌ٤مسمتلم ،أو سملم اإلهب٤مم
واًمًٌ٤مسم٦م)-
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمذسم٤مئح ،سم٤مب اخلذف واًمٌٜمدىم٦م (ح  ،)3480وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب
اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح وُم٤م ي١ميمؾ ُمـ احلٞمقان (1348.6ح1034رىمؿ-)33
(" )6اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح" ( )636.03سمتٍمف-
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شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت طمقًمف

ِ
َقم ْـ ُِم ْث ِؾ َه ِذ ِهَ ،و َي ُ٘م ُ
٤مؤ ُه ْؿش)(-)1واًم ُ٘م َّّم٦م :هل يمؾ
قل« :إِٟم ََّام َه َٚمٙم ْ
لم َّاخت ََذ َه٤م ٟمِ ًَ ُ
ه ِائ َٞمؾ ِطم َ
َ٧م َسمٜمُق إ ْ َ
ظمّمٚم٦م ُمـ اًمِمٕمر ،واعم٘مّمقد اًمٜمٝمل قمـ وصؾ اًمِمٕمر(-)0
وهذه احلج٦م عمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمام هل آظمر طمج٦م طمجٝم٤م ،ويم٤مٟم٧م ذم اًمًٜم٦م
احل٤مدي٦م واخلٛمًلم ُمـ اهلجرة ،وىمد يم٤من اًمذي سم٘مل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

ٌ
ىمٚمٞمؾ ،وإٟمٙم٤مره إٟمام يم٤من

قمغم همػمهؿ( ،)6واعم٘مّمقد هٜم٤م سمٞم٤من همػمشمف  قمغم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،وهنٞمف قمـ اعمٜمٙمر اًمذي وىمع ُمـ
أوًمئؽ اًمذيـ ِ
يّمٚمقن اًمِمٕمر-
يمؾ ُم٤م شم٘مدم ُمـ صحٞمح احلدي٨م ٓ ُمـ ؾم٘مٞمٛمف وهق ؿم٤مهدٌ قمغم همػمة اًمّمح٤مسم٦م قمغم ؾمٜمَّ٦م
ٟمٌٞمٝمؿ ﷺ ،وقمغم ُمٗم٤مصٚمتٝمؿ ِّ
ًمٙمؾ ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م ،أو شمرك إظمذ هب٤م ،ومٙمٞمػ سمٛمـ قم٤مداه٤م وٟم٤موأه٤م؟


املطمب الشابع
الجبات عم ٜاذتاه اليت نإٌا عمّٗا قبن ٔفا ٚالٍيب ﷺ
؛ ؾم٤مروا داقملم إمم

همٗمػم ُمـ صح٤مسمتف اًمٙمرام
ضمؿ
شمقذم اًمٜمٌل ﷺ وسم٘مل سمٕمده ٌّ
ٌ
ِ
ِ
ُمٌٝمرا
ًمٚمٌالد وُمٌنميـ سم٤مًمديـ احلؼ اًمذي اٟمتنم
اًمدظمقل ذم ديـ اإلؾمالم ،ووم٤محتلم
اٟمتِم٤مرا ً
ً
احلؼ ُم١م ِّيدً ا ًمف سم٠مٟمقا ٍع ُمـ اًمت٠ميٞمد اإلهلل،
سمٗمْمؾ اهلل ضمؾ وقمال اًمذي أرؾمؾ رؾمقًمف سم٤مهلدى وديـ ِّ

ُم١مازريـ وُمٜم٤مسيـ ًمٚمٜمٌل ﷺ وهق سملم

وُمـ ُؾمٌؾ هذا اًمت٠ميٞمد أن اظمت٤مر اًمّمح٤مسم٦م

فمٝمراٟمٞمٝمؿ؛ وم٠مسمٚمقا سمال ًء طمًٜمً٤م؛ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ شمقذم أو اؾمتِمٝمد واًمٜمٌل ﷺ ٓ ُ
يزال طم ًّٞم٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
ٍ
وصػ يٜمٓمٌؼ
سم٘مل سمٕمده داقم ًٞم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم ،وجم٤مهدً ا ذم ؾمٌٞمٚمف سم٤مًمٚمً٤من واًمًٜم٤من ،وإن أدق
قمٚمٞمٝمؿ ذم هذا اًمًٌٞمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕﱠ[إطمزاب -]06 :ومٝمذه أي٦م
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مب,دون شمرمج٦م( ,ح  ،)6437وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب
اًمٚمٌ٤مس واًمزيٜم٦م (1380.6ح0108رىمؿ-)100
( )0همري٥م احلدي٨م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل ،ط( ،1سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
1423هـ) ( )047.0سمتٍمف-
(" )6ومتح اًمٌ٤مري" ٓسمـ طمجر (-)313.3
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اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م
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ؿم٤مهد ٌة قمغم قمدم شمٌديؾ اًمّمح٤مسم٦م

