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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

ادلهخض
احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل :وسمٕمد:
وم٢من اإلٟمً٤من ُمدين سمٓمٌٕمف ،ويت٠مصمر سمٛمـ يٕم٤مذه وخي٤مًمٓمف ُمـ أىمراٟمف وسمٜمل ضمٜمًف :ومٞمٙمتً٥م مجٚم٦م
ُمـ اًمّمٗم٤مت واخلّم٤مئص سمٛمجرد اعمٕم٤مذة واخلٚمٓم٦م ،ويمذًمؽ وم٢من احلٞمقان ًمف دور ومٕم٤مل ذم طمٞم٤مة
اإلٟمً٤من ،وًمف شم٠مصمػم ُمٌ٤مذ أو همػم ُمٌ٤مذ ،ؾمٚمٌل أو إجي٤ميب قمغم ؾمٚمقك اإلٟمًر٤من ُمرـ ظمرالل قمردة
شم٠مصمػما ُمرو ًٞم٤م أو
شم٠مصمػما ٟمٗمً ًٞم٤م أو ً
شم٠مصمػما ؾمٚمقيم ًٞم٤م أو ً
شم٠مصمػما أظمالىم ًٞم٤م أو ً
أٟمقاع ُمـ اًمت٠مصمػمات ؾمقاء يم٤من ً
طمتك اًمت٠مصمر اجلامزم ،ومال يزال اًمٕمرب يتٌ٤مهقن سم٤مإلسمؾ واخلٞمؾ ،إذن ومٛمٕمر٤مذة اإلٟمًر٤من ًمٚمحٞمرقان
ي١مصمر قمغم أظمالىمف وؾمٚمقيمف.
خط ٛالبشح:
اعمٌح٨م إول :ختري٩م احلدي٨م وذح ُمٗمرداشمف:
وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من :اعمٓمٚم٥م إولٟ :مص احلدي٨م وختري٩م ـمرىمف.
اعمٓمٚم٥م أظمر :ذح ُمٗمردات احلدي٨م.
اعمٌح٨م اًمث٤مينُ :مٗمٝمقم اًمًٚمقك احلٞمقاين وأصمره قمغم اإلٟمً٤من:
وومٞمف صمالث ُمٓم٤مًم٥م :اعمٓمٚم٥م إولُ :مٗمٝمقم اًمًٚمقك احلٞمقاين.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من إجي٤مسم ًٞم٤م.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ؾمٚمٌ ًٞم٤م.
اخل٤ممت٦م :وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م.
اًمٗمٝم٤مرس :ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع ،وومٝمرس إطم٤مدي٨م ،وومٝمرس اعمقوققم٤مت.
***
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مد آل اًمرواسٞم قمٌد اهلل ؾمٕم٦مٚمٞ ه.ماة٤ اعمح:إقمداد

)مؿٜم ذم أهؾ اًمٖم٦مٜمٞمًٙم (اًم٨من ُمـ ظمالل طمدي٤ًمٟمقاين قمغم اإلٞمقك احلًٚأصمر اًم

The Effect of animal behavior on human in the light of hadith (tranquility
is among the owners of goats and sheep)

By: Haila Abdullah Saeed Al Rawas
Department of Islamic Studies, Arts College, King Khalid University
Abstract:
Human being is civilian by nature, and is influenced by those who
associate him with his peers and with his sex. He acquires a number of
characteristics and merits by simple cohabitation and mixing. The animal
has an effective role in human life and has a direct or indirect impact on
human behavior through several types of influences whether it is a moral
effect, behavioral effect, psychological effect, disease effect or even
aesthetic impact. Arabs still pride themselves on camels and horses, so the
human relationship to the animal affects characteristics and behaviors.
The research plan:
First chapter: make takhrij for the hadith and explaining its
vocabulary
Section one: hadith text and extracting its channels.
Section two: explaining its vocabulary.
second chapter: the concept of animal behavior and its impact on human:
First section: the concept of animal behavior.
second section: the impact of animal behavior on human positively.
Third section: the impact of animal on human behavior negatively.
Conclusion: it contains the most important results.
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املقـدمـة

َّ
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده ،وٟمًتٕمٞمٜمف ،وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًرٜم٤م وؾمرٞمئ٤مت أقمامًمٜمر٤م،
ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمرده ٓ ذيرؽ
ًمف وأؿمٝمد أن حمٛمدً ا قمٌده ورؾمقًمف ،دغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف ودحٌف ،وُمـ اهتدى هبديف ،واشمٌرع
يمثػما ،أُم٤م سمٕمد:
ؾمٜمتف إمم يقم اًمديـ ،وؾمٚمؿ
ً
شمًٚمٞمام ً
َّ
وم٢من اإلٟمً٤من ُمدين سمٓمٌٕمف يٕمٞمش طمٞم٤م ًة ـمٌٞمٕمٞم ً٦م ُمتٙم٤مُمٚمر ً٦م ُمترك ُمر٤م شمٙمٞمرػ ُمرع ُمر٤م طمقًمرفُ :مرـ
ُمريمقسمف اًمذي يريمٌف ،أو ُمٝمٜمتف اًمترل يزاوهلر٤م ،أو سمٞمئترف اًمترل يٕمرٞمش ومٞمٝمر٤م ،وسمٜمرل ضمٜمًرف اًمرذيـ
يٕم٤مذهؿ ،وٓ سمد أن يٙمقن ًمٙمرؾ ُمٜمٝمر٤م أصمرره قمرغم طمٞم٤مشمرف ،ومٞمتر٠مصمر سمٛمرـ يٕمر٤مذهؿ وخير٤مًمٓمٝمؿ،
ومٞمٙمتً٥م مجٚم ً٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت واخلّم٤مئصُ ،مّمدا ًىم٤م حلدي٨م رؾمرقل اهلل" :--اعمررء قمرغم ديرـ
ظمٚمٞمٚمف ومٚمٞمٜمٔمر أطمديمؿ ُمـ خي٤مًمؾ"(.)9
ويمذًمؽ َّ
دورا ومٕم٤مًٓ ذم طمٞم٤مة اإلٟمً٤من ،وًمف أمهٞم٦م وشم٠مصمػم ُمٌ٤مذ أو همػم ُمٌ٤مذ،
وم٢من ًمٚمحٞمقان ً
شم٠مصمػما أظمالىم ًٞم٤م
ؾمٚمٌل أو إجي٤ميب قمغم ؾمٚمقك اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل قمدة أٟمقاع ُمـ اًمت٠مصمػمات ؾمقاء يم٤من ً
شم٠مصمػما ُمرو ًٞم٤م ،ومال يزال اًمٕمرب يتٌ٤مهقن سم٤مإلسمؾ واخلٞمؾ ،وىمد
شم٠مصمػما ٟمٗمً ًٞم٤م أو ً
شم٠مصمػما ؾمٚمقيم ًٞم٤م أو ً
أو ً
ـ اهلل قمغم قمٌ٤مده سمام ؾمخر هلؿ ُمـ هذه إٟمٕم٤مم ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲨ ﲩﲪ ﲫ
اُمت َّ
ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛﱠ[اًمٜمحؾ.]8-5 :
إذن ومٛمٕم٤مذة اإلٟمً٤من ًمٚمحٞمقان ُم١مصمرة قمغم أظمالىمف وؾمٚمقيمف ،وهذا ُم٤م ؾم٠مشمٜم٤موًمف ذم سمحثل هذا
سمٕمٜمقان" :أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمرـ ظمرالل طمردي٨م" :اًمًرٙمٞمٜم٦م ذم أهرؾ اًمٖمرٜمؿ".
دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم أسمقاب اًمزهد ( ،)589/3رىمؿ ،)7478( :وىم٤مل« :هذا طمدي٨م طمًـ همرير٥مش ،وأسمرق داود ذم يمتر٤مب
إدب ،سم٤مب ُمـ ي١مُمر أن جي٤مًمس ( ،)317/3رىمؿ ،)3845( :وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمرحٞمح٦م ( ،)597/7رىمرؿ:
(.)977
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وػهم ٛالبشح:
هيدف اًمٌح٨م إمم اإلضم٤مسم٦م قمـ اًمتً٤مؤل أيت:
ُم٤م أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م" :اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ"؟
أِىٗ ٛاملٕضٕع:
شمٙمٛمـ أمهٞم٦م هذا اعمقوقع ذم اًمرسمط سملم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمقاىمع اًمٕمٚمٛمل واًمتج٤مرب احلديثر٦م ذم
إصمٌ٤مت َّ
أن اإلٟمً٤من يت٠مصمر ؾمٚمقيم ًٞم٤م قمٜمد ُمٕم٤مذشمف ًمٚمحٞمقان ،ويٙمتً٥م ُمٜمف دٗم٤مت ُمرـ ظمرالل هرذه
اعمٕم٤مذة.
الدزاضات الطابك:ٛ
سمٕمد اًمٌح٨م واًمتحري واًمً١مال مل أىمػ قمغم دراؾم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ذم هذا اعمقوقع ،وإٟمام وىمٗم٧م قمرغم
(ذاح احلدي٨م) ذم شم٠مصمر اإلٟمً٤من سمر٤محلٞمقان ُمرـ ظمرالل ذح طمردي٨م" :اًمًرٙمٞمٜم٦م
يمالم اًمٕمٚمامء ُ
واًمقىم٤مر ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ" ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمرضمقع إمم يمت٥م ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس احلٞمقاين وقمٚمرؿ اًمًرٚمقك
احلٞمقاين ُمثؾ:
.9

طمٞم٤مة احلٞمقان اًمٙمؼمى ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞمًك سمـ قمكم اًمدُمػمي.

.7

اًمٕمقاُم٦م.
احلٞمقاٟم٤مت واحلْم٤مرة ،شم٠مًمٞمػ :قم َّٞم٤مد ُمقؾمك َّ

.4

قمٚمؿ احلٞمقان اًمٕم٤مم ،شم٠مًمٞمػ :د .وم١ماد ظمٚمٞمؾ وآظمرون.

.3

ًمٖم٦م احلٞمقان ،شم٠مًمٞمػ :د .حمٛمد يمِم٤مش.

وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل اضمتٝمدت ذم اإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم حم٤موًم٦م اًمرسمط سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمٗمٝمقم احلدي٨م
ٓؾمتٜمٌ٤مط هذه أصم٤مر.
وٍّر البشح:
ؾمٞمٙمقن ُمٜمٝمجل ذم اًمٌح٨م قمغم اًمٜمحق أيت:
ذطم٤م واوم ًٞم٤م.
 .9ختري٩م أًمٗم٤مظ احلدي٨م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ُمع ذطمف ً
 .7دراؾم٦م احلدي٨م ذم وقء اعمقوقع دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م.
 .4اًمرضمقع إمم يمت٥م اًمًٚمقك وقمٚمؿ اًمٜمٗمس إلصمٌ٤مت هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.
ٕٕ7
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 .3إذا يمرر٤من احلرردي٨م ذم اًمّمررحٞمحلم أو أطمرردمه٤م ومرر٢مين ايمتٗمررل سمررذيمرمه٤م وإن مل يٙمررـ ذم
ظمرضمف ا٤م أىمػ قمٚمٞمف ُمرـ يمتر٥م اًمًرٜم٦م ُمرع دراؾمر٦م
اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م ،ذيمرت ُمـ ّ
احلدي٨م واحلٙمؿ قمٚمٞمف.
 .5قمٜمد ختري٩م احلدي٨م ،ؾم٠مذيمر رىمؿ اجلزء ،واًمّمٗمح٦م ،ورىمؿ احلدي٨م ،واؾمؿ اًمٌ٤مب.
 .6قمٜمد آؾمتِمٝم٤مد سم٤مٔي٤مت :وم٢مين ايمت٥م اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م سمٕمد ذيمر أير٦م ُمٌر٤مذة ذم
اًمٜمص.
خط ٛالبشح:
املكدو :ٛوومٞمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م وأمهٞم٦م اعمقوقع ،اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦مُ ،مٜمٝم٩م اًمٌح٨م.
املبشح األٔه :ختري٩م احلدي٨م وذح ُمٗمرداشمف:
وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من:
اعمٓمٚم٥م إولٟ :مص احلدي٨م وختري٩م ـمرىمف.
اعمٓمٚم٥م أظمر :ذح ُمٗمردات احلدي٨م.
املبشح الجاٌُ٘ :مٗمٝمقم اًمًٚمقك احلٞمقاين وأصمره قمغم اإلٟمً٤من:
وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إولُ :مٗمٝمقم اًمًٚمقك احلٞمقاين.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من إجي٤مسم ًٞم٤م.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ؾمٚمٌ ًٞم٤م.
ارتامت :ٛوومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م.
الفّازع :ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع ،وومٝمرس إطم٤مدي٨م ،وومٝمرس اعمقوققم٤مت.
***

ٕٕ8
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

ادلثحث أِل
خترٌج احلذٌث ٔشرح يفرداذّ
املطمب األٔه
ٌص اذتدٖح ٔختسٖر طسقْ
أٔالًٌ :ص اذتدٖح:
قمـ أيب هريرة --ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل --ي٘مرقل( :اًمٗمخرر واخلرٞمالء ذم اًمٗمردَّ اديـ
أهؾ اًمقسمر واًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)(.)9
وذم رواي٦م أظمرى( :أشم٤ميمؿ أهؾ اًمٞمٛمـ ،هؿ أرَ أومئد ًة وأًمرلم ىمٚمق ًسمر٤م ،اإليرامن يرامن واحلٙمٛمر٦م
يامٟمٞم٦م ،واًمٗمخر واخلٞمالء ذم أدح٤مب اإلسمؾ ،واًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىمر٤مر ذم أهرؾ اًمٖمرٜمؿ)( .)7ومرزاد درٗم٦م
اًمقىم٤مر ٕهؾ اًمٖمٜمؿ وسملم َّ
أن اعمراد سم٠مهؾ اًمقسمر هؿ أهؾ اإلسمؾ.
وذم رواي٦م صم٤مًمث٦م...( :واًمًرٙمٞمٜم٦م ذم أهرؾ اًمٖمرٜمؿ واًمٗمخرر واًمرير٤مء ذم اًمٗمردَّ اديـ أهرؾ اخلٞمرؾ
واًمقسمر"( .)4ومزاد ومٞمٝم٤م دٗم٦م اًمري٤مء ٕهؾ اإلسمؾ واخلٞمؾ.وىمد أظمرج هرذا احلردي٨م همرػم اًمٌخر٤مري
وُمًٚمؿ سم٠مًمٗم٤مظ سمٕمْمٝم٤م يامصمؾ ًمٗمٔمٝمام واًمٌٕمض أظمر ومٞمف زي٤مدة ُمٕمٜمك:
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( )9أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم{ :ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إٟم٤م ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ ُمـ ذيمر وأٟمثك{ ،)979/3( ،رىمؿ:
( ،)4399وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب شمٗم٤موؾ أهؾ اإليامن ومٞمف ،ورضمح٤من أهؾ اًمٞمٛمـ ومٞمف ،)77/9( ،رىمؿ.)57( :
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ىمدوم إؿمٕمريلم وأهؾ اًمٞمٛمـ ،)974/5( ،رىمؿ ،)3488( :أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم
يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب شمٗم٤موؾ أهؾ اإليامن ومٞمف ،ورضمح٤من أهؾ اًمٞمٛمـ ومٞمف ،)74/9( ،رىمؿ.)57( :
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب شمٗم٤موؾ أهؾ اإليامن ومٞمف ،ورضمح٤من أهؾ اًمٞمٛمـ ومٞمف ( ،)77/9رىمؿ.)57( :

ٕٕ9
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

إول :أظمرضمف ُم٤مًمؽ (ُ :)9مـ ـمريؼ أيب اًمزٟم٤مد ،قمـ إقمرج ،قمـ أيب هريرة --قمـ اًمٜمٌل-
 -ىم٤مل( :واًمٗمخر واخلٞمالء ذم أهؾ اخلٞمؾ واإلسمرؾ واًمٗمردَّ اديـ أهرؾ اًمرقسمر واًمًرٙمٞمٜم٦م ذم أهرؾ
اًمٖمٜمؿ).
اًمث٤مين :أظمرضمف اًمٓمؼماين(ُ :)7مـ ـمريؼ اًمزهري ،قمـ قمٌد اًمررمحـ إقمررج ،قمرـ أيب هريررة-
 -ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل( :--واًمٗمخر واخلٞمالء ذم أهؾ اإلسمؾ واًمقسمر واًمًرٙمٞمٜم٦م واًمقىمر٤مر ذم
أهؾ اًمٖمٜمؿ).
اًمث٤مًمرر٨م :أظمرضمررف اسمررـ طمٌرر٤من(ُ :)4مررـ ـمريررؼ اًمٕمررالء سمررـ قمٌررد اًمرررمحـ ،قمررـ أسمٞمررف ،قمررـ
أيب هريرة  --قمـ اًمٜمٌل --ىم٤مل( :واًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ واًمٗمخرر واًمرير٤مء ذم اًمٗمردَّ اديـ
أهؾ اخلٞمؾ واًمقسمر).
اًمراسمع :أظمرضمف أمحد(ُ :)3مـ ـمريؼ اًمٕمالء سمـ قمٌد اًمررمحـ ،قمرـ أسمٞمرف ،قمرـ أيب هريررة--
..وإن اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ َّ
َّ
وإن اًمري٤مء واًمٗمخر ذم أهرؾ اًمٗمردَّ اديـ
ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل( :--
أهؾ اًمقسمر وأهؾ اخلٞمؾ) .ومزاد دٗم٦م اًمري٤مء ذم أدح٤مب اإلسمؾ.
ويالطمظ ا٤م ؾمٌؼ َّ
أن ُمدار احلدي٨م قمٜمد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ واًمٓمؼماين قمغم (قمٌد اًمررمحـ إقمررج)
اًمراوي قمرـ أيب هريررة وم٘مرد ،رواه قمٜمرف أسمرق اًمزٟمر٤مد ذم اعمقـمر٠م ،ورواه قمٜمرف اإلُمر٤مم اًمزهرري ذم
اًمٓمؼماين ،يمام َّ
أن ُمدار احلدي٨م ذم دحٞمأ اسمـ طمٌ٤من ،وُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد قمغم( :اًمٕمالء سمرـ قمٌرد
اًمرمحـ قمـ أسمٞمف) ،واحلدي٨م ذم مجٞمع ـمرىمف دحٞمأ.
وًمٚمحدي٨م ؿمقاهد شمٕم٤مود ُمٕمٜمك طمدي٨م أيب هريرةُ --مٜمٝم٤م:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ذم اعمقـم٠م ذم يمت٤مب آؾمتئذان ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم أُمر اًمٖمٜمؿ ( ،)9397/5رىمؿ.)9734( :
( )7ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ( ،)715/7رىمؿ ،)9748( :ودححف إًمٌ٤مين ذم دحٞمأ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ( ،)79/9رىمؿ:
(.)53
( )4ذم دحٞمحف ذم سم٤مب اًمتٗم٤مظمر -ذيمر إـمالَ اؾمؿ اًمٗمخر قمغم أهؾ اًمقسمر ُمع إـمالَ اًمًٙمٞمٜم٦م قمغم أهؾ اًمٖمٜمؿ،)89 /94( -
رىمؿ ،)5773( :ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط" :إؾمٜم٤مده دحٞمأ قمغم ذط ُمًٚمؿ".
( )3ذم ُمًٜمده ( ،)559/95رىمؿ ،)9895( :ودححف إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ( ،)477/3رىمؿ.)9771( :

ٖٕٓ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

إول :طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري --ىم٤مل :اومتخر أهرؾ اإلسمرؾ واًمٖمرٜمؿ قمٜمرد اًمٜمٌرل--
وم٘م٤مل اًمٜمٌل" :--اًمٗمخر واخلٞمالء ذم أهرؾ اإلسمرؾ واًمًرٙمٞمٜم٦م واًمقىمر٤مر ذم أهرؾ اًمٖمرٜمؿ" وىمر٤مل
همٜمام قمغم أهٚمف وسمٕمث٧م أٟم٤م وأٟم٤م أرقمك
رؾمقل اهلل" :--سمٕم٨م ُمقؾمك-قمٚمٞمف اًمًالم -وهق يرقمك ً
همٜمام ٕهكم سمجٞم٤مد) ( .)9وهذه اًمرواي٦م ومٞمٝم٤م سمٞم٤من ؾمٌ٥م ورود احلردي٨م يمرام ؾمٜمقورأ هرذا ذم صمٜم٤مير٤م
ً
اًمٌح٨م.
أظمر :طمدي٨م أيب ُمًٕمقد قم٘مٌ٦م سمـ قمٛمررو --ىمر٤مل :أؿمر٤مر رؾمرقل اهلل --سمٞمرده ٟمحرق
اًمٞمٛمـ وم٘م٤مل" :اإليامن يامن ه٤م هٜم٤م أٓ َّ
إن اًم٘مًقة وهمٚمظ اًم٘مٚمقب ذم اًمٗمدَّ اديـ قمٜمد أدرقل أذٟمر٤مب
اإلسمؾ طمٞم٨م يٓمٚمع ىمرٟم٤م اًمِمٞمٓم٤من ذم رسمٞمٕم٦م وُمي"(.)7
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أظمرضمف أمحد ( ،)318 /98رىمؿ ،)99998( :وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ( ،)964 /4رىمؿ،)7891( :
ودححف إًمٌ٤مين ذم دحٞمأ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ( ،)789 /7رىمؿ.)3789( :
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ ،سم٤مب ظمػم ُم٤مل اعمًٚمؿ همٜمؿ يتٌع هب٤م ؿمٕمػ اجلٌ٤مل (، )978/3رىمؿ.)4417(:

ٖٕٔ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

املطمب الجاٌ٘
الػسح اإلمجال٘ لمشدٖح
طمتك ٟمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ دحٞمأ وؾمٚمٞمؿ ٓسمد ُمـ ذح ُمٗمردات هذا احلردي٨م ًمٜمرتٛمٙمـ ُمرـ
ومٝمٛمف ودراؾمتف دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ضمٞمدة" :اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ ،واًمٗمخر واخلٞمالء واًمرير٤مء
ذم اًمٗمدَّ اديـ أهؾ اًمقسمر أهؾ اإلسمؾ واخلٞمؾ".
داع
اًمرق ُ
واًمًٙمٞمٜمَ ُ٦مَ :
(اًمًٙمٞمٜم٦م) ُمـ ؾمٙمـ اًمٌمء ؾمٙمق ًٟم٤م :اؾمت٘مر وصمٌ٧م .وؾم َّٙمٜمَ ُف همػمه شم ًَْٙمٞمٜمً٤مَ .
واًمقىم٤مر( .)9وىم٤مل اسمـ طمجر" :اًمًٙمٞمٜم٦م ُم٠مظمقذ ُمـ ؾمٙمقن اًم٘مٚم٥م"(.)7
وهذا يدل قمغم َّ
أن أهؾ اًمٖمٜمؿ ذم ىمٚمقهبؿ رمح٦م ورىم٦م ًمٞمً٧م قمٜمرد أهرؾ اإلسمرؾ ،سمرؾ هرؿ قمرغم
ظمالف ذًمؽ ُمـ اًم٘مًقة واًمٖمٚمٔم٦م يمام ضم٤مء ذًمؽ ذم طمدي٨م قم٘مٌر٦م سمرـ قمٛمررو أيب ُمًرٕمقد--
ىم٤مل :أؿم٤مر رؾمرقل اهلل --سمٞمرده ٟمحرق اًمرٞمٛمـ وم٘مر٤مل ..." :أٓ َّ
إن اًم٘مًرقة وهمٚمرظ اًم٘مٚمرقب ذم
اًمٗمدَّ اديـ قمٜمد أدقل أذٟم٤مب اإلسمؾ.)4("..
(اًمقىم٤مر) ُمرادف ًمٙمٚمٛم٦م اًمًٙمٞمٜم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمرزاٟم٦م ،ىم٤مل اسمـ إصمػم-

