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عُـٕاٌ انبـحث

اســـى انبـبحث

اإلسجبء اإليبي ٙاالثُب عشش٘

د .إميبٌ بُج صبحل بٍ سبمل انعهٕاَٙ

(دساست َمذٚت)

2

سٕسة االَفطبس ادلعبَٔ ٙانذالالث

3

صفت اجلًبل بني اخلبنك ٔادلخهٕق

4
5
6
7
8
9
10

(جبيعت أو انمشٖ)

د.سبيٛت بُج عطٛت اهلل ادلعبذ٘
(جبيعت أو انمشٖ)

دَ .ذٖ بُج محزة بٍ عبذِ خٛبط
(جبيعت طٛبت)

لبٌَٕ اجلزة يفٕٓيّ ٔأدنخّ َٔمذِ

د .عزٚزة عه ٙاالشٕل انعًش٘

أدة اخلصٕيت بني األفبضم يف ضٕء

د .عببذ بٍ عبذ اهلل بٍ يعٕٛض انثبٛخٙ

حكٛٛف عمذ انُكبح يف انفمّ اإلساليٙ
ٌ
ٌ
ٌ
(دساست فمٓٛت َمذٚت)

د .حمًٕد جمٛذ سعٕد انكبٛسٙ
(جبيعت انعني)

إنزاو اإليبو انذاسلطُ ٙانشٛخني

د .صبحل بٍ عبذ اهلل بٍ شذٚذ انصٛبح

يف ضٕء انعمٛذة اإلساليٛت
خصٕيت انشٛخني

(انكهٛت اجلبيعٛت ببنمُفزة)
(جبيعت انطبئف)

إخشاج حذٚث أب ٙانشٓى ( دساست َمذٚت)

(جبيعت اجملًعت)

خمبنفت انسُت انُبٕٚت ٔأثشْب عهٗ حٛبة ادلسهًني

دٕٚ .سف بشري أمحذ عبذ اهلل

حٕظٛف انخفكري انُبلذ يف محبٚت ادلعخمذ

دَٕ .سة شبكش عهٗ انشٓش٘

ادلسؤٔنٛت انخمصريٚت انُبشئت عٍ إسبءة االسخخذاو انشخصٙ

د .حمًذ بٍ عه ٙحمًذ انمشَٙ

(دساست حذٚثٛت يٕضٕعٛت)

"انفكش انببطُ ٙاحلذٚث" أمنٕرجب

نٕسبئم انخٕاصم االجخًبع ٙيف انُظبو انسعٕد٘

(جبيعت ادلهك خبنذ)
(جبيعت اجملًعت)

(جبيعت ادلهك خبنذ)

انصفحبث
46-4
88 -47
131-89
172 -132
209-173
242-210
291-243
329-292
376-330
422-377

بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم
احلؿد هلل رب افعادغ ،وافصالة وافسالم ظذ أرشف األكبقاء وأحسن افـاس وأـؿل اخلؾق أمجعغ :كبقـا حمؿدﷺ.

وبعد:

ؾال صك أن ادعرؾ َة تتحؼق بافتعؾم وتُصؼل بافتجربة ،وهذا حيتاج إػ إضافة افـظر ومواصؾة افػحص تتبع ًا وـشػ ًا ،مع ما يراؾؼه من
ٍ
ٍ
ضريق ٍ
ٍ
ٍ
آمن،
افعؾم هبا من
وحي ُصل
وؽوص إػ افعؿق؛ حتى يتحصل
وحتؾقل وترـقب،
اشتؼراء واشتـباط،
ُ
افؽشف ظن األصقاء ذم حؼقؼتفاَ ،
ُ
خال من األوهامٍ ،
ٍ
ٍ
ؿافب
بعقد ظن خداع ادظاهر ،ثم تُـؼل هذه ادعرؾة إػ ادتؾؼي ،من خالل رحؾة ادػاهقم وافرموز وآصطالحات ،ذم
غوي رصيح ،مسؾ ٍع ظن اإلهيام بافباضلٍ ،
ُف ٍ
تعؾقؿفا من خالل مراظاة ؾؼه اخلطاب ومـاشبته
مـزه ظن زخرف افؼول بغر احلق؛ ؾقتحؼق أخر ًا
ُ
فؾؿتؾؼي.
ِ
ِ
افـسق يستؾز ُم ؾضا ًء رحب ًا ،وك ْػس ًا صغوؾ ًة بادعرؾة دون حد ،ت َُس ِّؾم فرحؾة افؽشف حتى تستبرص احلؼائق .وؿد
ادعرؾة ظذ هذا
وؿقا ُم

أصار اهلل ﷻ إػ هذا ذم ـتابه افؽريم ذم مواضع ظدة ،مـفا ؿوفه تعاػ :ﱡﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧﲨ﴾ [افعـؽبوت ،]92 ،12:وؿال تعاػ :ﱡﭐ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ
ﳣ ﳤ﴾[اجلاثقة.]11:

متوؿف ظؾقه ذم ادؼام األول؛ وفذا ت َُشؽِّل رظاي ُة
وأثرها
ٌ
وما ُي ْسؾؿـا إفقه هذا هو أن ادعرؾ َة ُ
كتاج افبحث افعؾؿي؛ ؾتَ َؼد ُمفا واختال ُؾفا ُ
ٍ
ِ
ُ
افبحث افعؾؿي ظذ خصائص ُمتقزه ،وحتدد
رضورات فؾعامل افبؼي؛ وهلذا جيب أن يؼو َم
افبحث افعؾؿي وافعؿل ظذ إجادته وحتسغ كتاجه
ماهق َته افتي ُت َس ِّفل ؾقام بعد تسؿقة اجلفد ادبذول من ِؿبل اإلكسان بافبحث افعؾؿي من ظدمه.
ِ
وممارشة افتعسف فؾوصول إػ كتائج حارضة
وأبرز هذه اخلصائص تتؿثل ذم :ادوضوظقة افتي تعـي خؾو افبحث من افتحقز ادـُس َبق
ِ
ٍ
إمهال األشافقب وافطرق افعؾؿقة افتي
خالف ذفك -ظذ
بشؽل ؿبع ،هذا افتحقز افذي حيؿل افباحث رضور ًة -وإن ا ّدظى
ذم ذهن افباحث
َ
تمدي إػ ؾفم افظواهر واألصقاء واألحداث وادوضوظات ـام هي ذم ذاهتا .وبافعؽس من هذا ؾنن افتزا َم ادوضوظقة يعـي ممارشة افطرق
ٍ
معرؾة صحقحة.
افعؾؿقة ادحايدة افتي ت َُسفل ظؿؾقة ادعرؾة وافؽشف ظن احلؼائق ،وبافتايل تؼديم
وإػ جاكب هذا يتؿقز افبحث افعؾؿي بـ افدؿة وافوضوح؛ من خالل :اشتخدام افتػسر ادـطؼي ،وافتعبر افدؿقق وادالئم .وافبعد
ظن :افرمزية وافغؿوض وافتعؿقم ؽر ادـضبط ،وإضالق افدظاوى دون تؼديم األدفة افؽاؾقة افسؾقؿة ،وآظتامد ظذ مصادر ادعؾومة ؽر
األصقؾة ذم افؼضقة افتي هي حمل افبحث.
ُ
افبحث ُضرؿ ًا موضوظق ًة مت َـؽّن
وافبحث افعؾؿي ٓبد أن يتؿقز بنمؽاكقة افتحؼق وتؼديم افتػسرات ادـطؼقة األبسط؛ بحقث يتضؿن
من إظادة اختبار ما ؿدمه افباحث من كتائج ،وافتحؼق من صحتفا؛ وبافتايل صحة تعؿقؿفا إن ـان افتعؿقم من كتائج افدراشة .وهذا ُيسفل
ٍ
فتػسرات أبسط هي أؿرب فؾػفم.
تضؿن افبحث
وظذ رأس هذه اخلصائص تؼف خاصقة آحتامل ؾقام فقس ضريق إثباته :افـص افؼطعي دٓف ًة وثبوت ًا ،أو رضورات افعؼل ،أو
َ
افباحث وافؼارئ إػ تضؿن افبحث حلؼائق احتامفقة ،ـام تُسفم ذم ؾتح باب آشتدامة افبحثقة من
آشتؼراء افتام .وصػة آحتامل هـا تـَبه
جفة ،وجعل ادعرؾة مالئؿة دتغرات افعرص ومستجدات افزمن وؿرائن األحوال وشقاؿات األحداث من ٍ
َ
افبحث
جفة أخرى؛ ٓشقام أن
ٍ
حؼائق ذم ٍ
ِ
فعؿل افعؼل اإلكساين ،وتراـ ِم افعؾم ،وأن َ
مؽان آخر
زمن ما أو
ظامل احلؼائق فقس ظادَ ًا كاجز ًا؛ ؾؼد تظفر
متظفر
افعؾؿي ذم جوهره
ٌ
ٌ
وؾق مـطق افرضورات واحلاجات وافتحسقـات فؽل ظرص.
ٍ
مـظومة أخالؿقة تمضر ممارشته افبحثقة وحتؽم كػسقته ظـد تعامؾه مع ما يؽشف
هذه اخلصائص تعـي أن ظذ افباحث أ ْن يـطؾق من
ُ
افتحع ُ
ّ
بخ ُؾق األماكة وافصدق وتؼديؿفا ظذ رؽباته افذاتقة أو آظتبارات افسؾطوية
افبحث
ظـه ويعز ظـه فًخرين؛ بحقث َيستؾزم

ُ
افباحث بافصز افذي يؿؽـه
ادختؾػة؛ ؾقؽون افباحث خمُ ؾص ًا فؾحؼقؼة وحدها ،ويؽون مؾتزم ًا أشؾم افطرق وأصوهبا خالل بحثه .ـام يتخؾق
ُ
افبحث
من آفتزام بؿـظومة افؼقم وآشتؿرار ذم دراشة ما يؽشف ظـه وافشجاظة ذم تؼديم كتاجه فًخرين بصورته افتي أخذه إفقفا
افعؾؿي.

ِ
وبؼدرة افبحث افعؾؿي ظذ ِ
إكتاج معارف جديدة تمثر ذم
ومن واجب افباحث افعؾؿي أن يتحذ بافثؼة واإليامن بجفده افذي يبذفه
ادستؼبل بنذن اهلل تعاػ ،ـام ظذ افباحث أيض ًا أن يـػتح ظذ ادمثرات وادعارف واألشافقب اجلديدة ادوجودة وادالئؿة فعرصهْ ،
وأن يدرس
مالءم َتفا وإمؽاكق َة آشتػادة مـفا بؽل دؿة ،دون ممارشة افتعسف وافرؾض ؽر افعؾؿي َدِا ؿد يؽون ممثر ًا ذم ادعرؾة .وذم ادؼابل يؼبل
احلؼائق ويسؾم هبا ويبتعد ظن اجلدل من أجل افشك ادطؾق أو افرؽبة ذم ادخافػة أو احلؽم ادسبق.
وتطوره ،يتؿثل هذا اجلاكب ذم مـفج افبحث افذي يعـي جمؿوع
أبستؿوفوجي أص ٌقل يساكد َتؼد َمه
وافبحث افعؾؿي يؾزمه جاكبٌ
َ
ٌ
ادـفج افصور َة افتي كستطقع افوفوج مـفا إػ
افطرق أو افؼواظد افتي متؽن افباحث من افؽشف ظن احلؼائق واختبار صحتفا؛ بحقث يؿثل
ُ
مـطق افباحث ومدى إظامفه دصادر معرؾته افعؼؾقة واحلسقة واخلزية أيض ًا ،وافـسق افذي تـتظم بواشطته احلؼائق ويسفل تػسرها
ومؼاركتفا بحؼائق أخرى؛ وهلذا يتلثر ادـفج بادوضوع افذي يدرشه افباحث بحقث خيتؾف اشتخدامه ذم دراشة افظواهر افطبقعقة ظن
اشتخدامه ذم افظواهر اإلكساكقة وكحوها؛ وفذا ؿقل بلن ادـفج ؿد ُيصـع ذم أثـاء افبحث ثم تُستخرج مؽوكاته و ُيدرس ؾقام بعد بوصػه أحد
أوجه ظؿل افعؼل اإلكساين ذم حتصقل ادعارف.
ٍ
بشؽل مطؾق وثابت يشر إػ إمؽاكقة افتالؿي بغ ادـاهج ادستخدمة فدراشة ادوضوظات وافظواهر
وظدم جفوزية ادـاهج ووجودها
ذاهتا ،وإمؽاكقة آشتػادة وفو جزئق ًا من ادـاهج ادستعؿؾة فدراشة افظواهر وادوضوظات ادختؾػة ،ـام يشر إػ خصوبة افتـظر ذم هذا
ادجال ،ورضورة تطويره ،وافعؿل ظذ دراشته ،وإبرازه ذم جفود افعؾامء وؾالشػة ادـاهج .وفعل اظتام َد ادـفج آشتؼرائي وادـفج
ٍ
بصورة مشسـة ذم ٍ
ـثر من افدراشات افطبقعقة واإلكساكقة ٌ
دفقل ظذ إمؽاكقة هذا افتالؿي وافتؽامل ذم ظؿل افعؼل اإلكساين؛
آشتـباضي
وفذا أويص كػيس أوًٓ وافباحث افؽريم أن يتحذ باألؾق افذي يؿؽـه من اختبار ودمريب ٍ
ظدد من صور ادـاهج بام يالئم موضوع بحثه،
معرؾقة جديدة؛ ؾؽم ترك األول ِ
ٍ
وأن خيتز زماك ًا ضويالً إمؽاكقة إظامفه أو اشتـتاج ما يؿؽن إظامفه واإلؾادة مـه ذم ٍ
فًخر!...
آؾاق
وأخر ًا ؾؾقتلمل افؼارئ افؽريم معي ذفك األثر ادؿتد افذي حيدثه افبحث افعؾؿي حغ حيؼق تؾك اخلصائص ويـطؾق من تؾك
ِ
ٍ
حلؼقؼة ؿضايا آختالف ،وحترير أوجه
بوجه خاص ،ومآٓت ذفك ذم افـظر
ادؼومات ادعرؾقة واألخالؿقة ذم تؼققؿه فواؿع افبحث افؼظي
افـزاع ؾقفا ،وـقف شقؾؼي بظالفه ظذ دؿة ؾفم ادخافف دون ممارشة األحؽام ادسبؼة ،وأثر ذفك ظذ حتؼقق آشتـارة ادعرؾقة فألجقال
ِ
مزرات افدظوة افسؾقؿة فه ،ؾضالً ظن أثره افعظقم ذم ؾؼه اخلالف ،وإدارة آختالف،
افؼادمة ،وتزـقة صورة اإلشالم افعظقؿة ،وإجياد

ٍ
وافؼدرة ظذ افتعامل معه ،وخ ْؾق ٍ
معان ؾارؽة ،ـام ٓ يـؼؾب ؾقه آختالف إػ
احلؼائق إػ
أؾق من افتسامح وافتعايش افذي ٓ تـحل ؾقه
ُ
ٍ
رصاظات متطرؾة.

وتلمل إػ جاكب هذا ـؾه ذفك األثر افطقب فؾبحث افعؾؿي افرصغ ظذ اجلواكب افذاتقة ذم صخصقة افباحث افؼظي من خالل:
َ
ُ
واكتحال ادبطؾغ
حتريف افغافغ
افعدول دماه احلؼقؼة ،يـػون ظـفا
ُحؾفا
َ
َ َحت ّريه افصدق ،وحتؼقق اإلخالص هلل تعاػ ،واشتشعار األماكة افتي ُ ّ
ٍ
ٍ
ِ
َ
حمايدة مطابؼة دا هي ظؾقه ذم
بصورة
خصومه
وتلويل اجلاهؾغَ .ب ْؾ َه افرشوخ افعؾؿي وافعؿق ادعرذم افذي يتجذ ذم ؿدرته ظذ توصقف آراء
ذاهتا ،وتـؿقة ؿدراته افبحثقة ،وصحذ مفاراته ومصادر معرؾته ؾقام يعود ظذ ادسؾؿغ واإلكساكقة مجعاء بافـػع افديـي وافدكقوي .وهذا ـؾه
ِ
حلؼقؼة وواؿ ِع افبحث افعؾؿي افؼظي ،وـقػقة تطويره وحتسقـه ،وافـظر إػ واؿعقة ادسائل افتي يبحثفا وؿرهبا من
يضعـا ذم حمل ادساءفة
مشؽالت ظرصه وؿضاياه.
واهلل أظؾم
وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد شقد افعؾامء وؿدوة ادعؾؿغ

3

رَئيـْـسُ التحريْـر

أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ

أدة اخلصٕيت بني األفبضم يف ضٕء
خصٕيت انشٛخني
إعذاد

د .عببذ بٍ عبذ اهلل بٍ يعٕٛض انثبٛخٙ

إقمداد :د .قم٤مسمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٕمٞمقض اًمثٌٞمتل

أدب اخلّمقُم٦م سملم إوم٤موؾ ذم وقء ظمّمقُم٦م اًمِمٞمخلم

ًَخص ايبشح
ضم٤مء اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م ،ومتٝمٞمد ،وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،وظم٤ممت٦م ،وومٞمف شمؿ سمٞم٤من ُمّمٓمٚمح٤مت
اًمٌح٨م ،وومْمؾ أيب سمٙمر وقمٛمر

