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 اعم٘مدُم٦م

 بسم اهلل افرمحن افرحقم

: سمأ٠ميمثر ُمأـ ًمٗمأظ، ُمٜمٝمأ٤م ،اًمٗمري٘ملم اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م، يمام ورد ذم أظم٤ٌمر ىم٤مل اًمٜمٌّل 

أّمتي بعدي ، ظذ ثالٍث وشبعغ ؾرؿة ، ؾرؿٌة مـفا  ك جقاة ، واثـتا ن وشابعون دم ؾمتتٗمّرق »

 وومٞمف ُمٓم٤مًم٥م .. «افـّ ر

، هأأ ا ايأدي٨م ، ًمٙمأأـ ٓ ُمأـ ضمٝمأأ٦م : يمأ٤مسمـ طمأأام إٟمدًمًأألوإّٔمػ اًمأإٌٔمض أوًٓ :

، سمٕمد إيامهنأ٤ماإلؾمٜم٤مد ومٞمام رسمام ئمٝمر ، وإّٟمام ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك : وهق يمٗمر اًمثٜمتلم واًمًٌٕملم ومرىم٦م 

   وظمٚمقده٤م يمّٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤ّمر!!.

، أو هأأق يمأأ ًمؽ قمٜمأأد  اعمتِمأأ٤مسمف ُمأأـاًمنمأأيػ قمأأغم إفمٝمأأر هأأ ا ايأأدي٨م  وث كقااً  :

، ذقمأ٤مً اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞمأ٦م ومٞمف ُم٤مهّٞم٦م ٕملّم شمت ٘م٤مل : لّ وم٘مد يٓطمتٞم٤مضمف إمم شمٗمًػم حمٙمؿ: : اًمٙمثػميـ

 اهل٤مًمٙم٦م اًمتل ذم اًمٜم٤ّمر.اًمٗمرق ُم٤مهّٞم٦م وٓ 

 قملّم اًمٜم٤مضمٞم٦م ظمالل اًمًٜم٦ّم اًمث٤مسمت٦م ؟!! ومٝمؾ ه ا شم٤مم ، أم أّن اًمٜمٌّل 

: ٓطمتٞم٤مضمأف إمم سمٞمأ٤من : ومجأّؾ  اعمجٛمأؾرسمام يٙمقن ه ا ايدي٨م اًمنمأيػ ُمأـ  وث فثً  :

قمٚمامء اًمًٜم٦ّم ي يمر أّن اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ، هأؿ أهأؾ اًمًأٜم٦ّم واةامقمأ٦م ، وذم اعم٘م٤مسمأؾ ومجأّؾ قمٚمأامء 

 اًمِمٞمٕم٦م جيام أهّنؿ اًمِمٞمٕم٦م أٟم٤مر اهلل سمره٤مهنؿ  ..

ومٝمؾ ه ا دىمٞمؼ ، أّم أّن اعم٘مّمقد سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م اًمٜم٤مضمّٞمأ٦م أؿمخ٤ماأ٤ًم سم٠مقمٞمأ٤مهنؿ ، هأؿ اًمٜمأ٤مضمقن 

 ٤م أشم٤ٌمقمٝمؿ وُمقاًمٞمٝمؿ وؿمٞمٕمتٝمؿ ومتٌٌع هلؿ؟!.سم٤مٕا٤مًم٦م ، وأُمّ 

واًمٙمالم هق اًمٙمالم ذم اًمٗمرق اهل٤مًمٙم٦م اًمتأل ذم اًمٜمّأ٤مر: وم٠مئٛمأ٦م اًمْمأالل هأؿ أهأؾ اًمٜمّأ٤مر 

 سم٤مٕا٤مًم٦م ، وأُّم٤م ُمـ ؿم٤ميٕمٝمؿ وم٤ٌمًمتٌع؟!!.
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 ُمـ هق اًمٜم٤ّمضمل؟!! رابعً  :

، اًمٜمأأ٤مضمقن ، أم ُمأأ٤م يٕمأأّؿ طمتأأك اًمٕمّمأأ٤مة اعمٕمأأ سمقن سم٤مًمٜمأأ٤مر أهأأق اًمٜمأأ٤مضمل قمأأغم آسمتأأداء

 .  سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م

 اطمتامٓن : 

إّول : اًمٜم٤مضمل : يمّؾ ُمـ يم٤مٟم٧م قم٤مىمٌتف اةٜم٦ّم ، وإن قم ب سم٤مًمٜم٤مر طمٞمٜم٤م ُم٤م شمٓمٝمػمًا ًمف عمأ٤م 

 اىمؽمف ُمـ اًم ٟمقب واعمٕم٤ميص .

اًمث٤مين : ُمـ يدظمؾ اةٜم٦ّم سمٖمػم طم٤ًمب : يم٤معمٕمّمقم أاأ٤مًم٦ًم ، ويمِمأٝمداء سمأدر ويمأرسمالء 

 سم٤مًمتٌع .

جمٛمقع اًمثالث واًمًإٌٔملم ومرىمأ٦م ، أم أّن سمٕمد اًمتٗمرق ، هل  ظم٤مُم٤ًًم : هؾ أُّم٦م حمٛمد

 هٜم٤مك همػمهؿ ؟!!!

ه ا أهؿ ُمٓمٚم٥م ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ، ل أضمد أطمدًا ُمأـ قمٚمأامء اًمٗمأري٘ملم ىمأد شمٕمأّرض ًمأف يمأام 

ٌّف .  جي٥م : ومتٜم

 يمّؾ ذًمؽ ..يمتٌٜم٤م ه ه اًمرؾم٤مًم٦م اعمقضماة ًمٌٞم٤من 
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 الفصل األّول 
القطع بصدور احلديث 
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  ضرق احلديث ظـد افشقعة

 صحقح افؽ بع

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًأك ، قمأـ اسمأـ حمٌأقب، 

َب قمـ مجٞمؾ سمـ ا٤مًمح ، قمـ أيب ظم٤مًمد اًمٙم٤مسمكم ، قمأـ أيب ضمٕمٗمأر قمٚمٞمأف اًمًأالم ىمأ٤مل :  ََضَ

ـَ ُء ُمَتَش ـُِسوَن َوَرُجاًل َشَؾًًم فَِرُجٍل َهْل   .(1)َيْسَتِوَي ِن َمَثاًل اهللُ َمَثاًل َرُجاًل ؾِقِه ُُشَ

٤م اًم ي ومٞمف ذيم٤مء ُمتِم٤ميمًقن : ومأنّن إول جيٛمأع اعمتٗمرىمأقن أُمّ »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

وٓيتف ، وهؿ ذم ذًمؽ يٚمٕمـ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ، ويأؼمأ سمٕمْمأٝمؿ ُمأـ سمٕمأض ، وم٠مُّمأ٤م رضمأؾ ؾَمأَٚمُؿ 

 ش  رضمؾ : وم٢مّٟمف إّول طم٘م٤ًم وؿمٞمٕمتف

مان بعاد موشاى ظؾقاه افساالم ظاذ إحادى إّن افقفود تػرؿوا »ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم :  صمؿّ 

   ر.وشبعغ ؾرؿة ، مـف  ؾرؿة دم اجلـة ، وشبعون ؾرؿة دم افـّ 

وتػرؿت افـص رى بعد ظقسى ظؾقه افسالم ظذ اثـتغ وشبعغ ، ؾرؿة مـف  دم اجلـّة ، 

 وإحدى وشبعون دم افـّ ر.

اثـتا ن ، ؾرؿاة و تػرؿت هذه إمة بعد كبقف  صذ اهلل ظؾقه وآفاه ظاذ ثاالث وشابعغ

 .(2)ش وشبعون ؾرؿة دم افـّ ر ، وؾرؿة دم اجلـة

وهأ ا إؾمأٜم٤مد اأحٞمح، ذم أقمأغم درضمأ٤مت  ، سمأؾ ىمٞمأؾ: ُمتأقاشمر.ىمٚم٧م: ىمٓمٕمّل اًمّمدور

يمأ٤مسمرًا قمأـ ، أاأح٤مسمٜم٤م سمأ٤مًم٘مٌقل ىم٤مـمٌأ٦م اًمّمّح٦م ، رواشمف وضمقه اًمٓم٤مئٗم٦م ، وأوم اذ اعمّٚمأ٦م ، شمٚم٘مأ٤مه 

 يم٤مسمر.

                                                           

 .29اًماُمر :   (1)

ه ا ُمثٌؾ عم٤م ٟمحـ ومٞمف : وهق أّن اعمِم٤ميمًلم )=ؾمٞمئل اخلٚمؼ( يِمؽميمقن ذم ُمٚمؽ رضمؾ قمٌد ، ُمع أّن سمٕمْمٝمؿ يٚمٕمـ سمٕمْم٤ًم : 

 وأهؾ اًمديـ اًمقاطمد يم ًمؽ .

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.224: 8اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(   (2)
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. واير اًمٕمأ٤مُمكم روأقان اهلل شمٕمأ٤ممم (1)وممّـ ىم٤مل أّٟمف ُمتقاشمر اًمت٘مّل اعمجٚمز ذم اًمروو٦م 

 .(2)هأ( ذم اًمٗمقائد اًمٓمقؾمّٞم٦م 1194قمٚمٞمف  )

ويٚمام اًمتٜمٌٞمف أّن اًمتقاشمر ٓ يِمأؽمط ومٞمأف روايأ٦م اًمِمأٞمٕمل ٓ همأػم : أورة أّٟمأف يتح٘مأؼ 

 أم ٟمّم٤مرى أم همػمهؿ . سم٤مُمتٜم٤مع شمقاـم١م رواشمف قمغم اًمٙم ب ، ؾمقاء يم٤مٟمقا ؿمٞمٕم٦م أم ؾمٜم٦ّم

ُمأـ هأ ا اًم٘مٌٞمأأؾ :  -يمأأام ؾمٞمتْمأح ُمأـ ُمرويأأ٤مت أهأؾ اًمًأٜم٦ّم أشمٞمأأ٦م-وُمأ٤م ٟمحأـ ومٞمأف 

 ومرواشمف ُمـ اًمٗمري٘ملم يٛمتٜمع شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙم ب.

اتػق مج ظة ادساؾؿغ هأ( ذم يمت٤مسمف ـمرائػ اعم٘م٤مل : 1313ىم٤مل اًمًٞمد قمكم اًمؼموضمردي )

 .اهأ. ومال شمٖمٗمؾ . (3) ...قمـ اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ظذ صدور هذا اخلز

قمأغم  اـم٤ٌمق اعمًٚمٛملم شمأقاشمراً هأ( ذم يمت٤مسمف اًمٓمرائػ : 664وىم٤مل اًمًّٞمد سمـ ـم٤مووس )

 .(4)ش٤مرواًم٤ٌمىمل ذم اًمٜمّ ، ومرىم٦م ٟم٤مضمٞم٦م ، وؾمٌٕملم ومرىم٦م  شمٗمؽمق صمالصم٤مً »أُمتف  نّ إٟمٌٞمٝمؿ ىم٤مل :  نّ أ

  

                                                           

 . سمٜمٞم٤مد ومرهٜمؽ إؾمالُمل .225: 8روو٦م اعمت٘ملم   (1)

 . اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، ىمؿ.226اًمٗمقائد اًمٓمقؾمّٞم٦م )ت: ُمٝمدي اًمالزوردي( :   (2)

 . ُمٙمت٦ٌم اعمرقمٌم ، ىمؿ.288: 2ـمرائػ اعم٘م٤مل )ت: ُمٝمدي رضم٤مئل(   (3)

 . ُمٓمٌٕم٦م اخلٞم٤مم ، ىمؿ.527اًمٓمرائػ :   (4)
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 صحقح حمؿد بن مسؾم ص هداً 

أيب ريض اهلل قمٜمأف ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م ؾمإٔمد هأ(: طمأدصمٜم٤م 381ىم٤مل اًمّمدوق ريض اهلل قمٜمف )

سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد اسمـ قمٞمًك سمـ قمٌٞمأد اًمٞم٘مٓمٞمٜمأل، قمأـ اًم٘م٤مؾمأؿ سمأـ حيٞمأك )سمأـ 

( قمـ أيب سمّمػم، وحمٛمد سمـ اعمٝمٚم٥م، صم٘م٦مُمقمم أسمق قمكم ايًـ( ، قمـ ضمده ايًـ سمـ راؿمد )

قمٚمأأٞمٝمؿ  ُمًأٚمؿ، قمأأـ أيب قمٌأأد اهلل قمٚمٞمأأف اًمًأالم ىمأأ٤مل: طمأأدصمٜمل أيب ، قمأأـ ضمأدي ، قمأأـ آسم٤مئأأف

اًمًالم أّن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمأف اًمًأالم قمٚمأؿ أاأح٤مسمف ذم جمٚمأد واطمأد أرسمأع ُم٤مئأ٦م سمأ٤مب ممّأ٤م 

اؾسؿت بـاو إاايقال ظاذ : »....، ومٙم٤من مم٤ّم ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالميّمٚمح ًمٚمٛمًٚمؿ ذم ديٜمف ودٟمٞم٤مه

 .(1) شاثـغ وشبعغ ؾرؿة، وشتػسق هذه إّمة ظذ ثالث وشبعغ ؾرؿة، واحدة دم اجلـّة

أمحأد سمأـ ، اًم٘م٤مؾمأؿ ُمأـ ُمِمأ٤مي  ..: إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم إفمٝمر ، رضم٤مًمف صم٘م٤متىمٚم٧م 

وهؿ صم٘م٤مت قمأغم إفمٝمأر ، وشمْمإٔمٞمػ اًمٖمْمأ٤مئري ٓ ُيٕمٌأ٠م سمأف، ، إؿمٕمري حمٛمد سمـ قمٞمًك 

: هٜم٤مك ُمـ إؾم٤مـملم ُمـ ضمام سمقصم٤مىمتأف، ُمـ ُمِم٤مي  اسمـ أيب قمٛمػم، يمام أّن سمـ راؿمدًـ واي

 .  إىمقى صم٘م٦م قمغم إفمٝمر ومٝمق 

ًمتٚمّ٘مأل اًمٓم٤مئٗمأف ، سمأؾ مجٝمأقر أهأؾ اًم٘مٌٚمأ٦م، ىمٓمٕمأل اًمّمأدور:  -يمأام أؾمأٚمٗمٜم٤م-اًمٜمص و

 سم٤مًم٘مٌقل، ومال يٕم٠ٌم سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمِم٤مذ إن وضمد.

  

                                                           

 . ضم٤مُمٕم٦م اعمدرؾملم ، ىمؿ.585اخلّم٤مل )ت: قمكم همٗم٤مري( :   (1)
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 ص هد آخر معتز ابن مفران

وروى اًمّمدوق ذم اخلّم٤مل ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ اهلٞمأثؿ اًمٕمجأكم ريض اهلل 

اًم٘مٓم٤من ىم٤مل : طمدصمٜم٤م سمٙمأر سمأـ قمٌأد اهلل قمٜمف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حيٞمك سمـ زيمري٤م 

 (3)، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمأران (2)ىم٤مل : طمدصمٜم٤م متٞمؿ سمـ هبٚمقل ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م (1)سمـ طمٌٞم٥م

، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ، قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ، قمـ أسمٞمف ايًلم سمأـ قمأكم سمأـ أيب ـم٤مًمأ٥م قمٚمأٞمٝمؿ 

 اًمًالم ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ي٘مقل : 

ّن أُّم٦م ُمقؾمك اومؽمىم٧م سمٕمده قمغم إطمدى وؾمٌٕملم ومرىم٦م ، ومرىم٦م ُمٜمٝمأ٤م ٟم٤مضمٞمأ٦م وؾمإٌٔمقن إ»

ذم اًمٜم٤ّمر . واومؽمىم٧م أُّم٦م قمٞمًك قمٚمٞمأف اًمًأالم سمٕمأده قمأغم اصمٜمتألم وؾمإٌٔملم ومرىمأ٦م ، ومرىمأ٦م ُمٜمٝمأ٤م 

وإّن أّمتي شتػرق بعدي ظذ ثالث وشبعغ ؾرؿة ، ؾرؿاة ٟم٤مضمٞم٦م وإطمدى وؾمٌٕمقن ذم اًمٜم٤ّمر. 

 .(4) شبعون دم افـّ رمـف  ك جقة ، واثـت ن وش

: تٛمأٞمؿ ٓ خيٚمأق ُمأـ ىمأّقة وإن يمأ٤من جمٝمأقًٓ سمىمٚم٧م : طمدي٨م احٞمح ، وه ا اإلؾمأٜم٤مد 

 .قمـ سمٙمر قمـ متٞمؿ ذم اًمٗم٘مٞمف وهمػمه ، ومّمٚمح آؾمتِمٝم٤مد سمف  ًمتٙمرر رواي٦م اًمّمدوق

  

                                                           

 اعماين ، ُمـ أاح٤مب اًمٙمت٥م ، ًمف يمت٤مب اًمٜمقادر ، ىم٤مل اًمٜمج٤مر : يٕمرف ويٜمٙمر .  (1)

 قمامر سمـ ظم٤ٌمب ، أو سمـ ُمٕم٤موي٦م ، اًمدهٜمل ، صم٘م٦م ، يم٤من أسمقه قم٤مُّمل، صم٘م٦م .  (2)

 هأ( ، ُمـ صم٘م٤مت أئٛم٦م اهؾ اًمًٜم٦ّم وأضمالئٝمؿ ، ويم٤من يتِمٞمع  .148قمٛمش )هق اإلُم٤مم إ  (3)

 . ضم٤مُمٕم٦م اعمدرؾملم ، ىمؿ.636-616اخلّم٤مل )ت: قمكم همٗم٤مري( :   (4)
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 معتز شؾقم بن ؿقس ص هداً 

اًمًأالم : ؾمأٛمٕم٧م قمأكم سمأـ أيب ـم٤مًمأ٥م قمٚمٞمأف سمأـ ىمأٞمد اهلأالزم  ىم٤مل أسم٤من: ىم٤مل ؾمأٚمٞمؿ

 ي٘مقل:

وؾرؿاة دم ، ة شتػسق ظذ ثالث وشبعغ ؾرؿة، اثـت ن وشبعون ؾرؿة دم افـ رإمّ  إنّ »

اجلـة. وثالث ظؼة ؾرؿة من افثالث وافسبعغ تـتحل حمبتـ  أهال افبقات، واحادة مـفا  دم 

 .(1)ش  راجلـة واثـت  ظؼة دم افـّ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم إفمٝمر إىمقى .

أاح٤مسمٜم٤م ذم اقمت٤ٌمر يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ اهلالزم روقان اهلل شمٕمأ٤ممم قمٚمٞمأف ، واًمّمأحٞمح اظمتٚمػ 

اقمتٌأأ٤مره واقمأأتامده ، شمٌٕمأأ٤ًم ًمٖمأأػم واطمأأد ُمأأـ أؾمأأ٤مـملم اًمٗمرىمأأ٦م اًمٜم٤مضمٞمأأ٦م : يمأأ٤مًمٜمٕمامين واًمٕمالُمأأ٦م 

 واعمجٚمًٞملم وهمػمهؿ ُمـ اةٝم٤مسم ة .

واًمقضمف قمٜمأدي: ايٙمأؿ سمتٕمأديؾ اعمِمأ٤مر هأ( : 726ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ايكّم ريض اهلل قمٜمف )

 .اهأ. (2)فواًمتقىمػ ذم اًمٗم٤مؾمد ُمـ يمت٤مسم)=ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمد(  اًمٞمف

وٓ سمّد ُمـ إًمٗم٤مت اًمٜمٔمر إمم أّن أيمثر ُم٤م ذم ه ا اًمٙمت٤مب اًمنميػ: يمحأدي٨م آومأؽماق 

، ًمف أاٌؾ صم٤مسم٧ٌم احٞمٌح قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم يٕمْمأده ويِمأٝمد ًمأف ، ٓ ظمأالف ذم 

 .. ه ا سملم أاح٤مسمٜم٤م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ، وم٤مطمٗمظ واؾمتققم٥م

وإّٟمام اظمتٚمػ أاح٤مسمٜم٤م ذم سمْمع أطم٤مدي٨م ُمأـ يمتأ٤مب ؾمأٚمٞمؿ ، ٓ شمتٕمأدى أاأ٤مسمع اًمٞمأد 

،  ٓ يًإٔمٜم٤م اًمًٌأط ومٞمٝمأ٤م أن ، ًمٙمأـ (3) اًمقاطمدة ، ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمت٠مويؾ ومٞمام ذيمر اًمًّٞمد اخلقئل 

                                                           

 .171يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمد )ت: حمٛمد سم٤مىمر إٟمّم٤مري( :   (1)

 .83ظمالا٦م إىمقال :   (2)

 .5461، رىمؿ: 226: 9ُمٕمجؿ رضم٤مل ايدي٨م   (3)
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ٟمِمػم إمم أّن ؾم٥ٌم آظمتالف هق أّن سمٕمض ٟمً  يمتأ٤مب ؾمأٚمٞمؿ يم٤مٟمأ٧م ُمِمأتٛمٚم٦م قمأغم سمٕمأض 

 يمت٤مب ُمًتٜمً ..اًمتخٚمٞمط اًم ي ٓ يًٚمؿ ُمٜمف 

وقمجٞم٥ٌم أن يدور اقمتامد اًمٙمت٤مب قمغم اًمٓمريؼ إًمٞمف ، وأّٟمف ُمـ ـمريؼ أسمأ٤من اًمْمإٔمٞمػ ، 

 ومٞمً٘مط قمـ آقمت٤ٌمر ..

إذ اًمٙمتأأ٤مب ، ُمأأـ إاأأقل إرسمٕمامئأأ٦م ، ُمِمأأٝمقر سمأألم أاأأح٤مسمٜم٤م ، ضمأأام سمأأف اًم٘مأأدُم٤مء 

وقمٛمٚمقا سمف ، ؾمقى سمْمٕم٦م أطم٤مدي٨م ىم٤مسمٚمأ٦م ًمٚمت٠مويأؾ ، ُمأٜمٝمؿ اًمِمأٞم  اًمّمأدوق ريض اهلل قمٜمأف 

 وهمػمه ..

ممّأأ٤م يأأدّل واوأأح٤ًم قمأأغم اقمتٌأأ٤مر يمتأأ٤مب ؾمأأٚمٞمؿ أّن ضمأأّؾ إظمٌأأ٤مر اًمتأأل ومٞمأأف ، هلأأ٤م ؿمأأ٤مهد 

اأأحٞمح ذم إاأأقل اعمٕمتٛمأأدة يمٙمتأأ٥م اًمِمأأٞم  واًمّمأأدوق واًمٙمٚمٞمٜمأأل واًمّمأأٗم٤مر واًمؼمىمأأل 

 وهمػمهؿ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ..
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 خز حيقى افبؽ  ظن ظع 

قمٌد اهلل ايًلم سمـ حمٛمد سمأـ سمق أأظمؼمٟم٤م هأ( : 466ىم٤مل اخلااز اًم٘مّٛمل ريض اهلل قمٜمف )

، ىمأ٤مل طمأدصمٜم٤م ُمأروان سمأـ حمٛمأد )وم٘مٞمأف وم٤موأؾ( حمٛمد سمـ امحد اًمّمٗمقاين  ؾمٕمٞمد ، ىم٤مل طمدصمٜم٤م

=اًمتٞمٛمل، إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ حيٞمك اًمتٛمٞمٛمل ) سمقأىم٤مل طمدصمٜم٤م  (اًمًخ٤مري خ لاًمًح٤مرى )

، قمأأـ قمأأكم قمٚمٞمأأف )حيٞمأأك سمأأـ ُمًأأٚمؿ ايأأداين ، ت ق( ( ، قمأأـ حيٞمأأك اًمٌٙمأأ٤م إطمأأقل ، ت ق

ثااالث  شااتػسق أمتااي ظااذ»ىمأأ٤مل : ىمأأ٤مل رؾمأأقل اهلل اأأغم اهلل قمٚمٞمأأف وآًمأأف وؾمأأٚمؿ :  ًمًأأالما

وافب ؿون ه فؽة ، وافـ جقاة افاذين يتؿساؽون باوٓيتؽم ، وشبعغ ؾرؿة ، مـف  ؾرؿة ك جقة 

 .   شؾلوفئك م  ظؾقفم من شبقل وٓيعؿؾون برأهيم ، ،ويؼتبسون من ظؾؿؽم 

 ؟!!.ئٛم٦م وم٠ًمًم٧م قمـ إ

 .(1) شهائٞمؾإسمٜمك  ٟم٘م٤ٌمءقمدد »وم٘م٤مل : 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده جمٝمقل : ومٞمف سمٕمض اعمج٤مهٞمؾ ، وأسمأق حيٞمأك ، وحيٞمأك اًمٌٙمأ٤مء ، ُمأـ رواة 

، إيمثأر قمأغم وإٔمػ  (2) أهؾ اًمًٜم٦ّم اعمٕمرووملم ، أظمرج هلام اًمؽمُم ي واسمـ ُم٤مضمأ٦م ُمأـ اًمًأّت٦م

 طمديثٝمام ، ًمٙمـ يٙمت٥م ًمالقمت٤ٌمر: هل ا ؾم٘مٜم٤مه، وم٤مطمٗمظ .

  

                                                           

 . ُمٓمٌٕم٦م اخلٞم٤مم ، ىمؿ.156يمٗم٤مي٦م إصمر :   (1)

أاقل ايدي٨م اًمًٜمّٞم٦م اًمًت٦م هل : جمٛمقع اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ، واًمًٜمـ إرسمٕم٦م ، وهل : ؾمٜمـ اًمؽمُم ي   (2)

 وؾمٜمـ أيب داود وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م .
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 رواية أيب افصفب ء افبؽري 

قمأـ أيب اًمّمأٝم٤ٌمء اًمٌٙمأري، ىمأ٤مل: ؾمأٛمٕم٧م قمأكم سمأـ أيب ـم٤مًمأ٥م قمٚمٞمأف أورده اًمٕمٞم٤مر 

 ؾم٤مئٚمٙمام قمـ أُمر، و أٟم٤م أقمٚمؿ إيّن »اًمًالم ودقم٤م رأس اة٤مًمقت، و أؾم٘مػ اًمٜمّم٤مرى، وم٘م٤مل: 

 .  سمف ُمٜمٙمام، ومال شمٙمتامين 

ؾ قمأغم قمٞمًأك، و أٟمِمدك سم٤مهلل اًمأ ي أٟمأال اإلٟمجٞمأ»دقم٤م اؾم٘مػ اًمٜمّم٤مرى، وم٘م٤مل:  صمؿّ 

ضمٕمؾ قمغم رضمٚمف اًمؼميم٦م، و يم٤من يؼمئ إيمٛمف و إسمرص و أزال أل اًمٕملم، و أطمٞمأ٤م اعمٞمأ٧م، و 

 وم٘م٤مل: دون ه ا أادق.ش اٜمع ًمٙمؿ ُمـ اًمٓملم ـمٞمقرا، و أٟم٠ٌميمؿ سمام شم٠ميمٚمقن و ُم٤م شمدظمرون

   ؟!.شسمٙمؿ اومؽمىم٧م سمٜمق إهائٞمؾ سمٕمد قمٞمًك»وم٘م٤مل قمكم قمٚمٞمف اًمًالم: 

 ٦م واطمدة.ومرىم وم٘م٤مل: ٓ واهلل إّٓ 

يم سم٧م واهلل اًم ي ٓ إًمف إٓ هأق، ًم٘مأد اومؽمىمأ٧م أُمأ٦م قمٞمًأك »وم٘م٤مل قمكم قمٚمٞمف اًمًالم: 

ٌة ُمْؼَتِصاَدٌة اهلل ي٘مقل:  ومرىم٦م واطمدة، إنّ  ٤مر إّٓ ٝم٤م ذم اًمٜمّ قمغم اصمٜملم و ؾمٌٕملم ومرىم٦م، يمٚمّ  ِمـُْفْم ُأمَّ

ثٌِر ِمـُْفْم َش َء َم  َيْعَؿُؾونَ  ـَ  .(1)شومٝم ه اًمتل شمٜمجق َو

ه ا اخلؼم أظمرضمف أهؾ اًمًٜم٦ّم سم٢مؾمأٜم٤مد اأحٞمح ، وؾمأٞم٠مر هرجيأف ٓطم٘مأ٤ًم ، وٓ ىمٚم٧م : 

ُم٤مٟمع ُمـ آطمتج٤مج سمف : ّٕن ُمأ٤م يرويأف أهأؾ اًمًأٜم٦ّم هأداهؿ اهلل ذم ُمأقارد اًمقومأ٤مق طمّجأ٦م ٓ 

 ري٥م ذم ذًمؽ .

  

                                                           

 .15، رىمؿ: 336: 1شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر   (1)
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 ظـد أهل افسـّةآؾساق حديث ضرق 

 افطريق إّول : أبو هريرة 

طمدصمٜم٤م ايًلم سمأـ طمريأ٨م أسمأق قمأامر، ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م هأ( ىم٤مل : 279أظمرج اًمؽمُم ي )

اًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك، قمأـ حمٛمأد سمأـ قمٛمأرو، قمأـ أيب ؾمأٚمٛم٦م، قمأـ أيب هريأرة، أن رؾمأقل اهلل 

أو اصمٜمتألم وؾمإٌٔملم ومرىمأ٦م، ، شمٗمرىم٧م اًمٞمٝمقد قمغم إطمدى وؾمٌٕملم »اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

 .شوتػسق أمتي ظذ ثالث وشبعغ ؾرؿةواًمٜمّم٤مرى ُمثؾ ذًمؽ، 

 قمـ ؾمٕمد، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، وقمقف سمـ ُم٤مًمؽ.وذم اًم٤ٌمب 

 .(1)طمدي٨م أيب هريرة طمدي٨م طمًـ احٞمحىم٤مل اًمؽمُم ي : 

طمدصمٜم٤م وهأ٥م سمأـ سم٘مٞمأ٦م، قمأـ ظم٤مًمأد، قمأـ هأ( ذم ؾمٜمٜمف ىم٤مل : 275وأظمرضمف أسمق داود )

حمٛمد سمـ قمٛمرو، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ أيب هريرة، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمأٚمؿ: 

إحادى أو ثـتاغ وشابعغ ؾرؿاة، وتػرؿات افـصا رى ظاذ إحادى أو اؾسؿت افقفود ظذ »

 .(2)شثـتغ وشبعغ ؾرؿة، وتػسق أمتي ظذ ثالث وشبعغ ؾرؿة

 ىم٤مل إًم٤ٌمين : إؾمٜم٤مده احٞمح . 

ىمٚم٧م : اعمأتـ ومٞمأف اوأٓمراب واوأح ، وٓ يّيأ ومّمأحٞمحف ضمأكم  ًمنيمثأر ،  ُمٕمأروف 

 ُمِمٝمقر.

ظمؼمٟمأ٤م أمحأد سمأـ حمٛمأد سمأـ ؾمأٚمٛم٦م أهأ( سم٤موٓمراب أىمأؾ ىمأ٤مل : 465أظمرضمف اي٤ميمؿ )

اًمٕمٜماي، صمٜم٤م قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل، صمٜم٤م قمٛمأرو سمأـ قمأقن، ووهأ٥م سمأـ سم٘مٞمأ٦م اًمقاؾمأٓمٞم٤من، 

ىم٤مٓ: صمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ قمٌد اهلل، قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمأـ أيب هريأرة، ىمأ٤مل: ىمأ٤مل 

                                                           

 . 2646، رىمؿ: 322: 4ؾمٜمـ اًمؽمُم ي )ت: سمِم٤مر قمقاد(   (1)

 . اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمّي٦م ، اٞمدا ، سمػموت.4596، رىمؿ: 197: 4ؾمٜمـ أيب داود)ت: حمٞمل اًمديـ(   (2)
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رؿاة، اؾسؿات افقفاود ظاذ إحادى أو اثـتاغ وشابعغ ؾ»رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ: 

واؾسؿت افـص رى ظذ إحدى أو اثـتغ وشبعغ ؾرؿة، وتػسق أمتي ظاذ ثاالث وشابعغ 

 ش .ؾرؿة

. وفاه صااواهدهأأ ا طمأدي٨م اأأحٞمح قمأغم ذط ُمًأٚمؿ، ول خيرضمأأ٤مه،  ىمأ٤مل ايأ٤ميمؿ : 

 .(1)وواوم٘مف اًم هٌل 

  

                                                           
 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، سمػموت.441، رىمؿ: 217: 1ُمًتدرك اي٤ميمؿ   (1)
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 افطريق افث ين : مع وية بن أيب شػق ن 

أسمأق اًمٕمٌأ٤مس حمٛمأد سمأـ يٕم٘مأقب، صمٜمأ٤م ُم٤م طمأدصمٜم٤م ( من افشواهد: )وُمٜمٝم٤م ىم٤مل اي٤ميمؿ : 

حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمّمٖم٤مين، صمٜم٤م أسمق اًمٞمامن ايٙمؿ سمـ ٟم٤مومع اًمٌٝمراين، صمٜمأ٤م اأٗمقان سمأـ قمٛمأرو، 

قمـ إزهر سمـ قمٌد اهلل، قمـ أيب قم٤مُمر قمٌد اهلل سمـ يأل، ىمأ٤مل: طمججٜمأ٤م ُمأع ُمٕم٤مويأ٦م سمأـ أيب 

وم٠مرؾمأؾ إًمٞمأف ؾمٗمٞم٤من، ومٚمام ىمدُمٜم٤م ُمٙم٦م، أظمؼم سم٘م٤مص ي٘مص قمغم أهؾ ُمٙم٦م ُمأقمم ًمٌٜمأل ومأروخ، 

ىمأ٤مل: ٓ، ىمأ٤مل: ومأام محٚمأؽ قمأغم أن شم٘مأص سمٖمأػم إذن،  !ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل: أُمرت هب ه اًم٘مّمص؟

ىم٤مل: ٟمٜمِمئ قمٚمام قمٚمٛمٜم٤مه اهلل قما وضمؾ، وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: ًمق يمٜم٧م شم٘مدُم٧م إًمٞمأؽ ًم٘مٓمٕمأ٧م ُمٜمأؽ 

أهال  إنّ » اًمٔمٝمر سمٛمٙم٦م، وم٘مأ٤مل: ىمأ٤مل اًمٜمٌأل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ: ىم٤مم طملم اغّم  ـم٤مئٗم٦م، صمؿّ 

ة، وتػسق هاذه إماة ظاذ ثاالث وشابعغ ؿوا دم ديـفم ظذ اثـتغ وشبعغ مؾّ افؽت ب تػرّ 

   ش.وهل اةامقم٦م ،واحدة ف  دم افـ ر إّٓ ـؾّ 

وخيرج ُمأـ أُمتأل أىمأقام شمتجأ٤مرى هبأؿ شمٚمأؽ إهأقاء يمأام يتجأ٤مرى : » ىم٤مل اًمٜمٌّل 

ل  دظمٚمأف، واهلل يأ٤م ُمٕمنمأ اًمٕمأرب ًمأئـ اًمٙمٚم٥م سمّم٤مطمٌف، ومال يٌ٘مك ُمٜمف قمرق وٓ ُمٗمّمأؾ إّٓ 

 ش . شم٘مقُمقا سمام ضم٤مء سمف حمٛمد اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٖمػم ذًمؽ أطمرى أن ٓ شم٘مقُمقا سمف

ه ه أؾم٤مٟمٞمد شم٘م٤مم هب٤م ايج٦م ذم شمّمحٞمح هأ ا ايأدي٨م، وىمأد روي هأ ا ىم٤مل اي٤ميمؿ : 

ايدي٨م قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وقمٛمرو سمـ قمقف اعماين سم٢مؾمٜم٤مديـ شمٗمرد سم٠مطمدمه٤م 

 . ش٦مل، وأظمر يمثػم سمـ قمٌد اهلل اعماين، وٓ شم٘مقم هبام ايجّ قمٌد اًمرمحـ سمـ زي٤مد إومري٘م

 .(1) ه ه أؾم٤مٟمٞمد شم٘مقم هب٤م ايج٦مىم٤مل اًم هٌل ذم اًمتٚمخٞمص : 

أظمؼمٟمأأ٤م أسمأأق اعمٖمأأػمة، طمأأدصمٜم٤م اأأٗمقان، هأأأ( ذم ؾمأأٜمٜمف ىمأأ٤مل : 255وأظمرضمأأف اًمأأدارُمل )

قمٌأد اهلل سمأـ يأل اهلأقزين، قمأـ : ، قمأـ أيب قمأ٤مُمر هأق (2) طمدصمٜمل أزهر سمـ قمٌد اهلل ايرازي

                                                           
 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، سمػموت.443، رىمؿ: 218: 1ُمًتدرك اي٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف    (1)

 ايراز : ىمٌٞمٚم٦م ذم اًمٞمٛمـ .  (2)
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أٓ إن مان ـا ن »رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مم ومٞمٜم٤م، وم٘مأ٤مل:  ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، أنّ 

ؿبؾؽم من أهل افؽت ب اؾسؿوا ظذ ثـتغ وشبعغ مؾة، وإن هذه إمة شتػسق ظذ ثاالث 

 .شوشبعغ، اثـت ن وشبعون دم افـ ر، وواحدة دم اجلـة

 .(1)   ؾمٚمٞمؿ أؾمد : إؾمٜم٤مده احٞمحىم٤مل اًمِمٞم  طمًلم

طمدصمٜم٤م أسمق اعمٖمػمة، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اٗمقان، ىمأ٤مل: طمأدصمٜمل وأظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل : 

 سمف ُمثٚمف. ىم٤مل أسمق اعمٖمػمة، ذم ُمقوع آظمر: ايرازي ،أزهر سمـ قمٌد اهلل اهلقزين

إؾمأأٜم٤مده طمًأأـ، وطمأأدي٨م اومأأؽماق إُمأأ٦م ُمٜمأأف اأأحٞمح ىمأأ٤مل ؿمأإٔمٞم٥م إرٟمأأ١موط : 

 .(2)سمِمقاهده

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ طمٜمٌؾ، وحمٛمأد سمأـ حيٞمأك، ىمأ٤مٓ: طمأدصمٜم٤م أسمأق اعمٖمأػمة، سمق داود : وىم٤مل أ

 ..طمدصمٜم٤م اٗمقان، ح 

وطمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمثامن، طمدصمٜم٤م سم٘مٞمأ٦م، ىمأ٤مل: طمأدصمٜمل اأٗمقان، ٟمحأقه ىمأ٤مل: طمأدصمٜمل 

أزهر سمـ قمٌد اهلل ايرازي، قمـ أيب قم٤مُمر اهلقزين، قمـ ُمٕم٤موي٦م سمأـ أيب ؾمأٗمٞم٤من، أٟمأف ىمأ٤مم ومٞمٜمأ٤م 

ُمأـ ىمأٌٚمٙمؿ ُمأـ أهأؾ  أٓ إنّ »ل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمأ٤مم ومٞمٜمأ٤م وم٘مأ٤مل: وم٘م٤مل: أٓ إن رؾمق

صمٜمتأ٤من  :٦م، وإن ه ه اعمٚم٦م ؾمتٗمؽمق قمغم صمأالث وؾمإٌٔملماًمٙمت٤مب اومؽمىمقا قمغم صمٜمتلم وؾمٌٕملم ُمٚمّ 

 .شوهل اةامقم٦م ، وؾمٌٕمقن ذم اًمٜم٤مر، وواطمدة ذم اةٜم٦م

شاقخرج مان أمتاي أؿاوام ه وإّكا»: زاد اسمـ حيٞمك، وقمٛمرو ذم طمديثٞمٝمام ىم٤مل أسمق داود : 

 .(3)شفص حبه ُب ؾَ جت رى هبم تؾك إهواء، ـًم يتج رى افؽَ 

 .(1)ىم٤مل إرٟم١موط : إؾمٜم٤مده طمًـ

                                                           
 . دار اعمٖمٜمل ، اًمًٕمقدّي٦م .2566، رىمؿ: 1636: 3ؾمٜمـ اًمدارُمل   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت .16937، رىمؿ: 134: 28ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(   (2)

 . دار اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمّٞم٦م . 4597، رىمؿ: .6: 7ؾمٜمـ أيب داود)ت: إرٟم١موط(   (3)
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 شيمام يتج٤مرى اًمَٙمَٚم٥م سمّم٤مطمٌف»: سمٞم٤من ىمقًمف 

هأ( ذم ُمٕم٤مل اًمًٜمـ : 388ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٜمّل ، محد سمـ حمٛمد أسمق ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب )

يّمٞم٥م  داءٌ )=اًمٙمَٚم٥ُم( : وهق :  ِٚم٥ِم اًمٙمَ  ٥ِم ٚمْ يٕمرض ًمإلٟم٤ًمن ُمـ قمْم٦م اًمٙمَ  داءٌ  ٥ُم ٚمَ اًمٙمَ 

، وقمالُم٦م ذًمؽ ومٞمف أن حتٛمر قمٞمٜم٤مه وأن ٓ ياال يدظمؾ ذٟمٌف سملم رضمٚمٞمف . اًمٙمٚم٥م يم٤مةٜمقن

وم٢مذا قم٘مر ه ا اًمٙمٚم٥م إٟم٤ًمٟم٤ًم قمرض ًمف ُمـ ذًمؽ أقمراض رديئف، ، وإذا رأى إٟم٤ًمٟم٤ًم ؾم٤موره 

وٓ ياال يًتً٘مل طمتك إذا ؾم٘مل اعم٤مء ل ، هيٚمؽ قمٓمِم٤ًم ُمٜمٝم٤م أن يٛمتٜمع ُمـ ذب اعم٤مء طمتك 

 . (2) ينمسمف

..( اًمٙمٚم٥م: ـًم يتج رى افؽؾب بص حبه )هأ( : 661وىم٤مل ومْمؾ اهلل اًمتقرسمِمتل )

داء يٕمؽمي اإلٟم٤ًمن ُمـ قمْم٦م اًمٙمٚم٥م اًمٙمٚم٥م، وهق اًم ي ي٠مظم ه ؿمٌف ضمٜمقن ومٞمٙمٚم٥م 

اعم٤مًمٞمخقًمٞم٤م، ٓ يٙم٤مد يٌٍم اعم٤مء، سمٚمحقم اًمٜم٤مس، وم٢مذا قم٘مر إٟم٤ًمٟم٤م يمٚم٥م، ويًتقزم قمٚمٞمف ؿمٌف 

٦م شمًتٗمرغ ُم٤مدهت٤م قمغم ؾم٤مئر اًمٌدن، وإذا أسمٍمه وماع، ورسمام ُم٤مت قمٓمِم٤م ول ينمب، وه ه قمٚمّ 

ام ؿمٌف طم٤مهلؿ سمح٤مل ا٤مطم٥م اًمٙمٚم٥م: ٓؾمتٞمالء إهقاء ويتقًمد ُمٜمٝم٤م أقمراض رديئ٦م وإٟمّ 

٤م يتقًمد ُمٜمٝم٤م ُمـ قمٚمٞمٝمؿ اؾمتٞمالء شمٚمؽ اًمٕمٚم٦م قمغم ا٤مطمٌٝم٤م وعم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٕمرة اعمٕمدي٦م، وعم

اعمية اعمردي٦م، وًمتٜمٗمرهؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ، واُمتٜم٤مقمٝمؿ ُمـ ىمٌقًمف شمٜمٗمر ا٤مطم٥م اًمٙمٚم٥م قمـ اعم٤مء، 

واُمتٜم٤مقمف قمٜمف طمتك هيٚمؽ قمٓمِم٤م، ومٙم ًمؽ ه١مٓء يٛمتٜمٕمقن قمـ ىمٌقل اًمٕمٚمؿ، ُمع اُمت٤ًمس 

ذم ُمٝمقاة اًمٌدقم٦م، وشمٞمٝم٦م اًمْمالل، أقم٤مذٟم٤م اهلل وؾم٤مئر  طم٤مضمتٝمؿ إًمٞمف، طمتك هيٚمٙمقا ضمٝمالً 

 .(3)قمـ اهلقى اعمتٌع اعمًٚمٛملم

 ىمٚم٧م : ومٞمام خيّّمٜم٤م هق سمٞم٤من شم٤مم ، ٓ زي٤مدة قمٚمٞمف .

                                                                                                                                                                
 . دار اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمّٞم٦م . 4597، رىمؿ: .6: 7ٟم١موط( ؾمٜمـ أيب داود)ت: إر  (1)

 . اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، طمٚم٥م . 295: 4ُمٕم٤مل اًمًٜمـ  (2)

 . ُمٙمت٦ٌم ٟماار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز.92: 1اعمٞمّن ذم ذح ُمّم٤مسمٞمح اًمًٜم٦ّم )ت: هٜمداوي(   (3)
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 افطريق افرابع : ظوف بن م فك 

طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يمثػم سمـ ديٜم٤مر هأ( ىم٤مل : 273أظمرضمف سمـ ُم٤مضم٦م )

ايٛميص ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ يقؾمػ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اٗمقان سمـ قمٛمرو، قمـ راؿمد سمـ ؾمٕمد، 

اومؽمىم٧م اًمٞمٝمقد قمغم »ًمؽ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمـ قمقف سمـ ُم٤م

إطمدى وؾمٌٕملم ومرىم٦م، ومقاطمدة ذم اةٜم٦م، وؾمٌٕمقن ذم اًمٜم٤مر، واومؽمىم٧م اًمٜمّم٤مرى قمغم صمٜمتلم 

٤مر، وواطمدة ذم اةٜم٦م، واًم ي ٟمٗمد حمٛمد سمٞمده وؾمٌٕملم ومرىم٦م، وم٢مطمدى وؾمٌٕمقن ذم اًمٜمّ 

، ىمٞمؾ: ش وثـت ن وشبعون دم افـ ر،  اجلـةواحدة دمًمتٗمؽمىمـ أُمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م، 

 .(1)شاةامقم٦م»ىم٤مل:  !.ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ هؿ؟

 .(2)ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم احٞمح اة٤مُمع : احٞمح

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ قمٌد اًم٤ٌمىمل، صمٜم٤م يقؾمػ سمـ قمٌد هأ( ىم٤مل : 366وأظمرج اًمٓمؼماين )

ُمٕمدان سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمرمحـ اعمروروذي، صمٜم٤م أسمق شم٘مل قمٌد ايٛمٞمد سمـ إسمراهٞمؿ ايٛميص، صمٜم٤م 

اييُمل، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟمجٞمح، قمـ أيب اًمااهري٦م، قمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم، قمـ قمقف سمـ 

ـقف أكت ي  ظوف إذا اؾسؿت هذه »ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 . (3)شوش يرهن دم افـ ر، إمة ظذ ثالث وشبعغ ؾرؿة، واحدة دم اجلـة 

 ٜم٤مد وٕمٞمػ ، هدٟم٤مه ًمٚمت يمرة .ىمٚم٧م : احٞمح ، وه ا اإلؾم

  

                                                           
 ومٞمّمؾ اًم٤ٌميب ايٚمٌل . . دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمّٞم٦م ، 3992، رىمؿ: 1322: 2ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م)ت: قمٌد اًم٤ٌمىمل(    (1)

 .1682، رىمؿ: 245: 1احٞمح اة٤مُمع اًمّمٖمػم   (2)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة.91، رىمؿ: 51: 18اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم   (3)
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 افطريق اخل مس : أكس بن م فك 

طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ قمامر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل: أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ىم٤مل : 

طمدصمٜم٤م أسمق قمٛمرو ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمت٤مدة، قمـ أٟمد سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف 

بـي إاايقل اؾسؿت ظذ إحدى وشبعغ ؾرؿة، وإن أمتي شتػسق ظذ ثـتغ  إنّ  »وؾمٚمؿ: 

 .  وهل: اةامقم٦م شواحدة  ر، إّٓ وشبعغ ؾرؿة، ـؾف  دم افـّ 

 .(1)ذم اًماوائد إؾمٜم٤مده احٞمح. رضم٤مًمف صم٘م٤متىم٤مل حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل: 

٤ٌّمس اًمٌقيٍمي  ىمٚم٧م : اًماوائد هل : يمت٤مب ُمّم٤ٌمح اًماضم٤مضم٦م ًمإلُم٤مم أيب اًمٕم

ه ا إؾمٜم٤مد احٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ، ىم٤مل هٜم٤مك : هأ(846اًمِم٤مومٕمل )

 .(2)ورواه أسمق يٕمغم اعمقاكم، ُمًٜمده ُمـ طمدي٨م أٟمد أيْم٤مً 

طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ قمٌد اًمٕمايا يٕمٜمل اعم٤مضمِمقن، قمـ هأ( : 241ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ )

 اغم اهلل قمٚمٞمف ادىم٦م سمـ ي٤ًمر، قمـ اًمٜمٛمػمي ، قمـ أٟمد سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ف  بـي إاايقل اؾسؿت ظذ ثـتغ وشبعغ ؾرؿة، وأكتم تػسؿون ظذ مثؾف ، ـؾّ  إنّ »وؾمٚمؿ: 

 ش.ؾرؿة  ر إّٓ دم افـّ 

طمدي٨م احٞمح سمِمقاهده، وه ا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ًمْمٕمػ ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط : 

 .(3) اًمٜمٛمػمي

 ىمٚم٧م : اًمّمحٞمح : )صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م( وُم٤م ذيمر ُمـ ظمٓم٠م اًمرواة . 

                                                           
 . اًم٤ٌميب ايٚمٌل .3993، رىمؿ: 1322: 2ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م )ت: قمٌد اًم٤ٌمىمل(   (1)

 ٕمرسمّٞم٦م ، سمػموت .. دار اًم4641، رىمؿ: 189: 4ُمّم٤ٌمح اًماضم٤مضم٦م )ت: اًمٙمِمٜم٤موي(   (2)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت .12268، رىمؿ: 241: 19ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(   (3)
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طمدصمٜم٤م طمًـ، طمدصمٜم٤م اسمـ هلٞمٕم٦م، طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ وأظمرضمف أمحد ُمـ ـمريؼ آظمر ىم٤مل : 

يايد، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل، قمـ أٟمد سمـ ُم٤مًمؽ، أن رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

بـي إاايقل تػرؿت إحدى وشبعغ ؾرؿة، ؾفؾؽت شبعون ؾرؿة، وخؾصت  إنّ »ىم٤مل: 

وشبعغ ؾرؿة، هتؾك إحدى وشبعون ؾرؿة، ؾرؿة واحدة، وإن أمتي شتػسق ظذ اثـتغ 

 ش.وختؾص ؾرؿة

 !.ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل، ُمـ شمٚمؽ اًمٗمرىم٦م؟

 ش.اةامقم٦م اةامقم٦م»: قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل

احٞمح سمِمقاهده، وه ا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، اسمـ هلٞمٕم٦م ؾمٞمكء ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط : 

ٞم٥م، ايٗمظ، ورواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل قمـ أٟمد ُمرؾمٚم٦م. طمًـ: هق اسمـ ُمقؾمك إؿم

 .(1) وظم٤مًمد سمـ يايد: هق اةٛمحل اعمٍمي، ويمالمه٤م ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم

ـ ًمف اًم٘مدُم٤مء يم٤مًمؽمُم ي ذم ؾمٜمٜمف وهمػمه ذم همػمه : وم٤مةام  ًّ ىمٚم٧م : اسمـ هلٞمٕم٦م احح وطم

 سمْمٕمٗمف سم٤مسمـ هلٞمٕم٦م ومٞمف ُم٤م ومٞمف .

  

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت .12479، رىمؿ: 262: 19ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(   (1)
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 افطريق افس دس : ظبد اهلل بن ظؿرو بن افع ص

طمأأدصمٜم٤م أسمأأق اًمٗمْمأأؾ ضمٕمٗمأأر سمأأـ حمٛمأأد ريٕم٦م ىمأأ٤مل : أهأأأ( ذم اًمِمأأ366روى أضمأأري )

اًمّمٜمدزم ىم٤مل: ٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ زٟمجقيف ىم٤مل: طمأدصمٜم٤م حمٛمأد سمأـ يقؾمأػ اًمٗمريأ٤ميب ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م 

ؾمٗمٞم٤من يٕمٜمل اًمثقري ، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ زيأ٤مد، قمأـ قمٌأد اهلل سمأـ يايأد، قمأـ قمٌأد اهلل سمأـ 

ك قمأغم سمٜمأل ًمٞم٠مشملم قمغم أُمتأل ُمثأؾ ُمأ٤م أشمأ»قمٛمرو ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

سمٜمل إهائٞمأؾ شمٗمرىمأقا قمأغم اصمٜمتألم وؾمإٌٔملم  طم و اًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ، وإنّ ، سمٛمثؾ  ُمثالً ، إهائٞمؾ 

ىمٞمأؾ: ُمأـ . شة واحادةمّؾا  ر إّٓ ف  دم افـّ ـؾّ أمتي شتػسق ظذ ثالث وشبعغ مؾة،  ُمٚم٦م، وإنّ 

 !.هل ي٤م رؾمقل اهلل ؟

 .(1)ش م  أك  ظؾقه افقوم وأصح يب»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم: 

رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح ، ؾمقى قمٌد اًمرمحـ سمـ زيأ٤مد اإلومري٘مأل ، وصم٘مأف ىمٚم٧م : 

هأأ( ىمأد 728مج٤مقم٦م ووّٕمٗمف آظمرون ، ًمٙمـ يٕمتؼم سمحديثف دون يمالم ، طمتأك أّن اسمأـ شمٞمٛمٞمأ٦م)

 . (2)اطمت٩ّم سمف ذم يمت٤مب آىمتْم٤مء

طمأدصمٜم٤م حمٛمأقد، صمٜمأ٤م وهأ٥م سمأـ سم٘مٞمأ٦م، ٟمأ٤م هأ( ىم٤مل : 366وًمف ؿم٤مهد أظمرضمف اًمٓمؼماين )

ٗمٞم٤من، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ أٟمد سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىمأ٤مل رؾمأقل اهلل اأغم اهلل قمٌد اهلل سمـ ؾم

ىمأ٤مًمقا: وُمأ٤م ش . شمٗمؽمق ه ه إُم٦م صمالصم٦م وؾمٌٕملم ومرىم٦م يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ واطمأدة»قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 .(3) شُمـ يم٤من قمغم ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف اًمٞمقم وأاح٤ميب»ىم٤مل:  !شمٚمؽ اًمٗمرىم٦م؟

                                                           
 . دار اًمقـمـ ، اًمري٤مض. 24، رىمؿ: 368: 1اًمنميٕم٦م   (1)

 . دار قم٤مل اًمٙمت٥م ، سمػموت.136اىمتْم٤مء اًمناط اعمًت٘مٞمؿ )ت: ٟم٤مس اًمٕم٘مؾ(:   (2)

 . دار ايرُملم ، اًم٘م٤مهرة .7846، رىمؿ: 22: 8ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين إوؾمط   (3)
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اًمًٛم٤ًمر اًمقاؾمٓمل، طمدصمٜم٤م وهأ٥م طمدصمٜم٤م قمٞمًك سمـ حمٛمد وأظمرضمف ذم اًمّمٖمػم ىم٤مل : 

 .(1)سمف ُمثٚمف  سمـ سم٘مٞم٦م

رواه اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم، وومٞمأف قمٌأد اهلل سمأـ ؾمأٗمٞم٤من، ىمأ٤مل اًمٕم٘مأٞمكم: ٓ ىم٤مل اهلٞمثٛمل : 

 .(2)يت٤مسمع قمغم طمديثف ه ا، وىمد ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

وظمّمأقص ُمأـ  هل : ُم٤م يمأ٤من قمٚمٞمأف اًمٜمٌأّل  -قمغم اعمتٞمّ٘مـ-ىمٚم٧م : اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م 

 هداه ُمـ ه ه إُّم٦م ، اح٤مسم٦م ومٛمـ دوهنؿ ، واًمٜمّص فم٤مهٌر سيٌح ذم ه ا .اشمٌع 

اةامقم٦م( وأهّن٤م هل اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ، ومٞمج٥م شمٗمًػمه٤م سم٘مقل )وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ادور ًمٗمظ : 

 ( وم٤مطمٗمظ .م  أك  ظؾقه افقوم وأصح يب: )اًمٜمٌّل 

ومأأ٠مىمقل: يأأ٤م رب  »ذم طمأأدي٨م اًم٘مٝم٘مأأرى :  وٓ يٜمٌٖمأأل اًمتٖم٤مومأأؾ قمأأـ ىمأأقل اًمٜمٌأأّل 

 ش.قمغم أدسم٤مرهؿ اًم٘مٝم٘مرى ارتدواؿ سمٕمدك، إهّن  أحدثواؽ ٓ قمٚمؿ ًمؽ سمام أاح٤ميب، ومٞم٘مقل: إٟمّ 

 وؾمٞم٠مر اًمٌٞم٤من آظمر ه ا اًمٗمّمؾ ، وُمقاوع أظمرى ُمـ اًمٙمت٤مب ..

  

                                                           
 . دار قمامر ، سمػموت.724، رىمؿ: 29: 2ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمّمٖمػم  (1)

 . . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة 899،  رىمؿ: 189: 1جمٛمع اًماوائد   (2)
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 افطريق افس بع : شعد بن أيب وّؿ ص

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد ايٛمٞمد اًمقاؾمٓمل أظمرضمف أضمري ىم٤مل : 

ٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ اٟم٤م أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يقٟمد ىم٤مل: اىم٤مل: طمدصمٜم٤م زهػم سمـ حمٛمد اعمروزي ىم٤مل: 

قمٞم٤مش، قمـ ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة، قمـ اسمٜم٦م ؾمٕمد ، قمـ أسمٞمٝم٤م ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل 

ائٞمؾ قمغم إطمدى وؾمٌٕملم ُمٚم٦م، وًمـ اومؽمىم٧م سمٜمق إه»رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وـل ؾرؿة قمـ ُمثؾ ذًمؽ ، »أو ىم٤مل:  ششم ه٥م إي٤مم واًمٚمٞم٤مزم طمتك شمٗمؽمق أُمتل قمغم ُمثٚمٝم٤م

 .(1)وهل اةامقم٦م  «واحدة مـف  دم افـ ر إّٓ 

، ومٛمٕمٜم٤مه : ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٚم٧م : ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ادور  ًمٗمظ اةامقم٦م قمـ اًمٜمٌّل 

وظمّمقص أاح٤مسمف اعمٝمتديـ هبداه ، ٓ يمّؾ اًمّمح٤مسم٦م : ومٗمٞمٝمؿ اعمٜم٤مومؼ واعمٌتدع  اًمٜمٌل

 واعمٖمػّم ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم .

  افطريق افث من : أمر ادممـغ ظعّ 

طمدصمٜم٤م أؾمٞمد سمـ قم٤ماؿ طمدصمٜم٤م هأ( ذم يمت٤مسمف اًمًٜم٦ّم ىم٤مل : 287أظمرضمف اسمـ أيب قم٤ماؿ )

 ىم٤مل: قمـ قمكمّ ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، قمـ جم٤مهد ، قمـ ًمٞم٨م ، قمـ يٕم٘مقب ، قم٤مُمر سمـ إسمراهٞمؿ 

وأكتم ، وافـص رى ظذ اثـتغ وشبعغ ؾرؿة ، تػرؿت افقفود ظذ إحدى وشبعغ ؾرؿة »

 ُمـ أوٚمٝم٤م وأظمٌثٝم٤م ُمـ يتِمٞمع أو اًمِمٞمٕم٦م. وإنّ  شظذ ثالث وشبعغ

ف وم٢مٟمّ : وهق اسمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت همػم ًمٞم٨م ، إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ىم٤مل إًم٤ٌمين : 

 .(2)واحلديث صحقح دون ذـر افشقعة ٤من اظمتٚمط.وٕمٞمػ يم

                                                           
 . اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل .5343، رىمؿ: 943: 2احٞمح اة٤مُمع اًمّمٖمػم   (1)

 .995، رىمؿ: 481: 2اًمًٜم٦ّم )ُمع فمالل اةٜم٦ّم ًمنًم٤ٌمين(   (2)
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ُمـ أوٚمٝم٤م وأظمٌثٝم٤م ُمـ يتِمٞمع أو اًمِمٞمٕم٦م(  ىمٚم٧م : ي٘مّمد إًم٤ٌمين أّن زي٤مدة : )وإنّ 

 همػم صم٤مسمت٦م. 

 ُمـ زي٤مدة اًمرواة ، أدرضمقه٤م ذم أاؾ ايدي٨م -هب ا اًمٚمٗمظ-وإفمٝمر قمٜمدي أهّن٤م 

أّن اًمِمٞمٕم٦م : أي اعمحٌقن ًمٕمكّم ، اعمتٌٕمقن  ـمٛم٤ًًم ًمٚمح٘م٤مئؼ : ومًٞم٠مر قمـ اًمٜمٌل ظمٓم٠ًم ، أو 

 هداه ، ٟم٤مضمقن .

، قمغم اعمتٞمّ٘مـ سمؾ طمًٌٜم٤م طمدي٨م اًمث٘مٚملم ًمٚمدًٓم٦م قمغم أّن اًمٜم٤مضمل اًمقطمٞمد ذم ه ه إُّم٦م 

، أُّم٤م همػم اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اعمحًٜملم ، ومٛمرضمقون إمم رمح٦م اهلل هق اعمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمٕمؽمة 

 ..ُمٜمٙمر اًميوري : ومٝمقٓء ذم اًمٜم٤مر دون يمالمؾمٌح٤مٟمف ، سم٤مؾمتثٜم٤مء اة٤مطمد : يم٤مًمٜم٤ماٌل و

سمغم صم٧ٌم أّن اًمِمٞمٕم٦م شمٗمرىمقا صمالصم٦م قمنمة ومرىم٦م ، واطمدة ٟم٤مضمٞم٦م ، وهل اعمتٛمًٙم٦م 

 سم٤مًمٙمت٤مب واًمٕمؽمة .

رة ومرىمأأأ٦م اٟمتحٚمأأأ٧م اًمتِمأأأّٞمع : أي اّدقمأأأ٧م اًمتِمأأأٞمع وطمأأأ٥ّم قمأأأكّم وأهأأأؾ أواصمٜمتأأأ٤م قمِمأأأ

، وهأأأأل ذم اًمٜمأأأأ٤مر ، وهأأأأؿ قمأأأأغم أىمًأأأأ٤مم : ومٛمأأأأٜمٝمؿ ُمأأأأـ همأأأأ٤ممم وم٠مًّمأأأأف اًمٌٞمأأأأ٧م 

إئّٛمأأأأ٦م قمٚمأأأأٞمٝمؿ اًمًأأأأالم : يم٤مخلٓم٤مسمٞمأأأأ٦م ًمٕمأأأأٜمٝمؿ اهلل شمٕمأأأأ٤ممم ، وُمأأأأٜمٝمؿ : ُمأأأأـ أٟمٙمأأأأر 

 .  وؾمٞم٠مر اًمٌٞم٤مناًميوري : يمرؤوس اًمقاىمٗم٦م ، 
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 مشفور أهل افسـّة إظظم ظذ صّحة احلديث

ؾمٌٞمؾ طمدي٨م آومؽماق ،  ٓ ظمالف سملم أاح٤مسمٜم٤م اإلُم٤مُمّٞم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أنّ 

، سمؾ ىمد ّسح سمٕمْمٝمؿ سمتقاشمره يمام ؾمٌٞمؾ ُم٘مٓمققم٤مت اًمّمدور : ًمتٚم٘مل ىم٤مـمٌتٝمؿ ًمف سم٤مًم٘مٌقل 

. واير اًمٕم٤مُمكم روقان اهلل قمٚمٞمف ذم (1)يم٤مًمت٘مّل اعمجٚمز ذم يمت٤مسمف روو٦م اعمت٘ملم :..أؾمٚمٗمٜم٤م 

 وهمػممه٤م.  (2)يمت٤مسمف اًمٗمقائد اًمٓمقؾمّٞم٦م 

طمدي٨ٌم صم٤مسم٧ٌم ٤من ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م ًمف سم٤مًم٘مٌقل، سمْمٛمٞمٛم٦م شمٚمّ٘مل اًمٗمري٘مومٝمق ، وٓ همرو 

 ..ُمًتٗمٞمض احٞمح يمثػم اًمٓمرق 

ورد ذم ايدي٨م اًمٜمٌقي اًم ي هق هأ( : 1212) ىم٤مل اًمًٞمد قمكم اًمؼموضمردي 

ة أخي موشى ظؾقه افسالم اؾسؿت أمّ »اًمرؾمقل ىم٤مل:  نّ ، أ ادتػق ظؾقه بغ اخل صة وافع مة

ة أخي ظقسى ظؾقه افـ ر، واؾسؿت أمّ  ظذ أحد وشبعغ ؾرؿة، ؾرؿة ك جقة وافب ؿون دم

وشتػرق أمتي ظذ ثالث ، افسالم ظذ اثـغ وشبعغ ؾرؿة، ؾرؿة ك جقة وافب ؿون دم افـ ر 

 . شوشبعغ ؾرؿة، ؾرؿة ك جقة وافب ؿون دم افـ ر

 :قمـ اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف اتػق مج ظة ادسؾؿغ ظذ صدور هذا اخلزوم٘مد 

 .اهأ. (3) ة واًم٤ٌمىمل ه٤مًمؽوم٤مًمٜم٤مضمل ُمٜمٝم٤م ومرىم٦م واطمد

 أُّم٤م أهؾ اًمًٜم٦ّم ، ومٛمِمٝمقر مج٤مهػم ـمقائٗمٝمؿ أّن ايدي٨م صم٤مسم٧م احٞمح يمثػم اًمٓمرق ..

 

                                                           

 . سمٜمٞم٤مد ومرهٜمؽ إؾمالُمل .225: 8روو٦م اعمت٘ملم   (1)

 . اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، ىمؿ.226اًمٗمقائد اًمٓمقؾمّٞم٦م )ت: ُمٝمدي اًمالزوردي( :   (2)

 . ُمٙمت٦ٌم اعمرقمٌم ، ىمؿ.288: 2)ت: ُمٝمدي رضم٤مئل(  ـمرائػ اعم٘م٤مل  (3)
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ًمٚمحدي٨م اًمقارد ذم اومؽماق هأ( : 429ىم٤مل قمٌد اًم٘م٤مهر ، أسمق ُمٜمّمقر اًمٌٖمدادي )

آُم٦م أؾم٤مٟمٞمد يمثػمة وىمد رواه قمـ اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يم٠مٟمد سمـ 

وأيب هريرة وأيب اًمدرداء وضم٤مسمر وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري وأيب سمـ يمٕم٥م وقمٌد اهلل سمـ  ُم٤مًمؽ

قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وأيب اُم٤مُم٦م ووائٚمف سمـ آؾم٘مع وهمػمهؿ وىمد روى قمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ 

أهنؿ ذيمروا اومؽماق آُم٦م سمٕمدهؿ ومرىم٤م وذيمروا أن اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ومرىم٦م واطمدة وؾم٤مئره٤م 

 .(1)اًمٌقار ذم أظمرةقمغم اًمْمالل ذم اًمدٟمٞم٤م و

ايدي٨م سمِمقاهده اًمٙمثػمة هأ( ذم اعمٓم٤مًم٥م : 852ىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين )

 .(2)، سمؾ سمٕمض ـمرىمف احٞمح٦م ًم اهت٤م وُمت٤مسمٕم٤مشمف احٞمح ىمٓمٕم٤مً 

، ًمف ؾم٧م ـمرق أظمرى قمـ أٟمد  ٕنّ :  وايدي٨م احٞمح ىمٓمٕم٤مً ىم٤مل إًم٤ٌمين : 

 . (3)ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمـ مجعٍ  وؿمقاهدٌ 

ايدي٨م ُمـ أؾم٤مـملم أهؾ اًمًٜم٦ّم إّٓ اسمـ طمام إٟمدًمز : ًمِمٌٝم٦م ىمٚم٧م : ول يْمّٕمػ 

يمٗمر يمّؾ ومرق اعمًٚمٛملم اًمثٜمتلم واًمًٌٕملم ؾمقى اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمّٞم٦م ، وؾمٞم٠مر اًمٙمالم ، وإّٟمام 

 يمتٌٜم٤م ه ه اًمرؾم٤مًم٦م ًمٌٞم٤من ه ا اًمٕمقيص اًم ي اؾمتٕمَم قمغم ُمثؾ اسمـ طمام وهمػمه ..

اًمٕمٚمامء ، ٟم٤مهٞمؽ قمّٛمـ   ُمـواإلٟمّم٤مف وم٤معم٠ًمًم٦م قمقيّم٦م، اؾمتٕمّم٧م قمغم يمثػم

..، ًمٙمـ ٓ قمقيص ُمع آؾمت٘مّم٤مء : وم٤مًمنمع ، ظمالل جمٛمقع ٟمّمقص ه ه اعم٠ًمًم٦م دوهنؿ

 اًم٘مرآٟمّٞم٦م واًمٜمٌقّي٦م ، سملّم اعم٘مّمقد ظمػم سمٞم٤من ..

  

                                                           

 . دار أوم٤مق اةديدة ، سمػموت. 5اًمٗمرق سملم اًمٗمرق :   (1)

 . دار اًمٕم٤ماٛم٦م . 561: 12اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م )ت: ؾمٕمد اًمِمثري(  (2)

 .64، رىمؿ: 33: 1اًمًٜم٦ّم )ُمع فمالل اةٜم٦ّم ًمنًم٤ٌمين(   (3)
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 !!ابن تقؿقة يصّحح إشـ د احلديث 

هأ ا آومأؽماق ُمِمأٝمقر قمأـ اًمٜمٌأل اأغم اهلل هأ( ذم آىمتْمأ٤مء : 728ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

 .(1) وُمٕم٤موي٦م، وقمٛمرو سمـ قمقف، وهمػمهؿ، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة، وؾمٕمد 

وىمد ضم٤مءت إطم٤مدي٨م ذم اًمًأٜمـ واعمًأٜمد وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أيْم٤ًم ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى : 

لم شمٗمرىمأ٧م اًمٞمٝمأقد قمأغم إطمأدى وؾمإٌٔم»ف ىمأ٤مل: ُمـ وضمقه قمـ اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمّ 

. وإن يمأ٤من سمٕمأض اًمٜمأ٤مس يمأ٤مسمـ طمأام  شومرىم٦م وؾمتٗمؽمق ه ه إُم٦م قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م

 .(2)وم٠ميمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمٌٚمقه٤م وادىمقه٤م، يْمٕمػ ه ه إطم٤مدي٨م 

وؾمئؾ ؿمٞم  اإلؾمأالم أمحأد سمأـ شمٞمٛمٞمأ٦م قمأـ ىمقًمأف وىم٤مل ذم اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ُم٤م ٟمّّمف : 

 ش.وشبعغ ؾرؿةتػسق أمتي ثالثة  »: اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٜمٌّل 

 !!.ومرىم٦م ُمـ ه ه اًمّمٜمقف؟ وُم٤م ُمٕمت٘مد يمّؾ ، ُق رَ ُم٤م اًمٗمِ 

 وم٠مضم٤مب:

: يمًأٜمـ أيب داود واًمؽمُمأ ي دقاحلديث صحقح مشفور دم افسـن وادسا كايٛمد هلل، 

  ر إّٓ فا  دم افـّاؾسؿت افقفاود ظاذ إحادى وشابعغ ؾرؿاة ـؾّ ا: »واًمٜم٤ًمئل وهمػمهؿ وًمٗمٔمف 

وشاتػسق ، واحادة   ر إّٓ ف  دم افـّ غ وشبعغ ؾرؿة ـؾّ واؾسؿت افـص رى ظذ اثـت، واحدة 

 ش.واحدة  ر إّٓ ف  دم افـّ هذه إمة ظذ ثالث وشبعغ ؾرؿة ـؾّ 

ىمأ٤مًمقا: يأ٤م رؾمأقل اهلل ُمأـ اًمٗمرىمأ٦م : وذم روايأ٦م  ش.ظذ ثالث وشبعغ مؾة»: وذم ًمٗمظ 

هأل : »وذم روايأ٦م ىمأ٤مل  شمن ـ ن ظذ مثل ما  أكا  ظؾقاه افقاوم وأصاح يب»ىم٤مل:  !.اًمٜم٤مضمٞم٦م؟

                                                           
 . دار قم٤مل اًمٙمت٥م ، سمػموت.136اىمتْم٤مء اًمناط اعمًت٘مٞمؿ )ت: ٟم٤مس اًمٕم٘مؾ(:   (1)

 . جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ، اًمًٕمقدّي٦م .491: 16جمٛمقع اًمٗمت٤موى )ت: قمٌد اًمرمحـ ىم٤مؾمؿ(    (2)
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وهأؿ ،  أهل افساـة واجلًمظاة٤م سم٠مهّن  افػرؿة افـ جقة. وهل ا واػ شاةامقم٦م يد اهلل قمغم اةامقم٦م

 .(1)اةٛمٝمقر إيمؼم واًمًقاد إقمٔمؿ

ىمٚم٧م : ي٘مقى أّن ًمٗمظ اةامقم٦م، إذا اىمؽمن سمٚمٗمظ اًمًٜم٦ّم ، هق ُمـ يمالم اًمرواة ، أدرضمأقه 

أطمدصمأف  افساـّة واجلًمظاةذم ايدي٨م ، ًمٞمد ُمـ يمالم اًمٜمٌّل ، عمأ٤م قمٚمأؿ أورة أّن ُمّمأٓمٚمح: 

أشم٤ٌمع ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من سمٕمد اٚمح اإلُم٤مم ايًـ قمٚمٞمف اًمًالم ، يمام يدّل قمٚمٞمف ُمأ٤م ؾمأٞم٠مر 

ُمأأـ يمأأ٤من قمأأغم سم٦م أّن اةامقمأأ٦م ومأأ٤مرىمقا اةامقمأأ٦م : أي : ومأأ٤مرق سمٜمأأق أُمّٞمأأ٦م وقمأأـ يمٌأأ٤مر اًمّمأأح٤م

 ، أهؾ ايؼ .ؿم٤ميمٚمتٝمؿ

  

                                                           

 . جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ، اًمًٕمقدّي٦م .345: 3جمٛمقع اًمٗمت٤موى )ت: قمٌد اًمرمحـ ىم٤مؾمؿ(    (1)



 
 

33 

 «أصح يب» ادؼصود من ؿول افـبّي : 

قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمقىم٦م ، قمـ اسمـ اعمٜمٙمدر ، ىم٤مل: أظمرج قمٌد اًمرزاق 

افـجوم »وؾمٚمؿ:  وأظمؼمٟمٞمف ؾمٝمٞمؾ ، قمـ اسمـ اعمٜمٙمدر ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف

ؾنذا ذهبت ، أم ن فؾسًمء ، ؾنذا ذهبت أت ه  م  توظد ، وأك  أم ن ٕصح يب م  ــت ؾقفم 

 .(1) شؾنذا ذهبوا أت هم م  يوظدون، ٕمتي  أت هم م  يوظدون ، وأصح يب أم نٌ 

 ىمٚم٧م : ُمرؾمؾ : اسمـ اعمٜمٙمدر اًم٘مرر ، ًمٞمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، سمؾ اًمت٤مسمٕملم .

ىمٚم٧م : ذم ايدي٨م حتريػ واوح وشمدًمٞمد وم٤موح ، ومًٞم٠مر ُم٤م أظمرضمف اي٤ميمؿ قمـ 

اًمٜمجقم »وم٘م٤مل:  ف ًمٕمٚمؿ ًمٚم٤ًمقم٦موإٟمّ ضم٤مسمر ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

أُم٤من ٕهؾ اًمًامء، وم٢مذا ذه٧ٌم أشم٤مه٤م ُم٤م يققمدون، وأٟم٤م أُم٤من ٕاح٤ميب ُم٤م يمٜم٧م، وم٢مذا ذه٧ٌم 

ش ، وم٢مذا ذه٥م أهؾ سمٞمتل أشم٤مهؿ ُم٤م يققمدونن ٕمتيوأهل بقتي أم أشم٤مهؿ ُم٤م يققمدون 

 .اهأ.احٞمح اإلؾمٜم٤مد ول خيرضم٤مه

ش ؾنذا ذهبوا أت هم م  يوظدون»ذم ايدي٨م أقماله :  يدّل قمغم اًمتحريػ ىمقًمف 

وُمٕمٜمك ذًمؽ حت٘مؼ اًمٕم اب أو جملء اًم٤ًمقم٦م سم٤مٟم٘مْم٤مء قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م إّول : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 

 . (2) ُيوَظُدوَن إِمَّ  اْفَعَذاَب َوإِمَّ  افسَّ َظةَ َحتَّى إَِذا َرَأْوا َم  

ول يتح٘مؼ ٓ اًمٕم اب وٓ اًم٤ًمقم٦م سم٤مٟم٘مْم٤مء قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م إّول : ومٕمٚمؿ أّن اعم٘مّمقد 

 همػم اًمّمح٤مسم٦م ، وأّن إدراضمٝمؿ ذم ايدي٨م شمالقم٥م وحتريػ .

