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 وأهؾ حمّٛمد ـمّراً  اخلٚمؼ أذف قمغم واًمًالم واًمّمالة اًمٕم٤معملم، رّب  هلل احلٛمد

 اًمديـ، يقم ىمٞم٤مم إمم أمجٕملم أقمدائٝمؿ قمغم اًمدائؿ واًمٚمٕمـ اًمٓم٤مهريـ، اًمٓمٞمٌلم سمٞمتف

 وسمٕمد..

 تصدير:

 هق ُمٜمٝم٤م واًمث٤مًم٨م أصٜم٤مف، إمم شمٜم٘مًؿ اعمٝمدوي٦م إدًم٦م أن   ؾمٌؼ ومٞمام ذيمرٟم٤م وم٘مد

 ىمرآٟمٞم٦ٍم، وأدًم٦مٍ  قم٘مٚمٞم٦ٍم، أدًم٦مٍ  ُِمـ اعُمًتٗم٤مدة اعمُ٘مّدُم٤مت ُمـ مجٚم٦مٍ  قمغم يٕمتٛمد اًمذي اًمدًمٞمؾ

 اإلُم٤مم سمٜم٧م طمٙمٞمٛم٦م اًمًٞمدة سمدًمٞمؾ اًمدًمٞمؾ هذا ُٟمًّٛمل أن يٛمٙمـ إّٟمف :وىمٚمٜم٤م روائٞم٦ٍم، وأدًم٦مٍ 

 احلًـ سمـ واحلّج٦م اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مُملم وقمّٛم٦م اهل٤مدي، اإلُم٤مم وأظم٧م اجلقاد،

٤م هق  طمٙمٞمٛم٦م اًمًٞمدة سمدًمٞمؾ اًمٜمقع هذا شمًٛمٞمتٜم٤م وؾم٥ٌم ، اًمٕمًٙمري  ذيمرت إَّن 

 اًمت٤مًمٞم٦م: إُمقر إلصم٤ٌمت يمدًمٞمؾٍ  اًمٜمقع هذا

 .اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة.1
 .  اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم سمٕمد اإلُم٤مم أٟم ف.2
 قمٚمٞمٝم٤م. وَُمـ إرض اهلُل يرث أن إمم سم٤مٍق  ومٝمق ، إئّٛم٦م ظم٤ممت٦م أٟم ف.3

  5 
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 حمّٛمداً  أن   (اًمٜمٕمٛم٦م ومت٤مم اًمديـ يمامل) يمت٤مسمف ذم  اًمّمدوق اًمِمٞمخ ٟم٘مؾ وم٘مد

  حمّٛمد أيب ُمظ سمٕمد  حمٛمد سمٜم٧م طمٙمٞمٛم٦م ىمّمدت » ىم٤مل: اًمٓمٝمقي اهلل قمٌد سمـ
 احلُّج٦م، قمـ أؾم٠مهل٤م -  اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم ؿمٝم٤مدة سمٕمد اًمًٞمدة إمم ذه٥م أي -

 صمؿ   ومجٚم٧ًم، اضمٚمس زم: وم٘م٤مًم٧م ومٞمٝم٤م، هؿ اًمتل احلػمة ُمـ اًمٜم٤مس ومٞمف اظمتٚمػ ىمد وُم٤م

 ذم جيٕمٚمٝم٤م ومل ص٤مُمت٦ٍم، أو ٟم٤مـم٘م٦مٍ  طمّج٦مٍ  ُمـ إرض ُُيكم ٓ  اهلل إن   حمٛمد، ي٤م ىم٤مًم٧م:

 احلًـ سمٕمد -قيــأظم ذم إرض ُمٜمٝم٤م ُُيكم ٓ اًمتل احلُّج٦م جيٕمؾ مل أي- أظمقيـ

 قمديٚمٝمام، إرض ذم يٙمقن أن هلام وشمٜمزهي٤مً  واحلًلم ًمٚمحًـ شمٗمْمٞماًل  ، واحلًلم

 ّٓ  ه٤مرون وًمد ظمص   يمام ،احلًـ وًمد قمغم سم٤مًمٗمْمؾ احلًلم وًمد ظمص   اهلل أن   إ

 يقم إمم ًمقًمده واًمٗمْمؾ ه٤مرون، قمغم طمج٦مً  ُمقؾمك يم٤من وإن ،ُمقؾمك وًمد قمغم

 يمٞمال اعُمحّ٘مقن، ومٞمٝم٤م وُيٚمُص  اعُمٌٓمٚمقن، ومٞمٝم٤م يرشم٤مب طمػمةٍ  ُمـ ًمألُّم٦م سمدّ  وٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م،

 ، احلًـ حمٛمدٍ  أيب ُُمّظ  سمٕمد واىمٕم٦م سمد ٓ احلػمة وإن   طُمّج٦ٌم، اهلل قمغم ًمٚمخٚمؼ يٙمقن
ٛم٧م وًمٌد؟ ًمٚمحًـ يم٤من هؾ ُمقٓيت، ي٤م وم٘مٚم٧م: ًّ   يٙمـ مل إن ىم٤مًم٧م: صمؿ   ومتٌ

  احلًـ سمٕمد ٕظمقيـ إُم٤مُم٦م ٓ أٟم ف أظمؼمشمؽ وىمد سمٕمده، احُلّج٦م ومٛمـ قم٘م٥ٌم   ًمٚمحًـ

 .ش  احلًلم

 اعمٝمدوّي٦م أدًّم٦م ُمـ اًمث٤مًم٨م اًمٜمقع ُيِمّٙمؾ اًمذي اًمدًمٞمؾ هذا ٟمٕمرض أن ويٛمٙمـ

 ؾمت٦م: ُم٘مدُم٤مٍت  وٛمـ اخل٤مّص٦م

ّٓ  شمٙمقن ٓ اإلُم٤مُم٦م إن   األوػ: ادؼّدمة - ـَ  سمٜمص   إ  اهلل. ُم

ّٓ  شمٙمقن ٓ سم٤مًمٜمص   هل اًمتل اإلُم٤مُم٦م إن   افثاكقة: ادؼّدمة -   سمٞم٧م أهؾ ذم إ

 . اًمٜمٌّل 

                                                           

 .2، سم٤مب ُم٤م روي ذم ُمٞمالد اًم٘م٤مئؿ، ص٤مطم٥م اًمزُم٤من، طمج٦م اهلل سمـ احلًـ، ح2ج :(1)
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 ٟمص   وىمداًمٌٞم٧م أهؾ ُمـ هؿ اًمذيـ- إئّٛم٦م قمدد إن   افثافثة: ادؼدمة -

 يٜم٘مّمقن. وٓ يزيدون ٓ قمنم، اصمٜم٤م -واعمٕمّمقُمقناًمٜمٌّل  قمٚمٞمٝمؿ

 . إئٛم٦م ه١مٓء ُمـ إُم٤ممٍ  ُمـ ختٚمق ٓ إرض إن   افرابعة: ادؼّدمة -
 .احلًلم صمؿ   ،احلًـ صمؿ   اعم١مُمٜملم، سم٠مُمػم شمٌدأ اإلُم٤مُم٦م إن   اخلامسة: ادؼّدمة -
 احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م اضمتامع قمدم افسادشة: ادؼّدمة -

  إقم٘م٤مب. ذم شمٙمقن وإّٟمام ، واحلًلم

 اعم٘مّدُم٦م إمم احلدي٨م ووصؾ ُُم٘مّدُم٤مت، صمالث سمح٨م ُمـ ؾمٌؼ ومٞمام اٟمتٝمٞمٜم٤م وىمد

 .اًمراسمٕم٦م

.  
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 :الومذّهٔ الزابؼٔ

 « األرض ال تخلَ هي إهام »
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 اًمًٞمدة زُم٤من ذًمؽ ذم سمام زُم٤منٍ  يمّؾ  ذم إُم٤ممٍ  وضمقد ضورة ُم٦ماعم٘مدّ  هذه ٌلّم شمُ 

 إلصم٤ٌمت دةً ُمتٕمدّ  أدًم٦مً  إقمالم ذيمر وىمد ومٞمف، ٟمٕمٞمش ٟمحـ اًمذي واًمزُم٤من ،طمٙمٞمٛم٦م

 وهل: ،إدًم٦م هذه ُمـ سمٕمًْم٤م هٜم٤م وأذيمر ُم٦م،اعم٘مدّ  هذه

o اًمٖمرض. ٟم٘مض ٌحىمُ  األول: افدفقل 

o اخلالوم٦م. آي٤مت :افثاين افدفقل 

o اًمث٘مٚملم. طمدي٨م افثافث: افدفقل 

o قمنم. اصمٜم٤م ٦مإئٛمّ  طمدي٨م افرابع: افدفقل 

o اإلـم٤مقم٦م. آي٦م اخلامس: افدفقل 

o 71 اإلهاء: َّني مي زي ري ٰى ُّٱ شمٕم٤ممم: ىمقًمف :افسادس افدفقل. 

o زُم٤مٍن. يمّؾ  ذم إُم٤ممٍ  وضمقد ضورة قمغم اًمداًم٦م اًمرواي٤مت افسابع: افدفقل 

 .وُمقضمز ٍٍم تخم سمٜمحقٍ  إدًم٦م هذه -اهلل ؿم٤مء إن- وٟمٌح٨م

  

                                                           

 قمـغم ُمٌٜمّٞمـ٦مً  ًمٞمًـ٧م ٟمٓمرطمٝمـ٤م اًمتـل إسمحـ٤مث أن   اعم٤ٌمريمـ٦م اعمٝمدويـ٦م اًمًٚمًـٚم٦م هذه سمداي٦م ذم ذيمرٟم٤م :(1)

ـّ  وآؾمت٘مّم٤مء، اًمتٕمّٛمؼ  اعمـ١مُمٜملم قم٤مُّم٦م قمٚمٞمٝم٤م يّٓمٚمع أن يٜمٌٖمل ُمٝمّٛم٦مٍ  ُمٓم٤مًم٥م سمٞم٤من هق اهلدف وًمٙم

. قمٚمٛمل   سم٠مؾمٚمقٍب   وُمٜمٝمجل 
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o الغزض ًمط لبح :األٍل الذل٘ل. 

  هل: صمالٍث  ُم٤مٍت ُم٘مدّ  ُمـ نٌ ُمتٙمقّ  اًمدًمٞمؾ وهذا

  افدين بحػظ اإلهلي افوظد األوػ: ادؼدمة. 

يـ سمحٗمظ اهلل وقمد وم٘مد  اًمٜمٌّل  أظمؼم وىمد اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم واًمقاىمٕمل احل٘مٞم٘مل اًمدِّ

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :اهلل ي٘مقل سمذًمؽ، إقمٔمؿ
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 .33 – 32 اًمتقسم٦م: َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

يـ سم٘م٤مء قمغم شمدّل  أي٦م ومٝمذه  ُمـ مجٚم٦م ذيمره ُم٤م وهذا ،هؾمتٛمراراو اًمقاىمٕمل اًمدِّ

 مه جهٱُّ » وم٘م٤مل: شمٗمًػمه ذم أي٦م هلذه ضشمٕمرّ  وم٢مٟم ف يمثػم، اسمـ وُمٜمٝمؿ ،يـٗمّن اعمُ 
 اًمّم٤مدىم٦م، ظم٤ٌمراتاإل ُمـ سمف ضم٤مء ُم٤م هق دى:وم٤مهلُ  ،َّٱخي حي جي يه ىه

 ذم اًمٜم٤مومٕم٦م اًمّمحٞمح٦م إقمامل هل احلؼ: وديـ اًمٜم٤مومع، واًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح، واإليامن

 ذم صم٧ٌم يمام ،إدي٤من ؾم٤مئر قمغم أي: َّ ٰذ يي ىي ميُّ وأظمرة، اًمدٟمٞم٤م

 وُمٖم٤مرهب٤م، ُمِم٤مرىمٝم٤م إرض زم زوى اهلل إن   ىم٤مل: أٟم ف  اهلل رؾمقل قمـ اًمّمحٞمح

 .ش ُمٜمٝم٤م زم زوى ُم٤م تلأُمّ  ٚمؽُمُ  وؾمٞمٌٚمغ

يـ سم٘م٤مء قمغم أي٦م دًٓم٦م يرى أّٟمف قمغم يدّل  يمثػم اسمـ ُمـ اًمٙمالم هذا إن    اًمدِّ

 إرض ُمِم٤مرق يٌٚمغ أن إمم ٟمتِم٤مرٍ ا طم٤مًم٦م ذم وأٟم ف ،اهلل رؾمقل سمف ضم٤مء اًمذي لاًمقاىمٕم

 اًمٜم ٤مس يقم إمم ؼيتح٘مّ  مل وهذا إرض، أضمزاء مجٞمع قمغم ًمف اًمًٚمٓمٜم٦م ٙمقنوشم وُمٖم٤مرهب٤م،

 اعمًت٘مؾ. ذم ؼيتح٘مّ  أن سمدّ  ومال هذا،

                                                           

 .136ص ،4ج اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن شمٗمًػم :(1)
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يـ سم٘م٤مء قمغم يدل   ُم٤م يقضمد إذن،  وم٤مُٕمر ، اهلل يِم٤مء أن إمم ؾمتٛمرارهاو اًمدِّ

 .سمت٘مديره إقمٚمؿ وهق إًمٞمف

 ين احلاؾظ وجود افثاكقة: ادؼدمة  زماٍن: ـّل  دم فؾدِّ

يـ واىمع طمٗمظ ؼيتح٘مّ  ًمٙمل فأٟمّ  اًمقاوح ُمـ  يًٞمٓمر اًمذي اًمٞمقم إمم فئوسم٘م٤م اًمدِّ

 ،زُم٤منٍ  يمّؾ  ذم  اهلل يمرؾمقل ؿمخصٍ  وضمقد ُمـ سمدّ  ٓ إرض أىمٓم٤مر مجٞمع قمغم ومٞمف

يـ، شمٕم٤مًمٞمؿ سمجٛمٞمع حمٞمًٓم٤م يٙمقن  رؾمقل يمٕمّمٛم٦م ًداًدّ ُمُ  ُمٕمّمقًُم٤م أيًْم٤م ويٙمقن اًمدِّ

يـ سمقاىمع يٕمٚمؿ ـُمَ  يقضمد مل إذا ٕٟم ف ،اهلل يـ طمٗمظ ذم ُمٕمّمقًُم٤م ويٙمقن ،اًمدِّ  اًمدِّ

يـ حيٗمظ أن يٛمٙمـ ٓ ،يزيد وٓ رء فُمٜم يٜم٘مص ٓ سمٜمحقٍ   ٓ وم٤مجل٤مهؾ اًمقاىمٕمل، اًمدِّ

يـ ٗمظحي أن يٛمٙمـ ٓ ئواعمخٓم اًمٕمٚمؿ، حيٗمظ  ٟم٘مٞمّم٦مٍ  دون ُمـ ،هق يمام واىمٕمف كويٌ٘م ،اًمدِّ

 زي٤مدٍة. أو

 ادعصوم؟ بغر افدين حػظ يؿؽن هل 

يـ إن   يؼول: ؿائلٍ  ورّب    سمٕمدهؿ. ٦موسم٤مُٕمّ  واًمت٤مسمٕملم، سم٤مًمّمح٤مسم٦م ٗمظحُي  اًمدِّ

  ّٓ  اًمّمح٤مسم٦م ذم يقضمد مل ٟم فإ طمٞم٨م سمٓمالٟمف، اًمقاوح ُمـ اًم٘مقل هذا أن   إ

 اهلل رؾمقل يمٕمّمٛم٦م ُمٕمّمقمٌ  وهق ، اهلل رؾمقل قمٚمؿ سمٙمؾِّ  حمٞمطٌ  أٟم ف قمليدّ  ؿمخٌص 

، يـ، سمقاىمع حمٞمطٌ و ّٓ  اًمدِّ  ،واحلًـ ،اعم١مُمٜملم أُمػم ذم اإلُم٤مُمٞم٦م اًمِمٞمٕم٦م فسم يٕمت٘مد ُم٤م إ

ي٘م٦م وذم واحلًلم  ُمـ وهق- اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أن   ذيمر مشم٘مدّ  ىمد سمؾ ،اًمزهراء اًمّمدِّ

 ذم آي٦مٍ  وضمقد ُمع اًمتٞمٛمؿ ٙمؿَ طُم  جيٝمؾ يم٤من -اعم١مُمٜملم أُمػم قمغم ُمقاشم٘مدّ  اًمذيـ

 يًتٓمع مل ذًمؽ يمؾِّ  ُمع ومٝمق ًمف،  اهلل رؾمقل ٜمفسمٞمّ  يمام ،ٙمٛمفطُم  ٜم٧مسمٞمّ  ىمد اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

يـ يمّؾ  حيٗمظ ومٙمٞمػ  اهلل رؾمقل ُمـ وسم٘مقلٍ  سمآي٦مٍ  ٜم٤ًمُمٌٞمّ  واوًح٤م طمٙماًم  حيٗمظ أن  ؟!اًمدِّ

                                                           

 .588ح اًمتٞمٛمؿ، سم٤مب احلٞمض، يمت٤مب ُمًٚمؿ، صحٞمح :(1)
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 ومٙمٞمػ اًمٜم٤مس، قمغم ؾمتئذانآ آداب يٕمٚمؿ يٙمـ مل اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ن  إ يمام

 قمـ صحٞمحف: ذم ُمًٚمؿٌ  ٟم٘مؾ وم٘مد ؟!اهلل رؾمقل ًمٕمٚمؿ طم٤مومًٔم٤م يٙمقن -هذه واحل٤مل-

 إؿمٕمري ُمقؾمك أسمق وم٠مشمك يمٕم٥ٍم، سمـ يبأُ  قمٜمد جمٚمسٍ  ذم ٤مٜمّ يمُ  » ىم٤مل: اخلدري ؾمٕمٞمدٍ  أيب

٤ًٌمُمُ   ي٘مقل:  اهلل رؾمقل ُمٜمٙمؿ أطمدٌ  ؾمٛمع هؾ اهلل أٟمِمديمؿ وم٘م٤مل: وىمػ، طمتك ٖمْم

ّٓ  ًمؽ ذنأ وم٢من صمالٌث، ؾمتئذانآ  ُمقؾمك: أسمق وم٘م٤مل ذاك؟ وُم٤م يب:أُ  ىم٤مل وم٤مرضمع؟ وإ

 ضمئتف صمؿ   ومرضمٕم٧م، زم ١مذنيُ  ومٚمؿ اٍت ُمر صمالث أُمس اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمغم ؾمت٠مذٟم٧ما

 ىمد ىم٤مل: ٟمٍموم٧م،ا صمؿ   صمالصًم٤م ومًٚمٛم٧م أُمس ضمئ٧م أّن  وم٠مظمؼمشمف قمٚمٞمف ومدظمٚم٧م اًمٞمقم

 يمام ؾمت٠مذٟم٧ما ىم٤مل: ًمؽ؟ ي١مذن كطمتّ  اؾمت٠مذٟم٧م ُم٤م ومٚمق ؿمٖمٍؾ، قمغم طمٞمٜمئذٍ  وٟمحـ ؾمٛمٕمٜم٤مك

ـ   ومقاهلل، :-قمٛمر أي– ىم٤مل ، اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م  ًمت٠مشملم   أو وسمٓمٜمؽ، فمٝمرك ٕوضمٕم

ّٓ  ُمٕمؽ ي٘مقم ٓ اهلل، ومق يمٕم٥ٍم: سمـ أيب وم٘م٤مل هذا، قمغم ًمؽ يِمٝمد سمام  ي٤م ىمؿ ،٤مً ؾمٜمّ  أطمدصمٜم٤م إ

 .ش هذا ي٘مقل  اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ىمد وم٘مٚم٧م: قمٛمر، أشمٞم٧م طمتك وم٘مٛم٧م ؾمٕمٞمٍد، أسم٤م

 فـا: يظفر افرواية هذه خالل ومن

 هذا قمـ ؾم١ماًمف إؿمٕمري ُمقؾمك أيب ُمـ ؾمتٖمربا يمٕم٥ٍم  سمـ أيبّ  أن   .1

 ًمدى دبإ هذا حقًمقو ؾمتٖمرابآ هذا وًمٕمّؾ  ؾم١ماًمف، ؾم٥ٌم قمـ وم٠ًمًمف احلدي٨م،

ّٓ  ُمٕمؽ ي٘مقم ٓ اهلل، ومق » أيب: ىمقل أيًْم٤م ووقطمف دي١ميمّ  وُم٤م اًمّمح٤مسم٦م،  ،ش ؾمٜم٤ًم أطمدصمٜم٤م إ

 ُمٕمؽ ٟم٘مٞمؿ وًمـ اًمّمٖم٤مر، كطمتّ  يٕمٚمٛمٝم٤م ٦مٌ ضمٚمٞمّ  واوح٦مٌ  اعم٠ًمًم٦م هذه سم٠من   :ي٘مقل يبّ أُ  ومٙم٠منّ 

ّٓ  هب٤م ًمٞمِمٝمد  .٤مً ؾمٜمّ  ٟم٤مأصٖمرُ  هق ـُمَ  إ

 يِمٝمد سمِم٤مهدٍ  ي٠ميت أن ؿمٕمريإ ُمقؾمك أيب ُمـ ـمٚم٥م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن   .2

 وم٢من   ،قمجٞم٥ٌم  أُمرٌ  اوهذ وفمٝمره، سمٓمٜمف ؾمٞمقضمع ٟم فوم٢م إٓو ٟم٘مٚمف ُم٤م ىم٤مل اهلل رؾمقل أنّ 

ًٓ  ٟم٘مٚمف يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمّمح٤ميب ـّ  ،اًمٕم٤مُم٦م ُمذه٥م طم٥ًم قمٛمر قمٜمد ُم٘مٌق  مل قمٛمر وًمٙم
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ـ   قمٛمر يم٤من ومٝمؾ ذًمؽ، ُمٜمف ي٘مٌؾ  جيٞمز يم٤من أو ؟اهلل رؾمقل قمغم يٗمؽمي يم٤من أٟم ف ئم

 ؟اهلل رؾمقل قمغم ومؽماءآ ُمٜمف ويتقىمع

يـ؟! ٟم٘مؾ ذم اًمّمح٤مسم٦م ًم٦مقمدا وم٠ميـ  اًمدِّ

 ظمٗمل قمٛمر: وم٘م٤مل هبذا، ٟم١مُمر يمٜم٤م وم٘م٤مل: ؾمٕمٞمٍد، أسمق ىم٤مم » أظمرى: رواي٦م وذم

 ،ش-ًمٚمتج٤مرة اخلروج يٕمٜمل- سم٤مٕؾمقاق اًمّمٗمؼ أهل٤مناهلل رؾمقل أُمر ُمـ هذا قمكم  

 ومٙمٞمػ سمٙمر، أيب وسمٕمد اًمٜمٌل سمٕمد ٦مإُمّ  أومْمؾ اًم٘مقم يراه ـُمَ  طم٤مل هذا يم٤من وم٢مذا

 ىمدره ًمف وهق قمٛمر طم٤مل هذا يم٤من وإذا ؟واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ؾم٤مئر ٤ملـطم ؾمٞمٙمقن

 ؾم٤مئر طم٤مل يٙمقن ومٙمٞمػ ٦م،واجلٚمٞمّ  اًمقاوح٦م إطمٙم٤مم سمٕمض قمٚمٞمف ٧مظمٗمٞم وىمد ،هؿقمٜمد

 ؟!٦مإُمّ 

يـ، حتٗمظ اًمتل هل ٦مإُمّ  سم٠من   :اًم٘مقل يٛمٙمٜمٜم٤م ٓ احل٤مًم٦م هذه ٛمعوم  سمد ٓ سمؾ اًمدِّ

 وُمٕمّمقٍم. وُمًددٍ  دٍ ُم١ميّ  طم٤مومظٍ  وضمقد ُمـ

  ين احلاؾظ ظصؿة ظدم افثافثة: مةادؼّد  فؾغرض: كؼٌض  فؾدِّ

يـ طمٗمظ أراد إذا  اهلل ن  إ ّٓ  ُمٕمّمقًُم٤م، جيٕمؾ أن سمدّ  ومال اًمدِّ  ٟم٘مض يٚمزم وإ

 طم٤مومًٔم٤م يٙمقن زُم٤منٍ  يمّؾ  ذم ُمٕمّمقمٍ  وضمقد ُمـ سمدّ  ومال ،ىمٌٞمٌح  اًمٖمرض وٟم٘مض اًمٖمرض،

يـ،  ُمع إُم٤مًُم٤م اعمٗمْمقل ضمٕمؾ ٌِح ًم٘مُ  اإلُم٤مم، هق سمذًمؽ ومٞمٙمقن ٦م،إُمّ  أومْمؾ ويٙمقن ًمٚمدِّ

 حتت٤مج ٓ واوح٦م ٦مٌ ىمْمٞمّ  وهذه ،اهلل رؾمقل سمٕمٚمؿ حٞمطٌ اعم اعمٕمّمقم إومْمؾ وضمقد

 .سمره٤من إىم٤مُم٦م إمم

                                                           

 .2153 ـ 36ح اإلؾمتئذان، سم٤مب أداب، يمت٤مب ُمًٚمؿ، صحٞمح :(1)



   

 

 

16 
 ( الثاًٖ الجشء) 

o الخالفٔ آٗات :الثاًٖ الذل٘ل. 

 سمحثٜم٤م ىمدو ٦مصٓمٗم٤مئٞمّ وآ إؾمامئّٞم٦م اخلالوم٦م آي٤مت قمغم يٕمتٛمد اًمدًمٞمؾ هذا إنّ 

 اجلُ  ذم - اًل ٗمّّم ُمُ  ًمٙمريٛم٦ما أي٤مت هذه
ِ
 ضورة قمغم دًٓمتٝم٤م وضمف ٜم٤موسمٞمّ  - لٕوّ ا زء

 يل ىل مل خل ُّٱ : اهلل ىم٤مل وم٘مد ،-زُم٤منٍ  يمّؾ  ذم ُمّمٓمٗمك ظمٚمٞمٗم٦مٍ  وضمقد
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي
 ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 .32 – 3٣ اًمٌ٘مرة: َّ يف ىف يث

 سم٠مٟم ف اعمالئٙم٦م ؾم١مال قمـ أضم٤مب  اًم٤ٌمري أن   قمغم شمدّل  ٤ٌمريم٦ماعمُ  أي٤مت هذهو

ّٓ  اًمدُم٤مء، ويًٗمؽ ٗمًديُ  ـُمَ  اًمٌنمي اجلٜمس ذم يم٤من وإن  ـُمَ  اجلٜمس هذا ذم يقضمد أّٟمف إ

 ٛمثؾيُ  اًمذي هق اًمَٕم٤مملِ  وهذا ،َّّٰ ِّ ُّ َّ ُّ سم٤مٕؾمامء طم٤مـمل  ا قمٚمؿٌ  قمٜمده

 قضمدَ يُ  أن   ًمٚمزم زُم٤منٌ  ُمٜمف ظمال ًمق ّٕٟمف :زُم٤منٍ  يمّؾ  ذم ُمقضمقدٌ  وهق ،٦مصٓمٗم٤مئٞمّ آ اخلالوم٦م

 ٓمٚمؼاعمُ  ٟم٘مٞم٤مدآ ُمـ اعمالئٙم٦م قمٜمد عم٤م داً واضمِ  سًمٞم وهق اًمذٟمقب، يرشمٙم٥م اًمذي ٗمًداعمُ 

 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ ،ٓمٚم٘م٦ماعمُ  واًمٓم٤مقم٦م
 اخلٚمٞمٗم٦م وضمقد قمدم ُمع ٗمًداعمُ  ًمقضمقد زُم٤مٟم٤مً  اًمزُم٤من ذًمؽ ومٞمٙمقن ،27 - 26 إٟمٌٞم٤مء:

 جه ين ىن من خن حن جن ُّ اعمالئٙم٦م: ؾم١مال يٜمدومع ومال اًمقاىمٕمل، احل٘مٞم٘مّل 
 ، اهلل ُمـ ضمقاٌب  ٞمفوم يقضمد ٓ إذ ومٞمف: َّٱخي حي جي يه ىه مه
 يمّؾ  ذم يقضمد أن سمد ٓ اعمالئٙم٦م ١ًمالًم ىم٤مـمٕم٤مً و ٙماًم حُم  ضمقاسًم٤م  اهلل ضمقاب يٙمقن لومٚمٙمَ 
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 أومْمؾ هق زُم٤منٍ  يمّؾ  ذم ٝم٤ميمٚمّ  سم٤مٕؾمامء يٕمٚمؿ واًمذي ٝم٤م،يمٚمّ  سم٤مٕؾمامء يٕمٚمؿ ـُمَ  زُم٤منٍ 

 قمٚمٞمف. إُم٤مًُم٤م همػمه جيٕمؾ أن حي٘مٌُ  إذ :سم٤مإلُم٤مُم٦م أومم ومٞمٙمقن اًمٜم٤مس،

o الثمل٘ي حذٗث :الثالث الذل٘ل. 

 احلدي٨م هذا ن  إ :وىمٚمٜم٤م ،(اًمث٘مٚملم طمدي٨م) طمقل اًل ٗمّّم ُمُ  اًمٌح٨م ٤مُمٜمّ  ؾمٌؼ وىمد

 اًمٌٞم٧م أهؾ ُمـ ؿمخصٍ  وضمقد ضورة قمغم واوح٦مٌ  ودًٓمتف ؾمٜمًدا، ٕمتؼَمٌ ُمُ  اًمنميػ

، اًمٜمٌّل  ًمٕمٚمؿ ضم٤مُمًٕم٤م يٙمقن ، ُمٕمّمقمٌ  وهق وسم٤مـمٜمف، فم٤مهره ذم اًم٘مرآن وُمع ٓ 

 إرض ذم  اهلل يمت٤مب دام ُم٤م  اهلل يمت٤مب ُمع ويٌ٘مك ، اهلل يمت٤مب قمـ يٗمؽمق

 ُمع دوُمًدّ  دوُم١ميّ  ُمٕمّمقم  اًمٌٞم٧م أهؾ ُمـ إُم٤ممٌ  هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم

 إُم٤مٍم. وضمقد ُمـ إرض ظمٚمقّ  قمدم ذًمؽ ومٛمٕمٜمك ٦ٍم،وأسمديّ  ٦مٍ دائٛمٞمّ  سمّمٗم٦مٍ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

 اًمٙمريؿ، سم٤مًم٘مرآن وحمٞمطٌ  ٦م،إُمّ  أقمٚمؿ ٕٟم ف ومذًمؽ إُم٤ممٌ  سم٠مٟم ف :ىمقًمٜم٤م ؾم٥ٌم ٤مأُمّ  

 ظمٚمٗمف، ُمـ وٓ يديف ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ي٠مشمٞمف ٓ اًمذي اًم٘مرآن قمـ يٗمؽمق ٓ ُمٕمّمقمٌ  وّٕٟمف

  وضمقده. ُمع ههمػمِ  ضمٕمؾ ي٘مٌُح  إذ :ٜم٤مً ُمتٕمٞمّ  ًمف ُم٤مُم٦ماإل ضمٕمؾ ومٞمٙمقن

o ػشز اثٌا ٔاألئوّ حذٗث :الزابغ الذل٘ل. 

 زُم٤منٍ  يمؾِّ  ذم إُم٤ممٍ  وضمقد قمغم احلدي٨م هذا دًٓم٦م حٟمقّو  أن يٛمٙمٜمٜم٤مو 

 صمالث: ُم٤مٍت ٛم٘مدّ سم
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  ظؼ: االثـي اخلؾػاء دم اإلشالم ةُ ظزّ  وػ:األ مةادؼّد 

 ٓ» خ٤مًمٗملم:اعمُ  قمٜمد اًمرواي٤مت وأصّح  اًمٙمت٥م أصّح  ذم ىم٤مل  اهلل رؾمقل إن   

يـ هذا يزال ٓ » وىم٤مل: ،ش ظمٚمٞمٗم٦مً  قمنم اصمٜمل إمم قمزيًزا اإلؾمالم يزال  ُمٜمٞمًٕم٤م قمزيًزا اًمدِّ

 ٓ » اًم٤ٌمري: ومتح ذم اًمٕمً٘مالن طمجر اسمـ ٟم٘مٚمٝم٤م رواي٦مٍ  وذم ،ش ظمٚمٞمٗم٦مً  قمنم اصمٜمل إمم

 .ش رضماًل  قمنم اصمٜم٤م وًمٞمٝمؿ ُم٤م ُم٤موًٞم٤م اًمٜم٤مس أُمر يزال

  فؾحؽومة ال فإلشالم، ةافعزّ  افثاكقة: مةادؼّد. 

 قمزيًزا اًمديـ هذا ٓيزال » أو ش قمزيًزا اإلؾمالم ٓيزال » سمٕم٤ٌمرة هٜم٤م اعم٘مّمقد إن  

 يم٤من ًمق إذ -مشم٘مدّ  يمام- ٦مً ىمقيّ  ؾمالُمٞم٦ماإل احلٙمقُم٦م سم٘م٤مء قمـ اإلظم٤ٌمر هق ًمٞمس ش ُمٜمٞمًٕم٤م

 ُمٜمٞمٕم٦مً  قمزيزةً  اإلؾمالُمٞم٦م اًمًٚمٓم٦م أو احلٙمقُم٦م شمزال ٓ ًم٘م٤مل: ذًمؽ سمٞم٤من ُم٘م٤مم ذم اًمٜمٌل

يـ قمـ  إيمرم اًمٜمٌّل  ومحدي٨م ،ظمٚمٞمٗم٦مً  قمنم اصمٜمل إمم يـ واإلؾمالم، اًمدِّ  امإٟمّ  واًمدِّ

 ُمـ ُمّمقًٟم٤م يم٤من وإذا واًمزي٤مدة، اًمٜم٘مٞمّم٦م ُمـ حمٗمقفًم٤م يم٤من إذا ومٞمام وُمٜمٞمًٕم٤م قمزيًزا يٙمقن

يـ سم٘م٤مء قمـ إظم٤ٌمرٌ   حمٛمد اًمرؾمقل وم٢مظم٤ٌمر تالقمٌلم،اعمُ  شمالقم٥م  وُمٜمٞمًٕم٤م، قمزيًزا اًمدِّ

 هذا وم٢منّ  ،واًمٜم٘مٞمّم٦م واًمزي٤مدة واًمتٌديؾ اًمتحريػ قمـ وُمّمقًٟم٤م حمٗمقفًم٤م اًمديـ سم٘م٤مء :أي

 .قمٜمف اًمٜم٤مس سمتٕم٤مدا ُمـ ِم٤مهدهٟمُ  ُم٤م ُمع ٟمٗمًٝم٤م، اًمديـ شمٕم٤مًمٞمؿ ةًمٕمزّ  اعمٜم٤مؾم٥م هق

  ين حػظ افثافثة: مةادؼّد  .ادعصوم باخلؾقػة افواؿعي افدِّ

يـ يٙمقن أن يٛمٙمـ يمٞمػ  حمٗمقفًم٤م -اًمٜمٌل قمٜمف ثيتحدّ  اًمذي- اًمقاىمٕمل اًمدِّ

  !ُمٕمّمقٌم؟ يقضمد مل إذا وشمٕم٤مًمٞمٛمف أطمٙم٤مُمف مجٞمع ذم ّم٤مًٟم٤موُمُ 

                                                           

 .1821 -7ح ىمريٍش، ذم واخلالوم٦م ًم٘مريٍش، شمٌع اًمٜم٤مس سم٤مب اإلُم٤مرة، يمت٤مب :(1)

 .1821 -9ح ىمريٍش، ذم واخلالوم٦م ًم٘مريٍش، شمٌع اًمٜم٤مس سم٤مب اإلُم٤مرة، يمت٤مب :(2)

 .7222ح آؾمتخالف، سم٤مب ،13ج اًمٌخ٤مري، صحٞمح سمنمح اًم٤ٌمري ومتح :(3)
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 ؾمتئذان،آ باآد جيٝمؾ يم٤من اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ٕمضسم أن   -مشم٘مدّ  ومٞمام- ذيمرٟم٤م وم٘مد

 هذا يم٤من وم٢مذا ،اعم٤مء وم٘مد قمٜمد اجلٜم٤مسم٦م ُمـ ؿاًمتٞمٛمّ  سمقضمقب اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ضمٝمؾ وٟم٘مٚمٜم٤م

 ذم اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر دون اعمخ٤مًمٗملم قمٜمد هل واًمتل- ٦مإُمّ  ومًتٙمقن اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر طم٤مل

يـ ضمٝماًل  أيمثر -اًمٕمٚمؿ  ٦مإُمّ  هذه حتٗمظ أن يٛمٙمـ ومٙمٞمػ أٟمٗمًٝمؿ، اًمّمح٤مسم٦م ُمـ سم٤مًمدِّ

يـ أطمٙم٤مم  واًمزي٤مدة؟! اًمٜم٘مٞمّم٦م ُمـ ّم٤مًٟم٤مُمُ  ًمٞمٌ٘مك شمٕم٤مًمٞمٛمف مجٞمع وحتٗمظ اًمدِّ

 رؾمقل ىمقل وىمقًمف ،اهلل ًمرؾمقل ثاًل ُم  يٙمقن ُمٕمّمقمٍ  وضمقد ُمـ إًذا سمدّ  ومال 

 شمٙمقن ؿشمٙمٚمّ  وم٢مذا ،إقمٔمؿ اًمٜمٌّل  وقمّمٛم٦م وهدي ًمٕمٚمؿ ًٕم٤مضم٤مُمِ  ويٙمقن ،اهلل

يـ، مت٤مم طمٗمظ ٦مطمجٞمّ  سمٛمًتقى تفجٞمّ طُم   يمّؾ  ذم ُمٕمّمقمٍ  وضمقد ضورة يٕمٜمل وهذا اًمدِّ

يـ وطم٤مومًٔم٤م ًداوُمًدّ  ًداُم١ميّ  يٙمقن زُم٤منٍ   اًم٘مٞم٤مُم٦م. يقم إمم ًمٚمدِّ

يـ، ٤مومظٌ احل ٕمّمقمِ اعم وضمد إذا فأٟم   اًمٌلّم  اًمقاوح وُمـ  ًمٙمامٓت ٤مُمعِ اجل ًمٚمدِّ

 هق يٙمقن أن وٓسمدّ  وأهداه٤م، ٦مإُمّ  أومْمؾ ؾمٞمٙمقن فوم٢مٟم   اًمٕمّمٛم٦م وُمٜمٝم٤م اهلل رؾمقل

يـ إمم حل٤مضمتف هدايتف إمم حمت٤مٌج  وهمػمه ،اهلداي٦م ذم همػمه إمم حيت٤مج ٓ ٕٟم ف :اإلُم٤مم  اًمدِّ

 يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ :ىم٤مل وىمد ،قمٜمده اعمحٗمقظ
 .35 يقٟمس: َّ يت ىت نت مت زت

o األهز ٍلٖ طاػٔ آٗٔ :الخاهس الذل٘ل. 

 َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ : اهلل ىمقل وهل
 اهلل وم٢من   إُمر، أوزم قمّمٛم٦م قمغم شمدل   أي٦م هذه أن   -ؾمٌؼ ومٞمام- مشم٘مدّ  وىمد ،59 اًمٜم٤ًمء:

 اًمٕمّمٛم٦م قمغم يدّل  اإلـمالق ٟمحق قمغم سم٤مًمٓم٤مقم٦م وإُمر ٓمٚمً٘م٤م،ُمُ  إُمر أوزم سمٓم٤مقم٦م أُمر

  .ؾم٤مسمً٘م٤م قم٤ٌمرشمف ٟم٘مٚمٜم٤م وىمد ،ازياًمرّ  اًمٗمخر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وهذا ٓمٚم٘م٦م،اعمُ 

                                                           

 .اًمٌٞم٧م أهؾ قمّمٛم٦م اًمث٤مًمث٦م: اًمدًٓم٦م اًمث٘مٚملم، طمدي٨م دٓٓت راضمع :(1)
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 ٦مإُمّ  ُمرتأُ  وىمد ،اًمٜمٌل سمٕمد إُمر أوزم قمّمٛم٦م قمغم داًم٦مٌ  أي٦م ٝمذهوم

 ذم إُمر أوزم ـُمِ  ؿمخصٍ  وضمقد ُمـ سمد   ومال اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم اعمٕمّمقُملم سمٓم٤مقم٦م سم٠ممجٕمٝم٤م

 اعم٘مدور، سمٖمػم أُمر ىمد اًم٤ٌمري أنّ  ًمؽذ ُمـ يٚمزم وإٓ زُم٤مٟمٜم٤م، ذًمؽ ذم سمام زُم٤منٍ  يمّؾ 

 ٓ أٟم ف ُمع ُمرإ أوزم ـم٤مقم٦م قمٚمٞمٜم٤م ومٞمج٥م إُمر، أوزم سمٓم٤مقم٦م اًمزُم٤من هذا ذم أُمرٟم٤م أي:

 ٟمٓمٞمع ومٙمٞمػ ر،و٘مداعم سمٖمػم أُمرٌ  ومٝمذا ،ُمٕمّمقمٌ  إُمر أوزم ـُمِ  ؿمخٌص  زُم٤مٟمٜم٤م ذم يقضمد

 ؟!ُمقضمقدٍ  همػم وهق إُمر وزمّ 

 إزُم٤من طمٞم٨م ُمـ أي٦م هذه إـمالق أنّ  قمغم يٕمتٛمد اًمٌٞم٤من هذا إن :ىمٞمؾ وإذا 

 ُمٕمّمقمٌ  هقو اإلُم٤مم، هق إُمر أوزم ُمـ ؿمخصٍ  وضمقد قمغم يدّل  ًمزُم٤مٟمٜم٤م ٤موؿمٛمقهل

 اإلـمالقو ،زُم٤منٍ  يمّؾ  ذم إُم٤ممٍ  وضمقد ضورة قمغم يدّل  وهذا ُمٓمٚمً٘م٤م، ٓم٤معيُ  أنْ  وجي٥م

 .فمٜمل دًمٞمؾ

 ُمـ ومالسمد   ، اًمٜمٌّل  سمٕمد أُمرٍ  وزمّ  وضمقد قمغم سم٤مإلمج٤مع ؾمتدٓلآ يتؿّ  ىمٞمؾ:

 سم٤مًمٗمّمؾ اًم٘مقل ومٚمٕمدم ،زُم٤من يمؾِّ  ذم وضمقده سمٚمزوم ىم٤مل سمٕمّمٛمتف ي٘مقل ـوُمَ  ،قمّمٛمتف

 زُم٤مٟمٜم٤م. ذم اعمٕمّمقم وضمقد يث٧ٌم

o ١٧ اإلرساء: َّني مي زي ري ٰى ُّٱ تؼالى لَلِ :السادس الذل٘ل. 

 هذه طمقل ثٟمتحدّ  زُم٤منٍ  يمؾِّ  ذم إُم٤ممٍ  وضمقد قمغم أي٦م هذه دًٓم٦م ْمحتّ شم وًمٙمل

 صمالٍث: ٟم٘م٤مطٍ  ذم ٛم٦مياًمٙمر أي٦م

 افؼقامة. يوم إػ اسٍ أك فؽّل  إمامٍ  وجود األوػ: افـؼطة 

 دقمقنيُ  ؿوأَّن   أٟم٤مٍس، ًمٙمؾِّ  إُم٤ممٍ  وضمقدِ  قمغم واوح٦مً  دًٓم٦مً  اعم٤ٌمريم٦م أي٦م هذه شمدل  

 وطمٞم٨م ،71 اإلهاء: َّني مي زي ري ٰى ُّٱ :ىم٤مل وم٘مد سم٢مُم٤مُمٝمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ذم

 ي٘مقل طمٞم٨م هذا: ٜم٤مىمرٟمِ  ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ ذًمؽ ذم سمام نمونحُي  اًمٜم٤مس يمؾ   ن  إ
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 :47 اًمٙمٝمػ: َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱ :اًم٤ٌمري

 إُم٤ممٍ  وضمقد قمغم أي٦م ومدًٓم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم ذم فسم دقمقنيُ  وهؿ إُم٤مٌم، اًمٜم٤مس ٙمّؾ ًم ومٞمقضمد

 ضمٚمٞم٦ٌم. واوح٦مٌ  دًٓم٦مٌ  زُم٤مٟمٜم٤م ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ذًمؽ ذم سمام أٟم٤مٍس، يمّؾ  ذم

 اإلمام؟ من ادؼصود هو ما افثاكقة: افـؼطة 

ّٓ  سمف، ٘متدىويُ  شمؿّ ١ميُ  ؿمخٌص  هق سم٤مإلُم٤مم اعم٘مّمقد ن  إ هق اًمٔم٤مهر  يـٗمّن اعمُ  أن   إ

ًٓ  ذيمروا اًمٕم٤مُم٦م ُمـ  وأذيمرُ  ،آـمٛمئٜم٤من قرثيُ  اًمذي اًمٔم٤مهر قمـ سمٕمٞمدةً  دةً تٕمدّ ُمُ  أىمقا

 إىمقال: هذه ُمـ سمٕمًْم٤م

 افـبي هو اإلمام ل:األوّ  افؼول. 

 ٟمٌل ٦موأُمّ  سمف، دقمكشمُ   ٟمقح اهلل ٟمٌل ٦موم٠مُمّ  ،اًمٜمٌل هق سم٤مإلُم٤مم اعم٘مّمقد إن   

 سم٤مًمٜمٌّل  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم  اهلل ٤ميدقمقه اخل٤مشمؿ اًمٜمٌّل  ٦موأُمّ  سمف، دقمكشمُ   إسمراهٞمؿ اهلل

 .دحمٛمّ  إقمٔمؿ
 يقم :ًم٘م٤مل اًمٜمٌّل  ُم٤ممسم٤مإل يريد  اًم٤ٌمري يم٤من ومٚمق ،اً ضمدّ  سمٕمٞمدٌ  اًم٘مقل وهذا

ّٓ  كاذ وُم٤م ٝمؿ،سمٜمٌٞمّ  ٟم٤مسٍ أ يمؾ   ٟمدقمق  وىمد ،٤مً ٟمٌٞمّ  يٙمقن وم٘مد ،اًمٜمٌّل  ُمـ أقمؿ   اإلُم٤مم ٕن   إ

 يي ىي ني مي ُّٱ :احلّؼ  ي٘مقُل   إسمراهٞمؿ اهلل ٟمٌّل  ٦مِ ىمْمٞمّ  ذم ومٛمثاًل  ٟمٌٍل، همػم يٙمقن
 َّ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ

 ،٤مً ٟمٌٞمّ  يم٤من  إسمراهؿ اهلل ٟمٌل أن   قمغم شمدل   أي٦م هذه سم٠من   ؾم٤مسمً٘م٤م ٚمٜم٤مىمُ  وىمد ،124 اًمٌ٘مرة:

 .طمٞم٤مشمف آظمر ذم  اهلل سمتالها أن سمٕمد اإلُم٤مُم٦م ؾمتحّؼ ا اموإٟمّ  ،إُم٤مُم٤مً  يٙمـ مل فوًمٙمٜمّ 

                                                           

 .835-834ص اًم٘مدير، ومتح ،297-296ص ،1٣ج اًم٘مرـمٌل(، )شمٗمًػم اًم٘مرآن ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع :(1)

 ٓ اإلُم٤مُمـ٦م أن   إومم: اعُم٘مّدُمـ٦م ،طمٙمٞمٛمـ٦م اًمًٞمدة سمُٛم٘مّدُم٤مت اخل٤مص٦م اعمٝمدوّي٦م إصم٤ٌمت راضمع: :(2)

ّٓ  شمٙمقن  اًمراسمع. اًمدًمٞمؾ اهلل، ُمـ سمٜمص   إ
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 سم٤مإلُم٤مُم٦م، ذًمؽ سمٕمد ّمػتّ ي صمؿ   إُم٤مٍم، همػم ٟمٌل يقضمد يم٤من أٟمف ْمحيتّ  ذًمؽ وُمـ

 مل خل ُّٱ اهلل: ىمقل ذم يمام وإُم٤مُم٤مً  ٤مً ٟمٌٞمّ  يٙمقن وىمد ،إُم٤مُم٤مً  يٙمقن ٓ وم٤مًمٜمٌّل 
 .73 إٟمٌٞم٤مء: َّ يل ىل

 ومٞمقضمد اًمٜمٌقة، قمـ اإلُم٤مُم٦م شمٗمؽمق وىمد اإلُم٤مُم٦م، ُمع ةاًمٜمٌقّ  ضمتٛمٕم٧ما ومٝمٜم٤م

 واحلًلم احلًـ » :اهلل رؾمقل ىمقل ذم يمام وذًمؽ ،سمٜمٌّل  همػم إُم٤مُم٤مً  يٙمقن ؿمخٌص 

 ٦مإُمّ  إُم٤ممُ  اهلل رؾمقل ظمٚمٞمٗم٦م أن   قمغم قنٛمٕمجُي  واعمًٚمٛمقن ،ش ىمٕمدا أو ىم٤مُم٤م إُم٤مُم٤من

 مي زي ري ٰى ُّٱ :اًمٙمريٛم٦م وأي٦م ،دٍ حمٛمّ  اخل٤مشمؿ اًمٜمٌّل  سمٕمد ٟمٌل   ٓ أّٟمف ُمع
 اًمقاىمع اًمزُم٤من ذًمؽ ذم سمام أٟم٤مٌس  ومٞمف يقضمد زُم٤منٍ  يمّؾ  ذم إُم٤ممٍ  وضمقد أصمٌت٧م ،َّني

 سمٕمد إُم٤ممٍ  وضمقد ث٧ٌمشمُ  ومٝمل اًمنميٗم٦م أي٦م ذم اًمٕمٛمقم عمٙم٤من فوم٢مٟمّ  ،إيمرم اًمٜمٌّل  سمٕمد

 .إقمٔمؿ اًمٜمٌّل 

 األظامل ـتاب هو اإلمام افثاين: افؼول. 

 أي٦م سمذيؾ ذًمؽ قمغم واؾمتِمٝمدوا إقمامل، يمت٤مب هق سم٤مإلُم٤مم اعم٘مّمقد إن  

 خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ُّٱ اًم٤ٌمري ي٘مقل طمٞم٨م اًمٙمريٛم٦م
 مض خض ُّٱ:سم٘مقًمف يمذًمؽ ىمقهلؿ دواوأيّ  ،71 اإلهاء: َّ جب هئ مئ
 .اًمٙمت٤مب هق هٜم٤م سم٤مإلُم٤مم اعم٘مّمقد ن  ٠مسم وم٘م٤مًمقا ،12 يس: َّ جغ مع جع مظ حط

                                                           

 أيب سمــ ُمٕم٤مويـ٦م قمـكم سمــ احلًــ صـ٤مًمح أضمٚمٝمـ٤م ُمــ اًمتـل اًمٕمٚم٦م سم٤مب ،44ج إٟمقار، سمح٤مر :(1)

 .2ح جي٤مهده، ومل وداهٜمف اًمٚمٕمٜم٦م، قمٚمٞمف ؾمٗمٞم٤من

-296ص ،1٣ج اًم٘مرـمٌـل(، )شمٗمًـػم اًم٘مـرآن ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع .99ص ،5ج يمثػم، اسمـ شمٗمًػم :(2)

297. 
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 وًمٞمس سمف ١مشمؿّ يُ  ؿمخٌص  هق اإلُم٤مم ُمـ اًمٔم٤مهر وم٢من   ،اً ضمدّ  سمٕمٞمدٌ  اًم٘مقل هذا 

 ىمقًمف: أن   ُمـ ذيمر ُم٤م وأُّم٤م اًمٙمريٛم٦م، أي٦م هذه ُمـ فم٤مهًرا ًمٞمس اًمٙمت٤مب ومٛمٕمٜمك اًمٙمت٤مب،

 اإلُم٤مم ُمـ اعم٘مّمقد أن   قمغم ىمريٜم٦مً  َّٱجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ

  ُمٓمٚمٌلم: ٜم٧مسمٞمّ  اعم٤ٌمريم٦م وم٤مٔي٦م ٟمٗمًف، ذم صحٞمًح٤م يمالًُم٤م ومٚمٞمس اًمٙمت٤مب هق

 سم٢مُم٤مُمٝمؿ. دقمقنيُ  أٟم٤مسٍ  يمّؾ  ن  إ األول: ادطؾب

 ي١مشمك ومٌٕمْمٝمؿ ،ًمٚمح٤ًمب ُيْمٕمقن سم٢مُم٤مُمٝمؿ اًمٜم٤مس قملدُ  إذا :افثاين ادطؾب

  أظمر. اعمٕمٜمك ددّ حُت  ىمريٜم٦مً  أطمدمه٤م وًمٞمس سمِمامًمف، يمت٤مسمف ي١مشمك وسمٕمْمٝمؿ ،سمٞمٛمٞمٜمف يمت٤مسمف

 هٜم٤م اإلُم٤مم وشمٗمًػم ،َّمع جع مظ حط مض خض ُّٱ ىمقًمف: وأُّم٤م

 ِمخصاًم ٌلماعمُ  اإلُم٤مم ُمـ اًمٔم٤مهر ن  إ ٟم٘مقل: -اًمِمٞمٕم٦م- ٜم٤مٟمّ وم٢م ،اًمٙمالم لوم٠موّ  سم٤مًمٙمت٤مب

 اًمٌٞم٧م أهؾ ُمـ ٦مإئٛمّ  هؿ اعم٘مّمقد ن  أاًمٌٞم٧م أهؾ رواي٤مت وذم سمف، ١مشمؿّ يُ  اًمذي

. 

 األم. هي اإلمام افثافث: افؼول 

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ذم ٝم٤مهتؿسم٠مُمّ  دقمقنيُ  وم٤مًمٜم٤مس ٤مف،اًمٙمِّم  ص٤مطم٥م اًم٘مقل هذا ٟم٘مؾ

 اًمتٗمًػم. سمدع ُمـ ٤مفاًمٙمِّم  ص٤مطم٥م قمتؼمها وًمذا ،اً ضمدّ  دٌ ٞمسمٕم -شمرى يمام- اًم٘مقل وهذا

 ة:افباضـقّ  األخالق فاتأمّ  هي اإلمام افرابع: افؼول 

 إظمالق أُّمٝم٤مت سم٤مإلُم٤مم اعم٘مّمقد وم٘م٤مل: ،اًمرازي اًمٗمخر اًم٘مقل هذا كوشمٌٜمّ 

 -أيًْم٤م- وهذا .اًمٔم٤مهري٦م أقمامًمف ذم اإلٟم٤ًمن شم٘مقد واًمتل ،واًمًٞمئ٦م احلًٜم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م

 سمٕمٞمٍد. أو ىمري٥ٍم  ُمـ قمٚمٞمف ؿم٤مهد وٓ ،اً ضمدّ  سمٕمٞمدٌ  ىمقٌل 

                                                           

 .6٣4ص :(1)
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 إمم ذه٥م ـوم   سمف، شمؿّ ١مويُ  اًمٜم٤مس ي٘مقد ـُمَ  سم٤مإلُم٤مم اعم٘مّمقد أن   قمغم شمدل   ٤مٔي٦موم

 قمٜمدٟم٤م إىمقال هذه وأومم » ىم٤مل: طمٞم٨م شمٗمًػمه ذم اًمٓمؼمي ٦ماًمٕم٤مُمّ  قمٚمامء ُمـ اًم٘مقل هذا

 ي٘متدون يم٤مٟمقا اًمذي سم٢مُم٤مُمٝمؿ أٟم٤مسٍ  يمؾ   ٟمدقمق يقم ذًمؽ: ُمٕمٜمك ىم٤مل: ـُمَ  ىمقل سم٤مًمّمقاب

 سمف، واىمتدَي  ؿ  ئتُ ا ومٞمام اإلُم٤مم اًمٕمرب ؾمتٕماملا ُمـ إهمٚم٥م ٕنّ  اًمدٟمٞم٤م، ذم سمف قنوي٠ممتّ  سمف،

 .ش هل٤م اًمتًٚمٞمؿ جي٥م سمخالومف ٦مٌ طمجّ  شمث٧ٌم مل ُم٤م أومم إؿمٝمر إمم اهلل يمالم ُمٕم٤من وشمقضمٞمف

 اهلل. خؾقػة هو ماإلما افثافثة: افـؼطة 

 ذم إُم٤ممٍ  وضمقد قمغم يدل   َّ ني مي زي ري ٰى ُّٱ : اهلل ىمقل يم٤من إذا

 جيٕمٚمف اًمذي اخلٚمٞمٗم٦م هق اإلُم٤مم ذًمؽ وم٢من   اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم ذم دقمقنيُ  سمف واًمٜم٤مس زُم٤من، يمؾِّ 

 ذم سمام زُم٤منٍ  يمؾِّ  ذم إُم٤ممٍ  وضمقد ُمـ أي٦م هذه سمٛم٘مت٣م إًذا سمد   ومال ،ًمألُم٦م ه٤مدًي٤م  اهلل

 ومٞمف. ٟمٕمٞمش اًمذي اًمزُم٤من ذًمؽ

o سهاىٍ كلّ فٖ إهامٍ ٍجَد ظزٍرٓ لىػ ٔالذالّ الزٍاٗات :السابغ الذل٘ل. 

 دةتٕمدّ ُمُ  ـمقائَػ  سمٛمجٛمققمٝم٤م ؾِمٙمّ شمُ  رواي٤مت جمٛمققم٦مٍ  قمـ قم٤ٌمرةٌ  اًمدًمٞمؾ هذا و

 ُمـ ٤مً سمٕمْم وٟمٕمرض زُم٤مٍن، يمّؾ  ذم إُم٤ممٍ  وضمقد ضورة قمغم شمدّل  وهل اًمتقاشمر، شمٗمقق

 اًمٓمقائػ: هذه

 زماٍن. ـّل  دم افبقعة فزوم ظذ ةافدافّ  افروايات األوػ: افطائػة 

 ُم٤م وُمٜمٝم٤م: اخل٤مص٦م، يمت٥م ذم ووردت ،٦ماًمٕم٤مُمّ  يمت٥م ذم وردت اًمرواي٤مت وهذه

 ـــــــــــــــــ

 .18ص ،21ج اًمرازي اًمٗمخر شمٗمًػم :(1)

 .51ص اخل٤مُمس، اعمجٚمد اًمٓمؼمي، شمٗمًػم :(2)
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 .ش ضم٤مهٚمٞم٦مً  ُمٞمت٦مً  ُم٤مت سمٞمٕم٦ٌم، قمٜم٘مف ذم وًمٞمس ُم٤مت ُمـ » ُمًٚمؿ: صحٞمح ذم

 إمام. بال األرض تؽون ال أكَّه ظذ افدافة افروايات افثاكقة: افطائػة 

 اًمرواي٦م ذم يمام ومٞمٝم٤م، إُم٤مم وٓ إرض شمٙمقن ٓ سمٕمٜمقان رواي٤متاًم سمٕمض وردت

 سم٘مٞم٧م ًمق ٓ، ىم٤مل: إُم٤مٍم؟ سمٖمػم إرض شمٌ٘مك : قمٌداهلل ٕيب ىمٚم٧م » ىم٤مل: اًمثامزم قمـ

 .ش ًم٤ًمظم٧م إُم٤ممٍ  سمٖمػم إرض

 اًمّم٤مدق اإلُم٤مم قمـ (اعمح٤مؾمـ) ذم اًمؼمىمل رواه ُم٤م -أيًْم٤م- اًمرواي٤مت وُمـ

: «   شمّمٚمح ٓ إرض إن  ّٓ  ُمٞمت٦مً  ُم٤مت زُم٤مٟمف إُم٤مم يٕمرف ٓ ُم٤مت وُمـ سم٢مُم٤مٍم، إ

  اًمٓمقد اًمِمٞمخ رواه ُم٤م اًمٓم٤مئٗم٦م هذه حت٧م شمٜمدرج اًمتل اًمرواي٤مت وُمـ ،ش ضم٤مهٚمٞم٦مً 
 سمٜمل اًمتل اإلؾمالم دقم٤مئؿ قمـ صمٜملطمدّ   قمٌداهلل ٕيب ىمٚم٧م » ىم٤مل: اًمٞمًع أيب قمـ

 ُم٤مت إُم٤مُمف، يٕمرف ٓ ُم٤مت ُمـ :اهلل رؾمقل ىم٤مل :-اإلُم٤مم ىم٤مل أن إمم- قمٚمٞمٝم٤م،

 إرض ذم يٌَؼ  مل ًمق » : اًمّم٤مدق اإلُم٤مم قمـ اًمٕمٚمؾ ذم ُم٤م وأيًْم٤م ،ش ضم٤مهٚمٞم٦مً  ُمٞمت٦مً 

 ّٓ   .ش ٦ماحلجّ  أطمدمه٤م ًمٙم٤من رضمالن إ

 وًمٞمس ُم٤مت ُمـ » ىم٤مل:  اهلل قمٌد أيب قمـ إٟمقار: سمح٤مر ذم ورد ُم٤م ُمٜمٝم٤م:و

                                                           

 إمم اًمـدقم٤مة وحتـذير اًمٗمـتـ فمٝمـقر قمٜمد اجلامقم٦م سمٚمزوم إُمر سم٤مب اإلُم٤مرة، يمت٤مب ُمًٚمؿ، صحٞمح :(1)

 .1851ح اًمٙمٗمر،

 .4٣ح طمج٦ٍم، ُمـ ختٚمق ٓ إرض وأن   احُلّج٦م، إمم اإلـمرار سم٤مب ،23ج إٟمقار، سمح٤مر :(2)

 .154ص إُم٤مُمف، يٕمرف وٓ ُم٤مت ُمـ سم٤مب ،1ج :(3)

 .723ص ،2ج اًمرضم٤مل، ُمٕمروم٦م اظمتٞم٤مر :(4)

 وضمـؾ   قمـز   هلل طمّجـ٦مٍ  ُمــ إرض ختٚمـق ٓ أضمٚمٝمـ٤م ُمــ اًمتل اًمٕمٚم٦م (،153) اًم٤ٌمب اًمنمائع، قمٚمؾ :(5)

 .1٣ح ظمٚم٘مف، قمغم
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  ًتدركاعمُ  ذم احل٤ميمؿ ٟم٘مٚمف ُم٤م وُمٜمٝم٤م: ،ش ٦مً ضم٤مهٚمٞمّ  ُمٞمت٦مً  ُم٤مت فم٤مهٌر، طمل   إُم٤ممٌ  ًمف

 إُم٤مم قمٚمٞمف وًمٞمس ُم٤مت وُمـ » :اهلل رؾمقل قمـ ،-اًمِمٞمخلم ذط قمغم حفوصحّ -

 يمؾ ذم أٟم ف قمغم يدّل  اًمرواي٤مت ذم اًمٚم٤ًمن ومٝمذا ،ش ضم٤مهٚمٞم٦مٌ  ُمقشم٦مٌ  ُمقشمتف وم٢من   مج٤مقم٦ٍم،

 إُم٤مم. يقضمد زُم٤من يمؾِّ  ومٗمل ،اإلُم٤مم ي٤ٌميع أن اإلٟم٤ًمن قمغم جي٥م زُم٤منٍ 

 األرض فساخت اإلمام أو ةاحلّج  فوال أّكه ظذ تدفّ  افتي افروايات افثافثة: افطائػة: 

 وضمقد قمغم ػيتقىمّ  إرّض  اًمٜمٔم٤مم طمٗمظ أن   قمغم اًمرواي٤مت هذه ٧مدًمّ  وم٘مد 

 اًمرو٤م احلًـ أيب قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ دٍ حمٛمّ  قمـ » : دوقاًمّّم  رواه ُم٤م وُمٜمٝم٤م: اإلُم٤مم،

 :ش سم٠مهٚمٝم٤م ًم٤ًمظم٧م نإذ ٓ، وم٘م٤مل: ومٞمٝم٤م؟ إُم٤مم وٓ إرض شمٙمقن ًمف: ىمٚم٧م ىم٤مل.  

 سمح٨م ذم مشم٘مدّ  ٤ممّ  تٝم٤مجٞمّ طُم  شمًتٛمد    اًمٌٞم٧م أهؾ قمـ ٦ماعمرويّ  اًمرواي٤متو

 فسمٞمت هؾٕ اهلل رؾمقل سمٕمد ٦مجٞمّ احلُ  أنّ  قمغم دّل  ُم٤م وهق ،وهمػمه ،اًمث٘مٚملم طمدي٨م

، تفىمراسم وؾم٤مدة  يم٤مإلُم٤مُملم ،اًمرواي٤مت هبذه صمقاحتدّ  اًمذيـ هؿو ،وأومْمٚمٝمؿ 

 . واًمرو٤م اًمّم٤مدق

 وضمقد وهل: ، طمٙمٞمٛم٦م اًمًٞمدة دًمٞمؾ ُمـ اًمراسمٕم٦م ُم٦م٘مدّ اعمُ  شمتؿ   هذا وقمغم

 . اهلل ُمـ جمٕمقل زُم٤منٍ  يمؾِّ  ذم إُم٤ممٍ 

  

                                                           

 َُمــ وأنّ  اًمقٓيـ٦م، سمـؽمك اًمٜم٤مس ُيٕمذر ٓ وأٟم ف اإلُم٤مم، ُمٕمروم٦م وضمقب سم٤مب ،23ج إٟمقار، سمح٤مر :(1)

 .37ح وٟمٗم٤مق، ويمٗمر ضم٤مهٚمّٞم٦م ُمٞمت٦م ُم٤مت ومٞمف ؿمؽ أو إُم٤مُمف يٕمرف ٓ ُم٤مت

 .4٣3ح اإليامن، يمت٤مب اًمّمحٞمحلم، قمغم اعمًتدرك :(2)

 وضمـؾ   قمـز   هلل طُمّجـ٦م ُمــ إرض ختٚمـق ٓ أضمٚمٝمـ٤م ُمــ اًمتل اًمٕمّٚم٦م (،153) اًم٤ٌمب اًمنمائع، قمٚمؾ :(3)

 .17ح ظمٚم٘مف، قمغم
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 :الخاهسٔالومذّهٔ 

 « الحسٌ٘ياإلهاهٔ تبذأ بأه٘ز الوؤهٌ٘ي ثن  »



 

 

 
 

  



الحسٌيي ثن بعلي تبذأ اإلهاهة الخاهسة: الوقذهة    29 

 

 

 وُمـ ، اعم١مُمٜملم ُٕمػم ُم٤ٌمذةً  صم٤مسمت٦مٌ   اهلل رؾمقل سمٕمد اإلُم٤مُم٦م أنّ  ٟمث٧ٌُم  ُم٦ماعم٘مدّ  ذم

 ُم٤مت٘مدّ اعمُ  إصم٤ٌمت ذم مشم٘مدّ  ُم٤م ظمالل وُمـ ، احلًلم اإلُم٤مم صمؿّ  ،احلًـ اإلُم٤مم سمٕمده

 :اًمت٤مزم صم٧ٌم طمٞم٨م ُم٦م،اعم٘مدّ  هذه صدق قمغم اًمدًمٞمؾ ًمٜم٤م ْمحشمّ ا اًم٤ًمسم٘م٦م

 سم٤مًمٜمّص. اإلُم٤مُم٦م ن  أ .1

ّٓ  شمٙمقن ٓ اعمٜمّمقص٦م اإلُم٤مُم٦م ن  أ .2  .اًمٌٞم٧م أهؾ ذم إ
 قمنم. اصمٜم٤م ٦مإئٛمّ  قمدد ن  أ .3

 إُم٤مم. ُمـ ختٚمق ٓ إرض ن  أ .4

  اهلل رؾمقل سمٕمد ُم٤ٌمذة اإلُم٤مم أن   يث٧ٌم ومًقف احل٘م٤مئؼ هذه صمٌت٧م وم٢مذا
 ٝمقوم اعمًٚمٛملم، ٢ممج٤معسم  اًمٌٞم٧م أهؾ أومْمؾ اعم١مُمٜملم أُمػم ٕن   : اعم١مُمٜملم أُمػم هق

ًّ  اًمٜمٌل أُمر اًمذيـ يمّؾ  ُمـ أومْمؾ  ىم٤مل ومٕمٜمدُم٤م اًمث٘مٚملم، طمدي٨م ذم هبؿ ؽسم٤مًمتٛم

ًّ  إن ُم٤م ومٞمٙمؿ شم٤مركٌ  إّن  » :إيمرم اًمرؾمقل  أطمدمه٤م سمٕمدي، شمْمٚمقا ًمـ سمف ٙمتؿمت

ـَ  مدودٌ  طمٌٌؾ  اهلل يمت٤مب أظمر: ُمـ أقمٔمؿ  ،ش سمٞمتل أهؾ وقمؽميت إرض، إمم اًمًامء ُم

ًّ   أُمر وم٘مد  اإلُم٤مم هق ومٞمٙمقن ، اًمٕمؽمة أومْمؾ اعم١مُمٜملم وأُمػم سم٤مًمٕمؽمة، ؽسم٤مًمتٛم

 . اهلل رؾمقل سمٕمد ٦مإُمّ  أومْمؾ هق ٕٟم ف ،٤ٌمذاعمُ 

 قمـ شمقاشمر وىمد ، احلًلم واإلُم٤مم احلًـ اإلُم٤مم ي٠ميت اعم١مُمٜملم أُمػم وسمٕمد

 مجٚم٦مٌ  ٟمّص  وىمد ،ش اجلٜم٦م أهؾ ؿم٤ٌمب داؾمٞمّ  واحلًلم احلًـ » ىمقًمف: اهلل رؾمقل

                                                           

 واًمٜمّمــقص وُمٜمـ٤مىمٌٝمام -واحلًـلم احلًـــ اإلُمـ٤مم أي- ومْمـ٤مئٚمٝمام سمــ٤مب ،43ج إٟمـقار، سمحـ٤مر :(1)

، 8ح. 

11 
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 ،اًمٕم٤مُم٦م قمٚمامء ُمـ وسمٕمْمٝمؿ ،اًمنميػ احلدي٨م هذا شمقاشمر قمغم إطم٤مدي٨م قمٚمامء ُمـ

 ومٚمٝمام ؿم٤ٌمٌب  اجلٜم٦م أهؾ ويمؾ   اجلٜم٦م، أهؾ ٤مبٌؿم داؾمٞمّ   واحلًلم احلًـ وم٤مإلُم٤مُم٤من

 اجلٜم٦م أهؾ مجٞمع قمغم مواًمت٘مدّ  واًمٗمْمؾ ،واًم١ًمدد ،اًمًٞم٤مدة  ّٓ  قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم ُم٤م إ

 .اهلل رؾمقليم ،تفأومْمٚمٞمّ 

 ذم سمٕمده اإلُم٤مُم٦م أن   وصم٧ٌم ، ٛم١مُمٜملمـاًم ػمـأُم ذم ٦ماإلُم٤مُم أن   صم٧ٌم وم٢مذا 

 قمٚمٞمف ُم٤م ٧مومٞمثٌ ، اًمٌٞم٧م أهؾ ُمـ ومه٤م ،اًمًٞم٤مدة هلام ٕن   ، احلًٜملم اإلُم٤مُملم

 ُمـ نيتٙمقّ  سمٌٞم٤منٍ  وذًمؽ  احلًٜملم اإلُم٤مُملم سمٕمد اًمًج٤مد إُم٤مُم٦م صمٌقت ُمـ اًمِمٞمٕم٦م

 ُمتلم:ُم٘مدّ 

 وٓ ،اًمٌٞم٧م أهؾ ذم اإلُم٤مُم٦م أن   اًمث٘مٚملم طمدي٨م ذم صم٧ٌم األوػ: مةادؼّد 

 . واحلًٜملم اعم١مُمٜملم أُمػم إُم٤مُم٦م وصمٌت٧م زُم٤مٌن، ُمٜمٝم٤م ُيٚمق

 ؿمٝم٤مدة سمٕمد  اًمٕم٤مسمديـ زيـ اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م ذم اخلالف وىمع افثاكقة: مةادؼّد 

 سمـ يزيد - أُمٞم٦م سمٜمل ُمـ ًمرضمؾٍ  اإلُم٤مُم٦م أصمٌتقا اعمًٚمٛملم ٦مومٕم٤مُمّ  ، احلًلم اإلُم٤مم أسمٞمف

 ًمإلُم٤مم اإلُم٤مُم٦م صمٌتقاأ - سمره٤مَّنؿ اهلل أٟم٤مر اإلُم٤مُمٞم٦م وهؿ -اعمًٚمٛملم ٦موظم٤مّص - ُمٕم٤موي٦م

 اًمّم٤مئ٥م؟ اًمرأي هق اًمرأيلم هذيـ وم٠مي    اًمٕم٤مسمديـ زيـ

 )أٟم٤مر اإلُم٤مُمٞم٦م ىمقل ٕن   اإلُم٤مُمٞم٦م، ٦ماخل٤مّص  رأي هق اعم٘م٤مم ذم اًمّم٤مئ٥م اًمرأي إن  

 شمٙمقن ٓ اإلُم٤مُم٦م أن   قمغم دّل  ُم٤م ُمع وُمٜمًجؿٌ  اًمث٘مٚملم، طمدي٨م ُمع ُمٜمًجؿٌ  سمره٤مَّنؿ( اهلل

 ّٓ  سمـ يزيد إُم٤مُم٦م إمم ذه٥م ُمـ ىمقل ًمٌٓمالن احلّؼ  هق ىمقهلؿ يٙمقن أن ومٞمتٕملّم  سم٤مًمٜمّص، إ

                                                           

 ًم٘مـط) يمت٤مسمـف: ذم اًمزسمٞمـدي احلًـٞمٜمل ُمرشم٣مـ حمّٛمد اًمٗمٞمض أسمق اًمٕم٤مُم٦م قمٚمامء ُمـ شمقاشمره قمغم ٟمّص  :(1)

ــئ ــ٤مصمرة اًممًم ــ٨م ذم اعُمتٜم ــقاشمرة إطم٤مدي ــ٤مل: وإرسمٕمــقن، اخلــ٤مُمس احلــدي٨م ،(اعمت ـــ رواه » وىم  ُم

٤م قمنم مخ٦ًم اًمّمح٤مسم٦م ًً  .149ص أؾمامئٝمؿ، قمغم ٟمص  ش  ٟمٗم
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 اإلُم٤مُم٦م ٙمقنًمو ،اًمنميػ اًمث٘مٚملم دي٨مطم ٜم٤موم٤مشمفعمُ  : أُمٞم٦م سمٜمل ُمـ همػمه إُم٤مُم٦م أو ُمٕم٤موي٦م

 وٓ ُمٕم٤موي٦م، سمـ يزيد إُم٤مُم٦م قمغم يٜمص   مل  اهلل رؾمقل أن   قمغم اإلمج٤مع إذ ،سم٤مًمٜمّص 

 زيـ اإلُم٤مم همػم هقو ،ٟمص   ومٞمف ضمدو وىمد ،صم٤مًم٨ٌم  ؿمخٌص  اإلُم٤مم سم٠من   ٘م٤مليُ  أن يٛمٙمـ

 ،اًمٗمّمؾ سمٕمدم ًم٘مقلا قمغم اإلمج٤مع ُمع صم٤مًم٨م ىمقل إطمداث ًمٚمزوم ، اًمٕم٤مسمديـ

  ذًمؽ: وشمقوٞمح

 اعمًٚمٛملم ُمـ سم٘مقا وم٤مًمذيـ ،آطمتامل هذا سمٓمالن قمغم أمجٕمقا ىم٤مـم٦ٌمً  اعمًٚمٛملم إن  

 زيـ اإلُم٤مم همػم صم٤مًمًث٤م ؿمخًّم٤م ًمٞمس ٤ممـاإلُم أنّ  قمغم جيٛمٕمقن  احلًلم ٤ممـاإلُم سمٕمد

 إمم ذهٌقا َّّنؿإ طمٞم٨م ومقاوٌح  اًمٕم٤مُم٦م رأي ٤موم٠مُمّ  ُمٕم٤موي٦م، سمـ يزيد وهمػم  اًمٕم٤مسمديـ

 أيًْم٤م ومرأهيؿ ٦ماخل٤مّص  وأُّم٤م أُمٞم٦م، سمٜمل ُمـ سمٕمده ضم٤مء ُمـ صمؿ   ،ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد إُم٤مُم٦م

ؿإ طمٞم٨م واوٌح   ظمٚمٞمٗم٦مٍ  سمقضمقد ٘م٤مليُ  وم٠من ، اًمًج٤مد اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م قمغم أـمٌ٘مقا َّن 

 ومٝمذا ،صم٤مًم٨م ؿمخص هقو ،ظمالومتف قمغم ٟمص   يقضمد و ، اًمٌٞم٧م أهؾ ُمـو ،ُمٕمّمقم

 سمٓمالٟمف. قمغم اعمًٚمٛملم مجٞمع ـمٌؼأ ىمقلٍ  اظمتٞم٤مر

 سمخالوم٦م اقمت٘مدت ىمدو (،٦ماًمٙمٞم٤ًمٟمٞمّ ) :كشمًٛمّ  ومرىم٦م تضمدَ وُ  ًم٘مد ي٘م٤مل: وىمد

 .  احلٜمٗمٞم٦م سمـ دٍ حمٛمّ 

 يقم إمم سم٤مٍق  وم٤محلّؼ  أهٚمف يٜم٘مرض ٓ واحلؼ   ٟم٘مروقاا ىمد ه١مٓء إنّ  واجلقاب:

 .اًمث٤مًم٨م سمٌٓمالن ًمٞمٚمزم همػمه إُم٤مُم٦م سمٓمالن يرى اعمخ٤مًمػ أن ويٙمٗمل ،أهٚمف سمٌ٘م٤مء اًم٘مٞم٤مُم٦م

 رؾمقل سمٕمد اإلُم٤مُم٦م ن  أ وهل- اخل٤مُم٦ًم ُم٦ماعم٘مدّ  إصم٤ٌمت ذم يٙمٗمل ؾم٤مسمً٘م٤م مشم٘مدّ  اموم

 أُمػم وم٢مُم٤مُم٦م -اًمٕم٤مسمديـ وزيـ واحلًلم احلًـ ٦مئٛمّ إ وذم اعم١مُمٜملم أُمػم ذم اهلل

 رواي٤مٌت  شمقضمد ذًمؽ وُمع ُم٦م،ت٘مدّ اعمُ  ُم٤مت٘مدّ اعمُ  ُمـ ًتٗم٤مدشمُ  ُم٤ٌمذ لأوّ  يمخٚمٞمٗم٦م اعم١مُمٜملم

 وُمـ ، إيمرم اًمٜمٌّل  رطمٞمؾ سمٕمد ُم٤ٌمذةً اعم١مُمٜملم أُمػم إُم٤مُم٦م شمث٧ٌم ُمتقاشمرةٌ  يمثرٌ 

 اًمٓم٤مئر طمدي٨مو ،اًمًٗمٞمٜم٦م وطمدي٨م ،اعمٜمزًم٦م وطمدي٨م اًمٖمدير، طمدي٨م اًمرواي٤مت: هذه
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 ومذيمروا اًل،ٗمّّم ُمُ  سمحًث٤م قمٚمامؤٟم٤م سمحثٝم٤م وىمد ،يمثػمةٌ  ُأظمرى وأطم٤مدي٨ُم  ،اعمِمقي
 إُم٤مُم٦م أدًم٦م ذم اخلقض ٟمريد ٓو ،إُم٤مُمتف قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م ُمئ٤مت سمؾ قمنمات

 أن شمٕم٤ممم اهلل أؾم٠ملو ،ًت٘مّؾ ُمُ  يمت٤مٍب  ووع شم٘متظ إدًم٦م هذه ن  وم٢م ، اعم١مُمٜملم أُمػم

 وهق ،واطمدٍ  دًمٞمؾٍ  طمقل ٠محتدثؾم أّن  همػم - سمف ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٚمؿ اعمِمتٖمٚملم ويقومؼ ٘مٜمليقومّ 

  .(اعمِمقي اًمٓم٤مئر طمدي٨م)

                                                           

 ُمٜمٝم٤م: يمت٥م قمّدة ُمراضمٕم٦م يٛمٙمٜمف اًمتقؾّمع أراد وُمـ :(1)

  .. اعمرشم٣م ًمٚمًٞمد اإلُم٤مُم٦م ذم شاًمِم٤مذم» -1 
 .. اًمٚمٙمٝمٜمقي طمًلم طم٤مُمد ًمٚمًٞمد إـمٝم٤مر إئّٛم٦م إُم٤مُم٦م ذم إٟمقار قمٌ٘م٤مت» -2 
 . إُمٞمٜمل ًمٚمِمٞمخ شاًمٖمدير ُمقؾمققم٦م» -3 
 . اًمديـ ذف احلًلم قمٌد ًمٚمًٞمد شاعمراضمٕم٤مت» -4 
 .. اعمٔمٗمر ًمٚمِمٞمخ "احلؼ ًمٜمٝم٩م اًمّمدق دٓئؾ" اًمٜمٗمٞمس اًمٙمت٤مب -5 
 اًمـذي اًمٕمٍم هذا ذم ظم٤مّص٦مً  ُمٜمٝم٤م، ؾمتٗم٤مدةًمال اًمٙمت٥م هذه ُمراضمٕم٦م اهلل( )ووّم٘مٝمؿ اعم١مُمٜملم قمغم ويٜمٌٖمل 

 اإلؿمٙم٤مٓت. إصم٤مرة ويمثرة اًمِمٌٝم٤مت قمٍم وهق ومٞمف، ٟمٕمٞمش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  إهاهٔ أه٘ز الوؤهٌ٘ي  
 فٖ ظل ) حذٗث الطائز الوشَٕ (
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o ّالحذٗث ًص: 

 احل٤مومظ، قمكمّ  أسمق صمٜملطمدّ  » :هق احل٤ميمؿ قمٜمد (اعمِمقّي  اًمٓمػم) طمدي٨م ًمٗمظ و

 يٕم٘مقب سمـ يقٟمس سمـ ومحٞمد اًمّمٗم٤مر، أيقب سمـ أمحد سمـ دٌ حمٛمّ  اهلل قمٌد أسمق ٠مٟم٤مأٟمٌ

 طم٤ًمن، سمـ حيٞمك صمٜم٤م أيب، صمٜم٤م ـمٞم٦ٌم، أيب سمـ قمٞم٤مض سمـ أمحد سمـ حمٛمد صمٜم٤م ىم٤مٓ: ٤مت،اًمزيّ 

 يمٜم٧م ىم٤مل: قمٜمف اهلل رض ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ ؾمٕمٞمد، سمـ حيٞمك قمـ سمالل، سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ

م ، اهلل رؾمقل أظمدم  سم٠مطم٥ّم  ائتٜمل اًمٚمُٝمؿُ  وم٘م٤مل: ُمِمقٌي، ومرٌخ   اهلل ًمرؾمقل وَمُ٘مدِّ

 إٟمّم٤مر، ُمـ رضماًل  أضمٕمٚمف اًمٚمٝمؿ   وم٘مٚم٧م: ىم٤مل: اًمٓمػم، هذا ُمـ ُمٕمل ي٠ميمؾ إًمٞمؽ ظمٚم٘مؽ

 اهلل رؾمقل إن   وم٘مٚم٧م: ضم٤مء، صمؿ   طم٤مضم٦ٍم، قمغم  اهلل رؾمقل إن   وم٘مٚم٧م:  قمكم   ومج٤مء

 اعم١مُمٜملم أُمػم دظمقل ُمٜمع أي- طم٤مضم٦مٍ  قمغم  صمؿ   ،-ًمف ٦مواىمٕمٞمّ  ٓ ذرٍ سمٕمُ  قمتذراو 

 ُم٤م : اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ومدظمؾ، ومتحا  اهلل رؾمقل وم٘م٤مل -اًمث٤مًمث٦م ةاعمرّ  ذم- ضم٤مء
؟ طمًٌؽ  طم٤مضم٦ٍم، قمغم ٟم ؽأ يزقمؿ (أٟمٌس ) نيردّ  اٍت يمرّ  صمالث آظمر هذه إن   وم٘م٤مل: قمكم 

 أن وم٠مطم٧ٌٌم دقم٤مك، ؾمٛمٕم٧م اهلل، رؾمقل ي٤م وم٘مٚم٧م: صٜمٕم٧م؟ ُم٤م قمغم محٚمؽ ُم٤م وم٘م٤مل:

 .ش ىمقُمف ٥ّم حُي  ىمد اًمرضمؾ إن   : اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ىمقُمل، ُمـ رضماًل  يٙمقن

 قمغم صحٞمٌح  طمدي٨ٌم  هذا » سم٘مقًمف: اًمرواي٦م هلذه ٟم٘مٚمف سمٕمد احل٤ميمؿ ؼقمٚمّ  وىمد

 صمالصملم قمغم زي٤مدةً  أصح٤مسمف ُمـ مج٤مقم٦مٌ  أٟمسٍ  قمـ رواه وىمد ُيّرضم٤مه، ومل اًمِمٞمخلم ذط

٤م، ًً  صم٤مسم٧م طمدي٨م وذم وؾمٗمٞمٜم٦م، اخلدري ؾمٕمٞمدٍ  وأيب قمكم   قمـ اًمرواي٦م ٧مصحّ  صمؿ   ٟمٗم

 .ش أًمٗم٤مظٍ  زي٤مدة أٟمسٍ  قمـ اًمٌٜم٤من

 

                                                           

 .465٣ح ، اعم١مُمٜملم أُمػم إؾمالم ذيمر قمٜمٝمؿ، اهلل رض اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمروم٦م يمت٤مب :(1)
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 احل٤ميمؿ: ىم٤مل » وم٘م٤مل: احلدي٨م اهذ ؾمٜمد قمغم قمتدالآ ُمٞمزان ذم اًمذهٌل ؼقمٚمّ و

ّٓ  صم٘م٤مٌت  اًمٙمؾ   ىمٚم٧م: وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري ذط قمغم هذا  سمـ أمحد سمـ دحمٛمّ  أي- هذا إ

 .ش صدوٌق  أٟم ف زم فمٝمر صمؿ   سمف، ٛمفهّت أ وم٠مٟم٤م -قمٞم٤مض

 يمالم ذيؾ ذم قم٤ٌمرة شمقضمد وًمٙمـ ،٘مفقصمّ يُ  اًمذهٌل أن   قمغم شمدل   اًمٕم٤ٌمرة وهذه

 ،قمٜمده ُمٕمروف قمٞم٤مض سمـ أمحد سمـ دومٛمحٛمّ  ،ش أقمرومف ومال أسمقه ٤موم٠مُمّ  » ىم٤مل: وم٢مٟم ف اًمذهٌل

ّٓ  ،ش أقمرومف ٓ » :قمٜمف وم٘م٤مل قمٞم٤مض سمـ أمحد وهق ،أسمقه ٤موأُمّ  ،ش صدوٌق  » قمٜمف: وىم٤مل  أن   إ

 احل٤ميمؿ شمّمحٞمح يٙمٗمٞمٜم٤م ذإ :اًمنميػ احلدي٨م هذا اقمت٤ٌمر ذم شمي   ٓ اًمذهٌل ُمٕمروم٦م قمدم

 اجلرح وقمٚمؿ احلدي٨م قمٚمؿ ذم يم٤محل٤ميمؿ ـوُمَ  ،صحٞمٌح  احلدي٨م هذا سم٠من   وؿمٝم٤مدشمف

 وٓ وصم٘مف، آظمرُ  طم٤مومظٌ  هٜم٤مك دام ُم٤م يي   ٓ اًمذهٌل ومجٝمُؾ  ؟! ٦ماًمٕم٤مُمّ  قمٜمد واًمتٕمديؾ

 اجلرح ٦مأئٛمّ  مجٞمع قمٜمد ُمٕمرووًم٤م اًمرواي يٙمقن أن يِمؽمط اًمرضم٤مل قمٚمامء ـُمِ  قم٤مملٌ  يقضمد

 سمقصم٤مىمتف. وحيٙمٛمقن واًمتٕمديؾ

 اًمًٞمد يؼمز اًمنميػ احلدي٨م هبذا قاٜمقمتا اًمذيـ ح٘م٘ملماعمُ  إقمالم سملم ـوُمِ 

 ظمتٍما وىمد ،(إٟمقار قمٌ٘م٤مت) ضمّداً  اًمٜمٗمٞمس يمت٤مسمف ذم  اًمٚمٙمٝمٜمقي طمًلم طم٤مُمد

 ومِمٙمر ،يمٌػميـ ٚمديـجُم  ذم اًمٕمٌ٘م٤مت ص٤مطم٥م ذيمره ُم٤ماعمٞمالن قمكم اجلٚمٞمؾ اًمًٞمد

 ٤معمِ  ظمالص٦مٌ  هق اعم٘م٤مم ذم ٟمذيمره ؾمقف ُم٤مو اًم٘مٌقل، سم٠مطمًـ ُمٜمٝمام ؾوشم٘مٌّ  ؾمٕمٞمٝمام اهلل

 اًمًٌٞمٓم٦م. اإلو٤موم٤مت سمٕمض ُمع اًمٕمٚمامن ذيمره

 ُم٘م٤مُملم: ذم يٙمقن ؾمقف اعمِمقي اًمٓم٤مئر طمدي٨م ذم وسمحثٜم٤م

                                                           

 .53ص ،7186 رىمؿ اعمٞمؿ، طمرف ،6ج آقمتدال، ُمٞمزان :(1)

 .14و 13ج إٟمقار، قمٌ٘م٤مت ظمالص٦م ذم إزه٤مر ٟمٗمح٤مت :(2)
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o الشزٗف الحذٗث سٌذ اػتبار إثبات فٖ :األٍل الومام. 

 قمـ سم٤مًمّمدور اًم٘مٓمع يٗمٞمد ُمتقاشمرٌ  اًمنميػ احلدي٨م هذا نّ إ هق قمٞمفٟمدّ  وُم٤م

 يٗمٞمد وُمِمٝمقرٌ  ًتٗمٞمٌض ُمُ  ومٝمق ُمتقاشمًرا، احلدي٨م هذا يٙمـ مل وًمق ،اهلل رؾمقل

 ـمرىم٤مً و وُمقاوم٘م٤مت، ،ؿمقاهد ًمف وم٢من   ،وُمِمٝمقًرا ًتٗمٞمًْم٤مُمُ  يٙمـ مل وًمق ،آـمٛمئٜم٤من

 سمح٥ًم احلًـ وهق ،سمف ت٩ّم حُي  اًمذي احلدي٨م ُمًتقى إمم ومػمىمك سمٕمًْم٤م سمٕمْمٝم٤م يٕمْمد

 هبذا احلدي٨م هذا رواي٦م وم٢من   ،ذًمؽ قمـ ًمٜم٤مشمٜمزّ  وًمق اعمخ٤مًمٗملم، دقمٜم احلدي٨م قمٚمامء ُم٤ٌمن

 اًمقصمقق وشمقضم٥م اًمنميػ احلدي٨م هبذا حتػ   اًمتل اًم٘مرائـ ُمـ اًمٕم٤مُم٦م يمت٥م ذم اًمٚمٗمظ

 .اهلل رؾمقل قمـ اًمنميػ احلدي٨م هذا سمّمدور

o ٌالوشَٕ الطائز حذٗث هي إفادات. 

 طمدي٨م سمًٜمد رشمٌٓم٦ماعمُ  اًمٗمقائد ُمـ مجٚم٦مً  أذيمر قمٞمفٟمدّ  ُم٤م ٦م٤مٟمٞمّ طم٘مّ  قمغم ٟم٘مػ ًمٙمل

 :ظمتّم٤مر٤مسم وهل ،اعمِمقي اًمٓم٤مئر

 اًمّمح٤مسم٦م. ُمـ احلدي٨م رواة قمدد :األوػ افػائدة 

 اًمت٤مسمٕملم ُمـ رواشمف قمدد افثاكقة: افػائدة. 

 ًمف. ضملمخرّ اعمُ  ٤مظٗمّ واحلُ  اًمٕمٚمامء قمدد افثافثة: افػائدة 

 سمف ٦م٤مّص اخل ١مًمٗم٤متاعم افرابعة: افػائدة.  

 احلدي٨م. سمّمدور اًم٘مٓمع :اخلامسة افػائدة  

 احلدي٨م. ؾمٜمد اقمت٤ٌمر :افسادشة افػائدة 

 سمف. طمتج٤مجآ يشم٘مقّ  احلدي٨م ـمرق يمثرة :افسابعة افػائدة 

 احلدي٨م. ُمع اًم٘مقم دشمِمدّ  ؾم٥ٌم افثامـة: افػائدة 

 افصحابة. من احلديث رواة ظدد األوػ: افػائدة 
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 ( الثاًٖ الجشء) 

 ذًمؽ، قمغم يزيد أو شمًٕم٦مٌ  اًمنميػ احلدي٨م هذا رووا اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م قمدد إن  

 وىمد ُم٤مًمؽ، سمـ وأٟمس ،اخلدري ؾمٕمٞمد وأسمق ،٤مسقمٌّ  سمـاو ، اعم١مُمٜملم أُمػم ُمٜمٝمؿ:

 يٗمٞمد ُمتقاشمًرا دمٕمٚمف حلدي٨ٍم  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أرسمٕم٦مٍ  رواي٦م سم٠من   ٦ماًمٕم٤مُمّ  قمٚمامء سمٕمض حّس 

 ،اعم٤مء سمٞمع ُم٠ًمًم٦م ذم طمزم اسمـ سمذًمؽ حّس  ـومّ  ،اهلل رؾمقل قمـ سم٤مًمّمدور اًم٘مٓمع

 سمٙمثػم. اًمٕمدد هذا ُمـ أيمثر اعمِمقي اًمٓم٤مئر طمدي٨م رووا ذيـًموا

 افتابعغ. من احلديث رواة ظدد افثاكقة: افػائدة 

 قمددهؿ يٌٚمغ اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ اًمنميػ احلدي٨م هذا رووا اًمذيـ ن  إ

 ُمـ وم٘مط أٟمسٍ  قمـ رووا اًمذيـ أن   احل٤ميمؿ قمـ مشم٘مدّ  ىمدو ،٤مً شم٤مسمٕمٞمّ  وشمًٕملم اً واطمد

٤م. صمالصملم قمغم يٜمٞمػ اًمت٤مسمٕملم ُمـ أصح٤مسمف ًً  ٟمٗم

 فؾحديث جغخرّ ادُ  اظػّ واحُل  افعؾامء ظدد افثافثة: افػائدة. 

 وصمامٟملم ٦مً صمامٟمٞم يٌٚمغ وٟم٘مٚمقه احلدي٨م هذا أظمرضمقا اًمذيـ ٤مظٗمّ واحلُ  اًمٕمٚمامء قمدد ن  إ

 اًمنميػ احلدي٨م هذا ُأظمرج وىمد ظمٚم٧م، اًمتل اًم٘مرون مجٞمع قمغم قمقنُمتقزّ  وه١مٓء قم٤معم٤ًم،

 وُمٜمٝم٤م: واًمتٕمديؾ، واجلرح احلدي٨م ٦مأئٛمّ  يمت٥م ُمـ يمت٤مسًم٤م وقمنميـ ٦مأرسمٕم ذم

 طمٜمٌؾ. سمـ ٕمحد ،اعم١مُمٜملم أُمػم ُمٜم٤مىم٥م .1

 ًمٚمؽمُمذي. اًمّمحٞمح اجل٤مُمع .2

 ًمٚمٜم٤ًمئل. اًمًٜمـ .3

 اهلل. قمٌد سمٜمفا سمرواي٦م وهق ،طمٜمٌؾ سمـ ٕمحد اعمٜم٤مىم٥م زوائد .4

 ىمٓمٜمل. ًمٚمدار اًمٕمٚمؾ .5

                                                           

 ،اًمقضمقه.. ُمـ سمقضمفٍ  اعم٤مء سمٞمع حيؾ   وٓ ُم٠ًمًم٦م: » ،512 رىمؿ اًمٌٞمقع، يمت٤مب ،7ج سم٤مٔصم٤مر، اعُمحغّم  :(1)

 .49٣ص ،ش خم٤مًمٗمتف حتؾ وٓ شمقاشمر، ٟم٘مؾ ومٝمق ،اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أرسمٕم٦م ومٝم١مٓء ي٘مقل: أن إمم
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 إصٌٝم٤من. ٟمٕمٞمؿٍ  ٕيب ،إصٗمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م .6

 اًمٌٖمدادي. ًمٚمخٓمٞم٥م سمٖمداد شم٤مريخ .7

 ي.اجلزر إصمػم سمـٓ إصقل ضم٤مُمع .8

 ي.زراجل إصمػم سمـٓ اًمٖم٤مسم٦م أؾمد .9

 اًمٓمؼمي. اًمديـ ح٥مِّ عمُ  اًمٜمية اًمري٤مض .1٣

 اًمذهٌل. اًمديـ ًمِمٛمس ٤مظٗمّ احلُ  شمذيمرة .11

 اهلٜمدي. ت٘ملًمٚمٛمُ  اًمٕمامل يمٜمز .12

 اًمًٞمقـمل. اًمديـ جلالل اجلقاُمع مجع .13

 ٤ممّ  وهذا يمتٌٝمؿ، ذم اًمنميػ احلدي٨م هذا أوردوا اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػمةٌ  جٛمٚم٦مٌ وم

 ه.اقمت٤ٌمر ىمٞمٛم٦م رومع ذم ي٤ًمهؿ

 فؾحديث. ةخاّص  فػاتمم افرابعة: افػائدة

 طمدي٨م) وأًمٗم٤مظ ـمرق مجع ذم ٦مظم٤مّص  رؾم٤مئؾ احلدي٨م قمٚمامء ُمـ مجٚم٦مٌ  أومرد

  ه١مٓء: وُمـ ،(اعمِمقي اًمٓم٤مئر

 .(واًمٜمٝم٤مي٦م اًمٌداي٦م) يمت٤مب ذم يمثػم اسمـ ذيمر ُم٤م قمغم اًمٓمؼمي ضمرير سمـا .1

 ومٚمف اًمٓمػم، طمدي٨م ٤موأُمّ  » :(ٗم٤مظاحلُ  شمذيمرة) ذم ىم٤مل وم٘مد اًمذهٌل، اًمديـ ؿمٛمس .2

 ًمف احلدي٨م يٙمقن أن يقضم٥م وجمٛمققمٝم٤م ٍػ،ّمٜمّ سمٛمُ  أومردهت٤م ىمد اً ضمدّ  يمثػمةٌ  ـمرٌق 

 .ش أصٌؾ 

                                                           

 اعُمٗمّن  اًمٓمؼمي ضمرير سمـ ضمٕمٗمرٍ  ٕيب وأًمٗم٤مفمف ـمرىمف مجع ذم جُمٚمداً  ورأي٧م" يمثػم: اسمـ ي٘مقل ،7ج :(1)

 .354ص ،"اًمت٤مريخ ص٤مطم٥م

 .231ص اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ًمٚمح٤ميمؿ شمرمجتف ذم هذا ىمقًمف ورد ،3ج :(2)
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 يٙمت٥م أن ؾمتدقم٧ما يمثػمٍة، دةٍ تٕمدّ ُمُ  سمٓمرٍق  ٘مؾٟمُ  احلدي٨م هذا أن   قمغم يدّل  وهذا

 وأًمٗم٤مفمف. ـمرىمف مجع ذم ظم٤مص٦مً  رؾم٤مًم٦مً  ٤مظٗمّ احلُ  سمٕمض

 احلديث. بصدور افؼطع اخلامسة: ئدةافػا  

 ٟمحق قمغم اًمٜمٌل إمم إّي٤مه ٟم٤مؾم٤ٌمً  اًمنميػ احلدي٨م هذا اًمٕمٚمامء سمٕمض ٟم٘مؾ ًم٘مد

 أن   اًمٌلّم  اًمقاوح وُمـ ،...(روي) قم٤ٌمرة سمدل ،اهلل رؾمقل ىم٤مل ي٘مقل يم٠من ،اجلزم

ّٓ  ؿمٞمئ٤مً  اهلل رؾمقل إمم يٜم٥ًم ٓ ؼدىمّ اعمُ  ٧ٌَم ثاًم اًمٕم٤ممل  ه١مٓء وُمـ سمف، ضم٤مزًُم٤م يم٤من إذا إ

 وؾم٤مق ،ش ـمقائر  اًمٜمٌّل  إمم أهدي » :-اعمج٤مًمس ج٦مهُب  ذم يمام- ىم٤مل وم٘مد اًمؼمّ  قمٌد اسمـ

 فوم٢مٟمّ   احلكمّ  اًمٕمالُم٦م قمغم هردّ  ذم روزهب٤من اسمـ ه١مٓء وُمـ اعمِمقي، اًمٓم٤مئر طمدي٨م
 ضمًٞمٛم٦م، وُمٜم٘م٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م، ومْمٞمٚم٦م وهق ،ُمِمٝمقرٌ  اًمٓمػم طمدي٨م اًمٗمْمؾ: وىم٤مل » ىم٤مل:

 قمكّم، سمقٓي٦م اًمتقؾّمؾ وأُّم٤م .اًمٗمْم٤مئؾ قمدّ  ذم اًمٙمالم وًمٞمس اًمٜمّص، قمغم يدّل  ٓ وًمٙمـ

 .ش اًمقؾم٤مئؾ أىمرب وُمـ طمّؼ  ومٝمق

 احلديث. شـد اظتبار ظذ افـّص  افسادشة: افػائدة 

 خ٤مًمٗملماعمُ  قمٜمد ٤مظٗمّ واحلُ  واًمتٕمديؾ واجلرح احلدي٨م قمٚمامء ُمـ مجٚم٦مً  ٟمّص  ًم٘مد

 اًمٜمٞم٤ًمسمقري، احل٤ميمؿ قمـ ٟم٘مٚمف مشم٘مدّ  ُم٤م وُمٜمٝمؿ ،اعمِمقي اًمٓم٤مئر طمدي٨م ؾمٜمد اقمت٤ٌمر قمغم

 وًمف » ىم٤مل: فوم٢مٟمّ  اًمٕمالئل أيًْم٤م (اعمِمقي اًمٓم٤مئر طمدي٨م) حقاصحّ  اًمذي اًمٕمٚمامء ُمـو

 ومٝمق ،ش سم٤مٔظمر اًمًٜمديـ أطمد ومٞم٘مقى سمف، ٕمتؼميُ  ُم٤م سمٕمْمٝم٤م وذم واٍه، هم٤مًمٌٝم٤م يمثػمةٌ  ـمرٌق 

ًّ  ةَ ىمقّ  يرى  .سمٕمْم٤مً  ٝم٤مسمٕمْم شم٘مّقي ـمرىم٤مً  ًمف ٕنّ  ،ٜمداًم

 

                                                           

 .452ص 7 احلّؼ: إطم٘م٤مق وٛمـ اعمٓمٌقع(، اًم٤ٌمـمؾ َّن٩م إسمٓم٤مل) :(1)

 .49ص اعمّم٤مسمٞمح، أطم٤مدي٨م ُمـ قمٚمٞمف اقمؽُمَض  عم٤ِم اًمّّمحٞمح اًمٜم٘مد :(2)
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 به حتجاجاال يتؼوّ  احلديث ضرق ـثرةُ  ابعة:افّس  افػائدة. 

ًّ  سمٕمض   يمت٥م  وصمالصملم مخ٦ًمٍ  قمغم وىمػ أٟم ف ومٞمف وذيمر ،سمحًث٤م ٕم٤مسيـاعمُ  ٦مٚمٗمٞمّ اًم

 أن طم٤مول صمؿّ  ،سم٠ممجٕمٝم٤م اًمٓمرَق  هذه وٟم٘مَؾ  ،(اعمِمقّي  اًمٓمػم طمدي٨م) ـمرق ُمـ ٤مـمري٘مً 

 ىم٤مقمدةٌ  ًمدهيؿ ٦ماًمٕم٤مُمّ  ؼماءيمُ  ن  إ هق اًم٤ٌمطم٨م هذا قمٜمف همٗمَؾ  واًمذي ـمريٍؼ، يمؾ   َػ ْمٕمّ يُ 

 ًمف يم٤من إذاو سمٕمًْم٤م، ٝم٤مسمٕمُْم  ي٘مقّي  دةٌ ُمتٕمدّ  ـمرٌق  ًمف يم٤مٟم٧م إذا احلدي٨م ن  إ وهل: ،صم٤مسمت٦مٌ 

 مجٚم٦مٌ  هذيمرّ  ُم٤م وهذا سمف، ت٩ّم حُي  اًمذي احلدي٨م ُمًتقى إمم يرىمك وم٢مٟم ف ُمقاوم٘م٤مٌت و ؿمقاهدٌ 

 ذًمؽ: ُمـ سمٕمًْم٤م ظمذو ،ٝمؿقمٚمامئِ  ُمـ

(1) 

 ومٞمضِ  ذم اعمٜم٤موي ىم٤مل ،ش اًمًٛمح٤مء ٦ماحلٜمٗمٞمّ  اهلل إمم إدي٤منِ  أطم٥م   » :طمدي٨م

 رؾمقل ي٤م ىمٞمَؾ  ىم٤مل: احلدي٨م، ٜمٙمرُ ُمُ  اًمٖمٗم٤مري إسمراهٞمؿ سمـ اهلل قمٌد ومٞمف اهلٞمتٛمل: ىم٤مل » اًم٘مدير:

ـُ  دٌ حمٛمّ  ومٞمف اًمٕمراىمل: ِمٞمخاًم وىم٤مَل  ه،ومذيمرَ  اهللِ  إمم أطم٥م   إدي٤منِ  أي   اهلل:  رواه ؾمح٤مقإ سم

ّٓ  ت٩محُي  ومال اًمْمٕمٗم٤مء، ـقمِ  سيدًمّ  وهق أي سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م،  ٟمتٝمك،ا سم٤مًمتحدي٨ِم  ومٞمف حّس  سماّم  إ

ـ   :اًمٕمالئل ىم٤مل   .ش ٟمْمامُمٝم٤م٤مسم ًـاحلُ  درضم٦مِ  قمـ يٜمزل ٓ ٤مً ـمرىم ًمف ًمٙم

(2) 

 اسمـ طمٙمؿ » ومٞمف: اعمٜم٤موي ىم٤مل ،ش لماًمّّم  ذم وًمق اًمٕمٚمؿ ـمٚمٌقاا » :طمدي٨م

  .ش احلًـ إمم سمٛمجٛمققمٝم٤م يّمؾ امرسمّ  ـمرٌق  ًمف اعُمزي: سم٘مقل قزعوٟمُ  سمقوٕمف، اجلقزّي 

(3) 

 سمٕمد اًمٕمً٘مالنّ  طمجرٍ  اسمـ ىم٤مل ،ش فوًمٞمّ  ومٕمكم   فوًمٞمّ  يمٜم٧م ـُمَ  » :اًمقٓي٦م طمدي٨م

                                                           

 .17٣ص ،2٣8ح ،1: ج(1)

 .542ص ،111٣ح ،1ج :(2)
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  .ش سمٌٕمض ٝم٤مسمٕمُْم  ىي٘مق ـمرٌق  وهذه » ـمرىمف: ُمـ مجٚم٦مً  ٟم٘مؾ أن

 :وم٘م٤مل ،(اعمِمقّي  اًمٓم٤مئر طمدي٨م) قمغم ٦ماًمٕم٤مُمّ  قمٚمامء سمٕمض ٘مٝم٤مـمٌّ  ٘م٤مقمدةاًم وهذه

 ،أظمر اًمٌٕمَض  يي٘مقّ  سمٕمْمٝم٤مو دةٌ ُمتٕمدّ  هل ًمٙمـو ،وٕمٞمٗم٦مً  اًمٓمرق مجٞمع يم٤مٟم٧م ًمق »

 ،ـم٤مهر اسمـ ويمذًمؽ -مشم٘مدّ  يمام- اًمٕمالئّل  ه١مٓء وُمـ ،ش ٕمتؼمُمُ  أصٌؾ  ًمف احلدي٨م ومٞمٙمقن

 وجمٛمققمٝم٤م سمٛمّمٜمٍػ، ذم أومردهت٤م ىمد اً ضمدّ  يمثػمةٌ  ـمرٌق  ومٚمف اًمٓمػم، طمدي٨م ٤موأُمّ  ىم٤مل: وم٢مٟم ف

  .ش أصٌؾ  ًمف احلدي٨م يٙمقن أن يقضم٥م

ًٍ  ؾمتٕمراضا ُمـ اًمًٚمٗمّل  اًم٤ٌمطم٨م ذاه ومٕمٚمف اموم  حم٤موًم٦م صمؿّ  ـمريً٘م٤م وصمالصملم ٦ممخ

ـَ  صحٞمح٤مً  ًمٞمس وٕمٞمٌػ  احلدي٨م هذا أن   إمم ًمٞمٜمتٝمل اًمٓمرق هذه جمٛمقع شمْمٕمٞمػ  ُم

 ٤ممّ - ْمحشمّ او ،ذًمؽ ظمالف قمغم خ٤مًمٗملماعمُ  قمٜمد ٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  اًم٘م٤مقمدة ٕن   :٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  اًمٜم٤مطمٞم٦م

 ٕن   رضم٤مًمف، وصم٤مىم٦م ذم ٜمٔمريُ  ٓ اعمتقاشمر واًمًٜمد ُمتقاشمٌر، ؾمٜمدٌ  احلدي٨م اهذ ؾمٜمد أن   -مشم٘مدّ 

 دورسم٤مًمّّم  اًم٘مٓمع يٗمٞمد اًمنميػ احلدي٨م وهذا اًم٘مٓمع، اعمٜم٘مقل يٗمٞمدَ  أنْ  اًمتقاشمر و٤مسمٓم٦م

 ن  ٢موم ،اًمتقاشمر دون اًمٓمرِق  يمثرة سم٠من   :ىمٚمٜم٤م وًمق ـمرىمف، يمثرة سم٥ًٌماهلل رؾمقل قمـ

 اًم٤ٌمطم٨م هذا جيٛمعُ  ومٙمٞمػ ،هٜم٤م ضم٤مري٦مٌ  أظمر ًمٚمٌٕمضِ  اًمٓمرق سمٕمضِ  شم٘مقي٦م ىم٤مقمدة

 ـمٛمئٜم٤منٌ او وصمقٌق  ًمف حيّمؾ أن دون ـمريٍؼ  يمؾ   ػْمٕمّ ويُ  ،ـمريً٘م٤م وصمالصملم مخ٤ًمً  ٚمحظيو

  ؟!دورسم٤مًمّّم 

 واًمٓم٤مًم٥م ،اًمٌٖمٞمْم٦م ٦مِ اعمذهٌٞمّ  قمغم دَ تجرّ اعمُ و ،اًمِمٌٝم٦مِ  شم٠مصمػم ُمـ اًمًٚمٞمؿ اإلٟم٤ًمن إن  

ـُ  ٓ هل: يمام ًمٚمح٘مٞم٘م٦مِ  ّٓ  يٛمٚمؽ أن يٛمٙم ـِ  احلدي٨م هذا سمّمدور ي٘مٓمع أن إ  اًمٜمٌّل  قم

  اعم١مُمٜملم أُمػم همػم ذم روَي  (اعمِمقي اًمٓم٤مئر طمدي٨م) يم٤من وًمق ،إقمٔمؿ

                                                           

 اًمـقداع، طمّجـ٦م ىمٌؾ اًمٞمٛمـ إمم اًمقًمٞمد سمـ وظم٤مًمد ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكمّ  سمٕم٨ِم  سم٤مب ،8ج اًم٤ٌمري، ومتح :(1)

 .67ص

 .231ص 3ج احلٗم٤مظ: شمذيمرة :(2)
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 رؾمٚم٦ٍم،ُمُ  وًمق واطمدةٍ  سمرواي٦مٍ  يمتٗمكٓ سمؾ ،سمٙمثػمٍ  ذًمؽ دونسم وأُمث٤مًمف اًم٤ٌمطم٨م هذا يمتٗمكٓ

 ّٓ  ؾِّ سمٙمُ  فيقاضَم  وهلذا  اعم١مُمٜملم أُمػم ومْمؾ ذم احلدي٨م هذا أن   ذم هٜم٤م اعمِمٙمٚم٦م أنّ  إ

 اًمتِمديد! هذا

 احلديث. مع افؼوم دِ تشّد  شبب ثامـة:اف افػائدة 

 ٘مَؾ ٟمُ  ومٝمق ذًمؽ قمـ ًمٜم٤مشمٜمزّ  وًمق ُمتقاشمٍر، سمٓمريٍؼ  احلدي٨م هذا ٟم٘مؾ -ؾم٤مسم٘م٤مً - ٜم٤مسمٞمّ 

 ٦مٞمّ جّ احلُ  ُم٘م٤ممٍ  إمم احلدي٨م ومػمىمك ًمٌٕمٍض، ٝم٤مسمٕمُْم  ويِمٝمد سمٕمًْم٤م ٝم٤مسمٕمُْم  يٕمْمدُ  سمٓمرٍق 

 ىمٌقَل  ومٞمٛمٜمٕمقنَ  دونَ يتِمدّ  أىمقاُم٤مً  ٟمجدُ  ذًمؽ وُمع سمف، ت٩ّم حُي  أن يٛمٙمـ طمًٜم٤ًم ومٞمٙمقن

 مل فويم٠مٟمّ - ىم٤مل تفٜمّ ؾُم  ُمٜمٝم٤مج ذم ٦مشمٞمٛمٞمّ  اسمـ ومٛمثاًل  ف،رىمِ ـمُ  ـقمَ  ويتٖم٤مومٚمقنَ  اًمنميػ احلدي٨م

 وصمالصملم ٦مٍ مخً إمم شمّمؾ اًمتل وـمرىمف ؾمٜمده قمغم ٚمعيٓمّ  ومل احلدي٨م هذا قمغم ي٘مػ

 اًمؽمُمذي أن   ُمع- ح٤محاًمّّم  أصح٤مب ُمـ أطمدٌ  يروهِ  مل اًمٓمػم طمدي٨م وم٢من   » :-ـمريً٘م٤م

 سمٕمض رواه ٤ممّ  هق وًمٙمـ -حفصحّ  احل٤ميمؿ أن   ُمع- ،احلدي٨م ٦مأئٛمّ  حفصحّ  وٓ -رواه

 .ش قمكم   همػم ومْمؾ ذم أُمث٤مًمف رووا يمام اًمٜم٤مس،

 تٖم٤موماًل ُمُ  ٦مشمٞمٛمٞمّ  اسمـ يم٤من ٢منوم ،(اي٦ماًمرّ  ٟمّم٥م) ذم اًمزيٚمٕمل ذيمره ُم٤م وإقمج٥ُم 

 صيتخٚمّ  أن وأراد ُمٚمتٗم٧ٌم  اًمزيٚمٕمل وم٢منّ  -قمتذارآ وضم٤مه٦م قمدم ُمع- سم٤مًمٓمرق ضم٤مهالً 

 فرواشمُ  يمثرت طمدي٨ٍم  ُمـ ويمؿ » ىم٤مل: طمٞم٨ُم  اًمت٤مًمٞم٦م سم٤مًمٓمري٘م٦مِ  اًمٙمثػمةِ  فـمرىمِ  ـُمِ 

 يزيدُ  ٓ ىمد سمؾ -ي٘مقل أن إمم- اًمٓمػم يمحدي٨م وٕمٞمٌػ  طمدي٨ٌم  وهق ف،ـمرىمُ  دتوشمٕمدّ 

ّٓ  اًمٓمرِق  يمثرةُ  احلدي٨َم   .ش وٕمًٗم٤م إ

 رواشمف دتوشمٕمدّ  ـمرىمف رتشمٙمثّ  وىمد وٕمٞمًٗم٤م طمديًث٤م اًمٓمػم طمدي٨م يٙمقن ويمٞمػ 

                                                           

 .369ص اًمٓم٤مئر، ظمؼم اًمث٤مُمـ: اًمراومظ: ىم٤مل ومّمؾ ،7ج اًمًٜم٦م، ُمٜمٝم٤مج :(1)

 .359ص ،1ج اهلداي٦م، ٕطم٤مدي٨م اًمراي٦م ٟمّم٥ُم  :(2)
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 ويٙمقن ًـاحلُ  ضم٦مرد إمم يرىمك وؿمقاهد ُمقاوم٘م٤مٌت  ًمٚمحدي٨م يم٤من إذا شم٘مقل ةُ واًم٘م٤مقمد

ّٓ  اًمٓمرِق  يمثرةُ  احلدي٨َم  يزيد ٓ ىمد سمؾ » ىمقًمف: يّمّح  ويمٞمػ طُمّج٦م؟!  ؟!ش وٕمًٗم٤م إ

 وهلذا دق،اًمّّم  تاملطما ي٘مقى تويمثرَ  دتشمٕمدّ  اميمٚمّ  اًمٓمرق أن   قمغم اًمقاىمع وم٢من  

 اًم٘مٓمع ُمرطمٚم٦مِ  إمم اإلٟم٤ًمن ومٞمّمؾ شمؽمايمؿُ  تآطمتامٓ ٕن   سم٤مًمتقاشمر: اًمٞم٘ملمُ  ؼيتح٘مّ 

 ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم اًمزيٚمٕمّل  وًمٙمـ ،اًمٕمٚمامء وقمٚمٞمف ٘مالءاًمٕمُ  قمٚمٞمف ُم٤م وهذا واجلزم،

 ٟم٘مُؾ  ًمٙم٤من صّح  وًمق ،أطمدٍ  ـُمِ  هبذا ؾمٛمٕمٜم٤م وُم٤م ،وٕمًٗم٤م اخلؼم شمزيد رقاًمٓمّ  يمثرة أنّ  يزقمؿُ 

 !آصمٜملم ٟم٘مؾِ  ـُمِ  أوٕمَػ  إًمِػ 

 سمٓمري٘م٦مٍ  اًمتٗمٙمػمِ  قمغم فمحٚمَ  اًمذي ومام هذا، اًمزيٚمٕمّل  ًم٘مقل وضمٝم٤مً  ٟمٗمٝمؿ ٓ و

 دومع،يُ  أن يٛمٙمـ ٓ اًمذي سم٤محلدّ  رقاًمٓمّ  يمثرةِ  قمغم وىمقومف اًم٥ًٌم يٙمقن ىمدو ،ُمٜمٙمقؾم٦مٍ 

 ُمـ ضراً  أىمؾ   شمِمخٞمّمف ذم وهذا ،احلدي٨م ْمٕمػشمُ  اًمٙمثرة هذه سم٠من   يقهؿ أن وم٠مراد

 وم٢من   ،قمٚمٞمف يْمٖمطُ  ؾمٚمٗمف ـُمِ  أظمذه اًمذي اًمٙمٌػم اإلرث أن   ؿمّؽ  وٓ ،شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ٤مزوم٦مجُم 

ـَ  يمثػًما وم٢من   » تف:ٜمّ ؾُم  ُمٜمٝم٤مج ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمٜمٝمؿ ىم٤مل اًمذيـ أوًمئَؽ  ـُمِ  يٌدأ ُمقروصمف  ُم

 .ش وي٘م٤مشمٚمقٟمف قٟمفويًٌّ  فٌٖمْمقٟمَ يُ  يم٤مٟمقا واًمت٤مسمٕملم ح٤مسم٦ماًمّّم 

ًّ  رشمٗمعا وًم٘مد ٌُ  واًمتٔم٤مهر ،٥م  اًم  رواي٤مِت  ىمٌقل ذم دَ اًمتِمدّ  أن   همػم ،ٖمضسم٤مًم

 ُمع اًمتٕم٤مُمؾِ  ذم داًمتِمدّ  ٟمرى وهلذا ،اًمٌٕمض قمٜمد يزاُل  ٓ  اعم١مُمٜملم أُمػم ومْمؾِ 

 اسمـ ذيمر ُم٤م وذيمرِ  واًمرومض، اًم٘مٌقل وقاسمط ُمـ اخلروج درضم٦م إمم (اًمٓم٤مئر طمدي٨م)

 واًمزيٚمٕمل. شمٞمٛمٞم٦م

 

                                                           

 ىل مل خل ُّٱ شمٕمـ٤ممم: ىمقًمـف نم:ـقمـ اًمثـ٤من اًمؼمه٤من اًمّراومظ: ىم٤مل ومّمؾ ،7ج اًمًٜم٦م، ُمٜمٝم٤مج :(1)
 .137ص ،96 ُمريؿ: َّ ىم مم خم حم جم يل
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o ُ(الوشَٕ الطائز حذٗث) :لـ تعؼ٘ف ًمذ . 

 ؾمٌٌلمِ  قمغم ًمقىمٗمٜم٤م اعمِمقّي  اًمٓم٤مئر طمدي٨م ٗمقاوٕمّ  اًمذيـ يمٚمامت ذم ّمٜم٤مشمٗمحّ  ًمق

 ٞمػ:ٕماًمتْم وراء ٜم٤منيٙمٛمُ 

 افصحابة ظدافة مع احلديث مـاؾاة األول: افسبب. 

 ٕٟم ف ،٦مٌ سم٤مـمٚم  اًمٜمٌّل  ةومٜمٌقّ  اًمٓمػم طمدي٨م صح   إن » ود:دا أيب اسمـ ي٘مقل

 .ش ظم٤مئٜم٤ًم يٙمقن ٓ اًمٜمٌّل  وطم٤مضم٥ُم  ظمٞم٤مٟم٦ًم، اًمٜمٌّل  طم٤مضم٥م قمـ طمٙمك

ـُ ٤موم   أُمػم ُمٜمع طمٞم٨م : أٟمسٍ  ذم ـمٕمٜم٤مً  ومٞمف ٕن   ،احلدي٨م هذا يرومُض  داود أيب سم

 وهق ،صح٤ميب   وأٟمٌس  طم٤مضم٦ٍم، قمغم اًمٜمٌل سم٠من   اٍت ُمرّ  صمالث قمتذراو  اعم١مُمٜملم

 ة.اًمٜمٌقّ  ذم اًمٓمٕمـ ذًمؽ ُمـ يٚمزم ومٞمف ـمٕمـ وإذا ،اًمٜمٌل طم٤مضم٥م

ـَ  ـُمِ  كسلل: وكحنُ    ٓاًمٜمٌّل  طم٤مضم٥م ن  إ وهل:- اًم٘م٤مقمدة هبذه ضم٤مء أي
ـَ  أقمٔمؿُ  احل٤مضم٥م وهؾ ،ٝم٤مدريمُ ُم هق وُم٤م -؟ٜم٤ًمظم٤مئِ  يٙمقن  يق ُّٱ :ىم٤مل وىمد ،وضم٦ماًمزّ  ُم
 ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك

 .1٣ اًمتحريؿ: َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 زوضم٦م وم٢من   ،صحٞمح٦مٍ  همػمُ  اًمزوضم٦مِ  ظمٞم٤مٟم٦م إن   :داود أيب ٓسمـ ىم٤مئٌؾ  ىم٤مل وًمق

 اخل٤مدم؟! قمغم يٜمٓمٌؼ ٓ ضمقاسم٤مً  يذيمرُ  قم٤ًمه ومام ،ظم٤مئٜم٦مً  شمٙمقن ٓ اًمٜمٌّل 

 اًمٙمالم، هذا سمٛمثؾ جيقز ٓ دةٍ ُمتٕمدّ  سمٓمرٍق  اعمٜم٘مقل اًمنميػ احلدي٨م رومَض  إن  

 ظم٤مدُم٤مً  اًمِمخص يمقن ٕمَؾ ضُم  يمٞمػ أدري وًم٧ًم ،طم٤مضم٥ٌم  فٕٟمّ  أٟمس قمّمٛم٦م قمغم اعمٌٜمّل 

                                                           

 .232ص إؿمٕم٨م، سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ اهلل قمٌد سمٙمر أسمق 188 رىمؿ ،13ج اًمٜمٌالء، أقمالم ؾمػم :(1)
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 واًم٘مٞم٤مم اخلالوم٦م عم٘م٤مم ذًمؽ جيٕمؾ ومل ،ًمٚمٕمّمٛم٦مِ  ؾم٤ٌٌمً  وٞمقومف  اهلل رؾمقل قمغم يدظمؾ

 ؟! إقمٔمؿ اًمٜمٌّل  ُمقوقع ذم

 ٦مإُمّ  مجٞمع قمغم  اعم١مُمٜملم أُمػم ٦مأومْمٚمٞمّ  قمغم احلدي٨م دًٓم٦مُ  افثاين: افسبب 

 .اًمٜمٌل سمٕمد

ئؾ » :اًمٜمٞم٤ًمسمقرّي  احل٤ميمؿ اهلل قمٌد ٕيب شمرمجتف ذم اًمذهٌل ٟم٘مؾ وم٘مد ًُ  أسمققمٌد وم

 قمكم   ُمـ أومْمَؾ  أطمدٌ  يم٤من عم٤م صح   وًمق ،يّمح   ٓ وم٘م٤مل: اًمٓمػم طمدي٨م قمـ احل٤ميمؿ اهلل

 اًمٜمٌل سمٕمد ش. 

 ،اًمٜمٌل سمٕمد إومْمؾ  اعم١مُمٜملم أُمػم يمقنِ  ذم اعمِمٙمٚم٦م هل ُم٤م ٟمٕمٚمؿ وٓ
ـٍ  يمؾِّ  ُمقمم وهق اًمٙمت٤مب، قمدُل  وهق ، اهلل رؾمقل ٟمٗمُس  ومٝمق  وهق وُم١مُمٜم٦ٍم، ُم١مُم

  ؟اًمٕمٚمؿ ُمديٜم٦م سم٤مُب  وهق ،اًمٜمٌل قمٚمؿ وراث

 ُمـ ًمٙمقٟمفو ،ُمذهٌٝمؿ أصَؾ  ٜم٤موم٤مشمفُمُ  سم٥ًٌم احلدي٨م هلذا اًم٘مقم رومض إن  

 ،سمره٤مَّنؿ( اهلُل )أٟم٤مر ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  ُمذه٥ِم  ٦مِ طم٘م٤مٟمٞمّ  قمغم وسمره٤مًٟم٤م دًمٞماًل  م٘مدّ يُ  ٦ماًمدًٓمٞمّ  اًمٜم٤مطمٞم٦م

 رؾمقل قمـ سمّمدوره ٟم٘مٓمع لًمٙمَ  امٟمعاعمُ  اجلقّ  هذا ذم دي٨ماحل هذا ٜم٘مؾيُ  أن يٙمٗمٞمٜم٤مو

  ًمف: وم٘م٤مًمق ،ش واًمٜم٤مر ٦ماجلٜمّ  ىمًٞمؿُ  قمكم   » :طمدي٨م ٟم٘مؾ إقمٛمش أن   مشم٘مدّ  ىمدو ،اهلل

 ٦ماًمٕم٤مُمّ  وم٤مًم٘م٤مقمدة ،ش واًمِمٞمٕم٦م؟ ،٦مواًمزيديّ  ،اومْم٦ماًمرّ  هب٤م ىشم٘مق سم٠مطم٤مدي٨م ثأحتدّ  »

 طمدي٨ٌم  (اعمِمقّي  اًمٓم٤مئر) وطمدي٨ُم  اًمِمٞمٕم٦م، هب٤م ىيت٘مقّ  اًمتل إطم٤مدي٨م طمج٥ِم  ًمزوم

 لوًمٙمَ  ،٤مظٗمّ احلُ  تفصحّ  قمغم وٟمص   ُمٜمٝمؿ، اًمٙمثػمُ  رواهُ  ذًمؽ وُمع اًمِمٞمٕم٦م، سمف ىيت٘مقّ 

                                                           

 وأظمـرج احلـ٤ميمؿ رأي شمٖمـػّم  صمـؿّ  ىمٚم٧م: » اًمٙمالم: هذا ٟم٘مٚمف سمٕمد اًمذهٌل ىم٤مل ،3ج احلّٗم٤مظ، شمذيمرة :(1)

 .23٣ص ،ش ُُمًتدريمف ذم اًمٓمػم طمدي٨م

 واًمًـٜم٦ّم اًمِمـٞمٕم٦م شمٗمـ٤مُق ا إومم: اخل٤مصـّٞم٦م : اعمٝمدّي  اإلُم٤مم رواي٤مت أؾم٤مٟمٞمد ظمّم٤مئص راضمع :(2)

 ٟم٘مٚمٝم٤م. قمغم
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 شمذيمرة» ذم هذيمر ُم٤م ٘مُؾ أٟم اًمرواي٦م هذه ٜم٘مؾًم اومضاًمرّ  اجلقِّ  قمغم اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ ي٘مػ

ًّ  اسمـ احل٤مومظ شمرمج٦م ذم ش٤مظاحلٗمّ   طمدي٨َم  أُمغم فأٟمّ  ٗمؼشمّ او » ىم٤مل: طمٞم٨م ،اًمقاؾمٓمّل  ٘م٤ماًم

 ومل سمٞمتف وًمزم ومٛم٣م ،فُمقوٕمَ  وهمًٚمقا وأىم٤مُمقه سمف ومقصمٌقا ٝمؿ،ٟمٗمقؾُم  حتتٛمٚمف ومٚمؿ اًمٓمػم،

 سمجٜم٤ميتف، إرض أظمذوا سمؾ ،تفسم٠مذيّ  يٙمتٗمقا مل ومٝمؿ ،ش لماًمقاؾمٓمٞمّ  ُمـ أطمًدا ثدّ حُي 

ـِ  أقمٔمؿ ـوُمِ  ،ومقىمٝم٤م وهق اًمنميػ احلدي٨م ٟم٘مؾ ٕٟم ف :٤مومٖمًٚمقه  هذا يّمؾ أن اًم٘مرائ

 . اًمْم٤مهمط اجلقّ  هذا ُمع دةتٕمدّ اعمُ  رقاًمٓمّ  هبذه احلدي٨ُم 

o ُالشزٗف الحذٗث داللٔ :الثاًٖ الومام. 

 وهل: أُمقًرا، أذيمرُ  اعم٘م٤مم هذا وذم

 افعظقم افـبويّ  ظاءافّد  وؿائعِ  دتعّد  األول: األمر. 

 هذا ي٘مؾ مل اهلل رؾمقل أن   ٗمٞمدشمُ  اًمنميػ احلدي٨م هذا ُمتقنِ  ُمالطمٔم٦م إن  

 واىمٕم٦مٍ  ذم : اعم١مُمٜملم أُمػم ضم٤مء صمؿ   ،ش إًمٞمؽ ظمٚم٘مؽ سم٠مطم٥ّم  ائتٜمل ؿُ اًمٚمٝم   » :اًمدقم٤مء

 يمثػمةٌ  دُ ؿمقاه وشمقضمدُ  تٚمٗم٦م،خُم  وىم٤مئعَ  ذم ذًمؽإقمٔمؿ اًمرؾمقل ريمرّ  اموإٟمّ  واطمدٍة،

 سمٕمْمٝم٤م: سمذيمرِ  هٜم٤م ٟمٙمتٗمل ذًمؽ قمغم

 وهذا ـمػٌم، اًمٜمٌل إمم أهدي فأٟمّ  واي٤متاًمرّ  سمٕمض ذم ورد األول: افشاهد

 سمٕمض وذم ،اًمٙمت٥م ُمـ مه٤مهمػمِ  وذم ،اًمٖم٤مسم٦م أؾمد وذم ،اخلّم٤مئص رواي٦م ذم يمام

                                                           

 .165ص ،3ج :(1)

ــٜمـ :(2) ًّ  اهلل، ُمـــ  ـم٤مًمــ٥ٍم  أيب سمـــ قمــكم   ُمٜمزًمــ٦م ذيمــر اخلّمــ٤مئص، يمتــ٤مب ًمٚمٜمًــ٤مئل، اًمٙمــؼمى اًم

 .7168ح

 .1٣5ص ،ومْم٤مئٚمف ـم٤مًم٥م، أيب سمـ قمكم   ،4ج اًمٖم٤مسم٦م، أؾمد :(3)
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 حم٥مِّ  رواي٦م ذم وأيًْم٤م ،أمحد رواي٦م ذم يمام ـم٤مئران اًمٜمٌّل  إمم أهدي واي٤متاًمرّ 

 ـمقائر واي٤متاًمرّ  سمٕمضِ  وذم ،(اًمٕمنمة ُمٜم٤مىم٥م ذم اًمٜميةِ  اًمري٤مض) قمـ اًمٓمؼمّي  اًمديـ

 .أشمٞم٦م اعمح٤مُمكمّ  رواي٦م ذم يمام

 ذم واًمٜمٌل يم٤من اًمقاىمٕم٦م ؼحت٘مّ  أنّ  واي٤متاًمرّ  سمٕمض ذيمرت :افثاين افشاهد
 وذم ،شإذاف أٟم٤ًمب» ذم اًمٌالذري رواه ُم٤م ذًمؽ وُمـ -سمًت٤منٍ  ذم :أي- طم٤مئطٍ 

ـَ  أظمر اًمٌٕمض  ـوُمِ  ،اًمٜمٌل سمٞم٧ِم  ذم احل٤مدصم٦م هذه وىمقع قمغم يدل   ُم٤م واي٤متاًمرّ  ُم

 ذم اعمح٤مُمكمّ  رواه وُم٤م ًٜمد،اعمُ  زوائد ذم طمٜمٌؾ سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌدُ  رواه ُم٤م ذًمؽ

ًّ  واي٦ماًمرّ  ُمع واي٦ماًمرّ  وهذه ،آُم٤مًمٞمف  سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌدُ  ٟم٘مٚمٝم٤م واًمتل ،قمٚمٞمٝم٤م ٤مسم٘م٦ماًم

 ُم٤مًمٍؽ. سمـ أٟمس قمـ وًمٞمس اًمٜمٌل ظم٤مدم ؾمٗمٞمٜم٦م قمـ ٦مٌ ُمرويّ  طمٜمٌؾ

 نِ اـم٤مئر اًمٜمٌل إمم ُأهدي فأٟمّ  واي٤متاًمرّ  سمٕمض يقضمد افثافث: افشاهد

 طمٜمٌؾ سمـ أمحد رواي٦م ذم يمام وهذا ُم٤ٌمذًة، إًمٞمف ُم٤مدّ وىمُ  ًمأليمؾ ضم٤مهزان ٤منِ ُمٓمٌقظم

 ـمقائر إقمٔمؿ اًمٜمٌّل  إمم ُأهدي أظمر اًمٌٕمض وذم ،ح٤مسم٦ماًمّّم  ومْم٤مئؾِ  يمت٤مب ذم

 اًمت٤مزم، اًمٞمقم ذماًمٜمٌّل  إمم ُمفوىمدّ  ٝم٤م،سمٕمْم وإقمداد ،سمٓمٌخ -ؾمٗمٞمٜم٦م- اخل٤مدم ىم٤مم صمؿّ 

ـَ  مجٚم٦مٌ  اعمْمٛمقن هذا روى وىمد ،أيٛمـ أم   ُمتٝم٤مىمدّ  اًمتل ن  أ رواي٦مٍ  وذم  وُمٜمٝمؿ ،اًمٕمٚمامء ُم

                                                           

 .945ح ،2ج اًمّمح٤مسم٦م، ومْم٤مئؾ :(1)

 ظمّم٤مئّمـف، ذم اًم٤ًمدس: اًمٗمّمؾ ـم٤مًم٥م، أيب سمـ قمكم   اعم١مُمٜملم أُمػم ُمٜم٤مىم٥م ذم اًمراسمع اًم٤ٌمب ،3ج :(2)

 .99ص ،1289 رىمؿ ًمف، شمٕم٤ممم اهلل سم٠مطمٌّٞم٦م اظمتّم٤مصف ذيمر

 .378ص ،ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم   اعم١مُمٜملم أُمػم وأُّم٤م ،2ج :(3)

 ،529 رىمـؿ، ُمئ٦م وصمالث صمالصملم ؾمٜم٦م أظمر رسمٞمعٍ  ؿمٝمر ُمـ ظمٚمقنَ  قمنم إلصمٜمل إطمد يقم جمٚمس :(4)

 .443ص ،ش ـمقائُر   اهلل ًمرؾمقل أهدي » وومٞمٝم٤م:

 .945 رىمؿ ،2ج :(5)
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 .اًمزوائد جمٛمع ذم ٟم٘مؾ يمام ،اراًمٌزّ 

 اًمٜمٌل إمم اعمُٝمدى اًمٓم٤مئر ٟمقع قمـ واي٤متاًمرّ  سمٕمض صم٧محتدّ  :افرابع افشاهد

 ذم يمام ،يٕم٘مقب سمـ ٤مدقمٌّ  ذًمؽ ٟم٘مؾ يمام ،احل٤ٌمرى ـم٤مئر أٟم ف سمٕمْمٝم٤م ومٗمل ،إيمرم

 أسمق رواه وىمد ،ُمِمقّي  طمجٌؾ   إًمٞمف ُأهدي فأٟمّ  أظمر اًمٌٕمض وذم ،(اعمٕمروم٦م) يمت٤مب

 ؾمقلاًمرّ  إمم ومرٌخ  ُأهدي أظمر ٌٕمضاًم وذم ،اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٓم٤مًم٥م ذم ٟم٘مؾ يمام يٕمغم

 .اًمزوائد جمٛمع ذم اهلٞمثٛمل رواي٦م ذم يمام ،إيمرم

 أظمر سمٕمْمٝم٤م وذم وقمٛمر، سمٙمرٍ  يبٕ ذيمرٌ  واي٤متاًمرّ  ذم يرد مل اخلامس: افشاهد

 ـم٤مئرٌ  قمٜمده يم٤من  اًمٜمٌّل  أن   ُم٤مًمؽ: سمـ أٟمس قمـ » يٕمغم: أيب ًٜمدُمُ  ذم يمام ،ذًمؽ يقضمد

 صمؿ   ه،ومردّ  سمٙمر أسمق ومج٤مء اًمٓمػم، هذا ُمـ ُمٕمل ي٠ميمؾ ظمٚم٘مَؽ  سم٠مطم٥مِّ  ائتٜمل اًمٚمٝمؿ وم٘م٤مل:

  .ش ًمف وم٠مذن ،قمكم   ضم٤مء صمؿ   ه،ومردّ  قمٛمر ضم٤مء

 اعم١مُمٜملم أُمػم أن   سمٌٞم٤منِ   اخل٤مشمؿ اًمٜمٌّل  قمٜم٤مي٦م قمغم شمدل   ه٤موهمػمُ  اًمِمقاهد ٝمذهوم

  اهلل إمم اخلٚمؼ أطم٥م، ىمقًمف ريمرّ  وهلذا: « إًمٞمؽ اخلٚمؼ سم٠مطم٥مِّ  ش ائتٜمل اًمٚمٝمؿ 

 واىمٕم٦ٍم. ُمـ أيمثرِ  ذم

  

                                                           

ٌّف ومٞمَٛمـ سم٤مٌب  ،9ج :(1) ٌّف، أو ويٌٖمُْمف أيًْم٤م حُي  .167ص يً

 ،3935 رىمـؿ ،16ج قمٜمـف، اهلل رَض  قمـكم   ومْمـ٤مئؾ سم٤مُب  اًمثامٟمٞم٦م، اعم٤ًمٟمٞمد سمزوائد اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٓم٤مًم٥م :(2)

 .1٣8ص

ٌّف َُمـ ذم سم٤مٌب  ،9ج :(3) ٌّف، أو ويٌٖمْمف أيًْم٤م حُي  .167ص يً

 .4٣52ح ، اًمٜمٌل قمـ أٟمس قمـ اًمًدي ُم٤مًمؽ، سمـ أٟمس ُمًٜمد :(4)
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o ٍُاٗات:الزّ فٖ ائزالطّ ًَعِ دتؼذّ إشكال دفغ 

 وُمـ اًمٙم٤مسمكم أورده إؿمٙم٤ملٍ  وم٤ًمدُ  ْمحيتّ  اًمقاىمٕم٦م دشمٕمدّ  إصم٤ٌمت ظمالل ُمـ

 يمت٤مسمف ذم  اًمٚمٙمٝمٜمقي طمًلم طم٤مُمد اعمػم ٟم٘مؾ ُم٤م قمغم - اًمدهٚمقي وهق - شم٤مسمٕمف

 ُمـ اًمٓمػم حلدي٨م شمْمٕمٞمٌػ  ومٞمٝم٤م قم٤ٌمرةً  اًمٙم٤مسمكم قمـ  ٟم٘مؾ وم٘مد ،(إٟمقار قمٌ٘م٤مت)

 اًمٙم٤مسمكم: ىم٤مل وم٘مد اًمنميػ، احلدي٨م اهذ رواي٤مت ذم اعمذيمقر اًمٓمػم ٟمقع ظمتالفا ضمٝم٦م

 إٟم ف رواي٦مٍ  وذم ح٤مم،اًمٜمّ  هق رواي٦مٍ  ومٗمل ،اعمِمقّي  اًمٓمػم ذم واي٤متاًمرّ  ٧ماظمتٚمٗم وٕٟم ف »

 اًمرواي٤مت ظمتالفا ُمـ ؾمتٗم٤مدةَ آ اًمٙم٤مسمكم وم٠مراد ،ش احلجؾ إٟم ف أظمرى وذم احل٤ٌمرى،

 اجلٛمٚم٦م. ذم اًمٓمػم طمدي٨م وٕمػ ث٧ٌميُ  ًمٙمل

 شمٕمٚمٞم٘م٤من: اإلؿمٙم٤مل هذا قمغم وًمٜم٤م

 حسغ حامد دافسقّ  جلواب صقاؽةٍ  إظادة ل:األوّ  افتعؾقق. 

 سمٓمري٘م٦مٍ  ٜمف٠مسمٞمّ ؾمو اإلؿمٙم٤مل، هذا ًمدومع ضمقاسًم٤مطمًلم طم٤مُمد اًمًٞمد ذيمر وم٘مد

 سمٕمض ذم شمِمؽمك رواي٤مٌت  تضمدَ وُ  إذا وم٠مىمقل: ،داًمًٞمّ  ذيمره قماّم  اجلٛمٚم٦م ذم خمتٚمٗم٦مٍ 

 اًمٚمٝمؿ » :ٌلاًمٜمّ  ىمقلِ  ذم اًمقاردة واي٤متيم٤مًمرّ  أظمر، اًمٌٕمض ذم وختتٚمػ ٤مُمْمٛمقَِّن 

  ذم شمِمؽمك واي٤متاًمرّ  هذه وم٢من   ،ش إًمٞمؽ ظمٚم٘مَؽ  سم٠مطم٥مِّ  ائتٜمل
ِ
 وجملء  ٌلاًمٜمّ  دقم٤مء

                                                           

 .(اعمقسم٘م٦م اًمّمقاىمع) يمت٤مب ُم١مًّمػ اًمٙم٤مسمكم اهلل ٟمٍم :(1)

 اًمًـّٞمد ؾمـامطم٦م أًمػ وىمد ،(قمنمّي٦م آصمٜم٤م اًمتحٗم٦مِ ) يمت٤مب ص٤مطم٥م اًمدهٚمقي، اهلل وزمّ  اًمٕمزيز قمٌد :(2)

 اًمث٘مٚملم. طمدي٨م طمقل يمالُمف قمغم ٟم٘مًْم٤م (اًمٕمٌ٘م٤مت) يمت٤مسمفطمًلم طم٤مُمد

 ذم ىمـ٤مدٍح  همـػمُ  اًمٓمـػم ذم اًمّرواي٤مت اظمتالف ،14ج إٟمقار، قمٌ٘م٤مت ظمالص٦م ذم إزه٤مر ٟمٗمح٤مُت  :(3)

 .1٣9ص احلدي٨م،

 شمٙمـذي٥م جيـّقز ٓ إظمٌـ٤مر اظمـتالف جمـّرد ،14ج إٟمقار، قمٌ٘م٤مت ظمالص٦م ذم إزه٤مر ٟمٗمح٤مت :(4)

 .1٣9ص اخلؼم، أصؾ
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 قمغم ؿمقاهد َّّن٤مإ مشم٘مدّ  ومٞمام ىمٚمٜم٤م اًمتل اجلٝم٤مت سمٕمض ذم ختتٚمػ وًمٙمـ ، اعم١مُمٜملم أُمػم

 واي٤مت؟اًمرّ  هذه ُمع ٟمّمٜمعُ  ًمذيا ومام اًمقاىمٕم٦م، دشمٕمدّ 

 :٦ماًمت٤مًمٞم رقإُم عمالطمٔم٦م ٝمٜم٤ميقضّم  اًمٕمٚمٛمّل  اعمٜمٝم٩م إن  

 أُمٙمـ وم٢مذا ٓ؟ أم اًمقاىمٕم٦م دشمٕمدّ  قمغم واي٤متاًمرّ  ظمتالفا محُؾ  يٛمٙمٜمٜم٤م هؾ اًل:أوّ 

 دٍ شمٕمدّ  قمغم ٕمتؼمٍ ُمُ  سمٓمريٍؼ  اًمث٤مسمت٦م واي٤متاًمرّ  هذه ؾٛمَ حُت  أن سمد   ومال اًمقاىمٕم٦م دشمٕمدّ  قمغم احلٛمؾ

ـَ  وم٢مٟم ف اًمٓمػم، طمدي٨م إمم ٦ًٌمسم٤مًمٜمّ  يمذًمؽ وإُمر اًمقاىمٕم٦م، ذم  إهداء ديتٕمدّ  أن ٛمٙمـاعمُ  ُم

 ائتٜمل اًمٚمٝمؿّ  » : إيمرم ؾمقلاًمرّ  ي٘مقل واىمٕم٦مٍ  يمؾِّ  وذم  إقمٔمؿ اًمٜمٌّل  إمم ـمػمٍ 

 حمذوٍر. أي   ذًمؽ ـُمِ  يٚمزم وٓ ، اعم١مُمٜملم أُمػمُ  وي٠ميت ،ش إًمٞمؽ ظمٚم٘مَؽ  سم٠مطم٥مِّ 

 ٓ ٜم٤مومٝمُ  اًمقاىمٕم٦م، دشمٕمدّ  قمغم واي٤متاًمرّ  ظمتالفا محؾ ُمـ ٟمتٛمّٙمـ مل إذا ثاكًقا:

 ؼحت٘مّ  قمغم شمدل   ُمتقاشمرةٍ  يمثػمةٍ  رٍق ـمُ  وضمقدِ  ُمع اًمقاىمٕم٦م ِؼ حت٘مّ  أصؾ ٜمٙمرٟمُ  أن ًمٜم٤م يًقغ

 أصُؾ  وأُّم٤م ،وم٘مط ظمتالٌف ا ومٞمٝم٤م وىمع اًمتل اعمقارد قمـ اًمٞمد ٟمرومع اموإٟمّ  اًمقاىمٕم٦م، أصؾِ 

 ٓ م٤ّم ومٝمذا -ش إًمٞمؽ اخلٚمِؼ  سم٠مطم٥ّم  ائتٜمل اًمٚمٝمؿ » : اًمٜمٌّل  وىمقل ـمػمٍ  إهداءُ - اًمقاىمٕم٦م

 .ومٞمف ظمتالفآ ًمٕمدم قمٜمف: اًمٞمد رومع يٜمٌٖمل

ٌّ  إذا حٞمحاًمّّم  اًمٕمٚمٛمّل  اعمٜمٝم٩م سمح٥ًم يٜمٌٖمل ُم٤م هق هذا إن  إهداء واىمٕم٦م أن   تٜم٤مصم

 وم٢من   ر،شمتٙمرّ  مل اًمقاىمٕم٦م أن   قمغم يدل   دًمٞمٌؾ  يقضمد وىمٚمٜم٤م ًمٜم٤مشمٜمزّ  وم٢مذا ر،شمتٙمرّ  مل اًمٓمػم

 هًم٤مًقّ ُمُ  يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ اًمٓمػم، يمٜمقعِ  اًمتٗم٤مصٞمؾ سمٕمض ذم واي٤متاًمرّ  أًمٗم٤مظ ظمتالفا

 تقاشمٍر.ُمُ  سمٓمريٍؼ  سمؾ ،ٕمتؼمٍ ُمُ  سمٓمريٍؼ  صم٧ٌَم  اًمذي ِمؽمكاعمُ  اًم٘مدر قمـ اًمٞمد ًمرومع

 قمغم ٗمُؼ شمتّ  اًمتل واي٤متاًمرّ  ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ٦ميمٞمٗمٞمّ  ذم ٦ماًمٕم٤مُمّ  ُمٜمٝم٩ِم  إمم رضمٕمٜم٤م وإذا

 ظمتالَف ا حيٛمٚمقن ًمقضمدٟم٤مهؿ اًمتٗم٤مصٞمؾ، سمٕمض ذم ختتٚمػ وًمٙمـ ،طمدٍث  وىمقع أصؾِ 

 ومٞمٝم٤م محؾ يمثػمةً  ُمقاردَ   طمًلم طم٤مُمد اعمػم ٟم٘مؾ وىمد اًمقاىمٕم٦م، دشمٕمدّ  قمغم اًمتٗم٤مصٞمؾ

 ٟم٘مٚمف ُم٤م ذًمؽ وُمـ اًمقاىمٕم٦م، دشمٕمدّ  قمغم اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم واي٤متاًمرّ  ظمتالفا ٦ماًمٕم٤مُمّ  قمٚمامءُ 



   

 

 

52 
 ( الثاًٖ الجشء) 

 اًمٜمٌّل  رُمل واىمٕم٦م ذم  واي٤متاًمرّ  سمٕمض ذم ضم٤مء وم٘مد طمٜملٍم، يقم ذم ٤مرٗمّ اًمٙمُ  وضمف 

 رؾمقل ٟمزل صم٤مًم٨ٍم  سمٕمضٍ  وذم سم٤مًمؽماب، رُم٤مهؿ أظمر اًمٌٕمض وذم سم٤محلَم، رُم٤مهؿ أٟم ف

 إقمٔمؿ اًمٜمٌل   ـمٚم٥م راسمعٍ  سمٕمضٍ  وذم ورُمك، سمٜمٗمًف وشمٜم٤مول سمٖمٚمتف ُمـ هللا
 ظمتالفآ هلذا اجلٛمع ُم٘م٤مم ذم اًمٕمً٘مالن طمجر اسمـ ىم٤مَل  وىمد اًمؽماب، أو احلَم

 ًمّم٤مطمٌف: ىم٤مل ًٓ أوّ   أٟم ف إطم٤مدي٨م: هذه سملم ٛمعوجُي  » واي٦م:اًمرّ  هذه ذم اعمقضمقد

 أن   حٛمؾومٞمُ  أيًْم٤م، ومرُم٤مهؿ سمٞمده هوم٠مظمذ اًمٌٖمٚم٦م قمـ ٟمزل صمؿ   ومرُم٤مهؿ، ومٜم٤موًمف ٟم٤موًمٜمل

 .ش اًمٕم٤ممل واهلل اًمؽماب، إظمرى وذم شملم،اعمرّ  إطمدى ذم احلَم

 قمٚمٞمٝمؿ ويٜمٌٖمل اًمؽماب، أو سم٤محلَم ٤مراًمٙمٗمّ  رُمل رواي٤مت ُمع اًم٘مقم ومٕمٚمف ُم٤م ٝمذاوم

 ظمتالفا ن  إ :اًمدهٚمقيو اًمٙم٤مسمكم ومٞم٘مقل ،اعمِمقّي  اًمٓم٤مئر رواي٤مت ُمع ُمثٚمف يٗمٕمٚمقا أن

 هذان قمٜمف شمٜم٤مزل ًمألؾمػ واًمذي اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝم٩م ٝمذاوم اًمقاىمٕم٦م، دشمٕمدّ  سم٥ًٌم اًمٓم٤مئر ٟمقع

 .٦ماًمٜمٌقيّ  إطم٤مدي٨م ؾم٤مئر ُمع يمؼماؤهؿ قمٜمف يتٜم٤مزل ومل ،اًمٓمػم طمدي٨م ُمع

 واؿٌع: أم حمتؿٌل  افواؿعة دتعّد  افثاين: افتعؾقق 

ـَ  ومٚمٞمس ؿمقاهد، ةسمٕمدّ  اًمقاىمٕم٦م دشمٕمدّ  مشم٘مدّ  ومٞمام صمٌتٜم٤مأ ىمد  دشمٕمدّ  حتٛمؾاعمُ  ُم

 هق هؾو ،اعمُٝمدى ضمٝم٦م ُمـ ختتٚمػ اًمتل اًمٙمثػمة واي٤متاًمرّ  ٢من  وم ،تٕملّم اعمُ  هذا سمؾ اًمقاىمٕم٦م

 وقمثامن، وقمٛمر سمٙمرٍ  أيب يمرذِ  ضمٝم٦م ُمـ وختتٚمػ ؟ومرٌخ  أم ـمػمٌ  هق وهؾ أيمثر، أم ـمػمٌ 

 ـمقائر ُأهدي٧م أم ًمأليمؾ، وضم٤مهًزا ُمٓمٌقظًم٤م ُأهدي هؾ اًمٓمػم أن   ضمٝم٦م ُمـ أيًْم٤م وختتٚمػ

 ؾمٜمده٤م اقمت٤ٌمر ُمع أظمرى ضمٝم٤مٍت  ذم وختتٚمػ ؟اًمث٤من اًمٞمقم ذمًمٚمٜمٌّل  سمٕمْمٝم٤م وُأقمد

 ُمقوع ٓ اًمقاىمٕم٦م دشمٕمدّ  وُمع اًمقاىمٕم٦م دشمٕمدّ  قمغم ٦مٌ داًمّ  ومٝمل مجٞمًٕم٤م، هب٤م ٤مظٗمّ احلُ  وقمٜم٤مي٦م

 اًمٙم٤مسمكم. إلؿمٙم٤مل

                                                           

 .32 اعمٖم٤مزي، يمت٤مب ،8ج اًم٤ٌمري، ومتح: (1)
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 ادممـغ أمر ةأؾضؾقّ  افثاين: األمرةاألمّ  مجقع ظذ. 

 اًمٚمٝمؿ » ىم٤مل:  قمٔمؿإ اًمٜمٌّل  أنّ  قمغم يدل   فأٟم   ٟمجد اًمٓمػم طمدي٨م ٚمٜم٤مشم٠مُمّ  إذا

 ،اًمٜمٌل ُمع وأيمؾ ،اعم١مُمٜملم أُمػم ومج٤مء ،ش إًمٞمؽ ظمٚم٘مؽ أطم٥ّم  إزم   ؾمؼ أو ائتٜمل
 اًمٜمٌل سمٕمد ٦مإُمّ  مجٞمع قمغماعم١مُمٜملم أُمػم ٦مأومْمٚمٞمّ  قمغم ٦مً ضمٚمٞمّ  واوح٦مً  دًٓم٦مً  يدل   وهذا

  .إيمرم

 ُمـ ٦مإُمّ  قمغم إومْمؾاعم١مُمٜملم أُمػم أن   ٌلّم يُ  أن اهلل رؾمقل أراد ًمق

 ٌلّمَ ًمٞمُ  ،ش إًمٞمؽ ظمٚم٘مَؽ  أطم٥ّم  » ًمٗمظ ـُمِ  أًمٓمػو وأضمغم أووَح  ٤مً ًمٗمٔم جيد ًمـ فوم٢مٟمّ  سمٕمده

 قُمٚمؿ وىمد ،شمٕم٤ممم اهلل ُمـ ىمرسم٤مً  وأيمثرهؿ وأومْمٚمٝمؿ اخلٚمؼ أطم٥م  اعم١مُمٜملم أُمػم أن   سمف

 إمم اخلٚمؼ أطم٥م   إقمٔمؿ اًمٜمٌّل  سمٕمد ومٝمق ُمٜمف، أومْمؾاهلل رؾمقل أن   ورةسم٤مًمّي 

 .اهلل

 ادممـغ أمر ةأؾضؾقّ  وجه توضقح: 

 اعم١مُمٜملم أُمػم ٦مأومْمٚمٞمّ  قمغم ش إًمٞمؽ ظمٚم٘مؽ أطم٥م   » دًٓم٦م وضمف ْمحيتّ  وًمٙمل
 وهل: ،٦مصمالصم ُم٤مٍت ٘مدّ ُمُ  ٟمذيمر ضمكم سمٜمحقٍ 

 .افـبويّ  ظاءافّد  دم ضالقاإل األوػ: مةادؼّد 

 قمغم يِمتٛمُؾ  ،ش إًمٞمؽ ظمٚم٘مؽ سم٠مطم٥ّم  ائتٜمل اًمٚمٝمؿ » :إيمرم اًمٜمٌّل  ىمقل إن   

 ضمٝمتلم: ُمـ إـمالٍق 

 .احل٥ّم  ضمٝم٦م :األوػ اجلفةُ 

 ،٦ماعمحٌّ  د٘مٞمّ يُ  ومٚمؿ ،دةدّ حُم  ضمٝم٦مٍ  ذم ظمٚم٘مَؽ  سم٠مطم٥ّم  ائتٜمل اًمٚمٝمؿ ي٘مؾ مل  وم٤مًمٜمٌّل 

 أظمر اًمتٕمٌػم قمـ ُيتٚمُػ  اًمتٕمٌػمُ  وهذا ،ش إًمٞمؽ ظمٚم٘مؽ سم٠مطم٥ّم  ائتٜمل اًمٚمٝمؿ » ىم٤مل: اموإٟمّ 
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 أو اجلٝم٤مد ذم أو اًمِمج٤مقم٦م، ذم أو اًمٕمٚمؿ، ذم ظمٚم٘مؽ سم٠مطم٥ّم  ائتٜمل اًمٚمٝمؿ » اًمت٤مًمٞم٦م: سم٤مًمٓمرق

 يِمٛمؾ ٓمٚمؼُمُ  شمٕمٌػمٌ  فٕٟمّ  :ش إواُمر ٤ٌمعشمّ إو ًمؽ اخلْمقع ذم أو احلٙمٛم٦م، ذم أو ؼماًمّّم  ذم

 وذم فصٗم٤مشمِ  ذم همػمه ـُمِ  اهلل إمم أطم٥م  اعم١مُمٜملم أُمػم أن   قمغم يدل   وهذا ،ذًمؽ يمؾ  

 أومٕم٤مًمف.

 اخلٚمؼ. ضمٝم٦م :افثاكقة اجلفة

 أو ٦ميٜماعمد ذم ظمٚم٘مؽ سم٠مطم٥ّم  ائتٜمل اًمٚمٝمؿ ي٘مؾ: مل إيمرم ؾمقلاًمرّ  وم٢من  

 ،اً رّ ـمُ  اخلٚمؼ قمغم يدل   ُم٤م ؾمتٕمامل٤مسم أـمٚمؼ اموإٟمّ  ،احل٤مزمّ  اًمزُم٤من ذم إًمٞمؽ اًمٜم٤مس سم٠مطم٥ّم 

ـَ  اهلل إمم أطم٥م    اعم١مُمٜملم أُمػم أن   قمغم يدل   اإلـمالق وهذا  ومجٞمع اعمالئٙم٦م، ُم

 اًمٜمٌل قمغم ُمقاشم٘مدّ  اًمذيـ إٟمٌٞم٤مء ذًمؽ ذم سمام اًمٌنم مجٞمع وُمـ ،ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل إضمٜم٤مس

ّٓ  يٌ٘مك وٓ ،وقمٚمٞمٝمؿ( وآًمف ٜم٤مٟمٌٞمّ  قمغم وؾمالُمف اهلل )صٚمقات  قمغم ٦ماًمديٜمٞمّ  اًميورة ٧مىم٤مُم ـُمَ  إ

 .دحمٛمّ  اخل٤مشمؿ اًمٜمٌّل  وهق ، اعم١مُمٜملم أُمػم ـُمِ  إومْمؾ أٟم ف

 : اهلل حّب  مالك افثاكقة: مةادؼّد 

 قمغم قمروٜم٤م ومٚمق ، اهلل طم٥ّم  ٜم٤مطوُم ُمالك يمثػمةٍ  آي٤مٍت  ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سملّم 

ًّ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن  آي٤مٍت، ةسمٕمدّ  ٕضم٤مب خلٚم٘مف؟  اهلل ٦مِ حمٌّ  ٦مقمٚمّ  هل ُم٤م اًمت٤مزم: ١مالاًم

 ُمٜمٝم٤م:و

(1) 

 َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱ 
 .31 قمٛمران: آل

(2) 

 76 قمٛمران: آل َّ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمصٹٱٹٱُّٱ. 
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(3) 

 195 اًمٌ٘مرة: َّ خب حب جب هئ ٹٱٹٱُّٱ. 

(4) 

 146 قمٛمران: آل َّ مص خص حص مس ٹٱٹٱُّٱ. 

(5) 

 ُّ159 قمٛمران: آل َّ زب رب يئ ىئ نئ ٹٱٹٱ. 

(6) 

 9 احلجرات: َّ مح جح مج حج مث ٹٱٹٱُّٱ. 

(7) 

 1٣8 اًمتقسم٦م: َّ رث يت ىت نت ٹٱٹٱُّٱ. 

(8) 

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ 
 .4 اًمّمػ: َّ حج

 اهلل سمٕمٝمد واًمقوم٤مء ،اًمت٘مقى وذم ،اًمٜمٌّل  ٤ٌمعشمّ ا ذم خلٚم٘مف اإلهلل احل٥مِّ  ومٛمٜم٤مطُ 

، اعم١مُمٜملم أُمػم يم٤من وم٢مذا اًم٘مًط،و واًمتقيمؾ، ،ػمواًمتٓمٝم اًمّمؼم،و   ظمٚمؼ أطم٥ّم 

 ،اهلل ًمرؾمقل ٤ٌمقًم٤مشمّ ا إيمثر  اعم١مُمٜملم أُمػم أن   قمغم يدل   ومٝمذا إًمٞمف،  اهلل
ًٓ و طم٤ًمًٟم٤م،إ وإيمثر صؼم،وإ ، اهلل سمٕمٝمد وإورم  وٓ ،ـمٝم٤مرةً و وىمًًٓم٤م، قمد

ّٓ   يمذًمؽ يٙمقن  . اهلل ٌؾىمِ  ـُمِ  شم٠ميٞمًدا وإيمثر إقمٚمؿ يم٤من إذا إ
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  ُباإلمامة. أحّق  األهدى افثافثة: مةؼّد اد 

 إقمٔمؿ واًمٜمٌّل  ،ًمٚمٜمٌّل  شم٤ٌمقًم٤ما إيمثر هق  اعم١مُمٜملم أُمػم يم٤من إذا
 واًمٔمٗمر اًمٜمٗمس، وشمٙمٛمٞمؾ اًمٕمٚمؿ، إمم ويدقمق اعمٜمٙمر، قمـ ويٜمٝمك اعمٕمروف إمم يدقمق

 اهلل سمٕمٝمد إورم  اعم١مُمٜملم أُمػم يم٤من وإذا ، اهلل إمم اًم٘مرب ذم اًمٕمٚمٞم٤م سم٤معمراشم٥م

 ،ضمٝم٤مًدا وإيمثر طم٤ًمًٟم٤م،ا إيمثر يم٤من وإذا وإشم٘مك  ًٓ  وهق ، اهلل ؾمٌٞمؾ ذم وىمت٤م

ًٓ  إيمثر  وؾمداًدا، قمٚماًم  وإيمثر ٦م،إُمّ  ذم إهدى  يٙمقن ومًقف :وىمًًٓم٤م قمد

 ٕٟم ف اهلل رؾمقل سمٕمد اإلُم٤مُم٦م سمٛم٘م٤مم وإضمدر إطمّؼ  يٙمقن ومًقف يمذًمؽ يم٤من وإذا

 :شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد ،إًمٞمف حمت٤مٌج  هوهمػمُ  هدايتف، ذم همػمه إمم حيت٤مج ٓ ومٝمق همػمه، ـُمِ  أهدى

 :35 يقٟمس: َّىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ

 إومم ومٝمق:  اهلل ؾمٌٞمؾ ذم وضمٝم٤مًدا ،طم٤ًمًٟم٤ماو ،شم٤ٌمقًم٤مإو ،ىمًًٓم٤م إيمثريم٤من اوإذ

 ىمد  اًم٤ٌمري يم٤من وم٢من ، وضمقده ُمع إُم٤مًُم٤م همػمه جيٕمؾ أن قم٘ماًل  وي٘مٌُح  سم٤مإلُم٤مُم٦م
 . اعم١مُمٜملم أُمػم ضمٕمؾ ىمد ومٝمق إُم٤مًُم٤م ضمٕمؾ

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ٕمتؼمٌ ُمُ  ٕٟم ف :اعم١مُمٜملم أُمػم إُم٤مُم٦م قمغم يدل   اًمٓمػم حدي٨موم

  إًمٞمف: أوٗمٜم٤م إذا ووقطم٤مً  إُمر يزيدو وواوح٦ٌم، ٦مٌ ضمٚمٞمّ  ودًٓمتف ٦م،اًمًٜمديّ 

 اعمتقاشمر. اًمٖمدير طمدي٨م :اًل أوّ 

 أٟم٧م » :اعم١مُمٜملم ُٕمػم إيمرم اًمٜمٌّل  وم٘مقل ،تقاشمراعم اعمٜمزًم٦م دي٨مطم ثاكًقا:

 إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم هل٤مرون يم٤مٟم٧م اًمتل اعمٜم٤مزل مجٞمع يث٧ٌم ،ش ُمقؾمك ُمـ ه٤مرون سمٛمٜمزًم٦م ُمٜمل

 ًمق سم٤مإلُم٤مُم٦م وإومم ،وإومْمؾ ،إقمٚمؿ هق ه٤مرون أن   اعمٜم٤مزل شمٚمؽ ـوُم ، ُمقؾمك

  يمذًمؽ. أيًْم٤م  اعم١مُمٜملم أُمػم ومٞمٙمقن ، ُمقؾمك اهلل ٟمٌّل  سمٕمد سم٘مل

 ىمدره وقمٚمقّ  اعم١مُمٜملم أُمػم ومْمؾ ذم اعمئ٤مت شمٌٚمغ اًمتل اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م :ثافثاً 

 . ُمٜمزًمتف ورومٕم٦م
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 ذم- اًمرواي٤مت هذه ٛمالطمٔم٦موم ،وووقطًم٤م ضمالءً  أيمثر شمٙمقن ؾمقف ٦ماًم٘مْمٞمّ  إن  

 ُم٤م إمم ًمٚمح٘مٞم٘م٦م واًمٓم٤مًم٥م اًمِمٌٝم٦م قمـ دتجرّ اعمُ  سم٤مًم٤ٌمطم٨م شمٜمتٝمل -جمٛمققمٝم٤م وذم آطم٤مده٤م

 اعم١مُمٜملم أُمػم هق اهلل رؾمقل سمٕمد ٤ٌمذةً ُمُ  اإلُم٤مم أن   ـُمِ  سمره٤مَّنؿ( اهلل )أٟم٤مر اًمِمٞمٕم٦م قمٚمٞمف

 .وآهلام( قمٚمٞمٝمام وؾمالُمف اهلل )صٚمقات

 افؼيف احلديث حول افشبفات دؾع افثافث: األمر. 

 أُمػم وإُم٤مُم٦م ٦مأومْمٚمٞمّ  قمغم اًمٓمػم طمدي٨م دًٓم٦م قمغم ِم٤مهم٦ٌماعمُ  اًمٌٕمض طم٤مول وىمد

 اًمِمٌٝم٤مت هذه ُمـ سمٕمًْم٤م ٟمًتٕمرض وهٜم٤م ،اًمِمٌٝم٤مت ُمـ ٚم٦مٍ مُج  سم٢مصم٤مرة ، اعم١مُمٜملم

 ودومٕمٝم٤م. ه٤مسمردّ  ٚم٦مً ذيّ ُمُ 

 هاإلياية (اهخوق أزُب) ةٌٕ املالزية غدم األههى: اهشتْة. 

 أطم٥م   وم٢من   اعُمّدقمك، قمغم سمٜمص   ًمٞمس وٕٟم ف » ي٘مقل: طمٞم٨م اًمٙم٤مسمكم وص٤مطمٌٝم٤م

 .ش وإٟمٌٞم٤مء اًمرؾمؾ يم٠ميمثر ،ؼمىاًمٙمُ  اًمزقم٤مُم٦م ص٤مطم٥م يٙمقن أن جي٥م ٓ شمٕم٤ممم اهلل اخلٚمؼ

 ومال ، اهلل إمم اخلٚمؼ أطم٥ّم اعم١مُمٜملم أُمػم يم٤من ًمق هق: اًمِمٌٝم٦م هذه وسمٞم٤منُ  

 إطم٥ّم  يم٤من  إٟمٌٞم٤مء سمٕمض ٕن   ،اهلل رؾمقل سمٕمد اًمٗمٕمكمّ  اإلُم٤مم يٙمقن أن يٚمزم

 يمقن سملم الزُم٦مُمُ  ومال ،زُم٤مٟمف ذم قمٞمؿواًمزّ  احل٤ميمؿ ـيٙمُ  مل ذًمؽ وُمع ،٦مإُمّ  ذم  اهلل إمم

 .سم٤مًمٗمٕمؾ إُم٤مُم٤مً  يمقٟمف سملمو اخلٚمؼ أطم٥ّم  اًمِمخص

 إطم٥ّم  هقاعم١مُمٜملم أُمػم يمقن وم٢من   ا،ضمد   واوٌح  اًمِمٌٝم٦م هذه ضمقاُب و

 ،إيمرم ًمٜمٌّل ا ف٤ٌمقمشمّ إ ذم ٦مإيمثريّ  هق ٦مإومْمٚمٞمّ  وُمٜم٤مط ْمؾ،إوم فأٟمّ  يٕمٜمل
 أومم ومٝمق يمذًمؽ يم٤من وُمـ واًمت٘مقى، واًمٓمٝم٤مرة، واجلٝم٤مد، واإلطم٤ًمن، واًم٘مًط،

                                                           

 وشمٚمٌٞمًـ٤مشمف احلـدي٨م ذم اًمـدهٚمقّي  ٍميٗم٤متـشمـ ،14ج إٟمـقار، قمٌ٘مـ٤مت ظمالصـ٦م ذم إزه٤مر ٟمٗمح٤مت :(1)

 .1٣7ص ٟم٘مٚمف، ًمدى
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 ـُمَ  ُي٤مـم٥م اًمٙمريؿ واًم٘مرآن قم٘ماًل، ىمٌٞمٌح  همػمه ذم اإلُم٤مُم٦م وضمٕمُؾ  ،همػمه ُمـ سم٤مإلُم٤مُم٦م

 ! َّيل ىل مل خل ٱُّٱىم٤مئاًل: وضمقده ُمع  اعم١مُمٜملم أُمػم همػم سمت٘مديؿ حيٙمؿ
 .154 اًمّم٤موم٤مت:

٤م  ضمٝم٦مٍ  ُمـ فًمٕمٚمّ  ومٝمذا ٦م،اًمديٜمٞمّ  اًمزقم٤مُم٦م هلؿ ٦مً أئٛمّ  إٟمٌٞم٤مء سمٕمض يمقن قمدم وأُم 

 إُم٤مًُم٤م، ٕمؾضُم  وىمد هداي٦مً  وأيمثر أومْمؾ هق ـُمَ  قضمقدًم أو زُم٤مَّنؿ، ذم اإلُم٤مُم٦م ًمزوم قمدم

 وسمٕمد ،اًمٔم٤معملم إمم وزاهمقا ،يٛمٙمٜمقه ومل طم٘مف ُمـ ُمٜمٕمقه اًمٜم٤مس ًمٙمـو إُم٤مُم٤مً  يم٤مم أو

 وأُمػم ؾمٛمٕم٤ًم، أو قم٘مالً  ٤مإُمّ  ٦مواًمٕم٤مُمّ  ٦ماخل٤مّص  سملم شمٗم٤مقسم٤مٓ اإلُم٤مُم٦م دم٥م اهلل رؾمقل

 ومٞمف. ٜمحٍمةً ُمُ  اإلُم٤مُم٦م ومتٙمقن اًمٓمػم، طمدي٨م ٘مت٣مسمٛمُ  إومْمؾ هق  اعم١مُمٜملم

 غدم اهحإٍة: اهشتْة ُٕ  اهسغٓر. هػدم اهدغاء ةشًٓه

 طم٤مضيـ همػم اخلٚمٗم٤مء يٙمقن أن تٛمؾحُي  وٕٟم ف » سم٘مقًمف: أيًْم٤م اًمٙم٤مسمكمّ  ذيمره٤م ىمدو

 .ش همػمهؿ دون ومٞمٝم٤م احل٤مضيـ يِمٛمؾ واًمٙمالم طمٞمٜمئٍذ، اعمديٜم٦م ذم

 اعم١مُمٜملم أُمػم ٦مأومْمٚمٞمّ  ث٧ٌميُ  اًمٓمػم طمدي٨م يم٤من ًمق هق: اًمِمٌٝم٦م هذه وإيْم٤مح 

 اًمٜمٌّل  ٕن   اعمديٜم٦م، ذم يم٤من ـعمَ  سم٤مًمٜم٦ًٌم ذًمؽ يث٧ٌُم  ومٝمق سم٤مإلُم٤مُم٦م، إضمدر وأٟم ف 
 أُمػم قمغم مشم٘مدّ  ـُمَ  أن   قمغم دًمٞمؾ وٓ ،ُمٕمف ٞم٠ميمؾًم ،اعمديٜم٦م ُمـ ؿمخٌص  يحُي  أن أراد

 قمٚمٞمٝمؿ.  اعم١مُمٜملم أُمػم ٦مأومْمٚمٞمّ  يث٧ٌم طمتك اعمديٜم٦م ذم يم٤من  اعم١مُمٜملم

 اجلواب:

 ًمٚمقضمقه وذًمؽ ،سملمٌ  واوٌح  وسمٓمالَّن٤م سم٤مـمٚم٦ٌم، ؿمٌٝم٦مٌ  -أيًْم٤م- اًمِمٌٝم٦م وهذه

 اًمت٤مًمٞم٦م:

                                                           

 وشمٚمٌٞمًـ٤مشمف احلـدي٨م ذم اًمـدهٚمقي شمٍمـيٗم٤مت ،14ج إٟمقار، قمٌ٘م٤مت ظمالص٦م ذم إزه٤مر ٟمٗمح٤مت :(1)

 .1٣7ص ٟم٘مٚمف، ًمدى
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 اعم١مُمٜملم أُمػم قمغم مشم٘مدّ  ُمـ وضمقد ذيمرت واي٤متاًمرّ  سمٕمض ن  إ ل:األوّ  افوجه

ش ًمف وم٠مذن قمكم   ضم٤مء صمؿ   ومرده، ٛمرقم ضم٤مء صمؿ   ومرده، سمٙمر أسمق ومج٤مء » :يٕمغم أيب يمرواي٦م. 