 ،ودراؾم٦م طمدي٨م ظمّمقُمتٝمام رواي٦م ودراي٦م ،صمؿ قمرض ؾمٌع

ىمقاقمد قم٤مُم٦م طم٤ميمٛم٦م ًمٚمخّمقُم٤مت سملم إوم٤موؾ ،وسمٞم٤من ؾمت٦م آداب يٜمٌٖمل ًمألوم٤موؾ ُمراقم٤مهت٤م ،صمؿ
ظمتؿ سمذيمر مخً٦م أطمٙم٤مم وم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مخلّمقُم٦م سملم إوم٤موؾ.
وُمـ أسمرز ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م َّ
أن وىمقع اخلّمقُم٦م سملم إوم٤موؾ دًمٞمؾ همٚمٌ٦م ـمٌٞمٕمتٝمؿ اًمٌنمي٦م،
وأن اًمٖمْم٥م أصؾ شمٜمِم٠م قمٜمف اخلّمقُم٤مت وي٘مع سمًٌٌف آقمتداء اًمٚمٗمٔمل واجلًديَّ ،
َّ
وأن اًمذي
ي٘مدِّ م اعمًٚمؿ قمغم همػمه ُمـ اعمًٚمٛملم ـم٤مقمتف هلل ورؾمقًمف ،ويمثرة ىمرسم٤مشمف وُمً٤مرقمتف ذم اخلػمات،
وأٟمَّف يم َّٚمام دمرد ُمـ طمٔمقظ ٟمٗمًف اؾمتٓم٤مع وٌط شمٍموم٤مشمف وشمٖم َّٚم٥م قمغم هقاه ،ومٜمت٩م قمـ ذًمؽ
صدىمف وهقم٦م ومٞمئتف ًمٚمحؼ واعمٌ٤مدرة ًمالقمتذار قمـ اخلٓم٠م ،وىمٌقل قمذر ُمـ يٕمتذر إًمٞمف.
ٕهنؿ
وُمـ أسمرز شمقصٞم٤مت اًمٌح٨م أٟمَّف يٜمٌٖمل ًمألوم٤موؾ أن يتق َّىمقا اخلّمقُم٦م ىمدر اإلُمٙم٤منَّ :
رأس اًمٜم٤مس وىمدوهتؿ ،واًمٜم٤مس شمٌع مهؿ ،ي٘متدون هبؿ وي٘م ِّٚمدوهنؿ ذم أىمقامهؿ وأومٕم٤ممهؿ ،يمام يٜمٌٖمل
أن يٙمقن أؾمٚمقب شمٕم٤مُمٚمٝمؿ خمتٚمٗم٤م قمـ همػمهؿ ،إذ يٜمٌٖمل أن يتح٤ميمٛمقا إمم اًمٗمْمالء أُمث٤ممهؿ
شمؿ آشمٗم٤مق واًمّمٚمح وإٓ ومٚمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ اًمتخ٤مصؿ إمم اًم٘مْم٤مء ًمٞمٗمّمؾ
سم٤مدئ إُمر -وم٢من َّسمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمٕمدل ،يمام يٜمٌٖمل أيْم٤م أن شمٌٜمك اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم قمغم اًمرمح٦م واعمقدة.
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متلٌٞمقض اًمثٞمسمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٕم٤ قم. د:إقمداد

مخلمٞم اًمِم٦موؾ ذم وقء ظمّمقُم٤م سملم إوم٦أدب اخلّمقُم

Abstract
This research consists of an introduction, preface, three researches, and a
conclusion, in which the search terms were explained, and the preference of
Abu Bakr and Omar(May Allah be pleased with them), and a study of their
opponents ’narration and Knowledge, then presented seven general rules
governing the deductions between the virtuous, and the statement of six
manners that the virtuous should observe, then concluded with a mention Five
jurisprudence provisions relating to litigation between the virtuous.
Among the most prominent results of the research is the occurrence of dispute
between the virtuous is an evidence of the predominance of their human
nature, the anger is a source from which the disputes arise, which led to verbal
and physical assault, and that makes the Muslim virtuous over other Muslims
his obedience for Allah and His Messenger, his many Nearness and speed in
good deeds, whenever he stripped himself of his fortunes He was able to
control his behavior and overcome his whims, which resulted in his sincerity
and speed of his return to the right and initiative to apologize for the mistake
and accept the excuse of those who apologize to him.
Among the most prominent recommendations of the research is the virtuous
should avoid to dispute as much as possible, because they are the top of the
people and their example, the people followed them, imitate them in their
sayings and actions, as it should be the manner of their treatment different
from others, as they should go for judgment to the virtues their likes - First of
all - if there is an agreement and reconciliation, otherwise they may then
litigation to the judiciary to separate them with justice. Also, social relations
between Muslims should be built on mercy and affection.
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م1212 -هـ2441  اًمٕمدد إول- مسمع قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

إقمداد :د .قم٤مسمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٕمٞمقض اًمثٌٞمتل

أدب اخلّمقُم٦م سملم إوم٤موؾ ذم وقء ظمّمقُم٦م اًمِمٞمخلم



احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهللٟ ،مٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ .أ َُّم٤م سمٕمد:
َّ
وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أٟمزل ذيٕمتف يم٤مُمٚم ً٦م قمـ يمؾ ٟم٘مصُ ،مؼمأة ُمـ يمؾ قمٞم٥م ،ؿم٤مُمٚم ً٦م ًمٙمؾ ظمػم،
واىمتْم٧م طمٙمٛمتف وىمقع طمقادث شمٙمقن ؾمٌٌ٤م ًمٚمتنميع ،ومٞمٜمزل اًمقطمل قمٜمده٤م ًمٌٞم٤من احلٙمؿ
اًمنمقمل ،أو ُي٘مٞمض اهلل ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يًتٜمٌط ُمٜمف ُم٤م يٙمقن ٟمؼماؾم٤م يًت٘مل ُمٜمف أهؾ اإليامن
ذم يمؾ زُم٤من ُم٤ميٙمقن ُمٕمٞمٜم٤م مهؿ ذم إصالح ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ.
وىمد روت ًمٜم٤م يمت٥م اًمّمح٤مح واًمًٜمـ واعمً٤مٟمٞمد يمؾ اًمقىم٤مئع اًمتل ـمرأت ذم زُمـ اًمٜمٌل
ط مم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م شمنميع ًمٚمٜم٤مس ،وُم٤م زال اًمٕمٚمامء يتدارؾمقهن٤م ويًتٜمٌٓمقن ُمٜمٝم٤مٌ ،
يمؾ طمً٥م
ضمٝمده وُم٤م ُمٜمحف اهلل ُمـ اًمٗمٝمؿ ًمٙمت٤مسمف وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ط.
َٛضٛع ايبشح:
ُمقوقع هذا اًمٌح٨م قمـ أدب ُمـ آداب اإلؾمالم ،هق أدب اخلّمقُم٦م اًمتل شم٘مع سملم
إوم٤موؾ إظمٞم٤مر ُمـ أُم٦م حمٛمد ط ،وقمٜمقاٟمف :أدب اخلّمقُم٦م سملم إوم٤موؾ ذم وقء ظمّمقُم٦م
اًمِمٞمخلم

.

َػهً ١ايبشح تطاؤالت٘:
َّ
إن اظمتالف اًمرأي ووىمقع اًمٜمزاع واخلّمقُم٦م سملم اًمٜم٤مس أُمر همػم ُمًتٜمٙمر ،سمؾ ىمد شم٘مع
اخلّمقُم٦م سملم أوم٤موؾ اًمٜم٤مس وقم٘مالئٝمؿ وظمٞم٤مرهؿ ومْمال قمـ قم٤مُمتٝمؿ ،وًمٙمـ اًمً١مال اًمرئٞمس،
هقُ :م٤م اًم٘مقاقمد وأداب اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ ظمّمقُم٦م اًمِمٞمخلم

؟

ويٜمدرج حت٧م هذا اًمً١مال اًمٙمٌػم قمدد ُمـ إؾمئٚم٦م اًمٗمرقمٞم٦م ،وهل:
 )2هؾ شم٘مع اخلّمقُم٦م سملم إوم٤موؾ؟
ُ )1م٤م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م احل٤ميمٛم٦م ًمٚمخّمقُم٤مت سملم إوم٤موؾ؟
ُ )3م٤م أداب اًمنمقمٞم٦م اًمتل يٜمٌٖمل ًمألوم٤موؾ اًمتزاُمٝم٤م طم٤مل اخلّمقُم٦م؟
ُ )4م٤م إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مخلّمقُم٦م سملم إوم٤موؾ؟
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إقمداد :د .قم٤مسمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٕمٞمقض اًمثٌٞمتل

أدب اخلّمقُم٦م سملم إوم٤موؾ ذم وقء ظمّمقُم٦م اًمِمٞمخلم

أُٖ ١ٝايبشح:


َّ
أن هذا اًمٌح٨م ُمتٕمٚمؼ سمٜمقع ُمـ أداب اًمنمقمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٠مهؾ اًمٗمْمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم.



وضمقد وىم٤مئع اظمتّم٤مم يمثػمة سملم أهؾ اًمٗمْمؾ ذم زُم٤مٟمٜم٤م ،مم٤م يًتدقمل اًمٌح٨م قمـ آداهب٤م
.

اًمنمقمٞم٦م ،وٟمنمه٤م ًمٞم٘متدي اًمالطمؼ سم٤مًمً٤مسمؼ ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ
أٖداف ايبشح:
-

اؾمتٜمٌ٤مط اًم٘مقاقمد احل٤ميمٛم٦م ًمٚمخّمقُم٤مت سملم إوم٤موؾ.

-

اؾمتخالص أداب اًمتل يٜمٌٖمل ًمألوم٤موؾ آًمتزام هب٤م قمٜمد وىمقع اخلّمقُم٦م سمٞمٜمٝمؿ.

-

سمٞم٤من ُمقىمػ اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ُمـ اخلّمقُم٤مت سملم أوم٤موؾ اًمٜم٤مس.

أضباب اختٝاز ايبشح:
 )2وىمقع سمٕمض اخلّمقُم٤مت سملم إوم٤موؾ ذم زُم٤مٟمٜم٤مُ ،مع قمدم اًمتٕم٤مُمؾ اًمّمحٞمح ُمٕمٝم٤م.
 )1احل٤مضم٦م إمم اؾمتٜمٌ٤مط ٟمقع ُمـ أٟمقاع أداب اخل٤مص٦م سم٤مخلّمقُم٤مت سملم إوم٤موؾ.
 )3قمدم وضمقد دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م قمـ هذا اًمٜمقع ُمـ أداب.
 )4اًمرهمٌ٦م ًمدى اًمٌ٤مطم٨م ذم إقمداد سمح٨م قمٚمٛمل ذم هذا اعمقوقع.
ايدزاضات ايطابك:١
إٟمَّف سمٕمد اًمٌح٨م ذم اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،وىمقاقمد اعمٕمٚمقُم٤مت سمٛمٙمتٌ٦م اعمٚمؽ ومٝمد اًمقـمٜمٞم٦م مل
أي دراؾم٦م قمـ أدب اخلّمقُم٤مت سملم إوم٤موؾ.
جيد اًمٌ٤مطم٨م َّ
َٓٗر ايبشح:
يًتخدم اًمٌ٤مطم٨م ذم إقمداد سمحثف اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل وآؾمتٜمٌ٤مـمل اًم٘م٤مئٛملم قمغم مجع
اعمٕمٚمقُم٤مت ،وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م واؾمتٜمٌ٤مط أداب ُمٜمٝم٤م.
إدسا٤ات ايبشح:
-

مجع رواي٤مت طمدي٨م ظمّمقُم٦م اًمِمٞمخلم-أيب سمٙمر وقمٛمر

 ،-واظمتٞم٤مر اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م

دون همػمه.
-

ىمراءة ذح احلدي٨م قمٜمد اًمٕمٚمامءٕ ،ضمؾ ومٝمؿ احلدي٨م ومٝمام صحٞمح٤م.
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-

اؾمتٜمٌ٤مط اًم٘مقاقمد وأداب اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مخلّمقُم٦م سملم إوم٤موؾ ُمـ اعمًٚمٛملم.

-

شم٘مًٞمؿ اعمٕمٚمقُم٤مت قمغم طمً٥م ظمٓم٦م اًمٌح٨م.

-

صٞم٤مهم٦م اًمٌح٨م ،ويمت٤مسم٦م ُمٌ٤مطمثف ُمع اًمتقصمٞمؼ اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٜم٘مقل سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕمٝمقدة.

-

يمت٤مسم٦م أي٤مت سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين ،وقمزوه٤م سمٙمت٤مسم٦م اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م سمٕمده٤م ُمٌ٤مذة
سمخط صٖمػم.

-

ختري٩م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ُمـ ُمٔم٤مهن٤م ،وم٢من يم٤مٟم٧م ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م وم٠ميمتٗمل سمذيمر
اعمرضمع ورىمؿ احلدي٨م وم٘مط ،وٓ أذيمر اًمٙمت٤مب وٓ اًمٌ٤مب ـمٚمٌ٤م ًمالظمتّم٤مر ،وأ َُّم٤م إن يم٤مٟم٧م
ذم همػممه٤م وم٠مٟمًٌٝم٤م إمم ُمٔم٤مهن٤م ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م ،صمؿ ُأقم ِّ٘م٥م سمذيمر طمٙمؿ أهؾ اًمٗمـ قمٚمٞمٝم٤م،
يم٤مًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،وحم٘مؼ ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد واسمـ طمٌ٤من :اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط ،وهمػممه٤م ُمـ أهؾ آظمتّم٤مص ،واظمؽمت ُمـ ـمٌٕم٤مت يمت٥م اًمًٜم٦م ُم٤م
أوٞمٗم٧م مه٤م أطمٙم٤مم اًمٕمٚمامء قمغم إطم٤مدي٨مً ،مٞمٙمقن اًمؽمىمٞمؿ واطمدا ًمٚمحدي٨م واحلٙمؿ قمٚمٞمف.

-

شمرمج٧م ًمألقمالم همػم اعمِمٝمقريـ-ذم ٟمٔمر اًمٌ٤مطم٨م -ومل أشمرضمؿ ًمًقاهؿ يم٠ميمثر اًمّمح٤مسم٦م
 ،وأئٛم٦م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وٟمحقهؿ ًمِمٝمرهتؿ.

تكط ِٝايبشح:
يتٙمقن هذا اًمٌح٨م ُمـُ :م٘مدُم٦م ،ومتٝمٞمد ،وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،وظم٤ممت٦م ،سم٤مإلو٤موم٦م ًمٚمٗمٝم٤مرس،
وهل قمغم اًمٜمحق أيت:
اعم٘مدُم٦م :وومٞمٝم٤مُ :مقوقع اًمٌح٨م ،وُمِمٙمٚمتف ،وأمهٞمتف ،وأهداومف ،وأؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مره،
واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ومٞمف ،واعمٜمٝم٩م اعمتٌع ذم إقمداده ،واإلضمراءات اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م اًمٌ٤مطم٨م،
وشم٘مًٞمامت اًمٌح٨م.
اًمتٛمٝمٞمد :وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
إولُ :مّمٓمٚمح٤مت اًمٌح٨م.
اًمث٤مين :ومْمؾ اًمِمٞمخلم

.

اًمث٤مًم٨م :طمدي٨م ظمّمقُم٦م اًمِمٞمخلم رواي٦م ودراي٦م.
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اعمٌح٨م إول :اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م احل٤ميمٛم٦م ًمٚمخّمقُم٤مت سملم إوم٤موؾ ،وومٞمف ؾمٌٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م.
اعمٌح٨م اًمث٤مين :آداب إوم٤موؾ اعمتخ٤مصٛملم ،وومٞمف ؾمت٦م ُمٓم٤مًم٥م.
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مخلّمقُم٦م سملم إوم٤موؾ ،وومٞمف مخً٦م ُمٓم٤مًم٥م.
شمقصؾ إًمٞمٝم٤م اًمٌ٤مطم٨م.
اخل٤ممت٦م :وومٞمٝم٤م أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل َّ
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ايتُٗٝد
املطًب األَ :ٍٚصطًشات ايبشح:
شمْمٛمـ اًمٌح٨م قمددا ُمـ اعمٗمردات اًمتل يٜمٌٖمل اًمتٕمريػ هب٤م ،وسمٞم٤مهن٤م قمغم اًمٜمحق أيت:
 )1األ َدبُ:

وؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمَّف َي ْ٠م ِد ُب اًمٜم٤مس إِمم اعمح٤مُمد ويٜمٝم٤مهؿ
اؾمؿ عم٤م يٜمٌٖمل أن يت٠م َّدب سمف اًمٜم٤مس:
ِّ

قمـ اعم٘م٤مسمح( .)2وؾمٌٞمؾ حتّمٞمؾ أداب قمٛمقُم٤م ،هق :اًمري٤مو٦م ،واعمج٤مهدة ،واًمتٕمٚمٞمؿ،
واًمتٝمذي٥م(.)1
 )2ارتص:١َٛ
اؾمؿ ُمـ اًمتخ٤مصؿ :وهق اجلدال واًمٜمزاع ،وأؿمده اًمٚمدد ،وهق :اخلّمقُم٦م اًمِمديدة (.)3
 )3األفاضٌ:
مجع وم٤موؾ ،وهق :اعمتّمػ سم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م .واًمٗمْمٞمٚم٦م :ود اًمٜم٘مٞمّم٦م ،وهل :اًمدرضم٦م اًمرومٞمٕم٦م.
وومْمٞمٚم٦م يمؾ رء سمحًٌف ،ومٗمْمٞمٚم٦م اًمًٞمػ :اًم٘مٓمع ،وومْمٞمٚم٦م اًمٕم٘مؾ :إطمٙم٤مم اًمٗمٙمر ،وهٙمذا(.)4
وأ َُّم٤م اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم اعمًٚمؿ ذيمرا يم٤من أو أٟمثك ،ومٝمل :اًمديـ واًمت٘مقىُ ،مع يمؼم اًمً ِّـ أو ِقم َٔمؿ
اعمٜمزًم٦م.