ؿقًم ٓ يؽون هلذه إمة اثـ  ظؼ »: وه١مٓء ورد ذيمرهؿ ذم اًمًٜم٦ّم اًمث٤مسمت٦م يم٘مقًمف

 ش .يرضهم من خذهلم

                                                           

 . 75ُمريؿ :   (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م .2781، رىمؿ: 173: 3ٌد اًمرزاق )ت: حمٛمقد قمٌدة( شمٗمًػم قم  (2)
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 . شهذا إمر ٓ يـؼيض حتى يؿيض ؾقفم اثـ  ظؼ خؾقػة إنّ »وذم احٞمح ُمًٚمؿ : 

وهؿ : أئّٛم٦م اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اعمًتٛمرون إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ، وًمٞمد ه١مٓء همػم قمؽمشمف   

وهؿ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م  وُمـ اهتدى هبداهؿ : يدي٨م اًمث٘مٚملم وهمػمه ، وؾمٞم٠مر اًمٌٞم٤من ،

ة مؾّ   ر إّٓ ف  دم افـّ ـؾّ أمتي شتػسق ظذ ثالث وشبعغ مؾة، »: اعم٘مّمقدة سم٘مقًمف 

 !.ىمٞمؾ: ُمـ هل ي٤م رؾمقل اهلل ؟. شواحدة

 ش.م  أك  ظؾقه افقوم وأصح يب»ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم: 

ىمٚم٧م : قمدا يمقن ه ا ايدي٨م وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد ، ٓ حيت٩م سمأف ُمأـ دون ؿمأ٤مهد ، ومثّٛمأ٦م 

 اًمًٜم٦ّم اًمث٤مسمت٦م ، ه٤مك ًمؽمى .. يقهـ ُمْمٛمقٟمف ذمُم٤م 
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 افـّص ظذ هالك ـثر من افصح بة

يدل قمغم هٚمٙمأ٦م ضمأّؾ اًمّمأح٤مسم٦م ، أو يمثأػم ُمأٜمٝمؿ ، وأهّنأؿ ذم اًمٜمّأ٤مر ، إّٓ يمٝمٛمأؾ اًمأٜمٕمؿ 

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمأ ر ايااُمأل، طمأدصمٜم٤م )=ىمٚمٞمؾ ضمّدًا ُمٜمٝمؿ( ، ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ىم٤مل : 

أيب، ىمأ٤مل: طمأدصمٜمل هأالل سمأـ قمأكم، قمأـ قمٓمأ٤مء سمأـ يًأ٤مر، قمأـ أيب  حمٛمد سمـ ومٚمأٞمح، طمأدصمٜم٤م

سمٞمٜمأ٤م أٟمأ٤م ىمأ٤مئؿ إذا زُمأرة، طمتأك إذا قمأرومتٝمؿ  »هريرة، قمـ اًمٜمٌل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ ىمأ٤مل: 

   !.وم٘مٚم٧م: أيـ؟ .ظمرج رضمؾ ُمـ سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل: هٚمؿ

هؿ ؿ ارشمأدوا سمٕمأدك قمأغم أدسمأ٤مرىمأ٤مل: إهّنأ !.ىمٚمأ٧م: وُمأ٤م ؿمأ٠مهنؿ؟ .ىم٤مل: إمم اًمٜم٤مر واهلل

 اًم٘مٝم٘مرى. 

إذا زُمرة، طمتأك إذا قمأرومتٝمؿ ظمأرج رضمأؾ ُمأـ سمٞمٜمأل وسمٞمأٜمٝمؿ، وم٘مأ٤مل: هٚمأؿ، ىمٚمأ٧م  صمؿّ 

ىمأ٤مل: إهنأؿ ارشمأدوا سمٕمأدك قمأغم أدسمأ٤مرهؿ  !.ىم٤مل: إمم اًمٜمأ٤مر واهلل، ىمٚمأ٧م: ُمأ٤م ؿمأ٠مهنؿ؟ !.أيـ؟

 .(1)  مثل مهل افـعم ؾال أراه خيؾص مـفم إّٓ اًم٘مٝم٘مرى، 

طمأدصمٜم٤م اسمأـ وهأ٥م، ىمأ٤مل: أظمأؼمين طمأدصمٜم٤م أمحأد سمأـ اأ٤مًمح، وأظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل : 

يقٟمد، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، قمـ اسمـ اعمًٞم٥م، أٟمأف يمأ٤من حيأدث، قمأـ أاأح٤مب اًمٜمٌأل اأغم اهلل 

يرد قمأغم ايأقض رضمأ٤مل ُمأـ أاأح٤ميب، »اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: أنّ 

ؿ سمٕمأدك، إهّنأ أحادثواومٞمحٚمئقن قمٜمف، وم٠مىمقل: ي٤م رب أاح٤ميب، ومٞم٘مقل: إٟمؽ ٓ قمٚمؿ ًمأؽ سمأام 

 .(2)شقمغم أدسم٤مرهؿ اًم٘مٝم٘مرى دواارت

 وإظم٤ٌمر ذم ه ا صم٤مسمت٦م ، وهل يمثػمة ..

  

                                                           

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة . 6585، رىمؿ: 121: 8احٞمح اًمٌخ٤مري  (1)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة . 6586، رىمؿ: 121: 8احٞمح اًمٌخ٤مري  (2)
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 أصل ؿرآين

 خص يص افػرؿة افـ جقة  

ةٍ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :  ـُْتْم َخْرَ ُأمَّ ـِ  شَم٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف ُأظْمِرضَم٧ْم ًمِٚمٜم٤َّمِس  ـُ َوشَمٜمَْٝمْقَن قَم

ا هَلُْؿ ُِمٜمُْٝمُؿ اعم١ُْْمُِمٜمُقَن َوَأيْمَثُرُهُؿ  اعمُْٜمَْٙمرِ  َت٤مِب ًَمَٙم٤مَن ظَمػْمً
ـَ َأْهُؾ اًْمٙمِ َوشُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللَِّ َوًَمْق آَُم

 .(1)اًْمَٗم٤مؾِمُ٘مقنَ 

ـّ اًمٌٕمض ضمٝماًل أّن   ٓ ظمالف سملم أطمد أّن أي٦م ذم أُّم٦م حمّٛمد ، ًمٙمـ رسمام فم

ٍة ُأْخِرَجْت فِؾـَّ سِ اعم٘مّمقد سمأ:  ـُْتْم َخْرَ ُأمَّ ، وهق سم٤مـمؾ سمٞم٘ملم: إذ يمؾ أّم حمّٛمد  ـُ

سم٘مقًمف :  اعم٘مّمقد ومرىم٦م واطمدة ٟم٤مضمٞم٦م ، ُمـ جمٛمقع إُّم٦م ، وهل اًمتل قمٜم٤مه٤م اًمٜمٌّل 

 ش.وواحدة دم اجلـّةؾمتتٗمرق أُّمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م ، صمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ذم اًمٜم٤ّمر ، »

ةٌ  َْفَتُؽْن ويدّل قمٚمٞمف سحي٤ًم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :  ْرِ  ِمـُْؽْم ُأمَّ  َيْدُظوَن إَِػ اخْلَ

َٓ شَمُٙمقُٟمقا 164) ُهُم ادُْْػؾُِحونَ َوُأوَفئَِك  َوَيـَْفْوَن َظِن ادُْـَْؽرِ  َوَيْلُمُروَن بِ دَْْعُروِف  ـَ فَِّذيَن ( َو

ُؿوا َواْخَتَؾُػوا ـْ سَمْٕمِد  َتَػرَّ ٌَٞمِّٜم٤َمُت َوُأوًَمِئَؽ هَلُْؿ ُِم  .(2)قَمَ اٌب قَمِٔمٞمؿٌ َُم٤م ضَم٤مَءُهُؿ اًْم

٦ٌم هَيُْدوَن سم٤ِمْيَؼِّ َوسمِِف َيْٕمِدًُمقنَ يمام ىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ـْ ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم ُأُمَّ َّ وىمد اشمٗمؼ  (3)َومِم

ُمٗمنو اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم أّن اعم٘مّمقد سم٤مُّٕم٦م هٞمٝمٜم٤م : دقم٤مة اخلػم ، أُمرون سم٤معمٕمروف اًمٜم٤مهقن 

هيدون سم٤ميّؼ ، ٓ يمّؾ ـمقائػ  قمـ اعمٜمٙمر ، وهؿ ذم ه ه إُّم٦م : مج٤مقم٦م ُمـ أُّم٦م حمّٛمد 

 إُّم٦م .

                                                           

 .116آل قمٛمران :   (1)

 .164آل قمٛمران :   (2)

 .181إقمراف :   (3)



 
 

41 

 خص يص افػرؿة افـ جقة شبع !!

 واخلّم٤مئص ، يمام هق سيح اةٛمع سملم أي٤مت اًمثالث، قمنٌم ، وهل : 

 .شَم٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف أوًٓ : 

ـِ اعمُْٜمَْٙمرِ صم٤مٟمٞم٤ًم :   .َوشَمٜمَْٝمْقَن قَم

 . َوشُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللَِّصم٤مًمث٤ًم : 

 .َيْدقُمقَن إمَِم اخْلػَْمِ راسمٕم٤ًم : 

 .   هَيُْدوَن سم٤ِمْيَؼِّ ظم٤مُم٤ًًم :  

ًة هَيْاُدوَن َوضَمَٕمْٚمٜم٤َمُهْؿ وؾمٞم٠مر سمٞم٤من ه ا سمتٗمّمٞمؾ ذم شمٗمًػم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :  َأيِؿَّ

اِت  بَِلْمِرَك   .(1)َوَأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمِٝمْؿ ومِْٕمَؾ اخْلػَْمَ

 أي سم٤ميؼ واًمٕمدل ي٘مْمقن وحيٙمٛمقن . َوسمِِف َيْٕمِدًُمقنَ ؾم٤مدؾم٤ًم : 

 َوُأوَفئَِك ُهُم ادُْْػؾُِحونَ ؾم٤مسمٕم٤م ً : 

يااًَمَن وىمأأد ىمأأ٤مل ؾمأأٌح٤مٟمف وشمٕمأأ٤ممم :  َتااَب دِم ُؿُؾااوهِبُِم اْنِ ـَ ااَدُهْم بِااُروٍح ِمـْااهُ ُأوَفئِااَك   َوَأيَّ

َْْنَ ُر َخ فِِديَن ؾِقَف   ْٕ تَِف  ا ِري ِمْن ََتْ ُأوَفئِاَك  َرِِضَ اهللَُّ َظـُْفْم َوَرُضوا َظـْاهُ َوُيْدِخُؾُفْم َجـَّ ٍت جَتْ

َٓ إِنَّ  ِحْزُب اهللَِّ  .(2)ادُْْػؾُِحونَ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم َأ

َدُهْم بُِروٍح  صم٤مُمٜم٤ًم :   .َوَأيَّ

 . َرِِضَ اهللَُّ َظـُْفْم َوَرُضوا َظـْهُ شم٤مؾمٕم٤ًم : 

َٓ إِنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم ادُْْػؾُِحونَ  ِحْزُب اهللَُِّأوَفئَِك قم٤مذًا :    َأ

                                                           

 .73إٟمٌٞم٤مء :   (1)

 .22اعمج٤مدًم٦م :   (2)
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ىمٚم٧م : ويمّؾ إُّم٦م ًمٞمد يم ًمؽ ، ىمٓمٕم٤ًم وضماُم٤ًم وي٘مٞمٜم٤ًم ، إّٓ اًمٕمؽمة قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، يمام 

ُمأ٤م ضمأام سمأف اسمأـ شمٞمٛمٞمأ٦م ايأراين ،  -ذم اةٛمٚمأ٦م–ؾمٞمّتْمح ُمـ طمدي٨م اًمث٘مٚملم وهمػمه ، وهأق 

 ًمٙمـ سمتٛمٖمٗمؾ ، وؾمٞم٠مر ٟمّص يمالُمف سمحروومف.

ُؿوا َواْخَتَؾُػاوأُّم٤م ُمـ ي٘م٤مسمٚمٝمؿ ، وهؿ :  ٌَٞمِّٜمَأ٤مُت  واافَِّذيَن َتَػرَّ ـْ سَمْٕمأِد َُمأ٤م ضَمأ٤مَءُهُؿ اًْم  ُِمأ

فم٤مهٌر ذم ظمٚمأقدهؿ ذم اًمٜمّأ٤مر ،  قَمٔمِٞمؿٌ وشم٘مٞمٞمد قم اهبؿ سمأ:   قَمَ اٌب قَمٔمِٞمؿٌ هَلُْؿ ومٝم١مٓء : 

 أو يمٗمرهؿ سم٤ميجقد واإلٟمٙم٤مر. وؾمٞم٠مر اًمٙمالم .
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ةٌ أؿوال ادػرسين دم :  َّْن َخَؾْؼـَ  ُأمَّ   َوِِم

ـْ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :  ـِ  َوًْمَتُٙم ٦ٌم َيْدقُمقَن إمَِم اخْلػَْمِ َوَي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمأْقَن قَمأ ُِمٜمُْٙمْؿ ُأُمَّ

ـْ سَمْٕمأِد َُمأ٤م 164اعمُْٜمَْٙمِر َوُأوًَمِئَؽ ُهأُؿ اعمُْْٗمٚمُِحأقَن ) ىُمأقا َواظْمَتَٚمُٗمأقا ُِمأ ـَ شَمَٗمرَّ أِ ي َٓ شَمُٙمقُٟمأقا يَم٤مًمَّ ( َو

ٌَٞمِّٜم٤َمُت َوُأوًَمِئَؽ هَلُْؿ قمَ   .(1) َ اٌب قَمٔمِٞمؿٌ ضَم٤مَءُهُؿ اًْم

٦ٌم هَيُْدوَن سم٤ِمْيَؼِّ َوسمِِف َيْٕمِدًُمقنَ يمام ىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ـْ ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم ُأُمَّ َّ َومِم
وىمد اشمٗمؼ ُمٗمنأو  (2)

اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم أّن اعم٘مّمقد سم٤مُّٕم٦م هٞمٝمٜمأ٤م : دقمأ٤مة اخلأػم ، أُمأرون سمأ٤معمٕمروف اًمٜمأ٤مهقن قمأـ 

هيأدون سمأ٤ميّؼ ، ٓ يمأّؾ ـمقائأػ  اعمٜمٙمر ، وهؿ ذم هأ ه إُّمأ٦م : مج٤مقمأ٦م ُمأـ أُّمأ٦م حمّٛمأد 

 .إُّم٦م

ي٘مأقل شمٕمأ٤ممم ذيمأره: وُمأـ اخلٚمأؼ اًمأ يـ ظمٚم٘مٜمأ٤م هأأ( : 316ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمأر اًمٓمأؼمي )

ةٌ  ي٘مأقل: وسمأ٤ميؼ   َوسمِأِف َيْٕمأِدًُمقنَ ي٘مأقل: هيتأدون سمأ٤ميؼ  هَيْأُدونَ  مج ظاةيٕمٜمأل  ُأمَّ

 . (3)ي٘مُْمقن وُيٜمّمٗمقن اًمٜم٤مس

٦مٌ ٟمال هأ( : 373وىم٤مل اًمًٛمرىمٜمدي ) ـْ ظَمَٚمْ٘مٜم٤م ُأُمَّ َّ يٕمٜمأل: ُمأـ أُمأ٦م حمٛمأد اأغم  َومِم

 .(4) هَيُْدوَن سم٤ِمْيَؼِّ َوسمِِف َيْٕمِدًُمقنَ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

أ٦مٌ ىمقًمف شمٕمأ٤ممم: هأ( : 516وىم٤مل اًمٌٖمقي ) ـْ ظَمَٚمْ٘مٜمأ٤م ُأُمَّ َّأ هَيْأُدوَن ، ظصا بةأي:  َومِم

 .(5) سم٤ِمْيَؼِّ َوسمِِف َيْٕمِدًُمقنَ 

                                                           

 .164آل قمٛمران :   (1)

 .181إقمراف :   (2)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت. 285: 13شمٗمًػم اًمٓمؼمي )ت: أمحد ؿم٤ميمر(   (3)

 .571: 1شمٗمًػم اًمًٛمرىمٜمدي   (4)

 .إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.254: 2شمٗمًػم اًمٌٖمقي)ت: قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي(   (5)
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ـْ ظَمَٚمْ٘مٜم٤َمهأ( : 716وىم٤مل اًمٜمًٗمل ) َّ ف ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م َوًَمَ٘مْد َذَرْأَٟمأ٤م ِةََٝمأٜمََّؿ ٕٟمّ : ًمٚمجٜم٦م  َومِم

٦ٌم هَيُْدوَن سم٤ميؼ َوسمِِف  ، هأؿ اًمٕمٚمأامء واًمأدقم٤مة إمم اًمأديـ : ىمٞمأؾ : ذم أطمٙمأ٤مُمٝمؿ  َيْٕمأِدًُمقنَ ُأُمَّ

 . (1)قمٍم طمج٦م وومٞمف دًٓم٦م قمغم إمج٤مع يمّؾ 

قِّ َوبِِه َيْعِدُفونَ هأ( : 666وىم٤مل اًمرازي ) ٌة هَيُْدوَن بِ حْلَ َّْن َخَؾْؼـَ  ُأمَّ ومٝم١مٓء أئٛم٦م  َوِِم

 .(2)شمٕم٤ممم اًم ه٤مب إمم اهللهبؿ هيتدون ذم ، وؾم٤مدة اخلٚمؼ ، وأقمالم اًمديـ ، اهلدى 

قِّ َوبِاِه َيْعاِدُفونَ هأ( : 685وىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي ) اٌة هَيْاُدوَن بِا حْلَ َّاْن َخَؾْؼـا  ُأمَّ ذيمأر  َوِِم

ف ظمٚمأؼ ًمٚمدًٓمأ٦م قمأغم أّٟمأ: لم ُمٚمحديـ قمـ ايؼ ًمّ آو، ٤مر ـم٤مئٗم٦م ف ظمٚمؼ ًمٚمٜمّ  أٟمّ ذًمؽ سمٕمد ُم٤م سملّم 

اعمأراد  ٕنّ  :اؾمتدل سمف قمغم اأح٦م اإِلمجأ٤مع٦م ه٤مديـ سم٤ميؼ قم٤مدًملم ذم إُمر، و٦م أُمّ أيْم٤ًم ًمٚمجٜمّ 

ٓ تازال مان أمتاي »ًم٘مقًمأف قمٚمٞمأف اًمّمأالة واًمًأالم :  ىمرن ـم٤مئٗم٦م هبأ ه اًمّمأٗم٦م ذم يمّؾ  ُمٜمف أنّ 

 .(3)شض يػة ظذ احلق إػ أن يليت أمر اهلل

قِّ َوبِاِه هأ(: 745وىم٤مل أسمق طمّٞم٤من إٟمدًمز ) ٌة هَيُْدوَن بِ حْلَ َّْن َخَؾْؼـ  ُأمَّ  َيْعاِدُفونَ َوِِم

َّنْ : ًمٗمٔم٦م ذم  اعمٕمٔمؿ ُمـ اعمخٚمأقىملم ًمٞمًأقا هأداة إمم ايأؼ  وأنّ ، دًٓم٦م قمغم اًمتٌٕمٞمض  َوِِم

 .(4)وٓ قم٤مدًملم سمف

ىمٚم٧م : ول ٟمجد ذم يمّؾ ٟمّمقص اًمنميٕم٦م اًمث٤مسمت٦م ، هداًة سم٤ميؼ ، وسمف يٕمدًمقن ، آُمأرون 

اًمث٘مٚملم ، وؾمأٞم٠مر اًمٌٞمأ٤من  سم٤معمٕمروف ، ٟم٤مهلم قمـ اعمٜمٙمر ، دقم٤مًة ًمٚمخػم ، همػم اًمٕمؽمة ذم طمدي٨م

 ذم ومّمؾ ُمًت٘مؾ .

                                                           

 . دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ، سمػموت.626: 1شمٗمًػم اًمٜمًٗمل   (1)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.63: 7شمٗمًػم اًمرازي   (2)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.43: 3شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي)ت:حمٛمد اعمرقمِمكم(   (3)

 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت.232: 5اًمتٗمًػم اعمحٞمط   (4)
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 أصل ؿرآين

 ؾرؿة ك جقة دم ـّل أّمةثّؿة 

٦ٌم هَيُْدوَن سم٤ِمْيَؼِّ َوسمِِف َيْٕمِدًُمقنَ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم أُّم٦م ُمقؾمك:  ـْ ىَمْقِم ُُمقؾَمك ُأُمَّ َوُِم
(1) . 

 ىمٚم٧م : وهق سيٌح ذم اعمٓمٚمقب ، ٓ ظمالف ذم ذًمؽ .

قمٚمٞمأف اًمّمأالة ىم٤مل ذم أُّمأ٦م قمٞمًأك أّن اهلل شمٕم٤ممم  وضمام ُمِمٝمقر ُمٗمني اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م

َْدظَمْٚمٜمَأ٤مُهْؿ ضَمٜمَّأ٤مِت  َوَفْو َأنَّ َأْهَل اْفؽَِت ِب : واًمًالم  َٕ ْرَٟم٤م قَمٜمُْٝمْؿ ؾَمأٞمَِّئ٤مهِتِْؿ َو َ٘مْقا ًَمَٙمٗمَّ آَُمٜمُقا َواشمَّ

ـْ 65اًمٜمَِّٕمٞمِؿ ) يََمُٚمأقا ُِمأ َٕ ِأْؿ  ـْ َرهبِّ ْٟمِجٞمأَؾ َوَُمأ٤م ُأْٟمأِاَل إًَِمأْٞمِٝمْؿ ُِمأ ُأْؿ َأىَمأ٤مُُمقا اًمتَّأْقَراَة َواإْلِ ( َوًَمأْق َأهنَّ

٧ِم َأْرضُمٚمِِٝمْؿ  ـْ حَتْ ٌة ُمْؼَتِصَدةٌ ِمـْ وَمْقىِمِٝمْؿ َوُِم  .(2)َويَمثػٌِم ُِمٜمُْٝمْؿ ؾَم٤مَء َُم٤م َيْٕمَٛمُٚمقنَ  ُفْم ُأمَّ

 . ىمٚم٧م: ُمِمٝمقر اًمٗمري٘ملم إقمٔمؿ أّن اعم٘متّمدة ومرىم٦م ُمـ أُّم٦م قمٞمًك 

اةٌ  َْفاَتُؽْن و:  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم أُّم٦م حمّٛمد  اْرِ َوَياْلُمُروَن  ِماـُْؽْم ُأمَّ َياْدُظوَن إَِػ اخْلَ

ىُمأقا 164) بِ دَْْعُروِف َوَيـَْفْوَن َظِن ادُْـَْؽِر َوُأوَفئِاَك ُهاُم ادُْْػؾُِحاونَ  ـَ شَمَٗمرَّ أِ ي َٓ شَمُٙمقُٟمأقا يَم٤مًمَّ ( َو

ٌَٞمِّٜم٤َمُت َوُأوًَمِئَؽ هَلُْؿ قَمَ اٌب قَمٔمِٞمؿٌ  ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَءُهُؿ اًْم  .(3) َواظْمَتَٚمُٗمقا ُِم

ةٌ  َْفَتُؽْن و ىمٚم٧م : ٓ ظمالف سملم اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م أّن اعم٘مّمقد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :   ِمـُْؽْم ُأمَّ

 ، ٓ يمّؾ إُّم٦م .أي مج٤مقم٦م ُمـ أُّم٦م حمٛمد 

 كٌص ج مع مبغِّ ظن أمر ادممـغ ظع ظؾقه افسالم 

 طمدصمٜم٤م يأقٟمد سمأـ قمٌأدهأ( ىم٤مل : 294أظمرضمف حمٛمد سمـ ٟمٍم ، أسمق قمٌد اهلل اعمروزي )

، قمأـ أيب ُمٕم٤مويأأ٦م )محٞمأد سمأـ زيأأ٤مد ، صم٘مأ٦م ، م( إقمأغم، أٟمٌأ٤م اسمأـ وهأأ٥م، أظمأؼمين أسمأق اأأخر

                                                           

 .159إقمراف :   (1)

 .165اعم٤مئدة :   (2)

 .164قمٛمران :  آل  (3)
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،  ، قمأأـ ؾمأإٔمٞمد سمأأـ ضمٌأأػم، قمأأـ أيب اًمّمأأٝم٤ٌمء اًمٌٙمأأري)قمامر سمأأـ ُمٕم٤مويأأ٦م ، صم٘مأأ٦م م( اًمأأٌجكم

، ىمأأ٤مل: ؾمأأٛمٕم٧م قمأأكم سمأأـ أيب ـم٤مًمأأ٥م، وىمأأد دقمأأ٤م رأس )اأأٝمٞم٥م ُمأأقمم اسمأأـ قمٌأأ٤مس ، صم٘مأأ٦م(

ومأال ، وأٟمأ٤م أقمٚمأؿ سمأف ُمأٜمٙمام ، ئٚمٙمؿ قمأـ أُمأر  ؾمأ٤مإيّن »اة٤مًمقت وأؾمأ٘مػ اًمٜمّمأ٤مرى، وم٘مأ٤مل: 

 .شمٙمتامين

ـّ ، أٟمِمدشمؽ اهلل اًمأ ي أٟمأال اًمتأقراة قمأغم ُمقؾمأك ، ي٤م رأس اة٤مًمقت   وأـمٕمٛمٙمأؿ اعمأ

 ، ًمٙمأّؾ ، وأظمرج ًمٙمؿ ُمـ ايجر اصمٜمتل قمنمة قمٞمٜم٤مً وأب ًمٙمؿ ذم اًمٌحر ـمري٘م٤مً ، واًمًٚمقى 

 !.ق إهائٞمؾ سمٕمد ُمقؾمك؟قمغم يمؿ اومؽمىم٧م سمٜم، ٓ ُم٤م أظمؼمشمٜمل ، أؾمٌط ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ قملم 

 .: وٓ ومرىم٦م واطمدةرأس اة٤مًمقت وم٘م٤مل ًمف

فؼاد اؾسؿات ظاذ ، واهلل افاذي ٓ إفاه إٓ هاو ، ـاذبت »وم٘م٤مل ًمف قمأكم صمأالث ُمأرار: 

 ش.ؾرؿة  ر إّٓ ف  دم افـّ إحدى وشبعغ ؾرؿة، ـؾّ 

وضمٕمأؾ قمأغم ، دقم٤م إؾم٘مػ وم٘م٤مل: أٟمِمدك اهلل اًم ي أٟمأال اإلٟمجٞمأؾ قمأغم قمٞمًأك  صمؿّ 

،  وم٠مسمرأ إيمٛمف وأطمٞم٤م اعمقشمك، واٜمع ًمٙمؿ ُمأـ اًمٓمألم ـمٞمأقراً : وأرايمؿ اًمٕمؼمة ، رطمٚمف اًمؼميم٦م 

 .وأٟم٠ٌميمؿ سمام شم٠ميمٚمقن وُم٤م شمدظمرون ذم سمٞمقشمٙمؿ

 .: دون ه ا أادىمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملمإؾم٘مػ  وم٘م٤مل

 !.: قمغم يمؿ اومؽمىم٧م اًمٜمّم٤مرى سمٕمد قمٞمًك ُمـ ومرىم٦م؟قمكّم  وم٘م٤مل

 .وٓ ومرىم٦م، : ٓ واهلل إؾم٘مػ  وم٘م٤مل

فؼااد ، واهلل افااذي ٓ إفااه إٓ هااو ، ـااذبت »صمأأالث ُمأأرار: قمأأكّم سمأأـ أيب ـم٤مًمأأ٥م وم٘مأأ٤مل 

 .شؾرؿة  ر إّٓ ف  دم افـّ ـؾّ ، اؾسؿت ظذ اثـتغ وشبعغ ؾرؿة 
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أ٦ٌم هَيْأُدوَن سمِأ٤مْيَؼِّ َوسمِأأِف اهلل ي٘مأقل:  ومأأ٢منّ : ٤م أٟمأ٧م يأ٤م هيأقدي وم٠مُّمأ ـْ ىَمأْقِم ُُمقؾَمأأك ُأُمَّ َوُِمأ

٦ٌم ُُمْ٘مَتِّمَدٌة َويَمثِأػٌم ومٝمل اًمتل شمٜمجق وأُم٤م أٟم٧م ي٤م ٟمٍماين وم٢من اهلل ي٘مقل:  (1)َيْٕمِدًُمقنَ  ُِمٜمُْٝمْؿ ُأُمَّ

اٌة هَيْاُدوَن  ٤م ٟمحأـ ومٞم٘مأقل: ومٝمل اًمتل شمٜمجق، وأُمّ  (2) ُِمٜمُْٝمْؿ ؾَم٤مَء َُم٤م َيْٕمَٛمُٚمقنَ  َّاْن َخَؾْؼـَا  ُأمَّ َوِِم

قِّ َوبِِه َيْعِدُفونَ   . (4)شمٜمجق ُمـ ه ه إُم٦موهل اًمتل (3) بِ حْلَ

ـٌ احٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمّمحٞمح ، ذم سمٕمْمأٝمؿ يمأالم  ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمً

 ٓ يّي طم٥ًم اًم٘مقاقمد .

  

                                                           

 .159إقمراف :   (1)

 .66اعم٤مئدة :   (2)

 .181إقمراف :   (3)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م ، سمػموت.66، رىمؿ :  23اًمًٜم٦م )ت: ؾم٤مل اًمًٚمٗمل( :   (4)
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 هل أية دفقٌل ظذ حجّقة انمج ع

قِّ َوبِاِه َيْعاِدُفونَ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  اٌة هَيْاُدوَن بِا حْلَ َّْن َخَؾْؼـا  ُأمَّ ًمٕمّٚمأف فمأ٤مهٌر ذم طمجّٞمأ٦م  َوِِم

 اإلمج٤مع..: شم٘مري٥م ذًمؽ ..

ًمٞمًأ٧م ظم٤مّاأ٦م سم٠مُّمأ٦م ٟمٌّٞمٜمأ٤م حمّٛمأد قمٚمٞمأف  -قمغم إفمٝمر سمٛمالطمٔمأ٦م ُمأ٤م ُمأّر ويأ٠مر-أي٦م 

اًمّمالة واًمًالم ، وإّٟمام هل أاٌؾ ؾماموي يتٜم٤مول يمّؾ إُمؿ : وم٢مـمالق أيأ٦م يتٜم٤موهلأ٤م مجٞمٕمأ٤ًم 

وحمٛمأد قمٚمأٞمٝمؿ اًمًأالم ، ُمّمأ٤مديؼ  يمام ٓ خيٗمك : ومٗمل إُمؿ اًمًاموي٦م يم٠مُّم٦م ُمقؾمك وقمٞمًك

 اًمأأٜمّص أٟمأأػ قمأأـ أُمأأػم ًمأأ ًمؽ : أورة أّٟمأأف ٓ هٚمأأق إرض ُمأأـ طمّجأأ٦م ، وىمأأد سمأألّم 

 جمٛمؾ ه ه اعم٠ًمًم٦م. اعم١مُمٜملم

ُمأأ٤م ؿمأأئ٧م اًماسمأأدة : ذم يمأأّؾ أُّمأأ٦م ، مج٤مقمأأ٦ٌم ، أو ـم٤مئٗمأأ٦ٌم ، أو قمّمأأ٤مسم٦ٌم ، أو أُّمأأ٦م ُم٘متّمأأدة ، 

٤م اًمأثالث واًمًإٌٔملم ، ُمأـ هأ ه إُمأؿ ، هيدون سم٤ميؼ وسمف يٕمدًمقن ، وأُّم٦م حمٛمد سمٗمرىمٝمأومٕمؼّم 

اًمتل ٓ هٚمق ُمـ ـم٤مئٗم٦م هتدي سم٤ميؼ ، وشمدقمقا إمم اخلػم ، سمأؾ هأل أومم إُمأؿ سمأ ًمؽ يمأام ٓ 

 خيٗمك : أورة قمدم ظمٚمق إرض ُمـ طمّج٦م هلل شمٕم٤ممم.

، سمأام   وم٢مذا يم٤من إُمر يم ًمؽ ، وهق يم ًمؽ ، ومٚمق اومؽموأٜم٤م إمجأ٤مع يمأّؾ أُّمأ٦م حمٛمأد

ق طمّج٦م ، ٓ ري٥م ذم ذًمأؽ : أورة أّن ـم٤مئٗمأ٦م ايأّؼ ، اًمداقمٞمأ٦م إمم هل يمّؾ ، قمغم رء ، ومٝم

اخلػم ، أُمرة سم٤معمٕمروف ، اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ اعمٜمٙمر ، وٛمـ ه ا اًمٙمّؾ : وإّٟمام اأ٤مر اإلمجأ٤مع طمّجأ٦م 

 سمٓم٤مئٗم٦م ايّؼ ظم٤مّا٦م ٓ سم٤مًمٙمّؾ .

وهٜم٤مك ُمـ ُمٜمع حت٘مؼ ُمثؾ هأ ا اإلمجأ٤مع ظم٤مرضمأ٤ًم، وهأق قمجٞمأ٥م : إذ اإلمج٤مقمأ٤مت ُمأـ 

ل ي٤ٌمهأؾ سمٖمأػم  همػم قماياة عمأـ شمتٌٕمٝمأ٤م : يم٢ممجأ٤مع يمأّؾ أُّمأ٦م حمّٛمأد أّن اًمٜمٌأّل  ه ا اًمّمٜمػ

ّذع ٟمٙمأ٤مح اعمتٕمأ٦م أّول قمٝمأد اًمتنمأيع وإْن  وم٤مـمٛم٦م ُمـ اًمٜمًأ٤مء ، أو إمجأ٤مقمٝمؿ أّن اًمٜمٌأّل 

 اظمتٚمٗم٧م إُّم٦م ومٞمام سمٕمد ..
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أو إمج٤مقمٝمؿ أّن وم٤مـمٛم٦م همْم٧ٌم قمأغم أيب سمٙمأر وقمٛمأر ذم ىمْمأّٞم٦م ومأدك ، أو إمجأ٤مقمٝمؿ أّن 

ًا ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ل ي٤ٌميع اًم٘مأقم أّول إُمأر ، أو إمجأ٤مقمٝمؿ قمأغم طمرُمأ٦م ذب اعمًأٙمر إذا أطمد

 أؾمٙمر ، مخرًا أو ٟمٌٞم ًا ، أو إمج٤مقمٝمؿ قمغم ُمٌٖمقوٞم٦م وطء اًماوضم٦م ُمـ اًمدسمر .

اًماسمدة : ٓ ىمٞمٛم٦م إلمج٤مع إُّم٦م إٓ سمٓم٤مئٗمأ٦م ايأّؼ ، وإّٟمأام طمٔمأل هأ ا اإلمجأ٤مع سم٤ميجّٞمأ٦م 

 . واًم٘مٞمٛم٦م : ًمقضمقد ـم٤مئٗم٦م ايّؼ 

ـْ وًمق أمجع إُّم٦م قمغم رء سم٤مـمؾ والل : ًم٤ٌمن سمٓم٤مئٗم٦م ايّؼ : ًم٘مقًمأف شمٕمأ٤ممم :  َوًْمأَتُٙم

ـِ اعمُْٜمَْٙمرِ  ٦ٌم َيْدقُمقَن إمَِم اخْلػَْمِ َوَي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم وإّٓ ًمام شمٙم ي٥م هأ ه  ُِمٜمُْٙمْؿ ُأُمَّ

 أي٦م 

 قمٚمأأٞمٝمؿ اًمًأالم، ًمأٜمص طمأدي٨م اًمث٘مٚمأألمويمأام ىمٚمٜمأ٤م ومٓم٤مئٗمأ٦م ايأأّؼ هأ ه، هأل اًمٕمأؽمة  

 ، وؾمٞم٠مر اًمٌٞم٤من .وهمػمه

  



 
 

49 

َّنْ آضالق دم :  ٌة  َوِِم  ...َخَؾْؼـَ  ُأمَّ

َّنْ ُمِمٝمقر ُمٗمني اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م ذيمروا ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  ٦ٌم هَيُْدوَن  َوِِم ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم ُأُمَّ

سم٤ِمْيَؼِّ َوسمِِف َيْٕمِدًُمقنَ 
، وه ا وإن يم٤من  أهّنؿ مج٤مقم٦م ه٤مدي٦م ُمٝمدّي٦م ُمـ أُّم٦م حمّٛمد  (1)

احٞمح٤ًم إّٓ أّٟمف شمٗمًػم سم٤معمّمداق إيمٛمؾ إضمغم إذف : ومال ري٥م أّن أيمٛمؾ ُمّم٤مدي٘مف 

 .. هق ـم٤مئٗم٦م ايّؼ ُمـ أُّم٦م حمٛمد 

ًمٙمـ أي٦م ىم٤مٟمقن يمكّم يتٜم٤مول أزُم٤من اًمدٟمٞم٤م سمرُمتٝم٤م ، ُمـ ُمٌدئٝم٤م إمم ُمٜمتٝم٤مه٤م : وم٤مٔي٦م 

ُمـ ـم٤مئٗم٦م ه٤مدي٦م  -ذم زُمـ ُمـ إزُم٤من-آـمالق فم٤مهرٌة ذم قمدم ظمٚمق اًمدٟمٞم٤م  سمٛم٘م٣م

ـّ قمٜمؽ ه ا ، يِمٝمد  ُمٝمدّي٦م ، آُمرة سم٤معمٕمروف ، ٟم٤مهٞم٦م قمـ اعمٜمٙمر ، داقمٞم٦م إمم اخلػم..، ومال يٖمٞمٌ

 ًمف أّن إرض ٓ هٚمق ُمـ طمّج٦م ىم٤مئٛم٦م..

ّمقرة و...، وه١مٓء سمِمٝم٤مدة طمدي٨م اًمث٘مٚملم واعم٤ٌمهٚم٦م وآصمٜمل قمنم واًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜم

 ، وؾمٞم٠مر اًمٌٞم٤من ذم ه ا اًمٗمّمؾ ىمري٤ًٌم . هؿ قمؽمة اًمٜمٌل حمٛمد 

٦ٌم هَيُْدوَن سم٤ِمْيَؼِّ َوسمِِف َيْٕمِدًُمقنَ هأ( : 465ىم٤مل اًم٘مِمػمي ) ـْ ظَمَٚمْ٘مٜم٤م ُأُمَّ َّ أضمرى  َومِم

 ذموهبؿ دوام ايؼ ، هؿ اًمٖمٞم٤مث ، اًمًٌٞمٓم٦م ُمـ أهؾ هل٤م  ٓ خيكمن سم٠م، ايّؼ ؾمٌح٤مٟمف ؾمٜمّتف 

 !.إذا ل يٙمـ ىمٓم٥م ... ومٛمـ ذا يديره٤م؟ ُمٕمٜم٤مه ىم٤مًمقا: اًمٔمٝمقر، وذم

ؿ يدقمقن إمم ايؼ، ويدًمقن قمغم ايؼ، ويتحريمقن سم٤ميؼ، ومٝمدايتٝمؿ سم٤ميؼ أهّن 

ًمٚمحؼ سم٤ميؼ، وهؿ ىم٤مئٛمقن سم٤ميؼ يٍمومٝمؿ ايؼ سم٤ميؼ أوًمئؽ هؿ همٞم٤مث اخلٚمؼ  ويًٙمٜمقن

 .(2) إذا دقمقاهبؿ يً٘مقن إذا ىمحٓمقا، ويٛمٓمرون إذا أضمدسمقا، وجي٤مسمقن 

                                                           

 .164آل قمٛمران :   (1)

 . اهلٞمئ٦م اعمٍمّي٦م اًمٕم٤مُّم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ُمٍم.591ًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات) إسمراهٞمؿ اًمًٌٞمقين( :   (2)
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ُمـ ًمدن ، ُم١مُمـ يم٤من  وفم٤مهر ًمٗمظ ه ه أي٦م ي٘متيض يمّؾ هأ( : 542وىم٤مل اسمـ قمٓمّٞم٦م )

آدم قمٚمٞمف اًمًالم إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، ىم٤مل اًمٜمح٤مس: ومال هٚمق اًمدٟمٞم٤م ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت ُمـ 

 .(1)داع يدقمق إمم ايؼ

طم٘م٦م إن أدريمتٝم٤م : ويٚمام اًمتٜمٌٞمف إمم أّن أُّم٦م ايّؼ اًم٤ًمسم٘م٦م ، شمٙمقن ُمـ أُّم٦م ايّؼ اًمال

 ّٕن ايّؼ واطمد، وًمٞمد هق همػم ديـ اهلل اإلؾمالم ، وإن اظمتٚمػ إٟمٌٞم٤مء واًمنمائع .

، ، يٙمقن أّول اعم١مُمٜملم سمف  ومٛمـ يدرك ُمـ أُّم٦م قمٞمًك اعم٘متّمدة ، ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد 

: يمقٟمف سمِم٤مرة  سمؾ ىمد اّح أّن أُّم٦م قمٞمًك اعم٘متّمدة يم٤مٟم٧م شمؽمىّم٥م فمٝمقر اًمٜمٌّل 

 .قمٞمًك

واًمٙمالم هق اًمٙمالم ذم أُّم٦م ُمقؾمك اهل٤مدي٦م اعمٝمدي٦م : ومٚم٘مأد واهلل يم٤مٟمأ٧م شمٜمتٔمأر وشمؽمىّمأ٥م 

 : ومٙم٤مٟم٧م أّول اعم١مُمٜملم سمف . فمٝمقر قمٞمًك 

  

                                                           

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، سمػموت. 481: 3شمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦م)ت: قمٌد اًمًالم ؿم٤مذم(   (1)
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ةٍ  افـص أّن   : افط يػة افؼ يؿة بلمر اهلل َخْرَ ُأمَّ

٦مٍ يُمٜمُْتْؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ـِ اعمُْٜمَْٙمِر  ظَمػْمَ ُأُمَّ ُأظْمِرضَم٧ْم ًمِٚمٜم٤َّمِس شَم٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوشَمٜمَْٝمْقَن قَم

  َوشُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللَِّ

َّْن َخَؾْؼـَ  وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :  قِّ َوِِم ٌة هَيُْدوَن بِ حْلَ   (1) َوبِِه َيْعِدُفونَ  ُأمَّ

ةٌ  َْفَتُؽْن ووىم٤مل شمٕم٤ممم :  ْرِ َوَيْلُمُروَن بِ دَْْعُروِف َوَيـَْفْوَن َظِن  ِمـُْؽْم ُأمَّ َيْدُظوَن إَِػ اخْلَ

ـْ سَمْٕمِد َُم٤م 164) ادُْـَْؽِر َوُأوَفئَِك ُهُم ادُْْػؾُِحونَ  ىُمقا َواظْمَتَٚمُٗمقا ُِم ـَ شَمَٗمرَّ ِ ي َٓ شَمُٙمقُٟمقا يَم٤مًمَّ ( َو

ٌَٞمِّٜم٤َمُت َوُأوًَمِئَؽ هَلُْؿ قَمَ اٌب قَمِٔمٞمؿٌ   .(2) ضَم٤مَءُهُؿ اًْم

، يدّل قمٚمٞمف ،  افعصبة أو اجلًمظة افؼ يؿة بلمر اهلل تع ػذم أي٤مت أقماله ، هل :  إّمة

قمدا ُم٤م شم٘مّدم ، ـم٤مئٗم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اًمث٤مسمت٦م ، وصمّٛم٦م ـمرق هل ا ايدي٨م اًمنميػ ، 

 يم٤مٔر :  

 افطريق إّول : مع وية بن أيب شػق ن

اًمقًمٞمد، ىم٤مل: طمدصمٜمل اسمـ ضم٤مسمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ايٛمٞمدي، طمدصمٜم٤م أظمرج اًمٌخ٤مري 

طمدصمٜمل قمٛمػم سمـ ه٤مٟمئ، أٟمف ؾمٛمع ُمٕم٤موي٦م، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

، وٓ من خ فػفم، ٓ يرضهم من خذهلم، ؿ يؿة بلمر اهلل،  أمةٌ ، تي ٓ يزال من أمّ »ي٘مقل: 

 .(3)شحتى يلتقفم أمر اهلل وهم ظذ ذفك

اًمِمٞمخلم، ورسمام ىمٞمؾ : قمغم ذط اًمٌخ٤مري : وم٢مّن ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم ذط 

 ُمًٚماًم ل خيرج ًمٚمحٛمٞمدي.

                                                           

 .181إقمراف :   (1)

 .164آل قمٛمران :   (2)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة.3641، رىمؿ: 267: 4احٞمح اًمٌخ٤مري )ت: زهػم اًمٜم٤مس(   (3)
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فم٤مهٌر أهّنؿ ي٘م٤مشمٚمقن اًمدضم٤مل واًمًٗمٞم٤مين وهمػممه٤م ش حتى يلتقفم أمر اهلل»: ىمقًمف

ُمـ رؤوس اًمْمالل : ومٌٝم ه اًمٓم٤مئٗم٦م يٛمن اهلل شمٕم٤ممم إرض ىمًٓم٤ًم وقمدًٓ يمام ُمٚمئ٧م فمٚماًم 

 وضمقرًا .

ةٌ  َْفَتُؽْن و مم : اي٤ماؾ : ومتٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤م ْرِ َوَيْلُمُروَن  ِمـُْؽْم ُأمَّ َيْدُظوَن إَِػ اخْلَ

   بِ دَْْعُروِف َوَيـَْفْوَن َظِن ادُْـَْؽِر َوُأوَفئَِك ُهُم ادُْْػؾُِحونَ 

ٓ يرضهم من ، ؿ يؿة بلمر اهلل،  أمةٌ ، تي ٓ يزال من أمّ »:  هق ىمقل اًمٜمٌّل 

 . شيلتقفم أمر اهلل وهم ظذ ذفك، وٓ من خ فػفم، حتى خذهلم

هو ظغ ؿوفه « ...ؿ يؿة بلمر اهلل،  أمةٌ ، تي ٓ يزال من أمّ »»  ومٛمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌّل 

ةٌ  َْفَتُؽْن و تع ػ :  ْرِ َوَيْلُمُروَن بِ دَْْعُروِف َوَيـَْفْوَن َظِن ادُْـَْؽرِ  ِمـُْؽْم ُأمَّ  َيْدُظوَن إَِػ اخْلَ

 وم٤مطمٗمظ ه ا ومٚم٘مد اؾمتٕمَم قمغم يمثػميـ .

 افطريق افث ين : ظؿران بن احلصغ .

طمدصمٜم٤مه أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر اًمٕمدل، صمٜم٤م هأ( : 465ىم٤مل اي٤ميمؿ )

اًمني سمـ ظمايٛم٦م، صمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ، وطمج٤مج سمـ ُمٜمٝم٤مل، ىم٤مٓ: صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، 

رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف  طمّملم ريض اهلل قمٜمف، أنّ  صمٜم٤م ىمت٤مدة، قمـ ُمٓمرف، قمـ قمٛمران سمـ

حتى ، هماط هرين ظذ من ك و، ٓ تزال ض يػة من أمتي يؼ تؾون ظذ احلق »وؾمٚمؿ، ىم٤مل: 

 .ش يؼ تل آخرهم افدج ل

، وواوم٘مف اًم هٌل ه ا طمدي٨م احٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، ول خيرضم٤مه ىم٤مل اي٤ميمؿ : 

 .(1) قمغم ذط ُمًٚمؿ

                                                           
 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، سمػموت.8391، رىمؿ: 496: 4ُمًتدرك اي٤ميمؿ   (1)
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ل اًمتأل شمأ٠مشمؿ سم٤مٕئّٛمأ٦م آصمٜمأل آرشمٞمأ٤مب أّن ـم٤مئٗمأ٦م ايأّؼ هأ ه ، هأىمٚم٧م : وٓ يٜمٌٖمأل 

، آظمأرهؿ اعمٝمأدي اعمٜمتٔمأر: طمّتأك أّن اًمرؾمأقل قمٞمًأك يأ٠مشمؿ سمأف ، وىمأد صمٌأ٧م أّن قمٞمًأك قمنم

 اٚمقات اهلل قمٚمٞمف ؾمٞم٘متؾ اًمدضم٤مل سمحرسم٦م .

 افطريق افث فث : ادغرة بن صعبة.

قمـ ىمٞمد، قمأـ اعمٖمأػمة سمأـ طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك، قمـ إؾمامقمٞمؾ، ىم٤مل اًمٌخ٤مري : 

ٓ يازال ض يػاة مان أمتاي طا هرين، حتاى »ؿمٕم٦ٌم، قمـ اًمٜمٌل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ، ىمأ٤مل: 

 .(1)شيلتقفم أمر اهلل وهم ط هرون

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم .

 افطريق افرابع : ثوب ن .

طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مح٤مد سمأـ زيأد، قمأـ أيأقب، أظمرج اًمؽمُم ي ىم٤مل : 

قمأأـ أيب ىمالسمأأ٦م، قمأأـ أيب أؾمأأامء اًمرطمٌأأل، قمأأـ صمقسمأأ٤من ىمأأ٤مل: ىمأأ٤مل رؾمأأقل اهلل اأأغم اهلل قمٚمٞمأأف 

ٓ ، وىمأ٤مل رؾمأقل اهلل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ ًم أخ ف ظذ أمتي إيؿاة ادضاؾغإكّ »وؾمٚمؿ: 

 ش  طمتك ي٠مر أُمر اهلل، ٓ ييهؿ ُمـ خي هلؿ ، فم٤مهريـ ،  تزال ض يػة من أمتي ظذ احلق

 .(2)ىم٤مل اًمؽمُم ي : طمًـ احٞمح

سمف ُمثٚمف . ىم٤مل إرٟمأ١موط : قمأغم ذط طمدصمٜم٤م يقٟمد، طمدصمٜم٤م مح٤مد وأظمرضمف أمحد ىم٤مل : 

 .(3)ُمًٚمؿ 

 افطريق اخل مس : ظؿر بن اخلط ب 

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة.7311، رىمؿ: 161:  9اًمٌخ٤مري )ت: زهػم اًمٜم٤مس(احٞمح   (1)

 . دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت.74:  4ؾمٜمـ اًمؽمُم ي )ت: سمِم٤مر قمقاد(   (2)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.22463، رىمؿ: 88: 37ُمًٜمد أمحد )ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(   (3)
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طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ا٤مًمح سمـ ه٤مٟمئ، صمٜم٤م حيٞمك سمـ حمٛمد سمأـ حيٞمأك، أظمرضمف اي٤ميمؿ ىم٤مل : 

صمٜم٤م أسمق اًمقًمٞمد، صمٜم٤م مه٤مم، قمـ ىمت٤مدة، قمـ اسمأـ سمريأدة، قمأـ ؾمأٚمٞمامن سمأـ اًمرسمٞمأع، قمأـ قمٛمأر سمأـ 

ض يػاة مان ٓ تازال »اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىمأ٤مل رؾمأقل اهلل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ: 

 .ش حتى تؼوم افس ظة،  ظذ احلق،  ط هرين، أمتي 

 .(1)وواوم٘مف اًم هٌله ا طمدي٨م احٞمح اإلؾمٜم٤مد، ىم٤مل اي٤ميمؿ: 

فم٤مهٌر ومٞمام ىمٚمٜمأ٤مه ُمأـ ُم٘مأ٤مشمٚمتٝمؿ ًمٚمأدضم٤مل وهمأػمه ُمأـ ش حتى تؼوم افس ظة»:ىمقًمف 

 رؤوس اًمْمالل .  

 افطريق افس دس : مع وية بن ؿّرة .

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ؿمٕم٦ٌم، ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمٕم٤مويأ٦م أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل : 

افش م ؾال خر ؾاقؽم، إذا ؾسد أهل »سمـ ىمرة، قمـ أسمٞمف، قمـ اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

 ش.وفن تزال ض يػة من أمتي مـصورين، ٓ يرضهم من خذهلم حتى تؼوم افس ظة

 .(2)ىم٤مل إرٟم١موط : إؾمٜم٤مده احٞمح

 افطريق افس بع : ج بر بن شؿرة

طمدصمٜم٤م أؾمقد سمـ قم٤مُمر، طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ ؾمامك، قمـ ضمأ٤مسمر سمأـ وأظمرضمف أمحد ىم٤مل : 

 .شيؼ تل ظؾقه ظص بة حتى تؼوم افس ظة،  ؿ يًمً ٓ يزال هذا افدين »ؾمٛمرة، رومٕمف ىم٤مل: 

اأحٞمح ًمٖمأػمه، وهأ ا إؾمأٜم٤مد وإٔمٞمػ ًمًأقء طمٗمأظ ذيأؽ، وىمأد ىم٤مل إرٟمأ١موط : 

 .(3)شمقسمع

                                                           
 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، سمػموت.8389، رىمؿ: 496: 4ُمًتدرك اي٤ميمؿ   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.15597، رىمؿ: 363: 24ُمًٜمد أمحد )ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(   (2)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.26814، رىمؿ: 416: 34ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(   (3)



 
 

55 

ىمٚم٧م : ذيؽ صم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ، احح ًمف ضمٝم٤مسم ة ايأدي٨م 

 يم٤مًمؽمُم ي واي٤ميمؿ و... . وُم٤م ىم٤مًمف إرٟم١موط ضمااف .

ٓ همأػم ، آظمأرهؿ اإلُمأ٤مم  وه١مٓء هؿ إئّٛم٦م آصمٜمل قمنمأ، ُمأـ آل سمٞمأ٧م اًمٜمٌأّل 

ذم طمأدي٨م ضمأ٤مسمر سمأـ ؾمأٛمرة  اعمٝمدي اعمٜمتٔمأر قمٚمٞمأف اًمًأالم ..: يأدّل قمٚمٞمأف ىمأقل اًمٜمٌأل 

 وؾمٞم٠مر هرجيف وسمٞم٤مٟمف ىمري٤ًٌم ومت يّمر .. شاثـ  ظؼ ؿقًمً يؽون هلذه إمة »وهمػمه : 

 ، هق اًم٘م٤مئؿ سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم ذم طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م . وم٤مًم٘مّٞمؿ هٜم٤م ذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة

وذم طمأدي٨م ضمأ٤مسمر سمأـ ؾمأٛمرة أر :   (بالمر اهلل ؿ يؿاةٌ  ، أماةٌ ومٗمل طمدي٨م ُمٕم٤مويأ٦م : )

 ( وم٤مطمٗمظ .ًمً ؿقّ اثـ  ظؼ )

 ض يػة احلق ٓ توايل ظثًمن بن ظّػ ن 

 ،ٓ تااااازال ض يػاااااة مااااان أمتاااااي يؼااااا تؾون ظاااااذ احلاااااق»اًمأأأأأٜمّص ي٘مأأأأأقل : 

 شحتى يؼ تل آخرهم افدج ل، مهاط هرين ظذ من ك و

ىمٚمأأأ٧م : اعمًأأأٚمٛمقن إُّمأأأ٤م ُمقاًمأأأأقن ًمٚمخٚمٞمٗمأأأ٦م قمأأأثامن سمأأأأـ قمٗمأأأ٤من ، وهأأأؿ قم٤مُّمأأأأ٦م 

 أهؾ اًمًٜم٦ّم ، وإُّم٤م ٓ ، وهؿ: اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمّٞم٦م آصمٜمل قمنمّي٦م..

( ذم شم٤مرخيأأأأف هأأأأأ277اًمٗمًأأأأقي )اإلُمأأأأ٤مم اًمًأأأأٜمّل  فأظمرضمأأأأيأأأأدّل قمٚمٞمأأأأف ُمأأأأ٤م 

ىمأأأأ٤مل: طمأأأأدصمٜم٤م اسمأأأأـ ٟمٛمأأأأػم، طمأأأأدصمٜم٤م حمٛمأأأأد سمأأأأـ اًمّمأأأأٚم٧م، طمأأأأدصمٜم٤م ُمٜمّمأأأأقر سمأأأأـ أيب 

مااان ـااا ن إؾمأأأقد، قمأأأـ إقمٛمأأأش، قمأأأـ زيأأأد سمأأأـ وهأأأ٥م، قمأأأـ طم يٗمأأأ٦م، ىمأأأ٤مل: 

 .(1)حيّب خمرج افدج ل تبعه، ؾنْن م ت ؿبل أن خيرج آمن به دم ؿزه

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .768:  2اعمٕمروم٦م واًمت٤مري  ًمٚمٗمًقي )ت: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري(  (1)
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أىمأأأأقل: إؾمأأأأٜم٤مده اأأأأحٞمح، رضم٤مًمأأأأف صم٘مأأأأ٤مت رضمأأأأ٤مل اًمّمأأأأحٞمح: ًمٙمأأأأـ ىمأأأأد 

إْن خااارج »ٚمف يمأأأام ٟمأأأّص اًمٗمًأأأقي ٟمٗمًأأأف سمٕمأأأد أؾمأأأٓمر ىمأأأ٤مل: طمأأأّرف ًمٗمٔمأأأف: وم٠ماأأأ

 .(1)«افدج ل تبعه من ـ ن حيّب ظثًمن، وإن ـ ن ؿد م ت، آمن به دم ؿزه

ٌّأأأأأأل قمأأأأأأثامن ُمأأأأأأـ أاأأأأأأح٤مب اًمأأأأأأدضم٤مل إقمأأأأأأقر ،  واعمتأأأأأأٞمّ٘مـ ُمأأأأأأـ حم

 ظمّمقص اًمٜم٤ماٌل اعمٌٖمض ٕهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم .

اًمرُمّٞمأأأأ٦م، يمأأأأام وأُّمأأأأ٤م اخلأأأأقارج اعمأأأأ٤مرىمقن قمأأأأـ اًمأأأأديـ يمٛمأأأأروق اًمًأأأأٝمؿ قمأأأأـ 

ذم اًمٜمّمأأأأأقص اًم٘مٓمٕمّٞمأأأأأ٦م قمٜمأأأأأد اًمٗمأأأأأري٘ملم: ومخأأأأأ٤مرضمقن  صمٌأأأأأ٧م قمأأأأأـ اًمٜمٌأأأأأّل 

 قمـ حمّؾ اًمٙمالم : أورة أهّنؿ ًمٞمًقا ـم٤مئٗم٦م طمّؼ ٟمّّم٤ًم وإمج٤مقم٤ًم .

 أصٌل ؿرآين

 إّمة يعـي : إيّؿة ظؾقفم افسالم

ـْ ؾمٞم٠مر اًمٌٞم٤من واًمؼمه٤من ، وإّٟمام ىمّمدٟم٤م اًمت٠ماٞمؾ : وم٤مهلل ؾمأٌح٤مٟمف وشمٕمأ٤ممم ىمأ٤مل :  َّأ َومِم

٦ٌم  قِّ ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم ُأُمَّ وىمد ُم٣م ىمرآٟم٤ًم وؾمٜم٦ّم ، أّن إُّم٦م ذم أي٦م : مج٤مقم٦م أو   َوسمِِف َيْٕمِدًُمقنَ  هَيُْدوَن بِ حْلَ

 قمّم٤مسم٦م هيدون سم٤ميؼ وسمف يٕمدًمقن . 

ااًة هَيْااُدوَن بَِلْمِرَكاا َوضَمَٕمْٚمٜمَأأ٤مُهْؿ يمأأام ىمأأد ىمأأ٤مل ؾمأأٌح٤مٟمف :   َوَأْوطَمْٞمٜمَأأ٤م إًَِمأأْٞمِٝمْؿ ومِْٕمأأَؾ  َأيِؿَّ

اِت   .اخْلػَْمَ

 وح صل مجع أيتغ : 

ةٌ  أوًٓ :  قِّ  هَيُْدونَ  ُأمَّ ًة هَيُْدونَ  =   بِ حْلَ  . بَِلْمِرَك  َأيِؿَّ

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .776:  2اعمٕمروم٦م واًمت٤مري  ًمٚمٗمًقي )ت: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري(  (1)

رِض اهلل ظـه ؿد شؼط من إصل بعد « ظثًمن»يـبغي أن يؽون اشم ىم٤مل اعمح٘مؼ أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري ذم اهل٤مُمش: 

 اهأ.777: 2، وافذهبي دم مقزان آظتدال  777ـًم يتبغ من ص « حيب»
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ٌة وصم٤مٟمٞم٤ًم:  ْرِ ُأمَّ ةً =  َيْدُظوَن إَِػ اخْلَ اِت ...َأيِؿَّ ْرَ  َأْوَحْقـَ  إَِفْقِفْم ؾِْعَل اخْلَ

اْرِ  َْفاَتُؽْن ِماـُْؽْم ووهق جمٛمقع ىمقًمف ؾمأٌح٤مٟمف وشمٕمأ٤ممم:  اٌة َياْدُظوَن إَِػ اخْلَ وىمقًمأف  ُأمَّ

ااًة  ؾمأأٌح٤مٟمف :  اِت  هَيْااُدوَن بَِلْمِرَكاا َأيِؿَّ ااْرَ أأ سمٕمْمأأف  َوَأْوَحْقـَاا  إَِفااْقِفْم ؾِْعااَل اخْلَ واًم٘مأأرآن يٗمّنُ

 ..  سمٕمْم٤مً 

 يِمٝمد ًمف اًمٕمٜمقان أر ، ومع واؾمتققم٥م ..
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 أصل ؿرآين

 معـى إّمة : انم م افؼدوة

ااةً يمأأام ذم ىمقًمأأف ؾمأأٌح٤مٟمف وشمٕمأأ٤ممم :  اا َن ُأمَّ ـَ أي إُم٤مُمأأ٤ًم قمأأ٤مدًٓ ، وُمٕمّٚمأأاًم  إِنَّ إِْبااَراِهقَم 

 ي٘متدى سمف ، وقمغم ه ا ُمِمٝمقر ُمٗمني اًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦م وؿمٞمٕم٦م إقمٔمؿ .

أهأ( : 316ىم٤مل اًمٓمؼمي ) ـَ اعمُْنْمِ ٦ًم ىَم٤مٟمًِت٤م هللَِِّ طَمٜمِٞمًٗمأ٤م َوَلْ َيأُؽ ُِمأ يملَِم إِنَّ إسِْمَراِهٞمَؿ يَم٤مَن ُأُمَّ

َتِ٘مٞمٍؿ 126) ًْ اٍط ُُم ٤ٌَمُه َوَهَداُه إمَِم ِسَ ًرا ْٕٟمُٕمِٛمِف اضْمَت
 .(1)( ؿَم٤ميمِ

ىَم٤مٟمًِتأ٤م  أهال اهلادى يلتّم باهُمَعؾِّم َخْر، إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ اهلل يم٤من  ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: إنّ 

ـَ َوَلْ َيأأُؽ قمأأغم ديأأأـ اإلؾمأأالم  ي٘مأأأقل: ُمًأأت٘مٞمامً  طَمٜمِٞمًٗمأأ٤مي٘مأأقل: ُمٓمٞمًٕمأأ٤م هلل  هللَِِّ ُِمأأأ

أ٦ًم ىَم٤مٟمًِتأ٤موسمٜمحق اًم ي ىمٚمٜم٤م ذم ُمٕمٜمأك . رك سم٤مهلل ؿمٞمئ٤مً أي٘مقل: ول يؽ ُيِم ِريملِمَ أاعمُِْْم  ؿا ل  ُأُمَّ

 .(2)أهل افتلويل

، ُمِمأإٔمٌر سم٤مإلمجأأ٤مع ، ومأأ٤مطمٗمظ ، وايأأؼ أّٟمٜمأأ٤م ل ٟمجأأد  ؿاا ل أهاال افتلوياالىمٚمأأ٧م : ىمقًمأأف : 

 خم٤مًمٗم٤ًم هل ا اًمتٗمًػم، يٕمتد سمف ، ذم يمت٥م اًمٗمري٘ملم .

ةً وىم٤مل ؿمٞم  ُمِم٤مخيٜم٤م اًمٓمؼمد :  اظمتٚمػ ذم ُمٕمٜم٤مه : وم٘مٞمؾ: ىمأدوة وُمٕمّٚمأاًم ،  ـ َن ُأمَّ

 .(3) وهو ؿول أـثر ادػرسين

اةً هأ( ذم شمٗمًػمه : 156ىم٤مل ىمت٤مدة ) ا َن ُأمَّ ـَ  إُم٤مُمأ٤مً  :يٕمٜمأل،  ُمٕمٚمأامً : يٕمٜمأل  إِْباَراِهقَم 

 . (4)٘متدى سمف ذم اخلػميُ 

                                                           

 .126اًمٜمحؾ :   (1)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.316: 17شمٗمًػم اًمٓمؼمي )ت: أمحد ؿم٤ميمر(   (2)

 . ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل، سمػموت.268: 6شمٗمًػم اًمٓمؼمد= جمٛمع اًمٌٞم٤من   (3)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت .492: 2شمٗمًػم ىمت٤مدة)ت: قمٌد اهلل ؿمح٤مشم٦م(   (4)
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ًة َؿ كًِتا  هللِِإِنَّ إِْبَراهِ ىمقًمف شمٕم٤ممم: هأ( : 264وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ) ـَ َن ُأمَّ ىمأ٤مل:  قَم 

 .(1) ُمٕمٚمامً 

اًة ؿ كِتااً  هللِِإِنَّ إِْباراِهقَم ـا َن ىمقًمأف شمٕمأأ٤ممم: هأأ( : 373وىمأ٤مل اًمًأٛمرىمٜمدي ) أي:  ُأمَّ

 .(2)إُم٤مُم٤ًم ي٘متدى سمف 

: قمأأغم هأأ ا ُمٗمنأأي أهأأؾ اًمًأأٜم٦ّم ، ل ٟمجأأد خم٤مًمٗمأأ٤ًم . وأُّمأأ٤م اًمِمأأٞمٕم٦م  -يمأأام ىمٚمٜمأأ٤م-ىمٚمأأ٧م 

هأأ( : إُّمأ٦م : اًم٘مأدوة واإلُمأ٤مم : 466ومٙم ًمؽ : ومٕمغم ؾمأٌٞمؾ اعمثأ٤مل ىمأ٤مل اًمِمأٞم  اًمٓمأقد )

ةً ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :   .(3) إِنَّ إِْبراِهقَم ـ َن ُأمَّ

إِنَّ إِْباراِهقَم ـا َن ف شمٕمأ٤ممم: هأ( إُّم٦م : اًم٘مدوة واإلُم٤مم ذم ىمقًم548وىم٤مل اًمٓمؼمد ) 

ةً  ُأمَّ
(4)   . 

اًمثأأقري ، قمأأـ ومأأراس ، قمأأـ اًمِمأإٔمٌل ، قمأأـ هأأأ( قمأأـ 211وروى قمٌأأد اًمأأرزاق )

 ؟!. إن إسمراهٞمؿ يم٤من أُم٦م ىم٤مٟمت٤م هللُمنوق ، ىم٤مل: ىمرأت قمغم اسمـ ُمًٕمقد 

واًم٘م٤مٟمأ٧م: اًمأ ي يٓمٞمأع اهلل ، ٤مس اخلِمأٞم٦مؿ اًمٜمّأاًمأ ي يٕمّٚمأ !.وم٘م٤مل: أشمدرون ُم٤م إُم٦م؟

 .(5)ورؾمقًمف

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم .

 :اعمٕمّٚمؿ اإلُم٤مم اًم ي ي٘متدى سمف ذم اخلػم.-ذم أي٦م-وهق سيح أّن إُّم٦م 

٦مً وٓ سمّد ُمـ اًمتٜمقيف إمم أّن سمٕمض ُمٗمني اًمٗمري٘ملم ىم٤مل :   ًم٘مٞم٤مم إُّم٦م سمف . يم٤مَن ُأُمَّ

                                                           

 تدُمرّي٦م ، اًمًٕمقدّي٦م .. دار اًم 986: 2شمٗمًػم اًمِم٤مومٕمل )ت: د أمحد اًمٗمّران(   (1)

 . 296: 2شمٗمًػم اًمًٛمرىمٜمدي   (2)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.477: 1شمٗمًػم اًمٓمقد=اًمتٌٞم٤من)ت: أمحد ىمّمػم(    (3)

 . ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ، سمػموت.466: 1شمٗمًػم اًمٓمؼمد = جمٛمع اًمٌٞم٤من   (4)

 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.1514، رىمؿ: 277: 2شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق)حمٛمقد قمٌدة(   (5)
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٦مً يمام ىمد ىم٤مل اًمٌٕمض :   ّٕن إُّم٦م شم٠مشمؿ سمف وشمٜم٘م٤مد ًمف . يم٤مَن ُأُمَّ

 وىم٤مل صم٤مًم٨م : إّٟمف قمٚمٞمف اًمًالم مجع يمّؾ اٗم٤مت إُّم٦م ايٛمٞمدة ذم ؿمخّمف.

ىمٚم٧م : وٓ يٜمٌٖمل أن خيٗمك أّن ه ه إىمقال ، ٓ شمٜم٤مذم ُم٤م ذيمرٟم٤مه سمح٤مل ، سمأؾ هأل ٓزم 

ـّ قمٚمٞمؽ إُمر.  أظمّص عم٤م ىمٚمٜم٤مه ، ومال خيتٚمٓم

  



 
 

61 

 بلمر اهلل تع ػض يػة احلق : اثـ  ظؼ خؾقػة ؿ يًًم 

طمأدصمٜم٤م ىمتٞمٌأ٦م سمأـ ؾمإٔمٞمد، هأ( ذم احٞمحف سمٚمٗمأظ ُم٘مأ٤مرب ىمأ٤مل : 261أظمرضمف ُمًٚمؿ )

طمدصمٜم٤م ضمرير، قمـ طمّملم، قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌأل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ 

 ح ..ي٘مقل: 

وطمدصمٜم٤م روم٤مقم٦م سمـ اهلٞمثؿ اًمقاؾمٓمل، واًمٚمٗمظ ًمف، طمأدصمٜم٤م ظم٤مًمأد يٕمٜمأل اسمأـ ىم٤مل ُمًٚمؿ : 

قمـ طمّملم، قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة، ىم٤مل: دظمٚمأ٧م ُمأع أيب قمأغم اًمٜمٌأل اأغم  قمٌد اهلل اًمٓمح٤من،

ؼ ااثـا  ظايض ؾاقفم ايض حتاى يؿااهاذا إمار ٓ يـؼا إنّ »اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومًٛمٕمتف ي٘مأقل: 

يمٚمٝمأؿ ُمأـ »، ىم٤مل: صمؿ شمٙمٚمؿ سمٙمأالم ظمٗمأل قمأكم، ىمأ٤مل: وم٘مٚمأ٧م ٕيب: ُمأ٤م ىمأ٤مل؟ ىمأ٤مل: شخؾقػة

 .(1)شىمريش

اًمِمأأٞمخلم ، وصمأأ٤مٟمٞمٝمام اأأحٞمح قمأأغم ىمٚمأأ٧م : أول إؾمأأٜم٤مدي ُمًأأٚمؿ اأأحٞمح قمأأغم ذط 

 ذط ُمًٚمؿ .

طمدصمٜم٤م هداب سمـ ظم٤مًمد إزدي، طمأدصمٜم٤م محأ٤مد سمأـ ؾمأٚمٛم٦م، قمأـ وأظمرضمف ُمًٚمؿ ىم٤مل : 

ؾمامك سمـ طمرب، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة، ي٘مقل: ؾمأٛمٕم٧م رؾمأقل اهلل اأغم اهلل قمٚمٞمأف 

 . (2)ش ...، يمّٚمٝمؿ ُمـ ىمريشإػ اثـي ظؼ خؾقػة ٓ يزال انشالم ظزيزاً »وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم.

طمأدصمٜم٤م أسمأق سمٙمأر سمأـ أيب ؿمأٞم٦ٌم، طمأدصمٜم٤م أسمأق ُمٕم٤مويأ٦م، قمأـ وأظمرضمف ُمًٚمؿ أيْم٤ًم ىم٤مل : 

 .(3)ُمثٚمف  داود، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة

                                                           

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.1821، رىمؿ: 1452: 3احٞمح ُمًٚمؿ   (1)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.1821، رىمؿ: 1452: 3احٞمح ُمًٚمؿ   (2)

 سمػموت. . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،1821، رىمؿ: 1452: 3احٞمح ُمًٚمؿ   (3)
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طمدصمٜم٤م ٟمٍم سمـ قمكم اةٝمْمأٛمل، طمأدصمٜم٤م يايأد سمأـ زريأع، وأظمرضمف ُمًٚمؿ أيْم٤ًم ىم٤مل : 

 ..طمدصمٜم٤م اسمـ قمقن، ح 

دصمٜم٤م أمحد سمـ قمثامن اًمٜمأقومكم، واًمٚمٗمأظ ًمأف، طمأدصمٜم٤م أزهأر، طمأدصمٜم٤م اسمأـ وطمىم٤مل ُمًٚمؿ : 

 .(1)شقمايااً » سمدل : ش ُمٜمٞمٕم٤مً » سمف ُمثٚمف ؾمقى :  قمقن، قمـ اًمِمٕمٌل

طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م، طمأدصمٜم٤م جم٤مًمأد، قمأـ هأ( سمٚمٗمظ آظمر ىم٤مل : 241وأظمرضمف أمحد )

وؾمأٚمؿ، ي٘مأقل  قم٤مُمر، قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة اًمًقائل، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمأف

ه خماا فف، وٓ كاا وأه، ٓ يرّضاا ظااذ ماان هااذا افاادين فاان ياازال طاا هراً  إنّ »ذم طمجأ٦م اًمأأقداع: 

 . ش، ـّؾفم من ؿريش مػ رق، حتى يؿيض من أمتي اثـ  ظؼ خؾقػة

ف ىمأد ًمٙمٜمّأ، طمأدي٨م اأحٞمح، وهأ ا إؾمأٜم٤مد وإٔمٞمػ ًمْمإٔمػ جم٤مًمأد ىم٤مل إرٟم١موط :

 .(2)هق اًمِمٕمٌلشمقسمع، وسم٤مىمل رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم. قم٤مُمر: 

طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمٛمر، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ قمٌأد اعمٚمأؽ وأظمرضمف ُمًٚمؿ سمٚمٗمظ آظمر ىم٤مل : 

ما  ،  ٓ يزال أمر افـا س م ضاق ً »سمـ قمٛمػم، قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ي٘مقل: 

 .(3)ش...، يمّٚمٝمؿ ُمـ ىمريشاثـ  ظؼ رجالً وفقفم 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم .

طمدصمٜم٤م أسمق يم٤مُمؾ، طمدصمٜم٤م زهػم، طمأدصمٜم٤م ؾمأامك هأ( ىم٤مل : 241أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ )

يؽاون بعادي »ف ؾمٛمع رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ي٘مأقل: سمـ طمرب، طمدصمٜمل ضم٤مسمر، أٟمّ 

 ش .فم من ؿريشـؾّ  ...،اثـ  ظؼ أمراً 

                                                           
 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.1821، رىمؿ: 1452: 3احٞمح ُمًٚمؿ   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.26814، رىمؿ: 416: 34ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(   (2)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.1821، رىمؿ: 1452: 3احٞمح ُمًٚمؿ   (3)
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طمدي٨م احٞمح، وه ا إؾمٜم٤مد طمًـ ُمـ أضمؾ ؾمامك. أسمق يم٤مُمؾ: هأق  ىم٤مل إرٟم١موط :

 .(1) سمـ ُمدرك، وزهػم: هق اسمـ ُمٕم٤موي٦م ُمٔمٗمر

طمأدصمٜم٤م حمٛمأد سمأـ صمٕمٚمٌأ٦م سمأـ ؾمأقاء، ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م هأ( ىمأ٤مل : 367وأظمرضمف أسمق يٕمكم )

 ٤م ضمٚمقؾمأ٤مً حمٛمد سمـ ؾمقاء، قمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ىمت٤مدة، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة، ىم٤مل: يمٜمّأ

مهأد رؾمأقل  صمؿّ ش . اثـ  ظؼ ؿقًّمً يؽون هلذه إمة »قمٜمد اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل: 

ىمأ٤مل:  !.اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م ل أؾمٛمٕمٝم٤م، ىمٚم٧م ٕيب: ُم٤م اًمٙمٚمٛم٦م اًمتأل مهأد هلأ٤م؟

 .(2)شٝمؿ ُمـ ىمريشيمٚمّ »

سمأأ٤مًم٘مٌقل: ومًأأٌٞمٚمف ؾمأأٌٞمؾ ُم٘مٓمققمأأ٤مت  -يمأأّؾ إُّمأأ٦م-ىمٚمأأ٧م : اأأحٞمح ، شمٚمّ٘متأأف إُّمأأ٦م 

،  اًمّمدور . وه ا اإلؾمٜم٤مد طمًـ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى حمٛمد سمأـ صمٕمٚمٌأ٦م

 وهق ادوق ومٞمام ىم٤مل اي٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم اًمت٘مري٥م وهمػمه ..

طمأدصمٜم٤م هأأ( ذم ُمٕمجٛمأف اًمٙمٌأػم ىمأ٤مل : 366وىمد شمقسمأع سمأام أظمرضمأف اإلُمأ٤مم اًمٓمأؼماين )

 صمٜم٤م حمٛمأد سمأـ ؾمأقاءطمأدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٕمأالف، طمد،  إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ اًمٌٖمقي

 . (3)سمف ُمثٚمف

 ىمٚم٧م : وإؾمٜم٤مده طمًـ احٞمح . 

 احل صل : 

، يدّل قمٚمٞمف ُم٤م ُم٣م ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م اخلؾقػة افؼ يم بلمر إّمة بلمر اهلل تع ػ: افؼّقم

 وهمػمه ُمـ أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب ..