 -ذم ُمٕمٜم٤مه٤م:

وىم٤مرا ،وُمٜمف احلدي٨مُ [ :يقوع قمغم رأؾمف شم٤مج اًمقىم٤مر]"(.)5()3
واًمرزاٟم٦م ،وىمد وىمر ي٘مر ً
"احلٚمؿ َّ
وىمٞمؾ :اًمًٙمٞمٜم٦م سمٛمٕمٜمك :اًمت٠مين ذم احلريم٤مت ودمٜم٥م اًمٕمٌ٨م واًمقىم٤مر يٙمرقن :ذم اهلٞمئر٦م وهمرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م ودح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري اًمٗم٤مرايب (اعمتقرم494 :هر) ،حت٘مٞمؼ:
أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم– سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمراسمٕم٦م 9317هر 9987 -م.)7946 /5( .
( )7ومتأ اًمٌ٤مري ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري ،اعم١مًمػ :اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م -سمػموت9479 ،هر.)944 /9( .
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ ،سم٤مب ظمػم ُم٤مل اعمًٚمؿ همٜمؿ يتٌع هب٤م ؿمٕمػ اجلٌ٤مل ( ،)978/3رىمؿ.)4417( :
( )3أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ( ،)399/78رىمؿ ،)97987( :واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ( ،)987 /3رىمؿُ ،)9664( :مـ ـمريؼ:
سمحػم سمـ ؾمٕمد ،قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٕمدان ،قمـ اعم٘مدام سمـ ُمٕمدي يمرب اًمٙمٜمدي ُمرومققمً٤م .واحلدي٨م دححف إًمٌ٤مين ذم ؾمٚمًٚم٦م
إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ( ،)797/6رىمؿ ،)7879( :وذم دحٞمأ اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ( ،)931/7رىمؿ.)9475( :
( )5اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر (.)373 /5

ٕٖٕ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

اًمٌٍم وظمٗمض اًمّمقت(.)9
ٜمؿ ُمٖمٜمٛمر٦م
(ٕهؾ اًمٖمٜمؿ) اًمٖمٜمؿ :اًمِم٤مء ٓ واطمد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف ،واجلٛمع أهمٜم٤مم وهمٜمقم وأهم٤مٟمؿ و ُهم ٌ
أي :يمثػمة( ،)7وىم٤مل اجلقهري" :اًمٖمٜمؿ اؾمؿ ُم١مٟم٨م ُمقوقع ًمٚمجٜمس ،ي٘مع قمغم اًمرذيمقر واإلٟمر٤مث
وقمٚمٞمٝمام مجٞم ًٕم٤م ،وإذا دٖمرهت٤م أحل٘متٝم٤م اهل٤مء وم٘مٚم٧م :همٜمٞمٛم٦مَّ ،
ٕن أؾمامء اجلٛمقع اًمتل ٓ واطمد هل٤م ُمـ
ًمٗمٔمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ًمٖمػم أدُمٞملم ،وم٤مًمت٠مٟمٞم٨م هل٤م ٓز ٌم "(.)4
وأراد سم٠مهؾ اًمٖمٜمؿ أهؾ اًمٞمٛمـَّ :
وم٢مهنؿ
ٕن هم٤مًم٥م ُمقاؿمٞمٝمؿ اًمٖمٜمؿ سمخالف رسمٞمٕم٦م وُمي َّ
أدح٤مب إسمؾ ،وإٟمام ظمص أهؾ اًمٖمٜمؿ سم٤مًمقدػ اًمً٤مسمؼ ُمـ اًمقىم٤مر واًمًٙمٞمٜم٦مٕ :هنؿ هم٤مًم ًٌ٤م دون
أهؾ اإلسمؾ ذم اًمتقؾمع واًمٙمثرة اعمقضمٌلم ًمٚمٗمخر واخلٞمالء(.)3
(اًمٗمخر) :ا ِّدقم٤مء اًمٕمٔمؿ واًمٙمؼم واًمنمف( ،)5وىمٞمؾ :اًمٗمخر هق اًمتٓم٤مول قمغم اًمٜم٤مس سمتٕمديد
اعمٜم٤مىم٥م( ،)6وىمٞمؾ اًمٗمخر :اًمتٗم٤مظمر سم٤مٔسم٤مء إذاف ويمثرة إُمقال واخلقل واجل٤مه ،وهمػم ذًمؽ
اًميع
ُمـ ُمراشم٥م أهؾ اًمدٟمٞم٤م ،واًمٗم٤مظمر :اجلٞمد ُمـ يمؾ رء ،واًمٗمخقر ُمـ اإلسمؾ :اًمٕمٔمٞمٛم٦م َّ
اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمٚمٌـ (.)7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،اعم١مًمػ :زيـ اًمديـ اعمٜم٤موي ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى – ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم،
9456هر.)985 /3( .
( )7اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ،اعم١مًمػ :أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت.
(.)533/5
( )4اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م ودح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م (.)9999 /5
( ) 3حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ،اعم١مًمػ :حمٛمد اعمٌر٤مريمٗمقري أسمرق اًمٕمرال ،اًمٜمر٤مذ :دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م– سمرػموت.
( ،)373/6اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،اعم١مًمػ :زيـ اًمرديـ اعمٜمر٤موي ،اًمٜمر٤مذُ :مٙمتٌر٦م اإلُمر٤مم اًمِمر٤مومٕمل– اًمرير٤مض،
اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م9318 ،هر9988-م ،)373/6( .اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمٚمٛمٜم٤موي (.)38/7
( )5اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،اعم١مًمػ :اسمـ اجلزري ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م– سمػموت.)798/4( .
( ) 6اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ ،اعم١مًمػ :حمٛمد قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،دار اًمٗمٙمر -سمػموت.
(.)559/9
( )7اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ (.)974/5

ٖٖٕ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

واًمٗمخر سمحً٥م ُم٤م ٟمً٥م إًمٞمف ومٞم٘م٤مل :اًمٗمخر سم٤مًمٕمٚمؿ ،اًمٗمخر سم٤معم٤مل ،اًمٗمخر سم٤مًمٜمً٥م ،اًمٗمخر
سم٘مقُمف وهٙمذا يٙمقن ُمٕمٜمك اًمٗمخر ا ِّدقم٤مء اًمٕمٔمٛم٦م واًمنمف ذم ذًمؽ اًمٌمء ،وًمٕمؾ ُمٕمٜم٤مه ذم
احلدي٨م" :اعمٗم٤مظمرة سم٤مإلسمؾ واخلٞمؾ".
(اخلٞمالء) :اخلٞمالء ِ
واخلٞمالء سم٤مًمْمؿ واًمٙمن :اًمٙمؼم واًمٕمج٥م واًمتٙمؼم واًمتٕم٤مفمؿ .ي٘م٤مل :ظمر٤مل
ُ
اًمرضمؾ خيقل ،ومٝمق ظم٤مل ،وذو ظمر٤مل وخمٞمٚمر٦م :وُمٜمرف ىمرقل ـمٚمحر٦م ًمٕمٛمرر" :--إٟمَّر٤م ٓ ٟمخرقل
ُ
وي٘م٤مل :اظمت٤مل خيت٤مل ومٝمق خمت٤مل ،وومٞمف ظمٞمالء وخمٞمٚم٦م :أي يمؼم(.)9
ٟمتٙمؼم قمٚمٞمؽ،
قمٚمٞمؽ" أيَّ ٓ :
(اًمري٤مء) :هق شمرك اإلظمالص ذم اًمٕمٛمؾ سمٛمالطمٔم٦م همػم اهلل ومٞمف( ،)7وإٟمرام ٟمًر٥م اًمرير٤مء ذم أهرؾ
اإلسمؾ واخلٞمؾ :عم٤م ومٞمف ُمـ اًمتّمٜمع ،واعمٌ٤مه٤مة ،وُمالطمٔم٦م اخلٚمؼ ،وـمٚم٥م صمٜم٤مئٝمؿ.
(اًمٗمدَّ ادون) :سم٤مًمتِمديد هؿ اًمذيـ شمٕمٚمقا أدقاهتؿ ذم طمروهبؿ وأُمقاهلؿ وُمقاؿمٞمٝمؿ ،ي٘م٤مل :ومردَّ
اًمرضمؾ يٗمدُّ ومديدً ا إذا اؿمتد دقشمف ،وىمٞمؾ اًمٗمدَّ ادون :اعمٙمثرون ُمـ اإلسمؾ ،وهؿ ضمٗم٤مة أهؾ ظمٞمالء،
احلامرونً :مٙمثرة اؿمتٖم٤مهلؿ سمذًمؽ وشمرريمٝمؿ
اجلامًمقن واًمرقمٞم٤من واًمٌ َّ٘م٤مرون و َّ
وىمٞمؾ :اًمٗمدَّ ادون هؿ َّ
ًمذيمر اهلل شمٕم٤ممم( .)4ىم٤مل اسمرـ قمٌرد اًمرؼم-

" :-إٟمرام ؾمرٛمقا اًمٗمردَّ اديـ ُمرـ أضمرؾ اًمٗمداومرد وهرل

اًمّمح٤مري واًمٌقادي اخل٤مًمٞم٦م وأطمده٤م ومدومد"(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر (.)995/ 7
( )7اًمتٕمريٗم٤مت (.)959/9
حل ِٛمٞمدي أسمق قمٌداهلل ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمًٜم٦م-
( )4شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ومتقح ا َ
اًم٘م٤مهرة– ُمٍم.)48/9( .
( )3اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد ،اعم١مًمػ :اسمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل ،اًمٜم٤مذ :وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون
اإلؾمالُمٞم٦م– اعمٖمرب.)933/98( .

ٖٕٗ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

اًمقسمر) :سمٗمتأ اًمقاو أي أهؾ اًمٌقادي (اًمٌ٤مدي٦م)َّٟ ٕ :مف ُيٕمؼم سمف قمٜمٝمؿ ،وم٢مهنؿ يتخذون
(أهؾ َ
سمٞمقهتؿ ُمـ وسمر اإلسمؾ ،وأهؾ اعمدر هؿ أهؾ اعمدن واًم٘مرىَّ :
ٕن اًمٕمرب شمٕمؼم قمـ احلي سم٠مهؾ
اعمدر ،وقمـ أهؾ اًمٌ٤مدي٦م سم٠مهؾ اًمقسمر(.)9
وودٗمٝمؿ سمٙمقهنؿ ضم٤مُمٕملم سملم اخلٞمؾ واإلسمؾ واًمرقسمر ،واًمٔمر٤مهر َّ
أن اعمرراد سمرذًمؽ أهنرؿ ُمرع
يمقهنؿ أهؾ ظمٞمؾ وإسمؾ ومٝمؿ أهؾ وسمر ،وًمٞمًقا أهؾ ُمدر يِمػم سمرذًمؽ إمم أهنرؿ أهرؾ سم٤مدير٦م :وم٢مٟمرف
يٕمٜمل قمـ أهؾ احلي سم٠مهؾ اعمدر ،وقمرـ اًمٌردو سم٠مهرؾ اًمرقسمر واًمٌ٤مدير٦م ُمقورع اجلٗمر٤مء وىمًرقة
اًم٘مٚمقب واًمٌٕمد قمـ آٟم٘مٞم٤مد ًمٚمحؼ "(.)7
(أهؾ اإلسمؾ) :سمٙمن اًمٌ٤مء اعمقطمدة ،وىمد شمًٙمـ ًمٚمتخٗمٞمػ :اجلامل ،وهق اؾمؿ واطمد ي٘مع قمرغم
اجلٛمٞمع ًمٞمس سمجٛمع وٓ اؾمؿ مجع :إٟمام هق دال قمغم اجلٜمس(.)4
(أهؾ اخلٞمؾ) :اخلٞمؾ مجع ٓ واطمد ًمف ومجٕمف ظمٞمقل ،وأطمده٤م ظم٤مئؾ ٓظمتٞم٤مهل٤م ،ومٝمق قمرغم هرذا
اؾمؿ ًمٚمجٛمع ،وىمد جيٛمع قمغم (ظمٞم٤مًم٦م) ،واخلٞمؾ ٓ يٗمرد هل٤م واطمد(.)3
وهق احلٞمقان اعمٕمروف وًمف ُمًٛمٞم٤مت :احلّم٤من ،اجلرقاد ،وؾمرٛمل اخلٞمرؾ ظمرٞم ً
ال ٓظمتٞم٤مهلر٤م ذم
اعمِمررٞم٦م ،ويٙمٗمررل ذم ذف اخلٞمررؾ أن اهلل أىمًررؿ هبرر٤م وم٘مرر٤مل ؾمررٌح٤مٟمف :ﱡ ﲡ ﲢﱠ

[اًمٕم٤مدي٤مت.]9:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ،اعم١مًمػ :ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،اًمٜم٤مذُ :مٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م– طمٚم٥م.
( ،)44/6ذح اًمزرىم٤مين قمغم ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م– اًم٘م٤مهرة.
(.)379/3
( ) 7ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ اًمٕمراىمل ،اًمٜم٤مذ :اًمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م( -دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب ،وُم١مؾمً٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب ،ودار اًمٗمٙمر اًمٕمريب).)746/7( .
( )4اعمخّمص ،اعم١مًمػ :أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب– سمػموت/7( .
.)975
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (.)89/7

ٖٕ٘
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

وأُم٤م طمدي٨م قم٘مٌ٦م سمـ قمٛمرو أيب ُمًٕمقد --ىم٤مل :أؿم٤مر رؾمقل اهلل --سمٞمده ٟمحرق اًمرٞمٛمـ
وم٘م٤مل" :اإليامن يامن ه٤م هٜم٤م أٓ َّ
إن اًم٘مًقة وهمٚمظ اًم٘مٚمقب ذم اًمٗمدَّ اديـ قمٜمد أدقل أذٟمر٤مب اإلسمرؾ
طمٞم٨م يٓمٚمع ىمرٟم٤م اًمِمٞمٓم٤من ذم رسمٞمٕم٦م وُمي".
أن اعمرراد سم٤مًم٘مًرقة َّ
(اًم٘مًقة وهمٚمظ اًم٘مٚمقب) :مه٤م ؿمٞمئ٤من عمٕمٜمك واطمد ،وحيتٛمؾ َّ
أن اًم٘مٚمر٥م ٓ
يٛمٞمؾ عمققمٔم٦م وٓ خيِمع ًمتذيمرة ،واعمراد سمر٤مًمٖمٚمظ أهنر٤م ٓ شمٗمٝمرؿ اعمرراد وٓ شمٕم٘مرؾ اعمٕمٜمرك( ،)9ىمر٤مل
اهلروي" :وإفمٝمر أن اعمراد سمف ه٤مهٜم٤م همٚمظ إًمًٜم٦م سم٘مريٜم٦م ىمقًمف( :وهمٚمرظ اًم٘مٚمرقب ذم اًمٗمردَّ اديـ
أهؾ اًمقسمر) (.)7
وىمد ُودػ أهؾ اإلسمؾ ذم هذا احلدي٨م سمْمدِّ ُم٤م ُودػ سمف أهؾ اًمٖمٜمؿَّ ،
ومر٢من ودرٗمل اًم٘مًرقة
واًمٖمٚمظ ي٘م٤مسمؾ ودٗمل اًمرىم٦م واًمْمٕمػ :وم٤مًمرىمر٦م ذم ُم٘م٤مسمٚمر٦م اًم٘مًرقة ،واًمْمرٕمػ ي٘م٤مسمرؾ اًمٖمٚمرظ،
ومٛمٕمٜمك أرََ :
ومٝمام واٟمٗمٕم٤مًٓ ًمٚمخػم.
أظمِم ُع ،وُمٕمٜمك أو َٕم ُ
ػ :أهع ً
(أدقل أذٟم٤مب اإلسمؾ) أي :هؿ شمٌع ٕدقهل٤م ويٛمِمقن ظمٚمٗمٝم٤م ًمٚمرقمل ومٞمٝمام أو إلصم٤مرة إرض
ظمٚمػ اًمٌ٘مر وًمً٘مل اعم٤مء ظمٚمٗمٝمام ،وم٤معمراد هبؿ إ َّيم٤مرون( ،)4وومٞمف إيامء إمم أهنؿ ضمٕمٚمقا اعمتٌقع شم٤مسم ًٕم٤م
ُمقوققم٤م وُمنمو ًقم٤م ،وإؿم٤مرة إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﱁ ﱂ
ُمتٌققم٤م ،ومٕمٙمًقا ُم٤م هق ُمٕمتؼم
واًمت٤مسمع
ً
ً
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ[إقمراف .]979 :وىم٤مل
اًمٓمٞمٌل :ىمقًمف" :قمٜمد" فمرف ًم٘مقًمف :اًمٗمدَّ اديـ قمغم شم٠مويؾ اًمذيـ هبؿ ضمٚمٌ٦م ودٞم٤مح قمٜمد ؾمقىمٝمؿ
هل٤م; ٕن ؾم٤مئؼ اًمدواب إٟمام يٕمٚمق دقشمف ظمٚمٗمٝم٤م (.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ومٞمض اًم٘مدير (.)545/3
(ُ )7مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمأ ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمأ ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من اهلروي اًم٘م٤مري ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ،سمػموت– ًمٌٜم٤من،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم9377 ،هر 7117 -م.)3148/9( .
( ) 4أي اًمٗمالطمقن واًمزراقمقن .اٟمٔمر ذح اًمٜمقوي قمغم دحٞمأ ُمًٚمؿ ،اعم١مًمػ :أسمق زيمري٤م اًمٜمقوي ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمريب– سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.)919 /97( .9497 ،
(ُ )3مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمأ ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمأ (.)3148/9

ٕٖٙ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

ظمالد٦م ُمٕمٜمك احلدي٨مَّ :
أن اهلل ضمٕمؾ ذم رقم٤مة اًمٖمٜمؿ درٗم٤مت ُمٜمٝمر٤م اًمتقاورع واًمًرٙمٞمٜم٦م ،يمرام
ضمٕمؾ ذم رقم٤مة اإلسمؾ واخلٞمؾ دٗم٤مت ُمٜمٝم٤م اًمٙمؼم واًمتٕم٤مفمؿ واخلٞمالء واًمري٤مء.
***

ٕٖ7
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

ادلثحث انثاًَ
وفًّٕ الطمٕك اذتٕٗاٌ٘ ٔأثسٓ عم ٜاإلٌطاُ
املطمب األٔه
وفًّٕ الطمٕك اذتٕٗاٌ٘
َّ
إن طمٞم٤مة اإلٟمً٤من شمرشمٌط ارشمٌ٤م ًـم٤م وصمٞم ً٘م٤م سمٕم٤ممل احلٞمقان ،ومٛمٜمف حيّمؾ قمغم همذائف ،وقمرغم يمثرػم ُمرـ
ال قمـ َّ
ُمًتٚمزُم٤مت طمٞم٤مشمف إظمرى ،ومْم ً
قمٜمٍما أؾم٤مؾم ًٞم٤م ُمـ قمٜمر٤مس اًمٌٞمئر٦م
أن قم٤ممل احلٞمقان يِمٙمؾ
ً
ُمـ طمقًمف يت٠مصمر هب٤م وي١مصمر ومٞمٝم٤م(.)9
وُمٜمذ سمدء اخلٚمٞم٘م٦م واإلٟمً٤من حي٤مول آؾمتٗم٤مدة ا٤م حتقيرف اًمٓمٌٞمٕمر٦م ُمرـ ظمرػمات أُمرده اهلل هبر٤م،
ومتجده يٌذل ىمّم٤مرى ضمٝمده ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ احلٞمقاٟم٤مت اًمتل حتٞمط سمف ،ومتٜمققم٧م ٟمقاطمل آؾمرتٗم٤مدة
ُمـ :أيمؾ وريمقب إمم اؾمتٕمامهل٤م ذم اًمزراقم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م إمم همػم ذًمؽ.
وٟمتٞمج٦م هلذه اعمخ٤مًمٓم٦م واعمٕم٤مذة أدت إمم شم٠مصمػم هذا احلٞمقان قمغم ؾمٚمقك اإلٟمً٤من ،وأدٌح٧م
اًمٕمالىم٦م سملم اإلٟمً٤من واحلٞمقان ذات وضمقه ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م :اًمزء وُمٜمٝم٤م احلًـ ،وقمغم أسمًط
اًمّمقر شمرى اإلٟمً٤من يتٕمٚمؿ ُمـ احلٞمقان ذم سمٕمض إُمقر ُم٤م ٓ يتٕمٚمٛمف ُمـ همػمه ُمـ اًمٌنم،
ويٙمتً٥م ُمـ احلٞمقان ـمٌ٤مع ُم٤م ٓ يٙمتًٌف ُمـ إٟمً٤من ُمثٚمف(.)7
وًمذا ؾمٜمًتٕمرض ُمٗمٝمقم قمٚمؿ احلٞمقان ،وُمٗمٝمرقم اًمًرٚمقك احلٞمرقاين ،ويمرذًمؽ ُمٗمٝمرقم قمٚمرؿ
اًمٜمٗمس احلٞمقاين طمتك ٟمٕمرف ُمدى شم٠مصمػم احلٞمقان قمغم ُم٤م طمقًمف وسم٤مٕظمص اإلٟمً٤من:
أٔالً :تعسٖف عمي اذتٕٗاُ:
هق اًمٕمٚمؿ اًمذي خيتص سمدراؾم٦م احلٞمقاٟم٤مت ،وهق يِمٛمؾ دراؾم٤مت خمتٚمٗم٦م ٓ شمتٜم٤مول ظمّمر٤مئص
طمٞمقاٟم٤مت سمٕمٞمٜمٝم٤م ومحً٥م ،وإٟمام شمٕمٜمل يمذًمؽ سمدراؾم٦م طمٞمقاٟمر٤مت ُمٜمر٤مـمؼ سمٙم٤مُمٚمٝمر٤م ،وسم٤مًمٌحر٨م ذم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اٟمٔمر قمٚمؿ احلٞمقان ،شم٠مًمٞمػ :مج٤مل حمٛمد إدريس أسمق ؾمٜم٦م ،قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمقد اًمنمؿم٤ميب ،وآظمرون ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م
واًمٜمنم– قمامن ،إردن ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 7114 ،م – 9373هر( .ص.)99 :
( )7اٟمٔمر احلٞمقاٟم٤مت واحلْم٤مرة ،شم٠مًمٞمػ :قمٞم٤مد ُمقؾمك اًمٕمقاُم٦م ،اًمٜم٤مذ :اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مبً ،مٞمٌٞم٤م– شمقٟمس9497 ،هر-
9977م( .ص.)9 :