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

قمـ اًمٜمٝم٩م اًمذي يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ،واعمًٚمؽ اًمذي قمٝمدهؿ

اًمٜمٌل ﷺ قمٚمٞمف-
وُمـ دٓئؾ هذا اًمثٌ٤مت قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمفُ :م٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب اهل َّٞم٤مج إؾمدي ىم٤مل:
َىم َ٤مل ِزم َقم ِكم ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًم ِ ٍ
هلل ﷺ َأ ْن َٓ شمَدَ َع ِمت ْ َث٤مًٓ إَِّٓ
٥م َأَّٓ َأ ْسم َٕم ُث َؽ َقم َغم َُم٤م َسم َٕم َثٜمِل َقم َٚم ْٞم ِف َر ُؾم ُ
قل ا َِّ
()1
ؼما ُُم ْ ِ ِ
ومٕمكم  يرؿمد أسم٤م اهل َّٞم٤مج إمم ُم٤م يم٤من ي٘مقم سمف ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل
َـم َٛم ًْ َت ُف َوَٓ َىم ْ ً
نم ًوم٤م إَّٓ َؾم َّق ْي َت ُف) ٌّ -

ﷺ سم٠مُمر ُمٜمف ،ويٌ٘مك قمغم هذا إُمر ،ويٌ ِّٚمٖمف ُمـ يٌٕمثف ُمـ أُمرائف اًمذيـ يرؾمٚمٝمؿ إمم اًمٌٚمدان
ِ
اعمٜمٙمرُ ،مٌ٤مذيـ ًمذًمؽ طمً٥م درضم٤مت
داقملم إمم ديـ اهلل شمٕم٤ممم ،آُمريـ سم٤معمٕمروفٟ ،م٤مهلم قمـ
اإلٟمٙم٤مر اًمتل ي٘مدرون قمٚمٞمٝم٤م-
ِ
اًمٌ٘م٤مء قمغم اًمٕمٝمد اًمذي يم٤مٟمقا قمٚمٞمف َّ
يتجغم ذم ىمّم٦م طمٙمٞمؿ سمـ طمزام ريض
وؿم٤مهدٌ آظمر قمغم
(ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ ﷺ َوم َ٠م ْقم َٓم ِ٤مينُ ،صم َّؿ َؾم َ٠م ًْم ُت ُف َوم َ٠م ْقم َٓم ِ٤مينُ ،صم َّؿ َؾم َ٠م ًْم ُت ُف َوم َ٠م ْقم َٓم ِ٤مين ُصم َّؿ
اهلل قمٜمٝمام طمٞم٨م ىم٤ملَ :
ِ
س ُسم ِ
َىم َ٤ملَ « :ي٤م َطمٙمِ ُ ِ
٤مو ِة َٟم ْٗم ٍ
قر َك ًَم ُف ومِ ِٞمفَ ،و َُم ْـ َأ َظم َذ ُه
ي ٌة ُطم ْٚم َقةٌَ ،وم َٛم ْـ َأ َظم َذ ُه سمِ ًَ َخ َ
ٞمؿ إ َّن َه َذا اعمَْ َ٤مل َظم َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
سمِ٢مِ ْذ ِ
اف َٟم ْٗم ٍ
اًمً ْٗم َغمشَ -ىم َ٤مل
س َمل ْ ُي ٌَ َ٤مر ْك ًَم ُف ومٞمف يمَ٤م ًَّمذي َي ْ٠ميم ُُؾ َوَٓ َي ِْم ٌَ ُع ،ا ًْم َٞمدُ ا ًْم ُٕم ْٚم َٞم٤م َظم ْ ٌػم ُم َـ ا ًْم َٞمد ُّ
َ
ِ
ِ
٤محل ِّؼ َٓ َأ ْر َز ُأ(َ )0أ َطمدً ا َسم ْٕمدَ َك َؿم ْٞم ًئ٤م َطمتَّك ُأ َوم ِ
ٞمؿَ :وم ُ٘م ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
٤مر َق اًمدُّ ْٟم َٞم٤م،
قل اهللَِّ َوا ًَّمذي َسم َٕم َث َؽ سمِ ْ َ
َطمٙم ٌ
َ٤من َأسمق سمٙمْر ٍ يدْ قمق طمٙمِٞمام إِ َمم ا ًْمٕم َٓم ِ
٤مء َوم َٞم ْ٠م َسمك َأ ْن َي ْ٘م ٌَ َٚم ُف ُِمٜمْ ُفُ ،صم َّؿ إِ َّن ُقم َٛم َر َ د َقم٤م ُه ًم ِ ُٞم ْٕم ِٓم َٞم ُف َوم َ٠م َسمك
َ
َومٙم َ ُ َ
َ ُ َ ً
ِ
ِ
لم َقم َغم َطمٙمِٞم ٍؿَ ،أين َأ ْقم ِر ُض َقم َٚم ْٞم ِف َطم َّ٘م ُف
نم ا ُْعم ًْٚمِ ِٛم َ
َأ ْن َي ْ٘م ٌَ َؾ ُمٜمْ ُف َؿم ْٞم ًئ٤مَ -وم َ٘م َ٤مل ُقم َٛم ُر :إين ُأ ْؿم ِٝمدُ ُيم ْؿ َي٤م َُم ْٕم َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ٤مس َسم ْٕمدَ رؾم ِ
ٞمؿ َأ َطمدً ا ُِم َـ اًمٜم ِ
قل اهللَِّ ﷺ َطمتَّك
َ ُ
ُم ْـ َه َذا ا ًْم َٗم ْلء َوم َٞم ْ٠م َسمك َأ ْن َي ْ٠م ُظم َذ ُهَ -وم َٚم ْؿ َي ْر َز ْأ َطمٙم ٌ
شم ُُق ِّذم)(-)6