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.26814، رىمؿ: 416: 34ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(   (1)

 . إدارة اًمٕمٚمقم إصمرّي٦م ، ومٞمّمؾ آسم٤مد .65، رىمؿ: 79: 1ُمًٜمد أيب يٕمكم   (2)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة. 1794، رىمؿ: 196: 2ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم   (3)
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 حديث افصح يب وهب اخلر ص هداً 

أمحأد سمأـ  ٟمأ٤مطمدصمٜم٤م قمكم سمأـ قمٞمًأك، أٟم٠ٌمهأ( ذم اعمًتدرك ىم٤مل : 465أظمرضمف اي٤ميمؿ )

صمٜم٤م يأقٟمد سمأـ أيب يٕمٗمأقر، قمأـ قمأقن سمأـ أيب طمأدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمأقر، طمدٟمجدة اًم٘مرر، 

ٓ يازال »ل قمٜمد اًمٜمٌأل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ، وم٘مأ٤مل: ضمحٞمٗم٦م، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع قمٛمّ 

 .(1)شٝمؿ ُمـ ىمريشيمٚمّ ...، حتى يؿيض اثـ  ظؼ خؾقػة تي ص حل ً أمر أمّ 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، ؾمقى يقٟمد ، وصم٘مف مج٤مقم٦م ، ووّٕمٗمف آظمأرون ، 

 وشمقصمٞم٘مف أرضمح : إذ اًمرضمؾ أظمرج ًمف ُمًٚمؿ .

  

                                                           
 ٛمّٞم٦م ، سمػموت.. اًمٙمت٥م اًمٕمٚم6589، رىمؿ: 715:  3ُمًتدرك اي٤ميمؿ   (1)
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 اخلؾقػة افؼ يم بلمر اهلل من أهل افبقت 

 ومال شُمًتٖمٗمؾ .. -سمام هل جمٛمقع –يدّل قمٚمٞمف جمٛمقع ه ه إظم٤ٌمر 

يؽون هلاذه إماة اثـا  »ُم٣م ُم٤م أظمرضمف أسمق يٕمكم قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل : 

 ..شظؼ ؿقًّمً 

اثـاي إػ  ٓ يزال انشالم ظزيزاً »ىم٤مل :  يمام ىمد ُم٣م ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ اًمٜمٌّل 

 .  «ظؼ خؾقػة

طمأدصمٜم٤م أمحأد سمأـ ُمًإٔمقد اعم٘مأدد، صمٜمأ٤م اهلٞمأثؿ سمأـ هأأ( ىمأ٤مل : 366أظمرج اًمٓمأؼماين )

مجٞمؾ، ح وطمدصمٜم٤م أمحد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُم٤ًمور اةقهري، صمٜم٤م قمّمأٛم٦م سمأـ ؾمأٚمٞمامن اخلأااز، ح 

اًم٘م٤ميض، صمٜم٤م حيٞمك ايامين، ىمأ٤مًمقا: صمٜمأ٤م ذيأؽ، قمأـ اًمأريملم سمأـ اًمرسمٞمأع، وطمدصمٜم٤م أسمق طمّملم 

 إيّن »قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طم٤ًمن، قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م، قمـ رؾمقل اهلل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ ىمأ٤مل: 

 ًم  م يػسؿاا  حتااى يااردا ظااعَّ ، وإّْنااوأهاال بقتاايـتاا ب اهلل :  خؾقػتااغؿااد ترـاات ؾااقؽم 

 .(1)شاحلوض

. وذم ُمقوأٍع آظمأر (2)اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم، ورضم٤مًمف صم٘م٤مترواه هأ( : 867ىم٤مل اهلٞمثٛمل)

 . (3)ىم٤مل : رواه أمحد وإؾمٜم٤مده ضمّٞمد

هأق واطمأد  -سمٕمأد يمتأ٤مب اهلل شمٕمأ٤ممم-ايدي٨م ٟمٌص سيح أّن اخلٚمٞمٗم٦م قمغم ُمّر اًماُمأ٤من 

 ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م آصمٜمل قمنم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم .

                                                           

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة .4921، رىمؿ: 153: 5اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)ت: محدي اًمًٚمٗمل(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .784، رىمؿ: 176: 1جمٛمع اًماوائد  (2)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .14957، رىمؿ:163: 9جمٛمع اًماوائد   (3)
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 خؾقػة ؿّقم افـّص أّن ظؾّقً  

قم٤مُمر، طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ إقمٛمش، قمأـ اعمٜمٝمأ٤مل، طمدصمٜم٤م أؾمقد سمـ أظمرج أمحد ىم٤مل: 

وأكاذر ظشارتك ، ىمأ٤مل: عمأ٤م ٟماًمأ٧م هأ ه أيأ٦م: قمـ قم٤ٌمد سمـ قمٌد اهلل إؾمأدي، قمأـ قمأكمّ 

ىم٤مل: مجع اًمٜمٌل ُمـ أهؾ سمٞمتف، وم٤مضمتٛمع صمالصمقن، وم٠ميمٚمقا وذسمقا، ىم٤مل: وم٘م٤مل هلأؿ:  إؿربغ

 ؟!!.ش دم أهع خؾقػتيويؽون ي ديـي ومواظقدي، ويؽون معي دم اجلـة، من يضؿن ظـّ »

 !.، ُمأـ ي٘مأقم هبأ ا؟ي٤م رؾمقل اهلل، أٟمأ٧م يمٜمأ٧م سمحأراً  :-ل يًٛمف ذيؽ–وم٘م٤مل رضمؾ 

 .  : أٟم٤مسمـ أيب ـم٤مًم٥م  ىم٤مل: ومٕمرض ذًمؽ قمغم أهؾ سمٞمتف، وم٘م٤مل قمكمّ 

رواه أمحأد، وإؾمأٜم٤مده ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد حمٛمأد ؿمأ٤ميمر: إؾمأٜم٤مده طمًأـ. وىمأ٤مل اهلٞمثٛمأل: 

 ..(1)ضمّٞمد

)اإلُمأ٤مم اًمث٘مأ٦م ومأقق : طمدصمٜم٤م أيبهأ( ذم شمٗمًػمه ىم٤مل 327) اسمـ أيب طم٤مشمؿأظمرج اإلُم٤مم 

، طمأدصمٜم٤م )ىم٤مل أسمأق طمأ٤مشمؿ: اأدوق( ـ قمٞمًك سمـ ُمٞمنة اي٤مرصملسمأظمؼمٟم٤م ايًلم  اًمقاػ(

)اإلُمأ٤مم ؾمأٚمٞمامن سمأـ  ، قمأـ إقمٛمأش)اًمتٛمٞمٛمأل، صم٘مأ٦م ُمْمإّٔمػ( قمٌد اهلل سمـ قمٌأد اًم٘مأدوس

)ىمأد د اهلل سمأـ اي٤مرث، قمأـ قمٌأ)إؾمأدي صم٘مأ٦م خ( ، قمـ اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمروُمٝمران، صم٘م٦م خ م(

يٙمأأقن: اسمأأـ حمٛمأأد إٟمّمأأ٤مري، وىمأأد يٙمأأقن : اسمأأـ ٟمقومأأؾ اهل٤مؿمأأٛمل، ويمالمهأأ٤م صم٘مأأ٦م خ م، 

ريض اهلل قمٜمأأف: عمأأ٤م ٟماًمأأ٧م هأأ ه أيأأ٦م وأٟمأأ ر قمِمأأػمشمؽ  ىمأأ٤مل: ىمأأ٤مل قمأأكمّ  وإرضمأأح اًمثأأ٤مين(

ىم٤مل: ومٗمٕمٚمأ٧م، ش ااٜمع زم رضمؾ ؿم٤مة سمّم٤مع ُمـ ـمٕم٤مم وإٟم٤مء ًمٌٜم٤م»إىمرسملم ىم٤مل زم رؾمقل اهلل: 

ىمأ٤مل: ومأدقمقهتؿ وإهنأؿ يقُمئأأ  أرسمٕمأقن همأػم رضمأؾ، أو أرسمٕمأأقن ش ادع سمٜمأل ه٤مؿمأأؿ»صمأؿ ىمأ٤مل 

ورضمؾ، ىم٤مل: وومأٞمٝمؿ قمنمأة يمٚمٝمأؿ ي٠ميمأؾ اة قمأ٦م سم٢مداُمٝمأ٤م، ىمأ٤مل: ومٚمأام أشمأقا سم٤مًم٘مّمإٔم٦م أظمأ  

 وم٠ميمٚمقا طمتأك ؿمإٌٔمقا، وهأل قمأغم هٞمئتٝمأ٤م ل يأارؤوا ُمٜمٝمأ٤م إّٓ »رؾمقل اهلل ُمـ ذروهت٤م صمؿ ىم٤مل 

                                                           
 .14665، رىمؿ: 113: 9. جمٛمع اًماوائد  833، رىمؿ: 545: 1ُمًٜمد أمحد )ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(   (1)
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قا طمتأك رووا، ىمأ٤مل: وومْمأؾ ومْمأؾ، ومٚمأام ومرهمأقا أراد اًمٞمًػم، ىم٤مل: صمؿ أشمٞمتٝمؿ سم٤مإلٟم٤مء ومنمأسم

 رؾمقل اهلل أن يتٙمٚمؿ ومٌدروه اًمٙمالم، وم٘م٤مًمقا ُم٤م رأيٜم٤م يم٤مًمٞمقم ذم اًمًحر.

ومّمأٜمٕم٧م، ىمأ٤مل: ش ااٜمع زم رضمؾ ؿمأ٤مة سمّمأ٤مع ُمأـ ـمٕمأ٤مم»ومًٙم٧م رؾمقل اهلل صمؿ ىم٤مل 

 ومدقم٤مهؿ ومٚمام أيمٚمقا وذسمقا، ىم٤مل: ومٌدروه وم٘م٤مًمقا ُمثؾ ُم٘م٤مًمتٝمؿ إومم، ومًأٙم٧م رؾمأقل اهلل،

ومّمأٜمٕم٧م، ىمأ٤مل: ومجٛمٕمأتٝمؿ ومٚمأام أيمٚمأقا ش ـمٕمأ٤ممُمأـ ااٜمع زم رضمأؾ ؿمأ٤مة سمّمأ٤مع »صمؿ ىم٤مل زم 

دم  ويؽاون خؾقػتايي ديـاي، أيؽام يؼيضا ظـّا»وذسمقا سمأدرهؿ رؾمأقل اهلل اًمٙمأالم، وم٘مأ٤مل 

صمأؿ ىم٤مهلأ٤م ُمأرة أظمأرى  ىمأ٤مل: ومًأٙمتقا وؾمأٙم٧م اًمٕمٌأ٤مس ظمِمأٞم٦م أن حيأٞمط ذًمأؽ سمامًمأف.ش أهع

 وإيّن : »قمأكم ىمأ٤مل .شأكات»يأ٤م رؾمأقل اهلل وم٘مأ٤مل: ومًٙم٧م اًمٕم٤ٌمس ومٚمام رأي٧م ذًمؽ، ىمٚم٧م: أٟم٤م 

 .(1)شيومئذ ٕشوأهم هقئة

أىمقل : إؾمأٜم٤مده طمًأـ، رضم٤مًمأف صم٘مأ٤مت سمأ٢مـمالق، ؾمأقى اًمتٛمٞمٛمأل: وصم٘مأف اسمأـ طمٌأ٤من، 

 وقمدًمف اًمٌخ٤مري ، ًمٙمـ وّٕمٗمقه ًمروايتف قمـ اًمْمٕمٗم٤مء ، وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ًمٞمد يم ًمؽ.

. ىمٚمأ٧م: (2)وإٔم٤مف ف يأروي قمأـ أىمأقامإّٟمأ هق ذم إاؾ اأدوق، إّٓ ىم٤مل اًمٌخ٤مري: 

 وىمد شمقسمع سمام ..

صمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م، ىمأ٤مل: صمٜمأل حمٛمأد سمأـ إؾمأح٤مق، قمأـ أظمرضمف اًمٓمؼمي سم٠مـمقل ُمـ ه ا ىم٤مل: 

قمٌد اًمٖمٗم٤مر سمأـ اًم٘م٤مؾمأؿ، قمأـ اعمٜمٝمأ٤مل سمأـ قمٛمأرو، قمأـ قمٌأد اهلل سمأـ ايأ٤مرث سمأـ ٟمقومأؾ سمأـ 

اي٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، قمأـ قمأكّم سمأـ أيب ـم٤مًمأ٥م: عمأ٤م ٟماًمأ٧م هأ ه 

يا  »صمأؿ شمٙمٚمأؿ رؾمأقل اهلل ، وم٘مأ٤مل: ...،  َوَأْٟمِ ْر قَمِِمأػَمشَمَؽ إىْمأَرسملِمَ قمغم رؾمقل اهلل  أي٦م

 ؿاد   جئاتؽم باه، إيّن دم افعرب ج ء ؿومه بلؾضل ِمّ   واهلل م  أظؾم ص ب ً بـي ظبد ادطؾب، إيّن 

ؽم يامازرين ظاذ هاذا جئتؽم بخر افدكق  وأخارة، وؿاد أمارين اهلل أن أدظاوـم إفقاه، ؾاليّ 

                                                           
 .  ُمٙمت٦ٌم ٟماار، اًمًٕمقدي٦م .16615. رىمؿ:  2872: 9شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ)ت: اًمٓمٞم٥م(  (1)

 .  ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.3398، رىمؿ: 242: 15اٟمٔمر شمرمجتف ذم هت ي٥م اًمٙمامل)سمِم٤مر قمقاد(   (2)
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 وإيّن - :، وىمٚمأ٧مىم٤مل: وم٠مطمجؿ اًم٘مقم قمٜمٝم٤م مجٞمٕم٤مً  !.؟شوـذا وـذا إمر، ظذ أن يؽون أخي

أٟمأ٤م يأ٤م ٟمٌأل اهلل أيمأقن  -، وأمخِمأٝمؿ ؾمأ٤مىم٤مً ، وأقمٔمٛمٝمأؿ سمٓمٜمأ٤مً ، وأرُمّمٝمؿ قمٞمٜمأ٤مً ٕطمدصمٝمؿ ؾمٜم٤مً 

ىم٤مل:  .ش، ؾ شؿعوا فه وأضقعواوـذا وـذا... هذا أخي إنّ »ىم٤مل:  وزيرك، وم٠مظم  سمرىمٌتل، صمؿّ 

 .(1)وم٘م٤مم اًم٘مقم يْمحٙمقن، وي٘مقًمقن ٕيب ـم٤مًم٥م: ىمد أُمرك أن شمًٛمع ٓسمٜمؽ وشمٓمٞمع

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى قمٌأد اًمٖمٗمأ٤مر سمأـ اًم٘م٤مؾمأؿ، أيب ُمأريؿ إٟمّمأ٤مري، وإّٔمٗمقه 

ًمٚمتِمّٞمع، ًمٙمأـ أطمًأـ اًم٘مأقل ومٞمأف ؿمإٔم٦ٌم واسمأـ قم٘مأدة : ومّمأٚمح٧م سمأف اعمت٤مسمٕمأ٦م. واٟمٔمأر هنأ٩م 

، قمأغم ُمٜمأقال هنأ٩م اًمٗمٚمٜمٜمأ٦م )ومأأالن اًمٙم يمأ ة )يمأ ا ويمأ ا( ًمٓمٛمأد ومْمأ٤مئؾ اًمٞمٕمًأأقب

 وومالن( ـمٛم٤ًًم ًمٚمٛمث٤مًم٥م، واهلل اعمًتٕم٤من.

طمأدصمٜم٤م هأأ( ذم ُمقوإٔملم ُمأـ يمت٤مسمأف اًمًأٜم٦ّم ىمأ٤مل: 287أظمرج اإلُم٤مم اسمأـ أيب قم٤ماأؿ)

 )سمـ قمٌٞمد اًمٕمٜماي اًماُمـ، طم٤مومظ حمّدث صم٘م٦م طمّج٦م صم٧ٌم، أمجٕمقا قمٚمٞمأف، خ م(،حمٛمد سمـ اعمثٜمك

)اًمقو٤مح سمـ قمٌأد اهلل طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م ُمت٠مًمف، خ م(،)اًمِمٞم٤ٌمين صم٘م٦م قم٤مسمد طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد

)حيٞمأك سمأـ ؾمأٚمٞمؿ أيب سمٚم٩م قمأـ حيٞمأك سمأـ اًمٞمِمٙمري، طم٤مومظ صم٘م٦م ُمت٘مـ ومقق اًمقاػ، خ م(،

)إزدي قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمأقن  ؾمٚمٞمؿ اًمٗمااري، صم٘م٦م، ٓ يث٧ٌم ىمقل اًمٌخ٤مري ومٞمف: ومٞمف ٟمٔمر(،

ل أومأال شمأرى أن شمٙمأقن ُمٜمّأ»ًمٕمأكّم: قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىمأ٤مل رؾمأقل اهلل ، صم٘م٦م قم٤مسمد، خ م( 

 .شمممن من بعدي دم ـّل  خؾقػتيوأكت  ،ؽ ًم٧ًم سمٜمٌلأٟمّ  سمٛمٜماًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك إّٓ 

ىم٤مل اإلُمأ٤مم إًمٌأ٤مين: إؾمأٜم٤مده طمًأـ، رضم٤مًمأف صم٘مأ٤مت رضمأ٤مل اًمِمأٞمخلم همأػم أيب سمٚمأ٩م، 

 .(2)واؾمٛمف حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ سمٚم٩م، ىم٤مل اي٤مومظ: ادوق رسمام أظمٓم٠م

وأظمرضمأف أمحأد وُمأـ ـمري٘مأف ىم٤مل:  -ذم اًمّمحٞمح٦م-ىمٚم٧م: ىمد اّحح آًم٤ٌمين إؾمٜم٤مده

 .(1)وهو ـًم ؿ ٓاي٤ميمؿ وىم٤مل: احٞمح اإلؾمٜم٤مد، وواوم٘مف اًم هٌل، 

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت. 464: 19ؼمي)ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر( شمٗمًػم اًمٓم  (1)

 . اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل . 1351و:1188، رىمؿ: 663: 2فمالل اةٜم٦ّم ذم هري٩م يمت٤مب اًمًٜم٦م )ت: اإلُم٤مم إًم٤ٌمين(   (2)

 ىمٚم٧م: شم٘مدُم٧م أىمقل اًمٕمٚمامء ذم اح٦م إؾمٜم٤مد ايدي٨م ذم سمح٨م ؾم٤مسمؼ .
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( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ محأ٤مد، طمأدصمٜم٤م أسمأق قمقاٟمأ٦م، طمأدصمٜم٤م 241شم٘مّدم ُم٤م أظمرضمف أمحد )

أسمق سمٚم٩م، طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، ىم٤مل: إيّن ة٤مًمد إمم اسمـ قم٤ٌمس، إذ أشم٤مه شمًإٔم٦م رهأط ...، 

ىم٤مل: وظمرج سم٤مًمٜم٤مس ذم هماوة شمٌقك، ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف قمكم: أظمرج ُمٕمؽ؟!. ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمأف ٟمٌأل 

أم  ترىض أن تؽاون مـّاي بؿـزفاة ها رون مان موشاى، إّٓ »ومٌٙمك قمكّم، وم٘م٤مل ًمف: ش  ٓ»اهلل: 

 .   ... «أّكك فست بـبي، إّكه ٓ يـبغي أْن أذهب إّٓ وأكت خؾقػتي

. وىمأأ٤مل إًمٌأأ٤مين ذم اًمٔمأأالل: طمأأدي٨م (2)ىمأأ٤مل أمحأأد حمٛمأأقد ؿمأأ٤ميمر: إؾمأأٜم٤مده اأأحٞمح

. (4). يمام ىمد ىم٤مل حم٘مؼ يمت٤مب اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤ماؿ ومٞمّمأؾ اةأقاسمرة: إؾمأٜم٤مده طمًأـ(3)طمًـ

 وىمد شم٘مدم ه ا .

ٟمص  سيٌح ذم ظمالومأ٦م قمأكّم قمٚمٞمأف اًمًأالم  -وهق همٞمٌض ُمـ ومٞمض-اًماسمدة: ُم٤م ُم٣م 

 قمغم يمّؾ إُّم٦م. سمٕمد اًمٜمٌل 

  

                                                                                                                                                                

 اعمٕم٤مرف ، اًمري٤مض.. ُمٙمت٦ٌم 2223، رىمؿ: 263: 5اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   (1)

 ، حت٘مٞمؼ : أمحد حمٛمقد ؿم٤ميمر .3662ُمًٜمد أمحد رىمؿ :  (2)

 . 337:  2فمالل اةٜم٦م ذم هري٩م اًمًٜم٦م ٓسمـ ايب قم٤ماؿ )آًم٤ٌمين(   (3)

 .1222. رىمؿ ايدي٨م : 799:  1اًمًٜم٦م ٓسمـ ايب قم٤ماؿ)ت: ومٞمّمؾ اةقاسمرة(   (4)



 
 

71 

 اهلل تع ػادفدي ظؾقه افسالم خؾقػة 

أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد اهلل اًمّمٗم٤مر، صمٜم٤م حمٛمأد سمأـ هأ( ذم اعمًتدرك ىم٤مل : 465أظمرج اي٤ميمؿ)

إسمراهٞمؿ سمـ أروُم٦م، صمٜم٤م ايًلم سمـ طمٗمص، صمٜمأ٤م ؾمأٗمٞم٤من، قمأـ ظم٤مًمأد ايأ اء، قمأـ أيب ىمالسمأ٦م، 

ي٘متتأؾ »قمـ أيب أؾمامء، قمـ صمقسم٤من ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

يمؿ صمالصم٦م يمٚمٝمؿ اسمـ ظمٚمٞمٗم٦م، صمؿ ٓ يّمػم إمم واطمد ُمٜمٝمؿ، صمأؿ شمٓمٚمأع اًمرايأ٤مت اًمًأقد قمٜمد يمٜما

إذا رأيتٛمأقه ومٌأ٤ميٕمقه  -صمؿ ذيمر ؿمٞمئ٤م وم٘مأ٤مل  -ُمـ ىمٌؾ اعمنمق ومٞم٘م٤مشمٚمقٟمٙمؿ ىمت٤مٓ ل ي٘م٤مشمٚمف ىمقم 

 .ش ادفدي، خؾقػة اهلل :فوًمق طمٌقا قمغم اًمثٚم٩م، وم٢مٟمّ 

 هٌل قمأأغم ذط ، وواوم٘مأأف اًمأأطمأأدي٨م اأأحٞمح قمأأغم ذط اًمِمأأٞمخلمىمأأ٤مل ايأأ٤ميمؿ: 

 . (1)اًمِمٞمخلم

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ُمٜمّمأقر، ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م قمٌأد اًمأرزاق هأ( ىم٤مل : 292وأظمرضمف اًمٌاار )

 .(2)سمف ُمثٚمف ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اًمثقري، قمـ ظم٤مًمد اي اء

 ىمٚم٧م : وإؾمٜم٤مده احٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ، أو ُمًٚمؿ .

 .  (3)ه ا إؾمٜم٤مد احٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤متهأ( : 846ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌقيٍمي )

طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ ذيؽ، قمأـ قمأكم سمأـ زيأد، ٤مهد طمًـ ، أظمرضمف أمحد ىم٤مل : وًمف ؿم

إذا رأيأتؿ اًمرايأ٤مت اًمًأقد ىمأد ضمأ٤مءت ُمأـ »قمـ أيب ىمالسم٦م، قمـ صمقسم٤من ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 .(4)ش خؾقػة اهلل ادفديومٞمٝم٤م  ىمٌؾ ظمراؾم٤من، وم٠مشمقه٤م: وم٢منّ 

 

                                                           

 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم، سمػموت.8423، رىمؿ: 4:516ُمًتدرك اي٤ميمؿ)ُمّمٓمٗمك قمٓم٤م(  (1)

 . اًمٕمٚمقم وايٙمؿ ، اعمديٜم٦م.4163، رىمؿ: 166: 16ُمًٜمد اًمٌاار)قم٤مدل ؾمٕمد(  (2)

 . دار اًمٕمرسمٞم٦م ، سمػموت.264: 4ُمّم٤ٌمح اًماضم٤مضم٦م   (3)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.22387، رىمؿ : 76: 37ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (4)



 
 

71 

 !! اخلالصة

 إّمة : اخلؾقػة افؼ يم ب حلق!!

اثـا  يؽون هلاذه إماة »ُم٣م ُم٤م أظمرضمف أسمق يٕمكم قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل : 

 ..شظؼ ؿقًّمً 

اثـاي إػ  ٓ يزال انشالم ظزيزاً »ىم٤مل :  يمام ىمد ُم٣م ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ اًمٜمٌّل 

 .  «ظؼ خؾقػة

: يمتأ٤مب  خؾقػتاغإيّن شمأ٤مرٌك ومأٞمٙمؿ »اًمّمحٞمح ، سمؾ اعمتقاشمر :  وؾمٞم٠مر ىمقل اًمٜمٌل 

 ش.وظسيت أهل بقتياهلل ، 

 ش  دم أهع ويؽون خؾقػتي» وىم٤مل اًمٜمٌّل ذم قمكم قمٚمٞمٝمام اًمًالم : 

 .«مممن من بعدي دم ـّل  خؾقػتيوأكت »: ًمٕمكّم  يمام ىمد ىم٤مل 

 :هإذا رأيتؿوه ؾب يعوه وفو حبوا ظذ افثؾج، ؾنّكا» : ذم إُم٤مُمٜم٤م اعمٝمدي  وىم٤مل 

 . شيادفّد ، اهلل خؾقػةُ 

ـْ  اي٤ماأؾ : إُّمأأ٦م ذم ىمقًمأأف شمٕمأأ٤ممم :  ااةٌ  ِمااـُْؽمْ َوًْمأأَتُٙم َيأأْدقُمقَن إمَِم اخْلَأأػْمِ َوَيأأ٠ْمُُمُروَن  ُأمَّ

ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقنَ  هؿ ه١مٓء اخلٚمٗم٤مء آصمٜمأل قمنمأ ُمأـ  سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم

 ، وهؿ اًمٕمؽمة قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم . أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌّل 
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 خر أّمة خصوص من أض ع اهلل شبح كه

طمأدصمٜمل يأقٟمد سمأـ قمٌأد إقمأغم، ىمأ٤مل: أظمؼمٟمأ٤م اسمأـ هأ( ىم٤مل : 316أظمرج اًمٓمؼمي )

 ؟!. وأين ومْمٚمتٙمؿ قمغم اًمٕم٤معملموه٥م، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اسمـ زيد قمـ ىمقل اهلل: 

َٟم٤مُهْؿ قَمغَم وىمرأ ىمقل اهلل:  :: قم٤مل أهؾ ذًمؽ اًماُم٤مناسمـ زيد  ىم٤مل قِمْٚمٍؿ قَمغَم َوًَمَ٘مِد اظْمؽَمْ

ىم٤مل: ه ه عمـ أـم٤مقمف واشمٌع أُمأره، وىمأد يمأ٤من ومأٞمٝمؿ اًم٘مأردة، وهأؿ أسمٖمأض ظمٚم٘مأف . (1)اًْمَٕم٤معملَِمَ 

 .إًمٞمف

٦ٍم ُأظْمِرضَم٧ْم ًمِٚمٜم٤َّمسِ وىم٤مل هل ه إُم٦م:  يُمٜمُْتْؿ ظَمػْمَ ُأُمَّ
ه ه عمأـ أـمأ٤مع  :اسمـ زيد  ىم٤مل .(2)

 .(3)واضمتٜم٥م حم٤مرُمف، واشمٌع أُمره ، اهلل 

زيد ، احٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ، وزيد سمـ قمٌد اًمرمحـ ، ُمأـ يمٌأ٤مر ىمٚم٧م:  إؾمٜم٤مده إمم 

 ُمٗمني أهؾ اًمًٜم٦ّم ، طمًـ اي٤مل .

  

                                                           

 .32اًمدظم٤من :   (1)

 .116آل قمٛمران :   (2)

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م .. 872، رىمؿ: 24: 1شمٗمًػم اًمٓمؼمي )ت: أمحد ؿم٤ميمر(   (3)
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ةٌ ؿوفه تع ػ :  َّْن َخَؾْؼـَ  ُأمَّ  إيّؿة ظؾقفم افسالم َوِِم

قمأـ ، قمـ اٗمقان ، محد سمـ حمٛمد أطمدصمٜم٤م هأ( ذم اًمٌّم٤مئر ىم٤مل : 296أظمرج اًمّمٗم٤مر )

ضمٕمٗمأر قمٚمٞمأف اًمًأالم ذم ىمأقل اهلل شمٌأ٤مرك  يبأقمأـ ، قمأـ محأران ، قمأـ ايجأر ، اسمـ ُمًأٙم٤من 

قِّ َوبِِه َيْعِدُفونَ : وشمٕم٤ممم  ٌة هَيُْدوَن بِ حْلَ َّْن َخَؾْؼـَ  ُأمَّ  ؟!. َوِِم

 .(1)شظؾقفم افسالم ةيؿّ هم إ»اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

ىمٚم٧م : إؾمأٜم٤مده اأحٞمح ذم أقمأغم درضمأ٤مت اًمّمأّح٦م . رضم٤مًمأف أضمّٚمأ٦م اًمٓم٤مئٗمأ٦م ، وأوشمأ٤مد 

 اًمٗمرىم٦م . وايجر ، هق : اسمـ زائدة اييُمل ُمـ ُمِم٤مي  اسمـ ُمًٙم٤من ، صم٘م٦م دون يمالم .

، قمـ اًمقؿم٤مء ، قمـ ُمٕمغم سمـ حمٛمد ، ايًلم سمـ حمٛمد وًمف ؿم٤مهد أظمرضمف اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

وؾمأ٤مق  ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ ىمأقل اهلل قمأا وضمأؾ: قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من ىم٤مل 

 . (2)ُمثٚمف

 ا اإلؾمٜم٤مد احٞمح قمغم إىمقى .ىمٚم٧م : احٞمح ، وه 

أأ٦ٌم  ىمٚمأأ٧م: ىمأأد ُم٣مأأ إاأأؾ اًم٘مأأرآين :  ـْ ُِمأأٜمُْٙمْؿ ُأُمَّ ااْرِ َوًْمأأَتُٙم و:  َيااْدُظوَن إَِػ اخْلَ

٦ًم هَيُْدوَن سم٠َِمُْمِرَٟم٤م  اِت َوضَمَٕمْٚمٜم٤َمُهْؿ َأِئٛمَّ ْرَ  وهق سيح . َوَأْوَحْقـَ  إَِفْقِفْم ؾِْعَل اخْلَ

اهلداي٦م ُمأـ دون وطمأل وقمّمأٛم٦م : ومقضمأ٥م أن يٙمأقن ه ا ٟم٘ماًل ، وأُّم٤م قم٘ماًل ومالُمتٜم٤مع 

اهل٤مدي سم٤ميّؼ ، ُمٕمّمقُم٤ًم ُمرشمٌٓم٤ًم سم٤مًمًامء : أورة أّن همػمه قمرو٦م ًمٚمخٓم٠م وجم٤مٟم٦ٌم اًمّمأقاب 

 قمغم اًمدوام .

  

                                                           

 . ُمٓمٌٕم٦م إمحدي ، ـمٝمران .57سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت )ت: طمًـ يمقضم٦م( :   (1)

 .414: 1اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(   (2)



 
 

74 

 إيّؿة خر أّمة أخرجت فؾـ سؿوفه تع ػ : 

ةٍ يُمٜمُْتْؿ جمٛمقع ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ـِ  َخْرَ ُأمَّ ُأظْمِرضَم٧ْم ًمِٚمٜم٤َّمِس شَم٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوشَمٜمَْٝمْقَن قَمأ

 .(7)اعمُْٜمَْٙمرِ 

ـْ وىمقًمف شمٕم٤ممم :  ْرِ َوَيْلُمُروَن بِا دَْْعُروِف َوًْمَتُٙم ٌة َيْدُظوَن إَِػ اخْلَ ـِ  ِمـُْؽْم ُأمَّ َوَيٜمَْٝمأْقَن قَمأ

 .(2)...اعمُْٜمَْٙمِر 

٦ًم هَيُْدوَن سم٠َِمُْمِرَٟم٤م  وىمقًمف :  اِت َوضَمَٕمْٚمٜم٤َمُهْؿ َأِئٛمَّ ْرَ    َوَأْوَحْقـَ  إَِفْقِفْم ؾِْعَل اخْلَ

سيٌح ومّمٞمٌح أّن ظمػم أُّم٦م، ظمّمأقص ُمأـ أوطمأك اهلل شمٕمأ٤ممم إًمأٞمٝمؿ ومٕمأؾ اخلأػمات ، 

 اًمداقملم إًمٞمٝم٤م ، أُمرون سم٤معمٕمروف اًمٜم٤مهقن قمـ اعمٜمٙمر ، ٓ يمّؾ إُّم٦م .

قمأـ اسمأـ ؾمأٜم٤من ، يب قمٛمأػم أقمـ اسمأـ ، يب أطمدصمٜمل :  ًم٘مّٛمل ىم٤مل قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ا

أ٦ٍم ُأظْمِرضَمأ٧ْم ًمِٚمٜمَّأ٤مِس  : قمٚمٞمأف اًمًأالم اًمّمأ٤مدق يب قمٌأداهلل أ٧م قمٜمد ئىمر: ىم٤مل  يُمٜمْأُتْؿ ظَمأػْمَ ُأُمَّ

ـِ اعمُْٜمَْٙمرِ   !!. (3) شَم٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوشَمٜمَْٝمْقَن قَم

ُمأػم اعمأ١مُمٜملم وايًأـ وايًألم أي٘متٚمقن ، ٦م ُمّ أظمػم »: اهلل قمٚمٞمف اًمًالم  سمققمٌدأوم٘م٤مل 

   !.؟شقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم

 !.ضمٕمٚم٧م ومداك يمٞمػ ٟماًم٧م؟: وم٘م٤مل اًم٘م٤مري 

ٓ شمرى ُمأدح اهلل هلأؿ أ ،ظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مسأ يؿةأــتم خر : ٟماًم٧م »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

ـِ اعمُْٜمَْٙمرِ   .(4)َوشُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللَِّ  شَم٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوشَمٜمَْٝمْقَن قَم

                                                           

 . 116آل قمٛمران :   (1)

 . 164آل قمٛمران :   (2)

 . 116آل قمٛمران :   (3)

 . 168: 1شمٗمًػم اًم٘مٛمل   (4)
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 : إؾمٜم٤مده احٞمح ذم أقمغم درضم٤مت اًمّمّح٦م .ىمٚم٧م 

اًمأأٜمّص يِمأأٝمد ًمأأف اًمٕم٘مأأؾ : ومؼمه٤مٟمأأف اًم٘مٓمٕمأأل ُمٕمأأف : ومأأ٠ميمثر إُّمأأ٦م ُمٜمٙمأأر ًمٚميأأوري ، 

ٌّأف اهلل  ومٞمٙمٗمل أّن ه ا إيمثر شمٙم٤مًم٥م قمغم ىمتؾ ايًلم ؿم٤ٌمب أهؾ اةٜم٦ّم ، وىمتؾ قمكّم اًم ي حي

 ورؾمقًمف و...، وه ا إٟمٙم٤مر ًمٚميوري سم٠مسمِمع اٞمٖم٦م .

ص ىمرائ٦م أظمرى ، أو شم٠مويأؾ اًم٘مرائأ٦م سمأام ذيمأره اإلُمأ٤مم  اًمّمأ٤مدق قمٚمٞمأف ومتٕملّم ىمرائ٦م اًمٜمّ 

 اًمًالم: وم٤مومٝمؿ واطمٗمظ .

هأ( ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ايًلم، صمٜم٤م أمحد 327وروى ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م اسمـ أيب طم٤مشمؿ )

، صمٜم٤م قمٜم٦ًٌم اًمٕم٤مسمد )وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ، شمرضمؿ ًمأف )ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : ادوق(  سمـ اٌٞمح اًمٙمقذم

ااةٍ يُمٜمْأأُتْؿ  ، قمأأـ ضمأأ٤مسمر ، قمأأـ أيب ضمٕمٗمأأر : اًم٘مأأدُم٤مء دون ـمٕمأأـ(  ُأظْمِرضَمأأ٧ْم ًمِٚمٜمَّأأ٤مِس  َخااْرَ ُأمَّ

 ؟!.شَم٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف 

 .(1)شبقت افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم أهلِ  خرُ »: أسمق ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًأـ ، ضمأ٤مسمر هأق : اسمأـ يايأد اةٕمٗمأل ، وهأق صم٘مأ٦م ، وإٔمٗمف اًمإٌٔمض 

ًمٚمٕم٘مٞمدة ضمااوم٤ًم : إذ أؾم٤مـملم ىمأدُم٤مء أهأؾ اًمًأٜم٦ّم قمأغم وصم٤مىمتأف وضمالًمتأف . قمأكم سمأـ ايًألم ، 

 ُمردد سملم صمالصم٦م : اسمـ ُمٓمر ، واسمـ اةٜمٞمد ، واسمـ أؿمٙم٤مب ، ويمّٚمٝمؿ صم٘م٤مت .

 ُمأـ اظمتّّمأٝمؿ اًمٜمٌأّل ش  بقت افـباي أهلِ  خرُ »ىمٚم٧م : وىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 

اًمٙمًأ٤مء واعم٤ٌمهٚمأ٦م ووو ، وهّمأٞمص اًمٜمٌأّل هبأؿ  دون سم٘مّٞم٦م أزواضمأف وأىمرسم٤مئأف ، وهأؿ : أهأؾ

 واظمتّم٤ماف هلؿ ، ًمٞمد ًمٖمقًا : ًمٚمٛمح٤مل .

                                                           

 . ُمٙمت٦ٌم ٟماار ، اًمًٕمقدي٦م. 3974، رىمؿ: 733: 3شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ   (1)
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ف أّٟمأ»ىمد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ  هأ( :728ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م)

:  أحادمه : افثؼؾاغ شم٤مرك ومأٞمٙمؿ إيّن »ظمٓم٥م اًمٜم٤مس سمٖمدير يدقمك مخ٤م سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وم٘م٤مل: 

 ..شوظسيت أهل بقتي»وم يمر يمت٤مب اهلل وطمض قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل:  :يمت٤مب اهلل 

ىمأ٤مل:  أدار يم٤ًمءه قمغم قمكم ووم٤مـمٛم٦م وطمًأـ وطمًألم صمأؿّ »: ف يمام صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح أٟمّ 

 .(1) ش، وم٠مذه٥م قمٜمٝمؿ اًمرضمد وـمٝمرهؿ شمٓمٝمػماافؾفم همٓء أهل بقتي»

أهأؾ ظمػُم » ىمٚم٧م : ومٝم ا آظمتّم٤مص اًمًاموي ، هق ُمٕمٜمك ىمقل اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : 

 ًمٖمقًا وهق حم٤مل ، وم٤مطمٗمظ ه ا ضمّٞمدًا . وإّٓ يم٤من هّمٞمص اًمٜمٌّل ش سمٞم٧م اًمٜمٌّل 

  

                                                           

 . ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ، اًمًٕمقدّي٦م. 561: 4ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقّي٦م)ت: رؿم٤مد ؾم٤مل(   (1)
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 مع ين فػظ إّمة = اصساك فػظي !!

 :  يم٤مٔريمام ٓ سمّد ُمـ اًمت يمػم سم٠مّن إُّم٦م هل٤م أرسمع ُمٕم٤من ، قمغم ٟمحق آؿمؽماك اًمٚمٗمٔمل ، 

 .افط يػة واجلًمظة إّمة ::  ادعـى إول

أ٠َمًُمقَن قَمأامَّ  يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  ًْ ٌُْتْؿ َوٓ شُم أ ًَ ٧ٌَْم َوًَمُٙمأْؿ َُمأ٤م يَم ًَ ٦ٌم ىَمْد ظَمَٚم٧ْم هَل٤َم َُم٤م يَم شمِْٚمَؽ ُأُمَّ

 .(1)يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقنَ 

 أي ـم٤مئٗم٦م ، أو مج٤مقم٦م .

 .احلؼبة من افزمنإّمة : ادعـى افث ين: 

٦مٍ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  يَمَر سَمْٕمَد ُأُمَّ َوىَم٤مَل اًمَِّ ي َٟمَج٤م ُِمٜمُْٝماَم َوادَّ
(2). 

 أي شم يّمر سمٕمد أُّم٦م ُمْم٧م ، أو زُمـ ُم٣م قمٚمٞمٝم٤م. 

 .انم م افذي ُيؼتدى بهإّمة : ادعـى افث فث: 

ةً يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ َن ُأمَّ  .إِنَّ إِْبَراِهقَم 

 .افطريق وادؾَّةإّمة : ادعـى افرابع: 

ةٍ شمٕم٤ممم: ؾمٌح٤مٟمف ويم٘مقًمف   . (3) إِكَّ  َوَجْدَك  آَب َءَك  َظَذ ُأمَّ

ـَا  َواْجَعْؾـَا  ُمْساؾَِؿْغِ َفاَك َوِماْن وُمثؾ ىمأقل إسمأراهٞمؿ قمٚمٞمأف اًمًأالم :  اةً َربَّ تِـَا  ُأمَّ يَّ  ُذرِّ

يٕمٜمل إئّٛم٦م اهلداة ، واًم٘مأ٤مدة دقمأ٤مة اخلأػم واهلدايأ٦م ، ٓ يمأؾ اًم رّيأ٦م : ًم٘مأقل  (4)ُمْسؾَِؿًة َفَك 

                                                           

 .134اًمٌ٘مرة :   (1)

 .45يقؾمػ :   (2)

 .22اًماظمرف :   (3)

 .128اًمٌ٘مرة :   (4)



 
 

78 

َـّ ىَم٤مَل إيِنِّ إسمراهٞمؿ أظمر :  َُّٝم ُف سمَِٙمٚماَِمٍت وَم٠َممَت َج ِظُؾَك فِؾـَّ ِس إَِم ًما  َؿا َل َوإِِذ اسْمَتغَم إسِْمَراِهٞمَؿ َرسمُّ

تِي يَّ َٓ َيٜم٤َمُل قَمْٝمِدي اًمٔم٤َّمعملِِمَ  َوِمْن ُذرِّ  .(1)ىَم٤مَل 

وجمٛمققمٝمام فم٤مهر أّن اعم٘مّمقد سم٤مُّٕم٦م اعمًٚمٛم٦م : ظمّمقص ُمـ ٟمأ٤مل اًمٕمٝمأد ُمأـ إئّٛمأ٦م 

 ل ي٘م٤مرومقا أّي فمٚمؿ ، وم٤مطمٗمظ.اًم يـ 

  

                                                           

 .124اًمٌ٘مرة :   (1)
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 بق ن معـى اجلًمظة ُشظً  !!

، ُمٓمقي ذم  ٓ شمرديد أّن اعم٘مّمقد ُمـ اةامقم٦م ، ًمق صم٧ٌم ادور اًمٚمٗمظ قمـ اًمٜمٌّل 

ٌْأأأِؾ اهللَِّ ىمأأأقل اهلل شمٕمأأأ٤ممم :  ُؿاااوا مَجِقًعااا َواقْمَتِّمأأأُٛمقا سمَِح َٓ َتَػرَّ . أي : اًمٓم٤مئٗمأأأ٦م اًمتأأأل  (1) َو

 ول شمتٗمرق قمـ ايؼ إمم اًم٤ٌمـمؾ . اقمتّمٛم٧م سمحٌؾ اهلل شمٕم٤ممم ،

طمدصمٜمل أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد ُم٤م أظمرضمف اي٤ميمؿ ىم٤مل :  -ذم اةٛمٚم٦م-مم٤ّم يدّل قمغم ه ا

سمـ سم٤مًمقيف، صمٜم٤م حمٛمأد سمأـ أمحأد سمأـ اًمٜميأ، طمأدصمٜمل ُمٕم٤مويأ٦م سمأـ قمٛمأرو، صمٜمأ٤م زائأدة، صمٜمأ٤م أسمأق 

ىمأ٤مل: طمّملم، قمأـ قمأ٤مُمر، قمأـ صم٤مسمأ٧م سمأـ ىمٓمٌأ٦م، قمأـ قمٌأد اهلل سمأـ ُمًإٔمقد ريض اهلل قمٜمأف، 

 ش...ه حبل اهلل افذي أمر بهؾنكّ ؛ افزموا هذه افط ظة واجلًمظة»

ىمأأ٤مل ايأأ٤ميمؿ : إؾمأأٜم٤مده اأأحٞمح قمأأغم ذط اًمِمأأٞمخلم اًمٌخأأ٤مري وُمًأأٚمؿ، وواوم٘مأأف 

 .   (2)اًم هٌل

أظمؼمٟمأ٤م قمأكم سمأـ حمٛمأد سمأـ أمحأد سمأـ هأ( ىمأ٤مل : 418وأظمرج أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمالًمٙم٤مئل )

يٕم٘مقب ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمأق اأ٤مًمح قمٌأد اهلل  سمٙمر ، ىم٤مل أظمؼمٟم٤م ايًـ سمـ قمثامن ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م

ف صمأف أّٟمأسمـ ا٤مًمح ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ ا٤مًمح أن إوزاقمل طمدصمف أن يايد اًمرىمأ٤مر طمدّ 

بـااي إاايقاال  إنّ »: ىمأأ٤مل رؾمأأقل اهلل اأأغم اهلل قمٚمٞمأأف وؾمأأٚمؿ:  ؾمأأٛمع أٟمأأد سمأأـ ُم٤مًمأأؽ ي٘مأأقل

 ش .  واحدة  ر إّٓ فم دم افـّ اؾسؿت ظذ إحدى وشبعغ ؾرؿة ، ـؾّ 

 !.وم٘مٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل وُم٤م ه ه اًمقاطمدة؟

 .(3)شوٓ تػرؿوا ؾ ظتصؿوا بحبل اهلل مجقع ً  ؛اجلًمظة »وم٘مٌض يده وىم٤مل: 

                                                           

 .163آل قمٛمران :   (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، سمػموت.8663رىمؿ:  598:  4ُمًتدرك اي٤ميمؿ  (2)

 . دار ـمٞم٦ٌم اًمًٕمقدّي٦م.148. رىمؿ: 112:  1ذح أاقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦ّم)ت: اًمٖم٤مُمدي(   (3)
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ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ا٤مًمح ُمٕمتؼم ، قمأكم سمأـ حمٛمأد وؿمأٞمخف ايًأـ سمأـ قمأثامن جمٝمأقٓن ، 

 .٘مّٞم٦م ُمقصم٘مقن قمغم اظمتالف ذم سمٕمْمٝمؿًمٙمـ روى قمـ يمّؾ ُمٜمٝمام صم٘مت٤من يمٌػمان سمؾ أيمثر ، واًمٌ

ويمام ىمٚمٜم٤م ومٛمّمٓمٚمح أهؾ اًمًأٜم٦ّم واةامقمأ٦م ، حُمْأَدث ، أطمدصمأف اًمٌٖمأ٤مة ، ُمٕم٤مويأ٦م سمأـ أيب 

ؾمٗمٞم٤من وأشم٤ٌمقمف ، وه١مٓء ومٞمام هق ُمٕمٚمأقم أورة ، ُمٕمتّمأٛمقن سمحٌأؾ اًمٌٖمأل ، ٓ طمٌأؾ اهلل 

 ؾمٌح٤مٟمف .

: وهل : اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل اقمتّمؿ مجٞمٕمٝم٤م سمحٌأؾ اهلل  اجلًمظةاًماسمدة : اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمّٞم٦م هل : 

 شمٕم٤ممم ول شمتٗمرق.

طمدصمٜم٤م أسمقأمحد حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٌٜمدار اًمِم٤مومٕمل سمٗمرهم٤مٟم٦م ىم٤مل وأظمرج اًمّمدوق ىم٤مل : 

اسمـ أقملم سمـ داود ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمأد سمأـ اًمٗمْمأؾ ىمأ٤مل : طمأدصمٜم٤م اسمأـ هلٞمٕمأ٦م ،  : طمدصمٜم٤م جم٤مهد

 إنّ » ل : ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف :هالل ، قمـ أٟمد سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤م قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب

إحدى وشبعغ ؾرؿة ؾفؾك شبعون ؾرؿة وختؾاص ؾرؿاة ،  بـي إاايقل تػرؿت ظذ ظقسى

 «.وشبعغ ؾرؿة هيؾك إحدى وشبعون ويتخؾص ؾرؿة تي شتػسق ظذ اثـتغمّ أ وإنّ 

   !.اًمٗمرىم٦م ؟ ىم٤مًمقا : ي٤م رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ُمـ شمٚمؽ 

 . «اجلًمظة اجلًمظة اجلًمظة»: ؿ ل 

ريض اهلل قمٜمف : اةامقم٦م أهأؾ ايأؼ وإن ىمٚمأقا )=اًمّمدوق( ىم٤مل ُمّمٜمػ ه ا اًمٙمت٤مب 

اعم١مُمـ وطمأده طمجأ٦م ، واعمأ١مُمـ وطمأده »روي قمـ اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف أٟمف ىم٤مل :  ، وىمد

 اهأ..(1) مج٤مقم٦م

أ٦مً ىمٚم٧م : وهق طمّؼ : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  وؾمأٞم٠مر شمٗمًأػمه وسمٞم٤مٟمأف ،   إِنَّ إسِْمأَراِهٞمَؿ يَمأ٤مَن ُأُمَّ

قمأـ محأ٤مد سمأـ ، قمأـ ايًألم سمأـ ؾمإٔمٞمد ، قمـ أمحد سمـ حمٛمأد ، مج٤مقم٦م وعم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

                                                           

 ، ىمؿ.. ضم٤مُمٕم٦م اعمدرؾملم 636-616اخلّم٤مل )ت: قمكم همٗم٤مري( :   (1)
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ىمأ٤مل :  ىمأ٤مل ؾمأٛمٕم٧م أسمأ٤م ضمٕمٗمأر قمٚمٞمأف اًمًأالم، قمأـ أسمٞمأف ، قمأـ حمٛمأد سمأـ يقؾمأػ ، قمٞمًك 

 .(1) ش ادممن وحده مج ظة»

 ىمٚم٧م : وإؾمٜم٤مده احٞمح .

  

                                                           

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م ، ـمٝمران. 371: 3اًمٙم٤مذم )قمكم همٗم٤مري(   (1)
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 ؿّؾوا ّكص : اجلًمظُة : أهُل احلق وإنْ 

ىُمقاوومٞمف قمدا إاؾ اًم٘مرآيّن :  َٓ شَمَٗمرَّ ٌِْؾ اهللَِّ مَجِٞمًٕم٤م َو  .َواقْمَتِّمُٛمقا سمَِح

طمدصمٜم٤م أسمق زرقم٦م اًمدُمِم٘مل، صمٜم٤م حيٞمك سمـ قمٛمأرو سمأـ راؿمأد، ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين ىم٤مل : 

صمٜم٤م اسمـ صمقسمأ٤من، قمأـ طمًأ٤من سمأـ قمٓمٞمأ٦م، قمأـ ؿمأٞم  سمٛمٙمأ٦م يٕمٜمأل اسمأـ ؾمأ٤مسمط قمأـ قمٛمأرو سمأـ 

قمٚمٞمٜمأ٤م ُمٕمأأ٤مذ سمأأـ ضمٌأأؾ وٟمحأـ سمأأ٤مًمٞمٛمـ، وم٘مأأ٤مل: يأ٤م أهأأؾ اًمأأٞمٛمـ أؾمأأٚمٛمقا ُمٞمٛمأقن، ىمأأ٤مل: ىمأأدم 

رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إًمٞمٙمؿ ومقىمٕم٧م ًمأف ذم ىمٚمٌأل حمٌأ٦م، ومٚمأؿ رؾمقل  شمًٚمٛمقا ، إيّن 

ف ًمأٞمد وم٘مٚم٧م: أُمأ٤م إّٟمأ !.أوم٤مرىمف طمتك ُم٤مت ، ومٚمام طميه اعمقت سمٙمٞم٧م ، وم٘م٤مل زم: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟

اًمٕمٚمأؿ واإليأامن صم٤مسمتأ٤من إمم  ه٥م ُمٕمأؽ، ىمأ٤مل: إنّ ام أسمٙمل قمغم اًمٕمٚمؿ اًم ي يأ قمٚمٞمؽ أسمٙمل إٟمّ 

ف قمأ٤مذ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وم٤مًمتٛمد اًمٕمٚمؿ قمٜمد أرسمٕم٦م ، قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وقمٌد اهلل سمـ ؾمالم وم٢مٟمّ 

٦م ، وؾمٚمامن اخلػم، وقمقيٛمر أيب اًمدرداء، ومٚمح٘م٧م سمٕمٌد اهلل سمـ ُمًإٔمقد ومأ٠مُمرين قمنمة ذم اةٜمّ 

اأؾ اًمّمأالة ًمقىمتٝمأ٤م واضمٕمأؾ اأالهتؿ »:  سمام أُمر سمأف رؾمأقل اهلل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ أنْ 

 .وم يمرت ومْمٞمٚم٦م اةامقم٦م وميب قمغم ومخ ي ش شمًٌٞمح٤مً 

 .(1)م  واؾق ض ظة اهلل:  اجلًمظة وىم٤مل: وحيؽ إنّ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ىمقّي طمًـ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، ذم سمٕمْمٝمؿ ًملم .

أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌأد وأظمرج اًمالًمٙم٤مئل ىم٤مل : 

اهلل سمـ قمت٤مب ، ىم٤مل: طمأدصمٜم٤م قمٌٞمأد سمأـ ذيأؽ ، ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م ٟمٕمأٞمؿ يٕمٜمأل اسمأـ محأ٤مد ، ىمأ٤مل: 

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمٗمااري ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إوزاقمل ، قمـ طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م ، قمـ قمٌأد 

اًمرمحـ سمـ ؾم٤مسمط ، قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ، ىم٤مل: ىمدم قمٚمٞمٜم٤م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ قمأغم قمٝمأد رؾمأقل 

 ، ومقىمع طمٌف ذم ىمٚمٌل ، ومٚماُمتف طمتك واريتف ذم اًمأؽماب سم٤مًمِمأ٤مم ، صمأؿّ  اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

                                                           

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.226، رىمؿ: 138: 1ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم)ت: محدي اًمًٚمٗمل(   (1)
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ًماُم٧م أوم٘مف اًمٜم٤مس سمٕمده قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ، وم يمر يقُم٤م قمٜمأده شمأ٠مظمػم اًمّمأالة قمأـ وىمتٝمأ٤م ، 

ىمأ٤مل قمٛمأرو سمأـ ُمٞمٛمأقن: ش. اٚمقه٤م ذم سمٞمقشمٙمؿ ، واضمٕمٚمأقا اأالشمٙمؿ ُمٕمٝمأؿ ؾمأٌح٦م»وم٘م٤مل: 

 !.؟وم٘مٞمؾ ًمٕمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: ويمٞمػ ًمٜم٤م سم٤مةامقم٦م

ام مجٝمأقر اةامقمأ٦م هأل اًمتأل شمٗمأ٤مرق اةامقمأ٦م ، إّٟمأ ي٤م قمٛمأرو سمأـ ُمٞمٛمأقن، إنّ »وم٘م٤مل زم: 

 .(1)شم  واؾق ض ظة اهلل وإن ــت وحدك: اجلًمظة 

 ىمٚم٧م : رضم٤مًمف أئّٛم٦م صم٘م٤مت قمغم ذط اًمّمحٞمح .

وىمأ٤مل إوزاقمأل قمأـ طمًأ٤من سمأـ وأظمرضمف اعماي ذم هتأ ي٥م اًمٙمأامل ضم٤مزُمأ٤ًم سمٚمٗمأظ : 

ؽ ُمـ أوم٘مف أهؾ ه ه اًم٘مريأ٦م، ىمد يمٜم٧م أفمٜمّ ، : ي٤م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ذ ُمٕم٤م ىم٤ملسمف سمٚمٗمظ :  قمٓمٞم٦م

 !.شمدري ُم٤م اةامقم٦م؟

 : ىمٚم٧م: ٓ: قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن  ىم٤مل

وإن ، م  واؾق احلاق :  اجلًمظة. (2)ؾ رؿوا اجلًمظةاًم يـ ،  مجفور اجلًمظة : إنّ ُمٕم٤مذ  ىم٤مل

 .(3) ــت وحدك

  

                                                           

 . دار ـمٞم٦ٌم اًمًٕمقدّي٦م.166. رىمؿ: 121:  1ذح أاقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦ّم )اًمٖم٤مُمدي(   (1)

 اعمٕمٜمك : مج٤مقم٦م سمٜمل أُمّٞم٦م ، وم٤مرىمقا مج٤مقم٦م أهؾ ايّؼ .  (2)

 .4458. رىمؿ : 265: 22هت ي٥م اًمٙمامل)ت: سمِم٤مر قمقاد(   (3)
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 بـو أمّقة مج ظٌة ؾ رؿوا اجلًمظة

طمدصمٜم٤م ظمٚمػ سمأـ هِمأ٤مم، طمأدصمٜم٤م محأ٤مد سمأـ هأ( ذم احٞمحف ىم٤مل : 261أظمرج ُمًٚمؿ )

زيد، ح ىم٤مل: وطمدصمٜمل أسمق اًمرسمٞمع اًماهراين، وأسمق يم٤مُمؾ اةحدري، ىم٤مٓ: طمأدصمٜم٤م محأ٤مد، قمأـ 

، ىمأ٤مل: ىمأ٤مل زم رؾمأقل هأأ( 32) أيب قمٛمران اةقين، قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمّمأ٤مُم٧م، قمأـ أيب ذر

يٛمٞمتأأقن : أو  !.قمأأـ وىمتٝمأأ٤م؟ رون افصااالةء ياامّخ ظؾقااك أماارايمٞمأأػ أٟمأأ٧م إذا يم٤مٟمأأ٧م »اهلل: 

 ؟!.شاًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م

 !.: ىمٚم٧م: ومام شم٠مُمرين؟أسمق ذر  ىم٤مل

 .(1)ش٤م ًمؽ ٟم٤مومٚم٦موم٢من أدريمتٝم٤م ُمٕمٝمؿ، ومّمؾ، وم٢مهّن  اًمّمالة ًمقىمتٝم٤م، اّؾ »ىم٤مل: 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم .

ف اأغم اهلل ، ّٕٟمأوذم ايدي٨م أيْم٤ًم دًمٞمأؾ قمأكم اأدق اًمٜمٌأقةهأ( : 743ىم٤مل اًمٓمّٞمٌل )

 .(2) وىمد وىمع ذم زُمـ سمٜمل أُمٞم٦م، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمؼم سمف 

هأأ( وُمأ٤مت اخلٚمٞمٗمأ٦م 32ىمٚم٧م : ُمأ٤مت أسمأق ذر اًمٖمٗمأ٤مري ريض اهلل قمٜمأف سم٤مًمرسمأ ة ؾمأٜم٦م )

هأ( ، ومٕمثامن ُمأـ إُمأراء اًمأ يـ يأ١مظمرون اًمّمأالة 35قمثامن سمـ قمٗم٤من سمٕمده سمًٜمتلم ، ؾمٜم٦م )

 قمـ وىمتٝم٤م ، يمام هق فم٤مهر اًمٜمّص .

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هأ261أظمرج ُمًٚمؿ ) : وم٘مد شم٘مّٞم٦م اًمّمح٤ميب قمٌد اهلل سمـ قمٛمروُمـ ذًمؽ 

أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م أسمق أؾم٤مُم٦م، طمأدصمٜم٤م قمٌٞمأد اهلل، قمأـ ٟمأ٤مومع، قمأـ اسمأـ قمٛمأر، ىمأ٤مل: 

اغم رؾمقل اهلل سمٛمٜمك ريمٕمتلم، وأسمق سمٙمأر سمٕمأده، وقمٛمأر سمٕمأد أيب سمٙمأر، وقمأثامن اأدرًا ُمأـ 

                                                           

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.648، رىمؿ: 488: 1احٞمح ُمًٚمؿ   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم ٟماار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز .666، رىمؿ: 886: 3ذح اعمِمٙم٤مة ًمٚمٓمٞمٌل)ت: اهلٜمداوي(   (2)
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ؾؽ ن ابن ظؿر إذا صّذ مع انما م صاّذ أربعاً ، وإذا ٤ًم، ظمالومتف، صمؿ إّن قمثامن اغّم سمٕمد أرسمٕم

 .  (1) صاله  وحده صذ رـعتغ

 .أىمقل: إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومٞمام هق واوح ٕهؾ اًمٜم٘مد

وطم٤مؿمٞمتف، إّٓ أّٟمف يم٤من يّت٘مٞمف ذم سمـ قمٗم٤من سمـ قمٛمر وإن يم٤من ُمـ أٟمّم٤مر قمثامن قمٌد اهلل و

، وٓ ُمٕمٜمأك ًمأف ؾمأقى اعمأداراة وذم سمٞمتأف ريمٕمتألم ،ٕمأ٤مً يم٤من يّمكّم ُمأع قمأثامن أرسمومٚم٘مد اًمديـ، 

 .واًمت٘مّٞم٦م

 وُمـ ـمريؼ ؾمحٜمقن قمـ اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ، أظمأؼمين ُم٤مًمأؽ أنّ  هأ( :456وىم٤مل اسمـ طمام ) 

ف يمأ٤من أّٟمأ، طملم يم٤مٟمأ٧م سمٜمأق أُمٞمأ٦م يأ١مظمرون اًمّمأالة ، اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

 ًمأؽ، وم٘مأ٤مل: أاأكم ُمأرشملم أطمأ٥م إزمّ ؿ ذم ذي٠مر اعمًجد يّمكم ُمٕمٝمؿ. ومٙمٚمّ  يّمكم ذم سمٞمتف، صمؿّ 

 .(2) ؿمٞمًئ٤مأاكّم  ُمـ أّٓ 

، وهمػممهأ٤م ، ايجأ٤مج وأُمأػمه اًمقًمٞمأد  : ىمأد اأح أنّ ىم٤مل اي٤مومظ اسمـ طمجأر ذم اًمٗمأتح 

 .اهأ.(3)يم٤مٟمقا ي١مظمرون اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م، وأصم٤مر ذم ذًمؽ ُمِمٝمقرة

  

                                                           
 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.694، رىمؿ : 482:  1احٞمح ُمًٚمؿ )قمٌد اًم٤ٌمىمل(   (1)

 . 241: 2اعمحغّم   (2)

 .14: 2ومتح اًم٤ٌمري   (3)
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 ظذ فس ن ابن تقؿقة افػرؿة افـ جقة

ؾمأتٗمؽمق »أُمتأف  اًمرؾمقل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد أظمأؼم أنّ هأ( : 728ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

إين تا رٌك ؾاقؽم ما  إن تساؽتم باه فان »ىمأ٤مل:  وم٘مد قمٚمؿ ُم٤م ؾمٞمٙمقن، صمؿّ ش صمالصًم٤م وؾمٌٕملم ومرىم٦م

 ش .تضؾوا، ـت ب اهلل

هاو مان ـا ن ظاذ »اًمٜم٤مضمٞم٦م: ف ىم٤مل ذم اٗم٦م اًمٗمرىم٦م وُروي قمٜمف اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمّ 

 اهأ..(1)ش مثل م  أك  ظؾقه افقوم وأصح يب

ىمٚم٧م : وه ا ٟمٌص سيٌح ُمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أّن اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞمأ٦م ظمّمأقص ُمأـ متًأؽ سمأام 

 ذم طمدي٨م اًمث٘مٚملم .. أُمر سمف اًمٜمٌّل 

ص قمأأـ ًمٙمأأـ ٓطمأأظ اًمٓمٛمأأد واًمتحريأأػ ، واًمتٕمٛمٞمأأ٦م واًمتْمأأٚمٞمؾ : ومٝمأأؾ ورد اًمأأٜمّ 

إين تا رٌك ؾاقؽم ما  إن تساؽتم باه فان »ُم٘مّمقا٤ًم ُمٌتقرًا يمام هده اسمأـ شمٞمٛمٞمأ٦م :  اًمٜمٌّل 

 أم ىمرٟمف سم٤مًمٕمؽمة ؟!!!ش تضؾوا، ـت ب اهلل

هأ( ٟمٗمًف رّدًا قمغم اًمٕمالُمأ٦م ايأكّم : 728طمٌؾ اًمتحريػ ىمّمػم : ومٚم٘مد ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م)

:  ويمأ٤من اًمٜمٌأل يٙمثأر اًمقاأٞم٦م ًمٚمٛمًأٚمٛملم ذم وًمديأف ايًأـ ( )اًمٕمالُم٦م ايأكّم  ٤م ىمقًمفوأُمّ 

َٓ َأؾْمأ٠َمًُمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمأِف َأضْمأًرا  وأٟمال اهللش . ه١مٓء وديٕمتل قمٜمديمؿ»وايًلم، وي٘مقل هلؿ:  ىُمأْؾ 

َة ذِم اًْمُ٘مْرسَمك َّٓ اعمََْقدَّ  .(2)إِ

ًمٜمٌأل وىمد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح قمأـ ا ،ٝمام واضم٥م سمال ري٥م٤م ايًـ وايًلم ومح٘مّ وم٤مةقاب: أُمّ 

 شمأ٤مرك إيّن »ف ظمٓم٥م اًمٜم٤مس سمٖمدير يدقمك مخ٤م سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وم٘م٤مل: أٟمّ »اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

                                                           

 . دار اًمّمٛمٞمٕمل، اًمري٤مض .231اًمٗمتقى ايٛمقي٦م اًمٙمؼمى)ت: محد اًمتقجيري( :   (1)

 . 23اًمِمقرى :   (2)
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وظاسيت أهال »قمٚمٞمف، صمأؿ ىمأ٤مل:  اهلل وطمّض  وم يمر يمت٤مب :يمت٤مب اهلل :  أحدمه : افثؼؾغومٞمٙمؿ 

 ش .. أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمٞمتل، أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمٞمتلشبقتي

: ف سمأف، يمأام صمٌأ٧م ذم اًمّمأحٞمح أّٟمأ سمٞمتأف اظمتّم٤ماأ٤مً وايًـ وايًلم ُمـ أقمٔمأؿ أهأؾ 

اًمٚمٝمؿ ه١مٓء أهؾ سمٞمتأل، وم٠مذهأ٥م »ىم٤مل:  أدار يم٤ًمءه قمغم قمكم ووم٤مـمٛم٦م وطمًـ وطمًلم صمؿّ »

 .(1) شقمٜمٝمؿ اًمرضمد وـمٝمرهؿ شمٓمٝمػما

 ىمٚم٧م : ومٚمؿ ل ي يمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمث٘مؾ اًمث٤مين هٜم٤مك ، يمام ذيمره هٜم٤م؟!!!

 عم٤مذا اًمٙمٞمؾ سمٛمٙمٞم٤مًملم ؟!!

هأ( وهمػمه ُمـ أاأح٤مب اًمًأٜمـ ًمأؽمى إُمأر قمأغم اةأالء 261) ه٤مك ُم٤م رواه ُمًٚمؿ

 واًمٌٞم٤من ..

  

                                                           

 . ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ، اًمًٕمقدّي٦م. 561 :4ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقّي٦م)ت: رؿم٤مد ؾم٤مل(   (1)
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 ضرق حديث افثؼؾغ

ٓ يًٕمٜم٤م هط يمّؾ ـمأرق ايأدي٨م هٞمٝمٜمأ٤م ، وإّٟمأام ٟم٘متٍمأ قمأغم سمٕمْمأٝم٤م ُمراقمأ٤مة يأ٤مل 

 اًمٙمت٤مب ..: ومٝم٤مك أمّهٝم٤م ..

 افطريق إّول : زيد بن أرؿم 

 ..قمـ اسمـ قمٚمٞم٦م ٕم٤مً طمدصمٜمل زهػم سمـ طمرب، وؿمج٤مع سمـ خمٚمد، مجٞمىم٤مل ُمًٚمؿ : 

ىم٤مل زهػم: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ، طمدصمٜمل أسمق طمٞم٤من، طمأدصمٜمل يايأد سمأـ طمٞمأ٤من، 

 ..ىم٤مل: اٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م وطمّملم سمـ ؾمؼمة، وقمٛمر سمـ ُمًٚمؿ، إمم زيد سمـ أرىمؿ، ومٚمام ضمٚمًٜم٤م إًمٞمف

، رأي٧م رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل ًمف طمّملم: ًم٘مد ًم٘مٞم٧م ي٤م زيد ظمػما يمثػماً 

، طمأدصمٜم٤م يأ٤م يمثأػماً  ًم٘مد ًم٘مٞم٧م، ي٤م زيد ظمأػماً  :ثف، وهماوت ُمٕمف، واٚمٞم٧م ظمٚمٗمفوؾمٛمٕم٧م طمدي

 .زيد ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

واهلل ًم٘مد يمؼمت ؾمٜمل، وىمدم قمٝمدي، وٟمًٞم٧م سمٕمض ، : ي٤م اسمـ أظمل زيد سمـ أرىمؿ ىم٤مل

ومأال  اًم ي يمٜم٧م أقمل ُمـ رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ، ومأام طمأدصمتٙمؿ ومأ٤مىمٌٚمقا، وُمأ٤م ٓ،

 .شمٙمٚمٗمقٟمٞمف

)=همدير  يدظى مخ ، سمامء ىم٤مل: ىم٤مم رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقُم٤م ومٞمٜم٤م ظمٓمٞم٤ٌمً  صمؿّ 

أُمأ٤م سمٕمأد، أٓ أهيأ٤م »سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، ووقمأظ وذيمأر، صمأؿ ىمأ٤مل: ظمؿ( 

 :  ت رك ؾقؽم ثؼؾغام أٟم٤م سمنم يقؿمؽ أن ي٠مر رؾمقل ريب وم٠مضمٞم٥م، وأٟم٤م ٤مس وم٢مٟمّ اًمٜمّ 

ومحأ٨م  شومٞمف اهلأدى واًمٜمأقر ومخأ وا سمٙمتأ٤مب اهلل، واؾمتٛمًأٙمقا سمأف:  ت ب اهللـ:  هلًمأوّ 

 .قمغم يمت٤مب اهلل ورهم٥م ومٞمف
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أذيمأريمؿ اهلل ذم أهأؾ سمٞمتأل، أذيمأريمؿ اهلل ذم أهأؾ سمٞمتأل،  وأهال بقتاي: »اًمٜمٌأّل  ىمأ٤مل صمؿّ 

 . (1)ش أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمٞمتل

اًمِمأأٞمخلم  ىمٚمأأ٧م : إؾمأأٜم٤مده اأأحٞمح قمأأغم ذط ُمًأأٚمؿ دون يمأأالم ، رضم٤مًمأأف رضمأأ٤مل

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ، ؾمقى يايد سمـ طمٞم٤من ل خيرج ًمف اًمٌخ٤مري .

تا رك »ىمأ٤مل : هؿ اًمث٘مؾ اًمث٤مين : وم٤مًمٜمٌّل  اًمٜمّص سيٌح ومّمٞمٌح أّن أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌّل 

واًمأٜمّص سيأح وُم٤م سمٞمٜمٝمام مجٚم٦م اقمؽماوّٞم٦م ، ش  وأهل بقتي...، ـت ب اهللأوهلًم :  ؾقؽم ثؼؾغ

 ومّمٞمٌح ذم ه ا.

طمأدصمٜم٤م أسمأق سمٙمأر، حمٛمأد سمأـ ايًألم سمأـ هأ( ىم٤مل : 465اي٤ميمؿ ) يِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف

ُمّمٚمح اًمٗم٘مٞمف سم٤مًمري، صمٜم٤م حمٛمد سمـ أيقب، صمٜم٤م حيٞمك سمـ اعمٖمػمة اًمًإٔمدي، صمٜمأ٤م ضمريأر سمأـ قمٌأد 

ايٛمٞمد، قمـ ايًـ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمخٕمل، قمـ ُمًٚمؿ سمـ اأٌٞمح، قمأـ زيأد سمأـ أرىمأؿ، ريض 

، ـتا ب اهلل: افثؼؾاغ شمأ٤مرك ومأٞمٙمؿ إيّن »ؿ: اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمأٚم

 .شايقض ام ًمـ يتٗمرىم٤م طمتك يردا قمكمّ ، وإهّن وأهل بقتي

، وواوم٘مأف ه ا طمدي٨م احٞمح اإلؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمِمٞمخلم ول خيرضمأ٤مهىم٤مل اي٤ميمؿ : 

 .(2)اًم هٌل

أظمؼمٟمأ٤م حمٛمأد سمأـ هأ( ذم اًمٙمؼمى ىم٤مل : 363وشمقسمع سمٕمض رواشمف سمام أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل)

طمدصمٜمل حيٞمك سمـ مح٤مد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، قمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمٌٞم٥م سمأـ اعمثٜمك ىم٤مل: 

أيب صم٤مسم٧م، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ زيد سمـ أرىمؿ ىم٤مل: عم٤م رضمع رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمأٚمؿ 

 ىمأد دقمٞمأ٧م، يمأ٠ميّن »ىمأ٤مل:  قمـ طمج٦م اًمأقداع، وٟمأال همأدير ظمأؿ أُمأر سمأدوطم٤مت وم٘مٛمٛمأـ صمأؿّ 

 .وم٠مضم٧ٌم

                                                           

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.2468، رىمؿ: 1873: 4احٞمح ُمًٚمؿ   (1)

 .4711، رىمؿ: 166: 3ُمًتدرك اي٤ميمؿ   (2)
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 : أحدمه  أـز من أخر:  افثؼؾغ ؿد ترـت ؾقؽم إيّن  

  .وظسيت أهل بقتي،  ـت ب اهلل

 إنّ »ىمأ٤مل:  صمأؿّ  شًم فن يتػرؿ  حتى يردا ظع احلاوضؾ كظروا ـقف ختؾػوين ؾقفًم، ؾنّْن 

ُمـ يمٜم٧م وًمٞمف، ومٝم ا وًمٞمأف، اًمٚمٝمأؿ »صمؿ أظم  سمٞمد قمكم وم٘م٤مل: ش ُم١مُمـ اهلل ُمقٓي، وأٟم٤م وزم يمّؾ 

ؾمأأٛمٕمتف ُمأأـ رؾمأأقل اهلل اأأغم اهلل قمٚمٞمأأف  وم٘مٚمأأ٧م ًمايأأد:ش وال ُمأأـ وآه، وقمأأ٤مد ُمأأـ قمأأ٤مداه

 !.وؾمٚمؿ؟

 .(1)شرآه سمٕمٞمٜمٞمف، وؾمٛمٕمف سم٠مذٟمٞمف إّٓ  ُم٤م يم٤من ذم اًمدوطم٤مت أطمدٌ : »زيد  وم٘م٤مل

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ، اطمت٩م اًمِمٞمخ٤من اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سمٙمأؾ 

 رواشمف إمم اًمّمح٤ميب .

اًمأ هٌل وهأ ا طمأدي٨م ىم٤مل ؿمأٞمخٜم٤م أسمأق قمٌأد اهلل هأ( ذم اًمٌداي٦م : 774ىم٤مل اسمـ يمثػم )

 . (2)احٞمح

طمدصمٜم٤م قمكم سمأـ قمٌأد اًمٕمايأا، صمٜمأ٤م أسمأق وأظمرضمف اًمٓمؼماين خمتٍمًا ُمـ ـمريؼ آظمر ىم٤مل : 

هم٤ًمن ُم٤مًمؽ سمـ إؾمامقمٞمؾ، صمٜم٤م إهائٞمؾ، قمـ قمأثامن سمأـ اعمٖمأػمة، قمأـ قمأكم سمأـ رسمٞمٕمأ٦م، ىمأ٤مل: 

، ىمأ٤مل: ىمٚمأ٧م: طمأديث٤م سمٚمٖمٜمأل قمٜمأأؽ قمأغم اعمختأ٤مر، أو ظم٤مرضمأ٤مً  ًم٘مٞمأ٧م زيأد سمأـ أرىمأؿ، داظمأالً 

 تاا رك ؾااقؽم افثؼؾااغ ـتاا ب اهلل إيّن »ٛمٕم٧م رؾمأأقل اهلل اأأغم اهلل قمٚمٞمأأف وؾمأأٚمؿ ي٘مأأقل: ؾمأأ

 ؟!.شوظسيت

 .(3): ٟمٕمؿزيد  ىم٤مل 

                                                           

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.8416، رىمؿ: 437:  7اًمًٜمـ اًمٙمؼمى )ت: قمٌد اهلل اًمؽميمل(   (1)

 ًمٗمٙمر .. دار ا 269: 5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (2)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة.5646، رىمؿ: 186: 5اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)ت: محدي اًمًٚمٗمل(   (3)
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ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري ، رواشمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمأقى 

 قمثامن ل خيرج ًمف ُمًٚمؿ .

صمٜمأ٤م قمأكم سمأـ طمأدصمٜم٤م ُمٕمأ٤مذ سمأـ اعمثٜمأك، وُمـ ـمريؼ آظمر قمـ زيد أظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل : 

اعمديٜمل، صمٜم٤م ضمرير سمـ قمٌد ايٛمٞمد، قمـ ايًـ سمـ قمٌٞمد اهلل، قمـ أيب اًمْمحك، قمأـ زيأد سمأـ 

 تاا رك ؾااقؽم افثؼؾااغ ـتاا ب اهلل إيّن »أرىمأأؿ، ىمأأ٤مل: ىمأأ٤مل رؾمأأقل اهلل اأأغم اهلل قمٚمٞمأأف وؾمأأٚمؿ: 

 . (1)شًم فن يتػرؿ  حتى يردا ظع احلوضوظسيت أهل بقتي، وإّْن 

اًمِمأأٞمخلم ، أو قمأأغم ذط ُمًأأٚمؿ : وم٤مًمٔمأأ٤مهر أّن ىمٚمأأ٧م : إؾمأأٜم٤مده اأأحٞمح قمأأغم ذط 

 اًمٌخ٤مري ل خيرج قمـ ايًـ سمـ قمٌٞمد اهلل ذم احٞمحف .