ٕٖ8
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

اًمٕمالىمرر٤مت اًمتررل شمرررسمط احلٞمقاٟمرر٤مت سمٕمْمررٝم٤م سمررٌٕمض ،وقمالىمتٝمرر٤م يمررذًمؽ سم٤مًمٜمٌ٤مشمرر٤مت واًمٕمقاُمررؾ
اجلٖمراومٞم٦م ،وسمٙمؾ ُم٤م حيٞمط هبذه احلٞمقاٟم٤مت ُمـ فمروف سمٞمئٞم٦م(.)9
ثاٌّٗا :وفًّٕ عمي الطمٕك اذتٕٗاٌ٘:
َّ
إن قمٚمؿ اًمًٚمقك احلٞمقاين يتٜم٤مول" :دراؾم٦م ٟمِم٤مط احلٞمقان يمقطمدة ُمتٙم٤مُمٚم٦م يمام يتٜمر٤مول ٟمِمر٤مط
جمٛمققم٤مت ُمـ احلٞمقاٟم٤مت"(.)7
ثالجّا :وفًّٕ عمي الٍفظ اذتٕٗاٌ٘:
َّ
إن قمٚمؿ اًمٜمٗمس احلٞمقاين يٕمٜمل" :دراؾم٦م اًمًٚمقك ًمدى أٟمقاع خمتٚمٗم٦م وُمتٕمرددة ُمرـ احلٞمقاٟمر٤مت
سم٘مّمد اعم٘م٤مرٟم٦م سملم شمٚمؽ إٟمقاع واًمٗمّم٤مئؾ قمغم دٕمٞمد اًمذيم٤مء وطمدَّ ة احلرس واًمتقضمرف واًمتٕمررف
آضمتامقمل(.)4
ويٛمٙمـ َّ
أن ٟمًتٜمٌط ُمـ ظمالل اًمتٕمريٗم٤مت اًمًر٤مسم٘م٦م :شمٕمريرػ اًمًرٚمقك احلٞمرقاين ذم أصمرره قمرغم
اإلٟمً٤من ومٜم٘مقل هق قمٌ٤مرة قمـٟ" :مِم٤مط احلٞمقان وشمٗم٤مقمٚمف ُمع ُم٤م طمقًمف ُمـ طمٞمقان وإٟمً٤من يمقطمردة
ُمتٙم٤مُمٚم٦م يٜمت٩م ُمٜمٝم٤م دٗم٤مت وظمّم٤مئص يٙمتًٌٝم٤م اإلٟمً٤من".
ويتْمأ ُمـ ظمالل اًمتٕمريػ َّ
أن ؾمٚمقك احلٞمقان وشمٍموم٤مشمف ًمف شم٠مصمػم قمغم ُمـ خي٤مًمٓمف اـ طمقًمرف،
ودراؾم٦م هذا اًمًٚمقك يٕملم قمغم ُمٕمروم٦م ُمدى شم٠مصمر اإلٟمً٤من سمف ،سمرؾ يمرام ىمر٤مل اًمرديمتقر أٟمرقر قمٌرد
اًمٕمٚمٞمؿَّ " :
إن دراؾم٦م ؾمٚمقك احلٞمقان ًمتٚم٘مل وق ًءا قمغم ومٝمؿ اًمًٚمقك اعمٕم٘مد ًمإلٟمً٤من ٟمٗمًف"(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ احلٞمقان ،شم٠مًمٞمػ  :د :طمًلم ومرج زيـ اًمديـ ،د :رُمًٞمس ًمٓمٗمل ،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب ،دار احلامُمل ًمٚمٓمٌ٤مقمر٦م.
ذيمره٤م ذم ُم٘مدُمتف ًمٚمٙمت٤مب.
( )7اٟمٔمر قمٚمؿ احلٞمقان اًمٕم٤مم ،شم٠مًمٞمػ :ديمتقر وم١ماد ظمٚمٞمؾ وآظمرون ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م إٟمجٚمق اعمٍمي٦م– اًم٘م٤مهرة– ُمٚمتزم ًمٚمٓمٌع
واًمٜمنم( .ص .)9993
( )4اعمقؾمققم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ،شم٠مًمٞمػ :د .ظمٚمٞمؾ أسمق ومرطم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار أؾم٤مُم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،إردن– قمامن ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
7111م( .ص.)36 :
( )3اٟمٔمر ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب اعمؽمضمؿ "اجل٤مٟم٥م اإلٟمً٤مين قمٜمد احلٞمقان" ،شم٠مًمٞمػ :وم٤مٟمس سم٤ميم٤مرد ،شمرمج٦م :ؾمٕمد همزالُ ،مراضمٕم٦م :اًمديمتقر
أٟمقر قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ  ،سم٢مذاف :إدارة اًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م – وزارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ – اإلىمٚمٞمؿ اجلٜمقيب  ،اًمٜمر٤مذ :دار اًمٗمٙمرر اًمٕمرريب.
(ص :و).

ٕٖ9
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

أن خم٤مًمٓم٦م اإلٟمً٤من عم٤م طمقًمف ٓسمد َّ
وىمد ضمرى اًمٕمرف وؾم٤مد آقمت٘م٤مد َّ
وأن يتر٠مصمر سمرف ويٙمتًر٥م
ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ظمالًمف ودٗم٤مشمف ،ومٙمٞمػ سمٛمخ٤مًمٓمتف احلٞمرقان؟ ٓ ؿمرؽ َّ
أن خم٤مًمٓمترف ًمرف جيٕمٚمرف يٙمتًر٥م
أظمالىمف ويٜمٕم٧م ؿمٞم ًئ٤م ُمـ دٗم٤مشمف.
وأيْم٤م أدٜم٤مف اًمٓمػم ختتٚمػ ُمـ ىمٌؾ أومٕم٤مهلر٤م وشمرداسمػم ُمٕم٤ميِمرٝم٤مٕ :ن
ىم٤مل أرؾمٓمق ـم٤مًمٞمسً " :
ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن ُمع يمثػم ُمـ أدح٤مسمف ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٗم٤مرَ ؾم٤مئر اًمٓمػم اًمرذي يٜم٤مؾمرٌف ويِمرٌٝمف ويٜمٗمررد
سمٜمٗمًف ،وُمـ احلٞمقان ُم٤م يٗمٕمؾ اًمٗمٕمٚملم :ومٞمٙمقن ُمرة ُمتقطمدً ا ُمٜمٗمر ًدا ،وُمررة جمتٛم ًٕمر٤م ُمرع ُمر٤م يمر٤من
ُمثٚمف ،إمم أن ىم٤مل" :وم٠مُم٤م اإلٟمً٤من وم٢مٟمف يٗمٕمؾ اًمٗمٕمٚملم مجٞم ًٕم٤مٟٕ :مف ًمرسمام شمقطمد واٟمٗمرد سمٜمٗمًف ،ورسمرام
يم٤من ُمع اجلامقم٦م"(.)9
اًمٕمقاُم٦م" :إن أضمداد اإلٟمً٤من اًم٘مدُم٤مء يمر٤مٟمقا يٕمٞمِمرقن يم٠مٟمر٤مس ُمتقطمِمرلم
وىم٤مل قم َّٞم٤مد ُمقؾمك َّ
ٕهنؿ يٕمٞمِمقن سملم طمٞمقاٟم٤مت ُمتقطمِم٦م"(.)7
وىم٤مل إسمراهٞمؿ ضمالل ذم يمت٤مسمف اًمٗمراؾم٦م" :إن أظمالَ أؿمرٝمر احلٞمقاٟمر٤مت شم٘مرؽمب وشمتِمر٤مسمف ُمرع
أظمالَ اإلٟمً٤من اًمذي يٕم٤مذه"(.)4
وذيمر ذم يمت٤مسمف "اًمٗمراؾم٦م"( )3سمٕمض أظمرالَ احلٞمقاٟمر٤مت ُمرـ ىمرأهر٤م يم٠مٟمرف ي٘مرػ قمرغم أظمرالَ
ودٗم٤مت ُمـ يتقمم رقم٤ميتف ُمـ سمٜمل اإلٟمً٤من ،وأاب ًمذًمؽ أُمثٚم٦م:
"اهلر" :وهق اًم٘مط أًمقفُ ،مٕمج٥م سمٜمٗمًف ،حم٥م اًمروم٤مهٞم٦مٟ ،مِمٞمط ،طمريص ،خمر٤مدعُ ،مراىمر٥م،
ي٠مًمػ سم٤معمٙم٤من ،وٓ ي٠مًمػ سم٤مإلٟمً٤من إٓ قمٜمد احل٤مضم٦م.
"اًمٌ٘مر" :أًمقف ،ذيمل ،دٌقر ،همٚمٞمظ اًمٓمٌع ،طمزيـُ ،م٘مدام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ـمٌ٤مع احلٞمقان ،شم٠مًمٞمػ :أرؾمٓمق ـم٤مًمٞمس ،شمرمج٦م :يقطمٜم٤م سمـ اًمٌٓمريؼ ،طم٘م٘مف :د :قمٌد اًمرمحـ اًمٌدوي ،اًمٜم٤مذ :ويم٤مًم٦م
اعمٓمٌققم٤مت– اًمٙمقي٧م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم– 9977م( .ص.)4 :
( )7احلٞمقاٟم٤مت واحلْم٤مرة ،قمٞم٤مد ُمقؾمك اًمٕمقاُم٦م (ص )76 :سمتٍمف.
( )4اٟمٔمر اًمٗمراؾم٦م ،شم٠مًمٞمػ :اسمراهٞمؿ ضمالل ومْمٚمقن ،اًمٜم٤مذ :دار ُمِم٤مرَ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
7199هر(.ص.)779
( )3اٟمٔمر اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص.)779

ٕٓٗ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

"اجلٛمؾ" :دٌقر ،ضم٤مهؾ ،أًمقف ،طم٘مقد ،يمريؿُ ،مٝمزار ،ذًمٞمؾ(.)9
"اعمٕمز" :ذيمل ،وىمأ ،خم٤مدع ،ىمٚمٞمؾ اًمرمح٦م ،يمثػم اًمٕمٌ٨م ،ىم٤مئد قمٜمد ٟمٗمًفُ ،م٘مدم.
"اًمْم٠من" :هم٤مومؾ ،أًمقف ،ظمػم ،قمدم اًمنمُ ،م٘مدام ذم قمٞمِمف سمٖمػمه.
"اًمٗمرس" :ىمقيُ ،مزاح ،أًمقف ،دٌقرُ ،مٕمج٥م سمٜمٗمًف ،قم٤مسم٨م ،ظم٤مئـ ؿمج٤مع.
"اًمٌٖمؾ" :ظمٌٞم٨م ،ظم٤مئـ ،ىمقي ،أًمقفُ ،مزاح ،قمٌ٤مث.
وُمـ ي٘مرأ دٗم٤مت احلٞمقان اًمً٤مسم٘م٦م يًتِمرػ ُمٜمٝمر٤م سمٕمرض درٗم٤مت اإلٟمًر٤من اًمرذي يٕمر٤مذه
وخي٤مًمٓمف ومٛمثالًُ :مـ يريب اجلٛمؾ يٙمتً٥م دٗم٤مت اًمِمج٤مقم٦م واإلىمدام ويتّمػ سمر٤محلٚمؿ واًمّمرؼم،
وهذا ُم٤م ئمٝمر قمغم رضمؾ اًمٌ٤مدي٦م اًمذي يٕمٞمش ذم اًمّمحراء.
شم٠مصمػما قمغم اإلٟمً٤من،
وىمد أصمٌ٧م ذًمؽ قمٚمامء اًمنميٕم٦م وم٠ميمدوا قمغم أن ًمٚمحٞمقان
ً
ىم٤مل

اعمٜم٤موي-

-

ذم يمت٤مسمف "ومٞمض اًم٘مدير" قمٜمد ذطمف حلدي٨م" :اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمِم٤مء

واًمٌ٘مر" ىم٤ملٕ" :ن ُمـ طمٙمٛم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف أن ُمـ اهمتذى ضمًٛمف سمجًامٟمٞم٦م رء اهمتذت
ٟمٗمً٤مٟمٞمتف ذًمؽ اًمٌمء"(.)7
أيْم٤م وضمرف احلٙمٛمر٦م ذم أن يمرؾ
وىم٤مل اعمال قمغم اًم٘م٤مري" :اًمّمحٌ٦م شم١مصمر ذم اًمٜمٗمس ،وًمٕمؾ هذا ً
ٟمٌل رقمك اًمٖمٜمؿ" (.)4
وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمٌٞمٜمً٤م أدؾ اعمِم٤مهب٦م" :وذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ضمٌؾ سمٜمل آدم ،سمؾ ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت،
قمغم اًمتٗم٤مقمؾ سملم اًمِمٞمئلم اعمتِم٤مهبلم ،ويمٚمرام يم٤مٟمر٧م اعمِمر٤مهب٦م أيمثرر :يمر٤من اًمتٗم٤مقمرؾ ذم إظمرالَ
واًمّمٗم٤مت أشمؿ ،طمتك ي١مول إُمر إمم أن ٓ يتٛمٞمز أطمدمه٤م قمـ أظمر إٓ سم٤مًمٕملم وم٘مرط ،وعمر٤م يمر٤من
سملم اإلٟمً٤من وسملم اإلٟمً٤من ُمِم٤مريم٦م ذم اجلٜمس اخل٤مص ،يم٤من اًمتٗم٤مقمؾ ومٞمف أؿمد ،صمؿ سمٞمٜمف وسملم ؾم٤مئر
احلٞمقان ُمِم٤مريم٦م ذم اجلٜمس اعمتقؾمط ،ومال سمد ُمـ ٟمقع شمٗم٤مقمؾ سم٘مدره ،صمؿ سمٞمٜمف وسملم اًمٜمٌ٤مت ُمِمر٤مريم٦م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9سمٛمٕمٜمك ؾمٝمؾ آٟم٘مٞم٤مد ًمّم٤مطمٌف ،وًمذا ي٘م٤مل ًمف( :اًمذًمقل) أي اًمًٝمؾ آٟم٘مٞم٤مد ،وي٘م٤مل ـمريؼ ُمذًمؾ ؾمٝمؾ ُمًٚمقك .اٟمٔمر
اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ( )495 /9سمتٍمف.
( )7ومٞمض اًم٘مدير (.)986 /3
(ُ )4مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمأ ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمأ (.)938/98

ٕٔٗ
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

ذم اجلٜمس اًمٌٕمٞمد ً
ُمثال ،ومال سمد ُمـ ٟمقع ُم٤م ُمـ اعمٗم٤مقمٚم٦م ،وٕضمؾ هذا إدؾ :وىمع اًمتر٠مصمر واًمتر٠مصمػم
ذم سمٜمل آدم ،وايمتً٥م سمٕمْمٝمؿ أظمالَ سمٕمض سم٤معمٕم٤مذة واعمِمر٤ميمٚم٦م ،ويمرذًمؽ أدُمرل إذا قمر٤مذ
ٟمق ًقم٤م ُمـ احلٞمقان ايمتً٥م سمٕمض أظمالىمف ،وهلذا د٤مرت اخلٞمالء واًمٗمخر ذم أهؾ اإلسمؾ ،ود٤مرت
اجلامًمقن واًمٌ َّٖم٤مًمقن ومٞمٝمؿ أظمرالَ ُمذُمقُمر٦مُ ،مرـ أظمرالَ اجلرامل
اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ ،ود٤مر َّ
واًمٌٖم٤مل ،ويمذًمؽ َّ
اًمٙمالسمقن ،ود٤مر احلٞمقان اإلٟمًك ،ومٞمف سمٕمرض أظمرالَ اًمٜمر٤مس ُمرـ اعمٕمر٤مذة
واعم١ماًمٗم٦م وىمٚم٦م اًمٜمٗمرة ،وم٤معمِمر٤مهب٦م واعمِمر٤ميمٚم٦م ذم إُمرقر اًمٔمر٤مهرة ،شمقضمر٥م ُمِمر٤مهب٦م وُمِمر٤ميمٚم٦م ذم
إُمقر اًمٌ٤مـمٜم٦م قمغم وضمف اعمً٤مرىم٦م واًمتدري٩م اخلٗمل"(.)9
وهٙمذا ُمع ـمقل اعمالزُم٦م واًمّمحٌ٦م ُمـ اإلٟمً٤من ًمذًمؽ احلٞمقان شمؼمز ُمٕم٤ممل اًمت٠مصمر ،وئمٝمر أصمره
قمٚمٞمف طمتك يم٠مٟمف يٕم٤مذ آدُمل ُمثٚمف ،يٗمٝمؿ ًمٖم٦م ظمٓم٤مسمف ،و ُيٜمزًمف ُمٜمزًم٦م اإلٟمً٤من اًمذي يٕم٘مؾ ،ويٛمتزج
وؿمٕمقرا ،ومٞمت٠ممل ٕعمف وحيزن حلزٟمف ،سمؾ ويرومع ُمـ ؿم٠مهن٤م ويٕمكم ُم٘م٤مُمٝم٤م ،سمؾ رسمام ومْمرٚمٝم٤م
ُمٕمف ٟمٗمً ًٞم٤م
ً
قمغم اًمٕمٞم٤مل وشمرك دوهن٤م اعم٤مل ،وم٘مد ىمٞمؾ إن ً
رضمال ي٘م٤مل ًمفُ :طمري٨م سمـ ىمحٓم٤من اًمتٛمٞمٛمل يم٤مٟمر٧م ًمرف
ومرس يًٛمٞمٝم٤م " ِؾمٙمَ٤مب" وم٠مراد سمٕمض ُمٚمقك اًمروم أظمذه٤م ُمٜمف ومٝمرب هب٤م وىم٤مل:
أسمٞم٧م اًمٚمٕمـ إن ؾمٙم٤مب قمٚمؼ ٟ ......مٗمٞمس ٓ شمٕم٤مر وٓ شمٌرر٤مع(.)7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أدح٤مب اجلحٞمؿ ،اعم١مًمػ :شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ
قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم778 :هر) ،اعمح٘مؼٟ :م٤مس قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مرؾ،
اًمٜم٤مذ :دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموتً ،مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمً٤مسمٕم٦م9399 ،هر9999 -م.)538 -537/9( .
( )7ذح ديقان احلامؾم٦م ،اعم١مًمرػ :أسمرق قمرغم إدرٗمٝم٤مين ،اًمٜمر٤مذ :دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م ،سمرػموت – ًمٌٜمر٤من ،اًمٓمٌٕمر٦م :إومم،
9373هر7114-م.)67/9( .

ٕٕٗ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

صٕز ٚعذٗب ٛوَ صٕز التأثس:
ٟم٘مّم٤م ذم ذاهت٤مً ،مٙمـ اًمٕمجٞم٥م أن ُمـ ؿمدة شمر٠مصمر
اًمٜمٗمس شمٜمٗمر ُمـ أن شمُِمٌف سم٤محلٞمقان ،ويٕمد ذًمؽ ً
اإلٟمً٤من سم٤محلٞمقان أن سمٕمض إًم٘م٤مب اًمتل يٚم٘مٞمٝم٤م اًمٜم٤مس قمرغم سمٕمْمرٝمؿ حتٛمرؾ ُمٕمٜمرك ُمٔمٝمرر ُمرـ
ٟم٘مّمر٤م:
ُمٔم٤مهر اًمًٚمقك قمٜمد احلٞمقان ،وُمع ذًمؽ وم٢من ً
سمٕمْم٤م ُمـ هذه إًم٘مر٤مب ٓ يراهر٤م اًمرٌٕمض ً
وإٟمام حتٙمل دقرة ُمِم٤مهب٦م عم٤م قمٚمٞمف احلٞمقان.
ىم٤مل اًمديمتقر حمٛمد يمِم٤مش" :اؾمتٛمد اًمٕمريب يمٜمٞمتف ُمـ ُمٕملم سمٞمئتف وُمٕمٓمٞم٤مت ُمٕمٞمِمتف ،وطمٔمرل
ٟمٔمررا عم٘م٤مُمرف ذم ٟمٗمًرف ووىمققمرف ُمقىمرع إهرؾ أو يزيرد،
احلٞمقان سمحّم٦م يمٌػمة ذم يمٜمك اًمٕمرربً :
سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُمّم٤مطمٌتف ذم أصمٜم٤مء احلؾ واًمؽمطم٤مل وشمٙمٚمٞمٛمف وُمٌ٤مدًمتف أـمراف احلدي٨م"(.)9
سمٕمْم٤م ُمـ إؾمامء اعمتداوًم٦م سملم اًمٜم٤مس هل أؾمامء حلٞمقاٟمر٤مت ُمثرؾ :أؾمرد ،اهمر٤مم،
ومٜمجد أن ً
محزة ،هطم٤من ،اًمٌ٤مؾمؾ ،أؾم٤مُم٦م ،اًمًٌع ،وهل يمٚمٝم٤م ُمـ أؾمامء إؾمد.
وُمثٚمٝم٤م أؾمامء أظمرى ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ قم٤ممل اًمٓمػم أو اهلقام أو اًم٘مط ،وهمػمه٤م ُمثؾ :طم٤مرث ،وضمر٤مسمر،
وطم٤مشمؿ ،وؾم٤مري٦م ،وقمٜمؽمة ،وطمذيٗم٦م ،هٞمثؿُ ،م٤مزن ،وهريرة ،وقمٞمس  ...إًمخ.
وُمـ يمٜمك اًمٜم٤مس اعمٙمتًٌ٦م ُمـ أؾمامء إؾمد :أسمق احلر٤مرث ،أسمرق اًمٗمر٤مرس ،أسمرق اًمٕمٌر٤مس ،أسمرق
اًمِمٌؾ ،أسمق إسمٓم٤مل ،وُمـ اًمٙمٜمك اعمٜم٘مقًم٦م قمـ احلٞمقاٟم٤مت إظمرى :أسمق إظمٓمؾ وهق :اًمرؼمذون،
وأسمق إؾمح٤مَ وهق :اًمِم٘مراَ ،وأسمق إؿمٕم٨م وهق :اًمٌ٤مزي واًمٌٓم٦م ،وأسمرق أيرقب وهرق :اجلٛمرؾ
يمُٜمل سمف ًمّمؼمه قمغم اعمًػم(.)7
وؾم٠مقمرج ذم سمحثل قمغم اجل٤مٟم٥م إظمالىمل واًمٜمٗمز ذم شم٠مصمػم احلٞمقان قمغم ؾمٚمقك اإلٟمً٤من.
***
املطمب الجاٌ٘
أثس الطمٕك اذتٕٗاٌ٘ عم ٜاإلٌطاُ إجيابّٗا
ً
وومٕم٤مٓ ذم طمٞم٤مة اإلٟمً٤من آضمتامقمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م واعمٕمٞمِمرٞم٦م :إذ شمًر٤مهؿ ذم
يمٌػما
إن ًمٚمحٞمقان ً
أصمرا ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ً )9مٖم٦م احلٞمقان (ص.)954:
( )7اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (ص.)959:

ٖٕٗ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

شمٖمٞمػم ؾمٚمقيمف ؾمٚم ًٌ٤م أو إجي٤م ًسم٤م.
واعمجتٛمع اًمٌنمي ٓ يٛمٙمـ أن يًتٖمٜمل قمـ احلٞمقان ،وٓ يٛمٙمـ أن يٕمٞمش سمدوٟمف ظم٤مدر٦م ومرٞمام
ؾمٌؼ ومٛمٜمف ُمريمقسمف ،وُمـ دقومف وضمٚمده ُمٚمٌقؾمف ،وُمـ حلٛمف ُمٓمٕمقُمف ،وُمـ ًمٌٜمرف ُمنمروسمف ،ومٝمرق
ُمّمدرا ُمـ ُمّم٤مدر اًمتٖمذي٦م ًمإلٟمً٤من ي٘مدم ًمف يم٤موم٦م اعمقاد إوًمٞمر٦م ُمرـ اًمؼموشمٞمٜمر٤مت وهمػمهر٤م،
يٕمدُّ
ً
وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن شمٜم٤مول اًمٙمٛمٞم٤مت اهل٤مئٚم٦م ُمـ اًمؼموشمٞمٜمر٤مت احلٞمقاٟمٞمر٦م ًمرف شمر٠مصمػم قمٛمٞمرؼ ذم ؾمرٚمقك
اإلٟمً٤من ،وأن شمٜم٤مول احلٞمقاٟم٤مت آيمٚم٦م اًمٚمحقم ذات اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕمدواٟمٞم٦م واًمٕمٜمٞمٗم٦م شم١مصمر قمرغم ؾمرٚمقك
اإلٟمً٤من سم٤مًمٕمٜمػ واًمٕمدواٟمٞم٦م ،وًمٕمٚمف ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م-واهلل أقمٚمؿ -هنك اًمٜمٌل --قمـ أيمؾ يمرؾ
ذي ٟم٤مب ُمـ اًمًٌ٤مع ،يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب صمٕمٚمٌ٦م" :--أن رؾمرقل اهلل --هنرك قمرـ أيمرؾ
يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًمًٌ٤مع "(.)9
دور ٌ
ُمٌ٤مذ أو همػم
شم٠مصمػم
إذن وم٢من قم٤ممل احلٞمقان قم٤ممل قمجٞم٥م ًمف ٌ
ٌ
ومٕم٤مل ذم طمٞم٤مة اإلٟمً٤من ،وًمف ٌ
شم٠مصمػما
شم٠مصمػما أظمالىم ًٞم٤م أو ً
ُمٌ٤مذ ذم ؾمٚمقك اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل قمدة أٟمقاع ُمـ اًمت٠مصمػمات ؾمقاء يم٤من ً
شم٠مصمػما ُمرو ًٞم٤م (سمٜم٘مؾ إُمراض اعمٕمدي٦م) ،وهٜم٤مك ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمت٠مصمػم،
شم٠مصمػما ٟمٗمً ًٞم٤م أو ً
ؾمٚمقيم ًٞم٤م أو ً
اُمتـ اهلل قمغم قمٌ٤مده سمام ؾمخر
وهق :اًمت٠مصمر اجلامزم ،ومال يزال اًمٕمرب يتٌ٤مهقن سم٤مإلسمؾ واخلٞمؾ ،وىمد َّ
هلؿ ُمـ هذه إٟمٕم٤مم وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﱁﱂﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛﱠ[اًمٜمحؾ.]8-5 :
وُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ) ؾم٠مقمرض شم٠مصمػم اًمًٚمقك احلٞمقاين قمرغم اإلٟمًر٤من
اإلجي٤ميب صمؿ اًمًٚمٌل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمذسم٤مئأ واًمّمٞمد ،سم٤مب أيمؾ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمرـ اًمًرٌ٤مع ،)96/7( ،رىمرؿ ،)5541( :وُمًرٚمؿ ذم
يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئأ وُم٤م ي١ميمؾ ُمـ احلٞمقان ،سم٤مب حتريؿ أيمرؾ يمرؾ ذي ٟمر٤مب ُمرـ اًمًرٌ٤مع ،ويمرؾ ذي خمٚمر٥م ُمرـ اًمٓمرػم
( ،)9544/4رىمؿ.)9947( :

ٕٗٗ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

التأثري اإلجياب٘ لمطمٕك اذتٕٗاٌ٘ عم ٜاإلٌطاُ.
األٔه :حتكٗل الطىأٌٍٗٔ ٛالطهٍٗٔ ٛالتٕاضع ٔالٕقاز:
َّ
إن رقمل اإلٟمً٤من اًمٖمٜمؿ حي٘مؼ ًمف اًمًٙمٞمٜم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ،ومحٞمٜمام يرقمك اًمٖمٜمؿ :وم٢مٟمًّرف يٙمتًر٥م ُمرـ
خم٤مًمٓمتف ًمٚمٖمٜمؿ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ دٗم٤مشمف ُمـ اهلدوء وراطم٦م اًمٌ٤مل وإًمٗم٦م وىمٚم٦م اًمٜمٗمررة ،وهرذا ُمر٠مظمقذ ُمرـ
ذيمررت ىمرقل اسمرـ شمٞمٛمٞمر٦م-
ىمقًمف( :--اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ) ،وىمد ؾمٌؼ أن
ُ

 .." :-ويمرذا

أدُمل إذا قم٤مذ ٟمق ًقم٤م ُمـ احلٞمقان ايمتً٥م سمٕمض أظمالىمف  "...صمؿ ىم٤مل" :ود٤مر احلٞمقان اإلٟمز
ومٞمف سمٕمض أظمالَ اًمٜم٤مس ُمـ اًمٕمنمة واعم١ماًمٗم٦م وىمٚم٦م اًمٜمٗمرة"(.)9
َّ
وإن ُم٤م ذم اًمٖمٜمؿ ُمـ اهلدوء واًمًٙمٞمٜم٦م وىمٚم٦م اًمٜمٗمرة يدقمق إمم اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمر٦م ذم اًمّمرالة ومرال خير٤مف
ُمٜمٝم٤م أن شمٓم٠مه ً
ُمثالً :مذا ضم٤مز ًمٜم٤م اًمّمالة ذم ُمً٤مرح اًمٖمٜمؿ ،ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م رواه أسمرق هريررة--
أن اًمٜمٌل --ىم٤مل« :دٚمقا ذم ُمرراح اًمٖمرٜمؿ واُمًرحقا رهم٤مُمٝمر٤م( ،)7وم٢مهنر٤م ُمرـ دواب اجلٜمر٦مش(.)4
وم٤محلدي٨م يدل قمغم ضمقاز اًمّمالة ذم أُم٤ميمـ اًمٖمٜمؿ ،ويًتٜمٌط ُمـ هذا أُمران:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أدح٤مب اجلحٞمؿ (.)538 /9
( )7اًمرهم٤مم :اًمثرى ،ورهمؿ اهلل أٟمٗمف أيً :مقصمف ذم اًمؽماب .واًمرهم٤مم :ؾمٞمالن إٟمػ ُمـ داء .اٟمٔمر يمت٤مب اًمٕملم ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد
اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ اًمٗمراهٞمدي اًمٌٍمي (اعمتقرم971 :هر) ،اعمح٘مؼ :د ُمٝمدي اعمخزوُمل ،د إسمراهٞمؿ
اًمً٤مُمرائل ،اًمٜم٤مذ :دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل ( ،)397 /3واٟمٔمر همري٥م احلدي٨م إلسمراهٞمؿ احلريب (ت 785هر) ،اعمح٘مؼ:
د .ؾمٚمٞمامن إسمراهٞمؿ حمٛمد اًمٕم٤ميد ،اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرىُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم9315 ،هر ،)9177 /4( .وىم٤مل
اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مدير (" )719/3رهم٤مُمٝم٤م" سم٤مًمٖملم :أي اُمًحقا اًمؽماب قمٜمٝم٤م وروي سم٤مًمٕملم :أي ُم٤م ؾم٤مل ُمـ أٟمٗمٝم٤م
إدالطم٤م ًمِم٠مهن٤م ورقم٤مي٦م هل٤م.
ً
( )4أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ( ،)339/7رىمؿ ،)3544( :ودححف إًمٌ٤مين ذم دحٞمأ اجل٤مُمع ( ،)773/9رىمؿ:
(.)4789

ٕ٘ٗ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

أطمدمه٤م :إن اًمّمالة ذم ُمً٤مرطمٝم٤م ٓ يِمقش قمغم اعمّمكم :عم٤م ذم اًمٖمرٜمؿ ُمرـ اهلردوء واًمًرٙمٞمٜم٦م
سمخالف اإلسمؾ :وم٢من اًمٜمٌل --هنك قمـ اًمّمالة ذم أقمٓم٤من اإلسمرؾ ،وضمرقز اًمّمرالة ذم ُمرراسمض
ً
رضمرال ؾمر٠مل رؾمرقل اهلل --ىمر٤مل :أدركم ذم ُمرراسمض
اًمٖمٜمؿ ،ومٕمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ،--أن
اًمٖمٜمؿ؟ ىم٤ملٟ« :مٕمؿش ىم٤مل :أدكم ذم ُمٌ٤مرك اإلسمؾ؟ ىم٤ملٓ« :ش(.)9
وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ اعمزين ،--ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل« :--درٚمقا ذم ُمرراسمض اًمٖمرٜمؿ ،وٓ
شمّمٚمقا ذم أقمٓم٤من اإلسمؾ ،وم٢مهن٤م ظمٚم٘م٧م ُمـ اًمِمٞم٤مـملمش(.)7
وأظمر :ـمٝم٤مرة اعمٙم٤من وقمدم ٟمج٤مؾم٦م اًمٖمٜمؿ وإٓ عم٤م ضم٤مز ًمٜم٤م اًمّمالة ومٞمٝم٤م-،واهلل أقمٚمؿ.-
وإذا يم٤من اًمتٙمؼم واخلرٞمالء واًمتٗمر٤مظمر سم٤معمر٤مل واجلر٤مه ُمرـ ُمراشمر٥م أهرؾ اًمردٟمٞم٤م ،وار٤م يٌٖمْمرف
اهلل ،ىمرررر٤مل شمٕمرررر٤ممم :ﱡ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ﳖﱠ[ًم٘مامن.]98:
َّ
وم٢من اًمتقاوع وًملم اجل٤مٟم٥م ُمـ درٗم٤مت أهرؾ أظمررة وارـ يرهمٌرقن ذم اجلٜمر٦م ويٓمٚمٌقهنر٤م،
واحلدي٨م يدل قمغم ذًمؽ ،وًمذا ضمٕمؾ اًمٖمٜمؿ ُمـ دواب اجلٜم٦م.
ورقمل اًمٖمٜمؿ وشمرسمٞمتف دًمٞمؾ اًمتقاوع وطم٥م اخلٛمقل وشمرك اًمٔمٝمقر ،ومٕمرـ أيب ؾمرٕمٞمد اخلردري
 -أ َّٟمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل« :--يقؿمؽ أن يٙمقن ظمػم ُم٤مل اعمًٚمؿ همٜمؿ يتٌرع هبر٤م ؿمرٕمػاجلٌ٤مل وُمقاىمع اًم٘مٓمر ،يٗمر سمديٜمف ُمـ اًمٗمتـ ش(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوقء ُمـ حلقم اإلسمؾ ،)775/9( ،رىمؿ.)461( :
( )7أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من ذم يمت٤مب اًمّمالة -سم٤مب ذوط اًمّمالة ،)619/3( ،رىمؿ.)9717( :
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب ُمـ اًمديـ اًمٗمرار ُمـ اًمٗمتـ ( ،)94 /9رىمؿ.)99( :

ٕٗٙ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

وشمٜمٌٞمٝمر٤م قمرغم إيثر٤مر
طمْم٤م قمرغم اًمتقاورع
ظمص اًمٖمٜمؿ ُمـ سملم ؾم٤مئر إؿمٞم٤مء ً
ً
ىم٤مل أسمق اًمزٟم٤مدَّ " :
اخلٛمقل وشمرك آؾمتٕمالء واًمٔمٝمقر"(.)9
وىمد رقمك إٟمٌٞم٤مء اًمٖمٜمؿ ،ورقم٤مه٤م يمثػم ُمـ إوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم ُمـ اًمرضمر٤مل واًمٜمًر٤مء اىمترداء
سم٤مٕٟمٌٞم٤مء وًمؼميمتٝم٤م وظمٗم٦م ُم١مٟمتٝم٤م ،ومٕمـ أيب هريرة ،--قمـ اًمٜمٌل --ىم٤ملُ« :م٤م سمٕمر٨م اهلل ٟمٌ ًٞمر٤م
إٓ رقمك اًمٖمٜمؿ ش ،وم٘م٤مل أدح٤مسمف :وأٟم٧م؟ وم٘م٤ملٟ « :مٕمؿ ،يمٜم٧م أرقم٤مه٤م قمغم ىمراريط أهؾ ُمٙم٦م ش

(.)7

واحلدي٨م يدل قمغم أن رقمل اًمٖمٜمؿ دًمٞمؾ اًمتقاورع وٟمٌرذ اًمٙمرؼم واخلرٞمالء ،ووضمرف ختّمرٞمص
اًمٖمٜمؿ ومٞمفٕ :هن٤م أوٕمػ ُمـ همػمه٤م وأهع اٟم٘مٞم٤م ًدا ،وهل ُمـ دواب اجلٜم٦م.
َّ
وإن ذم سمٞم٤من اًمرؾمقلً --مرقمٞمف ا ًمٖمٜمؿ وإومّم٤مطمف قمـ ذًمؽ ومقائد:
إول :سمٞم٤من أصمر رقمل اًمٖمٜمؿ قمغم ؾمٚمقك ُمـ يرقم٤مه ُمـ اًمتقاوع وهمػمه.
واًمث٤مين :إفمٝم٤مر شمقاوٕمف ًمرسمف ُ --مع يمقٟمف أيمرم اخلٚمؼ قمٚمٞمف.
واًمث٤مًم٨م :شمٜمٌٞمف أُمتف قمغم ُمالزُم٦م اًمتقاوع واضمتٜم٤مب اًمٙمؼم ،وًمق سمٚمغ أىمَم اعمٜم٤مزل اًمدٟمٞمقي٦م.
واًمراسمع :ومٞمف اشمٌ٤مع إلظمقاٟمف ُمـ اًمرؾمؾ اًمذيـ رقمقا اًمٖمٜمؿ(.)4
ىم٤مل اخلٓم٤ميب" :أراد أن اهلل شمٕم٤ممم مل يْمع اًمٜمٌقة ذم أسمٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م واعمؽموملم ُمٜمٝمؿ ،وإٟمام ضمٕمٚمٝم٤م ذم
رقم٤مء اًمِم٤مء وأهؾ اًمتقاوع ُمـ أدح٤مب احلرف ،يمام روى أن أيقب-قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم-
ٟمج٤مرا :ﱡ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
يم٤من ظمٞم٤م ًـم٤م ،وزيمري٤م-قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم-يم٤من
ً
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ

ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ[إٟمٕم٤مم.)3(]973:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل ،دار اًمٜمنمُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد -اًمًٕمقدي٦م ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م9374 ،هر7114 -م.
(.)79/9
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإلضم٤مرة ،سم٤مب رقمل اًمٖمٜمؿ قمغم ىمراريط ( ،)88 /4رىمؿ.)7767( :
( )4قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري (.)81/97
( )3ومتأ اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر ( ،)349/6قمٛمدة اًم٘م٤مري (.)414 /95

ٕٗ7
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

وىم٤مل اًمٜمقوي" :احلٙمٛم٦م ومٞمرف أن ي٠مظمرذوا ٕٟمٗمًرٝمؿ سم٤مًمتقاورع ،ويّمرٗمقا ىمٚمرقهبؿ سمر٤مخلٚمقة،
ويٜمت٘مٚمقا ُمـ ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م إمم ؾمٞم٤مؾم٦م أُمٝمؿ"(.)9
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ د٤مًمأ اًمٕمثٞمٛملم-

" :-ويم٤من --يرقمك اًمٖمرٜمؿ ٕهرؾ ُمٙمر٦م

قمغم ىمراريط ،يٕمٜمل قمغم رء يًػم ُمـ اًمدراهؿٟٕ :مف ُم٤م ُمـ ٟمٌل سمٕمثف اهلل إٓ ورقمك اًمٖمٜمؿ ،ومٙمرؾ
إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ ُأرؾمٚمقا أول أُمرهؿ يم٤مٟمقا رقم٤مة همٜمؿُ ،مـ أضمؾ أن يٕمرىمرقا ويتٛمرٟمرقا قمرغم اًمرقم٤مير٦م
همٜمامٕ :ن راقمل اًمٖمرٜمؿ يٙمرقن قمٚمٞمرف اًمًرٙمٞمٜم٦م
وطمًـ اًمقٓي٦م ،واظمت٤مر اهلل هلؿ أن شمٙمقن رقمٞمتٝمؿ ً
واًمرأوم٦م واًمرمح٦مٟٕ :مف يرقمك ُمقار وٕمٞمٗم٦م سمخالف رقم٤مة اإلسمؾ ،ورقم٤مة اإلسمرؾ أيمثرر ُمر٤م يٙمرقن
ومٞمٝمؿ اجلٗم٤مء واًمٖمٚمٔم٦مٕ :ن اإلسمؾ يمذًمؽ همٚمٞمٔم٦م ىمقي٦م ضمٌ٤مرة"(.)7
وإذا يم٤من ُمـ دٗم٤مت اًمٖمٜمؿ اًمتقاوعَّ :
وم٢من هرذا اًمتقاورع يرقرث اًمزهرد وقمردم اًمتقؾمرع ذم
اًمدٟمٞم٤م ،وهذا ٟم٤مسمع ُمـ ودٗمٝمؿ سم٤مًمقىم٤مر واًمتقاوع ،وُم٠مظمقذ ُمـ طمدي٨م" :واًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىمر٤مر ذم
أهؾ اًمٖمٜمؿ".
ٕهنرؿ هم٤مًم ًٌر٤م دون أهرؾ اإلسمرؾ ذم اًمتقؾمرع
ىم٤مل اسمـ طمجر" :وإٟمام َّ
ظمص أهؾ اًمٖمرٜمؿ سمرذًمؽَّ :
واًمٙمثرة ومه٤م ُمـ ؾمٌ٥م اًمٗمخر واخلٞمالء"(.)4
وقمـ ٟم٤مومع ىم٤مل :ظمررج اسمرـ قمٛمرر-

-ذم سمٕمرض ٟمرقاطمل اعمديٜمر٦م وُمٕمرف أدرح٤مب ًمرف،

ومٛمر هبؿ راقمل همٜمؿ ،ىم٤مل :ومًٚمؿ ،وم٘م٤مل اسمـ قمٛمرر" :هٚمرؿ ير٤م راقمرل هٚمرؿ"،
وووٕمقا ؾمٗمرة ًمفَّ ،
وم٠مد٥م ُمـ هذه اًمًٗمرة ،وم٘م٤مل ًمف :إين د٤مئؿ ،وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر" :أشمّمقم ذم ُمثؾ هرذا اًمٞمرقم احلر٤مر
ؿمديد ؾمٛمقُمف وأٟم٧م ذم هذه اجلٌ٤مل شمرقمك هذا اًمٖمٜمؿ؟" وم٘م٤مل ًمف :أي واهلل أسمر٤مدر أير٤مُمل اخل٤مًمٞمر٦م،
وم٘م٤مل ًمف اسمـ قمٛمر ،وهق يريد خيتؼم ورقمف" :ومٝمؾ ًمؽ أن شمٌٞمٕمٜم٤م ؿمر٤م ًة ُمرـ همٜمٛمرؽ هرذه ومٜمٕمٓمٞمرؽ
صمٛمٜمٝم٤م وٟمٕمٓمٞمؽ ُمـ حلٛمٝم٤م ومتٗمٓمر قمٚمٞمف؟" وم٘م٤مل :إهن٤م ًمٞمً٧م زم سمٖمٜمؿ ،إهن٤م همرٜمؿ ؾمرٞمدي ،وم٘مر٤مل ًمرف
اسمـ قمٛمر" :ومام قمًك ؾمٞمدك وم٤مقم ًال إذا وم٘مده٤م ،وم٘مٚم٧م :أيمٚمٝم٤م اًمرذئ٥م" ومرقمم اًمراقمرل قمٜمرف ،وهرق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9قمٛمدة اًم٘م٤مري (.)414 /95
( )7ذح ري٤مض اًمّم٤محللمٓ ،سمـ قمثٞمٛملم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م9376 :هر.)84 /4( .
( )4ومتأ اًمٌ٤مري (.)457 /6