( )2يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر(ت722هـ) ،ط ،2دار ص٤مدر ،سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم :سمدون ( .)126/2شم٤مج
حمٛمد اعمرشم٣م اًمزَّ سمٞمدي(ت2125هـ) ،ت :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم ،ط :سمدون ،دار
حمٛمد سمـ ّ
اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقسّ ،
امهداي٦مُ ،مٙم٤من اًمٜمنم وؾمٜمتف :سمدون (.)21/ 1
( )1يٜمٔمر :اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ،أمحد سمـ حمٛمد اعم٘مري اًمٗمٞمقُمل(ت772هـ) ،ط :سمدون ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم :سمدون
( ،)9/2واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ،إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك وآظمرون ،ط ،1اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،شمريمٞم٤م ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم :سمدون (.)9/2
( )3يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب( ،)282/21واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،جمد اًمديـ اسمـ إصمػم(ت626هـ) ،ت :قمكم سمـ
طمًـ سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلٚمٌل ،ط ،2دار اسمـ اجلقزي ،اًمًٕمقدي٦م2412 ،هـ (ص ،)833واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط(.)139/2
( )4يٜمٔمر :اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم( ،)476/1واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط(.)693/1
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 )4ايػٝخإ:
اًمِمٞم٥م ،وىمٞمؾ:
اؾمتٌ٤مٟم٧م ومٞمف اًمًـ وفمٝمر قمٚمٞمف
ُمثٜمك اًمِمٞمخ ،ويٓمٚمؼ ذم اًمٚمٖم٦م قمغم اًمذي
ْ
ُ
هق َؿم ْٞم ٌخ ُمـ مخًلم إِمم آظمر قمٛمره ،وىمٞمؾُ :مـ إِطمدى ومخًلم إِمم آظمر قمٛمره ،وىمٞمؾُ :مـ
اخلٛمًلم إِمم اًمثامٟملم .ويٓمٚمؼ ًمٗمظ اًمِمٞمخ جم٤مزا قمغم اًمرضمؾ اًمذي مل يٌٚمغ اخلٛمًلم ُمـ سم٤مب
اًمتٌجٞمؾ واًمتقىمػم(.)1
وىمد اؿمتٝمر قمٜمد اًمٕمٚمامء إـمالق ًمٗمظ اًمِمٞمخلم اصٓمالطم٤م قمغم أؿمخ٤مص ُمٕمٞمٜملم،
وم٤مًمِمٞمخ٤من ذم اًمّمح٤مسم٦م :أسمق سمٙمر وقمٛمر

 .ومه٤م قمٜمد احلٜمٞمٗم٦م :أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأسمق يقؾمػ(.)2

وقمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م :قمٌد اهلل سمـ أيب زيد( )3وأسمق احلًـ اًم٘م٤مسمز( .)4وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م :قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أيب

( )2يٜمٔمر :اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،جمد اًمديـ اًمٗمػموز آسم٤مدي(ت827هـ) ،تُ :مٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ،طُ ،7م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م،
سمػموت2414 ،هـ (ص ،)315واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط( ،)521/2وًمً٤من اًمٕمرب(.)32/3
( )1هق :يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمٌٞم٥م اًمٌجكم إٟمّم٤مري اًمٙمقذم ،إُم٤مم جمتٝمد ،ووم٘مٞمف حمدث ،وًمد ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وُمئ٦م،
وصح٥م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وٓزُمف طمتك ص٤مر يٕمرف سمف ،وىمد شمقمم اًم٘مْم٤مء ذم زُمـ سمٜمل اًمٕمٌ٤مس ،وشمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم وُمئ٦م.
يٜمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ،ؿمٛمس اًمديـ اًمذهٌل (ت748هـ) ،ت :جمٛمققم٦م حم٘م٘ملم سم٢مذاف ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطُ ،م١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت (.)536/8
( )3هق :قمٌد اهلل سمـ أيب زيد اًم٘مػمواين ،إُم٤مم وم٘مٞمف ُم٤مًمٙمل ،يم٤من يًٛمكُ :م٤مًمؽ اًمّمٖمػم ًمٙمثرة قمٚمٛمف ،يم٤من قم٤معم٤م يمثػم احلٗمظ
واًمرواي٦م ،ومّمٞمح اًم٘مٚمؿ سمّمػما سم٤مًمرد قمغم أهؾ إهقاء .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م أو شمًع وصمامٟملم وصمالصمٛمئ٦مُ .مـ يمتٌف :اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٜمقادر
واًمزي٤مدات .يٜمٔمر :شمرشمٞم٥م اعمدارك وشم٘مري٥م اعمً٤مًمؽ ،اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض اًمٞمحّمٌل (544هـ) ،ت :ؾمٕمٞمد أمحد أقمراب ،ط:
سمدون ،وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ،اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م2421 ،هـ .)125/6( ،وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)22/27
( )4هق :قمكم سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمػ اعمٕم٤مومري ،وم٘مٞمف ُم٤مًمٙمل ،وًمد ذم اًم٘مػموان ؾمٜم٦م أرسمع وقمنميـ وصمالصمٛمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمالث
وأرسمٕمٛمئ٦م ُمـ امهجرة .ويم٤من أقمٛمك اًمٕمٞمٜملمً :مٙمٜمف واؾمع اًمٕمٚمؿ ،قم٤معم٤م سم٤محلدي٨م وقمٚمٚمف ورضم٤مًمف ،وم٘مٞمٝم٤م أصقًمٞم٤م ُمتٙمٚمام ،ويم٤من
ُمـ اًمّم٤محللم اًمزه٤مدُ .مـ يمتٌف :اعمٛمٝمد ذم اًمٗم٘مف ،أطمٙم٤مم اًمدي٤مت .يٜمٔمر :شمرشمٞم٥م اعمدارك وشم٘مري٥م اعمً٤مًمؽ ( ،)91/7وؾمػم
أقمالم اًمٜمٌالء (.)262/27
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اًمٗمْمؾ اًمراومٕمل( )1واًمٜمقوي( .)2وقمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦مُ :مقومؼ اًمديـ سمـ ىمداُم٦م( )3وجمد اًمديـ قمٌداًمًالم
سمـ شمٞمٛمٞم٦م( .)4وقمٜمد اعمحدصملم :اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ(.)5
واًمِمٞمخ٤من اعم٘مّمقدان ذم اًمٌح٨م مه٤م :أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ،و ُقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

.



( )2هق :قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ اًمٗمْمؾ سمـ احلًـ اًم٘مزويٜمل اًمراومٕمل ،إُم٤مم ووم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل ،يم٤من قم٤معم٤م زاهدا
شم٘مٞم٤م ورقم٤م ،وًمد ؾمٜم٦م مخس ومخًٛمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ وؾمتٛمئ٦مُ .مـ يمتٌف :ومتح اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز ،وذح
ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل .يٜمٔمر :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ،شم٤مج اًمديـ قمٌداًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل(772هـ) ،ت:
د .حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل ،د .قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق ،ط ،1دار هجر2423 ،هـ ،)182/8( ،وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء
(.)151/11
( )1هق :حيٞمك سمـ ذف سمـ ُمري احلزاُمل احلقراين ،إُم٤مم حمدث ،ووم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل ،يم٤من سم٤مرقم٤م طم٤مومٔم٤م ُمت٘مٜم٤م ؿمديد اًمقرع واًمزهد،
وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وؾمتٛمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمٌٕملم وؾمتٛمئ٦مُ .مـ يمتٌف :اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج،
وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم .يٜمٔمر :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ىم٤ميض ؿمٝمٌ٦م (ت ،)737ت :د .احل٤مومظ قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ
ظم٤من ،ط ،2قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت2427 ،هـ ،)253/1( ،وشمذيمرة احلٗم٤مظ ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل
(ت748هـ) ،ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت2429 ،هـ.)247/4( ،
( )3هق :قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ،إُم٤مم ووم٘مٞمف طمٜمٌكم ،وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم ومخًٛمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م
قمنميـ وؾمتٛمئ٦م ،ويم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ وأذيمٞم٤مء اًمٕم٤مملُ ،متقاوٕم٤م طمًـ آقمت٘م٤مدُ .مـ يمتٌف :قمٛمدة اًمٗم٘مف ،واعمٖمٜمل .يٜمٔمر:
ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( ،)266/11واًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ،قمٌداًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م(795هـ) ،ت :قمٌداًمرمحـ
اًمٕمثٞمٛملمُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من ،اًمري٤مض2415 ،هـ.)182/3( ،
( )4هق :قمٌداًمًالم سمـ قمٌداهلل سمـ اخلي احلراين ،اعمٕمروف سم٠ميب اًمؼميم٤مت جمد اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وهق ضمد ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد
سمـ قمٌداحلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وم٘مٞمف طمٜمٌكم ،اٟمتٝم٧م إًمٞمف إُم٤مُم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م ذم قمٍمه ،وًمد ؾمٜم٦م شمًع ومخًلم ومخًٛمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م
اصمٜمتلم ومخًلم وؾمتٛمئ٦مُ .مـ يمتٌف :اعمحرر ذم اًمٗم٘مف ،واعمٜمت٘مك ُمـ أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم .يٜمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء(،)192/13
اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م(.)2/4
( )5يٜمٔمر :سمح٨م :شمرُمٞمز يمت٥م احلدي٨م ،د .حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر ،جمٚم٦م احلٙمٛم٦م ،اًمٕمدد ،22اًمًٕمقدي٦م2425 ،هـ
(ص ،)142واعمدظمؾ إمم دراؾم٦م اعمدارس واعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،د .قمٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر(ت2433هـ) ،ط ،2دار
اًمٜمٗم٤مئس ،إردن2426 ،هـ (ص.)268 ،228،232
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أدب اخلّمقُم٦م سملم إوم٤موؾ ذم وقء ظمّمقُم٦م اًمِمٞمخلم

املطًب ايجاْٞ
فضٌ ايػٝخني
َّ
إن ُمـ اعمٕمٚمقم قمٜمد أهؾ اإلؾمالم ىم٤مـمٌ٦م -طمتك أوائؾ اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ فمٝمروا ذم قمٝمد
اًمّمح٤مسم٦م

 َّأن أومْمؾ إ َُّم٦م سمٕمد اًمٜمٌل ط :أسمق سمٙمر ،وقمٛمر

اًمّمح٤مسم٦م قمغم هذا ،ومٕمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

ٟمص يمثػم ُمـ
 .وىمد َّ

طمل :أومْمؾ أ َُّم٦م
ىم٤مل :يمٜمَّ٤م ٟم٘مقل ورؾمقل اهلل ط ٌّ

رؾمقل اهلل ط سمٕمده :أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن( .)2وىم٤مل أيْم٤م :يمٜمَّ٤م ٟمتحدث قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل
ط َّ
أن ظمػم هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن ،ومٞمٌٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌل ط ومال ُيٜمٙمره(.)1
وقمـ طمذيٗم٦م َّ 
أن اًمٜمٌل ط ىم٤مل :اىمتدوا سم٤مًمذيـ ُمـ سمٕمدي :أسمق سمٙمر وقمٛمر(.)3
وقمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م( )4ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕيبُ :مـ ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل ط؟ ىم٤مل :أسمق
سمٙمر .ىمٚم٧م :صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل :صمؿ قمٛمر .ىمٚم٧م :وم٠مٟم٧م؟ ىم٤مل :أسمقك سمٕمد رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم

(.)5

( )2أظمرضمف أسمق داود ،ؾمٜمـ أيب داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين(ت175هـ) ،شمٕمٚمٞمؼ وأطمٙم٤مم حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين،
طُ ،1مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض2419 ،هـ ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)4618وصححف إًمٌ٤مين.
( )1أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م ،قمٛمرو سمـ أيب قم٤مصؿ اًمْمح٤مك اًمِمٞمٌ٤مين(ت187هـ) ،ت :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين،
ط ،2اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت2422 ،هـ ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)2293وصححف إؾمٜم٤مده إًمٌ٤مين.
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي (ت179هـ) ،شمٕمٚمٞمؼ وأطمٙم٤مم حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،طُ ،1مٙمتٌ٦م
اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض2419 ،هـ ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)3663وصححف إًمٌ٤مين ،وهذا ًمٗمظ قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م ،ت :د.
حمٛمد ؾمٕمٞمد ؾم٤ممل اًم٘محٓم٤مين ،ط ،2دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ،اًمدُم٤مم2426 ،هـ ،طمدي٨م رىمؿ (.)2366
( )4هق :حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،أُمف ُمـ سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ومهذا ي٘م٤مل ًمف :اسمـ احلٜمٗمٞم٦م ،روى قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،ويم٤من ُمـ
أوم٤موؾ أهؾ سمٞمتف ،وًمد ذم أواظمر ظمالوم٦م قمٛمر ،وشمقذم سمروقى ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم ،وىمٞمؾ :صمامٟملم ،وىمٞمؾ إطمدى وصمامٟملم ُمـ
امهجرة .يٜمٔمر :اًمث٘م٤مت ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد اًمًٌتل(354هـ) ،ت :اًمًٞمد ذف اًمديـ أمحد ،ط ،2دار اًمٗمٙمر ،سمػموت،
2395هـ ،)348/5( ،وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)222/4
( )5أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م ،طمدي٨م رىمؿ( ،)2361وصحح إؾمٜم٤مد اعمح٘مؼ ،وأصٚمف قمٜمد اًمٌخ٤مري ،اجل٤مُمع اعمًٜمد
اًمّمحٞمح اعمختٍم(صحٞمح اًمٌخ٤مري) ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ سم٢مذاف :ص٤مًمح آل
اًمِمٞمخ ،ط ،3دار اًمًالم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض2412 ،هـ ،طمدي٨م رىمؿ(.)3672
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وقمـ قمقن سمـ أيب ضمحٞمٗم٦م( )2ىم٤مل :يم٤من أيب ُمـ ُذط قمكم  ،ويم٤من حت٧م اعمٜمؼم ،ومحدصمٜمل
أيب َّ
أن قمٚمٞم٤م صٕمد اعمٜمؼم ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف وصغم قمغم اًمٜمٌل ط وىم٤مل :ظمػم هذه إُم٦م سمٕمد
ٟمٌٞمٝم٤م :أسمق سمٙمر ،واًمث٤مين :قمٛمر .وىم٤مل :جيٕمؾ اهلل اخلػم طمٞم٨م أطم٥م(.)1
اًمًقائل( )3ىم٤مل :ظمٓمٌٜم٤م قمكم  وم٘م٤ملُ :مـ ظمػم هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م؟ ىمٚمٜم٤م:
وقمـ وه٥م ُ
أٟم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم .ىم٤مل ،ٓ :ظمػم هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م :أسمق سمٙمر ،صمؿ قمٛمر ،وُم٤م يمٜمَّ٤م ُٟم ٌْ ِٕمد َّ
أن
اًمًٙمٞمٜم٦م شمٜمٓمؼ قمغم ًمً٤من قمٛمر(.)4
وأ َُّم٤م إومْمؾ ُمٜمٝمام ومٝمق أسمق سمٙمر ،ومٝمق اًمّمدِّ يؼ ،اًمً٤مسمؼ ًمإلؾمالم ،وص٤مطم٥م ُمقاؾم٤مة
اًمٜمٌل ط سم٤مًمٜمٗمس واعم٤مل ،ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

(ت718هـ)" :ىمد قمٚمؿ يمؾ قم٤ممل يٕمٚمؿ ؾمػمة اًمٜمٌل

ط سم٤مٓوٓمرار َّ
أن أهؾ اًمّمٗم٦م يم٤مٟمقا يمً٤مئر اعم١مُمٜملم ُمع اًمٜمٌل ط ،وأٟمَّف مل يٙمـ ٕطمد ُمـ
اًمّمح٤مسم٦م إمم اهلل ـمريؼ إٓ ُمت٤مسمٕم٦م رؾمقًمفَّ ،
وأن أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م يم٤من أىمقُمٝمؿ سم٤معمت٤مسمٕم٦م يم٠ميب سمٙمر
وقمٛمر ،وأسمق سمٙمر أومْمؾ ُمـ قمٛمر ،وهق أومْمؾ اًمّمدي٘ملم .وىمد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحلم أٟمَّف ىم٤مل:
(إٟمَّف ىمد يم٤من ذم إُمؿ ىمٌٚمٙمؿ حمدَّ صمقن ،وم٢من يٙمـ ذم أُمتل أطمد ومٕمٛمر) (.)5
ومٕمٛمر وإن يم٤من حمدَّ صم٤م وم٤مًمّمدِّ يؼ اًمذي ي٠مظمذ ُمـ ُمِمٙم٤مة اًمٜمٌقة أومْمؾ ُمٜمف وأيمٛمؾ ُمٜمفَّ :
ٕن
ُم٤م اؾمت٘مر جملء اًمرؾمقل سمف ومٝمق ُمٕمّمقم ٓ يتٓمرق إًمٞمف اخلٓم٠م ،وُم٤م ُيٚم٘مك إمم اعمحدَّ ث ي٘مع ومٞمف
( )2هق :قمقن سمـ وه٥م اًمًقائل ،شم٤مسمٕمل ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ،وصم٘مف حيل سمـ ُمٕملم ،شمقذم ىمٌٞمؾ ؾمٜم٦م قمنميـ وُمئ٦م .يٜمٔمر :اًمث٘م٤مت ٓسمـ
طمٌ٤من ( ،)163/5وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)229/9
( )1أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ،ت :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وقم٤مدل ُمرؿمد ،وآظمرون ،طُ ،2م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت2412،هـ،
وىمقى إؾمٜم٤مده اعمح٘مؼ.
طمدي٨م رىمؿ (َّ ،)837
( )3هق :وه٥م سمـ قمٌد اهلل اًمًقائل اًمٙمقذم ،صح٤ميب ُمـ صٖم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ،يم٤من ي٘م٤مل ًمف وه٥م اخلػم ،شمقذم سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م أرسمع
وؾمٌٞمٕملم ُمـ امهجرة .يٜمٔمر :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ،حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اًمزهري (132هـ) ،ت :إطمً٤من قمٌ٤مس ،ط ،2دار
ص٤مدر ،سمػموت2968 ،م ،)63/6( ،وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)123/3
( )4أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)834وصحح إؾمٜم٤مده اعمح٘مؼ.
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)3689وُمًٚمؿ ،اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍمُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞمً٤مسمقري
(ت162هـ) ،حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ سم٢مذاف :ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ ،ط ،3دار اًمًالم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمري٤مض،
2412هـ .طمدي٨م رىمؿ (.)1398
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احلؼ
٘مقم قمٛمر ،ويرى أؿمٞم٤مء صمؿ يتٌلم ًمف ّ
ظمٓم٠م حيت٤مج إمم شم٘مقيٛمف سمٜمقر اًمٜمٌقة ،ومهذا يم٤من أسمق سمٙمر ُي ِّ
سمخالومٝم٤م ،يمام ضمرى ًمف هذا ذم قمدة ُمقاـمـ"(.)2