 اعمديٜم٦م، ذم ظمٚم٘مؽ سم٠مطم٥ّم  ائتٜمل اًمٚمٝمؿ ي٘مؾ: مل اًمٜمٌل ن  إ افثاين: افوجه

 ،اهلل رؾمقل يمالم إمم وأو٤مومٝم٤م اخل٤مّص  يمٞمًف ُمـ اًمٙم٤مسمكمّ  هب٤م ضم٤مء اعمديٜم٦م ذم ومٙمٚمٛم٦مُ 
 يمٞمػو ي٘مقل ُم٤مذا ويٕمرف ،اًمٙمٚمؿ ضمقاُمع أقمٓمل وىمد اًمٌٚمٖم٤مء دؾمٞمّ  اهلل ومرؾمقل

 ذم يم٤من ـُمَ  ٞمِمٛمؾوم خمٚمقٍق  يمؾ   يِمٛمؾ ش إًمٞمؽ ظمٚم٘مؽ سم٠مطم٥ّم  » وم٘مقًمف ،رادهُمُ  يي١مدّ 

 ظم٤مرضمٝم٤م. يم٤من ـوُمَ  اعمديٜم٦م

 اعمديٜم٦م ظم٤مرج ُمـ وي٠ميت اًمٜمٌّل  دقم٤مء ٥مٞميًتج أن قمغم ىم٤مدرٌ   اهلل نّ أ يمام

 سم٠من اًمٜمٌّل  ي٠مذن مل ذًمؽ وُمع ، اهلل إمم اخلٚمؼ أطم٥ّم  هق يم٤من إذا اًمٜمٌل إمم

ّٓ  أطمدٌ  قمٚمٞمف يدظمؾ  وأطم٥ّم  أومْمؾ ًمٞمس  اعم١مُمٜملم أُمػم يم٤من وًمق ، قمكمّ  اإلُم٤مم إ

 عم٤م اعمديٜم٦م ظم٤مرج إطم٥م   يم٤من وًمق اًمٞمقم، ذًمؽ اًمٜمٌل إمم أطمدٌ  ضم٤مء عم٤م اخلٚمؼ

 سمٗمٕمؾٍ  ديٜم٦ماعم ظم٤مرج هق سمٛمـ ي٠ميت أن يريد ٓ دام ُم٤م اًمٜمٌل دقم٤مء  اهلل ؾمتج٤مبا

 .سم٤مًمدظمقل ًمف ي١مذن ومل أشمك أو ، اعم١مُمٜملم أُمػم ي٠مِت  ومل ًمٚمٕم٤مدة، ظم٤مرٍق 

 اإلُم٤مم ٦مأومْمٚمٞمّ  قمغم يدل   اًمٜمٌل ىمقل إـمالق ُمع  اعم١مُمٜملم أُمػم ومٛمجلء

 .٤مظم٤مرضمٝم أو رةاعمٜمقّ  اعمديٜم٦م ذم ُمٜمٝمؿ يم٤من ـُمَ  ـمّراً  اخلٚمؼ قمغم
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 املطادٔق يٌ يطداًق إرادة ىلع اهسدٔث زًن اهحاهحة: اهشتْة. 

 سمٛمـ راداعمُ  يٙمقن أنْ  حيتٛمؾ فوٕٟم   » ىم٤مل: طمٞم٨م - أيًْم٤م - اًمٙم٤مسمكم ذيمره٤م وىمد

 ٝمؿأقم٘مٚم ـُمِ  :أي وأومْمٚمٝمؿ، اًمٜم٤مس أقم٘مؾ ومالنٌ  ىمقهلؿ ذم يمام إًمٞمؽ، اًمٜم٤مس أطم٥م   هق

 .ش وأومْمٚمٝمؿ

 اخلٚمؼ أطم٥ّم  ـُمِ  سمِمخصٍ  ائتٜمل اًمٚمٝمؿ » اًمٜمٌل رادُمُ  أن   حيتٛمؾ وم٤مًمٙم٤مسمكمّ  

 اًمٚم٤ًمن أهؾ ُمـ ٤مً قمرسمٞمّ  وًمٞمس أومٖم٤من   ٟم فإ هق اًمِمٌٝم٦م هذه ص٤مطم٥م قمذر ًمٕمؾو .ش إًمٞمؽ

 ،ش اخلٚمؼ أطم٥ّم  ُمـ سمِمخصٍ  » :ي٘مقل اًمٜمٌل أن   ش اخلٚمؼ أطم٥ّم  » ُمـ ومٝمؿ ًمذا ،اًمٕمريب

 رؾمقل يمالم ُمٕمٜمك سملم يمٌػمٌ  اًمٗم٤مرق أن   ذم ؿمؽ   وٓ قمٜمده، ُمـ )ُمـ( طمرف وم٠مو٤مف

 هذا قم٤ٌمرة: ـُمِ  يٗمٝمؿ ٓ ًمٕمريبا وم٢منّ  اًمٕمريب، اًمٚم٤ًمن هؾأ قمٜمد آطمتامل وهذا  اهلل

 اخلٚمؼ! أطم٥م ُمـ هذا نّ إ هق اعمراد أن   اخلٚمؼ، أطم٥م

 اًمٕمٛمؾ ومٞمً٘مط ،تآطمتامٓ هذه ُمثؾ حيتٛمؾ أن ًم٤ٌمطم٨ٍم  جيقز وهؾ

 أي   اهللِ  رؾمقُل  )ؾُمِئؾ واي٦ماًمرّ  هذه قمٜمد ي٠ميت أن ُمٜمف ي٘مٌؾ وهؾ ٕمتؼمة؟اعمُ  ّمقصسم٤مًمٜمّ 

 اجلٝم٤مدُ  ىم٤مل ؟أي   صمؿ  : ىمٞمؾ فورؾمقًمِ  سم٤مهللِ إيامنٌ  ىم٤مل: ظمػمٌ  إقماملِ  أي   أو أومْمُؾ  إقماملِ 

ـَ  ومٞم٘مقل (،ُمؼمورٌ  طم٩م   صمؿ   ىم٤مل ؟أي   صمؿ  : ىمٞمؾ اًمٕمٛمؾِ  ٜم٤ممُ ؾم  )َُمـ اعم٘مّمقد أنّ  حتٛمؾاعمُ  ُم

 ين ىن نن من زن ُّٱ شمٕم٤ممم: ىمقًمف قمٜمد ي٠ميت أو ورؾمقًمف(؟! سم٤مهلل إيامن إومْمؾ
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى
 خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب خب
 .89 اعم٤مئدة: َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص حصخص مس

ـَ  ومٞم٘مقل  ؟!(طمٚمٗمتؿ إذا ٙمؿأيامٟمِ  ٤مرةيمٗمّ  ـُمِ  ذًمؽ) اعم٘مّمقد أنّ  حتٛمؾاعمُ  ُم

                                                           

 وشمٚمٌٞمًـ٤مشمف احلـدي٨م ذم اًمـدهٚمقي شمٍمـيٗم٤مت ،14ج إٟمقار، قمٌ٘م٤مت ظمالص٦م ذم إزه٤مر ٟمٗمح٤مت :(1)

 .1٣7ص ٟم٘مٚمف، ًمدى
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 اهؽٕر أكن يف فغٕوة هدٓد غدم اةػة:اهُر اهشتْة. 

 يٜم٤مؾم٥م قمٔمٞمؿٌ  أُمرٌ  ومٞمف ًمٞمس اًمٓمػم أيمؾ إن   » ىم٤مل: وم٘مد ،شمٞمٛمٞم٦م اسمـ هذيمر ُم٤م وهذا

 وًمٞمس واًمٗم٤مضمر، ًمٚمؼمّ  ُمنموعٌ  اًمٓمٕم٤مم إـمٕم٤مم وم٢من   ُمٜمف، ًمٞم٠ميمؾ اهلل إمم اخلٚمؼ أطم٥م   جيئ أن

ـٍ  ُمّمٚمح٦م قمغم ُمٕمقٟم٦مٌ  وٓ أيمؾ، هلذا اهلل قمٜمد رسم٦مٌ وىمُ  زي٤مدةٌ  ذًمؽ ذم  وم٠مي   دٟمٞم٤م، وٓ دي

 .ش يٗمٕمٚمف؟ اهلل إمم اخلٚمؼ أطم٥ّم  ضمٕمؾ يٜم٤مؾم٥م هٜم٤م قمٔمٞمؿٍ  أُمرٍ 

 ُمع ًمٞم٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم إمماعم١مُمٜملم أُمػم دقمقة ذم ومْمؾٍ  أي   ي٘مقل نأ يريد ٝمقوم

 اخلٚمؼ أطم٥ّم  دقمقة ذم ٦مٍ ظمّمقصٞمّ  وم٠مي   واًمٗم٘مػم، ًمٚمٖمٜمّل  ُمًتح٥م   وم٤مإلـمٕم٤مم ،اًمٜمٌل

 اًمٓمٕم٤مم؟ إمم

 ُمتقاشمرٌ  احلدي٨م ٕنّ  اخلٜم٤مق، وٞمؼ وؾمٌٌف ،قمجٞم٥ٌم  همري٥ٌم  اًمٙمالم هذا

 ومٞمف ُم٤م وقمغم ٞمفقمٚم ضمقاسمٜم٤مو ،اًمٙمالم هذا سمٛمثؾ دًٓمتف دومعشمُ  أن ادومػُم  واوح٦ٌم، ودًٓمتف

ـَ    :شمٕمٚمٞم٘م٤مت صمالث ذم اعُمِم٤مهم٦ٌم ُم

 ،اهلل ًمرؾمقل ـمٕم٤ممٌ   اعم١مُمٜملم أُمػم إًمٞمف قملدُ  اًمذي اًمٓمٕم٤مم إنّ  :ػاألوّ 
ـَ و ـَ  قاهؾِم  دون اعمرء صّم  ُُي  أن اًمٕمٔمٞمؿ اًمنمف ُم  اخلٚمؼ أومْمؾ ُمع سم٤مٕيمؾ اخلٚمؼ ُم

 ُمعاعم١مُمٜملم أُمػم سم٠ميمؾ شمًتخػ مل اًمِمٌٝم٦م هذه إن ، اخل٤مشمؿ اًمٜمٌّل  وهق ،اً رّ ـمُ 
 .ٟمٗمًف اهلل سمرؾمقل اؾمتخٗم٧م أن سمٕمد إٓاهلل رؾمقل

 اًمٜمٌّل  وىم٤مل ـمٕم٤مٌم، إيمرم اًمٜمٌّل  إمم ُأهدي أٟم ف احلدي٨م ذم يرد مل :افثاكقة

 أن إمم ؿمخصٍ  دقمقة ذم ٦ماخلّمقصٞمّ  هل ُم٤م ٘م٤مليُ  كطمتّ  ُمٜمف، ي٠ميمؾ ٤مً قمٚمٞمّ  دعُ ا :اخل٤مشمؿ

 أُمريـ: قمغم يِمتٛمؾ اًمقارد امإٟمّ و آظمر، ؿمخصٍ  ُمع اًمٓمٕم٤مم ي٠ميمؾ

  .ش إًمٞمؽ ظمٚم٘مؽ سم٠مطم٥ّم  ائتٜمل اًمٚمٝمؿ » :اًمٜمٌّل  ىمقل هلام:أوّ 

                                                           

 .374ص اًمٓم٤مئر، ظمؼم اًمث٤مُمـ: اًمراومظ: ىم٤مل ومّمؾ ،7ج اًمًٜم٦ّم، ُمٜمٝم٤مج :(1)
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 ذًمؽ يٙمقن أن أراد ٕٟم ف ،ُمراٍت  صمالث  اعم١مُمٜملم أُمػم ُمٜمع أٟمس أن   صم٤مٟمٞمٝمام:

 .-إٟمّم٤مر ُمـ- ىمقُمف ُمـ اًمِمخص

 دقم٤مء ٓؾمتج٤مسم٦م ٤مً ُمقوٕم يٙمقن ـُمَ  وُمٜمزًم٦م درضم٦م رومٕم٦م قمغم دٓني ذانومٝم 

 فومٝمٛمَ  ُم٤م يٗمٝمؿ ومٚمؿ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومٝمؿ ىمٍُمَ  وًمٙمـ ،ًم٘مقُمف ذًمؽ أٟمس أراد وهلذا ،اًمٜمٌّل 

 .ٟمٗمٕمؾ وًمًٜم٤م ،سمف اًمٔمـ أطمًٜم٤م إن هذا ،أٟمس

 ذم هب٤م ٤مً تٜمّ ُم  اًمٜمٕمٛم٦م هذه شمٕم٤ممم اهلل ذيمر وىمد ،ٟمٕمٛم٦مٌ  ٟمٗمًف ذم اًمٓمػم أيمؾ إنّ  افثافث:

 أن ذم اًمْمػم ومام ،21 اًمقاىمٕم٦م: َّ يي ىي مي خي حي ُّٱ وم٘م٤مل: ٦ماجلٜمّ  أهؾ ٟمٕمٞمؿ وصػ

 سمٞم٤من ُمع ؾاًمتٗمّْم  هذا ومٞمٙمقن ،إًمٞمف اخلٚمؼ أطم٥ّم  قمغم اًمٜمٕمٛم٦م هبذه شمٕم٤ممم اهلل ؾيتٗمّْم 

 شم٤ٌمع.سم٤مٓ إضمدرو إومْمؾ هق ـُمَ  حتديد سمٖمرضِ  اهلل رؾمقل

 اعم١مُمٜملم أُمػم قمغم سمٙمرٍ  أيب شمٗمْمٞمؾ ُم٘م٤مم ذم ٦مشمٞمٛمٞمّ  اسمـ أنّ  ًمٚمٜمٔمر واعمٚمٗم٧ُم 
 ًّ يَؼ  وم٢منّ  وأيًْم٤م :وم٘م٤مل الةسم٤مًمّّم  اًمٜم٤مس ي١مم    اًمٜمٌّل  أنّ  سمرواي٦م ؽمت دِّ  ؾمتخٚمٗمفا اًمّمِّ

 طم٥ًم وٕمٗمٝم٤م إمم ْم٤موم٤مً ُمُ -و ،اإلؾمالم قمٛمقدُ  هل اًمتل [ الةاًمّّم  ] قمغماًمٜمٌل

 ،ووم٤مضمر سمر   يمؾِّ  ظمٚمػ الةاًمّّم  ضمقازِ  قمغم ٦ماًمٕم٤مُمّ  ديـ إنّ  -٦مواًمرضم٤مًمٞمّ  ٦ماحلديثٞمّ  ُم٤ٌمٟمٞمٜم٤م

 ظمٚمػ قنيّمٚمّ  ح٤مسم٦ماًمّّم  ُمـ هوهمػمُ  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ويم٤من » ٟمٗمًف: ٦مشمٞمٛمٞمّ  اسمـ ىم٤مل وىمد

 ويم٤من ٌٞمد،قمُ  أيب اسمـ ظمٚمػ قنيّمٚمّ  واًمت٤مسمٕمقن ح٤مسم٦ماًمّّم  ويم٤من يقؾمػ، سمـ ٤مجاحلجّ 

 .ش اًمْمالل إمم وداقمٞم٤مً  سم٤مإلحل٤مد ٝمامً تّ ُمُ 

 احلٙمؿ يٜم٤مؾم٥م قمٔمٞمؿٌ  أُمرٌ  ومٞمٝم٤م ًمٞمس اجلامقم٦م إُم٤مُم٦م ن  أ هٜم٤م ي٘مؾ مل ومٚمامذا

 واًمٗم٤مضمر؟! ًمٚمؼمّ  ُمنموقم٦م اجلامقم٦م إُم٤مُم٦م وم٢من   ٦م:سم٤مٕقمٚمٛمٞمّ 

                                                           

 .371ص ،1ج اًمٙمؼمى: اًمٗمت٤موى :(1)

 .281ص3ج اًمٗمت٤موى: جمٛمقع :(2)
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 اهشٕػة ػتلَدمٍل اهسدٔث يَاكغٍة اهخايصة: اهشتْة. 

 اومْم٦م،اًمرّ  ُمذه٥م يٜم٤مىمض احلدي٨م هذا ن  إ » تف:ٜمّ ؾُم  ُمٜمٝم٤مج ذم ٦مشمٞمٛمٞمّ  اسمـ ىم٤مل 

ؿ  ظمٚمٞمٗم٦مً  ضمٕمٚمف وأّٟمف اهلل، إمم اخلٚمؼ أطم٥م   ٤مقمٚمٞم   أن   يٕمٚمؿ يم٤من  اًمٜمٌّل  ن  إ :ي٘مقًمقن وم٢مَّن 

 .ش اهلل إمم اخلٚمؼ أطم٥م   يٕمرف يم٤من ُم٤م أّٟمف قمغم يدل   احلدي٨ُم  وهذا سمٕمده. ُمـ

 يٕمٚمؿ ٓ اًمٜمٌل أن   ومٛمٕمٜم٤مه احلدي٨م، هذا صّح  إذا فٟمّ أ ي٘مقل أن يريد فومٙم٠مٟمّ 

 طمٞم٨م :اًمِمٞمٕم٦م ٕمت٘مدُمُ  ظمالِف  قمغم وهذا ، اهلل إمم اخلٚمؼ أطم٥م    اعم١مُمٜملم أُمػم أن  

 اعم١مُمٜملم أُمػم أن   وأظمؼم ، اعم١مُمٜملم أُمػم إُم٤مُم٦م قمغم ٟمص   اًمٜمٌل أن   يٕمت٘مدون

 إُم٦م. أومْمؾ هق 

 اجلواب:

 قمٚمؿ قمدم قمغم يدّل  ُم٤م احلدي٨م ذم يقضمد ٓ إذ يم٤ًمسم٘مٝم٤م: واهٞم٦مٌ  اًمِمٌٝم٦م وهذه

 ،٦مٜمٞمّ اًمتْمٛمّ  سم٤مًمدًٓم٦م وٓ ،٦مٓم٤مسم٘مٞمّ اعمُ  ًٓم٦مسم٤مًمدّ  ٓ  اعم١مُمٜملم أُمػم ٦مسم٠مومْمٚمٞمّ  اًمٜمٌّل 

 رؾمقل أراد وم٘مد ، اًمٚمٙمٝمٜمقي طمًلم طم٤مُمد اًمًٞمد ىم٤مل يمام ٦مًمتزاُمٞمّ آ سم٤مًمدًٓم٦م وٓ

 وىمد - اعم١مُمٜملم أُمػمُ  وهق - اخلٚمؼ أطم٥م   ومج٤مء اخلٚمؼ، أطم٥م   ي٠ميت أنْ  اهلل

 أُمػم ومْمؾ إلفمٝم٤مر وصٗمف إمم اعم١مُمٜملم أُمػم اؾمؿ ذيمر قمـ اًمٜمٌل قمدول يٙمقن

 ٦مِ أومْمٚمٞمّ  ـُمِ  اًمِمٞمٕم٦م قمٚمٞمف ُم٤م يٜم٤مذم ٓ وم٤محلدي٨م ،سم٤مًمٜمٌل فظمتّم٤مصاو  اعم١مُمٜملم

 . قمكم اإلُم٤مم

 ُمـ ظمٚمٞمٗم٦مً  ضمٕمٚمف وأّٟمف اهلل، إمم اخلٚمؼ أطم٥م   ٤مقمٚمٞم   أن   يٕمٚمؿ يم٤من » ىمقًمف: أنّ  قمغم

 ىم٤مل ًمق :٤ملي٘مُ  أن وذًمؽ ،ومعًمٚمدّ  يٜمٗمع فأٟمّ  همػم ،ٟمخت٤مره ٓ سمام دومعيُ  أن يٛمٙمـ ،ش سمٕمده

                                                           

 .374ص اًمٓم٤مئر، ظمؼم اًمث٤مُمـ: اًمّراومظ: ىم٤مل ومّمؾ ،7ج :(1)

 دقمـقى سمٓمـالن احلـران، شمٞمٛمّٞمـ٦م اسمــ ُمـع ،14ج إٟمـقار، قمٌ٘مـ٤مت ظمالصـ٦م ذم إزهـ٤مر ٟمٗمح٤مت :(2)

 .174ص اخلٚمؼ، أطم٥ّم  يٕمرف يم٤من ُم٤م اًمٜمٌل أنّ  قمغم احلدي٨م دًٓم٦م
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 وٟمّص  ،سمٕمده اًمٜم٤مس أومْمؾ  اعم١مُمٜملم أُمػم أنّ  يٕمٚمؿ يم٤من اهلل رؾمقل نّ أ ؿمٞمٕمل  

 وم٠مراد ،وهمػمهؿ اعمالئٙم٦م طمتك اً رّ ـمُ  اخلٚمؼ أومْمؾ فأٟمّ  يٕمٚمؿ ٓ وًمٙمـ ،سم٤مإلُم٤مُم٦م قمٚمٞمف

 اًمتًٚمٞمؿ شم٘مدير قمغم ٦مشمٞمٛمٞمّ  اسمـ ؿمٌٝم٦م يدومع اًم٘م٤مئؾ هذا ىمقل وم٢منّ  اًمّدقم٤مء: هبذا ذًمؽ ُمٕمروم٦م

 .اًمٜمٌل قمٚمؿ قمدم قمغم احلدي٨م سمدًٓم٦م

 اهؽٕر زدٔث يع هأاةاهُر تػارض اهصادشة: اهشتْة. 

 ح٤مح،اًمّّم  ذم اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م ن  إ » سم٘مقًمف: اًمِمٌٝم٦م هذه ٦مشمٞمٛمٞمّ  اسمـ غص٤م وىمد

 شمٕم٤مرض ومٙمٞمػ هذا، ٜم٤مىمضشمُ  سم٤مًم٘مٌقل، وشمٚم٘مٞمٝم٤م تٝم٤مصحّ  قمغم احلدي٨م أهؾ أمجع اًمتل

 سمٙمرٍ  أيب ذم رواي٤مٍت  أورد صمؿ ،ش حقه؟يّمحّ  مل اًمذي اعمقوقع اعمٙمذوب احلدي٨م هبذا

 .اهلل رؾمقل إمم اخلٚمؼ أطم٥م   اموأَّّن  وقم٤مئِم٦م

 اجلواب:

 خ٤مًمٗمقناعمُ  حي٤مول طمٞم٨م ٝم٤م،يمٚمّ  اًمِمٌٝم٤مت هذه ذم إوٕمػ هل اًمِمٌٝم٦م هذه إن   

 ٦مأومْمٚمٞمّ  قمغم شمدل   رواي٤مت ُمـ يٕم٤مروف ُم٤م سمقضمقد اًمٓمػم طمدي٨م إوٕم٤مف اًمِمٌٝم٦م هذه ذم

 .اًمٜمٌل إمم إطم٥م   قم٤مئِم٦م أن   أو اًمٜمٌل إمم أطم٥م   أؾم٤مُم٦م أن   أو سمٙمر أيب

 ٕم٤مرضشمُ  ٓ آطم٤مدٌ  واي٤متاًمرّ  هذه يمّؾ  إن   هق: ُمٗمٞمدٍ  إجي٤مزٍ و ظمتّم٤مرٍ ٤مسم وضمقاسمٜم٤م

 ومٝمل ،ـمرىمٜم٤م وُمـ ُمّم٤مدرٟم٤م ذم شمٜم٘مؾ مل أيًْم٤م وهل اًمٓمػم، طمدي٨م وهق اعمتقاشمر، احلدي٨م

 قمٜمدٟم٤م. هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ

 

                                                           

 .375ص اًمٓم٤مئر، ظمؼم اًمث٤مُمـ: اًمراومظ: ىم٤مل ومّمؾ ،7ج اًمًٜم٦م، ُمٜمٝم٤مج :(1)
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o َُٓالمَل ٍصف ّٖ: 

ـَ  إن    ، اعم١مُمٜملم أُمػم ٦مأومْمٚمٞمّ  قمغم اًمٓمػم طمدي٨م دًٓم٦مَ  اًمٌلّم  اًمقاوح ُم
ًّ  وضمف هق وهذا ًّ  اسمـ احل٤مومظ إىم٤مُم٦م ووضمف اًمنميػ، احلدي٨م هبذا اًمِمٞمٕم٦م ؽمت  ٘م٤ماًم

 وهمػمه ٦مشمٞمٛمٞمّ  اسمـ حم٤موًم٦م ضمفووّ  ،فسم طمدَث  ٤معمِ  حتتف ُمـ إرض وهمًؾ اًمقاؾمٓمل

 .ٞمٗم٦ماًمْمٕمو اًمقاهٞم٦م اًمِمٌٝم٤مت هذه سمٛمثؾ اًمنميػ احلدي٨م هذا إوٕم٤مف

  

                                                           

 امت اًمتْمٕمٞمػ حلدي٨م اًمٓمػم اعمِمقي.يمٚم ُمع وىمٗم٦مٌ  قمٜمقان: حت٧م ٟم٘مٚمف شم٘مّدم :(1)
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 : الومذهٔ السادسٔ
 ػـذم اجـتـوـاع اإلهاهٔ فٖ أخَٗي

 بؼذ اإلهام الحسي ٍالحس٘ي 
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 أىمػ وهلذا ًتٗمٞمًْم٤م،ُمُ  سمحًث٤م ٌح٨مشمُ  مل ٕملشمتٌّ  وسمح٥ًم ،اً ضمدّ  ٦مٌ ُمٝمٛمّ  ُم٦ماعم٘مدّ  هذه

 ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا قمدم طمقَل  وسمحثٜم٤م واًمتٗمّمٞمؾ، ٛمؼاًمٕمُ  ُمـ سمٜمحقٍ  ومٞمٝم٤م ٕسمح٨م قمٜمده٤م

 :سم٤مظمتّم٤مر وهل ،ضمٝم٤مٍت  ذم يٙمقن ؾمقف  واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ

 واي٤مت.اًمرّ  ؾمتٕمراضا :األوػ اجلفة 

 ُملمت٘مدّ اعمُ  قمٚمامئٜم٤م قمٜم٤مي٦مُ  :افثاكقة اجلفة هب٤م.  
 اًمرواي٤مت. أؾم٤مٟمٞمد :افثافثة اجلفة 

 اًمرواي٤مت. أؾم٤مٟمٞمد ذم ؾاًمت٠مُمّ  :افرابعة اجلفة 

o ٍْٔاٗات:الزّ ستؼزاضا :األٍلى الج 

 ُمٜمٝم٤م:و ،واي٤متاًمرّ  ُمـ مجٚم٦مٍ  ذم ُم٦م٘مدّ اعمُ  هذه سُمّٞمٜم٧م

(1) 

 ىم٤مل:  اهلل قمٌد أيب قمـ » :(اًمٙم٤مذم) ذم  ٚمٞمٜمّل اًمٙمُ  اإلؾمالم صم٘م٦م رواه ُم٤م 

 يمام ًلماحلُ  سمـ قمكم   ُمـ ضمرت امإٟمّ  أسمًدا، واحلًلم احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م شمٕمقد ٓ

 من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك ُّ وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك اهلل ىم٤مل
ّٓ   احلًلم سمـ قمكم   سمٕمد شمٙمقن ومال ،75 إٟمٗم٤مل: َّ هن  وأقم٘م٤مب إقم٘م٤مب ذم إ

 .ش إقم٘م٤مب

                                                           

 ،1ح اًم٘مراسمـ٤مت، ُمـ وهمػممه٤م قمؿ   وٓ أخٍ  ذم شمٕمقد ٓ وأَّّن٤م إقم٘م٤مب ذم اإلُم٤مُم٦م صم٤ٌمت سم٤مب ،1ج :(1)

 .واحلًلم احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم شمٙمقن ٓ اإلُم٤مُم٦م أن   سم٤مب احلػمة، ُمـ واًمتٌٍمة اإلُم٤مُم٦م
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(2) 

 احلًـ أيب قمـ سمزيع، سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ دٍ حمٛمّ  قمـ » : ٚمٞمٜملاًمٙمُ  رواه ُم٤م 

 ىم٤مل: أٍخ؟ ومٗمل وم٘مٚم٧م: ٓ، وم٘م٤مل: ظم٤مٍل؟ أو قمؿ   ذم اإلُم٤مُم٦م أشمٙمقن :ئَؾ ؾُم  أٟم ف  اًمرو٤م

 .ش ًمف وًمد ٓ يقُمئذٍ  وهق وًمدي، ذم ىم٤مل: ـ؟ُمَ  ومٗمل ىمٚم٧م: ٓ،

(3) 

 اإلُم٤مُم٦م دمتٛمع ٓ » ىم٤مل: أٟم ف٤مدقاًمّّم  اإلُم٤مم قمـ -أيْم٤مً - اًمٙم٤مذم ذم ٟم٘مٚمف ُم٤م

 .ش إقم٘م٤مب وأقم٘م٤مب إقم٘م٤مب ذم هل اموإٟمّ  ًلمواحلُ  احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم

 واًمتٌٍمة اإلُم٤مُم٦م» يمت٤مسمف ذم واي٦ماًمرّ  هذه  دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ واًمد ٟم٘مؾ وىمد

ـَ   قمـ » :(اًمٜمٕمٛم٦م ومت٤مم اًمّديـ يمامل) ذم  دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف ُم٤مو .شاحلػمة ُم

 ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ وضمؾ: قمزّ  ىمقًمف ذم ضمٕمٗمر أيب قمـ سمّمػمٍ  أيب
٤م ،28 اًمزظمرف: َّ ام يل  أخٍ  إمم شمرضمع ٓ وًمدٍ  إمم وًمدٍ  ـُمِ  شمٜمت٘مؾاحلًلم ذم إَّن 

 .ش قمؿ   إمم وٓ

o ْٔ٘يهتمذّالوُ ػلوائٌا ػٌاٗٔ :الثاً٘ٔ الج. 

 قمدم قمغم ٦ماًمٜم٤ّمّص  واي٤متاًمرّ  سمٜم٘مؾ ُمقنت٘مدّ اعمُ  إقمالم قمٚمامؤٟم٤م هتؿّ ا وىمد

 هٜم٤م ِمػموٟمُ  يمتٌٝمؿ، أصّح  ذماحلًٜملم اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا

 واي٤مت:اًمرّ  هذه ٟم٘مٚمقا اًمذيـ إقمالم ه١مٓء أؾمامء ًمٌٕمض

                                                           

 .3ح اًم٘مراسم٤مت، ُمـ وهمػممه٤م قمؿ   وٓ أخٍ  ذم شمٕمقد ٓ وأَّن٤م إقم٘م٤مب ذم اإلُم٤مُم٦م صم٤ٌمت سم٤مب ،1ج :(1)

   .4ح اًم٘مراسم٤مت، ُمـ وهمػممه٤م قمؿ   وٓ أخٍ  ذم شمٕمقد ٓ وأَّن٤م إقم٘م٤مب ذم اإلُم٤مُم٦م صم٤ٌمت سم٤مب ،1ج :(2)

 .42ج ،واحلًلم احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم شمٙمقن ٓ اإلُم٤مُم٦م أن   ذم سم٤مٌب  :(3)

 .4ح ، واحلًلم احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم دمتٛمع ٓ اإلُم٤مُم٦م أن   ذم روَي  ُم٤م سم٤مب ،2ج :(4)
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 ؾقـيافؽُ  اإلشالم ثؼة ل:األوّ  افعؾم: 

 ذم ثحُيدّ   يم٤من وىمد ؿم٠مٟمف، وقمٚمقّ  ىمدره ضمالًم٦م قمغم ىم٤مـم٦ٌمً  قمٚمامؤٟم٤م ٗمؼشمّ ا 

ًّ  زُمـ ذم يم٤من أٟم ف قمغم يدل   وهذا ،327 ؾمٜم٦م  (اًمٙم٤مذم) يمت٤مسمف وذم ، لماخل٤مّص  ٗمراءاًم

 همػممه٤م وٓ قمؿ   وٓ أخٍ  ذم شمٕمقد ٓ وأَّّن٤م إقم٘م٤مب ذم اإلُم٤مُم٦م صم٤ٌمُت  » سمٕمٜمقان: سم٤مسًم٤م قم٘مد

 . و٤مواًمرّ  ٤مدقاًمّّم  اإلُم٤مُملم قمـ رواي٤مٍت  مخُس  اًم٤ٌمب هذا ذم وٟم٘مؾ ،ش اًم٘مراسم٤مت ُمـ

 يؿّ افؼُ  بابويه بن موشى بن سغاحُل  بن ظعي  احلسن أبو افشقخ افثاين: افعؾم: 

 شمقذّم  وىمد  اًمٙمٚمٞمٜمّل  ٞمخاًمِّم  ـمٌ٘م٦م ـُمِ  وهق ، دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ واًمد

ًّ  ٟمٗمس ذم أي ،329 ؾمٜم٦م ًّ  ومٞمٝم٤م شمقذّم  اًمتل ٜم٦مِ اًم  . اسمعاًمرّ  ٗمػماًم

 ُمـ واًمتٌٍمة اإلُم٤مُم٦م) يمت٤مسمف ذم لاًم٘مٛمّ  احلًلم سمـ قمكم   اًمِمٞمخ قم٘مد وىمد

 سمٕمد أظمقيـ ذم شمٙمقن ٓ اإلُم٤مُم٦م ن  أ ذم سم٤مٌب ) سمٕمٜمقان: لإوّ  اًم٤ٌمب سم٤مسملم: (احلػمة

 ظم٤ملٍ  وٓ قمؿ   ذم شمٙمقن ٓ اإلُم٤مُم٦م نّ أ) سمٕمٜمقان: اًمث٤من واًم٤ٌمب (،ًلمواحلُ  احلًـ

 ،اًم٤ٌمىمر اإلُم٤مم قمـ رواي٤مٍت  ؾمٌعَ  سمٕمده٤م وُم٤م 56ص ُمـ اًم٤ٌمسملم هذيـ ذم وذيمر (،أخٍ  وٓ

 .و٤ماًمرّ  واإلُم٤مم ،٤مدقاًمّّم  واإلُم٤مم

 

                                                           

 ذم أصـح٤مسمٜم٤م ؿمـٞمُخ  اًمٙمٚمٞمٜمـل، ضمٕمٗمـرٍ  أسمـق إؾمح٤مق، سمـ يٕم٘مقب سمـ حمّٛمدٌ  » اًمٜمج٤مر: اًمِمٞمخ ىم٤مل :(1)

 اًمٙمٌــػم اًمٙمتــ٤مب صــٜمّػ وأصمٌــتٝمؿ، احلــدي٨م، ذم اًمٜمــ٤مس أوصمــؼ ويمــ٤من ووضمٝمٝمــؿ، سمــ٤مًمّري، وىمتــف

 .377ص ،1٣26 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل، ش ؾمٜم٦م قمنميـ ذم اًمٙم٤مذم ويًّٛمك سم٤مًمٙمٚمٞمٜمل اعمٕمروف

 اًمُ٘مّٛمٞمـلم ؿمٞمخ احلًـ، أسمق اًم٘مّٛمل، سم٤مسمقيف سمـ ُمقؾمك سمـ احلًلم سمـ قمكم   » اًمٜمج٤مر: اًمِمٞمخ ىم٤مل :(2)

 سمــ احُلًـلم اًم٘م٤مؾمؿ أيب ُمع واضمتٛمع اًمٕمراق ىمدم يم٤من وصم٘متٝمؿ، ووم٘مٞمٝمٝمؿ، وُمت٘مّدُمٝمؿ، قمٍمه ذم

 ُمــ اًمتٌٍمة يمت٤مُب  اإلُم٤مُم٦م، يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمت٥ٌم، ًمف ُم٤ًمئؾ.. وؾم٠مًمف ،-اًمّراسمع اًمًٗمػم- روح

 .261ص ،683 رىمؿ اًمٜمّج٤مر، رضم٤مل ،ش احلػمة



   

 

 

72 
 ( الثاًٖ الجشء) 

 يافؼؿّ  بابويه بن ظعّ  بن دحمؿّ  جعػرٍ  أبو افشقخ افثافث: افعؾم: 

 ومت٤مم اًمّديـ يمامُل ) يمت٤مسمف ذم قم٘مد وم٘مد ،دوقاًمّّم  ٞمخسم٤مًمِّم  اعمٕمروُف 

 احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم دمتٛمعُ  ٓ اإلُم٤مُم٦م أن   ذم روَي  ُم٤م سم٤مُب ) سمٕمٜمقان: سم٤مسًم٤م (ٕمٛم٦ماًمٜمّ 

 يمت٤مب ذم وٟم٘مؾ ،٤مدىملماًمّّم  اإلُم٤مُملم قمـ رواي٤مٍت  شمًع ومٞمف أورد (، واحلًلم

 ذم اإلُم٤مُم٦م تص٤مرَ  أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل ٦ماًمٕمٚمّ ) (:156) اًم٤ٌمب ذم رواي٤مٍت  ةقمدّ  (اًمٕمٚمؾ)

 .( احلًـ دون ًلماحلُ  وًمد

 اهُلذيل ادسعودي ظع بن احلسغ بن ظعي  احلسن أبو افشقخ افرابع: افعؾم: 

 يمت٤مسمف ذم ذيمر وم٘مد  اًمٓمقّد  ٞمخاًمِّم  ضمد   وهق ،345 ؾمٜم٦م ذم اعمتقرّم  

 ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا قمدم قمغم شمدل    اعم١مُمٜملم أُمػم قمـ رواي٦مً  ،(٦ماًمقصٞمّ  إصم٤ٌمت)

 . واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ

                                                           

ّٞمد ي٘مقل :(1) ًّ  سمــ حمّٛمد :-اًمّٓمقد-اًمِمٞمخ ىم٤مل » :17ج احلدي٨م رضم٤مل ُُمٕمجؿ ذم  اخلقئل اًم

 طم٤مومٔمـ٤مً  ضمٚمـٞماًل، يم٤من ضمٕمٗمٍر، أسم٤م يٙمٜمّك اًم٘مدر، ضمٚمٞمُؾ  اًم٘مّٛمك، سم٤مسمقيف سمـ ُمقؾمك سمـ احلًلم سمـ قمكمّ 

 ًمـف قمٚمٛمـف، ويمثـرةِ  طمٗمٔمـف ذم ُمثٚمـف اًم٘مّٛمّٞمـلم ذم ُيـرَ  مل ًمألظم٤ٌمر، ٟم٤مىمداً  سم٤مًمّرضم٤مل، سمّمػماً  ًمألطم٤مدي٨م،

 .ش ُمٕمروف يُمتٌف وومٝمرؾم٧م ُُمّمٜمّػ، صمالصمامئ٦مِ  ُمـ ٟمحقٌ 

 .442ص ،2ج :(2)

 .274ص ،1ج :(3)

 يمتــ٤مب آؾمتٌّمــ٤مر، يمتــ٤مب اًمــّدّي٤مت، أصــقل ذم اعم٘مــ٤مٓت يمتــ٤مُب  ًمــف » اًمٜمّجــ٤مر: اًمِمــٞمخ ىمــ٤مل :(4)

 ـم٤مًمـ٥ٍم  أيب سمــ ًمٕمـكم   اًمقصـّٞم٦م إصم٤ٌمت رؾم٤مًم٦م اًمقٓي٦م، حت٘مٞمؼ إمم اهلداي٦م يمت٤مُب  اإلُم٤مُم٦م، ذم اًمّّمٗمقة

254ص ،665 رىمؿ اًمٜمّج٤مر، رضم٤مل .ش. 

 .173ص :(5)



  
 

الحسٌيي بعذ أخَيي في اإلهاهة اجتواع عذم السادسة: الوقذهة  73 

 افطوّد  افشقخ اخلامس: افعؾم : 

 سم٤مضمتامعِ  اًم٘م٤مئٚملم ٦ماًمٗمٓمحٞمّ  ُمذه٥م قمغم ٚمردِّ ًم (اًمٖمٞم٦ٌم) يمت٤مب ذم ضشمٕمرّ  

 ىمقل وم٤ًمد ٜم٤مسمٞمّ  وىمد » وم٘م٤مل:  ًلمواحلُ  احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م

ـَ  قمكمّ  سمـ ضمٕمٗمرٍ  إُم٤مُم٦م إمم اًمذاهٌلم  عم٤ّم ضمٕمٗمرٍ  سمـ اهلل قمٌد سم٢مُم٤مُم٦م ىم٤مًمقا اًمذيـ ٦م،اًمٗمٓمحٞمّ  ُم

 ُمقؾمك سم٢مُم٤مُم٦م اًم٘مقل إمم رضمٕمقا وًمًدا ُيٚمػ ومل اهلل قمٌدُ  ُم٤مت ومٚماّم  ، ٤مدقاًمّّم  ُم٤مت

 ٞمخاًمِّم  وم٘م٤مل ،اًمٙم٤مفمؿ واإلُم٤مم اهلل قمٌدُ  :أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م مجٕمقا ومٝمؿ ،ش ضمٕمٗمر سمـ

 اإلُم٤مُم٦م أن   ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  سملم ظمالف ٓ فوٕٟمّ  » ه١مٓء: ُمذه٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ُم٘م٤مم ذم اًمٓمقّد 

 فوقم٤ٌمرشمُ  ،ش يمثػمةً  أظم٤ٌمًرا ذًمؽ ذم رووا وىمد ،واحلًلم احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم دمتٛمع ٓ

 .ش يمثػمة أظم٤ٌمًرا ذًمؽ ذم رووا » إصح٤مب: سم٠من    ىمقًمف اعم٘م٤مم ذم اً ضمدّ  ٦مٝمٛمّ اعمُ 

 صوبآصفر ابن افشقخ افسادس: افعؾم : 

 ضم٤مء و٤ماًمرّ  ُم٣م ٤معمّ  » وم٘م٤مل: ،ذًمؽ (ـم٤مًم٥م أيب آلِ  ُمٜم٤مىم٥م) ٗمفُم١مًمّ  ذم ذيمر وم٘مد

  ُمٝمزي٤مر سمـ وقمكمّ  ُمدرك، سمـ وقمكم   راؿمد، سمـ واحلًـ اًمٕمٛمل، مجٝمقر سمـ دٌ حمٛمّ 

                                                           

ّٞمد ي٘مقل :(1) ًّ ـٞمد ىمـ٤مل»  :18ج احلـدي٨م رضمـ٤مل ُمٕمجؿ ذم  اخلقئل اًم ًّ  اًمٜم٘مـد: ذم ٗمريٌمـاًمتـ اًم

 احُلٙمـامء ؾمـٚمٓم٤من اعُمحّ٘م٘مـلم، ىمدوة واًمّديـ، اعمّٚم٦م ٟمّمػم : اًمٓمقد احلًـ سمـ حمّٛمد سمـ حمّٛمدٌ 

 وؾمـٛمق ؿمـ٠مٟمف، وقمٔمـؿ ىمـدره، قمٚمـقّ  ذم وأُمـُره إًمٞمـف، زُم٤مٟمِـف ذم اإلُم٤مُمّٞم٦م ري٤مؾم٦م اٟمتٝم٧م واعُمتٙمّٚمٛملم،

 .ش يذيمر أن ُِمـ أؿمٝمُر . رأيف.. وإص٤مسم٦م ٟمٔمره، ودىّم٦م واًمٜم٘مٚمّٞم٦م، اًمٕم٘مٚمّٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم وشمٌّحره رشمٌتف،

 .135ص :(2)

ــّٞمدُ  ي٘مــقل :(3) ًّ  شمــذيمرة ذم احلــر   اًمِمــٞمُخ  وىمــ٤مل " :17ج احلــدي٨م رضمــ٤مل ُمٕمجــؿ ذم  اخلــقئّل  اًم

 نوى:ـاًمـ اعم٤مزٟمـدرانّ  ؿمٝمرآؿمـقب سمــ قمـكمّ  سمـ حمّٛمد اًمديـ رؿمٞمد اًمِمٞمخ » (:851) اعُمتٌّحريـ

ــ٤ًم، يمــ٤من ــ٦ًم، وم٤موــاًل، قم٤معم ــّدصم٤ًم، صم٘م ــ٤ًم، حُم ــ٤مً  حمّ٘م٘م ــ٤مر، سم٤مًمّرضمــ٤مل قم٤مروم ــ٤ًم، وإظمٌ ــ٤مً  ؿمــ٤مقمرًا، أديٌ  ضم٤مُمٕم

 .588 ؾمٜم٦م شمقذمَ  ،ش ًمٚمٛمح٤مؾمـ

 .414ص ، اًمت٘مل قمكم سمـ حمّٛمد ضمٕمٗمرٍ  أيب إُم٤مُم٦م سم٤مُب  ،4ج :(4)
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 اعمديٜم٦م، إمم اًمٌٚمدان ؾم٤مئر ُمـ يمثػمٌ  وظمٚمٌؼ  -٤مئٗم٦ماًمٓمّ  وقمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م وضمقه ُمـ وه١مٓء-

 ضمٕمٗمر سمـ ُمقؾمك ًٝم٤مأؾّم  ىمري٦مٌ  وهل سمٍمي٤م، وم٘م٤مًمقا: و٤م،اًمرّ  سمٕمد اخلٚمػ قمـ وؾم٠مًمقا

ـَ  أُمٞم٤ملٍ  صمالصم٦م قمغم  تٙم٤مسمًقنَ ُمُ  ومٞمف ٤مساًمٜمّ  وم٢مذا اًم٘مٍم، ودظمٚمٜم٤م ومجئٜم٤م اعمديٜم٦م، ُم

 و٤ماًمرّ  اإلُم٤مم أظمق وهق- ؿمٞمٌخ  وهق ُمقؾمك سمـ اهلل قمٌد قمٚمٞمٜم٤م ظمرج إذا ُمٕمٝمؿ، ومجٚمًٜم٤م

 وم٘م٤مل ص٤مطمٌٜم٤م، هذا :-تٝمؿقم٤مُمّ  أي- اًمٜم٤مس وم٘م٤مل -و٤ماًمرّ  سمٕمد اإلُم٤مم يٓمٚمٌقن وهؿ

 سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م دمتٛمع ٓ أّٟمف  اهلل قمٌد وأيب ضمٕمٗمرٍ  أيب قمـ رويٜم٤م ىمد اًمٗم٘مٝم٤مء:

 .ش ص٤مطمٌٜم٤م هذا وًمٞمس واحلًلم احلًـ

o ٍْٔاٗاتالزّ أساً٘ذُ :الثالثٔ الج. 

 صمالصم٦م قمغم وىمٗم٧ُم  ه٤مأؾم٤مٟمٞمد وُمالطمٔم٦م اًمنميٗم٦مِ  واي٤متاًمرّ  هلذه ٕملشمتٌّ  سمح٥ًم

 ءأضماّل  ُمـ ُؾ شمتِمٙمّ  وهل وصحٞمح٦ٌم، ُمٕمتؼمةٌ  رقاًمٓمّ  هذه وسمٕمض ـمريً٘م٤م، وقمنميـ

 ذم واًمتٕمديؾ اجلرح ىمقاقمد سمح٥ًم ومٞمف وـُمٕمـ ىُمدَح  ـُمَ  ومٞمٝم٤م يقضمد وٓ ،٤مئٗم٦ماًمٓمّ 

 اًمقىمقف شمؿّ  اًمتل حٞمح٦ماًمّّم  رقاًمٓمّ  هٜم٤م أقمرض وؾمقف ،اًمٌٞم٧م أهؾ ُمدرؾم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م:

 ل:األوّ  افطريق 

 قمكم   قمـ » وهق: (اًمٙم٤مذم) يمت٤مب ذم  ٚمٞمٜمّل اًمٙمُ  اإلؾمالم صم٘م٦مُ  قمٚمٞمف دٛمقمتا ُم٤م

 قمـ وم٤مظمتف أيب سمـ صمقير سمـ ًلماحلُ  قمـ يقٟمس، قمـ قمٞمًك، سمـ دٍ حمٛمّ  قمـ إسمراهٞمؿ، سمـ

 يمٕمكم   اًمٓم٤مئٗم٦م ءأضماّل  ُمـ وومٞمٝمؿ ،صم٘م٤مٌت  رواشمف مجٞمعُ  اًمٓمريُؼ  وهذا ،ش اهلل قمٌد أيب

ـَ  ٝمؿوسمٕمُْم  ، ويقٟمس ،قمٞمًك سمـ دٍ وحمٛمّ  ،إسمراهٞمؿ سمـ  قمٚمؿ ذم ّملمتخّّم اعمُ  ُم

 يقٟمس. ُمثؾ اًمٙمالم

                                                           

 اًم٘مراسم٤مت. ُمـ وهمػممه٤م قمؿ   وٓ أخٍ  ذم شمٕمقد ٓ وأَّّن٤م إقم٘م٤مب ذم اإلُم٤مُم٦م صم٤ٌمت سم٤مب ،1ج :(1)
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 افثاين: افطريق  

 قمـ حيٞمك، سمـ دٍ حمٛمّ  ـقمَ  » وهق: ،ٚمٞمٜمّل اًمٙمُ  اإلؾمالم صم٘م٦مُ  قمٚمٞمف قمتٛمدا ُم٤م

 .شو٤ماًمّر  احلًـ أيب قمـ سمزيع، سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ دحمٛمّ  قمـ قمٞمًك، سمـ دحمٛمّ  سمـ أمحد

 افثافث: افطريق 

 حيٞمك، سمـ دٍ حمٛمّ  قمـ » وهق: أيًْم٤م،  ٚمٞمٜملاًمٙمُ  اإلؾمالم صم٘م٦مُ  قمٚمٞمف قمتٛمدا ُم٤م

 اجلٕمٗمري، ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ ٟمجران، أيب سمـ محـاًمرّ  قمٌد قمـ احلًلم، سمـ حمٛمد قمـ

 .ش اهلل قمٌد أيب قمـ قمٞمًك، سمـ ٤مدمحّ  قمـ

 ابع:افرّ  افطريق  

 قمـ » وهق: ، دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ واًمد لاًم٘مٛمّ  سم٤مسمقيف سمـ قمكمّ  اًمِمٞمخ ـمريؼ

 وهذا ،ش اهلل قمٌد أيب قمـ يٕم٘مقب، سمـ يقٟمس قمـ ًمٞمد،اًمق سمـ دحمٛمّ  قمـ ؾمٕمٍد،

 ؿمٞمخ اهلل قمٌد سمـ ؾمٕمدٍ  رواي٦م سم٘مريٜم٦م اًمٌجكمّ  هق اًمقًمٞمد سمـ اً دحمٛمّ  ٕن   صحٞمٌح، اًمًٜمدُ 

 يٕم٘مقب. سمـ يقٟمس قمـ -اًمقًمٞمد سمـ دحمٛمّ  :أي هق- وروايتف قمٜمف، دوقاًمّّم  واًمد

 اخلامس: افطريق  

 سمـ دٍ ـٛمّ ـحـُم قمـ ٍد،ـٕمـؾم قمـ » وهق: أيًْم٤م،دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ دـواًم ـمريؼ

 اجلٝمٜمل، قمٞمًك سمـ ٤مدمحّ  قمـ اجلٕمٗمري، ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ ٤مب،اخلٓمّ  أيب سمـ احلًلم

 .شاهلل قمٌد أيب قمـ

                                                           

 اًم٘مراسم٤مت. ُمـ وهمػممه٤م قمؿ   وٓ أخٍ  ذم شمٕمقد ٓ وأَّّن٤م إقم٘م٤مب ذم اإلُم٤مُم٦م صم٤ٌمت سم٤مب ،1ج :(1)

 اًم٘مراسم٤مت. ُمـ وهمػممه٤م قمؿ   وٓ أخٍ  ذم شمٕمقد ٓ وأَّّن٤م إقم٘م٤مب ذم اإلُم٤مُم٦م صم٤ٌمت سم٤مب ،1ج :(2)

 . واحلًلم احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم شمٙمقن ٓ اإلُم٤مُم٦م أن   سم٤مب احلػمة، ُمـ واًمتٌٍمة اإلُم٤مُم٦م :(3)
 . واحلًلم احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم شمٙمقن ٓ اإلُم٤مُم٦م أن   سم٤مب احلػمة، ُمـ واًمتٌٍمة اإلُم٤مُم٦م :(4)
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 ادس:افّس  افطريق 

 ٍد،حمٛمّ  سمـ دـٛمـأطم قمـ ٍد،ـؾمٕم قمـ » وهق: دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  واًمد ـمريؼ

 .ش و٤ماًمرّ  احلًـ أيب قمـ سمزيٍع، سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ دحمٛمّ  قمـ ًلم،احلُ  سمـ دوحمٛمّ 

 ابع:افّس  افطريق  

 ىم٤مٓ: احلًـ سمـ دٌ وحمٛمّ  أيب، صمٜم٤مطمدّ  » ىم٤مل:  دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ ـمريؼ

 سمـ قمٞمًك سمـ دحمٛمّ  قمـ مجٞمًٕم٤م، احلٛمػمّي  ضمٕمٗمر سمـ اهلل وقمٌد اهلل، قمٌد سمـ ؾمٕمدٌ  صمٜم٤مطمدّ 

 قمٌد أيب قمـ ،وم٤مظمت٦م أيب سمـ صمقير سمـ حًلمـاًم قمـ ،محـاًمرّ  قمٌد سمـ يقٟمس قمـ قمٌٞمد،

 .شاهلل

  افثامن: افطريُق 

  ىم٤مل:  ؾاعمتقيمّ  سمـ ُمقؾمك سمـ دٌ حمٛمّ  صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل:  دوقاًمّّم  ًمٚمِمٞمخ

 قمـ أسمٞمف، قمـ ىمل،اًمؼُم  اهلل قمٌد أيب سمـ أمحد قمـ آسم٤مدي، اًمًٕمد احلًلم سمـ قمكم   صمٜم٤مطمدّ  »

 وهذا ،ش اهلل قمٌد أيب قمـ سمّمػٍم، أيب قمـ واطمٍد، همػم قمـ قمٛمػم، أيب سمـ دٍ حمٛمّ 

ـِ  أمحد وصم٤مىم٦م قمغم سمٜم٤مءً  ٕمتؼٌم،ُمُ  ـمريٌؼ   أيب اسمـ ُمراؾمٞمؾ ٦مٞمّ جّ وطُم  ىملاًمؼُم  اهلل قمٌدِ  سمـ دٛمّ حُم  سم

 ٛمػم.قمُ 

 

                                                           

 أٍخ. وٓ ظم٤ملٍ  وٓ قمؿ   ذم شمٙمقن ٓ اإلُم٤مُم٦م أن   سم٤مب احلػمة، ُمـ واًمتٌٍمة اإلُم٤مُم٦م :(1)

 احلًــ سمٕمـد أظمـقيـ ذم دمتٛمـع ٓ اإلُم٤مُمـ٦م أن   ذم روي ُمـ٤م سمـ٤مب ،2ج اًمٜمٕمٛمـ٦م، ومت٤مم اًمديـ يمامل :(2)

 .واحلًلم
 احلًــ سمٕمـد أظمـقيـ ذم دمتٛمـع ٓ اإلُم٤مُمـ٦م أن   ذم روي ُمـ٤م سمـ٤مب ،2ج اًمٜمٕمٛمـ٦م، ومت٤مم اًمديـ يمامل :(3)

 .واحلًلم



  
 

الحسٌيي بعذ أخَيي في اإلهاهة اجتواع عذم السادسة: الوقذهة  77 

 افتاشع: افطريق 

  ؾٛمتقيمّ ـاًم سمـ ُمقؾمك سمـ دحمٛمّ  صمٜم٤مطمدّ  » ىم٤مل:دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ ـمريؼ
 ىم٤مل: قمٞمًك سمـ دحمٛمّ  سمـ ٛمدـأطم صمٜم٤مدّ ـطم ىم٤مل: احلٛمػمي ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل:

 .ش اهلل قمٌد أسمق ىم٤مل ىم٤مل: رئ٤مٍب، سمـ قمكم   قمـ حمٌقٍب، سمـ احلًـ صمٜم٤مطمدّ 

 افعاذ: افطريق  

  حٛمػمّي ـاًم ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد سمـ دٍ حمٛمّ  » إمم:  اًمٓمقّد  اًمِمٞمخ ـمريؼ

 قمٌٞمد، سمـ قمٞمًك سمـ دحمٛمّ  قمـ أسمٞمف، قمـ -ٕمتؼمٌ ُمُ  ـمريٌؼ  احلٛمػمّي  إمم  وـمري٘مف-

 . ش قمٌداهلل أيب قمـ وم٤مظمت٦م، أيب سمـ صمقير سمـ احلًلم قمـ محـ،اًمّر  قمٌد سمـ يقٟمس قمـ

 رواي٤مِت  ه٤مهمػمِ  ُمع ٟم٘مٚم٧م وهل ٕمتؼمة،اعمُ  دةتٕمدّ اعمُ  رقاًمٓمّ  ُمـ يم٤مُمٚم٦مٌ  قمنمةٌ  ٝمذهوم

 قمغم ٜم٤ميدًمّ  وهذا ،واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد ظمقيـأ ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا قمدم

 ٤مً ضمٚمٞمّ  واوًح٤م ٤مُمْمٛمقَّن ص٤مر كطمتّ  ،ٝم٤مٟم٘مٚمت اًمتل رقاًمٓمّ  ووومرة واي٤مت،اًمرّ  هذه وومرة

  ىم٤مًمقا اًمٗم٘مٝم٤مء ن  أ ؾم٤مسمً٘م٤م: ٟم٘مٚمٜم٤م ُم٤م غمـقم ؿمقبآؿمٝمر اسمـ ٟم٘مؾ ذاـٝمـوًم ٤مئٗم٦م،اًمٓمّ  قمٜمد

 أظمقيـ ذم دمتٛمع ٓ اإلُم٤مُم٦م أن  ٤مدقواًمّّم  اًم٤ٌمىمر اإلُم٤مم قمـ رويٜم٤م -ىم٤مـمعٍ  سميسٍ و-

 .واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد

 قم٤موىاًمدّ  ُمـ سمٙمثػمٍ  ًمإلـم٤مطم٦م ؾم٤ًٌٌم ٦مواجلٚمٞمّ  اًمقاوح٦م واي٤متاًمرّ  هذه يم٤مٟم٧م ًم٘مدو 

 ٝمؿقمٛمقُمتِ  ٤مءٜمسمأ أو ،٦مإئٛمّ  إظمقان ٕطمد اإلُم٤مُم٦م صمٌقت ومٞمٝم٤م دقمَل أُ  اًمتل اًم٤ٌمـمٚم٦م

 طمٞم٨م دي٦م،حٛمّ سم٤معمُ  روم٧مقمُ  اًمتل اًمٗمرىم٦م إًمٞمف ذه٧ٌم ُم٤م وهذا لم،احلًٜمٞمّ  ذم اإلُم٤مُم٦م قم٤مءدّ ٤ميم

ًّ  اإلُم٤مُملم سم٢مُم٤مُم٦م اقمت٘مدت ٤مَّّن إ  قمٛمقُمتٝمؿ أسمٜم٤مء إمم اإلُم٤مُم٦مَ  ٟم٘مٚم٧م صمؿّ  ،واًم٤ٌمىمر ٤مدجّ اًم

                                                           

 احلًــ سمٕمـد أظمـقيـ ذم دمتٛمـع ٓ اإلُم٤مُمـ٦م أن   ذم روي ُمـ٤م سمـ٤مب ،2ج اًمٜمّٕمٛمـ٦م، ومت٤مم اًمّديـ يمامل :(1)

 .واحلًلم
 .136ص اًمٖمٞم٦ٌُم: :(2)
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ـَ   اإلُم٤مُملم سمٕمد إقم٘م٤مب ذم اإلُم٤مُم٦م سم٘م٤مء سمرواي٤مِت  قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٚمامء ردّ  وىمد لم،احلًٜمٞمّ  ُم

 . واحلًلم احلًـ

o ٍْٔاٗاتالزّ أساً٘ذ فٖ لالتأهّ :ابؼٔالزّ الج. 

 ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا قمدم رواي٤متًم صحٞمح٦مٍ  رٍق ـمُ  ةَ قمدّ  -مشم٘مدّ  ومٞمام- روٜم٤مٕمؾمتا

 هذه ذم شمدىمٞمٍؼ  وىمٗم٦مَ  ٟم٘مػ أن هٜم٤م ٟمريدو ،واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ

 طم٘مٞم٘م٦مِ  ُمع اًمٕم٤ممّ  ٞمٕم٦مِ اًمِّم  قمٚمامء ضمق   ٌلّمُ شمُ  اًمتل إُمقر سمٕمض ػِمًمٜمًتٙم ٕمتؼمةاعمُ  إؾم٤مٟمٞمد

 .احلًٜملم سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا قمدم

 ذم اعم٠ًمًم٦م ووقِح  ضمقاهرَ  ُمٜمف ٟم٠مظمذ أن يٜمٌٖمل يمٜمزٌ  ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إؾم٤مٟمٞمد إن  

 لم:أؾم٤مؾمٞمّ  سم٠مُمريـ ٟمٔمٗمر أن يٛمٙمـو ،٦مإئٛمّ  فمٝمقر قمٍم

 هاة.اهُر كدر دالهة ل:األُه األير 

 ىمد واي٤متاًمرّ  ٟم٘مؾ ذم قمٚمٞمٝمؿ لٕمقّ اعمُ و (ره٤مَّنؿسمُ  شمٕم٤ممم اهلل )أٟم٤مر ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  ءأضماّل  وم٢منّ 

 يم٤مسمر، قمـ اً يم٤مسمر ٧م٘مٚمَ ٟمُ  ىمد ٤مأَّّن  قمغم يدل   ٤ممّ  اًمنميٗم٦م، واي٤متاًمرّ  هذه أؾم٤مٟمٞمد ذم وىمٕمقا

 إضمالء: ه١مٓء سمٕمض وأذيمر

 األصعريّ  خؾف أيب بن اهلل ظبد بن شعٌد  األول: افعؾم: 

 ٝم٤م،ووم٘مٞمٝمُ  اًمٓم٤مئٗم٦م، هذه ؿمٞمُخ  اًم٘م٤مؾمؿ أسمق » : ج٤مراًمٜمّ  اًمِمٞمخ ومٞمف ىم٤مل

 يمثػًما ؿمٞمًئ٤م ٦ماًمٕم٤مُمّ  طمدي٨م ـُمِ  ؾمٛمع يم٤من -زُم٤مٟمف ذم ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  ؿمٞمخ هق أي- ووضمٝمٝم٤م

٤ًٌم ؾمٕمدٌ  ػوصٜمّ  :-ي٘مقل أن إمم- احلدي٨م ـمٚم٥م ذم وؾم٤مومر  صمؿّ - ُمٜمٝم٤م إًمٞمٜم٤م وىمع يمثػمةً  يمت

 ٦م،واجلٕمٗمريّ  ٦مديّ حٛمّ اعمُ  قمغم اًمردّ  ذم اًمْمٞم٤مء :-ُمٜمٝم٤م وذيمر اًمٙمت٥م هذه سمٕمض ذيمر ذم أظمذ
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ـَ  ،ش اإلُم٤مُم٦م يمت٤مُب  الة،اًمٖمُ  قمغم دّ اًمرّ  يمت٤مُب  اًمِمٞمٕم٦م، ومرِق  يمت٤مُب   أٟم ف ٤مً ىمقيّ  حتٛمؾاعمُ  وُم

 هذه ذم واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا قمدم رواي٤مت ٟم٘مؾ

ًّ  اإلُم٤مُملم سم٢مُم٤مُم٦م ىم٤مًمقا ؿَّّٕن  :٦مديّ حٛمّ اعمُ  قمغم دّ اًمرّ  يمت٤مب ؾمٞمام ٓ اًمٙمت٥م،  واًم٤ٌمىمر ٤مدجّ اًم

  ّ٧مدًمّ  اًمتل واي٤متاًمرّ  ظمالف وهذا لم،احلًٜمٞمّ  قمٛمقُمتٝمؿ أسمٜم٤مء إمم اإلُم٤مُم٦م ٟم٘مٚمقا صمؿ 

 أظمقيـ، ذم دمٛمع وٓ ، ًلمواحلُ  احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد إقم٘م٤مب ذم اإلُم٤مُم٦م أن   قمغم

 واخل٤مل. اًمٕمؿّ  أسمٜم٤مء إمم شمٜمت٘مؾ وٓ

 اهلؿداين(: افزّيات جعػر )أبو اباخلطّ  أيب بن سغاحُل  بن دحمؿّ  افثاين: افعؾم 

 واي٦م،اًمرّ  يمثػم اًم٘مدر، قمٔمٞمؿ أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ ضمٚمٞمٌؾ  » :ج٤مّر اًمٜمّ  اًمِمٞمخ ومٞمف ىم٤مل

 اعمٕمروم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد، يمت٤مُب  ًمف روايتف، إمم ُمًٙمقنٌ  ّمٜمٞمػ،اًمتّ  طمًـ قملٌم، صم٘م٦ٌم،

 وص٤مي٤م يمت٤مُب  اًمٚم١مًم١مة، يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، يمت٤مب اًم٘مدر، أهؾ قمغم دِّ اًمرّ  يمت٤مب واًمٌداء،

 اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا قمدم رواي٤مت ٟم٘مؾ أٟم ف ٤مً ىمقيّ  حتٛمؾِ اعمُ  وُمـ ،ش قادراًمٜمّ  يمت٤مب ، ٦مإئٛمّ 

 اإلُم٤مُم٦م. يمت٤مب ذم  واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم

 بزيع: بن إشامظقل بن ٌد حمؿّ  افثافث: افعؾم 

 يمثػمُ  وصم٘متٝمؿ، ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  هذه ص٤محلل ـُمِ  يم٤من » : ج٤مّر اًمٜمّ  اًمِمٞمخ ومٞمف ىم٤مل 

 :اًمٙمٌّم  قمٛمر سمـ دٌ حمٛمّ  وىم٤مل .احل٩ّم  ويمت٤مب ،احل٩ّم  صمقاب يمت٤مُب  ُمٜمٝم٤م: يمت٥ٌم  ًمف اًمٕمٛمؾ،

 ضمٕمٗمرٍ  أسم٤م وأدركُمقؾمك احلًـ أيب رضم٤مل ُمـ سمزيع سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ دٌ حمٛمّ  يم٤من

 دحمٛمّ  صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل: احلًلم سمـ قمكمّ  سمـ دٌ حمٛمّ  أظمؼمٟم٤م ىم٤مل:واًمدي أظمؼمٟم٤م .اًمث٤من

 سمـ احلًلم قمـ ُمٕمٌد، سمـ قمكم   قمـ أسمٞمف، قمـ إسمراهٞمؿ، سمـ قمكم   قمـ ُم٤مضمٚمقيف، قمكمّ  سمـ

                                                           

ّٞمد احلدي٨م، رضم٤مل ُمٕمجؿ :(1) ًّ  .9ج ، اخلقئّل  اًم
 .16ج ، اخلقئل اًمًٞمد احلدي٨م، رضم٤مل ُمٕمجؿ :(2)
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 سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ اً دحمٛمّ  ومذيمر مج٤مقم٦ٌم، وٟمحـ  و٤ماًمرّ  قمٜمد ٤مٜمّ يمُ  ىم٤مل: ػمذم،اًمّّم  ظم٤مًمد

 .ش ُمثٚمف ومٞمٙمؿ أن   وددُت  : وم٘م٤مل سمزيع،

 يؼطغ: بن ظبقد بن ظقسى بن ٌد حمؿّ  ابع:افرّ  افعؾم 

 طمًـ واي٦م،اًمرّ  يمثػمُ  قملٌم، صم٘م٦ٌم، أصح٤مسمٜم٤م، ذم ضمٚمٞمٌؾ  » : اًمٜمج٤مّر  ومٞمف ىم٤مل 

ـَ  وًمف -ي٘مقل أن إمم- ِم٤مومٝم٦مً وُمُ  ٙم٤مشم٦ٌمً ُمُ  اًمث٤من ضمٕمٗمرٍ  أيب قمـ روى ،اًمتّم٤مٟمٞمػ  ُم

 يمت٤مُب  اًمقىمقف، أهؾ قمغم دِّ اًمرّ  ذم اعمٙمِمقِف  اًمقاوح يمت٤مُب  اإلُم٤مُم٦م، يمت٤مب ت٥ِم اًمٙمُ 

  .ش اعمٕمروم٦م

ـَ   اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا قمدم رواي٤مِت  ٟم٘مؾ أٟم ف حتٛمؾاعمُ  وُم

 اإلُم٤مُم٦م. يمت٤مب ذم  واحلًلم احلًـ

 رئاب: بن ظعي  اخلامس: افعؾم 

 ٤مساًمٕمٌّ  أسمق ذيمره ،قمٌداهلل أيب قمـ روى ،يمقذم   » :ج٤مراًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل 

 ويمت٤مب واإلُم٤مُم٦م، ٦ماًمقصٞمّ  يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمت٥ٌم  ًمفاحلًـ أيب قمـ ىورو وهمػمه

 .ش ٤متيّ اًمدّ 

 صم٘م٦مٌ  وهق يمٌػٌم، أصٌؾ  ًمف ،اًمٙمقذمّ  رئ٤مب سمـ قمكم   » : اًمٓمقّد  اًمِمٞمخ وىم٤مل 

ـَ  .ش اًم٘مدر ضمٚمٞمُؾ   أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا قمدم رواي٤مت ٟم٘مؾ أٟم ف ٤مً ىمقيّ  حتٛمؾاعمُ  وُم

 اإلُم٤مُم٦م. يمت٤مب ذم  ًلمواحلُ  احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد

                                                           

 .16ج ، اخلقئل اًمًٞمد احلدي٨م، رضم٤مل ُمٕمجؿ :(1)

 .18ج ، اخلقئل اًمًٞمد احلدي٨م، رضم٤مل ُمٕمجؿ :(2)

 .13ج ، اخلقئل اًمًٞمد احلدي٨م، رضم٤مل ُمٕمجؿ :(3)



  
 

الحسٌيي بعذ أخَيي في اإلهاهة اجتواع عذم السادسة: الوقذهة  81 

 احلؿريّ  جامع بن مافك بن احلسن بن جعػر بن اهلل ظبُد  ادس:افّس  افعؾم: 

 ؾمٜم٦م اًمٙمقوم٦م ىمدمَ  ووضمٝمٝمؿ، لمٞمّ ٛمّ اًم٘مُ  ؿمٞمخ ل،ٛمّ اًم٘مُ  » : ج٤مراًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل

٤ًٌم ػوصٜمّ  وم٠ميمثروا، ُمٜمف أهُٚمٝم٤م وؾمٛمع وُم٤مئتلم، وشمًٕملم ٟمٞمٍػ   ُمٜمٝم٤م: ٕمرفيُ  يمثػمةً  يمت

 .ش واحلػمة اًمٖمٞم٦ٌم يمت٤مب واًمتقطمٞمد، اًمٕمٔمٛم٦م يمت٤مب ٓئؾ،اًمدّ  يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، يمت٤مب

ـَ   اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم ٦مـ٤مُمـاإلُم ضمتامعا قمدم رواي٤مت ٟم٘مؾ أٟم ف ٤مً ىمقيّ  حتٛمؾٛمُ ـاًم وُم

 واحلػمة. اًمٖمٞم٦ٌم يمت٤مب وذم ،اإلُم٤مُم٦م يمت٤مب ذم  واحلًلم احلًـ

 مافك بن جامع بن احلسغ بن جعػر بن اهلل ظبد بن ٌد حمؿّ  افسابع: افعؾم 

 احلؿري:

 ص٤مطم٥م يم٤مشم٥َم  وضمًٝم٤م، صم٘م٦ًم، يم٤من ،ّل اًم٘مٛمّ  ضمٕمٗمر أسمق » : ج٤مراًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل

 رـٗمـٕمـضم قةٌ ـظمإ ًمف ويم٤من -ي٘مقل أن إمم- اًمنميٕم٦م أسمقاب ذم ُم٤ًمئؾ وؾم٠مًمفإُمر

 زُمـ ذم اًم٘مدر رومٞمع قمٔمٞماًم  يم٤من اًمٌٞم٧م ومٝمذا- ٙم٤مشم٦ٌمُمُ  ًمف يم٤من ٝمؿيمٚمّ  وأمحد ًلمواحلُ 

ًّ  يمت٤مب إوائؾ، يمت٤مب احل٘مقق، يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمت٥ٌم، وعمحٛمدٍ  -ٖمرىاًمّّم  اًمٖمٞم٦ٌم  امء،اًم

 .ش طمتج٤مجآ يمت٤مب وضمٜمقده، إسمٚمٞمس يمت٤مب دان،واًمٌٚم اعم٤ًمطم٦م يمت٤مب إرض، يمت٤مب

ـَ   اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا قمدم رواي٤مت ٟم٘مؾ أٟم ف ٤مً ىمقيّ  حتٛمؾاعمُ  وُم

 طمتج٤مج.آ يمت٤مب ذم  واحلًلم احلًـ

 دٛمّ حُم  ُمثؾ: زُم٤مَّنؿ ذم ًمٚمِمٞمٕم٦م وضمٝم٤مً  ٚمقنِمٙمّ يُ  يم٤مٟمقا ءأضماّل  ٚمامءقمُ  أيْم٤مً  ويقضمد

 اعم٘م٤مم ُيرج ٓ يمل هؿأؾمامء أٟم٘مؾ مل ه١مٓء وهمػم قمٞمًك، ـسم حمٛمد سمـ أمحد حيٞمك، سمـ

ًّ  هذه ُمـ اهلدف قمـ  وذيمر قم٤مملٍ، يمؾ   ٟمذيمر أن أردٟم٤م إذا ؾمٞمٓمقل اًمٌح٨م ٕن   ٚمًٚم٦م،اًم

                                                           

 .11ج ، اخلقئل اًمًٞمد احلدي٨م، رضم٤مل ُمٕمجؿ :(1)

 .17ج ، اخلقئل اًمًٞمد احلدي٨م، رضم٤مل ُمٕمجؿ :(2)
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. ُمدٍح  ُمـ ومٞمف ىمٞمؾ ُم٤م
ٍ
 وصمٜم٤مء

 هاةاهُر يدارس ختالٍفا اهحاٍي: األيٍر. 

 ٘مدوم ختٚمٗم٦م،اعمُ  ٦ماًمِمٞمٕمٞمّ  اعمدارس إمم يٜمتٛمقن قمٚمامء ُمـ واي٤متاًمرّ  هذه ٧مٚم٘مٟمُ  وم٘مد

 محـاًمرّ  وقمٌدُ  ،يٕم٘مقب سمـ ويقٟمس رئ٤مب، سمـ يمٕمكم   ،اًمٙمقوم٦م ذم يم٤من ـُمَ  واي٤متاًمرّ  ٟم٘مؾ

 واًمِمٞمخ اًم٘مٛمل، إسمراهٞمؿ سمـ وقمكم اسمٜمفو يم٤محلٛمػمّي  ،ّل ٛمّ اًم٘مُ  وٟم٘مٚمٝم٤م ٟمجران، أيب سمـ

 وسمٕمض ،ٚمٞمٜمّل اًمٙمُ  يم٤مًمِمٞمخ ،ياًمرّ  ُمدرؾم٦م أشم٤ٌمع -أيًْم٤م- وٟم٘مٚمٝم٤م وواًمده، دوقاًمّّم 

 اًمِمٞمخ وأؾمت٤مذه اًمٓمقد، يم٤مًمِمٞمخ ،سمٖمداد ُمدرؾم٦م ذم يم٤من ـُمَ  يمذًمؽ وٟم٘مٚمٝم٤م ُمِم٤مئخف،

 هذه ٟم٘مٚم٦م ُمدارس دومتٕمد   احلٛمػمي، إمم داًمٓمق اًمِمٞمخ ـمريؼ ذم وىمع اًمذي ٗمٞمداعمُ 

 ُمدارس ذم ُم٦مت٘مدّ اعمُ  اًمٕمّمقر ذم وووقطمٝم٤م واي٤متاًمرّ  هذه ؿمتٝم٤مرا قمغم يدل   واي٤متاًمرّ 

 ٌٝم٤مت.اًمِّم  ومقق واي٤متاًمرّ  هذه جيٕمؾ ُم٤م وهذا دة،تٕمدّ اعمُ  وسم٘م٤مقمٝمؿ ختٚمٗم٦ماعمُ  اًمِمٞمٕم٦م

  حؽقؿة: دةافسقّ  ماتؼّد ومُ  وبختيافـّ  افشقُخ 

 سمف ٌح ٍّم ُمُ  سمٕمْمٝم٤مو ُم٤مٍت،ُم٘مدّ  ُمـ نيتٙمقّ   ٦مٛمطمٙمٞم دةاًمًٞمّ  دًمٞمؾ أنّ  ذيمرٟم٤م

 وهلل - ٟمتٝمٞمٜم٤ما وىمد قمٚمٞمف، يٕمتٛمد اًمدًمٞمُؾ  وإّٟمام ،سمف طم٤مً ٍّم ُمُ  ًمٞمس وسمٕمْمٝم٤م يمالُمٝم٤م، ذم

 ُمٜمٝم٤م. ُم٦مٍ ُم٘مدّ  يمؾ   ث٧ٌمشمُ  اًمتل ٦مإدًمّ  وذيمرٟم٤م ُم٤مت،٘مدّ اعمُ  هذه سمٞم٤من ـُمِ  - احلٛمد شمٕم٤ممم

 ص٤مطم٥م وُمٜمٝمؿ ،ُم٤مشمف٘مدّ سمٛمُ  اًمدًمٞمؾ هذا ُمـ ىمديامً  إقمالم سمٕمض ؾمتٗم٤مدا ىمد و

ـُ  وهق (اًمِمٞمٕم٦م ومرق) يمت٤مب  وهق- سمختلقاًمٜم وم٢من   ،سمختلقاًمٜمّ  ُمقؾمك سمـ احلً

 دةاًمًٞمّ  دًمٞمؾ ذيمر -اسمعاًمرّ  اًم٘مرن وسمداي٦م اًمث٤مًم٨م اًم٘مرن َّن٤مي٦م ذم اًمِمٞمٕم٦م ٛملتٙمٚمّ ُمُ  يم٤ٌمر ـُمِ 

 اًمٗمرىم٦م ن  إ :وىم٤مل دة،تٕمدّ ُمُ  ومرٍق  إمم ٟم٘مًٛمقاا ىمد اًمِمٞمٕم٦م أن   وذيمر ، ٦مٛمطمٙمٞم اجلٚمٞمٚم٦مِ 

                                                           

 اهلل قمٌـد سمــ ًمًـٕمدٍ  (،واًمٗمـرق اعم٘مـ٤مٓت) يمتـ٤مب قمــ ُيتٚمـػ (اًمِمٞمٕم٦م ومرق) يمت٤مب أن   قمغم سمٜم٤مءً  :(1)

 .إؿمٕمري
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 احلًـ ًمإلُم٤مم وًمدٍ  سمقضمقد اقمت٘مدت اًمتل ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  اًمٗمرىم٦م هل اًمٗمرق هذه ُمـ ٦مح٘مّ اعمُ 

 ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا قمدم ُمٜمٝم٤م: ،ُم٤مت٘مدّ ُمُ  سمٕمرض ًمٞمؾاًمدّ  هذا ذيمر وىمد ،اًمٕمًٙمرّي 

 وأن   ،اًمٌٞم٧م أهؾ ُمـ ؿَّن  إ هل اًم٤ًمسم٘ملم ٦مإئٛمّ  ذم اجل٤مري٦م ٜمـًّ اًم أن  و أظمقيـ،

 .اًمٌٞم٧م أهؾ ٦مأئٛمّ  ُمـ إُم٤ممٍ  وضمقد ُمـ زُم٤منٌ  ُيٚمق وٓ سم٤مًمٜمّص، اإلُم٤مُم٦م

 اًم٘مقل ًمٞمس ٦م،اإلُم٤مُمٞمّ  وهؿ قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمرىم٦م وىم٤مًم٧م » ف:ٟمّّم  ُم٤م  وم٘م٤مل 

ًّ  اًمٗمرق إًمٞمف ذه٧ٌم ُم٤م احلّؼ  ًمٞمس أي- ٝمؿيمٚمّ  ه١مٓء ىم٤مل يمام  ذم  هللِ سمؾ -٤مسم٘م٦ماًم
 سم٤مًمٌغ، اهلل ،وأُمر- اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم :أي– قمكم سمـ احلًـ وًمد ُمـ ٦مٌ طمجّ  إرض

 أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م شمٙمقن وٓ اعم٤موٞم٦م، واًمًٜمـ ل،إوّ  اعمٜمٝم٤مج قمغم ٕسمٞمف وص   وهق

ّٓ  شمٙمقن وٓ ذًمؽ جيقز وٓ ،واحلًلم احلًـ سمٕمد   قمكم سمـ احلًـ همٞم٦ٌمِ  ذم إ

 اهلل أُمقر شمّمٚم٧ما ُم٤م ذًمؽ ّماًل تّ ُمُ  اخلٚمُؼ  يٜم٘مظ أن إمم -اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم :أي–

 ًمٙم٤من أطمدمه٤م ُم٤مت وًمق ٦م،احلجّ  أطمدمه٤م ًمٙم٤من رضمالن إرض ذم يم٤من وًمق شمٕم٤ممم،

 قم٘م٥م ذم اإلُم٤مُم٦م شمٙمقن أن جيقز وٓ ظمٚم٘مف، ذم نىم٤مئام وَّنٞمف اهلل أُمرُ  دام ُم٤م ٦ماحلجّ  أظمر

ٌُ  مل ُمـ  .ش وًمده ذم وٓ أسمٞمف طمٞم٤مة ذم ُم٤مت ـم   ٦م،طمجّ  سمف اًمٕم٤ٌمد شمٚمزم ومل ،إُم٤مُم٦مٌ  ًمف ٧مشمث

 شمداومع ٓ اًمذي ٤مدىملم،اًمّّم  قمـ اعم٠مصمقر هق ذيمرٟم٤مه اًمذي وهذا .. » :ي٘مقل أن إمم

 وٓ إؾمٜم٤مده، وضمقدة أؾم٤ٌمسمف، ةوىمقّ  رضمف،خُم  ٦مًمّمحّ  ومٞمف ؿمؽ   وٓ اًمٕمّم٤مسم٦م، هذه سملم ًمف

 وٓ قمٚمٞمٝم٤م، ـوُمَ  إرض ًم٤ًمظم٧م ؾم٤مقم٦مً  ظمٚم٧م وًمق ٦ٍم،جّ طُم  ُمـ إرض ختٚمق أن جيقز

 ونُم٘مرّ  وإُم٤مُمتف، سم٤معم٤مض ُمًتًٚمٛمقن ومٜمحـ ٝم٤م،يمٚمّ  اًمٗمرق هذه ُم٘م٤مٓت ُمـ رءٌ  جيقز

 طمتك سمٕمده ُمـ اإلُم٤مم هق ظمٚمٗمف وأن   ٚمٌف،ُص  ُمـ ىم٤مئاًم  ظمٚمًٗم٤م ًمف سم٠من   ُمٕمؽمومقن سمقوم٤مشمف،

 إذ ذًمؽ، ذم اهلل وي٠مذن آسم٤مئف، ُمـ ىمٌٚمف ُم٣م ـُمَ  أُمر قمٚمـأو فمٝمر يمام أُمره، ٕمٚمـويُ  ئمٝمر

 : اعم١مُمٜملم أُمػم ىم٤مل يمام ف،وظمٗم٤مئ فمٝمقره ُمـ يريد سمام وي٠مُمر ء،يِم٤م ُم٤م يٗمٕمؾ هلل إُمرُ 

                                                           

 قم٘م٥م. ذم اًمّّمحٞمح وًمٕمّؾ  اعمخٓمقـم٦م، اًمٜمًخ ذم يمذا اعمّمدر: ذم ىم٤مل :(1)
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 ظم٤مئًٗم٤م أو ُمٕمرووًم٤م، فم٤مهًرا ظمٚم٘مؽ، قمغم ًمؽ ٦مٍ جّ طُم  ـُمِ  إرض كمخُت  ٓ إٟم ؽ اًمٚمٝمؿ  

 .ش ٜم٤مشمؽوسمٞمّ  تؽجّ طُم  شمٌٓمؾ يمٞمال ،اً رُمٖمٛمق

o غالتشّ٘ إلى ٌتسبٔالوُ الوذاّب إبطال. 

 ٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة إصم٤ٌمت ذم ًمٞمؾاًمدّ  هذا ُمـُمقنت٘مدّ اعمُ  قمٚمامؤٟم٤م ؾمتٗم٤مدا وىمد

 ُمـ يمثػمٍ  إسمٓم٤مل ذم ًمٞمؾاًمدّ  هذا ُم٤مت٘مدّ ُمُ  ُمـ ؾمتٗم٤مدواا قمٚمامءٟم٤م أن   يمام ٦م،اخل٤مّص 

 وهل ،اعمذاه٥م هذه ُمـ سمٕمًْم٤م ٟمًتٕمرُض  وؾمقف ع،اًمتِمٞمّ  شمٜمتحؾ اًمتل اعمذاه٥م

 سم٤مظمتّم٤مر:

 ٦م.اًمٙمٞم٤ًمٟمٞمّ  ل:األوّ  ادذهب 

 ٦م.اًمزيديّ  افثاين: ادذهب 

 ٦م.اإلؾمامقمٞمٚمٞمّ  افثافث: ادذهب 

 ٦م.ٖمػميّ اعمُ  ابع:افرّ  ادذهب 

 ٦م.ديّ اعمحٛمّ  اخلامس: ادذهب 

 ٦م.اًمٗمٓمحٞمّ  ادس:افّس  ادذهب 

 ٦م.اًمقاىمٗمٞمّ  ابع:افّس  ادذهب 

 يذّب ةؽالن ُٕ  ة:اهكٕصاٍ

 وىم٤مًمقا ، احلًٜملم اإلُم٤مُملم سمٕمد  ٦ماحلٜمٗمٞمّ  سمـ دحمٛمّ  سم٢مُم٤مُم٦م اًم٘م٤مئٚمقن هؿ

 وىمٞمؾ اًمٞمٛمـ ذم ضمٌٌؾ  ىمٞمؾ- روقى ضمٌؾ ذم هم٤مب وىمد ،ٜمتٔمراعمُ  اعمٝمدّي  هق سم٠مٟم ف

 اعمذه٥م: هذا ؿم٤مقمر ىم٤مل وىمد -يٜمٌع ُمـ ىمري٥م ضمٌٌؾ 

                                                           

 - اإلُم٤مُمّٞمـ٦م-قمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمرىم٦م ومرىم٦م، قمنمة أرسمع قمغم ووم٤مشمف سمٕمد احلًـ أصح٤مب ومؽماقا :(1)

 .166ص



  
 

الحسٌيي بعذ أخَيي في اإلهاهة اجتواع عذم السادسة: الوقذهة  85 

ـــــ إن   ٓأ ــــــ ٦مإئّٛم ـــــريشٍ  ُم  ىم

  

 ؾمــــــقاءُ  أرسمٕمــــــ٦مٌ  إُمــــــر وٓة 

ـــــكمٌ   ـــــ٦م قم ــــــ واًمثالصم ـــــف ُم   سمٜمٞم

  

 ظمٗمــ٤مء هبــؿ ًمــٞمس إؾمــ٤ٌمط هــؿ 

 

 

 

ـــــامنٍ  ؾمـــــٌط ومًـــــٌطٌ  ـــــرٍ  إي   وسم

  

ــــد وؾمــــٌطٌ   ــــف ىم ــــرسمالءُ  طمقشم  يم

 

 

 

ــذوق ٓ وؾمــٌطٌ  ــقت ي ــ اعم   كطمّت

  

ـــقد  ـــٞمش ي٘م ـــف اجل ـــقاءُ  ي٘مدُم  اًمٚم

 

 

 

ـــ٥م ـــال يٖمٞم ـــرى وم ـــ٤م ي ـــ٤م قمٜم   زُم٤مًٟم

 

ـــده سمروـــقى  ـــ٤مءُ  قمًـــٌؾ  قمٜم  وُم

 

 

 

 ذم  ٦ماحلٜمٗمٞمّ  سمـ دحمٛمّ  سمٕمد اإلُم٤مُم٦م أن   إمم ذه٥م ٦ماًمٙمٞم٤ًمٟمٞمّ  سمٕمض أن   وُيٜم٘مؾ 
 شمٜمت٘مؾ :أي- ٤مسقمٌّ  سمـ اهلل قمٌد سمـ قمكم سمـ دٍ حمٛمّ  إمم ذًمؽ سمٕمد شمٜمت٘مؾ صمؿ   ه٤مؿمؿ، أيب سمٜمفا

  .-لم٤مؾمٞمّ اًمٕمٌّ  إمم

 اعمذه٥م: هذا ٌٓمؾيُ  واًمذي 

 وهق ، واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أخٍ  ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا ًمزوم :اًل أوّ 

 .٦ماحلٜمٗمٞمّ  سمـ دٌ حمٛمّ 

ؿ قمامم،إ أسمٜم٤مء إمم اإلُم٤مُم٦م ٟمت٘م٤ملا زومًم :ثاكًقا  ذم اإلُم٤مُم٦م سمثٌقت ىم٤مًمقا َّٕن 

 ،إقم٘م٤مب ذم اإلُم٤مُم٦م أن   قمغم دّل  عم٤م خم٤مًمٌػ  وهق ،اعم١مُمٜملم أُمػم أسمٜم٤مء سمٕمد لماًمٕم٤ٌمؾمٞمّ 

 أسمٞمف. سمٕمد اًمقًمد ذم :أي

 ة:اهزٔدُٔ يذّب ةؽالن 

 سمـ زيدٍ  ذم اإلُم٤مُم٦م سمثٌقت وىم٤مًمقا ،اًم٤ٌمىمر اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م ٦ماًمزيديّ  أٟمٙمر وم٘مد

 ؿم٤مهًرا ئمٝمر ه٤مؿمٛمل   يمؾِّ  ذم صم٤مسمت٦مٌ  اإلُم٤مُم٦م سم٠من   ىم٤مًمقا صمؿ   ،اًمٕم٤مسمديـ زيـ اإلُم٤مم

 وهلذا ،احلًـ اإلُم٤مم ٟمًؾ وذم ،احلًلم اإلُم٤مم ٟمًؾ ذم اإلُم٤مُم٦م وم٠مصمٌتقا ؾمٞمٗمف،

 سمـ احلًـ سمـ اهلل قمٌدِ  سمـ دٍ حمٛمّ  إُم٤مُم٦م إمم رضمٕمقا صمؿ   ،زيدٍ  سمـ حيٞمك سم٢مُم٤مُم٦م ىم٤مًمقا

 .٦ميمٞمّ اًمزّ  سم٤مًمٜمٗمس كًٛمّ اعمُ  احلًـ
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 اعم١مُمٜملم ُٕمػم ُم٤ٌمذةً  صم٤مسمت٦مٌ  اإلُم٤مُم٦م سم٠من   ىم٤مًمقا ومٌٕمْمٝمؿ دٌة،ُمتٕمدّ  ومرٌق  ٦مواًمزيديّ 

 سمثٌقت ىم٤مًمقا وسمٕمْمٝمؿ ٦م،اجل٤مروديّ  يم٤مًمٗمرىم٦م ،وآهلام( قمٚمٞمٝمام وؾمالُمف اهلل )صٚمقات اًمٜمٌّل  سمٕمد

ٌُؽميّ  ٦ميم٤مًمًٚمٞمامٟمٞمّ اعم١مُمٜملم ُٕمػم صمؿ   وقمٛمر، سمٙمرٍ  ٕيب اإلُم٤مُم٦م  ٦م.واًم

 أُمريـ: ذم ي٘مع اًمزيدّي  اعمذه٥م قمغم واإلؿمٙم٤مل

 طمدي٨م ُمع يتٜم٤مرم وهذا إُم٤مًُم٤م، قمنم اصمٜمل ُمـ أيمثر ذم اإلُم٤مُم٦م إصم٤ٌمُت  :لاألوّ 

 قمنم. اصمٜم٤م ٦مئٛمّ إ

 ذم اإلُم٤مُم٦م أن   قمغم دّل  ُم٤م ظمالُف  وهذا إقمامم، أسمٜم٤مء ذم اإلُم٤مُم٦م إصم٤ٌمت :افثاين

 اًمْم٤مسمٓم٦م ٘م٧محت٘مّ  إذا أظمقيـ ذم ضمتامقمٝم٤ما ودمقيز سمؾ ،أسمٞمف سمٕمد اًمقًمد ذم :أي إقم٘م٤مب

  .ؾمٞمٗمف ؿم٤مهًرا ئمٝمر ه٤مؿمٛمل   يمؾِّ  ذم صم٤مسمت٦مٌ  اإلُم٤مُم٦م ن  إ وهل: ،ومٞمٝمام

 يذّب ةؽالن ُٕ  ة:اإلشًاغٕو

 ذم اإلُم٤مُم٦م سم٠من   وىم٤مًمقا ،اًمٙم٤مفمؿ اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م قناإلؾمامقمٞمٚمٞمّ  أٟمٙمر وم٘مد

 يقم إمم يمذًمؽ وشمًتٛمرّ  -أوٓده- قم٘مٌف إمم شمٜمت٘مؾ صمؿ ،٤مدقاًمّّم  اإلُم٤مم سمـ إؾمامقمٞمؾ

 اعمٕمروف اهلل ٌٞمدِ قمُ  إمم سم٤مإلُم٤مُم٦م ذهٌقا ومٝمؿ قمدٍد، ذم ٦مإئٛمّ  حتديد دون ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م

 إمم ٟم٘مًٛمقاا صمؿّ  ،هـ487 ؾمٜم٦م تقرّم اعمُ  سم٤مهلل ٜمتٍماعمُ  طمٗمٞمده إمم هب٤م ذهٌقا صمؿ   ،سم٤معمٝمدّي 

  ومرىمتلم:

 .(هم٤مظم٤مٟمٞم٦مأ) سمـ اعمٕمرووم٦م اًمٗمرىم٦م وهل ،ٟمزار سم٢مُم٤مُم٦م ىم٤مًم٧م ومرىم٦مٌ  .1

 وُمـ ،(ًتٕمٚمٞم٦ماعمُ ) اًمٗمرىم٦م وهل اعُمًتٕمكم، اًم٘م٤مؾمؿ أيب سم٢مُم٤مُم٦م ىم٤مًم٧م ومرىم٦م .2

 إمم اإلُم٤مُم٦م ؾمتٛمرارا إمم ذهٌقا وه١مٓء ،(اًمٌٝمرة) سمـ اعمٕمرووم٦م اًمٗمرىم٦م (ًتٕمٚمٞم٦ماعمُ )

 ٟم٘مٚمقه٤م صمؿ   ٦م،اًمٗم٤مـمٛمٞمّ  اًمدوًم٦م ٤ممٙمّ طُم  ُمـ وهق ،اهلل سم٠مطمٙم٤مم أُمر إمم شمّمؾ أن

 .هـ544 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  اهلل ًمديـ سم٤محل٤مومظ اعمٕمروف فقمٛمّ  اسمـ إمم ُمٜمف
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 اعمذه٥م: هذا قمغم اًمقاردة اعمالطمٔم٤مت ُمـو 

  ٦مُ ئٛمّ إ ٨مطمدي ُمع يتٜم٤مرم وهذا قمنم، اصمٜمل ـُمِ  أيمثر ٦مإئٛمّ  قمدد ن  إ :األوػ

 قمنم. اصمٜم٤م

 اإلُم٤مُم٦م أن   قمغم دّل  ُم٤م ُمع يتٜم٤مرم وهذا اًمٕمؿ، اسمـ إمم اإلُم٤مُم٦م ٟم٘مٚمقا ؿَّّن إ افثاكقة:

ّٓ  شمٙمقن ٓ ّٓ  شمٙمقن ٓو- أسمٞمف سمٕمد اًمقًمد ذم إ  .-إقم٘م٤مب ذم إ

 ُٔامٍل يذّب ةؽالن  ة:غٕر

 اإلُم٤مم سم٢مُم٤مُم٦م قمت٘مدواا وىمد ،وأصح٤مسمف ؾمٕمٞمد سمـ ٖمػمةاعمُ  إمم ٜم٥ًميُ  ُمذه٥ٌم  هق

 صمؿ   ،٤مً ه٤مؿمٛمٞمّ  ًمٞمس وهق ٖمػمة،اعمُ  إمم أوصاًم٤ٌمىمر اإلُم٤مم سم٠من   ىم٤مًمقا صمؿ   ،اًم٤ٌمىمر

 هقو ،٤مًم٥مـم أيب سمـ قمكم   سمـ احلًـ سمـ اهلل قمٌد سمـ دحمٛمّ  هق اعمٝمدّي  سم٠من   ىم٤مًمقا

 .طمًٜمل  

 هل: اعمذه٥م هذا قمغم واعمالطمٔم٦م 

  ٦مئٛمّ إ طمدي٨م ُمع يتٜم٤مرم اوهذ قمنم، اصمٜمل ُمـ أىمؾ   قمٜمدهؿ ٦مئٛمّ إ ن  إ :الً أوّ 

 قمنم. اصمٜم٤م

 اإلُم٤مُم٦م أن   قمغم دّل  ُم٤م ُمع يتٜم٤مرم ذيمروه وُم٤م اًمٕمؿ، أسمٜم٤مء إمم اإلُم٤مُم٦م ٟم٘مؾ :ثاكًقا

 أسمٞمف. سمٕمد اًمقًمد ذم :أي ،إقم٘م٤مب ذم

 اًمٌٞم٧م. أهؾ قمـ اإلُم٤مُم٦م ظمراجا وثافثًا:
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 ًُامٍل يذّب ةؽالن  ة:دُٔس

 إمم اإلُم٤مُم٦م ٟم٘مٚمقا صمؿ   ،اًم٤ٌمىمر اإلُم٤مم سم٢مُم٤مُم٦م اعمذه٥م هذا أصح٤مب ىم٤مل

 .احلًـ اإلُم٤مم ٟمًؾ إممًلماحلُ  اإلُم٤مم ٟمًؾ ُمـ سمذًمؽ وم٠مظمرضمقه٤م لماحلًٜمٞمّ 

 واي٤متاًمرّ  ُمع شمٜم٤مومٞمف ُمٜمٝم٤م: ضمٝم٤مٍت  ُمـ ٜم٘مرضاعمُ  اعمذه٥م هذا سمٓمالن ووضمف

 إقمامم. أسمٜم٤مء إمم شمٜمت٘مؾ وٓ ،إقم٘م٤مب ذم اإلُم٤مُم٦م أن   قمغم ٧مدًمّ  اًمتل

 اهفؽسٕة: يذّب ةؽالن 

 إمم اإلُم٤مُم٦م ٟم٘مٚمقا وسمٕمده ،٤مدقاًمّّم  اإلُم٤مم سم٢مُم٤مُم٦م اًم٘م٤مئٚمقن هؿ ٦ماًمٗمٓمحٞمّ 

 اًمٙم٤مفمؿ اإلُم٤مم ممإ هب٤م رضمٕمقا وًمًدا يؽمك ومل ،قمٌداهلل ُم٤مت ٤موعمّ  ،إومٓمح اهلل قمٌد وًمده

، اًمٓمقّد  ٜم٤مؿمٞمخُ  ىم٤مل وىمد  ف:ٟمّّم  ُم٤م اعمذه٥م هذا ردّ  ُم٘م٤مم ذم ،(اًمٖمٞم٦ٌم) ذم 

 اهل٤مدي اإلُم٤مم سمـ ضمٕمٗمر :أي- قمكم سمـ ضمٕمٗمر إُم٤مُم٦م إمم اًمذاهٌلم ىمقل وم٤ًمد ٜم٤مسمٞمّ  وىمد »

- ٤مدقاًمّّم  ُم٤مت ٤معمّ  ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد سم٢مُم٤مُم٦م ىم٤مًمقا اًمذيـ ٦م،اًمٗمٓمحٞمّ  ُمـ ،  ومٚماّم 

 إمم سمٕمده وُمـ ضمٕمٗمر سمـ ُمقؾمك سم٢مُم٤مُم٦م اًم٘مقل إمم رضمٕمقا وًمًدا ُيٚمػ ومل اهلل قمٌدُ  ُم٤مت

 ُمـ يٌٓمؾ ه١مٓء وىمقل ضمٕمٗمر، سم٢مُم٤مُم٦م ىم٤مًمقااحلًـ ُم٤مت ومٚماّم  ، قمكمّ  سمـ احلًـ

 احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم دمتٛمع ٓ اإلُم٤مُم٦م أن   ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  سملم ظمالف ٓ فوٕٟمّ  ٜم٤مه٤م،سمٞمّ  وضمقهٍ 

 .ش يمثػمةً  أظم٤ٌمًرا ذًمؽ ذم رووا وىمد ًلمواحلُ 

  

                                                           

 قمـريض أي إومَٓمـح واًمرضمـؾ اًمـّرضمٚملم، أو اًمـّرأس أومٓمـح يمـ٤من اهلل قمٌـد ٕنّ  اًمٗمٓمحّٞمـ٦م: ؾمّٛمقا :(1)

 اًمّرأس.

 .135ص :(2)
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 يذّب ةؽالن ُٕ  ة:اهٓاكف

 اًمث٤من اإلُم٤مم إمم سم٤مإلُم٤مُم٦م يذهٌقا ومل ، ٦مإئٛمّ  أطمد قمٜمد وىمٗمقا اًمذيـ هؿو

 ه١مٓء: وُمـ - اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم سمـ ٦مجّ احلُ  وهق- قمنم

 آظمر سم٠مٟم ف قم٧مدّ او ، ٤مدقاًمّّم  إُم٤مُم٦م قمغم وىمٗم٧م اًمتل اًمٗمرىم٦م :(ةافـاووشقّ ) .1

 إرض ًمٞمٛمأل ُم٤مناًمزّ  آظمر ذم يٕمقد وؾمقف ،هم٤مب وىمد اعمٝمدي، وأٟم ف ،٦مإئٛمّ 

ًٓ  ىمًًٓم٤م  وضمقًرا. فمٚماًم  ٚمئ٧مُمُ  يمام وقمد

 هق سم٠مٟم ف وىم٤مًم٧م: ، اًمٙم٤مفمؿ إُم٤مُم٦م قمغم وىمٗم٧م اًمتل اًمٗمرىم٦م :(ةادوشويّ ) .2

ًٓ  ىمًًٓم٤م إرض ؾمٞمٛمأل اًمذي اًمٖم٤مئ٥م اعمٝمدي  وضمقًرا. فمٚماًم  ٚمئ٧مُمُ  يمام وقمد

 ُمقؾمك سمـ احلًـ ٟم٘مؾ وم٘مد ، اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم قمغم وىمٗمقا ُمـ .3

 قمغم وىمٗمقا اًمِمٞمٕم٦م إمم يٜمتٛمقن اًمذيـ ُمـ مج٤مقم٦مً  أن   (اًمٗمرق) ذم  سمختلقاًمٜم

 اًمٖم٤مئ٥م هق سم٠مٟم ف :ىم٤مًمقا أو ُم٤مت، سم٠مٟم ف :وىم٤مًمقا  اًمٕمًٙمرّي  احلًـ إُم٤مُم٦م

ًٓ  ىمًًٓم٤م إرض يٛمأل ؾمقف اًمذي  ىم٤مًمقا واًمذيـ وضمقًرا، فمٚماًم  ٚمئ٧مُمُ  يمام وقمد

 يٕمقد سم٠مٟم ف :ٝمؿسمٕمُْم  وىم٤مل يٕمقد، ٓ اهلل إمم رحتؾا :ٝمؿسمٕمُْم  ىم٤ملسمٛمقشمف

 سم٤مًم٘م٤مئؿ. كًٛمّ يُ  وهلذا ،اعمقت سمٕمد وي٘مقم ويرضمع

 ًمتٜم٤مذم اًم٤ٌمـمؾ: ظمت٤مروااو احلّؼ  ّمٞمٌقايُ  مل رائٝمؿآ ظمتالفا ُمع ٦ماًمقاىمٗمٞمّ  ٝم١مٓءوم

 وٓ إُم٤مًُم٤م يٜم٘مّمقن ٓ قمنم اصمٜم٤م ٦مإئٛمّ  قمدد أن   قمغم ٦ماًمداًمّ  واي٤متاًمرّ  ُمع ُمذهٌٝمؿ

 إُم٤مًُم٤م. يزيدون

 سم٤مؾمتٛمرار ىم٤مًمقا ٝمؿوًمٙمٜمّ  ،اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم إمم ٧مٟمتٝما ومرٌق  وهٜم٤مك

 ٓ قمنم اصمٜم٤م ٦مإئٛمّ  أن   قمغم ٦ماًمداًمّ  واي٤متاًمرّ  ُمع يتٜم٤مرم ه١مٓء وىمقل تف،يّ ذرّ  ذم اإلُم٤مُم٦م

 ،اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم أظمل ضمٕمٗمر إمم سم٤مإلُم٤مُم٦م رضمع وسمٕمْمٝمؿ إُم٤مًُم٤م، يزيدون
 ذم اإلُم٤مُم٦م مجٕمقا طمٞم٨م :٦ماًمٗمٓمحٞمّ  قمغم مشم٘مدّ  اًمذي اإلؿمٙم٤مل هق ه١مٓء قمغم واإلؿمٙم٤مل
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 .واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ

ّٓ  يمرت،ذُ  اًمتل اعمذاه٥م هذه قمغم ًمإلؿمٙم٤مل ضمٝم٤مٌت  وهٜم٤مك  ذم يٕمٜمٞمٜم٤م اًمذي أن   إ

 . طمٙمٞمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م دةاًمًٞمّ  ذيمرهت٤م اًمتل ُم٤مت٘مدّ اعمُ  ُمع اعمذاه٥م هذه ُمٜم٤موم٤مة ذيمر هق اعم٘م٤مم

  ؟ حؽقؿة دةقّ افّس  دفقل إثبات ظذ بيستّ  ماذا

 مجٞمع شمٌٓمؾ وم٢مٟم ف  ٦مٛمطمٙمٞم اجلٚمٞمٚم٦م دةاًمًٞمّ  دًمٞمؾ ُم٤متسمٛم٘مدّ  ًمتزُمٜم٤ما إذا وم٢مٟمف

 فٕٟمّ  : اًمٌٞم٧م أهؾ همػم ذم اإلُم٤مُم٦م سم٠من   ٟم٘مقل أن يٛمٙمٜمٜم٤م ٓ ف:ٕٟمّ  اعمذاه٥م هذه
 . اًمٌٞم٧م أهؾ ذم اإلُم٤مُم٦م أن   قمغم دّل  ُم٤م ظمالف

ًّ  اإلُم٤مم ٦ميّ رّ ذُ  همػم ذم اإلُم٤مُم٦م سمثٌقت اًم٘مقل يٛمٙمٜمٜم٤م وٓ   يتٜم٤مرم ٕٟم ف  ٤مدجّ اًم

ًّ  اإلُم٤مُم٦م صمٌقت قمغم دّل  ُم٤م ُمع  إقم٘م٤مب. ذم شمٙمقن اإلُم٤مُم٦م وأن    ٤مدجّ ًمٚم

 إمم  اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم سمٕمد اإلُم٤مُم٦م ٟمت٘م٤مل٤مسم ٟم٘مقل أن يٛمٙمٜمٜم٤م وٓ
 . واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا يٚمزم ّٕٟمف :ضمٕمٗمر أظمٞمف

 ٕٟم ف ُيٚمػ، ومل ٌضىمُ   اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم سم٠من   ٟم٘مقل أن يٛمٙمٜمٜم٤م وٓ

 قمنم اصمٜمل ُمـ أىمؾ    ٦مإئٛمّ  قمددُ  يٙمقن وأن ٦ٍم،جّ طُم  ـُمِ  إرض ظمٚمقّ  ذًمؽ ُمـ يٚمزم

 إُم٤مًُم٤م.

 اإلُم٤مم وهق ،وًمًدا ػظمٚمّ   اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم سم٠من   اًم٘مقل يٛمٙمٜمٜم٤م وٓ

 ٤مساًمٜمّ  يقم إمم اإلُم٤مُم٦م تؾمتٛمرّ او اإلُم٤مم وهق ،وًمًدا ػظمٚمّ  أن سمٕمد ٌضىمُ  صمؿ سمٕمده ُمـ

 إُم٤مًُم٤م. قمنم اصمٜمل ـُمِ  أيمثر ٦مإئٛمّ  قمددُ  يٙمقن أن ُمٜمف يٚمزم ذًمؽ ٕن   هذا،

 سمـ ٦مجّ احلُ  اإلُم٤مم سمقضمقد ٟمٕمت٘مد أن يٚمزُمٜم٤م وم٢مٟم ف ،اًم٧ًّم  ُم٤مت٘مدّ اعمُ  هذه ٧ممتّ  وم٢مذا

 واعمٗمروض هذا، اًمٜم٤مس يقم إمم ُمقضمقدٌ  وأٟم ف ٦م،إئٛمّ  آظمر وأٟم ف ، اًمٕمًٙمري احلًـ
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 ٧مشمثٌ ُم٤مت٘مدّ اعمُ  هذه ٘مت٣مٌٛمُ وم ،اًم٘مٓمٕمّل  ًمٞمؾاًمدّ  قمٚمٞمٝم٤م وىم٤مم ،صم٤مسمت٦مٌ  ُم٤مت٘مدّ اعمُ  هذه أن  

 .واإلؾمالم عِمٞمّ اًمتّ  إمم ٜمت٦ًٌمِ اعمُ  اعمذاه٥م ؾم٤مئر وشمٌٓمؾ ،٦ماخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة

o ٔفلسفّ٘ ٍٔبفزظّ٘ الَالدٓ إثبات إهكاى ػذم شبْٔ دفغ. 

 وٓي٦م إمم اًمِمقرى ُمـ اًمِمٞمٕمّل  اًمًٞم٤مّد  اًمٗمٙمر رشمٓمقّ ) يمت٤مب ص٤مطم٥م أؿمٙمؾ

 اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة طمّمقل إصم٤ٌمت إن   طم٤مصٚمف: ُم٤م ىم٤مل طمٞم٨م ًمٞمؾ،اًمدّ  هذا قمغم (اًمٗم٘مٞمف

 ٌاخل٤مرج ذم ووضمقده إٟم٤ًمنٍ  وٓدة ث٧ٌمٟمُ  أن يٛمٙمـ وٓ ،٦مومٚمًٗمٞمّ  ٦مٍ ومروٞمّ  قمـ قم٤ٌمرة 

 .اًمٗمٚمًٗمّل  ؾمتدٓلآ ـمريؼ قمـ

 يمّؾ  ذم إُم٤ممٍ  وضمقد وًمزوم اًمث٘مٚملم، طمدي٨م دًٓم٦م أن   ريتّمقّ  ِمٙمَؾ اعمُ  ويم٠منّ 

 ذم ويمقَّن٤م ،واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا وقمدم زُم٤من،

 ٦مإئٛمّ  قمددَ  ن  ٕ وذًمؽ: ٦مإئٛمّ  آظمر وأٟم ف  اعمٝمدي اإلُم٤مم وضمقد قمغم إقم٘م٤مب،

 ُمٜمٝم٤م واًمتل ٦ماًمت٤مرُيٞمّ  اًم٘مْم٤مي٤م إصم٤ٌمت ذم ٌٕم٦مٍ تّ ُمُ  همػم وسمٓمري٘م٦مٍ  ٦ٌم،ومٚمًٗمٞمّ  دًٓم٦مٌ  :قمنم اصمٜم٤م

 إٟم٤ًمٍن. وٓدة

 افشبفة: دؾع  

 يكم: يمام شمٕمٚمٞم٘م٤مٍت  ةقمدّ  أذيمر اًمِمٌٝم٦م هذه قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ُم٘م٤مم وذم

 هوٓالدة اهتارٔخُي اهدهٕن ل:األُه اهتػوٕق. 

 وؾمقف اإلُم٤مم، وأٟم ف  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة يث٧ٌم شم٤مرُيل دًمٞمٌؾ  يقضمد

 ٦م،اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  صم٤ٌمتإ ٦مأدًمّ  أٟمقاع ُمـ اسمعاًمرّ  اًمٜمقع ذم هذيمرُ  -شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن- ي٠ميت

 واًمتٕمديؾ واجلرح احلدي٨م قمٚمؿ ىمقاقمد سمح٥ًم ٕمتؼمةاعمُ  واي٤متاًمرّ  ُمـ مجٚم٦مً  ٟمٜم٘مؾ وؾمقف

                                                           

 .191ص اعمٝمدوّي٦م: اًمٗمروّٞم٦م ًمٜمِمقء اًمٗمٚمًٗمّٞم٦م اًمٕمقاُمؾ اًمث٤من اعمٌح٨م اًمث٤من: اًمٗمّمؾ :(1)
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 ًمٞمؾاًمدّ  ذم شمٜمحٍم ٓ ٦ماخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  قمغم اًم٦ماًمدّ  ٦م٤مٕدًمّ وم ،اًمٌٞم٧م أهؾ ُمدرؾم٦م ذم

 اإلُم٤مم وضمقد سم٠من   ٘م٤مليُ  أن يٛمٙمـ ومال وقمٚمٞمف ، طمٙمٞمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م دةُ اًمًٞمّ  تفؾمٚمٙمَ  اًمذي

 ، طمٙمٞمٛم٦م دةاًمًٞمّ  ذيمرشمف ُم٤م إمم ؾمتٜم٤مًداا ٦مومٚمًٗمٞمّ  ٦مٌ ومروٞمّ ووٓدشمف اعمٝمدّي 
 ٓ ٦مإدًمّ  وم٢من   ، طمٙمٞمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م دةاًمًٞمّ  ـمري٘م٦م قمغم قمتٛمدواا اًمذيـ اًمٙمالم وقمٚمامء

 ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ًمق كوطمتّ  ٦ٌم،ومٚمًٗمٞمّ  ٦مٌ ىمْمٞمّ  ٦ماعمٝمدويّ  ٦ماًم٘مْمٞمّ  سم٠من   :٘م٤مليُ  كطمتّ  اًمدًمٞمؾ هبذا شمٜمحٍم

 ٦مٌ ومروٞمّ  سم٠مَّّن٤م ٦ماعمٝمدويّ  ٦ماًم٘مْمٞمّ  ٕمٜمقنٟمُ  أن يقضم٥م ٓ ومٝمذا ،ومٚمًٗمل   دًمٞمٌؾ  ًمٞمؾاًمدّ  هذا سم٠من  

 .اًمت٤مرُيّل  ٜمٝم٩ماعم إمم شمٜمتٛمل وهل ،أظمرى ٦مٌ أدًمّ  قمٚمٞمٝم٤م يقضمد ماد ُم٤م ٦مٌ ومٚمًٗمٞمّ 

 اهلغأا إلجتاة يَْخي اهكرٔى اهلرآن اهحاٍي: اهتػوٕق ُٕ  .ةاهتارٔخ

 اًمت٤مرُيّل  اعمٜمٝم٩م هق ٦ماًمت٤مرُيٞمّ  اًم٘مْم٤مي٤م أهمٚم٥م ذم ٌعتّ اعمُ  اعمٜمٝم٩م سم٠من   ؿًٚمّ ٟمُ  ٜم٤مإٟمّ 

 ُمقضمقدةً  وشمٙمقن ُمثٚمف، قمـ اًمث٘م٦مُ  يٜم٘مٚمٝم٤م واًمتل ،ؾمٜمداً  اعمتّمٚم٦م واي٤متاًمرّ  قمغم يٕمتٛمد اًمذي

 ُمـاًمزّ  ذم وىمٕم٧م اًمتل ٦ماًمت٤مرُيٞمّ  اًم٘مْم٤مي٤م سم٠من   ٟم٘مقل وًمٙمـ ٕمتؼمة،اعمُ  ٦ماًمت٤مرُيٞمّ  اًمٙمت٥م ذم

 ًّ ّٓ و - ٤مرُيّل اًمتّ  اًمٓمريؼ - ريؼاًمٓمّ  هبذا صم٤ٌمهت٤مإ دًمٞمُؾ  يٜمحٍم ٓ ٤مسمؼاًم  ذًمؽ ُمـ ًمزم إ

 هبذا شم٤مرُيّل  ـمريٌؼ  ومٞمٝم٤م يقضمد وٓ ،٦ماًمت٤مرُيٞمّ  اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ثٌتٝم٤مٟمُ  ٟمحـ أُمقرٍ  ةٕمدّ سم ٘مضاًمٜمّ 

 ُمٕم٤مٍس  صم٘م٦مٍ  قم٤مملٍ  يمت٤مب أو قم٤مملٍ  إمم ُمثٚمف قمـ صم٘م٦مٌ  يٜم٘مٚمٝم٤م رواي٦مٍ  سمٓمريؼ أي:- اعمٕمٜمك

 قمٜمدٟم٤م يقضمد ومٝمؾ ، إسمراهٞمؿ اهلل ٟمٌل سمقٓدة ٟمٕمت٘مد ٟمحـ ومٛمثاًل: -اًمت٤مرُيٞم٦م ًمٚمقاىمٕم٦م

 ٟمٌّل  زُم٤من ُمـ ٕمتؼمٍ ُمُ  يمت٤مٍب  ذم ُمٜم٘مقًم٦مٌ  أو  إسمراهٞمؿ اهلل ٟمٌّل  زُم٤من إمم ُمٕمٜمٕمٜم٦مٌ  رواي٦مٌ 

  ؟ إسمراهٞمؿ اهلل

 ىمقًمف قمٜمدٟم٤م يقضمد وًمٙمـ اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ ًمرواي٦مٍ  ُمتاليمٜم٤ما قمدم ومٞمف ؿمّؽ  ٓ ٤ممّ 

: مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ 
   اهلل يمت٤مب ذم هل اًمتل اًمٙمريٛم٦م أي٦م هذه وم٢من   ، اًمٌ٘مرة: َّ مح جح مج حج
 ٦مٓم٤مسم٘مٞمّ اعمُ  ًٓم٦مسم٤مًمدّ  شمدل   -ظمٚمٗمف ُمـ وٓ يديف سملم ُمـ اًم٤ٌمـمؾ شمٞمف٠مي ٓ اًمذي اًمٙمت٤مب هقو-

 ٟمٌّل  وٓدة قمغم ٦مًمتزاُمٞمّ اإل ًٓم٦مسم٤مًمدّ  وشمدل   ، إسمراهٞمؿ اهلل ٟمٌّل  سمتغما  اهلل أن   قمغم
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 اهلل ٟمٌّل  ووٓدة ، ُمقؾمك اهلل ٟمٌّل  سمقٓدة ٟم٤ماقمت٘م٤مد يث٧ٌم وسم٤معمثؾ ، إسمراهٞمؿ اهلل

 . ه٤مرون

 

 ىمقل قمغم قمتامدسم٤مٓ وه٤مُم٤من وومرقمقن، ىم٤مرون، سمقٓدة -أيًْم٤م- ٟمٕمت٘مد وٟمحـ

 حن جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ اهلل:
 ًٓم٦مسم٤مًمدّ  هب٤م ث٧ٌمشمُ  آي٤مٍت  قمغم ٕمتٛمدٟم ومٜمحـ ،39 اًمٕمٜمٙمٌقت: َّ ىن من خن

  ٦ٌم.شم٤مرُيٞمّ  أطمداٌث  اًمقٓدات وهذه اًمقٓدات، هذه ٦مًمتزاُمٞمّ اإل

 وسملم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمزول سملم ـمقيؾ زُمٜمل   وم٤مصؾٍ  وضمقد اًمٌلّم  اًمقاوح وُمـ

 شمِمتٛمؾ اًمتل ٦م٤مرُيٞمّ اًمتّ  واي٦موم٤مًمرّ  وىم٤مرون، وه٤مُم٤من، ومرقمقن، ، ُمقؾمك اهلل ٟمٌّل  وٓدة

 هب٤م أظمؼم ىمرآٟمٞم٦مٌ  آي٤مٌت  يقضمد وًمٙمـ هٜم٤م، ُمٗم٘مقدةٌ  ٤مً شم٤مرُيٞمّ  ٕمتؼماعمُ  اًمٜم٘مؾ وقاسمط قمغم

 قمغم ٦مًمتزاُمٞمّ آ ًٓم٦مِ سم٤مًمدّ  شمدل   وهل ،شمٕم٤ممم اهلل قمـ اًمٕم٘مؾ سمؼمه٤منِ  ّمٓمٗمكاعمُ  ٤مدقاًمّّم 

ـَ  وه٤مُم٤من: وىم٤مرون، ومرقمقن، يمقنِ و ،يم٤مًمقٓدةِ  ٦مشم٤مرُيٞمّ  أطمداث  ذم ٗمًديـاعمُ  ُم

 .اًمت٤مرُيّل  ريؼاًمٓمّ  سمٖمػم ثٌتٝم٤مٟمُ  ٦مشم٤مرُيٞمّ  أطمداٌث  ومٝمذه إرض،

 األزدات إجتاة ؼرق هث:اهحا اهتػوٕق ُٕ  ة.اهتارٔخ

 ه٤مأىمرّ  وىمد ،ّمٚم٦متّ اعمُ  واي٦مسم٤مًمرّ  شمٜمحٍم ٓ دةٍ تٕمدّ ُمُ  سمٓمرٍق  اًمت٤مرُيّل  احلدي٨م يث٧ٌم

 ٟمٗمًف ذم ريؼاًمٓمّ  ٦مُ صحّ  هق ـمريٍؼ  يمّؾ  ذم واعمالطمظ صمقن،حدّ واعمُ  اًم٤ًمسم٘مقن، اًمٕمٚمامء

 سم٤معمٕمٜمك شم٤مرُيل   هق هؾ طمٞم٨م ُمـ ٟمققمف ٤موأُمّ  ،اًمت٤مرُيّل  احلدث صمٌقت قمـ يمٙم٤مؿمٍػ 

ـّ  ،ٝمام  ُمُ  ًمٞمس ومٝمذا ٓ؟ أم اًمت٘مٚمٞمدّي   صمٌقت قمغم ريؼاًمٓمّ  هذا دًٓم٦م ٦ميمٞمٗمٞمّ  هق اعمٝمؿّ  وًمٙم

 ذم قمٚمٞمٝم٤م يٕمتٛمد رٍق ـمُ  مجٚم٦مَ  هٜم٤م وأذيمر اخلٓم٠م، ُمـ ٠مُمقٟم٦مٌ ُم دًٓم٦مٌ  وأَّّن٤م ،اًمت٤مرُيّل  احلدث

 ٦م:اًمت٤مرُيٞمّ  ثاإطمد صم٤ٌمتإ
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 يّ ارخيافتّ  افطريق ل:األوّ  افطريق: 

 ٦م.اًمت٤مرُيٞمّ  إطمداث أهمٚم٥م ذم ٌعتّ اعمُ  اًمٓمريؼ وهق

 اجلـائيّ  افطريق افثاين: افطريق. 

 ُم٤مناًمزّ  ذم اًمقاىمٕم٦م إطمداث ُمٕمروم٦م ُمـ ٜمقنيتٛمٙمّ  اجلٜم٤مي٤مت ذم اًمتح٘مٞمؼ ٕمٚمامءوم

 ًّ  قمٚمؿ ُمـ ونيًتٗمٞمد هؿ ومٛمثاًل: ٦ٌم،شم٤مرُيٞمّ  رواي٦مٌ  قمٜمدهؿ شمقضمد أن دون ُمـ ٤مسمؼاًم

 ُم٤مت ىمد اعمٞم٧م ن  يم٤م إذا ومقايتٕمرّ  أن سم٢مُمٙم٤مَّنؿ اًمتنميح قمٚمامء ن  إ طمٞم٨م ذًمؽ، ذم اًمتنميح

 يزول صمؿ ،٥مّمٚمّ سم٤مًمتّ  شمٌدأ ومٝمل ٦م،ثّ اجلُ  أطمقال سم٥ًٌم وذًمؽ ؟أىمؾ أم ؾم٤مقم٤مٍت  شمًع ىمٌؾ

 ىمٌؾ أو ؾم٤مقم٦مٍ  ىمٌؾ ُم٤مت اجلث٦م ص٤مطم٥م أن   قنويٕمٚمٛم ٜم٦م،ٕمٞمّ ُمُ  ؾم٤مقم٤مٍت  سمٕمد ٥ماًمتّمٚمّ  قمٜمٝم٤م

  ؾم٤مقم٤مٍت. شمًع

 اجلؾقد: ورجل افطغ رجل

 ِمعّ اعمُ  اًمٙمرسمقنِ  ظمالل وُمـ اًمٓملم، سمرضمؾ رَف قمُ  ًمرضمؾٍ  ٦مٌ ضمثّ  يمتِمٗم٧ما وىمد

 ؾمتٓم٤مقمقاا اًمتنميح قمٚمؿ ظمالل ـُمِ  صمؿ   ؾمٜم٦ٍم، ومخًامئ٦م أًمٗملم ىمٌؾ ُم٤مت أٟم ف قمغم ومقاشمٕمرّ 

 وقمغم سمؾ أيمٚمف، ـمٕم٤ممٍ  آظمر قمغم ومقايتٕمرّ  أن ؾمتٓم٤مقمقاا صمؿّ  ظمٜمً٘م٤م، تَؾ ىمُ  فأٟمّ  قمغم ومقايتٕمرّ  أن

 حمٗمقفًم٤م. يم٤من اهلْمٛمل ضمٝم٤مزه ٕن   ،اهلْمٛمّل  ضمٝم٤مزه هب٤م سمتغما اًمتل إُمراض سمٕمض

 اًمٙمرسمقن حتٚمٞمؾِ  وسمح٥ًم اجلٚمٞمد، سمرضمؾِ  رَف قمُ  ًمرضمؾٍ  ٦مٌ ثّ ضُم  ٧مِمٗمَ يمتُ ا ويمذًمؽ

 أّٟمف قمغم ومقايتٕمرّ  أن ؾمتٓم٤مقمقااو ،آٓف 4 أو آٓف 6 ىمٌؾ شمقذّم  أٟم ف إمم ٚمقاشمقّص  ِمعّ اعمُ 

ؿ اخلريػ، ومّمؾ ذم ُم٤مت  ومّمؾ إمم شمٜمتٛمل اًمتل اًمثٛمرات سمٕمض قمٜمده وضمدوا َّٕن 

 اخلريػ.

 ٦ماًمت٤مرُيٞمّ  إطمداث سمٕمض إصم٤ٌمِت  ٦مُ إُمٙم٤مٟمٞمّ  ْمحتّ شم وهمػمه٤م امذجاًمٜمّ  هذه ٛمـوم

 .اجلٜم٤مئّل  سم٤مًمٓمريؼ
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 األرـقوفوجي افطريق افثافث: افطريق(Archaeology): 

 أن واعمٜمحقشم٤مت راتقإطمٗم ظمالل ُمـ واًمتٜم٘مٞم٥م أصم٤مر قمٚمامء يًتٓمٞمع

 اًمت٘مٚمٞمدي سم٤معمٕمٜمك ٦مٌ شم٤مرُيٞمّ  رواي٦مٌ  شمقضمد ٓ أٟم ف ُمع يمثػمٍة، ٦مٍ شم٤مرُيٞمّ  أطمداٍث  قمغم ومقايتٕمرّ 

 اعمٜمحقشم٤مت. ظمالل ُمـ أو راتقإطمٗم ظمالل ُمـ ٗم٦مٙمتَِم اعمُ  ٦ماًمت٤مرُيٞمّ  ًمألطمداث

 دي:افتعبّ  افطريُق  ابع:افرّ  افطريق 

ًّ  قمٚمٞمف تقمتٛمدَ ا اًمذي اًمٓمريؼ وهق  قمغم دًمٞمٚمٝم٤م ذم  طمٙمٞمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦مُ  دةُ ٞمّ اًم

 ٓ وهق ،واًمٞم٘ملم سم٤مًم٘مٓمع صم٤مسم٧ٌم  إظم٤ٌمرٌ  اعمٕمّمقم إظم٤ٌمر وم٢من   ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدةِ 

، قمغم ٦مِ ٓم٤مسم٘مٞمّ اعمُ  ًٓم٦مسم٤مًمدّ  يدل   سمخؼمٍ  أظمؼمٟم٤م ومٚمق ئ،ٓمُُي 
ٍ
 ٦ماإلًمتزاُمٞمّ  ًٓم٦مِ سم٤مًمدّ  ويدل   رء

  قمغم
ٍ
 وإطم٤مدي٨م -٦مًمتزاُمٞمّ وآ ٦مٓم٤مسم٘مٞمّ اعمُ - ًٓمتلماًمدّ  يمٚمت٤م ذم ٦مٌ جّ طُم  ومٝمق آظمر، رء

 قمغم ٦مًمتزاُمٞمّ آ ًٓم٦مسم٤مًمدّ  وشمدل   ،ٕمتؼمةٌ ُمُ  اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة قمغم شمدل   اًمتل ٦ماًمٕم٤مُمّ 

 وٓدشمف.
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 :الصٌّف الزّابغ
 التارٗخٖإثبات الوْذٍّٗٔ الخاصّٔ بالذّل٘ل 
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 ّمٚم٦متّ واعمُ  ًٜمدةاعمُ  واي٦ماًمرّ  قمغم يٕمتٛمدُ  اًمذي ًمٞمؾاًمدّ  اًمت٤مرُيّل  ًمٞمؾسم٤مًمدّ  وٟم٘مّمد

ٓ   يٙمقن أن سملم اًمت٤مرُيّل  ًمٞمؾاًمدّ  ذم ومرق وٓ ،٦مِ ٞمّ جّ احلُ  ذوطُ  ومٞمٝم٤م رشمتقومّ  اًمتل  قمغم دا

ٓ  د يٙمقن أن أو ٦م،ٓم٤مسم٘مٞمّ عمُ ا ًٓم٦مسم٤مًمدّ  اعمٓمٚمقب  ذم يمام وهذا ٦م،ًمتزاُمٞمّ آ ًٓم٦مِ سم٤مًمدّ  ا

 اًمقٓدة ةِ ُم٤مدّ  قمغم شمِمتٛمُؾ  شم٤مرةً  ٤موم٢مَّّن  ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة ث٧ٌمشمُ  اًمتل واي٤مِت اًمرّ 

 ٤معمدًمقلسم ختؼم وٓ اًمقٓدة ةِ ُم٤مدّ  قمغم شمِمتٛمؾ ٓ وأظمرى ٦م،ٓم٤مسم٘مٞمّ اعمُ  ًٓم٦مسم٤مًمدّ  وختؼمُ 

 رواي٦مٌ  توردَ  إذا يمام ًمتزاُمل،آ سم٤معمدًمقلِ  اإلُم٤مم وٓدة ُمٜمٝم٤م ًتٗم٤مديُ  وًمٙمـ ،اعمٓم٤مسم٘مّل 

 وم٢من   سمٕمدي، ُمـ اإلُم٤مم سمٜملا أو سمٜمل،ا هذا :ي٘مقل  اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم أنّ  ومٞمٝم٤م ٜم٘مُؾ يُ 

 شمف:وٓد قمغم ٦مًمتزاُمٞمّ ٤مٓسم يدل  و ،اعمٝمدي اإلُم٤مم وضمقد قمغم ٦مٓم٤مسم٘مٞمّ ٤معمُ سم دل  ي اهذ

 .تٕم٤مرفاعمُ  اعمرء وضمقد ـمريُؼ  ٤مَّّٕن 

 ـمقائَػ  قمغم إُم٤مُمتفو اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة قمغم ٤مرُيلاًمتّ  ًمٞمُؾ اًمدّ  يِمتٛمؾو

 ؾمقف واي٤متاًمرّ  هذه طمقل واًمٙمالم سمٛمراطمؾ، اًمتقاشمر طمد   سمٛمجٛمققمٝم٤م شمٗمقق دةٍ تٕمدّ ُمُ 

 :سم٤مظمتّم٤مر وهل ضمٝم٤مٍت، ذم -شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن- يٙمقن

 ٤مرُيلاًمتّ  ًمٞمؾاًمدّ  واي٤مِت ر ٟم٘مٚم٧م اًمتل اًمٙمت٥م سمٕمض أؾمامء ذيمر ذم :األوػ اجلفة

 .اعمٝمدي وإُم٤مُم٦م وٓدة قمغم

 اإلُم٤مم ٦مَ هقيّ  ددّ حُت  اًمتل واي٤متاًمرّ  ـمقائػ ُمـ ٚم٦مٍ مُج  ذيمر ذم :افثاكقة اجلفة

 .اعمٝمدي

 اًمت٤مرُيل. ًمٞمؾاًمدّ  قمغم ٦ٌمِ ؽمشمّ اعمُ  اًمٜمت٤مئ٩م ذم :افثافثة اجلفة
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o ٌٍٓاألساً٘ذ: تبِالكُ فٖ ًظز 

ٌّ اًمتّ  سمٕمد وىمٗم٧ُم   واي٤متاًمرّ  قمغم شمِمتٛمُؾ  -إًمٞمٜم٤م صٚم٧مو ىمدو- يمت٥ٍم  ةِ قمدّ  قمغم عِ ت

 اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم سمٕمد إُم٤ممٌ  فوأٟمّ  ، اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة ُمٜمٝم٤م ًتٗم٤مديُ  اًمتل

 اًمٙمت٥م: هذه وُمـ 

  ىمٞمس. سمـ ٚمٞمؿٍ ؾُم  يمت٤مٌب  .1

 ٚمٞمٜمل.ًمٚمٙمُ  ًمٚمِمٞمخ ،اًمٙم٤مذم .2

  دوق.اًمّّم  ٞمخاًمِّم  ًمقاًمد ،احلػمة ُمـ واًمتٌٍمة إلُم٤مُم٦ما .3

 اًمّمٗم٤مر. احلًـ سمـ ٛمدحُم  ضمٕمٗمرٍ  ٕيب ،رضم٤متاًمدّ  سمّم٤مئر .4

يـ يمامُل   .5   دوق.اًمّّم  ًمٚمِمٞمخ ،ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمدِّ

 اًمّمدوق. ًمٚمِمٞمخ ،إُم٤مزم .6

 اًمّمدوق. ًمٚمِمٞمخ ، و٤ماًمرّ  أظم٤ٌمر قمٞمقن .7

 اًمّمدوق. ًمٚمِمٞمخ ،اًمٗم٘مٞمف حييه ٓ ـُم .8

 اهلل قمٌد أيب ًمٚمِمٞمخ ،قمنم آصمٜمل ٦مِ إئٛمّ  إُم٤مُم٦م قمغم اًمٜمصِّ  ذم صمرإ ٘متْم٥مُمُ  .9

 .دوقاًمّّم  ًمٚمِمٞمخ ٕم٤مٌس ُمُ  وهق اجلقهري ٤مشقمٞمّ  سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ دحمٛمّ  سمـ أمحد

 ؿم٤مذان. سمـ ًمٚمٗمْمؾ ،اًمٖمٞم٦ٌم .1٣

 اعمٗمٞمد. ًمٚمِمٞمخ ،اإلرؿم٤مد .11

 اعمٗمٞمد. ًمٚمِمٞمخ ،اجل٤مرودي٦م اعم٤ًمئؾ .12

 100 في ركر بعط الكتب التي ًقلت الرٍايات 
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 اعمٗمٞمد. ًمٚمِمٞمخ اعمٜمًقب ،ظمتّم٤مصآ .13

 سمـ قمكم   اًم٘م٤مؾمؿ أيب ًمٚمِمٞمخ ،قمنم آصمٜمل ٦مإئٛمّ  قمغم اًمٜمّص  ذم إصمر يمٗم٤مي٦م .14

  ل.اًم٘مٛمّ  ازاخلزّ  قمكم سمـ حمٛمد

 ٕمامن.اًمٜمّ  ًمٚمِمٞمخ ،اًمٖمٞم٦ٌم .15

 اًمٓمقد. ًمٚمِمٞمخ ،اًمٖمٞم٦ٌم .16

 اًمٓمقد. ٚمِمٞمخًم ،دتٝمجّ اعمُ  ُمّم٤ٌمح .17

 سم٤مسمقيف. سمـٓ ،اًمروو٦م أو وضاًمرّ  .18

 اًمٓمؼمي. ضمرير سمـ حمٛمد ضمٕمٗمرٍ  ٕيب ،اإلُم٤مُم٦م دٓئؾ .19

 ًمٚمخقارزُمل. ، ًلماحلُ  اإلُم٤مم ُم٘متؾ  .2٣

 ،٦ماًمٕم٤مُمّ  رِق ـمُ  ُمـ وًمده ُمـ ٦موإئٛمّ  اعم١مُمٜملم أُمػم ُمٜم٤مىم٥م ُمـ ٦مٍ ٌُمٜم٘م ُم٤مئ٦م .21

 ؿم٤مذان. سمـ أمحد سمـ دٍ حمٛمّ  احلًـ ٕيب

 ٛمل.ٚمًمٚمدي ،اًم٘مٚمقب إرؿم٤مد .22

ًّ  ومرائد .23   .اخلراؾم٤من اجلقيٜمّل  إسمراهٞمؿ ثحدّ ًمٚمٛمُ  ،ٛمٓملماًم

 .اًم٘مٜمدوزي اًمٌٚمخل إسمراهٞمؿ سمـ ًمًٚمٞمامن ،ةاعمقدّ  يٜم٤مسمٞمع .24

 .٦ماخل٤مّص  ُمـ وًمٞمًقا ،٦ماًمٕم٤مُمّ  ُمـ ٚمامءًمٕمُ  اًمٙمت٥م هذه سمٕمَض  أن   وٟمالطمظ

o ّالكتب: رٍاٗات فٖ التٌتأه 

 صمالصم٤ًم: أُمقًرا ومٞمٝم٤م ٟمجدُ  اًمٙمت٥م هذه ذم ٘مٚم٧مٟمُ  اًمتل واي٤متاًمرّ  ـمرَق  ٚمٜم٤مشم٠مُمّ  وإذا

 هاة.اهُر كدَر دالهة ل:األُه األير 

 ضمالًمتٝمؿ قمغم ٗمِؼ تّ اعمُ  ٞمٕم٦ماًمِّم  أيم٤مسمر سمقاؾمٓم٦م واي٤متاًمرّ  هذه رقـمُ  ٘مٚم٧مٟمُ  ىمد

 اًمّمدوق، واًمِمٞمخ دوق،اًمّّم  اًمِمٞمخ وواًمد ٚمٞمٜمل،اًمٙمُ  ٞمخ٤مًمِّم يم ىمدرهؿ، وقمٔمؿِ 

ًّ  ٗمٞمد،اعمُ  واًمِمٞمخ  قمٚمامء ُمـ إقمالم وه١مٓء ، اًمٓمقد واًمِمٞمخ ،رشم٣ماعمُ  دٞمّ واًم
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 ومل ىمدرهؿ وقمٔمؿِ  ضمالًمتٝمؿ قمغم ٦مُ اإلُم٤مُمٞمّ  ٗم٘م٧ماشمّ  ىمد واًمتٕمديؾ اجلرح وقمٚمامء احلدي٨م،

ـَ  أطمدٌ  ومٞمٝمؿ حي٘مدَ   ذم ٕمديؾواًمتّ  واجلرح احلدي٨م ٦مِ أئٛمّ  ظمالف قمغم وهذا ٚمامء،اًمٕمُ  ُم

 ،ىم٤مقمدةٍ  إمم طمت٤مضمقاا كطمتّ  واًمٓمٕمـ ًمٚمجرح هؿأيمثرُ  ضشمٕمّر  وم٘مد خ٤مًمٗملم،اعمُ  ُمدرؾم٦م

 قمتدال:آ ُمٞمزان ذم هٌلاًمذّ  ٟم٘مؾ وم٘مد ،(ي٘مدح ٓ إىمران ضمرح) :سمٕمٜمقان اًمٌٕمض قمٜمقَّن٤م

 .ش ضمتٝم٤مدهؿا سمح٥ًم سمٕمضٍ  ذم سمٕمْمٝمؿ ؿُ يتٙمٚمّ  إىمران اًمٕمٚمامء زال وُم٤م »

 أصح٤مب همػمة اوطمذرا » :(واي٦ماًمرّ  قمٚمؿ ذم اًمٙمٗم٤مي٦م) ذم ُم٤م قمغم ؿمٕم٦ٌمُ  وىم٤مل

 اعمٜمذر سمـ إسمراهٞمؿ وىم٤مل ،ش اًمتٞمقس ُمـ همػمةً  أؿمد   ومٝمؿ سمٕمٍض، قمغم سمٕمْمٝمؿ احلدي٨م

 يٜم٩ُم  مل » :(اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ذم اًمٙمالم ظمػم) يمت٤مب ذم ُم٤م قمغم ومٚمٞمح سمـ حمٛمد قمـ

 ذم يمالُمف ُمـ إسمراهٞمؿ قمـ يمرذُ  ُم٤م ٟمحقَ  ومٞمٝمؿ، اًمٜم٤مس سمٕمض يمالم ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػمٌ 

 .ش قمٙمرُم٦م ذم اًمِمٕمٌل ويمالم اًمِمٕمٌل

 ٛمٞمعاجل ٗمؼشمّ ا ٚمامءٌ قمُ  ومٞمٝم٤م إذ اًم٘مٌٞمؾ: هذا ُمـ ًمٞم٧ًماًمٌٞم٧م أهؾ وُمدرؾم٦مُ 

 ُمـ أؿمدّ  أو ،اًمتٞمقس يمٖمػمة همػمةٌ  ٝمؿسمٞمٜمَ  شم٘مع ومل ؿم٠مَّنؿ، وقمٔمؿ ىمدرهؿ، ضمالًم٦م قمغم

 وإُم٤مُم٦م وٓدة إصم٤ٌمت رواي٤مت ٚم٧مٟم٘م وىمد ،ٞمٕم٦ماًمِّم  زاتٞمّ ُم  ُمـ وهذا اًمتٞمقس، همػمة

 ُمـ واي٤متاًمرّ  أظمذوا ه١مٓءو ،ضمالًمتٝمؿ قمغم ٗمؼتّ اعمُ  إقمالم قمـعمٝمديا اإلُم٤مم

 اًمٖمٞم٦ٌم زُمـ ىمٌؾ ٗم٧مًمّ أُ  اًمتل وهل ،اًمث٘م٤مت ٕم٤مسيـاعمُ  يمت٥م أو احلدث ٕم٤مسيُمُ 

 ومٞمٝم٤م. أو ،٦مإئٛمّ  فمٝمقر زُمـ وذم ،ٖمرىاًمّّم 

                                                           

ٚمٛمل، قمامر سمـ هِم٤مم 9242 رىمؿ ،7ج :(1) ًُ   .87ص اًم

 .1٣9ص ٓ؟، أم يمِمٍػ  إمم حيت٤مج هؾ اجلرح ذم اًم٘مقل سم٤مب :(2)

 .36ص :(3)
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o ُالب٘ت أّل هذرسٔ فٖ صٌ٘فالتّ تارٗخ: 

 ، اعم١مُمٜملم أُمػم زُم٤من ُمـ  اًمٌٞم٧م أهؾ ُمدرؾم٦م ذم اًمتّمٜمٞمػ سمدأ وىمد
 ٍػ،ُُمّمٜمّ  ٕرسمٕمامئ٦مٍ  أرسمٕمامئ٦م أصقٌل  قمٚمامئٜم٤م قمٜمد ويم٤مٟم٧م هذا، ٤مساًمٜمّ  يقم إمم واؾمتٛمر

 ،رةت٠مظّم اعمُ  واًمٙمت٥م إرسمٕم٦م، اًمٙمت٥م رواي٤مُت  إصقلو اًمٙمت٥م هذه ُمـ ظمذتأُ  ىمدو

 قمٝمد إمم  قمكمّ  اعم١مُمٜملم أُمػم قمٝمد ُمـ ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  ٧مٗمَ صٜمّ  » : ٗمٞمداعمُ  اًمِمٞمخ ي٘مقل

 ًمف ىمقهلؿ: ُمٕمٜمك ومٝمذا إصقل، كًٛمّ شمُ  يمت٤مٍب  أرسمٕمامئ٦م اًمٕمًٙمرّي  احلًـ دٍ حمٛمّ  أيب

 ذم ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  قمٚمامءُ  يمتٌٝم٤م اًمتل اًمٙمت٥م أن   (واؿمحاًمرّ ) ذم اُم٤مداًمدّ  ؼح٘مّ اعمُ  وذيمر ،ش أصٌؾ 

 قمٍم ذم ٧متٌَ يمُ  امإٟمّ  إرسمٕمامئ٦م إصقل هذه وأن   سمٙمثػم، ذًمؽ ُمـ أيمثرُ  اًمٗمؽمة هذه

 ج٤مراًمٜمّ  يمت٤مب إمم رضمٕمٜم٤م وإذا ،ريٕم٦ماًمذّ  ص٤مطم٥م ٟم٘مٚمف ُم٤م وهذا ، ٤مدىملماًمّّم 

 سم٤مًمًٖم٤م هتامًُم٤ما قاهتٛمّ ا اًمِمٞمٕم٦م قمٚمامء أن   قمغم ٗمٜم٤مًمقىمَ  ٞمٕم٦ماًمِّم  ٗم٤متّمٜمّ ُمُ  ًمذيمر ووٕمف اًمذي

 اإلُم٤مم قمغم اًمٜمّص  ذًمؽ ذم سمام  ٦مِ إئٛمّ  أؾمامء قمغم واًمٜمّص  اإلُم٤مُم٦م، ُم٠ًمًم٦م ذم سم٤مًمٙمت٤مسم٦م

 .اعمٝمدّي 

 يّمؾ مل وهلذا ٞم٤مع،واًمّْم  ٚمػاًمتّ  ٕؾم٤ٌمب ت٥ماًمٙمُ  هذه أيمثر و٧مشمٕمرّ  ًمألؾمػ و

ّٓ  ُمٜمٝم٤م  يمٙمت٤مب ،إًمٞمٜم٤م وصٚم٧م اًمتل اًمٙمت٥م ذم اًمٙمت٥م هذه وضمقد ٟمٕمٙمسا ،ٟمٕمؿ .اًم٘مٚمٞمؾ إ

  . اًمٓمقد اًمِمٞمخ ويمت٥م اًمّّمدوق، اًمِمٞمخ يمٙمت٥مو اًمٙمٚمٞمٜمل، اًمِمٞمخ

                                                           

 .3ص اًمٕمٚمامء، ُمٕم٤ممل :(1)

اموّي٦م، اًمّرواؿمح :(2) ًّ  .16٣ص إرسمٕمامئ٦م، إصقل ذم واًمٕمنمون، اًمت٤مؾمٕم٦م اًمّراؿمح٦م اًم

 اعمـذيمقر- اعمُٗمٞمـد اًمِمـٞمخ يمـالم ٟم٘مـؾ سمٕمـد اعمُّمـٜمّػ ىمـ٤مل إصـؾ، ،2ج اًمِّمٞمٕم٦م، شمّم٤مٟمٞمػ إمم اًمّذريٕم٦مُ  :(3)

 اًمٙمتـ٥م هـذه ذم اعمـّدة شمٚمـؽ جمٛمـقع ذم ُُمّمـٜمّٗم٤مهتؿ مجٞمـع طمٍمـ اعُمٗمٞمـد اًمِمـٞمخ ُيرد ومل » :-أقماله

 اًمٙمٚمٌـل يمٝمِمـ٤مم ُمـٜمٝمؿ اعُمٙمثـريـ إؿمخ٤مص وسم٠مطمقال سمٙمتٌٝمؿ أقمٚمؿ هق إذ سم٤مٕصقل، اعمقؾمقُم٦م

 .13٣ص ،ش ... يمت٤مسًم٤م وصمامٟمقن ُمئ٦مٌ  ًمف اًمذي ؿم٤مذان سمـ واًمٗمْمؾ يمت٤مب، ُمئتل ُمـ ٕيمثر اعم١مًّمػ
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o ُاإلهاهٔ: فٖ ػلوائٌا فاتصٌّهُ هَجش 

 اعمٝمدّي  اإلُم٤مم قمغم - ٤مرُيلاًمتّ  ًمٞمؾاًمدّ  رواي٤مت ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٙمت٥م وومرة ٌٞم٤منوًم

، اًمٕم٘مٞمدة طمٗمظ ذم ْمٜمٞم٦مَ اعمُ  اجلٝمقد سمذًمقا اًمذيـ اًمٕمٚمامء ٕؾمامء شم٘مديًرا وأيًْم٤م 

  ،اإلُم٤مُم٦م رواي٤مُت  ٤مُمسـواخل اسمعاًمرّ  ٘مرناًم ٤مءـٛمـقمٚم إمم شمّمؾ مل وًمقٓهؿ ،٦ماإلُم٤مُمٞمّ 

ٌّ  ىمٛم٧ُم  -إًمٞمٜم٤م ؾشمِّم  مل سم٤مًمت٤مزمو-  وٟمص   اإلُم٤مُم٦م، ذم يمتٌقا اًمذيـ إقمالم أؾمامء عِ سمتت

 ُمـ واومرة مجٚم٦مً  أقمرض وؾمقف ،ٝم٤مومٞم أيمثر أو ٤مً يمت٤مسم ًمدهيؿ أن   قمغم  ج٤مراًمٜمّ  اًمِمٞمخ

 اًمٙمت٥م ذيمر قمغم ىمتّم٤مرآ ُمع ، اًمٜمج٤مر اًمِمٞمخ قم٤ٌمرة ٟم٘مؾِ  ُمع إقمالم ه١مٓء

 هذا ذم سمٖمروٜم٤م رشم٤ٌمـمٝم٤ما ًمٕمدم إظمرى اًمٙمت٥َم  أذيمر وٓ اإلُم٤مُم٦م، ذم ٗم٧مًمّ أُ  اًمتل

 :اًمٙمت٤مب

 ب:ادمدّ  بؽر أبو افـحوي حمؿد بن جعػر بن دحمؿّ  ل:األوّ  افعامل -

ـُ  » اًمٜمج٤مر: اًمِمٞمخ ومٞمف ىم٤مل   يمت٤مُب  ًمف سم٤محلدي٨م، واعمٕمروم٦م ٦م،سم٤مًمٕمرسمٞمّ  اًمٕمٚمؿ طمً

 .شقمنم آصمٜمل إُم٤مُم٦م ذم اؾمتٌٍم عمـ اعمقازٟم٦م

 افؽودم: افثؼػي هالل بن شعقد بن دحمؿّ  بن إبراهقم افثاين: افعامل -

، ٤مً يّ زيد يم٤من » ج٤مر:اًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل  ًٓ  ٟمتٝمكا يمثػمةٌ  ٗم٤مٌت ّمٜمّ ُمُ  وًمف إًمٞمٜم٤م، ٟمت٘مؾا صمؿ   أو

 يمت٤مب رسمك،اًم٘مُ  ذوي ذم ةاعمقدّ  يمت٤مب ٙمرُملم،اعمُ  ومْمؾ ذم ٦مجّ احلُ  يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: إًمٞمٜم٤م

 .ش صٖمػمٌ  اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مٌب  يمٌػٌم، اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مٌب  اعمٕمروم٦م،

 

                                                           

 .394ص ،1٣54 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(1)

 .16ص ،19 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(2)
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 افُعاميِن(: دحمؿّ  )أبو ظؼقل أيب بن ظعّ  بن احلسنُ  افثافث: افعامل -

 يمت٥ُم  ُمٜمٝم٤م: واًمٙمالم اًمٗم٘مف ذم يمت٥ٌم  ًمف صم٘م٦ٌم، ٌؿ،ُمتٙمٚمّ  وم٘مٞمٌف،» ج٤مر:اًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل 

ًّ اعمُ   يمت٤مَب  كًٛمّ اعمُ  فيمت٤مسمَ  وىمرأت ٤مئٗم٦م،اًمٓمّ  ذم ُمِمٝمقرٌ  يمت٤مٌب  ؾمقلاًمرّ  آل سمحٌؾ ؽتٛم

 .ش اًمقوع ُمٚمٞمُح  اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مٌب  وهق ، اهلل قمٌد أيب ؿمٞمخٜم٤م قمغم واًمٗمرّ  اًمٙمرّ 

 افـفاوكدي: دحمؿّ  بن احلسن ابع:افرّ  افعامل -

، أسمق » ج٤مر:اًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل   يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمت٥ٌم، ًمف اًمٙمالم، دُ ضمٞمّ  ؿٌ ُمتٙمٚمّ  قمكم 

 ذم أصح٤مسمٜم٤م ؽـذًم ذيمر ،ظمتٞم٤مرآ وم٤ًمد ذم اًمٙم٤مذم يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، ذم طمتج٤مجآ

 .ش اًمٗمٝمرؾمت٤مت

 ظع بن احلسغ بن ظع بن ظؿر بن احلسن بن ظعّ  بن احلسن اخلامس: افعامل -

 األضروش(: حمؿد )أبو  ضافب أيب بن

٤ًٌم، ومٞمٝم٤م ػوصٜمّ  اإلُم٤مُم٦م، يٕمت٘مد يم٤من » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل   ذم يمت٤مٌب  ُمٜمٝم٤م: يمت

 ص٤مطم٥م إمم هؿوُمقاًمٞمدِ  ٦مإئٛمّ  أٟم٤ًمب يمت٤مب يمٌػٌم، اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مب صٖمػٌم، اإلُم٤مُم٦م

 .ش إُمر

 افـوبختي: دحمؿّ  أبو موشى، بن احلسن ادس:افّس  افعامل -

 اًمثالصمامئ٦م ىمٌؾ زُم٤مٟمف ذم ٟمٔم٤مئره قمغم ؼمزاعمُ  ؿتٙمٚمّ اعمُ  ٜم٤مؿمٞمخُ  » :اًمٜمج٤مّر  ومٞمف ىم٤مل 

ـٌ  يمٌػمٌ  يمت٤مٌب  واًمدي٤مٟم٤مت، راءأ يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمثػمٌة، يمت٥ٌم  وائؾإ قمغم ًمف وسمٕمده٤م،  طمً

                                                           

 .48ص ،1٣٣ رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(1)

 .48ص ،1٣2 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(2)

 .57ص ،135 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(3)
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 يمت٤مب وًمف ، اهلل قمٌد أيب ؿمٞمخٜم٤م قمغم اًمٙمت٤مب هذا ىمرأت يمثػمٍة، قمٚمقمٍ  قمغم حيتقي

 ذم اجل٤مُمع ويمت٤مب ٦م،اإلُم٤مُمٞمّ  ظمال ُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ومرق قمغم اًمردّ  ويمت٤مب اًمِمٞمٕم٦م، رقومِ 

 تٌٍم،خُم  اإلُم٤مُم٦م ذم ج٩ماحلُ  يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، ذم أصٗمح سمـ حيٞمك قمغم اًمردّ  يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م،

 .ش اإلُم٤مُم٦م ذم طمرب سمـ ضمٕمٗمر قمغم اًمٜم٘مض يمت٤مب

، بن احلسغ ابع:افّس  افعامل -  ادرصي: اهلل ظبد أبو ظعٍّ

 اإلُم٤مُم٦م، يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمت٥ٌم  ًمف ُمٍم، ؾمٙمـ صم٘م٦ٌم، ٌؿ،تٙمٚمّ ُمُ  » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل

  .ش اًمٙمراسمٞمز قمكم سمـ احلًلم قمغم واًمردّ 

 قؼل:افّص  يزيد بن ظؿر بن احلسغ بن أمحد افثامن: افعامل -

 ٕمرفيُ  ٓ يمت٥ٌم  ًمف أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ صم٘م٦ٌم، ،يمقذم   ضمٕمٗمٍر، أسمق » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل 

 .ش اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مٌب  ًمفاحلًلم سمـ أمحد وىم٤مل اًمٜمقادر، إٓ ُمٜمٝم٤م

 اهلل: ظبد بن دحمؿّ  بن بـدار افتاشع: افعامل -

 يمت٤مب ٝم٤مرة،اًمٓمّ  يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمت٥ٌم، ًمف ٌم،ُمت٘مدّ  ،إُم٤مُمل   » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل 

 .ش اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مسًم٤م ًمف أيًْم٤م وذيمر الة،اًمّّم 

 

                                                           

 .63ص ،148 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(1)

 .66ص ،155 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(2)

 .83ص ،2٣٣ رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(3)

 .114ص ،294 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(4)
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 ازي:افرّ  َوكَدك بن أمحد بن جعػر افعاذ: افعامل -

 يمت٤مٌب  ًمف صملم،حدّ واعمُ  ٛملمتٙمٚمّ اعمُ  أصح٤مسمٜم٤م ُمـ اهلل، قمٌد أسمق » ج٤مر:اًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل 

 .ش يمٌػمٌ  اإلُم٤مُم٦م ذم

 احلؽم: بن هشام بن حؽم ظؼ: احلادي افعامل -

 ُمِمٝمقًرا ويم٤من اًمٌٍمة، ؾمٙمـ ،ةيمِٜمد ُمقمم حمٛمٍد، أسمق » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل 

 ًمف رأى فأٟمّ   أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض ذيمر يمثػمٌة، جم٤مًمُس  قمٜمف وطُمٙمل اًمٜم٤مس، ؿيمٚمّ  سم٤مًمٙمالم،

 .ش اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مسًم٤م

 خافد: بن حيقى بن خافد ظؼ: افثاين افعامل -

  .ش اعمٜمٝم٩م يمت٤مب هؾماّم  يمٌػًما اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مسًم٤م ًمف رأي٧م » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل 

 ٕمٜمقنشمُ  مل اإلُم٤مُم٦م ذم ُمقنت٘مدّ اعمُ  ٗمٝم٤مصٜمّ  اًمتل اًمٙمت٥م سمٕمض أن   قمغم يدل   وهذا

 .ت٥ماًمٙمُ  إطمّم٤مء ٦مَ قمٛمٚمٞمّ  ٥مّمٕمّ يُ  ُم٤م وهذا ،أظمرى قمٜم٤مويـ محٚم٧م اموإٟمّ  اإلُم٤مُم٦م، سمٕمٜمقان

 ادرِصي: األحوص أبو أظػر، بن أشد بن وددا ظؼ: افثافث افعامل -

 صم٘م٦مٌ  احلدي٨م، أصح٤مب ُمـ ٌؿ،تٙمٚمّ ُمُ  وم٘مٞمٌف، ضمٚمٞمٌؾ، ؿمٞمٌخ، » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل 

 يمت٤مٌب  ُمٜمٝم٤م: يمت٥ٌم، ًمف اًمث٘م٤مت، احلدي٨م أصح٤مب ؿمٞمقخ ُمـ أقمٗمر سمـ أؾمد وأسمقه صم٘م٦ٌم،

                                                           

 .123ص ،316 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(1)

 .136ص ،351 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(2)

 .151ص ،395 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(3)
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 .ش واًمؼماهلم ٓئؾاًمدّ  درّ جُم  وأظمر إُمؿ، ُمـ ظم٤مًمٗمف ُمـ ؾم٤مئر قمغم اإلُم٤مُم٦م ذم

 أبو ،يّ ؿّ افؼُ  األصعري خؾف أيب بن اهلل ظبد بن شعٌد  ظؼ: ابعافرّ  افعامل -

 افؼاشم:

 ؾمٕمدٌ  َػ وصٜمّ  ووضمٝمٝم٤م، ووم٘مٞمٝمٝم٤م، ٤مئٗم٦م،اًمٓمّ  هذه ؿمٞمُخ  » ج٤مر:اًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل 

٤ًٌم  ومرق يمت٤مب ٦م،واجلٕمٗمريّ  ٦مديّ حٛمّ اعمُ  قمغم اًمردّ  ذم اًمْمٞم٤مء يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: إًمٞمٜم٤م وىمع يمثػمًة، يمت

 .ش اإلُم٤مُم٦م يمت٤مب اًمِمٞمٕم٦م،

 افديؾؿي: ؼاتلمُ  أبو صافح ظؼ: اخلامس افعامل -

 اإلُم٤مُم٦مِ  ذم يمت٤مسًم٤م صٜمػ وىم٤مل: احلًلم، سمـ أمحد ذيمره » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل 

 .ش طمتج٤مجآ يمت٤مب هُ وؾماّم  ويمالًُم٤م، طمديًث٤م، يمٌػًما

 ىمًٛملم: إمم شمٜم٘مًؿُ  اإلُم٤مُم٦م ذم ٗم٦مَ ّمٜمّ اعمُ  اًمٙمت٥م أن   قمغم شمدل   اًمٕم٤ٌمرةُ  هذهو

 ٦مَ إدًمّ  ومٞمٝم٤م شمذيمر سمحٞم٨ُم  ،اًمٙمالُمّل  اعمٜمٝم٩م وومؼ ٧مٗمَ ٜمّ ُص  يمت٥ٌم  ل:األوّ  افؼسم

 ،٦ماإلُم٤مُمٞمّ  قم٘مٞمدة إلصم٤ٌمت اجلدل، إمم شمٜمتٛمل يم٤مٟم٧م مأ سمراهلم يم٤مٟم٧م ؾمقاءٌ  ٦ماًمٙمالُمٞمّ 

 اخلّمؿ. قم٘مٞمدة وإسمٓم٤مل

 ًمٜم٘مؾ ٕمٚم٧مضُم  واًمتل ،احلديثّل  اعمٜمٝم٩م وومؼ ٗم٧مٜمّ ُص  يمت٥ٌم  :افثاين افؼسم

 .اًمٌٞم٧م أهؾ ُمـ ٦مإئٛمّ  إُم٤مُم٦م ث٧ٌمشمُ  اًمتل إطم٤مدي٨م

                                                           

 .177ص ،467 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(1)

 .157ص ،414 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(2)

 .198ص ،527 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(3)



  
 

الحسٌيي بعذ أخَيي في اإلهاهة اجتواع عذم السادسة: الوقذهة  109 

 ٍد:حمؿّ  أبو مسؽان، بن اهلل ظبُد  ظؼ: ادسافّس  افعامل -

 يمت٥م، ًمف ، ُمقؾمك احلًـ أيب قمـ روى قملٌم، صم٘م٦ٌم، » ج٤مر:اًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل

 .ش اإلُم٤مُم٦م يمت٤مب ُمٜمٝم٤م:

 جامع بن مافك بن سغاحُل  بن جعػر بن اهلل ظبُد  ظؼ: ابعافّس  افعامل -

 احلؿري:

 ىمدمَ  ووضمٝمٝمؿ، لم،ٞمّ ٛمّ اًم٘مُ  ؿمٞمخ ل،ٛمّ اًم٘مُ  ٤مساًمٕمٌّ  أسمق » ج٤مر:اًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل

٤ًٌميمُ  َػ وصٜمّ  وم٠ميمثروا، ُمٜمف، ٝم٤مأهٚمُ  وؾمٛمع وُم٤مئتلم، وشمًٕملم ٟمٞمٍػ  ؾمٜم٦م اًمٙمقوم٦م  يمثػمًة، ت

 .ش ٓئؾاًمدّ  يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: ٕمرفيُ 

 افزبري: محنافرّ  ظبد بن اهلل ظبُد  ظؼ: افثامن افعامل -

 .ش اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مٌب  ًمف » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل 

 األكباري: كرص بن يعؼوب بن أمحد زيد أيب بن اهلل ظبقُد  ظؼ: اشعافتّ  افعامل -

 احلدي٨م، ذم صم٘م٦مٌ  ـم٤مًم٥ٍم، أسم٤م كٙمٜمّ يُ  أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ ؿمٞمٌخ  » ج٤مر:اًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل 

ـَ  ىمدياًم  يم٤من سمف، قم٤مملٌ   ُم٤م ي٘مقل: اًمٕمدل اًمقاؾمٓمّل  ؾمٝمؾ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أسمق ويم٤من اًمقاىمٗم٦م. ُم

 ُمـ حتّٚمٞم٤مً  أيمثر وٓ صمقسًم٤م، أٟمٔمػ وٓ زه٤مدًة، أسملمَ  وٓ قم٤ٌمدًة، أطمًـ يم٤من رضماًل  رأي٧ُم 

 اعم٤ًمئؾ يمت٤مب اًمٌَِدع، أهؾ ـُمِ  ًمٚمِِمَٞمع ٟمتّم٤مرآ يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمثػمٌة، يمت٥ٌم  ًمف ـم٤مًم٥م. أيب

 طمدي٨م رِق ـمُ  يمت٤مُب  واإلُم٤مُم٦م، واًمٕمدل اًمتقطمٞمد ذم يمت٤مٌب  دة،جرّ اعمُ  واًمدٓئؾ ٗمردةاعمُ 

                                                           

 .214ص ،599 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(1)

 .219ص ،573 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(2)

 .22٣ص ،575 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(3)
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 ُمـ ه٤مرون سمٛمٜمزًم٦م لُمٜمّ  أٟم٧م طمدي٨م ـمرق يمت٤مب اي٦م،اًمرّ  طمدي٨م ـمرق يمت٤مب اًمٖمدير،

 يمت٤مب ٤مئر،اًمٓمّ  طمدي٨م ـمرق يمت٤مب ، ٦مإئٛمّ  أدقمٞم٦م يمت٤مب ٗمْمٞمؾ،اًمتّ  يمت٤مب ُمقؾمك،

 .ش اإلُم٤مُم٦م ذم ٤مساًمٜمّ  ظمتالفا قمـ اإلسم٤مٟم٦م يمت٤مب اًمِمٞمٕم٦م، ومرق

٤ًٌميمُ  ػأًمّ  وم٘مد ،ُمثقسمتف أضمزَل و ؾمٕمٞمف  اهلُل ؿمٙمرَ  أىمقل:   إصم٤ٌمت ذم يمثػمةً  ت

 ٦م.احل٘مّ  ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  قم٘مٞمدة وإصم٤ٌمت ، اًمٌٞم٧م أهؾ ُمذه٥م

 افعسؽري: دحمؿّ  أبو جزويه، بن أمحد بن محنافرّ  ظبد افعؼون: افعامل -

ـُ  أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ ٌؿ،ُمتٙمٚمّ  » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل   اًمٙمالم، دُ ضمٞمّ  ّم٤مٟمٞمػ،اًمتّ  طمً

 اًم٘مقل إمم ٕمتزًم٦ماعمُ  ُمذه٥م قمـ إصٌٝم٤منّ  ؽُمٚم سمـ اهلل قمٌد سمـ دٌ حمٛمّ  رضمع يده وقمغم

 يمت٤مب يمتٌف ُمـ إًمٞمٜم٤م وىمع ـمٌ٘متف، ذم يم٤من وُمـ ؾمٚمٞمامن سمـ اً قم٤ٌمد ؿيمٚمّ  وىمد سم٤مإلُم٤مُم٦م،

ـٌ  يمت٤مٌب  اإلُم٤مُم٦م، ذم اًمٙم٤مُمؾ  .ش طمً

 احلسن: أبو رئاب بن ظعي  وافعؼون: افواحد افعامل -

 احلًـ أيب قمـ وروى ، اهلل قمٌد أيب قمـ روى ،يمقذم   » :اًمٜمج٤مّر  ومٞمف ىم٤مل

، ش واإلُم٤مُم٦م ٦ماًمقصٞمّ  يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمت٥ٌم، ًمف. 