 وىم٤مل إًم٤ٌمين : احٞمح .

  

                                                           

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة.4981، رىمؿ: 176: 5اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)ت: محدي اًمًٚمٗمل(   (1)
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 افطريق افث ين : زيد بن ث بت 

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ُمًٕمقد اعم٘مدد، صمٜم٤م اهلٞمثؿ سمـ هأ( ىم٤مل : 366أظمرضمف اًمٓمؼماين )

 ..قهري، صمٜم٤م قمّمٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمامن اخلااز، حمجٞمؾ، ح وطمدصمٜم٤م أمحد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُم٤ًمور اة

وطمدصمٜم٤م أسمق طمّملم اًم٘م٤ميض، صمٜم٤م حيٞمك ايامين، ىم٤مًمقا: صمٜم٤م ذيؽ، قمـ اًمريملم سمـ 

اًمرسمٞمع، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طم٤ًمن، قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م، قمـ رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

   حتى يردا ظعَّ ًم  م يػسؿـت ب اهلل وأهل بقتي، وإّْن :  ؿد ترـت ؾقؽم خؾقػتغ إيّن »ىم٤مل: 

 .(1) شاحلوض

. وذم ُمقوٍع آظمر (2)رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم، ورضم٤مًمف صم٘م٤متهأ( : 867ىم٤مل اهلٞمثٛمل)

 . (3)ىم٤مل : رواه أمحد وإؾمٜم٤مده ضمّٞمد

. وذم ُمقوع آظمر : ه ا إؾمٜم٤مد طمًـ ذم اًمِمقاهد (4)وىم٤مل إًم٤ٌمين : احٞمح 

 .(5)واعمت٤مسمٕم٤مت 

 افطريق افث فث : حذيػة بن أشقد افغػ ري 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اًمً٘مٓمل، صمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن، ح وأظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل : 

وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اييُمل، وزيمري٤م سمـ حيٞمك اًم٤ًمضمل، ىم٤مٓ: صمٜم٤م ٟمٍم سمـ قمٌد 

اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ اًمرمحـ اًمقؿم٤مء، صمٜم٤م زيد سمـ ايًـ إٟمامـمل، صمٜم٤م ُمٕمروف سمـ ظمرسمقذ، قمـ أيب 

أهي٤م اًمٜم٤مس، إين ومرط »طم يٗم٦م سمـ أؾمٞمد اًمٖمٗم٤مري أن رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

                                                           

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة .4921، رىمؿ: 153: 5اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)ت: محدي اًمًٚمٗمل(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .784، رىمؿ: 176: 1جمٛمع اًماوائد  (2)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .14957، رىمؿ:163: 9جمٛمع اًماوائد   (3)

 . دار اًمّمديؼ ، اًمري٤من.7967، رىمؿ : 1276: 2اًمناج اعمٜمػم)ت: قمّم٤مم ه٤مدي(   (4)

 . ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ، اًمري٤مض.1761، رىمؿ: 357: 4اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   (5)
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ًمٙمؿ، واردون قمكم ايقض، طمقض أقمرض ُم٤م سملم اٜمٕم٤مء وسمٍمى، ومٞمف قمدد اًمٜمجقم 

، وم٤مٟمٔمروا يمٞمػ هٚمٗمقين افثؼؾغىمدطم٤من ُمـ ومْم٦م، وإين ؾم٤مئٚمٙمؿ طملم شمردون قمكم قمـ 

  !.ومٞمٝمام؟

يمت٤مب اهلل قما وضمؾ، ؾم٥ٌم ـمرومف سمٞمد اهلل، وـمرومف سم٠ميديٙمؿ، اًم٥ًٌم إيمؼم 

ف ىمد ٟم٠ٌمين اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم وم٤مؾمتٛمًٙمقا سمف، وٓ شمْمٚمقا وٓ شمٌدًمقا، وقمؽمر أهؾ سمٞمتل، وم٢مٟمّ 

 .(1)شأهنام ًمـ يٜم٘مْمٞم٤م طمتك يردا قمكم ايقض

رواه اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مديـ، وومٞمٝمام زيد سمـ ايًـ إٟمامـمل، وصم٘مف اسمـ ىم٤مل اهلٞمثٛمل : 

ٗمف أسمق طم٤مشمؿ، وسم٘مٞم٦م رضم٤مل أطمدمه٤م رضم٤مل اًمّمحٞمح، ورضم٤مل أظمر يم ًمؽ ووٕمّ  طم٤ٌمن،

 .(2) همػم ٟمٍم سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمقؿم٤مء، وهق صم٘م٦م

 افطريق افرابع : ج بر بن ظبد اهلل إكص ري 

طمدصمٜم٤م ٟمٍم سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٙمقذم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هأ( ىم٤مل : 279وأظمرضمف اًمؽمُم ي )

ـ أسمٞمف، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل: رأي٧م رؾمقل زيد سمـ ايًـ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قم

اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمجتف يقم قمروم٦م وهق قمغم ٟم٤مىمتف اًم٘مّمقاء خيٓم٥م، ومًٛمٕمتف 

 ي٘مقل: 

 س إين ترـت ؾقؽم م  إن أخذتم به فن تضؾوا: ـت ب اهلل، وظسيت أهل ي  أهي  افـّ »

 .شبقتي

وهذا حديث  وطم يٗم٦م سمـ أؾمٞمد. وذم اًم٤ٌمب قمـ أيب ذر، وأيب ؾمٕمٞمد، وزيد سمـ أرىمؿ،

 .(1)همري٥م ُمـ ه ا اًمقضمف حسن

                                                           

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة .2683، رىمؿ: 67: 3اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)ت: محدي اًمًٚمٗمل(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد ، اًم٘م٤مهرة .18466، رىمؿ: 363:  16جمٛمع اًماوائد  (2)
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 افطريق اخل مس : أمر ادممـغ ظع 

طمدصمٜم٤م ايًلم سمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر، ىم٤مل: ٟم٤م قمكم سمـ صم٤مسم٧م، ىم٤مل: وأظمرضمف اًمٌاار ىم٤مل : 

ٟم٤م ؾمٕم٤مد سمـ ؾمٚمٞمامن، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ اي٤مرث، قمـ قمكم، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل 

إين مؼبوض وإين ؿد ترـت ؾقؽم افثؼؾغ ـت ب اهلل وأهل بقتي وإكؽم فن »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 .(2)شتضؾوا بعدمه 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل طمًـ ، رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن ، وم٤مي٤مرث إقمقر صم٘م٦م طم٤مومظ ، ًمٙمٜمّف 

 أيب سمـ قمكم قمـ يرويف ومٞمام ُمْمّٕمػ ًمٚمٕم٘مٞمدة ، وأي٤ًم يم٤من ومٝمق يمام ي٘مقل اسمـ ُمٕملم : صم٘م٦م

 .ـم٤مًم٥م

٤ٌّمن ، وىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين : وأُّم٤م ؾمٕم٤مد سمـ ؾمٚم ٞمامن اًمتٛمٞمٛمل ، ومقصم٘مف اسمـ طم

 ؿمٞمٕمٞم٤ًم . ويم٤من خيٓمكء ادوق

 ىمٚم٧م : ًمٙمـ ل يٜمٗمرد ، ومحديثف طمًـ ذم اًمِمقاهد يٕمتؼم سمف .

  

                                                                                                                                                                

 . دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، سمػموت. 3786، رىمؿ: 131: 6ؾمٜمـ اًمؽمُم ي)ت: سمِم٤مر(   (1)

 ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم وايٙمؿ ، اعمديٜم٦م .. 5142، رىمؿ: 329: 11ُمًٜمد اًمٌاار   (2)
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 افطريق افس دس : أبو شعقد اخلدري 

طمدصمٜم٤م أؾمقد سمـ قم٤مُمر، أظمؼمٟم٤م أسمق إهائٞمؾ يٕمٜمل إؾمامقمٞمؾ سمأـ أيب أظمرضمف أمحد ىم٤مل : 

 إيّن »إؾمح٤مق اعمالئل، قمـ قمٓمٞم٦م، قمـ أيب ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ت رك ؾقؽم افثؼؾغ، أحدمه  أـز من أخر: ـت ب اهلل حبل ِمدود من افساًمء إػ إرض، 

 .شاحلوض حتى يردا ظعَّ  وظسيت أهل بقتي، وإْنًم فن يػسؿ 

 .(1)...طمدي٨م احٞمح سمِمقاهدهىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط : 

طمدصمٜم٤م محدان سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕم٤مُمري اًمٙمقذم ىمأ٤مل: وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ىم٤مل : 

ٟم٤م حيٞمك سمـ ايًـ سمـ ومرات اًم٘مااز ىم٤مل: ٟم٤م أسمأق قمٌأد اًمأرمحـ اعمًإٔمقدي، قمأـ يمثأػم اًمٜمأقاء، 

وأيب ُمريؿ إٟمّم٤مري، قمـ قمٓمٞم٦م، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، قمـ اًمٜمٌل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ 

 ىم٤مل: 

تاي، وفان يتػرؿا  حتاى ياردا ظاع  ت رك ؾقؽم افثؼؾغ: ـت ب اهلل، وظسيت أهل بقإيّن »

 .(2) شاحلوض

طمدصمٜم٤م ايًـ سمأـ حمٛمأد سمأـ ُمّمإٔم٥م إؿمأٜم٤مين اًمٙمأقذم، ٟمأ٤م قمٌأ٤مد سمأـ يمام ىمد أظمرضمف 

 .(3)سمف ٟمحقه  يٕم٘مقب، ٟم٤م أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمًٕمقدي، قمـ يمثػم اًمٜمقاء

رواه اًمٓمأأؼماين ذم إوؾمأأط، وذم إؾمأأٜم٤مده وىمأأ٤مل اإلُمأأ٤مم اهلٞمثٛمأأل ذم جمٛمأأع اًماوائأأد : 

 .(4)ومٞمٝمؿ رضم٤مل خمتٚمػ

                                                           

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.11164، رىمؿ: 176: 17ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(   (1)

 . دار ايرُملم ، اًم٘م٤مهرة .3542، رىمؿ: 33: 4اعمٕمجؿ إوؾمط)ت: ـم٤مرق قمقض(   (2)

 . دار ايرُملم ، اًم٘م٤مهرة .3439، رىمؿ: 374: 3اعمٕمجؿ إوؾمط)ت: ـم٤مرق قمقض(   (3)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد ، اًم٘م٤مهرة .14962، رىمؿ: 163: 9جمٛمع اًماوائد   (4)
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طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اعمٜم ر اًمٙمقذم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمأد سمأـ وأظمرضمف اًمؽمُم ي ذم ؾمٜمٜمف ىم٤مل : 

٦م، قمـ أيب ؾمإٔمٞمد، وإقمٛمأش، قمأـ طمٌٞمأ٥م سمأـ أيب ومْمٞمؾ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إقمٛمش، قمـ قمٓمٞمّ 

 صم٤مسم٧م، قمـ زيد سمـ أرىمؿ ىم٤مٓ: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

أطمأدمه٤م أقمٔمأؿ ُمأـ أظمأر: ، ـ شمْمأٚمقا سمٕمأدي متًٙمتؿ سمف ًمأ ُم٤م إنْ ،  شم٤مرك ومٞمٙمؿ إيّن »

 يمت٤مب اهلل طمٌؾ ممدود ُمـ اًمًامء إمم إرض. وقمؽمر أهؾ سمٞمتل، وًمـ يتٗمرىم٤م طمتك يردا قمكمَّ 

 .شايقض وم٤مٟمٔمروا يمٞمػ هٚمٗمقين ومٞمٝمام

 .(1)ه ا طمدي٨م طمًـ همري٥مىم٤مل اًمؽمُم ي : 

اعمٜمأ ر ، ىمٚم٧م : صم٤مين إؾمٜم٤مدي اًمؽمُم ي ، احٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمأقى قمأكّم سمأـ 

 وهق صم٘م٦م سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦ّم : وم٤مإلؾمٜم٤مد احٞمح دون يمالم.

ًمٙمـ ُمـ اعمٝم٤مزل ، حم٤موًم٦م اًمٓمٕمـ سمٕمكّم ه ا ، ُمع اىمرار اخلّمؿ أّٟمف صم٘م٦م ، سمأدقمقى يمقٟمأف 

 يتِمّٞمع، أو ُمـ اًمِمٞمٕم٦م : إذ ٓ ذيمر ًمف ذم يمّؾ ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م : ومٌٝم٧م ُمـ قم٤مٟمد .

يمام اؾمتٝمقى سمٕمض اعمٕم٤مٟمديـ ذًمأؽ اًماسمدة : ٓ يْمّٕمػ طمدي٨م قمٓمّٞم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد ، 

: يمقٟمف شمقسمع سمحٌٞم٥م سمـ صم٤مسم٧م قمـ زيد : ًم ًمؽ ضمام اًمؽمُم ي سمحًـ ايدي٨م : وم٢مّٟمأف ؾمأ٤مىمف 

 ُمع ُمت٤مسمٕمتف سمٕملم اًمٚمٗمظ، وم٤مطمٗمظ.

 افطريق افس بع : أبو ذر افغػ ري 

، قمـ إهائٞمأؾ ، طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل هأ( ىم٤مل : 277أظمرضمف يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗمًقي)

قمـ طمٜمش ىم٤مل: رأي٧م أسم٤م ذر آظم ا سمحٚم٘م٦م سمأ٤مب اًمٙمٕمٌأ٦م ، ـ رضمؾ طمدصمف قم، قمـ أيب إؾمح٤مق 

ُمأ٤م  وهق ي٘مقل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس أٟم٤م أسمق ذر ومٛمـ قمرومٜمل أٓ وأٟم٤م أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري ٓ أطمدصمٙمؿ إّٓ 

 ؿاد ترـات ؾاقؽم افثؼؾاغ أهيا  افـا س إيّن »ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: ؾمأٛمٕمتف وهأق ي٘مأقل: 

                                                           

 . دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، سمػموت. 3788، رىمؿ: 133: 6ؾمٜمـ اًمؽمُم ي)ت: سمِم٤مر(   (1)
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وأطمأدمه٤م أومْمأؾ ُمأـ أظمأر يمتأ٤مب اهلل قمأا وضمأؾ، ، ـت ب اهلل ظز وجل وظسيت أهل بقتي

وًمـ يتٗمرىم٤م طمتك يردا قمكم ايأقض وإن ُمأثٚمٝمام يمٛمثأؾ ؾمأٗمٞمٜم٦م ٟمأقح ُمأـ ريمٌٝمأ٤م ٟمجأ٤م، وُمأـ 

 .(1)ششمريمٝم٤م همرق

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح ، واًمرضمؾ اعمٌٝمؿ شمدًمٞمد إؾمٜم٤مد قمغم إفمٝمر..

، قمأـ قمـ طمدي٨م طمأٜمش سمأـ اعمٕمتٛمأرهأ( ؾُمِئَؾ 385يدّل قمٚمٞمف أّن اإلُم٤مم اًمدراىمٓمٜمل )

 ترـات ؾاقؽم افثؼؾاغ: ـتا ب اهلل يّن إ  افـ س، أهّي »أيب ذر، قمـ اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وظسيت أهل بقتي، وفن يتػرؿ  حتى يردا ظع احلوض، ومثؾفًم مثل شػقـة كوح، من رـاب 

 .شؾقف  كج 

: يرويف أسمأق إؾمأح٤مق اًمًأٌٞمٕمل، قمأـ طمأٜمش، ىمأ٤مل ذًمأؽ إقمٛمأش، اًمدارىمٓمٜمل  وم٘م٤مل

وظم٤مًمٗمٝمؿ إهائٞمؾ، ومأرواه قمأـ أيب إؾمأح٤مق،   إؾمح٤مق، وُمٗمْمؾ سمـ ا٤مًمح.ويقٟمد سمـ أيب

 قمـ رضمؾ، قمـ طمٜمش.

 .(2)واًم٘مقل قمٜمدي ىمقل إهائٞمؾ

ىمٚمأأ٧م : ُمٕمٜمأأك يمأأالم اًمأأدارىمٓمٜمل أن ُمأأ٤م رواه إقمٛمأأش ويأأقٟمد وُمٗمْمأأؾ قمأأـ أيب 

قمأـ طمأٜمش ىمأ٤مل: ، قمأـ أيب إؾمأح٤مق إؾمح٤مق ، ُمٜماه قمـ اإلهب٤مم سم٤مًمرضمؾ اعمٌٝمؿ ، وإّٟمام هق : 

... . وقمغم ه ا يٙمقن اإلؾمٜم٤مد ُمتّماًل احٞمح٤ًم ، وأُّمأ٤م قمأغم ُمأ٤م رواه إهائٞمأؾ ، ذررأي٧م أسم٤م 

 ومْمٕمٞمػ سم٤مًمرضمؾ اعمٌٝمؿ .

                                                           

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت. 538: 1اعمٕمروم٦م واًمت٤مري )ت: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري(   (1)

 . دار ـمٞم٦ٌم ، اًمري٤مض.1698، رىمؿ: 236: 6اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ًمٚمدارىمٓمٜمل   (2)
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ًمٙمـ قمجٞم٥م واهلل أُمُر اًمدارىمٓمٜمل : إذ أّٟمف ىمّدم ىمقل إهائٞمؾ ، وهق صم٘م٦م ، وإّٔمٗمف اسمأـ 

طمام وهمػمه ، قمغم ُمثؾ اإلُم٤مم إقمٛمش اًم ي أمجأع اًمٜمّأ٤مس قمأغم وصم٤مىمتأف ول يْمإٔمٗمف أطمأد ، 

  يقٟمد سمـ إؾمح٤مق اًمث٘م٦م اًم ي ل يْمٕمٗمف أطمد .وقمغم

أٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ ٟمأ٤مس ايأ٤مومظ هأ( ذم اعمقوققم٤مت ىم٤مل : 597وأظمرضمف اسمـ اةقزي )

أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمأـ )أسمق اًمٖمٜم٤مئؿ ، صم٘م٦م( ، أٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمٞمٛمقن : ىم٤مل )صم٘م٦م( ، 

حمٛمأد سمأـ قمٌأد اهلل اةٕمٗمأل  اًم٘مأ٤ميضطمأدصمٜم٤م )اًمنميػ اًمٕمٚمقي ، صم٘م٦م طم٤مومظ( ، قمكم ايًٜمل 

طمدصمٜم٤م ايًأـ )اًمٗمااري ، ادوق( طمدصمٜم٤م ايًلم سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمرزدق )=اهلرواين، صم٘م٦م( 

طمأدصمٜم٤م حيٞمأك اسمأـ طمًأـ سمأـ )جمٝمقل ايأ٤مل روى قمٜمأف يمثأػٌم ُمأـ إضمّٚمأ٦م( سمـ قمكم سمـ سمايع 

ـ اعمًإٔمقدي طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد اًمرمح)جمٝمقل اي٤مل ، روى قمٜمف يمثػٌم ُمـ إضمّٚم٦م( ومرات اًم٘مااز 

وهق قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمٚمؽ قمـ اي٤مرث سمـ طمّمأػمة قمأـ اأخر سمأـ ايٙمأؿ اًمٗمأااري قمأـ 

قمأـ ، قمـ اًمرسمٞمع سمـ مجٞمأؾ اًمْمأٌل )ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : ٓ سم٠مس سمف ( طم٤ٌمن سمـ اي٤مرث إزدي 

قمأـ أيب ذر اًمٖمٗمأ٤مري أن )وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ، ول يٓمٕمأـ ومٞمأف أطمأد( ُم٤مًمؽ سمـ وٛمرة اًمرواد 

  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: رؾمقل اهلل اغم اهلل

أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مم اًمٖمر اعمحجٚملم، وم٠مىمقم ومآظم  سمٞمأده ومٞمٌٞمأ٤مض  شمرد قمغم ايقض راي٦م قمكمّ »

 !.وضمٝمف ووضمقه أاح٤مسمف وم٠مىمقل: ُم٤م ظمٚمٗمتٛمقين ذم اًمث٘مٚملم سمٕمدي؟

: ومأ٠مىمقل  .وىم٤مشمٚمٜمأ٤م ُمٕمأف، وآزرٟم٤م إاٖمر وٟمٍمٟم٤مه ، : شمٌٕمٜم٤م إيمؼم وادىمٜم٤مه  ومٞم٘مقًمقن

ٝمؿ يم٤مًمِمأأٛمد إُمأأ٤مُمِ  وضمأأفُ ، و نمأأسمقن ذسمأأ٦م ٓ ئمٛمئأأقن سمٕمأأده٤م أسمأأداً ومٞم، وا ُمأأرشملم دردوا ر

 . شٟمجؿ ذم اًمًامء اءأو يم٠موق، ووضمقهٝمؿ يم٤مًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر ، اًمٓم٤مًمٕم٦م 
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هأأ ا طمأأدي٨م ٓ يّمأأح قمأأـ رؾمأأقل اهلل اأأغم اهلل قمٚمٞمأأف وؾمأأٚمؿ ىمأأ٤مل اسمأأـ اةأأقزي : 

 .(1)وخمرضمف ُمـ اًمٙمقوم٦م، وإؾمٜم٤مده ُمٔمٚمؿ، وومٞمف جم٤مهٞمؾ ٓ يٕمرومقن 

ُمٕمروٌف قمٜمد أئّٛم٦م اًمٜم٘مد أّن اسمـ اةقزي جي٤مزف يمثأػمًا ذم أطمٙم٤مُمأف ، طمّتأك أّٟمأف ىمٚم٧م : 

 وّٕمػ سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمغم ذط اًمِمٞمخلم .

اسمأـ اًمّمأالح: ىمأ٤مل اًمِم ا اًمٗمٞم٤مح ذح ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح:  ىم٤مل اإلُم٤مم إسمٜم٤مد ذم

 .(2)ِمّ  ٓ دفقل ظذ وضعه، أودع دم موضوظ ته ـثرًا 

بال رباًم أدرج ابان اجلاوزي دم ـت باه احلسان : ومتح اعمٖمٞم٨م ذم يمت٤مسمف وىم٤مل اًمًخ٤موي 

 .(3)وفذا اكتؼد افعؾًمء صـقعه...: ِمّ  هو دم أحد افصحقحغ افبخ ري ومسؾم، وافصحقح 

ربًم ذـر ابن اجلوزي دم ادوضوظ ت أح ديث حسا كً  وىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم اًمتدري٥م : 

 .(4)ؿوية

 إصجعيافطريق افث من : كبقط بن ُشيط 

طمدصمٜمل أيب إؾمح٤مق سمـ إسمأراهٞمؿ سمأـ ٟمٌأٞمط، طمأدصمٜمل أيب إسمأراهٞمؿ سمأـ ذم ٟمًخ٦م ٟمٌٞمط : 

ه، قمأـ قمأـ ضمأدّ  ٟمٌٞمط، قمـ ضمده ٟمٌٞمط سمـ ذيط ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ

 اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل: 

بلياديؽم، وضرؾاه بقاد اهلل وضرؾاه ، ػت ؾاقؽم افثؼؾاغ: ـتا ب اهلل حبال ِمادود خؾّ »

 .(7)شًم فن يػسؿ  حتى يردا ظذ احلوض، ؾ حػظوين ؾقفًموظسيت أهل بقتي، وإّْن 

                                                           

 . ٟمنم حمٛمد قمٌد اعمحًـ ، اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة. 389: 1اعمقوققم٤مت   (1)

 . . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م146اًمِم ا اًمٗمٞم٤مح ذم ذح ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح:   (2)

 . . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت276: 1ومتح اعمٖمٞم٨م   (3)

 . وت. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػم151: 1شمدري٥م اًمراوي ًمٚمًٞمقـمل  (4)
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 ىمٚم٧م : طمدي٨م احٞمح ، وه ا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ، ؾم٘مٜم٤مه ًمالقمت٤ٌمر. 

 افطريق افت شع : أم شؾؿة رِض اهلل ظـف  .

وهأأق طمأأدي٨م أظمرضمأأف ايأأ٤ميمؿ سم٢مؾمأأٜم٤مد اأأحٞمح ، ومأأٞمام ضمأأام هأأق وواوم٘مأأف اًمأأ هٌل : 

 أومردٟم٤م ًمف قمٜمقاٟم٤ًم ُمًت٘ماًل : ومٝم٤ميمف ..وٕمهٞمتف 

  

                                                                                                                                                                

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م .346، رىمؿ: 126ٟمًخ٦م ٟمٌٞمط سمـ ذيط )ت: ظمالف اًمًٛمٞمع(:   (1)
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 أّول ادعـقغ بحديث افثؼؾغ ظّع 

ك اأأأأأحٞمح٤ًم أّن اًمٜمٌأأأأأّل قمٚمٞمأأأأأف اًمّمأأأأأالة واًمًأأأأأالم ىمأأأأأ٤مل ، يمأأأأأام ذم أُمْمأأأأأ

 ترـاااااات ؾااااااقؽم افثؼؾااااااغ: ـتاااااا ب اهلل يّن إ  افـاااااا س، أهّياااااا»طمأأأأأأدي٨م اًمث٘مٚمأأأأأألم : 

 «وفن يتػرؿ  حتى يردا ظع احلوضوظسيت أهل بقتي، 

( ىمأأأ٤مل: أظمؼمٟمأأأ٤م أسمأأأق سمٙمأأأر حمٛمأأأد سمأأأـ قمٌأأأد هأأأأ465) ايأأأ٤ميمؿأظمأأأرج وًم٘مأأأد 

اهلل ايٗمٞمأأأد، طمأأأدصمٜم٤م أمحأأأد سمأأأـ حمٛمأأأد سمأأأـ ٟمٍمأأأ، طمأأأدصمٜم٤م قمٛمأأأرو سمأأأـ ـمٚمحأأأ٦م اًم٘مٜمأأأ٤مد 

اًمث٘مأأأ٦م اعمأأأ٠مُمقن، طمأأأدصمٜم٤م قمأأأكم سمأأأـ ه٤مؿمأأأؿ سمأأأـ اًمؼميأأأد، قمأأأـ أسمٞمأأأف، ىمأأأ٤مل: طمأأأدصمٜمل أسمأأأق 

يأأأقم اةٛمأأأؾ  ؾمأأإٔمٞمد اًمتٞمٛمأأأل، قمأأأـ أيب صم٤مسمأأأ٧م، ُمأأأقمم أيب ذر ىمأأأ٤مل: يمٜمأأأ٧م ُمأأأع قمأأأكمّ 

قم٤مئِمأأأأ٦م واىمٗمأأأأ٦م دظمٚمٜمأأأأل سمٕمأأأأض ُمأأأأ٤م يأأأأدظمؾ اًمٜمأأأأ٤مس، ومٙمِمأأأأػ اهلل  ومٚمأأأأاّم رأيأأأأ٧م

قمٜمأأأل ذًمأأأؽ قمٜمأأأد اأأأالة اًمٔمٝمأأأر، وم٘م٤مشمٚمأأأ٧م ُمأأأع أُمأأأػم اعمأأأ١مُمٜملم، ومٚمأأأاّم ومأأأرغ ذهٌأأأ٧م 

إمم اعمديٜمأأأأأ٦م، وم٠مشمٞمأأأأأ٧م أم ؾمأأأأأٚمٛم٦م وم٘مٚمأأأأأ٧م: إيّن واهلل ُمأأأأأ٤م ضمئأأأأأ٧م أؾمأأأأأ٠مل ـمٕم٤مُمأأأأأ٤ًم وٓ 

ذاسمأأأأأ٤ًم، وًمٙمٜمّأأأأأل ُمأأأأأقمم ٕيب ذر، وم٘م٤مًمأأأأأ٧م: ُمرطمٌأأأأأ٤ًم، وم٘مّمّمأأأأأ٧م قمٚمٞمٝمأأأأأ٤م ىمّمأأأأأتل 

لم ـمأأأأ٤مرت اًم٘مٚمأأأأقب ُمٓم٤مئرهأأأأ٤م ىمٚمأأأأ٧م: إمم طمٞمأأأأ٨م يمِمأأأأػ وم٘م٤مًمأأأأ٧م: أيأأأأـ يمٜمأأأأ٧م طمأأأأ

 .اهلل ذًمؽ قمٜمّل قمٜمد زوال اًمِمٛمد

ظاااااّع »ؾمأأأأأٛمٕم٧م رؾمأأأأأقل اهلل ي٘مأأأأأقل: ، : أطمًأأأأأٜم٧م ٧م ريض اهلل قمٜمٝمأأأأأ٤مىم٤مًمأأأأأ 

 ش.  احلوض فن يتػرؿ  حتى يردا ظعَّ ،  وافؼرآن مع ظعّ ، مع افؼرآن 

، وأسمأأأأق ؾمأأأإٔمٞمد اًمتٞمٛمأأأأل هأأأأق: قم٘مٞمّمأأأأ٤مء صااااحقح انشااااـ دؿاااا ل احلاااا ـم: 

 .(1) صحقح :وىم٤مل اًم هٌل. صم٘م٦م ُم٠مُمقن

أّول اعم٘مّمأأأأأأأقديـ سمحأأأأأأأدي٨م اًمث٘مٚمأأأأأأألم ، واًمأأأأأأأٜمّص ىمٚمأأأأأأأ٧م : ومٕمأأأأأأأكّم 

 سيح.

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت .134:  3ُمًتدرك اي٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف ) ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)
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 «فن يتػرؿ  حتى يردا ظّع احلوض» زي دة : 

هٜم٤مك ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمـ وّٕمػ ه ه اًماي٤مدة ، وواهلل ٓ ٟمدري ُم٤م ٟم٘مقل ، أهق ضمٝمٌؾ ، 

 أم ضمحقد وقمٜم٤مد ، أم ُم٤مذا ؟! ه٤مك ًمؽمى ..

 افطريق إّول : أم شؾؿة 

، ظاّع ماع افؼارآن : »سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أم ؾمٚمٛم٦م قمـ اًمٜمٌأّل  (هأ465)أظمرضمف اي٤ميمؿ 

 ش.  احلوض فن يتػرؿ  حتى يردا ظعَّ ،  وافؼرآن مع ظعّ 

وىمأ٤مل . ، وأسمق ؾمٕمٞمد اًمتٞمٛمأل هأق: قم٘مٞمّمأ٤مء صم٘مأ٦م ُمأ٠مُمقنصحقح انشـ دؿ ل احل ـم: 

 .(1) صحقح :اًم هٌل

 افطريق افث ين : زيد بن أرؿم 

قمأـ  اأٌٞمح، قمأـ زيأد سمأـ أرىمأؿهأ( سم٢مؾمأٜم٤مده قمأـ ُمًأٚمؿ سمأـ 465أظمرضمف اي٤ميمؿ )

 ًم فان يتػرؿا  حتاى ياردا ظاعّ وإّْنا، افثؼؾغ: ـت ب اهلل، وأهال بقتاي شم٤مرك ومٞمٙمؿ إيّن »: اًمٜمٌّل 

 .(2)، وواوم٘مف اًم هٌلقمغم ذط اًمِمٞمخلم ول خيرضم٤مهوىم٤مل : احٞمح ش احلوض

قمـ زيد سمـ أرىمؿ، ىمأ٤مل: ىمأ٤مل رؾمأقل اهلل اأغم وُمـ ـمريؼ آظمر رواه اي٤ميمؿ سم٢مؾمٜم٤مده 

فان يتػرؿا  حتاى ام  شم٤مرك ومٞمٙمؿ اًمث٘مٚملم: يمت٤مب اهلل، وأهأؾ سمٞمتأل، وإهّنأإيّن »اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

، وواوم٘مأأف  حٞمح اإلؾمأأٜم٤مد قمأأغم ذط اًمِمأأٞمخلم ول خيرضمأأ٤مهوىمأأ٤مل : اأأش يااردا ظااع احلااوض

 . (3)ؿاًم هٌل قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚم

 افطريق افث فث : زيد بن ث بت .

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت .134:  3ُمًتدرك اي٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر (   (1)

 .4711، رىمؿ: 166: 3ُمًتدرك اي٤ميمؿ   (2)

 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، سمػموت.4711، رىمؿ: 166: 3ُمًتدرك اي٤ميمؿ)ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر(   (3)
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قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طم٤ًمن، قمـ زيد سمأـ صم٤مسمأ٧م، قمأـ رؾمأقل هأ( 366أظمرضمف اًمٓمؼماين )

ًم وإّْناـت ب اهلل وأهل بقتي، :  خؾقػتغ ؿد ترـت ؾقؽم إيّن »اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

 .(1) شاحلوض  م يػسؿ  حتى يردا ظعَّ 

. وذم ُمقوأٍع آظمأر (2)اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم، ورضم٤مًمف صم٘م٤مترواه هأ( : 867ىم٤مل اهلٞمثٛمل)

 .   (3)ىم٤مل : رواه أمحد وإؾمٜم٤مده ضمّٞمد

 افطريق افرابع : أبو ذر 

قمغم ُم٤م سمّٞمٜم٤مه : ومٚم٘مد سمّٞمٜم٤م أّن ُم٤م رواه إقمٛمش ويقٟمد يمالمه٤م ، قمأـ طمأٜمش قمأـ أيب ذر 

ـٌ احٞمح .   طمً

ىمٚمأأ٧م: وصمّٛمأأ٦م ـمأأرق أظمأأرى همػمهأأ٤م ذم اًمِمأأقاهد ُمٕمتأأؼمة ، سمٕمْمأأٝم٤م طمًأأـ اأأحٞمح ، 

اومأؽماء سيأح ، وشمأدًمٞمٌد  شاحلاوض وفن يتػرؿا  حتاى ياردا ظاعَّ »ومدقمقى وٕمػ زي٤مدة : 

 ىمٌٞمح ، وًمٕمـ اهلل اًمتٜم٤ميمد .

  

                                                           

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة .4921، رىمؿ: 153: 5اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)ت: محدي اًمًٚمٗمل(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .784، رىمؿ: 176: 1جمٛمع اًماوائد  (2)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .14957، رىمؿ:163: 9جمٛمع اًماوائد   (3)



 
 

117 

 حديث افسػقـة: افـ جون افعسة وخّؾص صقعتفم

قمٚمأٞمٝمؿ اًمًأالم ، وأُّمأ٤م همأػمهؿ هأؿ اعمٕمّمأقُمقن  -ذم يمّؾ إُمؿ-اًمٜم٤مضمقن سم٤مٕا٤مًم٦م 

ممّـ وآهؿ ، واهتدى سمٜمقرهؿ ، واشمٌأع ظمٓمأ٤مهؿ ، وقمأددهؿ ؾمإٌٔمقن اًمٗمأ٤ًم ٓ همأػم: ًمٚمأٜمّص 

 وؾمٞم٠مر ، وم٤ٌمًمتٌع ..

وأُّم٤م ُمـ قمداهؿ ، ممّأـ حيتٛمأؾ ٟمج٤مشمأف ، ومٝمأؿ اعمرضمأقون ُٕمأر اهلل شمٕمأ٤ممم ، وهأؿ قمأغم 

إظمأأػم ُمأـ هأأ ا أرسمٕمأ٦م أاأٜم٤مف  وؾمأأٞم٠مر اًمٙمأالم قمأـ هأأ ا سمٌمأء ُمأأـ اًمًٌأط ذم اًمٗمّمأؾ 

 اًمٙمت٤مب ، سمؾ إٟمٜم٤م قم٘مدٟم٤م اًمٗمّمؾ إظمػم ًمٌٞم٤من ه ا ..

وطمدي٨م اًمًٗمٞمٜم٦م ، سمْمٛمٞمٛم٦م إاقل اًم٘مرآٟمّٞم٦م اعم٤موٞم٦م ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين، ٟم٤مهٞمأؽ قمأـ 

طمأأدي٨م اًمث٘مٚمأألم واعم٤ٌمهٚمأأ٦م ويمأأ ا طمأأدي٨م اًمٓم٤مئٗمأأ٦م اعمٜمّمأأقرة ، وطمأأدي٨م اخلٚمٗمأأ٤مء آصمٜمأأل 

٦م اًمٜم٤مضمٞمأ٦م هأؿ أهأؾ اًمٌٞمأ٧م قمٚمأٞمٝمؿ اًمًأالم قمنم...، ُمـ إدًّم٦م اًمٜم٤مهْم٦م ضمّدًا قمغم أّن اًمٗمرىمأ

 أا٤مًمًف ، وأُّم٤م ظمّٚمص ؿمٞمٕمتٝمؿ وم٤ٌمًمتٌع ، وم٤ممجع واطمٗمظ ..

ًمٙمأأـ اطمأأ ر آضمتأأااء ذم آطمتجأأ٤مج سم٤ميأأدي٨م اًمقاطمأأد سمتجريأأده قمأأـ همأأػمه ُمأأـ 

إاقل اًم٘مرآٟمّٞم٦م واًمٜمٌقّي٦م آٟمٗم٦م اًم يمر ، ومٝم ا قمٛمٌؾ حمأّرم ٓ يًأقغ ، وإّٟمأام اعمجٛمأقع سمأام هأق 

 .جمٛمقع ، وم٤مٟمتٌف .

وإّٟمام ٟمحت٩ّم سمحدي٨م اًمًٗمٞمٜم٦م : ًمِمأٝم٤مدة شمٚمٙمأؿ إاأقل اًم٘مٓمٕمّٞمأ٦م ، اًم٘مرآٟمٞمأ٦م واًمٜمٌقّيأ٦م 

 قمغم ُمٕمٜم٤مه ، وٓ أىمؾ ُمـ طمديثل اًمٖمدير واًمث٘مٚملم ، ومال شمٖمٗمؾ .
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 افطريق إول : ظّع ظؾقه افسالم 

)إؾمأدي، طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم هأ( ذم ُمّمٜمّٗمف ىم٤مل : 235أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )

)سمـ  قمـ اعمٜمٝم٤مل )صم٘م٦م خ م( ، قمـ إقمٛمش )سمـ رزيؼ اًمْمٌل، صم٘م٦م م( ، : صمٜم٤م قمامرىم٤ملصم٘م٦م م( 

سمأـ  قمـ قمأكمّ  )=إٟمّم٤مري ، صم٘م٦م خ م( ، قمـ قمٌد اهلل سمـ اي٤مرث قمٛمرو إؾمدي، صم٘م٦م خ( ،

 .(1)شوـت ب حطة دم بـي إاايقل، ـسػقـة كوح ، ة ًم مثؾـ  دم هذه إمّ إكّ »ىم٤مل:  أيب ـم٤مًم٥م

 رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمّمحٞمح ًمف طمٙمؿ اًمرومع. ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح،

 افطريق افث ين : أبو ذر    

  أهّيا»: ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اًمٗمًقي سم٢مؾمٜم٤مد احٞمح قمغم إفمٝمر ، قمـ أيب ذر قمـ اًمٜمٌأّل 

، وأطمأدمه٤م أومْمأؾ  ؿد ترـت ؾقؽم افثؼؾغ ـت ب اهلل ظز وجل وظسيت أهل بقتيافـ س إيّن 

ُمثٚمٝمام يمٛمثؾ ؾمٗمٞمٜم٦م  ىم٤م طمتك يردا قمكم ايقض وإنّ ُمـ أظمر يمت٤مب اهلل قما وضمؾ، وًمـ يتٗمر

 .(2)شٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م، وُمـ شمريمٝم٤م همرق

 ىمٚم٧م : ىمد ُمّر أّن إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم إفمٝمر إىمقى.

أظمؼمٟمأ٤م ُمٞمٛمأقن سمأـ هأ( ذم اعمًتدرك ىمأ٤مل : 465وىمد شمقسمع رواشمف سمام أظمرضمف اي٤ميمؿ )

سمٙمػم، صمٜم٤م اعمٗمْمؾ سمأـ اأ٤مًمح، قمأـ إؾمح٤مق اهل٤مؿمٛمل، صمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد اة٤ٌمر، صمٜم٤م يقٟمد سمـ 

٤م أيب إؾمح٤مق، قمـ طمٜمش اًمٙمٜم٤مين، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ذر، ي٘مقل: وهق آظم  سمٌأ٤مب اًمٙمٕمٌأ٦م: أهّيأ

٤مس، ُمـ قمرومٜمل وم٠مٟم٤م ُمـ قمرومتؿ، وُمـ أٟمٙمأرين وم٠مٟمأ٤م أسمأق ذر ؾمأٛمٕم٧م رؾمأقل اهلل اأغم اهلل اًمٜمّ 

  ، ومان ختؾاف ظـفاكجا مثال أهال بقتاي مثال شاػقـة كاوح مان رـبفا  »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 .شؽرق

                                                           

 . اًمرؿمد اًمري٤مض.32115، رىمؿ: 372: 6ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت: يمامل ايقت(   (1)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت. 538: 1اعمٕمروم٦م واًمت٤مري )ت: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري(   (2)
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 .(1)ه ا طمدي٨م احٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ول خيرضم٤مهىم٤مل اي٤ميمؿ : 

أظمؼمين أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمأـ محأدان اًمااهأد، سمٌٖمأداد، صمٜمأ٤م وأظمرضمف اي٤ميمؿ أيْم٤ًم ىم٤مل : 

 .(2)سمف ُمثٚمف اًمٕم٤ٌمس سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مراـمٞمز، صمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إمحز، صمٜم٤م ُمٗمْمؾ

 احٞمح . ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده إمم اعمٗمّْمؾ سمـ ا٤مًمح إؾمدي

وطمأدصمٜم٤م أسمأق سمٙمأر سمأـ أيب داود يمام ىمد شمقسمٕمقا سمام أظمرضمف أضمأري ذم اًمنمأيٕم٦م ىمأ٤مل : 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م ، قمـ أيب إؾمح٤مق ، قمـ طمٜمش سمأـ 

وم٘م٤مل: ُمأـ ل  !.اعمٕمتٛمر ىم٤مل: رأي٧م أسم٤م ذر وهق آظم  سمحٚم٘م٦م سم٤مب اًمٙمٕم٦ٌم ، وم٘مٚم٧م: ُم٤م ؿم٠مٟمؽ؟

يا  أهيا  افـا س إكاًم »يٕمرومٜمل ، وم٠مٟم٤م أسمق ذر ، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمأٚمؿ ي٘مأقل: 

 .(3)شمثل أهل بقتي مثل شػقـة كوح من رـبف  كج  ومن ختؾف ظـف  ؽرق

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ا٤مًمح ذم اًمِمقاهد. قمٛمرو سمـ صم٤مسمأ٧م سمأـ هرُمأا وإّٔمٗمف إيمثأر : ّٕٟمأف 

 اًمٌاار: ُم٤مدطم٤ًم طمدث قمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ. اهأ.يم٤من ي٥ًّم اًمًٚمػ. ىم٤مل 

 ىمٚم٧م : وهق ُمدح ، يقضم٥م اقمت٤ٌمر طمديثف ذم اًمِمقاهد .

طمأدصمٜم٤م حمٛمأد سمأـ أمحأد وأيْم٤ًم شمقسمٕمقا سمام أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف إوؾمط ىمأ٤مل : 

سمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ىم٤مل: ٟمأ٤م أمحأد سمأـ حمٛمأد سمأـ ؾمأقادة اًمٙمأقذم ىمأ٤مل: ٟمأ٤م قمٛمأرو سمأـ قمٌأد اًمٖمٗمأ٤مر 

ـ قمٛمرو اًمٗم٘مٞمٛمل، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ طمٜمش سمـ اعمٕمتٛمأر، قمأـ أيب اًمٗم٘مٞمٛمل، قمـ ايًـ سم

أهال بقتاي ؾاقؽم ـساػقـة كاوح »ذر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ ي٘مأقل: 

 .(4)ش ظؾقه افسالم دم ؿومه، من دخؾف  كج ، ومن ختؾف ظـف  هؾك

                                                           

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.. دار اًمٙمت٥م 3312، رىمؿ: 373: 2ُمًتدرك اي٤ميمؿ   (1)

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. .4726، رىمؿ: 163: 3ُمًتدرك اي٤ميمؿ   (2)

 . دار اًمقـمـ ، اًمري٤مض.1761، رىمؿ: 2215: 5اًمنميٕم٦م)ت: اًمدُمٞمجل(   (3)

 . دار ايرُملم ، اًم٘م٤مهرة.5396رىمؿ:  .366: 5اعمٕمجؿ إوؾمط)ت: ـم٤مرق قمقض(   (4)
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ٌ٘مّٞمأ٦م ىمٚم٧م : رضم٤مًمف صم٘م٤مت ُمقصم٘مقن ؾمقى قمٛمرو اًمٗم٘مٞمٛمل ، وصم٘مف اسمـ طمٌأ٤من ، وشمريمأف اًم

 ًمٚمرومض .

طمأدصمٜم٤م حمٛمأد سمأـ حمٛمأد، هأأ( ذم اًمٙم٤مُمأؾ ىمأ٤مل : 365وشمقسمٕمقا سمام أظمرضمف اسمـ قمدي )

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ محٞمد، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘مدوس، طمدصمٜم٤م إقمٛمأش، قمأـ أيب إؾمأح٤مق 

ُمثأؾ أهأؾ سمٞمتأل ومأٞمٙمؿ »: قمـ طمٜمش، قمـ أيب ذر ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمأٚمؿ ي٘مأقل 

 . (1)شطمٓم٦م ذم سمٜمل إهائٞمؾيمًٗمٞمٜم٦م ٟمقح ويمٛمثؾ سم٤مب 

طمأأدصمٜم٤م ايًألم سمأأـ أمحأد سمأأـ ُمٜمّمأقر ؾمأأج٤مدة هأأأ( ىمأ٤مل : 366وأظمرضمأف اًمٓمأؼماين )

اًمٌٖمأأدادي ، طمأأدصمٜم٤م قمٌأأد اهلل سمأأـ داهأأر اًمأأرازي، طمأأدصمٜم٤م قمٌأأد اهلل سمأأـ قمٌأأد اًم٘مأأدوس، قمأأـ 

إقمٛمأأش، قمأأـ أيب إؾمأأح٤مق، قمأأـ طمأأٜمش سمأأـ اعمٕمتٛمأأر، أٟمأأف ؾمأأٛمع أسمأأ٤م ذر اًمٖمٗمأأ٤مري ي٘مأأقل: 

ُمثأؾ أهأؾ سمٞمتأل ومأٞمٙمؿ يمٛمثأؾ ؾمأٗمٞمٜم٦م »هلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل اغم ا

 .(2)ش ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م ، وُمـ هٚمػ قمٜمٝم٤م هٚمؽ ، وُمثؾ سم٤مب طمٓم٦م ذم سمٜمل إهائٞمؾ

طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمكم، واةراح سمـ خمٚمأد، هأ( ىم٤مل : 292وصمّٛم٦م ؿم٤مهد أظمرضمف اًمٌاار)

ىمأ٤مل: ٟمأ٤م ايًأـ سمأـ أيب  وحمٛمد سمـ ُمٕمٛمر، واًمٚمٗمأظ ًمٕمٛمأرو، ىمأ٤مًمقا: ٟمأ٤م ُمًأٚمؿ سمأـ إسمأراهٞمؿ،

ضمٕمٗمر، قمـ قمكم سمأـ زيأد، قمأـ ؾمإٔمٞمد سمأـ اعمًأٞم٥م، قمأـ أيب ذر، ريض اهلل قمٜمأف، ىمأ٤مل: ىمأ٤مل 

مثل أهل بقتي ـؿثل شػقـة كاوح مان رـاب ؾقفا  كجا ، »رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : 

 .(3)شومن ختؾف ظـف  ؽرق، ومن ؿ تؾـ  دم آخر افزم ن ـ ن ـؿن ؿ تل مع افدج ل

                                                           

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، سمػموت. 329: 5اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء)ت: أسمق ؾمٜم٦ّم(  (1)

 .. دار قمامر ، سمػموت391، رىمؿ: 246: 1اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم)ت: حمٛمد ؿمٙمقر(   (2)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم وايٙمؿ ، اعمديٜم٦م .3966، رىمؿ: 343: 9ُمًٜمد اًمٌاار   (3)
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إؾمٜم٤مده ا٤مًمح ذم اًمِمقاهد وآقمت٤ٌمر ، رضم٤مًمأف صم٘مأ٤مت ، ؾمأقى ايًأـ سمأـ أيب ىمٚم٧م : 

 طمديثأف سمٕمأض وذم ، اأ٤مي٤مً  ؿمأٞمخ٤مً  ويمأ٤من ، ايدي٨م ذم سم٘مقي ضمٕمٗمر ، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : ًمٞمد

 إٟمٙم٤مر .

 افطريق افث فث : أكس بن م فك . 

طمدصمٜم٤م أسمأق ايًأـ ، أظمؼمٟم٤م اًمٜمج٤مر أظمرج اًمٌٖمدادي سم٢مؾمٜم٤مد ا٤مًمح ذم اًمِمقاهد ىم٤مل : 

قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؿمداد اعمٓمأرز، طمأدصمٜم٤م حمٛمأد سمأـ حمٛمأد سمأـ ؾمأٚمٞمامن اًم٤ٌمهمٜمأدي، طمأدصمٜم٤م أسمأق 

وقمٞمًك سمـ واىمد، قمأـ أسمأ٤من سمأـ أيب قمٞمأ٤مش،  -سمٛمٙم٦م -ؾمٝمٞمؾ اًم٘مٓمٞمٕمل، طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد

إكاًم ماثع ومثال أهال بقتاي ـساػقـة كاوح، مان »قمـ أٟمد سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمأقل اهلل: 

 .(1)شرـبف  كج ، ومن ختؾف ظـف  ؽرق

 افطريق افرابع : ابن ظب س 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمٕمٛمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمًٚمؿ سمـ إسمأراهٞمؿ، هأ( ىم٤مل : 292أظمرج اًمٌاار )

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ايًـ سمـ أيب ضمٕمٗمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمّمٝم٤ٌمء، قمـ ؾمٕمٞمد سمأـ ضمٌأػم، قمأـ اسمأـ 

 كجا ، ومانْ مثل شػقـة كوح من رـب ؾقفا  ، أهل بقتي  مثُل »قم٤ٌمس ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 .شف ظـف  ؽرقختؾَّ 

ايًأأـ سمأأـ أيب ضمٕمٗمأأر، وايًأأـ ل يٙمأأـ  رواه إّٓ  وهأأ ا ايأأدي٨م ٓ ٟمٕمٚمأأؿ أطمأأداً 

 . (2)ث قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، واطمتٛمٚمقا طمديثف، ويم٤من أطمد اًمٕم٤ٌمدسم٤مًم٘مقي، وىمد طمدَّ 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى ايًـ سمـ أيب ضمٕمٗمر اةٗمأري ، وهأق ممّأـ 

 حيتٛمؾ طمديثف ، ٓ أىمؾ ذم اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت . 

                                                           

 . اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، سمػموت.6466، رىمؿ: 596: 13شم٤مري  سمٖمداد)ت: سمِم٤مر قمقاد(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم وايٙمؿ ، اعمديٜم٦م .5142، رىمؿ: 329: 11ٜمد اًمٌاار ُمً  (2)
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 افطريق اخل مس : أبو افطػقل 

طمدصمٜمل روح سمـ اًمٗمرج ىمأ٤مل:، صمٜمأ٤م حيٞمأك سمأـ ؾمأٚمٞمامن أظمرج اًمدوٓيب ذم اًمٙمٜمك ىم٤مل : 

هأالل اةٕمٗمأل أٟمأف ؾمأٛمع أؾمأٚمؿ اعمٙمأل ىمأ٤مل:  أسمق ؾمٕمٞمد اةٕمٗمل ىم٤مل:، صمٜم٤م قمٌأد اًمٙمأريؿ سمأـ

أظمؼمين أسمق اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م ىمأ٤مل: ؾمأٛمٕم٧م رؾمأقل اهلل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ ي٘مأقل: 

 . (1)شمثل أهل بقتي مثل شػقـة كوح من رـبف  كج  ومن ترـف  ؽرق»

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل ُمٕمتؼم ذم اًمِمقاهد ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، ؾمأقى قمٌأد اًمٙمأريؿ ، روى 

 ، وىمد ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم صم٘م٤مشمف ذم شمرمج٦م أؾمٚمؿ . قمٜمف صم٘مت٤من

  

                                                           

 . دار اسمـ طمام ، سمػموت. 419، رىمؿ: 232: 1اًمٙمٜمك وإؾمامء)ت: ٟمٔمر اًمٗم٤مرايب(   (1)
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 ظّؾة تضعقف ـثٌر من أهل افسـّة حديث افسػقـة!!

ًمٕمّؾ أيمثر أهؾ اًمًٜم٦ّم وّٕمٗمقا طمدي٨م اًمًٗمٞمٜم٦م ، سمٞمد أّٟمؽ ًمق شمتٌٕم٧م يمٚمامهتؿ ، ًمقضمدت 

أهّنؿ اىمتٍموا قمغم ذيمر اًمٓمرق اًمْمٕمٞمٗم٦م ، ُمأـ دون أن يتٕمروأقا ًمٚمّمأحٞمح ُمٜمٝمأ٤م : يمٓمريأؼ 

اعم١مُمٜملم قمأكّم قمٚمٞمأف اًمًأالم أقمأاله ، ومٚمأؿ أضمأد ُمأـ ذيمأره ذم اًمتّمأحٞمح واًمتْمإٔمٞمػ ، أُمػم 

 وإُمر ُمري٥م .

وٓ ٟمدري ومٚمٕمّٚمأف اةٝمأؾ سمأ٤مًمٓمرق قمٜمأد اًمإٌٔمض ، أو اؾمأؽمواٌح ُمأـ آظمأريـ ، وًمٕمّٚمأف 

ضمحقد ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم قمٜم٤مدًا ُمع اهلل ورؾمقًمف ، يمام هأق ديأدن اًمٜمقااأ٥م 

 يمن اهلل ؿمقيمتٝمؿ .

ٜمف اًمًخ٤موي)وممّ  ًّ هأ( ذم اًمٌٚمداٟمٞم٤مت 962ـ اّحح ايدي٨م اي٤ميمؿ يمام ؾمٞم٠مر ، وطم

 .(1)ىم٤مل : ه ا طمدي٨م طمًـ

 ىمٚم٧م : ه ا ُمـ دون ـمريؼ قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم أقماله .

اي٤ماؾ : جمٛمقع ـمرىمف ، وومٞمٝم٤م اًمّمحٞمح : يمحدي٨م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم قمٚمٞمأف اًمًأالم 

 ٟم٤مهٞمؽ قمـ اقمتْم٤مده سمحدي٨م اًمث٘مٚملم وهمػمه .، يدّل قمغم أّن ًمٚمحدي٨م أااًل قمـ اًمٜمٌّقة ، 

  

                                                           

 . دار اًمٕمٓم٤مء ، اًمًٕمقدّي٦م.186اًمٌٚمداٟمٞم٤مت )ت: طم٤ًمم اًم٘مّٓم٤من( :   (1)
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 معـى حديث افسػقـة وحديث افثؼؾغ !!

 تا رك إيّن » ، يمام ذم سمٕمض ـمرق زيأد سمأـ أرىمأؿ : ومٗمل طمدي٨م اًمث٘مٚملم ىم٤مل اًمٜمٌّل 

 . (1)شًم فن يتػرؿ  حتى يردا ظع احلوضوإّْن ؾقؽم افثؼؾغ ـت ب اهلل وظسيت أهل بقتي، 

مثل أهال بقتاي مثال شاػقـة كاوح مان رـبفا  »:  وذم طمدي٨م اًمًٗمٞمٜم٦م ىم٤مل اًمٜمٌّل 

 .«كج  ومن ترـف  ؽرق

ىمٚم٧م : ايقض ، هق طمقض اًمٙمقصمر ، وهأق ذم اةٜمّأ٦م ، واًمٕمأؽمة ًمأـ شمٗمأ٤مرق اًمٙمتأ٤مب 

 طمتك دظمقل اةٜم٦ّم ، وه ه هل اًمٜمج٤مة .

 شمثل أهل بقتي مثل شػقـة كوح من رـبف  كج »وذم طمدي٨م اًمًٗمٞمٜم٦م : 

 وإُمر واوح ، ٓ حيت٤مج ُمايد ُم١موٟم٦م .

  

                                                           

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة.4981، رىمؿ: 176: 5اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)ت: محدي اًمًٚمٗمل(   (1)
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 حديث أهل بقتي ـ فـجوم

صمٜم٤م أسمأأق اًم٘م٤مؾمأأؿ ايًأأـ سمأأـ حمٛمأأد هأأأ( ىمأأ٤مل : طمأأد465أظمرضمأأف ُمقاأأقًٓ ايأأ٤ميمؿ )

اًمًٙمقين سم٤مًمٙمقوم٦م، صمٜم٤م قمٌٞمد سمـ يمثػم اًمٕم٤مُمري، صمٜم٤م حيٞمك سمـ حمٛمد سمأـ قمٌأد اهلل اًمأدارُمل، صمٜمأ٤م 

قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، قمـ ضمأ٤مسمر ريض اهلل قمٌد اًمرزاق، أٟم٠ٌم اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ حمٛمد سمـ ؾمقىم٦م، 

افـجوم أما ن »وم٘م٤مل:  وإٟمف ًمٕمٚمؿ ًمٚم٤ًمقم٦مقمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ٕهل افسًمء، ؾنذا ذهبت أت ها  ما  يوظادون، وأكا  أما ن ٕصاح يب ما  ــات، ؾانذا ذهبات 

 ش  م  يوظدونأت هم م  يوظدون وأهل بقتي أم ن ٕمتي، ؾنذا ذهب أهل بقتي أت هم 

 .(1). وىم٤مل اًم هٌل : أفمٜمّف ُمقوققم٤ًم احٞمح اإلؾمٜم٤مد ىم٤مل اي٤ميمؿ: 

طمأدصمٜم٤م قمٌٞمأد هأأ( ىمأ٤مل : 277ىمٚم٧م : ًمف ؿم٤مهد أظمرضمف يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗمًأقي )

قمأـ أسمٞمأف ىمأ٤مل: ىمأ٤مل ، قمـ إيأ٤مس سمأـ ؾمأٚمٛم٦م سمأـ إيمأقع ، اهلل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة 

 .(2)شتي ن ٕهل افسًمء وأهل بقتي أم ن ٕمّ افـجوم أم»رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ىمٚمأأ٧م : إؾمأأٜم٤مده اأأ٤مًمٌح طمًأأـ ، رضم٤مًمأأف صم٘مأأ٤مت ُمقصم٘مأأقن دون يمأأالم ، طمتأأك ُمقؾمأأك 

 اًمرسم ي ، وإّٟمام أظم  اًمٌٕمض قمٚمٞمف اخلٓم٠م : ومٙمٞمػ يٙمقن ُمقوققم٤ًم؟!. 

أظمؼمٟم٤م اًمٗم٘مٞمأف أسمأق اًمٗمأتح ٟمٍمأ هأ( : 564ىم٤مل اإلُم٤مم ايٜمٗمل قمٌد اخل٤مًمؼ اًمدُمِم٘مل )

ًـ إٟمّم٤مري اًمِم٤مُمل وأٟم٤م أؾمٛمع سمدُمِمؼ، ىمٞمؾ ًمف: أظمأؼميمؿ إُمأػم أسمأق سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اي

حمٛمد ايًـ سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ اًمؼمي ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ قمأثامن 

سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب ٟمٍم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ضمٕمٗمأر اًمٌٖمأدادي اًمّمأٞمدٓين: طمأدصمٜم٤م ايًألم 

ٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل: طمدصمٜمل اعم٠مُمقن، قمأـ اًمرؿمأٞمد ىمأ٤مل: سمـ قمٌٞمد إسمااري ىم٤مل: طمدصمٜمل إسمراه

                                                           

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. .3676، رىمؿ: 486: 2ُمًتدرك اي٤ميمؿ   (1)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.538: 1اعمٕمروم٦م واًمت٤مري )ت: أيمرم اًمٕمٛمري(   (2)
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طمدصمٜمل اعمٝمدي، قمـ اعمٜمّمقر ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب، قمـ ضمدي ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٌأ٤مس 

 ي٘مقل: ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م روقان اهلل قمٚمٞمف:

افـجااوم أماا ن ٕهاال افسااًمء، ؾاانذا ذهباات »ىمأأ٤مل رؾمأأقل اهلل اأأغم اهلل قمٚمٞمأأف وؾمأأٚمؿ: 

وأهل بقتي أم ن ٕهل إرض، ؾنذا ذهب أهل بقتي ذهب أهل  افـجوم ذهب أهل افسًمء،

 .(1)شإرض

 ىمٚم٧م : ايدي٨م ُمٕمتؼم يمام اشّمْمح ، وه ا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .

  

                                                           

 اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمّٞم٦م.. دار 464ُمٕمجؿ قمٌد اخل٤مًمؼ)ت: ٟمٌٞمؾ ضمرار( :   (1)
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 معق ر افـج ة : موّدة ظّع وأهل افبقت 

َة ذِم  يم٘مقًمأأأف شمٕمأأأ٤ممم : : أاأأأٚمف ذم اًم٘مأأأرآن  َّٓ اعمَْأأأَقدَّ َٓ َأؾْمأأأ٠َمًُمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمأأأِف َأضْمأأأًرا إِ ىُمأأأْؾ 

 .(1)اًْمُ٘مْرسَمك

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمأـ يأقٟمد ، قمأـ ومْمأٞمؾ 

إّن اهلل ظز وجل كصب ظؾقً  ظؾقه افسالم ظؾاًًم »سمـ ي٤ًمر ، قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

بقـه وبغ خؾؼه ، ؾؿن ظرؾه ـ ن مممـً  ، ومن أكؽره ـ ن ـ ؾرًا ، ومان جفؾاه ـا ن ضا ًٓ ، 

ومن ج ء بعداوته دخل ، ومن كصب معه صقئً  ـ ن مؼـً  ، ومن ج ء بوٓيته دخل اجلـة 

 .(2)ش رافـّ 

 ِمأأٝم٤مدة طمأأدي٨م اًمٖمأأدير واًمث٘مٚمأألمىمٚمأأ٧م : إؾمأأٜم٤مده اأأحٞمح ، وُمْمأأٛمقٟمف ُمتأأقاشمر : سم

 .وهمػممه٤م

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمـ يقٟمد ، قمـ ُمقؾمأك و

إّن ظؾقً  ظؾقه افسالم ب ب مان أباواب اجلـاة ؛ »سمـ سمٙمر ، قمـ أيب إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : 

ل ؾقه و م خيرج مـاه ؾؿن دخل ب به ـ ن مممـً  ، ومن خرج من ب به ـ ن ـ ؾرًا ، ومن  م يدخ

 .(3)شـ ن دم افطبؼة افتي هلل ؾقفم ادشقئة، 

 .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح ، وُمْمٛمقٟمف ُمتقاشمر 

                                                           

 .23اًمِمقرى :   (1)

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.389: 8اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(   (2)

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.389: 8اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(   (3)
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، ىمٓمٕمأّل اعمْمأٛمقن : اأحٞمح اإلؾمأٜم٤مد ش اًمٓمٌ٘م٦م اًمتأل هلل ومأٞمٝمؿ اعمِمأٞمئ٦م: »وىمقًمف 

َٓ ًم٘مقًمف شمٕمأ٤ممم :  َٓ َيْساَتطِقُعوَن ِحقَؾاًة َو َجا ِل َوافـَِّسا ِء َواْفِوْفاَداِن  َّٓ ادُْْسَتْضاَعِػَغ ِماَن افرِّ إِ

َتُدوَن َشبِقاًل ) ا َؽُػوًرا َظَسى اهللَُّ َأْن َيْعُػَو َظـُْفمْ ( َؾُلوَفئَِك 89هَيْ ـَ َن اهللَُّ َظُػوًّ  .(1) َو

ك ، قمـ أمحأد سمأـ حمٛمأد سمأـ قمٞمًأك ، قمأـ يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞم

قمكم سمـ ؾمالر أيب قمٛمرة ، قمـ أيب ُمريؿ اًمث٘مٗمل ، قمـ قمامر سمـ ي٤مه ىم٤مل سمٞمٜم٤م أٟمأ٤م قمٜمأد رؾمأقل 

اًمِمأٞمٕم٦م اخل٤ماأ٦م اخل٤مًمّمأ٦م  إنّ : اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إذ ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 ش.٤م أهؾ اًمٌٞم٧مُمٜمّ 

 ؟!.تك ٟمٕمرومٝمؿومٜم٤مهؿ طمقمرّ ، ي٤م رؾمقل اهلل : وم٘م٤مل قمٛمر 

ُمأ٤م ...، وأٟم٤م أريد أن أظمأؼميمؿ ُم٤م ىمٚم٧م ًمٙمؿ إّٓ : »وم٘م٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

ومٛمـ يم٤من ىمٚمٌف ُمقاوم٘م٤م ًمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م ، ًمٞمقاومؼ أو ًمٞمخ٤مًمػ  ووع اًم٘مٚم٥م ذم ذًمؽ اعمقوع إّٓ 

 .(2)شًمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م يم٤من ه٤مًمٙم٤مً  وُمـ يم٤من ىمٚمٌف خم٤مًمٗم٤مً ،  يم٤من ٟم٤مضمٞم٤مً 

 ُمٕمتؼم .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

وه ا ايدي٨م ُمـ يمٜمقز اًمرمح٦م اإلهلّٞم٦م : وم٤معمٕمٞمأ٤مر ًمأدظمقل اةٜمّأ٦م ًمأٞمد اٟمتحأ٤مل وٓيأ٦م 

أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، وإّٟمام اعمٕمٞم٤مر ُمقاوم٘م٦م اًم٘مٚم٥م ٕهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمأٞمٝمؿ اًمًأالم ، وهأق 

، سمأأؾ يتٜمأأ٤مول يمأأّؾ ُمأأـ ل خيأأ٤مًمٗمٝمؿ قمأأـ قمٛمأأد : هلأأؿ ُمأأقاٍل يتٜمأأ٤مول يمأأّؾ حمأأ٥م   -ذم اةٛمٚمأأ٦م–

 . وؾمٞم٠مر سمٞم٤من ه ا ذم اًمٗمّمؾ إظمػم ، ومال شمٕمجؾ يم٤معمًتْمٕمٗملم

                                                           

 .99- 98ؾمقرة اًمٜم٤ًمء   (1)

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.389: 8اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(   (2)
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 م  رواه أهل افسـّة دم هذا إصل ادؼّدس

أظمرج اي٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمأق ضمٕمٗمأر أمحأد سمأـ قمٌٞمأد سمأـ إسمأراهٞمؿ ايأ٤مومظ إؾمأدي 

هبٛمدان، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ايًلم سمـ ديايؾ، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويد، صمٜم٤م أيب، قمـ محٞمد سمأـ 

قمٓم٤مء سمأـ أيب رسمأ٤مح، وهمأػمه ُمأـ أاأح٤مب اسمأـ قمٌأ٤مس، قمأـ قمٌأد اهلل سمأـ ىمٞمد اعمٙمل، قمـ 

فو أّن رجاًل صػن بغ افرـن وادؼ م ؾصاّذ »...قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام، أن رؾمقل اهلل ىم٤مل: 

 ش.دخل افـّ ر، فؼي اهلل وهو مبغض ٕهل بقت حمؿد  ثمّ ، وص م 

 .  (1)ٌلىم٤مل اي٤ميمؿ : ه ا طمدي٨م طمًـ احٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، وواوم٘مف اًم ه

( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ايًلم سمـ قمٌد اهلل سمـ يايد اًم٘مٓمأ٤من هأ354وأظمرج اإلُم٤مم اسمـ طم٤ٌمن)

سم٤مًمرىم٦م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ قمامر، ىم٤مل: طمأدصمٜم٤م أؾمأد سمأـ ُمقؾمأك، ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م ؾمأٚمٞمؿ سمأـ 

وافاذي »٤مضمل قمأـ أيب ؾمإٔمٞمد اخلأدري، ىمأ٤مل: ىمأ٤مل رؾمأقل اهلل: طمٞم٤من، قمأـ أيب اعمتقيمأؾ اًمٜمّأ

 ش.  أهل افبقت رجٌل إّٓ أدخؾه اهلل افـّ ركػيس بقده، ٓ يبغضـ  

. وُمثٚمأف (2)ىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده طمًـ ُمـ أضمؾ هِم٤مم سمـ قمأامر، وُمأـ ومقىمأف صم٘مأ٤مت

 .(3)ىم٤مل: طمًلم  ؾمٚمٞمؿ أؾمد

أظمرج اي٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمٌأد اهلل حمٛمأد سمأـ قمٌأد اهلل اًمّمأٗم٤مر، صمٜمأ٤م أسمأق قمٌأد اهلل 

حمٛمد سمـ سمٙمػم اييُمل، صمٜمأ٤م حمٛمأد سمأـ ومْمأٞمؾ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ايًـ إاٌٝم٤مين، صمٜم٤م 

اًمْمٌل، صمٜم٤م أسم٤من سمـ ضمٕمٗمر سمـ صمٕمٚم٥م، قمـ ضمٕمٗمر سمـ إيأ٤مس، قمأـ أيب ٟميأة، قمأـ أيب ؾمإٔمٞمد 

وافذي كػيس بقده ٓ يبغضـ  أهل افبقت أحد »اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 ش .إٓ أدخؾه اهلل افـّ ر

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.4712، رىمؿ: 162: 3ُمًٜمدرك اي٤ميمؿ )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م.6978، رىمؿ: 435: 15احٞمح اسمـ طم٤ٌمن)إرٟم١موط(  (2)

 .دار اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمري٦م ، دُمِمؼ.2246، رىمؿ: 265: 7ُمقارد اًمْمٛمآن)ت: طمًلم أؾمد( (3)
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 .  (1)ًٚمؿ ول خيرضم٤مه ىم٤مل اي٤ميمؿ : ه ا طمدي٨م احٞمح قمغم ذط ُم

وأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل:أظمؼمٟم٤م أسمأق اًم٘م٤مؾمأؿ سمأـ اًمًأٛمرىمٜمدي )إؾمأامقمٞمؾ سمأـ أمحأد، 

صم٘م٦م(، ٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمًٕمدة )اةرضم٤مين،صم٘م٦م(، ٟم٤م محاة سمـ يقؾمػ )اإلُمأ٤مم اًمًأٝمٛمل، صم٘مأ٦م 

سم٢ممج٤مع(، أٟم٤م قمٌد اهلل سمـ قمدي اي٤مومظ)اإلُمأ٤مم اأ٤مطم٥م اًمٙم٤مُمأؾ ذم اًمْمإٔمٗم٤مء(  ٟمأ٤م حيٞمأك سمأـ 

ي ايٜم٤مئل)صم٘م٦م سم٢مـمالق( وقمكم سمـ إؾمح٤مق سمـ زاـمٞم٤م )اأدوق، ؾمأٞمؼ ُمت٤مسمٕمأ٦م( ىمأ٤مٓ: اًمٌخؽم

) سمـ قمالصم٦م، صم٘م٦م سم٢مـمالق، روى قمٜمف صم٘مت٤من، شمرضمؿ ًمأف اًمٌخأ٤مري قمثامن سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مُملٟم٤م 

وهمػمه دون ـمٕمـ( ، أٟم٤م اسمـ هلٞمٕم٦م )صم٘م٦م طمًـ ايأدي٨م،م( قمأـ أيب اًماسمػم)حمٛمأد سمأـ ُمًأٚمؿ 

ي  ظع ادن مـي ضع مخسك دم »يم٤من سمٕمروم٦م وقمكّم دم٤مهف وم٘م٤مل:  صم٘م٦م خ م(، قمـ ضم٤مسمر أّن اًمٜمٌل

مخيس ي  ظّع خؾؼت أك  وأكت مان صاجرة، أكا  أصاؾف ، وأكات ؾرظفا ، واحلسان واحلساغ 

فاو أّن أمتاي صا موا حتاى »زاد اسمـ زاـمٞمأ٤م:ش أؽص ْن  من تعؾق بغصن مـف  أدخؾه اهلل اجلـة

ثاّم أبغضاوك،ٕـّبفم اهلل ظاذ وجاوهفم يؽوكوا ـ حلـ ي ، وصّؾوا حتى يؽوكوا ـ ٕوت ر، 

 .(2)شدم افـّ ر

أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ سمٕمألم اإلؾمأٜم٤مد أقمأاله ُمثٚمأف، وىمأ٤مل: وهأ ه إطم٤مديأ٨م، 

قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م اًمتل ذيمرهت٤م، ٓ يروهي٤م همػم قمثامن سمـ قمٌأد اهلل هأ ا، وًمٕمأثامن همأػم ُمأ٤م ذيمأرت 

 .(3) ُمـ إطم٤مدي٨م أطم٤مدي٨م ُمقوققم٤مت

ـُ قمدي ظمٚمٓمأ٤ًم همريٌأ٤ًم سمألم احٞمح إشـ ده حسنأىمقل:  : رضم٤مًمف صم٘م٤مت: وًم٘مد ظمٚمط اسم

ٌّأ٤من،  ظثًمن بن ظبد اهلل بن ظالثاة افشا ميراويلم أطمدمه٤م صم٘م٦م، وهق:  اًمٕم٘مأٞمكم، وصم٘مأف اسمأـ طم

 وىم٤مل: يٕمتؼم سمف. وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري دون ـمٕمـ.

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.4712رىمؿ: ، 162: 3ُمًتدرك اي٤ميمؿ )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (1)

 . 64: 42شم٤مري  ُمديٜم٦م دُمِمؼ  (2)

 .1336، رىمؿ: 363: 6اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء  (3)
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. يأدّل قمأغم إماوي ظثًمن بن ظبد اهلل بن ظؿرو افؼريشوأظمر وٕمٞمػ ُمّتٝمؿ، هق: 

ؾم٤مق ايدي٨م أقماله ذم شمرمج٦م إُمأقي اًمْمإٔمٞمػ، وًمأٞمد اًمِمأ٤مُمل اعمقصّمأؼ، سمأؾ ل  ظمٚمٓمف أّٟمف

 يؽمضمؿ ًمٚمِم٤مُمل ذم يم٤مُمٚمف ..