ٍ
ٟمٗمس؛ أي
وىمد ُيِمٙمِؾ قمغم هذا أٟمف ضم٤مء ذم احلدي٨م أن اإلٟمً٤من إذا أظمذ اعم٤مل سمًخ٤موة

ُ
طمٙمٞمؿ ي٠مظمذ
يٌ٤مرك ًمف ومٞمف ،وُمع ذًمؽ مل يٙمـ
أظمذه دون طمرص وـمٛمع وشمٓم ّٚمع إمم أظمذه؛ وم٢مٟمف
ٌ
ؿمٞم ًئ٤م ،وهذا ىمد ذيمره اًمٙمرُم٤مين وأضم٤مب قمٜمف ىم٤مئالًُ( :مٌ٤مًمٖم٦م ذم آطمؽماز؛ إذ ُم٘مت٣م اجلٌٚم٦م
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف " ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز (333.0ح030رىمؿ-)06
( )0ىم٤مل ذم "اًمٜمٝم٤مي٦م" (( :)017 .0ومٚمؿ يرزأين ؿمٞمئً٤م) :أي مل ي٠مظمذا ُمٜمل ؿمٞمئً٤م-
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب آؾمتٕمٗم٤مف قمـ اعمً٠مًم٦م (ح ،)1480وُمًٚمؿ ذم "صـحٞمحف" ،يمتـ٤مب
اًمزيم٤مة (818.0ح1263رىمؿ -)03
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اإلذاف واحلرص ،واًمٜمٗمس هاىم٦م ،واًمٕمرق دؾم٤مؾم٦م ،وُمـ طم٤مم طمقل ِ
احلٛمك يقؿمؽ أن ي٘مع
ومٞمف)( -)1ودًٓم٦م قمغم اًمثٌ٤مت قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف؛ ىمد شم٘مدَّ م قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  أٟمف يم٤من إذا أراد
أن يٙم ِّٚمؿ اًمٜمٌل ﷺ يًتٗمٝمٛمف ،وٓ يرومع صقشمف ومقق صقشمف اؾمتج٤مسم ً٦م ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم-
ومٚمام اٟمت٘مؾ اًمٜمٌل ﷺ إمم اًمرومٞمؼ
وىمد اُمتثؾ هذا إُمر ،وصمٌ٧م قمٚمٞمف ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مة اًمٜمٌل ﷺّ ،
إقمغم طمرص قمٛمر قمغم أن ِ
حيٛمؾ اًمٜم٤مس قمغم هذا اعمٕمٜمك؛ سمٛمٜمع رومع اًمّمقت ذم ُمًجد اًمٜمٌل
ﷺ؛ ويم٠مٟمف يرى أن اًمٜمٌل ﷺ ٌ
ُم٤مصمؾ أُم٤مُمف ،ومػميد أن يٕم٤مُمٚمف هبذا سمٕمد ووم٤مشمف ،يمام يم٤من يت٠مدب ُمٕمف
اًمً ِ٤مئ ِ
٥م ْسم ِـ َي ِزيدَ َىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م َىم ِ٤مئ ًام ِذم اعمَْ ًْ ِج ِد َوم َح َّم ٌَٜمِل َر ُضم ٌؾَ ،ومٜمَ َٔم ْر ُت َوم٢مِ َذا
سمذًمؽ ذم طمٞم٤مشمفَ :قم ِـ َّ
اخلَ َّٓم ِ
ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ْ
٥م َوم ْ٠مشمِٜمِل ِ َهب َذ ْي ِـَ -وم ِج ْئ ُت ُف ِ ِهب َامَ -ىم َ٤ملَُ :م ْـ َأ ْٟمت َُام َأ ْو ُِم ْـ َأ ْي َـ َأ ْٟمت َُام؟ َىم٤مَُِٓ :م ْـ
٤مب َوم َ٘م َ٤مل :ا ْذ َه ْ