املطًب ايجايح
سدٜح خص ١َٛايػٝخني

زٚاٚ ١ٜدزا١ٜ

يدرس اًمٕمٚمامء إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ُمـ ضم٤مٟمٌلم:
إول :رواي٦م احلدي٨م :وهل وٌط اعمروي قمـ اًمٜمٌلط ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل
واًمت٘مريرات واًمّمٗم٤مت وحترير أًمٗم٤مفمٝم٤م .واًمٖم٤مي٦م ُمـ ذًمؽ صقن احلدي٨م قمـ اخلٚمؾ ذم ٟم٘مٚمف.
ويٜمدرج حت٧م اًمرواي٦م ذح احلدي٨م واؾمتٜمٌ٤مط اًمٗمقائد واًمدروس وإطمٙم٤مم واًمٕمؼم ُمٜمف(.)1
اًمث٤مين :دراي٦م احلدي٨م :وهل دراؾم٦م ؾمٜمد احلدي٨م وُمتٜمف ،ومتٞمٞمز اعم٘مٌقل ُمٜمف واعمردود.
ويًٛمك هذا اًمٜمقع قمٜمد اًمٕمٚمامء سم٠مؾمامء أظمرى يمٕمٚمقم احلدي٨م ،وُمّمٓمٚمح احلدي٨م ،وأصقل
احلدي٨م...إًمخ(.)3
وطمدي٨م اظمتّم٤مم اًمِمٞمخلم

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ أيب اًمدرداء  ذم

ُمقوٕملم ،إول ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل طً :مق يمٜم٧م ُمتخذا ظمٚمٞمال ،وأظمر ذم
يمت٤مب اًمتٗمًػم ،ذم شمٗمًػم ؾمقرة إقمراف ،سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲﱠﭐ

( )2درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ اًمٜم٘مؾ ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م (ت ،)718ت :حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل ،دار اًمٙمٜمقز إدسمٞم٦م،
اًمري٤مض2392،هـ (.)332/1
( )1يٜمٔمرُ :مٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم قمٚمقم احلدي٨مٟ ،مقر اًمديـ قمؽم ،ط ،3دار اًمٗمٙمر ،دُمِمؼ2428 ،هـ (ص.)32
( )3يٜمٔمر :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (ص.)31
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[إقمراف .]258 :وذيمر اسمـ طمجر(ت851هـ) ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م رواي٦م صم٤مًمث٦م قمـ أيب أُم٤مُم٦م
 وٟمًٌٝم٤م إمم ُمًٜمد أيب يٕمغم ،وذيمر َّ
أن إؾمٜم٤مده٤م وٕمٞمػ( ،)2ومل أضمده٤م ذم اعمٓمٌقع.
ومهذا ؾمٞم٘متٍم اًمٌ٤مطم٨م هٜم٤م قمغم روايتل اًمٌخ٤مري :ومٗمل يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ىم٤مل أسمق اًمدرداء
آظم ًذا سمِ َٓمر ِ
ُ ( :يمٜم ُْ٧م ضم٤مًمًِ٤م ِقمٜمْدَ اًمٜمٌَِّل ط إِ ْذ َأ ْىمٌ َؾ َأسمق سمٙم ٍْر ِ
ف َصم ْقسمِ ِف َطمتَّك َأ ْسمدَ ى َقم ْـ ُر ْيم ٌَتِ ِفَ ،وم َ٘م َ٤مل
َ ُ َ
َ
ِّ
َ ً
اًمٜمٌَِّل طَ :أُم٤م ص ِ
اخلَ َّٓم ِ
لم ا ْسم ِـ ْ
٤مطم ٌُٙم ُْؿ َوم َ٘مدْ َهم٤م َُم َرَ .وم ًَ َّٚم َؿَ ،و َىم َ٤مل :إِ ِّين يم َ
ر ٌء،
َ٤من َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْ َ
َّ َ
ُّ
٤مب َ ْ
ه ْقم ُ٧م إِ ًَم ْٞم ِف ُصم َّؿ ٟم َِد ُْم ُ٧م َوم ًَ َ٠م ًْم ُت ُف َأ ْن َي ْٖم ِٗم َر ِزم َوم َ٠م َسمك َقم َ َّكمَ ،وم َ٠م ْىم ٌَ ْٚم ُ٧م إِ ًَم ْٞم َؽَ .وم َ٘م َ٤ملَ :ي ْٖم ِٗم ُر اهلل ًَم َؽ َي٤م َأ َسم٤م
َوم َ٠م ْ َ
َسمٙم ٍْر – َصم َال ًصم٤مُ ،-صم َّؿ إِ َّن ُقم َٛم َر ٟم َِد َم َوم َ٠مشمَك َُمٜم ِْز َل َأ ِيب َسمٙم ٍْر َوم ًَ َ٠م َلَ :أ َّصم َؿ َأ ُسمق َسمٙم ٍْر؟ َوم َ٘م٤م ًُمقاَ .َٓ :وم َ٠مشمَك إِ َمم اًمٜمٌَِّ ِّل
ط َوم ًَ َّٚم َؿَ ،وم َج َٕم َؾ َو ْضم ُف اًمٜمٌَِّ ِّل ط َيت ََٛم َّٕم ُرَ ،طمتَّك َأ ْؿم َٗم َؼ َأ ُسمق َسمٙم ٍْر َوم َج َث٤م َقم َغم ُر ْيم ٌَ َت ْٞم ِف َوم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل

اهللَ ،واهلل َأٟمَ٤م ُيمٜم ُْ٧م َأ ْفم َٚم َؿ – َُم َّرشم ْ ِ
َلمَ -وم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل ط :إِ َّن اهلل َسم َٕم َثٜمِل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َوم ُ٘م ْٚمت ُْؿ :يم ََذ ْسم َ٧مَ ،و َىم َ٤مل َأ ُسمق
َلمَ -ومام ُأ ِ
ِ
اؾم ِ٤مين سمِٜمَ ْٗم ًِ ِف َو َُم٤مًم ِ ِفَ ،وم َٝم ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ شم ِ
وذ َي َسم ْٕمدَ َه٤م)(.)1
َ٤مريمُقا ِزم َص٤مطمٌِل َُ -م َّرشم ْ ِ َ
َسمٙم ٍْرَ :صدَ َقَ ،و َو َ
لم َأ ِيب َسمٙم ٍْر َو ُقم َٛم َر
وأ َُّم٤م اًمرواي٦م إظمرى ذم يمت٤مب اًمتٗمًػم :ىم٤مل أسمق اًمدرداء ( :يمَ٤مٟم ْ
َ٧م َسم ْ َ
ٍ
ف َقمٜمْ ُف ُقم َٛم ُر ُُم ْٖم َْم ًٌ٤مَ ،وم٤م َّشم ٌَ َٕم ُف َأ ُسمق َسمٙم ٍْر َي ًْ َ٠م ًُم ُف َأ ْن َي ًْ َت ْٖم ِٗم َر ًَم ُف،
ٍْم َ
٤مو َرةٌَ ،وم َ٠م ْهم َْم َ
ُحم َ َ
٥م َأ ُسمق َسمٙمْر ُقم َٛم َرَ ،وم٤مٟم َ َ

َوم َٚمؿ َي ْٗم َٕم ْؾ َطمتَّك َأ ْهم َٚم َؼ َسم٤م َسم ُف ِذم َو ْضم ِٝم ِفَ ،وم َ٠م ْىم ٌَ َؾ َأ ُسمق َسمٙم ٍْر إِ َمم رؾم ِ
قل اهلل ط َوٟم َْح ُـ ِقمٜمْدَ ُه َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل
َ ُ
ْ
اهلل طَ :أُم٤م ص ِ
٤مطم ٌُٙم ُْؿ َه َذا َوم َ٘مدْ َهم٤م َُم َرَ .ىم َ٤ملَ :وٟم َِد َم ُقم َٛم ُر َقم َغم َُم٤م يم َ
َ٤من ُِمٜمْ ُف َوم َ٠م ْىم ٌَ َؾ َطمتَّك َؾم َّٚم َؿ َو َضم َٚم َس
َّ َ
ِ
ِ
ص َقم َغم رؾم ِ
٥م َر ُؾم ُ
قل اهلل ط ْ
قل اهلل ط،
ؼمَ .ىم َ٤مل َأ ُسمق اًمدَّ ْر َداءَ :و َهمْم َ
إِ َمم اًمٜمٌَِّ ِّل طَ ،و َىم َّ
اخلَ َ َ
َ ُ
قل اهلل طَ :ه ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ شم ِ
قل اهلل ََٕٟمَ٤م ُيمٜم ُْ٧م َأ ْفم َٚم َؿَ .وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قلَ :واهلل َي٤م َر ُؾم َ
َو َضم َٕم َؾ َأ ُسمق َسمٙم ٍْر َي ُ٘م ُ
َ٤مريم َ
ُقن
ِ
ِزم ص ِ
٤مطمٌِلَ ،ه ْؾ َأ ْٟمت ُْؿ شم ِ
َّ٤مس إِ ِّين َر ُؾم ُ
َ٤مريم َ
قل اهلل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َمجِٞم ًٕم٤م،
ُقن ِزم َص٤مطمٌِل ،إِ ِّين ُىم ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َأ ُّ َهي٤م اًمٜم ُ
َ
َوم ُ٘م ْٚمت ُْؿ :يم ََذ ْسم َ٧مَ ،و َىم َ٤مل َأ ُسمق َسمٙم ٍْرَ :صدَ ْىم َ٧م)(.)3

( )2يٜمٔمر :اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ،سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (ت851هـ) ،شمٜمًٞمؼ :ؾمٕمد سمـ ٟم٤مس
اًمِمؽمي ،ط ،2دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اًمري٤مض2412 ،هـ ،طمدي٨م رىمؿ (.)3865
( )1طمدي٨م رىمؿ (.)3662
( )3طمدي٨م رىمؿ (.)4642
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َفسدات اذتدٜح:
هم٤مُمر :أي :ظم٤مصؿ ،واعمٕمٜمك :دظمؾ ذم همٛمرة اخلّمقُم٦م(.)2
ومنه ذم اًمرواي٦م إظمرى سم٤معمح٤مورة وهلُ :مراضمٕم٦م
يم٤من سمٞمٜمل وسملم اسمـ اخلٓم٤مب رءَّ :
سم٤مًمٙمالم(.)1
ضمث٤م :ضمٚمس قمغم ريمٌتٞمف ًمٚمخّمقُم٦م(.)3
يتٛمٕمر :أي :يتٖمػم ،وأصؾ اًمتٛم ُّٕمر :ىم َّٚم٦م اًمٜمْم٤مرة ،ومٞم٘م٤ملُ :مٙم٤من أُمٕمر ،أي :جمدب(.)4
املعٓ ٢اإلمجاي ٞيًشدٜح:
حيٙمل هذا احلدي٨م واىمٕم٦م سملم أيب سمٙمر اًمّمديؼ ،وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 ،طمٞم٨م شمراضمٕم٤م

أُمرا وم٤مظمتٚمٗم٤م ،وم٠مظمٓم٠م أسمق سمٙمر قمغم قمٛمر سم٤مًم٘مقل ،صمؿ إٟمَّف ٟمدم ومٓمٚم٥م ُمـ قمٛمر اًمٕمٗمق واعمً٤محم٦م وم٠مسمك
قمٚمٞمفُ ،ومرومع إُمر إمم اًمٜمٌل ط ،ومٕم٤مشم٥م قمٛمر قمغم قمدم اؾمتج٤مسمتف ًمٓمٚم٥م أيب سمٙمر ،وذيمَّر اًمّمح٤مسم٦م
سمٗمْمٚمف  وقمٔمٞمؿ ُمٜمزًمتف ذم اإلؾمالم.


( )2يٜمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري سمنمح صحٞمح اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ قمكم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين(ت851هـ) ،شمٕمٚمٞمؼ :اسمـ سم٤مز وحم٥م
اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦مُ ،مٍم ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم :سمدون (.)15/7
( )1يٜمٔمر :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (.)15/7
( )3يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب (.)232/24
( )4يٜمٔمر :همري٥م احلدي٨م ،قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم اسمـ اجلقزي(ت597هـ) ،ت :د.قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل ،ط ،2دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت2985 ،م (.)364/1
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املبشح األٍٚ
ايكٛاعد ايعاَ ١اذتانُ ١يًخصَٛات بني األفاضٌ
َّ
إن ُمـ يمامل اًمنميٕم٦م شمْمٛمٜمٝم٤م أطمٙم٤مُم٤م شمدرأ اعمٗم٤مؾمد قمـ اًمٜم٤مس ،أو ختٗمػ اًمير قمٜمٝمؿ
طم٤مل وىمققمٝم٤م ،وىمد طم٤مول اًمٌ٤مطم٨م صٞم٤مهمتٝم٤م قمغم ؿمٙمؾ ىمقاقمد ومج٤مءت قمغم اًمٜمحق أيت ذم
اعمٓم٤مًم٥م:
املطًب األٚ :ٍٚدٛب اذتًِ ٚعدّ ايػضب:
يٓمٚمؼ احلٚمؿ ذم اًمٚمٖم٦م قمغم :إٟم٤مة ،واًمٕم٘مؾ ،ووٌط اًمٜمٗمس( .)2وهذه اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م يٜمٌٜمل
سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض ،وم٤مًمٕم٤مىمؾ يْمٌط ٟمٗمًف ذم اًمٕم٤مدة ،ويت٠مٟمك ذم إُمقر وٓ يًتٕمجؾ ،وطمٞمٜمئذ
يًٚمؿ ُمـ اًمزًمؾ ،وٓ ي٘مع ُمٜمف إٓ أن يٖمٚمٌف اًمٖمْم٥م ،أو يٓمرأ قمٚمٞمف ٟم٘مص ذم طم٤مل ُمـ إطمقال.
وىمد اُمتدح اًمٜمٌل ط هذا اخلٚمؼ اًمٙمريؿ ذم أؿم٩م قمٌد اًم٘مٞمس )1(طملم شم٠مظمر قمـ ىمقُمف وم٤مهمتًؾ
وهتٞم٠م عمالىم٤مة اًمٜمٌل ط ،وم٘م٤مل ًمف طمٞمٜمٝم٤مَّ :
(إن ومٞمؽ ظمّمٚمتلم حيٌٝمام اهلل :احلٚمؿ ،وإٟم٤مة)(.)3
شمٖمػم حيّمؾ قمٜمد همٚمٞم٤من دم اًم٘مٚم٥مً :مٞمحّمؾ قمٜمف اًمتِمٗمل ًمٚمّمدر(.)4
واًمٖمْم٥مُّ :
وعم٤م ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل ط وـمٚم٥م ُمٜمف اًمقصٞم٦م ىم٤مل ًمفَ :
٥م) ،ومردد اًمً١مال
(ٓ َشم ْٖم َْم ْ
ومٙمرر اًمٜمٌل  ىمقًمفَ :
(ٓ َشم ْٖم َْم٥م)(.)5
ُمراراَّ ،

( )2يٜمٔمر :شم٤مج اًمٕمروس ( ،)517 ،516/32واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (.)295/2
( )1هق :اعمٜمذر سمـ قم٤مئذ ،وىمٞمؾ قم٤مئذ سمـ اعمٜمذر ،وىمٞمؾ :قمٌداهلل سمـ قمقن سمـ اعمٜمذر سمـ احل٤مرث اًمٕمٍمي ،أؿم٩م قمٌد اًم٘مٞمس ،يم٤من
ؾمٞمد ىمقُمف عم٤م وومدوا إمم اًمٜمٌل ط ،وم٠مؾمٚمؿ صمؿ رضمع إمم اًمٌحريـ ُمع ىمقُمف ،صمؿ ٟمزل اًمٌٍمة سمٕمد ذًمؽ .يٜمٔمر :اًمٓمٌ٘م٤مت
اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ( ،)557/5وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،ط ،2دار اًمٗمٙمر ،سمػموت،
2424هـ.)167/22( ،
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ،طمدي٨م رىمؿ (.)27
( )4يٜمٔمر :اًمتٕمريٗم٤مت ،قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين (ت826هـ) ،ت :إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري ،ط ،2دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت،
2425هـ (ص.)129
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،طمدي٨م رىمؿ (.)6226
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َّ
وإن اعمنموع ًمٚمٛمًٚمؿ شمًٙملم همْمٌف إذا همْم٥م ،وىمد َّسملم اًمنمع قمددا ُمـ اًمقؾم٤مئؾ
ًمذًمؽُ ،مٜمٝم٤م :ذيمر اهلل ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﭐﱡﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱠ[اًمٙمٝمػ ،]14 :ىم٤مل قمٙمرُم٦م :ذم
ُمٕمٜم٤مه٤م :إذا همْمٌ٧م.
وُمٜمٝم٤م :آؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿَّ :
ٕن اًمٖمْم٥م ُمٜمف ومٞمذهٌف اهلل سم٤مٓؾمتٕم٤مذة،
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸﱠ[إقمراف:
.]122
وُمٜمٝم٤م :شمٖمٞمػم اًمٖم٤مو٥م ًمٚمح٤مًم٦م اًمتل هق قمٚمٞمٝم٤م ،ومٕمـ أيب ذر  ىم٤مل :ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل
ط( :إذا همْم٥م أطمديمؿ وهق ىم٤مئؿ ومٚمٞمجٚمس ،وم٢من ذه٥م قمٜمف اًمٖمْم٥م وإٓ ومٚمٞمْمٓمجع)(.)2