ذم ىمقًمف : قمثامن سمـ قمٌأد اهلل إُمأقي  -ذم اعمٞماان-يمام يدّل قمغم اخلٚمط، شمردد اًم هٌل 

اًمِم٤مُمل. روى قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م، وهق ومٞمام ىمٞمؾ )ٓطمظ اًمؽمدد(: قمثامن سمأـ قمٌأد اهلل سمأـ قمٛمأرو 

. ومم٤ّم يدّل قمغم اخلٚمط أيْم٤ًم شمأردد اسمأـ طمجأر ذم ٟمٗمأد إُمأقي: ىمأ٤مل: (1) قمثامن سمـ قمٗم٤من سمـ

وم٤مطمتٛمؾ أن يٙمقن قمثامن سمـ قمٌد اهلل إُمقي اصمٜمألم: ٓظمأتالف ٟمًأٌٝمام، وإْن اضمتٛمٕمأ٤م ذم أّن 

 .  (2) يماًل ُمٜمٝمام أُمقي

)اإلُمأ٤مم أظمرج اإلُم٤مم اًمثٕمٚمٌل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق حمّٛمأد قمٌأد اهلل سمأـ طم٤مُمأد إاأٌٝم٤مين 

، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمأكم اًمٌٚمخأل (3) اعمٗمّن اعمِمٝمقر اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل اًمقاقمظ(

)إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م صم٧ٌم(، طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ يقؾمػ سمـ إؾمح٤مق )اًم٘ماويٜمأل، صم٘مأ٦م اأحح ًمأف 

اي٤ميمؿ واًم هٌل وهمػممه٤م(، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أؾمٚمؿ )اًمٙمٜمدي، صم٘م٦م إُم٤مم، ؿمٞم  اإلؾمالم، ُمأـ 

طمدصمٜم٤م يٕمكم سمـ قمٌٞمد)اًمٓمٜم٤مومز، صم٘مأ٦م خ م( قمأـ إؾمأامقمٞمؾ)سمـ أيب ظم٤مًمأد اًمأٌجكم، إسمدال(، 

طم٤مومظ صم٘م٦م خ م( قمـ ىمٞمد)سمـ أيب طم٤مزم، صم٘م٦م طمج٦م أمجٕمأقا قمٚمٞمأف، يمأ٤مد أن يٙمأقن اأح٤مسمٞم٤ًم( 

 قمـ ضمرير )سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم اح٤ميب( ىم٤مل : 

من م ت ظاذ حاب آل حمؿاد ما ت صافقدًا، أٓ ومان ما ت : » ل رؾمقل اهلل  ىم٤م

حب آل حمؿد م ت مغػورًا فه، أٓ ومن م ت ظذ حب آل حمؿد ما ت ت يباً ، أٓ ومان  ظذ

م ت ظذ حب آل حمؿد م ت مممـً  مستؽؿل انياًمن، أٓ ومان ما ت ظاذ حاب آل حمؿاد 

بؼه مؾك ادوت ب جلـة، ثم مـؽر وكؽر، أٓ ومن م ت ظذ حب آل حمؿد يازف إػ اجلـّاة 

                                                           
 .5523، رىمؿ: 41: 3ُمٞماان آقمتدال  (1)

 . دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمّٞم٦م، أسمق همّدة .5132، رىمؿ: 394: 5ًم٤ًمن اعمٞماان  (2)

 . اعمٕمرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اهلٜمد. 61: 12إٟم٤ًمب ًمٚمًٛمٕم٤مين)قمٌد اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل اًمٞمامين(   (3)
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، أٓ ومن م ت ظذ حب آل حمؿد ؾتح فاه دم ؿازه ب با ن ـًم تزف افعروس إػ بقت زوجف 

إػ اجلـّة، أٓ ومن م ت ظذ حب آل حمؿد جعل ؿزه مزار ماليؽاة افرمحاة، أٓ ومان ما ت 

ظذ حب آل حمؿد م ت ظذ افسـة واجلًمظة، أٓ ومن م ت ظاذ بغاض آل حمؿاد جا ء ياوم 

ما ت ظاذ بغاض آل حمؿاد ما ت افؼق مة مؽتوب بغ ظقـقه: آياس مان رمحاة اهلل، أٓ ومان 

 .(7)«ـ ؾرًا، أٓ ومن م ت ظذ بغض آل حمؿد  م يشم رايحة اجلـة

أىمقل: إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم: يًتدرك سمف قمٚمٞمٝمام يمأام ٓ خيٗمأك. وشمأ يّمر 

، أو هأق أيمٛمأؾ ُمّمأداق ذقمأل ًمأ ًمؽ: ؾمٞمّد آل اًمٜمٌأل سمٕمأد اًمٜمٌأّل  دائاًم أّن قمٚمّٞم٤ًم 

 ..شمٞمٛمٞم٦مجمٛمع قمٚمٞمف ومٞمام ٟم٘مؾ اسمـ 

ٓ ٤م سمأـ أيب ـم٤مًمأ٥م ُمأـ أهأؾ اًمٌٞمأ٧م، ومٝمأ ا ممّأ ٤م يمقن قمكمّ أُمّ هأ(: 728ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

هاو أؾضال ، سمأؾ خالف بغ ادسؾؿغ ؾقه، وهو أطفر ظـد ادسؾؿغ من أن حيتا ج إػ دفقال

 ف أدار يمًأ٤مه قمأغم قمأكمّ أّٟمأ» :وؿد ثبات ظان افـباي، وأومْمؾ سمٜمل ه٤مؿمؿ سمٕمد اًمٜمٌل أهل افبقت

افؾفم همٓء أهل بقتي ؾلذهب افرجس ظـفم وضفارهم »لم، وم٘م٤مل: ووم٤مـمٛم٦م وطمًـ وطمً

 .(2)ش ًتطفرا

ريض اهلل  ٓ ريب أّن أظظم افـ س ؿدرًا من إؿ رب هاو ظاع: أيْم٤مً  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦مو

ؾاادخل بااذفك دم قمٜمأأف: ومٚمأأف ُمايأأ٦م اًم٘مراسمأأ٦م واإليأأامن ُمأأ٤م ٓ يقضمأأد ًمٌ٘مّٞمأأ٦م اًم٘مراسمأأ٦م واًمّمأأح٤مسم٦م 

 .(3)ادب هؾة

طمأدصمٜم٤م قمٌأ٤مس سمأـ اعمثٜمأك ىمٚم٧م: يِمٝمد هل ا ، ُمأ٤م أظمرضمأف اًمٕم٘مأٞمكم ذم اًمْمإٔمٗم٤مء ىمأ٤مل : 

)صم٘مأ٦م طمأ٤مومظ ٓ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمأامقمٞمؾ سمأـ قمٌأد اهلل سمأـ زرارة اهلٛمأداين )اًمٕمٜمؼمي صم٘م٦م ُمت٘مـ( 

                                                           

. دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  314:  8شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل)حت٘مٞمؼ: أيب حمّٛمد سمـ قم٤مؿمقر، وشمدىمٞمؼ : ٟمٔمػم اًم٤ًمقمدي(   (1)

 ،سمػموت.

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت . 55: 1اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى  (2)

 . جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد، اًمًٕمقدي٦م . 419: 4جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (3)
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)صم٘مأ٦م اأدوق، شمٙمٚمأؿ ومٞمأف ىم٤مل: طمأدصمٜم٤م قمٌأد اهلل سمأـ طمأرب اًمٚمٞمثأل  سم٠مس سمف، ىم٤مًمف أسمق طم٤مشمؿ(

)شمأرضمؿ ًمأف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ه٤مؿمؿ سمـ حيٞمك سمـ ه٤مؿمؿ اعمأاين جر( إزدي سمال طمج٦م، ىم٤مًمف اسمـ طم

اخلٓمٞم٥م ذم ُمتِم٤مسمف اًمرؾمؿ دون ـمٕمـ، أورده اًمٕم٘مأٞمكم ذم اًمْمإٔمٗم٤مء ًمتٗمأرده هبأ ا ايأدي٨م ٓ 

ىمأ٤مل: ؾمأٛمٕم٧م )إي٤مس سمـ دهمٗمأؾ قمأغم إفمٝمأر، صم٘مأ٦م( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق دهمٗمؾ اهلجٞمٛمل همػم( 

 ظاعّ »أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ، ي٘مأقل: ، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م )اعماين اح٤ميب خ م( ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر اعماين

 .(1)شبن أيب ض فب ظسة رشول اهلل

رورة واًمقضمأدان : إذ  اًمٕمأؽمة هأل أهأق اًمٕمأؽمة ، صم٤مسمأ٧م سم٤مًمْمأ ىمٚم٧م: ويمقن قمكّم 

سمٕمأأد –، ومٕمأأكّم  ذرّيتأأف اعم٘مّدؾمأأ٦م ، ُمأأـ اأأٚمٌف اعم٘مأأّدس ، وُمأأـ وم٤مـمٛمأأ٦م سمْمأإٔم٦م حمٛمأأد 

 أاؾ اًمٕمؽمة قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم. -اًمٜمٌّل 

 :  ح صل م  تؼّدم

٤مر وٓ يمراُمأ٦م، وٟمًأتثٜمل هؿ ُمـ أهؾ اًمٜمّأ، قمكم ووم٤مـمٛم٦م وايًـ وايًلم أقمداء يمؾ 

بَِغ َحتَّاى َكْبَعاَث اة٤مهؾ اًم ي ل يّمٚمف اًمٌٞم٤من، يمام ذيمر اًمرمحـ ذم اًم٘مرآن =  ـَّا  ُمَعاذِّ ـُ َوَما  

 .َرُشوًٓ 

َجاا ِل َوافـَِّساا ِء وهأأ١مٓء ذيمأأرهؿ اًم٘مأأرآن سم٘مقًمأأف شمٕمأأ٤ممم :  َّٓ ادُْْسَتْضااَعِػَغ ِمااَن افرِّ إِ

َتاُدوَن َشابِقاًل ) َٓ هَيْ َٓ َيْسَتطِقُعوَن ِحقَؾًة َو  َظَساى اهللَُّ َأْن َيْعُػاَو َظاـُْفمْ ( َؾُلوَفئِاَك 89َواْفِوْفَداِن 

ا َؽُػوًرا ـَ َن اهللَُّ َظُػوًّ  ذم اًمٗمّمؾ إظمػم.  .وؾمٞم٠مر اًمٌٞم٤من قمـ اًمٕمؽمة  (2) َو

ٌّف أّن ه١مٓء اعمًتْمٕمٗملم ، وإن ل يٙمقٟمقا ُمقاًملم ٕهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمأٞمٝمؿ اًمًأالم  ًمٙمـ ٟمٜم

: ًم٘مّمأأأقرهؿ ، هأأأؿ أيْمأأأ٤ًم ٓ يٕمأأأ٤مدوهنؿ أو يٌٖمْمأأأقهؿ : ومٛمأأأع اًمأأأٌٖمض خيرضمأأأقن قمأأأـ 

 آؾمتْمٕم٤مف إمم اًمٜمّم٥م ، وؾمٞم٠مر اًمٙمالم .

                                                           
 .  651: 2. واٟمٔمر شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف ًمٚمخٓمٞم٥م )ت:ؾمٙمٞمٜم٦م اًمِمٝم٤ميب( 344: 4وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم )قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل( (1)

 .99- 98ؾمقرة اًمٜم٤ًمء   (2)
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 افػرؿة افـ جقة ب ٕص فة ، وافـ جقة ب فتبع!!

قمأأأأغم إاأأأأ٤مًم٦م واًمتٌأأأأع ، ًمتٌٞمأأأأ٤من ُمأأأأ٤م ٟمحأأأأـ ومٞمأأأأف ، اًمًأأأأٙمٞمٜم٦م :  ُمأأأأـ إُمثٚمأأأأ٦م

 .. وم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ٓ شمٜمال قمغم أطمد أسمدًا إّٓ شمٌٕم٤ًم ًمٜماوهل٤م قمغم اًمرؾمقل 

واًمًأأأأأأأأأٙمٞمٜم٦م : روح ىمدؾمأأأأأأأأأٞم٦م )=ذات ؾمأأأأأأأأأاموّي٦م( ُمأأأأأأأأأ١مصمرة شمٙمقيٜمأأأأأأأأأ٤ًم ذم 

 اؾمتٜماال اًمٜمٍم واًمٔمٗمر واؾمتجالب اخلػم .

 (1)َرؾُمأأأأأقًمِِف َوقَمأأأأأغَم اعمُْأأأأأ١ْمُِمٜملِمَ  َأْٟمأأأأأَاَل اهللَُّ ؾَمأأأأأٙمِٞمٜمََتُف قَمأأأأأغَم ىمأأأأأ٤مل شمٕمأأأأأ٤ممم : 

 .(2) وَم٠َمْٟمَاَل اهللَُّ ؾَمٙمِٞمٜمََتُف قَمغَم َرؾُمقًمِِف َوقَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملِمَ وىم٤مل شمٕم٤ممم : 

أأأأأأ٧َم وىمقًمأأأأأأف شمٕمأأأأأأ٤ممم :  ٤ٌَمِيُٕمقَٟمأأأأأأَؽ حَتْ ـِ اعمُْأأأأأأ١ْمُِمٜملَِم إِْذ ُي ًَمَ٘مأأأأأأْد َريِضَ اهللَُّ قَمأأأأأأ

أأأَجَرِة وَمَٕمٚمِأأأَؿ َُمأأأ٤م ذِم ىُمُٚمأأأقهِبِْؿ وَمأأأ٠مَ  ًٌأأأأ٤ماًمِمَّ أأأٙمِٞمٜم٦ََم قَمَٚمأأأْٞمِٝمْؿ َوَأصَمأأأ٤مهَبُْؿ وَمْتًحأأأ٤م ىَمِري ًَّ ْٟمَاَل اًم
(3) 

روط سمٛم٤ٌميٕمأأأأ٦م اًمٜمٌأأأأّل ، وأهّنأأأأ٤م ُمروأأأأّٞم٦م قمٜمأأأأد اهلل شمٕمأأأأ٤ممم، وهأأأأق ُمٕمٜمأأأأك اًمتٌأأأأع أُمِمأأأأ

 .  ًمٚمٜمٌّل 

وُمأأأ٤م ٟمحأأأـ ومٞمأأأف ومٚمأأأٞمد صمّٛمأأأ٦م ٟمأأأ٤مٍج ُمأأأـ ايًأأأ٤مب ، ُمأأأـ هأأأ ه إُّمأأأ٦م أاأأأ٤مًم٦ًم ، 

ـْ ُِمأأأأأٜمُْٙمْؿ إّٓ ُمأأأأأـ ذيمأأأأأرهؿ اهلل شمٕمأأأأأ٤ممم سم٘مقًمأأأأأف :  اااااْرِ َوًْمأأأأأَتُٙم اااااٌة َياااااْدُظوَن إَِػ اخْلَ  ُأمَّ

ـِ اعمُْٜمَْٙمِر   . َوُأوَفئَِك ُهُم ادُْْػؾُِحونَ َوَي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم

وىمأأأأد أووأأأأحٜم٤م سمأأأأام ٓ ُمايأأأأد قمٚمٞمأأأأف ، ظمأأأأالل اًمًأأأأٜم٦ّم اًمّمأأأأحٞمح٦م اًمث٤مسمتأأأأ٦م ، 

إُم٤مُمأأأأ٤ًم ىمأأأأّٞماًم ظمٚمٞمٗمأأأأ٦ًم ، اصمٜمأأأأ٤م قمنمأأأأ سمأأأأؾ اًم٘مٓمٕمّٞمأأأأ٦م، أّن هأأأأ١مٓء ، سمٕمأأأأد اًمٜمٌأأأأّل 

 قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ٓ أيمثر وٓ أىمؾ .

                                                           

 .26ؾمقرة اًمتقسم٦م:   (1)

 .26ؾمقرة اًمٗمتح :   (2)

 .18ؾمقرة اًمٗمتح :   (3)
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أُّمأأأأأ٤م اًمٜمأأأأأ٤مضمقن شمٌٕمأأأأأ٤ًم هلأأأأأؿ قمٚمأأأأأٞمٝمؿ اًمًأأأأأالم ، ومٝمأأأأأؿ يمأأأأأام ورد ذم إظمٌأأأأأ٤مر 

اًمث٤مسمتأأأأ٦م سمأأأأؾ اًم٘مٓمٕمّٞمأأأأ٦م ، ؾمأأأإٌٔمقن اًمٗمأأأأ٤ًم ٓ يايأأأأدون وٓ يٜم٘مّمأأأأقن..، هأأأأ٤مك ًمأأأأؽمى 

 اًمٌٞم٤من .. 

 «يدخل اجلـة شبعون أفػً  بغر حس ب»حديث افـبّي: 

احٞمحف ىم٤مل: طمدصمٜمل إؾمأح٤مق، طمأدصمٜم٤م روح سمأـ قمٌأ٤مدة، طمأدصمٜم٤م  أظمرج اًمٌخ٤مري ذم

ؿمٕم٦ٌم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م طمّملم سمـ قمٌد اًمرمحـ، ىم٤مل: يمٜم٧م ىم٤مقمدًا قمٜمد ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وم٘مأ٤مل: 

يادخل اجلـاة مان أمتاي شابعون »قمـ اسمـ قم٤ٌمس: أّن رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

 .(1)«أفػً  بغر حس ب

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده احٞمح واعمٕمٜمك ُمتقاشمر. 

شمٕمأ٤ممم همأػم هأ١مٓء روأقان اهلل ، ُمأـ هأ ه إُمأ٦م  -سمٖمػم طمًأ٤مب-وًمـ يدظمؾ اةٜم٦م 

 قمٚمٞمٝمؿ، وه ا ٓ يٜم٤مذم دظمقل همػمهؿ ُمـ سمٕمد اي٤ًمب، ومال شمٖمٗمؾ.

وؾمٞم٠مر ذم اًمٗمّمؾ إظمػم طمأدي٨م ؾمأٚمٞمؿ سمأـ ىمأٞمد اهلأالزم قمأـ أُمأػم اعمأ١مُمٜملم قمٚمٞمأف 

، ٤مر هأل اًمٜم٤مضمٞمأ٦م ُمأـ اًمٜمّأ، ومرىمأ٦م  فواحدة من افثالث وافسبعغوتؾك افػرؿة ااًمًالم ىم٤مل : 

 ، وهأؿ ؾمإٌٔمقن أًمٗمأ٤مً وُمـ مجٞمع اًمٗمتـ واًمْمالٓت واًمِمٌٝم٤مت، وهأؿ ُمأـ أهأؾ اةٜمأ٦م طم٘مأ٤مً 

 يدظمٚمقن اةٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب.

  

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. 6472، رىمؿ: 166: 8ري احٞمح اًمٌخ٤م (1)
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 افسبعون أفػً  حيؼون من ـربالء )=طفر افؽوؾة(

أظمأأرج اسمأأـ أيب ؿمأأٞم٦ٌم ىمأأ٤مل: طمأأدصمٜم٤م ُمٕم٤مويأأ٦م، ىمأأ٤مل طمأأدصمٜم٤م إقمٛمأأش، قمأأـ ؾمأأالم أيب 

ذطمٌٞمؾ، قمـ أيب هرصمٛم٦م)قمٌٞمد أسمق هريؿ، أو هرشمؿ(، ىم٤مل: سمٕمرت ؿم٤مة ًمف وم٘مأ٤مل ة٤مريأ٦م ًمأف: 

، ومٛمأّر بؽاربالءي٤م ضمرداء، ًم٘مد أذيمرين ه ا اًمٌٕمر طمديث٤ًم ؾمٛمٕمتف ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ويمٜم٧م ُمٕمف 

شابعون  هاذا افظفارحيؼ من »  ُمٜمف ىمٌْم٦م ومِمّٛمٝم٤م، صمّؿ ىم٤مل: وم٠مظم ;سمِمجرة حتتٝم٤م سمٕمر همآن

 .(1)شأفػً  يدخؾون اجلـة بغر حس ب

   .(3)ورضم٤مًمف صم٘م٤مت (2)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده احٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، وأسمق هرصمٛم٦م )واحػ هأرصمؿ أو هأرشمؿ( وصم٘مأف 

ٕمـ، وىم٤مل اًم هٌل ذم يمت٤مسمأف اإلُم٤مُم٤من اسمـ طم٤ٌمن واهلٞمثٛمل وهمػممه٤م، شمرضمؿ ًمف اةٛمٞمع دون ـم

 أي فمٝمر اًمٙمقوم٦م، واًمٔمٝمر: إرض اعمرشمٗمٕم٦م.ش من هذا افظفر:». وىمقًمف (4)اعمٞماان: وصّمؼ

ُمقـمـ اًمِمٞمٕم٦م ، ويمّؾ ُمـ ًمف هقًى قمٚمقي ، وإن ل  -ذم إهمٚم٥م–وُمٕمٚمقم أّن اًمٙمقوم٦م 

 يؽ ؿمٞمٕمٞم٤ًم سم٤معمٕمٜمك اخل٤مص .

  

                                                           

 . اًمرؿمد، اًمري٤مض.37368، رىمؿ: 478: 7ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)ت: يمامل يقؾمػ ايقت(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل. 596، رىمؿ: 237: 18ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم  (2)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة.16685، رىمؿ: 64: 16جمٛمع اًماوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (3)

 .  دار اعمٕمروم٦م، ًمٌٜم٤من.3348، رىمؿ: 179: 2ُمٞماان آقمتدال  (4)
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 أّْنم حيؼون من مؾك ظّع :  ؾقهص هد 

هأأ( ذم شمأ٤مري  أاأٌٝم٤من ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م اًم٘مأ٤ميض أسمأق 436ٟمٕمٞمؿ إاٌٝم٤مين)أظمرضمف أسمق 

أمحد حمٛمد سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ )إاٌٝم٤مين إُمأ٤مم طمأ٤مومظ صم٘مأ٦م ُمأت٘مـ(، إُمأالء، صمٜمأ٤م حمٛمأد سمأـ 

حيٞمك سمـ ُمٜمده )اسمـ سمٓم٦م، إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م(، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمأـ قمٛمأر )سمأـ طمٗمأص، إُمأ٤مم طمأ٤مومظ 

أسمأق طمأ٤مشمؿ ذم اةأرح واًمتٕمأديؾ، وهأق حمأدث صم٘م٦م( صمٜم٤م حمٛمد سمأـ أسمأ٤من اًمٕمٜمأؼمي )شمأرضمؿ ًمأف 

ُمِمٝمقر، روى قمٜمف أضمالء أهأؾ اًمًأٜم٦م(، صمٜمأ٤م اًمٜميأ سمأـ ُمٜمّمأقر )ؿمأٞم  حمأدث، وصم٘مأف اسمأـ 

ف ُمٜمٙمأر ايأدي٨م(، قمأـ أيب اةٜمأقب )قم٘مٌأ٦م سمأـ قمٚم٘مٛمأ٦م طم٤ٌمن وىم٤مل: خيٓمكء، إيمثر قمغم أٟمّ 

 اًمٞمِمأأٙمري، وأإٔمٞمػ ايأأدي٨م(، ىمأأ٤مل: اؿمأأؽمى قمأأكّم سمأأـ أيب ـم٤مًمأأ٥م ريض اهلل قمٜمأأف ُمأأ٤م سمأألم

اخلقرٟمؼ إمم ايػمة سم٠مرسمٕملم أًمٗم٤ًم ُمـ ده٤مىملم اخلقرٟمؼ. وم٘مٞمأؾ ًمأف: يأ٤م أُمأػم اعمأ١مُمٜملم اؿمأؽمي٧م 

ادىمتؿ، إيّن ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ ، »طمجرا أاؿ ٓ يٜم٧ٌم ؿمٞمئ٤ًم.  ىم٤مل: 

ـالّن وجاوهفم  مان طفاره شابعغ أفػا ً ..؛ فقبعثن اهلل ظز وجل يوم افؼق مة ـوؾ ن»ي٘مقل: 

ة بااال حساا ب ظؾااقفم وٓ ظااذاب ، ؿاا ل: ؾلحبباات أن حيؼااوا دم افؼؿاار، ياادخؾون اجلـّاا

 .(1)شمؾؽي

، قمٚمأٞمٝمؿ اًمًأالم ىمٚم٧م: اٟمٌٚم٩م هب ا أّن اًمًٌٕملم أًمٗم٤ًم هؿ أذف ؿمأٞمٕم٦م قمأكّم وايًألم 

 قم٤ماٛم٦م اًمتِمٞمع ذم اًمٕم٤معملم..يمقوم٤من )=اًمٙمقوم٦م( حينمون ُمـ 

ٝمر اًمٙمقوم٦م ، سم٤مًمْمٌط يمام أّن همرّي اًمٜمجػ فمٝمأٌر شم٘مع ذم فمضماٌء ُمـ اًمٙمقوم٦م ، يمرسمالء و

ًمٚمٙمقوم٦م ضماٌء ُمٜمٝم٤م. واًمٔمٝمأر: إرض اعمرشمٗمٕمأ٦م: وهأ ا هأق اعمقاومأؼ ًمٚمقضمأدان وًم٘مأقل أهأؾ 

اةٖمراومٞم٤م..: وم٤مًمٜمجػ ُمرشمٗمٕم٦م قمـ اًمٙمقوم٦م، ويمرسمالء أيمثر ارشمٗم٤مقم٤ًم ُمـ آصمٜملم، ويمٚمام أوهمٚمٜمأ٤م 

 إمم اًمٌٍمة اٟمخٗمْم٧م إرض..

  

                                                           
 .  اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.144: 2شم٤مري  أاٌٝم٤من )ت: يمنوي طمًـ(  (1)
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 افسبعغ أفػً  صقعةحديث رؾ ظة أّن دٓفة 

هأ( ذم ُمًٜمده ىم٤مل: طمأدصمٜم٤م إؾمأامقمٞمؾ سمأـ إسمأراهٞمؿ، ىمأ٤مل: 241أظمرج أمحد سمـ طمٜمٌؾ )

طمدصمٜم٤م هِم٤مم اًمدؾمتقائل، قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم، قمـ هالل سمأـ أيب ُمٞمٛمقٟمأ٦م، قمأـ قمٓمأ٤مء سمأـ 

أو ىمأأ٤مل: -يًأأ٤مر، قمأأـ روم٤مقمأأ٦م اةٝمٜمأأل، ىمأأ٤مل: أىمٌٚمٜمأأ٤م ُمأأع رؾمأأقل اهلل طمتأأك إذا يمٜمّأأ٤م سم٤مًمٙمديأأد 

رضم٤مل ُمٜمّأ٤م يًأت٠مذٟمقن إمم أهٚمأٞمٝمؿ ومٞمأ٠مذن هلأؿ، وم٘مأ٤مم رؾمأقل اهلل ومحٛمأد اهلل،  ومجٕمؾ -سم٘مديد

م  ب ل رج ٍل يؽون صق افشجرة افتي تع رشاول اهلل، أبغاض إفاقفم »وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: 

وؿد وظدين ريب ظز وجل أن يدخل من أّمتاي شابعغ أفػاً  ٓ حسا ب ...، من افشق أخر

 ش.ظؾقفم...

. وىم٤مل اهلٞمثٛمأل : (1)احٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم...ىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده 

 .  (2)ورضم٤مًمف ُمقصم٘مقن  - وقمٜمد اسمـ ُم٤مضم٦م سمٕمْمف -رواه أمحد 

وىمد أظمرضمف أمحد صم٤مٟمٞم٦م وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اعمٖمػمة، ىم٤مل: طمأدصمٜم٤م إوزاقمأل، ىم٤مل:طمأدصمٜم٤م 

 اهأ. (3)حيٞمك سمـ أيب يمثػم سمف ُمثٚمف.وهق أيْم٤ًم قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومٞمام ضمام إرٟم١موط

  

                                                           
 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ إرٟم١موط.16215، رىمؿ: 152: 26ُمًٜمد أمحد  (1)

 .166: 1جمٛمع اًماوائد )اهلٞمثٛمل(  (2)

 .16216، رىمؿ: 154: 26ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (3)
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 تؼريب دٓفته ظذ أّْنم صقعة حمبغ موافغ

ما  با ل رجا ٍل يؽاون صاق افشاجرة افتاي تاع رشاول اهلل، أبغاض : »ىمقل اًمٜمٌل

يمأ٤من ردًا قمأغم ش وؿد وظدين ريب أن يدخل من أّمتي شبعغ أفػا ً ...، إفقفم من افشق أخر 

 ، وذم ذات اًمقىم٧م هق سمنمى ًمِمٞمٕمتٝمؿ وحمٌٞمٝمؿ.ُمٌٖميض آل حمٛمد

ُمأـ  ٤منُم٘مٓمٕمأ، ويم ا طمدي٨م اًمث٘مٚملم يمأام اشمّْمأح ذم ومّمأؾ ؾمأ٤مسمؼ ، ايدي٨م أقماله  إذ

 : ىم٤مهلام اًمٜمٌل ذم همدير ظمؿ.  طمدي٨م اًمٖمدير

وأيمثر اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٛمقا أّن ٟمٌأّل ايٙمٛمأ٦م واًمرمحأ٦م ؾمأٞمقيص إُمأ٦م سمقٓيأ٦م قمأكّم وأهأؾ 

سمِمأ٤مرة وم٤مٟمٗمْمقا قمٜمف وشمريمقه ىم٤مئاًم : سمٖمْم٤ًم ٔل حمٛمد: ومج٤مء ايأدي٨م : قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم  اًمٌٞم٧م

 عمحٌٞمٝمؿ، وذُم٤ًم عمٌٖمْمٞمٝمؿ.
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 ص هد ث فث فؽون افسبعغ أفػً  من صقعة ظع

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرازي ىم٤مل: ٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمأد ذم إوؾمط أظمرج اًمٓمؼماين 

سمأـ ااعمح٤مريب ىم٤مل: ٟم٤م قمٌأد اًمٙمأريؿ أسمأق يٕمٗمأقر، قمأـ ضمأ٤مسمر، قمأـ أيب اًمٓمٗمٞمأؾ، قمأـ قمٌأد اهلل 

ي ومٜمٙمتأف وىمأ٤مل: اسمٞميضأ وااأٗمري وهمأرّ ، ، أشمك يقم اًمٌٍمة سم ه٥م أو ومْمأ٦م قمٚمٞم٤مً  ٟمجل، أنّ 

 ... .٤مسإذا فمٝمروا قمٚمٞمؽ، ومِمؼ ىمقًمف ذًمؽ قمغم اًمٜمّ  همػمي، همري أهؾ اًمِم٤مم همداً 

ياا  ظااّع إّكااك شااتؼدم ظااذ اهلل وصااقعتك راضااغ : » ظمٚمأأٞمكم ىمأأ٤مل إنّ »وم٘مأأ٤مل: 

 .شمرضقغ، ويؼدم ظؾقه ظدوك ؽض ب مؼؿحغ

 . (1)قمٜم٘مف يرهيؿ يمٞمػ اإلىمامح يده إمم صمّؿ مجع قمكمّ 

: رواه اًمٓمأأؼماين ذم إوؾمأأط، وومٞمأأف ضمأأ٤مسمر اةٕمٗمأأل، وهأأق ذم اعمجٛمأأع  ىمأأ٤مل اهلٞمثٛمأأل

 .(2)وٕمٞمػ

 اةٕمٗمأل سمأـ يايأد  ضمأ٤مسمر، طمتأك ىمٚم٧م: سمؾ إؾمٜم٤مده احٞمح: ومرضم٤مًمأف صم٘مأ٤مت ُمقصم٘مأقن 

 .روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف 

واإلىمامح، وُم٘مٛمحقن : أي ُمٜمأتٙم٦ًم رؤوؾمٝمؿ سم٥ًٌم أهمأالل ضمٝمأٜمؿ : ىمأ٤مل ؾمأٌح٤مٟمف 

َْذىَم٤مِن وَمُٝمْؿ ُُمْ٘مَٛمُحقنَ  وشمٕم٤ممم ذم ؾمقرة :  ْٕ ًٓ وَمِٝمَل إمَِم ا  .(3)إِٟم٤َّم ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ذِم َأقْمٜم٤َمىِمِٝمْؿ َأهْماَل

  

                                                           
 . دار ايرُملم اًم٘م٤مهرة. ت: ـم٤مرق ايًٞمٜمل.3934، رىمؿ: 178: 4إوؾمط ًمٚمٓمؼماين  (1)

 .14746، رىمؿ: 131: 9جمٛمع اًماوائد  (2)

 . 8ؾمقرة يد :  (3)
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 !! توثقق ج بر بن يزيد اجلعػي

ًمٙمـ ٓ ىمٞمٛمأ٦م ًمٙمأّؾ شمْمإٔمٞمٗم٤مهتؿ اعمتأ٠مظمرة وإّن وّٕمٗمف همػم واطمد، ريض اهلل قمٜمف ضم٤مسمر  

 ..ىم٤ٌمل شمقصمٞمؼ ضمٝم٤مسم هتؿ اًم٘مدُم٤مء

يم٤مإلُم٤مم ذيؽ سمـ قمٌد اهلل اًم٘م٤مئؾ: ُم٤مًمف، إّٟمف اًمٕمدل اًمريّض، ُم٤م ًمف، إّٟمف اًمٕمدل اًمريّض 

 .  (7)وُمّد هب٤م اقشمف، 

ويمِمٕم٦ٌم سمـ ايّج٤مج اعمٚمّ٘م٥م سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم ذم ايدي٨م، اًم٘م٤مئؾ: ضم٤مسمر اةٕمٗمل وحمّٛمأد 

 .  (2)ادوىم٤من ذم ايدي٨م، ق سمـ إؾمح٤م

وأيمثر ُمـ ذًمؽ ىمقل اإلُم٤مم ؾمٗمٞم٤من اًمثأقري، وهأق ُمأـ شمٕمأرف: ُمأ٤م رأيأ٧م أورع ُمأـ 

   .(3)ضم٤مسمر اةٕمٗمل ذم ايدي٨م

 .اهأ.(4)ؿمٕم٦ٌم سمـ ايّج٤مح: ٓ شمٜمٔمروا إمم ه١مٓء اعمج٤مٟملم اًم يـ ي٘مٕمقن ذم ضم٤مسمر وىم٤مل

ضمأ٤مسمر عمٜمأع اٟمتِمأ٤مر وًمٙمـ ُمأـ شمأ٠مظّمر قمأـ هأ١مٓء اًم٘مأدُم٤مء ُمأـ أهأؾ اًمًأٜم٦ّم ، وإّٔمٗمقا 

ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم : إذ ُمأـ طمأٞمٚمٝمؿ ذم رّدهأ٤م شمْمإٔمٞمػ يمٌأ٤مر اًمأرواة يمجأ٤مسمر 

اةٕمٗمل روقان اهلل قمٚمٞمف ، وىمد سمًٓمٜم٤م اًم٘مقل ذم ه ا ذم يمت٤مسمٜم٤م أؾم٤مٟمٞمد ومْم٤مئؾ أُمأػم اعمأ١مُمٜملم 

 ، ومراضمع . (5)قمٚمٞمف اًمًالم

  

                                                           
 .433: 2قمٚمؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ  (1)

 .214: 3قمٚمؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ (2)

 .77: 1اةرح واًمتٕمديؾ ٕيب طم٤مشمؿ (3)

 .136: 1اةرح واًمتٕمديؾ ٕيب طم٤مشمؿ (4)

 . ُمٓمٌٕم٦م اًمقارث ، اًمٕمت٦ٌم ايًٞمٜمّٞم٦م اعم٘مّدؾم٦م .أؾم٤مٟمٞمد ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم  (5)
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 ص هد رابع فؽون افسبعغ أفػً  من صقعة ظع

أظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم يمت٤مب اعمّتٗمأؼ سمًأٜمد ُمٕمتأؼم، ىمأ٤مل: أظمأؼمين ايًألم سمأـ 

حمٛمد سمـ ايًـ أظمق أيب حمٛمد اخلالل)اعم١مدب، ٓ سم٠مس سمف اأدوق(، طمأدصمٜمل أسمأق اأ٤مدق 

أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمراؾمٌل)شمرضمؿ ًمف اًمًٝمٛمل ذم شم٤مري  ضمرضمأ٤من دون ـمٕمأـ(، طمأدصمٜم٤م 

٦م طمأ٤مومظ وم٘مٞمأف إُمأ٤مم، اةرضمأ٤مين آؾمأؽماسم٤مدي(، أسمق ٟمٕمٞمؿ قمٌداعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمأـ قمأدي )صم٘مأ

طمدصمٜم٤م أمحأد سمأـ حيٞمأك إودي)ؿمأٞم  اًمٌخأ٤مري، سمأـ زيمريأ٤م اًمٕم٤مسمأد اًمٙمأقذم، صم٘مأ٦م(، طمأدصمٜم٤م 

سمأـ اإؾمامقمٞمؾ سمـ أسم٤من)اًمقراق صم٘م٦م طمّج٦م سم٢ممج٤مع، رُمأل سم٤مًمتِمأٞمع ٓ يٙمأ ب، خ( قمأـ قمٛمأرو 

وشمأرضمؿ ًمأف طمري٨م ويم٤من صم٘م٦م، قمـ داود سمـ ؾمٚمٞمؽ)اًمًٕمدي صم٘م٦م سم٢مـمالق، وصم٘مف اسمأـ طمٌأ٤من 

اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ وهمػمهؿ دون ـمٕمـ، إُم٤مم ُمًجد ُمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ سم٤مًمٙمقومأ٦م(، قمأـ 

 أٟمد سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: 

صمّؿ اًمتٗمأ٧م إمم قمأكّم ش يدخل اجلـة من أمتي شبعون أفػً  بال حس ب» ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 .(1)ش هم صقعتك وأكت إم مفم»وم٘م٤مل: 

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده ا٤مًمح، وىمد شمقسمع اًمراؾمٌل وهمػمه..

افؼ ِض أبو جعػر حمؿد بان إشاًمظقل ( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م هأ 483سمام أظمرضمف اسمـ اعمٖم٤مززم )

هأأ(، طمأدصمٜم٤م 443)سمـ ضمٕمٗمر سمـ ايًـ، شمرضمؿ ًمف اًم هٌل ذم اًمتأ٤مري  دون ـمٕمأـ، افعؾوي

أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمثامن اعماين اي٤مومظ اعمٚم٘م٥م سم٤مسمـ اًمًأ٘م٤مء )صم٘مأ٦م إُمأ٤مم(، طمأدصمٜم٤م 

)شمأرضمؿ ًمأف  ظع بن احلسن بن ظبقاد افارازي)صم٘م٦م(، طمدصمٜم٤م  ظع افرازي أبو ظبد اهلل أمحد بن

)اًمأقراق صم٘مأ٦م  إشًمظقل بن أبا ن إزدياًم هٌل واخلٓمٞم٥م، ا٤مطم٥م أدب ورواي٦م(، طمدصمٜم٤م 

 .(2)، سمف ُمثٚمف ظؿرو بن حريثٓ يٙم ب، خ( قمـ 

                                                           
 ، شمرمج٦م: قمٛمرو سمـ طمري٨م اًمٙمقذم.16: 2اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق )اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي(   (1)

 دار أصم٤مر اٜمٕم٤مء. ت: شمريمل اًمقادقمل.  335، رىمؿ :357: 1ُمٜم٤مىم٥م اسمـ اعمٖم٤مززم   (2)
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وايأأدي٨م سم٢مؾمأأٜم٤مديف ٓ يٜمأأال قمأأـ رشمٌأأ٦م ايًأأـ ًمٖمأأػمه، سمأأؾ  ىمأأقّي ،أىمأأقل: إؾمأأٜم٤مده 

 ٛمالطمٔم٦م اًمِمقاهد أٟمٗم٦م. وهٜم٤مك ـمرق أظمرى ٓ شمًع خمتٍمٟم٤م ومٚمتٜمٔمر.اًمّمحٞمح سم

وأطمأأ ر أن حتأأت٩م سمحأأدي٨م اًمًأإٌٔملم اًمٗمأأ٤ًم ، هبأأ ا اًمٓمريأأؼ أو ذاك ، سمأأ٤مضمتااء خمأأؾ ، 

واىمتٓم٤مع ُمّي : ومٝم ا ديدن اًمٜمقاا٥م ذم شم٘مايؿ قمٛمٚمٞمأ٦م آطمتجأ٤مج سم٤مٕطم٤مديأ٨م اًمأقاردة ذم 

 ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ..

وومٞمٝم٤م اًمّمحٞمح يمأام رأيأ٧م ،  -سمام هل جمٛمقع–جٛمقع أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وإّٟمام قمٚمٞمؽ سمٛم

 ومال شمٖمٗمؾ ..

  



 
 

134 

  حديث شّقد افشفداء احلسغ دم حمبي أهل افبقت

أظمرج اإلُم٤مم اًمًٜمل اًمٙمٌػم اًمٓمأؼماين ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م سمنمأ سمأـ ُمقؾمأك )إؾمأدي إُمأ٤مم 

طمأأ٤مومظ صم٘مأأ٦م(، طمأأدصمٜم٤م ايٛمٞمأأدي )اإلُمأأ٤مم قمٌأأد اهلل سمأأـ اًمأأاسمػم، ومأأقق اًمقاأأػ، خ م(طمأأدصمٜم٤م 

ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م )إُم٤مم ومقق اًمقاػ، خ م(، قمأـ قمٌأد اهلل سمأـ ذيؽ)صم٘مأ٦م سمأ٢مـمالق، رُمأل 

اسمأـ طمٌأ٤من وشمأرضمؿ ًمأف اًمٌخأ٤مري واسمأـ أيب  سم٤مًمتِمّٞمع( قمـ سمنم سمـ هم٤مًمأ٥م )إؾمأدي، وصم٘مأف

 طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ(، قمـ ايًلم سمـ قمكم ىم٤مل: 

من أحّبـ  فؾدكق ؛ ؾنّن ص حب افدكق  حيّبه افز وافػا جر، ومان أحّبـا  هلل، ـااـّ  كحان »

 .  (1)وأؿم٤مر سم٤مًم٤ًٌمسم٦م واًمقؾمٓمكش وهو يوم افؼق مة ـف تغ

. وم٤مإلؾمأٜم٤مد، (2)ُمأ٤مم اهلٞمثٛمألىمٚم٧م: رضم٤مًمف ُوصّم٘مقا قمغم وٕمػ ذم سمٕمْمأٝمؿ ومأٞمام ضمأام اإل

 وهق أىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل، طمًـ ُمٕمتؼم يمام ٓ خيٗمك.

وأظمرج اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء: ىمأ٤مل طمأدصمٜم٤م سمنمأ سمأـ ُمقؾمأك، ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م ايٛمٞمأدي، 

كبعاث كحان » ىم٤مل: طمأدصمٜم٤م ؾمأٗمٞم٤من، قمأـ قمٌأد اهلل سمأـ ذيأؽ ىمأ٤مل: ىمأ٤مل طمًألم سمأـ قمأكم: 

 .(3) شوصقعتـ  ـف تغ وأص ر ب فسب بة وافوشطى

إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ًمألّم اسمأـ ذيأؽ سم٤مًمتِمأّٞمع، وهأق ُمأردود. ومٚم٘مأد أىمقل: 

واسمـ ُمٕملم واسمـ ظمٚمٗمأقن، وأسمأق زرقمأ٦م اًمأرازي، واسمأـ ؿمأ٤مهلم، سمـ طمٜمٌؾ وصّم٘مف أئّٛم٦م يم٠ممحد 

ويٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗمًقي، وٟمٗمك قمٜمف اًم٠ٌمس اًمٜم٤ًمئل واًمدارىمٓمٜمل، وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري 

سمٕمْمأٝمؿ أئّٛمأ٦م يمأ٤مسمـ قمٞمٞمٜمأ٦م: ىمأ٤مل ايأ٤مومظ اسمأـ واسمـ أيب طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ، روى قمٜمف اًمث٘م٤مت 

 .طمجر ذم اًمت٘مري٥م: ادوق يتِمٞمع، أومرط اةقزضم٤مين ومٙم سمف

                                                           
 .126: 3اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )اًمٓمؼماين(   (1)

 .281: 16جمٛمع اًماوائد   (2)

 .266: 2وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم  (3)
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ٌّف إمم أّن سمٕمض أهؾ اةٝمؾ رّد ايدي٨م سم٘مقًمف: سمنم سمـ هم٤مًمأ٥م جمٝمأقل. ويأرّده أّن  وأٟم

سمنم سمـ هم٤مًم٥م اعمجٝمقل ًمٞمد ُمـ اًمت٤مسمٕملم، وإّٟمأام هأق شمٚمٛمٞمأ  ًمٚماهأري ، وهأ ا يًأتحٞمؾ أن 

 ًمِمٝمداء ايًلم ًمتٗم٤موت اًمٓمٌ٘م٦م.يروي قمـ ؾمٞمد ا

ضمأأام اسمأأـ طمٌأأ٤من يمأأام ، شمأ٤مسمٕمل همأأػمه اًمأ ي يأأروي قمأأـ ُمقٟٓمأأ٤م ؾمأأٞمد اًمِمأأٝمداء و

ومرق سمٞمٜمٝمام إزدي وهمػمه، وسمف ضمأام ايأ٤مومظ اسمأـ طمجأر  وًم٘مدواًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ،  

 .(1)ذم ًم٤ًمن اعمٞماان

  

                                                           
، 363: 2. اةرح واًمتٕمديؾ 1859، رىمؿ: 69: 4. واٟمٔمر صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن 163-162، رىمؿ: 29: 2ًم٤ًمن اعمٞماان  (1)

 . 1761، رىمؿ: 81: 2. شم٤مري  اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم 1394رىمؿ: 

 أىمقل: يمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا: ؾمٛمع ايًلم، روى قمٜمف قمٌد اهلل سمـ ذيؽ.   
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 «صقعتـ  خؾؼوا من ضقـتـ : »حديث احلسغ

هأ( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمأق ايًألم قمأكم سمأـ 381اًمٙمٌػم اسمـ اعم٘مرىء )أظمرج اإلُم٤مم اًمًٜمّل 

إؾمح٤مق سمـ ردي اًم٘م٤ميض ىم٤ميض ـمؼمي٦م سمٓمؼمي٦م )=اسمـ رداء، صم٘م٦م، وصم٘مف اًمأ هٌل قمأالوة قمأغم 

شمقصمٞمؼ اسمـ اعم٘مرىء(، صمٜمأ٤م قمأكم سمأـ ٟمٍمأ اًمٌٍمأي )سمأـ قمأكم سمأـ ٟمٍماةٝمْمأٛمّل، اًمٌٍمأّي 

ومقق اًمقاأػ سم٢ممجأ٤مع أهأؾ اًمًأٜم٦م،   اًمّمٖمػم، صم٘م٦م طم٤مومظ صم٧ٌم، م(، صمٜم٤م قمٌد اًمرزاق)إُم٤مم صم٘م٦م

خ م(، أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر )إُم٤مم صم٘م٦م ومقق اًمقاػ سم٢ممج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م  خ م(، قمأـ اًماهأري )إُمأ٤مم 

صم٘م٦م ومقق اًمقاػ سم٢ممج٤مع أهأؾ اًمًأٜم٦م، خ م(، قمأـ قمأكم سمأـ ايًألم )اًمًأج٤مد، ُمٓمٝمأر ُمأـ 

، خ م(، قمـ أسمٞمأف )اًمًأٌط، ُمأ سمقح يمأرسمالء اأٚمقات اهلل قمٚمٞمأف، خ م( اًمرضمد شمٓمٝمػماً 

إّن اهلل ظز وجال خؾاق ظؾّقاغ، وخؾاق ضقــا  »( ىم٤مل: : رومٕمف )أي أؾمٜمده قمـ اًمٜمٌلىم٤مل

مـف ، وخؾق ضقـة حمبقـ  مـف ، وخؾق شاجغ، وخؾاق ضقـاة مبغضاقـ  مـفا ، ؾالرواح حمبقـا  

هٙم ا طمدصمٜم٤مه قمأكم سمأـ ش. تتوق إػ م  خؾؼت مـه، وأرواح مبغضقـ  تتوق إػ م  خؾؼت مـه

واًمٔمروم٤مء ُمأـ أهأؾ اًمِمأ٤مم رمحأف اهلل، وقمأكم سمأـ  حد افثؼا توـ ن أردي )=قمكم سمـ رداء(، 

 .(1) ٟمٍم ذيمر أّٟمف ؿمٞم  سمٍمي ىمدم قمٚمٞمٝمؿ

وأظمرضمأأف اسمأأـ قمًأأ٤ميمر ىمأأ٤مل: أظمؼمٟمأأ٤م أسمأأق اًمٗمأأرج ؾمأإٔمٞمد سمأأـ أيب اًمرضمأأ٤مء سمأأـ ايب 

ُمٜمّمقر)صم٘م٦م( أٟم٤م أسمق اًمٗمتح ُمٜمّمقر سمـ ايًلم سمـ قمأكم سمأـ اًم٘م٤مؾمأؿ سمأـ رواد اًمٙم٤مشم٥م)صم٘مأ٦م( 

سمأف ُمثٚمأف...، وزاد: ىمأ٤مل اسمأـ اعم٘مأرىء:  بان ادؼارىءوأسمق ـم٤مهر سمـ حمٛمقد )صم٘م٦م(، ٟم٤م أسمق سمٙمر 

واًمٔمروم٤مء ُمأـ أهأؾ اًمِمأ٤مم رمحأف اهلل، وقمأكم  أحد افثؼ ت هٙم ا طمدصمٜم٤مه قمكّم سمـ رداء، ويم٤من

 .(2) ؿدر ظظقمسمـ ٟمٍم ذيمر أّٟمف ؿمٞم  سمٍمي ًمف 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض.1154، رىمؿ: 353ُمٕمجؿ سمـ اعم٘مرىء )قم٤مدل سمـ ؾمٕمد(:   (1)

 . قمٛمرو اًمٕمٛمروي.255: 41شم٤مري  دُمِمؼ    (2)
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، سمأؽمه أهأؾ اًمٜمّمأ٥م: ؿادر ظظاقمىمٚم٧م: إؾمأٜم٤مده اأحٞمح دون أدٟمأك يمأالم. وًمٗمأظ: 

ًمٚمتِمٙمٞمؽ سم٤مإلؾمٜم٤مد، سمٗمري٦م أّن قمكم سمـ ٟمٍمأ اًمٌٍمأي، ًمأٞمد هأق اةٝمْمأٛمل اًمث٘مأ٦م اعمجٛمأع 

 اعمٙمِمقف..قمغم قمٚمٞمف، وإّٟمام همػمه، وه ا ًمٕم٥م 

اؾمأٛمف قمأكم سمأـ ٟمٍمأ  -ذم هأ ه اًمٓمٌ٘مأ٦م -يدّل قمغم ه ا سمٜمحق اةام، قمدم وضمقد راو

ّٓ ر او واطمأد هأق: قمأكّم سمأـ ٟمٍمأ، اًمٌٍمي ذم يمؾ يمتأ٥م أهأؾ اًمًأٜم٦م اًم٘مديٛمأ٦م وايديثأ٦م، إ

اًمٌٍمي اةٝمْمٛمل، ايٗمٞمد واةد)قمكم سمـ ٟمٍمأ سمأـ قمأكم سمأـ ٟمٍمأ اًمٌٍمأي اةٝمْمأٛمل( 

ويمالمه٤م طم٤مومظ صم٘م٦م. وقمغم شم٘مدير اعمٖم٤ميرة ومٕمكّم سمـ ٟمٍمأ اًمٌٍمأي، ذو ىمأدر قمٔمأٞمؿ، ويٙمٗمأل 

 يِمٝمد ًمف.. ه ا ًمتٕمديٚمف، وشمّمحٞمح ُمروي٤مشمف، ؾمٞمام أّٟمف ل يٓمٕمـ سمٌمء، وم٤مطمٗمظ.
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 ن ظبد اهلل إكص ريج بر بحديث 

أظمرج اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرازي )قمٚمّٞمؽ صم٘مأ٦م( ىمأ٤مل: ٟمأ٤م 

طمرب سمـ طمًـ اًمٓمح٤من)ؿمٞم  ُمقصمؼ، روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت ل يٓمٕمـ سمٌمء( ىم٤مل: ٟمأ٤م 

طمٜم٤من سمـ ؾمدير اًمّمػمذم)وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وىم٤مل اسمـ قمأدي: ٓ سمأ٠مس سمأف، شمأرضمؿ ًمأف اةٛمٞمأع 

ًمٙمـ ىم٤مل اًمٌٕمض: ُمـ ؿمأٞمقخ اًمِمأٞمٕم٦م( ىمأ٤مل: ٟمأ٤م ؾمأديػ اعمٙمل)شمرمجأقا ًمأف ُمـ دون ـمٕمـ، 

 دون ـمٕمـ ًمٙمـ ىمأ٤مل اًمٕم٘مأٞمكم ُمأـ اًمٖمأالة ذم اًمأرومض( ىمأ٤مل: ٟمأ٤م حمٛمأد سمأـ قمأكم سمأـ ايًألم

)اًمٌأأ٤مىمر ُمٓمٝمأأر ُمأأـ اًمأأرضمد(، وُمأأ٤م رأيأأ٧م حمٛمأأدي٤م ىمأأط يٕمدًمأأف ىمأأ٤مل: ٟمأأ٤م ضمأأ٤مسمر سمأأـ قمٌأأد اهلل 

 إٟمّم٤مري ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل ومًٛمٕمتف وهق ي٘مقل: 

وم٘مٚمأ٧م: يأ٤م رؾمأقل ش  ً س من أبغضـ  أهل افبقت حؼه اهلل يوم افؼق مة هيودي   افـّ أهّي »

  افـا س، احتجار ه مساؾم، أهّياوإن ص م وصاذ، وزظام أّكا»اهلل، وإن ا٤مم واغّم؟!. ىم٤مل: 

بذفك من شػك دمه، وأن يمدي اجلزية ظان ياد وهام صا ؽرون، مثال يل أمتاي دم افطاغ، 

 .(1)ش فعّع وصقعتهتغػرت ؾؿّر يب أصح ب افراي ت، ؾ ش

ىم٤مل اًمًٞمقـمل إؿم٤مرة إمم طمًـ إؾمٜم٤مده: أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وذم آظمأره ىمأ٤مل 

( ومحدصمف أيب هب ا ايدي٨م وم٘م٤مل طمٜم٤من: ومدظمٚم٧م ُمع أيب قمغم ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد )اًمّم٤مدق 

 .(2)ضمٕمٗمر: ُم٤م يمٜم٧م أرى أّن أيب طمّدَث هب ا ايدي٨م 

ُمٌأ٤مذة، ومأال يأرد اًمٓمٕمأـ سمًأديػ  ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ، ومحٜم٤من ؾمٛمٕمف ُمـ اًمّم٤مدق

ومٚمٕمٚمٝمأأأ٤م ممّأأأأ٤م سمأأأؽمت ـمٛمًأأأ٤ًم ًمٗمْمأأأ٤مئؾ آل  :ومأأأ٤مطمٗمظ، ول ٟمجأأأد هأأأ ه اًمايأأأ٤مدة ذم اعمٓمٌأأأقع

 ..حمٛمد

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة.4662، رىمؿ: 211: 4 )ت: قمقض( اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين  (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.371: 1اًمٚمئ٤مممء اعمّمٜمققم٦م)ت: االح قمقيْم٦م(   (2)
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ومٚم٘مد أظمرج أهؾ اًمًٜم٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ اًمّمأحٞمح٦م قمأـ ؾمإٔمٞمد سمأـ ضمٌأػم )اإلُمأ٤مم اًمٗم٘مٞمأف 

اًمث٘م٦م خ م (ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد اسمـ قم٤ٌمس سمٕمروم٦م ، وم٘م٤مل: ي٤م ؾمٕمٞمد ُم٤م زم ٓ أؾمٛمع اًمٜم٤مس يٚمٌقن؟!. 

وم٘مٚم٧م: خي٤مومقن ُمٕم٤موي٦م.ومخرج اسمـ قم٤ٌمس ُمـ ومًٓم٤مـمف: وم٘م٤مل: ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ وإْن رهمأؿ 

   .ترـوا افسـة من بغض ظعّ ؾؼد  ،افؾفّم افعـفم أٟمػ ُمٕم٤موي٦م: 

أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل واي٤ميمؿ وىم٤مل: اأحٞمح قمأغم ذط اًمِمأٞمخلم ول خيرضمأ٤مه، وواوم٘مأف 

 .(1)اًم هٌل

ختٍم أ، رقم٤ميأ٦م سمٛمأذم سمٞمأ٤من اعمًأ٠مًم٦م  ىمٚم٧م: ٟمٙمتٗمل هب ا اًم٘مدر ُمـ ُمروي٤مت أهؾ اًمًٜم٦م

 اعم٘م٤مم..

  

                                                           
. اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت. واٟمٔمر ًمااُم٤م 1766، رىمؿ: 636: 1ُمًتدرك اي٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. وإؾمٜم٤مده احٞمح يم٢مؾمٜم٤مد اي٤ميمؿ.9447، رىمؿ: 183: 5ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل )ت: حمٛمد قم٤ٌمل ىم٤مدر قمٓم٤م( 
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 أصٌل 

 تػّرق افػرق إػ أصول افبدع إربعمرّد 

اإلُم٤مم قمٌأد اهلل سمأـ اعمٌأ٤مرك قمأـ هأ(: ؾمئؾ 1188ىم٤مل أسمق اًمٕمقن اًمًٗم٤مريٜمل ايٜمٌكم )

 ؟!.آصمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م

أاأأقهل٤م أرسمٕمأأ٦م: اًمِمأأٞمٕم٦م، واخلأأقارج، واعمرضمئأأ٦م، واًم٘مدريأأ٦م. وم٘مٞمأأؾ ًمأأف  أضمأأ٤مب سمأأ٠منّ 

 .(1)وم٘م٤مل: ًمٞم٧ًم اةٝمٛمٞم٦م ُمـ أُم٦م حمٛمد اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ !.وم٤مةٝمٛمٞم٦م؟

يمٌأ٤مر اًمٗمأرق هأ(  ذم اعمٚمأؾ: 548ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ ، أسمق اًمٗمتح اًمِمٝمرؾمت٤مين )

صمأؿ يؽميمأأ٥م سمٕمْمأأٝم٤م ُمأأع  اًمِمأأٞمٕم٦م.، واخلأأقارج ، و اًمّمأٗم٤مشمٞم٦م، و اًم٘مدريأأ٦م:  اإلؾمأالُمٞم٦م أرسمأأع

 .(2)ٕملم ومرىم٦مومرىم٦م أاٜم٤مف، ومتّمؾ إمم صمالث وؾمٌ سمٕمض، ويتِمٕم٥م قمـ يمّؾ 

 ىمٚم٧م : اًمّمٗم٤مشمّٞم٦م : اةٝمٛمّٞم٦م ، وهؿ : ٟمٗم٤مة اًمّمٗم٤مت .

 (3)قمٚمامءٟمأ٤م ريض اهلل قمأٜمٝمؿ اقمٚمأؿ أنّ هأأ( : 526وىم٤مل أسمق سمٙمأر اًمٓمرـمأقر اعمأ٤مًمٙمل )

: أاقل اًمٌأدع أرسمٕمأ٦م، وؾمأ٤مئر إاأٜم٤مف اًمثٜمتألم وؾمإٌٔملم ومرىمأ٦م قمأـ هأ١مٓء شمٗمرىمأقا  ىم٤مًمقا

 ،سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمأف  غم قمكمّ ل ومرىم٦م ظمرضم٧م قموهل أوّ ، وشمِمٕمٌقا، وهؿ: اخلقارج 

 .(4)واًمرواومض، واًم٘مدري٦م، واعمرضمئ٦م

  

                                                           

 . ُم١مؾم٦ًم اخل٤موم٘ملم ، دُمِمؼ .96: 1ًمقاُمع إٟمقار اًمٌٝمّٞم٦م  (1)

 . ُم١مؾم٦ًم ايٚمٌل .11:  1اعمٚمؾ واًمٜمحؾ   (2)

 قمٚمامء اعم ه٥م اعم٤مًمٙمل ، أشم٤ٌمع اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ، قمغم اعمتٞمّ٘مـ، وًمٕمّٚمف ي٘مّمد قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم .  (3)

 . دار اسمـ اةقزي. 33ايقادث واًمٌدع :   (4)
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 ىمٚم٧م وم٠ماقل اًمٌدع أرسمٕم٦م :

 إصل إّول : اخلوارج .

، وُمـ قم٘مٞمدهتؿ شمٙمٗمأػم اعمًأٚمٛملم  وهؿ اعم٤مرىمقن ُمـ اًمديـ ، يمام شمقاشمر قمـ اًمٜمٌّل 

 ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م واؾمت٤ٌمطم٦م دُم٤مئٝمؿ.

 إصل افث ين : افؼدرّية .

 . وهؿ جمقس ه ه إئّٛم٦م ، يمام شمقاشمر قمـ اًمٜمٌّل 

 إصل افث فث :  ادرجئة .

وهؿ اًم يـ ىم٤مًمقا : ٓ يي ُمع اإليامن ُمٕمّمٞم٦م ، وهق شمٙم ي٥م سيٌح ، وإٟمٙمأ٤مٌر ىمٌأٞمٌح 

 ٔي٤مت اًمققمٞمد اًمتل هل سم٤مًمٕمنمات .

 إصل افرابع : افشقعة .

 دقمأأقاهؿ ُمأأقٓة أهأأؾ ذم واعم٘مّمأأقد هبأأؿ هٞمٝمٜمأأ٤م ، اعمٜمتحٚمأأقن ًمٚمتِمأأّٞمع ، اًمٙمأأ٤مذسمقن

، وُمـ ه١مٓء ُمـ ىم٤مل سم٠مًمقهّٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أو سمٕمْمٝمؿ: يم٤مخلٓم٤مسمّٞم٦م اًمٌٞم٧م

 ًمٕمٜمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم .

ويمأأ٤من قمأأغم اًمًأأٗم٤مريٜمل أن ي٘مأأقل : اعمٖمأأ٤مًمقن ُمأأـ اًمِمأأٞمٕم٦م ، ٓ اًمِمأأٞمٕم٦م : وم٢مّٟمأأف ورد ذم 

إظم٤ٌمر اعمٕمتؼمة، وىمد ُمْم٧م ، أّن ظمّٚمص اًمِمٞمٕم٦م، وهؿ ؾمٌٕمقن أًمٗم٤ًم، هأؿ اًمٗمرىمأ٦م اًمٜم٤مضمٞمأ٦م : 

 يمقهنؿ دون ؾمقاهؿ متًٙمقا سم٤مًمٙمت٤مب واًمٕمؽمة سم٤مًمٜمحق اًمت٤مم . 

ـ هأ١مٓء شمٗمّرىمأقا واظمتٚمٗمأقا ، ٓ أّن وًمٕمّؾ ُم٘مّمقده ومٞمام ئمٝمر أّن اًمٗمأرق اهل٤مًمٙمأ٦م ، قمأ

 يمؾ ؿمٞمٕمل أو يمؾ ُمرضمئ أو يمّؾ ىمدري أو يمّؾ ظم٤مرضمل ذم اًمٜم٤مر : ومت٠مُّمؾ .
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 أصٌل 

 مرّد افثالث وافسبعغ إػ أربعة أصـ ف !!

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ إسمأراهٞمؿ ، قمأـ أسمٞمأف ، قمأـ اسمأـ أيب قمٛمأػم ، قمأـ حمٛمأد سمأـ 

أسمأق قمٌأد اهلل قمٚمٞمأف اًمًأالم قمأـ أهأؾ اًمٌٍمأة طمٙمٞمؿ ومح٤مد ، قمـ أيب ُمنوق ىم٤مل : ؾم٠مًمٜمل 

 وم٘م٤مل زم ُم٤م هؿ؟!!.

 .مرجئة وؿدرية وحروريةىمٚم٧م : 

ًمٕمـ اهلل شمٚمؽ اعمٚمؾ ، اًمٙم٤مومرة ، اعمنمأيم٦م ، اًمتأل ٓ شمٕمٌأد اهلل قمأغم »وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم : 

 .(1)شرء

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح .

أشمٌأ٤مع أهأؾ ُمأع اًمؽماسمّٞمأ٦م ، اًمثالصمأ٦م أقمأاله : إرسمٕم٦م اٜم٤مف وإايرورّي٦م : اخلقارج ، 

 : يدّل قمٚمٞمف ..اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم..

قمـ اًمٕمّدة ، قمـ ؾمٝمؾ ، قمأـ اسمأـ ومْمأ٤مل ، قمأـ قمأكم سمأـ قم٘مٌأ٦م  اًمٙمٚمٞمٜمل ُم٤م رواه 

وقمٌد اهلل سمـ سمٙمػم ، قمـ ؾمٕمٞمد سمأـ يًأ٤مر ىمأ٤مل : اؾمأت٠مذٟم٤م قمأغم أيب قمٌأد اهلل قمٚمٞمأف اًمًأالم أٟمأ٤م 

قمأأدٟم٤م دار ـمأأ٤مهر ُمأأقٓه ، ومّمأأٚمٞمٜم٤م وايأأ٤مرث سمأأـ اعمٖمأأػمة اًمٜمٍمأأي وُمٜمّمأأقر اًمّمأأٞم٘مؾ ، ومقا

اًمٕمٍم صمّؿ رطمٜم٤م إًمٞمف ، ومقضمدٟم٤مه ُمتٙمئ٤ًم قمغم هير ىمريأ٥م ُمأـ إرض ، ومجٚمًأٜم٤م طمقًمأف ، صمأّؿ 

ايٛمأد هلل »اؾمتقى ضم٤مًم٤ًًم ، صمّؿ أرؾمؾ رضمٚمٞمف طمتأك ووأع ىمدُمٞمأف قمأغم إرض ، صمأؿ ىمأ٤مل : 

ٞمتؿ ، وؾمأٛمّ  وؾرؿاة ؿدرياة،  وؾرؿة خاوارج،  ؾرؿة مرجئةيؿقـً  وصًمًٓ ،  ذهب افـّ ساًم ي 

 ش.افسابقةأٟمتؿ 

                                                           

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.224: 8اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(   (1)
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ُمأ٤م هأق إّٓ اهلل وطمأده ٓ ذيأؽ ًمأف ، ، : أُمأ٤م واهلل  -سمٞمٛملم ُمٜمف-ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم  صمؿّ 

ورؾمقًمف ، وآل رؾمقًمف اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ، وؿمٞمٕمتٝمؿ يمّرم اهلل وضمقهٝمؿ ، وُم٤م يمأ٤من ؾمأقى 

قمٚمٞمأف وآًمأف ي٘مقهلأ٤م ذًمؽ ومال..: يم٤من قمكّم واهلل أومم اًمٜم٤ّمس سم٤مًمٜم٤ّمس سمٕمأد رؾمأقل اهلل اأغم اهلل 

 .(1)صمالصم٤مً 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، طمّتك ؾمٝمؾ قمغم إىمقى ، قمأدا هأ ا ومأ٤مسمـ أيب 

 سمٙمػم ُمـ أاح٤مب اإلمج٤مع .

وًمف ؿم٤مهد رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ حيٞمأك ، قمأـ أمحأد سمأـ حمٛمأد سمأـ قمٞمًأك ، قمأـ 

ٞمد سمأف ُمثٚمأف أو ايًـ سمـ قمكم ، قمـ داود سمـ ؾمٚمٞمامن ايامر ، قمأـ ؾمإٔمٞمد سمأـ يًأ٤مر قمأـ ؾمإٔم

 .(2)ىمري٥م ُمٜمف

 ىمٚم٧م : احٞمح ، وه ا اإلؾمٜم٤مد جمٝمقل.

  

                                                           

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.333: 8 همٗم٤مري( اًمٙم٤مذم )ت: قمكم  (1)

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.333: 8اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(   (2)
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 م  ؿ فه أهل افسـّة دم هذا 

اقمٚمؿ أن قمٚمامءٟم٤م ريض اهلل قمأٜمٝمؿ هأ( : 526ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق سمٙمر اًمٓمرـمقر اعم٤مًمٙمل )

ىم٤مًمقا: أاأقل اًمٌأدع أرسمٕمأ٦م، وؾمأ٤مئر إاأٜم٤مف اًمثٜمتألم وؾمإٌٔملم ومرىمأ٦م قمأـ هأ١مٓء شمٗمرىمأقا 

، وهل أول ومرىم٦م ظمرضم٧م قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمأف :  وارجاخلوشمِمٕمٌقا، وهؿ: 

 .وادرجئة، وافؼدرية، وافرواؾض

ُم٘مت٣مأ  سمدقم٦م ُمـ ه١مٓء إرسمع شمٗمرقم٧م وشمِمٕم٧ٌم قمأغم أاؾ يمّؾ  ول يرد قمٚمامؤٟم٤م أنّ 

ف ل يأدظمؾ ذم اًمقضمأقد إمم ذًمأؽ ًمٕمّٚمأ أاؾ اًمٌدع، طمتك يمٛمٚمأ٧م صمالصمأ٦م وؾمإٌٔملم ومرىمأ٦م: ومأ٢منّ 

ذم هأ ه إرسمأع ومأرق، وإن ل  سمدقمأ٦م ووأالًم٦م ٓ شمٙمأ٤مد شمقضمأد إّٓ  يمأّؾ  أرادوا أنّ ام أن، وإٟمّ 

شمٙمـ اًمٌدقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومرقم٤م ًمنومم وؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕمٌٝم٤م، سمؾ هل سمدقمأ٦م ُمًأت٘مٚم٦م سمٜمٗمًأٝم٤م، ًمٞمًأ٧م 

 ُمـ إومم سم٥ًٌم.

وسمٞم٤من ذًمؽ سم٤معمث٤مل: أن اًم٘مدر أاؾ ُمـ أاقل اًمٌدع، صمؿ اظمتٚمػ أهٚمف ذم ُم٤ًمئؾ ُمأـ 

ئؾ ٓ شمٕمٚمؼ هل٤م سم٤مًم٘مدر، ومجٛمٞمٕمٝمؿ ُمتٗم٘مقن أن أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ظمٚمؼ هلأؿ ؿمٕم٥م اًم٘مدر، وذم ُم٤ًم

 .(1) ُمـ دون اهلل شمٕم٤ممم

ىمٚم٧م : صم٧ٌم ُمـ وضمف احٞمح أّن اًمِمٞمٕم٦م قمغم صمالصم٦م قمنمة ومرىم٦م ، اصمٜمتأ٤م قمنمأة ذم اًمٜمأ٤مر 

 : يم٤مخلٓم٤مسمّٞم٦م ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ، وواطمدة ٟم٤مضمٞم٦م ، وؾمٞم٠مر اًمٙمالم .

  

                                                           

 : دار اسمـ اةقزي . 33ايقادث واًمٌدع )ت: قمكم ايٚمٌل(   (1)





 
 

149 

 م  رواه أهل افسـّة

 وادرجئة وافؼدرّيةدم احلرورية 

طمأدصمٜم٤م أمحأد سمأـ حيٞمأك ايٚمأقاين ىمأ٤مل: هأ( ىم٤مل : 316أظمرج اإلُم٤مم اًمًٜم٦ّم أضمري )

طمدصمٜم٤م ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿمٝم٤مب سمـ ظمراش، قمـ حمٛمد سمأـ زيأ٤مد، قمأـ أيب هريأرة 

م  بعث اهلل كبقً  ؿبع، ؾ شاتجؿعت »ريض اهلل قمٜمف أّن رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

يشوصون أماَر أمتاه مان بعاده، أٓ وإّن اهلل ظاز وجال  وؿدرية مرجئةفه أمته، إّٓ ـ ن ؾقفم 

 .(7)ش، أو أحدهمفعن ادرجئة وافؼدرية ظذ فس ن شبعغ كبقً  أك  آخرهم

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ احٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، ذم سمٕمْمأٝمؿ ًمألم يًأػم ٓ يّيأ ، وىمأد 

 قا ُمـ ـمرق أظمرى.شمقسمٕم

طمدصمٜم٤م وااؾ سمـ قمٌد إقمغم اًمٙمقذم، ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م حمٛمأد سمأـ وروى اًمؽمُم ي ىم٤مل : 

ومْمٞمؾ، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طمٌٞم٥م، وقمكم سمـ ٟماار، قمـ ٟماار، قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمأ٤مل: 

اأٜمٗم٤من ُمأـ أُمتأل ًمأٞمد هلأام ذم اإلؾمأالم ٟمّمأٞم٥م: »ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ: 

 ش.وافؼدرية ادرجئة

 .(2)ىم٤مل اًمؽمُم ي : ه ا طمدي٨م طمًـ همري٥م

  

                                                           

 . دار اًمقـمـ ، اًمري٤مض .368، رىمؿ: 696:  2اًمنميٕم٦م ًممضمري )ت: اًمدُمٞمجل(    (1)

 . ُمٓمٌٕم٦م اًم٤ٌميب ايٚمٌل، ُمٍم .  2149، رىمؿ: 454: 4ؾمٜمـ اًمؽمُم ي )ت: أمحد ؿم٤ميمر(   (2)
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 م  رواه أهل افسـّة دم اخلوارج

وإُمر هق إُمأر ذم ايرورّيأ٦م ، وهأؿ : اخلأقارج أهأؾ طمأروراء : وم٘مأد أظمأرج أهأؾ 

 اًم٘مٌٚم٦م قمـ اًمٜمٌل واًمٚمٗمظ ًمٚمؽمُم ي ىم٤مل : 

طمدصمٜم٤م أسمق يمري٥م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ اًمرسمٞمع سمـ اأٌٞمح، ومحأ٤مد سمأـ ؾمأٚمٛم٦م، قمأـ 

 ٥م، ىم٤مل: رأى أسمق أُم٤مُم٦م رؤوؾم٤ًم ُمٜمّمقسم٦م قمغم درج دُمِمؼ.أيب هم٤مًم

، ذ ىمتغم حت٧م أديؿ اًمًامء، ظمأػم ىمأتغم ُمأـ ىمتٚمأقه، صمأؿ  ـالب افـّ ر»وم٘م٤مل أسمق أُم٤مُم٦م: 

 إمم آظمر أي٦م. يقم شمٌٞمض وضمقه وشمًقد وضمقهىمرأ: 

 ىمٚم٧م ٕيب أُم٤مُم٦م: أٟم٧م ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟!!.

إّٓ ُمأأرة، أو ُمأأرشملم، أو صمالصمأأ٤ًم، أو أرسمٕمأأ٤ًم طمتأأك قمأأد ؾمأإٌٔم٤ًم ُمأأ٤م ىمأأ٤مل: ًمأأق ل أؾمأأٛمٕمف 

 طمدصمتٙمٛمقه.

 .(1)ىم٤مل اًمؽمُم ي : ه ا طمدي٨م طمًـ

 .(2)ىمٚم٧م : وأظمرضمف اي٤ميمؿ وىم٤مل : إؾمٜم٤مده قمغم ذط ُمًٚمؿ وواوم٘مف اًم هٌل

، أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمٌٞمّم٦م، طمأدصمٜم٤م ؾمأٗمٞم٤من، قمأـ أسمٞمأف، قمأـ اسمأـ أيب ٟمٕمأؿ و

ىم٤مل: سمٕم٨م قمأكم ريض اهلل قمٜمأف، وهأق سمأ٤مًمٞمٛمـ سم هٌأ٦م ذم شمرسمتٝمأ٤م، إمم قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، 

رؾمقل اهلل، وم٘مًٛمٝم٤م رؾمقل اهلل سملم أرسمٕم٦م ٟمٗمر: إىمرع سمـ طم٤مسمد ايٜمٔمكم، وقمٞمٞمٜمأ٦م سمأـ سمأدر 

 اًمٗمااري، وقمٚم٘مٛم٦م سمـ قمالصم٦م اًمٕم٤مُمري، صمّؿ أطمد سمٜمل يمالب.

                                                           

 . ُمٓمٌٕم٦م اًم٤ٌميب ايٚمٌل، ُمٍم .  2149، رىمؿ: 454: 4ؾمٜمـ اًمؽمُم ي )ت: أمحد ؿم٤ميمر(   (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، سمػموت.2654، رىمؿ: 163: 2ُمًتدرك اي٤ميمؿ )ت: قمٓم٤م(   (2)
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اهلل: ، وم٘م٤مًمقا ًمٚمٜمٌل: أشمٕمٓمل اٜم٤مديد ٟمجأد وشمأدقمٜم٤م؟!!. وم٘مأ٤مل رؾمأقل ؾغضبت ؿريش

 ش.إيّن إّكًم ؾعؾت ذفك ٕتلفػفم»

ـث افؾحقاة، مؼاف افاوجـتغ، ؽا ير افعقـاغ، كا ت، اجلباغ، حمؾاوق ومج٤مء رضمؾ:  

ؾؿان يطاع اهلل إن ظصاقته، أيالمــي اهلل ». وم٘م٤مل رؾمأقل اهلل: اتق اهلل، ي  حمؿد، وم٘م٤مل: افرأس

اأغم اهلل قمٚمٞمأف  وم٠ًمل رضمأؾ ُمأـ اًم٘مأقم ىمتٚمأف،  ومٛمٜمٕمأف اًمٜمٌأل، ظذ أهل إرض وٓ تلمـوين

إّن من ضئض، هذا ؿومً  يؼارءون افؼارآن ٓ وا وز حـا جرهم، يؼتؾاون »، صمّؿ ىم٤مل :  وؾمٚمؿ

أهل انشالم، وَيَدظون أهل إوث ن، يؿرؿون من انشالم ـاًم يؿارق افسافم مان افرمّقاة، 

 . (1)شفئن أدرـتفم ٕؿتؾـّفم ؿتل ظ د

 .(2)ش ظ د»سمدل ش ثؿود:»وُمـ ـمريؼ آظمر أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ 

فاائن أدرـااتفم »ىمأأ٤مل ايأأ٤مومظ اسمأأـ طمجأأر ذم اًمٗمأأتح: ذم روايأأ٦م ؾمأإٔمٞمد سمأأـ ُمنأأوق: 

 .  (3)ول يؽمدد ومٞمف، وهق اًمراضمحش ٕؿتؾـفم ؿتل ظ د

 ؟!.اتق اهلل ي  حمؿدًمٙمـ ُمـ ه ا اعمجؽمىء قمغم اًمٜمٌل ذم ىمقًمف: 

ؾ: ذيمر أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ؾمٜم٦م وؿمٞمٕم٦م سم٢ممج٤مع واشمٗم٤مق، واًمٚمٗمظ ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجأر، أّن اًم٘م٤مئأ

 .اهأ.(4)هق ذو اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل، طمرىمقص سمـ زهػم،  زقمٞمؿ ظمقارج اًمٜمٝمروان

  

                                                           
. دار ـمقق اًمٜمج٤مة واحٞمح ُمًٚمؿ )قمٌد 7432، رىمؿ : 127:  9زهػم اًمٜم٤مس( احٞمح اًمٌخ٤مري)ت: حمٛمد (1)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت .1664، رىمؿ : 741:  2اًم٤ٌمىمل( 

 .1664، رىمؿ : 742:  2.  احٞمح ُمًٚمؿ 4351، رىمؿ : 163:  5احٞمح اًمٌخ٤مري (2)

 . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .69:  8ومتح اًم٤ٌمري  (3)

 . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .294:  1ومتح اًم٤ٌمري  (4)
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 بؽر وظؿر أيبعصق ن ؾرؿة؛ ف 73اؾسؿت إمة 

طمأدصمٜم٤م أسمأق  ذم ُمٕمجٛمأف ىمأ٤مل:( هأ381حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ، اسمـ اعم٘مرىء )أظمرج اإلُم٤مم 

اًمدطمداح أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، صمٜم٤م أسمق قم٤مُمر ُمقؾمك سمـ قمأ٤مُمر سمأـ ظمأريؿ، صمٜمأ٤م اًمقًمٞمأد 

سمـ ُمًٚمؿ، صمٜم٤م إوزاقمل قمـ ىمت٤مدة، قمـ أٟمد ىم٤مل: ذيمر رضمؾ قمٜمأد رؾمأقل اهلل ومأ يمروا ُمأـ 

وافاذي كػيسا بقاده :» ىمقشمف ذم اةٝم٤مد وآضمتٝم٤مد ذم اًمٕم٤ٌمدة، وم٠مىمٌؾ اًمرضمؾ وم٘م٤مل رؾمأقل اهلل 

هاال »صمأؿ أىمٌأأؾ ومًأٚمؿ قمٚمأأٞمٝمؿ وم٘مأ٤مل رؾمأأقل اهلل: ش شااػعة مان افشااقط ن هرى دم وجفاإيّن ٕ

؟!. ىمأ٤مل: ٟمٕمأأؿ. شحادثت كػساك حااغ أُشؾات ظؾقـا  أكااه فاقس دم افؼااوم أحاد خار مـااك

ش أيؽام يؼاوم إفقاه ؾقؼتؾاه»  ىمدُمٞمف يّمكّم. وم٘م٤مل رؾمأقل اهلل : وذه٥م وم٤مظمتط ُمًجدًا واػَّ 

أيؽام يؼاوم إفقاه » ف. وم٘مأ٤مل رؾمأقل اهلل وم ه٥م أسمق سمٙمأر ومقضمأده يّمأكّم ىمأ٤مل ومٝمأ٤مب أن ي٘متٚمأ

 ومّمأٜمع ُمثأؾ ُمأ٤م اأٜمع أسمأق وم٘م٤مل أٟم٤م أذه٥م إًمٞمف ومقضمده يّمكّم سمـ اخلٓم٤مب  وم٘م٤مم قمٛمرش ؾقؼتؾه

   سمٙمر صمؿ رضمع .

