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 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٘مدُم٦م

ــدُم٤م راؾمــٚمٜمل صــ٤مطم٥م اعمٓمٌٕمــ٦م ـٓزًمــ٧م أذيمــر اًمًــ رور اًمــذي همٛمــرد قمٜم

ر، واًمـذي زاد ـوأصـٌح ضمـ٤مهزا ًمٚمٜمِمـوأظمؼمد سم٠مّن هذا اًمٙمت٤مب ىمـد تـ٧م ـم٤ٌمقمتـف 

هوري أّن هذا اخلؼم ىمد وصٚمٜمل وأٟم٤م ذم اًمٌ٘م٤مع اعم٘مّدؾم٦م ذم ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م وحتديـدا 

طمٞم٨م دأسم٧م قمغم اًمذه٤مب ٕداء ُمٜم٤مؾمؽ اًمٕمٛمرة  ذم يقم ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم اهل٤مدي 

 ذم ؿمٝمر رضم٥م إص٥ّم.

وىمد ضمٕمٚمتٜمل هذه اعمّم٤مدوم٦م أشمٗمـ٤مءل يمثـػما سم٤مًمٙمتـ٤مب ٓؾمـٞمّن وأّد يمٜمـ٧م ىمـد 

ر اًمٙمتــ٤مب ـ، وومٕمــال وم٘مــد اٟمتِمــأهديتــف إمم ؾمــٞمدي وُمــقٓي اإلُمــ٤مم اهلــ٤مدي 

وٟمٗمدت هيٕم٤م ـمٌٕمتف إومم ممّـ٤م ضمٕمٚمٜمـل أومّٙمـر ذم إقمـ٤مدة ـم٤ٌمقمتـف صم٤مٟمٞمـ٦م ًمٙمـل شمٕمـّؿ 

 اًمٗم٤مئدة اجلٛمٞمع.

ــ٦م  ــ٤مب اـّمــالع صــ٤مطم٥م ٟمٔمرّي ــد ـم٤ٌمقمــ٦م اًمٙمت ــد زادد إسارا قمــغم دمدي وىم

)اًم٘مــراءة اعمٜمًــّٞم٦مي قمٚمٞمــف وشمًــجٞمٚمف سمٕمــض اعمالطمٔمــ٤مت قمــغم سمٕمــض ُمٓم٤مًمــ٥م هــذا 

 سمحٞم٨م أصٌح ًمزاُم٤م قمكّم ُمٜم٤مىمِم٦م ُم٤م أومـ٤مده ًمٙمـل شمٙمـقن اًمٗمٙمـرة واوـح٦م ي4)اًمٙمت٤مب

                                                           
 /https://ar.kadivar.com/17574 شمٕمٚمٞم٘م٦م ًمف ذم اعمقىمع اًمرؾمٛمل حت٧م قمٜمقان: حم٤ميمٛم٦م ٟمٔمرّي٦م اًمٕمٚمّنء إسمرار!ي 4)

 

https://ar.kadivar.com/17574/
https://ar.kadivar.com/17574/
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 شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف يم٤من ؾمٌٌٝم٤م ؾمقء ومٝمؿ عم٤م دّون ذم هذا اًمٙمت٤مب.ظمّمقص٤م وأّن مجٚم٦م ُمـ 

وُمـ هٜم٤م وم٢مّن هذه اًمٓمٌٕم٦م شمتٛمّٞمز قمـ ؾمـ٤مسم٘متٝم٤م سم٢موـ٤موم٦م سمٕمـض اًمتقوـٞمح٤مت 

ذم طمــقار اًمٙمتــ٤مب عمــ٤م اًمتــٌس ذم ومٝمٛمــف ذم اعمــتـ إصــكم ًمٚمٙمتــ٤مب سم٤مإلوــ٤موم٦م إمم 

ٕمـّؿ سمٕمض اعمٜم٤مىمِم٤مت اعمٝمّٛم٦م اًمتل أصمٌتٝم٤م ذم اعمتـ ٕمهّٞمتٝم٤م ًمٙمـل شمٙمتٛمـؾ اًمّمـقرة وشم

 اًمٗم٤مئدة اجلٛمٞمع.

 أمحد ؾمٚمّنن                                                                    

هـــ     4114 ريػـاًمِمــ اًمٜمٌــقّي قًمــد اعم ًمٞمٚمــ٦م                                                       



 اعم٘مدُم٦م

 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وأومْمؾ اًمّمالة وأزيمك اًمتًٚمٞمؿ قمغم ظم٤مشمؿ إٟمٌٞمـ٤مء 

وقمغم أهؾ سمٞمتف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ، واًمٚمٕمٜم٦م اًمدائٛمـ٦م  وؾمٞمد اعمرؾمٚملم حمٛمد 

 أُّم٤م سمٕمد: إسمدّي٦م قمغم أقمدائٝمؿ وُمٌٖمْمٞمٝمؿ ُمـ أن إمم ىمٞم٤مم يقم اًمديـ،

وم٢مّن ُمـ أهّؿ ريمـ٤مئز قم٘مٞمـدة اًمِمـٞمٕم٦م ىمـقهلؿ سم٤مإلُم٤مُمـ٦م اإلهلّٞمـ٦م طمٞمـ٨م إن هـذه 

اعمٗمردة اًمٕم٘مدّي٦م هل اعم٤مئز سمٞمٜمٝمؿ وسملم همـػمهؿ ُمــ اًمٗمـرق اإلؾمـالُمّٞم٦م، وُمــ يًـؼم 

يمت٥م اًمت٤مريخ ويٖمقص ذم ـمّٞم٤مت يمتٌف جيد أّن اًمٜمزاع ُمٜمذ أّول يقم ذم اإلؾمالم يم٤من 

ُمــ ي٘مـرأ اًمٙمتـ٥م اًمٕم٘مدّيـ٦م طمقل هذا اعمٜمّم٥م وـمـرق صمٌقشمـف وصـٗم٤مت صـ٤مطمٌف، و

ــ٦م ويٜمٔمــر ذم حمــ٤مورات أصــح٤مب إئّٛمــ٦م  جيــد أّن ىمْمــّٞم٦م اإلُم٤مُمــ٦م  واًمٙمالُمّٞم

 واًمٜمّص واًمٕمّمٛم٦م طم٤مضة سم٘مّقة ذم هذه اعمقارد.

ّٓ أّٟمف ىمد فمٝمر ذم أوٟم٦م إظمػمة ُمـ داظمؾ اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل ُمـ يِمّٙمؽ ذم  إ

اعمٜمًـّٞم٦مي واقمتـؼم أّاـ٤م هـل هذه إُمقر وذًمؽ سمٓمرح ٟمٔمرّي٦م أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمـ٤م )اًم٘مـراءة 

اًم٘مراءة اًمّمحٞمح٦م اًمتل تّثؾ اًمتِمّٞمع إصٞمؾ، ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمٔمرّي٦م اًمًـ٤مئدة ذم يقُمٜمـ٤م 

هذا اًمتـل اقمتؼمهـ٤م وًمٞمـدة ًمتّٞمـ٤مرات اًمٖمٚمـّق اًمتـل يمـ٤من هلـ٤م طمْمـقر يمٌـػم ذم اعمـ٤م  

 اًمًحٞمؼ.

، وٟم٘مـد اًمريمـ٤مئز ي4)ؾمٜمح٤مول ذم هذا اًمٙمت٤مب قمرض ٟمٔمرّي٦م )اًم٘مراءة اعمٜمًـّٞم٦مي

                                                           
ي٘مـٞمؿ ذم اًمقٓيـ٤مت اعمّتحـدة إُمريٙمّٞمـ٦م، ًمـف ي ص٤مطم٥م هـذه اًمٜمٔمرّيـ٦م هـق )حمًــ يمـديقري رضمـؾ ديــ إيـراد ُمٕمـ٤مرض، 4)

جمٛمققم٦م ُمـ اعم٘م٤مٓت واعمح٤مضات طمقل قم٘مٞمـدة اًمِمـٞمٕم٦م ذم اإلُم٤مُمـ٦م مجٕمـ٧م ذم يمتـ٤مب واطمـد حتـ٧م قمٜمـقان )اًم٘مـراءة 

 اعمٜمًّٞم٦مي.
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ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م واًمِمقاهد اًمتل اؾمـتدّل اـ٤م صـ٤مطمٌٝم٤م، وذم اعم٘م٤مسمـؾ سمٞمـ٤من أصـ٤مًم٦م  اًمتل

ــ٦م  ــ٦م وإئّٛم ــدشمٜم٤م ذم اإلُم٤مُم ــ٠مصمقرة قم٘مٞم ــؼمة واعم ــدة اًمٜمّمــقص اعمٕمت ــ٤م وًمٞم  وأّا

 ٓ قمـ اًمٖمالة أو اعمٗمّقو٦م. قمٜمٝمؿ 

ٌّٕمــف ويريٜمــ٤م اًم٤ٌمـمــؾ سمــ٤مـمال يمــل  ٟمًــ٠مل اهلل شمٕمــ٤ممم أن يريٜمــ٤م احلــّؼ طمّ٘مــ٤م يمــل ٟمت

ممّـ َئمٝمر احلّؼ قمغم أيدهيؿ، إّٟمـف أيمـرم إيمـرُملم، واحلٛمـد هلل رّب ٟمجتٜمٌف وجيٕمٚمٜم٤م 

 اًمٕم٤معملم، وصغّم اهلل قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓمٞمٌِّلم اًمٓم٤مهريـ.

 

 هـ     4141ذم يقم ُمقًمد اًمٜمّقر اعمحٛمدي ؾمٜم٦م 

            



 

 اًم٘مراءشملم ًمإلُم٤مُم٦مقمرض 

 

وصـٗم٤مت اإلُم٤مُمـ٦م  ُمٜمّمـ٥مطمـقل  اعمًٚمٛملم حمتدُم٤مً زال اًمٜمزاع سملم  يم٤من وٓ

اخلالف اخل٤مُمس ذم اإلُم٤مُمـ٦م وأقمٔمـؿ ظمـالف سمـلم ك ىم٤مل اًمِمٝمرؾمت٤مد: طمتّ اإلُم٤مم، 

ّؾ ٦م ُمثـؾ ُمـ٤م ؾُمـّؾ ؾمٞمػ ذم اإلؾمالم قمغم ىم٤مقمدة ديٜمٞمّ إذ ُم٤م ؾُم  ؛٦م ظمالف اإلُم٤مُم٦مإُمّ 

 .ي4)زُم٤من قمغم اإلُم٤مُم٦م ذم يمّؾ 

٤م ذم ومٝمـؿ ضمـذري   يٛمّثـؾ ظمالومـ٤مً ، ومٝمق ت٤مُم٤مً  وُم٤م ؾمٜمٕمروف أن هق أُمر خمتٚمػ

سمـؾ ذم اعمـذه٥م اًمقاطمـد، ومـ٢مّن  ،ًمـٞمس سمـلم اعمـذاه٥م اإلؾمـالُمٞم٦م اعمختٚمٗمـ٦م ،اإلُم٤مُم٦م

اقمتؼم ُم٤م ضم٤مء سمف إقم٤مدة ىمراءة عمٗمٝمقم اإلُم٤مُمـ٦م قمٜمـد  ي0) ٦ميُم١مًّمػ يمت٤مب )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

 واٟمتٝمك إمم وضمقد ىمراءشملم: ،اًمِمٞمٕم٦م

 :إوممًم٘مراءة ا

إقمّم٤مر وُمـ٤م ىمٌٚمٝمـ٤م، وهـل اعمًـّٓمرة ذم يمتـ٥م هل اًم٘مراءة اًم٤ًمئدة ذم هذه 

ّٕاـ٤م هـل  ؛اًمٕم٘م٤مئد وقمٚمؿ اًمٙمـالم، وًمـذًمؽ ضمٕمٚمٜم٤مهـ٤م إومم ُمــ طمٞمـ٨م اًمؽمشمٞمـ٥م

                                                           
 .4/01ي اعمٚمؾ واًمٜمحؾ 4)

ٕمريـػ اًمـذي ُمـّر ي ؾمّجؾ )حمًـ يمديقري ُمالطمٔم٦م ذم ُمقىمٕمف طمقل دمٜمٌّل ًمذيمر اؾمٛمف ذم ـمّٞمـ٤مت هـذا اًمٙمتـ٤مب ؾمـقى اًمت0)

قمدم ضمرأة ُمٜمّل قمغم ذيمره اؾمٛمف، واحلّؼ أّن دمٜمٌّل ًمـذيمر إؾمـّنء قمٛمقُمـ٤م هـق  قذم اعم٘مّدُم٦م، واقمتؼم هذا إُمر هقمٚمٞمؽ 

ُمـ سم٤مب حت٤مر ؿمخّمٜم٦م اًم٘مْمّٞم٦م وم٤مٓظمتالف سمٞمٜمل وسملم إؾمت٤مذ )يمديقري هق اظمتالف ومٙمري ٓ ؿمخيّصـ وُمـ٤م أريـد 

 ص إؾمت٤مذ )يمديقري.أن أوصٚمف ًمٚم٘م٤مرىء هق ٟم٘مدي ًمٚمٗمٙمرة ٓ ًمٚمِمخ
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 ع أن.اًمقضمف اًمرؾمٛمل ًمٚمتِمٞمّ 

٦م اعمٕمّمقُمقني، وأّرخ هل٤م سم٘مقًمف: يمـ٤من ٦م )إئٛمّ وىمد قمؼّم قمٜمٝم٤م اعمّمٜمّػ سمٜمٔمريّ 

أشمٌـ٤مع أيمثـر ذم زُمــ إئّٛمـ٦م  ٦م أشم٤ٌمع ُمٜمذ زُمـ طمْمقر إئّٛم٦م، وص٤مر هل٤مهلذه اًمٜمٔمريّ 

ري ـ٦م اًمتٚمّ٘مل اًمٌِمـ٦م ُمـ ُمٜم٤موم٦ًم ٟمٔمريّ إمم أن تّٙمٜم٧م ذم قمٍم همٞم٦ٌم إئٛمّ  ،ريـاعمت٠مظّم 

ًمإلُم٤مُم٦م سمِمٙمؾ ضمّدي، هذا قمغم اًمرهمؿ ُمـ أّا٤م طمّتك أواظمر اًم٘مرن اًمراسمع مل شمّمٌح 

جـري اخلـ٤مُمس هلاًمِمٞمٕمل، ًمٙمٜمّٝم٤م ُمٜمـذ ُمٓمٚمـع اًم٘مـرن ااًمٕم٘مٞمدة اًم٤ًمئدة ذم اعمجتٛمع 

اًمِمـٞمٕمل، إمم طمـّد صـػمورة ؾ اًمرؾمـٛمل ًمٚمتٗمٙمـػم ًمٞمـقم أصـٌح٧م هـل اعمٛمّثـطمتك ا

٤م ُمـ ذاشمٞم   ٤مت اعمذه٥م وضمزءاً ر هذه ذم إًمػ ؾمٜم٦م إظمػمة ُمـ ضوريّ وضمٝم٦م اًمٜمٔم

 .ي4)قم٘مٞمدشمف

 ٦م:ًأُمقر رئٞمصمالصم٦م أُّم٤م قمـ ُمٕم٤ممل هذه اًمٜمٔمري٦م، وم٘مد طمٍمه٤م اعمّمٜمّػ ذم 

ُمٜمّمقسمقن ُمـ ىمٌـؾ اهلل شمٕمـ٤ممم  ٦م اهلدى ُمثٚمٝمؿ ُمثؾ اًمٜمٌل إول: أئٛمّ 

اعمًـٚمٛملم اــذا  اعمٜمّمـ٥م أي ُمٜمّمــ٥م اإلُم٤مُمـ٦م، وىمــد قمـّرف اًمٜمٌــل ذم هـذا 

٦م إذن ُمٜمّمقسمقن ُمـ ىمٌـؾ اهلل وُمٜمّمـقص ، وم٤مٕئٛمّ اًمتٕمٞملم اإلهلل ُمـ ظمالل اًمٜمّص 

ٌع ُمــ اعمًـٚمٛملم هـذا إُمـر اإلهلـل ، ومٛمـ مل يتّ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ رؾمقل اهلل 

 .ي0)اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿواًمٜمّص اًمٜمٌقي وم٘مد اٟمحرف قمـ 

همـػم ايمتًـ٤ميب،  قمٚمـؿ ًمـدّد  ٦م اهلدى ُمثؾ قمٚمؿ اًمٜمٌـل اًمث٤مد: قمٚمؿ أئٛمّ 

                                                           
 .10ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 4)

 .14ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 0)
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قمـــ رأهيــؿ  ٦م ًمــٞمس ٟم٤مدمــ٤مً ومٝمــؿ ُمّٓمٚمٕمــقن قمــغم اًمٖمٞمــ٥م سمــ٢مذن اهلل، ومٕمٚمــؿ إئّٛمــ

يمّن أّن قمٚمٛمٝمؿ ذم يمّؾ ُم٤م يتٕمّٚمؼ سمٛمج٤مل اعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م وُم٤م يٙمقٟمـقن  ،واضمتٝم٤مدهؿ

 .ي4)ومٞمف أؾمقة وىمدوة ًمٚمٜم٤مس قمٚمؿ ُمّمقن ُمـ اخلٓم٠م

ــ ــل اًمث٤مًمــ٨م: أئّٛم ــؾ اًمٜمٌ ــثٚمٝمؿ ُمث ــع  ٦م اهلــدى ُم ُمٕمّمــقُمقن ُمـــ مجٞم

وقمــ قمٛمـده٤م  ،اعمٕم٤ميص قمّمٛم٦م ُمٓمٚم٘مـ٦م، ُمٜمّزهـقن قمــ يمٌـػم اعمٕمـ٤ميص وصـٖمػمه٤م

، وهذه اًمٕمّمٛم٦م ٟمٕمٛم٦م وشمٗمّْمؾ إهلل يـٜمٕمؿ يمّن هؿ ُمٕمّمقُمقن ُمـ اخلٓم٠م ،وؾمٝمقه٤م

سمف اهلل شمٕمـ٤ممم قمـغم اعمختـ٤مريـ اعمّمـٓمٗملم ُمــ قمٌـ٤مده، وهـل طم٤مًمـ٦م أرومـع سمٙمثـػم ُمــ 

 .ي0)هتذي٥م اًمٜمٗمس وـمٝم٤مرة اًمروح اًمتل يتٛمّتع ا٤م إوًمٞم٤مء اًمّم٤محلقن

٦م/ اإلهلـل/ اًمٕمّمـٛم٦م اإلهلّٞمـ وقمٚمٞمف ومـ٢مّن هـذه اًمٜمٔمريـ٦م شمرشمٙمـز قمـغم )اًمـٜمّص 

ــدّد  ــؿ اًمٚم ــد ي، اًمٕمٚم ــقق وىم ـــ)اًمّمٗم٤مت وم ــقر سم ــذه إُم اصــٓمٚمح اعمّمــٜمّػ قمــغم ه

وىمـد ضمريـ٧م قمـغم هـذه  ،وقمؼّم قمــ هـذه اًم٘مـراءة سمــ)اًم٘مراءة اًمًـ٤مئدةي ،٦ميريّ ـاًمٌِم

 اًمٙمت٤مب.آصٓمالطم٤مت ذم 

 :اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م

٦م اًمتـل يـداومع قمٜمٝمـ٤م اعمّمـٜمّػ ذم يمت٤مسمـف، وهـل اًمتـل شمٕمتـؼم أهـؾ هل اًمٜمٔمرّيـ

وٓ أىمؾ، وىمد اصٓمٚمح قمٚمٞمٝم٤م سمـ)اًم٘مراءة قمٚمّنء إسمراري ٓ أيمثر جمّرد ) اًمٌٞم٧م 

ذم ُم٘م٤مسمؾ )اًم٘مـراءة  وذًمؽ ًمٜمًٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م هل٤م واٟمٕمداُمٝم٤م ذم هذه إقمّم٤مر ،٦مياعمٜمًٞمّ 

                                                           
 .14ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 4)

 .14ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 0)
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 اًم٤ًمئدةي.

 ص ذم أُمقر صمالث:وُمٕم٤ممل هذه اًمٜمٔمري٦م شمتٚمخّ 

٦م شمّؿ اًمتٕمريػ سمٙمّؾ إُم٤مم سمقاؾمٓم٦م اإلُم٤مم اًمذي ىمٌٚمـف، أُّمـ٤م أّول إئّٛمـ ل:إوّ 

: يـتّؿ شمٕمٞمـلم ٦م واصـٓمالطم٤مً هق اًمذي قمّرف اعمًٚمٛملم سمـف، وسمٕمٌـ٤مرة أيمثـر ومٜمّٞمـ وم٤مًمٜمٌّل 

ذم  -إئّٛم٦م ذم هذه اًمٜمٔمري٦م إُّم٤م سم٤مًمقصّٞم٦م وإُّمـ٤م سمـ٤مًمٜمص ُمــ اإلُمـ٤مم اًمًـ٤مسمؼ، وإُّمـ٤م 

 ، صمـؿ سم٤مظمتٌـ٤مرقمٚمٞمـف ُمــ ىمٌـؾ اًمٜمٌـل  سمـ٤مًمٜمّص  -٦م سم٤مإلُمـ٤مم قمـكماحل٤مًم٦م اخل٤مّص 

 .ي4)واُمتح٤من قمٚمّنء اًمِمٞمٕم٦م ًمف

أو قمٚمـؿ سم٤مًمٖمٞمـ٥م،  ّٛم٦م قمٚمؿ همػم ايمت٤ًميب أو قمٚمـؿ ًمـدّد ًمٞمس ًمدى إئ اًمث٤مد:

 ُمـ زاوي٦م ُمٜمِمهف همػم )اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م ُمـ زاوي٦م جم٤مًمف اًمٗمقق سمنمي، واًمٕمٚمؿ اًمٚمدّد 

ّٓ وم٢مّن يمال اًمٕمٚمٛملم يِمػمان إمم قمٚمؿ واطمد  .ي0)يآيمت٤ًميب، وإ

ًمٚمـٜمٗمس وـمٝمـ٤مرة ُمــ  ر هتـذي٤ٌمً ـرهمؿ أّن إئّٛم٦م يم٤مٟمقا ُمـ أيمثر اًمٌِمـ اًمث٤مًم٨م:

ّٓ أّن اًمٕمّمــٛم٦م سمــلم سمٜمــل آدم ُمٜمحّمــٟم٤مطمٞمــ٦م سمُ   رة سمِمــخص ـٕمــدهؿ قمـــ اعمٕمــ٤ميص، إ

٦م ُمـ ـمٌٞمٕمـ٦م خمتٚمٗمـ٦م قمــ ـمٌٞمٕمـ٦م ؾمـ٤مئر ، ًمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر إئٛمّ اًمٜمٌل 

٦م، سمـؾ ريّ ـ٦م ُم٤م ومـقق سمِمـُمٕمّمٞم٦م يتّؿ سمٓمرق ظم٤مّص  دمٜمٞمٌٝمؿ اًمقىمقع ذم أّي  اًمٌنم، وأنّ 

٦م اعمتٕم٤مروم٦م إمم احلّد اًمذي وصٚمقا ومٞمف إمم ُم٘مـ٤مم يّ تٜمٌقن اعمٕم٤ميص سم٤مًمٓمرق اًمٌنمهؿ جي

 .ي4)إشم٘مٞم٤مء إسمرار

                                                           
 .14ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 4)

 .14ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 0)

 .14ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 4)
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إذا يمـ٤من ٓ يقضمـد أّي  :وهـق ٦موأضم٤مب قمغم ؾم١مال ُمٝمّؿ طمـقل هـذه اًمٜمٔمرّيـ

ـؽ ٦م أئٛمّ قمـ سم٘مٞمّ  ُم٤مئز ٕئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م  ًّ ٦م اعمًٚمٛملم، ومـّن اًمـذي يـدومٕمٜم٤م ًمٚمتٛم

 ؟اؿ

٦م ريّ ـومــقق اًمٌِمــ٘مــ٤مل: وُمـــ اًمقاوــح أّن ُمــع إٟمٙمــ٤مر اًمٗمْمــ٤مئؾ واًمّمــٗم٤مت وم 

٦م إظمـرى، قمغم اعم٤ًمئؾ اإلؾمالُمٞمّ  ٦م، وىمٞم٤مؾم٤مً ٦م اًمٕم٤مديّ ًمألئّٛم٦م وىمٌقل صٗمتٝمؿ اًمٌنميّ 

٦م ؾمقى رضمحـ٤من روايـتٝمؿ ئٛمّ ع ٕوًمهؽ إٓ يٌ٘مك ُمـ دًمٞمؾ وداومع ٓظمتٞم٤مر اًمتِمٞمّ 

 .ي4)٦متٝمؿ ومقق اًمٌنميّ ٕمؾمالم قمغم اًمرواي٤مت إظمرى، وًمٞمس آؾمتٜم٤مد إمم ـمٌٞمًمإل

٦م أهـؾ اًمٌٞمـ٧م أي اًمٕمٚمـّنء إسمـرار اًمتٗم٤موت سملم أئّٛمـ وىم٤مل ذم ُمقرد آظمر: إنّ 

وؾم٤مئر قمٚمّنء اًمـديـ ذم هـذه اًمرؤيـ٦م هـق ذم ُمٞمـزان اًمٕمٚمـؿ ودرضمـ٦م هتـذي٥م اًمـٜمٗمس 

 .ي0)شمٕم٤ممم ب ُمـ طمية احلّؼ واًمت٘مرّ 

٦م أهـؾ د همٞمٌل ذم أئّٛمـٕمْ ٟمٙم٤مر يمّؾ سمُ إ٦م شم٘مقم قمغم وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أّن هذه اًمٜمٔمريّ 

وشم٤ًموهيؿ سم٠مئٛم٦م اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى ُمثـؾ أمحـد سمــ طمٜمٌـؾ  ،اًمٌٞم٧م 

طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمّنن، واسمـ إدريس اًمِمـ٤مومٕمل...، سمـؾ ٓ ُمـ٤مئز طم٘مٞم٘مـل سمٞمـٜمٝمؿ وسمـلم  وأيب

اًمٕمٚمّنء اعمٕم٤مسيـ ًمٜم٤م ؾمقى ُمـ ضمٝم٦م درضم٦م اًمٕمٚمؿ اًم٘م٤مسمـؾ ًماليمتًـ٤مب سم٤مٕؾمـ٤مًمٞم٥م 

 اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وـمٝم٤مرة اًمٜمٗمس.

 

                                                           
 .14ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 4)

 .10ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 0)
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 ٦مُمالطمٔم٤مت ُمٜمٝمجٞمّ 

 

إمم  ٦م ٓ سمــّد أن يٙمــقن ُمًــتٜمداً ؿمــّؽ أّن أّي سمحــ٨م ُمـــ إسمحــ٤مث اًمٕمٚمٛمّٞمــ ٓ

٦م واوح٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمٗمرداشمـف وشمٌٞمـ٤من أًمٞمـ٤مت وإدوات اًمتـل جيـري ُمٜمٝمجٞمّ 

وُمــ شمٌٕمـف ٦مي )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞمّ  صـ٤مطم٥مقمٚمٞمٝم٤م هذا اًمٌح٨م، وًمألؾمػ اًمِمديد وم٢مّن 

 تف ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إدًّم٦م اعمٕمروو٦م ُمـ اًمٓمرف أظمر.مل يقّوح ُمٜمٝمجٞمّ ذم ذًمؽ 

 :اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكمّ 

٦م هـق )اًمٕم٘مـؾي، وىمـد ًتٜمد إًمٞمٝم٤م ذم إسمحـ٤مث اعمٕمرومّٞمـُمـ أهّؿ إدًّم٦م اًمتل يُ 

ُمــ ُمّمـ٤مدر  ومٜمجدهؿ ىمد قمـّدوه ُمّمـدراً  ،اذا اًمِم٠من ٦م يمثػماً اإلُم٤مُمٞمّ اًمِمٞمٕم٦م اهتّؿ 

٤مًمٌحقث ٕم٦م سمُمِمٌّ  جيده٤ماحلقزات اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ُمٜم٤مه٩م وُمـ يٜمٔمر إمم اًمتنميع إرسمٕم٦م، 

 ُم٤ٌمطمثــف٧م زضمــ)أصــقل اًمٗم٘مــفي اًمــذي ُمُ  وقمٚمــؿاًمٕم٘مٚمٞمــ٦م يمـــ)اعمٜمٓمؼي و)اًمٗمٚمًــٗم٦مي 

 .ي4) !ًٗم٦م ُمزضم٤مً ٚم٤مًمٗمسم

٦مي اذا إُمر طمٞم٨م ىم٤مل: اعمٕمٞمـ٤مر وىمد اقمؽمف ص٤مطم٥م يمت٤مب )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

، رهمؿ يمّؾ اعمرؿمد اًمث٤مد ذم هذه اعم٤ٌمطم٨م هق اًمٕم٘مؾ، وحلًـ احلظّ اًمث٤مد أو اًمدًمٞمؾ 

ّٓ أّن اًمٕم٘مـؾ ىمـد أُ ي0)روـ٧م قمـغم ُمـذهٌٜم٤ماخلراوم٤مت اًمٙمثػمة اًمتل ومُ  قمٓمـل طمّ٘مـف ذم ، إ

                                                           
ُمتحّدصم٤ًم قمـ يمت٤مب يمٗم٤مي٦م إصقل: وىمد أدظمؾ اعم٤ًمئؾ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ذم 1/481ىم٤مل آهم٤م سمزرك اًمٓمٝمراد ذم يمت٤مب اًمذريٕم٦م  ي4)

 إصقل أيمثر ممّـ ىمٌٚمف ُمـ ُم١مًّمٗمل اًمرؾم٤مئؾ واًمٗمّمقل واًم٘مقاٟملم.

وًمألؾمـػ  ي ٓ ٟمدري قمـ أّي ظمراوم٤مت يتحّدث هذا اعم١مًّمػ؟ وُمـ هل اجلٝم٦م اًمتل ومرو٧م قمغم اًمِمٞمٕم٦م هذه اخلراوم٤مت؟0)

 وم٢مّن دأسمف ذم يمّؾ اًمٙمت٤مب هق إـمالق دقم٤موى يمٌػمة دون إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م يمّن ؾمٞم٠مشمٞمؽ.
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٦م إرسمٕمـ٦م ذم اًمٗم٘مـف أطمد إدًّمـ ُمذهٌٜم٤م أيمثر مم٤ّم أقمٓمل ذم سم٘مٞم٦م اعمذاه٥م، وُمٕمٚمقم أنّ 

 .ي4)اًمِمٞمٕمل هق اًمٕم٘مؾ

سم٤مًمدور اًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مـؾ ذم ُم٤ٌمطمـ٨م اإلُم٤مُمـ٦م وصـٗم٤مت آقمؽماف ورهمؿ هذا 

ّٓ أّٟمٜم٤م ٦م، إئٛمّ  ٤م أىم٤مُمـف سمٕمـض احلٙمـّنء قم٘مٚمٞم ـ ٟمجد أّٟمف ذم ُمـقرد آظمـر يـرومض دًمـٞمالً إ

 !ُمًتٜمد أّي دون  ٦م ًمألئٛم٦م إلصم٤ٌمت اعم٘م٤مُم٤مت اًمٖمٞمٌٞمّ 

يمـ٤من ًمـف  ممّـ٤م ي١مؾمـػ ًمـف أّن اًمتّمـّقف أيْمـ٤مً  ىم٤مل ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي:

ي٦م شمًـّٛمك دور ذم إجي٤مد ذًمؽ آٟمحراف ذم ومٝمؿ اإلُم٤مُم٦م، ومٝمٜم٤مك ًمدى اًمّمقومٞم٦م ٟمٔمرّ 

ــ ٦م ذم اًمٗمٝمــؿ اًمتــ٤مزم احلــ٤مدث ٟمٔمرّيــ٦م )اإلٟمًــ٤من اًمٙم٤مُمــؾي، وىمــد أصّمــرت هــذه اًمٜمٔمرّي

طمٞم٨م ؾمـ٤مر اًمتّّمـقف واًمتِمـّٞمع ذم  ،ًمإلُم٤مُم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م )اإلُم٤مُم٦م اًمتٗمقيْمٞم٦م اعمخّٗمٗم٦مي

ًمإلؿمٙم٤مٓت اًمٕمديدة اًمقاردة  ظمّط واطمد، وظمالوم٤مً إمم ضمٜم٥م قمغم  هذه اعم٠ًمًم٦م ضمٜم٤ٌمً 

ُمـــ  قمــغم اًمٗم٘مــف، اؾمــٛمحقا زم أن أّدقمــل أّن إطمــدى آومــ٤مت اعمــذه٥م يم٤مٟمــ٧م ٟمققمــ٤مً 

ذًمؽ اًمٕمرومـ٤من إصـٞمؾ اًمـذي سمٞمٜمّـ٤م  اًمتّمّقف، وًمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مًمتّمّقف هٜم٤م ـمٌٕم٤مً 

ع إصـٞمؾ، سمـؾ اعم٘مّمـقد ُمــ ذًمـؽ ذم صدر اًمٌح٨م أّٟمف يِمّٙمؾ أطمـد ُمٕمـ٤ممل اًمتِمـٞمّ 

، صمـّؿ شإّن إرض ٓ يٛمٙمـ أن ختٚمق ُمــ طمّجـ٦م هلل» :اًمٜمٔمري اًمذي ي٘مقلاًمتّمّقف 

ّٓ أّٟمف يٕمٓمل ًمف صالطمٞم٤مت مم٤مصمٚمـ٦م ًم٘مـدرات اهلل  إّٟمف وإن مل يٕمتؼم طمّج٦م اهلل هق اهلل، إ

 .ي0)وأومٕم٤مًمف
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٦م )اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾي اًمتل شم٘مقم قمـغم ٦مي رومض ٟمٔمريّ ومّم٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

يرومْمـٝم٤م  ًمٙمقاـ٤م شمـدقمؿ اًم٘مـراءة اًمتـل هـق ؛٦م سومـ٦م وم٘مـط٦م سمره٤مٟمّٞمـُم٘مّدُم٤مت قم٘مٚمّٞمـ

ي٘مقل ذم ُمٕمرض رّده هل٤م: واحل٤مصؾ أّن اًمتّمّقف وإطمدى ىمـراء   ، وًمذًمؽُمًٌ٘م٤مً 

 ،وظمٚم٘مـ٤م ُمِمـٙمٚم٦م ،اه، وشم٘مـّدُم٤م وشمٓمـّقرا ُمٕمـ٤مً اًمتِمّٞمع ىمـد دقمـؿ أطمـدمه٤م أظمـر وىمـقّ 

 .ي4)وصٜمٕم٤م ذًمؽ اعمذه٥م اًمرؾمٛمل

ُمٜم٤مص ُمــ اًمتًـٚمٞمؿ ال طمّج٦م وًمف دظم٤مًم٦م ذم هذه اعم٤ٌمطم٨م، وميم٤من اًمٕم٘مؾ  ذاوم٢م

ّٓ سمٛمخرضم٤مشمف وُم٤م شمقّصؾ ًمف اًمؼمه٤من اًمٕم٘مكمّ  ٓ  ،سمؼمهـ٤من مم٤مصمـؾ، ودومٕمـف ٓ يٙمـقن إ

 ٛمجّرد آؾمتح٤ًمن أو آؾمتٝمج٤من!سم

مل يٜمـ٤مىمش ُمــ  ًمألئّٛمـ٦م  ياًم٘مـراءة اًمًـ٤مئدة)واًمٕمجٞم٥م أّن يمّؾ ُمـ ٟم٘مد 

قمغم ُمـّر  ٦م اًمتل ؿمّٞمده٤م قمٚمّنء اًمِمٞمٕم٦مىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد إدًّم٦م اًمٙمالُمّٞم٦م واًمٗمٚمًٗمٞمّ 

 اًمٕمّمقر ذم هذه اعم٤ًمئؾ: 

٦م يم٤مًمِمـٞمخ اإلُم٤مُمّٞمـاًمِمـٞمٕم٦م ٦م ًمٚمرقمٞمـؾ إّول ُمــ ومٛمـ ي٘مرأ اًمٙمتـ٥م اًمٙمالُمّٞمـ

ُمـ٦م وُمــ سمٕمـدهؿ ٟمّمـػم اًمـديـ واًمٕماّل اعمٗمٞمد واًمنميػ اعمرشم٣م واًمِمٞمخ اًمٓمـقد 

جيد أّاؿ ؿمحٜمقا يمتٌٝمؿ سم٤مٕدًّم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، سمؾ ضمٕمٚمقه٤م إؾم٤مس إلصمٌـ٤مت  ، احلكّم 

 ًمٙمقا٤م حمّؾ اًمٜمزاع ُمع اعمٕمتزًم٦م! ؛هذه اعمٓم٤مًم٥م

تٝمؿ وٓ يٜمٙمـرون ُمـرضمٕمٞمّ  ٦م أهـؾ اًمٌٞمـ٧م وم٤معمٕمتزًم٦م ٓ يٜمٙمـرون أومْمـٚمٞمّ 

واًمٕمّمٛم٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمتل أوـٞمٗم٧م  ،ٚمٜمّص اخل٤مص قمٚمٞمٝمؿًم إٟمٙم٤مرهؿ يم٤منإّٟمّن  ،٦ماًمديٜمٞمّ 
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٦م ٦م هـل إروـٞمّ ذم اإلُم٤مُم٦م، وُمـ هٜم٤م يم٤مٟمـ٧م إدًّمـ٦م اًمٕم٘مٚمّٞمـ ٕمٚم٧م ذـم٤مً وضُم  ،إًمٞمٝمؿ

ــػمة ذم  ؛ًمٚمٜم٘مــ٤مش ُمٕمٝمــؿاعمِمــؽميم٦م  ــد أقمٓمــقا اًمٕم٘مــؾ ُمًــ٤مطم٦م يمٌ ــ٦م ىم ًمٙمــقن اعمٕمتزًم

ٙمقا ذم سمح٨م إصم٤ٌمت وضمقآؾمتدٓل ًّ ىم٤مقمدة » ب اإلُم٤مُم٦م سمـ، وًمذًمؽ ٟمجد أّاؿ ت

، وذم ُم٘مـ٤مم شىم٤مقمـدة ىمـٌح ٟم٘مـض اًمٖمـرض» وذم ُم٘م٤مم إصمٌـ٤مت اًمٕمّمـٛم٦م سمــ، شاًمٚمٓمػ

دًّم٦م اًمٕم٘مٚمّٞم٦م ، وهمػمه٤م ُمـ إشىم٤مقمدة اعمٛمٙمـ إذف» إصم٤ٌمت وٓيتٝمؿ اًمتٙمقيٜمّٞم٦م سمـ

 .ي4)اًمٙمثػمة اًمتل يّمٕم٥م طمٍمه٤م

 ،ّٓمر ذم اًمٙمت٥م اًمٙمالُمٞمـ٦مت٥م وؾُم ٦مي أمهؾ يمّؾ ُم٤م يمُ وص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

ٌّث٤مً تٕمّرض ًمف ٓ ُمـ ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد، ومل ي ّٓ شمِمـ سمـٌٕمض اًمروايـ٤مت  سمؾ مل ٟمجد إ

  ٦م قمغم ُمّر اًمٕمّمقر.اإلُم٤مُمٞمّ  حمّ٘م٘مقاًمتل ٓ تّثؾ قمنم ُمٕمِم٤مر ُم٤م يًتدّل سمف 

ًمألدًّمـ٦م دون اًمتٕمـّرض  ٦م ًمألئّٛمـ ياًم٘مـراءة اًمًـ٤مئدة)وًمذًمؽ ومـ٢مّن ٟم٘مـد 

ٞمٙمقن ؾمـٜمـل قمٚمٞمـف وُمـ٤م سمُ هق ٟم٘مـد ٟمـ٤مىمص، ٦م اًمتل أىم٤مُمٝم٤م اعمتٙمّٚمٛمقن واحلٙمّنء اًمٕم٘مٚمٞمّ 

 .يمذًمؽ أيْم٤مً 

 آي٤مت اًمٙمت٤مب:

 اًم٘مـرآن :٦مد قمٚمٞمٝمـ٤م ذم شم٠مؾمـٞمس اعمٕمـ٤مرف اًمديٜمّٞمـًـتٜمَ يُ ُمـ أهّؿ اعمّمـ٤مدر اًمتـل 

ـَذا إِن   اًمٙمريؿ، ويمٞمػ ٓ يٙمقن يمذًمؽ واهلل قمّز وضمؾ ي٘مـقل: هَيْـِدي  اًْمُ٘مـْرآنَ  َهَٰ

                                                           
ُمـل أو اًمٗمٚمًـٗمل وم٢مّٟمٜمـ٤م ي إّن يمّؾ ُمٗمردة ُمـ هذا اعمٗمردات حتت٤مج ذطم٤م ُمًٌقـم٤م، وطمٞم٨م أّٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ذم ُم٘مـ٤مم اًمٌحـ٨م اًمٙمال4)

ًمٚمخقاضمـ٦م  "دمريد آقمت٘مـ٤مد"ٟمحٞمؾ اًم٘م٤مرىء اًمذي يريد ُمزيد آـّمالع قمغم هذه إدًّم٦م اًمٕم٘مٚمّٞم٦م إمم اعمٓمّقٓت يمٙمت٤مب 

 .ًمٚمٕمالُم٦م احلكّم  "يمِمػ اعمراد"وذوطمف اًمٙمثػمة ٓ ؾمّٞمّن يمت٤مب  ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد 



 04 ............................................................ ُمالطمٔم٤مت ُمٜمٝمجٞم٦ّم 

 
 

تِل ِهَل َأىْمَقمُ  : واقمٚمٛمقا أّن هذا اًم٘مرآن هق اًمٜم٤مصح ، وىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم  ًمِٚم 

اًمذي ٓ يٖمّش، واهل٤مدي اًمذي ٓ يْمّؾ، واعمحّدث اًمذي ٓ يٙمـذب، وُمـ٤م ضمـ٤مًمس 

ّٓ ىمـ٤مم قمٜمـف سمزيـ٤مدة أو ٟم٘مّمـ٤من: زيـ٤مدة ذم هـدى، أو ٟم٘مّمـ٤من ذم  هذا اًم٘مـرآن أطمـد إ

قمٛمك، واقمٚمٛمقا أّٟمف ًمٞمس قمغم أطمد سمٕمد اًم٘مرآن ُمـ وم٤مىم٦م، وٓ ٕطمد ىمٌؾ اًم٘مرآن ُمـ 

ومٞمف ؿمٗم٤مء ُمـ أيمؼم  واؾمتٕمٞمٜمقا سمف قمغم ٕوائٙمؿ، وم٢منّ  ،همٜمك، وم٤مؾمتِمٗمقه ُمـ أدوائٙمؿ

 .ي4)واًمْمالل وهق اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق واًمٖمّل  ،اًمداء

٦مي أمهّٞمــ٦م آيـ٤مت اًمٙمتـ٤مب ذم هــذا )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞمّ وىمـد ىمـّرر صـ٤مطم٥م ٟمٔمرّيــ٦م 

وم٘م٤مل: اًمدًمٞمؾ اعمرؿمد إّول ذم هذا اًمّمدد هق اًم٘مـرآن، ذًمـؽ أّن اًمتِمـّٞمع  ،اًمٌح٨م

، وُمٕمٚمقم أّن طمجر اًمزاوي٦م ذم إلؾمالمًميم٤من أُمره هق ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ًمٞمس ؾمقى ومرع  أّي٤مً 

ئـدٟم٤م اًمرائجـ٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وسمٜم٤مء قمٚمٞمف إذا وضمـدٟم٤م سمـلم قم٘م٤م

ىمـد أظمـذت ذم  أو وضمـدٟم٤م ذم قم٘م٤مئـدٟم٤م أُمـقراً  ،٦مٓ يّتٗمؼ ُمع اًمْمـقاسمط اًم٘مرآٟمّٞمـ ؿمٞمه٤مً 

ذم  أدريمٜمـ٤م أّن صمّٛمـ٦م ظمٓمـ٠م أو ظمٚمـالً  ،ًمـٞمس هلـ٤م ُمثٚمـف ذم اًم٘مـرآن يمٌـػماً  اعمذه٥م طمجّنً 

قم٘مٞمدشمٜم٤م، وأّا٤م حتت٤مج إمم شمٕمديؾ أو إصالح أو شمّمـحٞمح طمتـك شمتٓمـ٤مسمؼ ُمـع شمٕمـ٤مًمٞمؿ 

 .ي0)اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ

ّٓ أّن ٟم٘مده )ا إذ ، مل يدقمٛمف سمـ٠مّي ٟمـّص ىمـرآدّ  ًمألئّٛم٦م  يًم٘مراءة اًم٤ًمئدةإ

اًمدقمقى اعمث٤مرة هل خم٤مًمٗم٦م هذه اًم٘مراءة ًمٜمّمقص اًمٙمتـ٤مب، واحلـ٤مل أّٟمـف مل ي٠مشمٜمـ٤م  إن

 ومل يتٓمّرق إمم آي٤مت )اعمرؿمد إولي اًمٌّت٦م! ،وٓ سمِم٤مهد واطمد قمغم ذًمؽ
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أوػ إمم ُم٤م شم٘مّدم أّن أصـح٤مب )اًم٘مـراءة اًمًـ٤مئدةي ىمـد اؾمـتٜمدوا إمم آيـ٤مت 

 :اًمٙمت٤مب إلصم٤ٌمت ُم٘م٤مُم٤مت اعمٕمّمقُملم 

 ـ:سم وم٘مد اؾمتّدًمقا قمغم قمّمٛم٦م أل 

ــَّن  :آيــ٦م اًمتٓمٝمــػم - ــْذِه٥َم  اهلُل ُيِريــدُ  إِٟم  ــ٧ِم  ًمُِٞم ٌَْٞم ضْمَس َأْهــَؾ اًْم قَمــٜمُٙمُؿ اًمــرِّ

َريُمْؿ شَمْٓمِٝمػًما  .ي (4َوُيَٓمٝمِّ

ـَ آَُمٜمُقا أوزم إُمر آي٦م ـم٤مقم٦م - ِذي ٤َم اًم  ؾُمقَل اهللَ َأـمِٞمُٕمقا َي٤م َأهيه ٞمُٕمقا اًمر 
 َوَأـمِ

َُْمِر ُِمٜمُٙمؿْ  ْٕ  .ي (0َوُأوزِم ا

ــــــ٦م اًمّمــــــ٤مدىملم - ــــــقا اهللَ  :وآي ُ٘م ــــــقا اشم  ـَ آَُمٜمُ ــــــِذي ــــــ٤م اًم  َ ــــــ٤م َأهيه َي

٤مِدىِملمَ  َُمعَ  َويُمقُٟمقا  .ي(4اًمّم 

                                                           
، سمؾ ؾمّٚمؿ سمدًٓمتٝم٤م 4/441ذم يمت٤مسمف اًمِم٤مذم ذم اإلُم٤مُم٦م  اًمنميػ اعمرشم٣م  ي اؾمتدّل ا٤م قمغم قمّمٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م 4)

، طمٞمـ٨م ي٘مـقل: ىمقًمـف 41قمغم ذًمؽ ٟمجؿ اًمديـ اًمٓمقذم احلٜمٌكم يمّن ٟم٘مؾ قمٜمف ذًمؽ اعم٘مريزي ذم ومْمؾ آل اًمٌٞم٧م صـٗمح٦م 

َّن قمّز وضمؾ  َريُمْؿ شَمْٓمِٝمػًماقَمٜمُٙمُؿ  ًمُِٞمْذِه٥َم  اهلُل ُيِريدُ  إِٟم  ٌَْٞم٧ِم َوُيَٓمٝمِّ ضْمَس َأْهَؾ اًْم ، اطمت٩ّم اـ٤م اًمِمـٞمٕم٦م قمـغم أّن اًمرِّ

أهؾ اًمٌٞم٧م ُمٕمّمقُمقن، صمؿ قمغم أّن إمج٤مقمٝمؿ طمّجـ٦م، أُّمـ٤م أّاـؿ ُمٕمّمـقُمقن ومألّاـؿ ـُمّٝمـروا وُأذهـ٥م اًمـرضمس قمـٜمٝمؿ، 

 ويمّؾ ُمـ يم٤من يمذًمؽ ُمٕمّمقم.

، سمؾ اقمؽمف اًمٗمخر اًمرازي ذم شمٗمًػمه سمدًٓم٦م هذه أيـ٦م قمـغم 61: ي ىمّرب آؾمتدٓل ا٤م اًمٕماّلُم٦م احلكّم ذم يمت٤مب إًمٗملم0)

: واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم أُمر سمٓم٤مقم٦م أوزم إُمر قمغم ؾمٌٞمؾ اجلـزم ذم هـذه 42/411اًمٕمّمٛم٦م، طمٞم٨م ي٘مقل ذم 

ُمٕمّمقُم٤ًم قمـ  أي٦م، وُمـ أُمر اهلل سمٓم٤مقمتف قمغم ؾمٌٞمؾ اجلزم واًم٘مٓمع ٓ سمّد وأن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم قمـ اخلٓم٠م، إذ ًمق مل يٙمـ

اخلٓم٠م يم٤من سمت٘مدير إىمداُمف قمغم اخلٓم٠م يٙمقن ىمد أُمر اهلل سمٛمت٤مسمٕمتف، ومٞمٙمقن ذًمؽ أُمرًا سمٗمٕمـؾ ذًمـؽ اخلٓمـ٠م، واخلٓمـ٠م ًمٙمقٟمـف 

ظمٓم٠م ُمٜمٝمّل قمٜمف، ومٝمذا يٗميض إمم اضمتّنع إُمر واًمٜمٝمل ذم اًمٗمٕمؾ اًمقاطمد سم٤مٓقمتٌـ٤مر اًمقاطمـد، وأّٟمـف حمـ٤مل، ومثٌـ٧م أّن اهلل 

 ؾمٌٞمؾ اجلزم، وصم٧ٌم أّن يمّؾ ُمــ أُمـر اهلل سمٓم٤مقمتـف قمـغم ؾمـٌٞمؾ اجلـزم وضمـ٥م أن يٙمـقن شمٕم٤ممم أُمر سمٓم٤مقم٦م أوزم إُمر قمغم

 ُمٕمّمقُم٤ًم قمـ اخلٓم٠م، ومث٧ٌم ىمٓمٕم٤ًم أن أوزم إُمر اعمذيمقر ذم هذه أي٦م ٓ سمّد وأن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم.

ر ، ويمـذًمؽ اقمـؽمف اًمٗمخـ461ي ذيمر آؾمتدٓل اـ٤م قمـغم اًمٕمّمـٛم٦م أسمـق اًمّمـالح احلٚمٌـل ذم شم٘مريـ٥م اعمٕمـ٤مرف صـٗمح٦م 4)

: ومٙم٤مٟمـ٧م أيـ٦م داًّمـ٦م قمـغم أّن ُمــ يمـ٤من ضمـ٤مئز اخلٓمـ٠م 41/004اًمرازي سمدًٓمتٝم٤م قمغم اًمٕمّمٛم٦م طمٞم٨م ي٘مقل ذم شمٗمًػمه 

وضم٥م يمقٟمف ُم٘متدي٤ًم سمٛمـ يم٤من واضم٥م اًمٕمّمٛم٦م، وهـؿ اًمـذيـ طمٙمـؿ اهلل شمٕمـ٤ممم سمٙمـقاؿ صـ٤مدىملم، ومٝمـذا يـدّل قمـغم أّٟمـف 

ّمقم قمـ اخلٓم٠م ُم٤مٟمٕم٤ًم جل٤مئز اخلٓمـ٠م قمــ اخلٓمـ٠م، واضم٥م قمغم ضم٤مئز اخلٓم٠م يمقٟمف ُمع اعمٕمّمقم قمـ اخلٓم٠م، طمتك يٙمقن اعمٕم
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 اًمٕم٘م٤مئد...وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمٙمثػمة اًمتل ُمألت يمت٥م  

وؿمٛمقهل٤م اًمتنميع واًمتٙمقيـ  قا قمغم قمٛمقم وٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ًمّ واؾمتد

ـَّن : سمآي٦م اًمقٓي٦م ـاَلَة  َوًمِـٞمهُٙمؿُ  إِٟم  ـَ ُيِ٘مٞمُٛمـقَن اًمّم  ـِذي ـَ آَُمٜمُـقا اًم  ـِذي اهلُل َوَرؾُمـقًُمُف َواًم 

يَم٤مَة َوُهْؿ َرايمُِٕمقنَ   .ي(4َوُي١ْمشُمقَن اًمز 

 وإطمـ٤مـمتٝمؿ سمٙمــّؾ قمــ٤ممل اإلُمٙمـ٤من سم٘مقًمــف شمٕمــ٤ممم: وقمـغم ؾمــٕم٦م قمٚمٛمٝمــؿ  

 َـ ِذي ٧َم  يَمَٗمُروا َوَيُ٘مقُل اًم  ًْ ـْ  َوسَمْٞمٜمَُٙمؿْ  سَمْٞمٜمِل ؿَمِٝمٞمًدا سم٤ِمهللِ يَمَٗمكَٰ  ىُمْؾ ُُمْرؾَماًل  ًَم  قِمٜمَدهُ  َوَُم

فُ  ٓ   وىمقًمف شمٕم٤ممم:، ي(0اًْمٙمَِت٤مِب  قِمْٚمؿُ  ًه ُرونَ  َيَٛم ٓ  اعمَُْٓمٝم   ...ي (4إِ

اًمـذيـ هـؿ  ٦م ذم إئّٛمـ ٦مريّ ـومقق اًمٌِمسمؾ اؾمتدًّمقا قمغم وضمقد صٗم٤مت 

إِدِّ ضَم٤مقِمـٌؾ ذِم  ًمِْٚمَٛماَلِئَٙمـ٦مِ  َرسمهَؽ  َوإِْذ ىَم٤مَل  سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:ظمٚمٗم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم أروف، 

                                                           
وهذا اعمٕمٜمك ىم٤مئؿ ذم مجٞمع إزُم٤من، ومقضم٥م طمّمقًمف ذم يمؾ إزُم٤من، ىمقًمف: مل ٓ جيقز أن يٙمقن اعمراد هق يمقن اعم١مُمـ 

 ُمع اعمٕمّمقم اعمقضمقد ذم يمؾ زُم٤من؟ ىمٚمٜم٤م: ٟمحـ ٟمٕمؽمف سم٠مّٟمف ٓ سمّد ُمـ ُمٕمّمقم ذم يمؾ زُم٤من.

، اًمذي ىمّررت ومٞمف سمٕمض أسمح٤مث ؾمّنطم٦م اعمحّ٘مؼ شُمٞمث٤مق اإلُم٤مُم٦م ذم آي٦م اًمقٓي٦م»ٔي٦م ذم يمت٤مب ي ومّّمٚم٧ُم آؾمتدٓل اذه ا4)

٤ٌّمز طمٗمٔمف اهلل.  اًمًٞمد ُمٜمػم اخل

ذم يمت٤مسمــف سمّمــ٤مئر  ي ورد آؾمــتدٓل اــذه أيــ٦م ذم روايــ٤مت يمثــػمة، وىمــد مجٕمٝمــ٤م اًمِمــٞمخ حمٛمــد سمـــ احلًـــ اًمّمــٗم٤مر 0)

سم٤مب ممّـ٤م قمٜمـد إئّٛمـ٦م قمٚمـٞمٝمؿ اًمّمـالة واًمًـالم ُمــ اؾمـؿ اهلل إقمٔمـؿ وقمٚمـؿ »حت٧م قمٜمقان:  040اًمدرضم٤مت صٗمح٦م 

 ش.اًمٙمت٤مب

: وهـذا ٓ ًم٘مقًمـف قمـّز ُمــ ىم٤مئـؾ: 1/161ي ًمٚمًٞمد اخلقئل إؿم٤مرة ًمٓمٞمٗم٦م عمْمٛمقن هذه أي٦م طمٞم٨م ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة 4)

  ٓ  ُف ًه ٓ   َيَٛم ُرونَ إِ ّٕن ُمٕمٜمك أي٦م اعم٤ٌمريم٦م أّن اًمٙمت٤مب ًمٕمٔمٛم٦م ُمٕم٤مد آي٤مشمف ودىّم٦م ُمٓم٤مًمٌف ٓ يٜم٤مل ومٝمٛمٝم٤م وٓ  اعمَُْٓمٝم 

ٓ  ُمـ ـمّٝمره اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وهؿ إئٛم٦م  َّن ًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  يدريمٝم٤م إ وًمٞم٧ًم هل٤م  قَمٜمُٙمؿُ  ًمُِٞمْذِه٥َم  اهللَُ ُيِريدُ  إِٟم 

ـر أّي٦م دًٓم٦م قمغم طمٍم ضمقاز اعمّس ًمٚمٛمتٓمٝمّ  ـر قمـغم اعمتٓمٝمِّ ر ومه٤م ُمـ سم٤مسملم، ومل ير إـمالق اعمٓمٝم  ر همػم اعمتٓمٝمِّ ر، ّٕن اعمٓمٝم 

فُ يم٤معمٖمتًؾ واعمتق  ذم رء ُمـ اًمٙمت٤مب وإظم٤ٌمر، قمغم أّن اًمْمـٛمػم  ذم  ًه إّٟمـّن يرضمـع إمم اًمٙمتـ٤مب اعمٙمٜمـقن  َيَٛم

ٓ  اعمٓمّٝمر ف إ ًّ ون هق ُم٤م ىمّدُمٜم٤مه ُمـ أّٟمـف ٓ يٜم٤مًمـف وٓ يّمـؾ إمم وهق اًمٚم قح اعمحٗمقظ، وُمٕمٜمك أّن اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن ٓ يٛم

ٓ  إئّٛم٦م اعمٕمّمقُمقن   .دريمف إ
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َْرِض ظَمٚمِٞمَٗم٦مً  ْٕ ؾَْمَّنَء يُمٚم َٝم٤م آَدمَ  َوقَمٚم ؿَ : ، وىمقًمف شمٕم٤ممما ْٕ  ...ي(4ا

ئّٛمـــ٦م ألًمٖمٗمٚمـــقن آؾمـــتدٓل اًم٘مـــرآد ذم شمٙمـــقيـ ٟمٔمـــرة اًمِمـــٞمٕم٦م ذا يُ ومٚمـــّن

ٜمٌٞمف سم٠مّن ُمًتٜمد هذه )اًم٘مراءة اًم٤ًمئدةي هل اًم ئويقمهقن اًم٘م٤مر ،عمٕمّمقُملم ا

 إطم٤مدي٨م واًمرواي٤مت اعمٌثقصم٦م ذم اًمٙمت٥م وم٘مط؟!

 ٦م:اًمٜمّمقص اًمروائٞمّ 

هل٤م دور يمٌـػم ذم هـذا  ٦م اًمٜمٌقي٦م وأطم٤مدي٨م اعمٕمّمقُملم ٓ ؿمّؽ أّن اًمًٜمّ 

اًمٌح٨م، وذًمؽ ّٕٟمف ُمٜمّم٥ّم قمغم شمٗم٤مصٞمؾ صٗم٤مت اإلُم٤مم، وُمثـؾ هـذه اًمتٗم٤مصـٞمؾ 

ًمٙمقن اًمٙمت٤مب ىمد شمٙمّٗمؾ سمٌٞم٤من يمؼميـ٤مت  ؛اًمٙمريؿقم٤مدة ذم اًم٘مرآن ُمذيمقرة ٓ شمٙمقن 

ػم ُمـ٤م أمجٚمـف اًمٙمتـ٤مب ًـ٦م شمٗماعم٤ًمئؾ واخلٓمـقط اًمٕمريْمـ٦م ذم اًمـديـ، وأطمٞمـؾ ًمٚمًـٜمّ 

ىمــد اقمتٜمـ٧م سم٤مًمٕمٛمقُمـ٤مت اًمٗمقىم٤مٟمٞمـ٦م، ومـ٢مّن آيــ٤مت  اًمٙمـريؿ، ومٙمـّن أّن آيـ٤مت إطمٙمـ٤مم

 .اعمٕم٤مرف يمذًمؽ، وشمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم أطم٤مديثٝمؿ 

ّٕاـ٤م  ؛٦مّٞمـ٦مي قمـغم اًمٜمّمـقص اًمروائ٦م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ ٟمٔمريّ  ص٤مطم٥مريّمز وىمد 

٤ًمئدة، وىمد ىم٤مل ذم ُمٕمـرض شم٘مريـره سمح٥ًم شمّمّقره اًمدًمٞمؾ اًمقطمٞمد قمغم اًم٘مراءة اًم

إّن اعمًتٜمد إؾمـ٤مد ًمـذًمؽ اًمٗمٝمـؿ اًمت٘مٚمٞمـدي  :ًمدًمٞمؾ أصح٤مب )اًم٘مراءة اًم٤ًمئدةي

 .ي0)٦م أٟمٗمًٝمؿًمإلُم٤مُم٦م هق اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم إئٛمّ 

٦م ُمــ دًمٞمـؾ أو ري٦م ًمألئّٛمــًمـٞمس ًمٚمٗمْمـ٤مئؾ ومـقق اًمٌِمـ وىم٤مل ذم ُمـقرد آظمـر:

                                                           
 اًمٌح٨م ذم هذه أي٦م. 4/441ذم شمٗمًػم اعمٞمزان  ي ومّّمؾ اًمًٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل 4)

 .410ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 0)
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 .ي4)ُمًتٜمد ؾمقى اًمرواي٤مت

ّٓ أّن ص٤مطم٥م هذه اًمٜمٔمريّ   ،وأرؾمٚمٝم٤م إرؾمـ٤مل اعمًـّٚمّنت ،ُمقرأ قمّدة٦م ـمرح إ

 :وهل ،ٌٜمك قمٚمٞمف هذا اًمٌح٨م اعمٕمرذمّ صم٤مسمت٦م يُ  أؾم٤ًمً قمتؼمه٤م او

ءة اًمًـ٤مئدةي ًمٞمًـ٧م اًم٘مـرا)ّن اًمرواي٤مت اًمتـل يًـتدّل اـ٤م أصـح٤مب أ: أّوًٓ 

  .سمؾ هل أظم٤ٌمر آطم٤مد ،رواي٤مت ُمتقاشمرة

ذم هـذا إُمـر،  أيْمـ٤مً  ىم٤مل: وإُّم٤م أن شم٠مشمقا سمحدي٨م ُمتقاشمر شمٙمقن دًٓمتف ٟمّّم٤مً 

  .ي0)ُمـ إُمريـ، ّٕن يمّؾ ُم٤م ًمديٙمؿ هق أظم٤ٌمر آطم٤مد ومح٥ًم وٓ تٚمٙمقن يمال  

٦م ريّ ـوىم٤مل ذم ُمقرد آظمر: اّدقم٤مء شمقاشمر اًمرواي٤مت ذم جم٤مل اًمٗمْم٤مئؾ ومقق اًمٌِمـ

 ،ومح٥ًم ، ّٕن شمقاـم١م رواهت٤م قمغم اًمٙمذب ًمٞمس ُمٜمتٗمٞم٤مً ٕئّٛم٦م اهلدى ًمٞمس ُمًٛمققم٤مً 

 .ي4)سمؾ هق حمتٛمؾ ذم سمٕمض اعمقارد

يًتٜمد قمٚمٞمٝم٤م أصح٤مب )اًم٘مـراءة اًمًـ٤مئدةي وـٕمٞمٗم٦م ّن اًمرواي٤مت اًمتل أ: صم٤مٟمٞم٤مً 

  .ؾمٜمداً 

ـ آقمتٌــ٤مر ُمـــ ٟم٤مطمٞمــ٦م قمــىمــ٤مل: ُمٕمٔمــؿ هــذه اًمروايــ٤مت وــٕمٞمٗم٦م وؾمــ٤مىمٓم٦م 

 .ي1)أؾم٤مٟمٞمده٤م

 .هل ُمقوققم٦م ُمدؾمقؾم٦م ُمـ اًمٖمالة ّن إظم٤ٌمر اعمٕمتؼمة ؾمٜمداً أ: ٤مً ًمثصم٤م

                                                           
 .461ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 4)

 .464ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 0)

 .461ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 4)

 .461ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 1)
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ومـ٢مّن ُمـ٤م ىمـ٤مم سمـف اًمٖمـالة  ،٦ٌم إمم أظم٤ٌمر أطم٤مد ذات اًمًـٜمد اعمٕمتـؼمىم٤مل: سم٤مًمٜمً

ــدة ذم جمــ٤مل  ــقن وأؾمــ٤مٟمٞمد أطم٤مديــ٨م قمدي واعمٗمّقوــ٦م ُمـــ دّس وووــع ظمٌٞمــ٨م عمت

جيٕمـؾ إصـؾ هـق قمـدم صـدور ُمثـؾ  اًمٗمْم٤مئؾ ومقق اًمٌنمي٦م ٕئّٛم٦م اهلدى 

 .ي4)هذه اًمرواي٤مت قمٜمٝمؿ طمّتك يث٧ٌم اًمٕمٙمس

 :وهذه إُمقر اًمثالصم٦م هل جمّرد دقم٤موى ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م

)اًم٘مـراءة اًمًـ٤مئدةي ومٝمـل دقمـقى ٓ  رواي٤مت ُمتقاشمرة شمدقمؿٟمٗمٞمف وضمقد  أُّم٤م 

ىمـد ّسح ذم سمحـ٤مره سمتـقاشمر  ُمـثالً  ل ـاًمٕماّلُم٦م اعمجٚمًـٜم٤م ٟمجد إذ إٟمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م، 

ــ٦م ُمـــ اًمروايــ٤مت اًمتــل شمــٜمّص قمــغم وضمــقد ُم٘م٤مُمــ٤مت ومــقق سمِمــ  ٕهــؾ٦م ريّ ـمجٚم

وروايــ٤مت أومْمــٚمّٞمتٝمؿ قمــغم  ،ي0)يمروايــ٤مت قمٚمٛمٝمــؿ سمجٛمٞمــع اًمٚمٖمــ٤مت ، اًمٌٞمــ٧م

وهمػمه٤م ُمـ اعمقارد اًمٙمثػمة...، ومٝمؾ يٕم٘مـؾ أن  ي1)، وقمّمٛم٦م اًمزهراء ي4)إٟمٌٞم٤مء

دون شم٘مٞمـٞمؿ وسمحـ٨م  شمراًمتـقا كٜمٗمـيُ و ،ظمّري٧م هـذا اًمٗمــهمّقاص اًمٌح٤مر دومع ىمقل يُ 

 ي1)ذم اًمرواي٤مت اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م ذم سمح٤مره؟! وومحص

                                                           
 .461ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م: 4)

 .01/014ي سمح٤مر إٟمقار 0)

 .01/016ي سمح٤مر إٟمقار 4)

 .01/441ي سمح٤مر إٟمقار 1)

 لـي وىمد اؿمتٌف إُمر قمغم صـ٤مطم٥م اًمٜمٔمرّيـ٦م ذم ٟم٘مـده ًمٙمتـ٤ميب قمٜمـدُم٤م اقمتـؼمد ىمـد اؾمـتدًمٚم٧م سمٙمـالم اًمٕمالُمـ٦م اعمجٚمًـ1)

ُمـ٤م ومـقق اًمٌنمـّي٦م، واحلـ٤مل أّن يمالُمـل سيـح ضمـّدا ذم أّد ىم٤مسمٚمـ٧م دقمـقى إؾمـت٤مذ  إلصم٤ٌمت شمـقاشمر أطم٤مديـ٨م صـٗم٤مت

)يمديقري سمٜمٗمل اًمتقاشمر سمدقمقى اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز واًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م اًمتـقاشمر، وىمٚمـ٧م أّٟمـف ٓ يٛمٙمــ ىمٌـقل دقمـقى اًمٜمٗمـل 

ذا اًمّمدد، قمٚمّن أّن اًم٘مْمـّٞم٦م دون ُمٜم٤مىمِم٦م أدًّم٦م اعمثٌتلم ظمّمقص٤م وأّاؿ ىم٤مُمقا سمجٛمع يمّؿ ه٤مئؾ ُمـ إطم٤مدي٨م اعمتٕمّٚم٘م٦م ا

ٓ شمتقىّمػ قمغم شمٍميح اعمجٚمز سم٤مًمتقاشمر وم٘مد ؾمٌ٘مف وحل٘مف اًمٙمثػم ُمـ أقمالم اًمٓم٤مئٗم٦م سمذًمؽ، ومٝمؾ ٟمـرّد دقمـقاهؿ عمجـّرد 

 ٟمٗمل إؾمت٤مذ يمديقر دون دًمٞمؾ؟!
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 إذ إن٦م إظم٤ٌمر سم٤مًمْمـٕمػ ومٝمـق أهمـرب ُمــ ؾمـ٤مسم٘مف، طمٙمٛمف قمغم هم٤مًمٌٞمّ وأُّم٤م  

 ٦م: ٦م وآرائف احلديثٞمّ سمٛم٤ٌمٟمٞمف اًمرضم٤مًمٞمّ  ئاًمرضمؾ مل يٕمّرف اًم٘م٤مر

 ومّن هق رأيف ذم شم٘مٞمٞمّنت اًمرضم٤مًمٞملم؟ 

 ريـ؟ وهؾ يٗمّرق سملم اًم٘مدُم٤مء واعمت٠مظّم 

 ٦م اًمتل ي٘مٌٚمٝم٤م؟ وُم٤م هل اًمتقصمٞم٘م٤مت اًمٕم٤مُمّ 

 ؟وُم٤م هل اًمٙمت٥م اًمتل صم٧ٌم قمٜمده اقمت٤ٌمره٤م

 ؟اًمٙمت٥م اعمتداوًم٦م خًَ صّح٦م ٟمُ ُم٤م هل درضم٦م و 

ومٝمؾ شمًٌؼ اًمٌح٨م قمـ اًمرواي٤مت واًمرواة،  ُمقر اعمٝمّٛم٦م اًمتلوهمػمه٤م ُمـ إ 

حيقي اعمه٤مت ُمـ إطم٤مدي٨م وخؿ  ُمـ اعمٕم٘مقل أن ٟم٠مظمذ طمٙمٛمف قمغم شمراث روائّل 

ـــ ـــ٤مت دون ُمٜمٝمجّٞم ـــٞمؿ روايتٝمـــ٤م واحلٙمـــؿ قمـــغم واًمرواي ـــ٦م ًمت٘مٞم ٦م واوـــح٦م ُمٕمرووم

 أؾم٤مٟمٞمده٤م؟!

سملم احلدي٨م اًمْمـٕمٞمػ  وطمّتك ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م ًمف سمْمٕمػ ؾمٜمده٤م، وم٢مّن هٜم٤مك ومرىم٤مً 

واًمٜمًــ٦ٌم سمٞمــٜمٝمّن قمٛمــقم وظمّمــقص ُمـــ وضمــف: وم٘مــد يٙمــقن  ،واحلــدي٨م اعمقوــقع

ًمٙمٜمّـف ًمـٞمس  ُمقوـققم٤مً ، وىمد يٙمـقن احلـدي٨م ًمٙمٜمّف ًمٞمس ُمقوققم٤مً  احلدي٨م وٕمٞمٗم٤مً 

، وقمغم هـذا وُمقوققم٤مً  ومٞمٙمقن وٕمٞمٗم٤مً  ،سمْمٕمٞمػ سمؾ صحٞمح، وىمد جيتٛمع إُمران

 وم٢مّن وٕمػ اإلؾمٜم٤مد ٓ ي٤ًموق اًمقوع واًمٙمذب.

أّن احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ًمف اطمتّنًمّٞم٦م صدور شمت٘مّقى سمتٙمّثر اًم٘مرائـ وشمٕمـّدد  قمٚمّنً 
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اًمٓمــرق وُمٜمٝمــ٤م يرشم٘مــل اخلــؼم إمم أن يّمــؾ إمم أقمــغم درضمــ٤مت آقمتٌــ٤مر وهــل 

، إذ ٓ يقضمد أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم يم٤موّم٦م اؿمؽمط ذم اخلؼم اعمتـقاشمر أن شمٙمـقن "اًمتقاشمر"

)اًم٘مـراءة اعمٜمًـّٞم٦مي ـمرىمف صحٞمح٦م ورواشمف ُمـ اًمث٘م٤مت، ومٚمق ىمٌٚمٜم٤م سمدقمقى صـ٤مطم٥م 

ُمـ أّن يمّؾ إطم٤مدي٨م اًمتل اطمتقت اعم٘م٤مُم٤مت ومقق اًمٌنمّي٦م هل أطم٤مدي٨م وـٕمٞمٗم٦م، 

وم٢مّٟمف ٓ شمٌٓمـؾ دقمـقى اًمتـقاشمر اعمت٘مّدُمـ٦م سمٛمجـّرد وـٕمػ إؾمـ٤مٟمٞمد وضمٝم٤مًمـ٦م سمٕمـض 

 .ي4)اًمرواة، سمؾ شمٌ٘مك ىم٤مئٛم٦م ًمٕمدم اؿمؽماط اًمّمّح٦م اًمًٜمدّي٦م ذم حتّ٘مؼ اًمتقاشمر

ٌؾ اًمٖمالة اًمّمحٞمح٦م هل رواي٤مت ُمدؾمقؾم٦م ُمـ ىمِ دقمقاه أّن اًمرواي٤مت وأُّم٤م 

ومٝمق أدّل دًمٞمؾ قمغم أّن اًمرضمؾ يٙمت٥م سمٜمت٤مئ٩م ُمًـٌ٘م٦م: وذًمـؽ ّٕن اإلٟمًـ٤من إذا أراد 

٦م يٌدأ ُمـ اًمدًمٞمؾ ويٜمت٘مؾ ُمٜمف إمم اعمدًمقل، وسمٜمـ٤مء قمـغم هـذا ومـ٢مّن اًمٌح٨م سمٛمقوققمٞمّ 

هـل  ٦مي ًمألئّٛمـ٦م ريّ ـاًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م اًمتـل ٟم٘مٚمـ٧م اًمّمـٗم٤مت )ومـقق اًمٌِمـ

 قمغم احلٙمؿ اعمًٌؼ سم٠مّن إئّٛمـ٦م  أُّم٤م احلٙمؿ سمقوٕمٝم٤م ُم٤ٌمذة ومٝمق ُمٌٜمّل  طمّج٦م،

قن ٓ شمقضمد ومٞمٝمؿ أي صٗم٤مت ُمـ هذا اًمٜمقع، وًم٘مٓمع اعمّمـٜمّػ اـذا سمنم قم٤مديّ  ؿه

، رهمؿ أّن هـذا إُمـر هـق قمـلم اعمتٜمـ٤مزع طمٙمؿ ُمًٌ٘م٤م قمغم يمّؾ رواي٦م سم٤مًمقوع إُمر

 ومٞمف!

 

 

                                                           
ى ذم ٟم٘مـده قمـغم ي ٓ أدري ُمـ أيـ ضم٤مء إؾمت٤مذ )يمديقري سميورة اقمت٤ٌمر أؾم٤مٟمٞمد اخلؼم اعمتقاشمر، طمٞمـ٨م يمـّرر هـذه اًمـدقمق4)

هذا اًمٙمت٤مب طملم اقمتؼم أّٟمٜمل أّدقمل هذا إُمر، واحل٤مل أّد ذيمرت أّن إمجـ٤مع اعمًـٚمٛملم قمـغم هـذا، وم٤مًمت٘مًـٞمؿ اًمرسمـ٤مقمل 

 ًمٚمحدي٨م ظم٤مص سم٤مخلؼم اًمقاطمد ٓ اعمتقاشمر ومت٠مُّمؾ.
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 اًمٌح٨م سمٜمت٤مئ٩م ُمًٌ٘م٦م اًمٌح٨م اعمقوققمّل 

 اًمـذهـ ُمــ أي اقمت٘مـ٤مد ُمًـٌؼ ظمٚمقّ -

 طمقل إئّٛم٦م 

ـــــ٤مت صـــــحٞمح٦م ذم - وضمـــــقد رواي

  اعم٘م٤مُم٤مت اًمٖمٞمٌّٞم٦م ًمألئّٛم٦م 

  :آقمت٘مـــــ٤مد سمقضمـــــقد اًمٜمتٞمجـــــ٦م

 ًمألئّٛم٦م ُم٘م٤مُم٤مت همٞمٌّٞم٦م 

سمٕمـــدم وضمـــقد اعمًـــٌؼ آقمت٘مـــ٤مد -

 .ًمألئّٛم٦م  ُم٘م٤مُم٤مت همٞمٌّٞم٦م

ـــــ٤مت صـــــحٞمح٦م ذم - وضمـــــقد رواي

  اعم٘م٤مُم٤مت اًمٖمٞمٌّٞم٦م ًمألئّٛم٦م 

  ــــقاردة ــــ٤مت اًم اًمٜمتٞمجــــ٦م: اًمرواي

 ُمقوققم٦م

ٟمّص ُمــ قمغم اقمؽماف اًمقاوع سمقوٕمف أو قمغم ومحٙمٛمف سم٤مًمقوع ًمٞمس ُمٌٜمّٞم٤م 

ؾ صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة قم٘مـسمذًمؽ، سمؾ هق ُمٌٜمّل قمغم شمّمّقر ُمًـٌؼ ذم  اعمٕمّمقم 

سمٓمـالن يمـّؾ ُمـ٤م يـدّل قمٚمٞمٝمـ٤م وهـذه سمٜمـك اعمٜمًٞم٦مي سمٌٓمالن )اًم٘مراءة اًم٤ًمئدةي وقمٚمٞمـف 

 !يدريمٝم٤م طمتك اًمّمٖم٤مرُمّم٤مدرة قمغم اعمٓمٚمقب 

وىمــد أراد اعمّمــٜمّػ اــذه إُمــقر اًمثالصمــ٦م إؾمــ٘م٤مط يمــّؾ دًمٞمــؾ حمتٛمــؾ قمــغم 

 ٟمتٞمج٦م ُم٤م ؾمّٓمره هق اًمت٤مزم: إذ إن)اًم٘مراءة اًم٤ًمئدةي 

 ًمٞمس قمٜمد أصح٤مب )اًم٘مراءة اًم٤ًمئدةي ؾمقى اًمرواي٤مت

 ا٤م وطمٞم٨م ٓ شمقضمد رواي٤مت ُمٕمتؼمة يٛمٙمـ أن يًتدّل 

ةي دًمٞمؾإذن ًمٞمس قمٜمد أصح٤مب )اًم٘مراءة اًم٤ًمئد 

قمــغم ٦م ذم اًمٌحـ٨م ووهـذا إن دّل قمـغم رء وم٢مّٟمــف يـدّل قمــغم قمـدم ُمقوــققمٞمّ 
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ٌّ ٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص اًمنمقمٞمّ اٟمت٘م٤مئٞمّ  ٘م٦م، ٦م، سمـؾ هـق يٙمتـ٥م سمحثـف سمٜمتـ٤مئ٩م ُمًـ

وطمّتك اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾمـّٓمره ذم يمت٤مسمـف إّٟمـّن هـق ٕضمـؾ دمٜمّـ٥م آصـٓمدام سمٜمّمـقص 

 ُمتٙم٤مُمؾ. قمغم سمح٨م أصقزمّ ُمٕمتؼمة شمث٧ٌم ُم٤م حي٤مول ٟمٗمٞمف، ٓ أّٟمف ُمٜمٝم٩م ىم٤مئؿ 

واًمٕمجٞم٥م أّٟمف مّحؾ يمّؾ رواي٤مت اًمقوع ًمٚمٖمالة وضمٕمؾ إصـؾ ذم روايـ٤مت 

واؾمتدّل سمخـؼم يـقٟمس  ،اعم٘م٤مُم٤مت واًمّمٗم٤مت )ومقق سمنمّي٦مي اًمٙمذب وقمدم اًمّمّح٦م

أّن سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ؾم٠مًمف وأٟم٤م طم٤مض، وم٘م٤مل  :سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمذي يرويف اًمٞم٘مٓمٞمٜمل

دي٨م، وأيمثر إٟمٙم٤مرك عم٤م يرويف أصـح٤مسمٜم٤م، ومـّن اًمـذي ًمف: ي٤م أسم٤م حمٛمد ُم٤م أؿمّدك ذم احل

 حيٛمٚمؽ قمغم رّد إطم٤مدي٨م؟ وم٘م٤مل: طمـّدصمٜمل هِمـ٤مم سمــ احلٙمـؿ أّٟمـف ؾمـٛمع أسمـ٤م قمٌـد

ّٓ ُم٤م واومؼ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، أو دمدون ُمٕمـف  اهلل  ي٘مقل: ٓ شم٘مٌٚمقا قمٚمٞمٜم٤م طمديث٤م إ

ــف اهلل دّس ذم ـــ ؾمــٕمٞمد ًمٕمٜم ــ٢مّن اعمٖمــػمة سم ــ٦م، وم ــ٤م اعمت٘مدُّم ـــ أطم٤مديثٜم ــ٥م  ؿمــ٤مهدا ُم يمت

أصح٤مب أيب أطم٤مدي٨م مل حيّدث ا٤م أيب، وم٤مشّم٘مقا اهلل وٓ شم٘مٌٚمقا قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ظم٤مًمػ ىمقل 

وم٢مّٟم٤م إذا طمّدصمٜم٤م ، ىمٚمٜم٤م ىم٤مل اهلل قمّز وضمؾ وىمـ٤مل رؾمـقل  رسّمٜم٤م شمٕم٤ممم وؾمٜم٦ّم ٟمٌّٞمٜم٤م 

، ىم٤مل يـقٟمس: واومٞمـ٧م اًمٕمـراق ومقضمـدت اـ٤م ىمٓمٕمـ٦م ُمــ أصـح٤مب أيب اهلل 

ريـ، ومًــٛمٕم٧م ُمــٜمٝمؿ ُمتــقاوم ووضمــدت أصــح٤مب أيب قمٌــد اهلل  ضمٕمٗمــر 

ومــ٠مٟمٙمر ُمٜمٝمــ٤م  وأظمــذت يمتــٌٝمؿ، ومٕمروــتٝم٤م ُمـــ سمٕمــد قمــغم أيب احلًـــ اًمروــ٤م 

٤مب أسمـ٤م اخلّٓمـ إنّ : وىم٤مل زم أيب قمٌد اهلل  أطم٤مدي٨م يمثػمة أن يٙمقن ُمـ أطم٤مدي٨م

ويمذًمؽ أصح٤مب أيب اخلٓمـ٤مب  ،ًمٕمـ اهلل أسم٤م اخلٓم٤مب يمذب قمغم أيب قمٌد اهلل 
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؛ ي4)أيب قمٌــد اهلل  يمتــ٥م أصــح٤مب ديــ٨م إمم يقُمٜمــ٤م هــذا ذم٤مطمقن هــذه إيدؾّمــ

 ؾمٛمع أسم٤م قمٌد اهلل  أّٟمف، واخلؼم أظمر اًمذي يرويف يقٟمس قمـ هِم٤مم سمـ احلٙمؿ

، وي٠مظمذ يمت٥م أصـح٤مسمف ويمـ٤من ذب قمغم أيبد اًمٙميم٤من اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد يتٕمٛمّ  :ي٘مقل

أصح٤مب أيب ومٞمدومٕمقا٤م إمم اعمًتؽمون سم٠مصح٤مب أيب ي٠مظمذون اًمٙمت٥م ُمـ  أصح٤مسمف

إمم أيب صمؿ يدومٕمٝم٤م إمم أصح٤مسمف ، ويًٜمده٤م ومٞمٝم٤م اًمٙمٗمر واًمزٟمدىم٦م ومٙم٤من يدّس  ،اعمٖمػمة

ومـذاك  ّن يم٤من ذم يمت٥م أصـح٤مب أيب ُمــ اًمٖمٚمـقّ ، ومٙمٚمّ قه٤م ذم اًمِمٞمٕم٦ميٌثّ  أن ُمرهؿوي٠م

 .ي0)سمـ ؾمٕمٞمد ذم يمتٌٝمؿ ف اعمٖمػمةُم٤م دؾّم 

ىمـد  واحل٤مل أّن هٜم٤مك رواي٤مت أظمرى سحي٦م شمدّل قمـغم أّن أقمـداءهؿ  

ووٕمقا أطم٤مدي٨م ذم احلّط ُمـ ُم٘م٤مُمـ٤مهتؿ أي ذم اًمت٘مّمـػم يمـّن ذم صـحٞمح٦م اسمــ أيب 

: يـ٤م اسمــ أيب حمٛمـقد إّن خم٤مًمٗمٞمٜمـ٤م ووـٕمقا أظمٌـ٤مرا ذم حمٛمقد قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م 

ومْمــ٤مئٚمٜم٤م وضمٕمٚمقهــ٤م قمــغم صمالصمــ٦م أىمًــ٤مم، أطمــده٤م اًمٖمٚمــق وصم٤مٟمٞمٝمــ٤م اًمت٘مّمــػم ذم أُمرٟمــ٤م 

ًمٜمـ٤مس اًمٖمٚمـّق ومٞمٜمـ٤م يمّٗمـروا ؿمـٞمٕمتٜم٤م وصم٤مًمثٝم٤م اًمتٍميح سمٛمث٤مًمـ٥م أقمـدائٜم٤م، ومـ٢مذا ؾمـٛمع ا

...؛ ومٙمـّن أّن ي4)وٟمًٌقهؿ إمم اًم٘مقل سمرسمقسمّٞمتٜم٤م، وإذا ؾمٛمٕمقا اًمت٘مّمـػم اقمت٘مـدوه ومٞمٜمـ٤م

 أطم٤مديـ٨ماًمٖمالة ووٕمقا أطم٤مديث٤م شمِمتٛمؾ قمـغم اًمٖمٚمـّق، يمـذًمؽ اًمٜمقاصـ٥م ووـٕمقا 

ومل جيٕمٚمـف  روايـ٤مت اًمٖمٚمـقّ ، ومٚمـّنذا ضمٕمـؾ اًمٙمـذب أصـال ذم شمِمتٛمؾ قمـغم اًمت٘مّمـػم

 اًمت٘مّمػم؟!  رواي٤متأصال ذم 

                                                           
 .0/181ي اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل 4)

 .0/114ي اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل 0)

 .4/060ي قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م 4)
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ــد  ــ٤م ي١ميّم ــراءة اعمٜمًــٞمّ  أنّ وممّ ــف ٦مي صــ٤مطم٥م )اًم٘م ــف، قمــدم اًمتزاُم ــ٦م ًم ٓ ُمٜمٝمجّٞم

ٜمجده قمٜمد سم٤مًمنموط اًمتل ذيمره٤م ذم اًمرواي٤مت اًمتل اطمت٩ّم ا٤م ورشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م إصمر، وم

٦مي ىمد اؾمتِمٝمد سمروايـ٤مت سمحثف قمـ )ىمراءة ُمٗمٝمقم اإلُم٤مُم٦م ذم وقء اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞمّ 

، وؾمـٞم٠مشمٞمؽ أّاـ٤م ٓ زقمـؿ أّاـ٤م دًمٞمٚمـف قمـغم ىمراءشمـف ًمألئّٛمـ٦م ٦م وٟمّمقص شم٤مرخيٞمّ 

حتٛمؾ صٗم٦م واطمدة ُمـ صٗم٤مت اخلؼم اًمذي يّمٚمح أن حيت٩ّم سمف ذم اًمٕم٘م٤مئـد سمحًـ٥م 

 ، ومال هل ُمتقاشمرة وٓ هل صحٞمح٦م سمؾ ٓ ؾمٜمد هل٤م أصال!ُم٤ٌمٟمٞمف

 :اًمتقاشمر ُمٖم٤مًمٓم٦م

٦م سمٕمـض اًمٙمؼميـ٤مت إصـقًمٞمّ ُمـع ٦مي ُمـ ي٘مرأ شمٕم٤مُمؾ ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

٥ٌّم  جيد ظمٚمٓم٤م واوح٤م قمٜمده ذم هذه اعمٓم٤مًم٥م وقمدم إطم٤مـم٦م دىمٞم٘م٦م ا٤م، وهذا ُمـ٤م ؾمـ

٦م وسم٤مًمتـ٤مزم ظمٚمـال ذم اًمٜمتـ٤مئ٩م اًمتـل وصـؾ رقمٞمّ ـظمٚمال يمٌػما ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع إدًّمـ٦م اًمِمـ

 إًمٞمٝم٤م.

٦م )اًمتـقاشمري، ىمْمٞمّ هل وُمـ أهّؿ إُمقر اًمتل شمٕمّرض هل٤م وٛمـ ـمّٞم٤مت سمحثف 

طم٤مدي٨م اعمتـقاشمرة، ّسح ُمًـٌ٘م٤م سمٕمـدم إومٌٕمد أن وصؾ إمم طمٍم آؾمتدٓل ذم 

٦م اًمتــقاـمكء قمــغم اًمٙمــذب، ىمــ٤مل: أىمٞمٛمــقا اًمــدًمٞمؾ قمــغم ُمــ٤م ٦م ذًمــؽ ٓطمتّنًمّٞمــإُمٙم٤مٟمّٞمــ

وإُّمـ٤م ٦م وم٘مط، اعم٠ًمًم٦م ٓ دًٓم٦م فم٤مهريّ  هشم٘مقًمقن، وم٢مُّم٤م أن شم٠مشمقا سمآي٦م شمٙمقن ٟمّّم٤م ذم هذ

يمـاّل أن شم٠مشمقا سمحدي٨م ُمتقاشمر شمٙمقن دًٓمتف ٟمّّم٤م أيْم٤م ذم هـذا إُمـر، وٓ تٚمٙمـقن 

واجلـدير سم٤مًمـذيمر أن ٓ  ُمـ إُمريـ، ّٕن يمّؾ ُم٤م ًمديٙمؿ هـق أظمٌـ٤مر آطمـ٤مد ومحًـ٥م
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رواهتـ٤م قمـغم اًمٙمـذب  ١مىمٞمٛم٦م ًمٚمتقاشمر اعمٕمٜمقي اعمّدقمك سمحّؼ هذه إظمٌـ٤مر ّٕن شمقاـمـ

 .ي4)همػم ُمٜمتػ

 ويٛمٙمٜمٜم٤م شمٗمٙمٞمؽ دقمقاه إمم أُمريـ:

ٓسمّد أن يٙمـقن  ٦مؾمتدٓل سم٤مًمٜمّمقص اًمروائٞمّ هق إساره قمغم أّن آ :إّول

 .طمٙمرا قمغم اعمتقاشمر ُمٜمٝم٤م ٓ أطم٤مد

ــف أنّ  ــف ُمــ٤م ذيمــره ويــرد قمٚمٞم  وضمــقد هــذا اًمٙمــالمُم٘مت٣مــ  إذ إنّ  ،اؿمــت٤ٌمه ُمٜم

ومٖم٤ميـ٦م  اعمدار قمغم إومـ٤مدة اًمٕمٚمـؿ،٦م ًمف سمؾ ٦م ًمٚمتقاشمر، واحل٤مل أّٟمف ٓ ُمقوققمٞمّ ُمقوققمٞمّ 

سمخالف أطمـ٤مد اًمـذي ٓ يٗمٞمـد  ،ًمٚمٕمٚمؿ اُمٗمٞمداعمتقاشمر قمـ أطم٤مد هق يمقٟمف  ُم٤م يٛمّٞمز

ّٓ فمٜم٤ّم ٚمٕمٚمؿ ؾمقاء طمّمـؾ ُمــ أن يٙمقن اًمدًمٞمؾ ُمٗمٞمدا ًم، وإدًّم٦م اًمٕم٤مُّم٦م اؿمؽمـم٧م إ

َٓ  يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ،اًمتقاشمر أو ُمـ همػمه  .َُم٤م ًَمٞمَْس ًَمَؽ سمِِف قِمْٚمؿٌ  شَمْ٘مُػ  َو

وسمٜم٤مء قمغم هذا وم٢مّن يمّؾ دًمٞمـؾ يٗمٞمـد اًمٕمٚمـؿ يّمـٚمح أن يٙمـقن ُمـدريم٤م ًمٌحـ٨م 

أّن ظمـؼم أطمـ٤مد ىمـد يٗمٞمـد اًمٕمٚمـؿ إذا طمّٗمتـف ذم قمٚمـؿ إصـقل اإلُم٤مُم٦م، وىمـد شم٘مـّرر 

يم٤مًمّمـ٤مدق اًمـذي خيـؼمك سمقضمـقد طمريـؼ وشمـرى ذم اًمقىمـ٧م ٟمٗمًـف  ٦ماًم٘مريٜم٦م اًم٘مٓمٕمّٞمـ

ومٛمثؾ هذا اخلؼم ٤مرات اإلـمٗم٤مء، ت ؾمٞمّ اصقأشمّم٤مقمد اًمدظم٤من وهٚمع اًمٜم٤مس وشمًٛمع 

ؾمـتدٓل سمـف صـ٤محل٤م ذم هـذا اًمٌـ٤مب وسم٤مًمت٤مزم يٙمـقن آ ُمع هذه اًم٘مرائـ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ

ـّ   .ي0)قمغم ومرض اؿمؽماط اًمٕمٚمؿ ومٞمف وقمدم يمٗم٤مي٦م اًمٔم

                                                           
 .464ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م 4)

ي إّن اؿمؽماط اًمٕمٚمؿ ذم ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م أُمر همػم ُمًّٚمؿ سمؾ اظمتٚمػ إقمالم ومٞمف وىمـد طُمـّررت اعمًـ٠مًم٦م ذم قمٚمـؿ إصـقل 0)

 سم٤مًمتٗمّمٞمؾ.
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ؾمـتدٓل سم٤محلـدي٨م اعمتـقاشمر ورّده ًممطمـ٤مد ُمٓمٚم٘مـ٤م هـل ر اعمّمٜمّػ آـومحّم

ّٓ إذا ٟم٘مؾ اًمٙمالم إمم اًمٌح٨م اًمّمٖمرو واّدقمك  ّي جم٤مزوم٦م واوح٦م وظمٚمط سيح، إ

ُمـ طمّ٘مٜم٤م أن ٟمٓم٤مًم٥م  ذًمؽ قمدم وضمقد أظم٤ٌمر آطم٤مد شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًم٤ٌمب، ومٕمٜمد

ُمــ سمٕمـض  قم٤مء يمثػم ُمـ اعمت٘مـّدُملم اؾمـتٗم٤مدة اًمٕمٚمـؿسم٤مًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ٓؾمٞمّن ُمع ادّ 

 .ي4)إظم٤ٌمر اعمحٗمقوم٦م سم٤مًم٘مريٜم٦م

قمـغم ٦م شمقاـمـ١م اًمـرواة ٓ ىمٞمٛمـ٦م ًمـف ٓطمتّنًمّٞمـ اّدقمك أّن اًمتقاشمر اعمٕمٜمـقّي  :اًمث٤مد

٦مي ، وسم٤مًمٜمٔمر إمم سمٕمض يمٚمّنشمف إظمـرى ئمٝمـر أّن صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞمّ اًمٙمذب

قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمرواة اًمذيـ قمرف قمٜمٝمؿ إمم يذه٥م إمم أّن هذه اًمرواي٤مت ُمرضمٕمٝم٤م 

 اًمٖمٚمق.

ـّ اعمّمٜمّػ أّن إوم٤مدة اًمتـقاشمر ًمٚمٕمٚمـؿ شمٙمـقن ٟم٤مؿمـه٦م  وهذا آؿمت٤ٌمه ُمرّده إمم فم

ىمـد قمٚمـؿ إصـقل  ذماعمحّ٘م٘مـلم  إذ إن٦م ّتـُمـ اًمٙمثرة، وهذا همػم صحٞمح اًمٌطمٍما 

ٓ أّاـ٤م  ٦م ذم إوم٤مدة اًمٕمٚمـؿأّن ذط اًمتقاشمر هق أن شمٙمقن اًمٙمثرة هل٤م ُمدظمٚمٞمّ قمغم ٟمّّمقا 

، وًمذًمؽ ذيمروا أّن صٗم٤مت اًمرواة وشمٜمّقع سمٚمـدااؿ واظمـتالف ي0)تقًّمده٦م ًماًمٕمّٚم٦م اًمت٤مُمّ 

٦م اًم٘مرائـ اخل٤مرضمٞمّ ، سمؾ ىمد شمٙمقن ُمذاهٌٝمؿ ُمـ إُمقر اًمتل شم٤ًمقمد قمغم إوم٤مدة اًمٕمٚمؿ

٦م اًمٕم٤مُّمـ٦م، وقمٛمقُمـ٤مت اًمٙمتـ٤مب واًمقىمـ٤مئع ٦م اًمٕم٘مٚمّٞمـمم٤ّم ي٤ًمقمد ذم إوم٤مدة اًمٕمٚمؿ يم٤مٕدًمّ 

                                                           
ي اّدقمك إؾمت٤مذ )يمديقري أّد طمٙمٛم٧م سم٘مٓمٕمّٞم٦م رواي٤مت اًمّمٗم٤مت ومقق اًمٌنمّي٦م ًمألئّٛم٦م ًمٙمقا٤م حمٗمقوم٦م سمـ٤مًم٘مرائـ اًم٘مٓمٕمّٞمـ٦م، 4)

ويمالُمل أُم٤مُمؽ أهّي٤م اًم٘م٤مرئ واوح ووقح اًمِمٛمس وم٠مٟم٤م مل أصـدر هـذا احلٙمـؿ سمـؾ يمٜمـ٧م سمّمـدد سمٞمـ٤من قمـدم ؾمـ٘مقط 

 احلٙمؿ سم٘مٓمٕمّٞم٦م إظم٤ٌمر سمٛمجّرد قمدم صمٌقت شمقاشمره٤م، وؿمّت٤من سملم إُمريـ!

ذم ذًمـؽ  أي قمـدد اًمـرواة، سمـؾ ًمٚمٙمٞمـػ ُمدظمٚمّٞمـ٦م "اًمٙمؿ"ي ًم٘مد سمرهـ إصقًمّٞمقن قمغم أّن شمقًّمد اًمٕمٚمؿ ٓ يٜمِم٠م طمٍما ُمـ 0)

 ي1/408)سمحقث ذم قمٚمؿ إصقل 
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 .ي4)وًمذًمؽ ىم٤مًمقا: أّن اًمتقاشمر ىمد حيّمؾ سمٕمنمة وٓ حيّمؾ سمّنئ٦م ٦م،اًمت٤مرخيٞمّ 

جمـّرد  إذ إنّ اعمّدقمك سم٤مًمٌٓمالن ومٝمذا ُمْمحؽ ًمٚمثٙمغم، أُّم٤م طمٙمٛمف قمغم اًمتقاشمر 

آطمتّنل اًمٕم٘مكم ٓ يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤م ُمـ إوم٤مدة اخلؼم اًمٕمٚمؿ سمؾ ٓسمـّد ُمــ وضمـقد اطمـتّنل 

اؾمـتح٤مًم٦م اًمتقاـمـ١م قمـغم اًمٙمـذب ذم ، وًمـذًمؽ ىمّٞمـدوا ُمٕمتّد سمف قمٜمد اًمٕم٘مـالء واىمٕمّل 

وم٘م٤مًمقا: ُم٤م سمٚمٖم٧م رواشمف ذم اًمٙمثرة ُمٌٚمٖم٤م، أطم٤مًم٧م اًمٕم٤مدة شمقاـم١مهؿ  يقم٤مدةـ)سم اًمتقاشمر

شمـقاشمر سمـلم  ٦م عم٤م سم٘مل ًمٜمـ٤م أّي وًمق ىمٚمٜم٤م سم٤مٓؾمتح٤مًم٦م اًمٕم٘مٚمٞمّ ؛ ي0)أي اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم اًمٙمذب

 اًمٌنم!يمّؾ 

 أن يٜمٗمــلسمٛمجــّرد واحلٙمــؿ سمــٌٓمالن هــذا اًمتــقاشمر اعمٕمٜمــقي أو ذاك ٓ يٙمٗمــل 

، سمــؾ ٓ سمــّد ُمـــ إجيــ٤مد آطمــتّنل "اؾمــتح٤مًم٦م اًمتقاـمــ١م قمــغم اًمٙمــذب"حتّ٘مــؼ ذط 

٦م يمقضمقد اًمداومع ًمٚمٙمذب وإُمٙم٤مٟمّٞمـ طمّمقل هذا اًمنمط،ُمـ اًمذي يٛمٜمع  اًمٕم٘مالئّل 

 .وهمػمه٤م.. ذم اخل٤مرج طمدوصمف

ُمّدقمك، سمؾ ٓسمّد ُمـ ُمٜم٤مىمِمـ٦م  واذا ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م ٟمٗمل صّح٦م يمّؾ شمقاشمر ُمٕمٜمقّي  

يمــّؾ ومــرد قمــغم طمــدة سمجٛمــع ـمرىمــف وُمالطمٔمــ٦م ـمٌ٘م٤مشمــف، واًمٜمٔمــر ذم أطمــقال رواشمــف 

ٝمؿ ٦م ذم يمــّؾ واطمــد ُمــٜم٦م واًمديٜمّٞمــ، وحت٘مٞمــؼ احلــ٤مل ذم اًمٔمــروف اًمًٞم٤مؾمــٞمّ ؿوسمٚمــداا

 ُمٜمف ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞم٦مي! ي٘مؽمبمل  اًمذيًمٚمقصقل إمم ٟمتٞمج٦م، وهذا 

اًمٙمت٥م  ومٚمق أراد ٟمٗمل اًمتقاشمر اعمٕمٜمقي ومٚمٞمِمّٛمر ؾم٤مقمدي اجلّد وًمٞمٌدأ سمٛمٜم٤مىمِم٦م

                                                           
: وٓ يٜمحٍم ذًمؽ : ذم قمدد ظم٤مص قمغم إصـّح، سمـؾ اعمٕمتـؼم: اًمٕمـدد اعمحّّمـؾ ًمٚمقصـػ، 10ي ىم٤مل اًمِمٝمٞمد ذم اًمرقم٤مي٦م 4)

 وم٘مد حيّمؾ ذم سمٕمض اعمخؼميـ سمٕمنمة وأىمّؾ، وىمد ٓ حيّمؾ سمّنئ٦م، سم٥ًٌم ىمراؿ إمم وصػ اًمّمدق وقمدُمف.