املطًب ايجاْٞ
األصٌ إَّٔ أٌٖ ايفضٌ ال ٜؤذٕٚ
ًم٘مد ىمرر اًمٜمٌل ط ُمٕمٜمك هذه اًم٘م٤مقمدة سم٘مقًمفًَ ( :م ْٞم َس ُِم ْـ ُأ َُّمتِل َُم ْـ َمل ْ ُجيِ َّؾ يمٌَِ َػمٟمَ٤مَ ،و َي ْر َطم ْؿ

َص ِٖم َػمٟمَ٤م)( .)1وىم٤ملَّ :
(إن ُمـ إضمالل اهلل :إيمرام ذي اًمِمٞمٌ٦م اعمًٚمؿ ،وطم٤مُمؾ اًم٘مرآن همػم اًمٖم٤مزم ومٞمف

()3

واجل٤مذم قمٜمف( ،)4وإيمرام ذي اًمًٚمٓم٤من اعم٘مًط)(.)5
وم٠مهؾ اًمٗمْمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم( )6طم ُّ٘مٝمؿ اًمتقىمػم واإليمرام ٓ اإليذاء ،وم٢من يم٤من إيذاؤهؿ ٕضمؾ
ديٜمٝمؿ ومٝمذا أؿمد ظمٓمرا قمغم اعم١مذيٟٕ :مَّف سم٢ميذائف مهؿ ىمد اؾمتنمف ًمٚمحرب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم يمام صمٌ٧م
٤محلَ ْر ِ
أن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَُ ( :م ْـ َقم٤م َدى ِزم َوًم ِ ًّٞم٤م َوم َ٘مدْ آ َذ ْٟم ُت ُف سمِ ْ
ذم احلدي٨م اًم٘مدد َّ
ب)(.)7
( )2أظمرضمف أسمق داود ،طمدي٨م رىمؿ ( ،)4781وصححف إًمٌ٤مين.
( )1أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ،طمدي٨م رىمؿ( ،)11755وصححف اعمح٘مؼ.
( )3اًمٖم٤مزمُ :مـ اًمٖمٚمق ،هق :اًمتِمدد وجم٤موزة احلد اعمنموع ومٞمف .يٜمٔمر :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر(ص.)677
( )4اجل٤مذمُ :مـ اجلٗم٤مء ،وهق :شمرك اًمّمٚم٦م واًمؼم .يٜمٔمر :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (ص.)257
وطمًٜمف إًمٌ٤مين.
( )5أظمرضمف أسمق داود ،طمدي٨م رىمؿ (،)4843
َّ
ُمر ومٞمام ؾمٌؼ سمٞم٤من صٗم٤مت أهؾ اًمٗمْمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ،وهل :اًمديـ واًمت٘مقىُ ،مع يمؼم اًمً ِّـ أو قمٔمؿ اعمٜمزًم٦م.
(َّ )6
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،طمدي٨م رىمؿ (.)6521

289
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد إول 2441هـ1212 -م
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املطًب ايجايح
ال ٜكد يف ايفاضٌ ٚقٛع ارتطأ َٓ٘
َّ
وًمٙمـ
إن أومْمؾ أ َُّم٦م حمٛمد ط سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م :أسمق سمٙمر ،صمؿ قمٛمر ،وُمع هذا ومٚمٞمً٤م سمٛمٕمّمقُملم،
َّ
ظمٓم٠ممه٤م ىمٚمٞمؾ ،وأيمثر ُم٤م يّمدر قمٜمٝمام صقاب ُمقاومؼ ًمٚمحؼ ،ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

َّ " :
إن أهؾ اًمٕمٚمؿ

ُمتٗم٘مقن قمغم َّ
أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر أقمٚمؿ ُمـ ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م ،وأقمٔمؿ ـم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمف ُمـ ؾم٤مئرهؿ،
احلؼ وا ِّشمٌ٤مقمف ُمٜمٝمؿ ،وىمد صمٌ٧م سم٤مًمٜم٘مؾ اعمتقاشمر اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل ط أ َّٟمف ىم٤مل:
وأومم سمٛمٕمروم٦م ِّ
وضمٝم٤م .وىم٤مل قمكم
(ظمػم هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م أسمق سمٙمر ،صمؿ قمٛمر)( ،)2روي ذًمؽ قمٜمف ُمـ ٟمحق صمامٟملم ً
يٗمْمٚمٜمل قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر إٓ ضمٚمدشمف طمدَّ اعمٗمؽمي .وإىمقال اعم٠مصمقرة قمـ
 ٓ :أوشمك سم٠مطمد ِّ
قمثامن وقمكم وهمػممه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يمثػمة :سمؾ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ٓ ُحيٗمظ ًمف ومتٞم٤م أومتك ومٞمٝم٤م سمخالف
ٟمص اًمٜمٌل ط"(. )1
وم٤معمًٚمؿ ُمٝمام سمٚمغ ُمـ اًمٗمْمؾ ومٚمـ ُيرج قمـ سمنميتف همػم اعمٕمّمقُم٦م ،ومٝمق ُقمرو٦م ًمقىمقع
اخلٓم٠م ُمٜمف ،سمؾ واعمٕمّمٞم٦م أيْم٤م ،أو قمغم أىمؾ إطمقال شم٘مع ُمٜمف خم٤مًمٗم٦م إومم ذم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف،
ىمرر اًمٜمٌل ط هذا طملم ىم٤مل ومٞمام رواه أٟمس( :يمؾ اسمـ آدم ظمٓم٤مء ،وظمػم اخلٓم٤مئلم
وىمد َّ
اًمتقاسمقن)(.)3
ومٞمٜمٌٖمل أن ُحيٗمظ ٕهؾ اًمٗمْمؾ ُمٙم٤مٟمتٝمؿ وُمٜمزًمتٝمؿ وإن وىمع ُمٜمٝمؿ اخلٓم٠م ،وأن ُشمٚمتٛمس مهؿ
إقمذار طمً٥م اعمًتٓم٤مع.


( )2ؾمٌؼ خترجيف ص.7
( )1يٜمٔمر :اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (ت718هـ) ،ت :طمًٜملم حمٛمد خمٚمقف ،ط ،2دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت،
2386ه (.)487/3
وطمًٜمف إًمٌ٤مين.
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ،طمدي٨م رىمؿ(،)1499
َّ
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املطًب ايسابع
ايفضٌ بكدز ايطابك١
اًمً٤مسم٘م٦مُ :م٤م ُيًٌؼ إًمٞمف ُمـ اًمٗمٕم٤مل احلًٜم٦م ،ومٞم٘م٤مل :ص٤مطم٥م اًمً٤مسم٘م٦م ،أي :اًمذي ؾمٌؼ همػمه
إمم اًمٗمٕمؾ احلًـ ،وشمًٛمك :اًم ُ٘مدْ َُم٦م واًم َ٘مدَ ُم ،وُمٜمٝم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱛﱠ[يقٟمس.)2(]1 :
ﱜ
ﱗﱘﱙﱚ
وىمد أرؾمك اًمٜمٌل ط دقم٤مئؿ ومْمٞمٚم٦م أيب سمٙمر قمغم ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م ًمً٤مسم٘متف إمم اإلؾمالم،
واًمتّمديؼ سم٤مًمٜمٌقة ،واعمقاؾم٤مة سم٤معم٤مل واًمٜمٗمس ،وم٘م٤مل( :إِ َّن اهلل َسم َٕم َثٜمِل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َوم ُ٘م ْٚمت ُْؿ :يم ََذ ْسم َ٧مَ ،و َىم َ٤مل
اؾم ِ٤مين سمِٜمَ ْٗم ًِ ِف َو َُم٤مًم ِ ِف).
َأ ُسمق َسمٙم ٍْرَ :صدَ َقَ ،و َو َ
وشمقىمػم أهؾ اًمً٤مسم٘م٦م ُمٜمٝم٩م ديٜمل صحٞمح يًتٜمد إمم مجٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص واعمقاىمػ ،وُمـ
ذًمؽ َّ
أن اهلل شمٕم٤ممم عم٤م همْم٥م قمغم يقٟمس  خلروضمف ُمٖم٤موٌ٤م ىمقُمف ُمـ همػم إذن اهلل ًمف،
ٟمج٤مه اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ ًمً٤مسم٘متف ذم اإليامن
وم٤مىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن يٚمت٘مٛمف احلقت ،صمؿ َّ
واًمٕمٌ٤مدة واًمتًٌٞمح وم٘م٤مل  :ﱡﭐﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜﱠ[اًمّم٤موم٤مت.]244 – 241 :
وىمد قمٗم٤م اًمٜمٌل ط قمـ طم٤مـم٥م سمـ أيب َسم ْٚم َت َٕم٦م )1(ذم يمت٤مسمف اًمذي أرؾمٚمف إمم أهؾ ُمٙم٦م
ُم٘مدُمف ًمٚمٗمتح ،وأومّمح قمـ ؾمٌ٥م اًمٕمٗمق أٟمَّف ؾم٤مسم٘متف ذم اإلؾمالم واجلٝم٤مد وطمْمقر سمدر ُم٘م٤مشمال ذم

( )2يٜمٔمر :يمت٤مب اًمٕملم ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي(ت272هـ) ،ت :دُ .مٝمدي اعمخزوُمل ود .إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل ،ط:سمدون،
دار وُمٙمتٌ٦م امهالل ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم :سمدون ( ،)211/5واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط(.)424/2
( )1هق :طم٤مـم٥م سمـ أيب َسم ْٚم َت َٕم٦م سمـ قمٛمرو اًمٚمخٛمل ،طمٚمٞمػ سمٜمل أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى ،وىمٞمؾ يم٤من ُمقمم ًمٕمٌٞمداهلل سمـ محٞمد ومٙم٤مشمٌف
وم٠مدى يمت٤مسمف وقمُتؼ ،صح٤ميب ،ؿمٝمد سمدرا ،وهق ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مب اعمِمٝمقر اًمذي أرؾمٚمف إمم أهؾ ُمٙم٦م يٜمٌئٝمؿ سمٛمًػم رؾمقل اهلل
ط إًمٞمٝمؿ ذم اًمٗمتح ،شمقذم ؾمٜم٦م صمالصملم ُمـ امهجرة .يٜمٔمر :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ( ،)224/3واإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز
اًمّمح٤مسم٦م ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (ت851هـ) ،ت :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،ط ،2دار اجلٞمؾ ،سمػموت2421 ،هـ،
(.)4/1
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صٗمقف اعم١مُمٜملم " َّ
هؿ
وم٢من اًمٜمٌل ط مل هيجر طم٤مـمٌ٤م وٓ قم٤مىمٌف وىمد َضم َّس قمٚمٞمف ،وىم٤مل ًمٕمٛمر عم٤م َّ
سم٘متٚمف( :وُم٤م يدريؽ َّ
ًمٕمؾ اهلل ا َّـمٚمع قمغم أهؾ سمدر وم٘م٤مل :اقمٛمٚمقا ُم٤م ؿمئتؿ وم٘مد همٗمرت ًمٙمؿ)"(.)1()2
وصمٌ٧م قمٜمف ط أٟمَّف ىم٤مل( :إذا أشم٤ميمؿ يمريؿ ىمقم ،وم٠ميمرُمقه)( .)3ويم٤من  ممتثال مهذا ،وم٘مد
يم٤من ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم ؾمٞمدا ذم ىمقُمف ،قم٤مىمال ،طمٚمٞمام ،مجٞمؾ اًمّمقرة ،ويم٤من اًمٜمٌل ط
يٙمرُمف ويقيص سم٢ميمراُمف ،وىمد أظمؼم أصح٤مسمف قمٜمف ىمٌؾ دظمقًمف قمٚمٞمٝمؿ اطمتٗم٤مء سمف .ىم٤مل ضمرير :عم٤م
دٟمقت ُمـ اعمديٜم٦م أٟمخ٧م راطمٚمتل ،صمؿ طمٚمٚم٧م قمٞمٌتل ،صمؿ ًمًٌ٧م ُطمٚمتل ،صمؿ دظمٚم٧م ،وم٢مذا رؾمقل
اهلل ط ُيٓم٥م ،ومرُم٤مين اًمٜم٤مس سم٤محلدق ،وم٘مٚم٧م جلٚمٞمز :ي٤م قمٌد اهلل ،ذيمرين رؾمقل اهلل ط؟ ىم٤مل:
ٟمٕمؿ ،ذيمرك آٟمٗم٤م سم٠مطمًـ ذيمر ،ومٌٞمٜم٤م هق ُيٓم٥م إذ قمرض ًمف ذم ظمٓمٌتف وىم٤مل( :يدظمؾ قمٚمٞمٙمؿ ُمـ
هذا اًمٌ٤مب ،أو ُمـ هذا اًمٗم٩مُ ،مـ ظمػم ذي يٛمـ ،إٓ َّ
أن قمغم وضمٝمف َُمًح٦م َُم َٚمؽ)(.)4
ويم٤من ط ومٞمام سمٕمد يٙمرُمف وجي ُّٚمف ،ومٕمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل :يمٜمَّ٤م قمٜمد اًمٜمٌل ط ،وم٠مىمٌؾ ضمرير
يقؾمع ًمف أطمد .ومرُمك إًمٞمف رؾمقل اهلل ط سمؼمدة يم٤مٟم٧م
سمـ قمٌد اهلل ،ومْم َّـ اًمٜم٤مس سمٛمج٤مًمًٝمؿ ومٚمؿ ِّ
ُمٕمف ،طمٌ٤مه هب٤م ،وىم٤مل( :دوٟمٙمٝم٤م ي٤م أسم٤م قمٛمرو وم٤مضمٚمس قمٚمٞمٝم٤م) .ومتٚم٘م٤مه٤م سمّمدره وٟمحره ،وىم٤مل:
أيمرُمؽ اهلل ي٤م رؾمقل اهلل يمام أيمرُمتٜمل(.)5
صمؿ اُمتدَّ هذا اإليمرام ًمذريتف ُمـ سمٕمده ،طمٞم٨م دظمؾ ضمرير سمـ يزيد سمـ ضمرير اًمٌجكم( )6قمغم

( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ،طمدي٨م رىمؿ(.)1494
( )1زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م (ت752هـ) ،ت :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط – قمٌد اًم٘م٤مدر
إرٟم٤مؤوط ،طُ ،24م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت2427 ،هـ (.)522/3
( )3أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،حمٛمد سمـ يزيد اسمـ ُم٤مضمف اًم٘مزويٜمل (ت173هـ) ،شمٕمٚمٞمؼ وأطمٙم٤مم حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ
وطمًٜمف إًمٌ٤مين.
إًمٌ٤مين ،طُ ،1مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض2419 ،هـ ،طمدي٨م رىمؿ (،)3721
َّ
( )4أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ،طمدي٨م رىمؿ( ،)29282وصححف اعمح٘مؼ.
( )5يٜمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)531/1
( )6هق :ضمرير سمـ يزيد اًمٌجكم ،ىم٤مل أسمق زرقم٦م قمٜمف :ؿم٤مُملُ ،مٜمٙمر احلدي٨م .وىم٤مل اسمـ طمجر :ذيمره سمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت .يٜمٔمر:
ُمٞمزان آقمتدال ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل(ت748هـ) ،ت :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،ط :سمدون ،دار اعمٕمروم٦م،
سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم :سمدون ،)397/2( ،وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م(.)66/1
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اإلُم٤مم اًمِمٕمٌل

إقمداد :د .قم٤مسمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٕمٞمقض اًمثٌٞمتل

( ،)2ومدقم٤م ًمف اًمِمٕمٌل سمقؾم٤مدة .وم٘م٤مل ًمف اًمٜم٤مس :طمقًمؽ أؿمٞم٤مخ ،وضم٤مء هذا

اًمٖمالم ومدقمقت ًمف سمقؾم٤مدة؟! ىم٤ملٟ :مٕمؿَّ ،
إن رؾمقل اهلل ط أًم٘مك جلدِّ ه وؾم٤مدة ،وىم٤مل :إذا أشم٤ميمؿ
يمريؿ ىمقم ،وم٠ميمرُمقه(.)1
وىمد اؾمت٘مر هذا ُمٜمٝمج٤م ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،ومٞمٗم٤موٚمقن سملم اًمّمح٤مسم٦م

سمحً٥م

ؾم٤مسم٘متٝمؿ إمم اإلؾمالم ،وم٠مومْمٚمٝمؿ اًمً٤مسم٘مقن إوًمقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ،صمؿ إوًمقن ُمـ إٟمّم٤مر،
صمؿ أهؾ سمدر ،صمؿ أهؾ أطمد ،صمؿ أهؾ اًمثٌ٤مت ذم همزوة إطمزاب اًمتل ٟمجؿ ومٞمٝم٤م اًمٜمٗم٤مق ،صمؿ سمٞمٕم٦م
اًمروقان ،صمؿ ُمـ ه٤مضمر ُمـ ىمٌؾ اًمٗمتح وىم٤مشمؾ أقمٔمؿ درضم٦م ُمـ اًمذيـ أٟمٗم٘مقا ُمـ سمٕمد وىم٤مشمٚمقا،
ويمال وقمد اهلل احلًٜمك(.)3

املطًب ارتاَظ
تٓٛع ايكسبات ٜصٜد يف ايفض١ًٝ
َّ
إن اًمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم ُم٘مّمد يمؾ قمٌ٤مدة صحٞمح٦م ،ويم َّٚمام يم٤من اًمٕمٌد ُمٙمثرا ُمـ اًمٕمٌ٤مدة
ُمٜمققم٤م ذم اًم٘مرسم٤مت واًمٓم٤مقم٤مت ٓ ،يدع سم٤مسم٤م ًمٚمخػم إٓ رُمك ومٞمف سمًٝمؿ يم٤من أقمٔمؿ ومْمال وأقمغم
ُمٜمزًم٦م ،وهذا اًمذي اُمت٤مز سمف أسمق سمٙمر قمـ ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ،ومٚم٘مد آُمـ وصدَّ ق وووع
ُم٤مًمف ذم ظمدُم٦م اإلؾمالم ،ووحك سمٜمٗمًف ُمع رؾمقل اهلل ط.

( )2هق :قم٤مُمر سمـ ذاطمٞمؾ سمـ قمٌد اًمِمٕمٌل ،شم٤مسمٕمل صم٘م٦م ،وًمد ذم ظمالوم٦م قمٛمر ،وروى قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 ،ويم٤من

إُم٤مُم٤م طم٤مومٔم٤م وم٘مٞمٝم٤م ُمتٗمٜمٜم٤م صمٌت٤م ُمت٘مٜم٤م قمغم دقم٤مسم٦م ومٞمف ،وشمقذم ؾمٜم٦م شمًع وُمئ٦م قمغم إرضمح .يٜمٔمر :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من
( ،)285/5وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ()57/5
( )1يٜمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)329/4
( )3يٜمٔمرُ :مٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل ،طم٤مومظ سمـ أمحد طمٙمٛمل (ت2377هـ) ،ت :قمٛمر سمـ حمٛمقد،
ط ،2دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ،اًمدُم٤مم2422 ،هـ (.)2296/3
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ومم٤م ٟم٘مؾ ُمـ أقمامًمف اًمٗم٤موٚم٦م  أٟمَّف يم٤من يٜمٗمؼ ُم٤مًمف ذم وضمقه اًمؼم شم٘مرسم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم وم٘مد
طمرر قمددا ُمـ إرىم٤مء ُمـ اعمًٚمٛملم ،وم٠مقمتؼ سمالل سمـ رسم٤مح ،وقم٤مُمر سمـ ومٝمػمة( )2وهمػممه٤م(.)1
ويم٤من ٓ يدَّ ظمر ُمـ ُم٤مًمف ؿمٞمئ٤م إذا ُدقمل ًمإلٟمٗم٤مق ،وم٘مد أراد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يقُم٤م أن يًٌؼ
أسم٤م سمٙمر ذم اًمّمدىم٦م ومٚمؿ يٗمٚمح ،ىم٤مل  :أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل ط يقُم٤م أن ٟمتّمدق ،ومقاومؼ ذًمؽ ُم٤مٓ
قمٜمدي ،وم٘مٚم٧م :اًمٞمقم أؾمٌؼ أسم٤م سمٙمر إن ؾمٌ٘متف يقُم٤م .ومجئ٧م سمٜمّمػ ُم٤مزم ،وم٘م٤مل زم رؾمقل اهلل ط:
(ُم٤م أسم٘مٞم٧م ٕهٚمؽ؟) ،وم٘مٚم٧مُ :مثٚمف ،ىم٤مل :وأشمك أسمق سمٙمر سمٙمؾ ُم٤م قمٜمده ،وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل
طُ( :م٤م أسم٘مٞم٧م ٕهٚمؽ؟) .ىم٤مل :أسم٘مٞم٧م مهؿ اهلل ورؾمقًمف .ىمٚم٧م ٓ :أؾم٤مسم٘مؽ إمم رء أسمدا(.)3
سمؾ يم٤من أسمق سمٙمر  يً٤مسمؼ ذم يمؾ ُمٞمدان ومٞمًٌؼ اًمٜم٤مس ،ومٕمـ أيب هريرة  ىم٤مل :ىم٤مل
رؾمقل اهلل طُ( :مـ أصٌح ُمٜمٙمؿ اًمٞمقم ص٤مئام؟ ىم٤مل أسمق سمٙمر :أٟم٤م .ىم٤مل :ومٛمـ شمٌع ُمٜمٙمؿ اًمٞمقم
ضمٜم٤مزة؟ ىم٤مل :أسمق سمٙمر :أٟم٤م .ىم٤مل :ومٛمـ أـمٕمؿ ُمٜمٙمؿ اًمٞمقم ُمًٙمٞمٜم٤م؟ ىم٤مل أسمق سمٙمر :أٟم٤م .ىم٤مل:
ومٛمـ قم٤مد ُمٜمٙمؿ اًمٞمقم ُمريْم٤م؟ ىم٤مل :أسمق سمٙمر :أٟم٤م .وم٘م٤مل رؾمقل اهلل طُ :م٤م اضمتٛمٕمـ ذم أُمريء
إٓ دظمؾ اجلٜم٦م)(.)4
وهٙمذا ٟمرى َّ
أن يمثرة أقمامل اًمؼم ُمع اإليامن واًمت٘مقى ىمدَّ ُم٧م أسم٤م سمٙمر قمغم قمٛمرُ ،مع َّأهنام
أومْمؾ أُم٦م حمٛمد سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م ط.


( )2هق :قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة إزديُ ،مقمم أسمك سمٙمر اًمّمديؼ ،صح٤ميب ،يم٤من ُمع اًمٜمٌل ط وأسمك سمٙمر ذم امهجرة إمم اعمديٜم٦م ،ويم٤من
رضمال ص٤محل٤م طمًـ اإلؾمالم ،ىمتؾ ذم واىمٕم٦م سمئر ُمٕمقٟم٦م .يٜمٔمر :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ،)191/3واإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م
(.)594/3
( )1يٜمٔمر :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م (.)157/8
وطمًٜمف إًمٌ٤مين.
( )3أظمرضمف أسمق داود ،طمدي٨م رىمؿ (،)2678
َّ
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ،طمدي٨م رىمؿ (.)2218
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املطًب ايطادع
األٚىل إٔ ته ٕٛغه ٣ٛاألفاضٌ إىل ايفضال َٔ ٤أٌٖ ايعًِ
َّ
إن اًمِمٙمقى ٕضمؾ دومع اًمير ،أو ًمرومع اًمٔمٚمؿ أُمر ُمنموع ذم اإلؾمالم ،وهق ُمـ اعمقاـمـ
اًمتل أسم٤مح اهلل ومٞمٝم٤م اجلٝمر سم٤مًم٘مقل اًمزء إذا اطمت٤مج اعمًٚمؿ ًمذًمؽ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄ

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑﱠ[اًمٜمً٤مء.]248 :
ىمٍم ذم أداء ُم٤م وضم٥م قمٚمٞمف ُمـ احل٘مقق ُُي َؼم قمٜمف سم٤مًمت٘مّمػم اًمذي ومٕمٚمف
واعمٕمٜمك :أن ُمـ َّ
طمتك ي١م ِّدي ُم٤م قمٚمٞمف( ،)2وهذا ُم٤م وىمع ذم ظمّمقُم٦م اًمِمٞمخلم

َّ ،
وم٠مىمر سمخٓمئف
وم٢من أسم٤م سمٙمر أظمٓم٠م َّ

وـمٚم٥م اًمٕمٗمق واعمً٤محم٦م ومٚمؿ ي١م ِّده٤م قمٛمر ،ومِمٙم٤مه ًمٚمٜمٌل ط.
وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ َّ
أن إومم ًمألوم٤موؾ شمقؾمٞمط إظمقاهنؿ ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ واًمٕمٚمؿ واًمديـ:
احلؼ اًمذي قمٚمٞمف ،أو شم٘مع
ًمٞمٜمٔمروا ومٞمام وىمع سمٞمٜمٝمؿ ويٌٞمٜمقا ًمٚمٛمخٓمئ ظمٓم٠مهً :مٞمّمٚمح إُمر ،ومٞم١م ِّدي َّ
اعمّم٤محل٦م واًمٕمٗمق واعمً٤محم٦م ،وٓ ي َّٓمٚمع همػمهؿ قمغم ُم٤م ي٘مع سمٞمٜمٝمؿ.

املطًب ايطابع
ايػفكٚ ١ايسمح ١بني املتخاصُني
اًمِمٗم٘م٦م :رمح٦م ور َّىم٦م وظمقف ُمـ طمٚمقل ُمٙمروه( .)1وم٤مًمِمٗم٘م٦م رمح٦م إٓ َّ
أن اًمٌ٤مقم٨م قمٚمٞمٝم٤م
اخلقف ُمـ وىمقع اعمٙمروه.
وىمد أؿمٗمؼ أسمق سمٙمر قمغم ص٤مطمٌف ُمـ همْم٥م رؾمقل اهلل ط مم٤م ؾمٛمع ،ضم٤مء ذم اًمرواي٦م
إوممَ ( :وم َج َٕم َؾ َو ْضم ُف اًمٜمٌَِّ ِّل ط َيت ََٛم َّٕم ُر َطمتَّك َأ ْؿم َٗم َؼ َأ ُسمق َسمٙم ٍْر َوم َج َث٤م َقم َغم ُر ْيم ٌَ َت ْٞم ِف َوم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهلل،
ِ
قل اهلل طَ ،و َضم َٕم َؾ َأ ُسمق َسمٙم ٍْر َي ُ٘م ُ
٥م َر ُؾم ُ
قلَ :واهلل َي٤م
(و َهمْم َ
َواهلل َأٟمَ٤م ُيمٜم ُْ٧م َأ ْفم َٚم َؿ) ،وذم إظمرىَ :
َر ُؾم َ
قل اهلل ََٕٟمَ٤م ُيمٜم ُْ٧م َأ ْفم َٚم َؿ) .وذم هذا دًمٞمؾ قمغم َّ
أن وىمقع اخلّمقُم٦م ٓ يٜمزع اًمِمٗم٘م٦م واًمرمح٦م ُمـ
( )2يٜمٔمر :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم (ت774هـ) ،ت :ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م ،ط ،1دار ـمٞمٌ٦م،
اًمري٤مض2412 ،هـ (.)444/1
( )1يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ( ،)279/22وشم٤مج اًمٕمروس ( ،)528/15واًمتٕمريٗم٤مت (ص.)268
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ىمٚمقب اعم١مُمٜملم قمغم سمٕمْمٝمؿ ،ومراسمٓم٦م اإليامن وإظمقة اًمديٜمٞم٦م ٓ ي٘مٓمٕمٝم٤م سملم اعمًٚمٛملم إٓ اًمردة
قمـ اإلؾمالم ،أ َُّم٤م ُم٤مقمداه٤م ومال جيقز سمح٤مل أن شمقرث احل٘مد واًمتِمٗمل واًمٗمرح سمقىمقع اعمّم٤مئ٥م
وطمّمقل إذى ًمألـمراف إظمرى.
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املبشح ايجاْٞ
آداب األفاضٌ املتخاصُني
قمددا ُمـ أداب اًمتل يٜمٌٖمل ُمراقم٤مهت٤م،

ٟمًتٜمٌط ُمـ طمدي٨م ظمّمقُم٦م اًمِمٞمخلم
وسمٞم٤مهن٤م ذم اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م:
املطًب األٍٚ

إَّٕ ايفاضٌ ال ٜٓبػ ٞي٘ إٔ ٜػاضب َٔ ٖ ٛأفضٌ َٓ٘
َّ
إن إومم سمٙمؾ وم٤موؾ أن ٓ يٖم٤مو٥م ُمـ هق أومْمؾ ُمٜمف ،ومٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُ ٓ يٜمٙمَر
ًمـام هم٤مو٥م أسم٤م سمٙمر ،ومٗمل اًمرواي٦م إومم
ومْمٚمف ذم اإلؾمالم ،وُمع هذا همْم٥م ُمٜمف اًمٜمٌل ط َّ
وصػ أسمق اًمدرداء  طم٤مل اًمٜمٌل ط وم٘م٤ملَ ( :وم َج َٕم َؾ َو ْضم ُف اًمٜمٌَِّ ِّل ط َيت ََٛم َّٕم ُر) ،وذم إظمرى
ِ
٥م َر ُؾم ُ
قل اهلل ط) ،هذا ُمع اقمؽماف أيب سمٙمر  سم٠مٟمَّف اعمخٓملء.
(و َهمْم َ
طمٙمك طم٤مًمف وم٘م٤ملَ :
وم٠مهؾ اًمٗمْمؾ متحك زًمتٝمؿ ومتحك ظمٓمٞمئتٝمؿ ،حمٌت٦م مهؿ وإيمراُم٤م ًمً٤مسم٘متٝمؿ وُمٜمزًمتٝمؿ.

املطًب ايجاْٞ
االعرتاف بارتطأ إذا ٚقع
ًم٘مد اقمؽمف أسمق سمٙمر سمخٓمئف أُم٤مم اًمٜمٌل ط وقمغم ٟمٔمر وؾمٛمع ُمـ يم٤من طم٤مضا ُمـ
وسملم أٟمَّف اعمٕمتدي قمغم قمٛمر ،ومٗمل اًمرواي٦م إومم ىم٤مل خمؼما( :إِ ِّين يم َ
لم ا ْسم ِـ
َ٤من َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْ َ
اًمّمح٤مسم٦مَّ ،
اخلَ َّٓم ِ
ْ
ه ْقم ُ٧م إِ ًَم ْٞم ِف ُصم َّؿ ٟم َِد ُْم ُ٧م) ،وذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ي١ميمد صدور اخلٓم٠م ُمٜمف ،وي٘مًؿ
ر ٌء َوم َ٠م ْ َ
٤مب َ ْ
(واهلل َي٤م َر ُؾم َ
قل اهلل ََٕٟمَ٤م ُيمٜم ُْ٧م َأ ْفم َٚم َؿ).
قمغم ذًمؽ سم٘مقًمفَ :
َّ
وإن ُمثؾ هذا اًمتٍمف-أقمٜمل آقمؽماف سم٤مخلٓم٠م ٓ -ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ أومذاذ اًمٜم٤مس
وومْمالؤهؿ ،ومٝمؿ يمٌ٤مر ذم اًمديـ واعمٜمزًم٦م واخلٚمؼ اًمٙمريؿ.
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املطًب ايجايح
ضسع ١ايف ١٦ٝيًشل ٚاالعتراز عٔ ارتطأ أَاز ٠ايفضٌ
َّ
إن اًمٕمقدة ًمٚمحؼ أُم٤مرة يمامل اإليامن ،وآقمتذار قمـ اخلٓم٠م دًمٞمؾ طمًـ اخلٚمؼ ويمرم
اًمًج٤مي٤م واخلّم٤مل ،ومهذا ضم٤مء ذم احلدي٨م َّ
ه ْقم ُ٧م إِ ًَم ْٞم ِفُ ،صم َّؿ ٟم َِد ُْم ُ٧م
أن أسم٤م سمٙمر ،ىم٤ملَ (:وم َ٠م ْ َ
َوم ًَ َ٠م ًْم ُت ُف َأ ْن َي ْٖم ِٗم َر ِزم) ،وذم اًمرواي٦م إظمرى ىم٤مل أسمق اًمدرداء َ ( :وم٤م َّشم ٌَ َٕم ُف َأ ُسمق َسمٙم ٍْر َي ًْ َ٠م ًُم ُف َأ ْن َي ًْ َت ْٖم ِٗم َر
ًَم ُف) ،وهٙمذا يٜمٌٖمل عمـ وىمع ُمٜمف ظمٓم٠م قمغم أطمد أن يرضمع ًمٚمحؼ ،ويٌ٤مدر ًمٓمٚم٥م اًمٕمٗمق واعمً٤محم٦م
ُمـ ص٤مطمٌف.