 .وم ه٥م ومقضمده ىمد اٟمٍمفش أكت،إْن أدرـته» ّ: أٟم٤م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل:ظعوم٘م٤مل 

ؾاف اثـا ن مان فاو ؿتؾاه ما  اختإّن هذا ّٕول ؿرن خيرج من أمتي، :»وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  

؛ إّن بـي إاايقل اؾسؿت ظذ إحدى وشابعغ ؾرؿاة، وإّن أمتاي شاتػسق ظاذ اثـتاغ أمتي

 .(1)ش وشبعغ ؾرؿة ـّؾف  دم افـّ ر إّٓ واحدة

 .(2)اًمدهٞمش: إؾمٜم٤مده احٞمح ٤مىم٤مل حم٘م٘مٝموأظمرضمف اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة ، و

 ىمٚم٧م : ايدي٨م سيٌح ذم اعمٓمٚمقب .

  

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض .411، رىمؿ : 147ُمٕمجؿ سمـ اعم٘مرىء )ت: قم٤مدل سمـ ؾمٕمد( :   (1)

 . دار ظمي، سمػموت.2499-2479، رىمؿ : 89:  7اعمخت٤مرة ًمٚمٛم٘مدد)ت: اًمدهٞمش(  (2)
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 بؼت ل اخلوارج، وإّمة تتػّرج. تػّرد ظّع 

أظمرج اًمٌخ٤مري ٟمٗمًف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمأق اًمأٞمامن، أظمؼمٟمأ٤م ؿمإٔمٞم٥م، قمأـ اًماهأري، ىمأ٤مل: 

أظمؼمين أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ، أن أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ قمٜمأد 

يا  رشاول : ، وم٘مأ٤ملوهو رجل من بـي تاقم، ذو اخلويرصةرؾمقل اهلل وهق ي٘مًؿ ىمًاًم، أشم٤مه 

ويؾاك، ومان يعادل إذا  م أظادل، ؿاد خباَت وخرساَت إْن  م أـان »، وم٘م٤مل اًمٜمٌأل: اهلل اظدل

 وم٘م٤مل قمٛمر: ي٤م رؾمقل اهلل، ائ ن زم ومٞمف وم٠مأب قمٜم٘مف؟!. ش. أظدل

دظه، ؾنن فه أصح بً  حيّؼر أحادـم صاالته ماع صاالهتم، وصاق مه ماع »وم٘م٤مل اًمٜمٌّل: 

يؿرؿاون مان افادين ـاًم يؿارق افسافم مان  صق مفم، يؼارءون افؼارآن ٓ وا وز تاراؿقفم،

، أو مثال افبضاعة تادردر، ثادي ادارأةافرمقة...؛ آيتفم رجل أشود، إحادى ظضاديه مثال 

ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد: وم٠مؿمٝمد أيّن ؾمٛمٕم٧م ه ا ايدي٨م ُمأـ ش. وخيرجون ظذ حغ ؾرؿة من افـ س

ًمرضمأأؾ، ، ومأأ٠مُمر قمأأكّم سمأأ ًمؽ اوأصاافد أّن ظااع باان أيب ض فااب ؿاا تؾفم وأكاا  معااه، رؾمأأقل اهلل

 .  (1) وم٤مًمتٛمد وم٠مر سمف، طمتك ٟمٔمرت إًمٞمف قمغم ٟمٕم٧م اًمٜمٌل اًم ي ٟمٕمتف

( ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق اًمٓم٤مهر، أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ وهأ٥م، أظمأؼمين 261وأظمرج ُمًٚمؿ )

يقٟمد، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، أظمؼمين أسمأق ؾمأٚمٛم٦م سمأـ قمٌأد اًمأرمحـ، قمأـ أيب ؾمإٔمٞمد اخلأدري، ح 

ري، ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م، أظمؼمين وطمدصمٜمل طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك، وأمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٗمٝم

يقٟمد، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، أظمؼمين أسمق ؾمأٚمٛم٦م سمأـ قمٌأد اًمأرمحـ، واًمْمأح٤مك اهلٛمأداين، أّن أسمأ٤م 

 . (2) ؾمٕمٞمد اخلدري ُمثٚمف...

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمأرزاق، طمأدصمٜم٤م ُمٕمٛمأر، قمأـ اًماهأري، سمأف هأ241وأظمرضمف أمحد)

ن ُمثٚمف إّٓ ىمقل أيب ؾمٕمٞمد: ومٜماًم٧م ومٞمٝمؿ:  َدَؿ ِت َوِمـُْفم مَّ . ىم٤مل أسمق ؾمإٔمٞمد  َيْؾِؿُزَك دِم افصَّ

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. 3616، رىمؿ : 266:  4احٞمح اًمٌخ٤مري)ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (1)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 1664، رىمؿ : 744:  2احٞمح ُمًٚمؿ )قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (2)
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، جايء وأصفد أّن ظؾقً  حغ ؿتؾه وأك  معاه: أصفد أين شؿعت هذا من رشول اهلل، اخلدري

 .ب فرجل ظذ افـعت افذي كعت رشول اهلل

 .(1)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: احٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم 

وزاقمأل، قمأـ اًماهأري، وأظمرج أمحد أيْم٤ًم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م، طمدصمٜم٤م إ

قمأأـ أيب ؾمأأٚمٛم٦م، واًمْمأأح٤مك اعمنمأأىمل، قمأأـ أيب ؾمأإٔمٞمد اخلأأدري ُمثٚمأأف، سمايأأ٤مدة ىمأأقل اًمٜمٌأأّل: 

ىمأ٤مل أسمأق ؾمإٔمٞمد: وم٠مؿمأٝمد أيّن ش خيرجون ظذ ؾرؿة من افـ س، يؼاتؾفم أوػ افطا يػتغ با هلل»

، وم٤مًمتٛمد ذم اًم٘متغم، ومقضمد قمأغم صفدت ظؾقً  حغ ؿتؾفمؾمٛمٕم٧م ه ا ُمـ رؾمقل اهلل، وأيّن 

 اًم ي ٟمٕم٧م رؾمقل اهلل.  اًمٜمٕم٧م

 .  (2)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: طمدي٨م احٞمح 

فائن أدرـاتفم ٕؿتؾاـّفم ؿتال »اي٤ماؾ اًمٜمٌّل ي٘مأقل يمأام أظمأرج اًمٌخأ٤مري وُمًأٚمؿ : 

 وإُّم٦م يمّؾ إُّم٦م شمتٗمّرج إٓ قمكّم وؿمٞمٕمتف اعمخٚمّملم . شظ د

اًم٘مٌأٞمح ،  ىمٚم٧م : ومٝم ا دًمٞمؾ أّن يمّؾ إُّم٦م قمغم قمّمٞم٤من أُمر اًمٜمٌّل اًمٍميح ، واًمت٘م٤مقمد

 إّٓ قمكم وُمـ شمٌٕمف .

  

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م .11537، رىمؿ : 95:  18ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .11621، رىمؿ : 95:  18ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (2)



 
 

156 

 م هّقة هذه افػرق افثالث!!

 ىمٚم٧م سم٢مجي٤مز :

 يًتحٚمقن دم يمّؾ ُمًٚمؿ ٓ ي٘مقل سمٛم٘م٤مًمتٝمؿ.أهّنؿ : ومرق يمثػمة، جيٛمٕمٝم٤مهؿ اخلقارج و

 وومرىمٝمؿ يمثػمة .

واًم٘مدرّي٦م هؿ : اًم يـ ىم٤مًمقا أّن اًمنمور ٓ شمّمدر قمـ اهلل شمٕم٤ممم ، وٓ سم٢مذٟمف : وم٠مصمٌتقا 

اًم٘مدرّي٦م جمقس » شمٕم٤ممم يمام أصمٌتقه اعمجقس ، وىمد ورد ومٞمٝمؿ ايدي٨م اعمتقاشمر : اًمنميؽ هلل 

 ش.ه ه إُّم٦م

، وىمد أٟمٙمروا هب ا يمثػم ُمـ واعمرضمئ٦م هؿ : اًم يـ ي٘مقًمقن ٓ شميُّ ُمع اإليامن ُمٕمّمٞم٦م 

ـْ َيْٕمِص اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف وَم٢مِنَّ ًَمُف َٟم٤مَر ضَمٝمَ  اًميورّي٤مت : يمٛمْمٛمقن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ َوَُم ٜمََّؿ ظَم٤مًمِِدي

 .(1)  ومِٞمَٝم٤م َأسَمًدا

وأاؾ اإلرضم٤مء ذم ه ه إُّم٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م ظمّمقم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم قمٚمٞمف اًمًالم : 

، وه١مٓء : ُمـ ؾم٤موى سملم قمكّم وُمٕم٤موي٦م ذم اإليامن ، وسملم يايد و...يمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

 : ىم٤مًمقا : يمالمه٤م ُم١مُمـ . اخلٌٞم٨م وايًلم قمٚمٞمف اًمًالم ذم اإليامن

وُمـ ؿمٜمٞمع ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ىمقهلؿ : ىمتؾ ؾمّٞمدٟم٤م يايد ريض اهلل قمٜمف ، ؾمٞمدٟم٤م ايًلم ريض 

 ٛمر إمم يقُمؽ ه ا.تاهلل قمٜمف . ه ا هق أاؾ اإلرضم٤مء ، وهق ُمً

اةٛمٞمع قمٜمدهؿ ُم١مُمـ ، ُم٤م دام أىمر سمف سمٚم٤ًمٟمف ، طمتك ًمق ضمحد اًميورّي٤مت ، واٟمتٝمؽ 

 مم اًمقريد. طمرُم٦م ايًلم ؾمّٞمد ؿم٤ٌمب أهؾ اةٜم٦ّم سم سمحف ُمـ اًمقريد إ

                                                           
 .23اةـ :  (1)
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قمـ ، قمـ ُمروك سمـ قمٌٞمد ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

فعن اهلل ، فعن اهلل اخلوارج ، فعن اهلل افؼدرية »: قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، رضمؾ 

 ش.فعن اهلل ادرجئة، ادرجئة 

 ؟!!.وًمٕمٜم٧م ه١مٓء ُمرشملم، ًمٕمٜم٧م ه١مٓء ُمرة ُمرة : ىمٚم٧م  :ىم٤مل

ومدُم٤مؤٟم٤م ُمتٚمٓمخ٦م سمثٞم٤مهبؿ : ىمتٚمتٜم٤م ُم١مُمٜمقن  إنّ : ه١مٓء ي٘مقًمقن  إنّ »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

ـَ ىَم٤مًُمقا إِنَّ اهللََّ  : اهلل طمٙمك قمـ ىمقم ذم يمت٤مسمف  إنّ : إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ِ ي ًَمَ٘مْد ؾَمِٛمَع اهللَُّ ىَمْقَل اًمَّ

ـُ َأهْمٜمَِٞم٤مُء ؾَمٜمَْٙمُت٥ُم َُم٤م ىَم٤مًُمقا  َ وَمِ٘مػٌم َوَٟمْح ْٕ َوَٟمُ٘مقُل ُذوىُمقا قَمَ اَب اْيَِريِؼ  ْكبَِق َء بَِغْرِ َحق  َوَؿْتَؾُفُم ا

ٍم ًمِْٚمَٕمٌِٞمِد )181) َُم٧ْم َأْيِديُٙمْؿ َوَأنَّ اهللََّ ًَمْٞمَد سمَِٔمالَّ ـَ ىَم٤مًُمقا إِنَّ اهللََّ 182( َذًمَِؽ سماَِم ىَمدَّ ِ ي ( اًمَّ

ـَ ًمَِرؾُمقٍل طَمتَّك َي٠ْمشمَِٞمٜم٤َم سمِ٘مُ  َّٓ ُٟم١ْمُِم ٌْكِم قَمِٝمَد إًَِمْٞمٜم٤َم َأ ـْ ىَم ْرسَم٤مٍن شَم٠ْميُمُٚمُف اًمٜم٤َّمُر ىُمْؾ ىَمْد ضَم٤مَءيُمْؿ ُرؾُمٌؾ ُِم

ٌَٞمِّٜم٤َمِت َوسم٤ِمًمَِّ ي ىُمْٚمُتْؿ   . (1) إِْن يُمٜمُْتْؿ َا٤مِدىِملمَ َؾؾَِم َؿَتْؾُتُؿوُهْم سم٤ِمًْم

وم٠مًماُمٝمؿ اهلل اًم٘متؾ ، يم٤من سملم اًم٘م٤مشمٚملم واًم٘م٤مئٚملم مخًامئ٦م قم٤مم »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 .(2)شسمرو٤مهؿ ُم٤م ومٕمٚمقا

 ىمٚم٧م : طمدي٨م ُمٕمتؼم احٞمح، وه ا اإلؾمٜم٤مد ُمٌٝمؿ.

  

                                                           

 .131آل قمٛمران :   (1)

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.469:  2اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(   (2)
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 افـّص أّن ادرجئة مؾل ٓ مّؾة واحدة

حمٛمد سمأـ ايًألم ، قمأـ اًمٜميأ سمأـ ورد ذم ظمّمقص اعمرضمئ٦م ، ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

:  ؿمٕمٞم٥م ، قمـ أسم٤من سمـ قمثامن ، قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر ، قمأـ أيب قمٌأد اهلل قمٚمٞمأف اًمًأالم ىمأ٤مل

، افاذين ٓ يعبادون  وفعان اهلل مؾؾفام ادؼاـةفعـفم اهلل ،  -اعمرضمئ٦ميٕمٜمل -ٓ جت فسوهم »

 .(7)« اهلل ظذ يشء من إصق ء

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح.

وهق سيٌح أّن أاؾ سمدقم٦م اإلرضم٤مء شمٗمرق قمٜمٝم٤م قمّدة ومرق وُمٚمأؾ ، وهأق ، سمٜمحأق ُمأـ 

 إٟمح٤مء ، يٗمّن ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء أّن أاقل اًمٌدع أرسمٕم٦م ، ومع واطمٗمظ .. 

  

                                                           

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م ، ـمٝمران . 362: 6 اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(  (1)
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 دم أصول افػرق اهل فؽةصحقح صػوان 

، يب اةأ٤مرود أقمأـ ، قمـ اٗمقان سمأـ حيٞمأك ، يب أطمدصمٜمل :  ىم٤مل قمكم سمـ إسمراهٞمؿ 

عم٤م ٟماًمأ٧م هأ ه : يب ذر رمح٦م اهلل قمٚمٞمف ىم٤مل أقمـ ، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ وٛمرة ، قمـ قمٛمران سمـ هٞمثؿ 

َػاْرُتْم َبْعاَد  : أي٦م يقم ـَ ْت ُوُجاوُهُفْم َأ َيْوَم َتْبَقضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َؾَلمَّ  افَّاِذيَن اْشاَودَّ

ـُْتْم َتْؽُػُروَن  ـُ  .. (7)إِيًَمكُِؽْم َؾُذوُؿوا اْفَعَذاَب بًَِم 

 : مخس راي تتي يوم افؼق مة ظذ مّ أ يرد ظعَّ »:  ىم٤مل رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف

  ّما: أؾقؼوفاون  ؟!.شلهلم م  ؾعؾتم ب فثؼؾغ من بعاديلؾ،  ةمّ مع ظجل هذه إ ؾرايةٌ 

: ؿول لؾا .بغضـ ه وطؾؿـ هأصغر ؾع ديـ ه و  إمّ أو، ـز ؾخرؾـ ه وكبذك ه ورآء طفورك  إ

 . ر طؿآء مظؿئغ مسودة وجوهؽمردوا افـّ 

 ؟!ؾعؾاتم با فثؼؾغ مان بعاديم  : ؿول هلم ل، ؾمةراية مع ؾرظون هذه إ يرد ظعّ  ثمّ 

ؾا ؿول  .صاغر ؾع ديـا ه وؿ تؾـا ه  إّماأو، م  آـز ؾحرؾـ ه ومزؿـ ه وخ فػـ ه : أؾقؼوفون 

 . ر طًمء مظؿئغ مسودة وجوهؽمردوا افـّ 

 ؟!.ؾ ؿول هلم م  ؾعؾتم با فثؼؾغ مان بعادي،  ةمّ مع ش مري هذه إ ةٌ راي ترد ظعَّ  ثمّ 

 صغر ؾخاذفـ ه وضاقعـ ه وصاـعـ  باه ـاّل   إمّ أو، ـز ؾعصقـ ه وترــ ه   إمّ : أؾقؼوفون 

 .ؿول ردوا افـ ر طؿآء مظؿئغ مسودة وجوهؽملؾ. ؿبقح 

  

                                                           

 .166آل قمٛمران :   (1)
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ؾ شالهلم ما  ؾعؾاتم با فثؼؾغ ، ل اخلوارج وآخارهم وّ أمع  افثدية يراية ذترد ظع  ثمّ 

: ؾ ؿول  .آصغر ؾؼ تؾـ ه وؿتؾـ ه  مّ أو، بريـ  مـه وـز ؾؿزؿـ ه   إمّ : أمن بعدي ؾقؼوفون 

 . ر طؿآء مظؿئغ مسودة وجوهؽمردوا افـّ 

وويص ، وؿ ياد افغار ادحجؾاغ ، وشاقد افوصاقغ ، م م ادتؼغ إراية مع  ترد ظعَّ  ثمّ 

 ؟!. يؿول هلم م  ؾعؾتم ب فثؼؾغ من بعدلرشول رب افع دغ، ؾ

حببـا ه ووافقـا ه ووازركا ه لصاغر ؾ  إّماأو، ضعـا ه أـز ؾ تبعـا ه وم  إ: أؾقؼوفون 

 .ردوا اجلـة رواء مرويغ مبقضة وجوهؽم: ؿول لؾ .وكرصك ه حتى اهرؿت ؾقفم دم ؤك 

ـَ  : تال رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وآفه  ثمّ  أِ ي ٤م اًمَّ َقدُّ ُوضُمقٌه وَم٠َمُمَّ ًْ ٌَْٞمضُّ ُوضُمقٌه َوشَم َيْقَم شَم

ْت ُوضُمقُهُٝمْؿ َأيَمَٗمْرشُمْؿ سَمْٕمَد  أ٤م 166إِياَمٟمُِٙمأْؿ وَمأُ وىُمقا اًْمَٕمأَ اَب سمِأاَم يُمٜمْأُتْؿ شَمْٙمُٗمأُروَن )اؾْمَقدَّ ( َوَأُمَّ

٧ْم ُوضُمقُهُٝمْؿ وَمِٗمل َرمْح٦َِم اهللَِّ ُهْؿ ومِٞمَٝم٤م ظَم٤مًمُِدونَ  ـَ اسْمَٞمْمَّ ِ ي ؿوفه )ــتم خار اماة اخرجات   اًمَّ

 .(7)فؾـ س( 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح : ومّمٗمقان ُمـ أاح٤مب اإلمج٤مع .
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 صحقح افؽ بع

 واحدة ك جقة  مـتحع افتشقع ثالثة ظؼ ؾرؿة

قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، قمأـ أمحأد سمأـ حمٛمأد سمأـ قمٞمًأك ، قمأـ اسمأـ  روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

حمٌقب ، قمـ مجٞمؾ سمـ ا٤مًمح ، قمـ أيب ظم٤مًمد اًمٙمأ٤مسمكم ، قمأـ أيب ضمٕمٗمأر قمٚمٞمأف اًمًأالم ىمأ٤مل: 

، اثـتا  ظؼاة ؾرؿاة  ثالث ظؼة ؾرؿة تـتحال وٓيتـا  ومودتـا ،  من افثالث وشبعغ ؾرؿة»

 .(1)«مـف  دم افـّ ر ، وؾرؿة دم اجلـة ، وشتون ؾرؿة من ش ير افـ س دم افـّ ر

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح.

أظمؼمٟمأأ٤م مج٤مقمأأ٦م، قمأأـ أيب هأأأ( ذم إُمأأ٤مزم ىمأأ٤مل : 466وًمأأف ؿمأأ٤مهد أظمرضمأأف اًمٓمأأقد )

اعمٗمْمؾ، ىم٤مل طمدصمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد سمأـ اعمًأٞم٥م أسمأق حمٛمأد اًمٌٞمٝم٘مأل اًمِمإٔمراين سمجرضمأ٤من، 

ىم٤مل طمدصمٜم٤م ه٤مرون سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اًمٕمايا سمأـ حمٛمأد أسمأق ُمقؾمأك اعمج٤مؿمإٔمل، ىمأ٤مل طمأدصمٜم٤م 

 ..حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمٚمٞمٝمام اًمًالم، ىم٤مل طمدصمٜم٤م أيب أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم

وطمدصمٜم٤مه اًمرو٤م قمكم سمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم، قمـ أسمٞمف ُمقؾمأك، قمأـ : ىم٤مل اعمج٤مؿمٕمل 

اهلل ًمأق و ـ آسم٤مئف، قمأـ أُمأػم اعمأ١مُمٜملم قمأكم سمأـ أيب ـم٤مًمأ٥مأسمٞمف أيب قمٌد اهلل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قم

صمٜمٞم٧م زم اًمقؾم٤مدة ًم٘مْمٞم٧م سملم أهؾ اًمتقراة سمتقراهتؿ، وسملم أهؾ اإلٟمجٞمأؾ سمأ٢مٟمجٞمٚمٝمؿ، وسمألم 

٤مس، اومؽمىم٧م اًمٞمٝمقد قمغم إطمدى ٤م اًمٜمّ أهّي ..: أهؾ اًماسمقر سماسمقرهؿ، وسملم أهؾ اًم٘مرآن سم٘مرآهنؿ

ٟم٤مضمٞم٦م ذم اةٜم٦م، وهل اًمتل اشمٌٕم٧م يقؿمأع سمأـ  ٤مر، وواطمدةوؾمٌٕملم ومرىم٦م، ؾمٌٕمقن ُمٜمٝم٤م ذم اًمٜمّ 

ٟمقن ويص ُمقؾمك قمٚمٞمأف اًمًأالم، واومؽمىمأ٧م اًمٜمّمأ٤مرى قمأغم اصمٜمتألم وؾمإٌٔملم ومرىمأ٦م، إطمأدى 

قمٚمٞمف اًمًأالم،  وؾمٌٕملم ذم اًمٜم٤مر، وواطمدة ذم اةٜم٦م، وهل اًمتل اشمٌٕم٧م ؿمٛمٕمقن ويص قمٞمًك
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، وومرىمأ٦م ذم ٤مروؾمتٗمؽمق ه ه إُم٦م قمغم صمالث وؾمإٌٔملم ومرىمأ٦م، اصمٜمتأ٤من وؾمإٌٔمقن ومرىمأ٦م ذم اًمٜمّأ

 .وأب سمٞمده قمغم ادره شاةٜم٦م، وهل اًمتل اشمٌٕم٧م ويص حمٛمد اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف

تـتحل موديت ، ف  من افثالث وافسبعغ ـؾّ  ثالث ظؼة ؾرؿة»قمٚمٞمف اًمًالم : صمؿ ىم٤مل 

 .(1)شة وهم افـؿط إوشط، واثـت  ظؼة دم افـ روحبي، واحدة مـف  دم اجلـّ 

 اإلؾمٜم٤مد ىمقّي ُمٕمتؼم. ىمٚم٧م : طمدي٨م أاٚمف احٞمح ، وه ا

ل يٓمٕمأـ سمٌمأء ،  وم٤معمج٤مؿمٕمل ومٞمام ذيمر اًمٜمج٤مر وهمػمه ، ُمأـ أاأح٤مب اًمروأ٤م 

سمؾ هق ُمـ أاح٤مب إاقل واًمٙمتأ٥م ، يمأام أّٟمأف ُمأـ ُمِمأ٤مي  اإلضمأ٤مزة ، وهأؿ صم٘مأ٤مت قمأغم 

 إفمٝمر إىمقى .

وأُّم٤م اًمٗمْمأؾ اًمِمإٔمراين : وم٢مُمأ٤مم يمٌأػم ، ُمأـ أئّٛمأ٦م اهأؾ اًمًأٜم٦ّم ، طمأ٤مومظ حمأّدث : ىمأ٤مل 

اإلُم٤مم، اي٤مومظ، اعمحدث، اةقال، اعمٙمثر، أسمق حمٛمأد، اًمٗمْمأؾ سمأـ حمٛمأد اًم هٌل ذم اًمًػم : 

...، سمـ اعمًٞم٥م سمـ ُمقؾمك سمـ زهػم سمـ يايد سمـ يمٞمًأ٤من سمأـ اعمٚمأؽ سمأ٤مذان ، اأ٤مطم٥م اًمأٞمٛمـ

 . (2)ُمٚم٦م سمٞمٝمؼوهق ُمـ ىمري٦م ريقذ ُمـ: ُمٕم٤م

ىمٚم٧م : وٓ شمرديد أّن ُم٤م رواه أهؾ اًمًٜم٦ّم قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ظم٤مّا٦م وأهأؾ 

اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم قم٤مُّم٦م ، طمّج٦م إذا ؿمٝمدت ًمف أاقًمٜم٤م ول يٜم٤مومٞمٝم٤م ، يمأام ذيمأر اًمٓمأقد ذم 

 اًمٕمّدة وهمػمه ذم همػمه .

ة واحادة مـفا  دم اجلـّا ...، ثاالث ظؼاة ؾرؿاة»»وىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمأف اًمًأالم : 

سيح أّن اصمٜمت٤م قمنمة ومرىم٦م ممّأـ يٜمتحأؾ اًمتِمأّٞمع  « روهم افـؿط إوشط، واثـت  ظؼة دم افـّ 

 ذم اًمٜم٤ّمر .

                                                           

 . ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م ، ىمؿ .524أُم٤مزم اًمٓمقد :   (1)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.317: 13ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء   (2)
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وُمٜمتحؾ اًمتِمّٞمع : ُمدقّمٞمف : وم٤مٟٓمتح٤مل : آدقم٤مء :  واعمٕمٜمك أهّنأؿ يمأ٤مذسمقن ذم دقمأقاهؿ 

 ، ُمٜم٤موم٘مقن ذم ذًمؽ ، همػم ا٤مدىملم . ُمقٓة حمٛمد وآل حمٛمد 

أن ٟمٕمرف أّن أهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمأـ ظمّٓمأ٤مئل اًمِمأٞمٕم٦م اعمأقاًملم ، اًمّمأ٤مدىملم ذم ُمأقدهتؿ  سم٘مل

 عمحٛمد وآل حمٛمد ، أو أهؾ إقمراف ُمٜمٝمؿ ، وهق ُمـ اؾمتقت طمًٜم٤مشمف وؾمٞمئ٤مشمف ..

ىمٚم٧م : ه ان اًمّمٜمٗم٤من ، ًمٞمًقا ٟم٤مضملم ُمـ اًمٕم٘م٤مب واعم١ماظم ة ، ذات اًمقىمأ٧م ، ًمٞمًأقا 

 هؿ ُمـ اهل٤مًمٙملم ..

ثالث قمنمأة ومرىمأ٦م ، وإّٟمأام هأؿ اأٜمٗم٤من آظمأران ًمٞمًأ٤م ُمأـ ومٝمؿ إذن ًمٞمًقا ُمـ هأ ه اًمأ

 اًمثالث واًمًٌٕملم ومرىم٦م ، وؾمٞم٠مر اًمًٌط ذم ؿم٠مهنام ُمع اٜمٗملم آظمريـ ذم اًمٗمّمؾ اًم٘م٤مدم ..

  



 
 

164 

 م  رواه أهل افسـّة دم ذفك!!

هأأ( ىمأ٤مل : طمأدصمٜم٤م 294وروى أهؾ اًمًٜم٦ّم واًمٚمٗمظ ًمإلُم٤مم حمٛمأد سمأـ ٟمٍمأ اعمأروزي )

ـ ُمًٚمؿ ايٚمٌل، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٕمالء سمـ اعمًأٞم٥م، حيأدث إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ، أٟم٤ٌم قمٓم٤مء سم

اومؽمىمأ٧م قمأغم إطمأدى »قمـ ذيؽ اًمؼممجل، ىم٤مل: طمدصمٜمل زاذان أسمق قمٛمر، ىمأ٤مل: ىمأ٤مل قمأكم: 

وؾمٌٕملم ومرىم٦م ، يمّٚمٝم٤م ذم اهل٤موي٦م إّٓ واطمدة وهل اًمٜم٤مضمٞمأ٦م ، واًمٜمّمأ٤مرى قمأغم صمٜمتألم وؾمإٌٔملم 

 ش.ومرىم٦م يمّٚمٝم٤م ذم اهل٤موي٦م إّٓ واطمدة هل اًمٜم٤مضمٞم٦م

ي٤م أسم٤م قمٛمر أشمدري قمغم يمؿ شمٗمؽمق ه ه إُم٦م...: شمٗمأؽمق قمأغم صمأالث : » ىم٤مل قمكم 

 ش.وؾمٌٕملم ومرىم٦م ، يمّٚمٝم٤م ذم اهل٤موي٦م إّٓ واطمدة وهل اًمٜم٤مضمٞم٦م

؟!.  صمّؿ ىم٤مل قمكم: أشمدري يمؿ شمٗمؽمق ذمَّ

 ف يٗمؽمق ومٞمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم؟!.ىمٚم٧م: وإٟمّ 

وهاي افـ جقاة ، إّٓ واحادةـّؾفا  دم اهل وياة ، كعام اثـتا  ظؼاة ؾرؿاة: »ىم٤مل قمكّم 

 .(1)ش وأكت مـفم ي  أب  ظؿر

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ رضم٤مًمف ُمقصّم٘مقن، ذم سمٕمْمٝمؿ ًملم يًػم .

قمغم ش ـّؾف  دم اهل وية إّٓ واحدة، اثـت  ظؼة ؾرؿة»وىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم : 

آؾمتثٜم٤مء اعمٜم٘مٓمع : ومٛمجٛمقع اعمًتثٜمك واعمًتثٜمك ُمٜمف صمالصم٦م قمنمأة ومرىمأ٦م ، اصمٜمتأ٤م قمنمأة ومرىمأ٦م 

 ه٤مًمٙم٦م ظم٤مًمدة ذم اًمٜم٤ّمر ، وواطمدة ٟم٤مضمٞم٦م ذم اةٜم٦ّم ، ومال يٜم٤مذم ُم٤م شم٘مّدم . 

 واًمٙمالم هق اًمٙمالم ذم اخلقارج : إذ هؿ سمِمٝم٤مدة اًمقضمدان ومرق يمثػمة .

                                                           

 . ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م ، سمػموت .61، رىمؿ: 24اًمًٜم٦م )ت: ؾم٤مل اًمًٚمٗمل( :   (1)
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 إم مً  مضاّل  مرد ؾرق افـّ ر إػ كّقٍف وشبعغ

اونَ أاٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :  َٓ ُيـرَْصُ ًة َيْدُظوَن إَِػ افـَّ ِر َوَياْوَم اْفِؼَق َماِة   (1) َوَجَعْؾـَ ُهْم َأيِؿَّ

لَّ ُأَك ٍس بِنَِم ِمِفمْ  وىمقًمف شمٕم٤ممم :  ـُ  .(2)َيْوَم َكْدُظو 

طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م محأ٤مد سمأـ زيأد، وأيْم٤ًم ُم٤م أظمرضمف اًمؽمُم ي ىم٤مل : 

قمـ أيقب، قمـ أيب ىمالسم٦م، قمـ أيب أؾمامء اًمرطمٌل، قمـ صمقسم٤من ىم٤مل: ىم٤مل رؾمأقل اهلل اأغم اهلل 

 ش.غإيؿة ادضؾّ  ،ًم أخ ف ظذ أمتيإكّ »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 .(3)ىم٤مل اًمؽمُم ي : طمًـ احٞمح 

 ُمـ وٕمٗمف إؾمٜم٤مدًا أو ُمتٜم٤ًم .ىمٚم٧م : اححف ىم٤مـم٦ٌم قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم ، إذ ل أضمد ُمٜمٝمؿ 

طمأدصمٜم٤م وااأؾ سمأـ قمٌأد إقمأغم، طمأدصمٜم٤م اسمأـ هأأ( ىمأ٤مل : 367وومٞمف أظمرج أسمق يٕمأكم )

ومْمٞمؾ، قمـ ًمٞم٨م، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر، قمـ اسمأـ قمٛمأر، ىمأ٤مل: ؾمأٛمٕم٧م رؾمأقل اهلل اأغم اهلل 

  ر، فاو أصا ء ٕكبالتؽمفم داع إػ افـّ ـؾّ  وشبعغ داظق ً  دم أمتي فـقػ ً  إنّ »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 .(4) شبآب يفم وؿب يؾفم

 ىمٚم٧م: رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ًمٙمـ أظم  قمغم ًمٞم٨م، وهق ذم ٟمٗمًف صم٘م٦م، ؾمقء ايٗمظ.

وٓ يٜمٌٖمل اًمأؽمدد ذم ُمْمأٛمقٟمف : إذ ُمأرّد يمأّؾ ومأرق أهأؾ اًمٜمّأ٤مر إمم اعمرضمئأ٦م واًم٘مدرّيأ٦م 

 واخلقارج ، وُمرّد يمّؾ ه١مٓء إمم أؿمخ٤مص سم٠مقمٞم٤مهنؿ.

                                                           

 .41اًم٘مّمص :   (1)

 .71اإلهاء :   (2)

 . دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت.74:  4ؾمٜمـ اًمؽمُم ي )ت: سمِم٤مر قمقاد(   (3)

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث ، دُمِمؼ . 5761، رىمؿ: 65: 16ُمًٜمد أيب يٕمكم   (4)
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وأؿمأد أقمدائأف ، وأُّمأ٤م اعمرضمئأ٦م  وم٠مُّم٤م اخلقارج وم٢ممم ذي اًمثدي٦م، وهأق ُمأـ ظمّمأقم قمأكم

 .(1)واًم٘مدرّي٦م ومٙم ًمؽ إمم أقمداء قمكّم وظمّمقُمف ، يمام ومّمّٚمٜم٤م ذم يمت٤مسمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

قمأـ أمحأد سمأـ حمٛمأد وحمٛمأد سمأـ ، حمٛمأد سمأـ حيٞمأك وُمـ ـمرىمٜم٤م ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمأل قمأـ 

 إنّ »: قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًأالم ىمأ٤مل ، قمـ ـمٚمح٦م سمـ زيد ، قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ، ايًلم 

اًة هَيْاُدوَن : ىمأ٤مل اهلل شمٌأ٤مرك وشمٕمأ٤ممم : إئٛم٦م ذم يمت٤مب اهلل قما وضمؾ إُم٤مُم٤من  َوَجَعْؾـَا ُهْم َأيِؿَّ

ـَ  بَِلْمِرَك  َوَأْوَحْقـَ  إَِفْقِفمْ  يَمأ٤مِة َويَمأ٤مُٟمقا ًَمٜمَأ٤م قَم٤مسمِأِدي اَلِة َوإِيَتأ٤مَء اًماَّ اِت َوإىَِم٤مَم اًمّمَّ ومِْٕمَؾ اخْلػَْمَ
(2)  ٓ

 .وطمٙمؿ اهلل ىمٌؾ طمٙمٛمٝمؿ، ي٘مدُمقن أُمر اهلل ىمٌؾ أُمرهؿ، ٤مسسم٠مُمر اًمٜمّ 

أ٤معملَِِم ): ىم٤مل  ٌَأ٦ُم اًمٔمَّ ٌَْ َٟم٤مُهْؿ ذِم اًْمأَٞمؿِّ وَمأ٤مْٟمُٔمْر يَمْٞمأَػ يَمأ٤مَن قَم٤مىِم ( 46وَم٠َمظَمْ َٟم٤مُه َوضُمٜمُقَدُه وَمٜمَ

وَن ) َٓ ُيٜمٍَْمُ ٦ًم َيْدقُمقَن إمَِم اًمٜم٤َّمِر َوَيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  ْٟمَٞم٤م ( 41َوضَمَٕمْٚمٜم٤َمُهْؿ َأِئٛمَّ ٌَْٕمٜمَأ٤مُهْؿ ذِم َهأِ ِه اًمأدُّ َوَأشْم

ٌُأقطِملمَ  ـَ اعمَْْ٘م وطمٙمٛمٝمأؿ ىمٌأؾ ، ي٘مأدُمقن أُمأرهؿ ىمٌأؾ أُمأر اهلل  (3)ًَمْٕمٜم٦ًَم َوَيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُمأ٦ِم ُهأْؿ ُِمأ

 .(4)شوي٠مظم ون سم٠مهقائٝمؿ ظمالف ُم٤م ذم يمت٤مب اهلل قما وضمؾ، طمٙمؿ اهلل 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم إىمقى .

  

                                                           
 ُمـ ُمٓمٌققم٤مت دار إصمر ، سمػموت .  (1)

 .73إٟمٌٞم٤مء :   (2)

 .41اًم٘مّمص :   (3)

 ، ـمٝمران.. دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م  216: 1اًمٙم٤مذم )ت: همٗم٤مري(   (4)
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 كؿوذج ً ذو اخلويرصة افتؿقؿي 

طمأدصمٜم٤م أسمأق  ذم ُمٕمجٛمأف ىمأ٤مل:( هأ381حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ، اسمـ اعم٘مرىء )أظمرج اإلُم٤مم 

اًمدطمداح أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، صمٜم٤م أسمق قم٤مُمر ُمقؾمك سمـ قمأ٤مُمر سمأـ ظمأريؿ، صمٜمأ٤م اًمقًمٞمأد 

سمـ ُمًٚمؿ، صمٜم٤م إوزاقمل قمـ ىمت٤مدة، قمـ أٟمد ىم٤مل: ذيمر رضمؾ قمٜمأد رؾمأقل اهلل ومأ يمروا ُمأـ 

 تٝم٤مد ذم اًمٕم٤ٌمدة، وم٠مىمٌؾ اًمرضمؾ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل :ىمقشمف ذم اةٝم٤مد وآضم

صمأؿ أىمٌأؾ ومًأٚمؿ قمٚمأٞمٝمؿ ش شػعة من افشاقط ن هوافذي كػيس بقده إيّن ٕرى دم وجف» 

هل حادثت كػساك حاغ أُشؾات ظؾقـا  أكاه فاقس دم افؼاوم أحاد خار »وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

 ىمدُمٞمف يّمكّم.  ؟!. ىم٤مل: ٟمٕمؿ. وذه٥م وم٤مظمتط ُمًجدًا واػَّ شمـك

ومأ ه٥م أسمأق سمٙمأر ومقضمأده ش أيؽام يؼاوم إفقاه ؾقؼتؾاه»  :قمٚمٞمف اًمًأالمهلل وم٘م٤مل رؾمقل ا

سمـ اخلٓم٤مب  وم٘م٤مم قمٛمرش أيؽم يؼوم إفقه ؾقؼتؾه» يّمكّم ىم٤مل ومٝم٤مب أن ي٘متٚمف. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

  ومّمٜمع ُمثؾ ُم٤م اٜمع أسمق سمٙمر صمؿ رضمع .وم٘م٤مل أٟم٤م أذه٥م إًمٞمف ومقضمده يّمكّم 

 ه٥م ومقضمأده ىمأد اٟمٍمأف وم٘مأ٤مل ومأش أكات، إْن أدرـتاه» ّ: أٟم٤م، وم٘مأ٤مل اًمٜمٌأل: ظعوم٘م٤مل 

؛ إّن بـاي فو ؿتؾه م  اختؾف اثـا ن مان أمتايإّن هذا ّٕول ؿرن خيرج من أمتي، :»رؾمقل اهلل 

إاايقل اؾسؿت ظذ إحدى وشبعغ ؾرؿة، وإّن أمتي شاتػسق ظاذ اثـتاغ وشابعغ ؾرؿاة 

 .(1)ش ـّؾف  دم افـّ ر إّٓ واحدة

اعمختأ٤مرة، ُمأـ قمأدة ـمأرق يمت٤مسمف ( ذم هأ643اإلُم٤مم اعم٘مدد )وأظمرضمف أو اؾمتخرضمف 

أظمؼمٟم٤م أسمق اعمجد زاهر سمـ أمحأد سمأـ طم٤مُمأد اًمث٘مٗمأل سم٠ماأٌٝم٤من، أّن  :فًمقىمُمٜمٝم٤م قمـ إوزاقمل 

ؾمٕمٞمد سمـ أيب اًمرضم٤مء اًمّمػمذم أظمؼمهؿ، أسمٜم٤م أسمق ـم٤مهر أمحد سمـ حمٛمقد اًمث٘مٗمل، أسمٜم٤م حمٛمد سمأـ 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض .411، رىمؿ : 147ُمٕمجؿ سمـ اعم٘مرىء )ت: قم٤مدل سمـ ؾمٕمد( :   (1)
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لم اًمدُمِم٘مل، صمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعم٘مرئ، صمٜم٤م أسمق اًمدطمداح أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب طمّم

 .  ...، سمف ُمثٚمف قم٤مُمر صمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ، صمٜم٤م إوزاقمل

 .(1)اًمدهٞمش: إؾمٜم٤مده احٞمح إؾمت٤مذ ىم٤مل حم٘م٘مف 

  

                                                           
 . دار ظمي، سمػموت.2499-2479، رىمؿ : 89:  7اعمخت٤مرة )ت: قمٌد اعمٚمؽ اًمدهٞمش(   (1)
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 أصٌل 

 أظظم افػرق ؾتـة أهل افرأي وافؼق س

حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ أمحد سمـ حمٛمد قمأـ اسمأـ حمٌأقب قمأـ اسمأـ قمـ روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

ُمأـ أومتأك اًمٜمأ٤مس سمٖمأػم قمٚمأؿ وٓ »: رئ٤مب قمـ أيب قمٌٞمدة ىم٤مل ىم٤مل أسمأق ضمٕمٗمأر قمٚمٞمأف اًمًأالم 

 .(1)شهدى ُمـ اهلل ًمٕمٜمتف ُمالئٙم٦م اًمرمح٦م وُمالئٙم٦م اًمٕم اب وي٘مف وزر ُمـ قمٛمؾ سمٗمتٞم٤مه

 اًم٘مٌٚم٦م .أورّي قمٜمد أهؾ  -ذم اةٛمٚم٦م–ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح ، وُمٕمٜم٤مه 

أظمؼمٟمأ٤م حمٛمأد سمأـ اعم١مُمأؾ سمأـ هأ( 465يمام يدّل قمٚمٞمف ُم٤م أظمرضمف اي٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري )

ايًـ، صمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد سمـ اعمًٞم٥م، صمٜم٤م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، صمٜم٤م قمٞمًك سمـ يقٟمد، قمـ طمريأا 

سمـ قمثامن، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم، قمـ أسمٞمف، قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمأؽ ريض اهلل قمٜمأف، 

تااي ظااذ بضااع وشاابعغ ؾرؿااة، شااتػسق أمّ »اهلل اأأغم اهلل قمٚمٞمأأف وؾمأأٚمؿ: ىمأأ٤مل: ىمأأ٤مل رؾمأأقل 

 .شؾقحرمون احلالل وحيؾؾون احلرام، أظظؿف  ؾرؿة ؿوم يؼقسون إمور برأهيم 

 .(2)ه ا طمدي٨م احٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ول خيرضم٤مه  ىم٤مل اي٤ميمؿ :

سمٜمٞمًأ٤مسمقر، صمٜمأ٤م حيٞمأك أظمؼمٟم٤م أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي وأظمرضمف أيْم٤ًم ىم٤مل : 

 . (3)سمف ُمثٚمف صمٜم٤م ٟمٕمٞمؿ، ىم٤مل : طمدصمٜم٤م ا٤مًمح اًمًٝمٛملىم٤مل : طمد سمـ قمثامن

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح قمأغم ذط اًمٌخأ٤مري ٓ أىمأؾ ، رواشمأف صم٘مأ٤مت ُمأـ أقمٞمأ٤من أهأؾ 

 اًمًٜم٦ّم وأضمالئٝمؿ ، اطمت٩ّم هبؿ اًمٌخ٤مري ذم احٞمحف .

                                                           
 . اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.469: 7اًمٙم٤مذم )ت: همٗم٤مري(   (1)

 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، سمػموت.8325، رىمؿ: 477 :4ُمًتدرك اي٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٓم٤م(   (2)

 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، سمػموت.6325، رىمؿ: 631: 3ُمًتدرك اي٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٓم٤م(   (3)
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٤مل: طمأدي٨م قمأقف ف ىمأروي قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم أّٟمأًمٙمـ ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اة٤مُمع : 

سمـ ُم٤مًمؽ اًم ي يرويف قمٞمًك سمـ يقٟمد ًمٞمد ًمأف أاأؾ، وٟمحأقه قمأـ أمحأد سمأـ طمٜمٌأؾ رمحأف 

 . (1)اهلل

، وُم٤م ىم٤مًمف اسمـ ُمٕملم وأمحأد ضمأااف ذم  ىمٚم٧م : سمؾ ًمف أاٌؾ صم٤مسم٧ٌم قمـ رؾمقل اهلل 

 هم٤مي٦م اًمٕمج٥م ، ه٤مك ًمؽمى..

اًمرضمأ٤مل، طمأدصمٜم٤م ؾمأقيد سمأـ ؾمإٔمٞمد، طمأدصمٜم٤م اسمأـ أيب هأ( ىم٤مل : 273أظمرج اسمـ ُم٤مضم٦م)

قمأـ قمٌأد اهلل سمأـ قمٛمأرو سمأـ  قمـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ قمٛمرو إوزاقمل، قمـ قمٌأدة سمأـ أيب ًم٤ٌمسمأ٦م

 م يازل أمار بـاي إاايقال »اًمٕم٤مص، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ ي٘مأقل: 

 .شحتى كشل ؾقفم ادوفدون، وأبـ ء شب ي  إمم، ؾؼ فوا ب فرأي، ؾضؾوا وأضؾوا معتدًٓ 

 .(2)١موط : إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ًمْمٕمػ أيب اًمرضم٤مل ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم

ىمٚم٧م : سمؾ إؾمٜم٤مده احٞمح ، وإّٟمام وّٕمٗمف ّٕٟمف هيدم ديٜمف ُمـ أاٚمف ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمأغم 

ذط اًمّمحٞمح ، واسمـ أيب اًمرضم٤مل صم٘مأ٦م ٓ سمأ٠مس سمأف سم٢ممجأ٤مع ضمٝم٤مسمأ ة أهأؾ اًمًأٜم٦ّم اًم٘مأدُم٤مء ، 

٤ٌّمن وم٘مد وصّم٘مف وىم٤مل : رسمام أظمٓم٠م   .  (3)ؾمقى اسمـ طم

هأ( 255قضم٥م اًمْمٕمػ ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ ُمت٤مسمٕمتف سمام أظمرضمف اًمدارُمل )ىمٚم٧م : وه ا ٓ ي

أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٞمٞمٜم٦م، طمدصمٜم٤م قمكم هأق اسمأـ ُمًأٝمر، قمأـ هِمأ٤مم هأق اسمأـ قمأروة، قمأـ ىم٤مل : 

ما  زال أمار بـاي إاايقال »حمٛمد سمـ قمٌد اًمأرمحـ سمأـ ٟمقومأؾ، قمأـ قمأروة سمأـ اًمأاسمػم، ىمأ٤مل: 

أبـا ء افـسا ء افتاي ، حتى كشل ؾاقفم ادوفادون أبـا ء شاب ي  إمام ، فقس ؾقه يشء ،  معتدًٓ 

 .ش وهمؾؼ فوا ؾقفم ب فرأي ؾلضؾّ ، شبت بـو إاايقل من ؽرهم 

                                                           
 . دار اسمـ اةقزي ، اًمًٕمقدّي٦م.1997، رىمؿ: 1638: 2ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف)ت: أسمق إؿم٤ٌمل(   (1)

 . دار اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمّٞم٦م .56، رىمؿ: 38: 1ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م   (2)

 .351، رىمؿ: 169: 6اٟمٔمر شمرمجتف ذم هت ي٥م اًمتٝم ي٥م ٓسمـ طمجر   (3)
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 .(1)ىم٤مل اًمِمٞم  طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده ضمّٞمد

ىمٚمأأ٧م : إظمٌأأ٤مر ذم هأأ ا ، ُمرومققمأأ٦م وُمرؾمأأٚم٦م ، يمثأأػمة ٓ يًأإٔمٜم٤م هدهأأ٤م هٞمٝمٜمأأ٤م ، ُمأأـ 

 .(2)قًم٦م اًمرأي أراداه٤م ومٕمٚمٞمف سمٙمت٤مسمٜم٤م : ُم٘م

ُمأأ٤م يمأأ٤من ىمٌأأ٤مل اًمأأٜمّص ش وهمباا فرأي ؾلضااؾّ  ؾؼاا فوا ؾااقفم»:  واعمتأأٞمّ٘مـ ُمأأـ ىمقًمأأف 

 اًمٗمّمٞمح واًمقطمل اًمٍميح ، وه ا هق ؾم٥ٌم أّي سمدقم٦ٍم ووالل . 

  

                                                           
 . دار اعمٖمٜمل ، اًمًٕمقدّي٦م.122، رىمؿ: 241: 1ؾمٜمـ اًمدارُمل)ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ(   (1)

 وُم٘مقًم٦م اًمرأي ،ـمٌع دار إصمر ، سمػموت ، ًمٌٜم٤من . اًمرؾمقل   (2)
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 أصٌل 

 من ؿ ل دم افؼرآن برأيه ؾفو دم افـّ ر

ََؿ ِويالِ أاٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ْٕ َل َظَؾْقـَ  َبْعاَض ا َوَأْٟمَاًْمٜمَأ٤م  وىمقًمأف ؾمأٌح٤مٟمف :  َوَفْو َتَؼوَّ

َل إًَِمْٞمِٝمؿْ  َ ًمِٚمٜم٤َّمِس َُم٤م ُٟماِّ ٌَلمِّ يْمَر ًمُِت إًَِمْٞمَؽ اًم ِّ
َوَُمأ٤م َأْٟمَاًْمٜمَأ٤م قَمَٚمْٞمأَؽ اًْمٙمَِتأ٤مَب  وىمقًمف قماوضمأؾ :  (1)

َ هَلُُؿ اًمَِّ ي اظْمَتَٚمُٗمقا ومِٞمِف َوُهًدى َوَرمْح٦ًَم ًمَِ٘مْقٍم ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٌَلمِّ َّٓ ًمُِت إِ
(2). 

ؾُمأقِل إِْن يُمٜمْأُتْؿ شُم١ْمُِمٜمُأقَن سمِأ٤مهللَِّ شمٕم٤ممم :  وىمقًمف وُه إمَِم اهللَِّ َواًمرَّ  وَمُردُّ
ٍ
ء وَم٢مِْن شَمٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم َرْ

ظِمرِ  ْٔ  .(3) َواًْمَٞمْقِم ا

ومٙمّؾ ىمقل ومٞمام شمِم٤مسمف ُمـ آي اًم٘مرآن ، ؾمٞمام ُمقارد اًمٜمأااع ، سم٤مـمأؾ وومتٜمأ٦ٌم ووأالل ُمأـ 

دون سمٞم٤من اًمٜمٌّل أو إُمْم٤مئف ، وُمـ اإلُمْم٤مء إمج٤مع أهؾ اًم٘مٌٚم٦م قمغم ُمٕمٜمك آي٦م ل يرد ومٞمٝمأ٤م سمٞمأ٤من 

 . شٓ جتتؿع أّمتي ظذ ضالل»: ًم٘مقًمف :  قمـ اًمٜمٌل 

: ٜمٌّل اعمتقاشمر ذم طمدي٨م اًمث٘مٚمألماًمذم اًم٘مرآن : ًم٘مقل  وُمـ ذًمؽ سمٞم٤من أهؾ اًمٌٞم٧م 

ش إين شم٤مرك ومٞمٙمؿ ظمٚمٞمٗمتلم ، يمت٤مب اهلل وقمؽمر أهأؾ سمٞمتأل، ُمأ٤م إن متًأٙمتؿ هبأ٤م ًمأـ شمْمأٚمقا » 

 وهمػم ذًمؽ ..

طمدصمٜم٤م حمٛمقد سمـ همٞمالن، ىم٤مل: طمأدصمٜم٤م سمنمأ سمأـ اًمنأي، ىمأ٤مل: أظمرج اًمؽمُم ي ىم٤مل : 

ىمأ٤مل رؾمأقل اهلل  طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ قمٌد إقمغم، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قمٌأ٤مس ىمأ٤مل:

 .ش رمن ؿ ل دم افؼرآن بغر ظؾم ؾؾقتبوأ مؼعده من افـّ »اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 .  (4)ه ا طمدي٨م طمًـىم٤مل اًمؽمُم ي : 

                                                           

 .44اًمٜمحؾ :   (1)

 .64اًمٜمحؾ :   (2)

 .59اًمٜم٤ًمء :   (3)

 . دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت.2956، رىمؿ: 49: 5ؾمٜمـ اًمؽمُم ي)ت: سمِم٤مر قمقاد(   (4)
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 . (1)هأ( ذم يمت٤مسمف ذح اًمًٜم٦ّم 516ىمٚم٧م : ويم ا ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي)

 مت بعة ظبد إظذ !!.

ـّ طمديثف  ىمد وّٕمٗمف همػم واطمأد ، ىمأ٤مًمقا قمٌد إقمغم سمـ قم٤مُمر اًمثٕمٚمٌل ذم ٟمٗمًف صم٘م٦م ، ًمٙم

 وٕمٞمػ ايدي٨م ..

أظمؼمٟم٤م أسمق إؾمأح٤مق هأ( ذم يمت٤مسمف اًمقؾمٞمط ىم٤مل : 468وىمد شمقسمع سمام أظمرضمف اًمقاطمدي)

اًمِمأٞم٤ٌمين، أظمؼمٟمأ٤م حمٛمأد سمأـ محأدون سمأـ  أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ، أظمؼمٟم٤م ايًـ سمـ قمأكمّ 

، أظمؼمٟمأ٤م اعمٕمتٛمأر سمأـ اًمرىمل، أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمأـ ضمٕمٗمأر اًمرىمأل سمـ ادىم٦م ظم٤مًمد، أظمؼمٟم٤م قمكمّ 

 . (2)سمف ُمثٚمفؾمٚمٞمامن، قمـ ًمٞم٨م، قمـ ايًـ، قمـ ؾمٕمٞمد 

اأدىم٦م ، ومٛمجٝمأقل ايأ٤مل ، ًمٙمأـ روى  سمأـ ىمٚم٧م : رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالم إّٓ  قمأكمّ 

 قمٜمف صم٘مت٤من ومّمٚمح آقمت٤ٌمر سمف .

، قمأـ اًمقؿمأ٤مء ، قمـ أمحد سمأـ حمٛمأد ، حمٛمد سمـ حيٞمك وُمـ ـمرىمٜم٤م ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

شمأرد قمٚمٞمٜمأ٤م أؿمأٞم٤مء : ىمٚم٧م ٕيب قمٌأد اهلل قمٚمٞمأف اًمًأالم  :قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل ،قمـ ُمثٜمك ايٜم٤مط 

 ؟!.ًمٞمد ٟمٕمرومٝم٤م ذم يمت٤مب اهلل وٓ ؾمٜم٦م ومٜمٜمٔمر ومٞمٝم٤م

وإن أظمٓمأ٠مت يمأ سم٧م قمأغم اهلل ، ؽ إن أا٧ٌم ل شم١مضمر أُم٤م إٟمّ ، ٓ»قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل 

   .(3)شقما وضمؾ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح .

قمأـ يأقٟمد سمأـ ، قمـ اسمأـ أيب قمٛمأػم ، قمـ أسمٞمف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 إنّ : قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًأالم ىمأ٤مل ، قمـ أيب يٕم٘مقب إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل ، قمٌد اًمرمحـ 

                                                           
 .اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ، دُمِمؼ .257: 1ذح اًمًٜم٦ّم)ت: اًمِم٤مويش(    (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، سمػموت. 49: 1اًمقؾمٞمط)ت: قمٌد اًمرمحـ قمقيد(   (2)

 . اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.43: 1اًمٙم٤مذم )ت: همٗم٤مري(   (3)
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: وا ُمأ٤م ل يٕمٚمٛمأقا وٓ يأردّ ، أن ٓ ي٘مقًمأقا طمتأك يٕمٚمٛمأقا : قم٤ٌمده سمأآيتلم ُمأـ يمت٤مسمأف  اهلل ظمّص 

َّٓ اْيَأأؼَّ َأَلْ ُي١ْمظَمأأْ  قَمَٚمأأْٞمِٝمْؿ ُِمٞمَثأأ : وىمأأ٤مل قمأأا وضمأأؾ  َٓ َيُ٘مقًُمأأقا قَمأأغَم اهللَِّ إِ ٤مُق اًْمٙمَِتأأ٤مِب َأْن 
(1) 

سُمقا سماَِم َلْ حُيِٞمُٓمقا سمِِٕمْٚمِٛمِف َوعم٤ََّم َي٠ْمهِتِْؿ شَم٠ْمِويُٚمفُ : وىم٤مل  .(3) (2)سَمْؾ يَم َّ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح .

قمأـ ايًأـ سمأـ قمأكم ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمأـ ظم٤مًمأد ، قمدة ُمـ أاح٤مسمٜم٤م وروى قمـ  

ُمأ٤م »: قمـ أيب ضمٕمٗمأر قمٚمٞمأف اًمًأالم ىمأ٤مل ، قمـ زي٤مد سمـ أيب رضم٤مء ، قمـ أسم٤من إمحر ، اًمقؿم٤مء 

 خيرّ ،  فقـتزع أية من افؼرآناًمرضمؾ  إنّ ..: اهلل أقمٚمؿ  :ُم٤م ل شمٕمٚمٛمقا وم٘مقًمقا، وقمٚمٛمتؿ وم٘مقًمقا 

 .(4)شومٞمٝم٤م أسمٕمد ُم٤م سملم اًمًامء وإرض

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح.

أي هيٚمأؽ : ش خيأرّ »صمّؿ :  شيٜمتاع»وهق فم٤مهٌر ومٞمام ٟمحـ ومٞمف : وماسمدة ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 

 اًمققمٞمد اًمِمديد عمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سمٖمػم قمٚمؿ .

قمأـ ، قمأـ يأقٟمد ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ قمـ  وروى اًمٙمٚمٞمٜمل 

ؾمأٛمٕمتف قمأـ ضمٕمٗمأر سمأـ  ُم٤م ذيمرت طمأديث٤مً  :قمـ اسمـ ؿمؼمُم٦م ىم٤مل، قمٛمـ طمدصمف، داود سمـ ومرىمد

ي قمأـ رؾمأقل اهلل قمـ ضمأدّ ، طمدصمٜمل أيب : ىم٤مل ، يم٤مد أن يتّمدع ىمٚمٌل حمٛمد قمٚمٞمف اًمًالم إّٓ 

 س بغار ظؾام ومن أؾتى افـّا، من ظؿل ب دؼ يقس ؾؼد هؾك وأهؾك »: اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 .(5)ش شخ من ادـسوخ وادحؽم من ادتش به ؾؼد هؾك وأهؾكوهو ٓ يعؾم افـّ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح : ومٗمٞمف يقٟمد وهق ُمـ ااح٤مب اإلمج٤مع. 

                                                           
 .169إقمراف :   (1)

 . 39يقٟمد:   (2)

 . اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.43: 1اًمٙم٤مذم )ت: همٗم٤مري(   (3)

 . اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.43: 1اًمٙم٤مذم )ت: همٗم٤مري(   (4)

 . اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.43: 1اًمٙم٤مذم )ت: همٗم٤مري(   (5)
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 وصمّٛم٦م ـمرق أظمرى ٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط ومٞمٝم٤م أن .
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 أصل : صـف افعثًمكّقة

روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ قمٛمر سمـ أذيٜمأ٦م 

ٕمٗمر وأيب قمٌأد اهلل ، قمـ زرارة وسمٙمػم واًمٗمْمٞمؾ وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ وسمريد اًمٕمجكم ، قمـ أيب ضم

 »قمٚمٞمف اًمًالم أهّنام ىم٤مٓ ذم اًمرضمؾ يٙمقن ذم سمٕمض ه ه إهقاء : 

واًم٘مدري٦م ، صمّؿ يتقب ويٕمرف ه ا إُمأر ، وحيًأـ ،  وافعثًمكقة، واعمرضمئ٦م ، ايروري٦م 

 (1)شرأيف أيٕمٞمد يمّؾ االة االه٤م...

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح ، دون أدٟمك يمالم .

ُمـ يٗمّْمؾ قمثامن قمغم قمكّم . وإّٟمام ُمـ يتٜم٘مص  -ٞمام سمّٞمٜم٤موم-وًمٞمد اعم٘مّمقد ُمـ اًمٕمثامٟمّٞم٦م 

٤مر ٓ قمٚمٞم٤ًم ويٌٖمْمف قمالوة قمغم اًمتٗمْمٞمؾ، وه١مٓء هؿ أشمٌأ٤مع اًمأدضّم٤مل إقمأقر ، وهأؿ ذم اًمٜمّأ

، وإّٓ ومٙمثػٌم ُمـ اًمٕمثامٟمّٞم٦م ُمًتْمٕمٗملم يمام ؾمٜمٌلّم ذم اًمٗمّمؾ اًم٘مأ٤مدم، ٓ يٌٖمْمأقن قمٚمٞمأ٤ًم  حم٤مًم٦م

 .وٓ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

( ذم شم٤مرخيأف ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م اسمأـ ٟمٛمأػم، طمأدصمٜم٤م هأأ277اًمٗمًأقي ) فأظمرضمُم٣م ُم٤م وىمد 

حمٛمد سمـ اًمّمٚم٧م، طمدصمٜم٤م ُمٜمّمقر سمـ أيب إؾمقد، قمـ إقمٛمش، قمـ زيأد سمأـ وهأ٥م، قمأـ 

إْن خرج افدج ل تبعه من ـ ن حيّب ظاثًمن، وإن ـا ن ؿاد ما ت، آمان باه دم »طم يٗم٦م، ىم٤مل: 

 . (2)«ؿزه

 .(3) ُمثٚمف اعمٞمااناًم هٌل قمـ اًمٗمًقي ذم وىمد هده 

 

                                                           

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.545: 3اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .776:  2اعمٕمروم٦م واًمت٤مري  ًمٚمٗمًقي )ت: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري(  (2)

 ىمٚم٧م : وىمد طم٤موًم٧م أيدي اًمتحريػ اًمتالقم٥م سم٤ميدي٨م: ومراضمع ه٤مُمش اعمٕمروم٦م واًمت٤مري . 

 . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .3631، رىمؿ : 167:  2ُمٞماان آقمتدال ًمٚم هٌل )قمكم اًمٌج٤موي(  (3)
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 هل افثالث وافسبعون ـّؾف  من إّمة ، ظذ انشالم ؟!!

ؾمٞم٠مر مت٤مم اًمٙمالم ذم اًمٗمّمؾ إظمأػم..، ًمٙمأـ ٟمِمأػم قمأ٤مضماًل إمم أّن ايأدي٨ُم سيأٌح 

ومّمٞمٌح أّن ُمرّد يمؾ اًمٗمرق ىمٌؾ اًمتٗمّرق إمم إُّم٦م : أي أّن أاؾ يمّؾ اًمٗمأرق ىمٌأؾ اًمتٗمأّرق قمأغم 

ؾ ويٙمّٗمـ ويٜمٙمح وهٙمأ ا سم٘مّٞمأ٦م  ًّ اإلؾمالم ، أُّم٦م واطمدة ، يدومـ ُمّٞمتٝم٤م ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم ويٖم

شاتتػّرق »تل يِمأؽمك ومٞمٝمأ٤م يمأّؾ ُمًأٚمؿ : ًم٘مأقل اًمٜمٌأّل قمٚمٞمأف اًمّمأالة واًمًأالم : إطمٙم٤مم اًم

 وهق فم٤مهٌر أّن إُّم٦م ىمٌؾ اًمتٗمّرق قمغم اإلؾمالم وأهّن٤م أُّم٦م واطمدة ..ش أّمتي

ؽ سم٢مـمالق ىمقل اًمٜمٌّل :  ًّ ًمٚمحٙمأؿ ش شتتػرق أّمتي»ًمٙمـ صمّٛم٦م ؾم١مال : ومٝمؾ يّمّح اًمتٛم

 شمٗمرىم٧م ؟!!سم٢مؾمالم يمّؾ اًمٗمرق اًمثالث واًمًٌٕملم سمٕمد أن 

ِٞمِّألَم ىمٚم٧م: أاأؾ اةأقاب ذم ىمقًمأف شمٕمأ٤ممم :  ٌََٕمأ٨َم اهللَُّ اًمٜمٌَّ أ٦ًم َواطِمأَدًة وَم يَمأ٤مَن اًمٜمَّأ٤مُس ُأُمَّ

ـَ َوَأْٟمَاَل َُمَٕمُٝمُؿ اًْمٙمَِت٤مَب سمِأ٤مْيَؼِّ ًمِأَٞمْحُٙمَؿ سَمألْمَ اًمٜمَّأ٤مِس ومِأٞماَم اظْمَتَٚمُٗمأقا ومِٞمأِف َوَُمأ ـَ َوُُمٜمِْ ِري ي ِ ٌَنمِّ ٤م ُُم

 َّٓ ٌَٞمِّٜم٤َمُت سَمْٖمًٞم٤م سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  اظْمَتَٚمَػ ومِٞمِف إِ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَءهْتُُؿ اًْم ـَ ُأوشُمقُه ُِم ِ ي  .(1) اًمَّ

اعمتٞمّ٘مـ أّن ذم اًمٗمرق اًمثٜمتلم واًمًٌٕملم ُمـ هق يم٤مومٌر ظم٤مرج قمـ ُمّٚم٦م اإلؾمالم : يم٠موائأؾ 

اًم٘مدري٦م واعمرضمئ٦م : ويم٤مخلٓم٤مسمّٞم٦م أاأح٤مب أيب اخلّٓمأ٤مب ًمٕمٜمأف اهلل شمٕمأ٤ممم : ومٝمأ١مٓء ًمٕمأٜمٝمؿ اهلل 

 مم همٚمقا وم٠مهلقا إئّٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ..شمٕم٤م

ويم٤معمٞمٛمقٟمّٞم٦م ُمـ اخلقارج ًمٕمٜمٝمؿ اهلل : ومٝم١مٓء أٟمٙمأروا اًميأوري ، وم٤مؾمأت٤ٌمطمقا ٟمٙمأ٤مح 

 سمٜم٤مت اًمٌٜم٤مت وسمٜم٤مت اًمٌٜملم .

  

                                                           

 .213اًمٌ٘مرة:   (1)
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 اخلط بّقة وادقؿوكّقة مث ًٓ دن ـػر بعد إيًمن!!

ُمأـ إُّمأ٦م ىمٌأؾ ه ان ُمث٤مٓن ًمٗمرىمتلم أو ـم٤مئٗمتلم ظم٤مرضمت٤من قمـ ُمّٚم٦م اإلؾمالم ، يم٤مٟمتأ٤م 

 اًمتٗمّرق ، ظمرضمت٤م قمٜمٝم٤م سمٕمد اًمتٗمّرق ، مه٤م اخلٓم٤مسمّٞم٦م واعمٞمٛمقٟمّٞم٦م ..

 ادقؿوكّقة!! 

: ُمـ اخلأقارج  ادقؿوكقةهأ( ذم يمت٤مسمف اًمٗمرق : 429ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ُمٜمّمقر اًمٌٖمدادي )

 .(1)افذين أب حوا كؽ ح بـ ت افبـ ت وبـ ت افبـغ

، وهأؿ أاأح٤مب ُمٞمٛمأقن  اعمٞمٛمقٟمٞمأ٦موىم٤مل اًمًٞمد قمكم اًمؼموضمردي ذم ـمرائػ اعم٘م٤مل : 

 ، وأنّ  ، وشمٙمأقن آؾمأتٓم٤مقم٦م ىمٌأؾ اًمٗمٕمأؾ ومٕم٤مل إمم ىمدر اًمٕمٌأ٤مدؾمٜم٤مد ا٢ٕم، ىم٤مًمقا: سم سمـ قمٛمران

: وأـمٗمأ٤مل  ، ىمأ٤مًمقا ، يمأام هأق ُمأ ه٥م اعمٕمتاًمأ٦م اهلل يريد اخلأػم دون اًمنمأ وٓ يريأد اعمٕمأ٤ميص

 .(2)سم٤مـمٞمؾإمم همػم ذًمؽ ُمـ إ ..،جتويز كؽ ح افبـ ت فؾبـغو،  ٦ماًمٙمٗم٤مر ذم اةٜمّ 

ىمٚم٧م : ٓ ري٥م ذم يمٗمرهؿ : ًمتٙم يٌٝمؿ اًمنميٕم٦م ذم دمقيا هأ ا اًمٜمٙمأ٤مح اًمأ ي أمجٕمأ٧م 

 إمج٤مقم٤ًم ىمٓمٕمّٞم٤ًم قمغم طمرُمتف ، وهل واهلل ٓ دمتٛمع قمغم والل. -ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م-أُّم٦م حمٛمد 

 اخلط بّقة!!

،  ثاّم آهلاة،  اخلّطا ب يازظم أّن إيّؿاة أكبقا ءوـ ن أباو :  ىم٤مل أسمق قمكم اي٤مئري 

وٓ خيٚمق اًمٕم٤مل ُمأـ هأ ه إٟمأقار، وأّن اًمّمأ٤مدق ، وٟمقر ُمـ اإلُم٤مُم٦م ، وأهل٦م ٟمقر ُمـ اًمٜمٌقة 

سمأأؾ أّٟمأأف عمّأأ٤م ٟمأأال إمم اًمٕمأأ٤مل ًمأأٌد هأأ ه اًمّمأأقرة ، وًمأأٞمد اعمحًأأقس اًّمأأ ي يروٟمأأف ، هأأق اهلل 

                                                           
 . دار أوم٤مق اةديدة ، سمػموت.11اًمٗمرق سملم اًمٗمرق :   (1)

 .226: 3ـمرائػ اعم٘م٤مل   (2)
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إمم أْن ىمأ٤مل: إّن اهلل شمٕمأ٤ممم اٟمٗمّمأؾ ُمأـ اًمّمأ٤مدق  ال يٜمٗمر ُمٜمف، صمّؿ مت٤مدى اًمٙمٗمر سمأفاإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ًمئّ 

 .(1) وطمّؾ ومٞمف، وأّٟمف أيمٛمؾ ُمـ اهلل، شمٕم٤ممم اهلل قماّم ي٘مقًمقن اًمٔم٤معمقن قمٚمّقًا يمٌػماً 

ىمٚم٧م : أوردٟم٤مه ُمث٤مًٓ عمـ يٙمٗمر سمٕمد إيامن ، وخيرج ُمـ إُّم٦م سمٕمد أن يمأ٤من ُمٜمٝمأ٤م : ومٚم٘مأد 

ًمٙمٜمّف ًمٕمٜمف اهلل يمٗمر سمٌٕمض ُم٤م ىمأ٤مل أقمأاله  يم٤من أسمق اخلٓم٤مب ًمٕمٜمف اهلل ، قمغم اإليامن واإلؾمالم ،

 ، وظمرج قمـ ُمّٚم٦م حمّٛمد اغم اهلل قمغم حمٛمد وآًمف ، ومٙمٞمػ سمٙمّؾ ُم٤م ىم٤مل.

قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك يدّل قمغم أّٟمف يم٤من قمغم اإليامن ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

قمـ يمٚمٞم٥م سمأـ  ،قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ أيقب واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اةقهري، قمـ ايًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، 

 ويؿيس ـ ؾراً  افعبد يصبح مممـ ً  إنّ : »قمـ أيب قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ، ُمٕم٤موي٦م إؾمدي 

 ثامّ  «ون ادعا رينويسؿّ ، يسؾبوكه  وؿوم يع رون انيًمن ثمّ ،  ويؿيس مممـ ً  ويصبح ـ ؾراً ، 

 .(2)ش ؾالن مـفم»ظؾقه افصالة وافسالم : ؿ ل 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح . 

، قمأـ أسمٞمأف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ وومالن هق أسمق اخلٓم٤مب ، يدّل قمٚمٞمف ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 قمـ قمٞمًأك ؿمأٚم٘م٤من ىمأ٤مل يمٜمأ٧م ىم٤مقمأداً ، قمـ طمٗمص سمـ اًمٌخؽمي وهمػمه ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم 

يأ٤م همأالم ُمأ٤م شمأرى ُمأ٤م يّمأٜمع : ىمأ٤مل ىمٚمأ٧م ، ومٛمر أسمق ايًـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم وُمٕمف هبٛمأ٦م 

أُمرٟمأ٤م أن ٟمٚمٕمٜمأف وٟمتأؼمأ  صمأؿّ ،  أسم٤م اخلٓم٤مب أُمرٟم٤م أن ٟمتقمّم  ..:قمٜمف يٜمٝم٤مٟم٤م أسمقك ي٠مُمرٟم٤م سم٤مًمٌمء صمؿّ 

 ؟!!.ُمٜمف

                                                           
 .325:  1ُمٜمتٝمك اعم٘م٤مل   (1)

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.418:  2اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(  (2)
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، ًمإليأامن ٓ زوال ًمأف  اهلل ظمٚمؼ ظمٚم٘مأ٤مً  إنّ  : » وم٘م٤مل أسمق ايًـ قمٚمٞمف اًمًالم وهق همالم

، قن اعمٕمأ٤مريـ يًٛمّ ، أقم٤مره اإليامن ، سملم ذًمؽ  وظمٚمؼ ظمٚم٘م٤مً ، ًمٚمٙمٗمر ٓ زوال ًمف  وظمٚمؼ ظمٚم٘م٤مً 

 .(1)شن أظر انيًمنأبو اخلط ب ِمّ  وـ ن، إذا ؿم٤مء ؾمٚمٌٝمؿ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح .

( أّن اهلل شمٕمأ٤ممم ىمأد ٓ يًأٚمٌٝمؿ اإليأامن ، ومت٠مُّمأؾ ضمّٞمأدًا ذم إذا صا ء شاؾبفموومحقى : )

 اعم٘م٤مم .

وهق سيٌح ذم اعمٓمٚمقب ، وإّٟمام اؾمتٓمردٟم٤م ذم ه ا اعمٓمٚم٥م : ّٕن ُمٜمتحكم اًمتِمٞمع ، يمأام 

ىمريٌأأ٤ًم ، صمالصمأأ٦م قمنمأأة ومرىمأأ٦م ، يمّٚمٝمأأ٤م ذم اًمٜمّأأ٤مر إّٓ واطمأأدة ، ورد ذم اخلأأؼم اًمّمأأحٞمح ، وؾمأأٞم٠مر 

واخلٓم٤مسمّٞم٦م ُمٜمٝم٤م ، ُمٜمتحٚم٦م : أي : ُمّدقمٞم٦م ًمٚمتِمّٞمع ، يم٤مذسم٦م ضم٤مطمدٌة ُمٜمٙمرة ، وهأل ذم اًمٜمّأ٤مر دون 

يمأأالم ، ؾمأأقاء أيم٤مٟمأأ٧م ومرىمأأ٦م سمرأؾمأأٝم٤م ذم اًمأأثالث واًمًأإٌٔملم ، أم شمٜمأأدرج حتأأ٧م واطمأأدة ُمأأـ 

 اًمثالث واًمًٌٕملم ، ومال شمٖمٗمؾ .