 .14ي اًمرقم٤مي٦م 0)
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 اًمتل اقمتٜم٧م سمجٛمع هذه إظم٤ٌمر واؾمت٘مراء ـمرىمٝم٤م وإصم٤ٌمت شمقاشمره٤م:

يمت٤مب )إصم٤ٌمت اهلـداة سم٤مًمٜمّمـقص واعمٕمجـزاتي  ومٛمـ يمت٥م قمٚمّنئٜم٤م اعم٤مولم،

اًمذي أصم٧ٌم ذم هذا اًمٙمت٤مب شمقاشمر رواي٤مت اًمٜمّص قمٚمٞمٝمؿ وفمٝمقر  ًمٚمحّر اًمٕم٤مُمكم

 .ي4)اعمٕمجز قمغم أيدهيؿ، وٟم٘مؾ ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمه٤مت اًمرواي٤مت

ىمــ٤مل ذم ُم٘مّدُمــ٦م يمت٤مسمــف: قمــغم أّد ىمــد مجٕمــ٧م اًمروايــ٤مت هٜمــ٤م ُمـــ اًمٓمــري٘ملم، 

ر ـ٘مـــؾ يمـــال اًمٗمـــري٘ملم، ُمـــع أّد ٓ أّدقمـــل احلّمـــوأوردت إظمٌـــ٤مر اعمتـــقاشمرة سمٜم

وآؾمت٘مّم٤مء، وم٢مّن إظم٤ٌمر ذم ذًمؽ ٓ شمٕمّد وٓ حتَم سمؾ هـل يمـ٤مًمٌحر اًمزاظمـر ٓ 

 .ي0) !يٕمرف هل٤م أّول وٓ آظمر

وُمـ يمت٥م قمٚمّنئٜم٤م اعمٕمـ٤مسيـ، يمتـ٤مب )اًمٜمٌـّل إقمٔمـؿ ووضمـقده اًمٜمـقريي 

طمٗمٔمف اهلل، واًمذي أصم٧ٌم ومٞمف شمقاشمر اًمرواي٤مت اًمتل شمتحّدث  ًمٚمِمٞمخ ُمًٚمؿ اًمداوري

٘م٤مم هـق أؾمـ٤مس يمـّؾ سمٕمـد همٞمٌـّل ظمٚم٘مقا أٟمقارا، وأصم٧ٌم أّن هذا اعم قمـ يمقاؿ 

 ومٞمٝمؿ.

ىم٤مل ذم ُم٘مّدُم٦م يمت٤مسمف: وًمذا قمزُمٜم٤م قمغم دراؾمـ٦م ُمـ٤م ورد ُمــ إظمٌـ٤مر اًمٙمثـػمة 

 ُمــــ ـمـــرق اًمًـــٜم٦ّم وُمــــ ـمـــرق أهـــؾ ممّـــ٤م يتٕمّٚمـــؼ سمٛمٕمرومـــ٦م اًمٜمٌـــل 

،...، وهذه إظمٌـ٤مر يمثـػمة وُمتـقاشمرة، وشمٕمـّد ُمــ همـرر إطم٤مديـ٨م، اًمٌٞم٧م 

                                                           
ـّ أّد ذيمرت يمالم احلّر اًمٕم٤مُمكم 4) اطمتج٤مضم٤م سمف ذم طملم أّن يمالُمـل  ي اًمتٌس إُمر ُمّرة أظمرى قمغم إؾمت٤مذ )يمديقري ومٔم

 سيح ذم يمقٟمف ٟم٤مفمر إمم قمدم ت٤مُمّٞم٦م سمحثف طمٞم٨م مل يٜم٤مىمش أدًّم٦م ُمـ ادقمقا اًمتقاشمر.

 .42ي إصم٤ٌمت اهلداة 0)
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 .ي4)وومٞمٝم٤م ُمٕم٤من قم٤مًمٞم٦م هم٤مُمْم٦م

٦م يمؾ هذه إطم٤مديـ٨م اعمتـقاشمرة اًمتـل شمثٌـ٧م اًمٌٕمـد اًمٖمٞمٌـل ًمألئّٛمـومٝمؾ ٟمؽمك 

عمجـّرد دقمـقى مل  ذم يمتٌٝمؿ وُمّمٜمّٗم٤مهتؿ ، اًمتل ذيمره٤م قمٚمّنء اًمٓم٤مئٗم٦مإـمٝم٤مر 

 ي٘مؿ ص٤مطمٌٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م أي دًمٞمؾ وٓ سمره٤من؟

َٛم٦مٌ  شمِْٚمَؽ إًِذا ًْ  !ِوٞمَزىَٰ  ىِم

 شمٜم٘مٞمح اعمٗم٤مهٞمؿ:

ــ ــٞمّ إّن اعمالطمــظ ذم ـمّٞم ــراءة اعمٜمً ــ٤مب )اًم٘م ــّرض ٤مت يمت ــػما  صــ٤مطمٌف٦مي شمٕم يمث

قمغم ُمٗمـ٤مهٞمؿ وىمـع  يٜمٓمقي٤من يـ اعمّمٓمٚمحلمي و )اًمتٗمقيضي، وهذعمّمٓمٚمح )اًمٖمٚمقّ 

ّٓ أّن اعمّمـٜمّػ مل يِمـ ر ٓ ُمــ ـومٞمٝم٤م ظمالف يمٌػم وشمٜم٤موهل٤م اًمٕمٚمّنء حت٘مٞم٘مـ٤م وشمٜم٘مٞمحـ٤م، إ

 ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد هلذا إُمر.

لء إذا زاد ـاًمزي٤مدة ودمـ٤موز احلـّد )ي٘مـ٤مل ًمٚمِمـ :ىم٤مل ذم ُمٕمرض شمٕمريٗمف ًمٚمٖمٚمقّ 

ذم اًمِمخص اإلومراط ودم٤موز احلّد ذم ُمدطمفي؛ سمـؾ اّدقمـك  وارشمٗمع ىمد همال، واًمٖمٚمقّ 

 .ي0)ٝم٤م ٓ يٛمٙمـ أن شمّمدر قمـ إٟم٤ًمنسم٠مّن هذه اًمٗمْم٤مئؾ يمٚمّ  سمٕمْمٝمؿ سمِم٠من قمكمّ 

، وهـق ٓ حيًـؿ إُمـر ّٕن وُم٤م ذيمره ذم شمٕمريٗمف هـق اعمٕمٜمـك اًمٚمٖمـقي ًمٚمٖمٚمـقّ 

وهذا ٓ يٜم٤مزع ومٞمـف أطمـد  ،دم٤موز احلدّ  هق أّن اًمٖمٚمقّ  هم٤مي٦م ُم٤م يٗمٞمده اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقّي 

                                                           
 .41ي اًمٜمٌل إقمٔمؿ ووضمقده اًمٜمقري 4)

 .400ًّٞم٦م ي اًم٘مراءة اعمٜم0)
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ذم يًـع اإلٟمًـ٤من دمـ٤موزه طمتك اًمٖمالة أٟمٗمًٝمؿ، سمؾ ٟمزاقمٜم٤م ذم ُم٤م هق احلّد اًمـذي ٓ 

، وهذا إُمر ٓ يٛمٙمـ أن حي٤مل ًمٚمٕمرف اقمت٘م٤مده ذم ُم٘م٤مُم٤مت أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة 

٦م واًمقضمـقد سمحـ٧م، وم٤مًمٕمّمـٛم٦م وقمٚمـؿ اًمٖمٞمـ٥م واًمقٓيـ٦م اًمتٙمقيٜمّٞمـ ف أُمـر همٞمٌـلإذ إٟم

شمٌٓم٦م سم٤مًمٕمقامل إظمرى ٓ هذا اًمٕمـ٤ممل، وقمٚمٞمـف ومـ٢مّن اعمـدار ذم يمّٚمٝم٤م ىمْم٤مي٤م ُمر اًمٜمقرّي 

 ٦ماإلصمٌــ٤مت أو اًمٜمٗمــل هــق اًمــقطمل اعمتٛمّثــؾ ذم آيــ٤مت اًمٙمتــ٤مب وأطم٤مديــ٨م إئّٛمــ

 .إـمٞم٤مب 

ــ٤مء ا ــذًمؽ ٟمجــد اًمٗم٘مٝم ــقّ وًم ــ٤مم إذا شمٕمّروــقا إمم سمحــ٨م اًمٖمٚم ــٚمقا ذم  ًمٕمٔم ومّّم

قمٜمقان )اًمٖمالةي وىمع ُمقوققم٤م حلٙمؿ ذقمـل وهـق  إذ إن٦م، ظمّمقص هذه اًم٘مْمٞمّ 

اًمٙمٗمر واًمٜمج٤مؾم٦م، وًمذًمؽ ٟمجد قمٚمّنءٟمـ٤م إقمـالم يتٕمّروـقن هلـذا اًمٌحـ٨م وـٛمـ 

 .سم٤مب اًمٓمٝم٤مرة ذم اًمٗم٘مف

: ىمـ٤مل طمٞمـ٨م، ذم سمحثـف وُمـ سم٤مب اعمث٤مل ٟمذيمر ُم٤م أورده اًمًٞمد اخلـقئل  

٦م إئّٛمــ٦م ُٕمـػم اعمــ١مُمٜملم أو أطمـد اًمٖمـالة قمـغم ـمقائــػ ومٛمـٜمٝمؿ ُمـــ يٕمت٘مـد اًمرسمقسمّٞمــ

ــ ف اًمــرّب سم٠مّٟمــ ومٞمٕمت٘مــد اًمٓمــ٤مهريـ  ًّ ؿ اًمــذي ٟمــزل إمم اجلٚمٞمــؾ وأّٟمــف اإلًمــف اعمج

إرض وهذه اًمٜم٦ًٌم ًمق صّح٧م وصم٧ٌم اقمت٘م٤مدهؿ سمذًمؽ ومال إؿمٙم٤مل ذم ٟمج٤مؾمتٝمؿ 

ويمٗمرهؿ ّٕٟمف إٟمٙم٤مر ًٕمقهٞمتف ؾمٌح٤مٟمف ًمٌداه٦م أّٟمف ٓ ومـرق ذم إٟمٙم٤مرهـ٤م سمـلم دقمـقى 

ٓؿمـؽمايمٝمّن ذم  ٤م ُٕمـػم اعمـ١مُمٜملم صمٌقهت٤م ًمزيد أو ًمألصٜم٤مم وسمـلم دقمـقى صمٌقهتـ

تف شمٕم٤ممم وهق ُمـ أطمد إؾمـ٤ٌمب اعمقضمٌـ٦م ًمٚمٙمٗمـر؛ وُمـٜمٝمؿ ُمــ يٜمًـ٥م إٟمٙم٤مر أًمقهٞمّ 

ّٓ أّٟمـف يٕمت٘مـد أّن إُمـقر اًمراضمٕمـ٦م إمم اًمتِمـ ريع ـإًمٞمف آقمؽماف سم٠مًمقهٞمتف ؾمـٌح٤مٟمف إ
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ومػمى أّٟمف اعمحٞمل واعمٛمٞم٧م وأّٟمف  واًمتٙمقيـ يمّٚمٝم٤م سمٞمد أُمػم اعم١مُمٜملم أو أطمدهؿ 

 خل٤مًمؼ واًمرازق وأّٟمف اًمذي أّيد إٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمًمٗملم ّها وأّيـد اًمٜمٌـل إيمـرم ا

 طمٞم٨م إن٤م ضمٝمرا، واقمت٘م٤مدهؿ هذان وإن يم٤من سم٤مـمال واىمٕم٤م وقمغم ظمالف اًمقاىمع طم٘مّ 

ريع يمّٚمٝمـ٤م سمٞمـد اهلل ـاًمٙمت٤مب اًمٕمزيز يدّل قمغم أّن إُمقر اًمراضمٕم٦م إمم اًمتٙمقيـ واًمتِمـ

ّٓ أّٟمف ًمٞمس ممّ  ٦م ذم احلٙمـؿ سمٙمٗمـر اعمٚمتـزم سمـف، ٟمٕمـؿ آقمت٘مـ٤مد ُمقوـققمٞمّ ٤م ًمـف ؾمٌح٤مٟمف إ

سمذًمؽ قم٘مٞمدة اًمتٗمقيض ّٕن ُمٕمٜم٤مه أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف يمٌٕمض اًمًـالـملم واعمٚمـقك ىمـد 

قمزل ٟمٗمًف قمـّّن يرضمـع إمم شمـدسمػم ممٚمٙمتـف وومـّقض إُمـقر اًمراضمٕمـ٦م إًمٞمٝمـ٤م إمم أطمـد 

٦م طمٞمـ٨م رؾمـٞمّ ٦م أو اًمٗم٤مذم إؿمـٕم٤مر اعمٜمٔمقُمـ٦م سم٤مًمٕمرسمّٞمـ ءىوزرائف، وهذا يمثػما ُم٤م يؽما

وقمٚمٞمـف ومٝمـذا  ،سمٕمْم٤م ُمـ هذه إُمـقر شمرى أن اًمِم٤مقمر يًٜمد إمم أُمػم اعم١مُمٜملم 

٦م ريع خمتّّمــاًمراضمٕمـ٦م إمم اًمتٙمـقيـ واًمتِمـ إُمـقر ومـ٢منّ  ٟمٙم٤مر ًمٚميورّي إآقمت٘م٤مد 

ٟمٙمــ٤مر إ ُمٜم٤مه ُمـــ أنّ قمــغم ُمــ٤م ىمــدّ  يمٗمــر هــذه اًمٓم٤مئٗمــ٦م لومٞمٌتٜمــ ،سمــذات اًمقاضمــ٥م شمٕمــ٤ممم

يقضمـ٥م اًمٙمٗمـر ومـٞمّن إذا رضمـع إمم  ّنف إّٟمـأّٟمـاًميوري هؾ يًتتٌع اًمٙمٗمـر ُمٓمٚم٘مـ٤م أو 

؟ ُم٤م يٜمٙمره صم٧ٌم سم٤مًميورة ُمـ اًمـديـ يمّن إذا يم٤من قم٤معم٤م سم٠منّ  ،شمٙمذي٥م اًمٜمٌل 

ؾ سملم ُمـ اقمت٘مـد سمـذًمؽ ًمِمـٌٝم٦م ومٜمٗمّّم  ٤م قمغم اًمث٤مدل وأُمّ ومٜمحٙمؿ سمٙمٗمرهؿ قمغم إوّ 

 ؿ وهمػمهــ٤م ممــ٤م فمــ٤مهره أّاــ طمّمــٚم٧م ًمــف سمًــ٥ٌم ُمــ٤م ورد ذم سمٕمــض إدقمٞمــ٦م

وسمـلم ُمــ  ،هلل ؾمـٌح٤مٟمف إُمقر ُمـ همـػم أن يٕمٚمـؿ سم٤مظمتّم٤مصـٝم٤موقن ذم شمٚمؽ ُمٗمقّ 

ُمـ اًمذيـ سمـ٤محلٙمؿ  ٤م صم٧ٌم ظمالومف سم٤مًميورةُم٤م يٕمت٘مده ممّ  اقمت٘مد سمذًمؽ ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠منّ 

 ػمسمرسمقسمٞمـــ٦م أُمـــ وُمـــٜمٝمؿ ُمــــ ٓ يٕمت٘مـــد ؛سمٙمٗمـــره ذم اًمّمـــقرة اًمث٤مٟمٞمـــ٦م دون إومم
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٦م إئّٛمـ وهمػمه ُمــ ف  يٕمت٘مد أٟمّ ض إُمقر إًمٞمف وإٟمّّن يوٓ سمتٗمق اعم١مُمٜملم 

 ،اعمخٚمـقىملم قمٜمـده ؿ أيمـرمؿ قمـ٤مُمٚمقن هلل ؾمـٌح٤مٟمف وأّاـاًمٓم٤مهريـ وٓة إُمر وأّاـ

طم٘مٞم٘مـ٦م  إًمـٞمٝمؿ  ٓ سمٛمٕمٜمـك إؾمـٜم٤مده٤م-٥ًم إًمٞمٝمؿ اًمرزق واخلٚمؼ وٟمحقمه٤م ومٞمٜم

اعمـقت إمم ُمٚمـؽ اعمـقت  ؾمـٜم٤مد٢مسمـؾ يم -اًمٕم٤مُمـؾ ومٞمٝمـ٤م طم٘مٞم٘مـ٦م هـق اهلل ٘مد أنّ ف يٕمتٕٟمّ 

 ورد ذم اًمٙمتــ٤مب اًمٕمزيــز: يمــّن ًــك طمٞمــ٤مء إمم قمٞمواعمٓمــر إمم ُمٚمــؽ اعمٓمــر واإل

اهللِ سم٢ِمِْذنِ  اعمَْْقشَمكَٰ  َوُأطْمِٞمل ُمـ أومٕمـ٤مل اهلل ؾمـٌح٤مٟمف ومٕمؾ  همػمه مم٤م هق ُمـ إؾمٜم٤مدو

آقمت٘م٤مد همـػم ُمًـتتٌع ًمٚمٙمٗمـر وٓ  وُمثؾ هذا ،ؾمٜم٤مدإمم اًمٕم٤مُمٚملم ًمف سميب ُمـ اإل

 ٟمٔمــػم ُمــ٤م ٟم٘مــؾ قمـــ أىمًــ٤مم اًمٖمٚمــقّ  هــذا اًم٘مًــؿ ُمـــ ومٕمــدّ  ،روريـهــق إٟمٙمــ٤مر ًمٚمْمــ

ل أوّ  اًمًـٝمق قمــ اًمٜمٌـل  ٟمٗمـل إنّ ": قمــ ؿمـٞمخف اسمــ اًمقًمٞمـد اًمّمدوق 

قمــ ٓ حمذور ومٞمف سمـؾ ٓ ُمٜمـ٤مص  مم٤م –اذا اعمٕمٜمك إظمػم - ، واًمٖمٚمقّ "درضم٦م اًمٖمٚمقّ 

 .ي4)آًمتزام سمف ذم اجلٛمٚم٦م

، وم٘مد اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئل  قاًمًٞمد أسمد اًمٓم٤مئٗم٦م وأؾمت٤مذ اًمٗم٘مٝم٤مء هذا يمالم ؾمٞمّ 

أُّمـ٤م ٟمّ٘مح ُمٗمٝمقم اًمٖمٚمق وذيمر أىم٤ًمُمف وسملّم طمٙمؿ يمّؾ ىمًـؿ ُمـع اإلؿمـ٤مرة إمم دًمٞمٚمـف، 

يٕمـرض إىمـقال  ٝمـق ملوم :٦مي ومٚمؿ يٓمرق هذا اًمٌـ٤مب أصـالص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

اعمختٚمٗم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م، ومل يذيمر أدًّم٦م يمّؾ ىمقل يمّن هق دأب أهؾ اًمتح٘مٞمؼ، سمـؾ ٟمجـده 

دون حتديـد ُمـ٤م هـق  شّم٥م قمٚمٞمف إصمر اًمنمـقمّل صمؿ ر ايمتٗمك سمٕمرض اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقّي 

 إذ إنّ ًٛمح سمتج٤موزه، وهذا دًمٞمـؾ قمـغم أّٟمـف يٙمتـ٥م سمٜمتـ٤مئ٩م ُمًـٌ٘م٦م، احلّد اًمذي ٓ يُ 

                                                           
 .0/61ي يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة 4)
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 صٗم٤مت ظم٤مّص٦م. ارشمٙم٤مزه إّوزم هق أّاؿ سمنم ٓ شمقضمد ومٞمٝمؿ أّي 

ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة  إذ إنّ أُّم٤م ُم٤م يتٕمّٚمؼ سمـ)اًمتٗمقيضي وم٤مُٕمر أؾمقأ ُمـ ؾم٤مسم٘مف، 

ومل يـذيمر أىمًـ٤مُمف سمـؾ ايمتٗمـك وًمـق سمتٕمريٗمـف اًمٚمٖمـقي، ٦مي مل يٕمّرف اًمتٗمـقيض اعمٜمًٞمّ 

ريع ـسم٘مقًمف: وم٤معمٗمّقو٦م هؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن سمتٗمقيض ظمٚمـؼ اًمٕمـ٤ممل أو اًمتٙمـقيـ واًمتِمـ

 .ي4)٦مصمؿ إئٛمّ  إمم أؿمخ٤مص ُمٕمّٞمٜملم وقمغم رأؾمٝمؿ اًمٜمٌل 

وىم٤مل ذم ُمقرد آظمر: ويمّن ىمٚم٧م، يم٤من اًمتٗمقيض درضم٤مت: شمٗمقيض ذم اخلٚمؼ 

ُمـــر اًمـــديـ ض ذم شمـــدسمػم اًمٙمـــقن، وشمٗمـــقيض ذم اًمـــرزق، وشمٗمـــقيض ذم أوشمٗمـــقي

 .ي0)ظمتٞم٤مرواًمتنميع، وشمٗمقيض ذم آ

ومل يـذيمر ًمٜمـ٤م أىمًـ٤مُمف اًمتـل  ومل يٌلّم ًمٚم٘م٤مرىء ُم٤م اعم٘مّمـقد ُمــ )اًمتٗمـقيضي

٦م ُمًــّٚمٛم٦م أؿمــ٤مر إًمٞمٝمــ٤م دون شمٗمّمــٞمؾ، سمــؾ ُمــّر قمٚمٞمٝمــ٤م ُمــرور اًمٙمــرام ويمــ٠مّن اًم٘مْمــٞمّ 

اًمٌٓمالن، وإهّؿ ُمـ هذا مل يذيمر ُم٤مذا ىم٤مًمـ٧م اًمروايـ٤مت قمــ اًمتٗمـقيض وطمٙمٛمـف 

 !قمٜمدهؿ 

وًمٙمل يٕمٚمؿ اًم٘م٤مرىء اًمٗمرق سملم اًمتح٘مٞمؼ واًمتٚمٗمٞمؼ، ٟمـؽمك اعمجـ٤مل ًمٚمٕمالُمـ٦م 

ىمـ٤مل: وأُّمـ٤م اًمتٗمـقيض ومٞمٓمٚمـؼ إذ ٦م شمٜم٤موًمف عمقوقع اًمتٗمـقيض، ويمٞمٗمٞمّ  اعمجٚمز 

اًمتٗمـقيض ذم  ومـ٤مّٕولثٌـ٧م هلـؿ، وسمٕمْمـٝم٤م ُم قمغم ُمٕم٤من سمٕمْمٝم٤م ُمٜمٗمل قمـٜمٝمؿ 

اخلٚمؼ واًمرزق واًمؽمسمٞم٦م واإلُم٤مشم٦م واإلطمٞم٤مء ، وم٢مّن ىمقُم٤م ىم٤مًمقا: إّن اهلل شمٕمـ٤ممم ظمٚم٘مٝمـؿ 

                                                           
 .400ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م 4)

 .404ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م 0)
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هـذا اًمٙمـالم ، وؿ خيٚم٘مقن ويرزىمقن ويٛمٞمتقن وحيٞمـقنوومّقض إًمٞمٝمؿ أُمر اخلٚمؼ ومٝم

ؿ يٗمٕمٚمـقن مجٞمـع ذًمـؽ سم٘مـدرهتؿ وإرادهتـؿ : إّاـأطمـدمه٤م أن ي٘مـ٤مل :حيتٛمؾ وضمٝملم

٦م ؾمـتح٤مًمتف إدًمـ٦م اًمٕم٘مٚمّٞمـ٧م قمـغم ا، وهـذا يمٗمـر سيـح دًّمـطم٘مٞم٘مـ٦م اًمٗم٤مقمٚمقنوهؿ 

اهلل شمٕم٤ممم يٗمٕمؾ ذًمؽ  : أنّ ؛ وصم٤مٟمٞمٝمّنقم٤مىمؾ ذم يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمف يًؽمي٥م، وٓ ٦مواًمٜم٘مٚمٞمّ 

٦م وهمـػم ذًمـؽ ُمــ وىمٚمـ٥م اًمٕمّمـ٤م طمّٞمـ اًم٘مٛمر وإطمٞم٤مء اعمـقشمك ُم٘م٤مرٟم٤م إلرادهتؿ يمِمّؼ 

ُم٘م٤مرٟمــ٤م إلرادهتــؿ ًمٔمٝمــقر  ٤مممّن حتّمــؾ سم٘مدرشمــف شمٕمــمجٞمــع ذًمــؽ إّٟمــ ، ومــ٢منّ اعمٕمجــزات

وأهلٛمٝمـؿ ُمـ٤م  ، ومال ي٠مسمك اًمٕم٘مؾ قمـ أن يٙمقن اهلل شمٕمـ٤ممم ظمٚم٘مٝمـؿ وأيمٛمٚمٝمـؿصدىمٝمؿ

وهـذا وإن ، ُم٘م٤مرٟمـ٤م إلرادهتـؿ وُمِمـٞمتٝمؿ ءر ، صمؿ ظمٚمؼ يمـّؾ يّمٚمح ذم ٟمٔم٤مم اًمٕم٤ممل

ـّ  ٞمّن قمـدا ومـ ظم٤ٌمر اًمًـ٤مًمٗم٦م تٜمـع ُمــ اًم٘مـقل سمـفإ يم٤من اًمٕم٘مؾ ٓ يٕم٤مروف يمٗم٤مطم٤م ًمٙم

 اًم٘مقل سمف ىمقل سمـّن ٓ يٕمٚمـؿ إذ مل يـرد ذًمـؽ ذم ، ُمع أنّ ساطم٤ماعمٕمجزات فم٤مهرا سمؾ 

٦م قمـغم ذًمـؽ يمخٓمٌـ٦م اًمٌٞمـ٤من وُم٤م ورد ُمـ إظم٤ٌمر اًمداًّمـ، إظم٤ٌمر اعمٕمتؼمة ومٞمّن ٟمٕمٚمؿ

 ّٓ ف حيتٛمـؾ أن يٙمـقن اعمـراد ، ُمع أّٟمـؿيمت٥م اًمٖمالة وأؿم٤ٌمهٝم  ذموأُمث٤مهل٤م ومٚمؿ يقضمد إ

ٚمٝمؿ ُمٓمـ٤مقملم ذم إروـلم شمٕم٤ممم ضمٕمف ، وأٟمّ اعمٙمّقٟم٤مت جي٤مد مجٞمع٦م إل٦م هم٤مئٞمّ يمقاؿ قمٚمّ 

ؿ إذا ؿمـ٤مؤوا ، وأّاـء طمتك اجلّنداتشمٕم٤ممم يمؾ ر ، ويٓمٞمٕمٝمؿ سم٢مذن اهللواًمًّنوات

ّٓ وٓ يِمـ٤مؤ ٝمؿ، وًمٙمـٜمّ تٝمؿاهلل ُمِمٞمّ  أُمرا ٓ يردّ  ٤م ُمـ٤م ورد ُمــ وأُّمـ أن يِمـ٤مء اهلل؛ ن إ

ء ٓ يٜمـزل ُمٚمـؽ ُمــ اًمًـّن فأُمر إًمٞمٝمؿ وأٟمّ  ظم٤ٌمر ذم ٟمزول اعمالئٙم٦م واًمروح ًمٙمّؾ إ

 ّٓ ، سمـؾ ًمـف اـؿ ، وٓ آؾمتِمـ٤مرةتٝمؿ ذم ذًمـؽأ اـؿ ومٚمـٞمس ذًمـؽ عمـدظمٚمٞمّ  سمدُٕمر إ

ّٓ ُمر شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمفاخلٚمؼ وإ رومٕمـ٦م  ريٗمٝمؿ وإيمـراُمٝمؿ وإفمٝمـ٤مرـ ًمتِمـ، وًمـٞمس ذًمـؽ إ
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أطمـدمه٤م أن  :أيْم٤م حيتٛمـؾ وضمٝمـلم، وهذا اًمتٗمقيض ذم أُمر اًمديـ :اًمث٤مد؛ ُم٘م٤مُمٝمؿ

ــقّ  ــ٤ممم وم ــل وإئٛمــ٦م يٙمــقن اهلل شمٕم ــ ض إمم اًمٜمٌ ــ٤م أن حيّٚم ــ٤م ؿمــ٤مؤوا  قاقمٛمقُم ُم

 وا ُم٤م أوطمك إًمٞمٝمؿ سمـآرائٝمؿ وهـذاُمقا ُم٤م ؿم٤مؤوا ُمـ همػم وطمل وإهل٤مم أو يٖمػّم وحيرّ 

 يم٤من يٜمتٔمر اًمقطمل أي٤مُم٤م يمثـػمة جلـقاب اًمٜمٌل  ، وم٢منّ سم٤مـمؾ ٓ ي٘مقل سمف قم٤مىمؾ

ـِ اهْلَــَقىَٰ  َيٜمٓمِــُؼ  َوَُمــ٤م :، وىمــد ىمــ٤مل شمٕمــ٤ممم جيٞمٌــف ُمـــ قمٜمــدهؾمــ٤مئؾ وٓ   قَمــ

  ٓ سمحٞم٨م مل يٙمـ  ف شمٕم٤ممم عم٤م أيمٛمؾ ٟمٌٞمف : أٟمّ ؛ وصم٤مٟمٞمٝمّنُيقطَمكَٰ  َوطْمٌل  إِْن ُهَق إِ

ّٓ  خيت٤مر ُمـ إُمـقر سم٤ٌمًمـف ُمـ٤م خيـ٤مًمػ   ُمـ٤م يقاومـؼ احلـؼ واًمّمـقاب وٓ حيـّؾ ؿمـٞمه٤م إ

ض إًمٞمـف شمٕمٞمـلم سمٕمـض إُمـقر يم٤مًمزيـ٤مدة ذم اًمّمـالة ومـقّ  ُمِمٞمتف شمٕمـ٤ممم ذم يمـؾ سمـ٤مب

ؾمـٞم٠م  ذًمـؽ ممـ٤م ُم٣مـ ووـمٕمٛمـ٦م اجلـد وهمـػم  وشمٕمٞملم اًمٜمقاومؾ ذم اًمّمالة واًمّمقم

ّٓ  ، ومل يٙمـــ أصــؾرومف ويمراُمتــف قمٜمــدهـإفمٝمــ٤مرا ًمِمــ ، ومل يٙمـــ  سمــ٤مًمقطملاًمتٕمٞمــلم إ

، وٓ ومًـ٤مد ذم ذًمـؽ سم٤مًمقطمل هل٤مم ، صمؿ يم٤من ي١ميمد ُم٤م اظمت٤مره ٢مآظمتٞم٤مر إٓ سم

وذم أسمـقاب  ٧م اًمٜمّمـقص اعمًتٗمٞمْمـ٦م قمٚمٞمـف ممـ٤م شم٘مـدم ذم هـذا اًمٌـ٤مبقم٘مال وىمد دًمّ 

ّن ٟمٗمـك أيْمـ٤م إّٟمـ اًمّمـدوق  وًمٕمـّؾ ، ُمـ اعمجٚمـد اًمًـ٤مدس ومْم٤مئؾ ٟمٌٞمٜم٤م 

أُمـر  ٟمٌٞمف  ض اهلل قمز وضمؾ إممومقّ  : وىمدل وطمٞم٨م ىم٤مل ذم اًمٗم٘مٞمفاعمٕمٜمك إوّ 

ىمـد روى يمثـػما ُمــ أظمٌـ٤مر  هـق  وأيْمـ٤م، ض إًمٞمف شمٕمـدي طمـدودهديٜمف ومل يٗمقّ 

: شمٗمقيض أُمـقر اخلٚمـؼ إًمـٞمٝمؿ ُمــ اًمث٤مًم٨م؛ اًمتٗمقيض ذم يمتٌف ومل يتٕمرض ًمت٠مويٚمٝم٤م

ــ وشمٙمٛمــٞمٚمٝمؿ وشمٕمٚمــٞمٛمٝمؿؾمٞم٤مؾمــتٝمؿ وشمــ٠مديٌٝمؿ  ٌّ قا وأُمــر اخلٚمــؼ سم٢مـمــ٤مقمتٝمؿ ومــٞمّن أطم

 :ا طمـؼ ًم٘مقًمـف شمٕمـ٤ممموهـذ يٕمٚمٛمـقامل ويمرهقا وومٞمّن قمٚمٛمقا ضمٝم٦م اعمّمـٚمح٦م ومٞمـف وُمـ٤م 
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 ُؾُمقُل  َوَُم٤م آشَم٤ميُمؿ ذًمـؽ ُمــ أيـ٤مت  وهمػم، َوَُم٤م َا٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مٟمَتُٝمقا وَمُخُذوهُ  اًمر 

ــ٤مروإ ــقهلؿ ظمٌ ــؾ ىم ــف حيٛم ــقنٟمحـــ اعمحٚمّ ": ، وقمٚمٞم ــف ٚم ــقن واعمحرّ  طمالًم ُم

اًمقضمـف ورد  ، واـذا٥م قمغم اًمٜم٤مس اًمرضمقع ومٞمٝمّن إًمٞمٜم٤مأي سمٞم٤ماّن قمٚمٞمٜم٤م وجي "طمراُمف

ــع؛ ظمــؼم أيب إؾمــح٤مق واعمٞمثٛمــل ــّن رأوا : شمٗمــقياًمراسم ض سمٞمــ٤من اًمٕمٚمــقم وإطمٙمــ٤مم سم

، أو سمًـ٥ٌم اًمت٘مٞمـ٦م ومٞمٗمتـقن سمٕمـض اًمٜمـ٤مس قم٘مـقهلؿ اعمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م سمًـ٥ٌم اظمـتالف

، وسمٞمـ٤من ٜمقن شمٗمًـػم أيـ٤مت وشم٠مويٚمٝمـ٤مويٌٞمّ  ت٘مٞم٦م، وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمطمٙم٤ممسم٤مًمقاىمع ُمـ إ

ن يًـٙمتقا يمـّن ٜمـقا وهلـؿ أأن يٌٞمّ  ، وهلـؿٕم٤مرف سمح٥ًم ُم٤م حيتٛمؾ قم٘مؾ يمؾ ؾم٤مئؾاعم

يمؾ ذًمؽ سمحًـ٥م ُمـ٤م  "اجلقاب قمٚمٞمٙمؿ اعم٠ًمًم٦م وًمٞمس قمٚمٞمٜم٤م": ورد ذم أظم٤ٌمر يمثػمة

وهـق أطمـد ُمٕمـ٤مد ، وهمػمه يرهيؿ اهلل ُمـ ُمّم٤مًمح اًمقىم٧م يمّن ورد ذم ظمؼم اسمـ أؿمٞمؿ

٤مِس سمِـَّن َأَراَك اهلُل سَمـلْمَ  ًمِـَتْحُٙمؿَ  حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕمـ٤ممم: ظمؼم ، اًمٜمـ 

ًمًـ٤مئر  ر هـذه اًمتقؾمـٕم٦مـًمٕمـدم شمٞمًـ وإئٛم٦م  ختّمٞمّمف سم٤مًمٜمٌل  وًمٕمّؾ 

 ٦م ذم سمٕمـض اعمـقارد وإنٗمـلم سمٕمـدم اًمت٘مّٞمـ، سمؾ يمـ٤مٟمقا ُمٙمٚمّ إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء 

يْمـ٤م صم٤مسمـ٧م طمـؼ سم٤مٕظمٌـ٤مر اعمًتٗمٞمْمـ٦م، ، واًمتٗمقيض اـذا اعمٕمٜمـك أأص٤ماؿ اًمير

 آظمتٞم٤مر ذم أن حيٙمٛمقا سمٔم٤مهر اًمنميٕم٦م أو سمٕمٚمٛمٝمؿ وسمّن يٚمٝمٛمٝمـؿ اهلل ُمــ: اخل٤مُمس

، وهذا أفمٝمر حم٤مُمؾ ظمـؼم اسمــ ؾمـٜم٤من وقمٚمٞمـف أيْمـ٤م اًمقاىمع وُمخ احلؼ ذم يمؾ واىمٕم٦م

اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ هلؿ إرض وُم٤م  اًمتٗمقيض ذم اًمٕمٓم٤مء وم٢منّ  :اًم٤ًمدس؛ ظم٤ٌمرإ ٧مدًمّ 

يٕمٓمـقا ُمـ٤م ؿمـ٤مؤوا هلؿ إٟمٗم٤مل واخلٛمس واًمّمـٗم٤مي٤م وهمػمهـ٤م ومٚمٝمـؿ أن  ومٞمٝم٤م وضمٕمؾ

وإذا أطمٓمـ٧م ظمـؼما ، ذم ظمؼم اًمثّنزم وؾمٞم٠م  ذم ُمقاوٕمف ُمرّ  ، يمّنويٛمٜمٕمقا ُم٤م ؿم٤مؤوا
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ؾمـٝمؾ قمٚمٞمـؽ ومٝمـؿ إظمٌـ٤مر اًمـقاردة ومٞمـف وقمرومـ٧م  سمّن ذيمرٟم٤م ُمـ ُمٕم٤مد اًمتٗمـقيض

 .ي4)حيط سمٛمٕم٤مٟمٞمف ٗمقيض ُمٓمٚم٘م٤م وعم٤ماًمت وٕمػ ىمقل ُمـ ٟمٗمك

اًم٘مـ٤مرىء اًمٙمـريؿ شمٜمـ٤مول اعمقوـقع ًمـٞمٕمٚمؿ  ـمري٘مـ٦مهذا اًمتٗمـ٤موت ذم ويٙمٗمل 

٦م اًمرصــٞمٜم٦م وسمــلم همػمهــ٤م، وُمـــ ي٘مــرأ يمتــ٤مب )اًم٘مــراءة اًمٗمــرق سمــلم اعمٜم٤مىمِمــ٦م اًمٕمٚمٛمّٞمــ

ي و)اًمتٗمــقيضي دون أّي ٦مي جيــده ُمِمــحقٟم٤م ُمـــ أّوًمــف ٔظمــره سمــذيمر )اًمٖمٚمــقّ اعمٜمًــٞمّ 

 اعم٠ًمًم٦م.حت٘مٞمؼ ضمّدي ذم 

 اًمٌح٨م اًمت٤مرخيل:

طمٞمـ٨م هق اجل٤مٟم٥م اًمت٤مرخيل،  ٦مياعمٝمّٛم٦م ذم سمح٨م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ  اجلقاٟم٥مُمـ 

تـف هـل اًمتـل يم٤مٟمـ٧م تّثـؾ اًمتِمـّٞمع ذم ٦م قمٛمـد إمم إصمٌـ٤مت أّن ٟمٔمريّ ص٤مطم٥م اًمٜمٔمريّ  إن

اًم٤ًمئدةي ومٝمـل وًمٞمـدة شمّٞمـ٤مر اًمٖمٚمـق، ومل شمّمـٌح  ٘مراءةأُّم٤م )اًم ،اًم٘مرون اًمثالصم٦م إومم

ّٓ سمٕمد اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م.هل اعمٛمّثٚم٦م ًمٚمتِمٞمّ   ع إ

ئـؾ ًمإلُم٤مُمـ٦م خيتٚمـػ يمثـػما اأّن ومٝمـؿ اًمِمـٞمٕم٦م إوأّوٓ ىم٤مل ذم ُم٘مّدُم٦م يمت٤مسمف: 

قمـ اًمٗمٝمؿ اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل اًمذي ؾمـ٤مد ذم إًمـػ ؾمـٜم٦م إظمـػمة، وصم٤مٟمٞمـ٤م أّن ذًمـؽ 

ّتـك اًم٘مـرن اهلجـري اخلـ٤مُمس وظمّمقصـ٤م ذم اًمٗمٝمؿ اًم٘مـديؿ اًمًـ٤مسمؼ يمـ٤من يٛمّثـؾ طم

 .ي0)اًم٘مرٟملم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع اًم٘مراءة اًمٖم٤مًم٦ٌم ذم اًمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل

                                                           
حتًؿ اًمٜمزاع ذم اعم٠ًمًم٦م، ومٝمـق يٍّمـح أّن  ؛ ًمٕمّؾ اًمٕم٤ٌمرة إظمػمة ذم يمالم اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز 01/416ي سمح٤مر إٟمقار 4)

 ٕم٤مٟمٞمف.ُمٜمِم٠م إٟمٙم٤مر اًمٌٕمض ًمـ)اًمتٗمقيضي هق قمدم إطم٤مـمتٝمؿ سم٠مىم٤ًمُمف ودريمٝمؿ عم

 .48ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م 0)
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سمح٧م، وم٢مّٟمٜمـ٤م ٓ ٟمجـد ذم يمتـ٤مب )اًم٘مـراءة  ورهمؿ أّن هذا اًمٌح٨م هق شم٤مرخيّل 

ُمثــؾ هــذه اًمــدقمقى شمًــتقضم٥م قمــغم  إذ إنّ ًمٚمٛمًــ٠مًم٦م،  شمــ٤مرخيّل  حت٘مٞمــؼ٦مي أي اعمٜمًــٞمّ 

شمٌـلّم صـّحتٝم٤م، وذًمـؽ سم٤مؾمـت٘مراء  اًم٘مرون إومم ٦م ُمـص٤مطمٌٝم٤م مجع ؿمقاهد شم٤مرخيٞمّ 

 ٦م.٦م اًمتل حتٙمل قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞمّ يمّؾ اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞمّ 

واعمّمٜمّػ مل يتٕمّرض هلـذا اًمٌحـ٨م اًمٌّتـ٦م، سمـؾ ذم يمـّؾ اعمّمـ٤مدر اًمتـل اقمتٛمـد 

، وهذا يم٤مؿمـػ ٦مي ٓ ٟمجد طمْمقرا ّٕي يمت٤مب شم٤مرخيّل قمٚمٞمٝم٤م ذم سمٜم٤مء )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

ّٕن طمجـر إؾمـ٤مس ومٞمـف هـق إصمٌـ٤مت أّن )اًم٘مـراءة  ومجقة يمٌػمة ذم هذا اًمٌح٨م قمـ

 .٦مي هل اعمٛمّثؾ اًمرؾمٛمل ًمٚمتِمٞمع اًمذي يرشمْمٞمف إئّٛم٦م اعمٜمًٞمّ 

 ػاًمتل تّثؾ سمح٥ًم دقمقى اعمّمٜمّ -)اًم٘مراءة اًم٤ًمئدةي اًمٌح٨م قمـ أّن قمٚمّن 

حتٚمٞمؾ اًم٘مْمٞم٦م ٓسمّد ُمـ سمؾ ، ٓ يتقىّمػ قمٜمد اًمٌح٨م اًمٕم٘مدي -واًمٖمالة اًمٖمٚمقّ ىمراءة 

ّٓ ذم إوؾمـ٤مط اًمِمـٞمٕمٞمّ واًمٖمـالةي مل شمرصـد  )اًمٖمٚمقّ ٔم٤مهرة وم ٤م:دىمٞم٘م ٤محتٚمٞمال شم٤مرخيٞمّ  ٦م إ

ل ٟمٔمـرة قمٜمد همـػمهؿ ُمــ اعمًـٚمٛملم، ومـّن اًمـذي دقمـ٤م اًمِمـٞمٕم٦م إمم شمٌٜمّـ وضمقد هل٤موٓ 

٦مي ٕئّٛمتٝمؿ ذم طملم مل ٟمجد أطمدا ُمـ اعمًـٚمٛملم شمٌٜم٤ّمهـ٤م ذم طمـّؼ أئّٛمـتٝمؿ )ومقق سمنميّ 

سمؾ طمّتك ذم أوؾم٤مط اًمـدي٤مٟم٤مت اًمًـّنوي٦م إظمـرى، مل يرصـد اًمتـ٤مريخ  ويم٤ٌمرهؿ؟!

ّٓ ذم اعمجتٛمع اعمًٞمحل اًمذي أًّمف قمٞمًك  وزقمـؿ أّٟمـف اإلًمـف أو  وضمقدا ًمٚمٖمالة إ

أّٟمف اسمـ ًمإلًمف، واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أّاـؿ ؿمـٝمدوا واىمٕمـ٤م خم٤مًمٗمـ٤م ًمٚمٛمٕمتـ٤مد وهـق فمٝمـقر 

ذم أيمثـر  اًمٙمـريؿآن اًم٘مـرقمٚمٞمٝم٤م أيّمد  صٗم٤مت )ومقق سمنمي٦مي هلذا اًمٜمٌل اًمٙمريؿ 

ًٓ  :ُمـ آي٦م اِئٞمَؾ  سَمٜمِل إمَِمَٰ  َوَرؾُمق ُٙمْؿ  إِْهَ سمِّ ـ ر   ًَمُٙمؿ َأظْمُٚمُؼ  َأدِّ َأدِّ ىَمْد ضِمْهُتُٙمؿ سمِآَي٦ٍم ُمِّ
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ـَ  ا وَمَٞمُٙمقنُ  ومِٞمفِ  وَم٠َمٟمُٗمُخ  اًمٓم ػْمِ  يَمَٝمْٞمَه٦مِ  اًمٓمِّلمِ  ُمِّ يَْمَٛمفَ  َوُأسْمِرُئ  اهللِ سم٢ِمِْذنِ  ـَمػْمً ْٕ سَْمـَرَص  ا ْٕ  َوا

ٌُِّهُٙمؿ اهللِ سم٢ِمِْذنِ  اعمَْْقشَمكَٰ  َوُأطْمِٞمل ظِمُروَن ذِم سُمُٞمـقشمُِٙمْؿ سمَِّن  َوُأَٟم ًمِـَؽ  ذِم  إِن   شَم٠ْميُمُٚمقَن َوَُم٤م شَمد   َذَٰ

َي٦مً  ُٙمؿْ  َٔ ١ْمُِمٜملِمَ  يُمٜمُتؿ إِن ًم  تف رهمـؿ صمؿ اك قمـ دم٤موز اًم٘مقل ومٞمف وأيّمد قمغم سمنمـيّ  ُمه

َٓ شَمُ٘مقًُمقا قَمغَم اهلِل  شَمْٖمُٚمقا َٓ  َي٤م َأْهَؾ اًْمٙمَِت٤مِب  وضمقد هذه اًمّمٗم٤مت ومٞمف: ذِم ِديٜمُِٙمْؿ َو

ٓ  احْلَؼ   َّن إِ ٞمُح  إِٟم  ًِ ك اعمَْ ًَ ـُ  قِمٞم ٜمُْف اهللِ َرؾُمقُل  َُمْرَيؿَ  اسْم  َويَمٚمَِٛمتُُف َأًْمَ٘م٤مَه٤م إمَِمَٰ َُمْرَيَؿ َوُروٌح ُمِّ

َٓ  َوُرؾُمٚمِفِ  سم٤ِمهللِ وَمآُِمٜمُقا ا اٟمَتُٝمقا صَماَلصَم٦مٌ  شَمُ٘مقًُمقا َو ُٙمؿْ  ظَمػْمً َّن  ًم  فٌ  اهلُل إِٟم  ٌَْح٤مَٟمفُ  َواطِمدٌ  إًَِمَٰ  َأن ؾُم

فُ  َوًَمدٌ  ًَمفُ  َيُٙمقنَ  َّنَواِت  ذِم  َُم٤م ًم   ً َْرِض  اًم ْٕ ٞماًل  سم٤ِمهللِ َويَمَٗمكَٰ َوَُم٤م ذِم ا
 .َويمِ

وهذا يم٤مؿمػ قمغم أّن ٟمِمقء هذه اًمٔمـ٤مهرة ذم أوؾمـ٤مط اًمِمـٞمٕم٦م دون همـػمهؿ 

ُمرّده٤م إمم واىمع ُمقضمقد قمٜمدهؿ خم٤مًمػ عم٤م هـق ُمقضمـقد قمٜمـد همـػمهؿ، وسم٤مًمتحديـد 

 ٓ وضمقد هل٤م قمٜمد همػمهؿ ُمـ اًمٓمقائـػ إظمـرى وضمقد صٗم٤مت ذم أئّٛمتٝمؿ 

ـــٌٕمض يٕمجـــز قمــــ شمٗمًـــػمه٤م ذم طمـــدود اًمٜمٔمـــرة اًمٌِمـــ  ري٦مـسمحٞمـــ٨م ضمٕمٚمـــ٧م اًم

 .ًمإلُم٤مم 

واًمٖمالةي يٕمتؼم صمٖمرة يمٌـػمة ذم يمـؾ سمحـ٨م  ومٕمدم شمٗمًػم ٟمِمقء فم٤مهرة )اًمٖمٚمقّ 

شمِمــؽميم٤من ذم  اًم٘مــراءشملم، ّٕن يًــٕمك ومٞمــف صــ٤مطمٌف إمم إؾمــ٘م٤مط )اًم٘مــراءة اًمًــ٤مئدةي

 .٦م ٦مي ًمألئٛمّ إوٗم٤مء صٗم٤مت )ومقق سمنميّ 

 ٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع يمٚمّنت إقمالم:آٟمت٘م٤مئٞمّ 

ًمٓم٤مئٗمـ٦م، يمٚمّنت سمٕمض أقمالم ا٦مي سمجٛمٚم٦م ُمـ اؾمتدّل ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 
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 واعمالطمظ هٜم٤م أُمران:

ــتقضم٥مأّوٓ ــذا اًمٌحــ٨م يً ــؾ ه ــ : أّن ُمث ــّدُملم اًمٙمالُمّٞم ــ٤م ٔراء اعمت٘م ٌّٕم ٦م شمت

٦م واؾمــت٘مراء شم٤مُّمــ٤م ًمٙمٚمّنهتــؿ وًمــٞمس اًمؽميمٞمــز قمــغم أرسمٕمــ٦م أو  ًــ٦م وإمهــ٤مل واًمٕم٘مدّيـ

 اًمًقاد إقمٔمؿ ُمٜمٝمؿ.

ذم ٟمٓم٤مق اًمٕمـ٤ممل اًمقاطمـد، ُمــ اخلٓمـ٠م آؾمـتدٓل سم٘مّم٤مصـ٦م ُمــ  : طمّتكصم٤مٟمٞم٤م

وم٤مًمٕم٤ممل قم٤مدة شمٙمقن ًمف أـمـقار وشمٖمـػّمات ذم ُمًـػمشمف يمٚمّنشمف دون اًمٜمٔمر ذم جمٛمققمٝم٤م، 

وًمــذًمؽ يمثـػما ُمــ٤م ٟمجــد سمٕمـض اًمٗم٘مٝمــ٤مء واًمٕمٚمـّنء يٙمــقن ًمــف رأي ذم أّول  ٦م،اًمٕمٚمٛمّٞمـ

ّٓ أّٟمف يٕمدل قمٜمف ذم آواظمر قمٛمره ٟمتٞمج٦م شمٙم٤مُمٚمف وٟمْم  ضمف اًمٕمٚمٛمل.قطمٞم٤مشمف، إ

ٌّـع  ويمال إُمريـ مه٤م ُمقوع ظمٚمؾ ذم سمح٨م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي ومـال يقضمـد شمت

 ًمٙمٚمـــّنت اًمٕمٚمـــّنء ٓؾمـــّٞمّن اعمت٘مـــّدُملم ُمـــٜمٝمؿ، سمـــؾ مل يتٕمـــّرض ىمـــّط إمم أصـــح٤مب

اًمذيـ أظمذوا قم٘مٞمدهتؿ ُمـ أئّٛمتٝمؿ ُمٌـ٤مذة سمـال واؾمـٓم٦م، سمـؾ ايمتٗمـك  إئّٛم٦م 

ؼم ُمـ٤م ذيمـروه احلـّؼ اًمـذي ٓ سم٤مًمٜم٘مؾ قمـ  ٦ًم أؿمخ٤مص وم٘مط ذم يمّؾ اًمٙمت٤مب واقمت

 ُمري٦م ومٞمف.

وهـ١مٓء اًمــذيـ ٟم٘مــؾ قمــٜمٝمؿ اىمتٓمــع يمالُمٝمـؿ واضمتــزأه سمحٞمــ٨م أظمــّؾ سمٗمٝمــؿ  

ُمرادهؿ، وإهّؿ ُمـ هذا أقمرض قمـ سم٘مّٞم٦م يمٚمّنهتؿ اعمتٜم٤مصمرة هٜم٤م وهٜم٤مك واًمتل تّثؾ 

ىمرائـ قمغم ومٝمؿ طم٘مٞم٘مـ٦م يمالُمٝمـؿ، وؾمـٞم٠مشمٞمؽ ذم اًمٗمّمـقل اًم٘م٤مدُمـ٦م قمـرض ُمٗمّّمـؾ 

 اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي ُمع يمٚمّنت آقمالم.ًمٙمٞمٗمّٞم٦م شمٕم٤مُمؾ ص٤مطم٥م )
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 اخلالص٦م:

مل يٜم٤مىمش ص٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـّٞم٦مي أّي دًمٞمـؾ ضمـ٤مء سمـف أصـح٤مب )اًم٘مـراءة 

ومل يـذيمر ُمٜمٝمـ٤م  ؿسمؾ همّض ـمرومف قمــ يمـّؾ أدًّمـتٝماًم٤ًمئدةي ؾمقاء يم٤من آي٦م أو رواي٦م، 

ّٓ اًمرواي٤مت صمّؿ أؾم٘مٓمٝم٤م سمجّرة ىمٚمؿ واطمـدة حتـ٧م دقمـقى اًمقوـع،  وذم اعم٘م٤مسمـؾ مل إ

ًمٚمِمـٞمٕم٦م ٓ ُمــ ٟم٘مـؾ صـحٞمح وٓ قم٘مـؾ  ىمـّدُمٝم٤مي٠مت سم٠مّي دًمٞمـؾ قمـغم ىمراءشمـف اًمتـل 

ؽ سمف ذم سمحثـف هـق اًمت٘مـ٤مط سمٕمـض اًمِمـقاهد اعم٘متٓمٕمـ٦م ُمــ  ًّ سيح، سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م ت

قمـ قمنمات  ُمع إقمراوفومٝمٛمف هل٤م، قمدم يمٚمّنت سمٕمض إقمالم واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م رهمؿ 

 !ءة اًمتل حي٤مول ٟمٗمٞمٝم٤مسمؾ ُمه٤مت اًمِمقاهد اًمتل شمرضّمح يمّٗم٦م اًم٘مرا

وُمثؾ هذه اعمٜمٝمجّٞم٦م سمٕمٞمدة يمّؾ اًمٌٕمد قمـ إؾمـٚمقب اًمـذي يتٜمـ٤مول سمـف أهـؾ 

هـذه  ٦م، سمؾ أومْمؾ وصـػ يٛمٙمــ أن شمقصـػ سمـفاًمتح٘مٞمؼ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمٚمٛمٞمّ اًمٕمٚمؿ و

 ُمــ هٜمـ٤م وهٜمـ٤مكاًمتل شم٘مقم قمـغم اًمت٘مـ٤مط ىمّم٤مصـ٤مت و، "آًمت٘م٤مـمّٞم٦م"اعمٜمٝمجّٞم٦م هل 

وأووـح  ؾمـٜمداً  أصـّح يمـ٤من  وإن٤م وشمًٚمٞمط اًمْمقء قمٚمٞمٝمـ٤م واإلقمـراض قمــ ؾمـقاه

 دًٓم٦م.

روق ذم ٟم٘مـدهؿ ـٟمٗمس اًمٓمري٘م٦م اًمتـل شمٕم٤مُمـؾ اـ٤م اعمًتِمـ وهذه اعمٜمٝمجّٞم٦م هل

، ومٛمــ ي٘مـرأ يمت٤مسمـ٤مهتؿ ًمإلؾمالم وشمِمٙمٞمٙمٝمؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وٟمٌّقة اًمٜمٌل 

وسمحقصمٝمؿ جيد أّاؿ اقمتٛمدوا قملم هذا إؾمٚمقب وًمٕمّؾ ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًـّٞم٦مي 

ٌّؼ ُمٜمٝمجّٞمتٝمؿ قمغم سمح٨م اإلُم٤مُم٦م  .ي4)ىمد شم٠مصّمر اؿ ومٓم

                                                           
ي اًمٔم٤مهر أّن ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي ىمد شمّمّٞمد هذه اًمٗمٙمرة ُمـ يمت٤مب )شمٓمّقر اعم٤ٌمد اًمٗمٙمرّي٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘مـرون اًمثالصمـ٦م 4)
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 إوممي ًمٚمًٞمد طمًلم ُمدرد ـم٤ٌمـم٤ٌمئل، و ُمـ ي٘مرأ يمت٤مسم٤مت هذا إظمػم جيد اّٟمف ُمت٠مصّمر شم٠مصمرا يمٌػما سم٤معمًتنمق إعمـ٤مد

واًمذي ختّّمص ذم اًمٌح٨م قمـ اًمٗمرق اًمِمٞمٕمّٞم٦م وىمْمّٞم٦م اإلُم٤مُم٦م حتديـدا، وؾمـٕمك إمم إرضمـ٤مع يمـّؾ  "ويٚمٗمريد ُم٤مدًمقٟم٩م"

اعمٗمردات اًمٕم٘مدّي٦م إمم فمروومٝم٤م اًمت٤مرخيّٞم٦م وأىمَم يمّؾ اطمـتّنل ًمقضمـقد سمٕمـد همٞمٌـّل ذم هـذه اعمًـ٠مًم٦م، وصـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة 

 مم إصم٤ٌمهت٤م.اعمٜمًّٞم٦مي حيٛمؾ ٟمٗمس هذه اًمٗمٙمرة ويًٕمك ذم ـمّٞم٤مت سمحثف إ



  

 ٦ميشم٤مريخ )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

 

٦مي أن يث٧ٌم وضمقد ؾمـٚمػ ًمـف ذم هـذه اًم٘مـراءة، ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ أراد 

ذه اًمٜمٔمرة ويٜمٗمـل وضمـقد اًمّمـٗم٤مت ا وأّن هٜم٤مك ُمـ يم٤من يٜمٔمر ٕهؾ اًمٌٞم٧م 

 ٦مي ومٞمٝمؿ ويٙمتٗمل سمٙمقاؿ )قمٚمّنء أسمراري.ٌنميّ اًمومقق )

 :يمالم اعم٤مُم٘م٤مد 

اًمٙمٌـػم اًمِمـٞمخ قمٌـد اهلل  ٦مي سمٙمالم ًمٚمرضم٤مزمّ اؾمتِمٝمد ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

وأّن أيمثـر ُمـ٤م يٕمـّد اًمٞمـقم ُمــ ضوريـ٤مت اعمـذه٥م ذم ي٘مـقل ومٞمـف:... اعم٤مُم٘م٤مد 

 .  ي4)، يم٤من اًم٘مقل سمف ُمٕمدودا ذم اًمٕمٝمد اًم٤ًمسمؼ ُمـ اًمٖمٚمقّ أوص٤مف إئّٛم٦م 

 وىمد اؿمتٌف اعمّمٜمّػ ذم قمّدة أُمقر اؾمتٗم٤مده٤م ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة:

وإّن أيمثر ُم٤م يٕمّد اًمٞمـقم ُمــ ضوريـ٤مت اعمـذه٥م ": ُمثٚمّن شمدّل اًمٕم٤ٌمرة ىمقًمف

قمغم همٚم٦ٌم هذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمتٗمٙمـػم قمـغم اًمٗمٙمـر اًمِمـٞمٕمل  "ذم أوص٤مف إئّٛم٦م 

يمـ٤من اًم٘مـقل سمـف ُمٕمـدودا ذم "ذم إًمػ ؾمٜم٦م إظمػمة، ومـ٢مّن اًمٕمٌـ٤مرة اعم٘م٤مسمٚمـ٦م هلـ٤م أي 

شمـدّل يمـذًمؽ قمـغم إٟمٙمـ٤مر ذًمـؽ اًمٜمـقع اًمٗمْمـ٤مئؾ ومــقق  "اًمٕمٝمـد اًمًـ٤مسمؼ ُمــ اًمٖمٚمـق

أي إّن هـذه اًمرؤيـ٦م إمم صـٗم٤مت  ًمألئّٛم٦م يم٤من يٛمّثؾ اًمتِمّٞمع اًمرؾمٛمل ؾم٤مسم٘م٤م، اًمٌنمي٦م

٦م يم٤مٟم٧م هل اًم٤ًمئدة ذم اًم٘مرون إومم، طمتك ىمرٟملم ُمـ اًمزُمـ سمٕمد سمدء همٞمٌـ٦م إئٛمّ 
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٦م، إمم ٦م ًمألئٛمّ ٦م اًمٕم٤مديّ ٦م يم٤من اًمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل اًم٤ًمئد واًمٖم٤مًم٥م هق اًمرؤي٦م اًمٌنميّ إئٛمّ 

 .ي4)٦مطمّد شمٕمريػ اًمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل سمتٚمؽ اًمرؤي

٦مي سمٕمٞمد يمّؾ اًمٌٕمـد قمــ قمٌـ٤مرة : إّن ُم٤م اؾمتٗم٤مده ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ أىمقل

سمؾ مّحؾ هذا اًمٙمالم ُم٤م ٓ حيتٛمؾ وأؾم٘مط قمٚمٞمف قمـّدة اؾمـتٜمت٤مضم٤مت ٓ  ،اعم٤مُم٘م٤مد 

ٖم٤ميــ٦م ُمــ٤م يًــتٗم٤مد ُمـــ يمالُمــف هــق وضمــقد ظمــالف سمــلم قمالىمــ٦م هلــ٤م اــذه اًمٕمٌــ٤مرة، وم

، أُّمـ٤م أن يٙمـقن هـذا اعمت٘مّدُملم ذم سمٕمـض اًم٘مْمـ٤مي٤م اعمتٕمّٚم٘مـ٦م سمّمـٗم٤مت إئّٛمـ٦م 

ع ذم ذًمـؽ اًمـزُمـ، وحتديـد اًمـزُمـ هـق اعمٛمّثـؾ ًمٚمتِمـٞمّ  اًمرأي أو ذاك هق اًم٤ًمئد أو

ف ٓ قمـلم وٓ أصمـر عمثـؾ إذ إٟمّ سم٘مرٟملم سمٕمد اًمٖمٞم٦ٌم ومال ٟمدري ُمـ أيـ ضم٤مء ا٤م اعمّمٜمّػ، 

 .ذم يمالم اعم٤مُم٘م٤مد  آؾمتٜمت٤مضم٤متهذه 

٦م )قمٚمـّنء أسمـراري ًمٚمتِمـّٞمع إمم ىمـرٟملم حتديده اًمزُمٜمل ًمتٛمثٞمـؾ ٟمٔمرّيـ واًمٕمجٞم٥م

ف ذم ُمـقرد آظمـر إذ إٟمـأي إمم ُمٜمتّمـػ اًم٘مـرن اخلـ٤مُمس،  سمٕمد همٞمـ٤مب إئٛمـ٦م 

٦م ٕئّٛمـٟم٤مىمض يمالُمف واقمتؼم أّن اًم٘مرن اخل٤مُمس شمٖمػّم ومٞمف اًمقوع وؾمـ٤مدت ٟمٔمريـ٦م )ا

ــرٟملم اًمقؾمــط اًمِمــٞمٕمل؛ ىم٤مل: اعمٕمّمــقُمقني ــ٦م ذم اًم٘م ــدة اًمٖم٤مًمٌ ــ٤م أّن اًمٕم٘مٞم ...ورأيٜم

إوًمٞملم ٟمّمػ اًم٘مرن اًمث٤مد واًم٘مـرن اًمث٤مًمـ٨م وطمتـك أواظمـر اًم٘مـرن اًمراسمـع يم٤مٟمـ٧م 

٦م إمم ُمٜمّم٥م اإلُم٤مُمـ٦م، صمـؿ ذم اًم٘مـرن اخلـ٤مُمس صـ٤مرت هـذه ٦م اًمٕم٤مديّ اًمٜمٔمرة اًمٌنميّ 

 .ي0) اًمٖم٤مًم٦ٌماًمٜمٔمرة ٟمٔمرة ُمٓمروطم٦م وم٘مط ذم اًم٤ًمطم٦م وًمٞم٧ًم 
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وٟمـ٤مىمض ٟمٗمًـف ذم ُمقوــع آظمـر قمٜمـدُم٤م اقمــؽمف أّن اًمٜمـزاع طمًـؿ ذم اًم٘مــرن 

 ٦م اعمٕمّمقُمقني هـل اًمًـ٤مئدة، ىمـ٤مل: واحل٤مصـؾ أنّ اًمراسمع وأصٌح٧م ٟمٔمري٦م )إئٛمّ 

زم، وذًمـؽ ّٕن مجٞمـع ُمٜمذ اًم٘مرن اًمراسمع ومّن سمٕمد مل ٟمٕمد ٟمِمٝمد أصمرا ًمذًمؽ اًمٜمـزاع إوّ 

ذم اًمٌداي٤مت، حتّقًمـ٧م رويـدا رويـدا  اًمٜم٘م٤مط اًمتل يم٤من ُمقوع ظمالف وٟم٘مد وإٟمٙم٤مر

٦م، ًمـذا ومـ٢مّن اعمـتٙمّٚمؿ اًمِمـٞمٕمل اًمرؾمـٛمل ذم ًمتًت٘مّر ذم ىمٚم٥م اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمٞم٦م اًمرؾمٛمٞمّ 

اًم٘مرٟملم اًمراسمـع واخلـ٤مُمس ومـّن سمٕمـد أصـٌح يٕمت٘مـد ومٕمـال سمٙمـّؾ اًمٜم٘مـ٤مط اًمتـل يم٤مٟمـ٧م 

 .ي4)ُمقوع ظمالف وضمدل ومٞمّن ؾمٌؼ، ويم٤مٟم٧م ُمٜمت٘مدة وُمردودة ُمـ ىمٌؾ اًم٘مدُم٤مء

٦مي هــل اًمتــل يم٤مٟمــ٧م ؾمــ٤مئدة إمم اًم٘مــرن  أّن )اًم٘مــراءة اعمٜمًــٞمّ ومٝمــق شمــ٤مرة يٕمتــؼم

ــ اًم٘مــرن اًمراسمــع واخلــ٤مُمس أصــٌح٧م هــذه اًم٘مــراءة  ف ذماخلــ٤مُمس، وشمــ٤مرة يٕمتــؼم أّٟم

ّرح سمـ٠مّن اًمٜمـزاع طمًـؿ ذم اًم٘مـرن ـُمقضمقدة وم٘مط وًمٞم٧ًم هم٤مًم٦ٌم، وشمـ٤مرة أظمـرى يّمـ

 ٦م اعمٕمّمقُمقني هل اًم٤ًمئدة.٦م )إئٛمّ اخل٤مُمس وأصٌح٧م ٟمٔمريّ 

٦م وه٤مُّم٦م ظمالل ٤مت اعمذه٥م إمم حتّقٓت أؾم٤مؾمٞمّ شمٕمّرو٧م ضوريّ : ًم٘مد ىمقًمف

 ذات ذم٦م ٦م وقمٛمٚمٞمّ إًمػ ؾمٜم٦م إظمػمة، مل يٙمـ هذا اًمتحّقل واًمتٌّدل ذم أُمقر ومرقمٞمّ 

، ٦م٦م إؾم٤مؾمـٞمّ ٦م وآقمت٘م٤مدّيـأمهّٞم٦م، سمؾ وىمع هذا اًمتحّقل ذم طمريؿ اعم٤ٌمطمـ٨م إصـٚمٞمّ 

را قمـغم ـاًمتحـّقل ُم٘متّمـوذم إُمقر اًمتل شمِمّٙمؾ ضوري٤مت اعمـذه٥م، أي مل يٙمــ 

 .ي0)٤مت اعمذه٥م٤مت اعمذه٥م، سمؾ قمغم أيمثر ضوريّ واطمد أو اصمٜملم ُمـ ضوريّ 
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٤مت اعمـذه٥م ذم يمـ٤من يتحـّدث قمــ ضورّيـ : إّن اًمِمٞمخ اعم٤مُم٘مـ٤مد أىمقل

ّٓ أّن ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ ظمّمقص أوص٤مف إئّٛم٦م  ٦مي وؾّمع اًمـدائرة ، إ

قمّٛمــؿ اًمٙمــالم ًمٞمِمــٛمؾ ٤مت اعمــذه٥مي، سمــؾ وٟم٘مــؾ اًمٙمــالم إمم ُمٓمٚمــؼ )ضورّيــ

ك صٖم٤مر ـمٚمٌـ٦م اًمٕمٚمـؿ واحل٤مل أّٟمف طمتّ  "٦م٦م وآقمت٘م٤مدات إؾم٤مؾمٞمّ اعم٤ٌمطم٨م إصٚمٞمّ "

 .ي4)يٕمٚمٛمقن أّٟمف ًمٞمس يمّؾ ضوري هق أصؾ ُمـ إصقل

ــ٤مد  ــّن أّن اًمِمــٞمخ اعم٤مُم٘م ــقع هــذا  قمٚم ــف اًمًــ٥ٌم ذم وىم ــد ذيمــر ذم يمالُم ىم

 ...وذًمـــؽ ٟمِمـــ٠م ُمــــ:٦م آظمـــتالف سمـــلم إصـــح٤مب وأرضمٕمـــف إمم إئّٛمـــ

ؿ عمّــ٤م وضمــدوا أّن اًمِمــٞمٓم٤من دظمــؾ ُمــع ؿمــٞمٕمتٝمؿ ُمـــ هــذا طمٞمــ٨م إاــ، تٜمــ٤م أئٛمّ 

روهؿ ُمــ طمـذّ  -ووم٤مء عم٤م طمٚمػ سمف ُمـ إهمقاء قم٤ٌمد اهلل أمجٕمـلم-اًمًٌٞمؾ إلوالهلؿ 

ٝمؿ إسمٕم٤مدا هلؿ قمـّّن هـق همٚمـّق طم٘مٞم٘مـ٦م، ومٝمـؿ ُمٜمٕمـقا ٌاًم٘مقل ذم طمّ٘مٝمؿ سمجٛمٚم٦م ُمـ ُمراشم

طمٗمٔمـ٤م ًمِمـ١مون اهلل ضمّٚمـ٧م قمٔمٛمتـف، طمٞمـ٨م اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًم٘مقل سمجٛمٚم٦م ُمـ ؿمـ١مواؿ 

يم٤من قمٜمدهؿ أهّؿ ُمـ طمٗمظ ؿم١مواؿ ّٕٟمف إصؾ، وؿمـ١مواؿ ومـرع ؿمـ٠مٟمف، ٟمِمـ٠مت 

ُمـ ىمراؿ ًمديف وُمٜمزًمتٝمؿ قمٜمده، وهذا هق اجل٤مُمع سمـلم إظمٌـ٤مر اعمثٌتـ٦م جلٛمٚمـ٦م ُمــ 

 .ي0)اًمِم١مون هلؿ واًمٜم٤مومٞم٦م هل٤م

لم سمــلّم ووّوــح ؾمــ٥ٌم وىمــقع اخلــالف سمــلم اعمت٘مــّدُم وم٤مًمِمــٞمخ اعم٤مُم٘مــ٤مد 

                                                           
ي ٓ ؿمّؽ أّن يمّؾ أصؾ ُمـ أصقل اًمديـ هق ضورّي سمٛمٕمٜمك أّٟمف قمٚمؿ اٟمت٤ًمسمف ًمٚمـديـ سمـ٤مًم٘مٓمع واًمٞم٘مـلم وًمٙمــ ًمـٞمس يمـّؾ 4)

لء ـأصؾ ُمـ إصقل سمؾ قمٜمدٟم٤م ضورّي٤مت ظم٤مرضم٦م قمـ طمريؿ أصقل اًمديـ، سمؾ يٛمٙمـ أن يٙمـقن اًمِمـضورّي هق 

ضورّي٤م وًمٞمس ُمـ اًمٕم٘م٤مئد أصال، وًمذًمؽ ىم٤مًمقا أّن اًمٜم٦ًٌم سملم اًميوري وإصؾ هـل ٟمًـ٦ٌم اًمٕمٛمـقم واخلّمـقص 

 ٕقمّؿ ٓ يث٧ٌم إظمّص.اعمٓمٚمؼ، وقمٚمٞمف وم٢مصم٤ٌمت وضمقد ظمالف ذم اًميورّي٤مت ٓ يٚمزم ُمٜمف اخلالف ذم إصقل ّٕن ا
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ذم سمٕمـض رسمـّن أٟمٙمـروا  وهـق أن إئٛمـ٦م  وظمٗم٤مء هذه اعم٘م٤مُم٤مت قمـ سمٕمْمٝمؿ،

ُم٤م هق صم٤مسم٧م هلؿ ُمـ صٗم٤مهتؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م أُم٤مم سمٕمض وٕمٗم٤مء اًمِمـٞمٕم٦م، طمـذرًا أطم٤مديثٝمؿ 

، ومـ٢من اًمٖمٚمـق ومـٞمٝمؿ ُمـ أن يٙمقن قمٚمؿ ه١مٓء اًمِمٞمٕم٦م اـ٤م ؾمـ٤ًٌٌم ًمقىمـققمٝمؿ ذم 

سمٕمــض ريٕم٦م ذم ٟمٗمقؾمــٝمؿ وسمــلم سمٞمــ٤من ـيــدور سمــلم طمٗمــظ أؾمــ٤مس اًمِمــطمٞمٜمهــذ إُمــر 

ومـال ٟمـدري عمـ٤مذا أظمـذ  ُم٘م٤مُم٤مهتؿ هلؿ، اًمتل رسمّن يٙمقن قمٚمٛمٝمـؿ اـ٤م ؾمـ٤ًٌٌم ًمْمـالهلؿ،

 وشمرك اجلزء أظمر؟! اعم٤مُم٘م٤مد  ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞم٦مي سمجزء ُمـ يمالم

، ًمٙمــ ٟمحـ ٓ ٟمٓمٚم٥م ُمٜمف اًمتّمديؼ واًمتًٚمٞمؿ سمّن ذيمره اًمِمٞمخ اعم٤مُم٘م٤مد 

٠م  يـهذا اًمتحٚمٞمؾ اًمذي ذيمره اًمِمـٞمخ وُمٜم٤مىمِمـتف، ٓ أن  هق ـمرحيده سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤م ٟمر

يم٘مقًمف: وٓ يٛمٙمــ شمؼميـر هـذا اًمتحـّقل ذم  اعم٤مُم٘م٤مد سمٗمروض أظمرى مل ي٘مؾ ا٤م 

٦م اًمٌداء ّٕٟم٤م سمـذًمؽ ٟمْمـٗمل صـٌٖم٦م اًم٘مْمـ٤مء ٤مت اعمذه٥م سم٤مٓؾمتٜم٤مد إمم ىمْمٞمّ ضوريّ 

 .ي4)اإلهلل قمغم ذًمؽ اًمقوع أو آصٓمالح اًمٌنمي

وـمرطمف ًمتؼمير آظمر وـٕمٞمػ  ومؽميمف ًمٚمتؼمير اًمذي ذيمره اًمِمٞمخ اعم٤مُم٘م٤مد 

اًمتــل شمًــتخدم ذم  ي0)مل ي٘مــؾ سمــف أطمــد هــق أؿمــٌف ُمــ٤م يٙمــقن سمٛمٖم٤مًمٓمــ٦م رضمــؾ اًم٘مــّش 

 اعمح٤مورات واعمٜم٤مفمرات.

                                                           
 .08ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م 4)

ي شمٕمتٛمد ُمٖم٤مًمٓم٦م رضمؾ اًم٘مّش قمغم دمٜم٥ّم اًمرّد ُم٤ٌمذة قمـغم ومٙمـرة اخلّمـؿ اًمـذي شمٜمـ٤مفمره، سمـؾ شم٘مـقم سمت٘مريـر ومٙمـرة اخلّمـؿ 0)

ًمٚمًـ٤مُمع سم٠مّاـ٤م هـل سمّمقرة دمٕمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ُمتٝم٤مًمٙم٦م وضمٕمٚمٝم٤م يمـ )رضمؾ اًم٘مشي اًمذي يٛمٙمـ هدُمـف سمًـٝمقًم٦م، واإلحيـ٤مء 

اًمٗمٙمرة اًمتل يٓمرطمٝم٤م اخلّمؿ صمّؿ اًمرّد قمٚمٞمٝم٤م وإؾم٘م٤مـمٝم٤م سمًٝمقًم٦م ومٞمً٘مط اخلّمؿ ذم ٟمٔمر ُمـ اىمتٜمع سمرضمـؾ اًم٘مـش اًمـذي 

أٟم٧م صٜمٕمتف، وهذا ُم٤م صٜمٕمف ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي طمٞم٨م اظمتٚمؼ شمؼميرا وٕمٞمٗم٤م ُمـ سمٜم٤مت أومٙم٤مره صمّؿ سمـدأ سمٛمٝم٤مضمتـف 

 تؼمير أظمر.إحي٤مء سم٠مّن هذا اًمتؼمير هق ُم٤م يذيمره اًم
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أظمـّص ُمــ ُمـّدقمك صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة  قمٚمّن أّن يمـالم اًمِمـٞمخ اعم٤مُم٘مـ٤مد 

ٌّٕمٜمــ٤م شمٓمٌٞم٘م٤مشمــف هلــذه اًمٗم٤مئــدة ذم  ، ومٚمــق رضمٕمٜمــ٤م إمم يمــالم اًمِمــٞمخ اعمت٘مــّدماعمٜمًــّٞم٦مي وشمت

ــ ــف )شمٜم٘مــٞمح اعم٘مــ٤ملي ٟمجــد أّٟم ــ٤مت يمت٤مسم ــ٦م ف يرؾمــؾـمّٞم  اًمٙمــالم طمــقل اعم٘م٤مُمــ٤مت اًمٕم٤مًمٞم

يمقضمقدهؿ اًمٜمـقري ووٓيـتٝمؿ قمـغم قمـ٤ممل اًمتٙمـقيـ وٟم٘مـؾ قمج٤مئـ٥م  ٦م ًمألئٛمّ 

، وهذا اًمٙمالم ٓ قمالىم٦م ًمـف ُمــ ىمريـ٥م وٓ ُمــ سمٕمٞمـد إرؾم٤مل اعمًٚم ّنت طم٤مٓهتؿ..

 ٓ يث٧ٌم إقمؿّ  ، وإظمّص ٝمؿ أو صمٌقت قمّمٛمتٝمؿ ٚمٞمل قماإلهل ٦م اًمٜمّص سم٘مْمٞمّ 

 ومت٠مُمؾ.

 :يمالم اًمٌٝمٌٝم٤مد 

اًمٗمـّذ اًمقطمٞمـد  ٦مي سمٕم٤ٌمرة ًمٚمٛمحّ٘مؼ إصقزمّ )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ  اؾمتِمٝمد ص٤مطم٥م

لم ُمٜمٝمؿ ّٛمٞمي٘مقل ومٞمٝم٤م: اقمٚمؿ أّن اًمٔم٤مهر أّن يمثػما ُمـ اًم٘مدُم٤مء ؾمٞمّن اًم٘م اًمٌٝمٌٝم٤مد 

ُمٜمزًم٦م ظم٤مّص٦م ُمــ اًمرومٕمـ٦م واجلالًمـ٦م  ٦م )واًمٖمْم٤مئريي، يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون ًمألئٛمّ 

ــ٦م ُمـــ اًمٕمّمــٛم٦م واًمٙمــّنل سمحًــ٥م اضمتٝمــ٤مدهؿ ورأهيــؿ، وُمــ٤م يمــ٤مٟمقا وُمرشمٌــ٦م ُمٕمٞمّ  ٜم

جيّقزون اًمتٕمّدي قمٜمٝم٤م ويم٤مٟمقا يٕمّدون اًمتٕمّدي ارشمٗم٤مقمـ٤م وهمٚمـّقا طمًـ٥م ُمٕمت٘مـدهؿ، 

ّن ضمٕمٚمـقا ُمٓمٚمـؼ اًمتٗمـقيض طمّتك أّاؿ ضمٕمٚمقا ُمثؾ ٟمٗمل اًمًٝمق قمـٜمٝمؿ همٚمـّقا سمـؾ رسّمـ

ًمذي اظمتٚمػ ومٞمف يمـّن ؾمـٜمذيمر أو اعم٤ٌمًمٖمـ٦م ذم ُمٕمجـزاهتؿ وٟم٘مـؾ إًمٞمٝمؿ أو اًمتٗمقيض ا

اًمٕمج٤مئ٥م ُمـ ظمقارق اًمٕم٤مدات قمٜمٝمؿ أو اإلهمراق ذم ؿمـ٠ماؿ وإضمالهلـؿ وشمٜمـزهيٝمؿ 

قمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٘م٤مئص وإفمٝم٤مر يمثـػم ىمـدرة هلـؿ وذيمـر قمٚمٛمٝمـؿ سمٛمٙمٜمقٟمـ٤مت اًمًـّنء 

ذم اًمِمٞمٕم٦م وإرض ارشمٗم٤مقم٤م أو ُمقرصم٤م ًمٚمتٝمٛم٦م سمف ؾمٞمّن سمجٝم٦م أّن اًمٖمالة يم٤مٟمقا خمتٗملم 
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اًم٘مـدُم٤مء يمـ٤مٟمقا خمتٚمٗمـلم ذم اعمًـ٤مئؾ  ًلم )وسم٤مجلٛمٚم٦مي اًمٔمـ٤مهر أنّ خمٚمقـملم اؿ ُمدًمّ 

 .ي4)٦م أيْم٤مإصقًمٞمّ 

ٓ إؿمـٙم٤مل ومٞمـف اًمٌّتـ٦م، إّٟمـّن اإلؿمـٙم٤مل ي٘مـع ومـٞمّن  ؼ اًمٌٝمٌٝم٤مد ويمالم اعمح٘مّ 

 ٦مي ُمـ هذا اًمٙمالم:اؾمتٗم٤مده ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

ــك ُمٜمتّمــػ اًم٘مــرن اهلجــري قمٚمــّنء )اًم٘مــدُم٤مء " اقمتــؼم أنّ وم٘مــد  اًمِمــٞمٕم٦م طمّت

 :ذم طملم أّن اًمٌٝمٌٝم٤مد قمؼّم سم٘مقًمف "ي0)٦م قمغم ٟمحق خمتٚمػيٜمٔمرون إمم إئٛمّ  ياخل٤مُمس

٦م واحلـ٤مل ، وٓ خيٗمك أّن اًمتٕمٌػم سم٤مًمٙمثرة يٗمٞمد أّن اًم٘مْمٞم٦م ضمزئٞمّ "ُمـ اًم٘مدُم٤مء يمثػماً "

م اعمزسمـقر أّن اًمتٕمٌػم سم٤مًم٘مدُم٤مء يقطمل أّن اًم٘مْمٞم٦م يمٚمّٞم٦م، ومٖم٤مي٦م ُمـ٤م يًـتٗم٤مد ُمــ اًمٙمـال

ٓ أّاـؿ يمــّؾ  ٦م ٦م ًمألئّٛمـهـق وضمـقد ومهـ٦م ُمـــ اًمِمـٞمٕم٦م يم٤مٟمـ٧م هلـؿ ٟمٔمــرة ظم٤مّصـ

ف ٓ يِمٙمؾ ٟم٦ًٌم يمٌـػمة ذم قمدد يمثػم، وًمٙمٜمّ ُمثال ، وٓ أيمثرهؿ، واخلٛمًقن اًمِمٞمٕم٦م

 وهذا مم٤ّم ٓ يٜمٙمره ُمّٓمٚمع. قمٚمّنء اًمِمٞمٕم٦م،

هـل ّن هذه اًمٗمه٦م أ٦مي اًمٓملم سمّٚم٦م طملم اقمتؼم اعمٜمًٞمّ  ٦موىمد زاد ص٤مطم٥م )اًمٜمٔمري

أؿمخ٤مص٤م  -أي اًم٘مدُم٤مء-اًمتِمٞمع ذم اًم٘مرون إومم  ٛمّثٚم٦م ًمٚمتِمّٞمع، ىم٤مل: يم٤من ممّثٚمقاعم

ُمٕملّم ُمـ أوص٤مف إئّٛم٦م، ويمثػم ُمــ اًمِمـ١مون ومـقق  ٓ جيٞمزون اًمتج٤موز قمـ طمدّ 

٦م اًمتل هل ُمقوع اًمٌح٨م شم٘مع ظم٤مرج اخلّط أو احلدود اًمتل طمّدده٤م ٦م ًمألئٛمّ اًمٌنميّ 

 .ي4)٦مقمٝمده هق اًمٗمٙمر اًمٖم٤مًم٥م أي يٛمّثؾ إيمثريّ اًم٘مدُم٤مء، وومٙمر اًم٘مدُم٤مء هذا يم٤من ذم 

                                                           
  .48اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمٞم٦م  ي4)

 .42ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م 0)

 ؛ ىم٤مم ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي سمٛمٖم٤مًمٓم٦م أظمرى وهل )ُمٖم٤مًمٓم٦م اًمتٕمٛمٞمؿ اعمجحػي، ومٖم٤ميـ٦م ُمـ٤م يٗمٞمـده42ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م 4)
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مل ينم ُمـ ىمري٥م وٓ ُمـ  اعمحّ٘مؼ اًمٌٝمٌٝم٤مد  إذ إن :وهذا قمجٞم٥م همري٥م

سمٕمٞمد إمم ـمٌٞمٕم٦م ه١مٓء وصم٘مٚمٝمؿ اًمٕمٚمٛمل ذم اًمٓم٤مئٗم٦م ذم ذًمؽ اًمـزُمـ، ومٙمٞمـػ حتّقًمـقا 

 ٦م؟!سم٘مدرة ىم٤مدر إمم ممّثكم اًمتِمّٞمع وإمم إهمٚمٌٞمّ 

سمؾ إّن هذا اًمٙمالم اًمذي اؾمتِمٝمد سمف خي٤مًمػ ٟمٔمرّيتف وٓ يـدقمٛمٝم٤م، ومـ٤معمحّ٘مؼ 

، أُّمـ٤م وُم٘م٤مُمـ٤مهتؿ ظمتالف ذم سمٕمـض صـٗم٤مت إئّٛمـ٦م طمٍم آ اًمٌٝمٌٝم٤مد 

٦م هلـؿ ُمــ اًمرومٕمـ٦م واجلالًمـ٦م، إُم٤مُمتٝمؿ وصمٌقت اًمٕمّمٛم٦م هلؿ، وإوٗم٤مء ُمٙم٤مٟم٦م ظم٤مّصـ

وم٢مّن يمّؾ هذه إُمقر ظم٤مرضم٦م قمـ حمّؾ اًمٜمـزاع سمـلم اًم٘مـدُم٤مء سمـؾ هـل ُمــ اعمًـّٚمّنت 

، وًمــذًمؽ وم٘مــد اؾمــتدرك صــ٤مطم٥م قمٜمــدهؿ سمحًــ٥م ُمٗمٝمــقم يمــالم اًمٌٝمٌٝمــ٤مد 

ٟمٗمــك ومٞمٝمــ٤م  ٦مي سمٕمــد أن اًمتٗمــ٧م إمم أّن اًمٙمــالم ٓ خيــدم دقمــقاه اًمتــل)اًم٘مــراءة اعمٜمًــٞمّ 

صي وم٘م٤مل: مل شمٙمـ صٗم٦م اًمٕمّمـٛم٦م ذم شم٘مريـر اًمِمـٞمخ )اًمٜمّص واًمٕمّمٛم٦م واًمٕمٚمؿ اخل٤م

اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مد ُمـ سملم صٗم٤مت إئّٛمـ٦م ُمقوـع اخلـالف، ًم٘مـد اقمتـؼم أّن اًم٘مـقل 

سمٛمرشم٦ٌم ُمٕمّٞمٜم٦م ُمٜمخٗمْم٦م ُمـ اًمٕمّمٛم٦م يم٤من ضمزءا ُمــ قم٘مٞمـدة اًم٘مـدُم٤مء، وًمٙمــ: هـؾ 

ــ٤م اًم٘مــدُم٤مء يمــ٤مٟمقا يٕمتــؼمون إئّٛمــ٦م اشمــ٥م؟ )ذم اًمٜمٝماًمٕمّمــٛم٦م ُم٘مقًمــ٦م ذات ُمر ٤ميــ٦م إُّم

أم أّاـ٤م أُمـر ُمتـقاـمكء يـدور سمـلم اًمٜمٗمـل ، ي4)ي وإُّم٤م ٓ يٕمتؼمواؿ يمـذًمؽُمٕمّمقُملم

                                                           
اًمٙمالم هق أّن اًمٌٕمض يم٤من يتٌٜمّك هذه اًمٕم٘مٞمدة ًمٙمٜمّف وؾّمع اًمدائرة وقمّٛمؿ اًم٘مقل ًمٞمِمٛمؾ إيمثـر، ومل يٙمتـػ سمـذًمؽ سمـؾ 

 ضمٕمؾ إيمثر هق وضمف اًمتِمّٞمع! 

ي اًم٘مقل سم٠مّن ُمٗمٝمقم اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اعمٗمـ٤مهٞمؿ اعمِمـّٙمٙم٦م هـق ُمـ٤م ذهـ٥م إًمٞمـف إصـح٤مب سمـال ظمـالف سمٞمـٜمٝمؿ، ويمـالم اًمقطمٞمـد 4)

ُمــ  هذا اًمٌٞمـ٤من، وم٘مـد يٜمٙمـر اًمـٌٕمض ُمرشمٌـ٦م قم٤مًمٞمـ٦م ُمــ اًمٕمّمـٛم٦م يمـ٤مًم٘مقل سمٕمّمـٛمتٝمؿ  يٜمدرج حت٧م اًمٌٝمٌٝم٤مد 

اًمًٝمق واًمٜمًٞم٤من أو قمّمٛمتٝمؿ ُمـ اخلٓم٠م ذم اعمقوققم٤مت اخل٤مرضمّٞم٦م وٓ يٚمزم ُمـ هـذا إٟمٙمـ٤مره ٕصـؾ اًمٕمّمـٛم٦م وسم٘مّٞمـ٦م 

ـّ ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي طم٤مول ضمٕمؾ اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اعمتقاـمه٦م سمحٞم٨م جيٕمؾ ُمـ أي قمٌـ٤مرة ومٞمٝمـ٤م  ُمراشمٌٝم٤م، ًمٙم

 قمغم ُمّدقم٤مه. إٟمٙم٤مر ًمٚمٕمّمٛم٦م إٟمٙم٤مرا ٕصؾ اًمٕمّمٛم٦م ومٞمٙمقن ىمد وضمد ؿم٤مهدا
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واإلصم٤ٌمت وم٘مط؟ ُمـ٤م ؾمـٜمذيمره ذم اًمِمـ٤مهد اًمث٤مًمـ٨م ؾمـٞمٌلّم قمـدم دىّمـ٦م شم٘مريـر اًمِمـٞمخ 

اًمقطمٞمد وسمٕمده قمـ اًمّمقاب ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م وأّن آظمتالف سملم إصـح٤مب يمـ٤من 

 .ي4)يِمٛمؾ أيْم٤م هذه اًمّمٗم٦م

 وإُمر أظمر اعمٝمّؿ اًمـذي جيـ٥م اًمقىمـقف قمٜمـده هـق شمٕمٛمـٞمؿ اًمٌٝمٌٝمـ٤مد 

اًم٘مـدُم٤مء يمـ٤مٟمقا  ظمتالف ًمتِمٛمؾ ُم٤ٌمطم٨م اًمتقطمٞمد طمٞم٨م ىم٤مل: اًمٔمـ٤مهر أنّ ًمدائرة آ

ّن يمـ٤من رء قمٜمـد سمٕمْمـٝمؿ وم٤مؾمـدا أو يمٗمـرا ٦م أيْم٤م ومـرسمّ خمتٚمٗملم ذم اعم٤ًمئؾ إصقًمٞمّ 

قمٜمد آظمر مم٤م جي٥م اقمت٘مـ٤مده ا أو شمٗمقيْم٤م أو ضمؼما أو شمِمٌٞمٝم٤م أو همػم ذًمؽ، ويم٤من همٚمقّ 

 .ي0)أو ٓ هذا وٓ ذاك

٤م قمـغم صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞم٦مي وهذا إُمر يّمٚمح أن يٙمقن ضمقاسم٤م ٟم٘مْمٞمّ 

قمت٘مـ٤مد اـ٤م ٦م آقمـغم قمـدم ضورّيـ وم٢مذا يم٤من آظمـتالف ذم ُمًـ٤مئؾ اإلُم٤مُمـ٦م دًمـٞمال

ػ ذم اًمتقطمٞمــد سمــلم إصــح٤مب وىمــ٤مل سمٕمْمــٝمؿ سم٤مًمتِمــٌٞمف وم٘مــد اظمُتٚمــ وسمتٗم٤مصــٞمٚمٝم٤م

واجلــؼم وهمػمهــ٤م ُمـــ اعم٘مــقٓت اًمٗم٤مؾمــدة، ومٝمــؾ ٟم٘مــقل أّن ٟمٔمــرة اًمِمــٞمٕم٦م ًمٚمتقطمٞمــد 

 ؟!ًمٚمتِمّٞمع ٦مي)اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ  واجلؼم هلشمٖمػّمت وأّن اًمتجًٞمؿ واًمتِمٌٞمف 

 :يمالم اًمِمٝمٞمد اًمث٤مد 

ــالم  ــراءة اعمٜمًــٞم٦مي يم ــف صــ٤مطم٥م )اًم٘م ــؽ سم ًّ ــّؿ ؿمــ٤مهد ت ــّؾ أه  اًمِمــٝمٞمدًمٕم

هـذه اًمتًـٛمٞم٦م ىمـد  إذ إنًمألئّٛم٦م سم٠مّاؿ )قمٚمّنء أسمراري  وُمٜمف اؾمتٚمٝمؿ ٟمٔمرشمف اًمث٤مد 

                                                           
 .44ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م 4)

 .41ي اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمٞم٦م 0)
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 وردت وٛمـ هذا اًمِم٤مهد.