ٕٗ8
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

راومع أدٌٕمف إمم اًمًامء ،وهق ي٘مقل :أيـ اهلل؟ ىم٤مل :ومجٕمؾ اسمـ قمٛمرر يرردد ىمرقل اًمراقمرل ،وهرق
ي٘مقل :ىم٤مل اًمراقمل :وم٠ميـ اهلل؟ ىم٤مل :ومٚمام ىمدم اعمديٜم٦م سمٕم٨م إمم ُمقٓه وم٤مؿمؽمى ُمٜمف اًمٖمٜمؿ واًمراقمرل،
وم٠مقمتؼ اًمراقمل ،ووه٥م ًمف اًمٖمٜمؿ( .)9وم٘مّم٦م هذا اًمراقمل شمدل قمغم أن رقم٤مة اًمٖمٜمؿ أرَ ىمٚمق ًسمر٤م وأيمثرر
ظمق ًوم٤م ُمـ اهلل ُمع زهد ذم اًمدٟمٞم٤م.
الجاٌ٘ :زق ٛالكمٕب ٔاإلضساع إىل ارتري:
إن رقم٤مة اًمٖمٜمؿ ُمـ أرَ اًمٜم٤مس ىمٚمق ًسم٤م ،وهذا ُم٠مظمقذ ُمـ ودػ اًمٜمٌلٕ --هؾ اًمٞمٛمـ ،ومٕمـ
أيب هريرة --قمـ اًمٜمٌل --ىم٤مل" :أشم٤ميمؿ أهؾ اًمٞمٛمـ هؿ أرَ أومئرد ًة وأًمرلم ىمٚمق ًسمر٤م ،اإليرامن
يامن واحلٙمٛم٦م يامٟمٞم٦م ،واًمٗمخر واخلٞمالء ذم أدح٤مب اإلسمؾ واًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ"(.)7
اًمرىم٦م :ود اًمٖمٚمٔم٦م ،واًمٚملمُ :م٘م٤مسمؾ اًم٘مً٤موة ،وم٤مؾمتٕمػمت ذم أطمقال اًم٘مٚم٥م ،وم٢مذا أقمررض قمرـ
ىمٌقل احلؼ ومل يت٠مصمر ُمـ أي٤مت واًمٜمذر يقدػ سم٤مًمٖمٚمٔم٦م ،وإذا يم٤من سمٕمٙمس ذًمؽ يقدػ سم٤مًمرىمر٦م
واًمٚملم ،وعم٤م يم٤من أهؾ اًمٞمٛمـ أهؾ همٜمؿ يم٤مٟمقا أرَ أومئدة ،واًمرىم٦م :ود اًم٘مً٤موة واًمٖمٚمٔم٦م ،واعمٕمٜمرك
هؿ أيمثر رىم٦م ورمح٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمٌ٤مـمـ وأًملم ىمٚمق ًسم٤م أي :أيمثر ًمٞمٜمً٤م ًم٘مٌرقل اًمٜمّمرٞمح٦م واعمققمٔمر٦م ُمرـ
ىمٚمقب ؾم٤مئر اًمٜم٤مس سمحً٥م اًمٔم٤مهر ،ومقدػ إومئدة سم٤مًمرىم٦م ،واًم٘مٚمقب سم٤مًمٚملم ،وذًمؽ أٟمرف ي٘مر٤مل
إن اًمٗم١ماد همِم٤مء اًم٘مٚم٥م إذ رَ ٟمٗمذ اًم٘مقل ومٞمف وظمٚمص إمم ُم٤م وراءه ،وإذا همٚمظ شمٕمذر ودقًمف إمم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ( ،)774 /7رىمؿ.)3918( :
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ىمدوم إؿمٕمريلم وأهؾ اًمٞمٛمـ ،)974/5( ،رىمؿ ،)3488( :أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم
يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب شمٗم٤موؾ أهؾ اإليامن ومٞمف ،ورضمح٤من أهؾ اًمٞمٛمـ ومٞمف ،)74 / 9( ،رىمؿ.)57( :

ٕٗ9
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

داظمٚمف ،وم٢مذا د٤مدف اًم٘مٚم٥م ًمٞمٜمً٤م قمٚمؼ سمف وٟمجع ومٞمف"(.)9
ومٚمام ودٗمٝمؿ سم٤مًمٚملم ورىم٦م اًم٘مٚم٥م ودٗم٤مئف ذيمر سمٕمده ٟمتٞمج٦م هذه اًمرىم٦م اًمترل شمر١مدي إمم قمرومر٤من
احلؼ واًمتّمديؼ سمف ،وهق اإليامن وآٟم٘مٞم٤مد عمر٤م يقضمٌرف وي٘متْمرٞمف ،واًمترٞم٘مظ وآشم٘مر٤مء ومرٞمام ي٠مشمٞمرف
ويذره ،وهق احلٙمٛم٦م ومتٙمقن ىمٚمقهبؿ ُمٕمر٤مدن اإليرامن ويٜمر٤مسمٞمع احلٙمٛمر٦م ،وهرل ىمٚمرقب ُمٜمِمر١مه٤م
اإليامن واحلٙمٛم٦م ُم ًٕم٤م(.)7

ومقدٗم٧م أوًٓ :سم٤مًمرىم٦م ًمٞمِمػم إمم اًمتخٚمؼ ُمع اًمٜم٤مس وطمًـ اعمٕم٤مذة ُمع إهؾ واإلظمقان،
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ

[آل قمٛمران.]959:
وصم٤مٟم ًٞم٤م :سم٤مًمٚملم ًمٞم١مذن سم٠من أي٤مت اًمٜم٤مزًم٦م واًمدٓئؾ اعمٜمّمقسم٦م ٟم٤مضمٕم٦م ومٞمٝم٤م ود٤مطمٌٝم٤م ُم٘مٞمؿ قمغم
اًمتٕمٔمٞمؿ ُٕمر اهلل ،وذم ىمقًمف (اإليامن يامن واحلٙمٛم٦م يامٟمٞم٦م) يِمٛمؾ طمًـ اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع اهلل شمٕم٤ممم
واعمٕم٤مذة ُمع اًمٜم٤مس ومٚمِمدة ؿمٙمٞمٛم٦م اًمٞمٝمقد وقمٜم٤مدهؿ ىمٞمؾ ومٞمٝمؿ :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯﱠ[اًمٌ٘مرة ،]73:وًمٚملم ضم٤مٟم٥م اعم١مُمٜملم ودٗمقا سم٘مقًمف ﱡﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪ

ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ[اًمزُمر.)4(]74 :
وظمالد٦م اًمٙمالم أن أهؾ اًمٖمٜمؿ يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ اإليامن واحلٙمٛمر٦م ،يمرام أن أهرؾ اإلسمرؾ يٖمٚمر٥م
قمٚمٞمٝمؿ اًمٗمخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )9مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمأ ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمأ (.)935/98
( )7اٟمٔمر اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (.)935/98
( )4اٟمٔمر اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (.)937 /98

ٕٓ٘
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

وُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل ايمتًٌٝم٤م اإلٟمً٤من ٟمتٞمجر٦م خم٤مًمٓمترف احلٞمرقانٓ ،ؾمرٞمام رقمٞمرف ًمٚمٖمرٜمؿ :درٗم٦م
اعمٌ٤مدرة إمم اخلػم واإلهاع واإلىمٌ٤مل قمٚمٞمف ،وهذا ٟم٤مشم٩م قمـ رىم٦م ىمٚمقهبؿ:
وىمد أصمٜمك اًمٜمٌل --قمغم أهؾ اًمٞمٛمـً :منقمتٝمؿ ذم اإلىمٌ٤مل وىمٌقل احلرؼ ،وىمرد ومنر سمٕمرض
اًمنماح سم٠من اعمراد سم٠مهؾ اًمٖمٜمؿ هؿ أهرؾ اًمرٞمٛمـٕ :ن هم٤مًمر٥م ُمقاؿمرٞمٝمؿ اًمٖمرٜمؿ ،سمخرالف رسمٞمٕمر٦م
وُمي :وم٢مهنؿ أدح٤مب إسمؾ(.)9
وىمٞمؾ اعمراد هبؿ :إٟمّم٤مر ًمٙمقن أدٚمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـٕ :ن ذم إؿمر٤مرشمف إمم ضمٝمر٦م اًمرٞمٛمـ ُمر٤م
يدل قمغم أن اعمراد سمف أهٚمٝم٤م طمٞمٜمئذ ٓ اًمذيـ يم٤من أدٚمٝمؿ ُمٜمٝمر٤م ،وؾمرٌ٥م اًمثٜمر٤مء قمرغم أهرؾ اًمرٞمٛمـ
إهاقمٝمؿ إمم اإليامن وىمٌقهلؿ احلؼ ،ىم٤مل اسمرـ طمجرر-

ُ " :وظمّمر٧م اًمٖمرٜمؿ سمرذًمؽ –ي٘مّمرد

اظمتّم٤مص إٟمٌٞم٤مء سمرهمل اًمٖمٜمؿ دون همػمه٤مً -مٙمقهن٤م أوٕمػ ُمـ همػمه٤م ،وٕن شمٗمرىمٝم٤م أيمثرر ُمرـ
شمٗمرَ اإلسمؾ واًمٌ٘مر إلُمٙم٤من وٌط اإلسمؾ واًمٌ٘مر سمر٤مًمرسمط دوهنر٤م ذم اًمٕمر٤مدة اعم٠مًمقومر٦م ،وُمرع أيمثرير٦م
شمٗمرىمٝم٤م ،ومٝمل أهع اٟم٘مٞم٤م ًدا ُمـ همػمه٤م "(.)7
وُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شمدل قمغم أن رقم٤مة اًمٖمٜمؿ أهع إمم اخلػم ىمّم٦م اًمٜمٗمر اًمثالصم٦م ُمـ سمٜمل
إهائٞمؾ ذم ىمّم٦م إسمرص وإىمرع وإقمٛمك ،وم٢من إسمرص يم٤من راقم ًٞم٤م ًمإلسمؾ ،وإىمرع راقم ًٞم٤م
ًمٚمٌ٘مر ،وإقمٛمك راقم ًٞم٤م ًمٚمٖمٜمؿ ،وعم٤م ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اعمٚمؽ اًمذي ضم٤مءهؿ ذم دقرة ُمًٙملم ؿمٞم ًئ٤م ُمـ
هذه اإلسمؾ واًمٌ٘مر رومض راقم ًٞم٤م اإلسمؾ واًمٌ٘مر أن يٕمٓمٞم٤مه ،وضمحدوا ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمٝمام ،وىم٤مل يمؾ
يم٤مسمرا قمـ يم٤مسمر" ،سمٞمٜمام راقمل اًمٖمٜمؿ يم٤من أهقمٝمؿ ذم اخلػم
واطمد ُمٜمٝمام" :إٟمام ورصم٧م هذا اعم٤مل ً
واإلىمٌ٤مل قمٚمٞمف ،ومل جيحد ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل" :ىمد يمٜم٧م أقمٛمك ومرد اهلل إزم سمٍمي ومخذ ُم٤م
ؿمئ٧م ودع ُم٤م ؿمئ٧م ومق اهلل ٓ أضمٝمدك اًمٞمقم ؿمٞم ًئ٤م أظمذشمف هلل".
وهذا هق ٟمص احلدي٨م :قمـ أيب هريرة --أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل-ﷺ -ي٘مقل" :إن صمالصم٦م ذم سمٜمرل
إهائٞمؾ أسمرص وأىمرع وأقمٛمك وم٠مراد اهلل أن يٌتٚمٞمٝمؿ ومٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ ُمٚم ًٙم٤م وم٠مشمك إسمرص ،وم٘مر٤مل :أي
رء أطم٥م إًمٞمؽ؟ ىم٤ملٌ :
ًمقن طمً ٌـ وضمٚمدٌ طمً ٌـ ويذه٥م قمٜمل اًمذي ىمرد ىمرذرين اًمٜمر٤مس ،ىمر٤مل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ومتأ اًمٌ٤مري (.)457/6
( )7اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (.)339/3

ٕٔ٘
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

ومٛمًحف ومذه٥م قمٜمف ىمذره وأقمٓمك ًمقٟم٤م طمًٜمً٤م وضمٚمدً ا طمًٜمً٤م ،ىم٤مل :وم٠مي اعم٤مل أطم٥م إًمٞمرؽ؟ ىمر٤مل:
اإلسمؾ أو ىم٤مل :اًمٌ٘مر -ؿمؽ إؾمح٤مَ -إٓ أن إسمرص أو إىمررع ،ىمر٤مل :أطمردمه٤م اإلسمرؾ ،وىمر٤مل
أظمر :اًمٌ٘مر ،ىم٤مل :وم٠مقمٓمك ٟم٤مىم٦م ُقمنماء ( ،)9وم٘م٤مل :سم٤مرك اهلل ًمؽ ومٞمٝم٤م ،ىم٤مل :وم٠مشمك إىمررع ،وم٘مر٤مل:
أي رء أطم٥م إًمٞمؽ؟ ىم٤مل :ؿمٕمر طمًـ ويذه٥م قمٜمل هذا اًمذي ىمذرين اًمٜمر٤مس ،ىمر٤مل :ومٛمًرحف
ً
طمر٤مُمال،
ؿمٕمرا طمًٜمً٤م ،ىم٤مل :وم٠مي اعم٤مل أطم٥م إًمٞمؽ؟ ىم٤مل :اًمٌ٘مر وم ُ٠مقمٓمك سم٘مرر ًة
ومذه٥م قمٜمف وأقمٓمك ً
وم٘م٤مل :سم٤مرك اهلل ًمؽ ومٞمٝم٤م ،ىم٤مل :وم٠مشمك إقمٛمك ،وم٘م٤مل :أي رء أطم٥م إًمٞمؽ؟ ىمر٤مل :أن يررد اهلل إزم
سمٍمي وم٠مسمٍم سمف اًمٜم٤مس ،ىم٤مل :ومٛمًحف ومرد اهلل إًمٞمف سمٍمه ،ىم٤مل :وم٠مي اعمر٤مل أطمر٥م إًمٞمرؽ؟ ىمر٤مل:
اًمٖمٜمؿ وم ُ٠مقمٓمك ؿم٤م ًة واًمدً ا وم٠مٟمت٩م هذان ووًمد هذا ىم٤مل :ومٙم٤من هلرذا واد ُمرـ اإلسمرؾ ،وهلرذا واد ُمرـ
اًمٌ٘مر ،وهلذا واد ُمـ اًمٖمٜمؿ ،ىم٤مل :صمؿ إٟمف أشمك إسمرص ذم دقرشمف وهٞمئتف ،وم٘م٤مل :رضمؾ ُمًٙملم ىمرد
اٟم٘مٓمٕم٧م يب احلٌ٤مل( )7ذم ؾمٗمري ومال سمالغ زم اًمٞمقم إٓ سم٤مهلل صمؿ سمؽ أؾمر٠مًمؽ سم٤مًمرذي أقمٓمر٤مك اًمٚمرقن
سمٕمػما أشمٌٚمغ قمٚمٞمف ذم ؾمٗمري وم٘م٤مل :احل٘مقَ يمثرػمة ،وم٘مر٤مل ًمرف :يمر٠مين
احلًـ واجلٚمد احلًـ واعم٤مل ً
يمر٤مسمرا قمرـ
وم٘مػما وم٠مقمٓم٤مك اهلل وم٘م٤مل إٟمام ورصمر٧م هرذا اعمر٤مل ً
أقمرومؽ أمل شمٙمـ أسمرص ي٘مذرك اًمٜم٤مس ً
يم٤مسمر( )4وم٘م٤مل إن يمٜم٧م يم٤مذ ًسم٤م ومّمػمك اهلل إمم ُم٤م يمٜم٧م ىم٤مل :وأشمك إىمرع ذم دقرشمف ،وم٘م٤مل ًمرفُ :مثرؾ
ُم٤م ىم٤مل هلذا ورد قمٚمٞمف ُمثؾ ُم٤م رد قمغم هذا ،وم٘م٤مل :إن يمٜم٧م يم٤مذ ًسم٤م ومّمرػمك اهلل إمم ُمر٤م يمٜمر٧م ،ىمر٤مل:
وأشمك إقمٛمك ذم دقرشمف وهٞمئتف ،وم٘م٤مل :رضمؾ ُمًٙملم واسمـ ؾمٌٞمؾ اٟم٘مٓمٕم٧م يب احلٌ٤مل ذم ؾمرٗمري
ومال سمالغ زم اًمٞمقم إٓ سم٤مهلل صمؿ سمؽ أؾم٠مًمؽ سم٤مًمذي رد قمٚمٞمؽ سمٍمك ؿم٤مة أشمٌٚمغ هب٤م ذم ؾمٗمري ،وم٘م٤مل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٟ" )9م٤مىم٦م قمنماء" :هل احل٤مُمؾ اًم٘مريٌ٦م اًمقٓدة .اٟمٔمر اًمديٌ٤مج قمغم ُمًٚمؿ (.)778/6
(" )7اٟم٘مٓمٕم٧م يب احلٌ٤مل"  :احلٌؾ هق اًمٕمٝمد وإُم٤من واحلٌؾ اًمتقادؾ .اٟمٔمر هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري
اهلروي ،أسمق ُمٜمّمقر (اعمتقرم471 :هر) ،اعمح٘مؼ :حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب– سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م:
إومم7119 ،م.)51/5( .
يم٤مسمرا قمـ يم٤مسمر"  :أي ورصمتف قمـ آسم٤مئل اًمذي ورصمقه قمـ أضمدادي اًمذيـ ورصمقه قمـ آسم٤مئٝمؿ يمٌػم قمـ يمٌػم ذم
(" )4ورصم٧م هذا اعم٤مل ً
اًمٕمز واًمنمف اًمثروة .اٟمٔمر اًمديٌ٤مج قمغم دحٞمأ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،اًمٜم٤مذ :دار اسمـ قمٗم٤من ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م– اخلؼم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم  9396هر9996 -م.)778 /6( .
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ىمد يمٜم٧م أقمٛمك ومرد اهلل إزم سمٍمي ومخذ ُم٤م ؿمئ٧م ودع ُم٤م ؿمئ٧م ومرق اهلل ٓ أضمٝمردك اًمٞمرقم( )9ؿمرٞم ًئ٤م
أظمذشمف هلل وم٘م٤مل :أُمًؽ ُم٤مًمؽ وم٢مٟمام اسمتٚمٞمتؿ وم٘مد رى قمٜمؽ وؾمخط قمغم د٤مطمٌٞمؽ)(.)7
وهذا احلدي٨م يدل قمغم قمدة أُمقر:
إول :أن رقم٤مة اًمٖمٜمؿ أرَ اًمٜم٤مس ىمٚمق ًسم٤م وأىمرهبؿ رمح ً٦م سم٤مًمٜم٤مس ،وًمذًمؽ ُم٤م ُمـ ٟمٌرل إٓ رقمرك
اًمٖمٜمؿ.
اًمث٤مين :أن رقم٤مة اًمٖمٜمؿ أهع اًمٜم٤مس ًمٚمٛمٌ٤مدرة إمم اخلػم واإلىمٌ٤مل قمٚمٞمف.
اًمث٤مًم٨م :أن رىم٦م ىمٚمقب رقم٤مة اًمٖمٜمؿ أوضمٌ٧م هلؿ ؿمٙمر اهلل قمغم ٟمٕمٛمف وقمدم ضمحقد ٟمٕمٛم٦م اهلل.
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم ذم ذح هذا احلدي٨م" :وشم٠مُمؾ ىمقل إقمٛمك هذا وم٢مٟمَّف مل
سمٍما يٌٍم سمف اًمٜم٤مس وم٘مط ،أُم٤م إسمرص وإىمرع وم٢من يمؾ واطمد ُمٜمٝمام متٜمرك ؿمرٞم ًئ٤م أيمرؼم
يً٠مل إٓ ً
ُمـ احل٤مضم٦مَّ :
ؿمرٕمرا طمًرٜمً٤م ومٚمرٞمس جمررد
وم٢من إسمرص ىم٤مل :ضمٚمدً ا طمًٜمً٤م وًمقٟمً٤م طمًٜمً٤م ،وذاك ىم٤مل:
ً
سمٍمرا يٌٍمر سمرف
ضمٚمد أو ؿمٕمر أو ًمقن سمؾ متٜمٞم٤م ؿمٞم ًئ٤م أيمؼم ،أُم٤م هذا وم٢من قمٜمده زهدً :مذا مل يً٠مل إٓ ً
وم٘مط صمؿ ؾم٠مًمف :أي اعم٤مل أطم٥م إًمٞمؽ؟ ىم٤مل :اًمٖمٜمؿ ،وهذا ُمـ زهده ،ومٚمؿ يتٛم َـ اإلسمؾ وٓ اًمٌ٘مر سمرؾ
اًمٖمٜمؿ ،وٟمًٌ٦م اًمٖمٜمؿ ًمٚمٌ٘مر واإلسمؾ ىمٚمٞمٚم٦م"( .)4ومٙمالم اسمـ قمثٞمٛمرلم-

 -ي١ميمرد ُمر٤م ذيمرٟمر٤مه ُمرـ أن

رقم٤مة اًمٖمٜمؿ ومٞمٝمؿ دٗم٦م اًمزهد وشمرك اًمتقؾمع ذم اًمدٟمٞم٤م.
وهٜم٤مك قمدة أطم٤مدي٨م شمدل قمغم أن رقم٤مة اًمٖمٜمؿ ُمـ أرَ اًمٜم٤مس ىمٚمق ًسم٤م وأهقمٝمؿ إمم ومٕمرؾ اخلرػم
واُمتث٤مل أُمر اهلل شمٕم٤ممم:
إول :احلدي٨م اًمقارد قمـ أٟمس --ىم٤مل :يمر٤من رؾمرقل اهلل --يٖمرػم إذا ـمٚمرع اًمٗمجرر،
ويم٤من يًتٛمع إذان ،وم٢من ؾمٛمع أذاٟمً٤م أُمًؽ وإٓ أهم٤مر ،ومًٛمع ً
رضمال ي٘مرقل :اهلل أيمرؼم اهلل أيمرؼم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اجلٝمدُ :م٤م ضمٝمد اإلٟمً٤من ُمـ ُمرض ،أو أُمر ؿم٤مَ ومٝمق جمٝمقد ،شم٘مقل :ضمٝمدت ضمٝمدي ،واضمتٝمدت رأيل وٟمٗمز طمتك سمٚمٖم٧م
جمٝمقدي ،وضمٝمدت ومالٟم٤م :سمٚمٖم٧م ُمِم٘متف ،وأضمٝمدشمف قمغم أن يٗمٕمؾ يمذا .اٟمٔمر اًمٕملم (.)486 /4
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء ،سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ سمٜمل إهائٞمؾ ( ،)979/3رىمؿ ،)4363( :وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب
اًمزهد واًمرىم٤مئؼ ( ،)7775/3رىمؿ.)7963( :
( )4ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ٓسمـ قمثٞمٛملم (.)74 /9
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إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