َأه ِؾ اًم َّٓم ِ٤مئ ِ
ػَ -ىم َ٤ملًَ :مق ُيمٜمْتُام ُِمـ َأه ِؾ ا ًْمٌ َٚم ِد َٕوضمٕم ُتٙمُام ،شمَر َومٕم ِ
٤من َأ ْص َقا َشمٙمُام ِذم ُمً ِج ِد رؾم ِ
قل اهللَِّ
ْ َ ْ ْ
ْ
ْ َ ْ َ ْ َ
َ
َ ُ
َ ْ
َ
ﷺ!)(-)0
َّ
وقمٚمؾ مهف
هؿ سمٛمٕم٤مىمٌتٝمام ،صمؿ عم٤م قمٚمؿ أهنام همريٌ٤من قمـ اعمديٜم٦م قمدل قمـ ذًمؽ،
ومٕمٛمرَّ ,-
سمٛمٕم٤مىمٌتٝمام سم٠مهنام رومٕم٤م أصقاهتام ذم ُمًجد رؾمقل اهلل ﷺ-


املطمب ارتاوع
حتظُّشِي عم ٜفٕات العىن بالظٍٛ
مل ِ
يٙمـ اًمّمح٤مسم٦م

قمغم درضم٦م واطمدة ذم إظمذ قمـ اًمٜمٌل ﷺ ،واًمًامع ُمٜمف؛ ومرسمام

يم٤من سمٕمْمٝمؿ ُمالز ًُم٤م ًمٚمٜمٌل ﷺ يمام هق اًمِم٠من سم٤مًمٜمًٌ٦م ٕيب هريرة  وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،
وسمٕمْمٝمؿ يم٤من ُمالز ًُم٤م ًمٚمٜمٌل ﷺ ذم ٍ
يمثػم ُمـ أطمقاًمف يم٠ميب سمٙمر  ،وقمٛمر  وهمػمهؿ ُمـ
اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ،وآظمرون رسمام أظمذوا قمٜمف ذم سمٕمض إوىم٤مت ،وىمد يِمٖمٚمٝمؿ آيمتً٤مب
ٍ
سمٕمْم٤م-
ٕهٚمٞمٝمؿ قمـ اؾمتداُم٦م طمْمقر جم٤مًمًف ،وأظمذ يمؾ رء قمٜمفً ،مٙمٜمَّٝمؿ يم٤من سمٕمْمٝمؿ يً٠مل ً
(" )1اًمٙمقايم٥م اًمدراري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" (-)13.7
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب رومع اًمّمقت ذم اعمً٤مضمد (ح-)482
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وذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م ٌ
سمٞم٤من ًمٜمامذج ُمـ ٟمد ِم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م