إصؾ اًمراسمع )اًمتّمديؼ سم٢مُم٤مُم٦م اإلصمٜم٤م قمنم صـٚمقات اهلل قمٚمـٞمٝمؿ : ىم٤مل 

أمجٕملمي وهذا إصؾ اقمتؼمه ذم حتّ٘مؼ اإليّنن اًمٓم٤مئٗم٦م اعمحّ٘مـ٦م اإلُم٤مُمٞمـ٦م، طمّتـك أّٟمـف 

٤مت ُمذهٌٝمؿ دون همػمهؿ ُمـ اعمخ٤مًمٗملم، وم٢مّٟمف قمٜمدهؿ ُمـ اًمٗمـروع، صمـّؿ ُمـ ضوريّ 

إّٟمف ٓ ري٥م أّٟمف يِمؽمط اًمتّمديؼ سمٙمقاؿ أئّٛم٦م هيدون سمـ٤محلؼ، وسمقضمـقب آٟم٘مٞمـ٤مد 

إًمــٞمٝمؿ ذم أواُمــرهؿ وٟمــقاهٞمٝمؿ، إذ اًمٖمــرض ُمـــ احلٙمــؿ سم٢مُمــ٤مُمتٝمؿ ذًمــؽ، ومٚمــق مل 

أُّمـ٤م اًمتّمـديؼ سمٙمـقاؿ ٦م، ؼ اًمتّمديؼ سمٙمقاؿ أئّٛمـيتحّ٘مؼ اًمتّمديؼ سمذًمؽ مل يتح٘مّ 

ــ٦م،  ــ٦م واًمٜم٘مٚمٞم ــ٦م اًمٕم٘مٚمٞم ــف إدًّم ــ٧م قمٚمٞم ــرضمس، يمــّن دًّم ــريـ قمـــ اًم ُمٕمّمــقُملم ُمٓمّٝم

واًمتّمــديؼ سمٙمــقاؿ ُمٜمّمقصــ٤م قمٚمــٞمٝمؿ ُمـــ اهلل شمٕمــ٤ممم ورؾمــقًمف، وأّاــؿ طمــ٤مومٔمقن 

ريٕم٦م ُمــ أُمـقر ُمٕم٤مؿمـٝمؿ وُمٕمـ٤مدهؿ، وأّن ـًمٚمنمع، قم٤معمقن سمّن ومٞمف صالح أهؾ اًمِمـ

شمٚمّ٘مقه قمــ ُمــ ٓ يٜمٓمـؼ قمــ اهلـقى قمٚمٛمٝمؿ ًمٞمس قمـ رأي واضمتٝم٤مد سمؾ قمـ ي٘ملم 

٦م، أو سمٕمْمف ًمدد ُمـ ًمـدن طمٙمـٞمؿ ظمٌـػم وهمـػم ظمٚمٗم٤م قمـ ؾمٚمػ سم٠مٟمٗمس ىمقّي٦م ىمدؾمٞمّ 

حمـّدصمقن أي: ُمٕمٝمـؿ ُمٚمـؽ  ذًمؽ مم٤م يٗمٞمد اًمٞم٘ملم، يمـّن ورد ذم احلـدي٨م أّاـؿ 

حيّدصمٝمؿ سمجٛمٞمع ُمـ٤م حيتـ٤مضمقن أو يرضمـع إًمـٞمٝمؿ ومٞمـف، أو أّاـؿ حيّمـؾ هلـؿ ٟمٙمـ٧م ذم 

ر قمــ ـاًمٕمّمـ تٗمًػميـ ًمٚمحـدي٨م، وأّٟمـف ٓ يّمـّح ظمٚمـقّ اًم٘مٚمقب سمذًمؽ قمغم أطمد اًم

ّٓ إُمــ٤مم ُمــٜمٝمؿ  سمــتّنُمٝمؿ، وٓ شمّمــّح  اًمــدٟمٞم٤م شمــتؿّ  وأنّ  ، ًمًــ٤مظم٧م إرض سم٠مهٚمٝمــ٤م، وإ

إمم أن يـ٠مذن  ف طمـّل وأّٟمـ ظم٤متٝمؿ اعمٝمدي ص٤مطم٥م اًمزُم٤من  وأنّ اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝمؿ، 

، ػمةيمثـ ، وأدقمٞم٦م اًمٗمرىم٦م اعمح٘مـ٦م اًمٜم٤مضمٞمـ٦م سمـ٤مًمٗمرج سمٔمٝمـقره وًمٖمػمه اهلل شمٕم٤ممم ًمف
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ــ ــؼم ذم حتّ٘م ــ٤مُمتٝمؿ ووضمــقب ـمــ٤مقمتٝمؿ ذمومٝمــؾ يٕمت ــ٤مد إُم ــل اقمت٘م ــّنن أم يٙمٗم  ؼ اإلي

 اًمـذي دّل  سمـ٠منّ  ل، ويٛمٙمــ شمـرضمٞمح إوّ ؟ ومٞمف اًمقضمٝم٤من اًم٤ًمسم٘م٤من ذم اًمٜمٌـقةاجلٛمٚم٦م

قمغم مجٞمع ُمـ٤م ذيمرٟمـ٤مه ظمّمقصـ٤م اًمٕمّمـٛم٦م، ًمثٌقهتـ٤م سم٤مًمٕم٘مـؾ  قمغم صمٌقت إُم٤مُمتٝمؿ دّل 

ــ٤مٕظمػم ــ٤مء سم ــدا آيمتٗم ــٞمس سمٕمٞم ــؾ، وًم ــغمواًمٜم٘م ــ٤مل ، قم ـــ طم ــر ُم ــ٤م ئمٝم ــؿ  ُم رواهت

يمثػما ُمٜمٝمؿ ُم٤م يمـ٤مٟمقا يٕمت٘مـدون  ، وم٢منّ ُمـ ؿمٞمٕمتٝمؿ ذم أطم٤مديثٝمؿ  وُمٕم٤مسهيؿ

، يٕمـرف ذًمـؽ ُمــ ؿ قمٚمـّنء أسمـرار، سمؾ يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون أّا قمٚمٞمٝمؿ قمّمٛمتٝمؿ خلٗم٤مئٝم٤م

 ٌّ ، مجٚم٦م ُمٓمٚمٕم٦م قمغم ذًمؽ ، وذم يمت٤مب أيب قمٛمرو اًمٙمٌم ع ؾمػمهؿ وأطم٤مديثٝمؿشمت

ؿ يمــ٤مٟمقا طمــ٤ميمٛملم سمــ٢ميّناؿ سمــؾ ُمــع هــ١مٓء أّاــ ُمـــ ؾمــػمهتؿ  اعمٕمٚمــقم ُمـع أنّ 

 .ي4)قمداًمتٝمؿ

٦مي ٓسمّد ًمٜمـ٤م ُمــ اًمقىمـقف ىمٌؾ اًمدظمقل ومٞمّن اؾمتٗم٤مده ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

ف ذيمر ذم وٛمـ يمالُمف أُمقرا جي٥م إذ إٟم، قمغم حمّؾ اًمٜمزاع ذم يمالم اًمِمٝمٞمد اًمث٤مد 

 سم٤مًمقضمقب.اًمتّمديؼ ا٤م ًمتحّ٘مؼ اإليّنن، وأظمرى شمقىّمػ ومٞمٝم٤م ومل يٗم٧م 

يمقاؿ أئّٛم٦م ىمد ومـرض اهلل ـمـ٤مقمتٝمؿ واًمتًـٚمٞمؿ إًمـٞمٝمؿ،  أُّم٤م إُمر إّول ومٝمق

٦م هيدون سم٤محلؼ، وسمقضمقب ف يِمؽمط اًمتّمديؼ سمٙمقاؿ أئٛمّ ف ٓ ري٥م أٟمّ إٟمّ  صمؿّ "ىم٤مل: 

آٟم٘مٞم٤مد إًمٞمٝمؿ ذم أواُمرهؿ وٟمقاهٞمٝمؿ، إذ اًمٖمرض ُمـ احلٙمؿ سم٢مُم٤مُمتٝمؿ ذًمؽ، ومٚمـق 

 .ي0) "٦ماًمتّمديؼ سمٙمقاؿ أئٛمّ  ؼؼ اًمتّمديؼ سمذًمؽ مل يتح٘مّ مل يتح٘مّ 

                                                           
 .411ي طم٘م٤مئؼ اإليّنن 4)

 .411ي طم٘م٤مئؼ اإليّنن 0)
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٦مي ُمـ يمقاؿ جمـّرد رواة وهذا هيدم ُم٤م حي٤مول إصم٤ٌمشمف ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

ًمإلؾمالم ٓ أيمثر وٓ أىمؾ، وىمد ُمّر قمٚمٞمٜم٤م ىمقًمف:...ٓ يٌ٘مك ُمـ دًمٞمؾ وداومع ٓظمتٞم٤مر 

٦م ؾمقى رضمح٤من روايتٝمؿ ًمإلؾمالم قمغم اًمرواي٤مت إظمرى، ع ٕوًمهؽ إئٛمّ اًمتِمٞمّ 

 .ي4)٦متٝمؿ ومقق اًمٌنميّ ٕمآؾمتٜم٤مد إمم ـمٌٞموًمٞمس 

ٟم٘مٞم٤مد هلؿ يٕمٜمل وضمقد اًمٜمّص اإلهلل اخل٤مص قمٚمـٞمٝمؿ ووضمقب ـم٤مقمتٝمؿ وآ

ـــ٤مر سمِمـــ ـــٞمس جمـــّرد اظمتٞم ـــ٤مر ضمـــّدهؿ  رّي ـوًم ـــتٝمؿ ٕظمٌ ـــديـ ورواي ـــؿ ًمٚم  ًمٗمٝمٛمٝم

ــف ُمـــ أّول ٦مي ، وهــذا ُمــ٤م يًــٕمك صــ٤مطم٥م )اًم٘مــراءة اعمٜمًــٞمّ عمّمــٓمٗمك ا ٟمٗمٞم

اإلهلـل  ٦م اًمـٜمّص )اًم٘مراءة اًمًـ٤مئدةي وهـل ىمْمـٞمّ  تاًمٙمت٤مب، سمؾ اقمتؼمه ُمـ ُمرشمٙمزا

 قمٚمٞمٝمؿ.

اًمٜم٘مٓمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م هـل أّن ": ٦مي ذم ىمقًمـفُمـ ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًـٞمّ واًمٕمج٥م 

رأي اًمِمٝمٞمد اًمث٤مد، إذا اقمت٘مـد ؿمـخص سم٢مُم٤مُمـ٦م إئّٛمـ٦م ورأى ُمــ اًمقاضمـ٥م قمٚمٞمـف 

٤مت إظمـرى سمِمـ٠من صـٗم٤مهتؿ ُمثـؾ ًمٙمٜمّـف مل يـ١مُمـ سم٤مجلزئّٞمـ ـم٤مقمتٝمؿ وآىمتـداء اـؿ

؛ ُمع أّٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمتٗمٙمٞمؽ سملم وضمقب ي0)"اإلهلل واًمٕمٚمؿ اًمٚمدّد  اًمٕمّمٛم٦م واًمٜمّص 

لء آظمـر ـٓ ًمِم قمٚمٞمٝمؿ اًمٓم٤مقم٦م ووضمقد اًمٜمّص اإلهلل، ومٝمؿ يٓم٤مقمقن ًمقضمقد اًمٜمّص 

ّنشمـف يمـ٤مف إلصمٌـ٤مت اًمتٕمٌػم قمٜمٝمؿ سمـ٠مّاؿ رواة ذم يمٚم وهذا قملم ُم٤م يٜمٙمره اًمرضمؾ، سمؾ

 .قمدم وضمقب ـم٤مقمتٝمؿ وٓ آٟم٘مٞم٤مد هلؿ!

                                                           
 .14ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م 4)

  .46ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م 0)
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قمغم وىمقع اخلالف ومٞمٝم٤م سمـلم  أُّم٤م إُمقر اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ٟمّص اًمِمٝمٞمد اًمث٤مد 

ــراءة اعمٜمًــٞمّ  ــ٢مّن صــ٤مطم٥م )اًم٘م ــؼم هــذا إصــح٤مب ٓؾمــٞمّن اًمٕمّمــٛم٦م، وم ــد اقمت ٦مي ىم

اًمتٍميح أهـّؿ ُمـ٤م ذم آىمتٌـ٤مس إذ ي٘مـقل: إّن أهـّؿ ُمـ٤م ذم آىمتٌـ٤مس اًمـذي أوردٟمـ٤م 

رده ًمت٠ميٞمـد اًمقضمـف اًمثـ٤مد، اًمث٤مد هـق آؾمـتدٓل اًمـذي أو أقماله ُمـ يمالم اًمِمٝمٞمد

ويمثـػم  ٦م وظمالص٦م ُم٤م ذيمره ُم٤م يكم: يمثػم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م اًمرواة ٕطم٤مديـ٨م إئّٛمـ

سمؾ  مل يٙمقٟمقا يٕمت٘مدون سمٕمّمٛم٦م إئّٛم٦م  ُمـ اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مسيـ ًمألئّٛم٦م 

 .ي4)يم٤مٟمقا يٕمتؼمون إئّٛم٦م قمٚمّنء أسمرار ٓ أيمثر

اًمـذي  واًمٕمجٞم٥م ذم هذا آىمتٌـ٤مس أّٟمـف مل يٙمٛمـؾ يمـالم اًمِمـٝمٞمد اًمثـ٤مد 

سم٤مًمٕمّمـٛم٦م طمٞمـ٨م ىمـ٤مل:  ٟمّص قمغم ؾم٥ٌم قمدم اقمت٘م٤مد سمٕمض أصح٤مب إئّٛم٦م 

ٌّـع ي0)وم٢مّن يمثػما ُمٜمٝمؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون قمّمٛمتٝمؿ خلٗم٤مئٝم٤م قمٚمـٞمٝمؿ ؛ ومٙمـّن أّن  ُمــ شمت

اًمٕمّمــٛم٦م، يمــذًمؽ ٦م وأطمــ٤مديثٝمؿ جيــد اظمتالومــ٤م سمــلم إصــح٤مب ذم ىمْمــٞمّ  ؾمــػمهتؿ

يم٤من سم٥ًٌم ىمّمقر  ٦م شمث٧ٌم أّن ُمـ مل يٙمـ يٕمت٘مد سمٕمّمٛمتٝمؿ اًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞمّ 

 وإدرايمف عم٘م٤مُم٤مهتؿ. ذم اـّمالقمف قمغم أطم٤مديثٝمؿ 

: وىمـد وٟمّص قمغم ؾمـ٥ٌم آظمـر ًمٕمـدم اقمت٘مـ٤مد سمٕمْمـٝمؿ سم٤مًمٕمّمـٛم٦م، وم٘مـ٤مل 

يم٤مٟمقا ذم يمؾ زُم٤من خمٗمٞملم ُمنّمديـ ُمٜمـزويـ ُمٚمتـزُملم ًمٚمت٘مٞمـ٦م ذم أيمثـر أوىمـ٤مهتؿ، ٓ 

ٝمؿ سم٢مُمـ٤مُمتٝمؿ ومْمـال قمــ همـػمهؿ، يِمـٝمد سمـذًمؽ يمتـ٥م يًتٓمٞمٕمقن إظمٌـ٤مر ظمقاّصـ
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 .ي4)اًمرضم٤مل وإطم٤مدي٨م أيْم٤م

ذم  ويٛمٙمٜمٜم٤م اًمٜم٘مض قمغم صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞم٦مي سمـّن أورده اًمِمـٝمٞمد 

أظمـؼم سمـف ُمــ أطمـقال اعمٌـدأ ٤م شمٗمّمٞمؾ ُم٤م وأُمّ إذ ي٘مقل:... ةإصؾ اًمث٤مد وهق اًمٜمٌقّ 

واًمًــ١مال ذم اًم٘مــؼم وقمذاسمــف، واعمٕمــ٤مد اجلًــّند،  ،واعمٕمــ٤مد، يمــ٤مًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٕمٌــ٤مدات

٤م صمٌـ٧م جمٞمهـف سمـف واًمٜم٤مر، واعمٞمزان، وشمٓم٤مير اًمٙمت٥م، ممّ  ،واحل٤ًمب واًمٍماط، واجلٜم٦م

ح سم٤مقمت٤ٌمره مجـع ُمــ ؟ ّس سمتٗم٤مصٞمٚمف ُمٕمتؼمة ذم حتّ٘مؼ اإليّنن ، ومٝمؾ اًمتّمديؼشمقاشمرا

ػ ًمق اقمت٘مـد طم٘مّٞمـ٦م اعمٙمٚمّ  ، سمٛمٕمٜمك إنّ اًمتّمديؼ سمف إمج٤مٓ يم٤مف واًمٔم٤مهر أنّ اًمٕمٚمّنء، 

ق سمـف شمٗمّمـٞمال يمـ٤من ّن صم٧ٌم قمٜمده ضمزئل ُمٜمٝمـ٤م صـدّ ، سمحٞم٨م يمٚمّ ُم٤م أظمؼم سمف  يمّؾ 

أيمثـر اًمٜمـ٤مس  د ذًمؽ أنّ وي١ميّ ، ٤مت سمٕمدٚمع قمغم شمٗم٤مصٞمؾ شمٚمؽ اجلزئٞمّ وإن مل يٓمّ  ُم١مُمٜم٤م

ٚمٕمـقن ، سمـؾ يمـ٤مٟمقا يٓمّ ذم إول ذم اًمّمدر إول مل يٙمقٟمـقا قمـ٤معملم اـذه اًمتٗم٤مصـٞمؾ

طمـلم اًمتّمـديؼ سم٤مًمقطمداٟمٞمـ٦م ُمـ  ٙمؿ سم٢ميّناؿ ذم يمؾ وىم٧م، ُمع احلقمٚمٞمٝم٤م وىمت٤م ومقىمت٤م

إقمّمــ٤مر يمــّن هــق اعمِمــ٤مهد ومٚمــق  ، سمــؾ هــذا طمــ٤مل أيمثــر اًمٜمــ٤مس ذم مجٞمــعواًمرؾمــ٤مًم٦م

ــّنن قمٜمــفاقمتؼمٟمــ٤م ــز  ، وهــقه ًمــزم ظمــروج أيمثــر أهــؾ اإلي ــد قمـــ طمٙمٛمــ٦م اًمٕمزي سمٕمٞم

 .ي0)احلٙمٞمؿ

وقمذاسمـف، وم٠مطمقال اعمٌدأ واعمٕم٤مد، يم٤مًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٕمٌـ٤مدات، واًمًـ١مال ذم اًم٘مـؼم 

٦م، واًمٜم٤مر، واعمٞمزان، وشمٓمـ٤مير اًمٙمتـ٥م واعمٕم٤مد اجلًّند، واحل٤ًمب واًمٍماط، واجلٜمّ 

ّٓ أّن هٜم٤مك ُمـ اًمّمـدر إّول  رهمؿ شمقاشمره٤م وصمٌقت يمقا٤م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة، إ
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سمٙمٗم٤ميـ٦م اإليـّنن إمجـ٤مٓ سمـّن ضمـ٤مء سمـف  وًمذًمؽ أومتك اًمِمٝمٞمد  ُمـ مل يٙمـ يٕمت٘مد ا٤م

٦مي سمـ٠مّن هـذه إُمـقر ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ  ٓ شمٗمّمٞمال، ومٝمؾ حيٙمؿ اًمٜمٌل 

 ؟!، وأا٤م هل اًم٘مراءة اًم٤ًمئدة ًمٚمديـ احلٜمٞمػزيدت ذم اًمديـ ُمـ اًمٖمالة

وىمــد أذٟمــ٤م ذم ُم٘مّدُمــ٦م اًمٙمتــ٤مب إمم اٟمت٘م٤مئّٞمــ٦م صــ٤مطم٥م )اًم٘مــراءة اعمٜمًــّٞم٦مي ذم 

اًمتٕم٤مُمؾ ُمع يمٚمّنت إقمـالم، ومٗمـل اًمقىمـ٧م اًمـذي يٕمتـؼم هـذا اًمـٜمّص صـٞمدا صمٛمٞمٜمـ٤م 

، ٟمجده يٖمّض ـمرومف ُمثال قمـ يمالم احلًلم سمـ ؾمـٕمٞمد ي4)قمغم ُمّدقم٤مهوأهّؿ ؿم٤مهد ًمف 

اًمذي يٜمٗمل ومٞمف وىمقع اخلالف  -ُمٕم٤مس ًمثالصم٦م ُمـ إئّٛم٦م  - إهقازي 

ُمٕمّمــقُمقن قمـــ يمــّؾ ىمٌــٞمح  سمــلم اخل٤مّصــ٦م: ٓ ظمــالف سمــلم قمٚمّنئٜمــ٤م ذم أّاــؿ 

 ! ي0)يًّٛمقن شمرك اعمٜمدوب ذٟم٤ٌم وؾمّٞمه٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم يمّنهلؿ  ُمٓمٚم٘م٤م، وأّاؿ 

 زسمدة اعم٘م٤مل:

٦مي إّن أىمَم ُم٤م شمدّل قمٚمٞمف هذه اًمِمقاهد اًمتل ذيمره٤م ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

ذم سمٕمــض  ٦م هـق وضمـقد اظمــتالف ذم إزُمـ٤من اًمًــ٤مسم٘م٦م سمـلم أصــح٤مب إئّٛمـ

ُمـ٤م  ٝم٤مذم هذه اًمِمقاهد يمٚمّ  ، وٓ يقضمداًم٘مْم٤مي٤م اعمرشمٌٓم٦م سمّمٗم٤مهتؿ وُم٘م٤مُم٤مهتؿ 

اًم٤ًمئدة ذم شمٚمؽ اًمٕمّمقر أو أّا٤م يم٤مٟم٧م  اًم٘مراءة هليم٤مٟم٧م يدّل قمغم أّن هذه اًم٘مراءة 

 .اًمٙم٤مشم٥مؾ اًمرؾمٛمل ًمٚمتِمٞمع يمّن اّدقمك اعمٛمثّ 
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 ؟٦مي)اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ ُمـ اقمت٘مد سمـ

 

اًمتٕمّرف إمم قمٚمّنء "٦مي سم٤مسم٤م ذم يمت٤مسمف حت٧م قمٜمقان قم٘مد ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

جمٛمققمـ٦م ُمــ قمٚمـّنء اًمِمـٞمٕم٦م  ، ذيمـر ومٞمـف"اًمِمٞمٕم٦م اعمٕمت٘مديـ سمٜمٔمريـ٦م إئّٛمـ٦م إسمـرار

 ٦م، ٟمذيمرهؿ شم٤ٌمقم٤م:إًمٞمٝمؿ اًم٘مقل اذه اًمٜمٔمريّ  اًمٙم٤ٌمر اًمذيـ ٟم٥ًم

 : اسمـ اًمٖمْم٤مئري

ُمــ اعمٕمت٘مـديـ سمٜمٔمريـ٦م  ٦مي اسمـ اًمٖمْم٤مئري اقمتؼم ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

ّٓ أّٟمٜمـ٤م ٟمًـتٓمٞمع أن شمٕمتـؼمه سمٙمـّؾ  )قمٚمّنء أسمـراري سمـؾ ُمــ وضمقهٝمـ٤م، إذ ي٘مـقل ومٞمـف: إ

٦م إمم إئّٛم٦م وأطمـد ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وي٘ملم أطمد اعمٜمت٘مديـ سم٘مّقة ًمٜم٦ًٌم اًمّمٗم٤مت ومقق اًمٌنميّ 

٦م ٦م ًمألئّٛمـ٦م أو اعمـ١مُمٜملم سمٜمٔمرّيــ٦م آقمتٞم٤مدّيــريّ ـأيمثـر اًمٕمٚمـّنء اعمٕمت٘مــديـ سمـ٤مًم٘مراءة اًمٌِمـ

 .ي4)٦م قمٚمّنء أسمراري همػمة ومح٤مؾم٦م ذم هذا إُمرٕئٛمّ )ا

 وهذا اًمٙمالم ومٞمف قمّدة ٟم٘م٤مط وٕمػ:

ــ٤م أّي أّوٓ ــ٤م  يمتــ٤مب ُمـــ شمّمــٜمٞمػ اسمـــ اًمٖمْمــ٤مئري  : مل يّمــؾ ًمٜم ــلّم ًمٜم يٌ

قم٘مٞمدشمف ويٗمّّمؾ ومٞمٝم٤م، سمؾ مل يّمٚمٜم٤م أّي شمٍميح قم٘م٤مئدي وًمـق سم٤مًمقاؾمـٓم٦م يـذيمر ومٞمـف 

ه، ومٙمٞمــػ اًمرضمــؾ ُمٕمت٘مــده ذم أهــؾ اًمٌٞمــ٧م  ٦مي صــ٤مطم٥م )اًم٘مــراءة اعمٜمًــٞمّ  قمــد 
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 وٛمـ هذه اعمدرؾم٦م دون شمٚمؽ؟

ــ٤م ـــ اًمٖمْمــ٤مئري صم٤مٟمٞم ــ٤م قمـــ اسم ــد اًمقاصــؾ ًمٜم ــر اًمقطمٞم ــ٤مب  : إصم هــق يمت

٦مي ًمتّمــٜمٞمٗمف ُمـــ اًمٜمــ٤موملم )اًمرضمــ٤ملي، وىمــد اقمتٛمــد قمٚمٞمــف صــ٤مطم٥م )اًم٘مــراءة اعمٜمًــٞمّ 

 ٦م، وىمد همٗمؾ أّن صمٌـقت هـذا اًمٙمتـ٤مب ٓسمــ اًمٖمْمـ٤مئري ًمٚمّمٗم٤مت ومقق اًمٌنميّ 

 قمالم.حمؾ ظمالف سملم إ

ٓسمـ اًمٖمْم٤مئري، وإيمثر ُمــ  م يمثػم طمقل ٟم٦ًٌم هذا اًمٙمت٤مبيمالوم٘مد وىمع 

اعمٕم٤مسيـ قمغم ٟمٗمٞمٝم٤م قمٜمف؛ ًمٕمّدة ىمرائـ، ُمــ أمّهٝمـ٤م: أّٟمـف ٓ يقضمـد ـمريـؼ صـحٞمح 

ـــ ـمــ٤مووس  ــ٨م ّسح اًمًــّٞمد اسم ــ٤مب، طمٞم ــذًمؽ هلــذا اًمٙمت ــف سم ــ٦م يمت٤مسم  ذم ُم٘مّدُم

قمٚمٞمـف وضمـ٤مدة، ىمـ٤مل: وزم سمـ٤مجلٛمٞمع  فًمقطمّمـمم٤ّم ي٘مّقي اطمتّنل  اًمتحرير اًمٓم٤موود،

 .ي4)رواي٤مت ُمّتّمٚم٦م قمدا يمت٤مب اسمـ اًمٖمْم٤مئري

ـــقد  ـــٞمخ اًمٓم ـــًّن أّن اًمِم ــــ  قمٚم ــــ اسم ـــّرسملم ُم ــــ اعم٘م ـــؼم ُم ـــذي يٕمت  اًم

مل ئمٗمر سم٤مًمٙمت٤مب، سمؾ ٟمّص قمغم أّن ورصمتف ىمد أشمٚمٗمقه، ىم٤مل: أُّم٤م سمٕمد،  اًمٖمْم٤مئري 

وم٢مّد عم٤م رأي٧م مج٤مقم٦م ُمـ ؿمٞمقخ ـم٤مئٗمتٜم٤م ُمـ أصح٤مب احلدي٨م قمٛمٚمقا ومٝمرس يمت٥م 

أصــح٤مسمٜم٤م، وُمــ٤م صــٜمّٗمقه ُمـــ اًمتّمــ٤مٟمٞمػ، ورووه ُمـــ إصــقل، ومل أضمــد أطمــدًا 

اظمـتص  ُمـٜمٝمؿ يمـ٤من همروـف أن يـذيمر ُمـ٤م  اؾمتقرم ذًمـؽ، وٓ ذيمـر أيمثـره، سمـؾ يمـّؾ 

سمروايتف، وأطم٤مـم٧م سمف ظمزاٟمتف ُمـ اًمٙمت٥م، ومل يتٕمّرض أطمد ُمٜمٝمؿ سم٤مؾمتٞمٗم٤مء مجٞمٕمـف، 

ّٓ ُم٤م ىمّمده أسمق احلًلم أمحد سمــ احلًـلم سمــ قمٌٞمـد اهلل  ، وم٢مّٟمـف قمٛمـؾ يمتـ٤مسملم، إ
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أطمدمه٤م ذيمر ومٞمف اعمّمٜمّٗم٤مت، وأظمر ذيمر ومٞمف إصقل، واؾمتقوم٤ممه٤م قمـغم ُمٌٚمـغ ُمـ٤م 

٤مسملم مل يٜمًخٝمّن أطمد ُمـ أصح٤مسمٜم٤م، واظمـؽُمم وضمده وىمدر قمٚمٞمف، همػم أن هذيـ اًمٙمت

، وقمٛمد سمٕمض ورصمتف إمم إهالك هذيـ اًمٙمت٤مسملم وهمػممه٤م ُمــ اًمٙمتـ٥م قمـغم هق 

 .ي4)سمٕمْمٝمؿ قمٜمف كُم٤م طمٙم

ـّ  أن  ، وهــق آهمــ٤م سمــزرر اًمٓمٝمــراد سمــؾ وصــؾ إُمــر سمخّريــ٧م هــذا اًمٗمــ

يٜم٥ًم ووع هذا اًمٙمت٤مب اعمتداول أن إمم اًمٜمقاص٥م أقمداء اًمِمٞمٕم٦م، يمٞمـدًا ُمـٜمٝمؿ 

ــلّم ىمــ٤مل:  ،ًمإلؾمــالم وأهٚمــف هــذا وإن يمــ٤من ُمـــ إضمــاّلء  اسمـــ اًمٖمْمــ٤مئري  أنّ ومتٌ

اعمٕمتٛمديـ وُمـ ٟمٔمراء ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م واًمٜمج٤مر، ويم٤مٟمـ٤م ُمّمـ٤مطمٌلم ُمٕمـف وُمٓمٚمٕمـلم 

 "اًمْمٕمٗم٤مء"ٝمّن، إٓ أن ٟم٦ًٌم يمت٤مب قمغم آرائف وأىمقاًمف، ويٜم٘مالن قمٜمف أىمقاًمف ذم يمت٤مسمٞم

أ ُمـ قمٝمدشمف سمّمحتف، ومٞمحؼ ًمٜم٤م  هذا إًمٞمف مم٤م مل ٟمجد ًمف أصاًل، طمتك إن ٟم٤مذه ىمد شمؼم 

ؾم٤مطم٦م اسمـ اًمٖمْم٤مئري قمـ اإلىمـدام ذم شمـ٠مًمٞمػ هـذا اًمٙمتـ٤مب وآىمتحـ٤مم ذم  أن ٟمٜمزه

ــ٤مب  ــذيمقريـ ذم اًمٙمت ــقى واًمّمــالح اعم ــ٤مف واًمت٘م ــ٤مهػم سم٤مًمٕمٗم ــ١مٓء اعمِم ــؽ ه هت

 واعمٓمٕمقٟملم سم٠مٟمقاع اجلراح.

يمّؾ ذًمؽ ىمرائـ شمـدًّمٜم٤م قمـغم أّن هـذا اًمٙمتـ٤مب ًمـٞمس ُمــ شم٠مًمٞمٗمـف، إمم أن ىم٤مل: 

ٌّـلم إلؿمـ٤مقم٦م اًمٗم٤مطمِمـ٦م ذم اًمـذيـ ريّ ـوإّٟمّن أًّمٗمف سمٕمض اعمٕم٤مٟمـديـ ًمالصمٜمـل قمِمـ ٦م، اعمح

ـــ  ــ٤مسمٞمٝمّن إمم اسم ــٌف اًمِمــٞمخ واًمٜمجــ٤مر ذم يمت ــقال ٟمً ــف سمٕمــض أىم ــقا، وأدرج ومٞم آُمٜم

ج ُمٜمـف ُمـ٤م أدرضمـف ومٞمـف ُمــ إيم٤مذيـ٥م ، وًمـػموّ إًمٞمـفاًمٖمْم٤مئري ًمٞمتٛمّٙمـ ُمـ اًمٜم٦ًٌم 

                                                           
 .04اًمٗمٝمرؾم٧م: ي 4)



 وهؿ اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م   ...........................................................  62

 .ي4)واعمٗمؽمي٤مت

أُمـر همـػم سمٕمٞمـد،  ٤مً ُمدًّمًـ ٤مً ٦م يمقن هذا اًمٙمت٤مب ُمقوـققموُمـ هٜم٤م وم٢مّن اطمتّنًمٞمّ 

ري٦م ـؾم٘م٤مط روايـ٤مت اًمّمـٗم٤مت ومـقق اًمٌِمـ٢م٦مي سمص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ  ومٕمغم ىم٤مقمدة

، يمـذًمؽ احلـ٤مل ي0)ًمألئّٛم٦م وإن يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م ؾمٜمدا ًم٘مّقة اطمتّنل دؾّمٝم٤م ُمــ اًمٖمـالة

، أم أّن وم٢مّن وضمقد هذا آطمتّنل جيٕمٚمٜم٤م ٟمٌٜمل قمغم أّن إصؾ هق قمدم آقمتٌـ٤مر هٜم٤م

ؤون ُمـ يمؾ قمٞم٥ماًمٜمقاص٥م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م وُمِمٙمٚم٦م اًمقوع واًمدّس هل   !؟ُمؼم 

ُمـ ىمٌؾ اعمّمٜمّػ ُم٠مظمقذة مم٤ّم  : إّن ٟم٦ًٌم هذا إُمر ٓسمـ اًمٖمْم٤مئري صم٤مًمث٤م

قمـؼّم  يمّن شم٘مّدم، ًمٙمـ ُمـع ومـ٤مرق ؿم٤مؾمـع: وم٤مًمقطمٞمـد  ذيمره اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مد 

لم ُمــٜمٝمؿ ٞمـٛمّ يمثـػما ُمــ اًم٘مـدُم٤مء ؾمـٞمّن اًم٘م اقمٚمـؿ أّن اًمٔمـ٤مهر أنّ "قمــ إُمـر سم٘مقًمـف: 

إُمر يمقٟمف جمّرد اؾمتٔمٝم٤مر أُّم٤م قمٜمد صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة  ، ومٚمؿ يٕمدُ ي4) "واًمٖمْم٤مئريي)

ّٓ أّٟمٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٦مي وم٘مد حتّقل إمم قمٚمؿ وي٘ملم وم٘م٤ملاعمٜمًٞمّ  ٕمتـؼمه سمٙمـّؾ ـمٛم٠مٟمٞمٜمـ٦م ٟم: إ

 .ي1)وي٘ملم...

وٓ ٟمدري يمٞمػ يٛمٙمـ ًمِمخص أن حيّمؾ ًمف هذا اًمٞم٘مـلم ُمـع وضمـقد هـذه 

ــدة  ــ٤م قم٘مٞم ــ٤م يٗمّّمــؾ ًمٜم ــػمة ووم٘مــدان اًمٙمتــ٥م، وقمــدم وضمــقد ُم ــ٦م اًمٙمٌ اهلــّقة اًمزُم٤مٟمٞم

                                                           
 )ذم احل٤مؿمٞم٦مي. 1/012اًمذريٕم٦م ي 4)

: إّن وىمــقع اًمــدّس ُمـــ ىمٌــؾ مج٤مقمــ٤مت اًمٖمــالة واعمٗمّقوــ٦م وىمٞمــ٤مُمٝمؿ سمقوــع يمثــػم ُمـــ إطم٤مديــ٨م 418اًم٘مـراءة اعمٜمًــّٞم٦م ي 0)

اًمٕم٘م٤مئدي٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد ُمٚمّٗم٘م٦م سم٤مؾمؿ رواة ُمقصمـقىملم يـ١مّدي سم٤مًميـورة إمم اقمـتّند ىم٤مقمـدة )إصـؾ قمـدم اقمـتّند إطم٤مديـ٨م 

ّٓ ُم٤م ظمرج سم٤مًمدًمٞمؾي.  اًمٕم٘م٤مئدي٦م إ

  .48اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمّٞم٦م  ي4)
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 اًمرضمؾ؟!

ّٓ سمٕمـض اًمتْمـٕمٞمٗم٤مت اعمٜمًـقسم٦م ٓسمــ اًمٖمْمـ٤مئري : راسمٕم٤م  مل يّمـؾ ًمٜمـ٤م إ

ٜم٤م: ُمـ٤م هـق ًمٌٕمض رواة إظم٤ٌمر ووصٗمف إي٤مهؿ سم٤مًمٙمذب واًمٖمٚمّق، واًم١ًمال اعمٝمّؿ ه

هـق احلـّد اًمـذي إذا  ؟ وسمتٕمٌـػم أيمثـر شمٗمّمـٞمال: ُمـ٤ماًمٖمٚمّق قمٜمـد اسمــ اًمٖمْمـ٤مئري 

 ّد ُمـ أهؾ اًمٖمٚمّق وآرشمٗم٤مع؟دم٤موزه اًمراوي قمُ 

هـذا إُمـر، وٓ يٕمٓمٞمٜمـ٤م أي شمّمـّقر قمــ طم٘مٞم٘مـ٦م يمّؾ ُم٤م ٟم٘مـؾ ًمٜمـ٤م ٓ يقّوـح 

ؾمقى أّن هٜم٤مك سمٕمض إُمقر اًمتـل ٟمجٝمٚمٝمـ٤م اقمت٘مـد اـ٤م  قم٘مٞمدة اسمـ اًمٖمْم٤مئري 

هـل هـذه  سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م ورأى هق أّا٤م ُمــ اًمٖمٚمـّق اًمـذي يٙمـّذب صـ٤مطمٌف، أُّمـ٤م ُمـ٤م

 .إُمقر؟ ومال يقضمد أّي ؿم٤مهد قمٚمٞمٝم٤م

ىمـد ٟمٗمـك اًمٖمٚمـّق قمــ سمٕمـض اًمـرواة اًمـذيـ ـمٕمــ  ّن اسمـ اًمٖمْم٤مئري إ سمؾ

 ي0)وحمٛمــد سمـــ أورُمــ٦م ي4)ومــٞمٝمؿ اًم٘مٛمّٞمــقن سمــذًمؽ، ُمثــؾ أمحــد سمـــ احلًــلم سمـــ ؾمــٕمٞمد

ار وٓ يٕمت٘مد سم٠مّن أهؾ اًمٌٞم٧م جمـّرد قمٚمـّنء أسمـر ، ومٚمق يم٤من ي4)واحلًلم سمـ ؿم٤مذويف

ف ٓ يٕم٘مـؾ أّن إذ إٟمـوضمقد ّٕي سمٕمد همٞمٌّل ومٞمٝمؿ عمـ٤م يمـ٤من ًمدوم٤مقمـف قمــ هـ١مٓء وضمـف 

 دون ُمرشم٦ٌم )قمٚمّنء أسمراري! إمم أهؾ اًمٌٞم٧م  ونٞملم يٜمٔمراًم٘مٛمّ 

ذم شمرمجــ٦م حمٛمــد سمـــ أورُمــ٦م سيــح ذم أّٟمــف ُمتــ٤مسمع ًمروايــ٤مت  سمــؾ يمالُمــف 

ف ي٘مقل: حمٛمد سمــ أورُمـ٦م أسمـق إذ إٟمذم ُمٕمروم٦م اًمٖمٚمّق واًمٖمالة،  اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة 
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ٞمــقن سمــ٤مًمٖمٚمّق، وطمديثــف ٟم٘مــّل ٓ ومًــ٤مد ومٞمــف، ومل أر ؿمــٞمه٤م ل، اهّتٛمــف اًم٘مٛمّ ضمٕمٗمــر اًم٘مّٛمــ

ّٓ أوراىم٤م ذم شمٗمًػم اًمٌـ٤مـمـ، وُمـ ٤م يٚمٞمـؼ سمحديثـف، يٜم٥ًم إًمٞمف شمْمٓمرب ذم اًمٜمٗمس، إ

 وأفمٜمّٝم٤م ُمقوققم٦م قمٚمٞمف، ورأي٧م يمت٤مسم٤م ظمرج ُمـ أيب احلًــ قمـكم سمــ حمٛمـد 

إمم اًم٘مّٛمٞملم ذم سمراءشمف مم٤ّم ىمذف سمف، وُمٜمزًمتف، وىمد طمّدصمٜمل احلًـ سمـ حمٛمد سمـ سمٜمدار 

ُمِمـ٤مخيٜم٤م ي٘مقًمـقن: إّن حمٛمـد سمــ أورُمـ٦م عمـ٤م ـمٕمــ قمٚمٞمـف  ؾمـٛمٕم٧م: ىم٤مل ،اًم٘مٛمل 

قضمدوه يّمـكّم اًمٚمٞمـؾ ُمــ أّوًمـف إمم آظمـره ًمٞمـ٤مزم سم٤مًمٖمٚمق اشمٗم٘م٧م إؿم٤مقمرة ًمٞم٘متٚمقه، وم

 .ي4)قمّدة، ومتقىّمٗمقا قمـ اقمت٘م٤مدهؿ

وُمـ هذا اًمٙمالم ٟمٗمٝمؿ أّن ُمٞمزاٟمف ذم اًمٖمٚمـّق هـق اعمًـٚمؽ اًمٌـ٤مـمٜمل واًمٕمـدول 

 ريٕم٦م ىمــقٓ وومٕمــال، وهــذا إُمــر ىمــد صــدطم٧م سمــف روايــ٤مت أهــؾـقمـــ فمــ٤مهر اًمِمــ

 :اًمٌٞم٧م 

إمم اإلُمـ٤مم  هإب سمًـٜمد قمــ اًمٖمْمـ٤مئري ُم٤م رواه اًمِمٞمخ اًمٓمقد  ُمٜمٝم٤م

اطمــذروا قمــغم  : قمـــ ومْمــٞمؾ سمـــ يًــ٤مر، ىمــ٤مل: ىمــ٤مل اًمّمــ٤مدق اًمّمــ٤مدق 

ؿمـ٤ٌمسمٙمؿ اًمٖمــالة ٓ يٗمًـدواؿ، ومــ٢مّن اًمٖمـالة ّذ ظمٚمــؼ اهلل، يّمـّٖمرون قمٔمٛمــ٦م اهلل، 

قمقن اًمرسمقسمٞم٦م ًمٕم٤ٌمد اهلل، واهلل إّن اًمٖمالة ّذ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّمـ٤مرى واعمجـقس ويدّ 

 رـاعم٘مّمـ يٚمحـؼ وسمٜمـ٤م ٟم٘مٌٚمـف، ومال اًمٖم٤مزم يرضمع إًمٞمٜم٤م: ، صمؿ ىم٤مل واًمذيـ أذيمقا

ىمـ٤مل: ّٕن اًمٖمـ٤مزم ىمـد اقمتـ٤مد شمـرك سمــ رؾمـقل اهلل؟ ا، وم٘مٞمؾ ًمف: يمٞمػ ذًمؽ ي٤م ومٜم٘مٌٚمف

، ومال ي٘مـدر قمـغم شمـرك قم٤مدشمـف، وقمـغم اًمرضمـقع إمم اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩ّم 
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 .ي4)ـم٤مقم٦م اهلل قمّز وضمؾ أسمدا، وإّن اعم٘مٍّم إذا قمرف قمٛمؾ وأـم٤مع

طمٗمص اعم١مذن ىم٤مل: يمتـ٥م أسمـق قمٌـد ٜمده قمـ سمً ُم٤م رواه اًمّمٗم٤مر  :ُمٜمٝم٤مو

إمم أيب اخلٓم٤مب: سمٚمٖمٜمـل أّٟمـؽ شمـزقمؿ أّن اخلٛمـس رضمـؾ وأّن اًمزٟمـ٤م رضمـؾ  اهلل 

وأّن اًمّمالة رضمؾ وأّن اًمّمقم رضمؾ، وًمٞمس يمّن شم٘مقل: ٟمحـ أصؾ اخلػم وومروقمف 

يٕمـرف  ـم٤مقم٦م اهلل، وقمدّوٟم٤م أصؾ اًمنم وومروقمف ُمٕمّمٞم٦م اهلل، صمّؿ يمت٥م يٓمـ٤مع ُمــ ٓ

 .ي0)ويمٞمػ يٕمرف ُمـ ٓ يٓم٤مع

ًمٚمٛمٗمْمــؾ سمـــ قمٛمــر واًمتــل  وإسح ُمٜمٝمــ٤م ُمٙم٤مشمٌــ٦م اإلُمــ٤مم اًمّمــ٤مدق 

ومٞمٝم٤م:...وسمٚمٖمؽ أّاؿ يزقمٛمقن أّن اًمديـ إّٟمّن هق ُمٕمرومـ٦م اًمرضمـ٤مل صمـؿ سمٕمـد ذًمـؽ إذا 

اًمرضم٤مل  أصؾ اًمديـ ُمٕمروم٦م أنّ ؽ ىمد قمروم٧م أٟمّ وذيمرت  ،قمرومتٝمؿ وم٤مقمٛمؾ ُم٤م ؿمه٧م

اًمّمـالة واًمزيمـ٤مة وصـقم ؿمـٝمر  ؿ يزقمٛمـقن أنّ أّاـسمٚمٖمؽ  أّٟمفوذيمرت  ،٘مؽ اهللومقومّ 

احلـرام واًمِمـٝمر  رُمْم٤من واحل٩م واًمٕمٛمرة واعمًجد احلرام واًمٌٞم٧م احلرام واعمِمٕمر

ويمـؾ ومريْمـ٦م  ،اًمٓمٝمـر وآهمتًـ٤مل ُمــ اجلٜم٤مسمـ٦م هـق رضمـؾ وأنّ  ،احلرام هق رضمـؾ

قمرف ذًمـؽ  ُمـ أنّ ؿ ذيمروا ذًمؽ سمزقمٛمٝمؿ أّا و ،اومؽموٝم٤م اهلل قمغم قم٤ٌمده هق رضمؾ

 وطمـ٩ّم  شمـك اًمزيمـ٤مة وصـ٤ممأ ووىمد صغّم  ،ف سمف ُمـ همػم قمٛمؾٚمٛمضمؾ وم٘مد ايمتٗمك سمٕماًمر

ؿ طمرُم٤مت اهلل واًمِمٝمر احلرام واعمًـجد ر وقمٔمّ واقمتٛمر واهمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م وشمٓمٝمّ 

يتٝمـ٤مون أن ؿ ذيمروا ُمـ قمرف هذا سمٕمٞمٜمف ودمده وصم٧ٌم ذم ىمٚمٌف ضم٤مز ًمف أّا و ،احلرام

ىمٌٚم٧م ُمٜمـف  ومقا ذًمؽ اًمرضمؾ وم٘مدإذا قمر أّاؿوزقمٛمقا  ،جيتٝمد ذم اًمٕمٛمؾ أنومٚمٞمس ًمف 
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اًمٗمـقاطمش  يزقمٛمـقن أنّ  أّاؿسمٚمٖمؽ  وأّٟمفن هؿ مل يٕمٛمٚمقا ا٤م إهذه احلدود ًمقىمتٝم٤م و

 ،رضمـؾ اًمتل اك اهلل قمٜمٝم٤م اخلٛمر واعمٞمن واًمرسمـ٤م واًمـدم واعمٞمتـ٦م وحلـؿ اخلٜمزيـر هـق

ت واخلـ٤مٓت وسمٜمـ٤مت ٝم٤مت واًمٌٜمـ٤مت واًمٕمـّّن م اهلل ُمـ ٟمٙم٤مح إُمّ ُم٤م طمرّ  أنّ وذيمروا 

ّن قمٜمـك إّٟمـ ،م اهللم قمـغم اعمـ١مُمٜملم ُمــ اًمٜمًـ٤مء ومـّن طمـرّ إظم٧م وُم٤م طمرّ  وسمٜم٤مت إخ

 أّاـؿسمٚمٖمـؽ  أّٟمـفوذيمـرت  ،فاًمٜمٌـل وُمـ٤م ؾمـقى ذًمـؽ ُمٌـ٤مح يمّٚمـ سمذًمؽ ٟمٙم٤مح ٟمًـ٤مء

هلـذا  أنّ ويزقمٛمـقن  ،ويِمـٝمدون سمٕمْمـٝمؿ ًمـٌٕمض سمـ٤مًمزور يؽمادومقن اعمرأة اًمقاطمدة

واًمٌـ٤مـمـ  ،اومٕم٦م قمـٜمٝمؿيتٜم٤مؾمٛمقن قمٜمف ي٠مظمذون سمف ُمد فمٝمرا وسمٓمٜم٤م يٕمرومقٟمف وم٤مًمٔم٤مهر

 .ي4) هق اًمذي يٓمٚمٌقن وسمف أُمرواً 

قمــغم  وسمٜمــ٤مء قمــغم هــذا، وم٢مّٟمــف ٓ يٛمٙمـــ ُمٕمرومــ٦م قم٘مٞمــدة اسمـــ اًمٖمْمــ٤مئري 

اًمتٗمّمٞمؾ عمجّرد وضمقد شمْمٕمٞمٗم٤مت ٟم٧ًٌم إًمٞمـف ذم طمـّؼ رواة اعمٕمـ٤مرف، وقمٚمٞمـف ومـال 

ُمـع قمـدم وضمـقد ُمًـتٜمد  ٦م )قمٚمّنء أسمـراريإمم ُمـ يٕمت٘مد سمٜمٔمريّ  سمٜمًٌتفيٛمٙمـ احلٙمؿ 

 .واوح يث٧ٌم ذًمؽ

 :اسمـ اجلٜمٞمد 

٦مي هق: حمٛمـد سمــ أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ  اًمِمخّمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل

واقمتـؼمه ُمــ اعمٕمت٘مـديـ سمـ٤مًمٜمٔمرة  اعمٕمروف سمــ)اسمـ اجلٜمٞمـدي أمحد اًمٙم٤مشم٥م اإلؾمٙم٤مذمّ 

ــ٦م ريّ ـاًمٌِمــ ــلم أطمــدمه٤م ًمٚمِمــٞمخ ٦م اعمحْمــ٦م ًمألئّٛم ـــ ٟمّّم ــؽ ُم ــتٗمٞمدا ذًم  ، ُمً

 .وأظمر ًمٚمنميػ اعمرشم٣م  اعمٗمٞمد 
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ومٝمق ىمقًمف: وأضم٧ٌم قمــ اعمًـ٤مئؾ اًمتـل يمـ٤من اسمــ  أُّم٤م يمالم اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد 

٦مي وضمٕمـؾ إظمٌـ٤مر ريّ ــ)اعم٤ًمئؾ اعمّمـ اجلٜمٞمد مجٕمٝم٤م ويمتٌٝم٤م إمم أهؾ ُمٍم، وًمّ٘مٌٝم٤م سم

ـّ أّا٤م خمتٚمٗم٦م ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وٟم٥ًم ذًمؽ إمم ىمقل إئّٛمـ ومٞمٝمـ٤م  ٦م ومٞمٝم٤م أسمقاسم٤م، وفم

ي، وأسمٓمٚم٧م ُمـ٤م فمٜمّـف ذم ذًمـؽ وختّٞمٚمـف، ومجٕمـ٧م سمـلم مجٞمـع ُمٕم٤مٟمٞمٝمـ٤م، طمّتـك مل سم٤مًمرأ

 .ي4)حيّمؾ ومٞمٝم٤م اظمتالف

ؽ سمف ُٕمقر: ًّ  وهذا اًمٙمالم ٓ يٛمٙمـ اًمتٛم

همــػم حمّ٘م٘مــ٦م، وىمــد ؿمــّٙمؽ  : إّن ٟمًــ٦ٌم هــذا اًمٙمتــ٤مب ًمٚمِمــٞمخ اعمٗمٞمــد أّوٓ

ٟمًـ٦ٌم  : إنّ سمٕمض إقمالم ذم صّح٦م اٟمت٤ًمب اًمٙمت٤مب إًمٞمف، ىمـ٤مل اًمًـٞمد اخلـقئل 

مل شمثٌـ٧م، ومل يـذيمر اًمٜمجـ٤مر واًمِمـٞمخ ًمـف يمت٤مسمـ٤م  هذا اًمٙمت٤مب إمم اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد 

 .ي0)٦مك سم٤معم٤ًمئؾ اًمنويّ يًٛمّ 

ّٓ ذم هــذا اًمٙمتــ٤مب، وهلــذا ٟمٗمــك  واًمٕمجٞمــ٥م أّن هــذه اًمٜمًــ٦ٌم ٓ وضمــقد هلــ٤م إ

، طمٞمـ٨م  ؿمٝمرة هذا اًم٘مـقل قمٜمـف وقمـزاه ًمٚمِمـٞمخ اعمٗمٞمـد  اًمًٞمد سمحر اًمٕمٚمقم 

إمم اًم٘مـقل  ٦م قمٜمف ُمـ ٟمًـ٦ٌم إئّٛمـ : وأقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ ُم٤م طمٙم٤مه اعمٗمٞمد ىم٤مل

وىمـقل ؿمـٜمٞمع، ويمٞمـػ جيتٛمـع ذًمـؽ ُمـع اًم٘مـقل سمٕمّمــٛم٦م  ئسمـ٤مًمرأي، وم٢مّٟمـف رأي ؾمـٞمّ 

وقمدم دمقيز اخلٓم٠م قمٚمٞمٝمؿ قمغم ُمـ٤م هـق اعمٕمٚمـقم ُمــ اعمـذه٥م، وهـذا  ٦م إئٛمّ 

ّٓ أّن ىمقًمف سم٤مًم٘مٞم٤مس ُمٕمروف ُمِمٝمقر -وإن مل يِمتٝمر قمٜمف -اًم٘مقل   .ي4)إ
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ٓ يٛمٙمــ ٟمًـٌتف إًمٞمـف  ومّن ورد ُمـ ٟم٘مؾ ذم هذا اًمٙمت٤مب قمــ اسمــ اجلٜمٞمـد 

وقمدم وصـقل رء ُمــ  اسمـ اجلٜمٞمد، ظمّمقص٤م ُمع وٞم٤مع يمت٥م واقمت٤ٌمره قم٘مٞمدة ًمف

سمــ هـذا اًمـرأي ٓ قمٚمـّنء اًمٓم٤مئٗمـ٦م٦م أطمـد ُمــ آصم٤مره ًمٜم٤م، وإهّؿ ُمـ هذا قمـدم ٟمًـٌ

٦م هذه اًمٜم٦ًٌم أّا٤م صحّ د قمدم : ومم٤ّم ي١ميمّ وهلذا ي٘مقل اًمًٞمد اخلقئل  ،اجلٜمٞمد 

ًمق صّح٧م ًمذيمره٤م اًمٜمج٤مر واًمِمٞمخ، وم٢مّن ُم٤م ٟم٥ًم إًمٞمف أقمٔمؿ ُمـ ىمقًمف سم٤مًم٘مٞم٤مس، 

 .ي4) ومٙمٞمػ مل يّٓمٚمع قمغم ذًمؽ اًمٜمج٤مر واًمِمٞمخ ومه٤م شمٚمٛمٞمذان ًمٚمٛمٗمٞمد

قمـغم ُمـ٤م ٟم٘مـؾ ذم يمتـ٤مب  وًمذًمؽ وم٢مّن ُمدار ٟم٦ًٌم هذا اًمرأي ٓسمـ اجلٜمٞمد 

ومـ٢مّن  وُمـع قمـدم وضمـقد ُمـ٤م يثٌـ٧م صـّح٦م اًمٙمتـ٤مب ًمٚمٛمٗمٞمـد  ،٦مرويّ ـاعم٤ًمئؾ اًمً

 .آؾمتدٓل اذا اًمِم٤مهد ؾم٤مىمط ُمـ أؾم٤مؾمف

ي٘مقًمقن سم٤مًمرأي هق ىمـقل جمٛمـؾ ٓ ٟمٕمٚمـؿ ُمـ٤م  إّن ىمقًمف أّن إئّٛم٦م  :صم٤مٟمٞم٤م

اًمذي ي٘م٤مسمـؾ اًمٕمٚمـؿ اًمٞم٘مٞمٜمـل  اًمٔمٜمّل طم٘مٞم٘متف، ومٝمؾ ُمراده ُمـ اًمرأي ُمٓمٚمؼ آضمتٝم٤مد

 ؟سمحٞم٨م شمٙمقن رواي٤مهتؿ ضسم٤م ُمٜمف

قمـغم وضمـقه  "اًمـرأي"إـمالق  يٛمٙمـ، إذ ُمٕمٜمك آظمر "اًمرأي"أو ُمراده ُمـ  

 ٓ شمٜم٤مذم قم٘مٞمد اإلُم٤مُمٞم٦م أقمغم اهلل سمره٤ماؿ:

 سمت٘مريــ٥م أنّ  قمــغم اًم٘مٞمــ٤مس "اًمــرأي"يٛمٙمـــ محــؾ شمٕمٌــػمه سمـــ :اًمقضمــف إول

ذم  -سمٛمٕمٜمـك آؾمـتدٓل-يًـتٕمٛمٚمقن ضسمـ٤م ُمــ ضوب اًم٘مٞمـ٤مس  إئّٛم٦م 

إطمٙمـ٤مم ّٚمٛمـقا ىمـد قمُ  ٦م، ومٚمٕمّٚمـف يـرى أّن إئّٛمـ٦م ُم٘م٤مم شمٌٞملم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞمّ 
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إظم٤ٌمر اًمتل شمتحّدث قمــ ُمّمـ٤مدر قمٚمٛمٝمـؿ، وأُّمـ٤م سمٕمض قمغم ٟمحق اإلمج٤مل يمّن ذم 

وي٘مٞمًقن قمغم إصقل اًمتـل  ٦م واًمتٗمريٕم٤مت ومٝمؿ جيتٝمدون ومٞمٝم٤مإطمٙم٤مم اًمتٗمّمٞمٚمٞمّ 

 .ي4) "وضمؾ وم٘مًف قمغم يمت٤مب اهلل قمزّ ":شمٕمّٚمٛمقه٤م يمّن ورد قمٜمٝمؿ 

هـق هـذا اعمٕمٜمـك  سم٤مًم٘مٞم٤مسُمـ ضمقاز اًمٕمٛمؾ  سمـ اجلٜمٞمد ٟم٥ًم ٓوًمٕمّؾ ُم٤م 

وي٘مـّرب هـذا اًمقضمـف قمٜمـقان يمت٤مسمـف:  ،ُمـ اًمتٗمريع قمغم إصقل اًمٕم٤مُّم٦م اعمٜمّمقصـ٦م

، ي0)"٦م اًمٕمـؽمة ذم أُمـر آضمتٝمـ٤مدإفمٝم٤مر ُم٤م ؾمؽمه أهؾ اًمٕمٜمـ٤مد ُمــ اًمروايـ٦م قمــ أئّٛمـ"

 هذا اًمقضمف. وم٤مًمٔم٤مهر أّٟمف ومٝمؿ ُمـ سمٕمض أظم٤ٌمرهؿ 

ذم يمتــ٤مب ذم يمــّن  ًمــٌٕمض أصــح٤مب إئّٛمــ٦م  لاًم٘مــقوىمــد ٟمًــ٥م هــذا 

وسمٕمض هذه اًمٗمرىم٦م جيّقز ًمف اًم٘مٞمـ٤مس ذم ، ىم٤مل:  ألؿمٕمري)اعم٘م٤مٓت واًمٗمرقي ًم

إطمٙم٤مم، ويزقمؿ أّن اًم٘مٞم٤مس ضم٤مئز ًمٚمرؾمـؾ وإٟمٌٞمـ٤مء وإئّٛمـ٦م، ويمـ٤من يـقٟمس سمــ 

قمٌد اًمرمحـ ي٘مقل أّن رؾمـقل اهلل يمـ٤من يًـتخرج ويًـتٜمٌط سمقىمـقع ُمـ٤م أٟمـزل قمٚمٞمـف 

وأُمر سمف جمٛمال همػم ُمٗمؽم سم٤مًم٘مٞم٤مس، ومزقمٛمـقا أّن ذًمـؽ ضمـ٤مئز ًمإلُمـ٤مم أن ي٘مـٞمس قمـغم 

ذم يده ّٕٟمف ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م واًمزًمؾ واًمٕمٛمد ومال جيقز أن خيٓمـكء إصقل اًمتل 

 .ي4)ذم اًم٘مٞم٤مس

: وأُّم٤م إذا ىمٚمٜم٤م سم٠مّاؿ ، طمٞم٨م ىم٤ملوىمد ذيمر ُمثؾ هذا اًمت٘مري٥م ص٤مطم٥م اعمٜمت٘مك

يٌّٞمٜمقن احلٙمؿ سمٕمٜمقان آؾمـتٜم٤ٌمط ُمــ اًمٙمتـ٤مب واًمًـٜم٦م وآـمـالع قمـغم طمٙمـؿ اهلل 
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أّن اؾمـتٜم٤ٌمـمٝمؿ يٓمـ٤مسمؼ اًمقاىمـع وٓ شمٕم٤ممم، ًمٙمٜمٝمؿ ًمٞمًقا يم٤ًمئر اعمجتٝمـديـ سم٤مقمتٌـ٤مر 

 .ي4)يِمقسمف اخلٓم٠م

ــف اًمثــ٤مد ــؾ ٟمًــٌتف : اًمقضم ــيٛمٙمـــ مح ــؾ سم ــ٦م اًمٕمٛم  قمــغم ٤مًمرأي ًمألئّٛم

ومٝمـق خمّٓمـكء  ،ذم اضمتٝمـ٤مدهؿ ٦م ًمألئّٛم٦م اًمتّمقي٥م، سمٛمٕمٜمك أّٟمف يرى ظمّمقصٞمّ 

ًم٘مٞمـ٤مم اًمـدًمٞمؾ قمـغم  اضمتٝمـ٤مد اًمٕمـؽمة ّمـقص ًمٚمٕمٚمّنء اعمجتٝمديـ وُمّمّقب خل

٥م إؿمـٕمري ذًمؽ، ومّن يّمٚمقن إًمٞمف سم٤مضمتٝم٤مدهؿ يٙمقن هـق اًمقاىمـع، ٟمٔمـػم اًمتّمـقي

 .اعمٕمروف ذم يمت٥م إصقل، وهذا اًمقضمف ٓ يٜم٤مذم آقمت٘م٤مد سمٕمّمٛمتٝمؿ 

يٛمٙمـــ محــؾ اًمــرأي قمــغم ُمــ٤م سمــ٤مت يٕمــرف أن سم٤مٕطمٙمــ٤مم : اًمقضمــف اًمث٤مًمــ٨م

لء ًمقضمـقد ُمّمـٚمح٦م ومٞمـف، ـاإلُم٤مم اعمت٘مّدم ىمد حيٙمؿ سمِم إذ إن ،٦ماًمقٓيتٞمّ اًمقٓئّٞم٦م أو 

ٓرشمٗمـ٤مع هـذه اعمّمـٚمح٦م، يمـّن ورد ذم اعمٜمـع ُمــ أيمـؾ ومٞم٠م  اإلُم٤مم اًمالطمؼ ويٜمٗمٞمٝم٤م 

، وهمػمهـ٤م ُمــ ي4)واًمـؼماذيـ ، وضمٕمؾ اًمزيم٤مة ذم اخلٞمؾ اًمٕمتـ٤مقي0)حلقم احلٛمر إهٚمٞم٦م

 إُمقر اًمتل ٟمّص قمٚمٞمٝم٤م وٛمـ هذا اعمٌح٨م.

واًمتٕمٌػم قمـ ُمثؾ هذه إطمٙم٤مم سم٤مًمرأي هق ًمتٛمٞمٞمزه٤م قمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمّٞم٦م 

اًمدائٛمّٞم٦م، ًمٙمقن إطمٙم٤مم اًمقٓئّٞم٦م ُم١مىّمتـ٦م شمتٌـع اعمّمـ٤مًمح واعمٗم٤مؾمـد، وتٞمٞمزهـ٤م قمــ 

رقمّٞم٦م أُمــر ُمٝمــّؿ ضمــّدا ذم آؾمــتٜم٤ٌمط، ومألّاــؿ أرادوا اًمتٗمريــؼ سمــلم ـإطمٙمــ٤مم اًمِمــ

رقمّٞم٦م وطمٞم٤مٟمّٞمـ٦م ـ ضمٕمٚمقا إطمٙم٤مم اًمِماًم٘مًٛملم ُمـ إطمٙم٤مم واعمٜمع ُمـ اخلٚمط سمٞمٜمٝمّن
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ـــ٦م اصـــٓمٚمحقا قمٚمٞمٝمـــ٤م اـــذا  ـــ٤مب واًمًـــٜم٦ّم، وإطمٙمـــ٤مم اًمقٓئّٞم ُمًـــتٜمدة إمم اًمٙمت

 آصٓمالح ًمٌٞم٤من أّا٤م ًمٞم٧ًم ُمًت٘م٤مة ُمـ اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦ّم.

وًمٕمّؾ هذا إُمر يٛمٙمـ أن يًتٗم٤مد ُمـ صحٞمح٦م حمٛمد سمــ ُمًـٚمؿ، وزرارة، 

احلٛمر إهٚمّٞم٦م؟ ىم٤مل: اـك رؾمـقل : أّاّن ؾم٠مٓه قمـ أيمؾ حلقم قمـ أيب ضمٕمٗمر 

قمٜمٝم٤م وقمـ أيمٚمٝم٤م يقم ظمٞمؼم، وإّٟمّن اك قمـ أيمٚمٝم٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ّٕاـ٤م  اهلل 

  .ي4)وضمؾ ذم اًم٘مرآن يم٤مٟم٧م محقًم٦م اًمٜم٤مس، وإّٟمّن احلرام ُم٤م طمرم اهلل قمزّ 

ــف  ــّن احلــرام ُمــ٤م طمــرّ " :حمــّؾ اًمِمــ٤مهد هــق ىمقًم وضمــؾ ذم  م اهلل قمــزّ وإّٟم

ذم  إذ إنب اًمٕمزيـز ٤مُمراده ًمٞمس اٟمحّم٤مر احلرُمـ٦م ومـٞمّن ورد ذم اًمٙمتـ إذ إن، "اًم٘مرآن

ّٓ ُمـ  اًمًٜم٦ّم حمّرُم٤مت سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم، سمؾ ُمراده أّن اعمحّرُم٤مت اًمدائٛمّٞم٦م ٓ شمٙمقن إ

ضمٝم٦م اًمتنميع أُّم٤م هذا اًمٜمٝمل اًمقارد ذم ىمْمّٞم٦م احلٛمر إهٚمّٞم٦م ومٚمٞمس ُمـ هذا اًم٘مٌٞمـؾ 

 .سمؾ هق ال عمّمٚمح٦م ظم٤مرضمّٞم٦م وطمرُمتف ُم١مىّمت٦م

 ٦م:اًمرأي قمغم همػم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞمّ  يٛمٙمـ محؾأيْم٤م : اًمراسمعاًمقضمف 

ٝمؿ ُمــ اًمـؼميء، سم٤مب اًم٘مْم٤مء سمٛمالطمٔم٦م اًمٌّٞمٜم٤مت وُمٕمروم٦م اعمتّ ٤مٓضمتٝم٤مد ذم يم 

ــ٤مت  ــف ظم٤موــع ًمٚمٌّٞمٜم ــد أّن ومــالن ُمــّتٝمؿ ىمــد ٓ يٙمــقن ُمٓم٤مسم٘مــ٤م ًمٚمقاىمــع ًمٙمقٟم ومتحدي

وإُم٤مرات اًمٔمٜمّٞم٦م، ومحٙمٛمف ذم هذا احل٤مل ًمٞمس قمــ وطمـل أو قمٚمـؿ ًمـدّد سمـؾ قمــ 

قمغم هذا اًمقضمف، إذ ي٘مـقل: إّن ًمإلُمـ٤مم أن حيٙمـؿ  وىمد ٟمّص اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد رأي، 

قمٚمٞمف وّد ُمـ٤م شمْمـّٛمٜمتف سمٕمٚمٛمف يمّن حيٙمؿ سمٔم٤مهر اًمِمٝم٤مدات وُمتك قمرف ُمـ اعمِمٝمقد 
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اًمِمٝم٤مدة أسمٓمؾ سمذًمؽ ؿمٝم٤مدة ُمـ ؿمٝمد قمٚمٞمف وطمٙمؿ ومٞمف سمـّن أقمٚمٛمـف اهلل شمٕمـ٤ممم، وىمـد 

جيقز قمٜمدي أن شمٖمٞم٥م قمٜمف سمقاـمـ إُمقر ومٞمحٙمؿ ومٞمٝم٤م سمـ٤مًمٔمقاهر وإن يم٤مٟمـ٧م قمـغم 

 .ي4)حل٘مٞم٘م٦م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممماظمالف 

ــ٦م اًمّمــ ــ٤مرة ـأو آضمتٝمــ٤مد ذم اعمقوــققم٤مت اخل٤مرضمّٞم روم٦م، يمــّن هــق فمــ٤مهر قمٌ

قمٜمد طمديثف قمـ ؾم٥ٌم اظمتالف رواي٤مت حتديد اًمٙمـّر طمٞمـ٨م  ص٤مطم٥م اجلقاهر 

ىم٤مل: ًمٙمـ ىمد يِمٙمؾ سم٠مّٟمـف ٓ داقمـل إمم هـذا اًمت٘مـدير اعمختٚمـػ سمٕمـد قمٚمٛمـف سمـٜم٘مص 

اًمقزن قمـ اعم٤ًمطم٦م دائّن ُمع اًم٘مدرة قمغم وـ٤مسمط سمٖمـػم ذًمـؽ ُمٜمٓمٌـؼ قمٚمٞمـف، ويـدومع 

سمــذًمؽ ممٜمققمــ٦م، وٓ همْم٤موــ٦م ٕن  ٦م أّوٓ سمــ٠مّن دقمــقى قمٚمــؿ اًمٜمٌــل وإئّٛمــ

ريٗم٦م ـًمٞمس يمٕمٚمؿ اخل٤مًمؼ قمز وضمؾ وم٘مد يٙمقن ىمـّدروه سم٠مذهـ٤ماؿ اًمِمـ قمٚمٛمٝمؿ 

 .ي0)وأضمرى اهلل احلٙمؿ قمٚمٞمف

ورهمؿ فمٝمقر قم٤ٌمرشمـف ذم يمـقاؿ ٓ يٕمٚمٛمـقن سمٙمـّؾ اعمقوـققم٤مت اخل٤مرضمّٞمـ٦م، 

اًمتـل حيـ٤مول  ٦م ًمألئّٛمـ٦م ريّ ـٟمجده يٕمت٘مد اقمت٘م٤مدا ضم٤مزُم٤م سم٤مًمّمـٗم٤مت ومـقق اًمٌِمـ

: ًمٙمـ وُمع ذًمؽ يمّٚمف وم٤مإلٟمّمـ٤مف أّٟمـف ٓ ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي ٟمٗمٞمٝم٤م، ىم٤مل 

عم٤م دّل ُمـ أي٤مت وإظم٤ٌمر يمـّن ٟم٘مـؾ قمـغم ـمٝمـ٤مرة  ،جيؽمئ قمغم ٟمًٌتف إًمٞمٝمؿ 

ــف  ــل وقمؽمشم ــ٤مئح  اًمٜمٌ ــّزهٝمؿ قمـــ اًم٘مٌ ــذٟمقب، وشمٜم ــع إرضمــ٤مس واًم ُمـــ مجٞم

واًمٕمٛمؾ، وسمٚمقهمٝمؿ إمم أىمَم  واًمٕمٞمقب، وقمّمٛمتٝمؿ ُمـ اًمٕمث٤مر واخلٓمؾ ذم اًم٘مقل

ُمراشم٥م اًمٙمّنل، وأومْمٚمّٞمتٝمؿ ممـ قمداهؿ ذم مجٞمع إطمقال وإقمـّنل، وأّاـؿ شمٜمـ٤مم 
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أقمٞمٜمٝمؿ وٓ شمٜم٤مم ىمٚمقاؿ، وأّن طم٤مهلؿ ذم اعمٜم٤مم يمح٤مهلؿ ذم اًمٞم٘مٔم٦م، وأّن اًمٜمقم ٓ يٖمػّم 

ــ ــؿ ٓ حيتٚمٛمــقن، وٓ يّمــٞمٌٝمؿ عمّ ــ٦م، وأّا ٦م ُمــٜمٝمؿ ؿمــٞمه٤م ُمـــ ضمٝمــ٦م اإلدراك واعمٕمروم

ٓم٤من، وٓ يتث٤مءسمقن وٓ يتٛمّٓمقن ذم رء ُمـ إطمٞم٤من وأّاؿ يرون ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ اًمِمٞم

رى هلـؿ سمـقل وٓ همـ٤مئط، وأّن يمّن يرون ُمـ سملم أيدهيؿ، وٓ يٙمقن هلؿ فمّؾ، وٓ يُ 

رائح٦م ٟمجقهؿ يمرائح٦م اعمًؽ، وأُمرت إرض سمًؽمه واسمتالقمف، وأّاؿ قمٚمٛمقا ُم٤م 

ؿ ضمٕمٚمـقا ؿمـٝمداء قمـغم اًمٜمـ٤مس ذم يم٤من وُم٤م يٙمقن ُمـ أول اًمدهر إمم اٟم٘مراوف، وأّا 

 صــالة أقمّنهلــؿ، وأّن ُمالئٙمــ٦م اًمٚمٞمــؾ واًمٜمٝمــ٤مر يمــ٤مٟمقا يِمــٝمدون ُمــع اًمٜمٌــل 

صـالة، وأّاـؿ ُمـ٤م  قمٜمـد وىمـ٧م يمـّؾ  وأّن اعمالئٙم٦م يم٤مٟمقا ي٠مشمقن إئّٛم٦م  اًمٗمجر،

ٌّٝمـقاؿ هلـ٤م ًمٞمّمـّٚمقا ُمٕمٝمـؿ، وأّاـؿ  ّٓ وهؿ يٜم ُمـ يقم وٓ ؾم٤مقم٦م وٓ وىم٧م صالة إ

ًم٘مدس خيؼمهؿ ويًّددهؿ، وٓ يّمٞمٌٝمؿ احلدصم٤من، وٓ يٚمٝمـق يم٤مٟمقا ُم١مّيديـ سمروح ا

وٓ يٜم٤مم وٓ يٖمٗمؾ، وسمف قمٚمٛمـقا ُمـ٤م دون اًمٕمـرش إمم ُمـ٤م حتـ٧م اًمثـرى ورأوا ُمـ٤م ذم 

ذق إرض وهمرا٤م إمم همػم ذًمؽ مم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل، يمـّن ورد أّاـؿ ٓ يٕمـرومٝمؿ 

ّٓ اهلل وٓ يٕمرف اهلل طمّؼ  ّٓ هؿ إ  .ي4)اعمٕمروم٦م إ

٤مد اعم٘مّمـقد سمٛمٕمٜمـك آضمتٝمـ "اًمـرأي"ًمـق ؾمـّٚمٛمٜم٤م سمـ٠مّن أّٟمـ٤م : اخلـ٤مُمساًمقضمف 

٦مي، وم٢مّن اًم١ًمال اًمٔمٜمّل اًمذي يٜم٤مذم اًمٕمّمٛم٦م سمح٥ًم شمّمّقر ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

 ٟمًـــ٥م هـــذا إُمـــر اعمٝمــّؿ ذم اعم٘مـــ٤مم: ُمـــ٤م هــق اًمـــدًمٞمؾ قمـــغم أّن اسمــــ اجلٜمٞمــد 

 اقمت٘م٤مدا سمذًمؽ؟ ًمألئّٛم٦م 
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اًمٔم٤مهر ُمـ يمٚمّنت سمٕمض ُمـ شمـرضمؿ ًمـف أّن يمتـ٥م اًمرضمـؾ يم٤مٟمـ٧م ُمــ  إذ إن

سمٛمٌـ٤مد اًمٕم٤مُّمـ٦م، ومٚمٕمّٚمـف  سم٤مب اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن، ويم٤من يًـتدّل ًمٗم٘مـف أهـؾ اًمٌٞمـ٧م 

جمـ٤مراة ًمٚمٕم٤مُّمـ٦م ذم اقمت٘مـ٤مدهؿ ذم أئّٛمـ٦م اًمٗم٘مـف قمٜمـدهؿ  ًمألئّٛم٦م  "اًمرأي"ٟم٥ًم 

سمـّن ىمـّرروه ذم ًمٞمث٧ٌم هلؿ أّن ُم٤م يذه٥م ًمف اًمِمـٞمٕم٦م ذم اًمٗم٘مـف ىم٤مسمـؾ ًمالؾمـتدٓل قمٚمٞمـف 

 أصقهلؿ.

: ومٚمـؿ أر هذه اًمِمٝم٤مدة ذم طمّؼ يمت٥م اسمــ اجلٜمٞمـد ٟم٘مؾ اًمٕمالُم٦م احلكم وم٘مد 

ٕطمــد ُمـــ هــذه اًمٓم٤مئٗمــ٦م يمت٤مسمــ٤م أضمــقد ُمٜمــف وٓ أسمٚمــغ، وٓ أطمًـــ قمٌــ٤مرة وٓ أدّق 

ُمٕمٜمك، وىمد اؾمتقرم ومٞمف اًمٗمروع وإصـقل، وذيمـر اخلـالف ذم اعمًـ٤مئؾ، وحتـدث 

 .ي4)وـمرق خم٤مًمٗمٞمٝمؿقمغم ذًمؽ واؾمتدّل سمٓمرق اإلُم٤مُمٞم٦م 

هلذه اًمٜمٙمت٦م سم٘مقًمـف: واًم ـذي يٙمِمـػ قمــ ذًمـؽ  وأؿم٤مر اًمِمٞمخ اًمٓمقد 

أٟمف عم٤م يم٤من اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس حمٔمقرا ذم اًمنميٕم٦م قمٜمده ، مل يٕمٛمٚمقا سمف أصال، وإذا ؿمذ 

٦م خلّمـٛمف ، أو اؾمـتٕمٛمٚمف قمـغم وضمـف اعمح٤مضّمـقمٛمؾ سمف ذم سمٕمض اعمًـ٤مئؾُمٜمٝمؿ واطمد 

ؿ ك إّاــ، طمّتــؤا ُمـــ ىمقًمــفأٟمٙمــروا قمٚمٞمــف وشمــؼمّ ، شمريمــقا ىمقًمــف ووإن مل يٕمٚمــؿ اقمت٘مــ٤مده

 .ي0)٤م يم٤من قم٤مُمال سم٤مًم٘مٞم٤مسيؽميمقن شمّم٤مٟمٞمػ ُمـ وصٗمٜم٤مه ورواي٤مشمف عمّ 

٦مي أّن اعمـراد ؿم٤مهد قمٚمؿ ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًـٞمّ  ىمريٜم٦م وسم٠مّي  ومال ٟمدري سم٠مّي 

 اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي ًمألئٛم٦م  -قمغم ومرض صّح٦م اًمٜم٦ًٌم- ُمـ ٟم٦ًٌم اسمـ اجلٜمٞمد 
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 ؟!قمٜمدهؿ جمّرد )قمٚمّنء أسمراري، ومال قمّمٛم٦م وٓ قمٚمّن ًمدٟمّٞم٤مهق ُم٤م ىمّرره ُمـ أّاؿ 

 قمٚمٛمٝمـؿ وأطمٙمـ٤مُمٝمؿًمق ىمٚمٜم٤م أّن اعمراد ُمـ ىمقل إئّٛمـ٦م سمـ٤مًمرأي هـق أّن  :صم٤مًمث٤م

، ومال يقضمد ومٞمـف قمـ اضمتٝم٤مد، وم٢مّن هم٤مي٦م ُم٤م يدومٕمف هذا اًم٘مقل هق ٟمٗمل قمٚمٛمٝمؿ اًمٚمدّد 

ك ٟمٗمٞمف اعمٓمٚمؼ ، سمؾ طمتّ ذم ُم٘م٤مم اًمٕمٛمؾ ٟمٗمل ًمٚمٜمّص اإلهلل وٓ ٟمٗمل ٕصؾ قمّمٛمتٝمؿ

 همػم ُمًّٚمؿ ّٕٟمف ىمـد يٙمـقن ىمـقهلؿ سمـ٤مًمرأي ذم ُمـقارد ٓ ذم يمـّؾ آن، ًمٕمٚمٛمٝمؿ اًمٚمدّد 

، إذ ٦مذم شمّمـحٞمح اقمت٘مـ٤مدات اإلُم٤مُمّٞمـ ذيمره اًمِمـٞمخ اعمٗمٞمـد ومم٤ّم يِمٝمد سمذًمؽ ُم٤م 

رون شم٘مّمـػما فمـ٤مهرا ذم اًمـديـ، ـ: وىمد وضمدٟم٤م مج٤مقم٦م وردوا إًمٞمٜم٤م ُمـ ىمـؿ ي٘مّمـىم٤مل

قمـ ُمراشمٌٝمؿ، ويزقمٛمقن أّاؿ يمـ٤مٟمقا ٓ يٕمرومـقن يمثـػما ُمــ  ويٜمزًمقن إئٛم٦م 

 .ي4)٦م طمتك يٜمٙم٧م ذم ىمٚمقاؿإطمٙم٤مم اًمديٜمٞمّ 

سمــٌٕمض إطمٙمــ٤مم  ضمٝمــؾ إئّٛمــ٦م اقمت٘مــ٤مد سمٕمْمــٝمؿ ٟمــّص قمــغم طمٞمــ٨م 

 ذم ىمٚمـقاؿ، وهـذه ٦م ىمٌؾ أن يٜمٙم٧م ذم ىمٚمقاؿ أي ىمٌؾ ىمذف اًمٕمٚمـؿ اًمٚمـدّد اًمنمقمٞمّ 

ّٓ أّاـ٤م ٓ شمٜمٗمـل وضمـقد اًمٕمّمـٛم٦م واًمٕمٚمـؿ اًمٚمـدّد  ُمرشم٦ٌم أىمـّؾ ممّـ٤م ٟمٕمت٘مـده  يمـّن أن إ

 ٦مي ٟمٗمٞمف.حي٤مول ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

ذم  مل يٛمٜمــع اًم٘مــقل سم٤مضمتٝمــ٤مدهؿ  اعمحّ٘مــؼ احلـكّم ُمثــؾ سمـؾ ٟمجــد أّن 

قمّمـٛمتٝمؿ وُم٘م٤مُمـ٤مهتؿ  هـذا ٟمجـده ُمــ اعمـداومٕملم قمـغمرهمـؿ ورقمّٞم٦م ـإطمٙم٤مم اًمِمـ

ــدا سم٤مًم٘مٞمــ٤مس ذم  ، ىمــ٤مل ذم اعمٕمــ٤مرج: ٓ جيــقز أن يٙمــقن اًمٜمٌــل اًمٖمٞمٌّٞمــ٦م ٌّ ُمتٕم

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، ّٕٟم٤م ٟمًتدل قمغم أّن اًمٕم٤ٌمدة مل شمـرد سم٤مًمٕمٛمـؾ سمـف، وهـؾ جيـقز أن 
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 وهؿ اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م   ...........................................................  81

ــ٦م اًمِمــ ــ٤مًمٓمرق اًمٜمٔمرّي ــدا سم٤مؾمــتخراج إطمٙمــ٤مم اًمنمــقمٞم٦م سم ٌّ رقمّٞم٦م قمــدا ـيٙمــقن ُمتٕم

غم هـذا اًمت٘مـدير ومٝمـؾ اًم٘مٞم٤مس؟ ٓ ٟمٛمٜمع ُمـ ضمقازه، وإن يمٜم٤ّم ٓ ٟمٕمٚمؿ وىمققمـف، وقمـ

: أّٟمـف ُمٕمّمـقم ُمــ إولجيقز أن خيٓمئ ذم اضمتٝم٤مده؟ احلّؼ أّٟمف ٓ جيـقز، ًمقضمـقه: 

: اًمثـ٤مداخلٓم٠م، قمٛمدا وٟمًٞم٤مٟم٤م سمّن صم٧ٌم ذم اًمٙمالم، وُمع ذًمؽ يًتحٞمؾ قمٚمٞمف اًمٖمٚمط، 

إّٟم٤م ُم٠مُمقرون سم٤مشّم٤ٌمقمف ، ومٚمق وىمع ُمٜمف اخلٓم٠م ذم إطمٙم٤مم ًمـزم إُمـر سم٤مًمٕمٛمـؾ سم٤مخلٓمـ٠م 

: ًمق ضم٤مز ذًمؽ مل يٌؼ وصمقق سم٠مواُمره وٟمقاهٞمف، ومٞم١مّدي ذًمـؽ إمم ٤مًم٨ماًمثوهق سم٤مـمؾ، 

 .ي4)اًمتٜمٗمػم قمـ ىمٌقل ىمقًمف

ذم رؾمــ٤مًمتف اعم٤مشمٕمٞمــ٦م وم٘مــ٤مل: اإلُمــ٤مم جيــ٥م ان  وسمــلّم قم٘مٞمدشمــف ذم إئّٛمــ٦م 

يٙمقن ُمٕمّمقُم٤م ُمـ اعمٕم٤ميص يمٌػمه٤م وصٖمػمه٤م ّٕن ذًمؽ ًمق ضمـ٤مز قمٚمٞمـف ٓومت٘مـر إمم 

إًمٞمــف ومٞمــف، وجيــ٥م أن يٙمــقن ُمٜمّمقصــ٤م قمٚمٞمــف، ّٕن  إُمــ٤مم، ًمقضمــقد اًمٕمّٚمــ٦م اعمحقضمــ٦م

ّٓ قمـاّلم اًمٖمٞمـقب، واًمـٜمّص ىمـد يٙمـقن سمـ٤مًم٘مقل  اًمٕمّمٛم٦م أُمر سم٤مـمـ ٓ يّٓمٚمع قمٚمٞمـف إ

وىمد يٙمقن سم٢مفمٝم٤مر اعمٕمجز قمغم يـده قمٜمـد دقمـقى اإلُم٤مُمـ٦م، وجيـ٥م ان يٙمـقن قم٤معمـ٤م 

 .ي0)سمجٛمٞمع أُمقر اًمنميٕم٦م ّٕٟمف ُمّتٌع ومٞمٝم٤م

: ي٦ماًم٘مـراءة اعمٜمًـٞمّ )٘مٚمـف صـ٤مطم٥م اًمـذي ٟم ك ـريػ اعمرشمْمــأُّم٤م يمالم اًمِم

ووضمدت ٓسمـ اجلٜمٞمد يمالُم٤م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م همـػم حمّّمـؾ ّٕٟمـف مل يٙمــ ذم هـذا وٓ 

لء وسمـلم قمٚمـؿ ظمٚمٗم٤مئـف وطمٙم٤مُمـف ـسم٤مًمِمـ إًمٞمف، ورأيتف يٗمّرق سملم قمٚمـؿ اًمٜمٌـل 

وهذا همٚمط ُمٜمف، ّٕن قمٚمؿ اًمٕم٤معملم سم٤معمٕمٚمقُم٤مت ٓ خيتٚمػ، ومٕمٚمؿ يمؾ واطمد سمٛمٕمٚمقم 
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رق ـقم٤ممل سمف، ويمّن أّن اإلُم٤مم أو اًمٜمٌل إذا ؿم٤مهدا رضمـال يـزد أو يًـسمٕمٞمٜمف يمٕمٚمؿ يمؾ 

ومٝمّن قم٤معم٤من سمذًمؽ قمٚمّن صحٞمح٤م، ومٙمـذًمؽ ُمــ قمٚمـؿ ُمثـؾ ُمـ٤م قمٚمـّنه ُمــ ظمٚمٗمـ٤مئٝمّن 

 .ي4)واًمت٤ًموي ذم ذًمؽ ُمقضمقد

، ٦م اإلُم٤مُمـ٦م وإئّٛمـ٦م قمـ اعم٘م٤مم، وٓ قمالىم٦م ًمف اًمٌّت٦م سم٘مْمـٞمّ  ومٝمق أضمٜمٌّل 

سمٕمٚمٛمف، أي أّٟمف إذا ؿمٝمد واىمٕمـ٦م سمٜمٗمًـف هـؾ  ٞمف طمقل ضمقاز قمٛمؾ احل٤ميمؿوم٤محلدي٨م وم

جيقز ًمف أن يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف أم جي٥م قمٚمٞمف اًمرضمقع ًمٚمٌّٞمٜم٦م ذم ذًمؽ، وهذا اًمٌح٨م ًمـٞمس 

سمؾ يِمٛمؾ يمّؾ ُمـ شمّمّدى عمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء، وم٤مًمٙمالم ومٞمف  ظم٤مّص٤م سم٤معمٕمّمقُملم 

سمـف،  ٦مي إهيـ٤مم اًم٘مـ٤مرىءًمٞمس طمقل اًمٕمٚمؿ اًمٚمدّد يمّن طم٤مول ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًـٞمّ 

 سمؾ هق طمقل ُمٓمٚمؼ اًمٕمٚمؿ.

ف مل يٙمــ سمّمـدد طمٞمـ٨م إٟمـقمٚمٞمف،  ك ـويِمٝمد اذا ٟم٘مض اًمنميػ اعمرشمْم

سم٤مًمٖمٞم٥م أو وضمقد ـمرق أظمـرى ًمٚمٕمٚمـؿ همـػم اًمٓمـرق اعمٕمتـ٤مدة،  شم٘مرير قمٚمٛمٝمؿ 

 سمؾ يم٤من يمالُمف ذم أصؾ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ سمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ ُمّمدره، وًمذًمؽ ُمّثؾ 

أّن اإلُم٤مم أو اًمٜمٌـل إذا ؿمـ٤مهدا رضمـال  : ويمّن، وم٘م٤ملًمٞمِمٛمؾ اجلٛمٞمع سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٙمًٌّل 

يزد أو ينق ومٝمّن قم٤معم٤من سمذًمؽ قمٚمّن صحٞمح٤م، ومٙمذًمؽ ُمـ قمٚمؿ ُمثؾ ُم٤م قمٚمّنه ُمـ 

 .ي0)ظمٚمٗم٤مئٝمّن واًمت٤ًموي ذم ذًمؽ ُمقضمقد

واذه اًمقضمقه يتٌلّم أّٟمف ٓ يٛمٙمـ ٟم٦ًٌم قم٘مٞمـدة )قمٚمـّنء أسمـراري ٓسمــ اجلٜمٞمـد 
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ذيمـره اعمّمـٜمّػ  ٓ يمـّن ،واجلـزم سمـذًمؽ ًمٕمـدم وضمـقد اًمـدًمٞمؾ قمٚمٞمـف  اإلؾمٙم٤مذمّ 

: ، طمٞمـ٨م ىمـ٤ملوجم٤مزوم٦م ٓ ي٘مدم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ذاق ـمٕمؿ اًمٕمٚمؿتّنع واوح وضمزم سمف سم

وسم٤مًمتــ٤مزم ومــ٢مّن اسمـــ اجلٜمٞمــد مل يٙمـــ يٕمت٘مــد سمٕمّمــٛم٦م إئّٛمــ٦م وٓ قمٚمٛمٝمــؿ اًمٚمــدّد سمــؾ 

 .ي4) !!يٕمتؼمهؿ قمٚمّنء أسمرار

 ُمِم٤ميخ ىمؿ:

ي هـق ٟمًـ٦ٌم هـذه اًمٕم٘مٞمـدة ٦ماًم٘مـراءة اعمٜمًـٞمّ )أهّؿ ُمرشمٙمز قمّقل قمٚمٞمف صـ٤مطم٥م 

قمـغم ومـرض صـّح٦م  -ٕهؾ ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م، واًم٥ًٌم ذم ذًمـؽ أّن ُمــ شم٘مـّدم ذيمـرهؿ 

ؾمٞمّن أّن اعمّمٜمّػ يريد إصم٤ٌمت أّن  هؿ أومراد، وٓ يٛمّثٚمقن صم٘مال ذم اًمتِمّٞمع ٓ - اًمٜم٦ًٌم

وضمـقد ؿمـخص أو و ،)قمٚمـّنء أسمـراري٦م اًم٘مراءة اًم٤ًمئدة ذم اًم٘مرون إومم هل ٟمٔمريّ 

أيمثر يٕمت٘مدون سمذًمؽ ٓ يث٧ٌم هذا اًمٌمء، أُّم٤م إصم٤ٌمت أّن أهؾ ىمـؿ يمـ٤مٟمقا قمـغم هـذه 

 .اًمٕم٘مٞمدة ومٝمق أُمر ُمٝمّؿ ضمّدا سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف

وًمذًمؽ ٟمجده ي٘مقل تٝمٞمدا هلذا اًمٌح٨م:...وسمٕم٤ٌمرة أظمرى يم٤من ُمِم٤ميخ ىمـؿ 

٦م ريّ ـسمــ٤مًمٜمٔمرة اًمٌِمــ ٦م إمم إئّٛمــ٦م وي١مُمٜمــقنريّ ـيٜمٙمــرون ٟمًــ٦ٌم اًمّمــٗم٤مت ومــقق اًمٌِمــ

ٚمـلم اًمرؾمـٛمٞملم ًمٚمٛمجتٛمـع اًمِمـٞمٕمل عمـّدة ٕمتؼمون اعمٛمثّ ٦م إمم اإلُم٤مُم٦م ويم٤مٟمقا يُ اًمٓمٌٞمٕمٞمّ 

 .ي0)شم٘م٤مرب اًم٘مرٟملم

 وىمد اؾمتدّل قمغم دقمقاه سمٕمّدة أُمقر ٟمٜم٤مىمِمٝم٤م شم٤ٌمقم٤م:
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يمــالم اًمِمــٞمخ : هــل اًمٜم٘مــقٓت اًمًــ٤مسم٘م٦م اًمتــل اىمتًٌــٝم٤م ُمـــ اًمِمــ٤مهد إول

، وىمد شمٌلّم ًمؽ سمٓمالن ُم٤م سمٜم٤مه قمـغم واًمِمٝمٞمد اًمث٤مد  اعم٤مُم٘م٤مد واًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مد

قمٚمـّنء  هم٤مي٦م ُم٤م شمثٌتف هذه اًمٜم٘مقٓت هق وىمقع ظمالف سمـلم إذ إنهذه آىمت٤ٌمؾم٤مت، 

 .ذم سمٕمض ُم٘م٤مُم٤مت إئّٛم٦م  اًمٓم٤مئٗم٦م

اًمذي هق واطمد ُمــ قمٚمـّنء  - ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اًمّمدوق  :اًمِم٤مهد اًمث٤مد

: إّن اًمٖمالة واعمٗمقو٦م ًمٕمـٜمٝمؿ طمٞم٨م ىم٤مل، قمـ اًمٖمالة واعمٗمقو٦م ذم سمٕمض يمتٌف -ىمؿ 

ذم اًمّمالة جل٤مز   يًٝمق أن ضم٤مز ًمق: وي٘مقًمقن اهلل يٜمٙمرون ؾمٝمق اًمٜمٌل 

ويم٤من  أن يًٝمق ذم اًمتٌٚمٞمغ ّٕن اًمّمالة قمٚمٞمف ومريْم٦م يمّن أن اًمتٌٚمٞمغ قمٚمٞمف ومريْم٦م،...

ي٘مـقل: أّول درضمـ٦م ذم اًمٖمٚمـق ٟمٗمـل  ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ سمـ أمحد سمـ اًمقًمٞمـد 

إظم٤ٌمر اًمقاردة ذم هذا اعمٕمٜمك جل٤مز أن  شمردّ  أن ضم٤مز وًمق ،ًمٜمٌل اًمًٝمق قمـ ا

 .ي4)شمرّد مجٞمع إظم٤ٌمر وذم رّده٤م إسمٓم٤مل اًمديـ واًمنميٕم٦م

هم٤ميـ٦م ُمـ٤م  إذ إن٦مي ذم رء، وهذا اًمِم٤مهد ٓ يٜمٗمـع صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞمّ 

 هق إٟمٙم٤مر سمٕمض اًم٘مٛمٞملم ًمٌٕمض ُم٘م٤مُم٤مت إئّٛمـ٦م  يٗمٞمده يمالم اًمّمدوق 

اًمٜمًٞم٤من واًمتٗمقيض، وهذا أظمّص ُمــ ووهل اًمٕمّمٛم٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمتل شمِمٛمؾ اًمًٝمق 

٦مي يٜمٗمل ُمٓمٚمؼ اًمٕمّمٛم٦م وُمٓمٚمؼ اًمٕمٚمؿ اًمٚمدد ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ  إذ إناعمّدقمك 

ويـّدقمل أّن ُمـ٤م ذيمـره هـق قم٘مٞمـدة  سمؾ يٜمٗمل أصؾ وضمقد ضم٤مٟم٥م همٞمٌـّل ومـٞمٝمؿ 

 ؾمٞمّن اًم٘مٛمٞملم! اًم٘مدُم٤مء ٓ
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ـــف واحلـــ٤مل أّن اًمِمـــٞمخ اًمّمـــدوق   ىمـــد ىمـــّرر ذم ُمقوـــع آظمـــر قم٘مٞمدشم

اًمتل هل سمذاهت٤م قم٘مٞمدة اًم٘مٛمٞمـلم ذم ذًمـؽ اًمـزُمـ وم٘مـ٤مل: اقمت٘م٤مدٟمـ٤م ذم  سم٤مٕئّٛم٦م 

ٝمرون إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ وإئٛم٦م واعمالئٙم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أّاؿ ُمٕمّمقُمقن ُمٓمّ 

، وٓ يٕمّمـقن اهلل ُمـ٤م وٓ يمٌـػماً  ُمـ يمؾ دٟمس، وأّاـؿ ٓ يـذٟمٌقن ذٟمٌـ٤م، ٓ صـٖمػماً 

ويٗمٕمٚمقن ُم٤م ي١مُمرون، وُمـ ٟمٗمك قمٜمٝمؿ اًمٕمّمٛم٦م ذم رء ُمـ أطمقاهلؿ وم٘مـد أُمرهؿ، 

ضمٝمٚمٝمــؿ؛ واقمت٘م٤مدٟمــ٤م ومــٞمٝمؿ أّاــؿ ُمقصــقومقن سمــ٤مًمٙمّنل واًمــتّنم واًمٕمٚمــؿ ُمـــ أوائــؾ 

أُمقرهؿ إمم أواظمره٤م، ٓ يقصٗمقن ذم رء ُمـ أطمقاهلؿ سمـٜم٘مص وٓ قمّمـٞم٤من وٓ 

 .ي4)ضمٝمؾ

أومْمـؾ  ّٛمـ٦م وأّن مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمـؾ وإئ وىم٤مل ذم ُمقرد آظمر:...

رون ُمـ يمؾ دٟمس ورضمس، ٓ هيٛمقن سمذٟم٥م ُمـ اعمالئٙم٦م، وأّاؿ ُمٕمّمقُمقن ُمٓمٝمّ 

صٖمػم وٓ يمٌػم وٓ يرشمٙمٌقٟمـف، وأّاـؿ أُمـ٤من ٕهـؾ إرض يمـّن أّن اًمٜمجـقم أُمـ٤من 

ؾمـالم قمٚمٞمٝمـ٤م  ـس: اًمّمـالة، واًمزيمـ٤مة، ٕهؾ اًمًّنء؛ وأن اًمدقم٤مئؿ اًمتـل سمٜمـل اإل

سمٕمده، وهؿ اصمٜم٤م قمنم إُم٤مُم٤م، أّوهلـؿ  واًمّمقم، واحل٩م، ووٓي٦م اًمٜمٌل وإئٛم٦م 

أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، صمؿ احلًـ، صمؿ احلًلم، صمؿ قمكم سمــ احلًـلم، صمـؿ 

اًم٤ٌمىمر حمٛمد سمـ قمكم، صمؿ اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، صمؿ اًمٙم٤مفمؿ ُمقؾمـك سمــ ضمٕمٗمـر، 

صمؿ اًمرو٤م قمكم سمـ ُمقؾمك، صمؿ اجلقاد حمٛمد سمـ قمكم، صمؿ اهل٤مدي قمـكم سمــ حمٛمـد، صمـؿ 

ىمـرار سمـ٠مّاؿ واإل ،ًـ سمـ قمكم، صمؿ احلج٦م سمـ احلًـ سمــ قمـكم اًمٕمًٙمري احل
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اهللَ َوَأـمِٞمُٕمــقا  َأـمِٞمُٕمـقا أوًمـقا إُمـر اًمـذيـ أُمـر اهلل قمـز وضمـؾ سمٓمـ٤مقمتٝمؿ، وم٘مـ٤مل:

َُْمِر ُِمٜمُٙمؿْ  ْٕ ؾُمقَل َوُأوزِم ا ، وأّن ـم٤مقمتٝمؿ ـم٤مقمـ٦م اهلل، وُمٕمّمـٞمتٝمؿ ُمٕمّمـٞم٦م اهلل، اًمر 

 .ي4)وضمؾ ووًمّٞمٝمؿ وزّم اهلل، وقمدّوهؿ قمدّو اهلل قمز

وقمـغم ٦م ذم ذًمـؽ اًمـزُمـ هـق قم٘مٞمـدة اإلُم٤مُمّٞمـ ومّن ذيمره اًمِمٞمخ اًمّمدوق 

٦م اًمتـل وُمِمـ٤مخيف ىمٛمّٞمـقن، وهـذه اًمقصمـ٤مئؼ اًمت٤مرخيّٞمـ ٤مّٞمـرأؾمٝمؿ أهؾ ىمؿ، ّٕٟمف يم٤من ىمٛم

 إذ إن٦مي ٕهـؾ ىمـؿ، ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م هل أصدق ؿمـ٤مهد قمـغم سمٓمـالن ٟمًـ٦ٌم )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞمّ 

ئّٛم٦م ُمٜمّمـقسمقن وىمـد اومـؽمض اهلل اًمٜمّمقص سحي٦م ذم أّاؿ يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون سم٠مّن إ

اًمــذي  اخلــ٤مص اًمٚمــدّد  هلــؿ قمٚمٛمٝمــؿوأّن تٝمؿ وأّاــؿ ُمٕمّمــقُمقن ُمٓمّٝمــرون، ـمــ٤مقم

 .يٛمّٞمزهؿ قمـ همػمهؿ

 ٦مي يمٞمػ ٟم٘مـض ُمـّدقم٤مه قمٜمـدُم٤م ىمـ٤مل:واًمٕمجٞم٥م ُمـ ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

ــف  ــٞمخ اًمّمــدوق ٟمٗمً ــذيمر أّن اًمِم ــدير سم٤مًم ــقق واجل ــٌٕمض إوصــ٤مف وم ــد سم يٕمت٘م

ري٦م اًمٕم٤مدّيــ٦م ًمألئّٛمــ٦م يم٤مًمٕمّمــٛم٦م واًمٕمٚمــؿ اًمٚمــدّد واًمــٜمّص اإلهلــل ـإوصــ٤مف اًمٌِمــ

 .ي0)واعمٕمجزات و...

قمـغم ٘مقم سمح٥ًم شم٘مريـره ذم ُم٘مّدُمـ٦م يمت٤مسمـف وم٢مذا يم٤مٟم٧م ٟمٔمري٦م )قمٚمّنء أسمراري شم

اًمــٜمّص واًمٕمّمــٛم٦م واًمٕمٚمــؿ اًمٚمــدّد، ومٙمٞمــػ يٙمــقن  :اٟمٙمــ٤مر هــذه إريمــ٤من اًمثالصمــ٦م

قمت٘مــ٤مد ىمقُمــف  اي٘مــّرر  ُمـــ رّوادهــ٤م واحلــ٤مل أّن اًمِمــٞمخ اًمّمــدوق ُمِمــ٤ميخ ىمــؿ 
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 سمذًمؽ؟!

٦مي ىمـد طمـقى ومّمـال يمـ٤مُمال سمٕمٜمـقان )دراؾمـ٦م قمٚمّن أّن يمت٤مب )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞمّ 

، وىمد اقمؽمف اعمّمٜمّػ ذم هذا اًمٗمّمؾ أّن هـذه ي4)ٟم٘مدي٦م ذم اًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م اًمٙمٌػمةي

ىمـ٤مل: ُمـ٤م ٟمًـتٜمتجف ذم اًمزي٤مرة ىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم أقمٔمؿ اًمٖمٚمق وهق اًمتٗمـقيض طمّتـك 

ٟمٔمرٟم٤م ُمـ دراؾم٦م وحتٚمٞمؾ اًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م اًمٙمٌػمة أّاـ٤م تّثـؾ اًمؼمٟمـ٤مُم٩م اًمًـٞم٤مد أو 

 .!ي0)اعمٜمِمقر اًمٕم٘م٤مئدي ًمٚمتِمّٞمع اًمتٗمقييض

هق اًمِمٞمخ  "اعمٜمِمقر اًمتٗمقييض"ّمدر اًمقطمٞمد هلذا اعمُمع اقمؽماومف ُمًٌ٘م٤م سم٠مّن 

 -٦مياًمذي ُمـ اعمٗمؽمض أّٟمف ُمث٤مل قمغم ُمـ يٕمت٘مد سمـ)اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ - ي(4اًمّمدوق 

 .ومٙمٞمػ جيٛمع سملم إُمريـ؟!

ذم شمّمـحٞمح آقمت٘مـ٤مد  هق ُم٤م ٟم٘مٚمـف قمــ اًمِمـٞمخ اعمٗمٞمـد  اًمِم٤مهد اًمث٤مًم٨م:

رون شم٘مّمـػما فمـ٤مهرا ذم ـطمٞم٨م ىم٤مل: وىمد وضمدٟم٤م مج٤مقمـ٦م وردوا إًمٞمٜمـ٤م ُمــ ىمـؿ ي٘مّّمـ

قمــ ُمـراشمٌٝمؿ، ويزقمٛمـقن أّاـؿ يمـ٤مٟمقا ٓ يٕمرومـقن  ًمـقن إئٛمـ٦م اًمديـ، ويٜمزّ 

، ورأيٜمـ٤م ُمــ ي٘مـقل إّاـؿ يمـ٤مٟمقا يمثػما ُمـ إطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م طمتك يٜمٙمـ٧م ذم ىمٚمـقاؿ

ريٕم٦م إمم اًمـرأي واًمٔمٜمـقن، ويـّدقمقن ُمـع ذًمـؽ أّاـؿ ُمــ ـيٚمتج١مون ذم طمٙمؿ اًمِمـ

 .ي1)اًمٕمٚمّنء، وهذا هق اًمت٘مّمػم اًمذي ٓ ؿمٌٝم٦م ومٞمف
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 واجلقاب قمغم هذا آؾمتدٓل:

ــد : ّوٓأ ـــ اًمِمــٞمخ اعمٗمٞم ــقل قم ــٜمّص اعمٜم٘م ــذا اًم ــع صــ٤مطم٥م  إّن ه ٓ يٜمٗم

اًم٘مٛمّٞملم سمح٥ًم هذا اًمٜم٘مؾ وإن  إذ إن٦مي ذم رء سمؾ هق قمٚمٞمف ٓ ًمف، )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

ّٓ أّٟمـف مل يّمـ يم٤مٟمقا خي٤مًمٗمقن ذم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمّٚم٘م٦م سمٛم٘م٤مُم٤مت إئّٛم٦م  ّرح ـإ

طمّتـك "سم٢مٟمٙم٤مرهؿ اًمٜمّص اإلهلل أو اًمٕمّمٛم٦م، سمؾ سيح اًمٜمّص إصم٤ٌمت اًمٕمٚمؿ اًمٚمدّد 

٦م )قمٚمّنء أسمـراري واحلـ٤مل أّن ، ومٙمٞمػ يّدقمل أّاؿ يٕمت٘مدون سمٜمٔمريّ "يٜمٙم٧م ذم ىمٚمقاؿ

 ٦م؟!يث٧ٌم هلؿ صٗم٤مت ومقق سمنميّ  اًمٜمّص 

٦م )قمٚمـّنء اًم٘مّٛمٞملم سمٜمٔمريّ مج٤مقم٦م ُمـ ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م سمدًٓم٦م اًمٜمص قمغم اقمت٘م٤مد : صم٤مٟمٞم٤م

هم٤مي٦م ُم٤م يثٌتف هذا  إذ إنأسمراري، ي٠م  اًم١ًمال اعمٝمؿ: ُمـ هؿ ه١مٓء؟ ويمؿ قمددهؿ؟ 

اًمٜمّص هق وضمقد مج٤مقم٦م ُمـ اًم٘مّٛمٞملم يتٌٜمّقن هذه اًمٕم٘مٞمـدة، ًمٙمــ يمـؿ ٟمًـ٦ٌم هـ١مٓء 

 .؟!ُمـ جمٛمقع أهؾ ىمؿ

ذيمر ذم ُمقرد آظمر أّن ُمِم٤ميخ ىمؿ اًمـذيـ ي٘مّمـدهؿ يتجـ٤موز  اعم١مًمػقمٚمّن أّن 

خص، ىم٤مل: يم٤من رواة طمـدي٨م إئّٛمـ٦م يِمـّٙمٚمقن أهـّؿ قمٚمـّنء قمددهؿ اخلٛمًّنئ٦م ؿم

ىمؿ، ويم٤من يٓمٚمؼ قمغم جمٛمققمٝمؿ ًم٘م٥م ُمِمـ٤ميخ ىمـؿ، وًمـذًمؽ ٟمجـد أّن ًم٘مـ٥م اًم٘مّٛمـل 

 .ي4)يتٙمّرر أيمثر ُمـ  ًٛمه٦م ُمّرة ذم يمت٤مب اًمرضم٤مل ًمٚمِمٞمخ اًمٜمج٤مر

ومٝمؾ وضمقد قمنمة سمـؾ طمّتـك ُمهـ٦م ُمــ أهـؾ ىمـؿ يتٌٜمّـقن هـذه اًمٕم٘مٞمـدة اًمتـل 

يّمّحح شمٕمٛمٞمؿ ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًـٞم٦مي هلـ٤م قمـغم يمـّؾ  وصٗمٝم٤م اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد 
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ٓ يٕمت٘مـد سمـ٠ماؿ قمٚمـّنء، وم٢مٟمـف  ظمّمقصـ٤ًم أن اًمِمـٞمخ اعمٗمٞمـد  أهؾ ىمـؿ اعم٘مّدؾمـ٦م؟!

ــ٠ماؿ  ــؿ»وصــٗمٝمؿ سم ـــ ىم ــشمج٤مقمــ٦م وردوا ُم ــر أّا ــدّ ، وذيم ــ٤مل: ؿ ُم ــؿ، وم٘م قمقن ًمٚمٕمٚم

 ش.ويّدقمقن ُمع ذًمؽ أّاؿ ُمـ اًمٕمٚمّنء»

يٌ٘مك اًم١ًمال إهّؿ: هؾ يم٤مٟمـ٧م هـذه  وًمق شمٜمّزًمٜم٤م وىمٌٚمٜم٤م سمٙمّؾ ُم٤م شم٘مّدم: صم٤مًمث٤م

اًمٕم٘مٞمدة هل اًم٤ًمئدة ذم ذًمؽ اًمزُمـ واًمتل تّثؾ اًمتِمـّٞمع سمحًـ٥م دقمـقى صـ٤مطم٥م 

 ٦مي؟)اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

ذم ُمـقرد  قمـ اًم٘مٛمّٞملم اًمـٜمص اعمت٘مـّدم، ٟمجـدهاًمذي ٟم٘مؾ  وم٤مًمِمٞمخ اعمٗمٞمد 

ذم شمٜمٗمٞمـذ  ٦م اًم٘م٤مئٛملم ُم٘م٤مم إٟمٌٞم٤مء إئٛمّ  آظمر ي٘مّرر قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م ومٞم٘مقل: إنّ 

رائع وشم٠مديـ٥م إٟمـ٤مم، ُمٕمّمـقُمقن يمٕمّمـٛم٦م ـدود وطمٗمظ اًمِمـاحل إطمٙم٤مم وإىم٤مُم٦م

ّٓ  ؿ، وإّا إٟمٌٞم٤مء ف ، وإّٟمـُم٤م ىمدُم٧م ذيمر ضمقازه قمغم إٟمٌٞمـ٤مء ٓ جيقز ُمٜمٝمؿ صٖمػمة إ

اًمديـ وٓ يٜمًقن ؿمـٞمه٤م ُمــ إطمٙمـ٤مم، وقمـغم هـذا ذم  ءذم رؾمٝمق  ٓ جيقز ُمٜمٝمؿ

 ّٓ  ؼ سمٔم٤مهر رواي٤مت هلـ٤م شمـ٠مويالت قمـغمٝمؿ وشمٕمٚمّ ذ ُمٜم ُمـ ؿّم ُمذه٥م ؾم٤مئر اإلُم٤مُمٞم٦م إ

 .ي4)ف اًمٗم٤مؾمد ُمـ هذا اًم٤ٌمبظمالف فمٜمّ 

٦م أقمـغم اهلل سمرهـ٤ماؿ وهذا اًمٜمّص سيح ذم يمقن اًمرأي اًم٤ًمئد قمٜمد اإلُم٤مُمّٞمـ

وأّن ُمـ خي٤مًمٗمٝمؿ ذم ذًمـؽ ؿمـقاذ وًمٞمًـقا  آقمت٘م٤مد سم٤مًمٕمّمٛم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمألئّٛم٦م 

 .قم٤مُّم٦م اًمِمٞمٕم٦م يمّن يّدقمل ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞم٦مي!

سم٘مقًمف:  واًمٕمجٞم٥م ُمـ هذا اًمرضمؾ يمٞمػ طم٤مول دومع يمالم اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد 
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ظمالوم٤م ًم٤ًمئر اعم٤ًمئؾ ذم يمت٤مسمف أوائؾ اعم٘م٤مٓت، مل يّدع اًمِمـٞمخ اعمٗمٞمـد إمجـ٤مع اًمِمـٞمٕم٦م 

ء اسمـ اجلٜمٞمد يم٤مٟم٧م ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف ذم هـذا اعمجـ٤مل، قمغم هذه اعم٠ًمًم٦م، وٓ ؿمّؽ أّن آرا

وإذا أظمـذٟم٤م ذم آقمتٌـ٤مر شم٘مريـر اًمِمـٝمٞمد اًمثـ٤مد اًمـذي ذيمـر ومٞمـف أّن أيمثـر اًمِمـٞمٕم٦م ذم 

سمٕمّمٛم٦م إئّٛمـ٦م، قمرومٜمـ٤م أّن  اًم٘مرن اًمث٤مد وُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون

 .ي4)يـ وٟم٤مدريـُمٜمٙمري قمّمٛم٦م إئّٛم٦م مل يٙمقٟمقا يمّن اّدقمك اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد أومرادا ؿم٤مذّ 

اًمذي قم٤مش ذم  ومٝمؾ ُمـ اًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛمل أن ٟمؽمك ؿمٝم٤مدة اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد 

اًم٘مرن اًمراسمع واخل٤مُمس واًمذي قم٤مس احل٘م٦ٌم اًمتل يتحّدث قمٜمٝم٤م ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة 

 اًمذي ضم٤مء سمٕمد ؾمت٦م ىمرون يم٤مُمٚم٦م؟ ٦مي وٟم٠مظمذ سم٤مؾمتٔمٝم٤مر اًمِمٝمٞمد اًمث٤مد اعمٜمًٞمّ 

 :: وم٘مد ٟم٥ًم إًمٞمف أّٟمف ي٘مقلوإهّؿ ُمـ هذا حتريػ يمالم اًمِمٝمٞمد اًمث٤مد 

أّن أيمثــر اًمِمــٞمٕم٦م ذم اًم٘مــرن اًمثــ٤مد وُمٜمتّمــػ اًم٘مــرن اًمث٤مًمــ٨م ُمــ٤م يمــ٤مٟمقا يٕمت٘مــدون »

ــف اًمِمــٝمٞمد اًمثــ٤مد ي0)شسمٕمّمــٛم٦م إئّٛمــ٦م  :، ذم طمــلم أّن اًمــٜمّص إصــكم ي٘مــقل ومٞم

؛ وؿمـّت٤من سمـلم ي4)ش٤م قمٚمـٞمٝمؿوم٢مّن يمثػما ُمٜمٝمؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون قمّمـٛمتٝمؿ خلٗم٤مئٝمـ...»

 .!!شأيمثر»و شيمثػما»

 : أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك

يمـ٤من ُمــ  ٦مي سم٠مّن أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ضمزم ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 
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، إذ ي٘مقل: ذم اعمجٛمقع يٛمٙمٜمٜم٤م ٦م ٕئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ٦م اًمٌنميّ اعمٕمت٘مديـ سم٤مًمٜمٔمريّ 

ٚمـلم قمٞمًـك أسمـرزهؿ اعمٛمثّ إذن اقمت٤ٌمر ُمِم٤ميخ ىمـؿ اًمـذيـ يٛمّثـؾ أمحـد سمــ حمٛمـد سمــ 

ًمٚمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل اًمٖم٤مًم٥م ذم اًم٘مرٟملم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع اًمـذي يمـ٤من يـرومض إوصـ٤مف 

ومقق اًمٌنمـّي٦م اًمٕم٤مدّيـ٦م ًمألئّٛمـ٦م، سمـؾ يمـ٤من يـرى ذم إئّٛمـ٦م )قمٚمـّنء أسمـراري ويـرى أّن 

قمٚمقُمٝمؿ يمًٌٞم٦م ويٜمٙمر قمٚمٛمٝمؿ اًمٚمدّد، وٓ يٕمت٘مد سم٠مُمقر ُمثؾ قمٚمؿ إئّٛمـ٦م سم٤مًمٖمٞمـ٥م 

 .  ي4)ٕمجزاتأو ىمدرهتؿ قمغم اعم

 واجلقاب قمٚمٞمف:

يّمٚمٜم٤م أي يمتـ٤مب ُمــ  إّن هذا اًمٙمالم اعمزسمقر ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف اًمٌّت٦م، إذ مل: أّوٓ

ًمٙمـل ٟمٕمـرف قم٘مٞمدشمـف،  اًمٙمت٥م اًمتل صٜمّٗمٝم٤م اًمِمٞمخ أمحد سمـ حمٛمـد سمــ قمٞمًـك 

٦مي قم٘مٞمدشمـف ًمٞمتًــٜمّك ًمــف احلٙمـؿ قمٚمٞمــف اــذا ومٙمٞمـػ قمــرف صـ٤مطم٥م )اًم٘مــراءة اعمٜمًــٞمّ 

 احلٙمؿ؟!

أطمــد ُمـــ يمٌــ٤مر اعمــ١مرظملم ويمّتــ٤مب اًمــؽماضمؿ هــذه اًمٕم٘مٞمــدة مل يٜمًــ٥م : صم٤مٟمٞمــ٤م

مل يتٓمّرق أطمد ًمٕم٘مٞمدشمف ُمـ ىمري٥م وٓ ُمــ ، وأمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك  خًمٚمِمٞم

، ومٛمــ أيــ اًمٌّتـ٦م مل يتٕمـّرض ًمـذًمؽ قمٚمـّنء اًمٕم٤مُّمـ٦مُمـ سمٕمٞمد، سمؾ طمّتك ُمـ شمرضمؿ ًمف 

 ٦مي اذا إُمر وىمد ؾمٙم٧م قمٜمف يمّؾ اعمت٘مّدُملم؟!قمٚمؿ ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

إّٟمٜمــ٤م ٟمــّدقمل ىمٞمــ٤مم اًمــدًمٞمؾ قمــغم ظمــالف ُمــ٤م يّدقمٞمــف صــ٤مطم٥م )اًم٘مــراءة : صم٤مًمثــ٤م

هٜم٤مك ؿمقاهد ُمٌثقصمـ٦م ذم اًمٙمتـ٥م يٛمٙمٜمٜمـ٤م ُمــ ظمالهلـ٤م أظمـذ صـقرة  إذ إن٦مي، اعمٜمًٞمّ 
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 :إمج٤مًمٞم٦م قمـ قم٘مٞمدة اًمِمٞمخ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك 

ومٛمثال ٟمجد أّن ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًـٞم٦مي ىمـد ُمّثـؾ ًمروايـ٤مت اًمٖمٚمـّق سم٘مقًمـف: 

ؾمـٚمٞمٛم٦م قمٚمٞمٝمـ٤م واًمالوم٧م ًمٚمٜمٔمر أّن اًمرواي٤مت اًمداًّم٦م قمغم ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م اعمجٛمـع 

أو ٟم٤مدرا ُم٤م شمقضمد ومٞمٝم٤م ُمِمٙمالت ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمًٜمد، هذا ظمالوم٤م ًمٚمروايـ٤مت اعمتٕمّٚم٘مـ٦م 

٦م، ويمٛمث٤مل قمغم ُمـ٤م ٟم٘مـقل إّٟمٜمـ٤م ٟمًـٛمع ٦م اًمٕم٤مدّي٦م ًمألئٛمّ سم٤مًمٗمْم٤مئؾ ومقق طمدود اًمٌنميّ 

ُمـ ظمٓم٤ٌمء اعمٜم٤مسمر يمالُم٤م يمثػما طمقل اًمٕمالىم٦م سملم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر واإلُم٤مم، وُمًـتٜمد هـذا 

سمـ٤مب ذم ؿمـ٠من إّٟمـ٤م أٟمزًمٜمـ٤مه ذم ًمٞمٚمـ٦م اًم٘مـدر »اعمقوقع هق اًمروايـ٤مت اًمتـل وردت ذم 

ُمـع أّن اًمروايـ٤مت اًمتًـع اًمـقاردة ذم ذًمـؽ  شأصقل اًمٙمـ٤مذم»ذم يمت٤مب  شوشمٗمًػمه٤م

 .ي4)يمّٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ؾمٜمدا وٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ٌمب

اًمتـل - اًمتًـع أّن هذه اًمروايـ٤متىمد ظمٗمل قمغم ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي و

هـل ُمــ روايـ٦م أمحـد سمــ حمٛمـد سمــ  -اًمٙمـ٤مذم يمتـ٤مباعمقضمـقدة ذم ويتحّدث قمٜمٝم٤م 

 !اًمذي حي٤مول اعمّمٜمّػ أن يٜمًٌف إمم اًم٘م٤مئٚملم سمٜمٔمري٦م )قمٚمّنء أسمراري قمٞمًك 

اًمـذي  شإّٟمـ٤م أٟمزًمٜمـ٤مه ذم ًمٞمٚمـ٦م اًم٘مـدر»سمؾ إّن ُمّمدر هذه اًمرواي٤مت هق يمتـ٤مب 

يمـّن  أًّمٗمف احلًـ سمـ اًمٕم٤ٌمس سمــ احلـريش، ورواه أمحـد سمــ حمٛمـد سمــ قمٞمًـك 

 .ي0)ذم ومٝمرؾمتف ٟمّص قمٚمٞمف اًمٜمج٤مر 

                                                           
 .462ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م 4)

، وـٕمٞمػ ضمـدا؛ ًمـف : احلًـ سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ احلريش اًمرازي أسمق قمـكم روى قمــ أيب ضمٕمٗمـر اًمثـ٤مد 12ي اًمٗمٝمرؾم٧م 0)

يمت٤مب: إٟم٤م أٟمزًمٜم٤مه ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وهق يمت٤مب ردي احلدي٨م، ُمْمٓمرب إًمٗم٤مظ، أظمؼمٟم٤م إضم٤مزة حمٛمد سمـ قمكم اًم٘مزويٜمل 

 ٛمد سمـ قمٞمًك، قمٜمف.ىم٤مل: طمّدصمٜمل أمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك، قمـ احلٛمػمي، قمـ أمحد سمـ حم
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ٌّٕمٜم٤م يمت٤مب أصقل اًمٙم٤مذم ًمقضمدٟم٤م أمحد سمـ حمٛمـد سمــ قمٞمًـك  ىمـد  وًمق شمت

٦م، وٓ ريّ ـصـٗم٤مت ومـقق سمِمـ رات اًمرواي٤مت اًمتل شمْمـٞمػ ًمألئّٛمـ٦م ـروى قمِم

هذه اًمّمٗم٤مت، وُمــ سمـ٤مب اًمِمـ٤مهد ٟمٜم٘مـؾ هـذه  يٜمٙمر ومٞمٝم٤مشمقضمد رواي٦م واطمدة قمٜمف 

 :اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمتل مجٕم٧م صٗم٤مت اإلُم٤مم 

: حمٛمد سمـ حيٞمك، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك، قمـ وم٘مد روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

ذم ظمٓمٌـ٦م ًمـف  احلًـ سمـ حمٌقب، قمـ إؾمـح٤مق سمــ هم٤مًمـ٥م، قمــ أيب قمٌـد اهلل 

٦م اهلدى ُمـ وصٗم٤مهتؿ: إّن اهلل قمز وضمؾ أووح سم٠مئٛمّ  ٦م يذيمر ومٞمٝم٤م طم٤مل إئٛمّ 

ٜم٤م قمـ ديٜمف، وأسمٚم٩م اؿ قمـ ؾمٌٞمؾ ُمٜمٝم٤مضمف، وومتح اؿ قمـ سم٤مـمـ يٜم٤مسمٞمع أهؾ سمٞم٧م ٟمٌٞمّ 

واضم٥م طمـّؼ إُم٤مُمـف، وضمـد ـمٕمـؿ طمـالوة  ٦م حمٛمد ومٛمـ قمرف ُمـ أُمّ  قمٚمٛمف،

إيّنٟمـف، وقمٚمـؿ ومْمـؾ ـمـالوة إؾمـالُمف، ّٕن اهلل شمٌـ٤مرك وشمٕمـ٤ممم ٟمّمـ٥م اإلُمـ٤مم قمٚمــّن 

ه وقم٤معمف، وأًمًٌف اهلل شم٤مج اًمقىمـ٤مر، وهمِمـ٤مه ُمــ خلٚم٘مف، وضمٕمٚمف طمّج٦م قمغم أهؾ ُمقادّ 

ّٓ ه، وٓسم٥ًٌم إمم اًمًّنء، وٓ يٜم٘مٓمع قمٜمف ُمقادّ  ٟمقر اجل٤ٌمر، يٛمدّ    يٜم٤مل ُم٤م قمٜمـد اهلل إ

ّٓ سمٛمٕمرومتف، ومٝمق قمـ٤ممل سمـّن يـرد قمٚمٞمـف ُمــ  سمجٝم٦م أؾم٤ٌمسمف، وٓ ي٘مٌؾ اهلل أقمّنل اًمٕم٤ٌمد إ

ٌّٝم٤مت اًمٗمــتـ، ومٚمــؿ يــزل اهلل شمٌــ٤مرك ُمٚمتًٌــ٤مت اًمــدضمك، وُمٕمٛمّ  ٞمــ٤مت اًمًــٜمـ، وُمِمــ

ُمــ قم٘مـ٥م يمـؾ إُمـ٤مم، يّمـٓمٗمٞمٝمؿ  وشمٕم٤ممم خيتـ٤مرهؿ خلٚم٘مـف ُمــ وًمـد احلًـلم 

ٚم٘مف ويرشمْمٞمٝمؿ، يمؾ ُمـ٤م ُم٣مـ ُمـٜمٝمؿ إُمـ٤مم ٟمّمـ٥م ًمذًمؽ وجيتٌٞمٝمؿ، وير  اؿ خل

خلٚم٘مف ُمـ قم٘مٌف إُم٤مُم٤م، قمٚمّن سمّٞمٜم٤م، وه٤مدي٤م ٟمػّما، وإُم٤مُم٤م ىمّٞمّن، وطمّجـ٦م قم٤معمـ٤م، أئّٛمـ٦م ُمــ 

اهلل، هيــدون سمــ٤محلّؼ وسمــف يٕمــدًمقن، طمجــ٩م اهلل ودقم٤مشمــف ورقم٤مشمــف قمــغم ظمٚم٘مــف، يــديـ 



 16 .................................................. ُمـ اقمت٘مد سمـ)اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي؟ 

 
 

اهلل طمٞمـ٤مة  سمٜمقرهؿ اًمٌالد، ويٜمٛمق سمؼميمتٝمؿ اًمـتالد، ضمٕمٚمٝمـؿ ادهيؿ اًمٕم٤ٌمد، وشمًتٝمّؾ 

ًمألٟم٤مم، وُمّم٤مسمٞمح ًمٚمٔمـالم، وُمٗمـ٤مشمٞمح ًمٚمٙمـالم، ودقمـ٤مئؿ ًمالؾمـالم، ضمـرت سمـذًمؽ 

ومٞمٝمؿ ُم٘م٤مدير اهلل قمغم حمتقُمٝم٤م؛ وم٤مُٓم٤مم هـق اعمٜمتجـ٥م اعمرشم٣مـ، واهلـ٤مدي اعمٜمتجـك، 

طمـلم ذرأه، وذم  ك، اصٓمٗم٤مه اهلل سمذًمؽ واصٓمٜمٕمف قمغم قمٞمٜمف ذم اًمـذرّ واًم٘م٤مئؿ اعمؽمضّم 

ف، ٟمًٛم٦م قمـ يٛملم قمرؿمـف، حمٌـقا سم٤محلٙمٛمـ٦م ذم قمٚمـؿ اًمؼمّي٦م طملم سمرأه، فماّل ىمٌؾ ظمٚم٘م

وظمػمة ُمــ ذرّيـ٦م  اًمٖمٞم٥م قمٜمده، اظمت٤مره سمٕمٚمٛمف، واٟمتجٌف ًمٓمٝمره، سم٘مّٞم٦م ُمـ آدم 

 ٟمــقح، وُمّمــٓمٗمك ُمـــ آل إسمــراهٞمؿ، وؾمــالًم٦م ُمـــ إؾمــّنقمٞمؾ، وصــٗمقة ُمـــ قمــؽمة

٤م سمٕملم اهلل، حيٗمٔمف ويٙمٚم١مه سمًؽمه، ُمٓمرودا قمٜمـف طم٤ٌمئـؾ ، مل يزل ُمرقمٞمّ حمٛمد 

رووم٤م قمٜمـف ـ، ُمدومققم٤م قمٜمف وىمقب اًمٖمقاؾمؼ وٟمٗمقث يمّؾ وم٤مؾمؼ، ُمّمإسمٚمٞمس وضمٜمقده

ت،  ىمقارف اًمًقء، ُمؼمءا ّٓ ُمـ اًمٕم٤مه٤مت، حمجقسم٤م قمـ أوم٤مت، ُمٕمّمقُم٤م ُمــ اًمـز

ُمّمقٟم٤م قمـ اًمٗمقاطمش يمّٚمٝم٤م، ُمٕمرووم٤م سم٤محلٚمؿ واًمـؼم ذم يٗم٤مقمـف، ُمٜمًـقسم٤م إمم اًمٕمٗمـ٤مف 

واًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ قمٜمد اٟمتٝم٤مئف، ُمًٜمدا إًمٞمف أُمر واًمده، ص٤مُمت٤م قمـ اعمٜمٓمـؼ ذم طمٞم٤مشمـف، 

تف، وضمـ٤مءت اإلرادة وم٢مذا اٟم٘مْم٧م ُمّدة واًمده، إمم أن اٟمتٝم٧م سمف ُم٘م٤مدير اهلل إمم ُمِمٞمه

ٌّتف، وسمٚمغ ُمٜمتٝمك ُمّدة واًمده  ُمــ  إًمٞمـف اهلل أُمـر وص٤مر ومٛم٣م ُمـ اهلل ومٞمف إمم حم

 ،ده سمروطمـف، وأّيـٛمـف ذم سمـالده، وىمٞمّ ٦م قمـغم قمٌـ٤مده، وضمٕمٚمـف احلّجـده ديٜمف، وىمٚمّ سمٕمده

، وأٟمٌـ٠مه تدسمـف ًمٕمٔمـٞمؿ أُمـره، واٟمه، واؾمـتقدقمف ّه وآشم٤مه قمٚمٛمـف، وأٟمٌـ٠مه ومّمـؾ سمٞم٤مٟمـف

٦م قمغم أهؾ قم٤معمف، ووٞم٤مء ٕهـؾ ، وضمٕمٚمف طمجّ ّمٌف قمٚمّن خلٚم٘مفسمٞم٤من قمٚمٛمف، وٟم ومْمؾ

ه، واؾمــتحٗمٔمف ، اؾمــتقدقمف ّه ؿ قمــغم قمٌــ٤مده، ر  اهلل سمــف إُم٤مُمــ٤م هلــؿواًم٘مــٞمّ  ،ديٜمــف
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، وأطمٞمـ٤م سمـف ُمٜمـ٤مه٩م طمٙمٛمتف واؾمؽمقم٤مه ًمديٜمف واٟمتدسمف ًمٕمٔمٞمؿ أُمره ، واؾمتخ٠ٌمهقمٚمٛمف

أهؾ اجلدل،   أهؾ اجلٝمؾ، وحتٞمػم، وم٘م٤مم سم٤مًمٕمدل قمٜمد حتػّم وطمدوده ؾمٌٞمٚمف وومرائْمف

إسمٚمـ٩م، واًمٌٞمـ٤من اًمالئـح ُمــ يمـؾ خمـرج،  ، سمـ٤محلّؼ اًمٜم٤مومعواًمِمٗم٤مء  ،سم٤مًمٜمقر اًم٤ًمـمع

ومٚمٞمس جيٝمؾ طمـّؼ ، اًمذي ُم٣م قمٚمٞمف اًمّم٤مدىمقن ُمـ آسم٤مئف  ،قمغم ـمريؼ اعمٜمٝم٩م

ّٓ ؿم٘مّل  ّٓ  ،هذا اًمٕم٤ممل إ ّٓ  ، وٓ يّمدّ  همقّي وٓ جيحده إ   ضمـري قمـغم اهلل ضمـّؾ قمٜمف إ

 .ي4)وقمال

ىم٤مصٛم٦م فمٝمـر ًمّمـ٤مطم٥م هـذه اًمـدقمقى، ّٕاـ٤م اؿمـتٛمٚم٧م وهذه اًمرواي٦م هل 

، واًمٕمّمٛم٦م، واًمٕمٚمؿ اًمٚمدّد، سمؾ طمّتـك ص اإلهلّل قمغم يمّؾ إُمقر اًمتل يٜمٙمره٤م يم٤مًمٜمّ 

 ومٝمــق ٟمــّص ضمــ٤مُمع ًمٙمــّؾ ُمــ٤م ٟمٕمت٘مــده ذم .،واًمقٓيــ٦م اًمتٙمقيٜمٞمــ٦م.. اًمقضمــقد اًمٜمــقرّي 

 .إئّٛم٦م 

ًمٚمخـؼم أقمـّؿ ُمــ  ّن رواي٦م أمحد سمـ حمٛمـد سمــ قمٞمًـك إ :وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ

 ؟يمقٟمف ُمٕمت٘مدا سمّمّحتف وُمًّٚمّن سمٛمْم٤مُمٞمٜمف، ومرسّمّن يٙمقن اخلؼم ُمـ ووع اًمٖمالة ُمثال

إذ يمٞمػ يروي اًمرضمؾ ُمـ٤م  ،ُمرومقو٦م ىاًمدقمقهذه أّن  :واجلقاب قمغم ذًمؽ

ُمــ هـذا أّن صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة  وإهـؿّ  يٕمت٘مد أّٟمف يمٗمـر سيـح ويثٌتـف ذم يمتٌـف؟!

يمـ٤من ُمتحـّرزا ذم اًمروايـ٦م،  د سمــ قمٞمًـك اعمٜمًٞم٦مي ىمد ٟمّص قمغم أّن أمحد سمـ حمٛم

وحم٤مرسم٤م ٕومٙم٤مر اًمٖمـالة واعمٗمّقوـ٦م ورواهتـؿ، وأّن هـذه احل٤مًمـ٦م وًّمـدت طمّمـ٤مٟم٦م ذم 

ويمـ٤من ُمــ ًمـقازم رواج قمٚمـؿ  اعمدرؾم٦م اًم٘مٛمّٞم٦م ومح٤مي٦م هل٤م ُمـ رواي٤مت اًمٖمالة، ىم٤مل:

                                                           
 .4/021ي اًمٙم٤مذم 4)
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٦م ذم ٟم٘مؾ احلدي٨م، ومٙم٤من عمِمـ٤ميخ ىمـؿ احلدي٨م ذم ىمؿ، مم٤مرؾم٦م احلٞمٓم٦م واًمدىّم٦م اًمٕمٚمٛمٞمّ 

ذم هــذا اعمجــ٤مل طم٤ًمؾمــّٞم٦م ظم٤مّصــ٦م ذم حمــقريـ: إّول شمــقىّمٞمٝمؿ اًمِمــديد ُمـــ ٟم٘مــؾ 

اًمرواي٤مت قمـ أؿمخ٤مص جمٝمقًملم وطمرصٝمؿ قمغم ومحص طم٤مل اًمـرواة ًمٚمت٠ميّمـد ُمــ 

ُمّمداىمٞم٦م ؾمٜمد إطم٤مدي٨م اًمتـل شمٜمًـ٥م إمم إئّٛمـ٦م، واعمحـقر اًمثـ٤مد حمـ٤مرسمتٝمؿ سمـال 

أسمـرز ُمِمـ٤ميخ ىمـؿ ذم ..، إمم أن ي٘مـقل. هقادة ًمألومٙم٤مر اعمٜمحروم٦م وٓؾمٞمّن اًمٖمٚمـق...،

 .ي4)أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك إؿمٕمرياًم٘مرن اهلجري اًمث٤مًم٨م 

ومٝمؾ ُمـ اعمٕم٘مقل أّن ُمـ يٙمقن ُمتـزقّمّن ًمٚم٘مٛمّٞمـلم وُمتّمـّدي٤م عمح٤مرسمـ٦م اًمٖمٚمـّق، 

 حيّدث سم٠مطم٤مدي٨م ورواي٤مت سمؾ يروي يمت٤ٌم ُمِمحقٟم٦م سم٤مًمٖمٚمّق ُمـ أّوهل٤م إمم آظمره٤م؟!

 :قم٘مٞمدة اًم٘مّٛمٞملمطم٘مٞم٘م٦م 

٦م سمـال هل ٟمٗمـس قم٘مٞمـدة اًمِمـٞمٕم٦م اإلُم٤مُمّٞمـ إّن قم٘مٞمدة اًم٘مّٛمٞملم ذم إئّٛم٦م 

ظمالف، واًمٓمريؼ إلصم٤ٌمت هذا إُمر هق ُمالطمٔم٦م ُم٤م يمتٌف يمٌـ٤مرهؿ ووضمـقهٝمؿ ذم 

يمت٥م اًمرضم٤مل واًمؽماضمؿ، وُم٤م وصؾ ًمٜم٤م ُمـ ُمّمـٜمّٗم٤مهتؿ وروايـ٤مهتؿ سمحٞمـ٨م ٟمٕمـرف 

 اجلّق اًمٕم٤مم هٜم٤مك:

واًمذي قمـؼّم قمٜمـف اًمـذهٌل  وضمف اًمٓم٤مئٗم٦م اًمِمٞمخ اًمّمدوق  ومٛمـ اًم٘مٛمّٞملم

وم٘مد ٟم٘مٚمٜم٤م ذم ُم٤م شم٘مّدم قم٘مٞمدشمف ، ي0)شص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًم٤ًمئرة سملم اًمراومْم٦م»سم٘مقًمف: 

ــ٤مًمٜمّص ذم إئّٛمــ٦م  ــف ُمٕمت٘مــد سم ــ٤م أّٟم اإلهلــل واًمٕمّمــٛم٦م واًمٕمٚمــؿ  ، وؾمــٌؼ أن سمٞمٜمّ

                                                           
 .11ي اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م 4)

 .40/404ي ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 0)
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سمحًـ٥م  -"لـاًمتِمـّٞمع اًمتٗمقيْمـ"ُمٜمِمقر -اًمٚمدّد، سمؾ هق ُمّمدر اًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م 

 ٦مي.اعمٜمًٞمّ شمٕمٌػم ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة 

ذم اإلُم٤مُمـ٦م، وهـق ُمـ٤م  ٌلّم قم٘مٞمـدة اًمّمـدوق ي وٟمْمٞمػ هٜم٤م ؿم٤مهدا آظمر

ذم  -اًمـذي اقمتـؼمه طمّجـ٦م سمٞمٜمـف وسمـلم رسّمـف- "ره اًمٗم٘مٞمـفـُمـ ٓ حيْمـ"رواه ذم يمت٤مسمف 

:...أٟم٤م قمٌد اهلل وُمقٓك وذم ـم٤مقمتـؽ، واًمقاومـد إًمٞمـؽ، زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم 

وصمٌـ٤مت اًم٘مـدم ذم اهلجـرة إًمٞمـؽ، أًمتٛمس سمذًمؽ يمـّنل اعمٜمزًمـ٦م قمٜمـد اهلل قمـّز وضمـؾ، 

واًمًٌٞمؾ اًمذي ٓ خيتٚم٩م دوٟمؽ ُمـ اًمدظمقل ذم يمٗم٤مًمتؽ اًمتل أُمرت اـ٤م، ُمــ أراد 

اهلل سمدأ سمٙمؿ، ُمـ أراد اهلل سمدأ سمٙمؿ، ُمـ أراد اهلل سمدأ سمٙمـؿ، سمٙمـؿ يٌـلّم اهلل اًمٙمـذب، 

وسمٙمؿ ي٤ٌمقمد اهلل اًمزُم٤من اًمٙمٚم٥م، وسمٙمؿ يٗمتح اهلل وسمٙمؿ خيتؿ اهلل، وسمٙمـؿ يٛمحـق اهلل 

ُمـ رىم٤مسمٜم٤م، وسمٙمؿ يدرك اهلل شمرة يمؾ ُم١مُمـ  يِم٤مء، وسمٙمؿ يث٧ٌم، وسمٙمؿ يٗمّؽ اًمذّل  ُم٤م

وُم١مُمٜم٦م شمٓمٚم٥م، وسمٙمؿ شمٜم٧ٌم إرض أؿمج٤مره٤م، وسمٙمـؿ ختـرج إؿمـج٤مر أصمّنرهـ٤م، 

وسمٙمؿ شمٜمّزل اًمًّنء ىمٓمره٤م، وسمٙمـؿ يٙمِمـػ اهلل اًمٙمـرب، وسمٙمـؿ يٜمـّزل اهلل اًمٖمٞمـ٨م، 

 .ي4)ح إرض اًمتل حتٛمؾ أسمداٟمٙمؿوسمٙمؿ شمًٌّ 

مل يٙمتـػ سمـّن ذيمـره ذم اعم٘مّدُمـ٦م ُمــ شمّمـحٞمح  اًمِمٞمخ اًمّمدوق قمٚمّن أّن 

ًمرواي٤مت اًمٙمت٤مب وسمٞم٤من أّا٤م طمّج٦م سمٞمٜمف وسملم رسّمف، سمؾ ٟمجده ىمد قمّٚمؼ قمغم ظمّمقص 

 هـــذه اًمروايـــ٦م وم٘مـــ٤مل: وىمـــد أظمرضمـــ٧م ذم يمتـــ٤مب اًمزيـــ٤مرات، وذم يمتـــ٤مب ُم٘متـــؾ

أٟمقاقمــ٤م ُمـــ اًمزيــ٤مرات واظمــؽمت هــذه هلــذا اًمٙمتــ٤مب ّٕاــ٤م أصــّح  احلًــلم 

                                                           
 .0/111ي ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 4)
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 .ي4)ت قمٜمدي ُمـ ـمريؼ اًمرواي٦م وومٞمٝم٤م سمالغ ويمٗم٤مي٦ماًمزي٤مرا

هـــ 012اعمتــقرّم  وُمـــ اًم٘مٛمّٞمــلم اعمت٘مــّدُملم: حمٛمــد سمـــ احلًـــ اًمّمــّٗم٤مر 

: يم٤من وضمٝم٤م ذم أصح٤مسمٜم٤م اًم٘مٛمٞملم، صم٘م٦م، قمٔمٞمؿ اًم٘مدر، واًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٜمج٤مر 

؛ وهق ص٤مطم٥م يمتـ٤مب سمّمـ٤مئر اًمـدرضم٤مت اًمـذي ي0)راضمح٤م، ىمٚمٞمؾ اًمً٘مط ذم اًمرواي٦م

 ٦م اًمتل شمٕمٙمس قم٘مٞمدة اًم٘مٛمّٞملم.اعمرآة احل٘مٞم٘مٞمّ يٕمتؼم 

 ومٝمذا اًمٙمت٤مب ُمـ أّوًمف إمم آظمره يتحـّدث قمــ ُم٘م٤مُمـ٤مت أهـؾ اًمٌٞمـ٧م 

  وومْم٤مئٚمٝمؿ، ويٙمٗمٞمٜم٤م ُمالطمٔم٦م أسمقاسمف عمٕمروم٦م قم٘مٞمدة اًم٘مقم ذم ذًمؽ اًمزُمـ:

 : ومٛمـ أسمقاسمف

 .ي4)ورصمقا قمٚمؿ آدم ومجٞمع اًمٕمٚمّنء سم٤مب ذم إئّٛم٦م  -

ورصمقا قمٚمـؿ أوزم اًمٕمـزم ُمــ اًمرؾمـؾ ومجٞمـع  سم٤مب ذم إئّٛم٦م أّاؿ  -

إٟمٌٞم٤مء وأّاؿ صـٚمقات اهلل قمٚمـٞمٝمؿ أُمٜمـ٤مء اهلل ذم أروـف وقمٜمـدهؿ قمٚمـؿ 

 .ي1)اًمٌالي٤م واعمٜم٤مي٤م وأٟم٤ًمب اًمٕمرب

رء ُمــ أُمـر إُّمـ٦م وأّن قمٜمـدهؿ  سم٤مب ُم٤م ٓ حيج٥م قمـ إئّٛم٦م  -

 .ي1)مجٞمع ُم٤م حتت٤مج إًمٞمف إُّم٦م

ًمًـّنء وأظمٌـ٤مره وقمٚمـؿ ُمــ قمٚمـؿ ا سم٤مب ُم٤م ٓ حيج٥م قمـ إئّٛم٦م  -

                                                           
 .0/118ي ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 4)

 .411ي اًمٗمٝمرؾم٧م 0)

 .416ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 4)

 .410ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 1)

 .411ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 1)
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 .ي4)إرض وهمػم ذًمؽ

سمـّن ذم اًمًـّنوات وإرض واجلٜمّـ٦م واًمٜمـ٤مر  سم٤مب ذم قمٚمـؿ إئّٛمـ٦م  -

 .ي0)وُم٤م يم٤من وُم٤م هق يم٤مئـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

خيـؼمون ؿمـٞمٕمتٝمؿ سم٠مومٕمـ٤مهلؿ وّههـؿ وأومٕمـ٤مل  سم٤مب ذم أّن إئّٛمـ٦م  -

 .ي4)همٞمٌٝمؿ وهؿ همّٞم٥م قمٜمٝمؿ

ن إيمٛمــف وإسمــرص ئــقؼمحيٞمــقن اعمــقشمك ويُ  سمــ٤مب ذم أّن إئّٛمــ٦م  -

 .ي1)سم٢مذن اهلل

 .ي1)حمّدصمقن ُمٗمّٝمٛمقن سم٤مب ذم إئّٛم٦م أّاؿ  -

 .ي1)يتٙمّٚمٛمقن إًمًـ يمّٚمٝم٤م أّاؿ سم٤مب ذم إئّٛم٦م  -

 .ي6)سم٤مب ذم إئّٛم٦م يٕمرومقن ُمٜمٓمؼ اًمٓمػم -

سم٤مب ذم إئّٛم٦م أّاؿ يٕمرومقن ُمٜمٓمـؼ اًمٌٝمـ٤مئؿ ويٕمرومـقاؿ وجيٞمٌـقاؿ إذا  -

 .ي8)دقمقهؿ

 .سم٤مب اًمتٗمقيض إمم رؾمقل اهلل  -

ــــّقض إمم رؾمــــقل اهلل  - ــــ٤م وم ــــ٤مب ذم أّن ُم ــــّقض إمم سم ــــد وم  وم٘م

                                                           
 .416ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 4)

 .412ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 0)

 .061ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 4)

 .428ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 1)

 .411ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 1)

 .464ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 1)

 .484ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 6)

 .486ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 8)
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 . ي4)إئّٛم٦م 

يمٌـػم  حتٙمـل قم٘مٞمـدة اًمِمـٞمخ اًمّمـّٗم٤مر ومٝمذه سمٕمض أسمقاب اًمٙمت٤مب اًمتـل 

دهؿ ٓ يمـّن يـّدقمل ٜماًم٘مٛمّٞملم ذم زُمٜمف وسم٤مًمت٤مزم ومٝمل تّثؾ اًم٘مراءة اًمرؾمٛمٞم٦م ًمإلُم٤مُم٦م قم

 ٦مي.ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

هـ، واًمذي ىمـ٤مل 424اعمتقرّم  وُمـ اًم٘مٛمّٞملم ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل إؿمٕمري 

؛ وًمــف يمتــ٤مب سمٕمٜمــقان سمّمــ٤مئر ي0)ومٞمــف اًمٜمجــ٤مر: ؿمــٞمخ اًمٓم٤مئٗمــ٦م ووم٘مٞمٝمٝمــ٤م ووضمٝمٝمــ٤م

واًمـذي يثٌـ٧م  اًمدرضم٤مت، وصؾ ًمٜم٤م ُمٜمف ُم٤م اظمتٍمه احلًـ سمـ ؾمٚمٞمّنن احلـكّم 

 اًمّمـٗم٤مر  ومٞمف سمٕمض ُم٘م٤مُم٤مت إئّٛم٦م، وُمْم٤مُمٞمٜمف ىمري٦ٌم ضمّدا ُمـ ُمْم٤مُملم يمت٤مب

 اعمت٘مّدم.

، وذم ر ـاإلصمٜمـل قمِمـ٦م إئّٛمـاًمٜمّص قمـغم وم٘مد طمقى يمت٤مسمف أطم٤مدي٨م ذم 

وضمزءا يمٌـػما ُمــ وذم ؾمٕم٦م قمٚمٛمٝمؿ وذم اًمتٗمقيض إًمٞمٝمؿ،  وٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م 

وهل ٟمٗمس اًمٕم٘م٤مئد اًمتـل يًـٕمك صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة ُمٕمجزاهتؿ وهمرائ٥م أطمقاهلؿ، 

 ٟمٙم٤مره٤م.إل٦مي اعمٜمًٞمّ 

اعم٘مــ٤مٓت "وًمــف يمــالم يٚمّخــص قم٘مٞمــدة اًمِمــٞمٕم٦م سمــّن ومــٞمٝمؿ اًم٘مّٛمٞمــلم ذم يمت٤مسمــف 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م إُمـ٤مم وُمٗمـروض اًمٓم٤مقمـ٦م ُمــ  يٗمٞمد ذم اعم٘م٤مم، ىم٤مل: إّن قمكمّ  "واًمٗمرق

، جي٥م قمـغم اًمٜمـ٤مس اًم٘مٌـقل ُمٜمـف وإظمـذ ُمٜمـف اهلل ورؾمقًمف سمٕمد رؾمقل اهلل 

                                                           
 .416ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 4)

 .466ي اًمٗمٝمرؾم٧م 0)
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 عم٤م أىم٤مُمف رؾمـقل اهلل وٓ جيقز هلؿ همػمه، ُمـ أـم٤مقمف أـم٤مع اهلل وُمـ قمّم٤مه قمَم اهلل

قمٚمّن هلؿ وأوضم٥م إُم٤مُمتف وُمقآشمف وضمٕمٚمف أومم اؿ ُمٜمٝمؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ، واًمذي ووع 

قمٜمده ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف اًمٜمـ٤مس ُمــ اًمـديـ واحلـالل واحلـرام ومجٞمـع ُمٜمـ٤مومع 

ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ وُمْم٤مّره٤م ومجٞمع اًمٕمٚمقم يمّٚمٝم٤م ضمٚمٞمٚمٝمـ٤م ودىمٞم٘مٝمـ٤م واؾمـتقدقمف ذًمـؽ 

 ًمٕمّمٛمتف وـمٝمـ٤مرة ف اؾمتحؼ اإلُم٤مُم٦م وُم٘م٤مم اًمٜمٌل ٟمّ أف واؾمتحٗمٔمف إّي٤مه، ويمٚمّ 

 وأنّ ، تفرقمٞمّ  ُمقًمده وؾمٌ٘مف وقمٚمٛمف وؿمج٤مقمتف وضمٝم٤مده وؾمخ٤مئف وزهده وقمداًمتف ذم

٦م إُم٤مُمتـف د إُّمـوىمّٚمـ، وقمٞمٜمـفف وٟمًـٌف سم٤مؾمـٛم قمٚمٞمـف وأؿمـ٤مر إًمٞمـف ٟمـّص  اًمٜمٌل 

ف وظمٚمٞمٗمتـف ، وضمٕمٚمـف وصـٞمّ اعمـ١مُمٜملم ، وقم٘مد ًمف قمٚمٞمٝمؿ إُمرةأىم٤مُمف وٟمّمٌف هلؿ قمٚمّنو

ّٓ  أّن ُمٜمزًمتف ُمٜمف ُمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمـكقمٚمٛمٝمؿ أ، ووزيره ذم ُمقاـمـ يمثػمة  أّٟمـف إ

ــف أومم اــؿ سمٕمــده، ٟمٗمًــف ذم طمٞم٤مشمــف ، وإذ ضمٕمٚمــف ٟمٔمــػمسمٕمــده ٓ ٟمٌــّل   ، يمــّن يمــ٤منوأّٟم

سم٠مٟمٗمًٝمؿ،...، وىم٤مًمقا أّٟمف ٓ سمّد ُمع ذًمـؽ ُمــ أن شمٙمـقن  أومم اؿ ُمٜمٝمؿ هق 

اًم٘مٞم٤مُم٦م، شمٙمقن ذم وًمده ُمـ وًمد وم٤مـمٛمـ٦م ُم٤مُم٦م دائٛم٦م ضم٤مري٦م ذم قم٘مٌف إمم يقم شمٚمؽ اإل

سمٜم٧م رؾمقل اهلل، صمّؿ ذم وًمد وًمده ُمٜمٝم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمف أسمدا، رضمؾ ُمـٜمٝمؿ ُمٕمّمـقم ُمــ 

اًمذٟمقب ـم٤مهر ُمــ اًمٕمٞمـقب، شم٘مـّل ٟم٘مـّل، ُمـؼّمأ ُمــ أومـ٤مت واًمٕم٤مهـ٤مت ذم اًمـديـ 

واًمٜم٥ًم واعمقًمد، ي١مُمـ ُمٜمف اًمٕمٛمد واخلٓمـ٠م واًمزًمـؾ، ُمٜمّمـقص قمٚمٞمـف ُمــ اإلُمـ٤مم 

إًمٞمـف سمٕمٞمٜمـف واؾمـٛمف، اعمـقازم ًمـف ُمـ١مُمـ ٟمـ٤مج، واعمٕمـ٤مدي ًمـف يمـ٤مومر  اًمذي ىمٌٚمف، ُمِمـ٤مر

ه٤مًمؽ، واعمتخذ دوٟمف وًمٞمج٦م و٤مّل ُمنمك، وأّن اإلُم٤مُم٦م ضم٤مري٦م ذم قم٘مٌـف قمـغم هـذا 
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 .ي4)اًمًٌٞمؾ ُم٤م اشمّمؾ أُمر اهلل واٞمف وًمزم اًمٕم٤ٌمد اًمتٙمٚمٞمػ

ـّ اهلل وىم٤مل ذم ُمقرد آظمر يتحـّدث قمــ ضمٝمـ٤مت قمٚمـقم إئّٛمـ٦م  : وًمٙمـ

روب ممّـ٤م شمـدّل ضمٝمـ٤مت قمٚمـؿ اإلُمـ٤مم ُمثـؾ: اإلهلـ٤مم، ـاًمٌٚمـقغ سمْمـقمّٚمٛمف ذًمـؽ قمٜمـد 

واًمٜمٙمــ٧م ذم اًم٘مٚمــ٥م، واًمٜم٘مــر ذم إذن، واًمرؤيــ٤م ذم اًمٜمــقم، واعمٚمــؽ اعمحــّدث ًمــف، 

ّنل قمٚمٞمـف، ّٕن ذًمـؽ يمّٚمـف ووضمقه رومع اعمٜم٤مر ًمف، واًمٕمٛمقد واعمّم٤ٌمح وقمرض إقمـ

م اإلُمـ٤مم ٤مٕظمٌـ٤مر اًمّمـحٞمح٦م اًم٘مقّيـ٦م إؾمـ٤مٟمٞمد أّاـ٤م ُمــ قمالُمـ٤مت قمٚمـقىمد صـّح سم

 .ي0)وضمٝم٤مهت٤م، ومال جيقز دومٕمٝم٤م ورّده٤م وٓ شمٙمذي٥م ُمثٚمٝم٤م ًمّمّح٦م خم٤مرضمٝم٤م

هـ، 418اعمتقرّم   ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ىمقًمقيف :وُمـ يم٤ٌمر ُمِم٤ميخ اًم٘مٛمّٞملم

ُم٤م يقصػ سمف اًمٜم٤مس ُمـ مجٞمؾ وصم٘م٦م ووم٘مف ومٝمق  : ويمّؾ واًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٜمج٤مر 

، واًمـذي ؿمـٝمد "يم٤مُمـؾ اًمزيـ٤مرات"وصٚمٜم٤م ُمـ شمراصمف يمت٤مسمف اعمٕمروف سمـ؛ وىمد ي4)ومقىمف

ذم ُم٘مّدُمتف سمّمّح٦م رواي٤مشمف، طمٞم٨م ي٘مقل: وىمد قمٚمٛمٜم٤م أّٟم٤م ٓ ٟمحٞمط سمجٛمٞمـع ُمـ٤م روي 

قمٜمٝمؿ ذم هذا اعمٕمٜمك وٓ ذم همػمه، ًمٙمـ ُم٤م وىمع ًمٜم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمث٘مـ٤مت ُمــ أصـح٤مسمٜم٤م 

رمحٝمؿ اهلل سمرمحتف، وٓ أظمرضم٧م ومٞمف طمديث٤م روي قمـ اًمِمـّذاذ ُمــ اًمرضمـ٤مل، يـ١مصمر 

 .ي1)يمقريـ همػم اعمٕمرووملم سم٤مًمرواي٦م اعمِمٝمقريـ سم٤محلدي٨م واًمٕمٚمؿذًمؽ قمٜمٝمؿ قمـ اعمذ

وٟمٜم٘مؾ ؿمـ٤مهدا واطمـدا ُمــ روايـ٤مت هـذا اًمٙمتـ٤مب ًمـٞمٕمٚمؿ اًم٘مـ٤مرىء طم٘مٞم٘مـ٦م 
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ـــف  ــــ ىمقًمقي ـــدة اسم ـــ٦م  قم٘مٞم ـــ٤ممذم إئّٛم ــــ اإلُم ـــٜمده قم ـــد روى سمً  ، وم٘م

إّن ىمٚمقسمٜمـ٤م همـػم ىمٚمـقب اًمٜمـ٤مس، إّٟمـ٤م  سمـ سمٙمـػماخم٤مـم٤ٌم اسمـ سمٙمػم:...ي٤م  اًمّم٤مدق 

ُمٓمٞمٕمقن ُمّمّٗمقن ُمّمٓمٗمقن، ٟمرى ُم٤م ٓ يرى اًمٜم٤مس وٟمًٛمع ُم٤م ٓ يًٛمٕمقن، وإّن 

اعمالئٙم٦م شمٜمزل قمٚمٞمٜم٤م ذم رطم٤مًمٜم٤م وشمت٘مٚم٥م ذم ومرؿمٜم٤م، وشمِمٝمد ـمٕم٤مُمٜم٤م، وحتي ُمقشم٤مٟمـ٤م، 

وشم٠مشمٞمٜم٤م سم٠مظم٤ٌمر ُم٤م حيدث ىمٌـؾ أن يٙمـقن، وشمّمـكّم ُمٕمٜمـ٤م وشمـدقمق ًمٜمـ٤م، وشمٚم٘مـل قمٚمٞمٜمـ٤م 

ت٘مّٚم٥م قمغم أضمٜمحتٝم٤م صٌٞم٤مٟمٜم٤م، وتٜمع اًمـدواب أن شمّمـؾ إًمٞمٜمـ٤م، وشم٠مشمٞمٜمـ٤م أضمٜمحتٝم٤م، وشم

مم٤ّم ذم إرولم ُمـ يمّؾ ٟم٤ٌمت ذم زُم٤مٟمف، وشمً٘مٞمٜم٤م ُمـ ُم٤مء يمـؾ أرض ٟمجـد ذًمـؽ ذم 

ٌّٝمٜمـ٤م هلـ٤م، وُمـ٤م ُمــ ًمٞمٚمـ٦م  ّٓ وهـل شمٜم آٟمٞمتٜم٤م، وُم٤م ُمـ يقم وٓ ؾم٤مقم٦م وٓ وىم٧م صالة إ

ّٓ وأظم٤ٌمر يمّؾ أرض قمٜمدٟم٤م وُم٤م حيدث ومٞم ـّ وأظم٤ٌمر أهؾ شم٠م  قمٚمٞمٜم٤م إ ٝم٤م، وأظم٤ٌمر اجل

ّٓ أشم٤مٟمـ٤م ظمـؼمه،  اهلقى ُمـ اعمالئٙم٦م، وُم٤م ُمـ ُمٚمؽ يٛمقت ذم إرض وي٘مقم همـػمه إ

 ّٓ ويمٞمــػ ؾمــػمشمف ذم اًمــذيـ ىمٌٚمــف، وُمــ٤م ُمـــ أرض ُمـــ ؾمــت٦م أروــلم إمم اًمًــ٤مسمٕم٦م إ

وٟمحـ ٟم١مشمك سمخؼمهؿ، وم٘مٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومـداك ومـ٠ميـ ُمٜمتٝمـك هـذا اجلٌـؾ؟ ىمـ٤مل: إمم 

ؿ، قمغم واد ُمـ أوديتف، قمٚمٞمف طمٗمٔم٦م أيمثر ُمــ ٟمجـقم إرض اًم٤ًمدؾم٦م، وومٞمٝم٤م ضمٝمٜمّ 

اًمًّنء وىمٓمر اعمٓمر وقمدد ُم٤م ذم اًمٌحـ٤مر وقمـدد اًمثـرى، ىمـد ويّمـؾ يمـؾ ُمٚمـؽ ُمـٜمٝمؿ 

لء وهــق ُم٘مــٞمؿ قمٚمٞمــف ٓ يٗم٤مرىمــف، ىمٚمــ٧م: ضمٕمٚمــ٧م ومــداك إًمــٞمٙمؿ مجٞمٕمــ٤م يٚم٘مــقن ـسمِمــ

إظم٤ٌمر؟ ىم٤مل: ٓ، إّٟمّن يٚم٘مـك ذًمـؽ إمم صـ٤مطم٥م إُمـر، وإّٟمـ٤م ًمٜمحٛمـؾ ُمـ٤م ٓ ي٘مـدر 

قمغم احلٙمقُم٦م ومٞمف ومٜمحٙمؿ ومٞمف، ومٛمـ مل ي٘مٌـؾ طمٙمقُمتٜمـ٤م ضمؼمشمـف اعمالئٙمـ٦م قمـغم  اًمٕم٤ٌمد

ىمقًمٜم٤م، وأُمرت اًمذيـ حيٗمٔمقن ٟم٤مطمٞمتف أن ي٘منوه قمـغم ىمقًمٜمـ٤م، وإن يمـ٤من ُمــ اجلــ 
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سمتـف طمتـك يّمـػم إمم ُمـ٤م طمٙمٛمٜمـ٤م سمـف، ىمٚمـ٧م: ُمـ أهؾ اخلالف واًمٙمٗمـر أوصم٘متـف وقمذّ 

سمـ سمٙمػم ومٙمٞمػ ا: ي٤م ُم٤مم ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب؟ وم٘م٤ملضمٕمٚم٧م ومداك ومٝمؾ يرى اإل

٦م اهلل قمغم ُم٤م سملم ىمٓمرهي٤م وهق ٓ يراهؿ وٓ حيٙمؿ ومٞمٝمؿ؟ ويمٞمـػ يٙمـقن يٙمقن طمجّ 

طمّج٦م قمغم ىمقم همّٞم٥م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝمؿ وٓ ي٘مدرون قمٚمٞمف؟ ويمٞمػ يٙمقن ُم١مّديـ٤م قمــ 

اهلل وؿم٤مهدا قمغم اخلٚمؼ وهق ٓ يراهؿ؟ ويمٞمػ يٙمقن طمّج٦م قمٚمٞمٝمؿ وهق حمجـقب 

َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك  ٘مقم سم٠مُمر رسمف ومٞمٝمؿ، واهلل ي٘مقل:قمٜمٝمؿ؟ وىمد طمٞمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف أن ي

  ٓ ٦مً  إِ ٚمٜم ٤مسِ  يَم٤موم  ي٘مـقم  ، يٕمٜمل سمف ُمـ قمغم إرض واحلّج٦م ُمـ سمٕمد اًمٜمٌل  ًمِّ

 .ي4)اًمٜمٌل  ُم٘م٤مم

وهذه اًمرواي٦م ضم٤مُمٕم٦م ًمٙمّؾ ُم٤م يًٕمك ص٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞم٦مي إمم إٟمٙمـ٤مره 

سمح٥ًم ٟمٔمره هق اًمٖمٚمّق اًمذي ٓ ؿمٌٝم٦م وٟمٗمٞمف قمـ اًم٘مٛمّٞملم، ومّن ورد ذم هذه اًمرواي٦م 

 ومٞمف!

، وضمردٟم٤م رضمـ٤مل وًمق اؾمت٘مرأٟم٤م رواي٤مت اعمٕم٤مرف اًمقاردة ذم ُم٘م٤مُم٤مهتؿ 

أؾمـ٤مٟمٞمده٤م ًمقضمـدٟم٤مه٤م ُمِمـحقٟم٦م سم٠مؾمـّنء اًم٘مٛمّٞمـلم اًمـذيـ يٜمًـ٥م صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة 

 .٦مي هلؿ اًمت٘مّمػم ذم ؿم٠من إئّٛم٦م اعمٜمًٞمّ 

رة ومــٞمٝمؿ، وٓ ٟمٜمٙمــر وضمــقد سمٕمــض ـٟمٕمــؿ، ٟمحـــ ٓ ٟمٜمٙمــر وضمــقد ُم٘مّّمــ

ُمــ اًمًـٝمق  آظمتالوم٤مت سمٞمٜمٝمؿ وسملم همػمهؿ يمـّن ذم ُمًـ٠مًم٦م قمّمـٛم٦م اًمٜمٌـل 

ـّ شمٕمٛمٞمؿ هذا إُمر قمغم يمّؾ اًم٘مّٛمٞملم سمؾ وشمٕمٛمٞمٛمف قمغم يمّؾ اًمّمـٗم٤مت  واًمٜمًٞم٤من، ًمٙم
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 ضمح٤موم٤م واوح٤م وُمٖم٤مًمٓم٦م ُمٙمِمقوم٦م.إ)ومقق اًمٌنمي٦مي يٕمتؼم 

يمـّن  ٘مـدون سمٜمٔمريـ٦م )قمٚمـّنء أسمـراريوًمق شمٜمّزًمٜم٤م وؾمّٚمٛمٜم٤م سم٠مّن اًم٘مٛمّٞملم يمـ٤مٟمقا يٕمت

٦مي، وم٢مّن ىمؿ هل جمّرد ُمدرؾم٦م ُمـ ُمدارس اًمتِمّٞمع ذم يّدقمل ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

ــ٤مر اعمحــّدصملم وومٓم٤مطمــؾ  ــ٤م يمٌ ــل ومٞمٝم ــراق اًمت ــ٦م اًمٕم ــؾ ُمدرؾم ــزُمـ ذم ُم٘م٤مسم ــؽ اًم ذًم

، وُمدرؾمـ٦م اعمتٙمّٚمٛملم، وُمدرؾم٦م اًمرّي واًمتل ظمرج ُمٜمٝم٤م صم٘م٦م اإلؾمالم اًمٙمٚمٞمٜمل 

، وُمدرؾم٦م احلج٤مز واًمتل يم٤مٟم٧م رأؾمٝم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان ٟمٞمِم٤مسمقر واًمتل يم٤من 

، سمؾ طمّتك ُمٍمـ واعمٖمـرب واًمِمـ٤مم يم٤مٟمـ٧م ومٞمٝمـ٤م جمٛمٕم٤م ٕسمٜم٤مء وأطمٗم٤مد إئّٛم٦م 

ٌّع أطمقال رواة احلـدي٨م، ومحّمـ ر اًمتِمـّٞمع ذم ىمـؿ ـدمّٛمٕم٤مت ًمٚمِمٞمٕم٦م يِمٝمد سمذًمؽ شمت

قمــغم  دّل ىمـد سمـؾ اًمـدًمٞمؾ  ًمٚمتِمـّٞمع أُمـر ٓ دًمٞمــؾ قمٚمٞمـف رّي ـواقمت٤ٌمرهـ٤م اعمٛمّثـؾ احلّمـ

 .ظمالومف

قا ٛمـويٛمٙمـ اًمٜم٘مض قمغم ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي سم٠مّن أهؾ ىمؿ يمـّن ىمـد اهّت 

يمـذًمؽ اهتٛمـقا سم٤مًمتِمـٌٞمف واجلـؼم، سمـؾ ُمـ٤م ىمٞمـؾ ذم  سم٤مًمت٘مّمػم ذم ُمٕمروم٦م إئّٛم٦م 

اقمت٘م٤مدهؿ اًمتِمٌٞمف أسمٚمغ وأؿمّد دًٓم٦م ُمـ يمٚمّنت ُمـ اهتٛمٝمؿ سم٤مًمت٘مّمـػم، ويٙمٗمٞمٜمـ٤م ذم 

اًم٘مٛمٞملم يمٚمٝمـؿ ُمــ همـػم  طمٞم٨م ىم٤مل:...وأنّ  اعم٘م٤مم ٟم٘مؾ يمالم اًمنميػ اعمرشم٣م 

ٌّٝم٦م  ّٓ أسم٤م ضمٕمٗمر سمـ سم٤مسمقيف رمحـ٦م اهلل قمٚمٞمـف سمـ٤مُٕمس يمـ٤مٟمقا ُمِمـ اؾمتثٜم٤مء ٕطمد ُمٜمٝمؿ إ

 .ي4)جمؼّمة، ويمتٌٝمؿ وشمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ شمِمٝمد سمذًمؽ وشمٜمٓمؼ سمف

يم٤مٟمـ٧م اًمتِمـٌٞمف واجلـؼم؟ وأّٟمـف  اًمِمـٞمٕم٦مومٝمؾ يٛمٙمـ أن يّدقمل ُمّدع أّن قم٘مٞمدة 
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 421 ................................................ ُمـ اقمت٘مد سمـ)اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي؟ 

 
 

 !؟اًمرواي٤مت اعمذه٥م اًمّمحٞمح اًمذي شمدّل قمٚمٞمف

 :زسمدة اعم٘م٤مل

إلصمٌــ٤مت أّن اًم٘مــراءة اًمًــ٤مئدة ذم  فسمحثــقم٘مــد ٦مي صــ٤مطم٥م )اًم٘مــراءة اعمٜمًــٞمّ  أنّ 

ّٓ أّٟمـف مل ي٘مـؿ اًم٘مـرون إومم هـل ٟمٔمريـ٦م )قمٚمـّنء أسمــرار قمــغم صـحٞمح أّي دًمٞمـؾ ي، إ

قمغم ظمالومف، وىمد ذيمرٟمـ٤م ًمـؽ مجٚمـ٦م ُمــ اًمٜمّمـقص ٦م اًمت٤مُمّ ُمّدقم٤مه، سمؾ ىم٤مُم٧م إدًّم٦م 

 ٦م ُمٕمّمقُمقني. )أئٛمّ   اًمٓم٤مئٗم٦م جمٛمٕم٦م قمغم أّاؿواًمِمقاهد قمغم أّن 
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 ُمّم٤مدره٤م إوممذم  ٦مي)اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

 

هـل: إقمـ٤مدة ىمـراءة ٦مي ًمٞمٝمـ٤م صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞمّ إ دقمـ٤مُمـ إُمقر اًمتـل 

ذه اعمّمـ٤مدر اًمٜمّمـقص اًمديٜمٞمـ٦م اـاإلُم٤مُم٦م ُمــ ظمـالل ُمّمـ٤مدره٤م إومم، وي٘مّمـد 

ــ١مُمٜملم  ــ٠مُمػم اعم ــؾ يم ــ٦م إوائ ــج٤مد  اعمٜمًــقسم٦م ًمألئّٛم ًّ ذم  واحلًــٜملم واًم

 اًمٙمت٥م اعمجٛمع قمغم صّحتٝم٤م ُمثؾ: ا٩م اًمٌالهم٦م واًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م.

دائـّن يمـّن أيّمـدت  ٦مي: ًم٘مد أيّمد اإلُم٤مم قمكّم ىم٤مل ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

غم اًمٌنمّي٦م اًمت٤مُّم٦م ًمألئّٛم٦م، وُم٤م أيّمدت قمٚمٞمـف اًمٜمّمقص اعمقصمقىم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م قمـ إئّٛم٦م قم

اًمٜمّمــقص اًمــقاردة هــق ٟمــقع ُمـــ إومْمــٚمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞمــ٦م واًمٌّمــػمة اًمث٤مىمٌــ٦م وهتــذي٥م 

اًمٜمٗمس وٟم٘م٤مء اًمنيرة وـمٝم٤مرة اًم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ اًمدرائل ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٕم٘مـؾ اًمروائـل، 

وًمٙمٜمّٜم٤م ٓ ٟمٛمٚمؽ وٓ ٟمذيمر أّي ٟمّص قمـ ؾمٞمد اًمِمٝمداء أو قمـ اإلُم٤مم قمكم أو ؾمـ٤مئر 

ري٦م اًمٕم٤مديــ٦م، أي ـٕئّٛمــ٦م قمّرومــقا ومٞمــف أٟمٗمًــٝمؿ سمّمــٗم٤مت ُمتجــ٤موزة ًمٚمّمــٗم٤مت اًمٌِمــا

ًمإلُم٤مُمــ٦م، ويٙمٗمــل ًمٚمت٠ميّمــد ُمـــ ذًمــؽ اًمّمــٗم٤مت اًمتــل شمٕمــّد اًمٞمــقم اعمٕمٞمــ٤مر إصــكم 

 "اًمّمـحٞمٗم٦م اًمًـج٤مدّي٦م"وظمٓم٥م اإلُم٤مم احلًلم وأدقمٞمـ٦م  "ا٩م اًمٌالهم٦م"ُمراضمٕم٦م 

 .ي4)وؾم٤مئر اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اعمقصمقىم٦م اعمٕمتٛمدة

 أُمريـ:قمغم ويمالُمف حيتقي 

 أّن اعمّم٤مدر إومم صّقرت إئّٛم٦م قمغم أّاؿ )قمٚمّنء أسمراري.: إّول
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 .أن ياًم٤ًمئدة ـ)اًم٘مراءة: أّن اعمّم٤مدر إومم ظم٤مًمٞم٦م ُمـ ذيمر اإلُم٤مُم٦م سماًمث٤مد

 وىمد ذيمر ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي قمّدة ؿمقاهد ُمـ يمٚمـّنت إئّٛمـ٦م 

ّٓ )قمٚمّنء أسمراري، ٟمٜم٤مىمش يماّل ُمٜمٝمـ٤م قمـغم  زاقمّن أّا٤م شمٍّمح سم٠مّن إئّٛم٦م  ًمٞمًقا إ

 طمدة:

 اًمِم٤مهد إّول:

ًمٙمقومـ٦م وذم ضمقاسمـف ذم ظمٓم٤مسمـف ٕهـؾ ا  يمـالم اإلُمـ٤مم احلًـلمُمـ يم٤من  

ّٓ احلـ٤ميمؿ سم٤مًمٙمتـ٤مب اًم٘مـ٤مئؿ سم٤مًم٘مًـط : ىمقًمف ٕهؾ ُمّٙم٦م أيْم٤م ومٚمٕمٛمـري ُمـ٤م اإلُمـ٤مم إ

 .ي4)ٟمٗمًف قمغم ذًمؽ هللاًمدائـ سمديـ اهلل احل٤مسمس 

 واجلقاب:

يمنموط ًمالؾمـتدٓل  اعم١مًمػإّن هذه اًمرواي٦م خت٤مًمػ اًمْمقاسمط اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م 

سم٤مًمٜمّص اًمروائل واًمتل ىمّدُمٜم٤م احلدي٨م ومٞمٝم٤م قمٜمد شمٕمّروٜم٤م عمٜمٝمجٞم٦م ص٤مطم٥م )اًم٘مـراءة 

 ٦مي سمِمٙمؾ ُمٗمّّمؾ.اعمٜمًٞمّ 

وم٤مًمرضمؾ ىمد اظمتّط ًمٜمٗمًف هـذا اعمـٜمٝم٩م سم٘مقًمـف: إّن اعمًـ٤مئؾ آقمت٘م٤مديـ٦م وُمــ 

، ٓ يٛمٙمـ إصم٤ٌمهت٤م سمٛمجّرد أظمٌـ٤مر مجٚمتٝم٤م اًمٗمْم٤مئؾ ومقق اًمٌنمي٦م ٕئّٛم٦م اهلدى 

آطم٤مد فمٜمّٞم٦م، سمؾ حيت٤مج إصم٤ٌمهت٤م إمم أدًّم٦م ىمٓمٕمّٞم٦م يمآي٦م ىمرآٟمٞم٦م دًٓمتٝمـ٤م ٟمـّص ذم اعمقوـقع 

 .ي0)دًٓمتٝم٤م أو دًمٞمؾ قم٘مكّم سيحأو رواي٤مت ُمتقاشمرة شمٙمقن ٟمّّم٤م أيْم٤م ذم 
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 وُمـ طمّ٘مٜم٤م هٜم٤م أن ٟمقضّمف ًمف هذه إؾمهٚم٦م:

ف سمح٥ًم اًمٌح٨م مل ٟمجد هل٤م ُمّمـدرا ؾمـقى إذ إٟمهؾ هذه اًمرواي٦م ُمتقاشمرة؟ 

اؿمؽمك ُمٕمف ذم هـذا اًمٜم٘مـؾ ضمـ٤مء سمٕمـده ممّـ٤م ُمـ ، ويمّؾ ي(4يمت٤مب اإلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد 

 !قمٜمف ٟم٤مىمؾجيٕمٚمٜم٤م ٟمحتٛمؾ سم٘مّقة أّٟمف 

ص٤مطم٥م  إذ إنصحٞمح٦م ؾمٜمدا؟  ُمتقاشمرة، ومٝمؾ هل اًمرواي٦مهذه وإذا مل شمٙمـ 

إمم شم٘مٞمٞمٛمـف ًمًـٜمده٤م، واًمًـ٥ٌم ذم  وٓ سمٕمٞمـد )اًم٘مراءة اعمٜمًٞم٦مي مل ينم ٓ ُمــ ىمريـ٥م

 أّن هذه اًمرواي٦م ٓ ؾمٜمد هل٤م اًمٌّت٦م وٓ يٕمرف رواهت٤م! أٟمف يٕمٚمؿ ذًمؽ

اإلُمـ٤مم  إذ إنٟمـّص ذم اعمـّدقمك؟  هـلٝمـؾ وُمع اإلهمّنض قمـ ؾمٜمد اًمرواي٦م وم

اًمٙمقومـ٦م  ًمٚم٘مـدوم إممذم ُم٘مـ٤مم اجلـقاب قمـغم اًمٙمـقومٞملم اًمـذيـ دقمـقه  احلًلم 

ل أن خيــ٤مـمٌٝمؿ سمــّن يٚمتزُمــقن سمــف ـوإىم٤مُمــ٦م احلّجــ٦م قمٚمــٞمٝمؿ، وُمثــؾ هــذا اعم٘مــ٤مم ي٘متْمــ

وخيْمٕمقن إًمٞمف، يمّن يم٤من حيت٩ّم أُمػم اعم١مُمٜملم قمغم أهؾ زُم٤مٟمف سم٤مًمِمقرى وإومْمـٚمٞم٦م 

اًم٘مـقم  عمـ٤م يمـ٤منوًمٙمــ ، ُمـ اًمٜمٌل  ُمٜمّمقص قمٚمٞمفواًم٘مراسم٦م، إذ ٓ ؿمّؽ أّٟمف 

 ضمٕمٚمقا اًمِمقرى ـمري٘م٤م ًمٚمحٙمؿ اطمت٩ّم ا٤م قمٚمٞمٝمؿ.ىمد 

أّن احلٍم ذم هذا اًمٜمص هق طمٍم إو٤مذم ٓ طم٘مٞم٘مل، واًمٖمرض  :وىمد ي٘م٤مل

ّمـػ اًم٘مقم قمغم قمدم اؾمتح٘م٤مق يزيد ًمإلُم٤مُم٦م ًمٙمقٟمـف همـػم ُمتّ ُمـ ىمرار أظمذ اإلُمٜمف 

اذه اًمّمٗم٤مت، وٟمحـ ٓ ٟمٜم٤مزع ذم يمقن اإلُم٤مم طم٤ميمّن سم٤مًمٙمت٤مب ىمـ٤مئّن سم٤مًم٘مًـط، سمـؾ 

لء ٓ يٕمٜمـل ـ، وإصمٌـ٤مت رء ًمِمـػاعم١مًّمـٟمزاقمٜم٤م ذم اشمّم٤مومف سمّمٗم٤مت أظمرى يٜمٙمره٤م 
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 ٟمٗمل ُم٤م قمداه.

ٓ ُمــ ضمٝمـ٦م اًمّمـدور  ومٝمذه اًمرواي٦م ٓ شمّمٚمح أسمدا ًمتٙمقن دًمٞمال قمغم ُمّدقم٤مه

ًمٙمقاـ٤م ًمٞمًـ٧م  ، وٓ ُمــ ضمٝمـ٦م اًمدًٓمـ٦مًمٕمدم شمقاشمره٤م وىمٓمٕمٞم٦م صدوره٤م واًمثٌقت

قمٞمفٟمّّم٤م ومٞمّن    ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞم٦مي. يد 

 اًمِم٤مهد اًمث٤مد:

: وهلـذا اًمًـ٥ٌم ٟمجـد ؾمـٞمد اًمِمـٝمداء ، وم٘مـ٤ملإؿمـ٤مرة قمـ٤مسمرة اعم١مًمػأؿم٤مر ًمف  

وإؾمـقة إّٟمـّن  شذّم أؾمـقةوًمٙمـؿ » :اًمِمـٝم٤مدةي٘مقل ذم ظمٓمٌتف اعمٝمّٛم٦م ذم يمرسمالء ىمٌـؾ 

شمّمّح وشمٙمـقن ممٙمٜمـ٦م قمٜمـدُم٤م يٙمـقن هٜمـ٤مك احتـ٤مد ذم اًمٓمٌٞمٕمـ٦م أو شمِمـ٤مسمف سمـلم اإلُمـ٤مم 

واعمــ٠مُمقم، أُّمــ٤م قمٜمــدُم٤م شمٙمــقن صــٗم٤مت اإلُمــ٤مم قمــغم ذًمــؽ اًمٜمحــق اًمــذي شمٗمّْمــؾ سمــف 

 .ي4)اعمتٙمّٚمٛمقن وم٢مّن أوًمهؽ إئّٛم٦م اًمٙمرام خيرضمقن قمـ يمقاؿ أؾمقة

اعمرويــ٦م ذم سمٕمــض يمتــ٥م  واًمٔمــ٤مهر أّٟمــف ي٘مّمــد ظمٓمٌــ٦م اإلُمــ٤مم احلًــلم 

اًمت٤مريخ: ظمٓم٥م أصح٤مسمف وأصح٤مب احلر سم٤مًمٌٞمْم٦م ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىمـ٤مل: 

: ُمـ رأى ؾمٚمٓم٤مٟم٤م ضم٤مئرا ُمًتحاّل حلـرم اهلل، ىم٤مل أهّي٤م اًمٜم٤مس إّن رؾمقل اهلل 

، يٕمٛمــؾ ذم قمٌــ٤مد اهلل سمــ٤مإلصمؿ ٟم٤ميمثــ٤م ًمٕمٝمــد اهلل، خم٤مًمٗمــ٤م ًمًــٜم٦م رؾمــقل اهلل 

وٓ ىمقل يم٤من طم٘م٤م قمغم اهلل أن يدظمٚمـف ُمدظمٚمـف، أٓ  واًمٕمدوان ومٚمؿ يٖمػّم قمٚمٞمف سمٗمٕمؾ

وإّن ه١مٓء ىمد ًمزُمقا ـم٤مقمـ٦م اًمِمـٞمٓم٤من وشمريمـقا ـم٤مقمـ٦م اًمـرمحـ، وأفمٝمـروا اًمٗمًـ٤مد، 

وقمّٓمٚمقا احلدود، واؾمت٠مصمروا سم٤مًمٗملء، وأطمّٚمقا طمرام اهلل وطمّرُمقا طمالًمف، وأٟم٤م أطمّؼ 
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قد رؾمـٚمٙمؿ سمٌٞمٕمـتٙمؿ أّٟمٙمـؿ ٓ شمًـٚمٛم ُمـ همػمي، وىمد أشمتٜمل يمتٌٙمؿ وىمـدُم٧م قمـكم  

وٓ ختذًمقد، وم٢من تٛمتؿ قمغم سمٞمٕمتٙمؿ شمّمٞمٌقا رؿمديمؿ وم٠مٟمـ٤م احلًـلم سمــ قمـكم واسمــ 

 ل ُمع أٟمٗمًـٙمؿ وأهـكم ُمـع أهٚمـٞمٙمؿ ومٚمٙمـؿ ذم  ـٟمٗمً وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

أؾمقة، وإن مل شمٗمٕمٚمقا وٟم٘مْمتؿ قمٝمديمؿ وظمٚمٕمتؿ سمٞمٕمتل ُمــ أقمٜمـ٤مىمٙمؿ ومٚمٕمٛمـري ُمـ٤م 

، واعمٖمـرور ُمــ اهمـؽّم هل ًمٙمؿ سمٜمٙمر، ًم٘مد ومٕمٚمتٛمقه٤م سم٠ميب وأظمل واسمـ قمّٛمل ُمًـٚمؿ

 ،يٜمٙمـ٨م قمـغم ٟمٗمًـف وُمــ ٟمٙمـ٨م ومـ٢مٟمّن ،ٕمتؿٙمؿ أظمٓم٠مشمؿ وٟمّمٞمٌٙمؿ وـٞمّ ومحٔمّ  ،سمٙمؿ

 .ي4)وسمريم٤مشمف واًمًالم قمٚمٞمؽ ورمح٦م اهلل ،اهلل قمٜمؽ لوؾمٞمٖمٜم

 واجلقاب:

اعمّمدر إصكم هلذه اخلٓم٦ٌم هـق  إذ إن : يرد قمغم هذا اًمِم٤مهد ُم٤م شم٘مّدم،أّوٓ

قم٘مٌـ٦م سمــ "، وىمد روى هذه اخلٓم٦ٌم سمقاؾمٓم٦م رضمـؾ اؾمـٛمف ي0)يمت٤مب ُم٘متؾ أيب خمٜمػ

وهق جمٝمقل احل٤مل واًمٕملم، ومال ظمـؼم ُمتـقاشمر وٓ هـق صـحٞمح، سمـؾ مل  "أيب اًمٕمٞمزار

 يرو أصال ُمـ ـمرق اًمِمٞمٕم٦م، ومٙمٞمػ يٌٜمل اعمّمٜمّػ قمٚمٞمف قم٘مٞمدة؟!

، سمت٘مريـ٥م أّن "وًمٙمؿ ذّم أؾمقة" :إّن ُمقوع اًمِم٤مهد ذم اخلؼم هق ىمقًمف: صم٤مٟمٞم٤م

ـمٚم٥م ُمـ اًم٘مقم أن يت٠مؾّمقا سمف واحل٤مل أّٟمف ًمـق ومروـٜم٤م قمّمـٛمتف  اإلُم٤مم احلًلم 

 همػم ممٙمـ.  سمف طمٞمٜمهذاًمت٠مّد وم٢مّن 

اًمٙمـالم ذم اخلـؼم  إذ إنّ ، وهذا آؾمتدٓل أضمٜمٌّل ت٤مُم٤م قمـ اًمٜمّص اًمتـ٤مرخيل
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ًمٞمس قمـ ُمٓمٚمؼ اًمت٠مّد اًمذي يٙمقن ذم يم٤موّم٦م ؿم١مون احلٞم٤مة، سمؾ احلدي٨م قمــ يمـقن 

طم٤مل صم٧ٌم اًم٘مقم قمغم سمٞمٕمـتٝمؿ ومل يٜمٙمّمـقا  أؾمقة ومٞمّن ؾمٞمحّمؾ ًمف ذم احلًلم 

 قمغم أقم٘م٤ماؿ.

هــق أّٟمــف إذا واضمٝمٜمــ٤م سمٜمــل أُمّٞمــ٦م ومــّن  ّن ُمــراد اإلُمــ٤مم إ :وسمٕمٌــ٤مرة أظمــرى

ؾمٞمجري قمٚمٞمٙمؿ ضم٤مر قمكم رهمؿ أومْمٚمّٞمتل قمٚمٞمٙمؿ: وم٢من تٛمتؿ قمغم سمٞمٕمـتٙمؿ شمّمـٞمٌقا 

ل ُمـع ـٟمٗمًـ رؿمديمؿ وم٠مٟم٤م احلًلم سمــ قمـكم واسمــ وم٤مـمٛمـ٦م سمٜمـ٧م رؾمـقل اهلل 

أؾمــقة، وإن مل شمٗمٕمٚمــقا وٟم٘مْمــتؿ قمٝمــديمؿ  ُمــع أهٚمــٞمٙمؿ ومٚمٙمــؿ ذم   أٟمٗمًــٙمؿ وأهــكم

 .ي4)وظمٚمٕمتؿ سمٞمٕمتل ُمـ أقمٜم٤مىمٙمؿ ومٚمٕمٛمري ُم٤م هل ًمٙمؿ سمٜمٙمر

راد ُمــ اخلـؼم ُمٓمٚمـؼ اًمتـ٠مّد، ومـ٢مّن اقمت٘مـ٤مد اًمٕمّمـٛم٦م ًمق ؾمـّٚمٛمٜم٤م أّن اعمـ: صم٤مًمث٤م

ٓ يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤م ُمـ ذًمؽ، ّٕن اًمٕمّمـٛم٦م سمحًـ٥م اًمتّمـقير اًمٙمالُمـل  سم٤مإلُم٤مم 

اإلُم٤مُمٞم٦م ٓ شمًٚم٥م آظمتٞم٤مر ُمــ اعمٙمّٚمـػ وٓ شم٘متـؾ ومٞمـف ٟمقازقمـف اًمذي ىمّرره قمٚمّنء 

 .اًمٌنمي٦م، ومال خيرج اعمٕمّمقم قمـ يمقٟمف سمنماً 

حيــقي صــٗم٤مت ومــقق  وىمٚمٜمــ٤م أّن اإلُمــ٤مم  اعم١مًمــػوًمــق ؾمــّٚمٛمٜم٤م سمتًــٛمٞم٦م 

ري٦م، ومــ٢مّن ُمــدار اًمتــ٠مد قمــغم اجل٤مٟمــ٥م اعمّنصمــؾ أي ُمــ٤م سمــف آؿمــؽماك ٓ ُمــ٤م سمــف ـاًمٌِمــ

ٓ يٙمقن ذم قمٚمـؿ اإلُمـ٤مم سم٤مًمٖمٞمـ٥م أو ذم وٓيتـف اًمتٙمقيٜمٞمـ٦م، سمـؾ  آومؽماق، وم٤مًمت٠مّد 

يٙمقن ذم قم٤ٌمدشمف وأظمالىمف وشمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمٜم٤ّمس وهذه إُمقر ٓ يٜمٙمـر اطمـد إُمٙم٤مٟمٞمـ٦م 

 اًمت٤مد سمف ومٞمٝم٤م.
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إذ ي٘مـقل:  ٦مي ذم طمـّؼ اًمٜمٌـل ص٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞمّ وهذا ُم٤م ىمّرره 

ّٟمـّن هـق ذم ضم٤مٟمٌـف اًمـذي أؾمقة طمًٜم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم إ وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم وم٢مّن يمقن اًمٜمٌل 

َّن  وصٗمف اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف: ْثُٚمُٙمؿْ  سَمنَمٌ  َأَٟم٤م ىُمْؾ إِٟم  ، أُّم٤م ذم ضم٤مٟمٌف اًمـذي ىمـ٤مل قمٜمـف ُمِّ

 .ي4)ومال يٛمٙمـ ٕطمد أن يٙمقن ُمثؾ اًمٜمٌل  ُيقطَمكَٰ إزَِم  : احلّؼ شمٕم٤ممم

 ري٦م ـاًمٕمجٞمـــ٥م أّن اًمرضمـــؾ رهمـــؿ إٟمٙمـــ٤مره  اًمّمـــٗم٤مت ومـــقق اًمٌِمـــ: راسمٕمـــ٤م

ّٓ أّٟمف ذم اًمقىم٧م ذاشمف ٓ جيد ُم٤مٟمٕم٤م ُمـ ٟمًٌتٝم٤م ًمٚمٜمٌل ًمألئّٛم٦م  ، ىم٤مل: ، إ

، أّوٓ: ّٕن واؾمتٜم٤مدا إمم هذه اًمٜمٔمري٦م ٓ يٛمٙمـ أسمدا ُم٘م٤مي٦ًم إئّٛم٦م سمـ٤مًمٜمٌل 

اًمٜمٌل ُمٜمّمقب ُمـ ضم٤مٟم٥م اهلل، وصم٤مٟمٞم٤م: ّٕٟمف يم٤من يتٚمّ٘مك اًمقطمل اإلهلل ومٙم٤من قمٚمٛمـف 

، وصم٤مًمثـ٤م: ّٕن اًمـقطمل اإلهلـل واًمًـٜم٦ّم اًمٜمٌقيـ٦م يم٤مٟمـ٤م ًمدّٟمٞم٤م ُمـقطمك سمـف وًمـٞمس يمًـٌّٞم٤م

 .ي0)ُمـ ضم٤مٟم٥م اهلل شمٕم٤ممم حمٗمقفملم سمٛمٚمٙم٦م اًمٕمّمٛم٦م اًمتل شمقاومرت ًمٚمٜمٌل 

اًمّمـٗم٤مت ومـقق  يٕمت٘مـد أنوسمٜم٤مء قمغم هذا وم٢مّن اعمّمٜمّػ سملم ظمٞم٤مريـ: إُّمـ٤م أن 

اجلٛمٞمـع سم٠مّٟمـف  يٕمت٘مـداًمـذي  ًمت٠مّد ومٞمِمٛمؾ ذًمـؽ اًمٜمٌـل قمـ ااًمٌنمّي٦م ُم٤مٟمٕم٦م 

 ٤مً شمٙمـذيٌيٙمـقن اًم٘مـقل سمٕمـدم إُمٙمـ٤من اًمتـ٠مد سمـف ه اعمقاصـٗم٤مت وسم٤مًمتـ٤مزم يٛمتٚمؽ هـذ

َ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم َرؾُمقِل اهللِ ٙمت٤مب اهلل قمّز وضمؾ ذم ىمقًمف:ًم ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  ًم  ًَ إُّم٤م ، وطَم

إُمٙمـ٤من ومػمشمٗمـع اإلؿمـٙم٤مل قمــ  ُمــ اًمتـ٠مد هذه اًمّمٗم٤مت همػم ُم٤مٟمٕمـ٦م يٕمت٘مد أنأن 

 .٤مٕئّٛم٦م اًمت٠مد سم
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  اًمِم٤مهد اًمث٤مًم٨م:

: أُمـ٤م واًمـذي ومٚمـؼ ، إذ ىمـ٤ملذم اـ٩م اًمٌالهمـ٦م ُم٤م ورد قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم 

٦ٌّم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م، ًمقٓ طمْمقر احل٤مض  وُمـ٤م أظمـذ  ،٦م سمقضمقد اًمٜمـ٤مسوىمٞم٤مم احلجّ احل

٦م فم٤ممل وٓ ؾمٖم٥م ُمٔمٚمقم ًٕم٘مٞم٧م طمٌٚمٝمـ٤م قمـغم يمٔمّ  وا قمغماهلل قمغم اًمٕمٚمّنء أن ٓ ي٘م٤مرّ 

 .ي4)هم٤مرا٤م

سم٘مقًمف: طمّج٦م اهلل ذم اعمٗمٝمقم اًمٕمٚمـقي هـؿ  ٦ميوقمّ٘م٥م ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

ر صـٛم٧م ـ، أي أٟمتؿ أهّي٤م اًمِمٕم٥م أىمٛمتؿ احلّج٦م قمكّم وأضمؼمتقد قمغم يمًـ"اًمٜم٤مس"

قم٤مُم٤م، وأٟمتؿ اًمذيـ أظمرضمتٛمقد ُمـ داظمؾ سمٞمتـل وأضمٚمًـتٛمقد قمـغم يمـرّد  01اًمـ

اإلُم٤مُم٦م واخلالوم٦م، أٟمتؿ احلّج٦م ًمق يمٜمـتؿ شمٕمٚمٛمـقن ىمـدريمؿ وىمٞمٛمـتٙمؿ، وإهـّؿ ُمــ 

اإلُم٤مم: وُم٤م أظمذ اهلل قمغم اًمٕمٚمّنء أن ٓ ي٘م٤مّروا قمغم يمّٔم٦م فم٤ممل وٓ ؾمـٖم٥م  ذًمؽ ىمقل

 .ي0)ُمٔمٚمقم

 واجلقاب:

 مل يٗمٝمـــؿ هـــذا اعم٘مٓمـــع ُمــــ يمـــالم أُمـــػم إّن صـــ٤مطم٥م )اًم٘مـــراءة اعمٜمًـــٞم٦مي

، وهلذا مّحٚمف ُمـ اعمٕم٤مد ُم٤م ٓ حيتٛمؾ ُمع أٟمـف ٓ قمالىمـ٦م ًمـف سمـّن ٟمٌحـ٨م اعم١مُمٜملم 

روٟمف قمـغم اًمٜمـ٤ميمثلم ـأٟمف ًمقٓ وضمـقد أٟمّمـ٤مر يٜمّمـ ومٞمف، وم٢من ُمراد أُمػم اعم١مُمٜملم 

واعم٤مرىملم واًم٘م٤مؾمٓملم، جلٚمس ذم داره يمّن صـٜمع ذم زُمـ٤من اخلٚمٗمـ٤مء إوائـؾ، وأيــ 
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سم٠مٟمـف ٓ يتّمـػ سم٤مًمٕمّمـٛم٦م أو اًمٕمٚمـؿ  هذا ُمـ اًمدًٓم٦م قمغم إىمرار أُمػم اعم١مُمٜملم 

  اًمٚمدد أو اًمقٓي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م وأُمث٤مل ذًمؽ؟!   

ٜمًـٞم٦م سمـ٠من اًمٜمـ٤مس هـؿ اًمـذيـ أضمٚمًـقا أُمـػم وأُم٤م زقمـؿ صـ٤مطم٥م اًم٘مـراءة اعم

يٛمّٞمــز سمــلم اإلُم٤مُمــ٦م قمــغم يمــرد اإلُم٤مُمــ٦م واخلالومــ٦م، ومًٌــ٥ٌم أٟمــف مل  اعمــ١مُمٜملم 

ُمٕمٜمـك اإلُم٤مُمـ٦م اًم٘مرآٟمٞمـ٦م  إذ إن يمٛمٜمّم٥م إهلل وسملم وفمـ٤مئػ اإلُمـ٤مم وُمًـ١موًمٞم٤مشمف:

 هل وضمقب ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم اعمٜمّّم٥م وإٟمٗم٤مذ أُمره قمغم اًمٜم٤ّمس، ومٜمٌل اهلل إسمراهٞمؿ 

ـ   إسِْمَراِهٞمؿَ  اسْمَتغَمَٰ  َوإِذِ :  حيٙمؿ ؿمؼما ُمـ إرضإُم٤مم وإن مل َّنٍت وَم٠َمَت ُٝم
ُف سمَِٙمٚمِ  ىَم٤مَل َرسمه

 .َُم٤مًُم٤مإِ  ًمِٚمٜم ٤مسِ  ضَم٤مقِمُٚمَؽ  إِدِّ 

أُّم٤م ىمٞم٤مُمـف سمـ٤مُٕمر وشمقًّمٞمـف أُمـقر اًمٜمـ٤مس ومٝمـق أُمـر راضمـع ًمٚمٜمّـ٤مس، ومٛمتـك ُمـ٤م 

أـم٤مقمقه وظمْمٕمقا إًمٞمف ىم٤مم سم٤مُٕمر وأؾّمس دوًم٦م اًمٕمدل، وإذا قمّمقا اهلل ومل يٚمتزُمقا 

سم٠مُمره، ومٚمٞمس قمغم اإلُم٤مم ـمٚم٥م ذًمؽ إُمر وإضم٤ٌمر اًمٜمّـ٤مس قمـغم ذًمـؽ، وهـذا هـق 

ْٚمٓم٦ماعم٤مئز إؾم٤مس سملم اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م  ًه  ٌنمي٦م!اًم واًم

هذا اعمٕمٜمك، ومحؾ هذا اخلؼم قمٚمٞمـف، ىمـ٤مل:  ي4) وىمد وّوح اًمًٞمد اخلٛمٞمٜمل 

وم٤مخلالومــ٦م هلــ٤م ُمٕمٜمٞمــ٤من واصــٓمالطم٤من: أطمــدمه٤م: اخلالومــ٦م اإلهلّٞمــ٦م اًمتٙمقيٜمّٞمــ٦م، وهــل 

                                                           
 ويٕمتــؼمه وضمٝمــ٤م ًمٚمتِمــّٞمع اًمٜم٘مــّل، واحلــ٤مل أّن ًمٚمًــٞمدّ  ي يمثــػما ُمــ٤م يِمــٞمد صــ٤مطم٥م )اًم٘مــراءة اعمٜمًــّٞم٦مي سم٤مًمًــٞمد اخلٛمٞمٜمــل 4)

هل قملم اًمٖمٚمّق ذم ٟمٔمر ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي طمٞمـ٨م ي٘مـقل ذم يمت٤مسمـف  يمٚمّنت ذم ُم٘م٤مُم٤مت إئّٛم٦م  اخلٛمٞمٜمل 

وم٢مّن ًمإلُم٤مم ُم٘م٤مُم٤م حمٛمقدا ودرضم٦م ؾم٤مُمٞم٦م وظمالوم٦م شمٙمقيٜمّٞم٦م ختْمـع ًمقٓيتٝمـ٤م وؾمـٞمٓمرهت٤م مجٞمـع : 61احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م 

يٌٚمٖمف ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ، وسمٛمقضم٥م ُمـ٤م  ذرات هذا اًمٙمقن، وإّن ُمـ ضورّي٤مت ُمذهٌٜم٤م أّن ٕئّٛمتٜم٤م ُم٘م٤مُم٤م ٓ

هـذا اًمٕمـ٤ممل أٟمـقارا ومجٕمٚمٝمـؿ  يم٤مٟمقا ىمٌـؾ وإئٛم٦م  ًمديٜم٤م ُمـ اًمرواي٤مت وإطم٤مدي٨م وم٢مّن اًمرؾمقل إقمٔمؿ 

ّٓ اهلل.  اهلل سمٕمرؿمف حمدىملم، وضمٕمؾ هلؿ ُمـ اعمٜمزًم٦م واًمزًمٗمك ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إ
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خمتّّم٦م سم٤مخلّٚمص ُمــ أوًمٞم٤مئـف، يم٤مٕٟمٌٞمـ٤مء اعمرؾمـٚملم، وإئّٛمـ٦م اًمٓمـ٤مهريـ ؾمـالم اهلل 

 أُمـــػم اجلٕمـــكم، يمجٕمـــؾ رؾمـــقل قمٚمـــٞمٝمؿ؛ وصمـــ٤مٟمٞمٝمّن: اعمٕمٜمـــك آقمتٌـــ٤مرّي 

ظمٚمٞمٗمـ٦م ًمٚمٛمًـٚمٛملم، أو اٟمتخـ٤مب ومـالن وومـالن ًمٚمخالومـ٦م، وم٤مًمرئ٤مؾمـ٦م  اعم١مُمٜملم 

إّٓ إلضمـراء احلـّؼ، وهـل اًمتـل  اًمٔم٤مهرّي٦م اًمّمقرّي٦م أُمـر مل يٕمـتـ اـ٤م إئّٛمـ٦م 

واهلل هلـل أطمـ٥ّم إزّم : »-قمغم ُم٤م طمٙمل قمٜمف-سم٘مقًمف  أراده٤م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 ذم اخلٓمٌـ٦م اعمٕمروومـ٦مش اـ٩م اًمٌالهمـ٦م»ٟمٕمؾ ٓ ىمٞمٛم٦م هلـ٤م، وذم  ُمِمػمًا إممش ُمـ إُمرشمٙمؿ

٦ٌّم، وسمرأ اًمٜمًٛم٦م، ًمقٓ طمْمـقر احلـ٤مض، وىمٞمـ٤مم ش: اًمِم٘مِم٘مّٞم٦م»  سم أُم٤م واًمذي ومٚمؼ احل

احلّج٦م سمقضمقد اًمٜم٤مس، وُم٤م أظمذ اهلل قمغم اًمٕمٚمّنء أن ٓ ي٘م٤مّروا قمغم يمّٔمـ٦م فمـ٤ممل، وٓ 

آظمرهــ٤م سمٙمــ٠مس أّوهلــ٤م،  ؾمــٖم٥م ُمٔمٚمــقم، ًٕم٘مٞمــ٧م طمٌٚمٝمــ٤م قمــغم هم٤مراــ٤م، وًمًــ٘مٞم٧م

وًٕمٗمٞمتؿ دٟمٞم٤ميمؿ هذه أزهد قمٜمدي ُمــ قمٗمٓمـ٦م قمٜمـز؛ وأُّمـ٤م ُم٘مـ٤مم اخلالومـ٦م اًمٙمـؼمى 

 .ي4)، وٓ ىم٤مسماًل ًمٚمرومض واإلمه٤مل وإًم٘م٤مء احلٌؾ قمغم هم٤مرسمف، ومٚمٞمس هّٞمٜم٤ًم قمٜمدهاإلهلّٞم٦م

ُمــ أّوًمـف وووـٕمٜم٤مه ذم ؾمـٞم٤مىمف اًمتـ٤مرخيل هـق أّن  شم٠مُّمٚمٜم٤مهوم٤معمراد ُمـ اخلؼم إذا 

طمــت٩ّم قمــغم اًم٘مــقم سم٤مًمتــ٤مزم: إّٟمٙمــؿ رومْمــتٛمقد ذم سمــدء إُمــر ا أُمــػم اعمــ١مُمٜملم 

واظمؽمشمؿ ومالٟم٤م وومالٟم٤م وومالٟم٤م ومٚمؿ أطمّرك ؾم٤ميمٜم٤م، وعمّـ٤م ىمـدُمتؿ إزّم وسمـ٤ميٕمتٛمقد شمٚمـؽ 

اًمٌٞمٕم٦م اجلّنهػميـ٦م اعمٕمروومـ٦م ىمٛمـ٧م سمـ٤مُٕمر ومـ٤مٟم٘مٚمٌتؿ قمـكّم وأدظمٚمتٛمـقد ذم طمـروب 

 هٜم٤مك أٟمّم٤مر عم٤م ومّٙمرت ومٞمف وومتـ، ومٚمقٓ أّن اهلل أوضم٥م قمكّم أن أىمقم سم٤مُٕمر إذا يم٤من

 !أسمداً 
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واــذا جيــ٤مب أيْمــ٤م قمــغم اًمِمــ٤مهد أظمــر اًمــذي ذيمــره صــ٤مطم٥م )اًم٘مــراءة 

: اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمٕمٚمـؿ أٟمـف مل يٙمــ اًمـذي يمـ٤من ُمٜمّـ٤م ُمٜم٤مومًـ٦م ذم  اعمٜمًٞم٦مي وهق ىمقًمف

ؾمٚمٓم٤من وٓ اًمتّنس رء ُمـ ومْمقل احلٓم٤مم، وًمٙمـ ًمٜمرد اعمٕم٤ممل ُمـ ديٜمؽ، وٟمٔمٝمر 

 .ي4)اإلصالح ذم سمالدك

 :اعم٘م٤مل زسمدة

٦مي واؾمـتدّل اـ٤م ٓ إّن يمّؾ اًمِمـقاهد اًمتـل ذيمرهـ٤م صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞمّ 

شمّمٚمح ٕن شمٙمقن دًمـٞمال قمـغم ُمـّدقم٤مه، ًمٕمـدم اضمـتّنع ذائـط احلجّٞمـ٦م ومٞمٝمـ٤م وقمـدم 

، ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمذي اظمتّٓمف ذم آؾمتدٓل سم٤مٕطم٤مديـ٨م اًمـقاردة قمـٜمٝمؿ 

 .أسمراري٦م )قمٚمّنء قمغم ٟمٔمريّ  ٦م دًٓمتٝم٤مومْمال قمـ قمدم ت٤مُمٞمّ 
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 اإلُم٤مُم٦م ذم ُمّم٤مدره٤م إومم

 

سمٕمد أن ومرهمٜم٤م ُمـ اًمِمقاهد اًمتل أورده٤م ص٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞم٦مي، وسمـ٤من 

أّٟمــف ٓ يٛمٙمـــ آرشمٙمــ٤مز قمٚمٞمٝمــ٤م إلصمٌــ٤مت ُمــ٤م يرُمــل إًمٞمــف ُمـــ أّن اًمٜمّمــقص إومم 

قمـغم أّاـؿ جمـّرد )قمٚمـّنء أسمـراري، ٟمٌـدأ أن ذم اؾمـتٕمراض  شمٕمّرو٧م ًمألئّٛمـ٦م 

٤مدر اًمتل اقمتؼمه٤م ضمٝمٚمٝم٤م أو دم٤مهٚمٝم٤م ص٤مطم٥م اًمٜمٔمري٦م ذم ٟمٗمس اعمّم اًمٜمّمقص اًمتل

 قمٛمدة هذا اًمٌح٨م.

 :ا٩م اًمٌالهم٦م

ُمّمـدرا ُمرؿمـدا ذم  "اـ٩م اًمٌالهمـ٦م"اقمتؼم ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي يمت٤مب 

سمح٨م اإلُم٤مُم٦م ُمًت٘ماّل قمـ يمـّؾ اًمٙمتـ٥م اًمروائٞمـ٦م إظمـرى، ىمـ٤مل: اعمّمـدر اعمقضّمـف 

ُم٤مم قمكّم وقمــ ٤م ذم هذا اعمج٤مل هق ُم٤م ورد قمـ اإلاًمراسمع اًمذي يٛمٙمـ أن يذيمر أيْم

 .ي4)"ا٩م اًمٌالهم٦م"آل قمكّم ُمثؾ يمت٤مب

ــ٦م أقمــغم اهلل  ــدة اإلُم٤مُمٞم ــ٤مب اــ٩م اًمٌالهمــ٦م، ٟمجــد أّن قم٘مٞم ــ٤مًمرضمقع إمم يمت وسم

ُمًّٓمرة ذم صٗمح٤مت هذا اًمٙمت٤مب وُمثٌت٦م ذم صمٜم٤مي٤مه، همـػم  سمره٤ماؿ ذم أئّٛمتٝمؿ 

سَْمَّم٤مرُ  شَمْٕمَٛمك َٓ  أّا٤م ْٕ تِل ذِم  ا ُدورِ َوًَمَٰٙمِـ شَمْٕمَٛمك اًْمُ٘مُٚمقُب اًم   !اًمّمه

: ٓ ختٚمق إرض ُمـ ىم٤مئؿ هلل سمحّج٦م إُّم٤م فمـ٤مهرا ُمِمـٝمقرا ىمقًمف  :ومٛمٜمٝم٤م

                                                           
 .14اعمٜمًّٞم٦م ي اًم٘مراءة 4)
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أو ظم٤مئٗم٤م ُمٖمٛمقرا ًمهال شمٌٓمؾ طمج٩م اهلل وسمّٞمٜم٤مشمـف، ويمـؿ ذا؟ وأيــ أوًمهـؽ؟ أوًمهـؽ 

ــك واهلل إىمٚمــقن قمــددا وإقمٔمٛمــقن ىمــدرا، حيٗمــظ اهلل اــؿ طمججــف وسمٞمّ  ــف طمّت ٜم٤مشم

يقدقمقه٤م ٟمٔمراءهؿ ويزرقمقه٤م ذم ىمٚمقب أؿم٤ٌمهٝمؿ، هجؿ اـؿ اًمٕمٚمـؿ قمـغم طم٘مٞم٘مـ٦م 

اًمٌّمــػمة، وسمــ٤مذوا روح اًمٞم٘مــلم، واؾمــتالٟمقا ُمــ٤م اؾمــتققمره اعمؽمومــقن، وأٟمًــقا سمــّن 

اؾمتقطمش ُمٜمف اجل٤مهٚمقن، وصحٌقا اًمدٟمٞم٤م سم٠مسمدان أرواطمٝم٤م ُمٕمٚم٘م٦م سم٤معمحّؾ إقمـغم، 

 .ي4)ديٜمفأوًمهؽ ظمٚمٗم٤مء اهلل ذم أروف واًمدقم٤مة إمم 

وهــذا اًمــٜمّص سيــح ذم إصمٌــ٤مت اإلُم٤مُمــ٦م اإلهلٞمــ٦م وأّاــ٤م دائٛمــ٦م ُمًــتٛمّرة ذم 

راط ـإرض، وأّن هــذا اإلُمــ٤مم هــق طمّجــ٦م هلل قمــغم ظمٚم٘مــف واهلــ٤مدي هلــؿ إمم اًمّمــ

اعمًت٘مٞمؿ وهق احل٤مومظ ًمديـ اهلل، سمؾ إّن هذا اًمٜمّص حيـقي إؿمـ٤مرة إمم اإلُمـ٤مم اًمثـ٤مد 

 .قمنم اًمٖم٤مئ٥م 

وإّٟمـّن إئّٛمـ٦م ىمـّقام اهلل قمـغم ظمٚم٘مـف، وقمرومـ٤مؤه قمـغم  ... :ىمقًمـف  :وُمٜمٝم٤م

ّٓ ُمـ قمرومٝمؿ وقمرومقه، وٓ يدظمؾ اًمٜمّـ ّٓ ُمــ أٟمٙمـرهؿ قم٤ٌمده، ٓ يدظمؾ اجلٜم٦ّم إ ٤مر إ

 .ي0)وأٟمٙمروه

وهــذا اًمــٜمّص سيــح ذم أّن اإلُم٤مُمــ٦م ذط ُمـــ ذوط اًمٜمجــ٤مة إظمرويــ٦م 

ــف ــ٦م، وهــؾ يًــت٘مٞمؿ ُمثــؾ هــذا ُمــع ىمقًم ــ٦م جمــرّ  :واًمــدظمقل ذم اجلٜمّ د رواة أّن إئّٛم

 ًمإلؾمالم؟!
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: أيـ اًمذيـ زقمٛمقا أّاؿ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ دوٟمٜم٤م، يمذسم٤م ىمقًمف  :وُمٜمٝم٤م

وسمٖمٞم٤م قمٚمٞمٜم٤م أن رومٕمٜم٤م اهلل وووٕمٝمؿ، وأقمٓم٤مٟم٤م وطمرُمٝمؿ، وأدظمٚمٜم٤م وأظمـرضمٝمؿ، سمٜمـ٤م 

رؾمقا ذم هذا اًمٌٓمـ ُمــ يًتٕمٓمك اهلدى ويًتجغم اًمٕمٛمك، إّن إئّٛم٦م ُمـ ىمريش همُ 

شمّمــٚمح اًمــقٓة ُمـــ همــػمهؿ آصمــروا قمــ٤مضمال ه٤مؿمــؿ، ٓ شمّمــٚمح قمــغم ؾمــقاهؿ، وٓ 

 .ي4)وذسمقا آضمٜم٤م وأظمروا آضمال، وشمريمقا ص٤مومٞم٤مً 

ر ـوطمّمـ وهذا اًمـٜمّص أووـح ُمــ ؾمـ٤مسم٘مٞمف ذم اًمدًٓمـ٦م قمـغم اًمـٜمّص اإلهلـل

اإلُم٤مُم٦م ومٞمٝمؿ، سمؾ ومٞمف دًٓم٦م أيْم٤م قمغم اًمٕمٚمؿ اإلهلـل اخلـ٤مص وذًمـؽ ًمٜمٗمٞمـف قمٜمـقان 

 .قمـ همػمهؿ  "اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ"

سمؾ يمٞمػ شمٕمٛمٝمقن وسمٞمٜمٙمؿ قمؽمة ٟمٌّٞمٙمؿ وهؿ أزُّم٦م احلؼ، : ىمقًمف  :وُمٜمٝم٤م

وأقمــالم اًمــديـ، وأًمًــٜم٦م اًمّمــدق، ومــ٠مٟمزًمقهؿ سم٠مطمًـــ ُمٜمــ٤مزل اًم٘مــرآن، وردوهــؿ 

 .ي0)ورود اهلٞمؿ اًمٕمٓم٤مش

قمغم هذه اًمٗم٘مرة طمٞم٨م ي٘مقل: وىمقًمف:  ويٙمٗمٞمٜم٤م شمٕمٚمٞمؼ اسمـ أيب احلديد اعمٕمتززم

)وم٠مٟمزًمقهؿ ُمٜم٤مزل اًم٘مـرآني حتتـف ّه قمٔمـٞمؿ، وذًمـؽ أّٟمـف أُمـر اعمٙمٚمٗمـلم سمـ٠من جيـروا 

اًمٕمؽمة ذم إضمالهل٤م وإقمٔم٤مُمٝم٤م وآٟم٘مٞم٤مد هل٤م، واًمٓم٤مقم٦م ٕواُمره٤م جمـرى اًم٘مـرآن؛ ومـ٢من 

ىمٚم٧م: ومٝمذا اًم٘مقل ُمٜمف يِمٕمر سم٠مّن اًمٕمؽمة ُمٕمّمقُم٦م، ومـّن ىمـقل أصـح٤مسمٙمؿ ذم ذًمـؽ؟ 

 شمٕمـ٤ممم ذم يمتـ٤مب اًمٙمٗم٤ميـ٦م قمـغم أّن قمٚمّٞمـ٤م  ص أسمـق حمٛمـد سمــ ُمتقيـف ىمٚم٧م: ٟم
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ـّ أدًّمـ٦م  ُمٕمّمقم، وإن مل يٙمـ واضم٥م اًمٕمّمٛم٦م، وٓ اًمٕمّمٛم٦م ذط ذم اإلُم٤مُم٦م، ًمٙمـ

اًمٜمّمـقص ىمـد دًّمـ٧م قمـغم قمّمـٛمتف، واًم٘مٓمـع قمـغم سم٤مـمٜمـف وُمٖمّٞمٌـف، وأّن ذًمـؽ أُمـر 

ٕمّمـقمي، اظمتّص هق سمف دون همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، واًمٗمرق فم٤مهر سملم ىمقًمٜم٤م: )زيد ُم

وسمــلم ىمقًمٜمــ٤م: )زيــد واضمــ٥م اًمٕمّمــٛم٦مي، ّٕٟمــف إُمــ٤مم، وُمـــ ذط اإلُمــ٤مم أن يٙمــقن 

 .ي4)٦مُمٕمّمقُم٤م، وم٤مٓقمت٤ٌمر إّول ُمذهٌٜم٤م، وآقمت٤ٌمر اًمث٤مد ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞمّ 

 : ومل جيٛمـع سمٞمـ٧م واطمـد يقُمهـذ ذم آؾمـالم همـػم رؾمـقلىمقًمف  :وُمٜمٝم٤م

وظمدجي٦م وأٟم٤م صم٤مًمثٝمّن، أرى ٟمقر اًمقطمل واًمرؾم٤مًم٦م، وأؿمّؿ ريـح اًمٜمٌـّقة،  اهلل 

: يـ٤م رؾمـقل اهلل وم٘مٚم٧م ،وًم٘مد ؾمٛمٕم٧م رّٟم٦م اًمِمٞمٓم٤من طملم ٟمزل اًمقطمل قمٚمٞمف 

ؽ شمًٛمع ُم٤م أؾمـٛمع وشمـرى ُم٤م هذه اًمرّٟم٦م؟ وم٘م٤مل: هذا اًمِمٞمٓم٤من أيس ُمـ قم٤ٌمدشمف، إٟمّ 

 ّٓ  .ي0)ؽ ًم٧ًم سمٜمٌّل  أٟمّ ُم٤م أرى إ

إذ ، وهذا اًمٜمّص هق أهّؿ شمٍميح يث٧ٌم اًمٕمٚمـؿ اإلهلـل ُٕمـػم اعمـ١مُمٜملم 

وهق  ًمف ٟمٗمس قمٚمؿ رؾمقل اهلل  اًمرواي٦م شمٍّمح سم٠مّن اهلل اظمتّّمف سم٠مّن  إن

 اًمٕمٚمؿ اًمٖمٞمٌل اًمٚمدّد وًمٞمس اًمٙمًٌّل سم٤مًمٓمرق آقمتٞم٤مدي٦م.

سم٤مًمٖمٞم٥م هذا اًمٜمّص: وم٘م٤مل ًمف سمٕمض  ُم٤م ٟمّص ساطم٦م قمغم قمٚمٛمف  :وُمٜمٝم٤م

ًمٚمرضمـؾ  وىم٤مل ،د أقمٓمٞم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، ومْمحؽ أصح٤مسمف: ًم٘م

٤م: ي٤م أظم٤م يمٚم٥م ًمٞمس هق سمٕمٚمؿ همٞم٥م، وإّٟمّن هق شمٕمّٚمؿ ُمــ ذي قمٚمـؿ، وإّٟمـّن ويم٤من يمٚمٌٞمّ 
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ــف: ــ٤م قمــّدد اهلل ؾمــٌح٤مٟمف سم٘مقًم ــؿ اًمًــ٤مقم٦م وُم ــ٥م قمٚم ــؿ اًمٖمٞم ــَدهُ  اهللَ إِن   قمٚم ــُؿ  قِمٜم قِمْٚم

ــ٤مقَم٦مِ   ً ، ك، وىمٌــٞمح أو مجٞمــؾأٟمثــ أو ، ومــٞمٕمٚمؿ ؾمــٌح٤مٟمف ُمــ٤م ذم إرطمــ٤مم ُمـــ ذيمــراًم

، أو ذم اجلٜمــ٤من يٙمــقن ذم اًمٜمــ٤مر طمٓمٌــ٤م ، وُمـــأو ؾمــٕمٞمد ، وؿمــ٘مّل أو سمخٞمــؾ وؾمــخّل 

 ٌّ اًمـذي ٓ يٕمٚمٛمـف أطمـد إٓ اهلل ، وُمـ٤م ؾمـقى ذًمـؽ  ومٝمذا قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،ٞملم ُمراوم٘م٤مًمٚمٜم

ٛمٜمٞمــف، ودقمــ٤م زم سمــ٠من يٕمٞمــف صــدري، وشمْمــٓمؿ قمٚمٞمــف ومٕمٚمّ  فٛمــف اهلل ٟمٌّٞمــومٕمٚمــؿ قمٚمّ 

 .ي4)ضمقاٟمحل

 قمٚمّن أّن هذا اًمٙمالم ُم٘متٓمع ُمـ ظمٓم٦ٌم ـمقيٚم٦م خيؼم ومٞمٝمـ٤م أُمـػم اعمـ١مُمٜملم 

قمـ اعمالطمؿ اًمتل ؾمتحّمؾ ذم اعمًت٘مٌؾ وومٞمٝم٤م: يم٠مّد أراهـؿ ىمقُمـ٤م يمـ٠مّن وضمـقهٝمؿ 

اعمج٤من اعمٓمرىم٦م، يٚمًٌقن اًمنق واًمدي٤ٌمج، ويٕمت٘مٌقن اخلٞمؾ اًمٕمت٤مق، ويٙمقن هٜم٤مك 

قن اعمٗمٚمــ٧م أىمــّؾ ُمـــ ل اعمجــروح قمــغم اعم٘متــقل، ويٙمـــاؾمــتحرار ىمتــؾ طمّتــك يٛمِمــ

 .ي0)اعم٠مؾمقر

وىمد قمّٚمؼ اسمـ أيب احلديد قمغم هذه اخلٓم٦ٌم شمٕمٚمٞم٘م٤م يٗمٞمد ذم اعم٘م٤مم ًمٙمقٟمف يٕمتـؼم 

قمٜمٍما حم٤ميدا ذم ٟمزاقمٜم٤م ُمع ص٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـّٞم٦مي، إذ ي٘مـقل: واقمٚمـؿ أّن هـذا 

قمٜمف ىمد رأيٜم٤مه ٟمحـ قمٞم٤مٟم٤م، ووىمع ذم زُم٤مٟمٜم٤م، ويمـ٤من اًمٜمـ٤مس  اًمٖمٞم٥م اًمذي أظمؼم 

رٟم٤م، وهـؿ اًمتتـ٤مر ـُمـ أّول اإلؾمالم، طمّتك ؾم٤مىمف اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر إمم قمّمـيٜمتٔمروٟمف 

اًمذيـ ظمرضمقا ُمـ أىم٤ميص اعمنمق طمتـك وردت ظمـٞمٚمٝمؿ اًمٕمـراق واًمِمـ٤مم، وومٕمٚمـقا 

سمٛمٚمقك اخلٓم٤م وىمٗمج٤مق، وسمٌالد ُم٤م وراء اًمٜمٝمر، وسمخراؾمـ٤من وُمـ٤م وآهـ٤م ُمــ سمـالد 
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 .ي4)ٟم٤م هذا قمغم ُمثٚمفاًمٕمجؿ، ُم٤م مل حتتق اًمتقاريخ ُمٜمذ ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم آدم إمم قمٍم

ٓطمـظ أّن هـذه اخلٓمـ٥م ىمـد اطمتـقت قمـغم  اًمٌالهمـ٦م سمؾ إّن يمّؾ ُمـ ىمرأ اـ٩م

٦م يمثـػمة، وهلـذا ي٘مـقل اًمٕمّ٘مـ٤مد ذم قمٌ٘مرّي٤مشمـف: وُمــ اعمحّ٘مـؼ اًمـذي ٓ إظم٤ٌمرات همٞمٌٞمّ 

ّن اًمٜمٌقءات اًمتل ضم٤مءت ذم اـ٩م اًمٌالهمـ٦م قمــ احلّجـ٤مج سمــ أظمٚمج٦م ومٞمف ُمـ اًمِمّؽ 

اًمتت٤مر، وُم٤م إًمٞمٝم٤م، هل ُمـ ُمدظمقل اًمٙمـالم قمٚمٞمـف، يقؾمػ، وومتٜم٦م اًمزٟم٩م، وهم٤مرات 

٤مخ إمم اًمٙمت٤مب سمٕمد وىمقع احلقادث سمزُمـ ىمّمػم أو ـمقيؾ ًّ  .ي0)ومم٤ّم أو٤مومف اًمٜم

وسمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ شمقضمٞمٝمف ًمٚمٜمّمقص اعمقضمقدة، وم٢مّن ُم٤م ذيمره هـق اقمـؽماف 

ُمٜمف سمقضمقد جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ اإلظم٤ٌمرات اًمٖمٞمٌٞم٦م ذم هذا اًمٙمت٤مب، وهـق ُمـ٤م ٟمريـده 

 يمالُمف. ُمـ إيراد

ُمقوع ّهه، وجلـ٠م  ... :اخلٓم٥م اجل٤مُمٕم٦م ىمقًمف ذم طمّؼ آل حمٛمد  وُمـ

أُمره، وقمٞم٦ٌم قمٚمٛمف، وُمقئؾ طمٙمٛمف، ويمٝمقف يمتٌف، وضم٤ٌمل ديٜمف، اـؿ أىمـ٤مم اٟمحٜمـ٤مء 

٦م ُمــ هـذه إُّمـ ٓ ي٘مـ٤مس سمـآل حمٛمـد  فمٝمره وأذهـ٥م ارشمٕمـ٤مد ومرائّمـف...،

 وقمـّند، هـؿ أؾمـ٤مس اًمـديـ، ى اؿ ُمـ ضمـرت ٟمٕمٛمـتٝمؿ قمٚمٞمـف أسمـداوٓ يًقّ ، أطمد

 ،اًمقٓيـ٦م وهلـؿ ظمّمـ٤مئص طمـّؼ ، واـؿ يٚمحـؼ اًمتـ٤مزم، اًمٖمـ٤مزملء إًمـٞمٝمؿ يٗمـ ،اًمٞم٘ملم

 .ي4)وومٞمٝمؿ اًمقصٞم٦م واًمقراصم٦م

                                                           
 .8/048ي ذح ا٩م اًمٌالهم٦م 4)

، "اـ٩م اًمٌالهمـ٦م ومـقق اًمِمـٌٝم٤مت واًمتِمـٙمٞمٙم٤مت"٧م يمـالم اًمٕمّ٘مـ٤مد شمٗمّمـٞمال ذم يمتـ٤ميب ؛ وًم٘مـد ٟم٤مىمِمـ410ي قمٌ٘مرّي٦م اإلُم٤مم 0)

 ريػـوسمّٞمٜمــ٧م اؾمــتح٤مًم٦م ذًمــؽ ًمٕمــّدة وضمــقه أمّهٝمــ٤م: أّن اًمٕمّ٘مــ٤مد ٟمــّص قمــغم ذيمــر اًمــٜمٝم٩م ًم٘مْمــّٞم٦م اًمتتــ٤مر واحلــ٤مل أّن اًمِمــ

 ؾمٜم٦م ومٙمٞمػ يٙمقن هذا اًمٙمالم ُمـ اعمدظمقل قمٚمٞمف؟! 412ىمد ُم٤مت ىمٌؾ دظمقل اًمتت٤مر سم٠ميمثر ُمـ  اًمر  

 .4/01ي ا٩م اًمٌالهم٦م 4)
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 ٦م قمــغم أّن أهــؾًمــوٓ يِمــّؽ قم٤مىمــؾ ذم وضمــقد يمــالم أسح ُمـــ هــذا ًمٚمدٓ

ـّ قمٚمـٞمٝمؿ سمٕمٚمٛمـف،  اًمٌٞم٧م  أئّٛمـ٦م ُمٜمّّمـٌقن ُمــ اهلل اضمتٌـ٤مهؿ واصـٓمٗم٤مهؿ وُمـ

وضمٕمٚمٝمؿ أريم٤مٟم٤م ًمديٜمف، وىمد اؾمتٕمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م يمّؾ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمداًّم٦م قمغم اعمٓمٚمقب 

 )اًمقٓي٦م، اًمقصّٞم٦م، اًمقراصم٦م، أؾم٤مس اًمديـ..ي.

غم )اًمـٜمّص اإلهلـل، اًمٕمٚمـؿ ٟمّمـقص شمـدّل ساطمـ٦م قمـىمد شمٌـلّم ًمـؽ وضمـقد 

٦مي، سمـؾ ويٜمٙمـر  ُم٤م يٜمٙمره صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞمّ اًمٚمدد، قمٚمؿ اًمٖمٞم٥مي وهل قملم

، وٓ ٟمدري: هؾ هق ىمّمـقر ذم اـمالقمـف قمـغم هـذا "ا٩م اًمٌالهم٦م"وضمقده ذم ُمثؾ 

 اًمًٗمر اًمٕمٔمٞمؿ، أو دم٤مهؾ ُمتٕمّٛمد عمثؾ هذه اخلٓم٥م واًمٙمٚمّنت؟!

اًمًٜم٦ّم ىمٌؾ اًمِمٞمٕم٦م ىمد اًمتٗمتقا هلذه اًمٜمّمـقص ورومْمـقا يمتـ٤مب أهؾ قمٚمّن أّن 

ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمِمٞمخ اًمًٚمٗمل  ٓطمتقائف قمغم هذه اعمٓم٤مًم٥م؛ ىم٤مل "ا٩م اًمٌالهم٦م"

ٌّٕمٜمـ٤م ًمٚمٙمتـ٤مب وضمـدٟم٤م قمِمـ رات اعمقاوـع اًمتـل شمتْمـّٛمـ ذيمـر ـاًمٗمقزان: وٟمحــ سمتت

   .ي4)اًمقص٤مي٦م

 :ظمٓم٥م اإلُم٤مم احلًلم 

ُمٝمـّّن ًمٗمٝمـؿ  ُمّمـدراً اعمّمدر اًمث٤مد اًمذي اقمتؼمه ص٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـٞم٦مي 

اًمتل أًم٘م٤مه٤م وٛمـ اْمتف اعم٤ٌمريم٦م سمدءا  ٥م اإلُم٤مم احلًلم ٓمَ طم٘مٞم٘م٦م اإلُم٤مُم٦م ظُم 

 ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة واٟمتٝم٤مء سمٙمرسمالء اعم٘مّدؾم٦م.
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ٟمحـــ طمــزب اهلل اًمٖمــ٤مًمٌقن، وقمــؽمة رؾمــقل اهلل ىمقًمــف: : ظمٓمٌــف  ومٛمـــ

، اًمذيـ ضمٕمٚمٜم٤م رؾمقل اهلل صم٤مد يمت٤مب ٌقن، وأطمد اًمث٘مٚملموأهؾ سمٞمتف اًمٓمٞمّ ، إىمرسمقن

٤ٌَمـمُِؾ  َي٠ْمشمِٞمفِ  ٓ   ، ءر شمٗمّمٞمؾ يمؾ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف ـْ ظَمْٚمِٗمـفِ  اًْم َٓ ُِم ، ُِمـ سَملْمِ َيَدْيِف َو

شمٗمًػمه، ٓ يٌٓمٞمٜم٤م شم٠مويٚمف سمؾ ٟمّتٌع طم٘م٤مي٘مف، وم٠مـمٞمٕمقٟمـ٤م ومـ٢مّن ـم٤مقمتٜمـ٤م واعمٕمّقل قمٚمٞمٜم٤م ذم 

اهللَ َوَأـمِٞمُٕمــقا  َأـمِٞمُٕمــقا ُمٗمرووــ٦م، إذ يم٤مٟمــ٧م سمٓم٤مقمــ٦م اهلل ُم٘مروٟمــ٦م، ىمــ٤مل اهلل شمٕمــ٤ممم

ؾُمقَل َوُأوزِم  َُْمِر ُِمٜمُٙمؿْ اًمر  ْٕ وُه إمَِم : وىمـ٤مل ،ا ؾُمـقلِ  َوًَمـْق َرده َُْمـِر  اًمر  ْٕ َوإمَِمَٰ ُأوزِم ا

 . ي    (4ُِمٜمُْٝمؿْ 

 وهذا اًمٜمّص ومٞمف قمّدة ٟمٙم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م:

–: أّن اًمتِمّٞمع هلؿ ًمٞمس عمجّرد أّن روايتٝمؿ ًمإلؾمالم أوصمؼ ُمــ همـػمهؿ أّوهل٤م

قمـلم ُمــ اهلل قمـّز وضمـّؾ سمؾ هـل ومـرض  -يمّن ىمّرر ذًمؽ ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞم٦مي

 ٟمّص قمٚمٞمٝم٤م ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف.

: إّن ٓزم هذه اًمٓم٤مقم٦م اعمٗمروو٦م سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ هق قمّمٛمتٝمؿ، وىمد ىمّرر صم٤مٟمٞم٤م

هذه اعمالزُم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م سم٘مقًمـف: واًمـدًمٞمؾ قمـغم ذًمـؽ أّن اهلل  -اًمًٜمّل-اًمٗمخر اًمرازي 

سمٓم٤مقمتـف  شمٕم٤ممم أُمر سمٓم٤مقم٦م أوزم إُمر قمغم ؾمٌٞمؾ اجلزم ذم هذه أيـ٦م، وُمــ أُمـر اهلل

قمغم ؾمٌٞمؾ اجلـزم واًم٘مٓمـع ٓ سمـّد وأن يٙمـقن ُمٕمّمـقُم٤م قمــ اخلٓمـ٠م، إذ ًمـق مل يٙمــ 

ُمٕمّمقُم٤م قمـ اخلٓم٠م يم٤من سمت٘مـدير إىمداُمـف قمـغم اخلٓمـ٠م يٙمـقن ىمـد أُمـر اهلل سمٛمت٤مسمٕمتـف، 

ومٞمٙمقن ذًمؽ أُمرا سمٗمٕمؾ ذًمؽ اخلٓم٠م واخلٓم٠م ًمٙمقٟمف ظمٓم٠م ُمٜمٝمل قمٜمف، ومٝمذا يٗميض إمم 
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ٓقمت٤ٌمر اًمقاطمد، وإّٟمف حم٤مل، ومث٧ٌم أّن اهلل اضمتّنع إُمر واًمٜمٝمل ذم اًمٗمٕمؾ اًمقاطمد سم٤م

شمٕم٤ممم أُمر سمٓم٤مقم٦م أوزم إُمر قمغم ؾمٌٞمؾ اجلزم، وصمٌـ٧م أّن يمـّؾ ُمــ أُمـر اهلل سمٓم٤مقمتـف 

قمغم ؾمٌٞمؾ اجلزم وضم٥م أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤م قمـ اخلٓم٠م، ومث٧ٌم ىمٓمٕمـ٤ًم أّن أوزم إُمـر 

 .ي4)اعمذيمقر ذم هذه أي٦م ٓ سمد وأن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤م

قمــ  وأّٟمـف خمتٚمـػ أهؾ اًمٌٞمـ٧م ؾمٕم٦م قمٚمؿ : إّن هذه اخلٓم٦ٌم شمث٧ٌم صم٤مًمث٤م

طمٞمـ٨م تٗمًػم اًم٘مرآن وشم٠مويٚمف واشّم٤ٌمع طم٘م٤مئ٘مف، وُمًتققم٥م ًمف إذ إٟم، ًمذي سمٞمد اًمٜم٤مسا

عملم سمٙمــّؾ رء وهــق ٤ماــذا يٙمقٟمــقن قمــ ؿاًم٘مــرآن ومٞمــف شمٗمّمــٞمؾ يمــّؾ رء، ومــ٢مّا  إن

 اعمٓمٚمقب.

: إّٟمـ٤م أهـؾ سمٞمـ٧م اًمٜمٌـّقة، وُمٕمـدن اًمرؾمـ٤مًم٦م، وخمتٚمـػ ىمقًمف وُمـ ظمٓمٌف 

اعمالئٙم٦م، وحمّؾ اًمرمح٦م، وسمٜم٤م ومتح اهلل، وسمٜم٤م ظمتؿ، ويزيد رضمـؾ وم٤مؾمـؼ ؿمـ٤مرب  ـر 

ــٜمٗمس اعمحرُمــ٦م ُمٕمٚمـــ سم٤مًمٗمًــؼ،  ــؾ اًم ـــ ٟمّمــٌح وىم٤مشم ــ٤ميع عمثٚمــف، وًمٙم ُمــثكم ٓ يٌ

 .ي0)وشمّمٌحقن وٟمٜمتٔمر وشمٜمتٔمرون أيٜم٤م أطمؼ سم٤مخلالوم٦م واًمٌٞمٕم٦م

 قمّدة إؿم٤مرات:وذم هذا اًمٜمّص أيْم٤م 

ٓ خيٚمـق  قمٚمـٞمٝمؿ اظمتالف اعمالئٙمـ٦م إذ إن، "خمتٚمػ اعمالئٙم٦م": اًمتٕمٌػم سمـأّوٓ

أو إلسمالهمٝمؿ أو ًمٚمتٕمّٚمؿ ُمٜمٝمؿ، وأّي رء ؾمتخت٤مره ُمـ هلؿ ًمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ أن يٙمقن إُّم٤م 

ــ٤م إلصمٌــ٤مت  ــقر اًمثالصمــ٦م يٙمٗمٞمٜم ــؿهــذه إُم ــ٤مرج قمـــ اعمــ٠مًمقف   أن قمٚمٛمٝم ظم
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 .اعمتٕم٤مرف

دًٓمـ٦م قمـغم سمريمـ٤مت وضمـقدهؿ وأّن  فومٞمـ "اًمرمحـ٦م حمـّؾ ": اًمتٕمٌػم سمـ٠مّاؿ صم٤مٟمٞم٤م

وؾمـ٤مئط أو ؿ إّاـ، أو يمّن يٕمؼّم احلٙمـّنء: هؿ اًمرمح٦م اإلهلّٞم٦م شمٜمزل سمؼميم٦م وضمقد

 جم٤مري ًمٚمٗمٞمض، ومٝمؾ ُمثؾ هذا يتالءم ُمع يمقاؿ جمّرد قمٚمّنء؟!

، ومـ٢مّن ومٞمـف دًٓمـ٦م قمٔمٞمٛمـ٦م قمـغم وضمـقدهؿ شسمٜم٤م ومتح اهلل» :: اًمتٕمٌػم سم٘مقًمفصم٤مًمث٤م

ؾمٌ٘مقا سمـف يمـّؾ قمـ٤ممل اعمٛمٙمٜمـ٤مت، وهـل قمـلم اعم٘م٤مُمـ٤مت اًمتـل يٕمتؼمهـ٤م اًمٜمقري اًمذي 

 ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞم٦مي همٚمّقا.

ّٓ سمـ٤مهلل وصـغّم اهلل قمـغم وُمـ ظمٓمٌف  : احلٛمـد هلل ُمـ٤م ؿمـ٤مء اهلل وٓ ىمـقة إ

ّط اعمقت قمغم وًمد آدم، خمّط اًم٘مالدة قمغم ضمٞمد اًمٗمت٤مة، وُم٤م أوهلٜمل رؾمقًمف وؾمّٚمؿ، ظُم 

إمم يقؾمػ، وظمػّم زم ُمٍمع أٟم٤م ٓىمٞمف، يمـ٠مّد سم٠موصـ٤مزم  إمم أؾمالذم اؿمتٞم٤مق يٕم٘مقب

شم٘مّٓمٕمٝمـ٤م قمًـالن اًمٗمٚمـقات سمـلم اًمٜمــقاويس ويمـرسمالء ومـٞمٛمألن ُمٜمّـل أيمراؿمـ٤م ضمقومــ٤م 

 .ي4)وأضمرسم٦م ؾمٖم٤ٌم، ٓ حمٞمص قمـ يقم ظمّط سم٤مًم٘مٚمؿ رى اهلل رو٤مٟم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م

عم٤م ؾمـٞمجري قمٚمٞمـف ذم  وهذا اًمٜمّص ومٞمف إظم٤ٌمر همٞمٌّل ُمـ اإلُم٤مم احلًلم 

ىمد قمّٚمـؿ اًمٖمٞمـ٥م وهـذا ُمـ٤م يٜمٙمـر وضمـقده صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة  يمرسمالء، أي أّٟمف 

 ٦م.٦مي ذم سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞمّ اعمٜمًٞمّ 

)إقمـ٤مدة ومٝمذه اًمٜمّمقص اًمتل ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م أومْمؾ رّد قمغم هذا اًمزقمؿ، وقمٚمٞمف وم٢مّن 

ــ٦م ذم وــقء اًمٜمٝمْمــ٦م احلًــٞمٜمٞم٦مي ُمِمــ ــقم اإلُم٤مُم ــراءة ُمٗمٝم ــف مل ـىم ــ٤مىمص ًمٙمقٟم روع ٟم
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، سمؾ اٟمت٘مـك سمٕمـض اًمٜمّمـقص اًمت٤مرخيٞمـ٦م تققم٥م يمّؾ يمٚمّنت اإلُم٤مم احلًلم يً

ٌّـع ؾمـٞمجد قمِمـ ّٓ ومـ٢مّن اعمتت رات اًمٜمّمـقص ـومحٚمٝم٤م قمغم همػم وضمٝمٝم٤م اًمّمحٞمح، وإ

 قمغم أّٟمف )إُم٤مم ُمٕمّمقمي. اًمتل شمّمّقر احلًلم 

 :اًمّمحٞمٗم٦م اًمًّج٤مدي٦م

قم٤مدة ىمراءة اإلُم٤مُمـ٦م إلص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞم٦مي  اقمتٛمده٤مُمـ اعمّم٤مدر اًمتل 

٤م تّثــؾ ُمّمــدرا ُمـــ اعمّمــ٤مدر إومم إذ إاــ، "اًمًــّج٤مدي٦م"قمــغم وــقئٝم٤م اًمّمــحٞمٗم٦م 

ّٓ أّٟمف مل ي٠مت  هـذا اًمٙمتـ٤مب ًمٚمدًٓمـ٦م قمـغم أّن إئّٛمـ٦م سمٌمء ُمـ ٟمّمـقص ًمٚمٓم٤مئٗم٦م، إ

ّٓ جمّرد )قمٚمّنء أسمراري  ، وًمٕمّٚمف مل ئمٗمر سمّن يّمٌق إًمٞمف.ًمٞمًقا إ

اًمتـل ُمـ اًمِمـقاهد ُمــ اًمّمـحٞمٗم٦م  وٟمحـ ذم هذا اًمٗمّمؾ ؾمٜم٠م  سمٛمجٛمققم٦م

قمغم أّاؿ أئّٛم٦م ُمٕمّمـقُمقن ُمٓمّٝمـرون هلـؿ  ٟمث٧ٌم ومٞمٝم٤م أّا٤م شمّمّقر أهؾ اًمٌٞم٧م 

 قمٚمؿ ظم٤مص:

: اًمٚمٝمؿ إّٟمؽ أّيـدت ديٜمـؽ ذم يمـؾ ىمقًمف  ذم يقم قمروم٦م دقم٤مئف  ومٛمـ

أوان سم٢مُم٤مم أىمٛمتف قمٚمّن ًمٕم٤ٌمدك، وُمٜم٤مرا ذم سمالدك، سمٕمـد أن وصـٚم٧م طمٌٚمـف سمحٌٚمـؽ، 

وضمٕمٚمتف اًمذريٕم٦م إمم روقاٟمؽ، واومؽمو٧م ـم٤مقمتـف، وطمـّذرت ُمٕمّمـٞمتف، وأُمـرت 

ّٓ يت٘مّدُمف ُمت٘مّدم، وٓ يت٠مظّمر قمٜمف ُمتـ٠مظمر ومٝمـق  سم٤مُمتث٤مل أُمره، وآٟمتٝم٤مء قمٜمد اٞمف، وأ

 .ي4)يـ، ويمٝمػ اعم١مُمٜملم، وقمروة اعمتٛمًٙملم، وا٤مء اًمٕم٤معملمقمّمٛم٦م اًمالئذ
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 وهذا اًمٜمّص يٗمٞمد أُمقرا:

: أّن اإلُم٤مُم٦م ضمٕمؾ إهلل وًمٞمًـ٧م ُمقيمقًمـ٦م ًمٕم٤مُّمـ٦م اًمٜمـ٤مس يم٤مًمِمـقرى أو أّوٓ

 .شأىمٛمتف قمٚمّن ًمٕم٤ٌمدك: »، ًم٘مقًمف آظمتٞم٤مر

: أّن اإلُم٤مُم٦م ُمًتٛمّرة إمم يـقم اًم٘مٞم٤مُمـ٦م، وٓ خيـؾ آن ُمــ آٟمـ٤مت إرض صم٤مٟمٞم٤م

إّٟمــؽ أّيــدت ديٜمــؽ ذم يمــؾ أوان : »، ًم٘مقًمــف ضمــقد إُمــ٤مم طمــ٤مومظ ًمٚمــديـُمـــ و

 .شسم٢مُم٤مم

ــ٤م ــ٦مصم٤مًمث ــؽمض اًمٓم٤مقم ــ٤مم ُمٗم ــف : أّن اإلُم ــف، " :؛ ًم٘مقًم واومؽموــ٧م ـم٤مقمت

، وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ "وطمّذرت ُمٕمّمٞمتف، وأُمرت سم٤مُمتث٤مل أُمره، وآٟمتٝم٤مء قمٜمد اٞمف

 ٟمًتٗمٞمد قمّمٛمتف ًمٚمٛمالزُم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ؾم٤مسم٘م٤م.

رّب صـّؾ قمـغم أـم٤مئـ٥م أهـؾ سمٞمتـف اًمـذيـ اظمـؽمهتؿ : ىمقًمف دقم٤مئف  وُمـ

ُٕمـــرك، وضمٕمٚمـــتٝمؿ ظمزٟمـــ٦م قمٚمٛمـــؽ، وطمٗمٔمـــ٦م ديٜمـــؽ، وظمٚمٗمـــ٤مءك ذم أروـــؽ، 

ــؽ،  ــدٟمس شمٓمٝمــػما سم٢مرادشم ــرضمس واًم ــرهتؿ ُمـــ اًم ــ٤مدك، وـمّٝم وطمججــؽ قمــغم قمٌ

 .ي4)وضمٕمٚمتٝمؿ اًمقؾمٞمٚم٦م إًمٞمؽ، واعمًٚمؽ إمم ضمٜمّتؽ

 ـ:يـ آظمرييث٧ٌم أُمر -إؿم٤مرشمف ًمٚمجٕمؾ اإلهلل قمغمزي٤مدة -وهذا اًمٜمّص 

وٓ يتّمـٗمقن سمـذًمؽ ؿ ظمزٟم٦م قمٚمؿ اهلل، إذ إا: اًمٕمٚمؿ اًمٚمدّد اخل٤مص، إّول

 إٓ إذا يم٤من قمٚمٛمٝمؿ ًمدٟمٞم٤م. 

وـمّٝمـرهؿ ُمــ اًمـرضمس "وذًمـؽ ذم ىمقًمـف:  : إصم٤ٌمت قمّمـٛمتٝمؿ اًمث٤مد

                                                           
 .014ي اًمّمحٞمٗم٦م اًمًّج٤مدي٦م 4)
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اعمراد سم٤مًمرضمس واًمدٟمس: اعمٕمـ٤ميص واًمـذٟمقب، ٓ اًم٘مـذارات و، "واًمدٟمس شمٓمٝمػما

  ى عم٤م اصٓمٚمح قمٚمٞمف سم٤مًمٕمّمٛم٦م.احلًٞم٦م، واًمتٓمٝمػم ُمـ اًمذٟمقب قم٤ٌمرة أظمر

ــ٦م وإ ــ٦م اعمتْمــّٛمٜم٦م ذم اًمّمــحسح دًٓم ـــ إدقمٞم ــ٦م ٞمُم ــ٦م، اعم٘مّدُم ٗم٦م اعم٤ٌمريم

واٟمتِم٤مره٤م قمغم  ٦م وصقل هذه إدقمٞم٦م ًمٚمراوياعمقضمقدة ذم أّوهل٤م واًمتل حتٙمل يمٞمٗمٞمّ 

 هذه اًمقصمٞم٘م٦م اًمت٤مرخيّٞم٦م ومٞمٝم٤م ومقائد مّج٦م: إذ إنيده، 

رون ىمـ٤مل: ٤مقمٛمػم سمـ ُمتقيمؾ اًمث٘مٗمل اًمٌٚمخـل، قمــ أسمٞمـف اعمتقيمـؾ سمــ هـ ـقم

وهق ُمتقضّمف إمم ظمراؾم٤من سمٕمد ىمتؾ أسمٞمف، ومًّٚمٛم٧م  ًم٘مٞم٧م حيٞمك سمـ زيد سمـ قمكم 

قمٚمٞمف وم٘م٤مل زم: ُمـ أيــ أىمٌٚمـ٧م؟ ىمٚمـ٧م ُمــ احلـ٩م، ومًـ٠مًمٜمل قمــ أهٚمـف وسمٜمـل قمّٛمـف 

وم٠مظمؼمشمــف سمخــؼمه وظمــؼمهؿ  سم٤معمديٜمــ٦م وأطمٗمــك اًمًــ١مال قمـــ ضمٕمٗمــر سمـــ حمٛمــد 

 وم٘م٤مل زم: ىمـد يمـ٤من قمّٛمـل حمٛمـد سمــ قمـكم  وطمزاؿ قمغم أسمٞمف زيد سمـ قمكم 

أؿم٤مر قمغم أيب سمؽمك اخلروج، وقمّرومـف إن هـق ظمـرج وومـ٤مرق اعمديٜمـ٦م ُمـ٤م يٙمـقن إًمٞمـف 

، ىمـ٤مل: ومٝمـؾ ٟمٕمـؿ: ىمٚم٧م ؟سمـ قمّٛمل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اُمّمػم أُمره، ومٝمؾ ًم٘مٞم٧م 

ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ؾمٛمٕمتف يذيمر ؿمٞمه٤م ُمـ أُمري؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: سمؿ ذيمرد؟ ظمؼّمد، 

ومداك، ُم٤م أطم٥ّم أن أؾمـت٘مٌٚمؽ سمـّن ؾمـٛمٕمتف ُمٜمـف، وم٘مـ٤مل: أسمـ٤معمقت ختـّقومٜمل هـ٤مت ُمـ٤م 

ؾمٛمٕمتف، وم٘مٚم٧م: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: إّٟمؽ شم٘متؾ وشمّمٚم٥م يمّن ىمتؾ أسمـقك وصـٚم٥م، ومتٖمـػّم 

  ُأمه  َوقِمٜمَدهُ َُم٤م َيَِم٤مُء َوُيْث٧ٌُِم  اهلُل َيْٛمُحقوضمٝمف وىم٤مل: 
، ي٤م ُمتقيّمـؾ إّن اهلل َت٤مِب اًْمٙمِ

هذا إُمر سمٜم٤م وضمٕمـؾ ًمٜمـ٤م اًمٕمٚمـؿ واًمًـٞمػ ومجٛمٕمـ٤م ًمٜمـ٤م، وظمـّص سمٜمـق قمّز وضمؾ أّيد 

ـــ قمّٛمــؽ ــ٤مس إمم اسم ــ٧م اًمٜمّ ــداك إّد رأي ــ٤مًمٕمٚمؿ وطمــده، وم٘مٚمــ٧م: ضمٕمٚمــ٧م وم ــ٤م سم  قمّٛمٜم
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أُمٞمؾ ُمـٜمٝمؿ إًمٞمـؽ وإمم أسمٞمـؽ، وم٘مـ٤مل: إّن قمّٛمـل حمٛمـد سمــ قمـكم واسمٜمـف  ضمٕمٗمر 

اسمــ  : يـ٤موم٘مٚمـ٧مدقمقا اًمٜم٤مس إمم احلٞمـ٤مة وٟمحــ دقمقٟمـ٤مهؿ إمم اعمـقت،  ضمٕمٗمرا 

ٜمـ٤م : يمٚمّ ٤م صمؿ رومع رأؾمـف وىمـ٤ملإرض ُمٚمٞمّ  ؟ وم٠مـمرق إممقل اهلل أهؿ أقمٚمؿ أم أٟمتؿرؾم

 .ي4)يٕمٚمٛمقنيمّؾ ُم٤م ٟمٕمٚمؿ وٓ ٟمٕمٚمؿ يمّؾ ُم٤م ؿ يٕمٚمٛمقن أّا  ًمف قمٚمؿ همػم

يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م،  وهذا اًمٜمّص يدّل ساطم٦م قمغم أّن أهؾ اًمٌٞم٧م 

سمؾ ويٓمٚمٕمقن ظمقاّصٝمؿ قمغم جمري٤مت إطمداث ىمٌؾ وىمققمٝم٤م، وإهّؿ ُمـ هذا هق 

ظمػم  سمـ زيد  كأّن هذه اًم٘مْمّٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمرشمٙمزا ُمًّٚمّن قمٜمد اجلٛمٞمع، وؾم١مال حيٞم

دًمٞمؾ قمغم هذا، ومٝمق يم٤مؿمػ قمغم أّٟمف يم٤من ُمٕمت٘مدا سمٕمٚمؿ اسمـ قمّٛمف سم٤مًمٖمٞمـ٥م سمـؾ ٟمجـده 

يرشّم٥م قمٚمٞمف إصمر ومٞم٘مقل: واهلل ي٤م ُمتقيمؾ ًمقٓ ُم٤م ذيمرت ُمـ ىمـقل اسمــ قمٛمـل أّٟمٜمـل 

أىمتؾ وأصٚم٥م عم٤م دومٕمتٝم٤م إًمٞمؽ وًمٙمٜم٧م ا٤م وٜمٞمٜم٤م وًمٙمٜمّل أقمٚمؿ أن ىمقًمف طمؼ أظمـذه 

 .ي0)قمـ آسم٤مئف وأّٟمف ؾمٞمّمح

قمٚمـّن   هذه اًمقصمٞم٘م٦م اًمت٤مرخيٞم٦م شمٍمحي٤م سمـ٠مّن ٕهـؾ اًمٌٞمـ٧م وأيْم٤م ٟمجد ذم

خمتٚمٗم٤م قمـ اًمٕمٚمؿ اعمقضمقد قمٜمد قم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس سمؾ طمّتك قمٜمد سم٘مّٞم٦م سمٜمل ه٤مؿمـؿ ودوٟمـؽ 

 ُم٤م ٟمٕمٚمؿ وٓ ٟمٕمٚمؿ يمـّؾ  : يمّٚمٜم٤م ًمف قمٚمؿ همػم أّاؿ يٕمٚمٛمقن يمّؾ ىمقل حيٞمك سمـ زيد 

 .ي4)ُم٤م يٕمٚمٛمقن

ذم أّن اإلُم٤مُم٦م سمــ)اًم٘مراءة ومٝمؾ سمٕمد هذه اًمٜمّمقص وهذه اًمقصم٤مئؼ يٌ٘مك ؿمّؽ 

                                                           
 .1ي اًمّمحٞمٗم٦م اًمًّج٤مدي٦م 4)

 .1ي اًمّمحٞمٗم٦م اًمًّج٤مدي٦م 0)

 .1ي اًمّمحٞمٗم٦م اًمًّج٤مدي٦م 4)
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ــ٧م اًمًــ٤مئدةي أن  ــؼ اعمّمــ٤مدر يم٤مٟم ــثالث إومم ذم أوصم ــرون اًم ــذ اًم٘م ُمقضمــقدة ُمٜم

 ٦مي؟!وأصّحٝم٤م سم٤مقمؽماف ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞمّ 

 ُمالطمٔم٤مت:

 سمّد ُمـ اإلؿم٤مرة إمم أُمريـ: ىمٌؾ أن ٟمٓمقي صٗمح٦م هذا اًمٗمّمؾ ٓ

: إّن اظمتٞم٤مر ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي هلذه اعمّمـ٤مدر دون همػمهـ٤م هـق إّول

هذه اًمٙمت٥م ٓ ُم٤مئز هل٤م قمـ سم٘مٞم٦م شمراصمٜمـ٤م  إذ إن، ُمرضّمحدًمٞمؾ وشمرضمٞمح سمال ال سماظمتٞم٤مر 

 اًمروائل، ومٚمؿ شمث٧ٌم صّح٦م يمّؾ ُم٤م اطمتقشمف ُمـ أطم٤مدي٨م وأظم٤ٌمر.

 "اًمٌالهمـ٦ماـ٩م "أُّم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمت٘مّدُمٝم٤م اًمزُم٤مد ومٝمذا همػم ُم٘مٌقل أيْم٤م، ًمٙمقن 

ُمـ اًمٙمت٥م اعمت٠مظمرة زُم٤مٟم٤م، ومّن اًمذي جيٕمؾ صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـّٞم٦مي ي٘مٌـؾ ُمـ٤م ذم 

ويرومض ُم٤م ذم اًمٙمـ٤مذم ًمث٘مـ٦م هـي 121)اعمتقرم  اًمر  اًمًّٞمد اًمٜمٝم٩م اًمذي مجٕمف 

 قمٜمـف ي ٓ خيتٚمـػزُم٤مٟم٤م واًمذقمٚمٞمف اعمت٘مّدم هـي 401 اعمتقرم) اإلؾمالم اًمٙمٚمٞمٜمل 

يم٤من أوصمؼ اًمٜم٤ّمس " :شمٜم٘مٞمح اًمرواي٤مت ووٌط إظم٤ٌمر طمّتك ىمٞمؾ ومٞمف طمرصف قمغمذم 

 .ي4)"ذم احلدي٨م

ـــ ـــد قمٚمٞمٝم ـــل اقمتٛم ـــ٥م اًمت ـــؾ ٤مويمـــذًمؽ اًمٙمت ـــ٤ممقم، وٟم٘م ـــ٤م ظمٓمـــ٥م اإلُم  ٜمٝم

، وم٢مّا٤م ُمتـ٠مظمرة زُم٤مٟمـ٤م قمــ مجٚمـ٦م واومـرة ُمــ يمتـ٥م اإلُم٤مُمٞمـ٦م أقمـغم اهلل احلًلم 

ي٘مٌؾ سمٜم٘مؾ ُمثؾ اسمـ ضمريـر  ػاعم١مًمّ سمره٤ماؿ، وُمٕم٤مسة ًمٚمٌٕمض أظمر، واحل٤مل أّن 

                                                           
 .466ي اًمٗمٝمرؾم٧م 4)
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 .اًمٓمؼمي ويرومض ٟم٘مؾ ُمثؾ اًمِمٞمخ اًمّمدوق 

ىمــد أمهــؾ اًمٙمتــ٥م اًمتــل ومٕمــال هلــ٤م شم٘مــّدم زُمــ٤مد  هــذا اعم١مًمــػواًمٕمجٞمــ٥م أّن 

وأّول يمتـ٤مب اًمذي ي٘مقل ومٞمف اسمـ اًمٜمـديؿ:  "سمـ ىمٞمس يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ"ُمِمٝمقد ًمف ُمثؾ 

يــروه فمٝمـر ًمٚمِمـٞمٕم٦م يمتــ٤مب ؾمـٚمٞمؿ سمـــ ىمـٞمس اهلــالزم، رواه أسمـ٤من سمـــ أيب قمٞمـ٤مش، مل 

 .ي4)همػمه

هــ، 61شمـقذّم شم٘مريٌـ٤م ؾمـٜم٦م  "ؾمٚمٞمؿ سمــ ىمـٞمس اهلـالزم"ومٛم١مًّمػ هذا اًمٙمت٤مب 

هـ، واـذا يٙمـقن 412شمقذم شم٘مري٤ٌم ؾمٜم٦م  "أسم٤من سمـ أيب قمّٞم٤مش"وراوي٦م هذا اًمٙمت٤مب 

  !ي0)هذا اًمٙمت٤مب ُم١مًّمٗم٤م وُمِمتٝمرا سملم إصح٤مب ذم أواظمر اًم٘مرن إّول ُمـ اهلجرة

 ؾمــٚمٞمؿ سمـــ ىمــٞمس يــروي قمـــ أُمــػم اًمٙمتــ٤مب ٟمجــد وسمــ٤مًمرضمقع إمم هــذا

وأُّم٤م اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اعمٝمدّي٦م اعم١مُّمٚم٦م اعم١مُمٜم٦م اعمًٚمٛم٦م اعمقاوم٘مـ٦م  :أٟمف ىم٤مل اعم١مُمٜملم 

٦ٌّم زم  اعمرؿمدة، ومٝمل اعم١متٜم٦م يب اعمًّٚمٛم٦م ُٕمري، اعمٓمٞمٕم٦م زم، اعمتؼّمئ٦م ُمـ قمدّوي، اعمح

واعمٌٖمْم٦م ًمٕمدّوي، اًمتل ىمد قمروم٧م طمّ٘مل وإُم٤مُمتل وومرض ـمـ٤مقمتل ُمــ يمتـ٤مب اهلل 

اهلل ذم ىمٚمٌٝم٤م ُمـ ُمٕمروم٦م طمّ٘مٜم٤م وقمرومٝم٤م ُمــ  وؾمٜم٦ّم ٟمٌّٞمف، ومٚمؿ شمرشمد ومل شمِمؽ عم٤م ىمد ٟمّقر

ومْمـٚمٝم٤م، وأهلٛمٝمـ٤م وأظمـذه٤م سمٜمقاصـٞمٝم٤م وم٠مدظمٚمٝمــ٤م ذم ؿمـٞمٕمتٜم٤م طمّتـك اـمٛم٠مّٟمـ٧م ىمٚمقاــ٤م 

ّد أٟمـ٤م وأوصـٞم٤مئل سمٕمـدي إمم يـقم اًم٘مٞم٤مُمـ٦م هـداة أواؾمتٞم٘مٜم٧م ي٘مٞمٜم٤م ٓ خي٤مًمٓمف ؿمّؽ؛ 

                                                           
 .061اًمٗمٝمرؾم٧م  ي4)

ي ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م سمٙمّؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم اًمٙمت٤مب، وم٢مّن أؾمقأ ُم٤م ذم إُمر أّن أسم٤من وٕمٞمػ، وهذا ٓ يٛمٜمع ُمـ يمقن اًمٙمت٤مب يم٤من ُمِمتٝمرا 0)

ة وُم٘مٌقًمـ٦م سمـلم وُم٘مٌقٓ ذم ذًمؽ اًمزُمـ، وُم٘مٌقًمّٞم٦م اًمٙمت٤مب ذم ذًمؽ اًمزُمـ ظمػم دًمٞمؾ قمغم أّن ُمْم٤مُمٞمٜمف يم٤مٟمـ٧م ُمقضمـقد

 أطمداث ُم٤م سمٕمد رطمٞمؾ اخل٤مشمؿي. إصح٤مب؛ وىمّد اؾمتقومٞم٧م احلدي٨م قمـ هذا اًمٙمت٤مب ذم يمت٤ميب )وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء 



 441 .................................................. اإلُم٤مُم٦م ذم ُمّم٤مدره٤م إومم 

 
 

ــ٤م  ــػمة، وـمّٝمرٟم ــ٤مب يمث ـــ اًمٙمت ــف ذم آي ُم ــراؿ اهلل سمٜمٗمًــف وٟمٌٞم ــذيـ ىم ــدون، اًم ُمٝمت

٤م، وضمٕمٚمٜمــ٤م ؿمــٝمداء قمــغم ظمٚم٘مــف، وطمّجتــف ذم أروــف وظمّزاٟمــف قمــغم قمٚمٛمــف، وقمّمــٛمٜم

وُمٕم٤مدن طمٙمٛمف، وشمرامج٦م وطمٞمف، وضمٕمٚمٜم٤م ُمع اًم٘مرآن واًم٘مرآن ُمٕمٜمـ٤م، ٓ ٟمٗم٤مرىمـف وٓ 

 .ي4)ىم٤مل يمّن طمقوف قمغم رؾمقل اهلل  دَ رِ يٗم٤مرىمٜم٤م طمتك ٟمَ 

وهــذا اًمــٜمص اضمتٛمٕمــ٧م ومٞمــف يمــّؾ إُمــقر اًمتــل يٜمٙمرهــ٤م صــ٤مطم٥م )اًم٘مــراءة 

ىمد قمروم٧م طمّ٘مل وإُم٤مُمتل وومرض ـمـ٤مقمتل "ّن اإلُم٤مُم٦م ُمٜمّم٥م إهلل ُمـ: أ اعمٜمًّٞم٦مي

وظمّزاٟمف قمغم قمٚمٛمـف، وُمٕمـ٤مدن طمٙمٛمـف، "، واًمٕمٚمؿ اًمٚمدّد "ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم ٟمٌّٞمف

 !"وـمّٝمرٟم٤م وقمّمٛمٜم٤م"، سمؾ واًمٜمّص قمغم اًمٕمّمٛم٦م سمٚمٗمٔمٝم٤م "وشمرامج٦م وطمٞمف 

هذه اعمّم٤مدر ىمد ظمٚم٧م ُمـ ذيمر يمّؾ ُم٤م يـدّل قمـغم يمؾ ًمق اومؽموٜم٤م أّن  :اًمث٤مد

)اًم٘مراءة اًمًـ٤مئدةي، ومـ٢مّن ذًمـؽ ٓ يًـ٘مط اًم٘مـراءة وٓ يٙمـقن قمدُمـف دًمٞمـؾ اًمٕمـدم، 

سمحٞمـ٨م  وذًمؽ ّٕن هذه اًمٙمت٥م مل شمًتققم٥م يمـّؾ أطم٤مديـ٨م اًمٕمـؽمة اًمٓمـ٤مهرة 

 يٙمقن يمّؾ ُمْمٛمقن همػم ُمقضمقد ومٞمٝم٤م ٓ ُمّمداىمٞم٦م ًمف.

ىمـد  ريػ اًمـر  ـد أّن اًمِمـجيـ "اـ٩م اًمٌالهمـ٦م"ومٛمثال ُمـ ي٘مرأ ُم٘مّدُمـ٦م 

، سمـؾ يمـ٤من أّٟمف ًمٞمس سمّمدد مجع يمّؾ ُمـ٤م روي قمــ أُمـػم اعمـ١مُمٜملم  ّسح اسمتداء

، ىمـ٤مل: وٓ أّدقمــل ُمــع ذًمــؽ أّد سمّمـدد اٟمت٘مــ٤مء أسمٚمــغ اًمٕمٌـ٤مرات اًمــقاردة قمٜمــف 

طمّتك ٓ يِمـّذ قمٜمّـل ُمٜمـف ؿمـ٤مّذ وٓ يٜمـّد ٟمـ٤مد، سمـؾ ٓ  أطمٞمط سم٠مىمٓم٤مر مجٞمع يمالُمف 

أسمٕمد أن يٙمقن اًم٘م٤مس قمٜمّل ومقق اًمقاىمع إزم، واحل٤مصؾ ذم رسم٘متل دون اخل٤مرج ُمـ 

                                                           
 .411يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ  ي4)
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ّٓ سمـذل اجلٝمـد وسمـالغ اًمقؾمـع، وقمـغم اهلل ؾمـٌح٤مٟمف اـ٩م اًمًـٌٞمؾ،  يدي، وُم٤م قمـكّم إ

 .ي4)ورؿم٤مد اًمدًمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل

٤م يمتـ٤مب إذ إاـر ومٞمٝم٤م واوـح وضمـكّم، ٤مدي٦م وم٤مُٕمأُّم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّمحٞمٗم٦م اًمًجّ 

أدقمٞم٦م وًمٞم٧ًم يمت٤مب قم٘م٤مئد أو يمت٤مب رواي٤مت، وطمّتك إدقمٞم٦م ومٚمٞم٧ًم اًمّمـحٞمٗم٦م 

وًمذًمؽ اؾمـتدرك قمـغم هـذه اًمّمـحٞمٗم٦م وأوـٞمٗم٧م هلـ٤م  ُمًتققم٦ٌم ًمٙمّؾ أدقمٞمتف 

 قمنمات إدقمٞم٦م.

 :زسمدة اعم٘م٤مل

ًم٘مــد ضمٕمــؾ صــ٤مطم٥م )اًم٘مــراءة اعمٜمًــٞم٦مي ُمــدار اًمٌحــ٨م ذم شمّمــحٞمح ُمٗمٝمــقم 

ّٓ أّٟمـف وم٤مشمـف أّن ىمٚمٞمٚمـ٦م اإلُم٤مُم٦م وإقم٤مدة ىمراءهت٤م قمغم جمٛمققم٦م  ُمــ اعمّمـ٤مدر اعمت٘مّدُمـ٦م، إ

هــذه اعمّمــ٤مدر ىمــد أؾّمًــ٧م ًمٜمٔمريــ٦م )إئّٛمــ٦م اعمٕمّمــقُمقني، وُمــ٤م ضمــ٤مء ذم اعمّمــ٤مدر 

ّٓ شمٗمّمٞمال عم٤م ورد ذم اعمّم٤مدر إومم  .اعمت٠مظّمرة ًمٞمس إ

                                                           
 .4/44ا٩م اًمٌالهم٦م  ي4)



 

 قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م قمؼم اًمت٤مريخ

 

ٌّع يمٚمّنت اعم١مّرظملم وأصـح٤مب يمتـ٥م  ُمـ إُمقر اعمٝمّٛم٦م ذم هذا اًمٌح٨م، شمت

ًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘مـرون إومم، وشمٙمٛمــ أمهّٞمـ٦م  سمٞم٤مناعم٘م٤مٓت واًمٗمرق اًمتل ومٞمٝم٤م 

احل٤مًمـ٦م اًمٕم٘مديـ٦م اًمٕم٤مُّمـ٦م ذم اعمجتٛمـع اًمِمـٞمٕمل سمحٞمـ٨م  ًمٜمـ٤م هذه اًمقصم٤مئؼ ذم أّا٤م شمٜم٘مـؾ

 هل )اًم٘مراءة اًم٤ًمئدةي ذم ذًمؽ اًمزُمـ؟ يٛمٙمٜمٜم٤م ُمٕمروم٦م ُم٤م

وُمـــ هٜمــ٤م وم٢مّٟمٜمــ٤م ؾمــٜمٜم٘مؾ سمٕمــض آىمت٤ٌمؾمــ٤مت ًمٕمٚمــّنء وُمــ١مّرظملم قم٤مؿمــقا ذم 

اًم٘مرون إومم وىمّرروا سمدىّمـ٦م قم٘مٞمـدة اًمِمـٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞمـ٦م أقمـغم اهلل سمرهـ٤ماؿ، سمحٞمـ٨م 

شمٙمقن هذه اًمٜم٘مقل ؿمقاهد ضمٚمّٞمـ٦م قمـغم طم٘مٞم٘مـ٦م قم٘مٞمـدة اًمِمـٞمٕم٦م ذم اإلُم٤مُمـ٦م ذم شمٚمـؽ 

 اًمٕمّمقر.

 ي:هـ414ىمٌؾ  قذّم شمضار سمـ قمٛمرو )

 ل اًمذي ؾمٜم٘مػ قمٜمده هق ُم٤م ذيمـره ضار سمــ قمٛمـرو اًمٖمٓمٗمـ٤مداًمِم٤مهد إوّ 

وهق ُمـ يمٌـ٤مر رؤوس اعمٕمتزًمـ٦م ذم اًم٘مـرن اًمثـ٤مد ًمٚمٝمجـرة،  ،"اًمتحريش"ذم يمت٤مب 

٤ٌّمد ه٤مرون اًمرؿمٞمد.  وىمد سمٚمٖم٧م ُم٘م٤مًمتف أوضمٝم٤م ذم زُمـ اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم

اعمتٞمّ٘مـ أّن اًمرضمؾ ىمد قمـ٤مس اإلُمـ٤مم  روسمح٥ًم ُم٤م ٟم٘مؾ ذم اًمت٤مريخ وم٢مّن اًم٘مد

، وٓ يٌٕمد إدرايمف ًمزُمـ اإلُم٤مم اًمٌـ٤مىمر ، واإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ  اًمّم٤مدق 
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وسم٤مًمت٤مزم وم٢مّن شم٘مريره ًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م ؾمـٞمٙمقن ؿمـٝم٤مدة طمًـّٞم٦م حتٙمـل قم٘مٞمـدة اًمِمـٞمٕم٦م 

 اعمت٘مّدُملم.

آظمـ٤مه وىمـ٤مل:  أّول اًمٜمـ٤مس إؾمـالُم٤م، وإّن اًمٜمٌـل  ٤مىم٤مل ذم يمت٤مسمف: وم٢مّن قمٚمٞمّ 

دي وظمٚمٞمٗمتـل قمـغم ، وأٟمـ٧م وصـّٞمل ُمــ سمٕمـأٟم٧م ُمٜمّل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك"

ُمـ اًمقطمل واًمديـ يمتؿ ذًمؽ قمـ أُّمتف، وضمٕمؾ أُمر ٟمًـ٤مئف  ، وأّه إًمٞمف ؿمٞمه٤مً "أُّمتل

 ذم يده يٛمًؽ ُمـ يِم٤مء ويٓمّٚمؼ ُمـ يِمـ٤مء ذم طمٞم٤مشمـف وسمٕمـد ُمقشمـف، وأّن اًمٜمٌـل 

اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، وم٘مـ٤مل قمـكم: أُمٜمـؽ "ًم٘مٞمف وم٘م٤مل: 

اًمٚمٝمـّؿ ُمــ يمٜمـ٧م "، وىم٤مل: "ٓ سمؾ ُمـ اهلل، ىم٤مل: ىمد ىمٌٚم٧م أو ُمـ اهلل، وم٘م٤مل اًمٜمٌل:

 لُمـ قم٤مداه واٟمٍم ُمـ ٟمٍمه واظمذُمقٓه ومٕمكّم ُمقٓه، اًمٚمٝمّؿ وال ُمـ وآه وقم٤مد 

ٓم٤مقمتـف ومٚمـٞمس ٕطمـد أن يـرّد قمـغم سمقمكّم وزم وًمف أُمر اًمذي أُمر اهلل "، و"ُمـ ظمذًمف

م اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمّن قمرومقا ، ويمذًمؽ وًمده ُمـ سمٕمده إمم يق"قمكّم ؿمٞمه٤م مم٤ّم ضم٤مء سمف ودقم٤م إًمٞمف

إّٟمــف ىمًــٞمؿ اجلٜمّــ٦م واًمٜمــ٤مر ي٘مــقل: هــذا زم وهــذا ًمــؽ ومٞمــدظمؾ ؿمــٞمٕمتف "وأٟمٙمــروا، و

ــ٦م ــ٦م إرض، وُمٕمــف ظمــ٤مشمؿ ؾمــٚمٞمّنن وقمّمــ٤م ُمقؾمــك خيــتؿ اًمٙمــ٤مومر "اجلٜمّ ، وهــق داسّم

دًّمـف  سم٤مًمٕمّم٤م ومٞمًقّد وضمٝمف وخيتؿ ضمٌٝم٦م اعم١مُمـ ومٞمٌٞمّض وضمٝمف، وإّن ضمؼمائٞمؾ 

 .ي4)٤مل: أـمٚمٌقه ومّن يمذسم٧م وٓ يمّذسم٧ميقم اًمٜمٝمروان قمغم ذي اًمثدي٦م طمٞم٨م ىم

سمّمدد شم٘مرير قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م اًمـذيـ قمـ٤مسهؿ ذم  ضار سمـ قمٛمروإّن  :أىمقل

 اًم٘مرن اًمث٤مد ًمٚمٝمجرة، وىمد ٟم٘مؾ أُمقرا ُمٝمّٛم٦م شمٗمٞمدٟم٤م ذم اعم٘م٤مم:

                                                           
 .12اًمتحريش  ي4)
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: أّن اإلُم٤مُم٦م سم٤مًمٜمّص اإلهلل وًمٞم٧ًم سم٤مًمِمقرى أو سم٤مإلظمتٞم٤مر اًمٌنمـي إّول

 يمّن شمذه٥م إًمٞمف اًمٗمرق إظمرى.

ىمــد اظمتّّمــقا سمٕمٚمــؿ ظمــ٤مص قمــؼّم قمٜمــف  ضار  : أّن أهــؾ اًمٌٞمــ٧م اًمثــ٤مد

، وهذا هق اًمٕمٚمؿ اًمٚمدّد اًمـذي يٜمٗمٞمـف صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة "ؿمٞمه٤م ُمـ اًمقطمل"سم٘مقًمف 

 اعمٜمًّٞم٦مي.

سم٤مًمٖمٞم٥م، وشم٠ميمٞمـده قمـغم ذًمـؽ يمـّن ذم ظمـؼم  : قمٚمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم اًمث٤مًم٨م

ذي اًمثدي٦م، طمٞمـ٨م ٟمـّص ضار قمـغم أّن قمٚمٛمـف سمٛمقشمـف يمـ٤من سمقاؾمـٓم٦م ضمؼميـؾ ُمٚمـؽ 

 اًمقطمل!

وم٢مذا يم٤من ضار اعمٕمتززم يٕمٚمؿ هذه إُمقر قمـ اًمِمٞمٕم٦م وهـق أضمٜمٌـّل قمـٜمٝمؿ، 

ــ٦م ـــ إئّٛم ــٞمٕم٦م ذم زُم ــلم اًمِم ــدات سم ــذه اعمٕمت٘م ــٝمرة ه ــغم ؿم ــػ قم ــذا يم٤مؿم ــ٢مّن ه  وم

 .اعمت٘مّدُملم 

 :هـي011 قذّم شم) اًمرّد  اًم٘م٤مؾمؿ

اًمذي ؾمٜم٘مػ قمٜمده هـق ُمـ٤م ذيمـره اًم٘م٤مؾمـؿ اًمـرّد ذم رؾمـ٤مًمتف  اًمث٤مداًمِم٤مهد 

، وهذه اًمِمٝم٤مدة شمٕمتؼم ُمــ أهـّؿ اًمقصمـ٤مئؼ اًمت٤مرخيٞمـ٦م "اًمرّد قمغم اًمراومْم٦م"اعمٕمرووم٦م سمـ

 وذًمؽ ُٕمريـ: ٤ماًمتل يٛمٙمـ آقمتّند قمٚمٞمٝم

اًم٘م٤مؾمــؿ سمـــ إسمــراهٞمؿ سمـــ  إُمــ٤مم اًمزيديــ٦م: : أّن صــ٤مطم٥م اًمِمــٝم٤مدة هــقإّول

ـــ أيب ـــ قمــكم سم ـــ احلًـــ اًمًــٌط سم ــك سم ـــ احلًـــ اعمثٜمّ ــراهٞمؿ سم ـــ إسم  إؾمــّنقمٞمؾ سم
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، ومٝمق قمٚمقّي طمًـٜمّل قمـ٤ممل سمـّن يـدور ذم إوؾمـ٤مط اًمِمـٞمٕمٞم٦م همـػم سمٕمٞمـد ـم٤مًم٥م 

 قمٜمٝم٤م، وًمذًمؽ ومِمٝم٤مدشمف قمـ طمّس ٓ قمـ طمدس.

هـ ومٞمٙمقن هـذا 011هـ وشمقذم ؾمٜم٦م 411أّن هذا اًمرضمؾ وًمد ذم ؾمٜم٦م  :اًمث٤مد

اًمٙمت٤مب ىمد دّون ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مد وأوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مًمـ٨م أي زُمــ احلْمـقر، 

وقمٚمٞمف وم٤محل٤مًم٦م اًمٕم٤مُّمـ٦م ًمٚمِمـٞمٕم٦م ذم هـذه اًمِمـٝم٤مدة هـل اًمتـل يم٤مٟمـ٧م ذم زُمــ اإلُمـ٤مم 

 .اًمٙم٤مفمؿ واًمرو٤م واجلقاد واهل٤مدي 

 وىمد ذيمر ذم رؾم٤مًمتف ٟمّمقص٤م ُمٝمّٛم٦م ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م: 

مل يٙمـ ىمـرن ُمــ اًم٘مـرون ظمـال، زقمٛم٧م اًمراومْم٦م أّٟمف  ىم٤مل ذم ُمٗمتتح يمالُمف:

ّٓ وومٞمٝمـ٤م ويّص ٟمٌـّل، أو ويّص ويّص، طمّجـ٦م هلل ىم٤مئٛمـ٦م  وٓ أُّم٦م ُمـ إُمؿ إومم، إ

قمٚمٞمٝمؿ، وقم٤ممل سم٠مطمٙم٤مُمف ومٞمٝمؿ، ُمٗمروو٦م قمٚمٞمٝمؿ ـم٤مقمتف وُمٕمرومتف، ًمـٞمس ٕطمـد ممّــ 

ُمٕمــف ذم دهــره طم٤مًمــف وٓ صــٗمتف، ٓ هيتــدي إمم اهلل أسمــدا ُمـــ وــّٚمف وٓ يٕمــرف اهلل 

 .ي4)ُمـ ضمٝمٚمفؾمٌح٤مٟمف أسمدا 

 قوهــل أّٟمــف ٓ ختٚمــ : هــذا شم٘مريــر ًمإلُم٤مُمــ٦م سمــ٤معمٗمٝمقم اًمِمــٞمٕمل اإلُمــ٤مُملأىمــقل

إرض ُمـ طمّج٦م، وأّن اإلُم٤مم ُمٗمـؽمض اًمٓم٤مقمـ٦م ُمــ اهلل قمـّز وضمـّؾ، وأّن ُمٕمرومتـف 

 واضم٦ٌم.

ويمّؾ ُمـ ىم٤مل سمجٕمٗمر ُمـ اًمرواومض يزقمؿ أّن اإلُمـ٤مم  وذم ُمقرد آظمر ي٘مقل:

ٚمؼ قم٤معم٤م، وـمٌٕمف اًمٕمٚمؿ، واًمٕمٚمؿ ُمٓمٌقع ومٞمف، ويزقمٛمقن أّن اإلُم٤مم يٕمٚمـؿ اًمٖمٞمـ٥م، خُي 
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ويٕمٚمؿ ُم٤م ذم ختقم إرولم اًمًـ٤مسمٕم٦م اًمًـٗمغم، وُمـ٤م ذم اًمًـّنوات اًمًـ٤مسمٕم٦م اًمٕمٚمٞمـ٤م، 

 ّٓ وُم٤م ذم اًمؼّم واًمٌحر، واًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر قمٜمده جمرى واطمد، ومًٌح٤من اهلل! وُم٤م هذه إ

 .ي4)صٗم٤مت رّب اًمٕم٤معملم

مج٤مقمٝمؿ قمـغم ؾمـٕم٦م إيٍّمح ومٞمف سمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م سمؾ ويٜم٘مؾ  اًمٙمالم: هذا أىمقل

، وأّٟمــف يٕمٚمــؿ ُمــ٤م يمــ٤من وُمــ٤م يٙمــقن وُمــ٤م هــق يمــ٤مئـ، وهــل ٟمٗمــس قمٚمــؿ اإلُمــ٤مم 

 اًمّمٗم٤مت اًمتل يٕمتؼمه٤م ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًٞم٦مي همٚمّقا.

ٌّٝمتٛمقه سم٤مهلل سم٘مقًمٙمؿ إذ زقمٛمتؿ أّٟمف يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، ويٕمٚمؿ : وىم٤مل أوًمٞمس ىمد ؿم

ٕمٝمؿ، ويمّؾ رضمؾ سم٤مؾمٛمف وٟمًٌف، ويٕمٚمؿ ُم٤م شمٚمٗمٔمقٟمـف، ويٕمٚمـؿ أقمّنل اًمٕم٤ٌمد، وُمقاو

 .ي0)ُم٤م ذم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد، ومًٌح٤من اهلل قمّّن ي٘مقًمقن

: وهذا ٟمّص آظمر ُمٜمف قمغم قم٘مٞمدة اًمِمـٞمٕم٦م ذم إُمـ٤مُمٝمؿ ذم ذًمـؽ اًمـزُمـ، أىمقل

 وم٠ميـ ُمـ يّدقمل أّاؿ يم٤مٟمقا يٜمٔمرون ًمألئّٛم٦م أّاؿ )قمٚمّنء أسمراري؟!

ًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘مـرن اًمثـ٤مد وأوائـؾ اًمث٤مًمـ٨م ومٛمـ ظمالل هذه اًمِمٝم٤مدة ٟمٕمٚمؿ أّن ا

يم٤مٟمقا يٕمت٘مـدون سمـٜمٗمس اًمٕم٘مٞمـدة اًمتـل يٕمت٘مـد اـ٤م اًمِمـٞمٕم٦م اًمٞمـقم، ويم٤مٟمـ٧م )اًم٘مـراءة 

ُمٜمّمـقسمقن ُمــ اهلل وأّاـؿ أطمـ٤مـمقا سمٙمـّؾ  اًم٤ًمئدةي قمٜمدهؿ هـل أّن أئّٛمـتٝمؿ 

 رء قمٚمّن.

                                                           
 .4/141جمٛمقع رؾم٤مئؾ اًمرّد  ي4)

 .4/112جمٛمقع رؾم٤مئؾ اًمرّد  ي0)
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 هـي:014 قذّم شماًمٜم٤مؿمئ إيمؼم )

اسمــ "هق ُم٤م ذيمره أسمق اًمٕم٤ٌمس قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اعمٕمروف سمــ اًمث٤مًم٨ماًمِم٤مهد 

٦م هـذه اًمِمـٝم٤مدة ذم أّن هـذا ، وشمٙمٛمــ ىمٞمٛمـ"اًمٜم٤مؿمـئ إيمـؼم"واعمٚمّ٘مـ٥م سمــ "ذؿمػم

 "ُمًـ٤مئؾ اإلُم٤مُمـ٦م"اًمرضمؾ ُمــ اًمـذي قم٤مؿمـقا ذم اًم٘مـرن اًمث٤مًمـ٨م ًمٚمٝمجـرة، ويمت٤مسمـف 

 ق.رَ ق سملم اًمٗمِ رْ سمٌٞم٤من اًمٗمَ  ٧ميٕمتؼم ُمـ أوائؾ اًمٙمت٥م اًمتل اقمتٜم

سمؾ اًمٔم٤مهر أّن شم٠مًمٞمٗمف ًمٙمت٤مسمف يم٤من ىمٌؾ اظمـتالف اًمِمـٞمٕم٦م سمٕمـد ؿمـٝم٤مدة اإلُمـ٤مم 

 اعمٝمـدي اإلُم٤مم وىمٌؾ همٞم٦ٌم  ذم ىمّّم٦م ضمٕمٗمر اًمٙمّذاب اعمٕمرووم٦م اًمٕمًٙمري 

ذم آظمــر سمحثــف طمــقل اظمــتالف  يِمــٝمد قمــغم ذًمــؽ ىمقًمــفوهـــ، 012أي ىمٌــؾ ؾمــٜم٦م 

ٜمًـؼ ذم اًمِمٞمٕم٦م: وإمم هذا اعمقوع اٟمتٝمك اظمـتالف أصـح٤مب اإلُم٤مُمـ٦م اًم٘مـ٤مئٚملم سم٤مًم

 .ي4)اًمقىم٧م اًمذي يمتٌٜم٤م ومٞمف يمت٤مسمٜم٤م هذا

وذم هــذا اًمٙمتــ٤مب قمــّرف قم٘مٞمــدة اًمِمــٞمٕم٦م سم٘مقًمــف: ومرىمــ٦م ىمٓمٕمــقا قمــغم ُمقشمــف 

ىمد ٟمّص قمـغم  ووزقمٛمقا أّن اإلُم٤مم سمٕمده احلًـ سمـ قمكم، وزقمٛمقا أّن اًمٜمٌل 

إُم٤مُمتف يمّن ٟمـّص قمـغم إُم٤مُمـ٦م أسمٞمـف، وهـ١مٓء اًمـذيـ يـديٜمقن سمٜمًـؼ اإلُم٤مُمـ٦م وشمـقاشمر 

ّٓ  اًمقصّٞم٦م، ي٘مقًمقن: ٓ  أن سمّد سمٕمد يمّؾ إُم٤مم ُمـ إُم٤مم، وسمٕمد يمـّؾ ويّص ُمــ ويّص إ

ىمد ٟمّص ًمٕمكّم قمغم يمّؾ إُم٤مم يٙمقن سمٕمده ُمـ  شمٗمٜمك اًمدٟمٞم٤م، وزقمٛمقا أّن اًمٜمٌل 

ئٝمؿ وصٗم٤مهتؿ، وم٤مإلُم٤مُمـ٦م دمـري اًمٞمـقم قمٜمـدهؿ قمـغم ُمـ٤م ٞم٤مُم٦م سم٠مؾمّن٘موًمده إمم يقم اًم

 ، وىمد طمٙمك هذا اًم٘مـقل مج٤مقمـ٦م ُمــ أصـح٤مب قمـكّم ٟمّص قمٚمٞمف اًمٜمٌل 
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 .ي4)ُمٜمٝمؿ احل٤مرث إقمقر وإصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م وقمٌد ظمػم

 وذم هذا اًمٜمّص قمّدة ومقائد:

 .: أصم٧ٌم أّن قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م هل ًمزوم ٟمّم٥م اإلُم٤مم ذم يمّؾ زُم٤منإّول

ـــ٤مد ـــٞمٝمؿ ُمًـــٌ٘م٤م: أّن اًمث ـــ٦م ُمٜمّمـــقص قمٚم ــــ رؾمـــقل إئّٛم  سم٠مؾمـــّنئٝمؿ ُم

 .اهلل 

: أّن هذه اًمٕم٘مٞمدة هل قم٘مٞمدة اًمٓمٌ٘م٦م إومم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م أي أصح٤مب اًمث٤مًم٨م

 .أُمػم اعم١مُمٜملم 

اًمٜمص اًمث٤مد اعمٝمّؿ ذم هذا اًمٙمت٤مب هق ىمقًمف: وًمـٞمس دظمـقل إئّٛمـ٦م ذم سمٞمٕمـ٦م 

قمٚمـٞمٝمؿ  ُمـ همٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ سمٛمخرج هلؿ ُمـ أن يٙمقٟمقا أئّٛمـ٦م ىمـد ٟمـّص اًمٜمٌـل 

وأودقمٝمـؿ قمٚمــؿ إطمٙمـ٤مم وُمٕمرومــ٦م احلـالل واحلــرام ومجٞمـع ُمــ٤م يّمـٚمح سمــف اًمٕمٌــ٤مد 

 .ي0)واًمٌالد إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

وأّٟمـف حمـٞمط سمٙمـّؾ ُمـ٤م  قمٚمـؿ اإلُمـ٤مم  وومٞمف إصم٤ٌمت ًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م ذم ؾمٕم٦م

حيت٤مج إًمٞمف اًمٜم٤مس إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أّن هـذا اًمٕمٚمـؿ هـق قمٚمـؿ ًمـدّد ٓ 

 يمًٌّل.

 هـي:444 قذّم شماخلّٞم٤مط اعمٕمتززم )

هق ُمـ٤م ىمـّرره أسمـق احلًـلم قمٌـد اًمـرطمٞمؿ سمــ حمٛمـد اعمٕمـروف  اًمراسمعاًمِم٤مهد 

                                                           
 .00ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مُم٦م  ي4)
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واعمٜمــ٤مومح واعمــداومع قمـــ  رهـاًمــذي يمــ٤من ُمـــ رؤوس اعمٕمتزًمــ٦م ذم قمّمــ "اخلّٞمــ٤مط"سمـــ

اًمذي يمتٌـف ًمٚمـدوم٤مع  "آٟمتّم٤مر"قم٘م٤مئدهؿ، واًمِمقاهد اًمتل ؾمٜمٜم٘مٚمٝم٤م هل ُمـ يمت٤مسمف 

 قمٜمٝمؿ.

سمـّد ًمٚمٜمـ٤مس ُمــ  أّٟمـف ٓ: وذًمؽ أّن ُمـ قمٔمٞمؿ أدًّمتٝمؿ قمٜمد أٟمٗمًـٝمؿ قمـغم ىم٤مل

 .ي4)إُم٤مم ُمٕمّمقم ٟم٘مّل اًم٤ٌمـمـ واًمٔم٤مهر ضم٤مُمع ًمٕمٚمقم اًمديـ يمّٚمٝم٤م

د اًمِمـٞمٕم٦م شم٘مـقم قمـغم: قم٘مٞمـدة اإلُم٤مُمـ٦م قمٜمـ: هـذا شمٍمـيح ُمٜمـف قمـغم أّن أىمقل

 .اًمٕمّمٛم٦م، اًمٕمٚمؿ اخل٤مص

: واعم٘متّمد ُمٜمٝمؿ ذم وصٗمف ُمـ زقمـؿ أّٟمـف قمـ٤ممل سمجٛمٞمـع ُمـ٤م سم٤مًمٜمـ٤مس إًمٞمـف ىم٤مل

ريرة واًمٕمالٟمّٞمـ٦م ٓ جيـقز قمٚمٞمـف اًمتٖمٞمـػم ـطم٤مضم٦م ٓ خيٗمك قمٚمٞمف ُمٜمف رء وأّٟمف ٟم٘مّل اًمً

وأؿمـّدهؿ سم٠مؾمـ٤م، وأّن اهلل وأزهدهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م واًمتٌديؾ، وأّٟمف أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمتدسمػم 

 إُّم٦م أزاًمتف ودومٕمتف قمـ ُمقوٕمف وأىم٤مُم٧م همػمه وأنّ  نإعمتقزّم ًمٜمّمٌف وإىم٤مُمتف وهق ا

ًمٖمــػم رؿمــده، هــذا ىمــقل وًمــد  ركـُمِمــُمـــ أٟمٙمــره وظم٤مًمٗمــف وضمحــد إُم٤مُمتــف ومٙمــ٤مومر 

 .ي0)اًمراومْم٦م ذم إُم٤مُمٝم٤م

وم٘مــد ّسح ومٞمــف  : هــذا اًمــٜمص مجــع يمــّؾ أريمــ٤من اإلُم٤مُمــ٦م قمٜمــد اًمِمــٞمٕم٦مأىمــقل

ــف "وأّن اهلل هــق اعمتــقزّم ًمٜمّمــٌف وإىم٤مُمتــف"سمقضمــقب اًمٜمّمــ٥م اإلهلــل ًمإلُمــ٤مم  ، وأّٟم

أّٟمف قم٤ممل سمجٛمٞمـع "واًمٕمٚمؿ اًمٚمدّد اخل٤مص ، "وأّٟمف ٟم٘مّل اًمنيرة واًمٕمالٟمّٞم٦م"ُمٕمّمقم 
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؛ وهذه إُمقر هـل قمـلم ُمـ٤م يٜمٙمـره "ُم٤م سم٤مًمٜم٤مس إًمٞمف طم٤مضم٦م ٓ خيٗمك قمٚمٞمف ُمٜمف رء

، وإهّؿ ُمـ هذا أّٟمـف ٟمًـ٥م آقمت٘مـ٤مد اـذه إُمـقر إمم ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي

إُمـقر مل شمٙمــ همٚمـّقا طمّتـك ذم  هإمم همػم اًمٖمالة مم٤ّم يٙمِمػ أّن هـذ، أي "اعم٘متّمد"

 .ذًمؽ اًمزُمـ

 هـي:411يم٤من طمٞم٤ًم ُمٓمّٝمر  اعم٘مدد )

اًمـذي يمـ٤من طمّٞمـ٤م  "ُمٓمّٝمر سمـ ـم٤مهر اعم٘مـدد"هق ُم٤م أورده  اخل٤مُمساًمِم٤مهد 

اًمـذي يٕمتـؼم  "اًمٌـدء واًمتـ٤مريخ"هـ، وىمد ىمّرر قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م ذم يمت٤مسمف 411إمم ؾمٜم٦م 

 ُمـ أدّق اًمٙمت٥م ذم شم٘مرير قم٘م٤مئد اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق اعمختٚمٗم٦م.

ر، ـقمِمـ لصمٜمـىم٤مل ذم يمت٤مسمف اعمزسمقر: ومٝم١مٓء ضمّؾ اإلُم٤مُمٞم٦م ي٘مقًمقن سم٤مٕئّٛمـ٦م آ

ّٓ ؾمّت٦م ٟمٗمر ؾمٚمّنن واعم٘مداد وضم٤مسمر وأسمق ذر   إُّم٦م يمٗمرت يمّٚمٝمؿ سمرّد قمكمّ وأّن  إ

اًمٖمٗم٤مري وقمّّنر وقمٌـد اهلل سمــ قمٛمـر، وأّن قمٚمّٞمـ٤م يٕمٚمـؿ يمـّؾ ُمـ٤م حيتـ٤مج اًمٜمـ٤مس إًمٞمـف، 

ــ٠م  ــٞمٝمؿ اًمًــٝمق واخلٓم ــؿ ُمٕمّمــقُمقن ٓ جيــقز قمٚم ــ٦م، ويمّٚمٝم ويمــذًمؽ هــ١مٓء إئّٛم

 .ي4)واًمٖمٚمط

أي أّن هذه اًمٕم٘مٞمدة  "ضمّؾ اإلُم٤مُمٞم٦م"سمـاًمٚمٓمٞمػ ذم هذا اًمٜمّص، شمٕمٌػمه : أىمقل

هل اًمتل يم٤مٟمـ٧م تّثـؾ )اًم٘مـراءة اًمًـ٤مئدةي وهـل أّاـؿ أئّٛمـ٦م ُمٕمّمـقُمقن ُمٓمّٝمـرون 

 قم٤معمقن، ٓ جمّرد )قمٚمّنء أسمراري يمّن يزقمؿ ص٤مطم٥م اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م.
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 :زسمدة اعم٘م٤مل

ٟمّمـقص ُمٝمّٛمـ٦م ضمـّدا شمرضمـع سمت٤مرخيٝمـ٤م إمم اًم٘مـرن اًمثـ٤مد واًمث٤مًمـ٨م  قمّدةٟم٘مٚمٜم٤م 

 ؿوومـٞمٝم ،وومـٞمٝمؿ اعمٕمتزًمـ٦م ،ومٗمـٞمٝمؿ اًمزيديـ٦م :وأصـح٤ما٤م ُمِمـ٤مراؿ خمتٚمٗمـ٦مواًمراسمع، 

أي ذم اًم٘مرون ل اًمِمٞمٕم٦م ُماًمًٜم٦ّم، وىمد أـمٌ٘مقا مجٞمٕم٤م سمال اؾمتثٜم٤مء قمغم أّن قم٘مٞمدة ُمت٘مدّ 

ني ىمـد ق)أئّٛمـ٦م ُمٕمّمـقُمقمغم أّاـؿ  يم٤مٟم٧م اًمٜمٔمر ٕهؾ اًمٌٞم٧م اًمثالصم٦م إومم، 

أّاؿ جمـّرد )قمٚمـّنء أسمـراري، وٓ ، ٓ ٟمّّمٌٝمؿ اهلل قمّز وضمؾ وأوم٤مض قمٚمٞمٝمؿ ُمـ قمٚمٛمف

أدّل دًمٞمـؾ قمـغم ُمـ٤م  خيٗمك قمغم اًمٕم٤مىمؾ أّن ؿمٝم٤مدة ه١مٓء اًمذيـ ؾمـ٘مٜم٤م أؾمـّنءهؿ هـل

سمٕمد ىمرون ُمٜمٝمؿ وؿمّٙمؽ  ضم٤مء٤مًمِمٞمٕم٦م إوائؾ سمخالف ُمـ سمذيمرٟم٤مه ًم٘مرب قمٝمدهؿ 

 ذم قم٘مٞمدهتؿ.

 



 اعمت٘مّدُملم قم٘مٞمدة أصح٤مب إئّٛم٦م 

 

ُمـ اًم٘مرائـ اعمٝمّٛم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن ٟمث٧ٌم ا٤م أّن  )اًم٘مراءة اًم٤ًمئدةي هـل اًمتـل 

يم٤من يتٌٜم٤ّمه٤م اًمِمٞمٕم٦م قمـغم ُمـّر اًمٕمّمـقر ٓ )اًم٘مـراءة اعمٜمًـّٞم٦مي، ُمـ٤م ٟمًـ٥م ٕصـح٤مب 

، ومــ٢مّن صمٌــقت أّن -ٓؾمــٞمّن ذم يمتــ٥م اًمٕم٤مُّمــ٦م–اعمت٘مــّدُملم ُمـــ قم٘م٤مئــد   إئّٛمــ٦م

يمـّؾ ضمـدال  ي٘مٓمـع رّي٦م ًمألئّٛمـ٦م ـيم٤مٟمقا يٕمت٘مدون سم٤مًمّمٗم٤مت ومـقق اًمٌِمـ ه١مٓء

جيـزم إلُم٤مُم٦م، وذًمؽ ّٕن يمّؾ ُمــ ٟمّٔمـر ًمــ)اًم٘مراءة اعمٜمًـّٞم٦مي اطمقل اًم٘مراءة عمٜمّم٥م 

صمـؿ  ،اعمٚمٕمقن قمغم ًم٤ًمن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  اخلّٓم٤مب سمذره٤م أسمقٟمقاهت٤م إومم  سم٠من

٧م ُمع قم٘م٤مئد قم٤مُّم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ذم اًم٘مرون اًمالطم٘م٦م، وُمـ هٜمـ٤م ومـ٢مّن إصمٌـ٤مت شم٘مـّدم اٟمدجم

 هذه اًمٕم٘م٤مئد قمغم هذا اًمت٤مريخ حيًؿ إُمر.

قمـغم أمهّٞمـ٦م اًمتٕمـّرض ًمٕم٘م٤مئـد أصـح٤مب  وىمد أيّمد ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي

ىم٤مل: يمٞمػ يم٤مٟم٧م ٟمٔمرة اًمّمّػ إّول ُمــ أصـح٤مب إئّٛمـ٦م طمٞم٨م ، إئّٛم٦م 

ر ـإمم إئّٛمــ٦م وقم٘مٞمــدهتؿ ومــٞمٝمؿ؟ )هــؾ يمــ٤مٟمقا يٜمٔمــرون إًمــٞمٝمؿ يمٌِمــاعم٘مــّرسملم إًمــٞمٝمؿ 

 .ي4) قم٤مديلم ُمثؾ ؾم٤مئر اًمٌنم أم يم٠مؿمخ٤مص يٛمتٚمٙمقن صٗم٤مت ظم٤مرىم٦م ومقق سمنمّي٦مي؟

وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: إذن قمالوة قمغم اعمّم٤مدر أو اًمدٓئؾ إرسمع اعمذيمقرة 

رسمٕمـ٦م أيْمـ٤م )اعمرؿمدة ذم قمٛمٚمّٞم٦م إقم٤مدة ىمراءة اًمتِمّٞمعي، ًمديٜم٤م هـ١مٓء إؿمـخ٤مص إ

اًمذيـ يٛمٙمـ آؾمتٜم٤مرة اؿ ذم هذا اعمج٤مل، وسم٤مًمٓمٌع ًم٘مد وضمـد ذم اعمراطمـؾ اًمت٤مًمٞمـ٦م 
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يمٛمٞمـؾ "أيْم٤م أؿمخ٤مص ُمـ صح٤مسم٦م إئّٛم٦م يٛمٙمـ أن ٟم٠ًمهلؿ ذًمؽ اًمًـ١مال ُمثـؾ: 

اًمـذي يمـ٤من ُمــ أصـح٤مب أُمـػم اعمـ١مُمٜملم قمـكّم ٟمٗمًـف، ويمـذًمؽ  "سمـ زي٤مد اًمٜمخٕمل

أيب أيـقب "ػم اعم١مُمٜملم، وُمثـؾ اًمذي يم٤من ُمـ صح٤مسم٦م أُم "ُم٤مًمؽ إؿمؽم اًمٜمخٕمل"

هِم٤مم "و"ٛمد سمـ ُمًٚمؿحم"و "زرارة سمـ أقملم"و "أيب محزة اًمثّنزم"و "إٟمّم٤مري

ٓء يم٤مٟمقا ضمٚمًـ٤مء إئّٛمـ٦م وأشمٌـ٤مقمٝمؿ إوومٞمـ٤مء ويمـ٤مٟمقا ُمــ قمٚمـّنء ١م، ومٝم"سمـ احلٙمؿ

 .ي4)زُم٤ماؿ سم٤مًمٓمٌع وأصح٤مب ُم١مًّمٗم٤مت

اًمـذيـ ٓ ؿمـّؽ ذم ؾمٜمًتٕمرض سمٕمض قم٘م٤مئد ُمت٘مّدُمل إصح٤مب ُمـ هٜم٤م و

يمتــ٥م يمتــ٥م اًمٖمــالة أو ـ قمــٓ  ـ أهــؾ اًمٌٞمــ٧م قمــيمــقن قم٘م٤مئــدهؿ ُمــ٠مظمقذة 

 اعمتٙمّٚمٛملم واًمٗمالؾمٗم٦م!

 : رؿمٞمد اهلجري -4

ــقا قمٚمٛمــف، وُمـــ  صــ٤مطم٥م أُمــػم اعمــ١مُمٜملم  ــذيـ محٚم وُمـــ ظمقاّصــف اًم

ٌّف  ٤ٌّمن ذم اعمجـروطملم سم٘مقًمـف: رؿمـٞمد ، اعمًتِمٝمديـ فمٚمّن ذم طم شمرضمؿ ًمف اسمـ طم

اهلجــري يــروى قمـــ أسمٞمــف، قمــداده ذم أهــؾ اًمٙمقومــ٦م، يمــ٤من يــ١مُمـ سم٤مًمرضمٕمــ٦م، ىمــ٤مل 

اًمِمٕمٌل: دظمٚم٧م قمٚمٞمف يقُم٤م وم٘م٤مل: ظمرضم٧م طم٤مضّم٤م وم٘مٚم٧م: ٕقمٝمدّن سمـ٠مُمػم اعمـ١مُمٜملم 

وم٘مٚم٧م إلٟم٤ًمن: اؾمت٠مذن زم قمغم أُمـػم اعمـ١مُمٜملم، ىمـ٤مل:  قمٝمدا، وم٠مشمٞم٧م سمٞم٧م قمكم 

٤مت؟ ىمٚمـ٧م: ىمـد ُمـ٤مت ومـٞمٙمؿ، واهلل إّٟمـف ًمٞمتـٜمّٗمس أن شمـٜمّٗمس احلـّل، أو ًمٞمس ىمد ُمـ

وم٘م٤مل: أُم٤م إذ قمروم٧م ّه آل حمٛمد وم٤مدظمؾ، ىم٤مل ومدظمٚم٧م قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم، وأٟم٠ٌمد 
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سم٠مؿمٞم٤مء شمٙمـقن، وم٘مـ٤مل ًمـف اًمِمـٕمٌل: إن يمٜمـ٧م يم٤مذسمـ٤م ومٚمٕمٜمـؽ اهلل، وسمٚمـغ اخلـؼم زيـ٤مدا 

 .ي4)رو سمـ طمري٨مومٌٕم٨م إمم رؿمٞمد اهلجري وم٘مٓمع ًم٤ًمٟمف وصٚمٌف قمغم سم٤مب دار قمٛم

 وهذه اًمؽممج٦م شمث٧ٌم أُمقرا:

٤ٌّمن ذم  : أّن رؿمٞمدا اهلجرّي إّول يم٤من يٕمت٘مد سم٤مًمرضمٕم٦م يمّن ّسح اسمـ طم

 ُم٘مّدُم٦م يمالُمف.

ذًمـؽ ُمــ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، يٗمٝمـؿ  : أّٟمف يم٤من يٕمت٘مد سم٠مّن أُمػم اعم١مُمٜملم اًمث٤مد

 ."وأٟم٠ٌمد سم٠مؿمٞم٤مء شمٙمقن"ىمقًمف: 

أظمـؼم اـ٤م اًمِمـٕمٌل اًمـذي مل  اذه اًمٕم٘م٤مئـد سمحٞمـ٨م : أّٟمف يم٤من ُمتج٤مهرااًمث٤مًم٨م

 ـمرىم٧م ُم٤ًمُمع زي٤مد سمـ أسمٞمف وم٠مقمدُمف. ع، طمتكيٙمـ ُمٕمرووم٤ًم سم٤مًمتِمٞمّ 

 :إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م  -0

ٌّـف وآٟم٘مٓمـ٤مع وُمـ اعمِمٝمقريـ  ُمـ ظمّٚمص أصح٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم  سمح

شمـرضمؿ ًمـف اًمٕم٘مـٞمكم وم٘مـ٤مل: أصـٌغ سمــ ٟم٤ٌمشمـ٦م ، إًمٞمف، سمـؾ يمـ٤من صـ٤مطم٥م ذـمتـف 

 ،صمٜم٤م سمف قمٛمػم سمـ ُمـرداسيمقذم يم٤من ي٘مقل سم٤مًمرضمٕم٦م...، وُمـ طمديثف ُم٤م طمدّ احلٜمٔمكم 

صمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمّنن قمـ حمٛمـد سمــ طمدّ  :ىم٤مل صمٜم٤م حمٛمد سمـ سمٙمػم احليُملطمدّ  :ىم٤مل

ظمٚمـٞمكم  أنّ  ىمـ٤مل قمـكمّ  :إصٌغ سمــ ٟم٤ٌمشمـ٦م ىمـ٤مل ؾمٙم٤مف قمـقمكم اًمٙمقذم قمـ ؾمٕمد اإل

ُم٤مت ومٞمٝم٤م ُمقؾمك  وهل اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل ،رُمْم٤من ضب ًمًٌع يٛمْملم ُمـأُ صمٜمل أن طمدّ 
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 .ي4)رُمْم٤من وهل اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل رومع ومٞمٝم٤م قمٞمًك وأُمقت ٓصمٜملم وقمنميـ يٛمْملم ُمـ

هذه اًمؽممج٦م سحي٦م ذم أّٟمف يم٤من يٕمت٘مد سم٤مًمرضمٕم٦م، وحيّدث اًمٜمـ٤مس سمـ٠مّن : أىمقل

ذم يم٤من يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وُمـ هذا اًم٤ٌمب أظمؼم سمٞمقم ضسمتف ويقم ُم٘متٚمـف يمـّن  قمٚمّٞم٤م 

  اًمرواي٤مت اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٕم٘مٞمكم قمٜمف.

 واًمٔم٤مهر أّن اًم٘مـقم أقمروـقا قمــ ٟم٘مـؾ اًمروايـ٤مت اًمتـل ٟم٘مٚمٝمـ٤م إصـٌغ سمــ 

ٌّـ٤من ي٘مـقل ساطمـ٦م: وهـق ممّــ ومـتـ  ٟم٤ٌمشم٦م  ًمٕمٔمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م، وًمذًمؽ ٟمجد اسمــ طم

 .ي0)سمح٥ّم قمكّم، أشمك سم٤مًمٓم٤مُم٤مت ذم اًمرواي٤مت وم٤مؾمتحّؼ ُمـ أضمٚمٝم٤م اًمؽمك

 :يمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد  -4

ــؿ أصــح ـــ أقمٔم ــ١مُمٜملم ٤مُم ــػم اعم ــذيـ ب أُم ـــ اًم ــؾ، وُم ــقا اًمٕمٛم  محٚم

٤ٌّمن سم٘مقًمف:  يمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد اًمٜمخٕمل وهق اًمذي ي٘مـ٤مل ًمـف ، قمٜمف  شمرضمؿ ًمف اسمـ طم

يمٛمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل، ُمـ أصـح٤مب قمـكّم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م روى قمٜمـف قمٌـد اًمـرمحـ سمــ 

قم٤مسمس واًمٕم٤ٌمس سمـ ذريح وأهؾ اًمٙمقوم٦م، ويم٤من يمٛمٞمـؾ ُمــ اعمٗمـرـملم ذم قمـكّم ممــ 

دي٨م ضمدا شمّت٘مك روايتف وٓ حيـت٩ّم يروى قمٜمف اعمٕمْمالت وومٞمف اعمٕمجزات، ُمٜمٙمر احل

 .ي4)سمف

وروى اسمــ طمجـر ذم اإلصــ٤مسم٦م:  وىمـ٤مل ضمريـر قمـــ ُمٖمـػمة: ـمٚمـ٥م احلّجــ٤مج 
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يمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد، ومٝمرب ُمٜمف ومحرم ىمقُمف قمٓم٤مءهؿ، ومٚمـّّن رأى يمٛمٞمـؾ ذًمـؽ ىمـ٤مل: أٟمـ٤م 

ؿمٞمخ يمٌػم ىمد ٟمٗمد قمٛمري ٓ يٜمٌٖمل أن أطمرم ىمقُمل قمٓم٤مءهؿ، ومخرج إمم احلّجـ٤مج، 

أطم٧ٌٌم أن أضمد قمٚمٞمؽ مجٞمال، وم٘م٤مل ًمف يمٛمٞمؾ: إّٟمف ُمـ٤م سم٘مـل ُمــ  ومٚمّّن رآه ىم٤مل ًمف: ًم٘مد

ّٓ اًم٘مٚمٞمــؾ، ومــ٤مىمض ُمــ٤م أٟمــ٧م ىمــ٤مض ومــ٢مّن اعمققمــد اهلل وىمــد أظمــؼمد أُمــػم  قمٛمــري إ

قمغم أّٟمؽ ىم٤مشمكم، ىم٤مل: سمغم ىمد يمٜم٧م ومٞمٛمـ ىمتؾ قمـثّنن اضسمـقا قمٜم٘مـف،  اعم١مُمٜملم 

 .ي4)وميسم٧م قمٜم٘مف

يمـ٤من يـروي ُمٕمجـزات أُمـػم  ٟمًـتٜمت٩م أّن يمٛمـٞمال ُمـ جمٛمقع اًمٜمّّمـلم: أىمقل

 واعم٘م٤مُم٤مت اعمٕمْمـٚم٦م، يمـّن يمـ٤من يٕمت٘مـد ي٘مٞمٜمـ٤م سمٕمٚمـؿ اإلُمـ٤مم قمـكّم  اعم١مُمٜملم 

 .، وُمٜمٝم٤م إظم٤ٌمره سم٠من احلج٤مج ي٘متٚمفسم٤مًمٖمٞم٥م

٦ٌّم اًمٕمرد -1  : طم

وروى  وُمــ سمٕمـده اإلُمـ٤مم اعمجتٌـك  ُمـ أصح٤مب أُمػم اعمـ١مُمٜملم 

اًمٙمقذم، قمـ قمكم، ُمـ همـالة ٦م سمـ ضمقيـ اًمٕمرد طمٌّ  سم٘مقًمف: اًمذهٌلشمرضمؿ ًمف قمٜمٝمّن، 

 .ي0)اًمِمٞمٕم٦م

وىمد ٟم٘مؾ قمٜمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي سمٕمض اًمرواي٤مت ُمـ اًمتل يٕمتؼمه٤م اًمذهٌل 

٦ٌّم اًمٕمرد، ىم٤مل: عم٤م ومرهمٜم٤م ُمـ اًمٜمٝمروان ىم٤مل رضمؾ: واهلل ٓ خيـرج سمٕمـد  همٚمّقا: قمـ طم

٦ٌّم، وسمرأ اًمٜمًـٛم٦م  اًمٞمقم طمرورّي أسمدا، وم٘م٤مل قمكم: ُمف، ٓ شم٘مؾ هذا، ومقاًمذي ومٚمؼ احل
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ؿ ًمٗمل أصـالب اًمرضمـ٤مل، وأرطمـ٤مم اًمٜمًـ٤مء، وٓ يزاًمـقن خيرضمـقن طمتـك ختـرج إّا 

ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ سملم اريـ، طمّتك خيرج إًمٞمٝمؿ رضمؾ ُمـ وًمـدي ومٞم٘مـتٚمٝمؿ ومـال يٕمـقدون 

 .ي4)أسمدا

٦ٌّم اًمٕمرد يٕمت٘مـد سمـ٠مّن أُمـػم اعمـ١مُمٜملم : أىمقل يمـ٤من  اخلؼم سيح ذم أّن طم

 يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م وخيؼم قمّّن ذم أصالب اًمرضم٤مل وأرطم٤مم اًمٜم٤ًمء!

 : قم٤ٌمي٦م سمـ رسمٕمل -1

ٜم٘مـؾ ًمٜمـ٤م اعمؽممجـقن ًمـف مل يواًمـرواة قمٜمـف،  ُمـ أصـح٤مب أُمـػم اعمـ١مُمٜملم 

ّٓ أّاؿ ٟم٘مٚمـقا سمٕمـض رواي٤مشمـف اًمتـل يمـ٤من حيـّدث اـ٤م قمــ أُمـػم قم٘مٞمدشمف سم٤مًمت حديد، إ

 واًمتل يٛمٙمـ أن ٟمٕمرف ُمـ ظمالهل٤م قم٘مٞمدشمف ذم اإلُم٤مُم٦م: اعم١مُمٜملم 

وم٘مد ٟم٘مؾ اًمذهٌل ذم شمرمجتف: قم٤ٌمي٦م سمــ رسمٕمـل، قمــ قمـكم، وقمٜمـف ُمقؾمـك سمــ 

ـمريػ يمالمه٤م ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م، ًمف قمـ قمكّم: أٟم٤م ىمًٞمؿ اًمٜمـ٤مر؛ ىمـ٤مل ؿمـ٤ٌمسم٦م: طمـّدصمٜم٤م 

، ورىم٤مء، ىم٤مل: اٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م وُمًٕمر إمم إقمٛمش ٟمٕم٤مشمٌف ذم طمديثل: أٟمـ٤م ىمًـٞمؿ اًمٜمـ٤مر

 راط، وم٘مـ٤مل: ُمـ٤م رويـ٧م هـذا ىمـط...،ـوطمدي٨م آظمـر: ومـالن يمـذا ويمـذا قمـغم اًمّمـ

ـّ ويروى قمـ قم٤ٌمي٦م قمـ قمكم ـّ صمؿ ٕىمتٚم ـّ صمؿ ٕسمٕمث  .ي0): واهلل ٕىمتٚم

 ذم هــذا احلــدي٨م دًمٞمــؾ قمــغم اقمت٘مــ٤مده سم٤معم٘م٤مُمــ٤مت اًمٖمٞمٌّٞمــ٦م ُٕمــػم: أىمــقل

ر، ـيم٤مإلظمٌـــ٤مر سم٤مًمٖمٞمـــ٥م، ودوره ذم يـــقم اًم٘مٞم٤مُمـــ٦م وؾمـــ٤مطم٦م اعمحِمـــ اعمـــ١مُمٜملم 
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 .واقمت٘م٤مده سمرضمٕمتف 

 :ؾمدير اًمّمػمذم   -1

، وُمـــ اًمــرواة واإلُمــ٤مم اًمٌــ٤مىمر  ُمـــ أصــح٤مب اإلُمــ٤مم اًمًــّج٤مد 

شمرضمؿ ًمـف اًمٕم٘مـٞمكم ذم وـٕمٗم٤مئف سم٘مقًمـف: ؾمـدير اًمّمـػمذم ويمـ٤من ممّــ يٖمٚمـق ذم قمٜمٝمّن، 

 .ي4)اًمرومض

وروي قمٜمف طمدي٨م أٟمٙمره اًمٕم٤مُّم٦م: قمـ ؾمدير اًمّمػمذم، قمـ قمثّنن إقمِمك، 

قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ضمقيـ احليُمل ىمـ٤مل: قمـرض قمـكّم اخلٞمـؾ ومٛمـّر قمٚمٞمـف اسمــ ُمٚمجـؿ 

ومـ٤مٟمتٛمك إمم همـػم أسمٞمـف، وم٘مـ٤مل ًمـف: يمـذسم٧م، طمّتـك  -أو ىم٤مل ٟمًـٌف-وم٠ًمًمف قمـ اؾمٛمف 

ىمـ٤مشمكم ؿمـٌف صمٜمل أّن طمـدّ  اٟمت٥ًم إمم أسمٞمف، وم٘م٤مل: صدىم٧م، أُم٤م إّن رؾمقل اهلل 

 .ي0)اًمٞمٝمقد هق هيقدي وم٤مُمْمف

: هــذا احلــدي٨م يٙمِمــػ طم٘مٞم٘مــ٦م اقمت٘مــ٤مد ؾمــدير اًمّمــػمذم ذم أّن أُمــػم أىمــقل

 .، أي قمٜمده قمٚمؿ ًمدّد ظم٤مصيم٤من قم٤معم٤م سم٤مًمٖمٞم٥م اعم١مُمٜملم 

 :ضم٤مسمر اجلٕمٗمل  -6

وُمـ أقمٔمؿ  واإلُم٤مم اًمّم٤مدق  اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر أصح٤مب  ظمّٚمصُمـ 

ؾمّٓمرت يمت٥م اًمؽماضمؿ قم٘مٞمدهتؿ، ٟمٜم٘مـؾ اًمرواة قمٜمٝمّن، وًمٕمّٚمف ُمـ أيمثر اًمرواة اًمذيـ 

                                                           
 .0/461اًمْمٕمٗم٤مء  ي4)

 .4/111اًمٙم٤مُمؾ  ي0)



 وهؿ اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م   .........................................................  418

 :  ُمٜمٝم٤م سمٕمض اعم٘متٓمٗم٤مت اًمتل شمٗمٞمدٟم٤م ذم اعم٘م٤مم

ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ يٕمغم  :ىم٤مل قم٤ٌمس ،صمٜم٤م اسمـ مح٤مدروى اسمـ قمدي ذم شمرمجتف: 

 ،صمٜم٤م اسمـ أيب سمٙمر، ضمٕم٦ماسم٤م ي١مُمـ سم٤مًمرّ اجلٕمٗمل يمذّ  يم٤من ضم٤مسمر :اعمح٤مريب قمـ زائدة ىم٤مل

 . ي4)قمـ زائدة ُمثٚمف ،صمٜم٤م حيٞمك سمـ يٕمغم ،٤مسصمٜم٤م قمٌّ 

شمريمـ٧م ضمـ٤مسمر اجلٕمٗمـل وُمـ٤م  :ؾمٛمٕم٧م اسمــ قمٞمٞمٜمـ٦م ي٘مـقل: ذيمر ؿمٝم٤مبوىم٤مل: 

 صمـؿ دقمـ٤م قمـكمّ  ،ٛمـف ُمـ٤م يٕمٚمٛمـف٤م يٕمٚمّ قمٚمّٞمـ دقمـ٤م رؾمـقل اهلل  :ىم٤مل ،ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف

ضمٕمٗمـر  ك سمٚمـغطمّتـُمـ٤م يٕمٚمـؿ،  ٛمفدقم٤م احلًـ احلًلم ومٕمٚمّ  صمؿّ ٛمف ُم٤م يٕمٚمؿ، احلًـ ومٕمٚمّ 

 .ي0)ىم٤مل ومؽميمتف ًمذًمؽ ومل اؾمٛمع ُمٜمف ،سمـ حمٛمد

اٟمت٘مـؾ  :ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر اجلٕمٗمـل ي٘مـقل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقلوىم٤مل: 

 ،إمم احلًلم سمــ قمـكمّ  اٟمت٘مؾ ُمـ قمكمّ  صمؿ ،إمم قمكمّ  اًمٕمٚمؿ اًمذي يم٤من ذم اًمٜمٌل 

 .ي4)ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ىم٤مل وىمد رأي٧م ،ك سمٚمغ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمدمل يزل طمتّ  صمؿّ 

: ؾمـٛمٕم٧م رضمـال ؾمـ٠مل ضمـ٤مسمر اجلٕمٗمـل قمــ ىمقًمـف :قمٞمٞمٜم٦م ىمـ٤مل قمـ اسمـوٟم٘مؾ 

 ْـ َْرَض طَمت كَٰ َيـ٠ْمَذَن زِم َأيِب  َأسْمَرَح  وَمَٚم ْٕ وىمـ٤مل اسمــ  ،ىمـ٤مل ضمـ٤مسمر مل جيـئ شم٠مويٚمٝمـ٤م، ا

٤م ذم اًمًّنء ٓ خيـرج قمٚمٞمّ  إنّ اًمراومْم٦م شم٘مقل : ىم٤مل ،وُم٤م أراد ا٤م :ىمٚم٧م ،يمذب :قمٞمٞمٜم٦م

ي٘مـقل  ،"اظمرضمـقا ُمـع ومـالن" ك يٜم٤مدي ُمٜم٤مد ُمـ اًمًّنءُمع ُمـ ظمرج ُمـ وًمده طمتّ 

                                                           
 .0/441اًمٙم٤مُمؾ  ي4)

 .0/441اًمٙم٤مُمؾ  ي0)

 .0/441اًمٙم٤مُمؾ  ي4)



 411 ....................................... اعمت٘مّدُملم قم٘مٞمدة أصح٤مب إئّٛم٦م 

 
 

 .ي4)ف يم٤من ي١مُمـ سم٤مًمرضمٕم٦مٕٟمّ  ،هذا شم٠مويؾ هذا :ضم٤مسمر

: أرأي٧م ي٤م أسم٤م ؾمٛمٕم٧م رضمال ي٠ًمل ؾمٗمٞم٤من :قمـ سمٕمْمٝمؿ، ىم٤مل اًمذهٌلوٟم٘مؾ 

؟ وم٘مــ٤مل إوصــٞم٤مء اجلٕمٗمــل ىمقًمــف: طمــدصمٜمل ويّص  حمٛمــد اًمــذيـ قمــ٤مسمقا قمــغم ضمــ٤مسمر

 .ي0): هذا أهقٟمفؾمٗمٞم٤من

 اعمثٌتـــ٦م ذم يمتـــ٥م اًمـــؽماضمؿ شمثٌـــ٧م ًمٜمـــ٤م أّن ضمـــ٤مسمرا هـــذه اًمٜم٘مـــقٓت :أىمـــقل

يم٤من يٕمت٘مد سم٤مإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م، واًمٕمٚمؿ اًمٚمدّد، ويم٤مٟم٧م قم٘مٞمـدة آٟمتٔمـ٤مر  اجلٕمٗمل 

واًمرضمٕم٦م طم٤مضة قمٜمده، ويمّؾ هـذه إُمـقر هـل ُمــ ُمٕمـ٤ممل )اًم٘مـراءة اًمًـ٤مئدةي ٓ 

 )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي ًمإلُم٤مُم٦م.

 : زرارة سمـ أقملم -8

ٟم٘مــؾ ، وُمـــ أؿمــٝمر اًمــرواة قمــٜمٝمؿ  ُمـــ أوم٘مــف أصــح٤مب إئّٛمــ٦م 

ــدة زرارة  ــ٤م قم٘مٞم ــلّم ًمٜم ــ٤م يٌ ــٞمكم ُمًــٜمدا يمالُم ـــ حمٛمــد اًمٕم٘م ــر سم ــ٤مم ضمٕمٗم  ذم اإلُم

، أو ذم أؾمقأ إطمـقال: ُمـ٤م قمـرف واؿمـتٝمر سمـلم اًمٜمـ٤مس ُمــ قم٘مٞمـدة اًمّم٤مدق 

سمـــ اًمًــّنك ىمــ٤مل: ظمرضمــ٧م إمم ُمّٙمــ٦م ا:...طمــّدصمٜم٤م زرارة ذم اإلُمــ٤مم اًمّمــ٤مدق 

: إّن زم إًمٞمؽ طم٤مضمـ٦م وأرضمـق أن أسمٚمٖمٝمـ٤م ، وم٘م٤مل زمومٚم٘مٞمٜمل زرارة سمـ أقملم سم٤مًم٘م٤مدؾمّٞم٦م

وقمٔمٛمٝم٤م، وم٘مٚمـ٧م: ُمـ٤م هـل؟ وم٘مـ٤مل: إذا ًم٘مٞمـ٧م ضمٕمٗمـر سمــ حمٛمـد وم٠مىمرئـف ُمٜمّـل  ،سمؽ

اًمًالم وؾمٚمف أن خيؼمد أُمـ أهؾ اجلٜم٦ّم أٟم٤م أم ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر؟ وم٠مٟمٙمرت ذًمؽ قمٚمٞمف، 

                                                           
 .0/441اًمٙم٤مُمؾ  ي4)

 .4/484ُمٞمزان آقمتدال  ي0)
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حمٛمـد   ًم٘مٞمـ٧م ضمٕمٗمـر سمــومٚمـّّن  ،وم٘م٤مل زم: إّٟمف يٕمٚمـؿ ذًمـؽ، ومٚمـؿ يـزل يب طمّتـك أضمٌتـف

 ،٤م ىمـ٤ملممّـء ل رـومقىمـع ذم ٟمٗمًـ ،هق ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر :وم٘م٤مل ،أظمؼمشمف سم٤مًمذي يم٤من ُمٜمف

ُمــ أهـؾ  أقمٚمؿ هـذا ومٝمـق ّد أ قمك قمكمّ ُمـ ادّ  :وم٘م٤مل ؟وُمـ أيـ قمٚمٛم٧م ذاك :وم٘مٚم٧م

وم٠مظمؼمشمـف ،  رضمٕم٧م ًم٘مٞمٜمل زرارة سمـ أقملم وم٠ًمًمٜمل قمّن قمٛمٚمـ٧م ذم طم٤مضمتـفومٚمّّن  .٤مراًمٜمّ 

 ،اًمٜمـقرة ن ًمـؽ يـ٤م قمٌـد اهلل ُمــ ضمـرابيمـ٤م :وم٘مـ٤مل ،ف ُمـ أهـؾ اًمٜمـ٤مرإٟمّ  :ف ىم٤مل زمسم٠مٟمّ 

 .ي4)قمٛمؾ ُمٕمؽ سم٤مًمت٘مٞم٦م :ىم٤مل ؟وُم٤م ضمراب اًمٜمقرة :وم٘مٚم٧م

يمـ٤من  سمٖمّض اًمٜمٔمـر قمــ ُمـدى صـّح٦م هـذه احل٤مدصمـ٦م، ومـ٢مّن زرارة : أىمقل

يٕمٚمـؿ ُمّمـ٤مئر اًمٕمٌـ٤مد، ويٕمٚمـؿ ُمــ ذم اجلٜمّـ٦م ُمـٜمٝمؿ وُمــ ذم  يٕمت٘مد سم٠مّن اإلُم٤مم 

ّٓ سمٕمٚمؿ ًمدّد. اًمٜم٤مر، وهذا ٓ يٙمقن   إ

ــد هــذا ُمــ٤م ٟم٘مٚمــف اًمِمٝمرؾمــت٤مد ذم اعمٚمــؾ واًمٜمحــؾ، ىمــ٤مل: وطمٙمــل قمـــ  وي١مّي

اًمزرارّيـ٦م أّن اعمٕمرومــ٦م ضوريــ٦م، وأّٟمــف ٓ يًــع ضمٝمـؾ إئّٛمــ٦م، ومــ٢مّن ُمٕمــ٤مرومٝمؿ يمّٚمٝمــ٤م 

ــدهؿ أّوزّم ضورّي  ــ٤مًمٜمٔمر ومٝمــق قمٜم ــف همــػمهؿ سم ــ٤م يٕمروم ــّؾ ُم ــ٦م، ويم ــ٦م ضورّي ومٓمرّي

 .ي0)وومٓمري٤مهتؿ ٓ يدريمٝم٤م همػمهؿ

عمٜمًــّٞم٦مي يمــ٤من يــدقمق ًمٚمٕمــقدة إمم اًمتِمــّٞمع اًمــذي قمٚمــّن أّن صــ٤مطم٥م )اًم٘مــراءة ا

يٕمت٘مد سمف زرارة، ىم٤مل: إّٟمف شمِمّٞمع زرارّي، حمٛمد سمـ ُمًـٚمٛمّل و...أي أوًمهـؽ اًمـذيـ 

ٟمٕمتؼمهؿ ُمـ اًمـرواة اًمّمـ٤مدىملم قمــ إئّٛمـ٦م، اًمـذيـ يـروون قمــ إئّٛمـ٦م أٟمٗمًـٝمؿ 

                                                           
 .0/16وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم  ي4)

 .4/481اعمٚمؾ واًمٜمحؾ  ي0)
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 .ي4)ي٘مٞمٜم٤م

 :هِم٤مم سمـ احلٙمؿ  -1

ــّدي سم٢مذٟمــف ًمٚمــذّب قمــٜمٝمؿ  صــ٤مطم٥م اإلُمــ٤مم اًمّمــ٤مدق   واعمتّم

اعمٚمٓمـل اًمٕمًـ٘مالد ذم أسمـق احلًـلم  ىمـّرروُمٜم٤مفمرة اعمخـ٤مًمٗملم ذم ُم٤ٌمطمـ٨م اإلُم٤مُمـ٦م، 

ذم  قم٘مٞمـدة هِمـ٤مم سمــ احلٙمـؿ ، "ؾ إهقاء واًمٌدعاًمتٜمٌٞمف واًمرّد قمغم أه"يمت٤مسمف 

ومـزقمؿ هِمـ٤مم ًمٕمٜمـف اهلل أن اًمٜمٌـل قمٚمٞمـف اًمّمـالة : سم٤مًمتٗمّمـٞمؾ إذ ي٘مـقل إئّٛم٦م 

 "ُمــ يمٜمـ٧م ُمـقٓه ومٕمـكّم ُمـقٓه"واًمًالم ٟمّص قمغم إُم٤مُم٦م قمـكّم ذم طمٞم٤مشمـف سم٘مقًمـف: 

ّٓ ّأٟمــف ٓ ٟمٌــّل سمٕمــدي"وسم٘مقًمــف ًمٕمــكّم:  ، "أٟمــ٧م ُمٜمّــل سمٛمٜمزًمــ٦م هــ٤مرون ُمـــ ُمقؾمــك إ

ن شم٘م٤مشمـؾ قمـغم شم٠مويـؾ اًم٘مـرآ"، وسم٘مقًمف ًمٕمـكّم: "أٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكّم سم٤ما٤م"وسم٘مقًمف: 

وظمٚمٞمٗمتـف ذم ذرّيتـف، وهـق  ، وأّٟمف ويّص رؾمـقل اهلل "يمّن ىم٤مشمٚم٧م قمغم شمٜمزيٚمف

ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ذم أُّمتف، وأّٟمف أومْمـؾ إُّمـ٦م وأقمٚمٛمٝمـؿ، وأّٟمـف ٓ جيـقز قمٚمٞمـف اًمًـٝمق وٓ 

اًمٖمٗمٚم٦م وٓ اجلٝمـؾ وٓ اًمٕمجـز، وأّٟمـف ُمٕمّمـقم، وأّن اهلل قمـّز وضمـؾ ٟمّمـٌف ًمٚمخٚمـؼ 

إُم٤مُم٤م ًمٙمل ٓ هيٛمٚمٝمؿ، وأّن اعمٜمّمقص قمغم إُم٤مُمتف يم٤معمٜمّمقص قمغم اًم٘مٌٚمـ٦م وؾمـ٤مئر 

 .ي0)اًمٗمرائض

يمالُمف واوح وسيح ذم أّن ُم٤م يٕمت٘مـده اًمِمـٞمٕم٦م اًمٞمـقم هـق قمـلم ُمـ٤م : قلأىم

 .يم٤من يٕمت٘مده هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ص٤مطم٥م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

                                                           
 .044اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م  ي4)

 .02اًمتٜمٌٞمف واًمرّد  ي0)



 وهؿ اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م   .........................................................  410

٤ٌّمد سمـ يٕم٘مقب  -42  :قم

ٌّــ٤مد سمـــ يٕم٘مــقب اًمرواضمٜمــل اًمٕمّمــٗمري، صــ٤مطم٥م أصــؾ ُمـــ  أسمــق ؾمــٕمٞمد قم

ومل يـرو  واإلُمـ٤مم اًمٙمـ٤مفمؿ  ، قم٤مس اإلُم٤مم اًمّم٤مدق إصقل إرسمٕمّنئ٦م

 قمٜمٝمّن.

ذيمر ذم شمرمجتف ىمّّم٦م شمٙمِمػ ًمٜم٤م ضم٤مٟم٤ٌم ُمـ قم٘مٞمدة اًمرضمؾ، وم٘مد ٟم٘مؾ اعمّزي ذم  

: وردت اًمٙمقومـ٦م ومٙمتٌـ٧م قمــ ؿمـٞمقظمٝم٤م ، ىم٤ملهتذيٌف: قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ زيمري٤م اعمٓمّرز

٤ٌّمد سمـ يٕم٘مقب؛ ومٚمّّن ومرهمـ٧م دظمٚمـ٧م إًمٞمـ ، ويمـ٤من يٛمـتحـ ُمــ يًـٛمع فيمّٚمٝمؿ همػم قم

٤مل: هـق يمـذًمؽ، وًمٙمــ ُمٜمف، وم٘م٤مل زم: ُمـ طمٗمر اًمٌحر؟ وم٘مٚم٧م: اهلل ظمٚمؼ اًمٌحر، ىم

ُمـ طمٗمره؟ ىمٚم٧م: يذيمر اًمِمٞمخ، وم٘مـ٤مل: طمٗمـره قمـكّم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م، صمـؿ ىمـ٤مل: ُمــ 

أضمراه؟ ىمٚم٧م: اهلل جمـري إاـ٤مر وُمٜمٌـع اًمٕمٞمـقن، وم٘مـ٤مل: هـق يمـذًمؽ، وًمٙمــ ُمــ 

أضمرى اًمٌحر؟ وم٘مٚم٧م: يٗمٞمدد اًمِمٞمخ، وم٘م٤مل: أضمراه احلًلم سمـ قمـكم، ىمـ٤مل: ويمـ٤من 

٤ٌّمد ُمٙمٗمقوم٤م ورأي٧م ذم داره ؾمٞمٗم٤م ُمٕمٚم٘مـ ٤م وطمجٗمـ٦م، وم٘مٚمـ٧م: أهّيـ٤م اًمِمـٞمخ عمــ هـذا قم

 .ي4)اًمًٞمػ؟ وم٘م٤مل زم: أقمددشمف ٕىم٤مشمؾ سمف ُمع اعمٝمدي

ٌّـ٤مد سمــ  ي0): هذه اًم٘مّّم٦م قمغم ؾمخ٤مومتٝم٤مأىمقل شمٌلّم ًمٜم٤م ُمـ٤م اؿمـتٝمر ُمــ قم٘مٞمـدة قم

 يٕم٘مقب اًمرواضمٜمل:

ّٓ إؿمـ٤مرة إّول : أّن ذيمر اًمـراوي عمــ طمٗمـر اًمٌحـر وأضمـرى اًمٌحـر ًمـٞمس إ

                                                           
 .41/461هتذي٥م اًمٙمّنل  ي4)

سمذيمر هـذه اًمتٗم٤مصـٞمؾ ٟمٔمـػم ُمـ٤م ومٕمٚمـف سمٕمـض اعمًـٚمٛملم ذم طمـّؼ ُمًـٞمٚمٛم٦م  ًمٕمّؾ اًم٘مقم شمٕمّٛمدوا شمًخٞمػ ُمٕمت٘مد اًمرواضمٜمل ي0)

 اًمٙمّذاب قمٜمدُم٤م ٟمًٌقا إًمٞمف شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمرات اعمْمحٙم٦م قمغم أّا٤م ىمرآن ُمًٞمٚمٛم٦م.
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 ي4) اًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م، واًمتل يٕمتؼمه٤م ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦ميًمٚمٛمْم٤مُملم اًمقاردة ذم 

همٚمّقا وشمٗمقيْم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ: وسمٙمؿ يٜمّزل اًمٖمٞم٨م، وسمٙمـؿ يٛمًـؽ اًمًـّنء أن شم٘مـع قمـغم 

ّٓ سم٢مذٟمف  .ي0)إرض إ

٤ٌّمد سمـ يٕم٘مقب يمـ٤من يٕمت٘مـد سمٕم٘مٞمـدة اإلٟمتٔمـ٤مر، سمـؾ يمـ٤من يـّنرس اًمث٤مد : أّن قم

ٞم٨م طمّتك اعمخ٤مًمٗملم يٕمٚمٛمقن سمف، ذم طملم اإلٟمتٔم٤مر قمٛمٚمّٞم٤م، سمؾ وجي٤مهر اذا إُمر سمح

ٟمجد أّن ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي يٜمٙمر أؾم٤مؾم٤م وضمقد صم٘م٤مومـ٦م اإلٟمتٔمـ٤مر واًمٗمـرج ذم 

اًمرواي٤مت اًم٘مديٛم٦م، ىم٤مل: إذن ٟمجد هٜم٤م ذيمر ُمقوقع اإلٟمتٔم٤مر، وُمقوـقع اًمٗمـرج، 

وُمقوقع اًمرضمٕم٦م واإلي٤مب، ويمّؾ هذه اعمقوققم٤مت واعمْم٤مُملم مل يٙمـ هل٤م وضمـقد 

 .ي4)٤م اًم٘مديٛم٦م اًم٤ًمسم٘م٦مذم رواي٤مشمٜم

 زسمدة اعم٘م٤مل:

سمـؾ يمـ٤من اهلـدف ذيمـر  مل يٙمـ هدومٜم٤م اؾمت٘مّم٤مء يمّؾ أصـح٤مب إئّٛمـ٦م 

 رة ُمــ أهـّؿ أصـح٤مب إئّٛمـ٦م ـأُمثٚم٦م وم٘مط، وًمذًمؽ ايمتٗمٞمٜم٤م سمٌٞم٤من قم٘مٞمدة قمِم

ويمّٚمٝمـؿ  صقٓ إمم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق وو اعمت٘مّدُملم، سمدءا ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم 

 .يِمؽميمقن ذم آقمت٘م٤مد سم٤معم٘م٤مُم٤مت اًمٖمٞمٌّٞم٦م ًمألئّٛم٦م 

  

                                                           
 .028اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م  ي4)

 .0/141ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  ي0)

 .021اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م  ي4)
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رددٟم٤م ومٞمّن ُم٣م ُمــ اًمٙمتـ٤مب قمـغم أهـّؿ ُمـ٤م ارشمٙمـز قمٚمٞمـف صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة 

، وىمـد سمٞمٜمّـ٤م أّن ُمـ٤م ـمرطمـف اًمٙم٤مشمـ٥م ُمــ اعمٜمًّٞم٦مي ذم ٟمٔمرشمف ًمألئّٛم٦م اعمٕمّمقُملم 

 ّٓ اٍب   ؿمقاهد ًمٞمس إ ٌُُف اًمٔم ْٛمآُن َُم٤مءً  يَمَنَ ًَ ّمٚمح ٓ ًمٜمٗمل )اًم٘مراءة يٓ  سمِِ٘مٞمَٕم٦ٍم حَيْ

 زسمقرة.اًم٤ًمئدةي وٓ إلصم٤ٌمت ٟمٔمرّيتف اعم

ّٓ أّن هٜم٤مك ؾم١مآ ُمٝمّّن ٓ سمّد ُمـ اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمـف ًمٞمٙمـقن اًمٌحـ٨م ُمتٙمـ٤مُمال،  إ

قمـّدة ؿمـقاهد قمـغم وضمـقد اظمـتالف سمـلم اعمت٘مـّدُملم ذم ُمًـ٤مئؾ  ُمـّر ذيمـروهق: ىمـد 

، ومٙمٞمػ ٟمٗمّن وىمقع هذا آظمتالف سمٞمـٜمٝمؿ؟ وُمـ٤م اإلُم٤مُم٦م وُم٘م٤مُم٤مت إئّٛم٦م 

٤ٌٌّمشمف؟   هل أهّؿ ُمً

 ظمٗم٤مء إدًّم٦م: -4

هــق  الف سمــلم اعمت٘مـّدُملم ذم ُم٘م٤مُمــ٤مت إئّٛمـ٦م اخلـُمــ أؾمـ٤ٌمب وىمــقع 

ظمٗم٤مء إدًّم٦م قمـ سمٕمْمٝمؿ، ويرضمـع هـذا ًمٙمـقن اًمرقمٞمـؾ إّول ُمــ اًمِمـٞمٕم٦م يمـ٤مٟمقا 

وإئّٛمـ٦م  يٙمتٗمقن ذم ُم٘م٤مم آؾمتدٓل سم٤مٔصم٤مر وإظم٤ٌمر اًمقاردة قمـ اًمٜمٌـل 

 اهــتّنم، ومل يٙمـــ اًمــدًمٞمؾ اًمٕم٘مــكم طمــ٤مضا ذم ذًمــؽ اًمــزُمـ ًمٕمــدم إـمٝمــ٤مر 

 .ًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمّٞم٦مسم٤مع اإلؾمالُمل ٛماعمجت

مل شمٙمـ ُمٜمتنمة سملم اًمٜم٤مس، ومل شمٙمـ ذم ُمتٜمـ٤مول  أطم٤مديثٝمؿ  طمٞم٨م إنو
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 مجٞمع اًمِمٞمٕم٦م، وم٢مّٟمف ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن جيٝمؾ يمثـػم ُمـٜمٝمؿ أطم٤مديـ٨م أهـؾ اًمٌٞمـ٧م 

ــ٤مر ٤مًمٙمقاــُم٘م٤مُمــ٤مهتؿ  إطم٤مديــ٨م اًمتــل سمٞم ٜمــ٧ْم ٓؾمــٞمّن  طم٤ًمؾمــّٞم٦م  ذات هــذه إظمٌ

 .ؿمديدة

سمًــٜمد  وُمـــ اًمِمــقاهد قمــغم ُمــ٤م ذيمرٟمــ٤م ُمــ٤م رواه صم٘مــ٦م اإلؾمــالم اًمٙمٚمٞمٜمــل 

 أظمـؼمد: صحٞمح: قمـ قمٞمًك سمـ اًمني أيب اًمٞمًع ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل 

ؾمالم اًمتل ٓ يًـع أطمـدا اًمت٘مّمـػم قمــ ُمٕمرومـ٦م رء ُمٜمٝمـ٤م، اًمـذي ُمــ اإل سمدقم٤مئؿ

٤م وقمٛمـؾ ىمٍّم قمـ ُمٕمروم٦م رء ُمٜمٝم٤م ومًد ديٜمف ومل ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمـف قمٛمٚمـف وُمــ قمرومٝمـ

ُمــ إُمـقر  ءا٤م صٚمح ًمف ديٜمف وىمٌؾ ُمٜمف قمٛمٚمف ومل يْمؼ سمف ممـ٤م هـق ومٞمـف جلٝمـؾ ر

، ضمٝمٚمف؟ وم٘م٤مل: ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمـف إٓ اهلل، واإليـّنن سمـ٠مّن حمٛمـدا رؾمـقل اهلل 

واإلىمرار سمّن ضم٤مء سمف ُمـ قمٜمد اهلل، وطمؼ ذم إُمقال اًمزيم٤مة، واًمقٓيـ٦م اًمتـل أُمـر اهلل 

: هـؾ ذم اًمقٓيـ٦م دون رء ًمـف وم٘مٚم٧م: ىم٤مل ،قمز وضمؾ ا٤م: وٓي٦م آل حمٛمد 

ــ٤مل اهلل قمــز ّوضمــؾ: ــ٤مل: ٟمٕمــؿ ىم ــف؟ ىم ـــ أظمــذ سم ـَ  ومْمــؾ يٕمــرف عم ــِذي ــ٤م اًم  َ ــ٤م َأهيه َي

ـــقا ـــِر ُِمـــٜمُٙمؿْ  َأـمِٞمُٕمـــقا آَُمٜمُ َُْم ْٕ ؾُمـــقَل َوُأوزِم ا ٞمُٕمـــقا اًمر 
 وىمـــ٤مل رؾمـــقل، اهللََ َوَأـمِ

ـــ: اهلل  ــ٤مت ُم ــرف وٓ ُم ــف يٕم ــ٤مت إُم٤مُم ــ٦م ُم ــ٦م ُمٞمت ــقلضم٤مهٚمٞم ــ٤من رؾم  ، ويم

 ، وىم٤مل أظمرون: يم٤من ُمٕم٤موي٦م، صمؿ يم٤من احلًــ  قمٚمٞم٤م ويم٤من اهلل 

وىم٤مل أظمرون: يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م وطمًلم سمـ قمكم وٓ ؾمقاء  صمؿ يم٤من احلًلم 

وٓ ؾمقاء، ىم٤مل: صمؿ ؾمٙم٧م، صمؿ ىم٤مل: أزيدك؟ وم٘م٤مل ًمف طمٙمؿ إقمقر: ٟمٕمؿ ضمٕمٚمـ٧م 

ويم٤مٟمـ٧م ىم٤مل: صمؿ يم٤من قمكم سمـ احلًـلم صمـؿ يمـ٤من حمٛمـد سمــ قمـكم أسمـ٤م ضمٕمٗمـر،  ،ومداك
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اًمِمــٞمٕم٦م ىمٌــؾ أن يٙمــقن أسمــق ضمٕمٗمــر وهــؿ ٓ يٕمرومــقن ُمٜم٤مؾمــؽ طمّجٝمــؿ وطمالهلــؿ 

ك يم٤من أسمـق ضمٕمٗمـر ومٗمـتح هلـؿ وسمـلّم هلـؿ ُمٜم٤مؾمـؽ طمّجٝمـؿ وطمالهلـؿ وطمراُمٝمؿ طمتّ 

وطمــراُمٝمؿ، طمتــك صــ٤مر اًمٜمــ٤مس حيتــ٤مضمقن إًمــٞمٝمؿ ُمـــ سمٕمــد ُمــ٤م يمــ٤مٟمقا حيتــ٤مضمقن إمم 

ّٓ سم٢مُمـ٤مم وُمــ ُمـ٤مت  ٓ يٕمـرف اًمٜم٤مس، وهٙمذا يٙمـقن إُمـر وإرض ٓ شمٙمـقن إ

هـذه إُم٤مُمف ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م، وأطمقج ُم٤م شمٙمقن إمم ُم٤م أٟم٧م قمٚمٞمف إذ سمٚمٖم٧م ٟمٗمًؽ 

 : ًم٘مــد يمٜمــ٧م قمــغم أُمــرواٟم٘مٓمٕمــ٧م قمٜمــؽ اًمــدٟمٞم٤م شم٘مــقل -فوأهــقى سمٞمــده إمم طمٚم٘مــ-

 .ي4)طمًـ

: ومـ٢مذا يمـ٤مٟمقا وهذا اخلؼم يٌـلّم ًمٜمـ٤م احل٤مًمـ٦م اًمتـل يمـ٤من قمٚمٞمٝمـ٤م اًمِمـٞمٕم٦م إوائـؾ

يٕمرومـقن ُمٜم٤مؾمـؽ طمّجٝمـؿ وطمالهلـؿ  ٓ"سمح٥ًم هذا اًمٜمّص ذم ومؽمة ُمـ اًمٗمـؽمات 

جيٝمٚمقن شمٗم٤مصـٞمؾ يم٤مٟمقا رهمؿ أّا٤م ُم٤ًمئؾ اسمتالئّٞم٦م، ومٛمـ سم٤مب أومم أّاؿ  "وطمراُمٝمؿ

 .اًمٞمقُمل اًمٕم٘م٤مئد اًمتل هل دوا٤م ذم آسمتالء

 واًمذي ؾم٤مهؿ ذم ظمٗم٤مء ُمثؾ هذه إُمقر قمغم قم٤مُّم٦م اًمِمٞمٕم٦م أُمقر:

ًمِمـٞمٕمتٝمؿ،  إّن ُمـ أهّؿ إُمقر اًمتل قمرىمٚم٧م وصقل أطم٤مديثٝمؿ : أّوٓ

وضمقد ُمٜمع قم٤مم ُمـ شمداول وشمدويـ احلدي٨م سمدأ ُمـ زُمـ اخلٚمٞمٗمـ٦م إّول واؾمـتٛمّر 

 إمم دوًم٦م سمٜمل أُمّٞم٦م زُمـ طمٙمؿ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز!

وم٘مد روى اًمذهٌل: قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙمـ٦م أن اًمّمـّديؼ مجـع اًمٜمـ٤مس سمٕمـد وومـ٤مة 

صمقن قمـ رؾمقل اهلل  ٜمـ٤مس أطم٤مديـ٨م ختتٚمٗمـقن ومٞمٝمـ٤م، واًمط ٟمٌّٞمٝمؿ، وم٘م٤مل: إٟمٙمؿ حتدِّ

                                                           
 .0/441اًمٙم٤مذم  ي4)
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صمقا قمـ رؾمقل اهلل ؿمٞمه٤ًم، ومٛمـ ؾمـ٠مًمٙمؿ وم٘مقًمـقا: سمٞمٜمٜمـ٤م  سمٕمديمؿ أؿمد اظمتالوم٤ًم، ومال حتدِّ

ُمقا طمراُمف  .ي4)وسمٞمٜمٙمؿ يمت٤مب اهلل، وم٤مؾمتحّٚمقا طمالًمف، وطمرِّ

وهذا إصمر واوـح سيـح ذم أن اخلٚمٞمٗمـ٦م إول اـك قمــ اًمتحـدي٨م اٞمـ٤ًم 

صمقا قمـ "سحي٤ًم ٓ ي٘مٌؾ اًمت٠مويؾ واًمتٌديؾ، طمٞم٨م ىم٤مل:   ،"ه٤مً رؾمقل اهلل ؿمٞمومال حتدِّ

وم٘مقًمــقا: سمٞمٜمٜمــ٤م "ريع ومٞمــف سم٘مقًمـف: ـر اًمتِمــوأُمـرهؿ سمــ٤مًمرضمقع إمم يمتـ٤مب اهلل، وطمّمــ

 ."وسمٞمٜمٙمؿ يمت٤مب اهلل، وم٤مؾمتحّٚمقا طمالًمف، وطمّرُمقا طمراُمف

وواصؾ قمٛمر سمــ اخلّٓمـ٤مب ؾمٞم٤مؾمـ٦م اعمٜمـع: وم٘مـد روى احلـ٤ميمؿ ذم اعمًـتدرك 

سمـ يمٕم٥م، ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ٟمريد اًمٕمراق، ومٛمِمك ُمٕمٜمـ٤م قمٛمـر  سمًٜمد صحٞمح: قمـ ىمرفم٦م

سمـ اخلٓم٤مب إمم سار، ومتقّو٠م، صمؿ ىم٤مل: أشمـدرون مل ُمِمـٞم٧م ُمٕمٙمـؿ؟ ىمـ٤مًمقا: ٟمٕمـؿ، 

ُمِمٞم٧م ُمٕمٜم٤م؟ ىم٤مل: إّٟمٙمؿ شم٠مشمقن أهـؾ ىمريـ٦م هلـؿ  ٟمحـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

دوا  دوّي سمــ٤مًم٘مرآن يمــدوّي اًمٜمحــؾ، ومــال شمٌــدواؿ سم٤مٕطم٤مديــ٨م، ومٞمِمــٖمٚمقٟمٙمؿ، ضمــرِّ

، واُمْمقا وأٟم٤م ذيٙمٙمؿ. ومٚمّن ىمـدم أىمّٚمقا اًمرواي٦م قمـ رؾمقل اهلل اًم٘مرآن، و

صْمٜم٤م. ىم٤مل: ا٤مٟم٤م اسمـ اخلٓم٤مب  .ي0)ىمرفم٦م ىم٤مًمقا: طمدِّ

ـد هـذه احل٘مٞم٘مـ٦م، طمٞمـ٨م ىمـ٤مل:  وذيمر اسمـ ؾمٕمد ذم ـمٌ٘م٤مشمـف طم٤مدصمـ٦م ُمٝمّٛمـ٦م شم١ميمِّ

أرؾمؾ قمٛمر ُأسمٞم ٤م، ىم٤مل: وأىمٌؾ أيب قمغم قمٛمر، وم٘م٤مل: يـ٤م قمٛمـر أشمتٝمٛمٜمـل قمـغم طمـدي٨م 

؟ وم٘م٤مل قمٛمر: يـ٤م أسمـ٤م اعمٜمـذر ٓ واهلل، ُمـ٤م اهتٛمتـؽ قمٚمٞمـف، وًمٙمٜمّـل رؾمقل اهلل 

                                                           
 . 4/4شمذيمرة احلٗم٤مظ ي 4)

، ىمــ٤مل احلــ٤ميمؿ: هــذا طمــدي٨م صــحٞمح اإلؾمــٜم٤مد وًمــف ـمــرق. وواوم٘مــف اًمــذهٌل ذم 4/420اعمًــتدرك قمــغم اًمّمــحٞمحلم ي 0)

 اًمتٚمخٞمص.
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 .ي4)فم٤مهرا يمره٧م أن يٙمقن احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل 

ىم٤مل اسمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل: وهلذا عم٤م سمٕم٨م أسم٤م ُمقؾمك إمم اًمٕمراق ىمـ٤مل ًمـف: إٟمـؽ 

اًمٜمحـؾ، ومـدقمٝمؿ قمـغم ُمـ٤م هـؿ  سمـ٤مًم٘مرآن يمـدوّي  شم٠م  ىمقُم٤ًم هلؿ ذم ُمًـ٤مضمدهؿ دوّي 

 .ي0)هذا ُمٕمروف قمـ قمٛمر ؛سم٤مٕطم٤مدي٨م، وأٟم٤م ذيٙمؽ ذم ذًمؽ قمٚمٞمف، وٓ شمِمٖمٚمٝمؿ

 قا احلــدي٨م قمـــ رؾمــقل ي٘مــقل: أىمّٚمــ وىمــ٤مل اًمــذهٌل: هٙمــذا هــق يمــ٤من قمٛمــر

احلـدي٨م، وهـذا ُمـذه٥م  وزضمر همػم واطمـد ُمــ اًمّمـح٤مسم٦م قمــ سمـ٨ّم ، اهلل 

 .ي4)ًمٕمٛمر وًمٖمػمه

وىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم: ويم٤من قمٛمر أيْم٤ًم ؿمديدا قمغم ُمـ أيمثر اًمرواي٦م، أو أشمك سمخؼم 

 .ي1)احلٙمؿ ٓ ؿم٤مهد ًمف قمٚمٞمف، ويم٤من ي٠مُمرهؿ سم٠من ي٘مّٚمقا اًمرواي٦م ذم

 ضمريٛم٦م يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمرشمٙمٌٝم٤م: ٧م اًمرواي٦مومل يٙمـ جمّرد ُمٜمع قم٤مدّي، سمؾ يم٤مٟم

وم٘مد طمٌس سمٕمض يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م: يمّن روى اًمٓمـؼماد سمًـٜمده قمــ ؾمـٕمد سمــ 

إسمــراهٞمؿ قمـــ أسمٞمــف، ىمــ٤مل: سمٕمــ٨م قمٛمــر سمـــ احلٓمــ٤مب إمم اسمـــ ُمًــٕمقد وأيب ُمًــٕمقد 

 ٤مري وأيب اًمــدرداء، وم٘مــ٤مل: ُمــ٤م هــذا احلــدي٨م اًمــذي شمٙمثــرون قمـــ رؾمــقلإٟمّمــ

 .ي1)؟! ومحًٌٝمؿ سم٤معمديٜم٦م طمتك اؾمتِمٝمدطاهلل 

                                                           
 .1/00اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ي 4)

 .8/441اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ي 0)

 .0/124ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ي 4)

 .14شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م: ي 1)

 .4/468اعمٕمجؿ إوؾمط ي 1)
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وروي قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، ىمـ٤مل: واهلل ُمـ٤م ُمـ٤مت قمٛمـر سمــ اخلٓمـ٤مب 

، ومجٛمٕمٝمؿ ُمـ أوم٤مق: قمٌد اهلل سمـ طمذاوم٦م ططمتك سمٕم٨م إمم أصح٤مب رؾمقل اهلل 

قم٤مُمر، وم٘م٤مل: ُم٤م هـذه إطم٤مديـ٨م اًمتـل ىمـد أومِمـٞمتؿ وأسم٤م اًمدرداء وأسم٤م ذر وقم٘م٦ٌم سمـ 

ذم أوم٤مق؟ ىم٤مًمقا: أشمٜمٝم٤مٟم٤م؟ ىم٤مل: ٓ، أىمٞمٛمقا قمٜمـدي، ٓ واهلل ٓ ط قمـ رؾمقل اهلل 

 .ي4)شمٗم٤مرىمقد ُم٤م قمِم٧م، ومٜمحـ أقمٚمؿ، ٟم٠مظمذ وٟمرد قمٚمٞمٙمؿ. ومّن وم٤مرىمقه طمتك ُم٤مت

صمل  أهـؾ وضب سمٕمض ضم٤مهر سم٤مًمتحدي٨م طمّتـك ىمـ٤مل أسمـق هريـرة أيمـؼم حمـدِّ

ٜم٦ّم ًه طمتـك ىُمـٌض قمٛمـر، يمٜمـ٤م طش ىمـ٤مل رؾمـقل اهلل »ُمـ٤م يمٜمـ٤م ٟمًـتٓمٞمع أن ٟم٘مـقل: : اًم

صمٙمؿ اـذه إطم٤مديـ٨م  ؛ وروي قمٜمف ذم ُمقرد آظمر: أوم٢من يمٜم٧ُم ي0)ٟمخ٤مف اًمًٞم٤مط حمـدِّ

 .ي4)ًٕمٗمٞم٧م اعمخٗم٘م٦م ؾمت٤ٌمذ فمٝمري وقمٛمر طمّل؟ أُم٤م واهلل إذاً 

وهّدد سم٤مًمٜمٗمل قمـ اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة ُمـ يمـ٤من حيـّدث سم٤مٕطم٤مديـ٨م اًمٜمٌقّيـ٦م: وم٘مـد 

ـ  احلـدي٨م قمــ رؾمـقل  روي قمـ قمٛمر سمــ اخلٓمـ٤مب أّٟمـف ىمـ٤مل ٕيب هريـرة: ًمتـؽميم

ـؽ سمــ٠مرض دوسط اهلل  ـ  ي1)أو ٕحل٘مٜمـ  ؛ وىمــ٤مل أيْمـــ٤ًم ًمٙمٕمــ٥م إطمٌــ٤مر: ًمتـــؽميم

 .ي1)احلدي٨م قمـ إول أو ٕحل٘مٜم ؽ سم٠مرض اًم٘مردة

ويم٤من ُمآل ُم٤م يمت٥م ُمـ أطم٤مديـ٨م هـق اإلطمـراق: وم٘مـد روي أّن أسمـ٤م سمٙمـر ىمـد 

طم٤مديـ٨م يمـّن طمـّدصم٧م سمـذًمؽ اسمٜمتـف قم٤مئِمـ٦م، ىم٤مًمـ٧م: مجـع أيب أطمرق جمٛمققم٦م ُمـ إ

                                                           
 .42/014يمٜمز اًمٕمّنل ي 4)

 8/441اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ي 0)

  .44/010ٛمّمٜم ػ قمٌد اًمرزاق ي ضم٤مُمع ُمٕمٛمر سمـ راؿمد اعمٚمحؼ سم4)

 .8/441اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ي 1)

 .8/441اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ي 1)
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، ويم٤مٟم٧م  ًّنئ٦م طمدي٨م، وم٤ٌمت ًمٞمٚمتـف يت٘مّٚمـ٥م يمثـػمًا. طاحلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل 

ٜمل، وم٘مٚم٧م: أشمت٘مٚمّ  ٥م ًمِمـٙمقى أو ًمٌمـء سمٚمٖمـؽ؟ ومٚمـّن أصـٌح ىمـ٤مل: أي ىم٤مًم٧م: ومٖمٛم 

 ل إطم٤مديـ٨م اًمتـل قمٜمـدك. ومجهتـف اـ٤م، ومـدقم٤م سمٜمـ٤مر ومحرىمٝمـ٤م، وم٘مٚمـ٧م: ملسُمٜمٞم ٦م، هٚمٛمّ 

أطمرىمتٝم٤م؟ ىم٤مل: ظمِمٞم٧م أن أُمقت وهل قمٜمدي، ومٞمٙمقن ومٞمٝم٤م أطم٤مديـ٨م قمــ رضمـؾ 

 .ي4)صمٜمل، وم٠ميمقن ىمد ٟم٘مٚم٧م ذاكىمد ائتٛمٜمتف ووصم٘م٧م، ومل يٙمـ يمّن طمدّ 

ــد أنّ  ـــ حمٛم ــدادي سمًــٜمده قمـــ اًم٘م٤مؾمــؿ سم ــ٥م اًمٌٖم ـــ  وروى اخلٓمٞم ــر سم قمٛم

٤م ف ىمد فمٝمر ذم أيدي اًمٜم٤مس يمت٥م، وم٤مؾمتٜمٙمره٤م، ويمرهٝم٤م، وىم٤مل: أهّي اخلٓم٤مب سمٚمٖمف أٟمّ 

ٌهٝمــ٤م إمم اهلل أقمــدهل٤م اًمٜمــ٤مس، إّٟمــ ف ىمــد سمٚمٖمٜمــل أٟمــف ىمــد فمٝمــرت ذم أيــديٙمؿ يمتــ٥م؛ وم٠مطم

 ّٓ ف قا أّٟمـىم٤مل: ومٔمٜمّ  ، أشم٤مد سمف، وم٠مرى ومٞمف رأيلوأىمقُمٝم٤م، ومال يٌ٘ملّم أطمد قمٜمده يمت٤مب إ

ومــ٠مشمقه سمٙمتــٌٝمؿ  ،ُمٝمــ٤م قمــغم أُمــر ٓ يٙمــقن ومٞمــف اظمــتالفيريــد أن يٜمٔمــر ومٞمٝمــ٤م، وي٘مقّ 

 .ي0)ٜمٞم٦م أهؾ اًمٙمت٤مبوم٠مطمرىمٝم٤م سم٤مًمٜم٤مر، صمؿ ىم٤مل: أُمٜمٞم٦م يم٠مُم

وروي قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ: قمـ أيب سمردة ىمـ٤مل: يمـ٤من أسمـق 

سم٠مطم٤مديـ٨م يقُمـ٤م صمٜم٤م صمٜم٤م سم٠مطم٤مديـ٨م، ومٜم٘مـقم أٟمـ٤م وُمـقمم زم ومٜمٙمتٌٝمـ٤م، ومحـدّ ُمقؾمك حيـدّ 

ـّ  أٟم٤م ٟمٙمتٌٝم٤م، وم٘م٤مل: أشمٙمت٤ٌمن ُم٤م ؾمٛمٕمتّن ُمٜمل؟  ىمـ٤مٓ: ٟمٕمؿ..ىمـ٤مل:  وم٘مٛمٜم٤م ًمٜمٙمتٌٝم٤م، ومٔم

 .ي4)، وىم٤مل: اطمٗمٔمقا يمّن طمٗمٔمٜم٤مومجٞمه٤مد سمف. ومدقم٤م سمّنء ومٖمًٚمف

 روي ذمهــذه احلــرب هــق حم٤مرسمــ٦م يمــؾ ُمــ٤م اًمٖمــرض ُمـــ   أنّ واًمــذي ئمٝمــر 

                                                           
 .4/1ي شمذيمرة احلٗم٤مظ 4)

 .10ي شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ: 0)

 .12ي شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ: 4)
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قمــ قمٌـد اًمـرمحـ اًمٌٖمدادي سمًٜمده  وم٘مد روى اخلٓمٞم٥م، أهؾ اًمٌٞم٧م ومْم٤مئؾ 

سمـ إؾمقد قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ضم٤مء قمٚم٘مٛمـ٦م سمٙمتـ٤مب ُمــ ُمٙمـ٦م أو اًمـٞمٛمـ صـحٞمٗم٦م ومٞمٝمـ٤م 

أطم٤مدي٨م ذم أهؾ اًمٌٞم٧م سمٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف، وم٤مؾمـت٤مذٟم٤م قمـغم قمٌـد اهلل ومـدظمٚمٜم٤م 

قمٚمٞمف، ىم٤مل: ومدومٕمٜم٤م إًمٞمف اًمّمحٞمٗم٦م، ىم٤مل: ومدقم٤م اجل٤مري٦م، صمؿ دقمـ٤م سمٓمًـ٧م ومٞمٝمـ٤م ُمـ٤مء، 

اٟمٔمـر ومٞمٝمـ٤م، ومـ٢من ومٞمٝمـ٤م أطم٤مديـ٨م طمًـ٤مٟم٤ًم. ىمـ٤مل: ومجٕمـؾ وم٘مٚمٜم٤م ًمف: ي٤م أسم٤م قمٌد اًمـرمحـ 

ـُ  يٛمٞمثٝم٤م ومٞمٝم٤م، وي٘مقل: ـَذا  قَمَٚمْٞمَؽ  َٟمُ٘مصه  َٟمْح ـَ اًْمَ٘مَّمِص سمَِّن َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ َهَٰ ًَ َأطْم

 .ي4)، اًم٘مٚمقب أوقمٞم٦م، وم٤مؿمٖمٚمقه٤م سم٤مًم٘مرآن، وٓ شمِمٖمٚمقه٤م سمّن ؾمقاهاًْمُ٘مْرآنَ 

اًمِمـٞمٕم٦م ذم ذًمـؽ اًمـزُمـ ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن شمّمؾ ُمثؾ هذه إطم٤مديـ٨م ًمٙمـّؾ 

 ُمع هذا اعمٜمع واًمتِمديد؟

ورواة طمديثٝمؿ مل يٙمقٟمـقا فمـ٤مهريـ،  إّن محٚم٦م قمٚمقم أهؾ اًمٌٞم٧م : صم٤مٟمٞم٤م

ـــ  ــذًمؽ مل يٙم ــؿ، وًم ــل دأا ــ٦م ه ــ٧م اًمت٘مّٞم ــ٤مس، ويم٤مٟم ــلم اًمٜم ــلم سم ــ٤مٟمقا ُمتخّٗم ــؾ يم سم

 سمٛم٘مدورهؿ سم٨ّم ُم٤م محٚمقه ُمـ قمٚمؿ وٟمنمه سملم اًمٜم٤مس.

يّمـّقر سمدىّمـ٦م  وىمد روت يمت٥م اًمٕم٤مُّم٦م واخل٤مّص٦م ٟمّّم٤م قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر 

ُمـ٤م ًم٘مٞمٜمـ٤م ُمــ فمٚمـؿ ىمـريش إّي٤مٟمـ٤م وشمٔمـ٤مهرهؿ  :ُم٤م ضمرى ذم ذًمؽ اًمٕمٍم، ىم٤مل 

ٌّقٟم٤م ُمـ اًمٜم٤ّمس، إّن رؾمقل اهلل   أظمـؼم وىمد ىمٌض قمٚمٞمٜم٤م وُم٤م ًم٘مل ؿمٞمٕمتٜم٤م وحم

ُٕمـر قمــ ُمٕمدٟمـف، أّٟم٤م أومم اًمٜم٤ّمس سم٤مًمٜم٤مس، ومتّنٕت قمٚمٞمٜم٤م ىمريش طمّتـك أظمرضمـ٧م ا

واطمتّج٧م قمغم إٟمّم٤مر سمحّ٘مٜم٤م وطمّجتٜم٤م صمؿ شمداوًمتٝم٤م ىمريش واطمد سمٕمد واطمد طمتك 

                                                           
 .11ي شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ: 4)
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رضمٕم٧م إًمٞمٜم٤م، ومٜمٙمث٧م سمٞمٕمتٜم٤م وٟمّم٧ٌم احلرب ًمٜم٤م ومل يزل ص٤مطم٥م إُمر ذم صـٕمقد 

در سمف وأؾمـٚمؿ ووصمـ٥م قمٚمٞمـف أهـؾ تؾ، ومٌقيع احلًـ اسمٜمف وقمقهد صمؿ همُ يمهقد طمتك ىمُ 

ٌـ٧م قمًـٙمره وقمقجلـ٧م ظمالًمٞمـؾ أُّمٝمـ٤مت ٕمـ سمخٜمجر ذم ضمٜمٌـف وُا اًمٕمراق طمّتك ـمُ 

أوٓده، ومقادع ُمٕم٤موي٦م وطم٘مـ دُمف ودُم٤مء أهؾ سمٞمتف وهؿ ىمٚمٞمؾ طمّؼ ىمٚمٞمؾ، صمـؿ سمـ٤ميع 

ُمـ أهؾ اًمٕمراق قمنمون أًمٗم٤م صمؿ همدروا سمف وظمرضمقا قمٚمٞمف وسمٞمٕمتف ذم  احلًلم 

ٛمـتٝمـ وٟمُ  كَٰ ـ٘مّمـٟمًـتذّل وٟمًتْمـ٤مم وٟمُ  -أهؾ اًمٌٞمـ٧م-أقمٜم٤مىمٝمؿ وىمتٚمقه، صمؿ مل ٟمزل 

خـ٤مف وٓ ٟمـ٠مُمـ قمـغم دُم٤مئٜمـ٤م ودُمـ٤مء أوًمٞم٤مئٜمـ٤م، ووضمـد اًمٙمـ٤مذسمقن وٟمُ ٘متؾ حرم وٟمُ وٟمُ 

اًمًـقء  ةاجل٤مطمدون ًمٙمذاؿ وضمحقدهؿ ُمقوٕم٤م يت٘مّرسمـقن سمـف إمم أوًمٞمـ٤مئٝمؿ وىمْمـ٤م

وقمّّنل اًمًقء ذم يمـؾ سمٚمـدة، ومحـّدصمقهؿ سم٤مٕطم٤مديـ٨م اعمقوـققم٦م اعمٙمذوسمـ٦م، ورووا 

ويمـؼمه زُمــ  قمٜم٤ّم ُم٤م مل ٟم٘مٚمف وُم٤م مل ٟمٗمٕمٚمـف ًمٞمٌّٖمْمـقٟم٤م إمم اًمٜمّـ٤مس، ويمـ٤من قمٔمـؿ ذًمـؽ

، وم٘متٚمـ٧م ؿمـٞمٕمتٜم٤م سمٙمـؾ سمٚمـدة، وىمّٓمٕمـ٧م إيـدي ُمٕم٤موي٦م سمٕمـد ُمـقت احلًــ 

ٌّٜم٤م وآٟم٘مٓم٤مع إًمٞمٜم٤م ؾمجـ أو ا٥م ُم٤مًمف أو ذيمَ وإرضمؾ قمغم اًمٔمٜم٦ّم، ويم٤من ُمـ يُ  ر سمح

هـدُم٧م داره، صمـّؿ مل يــزل اًمـٌالء يِمــتّد ويـزداد إمم زُمــ٤من قمٌٞمـد اهلل سمـــ زيـ٤مد ىم٤مشمــؾ 

يمؾ ىمتٚم٦م، وأظمذهؿ سمٙمّؾ فمٜم٦ّم وهتٛم٦م، طمّتك ، صمّؿ ضم٤مء احلّج٤مج وم٘متٚمٝمؿ احلًلم 

أّن اًمرضمؾ ًمٞم٘م٤مل ًمف زٟمديؼ أو يم٤مومر أطم٥ّم إًمٞمف ُمـ أن ي٘م٤مل ؿمٞمٕم٦م قمكم، وطمّتك ص٤مر 

حيّدث سم٠مطم٤مدي٨م قمٔمٞمٛمـ٦م  -ف يٙمقن ورقم٤م صدوىم٤موًمٕمٚمّ -اًمرضمؾ اًمذي يذيمر سم٤مخلػم 

قمجٞم٦ٌم ُمـ شمٗمْمٞمؾ سمٕمض ُمـ ىمد ؾمٚمػ ُمـ اًمـقٓة ومل خيٚمـؼ اهلل شمٕمـ٤ممم ؿمـٞمه٤م ُمٜمٝمـ٤م 

٧م وٓ وىمٕم٧م، وهق حي٥ًم أّا٤م طمّؼ ًمٙمثـرة ُمــ ىمـد رواهـ٤م ممــ مل يٕمـرف وٓ يم٤مٟم
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 .ي4)سمٙمذب وٓ سم٘مّٚم٦م ورع

يٙمِمػ سمقوقح ُمـ٤م ضمـرى ذم شمٚمـؽ اًمٕمّمـقر، ويمٞمـػ أّن جمـّرد  ومٝمذا اخلؼم

يٕمتـؼم ضمريٛمـ٦م أقمٔمـؿ ُمــ  اًمتًٛمٞم٦م سمـ)اًمِمٞمٕملي أي آٟمت٤ًمب ٕهؾ اًمٌٞمـ٧م 

ر أطمـ٤مديثٝمؿ اًمتـل شمتحـّدث قمــ إُمـ٤مُمتٝمؿ ووضمـقب ـاًمٙمٗمر واًمزٟمدىم٦م، ومٙمٞمػ سمٜمِمـ

 ـم٤مقمتٝمؿ؟! 

ؾمـٞمّن ىمٌـؾ زُمــ اإلُمـ٤مم  ُمـ ي٘مرأ شمـ٤مريخ اًمتِمـّٞمع ذم اًم٘مـرون إومم ٓ: صم٤مًمث٤م

جيـد أّن قمـدد اًمِمـٞمٕم٦م يمـ٤من ىمٚمـٞمال ضمـّدا، وزيـ٤مدة قمـغم ىمّٚمـتٝمؿ يمـ٤مٟمقا  اًمّم٤مدق 

ل هلـؿ ، ومٚمؿ يٙمـ هلؿ دمّٛمع ظم٤مّص اـؿ خيـقّ ذم اًمٌٚمدان ذم أوم٤مق وُمٗمّرىملم ُمِمّتتلم

ــــ ـــ٤م ُم ـــ٤مز ىمريٌ ـــؾ احلج ــــ أه ـــ٤من ُم ـــٝمقًم٦م، ومٌٕمْمـــٝمؿ يم ـــداول احلـــدي٨م سمً  شم

 ن ذم سمالد وم٤مرس وٟمقاطمٞمٝم٤م.و، وسمٕمْمٝمؿ يم٤من ذم اًمٕمراق، وآظمراعمٕمّمقُملم 

وىمد روى اًمٙمٌّم سمًٜمده قمـ محران سمـ أقملم رواي٦م سمٚمٞمٖمـ٦م شمّمـػ ىمّٚمـ٦م قمـدد 

ُمـ٤م ٜمـ٤م ًمـق اضمتٛمٕمٜمـ٤م قمـغم ؿمـ٤مة أىمٚمّ  ُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ذم ذًمؽ اًمزُمـ: ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر 

 .ي0)أومٜمٞمٜم٤مه٤م

احلدي٨م داظمؾ سمٞمتف ٓطمـتّنل  ُمـ رواي٦مٓ ي٠مُمـ  اًمقاطمد ُمـ اًمِمٞمٕم٦مسمؾ يم٤من 

أن حيـّدث  اًمِمـٞمٕمليمقٟمف خمؽمىم٤م ُمـ قمٞمقن اًمًٚمٓم٦م آٟمذاك، ومٚمذًمؽ مل يٙمــ سم٢مُمٙمـ٤من 

ر ًمٜمـ٤مسمّن يٕمت٘مد طمّتك ذم داظمؾ سمٞمتـف،  هـذه هــ 001اعمـدائٜمل اعمتـقرّم ؾمـٜم٦م  وىمـد صـق 
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: ومٚمؿ يٙمـ اًمٌالء أؿمّد وٓ أيمثر ُمٜمف سم٤مًمٕمراق وٓ ؾمـٞمّن سم٤مًمٙمقومـ٦م، طمّتـك احل٤مًم٦م وم٘م٤مل

ًمٞم٠مشمٞمـف ُمــ يثـؼ سمـف ومٞمـدظمؾ سمٞمتـف ومٞمٚم٘مـل إًمٞمـف ّهه  إّن اًمرضمؾ ُمـ ؿمـٞمٕم٦م قمـكم 

ـّ  وخي٤مف ُمـ ظم٤مدُمف وممٚمقيمف، وٓ حيّدصمف طمتك ي٠مظمذ قمٚمٞمف إيـّنن اًمٖمٚمٞمٔمـ٦م ًمٞمٙمـتٛم

 .ي4)قمٚمٞمف

ــ٦م إّن اعمتــ٤مسمع ًمٚمح٤مًمــ٦م اًمٗمٙمريــ٦م ذم اًم٘مــ: راسمٕمــ٤م رن إّول واًمثــ٤مد جيــد أّن قم٤مُّم

 اًمٜمّــ٤مس ُمـــ همــػم اًمِمــٞمٕم٦م يمــ٤مٟمقا قمــغم ىمًــٛملم: إُّمــ٤م ٟمقاصــ٥م يٌٖمْمــقن قمٚمّٞمــ٤م 

ويٚمٕمٜمقٟمف ويتؼّمؤون ُمٜمف، وإُّم٤م يرون إؾمالُمف وإيّنٟمف ًمٙمـ ٓ يرون ًمف أّي ومْمؾ سمؾ 

 ٓ يرون ًمف طمّتك جمّرد ذقمّٞم٦م اخلالوم٦م!

 واًمذي ئمٝمر ُمـ اًمت٤مريخ أّن آقمؽماف سمنمقمّٞم٦م ظمالوم٦م أُمـػم اعمـ١مُمٜملم 

هـ، وم٘مد أورد ص٤مطم٥م ـمٌ٘مـ٤مت احلٜم٤مسمٚمـ٦م 014شم٠مظّمر إمم زُمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ اعمتقرّم 

سمــ  قمٌد اهللّ أمحدأيب  قمغم: دظمٚم٧م ىم٤مل٤م وريزة سمـ حمٛمد احلٛميص طمّدصمٜمهذا اخلؼم: 

 قمـغمهـذا ًمٓمٕمــ  إنّ  اهلل،٤م قمٌـد ي٤م أسم :ًمف ، وم٘مٚم٧مطمٜمٌؾ طملم أفمٝمر اًمؽمسمٞمع سمٕمكم 

وم٘مٚمـ٧م:  ،وُم٤م ٟمحـ وطمـرب اًم٘مـقم وذيمرهـ٤م ،وم٘م٤مل: سمهًّن ُم٤م ىمٚم٧م ،ـمٚمح٦م واًمزسمػم

٦م وأوضم٧ٌم ًمف اخلالوم٦م وُم٤م جي٥م ًمألئٛمّ  ٕم٧م سمٕمكمّ ّن ذيمرٟم٤مه٤م طملم رسمّ إٟمّ  اهلل،أصٚمحؽ 

 :زم قمٛمـر، وم٘مـ٤مل اسمــ: ىمٚمـ٧م: طمـدي٨م ىمـ٤مل ؟وُم٤م يٛمٜمٕمٜمل ُمـ ذًمـؽ :زم ، وم٘م٤ملىمٌٚمف

 ،اًمِمـقرى ذماعمًـٚمٛملم وأدظمٚمـف  قمـغم٤م ًمٚمخالومـ٦م ظمػم ُمـ اسمٜمـف ىمـد ر  قمٚمّٞمـ قمٛمر

ًمٞمس ًمٚمٛمـ١مُمٜملم  :وم٠مىمقل أٟم٤م ،ك ٟمٗمًف أُمػم اعم١مُمٜملمىمد ؾمٛمّ  وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 
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 .ي4)وم٤مٟمٍموم٧م قمٜمف ؟سم٠مُمػم

 وُمـ هٜم٤م وم٢مّن ضمٝمد اًمِمٞمٕم٦م ىمد اٟمّم٥ّم قمغم ٟمنم ومْم٤مئؾ أُمـػم اعمـ١مُمٜملم 

ًمدومع ٟمّم٥م اًمٜمقاص٥م، وشمداول إطم٤مدي٨م اًمتل شمث٧ٌم أصؾ إُم٤مُمتـف اًمتـل يٛمٙمــ 

ف ًمـٞمس ُمــ اعمٕم٘مـقل أن يتحـّدصمقا قمــ قمّمـٛم٦م وقمٚمـؿ إذ إٟمـأن يًّٚمؿ ا٤م اعمخ٤مًمػ، 

 همٞم٥م واحل٤مل أّن اجلّق اًمٕم٤مم ٓ ي٘مٌؾ جمّرد اخلالوم٦م اًمٔم٤مهري٦م!

ومٝمذه إُمقر إرسمٕم٦م شمقضمـ٥م قمـدم ؾمـٝمقًم٦م شمـداول إطم٤مديـ٨م ذم اًم٘مـرون 

 اًمِمـٞمٕم٦مقم٤مُّمـ٦م  قمـغم وهلذا ظمٗمٞم٧ماعمرشمٌٓم٦م سمٛم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٞمّن  ومم ٓإ

ًم٘مـدُم٤مء إصـح٤مب اـذا اًمٕمـذر  اقمتـذر اًمِمـٝمٞمد اًمثـ٤مد  ىمـدذم ذًمؽ اًمزُمـ، و

ــ٤مل:  ــ٨م ىم ــغمطمٞم ــ٤مسهيؿ  قم ــؿ وُمٕم ــ٤مل رواهت ـــ طم ــر ُم ــ٤م ئمٝم ــٞمٕمتٝمؿ ذمُم ـــ ؿم  ُم

 .ي0)قمٚمٞمٝمؿ يمثػما ُمٜمٝمؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون قمّمٛمتٝمؿ خلٗم٤مئٝم٤م وم٢منّ  ،أطم٤مديثٝمؿ 

وىمــد ُيِمــٙمؾ قمــغم هــذا اجلــقاب سمــ٠مّن ٓزم ظمٗمــ٤مء ُمثــؾ هــذه إُمــقر قمـــ 

هق قمدم شمقاشمره٤م، ومٚمق يم٤مٟم٧م ُمتقاشمرة ًمٕمٚمؿ اًمٙمّؾ سمـذًمؽ إذ  أصح٤مب إئّٛم٦م 

 ؟يمٞمػ يٕم٘مؾ أن يٙمقن إُمر ُمتقاشمرا وجيٝمٚمف سمٕمض يم٤ٌمر أصح٤مب إئّٛم٦م 

تلم، أوٓمهـ٤م واجلقاب هق: أّن شمقًّمد اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمتـقاشمر يتقىّمـػ قمـغم ُم٘مـّدُم

وضمقد قمدد يمٌػم ُمـ اعمخؼميـ، وصم٤مٟمٞمٝمّن أّن ُمثؾ هذا اًمٕمدد ُمـ اعمخؼميـ يًـتحٞمؾ 

قم٤مدة شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب، وسم٤مٟمخرام أطمد اعم٘مّدُمتلم ٓ يتحّ٘مـؼ اًمتـقاشمر سم٤مًمٜمًـ٦ٌم 
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 ًمٚمٛمتٚمّ٘مل وٓ حيّمؾ ًمف اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ.

 ومٚمق ضمٝمؾ اإلٟم٤ًمن وضمـقد قمـدد ُمــ اعمخـؼميـ يمتقمّهـف أّن هـذا اخلـؼم رواه

واطمد أو إصمٜم٤من يم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف فمٜمّٞم٤م ًمٕمدم قمٚمٛمف سمٙمثرة اعمخـؼميـ يمـّن أٟمٙمـر سمٕمـض 

ًمٕمـدم اؾمـت٘مرائٝمؿ  أهؾ اًمًٜم٦ّم أطم٤مديـ٨م ُمتـقاشمرة وردت ذم اًمٕمـؽمة اًمٓمـ٤مهرة 

، سمؾ ىمد يتٕمّٚمؼ اجلٝمؾ سم٠مصؾ اخلؼم يمّن هق احلـ٤مل إذا مل يًـٛمع أطمـد اخلـؼم ي4)ًمٓمرىمٝم٤م

ُمـ جيٝمؾ وىمقع احلرب اًمٕم٤معمّٞمـ٦م إومم ُمـ أيٍّ ُمـ اعمخؼميـ، ومٗمل قمٍمٟم٤م ىمد ٟمجد 

أو اًمث٤مٟمٞم٦م رهمؿ أّا٤م ُمـ اًمٞم٘مٞمٜمّٞم٤مت، وؾمقاء يم٤من اجلٝمـؾ سم٠مصـؾ وضمـقد اعمخـؼميـ أو 

سمٙمثرهتؿ وم٢مّن هذا إُمر ٓ يّي سم٠مصؾ اًمتقاشمر، ّٕٟمف ًمٞمس ُمـ ذط اًمتقاشمر سمٚمقهمـف 

 . ي0)ًمٙمّؾ ومرد

ّٓ وًمق قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن سمقضمقد قمدد يمٌػم ُمـ اعمخـؼميـ، ٓ حيّمـؾ ًمـف ا ًمٕمٚمـؿ إ

سمتحّ٘مؼ اعم٘مّدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل: قمدم إُمٙم٤مٟمّٞم٦م شمقاـم١م ه١مٓء قمـغم اًمٙمـذب، وطمّمـقل 

                                                           
ي ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل ٓ ؿمّؽ ذم شمقاشمره٤م طمدي٨م اًمٖمدير، طمٞم٨م رواه قمنمات اًمّمح٤مسم٦م وٟم٘مٚمف ُمه٤مت اًمرواة، ورهمؿ هـذا 4)

، وىمد اقمتذر ًمـف إًمٌـ٤مد سمجـقاب يٗمٞمـدٟم٤م قمغم اًمٕمالُم٦م احلكّم ٟمجد أّن اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م احلّراد ىمد وّٕمػ احلدي٨م ذم رّده 

إذا قمروم٧م هذا، وم٘مد يم٤من اًمـداومع ًمتحريـر اًمٙمـالم قمـغم احلـدي٨م : 1/411ذم اعم٘م٤مم طمٞم٨م ىم٤مل ذم ؾمٚمًٚمتف اًمّمحٞمح٦م 

وسمٞم٤من صّحتف أّٟمٜمل رأي٧م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمّٞم٦م، ىمد وّٕمػ اًمِمٓمر إّول ُمـ احلدي٨م، وأُّم٤م اًمِمـٓمر أظمـر ومـزقمؿ 

أّٟمف يمذب! وهذا ُمـ ُم٤ٌمًمٖمتف اًمٜم٤مدم٦م ذم شم٘مديري ُمـ شمّنقمف ذم شمْمٕمٞمػ إطم٤مدي٨م ىمٌؾ أن جيٛمع ـمرىمٝم٤م ويدىّمؼ اًمٜمٔمـر 

 ومٞمٝم٤م، واهلل اعمًتٕم٤من.

ي وهذا إُمر ٓ يٜمٙمره طمّتك قمٚمّنء اًمٕم٤مُّم٦م، وم٘مد ىم٤مل اًمذهٌل ذم قمرض طمديثف قمـ شمقاشمر اًم٘مراءات ذم ؾمـػم أقمـالم اًمٜمـٌالء 0)

ثػم ُمتقاشمرة، وًمٞمس ُمـ ذط اًمتقاشمر أن يّمؾ إمم يمؾ إُّم٦م، ومٕمٜمد اًم٘مراء أؿمٞم٤مء ُمتـقاشمرة : اشمّمٚم٧م سمخٚمؼ يم42/464

دون همػمهؿ، وقمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤ًمئؾ ُمتقاشمرة قمــ أئّٛمـتٝمؿ ٓ يـدرهي٤م اًم٘مـّراء، وقمٜمـد اعمحـّدصملم أطم٤مديـ٨م ُمتـقاشمرة ىمـد ٓ 

ؽ اًمٚمٖمقّيقن، وًمـٞمس ُمــ ضمٝمـؾ قمٚمـّن يٙمقن ؾمٛمٕمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء، أو أوم٤مدهتؿ فمٜم٤ّم وم٘مط، وقمٜمد اًمٜمح٤مة ُم٤ًمئؾ ىمٓمٕمّٞم٦م، ويمذًم

طمّج٦م قمغم ُمـ قمٚمٛمف، وإّٟمّن ي٘م٤مل ًمٚمج٤مهؾ: شمٕمّٚمؿ، وؾمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ إن يمٜم٧م ٓ شمٕمٚمؿ، ٓ ي٘م٤مل ًمٚمٕم٤ممل: اضمٝمؾ ُمـ٤م شمٕمٚمـؿ، 

 رزىمٜم٤م اهلل وإّي٤ميمؿ آٟمّم٤مف.
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ّٓ قمؼم آؾمت٘مراء اعمٜمٓم٘مّل وُمالطمٔم٦م اعمخؼميـ يمّّن ويمٞمٗمـ٤م ، ي4)هذه اعم٘مّدُم٦م ٓ يٙمقن إ

ومٚمق مل يٗمحص اإلٟم٤ًمن ٓ حيّمؾ ًمف اًمٕمٚمؿ سم٤مخلؼم طمّتك ُمع ُمٕمرومتف سمقضمـقد خمـؼميـ 

 يمثر.

ّٓ أّن هـذه اإلطم٤مـمـ٦م ىمـد ؾمـٌ٘م٧م سمِمـٌٝم٦م، سمؾ ىمد حيٞمط اإلٟم٤ًم ن سم٤معم٘مـّدُمتلم إ

رط ذم اًمرقم٤ميـ٦م:...وأن ٓ يًـٌؼ ؿمـٌٝم٦م إمم ـوىمد ٟمّص اًمِمٝمٞمد اًمث٤مد قمغم هـذا اًمِمـ

اًم٤ًمُمع أو شم٘مٚمٞمد  يٜم٤مذم ُمقضم٥م ظمؼمه: سم٠من يٙمقن ُمٕمت٘مدا ٟمٗمٞمف، وهذا ذط اظمتّص 

 .ي0)ُمقوٕمفوشمٌٕمف قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ اعمحّ٘م٘ملم ، وهق ضمّٞمد ذم  سمف اًمًٞمد اعمرشم٣م 

سمـٌٕمض ُم٘م٤مُمـ٤مهتؿ ٓ  وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أّن ضمٝمؾ سمٕمض أصح٤مب إئّٛم٦م 

 سم٤مًمتقاشمر. يّي سمٙمقن هذه إُمقر ىمد صمٌت٧م قمٜمٝمؿ 

 :آٟمتّنءات اًم٤ًمسم٘م٦م -0

ُمـ إُمـقر اًمتـل هلـ٤م دظم٤مًمـ٦م ُمٌـ٤مذة ذم آظمـتالف اًمقاىمـع سمـلم أصـح٤مب 

 هم٤مًمٌّٞمــ٦م أصــح٤مب إذ إن، اًمًــ٤مسم٘م٦م إئّٛمــ٦م اًمًــ٤مسم٘ملم: اٟمــتّنءاهتؿ اًمديٜمّٞمــ٦م واعمذهٌّٞمــ٦م

                                                           
ّٓ أّن اعمحّ٘م٘مــلم ٟم٤مىمِمــقا هـذا إُمــر وأصم4ٌ) تــقا أّن اًم٘مْمــ٤مي٤م ي أدرضمـ٧م اعمتــقاشمرات وــٛمـ إوًمّٞمــ٤مت ذم اعمٜمٓمـؼ إرؾمــٓمل إ

اعمتقاشمرة ًمٞم٧ًم ىمْم٤مي٤م قم٘مٚمّٞم٦م أّوًمّٞم٦م سمؾ هل ىمْمـ٤مي٤م ٟمٔمرّيـ٦م شمتقىّمـػ طمجّٞمتٝمـ٤م قمـغم آؾمـت٘مراء، ىمـ٤مل اًمِمـٝمٞمد اًمّمـدر ذم 

: وُمقىمٗمٜم٤م ُمـ اًمتّمديؼ سم٠مّن اًمٙمذب ٓ يٙمقن دائٛمّٞم٤م أو اًمتّمديؼ سم٤مُمتٜم٤مع قمـدد يمٌـػم 488إؾمس اعمٜمٓم٘مّٞم٦م ًمالؾمت٘مراء 

ـ اًمتّمـديؼ سمـ٠مّن آشمٗمـ٤مق )اًمّمـدوم٦م اًمٜمًـٌّٞم٦مي ٓ يٙمـقن دائٛمّٞمـ٤م، ومٝمـق ذم احل٘مٞم٘مـ٦م ُمـ اًمٜم٤مس قمغم اًمٙمذب هق ُمقىمٗمٜم٤م ُم

ّٓ ىمْمـّٞم٦م اؾمـت٘مرائّٞم٦م شم٘مـقم قمـغم  شمّمديؼ اؾمت٘مرائّل وًمٞمس شمّمدي٘م٤م قم٘مٚمّٞم٤م أّوًمّٞم٤م،..، واًم٘مْمّٞم٦م اعمتـقاشمرة ذم رأيٜمـ٤م ًمٞمًـ٧م إ

 ل ٟمتٞمج٦م ًمٚمدًمٞمؾ آؾمت٘مرائل.أؾم٤مس اعمٜم٤مه٩م آؾمت٘مرائّٞم٦م ذم آؾمتدٓل يم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمتجريٌّٞم٦م واحلدؾمّٞم٦م، ومٝم

: ٓ سمـد ُمــ ذط ٟمخـتص 0/114ذم هذا اًمنمط وم٘م٤مل ذم يمت٤مسمف اًمذريٕم٦م  ؛ وىمد ومّّمؾ اًمًٞمد اعمرشم٣م 11ي اًمرقم٤مي٦م 0)

ٟمحـ سمف، وهق أن يٙمقن ُمـ أظمؼم سمـ٤مخلؼم اًمـذي ومٕمـؾ اهلل شمٕمـ٤ممم قمٜمـده اًمٕمٚمـؿ اًميـوري مل يًـٌؼ سمِمـٌٝم٦م أو شم٘مٚمٞمـد إمم 

هذا اًمٕمٚمؿ إذا يم٤من ُمًـتٜمدا إمم اًمٕمـ٤مدة وًمـٞمس سمٛمقضمـ٥م قمــ ؾمـ٥ٌم، ضمـ٤مز ذم ذوـمـف  اقمت٘م٤مد ٟمٗمل ُمقضم٥م اخلؼم، ٕنّ 

 اًمٜم٘مّم٤من واًمزي٤مدة سمح٥ًم ُم٤م يٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم  ُمـ اعمّمٚمح٦م  
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ذم اًم٘مرن إّول واًمث٤مد مل يقًمـدوا قمـغم اًمتِمـّٞمع، سمـؾ قمرومـقا  إئٛم٦م إـمٝم٤مر 

ــٞمّن سمٕمــد واؾمتٌّمــ ــ١مصّمر هــذا اًمِمـــإُمــر وم لء ذم ـروا ًمٚمحــّؼ، وُمـــ اًمٓمٌٞمٕمــل أن ي

 ارشمٙم٤مزات اًمراوي وومٝمٛمف ًمألُمقر.

ىمـد يمـ٤من ذم سمـدء  زرارة سمـ أقملم  ومٛمثال ٟمجد أّن وم٘مٞمف أهؾ اًمٌٞم٧م 

وذًمـؽ ًمٙمقٟمـف ؾمـٜمّل  أُمره يٜمٙمر مجٚم٦م ُمـ إُمقر اًمتـل يًـٛمٕمٝم٤م قمــ إئّٛمـ٦م 

قمــ زرارة، ىمـ٤مل: دظمٚمـ٧م قمـغم أيب  ُمٕمتـؼم سمًـٜمد إصؾ: وم٘مد روى اًمّمـٗم٤مر 

وم٠ًمًمٜمل: ُم٤م قمٜمدك ُمـ أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م؟ ىمٚم٧م: إّن قمٜمـدي ُمٜمٝمـ٤م ؿمـٞمه٤م  ضمٕمٗمر 

ومل؟ هـ٤مت ُمـ٤م أٟمٙمـرت ُمٜمٝمـ٤م، يمثػما ىمد مهٛم٧م أن أوىمد هل٤م ٟم٤مرا صمـؿ أطمرىمٝمـ٤م، ىمـ٤مل: 

َٕمُؾ ومِٞمَٝمـ٤م  أدُمقن، وم٘م٤مل زم: ُم٤م يم٤من قمٚمؿ اعمالئٙم٦م طمٞم٨م ىم٤مل: قمغم سم٤مزمومخٓمر  َأدَمْ

ُد ومِٞمَٝم٤م ًِ ِٗمُؽ  َُمـ ُيْٗم ًْ َُم٤مءَ  َوَي  .ي (4اًمدِّ

سمتٕمٚمٞمـؼ ُمٗمٞمـد ذم اعم٘مـ٤مم طمٞمـ٨م ىمـ٤مل: ًمٕمـّؾ  ل ـوىمد قمّٚمؼ اًمٕمالُم٦م اعمجٚمً

سمـذيمر ىمّّمـ٦م  زرارة يم٤من يٜمٙمر أطم٤مدي٨م ُمـ ومْم٤مئٚمٝمؿ ٓ حيتٛمٚمٝم٤م قم٘مٚمف، ومٜمٌّٝمـف 

اعمالئٙم٦م وإٟمٙم٤مرهؿ ومْمؾ آدم قمٚمٞمٝمؿ وقمدم سمٚمقهمٝمؿ إمم ُمٕمروم٦م ومْمٚمف، قمغم أّن ٟمٗمل 

 هذه إُمقر ُمـ ىمّٚم٦م اعمٕمروم٦م وٓ يٜمٌٖمل أن يٙمّذب اعمرء سمّن مل حيـط سمـف قمٚمٛمـف، سمـؾ ٓ

أن يٙمقن ذم ُم٘م٤مم اًمتًٚمٞمؿ، ومٛمع ىمّمقر اعمالئٙم٦م ُمع قمٚمّق ؿم٠ماؿ قمـ ُمٕمرومـ٦م آدم  سمدّ 

 .ي0)ٓ يٌٕمد قمجزك قمـ ُمٕمروم٦م إئّٛم٦م 

                                                           
 .011ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 4)

 .01/084ي سمح٤مر إٟمقار 0)
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رقمٞم٦م اًمتـل ختـ٤مًمػ ُمـ٤م ذم ـسمؾ يم٤من هذا اإلٟمٙمـ٤مر يِمـٛمؾ طمّتـك إطمٙمـ٤مم اًمِمـ

سمًٜمد صـحٞمح روايـ٦م ُمٝمّٛمـ٦م  أيدي اًمٕم٤مُّم٦م ذم ذًمؽ اًمزُمـ، وىمد روى اًمٙمٚمٞمٜمل 

قمــ اجلـّد وم٘مـ٤مل: ُمـ٤م  شمّمّقر طم٘مٞم٘م٦م احل٤مل: قمـ زرارة ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمـر 

ّٓ أُمػم اعم١مُمٜملم  ّٓ سمرأيف، إ ، ىمٚم٧م: أصٚمحؽ اهلل، ومّن ىمـ٤مل أضمد أطمدا ىم٤مل ومٞمف إ

يم٤من همدا وم٤مًم٘مٜمل طمّتـك أىمرئٙمـف ذم يمتـ٤مب، ىمٚمـ٧م:  إذا: ىم٤مل ؟ومٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم 

وم٢مّن طمـديثؽ أطمـ٥ّم إزّم ُمــ أن شم٘مرئٜمٞمـف ذم يمتـ٤مب، وم٘مـ٤مل زم أصٚمحؽ اهلل، طمّدصمٜمل 

اًمث٤مٟمٞم٦م: اؾمٛمع ُم٤م أىمقل ًمؽ، إذا يم٤من همدا وم٠مًم٘مٜمل طمّتك أىمرئٙمف ذم يمت٤مب، وم٠مشمٞمتف ُمــ 

ر، ـاًمٖمد سمٕمد اًمٔمٝمر ويم٤مٟم٧م ؾم٤مقمتل اًمتل يمٜمـ٧م أظمٚمـق سمـف ومٞمٝمـ٤م سمـلم اًمٔمٝمـر واًمٕمّمـ

ّٓ ظم٤مًمٞم٤م ظمِمٞم٦م أن يٗمتٞمٜمل ُمـ أضمؾ ُمـ حييه سم٤مًمت٘مّٞم٦م، ومٚمـّّن  ويمٜم٧م أيمره أن أؾم٠مًمف إ

، وم٘م٤مل ًمف: أىمرئ زرارة صحٞمٗم٦م اًمٗمرائض، دظمٚم٧م قمٚمٞمف أىمٌؾ قمغم اسمٜمف ضمٕمٗمر 

ذم اًمٌٞمـ٧م، وم٘مـ٤مم ومـ٠مظمرج إزّم صـحٞمٗم٦م ُمثـؾ  صمّؿ ىم٤مم ًمٞمٜم٤مم، ومٌ٘مٞم٧م أٟمـ٤م وضمٕمٗمـر 

ومخذ اًمٌٕمػم، وم٘م٤مل: ًم٧ًم أىمرئٙمٝم٤م طمتك دمٕمؾ زم قمٚمٞمـؽ اهلل أن ٓ حتـّدث سمـّن شم٘مـرأ 

 ي٘مؾ : طمتك ي٠مذن ًمؽ أيب، وم٘مٚم٧م: أصٚمحؽ اهلل، ومٞمٝم٤م أطمدا أسمدا طمّتك آذن ًمؽ، ومل

ّٓ قمـغم ُمـ٤م  ومل شمْمّٞمؼ قمكّم ومل ي٠مُمرك أسمقك سمذًمؽ؟ وم٘مـ٤مل زم: ُمـ٤م أٟمـ٧م سمٜمـ٤مفمر ومٞمٝمـ٤م إ

 ىمٚم٧م ًمؽ، وم٘مٚم٧م: ومذاك ًمؽ، ويمٜم٧م رضمال قم٤معم٤م سمـ٤مًمٗمرائض واًمقصـ٤مي٤م سمّمـػما اـ٤م

 طم٤مؾم٤ٌم هل٤م، أًم٨ٌم اًمزُم٤من أـمٚم٥م ؿمٞمه٤م يٚم٘مل قمكّم ُمـ اًمٗمرائض واًمقصـ٤مي٤م ٓ أقمٚمٛمـف

ومال أىمدر قمٚمٞمف، ومٚمّّن أًم٘مك إزّم ـمرف اًمّمحٞمٗم٦م إذا يمت٤مب همٚمٞمظ يٕمرف أّٟمف ُمـ يمتـ٥م 

إوًمــلم، ومٜمٔمــرت ومٞمٝمــ٤م ومــ٢مذا ومٞمٝمــ٤م ظمــالف ُمــ٤م سم٠ميــدي اًمٜمــ٤مس ُمـــ اًمّمــٚم٦م وإُمــر 
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سم٤معمٕمروف اًمذي ًمٞمس ومٞمف اظمتالف، وإذا قم٤مُّمتـف يمـذًمؽ، وم٘مرأشمـف طمتـك أشمٞمـ٧م قمـغم 

أىمرؤه:  سم٤مـمؾ، طمّتك أشمٞم٧م آظمره سمخ٨ٌم ٟمٗمس وىمّٚم٦م حّتٗمظ وؾم٘م٤مم رأي، وىمٚم٧م وأٟم٤م 

وم٘م٤مل زم:   قمغم آظمره صمؿ أدرضمتٝم٤م ودومٕمتٝم٤م إًمٞمف، ومٚمّّن أصٌح٧م ًم٘مٞم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر

أىمرأت صـحٞمٗم٦م اًمٗمـرائض؟ وم٘مٚمـ٧م: ٟمٕمـؿ، وم٘مـ٤مل: يمٞمـػ رأيـ٧م ُمـ٤م ىمـرأت؟ ىمـ٤مل: 

ىمٚم٧م: سم٤مـمؾ ًمٞمس سمٌمء هق ظمالف ُم٤م اًمٜم٤مس قمٚمٞمف، ىم٤مل: وم٢مّن اًمذي رأي٧م واهلل يـ٤م 

سمٞمـده،  وظمـّط قمـكم  ء رؾمـقل اهلل زرارة هق احلّؼ، اًمـذي رأيـ٧م إُمـال

ــقل ــالء رؾم ــف إُم ــف أّٟم ــ٤م يدري ــ٤مل: وُم ــقس ذم صــدري وم٘م ــٞمٓم٤من ومقؾم ــ٤مد اًمِم  وم٠مشم

ـّ  وظمّط قمكم  اهلل   د  وَ  ،سمٞمده، وم٘م٤مل زم ىمٌؾ أن أٟمٓمؼ: يـ٤م زرارة ٓ شمِمـّٙم

وظمـّط  اًمِمٞمٓم٤من واهلل إّٟمؽ ؿمٙمٙم٧م، ويمٞمػ ٓ أدري أّٟمف إُمالء رؾمقل اهلل 

طمّدصمـف ذًمـؽ،  سمٞمده، وىمد طمّدصمٜمل أيب قمـ ضمـّدي أّن أُمـػم اعمـ١مُمٜملم  قمكم 

ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٓ، يمٞمػ ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداك؟ وٟمدُم٧م قمغم ُم٤م وم٤مشمٜمل ُمـ اًمٙمتـ٤مب، وًمـق 

 .ي4)يمٜم٧م ىمرأشمف وأٟم٤م أقمرومف ًمرضمقت أن ٓ يٗمقشمٜمل ُمٜمف طمرف

ــ٦م  ــرأ ذم ؾمــػمة أصــح٤مب إئّٛم ــ٤مٟمقا  وُمـــ ي٘م ــٜمٝمؿ يم ــػما ُم جيــد أّن يمث

ُمتِمّٞمٕملم، يمٌ٘مّٞم٦م أسمٜم٤مء أقملم: محران، وسمٙمػم، وقمٞمًك، وقمٌد اعمٚمؽ، وقمٌـد اجلٌـ٤مر، 

، وُمٜمّمـقر سمــ وهِم٤مم سمـ احلٙمؿ اعمتٙمّٚمؿ اعمِمـٝمقر، واًمٓمّٞمـ٤مر صـ٤مطم٥م اعمٜمـ٤مفمرات

 رواة إظم٤ٌمر اًمذيـ ُمألت رواي٤مهتؿ اخل٤موم٘ملم.يم٤ٌمر وهمػمهؿ ُمـ طم٤مزم، 
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اجلّق اًمٕم٤مم اًمذي يٕمٞمِمف اًمرواة، ومٝمـؿ يقًمـدون  :ُمـ إُمقر إظمرى اعم١مصّمرة

ويٕمٞمِمــقن ذم أضمــقاء خمــ٤مًمٗمٞمٝمؿ، سمــؾ ويتتٚمٛمــذون قمٜمــدهؿ وي٠مظمــذون ُمــٜمٝمؿ قمــ٤مدة 

اًمروايـ٤مت  قنؾمـٞمٗمٝمٛم ؿإذ إا، ًمٚمرواةخلٚمٗمّٞم٦م اًمٗمٙمرّي٦م ، وهذا ي١مصّمر يمثػما قمغم ايمثػما

، وؾمـتٙمقن فومٞمـ قنيٕمٞمِمـيمـ٤مٟمقا اعمجتٛمع اًمـذي  ذم اًمتل شمٙمّقٟم٧م سم٤مخلٚمٗمٞم٦موإظم٤ٌمر 

آرشمٙم٤مزات واًمت٤ٌمدرات وآٟمٍماوم٤مت اًمتـل اؾمـت٘مقه٤م ُمــ سمٞمهـتٝمؿ هـل احل٤ميمٛمـ٦م 

 .قمغم ذوىمٝمؿ اًمٕم٤مم

اًمٙمٌّم قمـ اًمٗمْمؾ سمــ ؿمـ٤مذان ىمـ٤مل: ؾمـ٠مل  ومٛمـ اًمِمقاهد قمغم هذا ُم٤م رواه

٦م ومٙمٞمـػ مل : إّٟمـؽ ىمـد ًم٘مٞمـ٧م ُمِمـ٤ميخ اًمٕم٤مُّمـًمـف وم٘مـ٤مل قمٛمـػم، أيب سمــ حمٛمد أيب 

شمًٛمع ُمٜمٝمؿ؟ وم٘مـ٤مل: ىمـد ؾمـٛمٕم٧م ُمـٜمٝمؿ، همـػم أّد رأيـ٧م يمثـػما ُمــ أصـح٤مسمٜم٤م ىمـد 

ؾمٛمٕمقا قمٚمؿ اًمٕم٤مُّم٦م وقمٚمؿ اخل٤مّص٦م، ومـ٤مظمتٚمط قمٚمـٞمٝمؿ طمّتـك يمـ٤مٟمقا يـروون طمـدي٨م 

اًمٕم٤مُّم٦م قمـ اخل٤مّص٦م وطمدي٨م اخل٤مّص٦م قمـ اًمٕم٤مُّم٦م، ومٙمره٧م أن خيتٚمط قمكّم، ومؽميم٧م 

 .ي4)ذًمؽ وأىمٌٚم٧م قمغم هذا

 :حيقي أُمريـ ُمٝمّٛملموهذا اخلؼم 

اًمٕم٤مُّم٦م واًمًّنع ُمٜمٝمؿ يم٤من أُمـرا ُم٠مًمقومـ٤م قمٜمـد ُمت٘مـّدُمل  اًمرواي٦م قمـ: إّن أّوٓ

إصـح٤مب، سمحٞمـ٨م ُمـــ اًمٜمـ٤مدر أن دمــد ُمــ مل يــرو قمـٜمٝمؿ، وهلــذا ؾمـّجؾ ؿمــ٤مذان 

 ًمٙمقٟمف خم٤مًمٗم٤م ًمٚمٛم٠مًمقف. اؾمتٖمراسمف ُمـ شمٍّمف اسمـ أيب قمٛمػم 
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: إّن ٟمتٞمج٦م هذا اًمتداظمؾ هق اًمتـ٠مصّمر سمٛمرويـ٤مت اًمٕم٤مُّمـ٦م، سمـؾ اخلٚمـط سمـلم صم٤مٟمٞم٤م

اخل٤مص٦م، وهذا اًمٜمحق ُمـ اًمت٠مصّمر ًمٞمس حمّمقرا ذم سمْمٕم٦م أومراد،  رواي٤مهتؿ ورواي٤مت

 ."يمثػما ُمـ أصح٤مسمٜم٤م" سم٘مقًمف: سمدًمٞمؾ شمٕمٌػم ؿم٤مذان اًمرواةسمؾ يِمٛمؾ ٟم٦ًٌم يمٌػمة ُمـ 

يمـ٤من جيٚمـس محـران ُمـع  وي١مّيده ُم٤م رواه اًمٙمٌّم ُمًٜمدا قمـ صـٗمقان ، ىمـ٤مل:

ومـ٢من ظمٚمٓمـقا ذم ذًمـؽ  أصح٤مسمف ومال يـزال ُمٕمٝمـؿ ذم اًمروايـ٦م قمــ آل حمٛمـد 

 .ي4)سمٖمػمه ردهؿ إًمٞمف، وم٤من صٜمٕمقا ذًمؽ قمدل صمالث ُمرات ىم٤مم قمٜمٝمؿ وشمريمٝمؿ

يٙمـقن  وًمذًمؽ ٟمجد أّن ومٝمؿ سمٕمض إصح٤مب عم٘م٤مُم٤مت أل اًمٙمرام 

ٌّٕمٝمؿ سمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُّم٦م، وُمـ سمـ٤مب اعمثـ٤مل ٟمٜم٘مـؾ روايـ٦م  ُمِمّقؿم٤م ٟمتٞمج٦م ُم٤م ورصمقه ُمـ شمِم

 ذم اًمٌّم٤مئر قمـ أيب محزة اًمثّنزم ىم٤مل: ؾمـٛمٕم٧م أسمـ٤م ضمٕمٗمـر  رواه٤م اًمّمٗم٤مر 

ٌْٚمَِؽ  ُِمـ َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َمي٘مقل:  َٓ َٟمٌِـلٍّ  ىَم ؾُمقٍل َو ك  حمـّدثوٓ  ُِمـ ر  إِٓ إَِذا َتَٜمـ 

ــْٞمَٓم٤منُ َأًْمَ٘مــك  ذم أذٟمــف  ، وم٘مٚمــ٧م: وأّي رء اعمحــّدث؟ ىمــ٤مل: يٜمٙمــ٧مُأُْمٜمِٞم تِــفِ  ذِم  اًمِم 

ومٞمًٛمع ـمٜمٞمٜم٤م يمٓمٜملم اًمٓم٧ًم، أو ي٘مرع قمغم ىمٚمٌف ومٞمًتٛمع وىمٕم٤م يمقىمع اًمًٚمًٚم٦م قمغم 

 .ي0)اًمٓم٧ًم، وم٘مٚم٧م: ٟمٌّل؟ وم٘م٤مل: ٓ، ُمثؾ اخلي وُمثؾ ذي اًم٘مرٟملم

قمغم ضمالًم٦م ىمدره ورومٕمـ٦م  ومٛمـ اًمقاوح ذم هذا اخلؼم أّن أسم٤م محزة اًمثّنزم 

ّٓ أّٟمفؿم٠مٟمف وىمرسمف ُمـ إئّٛم٦م  وهذا آرشمٙم٤مز  ومّن يمقاؿ حمّدصمقن سم٤مًمٜمٌّقة، ، إ

ّٓ قمٜمد اًمٕم٤مُّم٦م اًمذيـ يٕمتؼمون يمّؾ صٚم٦م سمـلم اإلٟمًـ٤من واعمالئٙمـ٦م هـل  ٓ وضمقد ًمف إ
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اًمٜمٌّقة ٟمٌّقة، ىم٤مل اسمـ طمزم: ومل يّدع أطمد أّن اهلل شمٕم٤ممم أرؾمؾ اُمرأة، وإّٟمّن اًمٙمالم ذم 

دون اًمرؾم٤مًم٦م، ومقضم٥م ـمٚم٥م احلؼ ذم ذًمؽ سم٠من يٜمٔمر ذم ُمٕمٜمك ًمٗمٔم٦م اًمٜمٌّقة ذم اًمّٚمٖم٦م 

اًمتل ظم٤مـمٌٜم٤م اهلل اـ٤م قمـّز وضمـؾ، ومقضمـدٟم٤م هـذه اًمٚمٗمٔمـ٦م ُمـ٠مظمقذة ُمــ اإلٟمٌـ٤مء وهـق 

ٌّهـ٤م ًمـف  اإلقمالم، ومٛمـ أقمٚمٛمف اهلل قمّز وضمؾ سمّن يٙمقن ىمٌؾ أن يٙمقن أو أوطمك إًمٞمف ُمٜم

 .ي4)سم٠مُمر ُم٤م ومٝمق ٟمٌل سمال ؿمؽ

اًمتزم سمٕمْمٝمؿ سمٜمٌّقة ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمران وآؾمـٞم٦م سمٜمـ٧م ُمـزاطمؿ  وسمٜم٤مء قمغم هذا 

ـّ اًمـقطمل وهـق ُمًـ٤موق  وأّم ُمقؾمك وأّم إؾمح٤مق سمحّجـ٦م أّن اًم٘مـرآن ىمـد أصمٌـ٧م هلـ

 ًمثٌقت اًمٜمٌّقة.

 :اًم٘م٤مسمٚمّٞم٤مت اظمتالف -1

إوــ٤موم٦م إمم ُمــ٤م شم٘مــّدم ومــ٢مّن هٜمــ٤مك أُمــرا آظمــر ًمــف شمــ٠مصمػم ُمٌــ٤مذ وهــق اظمــتالف 

 ؿ مل يٙمقٟمـــقا ُمتًـــ٤مويـ ذم شمًـــٚمٞمٛمٝمؿ واٟم٘مٞمـــ٤مدهؿإذ إاـــىم٤مسمٚمّٞمـــ٤مت إصـــح٤مب، 

، وًمـذًمؽ يمـ٤من شمٕمـ٤مـمٞمٝمؿ وسم٤مًمت٤مزم ذم شمّمدي٘مٝمؿ عم٤م يـرد قمـٜمٝمؿ  ًمألئّٛم٦م 

 خمتٚمٗم٤م سم٤مظمتالف اًم٘م٤مسمٚمّٞم٤مت.  ُمع اعمْم٤مُملم اًمتل يتٚمّ٘مقا٤م ُمـ إئّٛم٦م

 :جيد إؿم٤مرة واوح٦م هلذا إُمر وُمـ ي٘مرأ رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م 

ىمـ٤مل: ؾمـٛمٕمتف  ٤ٌمشمف، قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م روي قمـ إصٌغ سمـ ٟم ومٛمٜمٝم٤م

ي٘مقل: إّن طمديثٜم٤م صٕم٥م ُمًتّمٕم٥م ظمِمـ خمِمقش وم٤مٟمٌذوا إمم اًمٜم٤مس ٟمٌذا، ومٛمـ 
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ّٓ صمـالث: ُمٚمـؽ ُم٘مـرب أو ٟمٌـّل  قمرف ومزيدوه وُمــ أٟمٙمـر وم٠مُمًـٙمقا، ٓ حيتٛمٚمـف إ

 .ي4)ُمرؾمؾ أو قمٌد ُم١مُمـ اُمتحـ اهلل ىمٚمٌف ًمإليّنن

ىم٤مل: إّن طمديثٜم٤م هـذا شمِمـٛمهز ُمٜمـف  روي قمـ أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر ُم٤م  وُمٜمٝم٤م

 .ي0)ىمٚمقب اًمرضم٤مل ومٛمـ أىمّر سمف ومزيدوه وُمـ أٟمٙمره ومذروه

وُمـ هٜم٤م ٟمجد أّن سمٕمض اًمرواة مل شمٙمــ قمٜمـدهؿ ىم٤مسمٚمّٞمـ٦م اًمتّمـديؼ سمٛم٘م٤مُمـ٤مت 

 رهمؿ أّاؿ ُمـ ظمّٚمص ؿمٞمٕمتف: أهؾ اًمٌٞم٧م 

ظمـ٤مدم اإلُمـ٤مم  اهلـرويقمغم ذًمـؽ ُمـ٤م روي قمــ أيب اًمّمـٚم٧م  ومٛمـ اًمِمقاهد

ء حيٙمٞمف قمٜمٙمؿ اًمٜمـ٤مس؟ ُم٤م ر ،سمـ رؾمقل اهللا: ي٤م ىمٚم٧م ًمٚمرو٤م : اًمرو٤م 

 ، وم٘مـ٤مل : اًمٚمٝمـؿّ اًمٜم٤مس ًمٙمـؿ قمٌٞمـد قمقن أنّ ٙمؿ شمدّ : إٟمّ ىم٤مل: وُم٤م هق؟ ىمٚم٧م: ي٘مقًمقن

 مل أىمـؾ ذًمـؽ أٟمـ٧م ؿمـ٤مهد سمـ٠مّد  ،قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ،وم٤مـمر اًمًّنوات وإرض

ُمـ اعمٔم٤ممل قمٜمـد ، وأٟم٧م اًمٕم٤ممل سمّن ًمٜم٤م ىم٤مل ىمطّ  وٓ ؾمٛمٕم٧م أطمدا ُمـ آسم٤مئل  ىمطّ 

٤مس إذا يمـ٤من اًمٜمّـ ،: يـ٤م قمٌـد اًمًـالموم٘مـ٤مل أىمٌؾ قمـكمّ  صمؿّ  ،هذه ُمٜمٝم٤م ، وإنّ ٦مهذه إُمّ 

سمـــ رؾمــقل اهلل اـ ٟمٌــٞمٕمٝمؿ؟ وم٘مٚمــ٧م: يــ٤م ومٛمّٛمــ ،٤مٝمــؿ قمٌٞمــدٟم٤م قمــغم ُمــ٤م طمٙمــقه قمٜمّــيمٚمّ 

: يـ٤م قمٌـد اًمًـالم أُمٜمٙمـر أٟمـ٧م عمـ٤م أوضمـ٥م اهلل قمـز وضمـؾ ًمٜمـ٤م ُمــ صدىم٧م، صمؿ ىم٤مل

 .ي4)سمقٓيتؽ ٕم٤مذ اهلل سمؾ أٟم٤م ُم٘مرّ : ُمره همػمك؟ ىمٚم٧ماًمقٓي٦م يمّن يٜمٙم

ّٓ أّٟمف محـؾ قمٌقدّيـ٦م اًمٜمـ٤مس  رهمؿ ىمرب أيب اًمّمٚم٧م ُمـ اإلُم٤مم : أىمقل إ

                                                           
 . 10ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 4)

 . 14ي سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 0)

 . 0/416ي قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م 4)
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هلؿ قمغم اعمٕمٜمك اًمٔم٤مهري ومٚمذًمؽ أضم٤مسمف اإلُم٤مم سمّن يتالءم ُمع ومٝمٛمف، ومل شمٙمــ قمٜمـده 

ىم٤مسمٚمّٞم٦م اؾمتٞمٕم٤مب أّن اًمٜم٤مس هلـؿ قمٌٞمـد سمٛمٕمٜمـك أّاـؿ ُمـ٠مُمقرون سمٓمـ٤مقمتٝمؿ وآٟم٘مٞمـ٤مد 

  يٜم٘م٤مد اًمٕمٌد عمقٓه.إًمٞمٝمؿ يمّن 

قمــ زرارة سمــ  قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه صم٘م٦م اإلؾمالم اًمٙمٚمٞمٜمـل  وُمـ اًمِمقاهد

أٟم٤م ومحران سمـ أقملم، وم٘م٤مل ًمف محـران: ُمـ٤م  أقملم: يمٜم٧م ىم٤مقمدا قمٜمد أيب قمٌد اهلل 

: ىمـ٤مل هـق؟ ُمـ٤م: شم٘مقل ومٞمّن ي٘مقل زرارة وىمد ظم٤مًمٗمتف ومٞمـف؟ وم٘مـ٤مل أسمـق قمٌـد اهلل 

ــزقمؿ ــ٧م ُمٗم أنّ  ي ــ٧م اًمّمــالة يم٤مٟم ــقل اهلل ُمقاىمٞم ــذي  قوــ٦م إمم رؾم ــق اًم ه

أشمـ٤مه ذم  : ومّن شم٘مقل أٟم٧م؟ ىمٚمـ٧م: إّن ضمؼمئٞمـؾ ووٕمٝم٤م، وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل 

ـــ٤مل ـــّؿ ىم ـــقم إظمـــػم سم٤مًمقىمـــ٧م إظمـــػم، صم ـــ٧م إّول وذم اًمٞم ـــقم إّول سم٤مًمقىم  اًمٞم

: ي٤م محران، إّن زرارة ي٘مقل: ، وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل وىم٧م سمٞمٜمٝمّن ُم٤م: ضمؼمئٞمؾ 

وصدق زرارة، إّٟمّن ضمٕمؾ  إّٟمّن ضم٤مء ُمِمػما قمغم رؾمقل اهلل  ضمؼمئٞمؾ  إنّ 

 .ي4)سمف قمٚمٞمف ومقوٕمف، وأؿم٤مر ضمؼمئٞمؾ  اهلل ذًمؽ إمم حمٛمد 

يم٤من -قمغم قمٔمٛم٦م ُمٙم٤مٟمتف قمٜمد إئّٛم٦م - : إّن محران سمـ أقملم أىمقل

، ومٚمــؿ يٙمـــ ذم ىمْمــّٞم٦م اًمتٗمــقيض ًمرؾمــقل اهلل  خمتٚمٗمــ٤م ُمــع أظمٞمــف زرارة 

 ريٕمٞم٦م ُمتّمـــّقرا حل٘مٞم٘متٝمـــ٤م، وهـــذا ُمـــ٤م ضمٕمـــؾ ـاًمتِمـــُمًـــتققم٤ٌم حل٘مٞم٘مـــ٦م وٓيـــتٝمؿ 

 .يٕمٞمد صٞم٤مهم٦م ضمقاب زرارة سمّمقرة يًتٓمٞمع محران ىمٌقهل٤م اإلُم٤مم 

 وُمـــ اًمِمــقاهد قمـــ اسمـــ أيب قمٛمــػم قمـــ اسمـــ اعمٖمــػمة ىمــ٤مل: يمٜمــ٧م قمٜمــد أيب

                                                           
 .4/064ي اًمٙم٤مذم 4)
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ؿ : ضمٕمٚمـ٧م ومـداك إّاـوم٘مـ٤مل حيٞمـك ،ـأٟم٤م وحيٞمك سمـ قمٌد اهلل سمــ احلًـ احلًـ 

وـع يـدك قمـغم رأد ومـقاهلل ُمـ٤م  ،ؾمـٌح٤من اهلل :ؽ شمٕمٚمؿ اًمٖمٞمـ٥م، وم٘مـ٤مليزقمٛمقن أٟمّ 

 ّٓ ّٓ  ىم٤مم، ىم٤ملسم٘مٞم٧م ذم ضمًدي ؿمٕمرة وٓ ذم رأد إ  روايـ٦م قمــ : ٓ واهلل ُم٤م هـل إ

 .ي4)رؾمقل اهلل 

اًمٔم٤مهر أّن اًمًـ٤مئؾ مل شمٙمــ قمٜمـده ىم٤مسمٚمّٞمـ٦م اؾمـتٞمٕم٤مب أّن قمٜمـدهؿ قمٚمـؿ  :أىمقل

اًمٖمٞم٥م، وأّاؿ ايمتًٌقا هذا اًمٕمٚمؿ سمٓمرق همػم ُمٕمت٤مدة، ومٙم٤من ُمــ اإلُمـ٤مم أن ظمّٗمـػ 

، ومٙمـّن قمٚمٞمف وـم٠مة هذا إُمر، سم٠من ضمٕمؾ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م رواي٦م قمـ رؾمـقل اهلل 

 ٕمف اهلل قمٚمٞمف.رووا قمٜمف طمالٓ وطمراُم٤م يمذًمؽ رووا قمٜمف ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمذي أـمٚم

يمـ٤من ُمـ٠مُمقرا سمٙمـتّنن قمـدد ُمــ  وهلذا ٟمجد أّن ضم٤مسمر سمــ يزيـد اجلٕمٗمـل 

قمٜمــف:  ل ـًمٕمــدم وضمــقد ُمـــ يتحّٛمٚمٝمــ٤م، وًمــذًمؽ روى اًمٙمِّمــ أطمــ٤مديثٝمؿ 

 .ي0)روي٧م  ًلم أًمػ طمدي٨م ُم٤م ؾمٛمٕمف أطمد ُمٜمل

سمًــٌٕملم أًمــػ  وروى قمٜمــف ظمــؼما ُمٗمّّمــال، ىمــ٤مل: طمــّدصمٜمل أسمــق ضمٕمٗمــر 

طمدي٨م مل أطمّدث ا٤م أطمدا ىمط، وٓ أطمّدث ا٤م أطمدا أسمدا، ىم٤مل ضم٤مسمر: وم٘مٚمـ٧م ٕيب 

ضمٕمٚم٧م ومداك إّٟمؽ ىمد مّحٚمتٜمل وىمرا قمٔمٞمّن سمـّن طمـّدصمتٜمل سمـف ُمــ ّهيمـؿ  ضمٕمٗمر 

اًمذي ٓ أطمّدث سمف أطمدا، ومرسمّن ضم٤مش ذم صدري طمّتك ي٠مظمذد ُمٜمـف ؿمـٌف اجلٜمـقن، 

٤ٌّمن وم٤مطمٗمر طمٗمػمة ودّل رأؾمؽ ومٞمٝم٤م، صمؿ  ىم٤مل: ي٤م ضم٤مسمر وم٢مذا يم٤من ذًمؽ وم٤مظمرج إمم اجل

                                                           
 .01/014ي سمح٤مر إٟمقار 4)

 .0/112ي اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل 0)
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 .ي4)ىمؾ: طمّدصمٜمل حمٛمد سمـ قمكم سمٙمذا ويمذا

سمؾ وصؾ إُمر سمٌٕمْمٝمؿ أن يٜمحرف قمـ اًمتِمـّٞمع إصـٞمؾ ًمٕمـدم اؾمـتٞمٕم٤مسمف 

سمًـ٥ٌم رء  ُمثؾ هذه اعم٘م٤مُم٤مت، وم٘مد ٟم٘مؾ أّن يمثػم اًمٜمقا اٟمحـرف قمــ اًمٌـ٤مىمر 

ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٙمثػم اًمٜمقى: ُم٤م أؿمّد اؾمـتخٗم٤مومؽ  ٞمكؾمٛمٕمف ُمٜمف: روي قمـ حمٛمد سمـ حي

ٌّـف أسمـداً  ، ىمـ٤مل: ّٕد ؾمـٛمٕم٧م ُمٜمـف ؿمـٞمه٤مً سم٠ميب ضمٕمٗمر  ، ؾمـٛمٕمتف ي٘مـقل: إّن ٓ أطم

 .ي0)إرض اًمًٌع شمٗمتح سمٛمحّٛمد وقمؽمشمف

يٗمٞمْمـقن قمـغم ُمــ قمٜمـده اًم٘م٤مسمٚمّٞمـ٦م ُمــ اًمـرواة ًمتحّٛمـؾ  ويم٤من إئّٛم٦م 

ُم٤م يدّل سحيـ٤م قمـغم هـذا، طمٞمـ٨م روى  ُم٘م٤مُم٤مهتؿ، وىمد ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ اًمّمدوق 

وم٘مٚمـ٧م  ُمًٜمدا قمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ ومْم٤مل قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م احلًـ 

سم٠ميب اًم٘م٤مؾمؿ؟ وم٘م٤مل: ّٕٟمف يم٤من ًمف اسمـ ي٘م٤مل ًمف ىم٤مؾمؿ ومُٙمٜمّل  ًمف: مل يُمٜمّل اًمٜمٌل 

سمف، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف ي٤م سمــ رؾمـقل اهلل ومٝمـؾ شمـراد أهـال ًمٚمزيـ٤مدة؟ وم٘مـ٤مل: ٟمٕمـؿ ، أُمـ٤م 

ىم٤مل: أٟم٤م وقمكّم أسمقا هذه إُّم٦م؟ ىمٚم٧م: سمغم، ىم٤مل: أُمـ٤م  رؾمقل اهلل قمٚمٛم٧م أّن 

ومٞمٝمؿ سمٛمٜمزًمتـف؟ وم٘مٚمـ٧م:  أب جلٛمٞمع أُّمتف وقمكم  قمٚمٛم٧م أّن رؾمقل اهلل 

سمغم، ىم٤مل: أُم٤م قمٚمٛم٧م أّن قمٚمّٞم٤م ىم٤مؾمؿ اجلٜم٦ّم واًمٜمـ٤مر، ىمٚمـ٧م: سمـغم، ىمـ٤مل: وم٘مٞمـؾ ًمـف أسمـق 

 .ي4)اًم٘م٤مؾمؿ ّٕٟمف أسمق ىمًٞمؿ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر

ٕهٚمّٞمتف دًمٞمؾ قمغم أّن هذا اعمٕمٜمك  اًمزي٤مدة ُمـ اإلُم٤مم  اسمـ ومّْم٤مل وم١ًمال

                                                           
 .0/114ي اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل 4)

 .0/144ي اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل 0)

 .4/406ي قمٚمؾ اًمنمائع 4)
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 يمـــ٤من ُمِمـــتٝمرا سمـــلم إصـــح٤مب ذم ذًمـــؽ اًمقىمـــ٧م، ومٙمـــ٤مٟمقا حيٛمٚمـــقن ضمـــقاب

 قمغم ُمدى ىم٤مسمٚمّٞم٦م اًمراوي واؾمتٞمٕم٤مسمف. إئّٛم٦م 

 اخلقف ُمـ اًمًٚمٓم٦م: -1

دور يمٌػم ذم احل٤مًم٦م اًمتل ُمّر ا٤م ؿمـٞمٕم٦م يم٤من هل٤م ًمًٚمٓم٤مت اعمتٕم٤مىم٦ٌم ا أنّ ؿمّؽ ٓ 

، وم٘مـد اؿمـؽميم٧م هـذه احلٙمقُمـ٤مت ذم أُمـر ذم زُمـ إئّٛم٦م  أهؾ اًمٌٞم٧م 

وضمـذب اًمٜمـ٤مس  واطمد وهق: حم٤مرسم٦م يمّؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف شم٘مقي٦م ظمّط أهؾ اًمٌٞم٧م 

إًمـٞمٝمؿ، وًمــذًمؽ يم٤مٟمــ٧م اًمّمــقرة اًمتــل حيــ٤موًمقن شمرؾمــٞمخٝم٤م هــل أّٟمــف ٓ ومْمــؾ ٔل 

 .ؿٝمؿ اًمٓم٤مهر وهذا ُم٤م يِم٤مريمٝمؿ ومٞمف همػمهقمغم همػمهؿ ؾمقى ذم ٟمًٌ اًمٌٞم٧م 

 وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م اًمًٚمٓم٤مت حت٤مرب يمّؾ ُمـ يرّوج ّٕي ومْمٞمٚم٦م هلؿ:

٤ٌّمس سم٤مًمٕماّلُمـ٦م  ، طمٞمـ٨م اسمــ اًمًـٙمٞم٧مومٛمثال ٟم٘مرأ ُم٤م صٜمٕمتف طمٙمقُم٦م سمٜمل اًمٕم

ويروى أّن اعمتقيمؾ ٟمٔمر إمم اسمٜمٞمف اعمٕمتز واعم١مّيد، وم٘م٤مل : ٟم٘مؾ اًمذهٌل ىمّّم٦م ىمتٚمف، ىم٤مل

إًمٞمؽ: مه٤م أو احلًـ واحلًلم؟ وم٘مـ٤مل: سمـؾ ىمٜمـؼم، ومـ٠مُمر  ٓسمـ اًمًّٙمٞم٧م: ُمـ أطم٥م

 .ي4)إشمراك ومداؾمقا سمٓمٜمف، ومّنت سمٕمد يقم

اًمـذي روى طمـديث٤م واطمـدا ذم ومْمـؾ  ر سمـ قمـكمـٜمّموٟم٘مؾ أيْم٤م ُم٤م صٜمٕمقه سم

قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ: طمّدصمٜمل ٟمٍم سمـ قمـكم، أظمـؼمد قمـكم سمــ : اًمٕمؽمة 

ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد طمّدصمٜمل أظمل ُمقؾمك، قمـ أسمٞمف، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم سمـ احلًلم، قمـ 
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ٌّٜمـل، "أظمذ سمٞمد طمًــ، وطمًـلم، وم٘مـ٤مل:  أسمٞمف، قمـ ضمّده أّن اًمٜمٌل  ُمــ أطم

٤مل قمٌـد ...صمـؿ ىمـ"وأطم٥ّم هذيـ، وأسم٤ممه٤م وأُّمٝمّن يم٤من ُمٕمل ذم درضمتل يقم اًم٘مٞم٤مُمـ٦م

 .ي4)اهلل سمـ أمحد: عم٤م طمدث ٟمٍم اذا أُمر اعمتقيمؾ سميسمف أًمػ ؾمقط

اًمرىم٤مسمـ٦م أؿمـّد سمٙمثـػم،  ومل يٙمـ اًمقوع أومْمؾ ذم زُمـ إُمقّيلم، وم٘مد يم٤مٟمـ٧م

: دظمٚم٧م قمـغم أيب ذم شمرمج٦م ضم٤مسمر اجلٕمٗمل   ويِمٝمد قمغم هذا ُم٤م رواه اًمٙمٌّم 

وأٟم٤م ؿم٤مب، وم٘مـ٤مل: ُمــ أٟمـ٧م؟ ىمٚمـ٧م: ُمــ أهـؾ اًمٙمقومـ٦م، ىمـ٤مل: ممّــ؟  ضمٕمٗمر 

ـ؟ أىمـدُمؽ إمم هٝمٜمـ٤م؟ ىمٚمـ٧م: ـمٚمـ٥م اًمٕمٚمـؿ، ىمـ٤مل: ممّـىمٚم٧م: ُمـ ضمٕمٗمل، ىمـ٤مل: ُمـ٤م 

ُمــ أهـؾ اعمديٜمـ٦م، ىمٚمـ٧م:  :ىمٚم٧م: ُمٜمؽ، ىم٤مل: وم٢مذا ؾم٠مًمؽ أطمد ُمـ أيـ أٟم٧م؟ وم٘مـؾ

أؾم٠مًمؽ ىمٌؾ يمؾ رء قمـ هذا، أحيّؾ زم أن أيمذب؟ ىم٤مل: ًمـٞمس هـذا سمٙمـذب، ُمــ 

يم٤من ذم ُمديٜم٦م ومٝمق ُمـ أهٚمٝم٤م طمتك خيرج، ىمـ٤مل: ودومـع إزّم يمت٤مسمـ٤م وىمـ٤مل زم: إن أٟمـ٧م 

ًمٕمٜمتل وًمٕمٜم٦م آسمـ٤مئل، وإذا أٟمـ٧م يمتٛمـ٧م ُمٜمـف طمّدصم٧م سمف طمّتك هتٚمؽ سمٜمق أُمٞم٦م ومٕمٚمٞمؽ 

 .ي0) ٕمٚمٞمؽ ًمٕمٜمتل وًمٕمٜم٦م آسم٤مئلؿمٞمه٤م سمٕمد هالك سمٜمل أُمّٞم٦م وم

٤م هـل إطم٤مديـ٨م اًمتـل اـضمـ٤مسمر سمٙمتّن أُمـر اإلُمـ٤مم وهذه إُمقر اًمتـل 

مل يٙمـ ُمــ رواة أطم٤مديـ٨م إطمٙمـ٤مم يمـّن ٟمـّص  اً ضم٤مسمر إذ إن حتقي ُم٘م٤مُم٤مهتؿ 

: ذم ظمـؼم آظمـر٤م ي١ميّمـد هـذا اعمٕمٜمـك ، سمؾ ورد ُمـي4)ذم شمرمجتف قمغم ذًمؽ اًمٜمج٤مر 

اًمقًمٞمد، ومـ٢مذا اًمٜمّـ٤مس قمٌد احلٛمٞمد سمـ أيب اًمٕمال، ىم٤مل: دظمٚم٧م اعمًجد طملم ىمتؾ قمـ 
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جمتٛمٕمقن، ىم٤مل: وم٠مشمٞمتٝمؿ وم٢مذا ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمٚمٞمف قمّنُم٦م ظمّز محراء، وإذا هـق ي٘مـقل: 

 وم٘مـ٤مل: ىمـ٤مل ،طمدصمٜمل ويّص إوصٞم٤مء ووارث قمٚمـؿ إٟمٌٞمـ٤مء حمٛمـد سمــ قمـكم 

ـّ : اًمٜم٤مس ـّ ضم٤مسمر ،ضم٤مسمر ضم   .ي4)ضم

واًم٥ًٌم ذم هذا أّن احلّٙم٤مم يم٤مٟمقا يتذّرقمقن سمٛمثؾ هذه إُمقر ًمإلٟمت٘مـ٤مم ُمــ 

خيٗمقن  ا، وًمذًمؽ يم٤من إئّٛم٦م خم٤مًمٗمٞمٝمؿ، ومٞمٜمًٌقاؿ ًمٚمزٟمدىم٦م صمّؿ ي٘متٚمقاؿ طمدّ 

ره٤م ـُمثؾ هذه إُمقر قمـ قم٤مُّم٦م ؿمٞمٕمتٝمؿ، وحيّذرون ظم٤مّصتٝمؿ ُمـ اًمٌـقح اـ٤م وٟمِمـ

شمٕمـريض  اخلٚمٗمـ٤مء وأزُٓمٝمـؿ وسم٤مًمتـ٤مزمسملم قم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس ظمقوم٤م ُمـ وصقل إُمر إمم 

 وؿمٞمٕمتٝمؿ ًمٚمٛمقت. إئّٛم٦م 

اشم٘مـ٤مء  شمٜمّص ساطمـ٦م قمـغم شمٕمّٛمـد إئّٛمـ٦م وًمذًمؽ ٟمجد سمٕمض إظم٤ٌمر 

 اًمٙمٚمٞمٜمــل  قم٤مُّمــ٦م اًمٜمــ٤مس واظمتّمــ٤مص سمٕمــض ؿمــٞمٕمتٝمؿ سمــذًمؽ، وُمٜمٝمــ٤م ُمــ٤م رواه

قمـ ؾمدير ىم٤مل: يمٜم٧م أٟم٤م وأسمق سمّمػم وحيٞمك اًمٌّزاز وداود سمـ يمثػم ذم جمٚمـس  سمًٜمده

إذ ظمـرج إًمٞمٜمـ٤م وهـق ُمٖمْمـ٥م، ومٚمـّّن أظمـذ جمٚمًـف ىمـ٤مل: يـ٤م قمجٌـ٤م  أيب قمٌد اهلل 

ّٓ اهلل قمـّز وضمـؾ، ًم٘مـد مهٛمـ٧م ٕىمقام يزقمٛمقن أّٟم٤م ٟمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، ُم٤م يٕمٚمـؿ اًمٖمٞمـ٥م  إ

قت اًمـدار هـل، ىمـ٤مل سميب ضمـ٤مريتل ومالٟمـ٦م، ومٝمرسمـ٧م ُمٜمّـل ومـّن قمٚمٛمـ٧م ذم أّي سمٞمـ

ؾمدير: ومٚمّّن أن ىم٤مم ُمـ جمٚمًف وص٤مر ذم ُمٜمزًمف، دظمٚم٧م أٟم٤م وأسمق سمّمػم وُمٞمن وىمٚمٜم٤م 

ًمف: ضمٕمٚمٜم٤م ومداك، ؾمٛمٕمٜم٤مك وأٟم٧م شم٘مقل يمـذا ويمـذا ذم أُمـر ضم٤مريتـؽ وٟمحــ ٟمٕمٚمـؿ 

أٟمؽ شمٕمٚمؿ قمٚمّن يمثػما وٓ ٟمٜمًٌؽ إمم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، ىمـ٤مل: وم٘مـ٤مل: يـ٤م ؾمـدير، أمل شم٘مـرأ 
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 :ت ومــٞمّن ىمــرأت ُمـــ يمتــ٤مب اهلل قمــّز وضمــؾؾ وضمــداًم٘مــرآن؟ ىمٚمــ٧م: سمــغم، ىمــ٤مل: ومٝمــ

 ٌَْؾ َأن َيْرشَمد  إًَِمْٞمَؽ ـَمْروُمَؽ  قِمْٚمؿٌ  قِمٜمَدهُ  اًم ِذي ىَم٤مَل ـَ اًْمٙمِت٤َمِب َأَٟم٤م آشمِٞمَؽ سمِِف ىَم ىم٤مل:  ُمِّ

ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك ىمد ىمرأشمف، ىم٤مل: ومٝمؾ قمرومـ٧م اًمرضمـؾ؟ وهـؾ قمٚمٛمـ٧م ُمـ٤م يمـ٤من 

ىمدر ىمٓمرة ُمـ اعم٤مء ذم اًمٌحر  قمٜمده ُمـ قمٚمؿ اًمٙمت٤مب؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: أظمؼمد سمف؟ ىم٤مل:

 إظمي ومّن يٙمقن ذًمؽ ُمـ قمٚمؿ اًمٙمت٤مب؟! ىمـ٤مل: ىمٚمـ٧م: ضمٕمٚمـ٧م ومـداك، ُمـ٤م أىمـّؾ 

إمم اًمٕمٚمؿ اًمذي أظمـؼمك وضمؾ  قمزّ  ، أن يٜمًٌف اهلل، وم٘م٤مل: ي٤م ؾمدير: ُم٤م أيمثر هذاهذا

ىُمـْؾ يَمَٗمـكَٰ  :اهلل قمز وضمـؾ أيْمـ٤م ، ومٝمؾ وضمدت ومٞمّن ىمرأت ُمـ يمت٤مب، ي٤م ؾمديرسمف

ـْ   ؿَمِٝمٞمًداسم٤ِمهللِ  : ىمد ىمرأشمف ضمٕمٚم٧م ، ىم٤مل: ىمٚم٧ماًْمٙمَِت٤مِب  قِمْٚمؿُ  قِمٜمَدهُ  سَمْٞمٜمِل َوسَمٞمْٜمَُٙمْؿ َوَُم

قمٚمؿ اًمٙمتـ٤مب سمٕمْمـف؟  ف أومٝمؿ أم ُمـ قمٜمده: أومٛمـ قمٜمده قمٚمؿ اًمٙمت٤مب يمٚمّ ، ىم٤ملومداك

: قمٚمـؿ صدره وىمـ٤مل : وم٠موُم٠م سمٞمده إممف، ىم٤مل، سمؾ ُمـ قمٜمده قمٚمؿ اًمٙمت٤مب يمٚمّ ىمٚم٧م: ٓ

 .ي4)ف قمٜمدٟم٤ماًمٙمت٤مب واهلل يمٚمّ ، قمٚمؿ ف قمٜمدٟم٤ماًمٙمت٤مب واهلل يمٚمّ 

 إًم٘م٤مء اخلالف سملم اًمِمٞمٕم٦م: -1

ًم٘مـ٤مء إ ُمـ إُمقر اعمٝمّٛمـ٦م ضمـّدا ذم هـذا اًمّمـدد، ىمْمـّٞم٦م شمٕمّٛمـد إئّٛمـ٦م 

اًم٘مْمـّٞم٦م هـل أؾمـ٤مس  ه، وهـذعمّم٤مًمح ُمٝمٛم٦م يٕمٚمٛمقاـ٤م  اخلالف سملم ؿمٞمٕمتٝمؿ

ــ٤مزم اظمــتالف ؿمــٞمٕمتٝمؿ ؾمــقاء ذم ىمْمــ٤مي٤م احلــالل  اظمــتالف طمــديثٝمؿ  وسم٤مًمت

ــ٦م واًمتــل ُمٜمٝمــ٤م ُمقوــقع اإلُم٤مُمــ٦م  واحلــرام أو طمّتــك ذم مجٚمــ٦م ُمـــ اًم٘مْمــ٤مي٤م اعمٕمرومّٞم

 وصٗم٤مت اإلُم٤مم وُم٘م٤مُم٤مشمف اًمٖمٞمٌّٞم٦م.
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 وىمد وردت رواي٤مت يمثػمة قمٜمٝمؿ شمث٧ٌم هذا اعمٕمٜمك:

ذم اًمٙمـ٤مذم: قمــ زرارة سمــ أقمـلم،  : ُم٤م رواه صم٘م٦م اإلؾمالم اًمٙمٚمٞمٜمـل ُمٜمٝم٤م

ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٠مضم٤مسمٜمل، صمّؿ ضم٤مءه رضمـؾ ومًـ٠مًمف قمٜمٝمـ٤م  قمـ أيب ضمٕمٗمر 

وم٠مضم٤مسمف سمخالف ُم٤م أضم٤مسمٜمل، صمؿ ضم٤مء رضمؾ آظمر وم٠مضم٤مسمف سمخالف ُم٤م أضم٤مسمٜمل وأضم٤مب 

ص٤مطمٌل، ومٚمّّن ظمرج اًمرضمالن، ىمٚم٧م: ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل رضمـالن ُمــ أهـؾ اًمٕمـراق 

ُمـ ؿمٞمٕمتٙمؿ ىمدُم٤م ي٠ًمٓن وم٠مضم٧ٌم يمؾ واطمد ُمـٜمٝمّن سمٖمـػم ُمـ٤م أضمٌـ٧م سمـف صـ٤مطمٌف؟ 

قمـغم أُمـر واطمـد  ٘م٤مل: ي٤م زرارة، إّن هذا ظمػم ًمٜم٤م، وأسم٘مك ًمٜم٤م، وًمٙمــ ًمـق اضمتٛمٕمـتؿوم

 .ي4)ًمٌ٘م٤مئٜم٤م وسم٘م٤مئٙمؿ وًمٙم٤من أىمّؾ  ،ىمٙمؿ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٜم٤مًمّمدّ 

 ؾم٠مًمف: ىم٤مل : قمـ ؾم٤ممل أيب ظمدجي٦م، قمـ أيب قمٌد اهلل ُم٤م رواه  :وُمٜمٝم٤م

 رـوم٘م٤مل: رسّمّن دظمٚم٧م اعمًجد وسمٕمض أصح٤مسمٜم٤م يّمـّٚمقن اًمٕمّمـ ،طم٤مض وأٟم٤م إٟم٤ًمن

رومقا وسمٕمْمٝمؿ يّمّٚمقن اًمٔمٝمر، وم٘م٤مل: أٟم٤م أُمرهتؿ اذا، ًمق صّٚمقا قمغم وىم٧م واطمد قمُ 

 .ي0)وم٠مظمذ سمرىم٤ماؿ

 طمريــز قمـــ أيب قمٌــدقمـــ سمًــٜمده:  ُمــ٤م رواه اًمِمــٞمخ اًمّمــدوق  :وُمٜمٝمــ٤م

ىم٤مل ذًمؽ  ،ُمـ اظمتالف أصح٤مسمٜم٤م قمكمّ  أؿمدّ  ءف ًمٞمس رٟمّ إ :ىم٤مل : ىمٚم٧م ًمف اهلل 

 .ي4)كمٌَ ىمِ  ـْ ُمِ 

٦م سمـؾ رقمٞمّ ـأّن هذا إُمر همـػم خمـتّص سم٤مٕطمٙمـ٤مم اًمِمـوىمد وردت رواي٦م شمٌلّم 
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وهل ُم٤م روي ذم اًمٙم٤مذم قمـ ُمقؾمك سمـ أؿمٞمؿ ىم٤مل:  يِمٛمؾ طمّتك اعمٕم٤مرف إظمرى،

، وم٠ًمًمف رضمؾ قمـ آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل قمّز وضمـؾ ومـ٠مظمؼمه يمٜم٧م قمٜمد أيب قمٌد اهلل 

 سمف إّّول،وم٠مظمؼمه سمخالف ُم٤م أظمؼم ا٤م، صمؿ دظمؾ قمٚمٞمف داظمؾ وم٠ًمًمف قمـ شمٚمؽ أي٦م 

ومدظمٚمٜمل ُمـ ذًمؽ ُم٤م ؿم٤مء اهلل طمتك يم٠مّن ىمٚمٌل ينّمح سم٤مًمًٙم٤ميملم، وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمزـ: 

شمريم٧م أسم٤م ىمت٤مدة سم٤مًمِم٤مم ٓ خيٓمئ ذم اًمقاو وؿمٌٝمف وضمه٧م إمم هذا خيٓمئ هذا اخلٓمـ٠م 

يمّٚمف، ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م يمذًمؽ إذ دظمؾ قمٚمٞمف آظمر وم٠ًمًمف قمـ شمٚمؽ أيـ٦م ومـ٠مظمؼمه سمخـالف ُمـ٤م 

أّن ذًمـؽ ُمٜمـف شم٘مّٞمـ٦م، ىمـ٤مل: صمـؿ ل، ومٕمٚمٛمـ٧م ـأظمؼمد وأظمؼم ص٤مطمٌل، ومًٙمٜم٧م ٟمٗمًـ

 اًمتٗم٧م إزّم وم٘م٤مل زم: ي٤م اسمـ أؿمٞمؿ إّن اهلل قمّز وضمؾ ومّقض إمم ؾمٚمٞمّنن سمـ داود وم٘م٤مل:

َذا ٤مٍب  قَمَٓم٤مُؤَٟم٤م َهَٰ ًَ ْؽ سمَِٖمػْمِ طِم
ًِ ـْ َأْو َأُْم  وم٘مـ٤مل: وومّقض إمم ٟمٌّٞمـف  ،وَم٤مُْمٜمُ

ؾُمقُل  آشَم٤ميُمؿُ  َوَُم٤م  إمم رؾمـقل  ضومـّن ومـقّ  ،وَمـ٤مٟمَتُٝمقاوَمُخُذوُه َوَُمـ٤م َاَـ٤ميُمْؿ قَمٜمْـُف  اًمر 

 .ي4)وف إًمٞمٜم٤موم٘مد ومقّ  اهلل 

،  إئٛمـ٦مطمٗمظ ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب لم إصح٤مب هق وهذا آظمتالف سم

ــ٦م  إذ إن ــ٤مم واعمخــ٤مًمٗملم  اظمــتالف اًمِمــٞمٕم٦م ذم ٟم٘مٚمٝمــؿ قمـــ إئّٛم جيٕمــؾ احلّٙم

، حيٛمٚمــقن هــذه اعمْمــ٤مُملم قمــغم اًمــرواة، ويتقىّمٗمــقن ذم ٟمًــٌتٝم٤م ٕهــؾ اًمٌٞمــ٧م 

سمقنوًمذًمؽ ٟمجد أّن اًمٕم٤مُّم٦م دائّن ُم٤م  ممـ٤م  قمــ إئّٛمـ٦م  يرووٟمـفّن ومـٞماًمرواة  يٙمذِّ

 خم٤مًمػ عم٤م قمٜمدهؿ.  هق
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 ىمٓمع اًمٓمريؼ أُم٤مم اًمٖمالة: -6

هـق   إّن أهّؿ قم٤مئؼ أُم٤مم ٟمنم أطم٤مدي٨م اعمٕم٤مرف اعمِمتٛمٚم٦م قمغم ُم٘م٤مُم٤مهتؿ

ــؽ اًمٖمــالة اــذه إطم٤مديــ٨م وسمٜمــ٤مء إسم٤مـمٞمــؾ قمٚمٞمٝمــ٤م ًّ همــراء اًمٜمــ٤مس إ، وسم٤مًمّتــ٤مزم ت

سمٖمٚمّقهؿ سمقاؾمٓم٦م هذه إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م اًمتل محٚمقهـ٤م قمـغم همـػم اًمقضمـف 

 .اًمذي أراده اإلُم٤مم 

حيّذرون أصح٤ماؿ ُمــ اًمٌـقح اـذه إطم٤مديـ٨م   وًمذًمؽ يم٤من إئّٛم٦م

 هلذه اًمٗمه٦م، وىمد وردت رواي٤مت يمثػمة شمِمػم هلذا اعمْمٛمقن:

: ىمـ٤مل ،ُمًٜمدا قمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمـر اجلٕمٗمـل  ُم٤م رواه اًمٙمٌّم  :ُمٜمٝم٤م

قمـ شمٗمًػم ضم٤مسمر؟ وم٘م٤مل: ٓ حتـّدث سمـف اًمًـٗمٚم٦م ومٞمذيٕمقٟمـف،  أسم٤م قمٌد اهلل  ؾم٠مًم٧م

إّن ُمٜم٤ّم إُم٤مُم٤م ُمًتؽما، وم٢مذا  ، اًمٜم ٤مىُمقرِ  وَم٢مَِذا ُٟمِ٘مَر ذِم  أُم٤م شم٘مرأ ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ:

 .ي4)أراد اهلل إفمٝم٤مر أُمره ٟمٙم٧م ذم ىمٚمٌف، ومٔمٝمر وم٘م٤مم سم٠مُمر اهلل

 قمـــ ذريــح اعمحــ٤مريب ىمــ٤مل: ىمٚمــ٧م ٕيب قمٌــد اهلل  ُمــ٤م رواه  :وُمٜمٝمــ٤م

٦م، وم٘مـ٤مل: : ومٚم٘مٞمتف سمٛمٙمّ ، ىم٤مل٦مشمٚم٘م٤مد سمٛمٙمّ : ؟ ىم٤مل: ُم٤م شم٘مقل ذم أطم٤مدي٨م ضم٤مسمرسم٤معمديٜم٦م

ًمــف قمـــ أ ،ُمــ٤م شمّمــٜمع سم٠مطم٤مديــ٨م ضمــ٤مسمر :شمٚم٘مــ٤مد سمٛمٜمــك، ىمــ٤مل: ومٚم٘مٞمتــف سمٛمٜمــك وم٘مــ٤مل زم

 .ي0)٤م إذا وىمٕم٧م إمم اًمًٗمٚم٦م أذاقمقه٤موم٢مّا  ،أطم٤مدي٨م ضم٤مسمر

هل أطم٤مديـ٨م اعم٘م٤مُمـ٤مت  : ٓ ؿمّؽ أّن اعم٘مّمقد ُمـ أطم٤مدي٨م ضم٤مسمر أىمقل
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اًمتل قمرف ا٤م ضمـ٤مسمر اجلٕمٗمـل سمـلم اًمٕم٤مُّمـ٦م واخل٤مّصـ٦م، ومـ٢مّن اًمٖمـالة يمـ٤مٟمقا يٜمتحٚمقٟمـف 

ويرشمٙمزون قمغم ُمرّوي٤مشمف وًمذًمؽ يمثر اًمًـ١مال قمٜمٝمـ٤م سمـؾ طمّتـك قمــ ؿمـخص ضمـ٤مسمر 

 .اجلٕمٗمل 

دظمٚم٧م قمٚمٞمف سمٕمد ُم٤م  :قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل ُم٤م رواه اًمّمّٗم٤مر سمًٜمده وُمٜمٝم٤م

 أنومذيمرت ًمـف ُمـ٤م يمـ٤من يـروى ُمــ أطم٤مديثـف شمٚمـؽ اًمٕمٔمـ٤مم ىمٌـؾ ىمتؾ أسمق اخلٓم٤مب، 

شم٘مـقل ومٞمٜمـ٤م يٕمٚمٛمـقن احلـرام  أنومحًٌؽ واهلل ي٤م أسم٤م حمٛمد  :وم٘م٤مل ،حيدث ُم٤م أطمدث

 ،سمثـقيب أظمـذأىمـقم  أن أردت ومٚمـّّن  ،واحلالل وقمٚمؿ اًم٘مرآن وومّمـؾ ُمـ٤م سمـلم اًمٜمـ٤مس

ّن احلـالل واحلـرام إٟمّ  ،احلالل واحلرام ذم ضمٜم٥م اًمٕمٚمؿ ءر ٤م حمٛمد وأّي ي٤م أسم :وم٘م٤مل

  .ي4)يًػم ُمـ اًم٘مرآنء ذم ر

اخلّٓمــ٤مب اًمتــل رومٕمــ٧م رايــ٦م اًمٖمٚمــّق  : اًمــٜمّص سيــح ذم أّن طمريمــ٦م أيبأىمــقل

ُمـع  ىمد أًم٘م٧م سمٔمالهلـ٤م قمـغم شمٕمـ٤مـمل إئّٛمـ٦م  واًمت٠مًمٞمف ٕئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م 

ــ٠مّن يٙمتٗمــل  حمــٞمٓمٝمؿ اخلــ٤مرضمل سمحٞمــ٨م ٟمجــد أّن اإلُمــ٤مم  ــ٠مُمر اسمـــ اعمٖمــػمة سم ي

سم٤مًمتحــدي٨م قمـــ قمٚمٛمٝمــؿ سمــ٤محلالل واحلــرام واًم٘مــرآن دون همػمهــ٤م ُمـــ اعم٘م٤مُمــ٤مت 

 اًمٖمٞمٌّٞم٦م.

ًمتٗمًــػم آظمــتالف  وهــذا اًمًــ٥ٌم هــق اًمــذي شمٌٜمّــ٤مه اًمٕمالُمــ٦م اعم٤مُم٘مــ٤مد 

ــ٤م طمٞمــ٨م إاــ، احل٤مصــؾ سمــلم اعمت٘مــّدُملم، ىم٤مل:...وذًمــؽ ٟمِمــ٠م ُمـــ أئٛمتٜمــ٤م  ؿ عمّ

ووم٤مء عم٤م طمٚمػ -وضمدوا أّن اًمِمٞمٓم٤من دظمؾ ُمع ؿمٞمٕمتٝمؿ ُمـ هذا اًمًٌٞمؾ إلوالهلؿ 

                                                           
 041سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ي 4)



 416 ...................................................... عم٤مذا اظمتٚمػ اعمت٘مّدُمقن؟

 
 

طمّذروهؿ ُمـ اًم٘مقل ذم طمّ٘مٝمؿ سمجٛمٚم٦م ُمـ ُمراشمٌٝمؿ  -سمف ُمـ إهمقاء قم٤ٌمد اهلل أمجٕملم

إسمٕم٤مدا هلؿ قمّّن هق همٚمّق طم٘مٞم٘م٦م، ومٝمؿ ُمٜمٕمقا اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًم٘مقل سمجٛمٚمـ٦م ُمــ ؿمـ١مواؿ 

ف، طمٞم٨م يم٤من قمٜمدهؿ أهّؿ ُمـ طمٗمظ ؿم١مواؿ ّٕٟمـف طمٗمٔم٤م ًمِم١مون اهلل ضمّٚم٧م قمٔمٛمت

إصؾ، وؿم١مواؿ ومرع ؿم٠مٟمف، ٟمِم٠مت ُمـ ىمراؿ ًمديف وُمٜمزًمتٝمؿ قمٜمـده، وهـذا هـق 

 .ي4)اجل٤مُمع سملم إظم٤ٌمر اعمثٌت٦م جلٛمٚم٦م ُمـ اًمِم١مون هلؿ واًمٜم٤مومٞم٦م هل٤م

 زسمدة اعم٘م٤مل:

ذيمرٟم٤م ؾمٌٕم٦م أؾم٤ٌمب شمٗمّن ؾم٥ٌم اظمتالف اعمت٘مّدُملم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ذم ُم٘م٤مُمـ٤مت 

يٛمٙمـــ شمٗمًــػم يمــّؾ روايــ٦م فم٤مهرهــ٤م قمــدم  سمــ٠مي ُمـــ هــذه اًمقضمــقه، وإئّٛمــ٦م 

 .سمجٛمٚم٦م ُمـ ؿم١مواؿ  إطم٤مـم٦م  أصح٤مب إئّٛم٦م 
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ؽ ا٤م ًّ  رواي٤مت ُيتٛم

 

شمٕمّروٜم٤م ومٞمّن ؾمٌؼ إمم يمّؾ ُم٤م ارشمٙمز قمٚمٞمف ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًـّٞم٦مي إلصمٌـ٤مت 

ّٓ أّن هٜمـ٤مك ُمــ طمـ٤مول  دقمقاه، وُم٤م ىمّدُمٜم٤مه يم٤مف إلؾم٘م٤مط يمّؾ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرضمؾ، إ

ُمـ هٜمـ٤م وُمــ هٜمـ٤مك واًمتـل زقمٛمـقا  شم٘مقي٦م هذه اًمٜمٔمري٦م سمٌٕمض اًمرواي٤مت اعم٘متٜمّم٦م

أّن يمّؾ ُم٤م يٓمرح قمغم ئ ًمٌٕمْمٝم٤م ًمٞمٕمٚمؿ اًم٘م٤مرأّا٤م شم١مّيد ٟمٔمرّي٦م )قمٚمّنء أسمراري ٟمتٕمّرض 

ّٓ جمّرد ؿمٌٝم٤مت ٓ شمّمٛمد أُم٤مم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل:  أّٟمف دًمٞمؾ ًمٞمس إ

 اسمـ أيب يٕمٗمقر وٟمٔمرّي٦م )قمٚمّنء أسمراري:

طمّدصمٜم٤م حمٛمـد سمــ : حمٛمد سمـ احلًـ اًمؼماصمل وقمثّنن، ىم٤مٓ: روى اًمٙمٌّم 

رُمل، قمــ أيب ـيزداد، قمـ حمٛمد سمـ احلًلم، قمــ احلجـ٤مل، قمــ أيب ُم٤مًمـؽ احلْمـ

اًمٕمٌـ٤مس اًمٌ٘مٌــ٤مق، ىمــ٤مل: شمــدارأ اسمـــ أيب يٕمٗمـقر وُمٕمــغّم سمـــ ظمٜمــٞمس، وم٘مــ٤مل اسمـــ أيب 

يٕمٗمقر: إوصٞم٤مء قمٚمّنء أسمرار أشم٘مٞم٤مء، وىمـ٤مل اسمــ ظمٜمـٞمس: إوصـٞم٤مء أٟمٌٞمـ٤مء، ىمـ٤مل: 

 جمٚمًـٝمّن، ىمـ٤مل: ومٌـدامه٤م أسمـق قمٌـد ٚمّّن اؾمـت٘مرّ ، ىم٤مل: ومومدظمال قمغم أيب قمٌد اهلل 

 .ي4)إّٟم٤م أٟمٌٞم٤مء :وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل أسمرأ ممـ ىم٤مل اهلل 

 اؾمـــتدًّمقا اـــذه اًمروايـــ٦م قمـــغم أّن ُمت٘مـــّدُمل إصـــح٤مب يمـــ٤مٟمقا يٜمٔمـــرون

يمٛمجّرد قمٚمّنء أسمـرار ٓ أيمثـر وٓ أىمـّؾ، أي قمـلم ُمـ٤م ي٘مقًمـف صـ٤مطم٥م  ًمألئّٛم٦م 
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 اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م.

 واجلقاب:

سمحًـ٥م سمٕمـض ٟمًـخ اظمتٞمـ٤مر  "شمـدارأ" :إّن هذه اًمرواي٦م سمدأت سمٚمٗمظ :أّوٓ

ن قمـغم طمّمـقل  "شمـذايمر"ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل، وذم اًمٌٕمض أظمر ّٓ ويمـال اًمٜم٘مٚمـلم يـد

ذيمره اًمٓمروم٤من ذم اعمذايمرة ٓ ُمٜم٤مىمِم٦م سملم اًمٓمروملم، وهذا ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمحتٛمؾ يمقن ُم٤م 

إُمـر جمـّرد ُم٤ٌمطمثـ٦م قمٚمٛمّٞمـ٦م ٓ أيمثـر وذم هـذه  إذ إنيٕمؼّم قمـ ُمٕمت٘مداهتّن اخل٤مّصـ٦م، 

ّٓ سمٕمد اًمرضمـقع عمّمـدر اعمٕمرومـ٦م  إضمقاء شمٓمرح يمّؾ ُم٠ًمًم٦م ًمٚمٜم٘م٤مش وٓ ي٧ٌّم ومٞمٝم٤م إ

 .قمٜمدهؿ ذم ذًمؽ اًمزُمـ وهق اإلُم٤مم 

أّٟمـف ، وم٤مًمٔمـ٤مهر سمـؾ اعم٘مٓمـقع أُّم٤م قمـ اخلؼم إول: ىم٤مل اعمحّدث اًمٜمقري 

 يتٗمـؼ ذًمـؽ يمثـػما سمـلم اعمتّمـ٤مطمٌلمُمــ دون اقمت٘مـ٤مد يمـّن  يم٤من سمٞمٜمٝمّن سمحـ٨م قمٚمٛمـّل 

 وًمـق يمـ٤من قمــ ،يمّن ئمٝمـر ُمــ ُمٓمـ٤موي ُمـ٤م ُمـرّ  اًمٚمذيـ ُمٜمٝمّن اسمـ أيب يٕمٗمقر واعمٕمغّم 

 ،أ ُمٜمـف ًمـق أّس وًمتـؼمّ  ،سم٤مًمرضمقع واؾمتت٤مسمف أسمرأ ُمٜمف وُٕمره  اقمت٘م٤مد ًم٘م٤مل 

٤م روي قمٜمـف ذم يمتـ٤مب مّمـ ، ويِمٝمد ًمذًمؽ يمثػموُم٤م يم٤من ًمٞمًتخدُمف يمؾ ذًمؽ مل يٙمـ

 .ي4)احلج٦م

 إذ إنذم هذا اخلـؼم ٟمٗمـك أن يٙمـقن إوصـٞم٤مء أٟمٌٞمـ٤مء،  إّن اإلُم٤مم  :صم٤مٟمٞم٤م

ّٓ أّٟمف مل يٕمّٚمؼ قمغم يمالم اًميورّي٤مت اًمتل ٓ يًع اًمًٙمقت قمٜمٝم٤مهذا إُمر ُمـ  ، إ

وإصمٌـ٤مت ُمـ٤م  ،اسمـ أيب يٕمٗمقر، ومٛم٘مت٣م ُم٤م شمٗمٞمده اًمرواي٦م هق ٟمٗمل اًمٜمٌّقة قمٜمٝمؿ 
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ٓ  ي٘م٤مسمؾ ذًمؽ، وهق يمقاؿ قمٚمّنء أسمرار، ًمٙمـ ٓ سم٤معمٕمٜمك اًمذي يزقمٛمف اعم١مًمـػ، إذ 

 اًمٚمدّد. قمٚمٛمٝمؿأو  قمٚمٞمٝمؿ، أو اًمٜمّص اإلهلل تٝمؿ،ٟمٗمل قمّمٛميًتٗم٤مد ُمـ اًمرواي٦م 

إّن ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمٌّقة سمٙمـقاؿ )قمٚمـّنء أسمـراري ٓ يٕمٜمـل قمـدم قمّمـٛمتٝمؿ أو  :صم٤مًمث٤م

عمِمـّٙمٙم٦م وم٤مًمٗم٘مٞمـف يٓمٚمـؼ قمٚمٞمـف قمـ٤ممل، قمدم اًمٜمّص قمٚمٞمٝمؿ، ّٕن اًمٕمٚمـؿ ُمــ اعمٗمـ٤مهٞمؿ ا

 وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ ُم٘م٤مُم٤مشمف اًمٖمٞمٌّٞم٦م. يٓمٚمؼ قمٚمٞمف هذا اًمٚم٘م٥م ويمذًمؽ اًمٜمٌل 

سمؾ اًمٔم٤مهر أّن اًمتٕمٌـػم سم٤مًمٕمـ٤ممل هـق اصـٓمالح يمـ٤من قمٜمـد اعمت٘مـّدُملم يـراد ُمٜمـف 

رهمؿ اقمت٘م٤مده سم٤مًمّمٗم٤مت - ، وي٘مّرب هذا أّن صم٘م٦م اإلؾمالم اًمٙمٚمٞمٜمل إئّٛم٦م 

 ذم ُم٘مّدُم٦م يمت٤مسمف اًمٙم٤مذم: "اًمٕم٤ممل"سمـ ٟمجده أيمثر ُمـ اًمتٕمٌػم -ومقق اًمٌنمّي٦م

وٟمٗمٕمف  ومٞمف، صم٧ٌم سمٕمٚمؿ اإليّنن ذم دظمؾ ُمـ": وىمد ىم٤مل اًمٕم٤ممل وم٘مد ىم٤مل: 

 .ي4)"إيّنٟمف، وُمـ دظمؾ ومٞمف سمٖمػم قمٚمؿ ظمرج ُمٜمف يمّن دظمؾ ومٞمف

اًمٜمٌّٞملم قمغم اًمٜمٌّقة، ومال  اهلل قمز وضمؾ ظمٚمؼ إنّ ": وىم٤مل: وىمد ىم٤مل اًمٕم٤ممل 

ّٓ أٟمٌٞمــ٤م ّٓ ، وظمٚمــؼ إوصــٞم٤مء قمــغم اًمقصــٞمّ ءيٙمقٟمــقن إ  أوصــٞم٤مء، ٦م، ومــال يٙمقٟمــقن إ

 .ي0)وم٢من ؿم٤مء تّٛمف هلؿ، وإن ؿم٤مء ؾمٚمٌٝمؿ إي٤مه "إيّنٟم٤م  "وأقم٤مر ىمقُم٤م 

تٞمٞمز رء ممـ٤م اظمتٚمـػ "وىم٤مل: وم٤مقمٚمؿ ي٤م أظمل أرؿمدك اهلل أّٟمف ٓ يًع أطمدا 

ــّنء  ـــ اًمٕمٚم ــف قم ــ٦م ومٞم ــف سم اًمرواي ــ٤ممل سم٘مقًم ــف اًمٕم ــ٤م أـمٚم٘م ــغم ُم ّٓ قم ــف، إ : رأي

يمت٤مب اهلل ومّن وارم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ومخذوه، وُم٤م ظم٤مًمػ يمت٤مب  قمغم اقمروقه٤م"
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 .ي4)"اهلل ومردوه

أسمـق "راوي اخلـؼم هـق  إذ إنىمد يٙمقن شم٘مّٞم٦م،  إّن ضمقاب اإلُم٤مم  : راسمٕم٤م

٤ٌّمس اًمٌ٘م٤ٌمق ّٓ أّن اًمٔمـ٤مهر "اًمٕم ُمــ سمٕمـض ، وهذا اًمرضمؾ وإن يم٤من ُمــ اخل٤مّصـ٦م إ

 اًم٘مرائـ أّن إئّٛم٦م يم٤مٟمقا يّت٘مقن ُمٜمف وٓ يٌقطمقن سمٛم٘م٤مُم٤مهتؿ.

قمـ قمٌٞمد سمـ زرارة ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم أيب : سمًٜمده ذا ُم٤م رواه اًمٙمٌّم هليِمٝمد 

وقمٜمده اًمٌ٘م٤ٌمق، وم٘مٚم٧م ًمف: ضمٕمٚم٧م ومداك رضمؾ أطم٥ّم سمٜمـل أُمّٞمـ٦م أهـق  قمٌد اهلل 

ٌّٙمؿ أهـق ُمٕمٙمـؿ؟ ىمـ٤مل: ٟمٕمـؿ، ىمٚمـ٧م: وإن زٟمـك  ُمٕمٝمؿ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م رضمؾ أطم

 .ي0)وإن هق؟ ىم٤مل: ومٜمٔمر إمم اًمٌ٘م٤ٌمق ومقضمد ُمٜمف همٗمٚم٦م، صمؿ أوُمك سمرأؾمف ٟمٕمؿ

 طمـرصذم هذا اعمجٚمس، وٟمّّمف قمـغم  "اًمٌ٘م٤ٌمق"ومت٠ميمٞمد اًمراوي قمغم وضمقد 

اإلضم٤مسمـ٦م سم٤مإلؿمـ٤مرة  جلـقاب، وشمٕمّٛمـد اإلُمـ٤مم اؾمـّنقمف قمغم قمدم إ اإلُم٤مم 

قمغم اًم١ًمال ُمع شمٕمّٛمد اًمراوي ٟم٘مؾ هذه اجلزئّٞم٦م دًمٞمؾ قمغم أّن هـذا اًمرضمـؾ مل يٙمــ 

ُم١مّهال ًمًّنع هذه احل٘مٞم٘م٦م، وُمـ سمـ٤مب أومم ًمـٞمس ُمـ١مّهال ًمًـّنع ُم٘م٤مُمـ٤مت إئّٛمـ٦م 

ّٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ أو ُمٚمؽ ُم٘مّرب أو رضمـؾ اُمـتحـ اهلل ىمٚمٌـف  اًمِم٤مخم٦م اًمتل ٓ حيتٛمٚمٝم٤م إ

 .ف إظم٤ٌمريمّن ٟمٓم٘م٧م سم سم٤مإليّنن

 :اسمـ أيب قمٛمػم واًمٕمّمٛم٦م

صمٜم٤م طمـدّ  :ىمـ٤مل : طمـدصمٜم٤م حمٛمـد سمــ قمـكم ُم٤مضمٞمٚمقيـف ُم٤م رواه اًمّمدوق 
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: ُم٤م ؾمٛمٕم٧م وٓ اؾمـتٗمدت قمـ أسمٞمف، قمـ حمٛمد سمـ أيب قمٛمػم، ىم٤مل ،قمكم سمـ إسمراهٞمؿ

صحٌتل ًمف ؿمـٞمه٤م أطمًــ ُمــ هـذا اًمٙمـالم ذم صـٗم٦م  ُمـ هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ذم ـمقل

، وم٘مٚمـ٧م: ومـّن : ٟمٕمؿأهق ُمٕمّمقم؟ وم٘م٤مل قمـ آُم٤مم ؾم٠مًمتف يقُم٤م وم٢مّد  ،ُم٤ممقمّمٛم٦م اإل

ٟمقب هلـ٤م أرسمٕمـ٦م أوضمـف مجٞمـع اًمـذ : إنّ ف؟ وم٘م٤ملٕمرَ ء شمُ ر ؟ وسم٠مّي صٗم٦م اًمٕمّمٛم٦م ومٞمف

ومٝمذه ُمٜمٗمٞم٦م قمٜمف ٓ جيقز ، واًمِمٝمقةوٓ ظم٤مُمس هل٤م: احلرص، واحلًد، واًمٖمْم٥م، 

اعمًـٚمٛملم، ومٕمـغم  أن يٙمقن طمريّم٤م قمغم هذه اًمدٟمٞم٤م وهـل حتـ٧م ظم٤متـف ٕٟمـف ظمـ٤مزن

ومقىمـف وًمـٞمس  ّن حيًد ُمـٟم٤ًمن إٟمّ اإل نّ ؟ وٓ جيقز أن يٙمقن طمًقدا ٕرصُم٤مذا حي

 ُمــ أُمـقر لءـ؟ وٓ جيـقز أن يٖمْمـ٥م ًمِمـومقىمف أطمد، ومٙمٞمػ حيًد ُمـ هـق دوٟمـف

 ّٓ اهلل قمز وضمـؾ ىمـد ومـرض قمٚمٞمـف إىم٤مُمـ٦م  ، وم٢منّ  أن يٙمقن همْمٌف هلل قمز وضمؾاًمدٟمٞم٤م إ

ك ي٘مٞمؿ طمدود اهلل قمـز طمتّ وأن ٓ شم٠مظمذه ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ وٓ رأوم٦م ذم ديٜمف  احلدود

وضمـؾ  اهلل قمزّ  نّ ٌع اًمِمٝمقات وي١مصمر اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة ًٕمف أن يتّ  ، وٓ جيقزوضمؾ

 ،٥م إًمٞمٜم٤م اًمدٟمٞم٤م ومٝمق يٜمٔمر إمم أظمـرة يمـّن ٟمٜمٔمـر إمم اًمـدٟمٞم٤ميمّن طمٌّ  ٥م إًمٞمف أظمرةطمٌّ 

وضمٝم٤م طمًٜم٤م ًمقضمف ىمٌٞمح وـمٕم٤مُم٤م ـمٞم٤ٌم ًمٓمٕمـ٤مم ُمـر وصمقسمـ٤م ًمٞمٜمـ٤م  ومٝمؾ رأي٧م أطمدا شمرك

 .ي4)؟ًمدٟمٞم٤م زائٚم٦م وم٤مٟمٞم٦م ـ وٟمٕمٛم٦م دائٛم٦م سم٤مىمٞم٦مًمثقب ظمِم

ؽ اـ٤م اًمـٌٕمض ًمٜمٗمـل اًمٕمّمـٛم٦م قمــ إئّٛمـ٦م و ًّ ، إذ هذه اًمرواي٦م ىمد ت

ُمٕمّمـقُمقن ومٞمًـ٠مل  يمٞمػ يٕم٘مؾ أّن ُمثـؾ اسمــ أيب قمٛمـػم جيٝمـؾ يمـقن إئّٛمـ٦م 

 هِم٤مم سمـ احلٙمؿ قمـ ذًمؽ؟!
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 اجلقاب:و

: إّٟمٜم٤م ٟمجٝمؾ شم٤مريخ اسمـ أيب قمٛمػم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، ومٚمٕمّؾ اًمرضمؾ يم٤من ؾمـٜمّٞم٤م ذم أّوٓ

، ومتٙمـقن هـذه احل٤مدصمـ٦م ىمـد سمدء أُمره يمّن هق طم٤مل يمثػم ُمـ أصـح٤مب إئّٛمـ٦م 

وىمٕم٧م ذم أوائؾ ُمٕمروم٦م اًمرضمؾ ًمألُمر، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أّٟمـف ًمــ حيـٞمط سمٙمـّؾ احل٘مـ٤مئؼ 

 ُمٜمذ أّول يقم، سمؾ شمٙمقن اًم٘مْمّٞم٦م شمدرجيّٞم٦م.

جيـد أّن اًمرضمـؾ يمـ٤من صـ٤مطم٥م  ُمـ ي٘مرأ شم٤مريخ هِم٤مم سمــ احلٙمـؿ : صم٤مٟمٞم٤م

روايـ٤مت اًمظم٤مّصـ٦م، وُمــ ي٘مـرأ  ٟمٔمـرات ىمقيـ٦مُمدرؾم٦م ومٙمرّي٦م يم٤مُمٚم٦م ويم٤من ص٤مطم٥م 

 هذا إُمر. يتْمح ًمف اًمتل حتٙمل ُمٜم٤مفمراشمف ُمع اخلّمقم

أّن هلِمـ٤مم  حيتٛمـؾإذا قمٚمٛم٧م هذه اعم٘مّدُم٦م، ومٞمحتٛمؾ أّن اسمــ أيب قمٛمـػم يمـ٤من  

وؾمٕم٦م دائرهتـ٤م وهلـذا شمقضّمـف ًمـف سم٤مًمًـ١مال قمــ  ئّٛم٦م ظم٤مّص٤م ذم قمّمٛم٦م إ ٟمٔمراً 

 .وقمالُم٤مهت٤م اًمٕمّمٛم٦مصٗم٦م 

  إصم٤ٌمت قمّمٛم٦م اإلُمـ٤مممل يٙمـ طمقل  أّن ؾم١مال اسمـ أيب قمٛمػم  صم٤مًمث٤م:

٥ٌّم ذم هـذا اًمًـ١مال أّن هِمـ٤مم سمــ صٗم٦م اًمٕمّمٛم٦م وقمالُم٤مهتـ٤مسمؾ يم٤من طمقل  ، واًمًـ

ــ٤مً  احلٙمــؿ  ــ٤مٟمقا  يمــ٤من ُمٕمرووم ــذيـ يم ــ٦م سمخــالف همــػمه اًم ــ٦م اًمٕم٘مٚمّٞم ــف ًمألدًّم سم٢مىم٤مُمت

: ُمــ ُمتٙمّٚمٛمـل اًمِمـٞمٕم٦م، ممّــ ىم٤مل ذم طمّ٘مف اسمـ اًمٜمـديؿ  وهلذايًتدًّمقن سم٤مٔصم٤مر، 

 .ي4)ومتؼ اًمٙمالم ذم اإلُم٤مُم٦م، وهّذب اعمذه٥م سم٤مًمٜمٔمر

يـدور طمـقل إصمٌـ٤مت اًمٕمّمـٛم٦م   وُمـ هٜم٤م يم٤من ضمقاب هِم٤مم سمــ احلٙمـؿ
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ــدهؿ سمؼمهــ٤من اًمًــؼم واًمت٘مًــٞمؿ، ومل  ــف قمٜم ــ٤م اصــٓمٚمح قمٚمٞم سمؼمهــ٤من قم٘مــكّم، وهــق ُم

 اًمٕمّمٛم٦م. إلصم٤ٌمتيًتِمٝمد سمآي٦م أو رواي٦م 

 :سملم ص٤مطم٥م اًمٓم٤مق وزيد 

: قمّدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م، قمـ أمحـد سمــ قمـ ذم اًمٙم٤مذم روى اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل 

أّن زيـد سمــ  :حمٛمد سمـ قمٞمًك، قمـ قمكم سمـ احلٙمؿ، قمـ أسم٤من ىم٤مل: أظمؼمد إطمقل

: ي٤م أسم٤م ضمٕمٗمـر سمٕم٨م إًمٞمف وهق ُمًتخػ، ىم٤مل: وم٠مشمٞمتف وم٘م٤مل زم قمكم سمـ احلًلم 

ُم٤م شم٘مقل إن ـمرىمؽ ـم٤مرق ُمٜم٤ّم أخترج ُمٕمف؟ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف: إن يم٤من أسم٤مك أو أظم٤مك، 

ظمرج ٤مظمرضم٧م ُمٕمف، ىم٤مل: وم٘مـ٤مل زم: وم٠مٟمـ٤م أريـد أن أظمـرج أضم٤مهـد هـ١مٓء اًم٘مـقم ومـ

ىمـ٤مل: وم٘مـ٤مل زم: أشمرهمـ٥م سمٜمٗمًـؽ  ُمٕمل، ىم٤مل: ىمٚمـ٧م: ٓ، ُمـ٤م أومٕمـؾ ضمٕمٚمـ٧م ومـداك،

ــ٦م  ــ٤من هلل ذم إرض طمّج ــ٢من يم ــّن هــل ٟمٗمــس واطمــدة وم ــف: إّٟم ــ٧م ًم ــ٤مل: ىمٚم ــل؟ ىم قمٜمّ

ومــ٤معمتخّٚمػ قمٜمــؽ ٟمــ٤مج واخلــ٤مرج ُمٕمــؽ ه٤مًمــؽ، وإن ٓ شمٙمـــ هلل طمّجــ٦م ذم إرض 

وم٤معمتخّٚمػ قمٜمؽ واخل٤مرج ُمٕمؽ ؾمقاء، ىم٤مل: وم٘م٤مل زم: ي٤م أسم٤م ضمٕمٗمـر، يمٜمـ٧م أضمٚمـس 

اًمًٛمٞمٜم٦م، ويؼّمد زم اًمٚم٘مٛمـ٦م احلـ٤مرة طمّتـك شمـؼمد  ُمع أيب قمغم اخلقان ومٞمٚم٘مٛمٜمل اًمٌْمٕم٦م

ؿمٗم٘م٦م قمكم، ومل يِمٗمؼ قمكّم ُمـ طمّر اًمٜم٤مر، إذا أظمؼمك سم٤مًمديـ ومل خيـؼمد سمـف؟ وم٘مٚمـ٧م 

ؿمٗم٘متف قمٚمٞمؽ ُمــ طمـّر اًمٜمـ٤مر مل خيـؼمك، ظمـ٤مف قمٚمٞمـؽ أن ٓ  ، ُمـًمف: ضمٕمٚم٧م ومداك

أدظمؾ شم٘مٌٚمف ومتدظمؾ اًمٜم٤مر، وأظمؼمد أٟم٤م، وم٢من ىمٌٚم٧م ٟمجقت، وإن مل أىمٌؾ مل ي٤ٌمل أن 

، ىمٚمـ٧م: اًمٜم٤مر، صمّؿ ىمٚم٧م ًمف: ضمٕمٚم٧م ومداك أٟمتؿ أومْمؾ أم إٟمٌٞم٤مء؟ ىم٤مل: سمؾ إٟمٌٞمـ٤مء

وَمَٞمٙمِٞمُدوا ًَمَؽ  ىَم٤مَل َي٤م سُمٜمَل  ٓ شَمْ٘مُّمْص ُرْؤَي٤مَك قَمغَم إظِْمَقشمَِؽ : ي٘مقل يٕم٘مقب ًمٞمقؾمػ
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ف ذًمؽ ومٙمذا أسمقك يمتٛمؽ ٕٟمّ  ك يم٤مٟمقا ٓ يٙمٞمدوٟمف وًمٙمـ يمتٛمٝمؿخيؼمهؿ طمتّ  يَمْٞمًدا

صمٜمل صـ٤مطمٌؽ سم٤معمديٜمـ٦م طمـدّ  : أُم٤م واهلل ًمهـ ىمٚم٧م ذًمؽ ًم٘مدىم٤مل: وم٘م٤مل ظم٤مف قمٚمٞمؽ،

ومحججـ٧م ، قمٜمـده ًمّمـحٞمٗم٦م ومٞمٝمـ٤م ىمـتكم وصـٚمٌل صٚم٥م سم٤مًمٙمٜم٤مؾم٦م وأنّ أىمتؾ وأ أّد 

ُمــ سمـلم يديـف  : أظمذشمفزم ، وم٘م٤ملسمٛم٘م٤مًم٦م زيد وُم٤م ىمٚم٧م ًمف صم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ومحدّ 

شمؽمك ًمف  ، وملّنًمف وُمـ ومقق رأؾمف وُمـ حت٧م ىمدُمٞمفوُمـ ظمٚمٗمف وقمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ؿم

 .ي4)ُمًٚمٙم٤م يًٚمٙمف

سم٤مإلُم٤مُمـ٦م  واإلؿمٙم٤مل ذم هذه اًمرواي٦م هق يمٞمػ جيٝمؾ ُمثؾ زيد سمـ قمكم 

ويٜمٙمر ذًمؽ ُمع يمقٟمف اسمـ  ويٜمٗمل وضمقد إُم٤مم ُمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م ذم أهؾ اًمٌٞم٧م 

 إُم٤مم وأخ إُم٤مم؟!

 واجلقاب:

شمتحّدث قمـ  : إّن شمٗم٤مصٞمؾ هذه اًمرواي٦م ُمْمٓمرسم٦م، ومرواي٦م اًمٙمٚمٞمٜمل أّوٓ

ـــ قمــكم  ــد سم ــلم صــ٤مطم٥م اًمٓمــ٤مق وزي ــ٤مء دار سم ــراق، ذم طمــلم ًم٘م   روىذم اًمٕم

 روايتلم ومٞمٝمّن أّن هذه احل٤مدصم٦م طمّمٚم٧م سمٛمحي اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  اًمٙمٌّم 

 :اعمٜمّقرة أي سم٤معمديٜم٦م

وم٘مد روى ُمرؾمال: وذيمر أّن ُم١مُمـ اًمٓمـ٤مق ىمٞمـؾ ًمـف: ُمـ٤م اًمـذي ضمـرى سمٞمٜمـؽ 

 سمــ حمٛمـد ي٤م: قمكم سمـ زيد ىم٤مل: ىم٤مل ؟وسملم زيد سمـ قمكم ذم حمي أيب قمٌد اهلل 

ؽ شمـزقمؿ أّن ذم آل حمٛمـد إُم٤مُمـ٤م ُمٗمـؽمض اًمٓم٤مقمـ٦م؟ ىمـ٤مل: ىمٚمـ٧م ٟمٕمـؿ أّٟمـ سمٚمٖمٜمل قمكم

                                                           
 . 4/461ي اًمٙم٤مذم 4)
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ويم٤من أسمقك قمكم سمـ احلًلم أطمدهؿ، وم٘م٤مل: ويمٞمػ وىمـد يمـ٤من يـ١مشمك سمٚم٘مٛمـ٦م وهـل 

طم٤مّرة ومٞمؼمده٤م سمٞمده صمؿ يٚم٘مٛمٜمٞمٝم٤م، أومؽمى أّٟمـف يمـ٤من يِمـٗمؼ قمـكّم ُمــ طمـّر اًمٚم٘مٛمـ٦م وٓ 

طمّر اًمٜم٤مر؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: يمره أن خيؼمك ومتٙمٗمر، ومال يٙمقن ًمـف ومٞمـؽ يِمٗمؼ قمكّم ُمـ 

أظمذشمـف ُمــ سمـلم يديـف وُمــ  ٦م، وم٘م٤مل أسمـق قمٌـد اهلل اًمِمٗم٤مقم٦م ٓ وهلل ومٞمؽ اعمِمٞمّ 

 .ي4)ظمٚمٗمف ومّن شمريم٧م ًمف خمرضم٤م

صمٜمل ُم١مُمـ اًمٓم٤مق واؾمـٛمف طمدّ  :قمـ أيب ُم٤مًمؽ إمحز، ىم٤مل :ُمًٜمدا وروى

 يمٜمـ٧م قمٜمـد أيب قمٌـد اهلل  :قمكم سمـ اًمٜمٕمّنن أسمق ضمٕمٗمـر إطمـقل، ىمـ٤مل حمٛمد سمـ

إُم٤مُمـ٤م  ذم آل حمٛمـد : يـ٤م حمٛمـد أٟمـ٧م اًمـذي شمـزقمؿ أنّ ، وم٘مـ٤مل زمومدظمؾ زيد سمــ قمـكم

: ، يمــ٤من أسمــقك أطمــدهؿ، ىمــ٤ملٟمٕمــؿ :: ىمٚمــ٧مٕمروومــ٤م سمٕمٞمٜمــف؟ ىمــ٤ملُمٗمــؽمض اًمٓم٤مقمــ٦م ُم

احلــ٤مر  ومــقاهلل ًم٘مــد يمــ٤من يــ١مشمك سم٤مًمٓمٕمــ٤مم ؟ومــّن يمــ٤من يٛمٜمٕمــف ُمـــ أن ي٘مــقل زم ،وحيــؽ

 أومؽماه يمـ٤من يِمـٗمؼ قمـكمّ  ،ٜم٤مول اًمٌْمٕم٦م ومٞمؼمده٤م صمؿ يٚم٘مٛمٜمٞمٝم٤مومٞم٘مٕمدد قمغم ومخذه ويت

 ي٘مـقل ًمـؽ يمـره أن :: ىمٚمـ٧ماًمٜمـ٤مر؟ ىمـ٤مل ُمــ طمـرّ  اًمٓمٕمـ٤مم وٓ يِمـٗمؼ قمـكمّ  ُمـ طمرّ 

ُمرضمـئ  ، ومؽميمؽومتٙمٗمر، ومٞمج٥م ُمـ اهلل قمٚمٞمؽ اًمققمٞمد، وٓ يٙمقن ًمف ومٞمؽ ؿمٗم٤مقم٦م

 .ي0)٦م وًمف ومٞمؽ اًمِمٗم٤مقم٦مومٞمؽ هلل اعمِمٞمّ 

سمؾ ٟم٘مؾ اسمـ ؿمٝمرآؿمقب هذه احل٤مدصم٦م قمـ زرارة سمـ أقملم، ىم٤مل: ىم٤مل زم زيـد 

رك؟ ـرضمـؾ ُمــ آل حمٛمـد اؾمتٜمّمـ ذم شم٘مـقل ُمـ٤م: قمٜمد اًمّم٤مدق  سمـ قمكم 

رشمف وإن يمـ٤من همـػم ُمٗمـروض اًمٓم٤مقمـ٦م ومـكم أن ـوم٘مٚم٧م: إن يم٤من ُمٗمروض اًمٓم٤مقم٦م ٟمّم

                                                           
 .0/101ي اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل 4)

 .0/101ي اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل 0)
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أظمذشمـف واهلل ُمــ سمـلم  :ظمرج زيد عم٤م قمٌد اهلل أومٕمؾ وزم أن ٓ أومٕمؾ، وم٘م٤مل أسمق 

 .ي4)يديف وُمـ ظمٚمٗمف، وُم٤م شمريم٧م ًمف خمرضم٤م

 .ذم أصؾ اًم٘مّّم٦مذم اًمتٗم٤مصٞمؾ يقضم٥م اًمِمّؽ  آوٓمرابوهذا 

يمـ٤من ُمٕمت٘مـدا سم٢مُم٤مُمـ٦م  أّن زيـدا  ك روايـ٦م اًمٙمٚمٞمٜمـل ـ: إّن ُم٘متْمصم٤مٟمٞم٤م

ًمـهـ ىمٚمـ٧م ذًمـؽ ًم٘مـد طمـّدصمٜمل "يِمٝمد سمـذًمؽ ىمقًمـف ذم آظمـر اخلـؼم:  اًمّم٤مدق 

ــ٦م أّد  أىمتــؾ وأصــٚم٥م سم٤مًمٙمٜم٤مؾمــ٦م وأّن قمٜمــده ًمّمــحٞمٗم٦م ومٞمٝمــ٤م ىمــتكم صــ٤مطمٌؽ سم٤معمديٜم

وشمّمدي٘مف سمذًمؽ يٜمـ٤مذم فمـ٤مهر  ؛ ومتًٚمٞمٛمف سم٠مّٟمف ُم٘متقل إلظم٤ٌمر اإلُم٤مم "وصٚمٌل

 اخلؼم ذم أّٟمف ٓ يٕمٚمؿ سمقضمقد إُم٤مُم٦م أصال!