 أصح٤مب ُمـ شم٠ميت وؾمقف ُم٧مشم٘مدّ  اًمتل إؾمامء ُمـ يمٖمػمه - اجلٚمٞمؾ وهذا

 سمـ يقٟمس أن   قمغم شمدل   رواي٦مٌ  وشمقضمد ، اًمّم٤مدىملم أصح٤مب ُمـ -  ٦مإئٛمّ 

 ، ٤مدىملماًمّّم  اإلُم٤مُملم أصح٤مب يمت٥م ُمـ واومرةً  ٚم٦مً مُج  أظمذ  اًمرمحـ قمٌد

                                                           

 .232ص ،617 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(1)

 .236ص ،625 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(2)

 .25٣ص ،657 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(3)
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 يمت٥م قمرو٧م وأيًْم٤م اًمٙمت٥م، شمٚمؽ  حٟم٘مّ  ىمدو ، و٤ماًمرّ  اإلُم٤مم قمغم وقمروٝم٤م

 اًمٕمرض ٦مقمٛمٚمٞمّ  أن   قمغم يدل   ُم٤م وهذا ، طم٘ملماًمال ٦مإئٛمّ  قمغم اًمرمحـ قمٌد سمـ يقٟمس

 وهذا وؾم٤مق، ىمدمٍ  قمغم ىم٤مئٛم٦مً  يم٤مٟم٧م اًمؽماث: شمٜم٘مٞم٦م ذم  ٚمٝمؿوشمدظم   ،اعمٕمّمقُملم قمغم

 اًمٙمت٥م. هذه ذم اًمقاىمٕم٦م واي٤متاًمرّ  اقمت٤ٌمر إصم٤ٌمت ذم يمثػماً  يٗمٞمدٟم٤م

 احلسن: أبو مـصور بن ظعي  وافعؼون: افثاين افعامل -

 يمت٥ٌم  ًمف هِم٤مم، أصح٤مب ُمـ ؿٌ تٙمٚمّ ُمُ  سمٖمداد، ؾمٙمـ ،يمقذم   » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل 

 .ش واإلُم٤مُم٦م اًمتقطمٞمد ذم اًمتدسمػم يمت٤مب ُمٜمٝم٤م:

 ر:افتاّم  حيقى بن مقثم بن صعقب بن إشامظقل بن ظع وافعؼون: افثافث افعامل -

 وضمقه ُمـ ويم٤من اًمٌٍمة، ؾمٙمـ ،يمقذم   احلًـ، سمقأ » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل

 يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: ويمت٥ٌم، ،جم٤مًمُس  ًمف واًمٜمَّٔم٤مم، اهلَُذيؾ أسم٤م يمّٚمؿ أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ ٛملمَ تٙمٚمّ اعمُ 

 .ش احلٙمؿ سمـ هِم٤مم جم٤مًمس يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م،

 اهُلَذيل: احلسن أبو ادسعودي ظع بن احلسغ بن ظعي  وافعؼون: ابعافرّ  افعامل -

 ذم ٗمقةاًمّّم  يمت٤مُب  اًمدي٤مٟم٤مت، أصقل ذم اعم٘م٤مٓت يمت٤مُب  ًمف » :اًمٜمج٤مّر  ومٞمف ىم٤مل

 .ش اإلُم٤مُم٦م

 

                                                           

 .25٣ص ،658 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(1)

 اعمٕمتزًم٦م. رؤوس ُمـ اًمٜمَّٔم٤مم وإسمراهؿ اهلذيؾ سمـ حمّٛمدٌ  اهلَُذيؾ أسم٤م :(2)

 .251ص ،661 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(3)

 .254ص ،665 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(4)
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 ادعروف اجَلرِمي، افطائي حمؿد بن احلسن بن ظعي  وافعؼون: اخلامس افعامل -

 بافّطاَضرّي:

 ٦مٗماًمقاىم قهـوضم ُمـ ويم٤من طمديثف، ذم صم٘م٦مً  وم٘مٞمًٝم٤م، يم٤من » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل

 .ش اإلُم٤مُم٦م اًمتقطمٞمد، يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمت٥ٌم  ًمف وؿمٞمقظمٝمؿ،

 افؽرخي: حمؿد بن ظع وافعؼون: ادسافّس  افعامل -

 ذيمر أصح٤مسمٜم٤م، وضمقه ُمـ اًم،ُمتٙمٚمّ  وم٘مٞمًٝم٤م، يم٤من احلًـ، أسمق » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل

 .ش اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مسًم٤م ًمف أن   أصح٤مسمٜم٤م سمٕمُض  زم

 افـاصئ: احلسغ أبو وصقف، بن ظع وافعؼون: افسابع افعامل -

 .ش اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مسًم٤م ًمف أن   ؿمٞمخٜم٤م ذيمر ؿ،تٙمٚمّ اعمُ  اًمِم٤مقمر، » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل

 محن:افرّ  ظبد بن افػضل وافعؼون: افثامن افعامل -

 ٌٞمداهللقمُ  سمـ احلًلم قمٌداهلل أسمق ىم٤مل اًمٙمالم، دُ ضمٞمّ  ؿٌ تٙمٚمّ ُمُ  » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل

: ش يمٌػمٌ  يمت٤مٌب  وهق اإلُم٤مُم٦م، ذم يمت٤مسمف قمٜمدي يم٤من. 

 

                                                           

 وإّٟمـام سم٤مًمّٓمـ٤مـَمرّي، اعمٕمـروف" اًمٜمجـ٤مر: اًمِمـٞمخ ىمـ٤مل .254ص ،667 رىمـؿ اًمٜمجـ٤مر، رضم٤مل :(1)

 ."اًمٓم٤مـَمِرّي٦م هل٤م ُي٘م٤مل صمٞم٤مسًم٤م ًمٌٞمٕمف سمذًمؽ ؾمّٛمل

  .268ص ،7٣1 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(2)

  .271ص ،7٣9 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(3)

  .3٣6ص ،839 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(4)
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 افـقشابوري األزدي دٍ حمؿّ  أبو صاذان، بن افػضل وافعؼون: افتاشع افعامل -

 )افـقسابوري(:

 ، أيًْم٤م و٤ماًمرّ  قمـ وىمٞمؾ اًمث٤من، ضمٕمٗمر أيب قمـ روى » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل
 هىمدرِ  ذم وهق ٤مئٗم٦م،اًمٓمّ  هذه ذم ضمالًم٦مٌ  وًمف ٛملم،تٙمٚمّ واعمُ  اًمٗم٘مٝم٤مء أصح٤مسمٜم٤م أطمد صم٘م٦ٌم، ويم٤من

 يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: إًمٞمٜم٤م وىمع يمت٤مسًم٤م، وصمامٟملم ُم٤مئ٦مً  َػ صٜمّ  أٟم ف اًمٙمٜمجّل  وذيمر ٗمف.ٟمِّم  أن ُمـ أؿمٝمرُ 

 يمت٤مب ، اًم٘م٤مئؿ يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، ذم ُم٤ًمئؾ إرسمع يمت٤مب ٦م،ديّ اعمحٛمّ  اًمٖم٤مًمٞم٦م قمغم اًمردّ 

 .ش اإلُم٤مُم٦م ذم اخلّم٤مل يمت٤مب يمٌػٌم، اإلُم٤مُم٦م

 األزدي: أمحد أبو ظقسى، بن زياد ُظَؿر، أيب بن ٌد حمؿّ  افثالثون: افعامل -

 ، ُمقؾمك احلًـ أسم٤م َل ًم٘م واعم٘م٤مم، إصؾ ي  سمٖمداد » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل
 ضمٚمٞمؾ ، و٤ماًمرّ  قمـ ىوور أمحد، أسم٤م ي٤م وم٘م٤مل: سمٕمْمٝم٤م ذم ٤مهُ يمٜمّ  أطم٤مدي٨م ُمٜمف وؾمٛمع

٤ًٌم ػصٜمّ  وىمد اعمخ٤مًمٗملم، وقمٜمد ومٞمٜم٤م اعمٜمزًم٦م قمٔمٞمؿ اًم٘مدر،  يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمثػمًة، يمت

 .(2)ش اإلُم٤مُم٦م ذم طمتج٤مجآ

 يؼطغ: بن ُظبقد بن ظقسى بن ٌد حمؿّ  وافثالثون: افواحد افعامل -

 واي٦م،اًمرّ  يمثػم قملٌم، صم٘م٦ٌم، أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ ضمٚمٞمٌؾ  ضمٕمٗمٍر، أسمق » :اًمٜمج٤مّر  ومٞمف ىم٤مل

 قمٛمرو: أسمق ىم٤مل وُمِم٤مومٝم٦ًم. ُمٙم٤مشم٦ٌمً اًمث٤من ضمٕمٗمر أيب قمـ روى اًمتّم٤مٟمٞمػ، طمًـ

 ويٛمٞمؾ ويٛمدطمف، قمٚمٞمف، ويثٜمل ،اًمُٕمٌٞمدّي  حي٥م  ؿم٤مذان سمـ اًمٗمْمؾ يم٤من اًمُ٘متٞمٌل: ىم٤مل

 اًمقاوح يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، يمت٤مب ت٥م:اًمٙمُ  ُمـ ًمف ُمثٚمف. أىمراٟمف ذم ًمٞمس وي٘مقل: إًمٞمف،

                                                           

  .3٣6ص ،84٣ رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(1)

  .326ص ،887 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(2)
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 ( الثاًٖ الجشء) 

 .ش اعمٕمروم٦م يمت٤مب اًمقىمقف، أهؾ قمغم اًمردِّ  ذم اعمٙمِمقف

 افَزّيات جعػرٍ  أبو اب،اخلطّ  أيب بن احلسغ بن ٌد حمؿّ  وافثالثون: افثاين افعامل -

 اهلؿداين:

 قملٌم، صم٘م٦ٌم، واي٦م،اًمرّ  يمثػمُ  اًم٘مدر، قمٔمٞمؿ أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ ضمٚمٞمٌؾ  » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل

 .ش  إئٛم٦م وص٤مي٤م يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، يمت٤مب ًمف روايتف، إمم ُمًٙمقنٌ  اًمتّمٜمٞمػ، طمًـ

 بن مصعب بن ظؿر بن اهلل ظبد بن ظؿرو بن دحمؿّ  وافثالثون: افثافث افعامل

 افعوام: بن افزبر

ـٌ  اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مٌب  ًمف أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ طم٤مذٌق، ٌؿ،تٙمٚمّ ُمُ  » :اًمٜمج٤مّر  ومٞمف ىم٤مل  طمً

 .ش اًمّمقرة سمٙمت٤مب ٕمرفيُ 

 األصعري: ظؿران بن حيقى بن أمحد بن ٌد حمؿّ  وافثالثون: ابعافرّ  افعامل -

 حيٞمك سمـ أمحد سمـ دٍ حٛمّ وعمُ  احلدي٨م، ذم صم٘م٦مً  يم٤من ضمٕمٗمٍر، أسمق » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل

 .ش اعمزار يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، يمت٤مب ، ًلماحلُ  ُم٘متؾ يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمت٥ٌم 

 اق:افورّ  ظقسى أبو هارون، بن ٌد حمؿّ  وافثالثون: اخلامس افعامل -

ًّ  ويمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، يمت٤مب ًمف » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل  ظمتالفا ويمت٤مب ٘مٞمٗم٦م،اًم

                                                           

  .333ص ،896 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(1)

  .334ص ،897 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(2)

  .34٣ص ،9٣9 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(3)

  .348ص ،939 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(4)
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 .ش واعم٘م٤مٓت اًمِمٞمٕم٦م

 ازي:افرّ  ؿَِبة بن محنافرّ  ظبد بن ٌد حمؿّ  وافثالثون: ادسافّس  افعامل -

 ذم ىمقي   اًمٕم٘مٞمدة، طمًـ اًم٘مدر، قمٔمٞمؿ ؿٌ ُمتٙمٚمّ  ضمٕمٗمٍر، أسمق » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل

 اإلٟمّم٤مف يمت٤مُب  ًمف اًمٙمالم، ذم يمت٥ٌم  ًمف واٟمت٘مؾ، وشمٌٍّم  اعمٕمتزًم٦م، ُمـ ىمدياًم  يم٤من اًمٙمالم،

 قمغم اًمردّ  ويمت٤مب اًمٌٚمخل، اًم٘م٤مؾمؿ أيب يمت٤مب ٟم٘مُض  ٧مًتثٌِ اعمُ  ويمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، ذم

٤ٌّمئل، قمكم أيب قمغم اًمردّ  يمت٤مب ٦م،اًمزيديّ   .ش اإلُم٤مُم٦م ذم ٗمردةاعمُ  واعم٠ًمًم٦م اجُل

 اآلمع: افطزي رشتم بن جرير بن ٌد حمؿّ  وافثالثون: ابعافّس  افعامل -

ـُ  اًمٕمٚمؿ، يمثػم أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ ضمٚمٞمٌؾ  ضمٕمٗمٍر، أسمق » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل  طمً

 .ش اإلُم٤مُم٦م ذم ًؽمؿمداعمُ  يمت٤مب ًمف احلدي٨م، ذم صم٘م٦مٌ  اًمٙمالم،

 افرازي: بؽر أبو خؾف بن ٌد حمؿّ  وافثالثون: افثامن افعامل -

 .ش اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مٌب  ًمف أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ ضمٚمٞمٌؾ  ٌؿ،ُمتٙمٚمّ  » :اًمٜمج٤مّر  ومٞمف ىم٤مل

 :افُسوشـجردي سغاحُل  أبو احلؿدوين، بؼ بن ٌد حمؿّ  وافثالثون: افتاشع افعامل -

 ُمٜمٝم٤م: يمت٥ٌم، وًمف ،آقمت٘م٤مد صحٞمح اًمٙمالم، دضمٞمّ  ٌؿ،ُمتٙمٚمّ  » :ج٤مّر اًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل

ـُ  ضمؾاًمرّ  هذا ذيمر مشم٘مدّ  ىمد اإلُم٤مُم٦م. ذم ٜم٘مذاعمُ  يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، ذم ٘مٜمعاعمُ  يمت٤مب  وطمً

                                                           

  .372ص ،1٣16 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(1)

ٌّـ٤مئل اعُمٕمتزًمـ٦م، يمٌـ٤مر ُمــ واًمٌٚمخـل ،375ص ،1٣23 رىمـؿ اًمٜمجـ٤مر، رضم٤مل :(2)  ؿمـٞمقخ ُمــ واجُل

 اعمٕمتزًم٦م.

  .376ص ،1٣24 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(3)

  .381ص ،1٣34 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(4)
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 ( الثاًٖ الجشء) 

 .ش ٦مً طمجّ  مخًلم ىمدُمٞمف قمغم فطمجّ  ذًمؽ وُمـ وقمٛمٚمف فقم٤ٌمدشمِ 

 احلارث: بن دحمؿّ  بن أمحد بنُ  ٌد حمؿّ  األربعون: افعامل -

 .ش اإلُم٤مُم٦م يمت٤مب ًمف صم٘م٦ٌم، أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ وضمفٌ  » ج٤مر:اًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل

 صػوان بن ؿضاظة بن اهلل ظبد بن أمحد بن دحمؿّ  واألربعون: افواحد افعامل -

 ل:اجلاّم  مفران بن

 ُمـ ُمٜمزًم٦مٌ  ًمف ويم٤مٟم٧م وم٤موٌؾ، وم٘مٞمٌف، صم٘م٦ٌم، ٤مئٗم٦م،اًمٓمّ  ؿمٞمخ » ج٤مر:اًمٜمّ  ومٞمف ىم٤مل

 ًّ  ٦م،اًمقاىمٗمٞمّ  قمغم دِّ اًمرّ  يمت٤مب اعمٛمٓمقر، رسم٤مح أيب قمغم دِّ اًمرّ  يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمت٥ٌم، وًمف ٚمٓم٤من،اًم

 .ش إهقاء أهؾ قمغم اًمردّ  يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، يمت٤مب احلػمة، ويمِمػ اًمٖمٞم٦ٌم يمت٤مب

 افبؾخي: اجلقش أبو أمحد بن دحمؿّ  بن ظػرمُ  واألربعون: افثاين افعامل -

 يمت٥ٌم  ًمف وم٠ميمثر، احلدي٨م ؾمٛمع إُمر، ُمِمٝمقر ٌؿ،تٙمٚمّ ُمُ  » :اًمٜمج٤مّر  ومٞمف ىم٤مل

 ُمٕم٤منٍ  ذم خ٤مًمٗملماعمُ  ُمع جم٤مًمًف يمت٤مب اجل٤مطمظ، قمغم ٦مثامٟمٞمّ اًمٕمُ  ٟم٘مض يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمثػمٌة،

 لموؾمتّ  ؾمٌعٍ  ؾمٜم٦م اجلٞمش أسمق وُم٤مت اإلُم٤مُم٦م، ذم همراضوإ اًمٜمٙم٧م يمت٤مب خمتٚمٗم٦ٍم،

 .ش  سمختلقاًمٜم ؾمٝمؾ أيب قمغم ىمرأ وىمد وصمالصمامئ٦م،

 

                                                           

  .381ص ،1٣36 رىمؿ اًمٜمج٤مّر، رضم٤مل :(1)

  .382ص ،1٣38 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(2)

  .393ص ،1٣5٣ رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(3)

  .422ص ،113٣ رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(4)
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 احلؽم: بن هشام واألربعون: افثافث افعامل -

 وهق- اإلُم٤مُم٦م ذم اًمتدسمػم يمت٤مسمف اإلُم٤مُم٦م، يمت٤مسمف ٍد،حمٛمّ  أسمق » :اًمٜمج٤مّر  ومٞمف ىم٤مل

 قمغم واًمرد   ٦ماًمقصٞمّ  يمت٤مسمف ٗمْمقل،اعمَ  إُم٤مُم٦م ذم يمت٤مسمف ،-يمالُمف ُمـ ُمٜمٍم سمـ قمكمّ  مجع ُم٤م

 هِم٤مم وروى اإلُم٤مُم٦م، ذم اعمج٤مًمس يمت٤مسمف اإلُم٤مُم٦م، ذم اًمٜم٤مس ظمتالفا يمت٤مب ُمٜمٙمرهي٤م،

ـُ  واي٤مت،اًمرّ  ذم صم٘م٦مً  ويم٤من  ُمقؾمك احلًـ وأيب اهلل قمٌد أيب قمـ  هبذا اًمتح٘مٞمؼ طمً

 .ش إُمر

 افرمحن: ظبد بن يوكس واألربعون: ابعافرّ  افعامل -

 ورأى اعمٜمزًم٦م، قمٔمٞمؿ ًُم٤م،ت٘مدّ ُمُ  أصح٤مسمٜم٤م، ذم وضمًٝم٤م يم٤من » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل

 ُمقؾمك احلًـ أيب قمـ وروى قمٜمف، يروِ  ومل واعمروة، ٗم٤ماًمّّم  سملم  دٍ حمٛمّ  سمـ ضمٕمٗمر

 شمّم٤مٟمٞمُػ  ًمف ويم٤مٟم٧م واًمٗمتٞم٤م، اًمٕمٚمؿ ذم إًمٞمف يِمػمُ   اًمرو٤م ويم٤من ، و٤مواًمرّ 

 .ش اإلُم٤مُم٦م يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمثػمٌة،

 افؽاتب: ُكعقم بن يعؼوب واألربعون: اخلامس افعامل -

 و٤ماًمرّ  قمـ روى احلدي٨م، ذم صم٘م٦مً  أصح٤مسمٜم٤م، ذم ضمٚمٞماًل  يم٤من » اًمٜمج٤مر: ومٞمف ىم٤مل

،  ّ٤ًٌم ػوصٜم  .ش اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مسًم٤م أو يمت

 دحمٛمّ  ًلماحلُ  أسمق وُمٜمٝمؿ: إقمالم، ه١مٓء سمٕمد ضم٤مء ـُمَ  أظمذ اًمٙمت٥م هذه وُمـ

٤ًٌم، يمت٥م وم٘مد ؿ،تٙمٚمّ اعمُ  اًمًجًت٤من اًمرهٜمل سمحر سمـ  اإلُم٤مُم٦م، إصم٤ٌمت يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمت

                                                           

  .433ص ،1164 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(1)

  .447ص ،12٣8 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(2)

  .449ص ،1213 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(3)
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 وذيمر اًم٘م٤مئؿ، إسمٓم٤مء ذم ٦مجّ واحلُ  ٕمجزاهتؿوُمُ  قمنم آصمٜمل أٟمٙمر ـُمَ  قمغم اًمردِّ  ويمت٤مب

 .ٚمامءاًمٕمُ  ُمٕم٤ممل ذم اًمٙمت٤مسملم هذيـ

 - ختلاًمٜمقسم - ٟمقسمخ٧م سمـ ؾمٝمؾ أيب سمـ إؾمح٤مق سمـ قمكمّ  سمـ إؾمامقمٞمؾ وُمٜمٝمؿ

 ٦م،اًمقاىمٗمٞمّ  قمغم اًمردّ  اإلُم٤مُم٦م، ذم اًمتٜمٌٞمف اإلُم٤مُم٦م، إصم٤ٌمت اإلُم٤مُم٦م، ذم ؾمتٞمٗم٤مءآ يمت٥م: وم٘مد

 ُمٕم٤ممل ذم ؿمقبآؿمٝمر اسمـ اًمِمٞمخ ذًمؽ ذيمر وىمد اإلُم٤مُم٦م، ذم اًمٓم٤مـمري اسمـ قمغم اًمرد  

  .ٚمامءاًمٕمُ 

o ٖفص٘لّٖالتّ الؼزض ّذا دٍاػ: 

ٌّ  ىمٛم٧ُم  وىمد  قمغم قمروٝم٤م صمؿ   - اًمتقومٞمؼ وسمف احلٛمد شمٕم٤ممم وهلل - اًمٙمت٥م عِ سمتت

 ن:اأُمر ذًمؽ ـُمِ  ؼًمٞمتح٘مّ  اًمٙمريؿ: اًم٘م٤مرئ

 اإلياية. ةًصأهة ٕػةاهُش ّتًاماه غَأة ٍةشُد :ٍلاألُه األير 

 أصقلٍ  وضمقد ٗمّن يُ  ُم٤م وهذا ،اً ضمدّ  ؿمديدةٌ  اإلُم٤مُم٦م سمٛم٠ًمًم٦م اًمِمٞمٕم٦مِ  قمٜم٤مي٦م وم٢من  

 قمغم  ٦مُ إئٛمّ  أذف ىمدو ،٦مإئٛمّ  فمٝمقر زُمـ ذم ٗم٧مًمّ أُ  وىمد يمثػمة، ت٥ٍم ويمُ 

 ت٥ِم يمُ  ُمـ مجٚم٦مً  قمرضو اًمرمحـ قمٌد سمـ يقٟمس أن مشم٘مدّ  وىمد ،شمٜم٘مٞمتٝم٤م قمغم أو يمت٤مسمتٝم٤م،

ٌُ  قُمرو٧م أيًْم٤م وهق ، و٤ماًمرّ  اإلُم٤مم قمغم ٤مدقواًمّّم  اًم٤ٌمىمر اإلُم٤مُملم أصح٤مب  فيمت

 » ىم٤مل:  اجلٕمٗمري اًم٘م٤مؾمؿ سمـ داود ه٤مؿمؿ أيب ٕمـوم ، طم٘ملماًمال ٦مإئٛمّ  قمغم

 زم: وم٘م٤مل ًمٞمقٟمس، وًمٞمٚم٦مٍ  يقمٍ  يمت٤مَب   اًمٕمًٙمر ص٤مطم٥م دٍ حمٛمّ  أيب قمغم قمرو٧ُم 

 طمرٍف  سمٙمؾِّ  اهلل أقمٓم٤مه وم٘م٤مل: ي٘مٓملم، آل ُمقمم يقٟمس شمّمٜمٞمػ وم٘مٚم٧م: هذا؟ ـُمَ  شمّمٜمٞمػ

                                                           

 .85ص ،638 رىمؿ حمّٛمٍد، ذم ومّمٌؾ  اعمٞمؿ، سم٤مب :(1)

 .6ص ،36 رىمؿ إؾمامقمٞمؾ، ذم ومّمٌؾ  إًمػ، سم٤مب :(2)
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 . ش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ٟمقًرا

 اشخةاهُر ٕػةاهُش أضٓل ةٕاٍن اهحاٍي: األيٍر. 

ٌّ اًمتّ  هذا ظمالل ـُمِ  يٜمٙمِمُػ  فوم٢مٟمّ    عت
ٍ
 سمٕمض ضمٝم٤ميروّ  اًمتل اًمدقمقى يمذُب  سمجالء

 قمٜمد يقضمد ومل ٦مً طمديثٞمّ  وأصقًٓ  ٦مً روائٞمّ  ت٤ٌمً يمُ  يٛمٚمٙمقنَ  ٓ اًمِمٞمٕم٦م ن  أ وهل: خ٤مًمٗملم،اعمُ 

 ٟم٘مٚمف ومام يمذًمؽ ًمٞمس إُمر وم٢منّ  ،طم٤مدصم٦مٌ  قم٘مٞمدهتؿ أنّ و قم٘مٞمدهتؿ شمث٧ٌم ٗم٤مٌت ّمٜمّ ُمُ  ؾمٚمٗمٝمؿ

 ُمقضمقدةً  يم٤مٟم٧م ،اً ضمدّ  يمثػمةٍ  أصقلٍ  قمـ أظمذه امإٟمّ  سمٕمده ضم٤مء ـوُمَ   ٚمٞمٜمّل اًمٙمُ  اًمِمٞمُخ 

 هذه طمريم٦م ويت٤مسمٕمقن راىمٌقنيُ  يم٤مٟمقا  ٦مُ وإئٛمّ  ، ٦مإئٛمّ  فمٝمقر زُمـ ذم

ٌّ  ويمام اًمِمٞمٕمل، اًمقؾمط ذم ٗم٤متّمٜمّ اعمُ   هذه يمتٌقا اًمذيـ سمٕمض وم٢من   - مشم٘مدّ  ومٞمام - ٝمٜم٤مٟم

  أقمٞم٤من وُمـ  ٦مإئٛمّ  أصح٤مب ـُمِ  ؿهُ  اًمٙمت٥م
ِ
 ٞمٕم٦م.اًمِّم  ووضمٝم٤مء

 تفطًٕن: ةػد إدًالي 

 قمغم اًمت٤مرُيّل  ًمٞمؾاًمدّ  رواي٤مت ن  إ هق م،ت٘مدّ اعمُ  اًمٕمرض هذا يمؾِّ  ـُمِ  ُؾ تحّم  اعمُ  و

ٌُ  إًمٞمٜم٤م وصٚم٧م اًمذيـ ء،إضماّل  اًمٕمٚمامءُ  ٟم٘مٚمٝم٤م  اعمٝمدي اإلُم٤مم وإُم٤مُم٦م وٓدة  ٝمؿيمت

  قمـ
ٍ
،أضماّل  قمٚمامء

ٍ
 ءأضماّل  ـُمِ  سمٕمْمٝمؿ إن   سمؾ ، ٦مإئٛمّ  زُمـ ذم ُمقضمقديـ يم٤مٟمقا ء

 زي٤مدة قمغم يدل   وهذا ،اً ضمدّ  يمثػمةً  يم٤مٟم٧م ُملمت٘مدّ اعمُ  ه١مٓء ويمت٥ُم  ، ٦مإئٛمّ  أصح٤مب

 دٍة،تٕمدّ ُمُ  يمثػمةٍ  سمٓمرٍق  اإلُم٤مُم٦م رواي٤مت وٟم٘مؾِ  اإلُم٤مُم٦م، ُم٠ًمًم٦م ثٌٞم٧متسم ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  قمٚمامء قمٜم٤مي٦م

 ُمع ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  اعمدارُس  يم٤مٟم٧م وم٘مد اًمقىم٧م، ذًمؽ ذم اًمٕمٚمٛمّل  اجلق   ٓطمٔمٜم٤م إذا ظمّمقًص٤م

 ل،اًمٕم٤مُمّ  قمٜمد اًمِمٞمٕمّل  وحيي ،اًمِمٞمٕمّل  قمٜمد ّل اًمٕم٤مُمّ  ومٞمحُي  تٚمٓم٦ًم،خُم  إظمرى اعمدارس

 ذم اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ ُمع حييون ومٙم٤مٟمقا واطمٍد، أؾمت٤مذٍ  قمٜمد لواًمٕم٤مُمّ  اًمِمٞمٕمل وحيي

 وإصم٤مرة واًمٜم٘م٤مؿم٤مت اعمٜم٤مفمرة وىمقع إمم يدقمق وهذا واطمدٍة، ُمديٜم٦مٍ  ذم أو واطمدةٍ  ُمدرؾم٦مٍ 

 فقم٘مٞمدشمَ  هب٤م يث٧ٌُم  اًمتل حٙمٛم٦ماعمُ  ٦مِ إدًمّ  شمقصمٞمؼ إمم ـمرٍف  يمؾ وؾمٕمل اًمٕمٚمٛمٞم٦م إسمح٤مث

                                                           

 .447ص ،12٣8 رىمؿ اًمٜمج٤مر، رضم٤مل :(1)
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٤ًٌم ٟمجد اجلقّ  هذا ومٗمل اخلّمؿ، قم٘مٞمدة هب٤م ويدومع  ٧مٜموٛمّ  ىمدو اإلُم٤مُم٦م، ذم ٗم٧مأًمّ  يمثػمةً  يمت

 .دةُمتٕمدّ  سمٓمرٍق  يمثػمةً  رواي٤مٍت 

 اهػاية. كتب يف ٍلوْا :اهحاهث األير 

 وُمـ ،خ٤مًمٗملماعمُ  رقـمُ  وُمـ ٦ماًمٕم٤مُمّ  يمت٥م ذم وردت واي٤متاًمرّ  هذه سمٕمض ن  إ

ًّ  ومرائد) ذم ٘مؾٟمُ  ُم٤م ذًمؽ  ُمٜم٤مىم٥م ُمـ ُمٜم٘م٦ٌمٍ  ُمئ٦م) يمت٤مسمف ذم ؿم٤مذان اسمـ ويمذًمؽ ،(ٛمٓملماًم

 ُمـ مجٚم٦مً  ـيتْمٛمّ  هق إذ :(وًمده ُمـ ٦موإئٛمّ  ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم   اعم١مُمٜملم أُمػم

 واي٤مت:اًمرّ  هذه ـمرق رةووم قمغم ىمريٜم٦مٌ  وهذا ،٦مإئٛمّ  إُم٤مُم٦م قمغم شمٜمص   اًمتل واي٤متاًمرّ 

 احلدي٨م قمٚمؿ ذم١مُمٜملماعم أُمػم قمـ ٜمحروملماعمُ  سمٕمض ٥موشمّمٚمّ  ٦م،اًمٕم٤مُمّ  دِ شمِمد   ُمع ذإ

 اًمٗمْم٤مئؾ: رواي٤مت ُمـ ٛمٚم٦مٍ سمجُ  ٧مقمّمٗمَ  اًمتل اًمٙمتامن وفم٤مهرة واًمتٕمديؾ، واجلرح

 يمت٥م ذم ُمقوٕم٤مً  هل٤م ومٜمجد ،ىم٤مسم٦ماًمرّ  ُم٘مصِّ  ُمـ شمٗمٚم٧م أن واي٤متاًمرّ  سمٕمض ؾمتٓم٤مقم٧ما

 .اعمخ٤مًمٗملم

  ٌوايات:افرّ  فـؼل ماكعةٌ  أجواء 

 اًمتل واي٤متاًمرّ  ًمٜم٘مؾ امٟمعاعمُ  ٦م،اًمٕم٤مُمّ  ُمدرؾم٦م ذم اعمقضمقد اجلقّ  قمغم ٟم٘مػ ًمٙملو

 ومٞمام ؿمقاهد ُمـ مشم٘مدّ  ُم٤م إمم ْم٤مفيُ  ؿم٤مهداً  ٜم٤مه٤مهُ  ٟمذيمر  اًمٌٞم٧م أهؾ ُمذه٥م شمدقمؿ

  .ؾمٌؼ

 ؼمزيـاعمُ  ٦ماًمٕم٤مُمّ  قمٚمامء ُمـ اجلقزضم٤من إؾمح٤مق أسمق يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ ن  وم٢م

 ُمدطمف ىمدو ،واًمتٕمديؾ واجلرح احلدي٨م قمٚمؿ ذم وضمقًم٦مٌ  وصقًم٦مٌ  ؾمٚمٓم٦مٌ  هلؿ اًمذيـ

 ؾمٜم٦م أطمداث أي- وومٞمٝم٤م » :وم٘م٤مل احلٜمٌكمّ  اًمٕمامد اسمـ ذيمره وم٘مد دٍح ـُم امأيّ  خ٤مًمٗمقنٛمُ ـاًم

                                                           

 إشّمٗمـ٤مُق  إومم اخل٤مصـّٞم٦م ، اعمٝمـدي اإلُمـ٤مم روايـ٤مت أؾم٤مٟمٞمد ظمّم٤مئص إول: اًمٗمّمؾ راضمع :(1)

ٜم٦ّم اًمِمٞمٕم٦م ًّ  ٟم٘مٚمٝم٤م. قمغم واًم
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 إمم- ّم٤مٟمٞمػاًمتّ  ص٤مطم٥م قزضم٤من،اجل إؾمح٤مق أسمق يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ اإلُم٤مم -هـ259

ح دُمِمؼ، وٟمزل اًمٕمٚمامء، يم٤ٌمر ـُمِ  ويم٤من :-ي٘مقل أن ل، وضمر    .ش ٘م٤متاًمثّ  ُمـ وهق وقمد 

 ظمالل ُمـ قمٚمٞمٝمام فومٜمتٕمرّ اعم١مُمٜملم أُمػم ـُمِ  ضمؾاًمّر  هذا وُمقىمػ قم٘مٞمدة أُم٤مو

 يم٤من ـُمَ  اجلرح، ذم ىمقًمف ىمٌقل ذم ػتقىمّ يُ  أن يٜمٌٖمل ـومّ  » اًمٕمً٘مالن: طمجرٍ  اسمـ ىمقل

 صمٚم٥َم  ؾشم٠مُمّ  إذا احل٤مذق وم٢من   ،آقمت٘م٤مد ذم ظمتالفآ ٝم٤مؾمٌٌُ  قمداوةٌ  ضمرطمف ـُمَ  وسملم سمٞمٜمف

 اًمٜم ّم٥م، ذم ٟمحراومفا ةًمِمدّ  وذًمؽ اًمٕمج٥م، رأى اًمٙمقوم٦م ٕهؾ اجلقزضم٤من إؾمح٤مق أيب

 .ش عسم٤مًمتِمٞمّ  أهٚمٝم٤م وؿمٝمرةِ 

 ويقصُػ  ٚمامء،اًمٕمُ  يم٤ٌمر ُمـ سم٠مّٟمف قمٜمف ٕمؼّم يُ و صم٘م٦ًم، قم٤معم٤ًم، ٕمتؼميُ  هذا ُمثُؾ  يم٤من وم٢مذا

 ذم اًمقاردة واي٤متاًمرّ  ُمـ يمثػم -٘مؾٟمُ  وُمٜمع- وطمج٥م شمْمٕمٞمُػ  ٌٞمٕملاًمٓمّ  ومٛمـ إُم٤مٌم، سم٠مٟم ف

 اإلُم٤مم هذا يم٤من وإذا ،وُم٘م٤مـمٕمتٝمؿ رواهت٤م ذم اًم٘مدحو ،سمٞمتف أهؾو اعم١مُمٜملم أُمػم

 اعم٠مُمقم؟! ؾمٞمٙمقن ومٙمٞمػ

 اًمٌٞم٧م أهؾ ومْمؾ ذم رواي٤مٌت  وصٚم٧م إذا اعم٘م٤مـمع امٟمعاعمُ  اجلقّ  هذا ُمثؾ وذم 

،   يمذًمؽ إُمرو ،سمّمدوره٤م اًمقصمقق شمٗمٞمدُ  سم٘مريٜم٦مٍ  حمٗمقوم٦مً  شمٙمقنُ  واي٤متاًمرّ  هذه وم٢من 

 .٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة ذم اًمِمٞمٕمّل  دٕمت٘مَ اعمُ  شمدقمؿ رواي٤مٍت  ٦ماًمٕم٤مُمّ  سمٕمض ٟم٘مؾ ذم

 رق.اهُؽ كحرة :اهراةع األير 

 ومٗمل اًمٙمت٥م، يمثرة (ي٦مآقمت٘م٤مد اًمٜمٙم٧م) يمت٤مسمف ذم ٗمٞمداعمُ  اًمِمٞمخ سملّم  وم٘مد

 - ٦مإئٛمّ  مجٞمع إُم٤مُم٦م قمغم اًمٜمٌل ومٞمٝم٤م ٟمّص  اًمتل واي٤متاًمرّ  ـم٤مئٗم٦م قمـ طمديثف ُمٕمرض

 أن   ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ » ف:ٟمّّم  ُم٤م ىم٤مل - اًمت٤مرُيّل  ًمٞمؾاًمدّ  ـمقائػ ُمـ ـم٤مئٗم٦مً  ؾِمٙمّ شمُ  واًمتل

                                                           

 263ص وُم٤مئتلم، ومخًلم شمًعٍ  ؾمٜم٦م ،3ج ذه٥م، َُمـ أظم٤ٌمر ذم اًمذه٥م ؿمذرات :(1)

 .212ص ،1ج اعمٞمزان، ًم٤ًمن :(2)
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 إُم٤ممٌ  ًلماحلُ  هذا سمٜملا : ىمقًمف ُمثؾ سم٤مخلالوم٦م، ُمتقاشمراً  ٤مً ٟمّّم  قمٚمٞمٝمؿ ٟمص   اًمٜمٌل

 وقمدًٓ  ىمًٓم٤مً  إرض يٛمأل ٝمؿ،ىم٤مئٛمُ  شم٤مؾمٕمٝمؿ شمًٕم٦ٍم، ٦مٍ أئٛمّ  وأسمق إُم٤مٍم، وأظمق إُم٤مٍم، اسمـ

 .ش وضمقراً  فمٚمامً  ٧مٚمئَ ُمُ  يمام

 قمغم شمدل   ٌلاًمٜمّ  قمـ تقاشمرةٍ ُمُ  رواي٤مٍت  ـُمِ  ضمزءٌ  هل واًمتل واي٦ماًمرّ  ومٝمذه

 ،ًلماحلُ  اإلُم٤مم وًمد ُمـ اًمت٤مؾمع هق اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أن   قمغم وشمدل   ٦م،اعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة
 ُمٕمٜمًك  وسم٠مي وًمد، أٟم ف ؿمؽ ٓ  ًلماحلُ  اإلُم٤مم وًمد ُمـ اًمت٤مؾمع ٕن   وًمد، ىمد ٞمٙمقنوم

 رواي٤مٍت  وضمقد قمغم دُ ي١ميمّ  اعمٗمٞمد وم٤مًمِمٞمخ ،شاحلًلم اإلُم٤مم وًمد ُمـ اًمت٤مؾمع » مجٚم٦م ومنٟم٤م

 اًمتل واي٤متاًمرّ  جمٛمقع ُمـ اً ضمزء ؾِمٙمّ شمُ  ٝم٤مطم٘مٞم٘متِ  ذم اعمتقاشمرة واي٤متاًمرّ  وهذه ُمتقاشمرٍة،

 . اعمٝمدي اإلُم٤مم وإُم٤مُم٦م وٓدة قمغم ٦مًمتزاُمٞمّ آ أو ٦مٓم٤مسم٘مٞمّ اعمُ  ًٓم٦مسم٤مًمدّ  شمدل  

 ٦م،اعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة قمغم اًمت٤مرُيّل  ًمٞمؾاًمدّ  ذم اًمقاردة واي٤متاًمرّ  أؾم٤مٟمٞمد أظمذٟم٤م وإذا

 يمٌػمٍ  قمددٍ  وضمقد إمم ٟمٜمتٝمل ٜم٤موم٢مٟمّ  ـمٌ٘م٦ٍم، يمؾِّ  ذم واةاًمرّ  قمددِ  قمغم ٟم٘مػ ًمٙمل ومٞمٝم٤م ٚمٜم٤موشم٠مُمّ 

 اعم٘مّمقد اعمًتقى سمح٥ًم وًمٙمـ اًمٙمذب، قمغم هؿشمقاـم١م يٛمتٜمع ـمٌ٘م٦مٍ  يمؾ ذم واةاًمرّ  ـُم

 مجٞمع وذم الً ٗمّّم ُمُ  ذًمؽ ٟمًتٕمرض أن يٛمٙمٜمٜم٤م ٓ اعمٜمٔمقرة ٓمٌٞمٕم٦ماًمو اًمٙمت٤مب هذا ذم

 قمدد وٟمح٥ًم ،٦مـمٌ٘م ـمٌ٘م٦مً  اًمٓمٌ٘م٤مِت  ٟمالطمظو اًمٓمرق مجٞمع ٟمجٛمع سم٠من اًمٓمقائػ،

 ٟم٘متٍم ؾمقف وهلذا ،ًت٘مؾ  ُمُ  يمت٤مٍب  ذم احلدي٨م ي٘متظ هذا وم٢من   ومٞمٝم٤م، دةقاعمقضم واةاًمرّ 

 ُمـ ـم٤مئٗم٦مً  ومٜم٠مظمذُ  اعم٘م٤مم، ذم واطمدٍ  ُمث٤ملٍ  ذيمر قمغم واةاًمرّ  قمدد وومرة سمٞم٤من ُم٘م٤مم ذم

 ٞمخاًمِّم  وهق ،اًمٕمٚمامء ُمـ واطمدٍ  قم٤مملٍ  قمـ ومٞمٝم٤م اًمقاردة إؾم٤مٟمٞمد سمٕمض وٟم٠مظمذ ،واي٤متاًمرّ 

 يمؾِّ  ذم ي٘مع ي٤مً راو يمؿ ًمٜمرى إؾم٤مٟمٞمد هذه رواة ـمٌ٘م٤مت ذم ٟمٜمٔمر صمؿ   ، ٚمٞمٜمّل اًمٙمُ 

 ٓ؟ أم اعمٜمزًم٦م وقم٤مزم اًم٘مدر ضمٚمٞمؾ هق ُمـ ـمٌ٘م٦مٍ  يمؾِّ  ذم يقضمد وهؾ ـمٌ٘م٦ٍم،

 

                                                           

 .43ص اإلُم٤مُم٦م، ذم اًمراسمع: اًمٗمّمؾ :(1)
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 اهؽٓائف: ّذُ يٌ ؼائفًة ؼتلاة يف هاةاهُر غدد 

 شمدل   اًمتل  ٚمٞمٜملاًمٙمُ  اجلٚمٞمؾ اًمِمٞمخ رواي٤مت اًمتقوٞمحّل  اعمث٤مل وٟمجٕمؾ

 قمغم ّص اًمٜمّ  شمذيمر أو ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ومٞمٝمؿ سمام ، ٦مإئٛمّ  أؾمامء قمغم اًمٜمّصِّ  قمغم

 وًمـ ، ًلماحلُ  اإلُم٤مم وًمد ُمـ اًمت٤مؾمع هق اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وأن   ، ٦مإئٛمّ  سمٕمض

 ـمريً٘م٤م: قمنم أطمد  ٚمٞمٜملاًمٙمُ  اًمِمٞمخ رقـمُ  ُمـ ٟمٜمت٘مل اموإٟمّ  رقاًمٓمّ  يمؾ   ذيمرٟم

 إسمراهٞمؿ قمـ قمٞمًك، سمـ مّح٤مد قمـ أسمٞمف، قمـ إسمراهٞمؿ، سمـ قمكم   قمـ :لاألوّ  افطريق

 ىمٞمس. سمـ ٚمٞمؿٍ ؾُم  قمـ قمٞم٤مش، أيب سمـ أسم٤من قمـ اًمٞمامن، قمٛمر سمـ

 قمـ قُمٛمػٍم، أيب سمـ قمـ حمٛمٍد، سمـ أمحد قمـ حيٞمك، سمـ دٍ حمٛمّ  قمـ افثاين: افطريق

 ىمٞمس. سمـ ٚمٞمؿٍ ؾُم  قمـ ٤مشقمٞمّ  أيب سمـ أسم٤من قمـ ُأذيٜمف، سمـ قمٛمر

 قمـ قُمٛمػٍم، أيب سمـ قمـ هالٍل، سمـ أمحد قمـ حمٛمٍد، سمـ قمكم   قمـ افثافث: افطريق

 ىمٞمس. سمـ ٚمٞمؿؾُم  قمـ قمٞم٤مش، أيب سمـ أسم٤من قمـ ُأذيٜمف، سمـ قمٛمر

 قمـ ٤مء،اًمقؿّم  قمـ حمٛمٍد، سمـ ُُمٕمغّم  قمـ ٍد،حمٛمّ  سمـ احلًلم قمـ افرابع: افطريق

 زرارة. قمـ أسم٤من

 ؾمٕمد قمـ قمٛمػٍم، أيب اسمـ قمـ أسمٞمف، قمـ إسمراهٞمؿ، سمـ قمكم   قمـ اخلامس: افطريق

 . ضمٕمٗمر أيب قمـ سمّمػم، أيب قمـ همزوان، سمـ

 أيب قمـ اًمؼمىمل، حمٛمد سمـ أمحد قمـ أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ ةٍ قمدّ  قمـ افسادس: افطريق

 . اًمث٤من ضمٕمٗمر أيب قمـ اجلٕمٗمري، اًم٘م٤مؾمؿ سمـ وددا ه٤مؿمؿ

 احلًـ قمـ قمٞمًك، سمـ حمٛمد سمـ أمحد قمـ حيٞمك، سمـ حمٛمد قمـ افسابع: افطريق

                                                           

 .قمٚمٞمٝمؿ واًمٜمّص قمنم آصمٜمل ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مُب  ،1ج اًمٙم٤مذم، :(1)
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 . اهلل قمٌد أيب قمـ هم٤مًم٥م، سمـ إؾمح٤مق قمـ حمٌقب، سمـ

 سمـ قمـ يقٟمس قمـ قمٞمًك، سمـ حمٛمد قمـ إسمراهٞمؿ، سمـ قمكم قمـ افثامن: افطريق

 سمّمػم. أيب قمـ ُمًٙم٤من،

 سمـ حمٛمد قمـ ؾمٕمٞمٍد، أيب زي٤مٍد، سمـ ؾمٝمؾ سمـ حمٛمٍد، سمـ قمكم قمـ افتاشع: افطريق

 سمّمػم. أيب قمـ ُمًٙم٤من، سمـ قمـ يقٟمس، قمـ قمٞمًك،

 ضمٕمٗمرٍ  اًم٘م٤مؾمؿ أيب قمـ ، ٗمٞمداعمُ  خٞمًمٚمِم اإلرؿم٤مد ذم ُم٤م افعاذ: افطريق

 سمـ احلًـ قمـ إؿمٕمري، قمكم   أيب قمـ - اًمٙمٚمٞمٜمل - يٕم٘مقب سمـ حمٛمد قمـ حمٛمد، سمـ

 سمـ احلًـ سمـ قمكم   قمـ امقم٦م،ؾُم  سمـ قمكم   قمـ ٤مب،اخلِّم  ُمقؾمك سمـ احلًـ قمـ اهلل، ٌٞمدقمُ 

 ة.رزرا قمـ ُأذٟمٞمف، سمـ قمٛمر قمـ رسم٤مط،

 ٦مإئٛمّ  قمغم ّمقصاًمٜمّ  ذم إصمر ٦ميمٗم٤مي) يمت٤مب ذم ُم٤م :ظؼ احلادي افطريق

 صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل:  لاًم٘مٛمّ  ازاخلزّ  قمكمّ  سمـ دحمٛمّ  سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أيب ًمٚمِمٞمخ ،(قمنم آصمٜمل

 سمـ دٌ حمٛمّ  صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل:  ُمقؾمك سمـ ه٤مرون حمٛمد أسمق طمدصمٜم٤م ُمٜمده، سمـ احلًـ سمـ قمكم  

 سمـ حمٛمد قمـ اخلٓم٤مب، سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ اًمٕمٓم٤مر، حيٞمك سمـ دحمٛمّ  صمٜملطمدّ  ٚمٞمٜمل،اًمٙمُ  يٕم٘مقب

 حمٛمد سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ ،ٕم٤مً مجٞم قُم٘م٦ٌم سمـ وص٤مًمح قُمٛمػمة سمـ ؾمٞمػ قمـ اًمٓمٞم٤مًمز، ظم٤مًمد

 . حمٛمدٍ  سمـ ضمٕمٗمر قمـ احليُمل،

 هق اًم٘م٤مئؿ أن   وسمٞم٤من ، ٦مإئٛمّ  أؾمامء قمغم اًمٜمّصِّ  رواي٤مِت  إمم ـمرٌق  ٝمذهوم

                                                           

 جمٛمـؾ ذم إئّٛمـ٦م ُمــ نمـقمـ اًمثـ٤من اًمزُم٤من ص٤مطم٥م إُم٤مُم٦م قمغم اًمٜمّصِّ  ُمـ ضم٤مء ُم٤م سم٤مب ،2ج :(1)

 .375ص اًمٌٞم٤من، وُُمٗمّّمؾ

 إئّٛمـ٦م قمـغم اًمٜمّمـقص ذم  اهلل رؾمـقل قمــ إٟمّمـ٤مري اهلل قمٌـد سمــ ضمـ٤مسمر قمـ ضم٤مء ُم٤م سم٤مب :(2)

 .124ص ،قمنم آصمٜمل
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 . احلًلم اإلُم٤مم أوٓد ُمـ اًمت٤مؾمع

o طزقال ّذُ طبمات فٖ ٍآالزّ ػذد:  

 إؾم٤مٟمٞمد هذه ٓطمٔمٜم٤م وم٢مذا اًمت٤مؾمٕم٦م، اًمٓمٌ٘م٦م ُمـ  ٚمٞمٜملاًمٙمُ  اًمِمٞمخ ٕمدّ يُ و

  اعمٕمّمقُملم ٦مإئٛمّ  إمم اًمت٤مؾمٕم٦م اًمٓمٌ٘م٦م قمغم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٓمٌ٘م٤مت ذم اًمرواة قمدد عمٕمروم٦م
 اًمت٤مزم: ٟمجد

 ُمثؾ: وقمٔمامء، ءأضماّل  وومٞمٝمؿ ٦ٍم،ؾمتّ  قمـ ي٘مؾ   ٓ ُم٤م ومٞمٝم٤م يقضمد افثامـة: افطبؼة

 أمحد قمـ ةوقمدّ  حمٛمٍد، سمـ واحلًلم حمٛمٍد، سمـ وقمكم حيٞمك، سمـ دوحمٛمّ  إسمراهٞمؿ، سمـ قمكم  

 ؾمٝمٍؾ. سمـ حمٛمدٍ  سمـ وقمكم إدريس، سمـ وأمحد إؿمٕمري، قمكم وأسمق قمٞمًك، سمـ حمٛمد سمـ

 سمـ إسمراهٞمؿ ُمثؾ: أيًْم٤م، ءأضماّل  وومٞمٝمؿ ؾمٌٕم٦ٌم، ومٞمٝم٤م يقضمد افسابعة: افطبؼة

 حمٛمد سمـ وأمحد حمٛمٍد، سمـ وُُمٕمغم هالٍل، سمـ وأمحد قمٞمًك، سمـ حمٛمدٍ  سمـ وأمحد ه٤مؿمؿ،

 ٤مب.اخلٓمّ  سمـ وؾمٚمٛم٦م قُمٌٞمٍد، سمـ واحلًلم قمٞمًك، سمـ وحمٛمد اًمؼمىمل،

 سمـاو قمٞمًك، سمـ مّح٤مد ُمثؾ: ء،أضماّل  وومٞمٝمؿ صمامٟمٞم٦ٌم، ومٞمٝم٤م يقضمد افسادشة: افطبؼة

 حمٌقٍب، سمـ واحلًـ ىم٤مؾمؿ، سمـ وددا اجلٕمٗمري ه٤مؿمؿٍ  وأسمق ٤مء،واًمقؿّم  قُمٛمػٍم، أيب

 اًمٓمٞم٤مًمز. ظم٤مًمدٍ  سمـ دٍ وحمٛمّ  ٤مب،اخلِّم  ُمقؾمك سمـ واحلًـ محـ،اًمرّ  قمٌد سمـ ويقٟمس

 ُأذٟمٞم٦م، سمـ وقمٛمر اًمٞمامن، قُمٛمػم سمـ إسمراهٞمؿ شمًٕم٦ٌم: ومٞمٝم٤م يقضمد اخلامسة: افطبؼة

 ؾُمامقم٦م، سمـ وقمكم َُمًٙم٤من، سمـ اهلل وقمٌد هم٤مًم٥ٍم، سمـ وإؾمح٤مق همزوان، سمـ وؾمٕمد وأسم٤من،

 قم٘م٦ٌٍم. سمـ وص٤مًمح قُمٛمػمة، سمـ وؾمٞمػ

 سمّمػٍم، وأيب وزرارة، قمٞم٤مش، أيب سمـ أسم٤من أرسمٕم٦م: ومٞمٝم٤م يقضمد ابعة:افرّ  افطبؼة

 احليُمل. حمٛمدٍ  سمـ وقمٚم٘مٛم٦م

 وٛمٛمٜم٤م صمؿ   ، اًمٙمٚمٞمٜمل ًمٚمِمٞمخ أظمرى ٤مً ـمرىم اًمٓمرق هذه إمم وٛمٛمٜم٤م وإذا
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 اًمِمٞمخ ـمرقو ، دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ وـمرق ، دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ واًمد ـمرق

 ـمرٌق  وهل- إصمر ٜمتخ٥مُمُ  يمت٤مب وـمرق ، اًمٓمقد اًمِمٞمخ وـمرق ، ٗمٞمداعمُ 

 ـمٌ٘م٦مٍ  يمؾِّ  ذم سم٤مًمٕمنمات ٟمٔمٗمر ومًقف -دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ ـمرق ُمـ شم٘مرب ،اً ضمدّ  يمثػمةٌ 

 وم٘مط. ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  هذه ذم اًمتقاشمر، ًمتح٘مٞمؼ يمٗمٞمٌؾ  اوهذ اًمٓمٌ٘م٤مت، ُمـ

 اهلٓل: خالضةه 

 ؾِمٙمّ شمُ  وٟمٕمتؼمه٤م ٦م،اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  إصم٤ٌمت ذم ُمٜمٝم٤م ٟمًتٗمٞمد اًمتل واي٤متاًمرّ  إن   

 وهل دٍة،تٕمدّ ُمُ  وسمٓمرٍق  يمثػمٍة، يمت٥ٍم  ذم ُمٜم٘مقًم٦مٌ  :٦ماخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  قمغم اًمت٤مرُيّل  ًمٞمؾاًمدّ 

 ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وإُم٤مُم٦م وٓدة ٦مىمٓمٕمٞمّ  إصم٤ٌمت ذم يٙمٗمل اعم٘مدارُ  وهذا اًمتقاشمر، طمد   شمٗمقق

 ٦م.اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  قمغم اًمت٤مرُيّل  اًمدًمٞمؾ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٝم٦م ذم فسمٞم٤مٟمُ  ي٠ميت ؾمقف يمام

 صدق(: صاهُد  ستؼبعّ ادُ  افغقبيّ  )اإلخبار افوالدة ؿبل افغقبة أحاديث 

 اًمٓمقائػ ُمع ؾِمٙمّ وشمُ   اعمٝمدي اإلُم٤مم ٦مهقيّ  ددّ حُت  اًمتل واي٤متاًمرّ  ُمـو

 ي ومٞمٝم٤م: ٤مً همٛمقو ٌ٘ملشمُ  وٓ د،ؽمدّ اًم شم٘مٌؾ ٓ ٕمٚمٝم٤مجيو ،ًمِمخّمٞمتف ؾمقًرا إظمرى

 وٓدشمف. ىمٌؾ اعمٝمدّي  اإلُم٤مم همٞم٦ٌم قمـ صم٧محتدّ  اًمتل واي٤متاًمرّ 

 همٞم٦ٌم قمـ ًت٘مٌكمّ اعمُ  سم٤مُٕمر اإلظم٤ٌمر وهق ،ظم٤مرىم٤مً  أُمراً  ٌلّم شمُ  واي٤مُت اًمرّ  هذهو

 احلًـ اإلُم٤مم اسمـ ٦مجّ احلُ  اإلُم٤مم وهق اخل٤مرج، ذم ومٕماًل  هم٤مب وىمد ،ٕملّمٍ ُمُ  ؿمخصٍ 

 ٗمٞمد،اعمُ  واًمِمٞمخ دوق،اًمّّم  يم٤مًمِمٞمخ ،إقمالم قمٚمامؤٟم٤م هتؿّ ا وًمذًمؽ ،اًمٕمًٙمري

 وٓدشمف، ىمٌؾ اًمٖمٞم٦ٌم قمـ صم٧محتدّ  اًمتل واي٤متاًمرّ  هذه سمٜم٘مؾ :اًمٓمقد واًمِمٞمخ

                                                           

ـَ  ومــ٢من   اًمُٙمٚمٞمٜمــل، سم٤مًمِمــٞمخ متــر   ٓ وهــل :(1)  اًمِمــٞمخ قمـــ يــروي ٓ اًمّّمــدوق اًمِمــٞمخ أن   اعُمالطمــظ ُمــ

ــل، ــؾ: اًمٙمٚمٞمٜم ــ٥ٌم إن   وىمٞم ًّ ــل اًمِمــٞمخ أن   هــق ذًمــؽ ذم اًم ــ٦مِ  قمــغم اقمتٛمــد اًمُٙمٚمٞمٜم ــف، ذم اًمقاىمٗم  ٟم٘مٚم

ـَ  يم٤مٟمقا وإن اًمقاىمٗم٦م، ٟم٘مؾ قمغم يٕمتٛمدون وٓ يتِمّددون واًم٘مٛمّٞمقنَ   اًمث٘م٤مت. ُم
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 دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  ٟم٘مَؾ  وم٘مد ًت٘مٌؾ،اعمُ  ذم ؼحت٘مّ  أُمرٍ  قمـ اًمٖمٞمٌّل  اإلظم٤ٌمر هلذا ٜمٝم٤مًمتْمٛمّ 

 يـ يمامل) يمت٤مسمف ذم  ،اعم١مُمٜملم أُمػم ـوقمَ  اهلل رؾمقل قمـ ،(ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤ممُ  اًمدِّ
 همٞم٦ٌم قمغم شمٜمّص  اًمتل واي٤متاًمرّ اًمٕمًٙمرّي  احلًـ ُم٤مماإل إمم ٦مإئٛمّ  سم٤مىمل وقمـ

 .اعمٝمدي اإلُم٤مم

ـَ  حقاًمٜمّ  هذا ٟم٘مٚمقا اًمذيـ  ٔم٤مماًمٕمِ  أقمالُمٜم٤م وُمـ  واي٤مت:اًمرّ  ُم

 حمبوب: بن احلسن .٧

 ُمـ وهق ه،ىمدرِ  وضمالًم٦م ؿم٠مٟمف، قمٔمؿ ذم يمالم ٓو اًمٓم٤مئٗم٦م، ءأضماّل  ـُمِ  وهق

 حمٌقب سمـ احلًـ » : اًمٓمقد ٞمخاًمِّم  قمٜمف ي٘مقل ، و٤ماًمرّ  اإلُم٤مم أصح٤مب

 ُمـ رضماًل  لمؾمتّ  قمـ وروى ، و٤ماًمرّ  احلًـ أيب قمـ روى صم٘م٦ٌم، ،يمقذم   .... اد،اًمّن 

 وًمفُ  قمٍمه، ذم إرسمٕم٦م إريم٤من ذم ُيٕمد   اًم٘مدر، ضمٚمٞمؾ ويم٤من ، اهلل قمٌد أيب أصح٤مب

 .ش اعمِمٞمخ٦م يمت٤مب ُمٜمٝم٤م: يمثػمٌة، يمت٥ٌم 

 شمدل   اًمتل واي٤متاًمرّ  ُمـ مجٚم٦مً  ،(اعمِمٞمخ٦م) يمت٤مسمف ذم حمٌقب سمـ احلًـ ٟم٘مؾ وىمد

 ىمٌؾ ُمقضمقًدا يم٤من حمٌقب سمـ احلًـ أن   وُمع ، اعمٝمدّي  ًمإلُم٤مم اًمٖمٞم٦ٌمِ  وىمقع قمغم

ّٓ  ،ؾمٜم٦مً  مخًلم ُمـ سم٠ميمثراعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة  ذم ُٟم٘مؾ يمام وىمٕم٧م اًمٖمٞم٦ٌم أن   إ

 : رواي٤مشمف وُمـ رواي٤مشمف،

  ضمٕمٗمر أسم٤م ؾمٛمٕم٧م » ىم٤مل: زرارة قمـ رئ٤مب، سمـ قمكم   قمـ :األوػ وايةافرّ 
 ىم٤مل سمٓمٜمف، إمم سمٞمده وأوُم٠م ُي٤مف، ىم٤مل: ومِلَ؟ ىمٚم٧م: فمٝمقره، ىمٌؾ همٞم٦ٌمٌ ً ًمٚم٘م٤مئؿ إن   ي٘مقل:

 .ش اًم٘متؾ يٕمٜمل زرارة:

                                                           

ّٞمد احلدي٨م، رضم٤مل ُمٕمجؿ :(1) ًّ  .6، ج اخلقئل اًم

 .9ح اًمٖمٞم٦ٌم، قمّٚم٦م سم٤مب ،2ج اًمٜمّٕمٛم٦م، ومت٤مم اًمّديـ يمامل :(2)
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 : اهلل قمٌد أسمق ىم٤مل » ىم٤مل: ػمذماًمّّم  قماّمر سمـ إؾمح٤مق قمـ افثاكقة: وايةافرّ 
 .ش ـمقيٚم٦مٌ  وإظمرى ىمّمػمٌة، مه٤ماطمدأ همٞمٌت٤من، ًمٚم٘م٤مئؿ

 ُظَؿر: أيب ابن .2

 ذًمؽ ذم وهق ف،ؿم٠مٟمِ  وقمٚمقِّ  ىمدره، ضمالًم٦م ذم يمالم ٓو اًمٓم٤مئٗم٦م، ءأضماّل  ُمـ وهق

ـٌ  يِمؽ   ٓ زُم٤مٟمٜم٤م، ذم اًمٕمٔم٤مم يم٤معمراضمع ُم٤مناًمزّ  ٌّ  ٚمٌص خُم  ُم١مُم  ،وشم٘مقاه ورقمف ذم عٌ ُمتت

 أمحد أسمق قمٞمًك، سمـ زي٤مد قمٛمػم، أيب سمـ دٌ حمٛمّ  » : اًمٜمج٤مر اًمِمٞمخ قمٜمف ي٘مقلو

 سمٕمْمٝم٤م ذم ٤مهيمٜمّ  أطم٤مدي٨م، ُمٜمف وؾمٛمعُمقؾمك احلًـ أسم٤م لًم٘م إصؾ، سمٖمدادّي  .إزدي.

 وقمٜمد ومٞمٜم٤م اعمٜمزًم٦م قمٔمٞمؿ اًم٘مدر، ضمٚمٞمؾ ، و٤ماًمرّ  قمـ وروى أمحد، أسم٤م ي٤م وم٘م٤مل:

٤ًٌم ػصٜمّ  وىمد ..خ٤مًمٗملماعمُ   .ش اإلُم٤مُم٦م ذم طمتج٤مجآ يمت٤مب اًمٌداء، يمت٤مب يمثػمًة.. يمت

 اًمٖمٞم٦ٌم: ذم  قُمٛمػم أيب اسمـ رواي٤مت وُمـ

 : اهلل قمٌد أسمق ىم٤مل ىم٤مل: ةرزرا قمـ دّراٍج، سمـ مجٞمؾٍ  قمـ » :األوػ وايةافرّ 
 ُم٤من؟اًمزّ  ذًمؽ ذم اًمٜم٤مس يّمٜمع ُم٤م ًمف: وم٘مٚم٧م إُم٤مُمٝمؿ، قمٜمٝمؿ يٖمٞم٥م زُم٤منٌ  اًمٜم٤مس قمغم ي٠ميت

ًّ  ىم٤مل:  .ش هلؿ يتٌلّم  كطمتّ  قمٚمٞمف ؿهُ  اًمذي سم٤مُٕمر ٙمقنيتٛم

 احلًـ أيب قمـ أسمٞمف، قمـ ومّْم٤مل، سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ قمكم   قمـ :افثاكقة وايةافرّ 

 ٕمؿيم٤مًمٜمّ  وًمدي، ُمـ اًمث٤مًم٨م هؿوم٘مدِ  قمٜمد سم٤مًمِمٞمٕم٦م يم٠مّن  » ىم٤مل: أٟم فاًمرو٤م ُمقؾمك سمـ قمكم

َ  ًمف: ىمٚم٧ُم  جيدوٟمف، ومال اعمرقمك يٓمٚمٌقن  إُم٤مُمٝمؿ ٕن   ىم٤مل: اهلل؟ رؾمقل سمـ ي٤م ذاك ومِل

                                                           

 .19 اًمٖمٞم٦ٌم،ح ذم سم٤مٌب  ،1ج اًمٙم٤مذم، :(1)

 .326ص ،887 رىمؿ اًمٜمّج٤مر، رضم٤مل :(2)

 قمـغم اًمـٜمّص ُمــحمٛمدٍ  سمـ ضمٕمٗمر اًمّّم٤مدق قمـ روي ُم٤م سم٤مب ،2ج اًمٜمّٕمٛم٦م، ومت٤ممُ  اًمّديـ يمامل :(3)

 .44ح همٞمٌتف..، وذيمر  اًم٘م٤مئؿ
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ًّ  ىم٤مم إذا سمٞمٕم٦مٌ  قمٜم٘مف ذم ٕطمدٍ  يٙمقن ًمئاّل  ىم٤مل: ومِلَ؟ وم٘مٚم٧م: قمٜمٝمؿ، يٖمٞم٥م  .ش ٞمػسم٤مًم

 

 اعمٝمدي ًمإلُم٤مم همٞمٌتلم أو همٞم٦ٌمٍ  وىمقع قمـ صم٧مدّ حت واًمتل اًمٖمٞم٦ٌم ومرواي٤مت

، وٓدشمف ىمٌؾ وي٧مرُ  واًمتل ، ٦مإئٛمّ  ومٞمٝم٤م أظمؼمو  ًّ  وٟم٘مٚمٝم٤م ، ن٤مسم٘مقاًم

 ٦مِ هقيّ  حتديد ذم ٤ًمهؿشمُ  قمٚمٞمٝم٤م، اًمٕمٔم٤مم ٚمامئٝمؿقمُ  سمجٛمٞمع اًمِمٞمٕم٦م وأـمٌؼ ، أصح٤مهبؿ

 اهلُل )أٟم٤مر ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  ٞمٕم٦مُ اًمِّم  يٕمت٘مدُ  اًمتل ٦ماخل٤مّص  ٦مِ اعمٝمدويّ  وإصم٤ٌمت ، ٦مجّ احلُ  اإلُم٤مم

 .هب٤م سمره٤مَّنؿ(

  

                                                           

يـ يمامل :(1)  .4ح اًمٖمٞم٦ٌم، قمّٚم٦م سم٤مب ،2ج اًمٜمٕمٛم٦م، ومت٤مم اًمدِّ
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 ٦مهقيّ  ددّ حُت  واًمتل ؾمٜمًدا، ٕمتؼمةاعمُ  واي٤متاًمرّ  اجلٝم٦م هذه ذم ٟمًتٕمرض ؾمقف

 إمم ُمقضمقدٌ  وأٟم ف ،اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم سمـ ٦مجّ احلُ  أٟم ف وشمث٧ٌم ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم

 هذا. اًمٜم٤مس يقم

 دٍة،ُمتٕمدّ  ـمقائػ قمغم وهل ،اً ضمدّ  يمثػمةٌ  اًمت٤مرُيّل  ًمٞمؾاًمدّ  ؾِمٙمّ شمُ  اًمتل واًمّرواي٤مُت 

  وأيًْم٤م -مشم٘مدّ  يمام- ُمقنت٘مدّ اعمُ  ومذيمره٤م ٝم٤م،جٛمٕمسمإسمرار قمٚمامؤٟم٤م هتؿّ ا وىمد

 ذم اًمٕم٤مُمكمّ  واحلرّ  ،(إٟمقار سمح٤مر) يمت٤مسمف ذم اعمجٚمّز  ُم٦ماًمٕماّل  وُمٜمٝمؿ: -رونت٠مظّم اعمُ –

ًّ  ٕم٤مساعمُ  اعمرضمعُ  ٕم٤مسيـ:اعمُ  وُمـ ،(ٕمجزاتواعمُ  سم٤مًمٜمّمقص داةاهلُ  إصم٤ٌمت) يمت٤مسمف  دٞمّ اًم

 .(اًمٕم٘مٞمدة رطم٤مب ذم) يمت٤مسمف ذماحلٙمٞمؿ ؾمٕمٞمد دحمٛمّ 

 ٦مَ هقيّ  ددّ حُت  واًمتل ؾمٜمًدا، ٕمتؼمةِ اعمُ  واي٤متاًمرّ  سمجٛمع ٚمامئٜم٤مقمُ  سمٕمض هتؿ  ا ىمد يمام 

 وقمغم اًمٕمًٙمري، احلًـ اإلُم٤مم سمـ ٦مجّ احلُ  أٟم ف قمغم ومتدل   ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم

 اعمرضمعُ  ٚمامء:اًمٕمُ  ه١مٓء وُمـ ،هذا ٤مساًمٜمّ  يقم إمم واًم٤ٌمىمل اًمٖم٤مئ٥م اإلُم٤مم فوأٟمّ  وٓدشمف،

 رؾم٤مًم٦مٌ ) سمٕمٜمقان: تٍمةخُم  رؾم٤مًم٦مً  ووع طمٞم٨م ، اًمتؼميزّي  ضمقاد اًمِمٞمخ اطمؾاًمرّ 

ًّ  وؾمامطم٦م ،(قمنم آصمٜمل ٦مإئٛمّ  إُم٤مُم٦م قمغم حٞمح٦ماًمّّم  ّمقصاًمٜمّ  ذم خمتٍمةٌ   دٞمّ اًم

ًّ  ؾمامطم٦مو ،(اعمٝمدي اإلُم٤مم) يمت٤مسمف ذم  اعمٞمالن قمكم ؼح٘مّ اعمُ   ُمرشم٣م اجلٚمٞمؾ دٞمّ اًم

 ذم  اًمٙمقران قمكمّ  اًمِمٞمخ وؾمامطم٦م ،(اًمٙم٤مشم٥م أمحد أسم٤مـمٞمؾ رد  ) يمت٤مسمف ذم  اعمٝمري
 .(اعمٝمدي اإلُم٤مم ٕطم٤مدي٨م اعمقوققمّل  ٕمجؿاعمُ ) يمت٤مسمف

  131طَائف تحذد هَية اإلهام الوهذي
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o ٌالوْذٍّٗ ٍاٗاتالزّ طَائف هي لطَف:ٔ 

 ٦مجّ احلُ  اإلُم٤مم ٦مهلقيّ  دةحدِّ اعمُ  ٕمتؼمةاعمُ  واي٤متاًمرّ  يمؾ   رضٟمًتٕم ًمـ اعم٘م٤مم هذا ذم

، ذيمر قمغم ىمتٍم٠مؾم اموإٟمّ  ٦م،اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  قمغم اًمت٤مرُيّل  ًمٞمؾاًمدّ  ؾشمِمٙمّ  اًمتلو 

 وهل: اعم٘م٤مم، ذم ـمقائػ صمالث

 هق هؿآظمرَ  أن   وشمٌلّمُ  ،٦مإئٛمّ  ٦مَ هقيّ  ددّ حُت  اًمتل واي٤مُت اًمرّ  األوػ: ائػةافطّ 

 :ًلماحلُ  اإلُم٤مم وًمد ُمـ اًمت٤مؾمع  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أن   شمٌلّمُ  أو ،اعمٝمدي اإلُم٤مم

 أن اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ ويٙمٗمل ،اً ضمدّ  يمثػمةٌ  ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  هذه ؾِمٙمّ شمُ  اًمتل واي٤متاًمرّ  إن  و

 ىمًامً  أن   ذيمرَ  (إصمر ٜمتخ٥مُمُ ) يمت٤مسمف ذم  ٤مذماًمّّم  اهلل ٓمػًمُ  اًمِمٞمخ اهلل آي٦م سم٠من   يٕمٚمؿ

 وًمد ُمـ اًمت٤مؾمع هق اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أن   قمغم شمدل   اًمتل واي٤متاًمرّ  وهق ،٤مئٗم٦ماًمٓمّ  هذه ُمـ

 سم٠ممجٕمٝم٤م حٞمح٦ماًمّّم  واي٤متاًمرّ  قمغم اًمقىمقف ن  إ يمام ،رواي٦م16٣ومٞمفًلماحلُ  اإلُم٤مم

 اًمتل اًمٜمامذج سمٕمض ذيمر قمغم ؾمٜم٘متٍم وهلذا ،ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مّمقد ًتقىاعم قمـ ٜم٤مُيرضُم 

 ؾمٜمده٤م. ٦مِ صحّ  قمغم اًمٕمٚمامء ٟمص  

o ٍاٗات.الزّ هي األٍلى ائفٔالطّ لسامأ 

 :دةتٕمدّ ُمُ  أىم٤ًممٍ  إمم اًمٓم٤مئٗم٦م هذه وشمٜم٘مًؿ

 ،إُم٤مُمتٝمؿ قمغم وشمٜمّص  ،ُملمت٘مدّ اعمُ  ٦مَ إئٛمّ  شمذيمر اًمتل واي٤مُت اًمرّ  األول: افؼسم

 ٦ميّ رّ ذُ  ُمـ اًمت٤مؾمع أّٟمف سمٕمْمٝم٤م وذم ًلماحلُ  ُم٤مماإل ٦ميّ رّ ذُ  ـُمِ  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أن   وشمذيمر

 اًم٘مًؿ: هذا رواي٤مِت  وُمـ ، ًلماحلُ  اإلُم٤مم

 

                                                           

 . احلًلم وًمد ُمـ اًمت٤مؾمع أّٟمف ذم قمنم: احل٤مدي اًمٗمّمؾ اًمٗمٝمرس، ،2ج :(1)
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(1) 

يـ ٤ملـيمٛم) ذمدوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  رواهُ  ُم٤م  وذم ،(٦مٕمٛماًمٜمّ  ٤ممـٛمـوشم اًمدِّ

يـ ًمٙمامل واًمٚمٗمظ- :(اخلّم٤مل)  اهلل قمٌد سمـ ؾمٕمدٌ  صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل:  أيب صمٜم٤مطمدّ  » -اًمدِّ

 أسم٤من قمـ ،ُمًٙم٤من سمـ اهلل قمٌد قمـ قمٞمًك، سمـ مّح٤مد قمـ يزيد، سمـ يٕم٘مقب صمٜملطمدّ  ىم٤مل:

 قمغم دظمٚم٧م ىم٤مل:  اًمٗم٤مرد ؾمٚمامن قمـ اهلالزم، ىمٞمس سمـ ٚمٞمؿؾُم  قمـ شمٖمٚم٥ٍم، سمـ

 أٟم٧َم  وي٘مقل: وم٤مه، ويٚمثؿُ  قمٞمٜمٞمف، ؾ٘مٌّ يُ  وهق ومخذه قمغم قمكم   سمـ ًلماحلُ  وم٢مذا اًمٜمٌل

 شمًٕم٦مٍ  طمج٩ٍم  وأسمق ،٦مجّ طُم  اسمـ ٦مجّ طُم  أٟم٧م ٦م،إئٛمّ  أسمق إُم٤مٍم، اسمـ إُم٤ممٌ  أٟم٧م ٍد،ؾمٞمّ  اسمـ دٌ ؾمٞمّ 

 .ش ٝمؿٛمىم٤مئ شم٤مؾمٕمٝمؿ صٚمٌؽ ُمـ

(2) 

 سمـ حمٛمد سمـ أمحد قمـ حيٞمك، سمـ دحمٛمّ  » :(اًمٙم٤مذم) ذم  اًمٙمٚمٞمٜمل رواه ُم٤م

 ذم ، اهلل قمٌد أيب قمـ هم٤مًم٥م، سمـ إؾمح٤مق قمـ حمٌقب، سمـ احلًـ قمـ قمٞمًك،
 ُمـ اهلدى ٦مسم٠مئٛمّ  أووح  اهلل أن   وصٗم٤مهتؿ:  ٦مإئٛمّ  طم٤مل ومٞمٝم٤م يذيمر ًمف ظمٓم٦ٌمٍ 

 وًمد ُمـ خلٚم٘مف هؿُيت٤مرُ   اهلُل يزل ومٚمؿ :-ي٘مقل أن إمم- ديٜمف، قمـ ٜم٤مٟمٌٞمّ  سمٞم٧م أهؾ

 خلٚم٘مف، هبؿ ويرى وجيتٌٞمٝمؿ، ًمذًمؽ، يّمٓمٗمٞمٝمؿ إُم٤مٍم، يمؾِّ  قم٘م٥م ُمـًلماحلُ 

 ا،ٟمػّمً  وه٤مدًي٤م ٜم٤ًم،سمٞمّ  قمٚماًم  إُم٤مًُم٤م، قم٘مٌف ُمـ خلٚم٘مف ٟمّم٥م إُم٤ممٌ  ُمٜمٝمؿ ُم٣م اميمٚمّ  ويرشمْمٞمٝمؿ،

  .ش يٕمدًمقن وسمف ،سم٤محلّؼ  هيدون اهلل، ُمـ ٦مً أئٛمّ  قم٤معم٤ًم، ٦مً وطمجّ  اًم،ىمٞمّ  وإُم٤مًُم٤م

 وطمٞم٨ُم  وًمده، ُمـ ًلماحلُ  اإلُم٤مم سمٕمد ٦مإئٛمّ  أن   ٌلّم شمُ  أيًْم٤م واي٦ماًمرّ  ومٝمذه

 اإلُم٤مم ومٞمٙمقن اًمٌٞم٧م، أهؾ ٦مأئٛمّ  ُمـ قمنم اًمث٤من أٟم ف موشم٘مدّ  ٦م،إئٛمّ  ُمـ اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ن  إ

 . ًلماحلُ  اإلُم٤مم وًمد ُمـ قمنم اًمث٤من
                                                           

 .9ح ، إئّٛم٦م ُمـ قمنم اًمث٤من وأٟم ف اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٜمّّص  ذماًمٜمٌّل  قمـ روي ُم٤م سم٤مب ،1ج :(1)
 .38ح ، قمنم اصمٜم٤ماًمٜمٌّل  سمٕمد وإئّٛم٦م اخلٚمٗم٤مء قمنم، آصمٜمل أسمقاب ،2ج :(2)

 .2ح وصٗم٤مشمف، اإلُم٤مم ومْمؾ ذم ضم٤مُمع ٟم٤مدرٌ  سم٤مٌب  ،1ج :(3)
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 أُمػم ُمـ ٦م،إئٛمّ  مجٞمع أؾمامء قمغم ٟمّص  ومٞمٝم٤م اًمتل واي٤متاًمرّ  افثاين: افؼسم

 . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم إمم اعم١مُمٜملم

 ٕمتؼمة:اعمُ  واي٤متاًمرّ  هذه وُمـ

(1) 

 اهلل قمٌد قمـ سم٢مؾمٜم٤مده، ًلماحلُ  سمـ قمكمّ  سمـ دٌ حمٛمّ  » :(ٞمٕم٦ماًمِّم  وؾم٤مئؾ( ذم روَي  ُم٤م

 إّن  اًمٚمٝمؿّ  ٙمر:اًمِّم  ؾمجدةِ  ذم شم٘مقل ىم٤مل: أٟم ف ، ضمٕمٗمر سمـ ُمقؾمك قمـ ضمٜمدب، سمـ

 ،ريّب  اهلُل أٟم٧م أٟم ؽ ظمٚم٘مؽ، ومجٞمع ورؾمٚمؽ، ك،وأٟمٌٞم٤مء ؽ،ُمالئٙمتَ  وُأؿمٝمد ُأؿمٝمدك،

 احلًلم، سمـ وقمكمّ  واحلًلم، واحلًـ، ،وقمكم   ل،ٞمّ ٟمٌ  دٌ وحمٛمّ  ديٜمل واإلؾمالم

 سمـ وحمٛمد ُمقؾمك، سمـ وقمكمّ  ضمٕمٗمٍر، سمـ وُمقؾمك حمٛمٍد، سمـ وضمٕمٗمر ،قمكمّ  سمـ وحمٛمد

 أشمقمّم  هبؿ تل،أئٛمّ  قمكمّ  سمـ احلًـ سمـ ٦مِ واحلجّ  ،قمكم   سمـ واحلًـ حمٛمٍد، سمـ وقمكمّ  ،قمكم  

 .ش أ...أشمؼمّ  أقمدائٝمؿ ـوُمِ 

(2) 

 قمـ اًمؼمىمل، دحمٛمّ  سمـ أمحد قمـ أصح٤مسمٜم٤م، ُمـ ةٍ قمدّ  قمـ » :(اًمٙم٤مذم) ذم روي ُم٤م 

 أُمػمُ  أىمٌؾ ىم٤مل:  اًمث٤من ضمٕمٗمرٍ  أيب قمـ اجلٕمٗمري، اًم٘م٤مؾمؿ سمـ داود ه٤مؿمؿ أيب

 اعمًجد ومدظمؾ ؾمٚمامن يد قمغم ٙمئتّ ُمُ  وهق ، قمكم   سمـ احلًـ وُمٕمف ، اعم١مُمٜملم

 قمٚمٞمف ومردّ  اعم١مُمٜملم، أُمػم قمغم ؿومًٚمّ  واًمٚم٤ٌمس، اهلٞمئ٦م طمًـ رضمٌؾ  أىمٌؾ إذ ومجٚمس، احلرام

 ًّ  ضمؾاًمرّ  هذا سم٠من   شم٘مقل واي٦مواًمرّ - قمـ أؾم٠مًمؽ اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م ىم٤مل: صمؿ   ومجٚمس، الم،اًم

ّٓ  إًمف ٓ أن أؿمٝمدُ  :-اعم١مُمٜملم ُٕمػم ىم٤مل اخلي أن   وومٞمٝم٤م ، اخلي هق  اهلل، إ

 ؽأٟمّ  وأؿمٝمد سمذًمؽ، أؿمٝمدُ  لأزَ  ومل اهلل، رؾمقلًداحمٛمّ  أن   وأؿمٝمد هب٤م، أؿمٝمدُ  أزل ومل

 هب٤م، أؿمٝمدُ  لأزَ  ومل ،-اعم١مُمٜملم أُمػم إمم وأؿم٤مر- تف،جّ سمحُ  واًم٘م٤مئؿ ،اهلل رؾمقل وص  

                                                           

 .1ح ،سم٤معم٠مصمقر وسمٞمٜمٝمام اًمِّمٙمر ؾمجديت ذم اًمدقم٤مء اؾمتح٤ٌمب سم٤مب ،7ج :(1)
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 قمكمّ  سمـ ًلماحلُ  أن   وأؿمٝمد ،-احلًـ إمم وأؿم٤مر- تف،جّ سمحُ  واًم٘م٤مئؿ فوصٞمّ  أٟم ؽ وأؿمٝمد

 ًلماحلُ  سم٠مُمر اًم٘م٤مئؿ أٟم ف احلًلم، سمـ قمكم   قمغم وأؿمٝمد سمٕمده، تفجّ سمحُ  واًم٘م٤مئؿ أظمٞمف، وص  

 سمـ ضمٕمٗمر قمغم وأؿمٝمد احلًلم، سمـ قمكمّ  سم٠مُمر اًم٘م٤مئؿ أٟم ف قمكّم، سمـ دٍ حمٛمّ  قمغم وأؿمٝمد سمٕمده،

 ٍد،حمٛمّ  سمـ ضمٕمٗمر سم٠مُمر اًم٘م٤مئؿ أّٟمف ُمقؾمك، قمغم وأؿمٝمد ٍد،ٛمّ حُم  سم٠مُمر اًم٘م٤مئؿ أٟم ف ٍد،حمٛمّ 

، سمـ دحمٛمّ  قمغم أؿمٝمد ضمٕمٗمٍر، سمـ ُمقؾمك سم٠مُمر اًم٘م٤مئؿ أٟم ف ُمقؾمك، سمـ قمكمّ  قمغم وأؿمٝمد  قمكم 

 قمكٍم، سمـ دحمٛمّ  سم٠مُمر اًم٘م٤مئؿ سم٠مٟم ف حمٛمٍد، سمـ قمكمّ  قمغم وأؿمٝمد ُمقؾمك، سمـ قمكم سم٠مُمر اًم٘م٤مئؿ أٟم ف

، سمـ احلًـ قمغم وأؿمٝمد  وًمد ُمـ رضمؾٍ  قمغم وأؿمٝمد ٍد،حمٛمّ  سمـ قمكم   سم٠مُمر اًم٘م٤مئؿ سم٠مٟم ف قمكم 

ًٓ  ومٞمٛمٚم١مه٤م ه،أُمرُ  ئمٝمر كطمتّ  كًٛمّ يُ  وٓ ك،ٙمٜمّ يُ  ٓ احلًـ،  .ش ضمقًرا ٧مٚمئَ ُمُ  يمام قمد

ًّ  اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م يٜمص   اًمتل واي٤متاًمرّ  افثافث: افؼسم  اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م قمغم ٤مسمؼاًم

 .اًمالطمؼ

 أو احلًـ، اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م قمغم اعم١مُمٜملم أُمػم ومٞمٝم٤م يٜمص   اًمتل واي٤متاًمرّ  وهل

 اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م قمغم احلًـ اإلُم٤مم يٜمص   صمؿ   ًلم،واحلُ  احلًـ اإلُم٤مُملم ٦مإُم٤مُم قمغم يٜمص  

ًّ  اإلُم٤مم ٦مإُم٤مُم قمغم يٜمص   احلًلم اإلُم٤مم صمؿ   احلًلم،  زُم٤من إمم وهٙمذا ، ٤مدجّ اًم

 ٦مجّ احلُ  وأٟم ف اعمٝمدّي  اإلُم٤مم قمغم ص  اًمٜمّ  يٙمقن طمٞم٨م اًمٕمًٙمري، واإلُم٤مم اهل٤مدي اإلُم٤مم

 .اًمٕمًٙمري احلًـ سمـ

 رٍق سمٓمُ  ٘مٚم٧موٟمُ  يمثػمٌة، أظم٤ٌمره٤مو ُمتقاشمرٌة، اًم٘مًؿ ذم ٜمدرضم٦ماعمُ  واي٤متواًمرّ 

 إُم٤مُم٦م قمغم ٟمص   ومٞمٝم٤م واًمتل حٞمح٦م،اًمّّم  واي٤متاًمرّ  سمٕمضِ  ذيمر قمغم وٟم٘متٍم دٍة،تٕمدّ ُمُ 

 : اًمٕمًٙمرّي  احلًـ سمـ ٦مجّ احلُ 

 

                                                           

 .1ح ، قمٚمٞمٝمؿ واًمٜمّّص  قمنم آصمٜمل ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب ،1ج :(1)
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(1) 

 صمٜم٤مطمدّ  » ىم٤مل: ،شٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمّديـ يمامل» ذم  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  رواه ُم٤م

 ـسم دحمٛمّ  ضمٕمٗمرٍ  أسمق صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل: اهلل، قمٌد سمـ ؾمٕمدٌ  صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل: ، احلًـ سمـ دٌ حمٛمّ 

 احلًـ أسم٤م ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: ،اجلٕمٗمرّي  اًم٘م٤مؾمؿ سمـ وددا ه٤مؿمؿٍ  أيب قمـ اًمٕمٚمقي، أمحدٍ 

 ٜم٤مهُ  يٜمص   اهل٤مدي وم٤مإلُم٤مم- احلًـ سمٜملا سمٕمدي ُمـ اخلٚمػ ي٘مقل: اًمٕمًٙمر ص٤مطم٥م

َ  :وم٘مٚم٧ُم  اخلٚمػ، سمٕمد ُمـ سم٤مخلٚمػ ؿًمٙمُ  ومٙمٞمػ ،-اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم قمغم  ضمٕمٚمٜمل ومِل

 يمٞمػ ىمٚم٧م: سم٤مؾمٛمف، هذيمرُ  ًمٙمؿ حيؾ   وٓ ف،ؿمخَّم  شمرون ٓ ّٕٟمٙمؿ :وم٘م٤مَل  ومداك؟ اهلُل

 .ش دحمٛمّ  آل ُمـ ٦مجّ احلُ  قاىمقًم ىم٤مل: ه؟ٟمذيمرُ 

(2) 

 صمٜم٤مطمدّ  » ىم٤مل: شاًمٜمٕمٛم٦م ومت٤مم اًمّديـ يمامل» ذم  دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ رواه ُم٤م

 ضمٕمٗمر صمٜملطمدّ  ىم٤مل: ٤مر،اًمٕمٓمّ  حيٞمك سمـ دحمٛمّ  صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل: ، ُم٤مضمٞمٚمقيف قمكم سمـ دحمٛمّ 

 ٟمقح، سمـ أيقب سمـ دوحمٛمّ  طمٙمٞمٍؿ، سمـ ُمٕم٤موي٦م صمٜملطمدّ  ىم٤مل: اًمٗمزاريـ ُم٤مًمؽ سمـ دحمٛمّ  سمـ

 وٟمحـ قمكٍم  سمـ احلًـ دٍ حمٛمّ  أسمق قمٚمٞمٜم٤م قمرض ىم٤مل: ،اًمٕمٛمري قمثامن سمـ وحمٛمد

 قمٚمٞمٙمؿ، وظمٚمٞمٗمتل سمٕمدي، ُمـ إُم٤مُمٙمؿ هذا وم٘م٤مل: رضماًل، أرسمٕملم ٤مويمٜمّ  ُمٜمزًمف، ذم

 يقُمٙمؿ سمٕمد شمروٟمف ٓ إّٟمٙمؿ أُم٤م ومتٝمٚمٙمقا، أدي٤مٟمٙمؿ ذم سمٕمدي ُمـ ىمقاشمتٗمرّ  وٓ أـمٞمٕمقه،

ّٓ  ُمْم٧م ومام قمٜمده، ُمـ ومخرضمٜم٤م ىم٤مًمقا: هذا،  .ش دٍ حمٛمّ  أسمق ُم٣م كطمتّ  ىمالئؾ ٤ممٌ أيّ  إ

 

                                                           

 وأّٟمـف وهمٞمٌتف،  اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٜمّص  ذم اهل٤مدي حمّٛمدٍ  سمـ قمكمّ  احلًـ أيب قمـ روي ُم٤م سم٤مب ،2ج :(1)

 .5ح ،إئّٛم٦م ُمـ قمنم اًمث٤من
 .2ح ويمّٚمٛمف، ورآه  اًم٘م٤مئؿ ؿم٤مهد َُمـ ذيمرِ  سم٤مب ،2ج :(2)
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o َٓالمَل صف: 

 أن   قمغم ٦مٓم٤مسم٘مٞمّ اعمُ  ًٓم٦مسم٤مًمدّ  شمدل   - ُم٦مت٘مدّ اعمُ  اًمثالصم٦م وسم٠مىم٤ًمُمٝم٤م - ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  هذه إن  

 أٟم ف قمغم ًٓم٦ماًمدّ  سمٜمٗمس وشمدل   ، ًلماحلُ  اإلُم٤مم وًمد ُمـ اًمت٤مؾمع هق اعمٝمدّي  اإلُم٤مم

 وًمد، أٟم ف قمغم ٦ماإلًمتزاُمٞمّ  ًٓم٦مسم٤مًمدّ  وشمدل   ، اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم سمٕمد ُمـ اإلُم٤مم

 اإلُم٤مم سمٕمد إُم٤ممٍ  وضمقد ٦مٞمّ أمهّ  سم٘مدر ٦مً يّ روضو ٦مً ُمٝمٛمّ  ٦مً ىمْمٞمّ  ًمٞم٧ًم دةٓاًمق ٦مِ ىمْمٞمّ  وأصؾ

 مل  اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم ن  أ هق اعم٘م٤مم ذم ٤مٜميٕمٜمٞم وم٤مًمذي ، اًمٕمًٙمري احلًـ
ّٓ  يرحتؾ  ،- اًمٕم٘مدّي  إُمرُ  هق هذا -  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وهق وًمٌد، ًمف ضمدَ وُ  أن سمٕمد إ

 اًمٓمري٘م٦مُ  ٤مَّّٕن  - اًمقٓدة ـمريؼ قمـ هؾ ٤ٌمرك؟اعمُ  اعمقًمقدُ  ذًمؽ ضمدَ وُ  يمٞمػ وًمٙمـ

ًّ  قمٚمٞمٝم٤م ضمرت اًمتل اعمٕمرووم٦م  سمٓمري٘م٦مٍ  أم - ٟمٞم٤ماًمدّ  هذه ذم آدم أسمٜم٤مء إلجي٤مد ٦ماإلهلٞمّ  ٦مُ ٜمّ اًم

 شمدظمؾ ٓ ٦مٌ ُمٕمرومٞمّ  ُم٠ًمًم٦مٌ  ذهومٝم ؟-آدم إجي٤مد ذم يمام- اًمقٓدة ٟمحق قمغم ٓ ٦مٍ ظم٤مّص 

 ٦م.ًمتزاُمٞمّ آ ًٓم٦مسم٤مًمدّ  واي٤متاًمرّ  هذه ظمالل ُمـ شمث٧ٌُم  ٝم٤موًمٙمٜمّ  اًمٕم٘م٤مئد، وٛمـ

 ذم فوُمقىمٕم ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم رىمؿ ٌلّم شمُ  اًمتل اًمٓم٤مئٗم٦م افثاكقة: افطائػة

 .٦مٕئٛمّ ا شمًٚمًؾ

 ذيمره ُم٤م ٓطمٔمٜم٤م وًمق اًمتقاشمر، طمد   شمٗمقق اً ضمدّ  يمثػمةٌ  أىم٤ًممٌ  ومٞمٝم٤م ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  وهذه

 واي٤متاًمرّ  أن   إمم ٟمتٝمٞمٜم٤مٓ ،(إصمر ُمٜمتخ٥ُم ) ٤ٌمركاعمُ  ٗمرهؾِم  ذم  ٤مذماًمّّم  ًمٓمػ اًمِمٞمخ

 ذم اعمقضمقدة واي٤متاًمرّ  ُمـ أيمثرُ  -تفهقيّ  ددّ حُت  واًمتل- اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ذم اعمقضمقدة

ـَ  يمثػمٍ   ذم اعمقضمقدة واي٤متاًمرّ  ُمـ وأيمثر ومٞمٝم٤م، ظمالف ٓ اًمتل ٦ماًمت٤مرُيٞمّ  ٤متخّمٞمّ اًمِّم  ُم

 ٤مذماًمّّم  اهلل ًمٓمػ اًمِمٞمخ ذيمر ومٛمثاًل  ومٞمٝم٤م، ظمالف ٓ اًمتل ٦ماًمت٤مرُيٞمّ  اًمقىم٤مئع ُمـ يمثػمٍ 

، يكم: ُم٤م  

                                                           

 اًمٗمٝمرس. ،2ج ، قمنم اًمث٤من اإلُم٤مم ذم إصمر ُمٜمتخ٥ُم  :(1)
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 أهؾ ٦مأئٛمّ  ُمـ قمنم اًمث٤من هق اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أن   قمغم ٦ماًمّ اًمدّ  واي٤متاًمرّ  .1

 .رواي٦مً  151 ه٤مقمدد يٌٚمغو ، ٝمؿوظم٤ممت اًمٌٞم٧م،

 قمدده٤م ويٌٚمغ ، ًلماحلُ  اإلُم٤مم أوٓد ُمـ أّٟمف قمغم ٦ماًمّ اًمدّ  واي٤متاًمرّ  .2

 اإلُم٤مم وًمد ُمـ اًمت٤مؾمع واي٤متاًمرّ  سمٕمض ذم أٟم ف مشم٘مدّ  وىمد- ،رواي٦مً  2٣8

 .- احلًلم
ًّ  هق اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أن   قمغم ٦ماًمداًمّ  واي٤متاًمرّ  .3  اإلُم٤مم أوٓد ُمـ ٤مدساًم

 رواي٦م. 112 وقمدده٤م  ٤مدقاًمّّم 

 وقمدده٤م ،اًمٙم٤مفمؿ اإلُم٤مم أوٓد ُمـ اخل٤مُمس أٟم ف قمغم ٦ماًمداًمّ  واي٤متاًمرّ  .4

 رواي٦م. 115

 شمٌٚمغ وهل ، و٤ماًمرّ  اإلُم٤مم وًمد ُمـ اسمعاًمرّ  أٟم ف قمغم اًمداًم٦م واي٤متاًمرّ  .5

 رواي٦م. 111

ًّ  اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وُمٕمتؼمةً  ،صحٞمح٦مً  يمثػمةً  رواي٤مٍت  واي٤متاًمرّ  هذه وشمْمؿ     ٦م،ٜمديّ اًم

 اهلٛمدان ضمٕمٗمر سمـ زي٤مد سمـ أمحدُ  صمٜم٤مطمدّ  » ىم٤مل: دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ رواه ُم٤م وُمٜمٝم٤م

 :و٤مًمٚمرّ  ىمٚم٧م ىم٤مل: ٚم٧م،اًمّّم  سمـ ٤منيّ اًمرّ  قمـ أسمٞمف، قمـ إسمراهٞمؿ، سمـ قمكم   صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل 

: سم٤مًمذي ًم٧ًم لوًمٙمٜمّ  إُمر، هذا ص٤مطم٥م أٟم٤م ىم٤مل: إُمر؟ هذا ص٤مطم٥م أٟم٧م 

ًٓ  أُمأله٤م  وإن   سمدن، وٕمػ ُمـ شمرى ُم٤م قمغم ذًمؽ أيمقن ويمٞمػ ضمقًرا، ٧مٚمئَ ُمُ  يمام قمد

ِـّ  ذم يم٤من ظمرج إذا اًمذي هق اًم٘م٤مئؿ  ًمق كطمتّ  سمدٟمف، ذم ٤مً ىمقيّ  اًمِم٤ٌمب، وُمٜمٔمر ٞمقخاًمِّم  ؾم

 ًمتديمديم٧م اجل٤ٌمل سملم ص٤مح وًمق ًم٘مٚمٕمٝم٤م، إرض وضمف قمغم ؿمجرةٍ  أقمٔمؿ إمم يده ُمد  

 وًمدي، ُمـ اسمعاًمرّ  ذًمؽ ،ؾمٚمٞمامن وظم٤مشمؿ ُمقؾمك، ٤مقمّم ُمٕمف يٙمقن صخقره٤م،

ًٓ  ىمًًٓم٤م إرض سمف ومٞمٛمأل ٔمٝمرهيُ  صمؿ   ؿم٤مء، ُم٤م ؾمؽمه ذم اهلل ٌفٖمٞمّ يُ   .ش فمٚماًم  ٚمئ٧مُمُ  يمام وقمد

                                                           

 قمـغم اًمـٜمّص  ذمُمقؾمـك سمــ قمـكم اًمّروـ٤م قمــ روي ُمـ٤م سمـ٤مب ،2ج اًمٜمٕمٛمـ٦م، ومت٤مم اًمّديـ يمامل :(1)

 .7ح قمنم، اًمث٤من وأّٟمف  همٞمٌتف وذم اًم٘م٤مئؿ
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 ـُمَ  سم٢مظم٤ٌمر اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة قمغم شمدل   اًمتل واي٤مُت اًمرّ  افثافثة: ائػةافطّ  

 . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم رأى سم٠مٟم ف يِمٝمد ُمـ أو سم٤مًمقٓدة، يِمٝمد

 أىم٤ًمم: شمقضمد ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  هذه صمٜم٤مي٤م وذم

 . اًمٕمًٙمرّي  إلُم٤مما ؿمٝم٤مدة :األول افؼسم

 وهل ، اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة ٧مشمقًمّ  اًمتل ًم٘م٤مسمٚم٦ما ؿمٝم٤مدة :افثاين افؼسم

 ًّ  . طمٙمٞمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦مُ  دةٞمّ اًم

                                                           

 ؟اعمٝمـدي اإلُمـ٤ممطمٙمٞمٛمـ٦م اًمًـٞمدة قم٤ميٜمـ٧م هـؾ : وهـق، اًمًـ١مال هـذا يٓمـرح ىمـد وهٜم٤م :(2)
 اعمٝمـدي اإلُمـ٤مم قمــ قمٜمـده٤م ُمـ٤م إن : طمٙمٞمٛمـ٦م اًمًـٞمدة ومٞمٝمـ٤م شم٘مقل رواي٦م ًمقضمقد وذًمؽ
 قمــ ؿمـٝم٤مدهت٤م و قم٤ميٜمتـف و، وٓدشمـف شمقًمـ٧م اًمتـل اًم٘م٤مسمٚمـ٦م هـل شمٙمـقن ومٙمٞمـػ، ُمٕم٤ميٜم٦م وًمٞمس، ظمؼم

 رؤي٦م؟

 سمٓمري٘ملم: ُمرشملم اًمرواي٦م هذه اًمّمدوق اًمِمٞمخ ٟم٘مؾ : اجلواب  

(1) 

صمٜم٤َم ـُ  قَمكِم   طَمد  ـِ  َأمْحَدَ  سْم صَمٜمِل ىَم٤مَل  َُمْٝمِزَي٤مرَ  سْم ـلْمِ  َأسُمـق طَمد  ًَ ـدُ  احْلُ ـُ  حُمَٛم  ؾََمـِدي   ضَمْٕمَٗمـرٍ  سْمـ ْٕ صمٜم٤َم ىَمـ٤مَل  ا  طَمـد 

ــدُ  ـُ  َأمْحَ ــ ــَراِهٞمؿَ  سْم ــ٧ِم  طَمٙمِٞمَٛمــ٦مَ  قَمــغَم  َدظَمْٚمــ٧ُم  ىَمــ٤مَل: إسِْم ــدِ  سمِٜمْ ـِ  حُمَٛم  ــ َوــ٤م قَمــكِم   سْم ـِ  َأيِب  ُأظْمــ٧ِم  اًمرِّ ــ ًَ  احْلَ

َٙمِريِّ  ًْ ْٛمُتَٝم٤م سم٤ِمعْمَِديٜم٦َمِ  صَماَمٟملِمَ  وَ  اصمٜمَتلْمِ  ؾَمٜم٦َمِ  ذِم   اًْمَٕم ـْ  ومَٙمٚم    ُِم
ِ
َجـ٤مِب  َوَراء ـْ  ؾَمـ٠َمًْمتَٝم٤م وَ  احْلِ  ِديٜمَِٝمـ٤م قَمـ

٧ْم  ٛم  ًَ ـْ  زِم  وَم ـُ  وُماَلنُ  ىَم٤مًَم٧ْم  صُمؿ   سمِفِ  شَم٠ْمشَمؿ   َُم ـِ  سْم ًَ ْتفُ   احْلَ ٛم  ًَ  ُُمَٕم٤ميٜمَـ٦مً  ومِـَداكِ  اهلل ُ ضَمَٕمَٚمٜمَِل  هَل٤َم ومُ٘مْٚم٧ُم  وَم

ـْ  ظَمؼَماً  ومَ٘م٤مًَم٧ْم  ظَمؼَماً  َأوْ  دٍ  َأيِب  قَم فِ  إمَِم  سمِفِ  يَمَت٥َم   حُمَٛم  ـَ  هَلَـ٤م ومُ٘مْٚم٧ُم  ُأُمِّ ـُتقرٌ  ومَ٘م٤مًَمـ٧ْم  اعْمَْقًُمـقدُ  وَمـ٠َمْي ًْ  َُم

ـْ  وَم٢ممَِم  ومُ٘مْٚم٧ُم  ٞمَٕم٦مُ  شمْٗمَزعُ  َُم ةِ  إمَِم  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  اًمِمِّ دٍ  َأيِب  ُأمِّ  اجْلَد  ـْ  َأىمَتِدي هَل٤َم ومُ٘مْٚم٧ُم   حُمَٛم   إمَِم  َوِصـٞمُتفُ  سمَِٛم

ـلْمِ سم٤ِمحْلُ  اىْمتَِداءً  ومَ٘م٤مًَم٧ْم  اعْمَْرَأةِ  ـِ  ًَ ـِ  قَمـكِمِّ  سْمـ ـلْمَ  إِن    ـَم٤مًمِـ٥ٍم  َأيِب  سْمـ ًَ ـَ  احْلُ  إمَِم  َأْوَص   قَمـكِم   سْمـ

ـِ  قَمكِمِّ  سمِٜم٧ِْم  َزيٜم٥ََم  ُأظْمتِفِ  ُرُج  َُم٤م يَم٤منَ  وَ  اًمٔم ٤مِهرِ  ذِم   ـَم٤مًم٥ٍِم  َأيِب  سْم ـْ  َُيْ ـِ  قَمكِمِّ  قَم لْمِ  سْم ًَ ـْ  احْلُ  قِمْٚمؿٍ  ُِم

٥ُم  ًَ اً  قَمكِم   سمِٜم٧ِْم  َزيٜم٥ََم  إمَِم  يٜمْ ؽم  ًَ ـِ  قَمكِمِّ  قَمغَم  شَم لْمِ  سْم ًَ ُٙمـؿْ  ىَم٤مًَمـ٧ْم  صُمؿ   احْلُ ٌَـ٤مرٍ  َأْصـَح٤مُب  ىمـْقمٌ  إِٟم   َأَُمـ٤م َأظْم

ـْ  اًمت ٤مؾِمعَ  َأن   َرَويُتؿْ  لْمِ  ُوًْمدِ  ُِم ًَ ؿُ   احْلُ ًَ    احْلََٞم٤مِة. ذِم  ُهقَ  وَ  ُِمػَماصُمفُ  يْ٘م

 ===     .5٣1ص : 2 ج اًمٜمٕمٛم٦م: مت٤مم و اًمديـ يمامل
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 ـــــــــــــــــ

                 ===    (2) 

صمٜم٤َم ـُ  قَمكِم   طَمد  لْمِ  سْم ًَ ـِ  احْلُ ُب  ؿَم٤مَذَوْيفِ  سْم صمٜم٤َم ىَم٤مَل  قَمٜمْفُ  اهلل ُ َرِضَ  اعْم١َُمدِّ ـدُ  طَمد  ـُ  حُمَٛم  ٌْـدِ  سْمـ ـْ  اهلل ِ قَم  َأسمِٞمـفِ  قَمـ

ٌْدِ  ـِ  اهلل ِ قَم يِّ  ضَمْٕمَٗمرٍ  سْم ْٛمػَمِ
صَمٜمِل ىَم٤مَل  احْلِ ـدُ  طَمـد  ـُ  حُمَٛم  صَمٜمِل ىَمـ٤مَل  ضَمْٕمَٗمـرٍ  سْمـ ـُ  َأمْحَـدُ  طَمـد   ىَمـ٤مَل: إسِمـَراِهٞمؿَ  سْمـ

دِ  سمِٜم٧ِْم  طَمٙمِٞمَٛم٦مَ  قَمغَم  َدظَمْٚم٧ُم  ـِ  حُمَٛم  َو٤م قَمكِم   سْم ـِ  َأيِب  ُأظْم٧ِم  اًمرِّ ًَ ـَٙمرِ  َصـ٤مطِم٥ِم  احْلَ ًْ  ؾَمـٜم٦َمِ  ذِم   اًْمَٕم

ْٛمتَٝم٤م ُِم٠مشَملْمِ  وَ  ؾِمتِّلمَ  وَ  اصمٜمَتلْمِ  ـْ  وَمَٙمٚم    ُِم
ِ
ـْ  ؾَم٠َمًْمتَٝم٤م وَ  طِمَج٤مٍب  َوَراء ٧ْم  ِديٜمَِٝم٤م قَم ٛم  ًَ ـْ  زِم  وَم  صُمـؿ   هِبِؿْ  شَم٠ْمشَمؿ   َُم

٦مُ  وَ  ىَم٤مًَم٧ْم  ـُ  احْلُج  ـِ  سْم ًَ ـِ  احْلَ ْتفُ  قَمكِم   سْم ٛم  ًَ  ظَمـؼَماً  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ظَمؼَماً  َأوْ  ُُمَٕم٤ميٜم٦َمً  ومَِداكِ  اهلل ُ ضَمَٕمَٚمٜمَِل  هَل٤َم ىُمْٚم٧ُم  وَم

ـْ  دٍ  َأيِب  قَم ـفِ  إمَِم  سمِفِ  يَمَت٥َم   حُمَٛم  ـَ  هَلَـ٤م وَمُ٘مْٚمـ٧ُم  ُأُمِّ ـُتقرٌ  ومَ٘م٤مًَمـ٧ْم  اًْمَقًَمـدُ  وَمـ٠َمْي ًْ ـْ  إمَِم  ومُ٘مْٚمـ٧ُم  َُم  شمْٗمـَزعُ  َُمـ

ٞمَٕم٦مُ  ةِ  إمَِم  زِم  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  اًمِمِّ ـدٍ  َأيِب  ُأمِّ  اجْلَـد  ـْ  َأىمَتـِدي هَلَـ٤م ومُ٘مْٚمـ٧ُم   حُمَٛم   ومَ٘م٤مًَمـ٧ْم  اُْمـَرَأةٍ  إمَِم  َوِصـٞمُتفُ  سمَِٛمـ

ــلْمِ  اىْمتِـَداءً  ًَ ـِ  سم٤ِمحْلُ ــلْمَ  وَمـ٢مِن   قَمــكِم   سْمـ ًَ ـَ  احْلُ  ذِم  قَمــكِم   سمِٜمْـ٧ِم  َزيٜمَــ٥َم  ُأظْمتِـفِ  إمَِم  َأْوَص   قَمــكِم   سْمـ

ُرُج  َُم٤م وَمَٙم٤منَ  اًمٔم ٤مِهرِ  ـْ  َُيْ ـِ  قَمكِمِّ  قَم لْمِ  سْم ًَ ـْ   احْلُ ـ٥ُم  قِمْٚمـؿٍ  ُِم ًَ ـِ  قَمـكِمِّ  قَمـغَم  ؾَمـؽْماً  َزيٜمَـ٥َم  إمَِم  يٜمْ  سْمـ

لْمِ  ًَ ٤ٌَمرٍ  َأْصَح٤مُب  ىمْقمٌ  إِٟم ُٙمؿْ  ىَم٤مًَم٧ْم  صُمؿ    احْلُ ـْ  اًمت ٤مؾِمعَ  َأن   َرَويُتؿْ  َأَُم٤م َأظْم لْمِ  ُوًْمدِ  ُِم ًَ ـِ  احْلُ  قَمـكِم   سْمـ

  ُؿ ًَ   . احْلََٞم٤مة ذِم  ُهقَ  وَ  ُِمػَماصُمفُ  ُيْ٘م

 .5٣7ص : 2 ج : اًمٜمٕمٛم٦م مت٤مم و اًمديـ يمامل

دُ  اًمديـ إيمامل ك، اًمت٤مزم: سم٤مًمٜمحق  اعمجٚمز اًمٕمالُم٦م وٟم٘مٚمٝم٤م ـُ  حُمَٛم  لْمِ  سْم ًَ ـِ  احْلُ ـْ  ؿَمـ٤مَذَوْيفِ  سْم  قَمـ

دٍ  يِّ  حُمَٛم  ْٛمػَمِ
ـْ  احْلِ ـْ  َأسمِٞمفِ  قَم دِ  قَم ـِ  حُمَٛم  ـْ  ضَمْٕمَٗمرٍ  سْم ـِ  َأمْحَدَ  قَم  سمِٜمْـ٧ِم  طَمٙمِٞمَٛمـ٦مَ  قَمـغَم  َدظَمْٚم٧ُم   ىَم٤مَل  إسِْمَراِهٞمؿَ  سْم

دِ  ـِ  حُمَٛم  َوـ٤م قَمكِم   سْم ـِ  َأيِب  ُأظْمـ٧ِم  اًمرِّ ـ ًَ ـَٙمرِ  َصـ٤مطِم٥ِم  احْلَ ًْ  ُِمـ٤مئَتلْمِ  وَ  ؾِمـتِّلمَ  وَ  اصمٜمَتـلْمِ  ؾَمـٜم٦َمِ  ذِم اًْمَٕم

ْٛمتَٝم٤م ـْ  وَمَٙمٚم    ُِم
ِ
ـْ  ؾَم٠َمًْمُتَٝم٤م وَ  طِمَج٤مٍب  َوَراء ٧ْم  ِديٜمَِٝم٤م قَم ٛم  ًَ ـْ  زِم  وَم ـ٦مُ  وَ  ىَم٤مًَمـ٧ْم  صُمـؿ   هِبِـؿْ  شَمـ٠ْمشَمؿ   َُمـ ـُ  احْلُج   سْمـ

ـِ  ًَ ـِ  احْلَ ْتفُ  قَمكِم   سْم ٛم  ًَ ـْ  ظَمؼَماً  ومَ٘م٤مًَم٧ْم  ظَمؼَماً  َأوْ  ُُمَٕم٤ميٜم٦َمً  ومَِداكِ  اهلل ُ ضَمَٕمَٚمٜمَِل  هَل٤َم ىُمْٚم٧ُم  وَم دٍ  َأيِب  قَم  يَمَت٥َم  حُمَٛم 

فِ  إمَِم  سمِفِ  ـَ  هَل٤َم ومُ٘مْٚم٧ُم  ُأُمِّ ُتقَرةٌ  ومَ٘م٤مًَم٧ْم  اًْمَقًَمدُ  وَم٠َمْي ًْ ـْ  إمَِم  ومُ٘مْٚم٧ُم  َُم ـٞمَٕم٦مُ  شَمْٗمـَزعُ  َُم ةِ  إمَِم  ومَ٘م٤مًَمـ٧ْم  اًمِمِّ  ُأمِّ  اجْلَـد 

دٍ  َأيِب  ـْ  َأىمَتـِدي هَلَـ٤م وَمُ٘مْٚمـ٧ُم   حُمَٛم  ـلْمِ  اىْمتِـَداءً  وَمَ٘م٤مًَمـ٧ْم  اُْمـَرَأةٍ  إمَِم  َوِصـٞم تِفِ  [ ]ذِم  سمَِٛمـ ًَ ـِ  سم٤ِمحْلُ  قَمـكِمّ  سْمـ

 َلْمُ  و ًَ ـُ  احْلُ ـُرُج  َُمـ٤م يَم٤منَ  وَ  اًمٔم ٤مِهرِ  ذِم  قَمكِم   سمِٜم٧ِْم  َزيٜم٥ََم  ُأظْمتِفِ  إمَِم  َأْوَص  قَمكِم   سْم ـْ  َُيْ ـِ  قَمـكِمِّ  قَمـ  سْمـ

لْمِ  ًَ ـْ   احْلُ ٥ُم  قِمْٚمؿٍ  ُِم ًَ ـِ  قَمـكِمِّ  قَمـغَم  ؾَمـؽْماً  َزيٜم٥ََم  إمَِم  يٜمْ ـلْمِ  سْمـ ًَ ُٙمـؿْ  ىَم٤مًَمـ٧ْم  صُمـؿ    احْلُ  ىمـْقمٌ  إِٟم 

٤ٌَمرٍ  َأْصَح٤مُب  يـُتؿْ  َُمـ٤م أَ  َأظْم ـْ  اًمت ٤مؾِمـعَ  َأن   ُروِّ ـلْمِ  ُوًْمـدِ  ُِمـ ًَ ـِ  احْلُ ـؿُ   قَمـكِم   سْمـ ًَ  ذِم  ُهـقَ  وَ  ُِمػَماصُمـفُ  يْ٘م

 ًمٚمِمـٞمخ (اًمٖمٞم٦ٌم) ُمثٚمف،  إؾمدي ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمـ ُمٝمزي٤مر سمـ أمحد سمـ قمكم اًمديـ إيمامل احْلََٞم٤مِة.

 ===     ُمثٚمف. ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمـ  اًمٙمٚمٞمٜمل اًمٓمقد
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=== 

ـدُ  اًمت٤مزم: سم٤مًمٓمريؼ  اًمٓمقد اًمِمٞمخ ورواه ـُ  حُمَٛم  ـْ  اًْمُٙمَٚمْٞمٜمِـل   يْٕمُ٘مـقَب  سْمـ ـدِ  قَمـ ـِ  حُمَٛم   ضَمْٕمَٗمـرٍ  سْمـ

ؾََمِديِّ  ْٕ صَمٜمِل ىَم٤مَل  ا ـُ  َأمْحَدُ  طَمد  دِ  سمِٜم٧ِْم  طَمٙمِٞمَٛم٦مَ  قَمغَم  َدظَمْٚم٧ُم  ىَم٤مَل: إسِمَراِهٞمؿَ  سْم ـِ  حُمَٛم  َوـ٤م قَمكِم   سْم   اًمرِّ
ْٛمتَٝم٤م ُِم٤مئَتلْمِ  وَ  ؾِمتِّلمَ  وَ  اصمٜمَتلْمِ  ؾَمٜم٦َمَ  ْـ  وَمَٙمٚم    ُِم

ِ
ـْ  ؾَم٠َمًْمُتَٝم٤م وَ  طِمَج٤مٍب  َوَراء ٧ْم  ِديٜمَِٝمـ٤م قَم ـٛم  ًَ ـْ  زِم  وَم  شَمـ٠ْمشَمؿ   َُمـ

ـُ  وُماَلنٌ  ىَم٤مًَم٧ْم  هِبِؿْ  ـِ  اسْم ًَ ْتُف. احْلَ ٛم  ًَ ـْ  ظَمـؼَماً  ومَ٘م٤مًَمـ٧ْم  ظَمؼَماً  َأوْ  ُُمَٕم٤َمَٟم٦مً  ومَِداكِ  اهلل ُ ضَمَٕمَٚمٜمَِل  هَل٤َم ومُ٘مْٚم٧ُم  وَم  قَمـ

دٍ  َأيِب  فِ  إمَِم  سمِفِ  يَمَت٥َم  حُمَٛم  ـَ  هَلَـ٤م ىمْٚم٧ُم  ُأُمِّ ـُتقرٌ  ىَم٤مًَمـ٧ْم  اًْمَقًَمـدُ  وَمـ٠َمْي ًْ ـْ  إمَِم  ومُ٘مْٚمـ٧ُم  َُم ـٞمَٕم٦مُ  شمْٗمـَزعُ  َُمـ  اًمِمِّ

ةِ  إمَِم  ىَم٤مًَم٧ْم  دٍ  َأيِب  ُأمِّ  اجْلَد  ـْ   َأىمَتِدي ومُ٘مْٚم٧ُم   حُمَٛم  ـلْمِ  اىمَتـدِ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  اُْمَرَأٍة. إمَِم  َوِصٞمُتفُ  سمَِٛم ًَ ـِ  سم٤ِمحْلُ  سْمـ

ـُرُج  َُم٤م  يَم٤منَ  وَ  اًمٔم ٤مِهرِ  ذِم   قَمكِم   سمِٜم٧ِْم  َزيٜم٥ََم  ُأظْمتِفِ  إمَِم  َأْوَص   قَمكِم   ـْ  َُيْ ـِ  قَمـكِمِّ  ُِمـ ـلْمِ  سْمـ ًَ  احْلُ

  ْـ ٥ُم  قِمْٚمؿٍ  ُِم ًَ ـِ  قَمكِمِّ  قَمغَم  ؾَمؽْماً  َزيٜم٥ََم  إمَِم  يٜمْ لْمِ  سْم ًَ ُٙمـؿْ  ىَم٤مًَمـ٧ْم  صُمـؿ  ،  احْلُ  َأْصـَح٤مُب  ىمـْقمٌ  إِٟم 

٤ٌَمرٍ  يُتؿْ  َأَُم٤م َأظْم ـْ  اًمت ٤مؾِمعَ  َأن   ُروِّ لْمِ  ُوًْمدِ  ُِم ًَ ؿُ   احْلُ ًَ  احْلََٞم٤مِة. ذِم  ُهقَ  وَ  ُِمػَماصُمفُ  يْ٘م

 : أُمقر وهٜم٤م

  افسـدية: ادشؽؾة  

يمام هق ُمالطمظ ذم اًمٓمـرق وم٢مَّنـ٤م شمٜمتٝمـل سم٠ممجٕمٝمـ٤م إمم أمحـد سمــ إسمـراهٞمؿ، وهـق :  األول األمر -

  ص٤مطم٥م احل٤مدصم٦م، وُم٤م حيتٛمؾ أٟمف اعم٘مّمقد ُمٜمف رضمالن:

(1) 

 وشمقضمـد، اًمِم٠من( قمٔمٞمؿ مدوح )إٟمف داود اسمـ ومٞمف وىم٤مل، اًمٕمالُم٦م اقمتٛمده وىمد، اعمراهمل طم٤مُمد أسمق

 ُمـ٤م قمـغم اًمتٕمقيـؾ يٛمٙمــ ٓ يمـام، قمٚمٞمٝمـ٤م اًمتٕمقيـؾ يٛمٙمـ ومال ؾمٜمده٤م، ذم واىمع ًمٙمٜمف متدطمف، رواي٦م

 اعمت٠مظمر. اًمرضم٤مزم يذيمره ُم٤م طمجٞم٦م قمدم قمغم سمٜم٤مء داود اسمـ ذيمره

 (2) 

ـــ ــ٥م إؾمــامقمٞمؾ اسم ــديؿ اًمٙم٤مشم ــد و، اًمٜم ــر ىم ــٞمخ٤من ذيم ــف اًمِم ــ٤من أٟم ــٞمدٟم٤م ظمّّمٞمّمــ٤مً  يم ــد أيب سمً  حمٛم

 وصم٤مىمتف. قمغم ٟمص يقضمد ومل، اًمٕمًٙمري

ي   اخْلَـؼَمَ  َهـَذا َرَوى وَ  :  اًمِمـٞمخ ًم٘مـقل إول هـق اًمـراوي أن اًمٔمـ٤مهر وًمٙمـ   ُٕمْٙمـؼَمِ ـِ  اًمتٚم   قَمـ

ـِ  ًَ ـِ  احْلَ دٍ  سْم ـِ   اًمٜمَٝم٤مَوْٟمِدِي  حُمَٛم  ـِ  قَم ًَ ـِ  احْلَ ـِ  ضَمْٕمَٗمرِ  سْم ٚمِؿٍ  سْم ًْ ـْ  احْلَٜمَِٗملِّ  ُُم  ىَمـ٤مَل: اعْمََراهِمـلِّ  طَم٤مُِمدٍ  َأيِب  قَم

دٍ  سمِٜم٧َْم  طَمٙمِٞمَٛم٦مَ  ؾَم٠َمًْم٧ُم  ـِ  َأيِب  ُأظْم٧َم  حُمَٛم  ًَ َٙمِريِّ  احْلَ ًْ  ًمٚمحجـ٦م: اًمٖمٞمٌـ٦م يمتـ٤مب ُِمثَٚمُف. َذيَمرَ  وَ  اًْمَٕم

 ===       .231ص اًمٜمص:
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وىمـع أسمـق   وـمريـؼ اًمِمـٞمخ اًمٓمـقد: ذم ـمري٘مـل اًمِمـٞمخ اًمّمـدوق األمر افثااك  -

 احلًلم حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر إؾمدي، وم٢مٟمف ُمـ يروي قمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ، وهق جمٝمقل.

قمكم سمــ أمحـد سمــ ُمٝمزيـ٤مر وهـق  : يمام وىمع ذم أطمد ـمري٘مل اًمِمٞمخ اًمّمدوق األمر افثافث  -

 جمٝمقل.

: يمام وىمع ذم ـمري٘مف أظمر سمـ ؿم٤مذويف، وهق مل يقصمؼ. ٟمٕمؿ، شمرى قمٚمٞمف اًمِمـٞمخ  األمر افرابع -

، وم٢من يم٤من جمرد دقم٤مء مل يدل قمغم اًمقصم٤مىم٦م، وإن يم٤من يدل قمغم اجلالًم٦م، ٕٟمـف ٓ اًمّمدوق

 إضمالء، ومٝمق يدل قمغم اًمقصم٤مىم٦م، وًمٙمـ ُمـ اعمحتٛمـؾ ضمـدًا يمـقن يذيمر سمح٥ًم اًمٕم٤مدة إٓ ذم

 شمرض اًمتٚمٛمٞمذ جمرد دقم٤مء.

 اًمرواي٦م. ؾمٜمد قمغم اًمتٕمقيؾ إُمٙم٤من قمدم يتْمح وهبذا 

  ادتن: اضطراب

يقضمد ذم ُمتـ اًمرواي٦م اظمتالف، ومٗمـل سمٕمْمـٝم٤م )َدظَمْٚمـ٧ُم قَمـغَم طَمٙمِٞمَٛمـ٦َم سمِٜمْـ٧ِم  األمر اخلامس : -

َٙمِريِّ  ًْ ـِ اًْمَٕم ًَ َو٤م ُأظْم٧ِم َأيِب احْلَ  قَمكِم  اًمرِّ
ـِ ِد سْم ذِم ؾَمٜم٦َِم اصمٜمَتلْمِ َو صَماَمٟملَِم سم٤ِمعْمَِديٜم٦َِم(، وذم  حُمَٛم 

ـَٙمِر  »سمٕمْمٝم٤م  ًْ ـِ َص٤مطِم٥ِم اًْمَٕم ًَ َو٤م ُأظْم٧ِم َأيِب احْلَ  قَمكِم  اًمرِّ
ـِ ِد سْم ٞمَٛم٦َم سمِٜم٧ِْم حُمَٛم 

َدظَمْٚم٧ُم قَمغَم طَمٙمِ

  طِمَج٤مٍب 
ِ
ـْ َوَراء ْٛمتَٝم٤م ُِم  .شذِم ؾَمٜم٦َِم اصمٜمَتلْمِ َو ؾِمتِّلَم َو ُِم٤مئَتلْمِ وَمَٙمٚم 

دِ  سمِٜم٧ِْم  طَمٙمِٞمَٛم٦مَ  قَمغَم  َدظَمْٚم٧ُم  » سمٕمْمٝم٤م وذم   ـِ  حُمَٛم  َو٤م كِم  قمَ  سْم ـِ  َأيِب  ُأظْمـ٧ِم  اًمرِّ ـ ًَ ـَٙمِريِّ  احْلَ ًْ ، اًْمَٕم
 اًمٕمًـٙمر صـ٤مطم٥م احلًــ أيب أظم٧م اًمرو٤م قمكم سمـ حمٛمد سمٜم٧م ظمدجي٦م  قمغم  دظمٚم٧م » سمٕمْمٝم٤م وذم

 ديٜمٝمـ٤م، قمــ ؾمـ٠مًمتٝم٤م و طمجـ٤مب وراء ُمــ ومٙمّٚمٛمتٝمـ٤م سم٤معمديٜمـ٦م ُمـ٤مئتلم و ؾمـتلم و اصمٜملم ؾمٜم٦م ذم 

 .272 ص: اًمقصٞم٦م، إصم٤ٌمت، ش هبؿ شم٠مشمؿ ُمـ زم ومًّٛم٧م

، ش همـػمه و اًمٌح٤مر ُمـ أصمٌتٜم٤مه ُم٤م اًمّمحٞمح و ظمدجي٦م إصؾ: ٟمًخ ذم » : اًمٖمٞم٦ٌم يمت٤مب حم٘مؼ وىم٤مل  

 .23٣ص : اًمٜمص ًمٚمحج٦م: اًمٖمٞم٦ٌم يمت٤مب )ًمٚمٓمقد( اًمٖمٞم٦ٌم

 اًمٜمًـخ٦م أو ُمٜمـف إُم٤م ظمٚمؾ ومٞمف اًمٌح٤مر إن يمام وشمرضمٞمحف؟، )طمٙمٞمٛم٦م( اقمتامد وضمف ُم٤م أدري وًم٧ًم

، ظمالومـف أصمٌـ٧م واعمح٘مـؼ، ؿمـ٤مذويف( سمــ احلًـلم سمـ )حمٛمد اًمراوي أن ومٞمف إذ قمٚمٞمٝم٤م: أقمتٛمد اًمتل

 ===                    . ؿم٤مذويف( سمـ احلًلم سمـ )قمكم وهق
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 ،ش( ظمدجيـ٦م) سمٕمْمـٝم٤م ذم و ،(طمٚمٞمٛمـ٦م) اًمٜمًـخ سمٕمـض ذم » : اًمـديـ يمـامل يمت٤مب حم٘مؼ وىم٤مل===   

 سم٠من ؾمٜمداً  اًمرواي٦م صح٧م ًمق اجلزم يٛمٙمـ ٓ وسم٤مًمت٤مزم ،5٣1ص : 2 ج اًمٜمٕمٛم٦م: مت٤مم و اًمديـ يمامل

 طمٙمٞمٛم٦م. سم٤مًمًٞمدة شمرشمٌط اًم٘مْمٞم٦م

  حؽقؿة: افسقدة معايـة اصتفار

 قم٤ميٜمـ٧م  طمٙمٞمٛمـ٦م اًمًـٞمدة أن ُمـ اعمِمٝمقر اعمٕمروف قمـ اًمٞمد رومع اًمرواي٦م هبذه يٛمٙمـ ٓ وقمٚمٞمف 

 ُمـــ مج٤مقمــ٦م روى و : اًمقصــٞم٦م إصمٌــ٤مت ومٗمــل، ُمتٕمــددة وـمــرق روايــ٤مت ذًمــؽ وذم،  اإلُمــ٤مم

 حمٛمـد سمــ ضمٕمٗمـر سمــ أمحـد و اًمٖمـ٤مزي حمٛمـد سمــ ُمقؾمـك و اًمٙماليب قمالن ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء: اًمِمٞمقخ

 حمّٛمــد أيب امم شمــدظمؾ يم٤مٟمــ٧م  حمّٛمــد أيب قمّٛمــ٦م  ضمٕمٗمــر أيب  سمٜمــ٧م طمٙمٞمٛمــ٦م أن سم٠مؾمــ٤مٟمٞمدهؿ

 وم٘مـ٤مل أدقمـق. يمٜمـ٧م يمـام ًمـف ومدقمقت يقُم٤مً  قمٚمٞمف دظمٚم٧م ىم٤مًم٧م: أَّن٤م و وًمداً  اهللّ يرزىمف أن ًمف ومتدقمق

 و مخًـلم و مخـس ؾمـٜم٦م ؿمـٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م و -اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم يقًمد إّٟمف اُم٤م قمّٛم٦م ي٤م زم:

 مّـ ًمف: وم٘مٚم٧م -اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م و -قمٜمدٟم٤م اومٓم٤مرك وم٤مضمٕمكم ٟمتقىمٕمف، يمٜم٤ّم اًمذي اعمقًمقد -ُم٤مئتلم

 أطمـ٥ّم  اجلـقاري ذم يٙمــ مل و ىم٤مًمـ٧م: ٟمرضمس. ضم٤مريتؽ ُمـ وم٘م٤مل: ؾمٞمدي؟ ي٤م اعمقًمقد هذا يٙمقن

ٌّـؾ و شمتٚم٘مـ٤من اًمـدار دظمٚمـ٧م إذا يمٜمـ٧م و ىمٚمٌـل، قمـغم أظمػ ٓ و، ُمٜمٝم٤م إزمّ   ظمٗمـل شمٜمـزع و يـدي شم٘م

 مّـ٤م ُمٜمٕمتٝمـ٤م و وم٘مٌٚمتٝمـ٤م يـده٤م قمـغم وم٤مٟمٙمٌٌـ٧م شمٗمٕمـؾ، يم٤مٟم٧م يمام يب ومٗمٕمٚم٧م إًمٞمٝم٤م دظمٚم٧م ومٚمام سمٞمده٤م.

 ومٕمٚمتـف، ُمـ٤م شمٜمٙمـري ٓ هلـ٤م: وم٘مٚمـ٧م ذًمـؽ، وم٠مٟمٙمرت سمٛمثٚمف، ومخ٤مـمٌتٝم٤م سم٤مًمًٞم٤مدة، ومخ٤مـمٌتٜمل شمٗمٕمٚمف،

 وم٤مؾمتحٞم٧م. ىم٤مًم٧م: أظمرة. و اًمّدٟمٞم٤م ذم ؾمّٞمدا همالُم٤م هذه ًمٞمٚمتٜم٤م ذم ًمؽ ؾمٞمٝم٥م اهللّ وم٢من

ـؿ محؾ! أصمر هب٤م أرى ًم٧ًم إن حمّٛمد: ٕيب ىمٚم٧م و ومتٕمج٧ٌم، طمٙمٞمٛم٦م: ىم٤مًم٧م   ًّ  زم: وىمـ٤مل  ومتٌ

 اًمٗمجـر ُمـع اًمٚمٞمٚمـ٦م هذه ذم و اجلٜمقب. ذم ٟمحٛمؾ ًمٙمٜم٤ّم و اًمٌٓمقن ذم ٟمحٛمؾ ٓ إوصٞم٤مء ُمٕم٤مذ إّٟم٤م

 حمٛمـد أسمـق سمـ٤مت و اجل٤مريـ٦م، ُمــ سمـ٤مًم٘مرب ومٜمٛمـ٧م ىم٤مًمـ٧م: اهللّ. ؿم٤مء إن اهللّ قمغم اعمٙمّرم اعمقًمقد يقًمد

اًمـقٓدة، أصمر هب٤م ُم٤م ٟم٤مئٛم٦م اجل٤مري٦م و ىمٛم٧م: اًمٚمٞمؾ صالة وىم٧م يم٤من ومٚمام اًمدار شمٚمؽ ذم صٗم٦م ذم 

 دظمـؾ و ـمٚمع ىمد اًمٗمجر أن ٟمٗمز: ذم وىمع طمتك اًمقشمر ذم أٟم٤م ومٌٞمٜم٤م أوشمرت. صمؿ صاليت ذم أظمذت و

 اًمّمـالة وم٠مهقمـ٧م سمٕمد، قمّٛم٦م ي٤م اًمٗمجر يٓمٚمع مل اًمّمٗم٦م: ُمـ  حمّٛمد أسمق ومّم٤مح رء، ىمٚمٌل ذم

 ؿمـٞمئ٤م؟ حتًـلم هـؾ هلـ٤م: ىمٚمـ٧م صمؿ قمٚمٞمٝم٤م ؾمّٛمٞم٧م و إزمّ  وٛمٛمتٝم٤م و ُمٜمٝم٤م ومدٟمقت اجل٤مري٦م حتّريم٧م و

 ومٜم٤مُمـ٧م ذًمـؽ، ُمثـؾ اجل٤مريـ٦م قمـغم وىمـع و ٟمٛم٧م، أن ُمٕمف أمت٤مًمؽ مل ؾم٤ٌمت، قمكمّ  ومقىمع ٟمٕمؿ. ىم٤مًم٧م:

ّٓ  شمٜمتٌف ومٚمؿ ىم٤مقمدة. وهل  ===  حمٛمد أيب سمّمقت و حتتٝم٤م ؾمٞمدي و ُمقٓي حتس هل و إ
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 === 

 إمم ُمٜم٘مٚمٌـ٤مً  ؾمـ٤مضمداً  سمـف أٟمـ٤م ومـ٤مذا  ؾمـّٞمدي قمــ ومٙمِمـٗم٧م إزّم. اسمٜمـل هـ٤مت قمٛمتل ي٤م هق ىمقل: و

 يمــ٤من اًم٤ٌمـمــؾ إن اًم٤ٌمـمـؾ زهــؼ و احلــؼ ضمـ٤مء ُمٙمتــقب إيٛمـــ ذراقمـف قمــغم و  سمٛمًـ٤مضمده إرض

 أيب امم محٚمتف و صمقب ذم ًمٗمٗمتف و -اخلت٤مٟم٦م ُمٓمّٝمر يٕمٜمل -ُمٜمف ُمٗمروهم٤مً  ومقضمدشمف إزمّ  ومْمٛمٛمتف زهقىم٤ًم.

 ًمًـ٤مٟمف أدظمـؾ صمؿ، فمٝمره قمغم اًمٞمٛمٜمك يده ضمٕمؾ و، اًمٞمنى راطمتف قمغم أىمٕمده و وم٠مظمذه  حمٛمد

  ُمٗم٤مصٚمف. و ؾمٛمٕمف و قمٞمٜمٞمف قمغم يده أُمرّ  و ومٞمف، ذم

 .26٣-258 ص: اًمقصٞم٦م، اصم٤ٌمت

٤مسمِعِ  اًْمَٞمْقمِ  ذِم  يَم٤منَ  وَمَٚمام   طَمٙمِٞمَٛم٦مُ  ىَم٤مًَم٧ْم  : اًمديـ يمامل رواي٦م وذم  ً ْٛم٧ُم  ضِمْئ٧ُم  اًم ٚم  ًَ ـ٧ُم  وَ  وَم ًْ  ومَ٘مـ٤مَل  ضَمَٚم

ل ٞمِِّدي وَمِجْئ٧ُم  اسْمٜمِل إزَِم   َهُٚمٛمِّ ًَ ْرىَم٦مِ  ذِم  ُهقَ  وَ  ع سمِ ُومَم  يَمَٗمْٕمَٚمتِـفِ  سمِـفِ  ومَٗمَٕمـَؾ  اخْلِ ْٕ ـ٤مَٟمفُ  َأْدمَم  صُمـؿ   ا ًَ
 ومِٞمـفِ  ذِم  ًمِ

فُ  يفِ  يَم٠َمٟم  ٌَٜم٤مً  يَٖمذِّ اًل  َأوْ  ًَم ًَ ٓ   إًَِمـفَ  َٓ  َأنْ  َأؿْمـَٝمدُ  ومَ٘مـ٤مَل  سُمٜمَّل  َي٤م شَمَٙمٚم ؿْ  ىَم٤مَل  صُمؿ   قَم ك وَ  اهلل ُ إِ ـاَلةِ  صَمٜمـ   قَمـغَم  سم٤ِمًمّم 

دٍ  ٦مِ  قَمغَم  وَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َأُِمػمِ  قَمغَم  وَ  حُمَٛم  ٛم 
َئِ ْٕ ـَ  ا ٤مِهِري   َأسمِٞمف. قَمغَم  َوىَمَػ  طَمت ك ،اًمٓم 

 .425ص : 2 ج : اًمٜمٕمٛم٦م مت٤مم و اًمديـ يمامل

ـفَ  وَ  اًْمُٖمـاَلمُ  ُرد   يْقُمـ٤مً  َأْرسَمِٕمـلمَ  سَمْٕمـدَ  يَم٤منَ  وَمَٚمام   طَمٙمِٞمَٛم٦مُ  ىَم٤مًَم٧ْم  : وومٞمف   ـِ  إمَِم  ُوضمِّ  وَمـَدقَم٤مِن   َأظِمـل اسْمـ

ٌِلِّ  َأَٟم٤م وَم٢مَِذا قَمَٚمْٞمفِ  وَمَدظَمْٚم٧ُم  كٌ  سم٤ِمًمّم   .َيَدْيف سَملْمَ  َيْٛمٌِم  ُُمَتَحرِّ

 .429ص : 2 ج : اًمٜمٕمٛم٦م مت٤مم و اًمديـ يمامل  

ِن  : اإلرؿم٤مد وذم ـْ  اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ  َأسُمق َأظْمؼَمَ دِ  قَم ـِ  حُمَٛم  ـْ  َيْٕمُ٘مقَب  سْم دِ  قَم ـِ  حُمَٛم  َٞمك سْم ـِ  حَيْ لْمِ  قَم ًَ ـِ  احْلُ  ِرْزِق  سْم

صَمٜمِل ىَم٤مَل  اهلل ِ ـُ  ُُمقؾَمك طَمد  دِ  سْم ـِ  حُمَٛم  ـِ  اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ  سْم ـِ  مَحَْزةَ  سْم ـِ  ُُمقؾَمك سْم صمْتٜمِل ىَم٤مَل: ضَمْٕمَٗمرٍ  سْم  طَمٙمِٞمَٛمـ٦مُ  طَمد 

دِ   سمِٜم٧ُْم  ـِ  حُمَٛم  ٦مُ  ِهَل  وَ  قَمكِم   سْم ـِ  قَمٛم  ًَ ٤َم  احْلَ  َذًمَِؽ. سمْٕمدَ  وَ  َُمْقًمِِدهِ  ًَمٞمَٚم٦مَ   اًْمَ٘م٤مئِؿَ  َرَأِت  َأَّن 

 اعمٝمـدي ومّمؾ ذم ذيمر أؾمـامء ُمــ رأى،  351ص 2 ج ،اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م طمج٩م اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد
 .أظم٤ٌمرهؿ و

ـدٍ  َأيِب  َدارَ  َدظَمْٚمـ٧ُم  يْقُمـ٤مً  َأْرسَمِٕمـلمَ  سمْٕمـدَ  وَ  اإلُم٤مُمـ٦م: دٓئؾ وذم    ذِم  َيـْدُرُج  سمَِّمـٌِل   َأَٟمـ٤م وَمـ٢مَِذا ،حُمَٛم 

اِر، ٌََح  َوضْمٝم٤مً  َأرَ  ومَٚمؿْ  اًمد  ـْ   َأْص ـْ  َأوْمَّمَح  ًُمَٖم٦مً  َٓ  وَ  َوضْمِٝمِف، ُِم ـْ  َأـْمَٞمـ٥َم  ٟمْٖمَٛمـ٦مً  َٓ  وَ  ًُمَٖمتِِف، ُِم  ٟمْٖمَٛمتِـِف، ُِمـ

 ===     .5٣٣ص : احلديث٦م( .)ط اإلُم٤مُم٦م دٓئؾ
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٧ُم  وَ  : ىم٤مًم٧م اًمٖمٞم٦ٌم يمت٤مب وذم ًْ ـَ  اعْمَْرَأةُ  شمْ٘مُٕمدُ  طَمْٞم٨ُم  ُِمٜمَٝم٤م ضَمَٚم َدةِ  اعْمَْرَأةِ  ُِم َٓ ٌََْمـ٧ْم  ًمِْٚمِق  قَمـغَم  ومَ٘م

ل ٦مً  َأٟم ٧ْم  صُمؿ   ؿَمِديَدةً  هَمْٛمَزةً  هَمَٛمَزْت  وَ  يَمٗمِّ َدْت  وَ  َأٟم  تَٝمـ٤م َٟمَٔمـْرُت  وَ  شَمَِمٝم  ٞم٤مً صـ اهلل ِ سمِـَقزِمِّ  َأَٟمـ٤م وَمـ٢مَِذا حَتْ  ُٛمَتَٚم٘مِّ

َْرَض  ْٕ ٤مضِمِدهِ سمِٛمَ  ا ُتفُ  سمَِٙمتَِٗمْٞمفِ  وَم٠َمظَمْذُت  ًَ ًْ  َأسُمـق ومٜمَـ٤مَداِن  ُِمٜمْـفُ  َُمْٗمُروغٌ  َٟمٔمِٞمٌػ  ُهقَ  وَم٢مَِذا طَمْجِري ذِم  وَم٠َمضْمَٚم

دٍ  ـ٦مِ  َيـ٤م حُمَٛم  ـل قَمٛم  ـ٤مَٟمفُ  َأظْمـَرَج  وَ  ومتٜم٤َمَوًَمـفُ  سمِـفِ  وَم٠َمشمٞمُتـفُ  سمِـ٤مسْمٜمِل وَمـ٠ْمشمِٞمٜمِل َهُٚمٛمِّ ًَ
ـَحفُ  ًمِ ًَ  قَمٞمٜمْٞمـفِ  قَمـغَم  وَمَٛم

 .236 ص: اًمٜمص، ًمٚمحج٦م، اًمٖمٞم٦ٌم يمت٤مب )ًمٚمٓمقد(، اًمٖمٞم٦ٌم ومَٗمَتَحَٝم٤م.

ّٓ  : اظمـتالف سمٕمْمـٝم٤م ذم يمـ٤من أو، سمٕمْمـٝم٤م يّمـح مل إن و وهـل، يمثـػمة ذًمؽ ذم واًمرواي٤مت    أَّنـ٤م إ

 ىمٌـقل يٛمٙمــ ٓ وسم٤مًمتـ٤مزم ،احلجـ٦م ًمإلُمـ٤مم طمٙمٞمٛمـ٦م اًمًـٞمدة ُمٕم٤ميٜمـ٦م صمٌـقت شمٗمٞمـد سمٛمجٛمققمٝم٤م

 اعم٘مّمـقد سمـ٠من ي٘مـ٤مل أو ًمٕماّلهتـ٤م، شمرومض أن وم٢مُم٤م، اعمٕم٤ميٜم٦م حت٘مؼ قمدم قمغم واًمداًم٦م اعمٌحقصم٦م اًمرواي٦م

 قمددهـ: ذم اخلالف وىمع ىمد و، سمٜم٧م ُمـ أيمثر اجلقاد ًمإلُم٤مم وم٢من، طمٙمٞمٛم٦م اًمًٞمدة همػم ومٞمٝم٤م

(1) 

 ،وُأُم٤مُمـ٦م وم٤مـمٛمـ٦م اًمٌٜمـ٤مت ُمــ ظمّٚمـػاجلـقاد اإلُمـ٤مم أن اإلرؿمـ٤مد ذم اعمٗمٞمد اًمِمٞمخ ومذيمر

 4ج اعمٜم٤مىمــ٥م ذم ؿمٝمرآؿمــقب اسمـــ ،احلــ٤مرصمل قمٌــداهلل قمـــ هــذا وٟم٘مــؾ .295، ص2، جاإلرؿمــ٤مد

 .38٣ص

 (2) 

  أٟمـف اًمـقرى إقمـالم ذم  واًمٓمـؼمّد  اعمٜم٤مىم٥م، ذم ؿمٝمرآؿمقب واسمـ، سم٤مسمقيف سمـ ذيمر
 4، جـم٤مًمـ٥م أيب آل ُمٜم٤مىمـ٥م ذم ؿمٝمرآؿمـقب يمٚمثقم.اسمـ وأمّ  وظمدجي٦م طمٙمٞمٛم٦م سمٜم٤مت: صمالث ظمّٚمػ

 .1٣6ص 2، جاًمقرى واقمالم، 38٣ص

  (3) 

 اًمت٘مـّل  ضمٕمٗمـر أسمـق أُّمـ٤م ش: اًمٓم٤مًمٌّٞم٦م أٟم٤ًمب ذم اعم٤ٌمريم٦م اًمِمجرة » يمت٤مسمف ذم اًمرازي اًمٗمخر وىم٤مل

 وًمـف سم٘مـؿ: ووًمـده وحيٞمك وُمقؾمك،، اإلُم٤مم اًمٜم٘مّل  قمكمّ  احلًـ أسمق صمالصم٦م: إسمٜم٤مء ُمـ ومٚمف

 قم٘مـ٥م وٓ وظمدجيـ٦م، وطمٙمٞمٛم٦م، وسُمرهي٦م، اًمرواي٦م، ص٤مطم٦ٌم وهبج٦م وم٤مـمٛم٦م، مخ٦ًم: اًمٌٜم٤مت ُمـ

   )خمٓمقط(. اًمٓم٤مًمٌّٞم٦م أٟم٤ًمب ذم اعم٤ٌمريم٦م اًمِمجرة  ًمٞمحٞمك. وٓ ًمٚمٌٜم٤مت

         === 
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===   

 : اًمٙمـ٤مفمؿ ُمقؾمـك سمــ قمـكمّ  سمــ حمّٛمد ضمٕمٗمر أسمق اًمت٘مّل  اإلُم٤مم ومَقًَمد : اًمٕمٛمرّي  حمّٛمد سمـ قمكمّ  وىم٤مل

 .128 إٟم٤ًمب ذم اعمجدي ووم٤مـمٛم٦م. وُأُم٤مُم٦م وسمرهي٦م وطمٙمٞمٛم٦م واحلًـ وُمقؾمك وقمٚمّٞم٤مً  حمّٛمداً 

 ومٚمٕمؾ اعم٘مّمقد ذم اًمرواي٦م ظمدجي٦م وًمٙمـ سم٥ًٌم اًمتّمحٞمػ وصٚم٧م يمام ذم سمٕمض اًمٜمًخ طمٙمٞمٛم٦م. 

 ومـ٢من، اًمتقريـ٦م اؾمـتخدُم٧م اًمت٘مٞمـ٦م عمٙمـ٤من وًمٙمــ،  طمٙمٞمٛمـ٦م اًمًـٞمدة اعم٘مّمـقد أن اعمحتٛمؾ ُمـ يمام 

 .سمٛمٙم٤مٟمف يٕمٚمؿ ُمـ يمؾ وشمتٕم٘م٥م، اًمٓمٚم٥م أؿمد  اإلُم٤مم شمٓمٚم٥م يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م

 ىمـ٤مل: » قمٌـداهلل: سمــ ؾمـٕمد قمــ ومٞمٝمـ٤م: ضمـ٤مء ـمقيٚمـ٦م رواي٦م ذم اًمّمدوق اًمِمٞمخ رواه ُم٤م ذًمؽ وُمـ

، سمــ احلًــ ُمقت طمي ُمـ طمدصمٜم٤م  قمـغم يقىمـػ ٓ مــ ودومٜمـف،اًمٕمًـٙمري حمٛمـدٍ  سمــ قمـكم 

 صمـامن ؾمٜم٦م ؿمٕم٤ٌمن ذم طميٟم٤م وم٘مد وسمٕمد سم٤مًمٙمذب، اًمتقاـم١م ُمثٚمٝمؿ قمغم جيقز وٓ قمددهؿ، إطمّم٤مء

 أو ؾمـٜم٦مً  نمـقمـ سمثامٟمٞمـ٦م اًمٕمًـٙمري، قمـكم   سمــ احلًـ حمٛمدٍ  أيب ُمظ سمٕمد وذًمؽ وُم٤مئتلم، وؾمٌٕملم

 اخلـراج قمـغم يقُمئـذٍ  اًمًـٚمٓم٤من قم٤مُمـؾ وهـق ظم٤مىمـ٤من، سمــ حيٞمـك سمــ قمٌٞمـداهلل سمــ أمحد جمٚمس أيمثر

 ُمــ اعم٘مٞمٛملم ذيمر ومجرى هلؿ، قمداوةً  وأؿمدهؿ اهلل، ظمٚم٘مف أٟمّم٥م ُمـ ويم٤من ىمؿ، سمٙمقرة واًمْمٞم٤مع

  اًمًٚمٓم٤من... قمٜمد وأىمدارهؿ وصالطمٝمؿ، وُمذاهٌٝمؿ، رأى، ُمـ سمّن  ـم٤مًم٥ٍم  أيب آل

 ي٘مٗمـقن سمجـالوزةٍ  وضمـ٤مء ًمٚمًـٚمٓم٤من ذهـ٥م ضمٕمٗمـًرا أن   أي: ــــ قمكم   سمـ احلًـ دار سمٚمزوم وأُمرهؿ

 ومـ٠مُمرهؿ اعمتٓمٌٌـلم، ُمــ ٟمٗمـرٍ  إمم وسمٕم٨م وطم٤مًمف، ظمؼمه وشمٕمرف- اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم سمٞم٧م قمٜمد

 ىمـد أٟم ـف أظمـؼمه ُمــ ضمـ٤مءه سمٞمـقُملم ذًمؽ سمٕمد يم٤من ومٚمام وُم٤ًمًء، ص٤ٌمطًم٤م وشمٕم٤مهده إًمٞمف، سم٤مٓظمتالف

 يهـوم٠مطمـ اًم٘مْمـ٤مة ىمـ٤مض إمم وسمٕمـ٨م سمٚمزوُمـف، اعمتٓمٌٌـلم أُمـر صمـؿ   إًمٞمف، سمٙمر طمتك ومريم٥م وٕمػ،

 يهؿـوم٠مطمـ وورقمـف، وأُم٤مٟمتـف ديٜمـف ذم سمـف يقصمـؼ مــ قمنمـةً  أصح٤مسمف ُمـ ُيت٤مر أن وأُمره جمٚمًف،

 شمـقذم طمتـك هٜم٤مًمؽ، يزاًمقا ومٚمؿ وَّن٤مًرا، ًمٞماًل  داره سمٚمزوم وأُمرهؿ،  احلًـ دار إمم هبؿ ومٌٕم٨م

 واطمـدةً  وـج٦مً  رأى ُمــ ّه  ومّم٤مرت وُم٤مئتلم، ؾمتلم ؾمٜم٦م ُمـ إول رسمٞمعٍ  ؿمٝمر ُمـ ُمْم٧م ٕي٤ممٍ 

 ُمـ٤م مجٞمـع قمـغم وظمـتؿ طمجرهـ٤م، ويٗمـتش يٗمتِمٝم٤م، ُمـ داره إمم اًمًٚمٓم٤من وسمٕم٨م اًمرو٤م، اسمـ ُم٤مت

  وضم٤مؤوا وًمده، أصمر وـمٚمٌقا ومٞمٝم٤م،
ٍ
ـ   سمٜم٤ًمء ـ   سم٤محلٌؾ، يٕمروم ، ومٜمٔمرن   ضمقاريف قمغم ومدظمٚم ـ   ومذيمر إًمٞمٝم

ـ    اخلــ٤مدم ٟمحريــر هبـ٤م وويمــؾ   طمجـرٍة، ذم ومجٕمٚمــ٧م هبـ٤م ومــ٠مُمر محـؾ، هبــ٤م ضم٤مريـ٦مٌ  هٜم٤مًمــؽ أن   سمٕمْمـٝم

 ===        ... ُمٕمٝمؿ وٟمًقة وأصح٤مسمف
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 وُم٤مريف. ٟمًٞمؿ  اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم ٦مُمَ ظمدَ  ؿمٝم٤مدة :افثافث افؼسم

 اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم أصح٤مب ُمـ هؿ اًمذيـ ًمٕمٚمامءا ؿمٝم٤مدة :افرابع افؼسم

، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سمرؤي٦م ومقاشمنّم و ، اإلُم٤مم ُمـ شمفوٓد ظمؼمَ  ؾمٛمٕمقا أو 

 .اًمٕمًٙمرّي 

 سمؾ ٝم٤م،ٕمسم٠ممج ذيمره٤م قمغم ٟم٠ميت ًمـ ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  هلذه يمثػمةٌ  وأىم٤ًممٌ  أصٜم٤مٌف  وشمقضمدُ 

ًّ   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم قمالىم٦م شمٜم٘مؾ اًمتل واي٤متاًمرّ  وُمٜمٝم٤م: ُمٜمٝم٤م، سمٕمًْم٤م ٟمخت٤مرُ   ٗمراء،سم٤مًم

ًّ  ومٞمٝم٤م يٜم٘مؾ اًمتل واي٤متواًمرّ   ، ٦مجّ احلُ  اإلُم٤مم ووص٤مي٤م وشمٕم٤مًمٞمؿ أضمقسم٦م ٗمراءاًم
 ٝمؿوجيٞمٌُ  ٖمرىاًمّّم  اًمٖمٞم٦ٌم ذم  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م ي٠ًمل اًمتل واي٤متواًمرّ 

 ذًمؽ. قمغم
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=== 

 اعمٜمـ٤مزل ذم اًمتٗمتـٞمش ويمثرة وًمده ـمٚم٥م ذم وأصح٤مسمف اًمًٚمٓم٤من اوٓمرب اًمٜم٤مس، وشمٗمرق دومـ ومٚمام

 قمٚمٞمٝمـ٤م شمقمهـقا اًمتـل اجل٤مريـ٦م سمحٗمـظ ويمٚمـقا اًمـذيـ يـزل ومل ُمػماصمف، ىمًٛم٦م قمغم وشمقىمٗمقا واًمدور،

 .ش احلٌؾ سمٓمالن هلؿ شمٌلم طمتك وأيمثر، ؾمٜمتلم هل٤م ُمالزُملم احلٌؾ

 إذا : اهلل رؾمـقل ىمـ٤مل ىمـ٤مل: إٟمّمـ٤مري، قمٌـداهلل سمــ ضمـ٤مسمر قمـ » :(اًمٙمؼمى اهلداي٦م) رواي٦م وذم

، سمـ حمٛمٍد، سمـ ضمٕمٗمر وًمد  وًمـدٌ  وًمـده ُمــ يقًمـد وم٢مٟم ـف اًمّمـ٤مدق، ضمٕمٗمـر ومًـٛمقه، احلًـلم سمـ قمكم 

 اخلٚمـؼ، وإُمـ٤مم احلؼ، ص٤مطم٥م أظمٞمف قمغم وسمٖمٞمف قمكّم، ضمرأشمف ُمـ ًمف ويٌؾ  اًمٙمّذاب، ضمٕمٗمر ًمف: ي٘م٤مل

 أظمٞمـف سمج٤مريـ٦م ؾمـٕمك اًمـذي وهـق مخـٍر، سمـزق اعمٕمروف ـ ضمٕمٗمر أي: ـ وهق ... سمٞمتل أهؾ وُمٝمدي

 سمٓمــ ذم محـاًل  ظمٚمػ وإٟمام وًمٌد، ًمف يٙمـ ومل شمقذم أظمل إن   ًمف: وىم٤مل اًمًٚمٓم٤من، إمم قمكم سمـ احلًـ

 ؾمــقق ذم داره ُمـــ قمــكم   سمـــ احلًـــ ضم٤مريتــ٤م اًمٙمت٤مسمٞمــ٦م وورداس هــل وأظمــذت ٟمــرضمس، ضم٤مريتـف

 .ش وم٠مـمٚم٘مت٤م همػمه٤م وٓ قمٚمٞمٝم٤م دقمل ُم٤م ٟمرضمس قمغم يّمح ومٚمؿ ؾمٜمتلم، وطمًٌت٤م اًمٕمٓمش،

 وهـذا، اًمًٚمٓم٤من ُمـ ومتٓمٚم٥م، رأشمف أَّن٤م ظمؼم اٟمتِم٤مر ُمـ خت٤مف يم٤مٟم٧م أَّن٤م ضمّداً  اعمحتٛمؾ ُمـ وقمٚمٞمف

   اًمٕم٤ممل. واهلل ظمؼمًا، إٓ متٚمؽ ٓ يمٖمػمه٤م أَّن٤م سمٌٞم٤من آشم٘م٤مء قمغم محٚمٝم٤م ُم٤م
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 ذيمر قمغم ؾمٜم٘متٍم اموإٟمّ  سم٠ممجٕمٝم٤م، ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  هذه أىم٤ًمم ًمذيمر اعم٘م٤ممُ  يًعَ  وًمـ

 :ذًمؽ ذم حٞمح٦ماًمّّم  واي٤متاًمرّ  سمٕمض

(1) 

 سمـ قمكم سمـ حمٛمد قمـ ٍد،حمٛمّ  سمـ قمكم   قمـ » : ٚمٞمٜمّل اًمٙمُ  ٞمخاًمِّم  رواه ُم٤م

 صمؿ   سمٕمده، ُمـ سم٤مخلٚمػ ُيؼمن سمًٜمتلم، فْمٞمّ ُمُ  ىمٌؾ دٍ حمٛمّ  أيب ـُمِ  إزم   ظمرج ىم٤مل: سمالل،

 .ش سمٕمده ُمـ سم٤مخلٚمػ ُيؼمن ٤مٍم،أيّ  سمثالصم٦م فْمٞمّ ُمُ  ىمٌؾ ُمـ إزم   ظمرج

(2) 

 قمـ إؾمح٤مق، سمـ أمحد قمـ حيٞمك، سمـ دٍ حمٛمّ  قمـ » : ٚمٞمٜملاًمٙمُ  ٞمخاًمِّم  رواه ُم٤م

 ومت٠مذن ُم٠ًمًمتؽ، ُمـ متٜمٕمٜمل ضمالًمتؽ : دحمٛمّ  ٕيب ىمٚم٧ُم  ىم٤مل: اجلٕمٗمري، ه٤مؿمؿٍ  أيب

 وم٢من وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: وًمٌد؟ ًمؽ هؾ دي،ؾمٞمّ  ي٤م ىمٚم٧م: ؾمؾ، وم٘م٤مل: أؾم٠مًمؽ، أن   زم

 .ش سم٤معمديٜم٦م ىم٤مل: قمٜمف؟ أؾم٠مل وم٠ميـ طمدٌث  سمؽ طمدث

(3) 

 - مجٞمًٕم٤م حيٞمك سمـ وحمٛمد اهلل قمٌد سمـ دحمٛمّ  قمـ » : ٚمٞمٜملاًمٙمُ  ٞمخاًمِّم  رواه ُم٤م

 أسمق واًمِمٞمخ أٟم٤م ضمتٛمٕم٧ُم إ ىم٤مل: احلٛمػمّي  ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد قمـ ،- صمٜملمإ قمـ يروهي٤م أي

ًّ  -  قَمٛمرو  إؾمح٤مق، سمـ أمحد قمٜمد -  اًمٕمٛمري ؾمٕمٞمد سمـ قمثامن لإوّ  ٗمػماًم

 أن أريد إن قَمٛمرو: أسم٤م ي٤م ًمف: وم٘مٚم٧م ػ،اخلٚمَ  قمـ أؾم٠مًمف أن إؾمح٤مق سمـ أمحد ومٖمٛمزن

، قمـ أؾم٠مًمؽ
ٍ
 رأي٧م أٟم٧م :- ي٘مقل أن إمم - قمٜمف، أؾم٠مًمؽ أن أريد ومٞمام سمِم٤مك   أٟم٤م وُم٤م رء

 .ش سمٞمده وأوُم٠م ذا، ُمثؾ ورىمٌتف واهلل، يإ وم٘م٤مل: ؟ دحمٛمّ  أيب سمٕمد ُمـ اخلٚمػ

                                                           

 .1ح ، اًمدار ص٤مطم٥م إمم واًمٜمّص  اإلؿم٤مرة سم٤مب ،1ج اًمٙم٤مذم، :(1)
 .2ح ، اًمدار ص٤مطم٥م إمم واًمٜمّص  اإلؿم٤مرة سم٤مب ،1ج اًمٙم٤مذم، :(2)
 .1ح ، رآه ُمـ شمًٛمٞم٦م ذم سم٤مب ،1ج اًمٙم٤مذم، :(3)
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 ومت٤مم اًمّديـ يمامل» ذم ، دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ أيًْم٤م رواه٤م واي٦ماًمرّ  وهذه 

 ،احلٛمػمي ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد قمـ احلًـ، سمـ دوحمٛمّ  أسمٞمف، قمـ سمًٜمده ،شاًمٜمٕمٛم٦م

 - مشم٘مدّ  ومٞمام سمٞم٤مٟمف شمؿّ  يمام - ٚمٞمٜمّل اًمٙمُ  اًمِمٞمخ ـمريؼ قمـ ُيتٚمػ دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ وـمريؼ

  أرسمٕم٦ٌم: احلٛمػمّي  ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد قمـ رووا اًمذيـ أن   يٕمٜمل وهذا

 سمـ دوحمٛمّ  اهلل قمٌد سمـ دٌ ٛمّ حُم  ٤مومُه  ، ٚمٞمٜمّل اًمٙمُ  اًمِمٞمخ قمٜمٝمام يٜم٘مؾ صمٜم٤منا .1

 حيٞمك.