  

                                                           

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م، ـمٝمران.418:  2اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(  (1)
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 فإلم م افبغداديـؾؿة 

اًمّمأحٞمح هأ( ذم يمت٤مسمف اًمٗمرق: 429ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٜمّل اًمٙمٌػم أسمق ُمٜمّمقر اًمٌٖمدادي )

وىمدُمأف واأٗم٤مشمف ، وشمقطمٞمأد اأ٤مٟمٕمف ، أُم٦م آؾمالم دمٛمع اعم٘مأريـ سمحأدوث اًمٕمأ٤مل  قمٜمدٟم٤م أنّ 

وسمٜمٌأقة حمٛمأد اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ ورؾمأ٤مًمتف امم ، اًمتِمأٌٞمف قمٜمأف  لوٟمٗمأ، وقمدًمف وطمٙمٛمتأف 

، اًم٘مأرآن ُمٜمٌأع أطمٙمأ٤مم اًمنمأيٕم٦م  وسمأ٠منّ ، يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف طمؼ  وسم٠منّ ، وسمت٠ميٞمد ذيٕمتف ، اًمٙم٤موم٦م 

 .اًمٙمٕم٦ٌم هل اًم٘مٌٚم٦م اًمتل دم٥م اًمّمالة اًمٞمٝم٤م وأنّ 

 نْ إو. اعمقطمأد  ّل ومٝمق اًمًٜم، ى امم اًمٙمٗمر ول يِمٌف سمٌدقم٦م شم١مدّ ، ف سم ًمؽ يمٚمّ  ُمـ أىمرّ  ومٙمّؾ 

، ٤من قمأغم سمدقمأ٦م اًم٤ٌمـمٜمٞمأ٦م أو اًمٌٞم٤مٟمٞمأ٦م يم وم٢من..: ٟمٔمر ، ىمقال سمام ذيمرٟم٤مه سمدقم٦م ؿمٜمٕم٤مء مم إإ وؿّ 

و يمأ٤من قمأغم ، أ٦م سمٕمأض إئٛمأ٦م و إهلّٞمأ، أئٛم٦م و اخلٓم٤مسمٞم٦م اًم يـ يٕمت٘مدون إهلٞم٦م إ، أأو اعمٖمػمة 

و قمأأغم ُمأأ ه٥م اعمٞمٛمقٟمٞمأأ٦م ُمأأـ ، أهأأؾ اًمتٜم٤مؾمأأ  أأو قمأأغم سمٕمأأض ُمأأ اه٥م ، ُمأأ اه٥م ايٚمأأقل 

ُمأ ه٥م اًمٞمايديأ٦م ُمأـ أو قمأغم ، اخلقارج اًم يـ أسم٤مطمقا ٟمٙمأ٤مح سمٜمأ٤مت اًمٌٜمأ٤مت وسمٜمأ٤مت اًمٌٜمألم 

أو أسم٤مح ُم٤م ٟمص اًم٘مرآن قمأغم ، ؾمالم شمٜمً  ذم آظمر اًماُم٤من ن ذيٕم٦م اإل٠مذم ىمقهل٤م سم، سم٤موٞم٦م إ

ومٚمٞمد هق ُمأـ أُمأ٦م آؾمأالم وٓ ، ٓ حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ  أو طمرم ُم٤م أسم٤مطمف اًم٘مرآن ٟمّم٤مً ، حتريٛمف 

 .يمراُم٦م ًمف

أو ، م مقاة انأو افراؾضاة ، أو اخلاوارج ، ـ كت بدظته من جاـس بادع ادعتزفاة  نْ إو

ة دم ّماؾفو مان إ، أو ادجسؿة ، أو افرضارية ، أو اجلفؿقة ، أو من بدع افبخ رية ، افزيدية 

ء ييؿـااع حظااه ماان افػاا أّٓ  ودم، وهااو جااواز دؾـااه دم مؼاا بر ادسااؾؿغ ، بعااض آحؽاا م 

 .يؿـع من افصالة دم ادس جد ودم أّٓ ، ؽزا مع ادسؾؿغ  نْ إوافغـقؿة 

وٓ ، وٓ ظمٚمٗمأف ، دمقز اًمّمالة قمٚمٞمف  وذًمؽ أّٓ ..: طمٙم٤مم ؾمقاه٤مأ٦م ذم ُمّ وًمٞمد ُمـ إ

حتؾ ذسمٞمحتف ، وٓ ٟمٙم٤مطمف ُٓمرأة ؾمأٜمٞم٦م ، وٓ حيأؾ ًمٚمًأٜمّل أن يتأاوج اعمأرأة ُمأٜمٝمؿ إذا يم٤مٟمأ٧م 

ٓ  :قمٚمٞمٜمأ٤م صمأالث: وىمأد ىمأ٤مل قمأكم سمأـ أيب ـم٤مًمأ٥م ريض اهلل قمٜمأف ًمٚمخأقارج ، قمغم اقمت٘م٤مدهؿ 
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ء لوٓ ٟمٛمٜمٕمٙمؿ ُمأـ اًمٗمأ، اهلل أن شم يمروا ومٞمٝم٤م اؾمؿ اهلل وٓ ٟمٛمٜمٕمٙمؿ ُم٤ًمضمد ، ٟمٌدؤيمؿ سم٘مت٤مل 

 .(1)ُم٤م داُم٧م أيديٙمؿ ُمع أيديٜم٤م واهلل أقمٚمؿ

...( ومٞمأأف ٟمٔمأأر ؿمأأديد ٓ يًأأع طمٙمأأ٤مم ؾمأأقاه٤مأ٦م ذم ُّمأأوًمأأٞمد ُمأأـ إىمٚمأأ٧م : ىمقًمأأف : )

 خمتٍمٟم٤م أن .

ًمٙمأأـ أاأأؾ ُمأأ٤م ىم٤مًمأأف ُمأأـ اًمتٗمريأأؼ ذم اًمّمأأٜمػ اًمقاطمأأد ، شمأأ٤مم : ومٚمأأٞمد يمأأّؾ ؾمأأٜمّل أو 

ظم٤مرضمل أو ىمدري أو ظم٤مرضمل أو راوميض ، ه٤مًمؽ ظم٤مًمد ذم اًمٜم٤مر ، وإّٟمام ظمّمقص ُمأـ أٟمٙمأر 

 أوري٤ًم ُمٜمٝمؿ ، وم٤مطمٗمظ ه ا ومٚم٘مد اؾمتٕمَم قمغم اًمٙمثػم . 

 وٕمهّٞمتف أومردٟم٤م ًمف ه ا اًمٕمٜمقان ، ه٤ميمف ..

  

                                                           

 . دار أوم٤مق اةديدة ، سمػموت. 4اًمَٗمِرق سملم اًمِٗمَرق:   (1)
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 أصٌل 

 حد مسؾم وـ ؾردم افصـف افوا

و ، أأو اعمٖمأػمة ، يم٤من قمغم سمدقم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م أو اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م  وم٢منهأ( : 429ُمّر ىمقل اًمٌٖمدادي )

أو ، يم٤مٟمأ٧م سمدقمتأف ُمأـ ضمأٜمد سمأدع اعمٕمتاًمأ٦م  نْ إو...، ئٛمأ٦ماخلٓم٤مسمٞم٦م اًم يـ يٕمت٘مدون إهلٞمأ٦م إ

أو  ،أو اةٝمٛمٞمأأ٦م ، أو ُمأأـ سمأأدع اًمٌخ٤مريأأ٦م ، أو اًمايديأأ٦م ، ُم٤مُمٞمأأ٦م أو اًمراومْمأأ٦م اإل، اخلأأقارج 

 .(1) ةمّ ؾفو من إ، أو اعمجًٛم٦م ، اًمياري٦م 

، َوُمأـ مجَٚمأ٦م اًمأرواومض اإلُم٤مُمٞمأ٦م هأأ( : 471وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اعمٔمّٗمأر إؾمأٗم٤مرايٞمٜمل )

، واًمٕمامريأ٦م ، واًمِمأٛمٞمٓمٞم٦م ، واًمٜم٤مووؾمأٞم٦م ، واًم٤ٌمىمريأ٦م ، اعمحٛمديأ٦م : وهؿ مخد قمنَمأة ومرىمأ٦م 

ة، واًم٘مٓمٕمٞم٦م ، واعمقؾمقي٦م ، واعم٤ٌمريمٞم٦م ، واإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م  واًماراريأ٦م ، واهلِم٤مُمٞم٦م ،  وانثـ  ظِؼيَّ

أ يـ ، واًمٙم٤مُمٚمٞم٦م ، واًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ، واًمٞمقٟمًٞم٦م ،  يعادون دِم زمارة وَمَٝمِ ِه مجَٚم٦م ومأرق اًمأرواومض اًمَّ

 .ادُْسؾؿغ

َؾااَل يعادون ،  َؾَلم  افبق كقة وادغرية وادـصورية واجلـ حقة واخلط بقة واحلؾوفقة ِمـُْفم

٦مٕهَنؿ يمٚمّ :  دِم زمرة ادُْسؾؿغ َِئٛمَّ ْٕ  .(2) ٝمؿ َيُ٘مقًُمقَن سمآهلٞم٦م ا

ىمٚمٜم٤م : ٓ سم٠مس سمف ذم اةٛمٚم٦م : ومٗمل اًمِمٞمٕم٦م ُمأـ هأق ُمأ١مُمـ ، وومأٞمٝمؿ ُمأـ ًمأٞمد ُمأٜمٝمؿ ، 

يم٤مومٌر ُمٚمّمؼ هبؿ ، ظم٤مرج قمأٜمٝمؿ ، يمٛمأـ أًّمأف إئٛمأ٦م ، وذم اعمٕمتاًمأ٦م ُمأـ هأق يمأ٤مومر يم٤مًم٘مدريأ٦م 

٘مّٞمأ٦م ـمقائأػ اعمًأٚمٛملم : اًم يـ هؿ جمقس إُّم٦م ، وومٞمٝمؿ ُمـ هق ُمًٚمؿ ، وىمد قمغم ذًمأؽ سم

، اعمٜمٙمأر  يم٠مهؾ اًمًٜم٦ّم : ومٗمٞمٝمؿ اعمًٚمؿ وهؿ إيمثر، وومٞمٝمؿ اًمٜم٤ماٌل اعمٌٖمض ٔل حمٛمأد 

 ًمٙمثػٍم ُمـ أورّي٤مت اًمديـ : أؿمّده٤م ُمقّدة أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم .

                                                           
 . دار أوم٤مق اةديدة ، سمػموت. 4اًمَٗمِرق سملم اًمِٗمَرق:   (1)

 . قم٤مل اًمٙمت٥م ، ًمٌٜم٤من .23اًمتٌّمػم ذم اًمديـ)ت: يمٛمامل ايقت( :   (2)
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 زبدة افػصل

أاأأقل اًمٌأأدع صمالصمأأ٦م أو أرسمٕمأأ٦م، واًمثتٜمأأ٤من واًمًأإٌٔمقن ومرىمأأ٦م اهل٤مًمٙمأأ٦م قمٜمٝمأأ٤م شمٗمرقمأأ٧م 

 وشمِمٕم٧ٌم وشمٗمرىّم٧م ، وهؿ : 

 . إّول : ادرجئة

وه١مٓء طمجدوا آي٤مت اًمققمٞمد ، وهل سم٤مًمٕمنمات : ومأ٤مصمٌتقا اإليأامن عمأـ ضمأام اًم٘مأرآن 

 سم٠مّٟمف ظم٤مًمٌد ذم ضمٝمٜمّؿ : يمٞمايد سمـ ُمٕم٤موي٦م ًمٕمٜمف اهلل ًمٕمـ قم٤مٍد وصمٛمقد .

 .  : افؼدرّيةافث ين

 وه١مٓء أظمرضمقا اهلل قمـ ؾمٚمٓم٤مٟمف ، ٟمٗمقا أن شمّمدر اًمنمور قمـ إذن اهلل.

 .  افث فث : اخلوارج

 وه١مٓء ُمرىمقا ُمـ اًمدّيـ يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمّٞم٦م .

 افرابع : أهل افغؾو.

 ، ُمـ ُمٜمتحكم اًمتِمّٞمع : يم٤مخلٓم٤مسمّٞم٦م ًمٕمٜمٝمؿ اهلل.يمٛمـ أًّمف إئّٛم٦م 

أّن هأأ ا ٓ يٕمٜمأأل أّن يمأأّؾ اعمرضمئأأ٦م ، ويمأأّؾ اًم٘مدرّيأأ٦م ، ويمأأّؾ ويٜمٌٖمأأل إًمٗمأأ٤مت اًمٜمٔمأأر إمم 

 اخلقارج ، ه٤مًمٙمقن خمّٚمدون ذم اًمٜم٤ّمر .

ـْ سَمْٕمأِد َُمأ٤م وإّٟمام ظمّمقص ُمـ أٟمٙمر أورّي٤ًم ُمٜمٝمؿ قمـ قمٚمؿ ودراي٦م وسمّٞمٜم٦م : أي :   ُِمأ

ٌَٞمِّٜم٤َمُت   .ضَم٤مَءهْتُُؿ اًْم

واعمٕم٤مٟمديـ : ومٝمؿ قمغم أرسمٕمأ٦م أُّم٤م همػمهؿ ممّـ ل يّمٚمف اًمٌٞم٤من ، أي : ُمـ همػم اة٤مطمديـ 

 أاٜم٤مف يمام ؾمٞمٌلّم اًمٗمّمؾ أر ..
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 الفصل االخري

 الثهتان والسبعون غرقة كافرة أم ال ؟!.
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 ؟!!!أهم أؿوال أصح بـ 

وادااذاهب )ؿمأأ٤مرطم٤ًم ظمٓمٌأأ٦م اًمٙمٚمٞمٜمأل ذم اًمٙمأأ٤مذم :  هأأ( 1681ىمأ٤مل اعم٤مزٟمأأدراين )

قمأغم صمأالث  لؾمأتٗمؽمق أُمتأ»: ( هل اصمٜمأ٤من وؾمإٌٔمقن ًم٘مقًمأف اأغم اهلل قمٚمٞمأف وآًمأف ادستشـعة

 ( ٕنّ فا افتي ؿد اشتوؾت ُشايط افؽػر وافؼاك ـؾّ ) شاًمٜم٤مضمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واطمدة، وؾمٌٕملم ومرىم٦م 

وٓ ُمٕمٜمأك ، يمام ي٘متْمٞمف ايدي٨م اعمأ يمقر وهمأػمه ، دون ذم اًمٜم٤مر أاح٤مب ه ه اعم اه٥م خمٚمّ 

   .  (1) ٚمقد ومٞمٝم٤مُم٤م يقضم٥م اخل ًمٚمٙمٗمر واًمنمك إّٓ 

ؿد اشتوؾت ُشاياط افؽػار وافؼاك  يوادذاهب ادستشـعة افت)ىم٤مل ادر اعمت٠مهللم : 

قمأغم صمأالث وؾمإٌٔملم ومرىمأ٦م، اًمٜم٤مضمٞمأ٦م ُمٜمٝمأ٤م  لُمتأأؾمتٗمرق »ًم٘مقًمف اغّم اهللّ قمٚمٞمف وآًمف:  (ف ـؾّ 

دون رم اًمٜمأ٤مر، وٓ ُمٕمٜمأك ًمٚمٙمٗمأر ٝمؿ هأ٤مًمٙمقن خمّٚمأهمػم اًمقاطمدة اًمٜم٤مضمٞم٦م يمٚمّ  نّ أ ليٕمٜم شواطمدة

يأأامن ُمأأع وم٤مًمأأدظمقل سمأأال دوام ىمأأد جيأأ٤مُمع اإل ٤مر، وآّ اًمٜمّأأ ُمأأ٤م يقضمأأ٥م اخلٚمأأقد ذم ّٓ إواًمنمأك 

 . (2)سار قمغم اًمٙم٤ٌمئراإل

اقمٚمأؿ أن اًمأ ي فمٝمأر ًمٜمأ٤م ُمأـ جمٛمأقع أيأ٤مت وىم٤مل اعمجٚمزأ ريض اهلل شمٕمأ٤ممم قمٜمأف : 

 أنّ ، وإظمٌأ٤مر اعمتٙمأ٤مصمرة اًمأقاردة ذم اإليأامن واإلؾمأالم وطم٘مأ٤مئ٘مٝمام وذائٓمٝمأام ، اعمتْم٤مومرة 

 وًمٙمؾ ُمٜمٝمام ومقائد وصمٛمرات شمؽمشم٥م قمٚمٞمف.، ًمٙمؾ ُمٜمٝمام إـمالىم٤مت يمثػمة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

ومأأأأأ٤مٕول ُمأأأأأـ ُمٕمأأأأأ٤مين اإليأأأأأامن : جمٛمأأأأأقع اًمٕم٘م٤مئأأأأأد اي٘مأأأأأ٦م وإاأأأأأقل اخلٛمًأأأأأ٦م، 

واًمثٛمأأأأرة اعمؽمشمٌأأأأ٦م قمٚمٞمأأأأف ذم اًمأأأأدٟمٞم٤م إُمأأأأ٤من ُمأأأأـ اًم٘متأأأأؾ وهنأأأأ٥م إُمأأأأقال واإله٤مٟمأأأأ٦م 

إّٓ أن يأأأأ٠مر سم٘متأأأأؾ أو وم٤مطمِمأأأأ٦م يقضمأأأأ٥م اًم٘متأأأأؾ أو ايأأأأد أو اًمتٕمايأأأأر، وذم أظمأأأأرة 

ذم  اأأأأأح٦م أقمامًمأأأأأف واؾمأأأأأتح٘م٤مق اًمثأأأأأقاب قمٚمٞمٝمأأأأأ٤م ذم اةٛمٚمأأأأأ٦م، وقمأأأأأدم اخلٚمأأأأأقد

                                                           

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.56: 1ذح أاقل اًمٙم٤مذم)ت: قمكم قم٤مؿمقر(   (1)

 .266: 1ذح أاقل اًمٙم٤مذم   (2)
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اعم٘م٤مسمأأأأأأؾ هلأأأأأأ ا  افؽػاااااارواًمِمأأأأأأٗم٤مقم٦م، ويأأأأأأدظمؾ ذم  ٤مر، واؾمأأأأأأتح٘م٤مق اًمٕمٗمأأأأأأقاًمٜمّأأأأأأ

اإلُم٤مُمٞمأأأأ٦م ُمأأأأـ ومأأأأرق اإلؾمأأأأالم وهمأأأأػمهؿ:  َمااااْن شااااوى افػرؿااااة افـ جقااااة، اإليأأأأامن

 .(1)ُمٜمٝمؿ ، يمام ؾمٞم٠مر شوى ادستضعػغ،  ؾنّْنم خمؾدون دم افـّ ر

وىمأأأ٤مل أيْمأأأ٤ًم : ًمٚمٙمٗمأأأر ُمٕمأأأ٤من ؿمأأأتك ويٓمٚمأأأؼ قمأأأغم ُمأأأـ أظمأأأؾ سمٌمأأأ ء ُمأأأـ اًمٕم٘م٤مئأأأد 

اإليامٟمٞمأأأأأ٦م وإن ل يٙمأأأأأـ أوريأأأأأ٤م ًمأأأأأديـ اإلؾمأأأأأالم يم٤مإلُم٤مُمأأأأأ٦م، واعمِمأأأأأٝمقر أهنأأأأأؿ 

ذم أظمأأأأرة سمحٙمأأأأؿ اًمٙمٗمأأأأ٤مر وهأأأأؿ خمٚمأأأأدون ذم اًمٜمأأأأ٤مر : يم٤معمخأأأأ٤مًمٗملم وؾمأأأأ٤مئر ومأأأأرق 

٤م اًمِمأأأأٞمٕم٦م ؾمأأأأقى اإلُم٤مُمٞمأأأأ٦م، وىمأأأأد دًّمأأأأ٧م قمٚمٞمأأأأف أظمٌأأأأ٤مر يمثأأأأػمة أوردٟم٤مهأأأأ٤م ذم يمت٤مسمٜمأأأأ

اًمٙمٌأأأػم، ًمٙمأأأـ ىمأأأد قمرومأأأ٧م أٟمأأأف ئمٝمأأأر ُمأأأـ يمثأأأػم ُمأأأـ إظمٌأأأ٤مر أّٟمأأأف يٛمٙمأأأـ ٟمجأأأ٤مة 

 .اهأ.(2)سمٕمض اعمخ٤مًمٗملم ُمـ اًمٜم٤ّمر : يم٤معمًتْمٕمٗملم ، واعمرضمقن ُٕمر اهلل 

  

                                                           

 .127: 7ُمرآة اًمٕم٘مقل   (1)

 .191: 11ُمرآة اًمٕم٘مقل   (2)
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 أهل افسـّة ظذ ؿوفغ !!

وأُّم٤م أهؾ اًمًٜم٦ّم ومٕمغم ىمقًملم : ًمٕمّؾ ُمِمٝمقرهؿ أن اًمثٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىمأ٦م قمأغم اًمٙمٗمأر ، 

 ومالطمظ .

ر سمٕمْمأٝمؿ يمّٗمأهأ( ذم ُمٕمرض يمالُمف قمـ اًمثٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م : 329ري )ىم٤مل اًمؼمهب٤م

داع إمم رأيف، وإمم شمٙمٗمػم ُمـ ظم٤مًمٗمف ومْمؾ اةٝمأ٤مل واًمرقمأ٤مع وُمأـ ٓ قمٚمأؿ ًمأف،  ، ويمٌؾ سمٕمْم٤مً 

وأـمٛمٕمأأقا اًمٜمأأ٤مس ذم رء ُمأأـ أُمأأر اًمأأدٟمٞم٤م وظمقومأأقهؿ قم٘مأأ٤مب اًمأأدٟمٞم٤م، ومأأ٤مشمٌٕمٝمؿ اخلٚمأأؼ قمأأغم 

ظمقف ذم دٟمٞم٤مهؿ ورهم٦ٌم ذم دٟمٞمأ٤مهؿ، ومّمأ٤مرت اًمًأٜم٦م وأهٚمٝمأ٤م ُمٙمتأقُملم، وفمٝمأرت اًمٌدقمأ٦م 

 . (1)ُمـ وضمقه ؿمتك وـػروا من حقث ٓ يعؾؿونوومِم٧م، 

إنَّ هأأ ه اًمٗمأأرق حتتٛمأأؾ ُمأأـ ضمٝمأأ٦م اًمٜمٔمأأر أْن هأأأ( ذم اعم٘م٤مسمأأؾ : 796وىمأأ٤مل اًمِمأأ٤مـمٌل )

، ومٝمأؿ ىمأد ومأ٤مرىمقا أهأؾ اإلؾمأالم سمأ٢مـمالق ، سم٥ًٌم ُمأ٤م أطمأدصمقا : ٦م يٙمقٟمقا ظم٤مرضملم قمـ اعمٚمّ 

 .(2)اًمٙمٗمر وًمٞمد ذًمؽ إّٓ 

اًمثٜمتأأأألم واًمًأأأإٌٔملم ومرىمأأأأ٦م يمأأأأؾ واطمأأأأد ُمأأأأٜمٝمؿ  إنّ : ُمأأأأـ ىمأأأأ٤مل ىمأأأأ٤مل اسمأأأأـ شمٞمٛمٞمأأأأ٦م :

وم٘مأأأد ظمأأأ٤مًمػ اًمٙمتأأأ٤مب واًمًأأأٜم٦م وإمجأأأ٤مع اًمّمأأأح٤مسم٦م ، يٜم٘مأأأؾ قمأأأـ اعمٚمأأأ٦م  يٙمٗمأأأر يمٗمأأأراً 

، سمأأأأؾ وإمجأأأأ٤مع إئٛمأأأأ٦م إرسمٕمأأأأ٦م وهمأأأأػم إرسمٕمأأأأ٦م ، روأأأأقان اهلل قمٚمأأأأٞمٝمؿ أمجٕمأأأألم 

ام يٙمٗمأأأأر وإّٟمأأأأ، واطمأأأأد ُمأأأـ اًمثٜمتأأأألم وؾمأأأإٌٔملم ومرىمأأأأ٦م  ومٚمأأأٞمد ومأأأأٞمٝمؿ ُمأأأأـ يمٗمأأأأر يمأأأأّؾ 

 .(3)سمٌٕمض اعم٘م٤مٓت سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً 

                                                           

 . 91ذح اًمًٜم٦ّم :   (1)

 . دار اسمـ اةقزي ، اًمًٕمقدّي٦م .129:  3آقمتّم٤مم   (2)

 . جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ، اًمًٕمقدّي٦م.218:  ٤7من ىم٤مؾمؿ( جمٛمقع اًمٗمت٤موى)ت: قمٌد اًمرمح  (3)
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 أصل ؿرآين

 ـػر افثـتغ وشبعغ ؾرؿة

ـَ  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :  ىم٤مل اهلل ِ ي َٓ شَمُٙمقُٟمقا يَم٤مًمَّ ُؿوا َواْخَتَؾُػوا ِمْن َبْعِد َم  َجا َءُهُم َو َتَػرَّ

ـَ 165) قَمَ اٌب قَمٔمِٞمؿٌ َوُأوًَمِئَؽ هَلُْؿ  اْفَبقِّـَ ُت  أِ ي أ٤م اًمَّ أَقدُّ ُوضُمأقٌه وَم٠َمُمَّ ًْ ٌْأَٞمضُّ ُوضُمأقٌه َوشَم ( َيأْقَم شَم

ْت ُوضُمقُهُٝمْؿ  َػْرُتْم اؾْمَقدَّ ـَ  .(1)وَمُ وىُمقا اًْمَٕمَ اَب سماَِم يُمٜمُْتْؿ شَمْٙمُٗمُروَن  َبْعَد إِيًَمكُِؽمْ َأ

ىمٚم٧م : أي٦م سحي٦م أو فم٤مهرة أّن يمّؾ ُمـ شمٗمّرق واظمتٚمػ ُمأـ هأ ه إُّمأ٦م ، ظم٤مّاأ٦م ، 

 أو همػمه٤م ُمـ إُمؿ قم٤مُّم٦م ، سمٕمد أن ضم٤مءشمف اًمٌّٞمٜم٤مت، ومٝمق يم٤مومٌر سمٕمد إيامن.

اهلل أّن اًمٕم اب اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ ؿم٠من اًمٙمّٗمأ٤مر واًم٘مرآن ّسح ذم أيمثر ُمـ ُمقـمـ ُمـ يمت٤مب 

َػُرواإِنَّ  ، ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ـَ َٓ ُي١ْمُِمٜمُأقَن  افَِّذيَن  ؾَمَقاٌء قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأَأْٟمَ ْرهَتُْؿ َأْم َلْ شُمٜمِْ ْرُهْؿ 

 . (2)َظَذاٌب َظظِقمٌ ْؿ ( ظَمَتَؿ اهللَُّ قَمغَم ىُمُٚمقهِبِْؿ َوقَمغَم ؾَمْٛمِٕمِٝمْؿ َوقَمغَم َأسْمَّم٤مِرِهْؿ هِمَِم٤مَوٌة َوهَلُ 6)

ـَ وىم٤مل شمٕم٤ممم :  ِ ي ُاْٟمَؽ اًمَّ َٓ حَيْ أوا اهللََّ ؿَمأْٞمًئ٤م ُيِريأُد  ُيَس ِرُظوَن دِم اْفُؽْػرِ َو ـْ َيُيُّ ُْؿ ًَم إهِنَّ

ظِمَرِة  ْٔ َّٓ جَيَْٕمَؾ هَلُْؿ طَمٔم٤ًّم ذِم ا ْم َظَذاٌب َظظِقمٌ اهللَُّ َأ  .(3) َوهَلُ

ـْ وىم٤مل :  ـْ َُمأ أ
ياَمِن َوًَمٙمِ ـ  سمِأ٤مإْلِ ٌُُف ُُمْٓمَٛمأِئ ـْ ُأيْمِرَه َوىَمْٚم َّٓ َُم ـْ سَمْٕمِد إِياَمٟمِِف إِ ـْ يَمَٗمَر سم٤ِمهللَِّ ُِم َُم

َح بِ ْفُؽْػِر َصْدًرا ـَ اهللَِّ  َُشَ ْم َظَذاٌب َظظِقمٌ وَمَٕمَٚمْٞمِٝمْؿ هَمَْم٥ٌم ُِم  .(4) َوهَلُ

                                                           

 . 165آل قمٛمران :   (1)

 .7اًمٌ٘مرة :   (2)

 .176آل قمٛمران :   (3)

 .166اًمٜمحؾ :   (4)
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قَْمأأأأرَ وىمأأأأ٤مل شمٕمأأأأ٤ممم:  ْٕ ـَ ا ـْ طَمأأأأْقًَمُٙمْؿ ُِمأأأأ َّأأأأ ـْ َأْهأأأأِؾ اعمَِْديٜمَأأأأ٦ِم  ُمـَاااا ؾُِؼونَ اِب َومِم َوُِمأأأأ

وَن  َمااااَرُدوا َظااااَذ افـَِّػاااا ِق   صُمأأأأؿَّ ُيأأأأَردُّ
شَملْمِ هُبُْؿ َُمأأأأرَّ ـُ َٟمْٕمَٚمُٛمُٝمأأأأْؿ ؾَمأأأأٜمَُٕم ِّ َٓ شَمْٕمَٚمُٛمُٝمأأأأْؿ َٟمْحأأأأ

 .(1)َظَذاٍب َظظِقمٍ إمَِم 

ـَ حُي٤َمِرسُمقَن اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف وىم٤مل شمٕم٤ممم :  ِ ي أ٤مًدا َأْن إِٟمَّاَم ضَمَااُء اًمَّ ًَ َْرِض وَم ْٕ إَٔمْقَن ذِم ا ًْ َوَي

َْرِض َذًمِأَؽ هَلُأ ْٕ ـَ ا ـْ ظِمأاَلٍف َأْو ُيٜمَْٗمأْقا ُِمأ َع َأْيأِدهيِْؿ َوَأْرضُمُٚمُٝمأْؿ ُِمأ ٌُقا َأْو شُمَ٘مٓمَّ ْؿ ُيَ٘متَُّٚمقا َأْو ُيَّمٚمَّ

ظِمَرِة قَمَ اٌب قَمٔمِٞمؿٌ  ْٔ ْٟمَٞم٤م َوهَلُْؿ ذِم ا  .(2)ظِمْاٌي ذِم اًمدُّ

٤مٍك َأصمِٞمٍؿ ) َوْيٌؾ وىم٤مل شمٕم٤ممم :  َٛمُع آَي٤مِت اهللَِّ شُمْتغَم قَمَٚمْٞمِف صُمؿَّ 7ًمُِٙمؾِّ َأومَّ ًْ ا( َي ا ُمْساَتْؽِزً  ُيرِصُّ

ُه سمَِٕمَ اٍب َأًمِٞمٍؿ ) ْ ٌَنمِّ َٛمْٕمَٝم٤م وَم ًْ اَذَه  ُهاُزًوا ( 8يَم٠َمْن َلْ َي َ ُأوًَمِئأَؽ هَلُأْؿ َوإَِذا َظؾَِم ِمْن آَي تِـَا  َصاْقًئ  اختَّ

ـْ 9قَمَ اٌب ُُمِٝملٌم ) ـْ ُدوِن  ( ُِم َأُ وا ُِمأ َٓ َُم٤م اهَّ ٌُقا ؿَمْٞمًئ٤م َو ًَ َٓ ُيْٖمٜمِل قَمٜمُْٝمْؿ َُم٤م يَم َوَراِئِٝمْؿ ضَمَٝمٜمَُّؿ َو

ْم َظَذاٌب َظظِقمٌ اهللَِّ َأْوًمَِٞم٤مَء   .(3) َوهَلُ

اي٤ماؾ : شم٘مٞمٞمد اًمٕم اب سم٤مًمٕمٔمٞمؿ ، ُمـ ؿم٠من اًمٙمّٗمأ٤مر واعمخّٚمأديـ ذم اًمٜمّأ٤مر ، ٓ ُمٓمٚمأؼ 

 اًمٕم٤مالم واعم ٟمٌلم ، وم٤مطمٗمظ .

  

                                                           

 .161اًمتقسم٦م :   (1)

 .33اعم٤مئدة :   (2)

 .16اة٤مصمٞم٦م :   (3)
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 أّمة حمّؿد أـثر من ثالث وشبعغ ؾرؿة

قمغم اي٘مٞم٘مأ٦م ، ًمٙمٗمرهأ٤م  اًمثٜمت٤من وؾمٌٕمقن ومرىم٦م اًمتل ذم اًمٜم٤ّمر ًمٞم٧ًم ُمـ أُّم٦م حمّٛمد 

سم٤مإلٟمٙم٤مر واةحقد واًمرّد قمغم اهلل ورؾمقًمف ُمـ سمٕمد اإليامن ، وإّٟمام يم٤مٟمأ٧م ُمأـ إُّمأ٦م ىمٌأؾ أن 

 هتٚمػ وشمتٗمرق ودمحد .

، سم٤مقمتٌأ٤مر أهّنأ٤م  رىم٦م اهل٤مًمٙم٦م ، هل ُمـ أُّمأ٦م حمّٛمأد وم٢مذا ىمٚمٜم٤م : إّن اًمثٜمتلم واًمًٌٕملم وم

ـّ قمـ ه ا .   يم٤مٟم٧م ُمـ إُّم٦م ، قمغم اإليامن ، ىمٌؾ اًمتٗمّرق وآظمتالف واإلٟمٙم٤مر ، ومال شمٖمٗمٚم

، هأل جمٛمأقع اًمٗمأرق اًمأثالث واًمًإٌٔملم ، أم أّن  إذا اشّمْمح ه ا ومٝمؾ أُّم٦م حمّٛمأد 

 أيمثر ُمـ ذًمؽ؟!! أُّم٦م حمّٛمد 

طمأدي٨م آومأؽماق ٟمأ٤مفمر إمم يمأّؾ إُّمأ٦م ، أم ٟمأ٤مفمر إمم ظمّمأقص وسمٕم٤ٌمرة صم٤مٟمٞمأ٦م : هأؾ 

رؤوس اًمٌدع وإهقاء : أي أهؾ اةحقد قمـ قمٚمأؿ ودرايأ٦م ، وهأؿ صمٜمتأ٤من وؾمإٌٔمقن ومرىمأ٦م 

ظم٤مًمدة ذم اًمٜمّأ٤مر ، وذم اعم٘م٤مسمأؾ ٟمأ٤مفمر ، إمم ظمّمأقص أئّٛمأ٦م اهلأدى اًمأداقملم إمم اخلأػم ، وهأؿ 

 اًمٗمرىم٦م اًمقطمٞمدة اًمٜم٤مضمٞم٦م؟!!.

دي٨م آومأؽماق ٟمأ٤مفمر إمم اعمخٚمأديـ ذم اًمٜمأ٤مر ممّأـ يمٗمأر وارشمأد وسمٕم٤ٌمرة صم٤مًمثأ٦م : هأؾ طمأ

وضمحد واسمتدع قمٔمٞماًم، وهؿ صمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ومرىم٦م ، وإمم ُمـ حمأض اإليأامن حمْمأ٤ًم ُمأـ أئّٛمأ٦م 

اهلأأدى ، وهأأؿ ومرىمأأ٦م واطمأأدة يأأدظمٚمقن اةٜمّأأ٦م سمٖمأأػم طمًأأ٤مب، وؾمأأ٤ميم٧م قمّٛمأأـ قمأأداهؿ : 

 يم٤معمًتْمٕمٗملم وأهؾ إقمراف وأهؾ اًمٙم٤ٌمئر وهمػمهؿ؟!.

اًمٙم٤ٌمئر ُمثاًل ، اًم يـ يدظمٚمقن اًمٜم٤ّمر سمأ ٟمقهبؿ ، صمأّؿ خيرضمأقن ُمٜمٝمأ٤م إمم اةٜمّأ٦م  ومٝمؾ أهؾ

سم٤مًمِمأأٗم٤مقم٦م ، يمأأام وقمأأد اهلل ورؾمأأقًمف ، ُمأأـ اًمثٜمتأألم واًمًأإٌٔملم ومرىمأأ٦م اهل٤مًمٙمأأ٦م ، أم ُمأأـ اًمٗمرىمأأ٦م 

 اًمٜم٤ّمضمّٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر أّن ُمآهل٤م ذًمؽ ، أم هل ىمًٌؿ سمرأؾمف؟!!
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ةٝمٜمّٛمٞمألم واعمرضمأقيـ ُٕمأر واًمٙمالم هق اًمٙمالم ذم أهؾ إقمأراف واعمًتْمإٔمٗملم وا

 اهلل ، ومٝمؾ يمٌؾ ُمـ ه١مٓء ىمًٌؿ سمرأؾمف ، ظم٤مرضمقن قمـ جمٛمقع اًمثالث واًمًٌٕملم ؟!

إن يم٤من اةقاب : إّن يماًل ُمٜمٝمؿ ىمًأٌؿ سمرأؾمأف ، وم٠مُّمأ٦م حمّٛمأد أيمثأر ُمأـ صمأالث وؾمإٌٔملم 

 ومرىم٦م .

 ىمٚم٧م : وه ا هق اًمّمحٞمح : ًمٚمٜمّص اًمث٤مسم٧م ، وؾمٞم٠مر اًمٙمالم.
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 دم افعؼ يد   اؾساق افثالث وافسبعغ

ٌَٞمِّٜمَأ٤مُت ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :  ـْ سَمْٕمأِد َُمأ٤م ضَمأ٤مَءُهُؿ اًْم ىُمقا َواظْمَتَٚمُٗمقا ُِمأ ـَ شَمَٗمرَّ ِ ي َٓ شَمُٙمقُٟمقا يَم٤مًمَّ َو

ـْ سَمْٕمأِد . وىم٤مل شمٕم٤ممم : (1)َوُأوًَمِئَؽ هَلُْؿ قَمَ اٌب قَمٔمِٞمٌؿ  َّٓ ُِمأ ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمَِت٤مَب إِ ِ ي َق اًمَّ َوَُم٤م شَمَٗمرَّ

ٌَٞمِّٜم٦َمُ َُم٤م   . (2) ضَم٤مَءهْتُُؿ اًْم

شمٗمأؽمق  »وىمأ٤مل اًمٜمٌأل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ: هأأ( ذم ايأ٤موي : 456ىم٤مل اعم٤موردي )

 .(3)يٕمٜمل: ذم اعم اه٥م شأُمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م 

اًمٜمٌل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ قمٚمٞمأف هأ( ذم اًمٗمرق : 429وىم٤مل أسمق ُمٜمّمقر اًمٌٖمدادي )

اًمتل أهؾ اًمٜم٤مر ومرق اًمٗم٘مٝم٤مء اًمأ يـ اظمتٚمٗمأقا ذم ومأروع اًمٗم٘مأف اًمًالم ل يرد سم٤مًمٗمرق اعم ُمقُم٦م 

ام ومّمأؾ اًمٜمٌأل قمٚمٞمأف اًمًأالم سمأ يمر اًمٗمأرق اعم ُمقُمأ٦م وإٟمّ  ...،اقل اًمديـ أُمع اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم 

، سمأقاب اًمٕمأدل واًمتقطمٞمأد أاًم يـ ظم٤مًمٗمقا اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞمأ٦م ذم  ؾرق أصح ب إهواء افض فة

أو ذم ، أو ذم شم٘مأدير اخلأػم واًمنمأ ، اًم٘مأدر وآؾمأتٓم٤مقم٦م  أو ذم سمأ٤ميب، أو ذم اًمققمد واًمققمٞمأد 

دم  يؾصاح تلويال احلاديث ادارو...، أو ذم سم٤مب اإلرادة واعمِمأٞمئ٦م ، سم٤مب اهلداي٦م واًمْمالًم٦م 

 .(4)  ػ هذا افـوع من آختالفإوشبعغ ؾرؿة  اؾساق إمة ثالث ً 

شاتػسق أمتاي »ؾمٚمؿ: وىم٤مل اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وهأ( ايٜمٌكم : 626ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م )

 .(5)أي سم٤مٕىمقال وآقمت٘م٤مداتش ظذ ثالث وشبعغ ؾرؿة

                                                           

 .165آل قمٛمران :   (1)

 .4اًمٌٞمٜم٦م :   (2)

 .4اًمٌٞمٜم٦م :   (3)

 . دار أوم٤مق اةديدة ، سمػموت. 5اًمٗمرق سملم اًمٗمرق :   (4)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. 33: 5اي٤موي اًمٙمٌػم)ت: قم٤مدل اعمقضمقد(   (5)
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ـَ :  هأ( ذم اًمٌٜم٤مي٦م : ىم٤مل شمٕم٤ممم855وىم٤مل سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل ايٜمٗمل) أِ ي َق اًمَّ َوَُمأ٤م شَمَٗمأرَّ

ـْ ُرؾُمٚمِفِ :  وىم٤مل ُأوشُمقا اًْمٙمَِت٤مَب  ُق سَملْمَ َأطَمٍد ُِم ٓ ُٟمَٗمرِّ
 .  (2)واعمراد اًمتٗمرق ذم آقمت٘م٤مد (1)

 . (3)هأ( ذم اًمٕمٜم٤مي٦م 786وُمثٚمف ىم٤مل حمٛمد سمـ حمٛمد اًم٤ٌمسمرر ايٜمٗمل)

 اًماسمدة : 

ايدي٨م ٟم٤مفمر إمم ُمـ شمٗمّرق ذم قم٘م٤مئأد اإلؾمأالم اًمٙمأؼمى وأاأقل اًمأديـ إؾمأ٤مس ، 

قمـ قمٚمؿ ودراي٦م واًمتٗم٤مت ، وهؿ أهؾ اةحقد واإلٟمٙمأ٤مر ، دون اة٤مهأؾ اعمًتْمإٔمػ وُمأـ 

هلل شمٕمأ٤ممم ، قمأغم ُمأ٤م ؾمٞمّتْمأح سم٤مًمٜمّمأقص اًمّمأحٞمح٦م يم٤من قمغم ؿم٤ميمٚمتف ُمـ اعمرضمقويـ ُٕمر ا

 أشمٞم٦م ..

  

                                                           

 .285اًمٌ٘مرة :   (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.259: 6اًمٌٜم٤مي٦مذم ذح اهلداي٦م  (2)

 .259: 6اًمٕمٜم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م  (3)
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 ثـت ن وشبعون ؾرؿة خصوص أهل اجلحود

جمٛمقع أُّمتل صمالث وؾمٌٕمقن ومرىم٦م ، وإّٟمام ىم٤مل : ؾمتٗمؽمق أُّمتل قمأغم  ل ي٘مؾ اًمٜمٌّل 

 صمالث وؾمٌٕملم .

وًمٕمّؾ ه ا ُمٕمٜم٤مه : أّن اًمثالث واًمًٌٕملم ظمّمقص ُمـ يٗمؽمق قمأـ قمٚمأؿ وسمّٞمٜمأ٦م ، دون 

 قمداهؿ ُمـ ه ه إُّم٦م ..ُمـ 

» سم٘مريٜمأ٦م :  ششاتػسق»:  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ٟمتًأ٤مءل : هأؾ اعمتأٞمّ٘مـ ُمأـ ىمأقل اًمٜمٌأّل 

آومؽماق قمـ قمٚمؿ ودراي٦م وقمٜم٤مد ، أم ُمأ٤م يِمأٛمؾ طمتأك اعمًتْمإٔمػ ش ثـت ن وشبعون دم افـّ ر

 اة٤مهؾ اًم ي ٓ يٛمٞما سملم اًمٙمقع واًمٌقع؟!!.

َٓ شَمُٙمقُٟمقا ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم سمٞم٤من ذًمؽ :  ـَ َو ِ ي ُؿوايَم٤مًمَّ ِمْن َبْعاِد َما  َجا َءُهُم َواظْمَتَٚمُٗمقا  َتَػرَّ

ْم َظَذاٌب َظظِقمٌ َوُأوًَمِئَؽ  اْفَبقِّـَ ُت   .(1) هَلُ

ُمأـ طمأدي٨م آومأؽماق ، ظمّمأقص ُمأـ  ومال يٜمٌٖمل آرشمٞم٤مب أّن ُم٘مّمقد اًمٜمٌأل 

وه١مٓء صمٜمتأ٤من وؾمإٌٔمقن ومرىمأ٦م ، وهأ١مٓء :   ِمْن َبْعِد َم  َج َءُهُم اْفَبقِّـَ ُت شمٗمّرق واظمتٚمػ 

ْم َظَذاٌب َظظِقمٌ    . هَلُ

َيأأ٠ْمُُمُروَن سمِأأ٤معمَْْٕمُروِف وَ َيأأْدقُمقَن إمَِم اخْلَأأػْمِ  وذم اعم٘م٤مسمأأؾ ومرىمأأ٦م ٟم٤مضمٞمأأ٦م ٓ همأأػم ، وهأأؿ : 

ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقنَ   . َوَيٜمَْٝمْقَن قَم

اًمّمٜمٗملم ًمٞمد يمّؾ إُّم٦م ، وإّٟمام سمٕمض إُّمأ٦م : أورة ومال يٜمٌٖمل آرشمٞم٤مب أّن ه يـ 

أّن اعمًتْمأإٔمػ ، واعمرضمأأأق ًمرمحأأأ٦م اهلل ، وأهأأأؾ إقمأأراف ، واًمٕم٤ماأأأقن أهأأأؾ اًمٙمٌأأأ٤مئر ، 

   ظم٤مرضمقن هّّمّم٤ًم قمـ ُمراد ايدي٨م وأي٦م .

                                                           

 .164آل قمٛمران :   (1)
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وه ا يٕمٜمل أّن ُمقوأقع طمأدي٨م آومأؽماق ًمأٞمد يمأّؾ إُّمأ٦م ، وإّٟمأام ظمّمأقص أهأؾ 

: إُّم٤م إُم٤مم ُمٌتدع ، ورأٌس ُمـ رؤوس اًمْمالل ، وإُّمأ٤م إُمأ٤مم ُمأـ اًمٕم٘م٤مئد ، وهؿ قمغم ىمًٛملم 

 أئّٛم٦م اهلدى ، صم٤مسم٧م قمغم اًمناط.

ٌَٞمِّٜمَأ٤مُت وأُم٤م اشم٤ٌمع ه١مٓء وه١مٓء ممّأـ :  أي قمأـ قمٚمأؿ ودرايأ٦م وسمٞمأ٤من ،  ضَمأ٤مَءُهُؿ اًْم

 ومٝمؿ ُمـ ه ه اًمٗمرق اًمثالث واًمًٌٕملم ، إُّم٤م ٟم٤مضمقن وإُّم٤م ه٤مًمٙمقن خمٚمدون ذم اًمٜم٤ّمر .  

سم٘مّٞمأ٦م إُّمأ٦م ، ؿمأٞمٕم٦م وؾمأٜم٦ّم وهمأػمهؿ إن وضمأد، ُمأـ اًم٘مأ٤مسيـ واعمًتْمإٔمٗملم : وأُّم٤م 

ُؿاوا ومٚمٞمًقا ُمـ اًمثالث واًمًٌٕملم ، سمؾ ظم٤مرضمقن هّّمّم٤ًم : ًمٕمدم ادق ىمقًمف شمٕم٤ممم :   َتَػرَّ

أورة قمأأدم اأأدق واأأقل اًمٌٞمٜمأأ٤مت إًمأأٞمٝمؿ :   ِمااْن َبْعااِد َماا  َجاا َءُهُم اْفَبقِّـَا ُت َواظْمَتَٚمُٗمأقا 

 ًم٘مّمقرهؿ .

٤م اًمٕمّم٤مة ُمـ أهؾ اًمِمأٝم٤مدشملم : يم٠مهأؾ اًمٙمٌأ٤مئر وأصمأ٤مم : ومٝمأؿ ُمأـ إُّمأ٦م ىمٓمٕمأ٤ًم : وأُمّ 

ًمإلمج٤مع اعمٕمتد سمف سملم اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م، ًمٙمـ ًمٞمًأقا ُمأـ اًمأثالث واًمًإٌٔملم : أورة أهّنأؿ ل 

يٌتدقمقا قم٘مٞمدًة أو ىمقًٓ وآٓ ، يمام أهّنأؿ ًمٞمًأقا هأداًة دقمأ٤مًة ًمٚمخأػم : ومتٕمألّم أن يٙمقٟمأقا ُمأـ 

 ًمٞمًقا ُمـ اًمثالث واًمًٌٕملم . إُّم٦م ، ًمٙمـ

وىمد صم٧ٌم ُمـ ـمرق اًمٗمأري٘ملم أّن يمثأػمًا ُمأـ ومًأ٘م٦م هأ ه إُّمأ٦م ، ؾمأٞمام أهأؾ اًمٙمٌأ٤مئر ، 

ادخرت صاػ ظتي »ُمٕم سمقن ذم اًمٜم٤مر ، ًمٙمـ شمٜم٤مهلؿ اًمِمٗم٤مقم٦م اعمحّٛمدّي٦م : ًم٘مقل اًمٜمٌّل اعمتقاشمر : 

 ًمٙمـ سمنمط قمدم اةحقد واًمتٙم ي٥م ، وم٤مطمٗمظ ه ا ضمّٞمدًا .. شٕهل افؽب ير من أّمتي
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 أصل

 إّمة ظذ ثالثة أصـ ف

اعمًتْمأإٔمٗمقن، هأأأ( : 1186ىمأأ٤مل اأأ٤مطم٥م ايأأدائؼ اًمٌحأأراين روأأقان اهلل قمٚمٞمأأف )

ئٛم٦م قمٚمأٞمٝمؿ اًمًأالم يمأام اؾمتٗم٤موأ٧م ٤مس ذم زُم٤من إ، وهؿ أيمثر اًمٜمّ ٤مُم٦مُمواة٤مهٚمقن سم٠مُمر اإل

ُمأـ ٓ : اأٜم٤مف اًمثالصمأ٦م، ُمأ١مُمـ، ووأ٤مل وهأق ئأ  إمم ا٤ٕمس يقُمظم٤ٌمر ُمـ شم٘مًٞمؿ اًمٜمّأسمف إ

ٟمٙمر اًمقٓي٦م، وىمد شم٘مدم حت٘مٞمأؼ ذًمأؽ ذم ُمقاوأع، وٓ أُمـ : يٕمرف وٓ يٜمٙمر، ويم٤مومر، وهق 

ؿ ُمأـ ظمٌأ٤مر سمأ٠مهّن ٤م سطمأ٧م إأهأؾ اًمْمأالل ممّأ لؾمٞمام ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، وه ا اًم٘مًؿ أقمٜم

اًمأدٟمٞم٤م يٕمأ٤مُمٚمقن سمٛمٕم٤مُمٚمأ٦م اعمًأٚمٛملم، ؿ ذم اعمًٚمٛملم، وًمٞمًقا سم٤معم١مُمٜملم، وٓ اًمٙم٤مومريـ، وأهّنأ

٤م ٤م يٕمأ هبؿ، وإُّمأُمأر اهلل، إُّمأظمأرة ُمأـ اعمأرضمئلم ٕودمرى قمٚمأٞمٝمؿ أطمٙمأ٤مم آؾمأالم، وذم أ

٤م هلٞمأ٦م، وأُّمأظم٤ٌمر قمغم دظمأقهلؿ اةٜمأ٦م سمًإٔم٦م اًمرمحأ٦م اإل٧م سمٕمض إيتقب قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ رسمام دًمّ 

 .(1) ر اي٘مٞم٘مٞملم٤ماًمٙمٗم ظم٤ٌمر سم٤مًمٜمّم٤مب، ومٝمؿ ُمـوهؿ اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ ذم إ، ُم٤مُم٦م اعمٜمٙمرون ًمإل

 ىمٚم٧م : وهق سيٌح أّن أُّم٦م حمّٛمد قمغم صمالصم٦م أاٜم٤مف :

 إول : اعم١مُمٜمقن .

اًمث٤مين : اة٤مطمدون ورؤوس اًمٗمتٜم٦م واًمْمالل : يم٠مئٛم٦م اًمٜمقااأ٥م وُمأـ ؿمأ٤ميٕمٝمؿ قمأـ 

 قمٚمؿ ودراي٦م وسمّٞمٜم٦م .

، يمام هق سيح اًمٌحأراين  سم٠مُمر اإلُم٤مُم٦م، وهؿ لم٤مة٤مهٚم، يماًمث٤مًم٨م : اعمًتْمٕمٗمقن 

 . أيمثر اًمٜم٤ّمس ذم زُم٤من إئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم

 

                                                           

 . ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل، ىمؿ .516: 22ايدائؼ اًمٜم٤مأة    (1)
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 ؿول أمحد بن حـبل أّن إّمة ظذ ثالثة أصـ ف

أظمؼمٟمأ٤م ؾمأٚمٞمامن سمأـ إؿمإٔم٨م، ىمأ٤مل: ؾمأٛمٕم٧م هأ( ىمأ٤مل : 311أظمرج اإلُم٤مم اخلالل)

 !.ىم٤مل ًمف رضمؾ: ىمٞمؾ زم ُم١مُمـ أٟم٧م؟سمـ طمٜمٌؾ أمحد 

 !.ُم١مُمـ ويم٤مومر؟ ٤مس إّٓ هؾ اًمٜمّ  ،ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ

َوآَخاُروَن : ىم٤مل اهلل قما وضمؾ  :ه ا يمالم اإلرضم٤مء»وىم٤مل:  ،سمـ طمٜمٌؾ  ومٖمْم٥م أمحد

ْم َوإِمَّ  َيُتوُب َظَؾْقِفمْ  هُبُ َْمِر اهللَِّ إِمَّ  ُيَعذِّ
ِٕ  .(2) (1) ُمْرَجْوَن 

 سيٌح أّن إُّم٦م قمغم صمالصم٦م أاٜم٤مف :  -ذم اةٛمٚم٦م–ىمٚم٧م : وهق 

 إّول : اعم١مُمـ .

 اًمث٤مين : اًمٙم٤مومر سمٕمد إيامن .

 اعمرضمق ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم .اًمث٤مًم٨م : 

ىمٌؾ ىمٚمٞمأؾ ، وهأق ُمأـ أورّيأ٤مت ُمأ ه٥م  ُم٤م ذيمره اًمٌحراين  -ذم اةٛمٚم٦م–وهق 

 اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمّي٦م ، وهق قمغم ُم٤م فمٝمر زم ُمِمٝمقر أهؾ اًمًٜم٦ّم ، ومالطمظ ه ا ضمّٞمدًا .

  

                                                           

 .166اًمتقسم٦م :   (1)

 . دار اًمراي٦م ، اًمري٤مض.967.، رىمؿ: 562: 2اًمًٜم٦ّم ًمٚمخالل )ت: قمٓمّٞم٦م اًماهراين(  (2)
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 ظّؾة تضعقف ابن حزم إكدفيس حديث آؾساق!!

 !!.اًمٙمالم ومٞمٛمـ يٙمٗمر وٓ يٙمٗمر هأ( ذم اًمٗمّمؾ: 456ىم٤مل اسمـ طمام )

ُمأـ ظمأ٤مًمٗمٝمؿ ذم رء ُمأـ ُمًأ٤مئؾ  اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم ه ا اًم٤ٌمب وم ه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم أنّ 

 .ومٝمق يم٤مومر، أو ذم رء ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٗمتٞم٤م ، آقمت٘م٤مد 

وم٤مؾمؼ همػم يم٤مومر ذم سمٕمْمف قمغم طمًأ٥م ُمأ٤م ، ف يم٤مومر ذم سمٕمض ذًمؽ وذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم أٟمّ 

 .أدهتؿ إًمٞمف قم٘مقهلؿ وفمٜمقهنؿ

ُمأـ ظمأ٤مًمٗمٝمؿ  وأنّ ، ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مد ومٝمأق يمأ٤مومر  ٤مئٗم٦م إمم أنّ وذه٧ٌم ـم

أظمٓمأ٠م  ُمٕمأ ور إنْ ، وًمٙمٜمأف جمتٝمأد ،  وٓ وم٤مؾمأ٘م٤مً  ذم ُم٤ًمئؾ إطمٙم٤مم واًمٕم٤ٌمدات ومٚمٞمد يم٤مومراً 

 .ُم٠مضمقر سمٜمٞمتف

وىمأ٤مًمقا ومأٞمٛمـ ظمأ٤مًمٗمٝمؿ ، وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م سمٛمثؾ ه ا ومٞمٛمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ُم٤ًمئؾ اًمٕم٤ٌمدات 

يمأ٤من ومأٞمام  وإنْ ، ذم اٗم٤مت اهلل قما وضمؾ ومٝمق يم٤مومر  اخلالف يم٤من نْ : إذم ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مدات 

 .دون ذًمؽ ومٝمق وم٤مؾمؼ 

 وإنّ ، ف ٓ يٙمٗمر وٓ يٗمًأؼ ُمًأٚمؿ سم٘مأقل ىم٤مًمأف ذم اقمت٘مأ٤مد أو ومتٞمأ٤م وذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم أٟمّ 

 نْ ، إف ُمأ٠مضمقر قمأغم يمأؾ طمأ٤مل وم٢مٟمّ ، ف ايؼ ومدان سمام رأى أٟمّ ، يمؾ ُمـ اضمتٝمد ذم رء ُمـ ذًمؽ 

وهأأ ا ىمأأقل اسمأأـ أيب ًمأأٞمكم وأيب طمٜمٞمٗمأأ٦م ، أظمٓمأأ٠م ومأأ٠مضمر واطمأأد  وإنْ ، أاأأ٤مب ايأأؼ ومأأ٠مضمران 

ُمـ قمرومٜمأ٤م  وهق ىمقل يمّؾ ، واًمِم٤مومٕمل وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وداود سمـ قمكم ريض اهلل قمـ مجٞمٕمٝمؿ 

،  أاأالً  ٓ ٟمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ ظمالوم٤مً ، ذم ه ه اعم٠ًمًم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ  ًمف ىمقًٓ 

أو شمرك أداء ، طمتك ظمرج وىمتٝم٤م  ُمـ شمرك االة ُمتٕمٛمداً ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ اظمتالومٝمؿ ذم شمٙمٗمػم  إّٓ 

 .أو ذب اخلٛمر ، أو شمرك اٞم٤مم رُمْم٤من ، أو شمرك اي٩م ، اًمايم٤مة 

 .واطمت٩م ُمـ يمٗمر سم٤مخلالف ذم آقمت٘م٤مدات سم٠مؿمٞم٤مء ٟمقرده٤م إن ؿم٤مء اهلل قما وضمؾ
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اًم٘مدريأ٦م :  قمأـ رؾمأقل اهلل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وؾمأٚمؿ أنّ  ذيمأروا طمأديث٤مً ىم٤مل اسمأـ طمأام : 

، تػسق هذه إماة ظاذ بضاع وشابعغ ؾرؿاة »: آظمر  وطمديث٤مً . ٦م جمقس هب ه إُم٦مواعمرضمئٞم

 شؾفي دم اجلـة،  ر ح صى واحدة ف  دم افـّ ـؾّ 

. اهأأ يمأالم اسمأـ (1)ُمـ ـمريؼ اإلؾمأٜم٤مد ه ان طمديث٤من ٓ يّمح٤من أاالً اسمـ طمام : ىم٤مل 

 طمام سمحروومف.

ٓ يٙمٗمأر ، إّٓ إذا أٟمٙمأر وضمحأد  -أّي ُمًأٚمؿ–ىمٚم٧م : أووحٜم٤م ذم اةٛمٚمأ٦م أّن اعمًأٚمؿ 

َٓ ويمأّ َب أوريأ٤ًم ُمأـ أوريأ٤مت اًمأديـ ، قمأـ سمّٞمٜمأ٦م ودرايأ٦م وقمٚمأؿ : ًم٘مقًمأف شمٕمأ٤ممم :  َو

ـَ  أأِ ي ُؿااواشَمُٙمقُٟمأأقا يَم٤مًمَّ ااْم َظااَذاٌب َوُأوًَمِئأأَؽ  ِمااْن َبْعااِد َماا  َجاا َءُهُم اْفَبقِّـَاا ُت َواظْمَتَٚمُٗمأأقا  َتَػرَّ هَلُ

سمٙمٗمر يمأّؾ اًمٗمأرق اإلؾمأالُمّٞم٦م سمحأدي٨م آومأؽماق ، طمتأك ُمأع قمأدم . وم٤مٓؾمتدٓل (2)َظظِقمٌ 

 إٟمٙم٤مر اًميوري ، وُمع قمدم واقل اًمٌٞمٜم٤مت ، وم٤مؾمد ذم هم٤مي٦م اًمٌٓمالن.

سمغم ىمد يدظمؾ اًمٕم٤ماقن ُمٜمٝمؿ ، ؾمٞمام أهؾ اًمٙم٤ٌمئر، اًمٜم٤ّمر ، ًمٙمـ ٓ يٕمٜمل ه ا يمٗمرهؿ ، 

٤م ىمٚمٜمأ٤مه أّن ُمقوأقع وٓ أهّنؿ خمٚمّدون ومٞمٝم٤م ، سمؾ ًمٞمًقا هؿ ُم٘مّمقدون سمحدي٨م آومؽماق : عمأ

طمدي٨م آومؽماق اٜمٗم٤من ُمـ إُّم٦م مه٤م : أهؾ اًمٗمرىمأ٦م وآظمأتالف ُمأـ سمٕمأد جمألء اًمٌٞمٜمأ٤مت 

اًمٞمٝمؿ ، وه١مٓء صمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ومرىم٦م ، يمّٚمٝم٤م ضم٤مطمدة ُمٕم٤مٟمدة ظم٤مًمأدة ذم اًمٜمّأ٤مر ، وومرىمأ٦م ٟم٤مضمٞمأ٦م 

 داقمٞم٦م إمم اخلػم واهلدى ي٠مُمرون سم٤معمٕمروف ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر ..

ـْ  اًمٗمرىمأ٦م وآظمأتالف ظم٤مًمأدون ذم ضمٝمأٜمّؿ ، ىمقًمأف شمٕمأ٤ممم : يدّل قمغم أّن أهؾ  َوًْمأَتُٙم

ـِ اعمُْٜمَْٙمأِر َوُأوًَمِئأَؽ ُهأُؿ اعمُْٗمْ  ٦ٌم َيْدقُمقَن إمَِم اخْلػَْمِ َوَي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم ٚمُِحأقَن ُِمٜمُْٙمْؿ ُأُمَّ

                                                           

 . ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة. 138: 3اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ   (1)

 .164آل قمٛمران :   (2)
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ىُمأقا َواظْمَتَٚمُٗمأقا ُِمأ164) ـَ شَمَٗمرَّ ِ ي َٓ شَمُٙمقُٟمقا يَم٤مًمَّ ٌَٞمِّٜمَأ٤مُت َوُأوًَمِئأَؽ ( َو اْم ـْ سَمْٕمأِد َُمأ٤م ضَمأ٤مَءُهُؿ اًْم هَلُ

 .(1) َظَذاٌب َظظِقمٌ 

وشم٘مريٌف أّن اًمٕم اب ، سم٘مٞمد يمقٟمف قمٔمٞماًم يمام هق سيأح أيأ٦م ، ٓ يالئأؿ إّٓ اخل٤مًمأديـ 

 ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمّؿ .

 افزبدة : 

اأٜمٗملم : إؿمٙم٤مل اسمـ طمام ُمٌٜمل قمغم أّن إُّم٦م ذم طمدي٨م آومؽماق ، قمأغم ىمًأٛملم أو 

 يمّٗم٤مٌر ذم اًمٜم٤مر ظم٤مًمدون ومٞمٝم٤م ، وهؿ صمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ومرىم٦م ، وواطمدة ٟم٤مضمٞم٦م ذم اةٜم٦ّم .

وىمد اشّمْمح أّن ه ا ظمٓم٠م ، وم٤مُّٕم٦م قمأغم صمالصمأ٦م أاأٜم٤مف أو ؾمأّت٦م ، وؾمأٞم٠مر اًمأٜمّص قمأغم 

 ه ا ..

  

                                                           

 .164 -163آل قمٛمران :  (1)
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 كّص أّن إّمة أـثر من ثالث وشبعغ ؾرؿة 

 قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل:ىم٤مل أسم٤من: ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ: ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

وؾرؿة دم ، ة شتػسق ظذ ثالث وشبعغ ؾرؿة، اثـت ن وشبعون ؾرؿة دم افـ ر إمّ  إنّ »

اجلـة. وثالث ظؼة ؾرؿة من افثالث وافسبعغ تـتحل حمبتـ  أهال افبقات، واحادة مـفا  دم 

 ش .اجلـة واثـت  ظؼة دم افـ ر

 (7) )افصـف إّول : افػرؿة افـ جقة(

ومٝمأل اعم١ممتٜمأ٦م : اعمٝمدي٦م اعم١مُمٚم٦م اعم١مُمٜم٦م اعمًأٚمٛم٦م اعمقاوم٘مأ٦م اعمرؿمأدة ،  افـ جقة   افػرؿةوأمّ 

اعمح٦ٌم زم واعمٌٖمْم٦م ًمٕمدوي، اًمتأل ىمأد ، اعمتؼمئ٦م ُمـ قمدوي ، اعمٓمٞمٕم٦م زم ، اعمًٚمٛم٦م ُٕمري ، يب

قمروم٧م طم٘مل وإُم٤مُمتل وومرض ـم٤مقمتل ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف، ومٚمؿ شمرشمأد ول شمِمأؽ عمأ٤م ىمأد 

ـ ُمٕمروم٦م طم٘مٜم٤م وقمرومٝم٤م ُمـ ومْمٚمٝم٤م، وأهلٛمٝم٤م وأظمأ ه٤م سمٜمقااأٞمٝم٤م وم٠مدظمٚمٝمأ٤م ٟمقر اهلل ذم ىمٚمٌٝم٤م ُم

 ذم ؿمٞمٕمتٜم٤م طمتك اـمٛم٠مٟم٧م ىمٚمقهب٤م واؾمتٞم٘مٜم٧م ي٘مٞمٜم٤م ٓ خي٤مًمٓمف ؿمؽ.

 أٟم٤م وأواٞم٤مئل سمٕمدي إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هداة ُمٝمتدون، اًم يـ ىمرهنؿ اهلل سمٜمٗمًف وٟمٌٞمأف إيّن 

٘مأف وطمجتأف ذم أروأف ذم آي ُمـ اًمٙمت٤مب يمثػمة، وـمٝمرٟم٤م وقمّمٛمٜم٤م وضمٕمٚمٜمأ٤م ؿمأٝمداء قمأغم ظمٚم

وظمااٟمف قمغم قمٚمٛمأف وُمٕمأ٤مدن طمٙمٛمأف وشمرامجأ٦م وطمٞمأف وضمٕمٚمٜمأ٤م ُمأع اًم٘مأرآن واًم٘مأرآن ُمٕمٜمأ٤م ٓ 

 ٟمٗم٤مرىمف وٓ يٗم٤مرىمٜم٤م طمتك ٟمرد قمغم رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف طمقوف يمام ىم٤مل.

وُمأـ ، هأل اًمٜم٤مضمٞمأ٦م ُمأـ اًمٜمأ٤مر ، ومرىمأ٦م  وتؾك افػرؿة افواحدة مان افاثالث وافسابعغ

، وهؿ ؾمٌٕمقن أًمٗمأ٤م يأدظمٚمقن واًمْمالٓت واًمِمٌٝم٤مت، وهؿ ُمـ أهؾ اةٜم٦م طم٘م٤مً مجٞمع اًمٗمتـ 

 اةٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب.

 (7))افصـف افث ين : ثـت ن وشبعون ؾرؿة ، هم أظداء اهلل ورشوفه( 

                                                           

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ، ًمٞمد ُمـ أاؾ اًمٜمّص ، أدرضمٜم٤مه ًمٚمتقوٞمح .  (1)
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ومجٞمع شمٚمؽ اًمٗمرق آصمٜمتألم واًمًإٌٔملم هأؿ اعمتأديٜمقن سمٖمأػم ايأؼ، اًمٜمأ٤مسون ًمأديـ 

أقمأداء اهلل شمٕمأ٤ممم وأقمأداء رؾمأقًمف وأقمأداء أظم ون قمأـ إسمٚمأٞمد وأوًمٞم٤مئأف، هأؿ ، اًمِمٞمٓم٤من 

، سمأأراء ُمأأـ اهلل وُمأأـ رؾمأأقًمف، ٟمًأأقا اهلل ورؾمأأقًمف  ،ياادخؾون افـاا ر بغاار حساا باعمأأ١مُمٜملم، 

ؿ وقمٌأدوا همأػم اهلل ُمأـ طمٞمأ٨م ٓ يٕمٚمٛمأقن، وهأؿ حيًأٌقن أهّنأ، ويمٗمروا سمف ، وأذيمقا سم٤مهلل 

ٜمَأ٤م َُمأ٤م يُمٜمَّأ٤م  ، ي٘مقًمأقن يأقم اًم٘مٞم٤مُمأ٦م: حيًٜمقن اٜمٕم٤مً  َّٓ َأْن ىَمأ٤مًُمقا َواهللَِّ َرسمِّ ـْ ومِْتٜمَأُتُٝمْؿ إِ صُمأؿَّ َلْ شَمُٙمأ

يملَِم ) ونَ 23ُُمنْمِ أِٝمْؿ َوَوأؾَّ قَمأٜمُْٝمْؿ َُمأ٤م يَمأ٤مُٟمقا َيْٗمأؽَمُ
ًِ َيأْقَم  (2)( اْٟمُٔمْر يَمْٞمَػ يَمأَ سُمقا قَمأغَم َأْٟمُٗم

ٚمِ  ٌَْٕمأأُثُٝمُؿ اهللَُّ مَجِٞمًٕمأأ٤م وَمَٞمْحٚمُِٗمأأقَن ًَمأأُف يَمأأاَم حَيْ ُأأْؿ ُهأأُؿ َي َٓ إهِنَّ  َأ
ٍ
ء ُأأْؿ قَمأأغَم َرْ ٌُقَن َأهنَّ أأ ًَ ُٗمأأقَن ًَمُٙمأأْؿ َوحَيْ

َٓ إِنَّ 18اًْمَٙم٤مِذسُمقَن ) أْٞمَٓم٤مِن َأ ٤مُهْؿ ِذيْمَر اهللَِّ ُأوًَمِئَؽ طِمأْاُب اًمِمَّ ًَ ْٞمَٓم٤مُن وَم٠َمْٟم ( اؾْمَتْحَقَذ قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اًمِمَّ

ونَ  ْٞمَٓم٤مِن ُهُؿ اخْل٤َمِهُ  .(3)طِمْاَب اًمِمَّ

 فقس من افثالث وشبعغ ؾرؿة( )افصـف افث فث :

ول ، ومٚمأؿ يأ٠مشمؿ سمٙمأؿ ، : وم٘مٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، أرأي٧م ُمـ ىمد وىمػ ؾمٚمٞمؿ  ىم٤مل

ول يتأؼمء ُمأـ قمأدويمؿ وىمأ٤مل: ٓ ، ول يتأقًمٙمؿ ، ول يتٕمّمأ٥م ، ول يٜمّمأ٥م ًمٙمأؿ ، يٕم٤مديمؿ 

 !.وهق ا٤مدق؟، أدري 

ًم ظـاى ، إّكاوافسبعغ ؾرؿاةفقس أوفئك من افثالث »: أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم  ىم٤مل

افاذين ؿاد ، افـ صابغ ، افبا ؽغ ، رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وآفاه با فثالث وافسابعغ ؾرؿاة 

 .ودظوا إػ ديـفم، صفروا أكػسفم 

ومٗمرىمأأ٦م واطمأأدة ُمٜمٝمأأ٤م شمأأديـ سمأأديـ اًمأأرمحـ، واصمٜمتأأ٤من وؾمأإٌٔمقن شمأأديـ سمأأديـ اًمِمأأٞمٓم٤من 

 ـ ظم٤مًمٗمٝم٤م.وشمتقمم قمغم ىمٌقهل٤م وشمتؼمأ ممّ 

                                                                                                                                                                

 ؾمٞم٠مر اًمٜمّص قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم أّن ه١مٓء اًمثٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م ، يمّٗم٤مر، خمٚمدون ذم اًمٜم٤ّمر.   (1)

 .24 -23إٟمٕم٤مم :   (2)

 .18اعمج٤مدًم٦م :   (3)
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 )أصـ ف : فقسوا من افثالث وافسبعغ ؾرؿة( 

وٓ ، ول يٕمأرف وٓيتٜمأ٤م ، ٤م ُمـ وطمد اهلل وآُمأـ سمرؾمأقل اهلل اأغم اهلل قمٚمٞمأف وآًمأف وم٠مُمّ 

ول حيؾ ول حيرم، وأظم  سمجٛمٞمع ُمأ٤م ًمأٞمد سمألم اعمختٚمٗمألم ،  ول يٜمّم٥م ؿمٞمئ٤مً ، والًم٦م قمدوٟم٤م 

: ، وهأؿفام س وجؾّ م افـّاوهذه افطبؼة باغ اداممـغ وباغ ادؼاـغ، هام أظظا، ُمـ إُم٦م

اًم يـ يِمأٗمع هلأؿ إٟمٌٞمأ٤مء واعمالئٙمأ٦م  واجلفـؿقون، أصح ب احلس ب وادوازين وإظراف

 .  (1)٤مر ومٞمًٛمقن اةٝمٜمٛمٞملمواعم١مُمٜمقن، وخيرضمقن ُمـ اًمٜمّ 

٤مر ٤م اعمنمأيمقن ومٞمأدظمٚمقن اًمٜمّأ٤م اعم١مُمٜمقن ومٞمٜمجقن ويدظمٚمقن اةٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب، أُّمأوم٠مُمّ 

ام ايًأ٤مب قمأغم أهأؾ هأ ه اًمّمأٗم٤مت سمألم اعمأ١مُمٜملم واعمنمأيملم، واعم١مًمٗمأ٦م وإٟمّ  .سمٖمػم طم٤ًمب

واعمًتْمإٔمٗملم ، وآظمأر ؾمأٞمئ٤مً  اأ٤مي٤مً  واًم يـ ظمٚمٓمقا قمٛمأالً ، (2))اعمٕمؽموم٦م( واعم٘مؽموم٦م، ىمٚمقهبؿ 

 إمم وٓ هيتدون ؾمأٌٞمالً ، وٓ حيًٜمقن أن يٜمّمٌقا ، اًم يـ ٓ يًتٓمٞمٕمقن طمٞمٚم٦م اًمٙمٗمر واًمنمك

اهلل قمأا  إنّ  :أاح٤مب إقمراف، وهأ١مٓء هلل ومأٞمٝمؿ اعمِمأٞمئ٦م أن يٙمقٟمقا ُم١مُمٜملم قم٤مروملم، ومٝمؿ

 وإن دم٤موز قمٜمف ومؼممحتف.، ٤مر ومٌ ٟمٌف ُمٜمٝمؿ اًمٜمّ  يدظمؾ أطمداً  وضمؾ إنْ 

ىمأ٤مل قمٚمٞمأف اًمًأالم:  ؟!.وم٘مٚم٧م: أاٚمحؽ اهلل، أيدظمؾ اًمٜم٤مر اعمأ١مُمـ اًمٕمأ٤مرف اًمأداقمل

.ٓ 

   !.ىمٚم٧م: أومٞمدظمؾ اةٜم٦م ُمـ ٓ يٕمرف إُم٤مُمف؟

 .(3)أن يِم٤مء اهلل  ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًالم: ٓ، إّٓ 

 ىمٚم٧م : طمدي٨م احٞمح ، قمـ أاؾ ُمٕمتٛمد ُمٕمتؼم، قمغم إىمقى.

                                                           

 . ؾمٞم٠مر سمٞم٤من ه ا وهمػمه سم٤مًمٜمّمقص اًمث٤مسمت٦م  (1)

اًم يـ اىمؽمومقا اًمًٞمئ٤مت  : يمأ٠مهؾ اًمٙم٤ٌمئر ومٛمـ دوهنؿ ، ورسمام ٟمٛمٞمؾ إمم أّٟمف شمّمحٞمػ : اعمٕمؽموم٦م : وهؿ اعمٕمٜمٞمقن سم٘مقًمف    (2)

ك اهللَُّ َأْن َيُتقَب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ إِنَّ اشمٕم٤ممم :  ًَ وُمقا سمُِ ُٟمقهِبِْؿ ظَمَٚمُٓمقا قَمَٛماًل َا٤مِي٤ًم َوآظَمَر ؾَمٞمًِّئ٤م قَم   هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ هللَََّوآظَمُروَن اقْمؽَمَ

 ذم سمٕمض اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م أشمٞم٦م ومال شمٖمٗمؾ . وىمد ورد ه ا قمـ اهؾ اًمٌٞم٧م 

 .171يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمد )ت: حمٛمد سم٤مىمر إٟمّم٤مري( :   (3)
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ومٚم٘مأأد اظمتٚمأأػ أاأأح٤مسمٜم٤م روأأقان اهلل شمٕمأأ٤ممم قمٚمأأٞمٝمؿ ذم اقمتٌأأ٤مر يمتأأ٤مب ؾمأأٚمٞمؿ اهلأأالزم 

روأأقان اهلل شمٕمأأ٤ممم قمٚمٞمأأف واقمأأتامده ، واًمّمأأحٞمح اقمتٌأأ٤مره واقمأأتامده ، شمٌٕمأأ٤ًم ًمٖمأأػم واطمأأد ُمأأـ 

وهمأػمه روأقان اهلل شمٕمأ٤ممم قمٚمأٞمٝمؿ : ومٞمٙمٗمأل أّٟمأف ُمأـ أؾم٤مـملم اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م يم٤مًمٕمالُم٦م ايكّم 

 إاقل إرسمٕمامئ٦م ، ُمٕمتْمد سم٤مًمِمٝمرة اًم٘مديٛم٦م واعمت٠مظمره .

