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 تالحه الرجعة والعَور: 

 اًمرضمٕم٦م قَمغَم اًمٔمٝمقر. إـمالق 

 وإـمالق اًمٔمٝمقر قَمغَم اًمرضمٕم٦م. 

 اًم٘م٤مئؿ ي٘متؾ إسمٚمٞمس. 

ٚمف يمٕمالُم٦م ًمٔمٝمقره.  ٤مط فمٝمقر اعمٝمدي سمحّمقل اًمرضمٕم٦م ىم  ه ارشم

 شمالزم دوًمتٝمؿ اًمٔم٤مهرة َُمَع اًمرضمٕم٦م. 

 رضمٕم٦م إذار قِمٜمَْد اًمٔمٝمقر. 

ـ اًمرضمٕم٦م واًمٔمٝمقر  ـ َُمَع شمزاُم  .وىم٧م ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ُمتزاُم
  



 

 

 
  



 

 

 

 العَور  ىعلإطالق الرجعة 

 الرجعة لىعوإطالق العَور 

٤م إـمالق اًمرضمٕم٦م قَمغَم فمٝمقر اإلُم٤مم اًمث٤َّمِِن قمنم# وَمَ٘مْد َوَرَد  أُمَّ

... ووؾؼـل َؾننَّ »ذِم ُمّم٤ٌمح اًمزائر وذم زي٤مرة اًم٘م٤مئؿ# ذِم اًمنداب 

. (1)«ِِف رجعتف ويؿؾؽ دوفتف تقؾتـل ؿبؾ َذفَِؽ ؾلجعؾـل ؾقؿـ يؽرّ 

... »وذم ُمزار اعمِمٝمدي ذِم زي٤مرة اإلُم٤مم اًمث٤َّمِِن قمنم ذِم اًمنداب 

 .(2) «افؾَُّفؿَّ إِّني أديـ فؽ بوفرجعي بغ يدي صوحى َهِذِه افبؼعي

... وظّجؾ »وذم ُمّم٤ٌمح اعمُتٝمّجد ذِم دقم٤مء َيُقم دطمقا إرض 

وأطفر بوحلؼ ؿوئؿفؿ واجعؾف ؾرج أوفقوئؽ وأردد َظَؾْقِفؿ مظودفؿ 

ـْ .فديـؽ ُمـترصاً  .. افؾَُّفؿَّ َصؾي َظَؾقِْف َوَظَذ مجقع آبوئف واجعؾـو ِم

                                                   

٤مح اًمزائر: ذِم زي٤مرة اًم٘م٤مئؿ# ذِم اًمنداب.( 1)  ُمّم

 .658، ص2اعمزار ًمٚمٛمِمٝمدي: ب( 2)



 

ـْ أظقاكف  .(1)«صحبف وأرستف وابعثـو ِِف ـّرتف َحتّك كؽقن ِِف زموكف ِم

٤م إـمالق اًمٔمٝمقر قَمغَم اًمرضمٕم٦م وَمَ٘مْد َوَرَد ذِم زي٤مرة إئٛم٦م^  أُمَّ

 وهمػمه٤م.× وزي٤مرة احلًلم× ١مُمٜملميمثػمًا يمزي٤مرة أُمػم اعم

اًمٔمٝمقر قَمغَم سمٕم٨م اًمرضمٕم٦م و َوىَمْد َوَرَد إـمالق اًمٖمٞم٦ٌم قَمغَم اعمقت

ٓئٌذ ببوبؽ افذي ؾقف ؽبً َوِمـُْف تظفر »× ذِم زي٤مرة أُمػم اعم١مُمٜملم

ل َبْعَد اخلقف أمـوً   .(2) «َحتّك متّؽـ ديـف افذي ارته وتبدي

 

                                                   

رض: ص( 1) د: أقمامل ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة، دقم٤مء دطمق ٕا ٤مح اعمتٝمجِّ  .676ُمّم

٤مب/ ( 2)  .15، اًمزي٤مرة/ 13اعمزار اًمٙمٌػم: اًم



 الصيخة للعَور ييادى فيَا بالرجعة

ٞمؾ فمٝمقر احلج٦م#  إنَّ سمدء اًمرضمٕم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ويمذا اًمٙم٤مومرـي ىُم

ـْ اًمًامء، يَماَم َوَرَد ذِم اًمرواي٤مت  ل ُم٤م ُيٜم٤مدى ذِم اًمّمٞمح٦م ُِم وإنَّ أوَّ

رّ »ُيٜم٤مدى سم٤مًمرضمٕم٦م  ىمٌَؾ أْن ُيٜم٤مدي سمٔمٝمقر اعمٝمدي#  «...َهَذا ظعٌّ َؿْدـ 

يمؼم ًمٚمٔمٝمقر وأنَّ اًمٔمٝمقر وم٤محت٦م  مم٤م َيُدّل قَمغَم أنَّ اًمرضمٕم٦م ِهَل اًمٕمٜمقان ٕا

صمٜمل قمنم^.ًمٚمرضمٕم٦م ووم٤محت٦م دوًم٦م أئٛم٦م أهؾ اًم  ٌٞم٧م ٓا

 ٓسمد: ×اًمرو٤م روى ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي وىم٤مل إوػ:

 قمٜمد ووًمٞمج٦م وذًمؽ سمٓم٤مٟم٦م يمؾ ومٞمٝم٤م يً٘مط صٞمٚمؿ صامء ومتٜم٦م ُمـ

 وأهؾ اًمًامء أهؾ قمٚمٞمف يٌٙمل وًمدي، ُمـ اًمث٤مًم٨م اًمِمٞمٕم٦م وم٘مدان

 وم٘مدان قمٜمد طمزيـ طمػمان طمران ُمت٠مؾمػ ُم١مُمـ ُمـ إرض ويمؿ

 سمٕمد ُمـ يًٛمٕمف ٟمداءا ٟمقدوا وىمد يٙمقٟمقن ُم٤م ذ يم٠مِن هبؿ اعمٕملم اعم٤مء



 

 .اًمٙم٤مومريـ قمغم وقمذاسم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم، يٙمقن رمح٦م ىمرب، ُمـ يًٛمٕمف يمام

[ ؿمٝمر]  ذم يٜم٤مدون :هق؟ ىم٤مل ٟمداء وأي :حمٌقب سـم احلًـ ًمف وم٘م٤مل

امء ُمـ أصقات صمالصم٦م رضم٥م  .اًمٔم٤معملم قمغم اهلل ًمٕمٜم٦م ٓأ :صقشم٤م :اًًم

 .اعم١مُمٜملم ُمٕمنم ي٤م (1) أزوم٦م أزوم٦م :اًمث٤مِن واًمّمقت

 :- اًمِمٛمس قملم ٟمحق سم٤مرزا سمدٟم٤م يرون - اًمث٤مًم٨م واًمّمقت

 .اًمٔم٤معملم هالك يمر ذم ىمد اعم١مُمٜملم أُمػم هذا

 ىمرن ذم يرى سمدن :اًمث٤مًم٨م واًمّمقت :احلٛمػمي رواي٦م وذم

وذم همٞم٦ٌم  (1) «وأضقعقا فف ؾوشؿعقا ؾالكو بعٌ اهلل إن» :ي٘مقل اًمِمٛمس

 .(2) «افظودغهذا أمرادممـغ ؿد ـر هالك » اًمٓمقد

. وـذفؽ روايي افطزي ِف (3) «وٟمٔمػم رواي٦م احلٛمػمي رواي٦م اًمٜمٕمامِن 

 .(4) دٓئؾ اإلمومي

 ؿرن مع بورزاً  ترون بدريوً  وافثوفٌ»: وذم رواي٦م اخلزاز اًم٘مٛمل

                                                   

 .3/1168اخلرائ٩م واجلرائح ًمٚمراوٟمدي:  (1)