ِ
ومقات
وحتنهؿ قمغم
،
ُّ

سمٕمض اًمًٜمـ؛ ٕن اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ يق ُّد ًمق ا َّـمٚمع قمغم يمؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل ﷺ ًمٞمحّمؾ ًمف سمذًمؽ
ِ
اخلٓم٤مب ُ مع أٟمف يم٤من يتٜم٤موب أظمذ
ذف اعمت٤مسمٕم٦م ،وأضمر اًمٕمٛمؾ سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م -ومٕمٛمر سمـ
اًمٕمٚم ِؿ قمـ اًمٜمٌل ﷺ هق وضم٤مره إٟمّم٤مري يمام طمدَّ ث سمذًمؽ قمـ ٟمٗمًف ,وشم٘مدم طمديثفُ ,مع
ِ
ِ
ٍ ِ
ومٚمام شمٞم َّ٘مـ سمّمح٦م ُم٤م ٟمُ٘مؾ
حتن قمغم ومقات ؾمٜم٦م قمٚمٛمٝم٤م ٌ
مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وقمٛمٚمقا هب٤مَّ ،
ذًمؽ وم٘مد ّ
(اؾم َت ْ٠م َذ َن َأ ُسمق
إًمٞمف قمـ اًمٜمٌل ﷺ ومٞمٝم٤م سم٤مدر واُمتثؾ ،وٟمد ِم قمغم ومقاهت٤م :قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم ىم٤ملْ :
هلل ْسم ِـ َىم ْٞم ٍ
س،
قؾمك َقم َغم ُقم َٛم َر َوم َٙم َ٠م َّٟم ُف َو َضمدَ ُه َُم ِْم ُٖمقًٓ َوم َر َضم َعَ ،وم َ٘م َ٤مل ُقم َٛم ُر َأ َمل ْ َأ ْؾم َٛم ْع َص ْق َت َقم ٌْ ِد ا َِّ
ُُم َ
مح َٚم َؽ َقم َغم َُم٤م َصٜمَ ْٕم َ٧م َوم َ٘م َ٤مل إِٟمَّ٤م ُيمٜمَّ٤م ٟم ُْ١م َُم ُر ِ َهب َذاَ -ىم َ٤مل َوم ْ٠مشمِٜمِل َقم َغم َه َذا
ائ َْذٟمُقا ًَم ُفَ -ومدُ ِقم َل ًَم ُف َوم َ٘م َ٤مل َُم٤م َ َ
٤مر َوم َ٘م٤م ًُمقا َٓ ي ِْمٝمدُ إَِّٓ َأص ِ
س ُِم َـ إَٟم َّْم ِ
سمِ ٌَ ِّٞمٜم ٍَ٦م َأ ْو َٕ ْوم َٕم َٚم َّـ سمِ َؽَ -وم٤م ْٟم َٓم َٚم َؼ إِ َمم َجمْٚمِ ٍ
٤مهم ُرٟمَ٤مَ -وم َ٘م٤م َم َأ ُسمق
َ
َ َ

ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ
اخلُدْ ِّري َوم َ٘م َ٤مل َىمدْ ُيمٜمَّ٤م ٟم ُْ١م َُم ُر ِ َهب َذاَ -وم َ٘م َ٤مل ُقم َٛم ُرَ :ظم ِٗم َك َقم َ َّغم َه َذا ُِم ْـ َأ ُْم ِر اًمٜمٌَِّل ﷺَ ،أ ْهل َ ِ٤مين
َ
اًمّم ْٗم ُؼ سمِ٤مَٕ ْؾم َق ِاق)(-)1
َّ
قمٛمر ٟ مد ًُم٤م قمغم ومقات هذه اًمًٜمَّ٦م ،وذيمر أن اًمّمٗمؼ سم٤مٕؾمقاق ًمٓمٚم٥م
ًم٘مد أسمدى ُ
ُ
اًمٗمٕمؾ ُمٜمف ًمٚمتزود ُمـ طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م
اًمتج٤مرة هق اًمذي أهل٤مه قمـ ذًمؽ ،وطم٤مؿم٤مه أن يٙمقن هذا
ومجٕمٝم٤م ،أو اًمزهد ذم جم٤مًمً٦م اًمٜمٌل ﷺ ،ومل ي٘مّمد  أٟمف شمرك ُمالزُم٦م اًمٜمٌل ﷺ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،سمؾ
اعم٘مّمقد أٟمف مل يتٛمٙمـ ُمـ اؾمتداُم٦م جم٤مًمًتف وُمالزُمتف يمام يٗمٕمؾ صح٤مسم٦م آظمرون ،ومل يٙمـ هذا
أيْم٤م
اًمّمٗمؼ ذم إؾمقق إٓ ًمٚمتٙمً٥م ًمٕمٞم٤مًمف ،واًمتٕمٗمػ قمـ احل٤مضم٦م إمم اًمٜم٤مس( ،)0وٓ يٕمٜمل هذا ً
أٟمف ُمـ اعم٘مٚملم ذم طمْمقر جم٤مًمًف سمؾ يم٤من ممـ يٙمثر ُمالزُمتف -واسمٜمف قمٌداهلل سمـ قمٛمر