ُم٤م ذم ه ا اًمٙمت٤مب اًمنميػ )=يمت٤مب  -سمؾ ضمّؾ -وٓ سمّد ُمـ إًمٗم٤مت اًمٜمٔمر إمم أّن أيمثر 

ؾمٚمٞمؿ( ًمف أاٌؾ صم٤مسم٧ٌم احٞمٌح قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم يِمٝمد ًمأف ، ٓ ظمأالف ذم هأ ا 

أاح٤مسمٜم٤م روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ، وؾمٞمنأد هأ ا اعمٌحأ٨م سمٕمأض هأ ه اًمِمأقاهد ومأٞمام سملم 

 ٟمحـ ومٞمف ، وم٤مطمٗمظ واؾمتققم٥م ..

وإّٟمام اظمتٚمٗمقا ذم سمْمع أطم٤مدي٨م ، ٓ شمتٕمدى أا٤مسمع اًمٞمد اًمقاطمدة ، ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمت٠مويأؾ ومأٞمام 

 ، ٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط ومٞمٝم٤م أن ..ذيمر اًمًّٞمد اخلقئل 
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 أصل

 مرّدهم إػ ثالثةإّمة شتة أصـ ف ، 

 افصـف إّول : افػرؿة افـ جّقة.

ًم٘مقًمأف وه١مٓء سم٤مٕاأ٤مًم٦م اًمٕمأؽمة قمٚمأٞمٝمؿ اًمًأالم ٓ همأػم : يأدي٨م اًمث٘مٚمألم وهمأػمه و

ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوُأوًَمِئَؽ : شمٕم٤ممم ٦ٌم َيْدقُمقَن إمَِم اخْلػَْمِ َوَي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم ـْ ُِمٜمُْٙمْؿ ُأُمَّ َوًْمَتُٙم

 وُمـ ؾمقى اًمٕمؽمة حمٛمد وآل حمٛمد ، قم٤مضمٌا قمـ ه ا . ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقنَ 

وأُّم٤م ظمّٚمص أشم٤ٌمقمٝمؿ وؿمٞمٕمتٝمؿ ، وهأ١مٓء ؾمإٌٔمقن اًمٗمأ٤ًم ٓ همأػم ، حينمأون ُمأـ فمٝمأر 

 اًمٙمقوم٦م قمغم ُم٤م اشّمْمح : ومٜم٤مضمقن سم٤مًمتٌع وآشم٤ٌمع .  

 افصـف افث ين : ثـت ن وشبعون ؾرؿة خ فدة دم افـّ ر

ًمْمالل واًمٗمتٜم٦م ، ويم ا ُمـ ؿم٤ميٕمٝمؿ وشم٤مسمٕمٝمؿ قمغم والهلؿ قمـ وهؿ سم٤مٕا٤مًم٦م زقمامء ا

 دراي٦م وسمٞمٜم٦م وقمٚمؿ ،وه١مٓء ، صمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ومرىم٦م ، يمّٚمٝمؿ ظم٤مًمٌد ذم اًمٜمّأ٤مر : ًم٘مقًمأف شمٕمأ٤ممم : 

ٌَٞمِّٜمَأ٤مُت َوُأوًَمِئأَؽ  ـْ سَمْٕمأِد َُمأ٤م ضَمأ٤مَءُهُؿ اًْم ىُمأقا َواظْمَتَٚمُٗمأقا ُِمأ ـَ شَمَٗمرَّ أِ ي َٓ شَمُٙمقُٟمقا يَم٤مًمَّ اْم َظاَذ َو اٌب هَلُ

 .َظظِقمٌ 

 افصـف افث فث : ادستضعػون .

 ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 
ِ
أ٤مء ًَ ضَم٤مِل َواًمٜمِّ ـَ اًمرِّ َتْْمَٕمِٗملَم ُِم ًْ َّٓ اعمُْ وؾمأٞم٠مر اًمٌٞمأ٤من قمأـ أهأؾ  ...إِ

 اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ىمري٤ًٌم .
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 افصـف افرابع : أصح ب إظراف .

اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًأالم وهؿ ُمـ اؾمتقت طمًٜم٤مهتؿ وؾمٞمئ٤مهتؿ ، وؾمٞم٠مر اًمٌٞم٤من قمـ أهؾ 

 ىمري٤ًٌم .

 افصـف اخل مس : ادرجوون ٕمر اهلل تع ػ .

، : يم٤مٕـمٗم٤مل واعمج٤مٟملمؿم٤مء أدظمٚمٝمؿ اًمٜم٤مر  ؿم٤مء اهلل أدظمٚمٝمؿ اةٜم٦ّم ، وإنْ  إنْ وه١مٓء : 

وـم٤مئٗم٦م ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ، ًمٙمـ ىمد دًّم٧م سمٕمض إظم٤ٌمر اًمث٤مسمت٦م أّن رمح٦م اهلل ؾمتًإٔمٝمؿ يأقم 

 .سمٕمْمٝم٤م أّن اهلل ؾمٞمختؼمهؿ هٜم٤مك سمام ومٞمف ظمػٌم هلؿ  اي٤ًمب ، يمام ىمد دًّم٧م

 افصـف افس دس : ادعسؾة .

وه١مٓء اًم يـ اقمؽمومقا سمأ ٟمقهبؿ وشمأ٤مسمقا ، يم٠مهأؾ اًمٙمٌأ٤مئر ًمٙمأـ ًمأٞمد أيَّ ذٟمأ٥م وإّٟمأام 

 ذٟمقٌب قمٔمٞمٛم٦م يمٌػمة ، وؾمٞم٠مر اًمٌٞم٤من قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم .
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 مرّد آصـ ف افسّتة إػ ثالثة !!

 وٓ سمد ُمـ اًمتأ٠ميمٞمد إمم أّن ه ه إاٜم٤مف ُمرّده٤م إمم صمالصم٦م : 

 افصـف إّول : افػرؿة افـ جقة.

وهؿ سم٤مٕا٤مًم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ويمأ ا ظمّٚمأص ؿمأٞمٕمتٝمؿ شمٌٕمأ٤ًم هلأؿ ، وهأؿ 

 ؾمٌٕمقن اًمٗم٤ًم ٓ همػم : ًمٚمٜمّص وىمد ُم٣م .

 افصـف افث ين : افػرؿة اهل فؽة اخل فدة دم افـ ر.

وؾمٌٕمقن ومرىمأ٦م ، يمّٚمٝمأ٤م ظم٤مًمأدة ذم ضمأٜمٝمؿ ، وهأ١مٓء اسمتأدقمقا ذم اًمأديـ ُمأ٤م وهؿ صمتٜم٤من 

 ىمّمؿ فمٝمر اًمديـ قمـ دراي٦م وقمٚمؿ وضمحقد وقمٜم٤مد .

 افصـف افث فث : ـّل من ظداهم .

وهؿ أرسمٕم٦م أاٜم٤مف قمغم ُم٤م سملّم ٟمّص طمدي٨م ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمد آٟمػ اًم يمر ، ًمٙمـ هؾ ًمف 

 ؿم٤مهد احٞمح ذم إظم٤ٌمر اًمث٤مسمت٦م؟! 

٦م قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، شمِمٝمد عم٤م ذيمره ؾمأٚمٞمؿ سمأـ ه٤مك اًمٜمّّمقص اًمّمحٞمح

 ىمٞمد اهلالزم ذم يمت٤مسمف قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم .
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 افـّص أّن إّمة ظذ شّتة أصـ ف

قمأـ هِمأ٤مم سمأـ ، قمأـ اسمأـ أيب قمٛمأػم ، قمأـ أسمٞمأف ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 : وسمٙمػم قمغم أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًأالم ىمأ٤ملأو أٟم٤م ، دظمٚم٧م أٟم٤م ومحران : قمـ زرارة ىم٤مل ، ؾم٤مل 

)=ظمأٞمط اًمٌٜمأ٤مء( اًمأؽم  :ىم٤مل وُم٤م اعمٓمامر ىمٚمأ٧م)ظمٞمط ي٘مّدر سمف اًمٌٜم٤مء( ٤م ٟمٛمد اعمٓمامر إٟمّ : ىمٚم٧م ًمف 

 !!.وُمـ ظم٤مًمٗمٜم٤م ُمـ قمٚمقي أو همػمه سمرئٜم٤م ُمٜمف، ومٛمـ واوم٘مٜم٤م ُمـ قمٚمقي أو همػمه شمقًمٞمٜم٤مه 

 :  أادق ُمـ ىمقًمؽ  ىمقل اهلل، ي٤م زرارة اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل زم 

َٓ :  وم٠ميـ اًم يـ ىم٤مل اهلل قما وضمؾ  َواًْمِقًْمأَداِن 
ِ
أ٤مء ًَ ضَمأ٤مِل َواًمٜمِّ ـَ اًمرِّ َتْْمَٕمِٗملَم ُِم ًْ َّٓ اعمُْ إِ

َٓ هَيَْتُدوَن ؾَمٌِٞماًل ) َتٓمِٞمُٕمقَن طِمٞمَٚم٦ًم َو ًْ ا 98َي ك اهللَُّ َأْن َيْٕمُٗمَق قَمٜمُْٝمْؿ َويَم٤مَن اهللَُّ قَمُٗمأقًّ ًَ ( وَم٠ُموًَمِئَؽ قَم

 .(7) اهَمُٗمقرً 

أك اهللَُّ افذين : أين  ؟!!.أين ادرجون ٕمر اهلل ًَ ظَمَٚمُٓمقا قَمَٛماًل َا٤مِي٤ًم َوآظَمَر ؾَمأٞمًِّئ٤م قَم

 ؟!!.أين ادمفػة ؿؾوهبم، أين أصح ب إظراف (2)َأْن َيُتقَب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ إِنَّ اهللََّ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ 

اًمًالم واقر طمتك يمأ٤من و زاد مح٤مد ذم ايدي٨م ىم٤مل وم٤مرشمٗمع اقت أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف 

 .(3) »يًٛمٕمف ُمـ قمغم سم٤مب اًمدار

ىمٚمأ٧م : إؾمأأٜم٤مده اأأحٞمح دون أدٟمأك يمأأالم ، رواه ضمٝم٤مسمأأ ة اًمٗمرىمأ٦م ، وأؾمأأ٤مـملم اعمّٚمأأ٦م ، 

 وأوصمؼ صم٘م٤مت اًمٓم٤مئٗم٦م.

وهق سيٌح أّن صمّٛم٦م أرسمٕم٦م أاٜم٤مف ، قمدا اهل٤مًمٙمقن واًمٜم٤مضمقن ، وهأؿ : اعمًتْمإٔمٗمقن 

 إقمراف ، واعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ.، واعمرضمقون ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم ، وأهؾ 

                                                           

 . 98اًمٜم٤ًمء :   (1)

 .162اًمتقسم٦م :   (2)

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م ، ـمٝمران . 383: 2اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(   (3)
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وهقٓء إاٜم٤مف إرسمٕم٦م ، ًمٞمًقا ذم اةٜم٦ّم وٓ ذم اًمٜم٤ّمر قمغم آسمتداء ، يمأام هأق طمأ٤مل 

أك اهللَُّ َأْن َيُتأقَب قَمَٚمأْٞمِٝمْؿ إِنَّ اهللََّ اًمثالث واًمًٌٕملم ومرىم٦م ، وإّٟمام يمأام ىمأ٤مل اهلل ؾمأٌح٤مٟمف :  ًَ قَم

ك اهللَُّويم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف:   هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ  ًَ ا هَمُٗمقًراقَم  .. َأْن َيْٕمُٗمَق قَمٜمُْٝمْؿ َويَم٤مَن اهللَُّ قَمُٗمقًّ

قمأـ ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًأك سمأـ قمٌٞمأد ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 :ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم :ىم٤مل، قمـ محاة سمـ اًمٓمٞم٤مر ، قمـ مح٤مد ، يقٟمد

، اإليأأامن واًمٙمٗمأأر :  ثااالث ؾاارقفاام إػ وفااون ـؾّ مي؛  شاات ؾاارق س ظااذ افـّاا »

، واًمٙمأ٤مومرون ، اعم١مُمٜمأقن ، اةٜم٦م واًمٜم٤مر  أهؾ اًمققمديـ اًم يـ وقمدهؿ اهلل: وهؿ  :واًمْمالل

واعمٕمؽمومأقن سمأ ٟمقهبؿ ، ٤م يتأقب قمٚمأٞمٝمؿ ٤م يٕم هبؿ وإُّمأواعمرضمقن ُٕمر اهلل إُمّ ، واعمًتْمٕمٗمقن 

 .(1) شوأهؾ إقمراف،  وآظمر ؾمٞمئ٤مً  ا٤مي٤مً  ظمٚمٓمقا قمٛمالً 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح .

قمـ قمكم سمأـ ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمدة ُمـ أاح٤مسمٜم٤م روى اًمٙمٚمٞمٜمل ريض اهلل قمٜمف قمـ 

ىمأ٤مل زم أسمأق : طمدصمٜمل هِم٤مم قمـ محاة سمـ اًمٓمٞمأ٤مر ىمأ٤مل : قمـ ؾمٚمٞمؿ ُمقمم ـمرسم٤مل ىم٤مل ، أؾم٤ٌمط 

 ش.٤مس قمغم ؾمت٦م أاٜم٤مفاًمٜمّ »: قمٌد اهلل قمٚمٞمف اًمًالم 

 ؟!.شأشم٠مذن زم أن أيمتٌٝم٤م: ىمٚم٧م هِم٤مم اًمٓمّٞم٤مر : ىم٤مل 

 ش.ٟمٕمؿ»قمٚمٞمف اًمًالم :  اًمّم٤مدقىم٤مل 

 ؟!!!.ُم٤م أيمت٥م: ىمٚم٧م 

، وأهأأؾ اًمٜمأأ٤مر ، ايمتأ٥م أهأأؾ اًمققمٞمأأد ُمأـ أهأأؾ اةٜمأ٦م »اًمّمأأ٤مدق قمٚمٞمأف اًمًأأالم : ىمأ٤مل 

 . شوآظمر ؾمٞمئ٤مً  ا٤مي٤مً  وآظمرون اقمؽمومقا سم ٟمقهبؿ ظمٚمٓمقا قمٛمالً : وايمت٥م 

   ؟!.ُمـ ه١مٓء: ىمٚم٧م هِم٤مم : ىم٤مل 

                                                           

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م ، ـمٝمران . 383: 2اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(   (1)
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   .شوطمٌم ُمٜمٝمؿ»قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

٤م يٕمأ هبؿ وإُمأ٤م يتأقب إُّمأ، وآظمرون ُمرضمأقن ُٕمأر اهلل : وايمت٥م »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 ش.قمٚمٞمٝمؿ 

َٓ وايمتأأ٥م قمٚمٞمأأف اًمًأأالم : ىمأأ٤مل   َواًْمِقًْمأأَداِن 
ِ
أأ٤مء ًَ ضَمأأ٤مِل َواًمٜمِّ ـَ اًمرِّ َتْْمأإَٔمِٗملَم ُِمأأ ًْ َّٓ اعمُْ إِ

َٓ هَيَْتُدوَن ؾَمٌِٞماًل  َتٓمِٞمُٕمقَن طِمٞمَٚم٦ًم َو ًْ ك اهللَُّ َأنْ إمم اإليامن  َي ًَ َيْٕمُٗمَق قَمأٜمُْٝمْؿ َويَمأ٤مَن  وَم٠ُموًَمِئَؽ قَم

ا هَمُٗمقًرا  . اهللَُّ قَمُٗمقًّ

 ش.أاح٤مب إقمراف: وايمت٥م »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 ؟!.وُم٤م أاح٤مب إقمراف :ىم٤مل ىمٚم٧م

، ٤مر ومٌأ ٟمقهبؿ أدظمٚمٝمؿ اًمٜمّ  وم٢منْ : ىمقم اؾمتقت طمًٜم٤مهتؿ وؾمٞمئ٤مهتؿ »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 .(1) شوإن أدظمٚمٝمؿ اةٜم٦م ومؼممحتف

 .اإلؾمٜم٤مد احٞمح قمغم إفمٝمر إىمقى ىمٚم٧م : احٞمح ، وه ا

  

                                                           

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م ، ـمٝمران . 381: 2اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(   (1)
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 اجلفـؿقون

٤م ُمأـ وطمأد اهلل وآُمأـ وم٠مُّمأ »ُم٣م ذم يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ ىمقل أُمأػم اعمأ١مُمٜملم قمٚمٞمأف اًمًأالم : 

،  ول يٜمّم٥م ؿمأٞمئ٤مً ، وٓ والًم٦م قمدوٟم٤م ، ول يٕمرف وٓيتٜم٤م ، سمرؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

وهااذه افطبؼااة بااغ ،  ـ إُمأ٦مول حيأؾ ول حيأأرم، وأظمأأ  سمجٛمٞمأع ُمأأ٤م ًمأأٞمد سمألم اعمختٚمٗمأألم ُمأأ

أصاح ب احلسا ب واداوازين : ، وهأؿ ادممـغ وبغ ادؼـغ، هم أظظم افـا س وجؾفام

اًم يـ يِمأٗمع هلأؿ إٟمٌٞمأ٤مء واعمالئٙمأ٦م واعم١مُمٜمأقن، وخيرضمأقن ُمأـ  واجلفـؿقون ، وإظراف

 .ش٤مر ومٞمًٛمقن اةٝمٜمٛمٞملماًمٜمّ 

ومْمأ٤مًم٦م، قمأـ اًم٘م٤مؾمأؿ سمأـ ايًلم سمـ ؾمٕمٞمد ذم يمت٤مب اًماهد، قمأـ وًمف ؿم٤مهد أظمرضمف 

، قمـ حمٛمد سمأـ ُمًأٚمؿ، ىمأ٤مل: ؾمأ٠مًم٧م اسمأ٤م قمٌأد اهلل )اًمّمحٞمح : سمـ سمريد اًمٕمجكم ، صم٘م٦م(  يايد

 ؟!!.قمـ اةٝمٜمٛمٞملمقمٚمٞمف اًمًالم 

ي٘مقل: خيرضمقن ُمٜمٝم٤م ومٞمٜمتٝمل هبأؿ إمم قمٚمٞمف اًمًالم : يم٤من أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم  وم٘م٤مل

ومٞمٜمٌتأقن يمأام يٜمٌأ٧م ، ـ ُم٤مئٝمأ٤م شمًٛمك قملم ايٞمقان، ومٞمٜمْمأح قمٚمأٞمٝمؿ ُمأ، قملم قمٜمد سم٤مب اةٜم٦م 

 . (1)شاًمارع، شمٜم٧ٌم يقُمٝمؿ وضمٚمقدهؿ وؿمٕمقرهؿ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح دون يمالم .

، ىمأ٤مل ؾمأٛمٕم٧م اسمأ٤م )=اًمٙمٚمٌأل ، صم٘مأ٦م(  سمأ٤منأقمـ ومْم٤مًم٦م، قمـ قمٛمر سمـ وأظمرج ايًلم 

وخيرجاون مـفا  ،  ر باذكوهبم م يادخؾون افـّاّْن إ»: اجلفـؿقغ ي٘مقل ذم قمٚمٞمف اًمًالمقمٌد اهلل 

 .(2)شاهللبعػو 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح دون يمالم .

                                                           

 . اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، ىمؿ.256. رىمؿ :  95يمت٤مب اًماهد )ت: همالم قمروم٤مٟمٞم٤من(:   (1)

 اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، ىمؿ. .257. رىمؿ :  95يمت٤مب اًماهد )ت: همالم قمروم٤مٟمٞم٤من(:   (2)
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 ادستضعػون !!

قمكم سمـ إسمراهٞمؿ قمـ أسمٞمف قمـ اسمأـ أيب قمٛمأػم قمأـ مجٞمأؾ قمأـ زرارة قمأـ روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

َتاُدوَن  : اًمأ يـ ، ىم٤مل اعمًتْمإٔمٗمقن »: أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم  َٓ هَيْ َٓ َيْساَتطِقُعوَن ِحقَؾاًة َو

، وأصب ه ظؼول افصابق ن ، افصبق ن ..؛ انيًمن وٓ يؽػرونٓ يستطقعون حقؾة إػ  َشبِقاًل 

 .(1)شمن افرج ل وافـس ء

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح ذم أقمغم درضم٤مت اًمّمّح٦م .

، قمأـ اسمأـ رئأ٤مب ، قمأـ اسمأـ حمٌأقب ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمدة ُمـ أاح٤مسمٜم٤م وروى 

 ؟!.ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اعمًتْمٕمػ: قمـ زرارة ىم٤مل 

وٓ هيتدي هب٤م ، هق اًم ي ٓ يًتٓمٞمع طمٞمٚم٦م يدومع هب٤م قمٜمف اًمٙمٗمر »قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل  

واًمّمأأٌٞم٤من وُمأأـ يمأأ٤من ُمأأـ اًمرضمأأ٤مل : ٓ يًأأتٓمٞمع أن يأأ١مُمـ وٓ يٙمٗمأأر، إمم ؾمأأٌٞمؾ اإليأأامن 

 .(2)شواًمٜم٤ًمء قمغم ُمثؾ قم٘مقل اًمّمٌٞم٤من

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم إىمقى .

قمـ سمٕمأض أاأح٤مسمف ، ـ يقٟمد قم، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ وروى قمـ 

 ؟!.ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اعمًتْمٕمػ :قمـ زرارة ىم٤مل، 

 وٓ هيتأدي ؾمأٌٞمالً ، هق اًم ي ٓ هيتدي طمٞمٚم٦م إمم اًمٙمٗمر ومٞمٙمٗمأر »قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل 

وُمأـ يمأ٤من ُمأـ ، ومٝمأؿ اًمّمأٌٞم٤من ، وٓ يًأتٓمٞمع أن يٙمٗمأر ، ٓ يًتٓمٞمع أن ي١مُمـ ، إمم اإليامن 

 .(3)ُمرومقع قمٜمٝمؿ اًم٘مٚمؿ، اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء قمغم ُمثؾ قم٘مقل اًمّمٌٞم٤من 
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 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح : يقٟمد ُمـ أاح٤مب اإلمج٤مع ، ومال يي اإلرؾم٤مل.

قمأـ ، قمـ ايًلم سمأـ ؾمإٔمٞمد ، أمحد سمـ حمٛمد  ، قمـحمٛمد سمـ حيٞمك  قمـروى اًمٙمٚمٞمٜمل 

ؾمأأ٠مًم٧م أسمأأ٤م قمٌأأد اهلل قمٚمٞمأأف اًمًأأالم قمأأـ  :قمأأـ قمٛمأأر سمأأـ أسمأأ٤من ىمأأ٤مل، ومْمأأ٤مًم٦م سمأأـ أيأأقب 

 ؟!.اعمًتْمٕمٗملم

 ش.هؿ أهؾ اًمقٓي٦م»قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل 

 ؟!.أي وٓي٦م: وم٘مٚم٧م 

ٝمأ٤م اًمقٓيأ٦م ذم اعمٜم٤ميمحأ٦م واعمقارصمأ٦م وًمٙمٜمّ ، ٤م ًمٞمًأ٧م سم٤مًمقٓيأ٦م ذم اًمأديـ هّنأأأُمأ٤م : »وم٘م٤مل 

 .(1) شقما وضمؾوُمٜمٝمؿ اعمرضمقن ُٕمر اهلل ، وهؿ ًمٞمًقا سم٤معم١مُمٜملم وٓ سم٤مًمٙمٗم٤مر ، واعمخ٤مًمٓم٦م 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح .

واعم٘مّمقد سم٤مًمقٓي٦م هٞمٝمٜم٤م : وٓي٦م اإلؾمالم : أي أّن اعمًتْمٕمٗملم وإن ل حيٙمأؿ قمٚمأٞمٝمؿ 

 سم٢ميامن أو يمٗمر ، ًمٙمٜمّٝمؿ ُمًٚمٛمقن يمٌ٘مّٞم٦م اعمًٚمٛملم ذم اي٘مقق واًمقاضم٤ٌمت. 

اي٤ماؾ : اعمًتْمٕمػ هأق اًمأ ي ٓ يًأتٓمٞمع طمٞمٚمأ٦م ذم ُمٕمرومأ٦م اي٘مٞم٘مأ٦م ، وٓ هيتأدي 

ذم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕم٘مٞمدة ، ومٚمٞمد هق ُم١مُمـ : ٕن اإليامن ُمٕمروم٦م ، يمام أّٟمأف ًمأٞمد يمأ٤مومرًا : ّٕن ؾمٌٞماًل 

 اًمٙم٤مومر اي٘مٞم٘مل قم٤ملٌ  سمام أٟمال اهلل ؾمٌح٤مٟمف وضمحده ، واعمًتْمٕمػ ًمٞمد قم٤معم٤ًم . 

ٌّف أّن ه ا اًمّمٜمػ ُمتح٘مؼ ذم أهؾ اخلالف ُمـ همػم اًمِمٞمٕم٦م : يم٠مهؾ اًمًٜم٦ّم هأداهؿ  وٟمٜم

ًٜم٦ّم ٓ يٕمرومقن اي٘مٞم٘م٦م وٓ قمٚمؿ هلأؿ سم٤مًمٕم٘مٞمأدة ، وىمأد ُمأّر اًمأٜمّص ذم اهلل شمٕم٤ممم : ومجّؾ أهؾ اًم

 ه ا .
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ـٌ ذم اةٛمٚمأ٦م ، سم٠ماأؾ اًمٕمّمأٛم٦م وإُم٤مُمأ٦م  أُّم٤م اًمِمٞمٕم٦م ، ومحتك ضم٤مهٚمٝمؿ قم٤ملٌ ُمٕمت٘مٌد ُمتأٞم٘م

آصمٜمل قمنم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمتقطمٞمد واًمرؾمأ٤مًم٦م ، ويمقٟمأف ضمأ٤مهاًل ذم اًمتٗم٤ماأٞمؾ 

 ٤م ُمـ ؿم٠من اًمٕمٚمامء ذم اًمرد واًمٌدل .ٓ يُي ، إذ ٓ حي٤مؾم٥م قمٚمٞمٝم٤م ٕهّن 
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 ادرجوون ٕمر اهلل تع ػ

 : »ىمأ٤مل أسمأق قمٌأد اهلل قمٚمٞمأف اًمًأالم :ىمأ٤مل، قمـ محاة سمـ اًمٓمٞم٤مر ُم٣م ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل 

: وهأؿ  :واًمْمالل، اإليامن واًمٙمٗمر :  ثالث ؾرقفم إػ وفون ـؾّ مي؛  شت ؾرق س ظذ افـّ 

، واعمًتْمإٔمٗمقن ، واًمٙمأ٤مومرون ، اعم١مُمٜمأقن ، اةٜمأ٦م واًمٜمأ٤مر  أهؾ اًمققمديـ اًم يـ وقمدهؿ اهلل

 .(1) ...ش٤م يتقب قمٚمٞمٝمؿ ٤م يٕم هبؿ وإُمّ واعمرضمقن ُٕمر اهلل إُمّ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح .

قمأـ ، قمأـ قمأكم سمأـ ايٙمأؿ ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

وآظمرون : قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقل اهلل قما وضمؾ ، قمـ زرارة ، ُمقؾمك سمـ سمٙمر 

 ؟!.ُمرضمقن ُٕمر اهلل

وم٘متٚمأقا ُمثأؾ محأاة وضمٕمٗمأر وأؿمأ٤ٌمهٝمام ُمأـ ، ىمقم يم٤مٟمقا ُمنميملم »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

ول يٕمرومأقا اإليأامن ، وشمريمأقا اًمنمأك ، ومقطمأدوا اهلل ، ؿ دظمٚمقا ذم اإلؾمالم صمؿ إهّن ، اعم١مُمٜملم 

ول يٙمقٟمأقا قمأغم ضمحأقدهؿ ومٞمٙمٗمأروا ، ومٞمٙمقٟمقا ُمأـ اعمأ١مُمٜملم ومتجأ٥م هلأؿ اةٜمأ٦م ، سم٘مٚمقهبؿ 

 .(2)ش٤م يتقب قمٚمٞمٝمؿ٤م يٕم هبؿ وإُمّ إُمّ  ، ومٝمؿ قمغم شمٚمؽ اي٤مل، ومتج٥م هلؿ اًمٜم٤مر 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح .

قمأـ ، قمـ قمكم سمـ طمًأ٤من ، قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ، قمدة ُمـ أاح٤مسمٜم٤م روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

...، اعمرضمأقن »: ىمأ٤مل أسمأق ضمٕمٗمأر قمٚمٞمأف اًمًأالم : ىم٤مل قمـ رضمؾ ، ُمقؾمك سمـ سمٙمر اًمقاؾمٓمل 

 .(3)وؾم٤مق ُمثٚمف أو ىمري٥م ُمٜمف 
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 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، وُمٕمٜم٤مه ذم اةٛمٚم٦م احٞمح سمام شم٘مّدم أقماله .
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 أصح ب إظراف

قمأـ ، قمأـ حمٛمأد سمأـ قمٞمًأك سمأـ قمٌٞمأد ، قمكم سمأـ إسمأراهٞمؿ ُم٣م ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 س ظاذ افـّا : »ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل قمٚمٞمأف اًمًأالم :ىم٤مل، قمـ محاة سمـ اًمٓمٞم٤مر ، قمـ مح٤مد ، يقٟمد

أهأأؾ : وهأأؿ  :واًمْمأأالل، اإليأأامن واًمٙمٗمأأر :  ثااالث ؾاارقفاام إػ وفااون ـؾّ مي؛  شاات ؾاارق

، واعمًتْمأإٔمٗمقن ، واًمٙمأأ٤مومرون ، اعم١مُمٜمأأقن ، اةٜمأأ٦م واًمٜمأأ٤مر  اًمققمأأديـ اًمأأ يـ وقمأأدهؿ اهلل

 واعمٕمؽمومأقن سمأ ٟمقهبؿ ظمٚمٓمأقا قمٛمأالً ، ٤م يتأقب قمٚمأٞمٝمؿ ٤م يٕمأ هبؿ وإُّمأواعمرضمقن ُٕمر اهلل إُّمأ

 .(1) شوأهل إظراف،  وآظمر ؾمٞمئ٤مً  ا٤مي٤مً 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح .

قمأـ اسمأـ ، قمأـ اسمأـ ومْمأ٤مل ، قمـ أمحد سمـ حمٛمد ، حمٛمد سمـ حيٞمك وروى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

 ..ح سمٙمػم 

قمأـ زرارة  قمأـ رضمأؾ مجٞمٕمأ٤مً ، قمأـ يأقٟمد ، قمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ، وقمكم سمـ إسمراهٞمؿ 

 ؟!.أصح ب إظرافىم٤مل ىم٤مل زم أسمق ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ُم٤م شم٘مقل ذم 

دظمٚمأقا  دظمٚمأقا اةٜمأ٦م ومٝمأؿ ُم١مُمٜمأقن وإنْ  إنْ ، ُم١مُمٜمقن أو يمأ٤مومرون  ُم٤م هؿ إّٓ : وم٘مٚم٧م 

 .اًمٜم٤مر ومٝمؿ يم٤مومرون 

وفاو ـا كوا ماممـغ دخؾاوا ، واهلل ما  هام بؿاممـغ وٓ ـا ؾرين ظؾقه افسالم : ؾؼ ل 

وفؽاـفم ، وفو ـ كوا ـ ؾرين فدخؾوا افـ ر ـًم دخؾف  افؽ ؾرون ، اجلـة ـًم دخؾف  ادممـون 

 «.م فؽًم ؿ ل اهلل ظز وجلوإّْن ، ؾؼرصت هبم إظًمل ؛ ؿوم اشتوت حسـ هتم وشقئ هتم 

 ؟!.أو من أهل افـ ر، ن أهل اجلـة هم مأ: ؾؼؾت 

 ش.اشمريمٝمؿ طمٞم٨م شمريمٝمؿ اهلل»قمٚمٞمف اًمًالم : وم٘م٤مل 
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 ؟!.أ ومؽمضمئٝمؿ: ىمٚم٧م 

، إن ؿم٤مء أدظمٚمٝمؿ اةٜمأ٦م سمرمحتأف : يمام أرضم٠مهؿ اهلل ، ٟمٕمؿ أرضمئٝمؿ »قمٚمٞمف اًمًالم : ىم٤مل 

 ؟شول ئمٚمٛمٝمؿ، ٤مر سم ٟمقهبؿ وإن ؿم٤مء ؾم٤مىمٝمؿ إمم اًمٜمّ 

  قمٚمٞمف اًمًالم : ٓ . ىم٤مل ؟!. هؾ يدظمؾ اةٜم٦م يم٤مومر: وم٘مٚم٧م 

 ؟!.يم٤مومر هؾ يدظمؾ اًمٜم٤مر إّٓ : ىمٚم٧م 

وأٟم٧م ٓ شم٘مقل ُمأ٤م ، ٜمل أىمقل ُم٤م ؿم٤مء اهلل ي٤م زرارة إٟمّ : يِم٤مء اهلل  ٓ إٓ أنْ »: وم٘م٤مل : ىم٤مل 

 .(1)شيمؼمت رضمٕم٧م وحتٚمٚم٧م قمٜمؽ قم٘مدك ؽ إنْ أُم٤م إٟمّ ، ؿم٤مء اهلل 

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده احٞمح.
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 ٓ خيؾد دم افـّ ر من ـ ن دم ؿؾبه حبة خردل من إيًمن

إؾمامقمٞمؾ، ىم٤مل: طمأدصمٜمل ُم٤مًمأؽ، طمدصمٜم٤م هأ( ذم احٞمحف ىم٤مل : 256أظمرج اًمٌخ٤مري )

قمـ قمٛمرو سمـ حيٞمك اعم٤مزين، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل اأغم 

يؼااول اهلل تعاا ػ:   ر، ثاامّ  ر افـّااة، وأهاال افـّااة اجلـّااياادخل أهاال اجلـّاا»اهلل قمٚمٞمأف وؾمأأٚمؿ ىمأأ٤مل: 

 .(1)ش ة من خردل من إيًمن ر من ـ ن دم ؿؾبه مثؼ ل حبّ أخرجوا من افـّ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم.

حمٛمأد هأأ( ىمأ٤مل : 381)حمٛمد سمـ قمكم سمأـ ايًألم وُمـ ـمرىمٜم٤م ُم٤م أظمرضمف اًمّمدوق ، 

سمـ ُمقؾمك سمـ اعمتقيمؾ، قمـ قمكم سمـ ايًألم اًمًإٔمدآسم٤مدي ، قمأـ اًمؼمىمأل، قمأـ اسمأـ ومْمأ٤مل، 

ٓ يادخل »قمـ اسمـ ُمًٙم٤من، قمـ اسمـ ومرىمد، قمٛمأـ ؾمأٛمع أسمأ٤م قمٌأد اهلل قمٚمٞمأف اًمًأالم ي٘مأقل: 

 ر مان دم ؿؾباه مثؼا ل حباة جلـة من دم ؿؾبه مثؼ ل حبة من خردل من افؽز، وٓ يدخل افـّاا

 .  شمن خردل من إيًمن

 ىم٤مل: وم٤مؾمؽمضمٕم٧م. 

   !.: ُم٤م ًمؽ شمًؽمضمع؟قمٚمٞمف اًمًالم  وم٘م٤مل

 وم٘مٚم٧م: عم٤م أؾمٛمع ُمٜمؽ. 

 .(2) ام هق اةحقد، إٟمّ أظـي اجلحودام وم٘م٤مل: ًمٞمد طمٞم٨م شم ه٥م إٟمّ 

رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، واًمًٕمدآسم٤مدي ، ل يرد ومٞمف أدٟمك ًملم ، يمأام أّٟمأف ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح ، 

ُمـ ُمِم٤مي  سمـ ىمقًمقيف اعم٤ٌمذيلم ، وهؿ صم٘م٤مت قمغم إفمٝمر ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقٟمأف ُمأـ ُمِمأ٤مي  

 اإلضم٤مزة .
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قمـ أسمٞمف ، قمـ ؾمٕمد ، قمـ أمحد سمأـ أيب وًمف ؿم٤مهد أظمرضمف اًمّمدوق ذم ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر 

ًمٜمٕمامن ، قمـ قمٌداهلل سمأـ ـمٚمحأ٦م ، قمأـ أيب قمٌأداهلل قمٌداهلل ، قمـ حمٛمد سمـ قمكم ، قمـ قمكم سمـ ا

فن يدخل اجلـة من دم ؿؾباه »قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل  اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ : 

ة مان خاردل مان مثؼ ل حبة من خردل من ـاز ، وٓ يادخل افـا ر مان دم ؿؾباه مثؼا ل حّبا

 ش.إيًمن

ومٞمٙمأ٤مد يٕمأرف ُمٜمأف ، أو يريم٥م اًمداسم٦م ، اًمرضمؾ ًمٞمٚمٌد اًمثقب  ىمٚم٧م : ضمٕمٚم٧م ومداك إنّ 

 .اًمٙمؼم

ىمأأرار اإل: يأأامن واإل.  كؽا ر احلااقإ:  افؽاازام إّٟمأأ، ًمأٞمد سمأأ ًمؽ »: قمٚمٞمأأف اًمًأأالم وم٘مأ٤مل 

 .(1) شسم٤ميؼ

آقمامل قمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ اعمتقيمأؾ ، قمأـ اًمًإٔمد آسمأ٤مدي ، قمأـ صمقاب ورواه ذم 

 .(2) أمحد سمـ أيب قمٌداهلل ُمثٚمف

وٕمٞمٗم٤من : ٓطمأتامل أّن حمٛمأد سمأـ قمأكم هأق اًمّمأػمذم ىمٚم٧م : احٞمح٤من ، وإؾمٜم٤مدامه٤م 

 اًمٙمقذم هق وٕمٞمػ ضمّدًا ، رسمام يمّ اب.

  

                                                           

 . ضم٤مُمٕم٦م اعمدرؾملم ، ىمؿ . 241ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر)ت: قمكم همٗم٤مري( :   (1)

 ُمٓمٌٕم٦م أُمػم ، ىمؿ. 221صمقاب إقمامل)ت: حمٛمد ُمٝمدي اخلرؾم٤من( :   (2)
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 معـى : ٓ يدخل اجلـّة من ـ ن ؾقه ـز 

قمأـ أيب ، قمأـ يأقٟمد ، قمأـ حمٛمأد سمأـ قمٞمًأك ، سمأـ إسمأراهٞمؿ  قمكمّ روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

٦م ُمـ يمأ٤من ذم ٓ يدظمؾ اةٜمّ : »قمـ أطمدمه٤م قمٚمٞمٝمام اًمًالم ىم٤مل ، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ، أيقب 

 ش.ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل طم٦ٌم ُمـ ظمردل ُمـ اًمٙمؼم

 ؟!.ُم٤م ًمؽ شمًؽمضمعقمٚمٞمف اًمًالم: وم٘م٤مل  .وم٤مؾمؽمضمٕم٧محمٛمد : ىم٤مل 

 .عم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمٜمؽ : ىمٚم٧م  

ام هأق إّٟمأ، ام أقمٜمأل اةحأقد إّٟمأ: ًمأٞمد طمٞمأ٨م شمأ ه٥م »قمٚمٞمف اًمّمأالة واًمًأالم :  وم٘م٤مل

 .(1)شاةحقد

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح. 

  

                                                           

 . دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م ، ـمٝمران . 316: 2اًمٙم٤مذم )ت: قمكم همٗم٤مري(   (1)
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 دم افـّ ر ، وخ رج افـّ ر ادعّذبون ب فـ ر ظذ صـػغ:

ة مان خاردل  ر مان دم ؿؾباه مثؼا ل حّباوٓ يدخل افـّ »ورد قمـ ذم اًمّمحٞمح أٟمػ : 

 ش.من إيًمن

وومٞمف إؿمٙم٤مل قمقيص ، طم٤ماأٚمف : ٓ شمرديأد أّن اعمأ١مُمٜملم أهأؾ اًمٙمٌأ٤مئر ، اًمأ يـ ُمأ٤مشمقا 

ٞمح أقمأاله قمٚمٞمٝم٤م ول يتقسمقا شمقسم٦ًم ٟمّمقطم٤ًم ، ُمٕمأّ سمقن سم٤مًمٜمّأ٤مر ، ذم طمألم يأٜمّص ايأدي٨م اًمّمأح

 أهّنؿ ٓ يدظمٚمقن اًمٜم٤ّمر!!!

ىمٚمٜم٤م : ٓ ُمالزُم٦م سملم اًمٕم اب سم٤مًمٜمّأ٤مر ، وسمألم دظمأقل اًمٜمّأ٤مر: عمأ٤م صمٌأ٧م قمأـ أهأؾ اًمٌٞمأ٧م 

قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أّن يمثػمًا أو أيمثر اعمٕم سملم سم٤مًمٜمّأ٤مر ٓ يأدظمٚمقهن٤م : أي ٓ يًأ٘مٓمقن ومٞمٝمأ٤م ، وإّٟمأام 

 حيرىمٝمؿ هلٞمٌٝم٤م وهؿ قمغم اًمناط .

أي ٓ هيأقي ومٞمٝمأ٤م وٓ يأردى ، إّٓ أهأؾ اةحأقد واًمٕمٜمأ٤مد  شٓ يدظمؾ اًمٜم٤ّمر»ومٛمٕمٜمك : 

واإلٟمٙم٤مر ، وه١مٓء هأؿ أهأؾ اًمتٙمأ ي٥م : أي ُمأـ يمأّ ب سمٙمأّؾ ُمأ٤م ضمأ٤مء سمأف اهلل ورؾمأقًمف أو 

سمٕمْمف ، يمٛمـ ضمحد ُمقّدة أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًأالم أو ضمحأد طمرُمأ٦م اخلٛمأر أو همأػم ذًمأؽ 

 ُمـ اًميورّي٤مت .

ي٘مع ُمـ قمأغم اًمنأاط ومٞمٝمأقي ومٞمٝمأ٤م ، أُّمأ٤م ُمأـ وه ا اًمّمٜمػ يٕمّ ب سم٤مًمٜم٤ّمر، ذم اًمٜم٤ّمر ، 

قمداهؿ ، وهؿ : ُمـ اقمت٘مد وؾمّٚمؿ سمٙمّؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ اهلل ورؾمقًمف ، ومٝمق ُمـ أهأؾ اإليأامن وإْن 

يم٤من قم٤ماٞم٤ًم ُمـ أهؾ اًمٙم٤ٌمئر . وه١مٓء وإن يم٤مٟمقا يٕمّ سمقن سم٤مًمٜم٤ّمر ، ًمٙمأـ ُمأـ قمأغم اًمنأاط ، 

 ُمـ دون أن يً٘مٓمقا ويؽمّدوا ومٞمٝم٤م . 

ٌّأ٦م ظمأردٍل ُمأـ إيأامن ، طمتأك ًمأق ومح٤ماؾ ُمٕمٜمك ايدي٨م  : أّن يمّؾ ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌأف طم

يم٤من قم٤ماٞم٤ًم ، سمؾ ُمـ أهؾ اًمٙم٤ٌمئر ، ٓ ي٘مع ذم اًمٜم٤ّمر ، وٓ هيقي ومٞمٝمأ٤م ، وإّٟمأام يٕمأّ ب سمٚمٝمٞمٌٝمأ٤م 

 وهق قمغم اًمناط ، وم٤مطمٗمظ ه ا وم٘مد اؾمتٕمَم قمغم اًمٙمثػم ، وٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط ومٞمف هٞمٝمٜم٤م .
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ُد دم افـّ ر إّٓ  ؾَّ  اجل حدونهل افضالل أٓ خُيَ

ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد، قمـ أمحأد سمأـ هأ( 381)حمٛمد سمـ قمكم سمـ ايًلم سمـ سم٤مسمقيف روى 

زي٤مد سمـ ضمٕمٗمر اهلٛمداين، قمـ قمكم سمـ اسمراهٞمؿ، قمـ أسمٞمف، قمأـ اسمأـ ايب قمٛمأػم، ىمأ٤مل: ؾمأٛمٕم٧م 

ٓ خيؾِّد اهلل دم افـّ ر إّٓ أهل افؽػر واجلحود ، وأهال »ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مقل: 

 .(1) ش...افضالل وافؼك

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح .

طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب، طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد، طمدصمٜم٤م ُمٕمٌد سمأـ أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل : 

هالل اًمٕمٜماي، ىم٤مل: اضمتٛمٕمٜم٤م ٟم٤مس ُمـ أهؾ اًمٌٍمة وم هٌٜم٤م إمم أٟمد سمـ ُم٤مًمؽ، وذهٌٜم٤م ُمٕمٜمأ٤م 

 ....؟!!سمث٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين إًمٞمف ي٠ًمًمف ًمٜم٤م قمـ طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م

إذا يمأأأ٤من يأأأقم اًم٘مٞم٤مُمأأأ٦م »: طمأأأدصمٜم٤م حمٛمأأأد اأأأغم اهلل قمٚمٞمأأأف وؾمأأأٚمؿ ىمأأأ٤مل: أٟمأأأد  وم٘مأأأ٤مل

ُمأأأأ٤مج اًمٜمأأأأ٤مس سمٕمْمأأأأٝمؿ ذم سمٕمأأأأض، ومٞمأأأأ٠مشمقن آدم، ومٞم٘مقًمأأأأقن: اؿمأأأأٗمع ًمٜمأأأأ٤م إمم رسمأأأأؽ، 

ف ظمٚمٞمأأأأؾ اًمأأأأرمحـ، ومٞمأأأأ٠مشمقن ومٞم٘مأأأأقل: ًمًأأأأ٧م هلأأأأ٤م، وًمٙمأأأأـ قمٚمأأأأٞمٙمؿ سمأأأأ٢مسمراهٞمؿ وم٢مّٟمأأأأ

ف يمٚمأأأأٞمؿ اهلل، ومٞمأأأأ٠مشمقن إسمأأأراهٞمؿ، ومٞم٘مأأأأقل: ًمًأأأأ٧م هلأأأأ٤م، وًمٙمأأأأـ قمٚمأأأٞمٙمؿ سمٛمقؾمأأأأك وم٢مّٟمأأأأ

ؾمأأأأك ومٞم٘مأأأأقل: ًمًأأأأ٧م هلأأأأ٤م، وًمٙمأأأأـ قمٚمأأأأٞمٙمؿ سمٕمٞمًأأأأك وم٢مٟمأأأأف روح اهلل، ويمٚمٛمتأأأأف، ُمق

ومٞمأأأأ٠مشمقن قمٞمًأأأأك، ومٞم٘مأأأأقل: ًمًأأأأ٧م هلأأأأ٤م، وًمٙمأأأأـ قمٚمأأأأٞمٙمؿ سمٛمحٛمأأأأد اأأأأغم اهلل قمٚمٞمأأأأف 

وؾمأأأأٚمؿ، ومٞمأأأأ٠مشمقين، ومأأأأ٠مىمقل: أٟمأأأأ٤م هلأأأأ٤م، وم٠مؾمأأأأت٠مذن قمأأأأغم ريب، ومٞمأأأأ١مذن زم، ويٚمٝمٛمٜمأأأأل 

                                                           

 . مج٤مقم٦م اعمدرؾملم ، ىمؿ.468اًمتقطمٞمد)ت: ه٤مؿمؿ اًمٓمٝمراين( :   (1)
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حم٤مُمأأأأأد أمحأأأأأده هبأأأأأ٤م ٓ حتيأأأأأين أن، وم٠ممحأأأأأده سمتٚمأأأأأؽ اعمح٤مُمأأأأأد، وأظمأأأأأر ًمأأأأأف 

قل: يأأأأ٤م حمٛمأأأأد ارومأأأأع رأؾمأأأأؽ، وىمأأأأؾ يًأأأأٛمع ًمأأأأؽ، وؾمأأأأؾ شمٕمأأأأط، ؾمأأأأ٤مضمدا، ومٞم٘مأأأأ

واؿمأأأأٗمع شمِمأأأأٗمع، ومأأأأ٠مىمقل: يأأأأ٤م رب، أُمتأأأأل أُمتأأأأل، ومٞم٘مأأأأقل: اٟمٓمٚمأأأأؼ ومأأأأ٠مظمرج ُمٜمٝمأأأأ٤م 

ُمأأأأـ يمأأأأ٤من ذم ىمٚمٌأأأأف ُمث٘مأأأأ٤مل ؿمأأأإٔمػمة ُمأأأأـ إيأأأأامن، ومأأأأ٠مٟمٓمٚمؼ وم٠مومٕمأأأأؾ، صمأأأأؿ أقمأأأأقد، 

وم٠ممحأأأده سمتٚمأأأؽ اعمح٤مُمأأأد، صمأأأؿ أظمأأأر ًمأأأف ؾمأأأ٤مضمدا، ومٞم٘مأأأ٤مل: يأأأ٤م حمٛمأأأد ارومأأأع رأؾمأأأؽ، 

ع شمِمأأأٗمع، ومأأأ٠مىمقل: يأأأ٤م رب، أُمتأأأل أُمتأأأل، وىمأأأؾ يًأأأٛمع ًمأأأؽ، وؾمأأأؾ شمٕمأأأط، واؿمأأأٗم

ُمأأأأـ  -أو ظمردًمأأأأ٦م-ومٞم٘مأأأأقل: اٟمٓمٚمأأأأؼ ومأأأأ٠مظمرج ُمٜمٝمأأأأ٤م ُمأأأأـ يمأأأأ٤من ذم ىمٚمٌأأأأف ُمث٘مأأأأ٤مل ذرة 

أظمأأأر  أقمأأأقد وم٠ممحأأأده سمتٚمأأأؽ اعمح٤مُمأأأد، صمأأأؿّ  إيأأأامن وم٠مظمرضمأأأف، ومأأأ٠مٟمٓمٚمؼ، وم٠مومٕمأأأؾ، صمأأأؿّ 

ًمأأأف ؾمأأأ٤مضمدا، ومٞم٘مأأأقل: يأأأ٤م حمٛمأأأد ارومأأأع رأؾمأأأؽ، وىمأأأؾ يًأأأٛمع ًمأأأؽ، وؾمأأأؾ شمٕمأأأط، 

ل، ومٞم٘مأأأأقل: اٟمٓمٚمأأأأؼ ومأأأأ٠مظمرج ُمأأأأـ تأأأأتأأأأل أُمّ واؿمأأأأٗمع شمِمأأأأٗمع، ومأأأأ٠مىمقل: يأأأأ٤م رب أُمّ 

يمأأأ٤من ذم ىمٚمٌأأأف أدٟمأأأك أدٟمأأأك أدٟمأأأك ُمث٘مأأأ٤مل طمٌأأأ٦م ظمأأأردل ُمأأأـ إيأأأامن، وم٠مظمرضمأأأف ُمأأأـ 

 .(1) اًمٜم٤مر

  

                                                           

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة.7516، رىمؿ: 146: 9احٞمح اًمٌخ٤مري )ت: زهػم اًمٜم٤مس(   (1)
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 ادذكبون يدخؾون افـّ ر وخيرجون مـف  ب فشػ ظة

وأظمرج اًمّمدوق ذم قمٞمقن إظم٤ٌمر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقاطمد سمـ حمٛمأد سمأـ قمٌأدوس 

اًمٜمٞم٤ًمسمقري اًمٕمٓم٤مر ريض اهلل قمٜمف سمٜمٞم٤ًمسمقر ذم ؿمإٔم٤ٌمن ؾمأٜم٦م اصمٜمألم ومخًألم وصمالصمٛمأ٠مة ىمأ٤مل: 

قمكم سمـ حمٛمأد سمأـ ىمتٞمٌأ٦م اًمٜمٞمًأ٤مسمقري ، قمأـ اًمٗمْمأؾ ؿمأ٤مذان ، ىمأ٤مل: ؾمأئؾ اعمأ٠مُمقن قمأكم سمأـ 

 ـمقيؾ يمتٌف إمم اعم٠مُمقن ىم٤مل:  ُمقؾمك اًمرو٤م قمٚمٞمٝمام اًمًالم ذم يمت٤مب

٦م ، وٓ خيأرج ُمأـ اًمٜمّأ٤مر يمأ٤مومرًا ، وىمأد إّن اهلل ٓ يدظمؾ اًمٜم٤ّمر ُم١مُمٜم٤ًم ، وىمد وقمأده اةٜمّأ»

، ومااذكبوا أهاال افتوحقااد ياادخؾون افـاا ر وخيرجااون مـفاا  أوقمأأده اًمٜمّأأ٤مر واخلٚمأأقد ومٞمٝمأأ٤م، 

 .(1) شوافشػ ظة ج يزة هلم

سم٤مًم٘مٌقل ، سمؾ هق أورّي قمٜمأدٟم٤م ، ، شمٚمّ٘مك ُمْمٛمقٟمف أاح٤مسمٜم٤م ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده احٞمح 

 سمؾ قمٜمد همػمٟم٤م ..

: اظمتٚمأػ أهأؾ آؾمأأالم ومأٞمٛمـ ارشمٙمأ٥م اًمٙمٌأػمة ُمأـ اعمأأ١مُمٜملم  ىمأ٤مل ؿمأ٤مرح اعم٘م٤ماأد

وُم٤مت ىمٌؾ اًمتقسم٦م، وم٤معم ه٥م قمٜمدٟم٤م قمدم اًم٘مٓمع سمأ٤مًمٕمٗمق وٓ سم٤مًمٕم٘مأ٤مب، سمأؾ يمالمهأ٤م ذم ُمِمأٞم٦م 

سمأؾ خيأرج اًمٌتأ٦م، ٓ سمٓمريأؼ ف ٓ خيٚمأد ذم اًمٜمأ٤مر اهلل شمٕم٤ممم، ًمٙمـ قمغم شم٘مدير اًمتٕم ي٥م ٟم٘مٓمع سم٠مٟمّ 

 .٣م ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ اًمققمدتاًمقضمقب قمغم اهلل شمٕم٤ممم سمؾ سمٛم٘م

ىمٚمأأأ٧م : ٟمأأأّص اًمروأأأ٤م قمٚمٞمأأأف اًمًأأأالم وهمأأأػمه ذم ُمّمأأأ٤مدر اًمٗمأأأري٘ملم ، يم٤مؿمأأأػ قمأأأـ 

وقمأأأأد اهلل شمٕمأأأأ٤ممم سمجأأأأقاز اًمِمأأأأٗم٤مقم٦م واعمٖمٗمأأأأرة عمأأأأـ أذٟمأأأأ٥م ممّأأأأـ يمأأأأ٤من ذم ىمٚمٌأأأأف طمٌأأأأ٦م 

 سم ٟمقسمف .ظمردل ُمـ إيامن ، وأّٟمف ٓ خيّٚمد ذم اًمٜم٤مر وإن دظمؾ ومٞمٝم٤م 

                                                           

 . ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ، سمػموت.133قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م )ت: طمًلم إقمٚمٛمل(  :   (1)
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 دم أهل افؼق س رواية ظوف بن م فكوؿػة 

د سمـ اعم١مُّمؾ سمـ ايًـ، طمدصمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد سمـ اعمًٞم٥م، ىم٤مل اي٤ميمؿ: أظمؼمٟم٤م حمٛمّ 

طمدصمٜم٤م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، طمدصمٜم٤م قمٞمًك سمـ يقٟمد، قمـ طمريا سمأـ قمأثامن، قمأـ قمٌأد اًمأرمحـ سمأـ 

شاتتػرق أمتاي : » ل رؾمأقل اهلل ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم، قمـ أسمٞمف قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمأؽ ىمأ٤مل: ىمأ٤م

مااون احلااالل ظااذ ثااالث وشاابعغ ؾرؿااة أظظؿفاا  ؾتـااة ؿااوم يؼقسااون إمااور باارأهيم ؾقحرّ 

 «.ؾون احلراموحيؾّ 

وىمد قمٚمؼ اي٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري قمغم ه ا ايدي٨م سم٘مقًمأف: هأ ا طمأدي٨م اأحٞمح  :أؿول

 .  (1)قمغم ذط اًمِمٞمخلم ول خيرضم٤مه

ىمٚم٧م : ًمأق صمٌأ٧م هأ ا ايأدي٨م ، ومأ٤معمتٞمّ٘مـ ُمٜمأف اعمٕم٤مٟمأدون ًمٚمحأّؼ ُمأـ أهأؾ اًم٘مٞمأ٤مس ، 

اًمراّدون قمغم اهلل ورؾمقًمف سمآرائٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة ، أو اعمٜمٙمرون ًمٚميورّي٤مت أو سمٕمْمٝم٤م ، أو أهأؾ 

ُٝمْؿ فُمْٚماًم اًمٌدع وإهقاء ممّـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ :  ًُ اَوضَمَحُدوا هِب٤َم َواؾْمَتْٞمَ٘مٜمَْتَٝم٤م َأْٟمُٗم  َوقُمُٚمأقًّ

 يمام هق طم٤مل اًمٜمقاا٥م .

  

                                                           

واعمًتّمٗمك  ،49 :4وإطمٙم٤مم ًممُمدي  ،311 :13واٟمٔمر شم٤مري  سمٖمداد  ،436 :4ُمًتدرك اي٤ميمؿ   (1)

وُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم  ،51 :18وُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم  ،151 :26وشم٤مري  ُمديٜم٦م دُمِمؼ  ،295 :ًمٚمٖماازم

 . 977 :7وإطمٙم٤مم ٓسمـ طمام  ،216 :1ل  ويمٜما اًمٕمام ،143 :2ًمٚمٓمؼماين 
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 وؿػة مع رواية اكتح ل حب أهل افبقت 

طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر، ىمأ٤مل: طمأدصمٜم٤م هأ( : 286ىم٤مل طمرب سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين )

تػسق هذه إمة »أسمق ُمٕم٤موي٦م، قمـ حمٛمد سمـ ؾمقىم٦م، قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م ىم٤مل: ىم٤مل قمكٌم: 

 .(1) شـ  أهل افبقتيـتحؾون حبّ  هم ؿومٌ ظذ بضع وشبعغ ؾرؿة، ُّش 

ىمٚم٧م : إؾمأٜم٤مده ُمٜم٘مٓمأع ، ومحٌٞمأ٥م ل يأدرك قمأكّم قمٚمٞمأف اًمًأالم ، وسم٘مّٞمأ٦م رضم٤مًمأف صم٘مأ٤مت 

طمّٗم٤مظ قمغم ذط اًمِمٞمخلم ، ؾمقى أسمق ُمٕم٤موي٦م حمٛمد سمـ ظم٤مزم إقمٛمك ، وهق طم٤مومظ ُمأت٘مـ 

 ، ًمٙمٜمّف يم٤من داقمٞم٦م إمم اإلرضم٤مء ، سمؾ رئٞمد اعمرضمئ٦م ذم اًمٙمقوم٦م .

وىمأ٤مل ايًأـ سمأـ هأأ صم٘مأ٦م( 277ٟمقاا٥م  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٗمًأقي )وـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمرضمئ٦م 

 (: ىمٚمٜمأ٤م ًمنقمٛمأشصم٘مأ٦م خ م : ىم٤مل أسمأق ُمٕم٤مويأ٦م )=حمٛمأد سمأـ ظمأ٤مزم اًميأير)صم٘م٦م خ م(اًمرسمٞمع

: ٓ حتدث هبأ ه إطم٤مديأ٨م. ىمأ٤مل: يًأ٠مًمقين ومأام أاأٜمع رسمأام ؾمأٝمقت، ومأ٢مذا )إُم٤مم صم٘م٦م خ م(

قمٜمده ومج٤مء رضمؾ ومًأ٠مًمف قمأـ ؾم٠مًمقين قمـ رء ُمـ ه ا ومًٝمقت وم يمروين. ىم٤مل: ومٙمٜم٤ّم يقُم٤م 

ادرجئاة ٓ يادظوين هأ١مٓء : ىمأ٤مل: ومتٜمحٜمحأ٧م: وم٘مأ٤مل إقمٛمأش ش. أك  ؿسقم افـ ر»طمدي٨م: 

 اهأ. (2)أظمرضمقهؿ ُمـ اعمًجد طمّتك أطمّدصمٙمؿ،  أحّدث بػض يل ظعّ 

 !!.   وهق سيٌح ومٞمام ىمٚمٜم٤مهىمٚم٧م: 

ٌّأ٦م أهأؾ  اًمٌٞمأ٧م ، وًمق صم٧ٌم ه ا ايدي٨م ، ومٛم١مول سم٤مًمٜمٗم٤مق : إذ اًمٜم٤ماأٌل اعمٜمتحأؾ عمح

ّذ ُمـ اًمٜم٤ميص اعمٕمٚمـ ًمٌٖمْمٝمؿ ، أو ُم١مّول سم٤مًمٖمالة : يم٤مخلٓم٤مسمّٞم٦م ًمٕمٜمٝمؿ ، اًم يـ أهّلأقا إئّٛمأ٦م 

 ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم . إذ آٟمتح٤مل هق آدقم٤مء .

  

                                                           

 . ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى .1186: 3ُم٤ًمئؾ طمرب)ت: وم٤ميا طم٤مسمد(    (1)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ : أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري. 764:  2(  277اعمٕمروم٦م واًمت٤مري  )اًمٗمًقي   (2)
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 إصؽ ل : ـقف تؽون أّمة مرحومة وأـثره  دم افـّ ر

قمدا اًمٗمرىمأ٦م اًمٜم٤مضمٞمأ٦م  ىمٚم٧م : ه ا اإلؿمٙم٤مل وهؿ ُمـ إؾم٤مس : ًمٚمٜمّص أّن أيمثر إُّم٦م ،

أك اهللَُّ ، ُمرضمّقة ُٕمر اهلل ورمحتف ، وهؿ ومٞمام اشّمْمح وسم٤من قمغم أرسمٕم٦م أاٜم٤مف ، ويمّٚمٝم٤م :  ًَ قَم

وضمّٚمٝمأ٤م ذم ذم اًمٕم٤مىمٌأ٦م ٟمأ٤مج إن ؿمأ٤مء اهلل شمٕمأ٤ممم ّٕن :   َرِحاقمٌ َأْن َيُتقَب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ إِنَّ اهللََّ هَمُٗمأقٌر 

 وهق فم٤مهر.  َرِحقمٌ اهللََّ هَمُٗمقٌر 

٤م ُمأـ وطمأد اهلل وآُمأـ سمرؾمأقل وم٠مُمّ وىمد ُم٣م ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم اعمٕمتؼم : 

ول حيأؾ ،  ول يٜمّم٥م ؿمٞمئ٤مً ، وٓ والًم٦م قمدوٟم٤م ، ول يٕمرف وٓيتٜم٤م ، اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

وهاذه افطبؼاة باغ اداممـغ وباغ ، ول حيرم، وأظم  سمجٛمٞمع ُم٤م ًمٞمد سملم اعمختٚمٗملم ُمـ إُم٦م

، أصاح ب احلساا ب واداوازين وإظااراف: ، وهأأؿفام س وجؾّ هام أظظاام افـّا ادؼاـغ،

٤مر ومٞمًأٛمقن اًم يـ يِمٗمع هلؿ إٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م واعم١مُمٜمأقن، وخيرضمأقن ُمأـ اًمٜمّأ واجلفـؿقون

 اةٝمٜمٛمٞملم. 

اًمأ ي ئمٝمأر زم ذم ذًمأؽ هأأ( جمٞمٌأ٤ًم قمأـ هأ ا اًمأقهؿ: 1182وىم٤مل إُمػم اًمّمأٜمٕم٤مين)

ٓ يٙمأقن ، اًمٕمأدد  اًمٗمأرق اعمحٙمأقم قمٚمٞمٝمأ٤م سمأ٤مهلالك ىمٚمٞمٚمأ٦مف جيقز أن هأ ه أطمده٤م أٟمّ : أضمقسم٦م 

 .ومال يرد اإلؿمٙم٤مل : ومال يتؿ أيمثري٦م اهلالك : ٤مضمٞم٦م جمٛمققمٝم٤م أيمثر ُمـ اًمٗمرىم٦م اًمٜمّ 

 ومأ٢منّ  :ف ظمالف اًمٔمأ٤مهر ُمأـ ذيمأر يمثأرة قمأدد ومأرق اهلأالكيٛمٜمع قمـ ه ا أٟمّ : ىمٞمؾ  إنْ و

 ؟!.ؿ أيمثر قمدداً أهّن اًمٔم٤مهر 

ام هأق ًمٌٞمأ٤من اشمًأ٤مع وإّٟمأ، ًمٌٞمأ٤من يمثأرة اهلأ٤مًمٙملم : ًمٞمد ذيمر اًمٕمدد ذم ايأدي٨م  :ىمٚم٧م  

: ٟمٔمػم ذًمؽ ُمأ٤م ذيمأره أئٛمأ٦م اًمتٗمًأػم ذم ىمقًمأف : ووطمدة ـمريؼ ايؼ ، ـمرق اًمٔمالل وؿمٕمٌٝم٤م 

ـْ ؾَمٌِٞمٚمِفِ  َق سمُِٙمْؿ قَم ٌَُؾ وَمَتَٗمرَّ ًُّ َٓ شَمتٌَُِّٕمقا اًم  .(1) َو

                                                           

 . دار اًمٕم٤ماٛم٦م ، اًمري٤مض. 49اومؽماق إُّم٦م إمم ٟمٞمػ وؾمٌٕملم)ت: ؾمٕمد اًمًٕمدان(:   (1)



 
 

231 

 خالصة افؽت ب

ًمدومع شمقّهؿ أّن أُّم٦م حمّٛمد هل جمٛمأقع صمأالث وؾمإٌٔملم ومرىمأ٦م ، إّٟمام اٜمّٗمٜم٤م ه ا اًمٙمت٤مب 

 صمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ومرىم٦م ه٤مًمٙم٦م ذم اًمٜم٤مر ، وواطمدة ٟم٤مضمٞم٦م ذم اةٜم٦ّم .

، هق ه ا اعمجٛمقع ُمـ اًمثال واًمًٌٕملم ومرىم٦م ،  يٗمؽمض ه ا اًمتقّهؿ أّن أُّم٦م حمّٛمد 

 ٓ أيمثر وٓ أىمؾ .

ص إظم٤ٌمر اًمث٤مسمت٦م واعمٕمتأؼمة قمأـ سمٞمد أّن ه ا اًمتقّهؿ ظمٓم٠م ضمًٞمؿ ، ُمرّده إمم قمدم ومح

 أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم .

وم٤مًمثالث وؾمٌٕمقن ومرىم٦م ، سمٕمض إُّم٦م وًمٞمد يمّؾ إُّم٦م : ومثٜمت٤من وؾمٌٕمقن ومرىمأ٦م ، هأؿ 

: أئّٛم٦م اًمايغ واًمْمالل واةحقد واًمٕمٜم٤مد ، ظم٤مًمدون ذم ضمٝمٜمّؿ ، ويم ا ُمـ اشمٕمأٌٝمؿ قمأـ قمٚمأؿ 

 ودراي٦م وإٟمٙم٤مر ًمٚمحّؼ .

ومٝمل يمام ٟمّص طمدي٨م اًمث٘مٚمألم ، أهأؾ اًمٌٞمأ٧م قمٚمأٞمٝمؿ اًمًأالم ٓ وأُّم٤م اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ، 

 همػم ، ويم ا ظمّٚمص ؿمٞمٕمتٝمؿ اًمٕم٤مرومقن سمحّ٘مٝمؿ ، وقمددهؿ ؾمٌٕمقن اًمٗم٤ًم ٓ همػم .

ًمٙمـ ه ان اٜمٗم٤من وم٘مط ُمـ إُّم٦م ، سم٘مٞم٧م أرسمٕمأ٦م أاأٜم٤مف ًمٞمًأقا دقمأ٤مة ًمٚمْمأالل وٓ 

 ًمٞمًقا دقم٤مًة ًمٚمخػم..أئّٛم٦م ًمٚمايغ وٓ ُمٜمٙمريـ ًمٚمحؼ قمـ قمٚمؿ ودراي٦م ، يمام أهّنؿ ذات اًمقىم٧م 

إُّم٤م ًمٙمقهنؿ ُمًتْمٕمٗملم ، وإُّم٤م ًمٙمقهنؿ ُمرضمأقون ًمرمحأ٦م اهلل ، وإُّمأ٤م ًمٙمأقهنؿ ظمٚمٓمأقا 

 قمٛماًل ا٤مي٤ًم وآظمر ؾمٞمئ٤ًم ، وإُّم٤م ًمٙمقهنؿ ُم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ همػم ضم٤مطمديـ.

، ًمٞمًقا ؿمأٞمٕم٦م وم٘مأط ، وإّٟمأام ُمأـ وه١مٓء إاٜم٤مف إرسمٕم٦م ، هؿ أيمثر أُّم٦م حمٛمد 

 ٦م وؾمٜم٦ّم وظمقارج وهمػمهؿ .يمّؾ ـمقائػ اعمًٚمٛملم ، ؿمٞمٕم
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وىمد أووحٜم٤م أّن ذم اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم واخلقارج ، ُمـ هق وٛمـ اًمثٜمتلم واًمًٌٕملم ومرىم٦م 

اعمخٚمأأدة ذم اًمٜمّأأ٤مر: يمٛمٜمٙمأأر اًميأأوري ، يمأأام أّن ومأأٞمٝمؿ ُمأأـ هأأق همأأػم ظمأأ٤مرج قمأأـ إاأأٜم٤مف 

 إرسمٕم٦م اعمح٤مـم٦م سمرمح٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم .
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 37 ........................................... إاقل اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م  اًمٗمّمؾ اًمث٤مين
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٦ٌم أىمقال اعمٗمنيـ ذم :  ـْ ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم ُأُمَّ َّ  42 ................................................. َومِم

 44 .................................................... صمّٛم٦م ومرىم٦م ٟم٤مضمٞم٦م ذم يمّؾ أُّم٦م أاؾ ىمرآين

 44 ....................................... ٟمٌص ضم٤مُمع ُمٌلمِّ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم قمٚمٞمف اًمًالم

 47 ....................................................... هؾ أي٦م دًمٞمٌؾ قمغم طمجٞم٦ّم اإلمج٤مع

٦ٌم ...آـمالق ذم :  ـْ ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم ُأُمَّ َّ  49 .................................................... َومِم

٦ٍم  اًمٜمص أّن   51 ..........................................: اًمٓم٤مئٗم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سم٠مُمر اهللظَمػْمَ ُأُمَّ

 55 ................................................... ـم٤مئٗم٦م ايؼ ٓ شمقازم قمثامن سمـ قمّٗم٤من

 56 ........................................... إُّم٦م يٕمٜمل : إئّٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أاٌؾ ىمرآين
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 61 .......................................... ـم٤مئٗم٦م ايؼ : اصمٜم٤م قمنم ظمٚمٞمٗم٦م ىم٤مئاًم سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم

 64 ..................................................... طمدي٨م اًمّمح٤ميب وه٥م اخلػم ؿم٤مهداً 

 65 .............................................. اخلٚمٞمٗم٦م اًم٘م٤مئؿ سم٠مُمر اهلل ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م 

 66 .......................................................... ظمٚمٞمٗم٦م ىمّٞمؿ اًمٜمّص أّن قمٚمّٞم٤ًم 

 76 ..................................................... اعمٝمدي قمٚمٞمف اًمًالم ظمٚمٞمٗم٦م اهلل شمٕم٤ممم

 71 ............................................................................... اخلالا٦م
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٦مٌ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ـْ ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم ُأُمَّ َّ  73 .................................... إئّٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم َومِم

 74 .................................... إئّٛم٦م ظمػم أُّم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مسىمقًمف شمٕم٤ممم : 

 77 ..................................................... ُمٕم٤مين ًمٗمظ إُّم٦م = اؿمؽماك ًمٗمٔمل !!

 79 .............................................................. سمٞم٤من ُمٕمٜمك اةامقم٦م ذقم٤ًم !!

 82 ...................................................... ّٟمص : اةامقم٦ُم : أهُؾ ايؼ وإْن ىمّٚمقا

 84 ............................................................ سمٜمق أُمّٞم٦م مج٤مقم٦ٌم وم٤مرىمقا اةامقم٦م

 87 .............................................. اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م: اًمٕمؽمة  اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 89 ....................................................... اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م قمغم ًم٤ًمن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 91 .................................................................... ـمرق طمدي٨م اًمث٘مٚملم

 164 ................................................. أّول اعمٕمٜمٞملم سمحدي٨م اًمث٘مٚملم قمكّم 

 167 ...................................... طمدي٨م اًمًٗمٞمٜم٦م: اًمٜم٤مضمقن اًمٕمؽمة وظمّٚمص ؿمٞمٕمتٝمؿ

 113 ..................................... قمّٚم٦م شمْمٕمٞمػ يمثػٌم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم طمدي٨م اًمًٗمٞمٜم٦م!!

 114 .............................................. ُمٕمٜمك طمدي٨م اًمًٗمٞمٜم٦م وطمدي٨م اًمث٘مٚملم !!

 115 ............................................................ طمدي٨م أهؾ سمٞمتل يم٤مًمٜمجقم

 117 ............................................ ُمٕمٞم٤مر اًمٜمج٤مة : ُمقّدة قمكّم وأهؾ اًمٌٞم٧م 
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 119 .............................................. ُم٤م رواه أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم ه ا إاؾ اعم٘مّدس

 123 ................................................................... طم٤ماؾ ُم٤م شم٘مّدم :

 125 ............................................ اًمٜم٤مضمٞم٦م سم٤مٕا٤مًم٦م ، واًمٜم٤مضمٞم٦م سم٤مًمتٌع!!اًمٗمرىم٦م 

 126 ................................. شيدظمؾ اةٜم٦م ؾمٌٕمقن أًمٗم٤ًم سمٖمػم طم٤ًمب»طمدي٨م اًمٜمٌّل: 

 127 ..................................... اًمًٌٕمقن أًمٗم٤ًم حينمون ُمـ يمرسمالء )=فمٝمر اًمٙمقوم٦م(

 128 ........................................... ؿم٤مهد ومٞمف : أهّنؿ حينمون ُمـ ُمٚمؽ قمكّم 

 129 ........................................... دًٓم٦م طمدي٨م روم٤مقم٦م أّن اًمًٌٕملم أًمٗم٤ًم ؿمٞمٕم٦م

 135 .................................طمدي٨م ؾمّٞمد اًمِمٝمداء ايًلم ذم حمٌل أهؾ اًمٌٞم٧م 

 137 ....................................... شؿمٞمٕمتٜم٤م ظمٚم٘مقا ُمـ ـمٞمٜمتٜم٤م: »طمدي٨م ايًلم

 139 .................................................... طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري

 142 .................................................... أاقل اًمٗمرق اهل٤مًمٙم٦م اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 144 ......................................... ُمرّد شمٗمّرق اًمٗمرق إمم أاقل اًمٌدع إرسمع أاٌؾ 

 146 ....................................... ُمرّد اًمثالث واًمًٌٕملم إمم أرسمٕم٦م أاٜم٤مف !! أاٌؾ 

 156 .................................................................... ُم٤م رواه أهؾ اًمًٜم٦ّم

 156 ........................................................ ذم ايروري٦م واعمرضمئ٦م واًم٘مدرّي٦م

 152 ......................................................... ُم٤م رواه أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم اخلقارج
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 154 ........................................ ومرىم٦م: ًمٕمّمٞم٤من أيب سمٙمر وقمٛمر 73اومؽمىم٧م إُم٦م 

 155 ......................................... سم٘مت٤مل اخلقارج، وإُّم٦م شمتٗمّرج. شمٗمّرد قمكّم 

 159 ................................................... اًمٜمّص أّن اعمرضمئ٦م ُمٚمؾ ٓ ُمّٚم٦م واطمدة

 166 ............................................... ذم أاقل اًمٗمرق اهل٤مًمٙم٦ماحٞمح اٗمقان 

 162 ....................................................................... احٞمح اًمٙم٤مسمكم

 162 ........................................... ُمٜمتحكم اًمتِمٞمع صمالصم٦م قمنم ومرىم٦م واطمدة ٟم٤مضمٞم٦م

 166 ............................................ ُمرد ومرق اًمٜم٤ّمر إمم ٟمّٞمٍػ وؾمٌٕملم إُم٤مُم٤ًم ُمْماّل 

 168 ........................................................ ذو اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل ٟمٛمقذضم٤مً 

 176 ........................................... أقمٔمؿ اًمٗمرق ومتٜم٦م أهؾ اًمرأي واًم٘مٞم٤مس أاٌؾ 

 173 .............................................. ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سمرأيف ومٝمق ذم اًمٜم٤ّمر أاٌؾ 

 177 ................................................................ أاؾ : اٜمػ اًمٕمثامٟمّٞم٦م

 178 ............................... هؾ اًمثالث واًمًٌٕمقن يمّٚمٝم٤م ُمـ إُّم٦م ، قمغم اإلؾمالم ؟!!

 179 ........................................... اخلٓم٤مسمّٞم٦م واعمٞمٛمقٟمّٞم٦م ُمث٤مًٓ عمـ يمٗمر سمٕمد إيامن!!

 182 ................................................................ يمٚمٛم٦م ًمإلُم٤مم اًمٌٖمدادي

 184 ................................................. ذم اًمّمٜمػ اًمقاطمد ُمًٚمؿ ويم٤مومر أاٌؾ 

 186 ................................. همرىم٦م يم٤مومرة أم ٓ ؟!.اًمثٜمت٤من واًمًٌٕمقن  اًمٗمّمؾ آظمػم
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 196 ...............................................................أهؾ اًمًٜم٦ّم قمغم ىمقًملم !!

 191 .................................................. يمٗمر اًمثٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م أاؾ ىمرآين

 193 ................................................. أُّم٦م حمّٛمد أيمثر ُمـ صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م

 195 ....................................................اومؽماق اًمثالث واًمًٌٕملم ذم اًمٕم٘م٤مئد
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