  احلًـ. سمـ دوحمٛمّ  واًمده ومه٤م:  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  قمٜمٝمام يٜم٘مؾ صمٜم٤مناو .2

 -اًمث٘م٦م سمٜمدار اسمـ وهق- حمٛمدٍ  سمـ قمكم   قمـ » : ٚمٞمٜمّل اًمٙمُ  اًمِمٞمخ رواه ُم٤م .3

 حمٛمٍد؟ أسمق ُم٣م ىمد ًمٚمٕمٛمري: ىمٚم٧م ىم٤مل: -صم٘م٦مٌ  وهق- اًم٘مالٟمز محدان قمـ

  .ش سمٞمده وأؿم٤مر هذه، ُمثؾ رىمٌتف ُمـ ومٞمٙمؿ ظمٚمػ وًمٙمـ ُم٣م، ىمد زم: وم٘م٤مل

 دحمٛمّ  صمٜم٤مطمدّ  » ش:ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمّديـ يماملِ » ذم  دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ رواه ُم٤م .4

 دحٛمّ عمُ  ىمٚم٧ُم  ىم٤مل: احلٛمػمي ضمٕمٗمر سمـ هللا قمٌد صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل: ، احلًـ سمـ

 ىم٤مل طملمَ  ضمالًمف ضمؾ   فرسم   إسمراهٞمؿ ؾم١مال أؾم٠مًمؽ إن : اًمٕمٛمري قمثامن سمـ

 َّمه جه ين ىن من حنخن جن يم ممىم خم حم جم يل ُّٱ ًمف:
 وًمف ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ف؟رأيتَ  هؾ إُمر، هذا ص٤مطم٥م قمـ وم٠مظمؼمن ،26٣ اًمٌ٘مرة:

  .ش قمٜم٘مف إمم هسمٞمدِ  وأؿم٤مر ذي، ُمثؾ رىم٦ٌمٌ 

يـ يمامل» وذم ،شو٤ماًمرّ  أظم٤ٌمر قمٞمقن» ذم  دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ رواه ُم٤م .5  اًمدِّ

                                                           

 .14ح ويمٚمٛمف، ورآه  اًم٘م٤مئؿ ؿم٤مهد َُمـ ذيمر سم٤مب ،2ج :(1)

 .4ح ، اًمدار ص٤مطم٥م قمغم واًمٜمّّص  اإلؿم٤مرة سم٤مب ،1ج :(2)
 .3ح ويمّٚمٛمف، ورآه  اًم٘م٤مئؿ ؿم٤مهد ُمـ ذيمر سم٤مب ،2ج :(3)

 .35ح ، اًمّرو٤م ُمقؾمك سمـ قمكمّ  اإلُم٤مم زي٤مرة صمقاب ذيمر ذم ـ 66 سم٤مب ،2ج :(4)
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 ىم٤مل: ، اهلٛمدانّ  ضمٕمٗمر سمـ زي٤مد سمـ أمحد صمٜم٤مطمدّ  » ىم٤مل: :شٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم

ًّ  قمٌد قمـ أسمٞمف، قمـ إسمراهٞمؿ، سمـ قمكمّ  صمٜم٤مطمدّ   ىم٤مل: اهلروي، ص٤مًمح سمـ الماًم

 ُمقؾمك سمـ قمكمّ  و٤ماًمرّ  ُمقٓي أٟمِمدُت  ي٘مقل: اخلزاقمل قمكم   سمـ دقمٌؾ ؾمٛمٕم٧م

 هل٤م:أوّ  اًمتل ىمّمٞمديت  

  شمـــالوةٍ  ُمــــ ظمٚمـــ٧م آيـــ٤مٍت  ُمـــدارُس 

  

 اًمٕمرصــــ٤مِت  ُُم٘مٗمــــرُ  وطمــــٍل  وُمٜمــــزُل  

 

 

 

  ىمقزم: إمم ٟمتٝمٞم٧ما ومٚمام

 ظمـــــ٤مرُج  حم٤مًمـــــ٦مَ  ٓ إُمـــــ٤ممٍ  ظمـــــروج

  

 واًمؼميمـــــ٤مِت  اهلل اؾمـــــؿ قمـــــغم ي٘مـــــقم 

 وسم٤مـمـــــؾٍ  طمــــؼ   يمــــؾ   ومٞمٜمــــ٤م يٛمّٞمــــز 

  

ـــــٜمّ  قمـــــغم وجيـــــزي  ـــــٜمّ  ٕمامءاًم  ٘مامِت واًم

 روح ٟمٓمؼ ظمزاقمل ي٤م وم٘م٤مل: رأؾمف رومع صمؿ   ؿمديًدا، سمٙم٤مءً   و٤ماًمرّ  سمٙمك 

 ٓ ىمٚم٧م: ي٘مقم؟ وُمتك اإلُم٤مم، هذا ـُمَ  شمدري ومٝمؾ اًمٌٞمتلم، هبذيـ ًم٤ًمٟمؽ قمغم اًم٘مدس

ّٓ  ُمقٓي، ي٤م  ه٤مويٛمٚم١م اًمٗم٤ًمد ُمـ إرض رٓمٝمّ يُ  ُمٜمٙمؿ، إُم٤ممٍ  سمخروج ؾمٛمٕم٧م أّن  إ

، ًٓ ، سمٜمفا دٍ حمٛمّ  وسمٕمد سمٜمل،ا دٌ حمٛمّ  سمٕمدي اإلُم٤مم دقمٌؾ: ي٤م ىم٤مل قمد  سمٜمفا قمكم   وسمٕمد قمكم 

 يٌَؼ  مل وًمق فمٝمقره، ذم ٓم٤معواعمُ  همٞمٌتف، ذم ٜمتٔمراعمُ  اًم٘م٤مئؿ ٦مجّ احلُ  سمٜمفا احلًـ وسمٕمد احلًـ،

ّٓ  ٟمٞم٤ماًمدّ  ُمـ ًٓ  إرض ومٞمٛمأل ُيرج، كطمتّ  اًمٞمقم ذًمؽ  اهلل لًمٓمقّ  واطمدٌ  يقمٌ  إ  يمام قمد

 .ش ضمقًرا ٧مٚمئَ ُمُ 

o ؟ٍاٗٔالزّ اػتبارب تخلُّ دػبل ٍثالٔ ػذمُ ّل 

ّٓ  ٘مقاصمّ وُ  رواهت٤م مجٞمع واي٦ماًمرّ  هذه  ّٓ  اخلزاقمل، دقمٌؾ إ  ٦موصم٤مىم صمٌقت قمدم أن   إ

 قمـ ؼمُُي  ومٝمق ُمْمٛمقَّن٤م، ذم ٝماًم تّ ُمُ  ًمٞمس دقمٌؾ ٕن   اًمّرواي٦م: هذه ٤مقمت٤ٌمرسم يي   ٓ دقمٌؾ

 كطمتّ  ُم٤مناًمزّ  ذًمؽ إمم يٌؼ مل وهق ، اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم سمٕمد إُم٤ممٍ  وضمقد

                                                           

 اًمثـ٤من وأٟم ـفهمٞمٌتـف وذم اًم٘مـ٤مئؿ قمـغم اًمـٜمّص  ذمُمقؾمـك سمــ قمكمّ  اًمّرو٤م قمـ روي ُم٤م ،2ج :(1)

 .6ح قمنم،
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 شمقذّم  ّٟمفإ طمٞم٨م ومٞمٙمذب،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة سمدقمقى ًتٗمٞمًداُمُ  ٜمتٗمًٕم٤مُمُ  يٙمقن

 اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم زُم٤من ىمٌؾ ، واًمذيـ دقمٌؾ، ومٞمف ٝمؿتّ يُ  ٓ اعمْمٛمقن ومٝمذا 

 ٘م٤مت.اًمثّ  ُمـ فىمٌٚم وىمٕمقا
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 اًمت٤مرُيّل  ًمٞمؾسم٤مًمدّ  ٦ماخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  إلصم٤ٌمت وائّل اًمرّ  ؾمتٕمراضآ هذا وسمٕمد

 اًمت٤مًمٞم٦م: اًمٜمت٤مئ٩م إمم ٟمخٚمُص 

 هأاة.اهُر كحرٍة األههى: اهَتٕذة 

 احلًـ ًمإلُم٤مم أن   قمغم وشمدل   ٦م،اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  قمغم شمدل   اًمتل واي٤متاًمرّ  إنّ 

 آسم٤مئف ُمـ قمٚمٞمف ُمٜمّمقٌص  ٤ممٌ ـإُم وأٟم ف ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وأٟم ف ، وًمداً  اًمٕمًٙمرّي 

 ٕمتؼمٍة،ُمُ  سم٠مؾم٤مٟمٞمد ُمٜم٘مقًم٦مٌ  رواي٤مٌت  وٛمٜمٝم٤م وُمـ ،اً ضمدّ  يمثػمةٌ  رواي٤مٌت  : اعمٕمّمقُملم

ّٓ  اإلٟم٤ًمن يٛمٚمؽ ٓ فيمٚمّ  هذا وُمع دٌة،تٕمدّ وُمُ  يمثػمةٌ  أيًْم٤م سمدوره٤م وهل  يٕمت٘مد أن إ

 ٦م.اخل٤مّص  ٦مسم٤معمٝمدويّ 

 ٍصُّ اهحإٍة: اهَتٕذة ًُ  .اةلٌٕاهُص ةاألئ

ًّ  ٦مإئٛمّ  إُم٤مُم٦م قمغم ٟمص   يقضمد يم٤من إذا  إدًم٦مُ  ذًمؽ ويٕمْمد-٤مسم٘ملماًم

ؿ ،اًمٌٞم٧م أهؾ ذم اإلُم٤مُم٦م ٟمحّم٤مرا قمغم ٦ماًمّ اًمدّ  اًمٙمثػمة  -اًمٙمت٤مب قمدُل و ،داةاهلُ  وأَّن 

ًّ  ٦موإئٛمّ   يٛمأل اًمذي وأٟم ف ، وًمداً  اًمٕمًٙمرّي  احلًـ ًمإلُم٤مم أن   قمغم قاٟمّّم  ٤مسم٘مقناًم

ًٓ  ىمًًٓم٤م إرض  يث٧ٌُم  هذا وم٢من   صحٞمح٦ٍم: سم٠مؾم٤مٟمٞمد وذًمؽ وضمقًرا، فمٚماًم  ٚمئ٧مُمُ  يمام وقمد

 ٦م.اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ 

 

 153 الٌتائج الوترتبة على الذليل التاريخي
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 ػتترًة.ٍي رهأاًة هدٓد ةػدم اهلٓل َةضُس غدم اهحاهحة: اهَتٕذة 

 إلصم٤ٌمت ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  قمٜمد ٕمتؼمةٍ وُمُ  ًٜمدٍة،ُمُ  رواي٤مٍت  وضمقد سمٕمدم ي٘مقل ـُمَ  إن  

 ،اً ضمدّ  يمثػمةٌ  رواي٤مٌت  قضمدشم وم٢مٟم ف ،ٞمٕم٦ماًمِّم  سمؽماث ضم٤مهؾ أو واهؿٌ  هق ٦ماخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ 

 وضمقد سمٕمدم ي٘مقل ـُمَ  ويمذا ، اًمٌٞم٧م أهؾ ُمٜمٝم٩م وومؼ ٕمتؼمةٌ وُمُ  صحٞمح٦ٌم، وهل

 ذم هق  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة قمغم شمدل   ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  قمٜمد ؾمٜمًدا صحٞمح٦مٍ  رواي٤مٍت 

 ذم يمثػمةٍ  رواي٤مٍت  ًمقضمقد وذًمؽ احل٘مٞم٘م٦م، وإظمٗم٤مء اًمتٚمٌٞمس يتٕمٛمدُ  أو ضم٤مهٌؾ  ٤مإُمّ  فطم٘مٞم٘متِ 

 اإلُم٤مم وأٟم ف اعمٝمدي، اإلُم٤مم وٓدة قمغم ٦مًمتزاُمٞمّ آ أو ٦مٓم٤مسم٘مٞمّ اعمُ  ًٓم٦مِ سم٤مًمدّ  ٤مإُمّ  شمدل   يمتٌٜم٤م،

 . اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم سمٕمد

o تٌذفغ شبْات: 

 ُمٜمٝم٤م: ٌٝم٤متاًمِّم  سمٕمُض  شمٜمدومع وهبذا

 ٦م.ومٚمًٗمٞمّ  ٦مٌ ومروٞمّ  ٦ماعمٝمدويّ  اعم٠ًمًم٦م أن   ٌٕمضاًم زقمؿ ُمـ مشم٘مدّ  ُم٤م األوػ: افشبفة

 ٦مً ومروٞمّ  هل ومٚمٞم٧ًم ، اعمٝمدي وإُم٤مُم٦م وٓدة قمغم شم٤مرُيل   دًمٞمٌؾ  يقضمد فوم٢مٟمّ 

 .٦مومٚمًٗمٞمّ 

 . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ٦مهقيّ  حتديد قمدم دقمقى :افثاكقة افشبفة

 اًمِمٞمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م ويًتدل    اعمٝمدّي  اإلُم٤مم قمـ ثشمتحدّ  اًمتل واي٤متاًمرّ  ٢من  وم

 وشم٘مٌؾ اعمٕم٤ممل، دةدّ حُم  ًمٞم٧ًم ٦مٍ هالُمٞمّ  ٦مٍ ؿمخّمٞمّ  قمـ ثشمتحدّ  ٓ ٦م،يّ واعمٝمد إصم٤ٌمت ذم

 سمٕمض أن   مشم٘مدّ  وىمد سمٕمٞمٜمف، ؿمخصٍ  قمـ ثشمتحدّ  هل سمؾ ؿمخٍص، أّي  قمغم ٟمٓم٤ٌمقآ

 احلًـ اإلُم٤مم سمـ ٦مجّ احلُ  اإلُم٤مم هق هؿآظمرَ  وأن   ٦م،إئٛمّ  ٦مِ هقيّ  شمٕمٞملم قمغم شمدل   واي٤متاًمرّ 

ًّ  أٟم ف ٌلّم شمُ  واي٤متاًمرّ  وسمٕمض ،اًمٕمًٙمري  ،٤مدقاًمّّم  اإلُم٤مم وًمد ُمـ ٤مدساًم
 اسمعاًمرّ  سم٠مّٟمف ٌلّم يُ  وسمٕمْمٝم٤م ، اًمٙم٤مفمؿ اإلُم٤مم وًمد ُمـ اخل٤مُمس أّٟمف حيقّو  وسمٕمْمٝم٤م

 ،اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم وًمدُ  فأٟمّ  قمغم يٜمص   وسمٕمْمٝم٤م ،و٤ماًمرّ  اإلُم٤مم وًمد ُمـ
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 ومٞمٝم٤م قضمدشم شمقاشمره٤م ُمع واي٤متاًمرّ  هذه ويمؾ   ، اعمٝمدي اإلُم٤مم وإُم٤مُم٦م وٓدة قمغمو

ًّ  اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ حٞمح٦مواًمّّم  ٕمتؼمة،اعمُ  واي٤متاًمرّ  سمٕمض  قمٚمامء صٓمالحا سمح٥ًم ٦مٜمديّ اًم

 ريـ.ت٠مظّم اعمُ  راي٦ماًمدّ 

 .اًمقٓدة يث٧ٌم ٓ اًمًٜمدّي  اعمٜمٝم٩م سم٠من   اًم٘مقل سمٓمالن افثافثة: افشبفة

 ُم٤م ٌٓمؾشمُ  وصحٞمح٦ٍم، ٕمتؼمةٍ ُمُ  ًمرواي٦مٍ  ٜم٦متْمٛمّ واعمُ  ،اً ضمدّ  اًمقاومرة واي٤متاًمرّ  هذه إن   

 ذم ٓمقيرواًمتّ  جديداًمتّ  ؿمٕم٤مر يرومٕمقن اًمذيـو - لماحلداصمٞمّ  ٛملمٕمٛمّ اعمُ  سمٕمض قم٤مهوادّ  زقمٛمف

 دؾمٞمّ  ُمٜمٝم٩م قمغم سمٜمٞمٜم٤م إذا أٟم ف ـُمِ -اًمٌٞم٧م أهؾ ُمذه٥م ذم ؾمتدٓلآ ٦موأدًمّ  ُمٜم٤مه٩م

 ٤معمٜمٝم٩مسم ُؾ ِمٙمِ اعمُ  قمٜمف قمؼّم  ُم٤م وهق -واي٤متاًمرّ  ٦مٞمّ جّ طُم  ذم  اخلقئل اًم٘م٤مؾمؿ أيب ٤مئٗم٦ماًمٓمّ 

  . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة ث٧ٌمٟمُ  أن ٟمًتٓمٞمع ومٚمـ - اًمًٜمدّي 

 ُم٘م٤مُملم: ذم ثٟمتحدّ  ٕم٤مساعمُ  هذا ذيمره ُم٤م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ُم٘م٤مم ذم

 اهسداجُي: ػاضرامٍل ٍظر هدَْة ةٕان ل:األُه امللام 

 إذا ومٞمام واي٦ماًمرّ  ٦مِ ٞمّ جّ طُم  قمغم ىم٤مئؿٌ   اخلقئل ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  دؾمٞمّ  ُمٜمٝم٩م أن   ذيمر وم٘مد

ّٓ  ،٦مٌ جّ طُم  ومٝمل ٘م٤متاًمثّ  سمٜم٘مؾ واي٦ماًمرّ  ٟم٘مٚم٧م وم٢مذا ،شمقصمٞم٘مٝمؿ قمغم ٟمص   رضم٤مًٓ  رواهت٤م يم٤من  وإ

 ُمـ  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة ُم٠ًمًم٦م أن   ذًمؽ قمغم ٥مورشمّ  ُمٓمٚمً٘م٤م، ٦مً طمجّ  شمٙمقن ٓ

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ٕمتؼمةٍ ُمُ  يمثػمةٍ  رواي٤مٍت  وضمقد حت٘مٞمؼ ُمـ ٝم٤مومٞم سمدّ  وٓ ٦م،اًمٕم٘مديّ  اعم٤ًمئؾ

ّٓ  ،٦ماًمًٜمديّ   اًمًٜمدي. اعمٜمٝم٩م قمغم سمٜم٤مءً  اًمقٓدة شمث٧ٌُم  ٓ وإ

 وٓدة قمغم شمدل   ؾمٜمًدا صحٞمح٦م يمثػمة رواي٤مٌت  شمقضمد ٓ أٟم ف سمٞم٤من ذم أظمذ صمؿ  

 سم٤مسًم٤م قم٘مد ،-1ج (اًمٙم٤مذم) ذم-  ٚمٞمٜمّل اًمٙمُ  اًمِمٞمخ سم٠من   وم٘م٤مل ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم

 اعمجٚمّز  ُم٦مواًمٕماّل  ،رواي٦مً  وصمالصملم إطمدى ومٞمف وذيمر ،(٤مطم٥ماًمّّم  ُمقًمد) سمٕمٜمقان

 مل -سمٕمده٤م وُم٤م 17٣ص 6ج ذم- (ؾمقلاًمرّ  أظم٤ٌمر ذح ذم اًمٕم٘مقل ُمرآة) ذم 

ّٓ  واي٤متاًمرّ  هذه ُمـ -فُم٤ٌمٟمٞم وومؼ- حّمحّ يُ   اًمِمٞمخ ىم٤مل سمٞمٜمام ،رواي٤مت صمامن أو ؾمٌع إ
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 سم٠مٟم ف-(،  ٤مطم٥ماًمّّم  ُمقًمد سم٤مب) ،1 ج ذم (اًمٙم٤مذم صحٞمح) يمت٤مسمف ذم اًمٌٝمٌقدي سم٤مىمر

ّٓ   اًمٙمٚمٞمٜمل اًمِمٞمخ ذيمره٤م اًمتل واي٤متاًمرّ  مجٞمع ُمـ يّمح   ٓ  ومه٤م روايت٤من، إ

 ذم - ًٜملحُم  آصػ اًمِمٞمخ وذيمر واًمٕمنمون، اسمٕم٦ماًمرّ  واي٦مواًمرّ  اًمت٤مؾمٕم٦م واي٦ماًمرّ 
 ُمـ أيمثر يْمؿ   اًم٤ٌمب هذا أن  ، (فأُمّ  وأطمقال وٓدشمف) ،2ج (إٟمقار سمح٤مر ُمنمقم٦م)

 ،اإلـمالق قمغم مه٤ماقمت٤ٌمر وًمٞمس ،33وسمرىمؿ 5سمرىمؿ ذيمر ُم٤م ُمٜمٝم٤م واعمٕمتؼمة ،رواي٦مً  أرسمٕملم

 يزقمؿ يمام -ًمت٤مزموسم٤م- إٟمقار سمح٤مر ُمنمقم٦م ٥مص٤مطم ذيمره٤م ،وقاسمط وومؼ وًمٙمـ

 رواي٦مً  وٓ  اعمجٚمّز  ُم٦ماًمٕماّل  ٟم٘مٚمٝم٤م اًمتل واي٤متاًمرّ  هذه ُمـ يّمح   ٓ- ِمٙمؾاعمُ 

  .واطمدة

 وٓدة إصم٤ٌمت يٛمٙمـ ٓ اًمًٜمدّي  اعمٜمٝم٩م وومؼ أٟم ف عمتحدثا هذا قملومٞمدّ  ،وقمٚمٞمف

 ؼ٘مّ حُي  ٓ اًمٕمدد وهذا رواي٤مت، صمامن أو ؾمٌع ٤مإُمّ  حٞمحاًمّّم  ٕن   ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم

 ُمٝمّٛم٦ٍم. ٦مٍ قم٘مديّ  ُم٠ًمًم٦مٍ  ذم اًمٞم٘ملم يٗمٞمد ٓ أو اًمتقاشمر،

 اهتازث: ٍظر هدْة ىلع اهتػوٕق اهحاٍي: امللام 

 شمٕمٚمٞم٘ملم: أذيمر اعم٘م٤مم هذا وذم

o الخَئّٖ ذّ٘السّ ىٌبوب ػٖذّالوُ هؼزفٔ ػذم :األٍل التؼل٘ك . 

ًّ  ُمٌٜمك ٦مٍ سمدىمّ  يٗمٝمؿ مل قمقىاًمدّ  هذه ص٤مطم٥م إن    ٦مٞمّ جّ طُم  ذم  اخلقئل دٞمّ اًم
 ومٞمام وذًمؽ اًمٞم٘ملم، ٗمٞمدشمُ  اًمتل اًمرواي٦م ٦مٞمّ سمحجّ  ي٘مقل  اخلقئل داًمًٞمّ  وم٢من   واي٤مت،اًمرّ 

 ي٘مقل وأيًْم٤م اعمْمٛمقن، ٦مسمّمحّ  اًمٞم٘ملم ٗمٞمدشمُ  سم٘مرائـ حمٗمقوم٦مً  يم٤مٟم٧م أو تقاشمرًة،ُمُ  يم٤مٟم٧م إذا

 حمٗمقوم٦مً  يم٤مٟم٧م أو ًتٗمٞمْم٦ًم،ُمُ  يم٤مٟم٧م إذا ومٞمام آـمٛمئٜم٤من شمٗمٞمد اًمتل واي٤متاًمرّ  ٦مٞمّ جّ سمحُ 

                                                           

 :راسمط اًمّدقمقى :(1)

http://alhaydari.com/ar/2/210/2022102 (:0217تعارُض األدلّة )  
http://alhaydari.com/ar/2/210/20221210. 
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ًّ  ويْمٞمػ ،ذًمؽ شمٗمٞمدُ  سم٘مرائـ  اًمرواي٦مو ٦مٞمّ اًمٞم٘مٞمٜم واي٦ماًمرّ  ٦مٞمّ طمجّ  قمغم  اخلقئل دٞمّ اًم

 صٓمالحا سمح٥ًم ٘م٦مقصمّ واعمُ  واحلًٜم٦م، حٞمح٦م،اًمّّم  واي٦ماًمرّ  ٦مٞمّ جّ طُم  :آـمٛمئٜم٤من شمٗمٞمد اًمتل

 آـمٛمئٜم٤من يٗمٞمد وٓ اًمٞم٘ملم ٗمٞمديُ  ٓ اًمذي اًمقاطمد ظمؼم سم٠من   ي٘مقل أّٟمف أي: راي٦م،اًمدّ  قمٚمامء

 اعمتقاشمر، اخلؼم ٦مٞمّ طمجّ  يٚمٖمل ٓ ومٝمق وط،اًمنّم  سمٕمض رواشمف ذم رشمقومّ  ذاإ ٦مً طمجّ  يٙمقن ىمد

 اًمذي اخلؼم ٦مٞمّ جّ طُم  ٚمٖمليُ  وٓ اًمٞم٘ملم، شمٗمٞمدُ  سم٘مرائـ اعمحٗمقف اخلؼم ٦مٞمّ طمجّ  يٚمٖمل وٓ

  يْمٞمػ اموإٟمّ  ،آـمٛمئٜم٤من شمٗمٞمد سم٘مرائـ طمتػ  ا أو ،آـمٛمئٜم٤من يٗمٞمدُ  سمٜمحقٍ  ؾمتٗم٤مضا
 .ٛمٚم٦ماجلُ  ذم قاطمداًم ظمؼم ٦مٞمّ جّ طُم  ًمذًمؽ

 ٦مٞمّ طمجّ  هق ،اًمًٜمدّي  ُمٜمٝمجف ذم  اخلقئل داًمًٞمّ  يراه ُم٤م إن   أظمرى: وسمٕم٤ٌمرةٍ 

 اخلؼم ٦مجٞمّ سمحُ  ي١مُمـ اموإٟمّ  اًمث٘م٦م، ظمؼم ٦مجٞمّ سمحُ  ي١مُمـ ٓ ـُمَ  ُم٘م٤مسمؾ ذم - ُمثاًل  - اًمث٘م٦م ظمؼم

 أوم٤مد إذا ؾرؾَم اعمُ  اخلؼم ٦مجٞمّ سمحُ  ي٘مقل  اخلقئّل  داًمًٞمّ  وم٢من   هذا وقمغم سمف، اعمقصمقق

 وي٘مقل ،آـمٛمئٜم٤من يٗمٞمد يم٤من إذا جمٝمقٌل  رواه اًمذي اخلؼم ٦مجٞمّ سمحُ  وي٘مقل ،آـمٛمئٜم٤من

 .آـمٛمئٜم٤من يٗمٞمد يم٤من إذا ُوّٕمػ ـُمَ  رواه اًمذي اخلؼم ٦مٞمّ جّ سمحُ  أيًْم٤م

ًّ  رأي قمغم اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ ي٘مػ وًمٙمل   هٜم٤م أٟم٘مؾ ،٦مٍ سمدىمّ   اخلقئل دٞمّ اًم

  ذًمؽ. قمغم شمدل   اًمتل قم٤ٌمراشمف ُمـ قم٤ٌمرةً 

ًّ  ىم٤مل  ؾمتٞمْم٤مح،آ قمـ قم٤ٌمرةٌ  اًمتٌٞملمُ  » :(إصقل ُمّم٤ٌمح) ذماخلقئّل  دٞمّ اًم

 اًمٗمحص سمٕمد قمثرٟم٤م إذا يمام سم٤مًمقضمدان، يٙمقن شم٤مرةً  وهق اخلؼم، صدق ؾمتٙمِم٤مفاو

 وهذا اخلؼم، سمّمدق آـمٛمئٜم٤من أو ًمٚمٕمٚمؿ، ُمقضم٦ٌمً  ٦مٍ ظم٤مرضمٞمّ  أو ٦مٍ داظمٚمٞمّ  ىمريٜم٦مٍ  قمغم واًمٜمٔمر

 دل   إذا يمام د،ٕمٌّ سم٤مًمتّ  يٙمقن وأظمرى إًمٞمف، اإلؿم٤مرة ُم٧مشم٘مدّ  ُم٤م قمغم تفٞمّ جّ طُم  ذم يمالم ٓ ٤ممّ 

  ذم يمالم ٓ ٤ممّ  وهذا ،دي  شمٕمٌّ  شمٌٞملمٌ  وم٢مٟم ف أيًْم٤م سمف ومٞم١مظمذ صدىمف، قمغم ٕمتؼمٌ ُمُ  دًمٞمٌؾ 

 .ش تفٞمّ جّ طُم 

                                                           

 .2٣1ص 2ج ًمٚمٌٝمًقدي: اخلقئل، سمح٨م شم٘مرير إصقل، ُمّم٤ٌمح :(1)
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ًّ وم  اًمث٘م٦م، رواه اًمذي اخلؼم خلّمقص ٦مٞمّ جّ احلُ  سمثٌقت ي٘مقل ٓ اخلقئّل  دٞمّ ٤مًم

 يم٤من وًمق آـمٛمئٜم٤من يٗمٞمد اًمذي اخلؼم ٦مٞمّ جّ وطُم  ًمٞم٘ملم،ا يٗمٞمد اًمذي اخلؼم ٦مِ ٞمّ جسمحُ  ي٘مقل سمؾ

ًٓ  يوااًمرّ   اًمٞم٘ملم، ٦مٞمّ حلجّ  وذًمؽ - أيْم٤مً  - ضم٤ملاًمرّ  قمٚمامء ىمٌؾ ُمـ ّٕمػُو  أو ،جمٝمق

 اًم٘مرائـ طمتٗم٤مفا أو اًمٜم٘مؾ، يمٙمثرة ،٦مٍ قم٘مالئٞمّ  ُمٜم٤مؿمئ ُمـ ئاًمٜم٤مؿم آـمٛمئٜم٤من ٦موطمجٞمّ 

 اعم٤ًمئؾ، سمٕمض ذم تفٞمّ طمجّ  يرى ىمًاًم   اخلقئل داًمًٞمّ  ويْمٞمػ ،اخلؼم سمٛمْمٛمقن

 - ـريت٠مظّم اعمُ  راي٦ماًمدّ  قمٚمامء صٓمالحا قمغم سمٜم٤مءً  - ؼقصمّ واعمُ  واحلًـ حٞمحاًمّّم  اخلؼم وهق

 وصمؼ اًمذي خ٤مًمػاعمُ  رواه وُم٤م ،اعمٛمدوح اإلُم٤مُمّل  رواه وُم٤م اًمٕمدل، اإلُم٤مُمّل  رواه ومام

ًّ  قمٜمد ٦مٌ جّ طُم  ذًمؽ يمؾ   : اًمٙمذب قمـ زيتحرّ  فأٟمّ  وصم٧ٌم  اخلقئل. دٞمّ اًم

 ومٜم٘مقل: اخلقئل داًمًٞمّ  ُمٌٜمك هق هذا يم٤من وم٢مذا

 ومٞمٝم٤م ٙمتٗمكيُ  اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ ًمٞم٧ًم  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة ُم٠ًمًم٦م إن  

٤م اًمقاطمد: سمخؼم  ومٞمٝم٤م، ٘مؾاًمٜمّ  يمثرة واقملاًمدّ  وشم٘متظ ،اً ضمدّ  وظمٓمػمة ٦ٌم،ُمٝمٛمّ  ُم٠ًمًم٦مٌ  َّٕن 

 إُم٤ممٌ  هق سمؾ ،إٟم٤ًمنٍ  يم٠مّي  وٓدشمف شمٙمقن كطمتّ  ٤مً يّ قم٤مد إٟم٤ًمًٟم٤م ًمٞمس  اعمٝمدّي  وم٤مإلُم٤مم

 ىمًًٓم٤م إرض يٛمأل اًمذي وهق ُمٕمرومتف، دم٥م ٦مٌ جّ طُم  وهق ٤مقم٦م،اًمٓمّ  واضم٥م ُمٕمّمقٌم،

 وٓدشمف، ٟم٘مؾ شم٘متظ واقملاًمدّ  وم٢من   وًمد ىمد يم٤من وم٢من ،وضمقًرا ٚماًم فمُ  ٧مٚمئَ ُمُ  يمام ًٓ وقمد

 ؼسمتح٘مّ  اًمٞم٘ملم شمٗمٞمد دةٍ تٕمدّ ُمُ  ُمٜم٘مقٍٓت  ذم اًمقٓدة ظمؼم ؾيتٛمثّ  أن قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  وهذا

 قمغم يدل   وم٘مط ومٞمٝم٤م واطمدٍ  وٟم٘مُؾ  اًمقاطمد، سمخؼم شمث٧ٌم ٓ اعمْم٤مُملم سمٕمض ن  وم٢م اًمقٓدة،

                                                           

 .2٣ص 1ج احلدي٨م: رضم٤مل ُمٕمجؿ :(1)

ـ٤م ومرضمف( شمٕم٤ممم اهلل )قمّجؾ اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة قمـ اًمدقمقى هذه ص٤مطم٥م قمؼّم  :(2)  اعمًـ٤مئؾ ُمــ سم٠مَّن 

ّٓ  اًمٕم٘مدّي٦م،   اعمٝمـدّي  اإلُمـ٤مم ووضمـقد إُم٤مُمـ٦م، سمـ٠من   ٟم٘مـقل ومٜمحـ، ذًمؽ ذم وإّي٤مه ٟمختٚمػ أّٟمٜم٤م إ
، ومٝمـل  اعمٝمـدّي  اإلُمـ٤مم وٓدة وأُّمـ٤م اًمٕم٘مدّي٦م، اعم٤ًمئؾ ُمـ  اًمتـل اعمٕمـ٤مرف ُمــ وًمٙمٜم ٝمـ٤م طمـؼ 

، دًمٞمٌؾ  قمٚمٞمٝم٤م يقضمد  سمٛمًـ٤مئؾ شمـرشمٌط ىمـد يم٤مٟمـ٧م وإن، اًمٕم٘م٤مئد ُمـ ىمٓمٕمٞم٦م ُم٠ًمًم٦م يمؾ وًمٞمس ىمٓمٕمل 

 اًمٙمالم(. قمٚمؿ ذم ُمٝمٛم٦م )ىمقاقمد يمت٤مب ذم ذًمؽ ذم اًمٙمالم وومّمٚمٜم٤م قم٘مدّي٦م،
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 ُم٠ًمًم٦م ذم يمذًمؽ وإُمر ،دتٕمدّ ُمُ  سمٜمحقٍ  ٜم٘مؾشمُ  ومٝمل صم٤مسمت٦مً  يم٤مٟم٧م إذا ٕٟم ف :اخلؼم يمذب

 ذم ْمحشمّ ا يمام- اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة ذم وم٢من   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة

ًّ  إسمح٤مث  حٞمح٦ماًمّّم  واي٤متواًمرّ  اًمتقاشمر، طمد   شمٗمقق وُمتقاشمرةٌ  يمثػمٌة، رواي٤مٌت  -٤مسم٘م٦ماًم

 ُمع وهل يمٞمػ ،ًمقطمده٤م اًمٞم٘ملم شمٗمٞمد وهل دٌة،تٕمدّ ُمُ  أيًْم٤م هل اًمٙمثػمة واي٤متاًمرّ  هذه ذم

 اًمتل ٦ماخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  قمغم ٦ماًمداًمّ - ٦مإدًمّ  ُمـ اعمت٘مدُم٦م الصم٦ماًمثّ  سم٤مٕٟمقاع ُمٕمتْمدة ذًمؽ

 ٦مأدًمّ  أٟمقاع ُمـ اسمعاًمرّ  اًمٜمقع ؾِمٙمّ يُ  اًمذي اًمت٤مرُيّل  ًمٞمؾاًمدّ  ىمٌؾ وذطمٝم٤م سمٞم٤مَّن٤م مشم٘مدّ 

 .-؟! اعمٝمدي اإلُم٤مم ووضمقد وٓدة

 ُم٠ًمًم٦م ذم صم٘م٦مٌ  رواه٤م رواي٦مٍ  قمـ اًمٌح٨م إمم اخلقئل داًمًٞمّ  حيت٤مج ٓ وقمٚمٞمف،

 اإلُم٤مم وٓدة ُم٠ًمًم٦م أن   اإلدراك مت٤مم ُيدرك  ّٕٟمف ، اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة

ّٓ  شمث٧ٌم ٓ ٦مٌ ُمٝمٛمّ  ُم٠ًمًم٦مٌ   اعمٝمدّي   ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  ٦مإدًمّ  وضمقد ويدرك ،اًم٘مٓمٕمّل  سم٤مًمدًمٞمؾ إ

 . ٦ماحلجّ  ًمإلُم٤مم اعم٤ٌمريم٦م اًمقٓدة قمغم اعمتقاشمرة

 ُمقارد ُم٠ًمًم٦م ٟمٔمػم- اًمٗمرقمٞم٦م يم٤معم٤ًمئؾ ًمٞم٧ًم  اعمٝمدي اإلُم٤مم ُم٠ًمًم٦م إن  

ًّ  ؾمجقد وضمقب  ٓ اًمتل -اًم٘مٞم٤مم طم٤مل اًمث٤مًمث٦م يمٕم٦ماًمرّ  ذم ٘م٤مليُ  أنْ  جي٥م ُم٤م أو ٝمق،اًم

يـ، ومروع أصقل ُمًتقى إمم شمرىمك  هل وإٟم ام ،آقمت٘م٤مد أصقل ُمًتقى قمـ ومْماًل  اًمدِّ

ّٓ  شمث٧ٌم وٓ ٦ٌم،ُمٝمٛمّ  ٦مٌ قم٘مديّ  ُم٠ًمًم٦مٌ   يمام - اًم٘مٓمٕمل ًمٞمؾاًمدّ  وضمقد قمدم ٕن   ،ىمٓمٕمل   سمدًمٞمؾٍ  إ

 رواي٤مٌت   اخلقئل داًمًٞمّ  قمٜمد يم٤من وإذا ومٞمٝم٤م، اعمْمٛمقن ٙمذباًم اتأُم٤مر ُمـ - مشم٘مدّ 

 واحلٙمٛم٦م اًمٕمٚمؿ ذم ىمدراً  وأقمغم أضمؾ   ومٝمق اًم٘مٓمع، شمٗمٞمد دةٌ ُمتٕمدّ  ىمرائـ هب٤م حتّػ و يمثػمٌة،

ّٓ  ذًمؽ ذم اخلقض شمٗمّمٞمؾ قمغم محٚمٜم٤م وُم٤م ،واةاًمرّ  وصم٤مىم٦م سمح٨م ذم وىمتف عْمٞمّ يُ  أن ـُمِ   إ

 .ٌٝم٦ماًمِّم  دومع
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o ٔالؼلوّٖ للوٌْج الذػَى هجاًب: 

 قمغم قمتٛمدا ًمـ وي٘مقل ؿمخٌص  ي٠ميت أن ٟمٔمػم قمقىاًمدّ  هذه ص٤مطم٥م ومٕمٚمف ُم٤م إن  

 وأريدُ  لم،اًمّّم  ذم (لمسمٙمّ ) :كًٛمّ شمُ  ُمديٜم٦م وضمقد شمث٧ٌم اًمتل واعمتقاشمرة اًمٙمثػمة اعمٜم٘مقٓت

 أو ج٤مراًمٜمّ  اًمِمٞمخ سمٜمّص  اًمقصم٤مىم٦م وصمٌت٧م صم٘م٦ٍم، قمـ صم٘م٦مٌ  يٜم٘مٚمٝم٤م ٕمٜمٕمٜم٦مً ُمُ  واطمدةً  رواي٦مً 

 ؾمٞم٘مقًمقن ؿَّٕن   هذا، ىمقًمف اًمِمخص هذا ُمـ قاي٘مٌٚم ًمـ اًمٕم٘مالء وم٢من   اًمٓمقد، اًمِمٞمخ

 ،ًمرواشمف شمقصمٞمٌؼ  يقضمد ٍل فمٜمّ  دًمٞمؾٍ  قمـ شمٌح٨م أن ُمٕمٜمك ٓ ىمٓمٕمٍل  دًمٞمؾٍ  وضمقد ُمع فإٟمّ  ًمف:

، ذم اًمٕمٚمٛمّل  اعمٜمٝم٩م ُمـ ًمٞمس ومٝمذا
ٍ
 ًمٚمت٤مزم: وذًمؽ رء

 ذم دشمٗمرّ  ًمق هق سمؾ هٜم٤م، أصمرٌ  قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  ٓ صم٘م٦م واطمد ظمؼم وضمقد دجمرّ  ن  إ اًل:أوّ 

 اعمْمٛمقن. سمثٌقت اإلضار يقضم٥م ذًمؽ وم٢من   واإلظم٤ٌمر اًمٜم٘مؾ

 اًم٘مٓمٕمّل  ًمٞمؾاًمدّ  يؽمك ومٙمٞمػ واًمٞم٘ملم، اًم٘مٓمع شمٗمٞمد ُمتقاشمرةٌ  ٦مٌ أدًمّ  شمقضمد فإٟمّ  ثاكًقا:

 ؟!ٍل فمٜمّ  دًمٞمؾٍ  قمـ ويٌح٨م واًمٞم٘مٞمٜمّل 

 األهل: اهتػوٕق خالضة  

 اعمٜمٝم٩م قمـو ،اخلقئل داًمًٞمّ  ُمٌٜمك قمـ همٗمؾ ىمد اًمِمٌٝم٦م هذه ص٤مطم٥م إن  

 ٦مُمٝمٛمّ  ٤مإَّّن  طمٞم٨م : اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة ُم٠ًمًم٦م ذم ٌعُيتّ  أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمٕمٚمٛمّل 

 وضمقد قمـ يمذًمؽ وهمٗمؾ اًمقٓدة، صمٌت٧م ًمق ومٞمام قاشمراًمتّ  ؼحت٘مّ  واقملاًمدّ  شم٘متظو ،اً ضمدّ 

 وٓدة ُم٠ًمًم٦م ذم ٍل فمٜمّ  دًمٞمؾٍ  قمـ اًمٌح٨م قمـ ٖمٜمٞمٜم٤مشمُ  اًمتل اعمتقاشمرة اًمٙمثػمة واي٤متاًمرّ 

 .اعمٝمدّي  اإلُم٤مم

 سمت٤ًممل ُمٕمتْمدةاعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة ذم حٞمح٦ماًمّّم  واي٤متاًمرّ  ن  أ يمام

 ُمذهٌٜم٤م، ٤متضوريّ  ُمـ وإُم٤مُمتف اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وإُم٤مُم٦م وٓدة سمٙمقن سمؾ ٦م،اإلُم٤مُمٞمّ 

 ُمـ أن   يٕمٚمؿ ٦م،اإلُم٤مُمٞمّ  ُمذه٥م قمـ -اً ضمدّ  وئٞمٚم٦مٌ  وًمق- صم٘م٤موم٦مٌ  قمٜمده ؿمخصٍ  أّي  ن  وم٢م

 إمم اًم٤ٌمىمل اإلُم٤مم ٟم فأو ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وضمقد وأريم٤مٟمف ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  ُمذه٥م صمقاسم٧م
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 .اًمقٓدة يالزم وهذا ،احل٤مزم اًمٜم٤مس يقم

 ج٤مراًمٜمّ  اًمِمٞمخ سمٜمصِّ  واةاًمرّ  شمقصمٞمؼ سمٛمٕمٜمك ّمحٞمح،اًمتّ  ُمٜمٝم٩م قمـ وم٤مًمٌح٨م

 اًمٓمقّد  اًمِمٞمخ أو ،  ّهٜم٤م. ًمف ُمقوع ٓ ٤مم 

o ػٖذّالوُ هي الصالٌّ ستمزاءُاال الثاًٖ: التؼل٘ك: 

 ُمقًمد سم٤مب) وهق (اًمٙم٤مذم) يمت٤مب ذم واطمًدا سم٤مسًم٤م ٟمالطمظ أن اً ضمدّ  اخلٓم٠م ُمـ

 سم٤مب وهق ،(إٟمقار سمح٤مر ُمقؾمققم٦م) أسمقاب ُمـ واطمًدا سم٤مسًم٤م ٟمالطمظ أو ،(٤مطم٥ماًمّّم 

 ، اعمجٚمّز  ُم٦ماًمٕماّل  فىم٤مًم ُم٤م ٟمالطمظ صمؿ   ،(قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات فأُمّ  وأطمقال وٓدشمف)
 واي٤متاًمرّ  ٕن   : ومٞمف اعمقضمقدة واي٤متاًمرّ  ذم حمًٜمل آصػ اًمِمٞمخو اًمٌٝمٌقدي، اًمِمٞمخو

 اًمنميػ، اًمٙم٤مذم سمٙمت٤مب ٜمحٍمةً ُمُ  ًمٞم٧ًم اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة ذم اعمقضمقدة

 ُمقًمد سم٤مب ) وهق واطمدٍ  سم٤ٌمٍب  (اًمٙم٤مذم) يمت٤مب ذم ٜمحٍمةٌ ُمُ  ًمٞم٧ًم - أيًْم٤م - وهل

 سمٞم٤مٟمف شمؿّ  يمام ،ُمتٕمددة ٗم٤مٍت وُمّمٜمّ  يمت٥ٍم  ذم وضمقدٌ  هل٤م واي٤متاًمرّ  هذه سمؾ ،(اًمّم٤مطم٥م

 اإلؿم٤مرة سم٤مب) ُمٜمٝم٤م: دةتٕمدّ ُمُ  أسمقاٍب  ذم ٜمتنمةٌ ُمُ  (اًمٙم٤مذم) يمت٤مب ذم ٤مَّّن أ يمام ،٘م٤مً ٤مسمؾم

 ،(ؾمؿآ قمـ اًمٜمٝمل ذم سم٤مٌب )و ،(رآه ُمـ شمًٛمٞم٦م ذم سم٤مٌب )و ،(اراًمدّ  ص٤مطم٥م إمم واًمٜمّص 

 وذم ،( قمٚمٞمٝمؿ ّص واًمٜمّ  قمنم آصمٜمل ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب)و ،(اًمٖمٞم٦ٌم طم٤مل ذم ٟم٤مدر سم٤مٌب )و

 رواي٤مٍت. ةقمدّ   اًمٙمٚمٞمٜمّل  اًمِمٞمخ ذيمر إسمقاب هذه ُمـ سم٤مٍب  يمؾِّ 

 ُم٤مذا ٟمالطمظ صمؿ   ،اًمٌح٤مر يمت٤مب ُمـ واطمًدا سم٤مسًم٤م ٟمالطمظ أنْ  -أيًْم٤م- اخلٓم٠م وُمـ

 قمغم شمدل رواي٤مت وضمقد سمٕمدم اًم٘مقل إمم وٟمٜمتٝمل ، ًٜملحُم  آصػ اًمِمٞمخ ومٞمف ىم٤مل

 ضشمٕمرّ  وم٘مد ،صحٞمح٦م رواي٦م إٓ اًمٌح٤مر يمت٤مب يمؾ ذم  اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة

 قمغم وذيمر ، وؿم١موٟمف اعمٝمدّي  ًمإلُم٤مم دةٍ تٕمدّ ُمُ  أسمقاٍب  ذم  اعمجٚمّز  ُم٦ماًمٕماّل 

 ٦مٓم٤مسم٘مٞمّ اعمُ  ًٓم٦مسم٤مًمدّ  ٤مإُمّ وٓدشمف قمغم شمدل   اًمتل واي٤متاًمرّ  ُمـ اعمئ٤مت سمؾ اًمٕمنمات ذًمؽ

 ٦م.ًمتزاُمٞمّ آ أو
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 شتلراءاال شاّد َُ   اكص:اه

 اًم٤ٌمب شإٟمقار سمح٤مر» ُمقؾمققم٦م ُمـ 51 ج ذم  اعمجٚمّز  ُم٦ماًمٕماّل  ذيمر وم٘مد

 اًمِمٞمخ ؼوقمٚمّ  واي٤مت،اًمرّ  ُمـ مجٚم٦م ومٞمف وُذيمر ،(اًمتًٛمٞم٦م قمـ ٝملاًمٜمّ  سم٤مب) سمٕمٜمقان: اًمث٤مًم٨م

 أرسمع سمقضمقد ،اًمٌح٤مر ُمنمقم٦م ذم اًم٤ٌمب هذا رواي٤مت قمغم  حمًٜمل آصػ دحمٛمّ 

 ٞمخاًمِّم  سم٠من   قملاعُمدّ  ىم٤مل وم٢من ،11 ،8 ،7 ،5 سمرىمؿ يمرتذُ  ُم٤م وهل صحٞمح٦ٍم، رواي٤مٍت 

 فأُمّ  وأطمقال وٓدشمف) سم٤مب ذم صحٞمح٦مٍ  رواي٤مٍت  وضمقد قمدم ذيمر ًٜملحُم  آصػ

 رواي٤مت أرسمع وضمقد اًم٤ٌمب هذا ذم ذيمر أٟم ف ٟم٘مقل ٜم٤موم٢مٟمّ  ،(قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات

 وايت٤من:اًمرّ  ه٤مشم٤من وُمٜمٝم٤م، صحٞمح٦م

(1) 

يـ يمامل» ذم  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  رواه ُم٤م  واي٦ماًمرّ  وهل- ش٦ماًمٜمٕمٛم ومت٤مم اًمدِّ

 سمــ أمحـد ُمـعَ  يمٜم٧ُم  ىم٤مل: احلٛمػمّي  قمـ ُمًٕم٤م، اًمقًمٞمد سمـاو أيب، قمـ » :-اًمٌح٤مر ذم 7 رىمؿ

 ذم  اهلل ىمـ٤مل يمـام ُمًـ٠مًم٦مٌ  أؾمـ٠مًمؽ إن ًمٚمٕمٛمـري: وم٘مٚمـ٧م ، اًمٕمٛمـرّي  قمٜمد إؾمح٤مق
 رأيـــ٧م هـــؾ ،26٣ اًمٌ٘مـــرة: َّ مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم ُّٱ إسمـــراهٞمؿ: ٦مىمّّمـــ

 وايـ٦ماًمرّ  ومٝمـذه ،ش قمٜم٘مـف إمم مجٞمًٕمـ٤م سمٞمـده وأؿمـ٤مر ذي، ُمثؾ قمٜمٌؼ  وًمف ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ص٤مطمٌل؟

 . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة قمغم ٦مًمتزاُمٞمّ آ ًٓم٦مسم٤مًمدّ  شمدّل 

(2) 

 ذم 8 رىمؿ واي٦ماًمرّ  وهل-شاًمٙم٤مذم» ذم  اًمٙمٚمٞمٜمّل  ٞمخاًمِّم  رواه ُم٤م

 سمٕمد ٜم٤مأصح٤مسمُ  ؾم٠مًمٜمل ىم٤مل: ٤محلل،اًمّّم  اهلل قمٌد أيب قمـ ٍد،حمٛمّ  سمـ قمكم   قمـ » :-اًمٌح٤مر

 آؾمؿ قمغم دًمٚمتٝمؿ إن اجلقاب: ومخرج واعمٙم٤من، آؾمؿ قمـ أؾم٠مل أن دٍ حمٛمّ  أيب ُمّظ 

                                                           

 .2٣9 ،2ج :(1)

 .14ح ويمّٚمٛمف، ورآه  اًم٘م٤مئؿ ؿم٤مهد ُمـ سم٤مب ،2ج :(2)

 .2ح آؾمؿ، قمـ اًمٜمٝمل ذم سم٤مٌب  ،1ج :(3)
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 . ش قمٚمٞمف قادًمّ  اعمٙم٤من قمرومقا وإن أذاقمقه،

 ُمـ فمٝمر ُم٤م) سمٕمٜمقان: وهق (إٟمقار سمح٤مر) ُمـ 51 ج ُمـ 15 سم٤مب وذم

 ًٜملحُم  آصػ دحمٛمّ  اًمِمٞمخ ىم٤مل ،(ئفؾمٗمرا وأطمقال أطمقاًمف سمٕمض وومٞمف ، ٕمجزاشمفُمُ 

: « إُم٤مُمتف إلصم٤ٌمت شمٙمٗمل سمٛمجٛمققمٝم٤م وهل ،رواي٦مً  ؾمٌٕملم ُمـ أيمثر ومٞمف  ىمٓمًٕم٤م 

 25و 12 سمرىمؿ يم٤معمذيمقر ؾمٜمًدا، ٕمتؼمةٌ ُمُ  ُمٜمٝم٤م مجًٕم٤م أن   قمغم اجلٛمٞمع، يمذب تٛمؾحُي  ٓ إذ:

  .ش ُمثاًل  46و 45و 43و 36و

 اعمٜمٝم٩م أشم٤ٌمع ُمـًٜملحُم  آصػ ٞمخاًمِّم  ٕمدّ يُ  اًمِمٌٝم٦م هذه ص٤مطم٥م إنّ 

 ًّ  ي٘مقل ومٝمق  اعمٝمدّي  سم٢مُم٤مُم٦م واًمٞم٘ملم اًم٘مٓمع حتّمٞمؾ قمـ ًٜملحُم  يٕمجز ملو ٜمدي،اًم

 ٓ إذ ىمٓمًٕم٤م  إُم٤مُمتف إلصم٤ٌمت شمٙمٗمل سمٛمجٛمققمٝم٤م وهل ،رواي٦مً  ؾمٌٕملم ُمـ أيمثر ومٞمف »:

  .ش اجلٛمٞمع يمذب تٛمؾحُي 

 ٦مسمّمحّ  اًم٘مٓمع إلوم٤مدة قمٜمده يٙمٗمل واي٤متاًمرّ  ُمـ اًمٙمثػم اًمٕمدد هذا دقوضم

 صحٞمح٦م، اًمٌح٤مر ُمـ اًم٤ٌمب هذا ذم رواي٤مٍت  ةقمدّ  وضمقد ذيمر ذًمؽ وُمع اعمْمٛمقن،

 ص٤مطم٥م ًمٙمالم ِمٙمؾاعمُ  ومٝمؿ ذم اموإٟمّ  ،اًمًٜمدي اعمٜمٝم٩م ذم ًمٞم٧ًم اعمِمٙمٚم٦م أنّ  يٕمٜمل وهذا

 إٟمقار، سمح٤مر أسمقاب ُمـ واطمدٍ  سم٤مٍب  قمغم ٟمٔمره ىمٍم فأٟمّ  يمام ،قمٜمف همٗمؾ وم٘مد اعمٜمٝم٩م، هذا

 وُم٤م إسمقاب ؾم٤مئر ٓطمظ أٟم ف وًمق ،وم٘مط ومٞمٝم٤م حمًٜمل آصػ دحمٛمّ  اًمِمٞمخ ىم٤مًمف امومٞم ٟمٔمرو

 ويم٤من ،اعمختٚمٗم٦م إسمقاب ذم اعمقضمقدة واي٤متاًمرّ  ؾم٤مئر ذم  حمًٜمل اًمِمٞمخ ىم٤مًمف

 وضمقد ُمـ اًمِمٞمخ إًمٞمف ٟمتٝمكا ُم٤م إمم ٟٓمتٝمك ،ِم٤مهم٦ٌماعمُ  يريد وٓ ،ًمٚمحؼ ـم٤مًم٤ٌمً  ٜمّمٗم٤مً ُمُ 

 .وم٘مط إسمقاب ُمـ واطمد سم٤مب ذم وهذا ،صحٞمح وسمٕمْمٝم٤م اًم٘مٓمع شمٗمٞمد رواي٤مٍت 

 

                                                           

 . 215ص 2ج إٟمقار: سمح٤مر ُمنمقم٦م: (1)
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 ُمـ فمٝمر ُم٤م) سم٤مب ذم حمًٜمل آصػ دحمٛمّ  اًمِمٞمخ حٝم٤مصحّ  اًمتل واي٤متاًمرّ  وُمـ

 ذم  اًمٓمقد ٞمخاًمِّم  ٟم٘مٚمف ُم٤م ،(ئفؾمٗمرا وأطمقال أطمقاًمف سمٕمض وومٞمف ٕمجزاشمفُمُ 
  :-اًمٌح٤مر ذم 43 رىمؿ واي٦ماًمرّ  وهل- (اًمٖمٞم٦ٌم) يمت٤مب

 لاًم٘مٛمّ  داود سمـ أمحد سمـ دحمٛمّ  احلًـ أيب قمـ اهلل، ٌٞمدقمُ  سمـ ًلماحلُ  وأظمؼمن »

، اًمِمٞمخ إمم اًمٕمزاىمري اًمِمٚمٛمٖم٤من قمكم سمـ دحمٛمّ  أٟمٗمذ ىم٤مل: مه٤مم سمـ قمكم أيب قمـ 

 اًمٕمٚمؿ، سم٢مفمٝم٤مر أُمرُت  وىمد ضمؾاًمرّ  ص٤مطم٥م أٟم٤م وىم٤مل: ي٤ٌمهٚمف أن ي٠ًمًمف روح سمـ احلًلم

 مشم٘مدّ  ٜم٤مأي   ذًمؽ ضمقاب ذم اًمِمٞمخ إًمٞمف وم٠مٟمٗمذ وم٤ٌمهٚمٜمل ،وفم٤مهراً  سم٤مـمٜم٤مً  أفمٝمرشمف وىمد

 وذًمؽ قمقن، أيب اسمـ ُمٕمف وأظمذ ٚم٥موُص  تؾوم٘مُ  اًمٕمزاىمري مومت٘مدّ  اعمخّمقم، ومٝمق ص٤مطمٌف

 .ش وصمالصمامئ٦م وقمنميـ صمالث ؾمٜم٦م ذم

  

                                                           

 سمٕمـد ومـٞمام قمرومـف أو يٕمرومـف ٓ وهـق رآه عمــ اعُمتْمـّٛمٜم٦م إظمٌـ٤مر ُمـ روي ُم٤م وأُّم٤م ومّمؾ ،1ج :(1)

 .258ح ُمٜمٝم٤م، ـمروم٤مً  ٟمذيمر أّٟمٜم٤م همػم حُتَم أن ُمـ وم٠ميمثُر 
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 :الفصل الزابغ
 دفـغ الـشـبـْـات
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 ٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة طمقل أصمػمت اًمتل ٌٝم٤متاًمِّم  ُمـ ٛمٚم٦مٍ جلُ  ضٟمتٕمرّ  اًمٗمّمؾ هذا ذم

 ٦م،اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة ذم اًمِمٌٝم٤مت ُمـ جمٛمققم٦مً  خ٤مًمٗمقناعمُ  ـمرح وم٘مد ٦م،اخل٤مّص 

 ظمتّم٤مر:٤مسم واًمِمٌٝم٤مُت  قمٚمٞمٝم٤م، ىمٞم٘م٦ماًمدّ  إضمقسم٦م وسمٞم٤من ٟم٘مده٤م ٟمح٤مول وؾمقف

 اًمٕمٛمر. ـمقل ؾمتٌٕم٤مدا األوػ: افشبفة 

 اًم٘مرن ىمٌؾ ٦ماخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  دًمٞمؾ ووقح وقمدم احلػمة ؿمٌٝم٦م :افثاكقة افشبفة 

 اخل٤مُمس.

 اعمٝمدي اإلُم٤مم أمّ  ٦مؿمخّمٞمّ  ٦مأؾمٓمقريّ  افثافثة: افشبفة . 
 جلٕمٗمر. إوائؾ اًمِمٞمٕم٦م ٤ٌميٕم٦مُمُ  ؿمٌٝم٦م ابعة:افرّ  افشبفة 

 واي٤مت.سم٤مًمرّ  إوائؾ اًمِمٞمٕم٦م ؾمتدٓلا قمدم اخلامسة: افشبفة 

 إىمقام ُمـ ٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة تالفؾما ادشة:افّس  افشبفة  ًّ  ٤مسم٘ملم.اًم

 اعمٝمدوي. اًم٘مٞم٤مم ٦مدُمقيّ  :افسابعة افشبفة  

 اعمٝمدي اإلُم٤مم طمٙمؿ ةُمدّ  ىمٍم افثامـة: افشبفة . 
 ًمٚمٕم٤ممل. ومردٍ  سم٘مٞم٤مدة واًمتّمديؼ اًمٖمٞم٥م، إٟمٙم٤مر افتاشعة: افشبفة 
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 احلًـ اإلُم٤مم سمـ ٦ماحلجّ  هق اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ٠من  سم -٦ماإلُم٤مُمٞمّ  اًمِمٞمٕم٦م ٟمحـ- ٟمٕمت٘مد

 وإمم هذا، اًمٜم٤مس يقم إمم ٤مً ٞمّ طم وسم٘مل ،ًمٚمٝمجرة 255 ؾمٜم٦م وًمد واًمذي ،اًمٕمًٙمرّي 

 ٛمرقمُ  ـمقل قمغم ؿمتامهل٤ما ضمٝم٦م ُمـ اًمٕم٘مٞمدة هذه خ٤مًمٗمقناعمُ  ؾمتٌٕمدا ىمدو ، اهلل يِم٤مء أن

 اعمٝمدي اإلُم٤مم ٛمرقمُ  يٙمقن نأ يٚمزم اًمٕم٘مٞمدة هذه قمغم ٟم فإ :قاوم٘م٤مًم ،اإلُم٤مم
ًّ  هذه يٕمٞمش أن يٛمٙمٜمف ٓ واإلٟم٤ًمن ىمرًٟم٤م، قمنم أطمد زاً ُمتج٤مو  شمزيد اًمتل اًمٓمقيٚم٦م ٜملماًم

 ُمرًة. قمنم مخس سمحقازم اًمٓمٌٞمٕمّل  اإلٟم٤ًمن قمٛمر قمغم

 ، اعمٝمدي اإلُم٤مم قمٛمر ًمٓمقل ٌٕمدةاعمُ  راتؼمّ اعمُ  ُمـ مجٚم٦مٌ  ٧مروقمُ  ىمدو 
 وهل: راٍت،ؼمّ ُمُ  أرسمٕم٦م ذم ٟمجٛمٕمٝم٤م أن يٛمٙمٜمٜم٤مو

 .اًمٕم٘مكمّ  راعمؼمّ  األول: رزّ ادُ  -

 .اًمٕمٚمٛمّل  راعمؼمّ  افثاين: رادزّ  -

 .اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة زُمـ ذم واعمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ ىمّمقر إمم اعمًتٜمد افثافث: رادزّ  -
 اًمٙمالُمل. راعمؼمّ  افرابع: رادزّ  -

 دٕمت٘مَ اعمُ  قمغم إؿمٙم٤مًٓ  ؾِمٙمّ شمُ  هل هؾ ًمٜمرى راتؼمّ اعمُ  هلذه ضٟمتٕمرّ  يكم وومٞمام

  ٓ؟ أم ؼاحلّ 

 169 استبعاد طَل العور الشبهة األٍلى: 
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o ُالؼملٖ رالوبزّ ل:األٍّ ربزّالو: 

 ٟم٘مٌؾ أن يٛمٙمـ ٓ فإٟمّ  ٘م٤مل:يُ  وم٘مد ٦م،اًمٕم٘مٚمٞمّ  ؾمتح٤مًم٦مآ قمغم رؼمّ اعمُ  هذا يٕمتٛمد

 وـمقل ،اعمٝمدي اإلُم٤مم ٛمرقمُ  ـمقل شم٘مّقم ٤مَّٕن   :٦ماعمٝمدويّ  اعم٠ًمًم٦م ذم ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  قم٘مٞمدة

 اًمٕمٛمر. ـمقل وسملم احلٞم٤مة سملم ٜم٤موم٤مةٍ ُمُ  ًمقضمقد اًمٕم٘مٚمّٞم٦م: اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ٙمٜم٤ًمُم  أُمًرا ًمٞمس ٛمراًمٕمُ 

 طمتامًملم:ا أطمد وومؼ ؼمراعمُ  هذا ـمرح يٙمقن أن ويٛمٙمـ

 :اعمٝمدّي  اإلُم٤مم قمٛمر يٓمقل أن إُمٙم٤من سمٕمدم ٘م٤مليُ  أن :لاألوّ  االحتامل
 شمًتٌٓمـ ضمقهره٤م وذم ذاهت٤م ذم وم٤محلٞم٤مة احلٞم٤مة، ُمع ٦مً ذاشمٞمّ  ُمٜم٤موم٤مةً  يتٜم٤مرم اًمٕمٛمر ـمقل ٕن  

 شمٜم٤مٍف  ومٞمف اًمٓمقيؾ رااعم٘مد هبذا اًمٕمٛمر ـمقل ُمع احلٞم٤مة وم٢مصم٤ٌمت واًمٗمٜم٤مء، واًمتالر ٘مّظ اًمتّ 

 شمداومع.و

 اؾمتح٤مًم٦م شمقضمد وإّٟمام ٦ٍم،ذاشمٞمّ  اؾمتح٤مًم٦م وضمقد سمٕمدم ٘م٤مليُ  أن افثاين: االحتامل

  اعمٝمدي اإلُم٤مم ذم وًمٙمـ اًمٓمقيٚم٦م، احلٞم٤مة شم٘مٌُؾ  اإلٟم٤ًمن ٦مُم٤مهٞمّ  نّ إ طمٞم٨م ٦ٌم،همػميّ 
 ٟمٔمػم وهذا ُمًتحٞمٌؾ، أُمرٌ  ُمٜمف يٚمزمقمٛمره سمٓمقل اًم٘مقل إذ :همػمّي  ُم٤مٟمعٌ  يقضمد

 ًمٞم٧ًم هل إذ اًمقضمقد: شم٘مٌؾ اإلٟم٤ًمن ٦مومامهٞمّ  اإلٟم٤ًمن، ٦مُم٤مهٞمّ  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقضمقد

 ًمٚمٕمدم اًمقضمقد يث٧ٌم أن يًتحٞمؾ وهلذا ٦ًم،ذاشمٞمّ  ُمٓم٤مردةً  اًمقضمقد ٓم٤مرديُ  اًمذي يم٤مًمٕمدم

 ُٕمرٍ  ومٝمق هل٤م اًمقضمقد صمٌقت يًتحٞمؾ يم٤من إن اإلٟم٤ًمن ٦مُم٤مهٞمّ  وإٟم ام ،٦مً ذاشمٞمّ  اؾمتح٤مًم٦م

 سمثٌقت ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ ٓ ومٝمٜم٤م ًمقضمقده٤م، قمٚم٦مٌ  شمقضمد ٓ ٦مً ُم٤مهٞمّ  ومروٜم٤م إذا يمام ،ظم٤مرضمل  

 اعمٕمٚمقل ووضمقد ٦ٍم،قمٚمّ  سمال اعمٕمٚمقل يقضمد أن وهق ،ُمًتحٞمؾ أُمرٌ  يٚمزم فٕٟمّ  ،هل٤م اًمقضمقد

 اًمٜم٘مٞمْملم. ضمتامعا إمم يرضمع ٦مٍ قمٚمّ  سمال

 اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ٛمرقمُ  ـمقل ذم رةتّمقّ اعمُ  ؾمتح٤مًم٦مآ ذم يقضمد أخرى: وبعبارةٍ 

 طمتامٓن:ا 
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 اًمٗمٜم٤مء، ذاهت٤م ذم شمًتٌٓمـ احلٞم٤مة أن   سمٛمٕمٜمك ،٦مذاشمٞمّ  اؾمتح٤مًم٦م شمٙمقن أن ل:األوّ 

 اًمٕمٛمر. ـمقل وسملم احلٞم٤مة سملم اًمذايت اًمتٓم٤مرد ُمٜمف يٚمزم ٛمراًمٕم ـمقل وم٢مصم٤ٌمت

 وصمٌقت ٦ماعم٤مهٞمّ  سملم اعمقضمقد اًمتٜم٤مذم ذم يمام ،٦مهمػميّ  اؾمتح٤مًم٦م شمٙمقن أن افثاين:

 قمٚم٦ٍم. وضمقد قمدم فمرف ذم هل٤م اًمقضمقد

o ٔالؼملّٖ ربزّالوُ هٌالش: 

 اًمت٤مًمٞملم: لماًمتٕمٚمٞم٘م رؼمّ اعمُ  قمغم وٟمًّجؾ

 اهػًر ؼٓل هةٌٕ اهسٕاة ةٌٕ املَافاة غدم ل:األُه اهتػوٍٕق. 

  ٝم٤مومٞم ٟمٔمٗمر ٓ احلٞم٤مة ٦مُم٤مهٞمّ  ٚمٜم٤مطمٚمّ  إذا ٜم٤مأٟمّ  ٤مطمتامًمٞمفسم رؼمّ اعمُ  هذا قمغم يالطمظ
ٍ
 سمٌمء

 ٦ًٌمسم٤مًمٜمّ  يم٤مًمٕمدم ًمٞم٧ًم اًمٕمٛمر ـمقل إمم ٦ًٌمسم٤مًمٜمّ  ذاهت٤م ذم وم٤محلٞم٤مة اًمٕمٛمر، ـمقل ُمع يتٜم٤مرم

 ت٦مً ُم١مىمّ  شمٙمقن أن وشم٘مٌؾ ىمّمػٍم، سمقىم٧ٍم  ت٦مً ُم١مىمّ  شمٙمقن أن شم٘مٌؾ ٦مٌ طمٞم٤مديّ  ومٝمل ،اًمقضمقد إمم

 ـمقل وسملم احلٞم٤مة سملم ايتاًمذّ  اًمتٜم٤مذم يًتٜمت٩م ٓ احلٞم٤مة عمٗمٝمقم ٜم٤مومتحٚمٞمٚمُ  ـمقيٍؾ، سمقىم٧ٍم 

 ٟم٘مقل ٓ ٜم٤موم٢مٟمّ   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ٛمرقمُ  سمٓمقل ىمٚمٜم٤م إذا ٞمٕم٦ماًمِّم  ٟمحـ وأيًْم٤م اًمٕمٛمر،

 ومٛمحذور ، اهلل سمت٘مدير ذًمؽ سم٠من   :ٟم٘مقل وإّٟمام ٦ٍم،قمٚمّ  دون ُمـ ًمف اًمٕمٛمر ـمقل سمثٌقت

 .٦ماإلُم٤مُمٞمّ  قم٘مٞمدة ذم ي٠ميت ٓ ٦مٍ قمٚمّ  سمال اعمٕمٚمقل وضمقد ًمزوم

 ٓ سمٕم٘مقًمٜم٤م ومٜمحـ ذًمؽ، يث٧ٌم أن قملاعُمدّ  ومٕمغم آظمر حمذورٍ  مازؾمتٚما قملُادّ  وإذا

 : اعمٝمدّي  اإلُم٤مم قمٛمر إلـم٤مًم٦م ؿم٤مُمٚم٦مً   اهلل درةىمُ  شمٙمقن أن ذم حمذورٍ  أّي  ٟمدرك
 اهلل سم٠من   ي٘مقل أن ريديُ  وُمـ قم٤مضمًزا، ًمٞمس  اهلل وأن   ، اهلل ىمدرة قمٛمقمُ  اًمث٤مسم٧م إذ

  ٌاعمٝمدّي  اإلُم٤مم قمٛمر يٓمٞمؾ أن قمـ قم٤مضمز ، ذًمؽ، قمغم دًمٞماًل  ٘مٞمؿيُ  أن ومٕمٚمٞمف 

 ،اجلٕمؾ دون فٕٟمّ  ،سم٤معمًتحٞمؾ ؼشمتٕمٚمّ  ٓ هل ٟم٘مقل وًمٙمـ ،اًم٘مدرة د٘مٞمّ ٟمُ  ٓ ٜم٤مإٟمّ  :ىم٤مل وإذا

 وٓ ،ؼمهٜم٦مٍ ُمُ  همػم دقمقى درّ جُم  اًمٙمالم هذا إن   :ًمف ٟم٘مقل ٜم٤موم٢مٟمّ  ،ًتحٞمٌؾ ُمُ  اًمٕمٛمر وـمقل

 قم٤مء.دّ آ دجرّ سمٛمُ  ىمٓمٕمٞم٦م سم٠مدًم٦م سم٤مًمٞم٘ملم صم٧ٌم اّم قم ٌمءاًم ٟمرومع
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 َُطٓص. ةُُٕذةٍس ٔؤيٌ ٌٌي ىلع اهَلظ اهحاٍي: اهتػوٕق  اه

 اًمٕم٘مٚمّٞم٦م ؾمتح٤مًم٦مًمال  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ٛمرقمُ  ـمقل قمغم أؿمٙمؾ ـُمَ  يم٤من إذا

 إمم رضمٕمٜم٤م إذا ٜم٤مسم٠مٟمّ  قمٚمٞمف ٟمٜم٘مض ؾمقف ٜم٤موم٢مٟمّ  : ٌلاًمٜمّ  ورواي٤مت اًمٙمت٤مب ٦مٞمّ جّ سمحُ  ي١مُمـ

 صمٌت٧مأ ىمد واي٤متواًمرّ  أي٤مت سمٕمض أن   ٟمجد ؾمقف وم٢مٟمٜم٤م واي٤متاًمرّ و اًمٙمريؿ اًمٙمت٤مب

 ىمًامن: وهل ذًمؽ، إُمٙم٤من أو اعمقضمقدات ٌٕمضًم اًمٕمٛمر ـمقل

 اإلٍصان غٕر غًر ؼٓل إجتاة ل:األُه. 

 اهلل خمٚمقىم٤مت سمٕمض قمٛمر قلـم قمغم واي٤متواًمرّ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن آي٤مت ٧مدًمّ  وم٘مد

 وُمٜمٝم٤م: ،اإلٟم٤ًمن همػم شمٕم٤ممم

 .(اهلل )فعـه جقمافرّ  إبؾقس .أ

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱ: ي٘مقُل 
 ٓ اًمٕمٛمر، ـمقل ُمع شمتٜم٤مرم ٓ اًمٚمٕملم إسمٚمٞمس ومحٞم٤مة ،38 - 36 احلجر: َّ نت مت زت

 ٦م.اًمٖمػميّ  ة٤مٜم٤مومسم٤معمُ  وٓ ٦م،اًمذاشمٞمّ  ة٤مٜم٤مومسم٤معمُ 

 .ادالئؽة .ب

 يقم إمم أطمٞم٤مءٌ : ائٞمؾروقمز وإهاومٞمؾ، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ، يمجؼميؾ، ،اعمالئٙم٦م وم٢منّ 

 ؿطمٞم٤مهُت  واعمالئٙم٦مُ  ،ًٚمٛملماعمُ  قمٜمد واوٌح  أُمرٌ  وهذا ، اهلل يِم٤مء أن وإمم هذا، ٤مساًمٜمّ 

 أهؾ مجٞمع أن   شمٕم٤ممم ؼمُُي  » شمٗمًػمه: ذم يمثػم اسمـ ي٘مقُل  ،يٛمقشمقن وؾمقف هلؿ جمٕمقًم٦مٌ 

ًّ  أهؾ ويمذًمؽ ،لمأمجٕم ويٛمقشمقن ؾمٞمذهٌقن، إرض ّٓ  اموات،اًم  وٓ اهلل، ؿم٤مء ُمـ إ

 احلل   هق سمؾ يٛمقت، ٓ سوشم٘مدّ  شمٕم٤ممم ّب اًمرّ  وم٢من   اًمٙمريؿ، فٝموضم ؾمقى أطمدٌ  يٌ٘مك

 أيمثر قمٚمٞمف اًمذي » اًمٗمت٤موى: جمٛمقع ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وي٘مقل ،ش أسمًدا يٛمقت ٓ اًمذي

                                                           

 .32٣ص ،3٣- 26 أي٤مت اًمّرمحـ ؾمقرة ،13ج اًمٕمٔمٞمؿ، اًم٘مرآن شمٗمًػم :(1)
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 ذم وروي اعمقت، ُمٚمؽ ائٞمؾرقمز وطمتك اعمالئٙم٦م، كطمتّ  يٛمقشمقنَ  اخلٚمؼ مجٞمع أن   ٤مس،اًمٜمّ 

 .ش  اًمٜمٌّل  إمم ُمرومقعٌ  طمدي٨ٌم  ذًمؽ

 .يوكس اهلل كبيّ  حوت .ت

 نن من زن ُّٱ :يقٟمس اهلل ٟمٌل   ًمت٘مؿا اًمذي احلقت ذم  اهلل ي٘مقُل 
 ،144 – 142 اًمّم٤موم٤مت: َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 ُمـ فمروًم٤م سمٓمٜمف ويٌ٘مك ،٤مً طمٞمّ  يٌ٘مك أن اعمٛمٙمـ ُمـ يم٤من احلقت أن   قمغم شمدل   أي٦م ومٝمذه

 إمم صمؿّ  زُم٤مٟمٜم٤م، إممو -اخل٤مشمؿ إيمرم اًمٜمٌّل  زُمـ ىمٌؾ-  يقٟمس اهلل ٟمٌّل  زُم٤من

ًّ  ىمٞم٤مم ًّ  شم٘مقم ُمتك ٟمٕمٚمؿ ٓ وٟمحـ ٤مقم٦م،اًم  ُم٤مئ٦م سمٕمد ٝم٤موًمٕمٚمّ  ىمرٍن، سمٕمد ٝم٤مٚمٕمٚمّ وم ٤مقم٦م،اًم

 ىمرٍن.

 اًم٘مرآن ٦مٞمّ جّ سمحُ  ي١مُمـ ومٛمـ اًمٕمٛمر، ـمقل ُمع احلٞم٤مة ضمتامعا إُمٙم٤من ث٧ٌمشمُ  وم٤مٔي٦م

 هذه يث٧ٌم دًمٞمؾٍ  وضمقد قمدم ُمع ظمّمقًص٤م ٦م،اًمٕم٘مٚمٞمّ  ؾمتح٤مًم٦مسم٤مٓ يٕمت٘مد ّٓ أ ٞمفقمٚم اًمٙمريؿ

 ؾمتح٤مًم٦م.آ

 :اإلٍصان ًرٍغ لؼٓ إجتاة اهحاٍي. 

 ذًمؽ: ـوُمِ  ،إُمٙم٤مٟمف أو اإلٟم٤ًمن حلٞم٤مة اًمٕمٛمر ـمقل اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن أصم٧ٌم

  يوكس اهلل كبيّ  أ(

 ٘مقًمفوم ًمت٘مٛمف،ا اًمذي يم٤محلقِت  اًمٌ٘م٤مء ٦مىم٤مسمٚمٞمّ  فومٞم يم٤من  يقٟمس اهلل ٟمٌّل  وم٢منّ 

: هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ َّ 
 هق سم٘م٤مئف إُمٙم٤منو ًمف، فمروًم٤م احلقت ٤مءسم٘م إُمٙم٤من قمغم يدل   ،144 – 142 اًمّم٤موم٤مت:

                                                           

 .159ص يٛمقشمقن،-اعمالئٙم٦م طمّتك-اخلٚمؼ مجٞمع هؾ وؾُمئِؾ: ،4ج :(1)
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 اًم٘مٞم٤مُم٦م. يقم إمم احلقت سمٓمـ ذم ُمٔمرووم٤مً 

 . كوح اهلل كبيّ  ب(

 ٦ماإلٟم٤ًمٟمٞمّ  ًمٚمحٞم٤مة اًمٕمٛمر ـمقل صمٌقت ٦مإُمٙم٤مٟمٞمّ  وم٘مط يث٧ٌم مل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن إن  

 وم٢مذا اًمقىمقع، اإلُمٙم٤من قمغم دًمٞمؾٍ  أدل   :اًمٗمالؾمٗم٦م ي٘مقلو ذًمؽ، وىمقع أصم٧ٌم سمؾ ومح٥ًم،

 ٓ ؼ،يتح٘مّ  أن يًتحٞمؾ ٓ ّٟمفأو ،اًمذايتّ  سم٤مإلُمٙم٤من إُمٙم٤مٟمف قمغم وىمققمف دل   اًمٌمء وىمع

 ٦م.اًمٖمػميّ  ؾمتح٤مًم٦مسم٤مٓ وٓ ٦م،اًمذاشمٞمّ  ؾمتح٤مًم٦مسم٤مٓ

 ىم٤مل وم٘مد ، ٟمقح اهلل ٌّل ًمٜم سم٤مًمٗمٕمؾ ٛمراًمٕمُ  ـمقل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن صم٧ٌمأ وًم٘مد

: جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ 
  ٟمقح اهلل ٟمٌّل  أن   ث٧ٌمشمُ  اًمٙمريٛم٦م وم٤مٔي٦م ،14 اًمٕمٜمٙمٌقت: َّ مك لك خك حك

ّٓ  ؾمٜم٦مٍ  أًمػ ىمقُمف يدقمق سم٘مل ٤م قم٤مًُم٤م، مخًلم إ  سمٕمثتف وىم٧م  قمٛمره يم٤من يمؿ وأُم 

ّٓ  يٕمٚمٛمف ٓ ومٝمذا ؟اًمٓمقوم٤من سمٕمد قم٤مش ؾمٜم٦مً  ويمؿ ؟وإرؾم٤مًمف  ةدّ اعمُ  وم٢من   ،شمٕم٤ممم هق إ

ّٓ  ؾمٜم٦م أًمػ- اعمذيمقرة  وم٢مذا ،قوم٤مناًمٓمّ  ىمٌؾ ىمقُمف ذم دقمقشمف ةدّ ُمُ  يم٤مٟم٧م -قم٤مًُم٤م ًلممخ إ

 ي١مُمـ ًٚمؿٌ ُمُ  ي٘مقل ٕن ُمٕمٜمك ٓ وىمققمف ومٛمع اًمٕمٛمر، ـمقل وىمقع ٤ٌمريم٦ماعمُ  أي٦م صمٌت٧مأ

 ًمٚمحٞم٤مة. اًمٕمٛمر ـمقل صمٌقت ؾمتح٤مًم٦م٤مسم  اهلل إظم٤ٌمر دقوِص  اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ٦مٞمّ جّ سمحُ 

 قمدم إلصم٤ٌمت يمرَ ذُ  اًمذي لإوّ  رؼمّ اعمُ  أن   يث٧ٌُم  ٦م،رآٟمٞمّ اًم٘مُ  قاهداًمِّم  هذه وسمٕمد

 وـمقل احلٞم٤مة ضمتامعا اؾمتح٤مًم٦م قمغم واعمٌٜمّل  ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم قمٛمر ـمقل إُمٙم٤من

 سم٤مـمٌؾ. رؼمّ ُمُ  هق اموإٟمّ  صحٞمًح٤م، ًراؼمّ ُمُ  ًمٞمس اًمٕمٛمر،
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o ُلوّٖالؼ ربزّالوُ :الثاًٖ ربزّالو.  

ًّ  ذيمر  اإلُمٙم٤من أن   (اعمٝمدّي  طمقل سمح٨ٌم ) يمت٤مسمف ذم  اًمّمدر اًمِمٝمٞمد دٞمّ اًم

 وهل: ،أىم٤ًمم صمالصم٦م إمم يٜم٘مًؿ

 ومٕماًل، ٙمٜم٤ًمُم  ءاًمٌّم  صمٌقت يٙمقن أن :سمف ٘مّمديُ و ،اًمٗمٕمكمّ  اإلُمٙم٤من األول: افؼسم

 ومٕمٚمف يٙمقن ٢مٟمفوم حلٔمتف، ذم سمف اًم٘مٞم٤مم قمغم ىم٤مدًرا ويم٤من سمٗمٕمٍؾ، ي٘مقم أن اعمرء أراد وم٢مذا

 وم٢من ؿ،اًمًٚمّ  صٕمقد قمغم ىم٤مدراً  يمٜم٧ُم  إذا ومٛمثاًل: ،اًمٗمٕمكمّ  سم٤مإلُمٙم٤من ٙمٜم٤ًمُم  إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اًمٗمٕمكمّ  سم٤مإلُمٙم٤من مٙمٜم٤ًم يٙمقن إزم   سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿاًمًٚمّ  صٕمقد

 ٙمٜم٤ًمُم  ءاًمٌّم  يٙمقن ٓ ىمد فأٟمّ  :سمف وي٘مّمد ،اًمٕمٚمٛمّل  اإلُمٙم٤من افثاين: افؼسم

ـٌ  ٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ فوًمٙمٜمّ  سم٤مًمٗمٕمؾ،  سمٕمٜمٍم داعاًمّّم  رومع ذم يمام وهذا اعمًت٘مٌؾ، ذم مٙم

 ٕٟم ف : سمف داعاًمّّم  إزاًم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ مٙمٜم٤ًم يٙمـ مل إقمٔمؿ اًمٜمٌّل  زُمـ ومٗمل ،(ؾمٌػميـإ)

 زُمـ ذم ُم٤مٟمعٌ  يقضمد مل ٦مٚمٛمٞمّ اًمٕم اًمٜم٤مطمٞم٦م ٛمـوم ،سمٕمد اخل٤مّص  اًمٕم٘م٤مر هذا ٙمتِمػيُ  مل

 مل اًمٕمٚمؿ وًمٙمـ ،ؾمٌػميـ()إ سمٕم٘م٤مر داعاًمّّم  إزاًم٦م ُمـ يٛمٜمع إيمرم ؾمقلاًمرّ 

 ُمرطمٚم٦مٍ  إمم اإلٟم٤ًمن يّمؾ أن اًمٌحقث رتشمٓمقّ  إذا ٤مً قمٚمٛمٞمّ  ٛمٙمـاعمُ  ُمـ ،ٟمٕمؿ يتٓمقر.

 إزاًم٦م إُمٙم٤من يّمٌح زُم٤مٟمٜم٤م ذم يمام اًمٕمٚمؿ رشمٓمقّ  وسمٕمد ،ذًمؽ ُمـ سم٤مًمٗمٕمؾ ومٞمٝم٤م ـيتٛمٙمّ 

 .وم٘مط ٤مً قمٚمٛمٞمّ  مٙمٜم٤ًم يم٤من أن سمٕمدُم٤م ٤مً ومٕمٚمٞمّ  اًمّمداع

ًّ  وُمثؾ  هرة،اًمزّ  يمقيم٥م قمغم ٕمقدسم٤مًمّّم  قعاًمٜمّ  ذاهلدراًمّّم  اًمِمٝمٞمد ٞمداًم

 اًمٕمٛمكمّ  سم٤مإلُمٙم٤من ٛمٙمـاعمُ  ُمـو اًم٘مٛمر، ؾمٓمح قمغم ٕمقداًمّّم  ومٕماًل  ٛمٙمـاعمُ  ُمـ طمٞم٨م

 اًمٕمٚمامء ٢منوم اًمِمٛمس، ؾمٓمح قمغم ٕمقداًمّّم  ُم٘م٤مسمؾ ذم هرةاًمزّ  يمقيم٥م قمغم ٕمقداًمّّم 

 ،احل٤مزمّ  ُمـاًمزّ  ذم اًمِمٛمس ؾمٓمح إمم ٕمقداًمّّم  اًمٕمٚمٛمّل  سم٤مإلُمٙم٤من يٛمٙمـ ٓ سم٠مّٟمف ي٘مقًمقن

                                                           

 .27ص اًمٓمقيؾ؟ اًمٕمٛمر هذا ًمٚمٛمٝمدي شم٠مشّمك يمٞمػ :(1)
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 ٤مومظوحُي  ٛمس،اًمِّم  ؾمٓمح قمغم يّمٕمد أن اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ًمـ فوم٢مٟمّ  ،ًت٘مٌؾاعمُ  ذم كوطمتّ 

 ضمًده. وضمقدِ  قمغم

 سم٤مإلُمٙم٤من ٙمٜم٤ًمُم  ءاًمٌّم  يٙمقن أن :سمف ٘مّمدويُ  ،اًمٕم٘مكمّ  اإلُمٙم٤من افثافث: افؼسم

 اًمِمٛمس، ؾمٓمح قمغم ٕمقداًمّّم  ُمث٤مل ذم يمام ،اًمٕمٚمٛمّل  سم٤مإلُمٙم٤من مٙمٜم٤ًم ٙمـي مل نإو ،اًمٕم٘مكمّ 

 ٓ اعمًت٘مٌؾ وذم أن ٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  وؾم٤مئٚمٜم٤م سم٠من   ي٘مقًمقن ٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء وم٢من  

ـ   اًمِمٛمس، ؾمٓمح قمغم ٕمقداًمّّم  ٦مإُمٙم٤مٟمٞمّ  ذم أُماًل  ٕمٓمٞمٜم٤مشمُ   أن ٛمٙمـاعمُ  ُمـ ي٘مقل اًمٕم٘مؾ وًمٙم

 أو ٜم٤مىمض،اًمتّ  حمذورُ  ذًمؽ ُمـ يٚمزم وٓ حيؽمق، وٓ اًمِمٛمس ؾمٓمح قمغم اإلٟم٤ًمن يّمٕمد

ـٌ  أُمرٌ  ومٝمق آظمر، قم٘مكم   حمذورٍ  أّي  أو ًٚمًؾ،اًمتّ  أو ور،اًمدّ   ،اًمٕم٘مكمّ  ن٤ماإلُمٙم دائرة ذم مٙم

 يمام اإلٟم٤ًمن، سمدن رقحُت  أن وسملم ٛمساًمِّم  سملم ومتحقل ظم٤مرىم٦مٌ  درةٌ ىمُ  ؾشمتدظّم  سم٠من وًمق

 . إسمراهٞمؿ اهلل ٟمٌّل  ٦مىمْمٞمّ  ذم وىمع

 سمٜمحقٍ   اإلُم٤مم ٛمرقمُ  ـمقل إن   ي٘مقل: أن يريد اًمٕمٚمٛمّل  رؼمّ اعمُ  ذم واعُمِمٙمؾ

 ًمٞمس اعمٜمٗمّل  اإلُمٙم٤منو ،ٕمٛمراًم ٓمقلي أن إُمٙم٤من ًمٕمدم ُمرومقٌض  ىمرًٟم٤م قمنم أطمد يتج٤موز

 ٘مرّ يُ  اًمٕمٚمؿ أن   :سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمٛمل، اإلُمٙم٤من يٜمٗمل اموإٟمّ  - إول رؼمّ اعمُ  ذم يمام - اًمٕم٘مكمّ 

  وٓ أُمؾٍ  وضمقد قمدمو ،حمدودة ةُمدّ  ذم احلّل  ظمالي٤م شمالر
ٍ
 إمم ؾٟمتقّص  أن ذم رضم٤مء

 .ىمرونٍ  إمم ويٛمتد   قمٛمره يٓمقل اإلٟم٤ًمن ؾمتخدُمفا إذا قم٘م٤مرٍ 

o ٔالؼلوّٖ ربزّالوُ هٌالش: 

ًّ  وٟم٤مىمش  ٜم٤مطم٘مّ  ـُمِ  أن    ومذيمر ،رؼمّ اعمُ  هذا اًمّمدر سم٤مىمر دحمٛمّ  اًمِمٝمٞمد ٞمداًم

 عم٤مذا :ومٜم٘مقل ، اعمٝمدي اإلُم٤مم قمٛمر ـمقل قمـ اًمٕمٚمٛمّل  اإلُمٙم٤من يٜمٗمل ُمـ ٟم٠ًمل أن

 شمٜمٗمل ٤مًمت٤مزموسم اعمقت، صمؿ   اًمِمٞمخقظم٦م وسملم اإلٟم٤ًمن ظمالي٤م سملم قمالىم٦مٍ  سمقضمقد شم٘مقل

                                                           

 .29ص اًمٓمقيؾ؟ اًمٕمٛمر هذا ًمٚمٛمٝمدّي  شم٠مشّمك يمٞمػ اعمٝمدي، طمقل سمح٨ٌم  :(1)
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 طمتٙم٤مكا إمم يشم١مدّ  ٦مً ظم٤مرضمٞمّ  قمقاُمَؾ  هٜم٤مك ٕن   هؾ اعمًت٘مٌؾ، ذم وًمق اًمٕمٚمٛمّل  اإلُمٙم٤من

  ذاهت٤م ذم اخلالي٤م ٟمٗمس ٕن   أم اًمقوم٤مة، صمؿ   ،اًمِمٞمخقظم٦م ؼح٘مّ ومتُ  ،ٝم٤موشمالؿمٞم اخلالي٤م،

ـُ  -ٝم٤مـمٌٞمٕمتِ  ٘مت٣مسمٛمُ و-  صمؿّ  اًمِمٞمخقظم٦م ؼشمتح٘مّ  وسم٤مًمت٤مزم شمتالؿمك، أن ٦مً ظمّمقصٞمّ  شمًتٌٓم

  اًمقوم٤مة؟ ؼشمتح٘مّ 

 وم٤مًمٕمٚمؿ -رشم١مصمّ  ٦مٍ ظم٤مرضمٞمّ  قمقاُمؾ وضمقد- لإوّ  آطمتامل هق اعم٘مّمقد يم٤من وم٢مذا

 اًمٕم٘مؾ ـومٞمتٛمٙمّ  ٦م،اًمٕمٚمٛمٞمّ  إسمح٤مث روشمتٓمقّ  اًمٕمٚمؿ، رَ يتٓمقّ  أن ٛمٙمـاعمُ  ُمـ سم٠مٟم ف ي٘مر  

ـَ  اًمٌنمّي   قمغم ٦ماخل٤مرضمٞمّ  اًمٕمقاُمؾ شم٠مصمػم ُمـ ْمٕمػيُ  أو ؾٕمٓمّ يُ  قم٘م٤مرٍ  إمم اًمقصقل ُم

 رشمت٠مظّم  أو اإلٟم٤ًمن ٛمرقمُ  سمذًمؽ ومٞمٓمقل اإلٟم٤ًمن، ظمالي٤م ذم واهلالك اًمتالر إطمداث

 ووم٤مشمف.

ـُ شمًت ذاهت٤م ذم اإلٟم٤ًمن ظمالي٤م أن  - اًمث٤من آطمتامل هق اعم٘مّمقد يم٤من وإن  ٌٓم

 ي٘مرر إذ ورة:اًمّي  ُمٌدأ يٜمٙمرُ  اًمٞمقم اًمٕمٚمؿ سم٠من   ٟم٘مقل أن ومٞمٛمٙمٜمٜم٤م -اًمقوم٤مة صمؿ   اًمِمٞمخقظم٦م

 وطم٤ًمب ت،آطمتامٓ طم٤ًمب قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م اًمتجرسم٦م قمغم ٟمٕمتٛمد ٜم٤مٙمتِمٗم٤مشمِ ُمُ  ذم أٟمٜم٤م

 ظمالي٤م سملم ٕم٤مسةاعمُ  :أي احلقادث، سملم ٕم٤مساًمتّ  هق ث٧ٌميُ  ُم٤م هم٤مي٦مُ  تآطمتامٓ

 وسملم اخلالي٤م سملم ضورةٍ  وضمقد جرسم٦ماًمتّ  شمث٧ٌم وٓ واًمقوم٤مة، اًمِمٞمخقظم٦م وسملم اإلٟم٤ًمن

ـَ  ٟمجٞمزُ  ومٜمحـ اًمقوم٤مة، وسملم ٞمخقظم٦ماًمِّم   سملم ؽيٗمٙمّ  قم٘م٤مرٌ  ٙمتِمػيُ  أن ٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  ٤مطمٞم٦ماًمٜمّ  ُم

 قمالىم٦مٌ  شمقضمد ٓ ٕٟم ف :اًمقوم٤مة صمؿ   اًمِمٞمخقظم٦م طمدوث هقم٦م وسملم اخلالي٤م وضمقد

 ،ٟمٗمٙم٤مكآ ومٞمف اًمٕم٘مؾ جيٞمز شم٘م٤مرنٌ  هق سمٞمٜمٝمام اعمقضمقد وإّٟمام سمٞمٜمٝمام، ٦مٌ وطمتٛمٞمّ  ٦مٌ ضوريّ 

 ٦مظم٤مصٞمّ  ْمٕمػويُ  اخلالي٤م، قمغم ري١مصمّ  قم٘م٤مرٌ  ٙمتِمػيُ  أن سم٤مؾمتح٤مًم٦م ي٘مقل ٓ وم٤مًمٕمٚمؿ

 اًمِمٝمٞمد داًمًٞمّ  وي٘مقل أـمقل، وىمًت٤م ؾمتٛمرارًمال ىم٤مسمٚم٦مً  اخلالي٤م هذه وجيٕمؾ ومٞمٝم٤م، اًمتالر

: ٌٕمضًم ٦ًٌمسم٤مًمٜمّ  ختؼماتاعمُ  سمٕمض ذم وذًمؽ سم٤مًمٗمٕمؾ، ؼحت٘مّ  ىمد ذًمؽ ن  إ 

 اًمتج٤مرب. ىمٌؾ قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م اًمذي ٛمره٤مقمُ  ُمـ ٓمٞمؾيُ  أن اًمٕمٚمؿ ؾمتٓم٤معا طمٞم٨م احلٞمقاٟم٤مت،

 أن ٦مإُمٙم٤مٟمٞمّ  يٛمٜمع اًمٕمٚمؿ أن   يث٧ٌم دًمٞمٌؾ  قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ ٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  ٤مطمٞم٦ماًمٜمّ  ٛمـوم
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 صم٤مسم٧ٌم، اًمٕم٘مكمّ  اإلُمٙم٤من أن   ومٙمام ٛمر،اًمٕمُ  إـم٤مًم٦م ذم شم٠مصمػمٌ  ًمف يٙمقن قمٜمٌٍم  أو قم٘م٤مٌر، ٙمتِمػيُ 

 ٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  ؾمتح٤مًم٦موآ صم٤مسم٧ٌم، اًمٕمٚمٛمّل  اإلُمٙم٤من ومٙمذًمؽ ُمٜمتٗمٞم٦ٌم، ٦ماًمٕم٘مٚمٞمّ  ؾمتح٤مًم٦موآ

 .اًمٕمٚمٛمّل  اإلُمٙم٤من سمٜمٗمل اًمٕمٚمؿ ووم٤مء ًمٕمدم ،٦مٌ ٜمتٗمٞمُمُ 

 اهطدر ْٕداهُش ذكرُ يا ىلع جٕرأ إشكاًل دفع : 

ًّ  ذيمره عم٤م ٕم٤مسيـاعمُ  اًم٤ٌمطمثلم سمٕمض ضشمٕمرّ   اًمّمدر سم٤مىمر دحمٛمّ  اًمِمٝمٞمد دٞمّ اًم

 اًمِمٝمٞمد اًمًٞمد ُمٓمٚم٥م قمغم وم٠مؿمٙمؾ ٦م،واًمٕمٚمٛمٞمّ  ٦ماًمٕم٘مٚمٞمّ  ؾمتح٤مًم٦مآ ٟمٗمل ذم  
ـَ  سم٘مقًمف:  إصم٤ٌمت ورـم٦مِ  ذم ، دراًمّّم  سم٤مىمر دحمٛمّ  يم٤مًمًٞمد يمٌػم   قمٌ٘مري   ي٘مع أن اخلٓم٠م ُم

 ٤موأُمّ  ،دًمٞمؾٍ  إمم حيت٤مج اًمقٓدة وم٢مصم٤ٌمُت  واًمٕمٚمٛمل، اًمٕم٘مكمّ  اإلُمٙم٤مٟملم سمٜمٗمل ؿمخصٍ  وٓدة

 ٛمٙمـاعمُ  ُمـ وم٢مٟم ف اًمقىمقع، إلصم٤ٌمت يٙمٗمل ومال -٤مً قمٚمٛمٞمّ  أو ٤مً قم٘مٚمٞمّ  يم٤من ؾمقاءٌ - اإلُمٙم٤من درّ جُم 

 ٕمقداًمّّم  هذا ؼيتح٘مّ  مل ذًمؽ وُمع يخ،اعمرّ  ؾمٓمح قمغم اإلٟم٤ًمن يّمٕمد أن وقمٚماًم  قم٘ماًل 

 سم٤مًمٗمٕمؾ.

 دراًمّّم  اًمِمٝمٞمد داًمًٞمّ  ذيمره ُم٤م ي٘مرأ مل اًم٤ٌمطم٨م هذا سم٠من   لفمٜمّ  إنّ  :هو واجلواب

،  ًّمقىمػ اًمِمٝمٞمد داًمًٞمّ  ؾمامطم٦م سمح٨َم  رأىم وًمق ش،اعمِمقّ  ٘مؾاًمٜمّ  قمغم قمتٛمدا امومٚمرسم 

 اموإٟمّ  ،قمٛمره ـمقل و اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة قمغم ؾمتدٓلآ ُم٘م٤مم ذم ـيٙمُ  مل أٟم ف قمغم

 قمٜمٝم٤م. اإلؿمٙم٤مل دومع ُم٘م٤مم ذم هق

 ومٞمٝم٤م اًمٙمالم شمٗمّمٞمؾ مشم٘مدّ  وىمد- يمثػمة ٦مٌ أدًمّ اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة ٦مأدًمّ  إن  

 ،ُمًتحٞمٌؾ  ُمْمٛمقَّن٤م نّ إ وهق ،إؿمٙم٤مٌل  طمقهل٤م ث٤مريُ  ىمد ٦مإدًمّ  وهذه -اًمث٤مًم٨م اًمٗمّمؾ ذم

 ُمًتحٞمؾ، أُمرٌ  اًمٕمٛمر ومٓمقل اًمٕمٛمر، ـمقل ُمع احلٞم٤مة دمتٛمع أن ًتحٞمؾاعمُ  ُمـ ٘م٤مليُ  سم٠من

 ُمًتحٞماًل، ًمٞمس ُمْمٛمقَّن٤م أن   ومذيمر ،اإلؿمٙم٤مل هذا دومع ُم٘م٤مم ذم  اًمِمٝمٞمد اًمًٞمدو

  اًمِمٝمٞمد اًمًٞمد يم٤من ُم٤م ومٝمذا ٦م،اًمٕمٚمٛمٞمّ  ؾمتح٤مًم٦مسم٤مٓ وٓ ٦ماًمٕم٘مٚمٞمّ  ؾمتح٤مًم٦مسم٤مٓ ٓ
 سمٞم٤مٟمف. سمّمدد
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o ُاإلهام ٍالدٓ سهي فٖ ٍالوؼزفٔ الؼلن لصَر إلى ستٌاداال :الثالث ربزّالو 

 .الوْذٕ

 اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم زُمـ ذم اًمٗمٕمكمّ  اإلُمٙم٤من ٟمٗمل قمغم ٛمدٕمتي رؼمّ اعمُ  هذا

، اًمِمٞمٕم٦م هب٤م يٕمت٘مد اًمتل - ٦ماخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  إٟمٙم٤مر إن   :ي٘مقل رؼمّ اعمُ  هذا ّم٤مطم٥موم 

 ًتحٞمٌؾ ُمُ  اًمٕمٛمر ـمقل ٕن   وًمٞمس قم٘ماًل، ُمًتحٞمٌؾ  اًمٕمٛمر ـمقل ن  ٕ ًمٞمس - ٦مإلُم٤مُمٞمّ ا

ـٌ  ومٝمق ،٤مً ٛمٞمّ قمٚم  اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم زُمـ ذم فًمٙمٜمّ و ٦م،اًمٕمٚمٛمٞمّ  اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ قم٘ماًل، مٙم

، رومع ُمث٤مل ٟمٔمػمُ  ومٝمق ،اًمٗمٕمكمّ  سم٤مإلُمٙم٤من مٙمٜم٤ًم يٙمـ مل : ًمٚمٝمجرة 255 ؾمٜم٦م ذمو 

 وم٢مذا ،اعمٕمروم٦م وح٤مًم٦م سم٥ًٌم إزُم٤من شمٚمؽ ذم ُمت٤مطًم٤م يٙمـ مل فوم٢مٟمّ  ،(ؾمٌػميـإـ)سم داعاًمّّم 

 ذم أٟم ف يمام-اًمٕمٛمر يٓمٞمؾ اًمذي اًمٕم٘م٤مر يمتِم٤مفا إمم اًمزُم٤من ذًمؽ ذم اإلٟم٤ًمن يتقصؾ مل

 ىمد سمف اًمِمٞمٕم٦م يٕمت٘مد اًمذي  اعمٝمدي اإلُم٤مم أن   ٟمحتٛمؾ ومال -ٙمتِمػيُ  مل زُم٤مٟمٜم٤م

 قمٛمره. وـم٤مل اًمٕم٘م٤مر ذًمؽ شمٜم٤مول

o ٍٔالوؼزفٔ الؼلن لصَر ربزّهُ هٌالش: 

ـَ  أضمدرُ  هق -اًمٗمٕمكمّ  اإلُمٙم٤من ٟمٗمل إمم دًتٜمِ اعمُ - رؼمّ اعمُ  وهذا ٤مسم٘ملم ريـؼمّ اعمُ  ُم ًّ  اًم

 ٟمٗمل ،ٟمٕمؿ ام.سمٓمالَّن ًمقوقح واًمٕمٚمٛمل اًمٕم٘مكمّ  اإلُمٙم٤من ٟمٗمل ُمـ أضمدر ومٝمق ،سم٤معمٜم٤مىمِم٦م

 ذم ٤مساًمٜمّ  ٦مقم٤مُمّ  قمٜمد اعمقضمقد اًمٕمٚمؿ ريتٓمقّ  مل وم٢مٟمف إٟمٙم٤مره يٛمٙمـ ٓ أُمرٌ  اًمٗمٕمكمّ  اإلُمٙم٤من

 إمم ٛمراًمٕمُ  يٓمٞمؾ قم٘م٤مرٌ  اًمٕمٚمؿ سمقاؾمٓم٦م ٙمتِمػيُ  سمٜمحقٍ  اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم زُمـ

 رتوشمٓمقّ  دٍة،تٕمدّ ُمُ  ىمرونٍ  سمٕمد اخلؼمات ومٞمف شمرايمٛم٧م اًمذي ُم٤مناًمزّ  هذا ذم ومٜمحـ ىمروٍن،

 هذا قمغم ؾٟمتحّّم  مل :ُمثػماً  ُم٤مً شم٘مدّ  يمتِم٤موم٤متآ ُم٧موشم٘مدّ  يمٌػًما، ًراشمٓمقّ  إسمح٤مث ومٞمف

 قمنم أطمد ىمٌؾ :أي ،ًمٚمٝمجرة 255 ؾمٜم٦م ذم ُمٙمتِمٗم٤مً  يٙمقن أن يتقىمع ومٙمٞمػ ،اًمٕم٘م٤مر

 ٤م؟!ـًرٟمـىم
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 ُمٜم٤مىمِمتلم: رؼمّ اعمُ  هذا ُمٜم٤مىمِم٦م ُم٘م٤مم ذم  دراًمّّم  اًمِمٝمٞمد داًمًٞمّ  ذيمر ًم٘مد

 اهوِ أههٕاء خٓاُص األههى: املَاكشة. 

 هذا يمتِم٤مفٓ ٚمٝمؿشم١مهّ  هؿقمٜمدَ  اعمٕمروم٦م ـشمٙمُ  مل ساًمٜم٤م ٦مقم٤مُمّ  سم٠من   ؿًٚمّ ٟمُ  ٜم٤مإٟمّ 

ّٓ  اًمٕم٘م٤مر،  ٕمروم٦مٍ عم ٙمٝمؿمتٚمّ  ُمـ يٛمٜمع ُم٤مٟمعٍ  أّي  يقضمد ٓ هءًمٞم٤مووأ  اهلل ظمقاّص  أن   إ

 قمدلو ، اهلل قمٚمؿ انزّ ظُم  قم٘مٞمدشمٜم٤م ذم  ٦موم٤مٕئٛمّ  اًمٕم٘م٤مر، هذا وضمقد إمم رؿمدهؿشمُ 

، ًمٙمؾِّ  شمٌٞم٤منٌ  هق اًمذي اًمٙمت٤مب
ٍ
 اًمٕمٚمقم هذه وُمـ ٦ٌم،ًمدٟمٞمّ  ٦مٌ ظم٤مّص  قمٚمقمٌ   وًمدهيؿ رء

 اًمِمٝمٞمد اًمًٞمد ذيمر صمؿ   اًمٕمٛمر، إـم٤مًم٦م أصمر ًمف اًمذي سم٤مًمٕم٘م٤مر ٌٞمٕملاًمٓمّ  اًمٕمٚمؿ يٙمقن ىمد
 وهل: آطمتامل هذا ب٘مرّ شمُ  ؿمقاهد

 عاسيه.مُ  ثؼاؾة افـبويّ  افتؼيع شبق ل:األوّ  افشاهد

 ٛمرقمُ  ـمقل قمغم ِمٙمؾيُ  ـُمَ  كطمتّ - ىم٤مـم٦ٌمً  اعمًٚمٛملم قمٜمد اإلؾمالُمل اًمديـ إن  

 وم٤مًمٕم٘مؾ هذا، اًمٜم٤مس يقم إمم اًمٌنمّي  اًمٕم٘مؾ إًمٞمٝم٤م يّمؾ مل وأطمٙم٤مم سمتِم٤مريع ضم٤مء -اإلُم٤مم

 ُمـ ـيتٛمٙمّ  مل فًمٙمٜمّ  اًم٘م٤مٟمقن، وقمٚمؿ ضمتامع،آ وقمٚمؿ اًمٜمٗمس، قمٚمؿ ذم رشمٓمقّ  اًمٌنمّي 

 ذًمؽ ذم وهق وم٤مًمٜمٌّل  ٦م،٤مٟمٞمّ واحل٘مّ  ٦مىمّ اًمدّ  ذم ٦ماإلؾمالُمٞمّ  اًم٘مقاٟملم دانشمُ  ىمقاٟملم شمنميع

 واًم٘م٤مٟمقن اًمتنميع ؼماءظُم  ُمـ :اًم٘م٤مٟمقن وقمٚمؿ اًمتنميع، قمٚمؿ ذم ًراشمٓمقّ  أيمثر يم٤من ُم٤مناًمزّ 

 ٕم٤مس.اعمُ  زُم٤مٟمٜم٤م ذم

 وادعراج. اإلرساء حادثة افثاين: افشاهد

 إمم ُم٦مٙمرّ اعمُ  ٦مُمٙمّ  ُمـ ،اً ضمدّ  رةٍ تٓمقّ ُمُ  سمقؾمٞمٚم٦مٍ  يٜمت٘مؾ أن ؾمتٓم٤معا ٌلاًمٜمّ  وم٢منّ 

ًّ  إمم سمف وقمرج إىمَم، اعمًجد  واًمٕم٘مؾ ًمٞمٚمتف، ذم ُم٦مٙمرّ اعمُ  ٦مُمٙمّ  إمم قم٤مد صمؿ   وُمـ امء،اًم

                                                           

 .3٣ص اًمٓمقيؾ؟ اًمٕمٛمر هذا ًمٚمٛمٝمدّي  شم٠مشّمك يمٞمػ اعمٝمدّي، طمقل سمح٨ٌم  :(1)
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 اًمتل واًمقؾمٞمٚم٦م اعمريم٦ٌم هذه ُمثؾ ظمؽماعا إمم ؾيتقّص  مل ىمرًٟم٤م قمنم أرسمٕم٦م سمٕمد اًمٌنمّي 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ : اهلل ي٘مقل ،اًمٜمٌل ٟم٘مٚم٧م
 .1 اإلهاء: َّ خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم

 ة.افعؾؿقّ  باحلؼائق افـبويّ  اإلخبار افثافث: افشاهد

ّٓ  ػٙمتَِم شمُ  مل واًمتل ٦م،اًمٕمٚمٛمٞمّ  احل٘م٤مئؼ ُمـ سمٛمجٛمققم٦مٍ  إقمٔمؿ اًمٜمٌّل  أظمؼم  إ

 َّ جك مق حق مف خف حف ُّٱ:مم٤مشمٕم ىمقًمف ذًمؽ وُمـ رة،ظّم ت٠ماعمُ  اًمٗمؽمة ذم
ًّ  اًمٙمقن ٦مٟمٔمريّ  ُم٘م٤مسمؾ ذم دتٛمدّ اعمُ  اًمٙمقن ٦مومٜمٔمريّ  ،47 اًمذاري٤مت:  هب٤م دُ يٕمت٘م اًمتل ٤ميمـاًم

 ىمد واًمٜمٌل رة،ت٠مظّم اعمُ  إزُمٜم٦م ذم ايمتِمٗم٧مو رٌة،ظّم ُمت٠م ٦مٌ ٟمٔمريّ  هل ٟمٞمقشمـ، إؾمح٤مق
 ؾمٜم٦ٍم. سمٕمامئ٦مروأ أًمػ ىمٌؾ اًم٘مدم ذم اعمقهمؾ ُم٤مناًمزّ  ذًمؽ ذم قمٜمٝم٤م أظمؼم

 سمف ضم٤مء سمام وي١مُمـ اًمٙمريؿ، سم٤مًم٘مرآن ي١مُمـ اًمذي ًٚمؿاعمُ  ٟمٔمر ذم يقضمدُ  الوم

 . أوًمٞم٤مءه قمٚمٞمٝم٤م اهلل أـمٚمع ـمٌٞمٕمٞم٦م قمٚمقمٌ  هٜم٤مًمؽ شمٙمقن أن دُيٌٕمّ  ُم٤م اهلل رؾمقل

 اهحإٍة: املَاكشة ُٕ ُٕ درةاهٍل ةزاكً  ة.اإلهْ

 زُم٤مٟمٜم٤م ذم يمام ُم٤مناًمزّ  ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء وأن   ،قمٚمٛمل   إُمٙم٤منٌ  يقضمد ٓ سم٠مٟم ف ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ًمق

 ٕمطيُ  مل  اهلل سم٠من   ٛمٜم٤موؾمٚمّ  اإلٟم٤ًمن، قمٛمر ٓمٞمؾيُ  أن سم٢مُمٙم٤مٟمف اًمذي اًمٕم٘م٤مر يٙمتِمٗمقا مل

 ـمقل ؼ٘مّ حُي  أن  اهلل سم٢مُمٙم٤من فإٟمّ  :ٟم٘مقل فيمٚمّ  ذًمؽ ومٛمع : سم٤مًمٕم٘م٤مر ٤مً ٞمّ ـمٌٞمٕم قمٚماًم  أوًمٞم٤مءه

 )قمغم إسمراهٞمؿ اهلل ٟمٌّل  إطمراق وسملم ٤مراًمٜمّ  سملم طم٤مل ىمد  وم٤مًم٤ٌمري ،ظم٤مرق يمٗمٕمؾٍ  ٛمراًمٕمُ 

 جح مج حج مث ُّٱ : احلّؼ  ىم٤مل وم٘مد ،واًمًالم( الةاًمّّم  وآًمف وقمٚمٞمف وآًمف ٜم٤مٟمٌٞمّ 
 أطمد قمغم  قمٞمًك اهلل ٟمٌّل  صقرة أًم٘مكو ،.69 إٟمٌٞم٤مء: َّ جس مخ جخ مح

 وٟمٌّل  ،157 اًمٜم٤ًمء: َّ يبرت ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ : ىم٤مل وم٘مد ،وُم٤مناًمرّ 

 :ىم٤مل وم٘مد ،ٌٚملماجل ِمٌفي ُم٤م إمم لوحتقّ  وم٤مٟمٗمٚمؼ ٤مسم٤مًمٕمّم اًمٌحر ضبُمقؾمك اهلل

 ،63 اًمِمٕمراء: َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ
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 يمذًمؽ إُمرُ  ـومٚمٞمٙمُ  أوًمٞم٤مئف، أيدي قمغم  اهلل أضمراه٤م ًمٚمٕم٤مدة ظم٤مرىم٦مٌ  وم٤مٌت شمٍّم  ومٝمذه

 اًمٕمدل دوًم٦م سم٢مىم٤مُم٦م  إٟمٌٞم٤مء أُمؾ ًمتح٘مٞمؼ ظمردّ اعمُ   ٦مجّ احلُ  ٤مماإلُم إمم ٦ًٌمسم٤مًمٜمّ 

 ُم٤من.اًمزّ  آظمر ذم

o ُالكالهّٖ ربزّالوُ :الزابغ ربزّالو: 

 إمم رؼمّ اعمُ  هذا ويٜم٘مًؿ اًمٙمالم، قمٚمؿ ٦مُمٜمٝمجٞمّ  قمغم يٕمتٛمد اًمذي اعمؼمر وهق

 ىمًٛملم:

 رآٍُياهٍل رتُرامٍل األهل: اهلصى. 

 ُمع رم٤ميتٜم ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم قمٛمر سمٓمقل آقمت٘م٤مد ن  أ هق: رؼمّ اعمُ  هذا وُمٗم٤مدُ 
 مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ ُّٱ : ىمقًمف وهل ،٦مٍ ىمرآٟمٞمّ  آي٦مٍ 
 .35 – 34 إٟمٌٞم٤مء: َّ ملهل خل حل جل

 اهلل أن   قمغم يدل   اًم٘مرآن أن   اًمٌٕمض ىدقمق ضم٤مءت ٤ٌمريم٦ماعمُ  أي٦م هذه ُمٗم٤مد ـٛمِ وم

ًّ  ذًمؽ جيٕمؾ مل  وم٢مٟم ف اخلٚمؼ، ُمـ ٕطمدٍ  اًمٓمقيؾ اًمٕمٛمر جيٕمؾ مل  اًمٜمٌل قمغم ٤مسم٘ملمًمٚم

 ـعمَ  ذًمؽ جيٕمؾ ًمـ وسم٤مًمت٤مزم ،اخل٤مشمؿ إيمرم ؾمقلًمٚمرّ  ذًمؽ جيٕمؾ ومل ،اخل٤مشمؿ

 ؾمٜم٦م ذم وًمد ىمد  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سم٠من   وم٤مًم٘مقل ،إقمٔمؿ اًمٜمٌّل  سمٕمد ي٠ميت ؾمقف

 ٤ٌمريم٦م.اعمُ  أي٦م هذه ٜم٤مذميُ  :هذا ٤مساًمٜمّ  يقم إمم واؾمتٛمرّ  ًمٚمٝمجرة، 255
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o ُٔالمزآًّٖ ربزّالوُ هٌالش: 

 وهل: أضمقسم٦ٍم، صمالصم٦م أذيمر رؼمّ اعمُ  هذا قمغم اجلقاب ُم٘م٤مم ذم

 اهخوٓد. يػَى ةٕان ل:األُه اهذٓاب 

 مف خف حف جف مغ ُّٱ :اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم اخلٚمقد رؼمّ اعمُ  هذا ص٤مطم٥م ومّن 
 اعمٙم٨َم  جيٕمؾ مل  اهلل أن   قمغم شمدل   أي٦م هذه سم٠من   وم٘م٤مل اًمٓمقيؾ، سم٤معمٙم٨مٱَّحق

 ٕطمدٍ  جيٕمٚمف ًمـ سم٤مًمت٤مزمو ،إقمٔمؿ ؾمقلًمٚمرّ  وٓ إيمرم اًمٜمٌل ىمٌؾ ٕطمدٍ  اًمٓمقيَؾ 

 ؾمقلاًمرّ  سمٕمد ىمرونٍ  إمم قمٛمره يٛمتد   رٍ ٕمٛمّ ُمُ  قضمقدسم اًم٘مقل سمٓمالن ذًمؽ قمغم ٥مويؽمشمّ  ،هسمٕمد

 اعمٙم٨ُم  هق ًمٞمس اخلٚمقد وم٢من   صحٞمًح٤م، شمٗمًػًما ًمٞمس ًمٚمخٚمقد اًمتٗمًػم وهذا ،إيمرم

ـ   ،قيؾاًمٓمّ  اعمٙم٨م قمغم ًم٦مًٓمٚمدّ  اخلٚمقد ٗمردةُمُ  ؾًتٕمٛمَ شمُ  وم٘مد اًمٓمقيؾ،  ؾمتٕماملآ هذا وًمٙم

 دشمردّ  ُمـ أىمّؾ  وٓ ومٜم٤مء، ٌفيتٕم٘مّ  ٓ اًمذي اًمٌ٘م٤مء سمٛمٕمٜمك هق وم٤مخلٚمقد ،جم٤مزي   ؾمتٕمامٌل ا

 شمٙمقن ومال وقمٚمٞمف ومٜم٤مء، ٌفيتٕم٘مّ  ٓ اًمذي اعمٙم٨م وسملم قيؾ،اًمٓمّ  اعمٙم٨م سملم اخلٚمقد ُمٕمٜمك

 اإلُم٤مم قمٛمر ـمقل ذم ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  ًمٕم٘مٞمدة سمف ـٓمٛمئِ يُ  اًمذي اًمٔمٝمقر ٟمحق قمغم ٜم٤مومٞم٦مً ُمُ  أي٦مُ 

 . اعمٝمدّي 

 ُٕاهُد اهلرَٔة اهحاٍي: اهذٓاب  اهخوٓد. يػَى ىلع ةاهداُه ةاخو

 سم٤مخلٚمقد، ومٞمٝم٤م قُمؼّم  أي٦م وهذه قيؾ،اًمٓمّ  اعمٙم٨م قمغم ٓمٚمؼيُ  اخلٚمقد أن   ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ًمق

ّٓ  اًمٓمقيؾ، اعمٙم٨م إرادة ذم فم٤مهًرا ًمٙم٤من اًم٘مريٜم٦م قمـ ًدارّ جُم  يم٤من ًمق واًمذي  أن   قملٟمدّ  ٜم٤مأٟمّ  إ

 راداعمُ  أن   قمغم شمدل   ٦مٌ داظمٚمٞمّ  ىمريٜم٦مٌ  ومٞمٝم٤م سمؾ اًم٘مريٜم٦م، قمـ دةً رّ جُم  ًمٞم٧ًم اًمٙمريٛم٦م أي٦م هذه

 حف جف مغ ُّٱٱىم٤مل: أن سمٕمد  اًم٤ٌمري وم٢من   ومٜم٤مء، ٌفيتٕم٘مّ  ٓ اًمذي اعمٙم٨م هق سم٤مخلٚمقد
 ،َّ ملهل خل حل جل ُّٱ : اهلل ىم٤مل ،َّلك خك حك جك حقمق مف خف

 ًمـ ومٝمؾ إيمرم اًمرؾمقل قمغم اعمقت ضمرى إذا أٟمف سملم صمؿ   اخلٚمقد، ٟمٗمك  وم٤مًم٤ٌمري

 : سم٘مقًمف ذًمؽ ٥مومٕم٘مّ  ه؟!سمٕمد ُمـ ـظم٤مًمدي يٙمقٟمقن وسم٤مًمت٤مزم اعمقت، ٞمٝمؿقمٚم جيري



   

 

 

184 
 ( الثاًٖ الجشء) 

 اًمٗمٜم٤مء ٘م٤مسمؾيُ  ُم٤م هق سم٤مخلٚمقد اعم٘مّمقد أن   قمغم يدل   وهذا ،َّ ملهل خل حل جل ُّٱٱ

 واعمقت.

 ،واًمٗمٜم٤مء اعمقت وهق اًم٘م٤مٟمقن، ذاهل جمرًى  ص٤مر ٌلاًمٜمّ  ىمٌؾ يم٤من ـُمَ  ومٙمؾ  

 ،3٣ اًمزُمر: َّ حن جن مم خم ُّٱ : ىم٤مل وهلذا ،ٌلاًمٜمّ  قمغم ضم٤مرٍ  ىم٤مٟمقنٌ  وهذا

 ىم٤مٟمقن قمٚمٞمف جيري ّٓ سم٠م اً ظم٤مًمد هسمٕمد أطمدٌ  يٙمقن ًمـ إقمغم ومٞمؼسم٤مًمرّ  اًمٜمٌل ًمتحؼا وإذا

 ىمريٜم٦مٍ  قمغم طمتقتا أي٦م ومٝمذه ،َّ ملهل خل حل جل ُّٱ : اهلل وم٘م٤مل ،اعمقت

 اعم٘مّمقد وإٟم ام اعمقت، ٌفشمٕم٘مّ  وًمق اًمٓمقيؾ اعمٙم٨م هق ًمٞمس سم٤مخلٚمقد اعم٘مّمقد أن   ًمٌٞم٤من

 اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ذم شمٕمت٘مد ٓ ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  واًمِمٞمٕم٦مُ  اعمقت، ٌفيتٕم٘مّ  ٓ اًمذي اعمٙم٨م سم٤مخلٚمقد

 يتٕم٘مٌف اًمذي اًمٓمقيؾ سم٤معمٙم٨م شمٕمت٘مد اموإٟمّ  اعمقت، ٌفيتٕم٘مّ  ٓ اًمذي اًمٓمقيؾ اعمٙم٨َم 

 اًمِمٞمٕم٦م فسم يٕمت٘مد ُم٤م ُمع شمتٜم٤مرم ٓ ٦ماظمٚمٞمّ اًمدّ  اًم٘مريٜم٦م ٘مت٣مسمٛمُ  اًمٙمريٛم٦م أي٦م ومٝمذه اعمقت،

 . اعمٝمدي اإلُم٤مم ذم ٦ماإلُم٤مُمٞمّ 

 اهخوٓد. يػَى ىلع هودالهة ةُٕاهخارد اهلرَٔة اهحاهث: اهذٓاب 

 ٓ اًمذي اعمٙم٨ُم  فوأٟم   سم٤مخلٚمقد، راداعمُ  ددّ حُت  ٦مٍ داظمٚمٞمّ  ىمريٜم٦مٍ  وضمقد قمدم ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ًمق

 ٤ٌمريم٦ماعمُ  أي٦م ذم اعم٘مّمقد أن   قمغم شمدل   ٦مٍ ظم٤مرضمٞمّ  ىمريٜم٦مٍ  دقسمقضم ٘مقلٟم ٜم٤موم٢مٟمّ  اعمقت، ٌفيتٕم٘مّ 

 اًمتل أي٦م هل ٦ماخل٤مرضمٞمّ  واًم٘مريٜم٦مُ  اعمقت، ٌفشمٕم٘مّ  وًمق قيؾاًمٓمّ  اعمٙم٨م سمٛمٕمٜمك اخلٚمقد ًمٞمس

ًّ  الةاًمّّم  وقمٚمٞمف وآًمف ٜم٤مٟمٌٞمّ  )قمغم ٟمقح اهلل ٟمٌّل  ٛمرقمُ  ـمقل قمـ صم٧محتدّ   اهلل ىم٤مل وم٘مد ،الم(واًم

: جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ 
 .14 اًمٕمٜمٙمٌقت: َّ مك لك خك حك

 يم٤من ومٚمق ـمقياًل، ُمٙمًث٤م ىمقُمف ذم ُمٙم٨م ٟمقح اهلل ٟمٌّل  أن   ث٧ٌمشمُ  أي٦م هذه وم٢منّ 

ًّ  أي٦م ذم اعم٘مّمقد  قيؾ،اًمٓمّ  اعمٙم٨م اًمٜمٌل ىمٌؾ ٕطمدٍ  ٕمؾجي مل  اهلل أن   سمٞم٤من ٤مسم٘م٦ماًم

 ومٞمف يقضمد وٓ شمٜم٤مىمٌض، ومٞمف يقضمد ٓ اًمٙمريؿ واًم٘مرآن ،اًمٕمزيز اًمٙمت٤مب ذم اًمتٜم٤مىمُض  ًمٚمزم
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 رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ُّٱ : اهلل ي٘مقل شمداومٌع،
 ومٞمف يقضمد ٓ  اهلل قمٜمد ُمـ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ومألن   ،82 اًمٜم٤ًمء: َّ نث مث زث

 ىمريٜم٦مً  ، ٟمقح اهلل ٟمٌّل  آي٦مُ  شمٙمقن ؾمقف وسم٤مًمت٤مزم ،شمداومعٌ  وٓ شمٜم٤مىمٌض، وٓ ظمتالٌف،ا

 اًمذي اًمٓمقيؾ اعمٙم٨م ٤مأُمّ  اعمقت، ٌفيتٕم٘مّ  ٓ اًمذي اعمٙم٨ُم  هق سم٤مخلٚمقد اعم٘مّمقد أن   قمغم

  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ٛمرقمُ  ذم واًمِمٞمٕم٦م اًمٙمريٛم٦م، أي٦م هذه شمٜمٗمٞمف ومال اعمقت ٌفيتٕم٘مّ 
ّٓ  ـم٤مل وإن فسم٠مٟم   شمٕمت٘مد  سمٕمد ٟمٞم٤ماًمدّ  هذه ُمـ يرحتؾ ؾمقفاإلُم٤ممو اعمقت، ٌفيتٕم٘مّ  فأٟمّ  إ

 اًمٙمريٛم٦م. أي٦م هلذه ُمٜم٤مومًٞم٤م سمره٤مَّنؿ( اهلل )أٟم٤مر ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  اًمِمٞمٕم٦م اقمت٘م٤مد يٙمقن ومال ،فمٝمقره

o ٔٔالخارجّ٘ المزٌٗٔ فٖ الحم٘مٔ ال الوجاس دػَى هٌالش: 

 يمٛمٜم٤مىمِم٦مٍ  ذيمريُ  ىمد سمٙمالمٍ  ؾًجّ ُمُ  ُم٘مٓمعٍ  ذم رؼمّ اعمُ  هذا ص٤مطم٥م ؿشمٙمٚمّ 

 هق سم٤مخلٚمقد راداعمُ  أن   قمغم ٦مظم٤مرضمٞمّ  ىمريٜم٦مٍ  وضمقد وهق - ٌٝمتفؿُم  قمغم اًمث٤مًم٨م ًمٚمجقاب

 مع جع مظ حط ُّٱ : ىمقًمف إنّ  ىم٤مل وم٘مد - ٟمقح اهلل ٟمٌّل  آي٦م وهل ،إسمدّي  اعمٙم٨ُم 
 َّ مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 ًمٞمس ٕٟم ف ىمقُمف، ذم ـمقياًل  ُمٙمًث٤مٟمقح اهلل ٟمٌّل  ُمٙم٨م قمغم يدل   ٓ ،14 اًمٕمٜمٙمٌقت:

ّٓ  ؾمٜم٦مٍ  أًمػ ـُمِ  اعم٘مّمقد  اعمٕمٜمك ٜم٤مهُ  اعم٘مّمقد وإّٟمام ،ّل احل٘مٞم٘م اعمٕمٜمك قم٤مًُم٤م مخًلم إ

 ؾمٜم٦ًم، وشمًٕملم ٤مً مخً يٙمقن ىمدٟمقح اهلل ٟمٌّل  ٛمرقمُ  أن   ٌلّمَ يُ  أن يريدُ  ومٝمق ،اعمج٤مزّي 

 ن  إ :شم٘مقل أن ٟمٔمػم هذاو اٍت،ُمرّ  قمنم ْم٤مقمٌػ ُمُ  ويم٠مٟم ف اً ضمدّ  ُم٤ٌمريًم٤م قمٛمًرا يم٤من فوًمٙمٜمّ 

 اعمٕمٜمك هق هٜم٤م اعم٘مّمقد ومٚمٞمس ،قمٛمؾٍ  أًمػ قمـ ومالنٍ  قمٛمؾ إن   :أو رضمٍؾ، سم٠مًمػ ومالًٟم٤م

 . أي٦م ىمراءة ـُمِ  ئمٝمر اًمذي احل٘مٞم٘مّل 

 

                                                           

 اًمراسمط: هذا ذم ُمِم٤مهدشمف يٛمٙمـ اًمٞمقشمٞمقب قمغم ُمرومقعٌ : (1)

https://www.youtube.com/watch?v=mBjjnai7o_1 
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 :ديـه٤مسمِم يمالُمف دقمؿٞمًم ؾمتِمٝمداو

 وآًمف ٜم٤مٟمٌٞمّ  )قمغم ٟمقح اهلل ٟمٌّل  ٛمرَ قمُ  ضيٕمرِ  مل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ن  إ :لاألوّ  افشاهد

 .ـمٌٞمٕمل   أُمرٌ  فويم٠مٟمّ  ذيمره وإٟم ام ًمٚمٕم٤مدة، ظم٤مرٌق  إقمج٤مزي   أُمرٌ  أٟم ف قمغم اًمًالم(و الةاًمّّم  وقمٚمٞمف

 قمغم ي٘مٗمقا مل إطمٗمقرات، ٓطمٔمقا واًمذيـ أصم٤مر قمٚمامء ن  إ :افثاين افشاهد

ًّ  إزُم٤من ذم ٤مساًمٜمّ  أن   ث٧ٌميُ  دًمٞمؾٍ   ـمقيٚم٦ًم. هؿأقمامرُ  يم٤مٟم٧م ٤مسم٘م٦ماًم

o ٌُالشٔالو: 

 شمٕمٚمٞم٘م٤مٍت: صمالث ٟمذيمر ذيمره ُم٤م قمغم ٕمٚمٞمؼاًمتّ  ُم٘م٤مم وذم

 املذازو. ال اهسلٕلُي املػَى هعٍٓح ل:األُه اهتػوٕق 

ّٓ  ؾمٜم٦مٍ  سم٠مًمػ اعم٘مّمقدَ  أن   ـُمِ  يمرذُ  ُم٤م ن  إ   ،اعمج٤مزّي  اعمٕمٜمك هق قم٤مًُم٤م مخًلم إ

ًّ  هذه يمؾ   احل٘مٞم٘م٦م ٟمحق قمغم  ٟمقح اهلل ٟمٌّل  ُمٙم٨م هق وًمٞمس  ىمقٌل  هق ٜمقاتاًم

 اًمٙمريؿ، ًمٚم٘مرآن ويًتٛمٕمقن ي٘مرأون وم٤مًمذيـ اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ًمٍميح اً ضمدّ  ٤مًمٌػ خُم 

ّٓ  ذهٜمٝمؿ إمم ريت٤ٌمد ٓ ،ٝم٤مومٞم ح٤مورةاعمُ  وأؾم٤مًمٞم٥م ٦م،اًمٕمرسمٞمّ  اًمٚمٖم٦م وحيًٜمقن  ٟمقح اًمٜمٌل أن   إ

 اًمٌٕمٞمد اعمٕمٜمك ذهٜمٝمؿ إمم يت٤ٌمدر وٓ ىمقُمف، دقمقةِ  ذم سم٠ممجٕمٝم٤م اًمًٜملم هذه يمؾ   ُمٙم٨م 

 أنْ  إمم يْمٓمر   اًم٤ٌمطم٨م هذا جيٕمؾ اًمذي ٤مُم أدري وًم٧ًم ر،ؼمّ اعمُ  ص٤مطم٥م هذيمرَ  اًمذي

 ؟!اعمًٚمٛملم مجٞمع ومٝمؿ ظم٤مًمػ اًمذي ،اً ضمدّ  اًمٌٕمٞمد ٗمًػماًمتّ  هبذا أي٦م ٗمّن يُ 

 ٍٓح اهوِ ٍتُي ًرٍغ يف اإلغذاز اهحاٍي: اهتػوٕق: 

 قمغمٟمقح اهلل ٟمٌّل  ٛمرقمُ  م٘مدّ يُ  مل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ن  إ رؼمّ اعمُ  هذا ص٤مطم٥م ىم٤مل
 أُمرٌ  أٟم ف قمغم هٛمرَ قمُ  مُي٘مدِّ  مل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن إن ًمف ٟم٘مقل وٟمحـ ًمٚمٕم٤مدة، ظم٤مرٌق  أُمرٌ  أٟم ف

 ذم ـمقيٚم٦مً  ـشمٙمُ  مل ٤مساًمٜمّ  أقمامر أن   قمغم سمٜم٤مءً  - اًمٔم٤مهر سمؾ ًمٚمٕم٤مدٍة، ٍق ظم٤مر همػم ـمٌٞمٕمل  

ًّ  إزُم٤من  مىمدّ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ن  أ هق - رةت٠مظّم اعمُ  إزُم٤من ذم ٤مساًمٜمّ  يم٠مقمامر وهل ٤مسم٘م٦م،اًم
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 ًمٚمٕم٤مدة. ظم٤مرٍق  يم٠مُمرٍ   ٟمقح اهلل ٟمٌّل  قمٛمر

 وأي٦م إزُم٤من، شمٚمؽ ذم ىمّمػمةٌ  ٤مساًمٜمّ  أقمامر أن   ظم٤مرضمل   سمدًمٞمؾٍ  صم٧ٌم وم٢مذا

 يٗم٦ماًمنّم  أي٦م أن   يٕمٜمل ومٝمذا ،َّ مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ ىم٤مًم٧م: اًمٙمريٛم٦م

 حف جف مغ ُّٱ :اًم٤ٌمري ىمقل ذم اًمقضمف هق ومام وإٓ   ًمٚمٕم٤مدة، ظم٤مرىًم٤م أُمًرا ٜم٧مسمٞمّ 
ّٓ  يٙمقن ٓ ذًمؽ إنّ  تٕم٤مروم٦ًم،ُمُ  أقمامًرا يم٤مٟم٧م إقمامر أن   ُمع ،َّ مق حق مف خف  إ

 قمٚمامء أن   قمغم ؿم٤مهد ُمـ رؼمّ اعمُ  هذا ص٤مطم٥م ذيمره ومام ًمٚمٕم٤مدة، ظم٤مرٍق  ؾمتثٜم٤مئل  ا أُمرٍ  ًمٌٞم٤من

 أنّ  قمغم يدل   ٤ممّ  إزُم٤من شمٚمؽ ذم ٤مساًمٜمّ  قمٛمر ـمقل يث٧ٌم دًمٞمؾٍ  قمغم ي٘مٗمقا مل أصم٤مر

 ًمٚمٕم٤مدة. ظم٤مرٍق  أُمرٍ  قمغم شمدل   أي٦م هذه جيٕمؾ ومٝمق ،تٕم٤مروم٦مً ُمُ  يم٤مٟم٧م أقمامرهؿ

 :ٟمقح اًمٜمٌّل  قمٛمر إصم٤ٌمتو ٦م،اخل٤مرضمٞمّ  اًم٘مريٜم٦م افثافث: افتعؾقق

ـُ   يم٤مٟم٧م إزُم٤من شمٚمؽ ذم اًمٜم٤مس مجٞمع أقمامر أن   إصم٤ٌمت إمم سمح٤مضم٦مٍ  ًمًٜم٤م ٟمح

 ؿمخّم٤مً  هٜم٤مًمؽ أن   إصم٤ٌمت هق إًمٞمف ٤مجٟمحت واًمذي إًمٞمف، ٟمحت٤مج ٓ ٟمحـ أُمرٌ  ومٝمذا ـمقيٚم٦ًم،

 هق هذا وم٢من   ـمقياًل، ُمٙمًث٤م وُمٙم٨م ـمقياًل، قمٛمره يم٤من  ٟمقح اهلل ٟمٌّل  وهق واطمداً 

 ،اعمقت ٌفشمٕم٘مّ  وًمق اًمٓمقيؾ اعمٙم٨م ٤مخلٚمقدسم اعم٘مّمقد ًمٞمس فأٟمّ  قمغم ىمريٜم٦مً  ؾِمٙمّ يُ  اًمذي

 . ٟمقح اهلل ًمٜمٌّل  اًم٘مرآن ذم آي٦مً  ذًمؽ صم٧ٌم عم٤م ّٓ وإ

 ـمقيٚم٦م. يم٤مٟم٧م ٤مساًمٜمّ  أقمامر أن   يٙمتِمٗمقا مل أصم٤مر قمٚمامء إن   ؿؾت: وإذا

 يٙمٗمٞمٜم٤م وٟمحـ ىمّمػمًة، يم٤مٟم٧م ٤مساًمٜمّ  أقمامر أن   ٗمقاتِميما أَّنؿ يٕمٜمل ٓ هذا :ؿؾت

 إزُم٤من ذم أؿمخ٤مٌص  يقضمد وومؽمةٍ  ومؽمةٍ  سملم وًمٙمـ تٕم٤مروم٦ًم،ُمُ  ٤مساًمٜمّ  أقمامر ٙمقنشم أن  

 ًّ  أُمًرا ًمٞمس اًمٜم٤مس سملم ـمقيٌؾ  قمٛمره واطمدٌ  ؿمخٌص  يٙمقن سمحٞم٨م ـمقيٚم٦م، أقمامره٤م ٤مسم٘م٦ماًم

 إزُم٤من ذم ٟم٘مٓمٕم٧ما ذًمؽ سمٕمد صمؿ   يمثػمٍة، أومراد ذم رشمتٙمرّ  فم٤مهرةٌ  هذه أن   سم٥ًٌم ٚمٗمًت٤م،ُمُ 

 ٟمقح اهلل ٟمٌّل  ٛمرقمُ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن قمرض قمدم ًمتخري٩م يٙمٗمل اعم٘مدار ومٝمذا ،طم٘م٦ماًماّل 

 أصم٤مر قمٚمامء يمتِم٤مفا قمدم ًمتخري٩م يٙمٗمٞمٜم٤م ويمذًمؽ ًمٚمٕم٤مدة، ظم٤مرٌق  أُمرٌ  أٟم ف قمغم 
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ًّ  إزُم٤من ذم ٤مساًمٜمّ  ٛمرقمُ  ـمقل  قمٛمره ـمقل إمم ٟمقح ىمقم ٟمٔمر قمدم ًمتخري٩مو ٤مسم٘م٦م،اًم

 اًمٌٕمض، اموإٟمّ  ـمقياًل  قمٛمره يم٤من اًمٙمؾ   ًمٞمس أٟم ف هق ذًمؽ ذم واًمّن   ،سمف ظم٤مص   يمحدٍث 

ـ   ًّ  اًم٘مرون ذم ًراتٙمرّ ُمُ  يم٤من اًمٌٕمض هذا وًمٙم  ٦ًٌمسم٤مًمٜمّ  ٚمٗمًت٤مُمُ  أُمًرا يٙمقن ٓ سمحٞم٨م ٤مسم٘م٦ماًم

 ًمٚمٕم٤مدة. ظم٤مرٌق  إقمج٤مزي   أُمرٌ  أٟم ف قمغم وُيٜم٘مؾ إًمٞمٝمؿ،

 وهلذا ،ٟمقح قمٛمر ـمقل ذم اًم٘مرآٟمٞم٦م أي٦م ووقح هق احل٤مؾمؿ واجلقاب

 ريذيمُ  مل امذاٚموم ،ريم٦مً ٤مٌُمُ  ٝم٤مسم٠ممجٕمِ  يم٤مٟم٧م ٕٟمٌٞم٤مءا أقمامر أنّ  ُمع ،هبذا ؾمقاه دون صّّم ظُم 

ًّ  اًم٘مرآن ّٓ  جم٤مزاً  اًمٙمثػمة ٜملماًم   ؟!ٟمقح ذم إ

 اهػًوُي اهػلن دركاةٍي ىلع ػتًدامٍل رتُرامٍل ّٓ اهحاٍي: اهلصى.  

 ُمتلم:٘مدّ ُمُ  وٛمـ اًمٙمالُمّل  ؾمتٌٕم٤مدآ ُمـ اًم٘مًؿ هذا حوٟمقّو 

 255 ؾمٜم٦م وًمد ىمد  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سم٠من   شمٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م ن  إ :األوػ مةادؼّد 

 يقم إمم ٌفوهمٞمّ  طمجٌف وىمد ٦م،إُمّ  ذم طم٤ميماًم اهلل ضمٕمٚمف إُم٤ممٌ  سم٠مٟم ف وشمٕمت٘مد ًمٚمٝمجرة،

 هذا. ٤مساًمٜمّ 

 ٤مساًمٜمّ  ؿم١مون وإدارة احلٙمؿ هل واًمتل اإلُم٤مُم٦م إصم٤ٌمت ن  إ افثاكقة: مةادؼّد 

  إصم٤ٌمت ـُمِ  هق - وًمإلدارة ًمٚمحٙمؿ ىيتّمدّ  أن يٛمٙمـ ٓ - ًمٖم٤مئ٥ٍم 
ٍ
 وٓ هم٤مي٦ٍم، سمال رء

 اًمٕمٛمكمّ  وم٤مًمٕم٘مؾ قم٘ماًل، ٌٞمٌح ىم واًمٕم٨ٌُم  اًمٕم٨ٌم، وٛمـ يٜمدرج وهذا ُمّمٚمح٦ٍم، وٓ هدٍف،

ـَ  يّمدر أن يٛمٙمـ ومال ىمٌحف وُمع ٌحف،ىمُ  يدرك  ذم ظمّمقًص٤م وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُم

 اًم٘مٌٞمح. ُمٜمف يّمدر وٓ قم٤مدٌل   اهلل سم٠من   ي١مُمٜمقن ـاًمذي (1)٦ماًمٕمدًمٞمّ  قم٘مٞمدة

 

                                                           

يـ، أصـقل ُمــاهلل قمـدل سمـ٠من   ًم٘مقهلؿ واعُمٕمتزًم٦م اإلُم٤مُمّٞم٦م قمغم ُيٓمٚمؼ ُُمّمٓمٚمٌح  اًمٕمدًمّٞم٦م :(1)  ذم اًمـدِّ

 اًمّديـ. أصقل ُمـ شمٕمتؼمه مل اًمتل يم٤مٕؿم٤مقمرة اًمٗمرق ُمـ همػمهؿ ُم٘م٤مسمؾ
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 اًمٕمدل ت٣م٘مومٛمُ  ًمٚمٖم٤مئ٥م، اإلُم٤مُم٦م سمجٕمؾ ًمٚم٘مقل اًمٕمدل قمغم سمٜم٤مءً  ُمٕمٜمك ومال

 آظمر ذم يقًمد  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سم٠من   ٘م٤مليُ  أن ، اهلل أومٕم٤مل ذم اًمٕم٨ٌم وقمدم

 إدارة قمغم ىم٤مدًرا يٙمقن ؾمقف طمٞمٜمئذٍ  ٕٟم ف طم٤ميماًم، جيٕمٚمف ـومتٙمّ  فمٝمر إذا صمؿ   ُم٤من،اًمزّ 

 ٦م.إُمّ  ؿم١مون

o ٔالؼولّٖ الؼمل ذركاتهُ ػلى ذؼتوِالوُ ربزّالوُ هٌالش: 

 :أضمقسم٦م ةقمدّ  أذيمر اًمٙمالُمّل  رؼمّ اعمُ  هذا قمغم اجلقاب ُم٘م٤مم وذم

 .٘مضاًمٜمّ  ل:األوّ  اجلواُب  -

 اًمٖمٞم٦ٌم. زُمـ ذم اإلُم٤مُم٦م قمغم ٥مؽمشمّ اعمُ  إصمر سمٕمض سمٞم٤من افثاين: اجلواب -

 .ومٕمٚمف ؾم٥ٌم قمـ ٠ًمليُ  وٓ ُيٕمَم ٓ شمٕم٤ممم وهق ،اهلل ومٕمؾ اًمَٖمٞم٦ٌم :افثافث اجلواب -

  ٖم٤مئ٥م؟اًم ُم٤مماإل قمغم أصمرٍ  ٥مشمرشمّ  قمدم قمغم ًمٞمؾاًمدّ  هق ُم٤م ابع:افرّ  اجلواب -

 ًمإلُم٤مم. ٦ماًمتٙمقيٜمٞمّ  إدوار :اخلامس اجلواب -

 اًمَٖمٞم٦ٌم. ذم ًمإلُم٤مم ٦ماًمتنميٕمٞمّ  إدوار :افسادس اجلواب -

 همٞمٌتف. ذم )احلٙمقُم٦م( احلٙمؿ اإلُم٤مم إدارة افسابع: اجلواب -

 هق: إضمقسم٦م هذه ذم اًمٙمالم وشمٗمّمٞمؾ

 شكن.امٍل ةِ ٔوتزم ةًا اهَلظ ّٓ ل:األُه اهذٓاب 

 وم٢منّ  ،اهلل أٟمٌٞم٤مء سمٕمض همٞم٦ٌم وهق ر،ؼمّ اعمُ  هذا ص٤مطم٥م قمغم ٟم٘مٌض  يقضمد

ًّ  الةاًمّّم  وقمٚمٞمف وآًمف ٜم٤مٟمٌٞمّ  )قمغم يقٟمس اهلل ٟمٌّل  همٞم٦ٌم أصم٧ٌم ىمد اًمٙمريؿ اًم٘مرآن  قمـ الم(واًم

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ : ىم٤مل وم٘مد احلقت، سمٓمـ ذم فُّمتأ
 سمٓمـ ذم يمقٟمف حلٔم٦م ذم ومٝمق ،144 - 142 اًمّم٤موم٤مت: َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 اهلدف ٥ميؽمشمّ  أن يٛمٙمـ ٓ ذًمؽ عوُم وهم٤مي٦ٍم، هلدٍف  ًمف ةاًمٜمٌقّ  وضمٕمؾ ،٤مً ٟمٌٞمّ  يم٤من احلقت

 اهلل إمم اًمٕم٨ٌم ٦ٌمٟمً ذًمؽ ُمـ يٚمزم ومٝمؾ احلقت، سمٓمـ ذم ُمقضمقدٌ  وهق اًمٖم٤مي٦م ّمؾوحت
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 ذم جٞم٥مٟمُ  ٜم٤موم٢مٟمّ   يقٟمس اهلل ٟمٌّل  ذم رؼمّ اعمُ  هذا ص٤مطم٥م جيٞم٥م وسمامذا (؟وقمال )ضمؾ  

 .اعمٝمدّي  اإلُم٤مم

 ُم٤م وسملم  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ذم اًمِمٞمٕم٦م قم٘مٞمدة سملم ومرٌق  ٜم٤مكهُ  ىم٤مئٌؾ: ي٘مقل ىمد

 سم٤مؾمتٛمرار اقمت٘م٤مد ومٞمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م قم٘مٞمدة ن  إ طمٞم٨م ،يقٟمس اهلل ًمٜمٌل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ثٌتفيُ 

ًّ  آٓف شمًتٛمر اموًمرسمّ  دًة،تٕمدّ ُمُ  ىمروًٟم٤م سمؾ قم٘مقًدا اعمٝمدّي  اإلُم٤مم همٞم٦ٌم  إذا ومٞمام ٜملم،اًم

ـَ  يم٤من ًّ  آٓف سمٕمد  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم فمٝمقر ر٘مدّ اعمُ  ُم  أي٦م سمخالف وهذا ٜملم،اًم

 ومؽمةٍ  قمـ صم٧محتدّ  طمٞم٨م احلقت، سمٓمـ ذم يقٟمس اهلل ٟمٌّل  همٞم٦ٌم قمـ ثشمتحدّ  اًمتل

 اًمتل ٦ماخل٤مّص  أُمقره ًم٘مْم٤مء ٌلاًمٜمّ  ب٤مذه أو ٌل،اًمٜمّ  ٟمقم ومؽمة ٟمٔمػم ىمّمػمٍة، ةٍ وُمدّ  وضمٞمزٍة،

 ٦م.سم٤مُٕمّ  ّمؾيتّ  أن دون ُمـ ٝم٤م،ىمْم٤مئ إمم يْمٓمر

 شمٕمٚمٞم٘م٤من: هٜم٤م :ٟم٘مقل وًمٙمـ

 اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أن   ٟمجدُ  ، يقٟمس اهلل ٟمٌّل  آي٦م ذم رٟم٤مشمدسمّ  إذا ل:األوّ  افتعؾقُق 

 مي زي ري ٰى ُّ : ي٘مقل اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم ؾمتٛمتد   يم٤مٟم٧م اًمٖمٞم٦ٌم هذه أن   سملّم 
 ُمـ يم٤من  يقٟمس اهلل ٟمٌّل  أن   ومٚمقٓ ،َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 اًمٖمٞم٦ٌم هذه تٓؾمتٛمرّ  ًٌٞمحاًمتّ  شمرك ومٚمق اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم متتد   ٖمٞم٦ٌماًم ًمٙم٤مٟم٧م حلمًٌّ اعمُ 

ًّ  آٓف إمم ّٓ  ؼشمتح٘مّ  ًمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م إذا ومٞمام ٜملم،اًم ًّ  آٓف سمٕمد إ  سم٘م٤مء يم٤من وًمق ٜملم،اًم

 ي٘مقل اميم- اًمٕم٨ٌم ًمزوم ضمٝم٦م ُمـ قم٘ماًل، ىمٌٞمًح٤م احلقت سمٓمـ ذم  يقٟمس اهلل ٟمٌّل 

 ؾمٌَّح  ؾمقاءٌ  احلقت سمٓمـ ُمـ ُيرج ؾمقفيقٟمس اهلل ٟمٌّل  ًمٙم٤من -رؼمّ اعمُ  هذا ص٤مطم٥م

ٌّح،يُ  مل أم  اًمٕم٨ٌم يٙمقن أن يقضم٥ُم  ٓيقٟمس اهلل ٟمٌّل  شمًٌٞمح قمدم درّ جُم  ٕن   ً

 .ؼٓمٚمَ اعمُ  احلٙمٞمؿ ذات اًمٚمٕم٥م يٜم٤مؾم٥م أن ٥ميقضم وٓ ٤ًم،طمًٜم

ـَ  يّمدرُ  ٓ ومٝمق ىمٌٞمًح٤م، يم٤من إذا اًمٕم٨ٌم ن  إ :افثاين عؾققافتّ   ومال ٓمٚمً٘م٤م،ُمُ   اهلل ُم

 ُمـ ىمٌٞمٌح، ٕٟم ف ٚمؿاًمٔمّ  يٗمٕمؾ ٓ  وم٤مهلُل اجلٝم٦م، هذه ُمـ ةدّ اعمُ  وىمٍم ةدّ اعمُ  ـمقل سملم ومرَق 



 191 الفصل الرابع: دفـع الـشـبـهـات  191 

 ضُم  ذم يٗمٕمٚمف أن أو ؾمٜم٦ٍم، أًمػ ٚمؿاًمٔمّ  يٗمٕمؾ أن سملم ومرٍق  دون
ٍ
  ُمٚمٞم٤مر ُمـ زء

ٍ
 ُمـ ضمزء

 ذم يمذًمؽ ُمروإ واحلٙمٞمٛم٦م، اًمٕم٤مدًم٦م ؾم٦م٘مدّ اعمُ  اتاًمذّ  يٜم٤مؾم٥م ٓ ومٙمالمه٤م ٤مٟمٞم٦م،اًمثّ 

 ةاًمٜمٌقّ  سملم ومرق ومال ،٤مً ٞمّ قمٌث أُمًرا إصمر ٥مشمرشمّ  قمدم ُمع اعمٜمّم٥م ضمٕمؾ يم٤من وم٢مذا اًمٕم٨ٌم،

 اًمًٜملم، آٓف يًتٛمرّ  أن سملم اجلٕمؾ هذا ٌِح ىمُ  ذم ومرق وٓ اجلٝم٦م، هذه ُمـ واإلُم٤مُم٦م

 ؾم٦ماعم٘مدّ  اتاًمذّ  يٜم٤مؾم٥م ٓ هذا وم٢من   ،ًمٞمؾ أو َّن٤مر ُمـ ؾم٤مقم٦مٍ  ةُمدّ  ذم يٙمقن أن وسملم

 ٓمٚم٘م٦م.اعمُ  احلٙمٞمٛم٦م

 يقاضمف فجيٕمٚم اًمٙمريؿ سم٤مًم٘مرآن رؼمّ اعمُ  هذا ص٤مطم٥م إيامن إن   هل: واخلالص٦م

 ذم رؼمّ اعمُ  هذا ص٤مطم٥م جيٞم٥ُم  وسمامذا ، إٟمٌٞم٤مء سمٕمض همٞم٦ٌم وهق ًم٘مقًمف، ٤مً ىمرآٟمٞمّ  ٟم٘مًْم٤م

 . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ذم ٟمجٞم٥ُم  ٟمحـ ، يقٟمس اهلل ٟمٌّل 

 ًُ َُ اهذٓاب ةُٕأّ  األٍتٕاء: ةػظ غٕتةة لغُياه

ـَ  ،٘مضاًمٜمّ  هبذاإقمالم قمٚمامؤٟم٤م اهتؿّ و  اًمِمٞمخ سمف قااهتٛمّ  اًمذيـ وُم

يـ يمامل) ذم  دوقاًمّّم   اهلل أٟمٌٞم٤مء همٞم٦ٌم ذم أسمقاسًم٤م قم٘مد وم٘مد ،(ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمدِّ

ًّ  إُمؿ ذم  ئفوأوًمٞم٤م  إسمقاب: شمٚمؽ وُمـ ٤مسم٘م٦م،اًم

 . اًمٜمٌل إدريس همٞم٦ٌم ذم سم٤مٌب  .1
 . اًمٜمٌل ص٤مًمح همٞم٦ٌم ذم سم٤مب .2
 . إسمراهٞمؿ همٞم٦ٌم ذم سم٤مب .3
 . يقؾمػ همٞم٦ٌم ذم سم٤مب .4
 . ُمقؾمك همٞم٦ٌم ذم سم٤مب .5
 سمٕمده ُمـ ج٩مواحلُ  سم٤مٕوصٞم٤مء اًمٖمٞم٦ٌمِ  ووىمقع ، ُمقؾمك ُمّظ  ذيمر سم٤مب .6

 . اعمًٞمح ٤ممأيّ  إمم
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ًّ  إُمؿ ذم  وإٟمٌٞم٤مء إوًمٞم٤مء همٞم٦ٌم صمٌقت إن     يدل   أٟم ف قمغم قمالوةً  ٤مسم٘م٦م،اًم

 جيري اًم٤ًمسم٘م٦م إُمؿ قمغم ضمرى ُم٤م أٟم ف قمغم سمٜم٤مءً  ،دٍ حمٛمّ  اًمٜمٌل ٦مأُمّ  ذم ذًمؽ صمٌقت قمغم

 . اًمٖم٤مئ٥م اإلُم٤مم ضمٕمؾ ٦مقمٌثٞمّ  إؿمٙم٤مل يدومع أيًْم٤م هق ،٦مإُمّ  هذه ذم

 اهغٕتة. زيٌ يف اإليام ىلع بترُتامٍل األجر اهحاٍي: اهذٓاٍب 

 إصمر، ٥مشمرشمّ  ُمـ ظم٤ملٍ  همػمُ  همٞمٌتف طم٤مل ذم  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م صمٌقت إن  

 ويٜمٌٖمل ُم٤من،اًمزّ  آظمر ذم ٥مشمؽمشمّ  عمّمٚمح٦مٍ  جمٕمقًٓ  إُم٤مُم٤مً  هٜم٤مًمؽ سم٠من   ٤مساًمٜمّ  اقمت٘م٤مد ن  ٢موم

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ٤مساًمٜمّ  ؾمتٕمدادا ؾٕمؾمٞمج أّٟمف ؿمؽ   ٓ ًمف، وايًتٕمدّ  أن ذًمؽ ٘مت٣مسمٛمُ  قمٚمٞمٝمؿ

 وسملم فسمٞمٜمَ  حيقل ٓ وأٟم ف سمقضمقده، آقمت٘م٤مد ُمع-  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ًمٔمٝمقر ٦ماًمٜمٗمًٞمّ 

ّٓ  ٝمقراًمٔمّ   يم٤مٟمقا إذا ومٞمام اًمٜمٗمّز  ٤مساًمٜمّ  ؾمتٕمدادا ُمـ وأؿمدّ  أىمقى -ًمف ٗمقساًمٜمّ  ؾمتٕمدادا إ

 ُمّمٚمح٦م ًمتخري٩م يم٤مٍف  اعم٘مدار وهذا ُم٤من،اًمزّ  آظمر ذم ؾمٞمقًمد اموإٟمّ  ُمٕمدوٌم، أٟم ف حيتٛمٚمقن

 .اًمٖم٤مئ٥م ًمإلُم٤مم اإلُم٤مُم٦م ضمٕمؾ

 ودومع اعمّمٚمح٦م ًمتخري٩م يم٤مٍف  همػمُ  إصمر ُمـ اعم٘مدار هذا إن   :خاففادُ  ؿال وفو

 ٦م.اًمٕمٌثٞمّ 

 ٤ملاًمدضّم  سم٠من   يٕمت٘مدون ٦موم٤مًمٕم٤مُمّ  ٤مل،ضّم اًمدّ  سمٛم٠ًمًم٦م قمٚمٞمف ٟمٜم٘مُض  ٜم٤مإٟمّ  :جوابه دم ؿؾت

                                                           

 إهائٞمـؾ سمٜمـل ُمـع اعمـ٤مء ُمــ -ُمقؾمـك اهلل ٟمٌـّل  أي:- ظمروضمـف سمـ٤مب ،13ج إٟمـقار، سمح٤مر :(1)

 رؾمـقل ىمـ٤مل ىمـ٤مل:  ضمٕمٗمـرٍ  أيب قمــ أصـح٤مسمف سمٕمض قمـ طمريز، قمـ » :1٣ح اًمتٞمف، وأطمقال

ـّ  سمٞمده، ٟمٗمز واًمذي :اهلل  سم٤مًم٘مـذة، واًم٘مـذة سم٤مًمٜمٕمـؾ، اًمٜمٕمؾ طمذو ىمٌٚمٙمؿ، يم٤من ُمـ ؾمٜمـ ًمؽميمٌ

  .ش إهائٞمؾ.. سمٜمل ؾمٜم٦ّم ُيٓمئٙمؿ وٓ ـمري٘مٝمؿ، ختٓمئقن ٓ طمّتك

ٌُخ٤مري ذم وورد ٜم٦ّم، سم٤مًمٙمت٤مب آقمتّم٤مم يمت٤مب ،اًم ًّ ـ    اًمٜمٌّل ىمقل سم٤مب واًم  يمـ٤من َُمــ ؾُمـٜمـ ًمتتـٌٕم

ـ    » : اهلل رؾمقل قمـ ،732٣ح ىمٌٚمٙمؿ  ذراقًمـ٤م، وذراقًمـ٤م ؿمـؼًما، ؿمـؼًما ىمٌٚمٙمؿ، َُمـ ؾُمٜمـ ًمتتٌٕم

 .ش ومٛمـ وم٘م٤مل: واًمٜمّم٤مرى؟ اًمٞمٝمقد اهلل رؾمقل ي٤م ىمٚمٜم٤م شمٌٕمتٛمقهؿ، و٥م   ضمحر دظمٚمقا ًمق طمّتك
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 وضمقد أصمر هق ومام -ذًمؽ ذم ٝمؿسمٕمُْم  ظم٤مًمػو- ًمٜمٌلا زُم٤من ذم ُمقضمقًدا يم٤من

٤ًٌم وضمقده واؾمتٛمرارِ  اًمٜمٌل زُمـ ذم ٤ملاًمدضّم   يِم٤مء أن وإمم هذا، ٤مساًمٜمّ  يقم إمم هم٤مئ

 ٝمقر.اًمٔمّ  ًمف  اهلل

 خاهفٌٕامٍل يدرشة يف الاهُدُد غًر ؼٓل: 

 ذم ُمقضمقدةً  يم٤مٟم٧م ٦مٌ ؿمخّمٞمّ  ٤ملاًمدضّم  أن   قمغم اًم٘مقم يمؼماء ُمـ مجٚم٦مٌ  ٟمص   وم٘مد 

 أؾمامء دمريد) يمت٤مسمف ذم هٌلاًمذّ  ىم٤مل وم٘مد اًمت٤مسمٕملم، ُمـ وًمدٌ  ٤ملوًمٚمدضّم  ،اًمٜمٌل زُمـ

 اسمـ هق وىم٤مل: ؿم٤مهلم اسمـ أورده ٤مد،صٞمّ  سمـ قمٌداهلل » :٤ملاًمدضّم  ٤مً ؽممِج ُمُ  (ح٤مسم٦ماًمّّم 

 صمؿ   ٤مل،اًمدضّم  ٟم فإ :ىمٞمؾ اًمذي وهق ،خمتقٟم٤مً  أقمقر اهلل قمٌد ومقًمد ،٤مً هيقديّ  أسمقه يم٤من ص٤مئد،

 .ش ي٦مارو ًمف شم٤مسمٕمل   ومٝمق أؾمٚمؿ

 طمرُمٚم٦م سمـ اهلل قمٌد سمـ حيٞمك سمـ طمرُمٚم٦م صمٜملطمدّ  » صحٞمحف: ذم ُمًٚمؿ، روى و

 سمـ ؾم٤ممل قمـ ،ؿمٝم٤مب سمـا قمـ ،يقٟمس أظمؼمن ،وه٥م اسمـ أظمؼمن ،اًمتجٞمٌل قمٛمران سمـ

 ذم  ٌّل اًمٜمّ  ُمع ٟمٓمٚمؼا اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن   أظمؼمه قمٛمر، اسمـ قمـ أظمؼمه ،اهلل قمٌد
 وىمد ُمٖم٤مًم٦م، سمٜمل أـمؿ قمٜمد ٌٞم٤من،اًمّّم  ُمع يٚمٕم٥م وضمدوه كطمتّ  ٤مٍد،صٞمّ  اسمـ ىِمٌؾ رهطٍ 

 رؾمقل ىم٤مل صمؿ   سمٞمده،  ٌلاًمٜمّ  ضب كطمتّ  يِمٕمر ومٚمؿ احلُٚمؿ، يقُمئذٍ  ٤مدٍ صٞمّ  اسمـ ىم٤مرب

  اهلل؟ رؾمقل أّن  شمِمٝمد ٤مٍد:صٞمّ  ٓسمـ  اهلل

 ًمرؾمقل ٤مدصٞمّ  اسمـ وم٘م٤مل لم،إُمٞمّ  رؾمقل ؽأٟمّ  أؿمٝمد صٞم٤مٍد: اسمـ إًمٞمف ومٜمٔمر

 وسمرؾمقًمف، سم٤مهلل ُمٜم٧ُم آ وىم٤مل: ، اهلل رؾمقل ومرومْمف اهلل؟ رؾمقل أّن  شمِمٝمد :اهلل

 ًمف وم٘م٤مل ويم٤مذٌب، ص٤مدٌق  ي٠مشمٞمٜمل ٤مٍد:صٞمّ  اسمـ ىم٤مل شمرى؟ ُم٤م : اهلل رؾمقل ًمف ىم٤مل صمؿّ 

 ظمٌٞمًئ٤م، ًمؽ ٠متظمٌّ  إّن  : اهلل رؾمقل ًمف ىم٤مل صمؿ   إُمر، قمٚمٞمؽ ظُمٚمط : اهلل رؾمقل

، هق ٤مٍد:صٞمّ  اسمـ وم٘م٤مل خ   وم٘م٤مل ىمدرك، شمٕمدو ومٚمـ ظم٠ًم،ا : اهلل رؾمقل ًمف وم٘م٤مل اًمد 

                                                           

   .3366 رىمؿ اًمٕملم. طمرف ،1ج :(1)

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=2346
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=2346
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=8621
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=7272
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3194
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3194
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 ٜمفيٙمُ  إن : اهلل رؾمقل ًمف وم٘م٤مل ٜم٘مف،قمُ  ضبأ اهلل رؾمقل ي٤م دقمٜمل اخلٓم٤مب: سمـ ٛمرقمُ 

  .ش ىمتٚمف ذم ًمؽ ظمػم ومال يٙمٜمف مل وإن قمٚمٞمف، طًٚم  شمُ  ومٚمـ - ٤ملاًمدضّم  يم٤من إن أي -

 جمٛمع ذم اهلٞمثٛمل وروى ،اعمًٜمد ذم أمحدو ،صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مرّي  وروى

 ُمـ إزم   أطم٥ّم  ٤ملاًمدضّم  هق ٤مدٍ صٞمّ  اسمـ أن   اٍت ُمرّ  قمنم أطمٚمػ ٕن :ذرّ  أيب قمـ » اًمزوائد:

  سمف. ًمٞمس أّٟمف واطمدةً  ةً ُمرّ  أطمٚمػ أن

 وم٘م٤مل: ،-٤ملاًمدضّم  أمّ  إمم أي- فأُمّ  إمم سمٕمثٜمل ىمد  اهلل رؾمقل إن   وىم٤مل: ىم٤مل:

 صمؿ   ىم٤مل: ؿمٝمًرا، قمنم اصمٜم٤م سمف محٚم٧م وم٘م٤مًم٧م: وم٠ًمًمتٝم٤م، وم٠مشمٞمتٝم٤م ىم٤مل: سمف؟ محٚم٧م يمؿ ؾمٚمٝم٤م

 وم٠ًمًمتٝم٤م، إًمٞمٝم٤م ومرضمٕم٧م ىم٤مل: وىمع؟ طملم صٞمحتف قمـ ؾمٚمٝم٤م وم٘م٤مل: إًمٞمٝم٤م، أرؾمٚمٜمل

 ًمؽ ٠متظمٌّ  إن : اهلل رؾمقل ًمف ىم٤مل صمؿّ  ؿمٝمٍر، اسمـ ٌلاًمّّم  صٞم٤مح ص٤مح وم٘م٤مًم٧م:

 ومٚمؿ ظم٤مناًمدّ  ي٘مقل أن وم٠مراد ىم٤مل: ظم٤من،واًمدّ  قمٗمراء ؿم٤مة ظمٓمؿ زم ظم٠ٌمت ىم٤مل: ظمٌئ،

 أمحد رواه ىمدرك. شمٕمدو ًمـ وم٢مّٟمؽ ظم٠ًما : اهلل رؾمقل وم٘م٤مل: اًمُدخ، وم٘م٤مل يًتٓمع،

 أمحد ورضم٤مل إوؾمط، ذم واًمٓمؼمانّ  هق؟ ومام ظم٠ًٌم، ًمؽ ظم٠ٌمت ىمد إّن  وىم٤مل: ارواًمٌزّ 

  .ش صم٘م٦مٌ  وهق طمّمػمةٍ  سمـ احل٤مرث همػم حٞمحاًمّّم  رضم٤مل

  :1٣ أي٦م ظم٤مناًمدّ  ةؾمقر شمٗمًػم ذم وم٘م٤مل واي٦م،اًمرّ  هذه ذم يمثػم اسمـ ؼقمٚمّ و

 ٤منٝمّ اًمٙمُ  ـمري٘م٦م قمغم يم٤مؿمٌػ  ٤مدٍ صٞمّ  سمـاو رشم٘م٥م،اعمُ  ٜمتٔمراعمُ  ُمـ سم٠مّٟمف إؿمٕم٤مرٌ  ومٞمف وهذا »

 يٕمٜمل: اًمّدخ، هق ىم٤مل: وهلذا اًمٕم٤ٌمرة، -ي٘مٓمٕمقن أي:- ٘مرـمٛمقنيُ  وهؿ اجل٤من، سمٚم٤ًمن

٤م شمفُم٤مدّ   اهلل رؾمقل قمرف ومٕمٜمده٤م اًمدظم٤من،  شمٕمدو ومٚمـ ظم٠ًما ًمف: وم٘م٤مل ٦م،ؿمٞمٓم٤مٟمٞمّ  وأَّن 

                                                           

٤مقم٦م، وأذاط اًمٗمتـ يمت٤مب ُمًٚمؿ، صحٞمح :(1) ًّ  .293٣ح صٞم٤مد، اسمـ ذيمر سم٤مب اًم

 .3٣55ح اًمّّمٌل، قمغم اإلؾمالم ُيٕمرض يمٞمػ سم٤مب واًمًػم، اجلٝم٤مد يمت٤مب اًمٌخ٤مري، صحٞمح :(2)

 .21319ح ،اًمٖمٗم٤مرّي  ذر أيب طمدي٨م إٟمّم٤مر، ُمًٜمد طمٜمٌؾ، سمـ أمحد ُُمًٜمد :(3)

 .12559ح صّٞم٤مٍد، اسمـ ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب ،8ج اًمّزوائد، جمٛمع حت٘مٞمؼ ذم اًمّرائد سُمٖمٞم٦م :(4)
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 ذم ص٤مئدٍ  اسمـ قمٛمر اسمـ ًم٘مَل  » ىم٤مل: أٟم ف ٟم٤مومع قمـ صحٞمحف ذم ًٚمؿٌ ُمُ  وروى ،ش ىمدرك

ًٓ  ًمف وم٘م٤مل اعمديٜم٦م، رِق ـمُ  سمٕمض ًّ  ُمأل كطمتّ  وم٤مٟمتٗمخ أهمْمٌف، ىمق  ٛمرقمُ  اسمـ ومدظمؾ ٦م،ٙمّ اًم

 أنّ  قمٚمٛم٧م أُم٤م ص٤مئٍد، اسمـ ـُمِ  أردَت  ُم٤م اهلل، ؽرمحَ  ًمف: وم٘م٤مًم٧م سمٚمٖمٝم٤م، وىمد طمٗمّم٦م قمغم

 .ش ٝم٤ميٖمْمٌُ  همْم٦ٌمٍ  ُمـ ُيرُج  إّٟمام ىم٤مل:  اهلل رؾمقل

ًٓ  ًمف وىم٤مل ٤مل،اًمدضّم  رأى ىمد ٛمرقمُ  سمـ٤موم   ٤ملاًمّدضّم  ضمٚمد ُخ يٜمتٗم وم٠مظمذ أهمْمٌف، ىمق

 ًمف وىم٤مًم٧م ذًمؽ، ذم تفُٓمَ  طمٗمّم٦م قمغم قمٛمر اسمـ دظمؾ ومٚماّم  اًمٓمريؼ، ُمأل أن إمم وسمدٟمف

 صمؿّ  ،هؿأطمدُ  فٖمْمٌُ يُ  :أي  ؟!ٝم٤ميٖمْمٌُ  همْم٦ٌمٍ  ُمـ ُيرج أٟم ف شمٕمٚمؿ أُم٤م ٤ملاًمدضّم  أهمْم٧ٌَم  عم٤مذا

 سمٕمد أو  اهلل رؾمقل زُم٤من ذم ضمفاظمر٢مسم ٥مًٌّ شمت أن يمدَت  وىمد ُم٤من،اًمزّ  آظمر ذم ُيرج

 ىمّمػمٍة. ةٍ سمٛمدّ   اهلل رؾمقل زُم٤من

ـَ   سمـ ٛمرقمُ  ٤مل:اًمّدضّم  هق ٤مدصٞمّ  اسمـ سم٠من   يٕمت٘مدون ؿأَّّن  ذيمروا اًمذيـ وُم

 ه١مٓء سم٠من   ٦ماًمٕم٤مُمّ  ٟم٘مؾ وم٘مد ،ذر   وأسمق اهلل قمٌد سمـ وضم٤مسمر قمٛمر، سمـ اهلل وقمٌدُ  اخلٓم٤مب،

 ُم٤من،اًمزّ  آظمر ذم جُيرُ  اًمذي ٤ملاًمّدضّم  هق اًمٜمٌل زُمـ ذم يم٤من ـُمَ  سم٠من   ي٘مٓمٕمقن يم٤مٟمقا

 قمـ » : -ٝمؿسمٕمُْم  يرى يمام ت٥ماًمٙمُ  أصح   ومه٤م- ًٚمؿٍ ُمُ  وذم ،خ٤مرّي اًمٌُ  ذم رووا وم٘مد

 ٤مل،اًمدضّم  ٤مئدٍ اًمّّم  اسمـ أن   سم٤مهلل حيٚمػ اهلل قمٌد سمـ اً ضم٤مسمر رأي٧م ىم٤مل: اعمٜمٙمدر سمـ دحمٛمّ 

 ،-٤ملاًمّدضّم  هق اًمٜمٌل زُمـ ذم يم٤من اًمذي سم٠من   سم٤مهلل شم٘مًؿُ  أي- سم٤مهلل؟ حتٚمػ ىمٚم٧م:

  .ش  اًمٜمٌّل  ٜمٙمرهيُ  ومٚمؿ  اًمٜمٌّل  قمٜمد ذًمؽ قمغم حيٚمػ ٛمرقمُ  ؾمٛمٕم٧م إّن  ضم٤مسمر: وم٘م٤مل

                                                           

 .336ص ،12ج يمثػم(، اسمـ )شمٗمًػم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن شمٗمًػم :(1)

٤مقم٦م، وأذاط اًمٗمتـ يمت٤مب ُمًٚمؿ، صحٞمح :(2) ًّ  .2932ح صّٞم٤مٍد، اسمـ ذيمر سم٤مب اًم

ٜم٦ّم، سم٤مًمٙمت٤مب آقمتّم٤مم يمت٤مب اًمٌخ٤مري، صحٞمح :(3) ًّ   اًمٜمٌـّل  ُمـ اًمٜمّٙمػم شمرك رأى ُمـ سم٤مب واًم
 .7355ح اًم١ًمال، همػم ُمـ ٓ طُمّج٦ًم،

٤مقم٦م، وأذاط اًمٗمتـ يمت٤مب ُمًٚمؿ، صحٞمح :(4) ًّ  .2929ح صٞم٤مٍد، اسمـ ذيمر سم٤مب اًم
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 ـمقيٌؾ، ٤ملاًمدضّم  قمٛمر أن   قمغم شمدل   رواي٤مٍت  يٛمٚمٙمقن ٦م،اًمٕم٤مُمّ  يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 زُمـ ذم احلٚمؿ سمٚمقغ ُمـ ىمري٥ٌم  وهق ،ُمقضمقًدا يم٤من ٟم فإ سمحٞم٨ُم  ـمقياًل، ُمٙمقصًم٤م ويٛمٙم٨ُم 

 ومٚمامذا اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم ىمٌٞمؾ إمم ويٌ٘مك هذا، ٤مساًمٜمّ  يقم إمم ًتٛمر  ُمُ  وهق ،اًمٜمٌل

 وم٢مذا ،اعمٝمدي اإلُم٤مم قمٛمر سمٓمقل قمت٘مدواا إذا ومٞمام ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  اًمِمٞمٕم٦م قمغم يٕمؽموقن

 قمٛمرَ   اهلل ؾٓمٞميُ  أن يرومْمقن ومٚمامذا ه،قمدوّ  قمٛمر ٓمٞمؾيُ   اهلل أن   ي٘مٌٚمقن يم٤مٟمقا

 ف؟!وًمٞمّ 

 قم٨ٌٌم.  اعمٝمدي اإلُم٤مم ٛمرقمُ  إـم٤مًم٦م ن  إ ؿافوا: ؾنن

 قم٨ٌٌم. ٤ملاًمّدضّم  قمٛمر إـم٤مًم٦م إن   :هلم ؼولك ـاؾنكّ 

 سم٠مٟم ف ٤مساًمٜمّ  قمٚمؿَ  اإذ ٕٟمف :٤ملاًمدضّم  قمٛمر إـم٤مًم٦م ذم قم٨ٌٌم  يقضمد ٓ ؿافوا: وإن

 أؿمدّ  ُمٜمف واحلذر ٤ملاًمدضّم  عمقاضمٝم٦م اًمٜمٗمّز  هؿؾمتٕمدادُ ا يٙمقن ومًقف ٌؾ،ٙمٌّ ُمُ  ُمقضمقدٌ 

 وأىمقى.

 قمٛمر إـم٤مًم٦م ذم جيري هق وًمٙمـ اجلقاب، هذا ُمٜمٙمؿ ٟم٘مٌُؾ  :هلم كؼول ـاؾنكّ 

 . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم

 غٌ ٔصأل هال اهوِ ٍٔػطى اله إهْيٌّ فػني اهٌغٕتة اهحاهث: اهذٓاب 
 .فػوِ شتب

 إُم٤ممٌ   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سم٠من   يٕمت٘مدون سمره٤مَّنؿ( اهلل )أٟم٤مر ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  اًمِمٞمٕم٦م إن  

ّٓ  سمٕمٛمؾٍ  ي٘مقم وٓ رٌء، ُمٜمف يّمدرُ  ٓ ُمٕمّمقٌم،  ىمد  يم٤من وم٢مذا ، اهلل ُمـ سم٠مُمرٍ  إ
 قمٚمٞمف اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من ًمق ٕٟم ف :  اهلل أُمر إمم ًتٜمدةٌ ُمُ  فومٖمٞمٌتُ  ٤مس،اًمٜمّ  أٟمٔم٤مر قمـ هم٤مب

 يم٤مٟم٧م وم٢مذا ف،قمّمٛمتِ  عمٙم٤من  ٥ميٖمِ  مل اًمٕمٚمـ ذم ٙمؿًمٚمحُ  ٤مً يّ تّمدّ ُمُ  فم٤مهًرا نيٙمق أن

ًّ  ، اهلل إمم شمًتٜمد فومٖمٞمٌتُ   اهلل سم٠مُمر فهمٞمٌتُ   اعمّمٚمح٦م هل ُم٤م أو هم٤مب؟ عم٤مذا ١مالواًم

 هلل ٤مءًم٦مٌ ُُمً -اًمِمٞمٕم٦م قم٘مٞمدة سمح٥ًم- ومٞمف قم٨ٌٌم، فهمٞمٌتَ  سم٠من   اًم٘مقل ويمذًمؽ ف؟همٞمٌتِ  ذم
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، 23 إٟمٌٞم٤مء: َّ حق مف خف حف جف مغ ُّٱ اًمٙمريؿ: اًم٘مرآن ىم٤مل وىمد. 