يتحن
ّ

قمغم ومقات ؾمٜم٦م شمتٕمٚمؼ سمّمالة اجلٜم٤مزة وهق اعمٕمروف سمِمدة اًمت٠مد وآىمتداء سم٤مًمٜمٌل ﷺ ،وًمف ذم
(طمدِّ َ
ث ا ْسم ُـ ُقم َٛم َر َأ َّن َأ َسم٤م ُه َر ْي َر َة
ذًمؽ اًم٘مّمص اعمِمٝمقرة اعمٜمتنمة ،ومٕمـ ٟم٤مومع ُمقمم اسمـ قمٛمر ىم٤ملُ :
َي ُ٘م ُ
قلَُ :م ْـ شمٌَِ َع َضمٜم ََ٤مز ًة َوم َٚم ُف ِىم َػم ٌ
اطَ -وم َ٘م َ٤ملَ :أ ْيم َث َر َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة َقم َٚم ْٞمٜمَ٤مَ ،وم َّمدَّ َىم ْ٧م َ ,ي ْٕمٜمِك َقم ِ٤مئ َِم َ٦م,
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب طمٗمظ اًمٕمٚمؿ (ح،)117وُمقوٕملم آظمريـ ،وُمًـٚمؿ ذم "صـحٞمحف "،
يمت٤مب آؾمتئذان (1304.6ح0136رىمؿ-)66
( )0ذيمر هذه اعمٕم٤مين :اسمـ اعمٚم٘مـ ذم "اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح" ( ،)06.14واسمـ طمجر ذم "ومتح اًمٌ٤مري" (-)000.4
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َأ َسم٤م ُه َر ْي َر َةَ ،و َىم٤م ًَم ْ٧مَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ ﷺ َي ُ٘مق ًُم ُفَ -وم َ٘م َ٤مل ا ْسم ُـ ُقم َٛم َر ريض اهلل قمٜمٝمامًَ :م َ٘مدْ َوم َّر ْـمٜمَ٤م ِذم
َىم َر ِار َ
يط يمَثِ َػم ٍةَ ( -وم َّر ْـم ُ٧م) َو َّٞم ْٕم ُ٧م ُِم ْـ َأ ُْم ِر اهللَِّ)(-)1


( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ومْمؾ اشمٌ٤مع اجلٜم٤مئز(ح ،)1604وُمًٚمؿ ذم "صحٞمحف" ،يمت٤مب
اجلٜم٤مئز (330.0ح 043رىمؿ-)30
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إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين
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ارتامتٛ
وسمٕمد إيراد هذه اعمقاىمػ اعمْمٞمئ٦م اعمنمىم٦م ذم شمٕم٤مُمؾ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام

ُمع اًمٜمٌل ﷺ

شمٌلم ُم٤م ي٠ميت:
وؾمٜمتف َّ
 ,1أن اًمّمح٤مسم٦م

يم٤مٟمقا قمغم ٍ
ىمدر ٍ
يمٌػم ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًمٜمٌل ﷺ وشمقىمػمه واًمدوم٤مع قمٜمف،

وشم٘مديٛمف قمغم أسم٤مء وإوٓد وهمػمهؿ؛ واًمذي محٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ حمٌ٦م اهلل شمٕم٤ممم ،وحمٌ٦م
رؾمقًمف ﷺ-
َّ ,0سملم اًمٌح٨م ضم٤مٟم ًٌ٤م آظمر ُمنم ًىم٤م ُمـ طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦م

يتٛمثؾ ذم شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمٚمٜمٌل ﷺ سمٕمد

ووم٤مشمف-
وشمٌلم أٟمف إن
ًمٚمٜمٌل ﷺ ذم سمٕمض أواُمرهَّ ،

 ,6ر َّد اًمٌح٨م قمغم دقمقى خم٤مًمٗم٦م اًمّمح٤مسم٦م
طمّمٚم٧م خم٤مًمٗم٦م وم٢من ُمـ أؾمٌ٤مهب٤م:

أ ,أٟمف فمٝمر هلؿ سم٤مًم٘مرائـ أن اًمٜمٌل ﷺ مل ِيرد إُمر اجل٤مزم اًمذي ٓ جيقز هلؿ خم٤مًمٗمتف،
وًمذًمؽ وم٢مهنؿ إذا قمٚمٛمقا اًمقضمقب سم٤مدروا ًمالُمتث٤مل-
ب ,وُمٜمٝم٤م يمذًمؽ :ظمقومٝمؿ ُمـ اًم٘مٞم٤مم سم٠مُمر اًمٜمٌل ﷺ يمام جي٥م ومٞم٘مٕمقا ذم اإلصمؿ وهذا إذا
يم٤من إُمر ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت اًمتل يم٤من اًمٜمٌل ﷺ ي٠مُمر هب٤م واطمدً ا ٓ سمٕمٞمٜمف-
ج ,وُمـ إؾمٌ٤مب يمذًمؽ :اضمتٝم٤مد سمٕمْمٝمؿ ذم ُمً٠مًم٦م؛ وم٢مذا شمٌلم ًمف أٟمف أظمٓم٠م شمراضمع قمٜمف-
 ,4أضم٤مب اًمٌح٨م قمـ ؿمٌٝم٦م ىمد شمٕمرض وهل :أن هذه اًمٜمامذج ٓ ُّ
شمدل قمغم اشمٌِّ٤مع مجٞمع
اًمّمح٤مسم٦م

ًمٚمٜمٌل ﷺ ،سمؾ ىمد يٙمقن إُمر خيتص سمٌٕمْمٝمؿ ،واجلقاب قمـ ذًمؽ :أن

احلٙمؿ ًمٚمٖم٤مًم٥م ٓ ًمٚمِم٤مذ اًمٞمًػم ،واًمّمح٤مسم٦م سمنم ًمٞمًقا سمٛمالئٙم٦م ،وظمٓم٠مهؿ ُمٖمٛمقر ذم
ضم٤مٟم٥م طمًٜم٤مهتؿ ،وُم٤م ي٘مع هلؿ ُمـ ُمٙمٗمرات اًمذٟمقب ،وإن طمّمؾ ُمٜمٝمؿ ظمٓم٠م ومٌ٤مضمتٝم٤مد يمام
شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ-
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التٕصٗات
 -1إسمراز ُمآصمر اًمّمح٤مسم٦م

 ،وُمقاىمٗمٝمؿ اعمنمىم٦م ذم طمٗمظ اًمديـ ،وٟمٍماًمنميٕم٦م سمام أُمٙمـ

ُمـ اًمقؾم٤مئؾ ُمثؾ :قم٘مد اعم١ممترات واًمٜمدوات ،وطمٚم٘م٤مت اًمٜم٘م٤مش وهمػمه٤م مم٤م يًٝمؿ ذم
شمٜمِمئ٦م ؿمٌ٤مب إُم٦م قمغم حمٌتٝمؿ ،وآقمؽماف سمٗمْمٚمٝمؿ-
 ,0إٟمِم٤مء اًمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م اًمتل شمٕمٜمك سمٕمالىم٦م اًمّمح٤مسم٦م

سم٤مًمٜمٌل ﷺ ُمـ ىمٜمقات،

وُمقاىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م ،وهمػمه٤م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل شمٌ٨م اًمققمل ذم إُم٦م-
 ,6قمدم اًمًٙمقت قمغم ـمٕمـ اًمٓم٤مقمٜملم ذم اًمّمح٤مسم٦م

 ،سمؾ ٓ سمد ُمـ ُم٘م٤مرقمتٝمؿ سم٤محلج٦م

واًمدًمٞمؾ ،وسمٞم٤من زيػ سم٤مـمٚمٝمؿ-
واهلل أؾم٠مل اًمتقومٞمؼ واًمًداد واإلقم٤مٟم٦م قمغم اخلػم واحلؼ إٟمف ظمػم ُمً١مول ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ
قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف أمجٕملم-


073
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م

إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

ًمٚمٜمٌل ﷺ وؾمٜمتف ،واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت طمقًمف