وم٘م٤مل رؾمقل اهلل « :قمغم اًمٗمٓمرةش صمؿ ىم٤مل :أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ،وم٘م٤مل
رؾمقل اهلل « :ظمرضم٧م ُمـ اًمٜم٤مرش ومٜمٔمروا وم٢مذا هق راقمل ُمٕمزى"(.)9
ٔدْ الدالل:ٛ
ذم ىمقًمف" :ومٜمٔمروا وم٢مذا هق راقمل ُمٕمزى" وذم رواي٦م اسمـ ظمزيٛم٦م" :وم٢مذا راقمرل همرٜمؿ طميرت
اًمّمالة وم٘م٤مم ي١مذن"( .)7وهذا يًت٠مٟمس سمف ومٞمام ذيمرٟم٤مه ُمـ درٗم٦م اعمٌر٤مدرة اًمترل يتّمرػ هبر٤م رقمر٤مة
اًمٖمٜمؿ.
واًمث٤مين :قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر  --ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمرقل اهلل  --ي٘مرقل" :يٕمجر٥م رسمٙمرؿ ُمرـ
راقمل همٜمؿ ذم رأس ؿمٔمٞم٦م سمجٌؾ ،ي١مذن سم٤مًمّمالة ،ويّمكم ،ومٞم٘مقل اهلل :--اٟمٔمرروا إمم قمٌردي
هذا ي١مذن ،وي٘مٞمؿ اًمّمالة ،خي٤مف ُمٜمل ،ىمد همٗمرت ًمٕمٌدي وأدظمٚمتف اجلٜم٦م "(.)4
ٔدْ الدالل:ٛ
أن اهلل شمٕم٤ممم يٕمج٥م ُمـ ذًمؽ اًمراقمل اًمذي آصمر اًمٕمزًمر٦م واظمتر٤مر ُمٝمٜمر٦م رقمرل اًمٖمرٜمؿٕ :هنر٤م ٓ
شمزيده إٓ شمقاو ًٕم٤م ،وإها ًقم٤م إمم اخلػم ،وزهدً ا ذم اًمدٟمٞم٤م ،وم٢مٟمَّف إذا طم٤من وىمر٧م اًمّمرالة ىمر٤مم إًمٞمٝمر٤م،
وأذن ،ودغم ،ومل يٜمِمٖمؾ سم٤مًمدٟمٞم٤م ،ومٙم٤من ًمرقمٞمف اًمٖمٜمؿ أصمر قمغم ؾمٚمقيمف ذم ختٚم٘مف سم٤مًمتقاوع واعمٌ٤مدرة
إمم اخلػم ،واهلل أقمٚمؿ.
الجالح :انتطاب اذتهى:ٛ
إن دحٌ٦م اإلٟمً٤من عم٤م طمقًمف ي١مصمر قمغم ؾمٚمقيمف وايمتً٤مسمف عم٤م قمٚمٞمف د٤مطمٌف ُمـ أظمالَ ،وُمـ هذا
اًمقضمف يم٤من ًمرقم٤مي٦م إٟمٌٞم٤مء-قمٚمٞمٝمؿ اًمًالمً -مألهمٜم٤مم ومٞمٝم٤م هتٞمئ٦م وشم٘مدُم٦م هلؿ طمترك يٙمقٟمرقا ؾمر٤مدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أظمرضمف ُمًٚمؿ ،ذم يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اإلُمً٤مك قمـ اإلهم٤مرة قمغم ىمقم ذم دار اًمٙمٗمر ،إذا ؾمٛمع ومٞمٝمؿ إذان (،)788 /9
رىمؿ (.)487
( )7أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم دحٞمحف ،ذم يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذان ذم اًمًٗمر ( ،)718 /9رىمؿ.)499( :
( )4أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من ذم يمت٤مب أذان ،سم٤مب ذيمر اإلظمٌ٤مر قمام يًتح٥م ًمٚمٛمرء ُمـ اعمقافمٌ٦م قمغم اًمت٠مذيـ وٓ ؾمٞمام إذا يم٤من وطمده
ذم ؿمقاهؼ اجلٌ٤مل وسمٓمقن إودي٦م ،)535 /3( ،رىمؿ ،)9661( :ودححف إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (،)917 /9
رىمؿ.)39( :
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وىم٤مدة ذم رقم٤مي٦م اخلٚمؼَّ :
ٕن ذم رقم٤مي٦م اًمٖمٜمؿ ايمتً٤م ًسم٤م ًمٚمرمحر٦م واًمِمرٗم٘م٦م واحلٚمرؿ واحلٙمٛمر٦م ،ومٙمٚمرام
ظم٤مًمٓمقا اًمٖمٜمؿ :زاد طمٚمٛمٝمؿ وؿمٗم٘متٝمؿ ورمحتٝمؿ اخلٚمؼ ،ومٚمام يم٤مٟم٧م ىمٚمقب أهرؾ اًمٖمرٜمؿ ومٞمٝمر٤م رىمر٦م
وإيامن وإىمٌ٤مل قمغم اهلل رزىمٝمؿ اهلل احلٙمٛم٦م وطمًـ اًمتٍمف ،وأهؾ اًمرٞمٛمـ أدرح٤مب همرٜمؿ وىمرد
ودٗمٝمؿ اًمٜمٌل --سم٤محلٙمٛم٦م وم٘م٤مل" :--واحلٙمٛم٦م يامٟمٞم٦م" واعمرراد سم٤محلٙمٛمر٦م ىمٞمرؾ :اعمرراد هبر٤م
اًمٗم٘مف ذم اًمديـ ،وىمٞمؾ :هل يمؾ يمٚمٛمر٦م در٤محل٦م متٜمرع در٤مطمٌٝم٤م قمرـ اًمقىمرقع ذم اهلٚمٙمر٦م( ،)9وىمٞمرؾ
احلٙمٛم٦م :اعم٤مٟمٕم٦م ًمٚمرضمؾ قمـ اجلٝمؾ واًمٗمً٤مد(.)7
ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالمُ( :م٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞم ً٤م إٓ رقمك اًمٖمٜمؿ)" :أن ذًمؽ شمقـمئ٦م
واقمتٌ٤مرا سم٠مطمقال رقم٤مة اًمٖمٜمؿ ،وُم٤م جي٥م قمغم راقمٞمٝم٤م ُمـ اظمتٞمر٤مر
وشم٘مدُم٦م ذم شمٕمريٗمف ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٕمٌ٤مد،
ً
اًمٙمأل هل٤م ،وإيراده٤م أومْمؾ ُمقارده٤م ،واظمتٞمر٤مر اعمنرح واعمرراح هلر٤م ،وضمرؼم يمًرػمه٤م ،واًمرومرؼ
سمْمٕمٞمٗمٝم٤م ،وُمٕمروم٦م أقمٞم٤مهن٤م وطمًـ شمٕمٝمده٤م ،وم٢مذا وىمػ قمرغم هرذه إُمرقر يم٤مٟمر٧م ً
ُمثر٤مٓ ًمرقم٤مير٦م
اًمٕمٌ٤مد ،وهذه طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م "(.)4
جي٤م إمم ؾمٞم٤مؾمر٦م
وم٤مهلل --ضمٕمؾ رقم٤مي٦م اًمٖمٜمؿ سمٛمث٤مسم٦م اًمدرسم٦م واًمؽمسمٞم٦م ٕٟمٌٞم٤مئف ًمٞمٙمقن ذًمؽ شمردر ً
إُمؿ وم٢من رقم٤مي٦م ُمّم٤مًمأ اًمٖمٜمؿ واًم٘مٞم٤مم سمِمقؤهن٤م وؾمٞم٤مؾمرتٝم٤م ومجٕمٝمر٤م سمٕمرد شمٗمرىمٝمر٤م يِمرٌف رقم٤مير٦م
ُمّم٤مًمأ اًمٜم٤مس ،وُمـ شمدرب قمغم هذا وأطمٙمٛمرف :يمر٤من ُمتٛمٙمٜمًر٤م ُمرـ ؾمٞم٤مؾمر٦م اخلٚمرؼ ورمحرتٝمؿ،
واًمرومؼ هبؿ ،وإٟمام ظمص إٟمٌٞم٤مء سمرقم٤مير٦م اًمٖمرٜمؿ دون اإلسمرؾ واًمٌ٘مرر :عمر٤م ذم رقم٤ميتٝمر٤م ُمرـ حت٘مٞمرؼ
اًمًٙمٞمٜم٦م ،وـمٚم٥م اًمٕم٤مومٞم٦م ،واًمتقاوع اعمتٛمثؾ ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ ،وهل دٗم٤مت إٟمٌٞم٤مء.
ىم٤مل اًمِمقيم٤مين" :ىم٤مل اًمٕمٚمامء :احلٙمٛم٦م ذم إهل٤مم رقمل اًمٖمٜمؿ ىمٌؾ اًمٜمٌقة أن حيّمؾ هلؿ اًمتٛمرن
سمرقمٞمٝم٤م قمغم ُم٤م ؾمٞمٙمٚمٗمقٟمف ُمـ اًم٘مٞم٤مم سم٠مُمر أُمتٝمؿَّ :
ٕن ذم خم٤مًمٓمتٝم٤م ُم٤م حيّمؾ احلٚمؿ واًمِمٗم٘م٦م:
ٕهنؿ إذا دؼموا قمغم رقمٞمٝم٤م ،ومجٕمٝم٤م سمٕمد شمٗمري٘مٝم٤م ذم اًمرقمل ،وٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ ُمنح إمم ُمنح،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )9مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمأ ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمأ (.)939 /98
( )7اعمٗم٤مشمٞمأ ذم ذح اعمّم٤مسمٞمأ ،اعم١مًمػ :احلًلم سمـ حمٛمقد سمـ احلًـ ِّ
اعمِمٝمقر سم٤معمُ ْٔم ِٝمري (اعمتقرم 777 :هر)،
َٗمل
اًمِم
ُّ
ُ
ػمازي احلَٜم ُّ
حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م :جلٜم٦م خمتّم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذافٟ :مقر اًمديـ ـم٤مًم٥م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٜمقادر ،وهق ُمـ إددارات إدارة اًمث٘م٤موم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م -وزارة إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 9344 ،هر 7197 -م.)497/9( .
( )4ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل (.)486 /6

ٕ٘٘
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

ودومع قمدوه٤م ُمـ ؾمٌع وهمػمه يم٤مًمً٤مرَ ،وقمٚمٛمقا اظمتالف ـمٌ٤مقمٝم٤م وؿمدة شمٗمرىمٝم٤م ُمع وٕمٗمٝم٤م
واطمتٞم٤مضمٝم٤م إمم اعمٕم٤مهدة ،أًمٗمقا ُمـ ذًمؽ اًمّمؼم قمغم إُم٦م ،وقمرومقا اظمتالف ـمٌ٤مقمٝم٤م ،وشمٗم٤موت
قم٘مقهل٤م ،ومجؼموا يمنه٤م ،وروم٘مقا سمْمٕمٞمٗمٝم٤م وأطمًٜمقا اًمتٕم٤مهد هل٤م ،ومٞمٙمقن حتٛمٚمٝمؿ عمِم٘م٦م ذًمؽ
أؾمٝمؾ ا٤م ًمق يمٚمٗمقا اًم٘مٞم٤مم سمف ُمـ أول وهٚم٦م عم٤م حيّمؾ هلؿ ُمـ اًمتدرج سمذًمؽ ،وظمّم٧م اًمٖمٜمؿ
سمذًمؽ ًمٙمقهن٤م أوٕمػ ُمـ همػمه٤م ،وٕن شمٗمرىمٝم٤م أيمثر ُمـ شمٗمرَ اإلسمؾ واًمٌ٘مر إلُمٙم٤من وٌط اإلسمؾ
واًمٌ٘مر سم٤مًمرسمط دوهن٤م"(.)9
***
املطمب الجالح
أثس الطمٕك اذتٕٗاٌ٘ عم ٜاإلٌطاُ ضمبّا.
إول :اًم ُٕمج٥م واًمٙمؼم واخلٞمالء:
َّ
إن اإلقمج٤مب سم٤مًمٜمٗمس واًمٙمؼم واخلٞمالء واطمت٘م٤مر أظمريـ ،يمٚمٝمر٤م درٗم٤مت ُمذُمقُمر٦م ايمتًرٌٝم٤م
أدح٤مب اإلسمؾ واخلٞمؾ ٕضمؾ شمرسمٞمتٝمؿ هل٤مُّ :
يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف" :اًمٗمخر واخلرٞمالء ذم أدرح٤مب
اإلسمؾ واخلٞمؾ"(.)7
َّ
وم٢من خم٤مًمٓم٦م اإلٟمً٤من ًمٚمخٞمؾ واإلسمؾ يٙمً٥م د٤مطمٌٝم٤م ؿمٞم ًئ٤م ُمـ درٗم٤مهت٤م :وإٟمرام ُؾمرٛمٞم٧م اخلٞمرؾ
ظم ًٞمال ٓظمتٞم٤مهل٤م ذم اعمٌم(.)4
وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.." :ويمذا أدُمل إذا قم٤مذ ٟمق ًقم٤م ُمـ احلٞمقان ايمتً٥م سمٕمض أظمالىمرف ومٚمرذًمؽ
اجلامًمرقن واًمٌ َّٖمر٤مًمقن ومرٞمٝمؿ
د٤مر اخلٞمالء واًمٗمخر ذم أهؾ اإلسمؾ واًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ ،ودر٤مر َّ
أظمالَ ُمذُمقُم٦م ُمـ أظمالَ اجلامل واًمٌٖم٤مل ،ود٤مر احلٞمقان اإلٟمز ومٞمف سمٕمض أظمالَ اًمٜم٤مس ُمـ
اًمٕمنمة واعم١ماًمٗم٦م وىمٚم٦م اًمٜمٗمرة"(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٟ )9مٞمؾ إوـم٤مرً ،مٚمِمقيم٤مين ،اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨مُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم9394 ،هر 9994 -م.)447 /5( .
( )7ومتأ اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر ( ،)457 /6قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح اًمٌخ٤مري (.)97 /73
( )4شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس ،اعم١مًمػً :مٚمزَّ سمٞمدي ،اًمٜم٤مذ :دار اهلداي٦م.)357/78( .
( )3اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أدح٤مب اجلحٞمؿ (.)538 /9

ٕ٘ٙ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

وىم٤مل اًم٘م٤مري" :ختّمٞمص اخلٞمالء سم٠مدح٤مب اإلسمؾ واًمقىم٤مر سم٠مهؾ اًمٖمٜمؿ يردل قمرغم أن خم٤مًمٓمر٦م
احلٞمقان شم١مصمر ذم اًمٜمٗمس و ُشمٕمدي إًمٞمٝم٤م هٞمئ٤مت وأظمال ًىم٤م شمٜم٤مؾم٥م ـمٌ٤مقمٝم٤م وشمالئؿ أطمقاهل٤م "(.)9
واًمٗمرَ سملم اًمٗمخر واخلٞمالء :أن اًمٗمخر هق :آومتخ٤مر واعمٌ٤مه٤مة واعمٜم٤مومً٦م ذم إؿمٞم٤مء اخل٤مرضمر٦م
قمـ ٟمٗمس اإلٟمً٤من يم٤معم٤مل واجل٤مه ،واخلٞمالء هق :اًمتٙمؼم ،يتخٞمؾ أٟمف أومْمؾ ُمـ همرػمه ويٛمٜمٕمرف قمرـ
ىمٌقل احلؼ وآٟم٘مٞم٤مد ًمف ،ويمالمه٤م ُمرـ اًمٗمخرر واخلرٞمالء ظمٚم٘مر٤من ُمرذُمقُم٤من ذم أدرح٤مب اإلسمرؾ
واخلٞمؾ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )9مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمأ ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمأ (.)938 / 98

ٕ٘7
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

وأُم٤م طمدي٨م قمروة اًمٌ٤مرىمل --ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل( :--اإلسمرؾ قمرز ٕهٚمٝمر٤م ،واًمٖمرٜمؿ
سمريم٦م ،واخلػم ُمٕم٘مقد ذم ٟمقايص اخلٞمؾ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م)( .)9ومال يٕم٤مرض ُم٤م ضمر٤مء ذم احلردي٨م ذم أن
قمز ٕهٚمٝمر٤مٕ :ن اًمٕمرريب
قمز ٕهٚمٝم٤م ،وأن اخلػم ُمٕم٘مقد ذم ٟمقايص اخلٞمؾ ،وم٢مٟمام ضمٕمؾ اإلسمؾ ٌ
اإلسمؾ ٌ
ينمف ىمدره سمٞمٜمٝمؿ سمٙمثرة ُم٤مًمف ،وأٟمٗمس أُمقاهلؿ قمٜمدهؿ اإلسمؾ ،ومٞمٙمقن هذا آقمتزاز هرق ُمّمردر
ًمٚمٗمخر واخلٞمالء(.)7
وأُم٤م اخلٞمؾ وم٢م َّٟمف إ َّٟمام يٙمقن ذم ٟمقادٞمٝم٤م اخلػم إذا مل يٙمرـ اخت٤مذهر٤م ًمٚمٗمخرر واخلرٞمالء ،وأُمر٤م ًمرق
اختذه٤م ًمٚمٗمخر واخلٞمالء ومٕمٜمدئذ وم٢مذا شمٙمقن ُمذُمقُم٦م(.)4

َّ
وإن دٗم٦م اًمٗمخر واخلٞمالء ذم اإلسمؾ ايمًٌٝم٤م دٗم٦م أظمرى أٓ وهرل :طمر٥م اإلومرالت واحلرير٦م
ويمراهٞمتٝم٤م ًمأله ،ومٕمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري --قمـ اًمٜمٌل --ىم٤مل" :شمٕم٤مهدوا هذا اًم٘مررآن
ومق اًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده هلق أؿمرد شمٗمٚمتًر٤م ُمرـ اإلسمرؾ ذم قم٘مٚمٝمر٤م "( .)3وذًمرؽ ٕن ًمإلسمرؾ وور ًٕم٤م
ضمًامٟم ًٞم٤م ُمـ وخ٤مُم٦م اجلًؿ ووو ًٕم٤م ٟمٗمً ًٞم٤م ُمـ اًمّمؼم واًم٘مقة ضمٕمٚمٝم٤م ختتٚمػ قمـ ؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت
اعمًت٠مٟمً٦م ،أدى إمم يمراهٞمتٝم٤م ًمأله وطمٌٝم٤م احلري٦م واًمتٗمٚم٧م :وًمذًمؽ ومٝمرل هيٕمر٦م اًمتٗمٚمر٧م ُمرـ
قم٘م٤مهل٤م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمتج٤مرات ،سم٤مب اخت٤مذ اعم٤مر ( ،)774/7رىمؿ ،)7415( :ودححف إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م
اًمّمحٞمح٦م ( ،)467/3رىمؿ .)9764( :وىمد ورد هذا احلدي٨م قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر-ب -ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل:--
(اخلٞمؾ ذم ٟمقادٞمٝم٤م اخلػم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م) .أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب اخلٞمؾ ُمٕم٘مقد ذم ٟمقادٞمٝم٤م اخلػم
إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ( ،)78 / 3رىمؿ.)7839( :
( )7اٟمٔمر يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ،اعم١مًمػٓ :سمـ اجلقزي ،اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ– اًمري٤مض.)369/9(.
( )4ىم٤مل اسمـ طمجر" :ومٛمـ رسمٓمٝم٤م قمدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وأٟمٗمؼ قمٚمٞمف اطمتً٤م ًسم٤م يم٤من ؿمٌٕمٝم٤م وضمققمٝم٤م ورهي٤م وفمٛم١مه٤م وأرواصمٝم٤م وأسمقاهل٤م
ومالطم٤م ذم ُمقازيٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م" .اٟمٔمر ومتأ اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر (.)55 /6
ً
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب دالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ،سم٤مب إُمر سمتٕمٝمد اًم٘مرآن ،)535/9( ،رىمؿ.)799( :
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جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

وٟمت٩م قمـ دٗم٦م اًمٗمخر واخلٞمالء :اًمٕمتق واًمٕمٚمق ،وُمـ صمؿ أدى إمم رومرع اًمّمرقت واًمّمرخ٥م،
وهذا ي١مظمذ ُمـ احلدي٨م ذم ىمقًمف (اًمٗمدَّ اديـ) ومٛمٕمٜم٤مه قمٚمق أدقاهتؿ ذم طمروصمٝمؿ وُمقاؿمٞمٝمؿ(.)9
ىم٤مل اسمـ طمجر" :واًمٗمدَّ ادون مجع ومدَّ اد ،وهق ُمـ يٕمٚمق دقشمف ذم إسمٚمرف وظمٞمٚمرف وطمرصمرف وٟمحرق
ذًمؽ واًمٗمديد هق اًمّمقت اًمِمديد"(.)7
ومقدػ اًمرؾمقل  أدح٤مب اإلسمؾ واخلٞمؾ سمر(اًمٗمدَّ اديـ) :وهرؿ اًمرذيـ شمٕمٚمرق أدرقاهتؿ ذم
طمروهبؿ وأُمقاهلؿ وُمقاؿمٞمٝمؿ ،ي٘م٤مل :ومدَّ اًمرضمؾ يٗمد ومديدً ا إذا اؿمتد دقشمف ،وهل دٗم٦م ُمذُمقُمر٦م
سمخالف ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمٖمٜمؿ ُمـ اهلدوء واًمًٙمٞمٜم٦م.
اًمث٤مين :اًمتقؾمع ذم اًمدٟمٞم٤م واًمتٕمٚمؼ هب٤م:
هذه اًمّمٗم٤مت ُمـ اًمتقؾمع واًمتٙم٤مصمر ذم اًمدٟمٞم٤م واًمتٕمٚمؼ هب٤م ٟمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م ًمٚمّمٗم٦م إومم ُمـ
أيْم٤م ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف( :اًمٗمدَّ اديـ) :وم٢من سمٕمض ذاح احلدي٨م ومن
اًمٕمج٥م واخلٞمالء ،وهل ً
ُمٕمٜمك اًمٗمدَّ اديـ أي اعمٙمثرون ُمـ اإلسمؾ( )4ومتجد اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ٓ ي٘مٜمع سم٤مًمٞمًػم ُمـ اإلسمؾ ،سمؾ
ُم٘مّمقرا قمغم اعمٙمثريـ ُمـ اإلسمؾ ،سمؾ
حيرص قمغم اإليمث٤مر ُمٜمٝم٤م ُمـ اعمئتلم إمم إًمػ ،وًمٞمس
ً
وؾمٛمقا سمذًمؽ:
اجلامًمقن واًمرقمٞم٤من واًمٌ َّ٘م٤مرون
واحلامرون اعمٙمثرون ُمٜمٝم٤م ُ
َّ
ُمٕمٜمك اًمٗمدَّ اديـ هؿ َّ
ًمٙمثرة اؿمتٖم٤مهلؿ هب٤م وشمريمٝمؿ ًمذيمر اهلل شمٕم٤ممم(.)3
أيْم٤م ُمـ ىمقًمف" :--اإلسمؾ قمز ٕهٚمٝم٤م" وم٤مًمٕمريب يِمٕمر سم٤مًمٕمز واًمٗمخرر
وهذه اًمّمٗم٦م ُم٠مظمقذة ً
إذا شمٙم٤مصمر قمٜمده اإلسمؾ ،سمؾ ويِمٕمر أٟمف ينمف ىمدره سملم اًمٜم٤مس إذا يمثرر ُم٤مًمرف ،واإلسمرؾ ُمرـ أٟمٗمرس
إُمقال قمٜمد اًمٕمرب.
وُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل ُّ
شمدل قمغم أن رقم٤مة اإلسمؾ واًمٌ٘مر ومٞمٝمؿ طم٥م اًمدٟمٞم٤م واًمتقؾمع ومٞمٝم٤م :طمدي٨م
اًمٜمٗمر اًمثالصم٦م ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ذم ىمّم٦م إسمرص وإىمرع وإقمٛمك :وم٢من إسمرص وإىمررع ـمٚمٌر٤م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9قمٛمدة اًم٘م٤مري (.)97/73
( )7ومتأ اًمٌ٤مري (.)457/ 6
( )4قمٛمدة اًم٘م٤مري ( ،)97/73ومتأ اًمٌ٤مري (.)457 /6
( )3شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ (.)48 /9
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