 اموإٟمّ  ،اًمٕم٨ٌم قمٚمٞمف جيقزُ  شمٕم٤ممم اهلل أنّ  يٕمٜمل ٓ اجلقاب هذا أنّ  اًمقاوح وُمـ

ّٓ  ًمف ًمٞمس اًمٕمٌد أنّ  يٕمٜمل  ُمٕمٜمك ومال ىمْم٤مؤه صم٧ٌم وم٢مذا ،احلّؼ  ي٘مظ سمام ؿًٚمّ يُ  أن إ

 اإلُم٤مم هم٤مب عم٤مذا ىم٤مئاًل: ي٠ًمًمٜم٤م ـُمَ  ٢من  وم ،فسمحٙمٛمتِ  ًمٚمتّمديؼ فوضمٝمِ  ُمٕمروم٦م ٓؿمؽماط

 هق ًمف ضمقاسمٜم٤م يٙمقن ؟ اعمٝمدّي  اإلُم٤مم همٞم٦ٌم ذم اعمّمٚمح٦م هل وُم٤م ؟ اعمٝمدّي 

 يًتٜمد ومٕمؾٍ  قمـ ٠ًملشم وم٠مٟم٧م ،اًمقضمف ُمٕمروم٦م قمغم اًمتًٚمٞمؿو اًم٘مٌقل ؼٕمٚمّ شمُ  يمٜم٧م إن ؽإٟمّ 

 ومٞمٜمٖمٚمؼ ،َّ حق مف خف حف جف مغ ُّٱ :ًمؽ ي٘مقل سمف شم١مُمـ اًمذي واًم٘مرآن ، اهلل إمم

ًّ  سم٤مب سمذًمؽ  اإلُم٤مم وهمٞم٦ٌم إُم٤مُم٦م قمغم ًمٞمؾاًمدّ  قمٜمده ىم٤مم ـومٛمَ  اعم٠ًمًم٦م، هذه ذم ١مالاًم

 ىمْم٤مئف.و ٙمٛمفطُم  قمغم قمؽماضا الوم  هلل قمٌدٌ  أٟم٤م :ي٘مقل ومًقف ، اعمٝمدّي 

 غائًب؟ إلياًم أجًر بترُت غدم ىلع هٕناهُد ّٓ يا اةع:اهُر اهذٓاب  

 ، هللا إمم ًٜمدشمُ  أن جيقز ٓ وسم٤مًمت٤مزم قم٨ٌٌم،  اإلُم٤مم همٞم٦ٌم أن   قمليدّ  ُمـ
 ٥مشمؽمشمّ  ُمّمٚمح٦مٍ  أّي  وضمقد قمدم ًٓ أوّ  ث٧ٌَم يُ  أن قمٚمٞمف اًمٕم٨ٌم، ُمٜمف يّمدر ٓ  اهلل ٕن  

 اًمٖم٤مئ٥م. اإلُم٤مم قمغم

 ومٞمٝم٤م دّي اعمٝم اإلُم٤مم ذم قم٘مٞمدشمٜم٤م سم٠من   قمٚمٞمٜم٤م ِمٙمؾيُ  ـُمَ  إن   ذفك: وبقانُ 

 حيتٛمؾ وٓ يٕم٘مؾ ٓ أٟم ف قمغم اًم٘مٓمٕمّل  ًمٞمؾاًمدّ  ٘مٞمؿيُ  أن قمٚمٞمف ، اهلل إمم ٕم٨ٌماًم ٟم٦ًٌمُ 

 سمؼمه٤من ي٘مقم سم٠من وذًمؽ اًمٖم٤مئ٥م، ًمإلُم٤مم اإلُم٤مُم٦م ضمٕمؾ ذم ُمّمٚمح٦مٍ  أّي  أو وم٤مئدٍة، ٥مشمرشمّ 

 ًّ  يمؾ   يٜمٗمل صمؿ   حتٛمٚم٦م،اعمُ  واًمثٛمرات واًمٗمقائد اعمّم٤مًمح مجٞمع إمم ومٞم٠ميت واًمت٘مًٞمؿ، ؼماًم

 ي٘مقل أن سم٢مُمٙم٤مٟمف وم٢مٟمف سمذًمؽ ىم٤مم وم٢مذا ،ىمٓمٕمل   سمدًمٞمؾٍ  ُمٜمٝم٤م صمٛمرةو وُمّمٚمح٦مٍ  وم٤مئدةٍ 

 مجٞمع ٟمٗمل قمغم ىم٤مم اًمؼمه٤من ٕن   ،قمٌثل   أُمرٌ  ًمٖم٤مئ٥ٍم  اإلُم٤مُم٦م صمٌقت ن  إ ىم٤مـمعٍ  سميسٍ 

 همػم دقمقى دجمرّ  فيمالُمُ  يٙمقن وسم٤مًمت٤مزم ،٤مً سمره٤مٟمو دًمٞمالً  مدّ ٘ميُ  مل ِمٙمؾواعمُ  ،اعمّم٤مًمح

 .ؼمهٜم٦مٍ ُمُ 
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 ًمقضمقد  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م سمثٌقِت  ٟم٘مقل أن اعم٘م٤مسمؾ ذم ٜم٤مطم٘مّ  وُمـ

 ػٟمتٙمٚمّ  الوم اًمٖمٞم٦ٌم زُمـ ذم قمٚمٞمف ٦ٌمؽمشمّ اعمُ  اًمثٛمرةُ  ٤مأُمّ  دًمٞمٍؾ، ًمقضمقد فسمٖمٞمٌتِ  ٕمت٘مدُ وٟم دًمٞمٍؾ،

 سمره٤منٍ  وضمقدُ  يٙمٗمٞمٜم٤م إذ :٤مطم٘مٞم٘متٝم قمـ اًمٙمِمِػ  حم٤موًم٦م قمٜم٤مء دمِمؿ ٓو ٤مقمٜمٝم اًمٌح٨م

ّٓ  يٗمٕمؾ ٓ  اهلل أن   قمغم إمج٤مزم    قم٘مكم   دًمٞمٌؾ  ٟم٤مقمٜمدَ  يقضمد وٓ ،وهم٤مي٦م ُمّمٚمح٦مٌ  ومٞمف ُم٤م إ

 وٓ ،ؼتح٘مّ ُمُ  سم٤معمّمٚمح٦م اإلمج٤مزمّ  وم٤مًمٕمٚمؿ ،فسمثٌقشمِ  ٟمٕمت٘مد ُم٤م قمغم ُمّم٤مًمَح  أّي  ٥مشمرشمّ  يٜمٗمل

 .ٗمّمٞمؾسم٤مًمتّ  ٝم٤مُمٕمرومتِ و ،٦مىمّ ٤مًمدّ سم اعمّمٚمح٦م شمِمخٞمص قمغم اعم٘م٤مم ذم ٦مسم٤مٕدًمّ  إظمذ ػيتقىمّ 

 األدهار اهخايس: اهذٓاب ُٕ  .هإليام ةاهتكَٓٔ

 يٕمت٘مدون (شمٕم٤ممم اهلل هؿأقمزّ ) ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  اًمِمٞمٕم٦م أن   اًمِمٌٝم٦م هذه ص٤مطم٥م رّمقّ تي

 وم٠مؿمٙمؾ ،قم٤مم   سمِمٙمؾٍ  ٦ماًمتنميٕمٞمّ  إدوار ذم أو احلٙمؿ دور ذم شمٜمحٍُم  اإلُم٤مم راأدو سم٠من  

 ٦م،اًمتنميٕمٞمّ  إدوار وحت٘مٞمؼ اًمٜم٤مس، ؿم١مون وإدارة احلٙمؿ سمدور اإلُم٤مم ي٘مقم يمٞمػ فسم٠مٟمّ 

 !٤مس؟اًمٜمّ  يراه ٓ هم٤مئ٥ٌم  وهق

 ظمٚمٞمٗم٦مُ  هق اإلُم٤مم أنّ  يٕمت٘مدون ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  وم٤مًمِمٞمٕم٦م سمّمحٞمٍح، ًمٞمس راًمتّمقّ  هذاو

 أن   ٦م:اًمتٙمقيٜمٞمّ  أدواره وُمـ ،٦مشمنميٕمٞمّ  أدواراً  ًمف أن   يمام ٦ٌم،شمٙمقيٜمٞمّ  ارٌ أدو وًمف ، اهلل

 وىمد - اًمٕم٤ٌمد قمغم  اهلل ومٞمض ضمري٤من وؾم٤مئط وُمـ اًمٙمقن، طمٗمظ وؾم٤مئط ُمـ اإلُم٤مم

 .ش سم٠مهٚمٝم٤م إرض ًم٤ًمظم٧م ٦مجّ احلُ  ًمقٓ » رواي٤مت سمٕمض قمرض مشم٘مدّ 

 ُيتؿ، وسمٙمؿ اهلل، ومتح ؿسمٙمُ  » : اًمٌٞم٧م ٕهؾ اًمٙمٌػمة اجل٤مُمٕم٦م اًمزي٤مرة وذم

ًّ  يٛمًؽ وسمٙمؿ اًمٖمٞم٨م، ليٜمزّ  وسمٙمؿ ّٓ  إرض قمغم شم٘مع أن امءاًم  ذم وروي ،ش ذٟمف٢مسم إ

٦مُ  » اًمٕمديٚم٦م دقم٤مء ٌَ٘م٤مِئفِ  اًم ِذي ضمكاعمُر اعمَٝمِدي   اعُمٜمَتَٔمرُ  اًم٘م٤مِئؿُ  اخلََٚمُػ  احُلج  ٟمٞم٤م سَمِ٘مَٞم٧م سمِ  ،اًمد 

ٌََت٧ِم  َوسمُِقضُمقِدهِ  ،اًمَقرى ُرِزَق  َوسمُِٞمٛمٜمِفِ  امء إَرُض  صَم  ً  ىِمًٓم٤مً  إَرَض  اهلل َيٛمألُ  َوسمِفِ  ،َواًم

                                                           

 اًمتـل اًمّروايـ٤مت اًمث٤مًمثـ٦م: اًمٓم٤مئٗم٦م ، طمٙمٞمٛم٦م اًمًّٞمدة سمٛم٘مّدُم٤مت اخل٤مّص٦م اعمٝمدوّي٦م إصم٤ٌمت راضمع :(1)

 إرض. ًم٤ًمظم٧م اإلُم٤مم أو احلّج٦م ًمقٓ أّٟمف قمغم دًّم٧م
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  . ش َوضَمقراً  فُمٚمامً  ُُمٚمَِئ٧م ُم٤م سَمٕمدَ  َوقَمدًٓ 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاخلالوم٦م: آي٦م مشم٘مدّ  ومٞمام سمحثٜم٤م ىمد ٜم٤مٟمّ إ يمام
 وعمٙم٤من ، اهلل ُم٘م٤مم ي٘مقم ـُمَ  هق اخلٚمٞمٗم٦م أن   ٤موأووحٜم ،3٣اًمٌ٘مرة:  َّىم مم

 ٤مٜمّ وسمٞمّ  واًمتٙمقيـ، اًمتنميع ذم  اهلل ُم٘م٤مم ي٘مقم اخلٚمٞمٗم٦م وم٢من   اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم اإلـمالق

 زُم٤من. يمّؾ  ذم ظمٚمٞمٗم٦مٍ  وضمقد ضورة

 ي٘مقُل  اًمٕم٤ٌمد، أقمامل قمغم ٝم٤مدةاًمِّم  دور -أيًْم٤م- ٦ماًمتٙمقيٜمٞمّ  اإلُم٤مم وفم٤مئػ وُمـ

 واعم١مُمٜمقن ،1٣5 اًمتقسم٦م: َّمص خص حص مس خس حس جس ُّٱ: اهلل

ؿ ، ٦مإئٛمّ  ؿهُ  قم٘مٞمدشمٜم٤م ذم ٜم٤مهُ   مل إذا ؿمٝمداء نيٙمقٟمق ويمٞمػ اخلٚمؼ، قمغم ؿمٝمداء وم٢مَّن 

 سم٤مهلل كاًمنّم و اإليامن ُمٜمٝم٤م واًمتل ٦م،واًم٤ٌمـمٜمٞمّ  ٦ماًمٔم٤مهريّ  اًمٕم٤ٌمد أقمامل قمغم ٚمٕملمٓمّ ُمُ  قايٙمقٟم

، ٚمٞمٜمّل اًمٙمُ  اإلؾمالم صم٘م٦مُ  قم٘مدَ  وىمد  إقمامل قمرُض  » سمٕمٜمقان: (،اًمٙم٤مذم) ذم سم٤مسًم٤م 

 سمـ يٕم٘مقب قمـ » اًمت٤مًمٞم٦م: واي٦ماًمرّ  ومٞمف وٟم٘مؾ ،ش٦موإئٛمّ  ؿوؾمٚمّ  اًمٜمٌّل  قمغم

  حص مس خس حس جس ُّٱ شمٕم٤ممم: ىمقًمف قمـ  اهلل قمٌد أسم٤م ؾم٠مًم٧م ىم٤مل: ؿمٕمٞم٥م

 .ش ٦مإئٛمّ  هؿ ىم٤مل: ؟َّمص خص

 وُمـ ،٦مٞماًمتنميٕم إدوار أو ٙمؿاحلُ  ذم شمٜمحٍم ٓ اًمِمٞمٕم٦م قمٜمد اإلُم٤مم وم٠مدوار

 أن يٛمٙمـ ومٝمق ٦م،اًمتٙمقيٜمٞمّ  أدواره وسملم اإلُم٤مم سملم حتقل ٓ اًمٖمٞم٦ٌم أن   اًمٌلّم  اًمقاوح

 قمغم ًٕم٤مٚمِ ٓمّ ُمُ  ؿم٤مهًدا ويٙمقن ٔم٤مم،اًمٜمّ  طمٗمظ وؾم٤مئط وُمـ  اهلل ًمٗمٞمض جمرًى  يٙمقن

٤ًٌم.  يم٤من وإن اًمٕم٤ٌمد، أقمامل  هم٤مئ

                                                           

 .141ص اجلٜم٤من: ُمٗم٤مشمٞمح :(1)

 ذم واعمٝمدوّيــ٦م اإلهلّٞمــ٦م اخلالومــ٦م إّول: اًمٗمــرد اًمثــ٤من: اًمّمــٜمػ اخل٤مّصــ٦م اعمٝمدوّيــ٦م إصمٌــ٤مت راضمــع: :(2)

  اخلالوم٦م؟ طم٘مٞم٘م٦م سمٞم٤من اًمث٤من: اًمٌح٨م اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن

 .2ح ،1ج :(3)
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 هاراألد ادس:اهُص اهذٓاب ُٕ  اهٌغٕتة. يف هإليام ةاهتشرٔػ

ًّ  اجلقاب ذم ذيمرٟم٤م  إدوار ذم شمٜمحٍم ٓ  اإلُم٤مم أدوار أن   ٤مسمؼاًم

 ٦ماًمتنميٕمٞمّ  إدوار أن   ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ومٚمق ٦م،شمٙمقيٜمٞمّ  أدوارٌ   ًمإلُم٤مم اموإٟمّ  يم٤محلٙمؿ، ٦ماًمتنميٕمٞمّ 

 ٦م.اًمتٙمقيٜمٞمّ  إدوار ٥مًمؽمشمّ  اًمٕم٨ٌُم  ذًمؽ ُمـ يٚمزم ٓ ف،همٞمٌتِ  طم٤مَل  ٥مشمؽمشمّ  ٓ  ًمإلُم٤مم

 شمٜمحٍم اموإٟمّ  ٦م،شمٙمقيٜمٞمّ  أدوارٌ  ًمف شمقضمد ٓ اإلُم٤مم أن   ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ًمق فإٟمّ  كؼول: وهـا

 ٜمحٍمةً ُمُ  ًمٞم٧ًم ٦ماًمتنميٕمٞمّ  أدواره إنّ  :ٟم٘مقل ذًمؽ ومٛمع ٦م،اًمتنميٕمٞمّ  إدوار ذم أدوراه

 ٢مذاوم ، ًمف صم٤مسم٧م ذقمل   طمٙمؿٌ  ًمإلُم٤مم ٙمؿاحلُ  ومحؼ   ٤مس،اًمٜمّ  ؿم١مون وإدارة ٙمؿاحلُ  ذم
 ذم يٜمحٍم ٓ  ودوره ،٤مهب ي٘مقم ٙمؿاحلُ  سمٛمٝم٤ممّ  اًم٘مٞم٤مم قمغم ىم٤مدًرا ويم٤من ٦مإُمّ  ٜمتفُمٙمّ 

 ُمـ اًمٙمالم ومٞمف ٚمٜم٤مومّّم  ُم٤م ُمٜمٝم٤م احلٙمؿ، دور ُمـ أهؿّ  أظمرى أدوارٌ  هٜم٤مًمَؽ  سمؾ ٙمؿاحلُ 

يـ واىمع قمغم ظ٤مٗماحل  وٓ ،احل٘مٞم٘مّل  اًمقاىمٕمّل  اإلؾمالم سم٢مسم٘م٤مء دشمٕمٝمّ   وم٤مًم٤ٌمري ،اًمدِّ

 ًمقاىمع وم٤مىمديـ إرض وضمف قمغم ـُمَ  مجٞمع يم٤من إذا اإلؾمالم سم٘م٤مء ؼيتح٘مّ  أن يٛمٙمـ

ّٓ  هؿقمٜمدَ  شمقضمد وٓ يـ،اًمدِّ   ًمٚمقاىمع، ٓم٤مسمً٘م٤مُمُ  ًمٞمس ُمٜمٝم٤م واًمٙمثػم ،٦مفم٤مهريّ  أطمٙم٤ممٌ  إ

يـ ومحٗمظ يـ وضمقد هق اًمدِّ  ٤مس،اًمٜمّ  سمٕمض قمٜمد وٞم٤معٍ  سمال أطمٙم٤مُمف وسمجٛمٞمع سمقاىمٕمف اًمدِّ

 اعمٝمدي اإلُم٤مم وم٢مسم٘م٤مء ،حمٛمد اخل٤مشمؿ ٌّل اًمٜمّ  ًمٕمٚمؿ اًمقارث اعمٕمّمقم اإلُم٤مم وهق

 يـ، ًمقاىمع إسم٘م٤مءٌ  هق يـ. طمٗمظٌ  وهذا اًمدِّ  ًمٚمدِّ

 ،اهلل رؾمقل قمٚمؿ قمغم ُمٝمٞمٛمٜم٤ًم يمقٟمف ضمٝم٦م ُمـ اعمٝمدّي  اإلُم٤مم إن   
يـ ًمقاىمع ٤مً وطم٤مومٔم  سم٤مـمٍؾ، رأٍي  قمغم جيٛمٕمقا أن وسملم اًمٗم٘مٝم٤مء سملم حيقل أن سم٢مُمٙم٤مٟمف : اًمدِّ

يـ أطمٙم٤مم وٞم٤مع ُمٜمف ٞمٚمزموم  اًمٖمٞم٦ٌم، زُمـ ذم سمْمٞم٤مقمٝم٤م  اهلل يرى ٓ واًمتل اعمٝمٛم٦م، اًمدِّ

، سمتٍمٍف  ُمتٍموًم٤م هم٤مئ٥ٌم  وهق  اإلُم٤مم ومٞمٙمقن  اًمٕمٚمامء سملم حيقل أن وهق شمنميٕمل 

                                                           

ــّٞمدة سمٛم٘مــّدُم٤مت اخل٤مّصــ٦م اعمٝمدوّيــ٦م إصمٌــ٤مت راضمــع: :(1) ًّ  اإلُمــ٤مم أنّ  إّول: اًمــّدًمٞمؾ ، طمٙمٞمٛمــ٦م اًم

 .اهلل رؾمقل ظمٚمٞمٗم٦م
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يـ ذم اعمٝمٛم٦م اعم٤ًمئؾ وٞم٤مع وسملم   اإلُم٤مم ؾومٞمتدظّم  ،سم٤مـمؾٍ  رأٍي  قمغم سم٤مإلمج٤مع اًمدِّ
 ٌّ  اًمرأي ويني سمٞمٜمٝمؿ، اخلالف حيدث صمؿ   احلؼ، إمم سم٠مظمرى أو سمٓمري٘م٦مٍ  سمٕمْمٝمؿ فويٜم

 .إُم٦م ًمٌٕمض ُمٕمرووم٤مً  يٙمقن أىمّؾ  أوٓ ،اًمٕمٚمامء مجٞمع إمم احلّؼ 

 اهخغر فتطُرتػاهى اهوِ ةإذن غٕتتِ يف: 

ًٓ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أقمٓم٤مٟم٤م وىمد  سم٠مدوارٍ  اًمقزمّ  ي٘مقم أن ٦مإُمٙم٤مٟمٞمّ  ًمٜم٤م ب٘مرّ يُ  ُمث٤م

 ص٤مطم٥م  اخلي هق اعمث٤مل وذًمؽ هم٤مئ٥ٌم، وهق  اهلل دةاإر ومٞمٝم٤م ذٜمٗمّ يُ  ٦مٍ شمنميٕمٞمّ 

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱ : اهلل ي٘مقل ،ُمقؾمك اهلل ٟمٌّل 
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس
 .72 - 65 اًمٙمٝمػ: َّ جل مك لك خك حك  جك مق حق

 ىم٤مم صمؿ   ؾمٗمٞمٜم٦ٍم، سمخرق ًٓ أوّ  ىم٤مم  اخلي أن   أي٤مت هذه ذم ٟمالطمظ ٢مٟمٜم٤موم

 ُمقؾمك اهلل ٟمٌّل  يٕمرف مل صمالٍث  سم٠مومٕم٤ملٍ  ىم٤مم ىمد ومٝمق ضمداًرا، أىم٤مم صمؿ   همالٍم، سم٘متؾ
 وإذا اًمقضمف، اخلي سملّم   ُمقؾمك اهلل ٟمٌّل و اخلي سملم اًمٗمراق طم٤مل وذم وضمٝمٝم٤م،

 ىم٤مل الصم٦م،اًمثّ  أقمامًمف ذم اًمقضمف سمٞم٤من أراد ٤معمّ   اخلي أن   ٟمجد ٦ماًمٙمريٛم أي٤مت ذم ٘مٜم٤مدىمّ 

ًّ  أُمر ذم  حطُّ :اجلدار إىم٤مُم٦م وذم ،َّٱهبُّ :اًمٖمالم ىمتؾ وذم ،َّرنُّ ٗمٞمٜم٦م:اًم
 ؾٗمّّم ٟمُ  أن يٛمٙمٜمٜم٤م ٓ وًمٙمـ- ٦مٌ شمٗمًػميّ  دٌٓٓت  ومٞمف اًمتٕمٌػمات هذه ظمتالفاو ،َّٱمظ

 وهل اجلٝم٦م هذه ُمالطمٔم٦م هق اعم٘م٤مم، ذم يٕمٜمٞمٜم٤م واًمذي -اعمٝمدوّي  اًمٌح٨م هذا ذم ذًمؽ

  اهلل أـمٚمٕمف ىمد وسمٕمْمٝم٤م ،َّٱهبُّ ومٞمف ٌض ُمٗمقّ  سمٕمْمٝم٤م سم٠مومٕم٤ملٍ  ي٘مقمو هم٤مئ٥ٌم، قزمّ اًم نّ إ

 اهلل يريده٤م اًمتل ٦ماًمقاىمٕمٞمّ  اعمّم٤مًمح وومؼ كويتحرّ  ،ومٞمف ٦ماًمقاىمٕمٞمّ  اعمّم٤مًمح قمغم
 ذم اًمتدىمٞمؼ وُمع ،َّٱمظ حط ُّ  هلل اعم٤ٌمذ إُمر إمم يًتٜمد وسمٕمْمٝم٤م ،َّرنُّ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya79.html
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 وىم٤مم ٟمٗمٍس، سم٘متؾ وىم٤مم ُم٤مٍل، سم٢مشمالف ىم٤مماخلي أن   ٟمجد اعم٤ٌمريم٦م، أي٤مت هذه

 ومٕمؾ وىمد ، اهلل إرادة إمم يًتٜمد ذًمؽ ويمّؾ  وىمتؾ وأصٚمح أشمٚمػ ىمد ومٝمق ُم٤مٍل، سمٕمامرة

 هم٤مئ٥ٌم. وهق ذًمؽ يمّؾ 

  ومٞمٙمقن ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ذم حمتٛمٌؾ اخلي سمف ىم٤مم ُم٤م وٟمٔمػم
 اًمٔم٤معملم ُمـ ٙمثػماًم هالك ًمٕمّؾ و ، اهلل أُمر إمم ٜمدتشمً سم٠مدوارٍ  ي٘مقم ذًمؽ وُمع ،هم٤مئ٤ٌمً 

 أو ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سمٞمد احلّؼ  إهالك ويريدون اإلؾمالم دونيؽمّص  يم٤مٟمقا اًمذيـ
 اًمٙمت٥م وإشمالف اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن حتريػ حم٤موٓت ُمـ اًمٙمثػم وًمٕمّؾ  أقمقاٟمف، أطمد سمٞمد

 وٓ ،ٚمفسمتدظّم  وأسمٓمٚم٧م ضمٝمْم٧مأُ  ىمد يـ،اًمدّ  ُمٕم٤ممل شمٜم٘مؾ اًمتل ٦مإؾم٤مؾمٞمّ  ٦ماًمديٜمٞمّ 

 اإلُم٤مم همٞم٦ٌم سم٠من   ٟمجزم أن يٛمٙمـ ومال ،آطمتامل هذا يٛمٜمع ٟم٘مكم أو قم٘مكم   دًمٞمؾٍ  أّي  يقضمد

 قم٨ٌٌم.  اعمٝمدّي 

يـ يمامل) يمت٤مب ذم  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  وروى  سمـ اهلل قمٌد قمـ » :(اًمد 

 هذا ًمّم٤مطم٥م إن   ي٘مقل:  دٍ حمٛمّ  سمـ ضمٕمٗمر ٤مدقاًمّّم  ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: اهل٤مؿمٛمّل  اًمٗمْمؾ

 مل ُٕمرٍ  ىم٤مل: ومداك؟ ٕمٚم٧مضُم  ومل ىمٚم٧م: ُمٌٓمٍؾ، يمؾ   ومٞمٝم٤م يرشم٤مب ُمٜمٝم٤م، سمدّ  ٓ همٞم٦ٌمً  إُمر

 همٞمٌتف، ذم احلٙمٛم٦م وضمف ىم٤مل: همٞمٌتف؟ ذم احلٙمٛم٦م وضمف ومام ىمٚم٧م: ًمٙمؿ، يمِمٗمف ذم ًمٜم٤م ١مذنيُ 

 ذًمؽ ذم احلٙمٛم٦م وضمف إن   ذيمره، شمٕم٤ممم اهلل طمج٩م ُمـ ُمفشم٘مدّ  ُمـ همٞم٤ٌمت ذم احلٙمٛم٦م وضمف

ّٓ  يٜمٙمِمػ ٓ  ُمـ ، اخلي أشم٤مه ومٞمام احلٙمٛم٦م وضمف يٜمٙمِمػ مل يمام فمٝمقره، سمٕمد إ

ًّ  ظمرق  سمـ ي٤م ومؽماىمٝمام.ا وىم٧م إمم عمقؾمك اجلدار وإىم٤مُم٦م اًمٖمالم، وىمتؾ ٗمٞمٜم٦م،اًم

 - اهلل همٞم٥م ُمـ وهمٞم٥ٌم  اهلل، ّه  ُمـ وه   شمٕم٤ممم، اهلل أُمر ُمـ أُمرٌ  إُمر هذا إن   ْمؾ:اًمٗم

 همػم وضمٝمٝم٤م يم٤من وإن طمٙمٛم٦ٌم، ٝم٤ميمٚمّ  أومٕم٤مًمف سم٠من   صّدىمٜم٤م طمٙمٞمٌؿ، وضمؾ   قمز   أٟم ف قمٚمٛمٜم٤م وُمتك

 .ش ٜمٙمِمػُمُ 

                                                           

 .11ح اًمٖمٞم٦ٌم، قمّٚم٦م سم٤مب ،2ج :(1)
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 غٕتتِ. يف )اهسكٓية( اهسكى اإليام إدارة اةع:اهُص اهذٓاب 

 وم٘مد احلٙمؿ، ذم  اإلُم٤مم أدوار ٟمحّم٤مر٤مسم اًمتًٚمٞمؿ قمغم اجلقاب يٜمٌٜمل و

 قمدمو ٦م،اًمتنميٕمٞمّ  إدوار ذم  اإلُم٤مم أدوار ٟمحّم٤مرا قمدم -مشم٘مدّ  ومٞمام- ذيمرٟم٤م

 يقضمد ٓ فإٟمّ  وىمٚمٜم٤م: ًمٜم٤موشمٜمزّ  ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ٜم٤مأٟمّ  ٚمقوم احلٙمؿ، ذم ٦ماًمتنميٕمٞمّ  إدوار ٟمحّم٤مرا

ّٓ  دورٌ   اعمٝمدّي  ًمإلُم٤مم  ومٛمع احلٙمؿ، ُم٘م٤مم قمـ آظمرُ  شمٕمٌػمٌ  اإلُم٤مُم٦م ُم٘م٤ممو احلٙمؿ، إ

 ُمـ ٕنّ  :همٞمٌتف طم٤مل ذم  اعمٝمدي ًمإلُم٤مم اإلُم٤مُم٦م ضمٕمؾ ُمـ اًمٗم٤مئدة شمٜمتٗمل ٓ ذًمؽ

 طم٤ميمؿٍ  وضمقد شمٕمٜمل وم٤محلٙمقُم٦م هم٤مئ٥ٌم، وهق طم٤ميماًم اعمٝمدّي  اإلُم٤مم يٙمقن أن ٛمٙمـاعمُ 

  اعمٝمدّي  واإلُم٤مم تف،وُمٙمٜمَ  ىمدرشمف سمح٥ًم ٤مس،اًمٜمّ  ؿم١مون إلدارة ىيتّمدّ  أن ًمف
ّٓ  طمٙمقُم٦ٌم، ًمديف شمٙمقن سم٠منْ  وذًمؽ يمذًمؽ، يٙمقن أن يٛمٙمـ  ٦ٌم،هيّ  طمٙمقُم٦مٌ  أَّّن٤م إ

 ،ٜم٘م٤مدوُم وىم٤مئدٌ  ،وُمرؤوس رئٞمٌس  احلٙمقُم٦م هذه ذم ويقضمد ُمٕمٚمٜم٦ًم، طمٙمقُم٦مً  وًمٞم٧ًم

 ٓ احلٙمقُم٦م هذه أن   هٜم٤مًمؽ ُم٤م وهم٤مي٦م احل٤ميمؿ، أواُمر سمتٜمٗمٞمذ ي٘مقم وحمٙمقم وطم٤ميمؿٌ 

 ُمٕمٚمٜم٤ًم. ًمٞمس ٤مً هيّ  وًم٤مشمٍّم  وإٟمام ،فم٤مهًرا وًم٤مشمٍّم  فشمتٍّم 

 سمدوره ٟمتٗم٤معآ قمغم اًم٘م٤مدريـ خلّمقص اإلُم٤مُم٦م ضمٕمؾ ي٘متظ هذا ؿقل: وفو

 أو ،سمقضمقده يٕمت٘مدون ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس ٦مًمٕم٤مُمّ  كطمتّ  اإلُم٤مُم٦م جلٕمؾ ُمٕمٜمك وٓ احلٙمؿ، ذم

 إًمٞمف. اًمقصقل يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ

 وضمقه: ُمـ ُمدومقعٌ  اًمٙمالم هذا :ؿؾت

 ٓ فوم٢مٟمّ  ،خ٤مًمػاعمُ  سم٢مُم٤مُمتٝمؿ يٕمت٘مد اًمذيـ ٦مإئٛمّ  مجٞمع سم٢مُم٤مُم٦م اًمٜم٘مض :الً أوّ 

 أو ُم٠مؾمقراً  يٙمقن ىمد زُم٤مَّنؿ ذم اعم١مُمٜملم سمٕمض أنّ  يمام ،٤مساًمٜمّ  يمّؾ  سم٢مُم٤مُمتٝمؿ ي١مُمـ

 اإلؿمٙم٤مل. ومٞم٠ميت ،ٟم٤مئامً  يٙمقن ىمد اإلُم٤مم نّ أ يمام ،ُمِمٚمقًٓ 

 ومٞمف اإلـمالق يم٤من وم٢مذا ،ًمِمخص احلٙمقُم٦م ٜمّم٥معم اقمت٤ٌمر احل٤ميمؿ ضمٕمؾ وثاكقًا:

 يٚمزم اإلُم٤مم ُمٕمروم٦م قمغم اًم٘م٤مدريـو ٕمت٘مديـاعمُ  خلّمقص اًمت٘مٞمٞمد ُم٘م٤مسمؾ ذم ،زائدة قمٜم٤مي٦مٌ 
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ّٓ  ًمٞمس اإلـمالق نّ إ هق حٞمحاًمّّم  وًمٙمـ ،٦ماًمٕمٌثٞمّ   ،ومٕمؾ قمدم ومٝمق ،اًمت٘مٞمٞمد حل٤مظ قمدم إ

 قمغم ٤مً إُم٤مُم اعمٝمدّي  )ضمٕمؾ :ومٞمٗمٞمد ،ىمٞمد حل٤مظ ُمع ًمإلُم٤مم اعمٜمّم٥م جيٕمؾ ىمد  اهلل وم٢منّ 

 ىمٞمد حل٤مظ سمال ًمف اعمٜمّم٥م جيٕمؾ وىمد ،داً ٘مٞمّ ُمُ  اجلٕمؾ ومٞمٙمقن -ُمثالً - سمف( اًمٕم٤مروملم ٤مساًمٜمّ 

 ،ُمٓمٚم٘م٤مً  احلٙمؿ ومٞمٙمقن ،اإلـمالق ٟمحق قمغم إُم٤مُم٤ًم( اعمٝمدّي  )ضمٕمؾ :ومٞمٗمٞمد سمف(، )اًمٕم٤مروملم

 يقضمد ٓ اًمثٌقيت واإلـمالق ،زائد ومٕمٌؾ  ومٞمف اًمذي هق اًمثٌقيت اًمت٘مٞمٞمد أنّ  اًمقاوح وُمـ

 اًمٕم٨ٌم. يٚمزم ومال ،ومٕمؾ هق اًمذي اًمت٘مٞمٞمد شمرك هق سمؾ ،ذًمؽ ومٞمف

 قمغم ٤مساًمٜمّ  ىمدرة قمٛمقم ٓ ،ٟمٗمٕمف قمٛمقم اإلُم٤مم ضمٕمؾ وم٤مئدة ذم يٙمٗمل وثافثًا:

 ،وـم٤مقمتف إًمٞمف اًمقصقل يٛمٙمٜمٝمؿ وٓ ،سمف قم٤مروملم همػم يم٤مٟمقا وإن واًمٜم٤مُس  ،ُمٕمف اًمتٕم٤مُمؾ

 ّٓ  إًمٞمٝمؿ. ٗمعسم٤مًمٜمّ  يٕمقد أصمرٌ  قمٚمٞمف ٥ميؽمشمّ  إُم٤مُم٤مً  ضمٕمٚمف أنّ  إ

 اإلُم٤مم فشمٍّم  قمغم يدّل  ُم٤م شاًمٖمٞم٦ٌم» يمت٤مسمف ذم ٕمامناًمٜمّ  اًمِمٞمخ روى وىمد
 ىم٤مل: ػمذماًمّّم  ؾمديرٍ  ومٕمـ :اًمٖمٞم٦ٌم ذم ؿمخّمف يٕمرومقن ٓ وهؿ ،اًمٜم٤مس ُمع ٤ٌمذاعمُ 

 يقؾمػ ُمـ ًمِمٌفٌ  ُمرإ هذا ص٤مطم٥م ذم إنّ  ي٘مقل:٤مدقاًمّّم  اهلل قمٌد أسم٤م ؾمٛمٕم٧م

 اخلٜم٤مزير أؿم٤ٌمه اعمٚمٕمقن اخلٚمؼ هذا يٜمٙمر ُم٤م وم٘م٤مل: طمػمة؟ أو سمٖمٞم٦ٌمٍ  ختؼمٟم٤م ؽومٙم٠مٟمّ  وم٘مٚم٧م:

 ٛمقهومٙمٚمّ  قمٚمٞمف دظمٚمقا أٟمٌٞم٤مء أوٓد أؾم٤ٌمـم٤مً  ٤مءأًمٌّ  قم٘مالء يم٤مٟمقا يقؾمػ إظمقة إنّ  ذًمؽ؟ ُمـ

 ٟمٗمًف، ومٝمؿقمرّ  طمتك يٕمرومقه مل أظمقهؿ، وهق إظمقشمف ويم٤مٟمقا وهورادّ  وشم٤مضمروه وظم٤مـمٌقه

 وضمّؾ  قمزّ  اهلل يٙمقن أن ةتحػّم اعمُ  ٦مإُمّ  هذه يٜمٙمر ومام طمٞمٜمئذ ومٕمرومقه يقؾمػ أٟم٤م هلؿ: وىم٤مل

 ُمٍم، ُمٚمؽ إًمٞمف يقؾمػ يم٤من ًم٘مد قمٜمٝمؿ، تفجّ طُم  يًؽم أن إوىم٤مت[ ]ُمـ وىم٧م ذم يريد

 قمغم ًم٘مدر ُمٙم٤مٟمف ٕمٚمٛمفيُ  أن أراد ومٚمق ،يقُم٤مً  قمنم صمامٟمٞم٦م ُمًػمةُ  أسمٞمف وسملم سمٞمٜمف ويم٤من

  ...ذًمؽ

 يٙمقن أن سمٞمقؾمػ ومٕمؾ ُم٤م تفجّ سمحُ  يٗمٕمؾ اهلل يٙمقن أن ٦مإُمّ  هذه ٜمٙمرشمُ  ومام

 أؾمقاىمٝمؿ ذم ويٛمٌم سمٞمٜمٝمؿ ديؽمدّ  ُمرإ هذا ص٤مطم٥م فطم٘مّ  اعمجحقد اعمٔمٚمقم ص٤مطمٌٙمؿ

 كطمتّ  ًمٞمقؾمػ أذن يمام ٟمٗمًف، ومٝمؿيٕمرّ  أن ًمف اهلل ي٠مذن كطمتّ  يٕمرومقٟمف وٓ ومرؿمٝمؿ، ويٓم٠م
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 .يقؾمػ أٟم٤م ىم٤مل: يقؾمػ ٟم٧مٕ ؽإٟمّ  إظمقشمف: ًمف ىم٤مل

 شم٘مدير قمغم إصمر إُمٙم٤من ٥ميؽمشمّ  أن ًٓ خمقّ  إُم٤مُم٤مً  ضمٕمٚمف وم٤مئدة ذم يٙمٗمل :ورابعاً 

ّٓ  يث٧ٌم ٓ ُمٙم٤من٤مإلوم ،ُمٕمرومتف  .اإلُم٤مم سمجٕمؾ إ

 جلٕمؾ اجل٤مهؾ طمؼ ذم طمتك اًمتديـ ذم ُمالك وضمقد يٙمٗمل :ثاكقة بعبارة و

 وم٢من اًمٕم٤ممل، يِمٛمؾ يمام اجل٤مهؾ يِمٛمؾ واعمالك ،أصمر ًمف يٙمقن ىمد هب٤م اًمتديـ وم٢من ،اإلُم٤مُم٦م

 ذم يمام ،سم٤مًمٕمٚمؿ ُم٘مٞمداً  وأظمرى ،شمٕم٤ممم سم٤مهلل آيامن ذم يمام ،ُمٓمٚم٘م٤مً  يٙمقن شم٤مرة اًمتديـ ُمالك

 يل ُّٱ :وم٘م٤مل ،اًمقاضم٤ٌمت ُمـ سم٤معمالئٙم٦م اإليامن ضمٕمؾ شمٕم٤ممم اهلل وم٢من ،سم٤معمالئٙم٦م اإليامن
 ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام
 ،285 اًمٌ٘مرة: َّ مت خت حت جت مبهب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي

 ُم٘مّٞمداً  اًمتديـ يٙمقن ،جلٕمؾ سم٤معمالئٙم٦م يٕمت٘مد مل ُمـ إيامن قمغم اًميورة إن طمٞم٨م وًمٙمـ

 وضمقد قمـ يٙمِمػ وم٢مٟمف ،ضمزاوم٤مً  ًمٞمس سم٤مهلل اإليامن ذم اعمٓمٚمؼ اجلٕمؾو ،اًمٕمٚمؿ سمّمقرة

 .ُمالك

o غ٘بتِ فٖ اإلهام أػَاى: 

 ٚمقنِّم يتّ  أقمقاٟم٤مً  ٦ماًمٖمٞمٌ ذم  اعمٝمدي إلُم٤ممًم أن   واي٤متاًمرّ  ُمـ جمٛمققم٦مٌ  ٜم٧مسمٞمّ 

 واي٤مت:اًمرّ  شمٚمؽ وُمـ سمف،

(1) 

 إن   :ىم٤مل  اهلل قمٌد أيب قمـ » ش:اًمٖمٞم٦ٌم» يمت٤مسمف ذم  ٕمامناًمٜمّ  رواه ُم٤م

 وسمٕمْمٝمؿ ُم٤مت، سمٕمْمٝمؿ: ي٘مقل كطمتّ  شمٓمقل، مه٤ماطمدإ ن:٤مهمٞمٌت إُمر هذا ًمّم٤مطم٥م

ّٓ  أصح٤مسمف ُمـ أُمره قمغم يٌ٘مك ومال ذه٥م، ي٘مقل: وسمٕمْمٝمؿ تؾ،ىمُ  ي٘مقل:  ٓ يًػٌم، ٟمٗمرٌ  إ

                                                           

 .154ص 52ج إٟمقار سمح٤مر: (1)
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ّٓ  همػمه، وٓ وزم   ُمـ أطمدٌ  ُمقوٕمف قمغم ٚمعيٓمّ    .ش أُمره يكم اًمذي اعمقمم إ

 ي٘مقم :أي أُمره، ويكم ، اعمٝمدي اإلُم٤مم ُمقوع قمغم ٚمعيٓمّ  ـُمَ  ومٝمٜم٤مًمؽ

 مل وًمق » سم٘مقًمف: ،واي٦ماًمرّ  هذه قمغم ٕمامناًمٜمّ  اًمِمٞمخ ؼقمٚمّ  وىمد ، ٦ماحلجّ  أُمر قمـ سمٛمٝم٤مم  

ّٓ  اًمٖمٞم٦ٌم ذم روىيُ  يٙمـ  يدل   احلدي٨م ومٝمذا ،ش ٚمفشم٠مُمّ  عمـ يمٗم٤مي٦مٌ  ومٞمف ًمٙم٤من احلدي٨م، هذا إ

 ًمف ُمقمم هٜم٤مًمؽ وأن   ، سم٤مإلُم٤مم ّم٤ملٍ شمّ ا وضمقد قمغم ويدّل  اًمٖمٞم٦ٌم، صمٌقت أصؾ قمغم

 .أُمره يكم وُمٓمٞمٕم٤مً 

(2) 

 ٤مدقاًمّّم  اإلُم٤مم قمـ سمّمػٍم، أيب قمـ ،(اًمٙم٤مذم) ذم  اًمٙمٚمٞمٜمّل  اًمِمٞمخ رواه ُم٤م

 :وٟمٕمؿ قمزًم٦ٍم، ُمـ همٞمٌتف ذم ًمف سمد   وٓ همٞم٦ٌٍم، ُمـ إُمر هذا ًمّم٤مطم٥م ٓسمدّ  » ىم٤مل 

 .ش وطمِم٦م ُمـ سمثالصملم وُم٤م - رةاعمٜمقّ  اعمديٜم٦م :أي – ٦مـمٞمٌ اعمٜمزل

ًٓ إ  اعمٝمدّي  سم٤مإلُم٤مم ّمٚمقنيتّ  اًمذيـ أن   شمٌلّم  واي٦ماًمرّ  ومٝمذه   ُم٤ٌمذاً  شمّم٤م

ـَ   إُمر ي٠مظمذون - اًمذيـ ٤ٌمذيـاعمُ   اعمٝمدي اإلُم٤مم شم٤ٌمعأ ىم٤مدة ؿأَّّن  حتٛمؾاعمُ  وُم

 صمالصملم. قمـ ي٘مّؾ  ٓ قمددهؿو ، ُمٜمف

(3) 

 ٤مدقاًمّّم  اإلُم٤مم قمـ سمّمػٍم، أيب قمـ :(اًمٖمٞم٦ٌم) ذم  اًمٓمقد اًمِمٞمخ رواه ُم٤م

 :سمثالصملم وُم٤م ٍة،ىمقّ  ُمـ فًمتقمز ذم سمدّ  وٓ قمزًم٦ٍم، ُمـ إُمر هذا ًمّم٤مطم٥م ٓسمدّ  » ىم٤مل 

  .ش ـمٞم٦ٌم اعمٜمزل وٟمٕمؿ وطمِم٦م، ُمـ

                                                           

 .5ح ،176ص :(1)

 .16ح اًمٖمٞم٦ٌم، ذم سم٤مٌب  ،1ج :(2)

 .1٣2ص :(3)
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 قمغم يدّل  وهذا ،ش ةٍ ىمقّ  ُمـ قمزًمتف ذم وٓسمدّ  » ومٞمٝم٤م: ورد واي٦ماًمرّ  هذه أن   ٟمالطمظ

ّٓ  ،هم٤مئ٤ٌمً  يم٤من وإنفأٟمّ   اهلل أواُمر يٜمٗمذ أن ةاًم٘مقّ  هبذه  وسم٢مُمٙم٤مٟمف ،ةىمقّ  يٛمٚمؽ أٟم ف إ

، ٕمٚمٜم٦م.ُمُ  ٧مًمٞمً ٦مٍ هيّ  دائرةٍ  ذم وًمٙمـ 

 ، اخلي ٤ٌمذيـاعمُ   فأصح٤مسم ـُمِ  أن   قمغم يدل   ُم٤م إظم٤ٌمر سمٕمض وذم
يـ يمامل) ذم روى وم٘مد  اخلي إن   » ىم٤مل: أٟم ف  و٤ماًمرّ  اإلُم٤مم قمـ ،(ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمدِّ

 ًمٞم٠مشمٞمٜم٤م وإٟم ف قر،اًمّّم  ذم يٜمٗمخ كطمتّ  يٛمقت ٓ طمل   ومٝمق احلٞم٤مة، ُم٤مء ُمـ ذب 

 ُمٜمٙمؿ ذيمره ومٛمـ ذيمر، امطمٞمث ًمٞمحي وإٟم ف ؿمخّمف، ٟمرى وٓ صقشمف، ومٜمًٛمع ؿ،ًٚمّ ومٞمُ 

 ومٞم١مُّمـ سمٕمروم٦م وي٘مػ اعمٜم٤مؾمؽ، مجٞمع ومٞم٘مظ ؾمٜم٦مٍ  يمّؾ  اعمقؾمؿ ًمٞمحي وإٟم ف قمٚمٞمف، ؿًٚمّ ومٚمٞمُ 

  .ش وطمدشمف سمف ويّمُؾ  همٞمٌتف، ذم ىم٤مئٛمٜم٤م وطمِم٦م سمف اهلل وؾمٞم١مٟمس اعم١مُمٜملم، دقم٤مء قمغم

 وُمـ همٞمٌتف، ذم اعمٝمدّي  ُم٤ممإلًم أقمقانٍ  وضمقد قمغم شمدل   إظم٤ٌمر هذه ومٙمؾ  

 اهلل يريده٤م أواُمر ّمدرٞمُ وم ،طم٤ميماًم  يٙمقن سم٠من احلٙمؿ، سمدور ي٘مقم أن سمقاؾمٓمتٝمؿ ٛمٙمـاعمُ 

 ذون،يٜمٗمّ  وهؿ  ّٓ  ُمٕمٚمٜم٦ًم. دائرةً  وًمٞم٧ًم ٦ٍم،هيّ  دائرةٍ  ذم اًمتٜمٗمٞمذ أنّ  إ

 هاألةدال هتاداأل َُ  :اهلائى أغٓاٍن ناهسٓهاهُط ذتاءهاه

  اًمٙمٗمٕمٛمّل  ًمٚمِمٞمخ قم٤ٌمرةً  هسمح٤مر ذم  اعمجٚمّز  ُم٦ماًمٕماّل  ٟم٘مؾ وىمد
 ه٤مُمش ذم  اًمٙمٗمٕمٛمّل  ٞمخاًمِّم  ىم٤مل » :ُم٦ماًمٕماّل  ىم٤مل وم٘مد ،ومقائد ةقمدّ  قمغم شمِمتٛمؾ

 أوشم٤مد، وأرسمٕم٦م ٓم٥م،اًم٘مُ  ُمـ ختٚمق ٓ إرض إن   ىمٞمؾ: دواد: أمّ  دقم٤مء ذيمر قمٜمد تفضمٜمّ 

٤ًٌم، وؾمٌٕملم ،أسمدآً  وأرسمٕملم  ، اعمٝمدّي  هق وم٤مًم٘مٓم٥ُم  ص٤محل٤ًم، لموؾمتّ  وصمالصمامئ٦م ٟمجٞم
 وشمٚمؽ يم٤مًمٕم٤مُمقد، واعمٝمدّي  يم٤مخلٞمٛم٦م، اًمدٟمٞم٤م ٕن   أرسمٕم٦ٍم، ُمـ أىمّؾ  إوشم٤مد يٙمقن وٓ

                                                           

يـ يمامل قمـ وٟم٘مٚمف ،4ح ، اخلي طمدي٨م ُمـ روَي  ُم٤م ،2ج :(1)  سمـ٤مب ،52ج إٟمقار، سمح٤مر اًمدِّ

  أطمقاًمـف وؾمـ٤مئر يروٟمـف، وٓ اًمٜمّـ٤مس، ويرى يِمٝمد وأّٟمف اًمٙمؼمى، اًمٖمٞم٦ٌم ذم اًمّرؤي٦م إّدقمك ُمـ
 .3ح اًمٖمٞم٦ٌم، ذم
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 أرسمٕملم، ُمـ أيمثر وإسمدال أرسمٕم٦ٍم، ُمـ أيمثر إوشم٤مد يٙمقن وىمد أـمٜم٤مهب٤م، إرسمٕم٦م

 اخلي أن   واًمٔم٤مهر وؾمتلم، ُم٤مئ٦م صمالث ُمـ أيمثر ٚمح٤مءواًمّّم  ؾمٌٕملم، ُمـ أيمثر ج٤ٌمءواًمٜمّ 

ـَ  وإًمٞم٤مس  ٓ ىمقمٌ  ومٝمؿ إوشم٤مد، صٗم٦م ٤موأُمّ  اًم٘مٓم٥م. ًمدائرة ُمالص٘م٤من ومٝمام إوشم٤مد، ُم

ـَ  جيٛمٕمقن وٓ قملٍم، ـمروم٦مَ  ؿرهّب  قمـ يٖمٗمٚمقن ّٓ  ٟمٞم٤ماًمدّ  ُم  ُمٜمٝمؿ شمّمدر وٓ اًمٌالغ، إ

ًّ  ُمـ اًمٕمّمٛم٦م ومٞمٝمؿ يِمؽمط وٓ ،اًمنّمّ  هٗمقات  اًم٘مٌٞمح، ومٕمؾ ُمـ سمؾ ًٞم٤من،واًمٜمّ  ٝمقاًم

 قمـ كطمتّ  ُمٕمّمقًُم٤م يٙمقن  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ن  إ :أي- اًم٘مٓم٥م ذم ذًمؽ ويِمؽمط

 ًّ  اًمٖمٗمٚم٦م ُمٜمٝمؿ شمّمدر وىمد راىم٦ٌم،اعمُ  ذم ه١مٓء ومدون إسمدال، ٤موأُمّ  -ًٞم٤مناًمٜمّ و ٝمقاًم

٤ًٌم، دونيتٕمٛمّ  وٓ ر،سم٤مًمتذيمّ  ومٞمتداريمقَّن٤م  .إسمدال دون ومٝمؿ اًمٜمج٤ٌمء ٤موأُمّ  ذٟم

 اًمذٟم٥م ُمٜمٝمؿ يّمدر وىمد سم٤مًمٕمداًم٦م، ٛمقومقنـاًم ٘مقن،تّ اعمُ  ومٝمؿ ٚمح٤مء،اًمّّم  ٤موأُمّ 

 يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ شمٕم٤ممم: ىم٤مل دم،واًمٜمّ  سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر ومٞمتداريمقن
 إظمػم، اًم٘مًؿ ُمـ اهلل ضمٕمٚمٜم٤م ،2٣1 إقمراف: َّ مل يك ىك مك لك اك

ـُ  وًمٙمـ ل،إوّ  اًم٘مًؿ ُمـ ًمًٜم٤م ٤مٜمٕٟمّ   نمطُم  ىمقًُم٤م أطم٥ّم  ـوُمَ  ووٓيتٝمؿ، ٝمؿسمحٌّ  اهلل ٟمدي

 إرسمٕملم، دإوشم٤م ُمـ سمدًمف ووع إرسمٕم٦م، إوشم٤مد ُمـ أطمدٌ  ٟم٘مص إذا وىمٞمؾ: ُمٕمٝمؿ،

ًّ  ُمـ سمدًمف ووع إرسمٕملم ُمـ أطمدٌ  ٟم٘مص وإذا ًّ  ُمـ أطمدٌ  ٟم٘مص وإذا ٌٕملم،اًم  ٌٕملماًم

 ُمـ سمدًمف ووع لموؾمتّ  اًمثالصمامئ٦م ُمـ أطمدٌ  ٟم٘مص وإذا لم،وؾمتّ  اًمثالصمامئ٦م ُمـ سمدًمف ووع

 .ش ٤مساًمٜمّ  ؾم٤مئر

 واًمٞم٘ملم، ٤مًم٘مٓمعسم صم٤مسم٧ٌم   اًمٙمٗمٕمٛمّل  ٞمخاًمِّم  ذيمره ُم٤م إن   :ٟم٘مقل أن ٟمريد ٓو

 يم٤من وم٢مذا صمٌقشمف، قمدم قمغم قم٘مكم   دًمٞمٌؾ  يقضمد ٓ ٤مومّ  حمتٛمٌؾ، فإٟمّ  :ٟم٘مقل أن ٟمريد وإٟم ام

 شمريمٞم٦ٌم قمٜمده ويقضمد طم٤ميماًم،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم يٙمقن أن حتٛمؾاعمُ  ومٛمـ تٛماًل،حُم 

٤ًٌم، يم٤من وإن احلٙمؿ يامرس ومٝمق ، اًمٙمٗمٕمٛمّل  اًمِمٞمخ ذيمره اًمذي سم٤مًمٜمحق ٦مهرُمٞمّ   هم٤مئ

                                                           

 .31٣ص واخلٛمًلم، اًمث٤مًمث٦م احلٙم٤مي٦م ذيؾ ذم ،53ج :(1)
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  . طمٙمقُمتف وسملم سمٞمٜمف حتقل ٓ وم٤مًمٖمٞم٦ٌم

 اهلل ضمٕمؾ فم٤مهرًة، طمٙمقُم٦مً  طمٙمقُمتف شمٙمقن أن وُمٜمٕم٧م ،تىمٍّم  ٤معمّ  ٦مإُمّ  ،ٟمٕمؿ

 هم٤مئ٦ًٌم. طمٙمقُم٦مً  طمٙمقُمتف 

ًّ  اجلقاب وطم٤مصؾ  ًمٚمزوم اًمٕمٛمر ـمقل ؾمتٌٕم٤مدا ؿمٌٝم٦م- ٌٝم٦ماًمِّم  هذه ن  إ ٤مسمع:اًم

 همػم  ًمإلُم٤مم دورٍ  وضمقد سمٕمدم وىمٚمٜم٤م ًمٜم٤مشمٜمزّ  ًمق كطمتّ  ٦مشم٤مُمّ  ؿمٌٝم٦م ًمٞم٧ًم -٦ماًمٕمٌثٞمّ 

 ٛمٙمـاعمُ  حقسم٤مًمٜمّ  ١مونِّم اًم يدير  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وم٢من   ٤مس،اًمٜمّ  ؿم١مون وإدارة احلٙمؿ

 يٕمرومقن ٓ وهؿ ٦م،اًمٕم٤مُمّ  إمم يّمؾ أصمرٌ  ٥ميؽمشمّ  سمٜمحقٍ  هبؿ فويتٍّم  ٤مس،اًمٜمّ  ٌٕمضسم

 قمٜمٝمؿ. قمٜمقاٟمف ًمٖمٞم٤مب ؿمخّمف
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 اعمٝمدّي  اإلُم٤مم قم٘مٞمدة قمغم ًمٞمؾاًمدّ  ووقح قمدم ٌٝم٦ماًمِّم  هذه ص٤مطم٥م قمليدّ 

 هلذه ووقح ومال ،اهلجرّي  اخل٤مُمس اًم٘مرن ىمٌؾ اًمٞمقم ٞمٕم٦ماًمِّم  قمٚمٞمف اًمذي سمٜمحق 

 ٦م.اإلُم٤مُمٞمّ  اًمِمٞمٕم٦م قمٜمد اًمٙمٌػم ظمتالفوآ ٟم٘م٤ًممآ هق ُمقضمقًدا يم٤من ُم٤م سمؾ ًمٕم٘مٞمدة،ا

o بْٔ:الشّ هستٌذ  

 أُمران: وهق ،هل٤م ًتٜمًداُمُ  اًمِمٌٝم٦م هذه ص٤مطم٥م ذيمر ىمد و

 اهَٓةختي اهذوٕوٌٕ اهشٕخٌٕ اغتارت ل:األُه األير ًُ  .يهاهل

 ؾمٕمدٍ  اًم٘م٤مؾمؿ أيب اًمِمٞمخ سمٕم٤ٌمرة هادقمق دقص قمغم ؾدًمّ يُ  أن ُؾ ِمٙمِ اعمُ  طم٤مول وم٘مد

 فت٤مسميم ذم اعمقضمقدة (ًمٚمٝمجرة 299 ؾمٜم٦م طمدود ذم اعمتقرّم ) إؿمٕمرّي  اهلل قمٌد سمـ

 ُمـ وهق ،اًمٜمقسمختل ُمقؾمك سمـ احلًـ د،حمٛمّ  أيب اًمِمٞمخ وقم٤ٌمرة ،شواًمٗمرق اعم٘م٤مُٓت »

 ،شافشقعة ؾرق» يمت٤مسمف ذم ُمقضمقدةٌ  وقم٤ٌمرشمف ،اسمعاًمرّ  اًم٘مرن وسمداي٦م اًمث٤مًم٨م اًم٘مرن قمٚمامء

 دةٍ تٕمدّ ُمُ  ومرٍق  إمم ٞمٕم٦ماًمِّم  ٟم٘م٤ًمما قمغم واوح٤من ٤منٟمّّم  لماًمٕم٤ٌمرشم ه٤مشملم إنّ  :ؾِمٙمِ اعمُ  وم٘م٤مل

 ةقمنم أرسمع ه٤مقمددُ  يٌٚمغُ  يمثػمة واًمٗمرُق  ،اًمٕمًٙمرّي  احلًـ دٍ حمٛمّ  أيب رحت٤ملا سمٕمد

 يمٌػمة طمػمةٍ  ووىمقع إُمر ووقح قمدم قمغم يدل   وهذا ومرىم٦ًم، ةقمنم مخس أو ومرىم٦ًم،

 يّمٚمح ُم٤م ومٞمٝمام ٕن   اًمٕمٚمٛملم، هذيـ قم٤ٌمريت ٟمٕمرض وؾمقف ٞمٕم٦م،اًمِّم  سمٕمٛمقم قمّمٗم٧م

 ٌٝم٦م.اًمِّم  هذه قمـ ضمقاسًم٤م

شبهة الحيرة ٍعذم ٍظَح الشبهة الثاًية: 
 211 الخاهس ىقرـل الـبـدليل الوهذٍية الخاص ق
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 افـوبختي: قخافّش  ظبارة

 ووًمد » : اًمٜمقسمختّل  ُمقؾمك سمـ احلًـ ٍد،حمٛمّ  أسمق اجلٚمٞمؾ ٞمخاًمِّم  ىم٤مل وم٘مد

 ُمـ سمّن  وشمقذّم  وُم٤مئتلم، وصمالصملم صمٜمتلما ؾمٜم٦م أظمر، رسمٞمعٍ  ؿمٝمر ذم  قمكم   سمـ احلًـ

 ذم ودومـ وُم٤مئتلم، لمؾمتّ  ؾمٜم٦م ل،إوّ  رسمٞمع ؿمٝمر ُمـ ظمٚمقن ًمٞم٤ملٍ  ًمثامن اجلٛمٕم٦م يقم رأى،

 - ي٘مقل أن إمم -ؾمٜم٦مً  وقمنميـ صمامنٍ  اسمـ وهق أسمقه، ومٞمف ومـدُ  اًمذي اًمٌٞم٧م ذم داره،

 مل طمل   قمكم   سمـ احلًـ إن   ىم٤مًم٧م: ُمٜمٝم٤م ومرىم٦مٌ  ومرىم٦ًم، ةقمنم أرسمع سمٕمده أصح٤مسمف وم٤مومؽمق

 ٓ إرض ٕن   ،فم٤مهرٌ  ًمف وًمد وٓ يٛمقت أن جيقز وٓ اًم٘م٤مئؿ، وهق هم٤مب وإّٟمام يٛم٧م،

 اًمٖمٞم٦ٌم ومٝمذه همٞمٌتلم، ًمٚم٘م٤مئؿ أن   ىم٤مئٛم٦مٌ  واي٦مواًمرّ  إُم٤مُمتف، صمٌت٧م وىمد إُم٤مٍم، ُمـ ختٚمق

 .أظمرى همٞم٦ٌم يٖمٞم٥م صمؿّ  ٕمرف،ويُ  وؾمٞمٔمٝمر إطمدامه٤م،

 سمٕمد وقم٤مش ُم٤مت، قمكم   سمـ احلًـ إن   اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٗمرىم٦م وىم٤مًم٧م »: -ي٘مقل أن إمم-

 اًم٘م٤مئؿ ُمٕمٜمك أن   ٜم٤موير ٕن   ،اعمٝمدّي  اًم٘م٤مئؿ وهق -ُمقشمف سمٕمد احلٞم٤مة إمم رضمع :أي- ُمقشمف

 رضمقع، وٓ ُمقشمف ًمّمح   وًمدٌ  ًمف يم٤من وًمق ًمف، وًمد وٓ وي٘مقم اعمقت، سمٕمد ي٘مقم أن هق:

 .فخلٚمٗمِ  شمث٧ٌُم  يم٤مٟم٧م اإلُم٤مُم٦م ٕن  

 سمٕمده واإلُم٤مم ،شمقذّم  قمكم   سمـ احلًـ إن   ٤مًمث٦م:اًمثّ  اًمٗمرىم٦م وىم٤مًم٧م :-ي٘مقل أن إمم-

 ي٘مقل أن إمم - إًمٞمف ص٤مرت قمٜمفو اإلُم٤مُم٦م، ٌُؾ ىمِ  وُمٜمف احلًـ، أوص وإًمٞمف ضمٕمٗمر، أظمقه

 هلل سمؾ ٝمؿ،يمٚمّ  ه١مٓء ىم٤مل يمام اًم٘مقل ًمٞمس ٦م:اإلُم٤مُمٞمّ  وهؿ ةقمنم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمرىم٦م وىم٤مًم٧م -

 سمـ احلًـ وًمد ُمـ ٦مٌ جّ طُم  إرض ذم ،  قمغم ٕسمٞمف وص   وهق سم٤مًمٌغ، اهلل وأُمرُ  قمكم 

 واحلًلم احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م شمٙمقن وٓ اعم٤موٞم٦م، واًمًٜمـ لإوّ  اعمٜمٝم٤مج

، ٓشمٙمقن وٓ ذًمؽ، جيقز و  ّٓ  اخلٚمؼ، يٜم٘مظ أن إمم قمكمِّ  سمـ احلًـ قم٘م٥م ذم إ

 مه٤مأطمدُ  ًمٙم٤من رضمالن إرض ذم يم٤من وًمق شمٕم٤ممم، اهلل أُمقر ّمٚم٧مشمّ ا ُم٤م ذًمؽ ّماًل تّ ُمُ 
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 ظمٚم٘مف، ذم لمىم٤مئٛم وَّنٞمف اهلل أُمر دام ُم٤م ٦م،جّ احلُ  أظمر ًمٙم٤من أطمدمه٤م ُم٤مت وًمق ٦م،جّ احلُ 

 ـم   ج٦مً طُم  سمف اًمٕم٤ٌمدُ  شمٚمزم ومل إُم٤مُم٦ٌم، ًمف شمث٧ٌم مل ُمـ قم٘م٥م ذم اإلُم٤مُم٦م شمٙمقن أن جيقز وٓ

 ضمٕمٗمرٍ  سمـ إؾمامقمٞمؾ ح٤مبأص ىمقل ًمّمح   ذًمؽ ضم٤مز وًمق وًمده، ذم وٓ أسمٞمف طمٞم٤مة ذم ُم٤مت

 سمـ ضمٕمٗمرٍ  ُمّظ  سمٕمد ٤مً حم٘مّ  هب٤م ىم٤مل ـُمَ  نويم٤م ضمٕمٗمرٍ  سمـ دحمٛمّ  إُم٤مُم٦م ثٌت٧موًم وُمذهٌٝمؿ،

 اًمٕمّم٤مسم٦م هذه سملم ًمف شمداومع ٓ اًمذي ٤مدىملماًمّّم  قمـ اعم٠مصمقر هق ذيمرٟم٤مه اًمذي وهذا ٍد،حمٛمّ 

 .إؾمٜم٤مده وضمقدة أؾم٤ٌمسمف ةوىمقّ  خمرضمف ٦مًمّمحّ  ومٞمف ؿمّؽ  وٓ

 ٦مإئٛمّ  قمـ حٞمح٦ماًمّّم  إظم٤ٌمر ضم٤مءت وسمف أُمرٟم٤م وسمذًمؽ» :  -ي٘مقل أن إمم-

 آصم٤مر ويٓمٚمٌقا هلؿ، قمٚمؿٍ  سمال وي٘مْمقا اهلل، أُمقر قمـ يٌحثقا أن ًمٚمٕم٤ٌمد ًمٞمس ٕٟم ف اعم٤مولم،

ًّ  وٓ ؾمٛمف،ا ذيمر جيقز وٓ قمٜمٝمؿ، ؾمؽم ُم٤م  .سمذًمؽ ي١مُمر كطمتّ  ُمٙم٤مٟمف، قمـ ١مالاًم

 ٤مساًمٜمّ  قمغم ختٗمك اًم٘م٤مئؿ ن  أ يمثػمةٌ  أظم٤ٌمرٌ  وي٧مرُ  وىمد» : -ي٘مقل أن إمم- 

ّٓ  ٕمرف،يُ  وٓ ذيمره وُيٛمؾ وٓدشمف،  إُم٤ممٍ  اسمـ إُم٤ممٌ  أٟم ف ٕمرفويُ  ئمٝمر كطمتّ  ي٘مقم ٓ إٟم ف إ

، سمـ ووٌص   صم٘م٤مشمف هأُمرَ  يٕمٚمؿ أن ُمـ سمدّ  ٓ وم٢مٟم ف ذًمؽ وُمع ي٘مقم، أن ىمٌؾ سمف ١مشمؿّ يُ  وص 

 اهلل أُمقر ّمٚم٧مشمّ ا ُم٤م ، قمكم   سمـ احلًـ قم٘م٥م ُمـ يٜم٘مٓمع وٓ قاىمٚمّ  وإن أسمٞمف توصم٘م٤م

، ُٓمـ ٤منشمّمحّ  ٓ واًمقص اإلؿم٤مرة وأن   ذًمؽ، جيقز وٓ إظمقة إمم شمرضمع و 

ّٓ  همػمه ُمـ وٓ اإلُم٤مم  اإلُم٤مُم٦م، ؾمٌٞمؾ ومٝمذا ومقىمٝمام، ومام ؿم٤مهدان ذًمؽ أىمؾ   سمِمٝمقدٍ  إ

 .ش قمٚمٞمف عاًمتِمٞمّ  حٞمح٦ماًمّّم  ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  ٞمٕم٦ماًمِّم  شمزل مل اًمذي اًمقاوح واعمٜمٝم٩م

 صمٌقت قمغم اًمِمٞمٕم٦م سم٢ممج٤مع ٤مً شمٍمحي ومٞمٝم٤م أن   ٟمجد اًمٕم٤ٌمرة هذه ٓطمٔمٜم٤م إذاو

ّٓ  ، اًمٕمًٙمرّي  دحمٛمّ  أيب ٤ملارحت سمٕمد اًمٕمًٙمرّي  احلًـ سمـ ًمٚمٛمٝمدّي  اإلُم٤مُم٦م  أن إ
  هم٤مُمْم٦مً  يم٤مٟم٧م ٦ماخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة أن   إلصم٤ٌمت ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد أن أراد ِمٙمؾاعمُ 

 .- ٌٝم٦ماًمِّم  هذه قمغم ٕمٚمٞم٘م٤متاًمتّ  ذيمر قمٜمد قمٚمٞمف دوٟم١ميمّ  ذًمؽ ٌلّم ٟمُ  وؾمقف-

                                                           

 .17٣-15٣ص اًمِمٞمٕم٦م، ومرق :(1)
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 :األصعريّ  قخافّش  ظبارة

 ووًمد » : إؿمٕمرّي  اهلل قمٌد سمـ ؾمٕمدٌ  اًم٘م٤مؾمؿ، أسمق اجلٚمٞمؾ اًمِمٞمخ ي٘مقل و

، سمـ ًـاحل  رأى، ُمـ سمّن  وشمقذّم  وُم٤مئتلم، وصمالصملم صمٜملما ؾمٜم٦م أظمر رسمٞمع ؿمٝمر ذم قمكم 

 ذم داره، ذم ومـودُ  وُم٤مئتلم، لمؾمتّ  ؾمٜم٦م أظمر رسمٞمعٍ  ُمـ ظمٚمقن ًمٞم٤ملٍ  ًمثامن اجلٛمٕم٦م يقم

 .ؾمٜم٦مً  وقمنميـ صمامنٍ  اسمـ وهق أسمقه، ومٞمف دومـ اًمذي اًمٌٞم٧م

 ٞمخاًمِّم  ذيمر وىمد- ومرىم٦مً  ةقمنم مخس سمٕمده أصح٤مسمف وم٤مومؽمق» : -ي٘مقل أن إمم- 

 اًمِمٞمخ سمتدأا صمؿ اًمٕم٤ٌمرشملم، سملم لإوّ  اًمٗمرق وهذا ،ومرىم٦مً  ةقمنم أرسمع ٤مأَّّن  سمختّل قاًمٜم

 ضمٕمٚمٝم٤م يمام قمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗمرىم٦م جيٕمٚمٝم٤م ومل ٦م،ح٘مّ اعمُ  اًمٗمرىم٦م رأي سمذيمر ٤ٌمذةً ُمُ  إؿمٕمرّي 

 ٦م،سم٤مإلُم٤مُمٞمّ  اعمٕمرووم٦م وهل ُمٜمٝم٤م ومٗمرىم٦م -اًمٕم٤ٌمرشملم سملم ٤مناًمثّ  اًمٗمرق هق وهذا اًمٜمقسمختل،

 ىم٤مئؿٌ  سمالده ذم وظمٚمٞمٗم٦مٌ  قم٤ٌمده قمغم ٦مٌ طمجّ  قمكم   سمـ احلًـ ُمظ سمٕمد أروف ذم هللِ ىم٤مًم٧م:

 قمـ عٌ ُمقدّ  آسم٤مئف قمـ غٌ ُمٌٚمّ  ٟم٤مهٍ  آُمرٌ  و٤ماًمرّ  قمكم   سمـ دحمٛمّ  سمـ قمكم   سمـ احلًـ وًمد ُمـ سم٠مُمره

 إًمٞمف حيت٤مج سمام قم٤مملٌ  وؾمٜمٜمف، وومرائْمف وأطمٙم٤مُمف ويمتٌف اهلل قمٚمقم ُمـ اؾمتقدقمقه ُم٤م أؾمالومف

 ه٤مدٍ  سمٕمده سم٤مُٕمر ىم٤مئؿٌ  ًمف ووص   ٕسمٞمف ظمٚمٌػ  ٟمٞم٤مهؿدُ  وُمّم٤مًمح ديٜمٝمؿ أُمر ُمـ اخلٚمؼ

ًّ  لإوّ  اعمٜمٝم٤مج قمغم ُمٝمدي   ٦مًمألُمّ   ُمٜمٝمؿ ُم٣م ومٞمٛمـ اجل٤مري٦م ٦مإئٛمّ  ُمـ اعم٤موٞم٦م ٜمـواًم

ًّ  شم٘مقم أن إمم ُمٜمٝمؿ سم٘مل ومٞمٛمـ اًم٘م٤مئٛم٦م  ٓ اًمقٓدة وٟمٔم٤مم إقم٘م٤مب وشمػمة وُمـ ٤مقم٦ماًم

 واحلًلم احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم ٕمقدشم وٓ اإلُم٤مُم٦م ٙمقنشم وٓ طم٤مهل٤م قمـ يزول وٓ يٜمت٘مؾ

ّٓ  يٙمقن وٓ ذًمؽ، جيقز وٓ  واٟم٘مٓم٤مع اخلٚمؼ ومٜم٤مء إمم دٍ حمٛمّ  سمـ قمكم   سمـ احلًـ قم٘م٥م ذم إ

 ذم يم٤من وًمق اهلل أُمقر ّمٚم٧مشمّ ا ُم٤م ذًمؽ ّمٌؾ تّ ُمُ  قم٤ٌمده، قمـ ٙمٚمٞمػاًمتّ  ورومٕمف وَّنٞمف اهلل أُمر

 ُم٤م ٦مجّ احلُ  امُمٜمٝمُ  اًم٤ٌمىمل ًمٙم٤من مه٤مأطمدُ  ُم٤مت وًمق ٦مجّ احلُ  مه٤مأطمدُ  يم٤من رضمالن إرض

 .ظمٚم٘مف ذم ىم٤مئاًم  شمٙمٚمٞمٗمف يم٤من وُم٤م قم٤ٌمده ذم َّنٞمف ودام اهلل أُمر ّمؾشمّ ا

 هذه سملم دومع ٓ ٤ممّ  ٤مدىملماًمّّم  ٦مإئٛمّ  قمـ اعم٠مصمقر أن   وذًمؽ» : -ي٘مقل أن إمم-

 ٝمؿإمج٤مقمُ  يزل ومل رشمٞم٤مبا وٓ قمٜمدهؿ ومٞمف ؿمّؽ  وٓ ٦م،اإلُم٤مُمٞمّ  ٞمٕم٦ماًمِّم  ُمـ اًمٕمّم٤مسم٦م
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 أن   ٟم٤مىمٚمٞمٝم٤م وصم٘م٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م وضمقدة أؾم٤ٌمهب٤م ةوىمقّ  ومٞمف ٦ماعمرويّ  إظم٤ٌمر خمرج ٦مًمّمحّ  قمٚمٞمٝمؿ

ًّ  ىمٞم٤مم إمم أظمقيـ ذم شمٕمقد ٓ اإلُم٤مُم٦م ـٍ  سمٕمد ٤مقم٦ماًم  وٓ ذًمؽ يٙمقن وٓ وطمًلمٍ  طمً

 ًم٤ًمظم٧م ؾم٤مقم٦مً  ظمٚم٧م وًمق ىمٌٚمف، اعم٤مض اإلُم٤مم قم٘م٥م ٦مٍ طمجّ  ُمـ إرض ختٚمق أن جيقز

ًّ  ومٜمحـ قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ إرض ، سمـ احلًـ سم٢مُم٤مُم٦م ٙمقنُمتٛم  قنٜمُمقىم سمقوم٤مشمف، ُم٘مّرون قمكم 

 سمـ احلًـ أسمٞمف سمٕمد ُمـ اإلُم٤مم وأٟم ف سمذًمؽ، ٜمقنُمتديّ  ٚمٌف،ُص  ُمـ ظمٚمًٗم٤م ًمف سم٠من   ُم١مُمٜمقن

،  ًمف،  اهلل ي٠مذن كطمتّ  سمذًمؽ، ُم٠مُمقرٌ  ،دُمٖمٛمق ظم٤مئٌػ، ،ًتؽمٌ ُمُ  احل٤مًم٦م هذه ذم وأّٟمف قمكم 

 .أُمره ويٕمٚمـ ومٞمٔمٝمر

 قمغم ختٗمك اًم٘م٤مئؿ أن   حٞمح٦مُ اًمّّم  اًمٙمثػمةُ  إظم٤ٌمر وي٧مرُ  وىمد» : -ي٘مقل أن إمم-

 سمف وي١مشمؿّ  ئمٝمر كطمتّ  ُمٙم٤مٟمف، ُيٕمٚمؿ وٓ ؾمٛمف،ا ٕمرفيُ  وٓ ذيمره، وُيٛمؾ وٓدشمف، ٤مساًمٜمّ 

 أُمره يٕمٚمؿ أن ـُمِ  ٤مءه،وظمٗم ؾمتت٤مرها ووصٗمٜم٤م ذيمرٟم٤مه، اًمذي هذا ُمع سمدّ  وٓ ىمٞم٤مُمف، ىمٌؾ

 .قاىمٚمّ  وإن أسمٞمف وصم٘م٤مت فصم٘م٤مشمُ 

 اًمقاضم٥م واًمٖمرض اًمقاوح، اعمٜمٝم٤مج وهذا اإلُم٤مُم٦م، ؾمٌٞمؾ ومٝمذا :-ي٘مقل أن إمم- 

 وقمغم قمٚمٞمٝم٤م، اهلل رمح٦م ٝمتدي٦ماعمُ  ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  ٞمٕم٦ماًمِّم  ُمـ اإلمج٤مع قمٚمٞمف يزل مل اًمذي اًمالزم

 .ش قمكم   سمـ احلًـ ُمّظ  يقم إمم إمج٤مقمٜم٤م، يم٤من ذًمؽ

 دهقاهُط اهذوٕوٌٕ ٕخٌٕاهُش اغتارت اهحاٍي: األيٍر َُ  .ػًاٍيهاه

يـ يمامل» ُم٦مُم٘مدّ  ذم  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  ٟمّص  وم٘مد  ،شٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمدِّ

 ُم٠ًمًم٦م ذم طمػمةٍ  ذم وىمٕمقا اًمِمٞمٕم٦م أن   قمغم ،(اًمٖمٞم٦ٌم) يمت٤مب ذم  ٕمامناًمٜمّ  واًمِمٞمخ

 ًمٚم٘مقل اًمٕمٚمٛملم هذيـ قم٤ٌمريت ُمـ يًتٗمٞمد أن ِمٙمؾاعمُ  طم٤مول وىمد ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم

 يدل   وهذا طمػمًة، يٕمٞمِمقن يم٤مٟمقا ُم٦م،اعمت٘مدّ  اًمٕمّمقر ذم اًمِمٞمٕم٦م وأيمثر اًمِمٞمٕم٦م، أهمٚم٥م سم٠من  

 ٦م.اعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة ووقح قمدم قمغم

                                                           

 .1٣6-1٣1ص واًمٗمرق، اعم٘م٤مٓت :(1)
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  دوق:افّص  قخافّش  ظبارة

 ىمْمٞم٧م عم٤م أن   هذا يمت٤ميب شم٠مًمٞمػ إمم دقم٤من اًمذي إن   » : دوقاًمّّم  ىم٤مل

 ومقضمدت هب٤م، وأىمٛم٧م ٟمٞم٤ًمسمقر إمم رضمٕم٧م ،و٤ماًمرّ  ُمقؾمك سمـ قمكمّ  ةرزي٤م ُمـ وـمري

ـَ  إزم   ختٚمٗملماعمُ  أيمثر  ،ٌٝم٦مُ اًمِّم  اًم٘م٤مئؿ أُمر ذم قمٚمٞمٝمؿ ودظمٚم٧م اًمٖمٞم٦ٌم، هتؿطمػّم  ىمد اًمِمٞمٕم٦م ُم

 إرؿم٤مدهؿ ذم جمٝمقدي أسمذل ومجٕمٚم٧م واعم٘م٤ميٞمس، راءأ إمم ًٚمٞمؿاًمتّ  ـمريؼ قمـ وقمدًمقا

 .ش ٦موإئٛمّ  ٌّل اًمٜمّ  قمـ ذًمؽ ذم اًمقاردة سم٤مٕظم٤ٌمر قاب،اًمّّم  إمم هؿوردّ  ،احلّؼ  إمم

 ذم قايم٤مٟم ٞمٕم٦ماًمِّم  أيمثر أنّ  قمغم ًٓم٦ماًمدّ  واوُح  ٟمص   شمفقم٤ٌمر إنّ  :لي٘مق واعُمِمٙمؾ

 هتؿطمػّم  ىمد ٞمٕم٦ماًمِّم  ُمـ إزم   ختٚمٗملماعمُ  أيمثر ومقضمدت » :قم٤ٌمرة قمٚمٞمف شمدل   ُم٤م وهذا ،طمػمةٍ 

 ، اعمٝمدي إُم٤مُم٦م ُم٠ًمًم٦م ذم يـتحػّم ُمُ  يم٤مٟمقا إزُم٤من شمٚمؽ ذم وم٤مًمِمٞمٕم٦م ،ش اًمٖمٞم٦ٌم
 دوق.اًمّّم  اًمِمٞمخ زُم٤من ذم ٦ماخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة ووقح قمدم قمغم ؾدًمّ يُ  ُم٤م وهذا

  عامين:افـّ  قخافّش  ظبارة

 صمٜملطمدّ  ىم٤مل: مه٤مم سمـ دحمٛمّ  صمٜم٤مطمدّ  » :ومٝمل  ٕمامناًمٜمّ  ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمرة ٤مأُمّ  و

 صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل: أدُمل، زي٤مد سمـ ؾمٝمؾ ؾمٕمٞمد أسمق صمٜملطمدّ  ىم٤مل: قمّم٤مم سمـ دحمٛمّ  اهلل قمٌد أسمق

 ؾمٛمٕمف أٟم فو٤ماًمرّ  قمكم   سمـ دحمٛمّ  ضمٕمٗمرٍ  أيب قمـ احلًٜمل، اهلل قمٌد سمـ اًمٕمٔمٞمؿ قمٌد

 ًمٚمٖمري٥م وـمقسمك رشم٤مبًمٚمٛمُ  ومقيٌؾ  ظمٗمل، صمؿ   سمٕمده، هاٌج  سمدا قمكم   سمٜملا ُم٤مت إذا ي٘مقل:

 .ش الباًمّّم  ؿّ اًمّّم  ويًػم اًمٜمقاص، ٤مومٞمٝم شمِمٞم٥م أطمداٌث  ذًمؽ سمٕمد يٙمقن صمؿ   سمديٜمف، اًمٗم٤مرّ 

 ُمـ أقمٔمؿ طمػمةٍ  أي   » : -سم٘مقًمف واي٦ماًمرّ  هذه قمغم  ٕمامناًمٜمّ  اًمِمٞمخ وقمّٚمؼ-

 قمٚمٞمف يٌَؼ  ومل اًمٖمٗمػم، واجلؿّ  اًمٙمثػم، اخلٚمؼ إُمر هذا ُمـ أظمرضم٧م اًمتل احلػمة، هذه

ّٓ  ومٞمف يم٤من ـم    قمغم صم٤ٌمهتؿ ٦موىمٚمّ  ي٘مٞمٜمٝمؿ، ووٕمػ اًمٜم٤مس، ًمِمّؽ  وذًمؽ اًمٞمًػم، زراًمٜمّ  إ

                                                           

 اعُمّمٜمّػ. ُم٘مّدُم٦م ،1ج :(1)
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 ،دحمٛمّ  آل قمٚمؿ ذم اؾمخقناًمرّ  واًمث٤مسمتقن ٤مسمرون،اًمّّم  خٚمّمقناعمُ  سمف سمتكما ُم٤م صٕمقسم٦م
 ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ذم إًمٞمف أؿم٤مروا عم٤م اووناًمرّ  ومٞمٝم٤م، رادهؿسمٛمُ  اًمٕم٤معمقن هذه، ٕطم٤مديثٝمؿ اووناًمرّ 

 .ش اًمٕم٤معملم ربِّ  هلل واحلٛمد سم٤مًمٞم٘ملم، وأيمرُمٝمؿ ٤ٌمت،سم٤مًمثّ  قمٚمٞمٝمؿ اهلل أٟمٕمؿ اًمذي

 دظمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس أن   قمغم اًمدًٓم٦م واوح٦مُ  اًمٕم٤ٌمرة هذه إنّ » : ِمٙمؾاعمُ  ي٘مقل و

 اًمٕم٘مٞمدة قمغم يٌَؼ  مل اًمٖمٗمػم واجلٛمع ُمٜمٝمؿ ًمٙمثػما وأن   ،اعمٝمدّي  أُمر ذم ّؽ اًمِّم 

 ىمٌؾ ٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة أنّ  ٟمٗمٝمؿ اًمٕم٤ٌمرات هذه ُمـو اًمٞمًػم، اًمٜمزرُ  سم٘مل اموإٟمّ  ٦م،اعمٝمدويّ 

 زُم٤مٟمٜم٤م، ُمـ اًم٘مري٦ٌم واًمٕمّمقر زُم٤مٟمٜم٤م ذم هل يمام ٦ًم،ضمٚمٞمّ  واوح٦مً  شمٙمـ مل اخل٤مُمس اًم٘مرن

 شمٙمـ ومٚمؿ ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ُم٠ًمًم٦م ذم رتشمٓمقّ  ٦ماًمِمٞمٕمٞمّ  اًمٕم٘مٞمدة أن   قمغم ؾدًمّ يُ  وهذا

 سمجٝمقدو اخل٤مُمس اًم٘مرن سمٕمد صمؿ   ،ًٞمٓمراعمُ  هق اًمٖمٛمقُض  يم٤من سمؾ اًمٞمقم، قمٚمٞمف هل يمام

 واوح٦ًم. قم٘مٞمدةً  ٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة جيٕمٚمقا أن ٞمٕم٦ماًمِّم  ؾمتٓم٤معا اًمٕمٚمامء ُمـ ٚم٦مٍ مُج 

o ٔبْٔالشّ هٌالش: 

  شمٕمٚمٞم٘م٤مٍت: ةقمدّ  أذيمر ٌٝم٦م،اًمِّم  هذه قمغم دّ ًمٚمرّ  ٕمٚمٞمؼاًمتّ  ُم٘م٤مم ذم

 اهػتاراة. يٌ اهَتائخ شتخالصا يف ةُكاهُد غدم ل:األُه اهتػوٕق 

 إؿمٕمري واًمِمٞمخ اًمٜمقسمختّل  ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمريت إمم ؾمتٜمدا ٌٝم٦ماًمِّم  هذه ص٤مطم٥م إن  

 ًٙمرّي اًمٕم احلًـ اإلُم٤مم سمـ اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سم٢مُم٤مُم٦م ٕمت٘مديـاعمُ  قمدد أن   إلصم٤ٌمت لاًم٘مٛمّ 

 اًمٕمًٙمرّي  دحمٛمّ  أيب اإلُم٤مم رحت٤ملا سمٕمد ىمٚمٞماًل  يم٤من، اًمِمٞمٕم٦م قمٛمقم إمم ومٜمًٌتٝمؿ 

 دىمٞمً٘م٤م، ًمٞمس ؾمتٜم٤مدآ وهذا قمنم، مخ٦ًم إمم واطمدٍ  ٟم٦ًٌم أو قمنم، أرسمٕم٦م إمم واطمدٍ  ٟم٦ًٌمُ 

 هل: أُمقٍر، ةقمدّ  إمم يٕمقد ذًمؽ وؾم٥ٌم

                                                           

 وإئّٛمــ٦م اعمــ١مُمٜملم أُمــػم ُمقٟٓمــ٤م وذيمــر نمـقمــ اًمثــ٤من اعمٜمتٔمــر اإلُمــ٤مم همٞمٌــ٦م ذم روي ُمــ٤م 1٣ سمــ٤مب :(1)

192ص ،37ح هب٤م، وإٟمذارهؿ سمٕمده. 
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 افػرق. من ؾرؿة ـّل  دم األصخاص ظدد مالحظة ظدم ل:األوّ  األمر -

 :ىم٤مل صمؿ   ،(ومرىم٦مً  ةقمنم )مخس أو (ومرىم٦مً  ةقمنم أرسمع )قمٜمقان اعُمِمٙمؾ ٓطمظ ًم٘مد

 أو ،ومرىم٦مً  ةقمنم أرسمع ُمـ ومرىم٦م ٚمقنيِمٙمّ  ٦ماخل٤مّص  ٦مسم٤معمٝمدويّ  يٕمت٘مدون اًمذيـ نّ إ طمٞم٨م »

 وهذا ٞمٕم٦م،اًمِّم  جمٛمقع إمم ٦ًٌمسم٤مًمٜمّ  ىمٚمٞمٌؾ  قمددهؿ أن   يٕمٜمل ومٝمذا ،ومرىم٦م ةقمنم مخس ُمـ

 يمؾِّ  قمدد ُمالطمٔم٦م ُمـ سمدّ  ٓ فوم٢مٟمّ  ،قمٚمٛمّٞم٤مً  إًمٞمف يمقناًمرّ  يٛمٙمـ وٓ صحٞمًح٤م، ًمٞمس اًمٙمالم

 قمدد إمم ٦ماخل٤مّص  ٦مسم٤معمٝمدويّ  ٕمت٘مديـاعمُ  قمدد ٟم٦ًٌم هؾ ُمالطمٔم٦م صمؿّ  ،اًمٗمرق هذه ُمـ ومرىم٦مٍ 

 أم إيمثر إمم إىمّؾ  ٟم٦ًٌم إظمرى اًمٗمرق ٚمقنيِمٙمّ  اًمذيـ إظمرى سم٤مًمٕم٘م٤مئد اعمٕمت٘مديـ

 إيمثر؟ هق ٦ماخل٤مّص  ٦مسم٤معمٝمدويّ  ي١مُمٜمقن اًمذيـ قمدد يم٤من سم٠من ،سم٤مًمٕمٙمس إُمر

، واطمدةٌ  ومرىم٦مٌ  وشمٙمقن ومرىم٦ًم، ؾمٌٕملم إمم ٤مساًمٜمّ  يٜم٘مًؿ امومرسمّ   ـ   اًمٗمرىم٦م هل ُمٜمٝم

ًّ  اًمٖم٤مًم٦ٌم ّٓ  دةٍ تٕمدّ ُمُ  ومرٍق  إمم ٜم٘مًٛمقنُمُ  اًمٞمقم وم٤معمًٚمٛمقن ٤مطم٘م٦م،واًم ًّ  أن   إ  ٞمٕم٦مواًمِّم  ٦مٜمّ اًم

 ُمـ ومٚمٞمس م،اإلؾمال إمم ٜمتٛمٞم٦ماعمُ  اًمٗمرق ؾم٤مئر ُمـ سمٙمثػمٍ  أيمثر اًمٕمدد طمٞم٨م ُمـ هؿ

 ٟمحٙمؿ صمؿ ،ومرىم٦مً  ةقمنم مخس أو ومرىم٦مً  ةقمنم أرسمع إمم ومرىم٦مٍ  ٟم٦ًٌم ٟمالطمظ أن حٞمحاًمّّم 

 .ش اًمٗمرىم٦م إمم ٌلمٜمتًاعمُ  قمدد ٦مسم٘مٚمّ 

 ظى.ادُّد  خالف ظذ واألصعريّ  بختيّ افـو غقخافّش  كص   اين:افثّ  األمر -

 إؿمٕمرّي  واًمِمٞمخ اًمٜمقسمختل اًمِمٞمخ قم٤ٌمريت أن   ٌٝم٦ماًمِّم  هذه ص٤مطم٥م قمكدّ ا

ّٓ لاًم٘مٛمّ   قم٤ٌمرة ىمرأٟم٤م إذا سمٞمٜمام ٦م،اخل٤مّص  ٦مسم٤معمٝمدويّ  ٕمت٘مديـاعمُ  قمدد ٦مىمٚمّ  قمغم نشمد

 ذم ٦مإهمٚمٌٞمّ  أن   قمغم يٜمّّم٤من وم٢مَّّنام ،ذًمؽ ظمالف قمغم إُمر أن   ٟمجد اًمٕمٚمٛملم هذيـ

 اًم٘مقل قمغم ًمٕمًٙمرّي ا اإلُم٤مم ُمذه٥م إمم ٜمتٛملماعمُ  اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم أصح٤مب

 وقم٤ٌمرة اًمٜمقسمختل اًمِمٞمخ قم٤ٌمريت -ؾمٌؼ ومٞمام- وٜم٤مقمر امإٟمّ  وٟمحـ ٦م،اخل٤مّص  ٦مسم٤معمٝمدويّ 

 ؾُيًجّ  اًمذي إُمر هذا إمم اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ ٟمٔمر ٟمٚمٗم٧م ًمٙمل لاًم٘مٛمّ  إؿمٕمري اًمِمٞمخ

 ٌٝم٦م.اًمِّم  هذه قمغم
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 :افـوبختيّ  افشقخ ظبارة لتلمّ 

 ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  اًمٗمرىم٦م ذيمر أن سمٕمد هٟم٤مضمدًمق  ًمٜمقسمختلا اًمِمٞمخ قم٤ٌمرة شم٠مُمٚمٜم٤م ٚمقوم

 اًمذي وهذا » ىم٤مل:  اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم اسمـ وأٟم ف اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سمقٓدة اًم٘م٤مئٚم٦م ٦مح٘مّ اعمُ 

 ومٞمف ؿمّؽ  وٓ اًمٕمّم٤مسم٦م هذه سملم ًمف شمداومع ٓ اًمذي ٤مدىملم،اًمّّم  قمـ اعم٠مصمقرُ  هق ذيمرٟم٤مه،

 .إؾمٜم٤مده وضمقدة أؾم٤ٌمسمف ةوىمقّ  خمرضمف ٦مًمّمحّ 

 اًمِمٞمٕم٦م شمزل مل اًمذي اًمقاوح، واعمٜمٝم٩م اإلُم٤مُم٦م، ؾمٌٞمؾ ومٝمذا»  :-ي٘مقل أن إمم-

 .ش قمٚمٞمف عاًمتِمٞمّ  حٞمح٦ماًمّّم  ٦ماإلُم٤مُمٞمّ 

 يقضمد وٓ ٗم٤مق،شمّ آ ُمقوع ٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة سم٠من   أظمؼم ىمد سمختلقاًمٜم وم٤مًمِمٞمخ

 وأن   ، ٤مدىملماًمّّم  عمٜمٝم٩م ٌٕم٦متّ اعمُ  اًمِمٞمٕم٦م وهل ٦م،ح٘مّ اعمُ  اًمٕمّم٤مسم٦م هذه ذم ٤مومٞمٝم شمداومعٌ 

 ٦م،اخل٤مّص  ٦مسم٤معمٝمدويّ  آقمت٘م٤مد قمغم زاًمقا ُم٤م ، اًمٌٞم٧م ٕهؾ ٌٕمقنتّ ُمُ  هؿ اًمذيـ اًمِمٞمٕم٦م

 قمغم  اًمٕمًٙمرّي  احلًـ دحمٛمّ  أيب اإلُم٤مم رحت٤ملا سمٕمد وإمج٤مقمٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م ٗم٤مقوم٤مشمّ 

 ٦م.اخل٤مّص  ٦مسم٤معمٝمدويّ  اًم٘مقل

ّٓ  ٟم٘م٤ًممٌ ا يقضمد ،ٟمٕمؿ  أقمداد الطمظٟم أن اخلٓم٠م وُمـ ،ةؿم٤مذّ  مج٤مقم٦مٍ  ُمـ أٟم ف إ

 ٌٕملمتّ اعمُ  مج٤معإ أنّ و ٦م،ح٘مّ اعمُ  ٞمٕم٦ماًمِّم  ؾِمٙمّ شمُ  اًمتل هل ُمٜمٝم٤م ومرىم٦مً  أن   قمـ ٖمٗمؾٟمو اًمٗمرق،

ًّ  ٦مًمألئٛمّ   . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سمقٓدة اًم٘مقل قمغم  ٤مسم٘ملماًم

 األصعري: افشقخ ظبارة لتلمّ 

 اعم٘م٤مٓت» يمت٤مسمف ذم  لاًم٘مٛمّ  إؿمٕمرّي  ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمرة ٓطمٔمٜم٤م إذا و

 اًمٗمرىم٦م وىم٤مًم٧م » ىم٤مل: وم٘مد ،ىمٚمٞمٌؾ  قمدده٤م اًمٗمرق سمٕمض أن   قمغم ٟمص   ىمد ٟمجده شواًمٗمرق

، سمـ احلًـ ُم٤مُم٦مإ ذم اعم٘م٤مًم٦م هذه سمٛمثؾ قمنم ٤مٟمٞم٦ماًمثّ   ،قمكم   ًمف ٘م٤مليُ  ذيمراً  ظمٚمٗم٤مً  ًمف وأنّ  قمكم 
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 .ش اًمٙمقوم٦م ؾمقاد سمٜم٤مطمٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦مٌ  ومرىم٦مٌ  وهل -: ي٘مقل صمؿ   -

 ؾمٌٞمؾ ومٝمذا » اًمٕم٤ٌمرة: هذه ىم٤مل اً ضمدّ  ىمٚمٞمٚم٦مٌ  اًمٗمرق سمٕمض أنّ  قمغم ٟمّص  أن سمٕمد صمؿ  

 اإلمج٤مع قمٚمٞمف يزل مل اًمذي اًمالزم اًمقاضم٥م واًمٖمرض اًمقاوح، اعمٜمٝم٤مج وهذا اإلُم٤مُم٦م،

 ّظ ُمُ  يقم إمم إمج٤مقمٜم٤م، يم٤من ذًمؽ وقمغم قمٚمٞمٝم٤م، اهلل رمح٦م ٝمتدي٦ماعمُ  ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  اًمِمٞمٕم٦م ُمـ

 .ش  قمكم   سمـ احلًـ

 ومل ،٦ماخل٤مّص  ٦مٝمدويّ اعم قمغم ٞمٕم٦ماًمِّم  إمج٤مع أن   قمغم يٜمص    إؿمٕمرّي  ٞمخوم٤مًمِّم 

 اذذّ اًمِّم  ُمـ جمٛمققم٦مٌ  هؿ ظمتٚمٗمقاا وم٤مًمذيـ وسم٤مًمت٤مزم ذًمؽ، ذم ٝمتدوناعمُ  ٞمٕم٦ماًمِّم  ُيتٚمػ

 أمجٕمقا وم٘مد ، ٦مًمألئٛمّ  ٌٕمقنتّ اعمُ  ٞمٕم٦ماًمِّم  ٤موأُمّ  ىمٚمٞمٌؾ، هؿوقمددُ  ،احلّؼ  قمـ واؿمذّ  اًمذيـ

 ٦م.اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة قمغم

 إمج٤مع أن   قمغم شمدّل  لاًم٘مٛمّ  إؿمٕمرّي  اًمِمٞمخو اًمٜمقسمختّل  ٞمخاًمِّم  ُمـ يمؾ   ٕم٤ٌمرةوم

 ّظ ُمُ  قمغم واوح٤مً  أُمراً  يم٤مٟم٧م ٦ماخل٤مّص  ٦موم٤معمٝمدويّ  ٦م،اخل٤مّص  ٦مسم٤معمٝمدويّ  اًم٘مقل قمغم ٞمٕم٦ماًمِّم 

 . اًمٕمًٙمري دحمٛمّ  أيب اإلُم٤مم

 ة.ادفدويّ  ظذ قعةافّش  أؽؾب ػاقتّ ا ظذ افعؾامء بعض كّص  افث:افثّ  األمر

 إؿمٕمرّي  اًمِمٞمخ أو قسمختّل اًمٜمّ  ًمٚمِمٞمخ ٕم٤مسيـاعمُ  اًمٕمٚمامء ُمـ مجٚم٦مٌ  ٟمّص  وىمد

 ٞمٕم٦ماًمِّم  ٗم٤مقشمّ ا أن   قمغم -اخل٤مُمس اًم٘مرن ىمٌؾ أي:- قمٍمهيام ُمـ اًم٘مريٌلم أولاًم٘مٛمّ 

 مه٤م قمٔمٞمٛملم ًمٕمٚمٛملم قم٤ٌمرشملم هٜم٤م وٟمٜم٘مؾ ٦م،اخل٤مّص  ٦مسم٤معمٝمدويّ  اًم٘مقل قمغم ٞمٕم٦ماًمِّم  ٦مهم٤مًمٌٞمّ  وأ

 : اعمٗمٞمد اًمِمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م وؿمٞمخ اًمٜمقسمختّل  ؾمٝمؾ أسمق اًمِمٞمخ
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 ؾمٝمؾ أسمق وهق سمٖمداد، ذم ٞمٕم٦ماًمِّم  ٛملتٙمٚمّ ُمُ  ُمِم٤ميخ ؿمٞمخ ل:األوّ  افعؾم

 اإلُم٤مم وٓدة قمغم اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم أصح٤مب إمج٤مع ٟم٘مؾ وم٘مد ، اًمٜمقسمختّل 

  ىم٤مل طمٞم٨م (اإلُم٤مُم٦م ذم اًمتٜمٌٞمف) يمت٤مسمف ذم وذًمؽ أسمٞمف، سمٕمد اإلُم٤مم وأٟم ف ،اعمٝمدّي 

يـ يمامل) يمت٤مب ذم  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  ٟم٘مٚمٝم٤م يمام-  احلًـ إن   » :-(ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمدِّ

 ّؿمٞمٕمتف، يمت٥م يوي١مدّ  واحلرام، احلالل قمٜمف يروي ـمّ  صم٘م٤مشمف، ُمـ مج٤مقم٦مٌ  ػظمٚم 

ـَ  سمٛمقوعٍ  ويم٤مٟمقا اجلقاسم٤مت، وُيرضمقن وأُمقاهلؿ، ًّ  ُم  ذم ٤مهؿإيّ  سمتٕمديٚمف واًمٕمداًم٦م ؽماًم

ّٓ  ٤مساًمٜمّ  وأُمروا اإلُم٤مم، وهق ،وًمًدا ػظمٚمّ  أٟم ف قمغم مجٞمًٕم٤م أمجٕمقا ُم٣م ومٚمام   طمٞم٤مشمف،  أ

ًّ  وـمٚمٌف أقمدائف، ُمـ ذًمؽ يًؽموا وأن ؾمٛمف،ا قمـ ي٠ًمًمقا  ؾوويمّ  اًمٓمٚم٥م، أؿمدّ  ٚمٓم٤مناًم

 .ش  احلًـ ضمقاري ُمـ واحلٌغم ور،سم٤مًمدّ 

 دًٓم٦مً  يدّل  ،ش وًمًدا ػظمٚمّ  ىمد أٟم ف قمغم مجٞمًٕم٤م أمجٕمقا ُم٣م ومٚماّم  » : وىمقًمف

 اإلُم٤مم صم٘م٤مُت و ٞمٕم٦م،اًمِّم  وضمٝم٤مء ؿهُ  اًمذيـ اًمٕمٚمامء وم٢منّ  ،احلػمة قمدم قمغم واوح٦مً 

 اعمٝمدّي  اإلُم٤مم هق اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم سمٕمد ُمـ اإلُم٤مم أن   قمغم أمجٕمقا ىمد ًمٕمًٙمريا

، قاذّ اًمِّم  سمٕمض هؿ امإٟمّ  ظم٤مًمٗمقا اًمذيـ أن   قمغم يدّل  وهذا أطمدٌ  ُمٜمٝمؿ يِمذّ  ومل 

 ٞمٕم٦م.اًمِّم  قمٚمامء ٚمقنيٛمثّ  ٓ اًمذي

ـَ  أىمراٟمف سملم زُم٤مٟمف ذم اًمٕمٔمٞمٛم٦م ؾمٝمؾ أيب ُمٙم٤مٟم٦م ختٗمك وٓ  وُمراضمٕم٦م ،إقمالم ُم

 إؾمامقمٞمؾ » :ومٞمف  اًمٜمج٤مر ىم٤مل وم٘مد ،ؿم٠مٟمف قمٚمقّ و ىمدره ضمالًم٦م قمغم يدل   ومٞمف ىمٞمؾ ُم٤م

 أصح٤مسمٜم٤م ُمـ تٙمّٚمٛملماعمُ  ؿمٞمخ يم٤من ٟمقسمخ٧م، سمـ ؾمٝمؾ أيب )سمـ( إؾمح٤مق سمـ قمكمّ  سمـ

 صٜمّػ اًمٙمت٤مب، ضمالًم٦م ذم اًمقزراء، جمرى جيري يـ()واًمدّ  ٟمٞم٤ماًمدّ  ذم ضمالًم٦مٌ  ًمف وهمػمهؿ،

 .ش ...يمثػمة يمت٤ٌمً 
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 ؾمٝمؾ أيب سمـ إؾمح٤مق سمـ قمكمّ  سمـ إؾمامقمٞمؾ » ومٞمف:  اًمٓمقد اًمِمٞمخ وىم٤مل

 وُمت٘مّدم ووضمٝمٝمؿ سمٌٖمداد، أصح٤مسمٜم٤م ُمـ تٙمّٚمٛملماعمُ  ؿمٞمخ يم٤من ؾمٝمؾ، أسمق ٟمقسمخ٧م سمـ

 .ش ...يمثػمة ت٤ٌمً يمُ  وصٜمّػ زُم٤مٟمف، ذم لمقسمختٞمّ اًمٜمّ 

 اًمٗمّمقل» فيمت٤مسم ذم ٟمص   طمٞم٨م ، ٗمٞمداعمُ  اًمِمٞمخ ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  ؿمٞمخ افثاين: افعؾم

 رحت٤ملا سمٕمد ٟم٘م٤ًممٌ ا وىمع وإن وأٟم ف ٦م،اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  قمغم ٞمٕم٦ماًمِّم  أيمثر أن   قمغم شخت٤مرةاعمُ 

ّٓ  ، اًمٕمًٙمرّي  دٍ حمٛمّ  أيب اإلُم٤مم  ُمٜمٝم٤م يٌَؼ  ومل ٟم٘مرو٧م،ا ىمد إظمرى اًمٗمرق أن   إ

 طمٞم٨م اًمٗمرق، هذه شم٤ٌمعأ ٦مىمٚمّ  قمغم يدل   وهذا اسمع،اًمرّ  اًم٘مرن ُمـ اًمث٤من اًمٜمّمػ ذم أطمدٌ 

 .ُم٤مناًمزّ  ُمـ ىمرٟملم إمم وايًتٛمرّ  ومل ٟم٘مروقاا

 ، دٍ حمٛمّ  سمـ قمكم   سمـ احلًـ دٍ حمٛمّ  أسمق شمقذّم  وعم ٤م » : ٗمٞمداعمُ  اًمِمٞمخ ي٘مقل
 أرسمعاًمٜمقسمختل ُمقؾمك سمـ احلًـ دٍ حمٛمّ  أسمق طمٙم٤مه ُم٤م قمغم سمٕمده أصح٤مسمف ومؽمقا

 وٓدشمف، صمٌتقاأو ،اعمٜمتٔمر اًم٘م٤مئؿ ٜمفاسم سم٢مُم٤مُم٦م ُمٜمٝمؿ اجلٛمٝمقر وم٘م٤مل ومرىم٦ًم، قمنمة

 .ش إٟم٤مم وُمٝمدّي  ،اهلل رؾمقل ؾمٛمل   هق وىم٤مًمقا قمٚمٞمف، اًمٜمص   حقاوصحّ 

 : -ىم٤مل أن إمم أىمقالٍ  ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟم٥ًم وُم٤م اًمٗمرق، ؾم٤مئر اعمٗمٞمد اًمِمٞمخ ذيمر صمؿ-

 صمالٍث  ؾمٜم٦م وهق ،هذا زُم٤مٟمٜم٤م ذم ُمقضمقدةٌ  ومرىم٦مٌ  ه٤م٤مرٟمذيم اًمتل اًمٗمرق ه١مٓء ُمـ وًمٞمس »

ّٓ  وصمالصمامئ٦م، وؾمٌٕملم  سم٤مؾمؿ كًٛمّ اعمُ  احلًـ، اسمـ سم٢مُم٤مُم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م قمنمي٦م، صمٜم٤مآ ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  إ

ًّ  ىمٞم٤مُمف وىم٧م إمم فوسم٘م٤مئ طمٞم٤مشمف، قمغم اًم٘م٤مـمٕم٦م ،اهلل رؾمقل  ُم٤م طم٥ًم ٞمػ،سم٤مًم

 ٤مًرا،وٟمٔمّ  ٛملم،وُمتٙمٚمّ  وقمٚمامء، قمدًدا، اًمِمٞمٕم٦م ومرق أيمثر وهؿ قمٜمٝمؿ، مشم٘مدّ  ومٞمام ذطمٜم٤مه

 وضمف وهؿ وؿمٕمراء، وأدسم٤مء، طمدي٨ٍم، وأصح٤مب ٝم٦ًم،وُمتٗم٘مّ  ٤مًدا،وقمٌّ  وص٤محللم،

 وٓ ٜم٘مروقن،ُمُ  ؾمقاهؿ وُمـ اًمدي٤مٟم٦م، ذم قمٚمٞمٝمؿ ٕمتٛمدواعمُ  مج٤مقمتٝمؿ، ورؤؾم٤مء ٦م،اإلُم٤مُمٞمّ 

 ُمقضمقًدا وٓ سمٛم٘م٤مًم٦ٍم، فم٤مهًرا ذيمره٤م ُمٜم٤مىمدّ  اًمتل ومرىم٦مً  قمنمة إرسمع مجٚم٦م ُمـ أطمدٌ  يٕمٚمؿ
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 وأراضمٞمُػ  ؾمٚمػ، ـقمٛم   طمٙم٤مي٦مٌ  ُمٜمٝمؿ احل٤مصؾ وإّٟمام دي٤مٟمتف، ُمـ اًمقصػ هذا قمغم

 .ش شمث٧ٌم ٓ ُمٜمٝمؿ ىمقمٍ  سمقضمقد

 اًمٗمرق هذه سمٕمض وضمقد أصؾ ذم ؽِمٙمّ يُ  يمالُمف ذيؾ ذم  ٗمٞمداعمُ  اًمِمٞمخو

 وُمـ شمث٧ٌم(، ٓ ُمٜمٝمؿ ىمقمٍ  سمقضمقد )أراضمٞمػ وضمقده٤م قمـ احلدي٨م ويٕمتؼم ،اعمذيمقرة

 قمدم ىمريٜم٦مو ،اً ضمدّ  وٕمٞمٗم٦مٌ  إزُمٜم٦م شمٚمؽ ذم ٧ماًمتثٌّ  وؾم٤مئؾ وم٢منّ  ،ذًمؽ ي٘مقل أن فطم٘مّ 

 اًمٗمرق سمٕمض ذيمر أن ب٘مرّ شمُ  ٤مً ٟمًٌٞمّ  ىمّمػمة ةُمدّ  ُمرور ُمع اعمذيمقرة اًمٗمرق ُمـ أطمدٍ  وضمقد

 ًمف. أؾم٤مس ٓ ٟم٘مؾٍ  دجمرّ 

 قمٜمف ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م اًمتل اًمٕم٤ٌمرة صدر ذم اعمٗمٞمد ٞمخاًمِّم  ذيمره ُم٤م إن   ٘م٤مليُ  وىمد

 ُم٤م قمغم سمٕمده أصح٤مسمف ومؽمقا ، حمٛمدٍ  سمـ قمكم   سمـ احلًـ دٍ حمٛمّ  أسمق شمقذّم  وعم ٤م » :وهق

 اجلٛمٝمقر وم٘م٤مل ومرىم٦ًم، قمنمة أرسمع  اًمٜمقسمختل ُمقؾمك سمـ احلًـ حمٛمدٍ  أسمق طمٙم٤مه

  .ش  ٜمتٔمراعمُ  اًم٘م٤مئؿ سمٜمفا سم٢مُم٤مُم٦م ُمٜمٝمؿ

 ىم٤مل أٟم ف  اًمٜمقسمختّل  دحمٛمّ  أيب قمـ يٜم٘مؾ  اعمٗمٞمد اًمِمٞمخ أنّ  قمغم يدل  

 اًمقاصؾ شٞمٕم٦ماًمِّم  ومرق» يمت٤مب ذم يقضمد ٓو ٦م،اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  إمم اجلٛمٝمقر سمذه٤مب

 ذًمؽ، ىم٤مل ىمد يم٤من  اًمٜمقسمختّل  اًمِمٞمخ أن   قمغم يدل   وهذا ،(اجلٛمٝمقر) قم٤ٌمرة إًمٞمٜم٤م

 ّٓ  ٦مً داًمّ  اًمٜمقسمختل ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمرة ومتٙمقن إًمٞمٜم٤م، اًمقاصٚم٦م ًخ٦ماًمٜمّ  ذم ؾم٘مٓم٧م اًمٕم٤ٌمرة أن   إ

ّٓ  ومرىم٦ًم، ةقمنم رسمعأ إمم اًمِمٞمٕم٦م ٟم٘مًؿا وإن أٟم ف قمغم  هذه ذم قمدًدا وإيمثر إهمٚم٥م أن   إ

 ذم دًٓم٦مٍ  وضمقد ُمـ ؾم٤مسمً٘م٤م ذيمرٟم٤مه ُم٤م إمم يٜمْمؿ   وهذا ٦م،اخل٤مّص  ٦مسم٤معمٝمدويّ  ىم٤مل اًمٗمرق

 ٦م.اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  قمغم تٝمؿهمٚمٌٞمّ أو ٞمٕم٦ماًمِّم  إمج٤مع أن   قمغم اًمٜمقسمختّل  ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمرة

 

                                                           

 .319ص :(1)



   

 

 

224 
 ( الثاًٖ الجشء) 

 فٕٟمّ  ،(اجلٛمٝمقر) قم٤ٌمرة ىم٤مل اًمذي هق ٗمٞمداعمُ  اًمِمٞمخ أنّ  حتٛمؾاعمُ  وُمـ

 ُم٤م قمغم سمٕمده أصح٤مسمف ومؽمقا ،دٍ حمٛمّ  سمـ قمكم   سمـ احلًـ دٍ حمٛمّ  أسمق شمقذّم  وعم ٤م » ىم٤مل:

 » :سمٕمده٤م ىم٤مل صمؿ   ،ش ومرىم٦مً  قمنمة أرسمع اًمٜمقسمختل ُمقؾمك سمـ احلًـ دٍ حمٛمّ  أسمق طمٙم٤مه

 اًمٜمص   حقاوصحّ  وٓدشمف، صمٌتقاأو ، ٜمتٔمراعمُ  اًم٘م٤مئؿ سمٜمفا سم٢مُم٤مُم٦م ُمٜمٝمؿ اجلٛمٝمقر وم٘م٤مل

 اًمِمٞمخ اؾمؿ ومقوعَ  ،ش إٟم٤مم وُمٝمدّي  ،اهلل رؾمقل ؾمٛمّل  هق :وىم٤مًمقا قمٚمٞمف،

 يمت٤مب ذم اًمٕم٤ٌمرة وضمقد قمدم دهي١ميّ و (اجلٛمٝمقر) قم٤ٌمرة وىمٌؾ اًمٗمرق قمدِّ  سمٕمدَ  اًمٜمقسمختل

 اًمقاصؾ. اًمٜمقسمختل

 خافػغ.ادُ  ظؾامء ظـد عةافشقُ  أؽؾب رأي وضوح ابع:افرّ  األمر

، فم٤مهرٌ  أُمرٌ  ٦ماخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  قمغم ُم٤مناًمزّ  ذًمؽ ذم اًمِمٞمٕم٦م أهمٚم٥م يمقن إن    وسملّمٌ

 ُمـ ويم٤من اًمِمٞمٕم٦م، ُمـ ؾمٚمٌّل  ُمقىمٌػ  ًمدهيؿ اًمذيـ خ٤مًمٗملماعمُ  سمٕمض أن   درضم٦م إمم

 ّمدوق،اًم اًمِمٞمخ قمٍمو ، اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم ؿمٝم٤مدة قمٍم ُمـ اًم٘مريٌلم

 احلًـ سمـ ٦ماحلجّ  وٓدة قمغم يم٤مٟمقا اًمِمٞمٕم٦م أهمٚمٌٞم٦م أن   قمغم ٟمّص  : اعمٗمٞمد اًمِمٞمخو

 اعمخ٤مًمٗملم: قمٚمامء ُمـ ًمٕم٤معملم قم٤ٌمرشملم هٜم٤م وأٟم٘مؾ ، اًمٕمًٙمري

 قمٚمامء ُمـ وهق ،(ًمٚمٝمجرة 456 :اعمتقرّم ) إٟمدًمّز  طمزم اسمـ األول: افعامل

 همػم قمـ احلًـ ُم٤مت صمؿّ  » ش:حؾواًمٜمّ  اعمٚمؾ ذم اًمٗمّمؾ» يمت٤مسمف ذم ىم٤مل اخل٤مُمس، اًم٘مرن

 ،ش وم٠مظمٗم٤مه وًمدٌ  قمكم سمـ ًمٚمحًـ وًمد أٟم ف قمغم مجٝمقرهؿ وصم٧ٌم ومرىًم٤م، وم٤مومؽمىمقا قم٘م٥م،

 ٞمٕم٦م،اًمِّم  مجٝمقر وهؿ ٝمؿ،يمٚمّ  اومْم٦ماًمرّ  ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  ُمـ ٦ماًم٘مٓمٞمٕمٞمّ  وىم٤مًم٧م » :أيًْم٤م وىم٤مل

، سمـ احلًـ، سمـ اً دحمٛمّ  سم٠من   اًمٕمٔمٞمؿ، واًمٕمدد ٤مرون،واًمٜمٔمّ  ٛمقن،اعمتٙمٚمّ  وُمٜمٝمؿ  سمـ قمكم 

، سمـ حمٛمٍد، ، سمـ ضمٕمٗمٍر، سمـ ُمقؾمك، سمـ قمكم   طمل   ـم٤مًم٥ٍم، أيب سمـ قمكم   سمـ احلًلم، سمـ قمكم 

ًٓ  إرض ومٞمٛمأل ُيرج كطمتّ  يٛمقت وٓ يٛم٧م، مل  قمٜمدهؿ وهق ضمقًرا، ٚمئ٧مُمُ  يمام قمد

                                                           

 .88ص اًمّّمح٤مسم٦م، سملم واعمٗم٤موٚم٦م اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٙمالم ،4ج :(1)
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 .ش اعمٜمتٔمر اعمٝمدّي 

 يمت٤مسمف وذم وم٢مٟم ف ،(ًمٚمٝمجرة 748 :اعمتقرّم ) هٌلاًمذّ  يـاًمدّ  ؿمٛمس افثاين: افعامل

  وم٘م٤مل:اعمٝمدي ًمإلُم٤مم ضشمٕمرّ  (،وإقمالم اعمِم٤مهػم ٤متووومٞمّ  اإلؾمالم شم٤مريخ)

 سمـ اًمرو٤م، قمكم سمـ اجلقاد، حمٛمد سمـ اهل٤مدي، قمكمّ  سمـ اًمٕمًٙمري، احلًـ سمـ دٌ حمٛمّ  »

 وهق ًمٚمِمٞمٕم٦م، إُم٤مًُم٤م قمنم آصمٜمل ظم٤مشمؿ ،احلًٞمٜمّل  اًمٕمٚمقي اًم٘م٤مؾمؿ أسمق اًمٙم٤مفمؿ، ُمقؾمك

 ٦م،جّ احلُ  اخلٚمػ وأٟم ف ُم٤من،اًمزّ  ص٤مطم٥م وأٟم ف اعمٝمدي، أٟم ف يزقمٛمقن اًمذي اومْم٦ماًمرّ  ُمٜمتٔمر

 .ش فمٝمقره يٜمتٔمرون ؾمٜم٦مً  ومخًقن ٕمامئ٦مأرسم وهلؿ سم٤ًمُمراء، داباًمّن  ص٤مطم٥م وهق

 همػم ُمـ ُم٤مت احلًـ أسم٤مه إنّ  وم٘م٤مل: طمزم سمـ دحمٛمّ  أسمق ٤موأُمّ  »: - ي٘مقل أن إمم -

 .ش أظمٗم٤مه سمٜم٤ًما ًمٚمحًـ أن   قمغم اومْم٦ماًمرّ  مجٝمقرُ  وصم٧ٌم قم٘م٥ٍم،

 احلًـ دحمٛمّ  أيب رحت٤ملا سمٕمد اًمِمٞمٕم٦م مجٝمقر أن   قمغم يٜمّص  أيًْم٤م وم٤مًمذهٌّل 

 . اعمٝمدي اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م قمغم يم٤مٟمقا اًمٕمًٙمرّي 

 أرسمع إمم ومرىم٦مٍ  ٟم٦ًٌم سم٠من   ِمٙمؾ،اعمُ  ي٘مقل أن   اًمٌلّم  اخلٓم٠م ُمـ أنّ  ْمحيتّ  وهبذا

 اًمٗمرق، جمٛمقع إمم ٦ًٌمٜمّ سم٤مًم ىمٚمٞمٌؾ  ٗمرىم٦ماًم هذه ؾِمٙمّ يُ  اًمذي اًمٕمدد أن   قمغم دل  شم ومرىم٦م ةقمنم

 اإلُم٤مم سمقٓدة اًم٘م٤مئٚم٦م اًمٗمرىم٦م قمدد أنّ  ٓطمظ إذا صمؿ   ومرىم٦ٍم، يمؾِّ  قمدد يالطمظ أن   سمدّ  ٓ سمؾ

 ىم٤مل ـُمَ  سم٠من   حيٙمؿ أن يٛمٙمٜمف اًمٗمرق ؾم٤مئر أقمداد إمم ٦ًٌمسم٤مًمٜمّ  ىمٚمٞمٌؾ  قمددٌ   اعمٝمدّي 

 .ومٚمٞمس ًمٞمس اإذو همػمه، إمم ٦ًٌمسم٤مًمٜمّ  ىمٚمٞمٌؾ  قمدده ٦ماخل٤مّص  ٦مسم٤معمٝمدويّ 

 

                                                           

 .138ص اًمِمٞمٕم٦م، ؿمٜمع ذيمر :(1)

 .134 رىمؿ اًمٓمٌ٘م٦م، هذه أهؾ شمراضمؿ ،2٣ج :(2)



   

 

 

226 
 ( الثاًٖ الجشء) 

 هاهسٕرة ختالفاال ةٌٕ امٍلشكن خوػ اهحاٍي: اهتػوٕق. 

 ٦مٍ ًمٖمٗمٚم إُمر قمٚمٞمف ظمتٚمطا فوًمٕمٚمّ  - أُمريـ سملم ٌٝم٦ماًمِّم  هذه ص٤مطم٥م ظمٚمط ًم٘مد

 :- اًمًٌٓم٤مء قمغم اًمتٚمٌٞمس أضمؾ ُمـ قمٛمدٍ  قمـ فًمٕمٚمّ و وضمٝمٍؾ،

 اًمٕمًٙمري احلًـ دحمٛمّ  أيب اإلُم٤مم رحت٤ملا سمٕمد وىمع اًمذي اخلالف :لاألوّ  األمرُ 

، لاًم٘مٛمّ  إؿمٕمرّي  واًمِمٞمخ اًمٜمقسمختل، دٍ حمٛمّ  أسمق اًمِمٞمخ قمٜمف ثحتدّ  ُم٤م وهذا  
 اًم٘مرن ذم وىمع ىمد اخلالف وهذا ،(واًمٗمرق اعم٘م٤مٓت)و (ٞمٕم٦ماًمِّم  ومرق) يمت٤مسمٞمٝمام ذم

 ًمٚمٝمجرة. 26٣ :ؾمٜم٦م ذم يم٤من اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم رحت٤ملا نّ ٕ ٤مًم٨م،اًمثّ 

 ، اًمٜمٕمامن واًمِمٞمخ دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ قمٜمٝم٤م ثحتدّ  اًمتل احلػمة افثاين: األمر
 اسمعاًمرّ  اًم٘مرن ُمٜمتّمػ وهق اجلٚمٞمٚملم، اًمِمٞمخلم هذيـ زُم٤من ذم وىمٕم٧م احلػمة هذه وم٢من  

 وضمقد ُمـ ؿم٤مهداه ُم٤م يٜم٘مالن اًمِمٞمخلم هذيـ وم٢من   اسمع،اًمرّ  اًم٘مرن ُمـ اًمث٤من اًم٘مًؿ أو

 احلًـ اإلُم٤مم رحت٤ملا سمٕمد وىمع اًمذي ٟم٘م٤ًمموآ اخلالف قمـ صم٤منيتحدّ  ٓ ومٝمام ،طمػمةٍ 

 زُم٤مَّنام. ذم طمػمةٍ  ُمـ ؿم٤مهداه قماّم  صم٤منيتحدّ  اموإٟمّ  ، اًمٕمًٙمرّي 

 اعم١مُمٜملم سمًٓم٤مء يقهؿ ًمٙمل وذًمؽ واحلػمة، ظمتالفآ سملم اعُمِمٙمؾ ظمٚمط وىمد

 دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  زُمـ وإمم ٤مًم٨ماًمثّ  اًم٘مرن ُمٜمتّمػ ُمـ طمػمةً  يٕمٞمِمقن يم٤مٟمقا ٞمٕم٦ماًمِّم  أن  

 اخل٤مُمس، اًم٘مرن سمٕمد طمدث ىمد أُمرٌ  اًمقوقح ن  إ ي٘مقل: ًمٙمل ، ٕمامناًمٜمّ  واًمِمٞمخ

ًّ  اًمتٕمٚمٞمؼ ذم ىمٚمٜم٤م وم٘مد ذًمؽ، ظمالف قمغم وإُمر  ذًمؽ ذم سمام- ٚمامءاًمٕمُ  ٟمّمقص ن  إ :٤مسمؼاًم

 أن   قمغم شمدل   -لاًم٘مٛمّ  إؿمٕمري اًمِمٞمخ وقم٤ٌمرة اًمٜمقسمختل دحمٛمّ  أيب ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمرة

 . اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم سمٕمد اعمٝمدّي  اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م قمغم اًمِمٞمٕم٦م أهمٚم٥م أو مجٝمقر أو إمج٤مع

 -قمروٝم٤م مشم٘مدّ  اًمتل- (خت٤مرةاعمُ  اًمٗمّمقل) قم٤ٌمرة ذم  اعمٗمٞمد اًمِمٞمخ سملّم و

 وضمقد وٓ ٟم٘مروقاا دوم٘م ظمتٚمٗمقاا اًمذيـ ٤موأُمّ  ٦م،اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  قمغم اًمِمٞمٕم٦م إمج٤مع أن  

 ٞمخاًمِّم  زُمـ وم٘مٌؾ اسمع،ًمرّ ا اًم٘مرن ُمـ اًمث٤من اًم٘مًؿ ذم يم٤من اعمٗمٞمد ٞمخواًمِّم  زُم٤مٟمف، ذم هلؿ
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 ومٝمق ظم٤مًمػ وُمـ ،اجلٛمٝمقر قمٜمد إمج٤معٌ و ووقح يقضمد يم٤من اًمٜمٕمامن اًمِمٞمخو اًمّمدوق

 وم٤مًمقوقح ، اعمٗمٞمد اًمِمٞمخ زُمـ ذم أي ىمّمػمٍة، سمٗمؽمةٍ  ذًمؽ سمٕمد ٟم٘مرضا وىمد ،ؿم٤مذ  

 . واًمٜمٕمامن دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ٤من قمٜمٝم٤م ثيتحدّ  اًمتل احلػمة قمغم ؾم٤مسمً٘م٤م يم٤من

 ووقٍح، وقمدم طمػمةٍ  ذم يم٤مٟمقا اًمِمٞمٕم٦م سم٠من   ٘م٤مليُ  أن -هذا واًمقاىمع- يٛمٙمـ ومال

 :٘م٤مليُ  أن يٜمٌٖمل واًمِمقاهد اًمقصم٤مئؼ هذه ٘مت٣مسمٛمُ  سمؾ اخل٤مُمس، اًم٘مرن سمٕمد ووقٍح  صمؿ  

 أهمٚم٥م ُمـ- اإلمج٤مع وم٢من   ، اًمٕمًٙمرّي  دحمٛمّ  أيب اإلُم٤مم رحت٤ملا قمٜمد ووقٌح  يم٤من

 دحمٛمّ  أيب اإلُم٤مم أصح٤مب هؿو اًمِمٞمٕم٦م قمٚمامء ُمـ ٘ملمواعمقصمّ  ًملم،ٕمدّ اعمُ  ومجٞمع اًمِمٞمٕم٦م،

 دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ يم٤من وم٢مذا قمٜمٝمؿ، اًم٘مٚمٞمؾ وؿمذّ  ٦م،اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  قمغم -اًمٕمًٙمري

 ىمد هذه احلػمة وم٢من   اًمِمٞمٕم٦م، سم٠مهمٚم٥م قمّمٗم٧م طمػمةٍ  قمـ صم٤منيتحدّ اًمٜمٕمامن واًمِمٞمخ

 واىمٕم٦م ٙمـشم مل احلػمة أن   سمٞم٤من -اهلل ؿم٤مء إن- ٓطمً٘م٤م ي٠ميت وؾمقف ،ووقٍح  سمٕمد ٧موىمٕم

 .اًمِمٞمٕم٦م أهمٚم٥م قمغم

 هاهَػًاٍي دهقاهُط ٕخٌٕاهُش غتارتي دالهة غدم اهحاهث: اهتػوٕق 
 .غىامٍلُد ىلع

 أن   قمغم شمدل  ٕمامنٜمّ واًمدوقاًمّّم  اًمِمٞمخلم قم٤ٌمرة ن  أ اعُمِمٙمؾ ذيمر

 هذيـ قم٤ٌمريتّ  ذم ٚمٜم٤مشم٠مُمّ  وإذا زُم٤مٟمٞمٝمام، ذم طمػمةً  يٕمٞمِمقن يم٤مٟمقا وأهمٚمٌٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م أيمثر

 اعمُِمٙمؾ. قمٞمفيدّ  ُم٤م ٟمجد ٓ اًمٕمٚمٛملم

 ثيتحدّ  ًمقضمدٟم٤مه ٤مومٞمٝم ٚمٜم٤موشم٠مُمّ   دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمرة ذم ٔمراًمٜمّ  ٤مأُمٕمٜمّ  ٚمقوم

 ُمقؾمك سمـ قمكمّ  زي٤مرة ُمـ وـمري ىمْمٞم٧م عم ٤م ّن إ » :ي٘مقل فوم٢مٟمّ  ًا،ضمدّ  ٘م٦موٞمّ  دائرةٍ  ذم

 ٞمٕم٦ماًمِّم  ُمـ إزم   ختٚمٗملماعمُ  أيمثرَ  ومقضمدت هب٤م، وأىمٛم٧م ٟمٞم٤ًمسمقر إمم رضمٕم٧م ، و٤ماًمرّ 

 .ش ٌٝم٦ماًمِّم   اًم٘م٤مئؿ أُمر ذم قمٚمٞمٝمؿ ودظمٚم٧م اًمٖمٞم٦ٌم، هتؿطمػّم  ىمد
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 ًا:تحػّم ُمُ  يم٤من ٞمٕم٦ماًمِّم  أهمٚم٥م ن  إ وهق قم٤مهدّ ُمُ  قمغم اًمٕم٤ٌمرة دًٓم٦مَ  اعُمِمٙمؾ قمكدّ او

  سمٙمؾِّ  ىم٤مل دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  ٕنّ 
ٍ
 ىمد ٞمٕم٦ماًمِّم  ُمـ إزم   ختٚمٗملماعمُ  أيمثر ومقضمدت » :ضمالء

 ذم وىمع ىمد  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  زُم٤من ذم ٞمٕم٦ماًمِّم  أيمثر ن  إ :أي ،ش اًمٖمٞم٦ٌم هتؿطمػّم 

 احلػمة.

 ؿمٞمٕم٦م قمـ ثيتحدّ   دوقاًمّّم  وم٤مًمِمٞمخ ؾمديًدا، ومٝماًم  ًمٞمس اًمٗمٝمؿ هذاو

 ،٦مٞمّ ؾمٜمّ  ٦مٌ أهمٚمٌٞمّ   قدواًمّّم  ٞمخاًمِّم  زُم٤من ذم يم٤مٟم٧م ىمدو ٟمٞم٤ًمسمقر، وهل ،واطمدةٍ  ُمديٜم٦مٍ 

 ٟمٞم٤ًمسمقر ُمديٜم٦م ذم اعمقضمقدة ٦ماًمِمٞمٕمٞمّ  ٦مإىمٚمٞمّ  قمـ طمديثف ومٞمٙمقن ٦ٌم،أىمٚمٞمّ  ومٞمٝم٤م ٞمٕم٦مواًمِّم 

ؿ ُمع اعمديٜم٦م هذه ذم ٞمٕم٦ماًمِّم  يمؾِّ  قمـ ثيتحدّ  يم٤من وُم٤م ،وم٘مط  ثيتحدّ  يم٤من سمؾ ٦ٌم،أىمٚمٞمّ  أَّن 

 أيمثر ومقضمدت » ىم٤مل: طمٞم٨م قمٚمٞمف ودظمٚمقا زاروه اًمذيـ أي إًمٞمف، ظمتٚمٗمقاا اًمذيـ قمـ

 زاروه، اًمذيـ قمددُ  يمؿ ٟمٕمٚمؿ ٓ وٟمحـ ،ش اًمٖمٞم٦ٌم هتؿطمػّم  ىمد ٞمٕم٦ماًمِّم  ُمـ إزم   ختٚمٗملماعمُ 

 . اًمٕمنميـ يتج٤موز ٓ اًمٕمدد ومٚمٕمؾ  

 قمـ ثيتحدّ  وٓ ،اً ضمدّ  ىمٚمٞمٚم٦مٍ  مج٤مقم٦مٍ  قمـ يم٤من  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  ومحدي٨م

 ٤مم،سم٤مًمِّم  وسمٕمْمٝمؿ سم٤محلج٤مز، سمٕمْمٝمؿو إرض، سم٘م٤مع مجٞمع ذم ٜمتنميـاعمُ  ٞمٕم٦ماًمِّم  ٦مقم٤مُمّ 

 سم٘م٤مع مجٞمع ذم ٜمتنمونُمُ  ؿوم٢مَّّن  ؿمػماز، ذم وسمٕمْمٝمؿ ىمؿ، ذم وسمٕمْمٝمؿ ُمٍم، ذم وسمٕمْمٝمؿ

 ختٚمٗملماعمُ  قمـ ثيتحدّ  وإٟم ام سم٠ممجٕمٝمؿ، قمٜمٝمؿ ثيتحدّ  ٓ وهق ،شم٘مري٤ٌمً  ٦ماإلؾمالُمٞمّ  وًم٦ماًمدّ 

 ٟمٞم٤ًمسمقر. ُمديٜم٦م ذم ٦مأىمٚمٞمّ  ؿهُ  اًمذيـ ٞمٕم٦ماًمِّم  ُمـ إًمٞمف

 قمغم دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمرة إن   ؾ:ًمٚمُٛمِمٙمِ  وٟم٘مقل إُمر ٟمٕمٙمس ىمد وٟمحـ
 اإلُم٤مم ُمِمٝمد إمم ُمٜمٝم٤م واٟمت٘مؾ ؿ،ىمُ  ذم يم٤من  دوقاًمّّم  ٞمخوم٤مًمِّم  ،أدّل  رادكَ ُمُ  قمٙمس

 اًمقؾم٤مئؾ وومؼ يٜمت٘مُؾ  يم٤من اموإٟمّ  ،ـم٤مئرة سمقاؾمٓم٦م أو اًمؼُماق قمغم يٜمت٘مؾ مل وهق ،و٤ماًمرّ 

 اإلُم٤مم ُمِمٝمد إمم وصؾ كطمتّ  ُمديٜم٦ٍم، إمم ُمديٜم٦مٍ  ُمـ هب٤م ومٞمتٜم٘مؾ ُم٤من،اًمزّ  ذًمؽ ذم ت٤مطم٦ماعمُ 

يـ يمامل) يمت٤مب يٙمت٥م أن   ٘مرريُ  ومل  و٤ماًمرّ   أطمًدا ّم٤مدفيُ  مل ٕٟم ف ،(ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمدِّ

 إمم ذه٥م عم ٤م ٤مسمفيمت يٙمت٥م أن قمغم قمزم وإّٟمام ،طمػمةٍ  ذم ووىمع ٌٝم٦مً ؿُم  واضمف ىمد ٤مساًمٜمّ  ُمـ
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ًّ  ًمٕمؾ  و ،ومٞمٝم٤م إًمٞمف ختٚمٗملماعمُ  أهمٚم٥م طمػمةَ  وضمد فٕٟمّ  ٟمٞم٤ًمسمقر،  يم٤مٟمقا اًمِمٞمٕم٦م ن  أ هق ٥ٌماًم

 يم٤مٟم٧م اًمتل خ٤مًمٗم٦ماعمُ  ٦م٤مٕهمٚمٌٞمّ سم اًمٕمٚمٛمّل  وٟمِم٤مـمٝم٤م ٤مُمٕم٤مُمالهِت  ذم حتتؽ   ٦مً أىمٚمٞمّ  اعمديٜم٦م هذه ذم

 ٝمؿسمٞمٜمَ  وضمقده ٞمٕم٦ماًمِّم  وم٤مؾمتثٛمر ،وُمٜم٤مفمراهت٤م طمقاراهت٤مو ٜم٤مىمِم٤مهت٤مُمُ  ذم ٌٝم٤متاًمِّم  ثػمشمُ 

 ،ف(ُمثقسمتَ  أضمزلو ؾمٕمٞمف اهلل )ؿمٙمَر  دّ ًمٚمرّ  ىومتّمدّ  اجلقاب، ُمٜمف وأرادوا ٝمؿئٚمتَ أؾم قمٚمٞمف ومٓمرطمقا

 يٕمرومقن ٓ أؾمئٚم٦م وضمقد همػم سم٤محلػمة اعم٘مّمقدُ  ًمٞمسو ،يمت٤مٍب  شم٠مًمٞمػ ذم هردّ  ويم٤من

ـٌ  يقاضمف أن ٟمٔمػم وهذا ،سم٤محلّؼ  ي٘مٞمٜمٝمؿ ُمع ،ضمقاهب٤م  يراه٤م ٚمحدٍ ُمُ  ُمـ ؿمٌٝم٦مً  سم٤مهلل ُم١مُم

 قمٜمٝم٤م. ٥مٞمًمٞمج قم٤مملٍ  إمم ومٞمذه٥ُم  ،إيامٟمف صم٤ٌمت ُمع ،ه٤مردّ  ذم ومٞمتحػّم  ،إيامٟمف ًمؼمه٤من ٜم٤مومٞم٦مُمُ 

 ٦مضمتامقمٞمّ وآ ٦م،اًمٜمٗمًٞمّ  اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمرة ذم ؾوم٤مًمت٠مُمّ 

ّٓ  احلػمة جيد مل  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  أن   ٗمٞمدُ ي  دائرة وهل ،اً ضمدّ  ٘م٦موٞمّ  دائرة ذم إ

 ٟمٞم٤ًمسمقر. سمٛمديٜم٦م كشمًٛمّ  ٦مٍ ٞمّ ؾمٜمّ  ٦مٍ أهمٚمٌٞمّ  ذات صٖمػمة ُمديٜم٦م ذم إًمٞمف ختٚمٗملماعمُ 

 امناًمٜمٕمّ  اًمِمٞمخ وم٢منّ  ،ُمِمٙمٌؾ  ومٞمٝم٤م إُمر وم٢منّ   ٕمامناًمٜمّ  ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمرة ٤موأُمّ 

 :اخلٚمؼ إُمر هذا ُمـ أظمرضم٧م اًمتل احلػمة، هذه ُمـ أقمٔمؿ طمػمةٍ  أي   » ي٘مقل 

ّٓ  ومٞمف يم٤من ـمّ  قمٚمٞمف يٌؼ ومل اًمٖمٗمػم، واجلؿّ  اًمٙمثػم،  ٓ هذا ويمالُمف ،ش اًمٞمًػم زراًمٜمّ  إ

 ُمراد أن   ٟم٘مٌؾ أن يٛمٙمٜمٜم٤م ٓ فإٟمّ  ٟم٘مقل: ذًمؽ ُمع وًمٙمـ ٦ٍم،ظم٤مّص  ُمديٜم٦مٍ  قمـ ثتحدّ ي

 اًم٘مقل شمريمقا إرض سم٘م٤مع عمجٞم ذم ٞمٕم٦ماًمِّم  أهمٚم٥م أن   إصم٤ٌمُت  هق  اًمٜمٕمامن اًمِمٞمخ

 ىمرائـ: ةًمٕمدّ  وذًمؽ ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ُم٠ًمًم٦م ذم احلػمة سم٥ًٌم سم٤مإلُم٤مُم٦م

 دوق.افّص  قخافّش  ظبارة األوػ: ريـةافؼ -

 ، اًمٜمٕمامن ٞمخًمٚمِّم  ُمٕم٤مٌس  هقو ، دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمرة ذم ذيمرٟم٤مه ُم٤م
 وهق ٟمٞم٤ًمسمقر، ُمديٜم٦م ذم حمدوديـ سمجامقم٦مٍ  ٦مً ظم٤مّص  يم٤مٟم٧م احلػمة أن   قم٤ٌمرشمف ذم سملّم  طمٞم٨م

 ومٝمذه احلػمة، دظمٚمتف ُمـ يقاضمف مل  و٤ماًمرّ  اإلُم٤مم زي٤مرة إمم ىمؿ   ُمـ ـمري٘مف ذم ٚمفشمٜم٘مّ  ذم

 ٞمخاًمِّم  أن   قمغم ىمريٜم٦مً  ٝم٤مٟمجٕمٚمُ  وٟمحـ ،نٕماماًمٜمّ  ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمرة ٕم٤مرضشمُ  اًمٕم٤ٌمرة
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 ٜم٦مً سمٞمّ  ًمٞم٧ًم قم٤ٌمرشمف ن  إو ٦ٍم،ظم٤مّص  ُمٜمٓم٘م٦م ذم ٦مظم٤مّص  مج٤مقم٦مٍ  قمـ ثيتحدّ  يم٤من  ٕمامناًمٜمّ 

 .ُمراده سمتقوٞمح وواومٞم٦مً 

 دوق.افّص  افشقخ ظن ادػقد افشقخ ؾهكؼ ما اكقة:افثّ  افؼريـة -

 اًمّمدوق اًمِمٞمخ قمٍم ذم ٝمقوم ،دوقاًمّّم  ًمٚمِمٞمخ شمٚمٛمٞمذٌ  ٗمٞمداعم اًمِمٞمخ وم٢من  

 اًمٗمرق ه١مٓء ُمـ وًمٞمس » ش:خت٤مرةاعمُ  اًمٗمّمقل» ذم ىم٤مل وىمد ، اًمٜمٕمامن واًمِمٞمخ

ّٓ  وصمالصمامئ٦م، لموؾمٌٕم صمالٍث  ؾمٜم٦مَ  وهق هذه، زُم٤مٟمٜم٤م ذم ُمقضمقدةٌ  ومرىم٦مٌ  ه٤م،٤مذيمرٟم اًمتل  إ

 ،اهلل رؾمقل سم٤مؾمؿ كًٛمّ اعمُ  احلًـ، اسمـ سم٢مُم٤مُم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م ٦م،قمنميّ  صمٜم٤مآ ٦ماإلُم٤مُمٞمّ 
ًّ  ىمٞم٤مُمف وىم٧م إمم فوسم٘م٤مئ طمٞم٤مشمف، قمغم اًم٘م٤مـمٕم٦م  مشم٘مدّ  ومٞمام ذطمٜم٤مه ُم٤م طم٥ًم ٞمػ،سم٤مًم

 ٤مًدا،وقمٌّ  وص٤محللم، ٤مر،وٟمٔمّ  ٛملم،وُمتٙمٚمّ  وقمٚمامء، قمدًدا، اًمِمٞمٕم٦م ومرق أيمثر وهؿ قمٜمٝمؿ،

 .ش ٝم٦موُمتٗم٘مّ 

 ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ُم٠ًمًم٦م قمغم ىم٤مـمٕم٦مٌ  زُم٤مٟمف ذم اًمِمٞمٕم٦م أن   قمغم يٜمص   وم٘مد
 ٓ  اًمٜمٕمامن اًمِمٞمخ أن   قمغم ىمريٜم٦م اًمٕم٤ٌمرة ومٝمذه طمػمٌة، وٓ ؿمؽ   قمٜمدهؿ يقضمد ومال

 ٦ٍم.ظم٤مّص  مج٤مقم٦مٍ  قمـ احلدي٨م ي٘مّمد اموإٟمّ  اًمِمٞمٕم٦م، يمّؾ  قمـ احلدي٨م ي٘مّمد

 .دؿقٍق  إحصاءٍ  وجود ظدم افثافثة: افؼريـة -

 إطمّم٤مءٌ  ُم٤مناًمزّ  ذًمؽ ذم  اًمٜمٕمامنّ  ٞمخاًمِّم  قمٜمد يٙمقن أن اً ضمدّ  اًمٌٕمٞمد ُمـ ن  إ

 - ُم٤مناًمزّ  ذًمؽ ومٗمل إرض، سم٘م٤مع مجٞمع ذم ٞمٕم٦ماًمِّم  ًمقوع ُم٤ٌمذةً  قمٚمٞمف وىمػ ىمد دىمٞمٌؼ،

 وم٤مًمذيـ ُمتٓمقرٍة، ٟم٘مؾ وؾم٤مئؾ شمقضمد وٓ رة،ُمتٓمقّ  ّم٤ملشمّ ا وؾم٤مئؾ شمقضمد ٓ - ٟمٕمٚمؿ ويمام

 ؿمػماز، وهل وم٘مط، ُمدنٍ  أرسمع إمم ؾم٤مومر أٟم ف ذيمروا  ٕمامناًمٜمّ  اًمِمٞمخ حلٞم٤مة شمرمجقا

 اخلٛم٦ًم أو إرسمٕم٦م إُم٤ميمـ ومٝمذه أيًْم٤م، ؿىمُ  إمم ؾم٤مومر وىمٞمؾ وطمٚم٥م، واًمِم٤مم، وسمٖمداد،

 وًم٦ماًمدّ  سم٘م٤مع مجٞمع ذم ُمٜمتنمون وم٤مًمِمٞمٕم٦م اًمِمٞمٕم٦م، وُمدن أىمٓم٤مر مجٞمع هل ًمٞم٧ًم

 ِمٞمٕم٦ماًم سم٘م٤مع مجٞمع إمم ه٤مباًمذّ  ُمـ  ٕمامناًمٜمّ  ٞمخاًمِّم  ـمتٙمّ  ومٙمٞمػ ٦م،اإلؾمالُمٞمّ 
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 شمريمقا اًمِمٞمٕم٦م أهمٚم٥م ن  إ هل ٟمتٞمج٦مٍ  إمم ٟمتٝمكا صمؿ   اًمِمٞمٕم٦م؟! أومراد مجٞمع ؾمت٘مراءاو

ّٓ  ُمٜمٝمؿ يٌؼ ومل  اعمٝمدّي  سم٤مإلُم٤مم آقمت٘م٤مد  ؟!اًم٘مٚمٞمؾ زراًمٜمّ  إ

 سمٕم٤ٌمرشمف ي٘مّمد يم٤من ُم٤م  ٕمامناًمٜمّ  اًمِمٞمخ أن   اًم٘مرائـ هذه ُمـ ًمٜم٤م ْمحيتّ  إذا 

 ّٓ  عم٤م ٞمٕم٦ماًمِّم  سم٘م٤مع مجٞمع قمـ احلدي٨م ي٘مّمد يم٤من وًمق ٦ٍم،ظم٤مّص  مج٤مقم٦مٍ  قمـ احلدي٨م إ

 :ًمًٌٌلم وذًمؽ ىمقًمف، قّمدّ ٟمُ  أن وؾمٕمٜم٤م

 . ٗمٞمداعمُ  واًمِمٞمخ دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمريت ُمـ ًتٗم٤مديُ  ُم٤م خم٤مًمٗمتف :لاألوّ  

 اًمٕم٤ممل يًت٘مرئ أن   قمغم ىم٤مدًرا ًمٞمس فأٟمّ  شمٗمٞمد ٕمامناًمٜمّ  اًمِمٞمخ طمٞم٤مة دراؾم٦م :افثاين

 شمريمقا ٞمٕم٦ماًمِّم  أهمٚم٥م ن  إ وهل ،دىمٞم٘م٦مً  ٟمتٞمج٦مً  يٕمٓمل صمؿّ  دىمٞمً٘م٤م،و ٤مً شم٤مُمّ  ؾمت٘مراءا اًمِمٞمٕمّل 

 .اًمٖم٤مئ٥م اإلُم٤مم أُمر ذم احلػمة ودظمٚمتٝمؿ عِمٞمّ اًمتّ 

 ًمٞمس  ٕمامناًمٜمّ  ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمرة قمغم قمتامًداا اعمُِمٙمؾ ذيمره ُم٤م ن  إ :ٟم٘مقل وهلذا

 اًم٘مرائـ ٘مت٣مسمٛمُ  قمٚمٞمف يم٤من سمؾ اًمٕم٤ٌمرة، هذه قمغم يٕمتٛمد أن قمٚمٞمف يٜمٌٖمل يم٤من ومام ف،حمٚمّ  ذم

 ٞمٕم٦م،اًمِّم  ُمـ ٦مٍ ظم٤مّص  مج٤مقم٦مٍ  قمغم احلػمة دظمقل إرادة قمغم ٕمامناًمٜمّ  ٞمخاًمِّم  قم٤ٌمرة حيٛمؾ أن

 م.شم٘مدّ  ومٞمام ٜم٤مهسمٞمّ  ُم٤م قمغمدوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  ي٘مّمد يم٤من يمام

 اهػلٕدة ةةطُس أعرَّ امل األغوب زٕرَة هكٓع ضُر ههٓ اةع:اهُر اهتػوٕق 
 ة.املْدهُٔ

، ًمٜم٤موشمٜمزّ  ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ًمق ًٓ  زُمـ ُمـ طمػمةً  يٕمٞمِمقن يم٤مٟمقا اًمِمٞمٕم٦م سم٠من   :وىمٚمٜم٤م ضمد

 اًمٕم٘مٞمدة ٦مسمّمحّ  يي   ٓ ومٝمذا اخل٤مُمس، اًم٘مرن إمم  اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم رحت٤ملا

 أهمٚم٥م ٗم٤مقشمّ ا ن  إ وهل ٦مً ُمٕمرومٞمّ  وو٤مسمٓم٦مً  ىم٤مقمدةً  أقمٓم٤مٟم٤م ىمد اًمٙمريؿ وم٤مًم٘مرآن ٦م،اعمٝمدويّ 

 يدل   ٓ ًم٘مقلٍ  ٤مساًمٜمّ  أهمٚم٥م وخم٤مًمٗم٦مُ  اًم٘مقل، ذًمؽ ٦م٤مٟمٞمّ طم٘مّ  قمغم يدل   ٓ ىمقلٍ  قمغم ٤مساًمٜمّ 

 .واوح٤مً  ًمٞمس أو ،٤مً شم٤مُمّ  دًمٞماًل  ًمٞمس دًمٞمٚمف وأن   اًم٘مقل، ذًمؽ سمٓمالن قمغم
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 ًمقضمدٟم٤م ،احل٩ّم  ؾمقرة ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن آي٤مت قمـ ي٘مقًمف ُم٤م ٓطمٔمٜم٤م ومٚمق

 ،16احل٩م:  َّ يل ىل مل خل ُّٱ :ي٘مقُل  ،واجلالء سم٤مًمقوقح قمٚمٞمٝم٤م احلٙمؿ

 ؟ اهلل سمآي٤مت ١مُمٜمقني يم٤مٟمقا ٤مساًمٜمّ  أيمثر هؾ وًمٙمـ ٜم٤مٌت،سمٞمّ  آي٤مٌت  اًمٙمريؿ وم٤مًم٘مرآن
: قمز   ي٘مقل  يم٤مٟمقا ٤مساًمٜمّ  وم٠ميمثر ،7٣اعم١مُمٜمقن:  َّ مس خس  حس جس مخ ُّٱ وضمؾ 

 آي٤مت قمـ ٤مساًمٜمّ  أيمثر ٟمحرافا ومٝمؾ اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن آي٤مت ذم أٟمزل اًمذي احلّؼ  يٙمرهقن

 ٤مساًمٜمّ  قمت٘مدا عم ٤م صمؿ   ٜم٦مسمٞمّ  همػم أو ٦مشم٤مُمّ  همػم أي٤مت هذه شمٙمقن أن يقضم٥م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

 آي٤مت يمقن هؾو !ٜم٦ًم؟سمٞمّ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن آي٤مت ص٤مرت اًمٙمريؿ اًم٘مرآن آي٤مت ٦م٤مٟمٞمّ سمح٘مّ 

 إمم اًمٜم٤مس ٦مأهمٚمٌٞمّ  ذه٤مب أو قمٚمٞمٝم٤م، ٤مساًمٜمّ  ٗم٤مقشمّ ا ُمـ ُيٙمت٥ًم ٜم٦مً سمٞمّ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

  !تٝم٤م؟٤مٟمٞمّ طم٘مّ 

 يٜمحرومقن وىمد إًمٞمٝم٤م هيتدون ىمد واًمٜم٤مس ٜم٦ٌم،سمٞمّ  ٟمٗمًٝم٤م ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن آي٤مت إن  

 يم٤من وىمد ،ٜم٦مً سمٞمّ  ٟمٗمًٝم٤م ذم أي٤مت يمقن ذم ًمف دظمؾ ٓ ٝمؿٟمحراوماو ٤مساًمٜمّ  اءُ هتداو قمٜمٝم٤م،

 ؾمتٛمر  او ،فّمدىمِ سم يٕمت٘مدون ٓ ٤مساًمٜمّ  أيمثرو ،إشم٤ٌمع ىمٚمٞمؾ فسمٕمثتِ  أي٤مم لأوّ  ذمٌّل اًمٜمّ 

 يٕمٜمل هذا ومٝمؾ ،ٌّل اًمٜمّ  دقمقى سمّمدق يٕمت٘مدون ٓ ٤مساًمٜمّ  أيمثر وم٢من   : ٜم٤مزُم٤مٟم إمم هذا

  !واوح٦ًم؟و ٜم٦مً سمٞمّ  ًمٞم٧ًمٌّل اًمٜمّ  ٦م٤مٟمٞمّ طم٘مّ  ٦مأدًمّ  أن  

 وىمع وًمق واوح٦ٌم، ٦مٌ ىمٓمٕمٞمّ  ٦مٌ أدًمّ  ٤موم٢مَّّن  ٦م،اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  ٦مأدًمّ  ذم يمذًمؽ وإُمر

 ٦م،٤مٟمٞمّ واحل٘مّ  سم٤مًمقوقح هذا يي   ومال ، اعمٝمدي اإلُم٤مم همٞم٦ٌم سم٥ًٌم طمػمةٍ  ذم ٤مساًمٜمّ 

 همٞم٦ٌم قمغم ُمٕمت٤مديـ يم٤مٟمقا ُم٤م ؿَّّٕن  قم٘مٞمدهتؿ قمـ خترضمٝمؿ ٓ طمػمة ذم وىمٕمقا امإٟمّ  اًمٜم٤مسو

ًّ  سمقاؾمٓم٦م أو ٤ٌمذًة،ُمُ  سم٤مإلُم٤مم ّمٚمقنيتّ  يم٤مٟمقا طمٞم٨م اإلُم٤مم،  هم٤مب ومٚماّم  إرسمٕم٦م، ٗمراءاًم

 ٦ماعمٝمدويّ  قمغم ٦ماًمّ اًمدّ  ٦مإدًمّ  سمقوقح يي   ٓ هذاو طمػمٍة، ذم وىمٕمقا ٦مً شم٤مُمّ  همٞم٦ٌمً  ماإلُم٤م

 ٦م.اخل٤مّص 
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 ،اعمٝمدّي  ُم٤مماإل أمّ  أؾمامء ذم يمٌػمٍ  ظمتالٍف ا وضمقد قمغم ٌٝم٦ماًمِّم  هذه شمٕمتٛمد
 ومه٤م: ُمتلم،٘مدّ ُمُ  وٛمـ ٌٝم٦ماًمِّم  هذه ٌلّم ٟمُ  أن ويٛمٙمـ

o ّاسوْا فٖ األلَال دتؼذّ األٍلى: هٔالومذ. 

 جيدُ اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أمّ  اؾمؿ ذم اعمقضمقدة وإىمقال واي٤متًمٚمرّ  اعمالطمظ
 ًمؽ:ذ ذم اي٤متواًمرّ  سمٕمض وٟمٜم٘مؾ ،٤مً ظمالوم

يـ يمامل) ذم  دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمٝم٤م ُم٤م وػ:األ وايةافرّ    :(ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمدِّ

 :-آُم٤مم أمّ  طم٤مل وصػ ذم- ىم٤مل فأٟمّ  اًمِمٞم٤ٌمن سمحر سمـ دحمٛمّ  احلًلم أيب قمـ »
  شمرشمٌط ـمقيٚم٦مً  ٦مً ىمّّم  وؾم٤مق- وُم٤مئتلم وصمامٟملم ؾم٧م   ؾمٜم٦م يمرسمالء وردت

ِ
 اإلُم٤مم أمّ  سمنماء

، اهل٤مدي اإلُم٤مم ممإ ـمري٘مف ذم وىمع ُم٤م سمٞم٤من ذم ىم٤مل صمؿ-:  اًم٘مرارُ  أظمذه٤م ومٚماّم، 

 وشمٓمٌ٘مف ه٤م،ظمدّ  قمغم وشمْمٕمف شمٚمثٛمف وهل ضمٞمٌٝم٤م، ُمـ ُمقٓه٤م يمت٤مب أظمرضم٧م كطمتّ 

 ص٤مطمٌف؟ شمٕمروملم وٓ يمت٤مسًم٤م ثٛملمأشمٚم :ُمٜمٝم٤م ٤ًٌمشمٕمجّ  وم٘مٚم٧ُم  سمدَّن٤م، قمغم ومتًحف ضمٗمٜمٝم٤م، قمغم

 زم غوومرّ  ؾمٛمٕمؽ أقمرن إٟمٌٞم٤مء، أوٓد سمٛمحّؾ  اعمٕمروم٦م اًمْمٕمٞمػ اًمٕم٤مضمز ٤مأهّي  ىم٤مًم٧م:

 شمٜم٥ًم لم،احلقاريّ  وًمد ُمـ لوأُمّ  وم،اًمرّ  ُمٚمؽ ىمٞمٍم سمـ يقؿمٕم٤م، سمٜم٧م ُمٚمٞمٙم٦مُ  أٟم٤م ىمٚمٌؽ،
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 ُمٚمٞمٙم٦م.  اؾمٛمٝم٤م أن   قمغم شمدل   واي٦ماًمرّ  ومٝمذه ،ش ؿمٛمٕمقن اعمًٞمح وّص  إمم

يـ يمامل) ذم -أيْم٤مً -  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  رواه ُم٤م اكقة:افثّ  وايةافرّ   ومت٤مم اًمدِّ

ًّ  أن   ،(ٕمٛم٦ماًمٜمّ   دحمٛمّ  أسمق إزم   سمٕم٨َم  » ىم٤مًم٧م: اجلقاد اإلُم٤مم سمٜم٧م طمٙمٞمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م دةٞمّ اًم

٤م قمٜمدٟم٤م، ٞمٚم٦ماًمٚمّ  هذه إومٓم٤مرك ضمٕمكما ،٦مقمٛمّ  ي٤م وم٘م٤مل:  قمكم سمـ احلًـ  ّمػاًمٜمّ  ًمٞمٚم٦مُ  وم٢مَّن 

 ىم٤مًم٧م: أروف، ذم تفجّ طُم  وهق ٦مَ جّ احلُ  ٞمٚم٦ماًمٚمّ  هذه ذم ؾمٞمٔمٝمر  اهلل وم٢من   ؿمٕم٤ٌمن، ُمـ

 اؾمٛمٝم٤م أنّ  قمغم شمدل   واي٦ماًمرّ  وهذه ،ش ٟمرضمس زم: ىم٤مل ف،أُمّ  ـوُمَ  ًمف: وم٘مٚم٧ُم 
 ٟمرضمٌس.

يـ يمامل) ذم -أيْم٤مً -  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  رواه ُم٤م افثافثة: وايةافرّ   ومت٤مم اًمدِّ

 اًمٕمٓم٤مر، حيٞمك سمـ دحمٛمّ  صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل: ، ُم٤مضمٞمٚمقيف قمكم سمـ دحمٛمّ  صمٜم٤مطمدّ  » :(ٕمٛم٦ماًمٜمّ 

 أهم٤مر ومٚمام   ، دحمٛمّ  ٕيب ه٤ماأهد يم٤من ًمف ضم٤مري٦مٍ  قمـ اخلٞمزران قمكم أسمق طمدصمٜم٤م ىم٤مل:

 أَّّن٤م صمتٜملومحدّ  قمكمّ  أسمق ىم٤مل هب٤م، جومتزوّ  ضمٕمٗمر ُمـ ةً وم٤مرّ  ضم٤مءشمف اًمدار، قمغم اباًمٙمذّ  ضمٕمٗمر

ًّ  دةوٓ طميت ًّ  أمّ  اؾمؿ وأنّ  ،-اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة :أي-  دٞمّ اًم  دٞمّ اًم

  ص٘مٞمٌؾ.  اؾمٛمٝم٤م أن   قمغم شمدّل  واي٦ماًمرّ  وهذه ،ش ص٘مٞمؾ

يـ يمامل) ذم -أيْم٤مً - دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  رواه ُم٤م ابعة:افرّ  وايةافرّ   ومت٤مم اًمدِّ

 اجلٛمٕم٦م، يقم  اعمٝمدّي  اخلٚمػ وًمد ىم٤مل: أؾمٞمد سمـ همٞم٤مث قمـ سمًٜمده » :(ٕمٛم٦ماًمٜمّ 

 شمدّل  واي٦ماًمرّ  هذهو ،ش ؾمقؾمـ وي٘م٤مل ص٘مٞمؾ، وي٘م٤مل ٟمرضمس، هل٤م وي٘م٤مُل  رحي٤مٟم٦م، فوأُمّ 

  وؾمقؾمـ. رحي٤مٟم٦م  ؾمامئٝم٤مأ ـُمِ  أن   قمغم

                                                           

 .1ح اعمٚمؽ، ىمٞمٍم سمـ يِمققم٤م سمٜم٧م ُمٚمٞمٙم٦م واؾمٛمٝم٤م اًم٘م٤مئؿ أمّ  ٟمرضمس ذم روي ُم٤م سم٤مب ،2ج :(1)

 .1ح احلًـ..، اسمـ اهلل طمّج٦م اًمّزُم٤من ص٤مطم٥م اًم٘م٤مئؿ ُمٞمالد ذم روي ُم٤م سم٤مب ،2ج :(2)

 .7ح اعمٚمؽ، ىمٞمٍم سمـ يِمققم٤م سمٜم٧م ُمٚمٞمٙم٦م واؾمٛمٝم٤م  اًم٘م٤مئؿ أمّ  ٟمرضمس ذم روي ُم٤م سم٤مب ،2ج :(3)

 12ح ...، احلًـ اسمـ اهلل طمّج٦م اًمّزُم٤من ص٤مطم٥م اًم٘م٤مئؿ ُمٞمالد ذم روي ُم٤م سم٤مُب  ،2ج :(4)
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  ًمإلرسمكم: (٦مإئٛمّ  ُمٕمروم٦م ذم ٦ماًمٖمٛمّ  يمِمػ) ذم ُم٤م اخلامسة: وايةافرّ 

 أصح٤مب سمٕمض قمـ ُمًٙملم، أسمق صمٜم٤مطمدّ  :ىم٤مّل  اًمٓمقد، ُمقؾمك سمـ دحمٛمّ  صمٜملطمدّ  »

 .ش طمٙمٞمٛم٦م هل٤م ي٘م٤مُل  ٜمتٔمراعمُ  أمّ  أن   قاريخ،اًمتّ 

 طمٙمٞمٛم٦ٌم.  اؾمٛمٝم٤م أن   قمغم شمدل   واي٦ماًمرّ  وهذه

 اجلٛمٕم٦م يقم رأى ـُمَ  سمّن  وًمد » :لإوّ  ٝمٞمداًمِّم  فٟم٘مٚم ُم٤م ادشة:افّس  وايةافرّ 

 ص٘مٞمؾ، فأُمّ  وُم٤مئتلم، ومخًلم مخس ؾمٜم٦م ؿمٕم٤ٌمن قمنم ٤مُمساخل حكُو  وىمٞمؾ ًمٞماًل،

 اعمجٚمز ُم٦ماًمٕماّل  اًمٕم٤ٌمرة هذه وٟم٘مؾ ،ش ٦ماًمٕمٚمقيّ  زيد سمٜم٧م ُمريؿ وىمٞمؾ ٟمرضمس، وىمٞمؾ

 ُمريؿ.اؾمٛمٝم٤م سم٠من   ىمٞمؾ أٟم ف قمغم شمدّل  واي٦ماًمرّ  وهذه ،ش إٟمقار سمح٤مر» ذم

 اسمـ قمـ :(إٟمقار سمح٤مر) ذماعمجٚمز ُم٦ماًمٕماّل  ٟم٘مٚمف ُم٤م ابعة:افّس  وايةافرّ 

 قمغم قمنم آصمٜمل ٦مإئٛمّ  قمنم صم٤من هق » ىم٤مل: فأٟمّ  (إقمٞم٤من ٤متوومٞمّ ) ص٤مطم٥م ظمٚمٙم٤من

 ،اعمٝمدّي  واًم٘م٤مئؿ ٜمتٔمراعمُ  أٟم ف ٞمٕم٦ماًمِّم  شمزقمؿ اًمذي وهق ٦م،سم٤محلجّ  اعمٕمروف ٦م،اإلُم٤مُمٞمّ  اقمت٘م٤مد

 آظمر ذم فمٝمقره يٜمتٔمرون ؿوه يمثػمٌة، ومٞمف وأىم٤مويٚمٝمؿ قمٜمدهؿ، داباًمّن  ص٤مطم٥م وهق

 ؾمٜم٦م ؿمٕم٤ٌمن ُمٜمتّمػ اجلٛمٕم٦م يقم دشمفوٓ يم٤مٟم٧م رأى، ُمـ سمّن  داباًمّن  ُمـ ُم٤مناًمزّ 

 وىمٞمؾ مخط، أُمف ؾمؿاو ؾمٜملم، مخَس  هقمٛمرُ  يم٤من أسمقه شمقذّم  ٤موعمّ  وُم٤مئتلم، ومخًلم مخسٍ 

 .ش مَخط  اؾمٛمٝم٤م أن   قمغم شمدل   واي٦ماًمرّ  ومٝمذه ش ٟمرضمس

 صمامٟمٞم٦م. ؾمامءٌ أ ٝم٤مٟم٘مٚمتُ  اًمتل واي٤متاًمرّ  هذه وذم

                                                           

 .199ص ، اًمّّم٤مًمح اخلٚمػ ذيمر : اخلِّم٤مب اسمـ وىم٤مل ،4ج :(1)

 .16ص اعمزار، يمت٤مب ،2ج اإلُم٤مُمّٞم٦م، وم٘مف ذم اًمنّمقمّٞم٦م اًمدروس :(2)

 .28ص ،أُّمف وأطمقال وٓدشمف سم٤مب ،51ج :(3)

 .37ح ، أُّمف وأطمقال وٓدشمف سم٤مب ،51ج إٟمقار، سمح٤مر :(4)
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o ّ؟ٔالوْذٍّٗ ٔالمعّ٘ بطالى ػلى دالٌّ األسواء دتؼذّ الثاً٘ٔ: هٔالومذ 

 واي٤متاًمرّ  ذم  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أمّ  اؾمؿ ذم اًمٙمٌػم ظمتالفآ هذا وضمقد 

 ٦مٌ ىمْمٞمّ  اًمِمٞمٕمّل  ٕمت٘مداعمُ  سمح٥ًماعمٝمدّي  اإلُم٤مم ٦مىمْمٞمّ  أن   قمغم يدّل  وإىمقال

 ًمٞمٙم٤مدُ  واي٤متاًمرّ  هلذه اًم٘م٤مرئ وم٢منّ  وسمٕمد » :اًمِمٌٝم٦م هذه ص٤مطم٥ُم  ىم٤مل وم٘مد ٦ٌم،ظمراومٞمّ 

 ًمف رؼمّ ُمُ  ٓ واًمذي ،اعمٝمدّي  أمّ  اؾمؿ ذم ٤مرخاًمّّم  ظمتالفآ هذا أُم٤مم يٜمتٝمل ٓ فقمجٌُ 

 وخت٤مًمػ ٝمؿأُم٤ميمٜمِ  وشم٤ٌمقمدِ  ؿُمِم٤مرهِب  عوشمٜمقّ  إيم٤مذي٥م هذه ٗمتٕمكمُمُ  وٓمرابا ؾمقى

  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أمّ  اؾمؿ ذم اًمٙمٌػم ظمتالفآ هذا أنّ  يرى ِمٙمؾوم٤معمُ  ،ش ؿهم٤مي٤مهِت 
 اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وضمقد قمدم وسم٤مًمت٤مزم ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أمّ  وضمقد قمدم قمغم يدل  

، ٟمٔمره سمح٥ًم ٦ماًم٘مْمٞمّ  ٧ًمومٚمٞم  ّٓ  . ٗمتٕمٚم٦موُمُ  ُمٙمذوسم٦مً  ٦مً ىمْمٞمّ  إ

o ٔالشبْٔ: هٌالش 

 اًمّتٕمٚمٞم٘م٤مت: سمٕمَض  أذيمر ٌٝم٦ماًمِّم  هذه قمغم ٕمٚمٞمؼاًمتّ  ُم٘م٤مم ذم

 هاكػاى األشًاء دتػُد زتًالا ل:األُه ػوٕقاهت. 