ومٚمٕمّؾ ُم٤م ورد ذم آظمر اخلؼم دًمٞمؾ قمغم أّن ُم٤م ذيمره زيد هق ُمـ سم٤مب آظمتٌـ٤مر 

ًم٘مدرة ُم١مُمـ اًمٓم٤مق قمغم اجلدل واعمٜم٤مفمرة، ظمّمقص٤م ُمع وضمقد رواي٦م اًمٙمٌّم اًمتل 

 ، ومًــٙمقتي اإلُمــ٤مم اًمّمــ٤مدق ـذيمــرت أّن هــذه اعمح٤مدصمــ٦م يم٤مٟمــ٧م سمٛمحــ

 سم٤مخلٓم٤مب ًمّمـ٤مطم٥م اًمٓمـ٤مق وشمٕم٘مٞمـ٥م اإلُمـ٤مم  وشمقضّمف زيد  اإلُم٤مم 

 ٕمد ذًمؽ يمّٚمٝم٤م ىمرائـ قمغم ذًمؽ.سم

يمـ٤من   إّن هٜمـ٤مك روايـ٤مت صـحٞمح٦م سحيـ٦م شمـٜمّص قمـغم أّن زيـداً : صم٤مًمث٤م

ــ ــّن دًّم ــ٦م، يم ــدا سم٤مإلُم٤مُم ــؿ ٧مُمٕمت٘م ــٞمص سمـــ اًم٘م٤مؾم ــؽ صــحٞمح٦م اًمٕم ــغم ذًم ـــ قم  قم

زيــدا يمــ٤من قم٤معمــ٤م ويمــ٤من صــدوىم٤م ومل  ومــ٢منّ  ،: وٓ شم٘مقًمــقا ظمــرج زيــداًمّمــ٤مدق 

وًمـق فمٝمـر ًمـقرم سمـّن  إمم اًمروـ٤م ُمــ آل حمٛمـد  ّن دقمـ٤ميمؿيدقمٙمؿ إمم ٟمٗمًـف إّٟمـ

                                                           
 .4/004ي ُمٜم٤مىم٥م اسمـ ؿمٝمرآؿمقب 4)
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 .ي4)دقم٤ميمؿ إًمٞمف

خم٤مـم٤ٌم اعم٠مُمقن: ٓ شم٘مس أظمـل زيـدا إمم زيـد  وورد قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م 

سمـ قمكم، وم٢مّٟمف يم٤من ُمـ قمٚمّنء آل حمٛمد همْمـ٥م هلل قمـّز وضمـؾ ومج٤مهـد أقمـداءه طمّتـك 

أّٟمـف ؾمـٛمع أسمـ٤مه ضمٕمٗمـر سمــ  ىمتؾ ذم ؾمٌٞمٚمف، وًم٘مد طمّدصمٜمل أيب ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر 

ي٘مقل: رطمؿ اهلل قمّٛمل زيدا، إّٟمف دقمـ٤م إمم اًمروـ٤م ُمــ آل حمٛمـد  حمٛمد سمـ قمكم 

وًمق فمٗمـر ًمـقرم سمـّن دقمـ٤م إًمٞمـف، وًم٘مـد اؾمتِمـ٤مرد ذم ظمروضمـف وم٘مٚمـ٧م ًمـف: يـ٤م قمـؿ إن 

روٞم٧م أن شمٙمقن اعم٘متقل اعمّمـٚمقب سم٤مًمٙمٜم٤مؾمـ٦م ومِمـ٠مٟمؽ، ومٚمـّّن ومّم ىمـ٤مل ضمٕمٗمـر سمــ 

 .ي0)ؿ جيٌفحمٛمد: ويؾ عمـ ؾمٛمع واقمٞمتف ومٚم

مجـع ومٞمـف  "يمٗم٤ميـ٦م إصمـر"سم٤مسمـ٤م يمـ٤مُمال ذم يمت٤مسمـف  سمؾ ضمٕمؾ اخلـّزاز اًم٘مّٛمـل 

وإىمـراره  رـإئّٛم٦م اإلصمٜمل قمِمـاًمٜمّص قمغم ذم  اًمٜمّمقص اًمتل وردت قمـ زيد 

سمـقٓيتٝمؿ واًمتّمــديؼ سمــذًمؽ، وروايــ٦م ُمــ١مُمـ اًمٓمــ٤مق ٓ يٛمٙمـــ أن شمٕمــ٤مرض هــذه 

اًمرواي٤مت اعمتْم٤مومرة، وم٢مُّم٤م أن ٟمرضّمح هـذه اًمروايـ٤مت ًمٙمثرهتـ٤م وصـّحتٝم٤م، أو يرومـع 

 اًمرواي٦م يمّن شم٘مّدم ذم اجلقاب اًم٤ًمسمؼ. شمٚمؽاًمٞمد قمـ فم٤مهر 

 :طمػمة أصح٤مب اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

ذم يمت٤مسمف اًمٙمـ٤مذم: قمــ هِمـ٤مم سمــ ؾمـ٤ممل ىمـ٤مل: يمٜمّـ٤م  روى اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل 

أٟمـ٤م وصـ٤مطم٥م اًمٓمـ٤مق واًمٜمـ٤مس جمتٛمٕمـقن قمـغم  سم٤معمديٜم٦م سمٕمد ووم٤مة أيب قمٌـد اهلل 

                                                           
 .8/011ي اًمٙم٤مذم 4)
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قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر أّٟمف ص٤مطم٥م إُمر سمٕمد أسمٞمف، ومدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمـف أٟمـ٤م وصـ٤مطم٥م اًمٓمـ٤مق 

أّٟمــف ىمــ٤مل: إّن إُمــر ذم  واًمٜمــ٤مس قمٜمــده، وذًمــؽ أّاــؿ رووا قمـــ أيب قمٌــد اهلل 

٤م ٟم٠ًمل قمٜمف أسم٤مه، ومًـ٠مًمٜم٤مه قمــ اًمٙمٌػم ُم٤م مل شمٙمـ سمف قم٤مه٦م، ومدظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف ٟم٠ًمًمف قمّّن يمٜمّ 

اًمزيم٤مة ذم يمـؿ دمـ٥م؟ وم٘مـ٤مل: ذم ُمـ٤مئتلم  ًـ٦م، وم٘مٚمٜمـ٤م: ومٗمـل ُم٤مئـ٦م؟ وم٘مـ٤مل: درمهـ٤من 

وٟمّمػ، وم٘مٚمٜم٤م: واهلل ُم٤م شم٘مقل اعمرضمه٦م هذا، ىم٤مل: ومرومع يده إمم اًمًـّنء وم٘مـ٤مل: واهلل 

ري ُم٤م شم٘مقل اعمرضمه٦م، ىم٤مل: ومخرضمٜم٤م ُمـ قمٜمده واّلٓ ٓ ٟمدري إمم أيـ ٟمتقضمف ُم٤م أد

أٟم٤م وأسمق ضمٕمٗمر إطمقل، وم٘مٕمدٟم٤م ذم سمٕمض أزىّم٦م اعمديٜم٦م سمـ٤ميملم طمٞمـ٤مرى ٓ ٟمـدري إمم 

أيـ ٟمتقضمف وٓ ُمــ ٟم٘مّمـد؟ وٟم٘مـقل: إمم اعمرضمهـ٦م؟ إمم اًم٘مدرّيـ٦م؟ إمم اًمزيدّيـ٦م؟ إمم 

ي٧م رضمـال ؿمـٞمخ٤م ٓ أقمرومـف، يـقُمل إزّم اعمٕمتزًم٦م؟ إمم اخلقارج؟ ومٜمحـ يمذًمؽ إذ رأ

سمٞمـده ومخٗمـ٧م أن يٙمـقن قمٞمٜمـ٤م ُمــ قمٞمــقن أيب ضمٕمٗمـر اعمٜمّمـقر، وذًمـؽ أّٟمـف يمـ٤من ًمــف 

رسمقن ـقمٚمٞمـف ومٞمْمـ سم٤معمديٜم٦م ضمقاؾمـٞمس يٜمٔمـرون إمم ُمــ اشّمٗم٘مـ٧م ؿمـٞمٕم٦م ضمٕمٗمـر 

ل ـقمٜم٘مــف، ومخٗمــ٧م أن يٙمــقن ُمــٜمٝمؿ وم٘مٚمــ٧م ًمألطمــقل: شمــٜمّح ومــ٢مّد ظمــ٤مئػ قمــغم ٟمٗمًــ

ومتٜمّح قمٜمّل ٓ هتٚمؽ وشمٕملم قمـغم ٟمٗمًـؽ، ومتٜمّحـك وقمٚمٞمؽ، وإّٟمّن يريدد ٓ يريدك، 

همػم سمٕمٞمد وشمٌٕم٧م اًمِمٞمخ وذًمؽ أّد فمٜمٜم٧م أّد ٓ أىمدر قمغم اًمتخٚمص ُمٜمف، ومّن زًم٧م 

صمـؿ ظمـاّلد  أشمٌٕمف وىمد قمزُم٧م قمغم اعمقت طمتك ورد يب قمغم سمـ٤مب أيب احلًــ 

وُم٣م، وم٢مذا ظم٤مدم سم٤مًم٤ٌمب وم٘م٤مل زم: أدظمؾ رمحـؽ اهلل، ومـدظمٚم٧م ومـ٢مذا أسمـق احلًــ 

وم٘مـ٤مل زم اسمتـداء ُمٜمـف: ٓ إمم اعمرضمهـ٦م وٓ إمم اًم٘مدرّيـ٦م وٓ إمم اًمزيدّيـ٦م  ُمقؾمك 

وٓ إمم اعمٕمتزًم٦م وٓ إمم اخلقارج إزّم إزّم، وم٘مٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك ُم٣م أسمـقك؟ ىمـ٤مل: 
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ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م: ُم٣م ُمقشم٤م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م: ومٛمـ ًمٜم٤م ُمــ سمٕمـده؟ وم٘مـ٤مل: إن ؿمـ٤مء اهلل 

 يزقمؿ أّٟمف ُمــ سمٕمـد أسمٞمـف، ىمـ٤مل: أن هيديؽ هداك، ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك، إّن قمٌد اهلل

يريد قمٌد اهلل أن ٓ يٕمٌد اهلل، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك ومٛمـ ًمٜمـ٤م ُمــ سمٕمـده؟ ىمـ٤مل: 

إن ؿم٤مء اهلل أن هيديؽ هداك، ىم٤مل: ىمٚمـ٧م: ضمٕمٚمـ٧م ومـداك وم٠مٟمـ٧م هـق؟ ىمـ٤مل ٓ، ُمـ٤م 

أىمقل ذًمؽ، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز مل أصـ٥م ـمريـؼ اعمًـ٠مًم٦م، صمـؿ ىمٚمـ٧م ًمـف: ضمٕمٚمـ٧م 

ّٓ اهلل قمـزّ  ومداك قمٚمٞمؽ إُم٤مم؟ ىم٤مل: وضمـؾ إقمٔم٤مُمـ٤م ًمـف  ٓ، ومداظمٚمٜمل رء ٓ يٕمٚمؿ إ

 : ضمٕمٚمـ٧م ومـداكيب ُمـ أسمٞمف إذا دظمٚم٧م قمٚمٞمـف، صمـؿ ىمٚمـ٧م ًمـف ٤م يم٤من حيّؾ أيمثر ممّ  وهٞم٦ٌم

، ؟ وم٘م٤مل: ؾمؾ ختؼم وٓ شمذع، ومـ٢من أذقمـ٧م ومٝمـق اًمـذسمحك يمٜم٧م أؾم٠مل أسم٤مأؾم٠مًمؽ قمّّن 

ل : ضمٕمٚم٧م ومداك ؿمٞمٕمتؽ وؿمـٞمٕم٦م أسمٞمـؽ وـاّل وم٢مذا هق سمحر ٓ يٜمزف، ىمٚم٧م وم٠ًمًمتف

: ُمــ آٟمًـ٧م ُمٜمـف اًمٙمـتّنن؟ ىمـ٤مل ؟ وىمد أظمـذت قمـكمّ وأدقمقهؿ إًمٞمؽ وم٠مًم٘مك إًمٞمٝمؿ

وأؿمـ٤مر سمٞمــده إمم -ومٝمـق اًمــذسمح وظمــذ قمٚمٞمـف اًمٙمــتّنن ومـ٢من أذاقمــقا  ًمؼ إًمٞمـف٠مرؿمـدا ومــ

، ومٚم٘مٞم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر إطمقل وم٘مـ٤مل زم: ُمـ٤م وراءك؟ ُمـ قمٜمده : ومخرضم٧مىم٤مل -طمٚم٘مف

: صمـؿ ًم٘مٞمٜمـ٤م اًمٗمْمـٞمؾ وأسمـ٤م سمّمـػم ومـدظمال قمٚمٞمـف ، ىم٤ملصمتف سم٤مًم٘مّم٦مومحدّ  ،: اهلدىىمٚم٧م

ُمــ  ، صمؿ ًم٘مٞمٜمـ٤م اًمٜمـ٤مس أومقاضمـ٤م ومٙمـّؾ سم٤مإلُم٤مُم٦م ٓه وىمٓمٕم٤م قمٚمٞمفؾم٤مءوؾمٛمٕم٤م يمالُمف و

 ّٓ ّٓ ،  ـم٤مئٗم٦م قمّنر وأصح٤مسمفدظمؾ قمٚمٞمف ىمٓمع إ  ىمٚمٞمـؾ وسم٘مل قمٌد اهلل ٓ يدظمؾ إًمٞمـف إ

قمٜمـؽ  هِمـ٤مُم٤م صـدّ  ومـ٠مظمؼم أنّ  ؟ رأى ذًمـؽ ىمـ٤مل: ُمـ٤م طمـ٤مل اًمٜمـ٤مس، ومٚمّّن ُمـ اًمٜم٤مس

 .ي4): وم٠مىمٕمد زم سم٤معمديٜم٦م همػم واطمد ًمٞميسمقدس، ىم٤مل هِم٤مماًمٜم٤م
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 وهؿ اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦م   .........................................................  040

ؽ سمٕمْمٝمؿ اذا اخلؼم إل ًّ صم٤ٌمت أّن اإلُم٤مُمـ٦م ًمـق يم٤مٟمـ٧م طمـ٤مضة قمٜمـد وىمد ت

عم٤م طمّمـؾ ُمثـؾ هـذا اخلـالف وٓ اطمتـ٤مر سم٤معمٕمٜمك اًم٤ًمئد أن ُمت٘مّدُمل إصح٤مب 

 .أصح٤مب اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

 اجلقاب:و

ُمٗمـؽمض  اًمِمـٞمٕم٦م سمقضمـقب وضمـقد إُمـ٤مم: إّن هذه اًمرواي٦م شمٗمٞمد اقمت٘مـ٤مد أّوٓ

ذم يمّؾ زُم٤من، إذ ًمق مل يٙمـ هذا آقمت٘م٤مد راؾمخ٤م قمٜمدهؿ عمـ٤م طمّمـٚم٧م هـذه  اًمٓم٤مقم٦م

وىمققمٝم٤م هق ومرع وضمقد هذا آقمت٘م٤مد وهـق ظمـالف ُمـ٤م يّدقمٞمـف  إذ إناحلػمة سمٞمٜمٝمؿ، 

ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي ُمــ يمـقن اإلُم٤مُمـ٦م قمٜمـدهؿ هـل جمـّرد روايـ٦م صـحٞمح٦م 

ــ٧م يمــًمإلؾمــالم ــق يم٤مٟم ــ٤مم، وًم ــروي قمـــ اإلُم ــ٤مًمؽماث اًمْمــخؿ اعم ــقا سم  ذًمؽ ٓيمتٗم

 ومل حيت٤مضمقا ًمٖمػمه. اًمّم٤مدق 

يمّن شمث٧ٌم هذه اًمرواي٦م اقمت٘م٤مد اًمِمٞمٕم٦م سمقضمقب قمٚمـؿ اإلُمـ٤مم سمٙمـّؾ إطمٙمـ٤مم 

اًمنمقمّٞم٦م وآظمتالوم٤مت ومٞمٝم٤م، وًمذًمؽ ٟمجـد أّاـؿ رومْمـقا إُم٤مُمـ٦م قمٌـد اهلل إومٓمـح 

 .أيْم٤مً  قمٜمد اعمرضمه٦مقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م وجلٝمٚمف سمحٙمؿ اًمزيم٤مة 

يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، إذ أظمؼم قمـ يمـّؾ ُمـ٤م  سمؾ إّن هذه اًمرواي٦م شمث٧ٌم أّن اإلُم٤مم 

وم٘مـ٤مل زم اسمتـداء  ...وم٢مذا أسمق احلًـ ُمقؾمك "ؾم٤ممل ومدظمٚم٧م  ذم ىمٚم٥م هِم٤مم سمـ

ـــ٦م وٓ إمم  ـــ٦م وٓ إمم اعمٕمتزًم ـــ٦م وٓ إمم اًمزيدّي ـــ٦م وٓ إمم اًم٘مدرّي ـــف: ٓ إمم اعمرضمه ُمٜم

ؽ اذه اًمرواي٦م ٟمٗمٞمف وإٟمٙم٤مره!وهق قملم ُم٤م حي٤مول ُمـ ت "اخلقارج إزّم إزّم... ًّ 

ُمذيمقرة ذم هـذا اخلـؼم، وم٘مـد  إّن ؾم٥ٌم طمػمة أصح٤مب اًمّم٤مدق  :صم٤مٟمٞم٤م



ؽ ا٤مرواي٤مت  ًّ  044 .......................................................... يتٛم

 
 

وذًمؽ أّٟمف يم٤من ًمف سم٤معمديٜم٦م ضمقاؾمٞمس يٜمٔمـرون إمم ُمــ اشّمٗم٘مـ٧م ؿمـٞمٕم٦م "ذيمر هِم٤مم: 

، وهذا يم٤مؿمػ قمـغم أّن اًمٕم٤مُمـؾ اًمًـٞم٤مد يمـ٤من "قمٚمٞمف ومٞميسمقن قمٜم٘مف ضمٕمٗمر 

، طمـ٤مضا سم٘مـّقة ذم اٟمت٘مـ٤مل اإلُم٤مُمـ٦م ُمـــ اإلُمـ٤مم اًمّمـ٤مدق إمم اإلُمـ٤مم اًمٙمــ٤مفمؿ 

طمٗمٔمــ٤ًم ًمــف قمـــ  أظمٗمــك اًمــٜمص قمــغم اإلُمــ٤مم اًمٙمــ٤مفمؿ  واإلُمــ٤مم اًمّمــ٤مدق 

اًم٘متؾ، وظمقوم٤ًم ُمـ أظمذ اًمًٚمٓم٦م ًمف وشمْمٞمٞم٘مٝم٤م قمٚمٞمف، وهذا هق ؾم٥ٌم طمـػمة اًمِمـٞمٕم٦م 

 .دق سمٕمد ووم٤مة اإلُم٤مم اًمّم٤م

ذم يمتـ٤مب اًمٖمٞمٌـ٦م قمــ أيب أّيـقب  اًمِمـٞمخ اًمٓمـقد  اهروُمـ٤م  ذاهلـيِمٝمد 

: سمٕم٨م إزّم أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ذم ضمقف اًمٚمٞمـؾ، ومـدظمٚم٧م قمٚمٞمـف وهـق ، ىم٤ملاخلقزي

ضم٤مًمس قمغم يمـرّد، وسمـلم يديـف ؿمـٛمٕم٦م وذم يـده يمتـ٤مب، ومٚمـّّن ؾمـّٚمٛم٧م قمٚمٞمـف رُمـك 

خيؼمٟمـ٤م أّن ضمٕمٗمـر سمــ اًمٙمت٤مب إزّم وهق يٌٙمل وىم٤مل: هذا يمتـ٤مب حمٛمـد سمــ ؾمـٚمٞمّنن 

وأيـ ُمثؾ ضمٕمٗمر؟! صمـؿ ىمـ٤مل زم:  -صمالصم٤مً -حمٛمد ىمد ُم٤مت، وم٢مّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن 

إن يم٤من ىمـد أوص إمم رضمـؾ سمٕمٞمٜمـف  :يمت٥ماومٙمت٧ٌم صدر اًمٙمت٤مب، صمؿ ىم٤مل:  ،يمت٥ما

أطمدهؿ  ،وم٘مّدُمف واضب قمٜم٘مف؛ ىم٤مل: ومرضمع اجلقاب إًمٞمف: إّٟمف ىمد أوص إمم  ٦ًم

د سمـ ؾمٚمٞمّنن، وقمٌد اهلل وُمقؾمـك اسمٜمـل ضمٕمٗمـر، ومحٞمـدة، أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر، وحمٛم

 .ي4)وم٘م٤مل اعمٜمّمقر: ًمٞمس إمم ىمتؾ ه١مٓء ؾمٌٞمؾ

واًمًـ٥ٌم ذم ذًمـؽ هـق  وهذا إُمـر ًمـٞمس ًمـف ؾمـ٤مسم٘م٦م ذم طمٞمـ٤مة إئّٛمـ٦م 

 اًمتٖمــػّم اًمٙمٌــػم اًمــذي طمّمــؾ ذم اًمٜمٔمــ٤مم اًمًــٞم٤مد، ومٌٜمــق أُمّٞمــ٦م يمــ٤مٟمقا أقمــداء ٕهــؾ

                                                           
 . 416ي اًمٖمٞم٦ٌم 4)
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ٌّـ٤مس اًمـذيـ  اًمٌٞم٧م  وٓ يٕمٚمٛمقن قمـ اًمداظمؾ اًمِمٞمٕمل ؿمٞمه٤م، سمخالف سمٜمق اًمٕم

وؿمـٞمٕمتٝمؿ وـمري٘مـ٦م  يم٤مٟمقا ُمـ اًمِمٞمٕم٦م وهؿ أقمرف اًمٜم٤مس سمتحّريم٤مت إئّٛمـ٦م 

أؾمٚمقسم٤م ضمديدا ٓشم٘م٤مء ّذ إقمداء  شمداول اإلُم٤مُم٦م، وُمـ هٜم٤م اؾمتٕمٛمؾ إئّٛم٦م 

٥ٌّم هذه احلػمة، سمؾ دمد ذم اًمرواي٦م أّن اإلُمـ٤مم اًمٙمـ٤مفمؿ  ّرح ـٓ يّمـ وهق ُم٤م ؾم

ىمٚم٧م: ضمٕمٚمـ٧م ومـداك ومٛمــ ًمٜمـ٤م " :، وم٘مد ورد ذم اًمرواي٦م ىمقًمفسم٢مُم٤مُمتف طمّتك خلقاّصف

ُمـ سمٕمده؟ ىم٤مل: إن ؿم٤مء اهلل أن هيديؽ هـداك، ىمـ٤مل: ىمٚمـ٧م: ضمٕمٚمـ٧م ومـداك وم٠مٟمـ٧م 

 ."هق؟ ىم٤مل ٓ، ُم٤م أىمقل ذًمؽ

ــ٤م ــ٤مم  :صم٤مًمث ــّدم أّن ُمٜمِمــ٠م طمــػمة أصــح٤مب اإلُم ــ٤م شم٘م يٛمٙمـــ أن يْمــ٤مف إمم ُم

اًمـذيـ ىمـ٤مًمقا سم٢مُم٤مُمـ٦م قمٌـد اهلل إومٓمـح ىمـد  إذ إنهق وىمقع اًمِمٌٝم٦م،  اًمّم٤مدق 

أّٟمـف ىمـ٤مل: إّن  وذًمؽ أّاؿ رووا قمــ أيب قمٌـد اهلل "سمٜمقا قمغم دًمٞمؾ ذقمل قم٤مم 

، وم٤مًم٘مْمــّٞم٦م مل شمٙمـــ جمــّرد اظمتٞمــ٤مر وشمــرضمٞمح "إُمــر ذم اًمٙمٌــػم ُمــ٤م مل شمٙمـــ سمــف قم٤مهــ٦م

غم ُمـ حيتٛمؾ ومٞمف يمقٟمـف ؿمخيص سمؾ يم٤من يمّؾ ـمرف يًٕمك ًمتٓمٌٞمؼ إدًّم٦م اعمتقوّمرة قم

سمٕمٞمٜمف سمًـ٥ٌم اًمٔمـروف  إُم٤مم ًمٕمدم اٟمتِم٤مر اًمٜمّص اًمٍميح قمغم إُم٤مُم٦م اًمٙم٤مفمؿ 

مل شمٙمـ ذم أصؾ اًمٜمص قمغم اإلُم٤مم،  ، أي أن احلػمة اًمتل وىمٕم٧م سملم اًمِمٞمٕم٦ماعمت٘مّدُم٦م

اإلُم٤مم اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ُمـ هق؟ ومال دًٓم٦م ذم اًمرواي٦م قمـغم أاـؿ يمـ٤مٟمقا  إٟمّن هل ذمو

   يٜمٙمرون اًمٜمص. 

وضمـقد هـذه اًمًـ٤مسم٘م٦م اخلٓمـػمة ذم شمـ٤مريخ اًمتِمـّٞمع وهـل  إُمر أظمـر هـقو

، ومٗمل اًمًـ٤مسمؼ اّدقمٞمـ٧م اإلُم٤مُمـ٦م اّدقم٤مء اإلُم٤مُم٦م ُمـ ىمٌؾ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م 
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ــ٤مر  ــ٦م إـمٝم ــ٤مء إئٛم ــٌٕمض أسمٜم ــؾ:ًم ــد اًمِمــٝمٞمد  ، ُمث ــ٦م وزي ـــ احلٜمٗمٞم ــد سم حمٛم

قمقا اإلُم٤مُمـ٦م ٕٟمٗمًـٝمؿاسمـ اإلُمـ٤مم اًمّمـ٤مدق  وإؾمّنقمٞمؾ ، أُّمـ٤م ، وهـ١مٓء مل يـد 

طم٤مًم٦م ضمديدة شمٕمتؼم سمٛمث٤مسم٦م اًمٜم٤مزًم٦م اًمتل اسمتٚمٞم٧م ا٤م اًمٓم٤مئٗم٦م اعمحّ٘مـ٦م، أن ومٜمحـ أُم٤مم 

وسم٤مًمت٤مزم ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل ضمّدا أن يقضمد هذا إُمر سمٚمٌٚم٦م ذم أوؾمـ٤مط اًمِمـٞمٕم٦م ذم ذًمـؽ 

اًمقىم٧م، ظمّمقص٤م ُمع ُم٤م شم٘مّدم ُمـ وضمقد ٟمّص قم٤مم حيتٛمـؾ ومٞمـف أن يٙمـقن قمٌـد اهلل 

 إومٓمح ُمّمداىم٤م ًمف.

اًمـٜمص قمـغم وضمقد اًمِمـٌٝم٦م سمـلم إصـح٤مب ٓ يٛمٜمـع ُمــ صمٌـقت  : إنّ راسمٕم٤م

ف ىمد شم٘مّرر ذم حمّٚمف أّن إذ إٟموإوم٤مدة أدًّمتٝم٤م ًمٚمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم،  اًمٙم٤مفمؿ اإلُم٤مم  إُم٤مُم٦م

ــقاشمر  ــ٤مدة اًمت ــ٦م إوم ــ٦م اًم٘مٓمٕمّٞم ــقف سم٤مًم٘مريٜم ــد اعمحٗم ــرّي ٓ أو اخلــؼم اًمقاطم ــؿ ٟمٔم ًمٚمٕمٚم

ٌّـع، ضورّي  ّٓ سمٕمـد اًمٗمحـص واًمتت وُمـ٤م ضمـرى سمـلم إصـح٤مب  ومال يقًّمد اًمٕمٚمؿ إ

 ّٓ ، وٓ ؿمــّؽ أّن اًمِمــٌٝم٦م اًمتــل طمّمــٚم٧م قمٛمٚمّٞمــ٦م ومحــص ًمتحّمــٞمؾ اًمٕمٚمــؿ ًمــٞمس إ

 ٦مصـحّ ٓ شمـ١مصّمر ذم  -اًمتـل مل شمتجـ٤موز إرسمٕمـلم يقُمـ٤مً  –ًمٌٕمْمٝمؿ ذم ومؽمة اًمٗمحص 

 .اًمِمٌٝم٦م ٓ خترج اًمٌدهيّل قمـ سمداهتف إذ إنإدًّم٦م 

 :٢مُم٤مُم٦م اًمٙم٤مفمؿ سمزرارة ضمٝمؾ 

ُمًـٕمقد، ىمـ٤مل: أظمؼمٟمـ٤م ضمؼميـؾ سمــ أمحـد، : قمـ حمٛمد سمـ روى اًمٙمٌّم 

ىم٤مل: طمّدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٞمًك، قمـ يـقٟمس، قمــ إسمـراهٞمؿ اعمـ١مُمـ، قمــ ٟمّمـػم سمــ 

 ،: ٟم٤موًمٞمٜمل اعمّمـحػ، ىم٤ملؿمٕمٞم٥م قمـ قمّٛم٦م زرارة، ىم٤مًم٧م: عم٤ّم وىمع زرارة واؿمتد سمف
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ؿمـٝمدي أن ا٦م : يـ٤م قمّٛمـ، صمـؿ ىمـ٤مللوأظمـذه ُمٜمّـ ومقوٕمف قمغم صـدره ومٜم٤موًمتف وومتحتف

 .ي4)اًمٙمت٤مب اهمػم هذ إُم٤مم ًمٞمس زم

ؽ اذه اًمرواي٦م يريد ٟمٗمل وضمقد اًمٜمّص قمـغم اإلُمـ٤مم اًمٙمـ٤مفمؿ  ًّ  واعمتٛم

وطم٤مُمـؾ  يمٌـػم أصـح٤مب اإلُمـ٤مم اًمّمـ٤مدق   سمدًمٞمؾ ضمٝمؾ زرارة سمـ أقمـلم 

جيٝمؾ اذا إُمـر  ، وم٢من يم٤من ُمثؾ زرارة قمٚمٛمف اًمٜمّص قمغم اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ 

 ومٛمـ اًمذي يٕمٚمؿ سمف إذن؟!

 واجلقاب:

وهل ُمٕم٤مروـ٦م ًمٚمروايـ٤مت ، ي0)اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمًٜمد: إّن هذه أّوٓ

 ًمـف ًمقضمـقد إُمـ٤مم فم٤مهر اًمٜمّص ذم هذه اًمرواي٦م هق ٟمٗمـل زرارة  إذ إنإظمرى: 

ّرح ومٞمٝمــ٤م سمقضمــقد إُمــ٤مم ـؾمـقى اًم٘مــرآن اًمٙمــريؿ، أُّمــ٤م اًمروايــ٤مت إظمــرى وم٢مّٟمــف يّمــ

ّٓ أّٟمف مل يٗمّمح قمـ   اسمٜمف:ؾمٛمف شمرىّم٤ٌم ًمٚمخؼم اًمذي ؾمٞم٠م  سمف اُمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م إ

٤م عمّـ :سمًٜمده قمـ قمـكم سمــ ي٘مٓمـلم، ىمـ٤مل ل ـاًمٙمِّم  رواهومٛمـ اًمرواي٤مت ُم٤م 

ىم٤مل اًمٜم٤مس سمٕمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر واظمتٚمٗمقا: وم٘م٤مئؾ ىمـ٤مل  يم٤مٟم٧م ووم٤مة أيب قمٌد اهلل 

اًمٜمـ٤مس  : يـ٤م سمٜمـّل وم٘مـ٤مل ،ومـدقم٤م زرارة اسمٜمـف قمٌٞمـدا ، وىم٤مئؾ ىم٤مل سمـ٠ميب احلًــ ًمف

 نّ أاًمـذي ضمـ٤مء  ّن ذهـ٥م إمم اخلـؼمومٛمــ ىم٤مئـؾ سمٕمٌـد اهلل ومـ٢مٟمّ  ،ُمـرخمتٚمٗمقن ذم هذا إ

شمـ٠مشمٞمٜمل  كراطمٚمتـؽ واُمـض إمم اعمديٜمـ٦م طمّتـ ، ومِمدّ ُم٤مماإلُم٤مُم٦م ذم اًمٙمٌػم ُمـ وًمد اإل

                                                           
 .4/464ي اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل 4)

: وهذه اًمرواي٦م أيْم٤م وـٕمٞمٗم٦م، وٓ أىمـّؾ ُمــ ضمٝمـ٦م ضمٝم٤مًمـ٦م إسمـراهٞمؿ اعمـ١مُمـ 8/041ذم ُمٕمجٛمف  ي ىم٤مل اًمًٞمد اخلقئل 0)

 وقمّٛم٦م زرارة.
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رشمف اًمقومـ٤مة ـ طمْمـزرارة ومٚمـّّن  واقمتـّؾ راطمٚمتف وُم٣م إمم اعمديٜم٦م؛  ، ومِمدّ ُمر٦م إسمّمحّ 

ق سمـّن  ُمّمـدّ إّد  اًمٚمٝمـؿّ : سم٤معمّمـحػ وم٘مـ٤مل ، ومدقم٤مف مل ي٘مدمإٟمّ  :، وم٘مٞمؾؾم٠مل قمـ قمٌٞمد

ق سمّن أٟمزًمتف قمٚمٞمـف د ُمّّم ّد إ، وًم٤ًمٟمف ٜمتف ًمٜم٤م قمغمؽ حمٛمد ومٞمّن أٟمزًمتف قمٚمٞمف وسمٞمّ ضم٤مء ٟمٌٞمّ 

، ٜمتف ذم يمت٤مسمؽسمٜمل وُم٤م سمٞمّ اسمف قمٌٞمد  قم٘مٞمد  وديٜمل اًمذي ي٠مشمٞمٜمل نّ إ، وذم هذا اجل٤مُمع

وأٟمـ٧م سمّن ي٠م  سمف قمٌٞمد اسمٜمـل  ىمراريإن أُمتٜمل ىمٌؾ هذا ومٝمذه ؿمٝم٤مد  قمغم ٟمٗمز و٢موم

، وم٠ًمًمقه قمــ ؿ قمٚمٞمف، وم٘مّمدٟم٤مه ًمٜمًٚمّ ومّنت زرارة، وىمدم قمٌٞمد ،سمذًمؽ اًمِمٝمٞمد قمكمّ 

 .ي4)ص٤مطمٌٝمؿ أسم٤م احلًـ  أنّ وم٠مظمؼمهؿ  ُمر اًمذي ىمّمدهإ

أيْم٤م:  قمـ مجٞمؾ سمـ دراج ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م رضمال ُمثؾ زرارة سمــ  وروى 

ّٓ سمٛمٜمزًمـ٦م اًمّمـٌٞم٤من ذم اًمٙمّتـ٤مب طمـقل  أقملم، إّٟم٤م يمٜم٤ّم ٟمختٚمػ إًمٞمف ومّن ٟمٙمقن طمقًمـف إ

سمٕم٨م زرارة قمٌٞمدا اسمٜمف  ،وضمٚمس قمٌد اهلل جمٚمًف أسمق قمٌد اهلل   ُم٣ماعمٕمّٚمؿ، ومٚمّّن 

أن يقاومٞمف رو٤م ؿمديدا ىمٌؾ ، وُمرض زرارة ُمتفوي٠مشمٞمف سمّمحّ  زائرا قمٜمف ًمٞمٕمرف اخلؼم

 :ٚمف، ىم٤مل مجٞمـؾ طميشمف اًمقوم٤مة دقم٤م سم٤معمّمحػ ومقوٕمف قمغم صدره صمؿ ىمٌّ ومٚمّّن قمٌٞمد، 

ُمـ٤مُمل ُمــ صمٌـ٧م إ أًم٘م٤مك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وإّد  : اًمٚمٝمؿّ ف ىم٤ملومحٙمك مج٤مقم٦م ممـ طميه أٟمّ 

م طمراُمـف وأوُمــ سمٛمحٙمٛمـف طمالًمف وأطمرّ   أطمّؾ إّد  ، اًمٚمٝمؿّ هذا اعمّمحػ إُم٤مُمتف ذم

، قمغم ذًمؽ أطمٞمك وقمٚمٞمـف أُمـقت إن فف وقم٤مُمّ وُمٜمًقظمف وظم٤مّص  وٟم٤مؾمخف وُمتِم٤ماف

 .ي0)ؿم٤مء اهلل

ـــ٤م ـــؾ زرارة صم٤مٟمٞم ـــغم ضمٝم ـــدّل قم ـــذا اخلـــؼم ٓ ي ـــ٦م  : إّن ه ـــ٤ممسم٢مُم٤مُم  اإلُم

                                                           
 .4/464ي اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل 4)

 .4/460ي اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل 0)
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سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م يًتٗم٤مد ُمٜمـف هـق ؾمـٙمقت يمّن ؾمٞمتْمح ذم اجلقاب أ ،  اًمٙم٤مفمؿ 

هـق  ريح هـق جلٝمٚمـف سمٛمـــزرارة قمـ اًمتٍميح سم٢مُم٤مم زُم٤مٟمف، أُّم٤م هؾ أّن قمدم اًمتّمـ

إُم٤مم زُم٤مٟمف، أو هق شم٘مّٞم٦م ُمٜمف، أو ًم٥ًٌم آظمر، وم٢مّن اًمرواي٦م ٓ شمدّل قمـغم ذًمـؽ، ويمـّن 

 شم٘مّرر ذم قمٚمؿ إصقل أّن إومٕم٤مل جمٛمٚم٦م ًمٙمقا٤م ٓ ًم٤ًمن هل٤م.

ذم  اإلُمــ٤مم اًمروــ٤م رح وأضمــ٤مب قمٚمٞمــف : إّن هــذا اإلؿمــٙم٤مل ىمــد ـُمــصم٤مًمثــ٤م

ــٞمخ اًمّمــدوق  ــ٤م اًمِم ــؼمة اًمتــل رواه ــ٦م اعمٕمت ـــ إسمــراهٞمؿ سمـــ حمٛمــد اًمرواي  قم

 ي٤م اسمــ رؾمـقل اهلل أظمـؼمد قمــ زرارة هـؾ: : ىمٚم٧م ًمٚمرو٤م ىم٤مل  اهلٛمداد

ف : ومٚمؿ سمٕم٨م اسمٜمف قمٌٞمـدا ًمٞمتٕمـرّ ًمف وم٘مٚم٧م ٟمٕمؿ،: وم٘م٤مل ؟يم٤من يٕمرف طمؼ أسمٞمؽ 

زرارة يمـ٤من يٕمـرف  : إنّ وم٘مـ٤مل ؟إمم ُمـ أوص اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد  اخلؼم

هـؾ جيـقز ًمـف  ف ُمـ أيب سمٜمف ًمٞمتٕمرّ ّن سمٕم٨م اوإٟمّ  ،أسمٞمف قمٚمٞمف وٟمّص  أُمر أيب 

ف عمـ٤م أسمٓمـ٠م قمٜمـف اسمٜمـف ـمقًمـ٥م ّٟمـإو ،أسمٞمـف قمٚمٞمـف أُمـره وٟمـّص  ٦م ذم إفمٝمـ٤مرأن يرومع اًمت٘مّٞمـ

، ومرومـع اعمّمـحػ أن ي٘مدم قمغم ذًمؽ دون أُمره ومٚمؿ حي٥م أيب  فمٝم٤مر ىمقًمف ذم٢مسم

 اعمّمــحػ إُم٤مُمتــف ُمـــ وًمــد ضمٕمٗمــر سمـــ إُمــ٤مُمل ُمـــ أصمٌــ٧م هــذا : اًمٚمٝمــؿ إنّ وىمــ٤مل

 .ي4)حمٛمد 
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ىمد سمٞمٜم٤ّم ذم وٛمـ ُمٓم٤موي اًمٙمت٤مب سمٓمالن )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي، وأّن ُم٤م ضمـ٤مء سمـف 

صـ٤مطمٌٝم٤م ُمـــ ؿمـقاهد وىمــرائـ ٓ شمرىمـك سمــذاهت٤م إلصمٌـ٤مت هــذ اعمـّدقمك، ومْمــال قمـــ 

اًمت٤مرخيّٞم٦م اًمتل اؾمتٕمروٜم٤م ضمزءا ُمٜمٝم٤م واًمتـل شمثٌـ٧م ُمٕم٤مروتٝم٤م ًمٙمثػم ُمـ اًمٜمّمقص 

أّن ٟمٔمرة اًمِمٞمٕم٦م ًمألئّٛم٦م قمؼم اًمٕمّمقر هل أّاؿ )أئّٛم٦م ُمٕمّمقُمقني ٓ جمـّرد )قمٚمـّنء 

 أسمراري.

ذم هذا اًمٗمّمؾ ٟمذيمر مجٚم٦م ُمـ اًمٚمقازم اًم٤ٌمـمٚم٦م هلذه اًمٜمٔمرّي٦م واًمتل شمّم٤مدم ُم٤م 

ع سمٓمـالن اًمـالزم قمٚمؿ سم٤مًميورة أّٟمف ُمــ ُمـذه٥م اإلُم٤مُمٞمـ٦م أقمـغم اهلل سمرهـ٤ماؿ وُمـ

 يٌٓمؾ اعمٚمزوم:

 ظمّمقصّٞم٦م اًمٌٞم٧م اًمٕمٚمقي:

ـــراءة اعمٜمًـــّٞم٦مي ٓ شمقضمـــد أّي ظمّمقصـــّٞم٦م ٕهـــؾ ـــ٦م )اًم٘م ـــ٤مء قمـــغم ٟمٔمرّي  سمٜم

داومع "إذ ٓ ُم٤مئز طم٘مٞم٘مّل يٛمّٞمزهؿ قمـ سم٘مّٞم٦م قمٚمّنء اعمًٚمٛملم وٓ يقضمد  اًمٌٞم٧م 

ؾمـالم قمـغم اًمروايـ٤مت هؽ إئّٛم٦م ؾمقى رضمح٤من روايتٝمؿ ًمإلٓظمتٞم٤مر اًمتِمٞمع ٕوًم

 .ي4)"٦متٝمؿ ومقق اًمٌنميّ ٕمإظمرى، وًمٞمس آؾمتٜم٤مد إمم ـمٌٞم
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همـػم  وُمـ هٜم٤م وم٢مّن اًمتزام اًمِمٞمٕم٦م سمخّمـقص اإلُم٤مُمـ٦م ذم أهـؾ اًمٌٞمـ٧م 

ُمٚمزم ًمٚمٖمػم اًمذي يرى أّن ُمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِمـ٤مومٕمل وُم٤مًمـؽ وأمحـد أصـّح روايـ٦م 

، سمــؾ ٓ يقضمــد أّي ومــ٤مرق ضمــقهري ذم ىمْمــّٞم٦م اإلُم٤مُمــ٦م ُمــع ُمـــ أهــؾ اًمٌٞمــ٧م 

رورة ُمــ أّن اًمِمـٞمٕم٦م هلـؿ ـرى وهذا يٜم٤مذم ُم٤م قمٚمؿ ُمـ اًمت٤مريخ سم٤مًمْمـاعمذاه٥م إظم

ذم هـذا اًمٌـ٤مب  ٟمٔمرة ظم٤مّص٦م ًمإلُم٤مُم٦م، ويٙمٗمٞمؽ ُمّمٜمّٗم٤مت أصـح٤مب إئّٛمـ٦م 

اًمٌٞمـ٧م  اوأؿمٕم٤مرهؿ اًمتل يذيمرون ومٞمٝمـ٤م ظمّمقصـّٞم٤مت هـذ وُمٜم٤مفمراهتؿ اًمٙمثػمة ومٞمف

 اًمٓم٤مهر ويمّنٓت أهٚمف اًمتل ا٤م اٟمحٍمت ومٞمٝمؿ اإلُم٤مُم٦م.

وم٢مذا يم٤من أصؾ اإلُم٤مُم٦م حمّؾ اشّمٗمـ٤مق وٓ ظمـالف ومٞمـف ومٙمٞمـػ يٛمٙمــ شمٗمًـػم  

وضمقد اظمـتالف ضمـقهري ذم قم٘مٞمـدة قمـ  ئاحل٘مٞم٘م٦م اًمت٤مرخيّٞم٦م اعمًٚمّٛم٦م اًمتل شمٜمٌهذه 

 ؟!اإلُم٤مُم٦م سملم اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م وسم٘مّٞم٦م ـمقائػ اعمًٚمٛملم

ٛمّثـؾ هـذا اإلؿمـٙم٤مل يوىمد قمّٚمؼ ص٤مطم٥م اًمٜمٔمرّي٦م قمـغم هـذا اًمـالزم سم٘مقًمـف: 

اعمِمؽمك ًمدى يمّؾ ُمـ اٟمت٘مد هذه اًمٜمٔمري٦م، ويًتٌٓمـ اذقم٤مٟم٤ًم سمٕم٘مٞمـدٍة ُمٗم٤مّدهـ٤م  اعمحقر

أٟمف ًمٞمس ذم شمٕم٤مًمٞمؿ ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م رضمح٤من ذا  قمغم شمٕم٤مًمٞمؿ ُمدرؾم٦م اًمّمـح٤مسم٦م 

واخلٚمٗم٤مء، وإٟمّن اًمرضمح٤من يٕمقد ًمِمخّمٝمؿ وًمٗمْم٤مئٚمٝمؿ ومقق اًمٌنمّي٦م؛ وُمع إٟمٙمـ٤مر 

وم٢من  َُمـ يٗمّٙمر اـذه اًمٓمري٘مـ٦م  هذه اًمٗمْم٤مئؾ ومقق اًمٌنمّي٦م ٓ يٌ٘مك وضمف ًمٚمرضمح٤من.

ــ٦م  ــ٧م قمــغم إؿمــ٤مقمرة واحلٜم٤مسمٚم ــكم وآؾمــتدٓزم ٕهــؾ اًمٌٞم ُيٜمٙمــر اًمرضمحــ٤من اًمٕم٘م

واعم٤مشمريدي٦م وأُمث٤مهلؿ. ذم طملم أن اقمت٤ٌمر اًمتِمّٞمع ذم ٟمٔمرّي٦م اًمٕمٚمّنء إسمـرار يٙمـقن ذم 

أرضمحٞم٦م حمتقى شمٕم٤مًمٞمؿ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م. وسمٕم٤ٌمرٍة أظمـرى إن أشمٌـ٤مع ٟمٔمريـ٦م اإلُم٤مُمـ٦م 
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ٌّـد ذم آقمت٘مـ٤مدات، وٓ ي٘مـّرون سم٠مرضمحٞمـ٦م شمٕمـ٤مًمٞمؿ أهـؾ اًم٘مدؾم ّٞم٦م هؿ ُمـ أهؾ اًمتٕم

 .ي4)اًمٌٞم٧م ذم اعمٜم٤موم٦ًم اًمٕم٘مٚمّٞم٦م احلّرة

ويرد قمٚمٞمف أّن اًمديـ ًمٞمس يمّٚمف ظم٤موع ًمٚمٛمٜم٤موم٦ًم اًمٕم٘مٚمّٞمـ٦م احلـّرة، وم٤مٕطمٙمـ٤مم 

اًمنمقمّٞم٦م اًمتٕمٌدّي٦م ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مٓؾمتٜم٤ٌمط اًمٕم٘مـكم: ومٝمـؾ اًمٕم٘مـؾ يٛمٙمــ أن يـرضّمح 

ُمثال اإلؾم٤ٌمل ذم اًمّمالة قمغم اًمتٙمّتػ؟ وهؾ يٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ أن حيـّدد ُمـدى صـّح٦م 

 .ًمٚمٕم٘م٤مر! ُمػماث اًمٕمّم٦ٌم أو طمٙمؿ اًمٙمالًم٦م أو وراصم٦م اًمزوضم٦م

ٟمٕمــؿ يمالُمــف ىمــد يٙمــقن صــحٞمح٤م ذم دائــرة ُمــدريم٤مت اًمٕم٘مــؾ وهــل أصــقل 

اعمٕم٤مرف وسمٕمض شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م، أُّم٤م ُمـ٤م ؾمـقاه٤م ومـال يٛمٙمــ ًمٚمٕم٘مـؾ دريمـف وسم٤مًمتـ٤مزم ومـال 

وضمقد عمرضّمح ذا  ؾمقى اإليـّنن سمًـالُم٦م اًم٘مٜمـ٤مة اًمراسمٓمـ٦م سمٞمٜمٜمـ٤م وسمـلم قمـ٤ممل اًمٖمٞمـ٥م 

 وُمـ هٜم٤م اطمتجٜم٤م إمم اؿمؽماط اًمٕمّمٛم٦م ذم اإلُم٤مم.

ج٥م ممّـ يٕمتؼم أّن اعمٜم٤موم٦ًم اًمٕم٘مٚمّٞم٦م احلـّرة هـل أؾمـ٤مس اًمؽمضمـٞمح يمٞمـػ واًمٕم

همٗمؾ قمـ هذه اعمٜم٤موم٦ًم ذم ٟمٔمرّيتف ومل يٜم٤مىمش إدًّم٦م اًمٕم٘مٚمّٞم٦م اًمتـل أىم٤مُمٝمـ٤م أصـح٤مب 

 .!ٟمٔمرّي٦م )إئّٛم٦م اعمٕمّمقُملمي

 صمٜمل قمنم:اطمٍم إئّٛم٦م ذم 

صمٜمـل ذم ار إئّٛمـ٦م ـسمٜم٤مء قمغم ٟمٔمرّي٦م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي ٓ يقضمد دًمٞمؾ قمغم طمّم

ُم٘مت٣م هذه اًمٜمٔمرّي٦م هـق أّٟمـف ٓ وضمـقد ّٕي ٟمـّص إهلـّل قمـغم  إذ إنقمنم ؿمخّم٤م، 

                                                           
ــــــــرار! 4) ــــــــّنء إسم ــــــــ٦م اًمٕمٚم ــــــــ٦م ٟمٔمرّي ــــــــقان: حم٤ميمٛم ــــــــٛمل حتــــــــ٧م قمٜم ــــــــع اًمرؾم ــــــــف ذم اعمقىم ــــــــ٦م ًم ي شمٕمٚمٞم٘م

https://ar.kadivar.com/17574/ 
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 وسم٤مًمت٤مزم وم٢مّن اإلُم٤مُم٦م اذا اعمٕمٜمك ُمًتٛمّرة إمم يقُمٜم٤م هذا.سم٠مقمٞم٤ماؿ  إئّٛم٦م 

همـػم رّي٦م هـق أُمـر ـقمِمـ ٤مصمٜمـاوقمٚمٞمف وم٢مّن اًمتٕمٌـػم قمــ اًمِمـٞمٕم٦م اإلُم٤مُمّٞمـ٦م سمـ٠مّاؿ 

ر هـؿ ظمّمـقص إئّٛمـ٦م ـصمٜمـل قمِمــمٌ٘م٤م هلذه اًمٜمٔمرّي٦م، سمؾ إّن اقمت٤ٌمر أّن آ صحٞمح

أو ُمــ سم٘مّٞمـ٦م  ُمـ أسمٜمـ٤مء اإلُمـ٤مم احلًــ  ناعمٕمٝمقديـ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف، وم٘مد يٙمقٟمق

، وهذا واوـح اًمـٌٓمالن ّٕٟمـف اـذا اًمت٘مريـر ٟمِمـؽمك ُمـع أسمٜم٤مء اإلُم٤مم احلًلم 

ورة اًمت٤مرخيٞمـ٦م اًمتـل شمـٜمّص قمـغم اًمزيدّي٦م ذم قم٘مٞمدهتؿ ذم اإلُم٤مُم٦م وهذا ُم٤م شمٜمٗمٞمف اًمي

 وضمقد ظمّط آظمر يتٌٜمّك رؤي٦م خم٤مًمٗم٦م ًمإلُم٤مُم٦م يًّٛمك سم٤مًمٗمرىم٦م اًمزيدّي٦م.

ري ىمـد رواهـ٤م اًمًـٜم٦م ىمٌـؾ ـصمٜمـل قمِمـُمع آًمتٗم٤مت إمم أّن روايـ٦م اخلٚمٗمـ٤مء )آ

اًمِمٞمٕم٦م وأصمٌتقه٤م ذم يمتٌٝمؿ وجمـ٤مُمٞمٕمٝمؿ احلديثّٞمـ٦م، سمـؾ ذيمـروا أّن هـذه اًمٌِمـ٤مرة ىمـد 

ــّنوي٦م ــ٥م اًمً ــ٤م اًمٙمت ــٌ٘م٧م ا ــ٤مرة ؾم ــقراة اًمٌِم ــػم: وذم اًمت ـــ يمث ــ٤مل اسم ــ٦م، ىم  اعمت٘مّدُم

 ٤مصمٜمـصمٜمل قمنم قمٔمـٞمّن وهـؿ هـ١مٓء اخلٚمٗمـ٤مء آاوأن ي٘مٞمؿ ُمـ صٚمٌف  سم٢مؾمّنقمٞمؾ 

 .ي4)قمنم اعمذيمقرون ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد وضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة

ًم٘مـــد أذُت ذم وىمـــد قمّٚمـــؼ صـــ٤مطم٥م اًمٜمٔمرّيـــ٦م قمـــغم يمالُمـــل سم٘مقًمـــف: 

ي إمم هــذه اًم٘مْمــّٞم٦م وأووــحُتٝم٤م. 0246)يمــ٤مٟمقن اًمثــ٤مد  إسمــرار اًمٕمٚمــّنء حمــ٤مضة

يمٞمـ٤من اًمتِمـّٞمع  إنّ  ،وًمٙمـ اًمٜم٤مىمد ًمألؾمػ أًّمَػ يمت٤مسمف ُمـ دون اإلعم٤مم سمـآراء اًمٙم٤مشمـ٥م

ىم٤مئؿ قمغم أظمذ اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م قمـ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌّل. يـزقمؿ 

اًمٜم٤مىمد سم٠مّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق ُمـ اظمت٤مر اًمٕمدد آصمٜمل قمنم، وًمٙمـ ًمتٕمزيز هذا اًمزقمؿ 

                                                           
 .0/41ي شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ 4)

https://kadivar.com/15757/


 004 ................................................................. يمٚمٛم٦م أظمػمة

 
 

ٓ شمقضَمد أّي آي٦م ىمرآٟمٞم٦م، وًمق ُمتِم٤ما٦م، وٓ طمّتك أّي طمـدي٨م ىمـدد ُمٕمتـؼم اًمًـٜمد 

ظمــؼم اًمقاطمــد اعمحٗمــقف سمــ٤مًم٘مرائـ اًم٘مٓمٕمّٞمــ٦مي. وقمٚمٞمــف ومــ٢من  )ٟم٤مهٞمــؽ قمـــ اعمتــقاشمر و

اًم٘مقل سم٠من اًمٕمدد آصمٜم٤م قمنم هق قمدد إهلّل هق زقمؿ ُِمـ دون أؾمـ٤مس. أُّمـ٤م إذا ىمٞمـؾ 

سم٠مّن اًمٜمٌّل هق ُمـ أظمؼم قمـ ظمٚمٗم٤مئف آصمٜمل قمنم ومًٜمٙمقن سمـ٢مزاء زقمـٍؿ أهـقن، وإن 

ّنء هـ١مٓء اخلٚمٗمـ٤مء إصم٤ٌمشمف أين. وًمٙمـ يـ٤م شُمـرى ذم أّي دًمٞمـٍؾ ُمٕمتـؼم ذيمـر اًمٜمٌـله أؾمـ

آصمٜمل قمنم ومردًا ومردًا؟! إّٟمف زقمؿ ُمٌـ٤مًمٌغ ومٞمـف إمم طمـّد يمٌـػم وهمـػم ىم٤مسمـؾ ًمالصمٌـ٤مت. 

 ي4) !وَُمـ ي٘مدر قمغم إصم٤ٌمشمف ومٚمٞمٗمٕمؾ، ومٙمّؾ اعمج٤مل ُُمت٤مٌح أُم٤مُمف

إّن شمٍمحيف سم٠مّن يمٞم٤من اًمتِمّٞمع ىم٤مئؿ قمغم أظمذ اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديٜمّٞم٦م قمـ قمـكّم  :أىمقل

ـّ ا ًمٜمٔمرّي٦م ُمـ أّوهلـ٤م ٓ شمٜمـ٤مىمش اًمتِمـّٞمع سمٛمٕمٜمـ٤مه إقمـؿ وآًمف أُمر صحٞمح إمج٤مٓ، ًمٙم

اًمذي يدظمؾ حتتف اًمزيدّي٦م واإلؾمّنقمٞمٚمّٞم٦م وطمّتك سمٕمـض اًمٓمـرق اًمّمـقومّٞم٦م، سمـؾ هـل 

٦ٌّم قمغم ُمٜم٤مىمِم٦م اًم٘مراءة اإلُم٤مُمّٞم٦م آصمٜمك قمنمّي٦م ًمٚمتِمـّٞمع، ويمـّؾ اًمِمـقاهد اًمتـل  ُمٜمّم

سمٛمٕمٜمـ٤مه دي٨م قمــ اًمتِمـّٞمع حلـ٦م ُمــ يمتـ٥م قمٚمّنئٝمـؿ، ومٙمٞمـػ أصـٌح اضم٤مء ا٤م ُمًـتٚمّ 

 إقمّؿ ٓ إظمّص؟

رات اًمٙمتـ٥م ـر وم٘مـد أًمٗمـ٧م ومٞمٝمـ٤م قمِمــْمّٞم٦م طمٍم إئّٛمـ٦م سمـ٤مٓصمٜمك قمِمـأُّم٤م ىم

، ومٝمؾ جمّرد ٟمٗمل صـ٤مطم٥م )اًم٘مـراءة اعمٜمًـّٞم٦مي ًمتـقاشمر ويمت٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمه٤مت اًمدراؾم٤مت

 اًمرواي٤مت أو قمدم صّحتٝم٤م دومٕم٤م سم٤مًمّمدر يم٤مف ًمً٘مقط هذا إُمر؟!

ر وشمًـٚمٞمٛمف جيٕمٚمـف أُمـ٤مم ُمـ٠مزق ـّمـُمع إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر أّن ٟمٗمٞمف هلذا احل

                                                           
ــــــــرار! 4) ــــــــّنء إسم ــــــــ٦م اًمٕمٚم ــــــــ٦م ٟمٔمرّي ــــــــقان: حم٤ميمٛم ــــــــٛمل حتــــــــ٧م قمٜم ــــــــع اًمرؾم ــــــــف ذم اعمقىم ــــــــ٦م ًم ي شمٕمٚمٞم٘م
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يمٌػم ضمّدا وهق: أّٟمف اّدقمك ذم يمت٤مسمف أّن اًمت٘مرير اًمذي ؾمٞمٓمرطمف هق اًمذي يمـ٤من قمٚمٞمـف 

ّرب إًمـٞمٝمؿ ىمـراءة اًمٖمـالة، واحلـ٤مل أّن ـقمٚمّنء اًمٓم٤مئٗم٦م ذم اًم٘مرون إومم ىمٌؾ أن شمتً

ر سمـؾ ويمـ٤مٟمقا ـر ذم آصمٜمـك قمِمــيمّؾ ُمــ اؾمتِمـٝمد اـؿ يمـ٤مٟمقا ُمــ اًم٘مـ٤مئٚملم سم٤محلّمـ

 ن اًمزيدّي٦م ويرّدون قمٚمٞمٝمؿ ذم هذه اًم٘مْمّٞم٦م.يٜم٤مفمرو

وهق أّن ىمراءشمف شم٘متيض قمدم وضمقد طمٍم ذم إئّٛمـ٦م -ومتًٚمٞمٛمف اذا اًمالزم  

هدُمف ًمٙمّؾ ُم٤م أؾّمًف ُمـ يمـقن اًمرقمٞمـؾ إّول ُمــ قمٚمـّنء  ي٤ًموق -سم٤مًمٕمدد اعمٕمٝمقد

شمٙمقن ٟمٔمرّيتـف سمـدقم٤م ُمــ اًم٘مـقل  اًمٓم٤مئٗم٦م يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون سمـ)اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي وسم٤مًمتكم

 وهل يمّن ؾمٜمذيمر ٓطم٘م٤م إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م ًمٚم٘مراءة اًمزيدّي٦م ًمإلُم٤مُم٦م.

 اًمٕم٘مٞمدة اعمٝمدّوي٦م:

إذ ُمـ ًمقازم )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي أّٟمف ٓ وضمقد عمٝمدّي ُمٕمـلّم سمـ٤معمٕمٜمك اإلُمـ٤مُمل، 

إُم٤مُم٦م )حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمريي ُمتقىّمٗم٦م قمغم اًمٜمّص اإلهلـل، وـمـقل قمٛمـره  إن

تقىّمٗمـ٦م قمـغم اًمٕمٜم٤ميـ٦م اإلهلّٞمـ٦م اخل٤مّصـ٦م، وهـذا ٓ دًمٞمـؾ قمٚمٞمـف سمحًـ٥م هـذه وهمٞمٌتف ُم

ري قمغم ومرض وضمقده هـق إٟمًـ٤من قمـ٤مدّي، حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙم إذ إناًم٘مراءة، 

واإلٟمًـــ٤من ٓ يٛمٙمــــ أن يٕمـــٞمش يمـــّؾ هـــذه اعمـــّدة سم٤مًمّمـــقرة اعمٕمروومـــ٦م، وقمٚمٞمـــف 

ظمروج  وهق: اعمخ٤مًمػوم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل شمتحّدث قمـ اعمٝمدي ؾمتحٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك 

 رضمؾ ُمّمٚمح ذم آظمر اًمزُم٤من همػم ُمٕملّم.

رورة ًمٙمـّؾ قم٘مٞمـدة اًمٓم٤مئٗمـ٦م، طمّتـك اًمـذي اقمتـؼمهؿ ُمــ ـوهذا خم٤مًمػ سم٤مًمْم
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ر إُمــ٤مم أوهّلـؿ أُمــػم ـصمٜمل قمِمـ٤ماجلٛمٞمــع يٕمت٘مـد سمــ إذ إناًم٘مـ٤مئٚملم سمـــ)اًم٘مراءة اعمٜمًـّٞم٦مي، 

، ويمّٚمٝمؿ يٕمتؼمون أّن إٟمٙم٤مر وضمقده وآظمرهؿ ُمٝمدي آل حمٛمد  اعم١مُمٜملم 

 هق ظمروج قمـ رسم٘م٦م اإليّنن. وإُم٤مُمتف 

ّٚمٌؿ ذم ُم٠ًمًم٦م اعمٝمدوّي٦م وىمد قمّٚمؼ ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي سم٘مقًمف:  ًَ ُم٤م هق ُُم

هق سمًط اًمٕمدل ذم آظمر اًمّزُم٤من سمقؾم٤مـم٦م ىم٤مئؿ آل حمّٛمد. أُّم٤م شمٗم٤مصٞمؾ اًم٘مْمـّٞم٦م، ُمــ 

ىمٌٞمؾ شمقىمٞم٧م وٓدشمف ًمٞم٧ًم ُمـ اعمٕم٤مِرف اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م. هٜم٤مًمؽ أظمٌـ٤مر آطمـ٤مٍد طمـقل هـذا 

وَُمـ مل يتحّّمؾ ًمديف اًمٞم٘ملم ُِمــ هـذه إدًّمـ٦م اًمٔمٜمّٞمـ٦م ٓ يٛمٙمــ ارهم٤مُمـف اعمقوقع، 

ٌّد. صم٤مًمث٤ًم: ٓ يٛمٙمـ شمٌٞملم همٞم٦ٌم اإلُم٤مم اًمث٤مد قمنم ذم ٟمٔمري٦م اًمٕمٚمّنء إسمرار،  قمغم اًمتٕم

سمٛمٕمٜمك أن اًم٘مْمٞم٦م وم٤مىمدة ًمٚمدًمٞمؾ اعمٕمتؼم. وًمٙمـ ]هذه اًمٜمٔمري٦م[ ٓ شمٜمٙمر إُم٤مُم٦م أطمٍد، 

ٌ ؼ ]قمغم ىم٤مئٚمٝم٤م[ ومتقى  ي4) !اًمتٙمٗمػم واخلروج قمـ رسم٘م٦م اإليّنن ًمٙمل شُمٓم

ويرد قمٚمٞمف ُم٤م ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسم٘م٤م ُمـ أّن شمًٚمٞمٛمف اذا اًمالزم هق إىمـرار ُمٜمـف سمٕمـدم 

صّح٦م ُم٤م ٟمًٌف ًمٚمٕمٚمّنء اعمت٘مّدُملم ُمـ شمٌٜمّٞمٝمؿ ًمٜمٔمرّي٦م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي، سم٤مإلو٤موم٦م إمم 

ٝمـق سمًٌـ٤مـم٦م ٟمٗمس اعمِمٙمٚم٦م اًمتل دائّن ُم٤م ي٘مع ومٞمٝم٤م وهل اًمٜمٗمل ٓ دًمٞمـؾ وٓ إصمٌـ٤مت وم

طمٙمؿ قمغم اًمرواي٤مت سمٕمدم اًمتقاشمر وقمدم آقمتٌـ٤مر دون أن يٙمّٚمـػ ٟمٗمًـف ويٜمـ٤مىمش 

 أدًّم٦م اعمثٌتلم.

ر ذم اًمـدًمٞمؾ اًمروائـل سمـؾ ـقمٚمّن أّن أدًّم٦م اًم٘مْمّٞم٦م اعمٝمدوّي٦م اإلُم٤مُمّٞمـ٦م ٓ شمٜمحّمـ

ؽ ا٤م اعمثٌتقن: يم٤مٕدًّم٦م اًمٕم٘مٚمّٞم٦م واًمت٤مرخيّٞم٦م وٟمّمقص اًمٙمت٥م  ًّ هٜم٤مك أدًّم٦م أظمرى ت
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 اًم٤ًمسم٘م٦م. اًمًّنوّي٦م

 طمجّٞم٦م أىمقاهلؿ:

ـــّٞم٦مي صـــٗم٦م ـــراءة اعمٜمً ـــ٤م صـــ٤مطم٥م )اًم٘م ـــل ضمٕمٚمٝم ـــٜمٗمس اًمت ـــ٤مرة اًم  إّن ـمٝم

سمٕمـد ٟمٗمٞمـف ًمٚمٕمّمـٛم٦م، ىمـد شمٙمـقن ُم٤مٟمٕمـ٦م ُمــ اىمـؽماف اعمٕمّمـٞم٦م وومٕمـؾ  ًمألئّٛم٦م 

وآؿمــت٤ٌمه، وُمـــ هٜمــ٤م يمٞمــػ  ٠ماًم٘مٌــٞمح، ًمٙمٜمّٝمــ٤م ًمٞمًــ٧م ُم٤مٟمٕمــ٦م ُمـــ اًمقىمــقع ذم اخلٓمــ

ٌّد سمـّن ورد قمـٜمٝمؿ  واحلـ٤مل أّن يمـّؾ ُمـ٤م صـدر قمـٜمٝمؿ حيتٛمـؾ ومٞمـف  ٟمًتٓمٞمع اًمتٕم

، سمؾ شمّمٌح يمّؾ رواي٤مهتؿ جمّرد اؾمتٜم٤ٌمـم٤مت وم٘مٝمٞم٦م هلؿ ىم٤مسمٚم٦م ًمألظمذ اخلٓم٠م وآؿمت٤ٌمه

  واًمرّد وسم٤مًمت٤مزم ًمٞم٧ًم ُمّمدرا ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع.

ه١مٓء، اؾمتٜم٤ٌمط ٕطمد اعمٕم٤مسيـ ومٝمّن واؾمتٜم٤ٌمـم٤م أدّق ُمـ  كّدقمواذا ىمد يُ 

اعمّدقمل ًم٘م٥م اإلُم٤مم سمٙمـّؾ ُمـ٤م حتٛمٚمـف اًمٙمٚمٛمـ٦م ُمــ ُمٕمٜمـك، ومّن اعم٤مٟمع أن يًتحّؼ هذا 

 وأن يٓمٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مس أن يتِمّٞمٕمقا ًمف؟!

واًمٕمجٞم٥م أّن ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي ىمد ؾمّٚمؿ اـذا اًمـالزم أيْمـ٤م ومل يـر 

ُم٤م اًمْمػم ذم أن ٟمٕمّد آراء إئٛم٦م ٟمتٞمج٦م ٓضمتٝم٤مداهتؿ يمّن  طمٞم٨م ىم٤مل: ومٞمف أّي إؿمٙم٤مل

؛ ٟم٤مؾمٞم٤م أو ُمتٜم٤مؾمٞم٤م أّٟمٜمـل ىمـد ٟم٤مىمِمـ٧م ذم أّول هـذا اًمٙمتـ٤مب ي4)يم٤من يٕمت٘مد اسمـ ضمٜمٞمد؟

ورددشمــف ُمـــ قمــّدة وضمــقه ورهمــؿ هــذا أضمــد  اًمٙمــالم اعمٜمًــقب ٓسمـــ اجلٜمٞمــد 

 ص٤مطم٥م )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي حيت٩ّم قمكّم اذا اًمٙمالم!

                                                           
ــــــــرار! 4) ــــــــّنء إسم ــــــــ٦م اًمٕمٚم ــــــــ٦م ٟمٔمرّي ــــــــقان: حم٤ميمٛم ــــــــٛمل حتــــــــ٧م قمٜم ــــــــع اًمرؾم ــــــــف ذم اعمقىم ــــــــ٦م ًم ي شمٕمٚمٞم٘م

https://ar.kadivar.com/17574/ 

https://ar.kadivar.com/17574/
https://ar.kadivar.com/17574/
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 زسمدة )اًم٘مراءة اعمٜمًّٞم٦مي:

ّٓ إقم٤مدة شم٠مهٞمؾ ًمٚمٜمٔمريّ  اعمًتحدصم٦مإّن هذه اًم٘مراءة  ًمإلُم٤مُمـ٦م ٦م اًمزيدي٦م ًمٞم٧ًم إ

سمــلم اًمِمــٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞمــ٦م واًمِمــٞمٕم٦م ٟم٘مٓمــ٦م اخلــالف  إذ إنٝمــ٤م اًمــزُمـ، ٚمٞمقم كواًمتــل قمٗمــ

اًمٕمّمٛم٦م ًمإلُم٤مم واًمت٠ميٞمد واًمٜمّص اإلهلل  أن اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م يِمؽمـمقن هل اًمزيدي٦م

٤م اًمزيدّي٦م وم٘مد ايمتٗمقا سم٤مؿمـؽماط يمـقن اإلُمـ٤مم وم٤مـمٛمّٞمـ٤م ، أُمّ اتاإلهلل سم٤مًمٕمٚمؿ واعمٕمجز

 ٤م ًمألُمر ُمـ ظمالل ىمٞم٤مُمف سم٤مًمًٞمػ قمغم اًمٔمٚمٛم٦م.وأن يٙمقن قم٤معم٤م زاهدا ُمتّمّدي

)اًم٘مراءة اعمٜمًٞم٦مي ذم احل٘مٞم٘مـ٦م هـل اؾمـتػماد ًمٜمٔمريـ٦م اًمزيديـ٦م ذم  وُمـ هٜم٤م وم٢منّ 

ن مل يؽميمــقا قاعمت٘مــّدُم اًمِمــٞمٕم٦م قمٚمــّنءو، ٓ أيمثـروشمٖمٚمٞمٗمٝمــ٤م سمٖمــالف ضمديــد اإلُم٤مُمـ٦م، 

ّٓ وشمٕمّروقا هل٤م وٛمـ يمتٌٝمؿ اًمٙمالُمّٞم٦م واًمٕم٘مدّي٦م،   ا آراءدووومٜمّـؿم٤مردة وٓ واردة إ

 .ي4)خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ذم اعمٜم٤مفمرات اًمتل دّوٟمتٝم٤م اًمٙمت٥م

عمروـ٤مشمف ويريٜمـ٤م احلـّؼ طمّ٘مـ٤م ويرزىمٜمـ٤م اشم٤ٌمقمـف  ٟم٠ًمل اهلل قمـّز وضمـؾ أن يقوّم٘مٜمـ٤م

ويريٜم٤م اًم٤ٌمـمؾ سمـ٤مـمال ويرزىمٜمـ٤م اضمتٜم٤مسمـف، وجيٕمٚمٜمـ٤م ممّــ جيـري احلـّؼ قمـغم أًمًـٜمتٝمؿ، 

 وهيدهيؿ وهيدي اؿ إّٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.

  

                                                           
 اًم٘مــ٤مرىء اًمٚمٌٞمــ٥م ؾمــقى ُمراضمٕمــ٦م يمتــ٤مب ي ًم٘مــد ٟم٘مــض قمٚمّنؤٟمــ٤م اعمت٘مــّدُمقن قمــرى اإلُم٤مُمــ٦م سمــ٤معمٗمٝمقم اًمزيــدّي، وُمــ٤م قمــغم4)

ًمٚمقىمقف قمغم صقٓت وضمقٓت قمٚمّنئٜم٤م ُمع رؤوس اًمزيدّي٦م ذم اًمزُمـ اًمذي يمـ٤من هلـذا اعمـذه٥م  "اًمٗمّمقل اعمخت٤مرة"

 طمْمقر قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمٙمالُمّٞم٦م.
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 ُمّم٤مدر اًمٙمت٤مب

 

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 

 )أي

حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمكم اعمٕمروف سم٤محلر  إصم٤ٌمت اهلداة سم٤مًمٜمّمقص واعمٕمجزات: -1

اًمٕمــ٤مُمكم، ُم١مؾّمًــ٦م إقمٚمٛمــل ًمٚمٛمٓمٌققمــ٤مت سمــػموت ًمٌٜمــ٤من، اًمٓمٌٕمــ٦م إومم 

 م.0221

اًمِمـٞمخ حمٛمـد سمــ حمٛمـد سمــ اًمـٜمٕمّنن  قمـغم اًمٕمٌـ٤مد: اإلرؿم٤مد عمٕمرومـ٦م طمجـ٩م اهلل -2

ــ٧م  ــؾ اًمٌٞم ــ٦م أه ــد، ُم١مؾمً ــٞمخ اعمٗمٞم ــروف سم٤مًمِم ــؼ  اًمٕمٙمــؼمي اعمٕم ًمتح٘مٞم

 م، سمػموت.4114اًمؽماث، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

أمحد سمــ قمـكم سمــ طمجـر اًمٕمًـ٘مالد، دار اًمٙمتـ٥م  اإلص٤مسم٦م ذم تٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م: -3

 .4141اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

د سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمٓمؼمد، ُمٙمت٦ٌم دار اعمجتٌك اًمٜمجـػ أمح آطمتج٤مج: -4

 م.0221إذف اًمٕمراق، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد،  ُم١مؾمًـ٦م إقمٚمٛمـل اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل:  -5
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 .0221ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

مجـ٤مل اًمـديـ احلًــ سمــ يقؾمـػ اسمــ  :إًمٗملم ذم إُم٤مُم٦م أُمـػم اعمـ١مُمٜملم  -6

، ُمٙمت٦ٌم إًمٗملم سمٜمٞمد اًم٘م٤مر اًمٙمقي٧م، اًمٓمٌٕم٦م "اًمٕماّلُم٦م احلكّم "اعمٓمّٝمر اعمٕمروف سمـ

 هـ.4121إومم 

اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمـقد، ُم١مؾمًـ٦م اًمتـ٤مريخ اًمٕمـريب سمـػموت  إُم٤مزم: -7

 م.0221ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

ق، ُم١مؾمًـ٦م اًمتـ٤مريخ اًمٕمـريب اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمكم سمــ سم٤مسمقيـف اًمّمـدو إُم٤مزم: -8

 م.0221سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

: اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمـٜمٕمّنن اعمٗمٞمـد، ُم١مؾمًـ٦م اًمتـ٤مريخ اًمٕمـريب إُم٤مزم -42

 م.0221سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

: قمكم سمـ احلًلم اعمقؾمقي اعمٕمروف سم٤مًمنميػ اعمرشم٣م، ُم١مؾّمًـ٦م آٟمتّم٤مر  -44

ّروم٦م، اًمٓمٌٕمــ٦م إومم ـجلّنقمــ٦م اعمدّرؾمــلم سم٘مــؿ اعمِمــر اإلؾمــالُمل اًمت٤مسمٕمــ٦م ـاًمٜمِمــ

 هـ. 4141

: قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمـد سمــ قمـثّنن آٟمتّم٤مر واًمرّد قمغم اسمـ اًمروٟمدي اعمٚمحد -40

ر واًمتقزيـع، حت٘مٞمـؼ اًمـديمتقر ٟمٞمـؼمج، ـاخلٞم٤مط اعمٕمتززم، ذيم٦م اًمـقراق ًمٚمٜمِمـ

 .0242اًمٓمٌٕم٦م إومم 

اًمِمـٞمخ حمٛمـد سمــ حمٛمـد سمــ اًمـٜمٕمّنن اًمٕمٙمـؼمي اعمٗمٞمـد، دار  أوائؾ اعم٘م٤مٓت: -44

 اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل سمػموت ًمٌٜم٤من.
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احلًـ سمـ يقؾمػ سمــ اعمٓمّٝمـر اعمٕمـروف سم٤مًمٕمالُمـ٦م احلـكّم،  إيْم٤مح آؿمت٤ٌمه: -41

ّروم٦م، حت٘مٞمـؼ ـر اإلؾمـالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦م جلّنقمـ٦م اعمدّرؾمـلم سم٘مـؿ اعمِمــُم١مؾّم٦ًم اًمٜمِم

 اًمِمٞمخ حمٛمد طمًقن.

 

 )بي

اًمٕمالُم٦م حمٛمـد سمـ٤مىمر اعمجٚمزـ،  اجل٤مُمٕم٦م ًمدرر إئٛم٦م إـمٝم٤مر:سمح٤مر إٟمقار  -41

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت ًمٌٜم٤من.

اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد حمٛمـد سمـ٤مىمر اًمّمـدر، شم٘مريـر اًمًـٞمد  سمحقث ذم قمٚمؿ إصقل: -41

حمٛمقد اهل٤مؿمٛمل اًمِم٤مهرودي، ُمريمز اًمٖمدير ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمّٞم٦م، اًمٓمٌٕمـ٦م 

 م.0221اًمث٤مًمث٦م 

اًمٗمداء إؾمّنقمٞمؾ سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل، دار إطمٞمـ٤مء اًمـؽماث  أسمق اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: -46

 .4128اًمٕمريب سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

، دار صـ٤مدر سمـػموت ًمٌٜمـ٤مناسمــ ـمـ٤مهر اعمٓمٝمـري اعم٘مـدد،  اًمٌدء واًمت٤مريخ: -48

 .م4811اًمٓمٌٕم٦م إومم 

حمٛمد سمــ احلًــ سمــ : سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت اًمٙمؼمى ذم ومْم٤مئؾ آل حمٛمد  -41

 هـ.4121إقمٚمٛمل ـمٝمران، اًمٓمٌٕم٦م إومم ُمٜمِمقرات ومّروخ اًمّمٗم٤مر، 

ص٤مًمح سمـ ومـقزان اًمٗمـقزان، ُمٙمتٌـ٦م اًمتققمٞمـ٦م  اًمٌٞم٤من ٕظمٓم٤مء سمٕمض اًمٙمّت٤مب: -02

 اإلؾمالُمٞم٦م إلطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل.
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: اًمًٞمد روح اهلل اخلٛمٞمٜمل اعمقؾمقي، ُم١مؾّم٦ًم شمٜمٔمٞمؿ وٟمنم آصمـ٤مر اإلُمـ٤مم اًمٌٞمع -04

 هـ.4104، اًمٓمٌٕم٦م آومم اخلٛمٞمٜمل 

 

 )تي

حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، ُم١مؾمًـ٦م إقمٚمٛمـل سمـػموت  واعمٚمقك:شم٤مريخ إُمؿ  -00

 م.4181ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم 

أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م شم٤مريخ سمٖمداد:  -04

 هـ.4146سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

اًمِمـٞمخ طمًــ سمــ زيــ  اًمتحرير اًمٓم٤موود اعمًتخرج ُمـ طمّؾ اإلؿمـٙم٤مل: -01

ىمــؿ اعم٘مّدؾمــ٦م، اًمٓمٌٕمــ٦م  ٤ممل، ُمٓمٌٕمــ٦م ؾمــٞمد اًمِمــٝمداء اًمــديـ صــ٤مطم٥م اعمٕمــ

 هـ.4144إومم 

، حت٘مٞمـؼ: : ضار سمـ قمٛمرو اًمٖمٓمٗم٤مد، دار اسمـ طمزم سمػموت ًمٌٜمـ٤مناًمتحريش -01

 م.0241حمٛمد يمًٙملم، اًمٓمٌٕم٦م إومم -طمًلم ظم٤مٟمّمق

ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمــ قمـثّنن اًمـذهٌل، دار إطمٞمـ٤مء اًمـؽماث  شمذيمرة احلٗم٤مظ: -01

 اًمٕمريب سمػموت ًمٌٜم٤من.

اًمِمٞمخ حمٛمد سمــ حمٛمـد سمــ اًمـٜمٕمّنن اعمٗمٞمـد، ُم١مؾمًـ٦م  آقمت٘م٤مدات: شمّمحٞمح -06

 اًمت٤مريخ اًمٕمريب ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع.

قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌـ٦م اًمـديٜمقري، دار اًمٙمتـ٥م  شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م: -08



 044 .............................................................. ُمّم٤مدر اًمٙمت٤مب

 
 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من.

قمّند اًمديـ أسمق اًمٗمداء اسمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل، دار اعمٕمروم٦م  شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ: -01

 م.4114سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  شمٗمًػم اًمرازي: -42

 م.0228سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

ؿمٛمس اًمـديـ حمٛمـد سمــ أمحـد سمــ قمـثّنن اًمـذهٌل، دار  شمٚمخٞمص اعمًتدرك: -44

 اعمٕمروم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  سمػموت ًمٌٜم٤من .

أسمق سمٙمر أمحد سمــ قمـكم سمــ صم٤مسمـ٧م اًمٌٖمـدادي، دار إطمٞمـ٤مء اًمًـٜم٦م  شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ: -40

 م.4161اًمٜمٌقي٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

شم٘مّل اًمديـ أسمق اًمّمالح احلٚمٌـل، ُم١مؾمًـ٦م أهـؾ  شم٘مري٥م اعمٕم٤مرف ذم اًمٙمالم: -44

 م، حت٘مٞمؼ: رو٤م أؾمت٤مذي.4186وت ًمٌٜم٤من، ـمٌٕم٦م ؾمٜم٦م سمػم اًمٌٞم٧م 

اًمًٞمد طمًلم ُمدّرد  شمّٓمقر اعم٤ٌمد اًمٗمٙمرّي٦م ًمٚمتِمٞمّع ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م إومم: -41

ـم٤ٌمـم٤ٌمئل، شمرمج٦م ومخري ُمِمٙمقر، دار اهل٤مدي سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕمـ٦م إومم 

 هـ.4104

مج٤مل اًمـديـ أسمـق احلجـ٤مج يقؾمـػ اعمـزي،  هتذي٥م اًمٙمّنل ذم أؾمّنء اًمرضم٤مل: -41

 هـ، حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف. 4121ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م 

حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمٚمٓمل  اًمتٜمٌٞمف واًمرد قمغم أهؾ إهقاء واًمٌدع: -41

 م.4166اًمِم٤مومٕمل، اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م ًمٚمؽماث اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 
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اًمٕمالُمـ٦م اًمِمـٞمخ قمٌـد اهلل اعم٤مُم٘مـ٤مد،  ُم١مؾمًـ٦م  رضم٤مل:شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ذم قمٚمؿ اًم -46

إلطمٞمـ٤مء اًمـؽماث، حت٘مٞمـؼ: اًمِمـٞمخ حمـل اًمـديـ اعم٤مُم٘مـ٤مد/  أهؾ اًمٌٞمـ٧م 

 اًمِمٞمخ حمٛمد رو٤م اعم٤مُم٘م٤مد.

اًمًٞمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلـقئل، شم٘مريـر: اعمـػمزا  اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اًمٕمروة اًمقصم٘مك: -48

ٕمـ٦م اًمث٤مًمثـ٦م قمكم اًمتؼميـزي اًمٖمـروي، ُمٓمٌٕمـ٦م أداب اًمٜمجـػ إذف، اًمٓمٌ

4142. 

 

 )جي

ــع اإلؾمــالم -41 حمٛمــد طمًـــ اًمٜمجٗمــل اًمِمــٞمخ  :ضمــقاهر اًمٙمــالم ذم ذح ذئ

 .دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٕمروف سم٤مجلقاهري

 

 )حي

اًمِمٝمٞمد اًمث٤مد زيـ اًمديـ سمـ قمكم سمـ أمحد اجلٌٕمل، ُمٙمت٦ٌم آي٦م : طم٘م٤مئؼ اإليّنن -12

اًمٜمجٗمل اًمٕم٤مُّم٦م، حت٘مٞمؼ اًمًٞمد ُمٝمدي رضمـ٤مئل، اًمٓمٌٕمـ٦م  اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم

 .هـ4121إومم 

اًمًـٞمد روح اهلل اعمقؾمـقي اخلٛمٞمٜمـل، ُم١مؾمًـ٦م شمٜمٔمـٞمؿ احلٙمقُم٦م اإلؾمـالُمٞم٦م:  -14

 م.0221وٟمنم شمراث اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م 
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 )خي

اعمحّدث اعمػمزا طمًلم اًمٜمقري اًمٓمؼمد، ُم١مؾم٦ًم  ظم٤مت٦م ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ: -10

 هـ.4101إلطمٞم٤مء اًمؽماث، اًمٓمٌٕم٦م إومم رضم٥م  آل اًمٌٞم٧م 

 

 )ذي

آهمـ٤م سمـزرك اًمٓمٝمـراد، دار إوـقاء سمـػموت اًمذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمـٞمٕم٦م:  -14

 .4124ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 

 

 )ري

أمحد سمـ احلًلم سمـ قمٌٞمد اهلل اًمقاؾمٓمل اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٖمْم٤مئري،  اًمرضم٤مل: -11

هـ، حت٘مٞمؼ: اًمًٞمد حمٛمد 4100دار احلدي٨م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 رو٤م اجلالزم.

ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم  اًمرضم٤مل )إسمقابي: -11

 هـ. 4101اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلّنقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ اعم٘مدؾم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

قمٚمــؿ اهلــدى قمــكم سمـــ احلًــلم اعمقؾمــقي  :ريػ اعمرشم٣مــ ـرؾمــ٤مئؾ اًمِمــ -11

ُمٓمٌٕم٦م اخلٞمـ٤مم ىمـؿ اعم٘مّدؾمـ٦م، حت٘مٞمـؼ: اًمًـٞمد اعمٕمروف سمـ)اًمنميػ اعمرشم٣مي، 

 ُمٝمدي رضم٤مئل.

اعمحّ٘مؼ "ٟمجؿ اًمديـ ضمٕمٗمر سمـ احلًـ سمـ ؾمٕمٞمد اعمٕمروف سمـ اًمرؾم٤مًم٦م اعم٤مشمٕمّٞم٦م: -16
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، ُم١مؾّم٦ًم اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم اًمت٤مسمٕم٦م ًممؾمت٤مٟم٦م اًمروقّي٦م، اًمٓمٌٕمـ٦م اًمث٤مًمثـ٦م "احلكّم 

 هـ.4101

اجلٌٕمـل اًمٕمـ٤مُمكم،  اًمِمٝمٞمد اًمث٤مد زيـ اًمديـ سمـ قمكماًمرقم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م:  -18

 هـ.4128ُمٓمٌٕمـ اٛمـ ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 

 )سي

ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم اًمٕمـ٤مُمري، ُمٓمٌٕمـ٦م اهلـ٤مدي ىمـؿ  يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس: -11

 هـ.4102إيران، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

حمٛمد سمــ يزيـد اًم٘مزويٜمـل اسمــ ُم٤مضمـ٦م، دار اًمٗمٙمـر ًمٚمٓم٤ٌمقمـ٦م  ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م: -12

 واًمٜمنم واًمتقزيع.

ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثّنن اًمذهٌل، ُم١مؾم٦ًم  اًمٜمٌالء:ؾمػم أقمالم  -14

 .4114اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م 

 

 )شي

ــ٦م: -10 ــ٤مذم ذم اإلُم٤مُم ــروف  اًمِم ــقي اعمٕم ــلم اعمقؾم ـــ احلً ــكم سم ــدى قم ــؿ اهل قمٚم

ر ـمٝمـران إيـران، ـ، ُم١مؾّم٦ًم اًمّمـ٤مدق ًمٚمٓم٤ٌمقمـ٦م واًمٜمِمـ"اًمنميػ اعمرشم٣م"سمـ

 هـ. 4142اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

ــقصم٘مك:ذح  -14 ــق اًم٘م٤مؾمــؿ اخلــقئل، شم٘مريــر: اًمِمــٞمخ قمــكم  اًمٕمــروة اًم اًمًــٞمد أسم
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 م.0221اًمٖمروي، ُم١مؾّم٦ًم إطمٞم٤مء آصم٤مر اإلُم٤مم اخلقئل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

قمــز اًمــديـ قمٌــد احلٛمٞمــد سمـــ هٌــ٦م اهلل اعمــدائٜمل، اًمــدار ذح اــ٩م اًمٌالهمــ٦م:  -11

 م.0221اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 

 )صي

دار ، اإلُمــ٤مم زيـــ اًمٕم٤مسمــديـ قمــكم سمـــ احلًــلم  :اًمّمــحٞمٗم٦م اًمًــّج٤مدي٦م -11

 .هـ4146إيران، اًمٓمٌٕم٦م إومم -اهل٤مدي ىمؿ

 

 )ضي

حمٛمد سمـ قمٛمرو اًمٕم٘مٞمكم، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من،  :اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم -11

 .4118اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 

 )طي

حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمــ ُمٜمٞمـع اًمٌٖمـدادي، دار صـ٤مدر سمـػموت  اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى: -16

 .4118ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

اًم٘م٤م  حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ احلًلم اسمـ أيب يٕمغم اًمٗمّراء، دار  ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م: -18

 .4116اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 
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 )عي

قم٤ٌمس حمٛمقد اًمٕمّ٘م٤مد، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمـػموت  :قمٌ٘مري٦م اإلُم٤مم قمكم  -11

 ًمٌٜم٤من.

ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمـقد، دار ؾمـت٤مره  اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف: -12

 ىمؿ اعم٘مدؾم٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد رو٤م إٟمّم٤مري.

اًمِمــٞمخ حمٛمــد سمـــ قمــكم سمـــ سم٤مسمقيــف اًمّمــدوق،  :قمٞمــقن أظمٌــ٤مر اًمروــ٤م  -14

 هـ.4121ٕومم ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م ا

حمٛمــد سمـــ قمــكم سمـــ سم٤مسمقيــف اًمّمــدوق، ُم١مؾمًــ٦م إقمٚمٛمــل  رائع:ـقمٚمــؾ اًمِمــ -10

 ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت سمػموت ًمٌٜم٤من.

 

 )غي

ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد، ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف  اًمٖمٞم٦ٌم: -14

 هـ. 4144اإلؾمالُمٞم٦م ىمؿ اعم٘مّدؾم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 

 )في

قمكم سمــ احلًـلم اًمّمـدوق، دار اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ وم٘مٞمف ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف:  -11

 م.0242إوقاء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

أمحد سمـ أقمثؿ اًمٙمقذم، حت٘مٞمؼ: قمكم ؿمـػمي، دار إوـقاء ًمٚمٓم٤ٌمقمـ٦م  اًمٗمتقح: -11
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 م.4114واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

أسمــق حمٛمــد قمــكم سمـــ حمٛمــد اسمـــ طمــزم  اًمٗمّمــؾ ذم اعمٚمــؾ وإهــقاء واًمٜمحــؾ: -11

ر، سمــػموت ًمٌٜمــ٤من، اًمٓمٌٕمــ٦م اًمث٤مٟمٞمــ٦م ـدار اعمٕمرومــ٦م ًمٚمٓم٤ٌمقمــ٦م واًمٜمِمــل، ـإٟمدًمًــ

 م.4161

شم٘مّل اًمديـ أمحد سمـ قمكم اعم٘مريزي، دار آقمتّم٤مم اًم٘مـ٤مهرة  ومْمؾ آل اًمٌٞم٧م:  -16

 .4182ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

ـــ احلًـــ اًمٓمــقد، ُم١مؾمًــ٦م اًمٜمِمــ اًمٗمٝمرؾمــ٧م: -18 ر ـؿمــٞمخ اًمٓم٤مئٗمــ٦م حمٛمــد سم

 اإلؾمالُمل، ىمؿ إيران، اًمٓمٌٕم٦م إومم.

أسمـــق اًمٕمٌـــ٤مس أمحـــد سمــــ قمـــكم اًمٜمجـــ٤مر، ذيمـــ٦م إقمٚمٛمـــل  اًمٗمٝمرؾمـــ٧م: -11

 .4144ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

أسمق اًمٗمرج حمٛمد سمـ اؾمح٤مق اًمقراق اعمٕمروف سمـ٤مسمـ اًمٜمـديؿ، دار  اًمٗمٝمرؾم٧م: -62

 اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم.

اإلقمالم اإلؾمالُمل،  حمٛمد سم٤مىمر اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مد، ُمٙمت٥م اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمٞم٦م: -64

 هـ، حت٘مٞمؼ: اًمًٞمد حمٛمد ص٤مدق سمحر اًمٕمٚمقم.4122اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

، ُمٙمتٌـ٦م اًمّمـ٤مدق اًمًـٞمد حمٛمـد ُمٝمـدي سمحـر اًمٕمٚمـقم  اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمٞم٦م: -60

 ـمٝمران، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ص٤مدق سمحر اًمٕمٚمقم، طمًلم سمحر اًمٕمٚمقم.
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 )قي

 آٟمتِمــ٤مرُم١مؾمًــ٦م شمرمجــ٦م: ؾمــٕمد رؾمــتؿ، ، حمًـــ يمــديقر :اًم٘مــراءة اعمٜمًــّٞم٦م -64

 .م0244 إومم، اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمريب

 

 )كي

اًمِمٞمخ إىمدم ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ىمقًمقيف اًم٘مٛمل، ُم١مؾمًـ٦م  يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات: -61

 اًمٜمنم اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م إومم، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ ضمقاد اًم٘مٞمقُمل.

قمٌد اهلل سمـ قمدي اجلرضم٤مد، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م  اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل: -61

 واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م إومم.

حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل، دار إوقاء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،  اًمٙم٤مذم: -61

 .0242اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

اًمِمـٞمخ حمٛمـد سمــ قمـكم سمــ احلًـلم اًمّمـدوق،  يمّنل اًمـديـ وتـ٤مم اًمٜمٕمٛمـ٦م: -66

إيـران، -ّروم٦مـجلّنقمـ٦م اعمدّرؾمـلم سم٘مـؿ اعمِمـ ر اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦مـُم١مؾّم٦ًم اًمٜمِم

 حت٘مٞمؼ: قمكم أيمؼم همٗم٤مري

قمالء اًمديـ قمـكم اعمت٘مـل سمــ طمًـ٤مم  يمٜمز اًمٕمّّنل ذم ؾمٜملم إىمقال وإومٕم٤مل: -68

 اًمديـ اهلٜمدي، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من.
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 )لي

اًمًٞمد قمكم سمــ ُمقؾمـك سمــ ضمٕمٗمـر سمــ ـمـ٤مووس  :اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف -61

 .اعم٘مّدؾم٦م أٟمقار اهلدى ىمؿ، احلًٜمل

 

 )مي

اًمِمٞمخ احلًـ سمـ ؾمٚمٞمّنن احلكم، اعمٓمٚمٌٕم٦م احلٞمدري٦م  خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت: -82

 م.4112سم٤مًمٜمجػ، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

اإلُمــ٤مم اًم٘م٤مؾمــؿ سمـــ إسمــراهٞمؿ اًمــرّد، دار احلٙمٛمــ٦م  جمٛمــقع يمتــ٥م ورؾمــ٤مئؾ: -84

 . 0224اًمٞمّنٟمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

حمٛمد سمــ حمٛمـد سمــ اًمـٜمٕمّنن اًمٕمٙمـؼمي اعمٕمـروف سم٤مًمِمـٞمخ  اعم٤ًمئؾ اًمنوي٦م: -80

اعمٗمٞمــد، وــٛمـ ُمّمــٜمّٗم٤مت اًمِمــٞمخ اعمٗمٞمــد، ُم١مؾمًــ٦م اًمتــ٤مريخ اًمٕمــريب سمــػموت 

 ًمٌٜم٤من.

ر ـ: قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اسمـ ذؿمػم اًمٜم٤مؿمـكء إيمـؼم، دار اًمٜمِمـُم٤ًمئؾ اإلُم٤مُم٦م -84

 ومراٟمتس ؿمت٤ميٜمر، حت٘مٞمؼ: يقؾمػ وم٤من اس.

، اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل ضمٜمقب أومري٘مٞمـ٤م، قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مد اعمّمٜمّػ: -81

 حت٘مٞمؼ: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل.

اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمكم سمـ سم٤مسمقيف اًمّمدوق، ُم١مؾمًـ٦م اًمتـ٤مريخ  ُمٕم٤مد إظم٤ٌمر: -81

 هـ.4142اًمٕمريب سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 
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ومخــر اًمــديـ حمٛمــد سمـــ قمٛمــر اًمــرازي، دار إطمٞمــ٤مء اًمــؽماث  ُمٗمــ٤مشمٞمح اًمٖمٞمــ٥م: -81

 م0228اًمٕمريب سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

اًمِمــٞمخ أسمــق اًم٘م٤مؾمــؿ ؾمــٕمد سمـــ قمٌــد اهلل سمـــ أيب ظمٚمــػ  اعم٘مــ٤مٓت واًمٗمــرق: -86

إؿمٕمري، دار إطمٞمـ٤مء اًمـؽماث اًمٕمـريب سمـػموت ًمٌٜمـ٤من، حت٘مٞمـؼ: حمٛمـد ضمـقاد 

 ُمِمٙمقر.

حلـ٤ميمؿ اًمٜمٞمًـ٤مسمقري، دار اعمٕمرومـ٦م أسمـق قمٌـد اهلل ا اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم: -88

 ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  سمػموت ًمٌٜم٤من .

رور سمـػموت ـحمٛمـد سمــ قمٌـد اًمٙمـريؿ اًمِمٝمرؾمـت٤مد، دار اًمًـ اعمٚمؾ واًمٜمحؾ: -81

 .4118ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

حمٛمـد سمــ أمحـد سمــ قمـثّنن اًمـذهٌل، دار  ُمٞمزان آقمتـدال ذم ٟم٘مـد اًمرضمـ٤مل: -12

 اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم سمػموت ًمٌٜم٤من.

، "اعمحّ٘مؼ احلكّم "ٟمجؿ اًمديـ ضمٕمٗمر سمـ احلًـ اعمٕمروف سمـ إصقل:ُمٕم٤مرج  -14

 هـ.4124ُم١مؾّم٦ًم آل اًمٌٞم٧م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ىمؿ إيران، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

اًمًـٞمد أسمـق اًم٘م٤مؾمـؿ اعمقؾمـقي اخلـقئل، دار اعمحجـ٦م :ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م -10

 اًمٌٞمْم٤مء ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع.

ــق اًم٘م٤مؾمــؿ ؾمــٚمٞمّنن سمـــ أمحــ اعمٕمجــؿ إوؾمــط: -14 د اًمٓمــؼماد، دار احلــرُملم أسم

 .4111ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م إومم

حمٛمد سمــ طمٌـ٤من سمــ أمحـد  اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم: -11
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هـ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اسمراهٞمؿ 4411اًمًٌتل، دار اًمققمل سمحٚم٥م، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 زايد.

اعم٤مزٟمـدراد، اعمٓمٌٕمـ٦م حمٛمد سمـ قمـكم سمــ ؿمٝمرآؿمـقب  ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م:  -11

 م.4111احلٞمدرّي٦م ذم اًمٜمجػ إذف، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

اًمًــٞمد حمٛمــد اًمروطمــ٤مد، شم٘مريــر: اًمًــٞمد قمٌــد اًمّمــ٤مطم٥م  ُمٜمت٘مــك إصــقل: -11

 هـ.4141ىمؿ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م -احلٙمٞمؿ، ُمٓمٌٕم٦م اهل٤مدي

اًمًٞمد ُمٜمػم اخل٤ٌمز، شم٘مرير: أمحد ؾمٚمّنن، اًمٓمٌٕم٦م  ُمٞمث٤مق اإلُم٤مُم٦م ذم آي٦م اًمقٓي٦م: -16

 م.0244 إومم

اًمًٞمد حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل  اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن: -18

 .4116ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم

 

 )ني

آيـ٦م اهلل اًمِمـٞمخ ُمًـٚمؿ اًمـداوري،  ووضمقده اًمٜمقري: اًمٜمٌل إقمٔمؿ  -11

 م.0242دار ضمقاد إئّٛم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

حمٛمـد سمــ احلًـلم سمــ ُمقؾمـك اًمـر ، دار  مجـع اًمنمـيػا٩م اًمٌالهم٦م:  -422

 اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم سمػموت ًمٌٜم٤من.
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 411 ......................................... ىمٓمع اًمٓمريؼ أُم٤مم اًمٖمالة: -6

 024 .......................................................... زسمدة اعم٘م٤مل:

ؽ ا٤م ًّ  024 ..................................................... رواي٤مت ُيتٛم

 024 .................................. اسمـ أيب يٕمٗمقر وٟمٔمرّي٦م )قمٚمّنء أسمراري:

 021 .............................................. اسمـ أيب قمٛمػم واًمٕمّمٛم٦م:

 021 ....................................... :سملم ص٤مطم٥م اًمٓم٤مق وزيد 

 044 ................................. :طمػمة أصح٤مب اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

 041 ..................................... :ضمٝمؾ زرارة سم٢مُم٤مُم٦م اًمٙم٤مفمؿ 

 004 ............................................................. يمٚمٛم٦م أظمػمة

 004 ............................................ ظمّمقصّٞم٦م اًمٌٞم٧م اًمٕمٚمقي:

 001 ........................................... طمٍم إئّٛم٦م ذم اصمٜمل قمنم:

 008 ..................................................... اعمٝمدّوي٦م:اًمٕم٘مٞمدة 

 042 ....................................................... طمجّٞم٦م أىمقاهلؿ:

 044 ............................................... زسمدة )اًم٘مراءة اعمٜمًٞم٦ّمي:
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 044 ......................................................... اًمٙمت٤مبُمّم٤مدر 

 011 ..................................................... ومٝمرؾم٧م اعمحتقي٤مت

 

 