املطًب ايسابع
قب ٍٛاالعتراز فض١ًٝ
َّ
إن ُمـ ُمٙم٤مرم إظمالق أن ي٘مٌؾ اعمًٚمؿ اقمتذار أظمٞم٦م إذا اقمتذر ،وأن ي٘مٞمؾ قمثرشمف ،وي٘مدم
اًمّمٚم٦م ُمٕمف قمغم اًم٘مٓمٞمٕم٦م ،واًمقد واعمحٌ٦م قمغم اًمٌٖمض واجلٗم٤مء ،ومٞمٜم٤مل إضمر واًمثقاب ُمـ اهلل
شمٕم٤ممم :ﱡﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﱠ[اًمِمقرى.]42 :
وًم٘مد يم٤من اًمٜمٌل ط ُمـ أؿمدِّ اًمٜم٤مس ىمٌقٓ ًمٕمذر اعمٕمتذر ،وُمـ ذًمؽ أٟمَّف ىمٌؾ اقمتذار
ًمـام خت َّٚمٗمقا قمـ همزوة شمٌقك ،وم٘مٌؾ فم٤مهرهؿ وويمؾ هائرهؿ إمم اهلل ،إٓ اًمثالصم٦م اًمذيـ
اعمٜم٤موم٘ملم َّ
أرضم٠مهؿ حلٙمٛم٦م يريده٤م اهلل .وىمٌؾ ط اقمتذار هٌ٤مر سمـ إؾمقد( )2عم٤م ضم٤مءه ُمًٚمام ُمٕمتذرا قمـ
ُمقاىمٗمف ُمٜمف وُمـ اعمًٚمٛملم ،ىم٤مل ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ )1(:يمٜم٧م ضم٤مًمً٤م ُمع رؾمقل اهلل ط ُمٜمٍمومف
ُمـ اجلٕمراٟم٦م ،وم٤م َّـمٚمع هٌ٤مر سمـ إؾمقد ُمـ سم٤مب رؾمقل اهلل ط وم٘م٤مل :اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ٟمٌل اهلل،
أؿمٝمد أن ٓ اًمف آ اهلل وأؿمٝمد َّ
أن حمٛمدا رؾمقل اهلل ،وًم٘مد هرسم٧م ُمٜمؽ ذم اًمٌالد ،وأردت

( )2هق :هٌ٤مر سمـ إؾمقد سمـ اعمٓمٚم٥م اًم٘مرر إؾمدي ،يم٤من ؾمٌ٤مسم٤م ،يً٥م اًمٜمٌل ط واعمًٚمٛملم وم٠مهدر اًمٜمٌل  دُمف ،وًمٙمـ اهلل
ؾم َّٚمٛمف وم٠مؾمٚمؿ قم٤مم اًمٗمتح وطمًـ إؾمالُمفُ .م٤مت ذم ظمالوم٦م قمٛمر .يٜمٔمر :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م (.)514/6
( )1هق :ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ سمـ قمدى اًم٘مرر ،صح٤ميب ،أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح ،وُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع ومخًلم .يٜمٔمر :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من
( ،)52/3واإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م (.)461/2
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قمٛمـ ضمٝمؾ قمٚمٞمؽ ،ويمٜمَّ٤م ي٤م ٟمٌل اهلل
اًمٚمح٤مق سم٤مٕقم٤مضمؿ ،صمؿ ذيمرت قم٤مئدشمؽ وصٚمتؽ وصٗمحؽ َّ
٘مر
وقمام يم٤من يٌٚمٖمؽ قمٜملِّ ،
وم٤مين ُُم ٌّ
أهؾ ذك ومٝمداٟم٤م اهلل سمؽ وأٟم٘مذٟم٤م ُمـ امهٚمٙم٦م ،وم٤مصٗمح قمـ ضمٝمكم َّ
سمًقء ومٕمكم ُمٕمؽمف سمذٟمٌل .ومّمٗمح قمٜمف اًمٜمٌلط (.)2
ويم٤من احلًـ سمـ قمكم ي٘مقلً :مق َّ
أن رضم ً
ال ؿمتٛمٜمل ذم أذين هذه واقمتذر إ َّزم ذم إظمرى
ًم٘مٌٚم٧م قمذره .وىم٤مل إطمٜمػ سمـ ىمٞمس :إن اقمتذر إًمٞمؽ ُمٕمتذر شمٚم َّ٘مف سم٤مًمٌنم.
َ
ٞمؽ ُومـ ٌ
ىمٞمؾ زم َىمد َأؾمـك َقم َٚم َ
الن
ٚم٧م َىمد ضم٤م َءين َو َأطمدَ َ
ث ُقمذر ًا
ُىم ُ

َو ُُم٘م٤م ُم اًم َٗمتك َقمغم ُ
اًمذ ِّل قمـ ُ٤مر
ِ ِ
اًمذ ِ ِ
()1
َو ِد َي ُ٦م َ
ذار
ٟم٥م قمٜمدَ ٟم٤م آقمت ُ

وىم٤مل هالل سمـ اًمٕمالء اًمٌ٤مهكم:
اِ ْىمٌ ْؾ ُمٕم ِ
٤مذ ْي َر َُم ْـ َي ْ٠مشمِ ْٞم َؽ ُُم ْٕمت َِذر ًا
َ ََ
٤مك َفم ِ
َوم َ٘مدْ َأ َـم٤م َقم َؽ َُم ْـ َأ ْر َو َ
٤مه ُر ُه

إِ ْن سمـَ َّر ِقمٜمْدَ َك ومِ َٞمام َىمـ َ٤مل َأ ْو َومـ َج َرا
ِ
ِ ()3
َؽما
َو َىمدْ َأ َضم َّٚم َؽ َُم ْـ َي ْٕمّم ْٞم َؽ ُُم ًْت َ


املطًب ارتاَظ
املخطٜ ٧تهًَّف يالعتراز
َّ
إن مم٤م يٜمٌٖمل ًمٚمٛمخٓمئ -وإن يم٤من وم٤موال -أن يٕمتذر ممـ أظمٓم٠م قمٚمٞمف ،طمتك ًمق ًمزم إُمر
ًمـام أظمٓم٠م مل يٙمتػ سم٢مسمداء إؾمػ :وإٟمَّام شمٌع قمٛمر إمم سمٞمتف،
أن يتٙم َّٚمػ ًمذًمؽ ،ومٝمذا أسمق سمٙمرَّ 
ومٚمؿ ي٘مٓمع اقمتذاره إٓ إهمالق قمٛمر ًمٌ٤مسمف ذم وضمٝمف ،ىم٤مل أسمق اًمدرداءَ ( :وم٤م َّشم ٌَ َٕم ُف َأ ُسمق َسمٙم ٍْر َي ًْ َ٠م ًُم ُف َأ ْن
َي ًْ َت ْٖم ِٗم َر ًَم ُف َوم َٚم ْؿ َي ْٗم َٕم ْؾ َطمتَّك َأ ْهم َٚم َؼ َسم٤م َسم ُف ِذم َو ْضم ِٝم ِف).


( )2يٜمٔمر :اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م(.)517 ،516/6
( )1يٜمٔمر :أداب اًمنمقمٞم٦م واعمٜمح اعمرقمٞم٦م ،حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد(ت763هـ) ،ت :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ،وقمٛمر اًم٘مٞم٤مم،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت2427 ،هـ (.)329/2
( )3يٜمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء(.)329/23
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املطًب ايطادع
املبادز الضرتضا ٤أٌٖ ايفضٌ فض١ًٝ
ٓ يٜمٌٖمل دوام اخلالف سملم أهؾ اًمٗمْمؾ ،سمؾ اعمتٕملم اًمذي يٚمٞمؼ هبؿ أن يٌ٤مدر يمؾ ـمرف
ٓؾمؽمو٤مء ص٤مطمٌف ،ومٝمذه أُم٤مرة اًمٗمْمؾ ،ومٚم٘مد سم٤مدر أسمق سمٙمرٓ ؾمؽمو٤مء ص٤مطمٌف طملم أظمٓم٠م
ُمر ُمٕمٜم٤م ،وم٤مُمتٜمع أول إُمر صمؿ ُم٤م ًمٌ٨م أن ٟمدم ،وم٘مد ضم٤مء ذم اًمرواي٦م إوممُ ( :صم َّؿ إِ َّن ُقم َٛم َر
قمٚمٞمف يمام َّ
ٟم َِد َمَ ،وم َ٠مشمَك َُمٜم ِْز َل َأ ِيب َسمٙم ٍْر َوم ًَ َ٠م َلَ :أ َّصم َؿ َأ ُسمق َسمٙم ٍْر؟ َوم َ٘م٤م ًُمقاَ .َٓ :وم َ٠مشمَك إِ َمم اًمٜمٌَِّ ِّل ط) ،وذم إظمرى:
(وٟم َِد َم ُقم َٛم ُر َقم َغم َُم٤م يم َ
َ٤من ُِمٜمْ ُف َوم َ٠م ْىم ٌَ َؾ َطمتَّك َؾم َّٚم َؿ َو َضم َٚم َس إِ َمم اًمٜمٌَِّ ِّل ط) .وهذا هق اًمذي يٜمٌٖمل أن
َ
يٙمقن قمٚمٞمف إوم٤موؾَّ ،
وم٢من اعمٌ٤مدرة إلصالح ُم٤مومًد ُمـ اًمٕمالىم٤مت ُمع إظمقاهنؿ هق قملم احلٙمٛم٦م
وُم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ.
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املبشح ايجايح
األسهاّ ايفكٗ ١ٝاملتعًك ١بارتص ١َٛبني األفاضٌ
يٛمٙمـ أن ٟمًتٜمٌط ُمـ طمدي٨م اظمتّم٤مم أيب سمٙمر وقمٛمر

سمروايتٞمف قمدة أطمٙم٤مم وم٘مٝمٞم٦م،

وًمٙمـ ؾمٞم٘متٍم اًمٌ٤مطم٨م هٜم٤م قمغم إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مخلّمقُم٦م دون همػمه٤م ،طمتك ٓ ُيرج اًمٌح٨م
قمـ ُم٘مّمقده ،وُمـ أسمرز شمٚمؽ إطمٙم٤مم ُم٤مي٠ميت:
املطًب األٍٚ
دٛاش غٝب ١أسد املتخاصُني صاسب٘ يًشاد١
طمرم اهلل شمٕم٤ممم هذا
َّسملم اًمٜمٌل ط ُمٕمٜمك اًمٖمٞمٌ٦م سم٘مقًمف( :ذيمرك أظم٤مك سمام يٙمره) ( .)2وىمد َّ
اًمٗمٕمؾ سم٘مقًمف :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ

ﱢ ﱣﱤﱠ[احلجرات.]21 :
َّ
َّ
وٕن هذا مم٤م
وإن آظمتّم٤مم واًمِمٙمقى ٓسمد أن يقىمٕم٤م أطمد اعمتخ٤مصٛملم ذم همٞمٌ٦م ص٤مطمٌف،
َّ
ويمػ يد
وٕن اعمّمٚمح٦م اعمؽمشمٌ٦م قمٚمٞمف ُمـ أقم٤مدة احل٘مقق وٟمٍمة اعمٔمٚمقم
ٓ يٛمٙمـ اًمتحرز ُمٜمف،
ِّ
اًمٔم٤ممل أقمٔمؿ ُمـ ُمّمٚمح٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٕمرض وصٞم٤مٟمتف :أسم٤مح اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٗمل سم٤مًمٖمرض
ٟمص اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز ذًمؽ ،ىم٤مل اًمٜمقوي
ًمٚمحٙمَؿ ،وىمد َّ
ويٌلم اًمقاىمٕم٦م وجيكم اعمقىمػ َ

(ت

ٍ
676ه)" :اقمٚمؿ َّ
جق ُز مهَ٤م همرض
وم٢مهن٤م شمٌُ٤مح ذم
أطمقال ًمٚمٛمّمٚمح٦م ،واعمُ ِّ
حمرُم٦م َّ
أن اًمٖمٞمٌ َ٦م وإن يم٤مٟم٧م ّ
ُ
إول :اًمتٔمٚمؿ ،ومٞمجقز
صحٞمح ذقمل ٓ يٛمٙمـ
اًمقصقل إًمٞمف إٓ هب٤م ،وهق أطمد ؾمت٦م أؾمٌ٤مبّ :
ًمٚمٛمٔمٚمقم أن يتٔم َّٚمؿ إمم اًمًٚمٓم٤من واًم٘م٤ميض وهمػممه٤م ممّـ ًمف وٓي٦م أو ًمف ىمدرة قمغم إٟمّم٤مومف ُمـ
ومٞمذيمر َّ
أن ومالٟم ً٤م فمٚمٛمٜمل ،وومٕمؾ يب يمذا ،وأظمذ زم يمذا ،وٟمحق ذًمؽ...إًمخ"(.)1
فم٤معمف،
ُ

( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ،طمدي٨م رىمؿ(.)1589
( )1إذيم٤مر ُمـ يمالم ؾمٞمد إسمرار ،حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي(ت676هـ) ،ت :قمٌداًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوطُ ،مٓمٌٕم٦م اعمالح ،دُمِمؼ،
2392هـ (ص.)191
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املطًب ايجاْٞ
دٛاش سًف ايُٝني عٓد ارتص١َٛ

ِ
احل ْٚمػ واحلَٚمِػ :اًم٘مًؿ واًمٞمٛملم(.)2

وىمد أسم٤مح اإلؾمالم ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي٘مًؿ اًمٞمٛملم ُمتك اطمت٤مج ًمذًمؽ ،ذيٓم٦م أن يٙمقن ىمًٛمف
سم٤مهلل شمٕم٤ممم أو اؾمؿ ُمـ أؾمامئف أو صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ،وم٘م٤مل اًمٜمٌلطَُ ( :م ْـ يم َ
ػ سمِ٤مهلل
َ٤من َطم٤مًم ِ ًٗم٤م َوم ْٚم َٞم ْحٚمِ ْ
ِ
(واهلل
َأ ْو ًم َٞم ّْم ُٛم ْ٧م) ( ،)1وقمٚمٞمف وم٘مد أىمًؿ أسمق سمٙمر أُم٤مم اًمٜمٌل ط ُم١ميمدا ظمٓم٠مه قمغم قمٛمر ،وم٘م٤ملَ :
َأٟمَ٤م ُيمٜم ُْ٧م َأ ْفم َٚم َؿَ ،واهلل َأٟمَ٤م ُيمٜم ُْ٧م َأ ْفم َٚم َؿ) ،ومٚمق يم٤من طمٚمٗمف ٓ جيقز ٕٟمٙمر قمٚمٞمف اًمٜمٌل ط ذًمؽَّ :
ٕن
ومٚمام مل ُيٜمٙمر قمٚمٞمف َّ
دل ذًمؽ قمغم ضمقازه.
شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ٓ جيقز ُمـ اًمٜمٌل طَّ ،

املطًب ايجايح
دٛاش َد ايفاضٌ يف ٚدٗ٘ مبا ٖ ٛف٘ٝ
ورد ذم اًمًٜم٦م أطم٤مدي٨م متٜمع ُمدح اإلٟمً٤من ذم وضمٝمفُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ مه٤مم سمـ
احل٤مرث(َّ )3
أن رضمال ضمٕمؾ يٛمدح قمثامن سمـ قمٗم٤من ذم وضمٝمف ،ومٕمٛمد اعم٘مداد سمـ إؾمقد )4(ومجث٤م
قمغم ريمٌتٞمف ،ومجٕمؾ حيثق ذم وضمٝمف احلّمٌ٤مء .وم٘م٤مل ًمف قمثامنُ :م٤م ؿم٠مٟمؽ؟ وم٘م٤ملَّ :
إن رؾمقل اهللط
ىم٤مل( :إذا رأيتؿ اعمدَّ اطملم وم٤مطمثقا ذم وضمقهٝمؿ اًمؽماب)( .)5وؾمٛمع اًمٜمٌلط رضمال يٛمدح رضمال

( )2يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب (.)58/9
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،طمدي٨م رىمؿ (.)1679
( )3هق :مه٤مم سمـ احل٤مرث سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم اًمٕم٤مسمد ،شم٤مسمٕمل صم٘م٦م ،روى قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم
ُمـ امهجرة .يٜمٔمر :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( )522/5وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م (.)2258
( )4هق :اعم٘مداد سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمٌ٦م اًمٙمٜمدي ،صح٤ميب يٙمٜمك أسم٤م ُمٕمٌد .يم٤من ىمد طم٤مًمػ إؾمقد سمـ قمٌد يٖمقث اًمزهري ذم اجل٤مهٚمٞم٦م
ومتٌٜم٤مه ،ومٙم٤من ي٘م٤مل ًمف اعم٘مداد سمـ إؾمقد طمتك ٟمزل حتريؿ اًمتٌٜمل .ويم٤من ُمـ اعمٝم٤مضمريـ إمم احلٌِم٦م ذم امهجرة اًمث٤مٟمٞم٦م ،وؿمٝمد
سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع اًمٜمٌل ط ،ويم٤من ُمـ اًمرُم٤مة اعمٕمدوديـُ ،م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع .يٜمٔمر :اًمٓمٌ٘م٤مت
اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ( ،)263/3واإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م(.)121/6
( )5طمدي٨م رىمؿ (.)3221

121
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد إول 2441هـ1212 -م
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اًمر ُضم ِؾ)( .)2ومٝمذه إطم٤مدي٨م وأضاهب٤م متٜمع اعمدح ذم
ويٓمريف وم٘م٤ملَ (:أ ْه َٚم ْٙمت ُْؿَ ،أ ْو َىم َٓم ْٕمت ُْؿ َفم َٝم َر َّ
وضمف اعمٛمدوح يمام هق فم٤مهر.
وذم اعم٘م٤مسمؾ وردت أطم٤مدي٨م أظمرى شمٌٞمح ذًمؽُ ،مٜمٝم٤م صمٜم٤مء اًمٜمٌل ط قمغم قمدد ُمـ أصح٤مسمف،
يم٠ميب سمٙمر ذم هذا احلدي٨م اًمذي ٟمدرؾمف ،طمٞم٨م ضم٤مء ذم اًمرواي٦م إومم ىمقًمف ط( :إِ َّن اهلل َسم َٕم َثٜمِل
اؾم ِ٤مين سمِٜمَ ْٗم ًِ ِف َو َُم٤مًم ِ ِف) ،وذم اًمرواي٦م إظمرى( :إِ ِّين
إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َوم ُ٘م ْٚمت ُْؿ :يم ََذ ْسم َ٧مَ ،و َىم َ٤مل َأ ُسمق َسمٙم ٍْرَ :صدَ َقَ .و َو َ
َّ٤مس إِ ِّين َر ُؾم ُ
قل اهلل إِ ًَم ْٞمٙم ُْؿ َمجِٞم ًٕم٤مَ ،وم ُ٘م ْٚمت ُْؿ :يم ََذ ْسم َ٧مَ ،و َىم َ٤مل َأ ُسمق َسمٙم ٍْرَ :صدَ ْىم َ٧م).
ُىم ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َأ ُّ َهي٤م اًمٜم ُ
ويمذًمؽ صمٜم٤مؤه قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن  طملم ظم٤مـم٥م ضمٌؾ أطمد سم٘مقًمف( :ا ْصم ٌُ ْ٧م ُأ ُطمدُ
َوم٢مِٟم ََّام َقم َٚم ْٞم َؽ ٟمٌَِ ٌّل َو ِصدِّ ٌيؼ َو َؿم ِٝمٞمدَ ان)(.)1