 اإلُم٤مم أمّ  اؾمؿ ذيمر ذم دةتٕمدّ اعمُ  واي٤متاًمرّ  هذه سملم شمٜم٤مٍف  أي   يقضمد ٓ فإٟمّ 

 ،واي٤متاًمرّ  شمٕم٤مرض ضمٝم٦م ُمـ ًمٞمس دٕمدّ اًمتّ  هذا يٙمقن أن حتٛمؾاعمُ  ُمـ ٕٟم فٝمدّي اعم

 واطمدٌ  اؾمؿ هل٤م يٙمقن أن سملم ومرٌق  ومٝمٜم٤مك ،دةتٕمدّ ُمُ  اًمقاىمع ذم ه٤مأؾمامء أن   سم٥ًٌم اموإٟمّ 

 هذه شمٜم٘مؾ واي٤متاًمرّ  وهذه ،دةُمتٕمدّ  أؾمامء هل٤م إٟمف ٘م٤مليُ  أن وسملم ظمتالف،آ ومٞمف ووىمعَ 

 ذيمر ذم واي٤متاًمرّ  دشمٕمدّ  هق إُمر ذم ُم٤م وهم٤مي٦م تٛمؾ،حُم  أُمرٌ  ومٝمذا دة،تٕمدّ اعمُ  إؾمامء

 اًمّث٤مسمت٦م. إؾمامء

 ؾمؿ،ا ـُمِ  سم٠ميمثر قمروم٧م اًمتل ٤متخّمٞمّ اًمِّم  ُمـ مجٚم٦مٍ  ذم صم٤مسم٧ٌم  إؾمامء دشمٕمدّ  و

 اهلل رؾمقل ىم٤مل » ىم٤مل: ُمٓمٕمؿ ـسم ضمٌػم قمـ اًم٘مقمُ  روى وم٘مد ، إيمرم ٌلاًمٜمّ  وُمٜمٝم٤م

: مخ٦ًمُ  زم :
ٍ
 وأٟم٤م اًمٙمٗمر، يب اهلل قيٛمح اًمذي اعم٤مطمل وأٟم٤م وأمحد، ٌد،حمٛمّ  أٟم٤م أؾمامء
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 .ش اًمٕم٤مىم٥م وأٟم٤م ىمدُمٞمف، قمغم اًمٜم٤مس حينم اًمذي احل٤مذ

 قمغم شمدّل  اًمتل واي٤متاًمرّ  سمٕمض وشمقضمد ،(اًمٗمْم٤مئؾ يمت٤مب) ذم ًٚمؿُمُ  وأظمرضمف

 تٜم٤مومٞم٦مً ُمُ  وإىمقال واي٤متاًمرّ  هذه شمٙمقن ومال وسم٤مًمت٤مزم ،اعمٝمدي اإلُم٤مم أمّ  أؾمامء دشمٕمدّ 

 ومال وص٘مٞمؾ، ٟمرضمس،و وؾمقؾمـ، ٦م،ٙمُمٚمٞم اؾمٛمٝم٤م٦ماحلجّ  اإلُم٤مم أمّ  ٕن   سمٞمٜمٝم٤م، ومٞمام

 وُمٜمٝم٤م: ،حتٛمؾاعمُ  هذه دشم١ميّ  رواي٤مٌت  وشمقضمد ،شمٕم٤مرضٍ و شمٜم٤مٍف  أّي  يقضمد

 اًمث٤مىم٥م اًمٜمجؿ» يمت٤مسمف ذم  اًمٜمقري اًمِمٞمخ ثاعمحدّ  رواه ُم٤م األوػ: وايةافرّ 

 .شاًمٖم٤مئ٥م ٦ماحلجّ  اإلُم٤مم أطمقال ذم

 ُم٤مئتلم ؾمٜم٦م ٤مأَّّن  حرضّم و ،٦ماحلجّ  اإلُم٤مم وٓدة ؾمٜم٦م ذم إىمقال ٟم٘مؾ وم٘مد

ـ   » ىم٤مل: طمٞم٨ُم  ومخًلم، ومخ٦ًم  حٞمح٦ماًمّّم  ًمٚمرواي٦م وذًمؽ ل،إوّ  هق لاإىمق ىأىمق وًمٙم

 سمٕمد ُمقضمقًدا يم٤من اًمذي ؿم٤مذان، سمـ اًمٗمْمؾ دحمٛمّ  أسمق اجلٚمٞمؾ ٘م٦ماًمثّ  اًمِمٞمخ رواه٤م اًمتل

 صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل: اًمٖمٞم٦ٌم، يمت٤مسمف ذم اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم ووم٤مة ىمٌؾ وشمقذّم  ،٦ماحلجّ  وٓدة

 ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: ـم٤مًم٥م، أيب سمـ قمكمّ  سمـ ٤مساًمٕمٌّ  سمـ اهلل قمٌد سمـ احلًـ سمـ محزة سمـ دحمٛمّ 

 خمتقًٟم٤م سمٕمدي، ُمـ وظمٚمٞمٗمتل قم٤ٌمده، قمغم تفوطمجّ  اهلل، وزمّ  وًمدَ  ىمد ي٘مقل: ،دٍ حمٛمّ  أسم٤م

 ـُمَ  لأوّ  ويم٤من اًمٗمجر، ـمٚمقع قمٜمد وُمئتلم ومخًلم مخسٍ  ؾمٜم٦م ؿمٕم٤ٌمن ُمـ ّمػاًمٜمّ  ًمٞمٚم٦م

 ًّ ًّ  اًمٙم٤مومقر سمامء سملم،٘مرّ اعمُ  اعمالئٙم٦م ُمـ مجعٍ  ُمع اجلٜم٤من، ظم٤مزن روقان ٚمفهم  ٚمًٌٞمؾ،واًم

ًّ  صمؿّ   أمّ  قمـ يوااًمرّ  ؾم٠مًمف صمؿ   ،و٤ماًمرّ  قمكم سمـ حمٛمد سمٜم٧م طمٙمٞمٛم٦م تلقمٛمّ  ٚمتفهم

 سمٕمْمٝم٤م وذم ؾمقؾمـ، ٤ممإيّ  سمٕمض هل٤م ٘م٤مليُ  اًمتل ُمٚمٞمٙم٦م، فأُمّ  وم٘م٤مل: ،إُمر ص٤مطم٥م

 .ش أؾمامئٝم٤م ُمـ أيًْم٤م وٟمرضمس ص٘مٞمؾ ويم٤من رحي٤مٟم٦م،

                                                           

 .3532ح ، اهلل رؾمقل أؾمامء ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مٌب  اعمٜم٤مىم٥م، يمت٤مب اًمٌخ٤مري، صحٞمح :(1)

 .2354ح أؾمامئف، ذم سم٤مٌب  اًمٗمْم٤مئؾ، يمت٤مب ُمًٚمؿ، صحٞمح :(2)

 .135ص اعُمرضّمح، واًم٘مقل وٓدشمف ؾمٜم٦م ذم إىمقال اظمتالف ،1ج :(3)
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 قمٚمٞمٝم٤م. شمٓمٚمؼ وهل ، هل٤م أؾمامءٌ  هذه يمؾ أن   قمغم شمدّل  واي٦ماًمرّ  ومٝمذه

يـ يمامل» ذم  دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ رواه ُم٤م :افثاكقة وايةافرّ    شٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمدِّ

 اعمٝمدّي  اخلٚمُػ  وًمدَ  ىم٤مل: أؾمٞمد سمـ همٞم٤مث قمـ سمًٜمده » : -ؾمٌؼ ومٞمام ُم٧مشم٘مدّ -
 .ؾمقؾمـ وي٘م٤مل ص٘مٞمؾ، وي٘م٤مل ٟمرضمس، هل٤م وي٘م٤مُل  رحي٤مٟم٦م، فوأُمّ  اجلٛمٕم٦م، يقم

 ؾمٍؿ،ا ُمـ أيمثرَ   هل٤م أن   طمتاملا غمقم يدل   ُم٤م واي٤متاًمرّ  سمٕمض ذم يقضمد إذن،

 اؾمؿ قمغم وىمػ ٤مإُمّ  خٍ ُم١مرّ  يمؾ   أن   سم٥ًٌم إؾمامء ومٞمٝم٤م ظمتٚمٗم٧ما امإٟمّ  دةتٕمدّ اعمُ  واي٤متواًمرّ 

 سمّمدد يٙمـ ومل ، أؾمامئٝم٤م ُمـ واطمدٍ  اؾمؿ سمٜم٘مؾ يمتٗمكا هق أو ومٜم٘مٚمف، أيمثر أو واطمدٍ 

 اجلٛمٞمع. ؾمت٘مراءا

 أشًائْا دتػُد شتب: 

ًّ  يٙمقن عم٤مذا :اًم١ًمال هذا يٓمرح وىمد  أيمثراعمٝمدّي  اإلُم٤مم أمّ  اجلٚمٞمٚم٦م دةٞمّ ًمٚم

  ؾمؿ؟ا ُمـ

 ٟمٕمرُض  دة،تٕمدّ ُمُ  ٤مٌب أؾمٌ ذًمؽ وضمف ذم تٛمؾحُي  فإٟمّ  ٟم٘مقل: اجلقاب ُم٘م٤مم وذم

 ُمٜمٝم٤م: ًمثالصم٦مٍ 

 .األمـيّ  افوضع مراظاةُ  ل:األوّ  ببافّس 

 ىمًًٓم٤م إرض ؾمٞمٛمأل اًمذي ، اهلل ظمٚمٞمٗم٦م أمّ  هلاعمٝمدي اإلُم٤مم أمّ  إن  

 ًٓ  وم٢مذا ٤معم٦م،اًمٔمّ  إٟمٔمٛم٦م شمزول سمٞمده اًمذي اإلٟم٤ًمن أمّ  ومٝمل وضمقًرا، فمٚماًم  ٚمئ٧مُمُ  يمام وقمد

 -واي٤متاًمرّ  ُمـ مجٚم٦مٌ  ذًمؽ قمغم شمدّل  يمام- احل٘مٞم٘م٦م هبذه دراي٦مٍ  قمغم ٦م٤مؾمٞمّ اًمٕمٌّ  وًم٦ماًمدّ  يم٤مٟم٧م

 ويراىمٌقن ،اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم يراىمٌقن ؾمقف قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مئٛملم أن اًمٓمٌٞمٕمّل  ومٛمـ

 ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  اًمٕم٘مٞمدة فمٝمقر ُمع ظمّمقًص٤م ًمف، يقًمد ُمقًمقدٍ  أّي  ُمـ ّمقايتخٚمّ  كطمتّ  ضمقاريف

 اإلُم٤مم وأن   ،اعمٝمدّي  هق آظمرهؿ وأن   إُم٤مًُم٤م، قمنم اصمٜمل وضمقد إمم ٜمدتشمً اًمتل
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 وُمالطمٔم٦م ُمراىم٦ٌم حي٤موًمقا أن ٌٞمٕملاًمٓمّ  ومٛمـ قمنم، احل٤مدي اإلُم٤مم هقاًمٕمًٙمري

 يده قمغم أن   اًمِمٞمٕم٦م يٕمت٘مد اًمذي اًمِمخص قمغم ي٘مْمقا كطمتّ  ،اإلُم٤مم وسمٞم٧م اإلُم٤مم

 اهلل ٟمٌّل  زُمـ ذم وىمع يمام وهذا ٤مس،اًمٕمٌّ  سمٜمل ٟمٔم٤مم ذًمؽ ذم سمام اجل٤مئرة إٟمٔمٛم٦م زوال

ًّ  ٦محٞمّ اًمتّ  أومْمؾ وقمٚمٞمف وآًمف ٜم٤مٟمٌٞمّ  )قمغم ُمقؾمك  يم٤من ومرقمقن أن   واي٤متاًمرّ  ٟم٘مٚم٧م وم٘مد ،الم(واًم

 أظمذ وهلذا إهائٞمؾ، ٜملسم ُمـ ُمقًمقدٍ  يد قمغم يٙمقن ؾمقف طمٙمٛمف زوال سم٠من   دراي٦مٍ  قمغم

 هؿ.ٟم٤ًمء ويًتحٞمل أسمٜم٤مءهؿ يذسمح

 زُم٤من يم٤من وهلذا ،اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم زُمـ ذم وىمع يمذًمؽ وإُمر

 ذم اخلقف ةؿمدّ  ٌلّم شمُ  اًمتل واي٤متاًمرّ  سمٕمض أٟم٘مؾ وهٜم٤م ٦ٍم،شم٘مٞمّ  زُم٤مناًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم

 شم٘مقم اًمِمٞمٕم٦م قم٘مٞمدة أن   إمم ٤مساًمٕمٌّ  سمٜمل واًمتٗم٤مت ،اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم زُمـ

 محؾ ُم٤م هذاو اًمٔم٤معم٦م، إٟمٔمٛم٦م يزيؾ اًمذي وهق ،وًمداً رياًمٕمًٙم ًمإلُم٤مم أن   قمغم

 :فضمقاري وُمراىم٦ٌماًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم ُمراىم٦ٌم قمغم ٤مساًمٕمٌّ  ٜملسم

 ذه٧ٌم طمٞم٨م ،اًمٓمقد ًمٚمِمٞمخ (اًمٖمٞم٦ٌم) يمت٤مب ذم ُم٤م األوػ: وايةافرّ 

 ًّ  ،ٟمرضمس دةاًمًٞمّ  طمجرة إمم اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة سمٕمد طمٙمٞمٛم٦م دةٞمّ اًم
  اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم ٤مهل ىم٤مًمف ُم٤م وذيمرت إُمر هذا ٜم٧مومٌٞمّ  ،٦ماحلجّ  اإلُم٤مم دمد ومٚمؿ

 ومٌدأت إًمٞمٝمؿ، ومٍمت اهلل، وزمّ  إمم ؿمت٘م٧ُم ا صمالٍث  سمٕمد يم٤من ومٚماّم  » :وم٘م٤مًم٧م ذًمؽ، ذم

 أؾم٠مل، أنْ  ومٙمره٧م ذيمًرا، ؾمٛمٕم٧م وٓ أصمًرا أرَ  ومٚمؿ ٞمٝم٤م،وم ؾمقؾمـ يم٤مٟم٧م اًمتل سم٤محلجرة

ًّ  أسمدأه أن وم٤مؾمتحٞمٞم٧مدٍ حمٛمّ  أيب قمغم ومدظمٚم٧م  ذم ٦م،قمٛمّ  ي٤م هق وم٘م٤مل: ومٌدأن ١مال،سم٤مًم

 ٤من،وشمقومّ  ؿمخط اهلل ٥مهمٞمّ  وم٢مذا ًمف، اهلل ي٠مذن كطمتّ  وهمٞمٌف، وؾمؽمه، وطمرزه، اهلل، يمٜمػ

 ُمٙمتقًُم٤م، وقمٜمدهؿ قمٜمدكِ  وًمٞمٙمـ ُمٜمٝمؿ، ٘م٤متاًمثّ  وم٠مظمؼمي ظمتٚمٗمقاا ىمد ؿمٞمٕمتل ورأي٧م

 ضمؼميؾ ًمف مي٘مدّ  كطمتّ  أطمدٌ  يراه ومال قم٤ٌمده، قمـ وحيجٌف ظمٚم٘مف، قمـ اهلل ٌفيٖمٞمّ  اهلل وزمّ  وم٢من  



   

 

 

240 
 ( الثاًٖ الجشء) 

 ،يم٤من أُمًرا اهلل ًمٞم٘مظ ومرؾمف  ًٓ   .ش ُمٗمٕمق

 ،احلٛمػمّي  ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمٌد قمـ ٕمتؼمٍ ُمُ  سمًٜمدٍ  إقمالم رواه ُم٤م :افثاكقة وايةافرّ 

 ُمـ اخلٚمػ رأي٧م أٟم٧م ًمف: وم٘مٚم٧م ... » ؾم٠مًمف: اهلل قمٌد أن   اًمٕمٛمرّي  قمثامن سمـ دحمٛمّ  قمـ

 واطمدٌة، ومٌ٘مٞم٧م ًمف: وم٘مٚم٧م سمٞمديف، وأوُم٠م ذا، ُمثؾ ورىمٌتف واهلل، يإ وم٘م٤مل: ؟دٍ حمٛمّ  أيب

 هذا أىمقل وٓ ذًمؽ قمـ شم٠ًمًمقا أن قمٚمٞمٙمؿ مٌ حمرّ  ىم٤مل: ؾمؿ؟وم٤مٓ ىمٚم٧م: ه٤مت، زم: وم٘م٤مل

ًّ  قمٜمد إُمر وم٢من   قمٜمف وًمٙمـ أطمرم، وٓ ؾأطمٚمّ  أن زم ومٚمٞمس قمٜمدي ُمـ  أن   ٚمٓم٤مناًم

 ذًمؽ، قمغم وصؼم ًمف، طمّؼ  ٓ ـُمَ  وأظمذه ُمػماصمف، وىمًؿ وًمًدا، ُيٚمػ ومل ُم٣م دٍ حمٛمّ  أسم٤م

 وىمع وإذا ،ؿمٞمئ٤مً  يٜمٞمٚمٝمؿ أو إًمٞمٝمؿ فيتٕمرّ  أن جين أطمدٌ  وًمٞمس جيقًمقن قمٞم٤مًمف ذا وهق

 ً٘م٤مٕمٚمّ ُمُ   اًمٕم٤مُمكمّ  احلرّ  ي٘مقل ،ش ذًمؽ قمـ وأُمًٙمقا اهلل ٘مقاوم٤مشمّ  اًمٓمٚم٥م، وىمع آؾمؿ

 أي ،ش واخلقف ٦ماًمت٘مٞمّ  ٝملاًمٜمّ  وضمف أن   ذم دًٓم٦مً  أووح هذا أىمقل: » واي٦م:اًمرّ  هذه قمغم

 ذًمؽ ذم اًمًٞم٤مّد  اًمقوع ٕن   ٦م:اًمت٘مٞمّ  هقاإلُم٤مم اؾمؿ ذيمر قمـ ٝملاًمٜمّ  وضمف ن  أ

 . اهلل ٦مسم٘مٞمّ  اإلُم٤مم قمغم ُمٜمف ِمكُُي  ٞمًٗم٤مخُم  ووًٕم٤م يم٤من ُم٤مناًمزّ 

 صمٜم٤مطمدّ  » :( ٕمجزاتواعمُ  ّمقصسم٤مًمٜمّ  داةاهلُ  إصم٤ٌمت) ذم رواه ُم٤م افثافثة: وايةافرّ 

 ٜمقوسم ٦مأُمٞمّ  سمٜمق ووع ىمد : دٍ حمٛمّ  أسمق ىم٤مل ىم٤مل: اًمٙم٤مشم٥م، ؾمٕمد سمـ احلًلم سمـ اهلل قمٌد

 اخلالوم٦م ذم هلؿ ًمٞمس أٟم ف يٕمٚمٛمقن يم٤مٟمقا ؿأَّّن  :مه٤ماطمدإ تلم:ًمٕمٚمّ  قمٚمٞمٜم٤م ؾمٞمقومٝمؿ ٤مساًمٕمٌّ 

 ُمـ وىمٗمقا ىمد ؿأَّّن  ٝمام:توصم٤مٟمٞم ُمريمزه٤م، ذم وشمًت٘مرّ  ٤مه٤م،إيّ  قم٤مئٜم٤مدّ ا ُمـ ومٞمخ٤مومقن ،طمؼ  

 ٓ ويم٤مٟمقا ٤م،ُمٜمّ  اًم٘م٤مئؿ يد قمغم واًمٔمٚمٛم٦م اجل٤ٌمسمرة ُمٚمؽ زوال أن   قمغم اعمتقاشمرة إظم٤ٌمر

                                                           

 .142ص وصّحتٝم٤م...، اًمّزُم٤من ص٤مطم٥م وٓدة ذم اًمٙمالم وم٠مُّم٤م ومّمؾ :(1)

ٗمراء أطمقال سم٤مب ،51ج إٟمقار، سمح٤مر :(2) ًّ  سمـلم وؾمـ٤مئط اًمّمـٖمرى، اًمٖمٞمٌـ٦م زُمــ ذم يم٤مٟمقا اًمذيـ اًم

الم، قمٚمٞمف اًم٘م٤مئؿ وسملم اًمِمٞمٕم٦م ًّ  .1ح ،رآه ُمـ شمًٛمٞم٦م ذم سم٤مٌب  ،1ج اًمٙم٤مذم، ،348ص اًم
 اًمت٘مّٞمـ٦م وىمـ٧م وذيمـرهؿ  إئّٛمـ٦م وؾم٤مئر ،اعمٝمدّي  شمًٛمٞم٦م حتريؿ سم٤مب ،16ج اًمِمٞمٕم٦م، وؾم٤مئؾ :(3)

 .8ح اخلقف، قمدم ُمع ذًمؽ وضمقاز
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 دةوإسم٤م اهلل رؾمقل سمٞم٧م أهؾ ىمتؾ ذم ومًٕمقا واًمٔمٚمٛم٦م، اجل٤ٌمسمرة ُمـ أَّّنؿ قنيِمٙمّ 

 يٙمِمػ أن اهلل وم٠مسمك ىمتٚمف، أو  اًم٘م٤مئؿ دشمقًمّ  ُمٜمع إمم اًمقصقل ذم ُمٜمٝمؿ ـمٛمًٕم٤م ٟمًٚمف،

ّٓ  ُمٜمٝمؿ، ًمقاطمدٍ  أُمره  .ش اًمٙم٤مومرون يمره وًمق ٟمقره يتؿّ  أن إ

يـ يمامل» ذم روي ُم٤م ابعة:افرّ  وايةافرّ   احلٙمؿ سمـ هِم٤مم ىم٤مل » ش:ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمدِّ

 ُمٜمٝمؿ ذاع يم٤من ىمد ًمٚمذي إهائٞمؾ، سمٜمل أوٓد ىمتؾ ذم ومرقمقن يمٗمٕمؾ يٜم٤مفمره: يم٤من ًمِم٤مُمل  

 ويمذًمؽ يده، قمغم ومٚمٙمتف ومرقمقن وهالك سمٞمٜمٝمؿ،ُمقؾمك يمقن ُمـ سمٞمٜمٝمؿ واٟمتنم

 زُم٤من ،إسمراهٞمؿ ـمٚم٥م ذم مٚمٙمتف وأهؾ تفرقمٞمّ  أوٓد ىمتؾ ذم ىمٌٚمف، ٟمٛمرود ومٕمؾ يم٤من

 يمذًمؽ يده، قمغم وديٜمف مٚمٙمتف وأهؾ ٟمٛمرود هالك ويمقن وٓدشمف، سمقىم٧م اخلؼم ٟمتِم٤مرا

 وًمده، وـمٚم٥م ، اًمزُم٤من ص٤مطم٥م واًمد ،قمكم سمـ احلًـ ووم٤مة زُم٤من ـم٤مهمٞم٦م

ـ   ٟمتٔم٤مرهاو ضمقاريف، وطمٌس سمداره، واًمتقيمٞمؾ ـ   اًمذي احلٛمؾ ووع هب  .ش هب

 وأٟم ف اًمِمٞمٕم٦م، قم٘مٞمدة ذم اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ٦مسم٘مْمٞمّ  يٕمٚمٛمقن يم٤مٟمقا قن٤مؾمٞمّ وم٤مًمٕمٌّ 

 اإلُم٤مم ي٘متٚمقا أن دوااوأر راىم٦ٌماعمُ  دواؿمدّ  وهلذا ،اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم اسمـ

 إذا ومٞمام اًمقًمد ي٘متٚمقا أو سمقًمٍد، ًمف حتٛمؾ اًمتل اجل٤مري٦م ي٘متٚمقا أو ، اًمٕمًٙمرّي  احلًـ

  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سم٘مٞم٤مدة صمقرةٍ  إجي٤مد ٟمحق ٞمٕم٦ماًمِّم  قمغم ريؼاًمٓمّ  ي٘مٓمٕمقا كطمتّ  وًمد،
 واجل٤مئر. ٤مملاًمٔمّ  طمٙمٛمٝمؿ قمغم

يـ يمامل) ذم دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ هارو ُم٤م :اخلامسة وايةافرّ   :(ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمدِّ

 قمكم   سمـ احلًلم سمـ قمكم   سمـ حمٛمدٍ  سمـ قمكم   سمـ احلًلم سمـ قمكم   احلًـ أسمق صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل: »

 قمـ أيب، صمٜم٤مطمدّ  ي٘مقل: وضمٜم٤مء، سمـ احلًـ احلًلم أسم٤م ؾمٛمٕم٧ُم  ىم٤مل: ،ـم٤مًم٥م أيب سمـ

                                                           

  اعمٝمـدي احلًــ سمــ حمّٛمـدٍ  اعمٜمتٔمـر اًم٘مـ٤مئؿ اًمزُم٤من ص٤مطم٥م إُم٤مُم٦م قمغم اًمٜمّّمقص سم٤مُب  ،5ج :(1)
 .684ح وإرسمٕمقن، اًمّراسمع اًمٗمّمؾ وفمٝمقره، وهمٞمٌتف ووٓدشمف

 .76ص اقمؽماض، قمـ ضمقاب ،1ج :(2)
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 اباًمٙمذّ  قمكم   سمـ ضمٕمٗمر وومٞمٝمؿ اخلٞمؾ ومٙمًٌتٜم٤م ، قمكم سمـ احلًـ دار ذم يم٤من أٟم ف هضمدّ 

 أظمق اًمٙمذاب ضمٕمٗمر وومٞمٝمؿ ،اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم سمٞم٧م قمغم اخلٞمؾ هجٛم٧م :أي-

 اًم٘م٤مئؿ ُمقٓي ذم تلمهّ  ويم٤مٟم٧م واًمٖم٤مرة، ٝم٥مسم٤مًمٜمّ  واؿمتٖمٚمقا - اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم

 :وهق إًمٞمف، أٟمٔمر وأٟم٤م اًم٤ٌمب ُمـ قمٚمٞمٝمؿ وظمرج أىمٌؾ، ىمد سمف أٟم٤م وم٢مذا ىم٤مل  اسمـ 

 .ش هم٤مب كطمتّ  أطمدٌ  يره ومٚمؿ ؾمٜملم، ؾم٧ّم 

 ؾمٜم٦م ذم شمقذّم  وواًمده ومخًلم، ومخس ُم٤مئتلم ؾمٜم٦م وًمداإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا

 وىمٕم٧م ىمد  اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم سمٞم٧م قمغم واًمٖم٤مرة اهلجٛم٦م هذه ومتٙمقن لم،وؾمتّ  ُم٤مئتلم

 وهيجٛمقن اعمراىم٦ٌم، دونيِمدّ  يم٤مٟمقا ومٝمؿ ،اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم ووم٤مة ُمـ ؾمٜم٦مٍ  سمٕمد

 إُمر -واي٦ماًمرّ  هذه سمح٥ًم- ٜم٦مٍ سمً شمفووم٤م سمٕمد كطمتّ   اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم سمٞم٧م قمغم

 . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم قمغم اً ضمدّ  ٤مً ٞمٗمخُم  يم٤من إُمٜمّل  اًمقوع أن   قمغم يدل   اًمذي

 اإلُم٤مم سمٞم٧م قمغم هجٛمقا ٤مساًمٕمٌّ  سمٜمل ضمالوزة أن   قمغم شمدل   رواي٦مٌ  وشمقضمد 

 سملم ًمتجٚمس سمٖمداد إمم وظمٗمروه٤م اهلل قمٌد سم٠ممّ  كٙمٜمّ شمُ  ًمف ضم٤مري٦مً  وؾمحٌقااًمٕمًٙمرّي 

  .ٚمٓم٤منًّ اًم يدي

 ةسمٕمدّ اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم ي٘مقم أن ٥ميتٓمٚمّ  إُمٜمل اًمقوع وهذا

 أمّ  اؾمؿ ٖمػّم يُ  أن   اخلٓمقات هذه وُمـ ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم قمغم ًمٚمحٗم٤مظ ظمٓمقاٍت 

 ؾمقؾمـ، اؾمٛمٝم٤م اجل٤مري٦م هذه ن  إ :إوىم٤مت ُمـ وىم٧ٍم  ذم ومٞم٘مقل شُمٓمٚم٥م، ٓ كطمتّ  اإلُم٤مم

 ص٘مٞمؾ، اؾمٛمٝم٤م إنّ  :صم٤مًم٨م وىم٧ٍم  ذم ي٘مقل صمؿ   ٟمرضمس، اؾمٛمٝم٤م ن  إ :آظمر وىم٧ٍم  ذم ي٘مقل صمؿ  

 ٦مهقيّ  حتديد ُمـ اًمٔم٤معمقن ـيتٛمٙمّ  ٓ إؾمامء دوسمتٕمدّ  إؾمامء، دشمتٕمدّ  كطمتّ  وهٙمذا

 ىمتٚمٝم٤م. ُمـ ٜمقنيتٛمٙمّ  ٓ وسم٤مًمت٤مزم اإلُم٤مم، أمّ  ٦موؿمخّمٞمّ 

                                                           

 .24ح ويمٚمٛمف، ورآه  اًم٘م٤مئؿ ؿم٤مهد ُمـ ذيمر سم٤مب ،2ج :(1)

 .676ص 3ج اهلداة: إصم٤ٌمت :(2)
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 ػمشمٖمٞم ظمالل وُمـ ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم واًمدة اجلٚمٞمٚم٦م دةاًمًٞمّ  اؾمتٓم٤مقم٧م ًم٘مد

 وهلذا ،وضمف أيمٛمؾ قمغم اعمٝمدي اإلُم٤مم ويمٗم٤مًم٦م سمرقم٤مي٦م شم٘مقم أن وشمٌديٚمف اؾمٛمٝم٤م

 ذم ضمتٝمدتاو إُم٤مٟم٦م، ي٧موأدّ  اًمٙمٗم٤مًم٦م، أطمًٜم٧م ؽأٟمّ  أؿمٝمد » : زي٤مرهت٤م ذم ورد

 ذم وسم٤مًمٖم٧م اهلل، وزمّ  ومحٚم٧م اهلل، ه   وطمٗمٔم٧م اهلل، ذات ذم وصؼمت اهلل، ُمرو٤مة

 سمّمدىمٝمؿ، ُم١مُمٜم٦مً  ٝمؿ،سمح٘مّ  قم٤مروم٦مً  اهلل، رؾمقل أسمٜم٤مء وصٚم٦م ذم ورهم٧ٌم اهلل، ٦مطمجّ  طمٗمظ

 ومٝمَل  ،ش هقاهؿ ُم١مصمرةً  قمٚمٞمٝمؿ، ِمٗم٘م٦مً ُمُ  سم٠مُمرهؿ، ًتٌٍمةً ُمُ  سمٛمٜمزًمتٝمؿ، ٕمؽموم٦مً ُمُ 
 يمِمٗم٧م ىمد يم٤مٟم٧م إذا  اهلل وزمّ  طمٗمظ ذم شم٤ٌمًمغ ويمٞمػ ، اهلل وزمّ  طمٗمظ ذم سم٤مًمٖم٧م

 ؟!هقيتٝم٤م قمـ

 قمغم ًمٚمحٗم٤مظ ،٦ماًمٕم٘مالئٞمّ  ٓمقاتاخل أهؿِّ  ُمـ أن   واعمٕمروف دِم٤مهَ اعمُ  وُمـ

 ًتٕم٤مر.ُمُ  رآظم اؾمؿ سمجٕمؾ تفهقيّ  إظمٗم٤مء وُمًتٝمدف: ُمٓمٚمقب ٕملّم ُمُ  ؿمخصٍ 

 .واةفؾرّ  رةادتوؾّ  ادعؾومات ةؿؾّ  افثاين: ببافّس 

ًّ  ذم أووحٜم٤مه يمام- إُمٜمل اًمقوع وظمٓمقرة ةؿمدّ  إن    شم٘متْمٞم٤من -لإوّ  ٥ٌماًم

 اإلُم٤مم أمّ و اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم طمقل سم٦متّن اعمُ  اعمٕمٚمقُم٤مت جيٕمؾ ُم٤م وهذا ،واًمتًؽّم  اًمٙمتامن

 إوائؾ ٞمٕم٦ماًمِّم  رواة ضمٕمؾ اًمقوع هذا أنّ  ومٙمام حمدودة، ُمٕمٚمقُم٤متاعمٝمدي

 ٦مىمٚمّ  يقضم٥م فوم٢مٟمّ  سمٍماطم٦ٍم:فوأُمّ  ٛمٝمدّي ـاًم اإلُم٤مم اؾمؿ يذيمرون ومال ٛمقنيتٙمتّ 

ّٓ  يّمؾ ومال ،اًمٜم٤مس ٦مقم٤مُمّ  إمم ٘م٦مدومّ تاعمُ  اعمٕمٚمقُم٤مت  تٚمٗم٦مخُم  وأطمداث دةتٕمدّ ُمُ  أؾمامء ذيمر إ

 اإلُم٤مم مّ أ ٦مسمِمخّمٞمّ  ٦مٓمٌرشمّ اعمُ  واي٤متاًمرّ  سمٕمض ظمتالفا ٗمّن يُ  ُم٤م وهذا ،واوح٦م همػم

. 

  

                                                           

 .اًم٘م٤مئؿ أمّ  زي٤مرة (3) اًم٤ٌمب ،إئّٛم٦م زي٤مرات ذم اًمث٤مُمـ: اًم٘مًؿ اًمٙمٌػم، اعمزار :(1)
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. فؽثرة اجلواري أشامء دّد تع افثافث: افسبب  تـؼؾفنَّ

 أيمثر وذم ُم٤مًمٍؽ، ُمـ أيمثر قمٜمد ٚم٧مشمٜم٘مّ  ىمدو ،ضم٤مري٦مً  ٦ماحلجّ  اإلُم٤مم أمّ  يم٤مٟم٧م

  اهل٤مدي قمكم   اإلُم٤مم ُمـ وسم٠مُمرٍ  ٤مسخّ اًمٜمّ  ؾمٚمٞمامن سمـ سمنم ن  إ رواي٦م ٗملوم سمٞم٧ٍم، ُمـ
 وىم٤مًم٧م تٝم٤م،هقيّ  إظمٗم٤مء دتشمٕمٛمّ  ٟمرضمس أن   سمنم وٟم٘مؾ ،اعمٝمدي اإلُم٤مم أمّ  ؿمؽمىا

 سمنم إمم سم٤مقمٝم٤م ـُمَ  إمم ٟمت٘مٚم٧ما ٤معمّ  ٝم٤موًمٙمٜمّ  ُمٚمٞمٙم٦م، ٤مؾمٛمٝم٤موم ؾمٛمٝم٤م،ا همػم ؾماًم ا ؿمؽماه٤ما ـعمَ 

 وإّٟمام إول، اؾمٛمٝم٤م شم٘مؾ ٚمؿوم ؾمٛمٝم٤م،ا قمـ ختؼمه أن هل دتاوأر ؾمٛمٝم٤م،ا قمـ وؾم٠مهل٤م

 إمم وماًمرّ  ُمٚمؽ سمٜم٦ما سم٠مّن  يب، أطمدٌ  ؿمٕمر وُم٤م » ىم٤مًم٧م: واي٦ماًمرّ  ومٗمل آظمر، ؾمؿٍ ٤مسم أظمؼمشمف

 إًمٞمف وىمٕم٧م اًمذي ٞمخاًمِّم  ؾم٠مًمٜمل وًم٘مد قمٚمٞمف، ٤مكإيّ  سم٤مـمالقمل وذًمؽ ؾمقاك، اًمٖم٤مي٦م هذه

 .ش ٟمرضمس :وىمٚم٧ُم  وم٠مٟمٙمرشمف، ؾمٛمل،إ قمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ؾمٝمؿ ذم

 ٟمرضمس اؾمٛمٝم٤م ومٞمٙمقن ؾم٤مسمؼ، ُم٤مًمٌؽ  ًمٕمٚمف أو سمنم، قمغم سم٤مقمٝم٤م اًمذي هق فوًمٕمٚمّ 

 ٝم٤مٚمضمٕم ، اهل٤مدي اإلُم٤مم إمم سمنٌم  هب٤م ضم٤مء عم٤م ٟم فأ واي٦مرّ اًم شمذيمر صمؿ   سمنٌم، ؿمؽماه٤ما أنْ  إمم

 دعُ ا يم٤مومقر ي٤م :احلًـ أسمق وم٘م٤مل » طمٙمٞمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م دةاًمًٞمّ  أظمتف قمٜمد اإلُم٤مم

 توُهّ  ـمقياًل، تٝم٤موم٤مقمتٜم٘مَ  هل، ه٤م هل٤م: ىم٤مل قمٚمٞمف، دظمٚم٧م ومٚمام   طمٙمٞمٛم٦م، أظمتل زم

 اًمٗمرائض ٛمٞمٝم٤موقمٚمّ  ُمٜمزًمؽ، إمم أظمرضمٞمٝم٤م اهلل، رؾمقل سمٜم٧م ي٤م ُمقٟٓم٤م: هل٤م وم٘م٤مل يمثػًما، هب٤م

 ًّ ٤م ٜمـ،واًم  اجلٚمٞمٚم٦م دةاًمًٞمّ  أن   حتٛمؾاعمُ  ُمـو ،ش اًم٘م٤مئؿ وأمّ  ٍد،حمٛمّ  أيب زوضم٦م وم٢مَّن 

 اإلُم٤مم سمٞم٧م إمم ٟمت٘مٚم٧ما ٤معمّ  صمؿ   سمٞمتٝم٤م، إمم ٟم٘مٚمتٝم٤م قمٜمدُم٤م ؾماًم ا هل٤م ضمٕمٚم٧م ىمد  طمٙمٞمٛم٦م

 إؾمامء. رتشمٙمثّ  وهبذا ضمديًدا، اًم ؾما هل٤م ضمٕمؾ  اًمٕمًٙمرّي  احلًـ

                                                           

 سمٜمـ٧م ُمٚمٞمٙمـ٦م واؾمـٛمٝم٤م اًم٘مـ٤مئؿ أمّ  ٟمـرضمس ذم روي ُمـ٤م سمـ٤مب ،2ج اًمٜمّٕمٛم٦م، ومت٤مم اًمّديـ يمامل :(1)

 .1ح اعمٚمؽ، ىمٞمٍم سمـ يِمققم٤م

 سمٜمـ٧م ُمٚمٞمٙمـ٦م واؾمـٛمٝم٤م اًم٘مـ٤مئؿ أمّ  ٟمـرضمس ذم روي ُمـ٤م سمـ٤مب ،2ج اًمٜمٕمٛمـ٦م، ومتـ٤مم اًمّديـ يمامل :(2)

 .1ح اعمٚمؽ، ىمٞمٍم سمـ يِمققم٤م
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ًّ  وهذا  دسمتٕمدّ  أؾمامؤهؿ دشمتٕمدّ  واجلقاري اًمٕمٌٞمد ن  إ طمٞم٨م ،اً ضمدّ  تٛمٌؾ حُم  ٥ٌُم اًم

 يٙمقن وم٘مد ،إًمٞمف سم٤مً ٘مرّ ُمُ  ؾماًم ا ٓمٚمؼيُ  أن يريد ُم٤مًمٍؽ  يمّؾ  ٕن   إًمٞمٝم٤م، يٜمت٘مٚمقن اًمتل اًمٌٞمقت

ًّ  هق هذا  . اعمٝمدي اإلُم٤مم أمّ  أؾمامء دشمٕمدّ  وراء ٥ٌماًم

 ةأضن ٔغُر ال املْدُو اإليام أُم اشى يف ختالفاال اهحاٍي: اهتػوٕق 
ُٕ  .ةاملْدهُٔ ةاهلغ

 اإلُم٤مم أمّ  ٦مهقيّ  حتديد ذم ي٤متاواًمرّ  ظمتالفا أن   ٌٝم٦ماًمِّم  هذه ص٤مطم٥م ذيمر

 ٕن   ظمراوم٦ٌم، اًمِمٞمٕمّل  ٕمت٘مدٛمُ ـاًم سمح٥ًم  اعمٝمدّي  ٦مىمْمٞمّ  ن  أ قمغم يدل    ٛمٝمدّي ـاًم

 تٝم٤م.صحّ  قمدم قمغم دًمٞمٌؾ  ظمتالفآ

 ٟم٘مقل: اًمتٕمٚمٞمؼ ُم٘م٤مم وذم

ًّ  لإوّ  اًمتٕمٚمٞمؼ قمـ اًمٕملم ـمٌ٘مٜم٤مأو- ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ًمق  واي٤متاًمرّ  سم٠من   وىمٚمٜم٤م -٤مسمؼاًم

 ٦ماعمٝمدويّ  سم٠مصؾ يّي  ٓ ذًمؽ وم٢منّ  تٕم٤مرو٦ٌم،ُمُ   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أمّ  اؾمؿ ذم ردةااًمق

 أُمريـ: إمم ًمتٗمتٜم٤ما إذا راًمّي  قمدم ْمحويتّ  اًمِمٞمٕم٦م، هب٤م يٕمت٘مد اًمتل ٦ماخل٤مّص 

 وهل ،٦مٕدًمّ ا ُمـ دةٍ تٕمدّ ُمُ  أٟمقاعٍ  وضمقد اًمث٤مًم٨م اًمٗمّمؾ ذم مشم٘مدّ  ىمد :لاألوّ  األمر

 اإلُم٤مم ٦مهقيّ  قمغم شمٜمّص  اًمتل اعمتقاشمرة واي٤متاًمرّ  وُمٜمٝم٤م: ٦م،اخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ  شمث٧ٌم سم٠ممجٕمٝم٤م

 واًمٞم٘ملم اًم٘مٓمع شمٗمٞمد دةتٕمدّ اعمُ  سم٠مٟمقاقمٝم٤م ٦مإدًمّ  وهذه ،ٜمتٔمراعمُ  اًم٘م٤مئؿ وأٟم ف ووٓدشمف،

 رواي٤مٍت  ومقضمقدُ  شمقضمد، مل أم  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أمّ  اؾمؿ شمٌلّم  رواي٤مٌت  وضمدت ؾمقاءٌ 

 هذا إذ اًم٘مٓمٕمّٞم٦م: ٦مإدًمّ  قمـ اًمٞمد رومع يقضم٥م ٓ ُمتٕم٤مرو٦مٍ  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أمّ  اؾمؿ ذم

 . دياعمٝم اإلُم٤مم أمّ  اؾمؿ وهق ،شمٗمّمٞمكم   ؿم٠منٍ  ذم ٕم٤مرضاًمتّ 

 ومٞمٝم٤م ٟمجد ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أمّ  اؾمؿ رواي٤مِت  ٓطمٔمٜم٤م ًمق ٜم٤مٟمّ إ هق افثاين: األمر

 ُمدًمقًملم:
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 وًمدشمف. ىمد ٤مً أُم  اعمٝمدّي  ًمإلُم٤مم ن  إ :لاألوّ  اددفول

 .ؾمامً ااعمٝمدّي  اإلُم٤مم ٕمّ  أن   :افثاين اددفول

 اعمدًمقل إمم يني ٓ ومٝمذا اًمث٤من، اعمدًمقل ذم شمٕم٤مرضٍ  سمقضمقد ٛمٜم٤مؾمٚمّ  وًمق

 قمٜمدٟم٤م يث٧ٌم مل فإٟمّ  :وٟم٘مقل اًمٞمد، ٟمرومع -اًمتٕم٤مرض وسم٥ًٌم- اًمث٤من اعمدًمقل ومٗمل ل،إوّ 

 ٓ واًمذي ِمؽمكاعمُ  لإوّ  اعمدًمقل ذم وًمٙمـ ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ٕمّ  ،ظم٤مص   اؾمؿ

 اًمٕم٘مٞمدة ٦مٕدًمّ  وداقمامً  ٕم٤موداً ُمُ  اعمدًمقل هذا ؾمٞمٙمقن سمؾ اًمٞمد، ًمرومع ُمٕمٜمك ٓ ومٞمف شمٕم٤مرض

 .اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم سمٕمد اإلُم٤مم وأٟم ف ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة ُمٜمٝم٤م واًمتل ،٦ماخل٤مّص  ٦ماعمٝمدويّ 

 شاةْتٌٕ:ٍي تْتٌٍٕش دفع 

 ٦م.اعمٝمدويّ  ٦ماًم٘مْمٞمّ  طمقل -أيًْم٤م- صمػمشم٤مأ ٌٝمتلمؿُم  قمغم اجلقاب ْمحيتّ  هبذا

 .ادفديّ  اإلمام والدة شـة دم ختالفاال األوػ: افشبفة

 ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة ؾمٜم٦م ذم ٞمٕم٦ماًمِّم  رواي٤مت ذم ظمتالٌف ا يقضمد فوم٢مٟمّ  
 واي٤متاًمرّ  ظمتالف٤موم ،257 :ؾمٜم٦م سمٕمضٍ  ذمو ،255 :ؾمٜم٦م ٤مَّن  إ واي٤متاًمرّ  سمٕمض ذم طمٞم٨م

 اًمقٓدة. أصؾ وىمقع قمدم قمغم دال   -خ٤مًمٗملماعمُ  سمٕمض ىم٤مل يمام- وٓدشمف ذم

 بفة:افّش  ظذ بااجلو

 ذم شمِمؽمكُ  وهل ،شمٗمّمٞمكمّ  سمِم٠منٍ  شمرشمٌط اًمقٓدة ؾمٜم٦م ذم ختٚمٗم٦ماعمُ  واي٤متاًمرّ  إن  

 وٓدة إصم٤ٌمت ذم ُم٦مت٘مدّ اعمُ  ٦مإدًمّ  شمٕمْمد هل ِمؽميم٦ماعمُ  اجلٝم٦م ظ٤مومٌٚمح اًمقٓدة، أصؾ

 . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم
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 افوالدة. تػاصقل بعض ةصّح  شتبعادا اكقة:افثّ  افشبفة

  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة رواي٤مت ُمـ ٚم٦مٍ مُج  ذم ورد أٟم ف خ٤مًمٗملماعمُ  سمٕمُض  ذيمر
 ًمٞمٚم٦مٍ  ذم فأُمّ  سمٓمـ ذم نشمٙمقّ   اإلُم٤مم ن  أ ُمثاًل  سمٕمْمٝم٤م ومٗمل شمّمدي٘مٝم٤م، يٛمٙمـ ٓ أُمقرٌ 

 ري٘م٦مسم٤مًمٓمّ  ٌٓمـاًم ُمـ ُيرج ومل اًمٗمخذ ُمـ وًمد  فٟم  أ سمٕمْمٝم٤م وذم ،واطمدةٍ 

 ويرضمع  اعمٝمدي اإلُم٤مم ي٠مظمذ يم٤من ـمػمٍ  قمـ ظم٤ٌمرٌ إ يقضمد ٤مٝمسمٕمِْم  وذم ،تٕم٤مروم٦ماعمُ 

 شمّمدي٘مٝم٤م، يٛمٙمـ ٓ أُمقرٌ  وهمػمه٤م وهذه ،فأُمّ  ـُمِ  يروع ًمٙمل يقًُم٤م أرسمٕملم يمّؾ  سمف

 شم٘مع، مل اًمقٓدة أصؾ أن   قمغم دال   قّمدّ شمُ  ٓ اًمتل إُمقر هذه قمغم واي٤متاًمرّ  ؿمتاملاو

 ٦ٌم.أؾمٓمقريّ  أو ٦مٌ ظمراومٞمّ   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ٦مؿمخّمٞمّ  وأن  

 ٟم٘مقل: ٌٝم٦م،اًمِّم  هذه قمغم واجلقاب ٕمٚمٞمؼاًمتّ  ُم٘م٤مم وذم

 وٓدشمف، قمغم شمدّل  واًمتل ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ذم اًمقاردة واي٤متاًمرّ  ن  إ اًل:أوّ 

 هذا قمغم شمِمتٛمؾ ٓ اعمتقاشمرة ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  واي٤متوم٤مًمرّ  اعمْم٤مُملم، هذه قمغم سم٠ممجٕمٝم٤م شمِمتٛمؾ ٓ

 اإلُم٤مم ذم اًمقاردة واي٤متاًمرّ  ؾم٤مئر قمـ واي٤متاًمرّ  هذه ومرزٟم٤م ًمق ٜم٤مأٟمّ  سمٛمٕمٜمك: اعمْمٛمقن،

 أظمرى سم٠مٟمقاعٍ  ُمٕمتْمدة أيًْم٤م وهل ُمتقاشمرٌة، واي٤متاًمرّ  ؾم٤مئر أن   ٟمجد ، اعمٝمدّي 

 اًمث٤مًم٨م. اًمٗمّمؾ ذم شمٗمّمٞمٚمٝم٤م مشم٘مدّ  ىمدو ،٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  ٦مإدًمّ  ُمـ

                                                           

يـ يمامل :(1)  اسمــ اهلل طمّجـ٦م اًمزُمـ٤من صـ٤مطم٥م اًم٘مـ٤مئؿ ُمـٞمالد ذم روي ُمـ٤م سمـ٤مب ،2ج اًمٜمّٕمٛم٦م، ومت٤مم اًمدِّ

   .2ح ،1ح ..، حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ

 : اًمٕمًــٙمري اإلُمـ٤مم ىمـ٤مل ،37ح ، أُّمـف وأطمـقال وٓدشمـف سمـ٤مب ،51ج إٟمـقار، سمحـ٤مر :(2)
 شمٜم٤مًمـف ٓ اهلل ٟمـقر ّٕٟمٜمـ٤م أُّمٝم٤مشمٜمـ٤م، ُمــ إيٛمــ اًمٗمخـذ ُمــ ٟمخـرج وإّٟمـام إرطم٤مم، ُمـ ٟمخرج وٓ)

 .(اًمدٟم٤مؾم٤مت

يـ يمامل :(3)  اسمــ اهلل طمّجـ٦م اًمزُمـ٤من صـ٤مطم٥م اًم٘مـ٤مئؿ ُمـٞمالد ذم روي ُمـ٤م سمـ٤مب ،2ج اًمٜمّٕمٛم٦م، ومت٤مم اًمدِّ

  .2ح ،حمٛمد.. سمـ قمكم سمـ احلًـ
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ًّ  اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ صحٞمح٤مً  ًمٞمَس و ػٞموٕم واي٤متاًمرّ  هذه سمٕمض ن  إ :ثاكًقا  ٦م،ٜمديّ اًم

يـ يمامل» ذم ٦مٌ ُمرويّ   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ي٠مظمذ ـمػًما أنّ  رواي٦م ومٛمثاًل   شٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمد 

٤م  طمٙمٞمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م دةاًمًٞمّ  قمـ وومٞمٝم٤م  واًمٓمػم ل،ُمٜمّ   احلًـ ومتٜم٤موًمف » ىم٤مًم٧م: أَّن 

 يفوردّ  وٕمفًمؽُم  فأُمّ  إمم سمف ُمظا ىم٤مل: صمؿ   ُمٜمف، ومنمب ًم٤ًمٟمف وٟم٤موًمف رأؾمف، قمغم رومرفشمُ 

،  قمغم شمرومرف واًمٓمػم  دٍ حمٛمّ  أيب إمم ومرددشمف وم٠مروٕمتف، فأُمّ  ومتٜم٤موًمتف ىم٤مًم٧م: إزم 

 يقًُم٤م، أرسمٕملم يمّؾ  ذم إًمٞمٜم٤م هوردّ  واطمٗمٔمف، محٚمفا ًمف: وم٘م٤مل ُمٜمٝم٤م، سمٓمػمٍ  ومّم٤مح رأؾمف،

 ي٘مقل:حمٛمدٍ  أسم٤م ومًٛمٕم٧م اًمٓمٞمقر، ؾم٤مئر وأشمٌٕمف اجلق ذم سمف وـم٤مر اًمٓمػم، ومتٜم٤موًمف

 وم٢من   اؾمٙمتل، هل٤م: وم٘م٤مل ٟمرضمس، ومٌٙم٧م ُمقؾمك، ُمقؾمك أمّ  أودقمتف اًمذي اهلل ؾمتقدقمؽا

ّٓ  قمٚمٞمف مٌ حمرّ  و٤معاًمرّ   .ش ؽٞمصمدي ـُمِ  إ

 وهق ،-اًمُٓمٝمقي أو- اًمَٓمٝمقي اهلل قمٌد سمـ دحمٛمّ  قمـ ٦مٌ ُمرويّ  واي٦ماًمرّ  هذهو

 ُمْمٛمقٟمف يم٤من إذا ظمّمقًص٤م ،سمٜم٘مٚمف دشمٗمرّ  ُم٤م قمغم ٟمٕمتٛمد أن يٛمٙمـ ومال ؼ،يقصمّ  مل لجمٝمق

٤ًٌم،  اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ٤مً شم٤مُمّ  ًمٞمس اعمُِمٙمؾ يًتٌٕمده ُم٤م ومٞمٝم٤م اًمتل واي٤متاًمرّ  هذه ومٌٕمض همري

 ؿمقاهد قمٚمٞمف أو ،٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  ٦مسم٤مٕدًمّ  ٕمتْمدُمُ  ُمْمٛمقن ُمـ ومٞمٝم٤م سمام ي١مظمذ ،ٟمٕمؿ .٦ماًمًٜمديّ 

 .اعمِمٙمقك ويؽمك ،دقاًمّّم 

 ذم ًتٌٕمدةً ُمُ  ُمْم٤مُملم ًمٞم٧ًم اعُمِمٙمؾ أٟمٙمره٤م اًمتل اعمْم٤مُملم سمٕمض ن  إ ثافًثا:

 همػم ُمـ اًمٗمخذ ُمـ اإلُم٤مم ظمروج أو واطمدٍة، ًمٞمٚم٦مٍ  ذم اإلُم٤مم نيمتٙمقّ  ،اهلل أوًمٞم٤مء طمّؼ 

 ٦مهيّ  قمغم يم٤محلٗم٤مظ عمّم٤مًمح،  اهلل ريفجُي  وم٘مد اًمٜم٤مس، ٦مقم٤مُمّ  ذم تٕم٤مرفاعمُ  اعمقوع

 سمٜمل طمٙمقُم٦م ُمـ ًتٝمدفواعمُ  اًمٕمدل دوًم٦م ًمتح٘مٞمؼ ظمرواعمدّ  ٔمرٜمتاعمُ  اإلُم٤مم وٓدة

 .ًمإلُم٤مم يمراُم٦مً  أو ٤مس،اًمٕمٌّ 

 

                                                           

   .2ح حمٛمد..، سمـ قمكم سمـ احلًـ اسمـ اهلل طمّج٦م اًم٘م٤مئؿ ُمٞمالد ذم روَي  ُم٤م سم٤مب ،2ج :(1)
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 اهػاية: كتب يٌ شاّدي  

 إُمقر هذه قمـ همراسم٦مً  شم٘مّؾ  ٓ أُمقرٍ  قمغم شمِمتٛمؾ رواي٤مٍت  اًمٕم٤مُم٦م يمت٥م ٟم٘مٚم٧م و

 اسمـ قمـ اًمٌٖمقّي  ٟم٘مٚمف ُم٤م ُمثاًل: ذًمؽ وُمـ ، اعمٝمدي اإلُم٤مم رواي٤مت ذم اعمٜم٘مقًم٦م

 ويم٤مٟم٧م وٓدهت٤م، شم٘م٤مرسم٧م ٤معمّ  ُمقؾمك أمّ  إن   » :ُمقؾمك اهلل ٟمٌّل  وٓدة ٦ميمٞمٗمٞمّ  ذم ٤مسقمٌّ 

ـ  ويمّ  اًمتل اًم٘مقاسمؾ ُمـ ىم٤مسمٚم٦مٌ   ومٚمام   ُمقؾمك، ٕمّ  ّم٤مومٞم٦مً ُمُ  إهائٞمؾ سمٜمل سمح٤ٌممم ومرقمقن ٚمٝم

 ٤ميإيّ  ؽطمٌّ  ومٚمٞمٜمٗمٕمٜمل ٟمزل، ُم٤م يب ٟمزل ىمد وم٘م٤مًم٧م: إًمٞمٝم٤م، أرؾمٚم٧م ٚمؼاًمٓمّ  هب٤م ضب

 قمٞمٜمل سملم ٟمقرٌ  ه٤مهل٤م سم٤مٕرض ُمقؾمك وىمع أن ومٚمام   ىم٤ٌمًمتٝم٤م، ومٕم٤مجل٧م ىم٤مًم٧م: اًمٞمقم،

 ُم٤م هذا ي٤م هل٤م: ىم٤مًم٧م صمؿّ  ىمٚمٌٝم٤م، ُمقؾمك طم٥ّم  ودظمؾ ُمٜمٝم٤م، ُمٗمّمؾٍ  يمّؾ  وم٤مرشمٕمش ُمقؾمك،

ّٓ  دقمقشمٜمل طملم إًمٞمؽ ضمئ٧م  ،٤مً طمٌّ  هذا سمٜمؽٓ وضمدت وًمٙمـ ُمقًمدك، ىمتؾ لرأي ـوُمِ  إ

  طم٥م   وضمدت ُم٤م
ٍ
 ظمرضم٧م ومٚمام   ٟم٤م،قمدوّ  هق أراه وم٢مّن  سمٜمؽ،ا وم٤مطمٗمٔمل ف،طمٌّ  ُمثؾ رء

 ُمقؾمك، أمّ  قمغم ًمٞمدظمٚمقا سم٤مهب٤م إمم ومج٤مؤوا اًمٕمٞمقن، سمٕمُض  أسمٍمه٤م قمٜمده٤م ُمـ اًم٘م٤مسمٚم٦م

 قراًمتٜمّ  ذم ومقوٕمتف ظمرىمٍف، ذم ُمقؾمك ٧مومٚمٗمّ  سم٤مًم٤ٌمب، احلرس هذا ٤مهأُمّ  ي٤م أظمتف: وم٘م٤مًم٧م

 ُمًجقٌر، قراًمتٜمّ  وم٢مذا ومدظمٚمقا، ىم٤مل: شمّمٜمع. ُم٤م شمٕم٘مؾ ومٚمؿ قم٘مٚمٝم٤م، وـم٤مش ُمًجقرٌ  وهق

ـٌ  هل٤م ئمٝمر ومل ًمقٌن، هل٤م يتٖمػّم  مل ُمقؾمك أم ورأوا  .ش ًمٌ

 يٚم٘مك أن أم يقًُم٤م، أرسمٕملم يمّؾ  سمف ًمٞمٕمقد ُمقًمقًدا وي٠مظمذ ـمػمٌ  ي٠ميت أن أهمرُب  اموم٠مهّي 

  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم نيتٙمقّ  أن سملم اًمٗمرق هق وُم٤م حيؽمق؟ وٓ ُمًجقرٍ  شمٜمقرٍ  ذم قًمقدٌ ُم
 ومٝمذه اًمقٓدة؟ أصمر قمٚمٞمٝم٤م يٌلم وٓ وشمْمع ُمقؾمك أمّ  حتٛمؾ أن وسملم واطمدٍة، ًمٞمٚم٦مٍ  ذم

 يمتٌٝمؿ، ذم اًم٘مقم رواه٤م وم٘مد ذًمؽ وُمع ًمٚمٕم٤مدة، ظم٤مرىم٦مٌ  وهل ،تٕم٤مروم٦مً ُمُ  ًمٞم٧ًم أُمقرٌ 

 . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وٓدة إمم ٦ًٌمسم٤مًمٜمّ  يمذًمؽ إُمر ومٚمٞمٙمـ

 ٓ سم٤مـمٚم٦مٍ  ُمْم٤مُملم قمغم شمِمتٛمؾ سم٠ممجٕمٝم٤م واي٤متاًمرّ  هذه سم٠من   ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ًمق رابًعا:

                                                           

 .7 أي٦م اًم٘مّمص: ؾمقرة ،6ج اًمتٜمزيؾ(، )ُمٕم٤ممل اًمٌٖمقي شمٗمًػم :(1)
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 يٕمْمد ُمْمٛمقن قمغم شمِمتٛمؾ واي٤متاًمرّ  هذه سم٠من   ٟم٘مقل ٜم٤موم٢مٟمّ  هب٤م، ًٚمٞمؿاًمتّ  يٛمٙمـ

 سم٠ممجٕمٝم٤م شمِمتٛمؾ وم٢مَّّن٤م ،اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة ذم اًمقاردة ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  وإدًم٦م واي٤متاًمرّ 

 ٦مًمألدًمّ  ٤ًمٟمدةً وُمُ  قم٤مودةً  شمٙمقن اجلٝم٦م هذه وُمـ ،اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة أصؾ قمغم

 .اعمٝمدي اإلُم٤مم وٓدة قمغم شمدّل  ُمتقاشمرةٌ  رواي٤مٌت  ُمٜمٝم٤م واًمتل قم٦م،اعمتٜمقّ 

 تفاضٕوْا. يف اهخالف هكع ةًٓارد اهَلظ اهحاهث: اهتػوٕق 

 ٦ماًمت٤مرُيٞمّ  ٤متاًمِمخّمٞمّ  ُمـ ٦مٍ ؿمخّمٞمّ  ؿم١مون ُمـ ؿم٠منٍ  ذم ظمتالفآ يم٤من إذا

 واًمقىم٤مئع ٤متاًمِمخّمٞمّ  سمٕمض سم٠من   حيٙمؿ أن ٌٝم٦ماًمِّم  ص٤مطم٥م ومٞمٚمزم ظمراوم٦ٌم، أَّّن٤م قمغم يدّل 

 ومٝمٜم٤م ؿم١موَّن٤م، سمٕمض ذم اخلالف ًمقىمع :٤مً شم٤مرُيٞمّ  هل٤م وضمقد وٓ اخلراوم٤مت ُمـ ىمٓمًٕم٤م اًمث٤مسمت٦م

 ٟم٘مقض:

 . دٍ حمؿّ  األـرم افـبيّ  والدة يوم األول: افـؼض

 يمتقراًمدّ  ي٘مقلو اعم٤ٌمرك، اًمٞمقم ذًمؽ حتديد ذم اً ضمدّ  يمٌػمٌ  ظمتالفا وىمع وم٘مد

 شمٗمٞمد وهل إؾم٤مٟمٞمد، ُمٕمٚمقًم٦م ٝم٤ميمٚمّ  اعمخ٤مًمٗم٦م واي٤متاًمرّ  أن   واحلّؼ  » اًمٕمٛمري: وٞم٤مء أيمرم

 وىمد ؾمٜم٦ًم، أرسمٕملم أو ؾمٜم٦ًم، وقمنميـ صمالٍث  أو ؾمٜمقاٍت، سمٕمنم اًمٗمٞمؾ سمٕمد ُمقًمده أن  

 اًمتل احلديث٦م اًمدراؾم٤مت دهتؿوأيّ  اًمٗمٞمؾ، قم٤مم ذم سمٛمقًمده اًم٘مقل إمم اًمٕمٚمامء ُمٕمٔمؿ ذه٥م

 ًمٚمٛمٞمالد 57٣ :ًمٕم٤مم ُمقاومً٘م٤م اًمٗمٞمؾ قم٤مم قمتؼمواا وُمًتنمىمقن ًٚمٛمقنُمُ  سم٤مطمثقن هب٤م ىم٤مم

  .ش اعمٞمالدي 571 أو

 ذم ظمتٚمٗمقاا وًمٙمـ إول، رسمٞمعٍ  ذم وًمد اًمٜمٌل أن   إمم اجلامقم٦م ذه٥م وىمد

 إول، رسمٞمعٍ  ؿمٝمر ذم يم٤من ذًمؽ أن   قمغم اجلٛمٝمقر صمؿّ  » :يمثػمٍ  اسمـ ي٘مقل اًمٞمقم حتديد

                                                           

 اًمٗمٞمؾ. قم٤ممُمقًمده ،1ج اًمّّمحٞمح٦م، اًمٜمٌقّي٦م اًمًػمة :(1)

ػمة :(2) ًّ  .اهلل رؾمقل ُمقًمد سم٤مب ،1ج اًمٜمٌقّي٦م، اًم
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 ُمٕمنٍم  أيب قمـ اًمقاىمدّي  ورواه ؾمتٞمٕم٤مبآ ذم اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مًمف ُمٜمف، ظمٚمت٤م ًمٚمٞمٚمتلم وم٘مٞمؾ

 طمزٍم، اسمـ قمـ احلٛمٞمدّي  طمٙم٤مه ُمٜمف ظمٚمقن ًمثامنٍ  وىمٞمؾ اعمدن. اًمرمحـ قمٌد سمـ ٟمجٞمح

 سمـ ضُمٌػم سمـ دحمٛمّ  قمـ هري،اًمزّ  قمـ وهمػمهؿ يزيٍد، سمـ ويقٟمس وقم٘مٞمٌؾ، ُم٤مًمٌؽ، ورواه

ؿ اًمت٤مريخ أصح٤مب قمـ اًمؼم قمٌد اسمـ وٟم٘مؾ ُُمٓمٕمٍؿ،  احل٤مومظ سمف وىمٓمع حقه،صحّ  أَّن 

 يمت٤مسمف: ذم دطمٞم٦م سمـ ٤مباخلٓمّ  أسمق احل٤مومظ حفورضّم  اخلقارزُمل، ُمقؾمك سمـ دحمٛمّ  اًمٙمٌػم

  .(اًمٜمذير اًمٌِمػم ُمقًمد ذم اًمتٜمقير)

 رسمٞمعٍ  ُمـ اًمٕم٤مذ هق إيمرم ؾمقلاًمرّ  ومٞمف وًمد اًمذي اًمٞمقم إن   :وىمٞمؾ

 اسمـ اهوور يمت٤مسمف، ذم دطمٞم٦م اسمـ ٟم٘مٚمف ُمٜمف ظمٚمقن ًمٕمنٍم  وىمٞمؾ » يمثػٍم: اسمـ ىم٤مل إول،

 ُمٜمف، ظمٚم٧م قمنمة صمٜمتلٓ وىمٞمؾ اًمِمٕمٌل. قمـ جم٤مًمد ورواه اًم٤ٌمىمر، ضمٕمٗمرٍ  أيب قمـ قم٤ًميمر

 ُمٞمٜم٤مء، سمـ ؾمٕمٞمد قمـ قمٗم٤من، قمـ ٗمفّمٜمّ ُمُ  ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ورواه إؾمح٤مق، اسمـ قمٚمٞمف ٟمّص 

 اًمث٤من آصمٜملم يقم اًمٗمٞمؾ، قم٤مم  اهلل رؾمقل وًمد ىم٤مٓ: امأَّّن  قم٤ٌمٍس، واسمـ ضم٤مسمرٍ  قمـ

ًّ  إمم سمف قمرج وومٞمف ٕم٨مسمُ  وومٞمف إول، رسمٞمع ؿمٝمر ُمـ قمنم  ُم٤مت، وومٞمف ه٤مضمر وومٞمف امءاًم

  .ش أقمٚمؿ واهلل اجلٛمٝمقر قمٜمد اعمِمٝمقرُ  هق وهذا

 رُمْم٤من. ؿمٝمر ذم وًمد أٟم ف :وؿقل

 عقًمقىم ٦مٌ ظمراومٞمّ  ٦مٌ ؿمخّمٞمّ  إقمٔمؿ ٌّل اًمٜمّ  ٦مؿمخّمٞمّ  سم٠من   اعُمِمٙمؾ يٚمتزم ومٝمؾ

 اًمقضمف إن   ذًمؽ؟ ذم اًمقضمف هق ومام زمتيٚم ٓ يم٤من وم٢مذا وٓدشمف، يقم حتديد ذم ظمتالفآ

 يي   وٓ ،إيمرم ٌّل اًمٜمّ  ٦مؿمخّمٞمّ  وضمقد قمغم شمدل   ٦مٍ ىمٓمٕمٞمّ  ٦مٍ أدًمّ  وضمقد هق ذًمؽ ذم

 اإلُم٤مم وٓدة ذم يمذًمؽ وإُمر ،ٌلاًمٜمّ  وٓدة يقم ذم رءٌ  يٜم٘مؾ ّٓ أ ٦مإدًمّ  هبذه

 رءٌ  يٜم٘مؾ ّٓ أ هب٤م يّي  ٓو اًمقٓدة، قمغم ٦مٌ ىمٓمٕمٞمّ  ٦مٌ أدًمّ  قمٜمدٟم٤م شمقضمد طمٞم٨م ،اعمٝمدّي 

                                                           

ػمة :(1) ًّ  .اهلل رؾمقل ُمقًمد سم٤مب ،1ج اًمٜمٌقّي٦م، اًم
ػمة :(2) ًّ  .اهلل رؾمقل ُمقًمد سم٤مب ،1ج اًمٜمٌقّي٦م، اًم
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 . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أمّ  اؾمؿ ذم

 .ألظظما شولافرّ  صفادة يوم افثاين: ؼضافـّ 

 ذم يم٤من ومٝمؾ إقمغم، ؼٞموماًمرّ  إمم وارحت٤مًمف شمفؿمٝم٤مد يقم ذم ٌف ظمتالا وىمع وم٘مد

 شمقذّم  فأٟمّ  وهمػممه٤م واًمقاىمدّي  إؾمح٤مق اسمـ ذيمر وم٘مد همػمه، يقمٍ  ذم أو قمنم اًمث٤من اًمٞمقم

ًّ  وىم٤مل ل،إوّ  رسمٞمعٍ  ُمـ قمنم اًمث٤من آصمٜملم يقم  يقم  شمقذّم  فأٟمّ  ٗم٘مقاشمّ او » :ٝمٞمكمّ اًم

ّٓ  ،آصمٜملم  ل،إوّ  رسمٞمع وذم ٝمؿ:يمٚمّ  ىم٤مًمقا إرسمٕم٤مء، اعمٕم٤مرف: ذم ىمتٞم٦ٌم اسمـ ذيمره ؿمٞمًئ٤م إ

  شمقذّم  يٙمقن أن يّمح   وٓ رسمٞمٍع، ُمـ قمنم اًمث٤من ذم :هؿأيمثرُ  ىم٤مل أو ىم٤مًمقا أَّّنؿ همػم
 ّٓ  .ش قمنم اخل٤مُمس أو قمنم، اسمعاًمرّ  أو قمنم، اًمث٤مًم٨م أو اًمِمٝمر، ُمـ اًمث٤من ذم إ

 اًمث٤من ذم شمقذّم  أّٟمف خمٜمٍػ  وأيب اًمٙمٚمٌل اسمـ قمـ ؼمّي اًمٓمّ  وذيمر » :-ي٘مقل أن إمم-

 يم٤مٟم٧م إن يٌٕمد ٓ وم٢مٟم ف اجلٛمٝمقر، أهؾ ظمالَف  يم٤من وإن اًم٘مقل وهذا إول، رسمٞمعٍ  ُمـ

 أطمًدا أر ومل صحٞمٌح، وم٢مّٟمف رهومتدسمّ  يـ،وقمنم شمًٕم٦مٍ  ُمـ ٝم٤ميمٚمّ  ىمٌٚمف اًمتل اًمثالصم٦م إؿمٝمر

 وهذا إول، رسمٞمعٍ  ُمـ يقمٍ  لأوّ  ذمشمقذّم  أّٟمف ًمٚمخقارزُمل رأي٧م وىمد ًمف، ـشمٗمٓمّ 

 .ش خمٜمٍػ  وأيب اًمٙمٚمٌّل  اسمـ قمغم ؼمياًمٓمّ  ذيمر ٤ممّ  اًم٘مٞم٤مس ذم أىمرب

 ؾمقلاًمرّ  ومٞمف رحتؾا اًمذي اًمٞمقم شم٤مريخ حتديد ذم ظمتالٌف ا إًذا ومٝمٜم٤مًمؽ

 أن   قمغم يدل   هذا ومٝمؾ دٌة،تٕمدّ ُمُ  راءٌ آ وومٞمف يمٌػٌم، ظمالٌف  واخلالف ،إقمٔمؿ

 ذم اخلالف عقًمقىم هل٤م وضمقد ٓ ٦مً ظمراومٞمّ  ٦مً ؿمخّمٞمّ  يم٤مٟم٧م اخل٤مشمؿ ٌّل اًمٜمّ  ٦مؿمخّمٞمّ 

 ؟!مح٦ماًمرّ  رؾمقل ومٞمف رحتؾا اًمذي اًمٞمقم لمشمٕمٞم

 همػم كطمتّ  سمؾ ،ذًمؽ ي٘مٌؾ قم٤مىمؾ ُمًٚمؿٌ  يقضمد ٓ فأٟمّ  اًمٌلّم  اًمقاوح ُمـ إن  

                                                           

ــػمة ذح ذم إٟمــػ اًمــروض :(1) ًّ  شمــقذّم  ُمتــك ،اهلل رؾمــقل وومــ٤مة ،7ج هِمــ٤مم، ٓسمـــ اًمٜمٌقّيــ٦م اًم

 .578ص اهلل؟، رؾمقل
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 طم٘م٤مئؼ ُمـإقمٔمؿ اًمٜمٌّل  ٦مؿمخّمٞمّ  ومقضمقد ،ي٘مٌٚمف ٓ قم٘مٌؾ  ًمف يم٤من إذا ًٚمؿاعمُ 

 ًمٚمتِمٙمٞمؽ. اًم٘م٤مسمٚم٦م همػم اًمت٤مريخ

 ٌّل اًمٜمّ  ٦مؿمخّمٞمّ  وضمقد ٦مىمٓمٕمٞمّ  قمغم ٟمح٤مومظ يمٞمػ :مالافّس  هذا يليت وهـا

  ؟رحت٤مًمفا شم٤مريخ ذم الفاخل ؼوحت٘مّ  وٓدشمف، يقم ذم اخلالف ؼحت٘مّ  ُمع ،إيمرم

 وٓ ٦ٌم،شم٤مُمّ  وضمقده قمغم ٦ماًمّ اًمدّ  ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  ٦مإدًمّ  إن   :واطمدةٍ  ٚم٦مٍ مُج  ذم اجلقاب و

 أصؾ شمٜم٤مذم ٓ اًمتل راشمفؼمّ ُمُ  ًمف وم٢منّ  ،ؿم١موٟمف ُمـ سمِم٠منٍ  رشمٌطاعمُ  ظمتالفآ هذا هب٤م يّي 

 اًمٜمٌقّي٦م. ٦ماًمِمخّمٞمّ  وضمقد

 :األظظم بيّ بافـّ  جفاازو يوم  خدجية دةقّ افّس  ظؿر افثافث: افـؼض

 طمٞم٨م ،إيمرم ؾمقلسم٤مًمرّ  ضمٝم٤مازو يقم  ه٤مقمٛمر ذم ظمتالفآ وىمع وم٘مد

 اسمـ وهق  اهلل رؾمقل ضمٝم٤موشمزوّ  » ىم٤مل: أٟم ف اًمقاىمدي قمـ ٌ٘م٤متاًمٓمّ  ذم ؾمٕمد اسمـ ٟم٘مؾ

 ذًمؽ ظمالف ٘مَؾ ٟمُ  وًمٙمـ ،ش ؾمٜم٦م أرسمٕملم سمٜم٧م يقُمئذٍ  وظمدجي٦م ؾمٜم٦م، وقمنميـ مخسٍ 

 صمامنٌ  ضمٝم٤مشمزوّ  يقم هل٤م ويم٤من .. » إؾمح٤مق: اسمـ دحمٛمّ  قمـ سم٢مؾمٜم٤مده احل٤ميمؿ روى وم٘مد

 ٞم٧مشمقومّ  » ىم٤مل: قمروة سمـ هِم٤مم قمـ سم٢مؾمٜم٤مده أيًْم٤م احل٤ميمؿ وروى ،ش ؾمٜم٦مً  وقمنمون

 ىمقٌل  هذا » : -احل٤ميمؿ ىم٤مل صمؿ  -، ش ؾمٜم٦مً  لموؾمتّ  مخسٍ  ٦مُ سمٜما وهلظمقيٚمد سمـ ظمدجي٦م

 .ش ؾمٜم٦مً  لمؾمتّ  شمٌٚمغ مل ٤مأَّّن  قمٜمدي اًمذي وم٢من   ،ؿم٤مذ  

                                                           

 ظمقيٚمد. سمٜم٧م ظمدجي٦م  اهلل رؾمقل شمزوي٩م ذيمر ،1ج اًمٙمؼمى، اًمّٓمٌ٘م٤مت :(1)

 سمٜمــ٧م ظمدجيــ٦م وُمــٜمٝمؿ قمــٜمٝمؿ، اهلل رض اًمّّمــح٤مسم٦م ُمٕمرومــ٦م يمتــ٤مب اًمّّمــحٞمحلم، قمــغم اعمًــتدرك :(2)

 .4837ح ،اًمٕمزى قمٌد سمـ أؾمد سمـ ظمقيٚمد

 سمــ أؾمـد سمــ ظمقيٚمـد سمٜمـ٧م ظمدجي٦م وُمٜمٝمؿ ، اًمّّمح٤مسم٦م ُمٕمروم٦م يمت٤مب اًمّّمحٞمحلم، قمغم اعمًتدرك :(3)

 .4838ح اًمٕمزى، قمٌد
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 اسمـ ىم٤مل وم٘مد -أيًْم٤م - رحت٤مهل٤ما يقم  يػاًمنّم  قمٛمره٤م ذم ظمالٌف  يقضمد يمام

 ظمدجي٦م جشمزوّ  طملم  اًمٜمٌّل  قمٛمر يم٤من أٟم ف احل٤ميمؿ قمـ اًمٌٞمٝم٘مّل  ٟم٘مؾ وهٙمذا » يمثػم:

٤م ًً ٤م ذاك إذ ه٤مقمٛمرُ  ويم٤من ؾمٜم٦ًم، وقمنميـ مخ ًً  نووقمنم مخٌس  وىمٞمؾ: ؾمٜم٦ًم، وصمالصملم مخ

 وقمـ » :اًمٜمٌل زواضم٤مت قمـ ثحتدّ  قمٜمدُم٤م -أيًْم٤م- يمثػمٍ  اسمـ وىم٤مل ،ش ؾمٜم٦مً 

 رؾمقل قمٛمرُ  يم٤من  ٤مسقمٌّ  اسمـ وقمـ ،ؾمٜم٦مً  أرسمٕملم قمٛمره٤م يم٤من ىم٤مل: طمزام سمـ طمٙمٞمؿ

٤م ظمدجي٦م جشمزوّ  يقم  اهلل ًً  اسمـ وقمـ ٦ًم.ؾمٜم أرسمٕمقن وقمٛمره٤م ؾمٜم٦ًم، وقمنميـ مخ

 .ش قم٤ًميمر اسمـ روامه٤م ؾمٜم٦ًم، وقمنميـ صمامنٍ  قمٛمره٤م يم٤من ٤مسقمٌّ 

 ذم يم٤مٟم٧م ظمدجي٦م أن   إمم إؾمح٤مق اسمـ ويذه٥م » اًمٕمٛمري: أيمرم اًمديمتقر وىم٤مل

 ذم يم٤مٟم٧م أَّّن٤م إمم اًمقاىمدي رواي٦م شمذه٥م طملم ذم اًمٕمٛمر، ُمـ واًمٕمنميـ اًمث٤مُمٜم٦م

 حرضّم يُ  ٤ممّ  إٟم٤مٍث  وأرسمع ذيمريـاهلل رؾمقل ُمـظمدجي٦مُ  أٟمج٧ٌم وىمد إرسمٕملم،

ـّ  شمٌٚمغ اعمرأة أن   وم٤مًمٖم٤مًم٥م إؾمح٤مق، اسمـ رواي٦م  .ش اخلٛمًلم ىمٌؾ اإلٟمج٤مب ُمـ اًمٞم٠مس ؾم

 وىم٧مو ضمٝم٤م،ازو وىم٧م يػاًمنّم  قمٛمره٤م ذم ظمالوم٤مً  هٜم٤مًمؽ أن ئمٝمر وهبذا

ًّ  ٦مؿمخّمٞمّ  ٠من  سم ؾاعمُِمٙمِ  يٚمتزم ومٝمؾ ،هل٤م٤مرحتا  أؾمٓمقرّي٦ٌم، ٦مٌ ؿمخّمٞمّ   ظمدجي٦م دةٞمّ اًم

 اإلُم٤مم ُمقًمد ذم يثػمه٤م اًمتل ٌٝم٦ماًمِّم  قمغم سمٜم٤مءً  وذًمؽ اًمت٤مريخ، ذم هل٤م وضمقد ٓو ،٦مٌ وظمراومٞمّ 

 ؟! اعمٝمدّي 

ًّ  قمٚمٞمف ٘مضاًمٜمّ  ذم يذيمره اًمذي واجلقاب سمذًمؽ، يٚمتزم فأفمٜمّ  ٓ   ظمدجي٦م دةٞمّ سم٤مًم

، رواي٤مت ذم ٟمذيمره ٟمحـ  
ِ
 . اعمٝمدي اإلُم٤مم أمّ  أؾمامء

                                                           

 ظمقيٚمد. سمٜم٧م ظمدجي٦م شمزوجيف ،2ج واًمٜمّٝم٤مي٦م، اًمٌداي٦م :(1)

 وأوٓده.زوضم٤مشمف سم٤مب ،5ج واًمٜمّٝم٤مي٦م، اًمٌداي٦م :(2)

ػمة :(3) ًّ  ظمدجي٦م. ُمـ زواضمف ،1ج اًمّّمحٞمح٦م، اًمٜمٌقّي٦م اًم
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 ة.مؽّ  ؾتح تاريخ ابع:افرّ  افـؼض

 اهلل رؾمقل ومتح » وم٘م٤مل: ذًمؽ، وٌط ذم اًمٕمٚمامء ظمتالفا طمجر اسمـ احل٤مومظ ذيمر

  ّاًمت٤مريخ هذا شمٕمٞملم وذم :- ي٘مقل أن إمم - رُمْم٤من ُمـ ظمٚم٧م ةقمنم ًمثالث ٦مُمٙم 

ًِ  ًٚمؿٍ ُمُ  قمٜمد ُمٜمٝم٤م: أظمرى، أىمقاٌل   ٤مصمٜمتٓ أظمرى وذم قمنمة، ًمثامن وٕمحد ،قمنمة ٧ّم ًم

 شمًع ذم سم٤مًمِمّؽ  أظمرى ذم ووىمع ُمْم٧م... قمنمة ًمتًع دظمؾ اعمٖم٤مزي ..وذم.قمنمة

 اهلل رؾمقل أن   اعمٖم٤مزي، يمت٥م ذم واعمِمٝمقر » :قوّي اًمٜمّ  وىم٤مل ،ش قمنمة ؾمٌع أو قمنمة

 قمنمة ًمتًع ودظمٚمٝم٤م رُمْم٤من، ُمـ ظمٚمقن ًمٕمنٍم  اعمديٜم٦م ُمـ اًمٗمتح همزوة ذم ظمرج 

  .ش ُمٜمف ظمٚم٧م

 دجمرّ  وهؾ ؟إؾم٤مس ُمـ ٦مُمٙمّ  ومتح وىمقع قمدم قمغم يدّل  اخلالف هذا ومٝمؾ

 يقضم٥م ُمتقاشمرٍة، ٦مٍ سم٠مدًمّ  اًمث٤مسمت٦م ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  ٦مُمٙمّ  ومتح سمقاىمٕم٦م يرشمٌط ؿم٠منٍ  ذم ظمتالٍف ا وضمقد

  اًمقاىمٕم٦م؟ هذه صمٌقت أصؾ قمـ اًمٞمد رومع

 ظمتالفا وم٢منّ  :ٝمدّي اعم اإلُم٤مم وٓدة ذم يمذًمؽ وإُمر ،يماّل  هق: اجلقاُب و

 رواي٤مٍت  وضمقد سمٕمد قمٜمٝم٤م اًمٞمد رومع يقضم٥م ٓ هب٤م يرشمٌط ُم٤م سمٕمض ذم واي٤متاًمرّ  سمٕمض

 ٦م.ىمٓمٕمٞمّ  قم٦مُمتٜمقّ  ٦موأدًمّ  تقاشمرة،ُمُ 

 هريرة. أيب اشم اخلامس: افـؼض 

 -اًمِمٌٝم٦م هذه ص٤مطم٥م إًمٞمٝمؿ يٜمتٛمل واًمذيـ- أٟمٗمًٝمؿ ٦ماًمٕم٤مُمّ  أن   اًمٖمري٥م ُمـ

 هريرة أيب اؾمؿ ذم ظمتالفآ سم٠من   قمٚمٞمٝمؿ ُاؿمٙمؾ وم٘مد هريرة، أيب ذم اًمِمٌٝم٦م هبذه سمتٚمقاا

                                                           

 .595ص رُمْم٤من، ذم اًمٗمتح همزوة ،7ج اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذح اًم٤ٌمري ومتح :(1)

 ؿمــٝمر ذم واًمٗمٓمــر اًمّّمــقم ضمــقاز سمــ٤مب اًمّّمــٞم٤مم، يمتــ٤مب ،7ج اًمٜمــقوي، نمحـسمــ ُمًــٚمؿ صــحٞمح :(2)

 .234ص ُمٕمّمٞم٦ٍم، همػم ذم ًمٚمُٛم٤ًمومر رُمْم٤من
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 ٘م٤مليُ  واًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اًمتل واي٤متاًمرّ  ؾمتٙمقن وسم٤مًمت٤مزم ٦ٌم،ظمراومٞمّ  ٦مٌ ؿمخّمٞمّ  أٟم ف قمغم يدل  

٤م ُمقوققم٦م، رواي٤مٍت  ٝم٤ميمٚمّ  ،رواي٦مً 5374 :سمٌٚمقهمٝم٤م  وهق هريرة، أيب إمم ٜم٥ًمشمُ  َّٕن 

 ؾمٛمف.ا حتديد ذم اً ضمدّ  اًمٙمٌػم ظمتالفآ ًمقىمقع ٦مٌ أؾمٓمقريّ  ٦مٌ ظمراومٞمّ  ٦مٌ ؿمخّمٞمّ 

ًٓ  وذيمروا ،ؾمٛمفا ذم يمٌػًما ظمتالوًم٤ما ظمقناعم١مرّ  اظمتٚمػ وم٘مد  ن  إ :وم٘مٞمؾ ،مّج٦مً  أىمقا

 ؾمٛمفا ذم ٚمػظمتُ ا » هٌل:اًمذّ  ي٘مقُل  إؿمٝمر، ذًمؽ وقمغم صخر، سمـ محـاًمرّ  قمٌد ؾمٛمفا

 ؾمٛمف:ا يم٤من وىمٞمؾ: هَمٜمؿ، اسمـ وىمٞمؾ: صخر، سمـ محـاًمرّ  قمٌدُ  أرضمحٝم٤م: ،مّج٦مٍ  أىمقالٍ  قمغم

 هَمٜمؿ، سمـ قمٌد وىمٞمؾ: سمرير، وىمٞمؾ: قم٤مُمر، وىمٞمؾ: ؾمٙملم، وىمٞمؾ: اهلل، وقمٌد ؿمٛمٍس، قمٌد

 وىم٤مل » اًمٕمً٘مالن: وذيمر ،ش أىمقاٌل  أسمٞمف اؾمؿ ذم ويمذا ؾمٕمٞمد. وىمٞمؾ: قمٛمرو، وىمٞمؾ:

 قمٌد ٦ماجل٤مهٚمٞمّ  ذم ؾمٛملإ يم٤من هريرة: أيب قمـ أصح٤مسمٜم٤م سمٕمض زم ىم٤مل إؾمح٤مق: اسمـ

 وضمدت ٕن   هريرة، أسم٤م ٞم٧مٜمّ ويمُ  محـ،اًمرّ  قمٌدَ   اهلل رؾمقل نومًاّم  صخٍر، سمـ ؿمٛمسٍ 

 .ش هريرة أسمق زم: وم٘مٞمؾ ل،ٛمّ يمُ  ذم ومحٛمٚمتٝم٤م ة،هرّ 

 ٦مؿمخّمٞمّ  طمقل ث٤مرةاعمُ  اًمِمٌٝم٦م هذه دومع ذم اعُمِمٙمؾ يذيمره اًمذي اجلقاب هق ومام

 ٦مٌ شم٤مرُيٞمّ  رواي٤مٌت  شمقضمد فإٟمّ  :ي٘مقل أن ٕمفٟمتقىمّ  اًمذي إن   ذًمؽ؟ ذم ؾمٞم٘مقل وُم٤مذا هريرة أيب

 ذم ظمالٍف  وضمقد ٦مإدًمّ  هبذه يي   وٓ هريرة، أيب ٦مؿمخّمٞمّ  صمٌقت قمغم شمدل   ٦مٌ ىمٓمٕمٞمّ 

 هريرة. أيب طمقل ث٤مرةاعمُ  ٌٝم٦ماًمِّم  هذه دومع ذم ومٕمالً  اًم٘مقم ذيمره ُم٤م وهذا ؾمٛمف،ا حتديد

 ـُمَ   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ُم٠ًمًم٦م ذم اًمِمٌٝم٦م هذه ثػميُ  أنْ  اًمٕمجٞم٥م اًمٖمري٥م ٛمـوم
 هريرة! أيب ُم٠ًمًم٦م ذم قمٜمٝم٤م أضم٤مب

                                                           

ــر :(1) ــٌالء أقمــالم ؾمــػم ذم ُذيم ــؿ ،2ج اًمٜم ــق 126 رىم ــرة، أسم  آٓف مخًــ٦م ُمًــٜمده: » :632ص هري

 .ش طمديًث٤م وؾمٌٕمقن وأرسمٕم٦م وصمالصمامئ٦م

 .578ص هريرة، أسمق 126 رىمؿ ،2ج اًمٜمٌالء أقمالم ؾمػم ذم ذيمر :(2)

 هريرة. أسمق 1٣68٣ رىمؿ اًمٙمٜمك، سم٤مب ،7ج اًمّّمح٤مسم٦م، متٞمٞمز ذم اإلص٤مسم٦م :(3)
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o الشّبْٔ: حاصل  

 اإلُم٤مم وٓدة ُم٠ًمًم٦م شمٙمـ مل وظمالصتٝم٤م: ٕم٤مسيـ،اعمُ  سمٕمض ٌٝم٦ماًمِّم  هذه ـمرح

 ؾمٜم٦م اًمٕمًٙمرّي  احلًـ اإلُم٤مم رحت٤ملا زُمـ ذم اًمِمٞمٕم٦م قمٜمد واوح٦مً  وإُم٤مُمتف اعمٝمدّي 

 ىم٤مُمقا ؼماءاًمٙمُ  ومٞمٝمؿ سمام اًمِمٞمٕم٦م أنّ  درضم٦م إمم اًمٖمٛمقض سم٤معم٠ًمًم٦م يٕمّمػ يم٤منو ،هـ26٣

 )ضمٕمٗمرٍ ـسم رفقمُ  واًمذي ،اعمٝمدي اإلُم٤مم وقمؿّ  اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم أخ ضمٕمٗمر ٤ٌميٕم٦مسمٛمُ 

 اًمٕمًٙمرّي  ًمإلُم٤مم وًمدٍ  سمقضمقد اًم٘مقل إمم ٟمت٘مٚمقاا ذًمؽ سمٕمد صمؿ   إُمر، لأوّ  ذم (اباًمٙمذّ 

 . اًمٖم٤مئ٥م اإلُم٤مم وأٟم ف

o ُبْٔ:الشّ ستٌذه 

 ذم  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  ٟم٘مٚمٝم٤م رواي٦مٍ  إمم ٌٝم٦ماًمِّم  هذه ص٤مطم٥م ؾمتٜمدا وىمد
يـ يمامل) يمت٤مب ٤ٌّمب سمـ دحمٛمّ  سمـ قمكم   احلًـ، أسمق وىم٤مل » وهل: (ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمدِّ   طم

 سمـ ٍد،حمٛمّ  سمـ قمكّم، سمـ احلًـ أظمدم يمٜم٧م ىم٤مل: إدي٤من أسمق وطمّدث ،-ظمِّم٤مب أو-

، ، سمـ ٍد،حمٛمّ  سمـ ضمٕمٗمٍر، سمـ ُمقؾمك، سمـ قمكم   ـم٤مًم٥ٍم  أيب سمـ قمكم   سمـ احلًلم، سمـ قمكم 

، ومٞمٝم٤م شمقذّم  اًمتل تفقمٚمّ  ذم قمٚمٞمف ومدظمٚم٧م إُمّم٤مر، إمم يمتٌف وأمحؾ، لٕمُم ومٙمت٥م 

٤ًٌم  ـُمَ  ه   إمم وشمدظمُؾ  يقًُم٤م، قمنم مخ٦ًم ؾمتٖمٞم٥م ؽوم٢مٟمّ  اعمدائـ، إمم هب٤م ُمضِ ا وىم٤مل: يمت

 إدي٤من: أسمق ىم٤مل ٖمتًؾ،اعمُ  قمغم نودمدُ  داري، ذم اًمقاقمٞم٦م وشمًٛمع قمنم اخل٤مُمس يقم رأى

 اًم٘م٤مئؿ ومٝمق تٌليمُ  سمجقاسم٤مِت  ـم٤مًمٌَؽ  ـُمَ  ىم٤مل: ـ؟ومٛمَ  ذًمؽ يم٤من وم٢مذا دي،ؾمٞمّ  ي٤م وم٘مٚم٧م:

 هُبايعة الشيعة األٍائلدفع شبهة 
   257الوهذيلجعفر عنّ اإلهام الوهذيّ  
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 وم٘م٤مل: زدن، وم٘مٚم٧م: سمٕمدي، اًم٘م٤مئؿ ومٝمق قمكم   ّمكّم يُ  ـُمَ  وم٘م٤مل: دن،زِ  :وم٘مٚم٧ُم  سمٕمدي، ُمـ

 اهلٛمٞم٤من. ذم قماّم  أؾم٠مًمف أن فهٞمٌتُ  ُمٜمٕمتٜمل صمؿ   سمٕمدي، اًم٘م٤مئؿ ومٝمق اهلٛمٞم٤من ذم سمام أظمؼم ـُمَ 

 

 يقم رأى ُمـ ّه  ودظمٚم٧ُم  هت٤م،٤مضمقاسم وأظمذت اعمدائـ، إمم سم٤مًمٙمت٥م وظمرضم٧ُم 

 أٟم٤م وإذا ٖمتًؾ،اعمُ  قمغم سمف وإذا داره، ذم سم٤مًمقاقمٞم٦م أٟم٤م وم٢مذا ،زم ذيمر يمام قمنم اخل٤مُمس

 ٟمٗمز: ذم وم٘مٚم٧ُم  ئقٟمف،وهيٜمّ  وٟمفٕمزّ يُ  طمقًمف ُمـ ٞمٕم٦مواًمِّم  ار،اًمدّ  سم٤ٌمب أظمٞمف قمكم   سمـ سمجٕمٗمرٍ 

 ذم وي٘م٤مُمر ٌٞمذ،اًمٜمّ  ينمُب  أقمرومف يمٜم٧م ٕن   اإلُم٤مُم٦م، سمٓمٚم٧م وم٘مد اإلُم٤مم هذا يٙمـ إن

 .ش ٜمٌقرسم٤مًمٓمّ  ويالقم٥م اجلقؾمؼ،

 اًمدار، سم٤ٌمب أظمٞمف قمكم   سمـ سمجٕمٗمرٍ  أٟم٤م وإذا » :هق واي٦ماًمرّ  ذم اًمِم٤مهد وُمقـمـ

 سمام سم٠ممجٕمٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م أن   قمغم شمدّل  اًمٗم٘مرة هذه وم٢منّ  ،ش ئقٟمفوهيٜمّ  وٟمفيٕمزّ  طمقًمف ُمـ واًمِمٞمٕم٦م

 إلُم٤مُم٦م،سم٤م ئقٟمفوهيٜمّ  ضمٕمٗمًرا، ونيٕمزّ  يم٤مٟمقا رأى ُمـ ّه  ذم يم٤مٟمقا اًمذيـ اًمٙمؼماء ومٞمٝمؿ

 قمدًمقا ذًمؽ ٕمدسم صمؿ   ضمٕمٗمٍر، سم٢مُم٤مُم٦م قمت٘مدواا ىمد أُمرهؿ لأوّ  ذم اًمِمٞمٕم٦م أن   قمغم يدّل  وهذا

 .اًمٖم٤مئ٥م اإلُم٤مم وهق اًمٕمًٙمرّي  احلًـ ًمإلُم٤مم وًمدٍ  سمقضمقد وىم٤مًمقا قمٜمف،

o ٔبْٔالشّ هٌالش: 

 ضمقاسملم: أذيمر ٌٝم٦ماًمِّم  هذه قمغم اجلقاب ُم٘م٤مم ذم

 .وايةافرّ  شـد مـاؿشة :اجلواُب 

ّٓ  ، دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  ٟم٘مٚمٝم٤م وإن واي٦ماًمرّ  هذه إنّ   وٓ ،ٕمتؼمةً ُمُ  ًمٞم٧ًم أَّّن٤م إ

 ٞمخاًمِّم  رواه٤م طمٞم٨م ٦م،اًمًٜمديّ  ٤مطمٞم٦ماًمٜمّ  ُمـ ًمْمٕمٗمٝم٤م وذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م، اًمتٕمقيؾ يٛمٙمـ

                                                           

 .24ح ويمّٚمٛمف، ورآهاًم٘م٤مئؿ ؿم٤مهد ُمـ ذيمر سم٤مُب  ،2ج :(1)
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٤ٌّمب، سمـ دٍ حمٛمّ  سمـ قمكم   احلًـ أيب قمـ  دوقاًمّّم   أمهٚمف وم٘مد جمٝمقٌل، ُمٝمٛمؾ وهق طم

٤ٌّمب اسمـ ٟم٘مؾ وىمد ٟم٘مٚمف، قمغم اًمتٕمقيؾ يٛمٙمـ وٓ ًمف، يؽممجقا ومل ،ضم٤ملاًمرّ  قمٚمامء  هذه طم

 وصم٤مىمتف، قمغم ضم٤ملاًمرّ  قمٚمامء يٜمّص  مل جمٝمقٌل  يمذًمؽ إدي٤من وأسمق إدي٤من، أيب قمـ واي٦ماًمرّ 

 ٟم٘مٚمف. قمغم ٕمقيؾاًمتّ  يٛمٙمـ ومال

 وصم٤مىمتٝمؿ، ٧مصمٌتَ  رواةٍ  قمـ ُمٜم٘مقًم٦م ًمٞم٧ًم ٦ماًمًٜمديّ  اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ واي٦ماًمرّ  ومٝمذه

 ُمْمٛمقَّن٤م. قمغم اًمتٕمقيؾ يٛمٙمـ ٓ ٤مزموسم٤مًمتّ 

 واية.افرّ  متن مـاؿشة اجلواب:

 ذًمؽ ومٛمع ،ت٘م٤ماًمثّ  قمـ ُمٜم٘مقًم٦مٌ  ٤موأَّّن  ٕمتؼٌم،ُمُ  واي٦ماًمرّ  ـمريؼ سم٠من   وىمٚمٜم٤م ،ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ًمق

 شمؿّ  يمام واي٦ماًمرّ  هذه ًمٗمظ وم٢من   ،اًمٙمذب ُم٘مٓمقعُ  ُمْمٛمقَّن٤م ٕن   ،٤مهب ٟم٠مظمذ أن يٛمٙمٜمٜم٤م ٓ

 ،ش ئقٟمفوهيٜمّ  وٟمفيٕمزّ  طمقًمف ُمـ واًمِمٞمٕم٦م ار،اًمدّ  سم٤ٌمب أظمٞمف قمكم   سمـ سمجٕمٗمرٍ  أٟم٤م وإذا » ٟم٘مٚمف:

 اًمِمٞمٕم٦م ٕن   شمّمدي٘مف، يٛمٙمـ ٓ وهذا ئقٟمف،وهيٜمّ  وٟمفيٕمزّ  يم٤مٟمقا اًمِمٞمٕم٦م أن   قمغم يدّل  وهذا

 تٛمٕملمجُم  سم٠ممجٕمٝمؿ يٙمقٟمقا ومل ٦م،اإلؾمالُمٞمّ  وًم٦ماًمدّ  سم٘م٤مع ذم وُمٜمتنميـ ،اً ضمدّ  يمثػميـ يم٤مٟمقا

 -حٟمقّو  ؾمقف يمام- أهمٚمٌٝمؿ وم٢منّ  ،رأى ُمـ ّه  ذم يم٤مٟمقا اًمذيـ كوطمتّ  رأى، ـُمَ  ّه  ذم

 إن تٝم٤مصحّ  سمٕمدم ٟمٕمٚمؿ واي٦ماًمرّ  ُمـ اًمٗم٘مرة ومٝمذه ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م قمغم يم٤مٟمقا

 يمّؾ  ضمتامعا ًمٞمس -صم٘م٦مً  يم٤من إن- ويااًمرّ  رادُمُ  سم٠من   ٟم٘مقل أن سمدّ  ومال ،اًمِمٞمٕم٦م مجٞمع ىمّمدَ 

 عاًمتِمٞمّ  سمٕمٜمقان قنٟمٕمٜمقَ يُ  يم٤مٟمقا اًمذيـ ومٌٕمض ٞمٕم٦م،اًمِّم  سمٕمض ضمتامعا اموإٟمّ  ٞمٕم٦م،اًمِّم 

 ًمٞمس هٜم٤م وم٤معم٘مّمقد ئقٟمف،وهيٜمّ  وٟمفيٕمزّ  وأظمذوا ضمٕمٗمٍر، طمقل اًمٚمحٔم٦م هذه ذم ضمتٛمٕمقاا

 اًمِمٞمٕم٦م. سمٕمض اعم٘مّمقد وإّٟمام اًمِمٞمٕم٦م، يمّؾ 

 جلعػٍر: بايعونادُ 

 تٛمالن:حُم  ومٗمٞمف جلٕمٗمرٍ  ٤ٌميعاعمُ  اًمٌٕمض هذا ُمـ راداعمُ  ٤مأُمّ 



   

 

 

260 
 ( الثاًٖ الجشء) 

 قعة.افّش  من بسطاءٌ  ل:األوّ  حتؿلادُ 

 وم٤مقمت٘مدوا اًمِمٌٝم٦م، قمٚمٞمٝمؿ ٟمٓمٚم٧ما اًمذيـ اًمًٌٓم٤مء سمٕمض اعم٘مّمقد يٙمقن أن

 اًمذيـ هؿ ٝمؿوًمٕمٚمّ  واعمٕمٚمقُم٤مت، ٘م٤موم٦ماًمثّ  ٦موىمٚمّ  واجلٝمؾ، اًم٤ًٌمـم٦م، سم٥ًٌم ضمٕمٗمرٍ  سم٢مُم٤مُم٦م

 ٤مًمث٦م:اًمثّ  اًمٗمرىم٦م وىم٤مًم٧م » :سم٘مقًمف (ٞمٕم٦ماًمِّم  ومرق) يمت٤مسمف ذم اًمٜمقسمختل ٞمخاًمِّم  ذيمرهؿ

 ىمٌؾ وُمٜمف احلًـ، أوص وإًمٞمف ضمٕمٗمٌر، أظمقه سمٕمده واإلُم٤مم ،شمقذّم  قمكمّ  سمـ احلًـ إن  

 .ش إًمٞمف تص٤مرَ  وقمٜمف اإلُم٤مُم٦م

 ص٤مرت اإلُم٤مُم٦م وإن   ضمٕمٗمٌر، احلًـ سمٕمد اإلُم٤مم إن   اسمٕم٦م:اًمرّ  اًمٗمرىم٦مُ  وىم٤مًم٧م »

 احلًـ وٓ إُم٤مًُم٤م يٙمـ ومل احلًـ، ىمٌؾ ُمـ وٓ دٍ حمٛمّ  أظمٞمف ىمٌؾ ُمـ ٓ أسمٞمف ىمٌؾ ُمـ إًمٞمف

 .ش أيًْم٤م

 ة.اشقّ افعبّ  وفةافّد  جالوزة افثاين: حتؿلادُ 

 يم٤مٟمقا واًمذيـ ٤مد،اًمٕمٌّ  ٔم٤مماًمٜمّ  ضمالوزة سمٕمض ه١مٓء ُمـ اعم٘مّمقد يٙمقن أن

ؿ يتٔم٤مهرون  ويٙمقن ،ٕم٦ماًمِمٞم ذم اخلالف ي٘مع كطمتّ  ٤مد،اًمٕمٌّ  اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سم٠مُمرٍ  ؿمٞمٕم٦مٌ  سم٠مَّن 

 وم٢مَّنؿ ،(شمًد قومرّ ) ؿمٕم٤مر حت٧م ظمّمٛمٝمؿ وىمقة ًمْمٕمٗمٝمؿ، ؾم٤ٌٌمً  شمنمذُمٝمؿو اٟم٘م٤ًمُمٝمؿ

 إوٕم٤مومٝمؿ. ذم يرهم٥م أنْ  ٌٞمٕملاًمٓمّ  وُمـ ٤مد،اًمٕمٌّ  ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ظمّمقًُم٤م ٚمقنيِمٙمّ  ؿوهُ 

  

                                                           

 .154ص :(1)

 .156ص :(2)
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o حٔزجّالوُ المزائي: 

 وهل: اًمث٤من، آطمتامل شمرضمٞمح ىمرائـ شمقضمد 

 ة:اشقّ افعبّ  باخلالؾة جعػرٍ  رتباطا األوػ: افؼريـة

 ٦م،٤مؾمٞمّ اًمٕمٌّ  وًم٦ماًمدّ  ُمع رشم٤ٌمطٌ ا ًمف يم٤من - اًمٗمًؼ فم٤مهر يم٤من اًمذي - ضمٕمٗمًرا إن  

 قمغم اخلٚمٞمٗم٦م لمٕمِ ويُ  ،اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم سمٞم٧م ذم ٤مداًمٕمٌّ  ًمٚمخٚمٞمٗم٦م قمٞمٜم٤ًم يم٤من وم٘مد

 ضمٚمٌقا اًمذيـ ٞمٕم٦ماًمِّم  سمٕمض أُمر ٤مّد اًمٕمٌّ  اخلٚمٞمٗم٦م ن  أ واي٤متاًمرّ  سمٕمض وذم اإلُم٤مم،

 رشم٤ٌمطٍ ا وضمقد قمغم يدل   وهذا جلٕمٗمٍر، ٛمقه٤مًٚمّ يُ  أناًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم إمم احل٘مقق

 هذا قمغم شمدل   اًمتل واي٤متاًمرّ  سمٕمض هٜم٤م ؾمتٕمرضوا ،٤مّد اًمٕمٌّ  ٔم٤مماًمٜمّ  وسملم سمٞمٜمف

 رشم٤ٌمط:آ

يـ يمامل» ذم  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  رواه٤م ُم٤م األوػ: وايةافرّ   ش:ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمدِّ

 زيـ ًلماحلُ  سمـ قمكم   ديؾمٞمّ  قمغم دظمٚم٧م ىم٤مل: اًمٙم٤مسمكم، ظم٤مًمدٍ  أيب قمـ » سم٢مؾمٜم٤مده:

 وضمؾ   قمز   اهلل ومرض سم٤مًمذيـ أظمؼمن اهلل، رؾمقل اسمـ ي٤م ًمف: وم٘مٚم٧م ،اًمٕم٤مسمديـ

 شم٘مقل أن إمم ؟اهلل رؾمقل سمٕمد هبؿ ىمتداءآ قم٤ٌمده قمغم وأوضم٥م هتؿ،وُمقدّ  ـم٤مقمتٝمؿ

ًّ  اإلُم٤مم ن  :إ واي٦ماًمرّ   إذا ىم٤مل: اهلل رؾمقل أن   ،أسمٞمف قمـ أيب صمٜملطمدّ  :ىم٤مل ٤مدجّ اًم

 ٤مدق،اًمّّم  قهومًٛمّ  ـم٤مًم٥ٍم  أيب سمـ قمكم سمـ احلًلم، سمـ قمكم سمـ حمٛمٍد، سمـ ضمٕمٗمرٌ  سمٜملا وًمد

 قمٚمٞمف، ويمذسًم٤م اهلل قمغم ءً اضمؽما اإلُم٤مُم٦م قمليدّ  ضمٕمٗمٌر، ؾمٛمفا وًمًدا وًمده ُمـ ًمٚمخ٤مُمس وم٢من  

، قمز   اهلل قمغم ٗمؽمياعمُ  اًمٙمّذاب ضمٕمٗمرٌ  اهلل قمٜمد ومٝمق  سم٠مهٍؾ، ًمف ًمٞمس عم٤م قملدّ واعمُ  وضمؾ 

 اهلل وزمّ  همٞم٦ٌم قمٜمد اهلل ؾمؽم يمِمػ يروم اًمذي ذًمؽ ٕظمٞمف، واحل٤مؾمد أسمٞمف، قمغم خ٤مًمػاعمُ 

، قمز    اًمٙمّذاب سمجٕمٗمرٍ  يم٠مّن  ىم٤مل: صمؿّ  ؿمديًدا، سمٙم٤مءً  احلًلم سمـ قمكم   سمٙمك صمؿ   وضمؾ 

 سمحرم واًمتقيمٞمؾ اهلل، طمٗمظ ذم ٥مٖمٞمّ اعمُ  اهلل، وزمّ  أُمر شمٗمتٞمش قمغم فزُم٤مٟمِ  ـم٤مهمٞم٦م محؾ وىمد

 ي٠مظمذه كطمتّ  ُمػماصمف ذم وـمٛمًٕم٤م سمف، فمٗمر إن ىمتٚمف قمغم ُمٜمف وطمرًص٤م سمقٓدشمف، ُمٜمف ضمٝماًل  أسمٞمف
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 .ش فطم٘مّ  سمٖمػم

 وأن   ،٤مّد اًمٕمٌّ  اخلٚمٞمٗم٦م وسملم ضمٕمٗمرٍ  سملم شمٜمًٞمٍؼ  وضمقد قمغم شمدل   اوي٦ماًمرّ  ومٝمذه 

 سمٞم٧م قمغم اهلجقم قمغم ٤مداًمٕمٌّ  اخلٚمٞمٗم٦م ومحَؾ  اإلُم٤مم، ؾمؽم يمِمػ يريد يم٤من ضمٕمٗمًرا

 . اإلُم٤مم

يـ يمامل) ذم -أيْم٤مً - دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  رواه ُم٤م :افثاكقة وايةافرّ   ومت٤مم اًمدِّ

، سمـ احلًـ ُمقت طمي ُمـ صمٜم٤مطمدّ  ىم٤مل: » اهلل: قمٌد سمـ ؾمٕمد قمـ ،(ٕمٛم٦ماًمٜمّ   سمـ قمكم 

 ُمثٚمٝمؿ قمغم جيقز وٓ هؿ،قمددِ  إطمّم٤مء قمغم ىمػقي ٓ ـم   ودومٜمف،  اًمٕمًٙمرّي  دٍ حمٛمّ 

 سمٕمد وذًمؽ وُم٤مئتلم، وؾمٌٕملم صمامنٍ  ؾمٜم٦م ؿمٕم٤ٌمن ذم طميٟم٤م وم٘مد وسمٕمد سم٤مًمٙمذب، اًمتقاـم١م

 سمـ أمحد جمٚمس أيمثر أو ؾمٜم٦مً  قمنمة سمثامن اًمٕمًٙمري، قمكم   سمـ احلًـ دٍ حمٛمّ  أيب ُمّظ 

ًّ  قم٤مُمؾ وهق ظم٤مىم٤من، سمـ حيٞمك سمـ اهلل قمٌٞمد  سمٙمقرة واًمْمٞم٤مع اخلراج قمغم يقُمئذٍ  ٚمٓم٤مناًم

 أيب آل ـُمِ  ٘مٞمٛملماعمُ  ذيمر ومجرى هلؿ، قمداوةً  هؿوأؿمدّ  اهلل، ظمٚمؼ أٟمّم٥م ُمـ ويم٤من ؿ،ىمُ 

ًّ  قمٜمد وأىمدارهؿ وصالطمٝمؿ، وُمذاهٌٝمؿ، رأى، ُمـ سمّن  ـم٤مًم٥ٍم   .ش ..ٚمٓم٤مناًم

 جمٚمس ذم يم٤مٟمقا اًمذيـ ُمـ ّْم٤مراحلُ  سمٕمض ؾم٠مل ىمد سم٠مٟم ف »: واي٦ماًمرّ  شم٘مقل أن إممو

 وم٘م٤مل: ضمٕمٗمر؟ أظمٞمف ظمؼم ومام سمٙمر أسم٤م ي٤م اب:اًمٙمذّ  ضمٕمٗمرٍ  قمـ ظم٤موم٤من سمـ اهلل ٌٞمدقمُ  سمـ أمحد

ـٌ ُمُ  ًرإمٗمضم إن   سمف، ي٘مرن أو ظمؼمه قمـ ومٞم٠ًمل ضمٕمٗمٌر، ـوُمَ  ـٌ  سم٤مًمٗمًؼ، ٕمٚم  ي٥ٌم ّذ  ُم٤مضم

 ٟمٗمًف، ذم ىمٚمٞمٌؾ  مّخ٤مٌر، وَمدمٌ  ًمًؽمه، وأهتٙمٝمؿ ضم٤مل،اًمرّ  ُمـ رأيتف ُمـ وأىمّؾ  ًمٚمخٛمر،

ًّ  قمغم ورد ًم٘مد واهلل ظمٗمٞمٌػ، ، سمـ احلًـ ووم٤مة وىم٧م ذم وأصح٤مسمف ٚمٓم٤مناًم  ُم٤م قمكم 

 ىمد و٤ماًمرّ  اسمـ أنّ  أيب إمم سمٕم٨م قمتّؾ ا عم ٤م أٟم ف وذًمؽ يٙمقن، أٟم ف ٜمٜم٧مفم وُم٤م ُمٜمف، ٧ٌمشمٕمجّ 

 ُمـ ٟمٗمرٍ  مخ٦ًم وُمٕمف اًل ًتٕمجِ ُمُ  رضمع صمؿ   اخلالوم٦م، دار إمم ٤ٌمدًراُمُ  ؾم٤مقمتف ُمـ ومريم٥م قمتّؾ،ا

                                                           

 ...، سم٤مًم٘مـ٤مئؿ اًمٖمٞمٌـ٦م وىمـقع ُمــ  احلًـلم سمــ قمـكمّ  اًمٕم٤مسمديـ ؾمّٞمد سمف أظمؼم ُم٤م سم٤مب ،1ج :(1)

 .2ح



 263 الفصل الرابع: دفـع الـشـبـهـات  263 

 دار سمٚمزوم وأُمرهؿ ٟمحرير، ٝمؿومٛمٜم تف،وظم٤مّص  صم٘م٤مشمف ُمـ ٝمؿيمٚمّ  اعم١مُمٜملم، أُمػم امظمدّ 

ًّ  ذه٥م ضمٕمٗمًرا أن   :أي- قمكم   سمـ احلًـ  سمٞم٧م قمٜمد ي٘مٗمقن سمجالوزةٍ  وضم٤مء ٚمٓم٤منًمٚم

 وم٠مُمرهؿ ٌلم،تٓمٌّ اعمُ  ُمـ ٟمٗمرٍ  إمم وسمٕم٨م وطم٤مًمف، ظمؼمه فوشمٕمرّ  -اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم

 أظمؼمه ـُمَ  ضم٤مءه سمٞمقُملم ذًمؽ سمٕمد يم٤من ومٚماّم  وُم٤ًمًء، ص٤ٌمطًم٤م وشمٕم٤مهده إًمٞمف، ظمتالفسم٤مٓ

 ىم٤مض إمم وسمٕم٨م سمٚمزوُمف، ٌلمتٓمٌّ اعمُ  أُمر صمؿ   إًمٞمف، رسمٙمّ  كطمتّ  ومريم٥م وٕمػ، ىمد أٟم ف

 وأُم٤مٟمتف ديٜمف ذم سمف يقصمؼ ـمّ  قمنمةً  أصح٤مسمف ُمـ ُيت٤مر أن وأُمره جمٚمًف، وم٠مطميه ْم٤مةاًم٘مُ 

 وَّن٤مًرا، ًمٞماًل  داره سمٚمزوم وأُمرهؿ ،احلًـ دار إمم هبؿ ومٌٕم٨م وم٠مطميهؿ وورقمف،

 لمؾمتّ  ؾمٜم٦م ُمـ لإوّ  رسمٞمعٍ  ؿمٝمر ُمـ ُمْم٧م ٤ممٍ ٕيّ  شمقذّم  كطمتّ  هٜم٤مًمؽ، يزاًمقا ومٚمؿ

ًّ  وسمٕم٨م اًمرو٤م، اسمـ ُم٤مت واطمدةً  ٦مً وجّ  رأى ُمـ ّه  ومّم٤مرت وُم٤مئتلم،  إمم ٚمٓم٤مناًم

 وضم٤مؤوا وًمده، أصمر وـمٚمٌقا ومٞمٝم٤م، ُم٤م مجٞمع قمغم وظمتؿ طمجره٤م، شويٗمتّ  ِمٝم٤م،ٗمتّ يُ  ـُمَ  داره

 
ٍ
ـ   ومٜمٔمرن ضمقاريف قمغم ومدظمٚمـ سم٤محلٌؾ، ٕمرومـيُ  سمٜم٤ًمء ـ   ومذيمر ،إًمٞمٝم  هٜم٤مًمؽ أن   سمٕمْمٝم

 وٟمًقة وأصح٤مسمف اخل٤مدم ٟمحرير هب٤م وويمؾ   طمجرٍة، ذم ٕمٚم٧مومجُ  هب٤م وم٠مُمر ،محٌؾ  هب٤م ٦مضم٤مري

ًّ  وٓمربا ٤مس،اًمٜمّ  قوشمٗمرّ  ومـدُ  ومٚماّم  -واي٦ماًمرّ  شم٘مقل أن إمم- ُمٕمٝمؿ  وأصح٤مسمف ٚمٓم٤مناًم

 يزل ومل ُمػماصمف، ىمًٛم٦م قمغم ٗمقاوشمقىمّ  ور،واًمدّ  اعمٜم٤مزل ذم ٗمتٞمشاًمتّ  ويمثر وًمده ـمٚم٥م ذم

 كطمتّ  وأيمثر، ؾمٜمتلم هل٤م الزُملمُمُ  احلٌؾ قمٚمٞمٝم٤م قاشمقمّه  اًمتل اجل٤مري٦م سمحٗمظ ويمٚمقا اًمذيـ

 .ش احلٌؾ سمٓمالن هلؿ شمٌلّم 

ًّ  ؾمتٕمداءا ذم ضمٕمٗمرٍ  ٦موم٤مقمٚمٞمّ  قمغم شمدل   واي٦ماًمرّ  هذه وم٢منّ   اإلُم٤مم سمٞم٧م قمغم ٚمٓم٤مناًم

، ىم٥م.اير سمٛمـ شمٞم٤منواإل 

 إٟمّم٤مري، اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ » :(ؼمىاًمٙمُ  اهلداي٦م) ذم روي ُم٤م :افثةافثّ  وايةافرّ 

، سمـ حمٛمٍد، سمـ ضمٕمٗمرٌ  وًمد إذا :-اهلل رؾمقُل  ىم٤مل ىم٤مل:  قهومًٛمّ  ،احلًلم سمـ قمكم 

                                                           

 .69ص ،اًمٕمًٙمرّي  قمكم   سمـ احلًـ ووم٤مة صّح٦م ذم روي م٤ّم ،1ج :(1)
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 رأشمفضُم  ُمـ ًمف ويٌؾ  اًمٙمّذاب، ضمٕمٗمٌر  ًمف: ٘م٤مليُ  وًمدٌ  وًمده ُمـ يقًمد وم٢مٟم ف ٤مدق،اًمّّم  ضمٕمٗمر

 شم٘مقل أن إمم- سمٞمتل أهؾ وُمٝمدّي  اخلٚمؼ، وإُم٤مم ،احلّؼ  ص٤مطم٥م أظمٞمف قمغم وسمٖمٞمف قمكّم،

 احلًـ أظمٞمف سمج٤مري٦م ؾمٕمك اًمذي وهق مخر، سمزّق  اعمٕمروف -ضمٕمٗمر أي:- وهق -واي٦ماًمرّ 

ًّ  إمم قمكمّ  سمـ  سمٓمـ ذم محاًل  ظمٚمػ اموإٟمّ  وًمٌد، ًمف ـيٙمُ  ومل شمقذّم  أظمل إن   ًمف: وىم٤مل ٚمٓم٤من،اًم

 ذم داره ُمـ قمكم   سمـ احلًـ ضم٤مريت٤م ٦ماًمٙمت٤مسمٞمّ  وورداس هل وأظمذت ٟمرضمس، ضم٤مريتف

 همػمه٤م وٓ قمٚمٞمٝم٤م قملدُ ا ُم٤م ٟمرضمس قمغم يّمّح  ومٚمؿ ؾمٜمتلم، ًٌت٤موطُم  اًمٕمٓمش، ؾمقق

 .ش وم٠مـمٚم٘مت٤م

ًّ  قمٞمٜم٤ًم يم٤من ضمٕمٗمًرا أن   قمغم - أيًْم٤م - شمدّل  واي٦ماًمرّ  هذه وم٢منّ   سمٞم٧م ذم ٚمٓم٤منًمٚم

 . اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم

 ويمذًمؽ » واٟمدي:اًمرّ  ًمٚم٘مٓم٥م شواجلرائح اخلرائ٩م» ذم روي ُم٤م ابعة:افرّ  وايةافرّ 

 سمٜمل إمم اًمٙمّذاب ضمٕمٗمر ظمرج ودومٜمف،  أسمٞمف ووم٤مة سمٕمد  إُمر ص٤مطم٥م يم٤من

 وي٘متٚمقا داره، ًمٞمٝمجٛمقا رأى ُمـ ّه  إمم قمًٙمًرا ومٌٕمثقا إًمٞمٝمؿ، ظمؼمه وأَّنك ٤مس،اًمٕمٌّ 

 ىم٤مئاًم  داباًمّن  آظمر ذم  وضمدوه دظمٚمقه٤م ومٚمام   سمرأؾمف، وي٠مشمقٟمف ومٞمٝم٤م، جيدوٟمف ـُمَ 

 .ش اعم٤مء قمغم طمّمػمةٍ  قمغم ّمكّم يُ 

ًّ  وسملم ضمٕمٗمرٍ  سملم اعمقضمقد اًمتٜمًٞمؼ قمغم -أيًْم٤م - شمدّل  واي٦ماًمرّ  وهذه   ٚمٓم٤من،اًم

ًّ  يًتٕمدي يم٤من وم٘مد  ذم ـوُمَ  أظمٞمف سمٞم٧م قمغم اهلجقم قمغم حيٛمٚمف أن إمم ويًٕمك ٚمٓم٤من،اًم

 . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وُمٜمٝمؿ أظمٞمف، سمٞم٧م

 

                                                           

ّٞمدة ظمؼم ، اًمّّم٤مدق ضمٕمٗمر اإلُم٤مم سم٤مب اًمّث٤مُمـ، اًم٤ٌمب :(1) ًّ  .ٟمرضمس اًم
 .942ص سمٌدٍع، ًمٞم٧ًم  آًمف ُمـ وإئّٛم٦م اًمٜمٌل ُمٕمجزات أنّ  ذم سم٤مٌب  ،2ج :(2)
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ين ـامل» ذم  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  ٟم٘مٚمٝم٤م ُم٤م اخلامسة: وايةافرّ   ومتام افدِّ

 ٦مٍ ذقمٞمّ  سمح٘مقٍق  ضم٤مء وومدٍ  ٦مَ ىمّّم   دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  ٟم٘مؾ واي٦ماًمرّ  هذه وذم ،شعؿةافـّ 

 إمم وأؿمػم ؾمتِمٝمد،ا ىمد  اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم ومقضمد ، اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم إمم

 أى،ر ُمـ سمّن  ويم٤من اخلٚمٞمٗم٦م، قمغم ضمٕمٗمرٌ  ومدظمؾ » ضمٕمٗمرٍ  ُٓمتح٤من اًمقومد ومٕمٛمد ضمٕمٗمٍر،

 هٜم٤م رٌ ٗمومجٕم - ضمٕمٗمرٍ  إمم اعم٤مل هذا محٚمقاا اخلٚمٞمٗم٦م: ىم٤مل أطميوه ومٚمام   قمٚمٞمٝمؿ، وم٤مؾمتٕمدى

 سم٠من   وأُمرهؿ أطميهؿ ىمد واخلٚمٞمٗم٦م قمٜمٝمؿ، وأسمٚمٖمف ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ٗمراًمٜمّ  ه١مٓء أُمر رومع ىمد

 ويمالءٌ  ًت٠مضمرون،ُمُ  ىمقمٌ  إٟم ٤م اعم١مُمٜملم، أُمػم اهلل أصٚمح ىم٤مًمقا: - ضمٕمٗمرٍ  إمم اعم٤مل يدومٕمقا

ّٓ  ٛمٝم٤مٟمًٚمّ  ّٓ أ وأُمروٟم٤م جلامقم٦مٍ  وداقم٦مٌ  وهل ل،إُمقا هذه ٕرسم٤مب  وىمد ودًٓم٦ٍم، ٦مٍ سمٕمالُم إ

 . قمكم   سمـ احلًـ دحمٛمّ  أيب ُمع اًمٕم٤مدةُ  هبذه ضمرت

 ٍد؟حمٛمّ  أيب ُمع يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمالُم٦م يم٤مٟم٧م ومام اخلٚمٞمٗم٦م: وم٘م٤مل

 ومٕمؾ وم٢مذا هل، ويمؿ وإُمقال وأصح٤مهب٤م، ٟم٤مٟمػماًمدّ  ًمٜم٤م يّمُػ  يم٤من اًم٘مقم: ىم٤مل

ٌّ اعمُ  إُمقر هبذه أظمؼمٟم٤م إذا :أي - إًمٞمف ٛمٜم٤مه٤مؾمٚمّ  ذًمؽ  اإلُم٤مم فأٟمّ  قمٜمدٟم٤م ؾمٞمث٧ٌم ٦مٖمٞم

 وىمد ودًٓمتٜم٤م، ُمٕمف قمالُمتٜم٤م هذه ومٙم٤مٟم٧م ُمراًرا، قمٚمٞمف وومدٟم٤م وىمد - إُمقال ًمف ؿوٟمًٚمّ 

 وإّٓ  أظمقه، ًمٜم٤م ي٘مٞمٛمف يم٤من ُم٤م ًمٜم٤م ٘مؿومٚمٞمُ  إُمر، هذا ص٤مطم٥م ضمؾاًمرّ  هذا يٙمـ وم٢من ُم٤مت،

 أصح٤مهب٤م. إمم رددٟم٤مه٤م

 أظمل، قمغم يٙمذسمقن يمّذاسمقن، ىمقمٌ  ه١مٓء إن   اعم١مُمٜملم، أُمػم ي٤م ضمٕمٗمٌر: وم٘م٤مل

ّٓ  ؾمقلاًمرّ  قمغم وُم٤م رؾمٌؾ، اًم٘مقمُ  اخلٚمٞمٗم٦م: وم٘م٤مل اًمٖمٞم٥م، قمٚمؿُ  وهذا  .ش اعمٌلم اًمٌالغ إ

 أُمريـ: قمغم شمِمتٛمؾ ٟمجده٤م واي٦م،اًمرّ  هذه ذم ٚمٜم٤مشم٠مُمّ  إذا

 ضمٚمٌقه٤م اًمتل إُمقال يدومٕمقا أن ٞمٕم٦ماًمِّم  ه١مٓء أُمر اخلٚمٞمٗم٦م ن  إ :لاألوّ  األمر
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 يد ذم شم٘مع أن جي٥م إُمقال هذه أن   يٕمت٘مدون وم٤مًمِمٞمٕم٦م ضمٕمٗمٍر، إمم احل٘مقق سمٕمٜمقان

 سم٠منْ  ي٠مُمرهؿ ذًمؽ وُمع سمذًمؽ، يٕمٚمؿ ٤مداًمٕمٌّ  واخلٚمٞمٗم٦م ،اهلل رؾمقل وظمٚمٞمٗم٦م اإلُم٤مم

 ضمٕمٗمرٍ  طمريم٦م سملم وشمٜمًٞم٘م٤مً  قمالىم٦مً  هٜم٤مًمؽ أن   قمغم يدّل  وهذا ،ضمٕمٗمرٍ  إمم إُمقال ٛمقايًٚمّ 

ّٓ  ،اخلٚمٞمٗم٦م وسملم ،ُم٤مُم٦ماإل قم٤مئفدّ او  إُمقال وي٠مظمذ ه١مٓء، قمغم ي٘مظ ٓ اخلٚمٞمٗم٦م عم٤مذا وإ

 سمٕمٜمقان ُمٜمٝمؿ، إُمقال ي٠مظمذ أن   ويريد اإلُم٤مُم٦م قمليدّ  اًمذي ضمٕمٗمرٍ  قمغم وي٘مظ ُمٜمٝمؿ،

 ًٚمٛملم؟!اعمُ  ظمٚمٞمٗم٦م

 اعم٘مدار سمح٥ًم قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًم٘مْم٤مء ُمر٠موي ه١مٓء يًجـ مل اخلٚمٞمٗم٦م ن  إ اين:افثّ  األمر

 يريد يم٤من فومٚمٕمٚمّ  ،طٍ ٓمّ خُم  وٛمـ يٕمٛمؾ اخلٚمٞمٗم٦م أن   قمغم يدّل  وهذا ،واي٦ماًمرّ  ُمـ اًمقاصؾ

 هذه ًمف يدومٕمقن ؾمقف اًمذي إُم٤مُمٝمؿ ُمٙم٤من قمغم فيتٕمرّ  كطمتّ  ه١مٓء يراىم٥م أن

 ُمّم٤مدرو رضم٤مٓهت٤م قمغم فتٕمرّ ٞمًم اًمِمٞمٕم٦م ٥مشمٕم٘مّ  يريد أو ،قمٚمٞمف ي٘مظ صمؿّ  إُمقال،

 إُمقال.

 هذا » اًمتٕمٚمٞمؼ: هبذا واي٦ماًمرّ  هذه ٟم٘مؾ سمٕمد دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ قمّٚمؼ وىمد

 ُمقوٕمف، وأيـ هق، وأيـ هق، يمٞمػ إُمر هذا يٕمرف يم٤من اخلٚمٞمٗم٦م أن   قمغم يدّل  اخلؼم

 ومل ُمٓم٤مًمٌتٝمؿ، قمـ اًمٙمّذاب ضمٕمٗمًرا ودومع إُمقال، ُمـ ُمٕمٝمؿ قماّم  اًم٘مقم قمـ يمّػ  ومٚمٝمذا

ّٓ  إًمٞمف، سمتًٚمٞمٛمٝم٤م ي٠مُمرهؿ  إًمٞمف هيتدي ًمئاّل  يٜمنم، وٓ إُمر هذا ُيٗمك أن حي٥م   يم٤من أٟم ف إ

 شمقذّم  عم٤ّم ديٜم٤مرٍ  أًمػ قمنميـ اخلٚمٞمٗم٦م إمم محؾ اًمٙمّذاب ضمٕمٗمرٌ  يم٤من وىمد ومٞمٕمرومقٟمف، اًمٜم٤مس

 وُمٜمزًمتف، احلًـ أظمل ُمرشم٦ٌمَ  زم دمٕمؾ اعم١مُمٜملم، أُمػم ي٤م وىم٤مل: ، قمكم   سمـ احلًـ

 ٤ميمٜمّ  وٟمحـ وضمّؾ، قمز   سم٤مهلل يم٤مٟم٧م إّٟمام سمٜم٤م، ـشمٙمُ  مل أظمٞمؽ ُمٜمزًم٦م أن   قمٚمؿأ اخلٚمٞمٗم٦م: وم٘م٤مل

ّٓ  ي٠مسمك وضمؾ   قمز   اهلل ويم٤من ُمٜمف، واًمقوع ُمٜمزًمتف طمطّ  ذم ٟمجتٝمد  يقمٍ  يمؾ   يزيده أن إ

ًّ  وطمًـ ٞم٤مٟم٦م،اًمّّم  ُمـ ومٞمف يم٤من عم٤م رومٕم٦ًم،  قمٜمد يمٜم٧َم  وم٢من واًمٕم٤ٌمدة، واًمٕمٚمؿ، ٛم٧م،اًم

 ُم٤م ومٞمؽ يٙمـ ومل سمٛمٜمزًمتف، قمٜمدهؿ شمٙمـ مل وإن إًمٞمٜم٤م، سمَؽ  طم٤مضم٦م ومال سمٛمٜمزًمتف أظمٞمؽ ؿمٞمٕم٦م

ـِ ٟمُ  مل أظمٞمؽ، ذم يم٤من  .ش ؿمٞمًئ٤م ذًمؽ ذم قمٜمؽ ٖم
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ًّ  واي٤متيم٤مًمرّ  واي٦ماًمرّ  ومٝمذه  ذم قمٚمٞمٝم٤م ٟمٕمتٛمد اًمتل إومم اًم٘مريٜم٦م ديمّ شم١م ٤مسم٘م٦ماًم

 ذم أداةٌ  ومٝمق ٤مؾمٞم٦م،اًمٕمٌّ  وًم٦ماًمدّ  وسملم ضمٕمٗمرٍ  سملم اعمقضمقد رشم٤ٌمطوآ اًمتٜمًٞمؼ طم٘مٞم٘م٦م سمٞم٤من

 ٞمٕمل.اًمِّم  اجلًد ًمتٛمزيؼ ٤مداًمٕمٌّ  اخلٚمٞمٗم٦م يد

 .اإلمام فوجود ادافعبّ  اخلؾقػة رؾض افثاكقة: افؼريـة

ًّ  ًمف أن   قمليدّ  فٟمّ إ طمٞم٨م ٤مداًمٕمٌّ  اخلٚمٞمٗم٦م إن    ي٘مٌؾ أن عتقىمّ اعمُ  ُمـ ومٚمٞمس ٚمٓم٦ماًم

 ذم ضمتٝمدا هق هلذاو قمروف، ذم إُمقال ًمف ٌكودُم  اإلُم٤مُم٦م، قمليدّ  آظمر ؿمخصٍ  وضمقد

 وُم٤م ومٞمف ُمـ شٞمٗمتشمو ،اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم سمٞم٧م ويمٌس اجلٞمقش،و اًمٕمٞمقن، إرؾم٤مل

 يدّل  ُم٤م ؾمٌؼ ومٞمام ٟم٘مٚمٜم٤م وىمد ،محؾٍ  وضمقد ُمـ ؼيتح٘مّ  ًمٙمل ضمقاريف سمٕمض وطمٌس ،ومٞمف

 .ذًمؽ قمغم

 رواه ُم٤مو ،إومم اًم٘مريٜم٦م رواي٤مت ذم ُم٦مت٘مدّ اعمُ  اًمث٤مٟمٞم٦م واي٦ماًمرّ  ذًمؽ قمغم يدّل  ٤ممّ و

 :أي- قمتّؾ ا عم ٤م » :-ظم٤مىم٤من سمـ قمٌٞمد سمـ أمحد هق ثتحدّ واعمُ - دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ

 ومريم٥م قمتّؾ،ا ىمد و٤ماًمرّ  اسمـ أنّ  أيب إمم -ضمٕمٗمر :أي- سمٕم٨م - اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم

 أُمػم امظمدّ  ُمـ ٟمٗمرٍ  مخ٦ًم وُمٕمف اًل ًتٕمجِ ُمُ  رضمع صمؿ   اخلالوم٦م، دار إمم ٤ٌمدًراُمُ  ؾم٤مقمتف ُمـ

، سمـ احلًـ دار سمٚمزوم وأُمرهؿ ٟمحرير، ومٞمٝمؿ تف،وظم٤مّص  صم٘م٤مشمف ُمـ ٝمؿيمٚمّ  اعم١مُمٜملم،  قمكم 

 وشمٕم٤مهده إًمٞمف، ظمتالفسم٤مٓ وم٠مُمرهؿ ٌلم،تٓمٌّ اعمُ  ُمـ ٟمٗمرٍ  إمم وسمٕم٨م وطم٤مًمف، ظمؼمه فوشمٕمرّ 

 كطمتّ  ومريم٥م وٕمػ، ىمد أٟم ف أظمؼمه ـُمَ  ضم٤مءه سمٞمقُملم ذًمؽ سمٕمد يم٤من ومٚمام وُم٤ًمًء، ص٤ٌمطًم٤م

 أن هوأُمرَ  جمٚمًف، وم٠مطميه اًم٘مْم٤مة ىم٤مض إمم وسمٕم٨م سمٚمزوُمف، ٌلمتٓمٌّ اعمُ  أُمر صمؿ   إًمٞمف، رسمٙمّ 

 إمم هبؿ ومٌٕم٨م وم٠مطميهؿ وورقمف، وأُم٤مٟمتف ديٜمف ذم سمف يقصمؼ ـمّ  قمنمةً  أصح٤مسمف ُمـ ُيت٤مر

 ٕي٤ممٍ  شمقذّم  كطمتّ  هٜم٤مًمؽ، يزاًمقا ومٚمؿ وَّن٤مًرا، ًمٞماًل  داره سمٚمزوم وأُمرهؿ ،احلًـ دار

 ٦مً وجّ  رأى ُمـ ّه  ومّم٤مرت وُم٤مئتلم، لمؾمتّ  ؾمٜم٦م ُمـ لإوّ  رسمٞمعٍ  ؿمٝمر ُمـ ُمْم٧م

                                                           

٤ٌّمؾمٞم٦م. سم٤مخلالوم٦م ضمٕمٗمرٍ  ارشم٤ٌمط إومم: اًم٘مريٜم٦م ذم اًمّرواي٤مت راضمع :(1)  اًمٕم
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ًّ  وسمٕم٨م و٤م،اًمرّ  اسمـ ُم٤مت واطمدةً   وظمتؿ طمجره٤م، شويٗمتّ  ِمٝم٤م،ٗمتّ يُ  ُمـ داره إمم ٚمٓم٤مناًم

  وضم٤مؤوا وًمده، أصمر وـمٚمٌقا ومٞمٝم٤م، ُم٤م مجٞمع قمغم
ٍ
ـَ  سم٤محلٌؾ، ـَ يٕمروم سمٜم٤ًمء  قمغم ومدظمٚم

 .ش ضمقاريف

ًّ  سمف ىم٤مم ىمد هذا ومٙمّؾ   ًمٕمًٙمريا احلًـ اإلُم٤مم ؿمٝم٤مدة وسمٕمد ٌٞمؾىمُ  ٚمٓم٤مناًم

، اًمِمٞمٕم٦م حيي أن ضمٞمقشٍ  وضمقدو احلراؾم٤مت، هذه فمّؾ  ذم عيتقىمّ  يمٞمػ وقمٚمٞمف 

 هذه أُم٤مم ضمٕمٗمرٌ  وهق اجلديد اإلُم٤مم ٦مئٜمٝمسمت ي٘مقُمقا صمؿ   ، اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم سمٞم٧م قمٜمد

  اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم وًمد يٓمٚم٥م يم٤من واًمذي ٤مد،اًمٕمٌّ  اخلٚمٞمٗم٦م ضمٞمقش ُمـ وسمٛمحٍي  اًمٕمٞمقن،

 اًمّتّمديؼ؟ ي٘مٌؾ هذا ؾومٝم ؟!ٚم٥ماًمٓمّ  أؿمدّ 

 وسم٤مجلٞمقش سم٤مًمٕمٞمقن رشم٤ٌمطٌ ا هلؿ ويم٤من ،ئقنٝمٜمّ اعمُ  ووضمد واي٦ماًمرّ  ٧مصحّ  إذا ،ٟمٕمؿ

 ٤مد،اًمٕمٌّ  ٔم٤مماًمٜمّ  امدّ ظُم  ـُمِ  ٦م٘مٞم٘ماحل ذم يم٤مٟمقا سم٠من ،اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم سمٞم٧م طمقل اًمتل

 قمٞمقن ُمـ وسمٛمرأًى  قمٚمٜم٤ًم ضمٕمٗمًرا سم٤مإلُم٤مُم٦م ئقنٜمّ وهُي  أٟمٗمًٝمؿ، قمغم ي٠مُمٜمقن هؿ وهلذا

 .وُم٘مٌقًٓ  ٜمًجامً ُمُ  يٙمقن ؾمقف إُمر وم٢منّ  :٤مداًمٕمٌّ  اخلٚمٞمٗم٦م وضمالوزة

 اًمٗم٘مرة هذه ذم دونق٘مّماعمَ  هؿ -ضمٕمٗمًرا وا٠مهٜمّ  اًمذيـ- ه١مٓء أن   فأفمٜمّ  واًمذي

 :أي- ومريم٥م وٕمػ، ىمد أٟم ف أظمؼمه ُمـ ضم٤مءه سمٞمقُملم ذًمؽ سمٕمد يم٤من ومٚماّم  » واي٦م:اًمرّ  ُمـ

 وم٠مطميه اًم٘مْم٤مة ىم٤مض إمم وسمٕم٨م سمٚمزوُمف، ٌلمتٓمٌّ اعمُ  أُمر صمؿ   إًمٞمف، رسمٙمّ  كطمتّ  -ضمٕمٗمٌر 

 وورقمف، وأُم٤مٟمتف ديٜمف ذم سمف يقصمؼ ـمّ  قمنمةً  أصح٤مسمف ُمـ ُيت٤مر أن وأُمره جمٚمًف،

 ومٝم١مٓء ،ش وَّن٤مًرا ًمٞماًل  داره سمٚمزوم وأُمرهؿ ، احلًـ دار إمم هبؿ ومٌٕم٨م وم٠مطميهؿ

 زاعواًمٜمّ  اخلالف ي٘مع ًمٙمل ضمٕمٗمًرا سم٤ميٕمقا اًمذيـ هؿ ٤مد،اًمٕمٌّ  اخلٚمٞمٗم٦م صم٘م٤مت ؿهُ  اًمذيـ

 .اًمِمٞمٕم٦م سملم

                                                           

 ،اًمٕمًــٙمري قمــكم   سمـــ احلًـــ وومــ٤مة صــّح٦م ذم روي مّــ٤م ،1ج اًمٜمّٕمٛمــ٦م، ومتــ٤مم اًمــّديـ يمــامل :(1)
 .69ص
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 . ادفديّ  اإلمام إمامة ظذ افشقعة ثبات ظذ دّل  ما افثافثة: افؼريـة

 ُمـ مجٚم٦مً  اخل٤مُمس، اًم٘مرن ىمٌؾ اًمدًمٞمؾ ووقح موقمد احلػمة ؿمٌٝم٦م دومع ذم ذيمرٟم٤م

ًّ  ٦مإئٛمّ  سم٢مُم٤مُم٦م ٕمت٘مديـاعمُ  مجٝمقرو ،اًمِمٞمٕم٦م يمؼماء إمج٤مع قمغم شمدّل  اًمتل اًمِمقاهد   ٤مسم٘ملماًم

 اًمٜمقسمختل اًمِمٞمخ ذيمر وم٘مد ،سمٕمده ُمـ اإلُم٤مم فوأٟمّ  وًمداً  اًمٕمًٙمرّي  ًمإلُم٤مم أن   قمغم

 اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ٦مإُم٤مُم قمغم اًمث٤مسمت٦م ٦مح٘مّ اعمُ  ًمٚمٗمرىم٦م سمٞم٤مٟمف سمٕمد  ومٝمذا » يكم: ُم٤م 

 حٞمح٦ماًمّّم  اإلُم٤مُمٞم٦م اًمِمٞمٕم٦م شمزل مل اًمذي اًمالطم٥م، اًمقاوح واعمٜمٝم٩م اإلُم٤مُم٦م، ؾمٌٞمؾ

 .ش قمٚمٞمف عاًمتِمٞمّ 

 اعمٜمٝم٤مج وهذا اإلُم٤مُم٦م، ؾمٌٞمؾ ومٝمذا » يكم: ُم٤م قمغم إؿمٕمرّي  ٞمخاًمِّم  وٟمّص 

َـ  اإلمج٤مع قمٚمٞمف يزل مل اًمذي اًمالزم اًمقاضم٥م واًمٖمرض اًمقاوح،  ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  اًمِمٞمٕم٦م ُم

 روقان قمكم   سمـ احلًـ ّظ ُمُ  يقم إمم إمج٤مقمٜم٤م، يم٤من ذًمؽ وقمغم قمٚمٞمٝم٤م، اهلل رمح٦م ٝمتدي٦ماعمُ 

 .ش قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهلل

 دٍ حمٛمّ  أسمق شمقذّم  وعم ٤م » :(خت٤مرةاعمُ  اًمٗمّمقل) يمت٤مب ذم  ٗمٞمداعمُ  اًمِمٞمخ وىم٤مل

 سمـ احلًـ دٍ حمٛمّ  أسمق طمٙم٤مه ُم٤م قمغم سمٕمده أصح٤مسمف ومؽمقا ، حمٛمدٍ  سمـ قمكم   سمـ احلًـ

 ٜمتٔمراعمُ  اًم٘م٤مئؿ سمٜمفا سم٢مُم٤مُم٦م ُمٜمٝمؿ اجلٛمٝمقر وم٘م٤مل ومرىم٦ًم، قمنمة أرسمع  اًمٜمقسمختل ُمقؾمك

، اهلل رؾمقل ؾمٛمل   هق وىم٤مًمقا قمٚمٞمف، ص  اًمٜمّ  حقاوصحّ  وٓدشمف، صمٌتقاأو، 
 - وم٘م٤مل أىمقاٍل، ُمـ إًمٞمٝم٤م ٟم٥ًم وُم٤م اًمٗمرق، ؾم٤مئر ٗمٞمداعمُ  اًمِمٞمخ ذيمر صمؿّ  - إٟم٤مم وُمٝمدّي 

 صمالٍث  ؾمٜم٦م وهق ،اهذ زُم٤مٟمٜم٤م ذم ُمقضمقدةٌ  ومرىم٦مٌ  ه٤م،٤مذيمرٟم اًمتل اًمٗمرق ه١مٓء ُمـ وًمٞمس

ّٓ  وصمالصمامئ٦م، وؾمٌٕملم  سم٤مؾمؿ كًٛمّ اعمُ  احلًـ، اسمـ سم٢مُم٤مُم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م ٦م،قمنميّ  صمٜم٤مآ ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  إ

                                                           

 .17٣ص اًمِمٞمٕم٦م، ومرق :(1)

 .1٣6ص واًمٗمرق، اعم٘م٤مُٓت  :(2)

 .319ص :(3)
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 .ش اهلل رؾمقل

 ًمإلُم٤مم أن   قمغم صمٌتقا اًمِمٞمٕم٦م مجٝمقر أن   ىمقهلؿ ٦ماًمٕم٤مُمّ  سمٕمض قمـ ٟم٘مٚمٜم٤م وىمد

 إٟمدًمز، طمزمٍ  اسمـ أوًمئؽ وُمـ سمٕمده، ُمـ اإلُم٤مم وهق ،وًمداً   رّي اًمٕمًٙم احلًـ

 لماإلؾمالُمٞمّ  ُم٘م٤مُٓت » يمت٤مسمف ذم إؿمٕمرّي  احلًـ أسمق ُمٜمٝمؿ وأيًْم٤م ،هٌلواًمذّ 

 ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًمثالصم٦م إصٜم٤مف ُمـ اًمث٤من ٜمػواًمّّم  » ىم٤مل: طمٞم٨م ،شلمّمٚمّ اعمُ  ظمتالفاو

 ُمٜمٝمؿ إومم وم٤مًمٗمرىم٦م -ي٘مقل أن إمم-اومْم٦ماًمرّ  وهؿ أصٜم٤مٍف، صمالصم٦م ٝم٤مجيٛمٕمُ  اًمِمٞمٕم٦م ُمـ

 سمـ ضمٕمٗمٍر، سمـ ُمقؾمك ُمقت قمغم ىمٓمٕمقا ؿَّّٕن  :٦مً ىمٓمٕمٞمّ  اقؾمٛمّ  اموإٟمّ  ،اًمَ٘مٓمٕمّٞم٦م وهؿ

 أيب سمـ قمكم إُم٤مُم٦م قمغم ٟمص   اًمٜمٌل أن   يزقمٛمقن اًمِمٞمٕم٦م، مجٝمقر وهؿ قمكم   سمـ حمٛمٍد،

 ذيمر ذم ويًتٛمرّ - احلًـ سمٜمفا إُم٤مُم٦م قمغم ٟمص   ٤مقمٚمٞم   وأنّ  ٜمف،سمٕمٞم سمٕمده ؾمتخٚمٗمفوا ـم٤مًم٥ٍم،

، سمـ حمٛمٍد، سمـ ٤مً قمٚمٞمّ  وأن   » : -ي٘مقل أن إمم سمٕمده، ُمـ اإلُم٤مم قمغم إُم٤ممٍ  يمّؾ  ٟمّص   سمـ قمكم 

، سمـ احلًـ سمٜمفا إُم٤مُم٦م قمغم ٟمص   ُمقؾمك ، سمـ حمٛمٍد، سمـ قمكم   اًمذي وهق ُمقؾمك، سمـ قمكم 

، سمـ احلًـ، سمـ دحمٛمّ  سمٜمفا إُم٤مُم٦م قمغم ٟمص   قمكم   سمـ احلًـ وأن   ،ءسم٤ًمُمّرا يم٤من  وهق قمكم 

قمقن اًمذي قمٜمدهؿ، ٜمتٔمراعمُ  اًمٖم٤مئ٥م ًٓ  إرض ومٞمٛمأل ئمٝمر أٟم ف يد   فمٚماًم  ٚمئ٧مُمُ  أن سمٕمد قمد

 .ش وضمقًرا

 ومال ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م قمغم يم٤مٟمقا اجلٛمٝمقر أن   ث٧ٌمشمُ  اًمقصم٤مئؼ ومٝمذه

 ضمٕمٗمًرا. ٠مواهٜمّ  ىمد رأى ُمـ ّه  ذم سم٠ممجٕمٝمؿ ٞمٕم٦ماًمِّم  سم٠من   قّمدّ ٟمُ  أن يٛمٙمـ

                                                           

 أهمٚم٥م رأي ووقح اًمّراسمع: إُمر إّول، اًمتٕمٚمٞمؼ احلػمة(، )ؿمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م راضمع: :(1)

 اعُمخ٤مًمٗملم. قمٚمامء قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م

 ذيمــر » اًمَ٘مٓمٕمّٞمــ٦م: شمٕمريــػ ذم اهلــ٤مُمش ذم احلٛمٞمــد قمٌــد اًمــّديـ حمــل حمّٛمــد اًمٙمتــ٤مب حُمّ٘مــؼ ي٘مــقل :(2)

 أنّ  اّدقمــقا َّّٕنــؿ أيًْمــ٤م، قمنمــّي٦م آصمٜمــل شُمًــّٛمك اًمٗمرىمــ٦م هــذه أن   (23) اًمّتٌّمــػم ذم اإلؾمــٗمرايٜمل

 .ش ـم٤مًم٥ٍم  أيب سمـ قمكم   أوٓد ُمـ قمنم اًمث٤من هق اعُمٜمتٔمر اإلُم٤مم

 .87ص ،1ج :(3)
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 واحلاـم. اإلمام بغ افػرق ابعة:افرّ  افؼريـة

  اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم أن   ُمع ضمٕمٗمٍر، سمتٝمٜمئ٦م اًمِمٞمٕم٦م ىمٞم٤مم إمم واي٦ماًمرّ  هذه شمِمػم
 اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم سمٞم٧م ُمـ يٜمٌٕم٨م واًمقاقمٞم٦م ٤مئح٦ماًمٜمّ  وصقت ٖمتًؾ،اعمُ  قمغم ًك ًجّ ُمُ  يم٤من

، « أظمٞمف قمكم   سمـ سمجٕمٗمرٍ  أٟم٤م وإذا ٖمتًؾ،اعمُ  قمغم سمف وإذا داره، ذم سم٤مًمقاقمٞم٦م أٟم٤م وم٢مذا 

 ُمـ عتقىمّ يُ  ٓ ٜمٞمعاًمّّم  هذا وُمثؾ ،ش ئقٟمفوهيٜمّ  وٟمفٕمزّ يُ  طمقًمف ُمـ واًمِمٞمٕم٦م ار،اًمدّ  سم٤ٌمب

 أشم٤ٌمع ٟمٔمرة هل يمام ،دٟمٞمقي   ُمٜمّم٥م ٤مأَّّن  قمغم اإلُم٤مُم٦م إمم يٜمٔمرون ٓ وم٤مًمِمٞمٕم٦م ٞمٕم٦م،اًمِّم 

ًّ  وم٘مد ُمع اجلديد احل٤ميمؿ ئقنٜمّ هُي  يم٤مٟمقا وهلذا ٤مساًمٕمٌّ  وسمٜمل ٦مأُمٞمّ  سمٜمل  يٜمٔمرون اموإٟمّ  ،٤مسمؼاًم

 شم٘متظ ٔمٛمكقمُ  ظم٤ًمرةٌ  اعمٕمّمقم اإلُم٤مم ووم٘مدُ  ،قمٔمٞمؿ إهلل   ُمٜمّم٥ٌم  أَّّن٤م قمغم ًمإلُم٤مُم٦م

 لمإُمقيّ  قم٤مدة هذه سمؾ ئقا،ٜمّ هُي  أن اًمِمٞمٕم٦م قم٤مدة ُمـ ومٚمٞمس وهلذا واًمٚمٓمؿ، واًمٌٙم٤مء قحاًمٜمّ 

 ع،ِمٞمّ سم٤مًمتّ  يتٔم٤مهرون يم٤مٟمقا ؿأَّّن  قمغم دًمٞمٌؾ  اًمٕم٤مدة هذه قمغم ه١مٓء وضمري لم،٤مؾمٞمّ واًمٕمٌّ 

 .اعمنمىملم ٕمدَ سمُ  عِمٞمّ اًمتّ  وسملم سمٞمٜمٝمؿ وأنّ 

 جعػٍر: ظذ اإلمام صػات كطباقا ظدم اخلامسة: افؼريـة

 دمتٛمع ٓ اإلُم٤مُم٦م وأن   اإلُم٤مم، ذم اًمٕمّمٛم٦م ؿمؽماطا ٤مسمت٦ماًمثّ  اًمِمٞمٕم٦م قم٘م٤مئد ُمـ إن  

 -ذًمؽ ذم اًل ٗمّّم ُمُ  اًمٙمالم مشم٘مدّ  وىمد- واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم

 وىمد سم٤مإلُم٤مُم٦م، فوهتٜمئتِ  ضمٕمٗمرٍ  ٤ٌميٕم٦مُمُ  قمغم ؿمٞمٕم٦مً  يم٤مٟمقا إذا ه١مٓء ٘مدميُ  أن يٛمٙمـ ومٙمٞمػ

 .اًمٕمًٙمري دٍ حمٛمّ  أيب اطمؾاًمرّ  إلُم٤مُمٝمؿ أظًم٤م ويم٤من ،اًمٗمًؼ فم٤مهر ضمٕمٗمرٌ  يم٤من

 ؿمٞمٕم٦ًم، يٙمقٟمقا مل ه١مٓء أن   حرضّم ٟمُ  دمٕمٚمٜم٤م سمٛمجٛمققمٝم٤م اخلٛمس اًم٘مرائـ هذه إن  

 فم٤مهًرا. عًمٚمتِمٞمّ  ٜمتحٚملماعمُ  ُمـ يم٤مٟمقا اموإٟمّ 

                                                           

ّٞمدة سمٛم٘مّدُم٤مت اخل٤مّص٦م اعمٝمدوّي٦م إصم٤ٌمُت  راضمع: :(1) ًّ ٤مدؾم٦م: اعم٘مّدُم٦م . طمٙمٞمٛم٦م اًم ًّ  اضمـتامع قمدم اًم

 .إقم٘م٤مب ذم شمٙمقن وإّٟمام ،واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م
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 :افعسؽريّ  فإلمام غاشقّ افعبّ  طؾم ةصّح  ظدم صبفة: ردّ 

 اجلقاب ْمحيتّ  -جلٕمٗمرٍ  اًمِمٞمٕم٦م ُم٤ٌميٕم٦م ؿمٌٝم٦م- اًمِمٌٝم٦م هذه قمغم اجلقاب وُمـ

 اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم أن   شمزقمؿ اًمِمٞمٕم٦م نّ أ وُمٗم٤مده٤م ،سيـ٤مٕماعمُ  سمٕمض أصم٤مره٤م ؿمٌٝم٦مٍ  قمغم

 ومه٤م: أُمريـ، ُمع يتٜم٤مرم وزقمٛمٝمؿ ٤مس،اًمٕمٌّ  سمٜمل ٚمٓم٦مؾُم  حت٧م ُمٔمٚمقًُم٤م يم٤من  

 ومٙمٞمػ ٟمٗمًف، إمم ٤مساًمٜمّ  ٤مودقم ًمٜمٗمًف، اإلُم٤مُم٦م قمكدّ ا ضمٕمٗمًرا ن  أ :لاألوّ  األمر

 اإلُم٤مم ٕظمٞمف ٤مداًمٕمٌّ  اخلٚمٞمٗم٦م وٓمٝم٤مدا يرى وهق ًمإلُم٤مُم٦م دقمقاه ذم يم٤مذسًم٤م يٙمقن

 ظمالف قمغم اًمٙمذب يم٤من إذا ومٞمام اًمٙمذب قمـ جؿحُي  اًمِمخص وم٢من   ،اًمٕمًٙمرّي 

 ىمٌؾ ُمـ ْمٓمٝمًداُمُ  يم٤من اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم سم٠منّ  اًمِمٞمٕم٦م زقمؿ صّح  ومٚمق ُمّمٚمحتف،

 ٟم٤مل ُم٤م فٜم٤مًمي ؾمقف فأٟمّ  يٕمٚمؿ فوم٢مٟمّ  ،اإلُم٤مُم٦م قم٤مءدّ ا قمغم ضمٕمٗمرٌ  أىمدم عم٤م ٤مد،اًمٕمٌّ  ٔم٤مماًمٜمّ 

 وإذى. وٓمٝم٤مدآ ُمـ اًمٕمًٙمري ٤مهأظم

ًّ  ُمـ ـمٚم٥م ىمد ضمٕمٗمًرا ن  أ افثاين: األمر  اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم أظمٞمف ُمٜمزًم٦م ٚمٓم٤مناًم

اًمٕمًٙمرّي  ًمإلُم٤مم أن   قمغم يدل   وهذا اًمًٚمٓم٤من، قمٜمد قمٜمد ًم٦مً ُمٜمز  ًّ  ٚمٓم٤مناًم

 هذا وسم٥ًٌم ْمٓمٝمًدا،ُمُ  يم٤من اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم سم٠من   ٘م٤مليُ  ومٙمٞمػ ،ضمٕمٗمر ومٞمٝم٤م يٓمٛمع

ًّ  قمٜمد وُمٙم٤مٟم٦مٍ  ُمٜمزًم٦مٍ  ص٤مطم٥م أٟم ف ُمع ،وًمدٍ  وضمقد أظمٗمك وٓمٝم٤مدآ  ٤مد،اًمٕمٌّ  ٚمٓم٤مناًم

 ؟!ضمٕمٗمر أظمٞمف أُمث٤مل ُمـ ٤مساًمٜمّ  ومٞمٝم٤م يٓمٛمع

 وىمد » : دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  ذيمره٤م اًمتل سم٤مًمٕم٤ٌمرة ِمٌٝمتف،ًم اعُمِمٙمؾ ؾمتِمٝمدَ او

 ، قمكم   سمـ احلًـ شمقذّم  ٤معمّ  ديٜم٤مرٍ  أًمػ قمنميـ اخلٚمٞمٗم٦م إمم محؾ اًمٙمّذاب ضمٕمٗمرٌ  يم٤من
 قمغم شمدّل  اًمٕم٤ٌمرة ومٝمذه ،ش وُمٜمزًمتف احلًـ أظمل ُمرشم٦ٌم زم دمٕمؾ اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م وىم٤مل:

                                                           

 وُمٜم٤مىمٌـف  حمّٛمـدٍ  أيب أظمٌـ٤مر ُمــ ـمـرٍف  ذيمـر سم٤مب ،2ج اإلرؿم٤مد ذم  اعُمٗمٞمد اًمِمٞمخ روى :(1)

 سمــ أمحـد اعُمتحـّدث- أيب إمم أظمـقه قمـكم   سمــ ضمٕمٗمر ضم٤مء ُدومـ وعّم٤م » :324ص وُُمٕمجزاشمف، وآي٤مشمف
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 ٤مد.اًمٕمٌّ  اخلٚمٞمٗم٦م قمٜمد ُمٜمزًم٦م  اًمٕمًٙمرّي  احلًـ ًمإلُم٤مم أن  

 صمالصم٦ًم: أضمقسم٦مً  أذيمر ٌٝم٦م،اًمِّم  هذه قمغم دّ اًمرّ  ُم٘م٤مم ذمو

 :تبةوافرّ  ادـزفة معـى بقان ل:األوّ  اجلواب

ـ   ؿشمقهّ  ىمد اعُمِمٙمؾ إن    اعمٜمزًم٦م هل واي٦م،اًمرّ  ذم واعمرشم٦ٌم سم٤معمٜمزًم٦م اعم٘مّمقد سم٠من   وفم

ًّ  قمٜمد واعمرشم٦ٌم  قمٜمد واعمرشم٦ٌم اعمٜمزًم٦م هل اعم٘مّمقد إن   سمؾ ذًمؽ، اعم٘مّمقد وًمٞمس ٚمٓم٤من،اًم

 وؾمط ذم ُمٜمزًم٦مٌ  ًمف شمٙمقن أن ذم ٕمٞمٜمفيُ  أن ٤مداًمٕمٌّ  اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ يريد يم٤من ومجٕمٗمرٌ  ٤مس،اًمٜمّ 

 اعم٤مل، ُمـ ُمٌٚمًٖم٤م هل٤م ويدومع ٤مؾمٞم٦م،اًمٕمٌّ  وًم٦مًمٚمدّ  قمٛمٞماًل  يٙمقن ذًمؽ ُم٘م٤مسمؾ وذم ٞمٕم٦م،اًمِّم 

ًّ  أضم٤مب ُم٤مذا ًمٜمٚمحظ ذًمؽ ْمحيتّ  وًمٙمل  وم٢مّٟمف اعمٜمزًم٦م، ُمٜمف ـمٚم٥م قمٜمدُم٤م ضمٕمٗمًرا ٚمٓم٤منُ اًم

 ـشمٙمُ  مل أظمٞمؽ ُمٜمزًم٦م أن   قمٚمؿا اخلٚمٞمٗم٦م: ىم٤مل » : دوقًمّّم ا اًمِمٞمخ قم٤ٌمرة وسمح٥ًم

ًّ  قمٜمد ُمٜمزًم٦م هل اعمٓمٚمقب يم٤من ومٚمق- سمٜم٤م  -سمٞمده هل اًمًٚمٓم٤من قمٜمد اًمتل اعمٜمزًم٦م وم٢من   ٚمٓم٤من،اًم

ـُ  سم٤مهلل، يم٤مٟم٧م اموإٟمّ   وضمؾ   قمز   اهلُل ويم٤من ُمٜمف، واًمقوع ُمٜمزًمتف طمطّ  ذم ٟمجتٝمد ٤ميمٜمّ  وٟمح

ّٓ  ي٠مسمك ًّ  وطمًـ ٞم٤مٟم٦م،اًمّّم  ُمـ ومٞمف يم٤من عم٤م رومٕم٦ًم، يقمٍ  يمؾ   يزيده أن إ  واًمٕمٚمؿ، ٛم٧م،اًم

 قمٜمدهؿ ـشمٙمُ  مل وإن إًمٞمٜم٤م، سمؽ طم٤مضم٦م ومال سمٛمٜمزًمتف أظمٞمؽ ؿمٞمٕم٦م قمٜمد ٜم٧َم يمُ  وم٢من واًمٕم٤ٌمدة،

ـِ ٟمُ  مل أظمٞمؽ ذم يم٤من ُم٤م ومٞمؽ يٙمـ ومل سمٛمٜمزًمتف  .ش ؿمٞمًئ٤م ذًمؽ ذم قمٜمؽ ٖم

ًّ  ًمف ىم٤مل وهلذا ٤مس،اًمٜمّ  قمٜمد ُمٜمزًم٦مٌ  إًذا اعمٓمٚمقب  صٗم٤مت ومٞمؽ يم٤مٟم٧م إن ٚمٓم٤مناًم

، ذًمؽ ذم ٟمٜمٗمٕمَؽ  ومٚمـ وإٓ   أظمٞمؽ، ُمٜمزًم٦م ًمؽ ومًتٙمقن ٤مساًمٜمّ  قمٜمد أظمٞمؽ
ٍ
 سمٌمء

 ـــــــــــــــــ

 أًمـػ قمنمـيـ ؾمـٜم٦مٍ  يمـؾِّ  ذم إًمٞمـؽ أوصؾ وأٟم٤م أظمل، ُمرشم٦ٌم زم اضمٕمؾ وم٘م٤مل: -ظم٤مىم٤من سمـ اهلل قمٌٞمد

 .ش ديٜم٤مرٍ 

 .25ح ويمٚمٛمف، ورآهاًم٘م٤مئؿ ؿم٤مهد َُمـ ذيمر سم٤مب ،2ج اًمٜمّٕمٛم٦م، ومت٤مم اًمّديـ يمامُل  :(1)



   

 

 

274 
 ( الثاًٖ الجشء) 

 واًمِمٞمخ ،(اإلرؿم٤مد) ذم ٗمٞمداعمُ  واًمِمٞمخ ،دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ رواه ُم٤م ويمذًمؽ

ًّ  أن   ُمـ (اًمٙم٤مذم) ذم ٚمٞمٜمّل اًمٙمُ   : -دوقاًمّّم  ٞمخًمٚمِّم  واًمٚمٗمظ- جلٕمٗمرٍ  ىم٤مل ٚمٓم٤مناًم

ًّ  أمحؼ، ي٤م » ه ٚمٓم٤مناًم  هؿدّ ًمػمُ  ٦مً أئٛمّ  وأظم٤مك أسم٤مك أن   زقمٛمقا اًمذيـ ذم ؾمٞمٗمف ضمّرد اهلل أقمز 

 يزيؾ أن وضمٝمد ومٞمٝمام، اًم٘مقل هذا قمـ سومٝمؿ ًمف ٠ميتٝمٞمّ  ومل قمٚمٞمف، ي٘مدر ومٚمؿ ذًمؽ، قمـ

 وأظمٞمؽ أسمٞمؽ ؿمٞمٕم٦م قمٜمد يمٜم٧َم  وم٢من   ذًمؽ، ًمف ٠ميتٝمٞمّ  ومٚمؿ اعمرشم٦ٌم شمٚمؽ قمـ وأظم٤مك أسم٤مك

ًّ  إمم سمؽ طم٤مضم٦م ومال إُم٤مًُم٤م ًّ  همػم وٓ ُمرشمٌتٝمؿ ٌؽرشمّ يُ  ٚمٓم٤مناًم  شمٙمـ مل وإن ٚمٓم٤من،اًم

 .ش سمٜم٤م ٚمٝم٤مشمٜمَ  مل اعمٜمزًم٦م هبذه قمٜمدهؿ

ًّ  قمٜمد ُمٜمزًم٦مٌ  ًمف شمٙمـ مل اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم أن   ذم واوح٦مٌ  واي٦موم٤مًمرّ   ٚمٓم٤من،اًم

ًّ  يم٤من سمؾ   ىم٤مل: وهلذا ،اًمٕمًٙمرّي  اإلُم٤مم ُم٘م٤مم ُمـ احلطّ  أضمؾ ُمـ يًٕمك ٚمٓم٤مناًم

«  ًّ  وذم ،ش ذًمؽ قمـ هؿًمػمدّ  ٦مً أئٛمّ  وأظم٤مك أسم٤مك أن   زقمٛمقا اًمذيـ ذم ؾمٞمٗمف دضمرّ  ٚمٓم٤مناًم

 وضمؾ   قمز   اهلُل ويم٤من ُمٜمف، واًمقوع ُمٜمزًمتف طمطّ  ذم ٟمجتٝمد ٤مٜمّ يمُ  وٟمحـ » أظمر: اًمٜمصِّ 

ّٓ  ي٠مسمك  .ش رومٕم٦مً  يقمٍ  يمؾ   يزيده أن إ

 األذى. من جعػرٍ  أمنُ  افثاين: اجلواب

 ٞمٜمفسم يٙمـ مل إذا ومٞمام يم٤مذسم٦ٍم، دقمقى ذم ًمألذى ٟمٗمًف ضٕمرّ يُ  أن ٕمٗمرٍ جل يٛمٙمـ ٓ

ًّ  وسملم  ُمنموع ذم أداةً  ضمٕمٗمرٌ  يم٤من إذا ٤مأُمّ  ،ِمؽمكُمُ  وقمٛمٌؾ  شمٜمًٞمٌؼ  ٤مداًمٕمٌّ  ٚمٓم٤مناًم

 ًّ ًّ  وضمد طمٞم٨م ٚمٓم٤من،اًم  أن طمٞمٜمئذٍ  ومٞمٛمٙمـ ٞمٕمل،اًمِّم  اًمٌٞم٧م نمذميُ  ًمٙمل يدقمٛمف ٚمٓم٤مناًم

ًّ  جيٕمؾ أن ذم يٓمٛمع  ُمٜمزًم٦م. ًمف ٚمٓم٤مناًم

                                                           

 اًمٕمًـٙمري، حمّٛمـدٍ  سمــ قمـكم   سمـ احلًـ ووم٤مة صّح٦م ذم روي ومّٛمام ،1ج اًمٜمّٕمٛم٦م، ومت٤مم اًمّديـ يمامل :(1)

 .73ص

 :324ص وُُمٕمجزاشمف، وآي٤مشمف وُمٜم٤مىمٌفحمّٛمدٍ  أيب أظم٤ٌمر ُمـ ـمرٍف  ذيمر سم٤مب ،2ج اإلرؿم٤مد :(2)

 .1ح ،قمكم   سمـ احلًـ حمّٛمدٍ  أيب ُمقًمد سم٤مب ،1ج اًمٙم٤مذم :(3)
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 .ادقزان دم جعػرٌ  افث:افثّ  اجلواُب 

٤ًٌم قمليدّ  الوم صحٞمح٦ٍم، سمٓمري٘م٦مٍ  سمف رٗمٙمّ يُ  اًمذي هق زنتّ اعمُ  اًمٕم٤مىمؾ إنّ   ًمف ًمٞمس ُمٜمّم

ـُ  راضمًح٤م قم٘ماًل  حيٛمؾ ضمٕمٗمًرا سم٠من   ىم٤مل ـُمَ  وًمٙمـ ،ضرٌ  قم٤مءدّ آ ذم يم٤من إذا  سمف حيً

 ُمّمٚمحتف، ظمالف قمغم ُمٜمّم٥ٍم  ذم اًمتٗمٙمػم قمدم إمم قم٘مٚمف ي٘مقده سمحٞم٨م ٗمٙمػم،اًمتّ 

ًّ  جمٚمس ذم اً ضمٕمٗمر وصػ ىمد اًمث٤من اجلقاب ذم ٤مه٤مٟم٘مٚمٜم اًمتل واي٦ماًمرّ  ومٌح٥ًم  ٚمٓم٤مناًم

 ومٞمٝم٤م رشمّمقّ  احلامىم٦م، ُمـ درضم٦مٍ  قمغم ضمٕمٗمرٌ  يٙمقن وم٘مد ،ش أمحؼ ي٤م » ًمف: لىم٤م طمٞم٨م ٛمؼسم٤محلُ 

ًّ  ُمـ ريتّي  أن دون ـُمِ  إُمر ًمف ويًت٘مٞمؿ إُم٤مًُم٤م، يٙمقن أن يٛمٙمـ أٟم ف  ٚمٓم٤من،اًم

ًّ  ُمع شمٕم٤موٟمف رواي٤مُت و  قمقادّ ا اًمذيـ احلٛم٘مك أيمثر ُم٤مو ،ذًمؽ دشم١ميّ  أظمٞمف قمغم ٚمٓم٤مناًم

 أُمره لأوّ  ذم ضمٕمٗمرٌ  يٙمقن وىمد هاليمٝمؿ، دقمقاهؿ ذم ويم٤من ٦ًم،وومهٞمّ  يم٤مذسم٦مً  ُمٜم٤مص٥َم 

 أظمقة يمًٌٞمؾ ؾمٌٞمٚمف ومٙم٤من رؿمده، إمم وقم٤مد شم٤مب اإلُم٤مُم٦م ُمـ سيئ أنْ  سمٕمد صمؿ   يمذًمؽ،

  .يػاًمنّم  اًمتقىمٞمع ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمام ،يقؾمػ

                                                           

، سم٤مب ذيمـر اًمتقىمٞمٕمـ٤مت اًمـقاردة 2ذم )يمامل اًمّديـ ومت٤مم اًمٜمّٕمٛم٦م( ج  اًمّّمدوق اًمِمٞمخ روى :(1)

 .شوأُّم٤م ؾمٌٞمؾ قمّٛمل ضمٕمٗمٍر ووًمده ومًٌٞمؾ إظمقة يقؾمػ »، 3، حقمـ اًم٘م٤مئؿ 
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o الشبْٔ: حاصل  

 سمؽماث اًمٕمٛمٞمؼ اجلٝمؾ قمـ شمٙمِمػو همري٦ًٌم، ؿمٌٝم٦مً  ٕم٤مسيـاعمُ  سمٕمض ـمرح 

 أيب اإلُم٤مم رحت٤ملا سمٕمد إوائؾ اًمِمٞمٕم٦م ن  إ :له اًمِمٌٝم٦م هذه وظمالص٦م ٦م،اإلُم٤مُمٞمّ  اًمِمٞمٕم٦م

 سمٕمد سمٞمٜمٝمؿ ؾمج٤مٌل  وىمع وىمد دٍة،تٕمدّ ُمُ  ومرٍق  إمم ٟم٘مًٛمقاا ،اًمٕمًٙمرّي  احلًـ دحمٛمّ 