يْم٤م ـمٚمٌ٤م أن يٕمٓمٞمٝمام إسمرؾ
ُمـ اعمٚمؽ ؿمٗم٤مءمه٤م ُمـ اًمؼمص واًم٘مرع ،وهذا ـمٚم٥م يمامل ٓ طم٤مضم٦م ،وأ ً
واًمث٤مين سم٘مر ،واإلسمؾ واًمٌ٘مر سمال ؿمؽ أٟمٗمس وأهمغم ُمـ اًمٖمٜمؿ ،سمخالف إقمٛمك اًمذي ـمٚم٥م إزاًمر٦م
اًمير قمٜمف وـمٚم٥م ُم٤م هق أىمؾ ُمـ د٤مطمٌٞمف وهذا دًمٞمؾ قمغم أن أدح٤مب اإلسمؾ واًمٌ٘مر ومٞمٝمؿ دٗم٦م
اًمٓمٛمع واجلِمع سمخالف أهؾ اًمٖمٜمؿ :وم٢مهنؿ أهؾ شمقاوع وزهد وورع ،واهلل أقمٚمؿ.
وىمد شم١مدي دٗم٦م اًمٓمٛمع واجلِمع واًمتٕمٚمؼ سم٤مًمدٟمٞم٤م إمم أن جيحد رقمر٤مة اإلسمرؾ واًمٌ٘مرر ٟمٕمٛمر٦م اهلل
قمٚمٞمٝمام مت٤م ًُم٤م يمام طمّمؾ ُمـ إسمرص راقمل اإلسمؾ ،وإىمرع راقمل اًمٌ٘مر وم٘مد ضم٤مء ذم احلدي٨م أٟمف عم٤م
ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اعمٚمؽ اًمذي ضم٤مءهؿ ذم دقرة ُمًرٙملم واطمردً ا وم٘مرط ُمرـ اإلسمرؾ أو اًمٌ٘مرر ،ومررومض
إسمرص راقمل اإلسمؾ ،ويمذًمؽ إىمرع راقمل اًمٌ٘مر أن يٕمٓمٞم٤مه وضمحردا ٟمٕمٛمر٦م اهلل قمٚمرٞمٝمام ،وىمر٤مل
يم٤مسمرا قمـ يم٤مسمر" ،سمٞمٜمام راقمرل اًمٖمرٜمؿ يمر٤من أهع ،وسمر٤مدر،
يمؾ واطمد ُمٜمٝمام" :إٟمام ورصم٧م هذا اعم٤مل ً
ودع
وأىمٌؾ ،ومل جيحد ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل" :ىمد يمٜم٧م أقمٛمك ومر َّد اهلل إ َّزم سمٍمي ومخذ ُمر٤م ؿمرئ٧م َّ
ُم٤م ؿمئ٧م ومق اهلل ٓ أضمٝمدك اًمٞمقم ؿمٞم ًئ٤م أظمذشمف هلل".
اًمث٤مًم٨م :ىمًقة اًم٘مٚمقب:
َّ
إن آؿمتٖم٤مل سم٤مًمدٟمٞم٤م قمـ ُمٕم٤مزم إُمقر ُمـ أُمقر اًمديـ وأظمرة يٗميض إمم ٟمًٞم٤من أظمرة
وشمرك اًمٕمٛمؾ هل٤م :ا٤م ىمد ي١مدي ذًمؽ يمٚمف إمم ىمًقة اًم٘مٚم٥م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،وهق ُم٠مظمقذ ُمـ
ىمقًمف":اًمٗمدَّ اديـ" ويراد هبؿ إقمراب أو ؾمٙم٤من اًمّمح٤مرى َّ
وم٢من ؾمٙمٜم٤مهؿ اًمٌ٤مدي٦م أورصمتٝمؿ ُهمٚمظ
اًمٓمٌ٤مع.
أيْمر٤م ُمرـ طمرردي٨م أيب ُمًرٕمقد قم٘مٌر٦م سمررـ قمٛمررو --ىمرر٤مل :ىمر٤مل رؾمررقل
ويًرتٗم٤مد هرذا ً
اهلل" :--أٓ إن اًم٘مًقة وهمٚمظ اًم٘مٚمقب ذم اًمٗمدَّ اديـ قمٜمد أدقل أذٟم٤مب اإلسمؾ"(.)9
وىم٤مل اخلٓم٤ميب( :إٟمام ذم ه١مٓء ٓؿمتٖم٤مهلؿ سمٛمٕم٤مجل٦م ُم٤م هؿ ومٞمف قمـ أُمقر ديٜمٝمؿ :وذًمرؽ يٗم٣مر
إمم ىمً٤موة اًم٘مٚم٥م)(.)7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ ،سم٤مب ظمػم ُم٤مل اعمًٚمؿ همٜمؿ يتٌع هب٤م ؿمٕمػ اجلٌ٤مل ( ،)978/3رىمؿ.)4417( :
( )7ومتأ اًمٌ٤مري (.)457/ 6
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

واًم٘مًقة وهمٚمظ اًم٘مٚمقب سمٛمٕمٜمك واطمد ،وىمد يدظمؾ ومٞمٝم٤م همٚمظ إًمًٜم٦م واًمٗمْم٤مو٦م ذم اًمٙمالم:
َّ
وم٢من أهؾ اًمٌ٤مدي٦م وإقمراب ومٞمٝمؿ هذه اًمّمٗم٦م.
وشم٠مُمؾ ُمٕمل طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس-

 -قمـ اًمٜمٌل --ىم٤ملُ" :مـ ؾمٙمـ اًمٌ٤مدي٦م ضمٗم٤م"(.)7()9

وُمٕمٜمك احلدي٨مُ" :مـ ؾمٙمـ اًمٌ٤مدي٦م ضمٗم٤م" أي همٚمرظ ـمٌٕمرف ،وىمًر٤م ىمٚمٌرف ،ودر٤مر ومٞمرف ضمٗمر٤مء
إقمراب ،وأدٌأ ضم٤موم ًٞم٤م سمٕمد ًمٓمػ إظمالًَ :م٘مٚم٦م خم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤مس ،وًمٗم٘مد ُمـ يروورف وي١مدسمر ُف،
وًمٌٕمده قمـ اًمٕمٚمامء واًمّمٚمح٤مء(.)4
ىم٤مل اعمٜم٤موي" :أي ُمـ ؾمٙمٜمٝم٤م د٤مر ومٞمف ضمٗم٤مء إقمرراب ًمتقطمِمرف ،واٟمٗمرراده ،وهمٚمرظ ـمٌٕمرف:
ًمٌٕمده قمـ ًمٓمػ اًمٓمٌ٤مع وُمٙم٤مرم إظمالَ ،ومٞمٗمقشمف إدب ،ويتٌٚمد ذهٜمف ،وي٘مػ قمـ ومٝمرؿ دىمٞمرؼ
اعمٕم٤مين وًمٓمٞمػ اًمٌٞم٤من"(.)3
وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض" :ضمٗم٤م اًمرضمؾ إذا همٚمظ ىمٚمٌف وىمً٤م ،ومل يررَ ًمرؼم ودرٚم٦م رطمرؿ ،وهرق
اًمٖم٤مًم٥م قمغم ؾمٙم٤من اًمٌقادي ًمٌٕمدهؿ قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وىمٚم٦م اظمتالـمٝمؿ سم٤مًمٜم٤مس ،ومّم٤مرت ـمٌر٤مقمٝمؿ
يمٓمٌ٤مع اًمقطمقش ،وأدؾ اًمؽميمٞم٥م ًمٚمٜمٌق قمـ اًمٌمء"(.)5
وىم٤مل اهلروي " :وإٟمام ذُمٝمؿ ًمٌٕمدهؿ قمـ اعمدن واًم٘مرى اعمقضم٥م ًم٘مٚم٦م اًمٕمٚمؿ احل٤مدؾ سمف طمًـ
إظمالَ هلؿ وؾم٤مئر قمٚمقم اًمنميٕم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اجلٗم٤مء :شمرك اًمّمٚم٦م واًمؼم .اٟمٔمر اًمٕملم (ً ،)991 /6مً٤من اًمٕمرب (.)938 /93
( )7أظمرضمف أمحد ( ،)469/5رىمؿ ،)4467( :واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب أسمقاب اًمٗمرتـ (،)574/3رىمرؿ ،)7756( :وىمر٤مل" :هرذا
طمدي٨م طمًـ همري٥م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مسٟ ٓ ،مٕمرومف إٓ ُمـ طمدي٨م اًمثقري" ،وأظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمّمٞمد ،سم٤مب ذم
اشمٌ٤مع اًمّمٞمد ( ،)999/4رىمؿ ،)7859( :واًمٜمًر٤مئل ذم يمتر٤مب اًمّمرٞمد واًمرذسم٤مئأ ،سمر٤مب اشمٌر٤مع اًمّمرٞمد (،)995/7رىمرؿ:
( ،)3419ودححف إًمٌ٤مين ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ( ،)9975/9رىمؿ.)99737( :
( )4اٟمٔمر ذح احلدي٨م ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( ،)995/7اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ( ،)374 /7ىمقت
اعمٖمتذي قمغم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ،جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،قم٤مم اًمٜمنم9373 :هر.)537 /7( .
( )3ومٞمض اًم٘مدير (.)93 /6
(ُ )5مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمأ ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمأ (.)7399/6

ٕٔٙ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

ﱡﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ

ﲘﱠ[اًمتقسم٦م.)9("]97:
وًمذا يم٤من إقمراب ؾمٙم٤من اًمٌ٤مدير٦م ومرٞمٝمؿ درٗمت٤م اجلٗمر٤مء واًم٘مًرقة :إُمر٤م أن يٙمرقن ُمرـ شمر٠مصمػم
ؾمٙمٜم٤مهؿ اًمٌ٤مدي٦م ،وأُم٤م أن يٙمقن ٟم٤مؿم ًئ٤م قمـ رقمٞمٝمؿ ًمإلسمؾ ،وإُم٤م أن يٙمرقن ُمرـ آصمٜمرلم ُم ًٕمر٤م ،وٓ
يٛمٜمع أن يٙمقن ُمـ آصمٜملم.
وىمد ضمٗم٤م اًمرؾمقل- -يمثػم ُمـ إقمراب ،يم٤مٕقمرايب اًمذي ىم٤مل ًمرف :إٟمرؽ ُمر٤م قمردًم٧م ُمٜمرذ
اًمٞمقم ،ويمذًمؽ إقمرايب اًمذي ضمٗم٤م قمٚمٞمف ذم دقشمف ،واًمث٤مًم٨م :اًمذي ضمذسمف ُمـ ردائف طمتك أصمرر ذم
يمتٗمف ،واًمراسمع :اًمذي اهتٛمف سم٤مًمٔمٚمؿ ذم اًم٘مًٛم٦م ،واخل٤مُمس :اًمذي أظمذ ُمٜمف ؾمٞمٗمف قمرغم همررة وأراد
اًمٗمتؽ سمف ،ومً٘مط ُمـ يده ،وشمٜم٤موًمف اًمرؾمقل.--
يمؾ أوًمئؽ وأُمث٤مهلؿ ُمـ إقمراب أهؾ اًمٌ٤مدي٦م اًمذيـ ايمتًٌقا هذه اًمّمٗم٤مت ُمـ رقمٞمٝمؿ اإلسمرؾ
وُمـ ؾمٙمٜم٤مهؿ اًمٌ٤مدي٦م واًمّمحراء ،واهلل أقمٚمؿ.
ويمذًمؽ ىمّم٦م إىمرع سمـ طم٤مسمس --ذم احلردي٨م اًمرذي رواه أسمرق هريررة ،أن إىمررع سمرـ
طم٤مسمس ،أسمٍم اًمٜمٌلُ --ي٘م ٌَّؾ احلًـ وم٘م٤مل" :إن زم قمنم ًة ُمـ اًمقًمد ُم٤م ىم ٌَّٚمر٧م واطمردً ا ُمرٜمٝمؿ"،
وم٘م٤مل رؾمقل اهلل « :--إ َّٟمف ُمـ ٓ َيرطمؿ ٓ ُيرطمؿش( .)7وذًمؽ عم٤م ذم إقمراب وؾمرٙم٤من اًمٌرقادي
وأهؾ اًمٌ٤مدي٦م ُمـ اًمٖمٚمظ واجلٗم٤مء( ،)4ومٜمٔمر إًمٞمف رؾمقل اهللُ --متٕمج ًٌ٤م ُمـ شمٚمؽ اًمٖمٚمٔمر٦م اًمٜم٤مؿمرئ
قمٜمٝم٤م قمدم اًمِمٗم٘م٦م قمغم إوٓد ،وقمدم شم٘مٌٞمٚمٝمؿ ومحٚمٝمؿ وؿمٛمٝمؿ ،ومٜمٔمر إًمٞمف رؾمقل اهلل --صمرؿ
ىم٤ملُ« :مـ ٓ َيرطمؿ ٓ ُيرطمؿش( .)3أي إن اٟمتٗم٤مء ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم ىمًرقة اًم٘مٚمر٥م ووم٘مرد اًمرمحر٦م ُمٜمرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (.)3148 /9
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب إدب ،سم٤مب رمح٦م اًمقًمد وشم٘مٌٞمٚمف وُمٕم٤مٟم٘متف ( ،)7 /8رىمؿ ،)5997( :أظمرضمف ُمًٚمؿ ،يمت٤مب
اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب رمحتف --اًمّمٌٞم٤من واًمٕمٞم٤مل وشمقاوٕمف ،وومْمؾ ذًمؽ ( ،)9818 /3رىمؿ (.)7498
( )4دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرَ ري٤مض اًمّم٤محللم ،اعم١مًمػ :حمٛمد قمكم اًمٌٙمري اًمّمدي٘مل اًمِم٤مومٕمل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيع ،سمػموت– ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمراسمٕم٦م 9375 ،هر 7113 -م.)9 /4( .
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب ،سم٤مب رمح٦م اًمقًمد وشم٘مٌٞمٚمف وُمٕم٤مٟم٘متف ( ،)7 /8رىمؿ ،)5997( :وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب
اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب رمحتف --اًمّمٌٞم٤من واًمٕمٞم٤مل وشمقاوٕمف وومْمؾ ذًمؽ ( ،)9818/3رىمؿ.)7498( :

ٕٕٙ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

ًمٚمخٚمؼ ،وُمـ اٟمتٗم٧م ُمٜمف رومٕم٧م قمٜمف واجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ( :)9وًمذا ضم٤مء ذم رواي٦م أظمرى قمرـ
قم٤مئِم٦م–

 -ىم٤مًم٧م :ضم٤مء أقمرايب إزم اًمٜمٌل --وم٘م٤مل :شم٘مٌٚمقن اًمّمرٌٞم٤من؟ ومرام ٟم٘مرٌٚمٝمؿ ،وم٘مر٤مل

اًمٜمٌل«:--أو أُمٚمؽ ًمؽ أن ٟمزع اهلل ُمـ ىمٚمٌؽ اًمرمح٦مش(.)7
وإذا يم٤من رقم٤مة اًمٖمٜمؿ وأرسم٤مهب٤م أرَ ىمٚمق ًسم٤م ،وأسمٕمد ُمـ اًمٗمٔم٤مفم٦م واًمٖمٚمٔم٦م َّ
وم٢من رقم٤مة اإلسمرؾ أهمٚمرظ
يرع واطمد ُمٜمٝمؿ اإلسمؾ :عم٤م ذم رقم٤ميتٝم٤م ُمرـ ايمتًر٤مب
ىمٚمق ًسم٤م وأىمً٤مه٤م :وًمذا رقمك إٟمٌٞم٤مء اًمٖمٜمؿ ومل َ
دٗم٦م اًم٘مقة واجلٗمقة وهمٚمظ اًم٘مٚمقب ،واهلل أقمٚمؿ.
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرَ ري٤مض اًمّم٤محللم (.)467/6
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب ،سم٤مب رمح٦م اًمقًمد وشم٘مٌٞمٚمف وُمٕم٤مٟم٘متف ( ،)7 /8رىمؿ.)5998( :

ٖٕٙ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

اخلــامتة
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم ،أُم٤م سمٕمد.
فكد ظّس ل٘ وَ خاله ِرا البشح عدٌ ٚتاٟر:
 -9أن هٜم٤مك مجٚم ً٦م ُمـ إظمالَ احلًرٜم٦م ،ويمرذًمؽ ورده٤م ُمرـ إظمرالَ اعمذُمقُمر٦م يٛمٙمرـ أن
يٙمتًٌٝم٤م اإلٟمً٤من سمٛمٕم٤مذشمف احلٞمقان ،وهذا يدقمقٟم٤م إمم احلذر وأظمذ هذا ذم آقمتٌ٤مر.
 -7أن هٜم٤مك مجٚم ً٦م ُمـ أصم٤مر اإلجي٤مسمٞم٦م ًمًرٚمقك احلٞمرقان قمرغم اإلٟمًر٤من ُمٜمٝمر٤م :حت٘مٞمرؼ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمر٦م
واًمًٙمقن واًمتقاوع ،رىم٦م اًم٘مٚمقب واإلهاع إمم اخلػم ،ايمتً٤مب احلٙمٛم٦م ،وهمػمه٤م.
 -4أن هٜم٤مك مجٚم ً٦م ُمـ أصمر٤مر اًمًرٚمٌٞم٦م ًمًرٚمقك احلٞمرقان قمرغم اإلٟمًر٤من ُمٜمٝمر٤م :اًمٕمجر٥م واًمٙمرؼم
واخلٞمالء ،اًمتقؾمع ذم اًمدٟمٞم٤م ،ىمًقة اًم٘مٚمقب ،وهمػمه٤م.
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ،واهلل أقمٚمؿ ودرؾ اهلل قمرغم
ٟمً٠مل اهلل أن يٜمٗمع هبذا اًمٌح٨م وأن جيٕمٚمف
ً
حمٛمد.
***

ٕٗٙ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

فٓرش ادلظادر ٔادلراجغ
 .9اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أدح٤مب اجلحٞمؿ ،اعم١مًمػ :شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌر٤مس أمحرد
سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل (اعمتقرم778 :هر) ،اعمح٘مرؼٟ :مر٤مس قمٌرد
اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ ،اًمٜم٤مذ :دار قم٤ممل اًمٙمتر٥م ،سمرػموتً ،مٌٜمر٤من ،اًمٓمٌٕمر٦م :اًمًر٤مسمٕم٦م9399 ،هرر-
9999م.
اًمرزاَ احلًرٞمٜمل ،أسمرق
حمٛمد سمـ قمٌد ّ
حمٛمد سمـ ّ
 .7شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس ،اعم١مًمػّ :
اًمزسمٞمدي ،حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم ،اًمٜم٤مذ :دار اهلداي٦م.
اًمٗمٞمض ،اعمٚم ّ٘م٥م سمٛمرشم٣مَّ ،
 .4شم٠مدٞمؾ اإلقمج٤مز اًمٕمٚمٛمل ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦مً ،مٚمِمٞمخ قمٌد اعمجٞمرد اًمزٟمرداين ،اًمٜمر٤مذ :اعمٙمتٌر٦م
اًمٕمٍمي٦م ،دٞمدا – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم7199 ،م – 9347هر.
 .3حتٗم٦م إطمقذي سمنمرح ضمر٤مُمع اًمؽمُمرذي ،اعم١مًمرػ :حمٛمرد قمٌرد اًمررمحـ سمرـ قمٌرد اًمررطمٞمؿ
اعمٌ٤مريمٗمقري أسمق اًمٕمال ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت.
 .5اًمتٕمريٗم٤مت ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب– سمػموت،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،9315 ،حت٘مٞمؼ :إسمراهٞمؿ اإلسمٞم٤مري.
 .6شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ومتقح سمـ قمٌد اهلل سمـ
حل ِٛمٞمدي أسمق قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمٍم (اعمتقرم388 :هر)،
ومتقح سمـ محٞمد إزدي اعمٞمقرىمل ا َ
اعمح٘مؼ :اًمديمتقرة :زسمٞمدة حمٛمد ؾمٕمٞمد قمٌد اًمٕمزيز ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمًٜم٦م -اًم٘م٤مهرة – ُمٍم،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم9995 – 9395 ،م.
 .7اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد ،اعم١مًمػ :أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌرد اهلل سمرـ حمٛمرد
سمـ قمٌد اًمؼم سمـ قم٤مدؿ اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل (اعمترقرم364 :هرر) ،حت٘مٞمرؼُ :مّمرٓمٗمك سمرـ أمحرد
اًمٕمٚمقي ،حمٛمد قمٌد اًمٙمٌػم اًمٌٙمري ،اًمٜم٤مذ :وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمرالُمٞم٦م –
اعمٖمرب ،قم٤مم اًمٜمنم 9487 :هر.
 .8هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،شم٠مًمٞمػ :أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد إزهري ،دار اًمٜمنمر :دار إطمٞمر٤مء اًمرؽماث
اًمٕمريب -سمػموت 7119 -م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمقض ُمرقم٥م.
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إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

 .9اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ ،اعم١مًمػ :حمٛمد قمٌد اًمرؤوف اعمٜمر٤موي ،اًمٜمر٤مذ :دار اًمٗمٙمرر
اعمٕم٤مس ،دار اًمٗمٙمر -سمػموت ،دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕمر٦م إومم ،9391 ،حت٘مٞمرؼ :د .حمٛمرد رورقان
اًمداي٦م.
 .91اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،اعم١مًمػ :زيـ اًمديـ حمٛمرد اعمردقمق سمٕمٌرد اًمررؤوف سمرـ شمر٤مج
اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ احلدادي صمرؿ اعمٜمر٤موي اًم٘مر٤مهري (اعمترقرم9149 :هرر)،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل– اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م9318 ،هر9988 -م.
 .99اجل٤مُمع اًمّمحٞمأ اعمختٍم ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل،
اًمٜم٤مذ :دار اسمـ يمثػم ،اًمٞمامُم٦م– سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،9987 – 9317 ،حت٘مٞمؼ:
دُ .مّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م أؾمت٤مذ احلدي٨م وقمٚمقُمف ذم يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م -ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼُ ،مع
اًمٙمت٤مب :شمٕمٚمٞمؼ دُ .مّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م.
 .97اجل٤مُمع اًمّمحٞمأ ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد سمـ قمٞمًك أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي اًمًرٚمٛمل ،دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت -حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون.
 .94اجل٤مٟم٥م اإلٟمً٤مين قمٜمرد احلٞمرقان ،شمر٠مًمٞمػ :ومر٤مٟمس سم٤ميمر٤مرد ،شمرمجر٦م :ؾمرٕمد همرزالُ ،مراضمٕمر٦م:
اًمديمتقر أٟمقر قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ ،سم٢مذاف :إدارة اًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م – وزارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ– اإلىمٚمرٞمؿ
اجلٜمقيب ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب.
 .93مجٝمرة اًمٚمٖم٦م ،شم٠مًمٞمػ :أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلًـ سمرـ دريرد إزدي (اعمترقرم479 :هرر) ،دار
اًمٜمنمرر :دار اًمٕمٚمررؿ ًمٚمٛماليررلم-سمررػموت9987 -م ،اًمٓمٌٕمرر٦م :إومم ،حت٘مٞمررؼ :رُمررزي ُمٜمررػم
سمٕمٚمٌٙمل.
 .95طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل (ُمٓمٌقع اًمًرٜمـ) ،اعم١مًمرػ :قمٌرد اًمررمحـ سمرـ أيب سمٙمرر،
ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل (اعمتقرم999 :هر) ،اًمٜم٤مذُ :مٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م– طمٚمر٥م،
اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م9986 – 9316 ،م.
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