ومٔم٤مهر هذه إطم٤مدي٨م اًمتٕم٤مرض ،وُمـ هٜم٤م يم٤من ٓ سمد ُمـ اجلٛمع سملم هذه إطم٤مدي٨م إن
أُمٙمـ ذًمؽ ،وممـ مجع سمٞمٜمٝم٤م اإلُم٤مم اًمٜمقوي

أن ُمدح ِ
(ت 676هـ) سم٘مقًمف" :اقمٚمؿ َّ
اإلٟمً٤من

واًمثٜم٤م َء قمٚمٞمف سمجٛمٞمؾ صٗم٤مشمف ىمد يٙمقن ذم وضمف اعمٛمدوح ،وىمد يٙمقن سمٖمػم طمْمقره ،وم٠م َُّم٤م اًمذي ذم
ِ
حرم قمٚمٞمف سمًٌ٥م اًمٙمذب
ُمٜمع ُمٜمف إٓ أن ُجي٤مزف
همػم
ُ
طمْمقره ومال َ
اعم٤مدح ويدظمؾ ذم اًمٙمذب ،ومٞم ُ
جير إمم
ًتح٥م هذا اعمدح اًمذي ٓ
ٓ ًمٙمقٟمف ُمدطم ً٤م ،و ُي
َ
ُّ
يمذب ومٞمف إذا شمرشمَّ٥م قمٚمٞمف ُمّمٚمح ٌ٦م ومل َّ
ُمٗمًدة ،سم٠من َ
اعمٛمدوح ومٞمٗمتتـ سمف ،أو همػم ذًمؽ.
يٌٚمغ
َ
اعمدح ذم وضمف اعمٛمدوح وم٘مد ضم٤مءت ومٞمف أطم٤مدي٨م شم٘متيض إسم٤مطمتَف أو اؾمتحٌ٤مسمف،
وأ َُّم٤م
ُ
وأطم٤مدي٨م شم٘متيض اعمٜمع ُمٜمف .ىم٤مل اًمٕمٚمامء :وـمريؼ اجلٛمع سملم إطم٤مدي٨م أن ُي٘م٤مل :إن يم٤من
اعمٛمدوح قمٜمده ُ
ؽم
ُ
يمامل إيامن وطمً ُـ ي٘ملم وري٤مو ُ٦م ٟمٗمس وُمٕمروم ٌ٦م شم٤مُم٦م سمحٞم٨م ٓ يٗمتتـ وٓ يٖم ّ
ٟمٗمًف ومٚمٞمس سمحرام وٓ ُمٙمروه ،وإن ظمٞمػ قمٚمٞمف ر ٌء ُمـ هذه إُمقر يم ُِر َه
سمذًمؽ وٓ
ُ
شمٚمٕم٥م سمف ُ
ُمدطمف يمراه ً٦م ؿمديدة"(.)3
ُ

( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،طمدي٨م رىمؿ (.)1663
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،طمدي٨م رىمؿ (.)3675
( )3إذيم٤مر(ص.)136
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املطًب ايسابع
دٛاش إظٗاز ايػضب ألسد املتخاصُني
أفمٝمر اًمٜمٌل ط اًمٖمْم٥م ذم وضمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،ومٗمل اًمرواي٦م إوممَ ( :وم َ٠مشمَك-يٕمٜمل
قمٛمر -إِ َمم اًمٜمٌَِّ ِّل ط َوم ًَ َّٚم َؿَ ،وم َج َٕم َؾ َو ْضم ُف اًمٜمٌَِّ ِّل ط َيت ََٛم َّٕم ُر) ،وذم إظمرى ي٘مقل أسمق اًمدرداء :
ِ
٥م َر ُؾم ُ
قل اهلل ط) ،وذم هذا دًمٞمؾ قمغم ضمقازه ذقم٤م ،وإٓ عم٤م ومٕمٚمف ط.
(و َهمْم َ
َ

املطًب ارتاَظ
ٚدٛب إَطاى ايٓاع عٔ ايتدخٌ يف ارتص ١َٛبني األفاضٌ
َّ
إن اًمذي يٜمٌٖمل قمٜمد اظمتّم٤مم إوم٤موؾ أٓ يتدظمؾ ذم اًمٜمزاع واخلّمقُم٦م إٓ ُمـ يم٤من ذم
ُمٜمزًمتٝمؿَّ :
ٕن شمدظمؾ همػمهؿ ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس يزيد ؿم٘م٦م اخلالف ،ويدقمق ًمتٓم٤مول اًمٕم٤مُم٦م قمغم
إوم٤موؾ وإظمٞم٤مر ،ويٜمت٩م قمٜمف آٟم٘مً٤مم ورسمام آطمؽماب اًمداظمكم ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ.
ومال يٜمٌٖمل شمدظمؾ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ومٞمام ي٘مع سملم يمؼمائٝمؿ وأهؾ اًمٗمْمؾ ُمـ اًمٜمزاع ،سمؾ اإلُمً٤مك
واًمٙمػ قمـ ذًمؽ هق اعمتٕملم ،وىمد اؾمتُٜمٌط هذا ُمـ ُمقىمػ ُمـ يم٤من طم٤مض اًمقاىمٕم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
ُّ
اًمٙمرام

 ،وم٢مٟمَّ٤م مل ٟمجد أطمدا ُمٜمٝمؿ ؿم٤مرك سمرأي أو يمٚمٛم٦م ،طمتك راوي احلدي٨م ٟمٗمًفُ ،مع

ومْمٚمف وطمٙمٛمتف .)2(


( )2يم٤من أسمق اًمدرداء  يقصػ سمحٙمٞمؿ أُم٦م حمٛمد  .يٜمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء(.)335/1
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ارتامت١
اؿمتٛمؾ اًمٌح٨م قمغم قمدد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت ،وهل قمغم اًمٜمحق أيت:
أِٖ ايٓتا٥ر:
َّ
أن وىمقع اخلّمقُم٦م سملم إوم٤موؾ دًمٞمؾ همٚمٌ٦م ـمٌٞمٕمتٝمؿ اًمٌنمي٦م ،ومال يٜم٘مص ذًمؽ ُمـ
.2
ومْمٚمٝمؿ ،وٓ ُيٌٞمح أقمراوٝمؿ ًمٚمِمامشم٦م هبؿ.
َّ
أن اًمٖمْم٥م أصؾ شمٜمِم٠م قمٜمف اخلّمقُم٤مت وي٘مع سمًٌٌف آقمتداء اًمٚمٗمٔمل واجلًدي ،ورسمام
.1
ي١مدي ًمٚم٘متؾ أو ُم٤مدوٟمف ُمـ اجلٜم٤مي٤مت ،وُمـ هٜم٤م ٟمدرك قمٔمٛم٦م اًمتنميع عم٤م هنك قمٜمف.
َّ
أن ـم٤مقم٦م اعمًٚمؿ هلل ورؾمقًمف ،ويمثرة ىمرسم٤مشمف وُمً٤مرقمتف ذم اخلػمات هل اًمتل شم٘مدِّ ُمف قمغم
.3
همػمه ُمـ اعمًٚمٛملم ذم اعمٜمزًم٦م اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م.
 .4أٟمَّف يم َّٚمام دمرد اإلٟمً٤من ُمـ طمٔمقظ اًمٜمٗمس اؾمتٓم٤مع وٌط شمٍموم٤مشمف وشمٖم َّٚم٥م قمغم هقاه ،ومٜمت٩م
قمـ ذًمؽ صدىمف وإٟمّم٤مومف ًممظمريـ ،وهقم٦م ومٞمئتف ًمٚمحؼ واعمٌ٤مدرة ًمالقمتذار قمـ اخلٓم٠م،
وىمٌقل قمذر ُمـ يٕمتذر إًمٞمف.
أبسش ايتٛصٝات:
ٕهنؿ رأس اًمٜم٤مس
 .2يٜمٌٖمل ًمألوم٤موؾ أن يتق َّىمقا اخلّمقُم٦م ُمع سمٕمْمٝمؿ ىمدر اإلُمٙم٤منَّ :
وىمدوهتؿ ،واًمٜم٤مس شمٌع مهؿ ،ي٘متدون هبؿ وي٘م ِّٚمدوهنؿ ذم أىمقامهؿ وأومٕم٤ممهؿ.
.1

يٜمٌٖمل أن يٙمقن أؾمٚمقب اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ظمّمقُم٤مت إوم٤موؾ خمتٚمٗم٤م قمـ همػمهؿ ،ومٖمػمهؿ
يٛمٙمـ أن يتخ٤مصٛمقن إمم اًمنمط واعمح٤ميمؿ وهمػمه٤م ،أ َُّم٤م إوم٤موؾ ومٞمٜمٌٖمل أٓ يتح٤ميمٛمقا
شمؿ آشمٗم٤مق واًمّمٚمح وإٓ ومٚمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ
إٓ إمم اًمٗمْمالء أُمث٤ممهؿ ،سم٤مدئ إُمر ،وم٢من َّ
اًمتخ٤مصؿ إمم اًم٘مْم٤مء ًمٞمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمٕمدل.

.3

يٜمٌٖمل أن شمٌٜمك مجٞمع اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم قمغم اعمقدة واًمرمح٦م وم٤مًمرامحقن
يرمحٝمؿ اًمرمحـ.
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فٗسع املصادز ٚاملسادع
 .2اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
.1

أداب اًمنمقمٞم٦م واعمٜمح اعمرقمٞم٦م ،حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد(ت763هـ) ،ت :ؿمٕمٞم٥م
إرٟم٤مؤوط ،وقمٛمر اًم٘مٞم٤ممُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت2427 ،هـ.

 .3إذيم٤مر ُمـ يمالم ؾمٞمد إسمرار ،حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي (ت676هـ) ،ت :قمٌد اًم٘م٤مدر
إرٟم٤مؤوطُ ،مٓمٌٕم٦م اعمالح ،دُمِمؼ2392 ،هـ.
.4

اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (ت851هـ) ،ت :قمكم
حمٛمد اًمٌج٤موي ،ط ،2دار اجلٞمؾ ،سمػموت2421 ،هـ.

اًمزسمٞمدي (ت2125هـ) ،ت:
حمٛمد اعمرشم٣م َّ
حمٛمد سمـ ّ
 .5شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقسّ ،
جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم ،ط :سمدون ،دار امهداي٦مُ ،مٙم٤من اًمٜمنم وؾمٜمتف :سمدون.
 .6شمذيمرة احلٗم٤مظ ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل (ت748هـ) ،ط ،2دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت2429 ،هـ.
.7

شمرشمٞم٥م اعمدارك وشم٘مري٥م اعمً٤مًمؽ ،اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض اًمٞمحّمٌل (544هـ) ،ت :ؾمٕمٞمد أمحد
أقمراب ،ط :سمدون ،وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ،اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م2421 ،هـ.

.8

شمرُمٞمز يمت٥م احلدي٨م ،د .حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر ،جمٚم٦م احلٙمٛم٦م ،اًمٕمدد ،22اًمًٕمقدي٦م،
2425هـ.

 .9اًمتٕمريٗم٤مت ،قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين (ت826هـ) ،ت :إسمراهٞمؿ اإلسمٞم٤مري ،ط،2
دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت2425 ،هـ.
 .22شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم (ت774هـ) ،ت :ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد
ؾمالُم٦م ،ط ،1دار ـمٞمٌ٦م ،اًمري٤مض2412 ،هـ.
 .22هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،ط ،2دار اًمٗمٙمر ،سمػموت2424 ،ه.
 .21اًمث٘م٤مت ،حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد اًمًٌتل (354هـ) ،ت :اًمًٞمد ذف اًمديـ أمحد ،ط،2
دار اًمٗمٙمر ،سمػموت2395 ،هـ.
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إقمداد :د .قم٤مسمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٕمٞمقض اًمثٌٞمتل

أدب اخلّمقُم٦م سملم إوم٤موؾ ذم وقء ظمّمقُم٦م اًمِمٞمخلم

 .23اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم(صحٞمح اًمٌخ٤مري) ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،حت٘مٞمؼ
جمٛمققم٦م ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ سم٢مذاف :ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ ،ط ،3دار اًمًالم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
اًمري٤مض2412 ،هـ.
 .24درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م (ت ،)718ت :حمٛمد رؿم٤مد
ؾم٤ممل ،دار اًمٙمٜمقز إدسمٞم٦م ،اًمري٤مض2392،هـ.
 .25اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م (795هـ) ،ت :قمٌد اًمرمحـ
اًمٕمثٞمٛملمُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من ،اًمري٤مض2415 ،هـ.
 .26زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م (ت752هـ) ،ت:
ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط – قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط ،طُ ،24م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت،
2427هـ.
 .27اًمًٜم٦م ،قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞمٌ٤مين (ت192هـ) ،ت :د .حمٛمد ؾمٕمٞمد ؾم٤ممل
اًم٘محٓم٤مين ،ط ،2دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ،اًمدُم٤مم2426 ،هـ.
 .28اًمًٜم٦م ،قمٛمرو سمـ أيب قم٤مصؿ اًمْمح٤مك اًمِمٞمٌ٤مين (ت187هـ) ،ت :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ
إًمٌ٤مين ،ط ،2اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت2422 ،هـ.
 .29ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،حمٛمد سمـ يزيد اسمـ ُم٤مضمف اًم٘مزويٜمل (ت173هـ) ،شمٕمٚمٞمؼ وأطمٙم٤مم :حمٛمد
ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،طُ ،1مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض2419 ،هـ.
 .12ؾمٜمـ أيب داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين (ت175هـ) ،شمٕمٚمٞمؼ وأطمٙم٤مم :حمٛمد
ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،طُ ،1مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض2419 ،هـ.
 .12ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي(ت179هـ) ،شمٕمٚمٞمؼ وأطمٙم٤مم :حمٛمد ٟم٤مس
اًمديـ إًمٌ٤مين ،طُ ،1مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض2419 ،هـ.
 .11ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل (ت748هـ) ،ت :جمٛمققم٦م
حم٘م٘ملم سم٢مذاف ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت.
 .13ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ،شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل
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(772هـ) ،ت :د .حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل ،د .قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق ،ط ،1دار هجر،
2423هـ.
 .14ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ىم٤ميض ؿمٝمٌ٦م (ت ،)737ت :د .احل٤مومظ قمٌد
اًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من ،ط ،2قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت2427 ،هـ.
 .15اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ،حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اًمزهري (132هـ) ،ت :إطمً٤من قمٌ٤مس ،ط،2
دار ص٤مدر ،سمػموت2968 ،م.
 .16همري٥م احلدي٨م ،قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم اسمـ اجلقزي (ت597هـ) ،ت :د.قمٌد اعمٕمٓمل أُملم
ىمٚمٕمجل ،ط ،2دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت2985 ،م.
 .17اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (ت718هـ) ،ت :طمًٜملم حمٛمد
خمٚمقف ،ط ،2دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت2386 ،هـ.
 .18ومتح اًمٌ٤مري سمنمح صحٞمح اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ قمكم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين
(ت851هـ) ،شمٕمٚمٞمؼ :اسمـ سم٤مز وحم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦مُ ،مٍم ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم:
سمدون.
 .19اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،جمد اًمديـ اًمٗمػموز آسم٤مدي (ت827هـ) ،تُ :مٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث،
طُ ،7م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت2414 ،هـ.
 .32يمت٤مب اًمٕملم ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي (ت272هـ) ،ت :دُ .مٝمدي اعمخزوُمل ود.
إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل ،ط:سمدون ،دار وُمٙمتٌ٦م امهالل ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم :سمدون.
ً .32مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر(ت722هـ) ،ط ،2دار ص٤مدر ،سمػموت ،ؾمٜم٦م
اًمٜمنم :سمدون.
 .31اعمدظمؾ إمم دراؾم٦م اعمدارس واعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،د .قمٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر (ت
2433هـ) ،ط ،2دار اًمٜمٗم٤مئس ،إردن2426 ،هـ.
 .33اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم(صحٞمح ُمًٚمؿ)ُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞمً٤مسمقري (ت162هـ)،
حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ سم٢مذاف :ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ ،ط ،3دار اًمًالم ًمٚمٜمنم
128
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد إول 2441هـ1212 -م
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واًمتقزيع ،اًمري٤مض2412 ،هـ.
 .34اعمًٜمد ،اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،ت :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وقم٤مدل ُمرؿمد ،وآظمرون ،ط،2
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت2412،هـ.
 .35اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ،أمحد سمـ حمٛمد اعم٘مري اًمٗمٞمقُمل(ت772هـ) ،ط:
سمدون ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم :سمدون.
 .36اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعمً٤مٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (ت851هـ)،
شمٜمًٞمؼ :ؾمٕمد سمـ ٟم٤مس اًمِمؽمي ،ط ،2دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اًمري٤مض2412 ،هـ.
ُ .37مٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل ،طم٤مومظ سمـ أمحد طمٙمٛمل
(ت2377هـ) ،ت :قمٛمر سمـ حمٛمقد ،ط ،2دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ،اًمدُم٤مم2422 ،هـ.
 .38اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ،إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك وآظمرون ،ط ،1اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،شمريمٞم٤م ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم:
سمدون.
ُ .39مٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم قمٚمقم احلدي٨مٟ ،مقر اًمديـ قمؽم ،ط ،3دار اًمٗمٙمر ،دُمِمؼ2428 ،هـ.
ُ .42مٞمزان آقمتدال ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل (ت748هـ) ،ت :قمكم حمٛمد
اًمٌج٤موي ،ط :سمدون ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم :سمدون.
 .42اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ،جمد اًمديـ اسمـ إصمػم(ت626هـ) ،ت :قمكم سمـ طمًـ
سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلٚمٌل ،ط ،2دار اسمـ اجلقزي ،اًمًٕمقدي٦م2412 ،هـ.
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