 ٦مإئٛمّ  قمغم ّص اًمٜمّ  سمرواي٤مت قاؾمتدًمّ ا ؿأَّّن  إوائؾ اًمِمٞمٕم٦م قمـ ُيٜم٘مؾ ومل ٟم٘م٤ًمم،آ هذا

، واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا قمدم سمرواي٤مت أو، 
 ًمإلُم٤مم وًمدٍ  وضمقد وإصم٤ٌمت إظمرى اًمٗمرق إلسمٓم٤مل :قمنم آصمٜمل ٦مإئٛمّ  سمرواي٤مِت  أو

 يمت٥م ذم واي٤متاًمرّ  هبذه ؾمتدٓلٍ ا وضمقد وقمدم ،سمٕمده ُمـ اإلُم٤مم وأٟم ف اًمٕمًٙمرّي 

٤م قمغم يدل   لمُمت٘مدّ اعمُ   اًمٕم٘مٞمدة ًمتدقمٞمؿ ذًمؽ سمٕمد حدصم٧مؾمتُ ا اموإٟمّ  ،ُمقضمقدة شمٙمـ مل أَّن 

 ظمّمقُمٝمؿ. وسملم اًمِمٞمٕم٦م سملم ٤مئٗملاًمٓمّ  اعاًمٍّم  ذم ٦ماإلُم٤مُمٞمّ 

o ٔبْٔ:الشّ هٌالش 

 :شمٕمٚمٞم٘ملم أذيمر اًمِمٌٝم٦م هذه قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ٘م٤ممُم وذم

 هأاة:هاهُر ةاألدُه تٓافر ل:األُه اهتػوٕق 

 اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م قمغم ٦ماًمداًمّ  ٦ماًم٘مٓمٕمٞمّ  ٦مإدًمّ  - اًمث٤مًم٨م اًمٗمّمؾ ذم - اًل ُمٗمّّم  ذيمرٟم٤م

 أؾمامء قمغم شمٜمّص  اًمتل تقاشمرةاعمُ  واي٤متاًمرّ  إدًم٦م هذه وٛمـ ذم وذيمرٟم٤م ، اعمٝمدي

 واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم دمتٛمع ٓ اإلُم٤مُم٦م أن   قمغم شمٜمّص و ، ٦مإئٛمّ 
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، ٦مإئٛمّ  أن   قمغم شمدل  و  اعمّم٤مدر ذم ٟم٦مٌ وُمدوّ  ُمٌثقصم٦مٌ  واي٤متاًمرّ  وهذه قمنم، اصمٜم٤م 

 وٟم٘مٚم٧م ، ٦مإئٛمّ  أصح٤مب يمتٌٝم٤م اًمتل ٦مإؾم٤مؾمٞمّ  ٗم٤متّمٜمّ اعمُ  قمـ وُمٜم٘مقًم٦مٌ  ٕمتؼمة،اعمُ 

 لموؾمتّ  ُم٤مئتلم ؾمٜم٦م ىمٌؾ ةً ُمقضمقد واي٤متاًمرّ  هذه ُمّم٤مدرو ،ٕمتؼمةِ اعمُ  رقسم٤مًمٓمّ  إًمٞمٜم٤م

 . اًمٕمًٙمرّي  دٍ حمٛمّ  أيب اإلُم٤مم رحت٤ملا ىمٌؾ :أي ،ًمٚمٝمجرة

 ٦مإدًمّ  هذه وضمقد ذم ؽِمٙمّ يُ  أن ٚمعٍ ٓمّ وُمُ  ُمٜمّمٍػ  ًم٤ٌمطم٨ٍم  يٛمٙمـ ومال هذا، وسمٕمد

 . اًمٕمًٙمري احلًـ دٍ حمٛمّ  أيب اإلُم٤مم رحت٤ملا ىمٌؾ واعمقضمقدة ت٘مٜم٦مواعمُ  حٙمٛم٦ماعمُ 

 ٕاهشتْة. ضازب العُؼا ةكُو اهحاٍي: قاهتػو 

 ُملت٘مدّ ُمُ  شمراث قمغم دضمٞمّ  العٌ ـمّ إ ًمديف ًمٞمس ص٤مطمٌٝم٤م أن   ًمٜم٤م حشمقّو  اًمِمٌٝم٦م هذه

 فمرف ذم :أي- سمٕمده٤م وُم٤م ًمٚمٝمجرة لموؾمتّ  ُم٤مئتلم ؾمٜم٦م اإلُم٤مُم٦م ذم يمتٌقا اًمذيـ اًمِمٞمٕم٦م

 ذم ضمٝمده سمذل أٟم ف وًمق -اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وضمقد ذم ٟم٘م٤ًمموآ ظمتالفآ وىمقع

 اًمٖمٞم٦ٌم قمٍم ىم٤مرب وُم٤م ٖمرىاًمّّم  اًمٖمٞم٦ٌم زُمـ ذم قم٤مؿمقا اًمذيـ ُملمت٘مدّ اعمُ  يمت٥ِم  ُمراضمٕم٦م

 وسمرواي٤مت ،٦مإئٛمّ  أؾمامء قمغم ّص اًمٜمّ  سمرواي٤مت ٞمٕم٦ماًمِّم  ؾمتدٓلا قمغم ًمقىمػ اًمّمٖمرى

 .واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م ضمتامعا قمدم

o ُلوائٌاػُ كلوات هي شَاّذ: 

 قمغم دّ ًمٚمرّ  واي٤متاًمرّ  هبذه قاؾمتدًمّ ا اًمذيـ ٞمٕم٦ماًمِّم  قمٚمامء سمٕمض هٜم٤م أقمرضو

 : اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سم٢مُم٤مُم٦م دشمٕمت٘مِ  مل واًمتل اًمِمٞمٕم٦م، إمم ٜمت٦ًٌماعمُ  اًمٗمرق

 .افـوبختّي  موشى بن احلسن قخافّش  األول: افعامل

 ٦ماًمث٤مٟمٞم اًمٗمرىم٦م وىم٤مًم٧م » :ىم٤مل وم٘مد ،(اًمِمٞمٕم٦م ومرق) يمت٤مب ص٤مطم٥م وهق

 ىم٤مًمتف ُم٤م اًم٘مقل ًمٞمس :أي– يمٚمٝمؿ ه١مٓء ىم٤مل يمام اًم٘مقل ًمٞمس ٦م،اإلُم٤مُمٞمّ  وهل ،ةقمنم

 إمم شمٜمت٥ًم اًمتل اًمٗمرق قمغم دِّ اًمرّ  ُم٘م٤مم ذم إًذا اًمٜمقسمختل وم٤مًمِمٞمخ إظمرى، اًمٗمرق
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 ذم وضمؾ   قمز   هللِ سمؾ -اإلُم٤مم وأٟم ف اعمٝمدي، اإلُم٤مم سمقٓدة شمٕمت٘مد ومل اًمتِمٞمع،

، سمـ احلًـ وًمد ُمـ ج٦مٌ طُم  إرض  اعمٜمٝم٤مج قمغم ٕسمٞمف وص   وهق ،سم٤مًمغٌ  اهلل وأُمر قمكم 

ًّ  إول،  وٓ  واحلًلم احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم اإلُم٤مُم٦م شمٙمقن وٓ اعم٤موٞم٦م، ٜمـواًم

ّٓ  شمٙمقن وٓ ذًمؽ، جيقز  ذًمؽ ّماًل تّ ُمُ  اخلٚمؼ، يٜم٘مظ أنْ  إمم قمكم   سمـ احلًـ قم٘م٥م ذم إ

 وًمق ٦م،جّ احلُ  أطمدمه٤م ًمٙم٤من رضمالن إرض ذم يم٤من وًمق شمٕم٤ممم، اهلل أُمقر ّمٚم٧مشمّ ا ُم٤م

 أن جيقز وٓ ظمٚم٘مف، ذم لمىم٤مئٛم وَّنٞمف اهلل أُمر دام ُم٤م ٦م،جّ احلُ  أظمر ًمٙم٤من أطمدمه٤م ُم٤مت

 ذم ُم٤مت ـم   ٦ٌم،جّ طُم  سمف اًمٕم٤ٌمد شمٚمزم ومل إُم٤مُم٦ٌم، ًمف شمث٧ٌم مل ُمـ قم٘م٥م ذم اإلُم٤مُم٦م شمٙمقن

 .ش وًمده ذم وٓ أسمٞمف طمٞم٤مة

 ٓ اًمذي ٤مدىملماًمّّم  قمـ اعم٠مصمقر هق ذيمرٟم٤مه اًمذي وهذا »:  -ي٘مقل أن إمم- 

 وضمقدة أؾم٤ٌمسمف، ةوىمقّ  خمرضمف، ٦مًمّمحّ  ومٞمف، ؿمّؽ  وٓ اًمٕمّم٤مسم٦م، هذه سملم ًمف شمداومع

 وُمـ إرض ًم٤ًمظم٧م ؾم٤مقم٦مً  ظمٚم٧م وًمق ٦ٍم،جّ طُم  ـُمِ  إرُض  ختٚمق أن جيقز وٓ إؾمٜم٤مده،

 سم٤معم٤مض ًتًٚمٛمقنُمُ  ومٜمحـ ٝم٤م،يمٚمّ  اًمٗمرق هذه ُم٘م٤مٓت ُمـ رءٌ  جيقز وٓ قمٚمٞمٝم٤م،

 اإلُم٤مم هق ظمٚمٗمف وأن   صٚمٌف، ُمـ ىم٤مئاًم  ظمٚمًٗم٤م ًمف سم٠من   ٕمؽمومقنُمُ  سمقوم٤مشمف، ُم٘مّرون وإُم٤مُمتف،

 وي٠مذن آسم٤مئف، ُمـ ىمٌٚمف ُم٣م ـُمَ  أُمر وأقمٚمـ فمٝمر يمام أُمره، ويٕمٚمـ ئمٝمر كطمتّ  سمٕمده ُمـ

 .يِم٤مء ُم٤م يٗمٕمؾ هلل إُمرُ  إذ ذًمؽ: ذم اهلُل

 أن إمم -اعم٤مولم ٦مإئٛمّ  قمـ حٞمح٦ماًمّّم  إظم٤ٌمر ضم٤مءت وسمف »:  -ي٘مقل أن إمم-

 ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  اًمِمٞمٕم٦م شمزل مل اًمذي اًمالطم٥م، اًمقاوح واعمٜمٝم٩م اإلُم٤مُم٦م، ؾمٌٞمؾ ومٝمذا - ي٘مقل

 .ش قمٚمٞمف ِمٞمعاًمتّ  حٞمح٦ماًمّّم 

ـَ  وهق-  قسمختلاًمٜمّ  اًمِمٞمخ أن   اًمٕم٤ٌمرة هذه ُمـ ئمٝمر إذن،  -ُملمت٘مدّ اعمُ  ُم

ًّ  ٦مإئٛمّ  سمٕمد اًمٕمًٙمري احلًـ اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م قمغم ٦ماًمداًمّ  واي٤متسم٤مًمرّ  ؾمتدّل ا ىمد  ،٤مسم٘ملماًم
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 .واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم دمتٛمع ٓ اإلُم٤مُم٦م أن   وقمغم

 . يافؼؿّ  األصعري اهلل ظبد بن شعد افشقخ افثاين: افعامل

 وهل ُمٜمٝم٤م ومٗمرىم٦مٌ  » : ىم٤مل وم٘مد (واًمٗمرق اعم٘م٤مٓت) يمت٤مب ص٤مطم٥م وهق

 قم٤ٌمده، قمغم ٦مٌ طمجّ  قمكم   سمـ احلًـ ُمظ سمٕمد أروف ذم هللِ ىم٤مًم٧م: ٦م،سم٤مإلُم٤مُمٞمّ  اعمٕمرووم٦م

 آُمرٌ  اًمرو٤م، قمكم   سمـ دحمٛمّ  سمـ قمكٍم، سمـ احلًـ وًمد ُمـ سم٠مُمره، ىم٤مئؿٌ  سمالده، ذم وظمٚمٞمٗم٦مٌ 

 وأطمٙم٤مُمف، ويمتٌف، اهلل، قمٚمقم ُمـ اؾمتقدقمقه ُم٤م أؾمالومف، قمـ ُمقدعٌ  آسم٤مئف، قمـ غٌ ُمٌٚمّ  ٟم٤مٍه،

 ظمٚمٌػ  ٟمٞم٤مهؿ،دُ  وُمّم٤مًمح ديٜمٝمؿ، أُمر ُمـ اخلٚمؼ إًمٞمف حيت٤مج سمام قم٤مملٌ  وؾمٜمٜمف، وومرائْمف،

 .ش سمٕمده سم٤مُٕمر ىم٤مئؿٌ  ًمف، ووص   ٕسمٞمف،

 احلًـ سمٕمد أظمقيـ ذم ٕمقدشم وٓ اإلُم٤مُم٦م ٙمقنشم وٓ»  :-  ي٘مقل أن إمم -

ّٓ  يٙمقن وٓ ذًمؽ، جيقز وٓ واحلًلم،  ومٜم٤مء إمم ٍد،حمٛمّ  سمـ قمكم   سمـ احلًـ قم٘م٥م ذم إ

 ٤ممّ  ٤مدىملم،اًمّّم  ٦مإئٛمّ  قمـ اعم٠مصمقر أن   وذًمؽ - ي٘مقل صمؿّ  - وَّنٞمف اهلل أُمر ٟم٘مٓم٤معوا اخلٚمؼ،

 ومل رشمٞم٤مب،ا وٓ قمٜمدهؿ ومٞمف ؿمّؽ  وٓ ٦م،اإلُم٤مُمٞمّ  اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمٕمّم٤مسم٦م هذه سملم دومع ٓ

 وضمقدة أؾم٤ٌمهب٤م، ةوىمقّ  ومٞمف، ٦ماعمرويّ  إظم٤ٌمر خمرج ٦مًمّمحّ  قمٚمٞمٝمؿ، إمج٤مقمٝمؿ يزل

ًّ  ىمٞم٤مم إمم أظمقيـ ذم شمٕمقد ٓ اإلُم٤مُم٦م أن   ٟم٤مىمٚمٞمٝم٤م، وصم٘م٦م أؾم٤مٟمٞمده٤م، ـٍ  سمٕمد ٤مقم٦ماًم  طمً

  .ش وطمًلمٍ 

 واًمٖمرض اًمقاوح، ٛمٜمٝم٤مجـاًم وهذا ٦م،ـ٤مُمـاإلُم ؾمٌٞمؾ ومٝمذا»  :-ي٘مقل أن إمم-

 قمٚمٞمٝم٤م، اهلل رمح٦م ٝمتدي٦ماعمُ  ٦ماإلُم٤مُمٞمّ  اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اإلمج٤مع قمٚمٞمف يزل مل اًمذي اًمالزم اًمقاضم٥م

 .ش  قمكم   سمـ احلًـ ّظ ُمُ  يقم إمم ٜم٤م،إمج٤مقمُ  يم٤من ذًمؽ وقمغم
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 لّم ـسم يمذًمؽ -هـ299 :ؾمٜم٦م طمدود ذم تقرّم ٛمُ ـاًم-لاًم٘مٛمّ  إؿمٕمرّي  وم٤مًمِمٞمخ

 اعُمِمٙمؾ. ي٘مقًمف عم٤م ظمالوًم٤م واي٤متسم٤مًمرّ  ٞمٕم٦ماًمِّم  ؾمتدٓلا

 .افـوبختي ظعٍّ  بن إشامظقل شفٍل، أبو افثافث: افعامل

 ٞمخاًمِّم  قمٜمف ٟم٘مؾ وم٘مد ٖمرى،اًمّّم  اًمٖمٞم٦ٌم زُمـ ذم سمٖمداد ذم ٛملمتٙمٚمّ اعمُ  ؿمٞمخ وهق

 ذم اًمتٜمٌٞمف» يمت٤مسمف ُمـ قم٤ٌمرة ،شعؿةافـّ  ومتام افّدين ـامل» يمت٤مب ذم  دوقاًمّّم 

ًٓ  ؾم١مآً  واضمف ىمد ؾمٝمؾٍ  أسم٤م اًمِمٞمخ أن   وومٞمٝم٤م ،شاإلُم٤مُم٦م  اإلُم٤مم سم٢مُم٤مُم٦م يرشمٌط وإؿمٙم٤م

 اشمدريمق ومل شمِم٤مهدوه، مل وأٟمتؿ ؿمخصٍ  سم٢مُم٤مُم٦م شمٕمت٘مدون يمٞمػ وهق:  اعمٝمدّي 

ًّ  إدرايًم٤م وضمقده  ةوٟمٌقّ  ،اهلل سمقضمقد ذًمؽ قمغم ٘مضسم٤مًمٜمّ   ضمقاسمف ومٙم٤من ؟٤مً ٞمّ طم

 ُم٤مئتلم ؾمٜم٦م ذم يم٤مٟمقا اًمذيـ وم٢من   ،وآهلام( قمٚمٞمٝمام وؾمالُمف اهلل )صٚمقات قمكمّ  اإلُم٤مم وإُم٤مُم٦م ،اًمٜمٌّل 

ًّ  ١مُمٜملماعم أُمػم وٓ إقمٔمؿ اًمٜمٌّل  يدريمقا ومل ، اهلل رواي مل لموؾمتّ   وُمع ،٤مً ٞمّ طم

 اعم١مُمٜملم أُمػم سم٢مُم٤مُم٦م وي١مُمٜمقن ، اًمٜمٌل ةسمٜمٌقّ  وي١مُمٜمقن ، سم٤مهلل ي١مُمٜمقن ومٝمؿ ذًمؽ

 ذم يمذًمؽ وإُمر ،ؿُمٜمٝم واطمدٍ  يمؾِّ  قمغم اًمداّل  ًمٞمؾاًمدّ  ًمقضمقد ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم  

 سمؾ وإُم٤مُمتف، ووضمقده وٓدشمف إلصم٤ٌمت ًمرؤيتف طم٤مضم٦م ومال ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م

 ذم دمتٛمع ٓ اإلُم٤مُم٦م وأن   أسمٞمف إُم٤مُم٦م قمغم ٟمص   ومٞمٝم٤م اًمتل ٕمتؼمةاعمُ  ّمقصاًمٜمّ  وضمقد يٙمٗمٞمٜم٤م

 .واحلًلم احلًـ سمٕمد إُم٤مُملم

 فمٝمقًرا ئمٝمر مل احلًـ اسمـ وم٘م٤مًمقا: ؾم٠مًمقٟم٤م وىمد » : ؾمٝمؾٍ  أسمق اًمِمٞمخ ي٘مقل

 أظمؼمشمٙمؿ أو رأيتٛمقه، وهؾ اًمٕم٤ممل؟ ذم وضمقده ؿقمٚمٛمتُ  أيـ ـومٛمِ  ٦م،واًمٕم٤مُمّ  ٦مًمٚمخ٤مّص  ٤مً شم٤مُمّ 

٤م أظم٤ٌمره٤م شمقاشمرت ىمد مج٤مقم٦مٌ   تف؟وقم٤ميٜمَ  شمفؿم٤مهدَ  أَّن 

يـ أُمر إن   :هلؿ ٘م٤ملومٞمُ   وضمؾ   قمز   اهلل قمرومٜم٤م ومٜمحـ ُيٕمٚمؿ، ؾمتدٓلسم٤مٓ فيمٚمّ  اًمدِّ

 اًمٕم٤ممل ذم ويمقٟمف  اًمٜمٌل وقمرومٜم٤م ؿم٤مهده، ـُمَ  قمٜمف أظمؼمٟم٤م وٓ ٟمِم٤مهده، ومل سم٤مٕدًم٦م

 ـم٤مًم٥ٍم  أيب سمـ ٤مً قمٚمٞمّ  ؾمتخٚمَػ ا فأٟمّ  وقمرومٜم٤م ؾمتدٓل،سم٤مٓ وصدىمف شمفٟمٌقّ  وقمرومٜم٤م سم٤مٕظم٤ٌمر،
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 ٓاًمٜمٌل أن   وقمرومٜم٤م ؾمتدٓل،سم٤م ٦مإئٛمّ  وؾم٤مئر  سم٤مًمٙمت٤مب قم٤معمقن سمٕمده 

 ًّ   ذم قمٚمٞمٝمؿ جيقز وٓ ٦مٜمّ واًم
ٍ
 اًمٙمذب دشمٕمٛمّ  وٓ ًٞم٤من،اًمٜمّ  وٓ اًمٖمٚمط، ذًمؽ ُمـ رء

 وقمٚمٛمٜم٤م ٤مقم٦م،اًمٓمّ  ٗمؽمضُمُ  إُم٤ممٌ قمكم   سمـ احلًـ أن   قمرومٜم٤م ويمذًمؽ ؾمتدٓل،سم٤مٓ

 احلًـ ذم يمقَّن٤م سمٕمد شمٙمقن ٓ اإلُم٤مُم٦م أن  ٤مدىملماًمّّم  ٦مإئٛمّ  ُمـ تقاشمرةاعمُ  سم٤مٕظم٤ٌمر

ّٓ واحلًلم  أنّ  ذًمؽ ُمـ ومقضم٥م ىمراسم٦ٍم، وٓ أخٍ  ذم يٙمقن وٓ اإلُم٤مم، وًمد ذم إ

ّٓ  يٛمظ ٓ اإلُم٤مم  ٧موصحّ احلًـ إُم٤مُم٦م ٧مصحّ  ومٚماّم  إُم٤مًُم٤م، وًمده ُمـ ُيٚمػ أن   إ

 .ش قمٚمٞمف ًٓم٦ماًمدّ  ُمـ وضمفٌ  هذا إُم٤مًُم٤م، وًمده ُمـ ظمٚمػ ىمد أٟم ف صم٧ٌم ووم٤مشمف،

 اًمٕمًٙمرّي  احلًـ إُم٤مُم٦م قمغم ٦ماًمداًمّ  واي٤متسم٤مًمرّ  ؾمتدّل ا ىمد اجلٚمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ومٝمذا

،   واحلًلم احلًـ اإلُم٤مُملم سمٕمد أظمقيـ ذم دمتٛمع ٓ اإلُم٤مُم٦م وأن، وذًمؽ 

 . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م إلصم٤ٌمت

 . ازيافرّ  ؿبة بن محنافرّ  ظبد بن دحمؿّ  جعػٍر، أبو افشقخ ابع:افرّ  افعامل

  وًمف زُم٤مٟمف، ذم اًمِمٞمٕم٦م ُمِم٤مئخ وؿمٞمخ ٖمرى،اًمّّم  اًمٖمٞم٦ٌم قمٚمامء ُمـ وهق
 أيًْم٤م وشمدّل  اًمٙمالم، قمٚمؿ ذم ؿم٠مٟمف وقمٚمقّ  سمراقمتف قمغم شمدل   ،اً ضمدّ  ٛم٦مٌ ىمٞمّ  ويمت٥ٌم  ُمٜم٤مفمراٌت،

 زُم٤مٟمف، ذم  ٗمٞمداعمُ  يم٤مًمِمٞمخ زُم٤مٟمف ذم ومٝمق ع،اًمتِمٞمّ  قمـ اًمذّب  ذم اًمٕمٔمٞمؿ ضمٝم٤مده قمغم

 وُمـ اجلٚمٞمٚم٦م، شمفاقم٤ٌمر سمٕمض ٟم٘مٚم٧م اموإٟمّ  ،٤مً شم٤مُمّ  شمراصمف إًمٞمٜم٤م ٜم٘مؾيُ  مل أٟم ف ًمف ي١مؾمػ ٤ممّ  وًمٙمـ

 ومت٤مم اًمّديـ يمامل( يمت٤مب ذم  دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف ُم٤م ٤ٌمريم٦ماعمُ  اًمٕم٤ٌمرات شمٚمؽ

 ضمٕمٗمٍر، سم٢مُم٤مُم٦م ىم٤مًمقا اًمذيـ قمغم ومٞمٝم٤م يردّ  ازياًمرّ  ًمٚمِمٞمخ قم٤ٌمرةً  ٟم٘مؾ طمٞم٨م ،(ٕمٛم٦ماًمٜمّ 

 سم٢مُم٤مُم٦م اًم٘م٤مئٚملم ُمـ هقو سمِم٤مر سمـ أمحدٍ  سمـ قمكم   احلًـ أيب ؿمٌٝم٤مت قمغم ومٞمٝم٤م يردّ  ويم٤من

 دم٥م؟ وضمفٍ  أّي  ُمـ ضمٕمٗمرٍ  إُم٤مُم٦م ذم ختتٚمػ ٦ماجلٕمٗمريّ  رأي٧م صمؿ   » : ىم٤مل وىمد ضمٕمٗمٍر،

 أسمٞمف، سمٕمد ىمقٌم: وىم٤مل احلًـ، أظمٞمف سمٕمد ىمقٌم: وىم٤مل د،حمٛمّ  أظمٞمف سمٕمد ىمقٌم: وم٘م٤مل
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 يدل   ُم٤م احل٤مدث ىمٌؾ رووا ىمد وأؾمالومٜم٤م أؾمالومٝمؿ ورأيٜم٤م ذًمؽ، يتج٤موزن ٓ ورأيٜم٤مهؿ

: صمالصم٦م شمقاًم٧م إذا  اهلل قمٌد أيب قمـ روي ُم٤م وهق احلًـ، إُم٤مُم٦م قمغم
ٍ
 دٌ حمٛمّ  أؾمامء

 اإلُم٤مُم٦م شمقضم٥م وطمده٤م وهذه واي٤مت،اًمرّ  ُمـ ذًمؽ وهمػم اًم٘م٤مئؿ، اسمعوم٤مًمرّ  واحلًـ وقمكم  

 ٤ممأيّ  ذم ؿم٤مهده ُمـ قمغم ٦مٌ طمجّ  جلٕمٗمرٍ  شمث٧ٌم مل وم٢مذا ،روضمٕمٗم احلًـ إمم وًمٞمس ًمٚمحًـ،

 .ش وٓمراًراا احلًـ ومٝمق يره، مل وُمـ هرآ ُمـ قمغم ٦مجّ احلُ  صم٤مسم٧ُم  واإلُم٤مم احلًـ،

 اإلُم٤مم إُم٤مُم٦م قمغم ّص اًمٜمّ  ذم اًمقاردة واي٤متسم٤مًمرّ  ؾمتدٌٓل ا ومٞمٝم٤م اًمٕم٤ٌمرة ٝمذهوم

 اإلُم٤مم سمرواي٦م ؾمتدّل ا ىمد وم٢مٟم ف ، ٦مإئٛمّ  ُمـ قمٚمٞمف مشم٘مدّ  وُمـ اًمٕمًٙمرّي  احلًـ

 ؾمتدٌٓل ا يقضمد ٓ هذا سمٕمد ٘م٤مليُ  ومٙمٞمػ ،ش أؾمامء صمالصم٦م شمقاًم٧م إذا »  ٤مدقاًمّّم 

 ؟!ًمٚمٝمجرة لموؾمتّ  ُم٤مئتلم ؾمٜم٦م ىمٌؾ  ٦مإئٛمّ  أؾمامء قمغم شمٜمّص  اًمتل واي٤متسم٤مًمرّ 

 قم٤ٌمرةً  (ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمّديـ يمامل) ذم قمٜمف ٟم٘مؾ ىمد  اًمّمدوق اًمِمٞمخ نّ أ يمام

 شمرد إظم٤ٌمر زاًم٧م ُم٤م صمؿّ  » ومٞمٝم٤م: ضم٤مء اًمٕمٚمقي، زيدٍ  ٕيب (اإلؿمٝم٤مد) يمت٤مب ٟم٘مض ذم

ًَ  سمٚمغ كطمتّ  آظمر قمغم واطمدٍ  سمٜمص    واخلٚمػ ّص اًمٜمّ  ئمٝمر ومل ُم٤مت ومٚماّم  ،قمكم   سمـ ـاحل

 قمغم يدل   ُم٤م ومٞمٝم٤م ومقضمدٟم٤م اًمٖمٞم٦ٌم، ىمٌؾ رووه٤م أؾمالومٜم٤م يم٤من اًمتل اًمٙمت٥م إمم رضمٕمٜم٤م سمٕمده،

 اًمِمٞمٕم٦م وأن   ؿمخّمف، وُيٗمك ٤مساًمٜمّ  قمـ يٖمٞم٥م وأّٟمف ،احلًـ سمٕمد ُمـ اخلٚمػ أُمر

 وأن   اًمٖمٞم٥م، يٕمٚمٛمقا مل أؾمالومٜم٤م أن   ومٕمٚمٛمٜم٤م أُمره، ُمـ طمػمةٍ  ذم ي٘مٕمقن اًمٜم٤مس وأن   ختتٚمػ،

 يمقٟمف ًٓم٦ماًمدّ  هبذه اًمقضمف هذا ُمـ قمٜمدٟم٤م ومّمّح  ؾمقل،اًمرّ  سمخؼم ذًمؽ قمٚمٛمقهؿأ ٦مإئٛمّ 

 وسملم سمٞمٜمٜم٤م ومام ٦م،اًمزيديّ  ومٚمٞمٔمٝمره٤م ىمٚمٜم٤مه ُم٤م شمدومع ٦مٌ طمجّ  ٜم٤مهُ  ه٤م يم٤من وم٢من وهمٞمٌتف، ووضمقده

 .ش ٕم٤مٟمدةٌ ُمُ  احلّؼ 

 اعم١مُمٜملم، أُمػم صمالصم٦م: ذم هق امإٟمّ  سمٞمٜمٜم٤م اإلمج٤مع أن   وقمغم»  :-ي٘مقل أن إمم-

 إمم أٟمتؿ ٚمتؿومٛمِ  قمؽمشمف، ذيمر اموإٟمّ  تفيّ ذرّ  ؾمقلاًمرّ  يذيمر ومل ، ًلمواحلُ  واحلًـ،
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 رواه سمام ٟمحـ واطمتججٜم٤م قمقى،اًمدّ  ُمـ أيمثر وسمٞم٤منٍ  ٦مٍ طمجّ  سمال سمٕمضٍ  دون اًمٕمؽمة سمٕمض

 سمٜمف،ا قمكم   قمغم  قمكم   سمـ ًلماحلُ  ٟمّص  إمم ظمؼمهؿ ٟمتٝمكا طمتك مج٤مقم٦مٍ  قمـ أؾمالومٜم٤م

 ه١مٓء إُم٤مُم٦م ٦مصحّ  قمغم ؾمتدًمٚمٜم٤ما صمؿ   ضمٕمٗمٍر، قمغم حمٛمدٍ  وٟمص حمٛمٍد، قمغم قمكم   وٟمّص 

 ذم وومْمٚمٝمؿ سم٤مًمديـ، قمٚمٛمٝمؿ ُمـ فمٝمر سمام اًمٕمؽمة ُمـ قمٍمهؿ ذم يم٤من ـمّ  همػمهؿ دون

 .ش أٟمٗمًٝمؿ

 اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م يٜمّص  اًمتل واي٤متسم٤مًمرّ  ؾمتدٓلٍ ا قمغم شمِمتٛمؾ -ًْم٤مأي- اًمٕم٤ٌمرة وهذه

 ًّ   اًمالطمؼ. إُم٤مُم٦م قمغم ٤مسمؼاًم

 اًمِمٞمخ ومٞمف ىم٤مل وىمد ،أصح٤مسمٜم٤م ذم ٠مناًمِّم  رومٞمع يم٤من اجلٚمٞمؾ اًمٕمٚمؿ هذاو

٦ٌَمَ  سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ دحمٛمّ  » : ج٤مراًمٜمّ  ٦ٌَمَ  أو- ىِم  ٌؿ،ُمتٙمٚمّ  ضمٕمٗمٍر، أسمق ازي،اًمرّ  -ىُم

 ٟمت٘مؾ،او وشمٌٍم   ٕمتزًم٦م،اعمُ  ُمـ ىمدياًم  يم٤من اًمٙمالم، ذم ىمقي   اًمٕم٘مٞمدة، طمًـ اًم٘مدر، قمٔمٞمؿ

 اًمذي ومٝمرؾمتف ذم وذيمره ٦م،سمٓمّ  اسمـ قمٜمف وأظمذ احلدي٨م ؾمٛمع وىمد اًمٙمالم، ذم يمت٥ٌم  ًمف

٦ٌََم، سمـ محـاًمرّ  قمٌد سمـ دحمٛمّ  ُمـ وؾمٛمٕم٧م وم٘م٤مل: ُمٜمف، ؾمٛمع ُمـ ومٞمف يذيمر  يمت٤مب ًمف ىِم

 ويمت٤مب اًمٌٚمخل، اًم٘م٤مؾمؿ أيب يمت٤مب ٟم٘مض ذم ًتث٧ٌماعمُ  ويمت٤مب اإلُم٤مُم٦م، ذم اإلٟمّم٤مف

 اإلُم٤مُم٦م. ذم ٗمردةاعمُ  واعم٠ًمًم٦م اجل٤ٌمئل، قمكم   أيب قمغم دّ اًمرّ  ويمت٤مب ٦م،اًمزيديّ  قمغم دّ اًمرّ 

 ضاًمرّ  جمٚمس ذم ي٘مقل اعمقؾمقي اًمٕمٚمقي اعمٝمٚمقس سمـ احلًلم أسم٤م ؾمٛمٕم٧م

 سمـ حمٛمد سمـ دحمٛمّ  اهلل قمٌد أسمق ؿمٞمخٜم٤م وهٜم٤مك ُمقؾمك، سمـ احلًلم سمـ دحمٛمّ  احلًـ أيب

ًّ  احلًلم أسم٤م ؾمٛمٕم٧م ،اًمٜمٕمامن  أصح٤مسمٜم٤م قمٞمقن ُمـ ويم٤من- قؾمٜمجردياًم

 ىمدُمٞمف قمغم طم٩ّم  ىمد ويم٤من سمف، ُمٕمروٌف  اإلُم٤مُم٦م ذم يمت٤مٌب  وًمف ٛملم،تٙمٚمّ اعمُ  وص٤محلٞمٝمؿ

 و٤ماًمرّ  زي٤مريت سمٕمد سمٚمخ، إمم اًمٌٚمخّل  اًم٘م٤مؾمؿ أيب إمم ُمْمٞم٧م ي٘مقل: ،-٦مً طمجّ  مخًلم

 ،٦ٌَمَ  سمـ ضمٕمٗمرٍ  أيب يمت٤مب وُمٕمل يب، قم٤مروًم٤م ويم٤من قمٚمٞمف، ٛم٧مومًٚمّ  سمٓمقٍس  ذم ىِم
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 أي -(اإلُم٤مُم٦م ذم ًؽمؿمداعمّ )ـسم- وٟم٘مْمف قمٚمٞمف ومقىمػ سم٤مإلٟمّم٤مف، اعمٕمروف اإلُم٤مُم٦م،

 قمٚمٞمف، اً ردّ  يمت٥م اًمٌٚمخّل  ن  إ صمؿ   اًمٌٚمخل، وأقمٓم٤مه محـاًمرّ  قمٌد سمـ دحمٛمّ  اًمِمٞمخ يمت٤مب أظمذ

 ،(اإلُم٤مُم٦م ذم ًتث٧ٌماعمُ ) ـسم ومٜم٘مْمف ىِم٦ٌَمَ  اسمـ إمم اًمٙمت٤مب ومدومٕم٧م ّي اًمرّ  إمم ومٕمدت-

  ومقضمدت ّي اًمرّ  إمم ومٕمدت ،(اعمًتث٧ٌم ٟم٘مضٍ ) ـسم ومٜم٘مْمف اًم٘م٤مؾمؿ أيب إمم فـتـٚمـٛمـحـوم

 .ش  ُم٤مت ىمد ضمٕمٗمرٍ  أسم٤م

 ودومع اعمذه٥م، ٦مأدًمّ  سمتِمٞمٞمد فواهتامُمِ  يتف٤مقمٜم ةؿمدّ  قمغم شمدل   اًمٕم٤ٌمرة هذه إن   

 .فُمثقسمتَ  أضمزلو ،ؾمٕمٞمف اهلل ومِمٙمر ،٦مح٘مّ اعمُ  قم٘م٤مئده قمـ واإلؿمٙم٤مل اًمِمٌٝم٤مت

 .ةاإلمامقّ  ظؾامء بعض اخلامس: افعامل

 اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ، (ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمّديـ يمامل) ذم  دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ ٟم٘مؾ

 ئمٝمر اًمٕمؽمة ُمـ هم٤مئ٥ٍم  ُم٤ممٍ إ وضمقد قمغم ؾمتدٌٓل ا) قمٜمقان: ومٗمل واي٤مت،سم٤مًمرّ  ؾمتدٓلآ

ًٓ  إرض ويٛمأل   ًمٓمٞمٗم٤مً  ؾمتدًٓٓ ا ،(٦ماإلُم٤مُمٞمّ  قمٚمامء سمٕمض وىم٤مل) :سمٕمٜمقان ذيمر (قمد

 إمم اإلُم٤مم وأٟم ف اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ووٓدة وضمقد قمغم-شمٗمّمٞمٚمف ؾم٤مسمً٘م٤م مشم٘مدّ  وىمد-
 أُمقر: وٛمـ يتًٚمًؾ ًمٞمؾاًمدّ  وهذا ، اهلل يِم٤مء أن

 وهذا ُم٤من،اًمزّ  آظمر إمم لماًمقاىمٕمٞمّ  واًمٕمدل احلّؼ  سم٘م٤مء قمغم شمدل   ٦مٌ أدًمّ  شمقضمدُ  اًل:أوّ 

 احلّؼ  سم٘م٤مء ٕن   ، اهلل ىمٌؾ ُمـ دٍ ُمًدّ و دٍ وُم١ميّ  قم٤مملٍ، رضمؾٍ  وضمقد ضورة قمغم ٜم٤ميدًمّ 

ّٓ  يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ اًمّديـ ُم٤ًمئؾ مجٞمع ذم اًمقاىمٕمّل   ، اهلل ُمـ دٍ ًدّ ُمُ  قم٤مملٍ  سمقضمقد إ
 شمٌٚمٞمٖمف. أو اًمّديـ ومٝمؿ ذم ؾمقاءٌ  اخلٓم٠م، ذم ي٘مع ٓ وُمٕمّمقمٍ 
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 اًمقاىمع، ذم إُم٤ممٌ  هق ًمإلُم٤مُم٦م ىشمّمدّ  ُمـ يمّؾ  ًمٞمس أٟم ف قمغم أيًْم٤م ٜم٤ميدًمّ  هذا ثاكًقا:

 يمّؾ  ذم ُمٕمّمقمٍ  وضمقد ُمع ٕٟم ف وذًمؽ :اهلل ًمرؾمقل ظمٚمٞمٗم٦مٌ  هق طشمًٚمّ  ُمـ يمّؾ  وًمٞمس

 هق اًمِمخص ذًمؽ يٙمقن أنْ  سمدّ  ومال ،اخلٓم٠م ذم ي٘مع وٓ ،اًمّديـ واىمع قمغم ـٝمٞمٛمُمُ  زُم٤منٍ 

 شمرأس ُمـ يمّؾ  يٙمقن أنْ  يٛمٙمـ ومال اإلُم٤مم هق اًمِمخص ًمؽذ يم٤من وإذا اإلُم٤مم،

 اعم١مُمٜملم أُمػم همػم- واشمّمدّ  اًمذيـ أهمٚم٥م سم٠من   ًمٕمٚمٛمٜم٤م اإلُم٤مم، هق وطمٙمؿ ىوشمّمدّ 

 واًمذيـ اعم١مُمٜملم أُمػم قمغم ُمقاشم٘مدّ  وم٤مًمذيـ ُمٕمّمقُملم، ًمٞمًقا -احلًـ واإلُم٤مم

 واًمٞم٘ملم. سم٤مًم٘مٓمع ُمٕمّمقُملم ًمٞمًقا هذا ٤مساًمٜمّ  يقم وإمم  احلًـ اإلُم٤مم سمٕمد ضم٤مءوا

 اإلُم٤مُم٦م أن   شمزقمؿ اًمتل اًمٕم٘مٞمدة هل ًمٞم٧ًم ٦ماحل٘مّ  اًمٕم٘مٞمدة أن   يٕمٜمل وهذا ثافًثا:

 أو واًمٕم٘مد، احلّؾ  أهؾ سمٕمض سمٌٞمٕم٦م أو ،قرىسم٤مًمِّم  شمٜمٕم٘مد أن ٞمجقزوم ـمريٍؼ، سم٠مّي  شمٜمٕم٘مد

 هل اًمتل ٦ماًمنمقمٞمّ  اإلُم٤مُم٦م أن   يٕمٜملو ٥م،واًمتٖمٚمّ  اًمٕمًٙمرّي  ٟم٘مالبٓسم٤م أو سم٤مًمتقري٨م،

ّٓ  شمٙمقن ٓاهلل ًمرؾمقل ظمالوم٦مٌ   قمددٍ  ذم وًمٞم٧ًم ظم٤مص   قمددٍ  ذم ومٝمل اعمٕمّمقم، ذم إ

 شمرأس. ـُمَ  يمّؾ  قمغم اإلُم٤مُم٦م شمٜمٓمٌؼ سمحٞم٨م ُمٗمتقٍح،

 اًمتل اًمٗمرىم٦م ُمع احلّؼ  ومٞمٙمقن خمّمقٍص، قمددٍ  ذم اإلُم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م إذا رابًعا:

 قمدًدا أقمٓم٧م اًمتل هل ؾمقاه٤م دون اًمٗمرىم٦م هذه ٕن   قمنم، اصمٜم٤م ٦مإئٛمّ  قمدد إنّ  :ىم٤مًم٧م

 ومٞمٝم٤م. احلّؼ  ومٞمٙمقن ٤مً ظم٤مّص 

 ذم اعمقضمقد اإلُم٤مم سم٠من   ٘م٤مليُ  أن سمدّ  ومال اًمٗمرىم٦م، هذه ذم احلّؼ  يم٤من إذا خامًسا:

 قمنم. صمٜم٤مآ ٦مإئٛمّ  أطمد هق -ًمٚمّديـ طم٤مومظٌ  هق واًمذي - زُم٤مٟمٜم٤م

 ُمٕمّمقٌم، هق واًمذي- اعمقضمقد اإلُم٤مم يم٤من إذا هل: ُم٤متاعم٘مدّ  هذه وٟمتٞمج٦م

 سم٠من   شم٘مقل اًمتل اًمٗمرىم٦م ومًتٙمقن قمنم، آصمٜمل ٦مإئٛمّ  ُمـ هق -اًمّديـ ًمقاىمع وطم٤مومظ

٤م ٦م،اعمح٘مّ  اًمٗمرىم٦م هل قمنم آصمٜمل ٦مإئٛمّ  آظمر هق اعمٝمدي  اًمقطمٞمدة اًمٗمرىم٦م َّٕن 

 ُمٕمٝم٤م، احلّؼ  سمذًمؽ ومٞمٙمقن قمنم، آصمٜمل ٦مإئٛمّ  ُمـ زُم٤مٟمٜم٤م ذم اعمقًمقد اإلُم٤مم سم٠من   اًم٘م٤مئٚم٦م
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 ومتٙمقن ،٦مإئٛمّ  آظمر وهق قمنم اًمث٤من هق اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سم٠من   شم٘مقل َّّن٤مإ وطمٞم٨م

ّٓ  ٦م،احل٘مّ  اعم٘م٤مًم٦م هل ُم٘م٤مًمتٝمؿ  ٦م.اإلؾمالُمٞمّ  اًمٗمرق مجٞمع قمـ اًمّديـ يْمٞمع أن يٚمزم وإ

 صمؿ   » :٘مقًمفسم - دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ ٟم٘مؾ يمام- اًمٕم٤ممل هذا ٜمفسمٞمّ  ؾمتدٓلآ هذا

، ىمًًٓم٤م مُتأل إرض سم٠من   وردت ىمد ه٤م٤مومقضمدٟم ،ؾمقلاًمرّ  أظم٤ٌمر ٚمٜم٤مشم٠مُمّ  ًٓ  يمام وقمد

 قمغم شم٘مقم ٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م أن   قمغم احلدي٨م هذا ٜم٤مومدًمّ  قمؽمشمف، ُمـ سمرضمؾٍ  وضمقًرا، فمٚماًم  ٚمئ٧مُمُ 

ّٓ  ٦مإُمّ  هذه ، إرض ٚمئ٧مُمُ  ُم٤م سمٕمد إ ًٓ  ًخاًمٜمّ  قمٚمٞمف جيقز ٓ اًمذي يـاًمدّ  هذا وم٢من   قمد

 ًمتجديد سمٕمثٝمؿ ٤معمّ  ؾمؾواًمرّ  إٟمٌٞم٤مء دأيّ  يمام ، اهلل دهي١ميّ  ٟم٤مٌس  ًمف ؾمٞمٙمقن واًمتٌديؾ،

 سمام ي٘مقم ـُمَ  قمغم ٓئؾاًمدّ  شمٙمقن أن ًمذًمؽ ومقضم٥م ٤معمقن،اًمٔمّ  ومٕمٚمف ُم٤م وإزاًم٦م اًمنمائع،

 لاأطمق وؾمؼمٟم٤م ٦م،إُمّ  ظمتالفا ٦مقم٤مُمّ  قمٚمٛمٜم٤م وىمد ُمٕمدوُم٦ٍم، همػم ُمقضمقدةً  وصٗمٜم٤مه

 ومرق ُمـ ؾمقاهؿ ُمـ دون ، قمنم آصمٜمل ٦مسم٤مٕئٛمّ  اًم٘م٤مئٚملم ُمع احلّؼ  أن   ٜم٤مومدًمّ  اًمٗمرق،

 رؾمقل أظمؼم اًمذي وأٟم ف ُمٜمٝمؿ، قمنم اًمث٤من هق اًمٞمقم اإلُم٤مم أن   قمغم ذًمؽ ٜم٤مودًمّ  ٦م،إُمّ 

  .ش قمٚمٞمف وٟمص   سمف اهلل

 روي ُم٤م اًمٙمت٤مب هذا ذم وؾمٜمقرد » ذًمؽ: سمٕمد  دوقاًمّّم  ٞمخاًمِّم  ي٘مقلو

 .ش قمنم اًمث٤من اًم٘م٤مئؿ قمغم واًمٜمّص  قمنم، اصمٜم٤م وأَّّنؿ ، ٦مإئٛمّ  قمدد ذم ٌلاًمٜمّ  قمـ

 قم٘مٞمدة ٦م٤مٟمٞمّ طم٘مّ  قمغم يدّل  اًمذي ًمٞمؾاًمدّ  أن    اجلٚمٞمؾ اًمٕم٤ممل هذا ذيمر وم٘مد

  دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ ققمدوم رواي٤مٌت، قمٚمٞمف شمقضمد  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ذم اًمِمٞمٕم٦م
ًّ  دوقاًمّّم  اًمِمٞمخ ىمٌؾ اًم٘مدُم٤مء أنّ  قمغم يدّل  وهذا يمت٤مسمف، ذم سمٜم٘مٚمٝم٤م  واي٤متسم٤مًمرّ  ٙمقامت

 ىمدُم٤مء سم٠من   :٘م٤مليُ  أن هذا سمٕمد ّمح  ي ومٙمٞمػ -اعُمِمٙمؾ ذيمره عم٤م ظمالوًم٤م- هب٤م قااطمتجّ و

 قمدم قمغم يدّل  هب٤م ٓهلؿؾمتدا قمدم وأن   واي٤مت،اًمرّ  هبذه قايًتدًمّ  مل وأوائٚمٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م

 ىمٌٚمٝم٤م؟! ُم٤م أو ًمٚمٝمجرة لموؾمتّ  ُم٤مئتلم ؾمٜم٦م ذم ووقطمٝم٤م
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o الشبْٔ حاصل:  

 ُمـ مجٚم٦مً  أن   جيد إدي٤من، شم٤مريخ ي٘مرأ ُمـ إن   :اًمِمٌٝم٦م هذه ص٤مطم٥م ي٘مقل

ًّ  إدي٤من ًّ  ،إُمـ ؼحت٘مّ  سمٗمٙمرة قمت٘مدواا اإلؾمالُمل اًمّديـ قمغم ٤مسم٘م٦ماًم  واخلالص الم،واًم

 ويمذًمؽ ُمٜم٘مٌذ، قمٜمدهؿ وم٤مًمٞمٝمقد ُم٤من،اًمزّ  آظمر ذم واعمحـ ،واحلروب ،أٓم ُمـ ٦مًمٚمٌنميّ 

ًّ  همػم اًمّدي٤مٟم٤مت سمٕمض ذم ُمقضمقد ذًمؽ إن   سمؾ ّم٤مرى،اًمٜمّ   سمٕمض كوطمتّ  سمؾ ،اموي٦ماًم

 ومٙمرةٌ  ٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة أنّ  يدقمؿ ُم٤م وهذا -اعم٤مريمّز  يم٤معمذه٥م- اًمالديٜمٞم٦م اعمذاه٥م

ًّ  إدي٤من ُمـ ًتٚمٗم٦مُمُ  ًّ  ُمـ ٦ماعمٝمدويّ  أظمذوا ٤مًمِمٞمٕم٦موم ،٤مسم٘م٦ماًم  سمقضمقد اًم٘مقلو ،٤مسم٘ملماًم

 اإلؾمالم. ىمٌؾ ُمقضمقًدا يم٤من سمام رت٠مصمّ اًم ؾمٌٌف ُم٤مناًمزّ  آظمر ذم ررّ حُم 

ًّ  ذيمره عم٤م ُمٕم٤ميمٌس  اًمِمٌٝم٦م هذه ص٤مطم٥م ذيمره وُم٤م   دراًمّّم  اًمِمٝمٞمد دٞمّ اًم
ًّ  ضمٕمؾ طمٞم٨م (اعمٝمدّي  طمقل سمح٨ٌم ) يمت٤مسمف ذم  وقم٘مٞمدة ٦ماعمٝمدويّ  اًمٗمٙمرة وضمقد  دٞمّ اًم

ًّ  اًمدي٤مٟم٤مت ذم ُم٤مناًمزّ  آظمر ذم ٜم٘مذواعمُ  صخٚمّ اعمُ   دًمٞمالً  ختٚمٗم٦ماعمُ  ٦ماإلٟم٤ًمٟمٞمّ  اعمذاه٥مو ٤مسم٘م٦ماًم

 ،واىمٕمّل  أُمرٍ  وقمـ طمؼ   أُمرٍ  قمـ شمٙمِمػ ٦ماًمٗمٓمريّ  وهذه ،٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة ٦مومٓمريّ  قمغم

ًّ  قمـ مشم٘مدّ  يمام   . اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل دٞمّ اًم
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 ( الثاًٖ الجشء) 

o ٔبْٔ:الشّ هٌالش  

 :أضمقسم٦م ةقمدّ  أذيمر اًمِمٌٝم٦م هذه قمغم اجلقاب ُم٘م٤مم وذم

 .ؼيضافـّ  اجلواب ل:األوّ  اجلواب 

 اإلًمف وضمقد ومٙمرة سم٠من   ًمف ٟم٘مقل ومًقف ،اهلل سمقضمقد ي١مُمـ اعُمِمٙمؾ يم٤من إذا

 ٦م،واًمٞمٝمقديّ  ٦مٟمٞمّ ااًمٜمٍم اًمدي٤مٟمتلم قمغم ؾم٤مسم٘م٦مٌ  هل سمؾ ٦م،اإلؾمالُمٞمّ  اًمدي٤مٟم٦م قمغم ؾم٤مسم٘م٦مٌ  ومٙمرةٌ 

 ىمٌؾ إمم شمٕمقد ٤مإَّّن  ىمٞمؾ كطمتّ  اًم٘مدم ذم اعمقهمٚم٦م أصم٤مر ذم يمتِمٗمقاا ىمد أصم٤مر قمٚمامء وم٢من  

 وضمقد ومٙمرة يمت٧ًٌما ،ٟمٕمؿ اإلًمف. سمقضمقد اإلٟم٤ًمن اقمت٘م٤مد قمغم يدل   ُم٤م ؾمٜم٦مٍ  أًمػ أرسمٕملم

ّٓ  اًمقطمدة، صمقب يمت٧ًٌما ذًمؽ سمٕمد صمؿ   د،ٕمدّ اًمتّ  صمقب اإلًمف  إًمفٍ  ومٙمرة وضمقد أصؾ أن   إ

 ىمٌؾ ُمقضمقدة ومٙمرةٌ  طمقائجف: ىمْم٤مء ذم اإلٟم٤ًمن إًمٞمف ٚمج٠مي أن يٜمٌٖمل ظم٤مرىم٦م ىمدراٌت  ًمديف

 وهق ٤مـمٌؾ،سم اهلل سمقضمقد اإليامن ن  سم٠م ٟم٘مقل ومٝمؾ واإلؾمالم ،٦ماًمٜمٍماٟمٞمّ و ٦ماًمٞمٝمقديّ 

 ي١مُمـ يم٤من إن اعُمِمٙمؾ جيٞم٥م ومٌامذا اًمٌٕمض، سمٕمْمٝم٤م ُمـ دي٤منإ ؾمتالفا ًمٗمٙمرة ظم٤موعٌ 

 ؟هذا قمغم سم٤مهلل

 .سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من إن اعمِمٙمؾ ضمقاب هق وضمقاسمٜم٤م

 ابؼة؟افّس  افدياكات وبغ ـؼذادُ  ؾؽرة بغ ابطافرّ  هو ما افثاين: اجلواب

 ىمٌؾ صخٚمّ واعمُ  ٜم٘مذاعمُ  ومٙمرة وضمقد سملم ُمٜمٓم٘مّل  راسمطٍ  أّي  اعُمِمٙمؾ ًمٜم٤م يٌلّم  مل

  ٦م.اإلؾمالُمٞمّ  ي٤مٟم٦ماًمدّ  ىمٌؾ ؾم٤مسم٘م٦مٍ  دي٤مٟم٦مٍ  ُمـ ًتٚمٗم٦مً ُمُ  اعمٜم٘مذ ومٙمرة يمقن وسملم اإلؾمالم،

 قمغم دًمٞمٌؾ  اإلؾمالم ىمٌؾ ُم٤مناًمزّ  آظمر ذم ظمالصٍ  سمقضمقد اًمٌٕمض اقمت٘م٤مد ن  إ ومٝمؾ

 ؟هل٤م ٦مواىمٕمٞمّ  وٓ ،٦ممهٞمّ و و ،ؾم٤مسم٘م٦مٍ  دي٤مٟم٤مٍت  ُمـ ُمًتٚمٗم٦مٌ   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ومٙمرة أن  

 يقضمد اًمتالزم أٟمح٤مء ُمـ ٟمحقٍ  وأي ًٓم٦م؟اًمدّ  هذه وضمف هق ومام يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا

 وسملم ُم٤من،اًمزّ  آظمر ذم ظمالصٍ  سمقضمقد اإلؾمالم زُمـ قمغم ؾم٤مسم٘ملم أىمقامٍ  اقمت٘م٤مد سملم
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 اقمت٘م٤مد ُمـ ُم٠مظمقذة اًمِمٞمٕم٦م قمٜمد اعمقضمقدة ٦ماعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة وأن   ٜم٘مذاعمُ  ومٙمرة ٦مومهٞمّ 

ًّ  أوًمئؽ  ٤مسم٘ملم؟اًم

 ذم اعمٜمٓم٘مّل  سمطاًمرّ  ٟمٗمٝمؿ ٜم٤موم٢مٟمّ  ،واطمدٌ  آصمٜملم ٟمّمػ إن :ؿمخص ًمٜم٤م ىم٤مل إذا

 ٟمّمٗم٤مً  قاطمداًم يٙمقن أن سمدّ  ومال ،آصمٜملم ؼ٘مّ حُي  ُمثٚمف إمم واطمد وؿّ  إنّ  حٞم٨موم ،يمالُمف

 اًمتالزم هق ُم٤م وًمٙمـ تٞمج٦م،اًمٜمّ  وسملم ُم٤مت٘مدّ اعمُ  سملم ُمٜمٓم٘مّل  شمالزم ًمقضمقد ،ًمٚمٛمجٛمقع

 هذه أظمذوا ٞمٕم٦ماًمِّم  يمقن وسملم اإلؾمالم، ؾىمٌ صخٚمّ اعمُ  قم٘مٞمدة صمٌقت سملم اعمٜمٓم٘مّل 

 ؟!اإلؾمالم ىمٌؾ اعمقضمقديـ ُمـ اًمٕم٘مٞمدة

 ذًمؽ. ذم ُمٜمٓم٘مل   شمراسمطٍ  أّي  ٟمرى ٓ ٜم٤مإٟمّ 

 طمتاملسم٤م ٟم٘مقل ومًقف ٦م،اعمٝمدويّ  اًمٕم٘مٞمدة قمغم ٦مٌ أدًمّ  ٞمٕم٦ماًمِّم  قمٜمد يٙمـ مل ًمق ،ٟمٕمؿ

ًّ  قمـ اًمٕم٘مٞمدة هذه أظمذوا ؿأَّّن   إيمرم اًمٜمٌّل  قمـ ٙمٛم٦مٍ حُم  ٦مٍ أدًمّ  وضمقد ُمع ٤مأُمّ و ،٤مسم٘ملماًم

 . آطمتامل هلذا ُمٕمٜمك ومالدٍ حمٛمّ 

 .ـؼذادُ  بػؽرة  األكبقاء إخبار افثافث: اجلواب

 ٦ماًمٞمٝمقديّ  اًمدي٤مٟم٦م ذم إقمٔمؿ ٌّل اًمٜمّ  سمٕمث٦م ىمٌؾ صاعمخٚمّ  ومٙمرة وضمقد إن  

 هذه سمٓمالن قمغم يدّل  ٓ يمذًمؽ، ٦ماًمٞمٝمقديّ  ىمٌؾ ٦مإروٞمّ  اًمدي٤مٟم٤مت ذمو سمؾ ،٦مٞمّ ٟمااًمٜمٍمو

 شمرضمع إًمٞمف واًمذي إرض قمغم ٟمزل سمنمي   لأوّ  أن   ٟمٕمت٘مد ٜم٤مٟمّ وم٢م ٦م،احل٘مّ  اًمٕم٘مٞمدة

 ًّ ًّ  الةاًمّّم  أومْمؾ وقمٚمٞمف وآًمف ٜم٤مٟمٌٞمّ  )قمغم آدم اهلل ٟمٌّل  هق اعمقضمقدة ٦ماًمٌنميّ  ٓتالاًم  ،الم(واًم

ًٓ ا وٟمحتٛمؾ  ُم٤من،اًمزّ  آظمر ذم ٜم٘مذاعمُ  سمٗمٙمرة ٤مساًمٜمّ  أظمؼم آدم اهلل ٟمٌّل  أن   ًداُم١ميمّ  طمتام

 آدم ٜمٌّل اًم سمٕمد ضم٤مءت اًمتل إىمقام ومتٙمقن ،أظمؼم ُمـ هق يٚمٞمف اًمذي ٌّل اًمٜمّ  أنّ  ٟمحتٛمؾ يمام

،  ٌي٤مٟم٤متسم٤مًمدّ  ٜملمتديّ اعمُ  ُمـ يم٤مٟمقا ؾمقاء  ًّ  ٌّل اًمٜمّ  سم٢مظم٤ٌمر رواشم٠مصمّ  ىمد همػمهؿ: ُمـ أم ٦مامويّ اًم

ًّ  إُمؿ ذم اإلظم٤ٌمر وضمقد اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سملّم  وىمد ،قمٚمٞمٝمؿ اًم٤ًمسمؼ ٱ : ي٘مقل ،٤مسم٘م٦ماًم
،  َّ مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ
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 رث يت  ىت نتُّ ،تذيمر ٝم٤ميمٚمّ  اًمٙمت٥م » :إسمراهٞمؿ سمـ قمكم   شمٗمًػم ذم
 ٕرضا لمًمّم٤محلا اًمٕم٤ٌمد وراصم٦م إن   :أي ،ش وأصح٤مسمفاًم٘م٤مئؿ ىم٤مل ،َّزث

ًّ  ٟمٌٞم٤مءإ قمغم ٟمزًم٧مأُ  اًمتل اًمٙمت٥م يمّؾ  ذم ت٧ٌميمُ  ىمد  .٤مسم٘ملماًم

ًّ  اًمٙمت٥م ذم اً ُمقضمقد يم٤من  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ُم٠ًمًم٦م قمغم وم٤مًمٜمّص    ٤مسم٘م٦م،اًم

 وًمٞمس ،إٟمٌٞم٤مء ُمـ ُم٠مظمقذةً  صخٚمّ اعمُ  ومٙمرة ومًتٙمقن ومٞمٝم٤م ُمقضمقداً  يم٤من وإذا

 ي١مُمٜمقن ٓ ىمقمٍ  ُمـ اًمٗمٙمرة هذه أظمذوا ىمد - اخل٤مشمؿ إيمرم اًمٜمٌّل  ومٞمٝمؿ سمام- إٟمٌٞم٤مء

 اخل٤مرج. ذم هل٤م ٦مواىمٕمٞمّ  وٓ ،٦مومهٞمّ  ومٙمرة ٤مَّن  إ :٘م٤مليُ  ًمٙمل سم٤مًمّديـ،

 .افواحدة فػؽرةا مـاصئ دتتعّد  ؿد ابع:افرّ  اجلواب

 قمغم ؾم٤مسم٘ملم أىمقامٍ  قمٜمد ُمقضمقدةً  يم٤مٟم٧م صخٚمّ واعمُ  ٜم٘مذاعمُ  ومٙمرة أن   ؾمٚمٛمٜم٤م ًمق و

ًّ  ي٤مٟم٤متاًمدّ   صخٚمّ اعمُ  ومٙمرة أظمذوا ؿأَّّن  حيتٛمؾ وٓ ٟمٌٞم٤مء،٤مٕسم ّمٚمقايتّ  مل وه١مٓء ٦م،امويّ اًم

 ُمٜمِم٠م، ـُمِ  أيمثر واطمدةٍ  ًمٗمٙمرةٍ  يٙمقن أن حتٛمؾاعمُ  ُمـ سم٠مٟم ف ٟم٘مقل ذًمؽ ومٛمع ،ٟمٌل   ُمـ

 يذيمر شاحلْم٤مرة ٦مىمّّم » يمت٤مسمف ذم (ديقراٟم٧م ولـ)وم ،اهلل سمقضمقد آقمت٘م٤مد ٟمٔمػم وذًمؽ

 إًمٞمٝم٤م ونومٞمٚمج١م هل٦مٔا سمقضمقد يٕمت٘مدون اخلقف سم٥ًٌم ٤مًمٜم٤مسوم هل٦م،أ أصؾ اخلقف أن  

 آقمت٘م٤مد أؾم٤ٌمب ُمـ سم٠من   راؾمؾ ويٕمت٘مد اعمٙمروه، وإُمر اعمْم٤مرّ  قمٜمٝمؿ شمدومع ًمٙمل

 ،اًمؼمايملم أؾم٤ٌمب جيٝمٚمقن اًمٜم٤مس يم٤من وم٘مد ٦م،اًمٓمٌٞمٕمٞمّ  سم٤مٕؾم٤ٌمب اجلٝمؾ إًمفٍ  سمقضمقد

 قاهر،اًمٔمّ  هذه ؼ٘مّ حُت  ٦مٍ ُمرئٞمّ  ٓ ظم٤مرىم٦مٍ  ةىمقّ  سمقضمقد وم٤مقمت٘مدوا ،وإُمراض ،ٓزلواًمزّ 

 ذم أصمرو ،إًمفٍ  وضمقد ومٙمرة إمم ؾشمقّص  ٤مساًمٜمّ  سمٕمض سم٠من   ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ًمق :هلذيـ ٟم٘مقل ٟمحـو

 أهمٚم٥م وأن   ،٦مً ومٓمريّ  ومٙمرةً  فاإلًم ومٙمرة شمٙمقن أن ٜم٤مذميُ  ٓ هذا وم٢من :اخلقف أو جلٝمؾا ذًمؽ

 شمٜم٤مذم ٓو ٦م،اإلٟم٤ًمٟمٞمّ  اًمٗمٓمرة إًمٞمف شمدقمق إًمفٍ  سمقضمقد اإليامن ٕن   إًمفٍ  سمقضمقد ي١مُمٜمقن ٤مساًمٜمّ 

 ُمٜمِم٠م. ُمـ أيمثر اإلًمف سمقضمقد اإليامن ًمٗمٙمرة يٙمقن أن ذم

                                                           

 .6ح ،اًم٘م٤مئؿ سم٘مٞم٤مم اعم٠مّوًم٦م أي٤مت سم٤مب ،51ج إٟمقار، سمح٤مر :(1)
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 آقمت٘م٤مد هذا يٙمقن وم٘مد ، اعمٝمدّي  سم٤مإلُم٤مم آقمت٘م٤مد ذم يمذًمؽ وإُمر

 يٙمقن وىمد أوسمئ٦ٌم، وٓ طمرٌب  ومٞمٝم٤م شمقضمد ٓ ُمٜم٦م،آ طمٞم٤مة يٕمٞمش أن ذم اإلٟم٤ًمن أُمؾ سم٥ًٌم

 ٦م.اعمٝمدويّ  اًمٗمٙمرة قمغم ًمٞمؾاًمدّ  ووضمقدإٟمٌٞم٤مء إظم٤ٌمر سم٥ًٌم آقمت٘م٤مد هذا

 ؾشمقّص  ُم٤م أن   يٕمٜمل ٓ صحٞمٍح  همػم سمٓمريٍؼ  قم٘مٞمدةٍ  إمم اإلٟم٤ًمن ؾشمقّص  دجمرّ  ن  إ

 شمٙمقن وم٘مد اًمٜمتٞمج٦م، وم٤ًمد وسملم ُم٦ماعم٘مدّ  وم٤ًمد سملم يمٌػمٌ  اًمٗمرق ومٙمؿ صحٞمًح٤م، ًمٞمس إًمٞمف

ـّ  وم٤مؾمدةً  ُم٤متاعم٘مدّ   ُم٤متُم٘مدّ  ُمـ يتٙمقن ،صحٞمٍح  دًمٞمؾٍ  ًمقضمقد ،صحٞمح٦م ٦مٞمجاًمٜمت وًمٙم

 ٦مٟمٔمريّ  قمغم سمٜم٤مءً  ؾم٤مسمً٘م٤م قناًمٗمٚمٙمٞمّ  ُمفي٘مدّ  ُم٤م ٟمٔمػم وهذا ،ٟمٗمًٝم٤م اًمٜمتٞمج٦م قمغم صحٞمح٦مً 

 شمدور إرض وأن   اًمِمٛمس ٦محمقريّ  قمغم سمٜم٤مءً  أن قناًمٗمٚمٙمٞمّ  ُمفي٘مدّ  وُم٤م إرض، ٦محمقريّ 

 ُم٤متُم٘مدّ  وم٤ًمد ُمع -اًمٗمٚمٙمٞمقن هذا ويٕمرف- ِمؽميم٦مٌ ُمُ  اًمٜمت٤مئ٩م سمٕمض وم٢منّ  اًمِمٛمس، طمقل

 اًمٓمري٘ملم. أطمد
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o الشبْٔ: حاصل  

 واعمقاومؼ احلًـ اًمًٚمٛمّل  اعمٝمدوّي  اًمٜمٝم٩م طمقل ؿمٌٝم٦مً  ٤مباًمٙمتّ  سمٕمض أصم٤مر

 سمٓمقائػ ذًمؽ قمغم واؾمتِمٝمد ُم٤من،اًمزّ  آظمر ذم الحواًمّّم  اًمٕمدل دوًم٦م حت٘مٞمؼ ذم ًمٚمحٙمٛم٦م

 :اًمّٓمقائػ وُمـ ،٦ماعمٝمدويّ  ٦ماًمِمخّمٞمّ  ٟمٗمل هبذا أرادو واي٤مت،اًمرّ  ُمـ

 صال.ئشتباال يؼومأّكه ظذ دّل  مااألوػ: افطائػة

 ٦ٍم،ظم٤مّص  أٟم٤ًمٍب  ُمـ يٜمت٘مؿ  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أنّ  قمغم ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  هذه ٧مدًمّ  وم٘مد

 ٤مئٗم٦م:اًمٓمّ  هذه رواي٤مت وُمـ ،ٝم٤متاًمتقضّم  سمٕمض أصح٤مبو ٜم٦ٍم،ٕمٞمّ ُمُ  وؾمالٍٓت 

(1) 

ًّ  قمٌد قمـ »  ي٤م : و٤ماًمرّ  احلًـ ٕيب ىمٚم٧م ىم٤مل اهلروي، ص٤مًمح سمـ الماًم
 اًم٘م٤مئؿ ظمرج إذا ىم٤مل: أّٟمف  ٤مدقاًمّّم  قمـ روي طمدي٨ٍم  ذم شم٘مقل ُم٤م اهلل، رؾمقل اسمـ

 اهلل وم٘مقل وم٘مٚم٧م: يمذًمؽ. هق : وم٘م٤مل آسم٤مئٝم٤م؟! سمٗمٕم٤مل  ًلماحلُ  ىمتٚم٦م ذراري ىمتؾ

: مجٞمع ذم اهلل صدق وم٘م٤مل: ُمٕمٜم٤مه؟! ُم٤م ،164إٟمٕم٤مم:  َّ خلمل حل جل مك لك ُّٱ 

 رض وُمـ هب٤م، ويٗمتخرون آسم٤مئٝمؿ، أومٕم٤مل يروقن ًلماحلُ  ىمتٚم٦م ذراري وًمٙمـ أىمقاًمف،

 ًمٙم٤من سم٤معمٖمرب، رضمٌؾ  سم٘متٚمف ومرض اعمنمق، ذم تؾىمُ  رضماًل  أنّ  وًمق أشم٤مه، ـيمٛمَ  يم٤من ؿمٞمًئ٤م

 سمٗمٕمؾ ًمرو٤مهؿ ظمرج إذا اًم٘م٤مئؿ ي٘متٚمٝمؿ وإّٟمام اًم٘م٤مشمؾ، ذيَؽ   اهلل قمٜمد اضاًمرّ 

  295دهَيّة القيام الوهذٍيّ
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 .ش آسم٤مئٝمؿ

 

(2) 

 قمكم   سمـ حمّٛمد ضمٕمٗمرٍ  أسم٤م ؾم٠مًم٧م ىم٤مل: » اًمثامزم، ديٜم٤مر سمـ صم٤مسم٧م محزة أيب قمـ

 أطمدٌ  سمف لؾمٛمّ  ُم٤م اؾمؿ وهق اعم١مُمٜملم، أُمػم قمكم   ؾمّٛمل مل اهلل، رؾمقل اسمـ ي٤م : اًم٤ٌمىمر

 همػمه، أطمدٍ  ُمـ يٛمت٤مر وٓ ُمٜمف، ُيٛمت٤مر ،اًمٕمٚمؿ ُمػمة ّٕٟمف ىم٤مل: سمٕمده؟ ٕطمدٍ  حيّؾ  وٓ ىمٌٚمف،

 سمف ضب ُم٤م ّٕٟمف :وم٘م٤مل اًمٗم٘م٤مر؟ ذا ؾمٞمٗمف ؾمّٛمل ومٚمؿ رؾمقل اسمـ ي٤م وم٘مٚم٧م: ىم٤مل:

ّٓ  اهلل ظمٚمؼ ُمـ أطمًدا  ىم٤مل: اجلٜم٦ّم، أظمرة ذم وأوم٘مره ووًمده، أهٚمف اًمديٜم٤م هذه ُمـ أوم٘مره إ

 ؾمٛمل ومٚمؿ ىمٚم٧م: سمغم، ىم٤مل: سم٤محلّؼ؟ ىم٤مئٛملم يمّٚمٙمؿ ومٚمًتؿ اهلل، رؾمقل اسمـ ي٤م وم٘مٚم٧م:

 سم٤مًمٌٙم٤مء اهلل إمم اعمالئٙم٦م وّج٧م احلًلم ضمّدي ىمتؾ عم٤ّم ىم٤مل: ىم٤مئاًم؟ اًم٘م٤مئؿ

 وظمػمشمؽ صٗمقشمؽ، واسمـ صٗمقشمؽ ىمتؾ قمّٛمـ أشمٖمٗمؾ وؾمٞمدٟم٤م، إهلٜم٤م، وىم٤مًمقا: واًمٜمحٞم٥م،

ـّ ٕ وضمالزم قمّزيتومق ُمالئٙمتل، ىمّروا إًمٞمٝمؿ: اهلل وم٠موطمك ظمٚم٘مؽ؟ ُمـ  ُمٜمٝمؿ ٟمت٘مٛم

 اعمالئٙم٦م تومُنّ  ،احلًلم وًمد ُمـ إئّٛم٦م قمـ اهلل يمِمػ صمؿّ  طملم، سمٕمد وًمق

  .ش ُمٜمٝمؿ ٟمت٘مؿا اًم٘م٤مئؿ سمذًمؽ :اهلل وم٘م٤مل يّمكّم، ىم٤مئؿٌ  أطمدهؿ وم٢مذا سمذًمؽ،

  

                                                           

 احُلًـلم ىمتٚمـ٦م ذرراي  اًم٘مـ٤مئؿ ي٘متؾ أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اًمٕمّٚم٦م ،164 اًم٤ٌمب ،1ج اًمنّمائع، قمٚمؾ :(1)

 آسم٤مئٝمؿ. سمٗمٕم٤مل 

 ُيًـّٛمك ٓ وأّٟمـف اعم١مُمٜملم، سم٢مُمرة قمٚمٞمف اًمتًٚمٞمؿ ُمـ اًمٜمٌل سمف أُمر ُم٤م سم٤مب ،37ج إٟمقار، سمح٤مر :(2)

  .8ح سمف، اًمتًٚمٞمؿ وقمّٚم٦م همػمه، سمف
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 .بافؼتل ويسر قفبافّس  يظفر  أّكه ظذ دّل  ما :افثاكقة افطائػة

 ٤مئٗم٦م:اًمٓمّ  هذه رواي٤مت وُمـ

(1) 

  احلًلم سمـ قمكم   اًمٕم٤مسمديـ، ؾمّٞمد ؾمٛمٕم٧م » :ىم٤مل ضمٌػٍم، سمـ ؾمٕمٞمد قمـ
ـٌ  اًم٘م٤مئؿ ذم ي٘مقل:  ُمـ وؾمٜم٦ّم ٟمقٍح، ُمـ وؾمٜم٦ّم آدم، أسمٞمٜم٤م ُمـ ؾمٜم٦ّم أٟمٌٞم٤مء: ؾمٌٕم٦م ُمـ ؾمٜم

 ، حمّٛمدٍ  ُمـ وؾمٜم٦ّم أّيقب، ُمـ وؾمٜم٦ّم قمٞمًك، ُمـ وؾمٜم٦ّم ُمقؾمك، ُمـ وؾمٜم٦ّم إسمراهٞمؿ،
 وأُّم٤م ٤مس،اًمٜمّ  قمتزالاو اًمقٓدة ومخٗم٤مء إسمراهٞمؿ ُمـ وأُّم٤م اًمٕمٛمر، ومٓمقل وٟمقح آدم ُمـ وم٠مُّم٤م

 أّيقب ُمـ وأُّم٤م ومٞمف، ٤مساًمٜمّ  وم٤مظمتالف قمٞمًك ُمـ وأُّم٤م واًمٖمٞم٦ٌم، وم٤مخلقف ُمقؾمك ُمـ

  .ش سم٤مًمًٞمػ وم٤مخلروج حمّٛمدٍ  ُمـ وأُّم٤م اًمٌٚمقى، سمٕمد وم٤مًمٗمرج

(2) 

 مه جه ين ُّ: اهلل ىمقل ذم  اًمّم٤مدق ئؾؾُم  فأٟمّ  رئ٤مب، سمـ قمكم   قمـ
 أي٤مت » : وم٘م٤مل ،158إٟمٕم٤مم:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه

٤م يٜمٗمع ٓ ىم٤مم وم٢مذا ، اعمٝمدي اًم٘م٤مئؿ هق اعمٜمتٔمرة وأي٦م إئّٛم٦م، هؿ ًً  مل إيامَّن٤م ٟمٗم

ًّ  ىمٞم٤مُمف ىمٌؾ ُمـ آُمٜم٧م شمٙمـ   .ش  آسم٤مئف ُمـ شم٘مّدُمف سمٛمـ آُمٜم٧م وإن ٞمػ،سم٤مًم

(3) 

 ؾمّٛمف اًمّم٤محللم، ُمـ ص٤مًمٌح  ًمف: ىمٚم٧م ىم٤مل: ، ضمٕمٗمر أيب قمـ زرارة، قمـ »

 هٞمٝم٤مت ىم٤مل: ؟ حمّٛمد سمًػمة أيًػم ىمٚم٧م: ؾمٛمل.إ ؾمٛمفا وم٘م٤مل: ، اًم٘م٤مئؿ أريد زم

  اهلل رؾمقل إن   ىم٤مل: مِلَ؟ ومداك ٕمٚم٧مضُم  ىمٚم٧م: سمًػمشمف. يًػم ُم٤م زرارة! ي٤م هٞمٝم٤مت

                                                           

 اًمٖمٞم٦ٌم وىمقع ُمـ  احلًلم سمـ قمكم   اًمٕم٤مسمديـ ؾمّٞمد سمف أظمؼم ُم٤م سم٤مب ،1ج اًمٜمّٕمٛم٦م، ومت٤مم اًمّديـ يمامل :(1)

  .3 ،حإئّٛم٦م ُمـ قمنم اًمث٤من وأّٟمف ، سم٤مًم٘م٤مئؿ
 .6٣ص ،1ج اًمٜمّٕمٛم٦م، ومت٤مم اًمّديـ يمامل :(2)
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ـّ  تفُمّ أ ذم ؾم٤مر  ذم ُأُمر سمذاك سم٤مًم٘متؾ، يًػم واًم٘م٤مئؿ ٤مس،اًمٜمّ  يت٠مًّمػ يم٤من )سم٤مًمٚملم(، سم٤معم

 .ش ٟم٤مواه ـعمَ  ويٌؾ  أطمًدا، يًتتٞم٥م وٓ سم٤مًم٘متؾ، يًػم أن ُمٕمف اًّمذي اًمٙمت٤مب

(4) 

  اهلل قمٌد أيب قمٜمد يمٜم٧ُم  ىم٤مل: ،إٟمامط سمّٞم٤مع ه٤مرون سمـ احلًـ قمـ
 وم٘م٤مل: ؟ قمكم   ؾمػمة سمخالف ىم٤مم إذا اًم٘م٤مئؿ أيًػم ظمٜمٞمس: سمـ اعمٕمغّم  وم٠ًمًمف ضم٤مًم٤ًًم،

ـّ  ؾم٤مر قمٚمّٞم٤مً  أنّ  وذاك ٟمٕمؿ،  سمٕمده، ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمٔمٝمر ؿمٞمٕمتف أنّ  قمٚمؿ ّٕٟمف واًمٙمّػ، سم٤معم

ًّ  ومٞمٝمؿ ؾم٤مر ىم٤مم إذا اًم٘م٤مئؿ وأن   ًّ  ٞمػسم٤مًم  ئمٝمر مل ؿمٞمٕمتف أنّ  يٕمٚمؿ أّٟمف وذًمؽ ٌل،واًم

 .ش أسمًدا سمٕمده ُمـ قمٚمٞمٝمؿ

 افؼتل. ؽثريُ   أّكه ظذ دّل  ما :افثافثة افطائػة

 وهؿ ، اهلل ٦مسم٘مٞمّ  يدي قمغم ىمتٞمالً  ي٘مع ُمـ يمثرة قمغم شمدّل  ٤مئٗم٦ماًمٓمّ  هذه وم٢منّ 

 هذه حت٧م ٜمدرضم٦ماعمُ  واي٤متاًمرّ  وُمـ واًمٕمٚمامء، اًمٙمقوم٦م يم٠مهؾ اًمٜم٤مس، ُمـ دةُمتٕمدّ  أصٜم٤مٌف 

  اًمٓم٤مئٗم٦م:

(1) 

 أهؾ ُمـ ويٜمت٘مؿ » :اعم١مُمٜملم ُٕمػم اعمٜمًقسم٦م )اًمٌٞم٤من( ظمٓم٦ٌم ذم ورد ُم٤م

يـ، ذم اًمٗمتقى يـ يم٤منرأ وٕشم٤ٌمقمٝمؿ، هلؿ ومتٕم٤ًمً  يٕمٚمٛمقن ٓ عم٤م اًمدِّ  أم ٛمقه،ومتٛمّ  ٟم٤مىمًّم٤م اًمدِّ

 ومٕمّمقه، قابسم٤مًمّّم  أُمرهؿ أم وم٠مـم٤مقمقه، سم٤مخلالف قامهّ  اًمٜم٤مس أم ُمقه،وم٘مقّ  قمقٌج  سمف يم٤من

                                                           

 ومٞمـف، اًم٘مـرآن ُمــ ٟمـزل وُمـ٤م وومٕمٚمـف، وؾمػمشمف صٗمتف، ذم روي ُم٤م 13 سم٤مب اًمٜمّٕمامن، ًمٚمِمٞمخ اًمٖمٞم٦ٌم :(1)

 .14ح ، ؾمػمشمف

 اًمًٌط. ٟمقع إٟمامط :(2)

 ومٞمـف اًم٘مـرآن ُمــ ٟمـزل وُمـ٤م وومٕمٚمـف، وؾمـػمشمف صـٗمتف، ذم روي ُم٤م 13 سم٤مب اًمٜمّٕمامن، ًمٚمِمٞمخ اًمٖمٞم٦ٌم :(3)

، ؾمػمشمف ، 17ح. 
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يـ أم ومذيّمروه، إًمٞمف أوطمل ومٞمام خت٤مراعمُ  وهؿَ  أم  ٛمقهومتّ  ٚمقهومٙمٛمّ  قمٝمده قمغم يٙمٛمؾ مل اًمدِّ

 طمقًمف، ٤مسواًمٜمّ  جػاًمٜمّ  دارأو ،يمرسمالء ُمـ اًم٘م٤مئؿ ظمرج وم٤مذا » - أيْم٤مً  - ومٞمٝم٤م و.ش

 ًمٞمس فٟمّ إ ٜم٤موم٘ملم:اعمُ  ُمـ طمقًمف ـُمَ  ومٞم٘مقل ،وم٘مٞمفٍ  أًمػ قمنم ٦مؾمتّ  واًمٜمجػ يمرسمالء سملم ىمتؾ

ّٓ  وم٤مـمٛم٦م وًمد ُمـ  ُمـ ُمٜمف ومخرج واطمدة: ًمٞمٚم٦مً  ومٞمف وسم٤مت جػاًمٜمّ  دظمؾ وم٢مذا ًمرمحٝمؿ، وإ

 اًمٙمقوم٦م أهؾ ُمـ رضمؾٍ  أًمػ ؾمٌٕمقن ؾمت٘مٌٚمفا وص٤مًمح هقد ىمؼم حم٤مذي اًمٜمخٞمٚم٦م سم٤مب

 .ش طمدأ ُمٜمٝمؿ قيٜمج ومال ،مجٞمٕم٤مً  ومٞم٘متٚمٝمؿ ىمتٚمف يريدون

 (2) 

 سمٕمض يٜمٙمره٤م سم٘مْم٤مي٤م اًم٘م٤مئؿ ي٘مظ ىم٤مل:  ضمٕمٗمر أيب قمـ سمّمػم، أيب قمـ

ًّ  اُمفىمدّ  ضب ىمد ـمّ  أصح٤مسمف  ومٞميب ُمٝمؿومٞم٘مدّ  ، آدم ىمْم٤مء وهق ٞمػ،سم٤مًم

ًّ  اُمفىمدّ  ضب ىمد ـمّ  آظمرون ىمقمٌ  ومٞمٜمٙمره٤م اًمث٤مٟمٞم٦م، ي٘مظ صمؿّ  أقمٜم٤مىمٝمؿ،  وهق ٞمػ،سم٤مًم

 آظمرون ىمقمٌ  ومٞمٜمٙمره٤م اًمث٤مًمث٦م، ي٘مظ صمؿّ  أقمٜم٤مىمٝمؿ، ومٞميب ُمٝمؿومٞم٘مدّ  ، داود ىمْم٤مء

ًّ  اُمفىمدّ  ضب ىمد ـمّ   أقمٜم٤مىمٝمؿ، ومٞميب ُمٝمؿومٞم٘مدّ  ، إسمراهٞمؿ ىمْم٤مء وهق ٞمػ،سم٤مًم

 .ش قمٚمٞمف أطمدٌ  يٜمٙمره٤م ومال  دٍ حمٛمّ  ىمْم٤مءُ  وهق اسمٕم٦م،اًمرّ  ي٘مظ صمؿّ 

  

                                                           

 ذم  قمـكم   ظمٓم٥م ذم اًمّراسمع اًمٗمرع ومرضمف(، اهلل )قمّجؾ اًمٖم٤مئ٥م احلّج٦م إصم٤ٌمت ذم اًمٜم٤ّمص٥م إًمزام :(1)
 .231ص واًمّرضمٕم٦م، اًمٔمٝمقر قمالئؿ ذم قمٛمر سمـ اعُمٗمّْمؾ وطمدي٨م اًمٔمٝمقر قمالئؿ

 .345ص 1ج اعمرٟمدي: احلًـ أيب ًمٚمِمٞمخ اًمٜمقريـ جمٛمع : (2)

 وأطمـقال زُم٤مٟمـف وظمّمـ٤مئص أصـح٤مسمف وقمـدد وأظمالىمـف ؾمـػمشمف ،27 سم٤مب ،52ج إٟمقار، سمح٤مر :(3)

 .2٣7ح أصح٤مسمف
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 .اسافـّ  ويرظب ةافشّد  يلخذ  أّكه ظذ دّل  ما عة:ابافرّ  افطائػة

 اًمٓم٤مئٗم٦م: هذه رواي٤مت وُمـ

  (1) 

 اصمٜمل ذم - اعمٝمدّي  أي- ُيرج » ىم٤مل: فأٟمّ   اعم١مُمٜملم أُمػم قمـ روي ُم٤م

 قمدو   يٚم٘م٤مه ٓ يديف، سملم قم٥ماًمرّ  يًػم يمثروا، إن أًمًٗم٤م قمنم مخ٦ًم أو ىمّٚمقا، إن أًمًٗم٤م قمنم

 ّٓ  إًمٞمٝمؿ ومٞمخرج ٓئٍؿ، ًمقُم٦م اهلل ذم ي٤ٌمًمقن ٓ أُم٧م، ٧م،أُمِ  ؿمٕم٤مرهؿ: اهلل، سم٢مذن هزُمٝمؿ إ

 .ش ...ٝمزُمٝمؿٞموم م،اًمِم٤م ُمـ راي٤مٍت  ؾمٌعُ 

(2) 

 اًم٘م٤مئؿ ظمرج إذا » ىم٤مل: ، اهلل قمٌد أيب قمـ ؾمٜم٤من، سمـ اهلل قمٌد قمـ روي ُم٤م

، رسواًمٗمُ  اًمٕمرب وسملم سمٞمٜمف يٙمـ مل  ّٓ ًّ  إ ّٓ  ي٠مظمذه٤م ٓ ٞمػ،اًم  وٓ سم٤مًمًٞمػ، إ

ّٓ  يٕمٓمٞمٝم٤م  .ش سمف إ

 ُمٗم٤مده٤م ن  إ هق واي٤مت،اًمرّ  ُمـ قائػاًمٓمّ  هذه ؾمتٕمراضا سمٕمد ئمٝمر اًمذيو

 مح٦ماًمرّ  واؾمع  اهلل وم٢من   ، اهلل ظمالوم٦م ُم٘م٤مم ي٘متْمٞمٝم٤م اًمتل مح٦ماًمرّ  ُمع يتٜم٤مرم

ّٓ  يٙمقن ٓ وظمٚمٞمٗمتف  اإلُم٤مم ذم اًمقاردة واي٤متاًمرّ  رومض ي٘متظ ُم٤م وهذا ،رطمٞمامً  إ

 .اعمٝمدّي 

  

                                                           

 يٌـ٤ميع سمٕمدُم٤م واًمِم٤مم اعم٘مدس سمٞم٧م إمم ُمّٙم٦م ُمـ اعمٝمدّي  ظمروج ،5ج مح٤مٍد، سمـ ٟمٕمٞمؿ اًمٗمتـ، يمت٤مب :(1)

 .1٣٣5ح وأصح٤مسمف، اًمًٗمٞم٤من وسملم سمٞمٜمف ُمًػمه ذم يٙمقن وُم٤م ًمف

 وأطمـقال زُم٤مٟمـف وظمّمـ٤مئص أصـح٤مسمف وقمـدد وأظمالىمـف ؾمـػمشمف ،27 سم٤مب ،52ج إٟمقار، سمح٤مر :(2)

 .21٣ح أصح٤مسمف
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o ٔالشبْٔ هٌالش: 

 أُمقًرا: أذيمر اًمِمٌٝم٦م هذه قمـ اجلقاب ُم٘م٤مم ذم 

 .بواشطةٍ  أو مباذةً  يشاء من ؾكُي  أن  هلل ل:األوّ  األمر

 شمٜمتٝمل وهل ار،اًمدّ  هذه  ىمّدر وىمد ٤مس،اًمٜمّ  مجٞمع ٛمٞم٧ميُ  أن  هلل نّ إ

 َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱشمٕم٤ممم: ي٘مقل ىمدره٤م، سم٤مٟمتٝم٤مء
 زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 وُمٜمٝم٤م: ٦مٌٞمٕمٞمّ اًمٓمّ  إؾم٤ٌمب مجٞمع ريجُي  ُمـ  أّٟمف يمام ،42 اًمزُمر: َّ نت مت

 قمـ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وأظمؼمٟم٤م ًمألٟم٤ًمب، واًم٘م٤مـمٕم٦م ًمٚم٘م٤ٌمئؾ، ٝمٚمٙم٦ماعمُ  واًمؼمايملم ٓزلاًمزّ 

 ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ شمٕم٤ممم: ىمقًمف ذم وذًمؽ يم٤مُمؾٍ  جتٛمعٍ عمُ   اهلل ؾمتئّم٤ملا
 هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 هق  اهلل أن   وأظمؼمٟم٤م ،243 اًمٌ٘مرة: َّ حج مث هت مت خت حت جت

 أي٤مت ذًمؽ وُمـ ،ُمٜمٝمؿ اً أطمد يٌِؼ  ومٚمؿ ظمٚم٧م أُمؿٍ  قمغم ؾمتئّم٤ملآ قمذاب أٟمزل ـُمَ 

 :اًمنميٗم٦م

(1) 

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٹٱٹٱُّٱ 
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ

 .243 اًمٌ٘مرة: َّ حج مث

(2) 

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٹٱٹٱُّٱ 
 .14 اًمٕمٜمٙمٌقت: َّ مك لك خك حك جك
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(3) 

 136 إقمراف: َّ حب جب هئ مئ خئ ٹٱٹٱُّٱ. 

(4) 

 ُّ55 اًمزظمرف:ٱَّحب جب هئ مئ خئ حئٹٱٹٱ. 

(5) 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٹٱٹٱُّٱ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ 

 َّ مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 .17 – 16 ؾم٠ٌم:

 (6) 

 6 احل٤مىم٦م: َّ مظ حط مض خض حض جض مص ٹٱٹٱُّٱ. 

(7) 

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ 
 .16 ومّمٚم٧م: َّ جخ مح جح مج مثحج هت مت حتخت

(8) 

 ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٹٱٹٱُّٱ 

 .24 إطم٘م٤مف: َّ زن رن مم ام يل ملىل يك

(9) 

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ 
 .2٣ – 18 اًم٘مٛمر: َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
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(1٣) 

 67 هقد: َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ٹٱٹٱُّٱ. 

(11) 

 31 اًم٘مٛمر: َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٹٱٹٱُّٱ 

(12) 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٹٱٹٱُّٱ ٌّ 
 .4٣ اًمٕمٜمٙمٌقت: َّ ىب رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

(13) 

 34 اًم٘مٛمر: َّ يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب ٹٱٹٱُّٱ. 

(14) 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ 

 .82 هقد: َّ خن حن جن

(15) 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱ 
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 .5 – 1 اًمٗمٞمؾ: َّ حئ جئ

(16) 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ٹٱٹٱُّٱ 

 .81 اًم٘مّمص: َّ خئ حئ جئ يي ىي
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(17) 

 34 اًم٘مٛمر: َّ يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب ٹٱٹٱُّٱ. 

 !هذا؟ يمّؾ  ذم ًمٚم٘مٌٞمح ُمرشمٙم٤ٌمً   اهلل يم٤من هؾ :ـاهُ  مالوافّس 

 ئمٚمؿ ٓ ومٝمق ُمٚمٙمف، ذم فويتٍّم  ًمٚمخٚمؼ، ُم٤مًمٌؽ   اهلل ٕنّ  :يماّل  اجلواب:

 حلٙمٛم٦م. ويٗمٕمؾ ،همػمه ُمٚمؽ قمغم يسم٤مًمتٕمدّ 

 اإلهُْي األهى أكصام:  

 :ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ اخلٚمؼ قمغم  اهلل يٜمزًمف اًمذي إمل إن 

 افعؼوبة: بعـوان يؽون ال مال:األوّ  افؼسم

 ًمٞمس وهذا اًمقضمقد، ذم إيمٛمؾ ٔم٤مماًمٜمّ  ٘متْمٞم٤متُمُ  ُمـ هق إمل ُمـ قعاًمٜمّ  وهذا

 .أهؿّ  عمّم٤مًمَح  وهق ،أطمدٍ  حلّؼ  سمخٌس  ومٞمف ًمٞمسو ُم٤مًمٍؽ، ُمـ فشمٍّم  ّٕٟمف ىمٌٞمح٤ًم:

 افعؼوبة: بعـوان يؽون ماافثاين: افؼسم

ّٓ  يٙمقن ٓ اًمٕم٘م٤مب ن  إ طمٞم٨م  سمٕمٜمقان إمل  اهلل لٜمزّ يُ  أن ومٞم٘مٌح زءًمٚمٛمُ  إ

 يٕم٤مىم٥م إّٟمام ذيمره( )شمٕم٤ممم واهلل اًمٕم٘م٤مب، يقضم٥م ُم٤م يرشمٙم٥م مل ُمـ قمغم واجلزاء اًمٕم٘م٤مب

 .وم٘مط لمًتح٘مّ اعمُ  اًمٔم٤معملم

ًّ  واأؾم٤مء ٍق قمرْ  أو ىمقمٍ  ؾمتئّم٤مل٤مسم يٕم٤مىم٥م أن  هلل ضم٤مز وإذا  قم٤مد يم٘مقم ،قءاًم

 أو ُم٤ٌمذًة، ذًمؽ يٗمٕمؾ أن  هللِ جيقز وم٢مّٟمف اًمٕم٘م٤مب، يًتحّؼ  ُم٤م قاوارشمٙمٌ ،صمٛمقدو

  : ٘م٤ملوم واؾمٓم٦ًم، ٞمقراًمٓمّ  ضمٕمؾ طمٞم٨م اًمٗمٞمؾ، أصح٤مب إهالك ذم يمام همػمه سمقاؾمٓم٦م
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ
 هلل جيقزُ  ويمام ،َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
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ًمف جيقز اًمٓمٞمقر، سمقاؾمٓم٦م يًت٠مصؾ أن  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سمقاؾمٓم٦م ذًمؽ يٗمٕمؾ أن 

،   اهلل ي٘متؾ أن ذم حمذورٍ  وم٠مي  سم٤معمٝمدي   يم٤من إذا إرض، قمغم ـُمَ  يمّؾ 

 !ًمٚمٕم٘م٤مب؟ لمًتح٘مّ اعمُ  ًٞمئلماعمُ  ُمـ ٝمؿيمٚمّ 

 وايات.افرّ  بعض ضعف افثاين: األمر

 ومال وقمٚمٞمف ٦م،اًمًٜمديّ  اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ٕمتؼمةُمُ  همػم ُم٧مشم٘مدّ  اًمتل واي٤متاًمرّ  ُمـ يمثػمٌ 

 أطمقال أنّ  إمم ًمتٗمتٜم٤ما إذا ظمّمقًص٤م ،ومٞمف ٜمٗمرداعمُ  ُمْمٛمقَّن٤م إصم٤ٌمت ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٕمقيؾ يٛمٙمـ

 اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ ومٕمغم ـ،سم٤مًمٔمّ  ومٞمٝم٤م ٙمتٗمكيُ  ٓ اًمتل اعمٕم٤مرف ُمـ  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم َّنْم٦م

 وىمد ،(اًمٌٞم٤من ظمٓم٦ٌم) ةًاّم اعمُ  ٦ماًمٕمٚمقيّ  اخلٓم٦ٌم ذم اًمقاردة اًمٕم٤ٌمرة ُم٦مت٘مدّ اعمُ  واي٤متاًمرّ  ُمـ

ًّ  ؾُمئؾ   .ش اًمٕم٤ممل واهلل هل٤م أؾم٤مس ٓ » وم٘م٤مل: اخلٓم٦ٌم هذه قمـ  اخلقئل دٞمّ اًم

 وَي٘متؾ، ٘م٤مشمؾؾمٞمُ   اإلُم٤مم سم٠من   اًمٕمٚمؿ يٗمٞمد واي٤متاًمرّ  جمٛمقع أن   ذم ؿمّؽ  وٓ

ـّ   ، اهلل وإرادة اًمٕمدل سمتٓمٌٞمؼ واًمٔمٚمؿ، ،ًمٚمٗم٤ًمد دومٕم٤مً  يم٤من إذا ومٞمف سم٠مس ٓ هذا وًمٙم
 اًمٌؽم، إمم اعمقارد سمٕمض ذم شمّمؾ ىمد ٍة،سمِمدّ  إـم٤ٌمء ُمٕمٝم٤م يتٕم٤مُمؾ إُمراض سمٕمض وم٢من  

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ : اهلل ىم٤مل وىمد
 مج حج مث هت ٹٱُّٱ :وىم٤مل ،123 اًمتقسم٦م: َّ جه ين ىن من خن جنحن يم
 حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح

 جكحك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض
 .111 اًمتقسم٦م: َّ حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك

  

                                                           

 .1331 ؾم١مال: اإلؾمالُمّٞم٦م، اًمٕم٘مٞمدة ذم ُم٤ًمئؾ ،1ج اًمٜمج٤مة، ساط :(1)
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 . اهلل أظداء خلصوص افؼتل افثافث: األمر

 اًمٜم٤مس، يمّؾ  ي٘متؾ ٓ  ٦ماحلجّ  اإلُم٤مم أن   قمغم واي٤متاًمرّ  ُمـ جمٛمققم٦مٌ  ٧مدًمّ 

 قمـ ذيمره، قمّٛمـ قمٛمػٍم، أيب سمـ حمّٛمد ومٕمـ ، اهلل أقمداء ظمّمقص ذم ؾاًم٘مت يقىمع وإّٟمام

 وم٢مذا ، اهلل ودائع خترج طمتّك أسمًدا ئمٝمر ًمـ اًم٘م٤مئؿ ويمذًمؽ ... » ىم٤مل: قمٌداهلل أيب

  اعمٝمدّي  وم٤مإلُم٤مم ،ش وم٘متٚمٝمؿ  اهلل أقمداء ُمـ فمٝمر ُمـ قمغم فمٝمر ظمرضم٧م
 واي٤متاًمرّ  ُمـ راداعمُ  ٟمٕمرف وهبذا ،هلؿ ىم٤مشمالً  ٤مساًمٜمّ  يمّؾ  قمغم ٓ  اهلل أقمداء قمغم ئمٝمر

 ىمٚم٧م » ىم٤مل: اًمٙمرظمل، إسمراهٞمؿ قمـ روي يمام  اإلُم٤مم قمٚمٞمف ئمٝمر ُمـ ددّ حُت  ٓ اًمتل

٤م  قمكم   يٙمـ أمل اهلل، أصٚمحؽ :-رضمٌؾ  ًمف ىم٤مل أو-  اهلل قمٌد ٕيب  ديـ ذم ىمقي 

 ُمـ يٛمٜمٕمف وُم٤م يدومٕمٝمؿ، مل ويمٞمػ اًم٘مقم، قمٚمٞمف فمٝمر ومٙمٞمػ :ىم٤مل سمغم، ىم٤مل: ؟ اهلل

 :قمزوضمؾ ىمقًمف ىم٤مل: هل؟ آي٦مٍ  وأّي٦م ىمٚم٧م: ىم٤مل: ُمٜمٕمتف،  اهلل يمت٤مب ذم آي٦مٌ  ىم٤مل: ذًمؽ؟

 ودائعُ   هلل يم٤من إّٟمف ،25 اًمٗمتح: َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ

 ُيرج طمّتك أسم٤مء ًمٞم٘متؾ  قمكم   يٙمـ ومٚمؿ وُمٜم٤موم٘ملم، يم٤مومريـ ىمقمٍ  أصالب ذم ُم١مُمٜمقن

 ًمـ اًمٌٞم٧م أهؾ ىم٤مئٛمٜم٤م ويمذًمؽ وم٘م٤مشمٚمف، فمٝمر ُمـ قمغم فمٝمر اًمقدائع ظمرضم٧م ومٚماّم  اًمقدائع،

 وم٢من   ،ش وم٘متٚمف ئمٝمر ـُمَ  قمغم فمٝمر فمٝمرت وم٢مذا ، اهلل ودائع شمٔمٝمر طمّتك أسمداً  ئمٝمر

 .اهلل أقمداء قمغم فمٝمر أي ،ش وم٘متٚمف ئمٝمر ُمـ قمغم فمٝمر » ُمـ اعم٘مّمقد

 اهلل ىمقًمف شمٗمًػم ذم ش إـمٝم٤مر وآًمف حمٛمدٍ  لاأطمق ذم إسمرار طمٚمٞم٦م» ذم وٟم٘مؾ

:جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ 
 َّ خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حف

 أظم٤ٌمرٟم٤م ذم روي ىم٤مل: (اًمٌٞم٤من يمِمػ) ذم اًمِمٞم٤ٌمن احلًـ سمـ دحمٛمّ  قمـ ،6 – 5 اًم٘مّمص:

                                                           

يـ يمامل :(1)  .67٣ص ،2ج اًمٜمّٕمٛم٦م، ومت٤مم اًمدِّ

يـ يمامل :(2)  .67٣ص ،2ج اًمٜمٕمٛم٦م، ومت٤مم اًمدِّ
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 آظمر ذم ئمٝمر اًمذي إُمر سمّم٤مطم٥م خمّمقص٦مٌ  هذه أنّ  ،قمٌداهلل وأيب ضمٕمٗمر أيب قمـ

 يمام قمدًٓ  ه٤مومٞمٛمٚم١م وهمرسًم٤م، ذىًم٤م إرض ويٛمٚمؽ واًمٗمراقمٜم٦م، اجل٤ٌمسمرة ٌٞمدويُ  ُم٤من،اًمزّ 

 .ش ضمقًرا ٚمئ٧مُمُ 

 ومٞمًػم اًم٘م٤مئؿ ُيرج ىم٤مل: ، ضمٕمٗمرٍ  أيب قمـ ،اًمٙم٤مسمكمّ  ظم٤مًمد أيب قمـ » وروي

، رّ يٛم طمّتك  قمغم يزيد وٓ ٘م٤مشمٚم٦م،اعمُ  ومٞم٘متؾ إًمٞمٝمؿ ومػمضمع تؾ،ىم ىمد قم٤مُمٚمف أنّ  ومٞمٌٚمٖمف سمٛمر 

 ،ًمٚمًٗمٞم٤منّ  ضمٞمِم٤من ومٞمخرُج  اًمٌٞمداء، إمم يٜمتٝمل طمّتك اًمٜم٤مس ومٞمدقمق يٜمٓمٚمؼ صمؿّ  ؿمٞمئ٤ًم، ذًمؽ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ : ىمقًمف وهق ،سم٠مىمداُمٝمؿ شم٠مظمذ أن إرض  اهلل ومٞم٠مُمر
 .ش ... 51 ؾم٠ٌم: َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 :اهلل رشول بسرة افسر

 واي٤متاًمرّ  -اهلل قمداءأ خلّمقص اًم٘متؾ نّ إ وهق- ذًمؽ قمغم يدّل  ٤مومّ 

 ًمٞمس إقمٔمؿ ٌّل اًمٜمّ  ؾمػمة وم٢من   ،اهلل رؾمقل سمًػمة يًػم أّٟمف قمغم ٦ماًمّ اًمدّ  اًمٙمثػمة

 ح٤مرباعمُ  ٕم٤مٟمداعمُ  وىمت٤مل احلًٜم٦م، واعمققمٔم٦م سم٤محلٙمٛم٦م قمقةاًمدّ  وإّٟمام ٤مس،اًمٜمّ  مجٞمع ىمت٤مَل 

 إذا اًم٘م٤مئؿ قمـ  ضمٕمٗمرٍ  أسم٤م ؾم٠مًم٧م ىم٤مل: ُمًٚمٍؿ، سمـ حمّٛمد قمـ » روي وم٘مد ،ًمٚمحّؼ 

 ئمٝمر طمّتك اهلل رؾمقل سمف ؾم٤مر ُم٤م سمًػمة وم٘م٤مل: اًمٜم٤مس؟ ذم يًػم ؾمػمةٍ  سم٠مّي  ىم٤مم،

 اجل٤مهٚمّٞم٦م، ذم يم٤من ُم٤م أسمٓمؾ :ىم٤مل ؟اهلل رؾمقل ؾمػمة يم٤مٟم٧م وُم٤م ىمٚم٧م: اإلؾمالم،

 ذم يم٤من م٤ّم اهلدٟم٦م ذم يم٤من ُم٤م يٌٓمؾ ىم٤مم إذا  اًم٘م٤مئؿ ويمذًمؽ سم٤مًمٕمدل، اًمٜم٤مس واؾمت٘مٌؾ

                                                           

٤مسمع اًم٤ٌمب ،5ج :(1) ًّ ـ   َأن َوُٟمِريـدُ } شمٕم٤ممم: ىمقًمف ٟمزلإئّٛم٦م وذم ومٞمف أن   ذم واًمٕمنمون اًم ُٛمـ  قَمـغَم  ٟم 

ـَ  ِذي ٦مً  َوَٟمجَٕمَٚمُٝمؿ إَرضِ  ذِم  اؾمُتْمِٕمُٗمقا اًم  ٛم 
 .5، ح{اًمَقاِرصملِمَ  َوَٟمجَٕمَٚمُٝمؿُ  َأئِ

 وومٞمـف ذًمـؽ وهمـػم واًمـدضّم٤مل، اًمًـٗمٞم٤من ُمــ  فمٝمـقره قمالُم٤مت ،25 سم٤مب ،52ج إٟمقار، سمح٤مر :(2)

٤مقم٦م، أذاط سمٕمض ذيمر ًّ  .13ح اًم
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 .ش اًمٕمدل هبؿ ويًت٘مٌؾ اًمٜم٤مس، أيدي

ّٓ  َي٘متُؾ  ٓ  احلًـ سمـ ٦ماحلجّ  وم٤مإلُم٤مم  اهلل سم٠مُمر وذًمؽ ،يًتحّؼ  ـُمَ  إ

 .اعم٤مًمؽ

 :احلسغ اإلمام ةؿتؾ ذراري ؿتل معـى

  اهلل أقمداء خلّمقص يٙمقن اًم٘متؾ أن   ٌلّم شمُ  اًمتل واي٤متاًمرّ  هذه ظمالل ـُمِ 
 شمٗمٞمدو ، احلًلم اإلُم٤مم ىمتؾ ُمـ ٦مذريّ  ىمتؾ قمغم ٦ماًمداًمّ  واي٤متاًمرّ  شم٘مٞمد سم٘مريٜم٦مٍ  ٟمٔمٗمر

 ُم٘مّمقٍد. همػم اإلـمالق ومٞمٙمقن ، اهلل أقمداء ُمـ يم٤من ُمـ ُمٜمٝمؿ اعم٘مّمقد أن  

 ادؼصود: ؽر اإلضالق معـى بقان

ـَ  ٢من  وم  ىمقًمف ذًمؽ وُمـ ُم٘مّمقدٍة، همػم اإلـمالىم٤مت سمٕمض أن   اجلكمّ  ٤مهراًمٔمّ  ُم

 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ شمٕم٤ممم:
 خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هن من خن حن
 ىم٤مًمقا ٤مساًمٜمّ  يمّؾ  أن   ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد ومٚمٞمس ،174 – 173 قمٛمران: آل َّ جه ين ىن من

 .جلامقم٦مٍ  واطمدٍ  ىمقٌل  ونٗمّن اعمُ  ذيمر يمام اعم٘مّمقد وإّٟمام ٤مس،اًمٜمّ  ًمٙمّؾ 

 ٖمرى،اًمّّم  سمدر همزوة ذم ٟمزًم٧م أي٦م هذه إومم: اعم٠ًمًم٦م » ازي:اًمرّ  اًمٗمخر ىم٤مل

 ي٤م ٟم٤مدى: ٦مُمٙمّ  إمم اعمديٜم٦م ُمـ يٜمٍمف أن قمغم قمزم ٤معمّ  ؾمٗمٞم٤من أسم٤م أن   ٤مسقمٌّ  اسمـ روى

 سمٞمٜمٜم٤م ىمؾ ًمٕمٛمر: وم٘م٤مل ؿمئ٧م، إن هب٤م ومٜم٘متتؾ ٖمرىاًمّّم  سمدر ُمقؾمؿ ُمققمدٟم٤م حمٛمٌد،

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ وسمٞمٜمؽ

                                                           

 وأطمـقال زُم٤مٟمـف وظمّمـ٤مئص أصـح٤مسمف وقمـدد وأظمالىمـف ؾمـػمه ،27 سمـ٤مب ،52ج إٟمقار، سمح٤مر :(1)

 .192ح ، أصح٤مسمف
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 وأًم٘مك اًمٔمٝمران، سمٛمرّ  ٟمزل كطمتّ  ىمقُمف ُمع ؾمٗمٞم٤من أسمق ظمرج إضمؾ طمي ومٚماّم 

 ىمدم وىمد إؿمجٕمل ُمًٕمقد سمـ ٟمٕمٞمؿ ومٚم٘مل يرضمع، أن ًمف ومٌدا ىمٚمٌف، ذم قم٥ماًمرّ  شمٕم٤ممم اهلل

 قم٤مم هذا وإن   سمدٍر، سمٛمقؾمؿ ٟمٚمت٘مل أن ًداحمٛمّ  وقمدت إّن  ٟمٕمٞمؿ، ي٤م وم٘م٤مل: ُمٕمتٛمًرا، ٟمٕمٞمؿٌ 

ّٓ  يّمٚمحٜم٤م وٓ ضمدٍب،  أن زم سمدا وىمد اًمٚمٌـ، ومٞمف وٟمنمب اًمِمجر ومٞمف ٟمرقمك قم٤ممٌ  إ

ٌّ  اعمديٜم٦م إمم وم٤مذه٥م ضمراءًة، سمذًمؽ زاد أظمرج ومل دٌ حمٛمّ  ظمرج إن وًمٙمـ أرضمع،  ٓمٝمؿومث

 ُم٤م هلؿ: وم٘م٤مل زون،يتجٝمّ  اعمًٚمٛملم ومقضمد ٟمٕمٞمؿٌ  ومخرج اإلسمؾ، ُمـ قمنمةٌ  قمٜمدي وًمؽ

 أطمٌد، ُمٜمٙمؿ يرضمع مل إًمٞمٝمؿ ذهٌتؿ وم٢من أيمثريمؿ، وىمتٚمقا دي٤مريمؿ ذم أشمقيمؿ أي،سم٤مًمرّ  هذا

 ٟمٗمس واًمذي ىم٤مل: ذًمؽ ؾمقلاًمرّ  قمرف ومٚماّم  ُمٜمٝمؿ، ىمقمٍ  ىمٚمقب ذم اًمٙمالم هذا ومقىمع

 رضماًل  ؾمٌٕملم ٟمحق وُمٕمف ، اًمٜمٌّل  ظمرج صمؿّ  وطمدي، وًمق إًمٞمٝمؿ ٕظمرضمـ سمٞمده دٍ حمٛمّ 

 يمٜم٤مٟم٦م، ًمٌٜمل ُم٤مءٌ  وهل ٖمرى،اًمّّم  سمدرٍ  إمم وصٚمقا أن إمم وذهٌقا ُمًٕمقد، اسمـ ومٞمٝمؿ

 رؾمقل يٚمؼ ومل أي٤مٍم، صمامٟمٞم٦م قم٤ممٍ  يمّؾ  ومٞمٝم٤م جيتٛمٕمقن هلؿ ؾمقٍق  ُمقوع ويم٤مٟم٧م

ًّ  وواوم٘مقا نميملم،اعمُ  ُمـ أطمًدا وأصح٤مسمفاهلل  ٟمٗم٘م٤مٌت  ُمٕمٝمؿ ويم٤مٟم٧م قق،اًم

٤ًٌم، أدًُم٤م واؿمؽموا وم٤ٌمقمقا ودم٤مراٌت،  واٟمٍمومقا درمهلم، رهؿسم٤مًمدّ  وأص٤مسمقا ورسمحقا وزسمٞم

 ضمٞمش ضمٞمِمف ٦مُمٙمّ  أهؾ كومًٛمّ  ٦مُمٙمّ  إمم ؾمٗمٞم٤من أسمق ورضمع هم٤مٟمٛملم، ؾم٤معملم اعمديٜم٦م إمم

 ًّ ًّ  ًمتنمسمقا ظمرضمتؿ إّٟمام :وىم٤مًمقا قيؼ،اًم  هذه ٟمزول ؾم٥ٌم ذم اًمٙمالم هق ومٝمذا قيؼ،اًم

 .إؿمجٕمّل  ُمًٕمقد سمـ ٟمٕمٞمؿ سمف وىمّمد اًمٜم٤مس، ًمٗمظ ُأـمٚمؼ اًمٙمريٛم٦م أي٦م ومٗمل ،ش أي٦م

 سمٗمٕم٤مل  ًلماحلُ  ىمتٚم٦م ذراري ىمتؾ اًم٘م٤مئؿ ظمرج إذا » :ُمثؾ ذم احل٤مل ويمذًمؽ

 وم٘مٚم٧م: » واي٦م:اًمرّ  ذم ورد وهلذا ،ًمٚمحّؼ  ٜمٙمراعمُ  اًمٕمدو ظمّمقص اعم٘مّمقد وم٢من   ،ش آسم٤مئٝم٤م

 ذم اهلل صدق وم٘م٤مل: ُمٕمٜم٤مه؟! ُم٤م ،18 وم٤مـمر: َّ مصجض خص حص مس خس ُّٱ: اهلل وم٘مقل

                                                           

 .173 أي٦م قمٛمران: آل ؾمقرة شمٗمًػم ،9ج اًمّرازي، اًمٗمخر شمٗمًػم :(1)
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 ،ش هب٤م ويٗمتخرون آسم٤مئٝمؿ، أومٕم٤مل يروقن ًلماحلُ  ىمتٚم٦م ذراري وًمٙمـ أىمقاًمف، مجٞمع

 ؿمٕم٤مراٍت  ٞمٝمؿسمتٌٜمّ  اًمٕمدل، ًمدوًم٦م ٕمٚمـاعمُ  يحاًمٍّم  رومْمٝمؿ قمـ يم٤مؿمٌػ  ومتخ٤مرهؿا وم٢من  

 .ُم٤مءاًمدّ  وؾمٗمؽ ،اًمٔمٚمؿ شمنمقمـ ُمٕم٤مرو٦مً 

 افواؿع. اتحقثقّ  مجقع دراشة ابع:افرّ  األمر

 صمؿّ  واًمٖمٚمٔم٦م، ةاًمِمدّ  واؾمتخدام سم٤مًمًٞمػ، اخلروج رواي٤مت ٟمٚمحظ أن اخلٓم٠م ُمـ

 دراؾم٦م هق قاباًمّّم  سمؾ ،دُمقّي  ُمنموعٌ   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ُمنموع سم٠من   ٟمتٞمج٦مً  ٟمٕمٓمل

 يم٤مجلٞمشاهلل ٦مسم٘مٞمّ  اإلُم٤مم أقمداء ومٚمٕمّؾ  اًمٔمٝمقر، قمٍم أطمداثو ٤متطمٞمثٞمّ  مجٞمع

ّٓ  ٞمٕم٦مً ٔموم يؽميمقا مل اًمذيـ يم٤مًمدواقمش أو ًمٚمحدود، ُمراقم٤مشمف وقمدم ضمرائٛمف ذم اًمٜم٤مزي  إ

ّٓ  يقُمئذٍ  هلؿ رادع وٓ ومٕمٚمقه٤م،  ذم سم٤مًمٕمدل ٓم٤مًم٥ماعمُ  اًمٕم٤ممل حت٤مًمػ الميُ  ومٝمؾ ًٞمػ،اًمّ  إ

 !اًمدواقمش؟ وأ اًمٜم٤مزّي٦م ُمع ةًمٚمِمدّ  ؾمتٕمامًمفا

 ٟمرى زُم٤مٟمف وفمروف٦ماحلجّ  اإلُم٤مم أقمداء أطمقال رواي٤مت راضمٕمٜم٤م وًمق

 ُيرج : اهلل رؾمقل ىم٤مل » ىم٤مل: هريرة، أيب قمـ ٦ماًمٕم٤مُمّ  يمت٥م ومٗمل ج٤مب،اًمٕمُ  اًمٕمج٥م

 يٌ٘مر طمّتك ومٞم٘مُتُؾ  يَمٚم٥ِم، ُمـ يّتٌٕمف ُمـ وقم٤مُّم٦م دُمِمؼ، ٛمؼقمُ  ذم اًمًٗمٞم٤من ًمف ي٘م٤مل رضمٌؾ 

 شمٚمٕم٦ٍم، ذٟم٥ُم  يٛمٜمع ٓ طمّتك ومٞم٘متٚمٝم٤م ىمٞمٌس  هلؿ ومتجٛمعُ  اًمّّمٌٞم٤من، وي٘متؾ اًمٜم٤ًمء، سمٓمقن

 ضمٜمده ُمـ ضمٜمًدا إًمٞمف ومٞمٌٕم٨م اًمًٗمٞم٤من ومٞمٌٚمغ احلّرة، ذم سمٞمتل أهؾ ُمـ رضمٌؾ  وُيرج

ًّ  إًمٞمف ومٞمًػم ومٞمٝمزُمٝمؿ،  هبؿ، ظُمًػ إرض ُمـ سمٌٞمداء ص٤مر إذا كطمتّ  ُمٕمف، سمٛمـ ٗمٞم٤مناًم

ّٓ  يٜمجق ومال  صحٞمح طمدي٨ٌم  هذا :واي٦ماًمرّ  هذه ٟم٘مٚمف سمٕمد احل٤ميمؿ ىم٤ملو ،قمٜمٝمؿ خؼماعمُ  إ

                                                           

 احُلًـلم ىمتٚمـ٦م ذراري  اًم٘مـ٤مئؿ ي٘متؾ أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اًمٕمّٚم٦م ،164 اًم٤ٌمب ،1ج اًمنمائع، قمٚمؾ :(1)

 آسم٤مئٝمؿ. سمٗمٕم٤مل 
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 .ش ُيرضم٤مه ومل ٞمخلم،اًمِّم  ذط قمغم اإلؾمٜم٤مد

 يمرذُ  وىمد  اهلل قمٌد أسم٤م ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: قمٛمرٍ  سمـ ؾٗمّْم اعمُ  قمـ » يمتٌٜم٤م ذم وروي

 كطمتّ  ذًمؽ يٙمقن ٓ وم٘م٤مل: ؾمٝمقًم٦ٍم، ذم أُمره يٙمقن أن ٕرضمق إن وم٘مٚم٧م: ، اًم٘م٤مئؿ

 .ش واًمٕمرق اًمٕمٚمؼ متًحقا

 .ادفديّ  اإلمام مع األرض أهل أؽؾب اخلامس: األمرُ 

 ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ُمع إرض أهؾ أهمٚم٥م أنّ  قمغم واي٤متاًمرّ  سمٕمض ٧مدًمّ 
 حت٘مٞمؼ ُمـ اعم٤مٟمٕملم ٤معملماًمٔمّ  يًت٠مصؾ ؾمقف احلًـ سمـ ٦ماحلجّ  اإلُم٤مم أن   يدل وهذا

 وم٢من   ،أهمٚمٌٝمؿ أو ٤مساًمٜمّ  يمّؾ  اعم٘متقًملم ومٚمٞمس ،سم٤مًمٌ٘مٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ىمٚم٦م وهؿاهلل إرادة

 ٤موأُمّ  ،اإلُم٤مم وىم٤مشمؾ ،إهمٚم٥م وظم٤مًمػ ضمحد ُمـ هؿ وإّٟمام ُمٕمف، ؾمٞمٙمقٟمقن اًمٜم٤مس أهمٚم٥م

 حيزٟمقن. هؿ وٓ قمٚمٞمٝمؿ ظمقف ومال إيمثر وهؿ وٟمفويٜمٍم ٤مإلُم٤ممسم قني٘مٌٚم اًمذيـ

 وي٘مٌٚمقن َّنجف يٜمٝمجقن ٤مساًمٜمّ  أهمٚم٥م أنّ  قمغم شمدّل  اًمتل واي٤متاًمرّ  وُمـ

 ىم٤مل: ُمقؾمك، سمـ روم٤مقم٦م قمـ » اًمٕمّٞم٤مر: شمٗمًػم قمـ ،شإٟمقار سمح٤مر» ذم ُم٤م دقمقشمف،

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ ي٘مقل: قمٌداهلل أسم٤م ؾمٛمٕم٧م
ّٓ  أرٌض  يٌ٘مك ٓ اًم٘م٤مئؿ ىم٤مم إذا ىم٤مل: ،83 قمٛمران: آل َّ مق حق مف  ٟمقدي إ

ّٓ  إًمف ٓ أن ؿمٝم٤مدة ومٞمٝم٤م  .ش اهلل رؾمقل حمّٛمًدا وأنّ  ،اهلل إ

 أهؾ ًمف اهلل مجع  حمّٛمد آلِ  ىم٤مئؿ ىم٤مم إذا » :(قم٤ًميمر اسمـ شم٤مريخ) وذم

 أهؾ ومٛمـ وم٘م٤مءاًمرّ  وم٠مُّم٤م اخلريػ، ىمزع جيتٛمع يمام ومٞمجتٛمٕمقن اعمٖمرب، وأهؾ اعمنمق

                                                           

 .8586ح واعمالطمؿ، اًمٗمتـ يمت٤مب ،4ج اًمّّمحٞمحلم، قمغم اعُمًتدرك :(1)

 .3ح ، احلّؼ  ص٤مطم٥م فمٝمقر ىمٌؾ شمٙمقن اًمتل اًمِمّدة ذم ضم٤مء ُم٤م ،15 سم٤مب ًمٚمٜمٕمامن، اًمٖمٞم٦ٌم :(2)
 .89ح ،أصح٤مسمف وأطمقال زُم٤مٟمف وظمّم٤مئص أصح٤مسمف وقمدد وأظمالىمف ؾمػمه ،27 سم٤مب ،52ج :(3)
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 قمـ يٕمٗمقر، أيب اسمـ قمـ »(: اًمٙم٤مذم) وذم ،ش اًمِم٤مم أهؾ ومٛمـ إسمدال وأُّم٤م اًمٙمقوم٦م،

 رؤوس قمغم يده اهلل ووع ىم٤مئٛمٜم٤م ىم٤مم إذا ىم٤مل:ضمٕمٗمر أيب قمـ ؿمٞم٤ٌمن، ًمٌٜمل ُمقمم

 .ش أطمالُمٝمؿ سمف ويمٛمٚم٧م قم٘مقهلؿ، هب٤م ومجٛمع اًمٕم٤ٌمد،

 اهلٓل: ختام 

 اعمٝمدّي  اإلُم٤مم طمريم٦م أن   ٤مً ضمٚمٞمّ  ْمحيتّ  اخلٛم٦ًم، إُمقر هذه ؾمتٕمراضا سمٕمد

  ٌاهلل ُٕمر ظم٤موٕم٦مٌ  ٦مٌ إهلٞمّ  طمريم٦م ، قمغم اًمٕم٘م٤مب شُمٜمزل داُم٧م ُم٤م ومٞمٝم٤م ٌحىمُ  ومال 

 .اًمٜم٤مس ؾم٤مئر إمم سم٤مًم٘مٞم٤مس ديـتٛمرّ اعمُ  ُمـ ٦مٌ ىمٚمّ  وهؿ ٤معملم،اًمٔمّ  ظمّمقص

  

                                                           

 إُّمــ٦م قمـــ هبــؿ يٍمــف اًمــذيـ إسمــدال يٙمــقن سم٤مًمِمــ٤مم أن   ضمــ٤مء ُمــ٤م سمــ٤مب ،1ج دُمِمــؼ، شمــ٤مريخ :(1)

 .297ص إهقال،

 .21ح واجلٝمؾ، اًمٕم٘مؾ يمت٤مب ،1ج :(2)



  

 

 

 

 

o بْٔ:الشّ حاصل 

 صمالصم٦م: ُم٤مٍت ُم٘مدّ  ذم اًمِمٌٝم٦م هذه سمٞم٤من يٛمٙمٜمٜم٤م

 املْدُو اإليام ٔد ىلع اهتاُم ٌٔاهُد ظْٓر األههى: يةامللُد. 

ّٓ  يٙمقن ٓ اًمت٤ممّ  اًمّديـ فمٝمقر سم٠من   اًمِمٞمٕم٦م يٕمت٘مد  ، ٜمتٔمراعمُ  اعمٝمدّي  يد قمغم إ
 قمٓمٗمقا إذا دىاهلُ  قمغم اهلقى يٕمٓمػ » :اعم١مُمٜملم أُمػم ي٘مقل اًمٌالهم٦م، َّن٩م ومٗمل

 وُمٜمٝم٤م: اًمّرأي، قمغم اًم٘مرآن قمٓمٗمقا إذا اًم٘مرآن قمغم اًمّرأي ويٕمٓمػ اهلقى، قمغم دىاهلُ 

 رو٤مقمٝم٤م، طمٚمًقا أظمالومٝم٤م، مٚمقءةً  ٟمقاضمذه٤م، سم٤مدًي٤م ؾم٤مٍق  قمغم سمٙمؿ احلرب شم٘مقم طمّتك

ّٓ  قم٤مىمٌتٝم٤م، قمٚم٘ماًم   قمغم قماّمهل٤م همػمه٤م ُمـ اًمقازم ي٠مظمذ شمٕمرومقن، ٓ سمام همدٌ  وؾمٞم٠ميت همدٍ  وذم إ

 ُم٘م٤مًمٞمده٤م، ؾِمٚماًم  إًمٞمف وشمٚم٘مل يمٌده٤م، أوم٤مًمٞمذ ُمـ إرض ًمف وخترج أقمامهل٤م، ئُم٤ًمو

ػمة، قمدل يمٞمػ ومػميٙمؿ ًّ ٜم٦ّم اًمٙمت٤مب ُمّٞم٧م وحيٞمل اًم ًّ  .ش واًم

                                                           

   اعمالطمؿ. ذيمر إمم ومٞمٝم٤م يقُمئ  ًمف ظمٓم٦ٌم وُمـ ،138 رىمؿ :(1)

ٌٕمقن اًمّراسمع اًم٤ٌمب اعمقدة يٜم٤مسمٞمع ذم وورد ًّ  ذيمرهـ٤م اًمتـلًمٕمـكم   اًمُ٘مدؾمّٞم٦م اًمٙمٚمامت إيراد ذم واًم

 أيب اسمــ وي٘مـقل ،(يٕمٓمـػ اعمٝمـدّي ) وومٞمـف: ظمٓمٌـف، ذم اًمٌالهم٦م َّن٩م يمت٤مب ذماعمٝمدّي  ؿم٠من ذم

 ويٕمٓمـػ اهلـقى، قمـغم اهلـدى قمٓمٗمـقا إذا اهلـدى قمـغم اهلقى يٕمٓمػ » ًمٚمٜمّٝم٩م: ذطمف ذم احلديد
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 هلذا ٟم٘مٚمف سمٕمد اًمٙمٚمٌٞمٙم٤من ٤مذماًمّّم  اهلل ًمٓمػ اًمِمٞمخ اًمٕمٔمٛمك اهلل آي٦م ي٘مقل و

ا، يمثػمةٌ  أظم٤ٌمرٌ  قمٚمٞمف يدّل  » اًمٌالهم٦م: َّن٩م ُمـ اعم٘مٓمع  اًمٙمت٤مب إمم اًمٜم٤مس ردّ  ٕنّ  وذًمؽ ضمد 

 يدّل  ٓ طمدي٨ٌم  يقضمد ىمّٚمام اًم٤ٌمرزة، صٗم٤مشمف وُمـاعمٝمدّي  أقمامل أقمٔمؿ ُمـ واًمًٜم٦ّم

ّٓ  ،اعمٝمدّي  يٙمقن ومال ٓم٤مسم٘م٦م،اعمُ  أو ًمتزامسم٤مٓ قمٚمٞمف ّٓ  ي٘مقم وٓ يمذًمؽ، يٙمقن ُمـ إ  إ

ـَ  إرض يٛمأل وٓ واًمًٜم٦ّم اًمٙمت٤مب إمم اًمٜم٤مس سمردّ  ٤مساًمٜمّ  م٤مي٘م وٓ احلّؼ، إلىم٤مُم٦م  ُم

ّٓ  واًم٘مًط اًمٕمدل ّٓ  إدي٤من قمغم اإلؾمالم ئمٝمر وٓ اهلل أُمر يٕمٚمـ وٓ سمف، إ  اًمٜم٤مس سمردّ  إ

ّٓ  شمتحّ٘مؼ ٓ ٦ماإلصالطمٞمّ  أقمامًمف ومٙمّؾ  ٦م،واًمًٜمّ  اًمٙمت٤مب إمم  ي٘مقم وٓ ئمٝمر ٓ ومٝمق سمف، إ

ّٓ  ُيرج وٓ  .ش واًمًٜم٦ّم سم٤مًمٙمت٤مب واًمٕمٛمؾ عاًمنّم  إلىم٤مُم٦م إ

يـ أن   يٕمٜمل وهذا  يريد يمام ُمٓمٌ٘م٤مً  وٓ ٦م،إُمّ  ذم أٟمزل يمام حمٗمقفم٤مً  يٙمقن ٓ اًمدِّ

ّٓ  ومٞمٝم٤م،اهلل  . اعمٝمدّي  اإلُم٤مم فمٝمقر سمٕمد إ

 املْدُو اإليام غٕتة ؼٓل اهحإٍة: يةامللُد. 

 اًمٜم٤مس يقم إمم 26٣ ؾمٜم٦م ُمـ هم٤مئ٥ٌم   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أن   اًمِمٞمٕم٦م يٕمت٘مد

 قمٜمد ٚمٞمسوم ؾمٜم٦ًم، 1182 ىمراسم٦م همٞمٌتف قمغم إؾمٓمر هذه يمت٤مسم٦م يقم إمم ُمرّ  وىمد هذا،

يـ واىمع اعمًٚمٛمقن  ٘مقٟمفيٓمٌّ  وٓ ،هذا اًمٜم٤مس يقم وإمم اًمٞمقم ذًمؽ ُمـ وطم٘مٞم٘متف اًمدِّ

 ـــــــــــــــــ

 آظمـر ذم شمٕمـ٤ممم اهلل ُيٚم٘مـف إُمـ٤ممٍ  إمم إؿمـ٤مرةٌ  هـذا اًمـّرأي، قمـغم اًم٘مـرآن قمٓمٗمـقا إذا اًم٘مرآن قمغم اًمّرأي

 ضم٤مٟمـ٥م قمــ ويثٜمٞمـف ي٘مٝمـُره اهلـقى يٕمٓمـػ وُمٕمٜمـك وأصمـ٤مر، إظمٌـ٤مر ذم سمـف اعمققمقد وهق اًمّزُم٤من

 ىمقًمـف: ويمـذًمؽ قمٚمٞمـف. وفمـ٤مهًرا ًمـف ىمـ٤مهًرا اهلُـدى ومٞمجٕمـؾ اهلُـدى قمٛمـؾ قم٤مُمالً  واإلرادة، اإليث٤مر

ـّ  سمٖمٚمٌـ٦م واًمٕمٛمؾ واًم٘مٞم٤مس اًمّرأي طمٙمؿ ي٘مٝمر أي: اًم٘مرآن، قمغم اًمّرأي ويٕمٓمػ  قمٛمـؾ قمـ٤مُمالً  اًمٔمـ

 اإلُمـ٤مم هلـذا اعُمخـ٤مًمٗملم اًمٗمـرق إمم إؿمـ٤مرةٌ  اًم٘مـرآن، قمٓمٗمـقا وإذا اهلُدى قمٓمٗمقا إذا وىمقًمف: اًم٘مرآن.

 .ش سم٤مًمّرأي سمؾ سم٤مًم٘مرآن حيٙمٛمقن وٓ سم٤مهلقى سمؾ سم٤مهلُدى يٕمٛمٚمقن ٓ اًمذيـ ًمف، اعُمِم٤مىملم

٤مسمع اًمٗمّمؾ ،2ج إصمر، ُمٜمتخ٥م :(1) ًّ ـٜم٦ّم، واًم٘مـرآن اهلُـدى إمم اًمٜمّـ٤مس يـردّ  أّٟمـف ذم واًمثالصمقن اًم ًّ  واًم

 يمثػمٌة. أظم٤ٌمرٌ  وومٞمف
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يـ يٙمـ مل اًمِمٞمٕم٦م قمٜمد سمؾ ، اهلل يريد يمام ٦مىمّ سم٤مًمدّ   سمٜمل ٙمؿطُم  زُمـ ذم هق يمام ٘م٤مً ٓمٌّ ُمُ  اًمدِّ

 اًمٌٞم٧م أهؾ ُمٜمٝم٩م وهق حٞمحاًمّّم  اعمٜمٝم٩م قمـ ندوسمٕمٞم ًٚمٛملماعمُ  ٦موقم٤مُمّ  ٤مس،واًمٕمٌّ  ٦مأُمٞمّ 

 ًمٕمدم اًمًٜملم آٓف إمم إُمر هذا يًتٛمرّ  وىمد ٦م،اًمٜمٌقيّ  ٦مواًمًٜمّ  اًم٘مرآن ومٝمؿ ذم 

 سم٤مُمتداد اًمٜم٤مس ٟمحرافا ةؿمدّ  ُمع قمٜمدهؿ،  اعمٝمدّي  خلروج ظم٤مص   شمقىمٞم٧م وضمقد

 .اًمٓمقيؾ ٛمرهقمُ 

  ىم٤مل: اًمٌّزاز، ص٤مًمح سمـ حمّٛمد سمـ احلًـ قمـ :(ٕمٛم٦ماًمٜمّ  ومت٤مم اًمّديـ يمامل) ذم

 اًّمذي وهق سمٕمدي، ُمـ اًم٘م٤مئؿ هق سمٜملا إنّ  ي٘مقل:اًمٕمًٙمري قمكمّ  سمـ احلًـ ؾمٛمٕم٧م »

 ومال إُمد، ًمٓمقل اًم٘مٚمقب شم٘مًق طمّتك واًمٖمٞم٦ٌم، سم٤مًمتٕمٛمػم  إٟمٌٞم٤مء ؾمٜمـ ومٞمف جيري

ّٓ  سمف اًم٘مقل قمغم يث٧ٌم  .ش ُمٜمف سمروٍح  وأّيده اإليامن، ىمٚمٌف ذم  اهلل يمت٥م ُمـ إ

 املْدُو اإليام زكى كطر اهحاهحة: يةلُدامٍلظْٓرُ ةػد. 

 ٔمٝمريُ  ؾمقف اًمذي هق  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أنّ  قمغم اًمِمٞمٕم٦م رواي٤مت ٧مٟمّّم 

 ةً ُمدّ  حيٙمؿ وؾمقف اًمٕمدل، دوًم٦م وي٘مٞمؿ ،اهلل يريد يمام ٘مفٓمٌّ ويُ  اًمقاىمٕمل، يـاًمد

 ٤ممّ  مجٚم٦مً  وٟمٜم٘مؾ ة،اعمدّ  ٦مىمٚمّ  ذم ٗمؼشمتّ  وًمٙمـ اًمٕمدد، ذم خمتٚمٗم٦مٌ  واي٤متاًمرّ  وهذه ًا،ضمدّ  ىمّمػمة

 :شقمنم اًمث٤من اإلُم٤مم ذم إصمر ٜمتخ٥مُمُ » يمت٤مب ذم ورد

  (1) 

  ُمٕم٤موي٦م: إُم٤مرة أصمر قمـ ُيؼماعم١مُمٜملم أُمػم قمـ طمتج٤مجٓا ذم روي ُم٤م

ـُ  احلّؼ، قمغم ٟم٤مواه ُمـ وي٘متؾ اًم٤ٌمـمؾ، وئمٝمر احلّؼ، ؾمٚمٓم٤مٟمف ذم يدرُس  »  وآه ُمـ ويدي

 وضمٝمؾٍ  هر،اًمدّ  ُمـ ويمَٚم٥ٍم  ُم٤من،اًمزّ  آظمر ذم رضماًل  اهلل يٌٕم٨م طمّتك ومٙمذًمؽ اًم٤ٌمـمؾ، قمغم

 أهؾ قمغم وئمٝمره سمآي٤مشمف، ويٜمٍمه أٟمّم٤مره، ويٕمّمؿ سمٛمالئٙمتف، اهلل ي١مّيده ٤مس،اًمٜمّ  ُمـ

                                                           

 .4ح اًمّتٕمٛمػم، ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب ،2ج :(1)

 طمديًث٤م. 29 وومٞمف فمٝمقره، سمٕمد ُمٚمٙمف ُمّدة ذم إّول اًمٗمّمؾ اًمٕم٤مذ، اًم٤ٌمب ،3ج :(2)



   

 

 

316 
 ( الثاًٖ الجشء) 

ًٓ  ىمًًٓم٤م إرض يٛمأل ويمرًه٤م، ـمققًم٤م يديٜمقا طمّتك إرض  ًمف يديـ وسمره٤مًٟم٤م، وٟمقًرا وقمد

ّٓ  يم٤مومرٌ  يٌ٘مك ٓ وـمقهل٤م، اًمٌالد قمرض ّٓ  ـم٤مًمٌح  وٓ سمف، آُمـ إ  ذم وشمّمٓمٚمح صٚمح، إ

ًّ  ُمٚمٙمف ًّ  وشُمٜمزل ٟمٌتٝم٤م، إرض وخُترج ٤ٌمع،اًم  ُم٤م يٛمٚمؽ اًمٙمٜمقز، ًمف وشُمٔمٝمر سمريمتٝم٤م، امءاًم

 .ش يمالُمف وؾمٛمع أّي٤مُمف أدرك ـعمَ  ومٓمقسمك قم٤مًُم٤م، أرسمٕملم اخل٤موم٘ملم سملم

  (2) 

 ذم يٕمٞمش اعمٝمدّي  ىم٤مل: ،ٌلاًمٜمّ  قمـ ،اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ اًمٗمتـ، ذم

 شمًع. أو صمامن، أو ؾمٜملم، ؾمٌع -يٛمٚمؽ ُم٤م سمٕمد يٕمٜمل:- ذًمؽ

  (3) 

 : اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل:  اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م قمـ اًمٕم٘مديـ: ضمقاهر ذم
، ًمقنٌ  اًمٚمقن ،ّرّي اًمدّ  يم٤مًمٙمقيم٥م وضمٝمفُ  وًمدي، ُمـ رضمٌؾ  اعمٝمدّي   ضمًؿٌ  واجلًؿ قمريب 

، ًٓ  إرض يٛمأل إهائٞمكم  ًّ  أهؾ سمخالومتف يرى ضمقًرا، ٚمئ٧مُمُ  يمام قمد  وأهؾ امء،اًم

 ؾمٜم٦ًم. قمنميـ يٛمٚمؽ اجلّق، ذم واًمٓمػم إرض،

  (4) 

 ؾمٜم٦ًم. أرسمٕملم أو صمالصملم ٤مساًمٜمّ  أُمر اعمٝمدّي  يكم ىم٤مل:  قمكم   قمـ اًمٗمتـ: ذم

  (5) 

 ىم٤مل: أّٟمف  اهلل قمٌد أيب قمـ يٕمٗمقر، أيب سمـ اهلل قمٌد قمـ ٕمامن:اًمٜمّ  همٞم٦ٌم ذم

 وأؿمٝمًرا. ؾمٜم٦مً  قمنمة شمًع اًم٘م٤مئؿ ُمٚمؽ-ي

ًّ  هذا أُم٤مُمٜم٤م يٕمؽمض واي٤متاًمرّ  هذه ؾمتٕمراضا وسمٕمد  سمٕم٨م  اهلل إنّ  ١مال:اًم

 يْمٞمعُ  ومٙمٞمػ ،اًمقاىمٕمّل  سم٤مًمّديـ ٤مساًمٜمّ  هلداي٦م اًمٙمت٤مب قمٚمٞمف وأٟمزل ،إيمرم اًمٜمٌل

                                                           

 .2٣ص 44ج إٟمقار: سمح٤مر: (1)
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 كطمتّ  -اًمًٜملم ٔٓف اموًمرسمّ - عمئ٤مت هم٤مئ٥ٍم  واطمدٍ  ؿمخصٍ  قمٜمد حمٗمقفم٤مً  ويٙمقن اًمديـ،

يـ ؼويٓمٌّ  ذًمؽ سمٕمد ُيرج  أيمؼم سمح٥ًم ؾمٜم٦مً  7٣ شمتج٤موز ٓ اً ضمدّ  ةٍ ىمّمػم ةُمدّ  ذم اًمدِّ

 ىمٚم٧م ىم٤مل: اخلثٕمٛمل، اًمٙمريؿ قمٌد » قمـ (اإلرؿم٤مد) ذم ُم٤م وهق واي٤مت،اًمرّ  ذيمرشمف قمددٍ 

 طمّتك إّي٤مم، ًمف شمٓمقل ؾمٜملم، ؾمٌع ىم٤مل: ؟ اًم٘م٤مئؿ يٛمٚمؽ يمؿ : قمٌداهلل ٕيب

ًّ  شمٙمقن  ُمـ ؾمٜم٦مً  ؾمٌٕملم ُمٚمٙمف ؾمٜمقّ  ومٞمٙمقن ٙمؿ،ؾمٜمٞمّ  ُمـ ؾمٜملم قمنم ُم٘مدار فؾمٜمٞمّ  ُمـ ٜم٦ماًم

 .؟ش ... هذه ٙمؿؾمٜمٞمّ 

 وٓ ٤مس،اًمٜمّ  ًمٙمّؾ  يـاًمدّ  أٟمزلاهلل وم٢من   اًمٕم٘مؾ، يرومْمف سمٕمٞمدٌ  أُمرٌ  هذا إن  

 وـمقل اًمٜمٌل سمٕمث٦م ُمـ اًمت٤ممّ  اًمٕمدل وشمٓمٌٞمؼ اًمّديـ فمٝمقر دوًم٦م ُم٤متُم٘مدّ  شمتٜم٤مؾم٥م

 وًم٦ماًمدّ  هذه زُم٤من ىمٍم ُمع ٟمتٔم٤مرآ ذم وُمٕم٤مٟم٤مهتؿ احلرُم٤من، ذم اًمٖمٞم٦ٌم ذم ٤مساًمٜمّ  ٥مشم٘مٚمّ 

 ٦م.اًمٕم٤معمٞمّ  واحلٙمقُم٦م

o ٔبْٔ:الشّ هٌالش 

 ىمًٛملم: قمغم وهل ٜم٤مىمِم٤مت،اعمُ  ُمـ مجٚم٦مً  أذيمر ٌٝم٦ماًمِّم  هذه قمغم دّ اًمرّ  ُمقىمػ ذم

 املَاكشاة ل:األُه اهلصى َُ ُٕاه  ة:لغ

 ُم٤م سمٜمٗمس ومٞمٝم٤م يٚمتزُمقا أن يٜمٌٖمل أو خ٤مًمٗمقناعمُ  ومٞمٝم٤م يٚمتزم يمثػمةٌ  ُمقاردُ  ٝمٜم٤مًمؽوم

 قمغم ٦مً ٟم٘مْمٞمّ  أضمقسم٦مً  متّثؾ اعمقارد وهذه ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ُم٠ًمًم٦م ذم اًمِمٞمٕم٦م سمف ًمتزما

 اًمِمٌٝم٦م: هذه

 اًمٜمٌّل  ةٟمٌقّ  قمٛمقم قمغم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن آي٤مت ُمـ مجٚم٦مٌ  ٧مدًمّ  ل:األوّ  افـؼض

 :اخل٤مشمؿ
 

                                                           

 .381ص ، اًم٘م٤مئؿ ُمٚمؽ ُمّدة ذم إظم٤ٌمر وردت وىمد آظمر ومّمٌؾ  ،2ج :(1)
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(1) 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٹٱٹٱُّٱ 
 جخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب حبخب جب
 .158 إقمراف: َّ خص حص مس خس حس جس مخ

 (2) 

 1 اًمٗمرىم٤من: َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ٹٱٹٱُّٱ. 

(3) 

 19 إٟمٕم٤مم: َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من ٹٱٹٱُّٱ. 

(4) 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٹٱٹٱُّٱ 

 .28 ؾم٠ٌم: َّ جت هب

(5) 

 1٣7 إٟمٌٞم٤مء: َّ مل يك ىك مك لك اك ٹٱٹٱُّٱ. 
 

 يقم وإمم ،ٌلاًمٜمّ  سمٕمث٦م يقم ُمـ ٤مًرايمٗمّ  ٤مساًمٜمّ  أيمثر ٟمرى أي٤مت هذه يمّؾ  وُمع

 .78 اًمزظمرف: َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ شمٕم٤ممم: ىم٤مل وىمد هذا، ٤مساًمٜمّ 

ًّ  هذا اعُمِمٙمؾ يقاضمف وهٜم٤م  ٦موىمٚمّ  ٟمحراف،آ وىم٧م ـمقل سملم اًمٗمرق ُم٤م ١مال:اًم

 اإلهلّل  اًمٖمرض يمقن ذم اعم١مُمٜملم، قمدد ٦موىمٚمّ  ٜمحروملماعمُ  قمدد يمثرة وسملم الح،اًمّّم  وىم٧م

ّٓ  ومٕمالً  ؼيتح٘مّ  مل  يذيمره اًمذي اجلقاب هق ومام ؟يماّمً  أو وىمت٤مً  ٤مإُمّ  إىمؾ إمم ٦ًٌمسم٤مًمٜمّ  إ

ًّ  هذا قمغم ِمٙمؾاعمُ   . ٦مجّ احلُ  اإلُم٤مم همٞم٦ٌم ـمقل ذم ٟمذيمره ٜم٤موم٢مٟمّ  ١مال،اًم
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، أن   قمٜمدهؿ حٞمح٦ماًمّّم  ٦ماًمٕم٤مُمّ  رواي٤مت ذم ورد افثاين: ؼضافـّ   ٦م،واًمقصمٜمٞمّ  اًمنم 

ًّ  ىمٞم٤مم إمم ُمًتٛمرو سم٤مق ذًمؽ يمؾ : إصٜم٤مم وقم٤ٌمدة  ؼيتح٘مّ  وم٘مط ىمّمػمةٍ  ةٍ ُمدّ  وذم ٤مقم٦م،اًم

 اهلل قمٌد قمـ ُمًٚمٌؿ، روى وم٘مد ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم دوًم٦م ذم ٘مفحت٘مّ  اًمِمٞمٕم٦م يٕمت٘مد ُم٤م

 أدري: ٓ أرسمٕملم ومٞمٛمٙم٨م تلأُمّ  ذم ٤ملضّم اًمدّ  ُيرجاهلل رؾمقل ىم٤مل » قمٛمرو: سمـ

 قمروة يم٠مّٟمف ُمريؿ اسمـ قمٞمًك اهلل ومٞمٌٕم٨م ،٤مً قم٤مُمّ  أرسمٕملم أو ؿمٝمًرا، أرسمٕملم أو يقًُم٤م، أرسمٕملم

 صمؿّ  قمداوٌة، صمٜملما سملم ًمٞمس ؾمٜملم، ؾمٌع ٤مساًمٜمّ  يٛمٙم٨م صمؿّ  ومٞمٝمٚمٙمف، ومٞمٓمٚمٌف ُمًٕمقٍد، سمـ

 ُمث٘م٤مل ىمٚمٌف ذم أطمدٌ  إرض وضمف قمغم يٌ٘مك ومال م،٤ماًمِم ىمٌؾ ُمـ سم٤مردةً  رحًي٤م اهلل يرؾمؾ

ّٓ  إيامنٍ  أو ظمػمٍ  ُمـ ةٍ ذرّ   قمٚمٞمف، ًمدظمٚم٧م ضمٌؾٍ  يمٌد ذم دظمؾ أطمديمؿ ن  أ ًمق كطمتّ  ىمٌْمتف، إ

 ٦مظمٗمّ  ذم ٤مساًمٜمّ  ذار ومٞمٌ٘مك ىم٤مل: ، اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمتٝم٤م ىم٤مل: شم٘مٌْمف، كطمتّ 

ًّ  وأطمالم اًمٓمػم  ٞمٓم٤من،اًمِّم  هلؿ ؾومٞمتٛمثّ  ُمٜمٙمًرا، يٜمٙمرون وٓ ُمٕمرووًم٤م، يٕمرومقن ٓ ٤ٌمع،اًم

 ذًمؽ ذم ؿوهُ  إوصم٤من، سمٕم٤ٌمدة ومٞم٠مُمرهؿ شم٠مُمرٟم٤م؟ ومام ومٞم٘مقًمقن: شمًتجٞمٌقن؟ أٓ ومٞم٘مقل:

ـٌ  رزىمٝمؿ، دار    .ش قر...اًمّّم  ذم يٜمٗمخ صمؿّ  قمٞمِمٝمؿ، طمً

ًّ  ٟمٓمرح وم٢مٟمٜم٤م يمتٌٝمؿ أصح ذم ُمقضمقداً  هذا يم٤من وإذا  سمٕمث٧م عم٤مذا اًمت٤مزم: ١مالاًم

 ٛمرقمُ  إـم٤مًم٦م وسمٕمد اًمٌٖمْم٤مء، ؾمٜملم ُمـ آٍٓف  سمٕمد اهلل وىم٣م اًم٘مرآن، أٟمزل وعم٤مذا إٟمٌٞم٤مء،

 وسمٕمد ٤مل،ضّم اًمدّ  هيٚمؽ ًمٙمل  قمٞمًك اهلل ٟمٌّل  يٜمزل أن - رواي٤مهتؿ ذم يمام - ٤ملاًمدضّم 

 وم٘مط؟ ش قمداوةٌ  صمٜملما سملم ًمٞمس ؾمٜملم، ؾمٌع ٤مساًمٜمّ  يٛمٙم٨م » هذا يمّؾ 

 ؾمٌع وسملم سمٞمٜمٝم٤م ٤موىم٤مرٟمّ  شمًٚمٞمٓمف، صمؿّ  ٤ملضّم اًمدّ  ظم٤مردّ ا ؾمٜملم ٓطمٔمٜم٤م ًمق ٜم٤مإٟمّ  

 شم٘مّمػم سم٥ًٌم دظم٤مره،او اإلُم٤مم همٞم٦ٌم يًتٌٕمد ومٚمامذا ًا،ضمدّ  اً يمٌػم اًمٗمرق ًمرأيٜم٤م ،ؾمٜملم

 سمتٛمٙملم ه٤مدي٤مً   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم وفمٝمقر ،اهلل ومٕمؾ ٓ سمٗمٕمٚمٝم٤م اًمٔمٚمؿ ٟمتِم٤مراو ٦م،إُمّ 

                                                           

٤مقم٦م، وأذاط اًمٗمتـ يمت٤مب :(1) ًّ  وىمتٚمـف قمٞمًـك وٟمـزول إرض، ذم وُمٙمثـف اًمـدضّم٤مل ظمروج سم٤مب اًم

 .294٣ح إّي٤مه...،
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 ، اهلل ومٕمؾ وهق شمٙمقيٜم٤ًم، ومتٙمٞمٜمف ٤ملاًمدضّم  ظم٤مردّ ا سم٥ًٌم اًمنّم  ٟمتِم٤مرا وُي٘مٌؾ ، اهلل
  ًا؟!ضمدّ  ىمّمػمةٍ  ةٍ عمدّ  اخلػم ؼحت٘مّ  ريٍح  إرؾم٤مُل  صمؿ

ًّ  ظمٚمؼ  اهلل أنّ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سملّم  افثافث: ؼضافـّ   ُمـ وإرض واتاماًم

 أُمريـ: اإلٟم٤ًمن يٕمرف أن أضمؾ

 اًمٕمٚمؿ. قمٛمقم اًمث٤من: إُمر  اًم٘مدرة. قمٛمقم ل:إوّ  إُمر

 خي حي جي مهٰه جه هن من خن حن جن مم ٱُّٱ : اهلل ي٘مقل
 .12 اًمٓمالق: َّ لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي

 وضمقد ومرعُ  وقمٚمٛمف، ىمدرشمف وقمٛمقم ، سم٤مهلل اإلٟم٤ًمن ُمٕمروم٦م أن   اعمٕمٚمقم وُمـ

 شم٤مريخ ذم ٦ماًمٕم٤مُمّ  رواي٤مت إمم رضمٕمٜم٤م وًمق اإلدراك، قمغم اًم٘مدرة واُمتاليمف اإلٟم٤ًمن،

 اًمذي اًمٙمقن سمٕمٛمر ُم٘م٤مرٟم٦م ىمّمػمةً  ًمقضمدٟم٤مه٤م ويقُمٜم٤م آدم ظمٚمؼ سملم اًمتل ةواعمدّ  اإلٟم٤ًمن

 آدم؟ يم٤من أٟمٌل   اهلل رؾمقل ي٤م ىم٤مل: رضمالً  ن  إ » أُم٤مُم٦م، أيب ومٕمـ ؾمٜم٦م، ُمٚمٞم٤مر1337 إمم يٛمتدّ 

 .ش ىمرونٍ  قمنمة ىم٤مل: ؟ٟمقٍح  وسملم سمٞمٜمف يم٤من ومٙمؿ ىم٤مل: ُمٙمٚم ٌؿ، ٟمٕمؿ، ىم٤مل:

 وواوم٘مف ،ش ُيرضم٤مه ومل ُمًٚمٍؿ، ذط قمغم صحٞمٌح  طمدي٨ٌم  هذا » احل٤ميمؿ: وىم٤مل

 ومل ًٚمؿُمُ  ذط قمغم وهذا ىمٚم٧م: :(واًمٜمٝم٤مي٦م اًمٌداي٦م) ذم يمثػمٍ  اسمـ وىم٤مل ،اًمذهٌل

 ،ش ىمرون قمنمة ىم٤مل: وإسمراهٞمؿ؟ ٟمقٍح  سملم يمؿ ىم٤مل: ... » أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م وذم ،ش ُيرضمف

                                                           

ــ٤من، اسمـــ صــحٞمح :(1) ٌّ  اًم٘مــرون، ُمـــ  وٟمــقح آدم سمــلم يمــ٤من قمــاّم  اإلظمٌــ٤مر ذيمــر اًمتــ٤مريخ، يمتــ٤مب طم

 .6157ح

 .3٣39ح اًمٌ٘مرة، ؾمقرة ُمـ اًمتٗمًػم، يمت٤مب ،2ج اًمّّمحٞمحلم، قمغم اعمًتدرك :(2)

 .2668ح ،6ج اًمّّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م :(3)

 .1٣1ص  ٟمقح ىمّّم٦م ،1ج :(4)
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 احلدي٨م، رواة سمٕمض شمْمٕمٞمػ ذم يمالمٌ  وورد ،(اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ) ذم اًمٓمؼمانّ  رواه

 .سمِمقاهده إًم٤ٌمن حفوصحّ 

 مب زب رب ُّٱ :ىمقًمف ذم يمام اجلٞمؾ وحيتٛمؾ ؾمٜم٦م،1٣٣ ومٞمف تٛمؾحُي  واًم٘مرن
 ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب
 أضمٞم٤ملٍ  إهالك اعمراد وم٢من   ،38 -37 اًمٗمرىم٤من: َّ لك اك يق ىق يف ىف يث

 وهٜم٤مًمؽ ىمرٟم٤ًم، نقمنمووإسمراهٞمؿ آدماهلل ٟمٌّل  سملم يٙمقن وقمٚمٞمف ه١مٓء، سملم

 185٣-2324 سملم اًمٗمؽمة ذم يؽماوحو ، إسمراهٞمؿ اهلل ٟمٌّل  وٓدة شم٤مريخ ذم ظمالٌف 

ـّ  وٓ ،ق.م  .ؾمٜم٦م ُمٚمٞمقن 6٣٣ ىمٌؾ أٟم ف حيتٛمؾ ُمًٚمؿ يقضمد أفم

ًّ  هذا ي٠ميت وهٜم٤م يـ أنّ  ٛمٜم٤مؾمٚمّ  ًمق ١مال:اًم  يمّؾ  سمف وآُمـ رٌء، ُمٜمف عيِْم  مل اًمدِّ

ًّ   اهلل ُيٚمؼ ومٚمامذا إُمؿ، مجٞمع -هق يمام - ٘متفوـمٌّ  ٤مس،اًمٜمّ   ىمٌؾ وإرض واتاماًم

ّٓ  ؼشمتح٘مّ  مل ًمٖم٤مي٦مٍ  اًمًٜملم، ُماليلم  ُمـ؟اًمزّ  ُمـ ىمرٟم٤مً  23 شمتج٤موز ٓ ةُمدّ  ذم إ

 اًمزُم٤من آظمر ذم ي٠ميت ـُمَ  وأٟم ف ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم قم٘مٞمدة ن  إ ابع:افرّ  افـؼض

ّٓ  ،هب٤م يٕمت٘مدون ٦موم٤مًمٕم٤مُمّ  اًمِمٞمٕم٦م، ٤متتّّم خُم  ُمـ ًمٞم٧ًم اًمٕمدل، دوًم٦م ح٘مؼًمٞمُ   ٕمتد  يُ  ٓ ـُمَ  إ

 اعمٝمدّي  ُم٤مماإل رواي٤مت شمقاشمر قمغم ٦ماًمٕم٤مُمّ  ُمـ ٘مقنح٘مّ اعمُ  ٟمص   وىمد ،اًمِمقاذّ  ُمـ سمف

، -يمٚمامهتؿ سمٕمض ٟم٘مؾ مشم٘مدّ  وىمد-.  