 .96طمٞم٤مة احلٞمقان اًمٙمؼمى ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞمًك سمـ قمركم اًمردُمػمي ،أسمرق اًمٌ٘مر٤مء،
يمامل اًمديـ اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم818 :هر) ،اًمٜمر٤مذ :دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م ،سمرػموت ،اًمٓمٌٕمر٦م:
اًمث٤مٟمٞم٦م 9373 ،هر.
 .97احلٞمقاٟم٤مت واحلْم٤مرة ،شم٠مًمٞمػ :قمٞم٤مد ُمقؾمك اًمٕمقاُم٦م ،اًمٜم٤مذ :اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مبً ،مٞمٌٞمر٤م–
شمقٟمس9497 ،هر 9977 -م.
 .98دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ احلٞمقان ،شم٠مًمٞمػ :د :طمًرلم ومررج زيرـ اًمرديـ ،د :رُمًرٞمس ًمٓمٗمرل ،دار
اًمٗمٙمر اًمٕمريب ،دار احلامُمل ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م.
 .99دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرَ ري٤مض اًمّم٤محللم ،اعم١مًمػ :حمٛمد قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمالن سمرـ إسمرراهٞمؿ
اًمٌٙمري اًمّمدي٘مل اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم9157 :هر) ،اقمتٜمك هب٤م :ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمرٞمح٤م ،اًمٜمر٤مذ:
دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنمر واًمتقزيرع ،سمرػموت– ًمٌٜمر٤من ،اًمٓمٌٕمر٦م :اًمراسمٕمر٦م 9375 ،هرر-
7113م.
 .71اًمديٌ٤مج قمغم دحٞمأ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،اعم١مًمػ :قمٌد اًمرمحـ سمرـ أيب سمٙمرر ،ضمرالل اًمرديـ
اًمًٞمقـمل (اعمتقرم999 :هر) ،طم٘مؼ أدرٚمف ،وقمٚمرؼ قمٚمٞمرف :أسمرق إؾمرحؼ احلرقيٜمل إصمرري،
اًمٜم٤مذ :دار اسمـ قمٗم٤من ًمٚمٜمنم واًمتقزيع -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م– اخلرؼم ،اًمٓمٌٕمر٦م :إومم
 9396هر9996 -م.
 .79ؾمٌؾ اًمًالم ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم اًمٙمحالين اًمّمٜمٕم٤مين (اعمتقرم9987 :هرر)،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمراسمٕم٦م 9479هر9961/م.
 .77ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،دار اًمٜمنمُ :مٙمتٌ٦م
اعمٕم٤مرف– اًمري٤مض ،ـمٌٕم٦م ضمديدة ُمٜم٘مح٦م وُمزيدة9395 ،هر9995 -م.
 .74ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدير٨م اًمْمرٕمٞمٗم٦م ،شمر٠مًمٞمػ :حمٛمرد ٟمر٤مس اًمرديـ إًمٌر٤مين ،دار اًمٜمنمرُ :مٙمتٌر٦م
اعمٕم٤مرف– اًمري٤مض9395 ،هر9995 -م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م.
 .73ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌد اهلل اًم٘مزويٜمل ،دار اًمٗمٙمر ،سمرػموت– حت٘مٞمرؼ:
حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل.
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إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

 .75ؾمٜمـ أيب داود ،اعم١مًمػ :أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب
اًمٕمريب ر سمػموتُ ،مّمدر اًمٙمت٤مب :وزارة إوىم٤مف اعمٍمي٦م.
 .76ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى ،شم٠مًمٞمػ :أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘ملُ ،مٙمتٌر٦م
دار اًمٌ٤مزُ ،مٙم٦م اعمٙمرُم٦م9393 ،هر 9993 -م ،حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م.
 .77ؾمٜمـ اًمدار ىمٓمٜمل ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ قمٛمر أسمق احلًرـ اًمردار ىمٓمٜمرل اًمٌٖمردادي ،اًمٜمر٤مذ :دار
اعمٕمروم٦م -سمػموت ،9966 – 9486 ،حت٘مٞمؼ :اًمًٞمد قمٌد اهلل ه٤مؿمؿ يامين اعمدين.
 .78ؾمٜمـ اًمدارُمل ،شم٠مًمٞمػ :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ أسمرق حمٛمرد اًمردارُمل ،دار اًمٙمتر٤مب اًمٕمرريب،
سمػموت 9317 ،هر ،إومم ،ومقاز أمحد زُمرزم ،ظم٤مًمد اًمًٌع اًمٕمٚمٛمل.
 .79اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،شم٠مًمٞمػ :أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٜمً٤مئل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
سمػموت9399 ،هر9999 -م ،إومم ،د .قمٌد اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن اًمٌٜمداري ،ؾمٞمد يمنوي
طمًـ.
 .41ذح اًمزرىم٤مين قمغم ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌد اًمٌ٤مىمل سمـ يقؾمرػ اًمزرىمر٤مين
اعمٍمي إزهري ،حت٘مٞمرؼ :ـمرف قمٌرد اًمررؤوف ؾمرٕمد ،اًمٜمر٤مذُ :مٙمتٌر٦م اًمث٘م٤مومر٦م اًمديٜمٞمر٦م –
اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم9373 ،هر7114 -م.
 .49اًمنمح اًمٙمٌػم ،اعم١مًمػ :أسمق اًمؼميم٤مت أمحد سمـ حمٛمد اًمٕمردوي ،اًمِمرٝمػم سم٤مًمردردير (اعمترقرم:
9719هر).
 .47اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع ،اعم١مًمػ :حمٛمرد سمرـ در٤مًمأ سمرـ حمٛمرد اًمٕمثٞمٛمرلم (اعمترقرم:
9379هر) ،دار اًمٜمنم :دار اسمـ اجلقزي ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع9378 -9377 :هر.
 .44ذح اًمٜمقوي قمغم درحٞمأ ُمًرٚمؿ ،اؾمرٛمف :اعمٜمٝمر٤مج ذح درحٞمأ ُمًرٚمؿ سمرـ احلجر٤مج،
اعم١مًمػ :أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف سمـ ُمري اًمٜمقوي ،اًمٜمر٤مذ :دار إطمٞمر٤مء اًمرؽماث اًمٕمرريب–
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.9497 ،

ٕٙ8
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م
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إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

 .43ذح ديقان احلامؾم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق قمغم أمحرد سمرـ حمٛمرد سمرـ احلًرـ اعمرزوىمرل إدرٗمٝم٤مين
(اعمتقرم 379 :هر) ،اعمح٘مؼ :همريد اًمِمٞمخ ،ووع ومٝم٤مرؾمف اًمٕم٤مُم٦م :إسمراهٞمؿ ؿمرٛمس اًمرديـ،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم 9373 ،هر  7114 -م.
 .45ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ د٤مًمأ سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم (اعمترقرم9379 :هرر)،
اًمٜم٤مذ :دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م 9376 :هر.
 .46ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل ،اعم١مًمػ :اسمـ سمٓم٤مل أسمق احلًـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد
اعمٚمؽ (اعمتقرم339 :هر) ،حت٘مٞمؼ :أسمق متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ ،دار اًمٜمنمُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد -
اًمًٕمقدي٦م ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م9374 ،هر7114 -م.
 .47اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م ودح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري
اًمٗم٤مرايب (اعمتقرم494 :هر) ،حت٘مٞمؼ :أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم –
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمراسمٕم٦م  9317هر9987 -م.
 .48دحٞمأ اسمـ طمٌ٤من سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚمٌ٤من ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحرد أسمرق طمر٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمرل
اًمًٌررتلُ ،م١مؾمًرر٦م اًمرؾمرر٤مًم٦م ،سمررػموت9393 ،هررر9994 -م ،اًمث٤مٟمٞمرر٦م– حت٘مٞمررؼ :ؿمررٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط.
 .49دحٞمأ اسمـ ظمزيٛم٦م ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمد سمـ إؾمح٤مَ سمـ ظمزيٛم٦م أسمق سمٙمرر اًمًرٚمٛمل اًمٜمٞمًر٤مسمقري،
اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت9491 ،هر9971 -م ،حت٘مٞمؼ :د .حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل.
 .31دحٞمأ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد ٟمر٤مس اًمرديـ ،سمرـ احلر٤مج
ٟمرقح سمرـ ٟمجر٤ميت سمرـ آدم ،إؿمرر٘مقدري إًمٌر٤مين (اعمترقرم9371 :هرر) ،اًمٜمر٤مذ :اعمٙمترر٥م
اإلؾمالُمل.
 .39دحٞمأ ُمًٚمؿ ،شم٠مًمٞمػُ :مًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًرلم اًم٘مِمرػمي اًمٜمٞمًر٤مسمقري ،دار إطمٞمر٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل.
 .37وٕمٞمػ أيب داود– إم ،اعم١مًمػ :حمٛمرد ٟمر٤مس اًمرديـ إًمٌر٤مين (اعمترقرم9371 :هرر) ،دار
اًمٜمنمُ :م١مؾمً٦م همراس ًمٚمٜمنم و اًمتقزيع– اًمٙمقي٧م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم9374 -هر.
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إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

 .34ـمٌ٤مع احلٞمقان ،شم٠مًمٞمػ :أرؾمٓمق ـم٤مًمٞمس ،شمرمج٦م :يقطمٜم٤م سمـ اًمٌٓمريؼ ،طم٘م٘مف :د :قمٌرد اًمررمحـ
اًمٌدوي ،اًمٜم٤مذ :ويم٤مًم٦م اعمٓمٌققم٤مت– اًمٙمقي٧م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم– 9977م.
 .33ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمرـ احلًرلم
سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمراىمل (اعمتقرم816 :هر) ،أيمٛمٚمرف اسمٜمرف :أمحرد سمرـ
قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم اًمٙمردي اًمرازي٤مين صمؿ اعمٍمي ،أسمق زرقم٦م وزم اًمرديـ ،اسمرـ اًمٕمراىمرل
(اعمتقرم876 :هر) ،اًمٜم٤مذ :اًمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م -ودقرهت٤م دور قمدة ُمٜمٝمر٤م (دار إطمٞمر٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب ،وُم١مؾمً٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب ،ودار اًمٗمٙمر اًمٕمريب).
 .35اًمٕمالج سمٌقل اإلسمؾ وأًمٌ٤مهن٤م ،شم٠مًمٞمػ :دٌحل ؾمٚمٞمامن ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗم٤مروَ ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م إومم7117 ،م.
 .36قمٚمؿ احلٞمقان اًمٕم٤مم ،شم٠مًمٞمػ :ديمتقر وم١ماد ظمٚمٞمؾ وآظمرون ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌر٦م إٟمجٚمرق اعمٍمري٦م
– اًم٘م٤مهرة– ُمٚمتزم ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم.
 .37قمٚمؿ احلٞمقان ،شم٠مًمٞمػ :مج٤مل حمٛمد إدريس أسمق ؾمٜم٦م ،قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمقد اًمنمؿم٤ميب ،وآظمرون،
دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم– قمامن ،إردن ،اًمٓمٌٕم٦م إومم7114 ،م – 9373هر.
 .38قمٚمؿ طمٞم٤مة احلٞمقان ،شم٠مًمٞمػُ :مدطم٧م طمًرلم ظمٚمٞمرؾ حمٛمرد-،ضم٤مُمٕمر٦م إزهرر ،دار اًمٙمتر٤مب
اجل٤مُمٕمل ،دوًم٦م اإلُم٤مرات– اًمٕملم.
 .39قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري ،شم٠مًمٞمػ :سمردر اًمرديـ حمٛمرقد سمرـ أمحرد اًمٕمٞمٜمرل ،دار
اًمٜمنم :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب– سمػموت.
 .51اًمٕملم ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ اًمٗمراهٞمدي اًمٌٍمي
(اعمتقرم971 :هر) ،اعمح٘مؼ :د ُمٝمدي اعمخزوُمل ،د إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل ،اًمٜم٤مذ :دار وُمٙمتٌ٦م
اهلالل.
 .59همري٥م احلدي٨م إلسمراهٞمؿ احلريب (ت 785هر) ،اعمح٘مؼ :د .ؾمٚمٞمامن إسمراهٞمؿ حمٛمرد اًمٕم٤ميرد،
اًمٜم٤مذ :ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرىُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم9315 ،هر.
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إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

 .57ومتأ اًمٌ٤مري ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمًر٘مالين
اًمِم٤مومٕمل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م -سمػموت 9479 ،هر ،رىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف وأطم٤مديثف :حمٛمد وم١ماد
قمٌد اًمٌ٤مىمل ،ىم٤مم سم٢مظمراضمرف ودرححف وأذف قمرغم ـمٌٕمرف :حمر٥م اًمرديـ اخلٓمٞمر٥م ،قمٚمٞمرف
شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٕمالُم٦م :قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز.
 .54اًمٗمراؾم٦م ،شم٠مًمٞمػ :اسمراهٞمؿ ضمالل ومْمٚمقن ،اًمٜم٤مذ :دار ُمِم٤مرَ ًمٚمٜمنمر واًمتقزيرع ،دار ـمٞمٌر٦م
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم7199 .هر.
 .53ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،اعم١مًمػ :زيـ اًمديـ حمٛمد اعمدقمق سمٕمٌد اًمرؤوف سمـ شمر٤مج
اًمٕم٤مروملم سمـ قمكم سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ احلدادي صمرؿ اعمٜمر٤موي اًم٘مر٤مهري (اعمترقرم9149 :هرر)،
اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى– ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم9456 ،هر.
 .55ىمقت اعمٖمتذي قمغم ضمر٤مُمع اًمؽمُمرذي ،اعم١مًمرػ :قمٌرد اًمررمحـ سمرـ أيب سمٙمرر ،ضمرالل اًمرديـ
اًمًٞمقـمل (اعمتقرم999 :هر) ،إقمداد اًمٓم٤مًم٥مٟ :م٤مس سمـ حمٛمد سمـ طم٤مُمرد اًمٖمريٌرل ،إذاف:
ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر :ؾمٕمدي اهل٤مؿمٛمل ،اًمٜم٤مذ :رؾم٤مًم٦م اًمديمتقراة  -ضم٤مُمٕمر٦م أم اًم٘مررى،
ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م -يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأدقل اًمديـ ،ىمًؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،قم٤مم اًمٜمنم9373 :هر.
 .56يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم ،اعم١مًمػ :مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم
سمـ حمٛمد اجلقزي (اعمتقرم597 :هر) ،اعمح٘مؼ :قمركم طمًرلم اًمٌرقاب ،اًمٜمر٤مذ :دار اًمرقـمـ
– اًمري٤مض.
ً .57مً٤من اًمٕمرب ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مرل اعمٍمري ،اًمٜمر٤مذ :دار در٤مدر
– سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
ً .58مٖم٦م احلٞمقان ،شم٠مًمٞمػ :د .حمٛمد يمِم٤مش ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م ،درٞمدا– سمرػموت ،اًمٓمٌٕمر٦م
إومم9373 ،هر7114 -م.
 .59اعمحٙمؿ واعمحرٞمط إقمٔمرؿ ،اعم١مًمرػ :أسمرق احلًرـ قمركم سمرـ إؾمرامقمٞمؾ سمرـ ؾمرٞمده اعمررد
[ت358 :هر] ،اعمح٘مؼ :قمٌد احلٛمٞمد هٜمرداوي ،اًمٜمر٤مذ :دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م– سمرػموت،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم 9379 ،هر7111 -م.
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إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

 .61اعمخّمص ،اعم١مًمػ :أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمرـ ؾمرٞمده (اعمترقرم358 :هرر) ،اعمح٘مرؼ:
ظمٚمٞمررؾ إسمررراهٞمؿ ضمٗمرر٤مل ،اًمٜمرر٤مذ :دار إطمٞمرر٤مء اًمررؽماث اًمٕمررريب– سمررػموت ،اًمٓمٌٕمرر٦م :إومم،
9397هر9996-م.
 .69اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ،اعم١مًمػُ :م٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمرؽ سمرـ قمر٤مُمر إدرٌحل اعمردين (اعمترقرم:
979هر) ،اعمح٘مؼ :زيمري٤م قمٛمػمات ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموتً -مٌٜم٤من.
ُ .67مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمأ ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمأ ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ (ؾمٚمٓم٤من) حمٛمرد ،أسمرق احلًرـ ٟمرقر
اًمديـ اعمال اهلروي اًم٘مر٤مري (اعمترقرم9193 :هرر) ،اًمٜمر٤مذ :دار اًمٗمٙمرر ،سمرػموت– ًمٌٜمر٤من،
اًمٓمٌٕم٦م :إومم9377 ،هر7117 -م.
 .64اعمٗم٤مشمٞمأ ذم ذح اعمّم٤مسمٞمأ ،اعم١مًمرػ :احلًرلم سمرـ حمٛمرقد سمرـ احلًرـ ِّ
َٗمرل
اًمِم
ُّ
حلٜم ُّ
رػمازي ا َ
اعمِمٝمقر سم٤معمُ ْٔم ِٝمري (اعمتقرم 777 :هر) ،حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م :جلٜم٦م خمتّم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سمر٢مذاف:
ُ
ٟمقر اًمديـ ـم٤مًم٥م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٜمرقادرُ ،مرـ إدردارات إدارة اًمث٘م٤مومر٦م اإلؾمرالُمٞم٦م -وزارة
إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم9344 ،هر7197 -م.
 .63اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمٌرد اهلل أسمرق قمٌرد اهلل احلر٤ميمؿ اًمٜمٞمًر٤مسمقري،
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م– سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،9991 –9399 ،حت٘مٞمرؼُ :مّمرٓمٗمك
قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م.
ُ .65مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،اعم١مًمػ :أمحد سمـ طمٜمٌؾ أسمق قمٌد اهلل اًمِمٞمٌ٤مين ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمًر٦م
ىمرـمٌ٦م– اًم٘م٤مهرة ،إطم٤مدي٨م ُمذيٚم٦م سم٠مطمٙم٤مم ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط قمٚمٞمٝم٤م.
ُ .66مًٜمد قمٌد سمـ محٞمد ،شم٠مًمٞمػ :أسمق حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد سمـ محٞمد سمـ ٟمٍم اًمٙمز (739هر)،
حت٘مٞمؼ دٌحل اًمٌدري اًمً٤مُمرائل ،وحمٛمقد حمٛمد ظمٚمٞمؾ اًمّمٕمٞمدي ،ددر قمـ ُمٙمتٌ٦م اًمًٜم٦م
سم٤مًم٘م٤مهرة ،ؾمٜم٦م 9318هر.
 .67اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر= ُُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،شم٠مًمٞمػ :أسمق سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ
أيب ؿمٞمٌ٦م اًمٙمقذم 959( ،ر  745هر)ُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ،اًمري٤مض9319 ،هرر ،إومم ،حت٘مٞمرؼ:
يمامل يقؾمػ احلقت.
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أصمر اًمًٚمقك احلٞمقاين قمغم اإلٟمً٤من ُمـ ظمالل طمدي٨م (اًمًٙمٞمٜم٦م ذم أهؾ اًمٖمٜمؿ)

إقمداد :اعمح٤ماة .هٞمٚم٦م قمٌد اهلل ؾمٕمٞمد آل اًمرواس

 .68اعمٕمجؿ إوؾمط ،اعم١مًمػ :ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ ُمٓمػم اًمٚمخٛمل اًمِم٤مُمل ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ
اًمٓمؼماين (اعمتقرم461 :هر) ،اعمح٘مؼ :ـم٤مرَ سمـ قمرقض اهلل سمرـ حمٛمرد ،قمٌرد اعمحًرـ سمرـ
إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل ،اًمٜم٤مذ :دار احلرُملم– اًم٘م٤مهرة.
 .69اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ،شم٠مًمٞمػ :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمرـ حمٛمرد ،دار اًمٜمنمر :دار اعمٕمرومر٦م
– ًمٌٜم٤من ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؾمٞمد يمٞمالين.
 .71اعمقؾمققم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ،شمر٠مًمٞمػ :د .ظمٚمٞمرؾ أسمرق ومرطمر٦م ،اًمٜمر٤مذ :دار أؾمر٤مُم٦م ًمٚمٜمنمر واًمتقزيرع،
إردن– قمامن ،اًمٓمٌٕم٦م إومم7111 ،م.
 .79اعمقـم٠م ،اعم١مًمػُ :م٤مًمؽ سمـ أٟمس ،اعمح٘مؼ :حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمًر٦م زايرد
سمـ ؾمٚمٓم٤من آل هنٞم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم9375 ،هر7113 -م.
ٟ .77مزه٦م إذه٤من ذم قم٤ممل احلٞمقان ،شم٠مًمٞمػ :اًمديمتقر :ؾمٕمد اًمديـ حمٛمد اعمٙم٤موي ،يمٚمٞمر٦م اًمزراقمر٦م
– دُمٜمٝمقرُ ،مٙمتٌ٦م أوزوريس–  ،7115اًم٘م٤مهرة.
 .74اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،اعم١مًمػ :أسمق اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد اجلزري ،اًمٜم٤مذ:
اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -سمػموت9499 ،هر9979 -م ،حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر أمحد اًمزاوى -حمٛمرقد حمٛمرد
اًمٓمٜم٤مطمل.
ٟ .73مٞمؾ إوـم٤مر ،اعم١مًمػ :حمٛمد سمـ قمركم سمرـ حمٛمرد سمرـ قمٌرد اهلل اًمِمرقيم٤مين اًمٞمٛمٜمرل (اعمترقرم:
9751هر) ،حت٘مٞمؼ :قمّم٤مم اًمديـ اًمّمٌ٤مسمٓمل ،اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨مُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕمر٦م :إومم،
9394هر9994 -م.
***
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