املصادس ٔاملشادع
 ,1إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ ،قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل ،حت٘مٞمؼ :د-حيٞمك إؾمامقمٞمؾ ،ط،1
(اعمٜمّمقرة :دار اًمقوم٤مء1410 ،هـ)-
 ,0آٟمتّم٤مر واًمرد قمغم اسمـ اًمراوٟمدي" ،أسمق احلًلم اخلٞم٤مط ،حت٘مٞمؼ :دٟ-مٞمؼمج( ،اًم٘م٤مهرة:
ُمٓمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م1644 ،هـ)-
 ,6شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ ،قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أيب طم٤مشمؿ ،حت٘مٞمؼ :مج٤مقم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم،
ط( ،1اًمدُم٤مم :دار اسمـ اجلقزي1460 ،هـ)-
 ,4اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ،قمٛمر سمـ قمكم سمـ اعمٚم٘مـ ،حت٘مٞمؼ :قمٌداًمٕمزيز سمـ أمحد
اعمِمٞم٘مح ،ط( ،1اًمٙمقي٧م :همراس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع1461 ،هـ)-
 ,3اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل ﷺ وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ
اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ :زهػم اًمٜم٤مس ،ط( ،1سمػموت :دار ـمقق اًمٜمج٤مة1400 ،هـ)-
 ,3اجل٤مُمع اًمٙمٌػم ،حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمرون ،ط،1
(سمػموت :اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م1462 ،هـ)-
 ,8اًمًٜمـ ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،وآظمرون،
(سمػموت :اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م1462 ،هـ)-
 ,7اًمًٜمـ ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمك اًمديـ قمٌداحلٛمٞمد (سمػموت:
اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م)-
 ,0ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ سمٓم٤مل ،،حت٘مٞمؼ :ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ ،ط1
(اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد1412 ،هـ)-
 ,12ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ،حيٞمك سمـ زيمري٤م اًمٜمقوي (اًم٘م٤مهرة :اعمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م وُمٙمتٌ٤مهت٤م)-
 ,11صحٞمح ُمًٚمؿُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌداًمٌ٤مىمل ،ط،1
(اًم٘م٤مهرة :دار احلدي٨م1410 ،هـ)-
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إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

 ,10قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل (سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمريب ،وُم١مؾمً٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب)-
 ,16همري٥م احلدي٨م ،قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي ،حت٘مٞمؼ :د -قمٌداعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل ،ط،1
(سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1073 ،م)-
 ,14ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،سمٕمٜم٤مي٦م اًمِمٞمخ:
قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز ،ط( ،1اًم٘م٤مهرة :اعمٙمتٌ٦م اًمًٚمٗمٞم٦م1672 ،هـ)-
 ,13اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ـمٌع :جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ-
 ,13يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ،قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي ،حت٘مٞمؼ :د -قمكم
طمًلم اًمٌقاب ،ط( ،1اًمري٤مض :دار اًمقـمـ1417 ،هـ)-
 ,18اًمٙمقايم٥م اًمدراري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٙمرُم٤مين ،حت٘مٞمؼ :أمحد
قمٜم٤مي٦م ،ط(1سمػموت :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب1462 ،هـ)-
 ,17اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ اًمٌ ّٞمع اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼ :يقؾمػ
اعمرقمِمكم (اًمري٤مضُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف)-
 ,10اعمًٜمد ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمرون ،ط( ،1سمػموت:
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م1410 ،هـ)-
 ,02اعمًٜمد ،قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ اًمدارُمل ،حت٘مٞمؼ :طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد ،ط( ،1اًمري٤مض :دار
اعمٖمٜمل1401 ،هـ)-
ُ ,01مِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر ،قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل( ،سمػموت :اعمٙمتٌ٦م
اًمٕمتٞم٘م٦م ودار اًمؽماث)-
 ,00اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼ :محدي اًمًٚمٗمل ،ط( ،0اعمقصؾُ :مٙمتٌ٦م
اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ1424 ،هـ)-
 ,06اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ،جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،ط( 4اًم٘م٤مهرةُ :مٙمتٌ٦م اًمنموق1403 ،هـ)-
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إقمداد :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهل٤مدي اًم٘محٓم٤مين

 ,04اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص ُمًٚمؿ ،أمحد سمـ قمٛمر اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :حمٞمل اًمديـ ُمًتق،
ويقؾمػ سمدوي ،ط( 1دُمِمؼ :دار اسمـ يمثػم ودار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م1418 ،هـ)-
 ,03اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ،اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد سمـ إصمػم ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر اًمزاوي ،وحمٛمقد
اًمٓمٜم٤مطمل( ،سمػموت :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1600 ،هـ)-
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