                                                           

 .7545ح أُم٤مُم٦م، أيب قمـ إهل٤من زي٤مد سمـ حمّٛمد اًمّّم٤مد، سم٤مب ،8ج :(1)

 .2668ح ،6ج اًمّّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م :(2)

 ٟمـّص  اًمث٤مٟمٞمـ٦م: اخل٤مّصـّٞم٦م ، اعمٝمـدي اإلُمـ٤مم روايـ٤مت أؾم٤مٟمٞمد ظمّم٤مئص إول، اًمٗمّمؾ راضمع :(3)

 اًمث٤مًمـ٨م: اعمحـقر إول: اًمٗمّمـؾ وراضمـع ، اعمٝمـدي اإلُمـ٤مم رواي٤مت شمقاشمر قمغم اًمٕم٤مُم٦م يمؼماء

 مجٞمـع وٕمػ دقمقى اخل٤مُم٦ًم: اًمِمٌٝم٦م اعمٝمدوّي٦م، اًم٘مْمّٞم٦م صمٌقت أصؾ طمقل اعُمث٤مرة اًمِمٌٝم٤مت دومع

 . اعمٝمدي اإلُم٤مم رواي٤مت
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 صم٤مسمت٦م قم٘مٞمدة اعمٝمدّي  ظمروج قم٘مٞمدة إن   اًم٘مقل: وظمالص٦م :إًم٤ٌمنّ  ىم٤مل وىمد 

٤م هب٤م اإليامن جي٥م ، قمٜمف ُمتقاشمرة  صٗم٤مت ُمـ هب٤م واإليامن اًمٖمٞم٥م، أُمقر ُمـ َّٕن 

 َّ ىن من خن حن جن يم ممىم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱٱشمٕم٤ممم: ىم٤مل يمام ٘ملمتّ اعمُ 
ّٓ  يّمدر ٓ إٟمٙم٤مره٤م وإن   ،3 – 1 اًمٌ٘مرة:  .ش ُمٙم٤مسمرٍ  أو ضم٤مهؾٍ  ُمـ إ

 ة:اهػاُي رهأاة يف املْدُو اإليام زكى ةيُد كطر 

 اإلُم٤مم طمٙمؿ ةُمدّ  ىمٍم قمغم شمدّل  ٦ماًمٕم٤مُمّ  يمت٥م ذم صحٞمح٦م رواي٤مٌت  وردت وىمد

 وُمٜمٝم٤م: ، اعمٝمدي

 (1) 

 ،اعمٝمدّي  تلأُمّ  آظمر ذم ُيرج ىم٤مل:  اهلل رؾمقل ن  إ » اخلدري: ؾمٕمٞمد أيب قمـ

 اعم٤مؿمٞم٦م، وشمٙمثر ِصح٤مطم٤ًم، اعم٤مل ويٕمٓمل ٟم٤ٌمهت٤م، إرض وخترج اًمٖمٞم٨م، اهلل يً٘مٞمف

 :- احلدي٨م ٟم٘مٚمف سمٕمد احل٤ميمؿ ىم٤مل - طمجًج٤م يٕمٜمل صمامٟمٞم٤ًم، أو ؾمًٌٕم٤م، يٕمٞمش ٦م،إُمّ  وشمٕمٔمؿ

 إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م » ذم إًم٤ٌمنّ  وىم٤مل ،ش ُيرضم٤مه ومل اإلؾمٜم٤مد، صحٞمح طمدي٨ٌم  هذا

 صحٞمُح  احل٤ميمؿ: وىم٤مل ...صم٘م٤مٌت  رضم٤مًمف صحٞمٌح، ؾمٜمدٌ  وهذا ىمٚم٧م: » :ش حٞمح٦ماًمّّم 

 .ش اًمذهٌّل  وواوم٘مف اإلؾمٜم٤مد،

(2) 

 سم٤معمٝمدي يمؿأسمنّم  :اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: » يمذًمؽ: اخلدري ؾمٕمٞمدٍ  أيب قمـ

، ىمًًٓم٤م إرض ومٞمٛمأل ،وزٓزل ٤مساًمٜمّ  ُمـ اظمتالٍف  قمغم يٌٕم٨م ًٓ  ضمقًرا ٚمئ٧مُمُ  يمام وقمد

ًّ  ؾم٤ميمـ قمٜمف يرى ،وفمٚماًم   رضمؾ: ًمف وم٘م٤مل صح٤مطم٤ًم، اعم٤مل ي٘مًؿ ،إرض وؾم٤ميمـ امءاًم

                                                           

 www.alalbani.info/alalbany_misc_//37.php:اًمِّم٤مُمؾ اعمرضمٕمّل  اعمقىمع إًم٤ٌمّن، شمراث ُمقىمع :(1)

 .8673ح واعمالطمؿ، اًمٗمتـ يمت٤مب ،4ج اًمّّمحٞمحلم، قمغم اعُمًتدرك :(2)

   .711ح ،2ج :(3)
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ًّ  ىم٤مل: صح٤مطم٤ًم؟ ُم٤م  همٜمًك،دٍ حمٛمّ  ٦مأُمّ  ىمٚمقب اهلل ويٛمأل ىم٤مل: ٤مس،اًمٜمّ  سملم ٦مقيّ سم٤مًم

 ُمـ ي٘مقم ومام طم٤مضم٦ٌم؟ ُم٤ملٍ  ذم ًمف ـُمَ  ومٞم٘مقل: ومٞمٜم٤مدي، ُمٜم٤مدًي٤م ي٠مُمر كطمتّ  قمدًمف، ويًٕمٝمؿ

ّٓ  اًمٜم٤مس ّدان ئ٧ما ومٞم٘مقل: رضمٌؾ، إ ًّ  أن ُمركي٠م اعمٝمدّي  إن   ًمف: وم٘مؾ اخل٤مزن يٕمٜمل اًم

، شمٕمٓمٞمٜمل ًٓ  يمٜم٧م ومٞم٘مقل: ،ٟمدم وأسمرزه طمجرة ذم ضمٕمٚمف إذا كطمتّ  ،طم٨ُم ا ًمف: ومٞم٘مقل ُم٤م

٤م، دٍ حمٛمّ  ٦مأُمّ  أضمِمع ًً  ًمف: ٘م٤ملومٞمُ  ُمٜمف، ي٘مٌؾ ومال ه،ومػمدّ  ىم٤مل: وؾمٕمٝمؿ؟ ُم٤م لقمٜمّ  قمجز أو ٟمٗم

 صمؿّ  ؾمٜملم، شمًع أو ؾمٜملم، صمامن أو ؾمٜملم، ؾمٌع يمذًمؽ ومٞمٙمقن أقمٓمٞمٜم٤مه، ؿمٞمًئ٤م ٟم٠مظمذ ٓ ٤مإٟمّ 

 احلّؼ  قمٌد وذيمر .أمحد رواه ،ش سمٕمده احلٞم٤مة ذم ظمػم ٓ ىم٤مل: أو سمٕمده، اًمٕمٞمش ذم ظمػم ٓ

 رواه ىمٚم٧م » :اهلٞمثٛمّل  وىم٤مل ،ًمف ؿمقاهد (اًمٙمؼمى ٦ماًمنمقمٞمّ  إطمٙم٤مم) ذم اإلؿمٌٞمكم

 ورضم٤مهلام يمثػٍم، سم٤مظمتّم٤مرٍ  يٕمغم وأسمق سم٠مؾم٤مٟمٞمد أمحد رواه يمثػم. سم٤مظمتّم٤مرٍ  وهمػمه ُمذياًمؽّم 

 .ش صم٘م٤مٌت 

(3) 

 اجلٌٝم٦م، أضمغم ل:ُمٜمّ  اعمٝمدّي  » : اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ

 ،ش ؾمٜملم ؾمٌع يٛمٚمؽ وفمٚماًم، ضمقراً  ٚمئ٧مُمُ  يمام وقمدًٓ  ىمًٓم٤مً  إرض يٛمأل إٟمػ، أىمٜمك

 داود أسمق رواه » ؿ:اًم٘مٞمّ  اسمـ وىم٤مل ،ش ص٤مًمٌح  إؾمٜم٤مدٌ  » اًمذهٌل: وىم٤مل ،داود أسمق رواه

 أىمٜمك إٟمػ، أؿمؿّ  اًمٌٞم٧م أهؾ ٤مُمٜمّ  اعمٝمدّي  » وومٞمف: احل٤ميمؿ وأظمرضمف ،ش دٍ ضمٞمّ  سم٢مؾمٜم٤مدٍ 

ًٓ  ىمًًٓم٤م إرض يٛمأل أضمغم،  ي٤ًمره وسمًط هٙمذا، يٕمٞمش وفمٚماًم، ضمقًرا ٚمئ٧مُمُ  يمام وقمد

                                                           

 .11326ح ، اخلدري ؾمٕمٞمدٍ  أيب ُمًٜمد :(1)

 .532ص واخلٚمٗم٤مء، اعمٝمدّي  ذيمر سم٤مب ،4ج :(2)

 .12393 رىمؿ اعمٝمدي، ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب ،7ج اًمٗمقائد، وُمٜمٌع اًمّزوائد جمٛمع حت٘مٞمؼ ذم اًمّرائد سمٖمٞم٦م :(3)

 .4285ح اعمٝمدي، يمت٤مب :(4)

 .955ح وظمروضمف، اعمٝمدّي  أطم٤مدي٨م اجلقزي، ٓسمـ اعُمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ يمت٤مب شمٚمخٞمص :(5)

ّٓ  ُمٝمـدي ٓ » قمــ وؾمـ٠مًم٧م ومّمـؾ واًمّْمٕمٞمػ، اًمّّمحٞمح ذم اعمٜمٞمػ اعمٜم٤مر :(6)  ،ش ُمـريؿ سمــ قمٞمًـك إ

 .142ص
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 قمغم صحٞمٌح  طمدي٨ٌم  هذا -ىم٤مل صمؿّ - صمالصم٦مً  وقم٘مد واإلهب٤مم اعمًٌح٦م، يٛمٞمٜمف ُمـ وإصٌٕملم

ًّ  ،ش ُيرضم٤مه ومل ًٚمٍؿ،ُمُ  ذط  .طمجر اسمـ فٜمّ وطم

ًّ  م٘مدّ ٟمُ  ؾمتٕمراضآ هذا وسمٕمد وهٜم٤م  ًم٘مٞم٤مم ٌلاًمٜمّ  سمٕمث٦مُ  أًمٞم٧ًم اًمت٤مزم: ١مالاًم

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ شمٕم٤ممم: ىم٤مل وىمد سم٤مًم٘مًط، ٤مساًمٜمّ 
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم
  اهلل سمٕم٨م تامدي٦مُمُ  ىمرونٍ  قمؼم ومٚمامذا ،25 احلديد: َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي
 ؼيتح٘مّ  وٓ ة،اعمدّ  هذه ـمٞمٚم٦م طٍ وختٌّ  فمٚمؿٍ  ذم ٤مساًمٜمّ  وسم٘مل اًمٙمت٥م، وأٟمزل ،إٟمٌٞم٤مء

ّٓ  سم٤مًم٘مًط ٤مساًمٜمّ  ىمٞم٤مم  ؟ اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ىمٞم٤مم سمٕمد ؾمٜمقاٍت  ؾمٌع ذم إ

 وٞم٤مع شمٗمٞمد احلدي٨م ذم ٦ماًمٕم٤مُمّ  قمٚمامء يمٚمامت ُمراضمٕم٦م إن   اخلامس: افـؼض

 ؾمٌٕمامئ٦م احلدي٨م ُمـ صّح  » ىم٤مل: فأٟمّ  أمحد قمـ ٟم٘مٚمقا وم٘مد حٞمح٦م،اًمّّم  إطم٤مدي٨م أهمٚم٥م

 ُم٤م قمغم محٚمقه هلذاو اًمٕمدد، هذا ُمٕمِم٤مر قمنم إمم يّمؾ ٓ قمٜمدهؿ وُم٤م ،ش ويمٍن  أًمٍػ 

 .واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م وأىمقال ٦ماًمٜمٌقيّ  إطم٤مدي٨م يِمٛمؾ

ٌُ  ىم٤مل  ظمتالفا قمغم ومحٚمقه ،ش صحٞمٍح  طمدي٨ٍم  أًمػ ُم٤مئ٦م أطمٗمظ » خ٤مري:اًم

 هب٤م حت٩ّم اعمُ  :أي– حٞمحاًمّّم  أطم٤مدي٨م أن   قوّي اًمٜمّ  وذيمر اعمتقن، شمٙمرار ُمع إؾم٤مٟمٞمد

 ذم إطم٤مدي٨م قمدد ُمـ ىمري٥ٌم  وهذا طمدي٨ٍم، آٓف قمنمة ُمـ ىمري٥ٌم  -احلًٜم٦م ومتِمٛمؾ

 ذم إطم٤مدي٨م وقمدد آٍٓف، شمًٕم٦م ُمـ أىمّؾ  ٤موم٢مَّّن  إًم٤ٌمن ًمٚمِمٞمخ اجل٤مُمع صحٞمح

 صّح  ُم٤م يمّؾ  جيٛمٕم٤م ومل آٍٓف، مخ٦ًم ُمـ أىمّؾ  رٙمرّ اعمُ  سمحذف وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مرّي  صحٞمحل

                                                           

 .867٣ح ،4ج واعمالطمؿ، اًمٗمتـ يمت٤مب :(1)

 .5382ح اًم٤ًمقم٦م، أذاط سم٤مب ،5ج واعمِمٙم٤مة، اعمّم٤مسمٞمح أطم٤مدي٨م ختري٩م إمم اًمّرواة هداي٦م :(2)

 .24ص ،1ج اًمّمٖمػم، اجل٤مُمع سمنمح اًم٘مدير ومٞمض :(3)

 .24ص ،1ج اًمّمٖمػم، اجل٤مُمع سمنمح اًم٘مدير ومٞمض :(4)
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 .ٗم٤مقشمّ سم٤مٓ

 :أي– يًتققم٤ٌم مل اسمٕم٦م:اًمرّ  » :(احلدي٨م قمٚمقم يمت٤مب) ذم الحاًمّّم  اسمـ ٟم٘مؾ وىمد

 اًمٌخ٤مري قمـ رويٜم٤م وم٘مد ذًمؽ، اًمتزُم٤مً  وٓ صحٞمحٞمٝمام ذم حٞمحاًمّّم  -ًٚمؿوُمُ  اًمٌخ٤مري

ّٓ  اجل٤مُمع يمت٤ميب ذم أدظمٚم٧م ُم٤م ىم٤مل: أٟم ف  ل،ااًمٓمق عماللا ح٤محاًمّّم  ُمـ وشمريم٧م ،صّح  ُم٤م إ

  يمّؾ  ًمٞمس ىم٤مل: أٟم ف ُمًٚمؿٍ  قمـ ورويٜم٤م
ٍ
 يمت٤مسمف ذم يٕمٜمل هٜم٤م ه٤م ووٕمتف صحٞمٌح  قمٜمدي رء

 .ش قمٚمٞمف أمجٕمقا ُم٤م هٜم٤م ه٤م ووٕم٧م امإٟمّ  حٞمح،اًمّّم 

 ُم٤م مجٞمع سم٢مظمراج يٚمتزُم٤م مل وُمًٚمامً  اًمٌخ٤مري إن   صمؿّ  » يمثػم: اسمـ احل٤مومظ ىم٤ملو

 يٜم٘مؾ يمام يمت٤مسمٞمٝمام، ذم ًمٞم٧ًم أطم٤مدي٨م ح٤مصحّ  ىمد اموم٢مَّّن  إطم٤مدي٨م، ُمـ تفسمّمحّ  حيٙمؿ

 سمؾ -حٞمحاًمّّم  اجل٤مُمع ذم أي:- قمٜمده ًمٞم٧ًم أطم٤مدي٨م شمّمحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ اًمؽمُمذّي 

 .ش وهمػمه٤م اًمًٜمـ ذم

 ومٚمؿ اًمٌخ٤مري ٤موأُمّ  » :(اخلٛم٦ًم ٦مإئٛمّ  ذوط) يمت٤مسمف ذم احل٤مزُمّل  احل٤مومظ وىم٤مل

 .ش احلدي٨م ُمـ صّح  ُم٤م يمّؾ  رجُُي  أن يٚمتزم

 أمحد سمـ اهلل قمٌد اًمٗمْمؾ أسمق أظمؼمٟم٤م ُم٤م ذًمؽ ٦مًمّمحّ  ويِمٝمد » :-ي٘مقل أن إمم- 

 قمدي، سمـ اهلل قمٌد أٟم٠ٌمٟم٤م اعم٤مًمٞمٜمل، ؾمٕمد أيب قمـ يمت٤مسمف ذم ـمٚمح٦م اسمـ أٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد، سمـ

صمٜمل  سمـ اً حمٛمد ؾمٛمٕم٧م ي٘مقل: محدويف سمـ اً دحمٛمّ  ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: أمحد سمـ دحمٛمّ  طمد 

 ُم٤مئتل وأطمٗمظ صحٞمٍح، طمدي٨ٍم  أًمػ ُم٤مئ٦م أطمٗمظ ي٘مقل: -اًمٌخ٤مري يٕمٜمل- إؾمامقمٞمؾ

 أسمق أٟم٠ٌمٟم٤م يمت٤مسمف، ذم دٍ حمٛمّ  سمـ اجلٚمٞمؾ قمٌد ُمًٕمقدٍ  أسمق وأٟم٠ٌمٟم٤م صحٞمٍح، همػم طمدي٨ٍم  أًمػ

 أسمق أٟم٠ٌمٟم٤م أمحٍد، سمـ اهلل قمٌد سمـ دٍ حمٛمّ  اًمٗمرج أسمق أٟم٠ٌمٟم٤م ؿمٝمري٤مر، سمـ دٍ حمٛمّ  سمـ أمحد قمكم  

                                                           

 .8ص ُمٝمٛم٦م، ومقائد احلدي٨م، ُمـ اًمّّمحٞمح ُمٕمروم٦م احلدي٨م قمٚمقم أٟمقاع ُمـ إّول: اًمٜمقع (1)

 .99ص اًمّّمحٞمح، إّول اًمٜمقع احلدي٨م، قمٚمقم اظمتّم٤مر (2)
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 اًمٙمت٤مب هذا ذم أظمرج مل ىم٤مل: أٟم ف اًمٌخ٤مري قمـ حيٙمل ـُمَ  ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل ،اإلؾمامقمٞمكمّ  سمٙمر

 ّٓ  .ش أيمثر حٞمحاًمّّم  ُمـ شمريم٧م وُم٤م صحٞمًح٤م، إ

 ،اًم٘مٞم٤مس إمم طمت٤مضمقاا كطمتّ  ٦ماًمٕم٤مُمّ  رواي٤مت ُمـ اًمٙمثػم وٞم٤مع ضمزُم٤مً  يٗمٞمدٟم٤م وهذا

ـّ  ،ح٤ميباًمّّم  ىمقل ٦مٞمّ سمحجّ  واًم٘مقل ؾمتح٤ًمن،وآ  ٦مىمٚمّ  وم٢منّ  ،ذًمؽ وهمػم اًمٗم٘مٞمف، وفم

 ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل وم٘مد ،ذًمؽ قمغم محٚمتٝمؿ إطمٙم٤مم ذم دةراًمقا إطم٤مدي٨م

 سمقأ احل٤مومظ ذيمر وم٘مد ،٦مً ظم٤مّص  سم٤مٕطمٙم٤مم ؼيتٕمٚمّ  ُم٤م ٤موم٠مُمّ  » :(الحاًمّّم  اسمـ قمغم اًمٜمٙم٧م)

 سمـ وحيٞمك وؿمٕم٦ٌم، اًمثقري، قمـ ًمف اًمتٛمٞمٞمز يمت٤مب ذم  ،اًمٌٖمدادّي  احلًلم سمـ دحمٛمّ  ضمٕمٗمرٍ 

 ًٜمدةاعمُ  إطم٤مدي٨م مجٚم٦م أن   وهمػمهؿ: طمٜمٌؾ، سمـ وأمحد ُمٝمدي، سمـاو ٤من،اًم٘مٓمّ  ؾمٕمٞمد

 وقمـ طمدي٨ٍم. وأرسمٕمامئ٦م آٓف أرسمٕم٦م شمٙمرارٍ  سمال حٞمح٦ماًمّّم  يٕمٜمل  اًمٜمٌل قمـ

  .وٟمٞمٍػ  آٍٓف  ؾمٌٕم٦م أّٟمف راهقي٦م سمـ إؾمح٤مق

 ذًمؽ ُمـ واحلرام احلالل :ي٘مقل ُمٝمدي اسمـ وؾمٛمٕم٧م :طمٜمٌؾ سمـ أمحد وىم٤مل

 سمقأ اًم٘م٤مض وذيمر .ؾمٕمٞمدٍ  سمـ كحيٞم قمـ راهقي٦م سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل ويمذا طمدي٨ٍم، صمامٟمامئ٦م

 طمدي٨ٍم. أًمٗمل ٟمحق إطمٙم٤مم أطم٤مدي٨م ُمـ حٞمحلماًمّّم  ذم اًمذي أن   اًمٕمريب: اسمـ سمٙمر

 قمـ ضم٤مء ُم٤م ةاًمٕمدّ  هبذه وُمرادهؿ شمًٕمامئ٦م، اعم٤ٌمرك: اسمـ قمـ اًمًجًت٤من داود سمقأ وىم٤مل

  أقمٚمؿ. واهلل واحلرام، احلالل ذم حي٦ماًمٍّم  أىمقاًمف ُمـ  اًمٜمٌل

 .ش ظمتٚمٗمقاا وهلذا ًمٞمف،إ يّمؾ ُم٤م سمح٥ًم ُمٜمٝمؿ يمؾ   :وىم٤مل

ًّ ا يقاضمٝمقن اًم٘مقم وم٢منّ  إطم٤مدي٨م حل٤مل اًمٌٞم٤من هذا وسمٕمد  عم٤مذا اًمت٤مزم: ١مالًم

 ُمذاه٥م، ٟم٘مًٛمقاا كطمتّ  يمثػمة، ىمروٟم٤مً  ٦مإُمّ  سمٞمد ٌؼشم ومل حٞمح٦م،اًمّّم  إطم٤مدي٨م و٤مقم٧م

                                                           

ٌُخ٤مري سمؽمك يتٕمّٚمؼ سمح٨ٌم  :(1)  .61ص ذًمؽ، قمـ واقمتذاره اًمّّمحٞمح ُمـ يمثػم إظمراج اًم
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يـ أٟمزلو ًمٚمجٛمٞمع، اهلداي٦م يريد شمٕم٤ممم اهلل أًمٞمس دًة،تٕمدّ ُمُ  آراءً  واظمتٚمٗمقا  إمم ًمٞمّمؾ اًمدِّ

 اًمٙمؾ؟ سمف وقمٛمؾ اجلٛمٞمع

ًّ  هذا قمـ ضمقاسًم٤م ٦ماًمٕم٤مُمّ  ُمـ يٙمقن ومام  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم همٞم٦ٌم ذم سمف ٟمجٞم٥م ١مالاًم

، ووٞم٤مع  
ٍ
 ضُم  وسم٘م٤مء ،احلّؼ  ُمـ ضمزء

ٍ
 اًمٜم٤مس. سمٕمض قمٜمد ُمٜمف زء

 ُٕة:اهسُو املَاكشة اهحإٍة: املَاكشة 

 طمّٚمّٞم٦م: أضمقسم٦م أرسمٕم٦م ٟمذيمر أن ويٛمٙمٜمٜم٤م

 افؽتب: وإكزال األكبقاء بعثة من افغرض ل:األوّ  اجلواب

 اخل٤مرج ذم ؼيتح٘مّ  ًمٙمل إٟمٌٞم٤مء ويرؾمؾ واًمنمائع إدي٤من يٜمزل مل  اهلل إن  

 يٕمٚمؿ  اهلل ٕن   :ؾم٤مطمتف ذم اجلٝمؾ ذًمؽ ُمـ ًمٚمزم وإٓ   سم٤مًمٗمٕمؾ، اًمٜم٤مس يمّؾ  هداي٦م

 سم٥ًٌم ىمّمقراً  وسمٕمْمٝمؿ وـمٖمٞم٤مٟم٤ًم، قمٜم٤مداً  اهلدى ٌٕمقايتّ  ًمـ ؾمقف اًمٜم٤مس سمٕمض أن  

 زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ شمٕم٤ممم: ي٘مقل تزامح٦م،اعمُ  ٟمٞم٤ماًمدّ  قم٤ممل قمقاُمؾ
 زنمن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث مثنث
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 ؼحت٘مّ  ُم٤م وهذا ،99 - 97 اًمٜم٤ًمء: َّ مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ

 يٙمقن، ؾمقف سمام يٕمٚمؿ ٓ  ًمٙم٤من ٘مف،حت٘مّ  ىمٌؾ ؼتح٘مّ اعمُ  همػم همروف يم٤من ومٚمق ظم٤مرضم٤ًم،

  سمٙمّؾ  حمٞمطٌ   وهق
ٍ
 .ؾاجلٝم قمٚمٞمف جيقز ٓ رء

 ضمٕمَؾ  اًمٙمت٤مب وإٟمزال اًمٌٕمث٦م ُمـ اًمٖمرض أن   هق ًمٚمتح٘مٞمؼ اعمقاومؼ يم٤من هٜم٤م ُمـو

 ضمٝم٦م ُمـ مجٞمٕمٝم٤م إؾم٤ٌمب رتشمقومّ  ًمق اهلداي٦م، حتّمٞمؾ قمغم ىم٤مدراً  اًمٌنمّي  جتٛمعاعمُ 

ّٓ  يٌؼ ومل اًمٌنمي، جتٛمعاعمُ   هتٞمئ٦م ذم اًمٌنم ىمٍّم  وم٢مذا شمٕم٤مًمٞمٛمف،  اهلل ٌلّم يُ  أن إ

 ٟم٘مٌض  هذا ذم ومٚمٞمس احلّؼ  سمٚمٖمف ُمـ وشمٖمٓمرس شمٙمؼّم  أو ووّؾ  اًمٌٕمض ومجٝمؾ إؾم٤ٌمب،

 ًمٔمٗمروا أٟمٗمًٝمؿ اًمٕم٤ٌمد ٘مٍّم يُ  مل ًمقو ،ٌؼ ٘مّ حتُمُ  اًمٕم٤ٌمدَ   اهلل متٙملم ٕن   ،اإلهلّل  ًمٚمٖمرض
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 .واًمٗمْمؾ سم٤مخلػم

 وُمٜمٕمقا اًمٕم٤ٌمد ىمٍّم  وم٢مذا ودرضم٤مٌت، ُمراشم٥ُم  ظم٤مرضم٤مً  ٓؾمتثامره اًمتٛمٙملم وهذا

 ؼيتح٘مّ  %9٣ سمدرضم٦م وُمٜمٕمقا واىمٍّم  وإذا %،5٣ سمدرضم٦م أصمره ؼيتح٘مّ  %5٣ سمدرضم٦م

يـ سمٕمض وٞم٤مع ُمع اإلهلّل  اًمٖمرض يٙمقن ٓ وهلذا %،1٣ سمدرضم٦م  اإلُم٤مم همٞم٦ٌم أو اًمدِّ

 شم٘مّمػم سم٥ًٌم وًمٙمـ ،ٌؼ تح٘مّ ُمُ  هق وإّٟمام ،اهلل ُمـ شم٤مم   سمٜمحق ٍؼ تح٘مّ ُمُ  همػماعمٝمدّي 

 ظم٤مرضم٤مً  اًمت٤ممّ  اًمٖمرض ٟمٗمًٝمؿ ُمـ هلؿ ؼيتح٘مّ  مل اهلداي٦م أؾم٤ٌمب روايقومّ  مل اًمذيـ ٤مساًمٜمّ 

 سمٜمحقٍ  ،اًمٖمٞم٦ٌم أؾم٤ٌمب ٘مقاوطم٘مّ  اًمٕم٤ٌمد ىمٍّم  وم٢مذا ،شمٕم٤ممم اهلل ضمٝم٦م ُمـ اًمتٛمٙملم ؼحت٘مّ  ُمع

 . اعمٝمدي اإلُم٤مم طمج٥م ذم اعمّمٚمح٦م يم٤مٟم٧م

 ىم٤مل: إٟم٤ٌمرّي  ُمروان قمـ » :(اًمنمائع قمٚمؾ) ذم روي ٤ممّ  ًتٗم٤مداعمُ  هق وهذا

 وم٢من :ش أفمٝمرهؿ سملم ُمـ ٟمزقمٜم٤م ىمقمٍ  ضمقار ًمٜم٤م يمره إذا اهلل إن   : ضمٕمٗمرٍ  أيب ُمـ ظمرج

 ُمٜمف ؾمتٗم٤مدةآ ٦مُمّ إ وقمغم ؼحت٘مّ  سمؾ ،اإلهلّل  اًمٖمرض ًمٜم٘مض ُمقضم٤ٌمً  يٙمقن ٓ هذا

 اًمٔمٝمقر. أؾم٤ٌمب سمتح٘مٞمؼ

 وًمٙمٜمٝمؿ اًمٖم٤مي٦م، سمٚمقغ ُمـ سمف اًمٜم٤مس وُمّٙمـ ، اإلُم٤مم أوضمد  اهلل وم٢من  

 فم٤مهراً   اإلُم٤مم سم٘م٤مء سملم مت٤مٟمعٍ  وضمقد قم٤معمٜم٤م ىمقاٟملم سمح٥ًم وأوضمٌقا دوا،مترّ 

 ًمقىم٧م طمٗمٔمف ُمـ ٓسمدّ  ومٙم٤من زُم٤مٟمف، ذم اًمٕمدل دوًم٦م حت٘مٞمؼ وهل اًمٕمٚمٞم٤م، اًمٖم٤مي٦م ؼوحت٘مّ 

 قمٛمٚمٜم٤م حتديده ذم ي١مصمرو  اهلل قمٜمد ُمٕمٚمقمٌ  قمٜمدٟم٤م، جمٝمقٌل  وىم٧ٌم  وهق إؾم٤ٌمب، رشمقومّ 

 .ؾمتٕمدادٟم٤ما وُم٘مدار

 

 أطمده٤م: ًمقضمقٍه: ًمٓمٌػ  سمٜمٗمًف اإلُم٤مم وضمقد ن  إ » : احلكّم  ُم٦ماًمٕماّل  ي٘مقل
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 سمقضمقد ٗملمٙمٚمّ اعمُ  اقمت٘م٤مد أن   وصم٤مٟمٞمٝم٤م: ٘مّم٤من،واًمٜمّ  ي٤مدةاًمزّ  قمـ وحيرؾمٝم٤م اًمنمائع حيٗمظ أٟم ف

 إمم وًم٘مرهبؿ اًمٗم٤ًمد، قمـ ًمردقمٝمؿ ؾم٥ٌٌم  وىم٧ٍم  يمّؾ  ذم قمٚمٞمٝمؿ طمٙمٛمف إٟمٗم٤مذ ودمقيز اإلُم٤مم

 يتؿّ  ٓ وذًمؽ ًمٓمٌػ  أٟم ف ؿمّؽ  ٓ ومفشمٍّم  أن   وصم٤مًمثٝم٤م: ورة،سم٤مًمّي  ُمٕمٚمقمٌ  وهذا الح،اًمّّم 

 ّٓ  ٟم٘مقل: أن ح٘مٞمؼواًمتّ  آظمر، ًمٓمًٗم٤م ومفوشمٍّم  ًمٓمًٗم٤م، سمٜمٗمًف وضمقده ومٞمٙمقن سمقضمقده، إ

 ومتٙمٞمٜمف اإلُم٤مم، ظمٚمُؼ  وهق شمٕم٤ممم، اهلل قمغم جي٥م ُم٤م ُمٜمٝم٤م: سم٠مُمقٍر، يتؿّ  اإلُم٤مُم٦م ًمٓمػ

 ُم٤م وُمٜمٝم٤م: شمٕم٤ممم، اهلل ومٕمٚمف ىمد وهذا وٟمًٌف، سم٤مؾمٛمف قمٚمٞمف ّص واًمٜمّ  واًمٕمٚمؿ ف،ٍّم سم٤مًمتّ 

 جي٥م ُم٤م وُمٜمٝم٤م: اإلُم٤مم، ومٕمٚمف ىمد وهذا هل٤م، وىمٌقًمف ًمإلُم٤مُم٦م ٚمفحتٛمّ  وهق اإلُم٤مم، قمغم جي٥م

 يٗمٕمٚمف مل وهذا ىمقًمف، واُمتث٤مل أواُمره وىمٌقل ًمف، ٍمةواًمٜمّ  ُم٤ًمقمدشمف وهق ٦م،قمٞمّ اًمرّ  قمغم

 .ش اإلُم٤مم ُمـ وٓ شمٕم٤ممم، اهلل ُمـ ٓ ُمٜمٝمؿ، اًمٙم٤مُمؾ ٓمػاًمٚمّ  ُمٜمع ومٙم٤من ٦م،قمٞمّ اًمرّ 

 اآلخرة. دم اإلكسان شعادة افثاين: اجلواُب 

 اًمٖم٤مي٦م وهذه ًمٖم٤مي٦ٍم، اًمٙمت٥م وأٟمزل ؾمؾاًمرّ  أرؾمؾ  اهلل سم٠من   اًم٘مقل: اخلٓم٠م ُمـ

ّٓ  ؼشمتح٘مّ  ًمـ  ظمٚمؼ  اهلل ن  ٕ : واي٤متاًمرّ  ذم ورد يمام اإلٟم٤ًمن قمٛمر ُمـ ىمٚمٞمٚم٦مٍ  ٤ممأيّ  ذم إ

ًّ  إمم ًمٞمّمؾ اإلٟم٤ًمن ٤م ،٤مً تُم١مىمّ  ٟمٞم٤ماًمدّ  ذم وضمٕمٚمف ٦م،إظمرويّ  ٕم٤مدةاًم  ظمت٤ٌمرآ دار َّٕن 

ًّ  ٟمحق واًمٓمريؼ سمتالء،وآ  اإلٟم٤ًمن سمتالءاتا ُمـ اهلل وضمٕمؾ ،هٜم٤مك إسمدي٦م ٕم٤مدةاًم

 واًمٔمقاهر واًمنمور، ٙملم،ِمٙمّ واعمُ  لم،ْمٚمّ اعمُ  ووضمقد واًمٔم٤معملم، اًمِمٞم٤مـملم، متٙملم

 ُم٤من،اًمزّ  آظمر ذم احلّؼ  سمدوًم٦م اإلٟم٤ًمن وقمد ذًمؽ ُمـ يٙمقن أن جيٞمزُ  واًمٕم٘مؾ اعمٌٖمقو٦م،

 ومٞمٙمقن ٘مٝم٤م،حت٘مّ  سمٚمزوم اإليامن سمٕمد ٟمج٤مطمٝم٤م،إ أؾم٤ٌمب حت٘مٞمؼ أضمؾ ُمـ اإلٟم٤ًمن ًمٞمٕمٛمؾ

 ُمـ اًمت٤ممّ   اهلل ؾمٚمٓم٤من سمٔمٝمقر ًمٚمخالص ـم٤مًم٤ٌمً  دةً تٕمدّ ُمُ  ىمروٟم٤مً  اإلٟم٤ًمن وضمقد

 فمٝمقر ىمٌؾ ُم٤م طم٤مل ومٚمٞمس تٕم٤مىم٦ٌم،اعمُ  إضمٞم٤مل شمٙم٤مُمؾ ذم اعم٤ًممه٦م  اهلل سمتالءاتا

                                                           

 ٟمّمـ٥م أن   ذم إومم اعمًـ٠مًم٦م اإلُم٤مُمـ٦م، ذم اخلـ٤مُمس اعم٘مّمد، آقمت٘م٤مد دمريد ذح ذم اعُمراد يمِمػ :(1)

 .338ص شمٕم٤ممم، اهلل قمغم واضم٥ٌم  اإلُم٤مم
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 إقمٔمؿ ٌّل اًمٜمّ  هجرة ىمٌؾ ًٚمٛملماعمُ  يمح٤مل هق وإّٟمام وم٤مئدٍة، سمال اعمٝمدّي  اإلُم٤مم
 اإلؾمالم ًمٞمٔمٝمر اًمٜمٗمقس هتٞمئ٦م طم٤مل يم٤من طمٞم٨م ٦م،اإلؾمالُمٞمّ  وًم٦ماًمدّ  ئفٟمِم٤مإو اعمديٜم٦م، إمم

يـ قمغم  هلٞم٥م ذم ُمٕم٤مٟم٤مهتؿ ٟمٗمس ن  إ يمام اعمديٜم٦م، ذم اًمٜمٌل ًمٞمحٙمؿ ذًمؽ وىمٌؾ يمٚمف، اًمدِّ

 هقو ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ذم اًمٕم٤مًمٞم٦م رضم٤متاًمدّ  ذم ومٕم٦ماًمرّ  هلؿ ُمقضم٥ٌم  هلؿ، سمالءٌ  ٗمراًمٙمُ  همٚم٦ٌم

 ٦م.اًمٕم٤معمٞمّ  اًمٕمدل دوًم٦م ؼحت٘مّ  إمم ٦ٌمؽمشمّ اعمُ  إهداف حت٘مٞمؼ ذم شمٙم٤مُمكم   شمدرجيل   سمٜمحقٍ  ُم٤ًمهؿٌ 

 ماين.افزّ  افؽمّ  ال افؽقػيّ  ادؼدار مالحظة افثافث: اجلواب

 ىمّمػمةٌ  سم٠مَّّن٤م » اًم٘مقل: صمؿّ  ، احلًـ سمـا ٦ماحلجّ  اإلُم٤مم دوًم٦م ةُمدّ  ُمالطمٔم٦م إن  

 همػم أُمرٌ ش  اًمٕم٘مؾ يرومْمف سمٕمٞمدٌ  أُمرٌ  وهذا إرض، يمقيم٥م ذم اإلٟم٤ًمن سمٕمٛمر ُم٘م٤مرٟم٦م

 ومٚمق وُم٘مداره، اًمٙمٞمػ يالطمظ وإّٟمام وم٘مط، ُمٜمّل اًمزّ  اًمٙمؿّ  يالطمظ ٓ اًمٕم٘مؾ ن  ٕ : ًت٘مٞمؿُمُ 

 اهلل ديـ ٤ٌمعسم٤مشمّ  ٗملمٙمٚمّ ُمُ  اًمٜم٤مس ويم٤من ىمرًٟم٤م، 23 إرض ذم اًمٜم٤مس ُمٙمقث ُمدة أن   ومروٜم٤م

 ُم٤مناًمزّ  آظمر وذم اعمٕم٤مٟم٤مة، تؾمتٛمرّ ا إيمثر دمترّ  سم٥ًٌم وًمٙمـ ذيٕمتف، وشمٓمٌٞمؼ 

 ًتْمٕمٗملم،اعمُ  ُمع وي٘مػ ظمػٍم، إًمف أٟم ف مجٕم٤مء ٦مًمٚمٌنميّ  وسمرهـ ؾمٚمٓم٤مٟمف، قمٔمٞمؿاهلل أفمٝمر

 دوًم٦مً  ؼوطم٘مّ  اًمِمٞمٓم٤من، طمزب ُمـ محـاًمرّ  وطمزب ٤محللم،اًمٓمّ  ُمـ ٤محللماًمّّم  ـومٛمٙمّ 

 ات،واعمجرّ  اًمٙمقايم٥م أرضم٤مء مجٞمع شمِمٛمؾ وإٟم ام إرض، قمغم سمريمتٝم٤م شم٘متٍم ٓ ٦ًم،قم٤معمٞمّ 

ـَ  يٌَؼ  ملو » ىم٤مل: طمدي٨م ومٗمل ٟمٞم٤م، ُم ٓ   اًمد   يٛمٚم١ُمه٤م سمٞمتل َأهؾِ  ُمـ رضماًل  اهلل ُ ًمٌٕم٨َم  يقمٌ  إ

 ًٓ  .ش ضمقًرا ُُمٚمِئ٧م يمام قَمد

 إرض ظمّمقص وًمٞمس اًمدٟمٞم٤م، يٛمألاعمٝمدي ن  إ هق احلدي٨م هذا ُمٗم٤مد ٢من  وم

 ٦ٍم،وقئٞمّ  ؾمٜم٦مٍ  ُمٚمٞم٤مر 93 ُمـ ي٘مرب سمام ـمقًمف ر٘مدّ يُ  ومٞمف ٟمٕمٞمش اًمذي وقم٤معمٜم٤م وىمًٓم٤ًم، قمدًٓ 

 واي٤متاًمرّ  سمٕمض ذم يمام ـ ؾمٜم٦مً  7٣ ةعمدّ  اًمٌ٘مٕم٦م هذه يمّؾ  ذم اًمٕمدل ؼحت٘مّ  أنّ  يرى واًمٕم٘مؾ

 .إرض وضمف قمغم ىمرًٟم٤م 23اًمٌنمّي  جتٛمعاعمُ  وضمقد رؼمّ ويُ  ًا،ضمدّ  يمٌػماً  ئ٤مً ؿمٞم ـ ُم٦مت٘مدّ اعمُ 

                                                           

 ًمف. واًمٚمٗمظ (493) واًمٌّزار يًػم، سم٤مظمتالٍف  (773) وأمحد (،4283) داود أسمق أظمرضمف :(1)
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 ىمرون شم٤ًموي يمثػمةً  ىمروًٟم٤م احلّؼ  دوًم٦م يٌ٘مل أن  اهلل قمغم يٚمزم ٓ اًمٕم٘مؾ إن  

 وًمق أقمداءه وي٘مٝمر اًمزُم٤من آظمر ؾمٚمٓم٤مٟمف ئمٝمر أن  ومٚمٚمف إرض، ذم اإلٟم٤ًمن طمٞم٤مة

 خك جكحك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع ُّٱ ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ذم ذًمؽ يٙمٛمؾ صمؿ واطمٍد، ًمٞمقمٍ 
 .16 هم٤مومر: َّ هل مل خل حل مكجل لك

 .احلّق  دوفة ةمّد  ابع:افرّ  اجلواب

 أن   وأهمٗمؾ وم٘مط،  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم طمٙمؿ ةدّ ُمُ  رواي٤مت ؾِمٙمِ اعمُ  ٓطمظ ًم٘مد

 اًمِمٞمٕم٦م ٕن   :٦ماحلجّ  اإلُم٤مم سمِمٝم٤مدة شمٜمتٝمل ٓ ٞمٕم٦ماًمِّم  رواي٤مت ذم احلّؼ  دوًم٦م

 ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم سمٕمد يٙمقن وطمٙمٛمٝمؿ ، اًمٌٞم٧م أهؾ وىمٞم٤مم ضمٕم٦م،سم٤مًمرّ  يٕمت٘مدون
 ٟمٌّل  ٟمزول سملم اعمقضمقدة ةاعمدّ  ُمـ أيمثر يًتٛمرّ  احلٙمؿ أن   قمغم يدّل  ُم٤م واي٤متاًمرّ  هذه وذم

  واي٤مت:اًمرّ  هذه وُمـ هذا، ٤مساًمٜمّ  ويقم آدم اهلل

(1) 

 أٟم٧م يمٞمػ :اهلل رؾمقل ىم٤مل » ىم٤مل: إؾمٚمٛمل، سمريدة قمـ داود، أيب قمـ ُم٤م

ًّ  أهؾ سمف يًتٌنم اًمِمٛمس، ىمرن ُمثؾ ومٞم٠مشمٞمٝم٤م ،اعمٝمدّي  ُمـ تلأُمّ  ؾمتٞم٠مؾم٧ما إذا  امءاًم

 هدًى، اعمقت سمٕمد إن   واهلل وم٘م٤مل: اعمقت؟ سمٕمد اهلل، رؾمقل ي٤م وم٘مٚم٧م: إرض، وأهؾ

 .ش ٕمػسم٤مًمّْم  أظمر ىم٤مل: أـمقل؟ ٛمريـاًمٕمُ  أّي  اهلل، رؾمقل ي٤م ىمٚم٧م: وٟمقرًا، وإيامٟم٤ًم،

(2) 

ًّ  زم رواه ُم٤م » اًمٌّم٤مئر: ٜمتخ٥مُمُ  ذم ُم٤م يـ هب٤مء اجلٚمٞمؾ دٞمّ اًم  احلٛمٞمدقمٌد سمـ قمكم اًمدِّ

 أسمٞمف، قمـ قم٘م٦ٌم، سمـ أمحد إمم يرومٕمف إي٤مدي، حمٛمد سمـ أمحد قمـ سمٓمري٘مف رواه احلًٞمٜمل،

 ُمـ لأوّ  ـُمَ  ًمف: وم٘مٞمؾ ٟمٕمؿ، ىم٤مل: هل؟ أطمؼ   ضمٕم٦ماًمرّ  قمـ ؾُمئؾ ، اهلل قمٌد أيب قمـ

                                                           

 .3ح ومٞمٝم٤م، ضم٤مء وُم٤م وطم٤مٓهت٤م اًمٙمّرات ذم سم٤مب اًمّدرضم٤مت، سمّم٤مئر خُمتٍم :(1)
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 ٓ ىم٤مل: يمٚمٝمؿ؟ اًمٜم٤مس وُمٕمف ىمٚم٧م: ، اًم٘م٤مئؿ أصمر قمغم ُيرج احلًلم، ىم٤مل: ُيرج؟

 سمٕمد ىمقمٌ  ،18اًمٜم٠ٌم:  َّ ىن نن من  زن رن مم ام ُّٱ يمت٤مسمف: ذم شمٕم٤ممم اهلل ذيمر يمام سمؾ

 .ىمقمٍ 

 ؾمٌٕمقن وُمٕمف ُمٕمف، تٚمقاىمُ  اًمذيـ أصح٤مسمف ذم  ًلماحلُ  وي٘مٌؾ :وقمٜمف

 ًلماحلُ  ومٞمٙمقن اخل٤مشمؿ،  اًم٘م٤مئؿ إًمٞمف ومٞمدومع قمٛمران، سمـ ُمقؾمك ُمع سمٕمثقا يمام ٤مً ٟمٌٞمّ 

 طمٗمرشمف ذم ويقاريف وطمٜمقـمف، ويمٗمٜمف، همًٚمف، يكم اًمذي هق. 

ـّ  واهلل ي٘مقل: ضمٕمٗمرٍ  أسم٤م ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: اجلٕمٗمّل  ضم٤مسمر وقمـ  أهؾ ٤مُمٜمّ  ًمٞمٛمٚمٙم

 سمٕمد ىم٤مل: ذًمؽ؟ يٙمقن ُمتك ىمٚم٧م: شمًٕم٤ًم، ويزداد ؾمٜم٦م، صمالصمامئ٦م ُمقشمف سمٕمد رضمٌؾ  اًمٌٞم٧م

 ٜمتٍماعمُ  ُيرج صمؿ   ؾمٜم٦ًم، قمنمة شمًعَ  ىم٤مل: قم٤معمف؟ ذم اًم٘م٤مئؿ ي٘مقم ويمؿ ىمٚم٧م: ، اًم٘م٤مئؿ

 ُيرج كطمتّ  ويًٌل ومٞم٘متؾ أصح٤مسمف، ودم سمدُمف ومٞمٓمٚم٥م ،احلًلم وهق ٟمٞم٤ماًمدّ  إمم

 ًّ  .اعم١مُمٜملم أُمػم وهق ٤محٗمّ اًم

 ىم٤مل أّٟمف  اهلل قمٌد أيب قمـ إؾمامقمٞمؾ، سمـ أؾمد إمم سمٓمري٘مف أيْم٤مً  قمٜمف وروي٧م

  حص مس خس حس جس ُّٱ اًم٘مرآن: ذم ُم٘مداره اهلل ذيمر اًمذي اًمٞمقم قمـ ؾُمئؾ طملم
 ُمٚمٙمف ومٞمٙمقن اهلل رؾمقل ةيمرّ  وهل ،4اعمٕم٤مرج:  َّ حط مض خض حض جض مص خص

 .ش ؾمٜم٦مٍ  أًمػ وأرسمٕملم أرسمٕم٦م شمفيمرّ  ذم اعم١مُمٜملم أُمػم ويٛمٚمؽ ؾمٜم٦مٍ  أًمػ مخًلم شمفيمرّ  ذم

 اًمِمٞمٕم٦م أن   يث٧ٌم أن ِمٙمؾاعمُ  قمغم وم٢من   واي٤مت،اًمرّ  هذه ورود قمـ ٔمراًمٜمّ  وسم٘مٓمع

 اًمٕمدل دوًم٦م شمٜمتٝمل إقمغم ومٞمؼاًمرّ  إمماعمٝمدّي  اإلُم٤مم رحت٤ملا سمٕمد سم٠مّٟمف شمٕمت٘مد

 سمف. ي٘مؿ مل ُم٤م وهذا ٟمٞم٤م،اًمدّ  شمٜمتٝمل أو ٚمؿ،اًمٔمّ  ويًٞمٓمر ٤ٌمذًة،ُمُ 

                                                           

 .48ص اًمّدرضم٤مت: سمّم٤مئر خُمتٍم :(1)

 .13٣ح اًمرضمٕم٦م، ذم 29 سم٤مب ،53ج إٟمقار، سمح٤مر :(2)
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 ٦مسم٤مًمٜمًٌ  ٦ماحلجّ  اإلُم٤مم طمٙمؿ ةُمدّ  ىمٍم قمغم شمدّل  رواي٤مٍت  ورود درّ جُم  إن  

 .إؿمٙم٤ملٍ  ُمـ ذيمر ُم٤م ورود يقضم٥م ٓ إرض يمقيم٥م ذم اإلٟم٤ًمن قمٛمر إمم
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o الشبْٔ: حاصل  

 رشمٌطاعمُ  اًمت٤ًمؤل  اعمٝمدي اإلُم٤مم طمقل رطم٧مـمُ  اًمتل اًمت٤ًمؤٓت ُمـ

ّٓ  ي١مُمـ ٓ ومٛمـ اًمٕم٤ممل، ىمٞم٤مدة يٛمٙمٜمف وم٘مط واطمًدا ؿمخًّم٤م سم٠منّ  ّمديؼاًمتّ  ٦مسمٙمٞمٗمٞمّ   إ

 قمغم ىم٤مئٛم٦مً  ومٙمرةً  شمٙمقن ؾمقف ٦ماعمٝمدويّ  ومٙمرة إذ :ذًمؽ قيّمدّ  أن يٛمٙمٜمف ٓ سم٤مًمتجرسم٦م

 .اإلقمج٤مز

o ّالشبْٔ: رد 

ًّ  هذا قمغم اجلقاب ُم٘م٤مم وذم  :وهل ٦م،اعمٝمٛمّ  ٘م٤مطاًمٜمّ  سمٕمض أذيمر ١مالاًم

 هاملَؽق ةاملْدهُٔ اهفكرة ةٌٕ اهتفكٕم إيكان غدم األههى: اهَلؽة 
 .اهػلوُي

 ُمع  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم رواي٤مت حم٤ميمٛم٦م ذم اإلٟم٤ًمن يٚم٩م أن اً ضمدّ  اخلٓم٠م ُمـ
 وذًمؽ اعمحض، جريٌّل اًمتّ  احلّزّ  اعمٜمٝم٩م ىمٛمٞمص رشمداءوا ،اًمٕم٘مكمّ  اعمٜمٝم٩م ٧مسماصمق إًمٖم٤مء

 :مه٤م أُمريـ، سم٥ًٌم

 وم٠مّي  اًمتجرسم٦م، قمٚمٞمف شمٕمتٛمد اًمذي اعمٜمٝم٩م هق اًمٕم٘مكمّ  اعمٜمٝم٩م ن  إ :لاألوّ  األمر

ّٓ  ٩مٜمتّ شمُ  أن يٛمٙمـ ٓ دمرسم٦مٍ   اؾمتح٤مًم٦م ٦ميم٘مْمٞمّ  ؾم٤مسم٘م٦ٍم، ٦مٍ قم٘مٚمٞمّ  سم٘مْم٤مي٤م اإليامن فمّؾ  ذم إ

  يمّؾ  صدور ؾمتح٤مًم٦ماو ٦ٍم،قمٚمّ  سمال ُمٕمٚمقلٍ  وضمقد ؾمتح٤مًم٦ماو اًمٜم٘مٞمْملم، ضمتامعا
ٍ
 ـُمِ  رء

 335 إًكار الغيب ٍالتصذيق بقيادة فردٍ للعالن
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، أّي 
ٍ
 داعاًمّّم  رشمٗم٤معا ىمؽمانا عمالطمٔم٦م ؾمٞمٙمقن ومٝمؾ اًم٘مْم٤مي٤م، هبذه ٟم١مُمـ مل ومٚمق رء

 داع؟اًمّّم  ًمرومع (ؾمؼميـإ) ٦مٞمّ سمٕمٚم اًمٞم٘ملم طمّمقل ذم شم٠مصمػًما (ؾمؼميـإ) أىمراص سم٠مظمذ

 داعًمٚمّّم  ٦مقمٚمّ  يٙمقن أن وجيٞمز سمؾ ٦م،قمٚمّ  (ؾمؼميـإ) يٙمقن ّٓ أ اًمٕم٘مؾ جيٞمز إذ :ٓ سم٤مًمٓمٌع

 ن.ىمؽماا ٦مقمٛمٚمٞمّ  يمّؾ  ذم داعاًمّّم  رشمٗم٤معا ؼحت٘مّ  ُمع

 وهذا اعمٕم٤مرف، جلٛمٞمع اوي٦ماًمزّ  وطمجر ،إؾم٤مس يمـاًمرّ  هق اعمحض اًمٕم٘مؾ إن  

 ومال ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ٦مىمْمٞمّ  قمـ خؼماعمُ  اًمقطمل وصدق يـ،ًمٚمدِّ  ث٧ٌماعمُ  هق اًمٕم٘مؾ

 ٤مأُمّ و وإظم٤ٌمره. اًمقطمل ٕمٓمٞم٤متُمُ  ؾمٞم٤مق ذماعمٝمدّي  اإلُم٤مم ُم٠ًمًم٦م دراؾم٦م ُمـ سمدّ 

 ٦م،اإلهلٞمّ  اًم٘مدرة يد ؾوشمدظّم  اًمٖمٞم٥م يٜمٙمر ُم٤مدي   ًم٤ٌمسٍ  ذم ٦ماعمٝمدويّ  اًمٗمٙمرة دراؾم٦م حم٤موًم٦م

 ذات يمقَّن٤م إًمٖم٤مء ُمع ُمٜمٝم٤م أطمٙم٤ممٍ  ىمتٜم٤مصاو ؿمٙم٤مل،إ دراؾم٦م ٟمح٤مول أن ٟمٔمػم ومٝمق

 زواي٤م. صمالث ُمـ أيمثر ُمـ نشمتٙمقّ  ومروٝم٤م ُمع ث٤مت،اعمثٚمّ  دراؾم٦م ٟمٔمػم أو ،ُمتدادٍ ا

 ة،واًمٜمٌقّ  اًمتقطمٞمد قمـ هب٤م اإليامن يٜمٗمّؽ  ٓ ٦ٌم،إهلٞمّ  ٦مٌ همٞمٌٞمّ  ومٙمرةٌ  ٦ماعمٝمدويّ  اًمٗمٙمرة إن  

يـ ؾمٞم٤مق وٛمـ وذم يـ إٟمٙم٤مر إذ :درسشمُ  أن يٜمٌٖمل اًمدِّ  اًمتل ٦ماًمٕم٘مٚمٞمّ  ٦مإدًمّ  وىمٞمٛم٦م اًمدِّ

 .تٝم٤م٤مٟمٞمّ طم٘مّ  قمـ ًمٚمٌح٨م ُمٕمٜمك ومال إًمٞمف، ٜمتٝمٞم٦ماعمُ  ُمٕم٤مرومف مجٞمع َّٓنٞم٤مر ُمقضم٥م إًمٞمٝم٤م يًتٜمد

ّٓ  ي١مُمـ ٓ ومٛمـ » :اًمت٤مًمٞم٦م ٕم٤ٌمرةاًم قمغم ؼٟمٕمٚمّ  وهلذا  أن يٛمٙمٜمف ٓ سم٤مًمتجرسم٦م إ

 يمقن سم٠من   ،ش اإلقمج٤مز قمغم ىم٤مئٛم٦م ومٙمرةً  شمٙمقن ؾمقفاعمٝمدّي  ومٙمرة إذ ذًمؽ قّمدّ يُ 

 يم٤من وم٢مذا ،وقمٚمٞمف هب٤م. اًمٕمٚمؿ يٗمٞمد ىمٓمٕمل   دًمٞمٌؾ  قمٚمٞمٝم٤م دام ُم٤م يٕمٞمٌٝم٤م، ٓ ٦مً إقمج٤مزيّ  اًمٗمٙمرة

 قمٚمؿٌ  وقمٜمده اعمالئٙم٦م، فوشمٕمٞمٜمُ  ،اهلل ىمٌؾ ُمـ داً ًدّ ُمُ  رضمالً   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم

 إوومٞم٤مء، وضمقد ُمع اإلدارة قمغم ىمدرشمف وم٢من   ًت٘مٌؾ،واعمُ  إؿمٞم٤مء طم٘م٤مئؼ سمف يدرك ظم٤مص  

 ري٥ٍم  سمال مٙمٜم٤مً  أُمراً  شمٙمقن ؾمقف اخلػمات، شمقومر سم٥ًٌم اًمٔمٚمؿ إمم اًمٜم٤مس طم٤مضم٦م وقمدم

 .وؿمؽ  
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  :اًمٜمٌّل  قمـ ؾمٕمٞمدٍ  أيب ومٕمـ ، ًمف  اهلل شم٠ميٞمد واي٤متاًمرّ  ٜم٧مسمٞمّ  وىمد
ًّ  شمرؾمؾ ىمّط، ُمثٚمٝم٤م يٜمٕمٛمقا مل ٟمٕمٛم٦مً  اعمٝمدّي  زُمـ ذم أُّمتل شمٜمٕمؿ »  ُمدراًرا، قمٚمٞمٝمؿ امءاًم

ّٓ  اًمٜم٤ٌمت ُمـ ؿمٞمًئ٤م إرض يزرع وٓ  ومٞم٘مقل: ضمؾاًمرّ  ي٘مقم يمدوس، واعم٤مل أظمرضمتف، إ

 .ش ذظُم  ومٞم٘مقل: أقمٓمٜمل، ُمٝمدي! ي٤م

 يً٘مٞمف اعمٝمدي، أُمتل آظمر ذم ُيرج ىم٤مل:اهلل رؾمقل نّ إ » أظمرى رواي٦م وذم

 وشمٕمٔمؿ اعم٤مؿمٞم٦م، وشمٙمثر ِصح٤مطم٤ًم، اعم٤مل ويٕمٓمل ٟم٤ٌمهت٤م، إرض وخترج اًمٖمٞم٨م، اهلل

 طمدي٨ٌم  هذا :-وىم٤مل احل٤ميمؿ، هارو- ،شطمجًج٤م يٕمٜمل صمامٟمٞم٤ًم، أو ؾمًٌٕم٤م، يٕمٞمش إُم٦م،

 .ش ُيرضم٤مه ومل اإلؾمٜم٤مد، صحٞمح

 ؾمٜمدٌ  وهذا ىمٚم٧م: » :(حٞمح٦ماًمّّم  إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م) ذم إًم٤ٌمنّ  وىم٤مل

 :صم٤مًمث٦م ذمو ،ش اًمذهٌل وواوم٘مف اإلؾمٜم٤مد، صحٞمُح  احل٤ميمؿ: وىم٤مل ...صم٘م٤مٌت  رضم٤مًمف صحٞمٌح،

ًٓ  إرض يٛمأل يٕمًقهب٤م، حٚم٦ماًمٜمّ  شم٠موي يمام تفأُمّ  إًمٞمف شم٠موي ىم٤مل:  اًمٜمٌل قمـ »  قمد

 هيرق وٓ ٟم٤مئاًم، يقىمظ ٓ إّول، أُمرهؿ ُمثؾ قمغم اًمٜم٤مس يٙمقن طمّتك ضمقًرا، ٚمئ٧مُمُ  يمام

ؿ اًمٙمٜمقز، يًتخرج إّٟمف : اهلل رؾمقل ىم٤مل » راسمٕم٦مٍ  ذمو ،ش  دًُم٤م ًّ  ويٚم٘مل اعم٤مل، وي٘م

 .ش سمجراٟمف اإلؾمالم

 ُمـ ٚم٦مٍ مُج  ٟمتٗم٤مءا يقضم٥م ُم٤م هذاو ،ٟمٞمٚمف وؾمٝمقًم٦م اخلػم ؿمٞمقع قمـ يٙمِمػ وهذا

 وم٢منّ  ،دوًمتف ذم اخلػم وقمٛمقم ،ٙمٛمفطُم  سمريم٤مت ٤مساًمٜمّ  ؿم٤مهد وإذا د،اًمتٛمرّ  ٘متْمٞم٤متُمُ 

 ُمع ظمّمقص٤مً  ظم٤مء،اًمرّ  ًمٞمدوم طمٙمٛمف اويدقمٛمق طمقًمف قايٚمتٗمّ  أن إُمقر ـمٌٞمٕم٦م شم٘متْمٞمف ُم٤م

                                                           

 .1٣48ح زُم٤مٟمف، وظمّم٥م وقمدًمف اعمٝمدّي  ؾمػمة مح٤مد، ٓسمـ اًمٗمتـ :(1)

 .8673ح واعمالطمؿ، اًمٗمتـ يمت٤مب ،4ج اًمّّمحٞمحلم، قمغم اعُمًتدرك :(2)

   .711ح ،2ج :(3)

 .1٣4٣ح زُم٤مٟمف، وظمّم٥م وقمدًمف اعمٝمدّي  ؾمػمة مح٤مد، ٓسمـ اًمٗمتـ :(4)

 .1٣37ح زُم٤مٟمف، وظمّم٥م وقمدًمف اعمٝمدي ؾمػمة مح٤مد، ٓسمـ اًمٗمتـ :(5)
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 ةوىمقّ  ،إدرايمٝمؿ آوم٤مق ٤ًمعشما ذم وذًمؽ اًمتًٌٞم٥م، أو ٤ٌمذةسم٤معمُ  آطم٤مدهؿ قمغم سمريمتف فمٝمقر

 ىم٤مم إذا » ىم٤مل: فأٟمّ ضمٕمٗمرٍ  أيب ومٕمـ اهلقى، قمغم احلٙمٛم٦م همٚم٦ٌم يقضم٥م ُم٤م وهق ،قم٘مقهلؿ

 .ش أطمالُمٝمؿ سمف ويمٛمٚم٧م قم٘مقهلؿ، هب٤م ومجٛمع اًمٕم٤ٌمد، رؤوس قمغم يده اهلل ووع ٜم٤م،ىم٤مئٛمُ 

 ال هاهتذرةة ٍادسة، تكٓن كد اهسكٕى اهٓازد كٕادة اهحإٍة: اهَلؽة 
 ذهم: تَفي

 داً ًدّ ُمُ  ًمٞمس ،وقمٌ٘مري   ذيمل   زقمٞمؿٍ  دجمرّ   اعمٝمدّي  اإلُم٤مم أنّ  ومروٜم٤م ًمق

 ٦مٍ قم٤معمٞمّ  دوًم٦مٍ  شم٠مؾمٞمس ذم ٟمج٤مطمف جيٕمؾ ٓ هذا وم٢من   اًمٖمٞم٥م، يدرك وٓ ،ظم٤مص   سمٕمٚمؿٍ 

 إٟمٔمٛم٦م، مجٞمع ومِمؾ سمٕمد ظمروضمف يٙمقن أن اعمٕم٘مقل ُمـ إذ :ًتٌٕمداً ُمُ  أُمراً  زدهرةٍ ُمُ 

 احلٙمقُم٤مت ُمـ ٤مساًمٜمّ  وي٠مس واًم٘مٝمر، ٖمٞم٤مناًمٓمّ  سم٥ًٌم ٤مساًمٜمّ  ُمـ يمثػمٍ  وهالك

ًّ  اًمٜمٔم٤مم ُمـ ظمػماً  دام ُم٤م ؿمٙمٚمف يم٤من ُمٝمام سمديؾٍ  قمـ وسمحثٝم٤م تٕم٤مروم٦م،اعمُ   تٕم٤مرف،واعمُ  ٤مئداًم

 ُم٤م وُمالطمٔم٦م ٔمؿ،اًمٜمّ  وُمٕم٤مسة اًمت٤مريخ، ظمؼمة سمٕمد  ٦ماحلجّ  اإلُم٤مم ظمروج ومٞمٙمقن

 هلؿ ومتح فٕٟمّ  ،ٍمشمفٟمُ  قمغم ت٤ًمسم٘مقنيو ،إًمٞمف ٤مساًمٜمّ  هيرع ٕن ُمقضم٤ٌمً  ٍة،سم٘مقّ  ٤مساًمٜمّ  ٤مهيتٛمٜمّ 

 تٛمّمٚمحلماعمُ  ُم٘م٤مسمؾ ذم خٚمّم٦ماعمُ  ٚمٞمٕم٦ماًمٓمّ  ُمع ٤مساًمٜمّ  ٦مقم٤مُمّ  ومٞمٙمقن ج٤مة،اًمٜمّ  سم٤مب

 طم٤مل واي٤متاًمرّ  ٜم٧مسمٞمّ  وىمد ،احلّؼ  وإطم٘م٤مق قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف ويًٝمؾ يـ،تجؼّم واعمُ 

 اعمٝمدي ُيرج ٓ » : قمكمّ  اإلُم٤مم ومٕمـ ًا،ضمدّ  ءد   طم٤مٌل  وأّٟمف  فمٝمقره زُمـ

 .ش سمٕمضٍ  وضمف ذم ٙمؿسمٕمُْم  يٌّمؼ طمّتك

، شمٙمقن »  قمٜمفو ـٌ  ًمٞمس سمٞمتل، أهؾ ُمـ رضمؾٍ  رأس قمغم مج٤مقم٦مٌ  شمٙمقن صمؿّ  ومت

 .ش اعمٝمدّي  ومٞم٘مقم يٛمقت، أو ومُٞم٘متؾ ظمالٌق، اهلل قمٜمد ًمف

                                                           

 .21ح واجلٝمؾ، اًمٕم٘مؾ يمت٤مب ،1ج اًمٙم٤مذم، :(1)

 .96٣ح ظمروضمف، ذم اعمٝمدّي  قمالُم٤مت ُمـ آظمر سم٤مٌب  مح٤مد، إلسمـ اًمٗمتـ :(2)

 .966ح ظمروضمف، ذم اعمٝمدي قمالُم٤مت ُمـ آظمر سم٤مب مح٤مد، إلسمـ اًمٗمتـ :(3)
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 وُم٤م ٤ٌمرك،اعمُ  قمروضمف ذم ضمرى ُم٤م سمٕمض قمـإيمرم اًمٜمٌّل  طمدي٨م وذم

 ومعرُ  إذا ذًمؽ يٙمقن »: ي٘مقل  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ظمروج زُمـ قمـ سمف ثطُمدّ 

 اهل٤مدون، اًمٗم٘مٝم٤مء وىمّؾ  اًم٘متؾ، ويمثر اًمٕمٛمؾ، وىمّؾ  اًم٘مّراء، ويمثر اجلٝمؾ، وفمٝمر ٚمؿ،اًمٕمِ 

 ّٚمٞم٧موطُم  ُم٤ًمضمد، ىمٌقرهؿ تؽُاُمّ  واخّتذ اًمِمٕمراء، ويمثر واخلقٟم٦م، الًم٦ماًمّْم  وم٘مٝم٤مء ويمثر

 سمف تؽأُمّ  وأُمر ٜمٙمراعمُ  وفمٝمر واًمٗم٤ًمد، اجلقر ويمثر اعم٤ًمضمد، ظمروم٧موزُ  اعمّم٤مطمػ،

 إُُمراء وص٤مرت سم٤مًمٜم٤ًمء، واًمٜم٤ًمء ضم٤مل،سم٤مًمرّ  ضم٤ملاًمرّ  وايمتٗمك اعمٕمروف، قمـ وَّنقا

  .ش ومً٘م٦مً  ُمٜمٝمؿ أياًمرّ  وذوو فمٚمٛم٦ًم، وأقمقاَّنؿ ومجرًة، وأوًمٞم٤مؤهؿ يمٗمرًة،

 يٜمتٔمروٟمف اًّمذي إُمر يٙمقن ٓ » ىم٤مل:  قمكم سمـ ًلماحلُ  قمٌداهلل أيب وقمـ 

 ويِمٝمد سمٕمٍض، ُمـ سمٕمْمٙمؿ يتؼّمأ طمّتك -اعمٝمدي فمٝمقر يٕمٜمل:- ))يٜمتٔمرون

 ُمـ ُم٤مناًمزّ  ذًمؽ ذم ُم٤م وم٘مٚم٧م: سمٕمًْم٤م، سمٕمْمٙمؿ ويٚمٕمـ سم٤مًمٙمٗمر، سمٕمضٍ  قمغم سمٕمْمٙمؿ

 قمـو ،ش يمّٚمف ذًمؽ ومػمومع اعمٝمدّي  ُيرج اًمزُم٤من، ذًمؽ ذم يمّٚمف اخلػم : وم٘م٤مل ظمػٍم،

 يٜمزل ّٕي٤مًُم٤م اًم٤ًمقم٦م يدي سملم إنّ  » ي٘مقل:  اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٤م ُمقؾمك وأيب طمذيٗم٦م

 .ش اًم٘متؾ ىم٤مل: اهلل؟ رؾمقل ي٤م اهلرج وُم٤م :ىم٤مًمقا اهلرج، ومٞمٝم٤م ويٙمثر اجلٝمؾ، ومٞمٝم٤م

 طمٞم٨م ُمـ ،اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ظمروج يقم ٕم٤مشاعمُ  اًمقاىمع طم٤مل هذا يم٤من وإذا

 وم٢من   ،ىمتّم٤مدّي آ اًمقوع ووٕمػ ٦م،ضمتامقمٞمّ آ واًمٕمالىم٤مت احل٘مقق ذم اًمٕم٤ممّ  اًمتدهقر

ًّ  أن ٌٞمٕملاًمٓمّ  ُمـ  ويؼمهـ سم٢مظمالصٍ  إًمٞمٝم٤م داقمٞم٤مً  ُمٓم٤مًمٌٝمؿ يرومع سمٛمـ ٤مساًمٜمّ  ؽيتٛم

 ُم٘م٤مم ذم ُمٜم٤مىمْم٦مٌ  ُمٜمف ُيرى ٓ اًمذي اًمقىم٧م ذم ،ةً ًتٛمرّ ُمُ  ٟمج٤مطم٤مٍت  ؼ٘مّ وحُي  قمٛماًل، قمٚمٞمٝم٤م

 ٟمٞم٤ماًمدّ  يٛمأل ىم٤مئدٍ  ٟمج٤مح ؼحت٘مّ  إُمٙم٤من يٜمٙمر أن يًٕمف ٓ وم٘مط سم٤مًمتجرسم٦م ي١مُمـ وُمـ ،اًمٕمٛمؾ

                                                           

 .1ح ، إئّٛم٦م ُمـ قمنم اًمث٤من وأّٟمفاًم٘م٤مئؿ قمغم اهلل ٟمّص  ،1ج اًمٜمّٕمٛم٦م، ومت٤مم اًمّديـ يمامل :(1)
 12٣ح إّول، اًمٗمّمؾ اًمراسمع، اًم٤ٌمب اعمٜمتٔمر، أظم٤ٌمر ذم اًمّدرر قم٘مد :(2)

 يم٤مئٜمـ٦م، هـل اًمتـل اًمٗمـتـ ذم أصـح٤مسمف وُمــ اًمت٘مـّدم ُمـ  اهلل رؾمقل ُمـ يم٤من ُم٤م مح٤مد، ٓسمـ اًمٗمتـ :(3)

 .49ح
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 ًٓ ّٓ  قمد  ٤مًمتجرسم٦موم اًمٗمِمؾ، رشمٙمرّ  ووضمد اًم٘م٤مئد ذًمؽ فمروف ذم اًمٕمٞمش ُمراًرا بضمرّ  إذا إ

 ًمف ٜم٤مسيـاعمُ  ُف شمٕمرّ  وٓ طمٙمٛمتف، وُم٘مدار اًم٘م٤مئد طم٤مل وٓ اعمًت٘مٌؾ، طم٤مل شمٙمِمػ ٓ

 !اإلُمٙم٤من؟ وقمدم اًمٜمٗمّل  إمم يّمؾ أن ًمٚمتجريٌّل  ومٙمٞمػ ُم٤من،اًمزّ  ُمـ ي٠ميت ؾمقف امومٞم

 اعمٜمٝم٩م ُمت٘مٛمص قمغم شمًجؾ ُمٜمٝمجٞم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م قمـ اًمٌٍم همض ُمع وهذا

 شمقصؾ ُم٤م هم٤مي٦م ؾم٤مسم٘م٦م قم٘مٚمٞم٦م ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ اعمجردة اًمتجرسم٦م نأ وهل ،احلّز  اًمتجريٌل

 اًمٕم٤معمل اًمتٖمٞمػم طم٤موًم٧م اًمتل اًم٘مٞم٤مدات سملم شم٘م٤مرن وضمقد اعمتٕم٤مىم٦ٌم اًمتج٤مرب ذم إًمٞمف

 اًمِمٝمٞمد ذيمر يمام- آٟمٗمٙم٤مك اًمٕم٘مؾ ومٞم٘مٌؾ ،٤مً ُمٜمٓم٘مٞمّ  شمالزُم٤مً  يث٧ٌم ٓ وهذا ،واًمٗمِمؾ

 حت٘مؼ ُمع ٟمٗمًٝم٤م اًمٔمروف شمٙمرر ُمـ اًمتجريٌٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ُم٤مٟمع ومال -اًمّمدر

 اًمٜمج٤مح.

 طؽفىٍي إدارو ؼاكى عًٌ ةتطٕرًة ٔدٔر اهَادر اهلائد اهحاهحة: اهَلؽة: 

 ومٛمـ ، اعمٝمدّي  ًمإلُم٤مم وأشم٤ٌمع أقمقانٍ  وضمقد قمـ واي٤متاًمرّ  صم٧محتدّ 

 ٦ماًمث٘م٤مومٞمّ  ٤متاخلّمقصٞمّ  حيٗمظ ،٤مً قم٤معمٞمّ  ٟمٔم٤مًُم٤م ه١مٓء سمقاؾمٓم٦م س١مؾّم يُ  ؾمقفأّٟمف عتقىمّ اعمُ 

 ذيٗم٦مطُم  ومٕمـ قم٤مدًم٦م، ٦مٍ قم٤معمٞمّ  ٦مإؾمالُمٞمّ  إدارةٍ  حت٧م دمتٛمع دٍة،تٕمدّ ُمُ  إداراٍت  حت٧م سمٚمدٍ  ًمٙمّؾ 

 إسمدال ومتخرج ... » ىم٤مل: أُمره، وفمٝمقر  اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ىمّّم٦م ذم اًمٜمٌّل  قمـ

 وأؿم٤ٌمهٝمؿ، اًمنمق أهؾ وقمّم٤مئ٥م ُمٍم، ُمـ اًمٜمج٤ٌمء إًمٞمف وُيرج وأؿم٤ٌمهٝمؿ، ٤مماًمِّم  ُمـ

 .واعم٘م٤مم يمـ()اًمرّ  زُمزم سملم ًمف ومٞم٤ٌميع ُمّٙم٦م، ي٠مشمقا طمّتك

 ؾم٤مىمتف، قمغم وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ُم٘مّدُمتف، قمغم وضمؼميؾ اًمِم٤مم، إمم ُمتقضّمٝم٤مً  ُيرج صمؿّ 

 وشمزيد اًمٌحر، ذم واحلٞمت٤من واًمقطمقش، واًمٓمػم، إرض، وأهؾ اًمًامء، أهؾ سمف يٗمرح

 أؿم٤ٌمهٍ  وضمقد قمغم يدّل  )وأؿم٤ٌمهٝمؿ( شمٕمٌػم وم٢منّ  ،ش إَّن٤مر... ومتدّ  دوًمتف، ذم اعمٞم٤مه

                                                           

 وأطم٤مديــ٨م سم٤مًمٌٞمــداء اخلًــػ ذم اًمثــ٤من اًمٗمّمــؾ اًمّراسمــع، اًمٌــ٤مب اعمٜمتٔمــر، أظمٌــ٤مر ذم اًمــّدرر قم٘مــد :(1)

 .148ح اًمًٗمٞم٤من،
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 ٟمٞم٤م.اًمدّ  سمالد يمّؾ  ُمـ ٝمؿوًمٕمٚمّ  وُمٍم، اًمِم٤مم ُمـ ًمٚمخ٤مرضملم

 ىمقهلؿ وُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٗم٤موٚم٦م ًمألظمالق ؾمتجامقمٝمؿا ُم٘مدار واي٤متاًمرّ  ٜم٧مسمٞمّ  وىمد

 وٟمٍمة ٤ٌمقمٝمؿشمّ إ ذم ٤مساًمٜمّ  ٥مُيرهمّ  ُم٤م وهذا اًمٌٕمض، ًمٌٕمْمٝمؿ حمٌتٝمؿ ةوؿمدّ  ًمٚمٗمٕمؾ،

 سم٤مًمٙمقوم٦م أصح٤مسمٜم٤م إنّ  : اًم٤ٌمىمر ضمٕمٗمرٍ  ٕيب ىمٞمؾ ىم٤مل: » اًمٕمجكم، سمريدٍ  ومٕمـ ىم٤مئدهؿ،

 أظمٞمف يمٞمس إمم هؿأطمدُ  جيلءُ  وم٘م٤مل: واشّمٌٕمقك، ٕـم٤مقمقك أُمرهتؿ ومٚمق يمثػمٌة، مج٤مقم٦مٌ 

 ،هدٟم٦مٍ  ذم اًمٜم٤مس إنّ  ىم٤مل: صمؿّ  أسمخؾ، سمدُم٤مئٝمؿ ومٝمؿ ىم٤مل: ٓ، وم٘م٤مل: طم٤مضمتف؟ ُمٜمف ومٞم٠مظمذ

 اًم٘م٤مئؿ ىم٤مم إذا طمّتك أُم٤مٟم٤مهتؿ، وشم١مّدي احلدود، قمٚمٞمٝمؿ وشم٘مٞمؿ وشمقارصمٝمؿ، شمٜم٤ميمحٝمؿ،

 .ش يٛمٜمٕمف ٓ طم٤مضمتف ومٞم٠مظمذ أظمٞمف يمٞمس إمم ضمؾاًمرّ  وي٠ميت زايٚم٦م،اعمُ  ضم٤مءت

 ُي٤مومف اًمٜمٍم سمٕمد اًمٜمٍم وحي٘مؼ طمقًمف اًمٜم٤مس يٚمتػ اًمذي اًم٘م٤مئد أن   ُيٗمك وٓ

  قمٚمّٞم٤مً  ؾمٛمع اًمٖم٤موم٘مل، ُزرير اسمـ ؾمٛمع » أّٟمف يزيد سمـ احلرث روى وهلذا أقمداؤه،
 إن أًمًٗم٤م قمنم مخ٦ًم أو ىمّٚمقا، إن أًمًٗم٤م قمنم اصمٜمل ذم - اعمٝمدّي  :يٕمٜمل- ُيرج ي٘مقل:

ّٓ  قمدو   يٚم٘م٤مه ٓ يديف، سملم قم٥ماًمرّ  ومٞمًػم يمثروا،  ٧مأُمِ  :ؿمٕم٤مرهؿ اهلل، سم٢مذن هزُمٝمؿ إ

 .ش ومٞمٝمزُمٝمؿ... ٤مماًمِّم  ُمـ راي٤مٍت  ؾمٌعُ  إًمٞمٝمؿ ومٞمخرج ،ٓئؿٍ  ًمقُم٦م اهلل ذم ي٤ٌمًمقن ٓ أُم٧م،

 قمددٍ  وٛمـ ٜم٦مٕمٞمّ ُمُ  أُم٤ميمـ ُمـ يٜمٓمٚمؼ٦ماحلجّ  اإلُم٤مم أنّ  حتٛمؾاعمُ  ُمـ إنّ 

 يت٤ًمرع هب٤م، ٤مساًمٜمّ  ىمٜم٤معإ وؾمٝمقًم٦م وؾمداده٤م إومٙم٤مر ووقح سم٥ًٌم وًمٙمـ ىمٚمٞمٍؾ،

ًّ  اًمقوع ُمـ ٟمٗمقراً  طمريمتف حت٧م ٟمخراطًمال ٤مساًمٜمّ   ٍماًمٜمّ   ؼح٘مّ ومٞمُ  م،ت٠مزّ اعمُ  ٤مئداًم

 .اًمٕم٤معمّل  ٔم٤مماًمٜمّ  ؼحت٘مّ  قمٚمٞمف يًٝمؾ وهبذا ٜمحرومقن،اعمُ  ومٞمخ٤مومف ٍم،اًمٜمّ  سمٕمد

 

                                                           

 .35ص آظمتّم٤مص، :(1)

 .1٣٣5ح اًمٗمتـ ٓسمـ مح٤مد، ظمروج اعمٝمدي ُمـ ُمّٙم٦م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس واًمِّم٤مم.. :(2)
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 ٦م،اًمٌنميّ  اًمٕم٘مقل سم٠ميمؼم ٕمداًمّّم  مجٞمع ذم رةٍ ُمٓمقّ  ٤ًمٍت سمٛم١مؾّم  ٔم٤مماًمٜمّ  هذا يدار صمؿّ 

 طمٙمقُمتف وًمٞم٧ًم ٤مس،اًمٜمّ  آٓف ُمـ نيتٙمقّ  ٟمٔم٤مًُم٤م حيٙمؿ ومردٌ   اعمٝمدّي  وم٤مإلُم٤مم

 .ًتٌٕمداً ُمُ  أُمراً  قرةاًمّّم  هبذه اًمٜم٤مضمح٦م

 ُمـ قمنم احل٤مدي اًمثالصم٤مء يقم ذم وذًمؽ ،رء يمّؾ  ذم احلٛمد هللو اًمٙمت٤مب شمؿّ 

  ريم٦م.٤ماعمٌ اًمٜمٌقي٦م اهلجرة ُمـ1442 ًمًٜم٦م اعمرضم٥م رضم٥م ؿمٝمر



 

 

 

 

 ومتام افّدين ـامل ،دوق()اًمّّم  سم٤مسمقيف سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ حمٛمد ل،اًم٘مٛمّ  .1

 ٦ًمُم١مؾّم  اًمٖمٗم٤مري، أيمؼم قمكم إؾمت٤مذ وحت٘مٞم٘مف سمتّمحٞمحف قُمٜمل ،2-1ج ،عؿةافـّ 

 .1429 اخل٤مُم٦ًم اًمٓمٌٕم٦م ؾم٦م،٘مدّ اعم سم٘مؿ ؾملمدرِّ اعمُ  جلامقم٦م اًمت٤مسمٕم٦م اإلؾمالُمل اًمٜمنم

 سمف قمتٜمكا ،ةاحلديثقّ  ىاوػتاف طمجر، سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد ل،اعمٙمّ  ٛملثاهلٞم .2

ًّ  قمٌد دحمٛمّ  أطم٤مديثف جوظمرّ   ٦م.اًمٕم٤معمٞمّ  اًمٙمت٥م دار ؿم٤مهلم، الماًم

 إومم اًمٓمٌٕم٦م ،وظالماٌت  ـاٌت بقّ  ادفديّ  اًمٗمداء، أيب حمٛمد قمزت حمٛمد قم٤مرف، .3

 ة.ضمدّ  ،واًمتٖمٚمٞمػ واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م اًمٗمٜمقن دار ،1412 ًمًٜم٦م

 ادـتظر أخبار دم ررافّد  ظؼد اًمٕمزيز، قمٌد سمـ قمكم سمـ حيٞمك سمـ يقؾمػ اعم٘مدد، .4

ج قمٚمٞمف وقمّٚمؼ ٟمّمقصف وراضمع ٘مفطم٘مّ  ،ادفدي وهو  اًمِمٞمخ أطم٤مديثف وظمر 

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م اعمٜم٤مر. ُمٙمت٦ٌم اًمزرىم٤مء، - إردن اًمٌقريٜمل، ص٤مًمح سمـ ُمٝمٞم٥م

141٣ – 1989. 

 ،1ج افغائب ةاحلّج  إثبات دم اصبافـّ  إفزام احل٤مئري، قمكم اًمٞمزدي، .5
 .إقمٚمٛمل ٦ًمُم١مؾّم  اًمٕم٤مؿمقر قمكم اًمًٞمد ح٦مٜم٘مّ ُمُ  ـمٌٕم٦م

 ٍم،ـُم ،9ج ،ادـار بتػسر ادشفور افؽريم افؼرآن تػسر رؿمٞمد، حمٛمد رو٤م، .6

 .1367 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م اعمٜم٤مر، دار

ًّ  اًمٓمٌٕم٦م ٦م،اعمٍميّ  ٝمْم٦ماًمٜمّ  ُمٙمت٦ٌم ،3ج ،اإلشالم ضحى أمحد، أُملم، .7  ٤مسمٕم٦م.اًم
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 ( الثاًٖ الجشء) 

 اًمِم١مون وزارة إصدارات ُمـ ،افبخاري صحقح إؾمامقمٞمؾ، سمـ دحمٛمّ  اًمٌخ٤مري، .8

 ،٦ماًمًٕمقديّ  ٦ماًمٕمرسمٞمّ  اعمٛمٚمٙم٦م - ي٤مضاًمّر  واإلرؿم٤مد، قمقةواًمدّ  وإوىم٤مف اإلؾمالُمٞم٦م

ًّ  دار  .1997 - 1417 إومم ٌٕم٦ماًمٓمّ  واًمتقزيع، ًمٚمٜمنم الماًم

 ،2 ج ،1 ج ،مسؾم صحقح اًم٘مِمػمي، احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ ن،قاًمٜمٞم٤ًمسمقري .9

 .2٣٣6 - 1427 إومم اًمٓمٌٕم٦م ـمٞم٦ٌم، دار اًمٗم٤مرايب، حمٛمد سمـ ٟمٔمر حت٘مٞمؼ

 ظؾوم ـتاب الح(،اًمّّم  سم٤مسمـ )اعمٕمروف محـاًمرّ  قمٌد سمـ قمثامن اًمِمٝمرزوري، .1٣

ًّ  حمٛمقد اًمِمٞمخ سمتّمحٞمحف قمٜمك ،الحافّص  ابن مةبؿؼّد  ادعروف احلديث  ٛمٙمرياًم

ًّ  سمٛمٓمٌٕم٦م ٌعـمُ  احلٚمٌل،  .1326 إومم اًمٓمٌٕم٦م ُمٍم، حم٤مومٔم٦م سمجقار ٕم٤مدةاًم

 ،3ج ،4ج ،حقحغافّص  ظذ ستدركادُ  احل٤ميمؿ، اهلل قمٌد سمـ دحمٛمّ  اًمٜمٞم٤ًمسمقري، .11

 اًمٙمت٥م دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت قمٓم٤م، اًم٘م٤مدر قمٌد ُمّمٓمٗمك وحت٘مٞمؼ دراؾم٦م

 .2٣٣2 - 1422 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ٦م،اًمٕمٚمٛمٞمّ 

 ٟمْم٤مل قمٛمر أسمق سمف اقمتٜمك ،افػتن دم افواردة ـنافّس  ؾمٕمٞمد، سمـ قمثامن اًمّدان، .12

 ٦م.اًمدوًمٞمّ  إومٙم٤مر سمٞم٧م اًمٜم٤مذ اًمٕمٌقر، قمٞمًك

 ،3 ج ،2 ج ،1 ج ظؼ افثاين اإلمام دم األثر مـتخب اهلل، ًمٓمػ اًمّم٤مذم، .13
 .2٣٣8 - 1429 اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦م رشم٣م،اعمُ  دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت

 دار ُمٍم، - اًم٘م٤مهرة ،خؾدون ابن تاريخ د،حمٛمّ  سمـ محـاًمرّ  قمٌد ظمٚمدون، اسمـ .14

 اًمِمٕم٥م.

 ،ادراتب تؾػةخُم  أحاديث دم ادطافب أشـى حمٛمد، سمـ درويش دحمٛمّ  احلقت، .15

 قمٓم٤م، اًم٘م٤مدر قمٌد ُمّمٓمٗمك حت٘مٞمؼ درويش، حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمٌد شمرشمٞم٥م

 .1997 - 1418 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت

 شؾسؾة ةاألمّ  ـتاب ة،اإلشالمقّ  احلقاة ضريق دم مشؽالٌت  د،حمٛمّ  اًمٖمزازم، .16

 ،ؿطر دوفة دم ةافديـقّ  وافشمون ةافؼظقّ  ادحاـم رئاشة ظن تصدر ةؾصؾقّ 

 .14٣2 أظمرة مج٤مدى
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 اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ٦ًمُم١مؾّم  ًمٌٜم٤من، - سمػموت ،3ادـطق رو٤م، حمٛمد اعمٔمٗمر، .17

 .2٣٣4 - 1425 إومم ٌٕم٦ماًمٓمّ  واًمتقزيع، واًمٜمنم ٤ٌمقم٦مًمٚمٓمّ 

 افسػر افؽبر، عػاءافّض  ـتاب مح٤مد، سمـ ُمقؾمك سمـ قمٛمرو سمـ دحمٛمّ  اًمٕم٘مٞمكم، .18

 اًمٕم٤معمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ىمٚمٕمجل، أُملم اعمٕمٓمل قمٌد اًمديمتقر ٘مفووصمّ  ٘مفطم٘مّ  ،افثافث

2٣12. 

 ووٌط ٘مفطم٘مّ  ،25 داعمجٚمّ  ،جالافّر  أشامء دم افؽامل هتذيب يقؾمػ، ،ياعمزّ  .19

 ٦ًمُم١مؾّم  ًمٌٜم٤من، - سمػموت ُمٕمروف، ادقمقّ  سمِم٤مر يمتقراًمدّ  قمٚمٞمف ؼوقمٚمّ  فٟمّّم 

 .1992 - 1413 إومم، اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ؾم٤مًم٦ماًمرّ 

 جامع بؼح األحوذي حتػة اًمرطمٞمؿ، قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد حمٛمد اعم٤ٌمريمٗمقري، .2٣

 قمٌد اًمقه٤مب قمٌد وشمّمحٞمحف أصقًمف ُمراضمٕم٦م قمغم أذف ،6 ج ،افسمذي

 .واًمتقزيع نمواًمٜمّ  ٤ٌمقم٦مًمٚمٓمّ  اًمٗمٙمر دار اًمٚمٓمٞمػ،

 ادفديّ  ظالمات دم خترصادُ  اًم٘مقل ل،اعمٙمّ  طمجر سمـ حمٛمد سمـ أمحد ٛمل،ثاهلٞم .21

 اًم٘مرآن. ُمٙمت٦ٌم قم٤مؿمقر، ُمّمٓمٗمك وشمٕمٚمٞمؼ وحت٘مٞمؼ دراؾم٦م ،ـتظرادُ 

 اًمِمٞمخ حت٘مٞمؼ ،افتفذيب هتذيب طمجر، سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕمً٘مالن، .22

 - سمػموت ،6 ج ،5ج ُمٕمقض، دحمٛمّ  قمكم واًمِمٞمخ اعمقضمقد قمٌد أمحد قم٤مدل

 .2٣٣4 - 1425 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ًمٌٜم٤من،

 ُمٙمت٦ٌم اًمزهػمي، أُملم سمـ ؾمٛمػم حت٘مٞمؼ ،افػتن ـتاب ٤مد،محّ  سمـ ٟمٕمٞمؿ اعمروزي، .23

 .1991 - 1412 إومم، اًمٓمٌٕم٦م اًمتقطمٞمد،

 افِػؽر كخبة ذح دم ظرافـّ  كزهة طمجر، سمـ حمٛمد سمـ قمكمّ  سمـ أمحد اًمٕمً٘مالن، .24

 طمٞمكم،اًمرّ  اهلل وٞمػ سمـ اهلل قمٌد د. وشمٕمٚمٞمؼ حت٘مٞمؼ ،األثر أهل مصطؾح دم

 .2٣٣1 - 1422 إومم اًمٓمٌٕم٦م

 حت٧م ـمٌع ،وايةافرّ  ظؾم دم افؽػاية اًمٌٖمدادي(، )اخلٓمٞم٥م قمكم سمـ أمحد صم٤مسم٧م، .25

 .1357 اًمديمـ، آسم٤مد طمٞمدر سمٌٚمدة اًم٘م٤مئٛم٦م ُمٓمٌٕمتٝم٤م ذم ٦مثامٟمٞمّ اًمٕمُ  اعمٕم٤مرف مجٕمٞم٦م إدارة

صـادرـولـا  
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 سمـ رائد حت٘مٞمؼ ،األثر ظؾم دم افـظر ثؿرات إؾمامقمٞمؾ، سمـ حمٛمد اًمّمٜمٕم٤من، .26

ًّ  ٦ماًمٕمرسمٞمّ  اعمٛمٚمٙم٦م - ي٤مضاًمرّ  قمٚمٗم٦م، أيب سمـ صؼمي  اًمٕم٤مصٛم٦م دار ٦م،ٕمقديّ اًم

 .1996 - 1417 إومم اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، ًمٚمٜمنم

يـ، ذف .27  طمًلم اًمِمٞمخ وشمٕمٚمٞمؼ حت٘مٞمؼ ،ادراجعات احلًلم، قمٌد اًمدِّ

 .1997 - 1417 اسمٕم٦م،اًمرّ  اًمٓمٌٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدار اًمراض،

 وحت٘مٞمؼ دراؾم٦م ،جالافرّ  كؼد دم االظتدال مقزان أمحد، سمـ حمٛمد اًمذهٌل، .28

ض حمٛمد قمكم اًمِمٞمخ وشمٕمٚمٞمؼ  ذم ؿم٤مرك اعمقضمقد، قمٌد أمحد قم٤مدل اًمِمٞمخ ُمٕمق 

 - سمػموت ،6ج ،7وج ،1ج ؾمٜم٦م، أو ٤محاًمٗمتّ  قمٌد اًمديمتقر إؾمت٤مذ اًمتح٘مٞمؼ

 .1995 - 1416 إومم اًمٓمٌٕم٦م ٦م،اًمٕمٚمٛمٞمّ  اًمٙمت٥م دار ًمٌٜم٤من،

 واآلثار األحاديث ضوء دم ادـتظر ادفديّ  ،اًمٕمٔمٞمؿ قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ قمٌد اًمًٌتقي، .29

 إومم اًمٓمٌٕم٦م طمزم، اسمـ دار ،ختؾػةادُ  افػرق وآراء افعؾامء وأؿوال حقحةافّص 

142٣ - 1999. 

 احلسن أبو ودمشق افشام ؾضائل أحاديث ختريج اًمديـ، ٟم٤مس حمٛمد إًم٤ٌمن، .3٣

 اعمٕم٤مرف ُمٙمت٦ٌم اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - اًمري٤مض ،بعيافرّ  دحمؿّ  بن ظعّ 

 .2٣٣٣ - 142٣ اجلديدة، ًمٚمٓمٌٕم٦م إومم اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، ًمٚمٜمنم

 ؾؼففا من ورءٌ  حقحةافّص  األحاديث شؾسؾة اًمديـ، ٟم٤مس دحمٛمّ  إًم٤ٌمن، .31

 اعمٛمٚمٙم٦م - ي٤مضاًمرّ  ،6 اعمجٚمد ،4 واعمجٚمد 3 اعمجٚمد ،2 داعمجٚمّ  ،وؾوائدها

 واًمتقزيع. ًمٚمٜمنم اعمٕم٤مرف ُمٙمت٦ٌم ي٦م،داًمًٕمق اًمٕمرسمٞم٦م

 وأثرها وادوضوظة افضعقػة األحاديث شؾسؾة اًمديـ، ٟم٤مس حمٛمد إًم٤ٌمن، .32

 ُمٙمت٦ٌم اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - ي٤مضاًمرّ  ،1اعمجٚمد ،ةاألمّ  دم ءافّزّ 

 .1992 - 1412 اجلديدة، ًمٚمٓمٌٕم٦م إومم اًمٓمٌٕم٦م اعمٕم٤مرف،
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 ُمٓمٌققم٤مت ،خؾدون ابن مةمؼّد  د،حمٛمّ  سمـ محـاًمرّ  قمٌد ظمٚمدون، اسمـ .33

 اًمٌٞم٤من )جلٜم٦م أصدرهت٤م اًمتل اًمٓمٌٕم٦م قمغم ُم٦ماعم٘مدّ  هذه ٟمنم ذم اقمتٛمد اًمِمٕم٥م،

 واذم. اًمقاطمد قمٌد قمكم اًمديمتقر إؾمت٤مذ تح٘مٞمؼسم اًمٕمريب(

 اًمٜم٤مذ: ،وافتعديل اجلرح أهل ظذ اجلؿقل افعتب قم٘مٞمؾ، سمـ دحمٛمّ  اًمٕمٚمقي، .34

 .1427 اقمتامد ُمٓمٌٕم٦م ،اًمٌٞم٧م ٕهؾ اًمٕم٤معمل اعمجٛمع

 دم افؽامل إصمػم(، سم٤مسمـ )اعمٕمروف حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٙمرم أيب سمـ قمكم اجلزري، .35

 اًمٙمت٥م دار ىم٤مق،اًمدّ  يقؾمػ دحمٛمّ  اًمديمتقر حفوصحّ  راضمٕمف ،1٣ ج ،افتاريخ

 .1987 - 14٣7 إومم ٌٕم٦ماًمٓمّ  ًمٌٜم٤من، - سمػموت ٦م،اًمٕمٚمٛمٞمّ 

 قمغم ٘مٝم٤مودىمّ  ىمرأه٤م ،جالافرّ  ضعػاء دم افؽامل قمدي، سمـ اهلل قمٌد اجلرضم٤من، .36

 واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م اًمٗمٙمر دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت همزاوي، خمت٤مر حيٞمك اعمخٓمقـم٤مت

 .1988 - 14٣9 اًمث٤مًمث٦م ٌٕم٦ماًمٓمّ  واًمتقزيع،

 اًمزيٌؼ إسمراهٞمؿ سم٤مقمتٜم٤مء ،افتفذيب هتذيب طمجر، سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕمً٘مالن، .37

 ؾم٤مًم٦م.اًمرّ  ٦ًمُم١مؾّم  ،4ج ُمرؿمد، وقم٤مدل

 إؿم٤ٌمل أيب حت٘مٞمؼ ،وؾضؾه افعؾم بقان جامع يقؾمػ، ،اًمؼمّ  قمٌد اسمـ .38

 اجلقزي. اسمـ دار اًمزهػمي،

 دم وؿاظدة وافتعديل اجلرح دم ؿاظدة قمكم، سمـ اًمقه٤مب قمٌد اًمًٌٙمل، .39

 اًمٌِم٤مئر دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت همّدة، أسمق اًمٗمت٤مح قمٌد سمف اقمتٜمك ،خغادمرّ 

 .199٣ - 141٣ اخل٤مُم٦ًم اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، واًمٜمنم ٤ٌمقم٦مًمٚمٓمّ  ٦ماإلؾمالُمٞمّ 

 دائرة جمٚمس ُمٓمٌٕم٦م ،2 ج ،اظاحلػّ  تذـرة قمثامن، سمـ أمحد سمـ دحمٛمّ  اًمذهٌل، .4٣

 .1333 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م آسم٤مد، ردٞمطم اهلٜمد ذم اًمٙم٤مئٜم٦م ٦ماًمٜمٔم٤مُمٞمّ  اعمٕم٤مرف

 إقمٔمؿ اهلل ٦مسم٘مٞمّ  ُمريمز إقمداد ،اإلشالم دم افشقعة طمًلم، حمٛمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، .41

 واًمٜمنم، ٤ٌمقم٦مًمٚمٓمّ  اًمٙم٤مشم٥م سمٞم٧م ًمٌٜم٤من، - سمػموت ًمٚمدراؾم٤مت(، )سم٤مء ًمٚمدراؾم٤مت

 .1999 إومم اًمٓمٌٕم٦م

صـادرـولـا  
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 ُمٜمٔمٛم٦م ذم اًمدوًمٞم٦م اًمٕمالىم٤مت ٦مُمٕم٤موٟمٞمّ  ،ادفدي حول بحث سم٤مىمر، دحمٛمّ  اًمّمدر، .42

 .1986 -- 14٣6 إومم اًمٓمٌٕم٦م ؾمٌٝمر، اعمٓمٌٕم٦م ،اإلؾمالُمّل  اإلقمالم

 قمٌد اًمديمتقر وحت٘مٞمؼ شمرشمٞم٥م ،افعغ ـتاب أمحد، سمـ اخلٚمٞمؾ اًمٗمراهٞمدي، .43

 اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت ،3ج ،1 ج هٜمداوي، احلٛمٞمد

 .2٣٣3 - 1424 إومم

 حمٛمدو اًمقه٤مب قمٌد دحمٛمّ  أُملم سمتّمحٞمحٝم٤م اقمتٜمك ،افعرب فسان ُمٜمٔمقر، اسمـ .44

 ٦ًمُم١مؾّم  اًمٕمريبّ  اًمؽماث إطمٞم٤مء دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت ،1٣ج اًمٕمٌٞمدي، ٤مدقاًمّّم 

 .1999 - 1419 اًمث٤مًمث٦م ٌٕم٦ماًمٓمّ  ،اإلؾمالُمّل  اًمت٤مريخ

 ،الحافّص  ابن ـتاب ظذ افـّؽت طمجر، سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕمً٘مالن، .45

 اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م إول، داعمجٚمّ  قمٛمر، ه٤مدي رسمٞمع اًمديمتقر ودراؾم٦م حت٘مٞمؼ

 .1984 - 14٣4 إومم، اًمٓمٌٕم٦م رة،اعمٜمقّ  سم٤معمديٜم٦م

 افعؾوم جامع احلٜمٌكم(، رضم٥م سم٤مسمـ )اًمِمٝمػم اًمرمحـ قمٌد اًمّديـ، ؿمٝم٤مب .46

 ُم٤مهر د. وحت٘مٞمؼ شمٕمٚمٞمؼ ،افؽؾم جوامع من حديًثا مخسغ ذح دم واحلؽم

 واًمتقزيع، واًمٜمنم ٤ٌمقم٦مًمٚمٓمّ  يمثػم اسمـ دار سمػموت، - دُمِمؼ اًمٗمحؾ، ي٤مؾملم

 .2٣٣8 - 1429 إومم ٌٕم٦ماًمٓمّ 

 صحقح بؼح افباري ؾتح طمجر، سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕمً٘مالن، .47

 وأضم٤مزه٤م أصقهل٤م ؼطم٘مّ  اًمتل اًمٜمًخ٦م وقمـ ٟمًخ ةقمدّ  قمغم ح٦مّمحّ ُمُ  ،افبخاري

 ًمٌٜم٤من، سمػموت اًمٗمٙمر دار ،7 اجلزء ،سم٤مز سمـ اهلل قمٌد سمـ اًمٕمزيز قمٌد اًمِمٞمخ

 .2٣19 -1441 -144٣ إومم ٌٕم٦ماًمٓمّ 

 .عجماُاد .48

 سمـ قمكم   إدي٥م وٌط ُمع ،افبالؽة هنج ُمقؾمك، سمـ احلًلم سمـ دحمٛمّ  ض،اًمرّ  .49

 ٦ماًمٕمٚمقيّ  اًمٕمت٦ٌم ٤مر،اًمٕمٓمّ  هبج٧م ىمٞمس اًمِمٞمخ فٟمّّم  ووٌط ٘مفطم٘مّ  اًمًٙمقن، سمـ دحمٛمّ 

 .1437 إومم اًمٓمٌٕم٦م ،قمكمّ  سم٤مإلُم٤مم ٦مختّّم اعمُ  اعمٙمت٦ٌم ُمع سم٤مًمتٕم٤مون ؾم٦ماعم٘مدّ 
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 ٦ًمُم١مؾّم  ًمٌٜم٤من، - سمػموت ،ةاديّ ّج افّس  حقػةافّص  ،احلًلم سمـ قمكم اإلُم٤مم .5٣

  .2٣٣6 – 1426 إومم اًمٓمٌٕم٦م ،اًمٕمريبّ  اًمت٤مريخ

 مج٤مقم٦م قراتِمُمٜم ،1 ج ،افؼرآن تػسر دم ادقزان طمًلم، دحمٛمّ  اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، .51

 ؾم٦م.٘مدّ اعمُ  ىمؿّ  ذم ٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  احلقزة ذم ؾملمدرّ اعمُ 

 وٌط ،ادوضوظات اجلقزي(، سمـ اًمٗمرج )أيب قمكم سمـ اًمرمحـ قمٌد اجلقزي، .52

 اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - رةاعمٜمقّ  اعمديٜم٦م قمثامن، دحمٛمّ  محـاًمرّ  قمٌد وحت٘مٞمؼ وشم٘مديؿ

  .1966 - 1386 إومم اًمٓمٌٕم٦م ٦م،اًمًٚمٗمٞمّ  اعمٙمت٦ٌم اًمًٕمقدي٦م،

 مسـد ظن افذّب  دم دسّد ادُ  افؼول ،طمجر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕمً٘مالن، .53

 اًمٞمامُم٦م سمػموت، - دُمِمؼ اًمدرويش، دحمٛمّ  اهلل قمٌد حت٘مٞمؼ ،أمحد اإلمام

 .1985 - 14٣5 إومم اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، واًمٜمنم ٤ٌمقم٦مًمٚمٓمّ 

 افػتن دم افـفاية ُمِم٘مل(،اًمدّ  يمثػمٍ  اسمـ )احل٤مومظ قمٛمر سمـ إؾمامقمٞمؾ يمثػم، سمـإ .54

 احلدي٨م. دار ُمٍم، - اًم٘م٤مهرة ٤ٌمسمٓمل،اًمّّم  اًمّديـ قمّم٤مم ٞمؼ٘محت ،وادالحم

 إًم٤ٌمن، اًمديـ ٟم٤مس دحمٛمّ  حت٘مٞمؼ ،ادصابقح مشؽاة اخلٓمٞم٥م، اًمتؼميزي، .55

 .1979 - 1399 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م واًمٜمنم، ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م اإلؾمالُمل اعمٙمت٥م سمػموت،

 اًمٙمٌػم(، )اًمٗمتح وزي٤مدشمف اًمّمٖمػم اجل٤مُمع صحٞمح اًمديـ، ٟم٤مس حمٛمد إًم٤ٌمن، .56

 اًمٓمٌٕم٦م ،اإلؾمالُمّل  اعمٙمت٥م ل،إوّ  دجٚمّ اعمُ  اًمِم٤مويش، زهػم ـمٌٕمف قمغم أذف

 .1988 - 14٣8 اًمث٤مًمث٦م

 ظذ افردّ  دم حرؿةادُ  واظقافّص  طمجر، سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد ل،اعمٙمّ  ٛمّل ثاهلٞم .57

 حمٛمد ويم٤مُمؾ اًمؽميمل اهلل قمٌد سمـ محـاًمرّ  قمٌد حت٘مٞمؼ ،كدؿةوافزّ  افبدع أهل

 إومم اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، واًمٜمنم ٤ٌمقم٦مًمٚمٓمّ  اًمرؾم٤مًم٦م ٦ًمُم١مؾّم  ،سمػموت اخلراط،

1417 - 1997. 

 ،1ج ،وافـفاية افبداية ُمِم٘مل(،اًمدّ  يمثػم اسمـ )احل٤مومظ قمٛمر سمـ إؾمامقمٞمؾ يمثػم، سمـإ .58

ًّ  ٌٕم٦ماًمٓمّ  اعمٕم٤مرف، ُمٙمت٦ٌم سمػموت، 6 ج، ،5 ج ،2 ج  .1988-14٣9 ٤مدؾم٦ماًم

صـادرـولـا  
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 ،ةويّ بافـ افسرة (،ُمِم٘مّل اًمدّ  يمثػم اسمـ )احل٤مومظ قمٛمر سمـ إؾمامقمٞمؾ يمثػم، سمـا .59

 ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م اعمٕمروم٦م دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت اًمقاطمد، قمٌد ُمّمٓمٗمك حت٘مٞمؼ ،4ج

 .1976 - 1395 واًمتقزيع، واًمٜمنم

 ادساكقد بزوائد ةافعافقّ  ادطافب طمجر، سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕمً٘مالن، .6٣

 د. شمٜمًٞمؼ اًمِمٝمري، اهلل قمٌد سمـ فم٤مومر سمـ اهلل قمٌد حت٘مٞمؼ ،16 داعمجٚمّ  ،افثامكقة

 اًمٕم٤مصٛم٦م، دار اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - ي٤مضاًمرّ  ثري،اًمِّم  ٟم٤مس سمـ ؾمٕمد

 .2٣٣٣ - 142٣ إومم ٦مٕماًمٓمٌ اًمٖمٞم٨م، دار

يـ، طم٤ًمم سمـ ٘ملتّ اعمُ  قمكم اهلٜمدي، .61  ،واألؾعال األؿوال شـن دم لافعام ــز اًمدِّ

 اًمٓمٌٕم٦م ٦م،اًمدوًمٞمّ  إومٙم٤مر سمٞم٧م ن،قماّم  ل،إوّ  اجلزء اًمٓمٞمٌل، إؾمح٤مق سمف اقمتٜمك

 .2٣٣5 اًمث٤مٟمٞم٦م

 ادساكقد بزوائد ادفرة اخلرة إحتاف إؾمامقمٞمؾ، سمـ سمٙمر أيب سمـ أمحد اًمٌقصػمي، .62

 ًمٚمٌح٨م اعمِمٙم٤مة دار حت٘مٞمؼ ُمٕمٌد، أمحد يمتقراًمدّ  اًمِمٞمخ شم٘مديؿ ،افعؼة

 - 142٣ إومم ٌٕم٦ماًمٓمّ  ي٤مض،اًمرّ  ًمٚمٜمنم، اًمقـمـ دار ،7 داعمجٚمّ  اًمٕمٚمٛمل،

1999. 

 كـلكّ  افتسؾقم إػ افتؽبر من افـبي صالة صػة قمكم، سمـ طمًـ ٤مف،اًمً٘مّ  .63

 - 1421 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م اًمٜمقوي، اإلُم٤مم دار ن،دإر - قماّمن ،إفقفا تـظر

2٣٣٣. 

 اًمتٗمت٤مزان(، اًمديـ سمًٕمد )اًمِمٝمػم اهلل قمٌد سمـ قمٛمر سمـ ُمًٕمقد اًمتٗمت٤مزان، .64

 قمٌد ًمٚمديمتقر اًمٙمالم قمٚمؿ ذم ُم٦مُم٘مدّ  ُمع وشمٕمٚمٞمؼ حت٘مٞمؼ ،5 ج ،ادؼاصد ذح

 اًمٙمت٥م، قم٤ممل ذف، ُمقؾمك ص٤مًمح اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م شمّمدير قمٛمػمة، محـاًمرّ 

 .1998 - 1419 اًمث٤مٟمٞم٦م ٌٕم٦ماًمٓمّ  ًمٌٜم٤من، سمػموت

 ،2 ج ،األكوار ظبؼات خالصة دم األزهار كػحات احلًٞمٜمل، قمكم اعمٞمالن، .65

 .اإلؾمالُمٞم٦م احل٘م٤مئؼ ُمريمز
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 اعمٕمروم٦م، دار ،3 ج ،افصغر اجلامع ذح افؼدير ؾقض حمٛمد، اعمٜم٤موي، .66

 .1972 - 1391 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ًمٌٜم٤من، - سمػموت

 ومػاتقح افؽبر بافتػسر )ادعروف ازيافرّ  افػخر تػسر اًمديـ، ومخر ازي،اًمرّ  .67

 اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م اًمٗمٙمر دار ،21 ج ،1٣ ج ،9 ج ،افغقب(

 .1981 - 14٣1 إومم

 دحمٛمّ  داًمًٞمّ  ًمف مىمدّ  ،ةادودّ  يـابقع إسمراهٞمؿ، سمـ ؾمٚمٞمامن احلٜمٗمل، اًم٘مٜمدوزي .68

 .1965 - 1384 اًم٤ًمسمٕم٦م اًمٓمٌٕم٦م ٦م،احلٞمدريّ  اعمٓمٌٕم٦م ،اخلرؾم٤من ُمٝمدي

 افؼؾغ ؾضل دم افعؼدين جواهر احلًٜمل، اهلل قمٌد سمـ قمكم اًمًٛمٝمقدي، .69

 دراؾم٦م ،افؼيف افـسب اًمث٤من اًم٘مًؿ ،افعع وافـسب اجلع افعؾم ذف

 .1987 - 14٣7 سمٖمداد، اًمٕم٤من ُمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٞمكم، سمٜم٤مي ُمقؾمك اًمديمتقر وحت٘مٞمؼ

 أسمق وظمرضمف ٘مفطم٘مّ  ،ظعّ  اإلمام خصائص هتذيب ؿمٕمٞم٥م، سمـ أمحد اًمٜم٤ًمئل، .7٣

 دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت ذيػ، حمٛمد سمـ طمج٤مزي إصمري احلقيٜمل ؾمح٤مقا

 .1984 - 14٣5 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م

 ،ةافؼدريّ  افشقعة ـالم كؼض دم ةافـبويّ  ةافسـّ  مـفاج احلٚمٞمؿ، قمٌد سمـ أمحد شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ .71

 .1986 - 14٣6 إومم اًمٓمٌٕم٦م ؾم٤ممل، رؿم٤مد دحمٛمّ  اًمديمتقر حت٘مٞمؼ ،8 -7 ج

 ٘مدم،اعمُ  دحمٛمّ  يمتقراًمدّ  شم٘مديؿ ،افتاريخ من حؼبة د،حمٛمّ  سمـ قمثامن اخلٛمٞمس، .72

ًّ  واًمديمتقر  واًمتقزيع. واًمٜمنم ًمٚمٓمٌع اإليامن دار ٦م،اإلؾمٙمٜمدريّ  ٟمقح، دحمٛمّ  دٞمّ اًم

 افؾبقب دراشات سم٤مُٕملم(، ٥مٚم٘مّ )اعمُ  دحمٛمّ  سمـ ٕملم(سم٤معمُ  ٥مٚم٘مّ )اعمُ  دحمٛمّ  اًمًٜمدي، .73

 اًمٜمٕمامن، ؿمٞمداًمرّ  قمٌد دحمٛمّ  وحت٘مٞمؼ ُم٦مُم٘مدّ  ،قببباحل احلسـة األشوة دم

 .1975 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمرب، ُمٓمٌٕم٦م سم٤ميمًت٤من، - يمراشمٌم

 قمٚمٞمف وقمّٚمؼ أطم٤مديثف وظمّرج ٘مفطم٘مّ  ،حـبل بن أمحد اإلمام مسـد أمحد، طمٜمٌؾ، .74

ًّ  دار ُمٙمت٦ٌم ذم احلدي٨م قمٚمامء ُمـ جمٛمققم٦م  ٦ماًمٕمرسمٞمّ  اعمٛمٚمٙم٦م - اًمري٤مض الم،اًم

ًّ  دار اًمًٕمقدي٦م،  .2٣13 - 1434 إومم ٌٕم٦ماًمٓمّ  واًمتقزيع، ًمٚمٜمنم الماًم

صـادرـولـا  
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 جوظمرّ  زءاجلُ  هذا ؼطم٘مّ  ،44 ج ،حـبل بن أمحد اإلمام مسـد أمحد، طمٜمٌؾ، .75

 إسمراهٞمؿ اًمٕمرىمقد، ٟمٕمٞمؿ دحمٛمّ  ؤوط،٤مإرٟم ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف ؼوقمٚمّ  أطم٤مديثف

  .سمػموت اًمرؾم٤مًم٦م ٦ًمُم١مؾّم  اخلـ، أٟمس دحمٛمّ  اًمزيٌؼ،

 شؽلمُ  ذح بستقب األخقار حتػة ؾمالُم٦م، سمـ دحمٛمّ  سمـ أمحد ٤موي،اًمٓمحّ  .76

- اًمري٤مض اًمرسم٤مط، حمٛمقد ظم٤مًمد احلًلم أيب وشمرشمٞم٥م حت٘مٞمؼ ،8 اعمجٚمد ،اآلثار

 إومم اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، ًمٚمٜمنم سمٚمٜمًٞم٦م دار اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م -

142٣ - 1999.  

 ؼقمٚمّ  ،دقافّص  وـشف احلّق  هنج (،احلكّم  ُم٦م)اًمٕماّل  اعمٓمٝمر سمـ احلًـ ،احلكّم  .77

 اًمٓمٌٕم٦م اهلجرة، دار إيران، - ىمؿ إرُمقي، احلًٜمل اهلل قملم اًمِمٞمخ قمٚمٞمف

 .1414 اسمٕم٦ماًمرّ 

 ،1 ج ،ضافب أيب آل مـاؿب ؿمقب،آؿمٝمر سمـ قمكم سمـ دحمٛمّ  ،اعم٤مزٟمدران .78

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م إوقاء دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت

1412 1991. 

 آل ؾم٦ًم١مُم حت٘مٞمؼ ،4 ج ،احلق فـفج دقافّص  دالئل طمًـ، دحمٛمّ  ر،اعمٔمٗمّ  .79

 .2٣17 - 1438 إومم اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، اًمؽماث، إلطمٞم٤مء  اًمٌٞم٧م

 ج ،افبخاري صحقح بؼح افباري ؾتح طمجر، سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕمً٘مالن، .8٣

 ٤مناًمريّ  دار اخلٓمٞم٥م، اًمديـ حم٥ّم  وحت٘مٞم٘مف: دم٤مرسمف وشمّمحٞمح سمنمطمف ىم٤مم ،13

 .1987 - 14٣7 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًم٘م٤مهرة، ًمٚمؽماث،

 بؼح افباري ؾتح مةمؼّد  اريافّس  هدى طمجر، سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕمً٘مالن، .81

 اعمٙمت٦ٌم اخلٓمٞم٥م، اًمديـ حم٥ّم  دم٤مرسمف: وشمّمحٞمح سمنمطمف ىم٤مم ،خاريافبُ  صحقح

 ٦م.اًمًٚمٗمٞمّ 

 ةاألئؿّ  إمامة ظذ حقحةافّص  صوصافـّ  دم ترصةخُم  رشافةٌ  جواد، اًمتؼميزي، .82

 .1425 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ، اًمِمٝمٞمدة ي٘م٦مدّ اًمّّم  دار ، ظؼ االثـي



 353 الفصل الرابع: دفـع الـشـبـهـات  353 

 ؾم٤مُمل حت٘مٞمؼ ،5ج ،4 ج ،افعظقم افؼرآن تػسر قمٛمر، سمـ إؾمامقمٞمؾ يمثػم، اسمـ .83

ًّ  دحمٛمّ  سمـ ًّ  اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - ي٤مضاًمرّ  الُم٦م،اًم  نمًمٚمٜمّ  ـمٞم٦ٌم دار ٕمقدي٦م،اًم

  .1999 - 142٣ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع،

 سمتٗمًػم )اعمٕمروف افؼرآن ألحؽام اجلامع إٟمّم٤مري، أمحد سمـ دحمٛمّ  اًم٘مرـمٌل، .84

 .194٣ - 1359 اعمٍمي٦م، اًمٙمت٥م دار ُمٓمٌٕم٦م اًم٘م٤مهرة، اًم٘مرـمٌل(،

 أصقًمف وراضمع سمف قمتٜمكا ،افؼدير ؾتح حمٛمد، سمـ قمكم سمـ دحمٛمّ  اًمِمقيم٤من، .85

 واًمتقزيع، واًمٜمنم ٤ٌمقم٦مًمٚمٓمّ  اعمٕمروم٦م دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت اًمٖمقش، يقؾمػ

 .2٣٣7 - 1428 اسمٕم٦ماًمرّ  اًمٓمٌٕم٦م

 افتـزيل حؼائق ظن افافؽّش  تػسر قمٛمر، سمـ حمٛمقد اهلل ضم٤مر ،اًمزخمنمّي  .86

 قمٚمٞمف ؼوقمٚمّ  أطم٤مديثف جوظمرّ  سمف اقمتٜمك ،افتلويل وجوه دم األؿاويل وظقون

 - 143٣ اًمث٤مًمث٦م ٌٕم٦ماًمٓمّ  ،- ًمٌٜم٤من - سمػموت اعمٕمروم٦م، دار ؿمٞمح٤م، ُم٠مُمقن ظمٚمٞمؾ

2٣٣9. 

 تلويل ظن افبقان جامع ـتابه من افطزي تػسر ضمرير، سمـ دحمٛمّ  اًمٓمؼمي، .87

 قمقاد سمِم٤مر اًمديمتقر قمٚمٞمف، ؼوقمٚمّ  ٟمّّمف ووٌط ٘مفوطم٘مّ  سمفهذّ  ،افؼرآن اتآي

 سمػموت، ؾم٤مًم٦م،اًمرّ  ٦ًمُم١مؾّم  ،5 داعمجٚمّ  احلرؿم٤من، وم٤مرس قمّم٤مم ُمٕمروف،

 .1994 - 1415 إومم اًمٓمٌٕم٦م

 سمتّمحٞمحف قمٜمل ،1 ج ،افؼائع ظؾل دوق(،)اًمّّم  قمكم سمـ دحمٛمّ  ل،اًم٘مٛمّ  .88

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ىمؿ، اًمٞمزدي، اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اهلل ومْمؾ اًمًٞمد قمٚمٞمف واًمتٕمٚمٞمؼ

1384.  

 ،ادتواترة األحاديث دم ادتـاثرة فًفئا فؼط احلًٞمٜمل، ُمرشم٣م حمٛمد اًمزسمٞمدي، .89

 اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت قمٓم٤م، اًم٘م٤مدر قمٌد دحمٛمّ  حت٘مٞمؼ

 .1985 - 14٣5 إومم
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 حت٘مٞمؼ ،7 ج ،باآلثار ادحّذ  ؾمٕمٞمد، سمـ حمٛمد سمـ قمكم )إٟمدًمز(، طمزم سمـإ .9٣

 اًمٕم٤معمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت اًمٌٜمداري، ؾمٚمٞمامن اًمٖمٗم٤مر قمٌد اًمديمتقر

 .2٣٣3 - 1425 إومم اًمٓمٌٕم٦م

 ،وافـفاية افبداية ُمِم٘مل(،اًمدّ  يمثػم اسمـ )احل٤مومظ قمٛمر سمـ إؾمامقمٞمؾ يمثػم، اسمـ .91

 .1992 - 1413 اعمٕم٤مرف، ُمٙمت٦ٌم سمػموت، ،7ج

 أحاديث من ظؾقه اظسض دا حقحافّص  افـؼد يمٞمٙمٚمدي، سمـ ظمٚمٞمؾ اًمٕمالئل: .92

 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مِم٘مري، دحمٛمّ  طمٞمؿاًمرّ  قمٌد اًمديمتقر وشمٕمٚمٞمؼ حت٘مٞمؼ ،ادصابقح

14٣5 - 1985. 

 دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت ،1 ج ،غرافّص  اجلامع ذح افؼدير ؾقض حمٛمد، اعمٜم٤موي، .93

 .1972 - 1391 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م اعمٕمروم٦م،

 آسم٤مد، طمٞمدر - اهلٜمد ،3 ج ،اظػّ احُل  تذـرة قمثامن، سمـ أمحد سمـ دحمٛمّ  اًمذهٌل، .94

 .1334 إومم اًمٓمٌٕم٦م اعمٕم٤مرف، دائرة جمٚمس ُمٓمٌٕم٦م

 شمّمحٞمًح٤م زاده اهلداية، ألحاديث ايةافرّ  كصب يقؾمػ، سمـ اهلل قمٌد اًمزيٚمٕمل، .95

 دار اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - ةضمدّ  قمّقاُم٦م، دحمٛمّ  سمٛمخٓمقـمتلم وُم٘م٤مسمٚم٦م

 واًمتقزيع. واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ٤مناًمريّ  ٦ًمُم١مؾّم  ٦م،اإلؾمالُمٞمّ  ٦ماًمث٘م٤مومٞمّ  اًم٘مٌٚم٦م

 قمغم أذف ،13 ج ،افـبالء أظالم شر قمثامن، سمـ أمحد سمـ دحمٛمّ  اًمذهٌل، .96

 ؾم٤مًم٦م،اًمرّ  ٦ًمُم١مؾّم  سمػموت، ؤوط،٤مإرٟم ؿمٕمٞم٥م أطم٤مديثف وظمّرج اًمٙمت٤مب حت٘مٞمؼ

 .1983 -- 14٣3 إومم اًمٓمٌٕم٦م

 ،4 ج ،حابةافّص  معرؾة دم افغابة أشد إصمػم(، سمـا) دحمٛمّ  سمـ قمكمّ  اجلزري، .97

 - سمػموت اعمقضمقد، قمٌد قم٤مدل اًمِمٞمخ ُمٕمّقض، قمكم اًمِمٞمخ وشمٕمٚمٞمؼ حت٘مٞمؼ

 ٦م.اًمٕمٚمٛمٞمّ  اًمٙمت٥م دار - ًمٌٜم٤من

 مـاؿب دم افـرضة ياضافرّ  اًمٓمؼمي(، اًمّديـ )حم٥ّم  اهلل قمٌد سمـ أمحد اًمٓمؼمي، .98

  اعمٕمروم٦م. دار ًمٌٜم٤من،-سمػموت طمٚمٌل، ـمٕمٛم٦م اعمجٞمد قمٌد سمف اقمتٜمك ،3ج ،افعؼة
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 حت٘مٞمؼ ،افبقع حيقى ابن رواية ادحامع أمايل إؾمامقمٞمؾ، سمـ احلًلم اعمح٤مُمكم، .99

 ،اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - ٤مماًمدُمّ  اًم٘مٞمز، إسمراهٞمؿ إسمراهٞمؿ اًمديمتقر وختري٩م

 .1991 - 1412 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مٞمؿ، اسمـ دار

 سمـ اهلل وّص  أطم٤مديثف وظمّرج ٘مفطم٘مّ  ،2 ج ،حابةافّص  ؾضائل أمحد، طمٜمٌؾ، سمـا .1٣٣

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م اجلقزي، اسمـ دار اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م قم٤ٌمس، دحمٛمّ 

142٣ - 1999. 

 ومـبع افزوائد جمؿع حتؼقق دم ائدافرّ  بغقة حمٛمد، سمـ اهلل قمٌد اًمدرويش، .1٣1

 .1994 - 1414 اًمٗمٙمر، دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت ،فؾفقثؿي افػوائد

 ج ،افبخاري صحقح بؼح افباري ؾتح طمجر، سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕمً٘مالن، .1٣2

ٌّ  أـمراومف واؾمت٘مَم وأطم٤مديثف وأسمقاسمف يمتٌف ؿرىمّ  ،8  يمّؾ  ذم أرىم٤مُمٝم٤م قمغم فوٟم

 ٦م.اًمًٚمٗمٞمّ  اعمٙمت٦ٌم اًم٤ٌمىمل، قمٌد وم١ماد حمٛمد طمدي٨ٍم 

 وافتبرصة اإلمامة دوق(،اًمّّم  اًمِمٞمخ )واًمد سم٤مسمقيف سمـ احلًلم سمـ قمكم ل،اًم٘مٛمّ  .1٣3

 ، اعمٝمدي اإلُم٤مم ُمدرؾم٦م وٟمنم حت٘مٞمؼ إيران، - ؾم٦ماعم٘مدّ  ىمؿ ،احلرة من
 .14٣4 إومم اًمٓمٌٕم٦م

 ، ضافب أيب بن ظعّ  فإلمام ةافوصقّ  إثبات احلًلم، سمـ قمكم اعمًٕمقدي، .1٣4
 .1988 - 14٣9 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م إوقاء، دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت

 - سمػموت ،ضافب أيب آل مـاؿب ؿمقب،آؿمٝمر سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمنوي، .1٣5

 .1991 - 1412 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م إوقاء، دار ًمٌٜم٤من،

 ُم٦ماًمٕماّل  ًمف مىمدّ  ،افغقبة ـتاب اًمٓمقد(، )اًمِمٞمخ احلًـ سمـ حمٛمد ل،اًم٘مٛمّ  .1٣6

 احلديث٦م. ٟمٞمٜمقى ُمٙمت٦ٌم إصدار ـمٝمران، اًمٓمٝمران، سمزرك آهم٤م اًمٙمٌػم

 ُمٜمِمقرات ًمٌٜم٤من، - سمػموت اًمِمٞمٕم٦م، ومرق ُمقؾمك، سمـ احلًـ اًمٜمقسمختل، .1٣7

 .2٣12 - 1433 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمرو٤م،

 

صـادرـولـا  
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 ،افػؼقه والية إػ افشورى من افشقعي افسقاد افػؽر رتطوّ  أمحد، اًمٙم٤مشم٥م، .1٣8

 .1998 اجلديد دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت

 ،وايةافرّ  ظؾم دم افؽػاية ـتاب اًمٌٖمدادي(، )اخلٓمٞم٥م قمكم سمـ أمحد صم٤مسم٧م، سمـا .1٣9

 طمٞمدر سمٌٚمدة اًم٘م٤مئٛم٦م ُمٓمٌٕمتٝم٤م ذم ٦ماًمٕمثامٟمٞمّ  اعمٕم٤مرف دائرة مجٕمٞم٦م إدارة حت٧م ـمٌع

 .1357 آسم٤مد،

 - سمػموت ،اإلمام خؾف افؼراءة دم افؽالم خر إؾمامقمٞمؾ، سمـ دحمٛمّ  اًمٌخ٤مري، .11٣

  .٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ  اًمٙمت٥م دار ًمٌٜم٤من،

 ،افشقعة ػيصـّ مُ  أشامء ؾفرشت اًمٕم٤ٌمس، سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٜمج٤مر، .111

 اًمت٤مسمٕم٦م اإلؾمالُمل اًمٜمنم ٦ًمُم١مؾّم  إيران، - ىمؿ اًمٜمج٤مر، سمرضم٤مل ِمتٝمراعمُ 

ًّ  اًمٓمٌٕم٦م وم٦م،اعمنّم  سم٘مؿ ؾملمدرّ اعمُ  جلامقم٦م  .1418 ٤مدؾم٦ماًم

 سمٜمنمه قمٜمك ،افعؾامء معامل ،اعم٤مزٟمدرانّ  ؿمقبآؿمٝمر سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمنوي، .112

 ىمٛمري. هجري 1353 ومرديـ ُمٓمٌٕم٦م إيران، -- ـمٝمران إىم٤ٌمل، قم٤ٌمس

 صذرات ٌكم(،ٜماحل اًمٕمامد سم٤مسمـ )اًمِمٝمػم حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلل قمٌد اًمٕمٙمري، .113

 قمٌد أطم٤مديثف جوظمرّ  حت٘مٞم٘مف قمغم أذف ،3 ج ،ذهب نمَ  أخبار دم افذهب

 يمثػم اسمـ دار دُمِمؼ، إرٟم٤مؤوط، حمٛمقد قمٚمٞمف وقمّٚمؼ ٘مفطم٘مّ  إرٟم٤مؤوط، اًم٘م٤مدر

 .1988 - 14٣8 إومم اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، واًمٜمنم ٤ٌمقم٦مًمٚمٓمّ 

 قمٌد اًمِمٞمخ سمف اقمتٜمك ،1 ج ،ادقزان فسان طمجر، سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕمً٘مالن، .114

 سمػموت ة،همدّ  أسمق اًمٗمت٤مح قمٌد ؾمٚمامن وـم٤ٌمقمتف سم٢مظمراضمف اقمتٜمك همّدة، أسمق ٤محاًمٗمتّ 

 ٦ماإلؾمالُمٞمّ  اًمٌِم٤مئر دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت ٦م،اإلؾمالُمٞمّ  اعمٓمٌققم٤مت ُمٙمت٥م ًمٌٜم٤من، -

 .2٣٣2 - 1423 إومم اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م

 اًمٕم٤معمل اعم١ممتر ،ةيّ االظتؼاد افـؽت اعمٗمٞمد(، )اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ دحمٛمّ  اًمٜمٕمامن، .115

 .1413 إومم اًمٓمٌٕم٦م ُمٝمر، ُمٓمٌٕم٦م اعمٗمٞمد، اًمِمٞمخ ًمقوم٤مة ٦مإًمٗمٞمّ  اًمذيمرى سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم
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 ظذ اهلل ججُح  معرؾة دم اإلرصاد اعمٗمٞمد(، )اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ دحمٛمّ  اًمٜمٕمامن، .116

 إلطمٞم٤مء اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٞم٧م آل ٦ًمُم١مؾّم  - ًمٌٜم٤من - سمػموت ،2 ج ،افعباد

 .1995 - 1416 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمؽماث،

 االثـي ةاألئؿّ  ظذ صوصافـّ  دم األثر ـػاية قمكم، سمـ حمٛمد سمـ قمكمّ  از،اخلزّ  .117

 .143٣ إومم اًمٓمٌٕم٦م إٟمقار، سمح٤مر إطمٞم٤مء ذم إٟمقار ٟمقر ُمريمز إيران،-ىمؿ ،ظؼ

 ، ظؼ افثاين اإلمام دم األثر بـتخمُ  اًمّم٤مذم، اهلل ًمٓمػ اًمٙمٚم٤ٌميٙم٤من، .118
 .2٣٣8 - 1429 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م اعمرشم٣م، دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت ،2 -1ج

 حفصحّ  ،اخلصال دوق(،)اًمّّم  سم٤مسمقيف سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ حمٛمد ل،اًم٘مٛمّ  .119

 جلامقم٦م اًمت٤مسمٕم٦م اإلؾمالُمل اًمٜمنم ٦ًمُم١مؾّم  اًمٖمٗم٤مري، أيمؼم قمكم قمٚمٞمف ؼوقمٚمّ 

 .14٣3 ؾم٦م،اعم٘مدّ  سم٘مؿ ؾملمدرّ اعمُ 

 ،ضاافرّ  أخبار ظقون ،دوق()اًمّّم  سم٤مسمقيف سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ دحمٛمّ  ل،اًم٘مٛمّ  .12٣

 إيران، - ىمؿ اًمالضمقدري، احلًٞمٜمل ُمٝمدي داًمًٞمّ  ٚمفٞموشمذي سمتّمحٞمحف قُمٜمل

 ُمِمٝمدي. رو٤م اًمٜم٤مذ

 ٦ًمُم١مؾّم  ًمٌٜم٤من، - سمػموت ،2 ج ،األكوار بحار مؼظة آصػ، دحمٛمّ  حمًٜمل، .121

 .2٣٣5 - 1426 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، اعمٕم٤مرف

 ـمٌٕم٦م لأوّ  ،13 اعمجٚمد ،12 دجٚمّ اعمُ  ،افعظقم افؼرآن تػسر إؾمامقمٞمؾ، يمثػم، سمـا .122

 ٦م،اعمٍميّ  اًمٙمت٥م سمدار يم٤مُمٚم٦م ٟمًخ٦مٍ  قمغم ويمذًمؽ ٦مإزهريّ  اًمٜمًخ٦م قمغم ُم٘م٤مسمٚم٦م

 ُمٍم، - اًم٘م٤مهرة وآظمرون، رؿم٤مد داًمًٞمّ  دحمٛمّ  د،حمٛمّ  داًمًٞمّ  ُمّمٓمٗمك حت٘مٞمؼ

 .2٣٣٣ - 1421 إومم اًمٓمٌٕم٦م ىمرـم٦ٌم، ٦ًمُم١مؾّم 

 وظمّرج هب٤م قمتٜمكإ ،4 ج ،افػتاوى جمؿوظة احلٚمٞمؿ، قمٌد سمـ أمحد ٦م،شمٞمٛمٞمّ  سمـإ .123

 اًم٤ٌمز. أٟمقرو اراجلزّ  قم٤مُمر أطم٤مديثٝم٤م

 - سمػموت ،1 ج ،حابةافّص  أشامء جتريد قمثامن، سمـ أمحد سمـ دحمٛمّ  اًمذهٌل، .124

 اعمٕمروم٦م. دار ًمٌٜم٤من،

صـادرـولـا  



   

 

 

358 
 ( الثاًٖ الجشء) 

 وم٤مرس حت٘مٞمؼ ،افغقبة ٕمامن(،اًمٜمّ  )اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمٙم٤مشم٥م، .125

 .2٣11 - 1432 إومم اًمٓمٌٕم٦م اجلقاديـ، دار يمريؿ، طمًقن

 ًمف وىمّدم حفصحّ  ،وافػرق ادؼاالت ظمٚمٍػ، أيب اهلل قمٌد سمـ ؾمٕمد ،إؿمٕمرّي  .126

 ي.طمٞمدر ـمٌٕم٦م إيران، - ـمٝمران ُمِمٙمقر، ضمقاد دحمٛمّ  يمتقراًمدّ  قمٚمٞمف وقمّٚمؼ

 افعقون من ختارةادُ  افػصول ُمقؾمك، سمـ احلًلم سمـ دحمٛمّ  رشم٣م،اعمُ  اًمنميػ .127

 .1413 إومم ٦مٕماًمٓمٌ ُمٝمر، ٦مٕماعمٓمٌ اعمٗمٞمد، اًمِمٞمخ ٦مًٕمٗمٞمّ  اًمٕم٤معمّل  اعم١ممتر ،وادحاشن

 دم افػصل إٟمدًمز(، اًمٔم٤مهري طمزم سمـإ) ؾمٕمٞمد سمـ أمحد سمـ قمكم طمزم، سمـا .128

ًّ  ُمٙمت٦ٌم ،فؾشفرشتاين حلوافـّ  ادؾل وهب٤مُمِمف ،حلوافـّ  واألهواء ادؾل  الماًم

 ٦م.اًمٕم٤معمٞمّ 

 ،2٣ ج ،واألظالم ادشاهر اتووؾقّ  اإلشالم تاريخ أمحد، سمـ دحمٛمّ  اًمذهٌل، .129

ًّ  قمٛمر د. حت٘مٞمؼ ،28٣-271 ،27٣-261 ٤متووومٞمّ  ثطمقاد  المقمٌداًم

 .1992 - 1412 إومم ٌٕم٦ماًمٓمّ  اًمٕمريب، اًمٙمت٤مب دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت شمدُمري،

 ةّج احُل  اإلمام أحوال دم افثاؿب افـجم اًمت٘مل، دحمٛمّ  سمـ طمًلم اًمٜمقري، .13٣

 إيران، - ىمؿ اعمقؾمقي، ي٤مؾملم داًمًٞمّ  وشمٕمٚمٞمؼ وحت٘مٞمؼ وشمرمج٦م شم٘مديؿ ،افغائب

 .1415 إومم اًمٓمٌٕم٦م ُمٝمر، ُمٓمٌٕم٦م

 اًمٕم٤معمل اعمجٛمع ، ةاألئؿّ  معرؾة دم ةافغؿّ  ـشف قمٞمًك، سمـ قمكم كم،ٞماإلرسم .131

 .2٣12 - 1433 اًمتٕم٤مرف، دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت ، اًمٌٞم٧م ٕهؾ

 ،ةاإلمامقّ  ؾؼه دم ةافؼظقّ  افدروس ل(،إوّ  )اًمِمٝمٞمد لُمٙمّ  سمـ دحمٛمّ  اًمٕم٤مُمكم، .132

 اًمٓمٌٕم٦م ؾم٦م،٘مدّ اعمُ  سم٘مؿ ؾملماعمدرّ  جلامقم٦م اًمت٤مسمٕم٦م اإلؾمالُمل اًمٜمنم ٦ًمُم١مؾّم  حت٘مٞمؼ

 .1414 إومم

 ًمف مىمدّ  ،عجزاتوادُ  صوصبافـّ  داةاهلُ  إثبات احلًـ، سمـ دحمٛمّ  اًمٕم٤مُمكم، احلرّ  .133

 اًمّديـ قمالء أطم٤مديثف ظمّرج اًمٜمجٗمل، اعمرقمٌم اًمديـ ؿمٝم٤مب داًمًٞمّ  اهلل آي٦م

 .2٣٣4 - 1425 إومم ٦مٕماًمٓمٌ ،إقمٚمٛمّل  ٦ًمُم١مؾّم  ًمٌٜم٤من، سمػموت إقمٚمٛمل،
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 ىمؿ إصٗمٝم٤من، اًم٘مٞمقُمل ضمقاد حت٘مٞمؼ ،افؽبر ادزار ضمٕمٗمر، سمـ دحمٛمّ  اعمِمٝمدي، .134

 .1419 إومم ٌٕم٦ماًمٓمّ  ،اإلؾمالُمّل  اًمٜمنم ٦ًمؾّم ١مُم إيران، -

 ٘مفطم٘مّ  ،6 ج (،افتـزيل معامل) افبغوي تػسر ُمًٕمقد، سمـ احلًلم اًمٌٖمقي، .135

 ُمًٚمؿ ؾمٚمٞمامن وٛمػمي٦م، مجٕم٦م قمثامن ٛمر،اًمٜمّ  اهلل قمٌد دحمٛمّ  أطم٤مديثف وظمّرج

 .1411 ـمٞم٦ٌم، دار اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - ي٤مضاًمرّ  احلرش،

 ىمقاقمد ًمتٓمٌٞمؼ حم٤موًم٦مٌ  ،افصحقحة ةافـبويّ  رةافّس  وٞم٤مء، أيمرم اًمٕمٛمري، .136

ًّ  رواي٤مت ٟم٘مد ذم صملمحدّ اعمُ   اعمٛمٚمٙم٦م - اعمٜمقرة اعمديٜم٦م ،1 ج ٦م،اًمٜمٌقيّ  ػمةاًم

ًّ  اًمٓمٌٕم٦م واحلٙمؿ، اًمٕمٚمقم ُمٙمت٦ٌم اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م  .1994 - 1415 ٤مدؾم٦ماًم

 ج ،ةافـبويّ  رةافّس  ُمِم٘مل(،اًمدّ  يمثػم اسمـ )احل٤مومظ قمٛمر سمـ إؾمامقمٞمؾ يمثػم، سمـإ .137

 اًمٕمرب. أظم٤ٌمر ،1

 ج ،هشام البن ةافـبويّ  افسرة ذح دم األكف وضافرّ  محـ،اًمرّ  قمٌد اًمًٝمٞمكم، .138

 ٦م.اإلؾمالُمٞمّ  اًمٙمت٥م دار اًمقيمٞمؾ، محـاًمرّ  قمٌد وذح وشمٕمٚمٞمؼ حت٘مٞمؼ ،7

 ،1 ج ،زىافؽُ  افطبؼات ؾمٕمد(، سم٤مسمـ )اعمِمٝمقر ؾمٕمد سمـ دحمٛمّ  اهل٤مؿمٛمل، .139

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت قمٓم٤م، اًم٘م٤مدر قمٌد دحمٛمّ  وحت٘مٞمؼ دراؾم٦م

 .199٣ - 141٣ إومم ٌٕم٦ماًمٓمّ 

 ٟمّمقصف، ؼطم٘مّ  ،2 ج ،افـبالء أظالم شر قمثامن، سمـ أمحد سمـ دحمٛمّ  اًمذهٌل، .14٣

 ؾم٤مًم٦م،اًمرّ  ٦ًمُم١مؾّم  سمػموت، إرٟم١مووط، ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف وقمّٚمؼ أطم٤مديثف، وظمّرج

 .1982 - 14٣2 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م

 ،7 ج ،حابةافّص  متققز دم اإلصابة طمجر، سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕمً٘مالن، .141

 قمكم اًمِمٞمخ اعمقضمقد، قمٌد قم٤مدل اًمِمٞمخ وشمٕمٚمٞمؼ، وحت٘مٞمؼ دراؾم٦م ٜمك،اًمٙمِ  سم٤مب

 د.مجٕم٦م ؾمٜم٦م، أو حاًمٗمت٤مّ  قمٌد د. اًمؼمي، حمٛمد د. أ. وىمّرفمف ًمف مىمدّ  ُمٕمّقض،

 .1995 - 1415 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار-ًمٌٜم٤من-سمػموت اًمٜمج٤مر،

 

صـادرـولـا  
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 صحقح ذح افباري ؾتح طمجر، سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد اًمٕمً٘مالن، .142

 احلٛمد، ؿمٞم٦ٌم اًم٘م٤مدر قمٌد وشمٕمٚمٞمؼ وحت٘مٞمؼ شم٘مديؿ ،7 ج ،6 ج ،افبخاري

 .2٣٣1 - 1421 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - ي٤مضاًمرّ 

 ٦ماعمٍميّ  اعمٓمٌٕم٦م ،12ج ،7 ج ،افـووي بؼح مسؾم صحقح اًمٜمقوي، .143

 .1929 - 1347 إومم اًمٓمٌٕم٦م سم٤مٕزهر،

 :اب ىسؿّ )ادُ  ومعجزاهتم ةواألئؿّ  افـبيّ  تاريخ محدان، سمـ احلًلم اخلّمٞمٌل، .144

 صٌحل ّمٓمٗمكُمُ  اًمِمٞمخ حت٘مٞمؼ ٘م٦م،ح٘مّ واعمُ  اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمٓمٌٕم٦م ،افؽزى( اهلداية

 -- 1432 إومم اًمٓمٌٕم٦م ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، إقمٚمٛمل ًمٌٜم٤من، سمػموت احلٛمط،

2٣11. 

 ٦ًمُم١مؾّم  وٟمنم حت٘مٞمؼ ،2 ج ،واجلرائح اخلرائج اًمديـ، ىمٓم٥م واٟمدي،اًمرّ  .145

 .14٣9 إومم ٌٕم٦ماًمٓمّ  ٦م،اًمٕمٚمٛمٞمّ  اعمٓمٌٕم٦م إيران، - ىمؿ ، اعمٝمدي اإلُم٤مم

 غاإلشالمقّ  مؼاالت (،إؿمٕمرّي  احلًـ قأسم) إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكمّ  إؿمٕمري، .146

 - اًم٘م٤مهرة احلٛمٞمد، قمٌد اًمّديـ حمل حمٛمد حت٘مٞمؼ ،1 ج ،غادصؾّ  ختالفإو

 .195٣ - 1369 إومم ٦مٕمٌاًمٓمّ  ٦م،اعمٍميّ  اًمٜمٝمْم٦م ُمٙمت٦ٌم ُمٍم،

 ،2 ج ،افغائب ةّج احُل  إثبات دم اصبافـّ  إفزام اًمٞمزدي، قمكم احل٤مئري، .147
 .1971 - 139٣ اًمٜمٕمامن، وُمٓمٌٕم٦م دار اًمٕمراق، - إذف اًمٜمجػ

 ،1 ج ،االشتػتاءات أجوبة دم افـجاة ساط اًم٘م٤مؾمؿ، أسمق اًمًٞمد اخلقئل، .148

 .1416 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمٗم٤مرد، ؾمٚمامن ُمٓمٌٕم٦م اًمتؼميزي، ضمقاد اًمِمٞمخ شمٕمٚمٞم٘م٤مت

 ىمؿ ،5 ج ، األضفار وآفه دٍ حمؿّ  أحوال دم األبرار حؾقة ه٤مؿمؿ، اًمٌحران، .149
 .1411 إومم اًمٓمٌٕم٦م ٦م،اإلؾمالُمٞمّ  اعمٕم٤مرف ٦ًمُم١مؾّم  إيران، -

 ٥ّم حُم  وحت٘مٞمؼ دراؾم٦م ،1 ج ،دمشق مديـة تاريخ احلًـ، سمـ قمكمّ  قم٤ًميمر، اسمـ .15٣

 .1995 - 1415 اًمٗمٙمر، دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت اًمٕمٛمروي، همراُم٦م قمٛمر اًمّديـ
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 حت٘مٞمؼ ،3 ج ،عػاءافّض  ـتاب ٤مد،محّ  سمـ ُمقؾمك سمـ قمٛمرو سمـ دحمٛمّ  اًمٕم٘مٞمكم، .151

ًّ  إؾمامقمٞمؾ سمـ اعمجٞمد قمٌد سمـ محدي  اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - ي٤مضاًمرّ  ٚمٗمل،اًم

 .2٣٣٣ - 142٣ إومم اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، ًمٚمٜمنم ٛمٞمٕملاًمّّم  دار اًمًٕمقدي٦م،

 سمـ طمًلم حت٘مٞمؼ ،4 ج ،افؽزى ةافؼظقّ  األحؽام ،احلّؼ  قمٌد اإلؿمٌٞمكم، .152

 إومم اًمٓمٌٕم٦م ؿمد،اًمرّ  ُمٙمت٦ٌم اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - اًمري٤مض قمٙم٤مؿم٦م،

1422 - 2٣٣1. 

 دراؾم٦م ،اجلوزيّ  البن تـاهقةادُ  افعؾل ـتاب تؾخقص أمحد، سمـ حمٛمد اًمذهٌل، .153

 اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - ي٤مضاًمرّ  د،حمٛمّ  سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ي٤مه وحت٘مٞمؼ

 .1998 - 1419 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمرؿمد، ُمٙمت٦ٌم

 افصحقح دم ادـقف ادـار أيقب، سمـ سمٙمر أيب سمـ دحمٛمّ  ٦م،اجلقزيّ  ؿاًم٘مٞمّ  اسمـ .154

 سمقزيد، اهلل قمٌد سمـ سمٙمر إذاف اًمثامزم، اهلل قمٌد سمـ حيٞمك حت٘مٞمؼ ،وافضعقف

 .واًمتقزيع نمًمٚمٜمّ  اًمٗمقائد قم٤ممل دار ة،سمجدّ  اإلؾمالُمّل  اًمٗم٘مٝمّل  اعمجٛمع ُمٓمٌققم٤مت

 ادصابقح أحاديث ختريج إػ واةافرّ  هداية اًمديـ، ٟم٤مس دحمٛمّ  إًم٤ٌمن، .155

 احلٛمٞمد قمٌد سمـ طمًـ سمـ قمكم   ختري٩م ،افعسؼالين حجر ابن تصـقف وادشؽاة

 اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - ٤مماًمدُمّ  ٤من،قمٗمّ  اسمـ دار ُمٍم، - اًم٘م٤مهرة احلٚمٌل،

 .2٣٣1 - 1422 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مٞمؿ، اسمـ دار

 ،اخلؿسة ةاألئؿّ  ذوط ويؾقه ةافستّ  ةاألئؿّ  ذوط ُمقؾمك، سمـ حمٛمد احل٤مزُمل، .156

 .1984 - 14٣5 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت

 دم ادراد ـشف احلكم(، ُم٦م)اًمٕماّل  اعمٓمٝمر سمـ قمكم سمـ يقؾمػ سمـ احلًـ ،احلكّم  .157

-14٣8 إومم اًمٓمٌٕم٦م ،إقمٚمٛمّل  دار ًمٌٜم٤من،-سمػموت ،االظتؼاد جتريد ذح

1988.  

 خترصبؿُ  ادعروؾة ةاحلديثقّ  ادجؿوظة إؿمٕمري، اهلل قمٌد سمـ ؾمٕمد ل،اًم٘مٛمّ  .158

 .143٣ إومم اًمٓمٌٕم٦م اعمجٚمز، ُم٦ماًمٕماّل  ُمٙمت٦ٌم ُمٜمِمقرات ،رجاتافّد  بصائر

صـادرـولـا  
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 أيمؼم قمكم حت٘مٞمؼ ،االختصاص ٗمٞمد(،اعمُ  )اًمِمٞمخ دحمٛمّ  سمـ دحمٛمّ  اًمٜمٕمامن، .159

 .2٣٣9 - 143٣ إومم اًمٓمٌٕم٦م إقمٚمٛمل، ٦ًمُم١مؾّم  ًمٌٜم٤من، - سمػموت همٗم٤مري،

 اعمٕم٤مرف ٦ًمُم١مؾّم  ،ةظؼيّ  االثـي افشقعة حؼقؼة وطمٞمد، أؾمٕمد اًم٘م٤مؾمؿ، .16٣

 .1421 إومم اًمٓمٌٕم٦م ٦م،اإلؾمالُمٞمّ 

 ظن افغائب وجه ظن األشتار ـشف اًمت٘مل، حمٛمد سمـ طمًلم اًمٜمقري، .161

 وطمدة ومٝم٤مرؾمف وووع ووٌٓمف راضمٕمف ،احلكّم  جمٞمد قمكم أمحد حت٘مٞمؼ ،األبصار

 .1431 إومم اًمٓمٌٕم٦م ؾم٦م،اعم٘مدّ  ٤مؾمٞم٦ماًمٕمٌّ  اًمٕمت٦ٌم ُمٙمت٦ٌم ،اًمتح٘مٞمؼ

 قمزّ  ،طمًـ ي٤مه سمف: اقمتٜمك ،مسؾم صحقح ٤مج،احلجّ  سمـ ُمًٚمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقي، .162

 اًمٓمٌٕم٦م اًمؽماث، وحت٘مٞمؼ ًمٚمدراؾم٤مت ؾم٤مًم٦ماًمرّ  ُمريمز ٤مر،اًمٓمٞمّ  قمامد صٜمكم، اًمّديـ

 .2٣16 - 1437 اًمث٤مٟمٞم٦م،

 مصايد دم افؾفػان إؽاثة أيقب، سمـ سمٙمر أيب سمـ دحمٛمّ  ٦م،اجلقزيّ  ؿاًم٘مٞمّ  اسمـ .163

 ؾمٕمٞمد ُمّمٓمٗمك أطم٤مديثف ظمّرج ؿمٛمس، قمزير دحمٛمّ  ٘مفطم٘مّ  ،2 ج 1 ج ،افشقطان

 واًمتقزيع. ًمٚمٜمنم اًمٗمقائد قم٤ممل دار إيتٞمؿ،

 األظظم شولافرّ  أحاديث رووا افذين حابةافّص  قمكم، دحمٛمّ  قمكم دظمٞمؾ، .164
 ُمِمٕمر. ُمٓمٌٕم٦م إيران، - ـمٝمران ، اعمٝمدّي  اإلُم٤مم ذم

 قمٌد حمٛمد حت٘مٞمؼ ،داود أيب شـن إؿمٕم٨م، سمـ ؾمٚمٞمامن داود، أسمق اًمًجًت٤من، .165

 1416 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت اخل٤مًمدي، اًمٕمزيز

- 1996. 

 ص٤مًمح اًمِمٞمخ وُمراضمٕم٦م سم٢مذاف ،افسمذي جامع قمٞمًك، سمـ دحمٛمّ  اًمؽمُمذي، .166

ًّ  دار اًمًٕمقدي٦م، ٦ماًمٕمرسمٞمّ  اعمٛمٚمٙم٦م اًمِمٞمخ، آل اًمٕمزيز قمٌد سمـ  ًمٚمٜمنم الماًم

 .2٣٣٣ - 1421 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع،

 إومٙم٤مر سمٞم٧م ومريؼ سمف قمتٜمكإ ،ماجة ابن شـن يزيد، سمـ دحمٛمّ  ُم٤مضم٦م، سمـإ .167

 واًمتقزيع. ًمٚمٜمنم إومٙم٤مر سمٞم٧م ٦م،اًمًٕمقديّ  اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م-اًمري٤مض ٦م،اًمدوًمٞمّ 
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 وظمّرج اجلزء هذا طم٘مؼ ،44 ج ،حـبل بن أمحد مسـد أمحد، طمٜمٌؾ، اسمـ .168

 إسمراهٞمؿ اًمٕمرىمقد، ٟمٕمٞمؿ دحمٛمّ  ؤوط،٤مإرٟم ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف وقمّٚمؼ أطم٤مديثف

 واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ؾم٤مًم٦ماًمرّ  ٦ًمُم١مؾّم  ًمٌٜم٤من، - سمػموت اخلـ، أٟمس دحمٛمّ  اًمزيٌؼ،

 .1995 - 1416 إومم اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع،

 سمٚم٤ٌمن سمـ قمكمّ  شمرشمٞم٥م ،حبان ابن صحقح أمحد، سمـ طم٤ٌمن سمـ حمٛمد ٤من،طمٌّ  سمـا .169

 ٦ماًمٕمرسمٞمّ  اعمٛمٚمٙم٦م - ي٤مضاًمرّ  اخلداش، طمًـ سمـ اهلل ضم٤مد سمف قمتٜمكا اًمٗم٤مرد،

 واًمتقزيع. ًمٚمٜمنم اًمدوًمٞم٦م إومٙم٤مر سمٞم٧م اًمًٕمقدي٦م،

 قمٌد محدي أطم٤مديثف وظمّرج ٘مفطم٘مّ  ،افؽبر ادعجم أمحد، سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٓمؼمان، .17٣

ًّ  اعمجٞمد  شمٞمٛمٞم٦م. اسمـ ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة، ٚمٗمل،اًم

 أطم٤مديثف وظمّرج أصقًمف ؼطم٘مّ  ،يعذ أيب مسـد اعمثٜمك، سمـ قمكم سمـ أمحد اعمقصكم، .171

 واًمٜمنم ٤ٌمقم٦مًمٚمٓمّ  اعمٕمروم٦م دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت ؿمٞمح٤م، ُم٠مُمقن ظمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ

 .2٣٣5 - 1426 إومم اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع،

 ،ارافبزّ  سـدبؿُ  ادعروف اخرافزّ  افبحر اخل٤مًمؼ، قمٌد سمـ قمٛمرو سمـ أمحد ار،اًمٌزّ  .172

 قمٚمقم ٦ًمُم١مؾّم  سمػموت، ؾمٕمد، سمـ وقم٤مدل اهلل، زيـ محـاًمرّ  حمٗمقظ د. حت٘مٞمؼ

 .1988 -14٣9 إومم اًمٓمٌٕم٦م ،واحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ُمٙمت٦ٌم رة،اعمٜمقّ  اعمديٜم٦م ،اًم٘مرآن

 ؾمٕمد د. اًمِمٞمخ شم٘مديؿ ،فادصـّ  إسمراهٞمؿ، سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد ،٦مؿمٞمٌ أيب سمـإ .173

 إسمراهٞمؿ سمـ دحمٛمّ  ،٦ماجلٛمٕم اهلل قمٌد سمـ محد حت٘مٞمؼ محٞمد، آل اهلل قمٌد سمـ

 ؿمداًمرّ  ُمٙمت٦ٌم اًمًٕمقدي٦م، ٦ماًمٕمرسمٞمّ  اعمٛمٚمٙم٦م - اًمري٤مض ،14 ج اًمٚمحٞمدان،

 .2٣٣4 - 1425 إومم ٌٕم٦ماًمٓمّ  ٟم٤مذون،

 مسـد وحتؼقق بتخريج افعؾقل صػاء قمروم٤مت، سمـ دحمٛمّ  سمـ جمدي قمروم٤مت، .174

 ٦م،شمٞمٛمٞمّ  اسمـ ُمٙمت٦ٌم اًمٜم٤مذ ،2 ج ،افسـدي مةافعاّل  بستقب افشاؾعيّ  اإلمام

 .1996 - 1416 إومم اًمٓمٌٕم٦م ة،سمجدّ  اًمِٕمٚمؿ ُمٙمت٦ٌم شمقزيع
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 ( الثاًٖ الجشء) 

 ؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمف أذف ،7 ج ،افؽزى ـنافّس  ـتاب ؿمٕمٞم٥م، سمـ أمحد اًمٜم٤ًمئل، .175

 ًمٌٜم٤من، - سمػموت ؿمٚمٌل، اعمٜمٕمؿ قمٌد طمًـ أطم٤مديثف وظمّرج ٘مفطم٘مّ  إرٟم١موط،

 .2٣٣1 - 1421 إومم اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ؾم٤مًم٦ماًمرّ  ٦ًمُم١مؾّم 

 اهلل آي٦م شمٕمٚمٞم٘م٤مت ُمع ،افباضل وإزهاق احلّق  إحؼاق اهلل، ٟمقر اًمتًؽمي، اعمرقمٌّم  .176

 .2 ج اعمرقمٌم، اًمّديـ ؿمٝم٤مب داًمًٞمّ 

 افصغر ادعجم إػ افداين وضافرّ  احل٤مج، حمٛمقد ؿمٙمقر حمٛمد أُمرير، .177

 قماّمن، دار إردن، - قماّمن اإلؾمالُمل، اعمٙمت٥م ًمٌٜم٤من، - سمػموت ،فؾطزاين

 .1985 - 14٣5 إومم اًمٓمٌٕم٦م

 أحاديث من ظؾقه ظسضا دا حقحافّص  افـؼد يمٞمٙمٚمدي، سمـ ظمٚمٞمؾ اًمٕمالئل، .178

 رةاعمٜمقّ  اعمديٜم٦م اًم٘مِم٘مري، أمحد دحمٛمّ  طمٞمؿاًمرّ  قمٌد د. وشمٕمٚمٞمؼ حت٘مٞمؼ ،ادصابقح

 .1985 - 14٣5 إومم اًمٓمٌٕم٦م ٦م،اإلؾمالُمٞمّ  اجل٤مُمٕم٦م -

 ٘مفطم٘مّ  ،2 ج ،األذاف أكساب من مجل ضم٤مسمر، سمـ حيٞمك سمـ أمحد اًمٌالذري، .179

 اًمٗمٙمر دار ًمٌٜم٤من، - سمػموت زريمكم، ري٤مض د. زيّم٤مر، زهػم د. أ. ًمف وىمّدم

 .1996 – 1417 إومم اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م

 .افعؾامء معامل ؿمقب،آؿمٝمر سمـ قمكم سمـ دحمٛمّ  ،اعم٤مزٟمدرانّ  .18٣

 حت٘مٞمؼ ،ةامويّ افّس  واصحافرّ  )اعمػمداُم٤مد(، احلًٞمٜمل سم٤مىمر دحمٛمّ  ؾمؽمآسم٤مدي،إ .181

 واًمٜمنم، ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م احلدي٨م دار ىمؿ، ه٤م، ىمٞمٍميف طمًلم مهمال اجلٚمٞمكم، اهلل ٟمٕمٛم٦م

 .1422 إومم اًمٓمٌٕم٦م

 .إوقاء دار سمػموت، ،2ج ،افشقعة كقفاتص إػ افذريعة سمزرك، ىم٤مآ اًمٓمٝمران، .182

 ظؾوم اختصار ُمِم٘مل(،اًمدّ  يمثػم اسمـ )احل٤مومظ قمٛمر سمـ إؾمامقمٞمؾ يمثػم، اسمـ .183

 اًمٗمحؾ، ي٤مؾملم ُم٤مهر د. قمٚمٞمف وقمّٚمؼ أطم٤مديثف وظمّرج ٟمّمقصف ؼطم٘مّ  افؼرآن،

 اًمٓمٌٕم٦م واًمتقزيع، ًمٚمٜمنم اعمٞمامن دار اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م - ي٤مضاًمرّ 

 .2٣13 - 1434 إومم
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 :الوَالغ
  .احلديث رجال معجم ،اًم٘م٤مؾمؿ أسمق اخلقئل، .1

 .3ج ،افوثؼى افعروة ذح دم افتـؼقح اًم٘م٤مؾمؿ، أسمق اخلقئل، .2

 222khoei.us/books/?id=-https://www.al 

 وشائل ،دوقفؾّص  افتوحقد ادحاشن، افشقعة، وشائل افؽادم، افبحار، .3

 افشقعة.

 اعمٙمت٦ٌم اًمِمٞمٕمٞم٦م. .4

http://www.shiaonlinelibrary.com0 

  اًمِم٤مُمؾ اعمرضمٕمّل  اعمقىمع ،إًم٤ٌمنّ  شمراث ُمقىمع .5

https://www.alalbani.info/alalbany_misc_//37.php 
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 12 ...................................... اًمدًمٞمؾ إول: ىمٌح ٟم٘مض اًمٖمرض
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 19 ........................................... آي٦م اإلـم٤مقم٦م اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس:
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 ) دفع اهشتْاة (

 

 اهشتْة األههى:
 167 ( ) اشتتػاد ؼٓل اهػًر

 17٣ اعمؼمر إول: اعمؼمر اًمٕم٘مكم ...............................................

 171 ....................................................ُمٜم٤مىمِم٦م اعمؼمر اًمٕم٘مكم 

 171 اًمتٕمٚمٞمؼ إول: قمدم اعمٜم٤موم٤مة سملم احلٞم٤مة وسملم ـمقل اًمٕمٛمر .................. 

 172 اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤من: اًمٜم٘مض قمغم ُمـ ي١مُمـ سمحجٞم٦م اًمٜمّمقص ..................

 172 ...................................إول: إصم٤ٌمت ـمقل قمٛمر همػم اإلٟم٤ًمن 

 173 اًمث٤من: إصم٤ٌمت ـمقل قمٛمر اإلٟم٤ًمن ........................................

 175 اعمؼمر اًمث٤من: اعمؼمر اًمٕمٚمٛمل ..............................................

 176 ...................................................ُمٜم٤مىمِم٦م اعمؼمر اًمٕمٚمٛمل 

   ....................... 178دومع إؿمٙم٤مل أصمػم قمغم ُم٤م ذيمره اًمِمٝمٞمد اًمّمدر

  179اعمؼمر اًمث٤مًم٨م: آؾمتٜم٤مد إمم ىمّمقر اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ذم زُمـ وٓدة اعمٝمدي

 179 ......................................ُمٜم٤مىمِم٦م ُمؼمر ىمّمقر اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م 

 18٣ اعمٜم٤مىمِم٦م إومم: ظمقاص أوًمٞم٤مء اهلل ......................................

 181 اعمٜم٤مىمِم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: طم٤ميمٛمٞم٦م اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م ...................................

 182 اعمؼمر اًمراسمع: اعمؼمر اًمٙمالُمل ............................................ 

 182 اًم٘مًؿ إول: اعمؼمر اًم٘مرآن .............................................

 183 ُمٜم٤مىمِم٦م اعمؼمر اًم٘مرآن ...................................................

 183 سمٞم٤من ُمٕمٜمك اخلٚمقد .......................................اجلقاب إول: 

 183 اجلقاب اًمث٤من: اًم٘مريٜم٦م اًمداظمٚمٞم٦م اًمداًم٦م قمغم ُمٕمٜمك اخلٚمقد .................

 184 اجلقاب اًمث٤مًم٨م: اًم٘مريٜم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم ُمٕمٜمك اخلٚمقد ..............
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372 
 ( الثاًٖ الجشء) 

 185 اخل٤مرضمٞم٦م ..................... ُمٜم٤مىمِم٦م دقمقى اعمج٤مز ٓ احل٘مٞم٘م٦م ذم اًم٘مريٜم٦م

 186 اعمٜم٤مىمِم٦م ................................................................

 186 اًمتٕمٚمٞمؼ إول: ووقح اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ٓ اعمج٤مزي ......................

  ........................ 186اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤من: اإلقمج٤مز ذم قمٛمر ٟمٌل اهلل ٟمقح

 188 اًم٘مًؿ اًمث٤من: هق اعمؼمر اعمٕمتٛمد قمغم ُمدريم٤مت اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ...............

 189 ُمٜم٤مىمِم٦م اعمؼمر اعمٕمتٛمد قمغم ُمدريم٤مت اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ........................

 189 اجلقاب إول: هق اًمٜم٘مض سمام يٚمتزم سمف اعمِمٙمؾ ..........................

  ........................... 191أمهٞم٦م اجلقاب اًمٜم٘مظ سمٖمٞم٦ٌم سمٕمض إٟمٌٞم٤مء

 192 اجلقاب اًمث٤من: إصمر اعمؽمشم٥م قمغم اإلُم٤مم ذم زُمـ اًمٖمٞم٦ٌم ...................

 193 ـمقل قمٛمر اًمدضم٤مل ذم ُمدرؾم٦م اعمخ٤مًمٗملم .................................

 196 إهلل، وٓ يٕمط اهلل وٓ ي٠ًمل قمـ ؾم٥ٌم ومٕمٚمفاجلقاب اًمث٤مًم٨م: اًمٖمٞم٦ٌم ومٕمؾ 

 197 اجلقاب اًمراسمع: ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ قمغم قمدم شمرشم٥م أصمر اإلُم٤مم اًمٖم٤مئ٥م؟ ........

  ......................... 198اجلقاب اخل٤مُمس: إدوار اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمإلُم٤مم

 2٣٣ ....................اجلقاب اًم٤ًمدس: إدوار اًمتنميٕمٞم٦م ًمإلُم٤مم ذم اًمٖمٞم٦ٌم 

 2٣1 ذم همٞمٌتف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ...............................شمٍمف اخلي

 2٣3 اجلقاب اًم٤ًمسمع: إدارة اإلُم٤مم احلٙمؿ )احلٙمقُم٦م( ذم همٞمٌتف .................

 2٣5 أقمقان اإلُم٤مم ذم همٞمٌتف ..................................................

 ............... 2٣7وشم٤مد وإسمدال واًمٜمج٤ٌمء واًمّم٤محلقن أقمقان اًم٘م٤مئؿإ

 اهشتْة اهحإٍة:
 211 ( شتْة اهسٕرة هغدم هعٓح دهٕن املْدهٔة اهخاص كتن اهلرن اهخايس) 

 211 ُمًتٜمد اًمِمٌٝم٦م ..........................................................

 211 اجلٚمٞمٚملم اًمٜمقسمختل واًم٘مٛمل ................إُمر إول: قم٤ٌمرشم٤م اًمِمٞمخلم 

 212 قم٤ٌمرة اًمِمٞمخ اًمٜمقسمختل .................................................
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 214 ................قم٤ٌمرة اًمِمٞمخ إؿمٕمري .................................

 215 ..............إُمر اًمث٤من: قم٤ٌمرات اًمِمٞمخلم اجلٚمٞمٚملم اًمّمدوق واًمٜمٕمامن 

 216 قم٤ٌمرة اًمِمٞمخ اًمّمدوق .................................................

 216 قم٤ٌمرة اًمِمٞمخ اًمٜمٕمامن ...................................................

 217 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمِمٌٝم٦م .........................................................

 217 إول: قمدم اًمدىم٦م ذم اؾمتخالص اًمٜمت٤مئ٩م ُمـ اًمٕم٤ٌمرات........... اًمتٕمٚمٞمؼ

 218 .......إُمر إّول: قمدم ُمالطمٔم٦م قمدد إؿمخ٤مص ذم يمّؾ ومرىم٦م ُمـ اًمٗمرق

 218 .....إُمر اًمّث٤من: ٟمص  اًمِّمٞمخلم اًمٜمقسمختّل وإؿمٕمرّي قمغم ظمالف اعُمّدقمك

 219 ............................................ شم٠مُّمؾ قم٤ٌمرة اًمِمٞمخ اًمٜمقسمختّل 

 219 ............................................ شم٠مُّمؾ قم٤ٌمرة اًمِمٞمخ إؿمٕمري

 22٣ .........اًمّث٤مًم٨م: ٟمّص سمٕمض اًمٕمٚمامء قمغم اشّمٗم٤مق أهمٚم٥م اًمِّمٞمٕم٦م قمغم اعمٝمدوّي٦م

 224 ............ إُمر اًمّراسمع: ووقح رأي أهمٚم٥م اًمِمُٞمٕم٦م قمٜمد قمٚمامء اعُمخ٤مًمٗملم

 226 ..................... اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤من: ظمٚمط اعُمِمٙمؾ سملم آظمتالف واحلػمة

 228 ..اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مًم٨م: قمدم دًٓم٦م قم٤ٌمريت اًمِّمٞمخلم اًمّّمدوق واًمٜمٕمامن قمغم اعمُّدقمك

 229 ................................... اًم٘مريٜم٦م إومم: قم٤ٌمرة اًمِّمٞمخ اًمّّمدوق

 23٣ ................. اًم٘مريٜم٦م اًمّث٤مٟمٞم٦م: ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد قمـ اًمِمٞمخ اًمّّمدوق

 دىمٞمٍؼ 
ٍ
 23٣ ................................ اًم٘مريٜم٦م اًمث٤مًمث٦م: قمدم وضمقد إطمّم٤مء

 231 اعمٝمدوّي٦م اًمتٕمٚمٞمؼ اًمّراسمع: وًمق صّح وىمقع طمػمِة إهمٚم٥م عم٤م أض  سمّمّح٦م اًمٕم٘مٞمدة

 233 ...................... ٓمقري٦م ؿمخّمٞم٦م أم اإلُم٤مم اعمٝمدياؾماًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م: 

 233 .................................. اعم٘مّدُم٦م إومم: شمٕمّدد إىمقال ذم اؾمٛمٝم٤م

 236 ........... ؟اعم٘مّدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: شمٕمّدد إؾمامء دال  قمغم سمٓمالن اًم٘مْمّٞم٦م اعمٝمدوّي٦م

 236 ......................................................... ُمٜم٤مىمِم٦م اًمِمٌٝم٦م

 236 .............................. اًمتٕمٚمٞمؼ إّول: اطمتامل شمٕمّدد إؾمامء واىمٕم٤مً 
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 ( الثاًٖ الجشء) 

 238 ..................................................... ؾم٥ٌم شمٕمّدد أؾمامئٝم٤م

٥ٌم إّول: ُمراقم٤مُة اًمقوع  ًّ  238 ................................... إُمٜمّل اًم

٥ٌم اًمث٤من: ىمّٚم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتقوّمرة ًمٚمّرواة ًّ  243 ............................. اًم

ـ    244 ...................... اًم٥ًٌم اًمث٤مًم٨م: شمٕمّدد أؾمامء اجلقاري ًمٙمثرة شمٜم٘مٚمٝم

دّي ٓ يّي سم٠مصـؾ اًم٘مْمـّٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤من: آظمتالف ذم اؾمؿ أّم اإلُم٤مم اعمٝم

 اعمٝمدوّي٦م

245 

 246 .................................................  دومع ؿُمٌٝمتلم ُُمِم٤مهبتلم

 246 ................... اًمِمٌٝم٦م إومم: آظمتالف ذم ؾمٜم٦م وٓدة اإلُم٤مم اعمٝمدّي 

 247 .................... اًمِمٌٝم٦م اًمّث٤مٟمٞم٦م: اؾمتٌٕم٤مد صّح٦م سمٕمض شمٗم٤مصٞمؾ اًمقٓدة

 249 .................................................. ؿم٤مهٌد ُمـ يمت٥م اًمٕم٤مُم٦م

 25٣ ............... اًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤مًم٨م: اًمٜم٘مض سمٛمقارد وىمع اخلالف ذم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م

 25٣ ............................ اًمٜم٘مض إول: يقم وٓدة اًمٜمٌّل إيمرم حمّٛمدٍ 

 252 .............................. اًمٜمّ٘مض اًمث٤من: يقم ؿمٝم٤مدة اًمّرؾمقل إقمٔمؿ

ّٞمدة ظمدجي٦م يقم زواضمٝم٤م سم٤مًمٜمٌّّل إقمٔمؿ ًّ  253 .......... اًمٜم٘مض اًمث٤مًم٨م: قمٛمر اًم

 255 ......................................... اًمٜم٘مض اًمّراسمع: شم٤مريخ ومتح ُمّٙم٦م

 255 ........................................ اًمٜم٘مض اخل٤مُمس: اؾمؿ أيب هريرة

 اهشتْة اهحاهحة:
 257 ( شتْة ٍيتأػة اهشٕػة األهائن هذػفر غُى اإليام املْدُو) 

 257 ......................................................... طم٤مصؾ اًمِّمٌٝم٦م

 257 .......................................................... ُُمًتٜمد اًمِّمٌٝم٦م

 258 ......................................................... ُمٜم٤مىمِم٦م اًمِّمٌٝم٦م

 261 ....................................................... اًم٘مرائـ اعُمرضّمح٦م

٤ٌّمؾمّٞم٦ماًم٘مريٜم٦م إومم: ارشم٤ٌمط ضمٕمٗمٍر   261 .......................... سم٤مخلالوم٦م اًمٕم

٤ٌّمد ًمقضمقد اإلُم٤مم  267 ..................... اًم٘مريٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: رومض اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم
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 269 ...........صم٤ٌمت اًمِمٞمٕم٦م قمغم إُم٤مُم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدّي اًم٘مريٜم٦م اًمث٤مًمث٦م: ُم٤م دّل قمغم 

 271 ............................... اًم٘مريٜم٦م اًمّراسمٕم٦م: اًمٗمرق سملم اإلُم٤مم واحل٤ميمؿ

 271 .................. اًم٘مريٜم٦م اخل٤مُم٦ًم: قمدم اٟمٓم٤ٌمق صٗم٤مت اإلُم٤مم قمغم ضمٕمٗمرٍ 

٤ٌّمؾمّٞملم ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمرّي   272 .................. رّد ؿمٌٝم٦م: قمدم صّح٦م فمٚمؿ اًمٕم

 273 ................................ اجلقاب إّول: سمٞم٤من ُمٕمٜمك اعمٜمزًم٦م واًمّرشم٦ٌم

ـُ ضمٕمٗمٍر ُمـ إذى  274 .................................... اجلقاب اًمث٤من: أُم

 275 ........................................ اجلقاُب اًمّث٤مًم٨م: ضمٕمٗمٌر ذم اعمٞمزان

 اهشتْة اهراةػة:
 277 ( غدم اشتدالل اهشٕػة األهائن ةاهرهأاةُ ) 

 277 ........................................................  طم٤مصؾ اًمِمٌٝم٦م

 277 ......................................................... ُمٜم٤مىمِم٦م اًمِّمٌٝم٦م

 277 ................................. اًمتٕمٚمٞمؼ إّول: شمقاومر إدًّم٦م واًمّرواي٤مت

 278 ............................... اًمِمٌٝم٦ماًمتٕمٚمٞمؼ اًمث٤من: ىمّٚم٦م اـّمالع ص٤مطم٥م 

 278 ............................................... ؿمقاهُد ُمـ يمٚمامت قُمٚمامئٜم٤م

 اهشتْة اهخايصة:
 289 ( اشتالف اهػلٕدة املْدهٔة يٌ األكٓام اهصاةلٌٕ) 

 289 .........................................................طم٤مصؾ اًمِمٌٝم٦م 

 29٣ ......................................................... ُمٜم٤مىمِم٦م اًمِّمٌٝم٦م

 29٣ ........................................ اجلقاب إّول: اجلقاب اًمٜمّ٘مظ

٤مسم٘م٦م؟اجلقاب اًمث٤من: ُم٤م هق اًمّراسمط سملم ومٙمرة  ًّ  ..... اعُمٜم٘مذ وسملم اًمدي٤مٟم٤مت اًم

. 

29٣ 

 291 .........................  سمٗمٙمرة اعُمٜم٘مذ: إظم٤ٌمر إٟمٌٞم٤مءث٤مًم٨ماجلقاب اًم

 292 ........................ اجلقاب اًمّراسمع: ىمد شمتٕمّدد ُمٜم٤مؿمئ اًمٗمٙمرة اًمقاطمدة

وـحـتـَيـاتـال  375 



   

 

 

376 
 ( الثاًٖ الجشء) 

 اهشتْة اهصادشة:
 295 ) ديٓٔة اهلٕام املْدهو (

 295 ......................................................... طم٤مصؾ اًمِمٌٝم٦م

 295 ................... ي٘مقم سم٤مٓؾمتئّم٤ملُم٤م دّل قمغم أّٟمف اًمٓم٤مئٗم٦م إومم:

ٞمػ ويًػم سم٤مًم٘متؾ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ُم٤م دّل قمغم أّٟمف  ًّ  297 ........ ئمٝمر سم٤مًم

 298 ........................... ُيٙمثر اًم٘متؾ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م: ُم٤م دّل قمغم أّٟمف

 3٣٣ .......... ي٠مظمذ اًمِمّدة ويرقم٥م اًمٜم٤ّمس اًمٓم٤مئٗم٦م اًمّراسمٕم٦م: ُم٤م دّل قمغم أّٟمف 

 3٣1 .........................................................ُمٜم٤مىمِم٦م اًمِمٌٝم٦م 

 3٣1 ............... أن هُيٚمؽ ُمـ يِم٤مء ُم٤ٌمذًة أو سمقاؾمٓم٦مٍ  إُمر إّول: هلل 

 3٣4 ...................................................... أىم٤ًمم إمل اإلهلّل 

 3٣4 ............................... ُم٤م ٓ يٙمقن سمٕمٜمقان اًمٕم٘مقسم٦م اًم٘مًؿ إّول:

 3٣4 .................................. ُم٤م يٙمقن سمٕمٜمقان اًمٕم٘مقسم٦م اًم٘مًؿ اًمث٤من:

 3٣5 .................................... إُمر اًمث٤من: وٕمػ سمٕمض اًمّرواي٤مت

 3٣6 ................................ إُمر اًمث٤مًم٨م: اًم٘متؾ خلّمقص أقمداء اهلل

  ............................................. 3٣7اًمًػم سمًػمة رؾمقل اهلل

  ............................... 3٣8ُمٕمٜمك ىمتؾ ذراري ىمتٚم٦م اإلُم٤مم احلًلم

 3٣8 ....................................... سمٞم٤من ُمٕمٜمك اإلـمالق همػم اعم٘مّمقد

 31٣ ............................... إُمر اًمّراسمع: دراؾم٦م مجٞمع طمٞمثّٞم٤مت اًمقاىمع

 .............. 311إُمُر اخل٤مُمس: أهمٚم٥م أهؾ إرض ُمع اإلُم٤مم اعمٝمدّي 

 312 ............................................................ ظمت٤مم اًم٘مقل
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 اهشتْة اهصاةػة:
 313 ( كطر يدة زكى اإليام املْدو) 

 313 .........................................................طم٤مصؾ اًمِمٌٝم٦م 

  ............ 313يد اإلُم٤مم اعمٝمدّي اعم٘مّدُم٦م إومم: فمٝمقر اًمّديـ اًمت٤مّم قمغم 

  ........................... 314اعم٘مّدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ـمقل همٞم٦ٌم اإلُم٤مم اعمٝمدّي 

 315 ............... سمٕمد فمٝمقرهاعمُ٘مّدُم٦م اًمث٤مًمث٦م: ىمٍم طمٙمؿ اإلُم٤مم اعمٝمدّي 

 ......................................................... ُمٜم٤مىمِم٦م اًمِّمٌٝم٦م

  

317 

 317 ....................................... اًم٘مًؿ إّول: اعمٜم٤مىمِم٤مت اًمٜمّ٘مْمّٞم٦م

 322 ......................... ىمٍم ُمّدة طمٙمؿ اإلُم٤مم اعمٝمدّي ذم رواي٤مت اًمٕم٤مُّم٦م

 327 ........................................... اعمٜم٤مىمِم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اعمٜم٤مىمِم٦م احلّٚمٞم٦ّم

 327 ................. اًمٙمت٥م وإٟمزال إٟمٌٞم٤مء سمٕمث٦م ُمـ اًمٖمرض إّول: اجلقاب

 329 ............................... أظمرة ذم اإلٟم٤ًمن ؾمٕم٤مدة اًمث٤من: اجلقاُب 

 33٣ ................. اًمّزُم٤من اًمٙمؿّ  ٓ اًمٙمٞمٗمّل  اعم٘مدار ُمالطمٔم٦م اًمث٤مًم٨م: اجلقاب

 331 ......................................... احلّؼ  دوًم٦م ُمّدة اًمّراسمع: اجلقاب

 اهشتْة اهحايَة:
 335 ) إٍكار اهغٕب هاهتطدٔق ةلٕادة فرًد هوػاهى (

 335 .............................................................رد اًمِمٌٝم٦م 

 335 ...إومم: قمدم إُمٙم٤من اًمتٗمٙمٞمؽ سملم اًمٗمٙمرة اعمٝمدوّي٦م واعمٜمٓمؼ اًمٕم٘مكمّ اًمٜم٘مٓم٦م 

 338 ..اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ىمٞم٤مدة اًمقاطمد احلٙمٞمؿ ىمد شمٙمقن ٟم٤مضمح٦م، واًمتجرسم٦م ٓ شمٜمٗمل 

 34٣ ...اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م: اًم٘م٤مئد اًمٜم٤مضمح يدير سمٌّمػمٍة وٛمـ ـم٤مىمؿ إداري ُُمّمٓمٗمك

 3٣3 ............................................................اًمـٛمـّمـ٤مدر 

 367 .............................................................اعمحتقي٤مت 
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