٦م ًمٚمٓمقد، احلدي٨م  (2)  .446ص 431اًمٖمٞم

٦م ًمٚمٜمٕمامِن: ( 3) ٟمقار:  186/28اًمٖمٌٞم ، وشم٘مدم 28/ ذيؾ ح296/ 52وقمٜمف ذِم سمح٤مر ا

ػم.168ُمثٚمف سمرىمؿ   ، وسم٤مظمتالف ًي

ٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي، احلدي٨م  (4)  .441/45د



 

 إػ يـسبف حتك - بـ ؾالن ؾالن بعٌ ؿد اهلل أٓ أن» «يـودي افشؿس

 اهلل ويِمٗمل اًمٗمرج ي٠ميتذًمؽ  ومٕمٜمد ،«افظودغ هالك ؾقف - ظع

 .(1) ىمٚمقهبؿ همٞمظ ويذه٥م صدورهؿ

ل افثوكقي: ـ احلٌٚم ٜمده قم  ×قمٌداهلل أسم٤م ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل روى اًمٙمٚمٞمٜمل سم

 اعمحتقم واًمٜمداء ُمـ اعمحتقم ُمـ اًمٕم٤ٌمس سمٜمل اظمتالف :ي٘مقل

 ُمٜم٤مد يٜم٤مدي :ىم٤مل اًمٜمداء؟ ويمٞمػ :ىمٚم٧م ،اعمحتقم ُمـ اًم٘م٤مئؿ وظمروج

 :ىم٤مل ،اًمٗم٤مئزون هؿ وؿمٞمٕمتف قمٚمٞم٤م إن أٓ :اًمٜمٝم٤مر اًمًامء أول ُمـ

. (2) اًمٗم٤مئزون هؿ وؿمٞمٕمتف قمثامن أٓ إن :اًمٜمٝم٤مر آظمر[ ذم]  ُمٜم٤مد ويٜم٤مدي

 .(3) ذم اخلرائ٩موروى ىمري٤ٌم ُمٜمف 

 قمٌد أيب قمٜمد يمٜم٧م :ىم٤مل» :ىم٤مل ،ؾمٜم٤من سمـ اهلل قمٌد روى افثوفثي:

 ه١مٓء اًمٕم٤مُم٦م إن :ًمف ي٘مقل مهدان ُمـ رضمالً  ومًٛمٕم٧م ×اهلل

 اًمًامء ُمـ يٜم٤مدي ُمٜم٤مدي٤م أن شمزقمٛمقن إٟمٙمؿ :ًمٜم٤م وي٘مقًمقن ،يٕمػموٟم٤م

 ٓ :ىم٤مل صمؿ ،وضمٚمس ومٖمْم٥م ُمتٙمئ٤م ويم٤من ،إُمر هذا سم٤مؾمؿ ص٤مطم٥م

  ،ذًمؽ ذم قمٚمٞمٙمؿ طمرج وٓ ،أيب وأرووه قمـ ،قمٜمل شمرووه

                                                   

صمر: ص (1)  .159يمٗم٤مي٦م ا

 .484، احلدي٨م 316ص 8اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل: ج (2)

 .3/1161اخلرائ٩م واجلرائح ًمٚمراوٟمدي:  (3)



 

 قمز اهلل يمت٤مب ذم إن ذًمؽ واهلل :ي٘مقل ×أيب ؾمٛمٕم٧م ىمد أِن أؿمٝمد   

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) :ي٘مقل طمٞم٨م ًمٌلم وضمؾ

 إٓ أطمد يقُمئذ إرض ذم يٌ٘مك ومال ،(1) (ٹ ٹ ٹ ڤ

 ُمـ اًمّمقت ؾمٛمٕمقا إذا إرض ومٞم١مُمـ أهؾ هل٤م رىمٌتف وذًم٧م ظمْمع

 أٓ :يٜم٤مدي صمؿ ،وؿمٞمٕمتف× ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم ذم احلؼ إن أٓ :اًمًامء

 ،وم٤مـمٚمٌقا سمدُمف ُمٔمٚمقُم٤م ىمتؾ وم٢مٟمف وؿمٞمٕمتف قمٗم٤من سمـ قمثامن ذم احلؼ إن

٧م :ىم٤مل  اًمٜمداء وهق احلؼ قمغم اًمث٤مسم٧م سم٤مًم٘مقل آُمٜمقا اًمذـي اهلل ومٞمٌث

ول ويرشم٤مب  ،قمداوشمٜم٤م واهلل واعمرض ،ُمرض ىمٚمقهبؿ ذم اًمذيـ يقُمئذ ٕا

ول اعمٜم٤مدي إن :ومٞم٘مقًمقن ،ويتٜم٤موًمقٟم٤م ُمٜم٤م ذًمؽ يتؼمأون ومٕمٜمد  ُمـ ؾمحر ٕا

ٞم٧م أهؾ ؾمحر ۓ ) :وضمؾ قمز اهلل ىمقل ×قمٌداهلل أسمق شمال صمؿ ،هذا اًم

 .(2) (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ٟمداء ًمٚمرضمٕم٦م وًمٚمٌِم٤مرة هق × خيٗمك أن اًمٜمداء سم٤مؾمؿ قمكم  وٓ

سم٤مًمرضمٕم٦م وسمدء وىمققمٝم٤م، وُمع ذًمؽ ضمٕمؾ هذا اًمٜمداء ذم رواي٤مت 

ُمًتٗمٞمْم٦م هق ؿمٕم٤مر وٟمداء وسمِم٤مرة ًمٔمٝمقر اعمٝمدي اًم٘م٤مئؿ قم٩م سمؾ ذم 

أي٦م اًمتل شمٔمٝمر ذم اًمًامء  مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت اعمًتٗمٞمْم٦م ضمٕمؾ شم٠مويؾ

                                                   

ٔي٦م  (1)  .4ؾمقرة اًمِمٕمراء: ا

٦م ًمٚمٜمٕمامِن: ب (2)  .367، ص19ح 14اًمٖمٞم



 

 وشمٔمؾ أقمٜم٤مىمٝمؿ هل٤م ظم٤موٕملم هل اًمٜمداء سم٤مؾمؿ اًم٘م٤مئؿ واسمٞمف مم٤م يدًمؾ

 قمغم ان اًمٜمداء ًمٚمرضمٕم٦م وًمٚمٔمٝمقر ُمتحد وُمتٓم٤مسمؼ وُمتداظمؾ وُمتِم٤مسمؽ.

 :ىم٤مل أٟمف ×قمٌداهلل أيب قمـ ،اًمٌجكم رواي٦م سمـ راؿمد افرابعي:

 .ًمٌلم اهلل يمت٤مب ذم اًم٘م٤مئؿ سم٤مؾمؿ اًمًامء ُمـ اًمٜمداء إن أُم٤م»

ں  ڱ ں) ذم :؟ وم٘م٤مل اهلل أصٚمحؽ هق وم٠ميـ :وم٘مٚم٧م

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) :ىمقًمف (ڻ ڻ ڻ ڻ

 أصٌحقا اًمّمقت ؾمٛمٕمقا إذا :ىم٤مل ،(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .(1) رؤوؾمٝمؿ اًمٓمػم قمغم ويم٠مٟمام

 .....واًمٜمداء.×وذم رواي٦م اظمرى قمـ ايب قمٌداهلل  اخلومسي:

 سم٤مؾمؿ يٜم٤مدي ُمٜم٤مد :؟ وم٘م٤مل اًمٜمداء يٙمقن ؿمئ وأي :وم٘مٚم٧م .اًمًامء ُمـ

 .(2) «‘أسمٞمف واؾمؿ اًم٘م٤مئؿ

 :ي٘مقل ×ضمٕمٗمر أسم٤م ؾمٛمع أٟمف اًم٘مٓم٤من ٟم٤مضمٞم٦م روى افسودشي:

 سم٤مؾمٛمف ومالن اسمـ ومالن حمٛمد آل ُمـ اعمٝمدي إن :يٜم٤مدي اعمٜم٤مدي إن»

 يٕمٜمل - احلؼ قمغم وؿمٞمٕمتف ومالٟم٤م إن :اًمِمٞمٓم٤من ومٞمٜم٤مدي ،أسمٞمف واؾمؿ

                                                   

٦م ًمٚمٜمٕمامِن: ب (1)  .276، ص23، ح14اًمٖمٞم

٦م ًمٚمٜمٕمامِن: ب (2)  .265، ص15، ح14اًمٖمٞم



 

 .(1) أُمٞم٦م سمٜمل ُمـ رضمال

 ×قمٌداهلل أسم٤م ؾمٛمٕم٧م» :ىم٤مل ،أقملم سمـ ُمقصمؼ زرارة افسوبعي:

 إن :ُمٜم٤مد ويٜم٤مدي ،إُمػم هق ومالٟم٤م إن :اًمًامء ُمـ ُمٜم٤مد يٜم٤مدي :ي٘مقل

 .اًمٗم٤مئزون هؿ وؿمٞمٕمتف قمٚمٞم٤م

 :يٜم٤مدي اًمِمٞمٓم٤من إن :هذا؟ وم٘م٤مل سمٕمد اعمٝمدي ي٘م٤مشمؾ ومٛمـ :ىمٚم٧م

 .(2) أُمٞم٦م سمٜمل ُمـ ًمرضمؾ - اًمٗم٤مئزون هؿ ومالٟم٤م وؿمٞمٕمتف إن

واؾمؿ × وُمٗم٤مده ان ذم اًمٜمداء اًمقاطمد جيٛمع سملم اؾمؿ اعمٝمدي 

 قمٜمقان اًمرضمٕم٦م.و ومٝمق سيح ذم اجلٛمع سملم اًمٔمٝمقر×، قمكم 

  

                                                   

٦م ًمٚمٜمٕمامِن: ب (1)  .272، ص26، ح14اًمٖمٞم

٦م ًمٚمٜمٕمامِن: با (2)  .272، ص28، ح14ًمٖمٞم



 

 

 

 الصيخة تالزو وتسامً الرجعة

ذم طمدي٨م ـمقيؾ صحٞمح  ُم٤مرواه اًم٘مٛمل ذم اًمّمٞمح٦م افثومـي:

 سمـ قمٌداهلل قمـ أيب طمدصمٜمل :إسمراهٞمؿ سمـ قمكم ٤ملىم، ًمٕمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من

 يم٤من ىم٤مل ×قمٌداهلل أيب قمـ ؾمٜم٤من اسمـ قمـ( ط اجلزار) اخلزاز اعمٖمػمة

 وم٠ًمًمٜم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م وم٤مؾم٠مًمقه اهلل ؾم٠مًمتؿ إذا :ي٘مقل ’اهلل رؾمقل

 اجلٜم٦م هبؿ يٛمال يقُمئذ ظمٚم٘م٤م اهلل ومٞمخٚمؼ ىم٤مل...،اًمقؾمٞمٚم٦م قمـ ’اًمٜمٌل

 ...ومهقُمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م همٛمقم يروا مل اهنؿ هلؿ ـمقسمك :×قمٌداهلل أسمق ىم٤مل

 يٜم٤مدي ىم٤مل( ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ) 

ڳ ڳ ڱ ) ىمقًمف ×أسمٞمف واؾمؿ ×اًم٘م٤مئؿ سم٤مؾمؿ اعمٜم٤مدي

 يقم ذًمؽ ،اًمًامء ُمـ اًم٘م٤مئؿ صٞمح٦م ىم٤مل (ڱ ں ں ڻ ڱڱ

 .(1) اًمرضمٕم٦م هل ىم٤مل اخلروج

 سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م ىم٤مل إدريس سمـ أمحد وروى قمـ :افتوشعي 

                                                   

 .327ص  1ؾمقرة ق ج 42شمٗمًػم اًم٘مٛمل ذيؾ أي٦م  (1)



 

 ىمقًمف ذم ×اهلل قمٌد أيب قمـ مجٞمؾ قمـ اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر قمـ أمحد

 هل ىم٤مل( ڱ ں ں ڻ ڱڳ ڳ ڱ ڱ)

 .اًمرضمٕم٦م

 (ھہ ہ ھ ھ ھ) ىمقًمف ذم إسمراهٞمؿ سـم قمكم ىم٤مل 

 .(1) اًمرضمٕم٦م ذم ىم٤مل

 وروى ذم خمتٍم اًمٌّم٤مئر قمـ امحد سـم حمٛمد سمـ قمٞمًك :افعورشة

 ىم٤مل ×قمٌداهلل أيب قمـ دراج سـم مجٞمؾ قمـ اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر قمـ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) وضمؾ قمز اهلل ىمقل ًمف ىمٚم٧م

 اُم٤م اًمرضمٕم٦م ذم واهلل ذًمؽ ىم٤مل (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 ومل ىمتٚمقا ىمد وأئٛم٦م وىمتٚمقا اًمدٟمٞم٤م ذم يٜمٍموا مل يمثػما أٟمٌٞم٤مء اهلل أن قمٚمٛم٧م

 ُمٙم٤من ُمـ اعمٜم٤مدي يٜم٤مدي يقم واؾمتٛمع ىمٚم٧م اًمرضمٕم٦م ومذًمؽ ذم يٜمٍموا

 .(2) اًمرضمٕم٦م هل ىم٤مل اخلروج يقم سم٤محلؼ يًٛمٕمقن اًمّمٞمح٦م يقم ىمري٥م

 :ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ احلًـ قمـ وذم ومرائد اًمًٛمٓملم احلوديي ظؼ:

 وإن ،ًمف ورع ٓ عمـ ديـ ٓ :(ض) اًمرو٤م ُمقؾمك سمـ قمكم ىم٤مل

                                                   

 .327ص  1ج ؾمقرة ق 42شمٗمًػم اًم٘مٛمل ذيؾ أي٦م  (1)

 .126ص  66/6خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت احلدي٨م  (2)



 

 اًمراسمع إن :ىم٤مل صمؿ .سم٤مًمت٘مقى أقمٛمٚمٙمؿ أي :أشم٘م٤ميمؿ اهلل قمٜمد أيمرُمٙمؿ

 وهق ،وفمٚمؿ ضمقر يمؾ ُمـ إرض سمف اهلل يٓمٝمر ؾمٞمدة اسمـ وًمدي ُمـ

 ظمرج وم٢مذا ،اًمٖمٞم٦ٌم ص٤مطم٥م وهق ،وٓدشمف ذم اًمٜم٤مس يِمؽ اًمذي

 ومال ،اًمٜم٤مس سملم اًمٕمدل ُمٞمزان وووع ،رهب٤م سمٜمقر إرض أذىم٧م

 ،فمؾ ًمف يٙمقن وٓ ،إرض ًمف شمٓمقى اًمذي وهق ،أطمدا أطمد ئمٚمؿ

 إن أٓ :إرض أهؾ مجٞمع يًٛمٕمف اًمًامء ُمـ ُمٜم٤مد يٜم٤مدي اًمذي وهق

 وهق ،وُمٕمف ومٞمف احلؼ وم٤من ،وم٤مشمٌٕمقه اهلل سمٞم٧م قمٜمد فمٝمر ىمد اهلل طمج٦م

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) :(وضمؾ قمز) اهلل ىمقل

ک گ گ گ گ ) (وضمؾ قمز) اهلل وىمقل .(ٹ ٹ ڤ

 أي( ڱ ں ں ڻ ڱڳ ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .(1) #اعمٝمدي اًم٘م٤مئؿ وًمدي ظمروج

 

 

 

 

                                                   

 ٟم٘مال قمـ ومرائد اًمًٛمٓملم. 87اًم٤ٌمب  298ص 3يٜم٤مسمٞمع اعمقدة ًمٚم٘مٜمدوزي ج (1)



  



 

 

 

 الصناوي واليذاء عليُ الصالو املَذي اإلماو

 (1) ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس: ذيمر ذم يمت٤مب أهؾ اًمٌٞم٧م ^

 اإلُم٤مم إمم اإلؿم٤مرة «يقطمٜم٤م» سمِم٤مرة ظمالل ُمـ ٟمٚمحظ أن يٛمٙمـ

 .«يقطمٜم٤م ؾمٗمر» ذم ضم٤مء طمٞم٨م #اعمٝمدي

 سمًقرت سمٗمٞمق أوـ  هِم٤مُمٞمؿ سمحتز ُمٕمقومٞمػـ  ُممخ ايريف وا

 سم٘مقل أوي٘مرـ  واقمؿ ؿمقن ٓ ويـ  هآرشمس يقؿمقيف إت ًمًٌػم قمقٓم

 قمٞم٧م سم٤مءى يملـ  يم٤مسمقد ًمق ه٤مسمقا واـ  إيٚمقهٞمؿ ه٤م إت يرؤا :گدول

 أو هٞم٤مم إت آرشمس واـ  ؿم٤مُم٤ميؿ قمقؾمٞمف آ هِمتحقو وي ُمِمٗم٤مـمق

 .مه٤ميؿ ىمٕمٞمٜمقت

 :اًمٜمص هذا ويٕمٜمل

 ًمٞمٌنم أسمدي٦م سمِم٤مرة ُمٕمف.اًمًامء وؾمط ذم ـم٤مئرا ُماليم٤م رأي٧م صمؿ

                                                   

 .129اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ًم١مًمٗمف يم٤مفمؿ اًمٜمّمػمي اًمقاؾمٓمل صأهؾ اًمٌٞم٧م ذم  (1)



 

 ُمٜم٤مدي٤م .وؿمٕم٥م وًم٤ًمن وىمٌٞمٚم٦م أُم٦م ويمؾ ،إرض قمغم اًم٤ًميمٜملم

 ؾم٤مقم٦م ضم٤مءت ىمد ٕٟمف ،جمدا وأقمٓمقه اهلل ظم٤مومقا :قمٔمٞمؿ سمّمقت

 .اعمٞم٤مه ويٜم٤مسمٞمع واًمٌحر وإرض اًمًامء ًمّم٤مٟمع واؾمجدوا.طمٙمٛمف

 إمم إؿم٤مرة «يقطمٜم٤م» قمٜمف أظمؼم اًمذي اًمٜمص هذا ذم ٟمجد

ک ک گ گ گ گ ڳ ) :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،(احلؼ اًمّمٞمح٦م)

 #وم٤مًم٘م٤مئؿ .(ڱ ں ں ڻ ڱڳ ڳ ڱ ڱ ڳ

 آي٦م ذم ضم٤مء وُم٤م آي٦م ذم ضم٤مء ُم٤م طم٥ًم أسمٞمف واؾمؿ سم٤مؾمٛمف يٜم٤مدي

 ،اخلروج يقم وذًمؽ اًمًامء ُمـ اًم٘م٤مئؿ صٞمح٦م هل( سم٤محلؼ اًمّمٞمح٦م)

 اعمٜم٤مدي أن اًمٚمٖمقي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ( اًمٕمؼمي اًمٜمص) حتٚمٞمؾ سمٕمد وٟمالطمظ

 سمِم٤مرة حيٛمؾ( اًمٓم٤مئر سم٤معمالك) قمٜمف قمؼم طمٞم٨م اًمًامء ذم يٜم٤مدي اًمذي

 :ًمٚمٕم٤ممل أسمدي٦م

قرت)  قرت) وًمٗمٔم٦م ،(قمقٓم سًم  :(قمقٓم) إمم ُمْم٤مومف اؾمؿ( سًم

 .(ٟم٠ٌم ،سمنم) :أي :(سمًػم) اًمٗمٕمؾ ُمـ ُمِمت٘م٦م وهل اًمٕم٤ممل أي

 يقؿمقيف) :إرض ؾمٙم٤من جلٛمٞمع إسمدي٦م اًمٌِم٤مرة وهذه

 ؾمٙمـ) :(ي٤مؿمق) اًمٗمٕمؾ ُمـ ُمِمت٘م٦م ؾمٙم٤من :يقؿمقيف وًمٗمٔم٦م (هآرشمس

 .(وأىم٤مم



 

سم٠منَّ  آظمر شمٗمّمٞمؾ هٜم٤مك صمؿ .(إرض) :ومتٕمٜمل( هآرشمس) وأُم٤م

 :(گقي يمؾ) :شمِمٛمؾ اًمٕمؼمي اًمٜمص طم٥ًم «إسمدي٦م اًمٌِم٤مرة» هذه

 ،ًمٖم٦م يمؾ :(ؿمقن ٓ يمؾ)و ،ىمٌٞمٚم٦م يمؾ :(ُمِمٌح٤م يمؾ)و ،أُم٦م يمؾ

 .ؿمٕم٥م يمؾ :(قم٤مم يمؾ)و

 سم٘مرب اإلظم٤ٌمر وهل أظمرى ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمًم٦م قمغم شم٠ميمٞمدا ٟمجد صمؿ

( ُمِمٗم٤مـمق قمٞم٧م سم٤مءى) :#اإلُم٤مم دوًم٦م سمقاؾمٓم٦م .اًمرب طمٙمؿ ؾم٤مقم٦م

 :أي( سم٤م) اًمٗمٕمؾ ُمـ ُمِمت٘م٦م( وم٤ٌمءى) ،(طمٙمٛمف وىم٧م ىمرب) :أي

 ومج٤مء( ُمِمٗم٤مـمق) وأُم٤م( ُمدة ،وىم٧م) :شمٕمٜمل :وقمٞم٧م ،(ضم٤مء ،ىمرب)

 ،طمٙمؿ) :(ؿم٤مومط) ُمٜمف واًمٗمٕمؾ ،(ىمْم٤مء ،طمٙمؿ) سمٛمٕمٜمك يم٤مؾمؿ هٜم٤م

 .(ىم٣م

 



  



 

 

 

  مع الرجعة تالزما دولتَه العاٍرةتسامً 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) 

ۇئ ۇئ ۆئ  (1)(ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ی ې ى

  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ۆئ ۈئ

 ،وإي٦م شمٌلم اًمتالزم سملم دوًمتٝمؿ اًمٔم٤مهرة واًمرضمٕم٦م ًمألُمقات

داًم٦م هل إظمرى سمؾ اؾمتدل  2يمام ؾمٞم٠ميت صمالث آي٤مت ُمـ ؾمقر أظمرى

وأن  ،قمغم شمالزم وشمزاُمـ اًمٔمٝمقر واًمرضمٕم٦م ^وإئٛم٦م’ هب٤م اًمٜمٌل 

 رضمٕم٦م أٟمّم٤مر آل حمٛمد وطمقاريٞمٝمؿ هل ىمٌٞمؾ اًمٔمٝمقر.

 وشمنمح هذا اًمتالزم ذم أي٦م وقمٚمٚمف قمدة رواي٤مت: 

ائ ائ ەئ ەئ ) :روى اًم٘مّٛمل ذِم شمٗمًػمه ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم  ظؼ: افثوكقي  
                                                   

ٔي٤مت ( 1)  .26ـ  25ـ  24ؾمقرة اجلـ: ا

 5ؾمقرة اجلـ ، أي٦م اًمث٤مًمث٦م  24ؾمقرة ق ، واًمث٤مٟمٞم٦م أي٦م  42وم٤مٔي٦م إومم أي٦م  2

ؾمقرة  38و اخل٤مُم٦ًم أي٦م  ُمـ ؾمقرة اعمٕم٤مرج ، 1ؾمقرة اإلهاء ، واًمراسمٕم٦م أي٦م 

 اًمٜمحؾ.



 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) ذِم اًمرضمٕم٦م× ىَم٤مَل اًم٘م٤مئؿ وأُمػم اعم١مُمٜملم (وئ

ىَم٤مَل: ُهَق ىمقل  (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

واهلل يو بـ صّفوك فقٓ ظفد »أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل قَمَٚمٞمِْف ًمُزوَمر 

ـْ رشقل اهلل ـْ اهلل شبؼ فعؾؿً أّيـو أضعػ كورصًا ’ ِم وـتوب ِم

ـْ اًمرضمٕم٦م ’ ىَم٤مَل ومٚمام أظمؼمهؿ رؾمقل اهلل «وأؿّؾ ظدداً  ُم٤م يٙمقن ُِم

د  ى ائ ائ ىم٤مًمقا: ُمتك يٙمقن َهَذا؟ ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم ]ىمؾ[ ي٤م حُمٛمَّ

 .(1)(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

واًمرواي٦م شمِمػم سمقوقح قمغم دًٓم٦م أي٦م قَمغَم اًمتالزم سملم فمٝمقر 

دوًمتٝمؿ ووىمقع اًمرضمٕم٦م ُمـ أن يمٚمٞمٝمام ُمـ اًمققمدد اإلهلل اًمذي ٓ 

 ػ ًمف.ظمٚم

وشم٘م٤مرن  وان اًمٔمٝمقر ُمِمتٌؽ ذم طم٘مٞم٘متف ُمع طم٘مٞم٘م٦م اًمرضمٕم٦م

ؼ اًمرضمٕم٦م ُمٕمٝم٤م. وىمري٥م  دوًمتٝمؿ قمٜمد ىمرب إىم٤مُمتٝم٤م وىمٞم٤مُمٝم٤م َُمعَ  حت٘مُّ

ُمـ ُمْمٛمقهن٤م اٟمف يمت٤مب ُم١مضمؾ ؾم٤مسمؼ ذم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م رواه 

اًمٙمٚمٞمٜمل و ،(3)، واًمٓمؼمي ذم اعمًؽمؿمد(2)اًمّمدوق ذم قمٚمؾ اًمنمايع

                                                   

ٔي٦م شمٗمًػم  (1) ـ. 24اًم٘مٛمل ذيؾ ا  ؾمقرة اجل

 . 192ص  151ب  1قمٚمؾ اًمنمايع ًمٚمّمدوق ج  (2)

 .137ص  1ج وآطمتج٤مج 452عمًؽمؿمد ص (3)



 

 .(2)ىمٞمس ذم يمت٤مسمف، وؾمٚمٞمؿ سمـ (1)ذم اًمٙم٤مذم

ـْ قمٌداهلل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ  ظؼ: افثوفثي روى ذِم اًمٙم٤مذم سمًٜمده قَم

ـْ أيب قمٌداهلل ىمتؾ :ىم٤مل (ژ ژ ڑ)»ىَم٤مَل: × اًمٌٓمؾ قَم

گ ) إَذا ضم٤مء ٟمٍم دم احلًلم( ک ک ک ک) ×احلًلم

ىمقم يٌٕمثٝمؿ ( ڱگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 َّٓ د إ ڱ ) ىمتٚمقهاهلل ىمٌؾ ظمروج اًم٘م٤مئؿ ومال يدقمقن وشمرًا ٔل حُمٛمَّ

 (ڻ ڻ ڻ ۀ) #ظمروج اًم٘م٤مئؿ (ں ں ڻ

 .(3)شذم ؾمٌٕملم ُمـ أصح٤مسمف ×ظمروج احلًلم 

 . (4)ورواه اًمٕمٞم٤مر قمـ ص٤مًمح سمـ ؾمٝمؾ

وحيتٛمؾ إرادة اًمٌٕم٨م ُمـ اًم٘مٌقر وان اطمتٛمؾ ارادة اخلروج 

اًمتل شمِمػم امم ان  (5)وؾمٞم٠ميت قمدة ُمـ اًمرواي٤مت ،واًمٜمٝمْم٦م ُمـ اًمٌٕم٨م

 .^قم٩م أئٛم٦م اهؾ اًمٌٞم٧م اًم٘م٤مئؿُمٗم٤مد أي٦م ذم رضمٕم٦م اعم١مُمٜملم ُمع 

                                                   

 .91سم٤مب ومٞمف ٟمٙم٧م وٟمتػ ُمـ اًمتٜمزيؾ ذم اًمقٓي٦م ح  434ص  1اًمٙم٤مذم ج (1)

 .388يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس ص  (2)

 .256ح 8اًمٙم٤مذم: ج( 3)

 .281ص  2ج  26شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر احلدي٨م  (4)

احلدي٨م  14، واهلداي٦م اًمٙمؼمى ب 28/ 424احلدي٨م  دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي (5)

 .7، وُم٘متْم٥م إصمر ٓسمـ قمٞم٤مش ص 66و  52



 

مم٤م يٕملم صح٦م شمٗمًػم اًمٌٕم٨م ذم أي٦م سمٛمٕمٜمك اًمٌٕم٨م ُمـ   

اًم٘مٌقر واًمرضمٕم٦م، وٓيٜم٤مذم ذًمؽ شم٠مويٚمٝم٤م أوشمٗمًػمه٤م سمٛمٕمٜمك اخلروج 

واحلريم٦م واًمٜمٝمقض، سمٕمد إطمتامل أي٦م اًمقاطمدة جلٛمٚم٦م ُمـ اعمٕم٤مِن 

 .شمٗمًػما أو شم٠مويال

 ىم٤مؾمؿ سمـ قمٌداهلل ـقمورواه ذم يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات سمًٜمد طمًـ         

 قمز اهلل ىمقل ذم ×قمٌداهلل أيب قمـ ،ؾمٝمؾ سمـ ص٤مًمح قمـ ،احليُمل

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) :وضمؾ

 سمـ احلًـ وـمٕمـ ×اعم١مُمٜملم أُمػم ىمتؾ :ىم٤مل ،(ڈ

 ،‘قمكم سمـ احلًلم ىمتؾ ،(ژ ژ ڑ)،‘قمكم

گ ) ،×احلًلم ٟمٍم ضم٤مء إذا :ىم٤مل ،( ک ک ک ک)

 ىمقُم٤مً  ،(ڱگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 آ حمٛمد ٔل وشمرا يدقمقن ٓ ،×اًم٘م٤مئؿ ىمٞم٤مم ىمٌؾ اهلل يٌٕمثٝمؿ

 . (1)(ڱ ں ں) ،أطمرىمقه

وذيؾ اًمرواي٦م يًتِمٝمد سمذيؾ آي٦م اًمذي هق وقمد ُمٗمٕمقل اي 

سمٞمٜمام سم٘مٞم٦م اًمٕمالُم٤مت  ،ٓ ي٘مع ومٞمف سمداء ٕن اهلل ٓخيٚمػ وقمده وُمٞمٕم٤مده

                                                   

 .133، ص  1/ 153احلدي٨م  18يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ٓسمـ ىمقًمقيف ب  (1)



 

احلتٛمٞم٦م ًمٚمٔمٝمقر ومٞمٝم٤م اعمِمٞم٦م اإلهلٞم٦م واًمٌداء يمام ؾمٞم٠ميت دًٓم٦م اًمرواي٤مت 

 .ذًمؽقمغم 

ومٌٕم٨م إُمقات ورضمٕمتٝمؿ ممـ ي٘مقُمقن سمٜمٍمة آل حمٛمد ُمـ  

 اًمققمد اإلهلل اعمٗمٕمقل اعمْمٛمقن. 

ٜمده قمـ ظؼ: افرابعي  أسمق ىم٤مل» :ىم٤مل ،ضم٤مسمر رواي٦م اًمٜمٕمامِن سم

قرة؟ ىمٚم٧م هذه شم٘مرأون يمٞمػ :×ضمٕمٗمر  ؾمقرة :ؾمقرة؟ ىم٤مل ي٦مآو :اًًم

 ،واىمع سمٕمذاب ؾم٤مئؾ ؾم٠مل هق ًمٞمس :وم٘م٤مل .(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)

 صمؿ ،أؾمد سمٜمل يمٜم٤مؾم٦م إمم متيض صمؿ ، اًمثقي٦م ذم شم٘مع ٟم٤مر وهل ؾمٞمؾ ؾم٤مل إٟمام هق

 .(1)«أطمرىمتف ٓإ حمٛمد ٔل وشمرا شمدع ومال صم٘مٞمػ متيض إمم

 اهلل قمٌد أيب قمـ ،ؾمٝمؾ سمـ ص٤مًمح قمـوروى ايْم٤م سمًٜمده   

 (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ‘حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر

 طمتك - ٟم٤مرا يٕمٜمل - اًمثقي٦م ذم ي٘مع قمذاب ذم ي٠ميت ومٞمام شم٠مويٚمٝم٤م» :ىم٤مل

 ٔل وشمرا شمدع ٓ سمث٘مٞمػ متر طمتك أؾمد سمٜمل يمٜم٤مؾم٦م اًمٙمٜم٤مؾم٦م إمم يٜمتٝمل

 .(2)«اًم٘م٤مئؿ ظمروج ىمٌؾ وذًمؽ ،أطمرىمتف إٓ حمٛمد

                                                   

 .272ص  49ح  14اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٜمٕمامِن ب  (1)

 .272ص  48ح 14اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٜمٕمامِن ب  (2)



 

سم٠من اًمذي  وه٤مشم٤من اًمروايت٤من شمٗمّمح قمـ وقمد إهلل ذم آي٦م صم٤مًمث٦م

ي٠مظمذ سم٤مًمقشمر ٔل حمٛمد ىمٌٞمؾ اًمٔمٝمقر هق طمريم٦م ُمٜمٓمٚم٘مٝم٤م ُمـ اًمثقي٦م 

ذم اًمرواي٦م سم٤مًمٜم٤مر شم٘مع ومتيض طمتك شمٌٚمغ احلج٤مز سم٤مًمٙمقوم٦م اعمٕمؼم قمٜمٝم٤م 

وأُم٤م  ،ذم اًمٙمقوم٦م وأُم٤م يمٜم٤مؾم٦م سمٜمل أؾمد ومٝمل ،ٕن صم٘مٞمػ هل سم٤محلج٤مز

اًمثقي٦م وم٢مؿم٤مرة امم فمٝمر اًمٙمقوم٦م وفمٝمر اًمٙمقوم٦م إؿم٤مرة امم سمٕم٨م ورضمقع 

 .إُمقات اعمققمقد سمف ذم رواي٤مت قمديدة

ومخريٓم٦م ُمٌدأ وُمًػم هذه احلريم٦م واًمٜمٝمْم٦م وُمٜمتٝم٤مه٤م ُمٜمٓمٌؼ    

ُمقات  هؾ اًمرضمٕم٦م اًمراضمٕملم ٕا ظمرىٕ  مت٤مُم٤م قمغم ُم٤م رؾمؿ ذم اًمرواي٤مت ٕا

ًٌٕم٦م واًمٕمنمـي وُمـ يّم٤مطمٌٝمؿ ُمـ سم٘مٞم٦م  ،امم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ُمـ دور ًمٚم

ـ  ،اعمقشمك اًمراضمٕملم ٤مق قمغم طمريم٦م أهؾ اًمرضمٕم٦م ُم وهل ؿمديدة اإلٟمٓم

ـ فمٝمر اًمٙمقوم٦م وهق يٜمٓمٌؼ  ٕمثقن وئمٝمرون ُم ـ ٌي ُمقات اًمراضمٕملم، اًمذي ٕا

 .قي٦مقمغم اًمث

اًمرواي٤مت أشمٞم٦م امم ان اعمقشمك اًمراضمٕملم يِمٝمرون  وىمد اؿم٤مرت

  .ؾمٞمقومٝمؿ وييسمقن يمؾ قمدو هلل وًمرؾمقًمف وٕهؾ اًمٌٞم٧م

 

 



 

 

 

  الرجعة شر إرتباط ظَور املَذي حبصول

 كعالمة للعَورقبلُ 

 :واًمٓمؼمداعمٗمٞمد وسمـ ومت٤مل  

روى ذِم اإلرؿم٤مد ذِم ذيمر قمالُم٤مت ىمٞم٤مم اًم٘م٤مئؿ#، ظؼ:  اخلومسي

صم٤مر سمذيمر قمالُم٤مت ًم٘مٞم٤مم اًم٘م٤مئؿ اعمٝمدي# وطمقادث  ىَم٤مَل: َوَرَدْت ا

 أهؾ يًٛمٕمف اًمًامء ُمـ وٟمداء.. .شمٙمقن أُم٤مم ىمٞم٤مُمف وآي٤مت ودٓٓت:

 قملم ذم ًمٚمٜم٤مس ئمٝمران وصدر ووضمف سمٚمٖمتٝمؿ ًمٖم٦م أهؾ يمؾ إرض

 اًمدٟمٞم٤م إمم يرضمٕمقا طمتك اًم٘مٌقر ُمـ يٜمنمون وأُمقات اًمِمٛمس

 ُمٓمرة وقمنميـ سم٠مرسمع ذًمؽ خيتؿ صمؿ ويتزاوضمقن ومٞمٝم٤م ومٞمتٕم٤مرومقن

 سمٕمد ويزول سمريم٤مهت٤م وشمٕمرف ُمقهت٤م سمٕمد إرض هب٤م ومتحٞمك شمتّمؾ

 ومٞمٕمرومقن #اعمٝمدي ؿمٞمٕم٦م ُمـ احلؼ ُمٕمت٘مدي قمـ قم٤مه٦م يمؾ ذًمؽ



 

 سمذًمؽ ضم٤مءت يمام ًمٜمٍمشمف ٟمحقه ومٞمتقضمٝمقن سمٛمٙم٦م فمٝمقره ذًمؽ قمٜمد

 .(1) رإظم٤ٌم

 .(2)وروى ذًمؽ سمٜمٗمس اًمٚمٗمظ سمـ ومت٤مل ذم روو٦م اًمقاقمٔملم

ٞمْخ اًمٓمؼمد ذِم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ذيؾ أي٦م:  ڳ ڳ ) ىم٤مل اًمِمَّ

ـْ »، ىَم٤مَل: (ڳ ڱ ڱ ڱ ـْ أئؿي اهلدى ِم َؿْد تظوهرت إخبور َظ

د َم ِِف أنَّ اهلل َتَعوَػ شقعقد ِظـَْد ؿقوم ’ آل ُُمؿَّ ادفدي ؿقمًو ممـ َتَؼدَّ

ـْ أوفقوئف وصقعتف فقػقزوا بثقاب كرصتف ومعقكتف ويبتفجقا  مقهتؿ ِم

ـْ أظدائف فقـتؼؿ مـفؿ ويـوفقا َبْعض  بظفقر دوفتف ويعقد أيضًو ؿقمًو ِم

ـْ افعذاب ِِف افؼتؾ َظَذ أيدي صقعتف وافذل واخلزي  مو يستحؼقكف ِم

ـْ ظؾق ـؾؿتف  .(3) «بام يشوهدون ِم

 :وؾم٥ٌم اًمتالزم  

ؾ رضمقع أنَّ دوًمتٝمؿ شمقضم٥م شمٓمّقر اًمٓمٌٞمٕم٦م وشمٙم٤مُمٚمٝم٤م سمام  ـ1 ُي١مهِّ

ـْ طم٤مؿمٞم٦م  سم٠منَّ  ؾمٞماموٓ  امم اًمدٟمٞم٤م ًمٞمًتقومقا شمٙم٤مُمٚمٝمؿ اعمقشمك اًمؼمزخ ُِم

ْٟمٞم٤َم  وُمرطمٚم٦م قمٌقر إمم اًمرضمٕم٦م. وأـمقار اًمدُّ

                                                   

 ، سم٤مب ذيمر قمالُم٤مت ىمٞم٤مم اًم٘م٤مئؿ#.37، ص2ًمٚمٛمٗمٞمد: جاإلرؿم٤مد ( 1)

 .263روو٦م اًمقاقمٔملم ٓسمـ ومت٤مل اًمٜمٞمِم٤مسمقري ص  (2)

ٞم٤من ًمٚمِمٞمخ اًمٓمؼمد: ج( 3) ٔي٦م 465، ص7جمٛمع اًم  .83، ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ا



 

 ـ وأنَّ ُُم٘مت٣م اًمٕمداًم٦م اًمَّتِل شم٘م٤مم ذِم رضمٕمتٝمؿ ُهَق اعمُ٘م٤مو٤مة 2

ـْ اًمٔم٤معملم وًمق وآٟمت ّم٤مف ًمٚمٛمٔمٚمقُملم اًمِم٤مُمؾ ًمٚمٛمقشمك اعمٔمٚمقُملم ُِم

ـْ إطمٞم٤مء وإُمقات ٓ  يم٤مٟمقا ُمقشمك ًمٕمٛمقم وقمٛمقُمٞم٦م اًمٕمدل ًمٚمٙمّؾ ُِم

ْٟمَٞم٤م يَماَم شم٘مدم شم٘مريره وحتريره  ـْ اًمدُّ ؾمٞمام وأنَّ اعمقت ُُمْمٓمَجع ىمري٥م ُِم

ـْ ظمقاص دوًمتٝمؿ أّي قمٛمقُمٞم٦م  ذِم طم٘مٞم٘م٦م اعمقت واًمرضمٕم٦م، َوَهَذا ُِم

 اًمِمٛمقزم. اًمٕمدل

أن اًمٜمٍم اعم١مزر ًمٚمٔمٝمقر ٓيتؿ إٓ سم٢مؾمٝم٤مم رضمقع اعمقشمك  -3

، إذ هلؿ ىم٤مسمٚمٞم٤مت شمٗمقق إطمٞم٤مء ^احلقاريلم ُمـ أصح٤مب إئٛم٦م

 سم٥ًٌم ذه٤مهبؿ امم اًمؼمزخ ومٞمٕمقدون سم٘مدرات شمٗمقق إطمٞم٤مء.

 ،قمٛمر سمـ اعمٗمْمؾ روى اًمٓمؼمي سمًٜمده قمـ ظؼ: افسودشي

 ُمـ اًمٓمػم اعم١مُمـ اؾمتٜمزل ×اًم٘م٤مئؿىم٤مم  إذا :ىم٤مل ،×قمٌداهلل أيب قمـ

 ي٘مقل صمؿ ،قمٔمٛم٦م وٓ يٙمن ،حلٛمف وي٠ميمؾ ،ومٞمِمقيف ،ومٞمذسمحف ،اهلقاء

 ...اًمّمح٤مرى ُمـ اًمٔم٤ٌمء ويمذًمؽ ،ويٓمػم ومٞمحٞم٤م .اهلل سم٢مذن إطمل :ًمف

 - اًمٌدن :واهلٞمٙمؾ - ومٞمف يًٙمـ هٞمٙمؾ إلسمٚمٞمس يٙمقن وٓ

 - وجيتٛمٕمقن - وحيٞمقن ،إًمٞمٝمؿ ويقطمك ،اعم١مُمٜمقن اعمالئٙم٦م ويّم٤مومح

 . (1)اهلل سم٢مذن اعمقشمك

                                                   

 .443/47دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي احلدي٨م  (1)



  



 

 

 

 وال رجعة بال ظَورظَور بال رجعة  ال

ذِم اًمرواي٤مت ُمْم٤موم٤م امم اًم٤ًمسم٘م٦م أنَّ ىمٌؾ اًمٔمٝمقر سمًت٦م  َوَردَ  ىَمدْ 

ْٟمٞم٤َم أقمْم٤مء  ـْ ؿمٝمر رضم٥م يرضمع إمم اًمدُّ أؿمٝمر أّي ذِم اًمٕمنمة إومم ُِم

، َوُهٜم٤َمك رضمٕم٦م ُمقايم٦ٌم ًمٜمٗمس أي٤مم اًمٔمٝمقر ×احلٙمقُم٦م اعمريمزي٦م ًمإلُم٤مم

اًمٕمج٥م يمؾ ) ٕومقاج أومقاج ًمٚمٛم١مُمٜملم، وأن أقمٔمؿ قمالُم٤مت اًمٔمٝمقر

٤مرة قمـ اًمٕمج٥م ُم٤مسملم مج٤مدي   :حم٤مور ورضم٥م( وهق قم

أن هذا اًمٕمج٥م ُمٖم٤مير ًمٚمٕمالُم٤مت اخلٛمس احلتٛمٞم٦م وهق  :أوهلو

أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م سمؾ وأقمٔمؿ ُمـ اًمّمٞمح٦م اًمًاموي٦م وأقمٔمؿ ُمـ اخلًػ 

وهق قم٤ٌمرة قمـ رضمقع ؾمٌٕم٦م وقمنميـ ،جلٞمش اًمًٗمٞم٤مِن سم٤مًمٌٞمداء

ؿمخّم٤م ُمـ إُمقات امم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وهؿ يِمٙمٚمقن احلٙمقُم٦م 

وهؿ قم٤ٌمرة قمـ ؾمٚمامن واعم٘مداد  ُٕم٤مم اعمٝمدي قم٩ماعمريمزي٦م ًمدوًم٦م ا



 

وُم٤مًمؽ إؿمؽم واسمقدضم٤مٟم٦م إٟمّم٤مري وأصح٤مب اًمٙمٝمػ وٟم٘م٤ٌمء سمٜمل 

وه١مٓء هؿ وزراء إُم٤مم اعمٝمدي قم٩م ُمـ أصح٤مسمف اًمثٚمثامئ٦م  ،إهائٞمؾ

 .وصمالصم٦م قمنم

إن رضمقع ه١مٓء ُمّم٤مطم٥م ُمع رضمقع آٓف إُمقات  :ثوكقفو

ؿ أٟمّم٤مر ًمألُم٤مم اعمٝمدي قم٩م وأقمقان وه ،ُمـ اعم١مُمٜملم امم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م

قمقان .ًمقزرائف اعمت٘مدم رضمققمٝمؿ ايْم٤م يرضمٕمقن  ويمؾ ُمـ اًمقزراء وٕا

 .ُمـ أرض فمٝمر اًمٙمقوم٦م

إن هذه اًمٕمالُم٦م ًمٚمٔمٝمقر ٓ سمداء ومٞمٝم٤م يمام هق احل٤مل ذم  :ثوفثفو

وٓ خيٚمػ اهلل  ،ٓ سمداء ومٞمف ٕهنام ُمـ اعمٞمٕم٤مد فمٝمقر إُم٤مم اعمٝمدي قم٩م

سمخالف  ،اي أن اًمٔمٝمقر واًمرضمٕم٦م ُمـ اعمٞمٕم٤مد اإلهلل ،شمٕم٤ممم وقمده

ٗمٞم٤مِن واخلًػ جلٞمِمف  ،اًمٕمالُم٤مت اخلٛمس اموي٦م واًًم ُمـ اًمّمٞمح٦م اًًم

ٞمداء واحلًٜمل واًمٞمامِن داء ،سم٤مًم ـ اعمحتقم ،وم٢من ومٞمٝم٤م اًٌم  .وإن يم٤مٟم٧م ُم

إن اًمًٌٕم٦مواًمٕمنميـ ٟمٗمر ُمـ اعمقشمك اًمراضمٕملم امم  :رابعفو

ؽ سمًٞمٓمرهتؿ قمغم اًمٕمراق احلٞم٤مة يقـمئقن ًمٔمٝمقر اعمٝمدي قم٩م وذًم

وُمـ يمؾ  ^ومٞمٓمٝمرون اًمٙمقوم٦م ُمـ يمؾ ُمرشم٤مب ذم ومْمؾ اهؾ اًمٌٞم٧م

ُمٜم٤موئ هلؿ ومٞمٛمًٙمقن سم٤مٕرض وإوو٤مع صمؿ يذهٌقن امم احلج٤مز 

 ،صمؿ يٕمجٚمقن سم٤مُٕم٤مم اعمٝمدي قم٩م ًمٙمل ئمٝمر ،ويًٞمٓمرون قمٚمٞمٝم٤م



 

 .وهؿ أول ُمـ ي٤ٌميٕمف قمٜمد اًمريمـ واعم٘م٤مم

ؿ ُمـ سملم قمالُم٤مت إن هذه اًمٕمالُم٦م اًمتل هل إقمٔم :خومسفو

اًمٔمٝمقر شم٘مع ذم أول رضم٥م ُمتزاُمٜم٦م ُمع اًمٕمالُم٤مت اخلٛمس ٕهن٤م أيْم٤م 

 .شمٌدء ذم اًمقىمقع ذم أول رضم٥م قمدا اخلًػ سم٤مًمٌٞمداء

يمؾ هذه اعمح٤مور ُمروي٦م ذم رواي٤مت قمديدة سم٠مًمٗم٤مظ  :شودشفو

 .سمتجٛمٞمٕمٝم٤م وشمٜمًٞم٘مٝم٤م شمٕمٓمل صقرة واوح٦م قمـ اًمٔمٝمقرو خمتٚمٗم٦م

يٚمًٌٝم٤م ويتّمٜمٕمٝم٤م سمتزيٞمػ إن اًمٕمالُم٤مت إظمرى ىمد  :شوبعفو

وهذا سمخالف هذه  ،إدقمٞم٤مء واًمٙمذاسملم واعمٗمؽميـ واًمدضم٤مًملم

 ،اًمٕمالُم٦م وهل رضمٕم٦م إُمقات ُمـ وزراء اعمٝمدي قم٩م وأقمقاٟمف

 .وشمٙمقن وم٤موح٦م ًمٙمؾ دضم٤مل وًمٙمؾ دقمل زيٗمل

ىمد يمرر ذيمر هذه × أُمػماعم١مُمٜملم و ’إن اًمٜمٌل  :ثومـفو

ارا امم درضم٦م أظمذ اـمٗم٤مل اًمٕمالُم٦م قمغم ُمٜمؼم اًمٙمقوم٦م يمرارا شمٙمرارا ُمر

 «افعجى ـؾ افعجى بغ مجودي ورجى» اًمٙمقوم٦م سم٤مًمرضمز هب٤م وهل

وامم درضم٦م اصٌح٧م هذه اًمٕم٤ٌمرة ُمـ أُمثٚم٦م اًمٕمرب اًمتل شميب ذم 

 .(1)وىمد روى ذًمؽ يمؾ ُمـ اًمٗمري٘ملم ذم ـمرىمٝمؿ .اعمح٤مورات

                                                   

 ذم اًمٌالذري ىم٤مل ، اًمّمدر إول اعمًٚمٛملم ُمٜمذ سملم ُمٕمروف احلدي٨م وهذا (1)



 

مل يذيمرا ذم وصػ × وأُمػماعم١مُمٜملم ’ إن اًمٜمٌل  :توشعفو

هذه اًمٕمالُم٦م اًمٕمج٥م أقمٔمؿ اًمٕمج٥م وٓ هم٤مًم٥م اًمٕمج٥م وٓ أيمثر 

سمؾ طمٍم يمؾ اًمٕمج٥م  ،اًمٕمج٥م وٓ أهؿ اًمٕمج٥م وٓ أيمؼم اًمٕمج٥م

ذم ُم٤مسملم مج٤مدي ورضم٥م صمؿ ومنه سم٤مًمرضمٕم٦م سم٠مٟمف رضمقع أُمقات امم 

ٚمٞمٝمام صٚمقات قم ومٙم٠مهنام ،احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ييسمقن ه٤مُم٤مت إطمٞم٤مء

   .ٓي٘مٞمام أمهٞم٦م ًمٚمخٛمس اًمٕمالُم٤مت ذم ىم٤ٌمل هذه اًمٕمالُم٦م

 اًمرواي٤مت ذم هذه اعمح٤مور ُمْم٤موم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م: و

’

 سمًٜمده قمـأيْم٤ًم ـ وهمػمه  ـ ُم٤م رواه سمـ ـم٤موس ظؼ: افسوبعي

 ظصوبي تظفر ثؿ ،رمضون ِف تؽقن آيي» :ىم٤مل ’اًمٜمٌل قمـ هريرة أيب

 ذي ذم احل٤مج يًٚم٥م صمؿ،اًم٘مٕمدة ذي ذم ُمٕمٛمٕم٦م شمٙمقن صمؿ ،ؿمقال ذم

                                                   

 اًمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس شمرمج٦م ذم وأوٓده احلًـ اإلُم٤مم شمرمج٦م ُمـ( 165: ) احلدي٨م

 ُمـ 459 ص 1 ج: إذاف أٟم٤ًمب يمت٤مب ُمـ اعمحض قمٌداهلل سمـ حمٛمد

 سمٞمٕم٦م إمم اعمديٜم٦م أهؾ وؾم٤مرع : ـمٌٕم٦م اعمحٛمقدي 94ص 3اعمخٓمقـم٦م ج اًمٜمًخ٦م

 مجودى بغ افعجى ـؾ افعجى»: سمف ٟمًٛمع يمٜم٤م اًمذي هذا:  وىم٤مًمقا ، حمٛمد

ُمـ ىمقل ×  ىم٤مل: ىمد أيمثر قمكم 2/283وىم٤مل سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت  .شورجى

 اًمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م.



 

 صمؿ ،صٗمر ذم يٙمقن اًمّمقت صمؿ ،اعمحرم ذم اعمح٤مرم شمٜمتٝمؽ صمؿ ،حلج٦م

 مج٤مدى سملم يمؾ اًمٕمج٥م اًمٕمج٥م صمؿ ،رسمٞمع ؿمٝمري ذم اًم٘م٤ٌمئؾ شمٜم٤مزع

ورواه  .(1)(ُم٤مئ٦مأًمػ شمٖمؾ دؾمٙمرة ُمـ ظمػم ُم٘مت٦ٌم ٟم٤مىم٦م صمؿ ،ورضم٥م

 .(3)احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ورواه ذم(2)ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ذم اًمٗمتـ

ذم دٓئؾ ـ  وهمػمه يمام ؾمٞم٠ميتـ  وروى اًمٓمؼمي ظؼ: افثومـي

ٜمده قمـ  :’اهلل رؾمقل زم ىم٤مل :ىم٤مل ،قمـ ؾمٚمامن ،زاذان اإلُم٤مُم٦م سم

٤مرك) اهلل إن ٕم٨م مل (وشمