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 ٱ ٻ ٻ ٻ

هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف ، وٟمًتٖمٗمره ، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ،  احلٛمدَ  إن  

ومال ه٤مدي ًمف ، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ  وُمـ يْمٚمؾ ،ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف

    (ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ) .ًمف ، وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف

 .(201آل قمٛمران: )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) 

 .(2: اًمٜم٤ًمء )   (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 .(72،  70إطمزاب: ). (﮻﮼ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 

، وذ إُمقر ، وأطمًـ اهلدي هدي حمٛمد وم٢من أصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل أُم٤م سمٕمد :

 حمدصم٤مهت٤م ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر .

يمثر احلدي٨م ُمـ اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة ذم اًمًٜمقات إظمػمة طمقل ومٙمرة اًمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م 

ومٞمٙمقن اًمت٘مري٥م ذم دائرة اًمديـ اًمقاطمد  :ًمٕم٤ممل يتحدث قمـ شم٘م٤مرب إدي٤منوا ؾمٞمامٓ ،اإلؾمالُمٞم٦م

 ُمـ سم٤مب أومم.

ظمروج إُم٦م مم٤م هل اخلػم وإُمؾ ذم  ُمـ وهذه اًمٗمٙمرة ذم طمدِّ ذاهت٤م حتٛمؾ ذم أصمٜم٤مئٝم٤م يمثػماً  

ّٓ أن  اًمداقملم وآهنزام أُم٤مم أقمدائٝم٤م ومٞمف ُمـ اًمْمٕمػ ًمٞمٝم٤م يريدوهن٤م أن شم٘مقم قمغم أطمد إ، إ

 ـ:أُمري

اعمج٤مُمٚم٦م وهمضِّ اًمٓمرف قمـ أؾم٤مس قمغم  اًمقطمدة سملم هذه اعمذاه٥م واًمٗمرق : أن شم٘مقماألول

 اًمٕم٘م٤مئد اعمتٕم٤ميم٦ًم ذم آدم٤مه.



: أن شم٘مقم اًمقطمدة قمغم طم٤ًمب ـمرف واطمد دون أظمر، طمٞم٨م يٓمٚم٥م ُمـ إول الثاين

ي شمٚم٘م٤مه قمـ سمجٛمٞمع اعمقروث اًمذاًمٓمرف أظمر حمتٗمٔم٤ًم يٌ٘مك سمٞمٜمام  ،اًمتٜم٤مزل قمـ يمثػم مم٤م يٕمت٘مد

 .ُم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م، ًمٞمس ًمف آؾمتٕمداد ذم اًمتٜم٤مزل قمـ أدٟمك ؾمٚمٗمف

وإذا يم٤مٟم٧م ُم٠ًمًم٦م اإلُم٤مُم٦م ذم ذُم٦م اًمت٤مريخ، ومال طم٤مضم٦م ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمديمتقر قمكم اًم٤ًمًمقس: 

وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م رؾم٤مًمتل ًمٚمديمتقراه قمـ أصمر  ،إلصم٤مرهت٤م، وظمالف إُمس ٓ يٛمٜمع شم٘مري٥م اًمٞمقم

صقًمف، وًمألؾمػ اًمِمديد أٟمٜمل وضمدت هذه اًمٕم٘مٞمدة اًم٤ٌمـمٚم٦م ىمد اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري وأ

 ُمـ أصقل اًمٗم٘مف، ودظمٚم٧م مجٞمع أسمقاب اًمٗم٘مف. ومٙمٞمػ شمٙمقن دقمقة اًمت٘مري٥م؟اًمٙمثػم أومًدت 

وٓ دمٕمٚمقا هل٤م أصمرًا ذم  اًمتنميع إن ىمٚمٜم٤م ًمٚمِمٞمٕم٦م: دقمقا ُم٠ًمًم٦م اإلُم٤مُم٦م ذم جم٤مل اًمٕم٘مٞمدة 

 اجلامقم٦م، أومٞم٘مٌٚمقن؟ًمًٜم٦م وُمذه٥م ُمـ ُمذاه٥م أهؾ ا ا يم٠ميِّ وأصقًمف طمتك شمّمٌحق

 وإذا يم٤مٟمقا ٓ ي٘مٌٚمقن، سمؾ مل شمقضمف هلؿ هذه اًمدقمقة، أومٜم١مُمـ ٟمحـ سمٕم٘مٞمدهتؿ  اًم٤ٌمـمٚم٦م؟

هلذا جي٥م أن شمٙمقن دقمقة اًمت٘مري٥م قمغم هدى وسمّمػمة. وًمذا رأي٧م أن أضمٕمؾ سملم أيدي 

اعمًٚمٛملم، ودقم٤مة اًمت٘مري٥م ُمٜمٝمؿ، سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل شمٌلم اًمٗمقارق سملم اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م ذم 

جم٤مٓت خمتٚمٗم٦م، ًمٞمٗمٙمروا ذم هذه اًمٗمقارق، وًمٜمحدد يمٞمػ شمٙمقن دقمقة اًمت٘مري٥م، وُمـ اًمذي 

 .(2)جي٥م أن يؽمك رأيف وي٘مؽمب ُمـ أظمر

واًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل  واجلامقم٦م اًمٞمقم هل اًمت٘مري٥م سملم أهؾ اًمًٜم٦م اًمت٘مري٥م وأيمثر ـمروطم٤مت

 ٕمٛمكم اًمٞمقم هلذا اعمقروثاًمتٓمٌٞمؼ اًم، وٕهؾ اًمًٜم٦م شمفاعمقروث اًمِمٞمٕمل ذم ٟمٔمرأ رَ ٘مٜمٚمْ قمنمي٦م، ومَ 

   ؟وسمٕمده٤م ٟمحٙمؿ قمغم إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٓمٌٞمؼ هذه اًمقطمدة قمغم أرض اًمقاىمع ،أوًٓ 

أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م مجٞمٕمٝمؿ ٟمقاص٥م: ٕن ُمٗمٝمقم اًمٜمّم٥م  اًمراومْم٦م أن  اًمِمٞمٕم٦م يٕمت٘مد 

ُمـ أىمر  سمخالوم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر ذم اصٓمالطمٝمؿ: هق  أهؾ اًمًٜم٦م: إذ قمٜمد خمتٚمػ قمام قمٚمٞمف قمٜمدهؿ

                                                 

 .(6-5: 2) ُمع آصمٜمل قمنمي٦م ذم إصقل واًمٗمروع (2)



 

م قمٚمٞمٜم٤م د  ُمـ ىمَ أٟمف ىم٤مل:  -يمذسم٤ًم وزورًا  - ذيمر احلكم قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق وم٘مد ، وقمثامن

 . (2)أهؾ اًمٌٞم٧م وم٘مد ٟمّم٥م ًمٜم٤م اًمٕمداوة

( أؾم٠مًمف قمـ اًمٜم٤مص٥م هؾ قمكم اهل٤مدي :يمت٧ٌم إًمٞمف )أي ، ىم٤مل:حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٞمًك وقمـ

يٕمٜمل قمٛمر  – واًمٓم٤مهمقت -يٕمٜمل اًمّمديؼ  –اطمت٤مج ذم اُمتح٤مٟمف إمم أيمثر ُمـ شم٘مديٛمف اجل٧ٌم 

- (1)؟ ومرضمع اجلقاب : ُمـ يم٤من قمغم هذا ومٝمق ٟم٤مص٥مامواقمت٘م٤مد إُم٤مُمتٝم . 

ُمـ ىم٤مل سمّمح٦م  ، وإٟمام يمؾ   وقمغم هذا وم٤مًمٜمقاص٥م قمٜمد اًمراومْم٦م ًمٞمس ُمـ أسمٖمض قمٚمٞم٤مً 

 ُمـ ىمٌٚمف، وم٠مهؾ اًمًٜم٦م إذن ٟمقاص٥م. اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مءظمالوم٦م 

 ما حؽم الـاصبي يف عؼقدة الرافضة؟

جيقز اًمقوقء سم١ًمر اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين ووًمد اًمزٟم٤م واعمنمك، ويمؾ ُمـ  ىم٤مل اسمـ سم٤مسمقيف: وٓ

 . (3)ظم٤مًمػ اإلؾمالم، وأؿمد ُمـ ذًمؽ ؾم١مر اًمٜم٤مصٌل

قمـ اعمرأة اًمٕم٤مروم٦م هؾ  وروى اًمٓمقد قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر 

أزوضمٝم٤م اًمٜم٤مصٌل؟ وم٘م٤مل: ٓ: ٕن اًمٜم٤مص٥م يم٤مومر، ىم٤مل: وم٠مزوضمٝم٤م اًمرضمؾ همػم اًمٜم٤مص٥م وٓ 

 . (4)اًمٕم٤مرف؟ وم٘م٤مل: همػمه أطم٥م إزم  ُمٜمف

: ظمذ ُم٤مل اًمٜم٤مص٥م طمٞمثام وضمدت، وادومع وقمـ اعمٕمغم سمـ ظمٜمٞمس ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل 

 .(5)إًمٞمٜم٤م اخلٛمس

                                                 

 (.177احلكم )ص  اًمرؾم٤مئؾ اًمتًع (2)

 .(287: 5ٌحراين )ًمٚم ًمٜم٤مضةاحلدائؼ ا، واٟمٔمر ( 68)ص  ُمًتٓمروم٤مت اًمنائر (1)

 (.28: 2ًمٚمٓمقد ) آؾمتٌّم٤مر ،(9: 2) ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف( 3)

 (.284:3) آؾمتٌّم٤مر(، 303:7) اًمتٝمذي٥م (4)

 (. 198: 27) وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م (5)



، ىم٤مل: ُم٤م ظمٚمؼ اهلل وروى قمكم سمـ يقٟمس اًمٜم٤ٌمـمل: قمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م، قمـ أسمٞمف قمكم 

 ُمٜمف. ذر  ُمـ اًمٙمٚم٥م، واًمٜم٤مص٥ُم  ؿمٞمئ٤ًم أذ  

ـُ دْ أيب سمّمػم، ىم٤مل: ُمُ  وروى قمـ ُمٜمف: ٕن اًمِم٤مرب  ـ، واًمٜم٤مص٥م ذر صمَ اخلٛمر يمٕم٤مسمد وَ  ُم

 .(2)شمدريمف اًمِمٗم٤مقم٦م يقُم٤ًم، واًمٜم٤مص٥م ًمق ؿمٗمع ومٞمف أهؾ اًمًاموات وإرض مل يِمٗمٕمقا ًمف

رة إمم أسمٜم٤مء  اًمًٜم٦م ويمذًمؽ اخلٓم٥م واًمدروس أهؾ وحي٤مول اًمِمٞمٕم٦م ُمـ ظمالل اًمٙمت٥م اعمّمد 

 تج٤موز اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦ميأن اخلالف سملم أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م ٓ  ٔمٝمرواأن يُ  اًمتل قمغم اًمٗمْم٤مئٞم٤مت

ورهبؿ  ،ذم اإلؾمالم، قم٘م٤مئدهؿ واطمدةوأهنؿ إظمقة ، يم٤مخلالف سملم اعمذاه٥م اًمًٜمٞم٦م إرسمٕم٦م

 واطمد، وىمرآهنؿ واطمد.

ذم أىمقاهلؿ  ـِ أصقل يمتٌٝمؿ، واًمتٛمٕم   ، وُمٓم٤مًمٕم٦مِ قمغم ٟمّمقص قمٚمامئٝمؿ آـمالعِ قمٜمد  وًمٙمـ

 قمٚمامئٝمؿ: أىمقال  ٘مرأرأؾم٤ًم قمغم قم٘م٥م، ومٚمٜم هذه اعم٘م٤مًم٦مُ  ٘مٚم٥ُم ٜمشم ؿ:، وخم٤مًمٓمتِٝموأومٕم٤مهلؿ

هق اًمذي يم٤من حمٛمد ٟمٌٞمف وظمٚمٞمٗمتف  -أي: أهؾ اًمًٜم٦م  – ؿرهب   إن  ي٘مقل ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري: 

اًمذي ظمٚمٞمٗم٦م  اًمرب   إن   :سمؾ ٟم٘مقل ،وٓ سمذًمؽ اًمٜمٌلِّ  ،وٟمحـ ٓ ٟم٘مقل هبذا اًمربِّ  ،سمٙمر سمٕمده أسمق

 .(1) وٓ ذًمؽ اًمٜمٌل ٟمٌٞمٜم٤م ،ٜم٤مرسمّ  سمٙمر ًمٞمس أسمق فِ ٟمٌٞمِّ 

سمٛمٜمزًم٦م  أٟمف أُمػم اعم١مُمٜملم وإئٛم٦م ُمـ سمٕمده ٛمـ ضمحد إُم٤مُم٦م واقمت٘م٤مدٟم٤م ومٞم: اعمٗمٞمدوي٘مقل 

 .(3) ُمـ ضمحد ٟمٌقة مجٞمع إٟمٌٞم٤مء

 

                                                 

 ( ـمٌٕم٦م اًمٜمجػ.59: 3) اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ (2)

 يز إيران.ـمٌٕم٦م شمؼم (178: 1)  إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦مذم يمت٤مسمف   (1)

 اإلُم٤مُم٦م اًمًٌئٞم٦م، ذم أن قمٚمٞم٤ًم واإلُم٤مُم٦م اعمراد ُمٜمٝم٤م هل:  .ـمٌٕم٦م ىمؿ (204ص )  آقمت٘م٤مداتذم يمت٤مسمف   (3)

 .سمال ومّمؾ، وأن يمؾ  ُمـ ؾمٌ٘مف فم٤ممل ًمف هق اإلُم٤مم سمٕمد اًمٜمٌل 



 

يًتٗم٤مد ُمـ إظم٤ٌمر أن اعمخ٤مًمٗملم هؿ اخلٜم٤مزير ذم اًم٤ٌمـمـ، وي٘مقل اًمٜمامزي اًمِم٤مهرودي: 

 (2) طمرُمتف وٟمج٤مؾمتف ُمـ اًمقاوح٤مت

وهم٤مي٦م ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ إظم٤ٌمر ضمري٤من طمٙمؿ اًمٙم٤مومر واعمنمك ذم أظمرة وي٘مقل اعم٤مُم٘م٤مين: 

 .(1) قمغم يمؾِّ ُمـ مل يٙمـ اصمٜمل قمنمي

هذه اًمٜمّمقص ٟمْمٕمٝم٤م أُم٤مم أٟمٔم٤مر دقم٤مة اًمقطمدة: ًمٙمل يٙمقٟمقا قمغم دراي٦م سمح٘مٞم٘م٦م اعمذه٥م 

ؾ هذه اًمٜمّمقص وأيمثر وإن يم٤مٟمقا قمغم اـمالع قمغم ُمثآصمٜمل قمنمي إن يم٤مٟمقا ٓ يٕمرومقهن٤م، 

: سمدقمقى ُم٤م شمقاضمٝمف إُم٦م ٟمنمه٤م ًمٞمس وىم٧م اًمقىم٧م اهذ وأن ،ويتٖم٤مومٚمقن قمٜمٝم٤م سمحج٦م اًمقطمدة

  .قمذر أىمٌح ُمـ ذٟم٥مومٝمذه ُمّمٞم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م، ويمام ي٘م٤مل ذم اعمثؾ:  ،ُمـ حتدي٤مت ظم٤مرضمٞم٦م

 ذماجلٝمقد اعم٤ٌمريم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  هذا اًمٙمت٤مب ي٠ميت وٛمـ ؾمٚمًٚم٦مو

سمٕمد اهلجٛم٦م  قم٤ممل يٜمتٛمل إمم اًمًالًم٦م اًمٕمٚمقي٦م،يراع  هطمؼم ،قمٚمٞمف سمٞم٤من ُمٕمت٘مد اًمِمٞمٕم٦م اًمراومْم٦م واًمردِّ 

اًمنمؾم٦م اًمتل ؿمٜمٝم٤م اًمراومْم٦م قمغم اًمدي٤مر اًمًٜمٞم٦م سمٕمد ىمٞم٤مم صمقرة اخلٛمٞمٜمل، ومحٚمف ؿمٕم٤مر شمّمدير 

 اًمثقرة إمم اًمٌالد اًمًٜمٞم٦م.

٤م قمـ سم٘مٞم٦م اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م، قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م اًمتل يٜمٗمردون هب جمٛمَؾ  ومٞمف اعم١مًمػوىمد قمرض 

عم٤م حتٛمؾ ذم ـمٞم٤مهت٤م ُمـ ظمٓمر قمغم  :قمٜمدهؿ ، ُمٕمتٛمدًا قمغم ُمّم٤مدرهؿ اعمقصمقىم٦موطمّذر ُمٜمٝم٤م

 اعمًٚمٛملم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

 وأسمرز اًمٕم٘م٤مئد اًمتل شمٜم٤موهل٤م اعم١مًمػ هل:

 ٟمٔمري٦م اإلُم٤مُم٦م اًمًٌئٞم٦م. -

 ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. -

 ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. -

                                                 

 .ـمٌٕم٦م ىمؿ (55:1)  ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مةذم يمت٤مسمف   (2)

 .(108: 2)  شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤ملذم يمت٤مسمف   (1)



 ٜمتٔمر.أؾمٓمقرة اعمٝمدي اعم -

 قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م. -

 اعمتٕم٦م وآصم٤مره٤م اًمًٚمٌٞم٦م قمغم اعمجتٛمع. -

 لؾتؿسك باحلق ومتابعة أهؾه، وجـبـا الباطل والوقوع يف حبائؾه.الؾفم وفؼـا 

ومن تبعفم إىل  ،هذا وصذ اهلل عذ سقدكا حمؿد، وعذ آله الطقبني الطاهرين، وصحابته الغر ادقامني

 .يوم الدين

 واحلؿد هلل ربِّ العادني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عؿيل يف ادخطوط 

 :شمٚمخص قمٛمكم ذم حت٘مٞمؼ اًمٜمص سمام ي٠ميت

 ٟمًخ اعمخٓمقط ويمت٤مسمتف قمغم وومؼ ىمقاقمد اإلُمالء اعمِمٝمقرة. -2

 ختري٩م أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م داظمؾ اًمٜمص. -1

 .٤مم أئٛم٦م احلدي٨م قمٚمٞمٝم٤م صح٦م ووٕمٗم٤مً ، ُمع ذيمر أطمٙمختري٩م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م -3

ام شمقومر قمٜمدي ُمـ اعمّم٤مدر، وإٓ أيمتٗميل سم١مًمػ شمقصمٞمؼ اًمٜمّمقص اًمتل ذيمره٤م اعم  -4

 .سمام ذيمره اعم١مًمػ ذم شمقصمٞم٘مف ًمٚمٜمّمقص

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صػحة عـوان الؽتاب
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  

 

 

 الصػحة األخرة من الؽتاب الصػحة األوىل من الؽتاب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تؼريظ الرئقس العام دجؾس العؾامء 

 بؿؼاطعة جاوى الرشققة 
 

 لرحيمبسم اهلل الرمحن ا
 ،ومال ٟمٌل سمٕمده ،واعمرؾمٚملم اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملمَ  احلٛمد هلل ربِّ 

 .وقمغم آًمف وصحٌف ٟم٤م حمٛمدٍ ؾمٞمدِ 

 دةَ اًمنمىمٞم٦م ىمد اؾمتٚمٛمٜم٤م ُمًقّ  ىجمٚمس اًمٕمٚمامء سم٤معمٜمٓم٘م٦م إومم ضم٤مو أُم٤م سمٕمد: وم٢مٟمٜم٤م سم٤مؾمؿ رئ٤مدِّ 

اًمتٕمرف ًمٗمرىم٦م اًمِمٞمٕم٦م اب وهق ٕمٜمقان ضمذّ اعم٘م٤مًم٦م اًمتل يمتٌٝم٤م صدي٘مٜم٤م اًمًٞمد أمحد زيـ اًمٙم٤مف سم

 .وق سمٞمٜمٝم٤م وسملم أهؾ اًمًٜم٦مواًمٗمر

ًمٚمٛمًٚمٛملم يمل  ٟم٤مومع ضمداً  أن هذا اًمٙمت٤مَب  :وهل، وسمٕمد أن ىمرأٟم٤مه٤م ٟم٠مظمذ ظمالص٦م اًم٘مقل

قمغم اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمًٜم٦م  وُمٕمتٛمداً  ،اًمٗمروق سملم اًمٗمرىمتلم سمنمطمٝم٤م قمٚمٛمٞم٤مً  يٕمرومقا مت٤مُم٤مً 

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م ٜم٤مذًمؽ زي٤مدة ذم ظمزاٟمت تك يٙمقنَ طم :اًمٜمٌقي٦م سم٤مًمتقؾمع واًمتٗمّمٞمؾ

أن يٕمػموه٤م  وقمغم إىمؾِّ  ،ًمذًمؽ ٟمرى ضوري٦م اُمتالك هذه اعم٘م٤مًم٦م قمغم مجٞمع اعمًٚمٛملمَ 

 .ع وشمٌٍّم ؿ ًمٚمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م سمتقؾّم ف واًمتٗمٝمّ ٕصح٤مهبؿ وأىمرسم٤مئٝمؿ ًمزي٤مدة اًمتٕمرّ 

ًمزٓشمف  واًمٖمٗمرانَ  ،١مًمػ اًمٙمت٤مباًمتقومٞمؼ واهلداي٦م عم ٜم٤م ٟمرضمق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم دوامَ ٟم  إصمؿ  

  .وأظمٓم٤مئف

 

  

 

 

 

 ُمّم٤ٌمح ك.هي.

 اًمرئٞمس اًمٕم٤مم عمجٚمس اًمٕمٚمامء

 سمٛمٜمٓم٘م٦م ضم٤موى اًمنمىمٞم٦م

 

 ؾمقراسم٤مي٤م

 2425رسمٞمع أظمر  24

 2994ؾمٌتٛمؼم  26

 



 

 التؼريظ الثاين

 من رئاسة مجعقة هنضة العؾامء بوالية جاوى الرشققة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
اًمذي  ًمٌٜمل اإلٟم٤ًمن سمٌٕمث٦م رؾمقًمف إيمرم حمٛمد  واإلطم٤ًمنَ  احلٛمد هلل اًمذي أقمٓمك اًمرقم٤مي٦مَ 

ه اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وشم٤مسمٕمقهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء سمٕمدِ  ُمـ ومحؾ رؾم٤مًمتف ،ضم٤مء سم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 .اعمخٚمّملم

ذم أمهٞمتٝم٤م يمًٚمًٚم٦م  وهذه اًمقفمٞمٗم٦م اًمتل محٚمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطم٤ًمن ٓ ؿمؽ  

واعمذه٥م اًمًٜمل اًمذي  .وسملم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمدى اًمدهقر واًمٕمّمقر شمرسمط سملم اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ 

 .إمم يقُمٜم٤م ـ ًمدن ُم١مؾمًف ُم وواىمٕمٞم٤مً  هق اًمٓمري٘م٦م اًمقطمٞمدة اعمتّمٚم٦م رؾمٛمٞم٤مً 

وسم٤مًمت٤مزم شمٙمقن ذات أمهٞم٦م ًمٚمذيـ  ،هذا هق ُمقوقع اًمٌح٨م اًمذي ىمدُمف يم٤مشم٥م هذه اًمرؾم٤مًم٦م 

 .اٟمتًٌقا عمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم إٟمدوٟمٞمًٞم٤م اعمجٛمققملم ذم مجٕمٞم٦م هنْم٦م اًمٕمٚمامء

ًمٜم٤م  اًمذي يمتٌف اًمًٞمد أمحد زيـ اًمٙم٤مف ازداد شمٕمريػ ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦موسمٓمٌع هذا اًمٙمت٤مب  

إن اًمالزم شمت٤مسمع اًمٌحقث  ٤مً طم٘مّ .قمدد اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمداومٕم٦م قمـ يمٞم٤من اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 .ٕن طمقائ٩م اًمٕمٍم اًمتل ٓ شمٜمتٝمل شم٘متيض ذًمؽ :واًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمـ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

وضمٞمؾ اًمِم٤ٌمب اعمٕم٤مس حيت٤مضمقن إمم اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمّمحٞمح٦م واًمتٕمٚمٞمامت اًمرؿمٞمدة قمـ اإلؾمالم 

 .قاٟم٥م اًمت٤مريخٞم٦م وإصقل اًمتنميٕمٞم٦مٓؾمٞمام اجل

وإن أدريمٜم٤م  ،وهبذه اًمتٕمٚمٞمامت إُمٞمٜم٦م شمًتٓمٞمع اًم٘مقة اإليامٟمٞم٦م ُمقاضمٝم٦م اًمتحدي٤مت اًمٕمٍمي٦م 

وقمًك أن  .اًمتل شمٙمقن ومٞمٝم٤م اًمث٘م٤موم٤مت سمٕمْمٝم٤م ي١مصمر ذم سمٕمض بؿرحؾة العودةاًمٕمٍم اعمًٛمك 

 .اإلؾمالم واعمًٚمٛملم يٙمقن هذا اًمٙمت٤مب ُم٤ًممه٦م ُمـ ُم١مًمٗمف ذم قمزِّ 

 

                

 اًمٙمٞم٤مهل قمٛمران محزة

قري٦م  رئٞمس اًمِم 

 

 ؾمقراسم٤مي٤م

 2425اًمث٤مٟمٞم٦م  مج٤مدى 21

 2994ٟمقومٛمؼم  26

 



 ؼريظ رئاسة مؤسسة البقـاتت

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .(8إٟمٗم٤مل:)   (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ّٓ وٓ قمدوان  ،واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم ،اًمٕم٤معملم هلل ربِّ  احلٛمدُ  واًمّمالة واًمًالم  ،قمغم اًمٔم٤معملم إ

 .وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم ،قمغم أذف اعمرؾمٚملم

ؾم٘مقط اإلُمؼماـمقري٦م اًمٌٝمٚمقي٦م واقمتالء اؾمؿ اخلٛمٞمٜمل يثػمان اهتامم اًمّمح٤موم٤مت  وم٢منّ أُم٤م سمٕمد: 

وذم أوؾم٤مط إُم٦م يٜم٤مل اخلٛمٞمٜمل ُمٙم٤مٟم٦م رومٞمٕم٦م ُمرُمقىم٦م شم٤ًمٟمده مج٤مقم٤مت اعمًٚمٛملم اًمٕم٤معمٞم٦م  ،اًمٕم٤معمٞم٦م

 .واطمدة شمٚمق إظمرى

ٝمؿ إُم٤مُمَ  اعمًٚمٛملم وشمٜمّمٞمٌف صمقرشمف إمم سمٚمدانِ  ًمٜمنِم  اًمٓمٞم٥َم  ويٖمتٜمؿ اخلٛمٞمٜمل هذا اعمقىمَػ 

ر ُمذهٌف اًمِمٞمٕمل ويرؾمؾ يمقادره ودقم٤مشمف اعمدرسملم ويٌٜمل ُم١مؾم٤ًمت ـم٤ٌمقمٞم٦م يّمدّ  ،إقمغم

 .ويٓمٌع اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ اعمٜمثقرة وؾمط اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مؾمؿ ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م

٦م ون سمدقمقى حمٌّ لم جيٝمٚمقن طم٘مٞم٘م٦م ه١مٓء اًمذيـ يتًؽّم ٞمّ ُمـ اًمًٜمّ  اً يمثػم ألؾمػ اًمِمديد أنّ ًمو

تـ يمثػم ُمـ وٕضمؾ هذا اجلٝمؾ اومتُ  ،ويٚم٘مٌقن ُمذهٌٝمؿ سمٛمذه٥م أهؾ اًمديـ ،ٞم٧موٟمٍم أهؾ اًمٌ

ّٓ وٓ طمقل وٓ ىمقة  ،قمنمي٦م ٓصمٜملسمٞمقت اًمًٜمٞملم سمٛمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ا  .سم٤مهلل إ

٤مه ٦م ًمدهيؿ طمًـ فمـ وـمٞم٥م ُمقىمػ دُم ُمـ أهؾ اًمًٜمّ  يمثػماً  واًم٥ًٌم إيمؼم هلذا اجلٝمؾ هق أنّ 

وُم٤م داُمقا ي٘مٞمٛمقن اًمّمالة ريمققمٝم٤م  ،ع ُمٜمٝمؿ يمٚمٛمتل اًمِمٝم٤مدةُم٤م دام ٟمًٛم ،أهؾ اعمذاه٥م إظمرى

إًمٞمٜم٤م هذه  ُم٤م أًم٘مل ومٙمثػماً  ،وؾمجقده٤م ُمـ همػم سمح٨م وشمٗمتٞمش قمـ أصقل وومروع شمٚمؽ اعمذاه٥م

اًمِمٞمٕم٦م اظمتالف سمًٞمط طمقل شمٗمًػم احل٘م٤مئؼ اًمت٤مريخٞم٦م وم٘مط  ُم٤م يم٤من سمٞمٜمٜم٤م وسملمَ  إن  ): اًمٙمٚمٛم٦م

 .(وًمٞمس طمقل اًمٕم٘م٤مئد

قىمػ وم٤معمذه٥م اًمِمٞمٕمل هق اعمذه٥م اًمقطمٞمد اًمذي يقضم٥م قمغم وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ اعم

ذم درضم٦م  وهق هيؿدًمم وهق اًمٙمت٤مب اعم٘مد  - أصقل اًمٙم٤مذمومٗمل  :قم٘م٤مئده وأصقًمف أشم٤ٌمقمف يمتؿَ 



 

إٟمٙمؿ  ،ي٤م ؾمٚمٞمامنىم٤مل:  (ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق)رواي٦م قمـ أيب قمٌد اهلل  -قمٜمدٟم٤م صحٞمح اًمٌخ٤مري

ـٍ    .(2)ف اهللوُمـ أذاقمف أذًم ،ه اهللُمـ يمتٛمف أقمزّ  قمغم دي

 يمؾ   وٟمِم٤مـم٤مً  يٜمِمٓمقن ويزدادون مح٤مؾم٤مً  - اًمِمٞمٕم٦م :أي -إٟمف عمـ اًمتٜم٤مىمْم٤مت اعمْمحٙم٦م أهنؿ 

ُمذهٌٝمؿ إؾم٤مؾمٞم٦م ويخٗمقهن٤م قمـ  أصقهلؿ وُمراضمعَ  ت٥َم ويٙمتٛمقن يمُ  ،يقم ذم ٟمنم ُمذهٌٝمؿ

طمتك إٟمٜم٤م ًمٜمجد سمٕمض ه١مٓء اًمِمٞمٕم٦م ُمـ ـمٌ٘م٦م إشم٤ٌمع اعم٘مٚمديـ ٓ يٕمرف طم٘مٞم٘م٦م ُمذهٌف  ،اًمٜم٤مس

 .(1)ذي اشمٌٕمفاًم

اًمٜم٤مس، وسمٕمض شمٚمؽ  : ًمئال يٕمرومٝم٤م٘مّمد سمف إظمٗم٤مء والٓهتؿأن هذا اًمٙمتامن يُ  وٓ ؿمّؽ 

ٓم٤مًمٕمٝم٤م ومئ٦م شموإٟمام  ،ه٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مساًمٙمت٥م إؾم٤مؾمٞم٦م ـمٌٕمقه٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م طمتك ٓ ي٘مرأَ 

 .حمدودة

 اًمٙم٤مذموقمٚمامؤٟم٤م اًمًٚمػ وإن مل يٓم٤مًمٕمقا شمٚمؽ اًمٙمت٥م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمدى اًمِمٞمٕم٦م ُمثؾ 

وإٟمام ـم٤مًمٕمقا يمت٥م  أوائؾ اعم٘م٤مٓتو طمٞم٤مة اًم٘مٚمقبو شمٗمًػم اًم٘مٛملو آؾمتٌّم٤مرو

ّٓ  ،اًمِمٞمٕم٦م اًمتل هل أدٟمك درضم٦م مم٤م ذيمر وأصدروا ومت٤موى قمـ والل  ،أهنؿ ىمد صٜمٗمقا يمت٤ٌمً  إ

واإلُم٤مم  ،واإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ،اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين :ومٛمٜمٝمؿ ،قمنمي٦م ٓصمٜملومرىم٦م اًمِمٞمٕم٦م ا

 ،ذم اًمتٗمًػم روح اعمٕم٤مينوإًمقد ص٤مطم٥م  ،واًمذهٌل ،ٛملـ طمجر اهلٞمت، واسماًمًٌٙمل

    ًمٚمِمٞمخ قمنمي٦م آصمٜملخمتٍم اًمتحٗم٦م وطمٗمٞمده اًمٕمالُم٦م حمٛمقد ؿمٙمري إًمقد ص٤مطم٥م

 .وهمػم ه١مٓء ،قمٌد اًمٕمزيز اًمدهٚمقي

                                                 

  (.111: 1) أصقل اًمٙم٤مذم (2)

وهذا إُمر ُمٕمٚمقم ًمٙمّؾ ُمـ ظم٤مًمط قمقام اًمِمٞمٕم٦م، ٓ يٕمرف قمـ ُمذهٌف ؾمقى يمٚمٛم٦م: ٟمحـ أشم٤ٌمع أهؾ اًمٌٞم٧م،  (1)

وم٤معمرضمٕمٞم٤مت هل اًمتل حترر، وهؿ يٜم٘م٤مدون هلؿ يمام  :ُم٤م يمتٌٙمؿ احلديثٞم٦م، يمٞمػ وصٚمٙمؿ يمالم إئٛم٦م؟ ٓ يدري

 يريدون.



ة اًمٕمنمي٦م اًمتل أًمٗمٝم٤م اًمٕمٚمامء اًمًٜمٞمقن سمٕمد اًمثقر آصمٜملأُم٤م اًمٙمت٥م احلديث٦م قمـ والل اًمِمٞمٕم٦م 

 اخلٛمٞمٜمٞم٦م ومٜمذيمر ُمٜمٝم٤م:

 .طمقىًمٚمِمٞمخ ؾمٕمٞمد  اخلٛمٞمٜمل ؿمذوذ ذم اًمٕم٘م٤مئد وؿمذوذ ذم اعمقاىمػ  -1

ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ُمٜمٔمقر اًمٜمٕمامين سمتٕمري٥م اًمديمتقر ؾمٛمػم  اًمثقرة اإليراٟمٞم٦م ذم ُمٞمزان اإلؾمالم  -2

 .قمٌد احلٛمٞمد إسمراهٞمؿ

 .عمقٟٓم٤م اًمِمٞمخ أيب احلًـ قمكم احلًٜمل اًمٜمدوي صقرشم٤من ُمتْم٤مدشم٤من  -3

 وهل: اًمٕمالُم٦م اًمِمٝمٞمد إطم٤ًمن إهلل فمٝمػم،ُم١مًمٗم٤مت   -4

، اًمِمٞمٕم٦م واًمتِمٞمع ومرق وشم٤مريخ، اًمِمٞمٕم٦م واًم٘مرآن، اًمِمٞمٕم٦م وأهؾ اًمٌٞم٧م، اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م

 .اًمرد قمغم اًمديمتقر قمٌد اًمقاطمد واذم ذم يمت٤مسمف سملم اًمِمٞمٕم٦م وأهؾ اًمًٜم٦م

  .ذًمٚمديمتقر  اًمِمٞمٕم٦م ذم اعمٞمزان  -5

 .ًت٤مر اًمتقٟمًقيًمٚمِمٞمخ قمٌد اًم سمٓمالن قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م  -6

 .ًمٚمديمتقر حمٛمد يم٤مُمؾ اهل٤مؿمٛمل قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م ذم اعمٞمزان  -7

ومٕمغم اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ وقمغم اًمٕمٚمامء  ،وسمٕمض هذه اًمٙمت٥م ىمد شمرضمؿ إمم اًمٚمٖم٦م اإلٟمدوٟمٞمًٞم٦م

قمنمي٦م اًمتل شمٜمنم  آصمٜملطم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمٕم٦م  ؿُ ٝمْ واًمدقم٤مة أن ي٘مرؤوه٤م ويٓم٤مًمٕمقه٤م طمتك يٛمٙمـ هلؿ ومَ 

ُمٜمٝمؿ سم٤معم١ًموًمٞم٦م اًمٙمؼمى دم٤مه ديٜمٝمؿ  اهتامُم٤مً  :ص٘م٤مع سمالدٟم٤م اًمٕمزيزةضمٝمد ضمٝمٞمد ذم أ أن سمٙمؾِّ 

 .اعمًٚمٛملمواإلؾمالم وأُمتٝمؿ 

اًمٕمزيز إمم ُمٕمروم٦م  ىءزيـ اًمٙم٤مف يقصٚمؽ أهي٤م اًم٘م٤مر اًمذي يمتٌف اًمًٞمد أمحدُ  وهذا اًمٙمت٤مُب 

طمتك ٓ شمٜمخدع سمدقم٤مي٤مهتؿ ورؾم٤مئٚمٝمؿ اًمتل شمٜم٤مدي إمم  :اًمِمٞمٕم٦م واًمٗمروق سمٞمٜمٝمؿ وسملم أهؾ اًمًٜم٦م

وطمٞمٚمٝمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م  ،قطمٞمد اًمٙمٚمٛم٦م واًمت٘مري٥م سملم اًمِمٞمٕم٦م وأهؾ اًمًٜم٦م وأُمث٤مل هذه إيمذوسم٤متشم

اًمتل ي٘مّمد هب٤م شمؼمير اًمقؾم٤مئؾ وحتٚمٞمؾ اًمقضمقه ذم ؾمٌٞمؾ شمروي٩م سمْم٤مئٕمٝمؿ اًمزائٗم٦م سمخداع أومٙم٤مر 

  .اعمًٚمٛملم



 

واحلرص قمغم إضمراء  ،واهلدف إؾمٛمك ُمـ شمقطمٞمد اًمٙمٚمٛم٦م إٟمام هق ٟمٌذ اخلالوم٤مت اًمٗمروقمٞم٦م

ٓ ؾمٞمام طمٞمٜمام اطمت٤مج اعمًٚمٛمقن  ،داُم٧م قم٘مٞمدهتؿ واطمدة وم٤مق واًمقطمدة ذم ؿم١مون اعمًٚمٛملم ُم٤ماًمق

  .إمم اًمقطمدة وىمتام أصٌحقا ومري٦ًم إُمؿ اًمٖمرسمٞم٦م واًمنمىمٞم٦م ذم آن واطمد

احل٤مضم٦م إمم  واىمع اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ذم أُمسِّ  وم٢من   ،واًمٜمداء سم٤مًمت٘مري٥م ذم فم٤مهره طمٚمق ظمي

وٟمًٞم٤من اًمٗمقارق واخلالوم٤مت ُم٤مداُم٧م ٓ متس  ،ضمتامقملاًمقطمدة واًمتْم٤مُمـ واًمتٙم٤مومؾ آ

ّٓ  ،سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمديٜمٞم٦م أؾم٤مس شمٌٜمك هذه اًمقطمدة؟ هؾ  أن يت٤ًمءل: قمغم أيِّ  أوًٓ  سمدّ  أن اًمٕم٤مىمؾ ٓ إ

 أم أهن٤م دقم٤مي٦م وم٤مرهم٦م ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م؟ ٤مً اًمِمٞمٕم٦م شمريد اًمقطمدة طم٘مّ 

حد ُمٕمٝمؿ قمغم هؾ ٟمت (؟اًمِمٞمٕم٦م)وهؿ  (أهؾ اًمًٜم٦م)ويمٞمػ وقمغم أي أؾم٤مس ٟمتحد ٟمحـ  

 فمٝمقر أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد ُم٤م يم٤من ظم٤مومٞم٤مً  :أي ،أصٚمٝمؿ اًمٙم٤مومر وهق وصػ اهلل ضمؾ ضمالًمف سم٤مًمٌداء

حتريػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ققمغم أصٚمٝمؿ اعمٚمحد وه أم - يمٌػماً  شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمقاً  -قمٚمٞمف 

وهؿ  ،وًمٕمٜمٝمؿ أم قمغم ىمقهلؿ سم٤مرشمداد اًمّمح٤مسم٦م أوٓد شمرسمٞم٦م اًمرؾمقل  ؟ووىمقع اًمٜم٘مص ومٞمف

أم قمغم  ؟أم قمغم إه٤مٟم٦م أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٕمٚمامء وإوًمٞم٤مء ؟اًمذيـ طم٤مزوا اعمدح واًمثٜم٤مء ُمٜمف 

يمام ىم٤مًمف ، قمنمي٦م ذم ُم٘م٤مم إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم آصمٜملوضمٕمؾ أئٛمتٝمؿ  إه٤مٟم٦م أزواج اًمرؾمقل 

هلؿ أم قمغم اؾمتحالل دُم٤مء أهؾ اًمًٜم٦م وأُمقا ؟(51ص) احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦ماخلٛمٞمٜمل ذم يمت٤مسمف 

 وأقمراوٝمؿ؟

 ٕن   ،إٟمٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمتّمقر إؾم٤مس اًمذي شمٌٜمك قمٚمٞمف هذه اًمقطمدة اعمقهقُم٦م ٤مً طم٘مّ  

 ،قم٘مٞمدهتؿ وقم٘مٞمدشمٜم٤م ودان ٓ جيتٛمٕم٤من يمام ٓ جيتٛمع اًمرؿمد واًمٖمل وٓ يتحد اًمْمٞم٤مء واًمٔمالم

 .وم٤مًمٗمروق سملم أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م ومروق اقمت٘م٤مدي٦م أؾم٤مؾمٞم٦م وًمٞم٧ًم ظمالوم٤مت ومروقمٞمف وم٘مٝمٞم٦م

 



 وأن يٙمقن طمّمٜم٤مً  ،يمٌػماً  أشميع إمم اهلل اعمقمم اًمٙمريؿ أن يٜمٗمع هبذا اًمٙمتٞم٥م ٟمٗمٕم٤مً  وأظمػماً 

وأن يٕمٞمد ه١مٓء اعمٗمتقٟملم سمدقمٞم٤مت اًمِمٞمٕم٦م  ،ًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ذم إظمقاٟمٜم٤م وأسمٜم٤مئٜم٤م طمّمٞمٜم٤مً 

 .٦م ومج٤مقم٦م أهؾ اًمًٜم٦م، آُملم ي٤م رب اًمٕم٤معملماًمْم٤مًم٦م إمم طمٔمػمة اًمٕم٘مٞمدة احل٘مّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـم٤مهر سمـ قمٌد اهلل اًمٙم٤مف

 رئٞمس ىمًؿ اًمدقمقة ًمٚمٌٞمٜم٤مت

 شم٘م٤مل

 هي2425مج٤مدى إومم    17

 م2994ٟمقومٛمؼم  1



 

 ما هي مؤسسة البقـات ؟

وحت٘مػم أئٛم٦م اإلؾمالم  ؾم٥م   :وهل ،شمٓمقرت طمريم٤مت اًمِمٞمٕم٦م سم٢مٟمدٟمقؾمٞم٤م اًمتل شمٜمنم شمٕم٤مًمٞمٛمٝم٤م 

وم٤مؾمتنمى اًمٗم٤ًمد وقمٔمؿ اخلٓم٥م واؿمتدت  ،واًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وأصح٤مب رؾمقل اهلل 

 .اًمٕمداوة سملم إُم٦م واٟمّمدع آؾمت٘مرار وإُمـ اًمذي صٜمٕمتف احلٙمقُم٦م

 ،ًمِمٞمٕم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمديـ واًمٌالد ىم٤مم اًمذيـ اٟمتدسمقا عم٘م٤موُم٦م ه١مٓء اًمِمٞمٕم٦مٓمقرة اخل اً ومٜمٔمر 

ومٌٕمْمٝمؿ سمؽممج٦م اًمٙمت٥م  .وشمٜمققم٧م اًمٓمرق اًمتل ؾمٚمٙمقه٤م ،وشمٕمددت إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل اؾمتٕمٛمٚمقه٤م

صمؿ سمٕمد إرؿم٤مد  ،وسمٕمْمٝمؿ سمٙمت٤مسم٦م اعمٜمِمقرات ود دقم٤مي٤مت اًمِمٞمٕم٦م ،اًمتل شم٨ٌم والٓت اًمِمٞمٕم٦م

ه١مٓء اعم٘م٤موُمقن حلريم٦م اًمِمٞمٕم٦م هذه اعم١مؾم٦ًم  َس هذه اًمٌالد أؾم  يم٤ٌمر اًمدقم٤مة وزقمامء اعمًٚمٛملم ذم 

 ،اًمتل شم٘مقم سم٠مٟمِمٓم٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أؾم٤مس قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م (اًمٌٞمٜم٤مت)

اعمدن إؾم٤مؾمٞم٦م اخلٛمس( وىمقاٟملم )وشم٤ًمقمد احلٙمقُم٦م اإلٟمدوٟمٞمًٞم٦م ذم اًمدوم٤مع قمـ وم٤مٟمج٤مؾمٞمال 

 .2945اًمٌالد إؾم٤مؾمٞم٦م ؾمٜم٦م 

وذم يمؾ ُمديٜم٦م يتقاضمد ومٞمٝم٤م رضم٤مل  ،يـ ىم٤موُمقا اًمِمٞمٕم٦م هؿ ُمـ رضم٤مل اًمٌٞمٜم٤متوم٠ميمثري٦م اًمذ

سمؾ ذم ؾمٜمٖم٤مومقرا وُم٤مًمٞمزي٤م واعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ،رضم٤مل اًمٌٞمٜم٤مت ُمتِمٞمٕمقن يقضمد أيْم٤مً 

 .يقضمد رضم٤مًمٜم٤م

ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمريد أن شمٕمقد  :وٟمحـ اًمٌٞمٜم٤مت هنٞم٥م أسمٜم٤مء اًمٌالد أن يراىمٌقا طمريم٤مت اًمِمٞمٕم٦م اخلٓمػمة 

 .ٟمٞم٦م أوم٤مقمٞمؾ اًمِمٞمٕم٦م داظمؾ وظم٤مرج هذه اًمٌالد ذم هذه إرض اعمحٌقسم٦مُمرة صم٤م

 

                                                  

 

 

 

 ُم١مؾم٦ًم اًمٌٞمٜم٤مت

 26..6ؾمقراسم٤مي٤م  2695ص ب 

 إٟمدوٟمٞمًٞم٤م



 هذا الؽتاب

 .صمؿ قمروم٧م سم٤مؾمؿ صمقرة اًمِمٞمٕم٦م ،ىم٤مُم٧م اًمثقرة اخلٛمٞمٜمٞم٦م ذم سمالد إيران 2979ذم ؾمٜم٦م  

 اًمٌالد دمٕمؾ اؾمؿ اًمثقرة ُمٕمرووم٤مً وحم٤موٓت دقم٤مة اًمِمٞمٕم٦م ذم شمّمدير وٟمنم اًمثقرة ذم قمدة ُمـ 

 .ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل ؿمٝمػماً 

إًمٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ذم اًمٕم٤ممل وُمٜمٝمؿ ُمًٚمٛمق  يٚمؽ اًمثقرة ذم فم٤مهره٤م إؾمالُمٞم٦م هيقوٕن شم 

قمنمي اعمخ٤مًمػ  آصمٜملُمع أن وراءه٤م وُمٕمٝم٤م أيْم٤م شمّمدر شمٕم٤مًمٞمؿ اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل  .إٟمدوٟمٞمًٞم٤م

 .ًمٕم٘مٞمدة اعمًٚمٛملم ذم إٟمدوٟمٞمًٞم٤م

وىمٚمٞمؾ ُم٤م  .وٟمٞمًٞم٤م يٕمرف اًمٜم٤مس ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمٙمت٥م اعمٕمدة ًمٚمدقم٤مي٦م اعمذهٌٞم٦موذم إٟمد 

ًمذًمؽ ٟمرضمق أن يٕملم هذا اًمٙمتٞم٥م اعمًٚمٛملم ذم ُمٕمروم٦م اًمِمٞمٕم٦م صمؿ  .اًمذيـ يٗمٝمٛمقن طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمٕم٦م

 .ي٠مظمذوا اعمقىمػ احل٤مزم دم٤مهٝم٤م

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 بسه اهلل الزمحً الزحٔه
 مكدم٘

واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمد  ،ف ٟمًتٕملم قمغم أُمقر اًمدٟمٞم٤م واًمديـوسم ،اًمٕم٤معملم هلل ربِّ  احلٛمدُ  

  .اعمرؾمٚملم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم

 ٥م  وؾُم  ،إذا فمٝمرت اًمٗمتـوقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ:  صغم اهلل قمٚمٞمفىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل 

ٓ  ،أمجٕملم ومٛمـ مل يٗمٕمؾ ذًمؽ ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس ،ٔمٝمر اًمٕم٤ممل قمٚمٛمفأصح٤ميب ومٚمٞمُ 

 .(2) وٓ قمدًٓ  ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف سوم٤مً 

 أُم٤م سمٕمد: ومٝمؾ حتت٤مج أن إمم ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمٕم٦م ؟ 

٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمدوٟمٞمًٞم٦م ـمٚم٥م يمثػم ُمـ إصح٤مب ُمٜمّ  اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦مسمٕمد أن أصدرٟم٤م يمت٤مب  

 ؟ وم٢من  ٘م٦م اًمِمٞمٕم٦مطم٘مٞم لُم٤م ه اًمٜم٤مس ذم أول إُمرِ  ٕضمؾ أن يٕمرَف  :أن ٟمٙمت٥م طمقل اًمِمٞمٕم٦م

ّٓ ويتٙمٚمٛمقن قمٜمٝم٤م سمٙمؾ رهم٦ٌم ومح٤مس  ،قمـ اًمِمٞمٕم٦م ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ هذا اًمٕمٍم يداومٕمقن يمثػماً   إ

أٟمف يتْمح ُمـ أىمقاهلؿ ويمت٤مسم٤مهتؿ ووقطم٤م ًمٞمس ومٞمف هم٤ٌمر أٟمف ًمٞمس قمٜمدهؿ إعم٤مم وُمٕمروم٦م واؾمٕم٦م 

قمـ ىمْم٤مي٤م اًمِمٞمٕم٦م وقم٘م٤مئده٤م سمؾ إهنؿ ٓ يٗمرىمقن سملم اًمِمٞمٕم٦م ُمـ طمٞم٨م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٖمقي وسملم 

 .عمذهٌل ومٞمّمػم يمالُمٝمؿ قمـ اًمِمٞمٕم٦م أُمرا حيػم قم٘مقل اًمٕمقام ُمـ اعمًٚمٛملمُمٕمٜم٤مه٤م ا

ع هذه اًمٓمٚم٤ٌمت اعمتٙم٤مصمرة يقضمد سمٕمض ُمو ،ومٝمذا هق اًم٥ًٌم اًمداقمل زم إمم يمت٤مسم٦م هذه اًمرؾم٤مًم٦م

واًمقاىمع أن جمٚمس قمٚمامء  ،سمٛمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اًمٜم٤مَس  ومقنَ إصح٤مب اًم٘م٤مئٚملم: ٕي رء شمٕمرِّ 

 ؟رؾمٛمٞم٦م سم٠من اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م إٟمدوٟمٞمًٞم٤م اعمريمزي ىمد أصدر ومتقى

 وم٠مىمقل ىمٌؾ شمقوٞمح ُم٠ًمًم٦م اًمِمٞمٕم٦م: يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمًتٛمع إمم سمٞم٧م احلٙمٞمؿ اًمٕمريب وهق:

                                                 

وىم٤مل اًمذهٌل ذم (، 228:1) اًم٤ًمُمعآداب اًمراوي و ٕظمالقاجل٤مُمع ذم  ادياًمٌٖمد أظمرضمف اخلٓمٞم٥م (2)

  .(630:3) ُمٞمزان آقمتدالشمرمج٦م حمٛمد سمـ قمٌد احلٛمٞمد اعمٗمٚمقج: وُمـ ُمٜم٤ميمػمه، وؾم٤مق احلدي٨م. 



  ر  ٓ ًمٚميييييييييي ياًمِمييييييي قمرومييييييي٧ُم 

يييييييي    يوُمييييييييـ ٓ يٕمييييييييرف اًمِم 
 

 نمِّ ًمٙميييييييييـ ًمتقىمٞميييييييييفيييييييييي

 ُميييييـ اخليييييػِم ي٘ميييييع ومٞميييييف ر  يييييي
 

ٕٟمٜم٤م سمٛمٕمروم٦م والل  :دراؾمتفُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م و ِف شمٕمر   قمغم ىمْمٞم٦مِ  ومٝمذا اًمٌٞم٧م ُمٜمٓمٌؼ مت٤مُم٤مً  

طمتك  :شمٕم٤مًمٞمؿ اًمِمٞمٕم٦م وسمٓمالهن٤م يٛمٙمٜمٜم٤م سم٢مذن اهلل طمراؾم٦م وإٟم٘م٤مذ قم٤مئالشمٜم٤م ُمـ ذًمؽ اًمقسم٤مء اًمقسمٞمؾ

 .ٗمًد شمٚمؽ اًمدقم٤مي٤مت وآطمتٞم٤مٓت ُمـ أيم٤مسمر اًمِمٞمٕم٦م قم٘مٞمدشمٜم٤م وقم٘مٞمدة قم٤مئالشمٜم٤مٓ شمُ 

٤مرم هؿ اًمذيـ وٟمؼمهـ قمغم ذًمؽ سم٠من اًمذيـ وىمٕمقا ذم ؿمٌٙم٦م اًمِمٞمٕم٦م واٟمجرومقا ذم ؾمٞمٚمٝمؿ اًمٕم

 .ًمٞمس قمٜمدهؿ دراي٦م قمـ أسم٤مـمٞمؾ اًمِمٞمٕم٦م ىمٌؾ ُمٞمٚمٝمؿ إمم دقم٤مي٤مهتؿ اهلداُم٦م

وم٢من  :وسم٤مٕظمص قمغم اًمدقم٤مة واعمٌٚمٖملم ،ضوري٦م قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م واضم٦ٌمً  دراؾم٦م ًمذا ص٤مرت

ٝمؿ احلرسمٞم٦م ىمٌؾ أن ٟمقاضمٝمٝمؿ ذم ٝمؿ وؾمٞم٤مؾمتِ ؾمالطمِ  ُمٕمروم٦مُ  ٜم٤ميٚمزُم ،اًمِمٞمٕم٦م هؿ قمدوٟم٤م احل٤مض

 قمداءإُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم شمداقم٧م قمٚمٞمٝم٤م إ أن   :ُمٕمٚمقم ًمدى اجلٛمٞمع هق ويمام ،ُمٞمدان اًم٘مت٤مل

أو ُمـ اًمداظمٚمٞم٦م يم٤مًمٗمرق  ،لمٞمضم٤مٟم٥م ؾمقاء ُمـ اًمقضمٝم٦م اخل٤مرضمٞم٦م يم٤مًمّمٝمٞمقٟمٞملم واًمّمٚمٞمٌ ُمـ يمؾِّ 

قمنمي٦م  آصمٜملواًمِمٞمٕم٦م  (2)ُمثؾ اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م إًمٞمف قمـ اإلؾمالم احلؼ اعمٜمت٦ًٌماخل٤مرضم٦م اًمْم٤مًم٦م اعمٚمحدة 

                                                 

محد سمـ ُمرشم٣م سمـ حمٛمد اًم٘م٤مدي٤مين، ويًٛمك ُمرزا همالم أمحد سمـ همالم ُمرشم٣م اسمـ ٟم٦ًٌم ٕىم٤مل اًمزريمكم:  (2)

 ٟمًٌتف إمم )ىم٤مدي٤من( ُمـ ىمرى )سمٜمج٤مب( وًمد ودومـ ومٞمٝم٤م ُم١مؾمس ٟمحٚمتٝمؿ.، ٛمد، ويٚم٘م٥م سم٤معمًٞمح اًمث٤مينقمٓم٤مء حم

  .(م 2908 -2839=  يه 2316 -2155)

 ذم اعمحٙمٛم٦م آسمتدائٞم٦م سمٛمديٜم٦م ؾمٞم٤مًمٙمقت. قمٛمؾ هب٤م يم٤مشم٤ٌمً  ،ٟمٙمٚمٞمزي٦م )أي٤مم اطمتالهل٤م ًمٚمٝمٜمد( ُمدةً ظمدم احلٙمقُم٦م اإل

 ري( ٟمٕم٧م ٟمٗمًف سمٛمجدد اعمئ٦م.اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم )اهلج وعم٤م شمؿ  

صمؿ أقمٚمـ أٟمف )اعمٝمدي( وزاد وم٤مدقمك أن اهلل أوطمك إًمٞمف: )احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمٚمؽ اعمًٞمح سمـ ُمريؿ، أٟم٧م ؿمٞمخ 

ٟمف )ٟمٌل( شم٤مسمع ًمٚمنميٕم٦م أ( وآُمـ سمف مجٝمقر ُمـ اهلٜمقد، قمغم ٓ يْم٤مع.. اعمًٞمح اًمذي ٓ يْم٤مع وىمتف، يمٛمثٚمؽ درر 

سم٤مًمٕمرسمٞم٦م  وووع يمت٤ٌمً  [،6]اًمّمػ:  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  محد( اعمٕمٜمل سمآي٦مأٟمف )أ، واإلؾمالُمٞم٦م

 .وإردي٦م

اًمٗمتح وشمّمدى يمثػم ُمـ ُمٕم٤مسيف ًمٚمرد قمٚمٞمف وشمٙمٗمػمه، ُمٜمٝمؿ طمًلم سمـ حمًـ اًمًٌٕمل اًمٞمامين، ذم يمت٤مسمف 



 

 ٤م سملم اًمِمٞمٕم٦م وهمػمه٤م ُمـ أقمداء اإلؾمالم اخل٤مرضمٞملم وم٤مًمِمٞمٕم٦م أؿمد ظمٓمراً ىم٤مرٟمّ  وإذا ،٤موٟمحقمه

أن  ومٞمّمح مت٤مُم٤مً  ،ويّمٚمقن ويّمقُمقن ،ٕهنؿ يٚمًٌقن صمقب اإلؾمالم ذم اًمٔم٤مهر :وأيمثر ضراً 

 .ٟمًٛمٞمٝمؿ قمدو اعمًٚمٛملم اعمتًؽم أو اعمتؼمىمع

 .ٝمقد واًمٜمّم٤مرىُمـ اًمٞم ٨ٌمأذ وأظم (اًمراومْم٦م)ًمذًمؽ يم٤من قمٚمامؤٟم٤م اًمًٚمػ ي٘مقًمقن: اًمِمٞمٕم٦م 

وُمٕمروم٦م سمير ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م وظمٓمقرشمف قمغم  ٟم٤م هبذه اًمرؾم٤مًم٦م قمٚمامً أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يزيدَ 

 .إُم٦م واًمدوًم٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

وحمٛمد قمكم اًمرمح٤مين اًمٙم٤مٟمپقري ذم  إوه٤مموإزاًم٦م  اإلومٝم٤ممإوم٤مدة وأٟمقار اهلل احلٞمدر آسم٤مدي، ذم  اًمرسم٤مين

 ويمت٥م أظمرى أفمٜمٝم٤م ـمٌٕم٧م يمٚمٝم٤م. ،شمًٕم٦م أضمزاء ٞمٗم٦م اًمرمح٤مٟمٞم٦ماًمّمح

 ، ودي٤مٟم٦م ُمًت٘مٚم٦ماإلؾمالم، وُم١ماُمرة ود اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م صمقرة قمغم ٟمٌقة حمٛمد ومم٤م يمت٥م اًمديمتقر حمٛمد إىم٤ٌمل: 

طمداث آٟمِم٘م٤مق ذم وطمدة إل :اًم٘م٤مدي٤مين قمغم ٟمنم دقمقشمف ٟمٙمٚمٞمز أيمؼم أقمقانوىم٤مل زم أطمد قمٚمامء اهلٜمد: يم٤من اإل

 (.156:2)ًمٚمزريمكم  إقمالم. وسومٝمؿ قمـ اًمتٗمٙمػم ذم ُم٘م٤موُم٦م اطمتالهلؿ ًمٌالدهؿ ،لم سم٤مهلٜمداعمًٚمٛم

 سمًقراسم٤مي٤م حتريراً 

27 /8 /2994 

 أمحد زيـ اًمٙم٤مف



 ٘ ؟ـعـٕ الشٔــما ٍ
ّٓ هذه إي٤مم واًمًٜمقات إظمػمة إذا ذيمرٟم٤م يمٚمٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م ومٚمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م ذم   ومرىم٦م  إ

واًمتل شمتٛمريمز ذم سمٚمدة إيران، وذًمؽ ٕن ه١مٓء  ،ئدة أنقمنمي٦م اًم٤ًم آصمٜملاًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م 

اًمتٗمرق واًمٕمداء ذم وسمؾ  ،ذم قمدم آؾمت٘مرار واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٥ًٌم اًمرئٞمس ؿاًمِمٞمٕم٦م اإليراٟمٞملم ه

طمتك يٙمدروا صٗمق آحت٤مد اًمقـمٜمل ذم سمٚمدٟم٤م  :سملم سمٞمقشمف اًمٞمقمووؾمط اعمجتٛمع اإلؾمالُمل 

لم قمـ شمٕم٤مًمٞمؿ ديٜمٝمؿ ٛمن إوالل أُم٦م اعمًٚمإٟمدوٟمٞمًٞم٤م، ورؤؾم٤مؤهؿ أن يتحٛمًقن وحي٤موًمق

 .٦ماحل٘م  

وأزواضمف اًمٓم٤مهرات أُمٝم٤مت  ومتٕم٤مًمٞمؿ اًمِمٞمٕم٦م دائرة سملم إه٤مٟم٦م وحت٘مػم أصح٤مب اًمرؾمقل 

  .اًمرؾمقل  ؾم٥مِّ  قمغمسمؾ يتجرؤون أطمٞم٤مٟم٤م  (اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٜمصِّ )اعم١مُمٜملم 

ل دِّ ٟمحـ اعمًٚمٛملم ىمد سمُ ُمٜم٤مه ٛمٜم٤مه ويمرّ سم٠من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي شمٚمقٟم٤مه وقمٔم   :وقمٚمامؤهؿ ىم٤مًمقا

  .يمٗم٤مر ُمرشمدون ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ىمٓمرٍ  وهؿ حيٙمٛمقن سم٠من اًمًٜمٞملم ذم أيِّ  ،فرِّ وطُم 

  .(2)سم٠من إهلٝمؿ همػم إًمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م :وقمٚمامؤهؿ ىم٤مًمقا

 وىمٌؾ اًمتٙمٚمؿ قمـ والٓت اًمِمٞمٕم٦م جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمرف ُم٤م هق اعم٘مّمقد سم٤مًمِمٞمٕم٦م ًمٖم٦مً 

 .(1)وُمذه٤ٌمً 

 :الشٔع٘ لغًْٓا
ومِمٞمٕم٦م قمكم يمرم اهلل  ،يمٚمٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م إٟمّم٤مر واعمحٌقن واجلامقم٦مو 

أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م هؿ إومم وإطمؼ  ومٕمغم هذا وم٢من   .وضمٝمف هؿ أٟمّم٤مره واعمحٌقن ًمف ومج٤مقمتف

ٕٟمف ُمـ  :وُمقآشمف ؾمٜمل ُمٓم٤مًم٥م سمٛمح٦ٌم قمكم وٟمٍمشمف ذم احلؼِّ  يمؾ   ٕن   :هبذا آؾمؿ اًمنميػ

                                                 

 ٟم٘مٚمٜم٤مه ذم ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب، وهق ىمقل اًمراوميض ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري.  (2)

رضم٤مل اًمِمٞمٕم٦م يذيمرون ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م، وًمٙمٜمٜم٤م ٟمحـ أهؾ اًمًٜم٦م ٟمًٛمٞمف سمٚمٖم٦م أٟمدوٟمٞمًٞم٤م )أًمػمان( أي: ومرىم٦م  (1)

 .ي جير إمم اًمٙمٗمر. أهي اعم١مًمػاًمْمالل اًمذ



 

وهق يمذًمؽ ُمـ  ،ٌٞم٧م اًمٜمٌقي اًمنميػ اًمذي جي٥م قمٚمٞمٜم٤م حمٌتٝمؿ واطمؽماُمٝمؿ وشمٙمريٛمٝمؿأهؾ اًم

واًمذيـ هؿ ىم٤مدة إُم٦م وأئٛم٦م  ،اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم اًمذيـ شمٚمزم اعمًٚمٛملم حمٌتٝمؿ وـم٤مقمتٝمؿ

وٟمٌٞمٜم٤م اًمٙمريؿ حمٛمد  .ذم إىم٤مُم٦م اًمديـ احلؼ اعمٚم٦م وهلؿ أي٤مد سمٞمْم٤مء وُمقاىمػ همراء ُمع رؾمقل اهلل 

 (2)قمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمـ سمٕمدي٤مل: ىمد ىم. 

رضمؾ ؿمج٤مع ٓ يٙمذب  ٤مً أن اإلُم٤مم قمٚمٞم :وُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وقم٘م٤مئدهؿ احل٘م٦م 

ومٝمق اإلُم٤مم اًم٘مدوة عمـ  ،يٜمٍم احلؼ ويدومع اًم٤ٌمـمؾ ،ُم٤مم إطم٤ٌمء وإقمداءأصدوق جيٝمر سم٤محلؼ 

 ُمـ قم٘م٤مئدهؿ يمثػماً  قمكم يمرم اهلل وضمٝمف ًمٙمـ ٟمجد أن  قمقن اشم٤ٌمع وحم٦ٌم يدّ  واًمِمٞمٕم٦م أيْم٤مً  .سمٕمده

ف هي٤مب اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ذم إقمالٟمف هلؿ سم٠مٟم   :يم٘مقهلؿ، ومٞمٝم٤م حت٘مػم وإه٤مٟم٦م عم٘م٤مُمف اًمٕمٔمٞمؿ وشمٕم٤مًمٞمٛمٝمؿ

  .يمام ادقم٤مه اًمِمٞمٕم٦م ،سم٤مؾمتح٘م٤مىمف اإلُم٤مُم٦م

ٞمٕم٦م سم٠من يًٛمقا ؿم قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ هؿ أومم أو أطمّؼ  ومٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م خت٤مًمػ مت٤مُم٤مً  

 .(أشم٤ٌمقمف وأطم٤ٌمؤه)  قمكم

 ،سمٙمر قمٜمدُم٤م اؾمتخٚمػ ؾمٞمدٟم٤م أسمق ه٤م طمريم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ومٛمثالً اًمِمٞمٕم٦م ذم أول أُمرِ  ٕمٚمؿ أن  صمؿ ًمٞمُ  

 سم٤مخلالوم٦م ُمـ أيب سمٙمر ًمٙمقٟمف ُمـ قمِمػمة رؾمقل اهلل  أطمؼ   ـم٤مئٗم٦م شمرى سم٠من قمٚمٞم٤مً  توضمد

قن اًمتِمٞمع إصٞمؾ وًمٙم ،سمٙمر زاًم٧م اعمِمٙمٚم٦م واٟمتٝم٧م اًم٘مْمٞم٦م ًمٙمـ سمٛم٤ٌميٕم٦م قمكم أسم٤م ،إىمرسملم

 اًمدوم٤مع قمـ قمكم واحلامس ذم اًمقىمقف ُمٕمف أطمٞم٤مٟم٤مً  :أي ،ومٛمثؾ شمٚمؽ احل٤مًم٦م ؿمٕمقري٤مً  اًمٕمريب ؾمٞم٤مؾمٞم٤مً 

قمغم اخلالوم٦م وىم٤مم ُمٕم٤موي٦م وده اومؽمق اًمٜم٤مس إمم   ويمذًمؽ عم٤م سمقيع قمكم ،كءيٜمٓمٗموأطمٞم٤مٟم٤م  يثقر

 .ـم٤مئٗمتف ومج٤مقمتف :أي ،وإمم ؿمٞمٕم٦م ُمٕم٤موي٦م ،ـم٤مئٗمتف وطمزسمف :أي ،ؿمٞمٕم٦م قمكم

                                                 

(، وىميي٤مل: طمييدي٨م طمًييـ 1678(، واًمؽمُمييذي )4607(، وأسمييق داود )217-216: 4أظمرضمييف أمحييد )  (2)

-627(، واًمٓميؼماين رىميؿ   )5(، واسميـ طمٌي٤من )96( )45-44: 2(، واًميدارُمل )43صحٞمح، واسمـ ُم٤مضم٦م )

: 6ف اًميذهٌل. واًمٌٞمٝم٘ميل )(، وىم٤مل: هذا طمدي٨م صحٞمح ًمٞمس ًمف قمٚمي٦م، وواوم٘مي96-95: 2(، واحل٤ميمؿ )613

 (.201) ذح اًمًٜم٦م(، واًمٌٖمقي ذم 542



ّٓ واؾمتٛمر اًمتِمٞمع إصٞمؾ اًمٕمريب قمغم هذا اًمٜمًؼ    .أٟمف ؾمٞم٤مد وًمٞمس قم٘مٞمدة ديٜمٞم٦م إ

ُمـ اًمٕمٛمؾ  :أي) أُم٤م قم٘مٞمدة اًمّمح٤مسم٦م وأشم٤ٌمقمٝمؿ ومال شمزال قمغم ُم٤م شمٚم٘مقه ُمـ اًمرؾمقل 

وٟمت٤مئ٩م اإلمج٤مع وإظمذ سمرأي أيم٤مسمرهؿ ذم أُمقر اًمديـ اًمتل ُمٜمٝم٤م  ،سمٛمقضم٥م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

 .(اخلالوم٦م

هق قمٌد اهلل سمـ ؾم٠ٌم  اخلٌٞم٨ِم  اًمٌٖمٞمضِ  ِمٞمعِ اًمت   ب: أول ُمـ سمذر قم٘مٞمدةَ ٕمرِّ زي٤مدة ُمـ اعم) 

وم٨ٌم قم٘مٞمدة  ،اًمذي شمٔم٤مهر سم٤مإلؾمالم وىمّمد هدم اًمديـ ُمـ داظمٚمف (2)اًمٞمٝمقدي ُمـ هيقد صٜمٕم٤مء

 ،سم٤مًم٘مٌقل -ٟم٤م قمٛمر قمروش ممٚمٙمتٝمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦مؾمٞمدُ  ؾ  اًمذيـ صمَ -وشمٚم٘م٤مه٤م اًمٗمرس  ،ذم إُم٦م ي٦ماًمقص٤م

صمؿ طمروقا ؿم٤ٌمب اًمٕمرب قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمثقرة  ، شمآُمروا قمغم ىمتؾ قمٛمرومتٔم٤مهروا سم٤مإلؾمالم و

   ؾمٞمدٟم٤م قمثامن ود  
ِ
 .اسمـ ؾم٠ٌم وه١مٓء اًمٗمرس إقم٤مضمؿ طمتك ضمرى ىمتٚمف سم٠ميدهيؿ سمده٤مء

ُم٘مٚمديـ ًمٚمٞمٝمقد  :أي- ٓ شمرضمٕمقا سمٕمدي يمٗم٤مراً  ،أهي٤م اًمٜم٤مس: وصدق ىمقل اًمرؾمقل 

 .(1)سمٕمض ييب سمٕمْمٙمؿ رىم٤مب -وإقم٤مضمؿ ُمتٌٕملم ُمٙمرهؿ ويمٞمدهؿ

صمؿ ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري فمٝمرت ومرق اًمِمٞمٕم٦م اًمٙمثػمة يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م شمْمٚمؾ 

 .قمنمي٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدد اًمٙمالم قمٜمٝم٤م آصمٜم٤م وُمٜمٝم٤م هذه اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ،إظمرى وشمٙمٗمره٤م

 ،ل ٟمٗمًف ؿمٞمٕمٞم٤مً يًٛمِّ  اًمِمٞمٕمل اًمٚمٖمقي ويٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أن سمٕمض اًمٜم٤مس ًمقضمقد هذا اعمّمٓمٚمح

وم٢مٟمف هبذه اًمتًٛمٞم٦م ضمٝمؾ أو  :٦م ُمٕمرومتف قمـ ظمٓمقرة هذا اًمٚم٘م٥م ذم هذه اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرةٚم  وهذا ًم٘م

                                                 

ي٘مقل اًمٙمٌم )ُمـ قمٚمامء اجلرح واًمتٕمديؾ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م(: ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن قمٌد اهلل سمـ ؾم٠ٌم يم٤من  (2)

، ويم٤من ي٘مقل وهق قمغم هيقديتف ذم يقؿمع سمـ ٟمقن ويص ُمقؾمك سم٤مًمٖمٚمق! وم٘م٤مل ذم هيقدي٤م وم٠مؾمٚمؿ ووامم قمٚمٞم٤م 

ول ُمـ ؿمٝمر سم٤مًم٘مقل سمٗمرض ُمثؾ ذًمؽ، ويم٤من أ ( ذم قمكم رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ووم٤مة إؾمالُمف سمٕمد

!! وأفمٝمر اًمؼماءة ُمـ أقمدائف، ويم٤مؿمػ خم٤مًمٗمٞمف وأيمٗمرهؿ، ومٛمـ ه٤م هٜم٤م ىم٤مل ُمـ ظم٤مًمػ اًمِمٞمٕم٦م: أصؾ إُم٤مُم٦م قمكم

 (.208)ص رضم٤مل اًمٙمٌم اًمتِمٞمع واًمرومض ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٞمٝمقدي٦م.

 .( ُمـ طمدي٨م ضمرير 65وُمقاوع أظمر، وُمًٚمؿ ) (212اًمٌخ٤مري )  أظمرضمف (1)



 

قمنمي٦م  آصمٜم٤موُمع اإلُم٤مُمٞم٦م  ،دم٤مهؾ سم٠مٟمٜم٤م أن ذم ُمٕمريم٦م وطمرب ومٙمري٦م ُمع اًمِمٞمٕم٦م قمٛمقُم٤مً 

  .ظمّمقص٤مً 

 :أي ،وٕضمؾ ذًمؽ ،ُمع اًمِمٞمٕم٦م اخلٛمٞمٜمٞم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م : إومم أن ي٘مقَل  - اعمؽمضمؿ -أىمقل ) 

ُم٤م اؾمتٕمٛمٚمقا  ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح ُمـ اًم٤ًمدات احليُمٞملم اًمًٜمٞملمَ  اًمدظمالء اًمٗم٤مؾمديـ وم٢من  وضمقد 

ُمـ اًمٗمرق شمٚم٘م٥م ٟمٗمًٝم٤م سم٤مًمِمٞمٕم٦م وهؿ راومْم٦م  يمثػماً  ٕن   :وذًمؽ (اًمِمٞمٕم٦م ًمٖم٦م)هذه اًمتًٛمٞم٦م 

وحمٌل  ٕشم٤ٌمعِ اؾمتٕمٛمٚمقا  (اًم٤ًمدة اًمٕمٚمقيلم)يم٤ٌمر مج٤مقمتٜم٤م  صمؿ إن   .و٤مًم٦م رومْمٝم٤م ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح

  .إمم يقُمٜم٤م هذا واحلٛمد هلل ،لماعمحٌِّ  :وذريتف يمٚمٛم٦م ؾمٞمدٟم٤م قمكم

ؾ ًمرضم٤مل اًمِمٞمٕم٦م شمٚمٌٞمس ًٝمِّ يُ  وسمٞمٜمف ُمذهٌٞم٤مً  واًمقاىمع أن قمدم اًمتٗمرىم٦م سملم اًمِمٞمٕم٦م ًمٖمقي٤مً 

ويٙمقن ومرص٦م ؾم٤مٟمح٦م يًتٖمٚمقهن٤م ًمتِمٞمٞمع ؿمٕم٥م إٟمدوٟمٞمًٞم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمذيـ اؿمتٝمروا  ،اًم٘مْمٞم٦م

 .(ُمـ ىمديؿ اًمٕمّمقر سمٛمح٦ٌم أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل 

 :الشٔع٘ مذٍبًا
ًمْم٤مًم٦م ُمـ ومرق اًمِمٞمٕم٦م اًمتل شمٜمت٥ًم إمم ُم٤م اقمنمي٦م هل إطمدى اًمٗمرق  اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜم٤م 

ويمؾ واطمدة ُمـ شمٚمؽ اًمٗمرق شمدقمل أهن٤م هل وطمده٤م ؿمٞمٕم٦م أهؾ  ،يدقمقٟمف ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م

 .اًمٌٞم٧م

٤مء وهق ُمذه٥م يمثػم ُمـ أسمٜم ،قمنمي هق اًمذي اشمٌٕمف أيمثري٦م ؿمٕم٥م إيران آصمٜم٤موهذا اعمذه٥م  

تٜمقن ويٜمخدقمقن سمِمخّمٞم٦م اخلٛمٞمٜمل وأشم٤ٌمقمف، وه١مٓء اعمتِمٞمٕمقن تإٟمدوٟمٞمًٞم٤م اًمذيـ يٗم

سم٤مٟم٘مٞمؾ، ُم٤مٟٓم٩م، مجؼم، سمقٟمدواؾمٞم٤م، ؾمقراسم٤مي٤م، ىمرؾمٞمؽ، صقًمق،  :ُمتقاضمدون ذم هذه اعمدن ُمثؾ

ؾمامراٟم٩م، سمٙم٤مًمقٟمج٤من، سم٤مٟمدوٟم٩م، ضم٤ميمرشم٤م، ومٚمٛم٤ٌمن، ُٓمٗمقٟم٩م، سم٤مٟمج٤مرُم٤مؾملم، ؾمامريٜمدا، ىمدس، 

 .(2)وهمػمه٤م

                                                 

 وسم٤مء اًمِمٞمٕم٦م ومٞمٝم٤م. ؾم٤مء اًمٌٚمدي٦م اًمٙم٤مئٜمقن ومٞمٝم٤م ًمٔمٝمقريمتٌٜم٤م أؾمامء اعمدن ًمٞمتٜمٌف اًمٕمٚمامء ورؤ (2)



قمنمي٦م وسملم همػمه٤م ُمـ ومرق اًمِمٞمٕم٦م وضمدٟم٤م أهن٤م ُمـ همالة  ا قم٘مدٟم٤م اعمقازٟم٦م سملم آصمٜم٤موإذ

 (شم٘مٞم٦م)ٕهنؿ سمٛمٙمرهؿ اخلٌٞم٨م اًمذي ؾمٛمقه  :قمغم إُم٦م واًمدوًم٦م احل٤مًمٞم٦م وإهن٤م ٟمذير ذر  ،اًمِمٞمٕم٦م

 .يٛمٙمٜمٝمؿ ؾمٚمقك أي ـمريؼ ًمٜمنم ُمذهٌٝمؿ اًمْم٤مل

أهؾ ه١مٓء قمـ قم٘مٞمدة  عم٤مهرة وم٤مرشمد  وسم٤مًمٓمٌع اٟمخدع يمثػم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م سمدقم٤مي٤مهتؿ اعم٤ميمرة ا

 .ودظمٚمقا ذم ضمٝمٜمؿ اًمِمٞمٕم٦م ،اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قم٘مٞمدة آسم٤مئٝمؿ وأضمدادهؿ

واًم٤ًمدة  (2)هقم٦م ومٞمام سملم اًمٕمٚمقيلم ٦م اٟمتنم سمٙمؾِّ ٞم  ىمشمِمٞمٕمٝمؿ هذا ُم٘مرون سم٤مًمٕمّمٌٞم٦م اًمٕمر وٕن

ص٤مب ويم٠مٟمف ُمرض اًمنـم٤من اًمنمس اًمذي أ - واعمحٌلم هلؿ أسمٜم٤مء رؾمقل اهلل  (1)احل٤ٌمئ٥م

واحل٘مٞم٘م٦م  ،اعمِمتٝمر ُمٜمذ ُمئ٤مت اًمًٜملم سم٤مًمتٛمًؽ سمٕم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م - اجلًؿ اًمّمحٞمح

وٓ يزقمزع  (اًمتِمٞمع)أن اإلٟم٤ًمن إذا شمث٘مػ سمث٘م٤موم٦م ديٜمٞم٦م صحٞمح٦م ٓ يّمٞمٌف هذا اًمداء اًمٕمْم٤مل 

 .أُم٤م همػم اعمث٘مػ ومتًٝمؾ إص٤مسمتف هبذا اًمداء اعمزُمـ اًمٕمْم٤مل .إيامٟمف

ىم٤مم رضم٤مل ُمٜمتدسمقن عمٙم٤مومح٦م ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م وؾمٚمٙمقا ومٞمٝم٤م يمؾ  وذم هذه أوٟم٦م اًمرهٞم٦ٌم 

وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م  ،ـ ـمريؼ إًم٘م٤مء اعمح٤مضات واخلٓم٤مسم٤متقمومٌٕمْمٝمؿ  ،اًمقؾم٤مئؾ واًمٓمرق

وآظمرون سمٓمريؼ اعمٜم٤مىمِم٤مت واًمٚم٘م٤مءات اعمٗمتقطم٦م، وسمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم شمٚم٘مك اًمٜم٤مس هذه  ،واًمت٠مًمٞمػ

 .(3)٦م أو ؿمٕمٌٝم٤م اًمًٜمٞمقناحلريم٦م سمٙمؾ ومرطم٦م ؾمقاء رضم٤مل احلٙمقُم٦م اإلٟمدوٟمٞمًٞم

                                                 

اعمراد سم٤مًمٕمٚمقيلم: ذري٦م اًمًٞمد قمٚمقي سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أمحد اعمٝم٤مضمر سمـ قمٞمًك سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٕمرييض سميـ   (2)

اًمٕم٤مسمديـ سمـ طمًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واسمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء سمٜم٧م  ـىمر سمـ قمكم زيضمٕمٗمر اًمّم٤مدق سمـ حمٛمد اًم٤ٌم

 )وهؿ ؿم٤مومٕمٞم٦م صقومٞم٦م، وي٘مٓمٜمقن ذم طميُمقت، وهلؿ أٟمتِم٤مر ذم إٟمدوٟمٞمًٞم٤م(.  .ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل 

مجع طمٌٞم٥م، ويٕمٜمقن سمف اًمًٞمد، يمام ٟمِم٤مهد قمغم اًم٘مٜمقات سمٕمْمٝمؿ، ُمٜمٝمؿ احلٌٞم٥م قمٛمر سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ،   (1)

 ٌٞم٥م قمكم اجلٗمري.واحل

 احلٙمقُم٦م سمال ؿمؽ شمراىم٥م طمريم٦م اًمِمٞمٕم٦م ٕهن٤م شمٕمرف مت٤مُم٤ًم ظمٓمقرة اًمِمٞمٕم٦م قمغم إُم٦م واًمدوًم٦م. (3)



 

 ،٦ًم قمغم حم٦ٌم واطمؽمام اعم١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م اعم١مؾم   

وقمغم اًمٕمٗمق قمـ اعمزء قمٜمد  ،دم٤مه ؾمٚمٗمٝمؿ اًمّم٤مًمح ُمـ ـمٌ٘م٦م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ظمّمقص٤مً 

هل٤م ٕضمؾ إيمام وؾم٤مئر إظمالق اًمٙمريٛم٦م اًمتل سمٕم٨م رؾمقل اهلل  ِـّ ٔموقمغم طمًـ اًم ،اًم٘مدرة

قمغم صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل  اًمٚمٕم٤مئـ واًم٥ًمِّ  وإن قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م اًمرواومض ممتٚمئ٦م سمّم٥مِّ  ،وشمتٛمٞمٛمٝم٤م

  ِّئٛم٦م إوؾم٤مئر  (أمجٕملم )ريض اهلل قمٜمٝمؿؾمٞمدشمٜم٤م قم٤مئِم٦م  وأزواضمف اًمٓم٤مهرات وسم٤مٕظمص

واحل٘مد اعمتٕمّم٥م اًمذي ٓ  ،ٕن قم٘مٞمدهتؿ ُمٌٜمٞم٦م قمغم ؾمقء اًمٔمـ هب١مٓء إظمٞم٤مر :اعمجتٝمديـ

ٌ   ذات اًمرؾمقل  سمؾ إن   ،ـ اًمّمح٦مأؾم٤مس ًمف ُم ٝمؿ وهتٛمٝمؿ اًم٘مذرة اًمٜمج٦ًم ٓ يخٓمئٝم٤م ؾم

 .(2)اًمٙم٤مومرة

ومتٕم٤مًمٞمؿ اًمِمٞمٕم٦م شمٌدد آؾمت٘مرار وإُمـ وشمثػم طمٗمٞمٔم٦م اعمًٚمٛملم وهمػمهتؿ اًمديٜمٞم٦م مم٤م جيٕمؾ 

 ،ومٛمئ٤مت اًمٙمت٥م ىمد أصدرت ،قمغم إًم٘م٤مء اًمٌٞم٤من قمـ والل اًمِمٞمٕم٦م قمغم إُم٦مُمتٗم٘ملم ٟم٤م ءقمٚمام

وذم  ،اُم٦مف اًمٜم٤مس والل اًمِمٞمٕم٦م وحتذرهؿ ُمـ طمريم٤مهتؿ اهلدّ ًمتٕمرّ  ،ـمٌٕم٧م وُماليلم اًمٜمًخ

شمٚمؽ اًمٙمت٥م اعمقوح٦م ًمْمالل شمٕم٤مًمٞمؿ اًمِمٞمٕم٦م رضمع يمثػم ُمـ اعمت٠مصمريـ هب٤م إمم قم٘مٞمدهتؿ إومم 

ّٓ اًمٚمٝمؿ  ،احلًٜمك قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م سم٢مذن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وهدايتف وشمقومٞم٘مف ُمـ ىمدر اهلل  إ

  .ف اخل٤ًمرة واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللقمٚمٞمف اًمِم٘م٤موة ويمت٥م قمٚمٞم

                                                 

ًمٞمس ًمف ظم٤مدم همػمي، ويم٤من ًمف  ؾم٤مومرت ُمع رؾمقل اهلل ىم٤مل:  ُمـ ذًمؽ ُم٤م رواه اعمجٚمز  قمـ قمكم  (2)

سملم قم٤مئِم٦م ًمٞمس قمٚمٞمٜم٤م صمالصمتٜم٤م حل٤مف يٜم٤مم سمٞمٜمل و حل٤مف ًمٞمس ًمف حل٤مف همػمه، وُمٕمف قم٤مئِم٦م، ويم٤من رؾمقل اهلل 

همػمه، وم٢مذا ىم٤مم إمم صالة اًمٚمٞمؾ حيط سمٞمده اًمٚمح٤مف ُمـ وؾمٓمف سمٞمٜمل وسملم قم٤مئِم٦م طمتك يٛمس اًمٚمح٤مف اًمٗمراش 

 (.1:40) سمح٤مر إٟمقار .اًمذي حتتٜم٤م

 ٓ يٖم٤مر قمغم وقمكم وقم٤مئِم٦م، طمٞم٨م ضمٕمٚمقا اًمرؾمقل  وم٤مٟمٔمر إمم هذه اًمرواي٦م اخلٌٞمث٦م اًمتل شمٓمٕمـ سمرؾمقل اهلل 

 ٤م.هب ُمـ صدقوقمروف، ىمٌح اهلل ُمـ ووع اًمرواي٦م 



 .وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمتٌٜم٤م وأهؾ سمٞمقشمٜم٤م ُمـ اًمًٕمداء اًمٜم٤مضملم ُمـ ومتٜم٦م اًمِمٞمٕم٦م اًمْم٤مًم٦م اعمْمٚم٦م

 .وارزىمٜم٤م اضمتٜم٤مسمف وأرٟم٤م اًم٤ٌمـمؾ سم٤مـمالً  ،وارزىمٜم٤م اشم٤ٌمقمف ٤مً طم٘مّ  اًمٚمٝمؿ أرٟم٤م احلّؼ 

 ضـزّافــال ّأ ٘ ـضـزافـال
اعمراد سمٛمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م ذم قمٍمٟم٤م  وأنّ  ،ٞم٤مً وُمذهٌ سمٕمد أن سمحثٜم٤م قمـ ًمٗمظ اًمِمٞمٕم٦م ًمٖمقي٤مً  

 ،ىمد يًٛمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء اًمراومْم٦م أو اًمرواومض ،قمنمي يمام هق ُمٕمٚمقم آصمٜم٤ماحلدي٨م هق اعمذه٥م 

أو  ٦مومْماومٚمامذا ؾمٛمٞم٧م اًمِمٞمٕم٦م سم٤مًمر ،اًمؽمك :واًمرومض ًمٖم٦مً  ،ومٙمٚمت٤م اًمٙمٚمٛمتلم واطمده٤م راوميّض 

وأرادوا أن يٜم٤مًمقا ُمـ   قمكم ؟ وأصؾ اًمتًٛمٞم٦م هق أن اًمِمٞمٕم٦م أفمٝمروا حم٦ٌم ؾمٞمدٟم٤ماًمرواومض

هذه اًمدقمقة يمراد اًمًٚمٓم٦م وُمٜم٤مص٥م رومٞمٕم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م ومج٤مءوا إمم ؾمٞمدٟم٤م زيد سمـ قمكم زيـ 

وم٤مؾمتج٤مب هلؿ ذم هذا اعمٓمٚم٥م  ،اًمٕم٤مسمديـ وسم٤ميٕمقه يٓمٚمٌقن ُمٜمف اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمثقرة ود إُمقيلم

: إهنام ُمـ ىم٤ملوم٠مسمك و ىمٓمع صٚم٦م اعمح٦ٌم ُمـ أيب سمٙمر وقمٛمر  :أي ،اًمتؼمي ويٓمٚمٌقن ُمٜمف أيْم٤مً 

ومٚمام ؾمٛمٕمقا  ،طمًٜم٤مً  صمؿ ُمدطمٝمام وأصمٜمك قمٚمٞمٝمام صمٜم٤مءً  اعمٙم٤مٟم٤مت اًمٕمٚمٞم٦م قمٜمد اهلل ورؾمقًمف  اًمذيـ هلؿ

ُمٜمف هذا آطمؽمام ًمٚمِمٞمخلم اًمذيـ اختذومه٤م قمدويـ إمم آظمر اًمدهر رومْمقا ىمقًمف وشمريمقا جمٚمًف 

  .اذهٌقا وم٠مٟمتؿ اًمراومْم٦م :وىم٤مل هلؿ ،وشم٠ميٞمده

ًمٞمس  ،قمغم أهنؿ أقمداء أهؾ اًمٌٞم٧م يدل  اًمذي ٓؾمؿ اًمقوٞمع ومٛمـ ذًمؽ احللم ؾمٛمقا سمذًمؽ ا

سم٠من  ٟمصر  اًمٌٞمٜم٤مت ذم اًمرد قمغم أسم٤مـمٞمؾ اعمراضمٕم٤متوذم يمت٤مب  ،قمٜمدهؿ ذرة ُمـ حمٌتٝمؿ اًمٌت٦م

 ٕن ُمـ قمٜمده هذا اعمذه٥م ٓ سمد   ،(2)ومٝمق اًمراوميض اًمذي يٗمْمؾ ؾمٞمدٟم٤م قمكم قمغم ؾمٞمدٟم٤م أيب سمٙمر 

                                                 

(2)  ّٓ ؾمٞمام اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اًمثالصم٦م، إذا ىمرٟمف سمتٙمٗمػم وؿمتؿ اًمّمح٤مسم٦م ٓ ٓ يٕمد ُمـ ىم٤مل سم٤مًمتٗمْمٞمؾ ُمـ اًمراومْم٦م إ

 اًمًٜم٦م ؾم٠مًم٧م أيب: ُمـ اًمراومْم٦م؟ ىم٤مل: اًمذيـ يًٌقن أو يِمتٛمقن أسم٤م سمٙمر وقمٛمرىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اإلُم٤مم أمحد: 

اًمراومْم٦م: هؿ اًمذيـ يتؼمؤون ُمـ أصح٤مب ويٕمرومٝمؿ أيْم٤ًم سم٘مقًمف: ، (498:3ًمٚمخالل ) اًمًٜم٦م(، و548:1)

 ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ويًٌقهنؿ ويٜمت٘مّمقهنؿ، ويٙمٗمرون إُم٦م إٓ أرسمٕم٦م: قمكم وقمامر واعم٘مداد وؾمٚمامن حمٛمد 

 .(281:1) احلٜمٌكم ٕيب يٕمغم



 

أٟمف ىمد اٟمحرف قمـ ىمقل اإلُم٤مم قمكم سمتٗمْمٞمٚمٝمام  وٓ سمد   ،ٜمٌٖملأٟمف ٓ حي٥م وٓ جيؾ اًمِمٞمخلم يمام ي

 ،وأن اًمذي يٕمت٘مد سم٤مًمرضمٕم٦م واًمٌداء واًمت٘مٞم٦م واًمقصٞم٦م وٟمحقه٤م ومٝمق راوميض هم٤ملٍ  ،قمٚمٞمف ورومْمف

قمغم  وأؿمد   همٚمقاً  سم٠موص٤مف اهلل ومٝمق أؿمد    وأن اًمذي وصػ قمٚمٞم٤مً  واومض،ُمـ همالة اًمر :أي

 .اًمرمحـ قمتٞم٤مً 

ظميػم ىميد ىمي٤مل:  -وهق ُمـ ُمراضمع أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م- ف ووؾمٞمدٟم٤م قمكم يمرم اهلل وضمٝم

أٟم٤م ُمديٜمي٦م اًمٕمٚميؿ وقميكم  :)وصدق ومٞمف ىمقل اًمرؾمقل  سمٙمر صمؿ قمٛمر هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م أسمق

 آصمٜم٤م  اًمتحٗم٦م. يمام ذم ُمـ صمامٟملم ـمري٘م٤م ومٝمق ُمتقاشمر قمٜمف ومٝمذا اًم٘مقل ُمروي قمـ قمكم  ((2)سم٤مهب٤م

                                                 

ُمًيٜمد  هتذي٥م أصم٤مر، واًمٓمؼمي ذم (2147: 3قمدي ) (، واسمـ250: 3) اًمْمٕمٗم٤مءأظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم   (1)

( وىميي٤مل: صييحٞمح ومل 217-216: 3(، واحلييي٤ميمؿ )22062) اًمٙمٌييػم( واًمٓمييؼماين ذم 274، 273قمييكم )

: 9) اعمجٛميعيخرضم٤مه. وىم٤مل اًمذهٌل: سمؾ ُمقوقع، وأسمق اًمّمٚم٧م ٓ واهلل ٓ صم٘م٦م وٓ ُم٠مُمقن. وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 

 ًمح اهلروي، وهق وٕمٞمػ.(: وومٞمف قمٌد اًمًالم سمـ ص٤م224

 احلٚمٞمي٦موىم٤مل: هذا طمدي٨م همري٥م ُمٜمٙمر. وأسميق ٟمٕميٞمؿ ذم  أٟم٤م دار احلٙمٛم٦م( سمٚمٗمظ 3713وأظمرضمف اًمؽمُمذي )

 (.349: 2) اعمقوققم٤مت(، واسمـ اجلقزي ذم 64: 2)

ي٨م شمّمحٞمح٤ًم وشمْمٕمٞمٗم٤ًم، ومٛمٛمـ ذه٥م إمم سمٓمالن احلدي٨م وقمدم صحتف: اًمٌخ٤مري دوىمد اظمتٚمػ ذم هذا احل

وأسمق طم٤مشمؿ وىم٤مل: ٓ أصؾ ًمف. وأسمق زرقم٦م وىم٤مل: يمؿ ُمـ ظمٚمؼ اومتْمحقا  .، ًمٞمس ًمف وضمف صحٞمحوىم٤مل: ُمٜمٙمر

ومٞمف. واًمٕم٘مٞمكم وىم٤مل: ٓ يّمح ذم هذا اعمتـ رء. واسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل: هذا رء ٓ أصؾ ًمف. واًمٜمقوي وىم٤مل: 

         ًمّمٚم٧م ُمقوقع. وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر: ويمؾ هذه اًمرواي٤مت همػم حمٗمقفم٦م، وهذا احلدي٨م يٕمرف سم٠ميب ا

 قمٌد اًمًالم سمـ ص٤مًمح اهلروي.

وممـ ذه٥م امم حتًٞمٜمف: احل٤مومظ اًمٕمالئل، واًمزريمٌم، واحل٤مومظ اسمـ طمجر، واًمًخ٤موي، واًمًٞمقـمل، واعمال قمكم 

 اًم٘م٤مري.

 خلٗم٤مءا يمِمػ( و270)ص اعم٘م٤مصد احلًٜم٦ماٟمٔمر  وممـ ذه٥م إمم صح٦م احلدي٨م: اًمٓمؼمي، واحل٤ميمؿ.

  .(349-348ص ) اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م و (135:2)



ّٓ أؤشمك سم٠مطمد يٗمْمٚمٜمل قميغم أيب سمٙمير وقمٛمير ٓ ىم٤مل:  وضم٤مء قمٜمف  .(2)قمنمي٦م  ضسمتيف طميد   إ

  .اًم٘م٤مذف :أي (1)اعمٗمؽمي

 وشمقاشمر هذه اًمرواي٤مت ُمـ ؾمٞمدٟم٤م قمكم ذم أومْمٚمٞم٦م ؾمٞمدٟم٤م أيب سمٙمر وؾمٞمدٟم٤م قمٛمر وشم٘مديرمه٤م يدل  

 .اًمِمٞمخلم ف يم٤من يٕمٚمؿ أٟمف ؾمٞم٠ميت أٟم٤مس يًتٖمٚمقن اؾمٛمف وؿمخّمف ًم٥ًمِّ قمغم أٟم  

إلُم٤مم اعمذيمقريـ جمرد يمالم ص٤مدر قمـ اًمت٘مٞم٦م، ومٜم٘مقل: إٟمف ًمٞمس  اىمقزَم  وإذا ىم٤مل اًمِمٞمٕم٦م: إن  

سمؾ إٟمف أؾمقة ذم اًمّمدق  ،ـمٌٞمٕمتٝمؿ اًمٙمذب وإوالل إُم٦م يمام هق دأب رضم٤مل اًمِمٞمٕم٦م ُمـ أٟم٤مسٍ 

 .واًمٍماطم٦م وإٟمٙم٤مر اًمٙمذب

ؾمٞم٠ميت ُمـ سمٕمدي ىمقم ىم٤مل ًمف:  وُمـ أؾم٤ٌمب إفمٝم٤مر ؾمٞمدٟم٤م قمكم ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخلم أن اًمٜمٌل  

 اعمًٜمدرواه اإلُم٤مم أمحد ذم  .(3)اومْم٦م وم٢مذا أدريمتٝمؿ وم٤مىمتٚمٝمؿ وم٢مهنؿ ُمنميمقنهلؿ ٟمٌز ي٘م٤مل اًمر

 وضم٤مء ذم رواي٦م اًمدارىمٓمٜمل أن قمٚمٞم٤مً  .واًمدارىمٓمٜمل واحل٤مومظ اًمذهٌل واًمٌٖمقي واًمٓمؼماين وهمػمهؿ

أهؾ  يٜمتحٚمقن طم٥م  : وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ؟قمـ قمالُم٦م ه١مٓء اًمراومْم٦م ؾم٠مل رؾمقل اهلل 

وا ذًمؽ إمم شمٙمٗمػم سمؾ شمٕمد   (4)سمٙمر وقمٛمر  ذًمؽ أهنؿ يًٌقن أسم٤م اًمٌٞم٧م وًمٞمًقا يمذًمؽ، آي٦م

 .أزواج اًمرؾمقل  وؾم٥مِّ  ،اًمّمح٤مسم٦م

                                                 

  (. 16)ص خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م (2)

( واعمح٥م اًمٓمؼمي 106)ص آقمت٘م٤مدٞمٝم٘مل ذم ٌ(، واًم194،83:2ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد ) ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م (1)

  (. 378:2) اًمري٤مض اًمٜمٔمرةذم 

 اًمٙمٌػمين ذم (، واًمٓمؼما227:21) ُمًٜمده(، وأسمق يٕمغم ذم 767رىمؿ ) ُمًٜمدهأظمرضمف أمحد ذم  (3)

(، واخلٓمٞم٥م 83:3) اًمٙم٤مُمؾ(، واسمـ قمدي ذم 461، 460)ص اًمًٜم٦م(، واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 287:21)

  (.353:21، 300:1) شم٤مريخ سمٖمداداًمٌٖمدادي ذم 

: 1) ُمًيٜمده(، واًمٌيزار ذم 459: 4) ُمًيٜمده(، وأسمق يٕمغم ذم 141: 21) اًمٙمٌػمأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (4)

: 9) جمٛميع اًمزوائيد. ىم٤مل اهلٞمثٛمل: ورضم٤مًمف وصم٘مقا، وذم سمٕمْميٝمؿ ظميالف.  قم٤ٌمس  ( ُمـ طمدي٨م اسمـ238

  (. وًمف ؿمقاهد يمثػمة.749



 

ًمٙمـ إذا يمررٟم٤م اًمٜمٔمر  ،إن اًمِمٞمٕم٦م ذم ٟمٔمرشمٜم٤م إومم إًمٞمٝمؿ يم٠مهنؿ حمٌقن ًمًٞمدٟم٤م قمكم وأشم٤ٌمقمف 

هؿ وؾم٤مئر أهؾ اًمٌٞم٧م وفمٚمٛمق هؿ اًمذيـ أذًمقا قمٚمٞم٤مً  إًمٞمٝمؿ ودىم٘مٜم٤م اًمٗمحص قمـ شمٕم٤مًمٞمٛمٝمؿ وضمدٟم٤م

  .وهذه اًم٘مْمٞم٦م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمراضمع ومٞمٝم٤م يمتٌٝمؿ اعمٕمتٛمدة ،وظمذًمقهؿ

ٟمحـ  -ىمد أرؿمدٟم٤م   اً ٜم٤م حمٛمدٟمٌٞم   وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٔمٝمقر أىمقام يٌٖمْمقن اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام وم٢من   

اهلل اظمت٤مرين واظمت٤مر زم  إن  : إمم ُم٘م٤مـمٕمتٝمؿ واخت٤مذ اعمقىمػ اًمًٚمٌل ُمٕمٝمؿ ذم ىمقًمف  - أُمتف

وأٟمف ؾمٞمجلء ذم آظمر اًمزُم٤من ىمقم يٌٖمْمقهنؿ،  ،ٝمؿ أصٝم٤مريأصح٤ميب ومجٕمٚمٝمؿ أٟمّم٤مري وضمٕمٚم

٧م وقمٚمٞمٝمؿ طمٚم   ،أٓ ومال شمّمٚمقا ُمٕمٝمؿ ،أٓ ومال شمٜم٤ميمحقهؿ ،أٓ ومال شم١مايمٚمقهؿ وٓ شمِم٤مرسمقهؿ

ٌ  : وذم احلدي٨م اًمذي رواه اًمٓمؼماين ىم٤مل  .(2)اًمٚمٕمٜم٦م ٝمؿ ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م ومٛمـ ؾم

هبذا احلدي٨م سح اًمٕمٚمامء سم٠من  وقمٛمالً  .(1)وٓ قمدًٓ  ٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف سوم٤مً  ،واًمٜم٤مس أمجٕملم

 .ُمـ اعمًٚمٛملم  ف وص٤مم وىم٤مل أٟماًمراوميض ٓ ي٘مٌؾ قمٛمٚمف وٓ قم٤ٌمدشمف وإن صغّم 

ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم  :إذا رأيتؿ اًمذيـ يًٌقن أصح٤ميب وم٘مقًمقاومٞمام رواه اًمؽمُمذي:  وىم٤مل  

سم٠مٟمف ٓ دمقز  اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦مذم يمت٤مسمف  (4)ٛملتمحد سمـ طمجر اهلٞمأوىمد سح اإلُم٤مم  .(3)ذيمؿ

                                                 

 (.66)ص اًمٙمٗم٤مي٦م(، واخلٓمٞم٥م ذم 216:2) اًمْمٕمٗم٤مءأظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم  (2)

(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 244: 2)  إوؾمطاًمٓمؼماين ذم و (،469)ص اًمًٜم٦ماسمـ أيب قم٤مصؿ ذم  أظمرضمف  (1)

  .(: رواه اًمٓمؼماين وومٞمف ُمـ مل أقمرومف738: 9) جمٛمع اًمزوائد(، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 22: 1) ٚمٞم٦ماحل

ّٓ ااهلل  قمٌٞمد ( وىم٤مل: هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر ٓ ٟمٕمرومف ُمـ طمدي٨م3866أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (3)  ُمـ هذا سمـ قمٛمر إ

  (.290: 8) إوؾمطاًمقضمف، واًمٜمي جمٝمقل، وؾمٞمػ جمٝمقل.  واًمٓمؼماين ذم 

، إٟمّم٤مري اًمًٕمدي اهلٞمتٛمل طمجر سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٕم٤ٌمس أسمق اًمديـ ؿمٝم٤مب اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦مهق   (4)

 .(134 :2) إقمالماًمٖمرسمٞم٦م سمٛمٍم( وإًمٞمٝم٤م ٟمًٌتف.  ، ُمقًمده ذم حمٚم٦م أيب اهلٞمتؿ )ُمـ( هي974 - 909)



ويًٌٝمؿ ويٚمٕمٜمٝمؿ  اًمّمالة ظمٚمػ راوميض يٜمٙمر ظمالوم٦م اًمثالصم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن 

 .ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ُمـ هذه اًمٗمتٜم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء آُملم .(2)ويٙمٗمرهؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  (.238:2) اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م(2)



 

 ح مً فزق الشٔع٘ـيا الصالـْقف سلفـم
ُمـ يٜمتٛمل إمم  (اًم٤ًمدة اًمٕمٚمقيلم)يقضمد ذم ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح مل  ؿَ يًمِ ٟمٕمقد إمم ؾم١ماًمٜم٤م إول:  

 ؟إطمدى ومرق اًمِمٞمٕم٦م

 (1)اعمنمع اًمرويو (2)اًمٜمقر اًم٤ًمومرٟم٘مقل: إهنؿ يمام هق ُمٙمتقب ذم يمت٥م ُمٜم٤مىمٌٝمؿ ُمثؾ  

مجٕمقا سملم اًمٕمٚمؿ  ،ويمثػم ُمٜمٝمؿ ىمد طم٤مز اًمقٓي٦م واًم٘مرب قمٜمد اهلل ،اؿمتٝمروا سم٠مهنؿ قمٚمامء ىمراء وم٘مٝم٤مء

ڇ  )يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،(3)ًم٤ٌمـمـ اًمٚمدين اًمذي وهٌف اهلل ًمٕم٤ٌمده اًمّم٤محللم اعمت٘ملماًمٔم٤مهر واًمٕمٚمؿ ا

 (ېئ ىئ ىئ ىئ ی )وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،(19ٕٟمٗم٤مل:ا) (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ومٝمؿ ٓ يؽمددون ذم طمٙمٛمٝمؿ ذم  .(65)اًمٙمٝمػ:(ڎ ڈ ڈ ژ )وىم٤مل:  ،(181اًمٌ٘مرة:)

سمره٤مٟم٤م وومراؾم٦م رسم٤مٟمٞم٦م يمراُم٦م  ؿ يمام ىمد قمرومقا ىمْم٤مي٤مه٤م سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر آشم٤مهؿ اهللٕهن   :إُمقر

 .وٓ يٚمتٌس قمٚمٞمٝمؿ وضمف اًمّمقاب ،ومال يتٕمداهؿ احلؼ   وقمٜم٤مي٦م ُمٜمف هبؿ 

صمؿ اهتداؤهؿ هبداي٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم  ،ومٗمرارهؿ ُمـ ُمذاه٥م اًمِمٞمٕم٦م يم٤من سمٕمد دراؾمتٝمؿ هل٤م 

  .هذا فم٤مهر ذم يمتٌٝمؿ اعمٜمتنمة ذم آوم٤مق اًمدٟمٞم٤م ويمؾ   ،طم٘مٞم٘متٝم٤م اًمْم٤مًم٦م اعمْمٚم٦م

ُمـ اًمٕمٚمقيلم هؿ اعمتٛمًٙمقن سمٕم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م  (%99)اًمت٤مريخل ي١ميد أن واًمقاىمع 

قه٤م ُمـ آسم٤مئٝمؿ وهؿ شمٚم٘م   ،ؾمقاء ُمٜمٝمؿ اعمقضمقدون ذم طميُمقت أو ذم اًمٌالد إظمرى ،واجلامقم٦م

 .ُمتًٚمًٚم٦م إمم رؾمقل اهلل 

                                                 

 اًمٕمٞمدروس اهلل قمٌد سمـ ؿمٞمخ سمـ اًم٘م٤مدر قمٌد اًمديـ حمل:  عم١مًمػ اًمٕم٤مذ اًم٘مرن أظم٤ٌمر قمـ اًم٤ًمومر اًمٜمقر  (2)

 .(هي2038)اعمتقرم 

جلامل اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أمحد اًمِمكم احليُمل  يوي ذم ُمٜم٤مىم٥م اًم٤ًمدة اًمٙمرام سم٤مقمٚمقاعمنمع اًمر  (1)

 .(486: 4) إيْم٤مح اعمٙمٜمقن( 2069)اعمتقرم ؾمٜم٦م  ،ٟمزيؾ ُمٙم٦م، اًمِم٤مومٕمل

 أن ٕطمد يٜمٌٖمل وٓ ووالًم٦م، سمدقم٦م ومٝمق واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم يقضمد مل اًم٤ٌمـمـ قمٚمؿ ُمـ اًمٕم٤ٌمد ادقم٤مه قمٚمؿ يمؾ  (3)

 .إًمٞمف يدقمق وٓ سمف، يٕمٛمؾ



ٕهن٤م هل قم٘مٞمدة  :أهؾ اًمًٜم٦م سمٕم٘مٞمدة أهؾ اًمٌٞم٧م ك قم٘مٞمدةَ ًٛم  ًمذًمؽ يم٤من اًمّمقاب أن شمُ 

اًم٘م٤مدر  وُمثؾ اًمِمٞمخ قمٌد ،ُمثؾ اًم٤ًمدة آل سم٤مقمٚمقي د إقمٔمؿ ُمـ ذري٦م رؾمقل اهلل اًمًقا

 .ذم اعمٖمرب إىمَم وهمػم ه١مٓء (3)واًم٤ًمدة إدارؾم٦م ،(1)واإلُم٤مم أيب احلًـ اًمِم٤مذزم ،(2)اجلٞمالين

                                                 

 أو اجلٞمالين، احلًٜمل دوؾم٧م ضمٜمٙمل سمـ اهلل قمٌد سمـ ُمقؾمك سمـ اًم٘م٤مدر قمٌد حمٛمد أسمق اًمديـ حمٞملهق اًمِمٞمخ   (2)

ـمؼمؾمت٤من( واٟمت٘مؾ  وراء) ضمٞمالن ذم وًمد. واعمتّمقوملم اًمزه٤مد يم٤ٌمر ُمـ(. هي 562 - 472). اجلٞمكم أو اًمٙمٞمالين،

وم٤مشمّمؾ سمِمٞمقخ اًمٕمٚمؿ واًمتّمقف، وسمرع ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمققمظ، وشمٗم٘مف، وؾمٛمع  (هي 488ؾمٜم٦م ) إمم سمٖمداد ؿم٤مسم٤مً 

 518ؾمٜم٦م )احلدي٨م، وىمرأ إدب، واؿمتٝمر. ويم٤من ي٠ميمؾ ُمـ قمٛمؾ يده. وشمّمدر ًمٚمتدريس واإلومت٤مء ذم سمٖمداد 

 4) إقمالم ومتقح اًمٖمٞم٥مو  اًمٗمتح اًمرسم٤مينو  ،اًمٖمٜمٞم٦م ًمٓم٤مًم٥م ـمريؼ احلؼوشمقذم هب٤م. ًمف يمت٥م، ُمٜمٝم٤م  (هي

:47). 

 .(هي 656-592). اعمٖمريب ًمِم٤مذزما يقؾمػ سمـ اجل٤ٌمر قمٌد سمـ اهلل قمٌد سمـ قمكم احلًـ أسمقهق اًمِمٞمخ   (1)
ف ذِم  ٗم٤مشمفُم١مًم   سمٕمض ذِم  اٟمت٥ًم وىمد. ٤مذًمّٞم٦ماًمِم   ٤مئٗم٦ماًمٓم   وؿمٞمخ ٦م،اإلؾمٙمٜمدري   ٟمزيؾىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل:   اًمّتّمق 

د سْمـ ٤ملسمٓم   سْمـ ورد سْمـ يقؿمع اسمـ: اعمذيمقر يقؾمػ سمٕمد وم٘م٤مل ـَم٤مًم٥ِم، أيب سْمـ قمكمِّ  إمم ك سْمـ َأمْحَد سْمـ حُمَٛم  ًَ  سْمـ قِمٞم

د ـ سْمـ حُمَٛم  ًَ ٧ٌُم، وٓ يّمّح  َٓ  جمٝمقٌل  ٟم٥ًم وهذا.  قمكمر  سْمـ احلَ  ٤مًمفىم مم٤ّم يمثػم وشمرك ،شَمْريُمف سمِفِ  إْومَم  ويم٤من يْث

احل٘مٞم٘م٦م، وهق َرضُمؾ يمٌػم اًم٘مدر، يمثػم اًمٙمالم قَمغَم اعم٘م٤مم. ًَمُف ؿِمٕمر وٟمثر ومٞمف ُمتِم٤مهب٤مت وقم٤ٌمرات،  ذم شمقاًمٞمٗمف ذِم 

ذِم هذه اًمٕم٤ٌمرات،  يـ ىمد وَمؽَمَ قَمٜمُْف ذِم أظمر، وسم٘مل واىمٗم٤مً ورأي٧م ؿمٞمَخٜم٤م قمامَد اًمد   ػ ًَمُف ذِم آقمتذار قَمٜمَْٝم٤م.يتٙمٚم  

ْٞمخ ٟمجؿ اًمد  يَم٤مَن ىمد شمّمق   ّٕٟمف :ذِم اًمرضمؾ طم٤مئراً  يـ إصٌٝم٤ميّن ٟمزيؾ احلََرم، وٟمجؿ ف قَمغَم ـمري٘متف، وصح٥م اًمِم 

٤ٌّمس اعمُْرد ص٤مطم٥م اًمِّم٤مذزمِّ اًمد   ْٞمخ أسم٤م اًمٕم  ، وًمٚمخٚمؼ ومٞمف اقمت٘م٤مد يمٌػم.ضيراً  ٤مذزم  ويم٤من اًمِم   .يـ صح٥م اًمِم 

ات، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سمّمحراء ُمر   ومح٩م   مم احل٩مِّ ة، وؾم٤مر إدم ُمٜمٝم٤م، ومًٙمـ اإلؾمٙمٜمدرّي٦م ُمد  وؿم٤مذًم٦م: ىمري٦م إومري٘مٞم٦م ىم

 .(174: 48) شم٤مريخ اإلؾمالم .قمٞمذاب وهق ىم٤مصد احل٩م، ومُدومِـ هٜم٤مك ذِم أوائؾ ذي اًمِ٘مْٕمدة

 (.هي 277شمقذم . )ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ اعمثٜمك احلًـ سمـ اهلل قمٌد سمـ إدريسٟم٦ًٌم إمم ُم١مؾمًٝم٤م   (3)

ؾمٜم٦م )، ذم اعمديٜم٦م، أي٤مم صمقرشمف قمكم اهل٤مدي اًمٕم٤ٌمد سمـ قمكم سمـ احلًـلم أول ُم٤م قمرف قمٜمف أٟمف يم٤من ُمع احلً

 ُمديٜم٦م) غَم ٞمْ ًمِ وٟمزل سمٛمديٜم٦م وَ  (هي271ؾمٜم٦م )صمؿ ىمتؾ احلًلم، وم٤مهنزم إدريس إمم ُمٍم وم٤معمٖمرب إىمَم  (هي269

ومف إدريس سمٜمٗمًف، وم٠مضم٤مره وأيمرُمف، صمؿ  :( ويم٤من يمٌػمه٤م يقُمئذ إؾمح٤مق سمـ حمٛمدـمٜمج٦م ىمرب سم٤معمٖمرب مجع ومٕمر 



 

 عشزٓ٘ املعتندٗ االثياكتب الشٔع٘ 
ٕٟمٜم٤م  :ف أؾمامء يمتٌٝمؿ اعمٕمتٛمدةأن ٟمٕمر وىمٌؾ ذًمؽ ٓ سمد   ،وأن ٟمنمع ذم سمٞم٤من أسم٤مـمٞمؾ اًمِمٞمٕم٦م 

وأصم٤مر اعمزورة قمغم أهؾ سمٞمتف  ؾمٜمجد ومٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م اعمٙمذوسم٦م قمغم رؾمقل اهلل 

 .إـمٝم٤مر

وُمـ اًمٗمروق اًمٗم٤مصٚم٦م سمٞمٜمٜم٤م ٟمحـ أهؾ اًمًٜم٦م وسملم اًمِمٞمٕم٦م أٟمٜم٤م ٟمٕمتٛمد ذم أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل  

 ؾميٜمـ أيب داودو صيحٞمح ُمًيٚمؿو صيحٞمح اًمٌخي٤مري :قمغم إُمٝم٤مت اًمًي٧م وهيل 

وهؿ يٕمتٛمدون قميغم يمتيٌٝمؿ إرسمٕمي٦م  .ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦مو ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئلو ضم٤مُمع اًمؽمُمذيو

 آؾمتٌّمي٤مرو ،ٓسميـ سم٤مسمقييف ره اًمٗم٘مٞميفيُميـ ٓ حيْميو ،ًمٚمٙمٚمٞمٜمل اًمٙم٤مذم :احلديثٞم٦م وهل

صيحٞمح ًميدى اًمِميٞمٕم٦م شمًي٤موي ُمٙم٤مٟمي٦م  اًمٙمي٤مذموُمٙم٤مٟمي٦م  .(2)يمالمه٤م ًمٚمٓميقد اًمتٝمذي٥مو

 .ًمٞم٦مًمدى أهؾ اًمًٜم٦م ذم إصحٞم٦م وإو   اًمٌخ٤مري

                                                                                                                            

 ( ومجٛمع ضمٞمِم٤مً 271رُمْم٤من  4اًمؼمسمر قمغم اًم٘مٞم٤مم سمدقمقشمف، وظمٚمع ـم٤مقم٦م سمٜمل اًمٕم٤ٌمس، ومتؿ ًمف إُمر )يقم اجلٛمٕم٦م 

 ، صمؿ همزا شمٚمٛم٤ًمن وم٤ٌميع ًمفغَم ٞمْ ًمِ ومٌٚمغ سمالد شم٤مَدًم٦م )ىمرب وم٤مس( ومٗمتح ُمٕم٤مىمٚمٝم٤م، وقم٤مد إمم وَ  وظمرج سمف هم٤مزي٤مً  ،يمثٞمٗم٤مً 

. اًمٓم٤مًمٌٞملم ُمـ اعمٖمرب دظمؾ ُمـ أول وهق. غَم ٞمْ ًمِ وَ  ذم ُمًٛمقُم٤مً  شمقذم أن إمم وم٤مؾمتٛمر إدريس أُمر وقمٔمؿ. ص٤مطمٌٝم٤م

 . (179 :2) إقمالم

 هي.274(: أن  ووم٤مشمف يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م 384:5) ُمٕمجؿ اًمٌٚمدانوذيمر ي٤مىمقت احلٛمقي ذم 

اعمٕمتٛمد ُمـ يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م، اًمتل شمًتٛمد ُمٜمٝم٤م آراءه٤م وقم٘م٤مئده٤م أرسمٕم٦م، وهل ُمي٤م شمًيٛمك سم٤مًمٙمتي٥م إصيقل،   (2)

  اًمٜمحق أيت:وشمرشمٞمٌٝم٤م قمٜمدهؿ قمغم

( مجع ومٞمف ُمـ إطم٤مدي٨م ُم٤م صيح قمٜميده، وٟمٔمٛمٝمي٤م طمًي٥م 319: عمحٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل )ت  اًمٙم٤مذم -أ

أسمقاب اًمٗم٘مف وإصقل، وهق ُمـ أقمٔمؿ يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م وأيمثره٤م وم٤مئدة وأضمٚمٝم٤م ؿمي٠مٟم٤ًم،يمام ي٘مقًميقن! وىميد أًمٗميف ذم 

رى، وحيٙمك قمـ ُمال ظمٚمٞميؾ اًم٘مزويٜميل ؿمي٤مرح زُمـ اًمًٗمراء إرسمٕم٦م، أي ذم زُمـ همٞم٦ٌم اإلُم٤مم اًمث٤مين قمنم اًمّمٖم

اًمٙمت٤مب اعمذيمقر: أن يمت٤مب اًمٙم٤مذم قمرض قميغم اإلُمي٤مم اًمثي٤مين قمنمي وم٤مؾمتحًيٜمف.؟! وىميد أطمّميٞم٧م أطم٤مديي٨م 

 (.26299ومٌٚمٖم٧م ) اًمٙم٤مذم



وأومٕم٤مًمف وأوص٤مومف  وإذا يم٤من ُمقوقع احلدي٨م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م هق أىمقال اًمرؾمقل 

وم٢مهن٤م قمٜمدهؿ ذم  :قمنمي٦م آصمٜم٤مأىمقال أئٛمتٝمؿ  ُمقوقع احلدي٨م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أيْم٤مً  وم٢من   ،وشم٘مريراشمف

قمنمي٦م قمٜمدهؿ  صمٜم٤مإٓن إئٛم٦م  :ُمٜمزًم٦م ؾم٤مُمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ٟمحق ُمٜمزًم٦م أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل 

ّٓ واًمِمٞمٕم٦م ٓ ي٘مٌٚمقن إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م  :يمٕمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء سمؾ أقمغم ُمٕمّمقُمقن مت٤مُم٤مً  ُم٤م يم٤من  إ

ّٓ  ،سمًٜمد أهؾ اًمٌٞم٧م ُمروي٤مً  ٤م ُم٤م ؾمقى ذًمؽ أُمّ  .ًمتٕم٤مًمٞمٛمٝمؿ ذم ومْم٤مئٚمٝمؿ أو ُم١ميداً   ُم٤م يم٤من وارداً وإ

ومٝمل قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أسم٤مـمٞمؾ  :ومٝمؿ ٓ ي٘مٌٚمقٟمف وإن ورد ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م اعمٕمتٛمدة ًمديٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م

 .سم٤مهلل ُمـ هذا آقمت٘م٤مد اجلٝمٜمٛمل قمٞم٤مذاً  ،سمحت٦م

ٕهن٤م ٓ  :ٕمٚمامء اًمًٜمٞملم يٛمتٜمٕمقن ُمـ اعمٜم٤مىمِم٦م واعمج٤مدًم٦م ُمع اًمِمٞمٕم٦ماًموًمذًمؽ يم٤من يمثػم ُمـ  

ي٘مٌٚمقن إطم٤مدي٨م  ٕهنؿ ٓ :(2)٤مئؾ وٓ اشمٗم٤مقـموؾمدى ٓ شمٜمت٩م أي  أن شمٙمقن وٞم٤مقم٤مً  سمد  

وًمٕمٜم٦م اهلل قمغم  ،قه٤م أطم٤مدي٨م شمٕم٤ممم ٓ ٟم٘مٌؾ أسم٤مـمٞمٚمٝمؿ اًمتل ؾمٛم  ٟمٜم٤م سمحٛمد اهللإو ،اًمّمحٞمح٦م

 .اًمٙم٤مذسملم

                                                                                                                            

( وىمد 382: ٕيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم اًم٘مٛمل اعمٚم٘م٥م سمي )اًمّمدوق( )ت ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف -ب

. وىميد ُمـ ٓ حييه اًمٓمٌٞم٥ماىمت٤ٌمؾم٤ًم ُمـ اؾمؿ اًمٙمت٤مب اًمذي أًمٗمف اًمرازي ذم اًمٓم٥م، وؾمامه سمي ؾمامه هبذا آؾمؿ 

 (.5963أطمّمٞم٧م أطم٤مديثف ومٙم٤مٟم٧م )

( وىمد أطمّميٞم٧م 460)ت  : ًمٚمِمٞمخ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمكم اًمٓمقداًمتٝمذي٥مو آؾمتٌّم٤مر -ج

 ( طمديث٤ًم.5522) آؾمتٌّم٤مر ( وأطم٤مدي٨م23590ومٙم٤مٟم٧م ) اًمتٝمذي٥مأطم٤مدي٨م 

وشمٕمرف هذه اًمٙمت٥م قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م سم٤مًمّمح٤مح إرسمٕم٦م ًمٙمقن ُم١مًمٗمٞمٝم٤م مل يٜم٘مٚمقا ومٞمٝم٤م إّٓ ُم٤م صح قمٜمدهؿ روايتف. أ. 

 (. 113-110ًمٚمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ) أدوار قمٚمؿ اًمٗم٘مفهي. ُمـ يمت٤مب 

ٚمٛمقن إٓ وهذا ُمٌٚمغ قمٚمٛمٝمؿ ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ، ٓ يتٙم: أًمقد ي٘مقل اًمٕمالُم٦م حمٛمقد ؿمٙمري  (2)

سم٤مًمتٛمقهي٤مت وإهمٚمقـم٤مت، وًَمَٙمْؿ ضمرت سمٞمٜمل وسملم واًمد ظمّمٛمٙمؿ )واًمد اًمراوميض حمٛمد يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء( 

 اًمرؾم٤مئؾ اعمت٤ٌمدًم٦م سملم اًم٘م٤مؾمٛمل وأًمقد .اخلٌٞم٨م ُمٜم٤مفمرات يمثػمة ذم ُم٤ًمئؾ خمتٚمٗم٦م، ومٚمؿ يٗمد ذًمؽ ؿمٞمئ٤مً 

 (.114)ص 



 

 ٘ــامــاإلم
أطمد أريم٤من اإليامن قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م  -قمنمي٦م آصمٜملأي إُم٤مُم٦م -آقمت٘م٤مد سم٤مإلُم٤مُم٦م  

 .اعمٕم٤مد -5 دل. اًمٕم -4 . اإلُم٤مُم٦م-3.سم٤مًمٜمٌقة اإليامن -1 .اًمتقطمٞمد -2وهل: ،قمنمي٦م آصمٜمل

ف ٜم   ؾَم قم٘م٤مئد أظمرى و٤مًم٦م قماّم  ٠مٕن ُمٜمٝم٤م شمٜمِم :ُم٤مُم٦م هذه هل ُمّمدر والهلؿوقم٘مٞمدة اإل

 أصح٤مب اًمرؾمقل  ُمثؾ اًمٌداء واًمرضمٕم٦م واًم٘مقل سمتحريػ اًم٘مرآن وؾم٥مِّ  رؾمقل اهلل 

٤م أهؾ اًمًٜم٦م ُمقىمػ اًمٕمداء واًمٌٖمض وُمقىمٗمٝمؿ ُمٜمّ  ،اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م  وأزواضمف ظمّمقص٤مً 

أي  - (2)ومٝمؿ يًٛمقٟمٜم٤م اًمٜمقاص٥م وقمٛمر وقمثامن إلىمرارٟم٤م سمخالوم٦م اًمثالصم٦م أيب سمٙمر  :واًمتٙمٗمػم

 .طم٤مؿم٤م ويمال - ُمٌٖميض أهؾ اًمٌٞم٧م

قمكم سمـ أيب  -2  قمنم اًمذيـ جي٥م قمٜمدهؿ اإليامن سم٢مُم٤مُمتٝمؿ قمغم اًمؽمشمٞم٥م: آصمٜملوإئٛم٦م 

 ، حمٛمد اًم٤ٌمىمر -5، قمكم زيـ اًمٕم٤مسمديـ -4، احلًلم اًمِمٝمٞمد -3 ، احلًـ اًمزيمل -1 ، ـم٤مًم٥م

قمكم  -20، حمٛمد اجلقاد -9، قمكم اًمرو٤م -8 ، ًمٙم٤مفمؿُمقؾمك ا -7، ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق -6

هذا إظمػم ذم اًمقاىمع رضمؾ ظمٞم٤مزم همػم )حمٛمد اعمٜمتٔمر  -21 ،ًٙمريٕماحلًـ اًم -22 ،اهل٤مدي

 .(1) (ُمقضمقد ذم اًمدٟمٞم٤م

                                                 

ٕهنيؿ ٟمّميٌقا ًميف، أي قمي٤مدوه. ىم٤مًميف  قميكم  اًمٜمقاص٥م واًمٜم٤مصٌٞم٦م وأهيؾ اًمٜمّميي٥م: اعمتيديٜمقن سمٌٖمْمي٦م  (2)

 قمرومٜم٤مه ذم ُم٘مدُم٦م اًمرؾم٤مًم٦م.ُم٤مدة )ٟمّم٥م(. أُم٤م ذم ٟمٔمر اًمرواومض: وم٘مد  اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطاًمٗمػموزآسم٤مدي ذم 

قِمل اإِلَُم٤مُِمٞم ييظَم٤ممِت٦َُم آصْمٜمَل قَمَِم ي٘مقل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم شمرمج٦م اخلراوم٦م اعمٝمدي اعمٜمتٔمر:   (1) ـَ شَميد  يِذْي ٦ُم َر ؾَمٞمِّدًا، اًم 

َُمي٤مِن،  -َوَٓ قِمّْمَٛم٦َم إِٓ  ًمِٜمٌَِلر  -قِمّْمَٛمَتُٝمؿ  ي٦ُم، َوَأٟم يُف َصي٤مطِم٥ُم اًمز  ِذي َيْزقُمُٛمْقَن َأٟم ُف اخلََٚمُػ احلُج  ٌد َهَذا ُهَق اًم  َوحُمَٛم 

اَء، َوَأٟم ُف طَملر َٓ َيُٛمقُت طَمت ك يَخُْرَج، وَمَٞمْٛمأَل  ٤مَُمر  ًَ َداِب سمِ ْ ٓم٤ًم، يَماَم ُُمٚمَِئ٧ْم فُمْٚمياًم َوَأٟم ُف َص٤مطِم٥ُم اًمنِّ ًْ إَْرَض قَمْدًٓ َوىِم

ـْ َأطَم٤مًَمَؽ قَمغَم هَم٤مئ٥ٍِم مَلْ ُيٜمِّْمْٗمَؽ،  -َواهللِ-وَمَقِدْدَٟم٤م َذًمَِؽ  َوضُمقرًا. ٌِْٕملْمَ ؾَمٜم٦ًَم، َوَُم ـْ َأْرسَمِع ُم٤مَئ٦ٍم َوؾَم َوُهؿ ذِم اْٟمتَِٔم٤مِرِه ُِم

َتِحٞمٍؾ؟! َواإِلْٟمَّم  ًْ ـْ َأطَم٤مَل قَمغَم ُُم ـَ اجلَْٝمِؾ َواهلََقى  -٤مُف قَمِزْيٌز وَمَٙمْٞمَػ سمَِٛم  .-وَمٜمَُٕمقُذ سم٤ِمهللِ ُِم

 



شمذيمر  ،ُمـ اهلل ه١مٓء اًمذيـ اظمت٤مرهؿ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ سملم أهؾ اًمٌٞم٧م ًمٞمٙمقٟمقا أئٛم٦م ُمٕمٞمٜملم سمٜمصر 

 .أؿمخ٤مصٝمؿ ًمرواي٦م إطم٤مدي٨م اعمٚمٗم٘م٦ماًمِمٞمٕم٦م أؾمامءهؿ ويًتٖمٚمقن 

وأهنؿ يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م ُمـ إؿمٞم٤مء  ،اًمِمٞمٕم٦م يٕمت٘مدون قمّمٛم٦م ه١مٓء يمٕمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مءو 

أقمغم ُمـ ُم٘م٤مم إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم يمام ىم٤مل اخلٛمٞمٜمل ذم يمت٤مسمف  هلؿ ُم٘م٤مُم٤مً  وأن   ،اعم٤موٞم٦م واعمًت٘مٌٚم٦م

ٓ يٌٚمٖمف ُمٚمؽ  ٕئٛمتٜم٤م ُم٘م٤مُم٤مً  ُمـ ضوري٤مت ُمذهٌٜم٤م أن   إن   (:51)ص احلٙمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

  .ُمرؾمؾ ُم٘مرب وٓ ٟمٌلر 

                                                                                                                            

، اعمَِْمُٝمْقِد هَلُؿ سم٤ِمجلَٜم ٦ِم  ـَ اؿِمِدي  اًمر 
ِ
ـَ اخلَُٚمَٗم٤مء : ُِم قِمل قِمّْميَٛمَتُف، َوَٓ  وَمَٛمْقََٟٓم٤م اإِلَُم٤مُم قَمكِمر ، َوَٓ َٟميد  ٌ ُف َأؿَمد  احل٥ُمِّ ُٟمِح

يِؼ. دِّ  قِمّْمَٛم٦َم َأيِب سَمْٙمٍر اًمّمِّ

ٌَْٓم٤م َرؾُمْقِل اهللِ وَ 
ًِ : وَم لْمُ ًَ ـُ َواحلُ ًَ ٤ٌَمِب َأْهِؾ اجلَٜم ٦ِم، ًَمْق اؾْمُتْخٚمَِٗم٤م ًَمَٙم٤مَٟم٤م َأْهاًل ًمَِذًمَِؽ. اسْمٜم٤َمُه احلَ  َوؾَمٞمَِّدا ؿَم

 اًمَٕم٤مُِمٚمِلَم، َيّْمُٚمُح ًمإِِلَُم٤مَُم٦ِم، َوًَمُف ُٟمٔمَ 
ِ
ـْ ؾَم٤مَدِة اًمُٕمَٚماَمء : يَمٌػِْمُ اًمَ٘مْدِر، ُِم ـَ ـُ اًمَٕم٤مسمِِدْي ُه َأيْمَثيُر وَمْتيَقًى ُِمٜمْيُف، وَزْي َراُء، َوهَميػْمُ

 َوَأيْمَثُر ِرَواَي٦ًم.

٤ٌَمىِمُر: ؾَمٞمٌِّد، إَُِم٤مٌم، وَمِ٘مْٞمٌف، َيّْمُٚمُح ًمِْٚمِخاَلوَم٦ِم.  َويَمَذًمَِؽ اسْمٜمُُف َأسُمق ضَمْٕمَٗمٍر اًم

٦ِم اًمِٕمْٚمِؿ، يَم٤مَن َأْومَم  ـْ َأئِٛم  ٠ْمِن، ُِم ٤مِدُق: يَمٌػِْمُ اًمِم  ـْ َأيِب ضَمْٕمَٗمٍر اعمَٜمُّْمْقِر.َويَمَذا َوًمُدُه ضَمْٕمَٗمٌر اًمّم    سم٤ِمَُْٕمِر ُِم

 َ ـْ َه٤مُرْوَن، َوًَمُف ُٟمَٔمَراُء ذِم اًمنم   ِف َواًمَٗمْْمِؾ.َويَم٤مَن َوًَمُدُه ُُمْقؾَمك: يَمٌػِْمَ اًمَ٘مْدِر، ضَمٞمَِّد اًمِٕمْٚمِؿ، َأْومَم سم٤ِمخِلاَلوَم٦ِم ُِم

٠ْمِن، ًَمفُ  َو٤م: يَمٌػِْمُ اًمِم  ـُ ُُمْقؾَمك اًمرِّ ُه اعم٠َْمُُمْقُن َوزِم  قَمْٝميِدِه جِلَاَلًَمتِيِف،  َواسْمٜمُُف قَمكِم  سم َ قِمْٚمٌؿ َوسَمَٞم٤مٌن، َوَوىْمٌع ذِم اًمٜم ُٗمْقِس، َصػم 

. َ ؾَمٜم٦ََم صَماَلٍث َوُم٤مَئَتلْمِ   وَمُتُقذمِّ

٦ٌََم آسَم٤مئِِف ذِم اًمِٕمْٚمِؿ َواًمِٗمْ٘مِف. ٌُْٚمْغ ُرشْم ـْ ؾَم٤مَدِة ىَمْقُِمِف، مَلْ َي ٌد اجلََقاُد: ُِم  َواسْمٜمُُف حُمَٛم 

ْيٌػ ضَمٚمِْٞمٌؾ.َويمَ  ٥ُم سم٤ِمهل٤َمِدي: َذِ  َذًمَِؽ َوًَمُدُه اعمَُٚم٘م 

َٙمِري   ًْ ـُ قَمكِمر اًمَٕم ـُ سم ًَ  .-َرمِحَُٝمُؿ اهللُ شَمَٕم٤ممَم  -َويَمَذًمَِؽ اسْمٜمُُف احلَ

ـْ هَمػْمِ قمَ  ـَ َُم٤مَت قَم ًَ ـُ طَمْزٍم، َأن  احلَ ٍد سم ـِ َهَذا: وَمٜمََ٘مَؾ َأسُمق حُمَٛم  ًَ ـُ احلَ ُد سم ٤م حُمَٛم   23)  اًمٜميٌالءأقمالم ؾمػم ِ٘م٥ٍم. وَم٠َمُم 

:210). 



 

رشم٦ٌم اإلُم٤مُم٦م أقمغم ُمـ  .(20:3): طمٞم٤مة اًم٘مٚمقبذم يمت٤مسمف  (2)اعمجٚمزويمام ىم٤مل اعمال سم٤مىمر 

 يمذسم٤مً  (يمٜمٞم٦م ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق)قمـ أيب قمٌد اهلل  أصقل اًمٙم٤مذماًمٙمٚمٞمٜمل ذم  كوطمٙم .رشم٦ٌم اًمٜمٌقة

 هلؿ ُمـ اًمٜم٤ًمء ُم٤م حيؾ   وٓ حيؾ   ،ؿ ًمٞمًقا أٟمٌٞم٤مءأهن   ّٓ إ إئٛم٦م سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل : وزوراً 

 .(1)وم٠مُم٤م ُم٤م ظمال ذًمؽ ومٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اهلل  ، ًمٚمٜمٌلِّ 

ؿ سمٛمٜمزًم٦م ٕهن   :قمنم لصمٜمآ طمج٦م قمغم يمٗمر ُمـ أٟمٙمر إُم٤مُم٦مومٛمثؾ هذا اًم٘مقل شمٕمتؼمه اًمِمٞمٕم٦م 

 .ومٛمـ أٟمٙمر إُم٤مُمتٝمؿ ومٝمق يم٤مومر سمٛمٜمزًم٦م ُمـ أٟمٙمر ٟمٌقشمف  ،اًمرؾمقل 

اإلُم٤مم اعمٓمٝمر ُمـ اًمذٟمقب : أصقل اًمٙم٤مذمذم  قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م قمّمٛمتٝمؿ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ومٛمٜمّمقصأ

ومٝمق ُمٕمّمقم ُم١ميد ُمقومؼ ُمًدد ىمد أُمـ ُمـ اخلٓم٠م واًمزًمؾ واًمٕمث٤مر يخّمف  .واعمؼمأ ُمـ اًمٕمٞمقب

 ...خمّمقص سم٤مًمٗمْمؾ يمٚمفهٙمذا اإلُم٤مم  ،اهلل سمذًمؽ ًمٞمٙمقن طمج٦م قمغم قم٤ٌمده وؿم٤مهده قمغم ظمٚم٘مف

  .(3)اًمخ

وأقمٚمؿ ُم٤م ذم  ،إين ٕقمٚمؿ ُم٤م ذم اًمًاموات وُم٤م ذم إرضىم٤مل:  : قمـ قمكم اًمٙم٤مذموذم 

 .(4)وأقمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن ،اجلٜم٦م وُم٤م ذم اًمٜم٤مر

يْمٕمٝمام  ،وأظمرة ًمإلُم٤مم ،اًمدٟمٞم٤م ًمإلُم٤مم إن  أسم٤م قمٌد اهلل ىم٤مل:  : أنّ أيْم٤م أصقل اًمٙم٤مذموذم 

 .(5)ويدومٕمٝمام عمـ يِم٤مء ،يِم٤مء طمٞم٨ُم 

                                                 

صي٤مطم٥م  هي(.2222ل )تيحمٛمد سم٤مىمر سمـ حمٛمد شم٘مل سمـ ُم٘مّمقد قمكم اعمجٚمز اعمٕمروف سم٤مًمٕمالُم٦م اعمجٚمً  (2)

حتيقي مجٞميع اًمٌحيقث اًمِميٞمٕمٞم٦م ذم  سمح٤مر إٟمقار ًمدرر أظم٤ٌمر إئٛم٦م إـمٝمي٤مراعمًامة  ،ظمراومٞم٦مأيمؼم ُمقؾمققم٦م 

 وهمػم ذًمؽ. اًمتٗمًػم واًمت٤مريخ واًمٗم٘مف واًمٙمالم

 .(170:2) أصقل اًمٙم٤مذم (1)

 .( ـمٌٕم٦م ىمؿ776ًمٚمّمدوق )ص إُم٤مزم(، 298:2) أصقل اًمٙم٤مذم (3)

  . (162:2) أصقل اًمٙم٤مذم(4)

 .( ـمٌٕم٦م ىمؿ271ًمٚمّمدوق )ص اعم٘مٜمع، و (408:2) أصقل اًمٙم٤مذم(5)



قمـ  ُمٜم٘مقًم٦مٌ  ،قمنمي٦م ذم ُم٘م٤مم أئٛمتٝمؿ آصمٜم٤مثٚم٦م ُمـ ٟمققمٞم٦م قم٘مٞمدة اإلُم٤مُمٞم٦م إُم سمٕمُض  هومٝمذ 

  .ُمراضمٕمٝمؿ إصٚمٞم٦م

قمغم ُمـ مل  سم٤مًمٓمٌع حيٙمٛمقنَ  ؿْ ٝمُ صمؿ عم٤م يم٤مٟم٧م قم٘مٞمدة اإلُم٤مُم٦م ُمـ أصقل إيامهنؿ إؾم٤مؾمٞم٦م ومَ 

وذم هذه اعم٠ًمًم٦م ىم٤مل  ،ؾمقاء أهؾ اًمًٜم٦م وومرق اًمِمٞمٕم٦م همػمهؿ ،ي١مُمـ هب٤م سم٤مًمٙمٗمر ودظمقل اًمٜم٤مر

ٟم٤م ومٞمٛمـ ضمحد إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم وإئٛم٦م واقمت٘م٤مدُ : قمت٘م٤مداتٓاسم٤مسمقيف اًم٘مٛمل ذم يمت٤مسمف اسمـ 

سم٠مُمػم  وومٞمٛمـ أىمر   .ُمـ ضمحد ٟمٌقة إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ف سمٛمٜمزًم٦مِ ُمـ سمٕمده قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أٟمّ 

ء وأٟمٙمر ف سمٛمٜمزًم٦م ُمـ آُمـ سمجٛمٞمع إٟمٌٞم٤مه ُمـ إئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أٟم  سمٕمدَ  اعم١مُمٜملم وأٟمٙمر واطمداً 

  .(2)وآًمف وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف ٟمٌقة حمٛمد

ّٓ ف ٓ يتؿ اإليامن أٟمّ  جي٥م أن ٟمٕمت٘مدَ  :وىم٤مل أيْم٤مً   وأنّ  ،سمٛمقآة أوًمٞم٤مء اهلل وُمٕم٤مداة أقمدائف إ

اهلل ورؾمقًمف وإئٛم٦م  ومٛمـ قمرَف  ،أقمداء إئٛم٦م يمٗم٤مر خمٚمدون ذم اًمٜم٤مر وإن أفمٝمروا اإلؾمالم

 أو شمقمّم  ،ومٞمٝمؿ أو ذم أطمدهؿ وُمـ أٟمٙمرهؿ أو ؿمؽ   ،ُمـُمـ أقمدائٝمؿ ومٝمق ُم١م وشمقٓهؿ وشمؼمأَ 

 .وٓ شم٘مٌؾ ًمف ـم٤مقم٦م ،ه٤مًمؽ سمؾ يم٤مومر، وٓ يٜمٗمٕمف قمٛمؾ هؿ ومٝمق و٤ملر أقمداءَ 

هؿ إيمؼم حمٛمد سمـ ٟمٕمامن قمنم ىمد سح سمف ُمال   آصمٜمل واحلٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر قمغم اعمٜمٙمريـ إُم٤مُم٦مَ 

ُمـ أٟمٙمر إُم٤مُم٦م واطمد  ًمِمٞمٕم٦م قمغم أنّ اشمٗم٘م٧م اىم٤مل:  اعم٤ًمئؾذم يمت٤مب  (1)اًمِمٝمػم سم٤مًمِمٞمخ اعمٗمٞمد

صمؿ ذيمر أن دومع ُم٤م أوضمٌف اهلل ُمـ ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم يمٗمر  ، (3)ومٝمق يم٤مومر قمنم آصمٜملُمـ إئٛم٦م 

                                                 

  .(79ص) ُم٤مُمٞم٦مذم ديـ اإل آقمت٘م٤مدات(2)

 ُمـ أصح٤مسمف ري٤مؾم٦م إًمٞمف اٟمتٝم٧مهي( ذم زُم٤مٟمف 423 -338ٕمامن، اعمٚم٘م٥م سم٤معمٗمٞمد، )هق حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜم  (1)

يمثػمة ذم والٓهتؿ واًمذب قمـ اقمت٘م٤مداهتؿ وُم٘م٤مٓهتؿ واًمٓمٕمـ  صٜمػ يمت٤ٌمً ، ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي: اًمِمٞمٕم٦م

سمف  هٚمؽ ،ويم٤من أطمد إئٛم٦م اًمْمالل ،قمغم اًمًٚمػ اعم٤مولم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وقم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـ

 (.132:3) شم٤مريخ سمٖمداد. راح اهلل اعمًٚمٛملم ُمٜمفأن أظمٚمؼ ُمـ اًمٜم٤مس إمم 

  (.366:8) سمح٤مر إٟمقار(، 44ص) أوائؾ اعم٘م٤مٓت(3)



 

يمام  دومع اإلُم٤مُم٦م يمٗمرٌ وىم٤مل اًمٓمقد اعمٚم٘م٥م سمِمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م:  .وص٤مطمٌف خمٚمد ذم اًمٜم٤مر ،ووالل

 .(2)ؾمقاء ٕن اجلٝمؾ هبام قمغم طمدر  :أن دومع اًمٜمٌقة يمٗمر

ومٛمـ دظمؾ ذم وصػ  ،اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ٙمذا ومت٤موى ُمراضمٕمٝمؿ اعمٕمتٛمديـ يٙمٗمرون أهَؾ وه 

سمٕمض  سمؾ إن   ،ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر يمٗم٤مرٌ  أن آسم٤مءه اًمًٚمَػ  قمنمي٦م يٚمزُمف أن يٕمت٘مدَ  آصمٜملاإلُم٤مُمٞم٦م 

سمؾ سمٚمغ  ،ف يم٤من قمغم همػم ـمري٘م٦م اًمِمٞمٕم٦مٕٟمّ  :ٝمامه١مٓء اعمتِمٞمٕملم ـمٚم٥م ُمـ واًمديف أن جيددا ٟمٙم٤مطَم 

  .ًمد قمغم همػم ٟمٙم٤مح صحٞمح قمٜمدهؿٕٟمف وُ  :ف وًمد زٟم٤مسم٠مٟمّ  ىمر  ٟمف أأسمٕمْمٝمؿ 

ٝم٤م سم٤مـمؾ ووالل ويمٗمر يمام هق ُمٍمح سمف ذيمقرة يمٚم  اإلُم٤مُمٞم٦م اعم ٤م قمٜمدٟم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ومٕم٘م٤مئدُ أُم  

ٓ   اًمٖمٞم٥َم  ومال يٕمٚمؿُ  ،ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض  اًمِمٗم٤مذم يمت٤مب   ؿواعمقصقف سم٤مًمٕمّمٛم٦م إٟمام ه ،اهلل إ

 .إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚمقن

ه٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سمؾ إهن٤م إٟمٙم٤مر عم٤م هق جمٛمع قمٚمٞمف ذم إلُم٤مُم٦م اعمذيمقرة ٓ ي٘مر  وقم٘مٞمدة ا 

ں ں  ) اإلُم٤مُم٦م ُمـ أُمقر اعمًٚمٛملم اعمٗمقو٦م إًمٞمٝمؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أن  

 .(38اًمِمقرى: ) (ڻ

سمٞمٜمٜم٤م  اإلُم٤مُم٦م ُمـ أريم٤من اإليامن قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم أن آظمتالف وعم٤م يم٤مٟم٧م قم٘مٞمدةُ  

ٜم٤م وإي٤مهؿ ذم ومال يٛمٙمـ مجٕمُ  وسمٞمٜمٝمؿ اظمتالف ذم اًمٕم٘مٞمدة يمام اظمتٚمٗمٜم٤م ٟمحـ وهؿ ذم اًمٗمروع، ًمذًمَؽ 

ّٓ وٓ شمقطمٞمدٟم٤م وإي٤مهؿ ذم ديـ واطمد وٓ يًٕمٜم٤م  ،واطمدٍ  صٕمٞمدٍ  ڤ ڤ ڦ ) أن ٟم٘مقل هلؿ: إ

  .(6اًمٙم٤مومرون:) (ڦ 

ومٝمؾ شمٚمزُمٜم٤م اًمدقمقة  ،ًمِمٞمٕم٦ماًمٕمزيز سمٕمد ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م قمدم إُمٙم٤من آحت٤مد سمٞمٜمٜم٤م وسملم ا ىءرأهي٤م اًم٘م٤م

 إمم ذًمؽ ؟

                                                 

  (..368:8) سمح٤مر إٟمقار  (2)



 ،ىمديٛم٦م يؽمٟمٛمقن هب٤م وهل ٟمٖمٛم٦مٌ  ،هؿاًمدقمقة إمم آحت٤مد سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ىمد ٟم٤مدى هب٤م يم٤ٌمرُ  إنّ 

م ـمٚم٥م قمٚمامء 2937ذم سمٚمد ُمٍم ؾمٜم٦م  ومٛمثالً  ،ٞمقنَ ٜمِّ ٝم٤م ؾُم أيمثري٦م أهٚمِ  ويمٞمد يمٌػم يٓمٌ٘مقٟمف ذم سمالدٍ 

وذم ذًمؽ اًمقىم٧م  .أؾم٤مس إظمقة اإلؾمالُمٞم٦م ًمِمٞمٕم٦م ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م اًمت٘مري٥م سملم اًمٓمروملم قمغما

ـر  شم٘مٌؾ قمٚمامؤٟم٤م شمٚمؽ اًمدقمقة اخل٤مدقم٦م سمٙمؾِّ  ومل  .(2)ذم ُمٍم دار اًمت٘مري٥م طمتك شم٠مؾم٧ًْم  ،طمًـ فم

  .وهمدر ُمٜمٝمؿ وهذا سمال ؿمؽ ُمٙمرٌ  ،ٝم٤م ذم إيران اًمتل أيمثري٦م أهٚمٝم٤م ؿمٞمٕم٦مُمثٚمُ  ـَ ٌْ يُ 

                                                 

٤م هذه اعمح٤موًم٦م دقم٤م إًمٞمٝم: حيدصمٜم٤م اًمديمتقر اًم٘مٗم٤مري قمـ حم٤موًم٦م اًمت٘مري٥م هذه وإٟمِم٤مء دار اًمتخري٥م هل٤م، ومٞم٘مقل (2)

هي شم٘مري٤ًٌم، واؾمتج٤مسم٧م ًمدقمقشمف صمٚم٦م ُمـ  2364ويدقمك حمٛمد شم٘مل اًم٘مٛمل ذم قم٤مم  (سم٢ميران)ؿمٞمخ راوميض ُمـ ىمؿ 

، صمؿ ش دار اًمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م»قمٚمامء ُمٍم، وُمـ زيدي٦م اًمٞمٛمـ، وىمد اختذ هل٤م ُم٘مرًا ذم اًم٘م٤مهرة سم٤مؾمؿ 

  ٝم٤م.خلدُم٦م أهمراوش رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم»ىم٤مُم٧م اجلامقم٦م سم٢مصدار جمٚم٦م سم٤مؾمؿ 

ويت٤مسمع إقمْم٤مء اعمخٚمّمقن ذم اًمتخكم قمـ مج٤مقم٦م وسمٕمد اٟمٙمِم٤مف أُمر شمزويره٤م ًمٚمح٘م٤مئؼ، ي٘مقل طمٗمٔمف اهلل: 

أرادت أن شمٜمنم اًمرومض ذم دي٤مر اعمًٚمٛملم سم٤مؾمؿ اًمقطمدة واًمت٘مري٥م، طمتك وصػ اًمِمٞمخ حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ُم٤م 

ُمـ طمقل دار اًمتخري٥م اًمتل يم٤مٟم٧م  آل إًمٞمف أُمر دار اًمت٘مري٥م ومج٤مقم٦م اًمت٘مري٥م سم٘مقًمف: )اٟمٗمض اعمًٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً 

شمًٛمك دار اًمت٘مري٥م وُم٣م قمٚمٞمٝم٤م زُمـ ـمقيؾ واًمري٤مح شمّمٗمر ذم همرومٝم٤م اخل٤مًمٞم٦م شمٜمٕمل ُمـ اؾمت٠مضمره٤م. صمؿ يذيمر أٟمف 

مل يٌؼ ُمتٕمٚم٘م٤ًم سمٕمْمقيتٝم٤م إٓ ومئ٦م ُمـ اعمٜمتٗمٕملم ُم٤مدي٤ًم ُمـ وراء اٟمتامئٝمؿ إمم هذه اًمدار وأن اًمٕمٚمامء اعمخٚمّملم ُمـ 

اعمًتقر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م ديـ اًمراومْم٦م ودقمقة اًمت٘مري٥م اًمتل يريده٤م اًمرواومض، وم٤مٟمٗمْمقا قمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم اٟمٙمِمػ هلؿ 

هذه اًمدار وقمـ إٓقمٞم٥م اًمتل يم٤من يراد إذايمٝمؿ ذم متثٞمٚمٝم٤م(، صمؿ ي٘مقل اخلٓمٞم٥م: )ومٚمؿ يٌؼ ُمقوع قمج٥م إٓ 

 . اؾمتٛمرار اًمٜمنم اخل٤مدع ذم شمٚمؽ اعمجٚم٦م. وًمٕمؾ اًم٘م٤مئٛملم يْمٕمقن هل٤م طمدًا(

اًمتل يِمػم اخلٓمٞم٥م إمم اؾمتٛمرار صدوره٤م ُم٤م ًمٌث٧م أن شمقىمٗم٧م سمّمدور آظمر ش رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم»وًمٙمـ هذه اعمجٚم٦م 

 .(284 ،274 :1) ُم٠ًمًم٦م اًمت٘مري٥م. (60هي وهق اًمٕمدد )2391رُمْم٤من  27قمدد ذم 

وىمد  ىمدُمٝم٤م اًمديمتقر اًم٘مٗم٤مري ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ىمٞمٛم٦مُم٠ًمًم٦م اًمت٘مري٥م سملم اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م

أووح ومٞمٝم٤م قمراىمٞمؾ اًمقطمدة سملم اًمٗمري٘ملم، وذيمَر حم٤موٓت اًمت٘مري٥م اًمتل يم٤من ُمّمػمه٤م اًمٗمِمؾ: ٟمتٞمج٦م ، ديــمٌٕم٧م ذم جمٚم

 ًمٓمٌٞمٕم٦م اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل ذم اخلداع واعمٙمر ُمع اخلّمقم.

 



 

قمغم أهؾ اًمًٜم٦م طمٞم٨م شمروج واًمٜمتٞمج٦م احلتٛمٞم٦م ُمـ شم٠مؾمٞمس دار اًمت٘مري٥م هل اخل٤ًمرة اًمٙمؼمى 

صمؿ أسمٓمٚم٧م دار اًمت٘مري٥م وهلل  ،اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م ذم وؾمط اعمجتٛمع اًمًٜمل اعمٛمٚمقء سمٙم٤ٌمر اًمٕمٚمامء

 .احلٛمد سمٕمد أن قمٚمٛمقا ظمٞم٤مٟم٦م اًمِمٞمٕم٦م وهمدرهؿ اًمدائؿ

ٜم٤م ٓ يٛمٙمـ اضمتامقمٜم٤م ُمع ه١مٓء ٟم٤م أٟمّ هذا درس قمٔمٞمؿ ًمٜم٤م ُمٕمنم أهؾ اًمًٜم٦م يرؿمدُ  ومٙمّؾ  

اًمرقمٞمؾ إول ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ٜم٤م ورضم٤مَل روا أؾمالومَ ٗم  سمؾ يمَ  ،ٚمقٟم٤مٟم٤م ووٚمّ روٗم  اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ ىمد يمَ 

  .اًمٙمرام

وحم٤موًم٦م ُمٜمٝمؿ  ،ُمـ اًمِمٞمٕم٦م وٞم٤مع وؾمدى وجمرد يمٞمدٍ  ًمدقمقة إمم اًمت٘مري٥م واًمقطمدة قمٛمؾوم٤م

ً   ًمتِمٞمٞمع اعمًٚمٛملم اإلٟمدوٟمٞمًٞملمَ   .ٜمٞملماًم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٍل السي٘ مْقف الشٔع٘ مً الكزآٌ العظٔه ّالصحاب٘ اللزاو ّمْقف أ
 ميَنا املتضاداٌ

 َل دِّ ىمد سمُ  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ حمرٌف  ٤م إمم اًمٙمٗمر ىمقهلؿ سم٠منّ أصح٤مهَب  ُمـ قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م اًمتل دمر   

َ وهمُ  ارشمدوا قمـ  ووم٤مشمف  اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام سمٕمدَ  نّ إ :وىمقهلؿ ،(2)قمغم رؾمقل اهلل  َل زَ  ٟمَ قماّم  ػمِّ

وشمٙمذي٥م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،يٜمجح ذم شمرسمٞمتٝمؿ سم٠مٟمف مل ًمرؾمقل اهلل  هذا سمال ؿمؽ ؾم٥مر و ،(1)اإلؾمالم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  )ذم ُمدطمٝمؿ واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ذم آي٤مت يمثػمة يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 .أي٦م (19اًمٗمتح: ) (پ ڀ ڀ

ً   أُم٤م أهُؾ   وحيؽمُمقن ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ أصمٜمك اهلل قمٚمٞمٝمؿ واظمت٤مرهؿ  ٜم٦م ومٞمحٌقنَ اًم

ومْم٤مئٚمٝمؿ ورو٤م اهلل قمٚمٞمٝمؿ وأهنؿ  واًم٘مرآن ـم٤مومح سم٤مٔي٤مت اًمٍمحي٦م ذم ،ًمّمح٦ٌم رؾمقًمف 

ويمذًمؽ شمقاشمرت وشمٙم٤مصمرت إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ  .أمجٕملم ُمققمقدون سم٤مجلٜم٦م

ٌ  واًمققمٞمد اًمِمديد قمغم ُمـ أسمٖمَْم  ،وُمدطمٝمؿ  .ٝمؿٝمؿ وؾم

 ؿ ىمد ص٤مطمٌقا رؾمقل اهلل وإٟمام طم٤مزوا هذه اعمزاي٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م واخلّم٤مئص اًم٤ًمُمٞم٦م ٕهّن 

إومم ًمت٠مؾمٞمس اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ٜم٦مُ ٌِ وهؿ اًمٚم   ،اًمديـ ذم إرضوٟم٤مسوه ذم إىم٤مُم٦م دقم٤مئؿ 

قن سم٠مٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ ْمح  يُ  ،امً ٚمْ وؾِم  سم٤مً رْ طَم  راً ٗمَ وؾَم  اً َي وهؿ اًمذيـ ٓزُمقه طَم  ،واًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة

ومٕمـ  .ومٛمـ اًمٚمٞم٤مىم٦م واجلدارة أن يٜم٤مًمقا اعمراشم٥م اًمٕمٚمٞم٤م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ،وسمٞمقهتؿ ذم ؾمٌٞمؾ اإلؾمالم

ٌ   ،وؾمٜم٦مً  ك اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م ىمرآٟم٤مً ٟمتٚم٘م  ـمري٘مٝمؿ  ٝمؿ واطمؽماُمٝمؿ واًمتْمحٞم٦م ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م طم

ومٝمذا ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م  ،سم٤مٕٟمٗمس وإُمقال ذم اًمدوم٤مع قمـ يمراُمتٝمؿ

 .اًمٕمٔم٤مم

                                                 

    .( 73 سمح٨م حتريػ اًم٘مرآن )صؾمٞم٠ميت  (2)

    .(53يمام ؾمٞم٠ميت )ص (1)



 

 تعزٓف الصحابٕ
سمف وُم٤مت  ُم١مُمٜم٤مً   اًمٜمٌل   ًم٘ملهق ُمـ  :ذم اصٓمالح قمٚمامء اًمًٜم٦مو ،اًمّمح٤ميب واطمد اًمّمح٤مسم٦م

ذم أول  سمٙمر  أسمق ومٚمذًمؽ يم٤من ،ومٚمٞمس ُمـ اًمّمح٤مسم٦م صمؿ ارشمد   سمف  ومٛمـ اضمتٛمعَ  .غم ذًمؽقم

 ؿ همػمُ ٕهن   ويمذًمؽ اعمٜم٤موم٘مقن ًمٞمًقا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  .ظمالومتف حي٤مرب ه١مٓء اعمرشمديـ

 .ُم١مُمٜملم ذم سمقاـمٜمٝمؿ وإن أؾمٚمٛمقا ُمـ طمٞم٨م فمقاهرهؿ

ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شم٤مًمدةً  ظم٤مًمدةً وومٞمام يكم آي٤مت ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م شمتغم إمم آظمر اًمدهر 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

 .(200اًمتقسم٦م:)(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )وىم٤مل ضمؾ ضمالًمف: 

  .(74ٕٟمٗم٤مل:)  ( ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  )وىم٤مل قمز وضمؾ: 

  .(28اًمٗمتح:) (  ڱ ں ں ڻ ڻ 

هذه سمٕمض أي٤مت اًمتل أؿم٤مرت إمم شمْمحٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اإلؾمالم وأصمٜم٧م قمٚمٞمٝمؿ  

 ذِم  هللَا هللَا :ىم٤مل ، أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مىم٥م اًمّمح٤مسم٦م قمٛمقُم٤مً  ٠ميتومٞمام ي ٟمقرد صمؿ ،ووقمدهتؿ سم٤مجلٜم٦م

ـْ  ،سَمْٕمِدي هَمَرًو٤م شَمت ِخُذوُهؿْ  َٓ  َأْصَح٤ميِب  ذِم  هللَا هللَا َأْصَح٤ميِب  ٌ ُٝمؿْ  وَمَٛم ٌِّلوَمٌِ  َأطَم ٌ ُٝمؿْ  ُح ـْ  ،َأطَم  َوَُم

ٌُْٖميِض  َأسْمَٖمَْمُٝمؿْ   .(2) َأسْمَٖمَْمُٝمؿْ  وَمٌِ

                                                 

( ُميـ 3861( واًمؽمُميذي )289:  9) صيحٞمحف(، واسميـ طمٌي٤من ذم57، 54: 5، 87: 4أظمرضمف أمحد )  (2)

 طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ، وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إّٓ ُمـ هذا اًمقضمف.



ٌ قا َٓ : وىم٤مل   ًُ ٌ قا َٓ  َأْصَح٤ميِب  شَم ًُ ِذي ،َأْصَح٤ميِب  شَم  ُِمثَْؾ  َأْٟمَٗمَؼ  َأطَمَديُمؿْ  َأن   ًَمقْ  سمَِٞمِدهِ  َٟمْٗمِز  وَمَقاًم 

٤ًٌم ُأطُمدٍ  َٓ  َأطَمِدِهؿْ  ُُمد   َأْدَركَ  َُم٤م َذَه   . (2)رواه اًمِمٞمخ٤من فُ َٟمِّمٞمٗمَ  َو

 ،دوم٤مع سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمتل شمرومع ؿم٠من اًمّمح٤مسم٦م وشمداومع قمٜمٝمؿ أضمؾ  ]طمديث٤من ُمـ [ هذان  

وشمٜمحل سم٤مًمالئٛم٦م قمغم ُمـ ٟم٤موأهؿ وؾمٌٝمؿ ُمـ اًمرواومض  ،وشمٜم٤مدي سم٤مطمؽماُمٝمؿ وشمٙمريٛمٝمؿ

 واهلل: ىم٤مل ُمرضمع قمٚمقم أهؾ اًمًٜم٦م سمٕمد اهلل ورؾمقًمف ؾمٞمدٟم٤م قمكم يمرم اهلل وضمٝمف و .إٟمج٤مس

 ؿمٕمث٤مً  ًم٘مد يم٤مٟمقا يّمٌحقن صٗمراً  ُمٜمٙمؿ، يِمٌٝمٝمؿ أطمداً ومام أرى  ًم٘مد رأي٧م أصح٤مب حمٛمد 

ُمـ  قمغم ُمثؾ اجلٛمر ٘مٗمقنَ يوىمد سم٤مشمقا ؾمجدًا وىمٞم٤مُم٤ًم يراوطمقن سملم ضم٤ٌمهٝمؿ وظمدودهؿ، و همؼماً 

مهٚم٧م أقمٞمٜمٝمؿ  إذا ذيمروا اهلل ُمـ ـمقل ؾمجقدهؿ،أقمٞمٜمٝمؿ ريم٥م اعمٕمزى  يم٠من سملم ذيمر ُمٕم٤مدهؿ،

 ُمـ اًمٕم٘م٤مب ورضم٤مءً  ظمقوم٤مً  :ُم٤مدوا يمام يٛمٞمد اًمِمجر يقم اًمريح اًمٕم٤مصػو قهبؿ،ضمٞم ؾ  طمتك شمٌ

  .(1)ًمٚمثقاب

وأهنؿ يٜم٘مٚمٌقن قمغم ُمثؾ اجلٛمر ُمـ ذيمر  ،يم٤من أطم٥م اًمٚم٘م٤مء إًمٞمٝمؿ ًم٘م٤مء اهلل: أيْم٤مً  وىم٤مل 

 .(3)ُمٕم٤مدهؿ

 ،قمغم حمٌتف ٕصح٤مب رؾمقل اهلل  صدٍق  دًمٞمُؾ  ٤م ُمـ ؾمٞمدٟم٤م قمكمر يٝمٛموهذان اًم٘مقٓن وُمثٚمُ  

؟ ؾمٜم٦مٌ  أيب سمٙمر وقمٛمرَ  هؾ طم٥م   :ًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥ماحلوعم٤م ؾمئؾ اإلُم٤مم  .ودرس قمٔمٞمؿ ًمٜم٤م

ُم٤م أرضمق وىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ذم ُمٕمرض اًمثٜم٤مء قمغم ؾمٞمدٟم٤م أيب سمٙمر:  .سمؾ ومرضىم٤مل: 

                                                 

( ُميـ طميدي٨م أيب ؾميٕمٞمد 1542( وُمًيٚمؿ )3673)أظمرضمف اًمٌخي٤مري ذم ومْمي٤مئؾ أصيح٤مب اًمٜمٌيل   (2)

 . اخلدري

 ( ـمٌٕم٦م دار اهلجرة، ىمؿ.243)صهن٩م اًمٌالهم٦م  (1)

ـَ  سمٚمٗمظ:اًمٜمٝم٩ممل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ، وإٟمام ذيمره ص٤مطم٥م   (3) ـَ َاعمَُٝم٤مضِمِري َوَأَٟم٤م ُُمْرىِمٌؾ َٟمْحَقَك ذِم ضَمْحَٗمٍؾ ُِم

٤منٍ  ًَ َْٟمَّم٤مِر َو َاًمت ٤مسمِِٕملَم هَلُْؿ سم٢ِمطِْم ْٕ اسمِٞمَؾ َاعمَْقِت  ،ؾَم٤مـمٍِع ىَمَت٤مُُمُٝمؿْ  ،ؿَمِديٍد ِزطَم٤مُُمُٝمؿْ  ،َوَا سمِٚمِلَم َهَ  َأطَم٥م   ،ُُمتََنْ
ِ
َاًمٚمَِّ٘م٤مء

ِؿْ   .(284:25يب احلديد )أسمـ ٓ ذح هن٩م اًمٌالهم٦م. إًَِمْٞمِٝمْؿ ًمَِ٘م٤مُء َرهبِّ



 

ّٓ  ؿمٞمئ٤مً  ُمـ ؿمٗم٤مقم٦م قمكمر   اًمٚمٝمؿ إين أشمقمم أسم٤م سمٙمروأٟم٤م أرضمق ُمـ ؿمٗم٤مقم٦م أيب سمٙمر ُمثٚمف، وىم٤مل:  إ

  ٌ ، وىم٤مل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٚمٝمؿ إن يم٤من ذم ٟمٗمز همػم هذا ومال ٟم٤مًمتٜمل ؿمٗم٤مقم٦م حمٛمد  ،ٝماموقمٛمر وأطم

 : َشمؼمأ ُمـ أيب سمٙمر وقمٛمر وم٠مٟم٤م سمريء ُمٜمف ـْ ُم.  

 سمٙمر وقمٛمر  سمٕمض اًمِمقاهد قمغم ُمدى حم٦ٌم أهؾ اًمٌٞم٧م ًمٚمّمح٤مسم٦م ٓ ؾمٞمام أسم٤م هوهذ

وصدق  ،اعمح٦ٌم وآطمؽمام ُمـ اًمٓمروملموشم٤ٌمدًم٧م  ،٘م٧م سمٞمٜمٝمؿ اًمّمٚم٦م واًمراسمٓم٦موم٘مد شمقصمّ  :أمجٕملم

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمدح اًمّمح٤مسم٦م: 

 .(19)اًمٗمتح: 

ىمد ضمرى سمٞمٜمٝمؿ ؿم٘م٤مق  وقمٚمٞم٤مً  وم٤مـمٛم٦مَ  واًمًٞمدةَ  أسم٤م سمٙمر وقمٛمرَ  وهذا سمخالف قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م أنّ  

 ،ٚمؽ اًم٘مّمصشم ُب ٙمذِّ واحل٘م٤مئؼ اًمت٤مريخٞم٦م شمُ  ،ُمٚمٗم٘م٦م واومؽموا ذم ذًمؽ ىمّمّم٤مً  ،وقمداء قمٛمٞمؼ

 وم٢منّ  :اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م وسملم أيب سمٙمر اًمّمديؼ صٚم٦م وصمٞم٘م٦م وحم٦ٌم قمٛمٞم٘م٦م ُمدى طمٞم٤مهتام سملمَ  وشمث٧ٌم أن  

 .ٝم٤م زوضم٦م أيب سمٙمر أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمسأن شمٖمًٚمَ  وم٤مـمٛم٦م أوص٧ْم  اًمًٞمدةَ 

يمٗمؾ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر عم٤م شمزوج أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس سمٕمد ووم٤مة زوضمٝم٤م ؾمٞمدٟم٤م  ؾمٞمدٟم٤م قمٚمٞم٤مً  صمؿ إن  

دت اًمّمٚم٦م اًمٕم٤مئٚمٞم٦م سملم أيب سمٙمر وسملم سمٞم٧م اًمٜمٌقة سمتزوج ؾمٞمدٟم٤م احلًلم سمـ قمكم شمقـم  أيب سمٙمر، صمؿ 

وشمزوج ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد اًم٤ٌمىمر سمـ قمكم  ،طمٗمٞمدة أيب سمٙمر وهل طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر

  .أمجٕملم سمـ احلًلم إطمدى ذري٦م ؾمٞمدٟم٤م أيب سمٙمر 

أي وم٤معمرة إومم هل أُمف  ُمرشملمسمٙمر  وًمدين أسمق :وذم هذا اعم٘م٤مم ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

واًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ضمدشمف طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب  ،ومروة سمٜم٧م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر

وم٤مومتخر ؾمٞمدٟم٤م ضمٕمٗمر ُمع يمقٟمف ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة سم٠مٟمف ُمـ أوٓد أيب سمٙمر ُمـ  ،سمٙمر اًمّمديؼ

 .ضمٝم٦م أُمف وضمدشمف

ويم٤من  ، ؾمٞمدٟم٤م قمكم وسملم ؾمٞمدٟم٤م قمٛمرويمذًمؽ ضمرت اًمّمٚم٦م اًمٕم٤مئٚمٞم٦م واًمراسمٓم٦م إظمقي٦م سملم

وهل اًمًٞمدة أم  ُمـ وم٤مـمٛم٦م  سمٜم٧م ؾمٞمدٟم٤م قمكمر  قمكم أيمؼم أقمقاٟمف وُمًتِم٤مريف ومتزوج قمٛمرُ 



سمتًٛمٞم٦م أسمٜم٤مئف سمٕمد احلًـ  ًمٚمِمٞمخلم  وفمٝمرت حم٦ٌم قمكمر  .ورىمٞم٦م يمٚمثقم ومقًمدت ًمف زيداً 

حمٌل  ومٕمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنَم  .واحلًلم وحمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م سم٠مؾمامء إظمقاٟمف اًمثالصم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن

 ،وٟمتٌع ُم٤م ؾمٚمٙمقه ،ُمـ أطمٌقه ٟمح٥م   ،ك هبؿ وٟم٘متدي سم٠مقمامهلؿؾمٞمدٟم٤م قمكم وأهؾ اًمٌٞم٧م أن ٟمت٠مؾم  

  .واهلل يقوم٘مٜم٤م عم٤م حيٌف ويرو٤مه

قمقن حم٦ٌم قمكم وأهؾ اًمٌٞم٧م وٓ يتٌٕمقهنؿ ذم حم٦ٌم وُمقآة اًمِمٞمٕم٦م يدّ  ُمثَؾ  وٓ ٟمّمػمُ  

 .اًمّمح٤مسم٦م ٓ ؾمٞمام اًمِمٞمخلم 

 سمدءاً  اًمِمٞمٕم٦م هؿ أقمداء أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل  شم٤مريخ أهؾ اًمٌٞم٧م وضمدٟم٤م أن   وإذا ومحّمٜم٤م ذم 

ي٤م أؿم٤ٌمه اًمرضم٤مل وٓ رضم٤مل! طمٚمقم أـمٗم٤مل، : هن٩م اًمٌالهم٦مُمـ ؾمٞمدٟم٤م قمكم اًمذي ىم٤مل يمام ذم 

، وأقم٘م٧ٌم ت ٟمدُم٤مً رّ ضَم  -واهلل  -وقم٘مقل رسم٤مت احلج٤مل، ًمقددت أين مل أريمؿ ومل أقمرومٙمؿ ُمٕمروم٦م 

، وضمرقمتٛمقين ٟمٖم٥م اًمٜمٝمامم ، وؿمحٜمتؿ صدري همٞمٔم٤مً ًم٘مد ُمألشمؿ ىمٚمٌل ىمٞمح٤مً  ، ىم٤مشمٚمٙمؿ اهلل!ؾمدُم٤مً 

  .اًمخ وأومًدشمؿ قمكم رأيل سم٤مًمٕمّمٞم٤من واخلذٓن ،أٟمٗم٤ًمً 

يمالُمٙمؿ يقهل اًمّمؿ  أهقاؤهؿ، أهي٤م اًمٜم٤مس اعمجتٛمٕم٦م أسمداهنؿ اعمختٚمٗم٦موىم٤مل ومٞمٝمؿ أيْم٤م:  

يمٞم٧م، وم٢مذا ضم٤مء اًم٘مت٤مل ٓمٛمع ومٞمٙمؿ إقمداء ! شم٘مقًمقن ذم اعمج٤مًمس يمٞم٧م ٙمؿ يُ ٚمُ ٕمْ اًمّمالب، وومِ 

ُمـ ىم٤مؾم٤ميمؿ، أقم٤مًمٞمؾ  ـ دقم٤ميمؿ، وٓ اؾمؽماح ىمٚم٥ُم ُمَ  دقمقةُ  طمٞم٤مد !! ُم٤م قمزْت طمٞمدي ىمٚمتؿ: 

سم٠مو٤مًمٞمؾ، ؾم٠مًمتٛمقين اًمتٓمقيؾ، دوم٤مع ذي اًمديـ اعمٓمقل، ٓ يٛمٜمع اًمْمٞمؿ اًمذًمٞمؾ! وٓ يدرك احلؼ 

 ّٓ اهلل ُمـ همررمتقه، ٖمرور واعم ،أي دار سمٕمد داريمؿ متٜمٕمقن، وُمع أي إُم٤مم سمٕمدي شم٘م٤مشمٚمقن ،سم٤مجلد إ

، ٟم٤مصؾسم٤مًمًٝمؿ إظمٞم٥م، وُمـ رُمك سمٙمؿ وم٘مد رُمك سم٠مومقق  -واهلل  -ُمـ وم٤مز سمٙمؿ وم٘مد وم٤مز و

ُم٤م  ؟ُم٤م سم٤مًمٙمؿ .أصٌح٧م واهلل ٓ أصدق ىمقًمٙمؿ، وٓ أـمٛمع ذم ٟمٍميمؿ، وٓ أوقمد اًمٕمدو سمٙمؿ

ذم سمٖمػم قمٚمؿ؟ وهمٗمٚم٦م ُمـ همػم ورع؟ وـمٛمٕم٤م  ًٓ قىمَ أَ  ،اًم٘مقم رضم٤مل أُمث٤مًمٙمؿ ؟ٙمؿٌ  دواؤيمؿ؟ ُم٤م ـمِ 

  .(2)همػم طمؼ

                                                 

 (.74 - 73)صهن٩م اًمٌالهم٦م  (2)



 

 أُم٤م واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمٞمٔمٝمرن ه١مٓء اًم٘مقمُمٕم٤موي٦م ويذم ؿمٞمٕمتف:  أٟمّم٤مرَ  ويٛمدح  

ًمٞمس ٕهنؿ أومم سم٤محلؼ ُمٜمٙمؿ، وًمٙمـ إلهاقمٝمؿ إمم سم٤مـمؾ ص٤مطمٌٝمؿ، وإسمٓم٤مئٙمؿ قمـ  قمٚمٞمٙمؿ،

ٗمرشمٙمؿ ٜماؾمت .وأصٌح٧م أظم٤مف فمٚمؿ رقمٞمتل ،ل، وًم٘مد أصٌح٧م إُمؿ خت٤مف فمٚمؿ رقم٤مهت٤مطم٘مِّ 

ومٚمؿ شمًتجٞمٌقا،  وضمٝمراً  اً وا، وأؾمٛمٕمتٙمؿ ومٚمؿ شمًٛمٕمقا، ودقمقشمٙمؿ ّه ًمٚمجٝم٤مد ومٚمؿ شمٜمٗمر

ومتٜمٗمرون  ؿَ ٙمَ أشمٚمق قمٚمٞمٙمؿ احلِ  ؟وقمٌٞمد يم٠مرسم٤مب ؟ؿمٝمقد يمٖمٞم٤مبأ، ومٚمؿ شم٘مٌٚمقا وٟمّمح٧م ًمٙمؿ

 .(2) ُمٜمٝم٤م، وأقمٔمٙمؿ سم٤معمققمٔم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ومتٗمؽمىمقن قمٜمٝم٤م

ٛمقن أهنؿ زم يزقم ،زم ُمـ ه١مٓء ُمٕم٤موي٦م ظمػماً أن   أرى واهللىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م احلًـ سمـ قمكم: 

 ،أطم٘مـ سمف دُمل آظمذ ُمـ ُمٕم٤موي٦م قمٝمداً  ًمئـواهلل  .وأظمذوا ُم٤مزم ، واٟمتٝمٌقا صم٘مكم،اسمتٖمقا ىمتكم ،ؿمٞمٕم٦م

ظمػم ُمـ أن ي٘متٚمقين ومٞمْمٞمع أهؾ سمٞمتل وأهكم، واهلل ًمق ىم٤مشمٚم٧م ُمٕم٤موي٦م ٕظمذوا  ،وآُمـ سمف ذم أهكم

 وأي٘متٚمٜمل وأٟم٤م أؾمػم،  وأٟم٤م قمزيز ظمػم ُمـ أن ًمئـ أؾم٤معمفواهلل  .سمٕمٜم٘مل طمتك يدومٕمقا سمف إًمٞمف ؾمٚمامً 

ـ   ،يٛمـ قمكّم ومٞمٙمقن ؾمٜم٦م قمغم سمٜمل ه٤مؿمؿ آظمر اًمدهر ٤م ٜمّ ُمِ  هب٤م وقم٘مٌف قمغم احللِّ  وعمٕم٤موي٦م ٓ يزال يٛم

  .(1)واعمٞم٧م

ُم٤م دقمقه إمم وه سمٕمدطمٞمٜمام اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف سمدل أن ي٤ًمقمدوه ويٛمد   وىم٤مل أظمقه احلًلم 

 ،ًمٙمؿ وشمٕم٤ًمً  وسم١مؾم٤مً  وشمرطم٤مً  ؟!يتٝم٤م اجلامقم٦مًمٙمؿ أ شم٤ٌمً سمـ قم٘مٞمؾ ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمف:  اًمٙمقوم٦م وسم٤ميٕمقا ُمًٚمؿَ 

 ،يم٤من ذم أيديٜم٤م لم، ومِمحذشمؿ قمٚمٞمٜم٤م ؾمٞمٗم٤مً قضمٗموم٠مسظمٜم٤ميمؿ ُم :لمهلِ طملم اؾمتٍمظمتٛمقٟم٤م وَ 

قمغم  ويداً  ،قمغم أوًمٞم٤مئٙمؿ ًم٤ٌمً إأضُمٜم٤مه٤م قمغم قمدويمؿ وقمدوٟم٤م، وم٠مصٌحتؿ  ِمتؿ قمٚمٞمٜم٤م ٟم٤مراً ومح

ٞمٙمؿ، ومٝمال إًمٓ ذٟم٥م يم٤من ُمٜم٤م و ،أقمدائٙمؿ ُمـ همػم قمدل أومِمقه ومٞمٙمؿ وٓ أُمؾ أصٌح ًمٙمؿ ومٞمٝمؿ

وًمٙمٜمٙمؿ  ،ّمػحًتمل ياًمرأي و ،اجل٠مش ـم٤مُمـو ،يمرهتٛمقٟم٤م واًمًٞمػ ُمِمٞمؿ ًمٙمؿ اًمقيالت إذ

                                                 

 (.278ص) هن٩م اًمٌالهم٦م  (1)

 .ـمٌٕم٦م دار اًمٜمٕمامن ،ًمٚمٓمؼمد ُمـ ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م اعمٕمتٛمدة (20:1) آطمتج٤مج (2)



، ووٚم٦م صمؿ ٟم٘مْمتٛمقه٤م ؾمٗمٝم٤مً  ،هقمتؿ إمم سمٞمٕمتٜم٤م يمٓمػمة اًمدسم٤م، وهت٤مومتؿ إًمٞمٜم٤م يمتٝم٤موم٧م اًمٗمراشأ

 .(2) ًمٓمقاهمٞم٧م هذه إُم٦م وؾمح٘م٤مً  ٌٕمداً وم

 آصمٜملاًمذيـ ًمٞمًقا قمغم ُمذهٌٝمؿ  ي٦م رؾمقل اهلل أقمداء ذر أيْم٤مً  - اًمِمٞمٕم٦م :أي - وهؿ

دقمقاهؿ حم٦ٌم  قمغم أن   ويمؾ هذا يدل   .وذري٦م احلًـ سمـ قمكم إمم يقُمٜم٤م هذا ،قمنمي يمزيد سمـ قمكم

ومٞم٘مٌٚمقن  ،أهؾ اًمٌٞم٧م جمرد يمذب وهبت٤من ي٘مّمدون ُمٜمف اًمٜمٞمؾ ُمـ اإلؾمالم وهدُمف ُمـ داظمٚمف

وأؿمٕمؾ  ،ًمذي ومرق اًمٙمٚمٛم٦م أي٤مم اًمّمح٤مسم٦ماهلل سمـ ؾم٠ٌم اعمٜم٤مومؼ اًمٞمٝمقدي إصؾ ا شمٕم٤مًمٞمؿ قمٌد

ٕن هدومٝمؿ وهدف اسمـ ؾم٠ٌم واطمد وهق احل٘مد اًمٙم٤مُمـ اعمت٠مصؾ  :ؾمٞمدٟم٤م قمثامن  اًمثقرة ود  

يمام  ،واسمـ ؾم٠ٌم هذا هق أول ُمـ سمذر سمذور اًمتِمٞمع اًمٌٖمٞمض اعمٜم٤مومؼ احل٤مىمد .قمغم اإلؾمالم وأهٚمف

 .شم٘مدم

وإه٤مٟم٦م سمخالف ُمقىمػ أهؾ ومٛمقىمػ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام هق ُمقىمػ قمداء وسمٖمض  

ووم٤مة رؾمقل اهلل  ٝمؿ ُمرشمدون سمٕمدَ ومٗمل قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م أن اًمّمح٤مسم٦م يمٚم   .ُملم ًمٚمّمح٤مسم٦ماًمًٜم٦م اعمحؽمِ 

،  ومل يٌؼ ُمٜمٝمؿ ذم اإلؾمالم ّٓ ّٓ سم٤مٕص٤مسمع، ومٌٕمض اًمِمٞمٕم٦م ىم٤مل:  ٕمد  أومذاذ شمُ  إ وسمٕمْمٝمؿ  .أرسمٕم٦م إ

ّٓ ي٘مقل:  ّٓ أهؾ ردة سمٕمد اًمٜمٌل يم٤من اًمٜم٤مس ي٘مقل:  اًمٙم٤مذمواًمٙمٚمٞمٜمل ذم  .ؾمٌٕم٦م إ  :صمالصم٦م إ

وُمًتٜمدهؿ ذم ىمقهلؿ هذا هق ُم٤ٌميٕم٦م  .(1)وؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ،وأسمق ذر اًمٖمٗم٤مري ،اعم٘مداد سمـ إؾمقد

اًمذي هق اخلٚمٞمٗم٦م اعمٜمّمقص  ًمًٞمدٟم٤م أيب سمٙمر ومل ي٤ٌميٕمقا قمٚمٞم٤مً  اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل 

 .قمٜمدهؿ

                                                 

 .(14:1) آطمتج٤مج(2)

ذًمؽ إؿم٤مرة إمم ارشمداد إُم٦م وسم٘م٤مء (: 338:21) ذح اًمٙم٤مذم( ىم٤مل اعم٤مزٟمدراين ذم 145:8) اًمٙم٤مذم (1)

قمغم  هؿقمدد يزيدوه١مٓء ٓ  . هل اًمقٓي٦م، اًمِم٤ميمرون قمٚمٞمٝم٤مىمٚمٞمؾ قمغم اإلؾمالم، وهؿ اعم٘مرون سمٜمٕمٛم٦م اهلل اًمتل 

 .يـأص٤مسمع اًمٞمد



 

اًمِمٞمخلم وم٤مرىم٤م اًمدٟمٞم٤م ومل يتقسم٤م ومل إن  هذا اًمٜمص اًمٙمٗمري اًمٍميح: أيْم٤مً  اًمٙم٤مذموذم  

 .(2)يتذايمرا ُم٤م صٜمٕم٤م سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمًالم ومٕمٚمٞمٝمام ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم

 

 ،ذم يمٗمر قمٛمر ٓ يًع ًمذي ومٝمؿ أن يِمؽ  : ضمالء اًمٕمٞمقن سم٤مىمر اعمجٚمز ذم يمت٤مسمف وىم٤مل اعمال   

ٟمٕمقذ سم٤مهلل  .(1)ـ يتقىمػ قمـ ًمٕمٜمفُمَ  وقمغم يمؾِّ  ،ٚمامً ُمـ يٕمتؼمه ُمً وقمغم يمؾِّ  ،ومٚمٕمٜم٦م اهلل قمغم قمٛمر

 .ُمـ اًمتٗمقه سمٛمثؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٙم٤مومرة وآقمت٘م٤مد هب٤م

ومقا اًم٘مرآن ؿ ىمد طمرّ سم٠مهّن  وٟمٗمٕمٜم٤م سمٛمحٌتٝمؿ شمتٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م ه١مٓء يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م  وأيْم٤مً  

 ،تفوأهنؿ ىمد ٟم٘مّمقا ُمٜمف أي٤مت اًمٍمحي٦م ذم ومْم٤مئؾ قمكم وذم ظمالوم - طم٤مؿم٤م ويماّل  -اًمٙمريؿ 

اًمرواومض  وم٤مًم٘مرآن قمٜمدَ  ،قمغم ومْمٚمٝمؿ وزادوا ُم٤م يدل   ،سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م وأي٤مت اًمداًم٦م قمغم ذمِّ 

 .واًمٜم٘مص ُمٜمفومٞمف ًمقضمقد اًمزي٤مدة  :ُمٕمتٛمدٍ  إٟمج٤مس همػمُ 

طمًلم  سمؾ أّن يمٌػمهؿ ُِمْرزاسمّمحتف مجٚم٦م ُمـ قمٚمامئٝمؿ  رّ ىموهذا اًم٘مقل سم٤مًمتحريػ ىمد أ 

أورد  ٓم٤مب ذم إصم٤ٌمت حتريػ يمت٤مب رب إرسم٤مبومّمؾ اخلاًمٜمقري اًمٓمؼمد ذم يمت٤مسمف اًمِمٝمػم 

سم٤مهلل ُمـ  قمٞم٤مذاً  ،سملم إُم٦م اعمرطمقُم٦م اًمٗم٤موٚم٦م شمِمٝمد قمغم قمدم أص٤مًم٦م اًم٘مرآن اعمقضمقد طم٤مًمٞم٤مً  أدًم٦مً 

  .سمؾ هلق أومحش وأؿمٜمع ُمـ ُمنميمل ُمٙم٦م ،هذا اًم٘مقل اجل٤مهكم

هذا اًم٘مقل  ٕن   :فيمثػم ُمـ أيم٤مسمر اًمِمٞمٕم٦م ُم١مًمٗمَ  اٟمت٘مدَ  ومّمؾ اخلٓم٤مبوسمّمدور هذا اًمٙمت٤مب  

ىمد هتؽ  هذا وم٤مًمٓمؼمد سمٙمت٤مسمف ،سمتحريػ اًم٘مرآن ُمـ أهار قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اعمٙمتقُم٦م قمـ قمقاُمٝمؿ

  .اًمًؽم ويمِمػ اًمٚمث٤مم

 

                                                 

 (.146: 8) روو٦م اًمٙم٤مذم (2)

 (.45)ص ضمالء اًمٕمٞمقن (1)



سمف قمدد يمٌػم ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اعمراضمع  ىمد أىمرّ  اًم٘مقل سمتحريػ اًم٘مرآنَ  واحل٘مٞم٘م٦م أنّ  

 .(2)ُمثؾ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ،اعمٕمتٛمديـ

 ُم١مًمػ ،(4)واًمٓمؼمد .(3)وأيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٙمقذم .(1)سمراهٞمؿ اًم٘مٛملوأيب احلًـ قمكم سمـ إ

 . آطمتج٤مج

                                                 

ذم ذًمؽ، وم٤مًمٔم٤مهر ُمـ صم٘م٦م اإلؾمالم حمٛمد سمـ يٕم٘مقب وأُم٤م اقمت٘م٤مد ُمِم٤ميخٜم٤م ٤مل اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين: ىم  (2)

 .(51:2) شمٗمًػم اًمّم٤مذم.اًمٙمٚمٞمٜمل ـم٤مب صمراه أٟمف يم٤من يٕمت٘مد اًمتحريػ واًمٜم٘مّم٤من ذم اًم٘مرآن

ظميالف ُمي٤م  ُمٜمف ُم٤م هق قمغموطمرف،  ُمٙم٤منَ  ُمٜمف ُم٤م هق طمرٌف  ، وأناًمتحريػ أٟمقاعَ  شمٗمًػمهذيمر ذم ُم٘مدُم٦م   (1)

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ : وأُم٤م ُم٤م هق قمغم ظمالف ُم٤م أٟمزل اهلل ومٝميق ىمقًميف: أٟمزل. وم٘م٤مل

ي٘متٚميقن أُميػم  ظمػم أُم٦م :هذه أي٦م ىءًم٘م٤مر وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل  . ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

يمٜميتؿ وم٘م٤مل: إٟميام ٟمزًمي٧م  ؟وم٘مٞمؾ ًمف: ويمٞمػ ٟمزًم٧م ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل .اعم١مُمٜملم واحلًـ واحلًلم اسمٜمل قمكم 

  .ط دار اًمنور(36:2) شمٗمًػم اًم٘مٛمل. أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس ... ٦مأئٛمظمػم 

. ًمٙمـ اهلل يِمٝمد سمام أٟمزل إًمٞمؽ ذم قمكم أٟمزًمف سمٕمٚمٛمف واعمالئٙمي٦م يِميٝمدونوأُم٤م ُم٤م هق حمرف ومٝمق ىمقًمف: وىم٤مل:  

 إن اًميذيـ. وىمقًميف: ي٤م أهي٤م اًمرؾمقل سمٚمغ ُم٤م أٟمزل إًمٞمؽ ُمـ رسمؽ ذم قمكم وم٢من مل شمٗمٕمؾ ومام سمٚمٖم٧م رؾم٤مًمتفوىمقًمف: 

 (.37:2) شمٗمًػم اًم٘مٛمل. يمٗمروا وفمٚمٛمقا آل حمٛمد طم٘مٝمؿ مل يٙمـ اهلل ًمٞمٖمٗمر هلؿ

قمدة هي( راوميض ظمٌٞم٨م، ًمف 351يمام زقمٛمقا، )ت  هق قمكم سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك يٜمتٝمل ٟمًٌف إمم قمكم   (3)

 .، قمٚمٞمف ُمـ اهلل ُم٤م يًتحؼيٕمٜمل اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  آؾمتٖم٤مصم٦م ذم سمدع اًمثالصم٦مُمّمٜمٗم٤مت، ُمٜمٝم٤م: 

ي أٟمف عم٤م أراد أن جيٛمع ُم٤م هتٞم٠م ُمـ اًم٘مرآن سخ ُمٜم٤مديف ذم اعمديٜم٦م: ُمـ يم٤من  وُمـ سمدقمف ي يٕمٜمل اًمّمديؼ  ىم٤مل: 

قمٜمده رء ُمـ اًم٘مرآن ومٚمٞم٠مشمٜم٤م سمف، صمؿ ىم٤مل: ٓ شم٘مٌؾ ُمـ أطمد ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم إٓ سمِم٤مهدي قمدل. وإٟمام أراد هذا احل٤مل 

ٗمف أُمػم اعم١مُمٜملم  اًمقىم٧م مجٞمع اًم٘مرآن سمتامُمف ويمامًمف ُمـ اسمتدائف إمم إذ يم٤من أًم ػ ذم ذًمؽ  ًمئال ي٘مٌٚمقا ُم٤م أًم 

ظم٤ممتتف قمغم ٟمًؼ شمٜمزيٚمف، ومٚمؿ ي٘مٌؾ ذًمؽ ُمٜمف: ظمقوم٤ًم أن ئمٝمر ومٞمف ُم٤م يٗمًد قمٚمٞمٝمؿ أُمرهؿ، ومٚمذًمؽ ىم٤مًمقا: ٓ شم٘مٚمٌقا 

 (.10:2) آؾمتٖم٤مصم٦مُمـ أطمد إٓ سمِم٤مهدي قمدل. 

عم٤م ىميد  :ٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وقمروف قمٚمٞمٝمؿاًم٘مرآن، وضم٤مء سمف إمم اعم مجع قمكم  ،عم٤م شمقذم رؾمقل اهللي٘مقل:  (4)

أوص٤مه سمذًمؽ رؾمقل اهلل، ومٚمام ومتحف أسمق سمٙمر ظمرج ذم أول صٗمح٦م ومتحٝم٤م ومْم٤مئح اًم٘مقم، ومقصم٥م قمٛمر وىمي٤مل: يي٤م 



 

ه٤م قمـ ًمٙمـ خلٓمر هذه اًمٕم٘مٞمدة وصدِّ  ،وهمػمهؿ ،(1)وسم٤مىمر اعمجٚمز .(2)وٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري

ٓ يّمدىمقن وضمقد هذه  -سمٓمري٘م٦م اًمت٘مٞم٦م-  ؾمٌٞمؾ ٟمنم اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل ومٙمثػم ُمـ قمٚمامئٝمؿ

ٝمؿ قمغم اطمؽمام ه١مٓء اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمتحريػ واًمتقصٞم٦م سمٛمراضمٕم٦م اًمٕم٘مٞمدة ذم اعمذه٥م ُمع حم٤مومٔمت

قمغم وم٤ًمد اعمذه٥م وٟمٗم٤مىمف  يدل   ،شمٜم٤مىمض شمٜم٤مىمض وأي   ومٝمذا سمال ؿمؽر  ،يمتٌٝمؿ وآقمتامد قمٚمٞمٝم٤م

 .سم٤مهلل ُمٜمف قمٞم٤مذاً  ،فٚمِ ضَم ودَ 

ـر  وهق ُمقىمػ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وىمٗم٦مَ  -ٟمرضمع إمم ُمقوقع سمحثٜم٤م    - سمٖمض وظم٨ٌم فم

ي٘مقل ذًمؽ اًمدضم٤مل اًمٗم٤مرد  ،اًمقىم٤مئع ويٙم٤مسمرُ  احل٘م٤مئَؼ  ًمٚمخٛمٞمٜمل ي٘مٚم٥ُم  وأٟم٘مؾ ًمٙمؿ ُم٘م٤مًٓ 

                                                                                                                            

وم٘مي٤مل  –ًمٚم٘ميرآن  ويم٤من ىم٤مرئ٤مً  –صمؿ أطميوا زيد سمـ صم٤مسم٧م  .واٟمٍمف وم٠مظمذه  .اردده ومال طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ومٞمف ،قمكم

وىمد رأيٜم٤م أن ٟم١مًمػ اًم٘ميرآن وٟمًي٘مط ُمٜميف ُمي٤م  ،ٞمف ومْم٤مئح اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مرضم٤مء سم٤مًم٘مرآن ووم ًمف قمٛمر: إن قمٚمٞم٤مً 

أن ييدومع  وم٠مضم٤مسمف زيد إمم ذًمؽ ... ومٚمام اؾمتخٚمػ قمٛمير ؾمي٠مل قمٚمٞمي٤مً  ،ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر يم٤من ومْمٞمح٦م وهتٙم٤مً 

 (.115:2) آطمتج٤مج. إًمٞمٝمؿ اًم٘مرآن ومٞمحرومقه ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

 ٦مف وسمدل مم٤م جيري هذا اعمجرى ًمٓم٤مل، وفمٝمر ُم٤م حتٔمير اًمت٘مٞميُم٤م أؾم٘مط وطمرّ  وًمق ذطم٧م ًمؽ يمؾ   :أيْم٤مً وىم٤مل 

 (.154:2) آطمتج٤مج. إفمٝم٤مره ُمـ ُمٜم٤مىم٥م إوًمٞم٤مء وُمث٤مًم٥م إقمداء

وٓ اًمزيي٤مدة ذم آي٤مشميف ... ومحًيٌؽ ُميـ ، وًمٞمس يًقغ ُمع قمٛمقم اًمت٘مٞم٦م اًمتٍميح سم٠مؾمامء اعمٌيدًملم أيْم٤ًم: وىم٤مل

    (.372:2) آطمتج٤مج. ٘مٞم٦م حتٔمر اًمتٍميح سم٠ميمثر ُمٜمفوم٢من ذيٕم٦م اًمت ،اجلقاب قمـ هذا اعمقوع ُم٤م ؾمٛمٕم٧م

سمقصٞم٦م ُمـ اًمٜمٌل، ومٌ٘مل  أن اًم٘مرآن يمام أٟمزل مل ي١مًمٗمف إٓ أُمػم اعم١مُمٜملم  :ىمد اؾمتٗم٤مض ذم إظم٤ٌمري٘مقل:   (2)

 وم٘مي٤مل هليؿ: هيذا :ومٚمام مجٕمف يمام أٟمزل أشمك سمف إمم اعمتخٚمٗملم سمٕمد رؾمقل اهلل ،سمٕمد ُمقشمف ؾمت٦م أؿمٝمر ُمِمتٖماًل سمجٛمٕمف

وم٘م٤مل ًمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ٓ طم٤مضم٦م سمٜم٤م إًمٞمؽ وٓ إمم ىمرآٟمؽ، قمٜمدٟم٤م ىمرآن يمتٌف قمثامن. وم٘مي٤مل  .يمت٤مب اهلل يمام أٟمزل

. وذم ذًمؽ اًم٘مرآن زي٤مدات يمثػمة وهق هلؿ قمكم: ًمـ شمروه سمٕمد اًمٞمقم وٓ يراه أطمد طمتك ئمٝمر وًمدي اعمٝمدي 

 .(361 – 360: 1) إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م. ظم٤مل ُمـ اًمتحريػ

ُمـ إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م سحي٦م ذم ٟم٘مص اًم٘مرآن وشمٖمٞمػمه، وقمٜمدي أن إظمٌي٤مر ذم  ٓ يخٗمك أن يمثػماً ي٘مقل:   (1)

سمؾ فمٜمل أن إظم٤ٌمر ذم هيذا اًمٌي٤مب  .هذا اًم٤ٌمب ُمتقاشمرة ُمٕمٜمك، وـمرح مجٞمٕمٝم٤م يقضم٥م رومع آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م رأؾم٤مً 

 .(515: 21) ُمرآة اًمٕم٘مقل. ومٙمٞمػ يثٌتقهن٤م سم٤مخلؼمر قمـ أظم٤ٌمر اإلُم٤مُم٦م يٓ ي٘مّم



إذا ذيمر اؾمؿ اإلُم٤مم ساطم٦م ذم اًم٘مرآن ىم٤مم أوًمئؽ اًمٜم٤مس اًمذيـ ارشمٌٓمقا سم٤مإلؾمالم  اخلٛمٞمٜمل:

واختذوا اًم٘مرآن وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ أهمراوٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة  .واًم٘مرآن ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م واحلٙمقُم٦م وم٘مط

ومقن هذا اًمٙمت٤مب وهٙمذا حيرّ  (أي اًمتل ذيمر ومٞمٝم٤م اؾمؿ اإلُم٤مم) سم٢مظمراج شمٚمؽ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م

قمغم  وهٙمذا ئمؾ هذا اًمٕمٛمؾ سم٤مقمث٤مً  ،ويخٗمقن قمـ أٟمٔم٤مر أهؾ اًمدٟمٞم٤م هذا إُمر ،اًمًاموي اعم٘مدس

وآقمؽماض اًمذي يٕمؽموف اعمًٚمٛمقن  .اخلزي واًمٕم٤مر ًمٚمٛمًٚمٛملم وًم٘مرآهنؿ طمتك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .(2)اض اًمذي ؾمٞمقضمف هلؿ وًم٘مرآهنؿقمغم يمت٥م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى هق ٟمٗمس آقمؽم

سمؾ  ،إدًم٦م قمغم سمٖمض وطم٘مد اخلٛمٞمٜمل ومج٤مقمتف ًمٚمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام وهذا اًم٘مقل ُمـ ُمئ٤مت

اًمذيـ  - سمٛمٕمٜمك أهؾ اًمًٜم٦م - دوم٤مقمٝمؿ قمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وهجقُمٝمؿ اًمنمس قمغم اعمًٚمٛملم

٤مهلل ُمـ هذه ٟمٕمقذ سم ،سم٠ميدهيؿ اعمّمحػ اخل٤مًمد اعمحٗمقظ سمْمامٟم٦م اهلل شمٕم٤ممم ويمٗم٤مًمتف اًمٙمؼمى

 .آقمت٘م٤مدات اًمٗم٤مؾمدة

                                                 

 .يمٗمت٤مر ؿمٞمٕم٦م درسم٤مب إُم٤مُم٧محت٧م قمٜمقان  (221ص) يمِمػ إهار  (2)

 وُمـ قمٚمامئٝمؿ اعمٕم٤مسيـ اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمتحريػ:

اًمدوم٤مع سمام اؾمتٓم٤مع ذم ٟمٗميل اًم٘ميقل سمتحرييػ  ناًمٌٞم٤مطم٤مول ذم يمت٤مسمف : أبو الؼاسم اخلوئي مرجع العرص 

شمقرث اًم٘مٓمع سمّمدور سمٕمْمٝم٤م قمـ اعمٕمّميقُملم  إن يمثرة اًمرواي٤مت :ي٘مقلاًم٘مرآن  قمـ اًمِمٞمٕم٦م، وُمع هذا 

اًمٌٞمي٤من ذم ُميـ يمت٤مسميف . اهيي وٓ أىمؾ ُمـ آـمٛمئٜم٤من سمذًمؽ وومٞمٝم٤م ُم٤م روي سمٓمريؼ ُمٕمتؼم ،قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم

 (116ص )شمٗمًػم اًم٘مرآن

أن اًمقاضمي٥م قمٚمٞمٜمي٤م وهذه ؿمٝم٤مدة أظمرى ُمـ جمتٝمد ُمٕم٤مس آظمر، طمٞمي٨م ي٘ميقل: : عيل أصغر بروجردي

ي٘مع ومٞمف شمٖمٞمػم وشمٌديؾ ُمع أٟمف وىمع اًمتحريػ واحلذف ذم اًم٘ميرآن اًميذي أًمٗميف  مل اًم٘مرآن إصكمٟمٕمت٘مد أن 

ُميـ يمت٤مسميف . اهيي واًم٘مرآن إصكم احل٘مٞم٘مل ُمقضمقد قمٜمد إُم٤مم اًمٕمٍم قمجيؾ اهلل ومرضميف اعمٜم٤موم٘ملم،سمٕمض 

ٕن ـمٌٞمٕم٦م اًمٙمت٤مب ٓ حتت٤مج إمم  :ٟمّمقصٝمؿٟم٘مؾ ُمـ قمٚمامئٝمؿ شمريمٜم٤م  . وهمػمهؿ(17ص ) قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م

 .اًمتٓمقيؾ

 



 

اًم٘مرآن  قمغم أن   :إٟمٙم٤مره يمٗمر وذك أمجٕمقا إمج٤مقم٤مً  -قمٚمامؤهؿ وقمقاُمٝمؿ  -واعمًٚمٛمقن 

ًم٘مقًمف  سمقاؾمٓم٦م ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم شمّمدي٘م٤مً  ٟمزل قمغم رؾمقل اهلل  أُ اًمٙمريؿ أصٞمؾ ٓ يتٖمػم قماّم 

  .(9)احلجر: (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )شمٕم٤ممم: 

ٕٟمف أٟمٙمر  :قمـ اإلؾمالم ٙمر طمٗمظ اهلل ىمرآٟمف اًمٙمريؿ وم٘مد يمٗمر وارشمد  ُمـ أٟم وأمجٕمقا قمغم أن  

قمغم اقمت٘م٤مد اًمِمٞمٕم٦م  ٜمص  يَ  هُ اًم٘م٤مدر اجلٞمالين ىمدس اهلل ه   ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد .هذه أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م

واًمٞمٝمقد طمروم٧م اًمتقراة (: 261ص ) همٜمٞم٦م اًمٓم٤مًمٌلماًمرواومض حتريػ اًم٘مرآن ذم يمت٤مسمف 

َ اًم٘مرآن همُ  :ٕهنؿ ىم٤مًمقا :آنويمذًمؽ اًمراومْم٦م طمرومقا اًم٘مر  ،قًمػ سملم ٟمٔمٛمف وشمرشمٞمٌفوظُم  ،َل دِّ وسمُ  ػمِّ

 يد ومٞمف٘مص ُمٜمف وزِ وأٟمف ٟمُ  ،وىمرئ قمغم وضمقه همػم صم٤مسمت٦م قمـ اًمرؾمقل  ،ٟمزل قمٚمٞمفأوأطمٞمؾ قمام 

  .اهي

اًم٘م٤مدر اجلٞمالين قمغم قم٘مٞمدة اًمتحريػ اعمقضمقدة قمٜمد  ؿمٝم٤مدة ص٤مدىم٦م ُمـ اًمِمٞمخ قمٌد هومٝمذ

 .(2)اًمِمٞمٕم٦م اًمرواومض

                                                 

ويمٗمير ُميـ ىمي٤مل سمخيالف ذًميؽ: وهذه ؿمٝم٤مدات أظمرى ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م قمغم شم٠ميمٞمد طمٗمظ اهلل ًمٙمت٤مسمف،   (2)

وىمد أمجيع اعمًيٚمٛمقن أن اًم٘ميرآن اعمتٚميق ذم مجٞميع أىمٓمي٤مر إرض اعمٙمتيقب ذم ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: 

 ڍ ڇ ڇإمم آظمير   پ پ پ پ اعمّمحػ سم٠ميدي اعمًيٚمٛملم ممي٤م مجٕميف اًميدومت٤من ُميـ أول 

. وأن مجٞمع ُم٤م ومٞمف طمؼ. وأن ُمـ ٟم٘مص ُمٜمف طمرومي٤ًم ىم٤مصيدًا  أٟمف يمالم اهلل ووطمٞمف اعمٜمزل قمغم ٟمٌٞمف حمٛمد  ڍ

ًمذًمؽ أو سمدًمف سمحرف آظمر ُمٙم٤مٟمف أو زاد ومٞمف طمروم٤ًم مم٤م مل يِمتٛمؾ قمٚمٞمف اعمّمحػ اًمذي وىمع اإلمج٤مع قمغم أٟمف ًميٞمس 

  (2201ص) اًمِمٗم٤مُمـ اًم٘مرآن قم٤مُمدًا ًمٙمؾ هذا أٟمف يم٤مومر(. اهي ُمـ يمت٤مب 

. وإٟم٤م ٟمحٗمظ ذًميؽ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ:ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم اإلُم٤مم ومخر اًمديـ اًمرازيوي٘مقل 

اًمذيمر ُمـ اًمتحريػ واًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ... وإن أطمدًا ًمق طم٤مول شمٖمٞمػم طمرف أو ٟم٘مٓمي٦م ًم٘مي٤مل أهيؾ اًميدٟمٞم٤م هيذا 

ت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ًم٘مي٤مل ًميف يمذب وشمٖمٞمػم ًمٙمالم اهلل طمتك أن اًمِمٞمخ اعمٝمٞم٥م ًمق اشمٗمؼ ًمف حلـ أو هٗمقة ذم طمرف ُمـ يم

اًمّمٌٞم٤من أظمٓم٠مت أهي٤م اًمِمٞمخ وصقاسمف يمذا ويمذا ... واقمٚمؿ أٟمف مل يتٗمؼ ًمٌمء ُمـ اًمٙمت٥م ُمثؾ هذا احلٗمظ وم٢مٟميف ٓ 



قمنمي٦م ُمـ ومرق اعمًٚمٛملم سمٕمد هذه اًمٕم٘مٞمدة  ٤مصمٜمآاإلُم٤مُمٞم٦م  ٕمد  ومٝمؾ شمُ  :٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿأهي 

  .؟ احلؼ أن اإلؾمالم سمرئ ُمٜمٝم٤م وُمـ أصح٤مهب٤م٦م سمتحريػ اًم٘مرآنٙمٗمرياًم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

يمت٤مب إٓ وىمد دظمٚمف اًمتّمحٞمػ واًمتحريػ واًمتٖمٞمػم إُم٤م ذم اًمٙمثػم ُمٜمف أو ذم اًم٘مٚمٞمؾ. وسم٘م٤مء هذا اًمٙمت٤مب ُمّميقٟم٤ًم 

عمالطمدة واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمتقومرة قمغم إسمٓم٤مًمف وإوم٤ًمده ُمـ أقمٔميؿ ُمـ مجٞمع ضمٝم٤مت اًمتحريػ ُمع أن دواقمل ا

 (.260: 29) ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥مشمٗمًػمه ُمـ اعمٕمجزات(. اهي 



 

 مْقفا الشٔع٘ ّأٍل السي٘ حْل أٍل البٔت
ُمـ  م ٟمٌذةً ٘مدّ هذا اًم١ًمال ٟمُ قمـ ُم٤مُمٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ؟ ىمٌؾ اإلضم٤مسم٦م اًمِمٞمٕم٦م اإل ٥م  حُتِ  ٤مً هؾ طم٘مّ  

اًمًٜم٦م اؿمتٝمروا أيْم٤م سمٛمح٦ٌم أهؾ  أهَؾ  وم٢منّ  .وُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م ُمٜمٝمؿ ،ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م

  .اًمٌٞم٧م واطمؽماُمٝمؿ

اًم٘مرآن ـم٤مومح سم٤مٔي٤مت اًمتل شمرومع ؿم٠من أهؾ اًمٌٞم٧م وشمِمٞمد سمٗمْم٤مئٚمٝمؿ ويمذًمؽ  اقمٚمؿ أن  

 .ي٦م قمغم حمٌتٝمؿإُم٦م اعمحٛمد إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ممٚمقءة سمذيمر ُمٜم٤مىمٌٝمؿ وطم٨مِّ 

ٌ  إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أن ٟمحؽمُمَ  ومٕمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنَم   ٌ   وم٢من   :ٝمؿٝمؿ وٟمح ٝمؿ ُمـ اًمٗمروض اًمٕمٞمٜمٞم٦م طم

 : ىم٤مل إُم٤مُمٜم٤م اًمِم٤مومٕمل  .إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًمديـ

 ي٤م أهيؾ سمٞمي٧م رؾميقل اهلل طميٌٙمؿ

 يمٗميي٤ميمؿ ُمييـ قمٔمييٞمؿ اًم٘مييدر أٟمٙمييؿ
 

 ومييرض ُمييـ اهلل ذم اًم٘مييرآن أٟمزًمييف

 ُمـ مل يّمؾ قمٚميٞمٙمؿ ٓ صيالة ًميف
 

وىم٤مل  .(2)ُمـ ىمراسمتل إزم   أطم٥م   ًم٘مراسم٦م رؾمقل اهلل : ٚمٞمٗم٦م إول اًمّمديؼ وىم٤مل اخل

  .(1)ذم أهؾ سمٞمتف ارىمٌقا حمٛمداً : أيْم٤مً 

 أطم٥م   ٓ ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك أيمقنَ : قمغم حمٌتٝمؿ ىمقًمف  وُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ذم احل٨مِّ  

أذيمريمؿ  :وىمقًمف  .(3)قمؽمشمف إًمٞمف ُمـ إًمٞمف ُمـ أهٚمف، وقمؽميت أطم٥م   إًمٞمف ُمـ ٟمٗمًف، وأهكم أطم٥م  

 .(4)اهلل ذم أهؾ سمٞمتل

                                                 

 (.2795(، وُمًٚمؿ )3508أظمرضمف اًمٌخ٤مري )  (2)

 (.3509أظمرضمف اًمٌخ٤مري )  (1)

جمٛمع اهلٞمثٛمل ذم (. ىم٤مل 289:1) ؿمٕم٥م اإليامن(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 59:6) إوؾمطأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (3)

وومٞمف حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم وهق دء  اًمٙمٌػمو إوؾمط(: رواه اًمٓمؼماين ذم 164:2) اًمزوائد

 احلٗمظ ٓ حيت٩م سمف.

(، 1408يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م: سم٤مب )ُمـ ومْم٤مئؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م( رىمؿ )((صحٞمحف))أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (4)



ٌ   وأُم٤م أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل وردت ذم ومْم٤مئٚمٝمؿ وطمث٧ْم  ومٛمٜمٝم٤م ىمقًمف  ،تٝمؿسمٛمٕمٜم٤مه٤م قمغم حم

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  )شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إطمزاب: 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ): وىمقًمف ضمؾ ؿم٠مٟمف ذم ؾمقرة اًمِمقرى .(33)إطمزاب:  (ک

ٌ   ويمؾ   ،(13)اًمِمقرى: (ٺ ٿ ٿ  ٘مقه٤م هذه اًمٜمّمقص ىمد وقم٤مه٤م أهؾ اًمًٜم٦م وأصمٌتقه٤م وـم

 .سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم

إظم٤ٌمر اًمتل ووٕمقه٤م ذم ومْمؾ  وم٢من   :وأن ٟم٠ًمل وٟمٗمحص قمـ حم٦ٌم اًمِمٞمٕم٦م ٕهؾ اًمٌٞم٧م

تدىمٞمؼ قمٚمٛمٜم٤م أهن٤م اًم ٘مٜم٤م يمؾ  وم٢مذا دىم   ،أهؾ اًمٌٞم٧م ُمِمػمة إمم حمٌتٝمؿ ٕهؾ اًمٌٞم٧م ويم٠مهن٤م وـمٞمدة

ٌِّ  ٝمؿذم ذُمِّ  أظم٤ٌمرٌ   .ومٞمام يكم سمٕمض اًمِمقاهد وإُمثٚم٦م ًمتٚمؽ اًم٘مّمص اعمٗمؽماة وٟمذيمرُ  ،ٝمؿوؾم

سمٕمد ووم٤مشمف طمٜم٘م٧م واهمت٤مفم٧م قمغم ؾمٞمدٟم٤م  اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل  اعمث٤مل إول أن   

 .ف همّم٥م ُمػماصمٝم٤م ُمـ أسمٞمٝم٤موادقم٧م أٟمّ  ،أيب سمٙمر

راء اًمزيمٞم٦م اًمٓم٤مهرة ٤مًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهسم هؾ ُمـ اًمٚمٞم٤مىم٦م واعمٕم٘مقل أنّ  :أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ

 :قمغم شمٚمٛمٞمذ أسمٞمٝم٤م وص٤مطمٌف اًم٤ٌمر اًمراؿمد اعمٜم٤مس ٕسمٞمٝم٤م ذم مجٞمع ُمراطمؾ طمٞم٤مشمف واُمتٕم٤مو٤مً  طم٘مداً 

 ة،٧م اًمتٕمٚمٞمامت اًمديٜمٞم٦م ُمـ أسمٞمٝم٤م ُم٤ٌمذشمٚم٘مّ  اسمٜم٦م رؾمقل اهلل  ضوري٤مً  ٕهن٤م يمام هق ُمٕمٚمقم قمٚمامً 

٦م ُمثؾ اًمٕمٗمق واًمًامطم٦م واجلقد ًمٗم٤موٚم٦م اعمث٤مًمٞماُمـ أسمٞمٝم٤م اًمٓم٤ٌمئع وإظمالق  أن شمرَث  وٓ سمد  

ِـّ  سم٠مهن٤م  طمتك وصٗمٝم٤م رؾمقل اهلل  ،سم٤مٔظمريـ وؾم٤مئر اًمِمامئؾ احلٛمٞمدة واإلطم٤ًمن وطمًـ اًمٔم

 .(2)ؾمٞمدة ٟم٤ًمء أهؾ اجلٜم٦م

                                                                                                                            

 .(5018و5016) ((اًمٙمٌػم))(، واًمٓمؼماين ذم 29261ىمؿ )( ر367-366: 4) ((ُمًٜمده))وأمحد ذم 

(، واسمـ 80:3(، وأمحد )3782، واًمؽمُمذي )ذم سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م ىمراسم٦م رؾمقل اهلل  ُمٕمٚم٘م٤مً أظمرضمف اًمٌخ٤مري   (2)

 ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م اًمّمدي٘م٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وقمـ أسمٞمٝم٤م.6951طم٤ٌمن )



 

ًمٞمس قمٜمده٤م طم٘مد وطمًد وسمٖمض ٕيم٤مسمر  اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م  ومٜم٘مٓمع سم٤مًميورة أن   

ًِّ  ،ٝمل أوص٤مف أهؾ اًمٜم٤مروماًمّمح٤مسم٦م    .إظمالق اًمٙم٤مُمٚم٦مامت اًمٗم٤موٚم٦م وسمؾ ًمدهي٤م اًم

قمغم إه٤مٟمتٝم٤م  ًمٚمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م شمدل   ٦مٍ ٌ  ومٙمٚمٛم٦م احل٘مد اعمذيمقرة ذم اًم٘مّم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م سم٤مًمٓمٌع يمٚمٛم٦م ؾُم 

 .قمغم ؿم٘م٤موة اًمٜم٤مـمؼ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اًمرواومض وشمدل   ،وحت٘مػمه٤م

 سمحٙمؿ ؾمٞمدٟم٤م أيب سمٙمر  اىمتٜمٕم٧ْم  اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م  وم٢من   أُم٤م ُم٠ًمًم٦م ُمػماث رؾمقل اهلل 

يٜمٗمذه  وهذا احلٙمؿ ٓ يزال ُمًتٛمراً  .ُمـ أسمٞمٝم٤م ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل  ُم٤مًمٞم٤مً  اصم٤مً سم٠مهن٤م ٓ شم٠مظمذ ُمػم

ومٚمق يم٤من  ،زوج اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء وأسمق أوٓده٤م اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م وُمٜمٝمؿ ؾمٞمدٟم٤م قمكم 

 ،ف ُمـ أؾم٤مؾمفف وأسمٓمٚمَ ذم اضمتٝم٤مد ؾمٞمدٟم٤م قمكم يمرم اهلل وضمٝمف ًمٜم٘مَْم  سم٤مـمالً  ؾمٞمدٟم٤م أيب سمٙمر  طمٙمؿُ 

  .(2)يم٤ًمئر اعمقاري٨م اعمًتح٘ملمَ  ٝم٤مواًمؽميم٤مت اًمٜمٌقي٦م ٕهٚمك إُمالك وٕقمٓم

ٟمحـ : اًمذي مل يٜمٙمر قمٚمٞمف أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م هق ىمقل رؾمقل اهلل  وُمًتٜمد أيب سمٙمر  

ُمـ مجٚم٦م رواة هذا  وذيمر ذم اًمٙمت٥م احلديثٞم٦م أنّ  .(1)ُمٕم٤مذ إٟمٌٞم٤مء ٓ ٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤مه صدىم٦م

 .قمٜمف يمرم اهلل وضمٝمف وريض ٤مً دٟم٤م قمٚمٞماحلدي٨م ؾمٞمّ 

ّٓ  سمٛمقضم٥م هذا احلدي٨م ومام شمريمف رؾمقل اهلل    ،ه إُم٤مم اعمًٚمٛملمُمـ أرض ومدك وٟمحقه٤م شمق

 ،يٍمومف عمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم وذم ُم٘مدُمتٝم٤م ٟمٗم٘م٦م أهؾ سمٞمتف  سمٙمر  وهق ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد ؾمٞمدٟم٤م أسمق

                                                 

 (أول ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕم٤ٌمس)لم يدي اًمًٗم٤مح ذم ضم٤مُمع اًمٙمقوم٦م واعمّمحػ ذم قمٜم٘مف سم ؾمٗمٞمف ُمٜمٝمؿوىمد ىم٤مم  (2)

ومٝمؾ  :ىم٤مل .أظمذ ُمػماث وم٤مـمٛم٦م ُمـ ومدك ،أسمق سمٙمر :وُمـ فمٚمٛمؽ؟ ىم٤مل :وٟم٤مؿمده اهلل أن يٜمّمٗمف ممـ فمٚمٛمف، ىم٤مل

 ؟ومٝمؾ سمٕمده ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م :ىم٤مل .أىم٤مم قمغم فمٚمٛمٜم٤م :ومام ومٕمؾ ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل :ىم٤مل .ٟمٕمؿ قمٛمر :ىم٤مل ؟يم٤من سمٕمد أيب سمٙمر ظمٚمٞمٗم٦م

 :ىم٤مل .ٟمٕمؿ قمكم :ىم٤مل ؟ومٝمؾ سمٕمد قمثامن ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م :ىم٤مل .أىم٤مم قمغم فمٚمٛمٜم٤م :ومٕمؾ؟ ىم٤ملومام  :ىم٤مل .ٟمٕمؿ قمثامن :ىم٤مل

ذيمره احل٤مومظ اسمـ  .ٚم٧م سمٙمؿوأيؿ اهلل ًمقٓ أن هذا أول ُم٘م٤مم ىمٛمتف ومٞمٙمؿ ًمٜمٙم   :وم٘م٤مل اًمًٗم٤مح :ومٌٝم٧م ؟ومام ومٕمؾ ومٞمٝم٤م

 .(210)ص شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمساجلقزي ذم 

 (.2757(، وُمًٚمؿ )1917أظمرضمف اًمٌخ٤مري )  (1)



ٟم٤م رؾمقل اهلل يمام قمٛمؾ سمف ذم شمٚمؽ إرايض ؾمٞمدُ  ،صمؿ قمامًمف ووم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ وُم٤ًميملم اعم١مُمٜملم

 اعمذيمقر ضمؾ هذا احلدي٨م اىمتٜمٕم٧م اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م سمحٙمؿ أيب سمٙمر وٕ ،ذم قمٝمده.  

ؾمٞمدٟم٤م أيب سمٙمر ٕهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي أيمؼم وأوخؿ ُمـ حمّمقٓت أرض  وًمٞمٕمٚمؿ أن قمٓم٤مءَ  

 واًمٕمالىم٦مُ  ،وسملم اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م ـمٞم٦ٌمً  ومٚمذًمؽ يم٤مٟم٧م اًمّمٚم٦م سملم ؾمٞمدٟم٤م أيب سمٙمر  :ومدك اعمذيمقرة

قمالىم٦م اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م ُمع زوضمتف أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس قمالىم٦م إظم٧م ُمع  سمؾ يم٤مٟم٧م ،سمٞمٜمٝمام وصمٞم٘م٦مً 

 .ٝم٤م اًمًٞمدة أؾمامءوم٘مٌؾ ووم٤مهت٤م أوص٧م سم٠من شمتقمم همًٚمَ  .ؿم٘مٞم٘متٝم٤م

 ؾر اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م طمّمؾ ًمدهي٤م همِ  إنّ  :يم٘مقل اًمِمٞمٕم٦م :وهٜم٤مك أُمثٚم٦م أظمرى ًمٚم٘مّمص اعمٗمؽماة 

يٕمقٟمف دون زوضمٝم٤م قمكم يمرم اهلل اعمًٚمٛملم ي٤ٌم يمٙمقٟمف ظمٚمٞمٗم٦مَ  :يمثػمةٍ  أيب سمٙمر ذم ُم٤ًمئَؾ قمغم وطمٜمؼ 

قمغم رؤؾم٤مء اًم٘م٤ٌمئؾ شمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ  هن٤م سمٕمد ُم٤ٌميٕم٦م اعمًٚمٛملم أيب سمٙمر شمؽمددُ إ :وىمقهلؿ ،وضمٝمف

 ٕٟمف اهمتّم٥م طمؼ   :ًمف وطمٜم٘م٤مً  سمٙمر طم٘مداً  هن٤م ٓ شم٤ٌميع أسم٤مإ :وىمقهلؿ .اعم٤ًمٟمدة واًمت٠ميٞمد ًمزوضمٝم٤م قمكم

قمغم اهمتّم٤مب أيب سمٙمر ُٕمقاهل٤م  وأن ُمقهت٤م سم٥ًٌم احلٜمؼ وآُمتٕم٤مض ،زوضمٝم٤م قمكم ذم اخلالوم٦م

 .طمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ٓؾمٞمام أسم٤م سمٙمرأوأهن٤م أوص٧م سم٠من ٓ يّمكم قمٚمٞمٝم٤م  ،ُمـ أسمٞمٝم٤م

وومتٜم٦م يمٌػمة ٓ  ،أًمّم٘مقه٤م سم٤مًمًٞمدة اًمٓم٤مهرة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ؿٌ هُتَ  هذه إىمقال ٓ ؿمؽ   يمؾ   

ّٓ ره٤م شمٙمٗمِّ   .اًمتقسم٦م اًمّم٤مدىم٦م سم٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ويمثرة آؾمتٖمٗم٤مر إ

وم٢مهن٤م  :ًمِمامئٚمٝم٤م اعمحٛمدي٦م مت٤مُم٤مً  اًمتل أصمٌتقه٤م ًمٚمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م خم٤مًمٗم٦مٌ  اعمٕم٤مي٥َم  ؽ أنّ وٓ ؿم 

ٓمٌؼ ُم٤م قمٚمٛمف اهلل ذم شمُ  ،قمـ أيم٤مسمر أصح٤مب أسمٞمٝم٤م  قًم٦م سم٤معمًٚمٛملم ؾمٛمقح هلؿ ومْمالً ُص رطمٞمٛم٦م وَ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  )اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وهق هذا اًمدقم٤مء 

 .(20)احلنم:  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 

 

 



 

 خز للكصص الشٔعٕ املفرتىمثال آ
ف سم٘مقة ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ٕن سم٤مب سمٞمتٝم٤م ىمد دىم   :ؾمت٦م أؿمٝمر اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م ؾم٘مط ضمٜمٞمٜمٝم٤م ىمٌَؾ  أن   

  .قمغم سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر  قمٚمٞم٤مً  ومحٛمٚمقا زوضمٝم٤مً  ،وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ًمٞمدظمٚمقه

 ،وسم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ه٤م سم٘مّمد إؾم٤مءة ؾمٛمٕم٦م ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر دوا اومؽماءَ هذه اًم٘مّم٦م شمٕمٛم  

ُمـ  طم٤مزُم٤مً  ُمقىمٗم٤مً  ذَ يم٤مٟم٧م هذه اًم٘مّم٦م واىمٕم٦م عم٤م ؾمٙم٧م قمكم قمغم ومٕمؾ قمٛمر اعمذيمقر وٓخّت  وًمق

 .ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م

اًمٖمػمة وُمٕم٤مىم٦ٌم ُمـ  اختذ ُمقىمػ ٤مً أن ؾمٞمدٟم٤م قمٚمٞم وٓ ؿمٞمٕمٞم٤مً  ف ٓ أصمر يروى ؾمٜمٞم٤مً ٟمّ أواًمقاىمع  

ٕن  :ٚمٛمٞم٦مومٝمذه اًم٘مّم٦م ُمـ همػم ري٥م ٓ شم٘مٌٚمٝم٤م أُم٤مٟم٦م أهؾ اًمًٜم٦م اًمٕم .أؾم٘مط محؾ زوضمتف اًمزهراء

زوضمتف وأن قمٚمٞم٤م رضمؾ ظمقاف ضم٤ٌمن قمديؿ  ىم٤مئؿ سمقاضم٥م شم٠مُملمِ  همػمُ  ؾمٞمدٟم٤م قمٚمٞم٤مً  ُمٗم٤مده٤م أنّ 

 .ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ هذه اًمٜمت٤مئ٩م اًمنميرة ،اًمٖمػمة

 ؾمٞمُػ  وسمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم يٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمٜمذ ىمديؿ اًمدهر إمم هن٤ميتف أن ؾمٞمدٟم٤م قمٚمٞم٤مً  

 وٓ يخ٤مف ذم احلؼِّ  ،ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م ذم أشمؿِّ  ؿمج٤معٌ  ،اعمٞم٤مديـ ووم٤مرُس  ،اعمٕم٤مرك أؾمدُ  ،اهلل اعمًٚمقل

 .وقمـ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م وأهؾ اًمٌٞم٧م اًمٙمرام ريض اهلل قمٜمف ،ٓئؿ ًمقُم٦مَ 

 مثال آخز للكصص الذٖ افرتِّ
 أٟمف وزم قمٝمده يٙمقن إُم٤مُم٤مً  :أي ،يص اًمرؾمقل وَ  ُمـ قم٘م٤مئدهؿ إؾم٤مؾمٞم٦م أن ؾمٞمدٟم٤م قمٚمٞم٤مً 

 .وظمٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده

ـٌ  قمٚمٞم٤مً  هذه اًم٘مّم٦م سمال ؿمؽ شمٗمٞمد أنّ  ٕمزيز، إن  أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًم   مل يٕمٛمؾ سمقصٞم٦م وأُمرِ  ظم٤مئ

قمَم   قمٚمٞم٤مً  شمٗمٞمد أن   وأيْم٤مً  .سمٙمر  ٕٟمف ُمٜمّمقص سم٢مُم٤مُمتف صمؿ سم٤ميع أسم٤م: رؾمقل اهلل 

 رؾمقل اهلل  وهٙمذا قمَم وأسمك أُمرَ  ،سمٙمر ذم ُم٤ٌميٕم٦م ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر  وأـم٤مع أسم٤م اهلل  رؾمقَل 

هٙمذا اًمٜمت٤مئ٩م اًمالزُم٦م  ،ًمٚمخالوم٦م ُمع سم٘مٞم٦م أهؾ اًمِمقرى اًمًت٦م وأـم٤مع ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ذم شمرؿمٞمحف

 .قمغم أطمد يٙمقن ظمٚمٞمٗمتف ُمـ سمٕمده مل يٜمص   ًمتٚمؽ اًم٘مّم٦م اعمٗمؽماة، وقم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م أٟمف 



اًمِمقرى واعمج٤مدًم٦م ذم اخلالوم٦م ذم ؾم٘مٞمٗم٦م  وُمـ اًم٘مرائـ اًمداًم٦م قمغم ومري٦م هذه اًم٘مّم٦م طمّمقُل  

وذًمؽ  ،ر يخت٤مرون ومٞمف ُمـ يٙمقن ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل وهذا آضمتامع قم٘مده إٟمّم٤م ،سمٜمل ؾم٤مقمدة

صمؿ ضم٤مء  .هؿ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدةًمٚمخالوم٦م ُمـ سمٕمده وم٤مظمت٤مروا ؾمٞمدَ  اً  أطمدٕملمِّ مل يُ  ٟمف أٓقمت٘م٤مدهؿ 

 اًمٜم٤مس ٓ شمٕمرف أُمرَ  ظمٓم٦ٌم سمٚمٞمٖم٦م سملم ومٞمٝم٤م أنّ  سمٙمر اًمّمديؼ  اعمٝم٤مضمرون ومخٓم٥م ؾمٞمدٟم٤م أسمق

ّٓ اًمقٓي٦م  ؿ سمٕمض ومتٙمٚمّ  ،عمٝم٤مضمريـ ذم ُمٜم٤مسة رؾمقل اهلل هؿ وزراء ا وأن إٟمّم٤مرَ  ،ًم٘مريش إ

ٕٟمف هق اًمذي  :قمغم سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر صمؿ ظمٓم٥م قمٛمر ومح٨م   ،ُمٜم٤م أُمػم وُمٜمٙمؿ أُمػمإٟمّم٤مر وىم٤مل: 

وذم اًمٞمقم اًمث٤مين ضمرت  ،سم٤مًمّمالة سم٤مًمٜم٤مس وم٤مشمٗم٘مقا قمٚمٞمف وسم٤ميٕمقه ذم شمٚمؽ اًمً٘مٞمٗم٦م  أُمره اًمٜمٌل  

 .(2) اًمٌٞمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٕيب سمٙمر ذم ُمًجد رؾمقل اهلل

ٕهنؿ ُمتٗم٘مقن قمغم وضمقب اإلُم٤مُم٦م اًمديٜمٞم٦م وقمدم إظمالء  :أٟمٙمر اًمٌٞمٕم٦م أو قم٤مروٝم٤م وٓ أطمدَ 

ػ اصمٜملم أو صمالصم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمٌٞمٕم٦م ٕقمذار أو آراء رأوه٤م ٓ وإن ختٚمّ  ،يقم واطمد ُمٜمٝم٤م

ف مجٞمع وًمٞمس ُمـ ذط اإلُم٤مم أن ي٤ٌميٕمَ  .يٛمٜمع صح٦م اًمٌٞمٕم٦م ٕيب سمٙمر وم٘مد سم٤ميٕمقه ومٞمام سمٕمد

واًمٕم٘مد ُمـ زقمامء اعمًٚمٛملم  وإٟمام اًمنمط أن ي٤ٌميٕمف مجٝمقر أهؾ احلؾِّ  ،ًٚمٛملم ُم٤مئ٦م سم٤معم٤مئ٦ماعم

 .وأقمٞم٤مهنؿ

إٟمف  :مم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل ومٞمفإذم يمت٤مسمف اًمذي سمٕمثف  ٟم٤م قمكم ٜمف ؾمٞمدُ وهذا اًمنمط سمٞمّ  

ـ ًمٚمِم٤مهد أن ومٚمؿ يٙم ،سمٙمر وقمٛمر وقمثامن قمغم ُم٤م سم٤ميٕمقهؿ قمٚمٞمف سم٤ميٕمٜمل اًم٘مقم اًمذيـ سم٤ميٕمقا أسم٤م

وإٟمام اًمِمقرى ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وم٢من اضمتٛمٕمقا قمغم رضمؾ  ،يخت٤مر وٓ ًمٚمٖم٤مئ٥م أن يرد  

وه إمم ُم٤م وم٢من ظمرج قمـ أُمرهؿ ظم٤مرج سمٓمٕمـ أو سمدقم٦م ردّ  ،يم٤من ذًمؽ هلل رى ؾمٛمقه إُم٤مُم٤مً و

 ّٓ   .اهي (1)ه اهلل ُم٤م شمقممظمرج ُمٜمف، وم٢من أسمك ىم٤مشمٚمقه قمغم اشم٤ٌمقمف همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم وو

                                                 

 ُمّمٜمٗمف(، وقمٌد اًمرزاق ذم424، 423) صحٞمحفطم٤ٌمن ذم (، واسمـ6441، 3467ظمرضمف اًمٌخ٤مري )أ  (2)

 (.241:8) اًمًٜمـ اًمٙمٌػم(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 432:7) ُمّمٜمٗمف(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 439:5)

 .(35:24) ذح هن٩م اًمٌالهم٦م، (366) هن٩م اًمٌالهم٦م  (1)



 

وسمٞم٤من طمٙمؿ اًمراومْملم  ،قمغم إىمراره سمخالوم٦م اًمِمٞمقخ اًمثالصم٦م هذا يدل   قمكم  وىمقل

 .وهق ىمت٤مهلؿ ٓشم٤ٌمقمٝمؿ همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم ،خلالومتٝمؿ

صمؿ  ،اًمذيـ قم٘مدوا آضمتامع هؿ إٟمّم٤مر واًمذي يالطمظ ُمـ ىمّم٦م ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة أنّ  

وا ٟٓمتخ٥م إٟمّم٤مر وًمق مل حيي ،٧م اعمِمٙمٚم٦م واحلٛمد هللوسمٛمجٞمئٝمؿ اٟمحٚمّ  ،ضم٤مء اعمٝم٤مضمرون

قمغم قمدم اًمقصٞم٦م ُمـ  وذًمؽ آضمتامع يدل   ،ظمٚمٞمٗم٦م ُمٜمٝمؿ واؾمتنمى اًمٗم٤ًمد وقمٔمؿ اخلٓم٥م

 ،وًمق طمّمٚم٧م اًمقصٞم٦م ًمٙم٤مٟم٧م ُمقوقع اخلّم٤مم وُمقرد اًمٙمالم ،اًمّمح٤مسم٦م ٕطمدِ  رؾمقل اهلل 

 شمٚم٘ملم اسمـ ؾم٠ٌم وهق آٟمذاك مل ٤مً هن٤م طم٘مّ إ ،أٟمف ٓ أطمد ُمـ احل٤مضيـ يقرد احلج٤مج هب٤م واحل٤مُل 

 .ًٚمؿيُ 

وإدًم٦م اًمتل أورده٤م اعمتِمٞمٕمقن أن هل ُمٗمؽمي٤مت قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اًمتل اظمتٚم٘مقه٤م ًمت٠ميٞمد 

سمٙمر قمغم  أسم٤م وجمرد اإلُم٤مرات واإلؿم٤مرات اًمٜمٌقي٦م قمغم آؾمتخالف ُمثؾ اؾمتخالومف  ،ُمذهٌٝمؿ

إمم واؾمتخالومف اسمـ أيب ُمٙمتقم قمغم اعمديٜم٦م أي٤مم ؾمٗمره  ،وإقمٓم٤مئف اًمراي٦م يقم ظمٞمؼم ،اًمّمالة سم٤مًمٜم٤مس

ُمـ رؾمقل  ٤مً اعم٘مٞمد ٓ شمٙمقن ٟمّّم  وأهذه إٟمقاع ُمـ اًمت٠مُمػم وآؾمتخالف اعم١مىم٧م  يمؾ   .اًمٖمزوات

 .ووم٤مشمف  ُمـ ه١مٓء ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمدَ  سمتٕمٞملم يمؾر  اهلل 

ٜم٤مط هب٤م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م يم٢مصم٤ٌمت اخلالوم٦م ىمْمٞم٦م ه٤مُم٦م رئٞمًٞم٦م شمُ  وًمٞمٙمـ ذم سم٤مًمٜم٤م وذايمرشمٜم٤م أن   

وإُم٤مرة اجلٞمقش  ،وإُم٤مُم٦م اعم٤ًمضمد اًمٙمؼمى ذم أُمّم٤مر اإلؾمالم ،وإُم٤مرة احل٤مجِّ  ،اهلالل ذم اًمّمقم

ُمـ  مل شمٙمـ ريمٜم٤مً و ،وإىم٤مُم٦م احلدود اًمنمقمٞم٦م واًمتٕمزيرات وٟمحقه٤م ،اًمثٖمقر وؾمدِّ  ،ودمٝمٞمزه٤م

ُم٤م ٓ يتؿ  :ومٝمل ُمـ سم٤مب ،أريم٤من اًمديـ ًمٙمٜمٝم٤م وؾمٞمٚم٦م يمؼمى إلضمراء هذه إطمٙم٤مم اإلؾمالُمٞم٦م

ّٓ اًمقاضم٥م  ًمٌٞمٜمٝم٤م سمقوقح ُمـ همػم جم٤مز وٓ  وصٞم٦م ُمـ رؾمقل اهلل ومٚمق يم٤من ومٞمٝم٤م قمٝمد و سمف إ

 .ًمٗمظ ُمِمؽمك



ًمق يم٤من طمدي٨م يمام يرويف اًمٌٞمٝم٘مل:  (2)ىم٤مل احلًـ اعمثٜمك سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ذم اخلالوم٦م ًمٙم٤من ُمقوقع اًمٌح٨م واجلدال ذم ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل  ٤مً ٟمّّم  ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه

وُمٕمت٘مد أهؾ  وهذا هق ُمٕمت٘مد اإلُم٤مم قمكم  .(1)هيذيمرُ ٟمف مل يٙمـ ومٞمٝم٤م ُمـ أواًمقاىمع  ،ؾم٤مقمدة

 .ًمٕم٘مٞمدة أشم٤ٌمع اسمـ ؾم٠ٌم اًمراومْم٦م اعمٜمتحٚملم ًمٚمتِمٞمع وًمٞمًقا يمذًمؽ ظمالوم٤مً  ،اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي اًمٓم٤مهر

ّٓ ُمـ سمٕمده  واإلُم٤مم قمكم مل يٕمٚمـ أٟمف ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل   سمٕمد ُم٤م سم٤ميٕمف يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم  إ

 .(3)ومل يٓم٤مًم٥م هب٤م ىمٌؾ ذًمؽ ،دار اهلجرة سمٕمد ُم٘متؾ ؾمٞمدٟم٤م قمثامن

                                                 

هي(. روى ومْمٞمؾ سمـ 97هي . وىمٞمؾ:99كم سمـ أيب ـم٤مًم٥م. )تهق اإلُم٤مم أسمق حمٛمد احلًـ سمـ احلًـ سمـ قم  (2)

 - ُمرزوق، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م احلًـ ي٘مقل: دظمؾ قمكم  اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد، ومذيمر ُمـ ىمراسمتل وؿميٌٝمل سمرؾميقل اهلل 

ٌ ف وأٟم٤م ؿم٤مب سمرؾمقل اهلل   -واهلل -صمؿ ًمٕمـ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر، وم٘مٚم٧م: ي٤م قمدو اهلل أقمٜمدي! صمؿ ظمٜم٘متف  - ويمٜم٧م أؿم

 . (483: 4) ؾمػم اًمٜمٌالءطمتك دًمع ًم٤ًمٟمف. 

روى احل٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مل قمـ ومْمٞمؾ سمـ ُمرزوق ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م احلًـ سمـ احلًـ وؾم٠مًمف رضمؾ: امل ي٘مؾ رؾمقل   (1)

اإلُم٤مرة واًمًٚمٓم٤من  ؟ ىم٤مل زم: سمغم، واهلل ًمق يٕمٜمل سمذًمؽ رؾمقل اهلل ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه :اهلل 

ًمٚمٛمًٚمٛملم، وم٘م٤مل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، هذا وزم أُمريمؿ واًم٘م٤مئؿ  يم٤من ُمـ أٟمّمح ٕومّمح هلؿ سمذًمؽ، وم٢من  رؾمقل اهلل 

قمٚمٞمٙمؿ ُمـ سمٕمدي وم٤مؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا. واهلل ًمئـ يم٤من اهلل ورؾمقًمف اظمت٤مر قمٚمٞم٤ًم هلذا إُمر وضمٕمٚمف اًم٘م٤مئؿ سمف 

آقمت٘م٤مدًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ سمٕمده، صمؿ شمرك قمكم أُمر اهلل ورؾمقًمف ًمٙم٤من قمكم أوَل ُمـ شمرك أُمر اهلل وأُمر رؾمقًمف. 

 (.104-103)ص

ىمي٤مل: أسميق سمٙمير، وقمٛمير،  -وىمٞمؾ ًميف: إمم ُم٤م شمذه٥م ذم اخلالومي٦م؟ –وىم٤مل اعمٞمٛمقين: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ   (3)

وقمثامن، وقمكم. وم٘مٞمؾ ًميف: يم٠مٟمؽ شمذه٥م إمم طمدي٨م ؾمٗمٞمٜم٦م؟ ىم٤مل: أذهي٥م إمم طميدي٨م ؾميٗمٞمٜم٦م، وإمم رء آظمير: 

ومل ي٘مؿ اجلَُٛمَع واحلدود، صمؿ رأيتيف سمٕميد ىمتيؾ رأي٧م قمٚمٞم٤ًم ذم زُمـ أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن مل يتًؿ  سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم، 

ًمإلُمي٤مم  آقمت٘مي٤مد قمثامن ىمد ومٕمؾ ذًمؽ، ومٕمٚمٛم٧م أٟم ف ىمد وضم٥م ًميف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُمي٤م مل يٙميـ ًمييف ُميـ ىمٌيؾ.

 (.289اًمٌٞمٝم٘مل )ص



 

ومٝمذا اًم٘مقل هق قملم اًمٗمتٜم٦م  .ٟمف شمرك اعمٓم٤مًم٦ٌم واإلقمالن خلقف اًمٗمتٜم٦مإ :وم٢من ىم٤مل قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م 

وأواُمره اًمنمقمٞم٦م ومتٜم٦م أو شم١مدي إمم  ٕٟمف يتْمٛمـ سمٗمحقاه أن وصٞم٦م رؾمقل اهلل  :واًمْمالل

مح٦م اعمٝمداة اعمٌٕمقث رمح٦م ذي إيامن اًمر سمجٛمٞمع ؾمٜمتف وذيٕمتف سمال ؿمؽ قمٜمد يمؾِّ  وهق  ،اًمٗمتٜم٦م

ً   ،ًمٚمٕم٤معملم ومال شمٙمقن أواُمره وذائٕمف شمقضم٥م اًمٗمتٜم٦م   .ٞمٜم٦مٙمِ سمؾ شمقضم٥م اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمٕمّمٛم٦م واًم

 طمٙمٞمؿٌ  وؾمٞمدٟم٤م قمكم يمرم اهلل وضمٝمف ذم ٟمٔمر أهؾ اًمًٜم٦م وي٘مٞمٜمٝمؿ اًمّم٤مذم اًمٕمذب اًمزٓل إُم٤ممٌ  

ُمـ  ُمـ اقمتؼمه سم٤مهمٞم٤مً  ٘م٤مشمؾ يمؾ  طمتك إٟمف ًمٞم ،ف ويمراُمتف وظمالومتف سمٕمد أن سم٤ميٕمف اًمٜم٤مسقمـ طم٘مِّ  يداومعُ 

اجلٌـ واخلقر  ىم٤مُمقَس  ٓ يٕمرُف  ،يمام وىمع ذم وىم٤مئع اجلٛمؾ وصٗملم وىمت٤مل اخلقارج ،اًمٌٖم٤مة

 .قمـ شمٜمٗمٞمذ أواُمر اهلل ورؾمقل اهلل  قمـ اخلالوم٦م ومْمالً  وظمقف اعمقت واًمٗمتٜم٦م ذم اًمذبِّ 

ُ يُ  وم٤مضمتامع اًمّمح٤مسم٦م ذم ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة أُمر ُمٗم٤مضمئ ضمداً  ُمـ  - سمٖمت٦م :أي –  ٚمت٦م قمٜمف سمٗم ٕمؼم 

صمؿ  ،وذم إصؾ هق اضمتامع إٟمّم٤مر ظم٤مص٦م ،وإُمٕم٤من ٟمٔمر وشمدسمػم ُمـ ىمٌُؾ  همػم ـمقل ومٙمرٍ 

 وم٠مهلٛمٝمؿ سمٞمٕمتف ووىمك اعمًٚمٛملم ذ   ،ضم٤مءهؿ اعمٝم٤مضمرون وم٠مراد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظمالوم٦م أيب سمٙمر

 .آظمتالف اًمٓمقيؾ اعمدى وومتٜم٦مَ  ،اًمٗمرىم٦م

مجٞمع وص٤مي٤م رؾمقل : سم٤مخلالوم٦م ىمقًمف  ٞم٤مً ِص ًمٞمس وَ   قمٚمٞم٤مً  ومم٤م ي١ميمد قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م أنّ 

مل  ٕن ؾمٞمدٟم٤م قمٚمٞم٤مً  :وهمػم ُمٕم٘مقل أن شمٙمقن اخلالوم٦م ُمـ مجٚم٦م شمٚمؽ اًمقص٤مي٤م (2)ىمد ٟمٗمذهت٤م اهلل 

 أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمقص٤مي٤م أُمر ومتٕملم   ،وٓ ـم٤مًم٥م هب٤م يٜمّم٥م ٟمٗمًف ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل 

 .واهلل أقمٚمؿ ،قه٤مضمٝم٤مزه ودومٜمف وىمْم٤مء ديقٟمف وٟمح

                                                 

قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م  (1881) ًمذي أظمرضمف اًمٌخ٤مريامل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ، وًمٕمؾ اعم١مًمػ أراد احلدي٨م  (2)

ّٓ  :ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕمكم  واًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م  : ٓ،؟ ىم٤مل ُم٤م ذم يمت٤مب اهللهؾ قمٜمديمؿ رء ُمـ اًمقطمل إ

 ّٓ  ،ُؾ ٘مْ اًمٕمَ  :ىم٤مل ؟وُم٤م ذم اًمّمحٞمٗم٦م :وُم٤م ذم هذه اًمّمحٞمٗم٦م . ىمٚم٧م ،ذم اًم٘مرآن  ومٝمام يٕمٓمٞمف اهلل رضمالً ُم٤م أقمٚمٛمف إ

 .وأن ٓ ي٘متؾ ُمًٚمؿ سمٙم٤مومر ،إؾمػمِ  وومٙم٤مكُ 



وهؿ ذم  ،ُمـ اخلقارج)اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ  عم٤م ض سمف قمٌد ؾمٞمدٟم٤م قمٚمٞم٤مً  وذم اًمٙمت٥م اًمت٤مريخٞم٦م أنّ 

اسمٜمف احلًـ ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمده وم٘م٤مل  ٥َم ّْم ضم٤مءه ؿمٞمٕمتف يٓمٚمٌقن ُمٜمف ٟمَ  (اخل٤مئٜمقن إصؾ ؿمٞمٕم٦م قمكمر 

ُ  :أي (2)أشمريمٙمؿ يمام شمريمٙمؿ رؾمقل اهلل  ،آُمريمؿ وٓ أهن٤ميمؿ ٓ :قمكم  ،ًمٙمؿ ظمٚمٞمٗم٦مً  ٓ أقملمِّ

 .صمؿ سمٕمد ووم٤مشمف اضمتٛمٕمقا وشمِم٤موروا ومٕمٞمٜمقا احلًـ سمـ قمكم ظمٚمٞمٗم٦م وسم٤ميٕمقه

سم٠من شمٙمقن اخلالوم٦م سمٕمد  أُمرَ   اًمٜمٌل   قمغم ىمقل اًمِمٞمٕم٦م أن   يرد    وهذا اًم٘مقل ُمـ ؾمٞمدٟم٤م قمكمر 

 ُمـ همػم ـمٚم٥م وٓ ف احلًـ ظمٚمٞمٗم٦مً اسمٜمَ  قمكمر  ًمٜمّم٥َم  ٕن ىمقهلؿ هذا ًمق يم٤من ص٤مدىم٤مً  :قمكم ًمٚمحًـ

ذم اقمت٤ٌمر قمكم وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م مل   اًمٜمٌل   وهل أن   ،ذم اعم٠ًمًم٦م ف اعمذيمقر ٟمصر وىمقًمُ  .ُمٝمٚم٦م

  .سم٤مخلالوم٦م ُمـ سمٕمده ٕطمدٍ  يٜمص  

إلىمرار  ُمقاومٌؼ  .وقمثامن  ،وقمٛمر ،أيب سمٙمر :وإىمرار أهؾ اًمًٜم٦م خلالوم٦م اًمثالصم٦م ؾم٤مدشمٜم٤م

دًٓم٦م  يدل   :ًمٚمٗمتٜم٦م ودومٕم٤مً  سم٤ميٕمٝمؿ شم٘مٞم٦مً  قمٚمٞم٤مً  ن اإلُم٤ممَ إ :وىمقل اًمِمٞمٕم٦م .هلؿ وُم٤ٌميٕم٦م ؾمٞمدٟم٤م قمكم 

 .واوح٦م أهنؿ ومجرة ظمقٟم٦م يمذسم٦م ذم دقمقاهؿ حمٌتف وحم٦ٌم أهٚمف

 : ٠ميتومٗمل يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م سمٞم٤مٟمف سمام ي (1)ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓهأُم٤م اعم٘مّمقد سمحدي٨م: 

                                                 

 (.541:41) شم٤مريخ دُمِمؼ(، واسمـ قم٤ًميمر ذم 91:3) ُمًٜمدهأظمرضمف اًمٌزار ذم  (2)

( وىمي٤مل: 3723( واًمؽمُمذي )182: 4، 251: 2ذم ُمقاوع يمثػمة ُمٜمٝم٤م ) ُمًٜمدهأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم   (1)

 (، وهمػمهؿ.209: 3( واحل٤ميمؿ )3049) اًمٙمٌػمهذا طمدي٨م طمًـ همري٥م، واًمٓمؼماين ذم 

ذيـ صححقه ٟمٔمروا إمم يمثرة اًمٓمرق اًمقاردة، وًمٞمس هذا وهذا احلدي٨م مم٤م اظمتٚمػ ذم شمّمحٞمحف وشمْمٕمٞمٗمف، واًم

سمدًمٞمؾ، ي٘مقل اإلُم٤مم اًمزيٚمٕمل: ويمؿ ُمـ طمدي٨م يمثرت رواشمف وشمٕمددت ـمرىمف وهق طمدي٨م وٕمٞمػ ؟ يمحدي٨م : 

وطمدي٨م احل٤مضمؿ واعمحجقم، وطمدي٨م : ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُميقٓه. سميؾ ىميد ٓ يزييد احليدي٨م يمثيرة  ،اًمٓمػم

ّٓ وٕمٗم٤مً  : 2) ٟمّمي٥م اًمرايي٦مثرة اًمرواة إذا يم٤مٟم٧م اًمرواة حمتجي٤ًم هبيؿ ُميـ اًمٓميروملم. ، وإٟمام شمرضمح سمٙماًمٓمرق إ

165 .) 

اًمٗمّميؾ ذم  ومال يّمح ُمـ ـمريؼ اًمث٘م٤مت أصيالً  ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمغم ُمقٓهوأُم٤م وي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ طمزم: 

 (.  226:4) اعمٚمؾ



 

وهذه احلج٦م  ،ٕداء ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ذم اًمًٜم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اهلجرة ظمرج رؾمقل اهلل  

ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ىمدوم اًمرهط اًمذيـ  ومّم٤مدف ىمدوُمف  ،ت ومٞمام سمٕمد سم٤مؾمؿ طمج٦م اًمقداعاؿمتٝمر

ومٚمام اىمؽمسمقا ُمـ اعمقوع  ،ًمٞمٜمْمٛمقا ُمع رؾمقل اهلل  أرؾمٚمٝمؿ إمم اًمٞمٛمـ سمرئ٤مؾم٦م اإلُم٤مم قمكم 

واؾمتخٚمػ قمٚمٞمٝمؿ سمريدة  ،وشمريمٝمؿ ظمٚمٗمف ًمٚم٘م٤مئف   قمكمر  سمٛمٙم٦م شم٘مدمَ  اًمذي ٟمزًمف رؾمقل اهلل 

، اًمٜمٗمٞم٦ًم اًمٞمٛمٜمٞم٦م اعمحٗمقفم٦م ذم ُمٜمزهلؿ سم٘مّمد  قمٚمٞمٝمؿ اًمثٞم٤مَب  سمريدةُ  َق رّ ومَ  كمر وسمٛمجرد ُمٖم٤مدرة قم

 .ذم ُمٔمٝمر طمًـ وزي مجٞمؾ أن ي٘م٤مسمٚمقا رؾمقل اهلل 

 سمٜم٤مءً  :ه٤م إمم طمرزه٤موم٠مُمرهؿ سمخٚمع صمٞم٤مهبؿ وردِّ  ،أومزقمف ذًمؽ وأهمْمٌف  قمٚمٞمٝمؿ قمكمر   أىمٌَؾ ومٚماّم  

  .ٚمٞمٝمؿ هق رؾمقل اهلل ًمتٗمري٘مٝم٤م وشمقزيٕمٝم٤م قم اعمًتحَؼ  ُمـ ؾمٞمدٟم٤م قمكم قمغم أنّ 

قمغم أشم٤ٌمقمف ورضم٤مًمف ظمٞم٦ٌم آُم٤مهلؿ واظمتالف أراء  هذا هق اًمذي أوضم٥َم  وشمٍمف ؾمٞمدٟم٤م قمكمر 

  .(2)واعمٞمقل طمقًمف وؿمٙم٤ميتٝمؿ ُمـ شمٍموم٤مشمف

ُم٤م ًم٘مقا وقم٤مٟمقا ُمـ اًمٕمٜم٤مء واًمتٕم٥م واًمتحن  سمريدةُ  ؿمٙم٤م إًمٞمف  اهلل  ىم٤مسمٚمقا رؾمقَل  امومحٞمٜم 

 .ُم٤مم رؾمقل اهلل أسمريدة ُمـ قمكم ـمٕمـ ومٞمف  قضمدةِ ُم وًمِمدةِ  ، ُمـ أضمؾ شمٍمف قمكمر 

                                                                                                                            

أسم٤م طمّملم ي٘مقل: ُم٤م ؾميٛمٕمٜم٤م قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش: ؾمٛمٕم٧م  وي٘مقل اإلُم٤مم اعمزي ذم شمرمج٦م قمثامن سمـ قم٤مصؿ: 

وم٤مشمٌٕمف قمغم  ُميـ يمٜمي٧م ُمقٓه... -يٕمٜمل أسم٤م إؾمح٤مق -هذا احلدي٨م، طمتك ضم٤مء هذا ُمـ ظمراؾمي٤من: ومٜمٕمؼ سمف

(. ىم٤مل اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف: ًمٞمس ذم يمؾ ـمرق احلدي٨م 405: 29) هتذي٥م اًمٙمامل. ذًمؽ اًمٜم٤مس

 .(484: 10) هتذي٥م اًمٙماملـمريؼ صحٞمح. 

: وظمؼم اًمٖمدير قمٛمدة أدًمتٝمؿ قمغم ظمالوم٦م إُمػم يمرم اهلل شمٕم٤ممم وضمٝمف، وىمد زادوا ومٞمف  ًمقداإلُم٤مم إي٘مقل 

إمت٤مُم٤ًم ًمٖمروٝمؿ زي٤مدات ُمٜمٙمرة، وووٕمقا ذم ظمالًمف يمٚمامت ُمزورة، وٟمٔمٛمقا ذم ذًمؽ إؿمٕم٤مر وـمٕمٜمقا قمغم 

 (.293:6)روح اعمٕم٤مين. سمزقمٛمٝمؿ أهنؿ ظم٤مًمٗمقا ٟمص  اًمٜمٌل اعمخت٤مر  اًمّمح٤مسم٦م 

(، 395: 5ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) دٓئؾ اًمٜمٌقة(، و249:  3) اًمٓمؼميشم٤مريخ (، 603:  4) ؾمػمة اسمـ هِم٤ممٔمر اٟم( 2)

 (.605-604: 3) أؾمد اًمٖم٤مسم٦مو



 :ف اعمحٌقبٜمَ تَ قمـ ظَم  ف دوم٤مقم٤مً وضمٝمُ  امحر   هذا اخلؼم واًمِمتؿ ذم قمكم  ؾمٛمع رؾمقل اهلل  ٚماموم

 ؟أًم٧ًم أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ :ي٤م سمريدة: وم٘م٤مل  :وىم٤مئؿ سم٤مًم٘مًط واًمٕمداًم٦م ،ٕٟمف قمغم طمؼر 

 .رواه اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه: وم٘م٤مل  :وم٘م٤مل سمريدة: سمغم ي٤م رؾمقل اهلل

ومٚمٞم٘مر  سم٢مُم٤مُم٦م رؾمقل اهلل  ُمـ أىمر   هبذا احلدي٨م أن   ومٔمٝمر هبذا أن ُمراد رؾمقل اهلل  

 ّٓ ومٞمج٥م قمغم  ،يمرم اهلل وضمٝمف وُمٜمٝمؿ ؾمٞمدٟم٤م قمكمر  ،هؿوًمٞمذقمـ أيْم٤م سم٢مُم٤مرة أُمرائف اًمذيـ و

  .ُم٤م أُمر سمف ٕمقه ذم يمؾِّ أن يًٛمٕمقه ويٓمٞم اًمرهط اًمذيـ حت٧م إُم٤مرة قمكمر 

راضمع  .ذم يمت٥م قمٚمامئٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م هٙمذا سمٞم٤من اعم٘مّمقد ُمـ هذا احلدي٨م ُمًٓمقراً 

 .(2)ٓسمـ يمثػم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦ميمت٤مب 

شمٕمدى همػمه  همػم حمّمقر سمٞمٜمف وسملم سمريدة   ف عم٤م يم٤من آظمتالف طمقل ؾمٞمدٟم٤م قمكمر ٟم  إصمؿ  

ٌ   اًمٞمٛمـ وم٢مهنؿ أيْم٤مً  ُمـ ُمـ اًمرهط اًمذيـ ضم٤مء هبؿ قمكم  سمٗمحش ُمـ   قا ؾمٞمدٟم٤م قمٚمٞم٤مً ؾم

وإؾم٤مءة إمم ؾمٛمٕمتف سملم  وهذا سمال ؿمؽ ي١مدي إمم شمٜم٘مٞمص ُمـ ُمرشم٦ٌم ؾمٞمدٟم٤م قمكم  ،اًم٘مقل

ُمـ ٟمًؽ احل٩م طملم  رؾمقل اهلل  ومٌٕمد أن ومرغَ  .اعمًٚمٛملم اًمذيـ ًمٞمًقا ُمـ اًمرهط اًمٞمامٟمٞملم

 (3)أُمر أصح٤مسمف اعم٤مئ٦م واًمٕمنميـ أًمٗم٤مً  - ٦مُمٙم٤من سملم ُمٙم٦م واعمديٜم - (2)ٟمزل هق واعمًٚمٛمقن همدير ظمؿ

: ًمؼميدة اًم٤ًمسمؼ وهق ىمقًمف  أن جيتٛمٕمقا ومٚمام اضمتٛمٕمقا ظمٓمٌٝمؿ ظمٓم٦ٌم ذيمر ومٞمٝم٤م وأقم٤مد ىمقًمف 

                                                 

َأؾمييٜمك و (،44)ص  اًمّمييقاقمؼ اعمحرىميي٦مو ،(335: 7( )108، 206 -204: 5) اًمٌداييي٦ماٟمٔميير  (2)

 (.261)ص  خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦مو (47)اعمٓم٤مًم٥م

، وهذا اًمقادي ُمقصقف سمٙمثرة ظمؿ: واٍد سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م قمٜمد اجلحٗم٦م، سمف همدير قمٜمده ظمٓم٥م رؾمقل اهلل  (1)

 (. 389: 1) ُمٕمجؿ اًمٌٚمداناًمقظم٤مُم٦م. 

هذا اًمٕمدد ُم٤ٌمًمغ ومٞمف: إذ احل٤مومظ اًمٕمراىمل اؾمتِمٙمؾ ىمقل أيب زرقم٦م ذم أن قمدد اًمّمح٤مسم٦م ُم٤مئ٦م وأرسمٕم٦م قمنم  (3)

ومٙمؿ يٙمقن قمدد  ،يم٤مٟم٧م سمٕمد شمٗمرق احلجٞم٩م - إن صح٧م -إن طم٤مدصم٦م اًمٖمدير ع هذا اًمٕمدد؟! صمؿ ، ومٙمٞمػ مُج أًمٗم٤مً 

  !إمم اعمديٜم٦م؟؟ اًمٕم٤مئديـ ُمع اًمرؾمقل 



 

ىم٤مل ذم همدير  ٕٟمف  :وًمذًمؽ اؿمتٝمر هذا احلدي٨م سمٖمدير ظمؿ .ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه

احلدي٨م اعمذيمقر ًمٞمس  وهق أنّ  :اًمٙمالم هٜم٤م وأقمٞمدُ  .ظمؿ أُم٤مم مجٝمقر ضمؿ همٗمػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

ًمٙمقٟمف أُمػم اًمرهط   قمغم أن قمٚمٞم٤مً  سمؾ ٟمصر  ،ُمـ سمٕمده  قمغم ظمالوم٦م قمكم  ًمف قمالىم٦م سم٤مًمٜمصِّ 

  .اًمٞمامٟمٞملم هؿ اًمذيـ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم مجٞمع أواُمره

ف احلدي٨م ًمق يم٤من اعمراد ُمٜمف ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمِمٞمٕم٦م ُمـ شمٕمٞملم اخلٚمٞمٗم٦م ومٝمذا ُمذه٥م ًم واحلؼ أن   

 ـ رد  قمغم ُمَ  احلٙمؿ اعم٘مرر ذقم٤مً  وم٢من   ،ٕٟمف ي١مدي إمم ٟمت٤مئ٩م وقمقاىم٥م ظمٓمػمة :ظمٓمقرشمف اًمٕمٔمٛمك

 قمغم ذًمؽ وم٢من   سمٜم٤مءً  :قمـ ضمحده وإٟمٙم٤مره أٟمف يم٤مومر اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م أو شمريمف ومْمالً  ٟمص  

قمثامن قمٛمر و أُمث٤مل سمذيقًمف وُمٜمٓمٌؼ قمغم ؾم٤مدشمٜم٤م أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م ؾمٞمدٟم٤م هذا احلٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر ُمٜمجرر 

ذم ضمٕمؾ اخلالوم٦م  ومٚمؿ يٕمٛمٚمقا سمقصٞم٦م رؾمقل اهلل  سمٙمر  هنؿ سم٤ميٕمقا أسم٤مٕ وهمػممه٤م 

 .قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر سمٜمٗمس اًم٥ًٌم ؿُ ٙمَ ٟمٗمًف حُي   ؾمٞمدٟم٤م قمٚمٞم٤مً  سمؾ إن   ،ًمٕمكم

 طمدي٨م همدير ظمؿ قمغم حمٛمؾ اًمِمٞمٕم٦م وهق شمٕمٞملم قمكم  هذه ُم٘متْمٞم٤مت وًمقازم محؾِ  

 .وأقم٤مذٟم٤م ُمٜمٝم٤م آُملم  وإي٤ميمؿ ُمـ هذه اًمٕم٘م٤مئد اًمٗم٤مؾمدةِ قم٤موم٤مين اهلل .ًمٚمخالوم٦م ُمـ سمٕمد رؾمقل اهلل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 التَّـِكـَّٔـ٘
 ،(2)اًمِمٞمٕم٦م اؿمتٝمروا ُمـ زُمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح سم٠مهنؿ وو٤مقمقن ًمألطم٤مدي٨م اًم٤ٌمـمٚم٦م اقمٚمؿ أن   

 ،سمؾ ىمٚمٌقا احل٘م٤مئؼ اًمت٤مريخٞم٦م عمّمٚمح٦م ومئتٝمؿ ،ؾمٚمٙمقا مجٞمع اًمقؾم٤مئؾ واًمًٌؾ ًمّم٤مًمح ُمذهٌٝمؿ

ن إسمؾ  ،أقمدائٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م أُم٤ممَ  واًمت٘مٞم٦مِ  ؿ سم٤مًمٙمذِب قمٚمامئٝمِ  ؾِ ٌَ ُمـ ىمِ  وذًمؽ ٕهنؿ ُم٠مُمقرون

  .أٟمف ٓ ديـ عمـ ٓ شم٘مٞم٦م ًمف :يم٤مومٞمفيمٌػمهؿ اًمٙمٚمٞمٜمل اًمذي ؾمٛمقه صم٘م٦م اإلؾمالم يمت٥م ذم 

ومقن سم٤مًمٌٝمت٤من وسمت٠ميٞمد أيم٤مذيٌٝمؿ سم٤مٕيامن ووم٤مًمِمٞمٕم٦م ُمـ أىمدم اًمٕمّمقر إمم آظمر اًمدهقر ُمٕمر

ًمألُم٦م ُمـ  حمذراً  ،٤مًمؽ رمحف اهلل اًمٜم٤مىمد اخلٌػم ذم إطم٤مدي٨مًمذًمؽ ىم٤مل اإلُم٤مم ُم ،اًمٗم٤مضمرة

وىم٤مل إُم٤مُمٜم٤م اًمِم٤مومٕمل رمحف  قمٜمٝمؿ وم٢مهنؿ يٙمذسمقن ٝمؿ وٓ شمروِ ٛمْ ٓ شمٙمٚمِّ  :ُمقوققم٤مت اًمِمٞمٕم٦م

أن اًمرواومض ٓ شمّمح  :اًمٌٞمٜم٤متوذيمر ذم يمت٤مب  (1)أؿمٝمد سم٤مًمزور ُمـ اًمراومْم٦م ىمقُم٤مً  مل أرَ اهلل: 

 .ذب اًمذي هق دأهبؿ وديٜمٝمؿٕهنؿ ُمٕمروومقن سم٤مًمٙم :ؿمٝم٤مدهتؿ

                                                 

اقمٚمؿ أن أصؾ إيم٤مذي٥م ذم أطم٤مدي٨م اًمٗمْم٤مئؾ يم٤من ُمـ ضمٝم٦م اًمِمٞمٕم٦م، وم٢مهنؿ ووٕمقا ىم٤مل اسمـ أيب احلديد:   (2)

ّمقُمٝمؿ، ومٚمام رأت اًمٌٙمري٦م ُم٤م صٜمٕم٧م ذم ُمٌدأ إُمر أطم٤مدي٨م خمتٚم٘م٦م ذم ص٤مطمٌٝمؿ محٚمٝمؿ قمغم ووٕمٝم٤م قمداوة ظم

اًمِمٞمٕم٦م ووٕم٧م ًمّم٤مطمٌٝم٤م أطم٤مدي٨م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م هذه إطم٤مدي٨م. ومٚمام رأت اًمِمٞمٕم٦م ُم٤م ىمد ووٕم٧م اًمٌٙمري٦م أوؾمٕمقا 

ذم ووع إطم٤مدي٨م، وًم٘مد يم٤من اًمٗمري٘م٤من ذم همٜمٞم٦م قمام ايمت٤ًٌمه، وًم٘مد يم٤من ذم ومْم٤مئؾ قمكم اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م 

 (.49:22) ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ٜمل قمـ شمٙمٚمػ اًمٕمّمٌٞم٦م هلاموومْم٤مئؾ أيب سمٙمر اعمح٘م٘م٦م اعمٕمٚمقُم٦م ُم٤م يٖم

  .(20:2) ًم٤ًمن اعمٞمزاناسمـ طمجر ذم   اإلُم٤مُملم ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل اإلُم٤ممُ ىمقزَم  ذيمرَ  (1)



 

وؾمٞم٤مؾم٦م ُمٜمٝمؿ ذم ُمقاضمٝم٦م احلٙمقُم٤مت ُمـ  ،قمنمي٦م آصمٜملواًمت٘مٞم٦م هل ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اإلُم٤مُمٞم٦م  

وهل ىمقل أو ومٕمؾ خم٤مًمػ عم٤م ذم سمقاـمٜمٝمؿ وإظمٗم٤مء قم٘مٞمدهتؿ  ،أهؾ اًمًٜم٦م وؾم٤مئر أقمدائٝمؿ

 .(2)وهل ذم اًمقاىمع يمذب وظمديٕم٦م وُمٙمر ،وُمذهٌٝمؿ

                                                 

اقمت٘م٤مدٟم٤م ذم اًمت٘مٞم٦م أهن٤م واضم٦ٌم، وُمـ شمريمٝمي٤م ومٙمي٠مٟمام قيف اًم٘مٛمل : سماسمـ سم٤م ي٘مقل ،واضم٦ٌم شمٕمد اًمت٘مٞم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م (1)

. يم٤مًمّمالة، وُمـ شمريمٝم٤م ىمٌؾ فمٝمقر اًم٘م٤مئؿ وم٘مد ظمرج قمـ ديـ اهلل شمٕمي٤ممم ودييـ ٟمٌٞميف وإئٛمي٦مشمرك ومرو٤ًم ٓزُم٤ًم 

  .(220)ص آقمت٘م٤مدات

ٓ واهلل ُم٤م قمغم وضمف إرض رء أطم٥م إزم  ُمـ اًمت٘مٞم٦م، ي٤م طمٌٞم٥م ُمـ يم٤مٟمي٧م ًميف : قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر  ونويرو

 .شم٘مٞم٦م رومٕمف اهلل، ي٤م طمٌٞم٥م ُمـ مل يٙمـ ًمف شم٘مٞم٦م ووٕمف اهلل

 .اشم٘مقا قمغم ديٜمٙمؿ وم٤مطمجٌقه سم٤مًمت٘مٞم٦م، وم٢مٟمف ٓ إيامن عمـ ٓ شم٘مٞم٦م ًمف: قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق و

 .اًمت٘مٞم٦م ُمـ ديٜمل وديـ آسم٤مئل، وٓ إيامن عمـ ٓ شم٘مٞم٦م ًمف:  وقمـ اًمّم٤مدق 

 .ُم٤م ُمـ رء أىمر  ًمٕمٞمٜمل ُمـ اًمت٘مٞم٦م، إن اًمت٘مٞم٦م ضمٜم٦م اعم١مُمـ: وقمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر 

اٟمٔمير هيذا  ٤مًمٓمقهؿ سم٤مًمؼماٟمٞم٦م، وظمي٤مًمٗمقهؿ سم٤مجلقاٟمٞمي٦م، إذا يم٤مٟمي٧م اإلُميرة صيٌٞم٤مٟمٞم٦مظم:  وقمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر

 . (112-127: 2ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ) اًمٙم٤مذماًمرواي٤مت ذم 

 أُمي٤مزم اًمٓميقد ًميٞمس ُمٜمي٤م ُميـ مل يٚميزم اًمت٘مٞمي٦م، ويّميقٟمٜم٤م قميـ ؾميٗمٚم٦م اًمرقمٞمي٦م: وقمـ اإلُم٤مم اًمّمي٤مدق 

 .(182)ص

ـ مل جيٕمٚمٝم٤م ؿمٕم٤مره ودصم٤مره ُمع ُميـ ي٠مُمٜميف، ًمتٙميقن ؾميجٞم٦م ُميع ُميـ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمت٘مٞم٦م وم٢مٟمف ًمٞمس ُِمٜم ٤م ُموقمٜمف أيْم٤ًم: 

 (.395:71) سمح٤مر إٟمقار حيذره

سميف ُمقؾميك سميـ  ذم اًمتقراة ُمٙمتقب ومٞمام ٟمي٤مضمك اهلل : ٕمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر وم سمؾ ٟمًٌقا اًمت٘مٞم٦م إمم إٟمٌٞم٤مء 

سمحي٤مر (، 227: 1) ٙمي٤مذماًم ي٤م ُمقؾمك ايمتؿ ُمٙمتقم هي ذم هيرشمؽ، وأفمٝمر ذم قمالٟمٞمتؽ اعمداراة :قمٛمران

 .(438: 71) إٟمقار

ًمق ىمٚم٧م: إن شم٤مرك اًمت٘مٞم٦م يمت٤مرك اًمّمالة ًمٙمٜم٧م :  ٕمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق وطمٙمٛمقا سم٤مًمٙمٗمر عمـ يم٤من شم٤مريم٤ًم هل٤م، وم

 (.232: 20)  وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م(، 217: 1) ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف. ص٤مدىم٤مً 



ًمًؽم ٟمٗمًف ُمـ  :ُمٜمٝمؿ أٟمف ؿمٞمٕمل أطمدٌ  ٘مر  ؾ اًمًٜم٦م ٓ يُ هسمالد أ ذم اعمتِمٞمٕملمَ  أيمثرَ  أن   :ُمث٤مهل٤م 

ُمـ أئٛم٦م  ومٝمؿ سم٠مُمرٍ  ،وحلٗمظ ٟمٗمًف ُمـ آقمتزال قمـ اعمجتٛمع وُمّم٤مًمح أظمرى ،ُمراىم٦ٌم احلٙمقُم٦م

  .ُمذهٌٝمؿ يامرؾمقن إقمامل اًمديٜمٞم٦م قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦م وإن ظم٤مًمٗم٧م ُمذهٌٝمؿ

ـ  : يُ اًمٙم٤مذمىم٤مل رئٞمًٝمؿ اًمٙمٚمٞمٜمل ذم   تٛمع ُمع أهؾ اًمًٜم٦م أن يقاوم٘مٝمؿ ذم صالهتؿ عمـ اضم ً

وٟم٘مؾ قمـ  .وىم٤مل: ُمـ صغم وراء ؾمٜمل شم٘مٞم٦م ومٙم٠مٟمام صغم ُمع ٟمٌل ،وصٞم٤مُمٝمؿ وؾم٤مئر ُم٤م يديٜمقن سمف

  (2) (آظمر وهق قمٜمدٟم٤م ؿمخص)ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

                                                                                                                            

 شمي٤مرك اًمت٘مٞمي٦م يمي٤مومر، وروي ٓ شم٘مٞم٦م ًميف ٓ دييـ ًميف ُمـقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمت٘مٞم٦م، وم٢مٟمف روي: وم٘مف اًمرو٤موذم يمت٤مب 

 .(338)ص وم٘مف اًمرو٤م اشمؼ طمٞم٨م ٓ يت٘مكوروي 

: إطمدامه٤م ؾمٜمٞم٦م، وهل اعمقاوم٘م٦م جلٛمٝمقر إُم٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م خمتٚم٘م٦م ُمذهٌٞمتلمٕن جلٕمٗمر اًمّم٤مدق ؿمخّمٞمتلم  (2)

ذم ُمٜم٤مفمرشمف  -طمٗمٔمف اهلل– سوىمد أضم٤مد اًمِمٞمخ قمثامن اخلٛمٞم .ظمؽمقمٝم٤م اًمراومْم٦م وأًمّم٘مقا هب٤م هذه اعمٗمؽمي٤متا

ًمٚمراومْم٦م قمغم ىمٜم٤مة اعمًت٘مٚم٦م قمٜمدُم٤م ومرق سملم اًمِمخّمٞمتلم، وهذه اعمٜم٤مفمرة ضمديرة سم٤معمِم٤مهدة: ٓىمتٜم٤مص ومقائده٤م، 

وُمِم٤مهدة وٕمػ اًمراومْم٦م ذم اعمٜم٤مفمرة. أُم٤م ُمٗمؽمي٤مت قمٌد احلًلم ذف اًمديـ ذم اعمراضمٕم٤مت، وأيم٤مذي٥م 

 هبؿ.  رِ ، ومال شمٜمٓمكم إٓ قمغم اًمًذج أو اعمٖمر  قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م،سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا يٗمحٛمقن يم٤ٌمر اًمتٞمج٤مين ذم هزًمٞم٤مشمف

 ٌلم اًمٗمقارق سملم اًمت٘مٞم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمت٘مٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م: هذا ضمدول يُ وم٤مئدة:  

 التؼقة الشقعقة التؼقة الؼرآكقة

 واضم٦ٌم ُمٗمروو٦م ُمدى اًمٕمٛمر -2 رظمّم٦م ُم١مىمت٦م خم٤مًمٗم٦م ًمألصؾ -2

ذقميي٧م أصييال ُمييع اعمًييٚمٛملم  اًمت٘مٞميي٦م -1  .اًمت٘مٞم٦م ُمع اًمٙمٗم٤مر ذم اًمٖم٤مًم٥م -1

          ، ٓ ؾمٞمام أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦ماعمخ٤مًمٗملم

اًمت٘مٞم٦م طم٤مًم٦م مم٘مقشم٦م يٚمجي٠م إًمٞمٝمي٤م  اعمًيٚمؿ  -3

 دون رو٤م واـمٛمئٜم٤من إًمٞمٝم٤م.            

ُمروٞم٦م شمْم٤مومرت  ٦مٌ ٚم  صٗم٦م ممدوطم٦م، وظُم  -3

 اًمرواي٤مت سمٛمدطمٝم٤م قمغم ًم٤ًمن إئٛم٦م.



 

  .(2)وٓ ديـ عمـ ٓ شم٘مٞم٦م ًمف ،ن شمًٕم٦م أقمِم٤مر اًمديـ ذم اًمت٘مٞم٦مإىم٤مل: 

 من عالمة الشقعي: (فائدة) 

 .٤مع قمـ ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م وشمٕم٤مًمٞمٛمفاًمدوم -2

  .قمـ أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م ب  اًمذّ  -1

  .ختٓمئ٦م قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜم٦م -3

  .اهلجقم قمغم ُمـ يداومع قمـ قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜم٦م -4

 .اهلجقم قمغم ُمـ هي٤مضمؿ قمغم ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م -5

وشمتٌع أظمٓم٤مء  ،ويمذًمؽ شمتٌع هٗمقات أئٛم٦م اإلؾمالم يم٤مخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م وأزواج اًمرؾمقل  

 .(1)سمٕم٦م وهمػمه٤م ُمـ ُمذاه٥م أهؾ اًمًٜم٦ماعمذاه٥م إر

                                                                                                                            

ؾمٚمقك ذم  قم٤مُم٤مً  طم٤مًم٦م ومردي٦م ٓ متثؾ هنج٤مً  -4

اعمًييٚمؿ، ُم٘مروٟميي٦م سم٤مٓوييٓمرار، وُمرشمٌٓميي٦م 

يٜمتٝميل اًمٕمٛميؾ هبي٤م سمٛمجيرد زوال  سم٤مًمٕمجز.

   .اًم٥ًٌم اًمداقمل إًمٞمٝم٤م

ُمًيييتٛمر ٓ يٜمتٝميييل     ؾميييٚمقك مجييي٤مقمل -4

اًمٕمٛمييؾ سمييف طمتييك يخييرج اعمٝمييدي ُمييـ 

 ـمٌٞمٕم٦م ذاشمٞم٦م ذم سمٜمٞم٦م اعمذه٥م.   و  ،ردابياًمً

 

  . (127:1) أصقل اًمٙم٤مذم(2)

 .ٓ ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر ًمراومْم٦م،هذه إظمٓم٤مء سمح٥ًم زقمؿ ا (1)

ه قمغم اًمتٞمج٤مين:  وهيل اًمٓمٕميـ ذم  ،وىميد ريّميز ذم يمتٌيف قميغم ىمْميٞم٦م واطميدةي٘مقل اًمِمٞمخ قمثامن اخلٛمٞمس ذم ردِّ

 ، واحل٘مٞم٘م٦م أن  اًمِمٞمٕم٦م ٓ يٛمٚمٙمقن ؿمٞمئ٤ًم همػم هذا قمٜمدُم٤م يٜم٤مىمِمقن أهؾ اًمًٜم٦م.أصح٤مب اًمٜمٌل 

زون أن ي٘ميع ُميٜمٝمؿ  أصح٤مب اًمٜمٌل  أهؾ اًمًٜم٦م ٓ ي٘مقًمقن سمٕمّمٛم٦موٓ طمج٦م هلؿ ذم هذا وم٢من   يم٠مومراد، سمؾ جييقِّ

 اخلٓم٠م، وًمٙمٜمٝمؿ ُمع هذا جيٚمقهنؿ ويٜمٔمرون إمم هذه إظمٓم٤مء ٟمٔمر ُمٜمّمػ ي٘م٤مرن سملم ىمّٚم٦م اخلٓم٠م ويمثرة اًمّمقاب.

 يٜم٘مًؿ إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم: وُم٤م يٓمٕمـ سمف اًمِمٞمٕم٦م قمغم أصح٤مب اًمٜمٌل 

 ٤مقمـ اًمِمٞمٕم٦م(.أيم٤مذي٥م يمذسم٧م قمٚمٞمٝمؿ مل شم٘مع ُمٜمٝمؿ. )وهذا هق اًمٖم٤مًم٥م ذم ُمٓم -2

 ُم٤ًمئؾ حمؾ اضمتٝم٤مد. -1



 داءــــبـال
رء  يمؾ   أن   :وهق ،قٟمف سمداءُمـ قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م اًمْم٤مًم٦م اخل٤مرضم٦م قمـ أؾمس اإلؾمالم ُم٤م يًٛم   

 .أو أُمره إززم ،أو ُمِمٞمئتف اًم٘مديٛم٦م ،جيقز أن ي٘مع همػم ُمٓم٤مسمؼ عم٤م ذم قمٚمؿ اهلل اًم٘مديؿ

اُمتٜمع قمـ  روى أن اإلُم٤مم قمٚمٞم٤مً  إٟمقارسمح٤مر اًم٤ٌمىمر اعمجٚمز ذم يمت٤مسمف  أنّ  :ُمـ ؿمقاهده

 .ٕٟمف يخ٤مف أن يٕمٚمٛمف اهلل ومٞمٜمًخف ويٖمػمه :اإلظم٤ٌمر سم٤مًمٖمٞم٥م

قمغم هذه اًمٕم٘مٞمدة اعمٜمحروم٦م قمـ ضم٤مدة اإلؾمالم ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم:  وشمٕمٚمٞم٘م٤مً 

ًمذًمؽ ارشمٙمٌقا اًمٕمّمٞم٤من واًمٌٝمت٤من سم٤مظمؽماع قم٘مٞمدة  ،إن اًمِمٞمٕم٦م سمْم٤مقمتٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ ُمزضم٤مة

 .ًمٌداءا

 :وهل ُمٜم٤مىمْم٦م عم٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م ،وهٙمذا ذيمرٟم٤م ٟمٌذة يًػمة قمـ ومٙمرة اًمٌداء ًمدى اًمِمٞمٕم٦م

وهل خم٤مًمٗم٦م ًمّمٗم٦م اًمٕمٚمؿ  ،ٕهن٤م طمٙمؿ قمغم اهلل شمٕم٤ممم سم٠مٟمف ضم٤مهؾ ُمت٠مرضمح جيقز ًمف اًمتِمٙمٞمؽ

 .قمغم يمامل ىمدرشمف ضمؾ وقمال رٌ جْ وطَم  ،اًمقاضم٦ٌم اًمث٤مسمت٦م هلل شمٕم٤ممم

أهؾ اًمًٜم٦م: سح  ء اًمِمٞمٕم٦م قمغم ىمقهلؿ سم٠من رهبؿ همػم ربِّ وومٞمام يكم ؿمٝم٤مدة ُمـ أطمد قمٚمام 

وٓ قمغم  ،وٓ قمغم ٟمٌلر  ،إٟم٤م ٓ ٟمجتٛمع ُمٕمٝمؿ قمغم إًمف :سمذًمؽ يمٌػمهؿ ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري سم٘مقًمف

وٟمحـ ٓ  ،سمٙمر ؿ هق اًمذي يم٤من حمٛمد ٟمٌٞمف وظمٚمٞمٗمتف سمٕمده أسمقرهب   إن  وذًمؽ أهنؿ ي٘مقًمقن:  :إُم٤مم

وٓ  ،ٜم٤مسمٙمر ًمٞمس رسمّ  اًمذي ظمٚمٞمٗم٦م ٟمٌٞمف أسمق اًمرب   إن   :سمؾ ٟم٘مقل ،ؽ اًمٜمٌلِّ وٓ سمذًم ،ٟم٘مقل هبذا اًمربِّ 

 .(2) ذًمؽ اًمٜمٌل ٟمٌٞمٜم٤م

وهؾ يٚمٞمؼ سمّم٤مطمٌف واعمقاوم٘ملم ًمف أن يٕمتؼموا ُمـ أُم٦م  ،أسح ُمـ هذا اًم٘مقلهٜم٤مك ومٝمؾ 

  .اإلؾمالم ؟ اًمٚمٝمؿ ٓ

                                                                                                                            

 ـ إيم٤مذي٥م.ُمأظمٓم٤مء صٖمػمة قمٔمِّٛم٧م وزيد ومٞمٝم٤م أوٕم٤مومٝم٤م  -3

   (.22)ص يمِمػ اجل٤مينأظمٓم٤مء وىمٕم٧م ُمٜمٝمؿ ُمٖمٛمقرة ذم سمحقر طمًٜم٤مهتؿ.  -4

 ـمٌٕم٦م شمؼميز إيران. (178: 1)  ٕمامٟمٞم٦مإٟمقار اًمٜمذم يمت٤مسمف   (2)



 

  أو املؤميني عائش٘

ٕم٧م شمقؾم   .أيب سمٙمر اًمّمديؼ واسمٜم٦م ظمٚمٞمٗمتف ؾمٞمدٟم٤م  هل إطمدى أزواج رؾمقل اهلل  

ٜم٧م ومْم٤مئٚمٝم٤م وُمزاي٤مه٤م وأي٤مدهي٤م وطمٔمٝم٤م اًمٙمٌػم ذم ُمِم٤مريمتٝم٤م ًمزوضمٝم٤م إُملم ذم اعمّمٜمٗم٤مت اًمتل سمٞم  

 .دقمؿ أؾم٤مـملم اًمديـ اإلؾمالُمل

ومٙمؿ  ،ومْمؾ وٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل ًمٜم٤م اًمرؾمقل  وقمٜمدٟم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛمقن أن يمٞم٤مهن٤م ويمقهن٤م زوضم٦مَ  

ذم  سمقاؾمٓمتٝم٤م ومٚمٝم٤م ٟمّمٞم٥م واومر ضمداً  رؾمقل اهلل  شمروهي٤م قمـ ذم صح٤مح اًمًٜم٦م ُمـ أطم٤مدي٨َم 

 .تفٜم  وؾُم  ٟمنم إرؿم٤مدات رؾمقل اهلل 

وهل اًمتل ٟمزًم٧م ذم ؿم٠مهن٤م آي٤مت اًمؼماءة هل٤م ُمـ أوائؾ ؾمقرة اًمٜمقر عمي٤م وىميع قمٚمٞمٝمي٤م طميدي٨م  

 صميامين - آي٤مت اًميؼماءة :أي –وهل  ،يب سمـ ؾمٚمقله رئٞمس اعمٜم٤موم٘ملم اسمـ أُ ؼْمَ اًمذي شمقمم يمِ  ،اإلومؽ

وومٞمٝم٤م هتدي٦م وُمققمٔم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم  ،ٝم٤م ذم شمؼمئ٦م ؾم٤مطمتٝم٤م قمـ هتٛم٦م اعمٜم٤موم٘ملم واجل٤مهٚملميمٚم   ،٦مً قمنمة آي

ـ ىمذومٝم٤م سمٕمد ٟمزول هيذه أيي٤مت ومٝميق وسم٤مًمت٤مزم ومٛمَ  ،إن يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم أن ٓ يٕمقدوا إمم ُمثٚمف أسمداً 

 .عم٘مت٣م هذه أي٤مت وُمقضمٌٝم٤م إيمٞمد ،د ذم اًمٜم٤مريم٤مومر خمٚمّ 

ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم أواظمر شمٚمؽ أي٤مت  ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٜمصِّ ٤ميملم سمومٝمل سمريئ٦م ُمـ إومؽ إومّ  

 (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)

 .صدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ (16)اًمٜمقر: 

 ،قمنمي٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ومٞمٕم٤مدوهن٤م ويٌٖمْمقهن٤م ويرُمقهن٤م سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل آصمٜم٤مأُم٤م اًمِمٞمٕم٦م  

 طمٞم٤مة اًم٘مٚمقب. يمام ذم ٤مومرةوأقمٚمٜمقا سم٠مهن٤م يم ،سمؾ يرُمقهن٤م سم٠مهن٤م شمريد وشمدسمر ىمتؾ رؾمقل اهلل 

ُم٤ًموئ ك ًٛمّ سمؾ يقضمد ًمدهيؿ يمت٤مب ظم٤مص ذم ذُمٝم٤م يُ  ،وؾم٤مئر يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م ،ًم٤ٌمىمر اعمجٚمز

 .قم٤مئِم٦م



اًمِمٞمٕم٦م ٓ ي٘مٌٚمقن رواي٦م ُمـ طم٤مرب عمال اًم٤ًميمـ ذم ُمديٜم٦م سم٤مٟم٘مٞمؾ سمج٤موى اًمنمىمٞم٦م: اوىم٤مل 

 .(2)ومٝمق يم٤مومر قمٚمٞم٤مً ُمـ طم٤مرب اإلُم٤مم  ٕهنؿ يٕمت٘مدون أن   :ذم وىمٕم٦م اجلٛمؾ إُمػم قمٚمٞم٤مً 

واًمقاىمع يمام قمرومٜم٤مه أن ُمٕمٝم٤م وذم ضمٞمِمٝم٤م اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م ومه٤م ـمٚمح٦م واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ومٝمؿ  

اهلل شمٕم٤ممم:  ويٙمذسمقن ىمقَل  ،يٙمذسمقن ُم٤ٌمذة رؾمقل اهلل  ،ًمٚمٜم٤مر ذم ٟمٔمر اًمِمٞمٕم٦م ُمًتح٘مقنَ 

ويٙمذسمقن ه١مٓء أي٤مت  .أي٦م( 200)اًمتقسم٦م:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )

ومٝمؾ شمٌ٘مل قمغم شمًٛمٞم٦م اًمِمٞمٕم٦م اًمراومْملم ًممي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م  .ئ٦م ؾمٞمدشمٜم٤م قم٤مئِم٦م اًمٜم٤مزًم٦م ذم شمؼم

 ُمًٚمٛملم ؟

 .ٕٟمف ُمٜمٙمر ًمٙمالم اهلل  :قمـ شمٙمٗمػمه٤م ومٝمق يم٤مومر ُمـ رُم٤مه٤م سمًقء ومْمالً  :ٓ: سمؾ ٟم٘مقل 

 

 

                                                 

 ذح هن٩م اًمٌالهم٦م، وعم٤م صم٧ٌم قمٜمف: ومٗمل   ؾمٞمدٟم٤م قمكمومٞمف خم٤مًمٗم٦م هلدي  قمـ هذا اًمراوميض ُم٤م ذيمره اعم١مًمػ ( 2)

(22 :12  ٌ إين أيمره ًمٙمؿ أن قن أهؾ اًمِم٤مم أي٤مم طمرهبؿ سمّمٗملم: (، طمٞم٨م ىم٤مل: وىمد ؾمٛمع ىمقُم٤ًم ُمـ أصح٤مسمف يً

شمٙمقٟمقا ؾم٤ٌمسملم، وًمٙمٜمٙمؿ ًمق وصٗمتؿ أقمامهلؿ وذيمرشمؿ طم٤مهلؿ، يم٤من أصقب ذم اًم٘مقل، وأسمٚميغ ذم اًمٕميذر، وىمٚميتؿ 

 ٌِّ  .ؿ: اًمٚمٝمؿ اطم٘مـ دُم٤مءٟم٤م ودُم٤مءهؿ، وأصٚمح ذات سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿٙمؿ إي٤مهُمٙم٤من ؾم

ريمقن هيؿ؟ وم٘مي٤مل : ُميـ يؾمئؾ يقم اجلٛمؾ قمـ اعم٘م٤مشمٚملم ًمف: أُمِمي أن قمٚمٞم٤ًم وأظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سمًٜمده: 

ّٓ ىمٚمٞماًل. ىمٞمؾ: ومام هؿ؟ ىم٤مل: إظمقاٟمٜم٤م سمٖميقا  اًمنمك ومروا. ىمٞمؾ: أُمٜم٤موم٘مقن هؿ؟ ىم٤مل: إن اعمٜم٤موم٘ملم ٓ يذيمرون اهلل إ

وأهنؿ ُمٕمذورون ذم ىمت٤مهلؿ  ،ومًامهؿ إظمقاٟمف، ومدّل قمغم سم٘م٤مء إؾمالُمٝمؿ، سمؾ يمامهلؿ .(535:7) اعمّمٜمػ.ٞمٜم٤مقمٚم

 ًمف.

يم٤من ي٘مقل ٕهؾ طمرسمف: إٟم ٤م مل ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ قمغم اًمتٙمٗمػم هلؿ، ومل ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ قمغم اًمتٗمٙميػم  وروى ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمف: أن  قمٚمّٞم٤مً 

ؿ قم  ـمٝمران. ٌٕم٦م(. ـم45ًمٚمحٛمػمي )ص ىمرب اإلؾمٜم٤مدغم احلؼ.ًمٜم٤م، وًمٙمٜم٤م رأيٜم٤م أٟم ٤م قمغم احلؼ، ورأوا أهن 

 



 

 ٘ـعـنتـال 
 ،ًمزواج اعم١مىم٧م همػم حمدد إضمؾاوهل  ،هل طمرام قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م وطمالل قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م

 ومٞمجقز أن يتٛمتعَ  ،سمؾ ؾم٤مقم٦م واطمدة أو يقُم٤مً  أو ؿمٝمراً  قم٤مُم٤مً  ومٞمجقز قمٜمدهؿ أن يٙمقن إضمُؾ 

وٓ يتقارصم٤من وإن  ،اًمرضمؾ ذم وىم٧م واطمد سم٤مُمرأة واطمدة أو ٟم٤ًمء يمثػمات طم٥ًم ىمدرشمف وإـم٤مىمتف

ُمـ همػم وزم وٓ  وشمّمح   ،وٓ دم٥م قمغم اًمرضمؾ ٟمٗم٘م٦م اعمتٛمتع هب٤م وٓ إؾمٙم٤مهن٤م ،مل يٜمتف إضمؾ سمٕمدُ 

ودمقز قمٜمدهؿ ُمـ رضمؾ سمٙمر أو صمٞم٥م وإن  ،وٓ شمٜمٗمًخ سم٤مٟمتٝم٤مء اعمدة ُمـ همػم ـمالق ،٤مهديـؿم

 ،وحتّمؾ ومٞمام سملم اعمِم٤ميخ وسملم اًمٓم٤مًم٤ٌمت ،أم صمٞم٤ٌمً  يم٤مٟم٧م اعمتٛمتع هب٤م سمٙمراً أؾمقاء  ،يم٤من ًمف زوضم٦م

 ،وهمػمه٤م ُمـ أُم٤ميمـ اًمٗمجقر واًمٌٖم٤مء (2) (شمريتٞمس)أو ذم  (رُم٤ٌمٟم٩م سم٤مٟم٘مٞمؾ)اًمتٛمتع ذم  حمؾ   ويٙمقنُ 

 .ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ

وٟمتٞمج٦م  ،وأهمروا اًمِم٤ٌمب اعمٕم٤مس هب٤م ،ل ٟم٤مدوا هب٤متوهٙمذا ُمٗمٝمقم اعمتٕم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اًم 

ذًمؽ  وأنّ  ،رضمع سمٕمض اًمٜم٤مس اسمٜمتف ُمـ أطمد اعمٕم٤مهد سمٕمد أن قمٚمؿ صمٞمقسمتٝم٤مأة ٟٓمتِم٤مر اعمتٕم٦م اًمْم٤مر  

 .اعمٕمٝمد ُمـ ُمٕم٤مهد اًمِمٞمٕم٦م

ذم اًمًٗمر واخلروج ًمٚمجٝم٤مد اًمذي  ًمِم٤مرع ذم أول إُمر أسم٤مطمٝم٤م ا - اعمتٕم٦م :أي –وهل  

صمؿ ضم٤مء  ،عم٤م ٓ حتٛمد قم٘م٤ٌمه ودومٕم٤مً  ،هل١مٓء اًمّمح٤مسم٦م اعمج٤مهديـ رظمّم٦مً  :ـمقيٚم٦م اؾمتٖمرق أوىم٤مشم٤مً 

ڻ ڻ ڻ )ىم٤مل قمز وضمؾ:  ،وهق سمٛمٜمزًم٦م هنل اهلل شمٕم٤ممم ،اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ُمـ اًمرؾمقل 

قمـ ضم٤مءت  وأطم٤مدي٨م حتريؿ اعمتٕم٦م ُمتٙم٤مصمرة ضمداً  ،(7)احلنم:  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ذم ظمالومتف ُمع  ٕسم٤مطمٝم٤م ؾمٞمدٟم٤م قمكم  وًمق يم٤مٟم٧م طمالًٓ  ،ـمريؼ اإلُم٤مم قمكم وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

                                                 

ُمـ  ًمٚمًٞمد طمًلم اعمقؾمقي رمحف اهلل طمٞم٨م ذيمر يمثػماً  هلل صمؿ ًمٚمت٤مريخواٟمٔمر يمت٤مب  .أؾمامء عمدن إٟمدوٟمٞمًٞم٦م  (2)

 ومْم٤مئحٝمؿ ذم اعمتٕم٦م.



همػم اًمِمٞمٕم٦م اًمٙمذسم٦م -ومٝمل طمرام سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم  ،طمتك ذم زُمـ ظمالومتف حتريٛمٝم٤م ضم٤مرٍ  أن  

 .إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م -اًمٗمجرة

شمقضمد ومٞمٝم٤م ُمٙم٤مشم٥م ظم٤مص٦م و ،ُمـ همػم اؾمتت٤مر وٓ اؾمتحٞم٤مء أُم٤م ذم إيران وم٤معمتٕم٦م ُمٜمتنمة مت٤مُم٤مً  

ّٓ وُم٤م سم٘مل  ،إلقمداد اًمٜم٤ًمء اجلٛمٞمالت اعم١مضمرات ًمٚمٛمتٕم٦م  ٤مهطمٙمُم٤م هٙمذا  ،اًمت٤ًموم ذم إضمرة إ

  ً  .(2)شمٚمؽ اًمٌٚمد إممقاح اًمذاهٌقن ًمٜم٤م اًم

                                                 

ومًٜمج٤مين، أؿم٤مر أن رئٞمس دوًم٦م  إيران ر :(، ًمٚمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م684ذيمرت جمٚم٦م اًمنماع اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم قمدده٤م رىمؿ ) (1)

إمم وضمقد رسمع ُمٚمٞمقن ـمٗمؾ ًم٘مٞمط ذم إيران سم٥ًٌم زواج اعمتٕمي٦م، وهيدد سمٛمٜميع وشمٕمٓمٞميؾ هيذا اًمٜمٙمي٤مح ، سمًي٥ٌم 

طمٞمٜمام وصٗم٧م ُمديٜم٦م ُمِميٝمد  اعمتٕم٦م ذم إيرانيمام ذيمرت اًمٙم٤مشم٦ٌم ؿمٝمال احل٤مئري، ذم يمت٤مهب٤م  اعمِم٤ميمؾ اًمتل ظمٚمٗمٝم٤م.

ظمالىميل ذم سم٠مهن٤م اعمديٜم٦م إيمثر اٟمحالًٓ قمغم اًمّميٕمٞمد إ: اًمِمٞمٕمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م واًمتل ؿم٤مع ومٞمٝم٤م زواج اعمتٕم٦م واٟمتنم

 .(38 ص)ًمٚمِمٞمخ ممدوح احلريب  ُمقؾمققم٦م ومرق اًمِمٞمٕم٦م .آؾمٞم٤م

 واعمتٕم٦م: ق سملم اًمزواج اًمدائؿو: هذا ضمدول يٌلم ومٞمف اًمٕمالُم٦م ُمقؾمك اعمقؾمقي اًمٗمرفائدة

 ئم املتفق عليه لدى املسلمني كافةشروط الزواج الدا الزواج املؤقت املتفق عليه عند الشيعة اإلمامية فقط

يتؿ اًمزواج سملم اًميزوضملم سميتٚمٗمظ صيٞمغ اًمٕم٘ميد  -2 يتؿ اًمزواج سمتٚمٗمظ صٞمٖم٦م اًمٕم٘مد سمدون   ؿم٤مهد. -2

 أُم٤مم اًمِم٤مهديـ.

جي٥م قمغم اًمزوج ٟمٗم٘م٦م اًمزوضم٦م سمام ومٞمٝمي٤م اعمًيٙمـ  -1 اًمرضمؾ ذم طمّؾ ُمـ ٟمٗم٘م٦م اًمزوضم٦م. -1

 واعمٚمٌس.

حتَمي وسميدون جيقز ًمٚمرضمؾ اجلٛمع سميلم أقميداد ٓ  -3

 ذوط.

ٓ جيقز ًمٚمرضمؾ أن جيٛمع أيمثر ُمـ أرسمٕمي٦م أزواج  -3

 وسمنموط صٕم٦ٌم.

 اًمزوضم٦م شمرث اًمزوج ذم طم٤مًم٦م اًمقوم٤مة. -4 اًمزوضم٦م ٓ شمرث اًمزوج. -4

 ُمقاوم٘م٦م إب ذط ذم صح٦م زواج اًمٌٙمر. -5 ُمقاوم٘م٦م إب ًمٞمس ذـم٤ًم ذم يمؾ إطمقال. -5



 

يمر ذم أطمد يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م اعمٕمتٛمدة اًمذي ذُ  وإًمٞمؽ طمدي٨م اعمتٕم٦م اعمقوقع قمغم رؾمقل اهلل  

وأهؾ سمٞمتف  هق دًمٞمؾ سيح قمغم إه٤مٟمتٝمؿ ًمرؾمقل اهلل و (357)ص  ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤مدىملموهق 

وُمـ متتع ُمرشملم ٟم٤مل درضم٦م  ،ُمـ متتع ُمرة ٟم٤مل درضم٦م احلًـٝمؿ ىم٤مل: ٟمٌٞم   وهق أن   ،إـمٝم٤مر

  .وُمـ متتع أرسمع ُمرات ٟم٤مل درضمتل ،وُمـ متتع صمالث ُمرات ٟم٤مل درضم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم ،احلًلم

اعمًٚمٛمقن أسم٤مـمٞمؾ اًمِمٞمٕم٦م وظمراوم٤مهتؿ  يمتٌٜم٤م هذا اًمٗمّمؾ وهذا احلدي٨م اًم٤ٌمـمؾ ًمٞمٕمرف 

 . حمٛمد وضمراءهتؿ اهل٤مئٚم٦م قمغم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وقمغم ٟمٌٞمٝم٤م ؾمٞمدٟم٤م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

ىميد ُمدة اًمزواج اعم١مىم٧م ىميد شمٙميقن ًمرسميع ؾمي٤مقم٦م و -6

شمٙمقن ًمٞمقم وىمد شمٙمقن ًمتًٕملم قم٤مُم٤ًم وطم٥ًم ُم٤م ي٘مؽمطمف 

 اًمرضمؾ وشم٘مٌٚمف اعمرأة.

ُمدة اًمزواج اًمدائؿ ديٛمقُم٦م اًمزوضملم قميغم ىمٞميد  -6

 احلٞم٤مة.

 .ذم ُمٌح٨م اًمزواج اعم١مىم٧م اًمِمٞمٕم٦م واًمتّمحٞمح



 (2)  ٘ـعـالزج

قمنمي٦م اعمٜمحروم٦م سمال ؿمؽ قمـ اًمٕم٘م٤مئد اإلؾمالُمٞم٦م  آصمٜملهل إطمدى اًمٕم٘م٤مئد ًمٚمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م  

هؿ اًمٕمٚمامء قمد   (اًمرضمٕم٦م)اًمْم٤مًم٦م وسم٥ًٌم هذه اًمٕم٘مٞمدة  ،٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م رؾمقل اهلل احل٘مّ 

وهق حمٛمد سمـ احلًـ  -إُم٤مُمٝمؿ اًمث٤مين قمنم  وهل اقمت٘م٤مدهؿ أنّ  ،اعمح٘م٘مقن ُمـ همالة اًمرواومض

وسمٔمٝمقره  (ُمـ رأى ُه  )ذم هم٤مر ُمديٜم٦م  خمتٍػ  ؾمٞمخرج إمم اًمدٟمٞم٤م وهق أنَ  - اًمٕمًٙمري اعمٜمتٔمر

ه١مٓء اعمٌٕمقصملم ُمـ  ن  إصمؿ  ،ؿصمٜمل قمنم وأىم٤مرهبؿ وؿمٞمٕمتٝموسم٘مٞم٦م إئٛم٦م آ ؾمٞمٌٕم٨م رؾمقل اهلل 

اًمذيـ اقمتؼمهؿ  ويٌٕم٨م أيْم٤مً  ،إمم آظمرهؿ واٟمتٝم٤مءً  ُمـ رؾمقل اهلل  ىمٌقرهؿ ي٤ٌميٕمقٟمف اسمتداءً 

ًمٞمتٚم٘مقا  :وٟمحقهؿ ُمـ ىمٌقرهؿ أطمٞم٤مء ،وقم٤مئِم٦م ،وقمثامن ،وقمٛمر رسمٙم أسمق :اًمِمٞمٕم٦م فم٤معملم وهؿ

 .اجلٚمدات واًمٕم٘مقسم٤مت ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة

ؿ اعمٜمتٔمير ُمٝمدهَي  أنّ  :سم٤مًمٚمٖم٦م إردي٦م ًمٕم٤ممل اًمِمٞمٕم٦م ُم٘مٌقل اجلديد ًمٕمقامحتٗم٦م اذيمر ذم يمت٤مب  

ُمـ ه١مٓء  يمؾر  ويٜم٤مُل  ،ٌٕم٨م اعم١مُمٜمقن واعمٜم٤موم٘مقن واًمٙم٤مومرون أمجٕمقن ىمٌؾ ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦مإذا فمٝمر يُ 

 .ويٕمذب اًمٔم٤معمقن واعمٜم٤موم٘مقن ،ف وإٟمّم٤مومفطم٘م  

٦م ذم اًمٙمذب واًمٌٝمت٤من ًمٙمؿ ىمّم٦م همري٦ٌم قمجٞمٌ وعمزيد اًمدراي٦م قمـ قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م أٟم٘مُؾ  

اًمذي أوص اخلٛمٞمٜمل أشم٤ٌمقمف سم٘مراءة يمتٌف وآقمتامد )ًم٤ٌمىمر اعمجٚمز  طمؼ اًمٞم٘ملمُمذيمقرة ذم 

 .(قمٚمٞمٝم٤م

رد ص٤مطم٥م إُمر ؾ سمـ قمٛمر: ؾم٠مًم٧م اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق: ي٤م ؾمٞمدي طملم يَ ْمي٘مقل اعمٗم 

ه٥م إمم إمم ُمٙم٦م اعمٕمٔمٛم٦م إمم أي ُمٙم٤من ؾمٞمذه٥م سمٕمد ذًمؽ ؟ وم٠مضم٤مب: ؾمٞمذ (اإلُم٤مم اعمٝمدي)

                                                 

شمٜم٤م ًمٞمس ُمٜم٤ّم ُمـ ملاعمذه٥م اًمِمٞمٕمل، ومٛمـ رواي٤مهتؿ:  ؾم٤مؾمٞم٤متشمٕمد قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م ُمـ أ  (2) ، ي١مُمـ سمٙمر 

. اقمت٘م٤مدٟم٤م ذم اًمرضمٕم٦م أهن٤م طمّؼ (، وي٘مقل اًمّمدوق: 458:3) ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ويًتحؾ  ُمتٕمتٜم٤م

 واشمٗم٘م٧م اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم وضمقب رضمٕم٦م يمثػم ُمـ إُمقات(، وي٘مقل اعمٗمٞمد: 90)ص اقمت٘م٤مدات اإلُم٤مُمٞم٦م

 (.51:5) ًمٌٞم٤منجمٛمع ا. إهن٤م ُمقوع إمج٤مع اإلُم٤مُمٞم٦م(. وي٘مقل اًمٓمقد: 52)ص أوائؾ اعم٘م٤مٓت



 

ٟم٤م رؾمقل وؾمٞم٠ًمل اًمٜم٤مس هٜم٤مك: أظمؼموين هؾ هذا ىمؼم ضمدِّ  ،ٟم٤م رؾمقل اهلل اعمديٜم٦م ُمديٜم٦م ضمدِّ 

 ؟ اهلل 

  .٥م اًمٜم٤مس: ٟمٕمؿ هذا ىمؼمهٞمومٞمج

 ؟ ًمؽ آظمرون دومٜمقا ُمع ضمدٟم٤مهؾ هٜم٤م :٠ًمل اإلُم٤ممٞموم

  .سمٙمر وقمٛمر ٥م اًمٜم٤مس: ٟمٕمؿ رومٞم٘م٤مه أسمقٞمومٞمج

سمٙمر  ـ أسمقُمَ  - ٓمف وهق يٕمرف يمؾ رءخلٓم ـمٌ٘م٤مً  - (اإلُم٤مم اعمٝمدي)وي٘مقل ص٤مطم٥م إُمر 

ومٞم٘مقل ص٤مطم٥م إُمر: هؾ  ؟!ٟم٤م رؾمقل اهلل ومٜم٤م ُمع ضمدِّ دُ  طمؼر  هذا؟ وُمـ قمٛمر هذا؟ وسم٠ميِّ 

ذم هذا وم٤مجلٛمٞمع يٕمرومقن  ـ ؿمؽ  ؟ ي٘مقل اًمٜم٤مس: ٓ يقضمد ُمَ ذم أهنام ُمدومقٟم٤من هٜم٤م هٜم٤مك ُمـ يِمؽ  

 .أهنام دومٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل 

 ،ن ُمـ ىمؼممه٤مآصمٜم٤موأن يخرج  ،ُمر سم٠من حيٓمؿ اجلداروسمٕمد صمالصم٦م أي٤مم ي٠مُمر ص٤مطم٥م إ

وسم٠من  ،ُمٜمٝمام صمؿ ي٠مُمر سمٜمزع يمٗمـ يمؾر  ،قمٚمٞمٝمام صقف اًمٙمٗمـ اًمذي دومٜم٤م سمف ،ضمًٛمٞمٝمام قمغم طم٤مًمتٝمام

يختؼم ومٞمٝم٤م اعمخٚمقق  ،ؾمتحدث طم٤مدصم٦م قمجٞم٦ٌمً  وهق يٕمرف أن  - يقوٕم٤م قمغم ضمذع ؿمجرة ضم٤موم٦م

وأيٜمٕم٧م وفمٝمرت  ،ت ومج٠مةت٤من اظمي  وم٤مًمِمجرة اجل٤موم٦م اًمتل ووٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م اجلث -ويٛمتحـ

اهلل هلام  ـ شمٌٕمٝمام: هذا دًمٞمؾ قمغم طم٥مِّ وُمـ هٜم٤م ي٘مقل ُمَ  ،أهمّم٤مهن٤م ُمقرىم٦م ومتددت وشمِمٕم٧ٌم

 ٌِّ وطملم يٜمت٘مؾ ظمؼم طم٤مدصم٦م اًمِمجرة ويِمٞمع سملم اًمٜم٤مس  ،ٜم٤م هلاموقمٔمٛمتٝمام قمٜمد اهلل ومٜمٜم٤مل اًمٜمج٤مة حل

ُمـ قمٜمد ص٤مطم٥م  ومٞمٜم٤مدي ُمٜم٤مدٍ  ،هلام ف ذرة طم٥مر ـ يم٤من ذم ىمٚمٌُمَ  قمغم اعمديٜم٦م يمؾ   دُ ٗمِ ذم أٟمح٤مء اًمٌالد يَ 

 .سمٙمر وقمٛمر ومٚمٞم٘مػ ذم ٟم٤مطمٞم٦م ـ يم٤من حي٥م هذيـ اًمِمٞمخلم أسم٤مإُمر ويٕمٚمـ ذم اًمٜم٤مس: ُمَ 

وـم٤مئٗم٦م شمٚمٕمٜمٝمام، صمؿ  ،حمٌل هذيـ اًمِمٞمخلم ـم٤مئٗم٦م شمْمؿ   :وهٙمذا يٜم٘مًؿ اًمٜم٤مس إمم ـم٤مئٗمتلم 

وي٘مقل: أقمٚمٜمقا سمراءشمٙمؿ ُمٜمٝمام  - أهؾ اًمًٜم٦م :أي – يخ٤مـم٥م ص٤مطم٥م إُمر أوًمئؽ اًمذيـ حيٌقهنام

 ّٓ وىمد  ،ٕهنام ُم٘مٌقٓن قمٜمد اهلل :ومٞمجٞم٥م ه١مٓء اًمٜم٤مس: ًمـ ٟمٗمٕمؾ . ٟمزل قمٚمٞمٙمؿ قمذاب ُمـ اهللوإ



وُمـ  ،ومٙمٞمػ ٟمتؼمأ ُمٜمٝمام، ٟمحـ ٟمٕمٚمـ سمراءشمٜم٤م ُمٜمؽ وُمـ مجٞمع ُمـ يقاًمٞمؽ ،ؿم٤مهدٟم٤م ذًمؽ سم٠مقمٞمٜمٜم٤م

 .اًمذيـ أظمرضمقا اجلثتلم ُمـ اًم٘مؼم ـم٤مقم٦م ٕواُمرك

وأن  ،قمغم أوًمئؽ اًمٜم٤مس ىمقل ه١مٓء ومٞم٠مُمر اًمٕمقاصػ اًمًقداء سم٠من هت٥م  ويًٛمع اإلُم٤مم  

 -ضمث٦م أيب سمٙمر وضمث٦م قمٛمر  -   ٜمزل اجلثت٤منصمؿ ي٠مُمر اإلُم٤مم اعمٝمدي أن شمُ  ،سم٤معمقت شمّمٞمٌٝمؿ مجٞمٕم٤مً 

 .ُمـ ومقق اًمِمجرة صمؿ حيٞمٞمٝمام سم٘مدرة اهلل

اي٦م اًمدٟمٞم٤م وطمتك اعمٔم٤ممل اًمتل طمدصم٧م ُمـ سمد مجٞمعَ  سم٠من   :ٝمؿ وي٘مقلوي٠مُمر سمجٛمٞمع اخلٚمؼ يمٚمِّ  

وُم٤م وىمع  ،وظم٤مص٦م ُم٤م طمدث ًمًٚمامن اًمٗم٤مرد ،ٝم٤م قمغم هذيـ اًمرضمٚملمهن٤ميتٝم٤م شم٘مع ذٟمقهب٤م يمٚم  

وىمتؾ  ،وُم٤م طمدث ُمـ إؿمٕم٤مل ًمٚمٜم٤مر ذم سمٞمتٝمام ،ُٕمػم اعم١مُمٜملم ووم٤مـمٛم٦م اًمزهراء واحلًـ واحلًلم

دُم٤مء آل وؾمجـ أوٓد اًمرؾمقل وؾمٗمؽ  ،وىمتؾ أسمٜم٤مئٝمؿ وأوٓد أقمامُمٝمؿ ،ـ سم٤مًمًؿِّ اإلُم٤مم احلً

يمؾ أُ  ُم٤ملٍ  اُمرأة ويمؾ   دم سمٖمػم طمؼ وُم٤م أص٤مب يمؾ   ويمذًمؽ ؾمٗمؽ يمؾِّ  .حمٛمد ذم يمؾ زُم٤من

  .ذم هذه اًمدٟمٞم٤م - اإلُم٤مم اًمٖم٤مئ٥م :أي – وذًمؽ طمتك ىمٞم٤مم آل حمٛمد ،فمٚمؿ طمدث ويمؾ   ،طمراُم٤مً 

 يمؾِّ  وي٘م٤مل هلام: أمل شمٙمقٟم٤م ؾم٥ٌَم  ،٠ًمل قمٜمٝم٤م هذان اًمرضمالنَم ويُ وحُت  د  ٕمَ هذه اًمذٟمقب شمُ  يمؾ  

 قمٚمٞم٤مً  ذًمؽ ٕن   .لم: ٟمٕمؿسمذًمؽ ىم٤مئٚمَ  انِ رّ ٘مِ ن ويُ آصمٜم٤مهذه اًمذٟمقب واعمٔم٤ممل ؟ وطمٞمٜمئذ ؾمٞمٕمؽمف 

هذه  وًمق مل يٖمّم٥م هذان اًمرضمالن اخلالوم٦م عم٤م طمدصم٧م يمؾ   ،ُمـ سمٕمد رؾمقل اهلل  اخلٚمٞمٗم٦م احلؼ  

ـ هذيـ احل٤مضيـ ُم مجٞمعُ  ٘متص  وسمٕمده٤م ي٠مُمر ص٤مطم٥م إُمر سم٠من يَ  ،اًمذٟمقب واعمٔم٤ممل واجلرائؿ

 صمؿ ي٠مُمرُ  ،ن قمغم اًمِمجرةآصمٜم٤مإُمر أن يّمٚم٥م  وي٠مُمر ص٤مطم٥ُم  ،آصمٜملم ويٜمت٘مٛمقا ُمٜمٝمام

 .(2) (215)ص:  طمؼ اًمٞم٘ملمُمٚمخص قمـ  .سم٢مطمراىمٝمام وإًم٘م٤مء روم٤مهتام ذم إهن٤مر

                                                 

أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٙمرام، اًمذيـ هؿ  إممطملم يٜمًٌقن ُمثؾ هذه اعمخ٤مزي  !وُم٤م أىمٌح يمذهبؿ! ُم٤م أوؾمع ظمٞم٤مٓهتؿ  (2)

 سمح٤مر إٟميقارذم ذيمره اعمجٚمز أيْم٤ًم اعم١مًمػ  أوردهوُم٤م  .ٚمؼذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اخلَ   ٚمؼ اًمرؾمقلاُمتداد خلُ 

(53 :204-205). 



 

ؾ: ي٤م ؾمٞمدي هؾ هذا هق هن٤مي٦م قمذاب ه١مٓء ؟ ومٞم٘مقل اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق: ْموؾم٠مل اعمٗم 

 ،واًمّمديؼ إيمؼم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم ،رؾمقل اهلل  حمٛمداً  ٤مهلل أنّ أىمًؿ سم .ي٤م ُمٗمّمؾ، ٓ ٓ

 ،ومجٞمع إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم ،واحلًـ اعمجتٌك واحلًلم ؿمٝمٞمد يمرسمالء ،واًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

 ،وهٙمذا ؾمٞمٌٕم٨م اجلٛمٞمع أطمٞم٤مء ،ويمذًمؽ يٌٕم٨م اًمٙم٤مومرون ،ٌٕمثقن أطمٞم٤مء واعم١مُمٜمقنؾمقف يُ 

هذيـ اًمِمخّملم يٛمقشم٤من  طمتك إن   ،ومجٞمع اعم١مُمٜملم ن سمح٤ًمب مجٞمع إُم٦مآصمٜم٤موؾمقف يٕمذب 

 .(2)صمؿ ي٠مظمذمه٤م اهلل طمٞم٨م يِم٤مء وئمؾ يٕمذهبام ،هن٤مر ويٕمقدان إمم احلٞم٤مة آٓف اعمرات ًمٞمَؾ 

وأُم٤م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ومٝمل  ،عم٤م ذم يمتٌٝمؿ اعمٕمتٛمدة هٙمذا ُمٗمٝمقم اًمرضمٕم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ـمٌ٘م٤مً 

ذي  ويمؾ   ،ذي قم٘مؾ صحٞمح ٦م ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م يمؾ  واحلؼ أهن٤م وؾم٤مئر قم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم ،سم٤مـمٚم٦م ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م

ومٝمؾ ه١مٓء أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م اعمٜمّمقص ومْمٚمٝمؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وذم إطم٤مدي٨م  ،طم٤مزم ًم٥مر 

 .طم٤مؿم٤م ويمال ؟!اعمِمتٝمرة يٗمٕمؾ هبام اًميب واجلٚمد واًمٕمذاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .( 275ي 273)  انذم اعمٞمز اًمثقرة اإليراٟمٞم٦م(2)



 ْراءــاشـْو عــٓ
٤مئٌلم اعمًتٖمٗمريـ اًمٜم٤مدُملم قمغم ٕم٤ٌمده اًمتًميقم قم٤مؿمقراء يقم شم٤مريخل جمٞمد يٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف  

 .ومٝمق يقم اعمٖمٗمرة يًتحؼ إطمٞم٤مء ذيمراه سم٤مًمّمقم واإلـمٕم٤مم وٟمحقمه٤م ،ذٟمقهبؿ

 ،ٛمقٟمف عمٕمرومتٝمؿ سمٕمٔمٛمتفوذم اًمٕمّمقر اجل٤مهٚمٞم٦م ىمد يم٤من اًمٞمٝمقد واًمٕمرب اجل٤مهٚمٞم٦م يٕمٔمِّ  

ٚمٞمف يمٚمٞمٛمف ُمقؾمك قم كوومٞمف ٟمجّ  ،وطمّمقل اًمقىم٤مئع اًمت٤مريخٞم٦م ومٞمف، ومٗمٞمف شم٤مب قمغم آدم قمٚمٞمف اًمًالم

وومٞمف  ،وومٞمف أٟمجك ٟمٌٞمف يقٟمس وأظمرضمف ُمـ سمٓمـ احلقت ،اًمًالم وىمقُمف وأهمرق ومرقمقن وىمقُمف

دهؿ ذم واًمٕمرب شم٘مٚمِّ  ،واًمٞمٝمقد يٕمٔمٛمقٟمف سمّمقُمف .طمّمؾ همػم ُم٤م ذيمر ُمـ إطمداث اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 .ذًمؽ وشمٙمًق ومٞمف اًمٙمٕم٦ٌم

سمؾ  ،ُمفيّمقُمقٟمف ص٤مُمف وأُمر اًمٜم٤مس سمّمٞم٤م إمم اعمديٜم٦م ورأى اًمٞمٝمقدَ  وعم٤م ه٤مضمر رؾمقل اهلل 

ومٗمل صحٞمحل اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس  .سمّمقم شم٤مؾمققم٤مء خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٞمٝمقد أُمر أيْم٤مً 

اعمديٜم٦م ومرأى اًمٞمٝمقد شمّمقم يقم قم٤مؿمقراء، وم٘م٤مل: ُم٤م هذا ؟ ىم٤مًمقا: هذا  ىم٤مل: ىمدم اًمٜمٌل  

 وم٠مٟم٤م أطمؼ  ىم٤مل:  .ك اهلل سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ قمدوهؿ ومّم٤مُمف ُمقؾمكهذا يقم ٟمجّ  ،يقم ص٤مًمح

 .وإطم٤مدي٨م ذم ومْمؾ صقم قم٤مؿمقراء يمثػمة ُمًتٗمٞمْم٦م .(2)٤مُمف وأُمر سمّمٞم٤مُمفومّم سمٛمقؾمك ُمٜمٙمؿ

واإليمث٤مر  ،ُمـ اًمّمقم ف رؾمقل اهلل ٜم  ومٞمًـ ًمٜم٤م إطمٞم٤مء ذيمرى يقم قم٤مؿمقراء وشمٕمٔمٞمٛمف سمام ؾَم  

ڱ ڱ ں ں  )اهلل قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقًمف وهق ذم سمٓمـ احلقت  واًمت٠مد سمٜمٌلِّ  ،ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر

قؾمٕم٦م اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمٕمٞم٤مل واًمّمدىم٦م قمغم وشم (87: إٟمٌٞم٤مء) (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 .إراُمؾ وإيت٤مم

 وأصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف اسمتداءً  ٦م رؾمقل اهلل ٜم  هذا هق ُمٗمٝمقم شمٕمٔمٞمؿ يقم قم٤مؿمقراء ذم ُمٞمزان ؾُم 

 .إمم ذريتف اًمٞمقم وحمٌٞمٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إن ؿم٤مء اهلل ُمـ ؾمٞمدٟم٤م قمكمر 

                                                 

 .(2023( وُمقاوع أظمرى، وُمًٚمؿ )2900أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)



 

ن أسمداهنؿ وجيرطمقهن٤م طمتك أُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ذم يقم قم٤مؿمقراء ومٝمؿ يٌٙمقن ويٜمقطمقن وييسمق

وقمٚمامؤٟم٤م ٟمحـ أهؾ اًمًٜم٦م  ،وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمًٞمػ ،شمدُمل، سمٕمْمٝمؿ يدُمل ٟمٗمًف سمًٚمًٚم٦م ُمـ طمديد

 ،اجلٞمقب ٤م ُمـ ؿمؼ  ًمٞمس ُمٜم  : ىم٤مل  ،ىمد ىم٤مًمقا سم٠من هذه إومٕم٤مل ُمٜمٙمرة وُمٌتدقم٦م سمدقم٦م و٤مًم٦م

طم٦م ورومع وضم٤مءت أطم٤مدي٨م ٟمٌقي٦م سم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمٜمٞم٤م .(2)ودقم٤م سمدقمقى اجل٤مهٚمٞم٦م ،وضب اخلدود

اًمّمقت سم٤مًمٌٙم٤مء وذيمر حم٤مؾمـ اعمٞم٧م ُمع اًمٍماخ واًمّمخ٥م وضب إسمدان يمام ومٕمؾ اًمِمٞمٕم٦م 

 .ذم يقم قم٤مؿمقراء

                                                 

(، 2131) : سم٤مب ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ ضب اخلدود رىمؿطمدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز (2)

وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن: سم٤مب حتريؿ ضب اخلدود وؿمؼ اجلٞمقب رىمؿ  (،3332و 2136و 2135)واٟمٔمر 

(203.)  

وروى قمـ قمكم سمـ (، 451-452: 1) ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾاًمٜمقري ذم حمدصمٝمؿ احلدي٨م رواه ُمـ اًمِمٞمٕم٦م  وهذا

، ٓ شمِم٘مل قميكم  ضمٞمٌي٤ًم، لىم٤مل ٕظمتف زيٜم٥م: ي٤م أظمت٤مه، إين أىمًٛم٧م قمٚمٞمِؽ وم٠مسمري ىمًٛم احلًلم: أن احلًلم 

 وٓ ختٛمٌم قمكم  وضمٝم٤ًم، وٓ شمدقمل قمكم  سم٤مًمقيؾ واًمثٌقر إذا أٟم٤م هٚمٙم٧م.

 أي طمٚمؼ اًمِمٕمر ورومع صقشمف. أٟم٤م سمريء ممـ طمٚمؼ وصٚمؼ: ٌل وىم٤مل اًمٜم

 .اًمٜم٤مئح٦م إذا مل شمت٥م: شم٘م٤مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وقمٚمٞمٝم٤م هسم٤مل ُمـ ىمٓمران: وىم٤مل اًمٜمٌل 

يٕمٜمل: اًمٜم قَح،  صقشم٤من ُمٚمٕمقٟم٤من يٌٖمْمٝمام اهلل: إقمقال قمٜمد ُمّمٞم٦ٌم، وصقت قمٜمد ٟمٕمٛم٦م: وىم٤مل اًمٜمٌل  

 واًمٖمٜم٤مء.

وقمغم أًمًٜم٦م أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م، يمام ٟم٘مٚمٜم٤مه ُمـ  اًمِمٕم٤مئر حمرُم٦م قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌل اًم١ًمال هٜم٤م: إذا يم٤مٟم٧م هذه 

 ُمّم٤مدرهؿ، ومام اعمًتٜمد اًمنمقمل قمٜمد اعمراضمع اًمِمٞمٕمٞم٦م سمجقازه٤م واحل٨مِّ قمغم إىم٤مُمتٝم٤م؟!

ٌ ٦م قمغم اإلؾمالم وأهٚمف،  وُمـ اعمخزي أن هذه اعمٔم٤مهر اًم٘مٌٞمح٦م أصٌح٧م شمٜم٘مؾ قمغم اًمٗمْم٤مئٞم٤مت، وم٠مصٌح٧م ؾُم

  مم أن هيدي ه١مٓء ًمٚمحؼِّ واشم٤ٌِّمقمف.ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤م



اًمٗمرس  اًمِمٞمٕم٦مَ  أن   :(2)اًمتِمٞمع سملم ُمٗمٝمقم إئٛم٦م واعمٗمٝمقم اًمٗم٤مردوذيمر ذم يمت٤مب  

 ،وهذا سمال ؿمؽ أيمؼم اًمٌدع ذم اًمّمقم اًمنمقمل ،يّمقُمقن يقم قم٤مؿمقراء ًمٙمـ إمم اًمٕمٍم وم٘مط

 .وم٤مرؾمٞم٤مً  سمؾ ضم٤مهٚمٞم٤مً  ومّمقُمٝمؿ ًمٞمس ذقمٞم٤مً 

ّٓ اطمتٗم٤مل اًمِمٞمٕم٦م سمٕمٞمد قم٤مؿمقراء ًمٞمس ًمف سم٤مقم٨م  ويٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أن   ذيمر طم٤مدصم٦م واطمدة  إ

هؿ وضهبؿ سمٙم٤مءَ  أن   :وقمٜمد سمٕمض قمٚمامئٝمؿ (اًمٕمراق)وهل ُم٘متؾ ؾمٞمدٟم٤م احلًلم ذم يمرسمالء 

يقم يمرسمالء، ومٗمل يمت٥م  ؿمٝمٞمداً  أسمداهنؿ إٟمام هق اومتداء ُمٜمٝمؿ خلٞم٤مٟمتٝمؿ ؾمٞمدٟم٤م احلًلم طمتك ي٘مع

وسمٕمث٧م  ،ؾمٞمدٟم٤م احلًلم عم٤م سمقيع يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سم٤مخلالوم٦م يم٤من ذم ُمٙم٦م اعمنموم٦م أن   :اًمتقاريخ

صمؿ عم٤م شمت٤مسمٕم٧م اًمرؾم٤مئؾ  ،ؿمٞمٕمتف سم٤مًمٙمقوم٦م إًمٞمف رؾم٤مئؾ يٓمٚمٌقن ُمٜمف ىمدوُمف إًمٞمٝمؿ ًمٞم٤ٌميٕمقه سم٤مخلالوم٦م

ىمد ٟمّمحف ؾمٞمدٟم٤م اسمـ قم٤ٌمس واسمـ و ،ذم ٟمٗمًف قمغم اخلروج إًمٞمٝمؿ ؿَ وضم٤مءت وومقدهؿ إًمٞمف صٛم  

وصدىم٧م  ،وأظم٤مه احلًـ ًمٖمدرهؿ وظمٞم٤مٟمتٝمؿ أسم٤مه قمٚمٞم٤مً  :سم٠من ٓ يخرج إًمٞمٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمٛمر

 أٟمٗمًٝمؿ ؿمٞمٕم٦م احلًلم دظمَؾ  اقومٝم١مٓء اًمذيـ ؾمٛم   .ومراؾمتٝمام وم٠مصٌح ومري٦ًم همدرهؿ وظمٞم٤مٟمتٝمؿ

٤مد عمالىم٤مة احلًلم يمثػم ُمٜمٝمؿ ذم صٗمقف اجلٞمش اًمذيـ أرؾمٚمٝمؿ أُمػم اًمٙمقوم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ زي

 .ذم يمرسمالء ومج٤مقمتف 

ومٝمق  ،ُمـ أوٓد احلًلم اًمذيمقر إٟمام هق ؾمٞمدٟم٤م قمكم اعمٚم٘م٥م سمزيـ اًمٕم٤مسمديـ واًمذي سم٘مل طمٞم٤مً  

  .أقمرف اًمٜم٤مس وأقمٚمٛمٝمؿ سمام ضمرى ذم وىمٕم٦م يمرسمالء

 

                                                 

)وأظمؼمين صديؼ ُمـ إردن: أن اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف هق ص٤مطم٥م  عم١مًمٗمف اًمٕمالُم٦م حمٛمد اًمٌٜمداري  (2)

م ًمٚمٙمت٤مب اًمٕمالُم٦م  اًمٙمت٥م، وهق ُمـ اًمٙمت٤مب، يمام أظمؼمهؿ هق سمذًمؽ( اعمٕمتٛمدة ذم اًمرد قمغم اًمِمٞمٕم٦م، وىمد ىمد 

 إردن.امن، قمذم  ُمٓمٌقع هقواًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد طمقى، 



 

زيـ اًمٕم٤مسمديـ عم٤م رأى  ؾمٞمدٟم٤م قمٚمٞم٤مً  أن   :ذم شم٤مريخف (ُمـ ُم١مرظمل اًمِمٞمٕم٦م)وىمد روى اًمٞمٕم٘مقيب 

ومٛمـ  ،وأٟمتؿ شمٌٙمقن قمٚمٞمف ،فتُ ٚمَ تَ أسمٞمف يٌٙمقن قمغم أسمٞمف سمٕمد ُم٘متٚمف ىم٤مل: ي٤م أهؾ اًمٙمقوم٦م أٟمتؿ ىمَ  ؿمٞمٕم٦مَ 

 ؟  (2)ىمتٚمف همػميمؿ

هذا هق اعمًٓمقر ذم يمتٌٝمؿ ُمـ ىمقل اإلُم٤مم قمكم زيـ اًمٕم٤مسمديـ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م سمٙم٤مئٝمؿ قمغم ُم٘متؾ 

رسمالء ُمٚمّم٘ملم ىمّم٦م يم ٝمؿ ذم دقم٤مي٤مهتؿ يذيمرونَ ًمٙمٜم   ،أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي قمغم أيدهيؿ وسمًٌٌٝمؿ

وىمٌؾ هذه اخلٞم٤مٟم٦م وم٘مد قم٤مُمٚمقا  .ٌقا ُم٘متٚمٝمؿوهؿ اًمذيـ ظمذًمقا أهؾ اًمٌٞم٧م وؾمٌّ  ،اًمٕم٤مر سمٖمػمهؿ

اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سم٤مًمٖمدر ًمٕمدم اىمتٜم٤مقمٝمؿ سمام ضمرى ًمف ُمـ اًمّمٚمح ُمع ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب 

ًمرمحـ سمـ ا ىم٤مشمٚمف وهق قمٌد سمؾ إنّ  ،دٟم٤م قمكم ومٕمرومقا سم٤مؾمؿ اخلقارجوم٤مٟمْمٛمقا ُمع أقمداء ؾمٞمّ  ،ؾمٗمٞم٤من

 .ُمٚمجؿ ُمـ ه١مٓء اخلقارج اًمذيـ هؿ ذم إصؾ ظمقٟم٦م اًمِمٞمٕم٦م اًمٗمجرة

ُمًٚمؿ يت٠ممل ويٜمجرح صدره إذا ىمرأ وؾمٛمع ىمّم٦م ُم٘متؾ ؾمٞمدٟم٤م احلًلم وقم٤مئٚمتف ذم  يمؾ   إن   

 ،ٟمف ًمٞمس قمٜمده اًمت٘مٞم٦م اًمتل يدقمٞمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦مأٜم٤م قمغم ٝم٤م سمال ؿمؽ درس وطمج٦م ًمٜم٤م يدًم  ًمٙمٜم   ،يمرسمالء

 اً جم٤مهد ،اًمذي ٟم٤مدى سمف قمغم احلؼِّ  ص٤مسمراً  ،ُم٤مم أقمدائف ذوي اًمٕمدد اًمٙمثػم ضمداً سمؾ إٟمف صم٤مسم٧م اًم٘مدم أ

                                                 

ُمـ ومٛمَؽ ويمام ىمٞمؾ:  ؟ـ اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ ذم: ُمـ اًمذي ىمتؾ احلًلم ُمهذه سمٕمض اًمِمٝم٤مدات اًمّم٤مدرة  (2)

 ، ومٛمـ ذًمؽ:َأديٜمؽ

صمؿ سم٤ميع )احلًلم( ُمـ أهؾ اًمٕمراق (: 16:2) أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦مىم٤مل اعمرضمع اًمِمٞمٕمل حمًـ إُملم يمام ذم  -2

 . أقمٜم٤مىمٝمؿ وم٘متٚمقهقمنمون أًمٗم٤ًم، همدروا سمف، وظمرضمقا قمٚمٞمف، وسمٞمٕمتف ذم

وىمد أدت يمؾ هذه إؾم٤ٌمب أن يٕم٤مين ُمٜمٝمؿ (: 59)ص ُمقؾمققم٦م قم٤مؿمقراءىم٤مل ضمقاد حمدصمل يمام ذم  -1

يـ، وواضمف اإلُم٤مم )احلًـ(  اإلُم٤مم قمكم  ُمٜمٝمؿ اًمٖمدر، وىمتؾ سمٞمٜمٝمؿ )ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ(  إُمر 

 .ٙمقوم٦مُمٔمٚمقُم٤ًم، وىمتؾ )احلًلم( قمٓمِم٤مٟم٤ًم ذم يمرسمالء ىمرب اًمٙمقوم٦م، وقمغم يدي ضمٞمش اًم

 (.535:2) ُمٜمتٝمك أُم٤مل اًمٚمٝمؿ اطمٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م وسملم ىمقم دقمقٟم٤م ًمٞمٜمٍموٟم٤م وم٘متٚمقٟم٤موىم٤مل اإلُم٤مم اًمًج٤مد:  -3



ًم٘مقل  شمّمدي٘م٤مً  ،وىمع ؿمٝمٞمد اعمٕمريم٦م وٟم٤مل اًمدرضم٦م اًمرومٞمٕم٦م قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،ذم ؾمٌٞمٚمف وٕضمٚمف

  .(2)هنام ؾمٞمدا ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦مإ :ومٞمف وذم أظمٞمف ه ضمدِّ 

ذوو أهٚمٞم٦م وطمذق ذم ذًمؽ ًمٞمس ًمدهيؿ واًمِمٞمٕم٦م ُمٕمروومقن سم٤مظمتالق إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م و

ً  وىمد مترّ  ،طمٞم٤مء ذم اؾمتٕمامل أؾمامء أهؾ اًمٌٞم٧م عمٜم٤مومع طمزهبؿ ٌؾ ٟمقا ذم اؾمتحالل مجٞمع اًمٓمرق واًم

ذم شم٠ميمٞمد آطمتٗم٤مل سمٕمٞمد قم٤مؿمقراء اظمتٚم٘مقا رواي٤مت  ومٝمؿ أيْم٤مً  ،واؾمتٓمراىمٝم٤م ذم ٟمنم ُمذهٌٝمؿ

 ومٛمٜمٝم٤م:  ،سم٤مـمٚم٦م سم٤مؾمتخدام ؿمخّمٞم٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

قمغم ُم٘متؾ احلًلم همٗمر اهلل ًمف ُم٤م  - محؾ ٟمٗمًف قمغم اًمٌٙم٤مء :أي –شم٤ٌميمك  وأسمٙمك  ـُمَ  أن   -2 

 .شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر

قمغم ُم٘متؾ احلًلم وضم٧ٌم ًمف  -أي محؾ ٟمٗمًف قمغم اًمٌٙم٤مء-ُمـ سمٙمك أو شم٤ٌميمك  أن   -1 

  .(1)اجلٜم٦م

د سمؾ أرؿم ،؟ ٓهؾ جمرد اًمٌٙم٤مء يْمٛمـ ًمّم٤مطمٌف اجلٜم٦م؟ هؾ هذا مم٤م أرؿمد إًمٞمف اًمرؾمقل 

وهنك قمـ  ،واًمّمؼم وآطمت٤ًمب .(256)اًمٌ٘مرة:  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  )اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ إمم ىمقل 

 .رومع اًمّمقت سم٤مًمٌٙم٤مء وقمـ اًمٜمٞم٤مطم٦م

ذم ومْمؾ زي٤مرة  ومخًلم رواي٦مً  وقمٜمدهؿ أيْم٤م رواي٤مت ُمٙمذوسم٦م ٓ شم٘مؾ قمـ أرسمٕمامئ٦م وصمامنٍ  

ٝم٤م ظم٤مص٦م سمزي٤مرة ىمؼم صمالصمامئ٦م وصمامن وصمالصملم ُمٜم سمؾ إن   -ُمداومـ أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م :أي –اعمِم٤مهد 

 ومٛمـ إُمثٚم٦م: .أو يمرسمالء احلًلم 

ـَ  ُمـ طم٩م   -2   .(3)شمٙمت٥م ًمف زي٤مرة واطمدة ًمٚمحًلم طمج٦مً  قمنمي

                                                 

( 3:3(، وأمحد )228( وىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح . واسمـ ُم٤مضمف )3768أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (2)

 ( وهمػمهؿ.6959وُمقاوع أظمرى، واسمـ طم٤ٌمن )

 .(386:20) ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ (1)

  . 2409( ـمٌٕم٦م ىمؿ ؾمٜم٦م 9:24) وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م(3)



 

وأًمػ قمٛمرة ُمع  ،طمج٦م ُمع اًم٘م٤مئؿ أًمِػ  قمروم٦م يمت٥م اهلل ًمف أًمَػ  ُمـ زار ىمؼم احلًلم يقمَ  -1 

 .(2)ومحؾ أًمػ ومرس ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وقمتؼ أًمػ رىم٦ٌم ،رؾمقل اهلل 

 .(1)احلًلم ذم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن يمٛمـ زار اهلل ذم قمرؿمفزائر  -3 

 .(3)ُمـ زار احلًلم يقم قم٤مؿمقراء ًم٘مل اهلل سمثقاب أًمٗمل طمج٦م وأًمٗمل قمٛمرة وأًمٗمل همزوة -4 

 .(4)أطمد وُم٤م طم٩م   ًمق أين طمدصمتٙمؿ ذم ومْمؾ زي٤مرة احلًلم شمريمتؿ احل٩م رأؾم٤مً  -5

ًمٚمحر  ؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦موك هذه سمٕمض إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م اعمذيمقرة ذم اًمٙمت٤مب اعمًٛمّ 

شمتْمٛمـ أن زي٤مرة ىمٌقر إئٛم٦م أومْمؾ سمٙمثػم ُمـ احل٩م إمم سمٞم٧م  وهل سمال ؿمؽ   ،اًمٕم٤مُمكم اًمِمٞمٕمل

 .(5)اهلل

                                                 

  . (460:24) وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م(2)

  . (489:20) وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م(1)

  . (477:24) وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م(3)

  . (523:24) وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م(4)

إن أرض اًمٙمٕمٌي٦م أٟميف ىمي٤مل:  -وزوراً  يمذسم٤مً  – قمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر  وهمػمه اًمقؾم٤مئؾسمؾ روى ص٤مطم٥م  (5)

ًم٧م: ُمـ ُمثكم وىمد سمٜمل سمٞم٧م اهلل قمغم فمٝمري ي٠مشمٞمٜمل اًمٜم٤مس ُمـ يمؾ وم٩م قمٛمٞمؼ وضمٕمٚم٧م طمرم اهلل وأُمٜمف؟ وم٠موطمك ىم٤م

اهلل إًمٞمٝم٤م: يمّٗمل وىمّري، ُم٤م ومْمؾ ُم٤م ومّْمٚم٧م سمف ومٞمام أقمٓمٞم٧م أرض يمرسمالء إٓ سمٛمٜمزًمي٦م اإلسميرة همٛمًي٧م ذم اًمٌحير 

سمالء عمي٤م ظمٚم٘متيؽ، وٓ ظمٚم٘مي٧م ومحٛمٚم٧م ُمـ ُم٤مء اًمٌحر، وًمقٓ شمرسم٦م يمرسمالء ُم٤م ومْمٚمتؽ، وًمقٓ ُمـ شمْمٛمٜمتف يمير

اًمٌٞم٧م اًمذي اومتخرت سمف، وم٘مّري واؾمت٘مّري ويمقين َذَٟمٌي٤ًم ُمتقاويٕم٤م ذًميٞمال، ُمٝمٞمٜمي٤م هميػم ُمًيتٜمٙمػ وٓ ُمًيتٙمؼم 

  ٓ  يم٤مُميؾ اًمزيي٤مرات، (524:24) وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م.ؿ ُمًختؽ وهقي٧م سمؽ ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمٕرض يمرسمالء، وإ

 ( .311: 2) ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ( 168،  167)ص:

أٟمف ىم٤مل: إن سم٘م٤مع إرض شمٗمي٤مظمرت ومٗمخيرت اًمٙمٕمٌي٦م قميغم اًمٌ٘مٕمي٦م سمٙميرسمالء،  أيْم٤مً  قمـ اًمّم٤مدق  ورووا

وم٠موطمك اهلل إًمٞمٝم٤م اؾمٙمتل وٓ شمٗمخري قمٚمٞمٝم٤م وم٢مهن٤م اًمٌ٘مٕم٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمتل ٟمقدي ُمٜمٝم٤م ُمقؾميك ُميـ اًمِميجرة، وإهني٤م 

ؾ ومٞمٝم٤م رأس احلًيلم اًماًمرسمقة اًمتل آوي٧م إًمٞمٝم٤م ُمريؿ واعمًٞمح، وإهن٤م اًمداًمٞم٦م )اًمٜم٤مقمقر يديره٤م اعم٤مء(  ًّ  تل هم



سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م إـمٝم٤مر ُمـ ضمراء ظمٞم٤مٟم٦م  ُمـ زي٤مرة يمرسمالء ًمٞمٕمتؼم ُم٤م طمؾ   وٟمحـ ٓ ٟمٛمٜمع أطمداً  

وملم ُمـ ىمديؿ اًمٕمّمقر واطمتٞم٤مط ُمـ إهمراءات اًمِمٞمٕم٦م اعمٕمرو وًمٞمّمػم ذا طمذرٍ  ،اًمِمٞمٕم٦م وهمدرهؿ

 .وأهؾ سمٞمتف سم٤مًمٙمذب واًمٗمجقر واًمٖمدر واعمٙمر يمام ومٕمٚمقه سمًٞمدٟم٤م احلًلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 ُمٜمٝمي٤م وإهن٤م ظمػم سم٘مٕمي٦م قميرج رؾميقل اهلل  ، اًمًالم، واهمتًٚم٧م ُمـ وٓدهت٤ماموومٞمٝم٤م همًٚم٧م ُمريؿ قمٞمًك قمٚمٞمٝم

  ( وهمػمه٤م ُمـ اعمّم٤مدر.524:24) وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م( 21:53) سمح٤مر إٟمقاروىم٧م همٞمٌتف. 



 

 ٘ـٔـ٘ الياجـزقـالف
ُمـ أُمؿ اعمرؾمٚملم أص٤مهب٤م اًمتٗمرق واًمتِمت٧م  ُم٦مٍ أ يمؾ   ٜم٦م اهلل اًمٙمقٟمٞم٦م اسمتالء ُمٜمف ًمٕم٤ٌمده أن  ُمـ ؾُم  

ُم٦م قمٞمًك أواًمٜمّم٤مرى  ،ُم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالموم٘مد اومؽمىم٧م اًمٞمٝمقد أ ،وآظمتالف ذم أُمر ديٜمٝم٤م

  .إمم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م قمٚمٞمف اًمًالم يمذًمؽ يٗمؽمق اعمًٚمٛمقن أُم٦م ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

واطمد ُمـ أصح٤مهب٤م يرى أٟمف  يمؾ   ،واًمتٗمرق اعمذيمقر إٟمام ٟمِم٠م ُمـ ظمالوم٤مت وآراء ذم اًمٕم٘مٞمدة 

خم٤مًمٗم٦م عم٤م قمٚمٞمف رؾمؾ اهلل قمٚمٞمٝمؿ وهذه أراء اعمختٚمٗم٦م إذا يم٤مٟم٧م  ،وأن همػمه قمغم اًم٤ٌمـمؾ قمغم احلؼِّ 

 .والًم٦م ذم اًمٜم٤مر ويمؾ   ،اًمّمالة واًمًالم وُم٤م ضم٤مءوا سمف ُمـ اإلؾمالم ومٝمل و٤مًم٦م

وإذا شمتٌٕمٜم٤م شم٤مريخ هذه إُم٦م اعمحٛمدي٦م وومرىمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م فمٝمر ًمٜم٤م وضمقد اًمٌدع وآٟمحراوم٤مت 

  .اًمتل اشمٌٕمٝم٤م أصح٤مسمف اًمٙمرام وقمٛمٚمقا هب٤م اًمْم٤مًم٦م قمـ شمٕم٤مًمٞمؿ رؾمقل اهلل 

ُمٜمٝمام فم٤مهر ُمٙمِمقف عمـ يم٤من ًمف ىمٚم٥م  ويمؾر  ،جلٚم٩م احلؼ أسمٚم٩م واًم٤ٌمـمَؾ  طم٤مل وم٢من   قمغم يمؾِّ و 

وئ وئ )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  .ُمٜمٝمام جلٛمٞمع اًمٕم٘مالء ؾمٞمٔمٝمر يمؾر  ،أو أًم٘مك اًمًٛمع وهق ؿمٝمٞمد

ذيٕم٦م اإلؾمالم اًمتل ضم٤مء  وم٢من   ،(53)ومّمٚم٧م:  (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

ُمٕمٛمقل هب٤م إمم يقم  :أي –وأسمدي٦م  -ت اًمٌنم جلٛمٞمع ـمٌ٘م٤م :أي –    قم٤معمٞم٦م هب٤م رؾمقل اهلل 

ٕمٛمؾ سمف ـم٤مئٗم٦م ُمتٛمًٙم٦م سمف همػم شم ،اهلل حيٗمظ ديٜمف يم٤مُمالً  أن   ومال ضمرمَ  - اًمٕم٤معملم احلنم ًمربِّ 

ىم٤مل  .وشمٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م هل اعمًامة سم٤مًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ،وحيرؾمف ُمـ إيدي اًمٕم٤مدي٦م اعمتٓمروم٦م ،ُمٜمحروم٦م

 :واومؽمىم٧م اًمٜمّم٤مرى إمم اصمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م ،اومؽمىم٧م اًمٞمٝمقد إمم إطمدى وؾمٌٕملم ومرىم٦م، 

ّٓ ٝمؿ ذم اًمٜم٤مر يمٚم   ،وؾمتٗمؽمق أُمتل إمم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م د ورواه اًمؽمُمذي وأسمق دا .(2)واطمدة إ

                                                 

(، واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب 4596رىمؿ )( وأسمق داود ذم يمت٤مب اًمًٜم٦م 331:  1) ُمًٜمدهأظمرضمف أمحد ذم  (2)

(، واسمـ طم٤ٌمن ذم 3992( وىم٤مل: طمدي٨م طمًـ صحٞمح. واسمـ ُم٤مضم٦م سمرىمؿ )1642-1640اإليامن رىمؿ )

 ػماًمًٜمـ اًمٙمٌواًمٌٞمٝم٘مل ذم   (336، 252: 2) ُمًتدريمف(، واحل٤ميمؿ ذم 6732، 6147سمرىمؿ ) صحٞمحف

يمٚمٝم٤م ذم ـ أيب هريرة. ُمـ همػم زي٤مدة قم  (. وهمػمهؿ ُمـ ـمرق قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م108: 20)



وعم٤م  .وصححف اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ واًمًٞمقـمل واسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمذهٌل ،واسمـ ُم٤مضم٦م واحل٤ميمؿ وأمحد

رواه  (2)قمٚمٞمف وأصح٤ميب ٤مهل ُم٤م أٟم٦م ىم٤مل: قمـ شمٚمؽ اًمٗمرىم٦م اًمقاطمدة اًمٜم٤مضمٞم ؾمئؾ رؾمقل اهلل 

 إمم ُمٕم٤معمٝم٤م وم٘مد أرؿمد رؾمقل اهلل  ،وإذا اًمتٌس إُمر قمٚمٞمٜم٤م ذم شمٕمرف شمٚمؽ اًمٗمرىم٦م ،اًمؽمُمذي

 .هل٤م ؿٌ ٚمَ ف قمَ ٜم٤م قمغم اشم٤ٌمع اًمًقاد إقمٔمؿ وم٢مٟمّ وطمث   ،وأُم٤مراهت٤م

٦م إمم اًمٞمقم هؿ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ ؾم٤مًمػ اًمٕمّمقر اإلؾمالُمٞم أن   : اًمٕمٚمامء وأصم٧ٌم اًمت٤مريخوىمد سملّم 

قمغم ذًمؽ اًم٤ًمدة اًمٕمٚمقيقن وذم ُم٘مدُمتٝمؿ احلٌٞم٥م قمٌد اهلل سمـ قمٚمقي  وٟمص   ،قمٔمؿاًمًقاد إ

 .وقمـ أئٛم٦م اًمًٚمػريض اهلل قمٜمف  ٟمّم٤مئحف اًمديٜمٞم٦مذم  (1)احلداد

 

 

 

 

                                                                                                                            

 .اًمٜم٤مر إّٓ واطمدة

( ُمـ 4597داود ) أسمق اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، وأظمرضمف ( ُمـ طمدي٨م قمٌد1643وأظمرضمف اًمؽمُمذي )     

  طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م.

( 1642-1640اًمؽمُمذي ) أظمرضمٝم٤م،  سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمٌد اهللُمـ طمدي٨م وردت هذه اًمزي٤مدة  (2)

وىمد وٕمػ  ،سمـ زي٤مد سمـ أٟمٕمؿ اإِلومري٘مل ـقمٌد اًمرمح قمغم وُمداره (،219-218: 2) ًتدركاعم واحل٤ميمؿ ذم

 ُمـ ىمٌؾ طمٗمٔمف.

هي(، ًمف 2044وًمد ذم شمريؿ طميُمقت ؾمٜم٦م )اًمٕمالُم٦م احلٌٞم٥م قمٌد اهلل سمـ قمٚمقي سمـ حمٛمد احلداد،  (1)

 اجل٤مُمع ًمٚمحٙمؿ واًمٕمٚمقماًمدر اعمٜمٔمقم ، وديقاٟمف رؾم٤مًم٦م اعمٕم٤موٟم٦م، اًمدقمقة اًمت٤مُم٦مُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: 

 .هي(2231)وهمػمه٤م. شمقذم قم٤مم 

  . وم٘مد ذيمر جمٛمؾ اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م (425)ص اًمٜمّم٤مئح اًمديٜمٞم٦م يمت٤مسمف ظم٤ممت٦ماٟمٔمر 



 

 تـٔـل البـذٍب أٍـم
 ،ح دقم٤مة ُمذه٥م اًمتِمٞمع ويمؼماؤه سم٠مهنؿ أشم٤ٌمع ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧مذم هذه أوٟم٦م إظمػمة ّس 

أىمدم ًمٙمؿ هذا  .ل شمٕمرومقا طم٘مٞم٘م٦م إُمر اعمذيمقر قمـ وضمقد ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م أو قمدُمفٙمَ ٚمِ ومَ 

 .هبذا اًمِم٠من اًمٌح٨م اًمذي يزيديمؿ إعم٤مُم٤مً 

ُمـ أشم٤ٌمع اًمتِمٞمع سمٛمذاهٌف  ف يمثػمٌ ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م؟ إٟمف اؾمؿ شمٚمٌٞمس وشمدًمٞمس يًتٕمٛمٚمُ 

  .هؾ اًمٌٞم٧مف ُمذه٥م أقمل ًمٜمٗمًف أٟمّ ُمٜمٝمؿ يدّ  يمؾر  ،اعمتٙم٤مصمرة اعمتٕمددة وومرىمفِ 

ويمذًمؽ ومرىم٦م  ،أهؾ اًمٌٞم٧م قمقن ٕٟمٗمًٝمؿ ُمذه٥َم ومرىم٦م اًمِمٞمٕم٦م اًمزيدي٦م يدّ  ومالطمظ ُمثالً  

قمنمي٦م  آصمٜم٤موهل اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م  ه٤م قمتقاً شمٚمؽ اًمٗمرق وأؿمد   أوؾ   سمؾ إن   ،اًمِمٞمٕم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م

ٟمتامء وؾم٥ٌم ضمراءهتؿ قمغم هذا آٟمتح٤مل وآ .ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م أن شمٜمتحَؾ  أتدمرّ  (اجلٕمٗمري٦م)

ف طم٤مئد وأٟم   ،اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ىمد قمرف واؾمتٞم٘مـ سمْمالل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م سمجٛمٞمع ومرىمف وآرائف إن  

وأهؾ سمٞمتف وأصح٤مسمف اًمتل هل اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ واًمٓمريؼ  وزائع قمـ شمٕم٤مًمٞمؿ رؾمقل اهلل 

 .احلؼ

هلذا وذم ؾمٌٞمؾ اعمٙمٞمدة واًمتْمٚمٞمؾ ُٕم٦م اإلؾمالم اؾمتٕمٛمٚمقا هذا آؾمؿ اًمٙمريؿ واًمٚم٘م٥م  

وا سمٛمٙمٞمدهتؿ سمٕمض اعمًٚمٛملم اهمؽمّ  وم٢منّ  ،طمّمؾ ُمرادهؿ وومٕمالً  ،(ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م)ٕمٔمٞمؿ اًم

 .هذه واٟمٖمٛمًقا ذم وسم٤مءة اًمِمٞمٕم٦م

 ،ٝمؿ سمٕمْم٤مً سمٕمُْم  رَ ذم أئٛمتٝمؿ وأريم٤من إيامهنؿ يمٗم   سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً  خمتٚمٗملمَ  (اًمِمٞمٕم٦م) ٤م يم٤مٟمقاوعمّ 

ر ُم١مؾمًقه ُمـ اًمذيـ يمٗم   ًمٙم٤من ٤مً ومٚمق يم٤مٟمقا قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م طم٘مّ  ؟يم٤من هذا طم٤مهلؿ ؿَ ٚمِ ومَ 

اهلل يريد  سم٠من   اًمٜمص   ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن يٙمقن هذا ؿم٠من وقمٛمؾ أهؾ اًمٌٞم٧م اًمذيـ وردَ  سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً 

 ؟قمٜمٝمؿ اًمرضمس ويٓمٝمرهؿ شمٓمٝمػماً  أن يذه٥َم 

وأٟمف ُمٙمٞمدة وُمٙمر أيم٤مسمر اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ مل يٜمٔمروا إمم  ،سم٤مًمٓمٌع أن هذا ُمًتحٞمؾ :اجلقاب

أهؾ اًمٌٞم٧م وشمٚمؽ اًمٓمري٘م٦م أو اعمًٚمؽ هل  لم أن ُمذه٥َم هبذا يتٌ ،قمقاىم٥م إوالهلؿ اًمقظمٞمٛم٦م



 اًمٕم٘مٞمدة اجل٤مري٦م اعمًامة سمٕم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمتٛمًٙم٦م سمام يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

 .واًمّمح٤مسم٦م

ك سمٛمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ًمٙم٤من أشم٤ٌمقمف اعمتٛمًٙمقن سمف هؿ أسمٜم٤مء ومٚمق يم٤من ذم اًمقاىمع ُمذه٥م ُمًٛم   

ُمـ إذاف واحل٤ٌمئ٥م دون ه١مٓء اًمٕمجؿ   اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ذري٦م رؾمقل اهلل

 ًمًٜم٦م واجلامقم٦م أسم٤مً اًمٕم٘مٞمدة أهؾ  واًمقاىمع أن احل٤ٌمئ٥م ُمٕمٔمٛمٝمؿ وأيمثريتٝمؿ ُمتٌٕمقنَ  ،اإليراٟمٞملم

وهذه اًم٘مْمٞم٦م  .إمم رؾمقل اهلل  ُمتّمالً  ُمًٚمًالً  ،قمـ ؾمٚمػ ظمٚمٗم٤مً  ،قمـ يم٤مسمرٍ  يم٤مسمراً  ،قمـ ضمدر 

قم٘مد اًم٤ًمدة احل٤ٌمئ٥م احلْم٤مرُم٦م ُمثؾ يمت٤مب  قمٚمٞمٝم٤م ذم يمت٥م ومٞمٝم٤م ُمٜمّمقٌص  فم٤مهرة سم٤مرزة ٓ ؿمؽ  

وهمػمه ُمـ قمنمات اًمٙمت٥م اًمتل  ،ًمٚمٕمالُم٦م احلٌٞم٥م قمٞمدروس سمـ قمٛمر احلٌٌم درراًمٞمقاىمٞم٧م واًم

وم٤محلؼ أن قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م هل قم٘مٞمدة أهؾ  ، اًمرؾمقل      يمتٌٝم٤م قمٚمامء احل٤ٌمئ٥م ذري٦م 

 .رؾمقل اهلل  أو ُمذهٌٝمؿ اعمتٌع ًمدى احل٤ٌمئ٥م اًمٕمٚمقيلم ذري٦م ،اًمٌٞم٧م

 ،ك سمٛمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م أو قم٘مٞمدهتؿ هق قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مأن يًٛمّ  وم٤مًمذي يًتحؼ   

وا وظم٤مًمٗمقا ـمري٘م٦م وإذا يم٤من هٜم٤مك واطمد أو اصمٜم٤من أو صمالصم٦م ُمـ ُماليلم احل٤ٌمئ٥م وإذاف ؿمذّ 

ذم سمؾ هق وحٞم٦م أو قمْمق وم٤مؾمد  ،آسم٤مئٝمؿ اًمًٜمٞملم ومٚمٞمس ُمـ احل٤ٌمئ٥م اًمذيـ ي٘متدى ويت٠مؾمك هبؿ

 ،اء ىمراءة اًمٙمت٥م احلديث٦م اًمتل يمتٌٝم٤م اعمًتنمىمقن واًمّمٝم٤ميٜم٦م اًمٞمٝمقد وقمٚمامؤهؿاًمٕم٘مٞمدة ُمـ ضمرّ 

  .أهنؿ أشم٤ٌمع ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ٛمٜم٤م اهلل ُمـ ُمٙم٤ميد دقم٤مة اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ يدقمقن ُمراراً ؾمٚمّ 

 

 

 

 

 

 



 

 نح٘ عً ىشأٗ اسه أٍل السي٘ ّاجلناع٘ـل
ًمٞمس ومٞمٝمؿ مج٤مقم٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ أظمرى وٓ  ،أُم٦م واطمدة يم٤من اعمًٚمٛمقن ذم قمٝمد رؾمقل اهلل  

وإذا طمّمؾ ومٞمٝمؿ اؿمتج٤مر  ،يمٚمٝمؿ حت٧م إُم٤مُم٦م وىمٞم٤مدة رؾمقل اهلل  ،أظمرى قمـ ـم٤مئٗم٦م ُمٕمتزًم٦م

ؿ وطمدهت وهذا ِه   ،اًمٜمزاع سمٞمٜمٝمؿ واطمتٙمٛمقا إًمٞمف وطمًؿَ  واظمتالف سمٞمٜمٝمؿ ضم٤مءوا رؾمقل اهلل 

ٟمِم٠مت سمذور   ووم٤مة رؾمقل اهلل صمؿ سمٕمدَ  ،أُمقر دٟمٞم٤مهؿوقمدم شمٗمرىمٝمؿ ذم أُمقر ديٜمٝمؿ و

وهذا آظمتالف إٟمام  ،آظمتالف وسمقادر اًمٜمزاع ذم اخلالوم٦م ذم قمٝمد ؾمٞمدٟم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ومٕم٘مٞمدهتؿ ٓ زاًم٧م واطمدة هل اًمٕم٘مٞمدة  ،هق ظمالف ؾمٞم٤مد سمح٧م دون آظمتالف ذم اًمٕم٘مٞمدة

اهلل سمـ ؾم٠ٌم اًمِمخّمٞم٦م  وًمق يم٤مٟم٧م سمذور آظمتالف ذم اًمٕم٘مٞمدة ىمد سمذره٤م قمٌد ،اإلؾمالُمٞم٦م

 .(اًمرواومض)عمٕمرووم٦م ذم اًمت٤مريخ سمت٠مؾمٞمس ُمذه٥م أهؾ اًمِمٞمٕم٦م ا

وٟمٛم٧م وشمرقمرقم٧م  ،وسمٕمد ووم٤مة مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م اٟمتنمت شمٚمؽ اًمٌذور اخلالومٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة 

 طمٞمٜمئذٍ  ،ومٔمٝمرت ُمذاه٥م ومٙمري٦م واقمت٘م٤مدي٦م خمتٚمٗم٦م زائٖم٦م قمام رؾمٛمف رؾمقل اهلل  :ويمؼمت

 :اومؽمق اعمًٚمٛمقن ومرىمتلم

  .ٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م واخلقارج واعمرضمئ٦م وأُمث٤مهل٤مُمثؾ اعم ،إومم: أهؾ اًمٌدع 

واًمّمح٤مسم٦م  واًمث٤مٟمٞم٦م: هل اجلٛمٝمقر واًمًقاد وإقمٔمؿ اعمتٛمًٙمقن سمام يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

  .ُمـ اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت واًمٕمٛمٚمٞم٤مت وإظمالق

قا سمذًمؽ ٕهنؿ ٛم  وؾُم  ،٧ٌم سم٤مؾمؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م٧م وشمٚم٘مّ وهذه اًمث٤مٟمٞم٦م هل اًمتل شمًٛمّ  

سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اعمتٕمددة  وهذا ُمّمداق ىمقًمف  ،مج٤مقم٦م اًمّمح٤مسم٦م ف وـمري٘م٦مَ ـمري٘متَ و ف ُمتٌٕمقن ؾمٜمتَ 

ّٓ ؾمتٗمؽمق أُمتل إمم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر واًمٓمرق اعمتٕم٤مودة اعمتٙم٤مصمرة اعمِمتٝمرة:   إ

ّٓ وذم رواي٦م:  واطمدة ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف اًمٞمقم ؟ ىم٤مل: وُمـ هؿ ي٤م رؾمقل اهلل  :ىمٞمؾ اجلامقم٦م إ

 .اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦موهل  وأصح٤ميب



 ،وظمالص٦م اًمت٘مرير أن قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م هل اًمٕم٘مٞمدة اًمتل أشمك هب٤م رؾمقل اهلل 

اًمٌدع اعمخ٤مًمٗملم ٕهؾ  ومرَق  وإن   .أو اعمًٚمٛمقن اًمّم٤مدىمقن ،وأن أهؾ اًمًٜم٦م هؿ أُم٦م اإلؾمالم

اذ ؿ ؿمذّ ه اًمًٜم٦م ُمثؾ اعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م اًمرواومض وهمػممه٤م اعمْم٤مدون عم٤م ضم٤مء سمف رؾمقل اهلل 

 .اًمٙم٤مُمؾ (اإلؾمالم)ل قمـ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ واّل 

مل يزيٖمقا قمٜمٝم٤م ومل يٛمٞمٚمقا  ، تفِ أهؾ اًمٌٞم٧م اعمٓمٝمريـ هؿ اعمتٌٕمقن ًمًٜم   أٟمٌٝمٙمؿ أن   وأظمػماً 

سمؾ متًٙمقا سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وـمري٘م٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اًمذيـ ُمٜمٝمؿ  ،قمٜمٝم٤م إمم اًمٌدع وإهقاء

 .أقمٚمؿواهلل  .ؾمٞمدٟم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفزّق الْاضح٘ بني أٍل السي٘ ّاجلناع٘ ّبني الشٔع٘
قمنمي٦م ُمـ  آصمٜملُمـ اًمٜم٤مس أن آظمتالف سملم أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م  يمثػمٌ  حي٥ًُم  

ٛمٕمٞم٦م اجليم٤مٓظمتالف احل٤مصؾ سملم مجٕمٞم٦م هنْم٦م اًمٕمٚمامء وسملم  ،اخلالوم٤مت آضمتٝم٤مدي٦م اًمٗمرقمٞم٦م

ومٚمام وىمٕم٧م  .واًمقاىمع سملم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م وسملم ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م ،اعمحٛمدي٦م ذم إٟمدوٟمٞمًٞم٤م

اًمت٘مري٥م  اًمٖمقهم٤مء واجلٚم٦ٌم سم٤مٟمتِم٤مر ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م رأوا أن ٓ شمٙمؼم اًم٘مْمٞم٦م آُمٚملم أن حيّمَؾ 

 .واًمقطمدة سملم اعمذهٌلم يمام طمّمؾ اًمت٘مري٥م سملم مجٕمٞمتل اًمٜمٝمْم٦م واعمحٛمدي٦م

قمنمي٦م اعمًٓمقر ذم  آصمٜملاًمِمٞمٕم٦م  وهذا اًمرأي أو اًمرضم٤مء إٟمام ي٠ميت ُمـ ىمٚم٦م ُمٕمرومتٝمؿ سمٕم٘م٤مئد

قن ٦م ؾمامقمٝمؿ ًمألظم٤ٌمر اعمقصم٘م٦م قمـ طم٘م٤مئ٘مٝمؿ سمج٤مٟم٥م أهنؿ حيٌ  وُمـ ىمٚمّ  ،يمتٌٝمؿ اعمٕمتٛمدة إصٚمٞم٦م

 وهؿ يتٚم٘مقن احلٙمؿ ُمـ يم٤ٌمر اًمِمٞمٕم٦م اًم٘م٤مئٚملم ذم يمؾِّ  ،اًمتٕمٚمٞمؼ واًمٙمالم ذم اعم٠ًمًم٦م ىمٌؾ دراؾمتٝم٤م

يم٤مًمٗمرق سملم ُمذه٥م  ـمٗمٞمػ ًمٞمس أؾم٤مؾمٞم٤مً  اًمٗمرق سملم أهؾ اًمًٜم٦م وسملم اًمِمٞمٕم٦م ومرق سم٠من   :ُمٜم٤مؾم٦ٌم

اًمٗمرق سملم اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م  اعم٤مًمٙمٞم٦م وسملم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م، واًمّمقاب اًمذي ٓ حمٞمد قمٜمف أنّ 

  .واًمٗمرق سملم أهؾ اًمًٜم٦م وسملم اًمِمٞمٕم٦م ومرق ذم اًمٗمروع وذم إصقل ،ومرق ذم اًمٗمروع

سمؾ  ،خم٤مًمٗم٦م عم٤م قمٜمدٟم٤م وصح٤مح إطم٤مدي٨م قمٜمدهؿ ،وم٠مريم٤من اإليامن قمٜمدهؿ ُمٖم٤ميرة عم٤م قمٜمدٟم٤م 

 وُم٤م أطمًـ ُمقىمَػ  ،اًم٘مرآن اًمذي قمٜمدهؿ همػم اًمذي قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اًمًٜمٞملم أن   :سم٢مىمرار سمٕمْمٝمؿ

ك ديـ ه همػم داظمؾ حت٧م ُمًٛمّ وطمدَ  قمنمي٦م ديٜم٤مً  آصمٜملسمٕمض قمٚمامئٜم٤م ُمـ شمًٛمٞم٦م ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م 

 .سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ مل يثٌتقه٤م قمٞم٤مذاً  ،ٕن ديٜمٜم٤م ُمٌٜمل قمغم أؾمس صم٤مسمت٦م :اإلؾمالم

وٕمهٞم٦م هذه اعم٠ًمًم٦م ٟمٙمت٥م ومٞمام يكم سمٕمض اًمٗمروق سملم قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜم٦م وسملم قم٘م٤مئد  

 .اًمِمٞمٕم٦م

وأن إئٛم٦م  ،قمنم ًمٞمس ُمـ أريم٤من اإليامن آصمٜملاإليامن سم٤مٕئٛم٦م  قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م أن   -2 

وذم هذا اًمٕمٍم  .قمٍم ي٘مقم إُم٤مم صمؿ إُم٤مم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وذم يمؾِّ  ،اخلٚمٗم٤مء همػم حمّمقريـ سمٕمدد

اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  وم٤مهلل يٕمٞمد جمدَ  ،مل يقضمد ًمٜم٤م إُم٤مم سمٕمد ؾم٘مقط اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م إمم أن



وسمحٛمد اهلل شمٙمقٟم٧م أن مجٕمٞم٤مت إؾمالُمٞم٦م ٟمِمٞمٓم٦م ذم اعمّم٤مًمح واعمٜم٤مومع  ،وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م

 .اًمٕم٤مئدة إمم إُم٦م سم٤مخلػم

ً   ،قمنم ُمـ أريم٤من اإليامن آصمٜملاإليامن سم٢مُم٤مُم٦م  وقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أن    ٜمٞملم ومٛمـ مل ي١مُمـ هب٤م يم٤مًم

 .ٕن اإليامن هب٤م قمٜمدهؿ ُمثؾ اإليامن سم٤مًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم :ومٝمق يم٤مومر خمٚمد ذم اًمٜم٤مر

 ،وقمٛمر ،سمٙمر أسمق :إرسمٕم٦م اًمراؿمديـ صحٞمح٦م صم٤مسمت٦م وهؿ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م أن ظمالوم٦مَ  -1 

صٌقن خلالوم٦م هم٤م .وقمثامن ،وقمٛمر ،سمٙمر أسم٤م :اًمِمٞمقخ اًمثالصم٦م وقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أن   .وقمكم ،وقمثامن

 .(سمّمح٦م ظمالومتٝمؿ وسمٗمْمٚمٝمؿ ف سم٤ميٕمٝمؿ وأىمر  ُمع أٟمّ )قمكم 

 ،يخٓمئقن يّمٞمٌقن وأطمٞم٤مٟم٤مً  ،ُمـ مجٚم٦م اًمٌنم - اخلٚمٗم٤مء :أي –إئٛم٦م  قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م أن   -3

ّٓ واًمٕمّمٛم٦م ٓ شمٙمقن  ،ؿ همػم ُمٕمّمقُملمٝمُ ومَ  قمنم  آصمٜملإئٛم٦م  أن   :وقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ،ًمألٟمٌٞم٤مء إ

 .ُمٕمّمقُمقن يمٕمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء

اًمٙمرام سمؾ هق ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ي١مدي سمٖمْمٝمؿ إمم  ،اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ٓ جيقز ؾم٥م   -4 

ٌ   .أيب سمٙمر وىمذف قم٤مئِم٦م  اًمٙمٗمر يم٥ًمِّ  ٕهنؿ ذم ٟمٔمرهؿ ىمد  :(2)ٝمؿ ضم٤مئزوقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أن ؾم

ّٓ  ارشمدوا سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل   .صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م سمٛم٤ٌميٕمتٝمؿ ٕيب سمٙمر اًمّمديؼ إ

                                                 

، وهيذا ممي٤م اٟمٗميردت سميف سمٚمٕمـ وؿمتؿ صيح٤مسم٦م رؾميقل اهلل  -سمزقمٛمٝمؿ  –إمم اهلل هب٤م سمؾ هق قم٤ٌمدة يت٘مرب  (2)

 ًمٗمرق شمتٕمٌد اهلل سمٌذاءة اًمٚم٤ًمن إٓ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م اًمزائٖم٦م.اًمراومْم٦م، طمٞم٨م مل ٟمجد ومرىم٦م ُمـ ا

ىم٤مل: ُمـ ًمٕمـ اجل٧ٌم )أي اًمّميديؼ( واًمٓمي٤مهمقت )أي  -وهق يٙمذب قمغم زيـ اًمٕم٤مسمديـ -أيب محزة اًمثامزم ومٕمـ

اًمٗم٤مروق( ًمٕمٜم٦م واطمدة،يمت٥م اهلل ًمف ؾمٌٕملم أًمػ أًمػ طمًٜم٦م وحم٤م قمٜمف ؾمٌٕملم أًمػ أًمػ ؾمٞمئ٦م، ورومع ًمف ؾميٌٕملم 

 ُمـ أُمًك يٚمٕمٜمٝمام ًمٕمٜم٦م واطمدة يمت٥م ًمف ُمثؾ ذًمؽ.أًمػ أًمػ درضم٦م، و

ىم٤مل: ومدظمٚم٧م قمغم ُمقٟٓم٤م أيب ضمٕمٗمر حمٛمد اًم٤ٌمىمر، وم٘مٚم٧م: ي٤م ُمقٓي طمدي٨م ؾمٛمٕمتف ُمـ أسمٞميؽ؟ ىمي٤مل: هي٤مت يي٤م 

صمامزم، وم٠مقمدت قمٚمٞمف احلدي٨م، ىم٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م صمامزم! أحت٥م أن أزيدك ؟ وم٘مٚم٧م: سمغم ي٤م ُمقٓي وم٘م٤مل: ُمـ ًمٕميٜمٝمام ًمٕمٜمي٦م 

ٙمت٥م قمٚمٞمف ذٟم٥م ذم ذًمؽ اًمٞمقم طمتك يٛمز وُمـ أُمًك ًمٕمٜمٝمام ًمٕمٜم٦م واطمدة مل يٙمت٥م قمٚمٞمف واطمدة ذم يمؾ همداة مل ي

ذٟم٥م طمتك يّمٌح، ىم٤مل ومٛم٣م أسمق ضمٕمٗمر، ومدظمٚم٧م قمغم ُمقٟٓمي٤م اًمّمي٤مدق وم٘مٚمي٧م: طميدي٨م ؾميٛمٕمتف ُميـ أسمٞميؽ 



 

 – اعم١مُمٜملم ٕهن٤م أم   :جي٥م اطمؽماُمٝم٤م وحمٌتٝم٤م قم٤مئِم٦م اًمّمدي٘م٦م  ن  أ :قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م -5

ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ  ،سمؾ يم٤مومرة ،أهن٤م ُمٚمٕمقٟم٦م ُمرُمٞم٦م سمًقء :وقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م - زوضم٦م رؾمقل اهلل  :أي

  .ُمثؾ هذه آقمت٘م٤مدات

اًمقٓي٦م ًمٞم٧ًم ُمـ أريم٤من اإلؾمالم، وقمٜمد أهؾ اًمِمٞمٕم٦م هل ُمـ  أنّ  :قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م -6

ومٞم٘مقًمقن ذم اًمِمٝم٤مدة: أؿمٝمد  اعمٕمروومتلم ومٞمزيدوهن٤م قمغم اًمِمٝم٤مدشملم اإلؾمالُمٞمتلم ،مأريم٤من اإلؾمال

ّٓ ٓ إًمف  أن    .وزم اهلل قمٚمٞم٤مً  وأن   ،رؾمقل اهلل حمٛمداً  أنّ  ، وأؿمٝمداهلل إ

 اًم٘مرآن حمٗمقظ همػم ُمٌدل ٓ زي٤مدة ومٞمف وٓ ٟم٘مّم٤من، وقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أنّ  أنّ  :قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م -7

خم٤مًمٗمقن ًمإلمج٤مع  شمٗمًػمهوًمئـ ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ سم٠مص٤مًمتف ومٝمؿ ذم  ، أصكمهمػم اًم٘مرآن اعمقضمقد طم٤مًمٞم٤مً 

 .(2)وًمٚمٕم٘مؾ اًمّمحٞمح

                                                                                                                            

وضمدك؟ وم٘م٤مل: ه٤مت ي٤م أسم٤م محزة! وم٠مقمدت قمٚمٞمف احلدي٨م، وم٘م٤مل: طم٘م٤ًم ي٤م أسم٤م محزة، صمؿ ىم٤مل قمٚمٞميف اًمًيالم: ويروميع 

(، ٟم٘ماًل 257ًمٚمٕمالُم٦م إطم٤ًمن إهلل فمٝمػم ) اًمِمٞمٕم٦م وأهؾ اًمٌٞم٧مًمػ أًمػ درضم٦م، صمؿ ىم٤مل: إن اهلل واؾمع يمريؿ. أ

  (.523)ص  وٞم٤مء اًمّم٤محللمًمٚمٛمال حمٛمد يم٤مفمؿ، و أمجع اًمٗمْم٤مئحقمـ يمت٤مب 

 اًمرواي٤مت اًمتل ٟمًٌقه٤م إمم إئٛم٦م ُمـ هذا اًمّمٜمػ اًمذي ذيمره اعم١مًمػ يمثػمة، وؾم٠مذيمر ٟمامذج ُمٜمٝم٤م:( 2)

. ىم٤مل أسمق (52)اًمٜمحؾ: ُمـ أيي٦م  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ اإلًمف ذم يمت٤مب اهلل هق اإلُم٤مم، وم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 (.162: 1) شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مرقمٌد اهلل: يٕمٜمل سمذًمؽ: وٓ شمتخذوا إُم٤مُملم، إٟمام هق إُم٤مم واطمد. 

إُمي٤مم إرض.  . ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل: رّب إرض يٕمٜمل(69)اًمزُمر: ُمـ أي٦م  ڤ ڤ ڤ ٹ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 (.153: 1) شمٗمًػم اًم٘مٛمل

. ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل: اًمِمٛمس : أُمػم اعمي١مُمٜملم. وويح٤مه٤م: ىمٞمي٤مم اًم٘مي٤مئؿ. (2)اًمِمٛمس:  ٻ ٱ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 (.467: 4)  اًمؼمه٤من

أن ٟمتخذ ُميـ  ،: أُمرٟم٤م ژ ڈ ڈ ڎ ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  -يمذسم٤ًم وزوراً  -روى اًم٘مٛمل قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

: 2) شمٗمًيػم اًم٘مٛميلي٘ميقل: ُميـ اعميقازم.  گ گ ي٘مقل: ُمـ اًمٕمجيؿ.    ک ک اًمٕمرب ؿمٞمٕم٦م. 

387.) 



 ٤مصحٞمح :وهل ،(2)٦ميمت٥م احلدي٨م اعمقصمقىم٦م هل اًمّمح٤مح اًمًت قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م أنّ  -8 

 ،د واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م، وقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أرسمٕم٦مووؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل وأيب دا ،اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

وهذه اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م  .اًمتٝمذي٥مو ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمفو آؾمتٌّم٤مرو اًمٙم٤مذم :وهل

 .(1)إُم٦م قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إسم٤مـمٞمؾ واًمتٜم٤مىمْم٤مت اـمالعُمـ  ظمقوم٤مً  :تنمة سمٙمثرةٍ همػم ُمٜم

وأهؾ  ت اجلٜم٦م ًمٚمٛمت٘ملم اًمذيـ أـم٤مقمقا اهلل ورؾمقًمف سمٛمح٦ٌم اًمٜمٌل قمدّ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م أُ  -9

قمدت اًمٜم٤مر ًمٚمٙم٤مومريـ خمٚمديـ ومٞمٝم٤م وأُ  ،ًمنميٕم٦مشم٤ٌمع ااسمٞمتف واًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم و

ظم٤مص٦م وإن مل يٓمٞمٕمقا اهلل  وقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أقمدت اجلٜم٦م عمحٌل قمكم  ،وًمٚمٕمّم٤مة همػم خمٚمديـ

 .وأقمدت اًمٜم٤مر عمٌٖميض قمكم وخم٤مًمٗمٞمف وإن صٚمقا وص٤مُمقا وأـم٤مقمقا اهلل ورؾمقًمف ،ورؾمقًمف

ف ذم آظمر ن هب٤م وهل أٟمّ واًمِمٞمٕم٦م ي٘مقًمقن هب٤م وي١مُمٜمق ،أهؾ اًمًٜم٦م ٓ يّمدىمقن سم٤مًمرضمٕم٦م -20

 ،ًمٚمٜم٤مس فم٤مهراً  اًمزُم٤من ىمٌؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٘مقم اعمٝمدي وهق حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمري ُمـ خمٌئف إُم٤مُم٤مً 

ومجٞمع أهؾ سمٞمتف وُمٜمٝمؿ اًمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء  ٌٕم٨م اًمٜمٌل ٞمومٞمذه٥م إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة وم

ٌٕم٨م اًمّمح٤مسم٦م ، صمؿ يُ ومٞم٤ٌميٕمقٟمف سم٤مخلالوم٦م واإلُم٤مُم٦م اًمٔم٤مهرة سمٕمد طمّمقًمف قمغم اإلُم٤مُم٦م اًم٤ٌمـمٜم٦م

سمام يمًٌقا وهمّمٌقا قمغم أهؾ  ومٞمجٚمدهؿ ويّمٚمٌٝمؿ ضمزاءً  سم٠ميب سمٙمر وقمٛمر وقم٤مئِم٦م  ُمٌتدءاً 

 .اًمٌٞم٧م

                                                                                                                            

إن هذا وأُمث٤مًمف إٟميام ردًا قمغم احلكم قمٜمدُم٤م أورد ُمثؾ هذه اًمًخ٤موم٤مت وٟمًٌٝم٤م إمم إئٛم٦م:  ي٘مقل اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

اعمالطمدة واًم٘مراُمٓم٦م وهق ُمـ ضمٜمس شمٗمًػم  ،ي٘مقًمف َُمـ ٓ يٕم٘مؾ ُم٤م ي٘مقل، وهذا سم٤مهلذي٤من أؿمٌف ُمٜمف سمتٗمًػم اًم٘مرآن

 (.66: 4)  ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  واًمٓمٕمـ ومٞمف ،اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، سمؾ شمٗمًػم اًم٘مرآن سمٛمثؾ هذا ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مدح ومٞمف

اًمّمحٞمح أهن٤م اًمٙمت٥م اًمًت٦م: ٕن ًمٗمظ اًمّمح٦م يٓمٚمؼ قمغم اًمٌخي٤مري وُمًيٚمؿ وم٘ميط، وشمًيٛمٞمتٝم٤م سم٤مًمّميح٤مح  (2)

 أـمٚم٘مف سمٕمض اعمت٠مظمريـ قمٚمٞمٝم٤م دمقزًا.

  ٕم٦م ٓ يٕمرف قمـ هذه اًمٙمت٥م ؿمٞمئ٤ًم.ُمـ اًمِمٞم سمؾ إن يمثػماً ( 1)



 

اًمٜم٤مس قمغم  فُ ٙمرهُ اهلل يُ  سمف أهؾ اًمًٜم٦م اؾمٛمف حمٛمد سمـ قمٌد اعمٝمدي اًمذي أىمرّ  إنّ  :(تـبقه)

اًمِمٞمٕم٦م ُمـ  فُ شمْ وٓ يٗمٕمؾ ُم٤م ذيمر ،اًمٜمّم٤مرى صمؿ اًمدضم٤مل ىمت٤مَل  وسمٕمد اًمٌٞمٕم٦م ي٤ٌمُذ  ،اخلالوم٦م

 .ومٛمٝمديٜم٤م همػم ُمٝمدهيؿ ،اعمٗمؽمي٤مت وإيم٤مذي٥م

د هب٤م ًمِمٌٝم٦م حي ٓو ،ُمثؾ اًمزٟم٤م ذم اًمتحريؿ (اًمزواج اعم١مىم٧م)قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م أن اعمتٕم٦م   -22

ٝم٤م آًم٦م هلؿ ذم دقمقة اًمِم٤ٌمب ٚم  طمِ و ،وهل قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ُمًتح٦ٌم ،اخلالف اعمٜمتنم ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م

 ،قمٛمؾ سمتحريٛمٝم٤م ُمدة ظمالومتف ؾمٞمدٟم٤م قمكم  (وزوراً  يمذسم٤مً )ُمٝمؿ إُم٤م هؿ إمم ُمذهٌٝمؿ ُمع أنّ وضمرِّ 

 .وًمٙمٜمٝمؿ أذٟم٤مب اعمتٕم٦م اعمدُمٜمقن هب٤م ،٠مشم٤ٌمقمفسم اقمغم أهنؿ ًمٞمًق وهذا يدل  

 .اخلٛمر قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ٟمج٦ًم وقمٜمدهؿ ـم٤مهرة -21 

سمف ومل يٓمٝمر اعمحؾ واظمتٚمٓم٧م أضمزاء اًمٜمج٤مؾم٦م سم٤معم٤مء طمتك زاد وزن اعم٤مء  كاعم٤مء اعمًتٜمج -23

 .وـم٤مهر جيقز اؾمتٕمامًمف ُمرة أظمرى قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ،ؽ ٟمجس قمٜمدٟم٤مسمذًم

 ،ووع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى ُمـ ؾمٜمـ اًمّمالة قمٜمد اًم٘مٞم٤مم قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م إنّ  -24 

 .ٝمؿ سم٤مـمٚم٦م ًمٗمٕمٚمٝمؿ ذًمؽومّمالة اعمًٚمٛملم اًمِم٤مومٕمٞملم يمٚمِّ  ،وقمٜمدهؿ ٓ جيقز سمؾ شمٌٓمؾ سمف اًمّمالة

ٟمف إ :وىم٤مًم٧م اًمِمٞمٕم٦م ،حت٦م ُمـ اًمًٜمـ اعم١ميمدةاًمت٠مُملم قم٘مٞم٥م اًمٗم٤م إن   :ىم٤مل أهؾ اًمًٜم٦م -25 

 .ممٜمقع ُمٌٓمؾ ًمٚمّمالة

أو عمـ يم٤من ًمف  ،ـمقيالً  اجلٛمع سملم اًمّمالشملم ظم٤مص سم٤معم٤ًمومر ؾمٗمراً  ن  أًمًٜم٦م اقمٜمد أهؾ  -26 

 .وقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أٟمف ضم٤مئز ُمـ همػم ىمٞمد وٓ قمذر ،قمذر يم٤معمرض

واًمّم٤محللم ىمد إوًمٞم٤مء  ُمع أنّ  ،صالة اًمْمحك ؾمٜم٦م قمٜمدٟم٤م وهمػم ضم٤مئزة قمٜمدهؿ -27 

 .وافمٌقا قمٚمٞمٝم٤م

 .شمِمؽمط اًمٓمٝم٤مرة ًمّمالة اجلٜم٤مزة قمٜمدٟم٤م وٓ شمِمؽمط قمٜمدهؿ -28 

ٜم٘مؾ مجٞمع ٟمومل  ،هٙمذا ىمد أوردٟم٤م سمٕمض إُمثٚم٦م ُمـ اًمٗمروق سملم أهؾ اًمًٜم٦م وسملم اًمِمٞمٕم٦م

 .ٝم٤م ُٓمتألت صٗمح٤مشمف ويمؼم طمجٛمفوًمق ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م يمٚم   ،ًمٞمٜم٤مؾم٥م هذا اًمٙمت٤مب اعمختٍم :اًمٗمروق



صمؿ يتخذوا  ،اًم٘مراء ويتٕمرومقا طم٘م٤مئؼ اًمِمٞمٕم٦م وقم٘م٤مئده٤م اًم٤ٌمـمٚم٦م ن يتٗمٝمؿَ ورضم٤مئل اًمقطمٞمد أ

 أن   اعمجتٛمع اإلؾمالُمل اإلٟمدوٟمٞمز ظمّمقص٤مً  وأن يٕمرَف  ،احل٤مزم دم٤مهٝمؿ ٕٟمٗمًٝمؿ اًم٘مرارَ 

  .اًمٗمرق سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ومرق أؾم٤مد واقمت٘م٤مدي يمام طمّمؾ اًمٗمرق اًمٗمروقمل أيْم٤مً 

 ،لم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م وسملم ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦موًمٞمس آظمتالف سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ُمثؾ آظمتالف سم

 .أو سملم مجٕمٞمتل هنْم٦م اًمٕمٚمامء واعمحٛمدي٦م اعمختٚمٗم٦م ذم اًمٗمروع وإقمامل اًمِمٙمٚمٞم٦م وم٘مط

ُمٕمرومتٝمؿ سم٠مصقل  ٦مَ ٚمّ وىمِ  ،ضمٝمؾ اعمًٚمٛملم اإلٟمدوٟمٞمًٞملم وأيم٤مسمر اًمِمٞمٕم٦م يٜمتٝمزون ومرص٦مَ 

وطمدة ) هبذه اًمِمٕم٤مراتيمثػم ُمٜمٝمؿ  وم٤مهمؽمّ  ،وضمٚمٌٝمؿ إمم ُمذه٥م اًمتِمٞمع قمٚمٞمٝمؿ ٚمت٠مصمػمًم : اًمِمٞمٕم٦م

  .اًمتل ٟم٤مدوا هب٤م (إُم٦م واًمت٘مري٥م وشمقطمٞمد اًمٙمٚمٛم٦م

وحيذروهؿ ُمـ  ،اًمِمٞمٕم٦م ووالٓهت٤م وٟمرضمق ُمـ اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة أن يٌٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس شمٕم٤مًمٞمؿَ 

وأن يًٕمقا ذم شمقطمٞمد صػ أهؾ اًمًٜم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م ومتٜم٦م اًمِمٞمٕم٦م  ،ؾمٛمقُمٝم٤م وأظمٓم٤مره٤م اًمرهٞم٦ٌم

 ،طمريم٦م اًمِمٞمٕم٦م واًمثقرة اخلٛمٞمٜمٞم٦م اإلٟمدوٟمٞمًٞم٦م ُمراىم٦ٌمَ وٟمرضمق ُمـ رضم٤مل احلٙمقُم٦م  ،اًمدهٞم٤مء

وم٢من اًمِمٞمٕم٦م واًمِمٞمققمٞم٦م صٜمقان  :واحلذر واحلراؾم٦م ُمـ ىمٞم٤مُمٝم٤م ومج٠مة ُمثؾ ىمٞم٤مم اًمِمٞمققمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ

  .واطمدة وهل اًمٞمٝمقدي٦م يمام أصم٧ٌم اًمت٤مريخ ُمـ أمر 

ڌ ڌ ڎ ڎ ) ُمٌٞمٜم٤مً  وم٤مهلل يٙمٗمٞمٜم٤مهؿ وحيرؾمٜم٤م ُمـ ذورهؿ ويٜمٍمٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ ٟمٍماً  

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  ) . (8)اًمّمػ: (ژ ڑ ڑ ک ڈ ڈ ژ 

  .(186اًمٌ٘مرة: ) (ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت
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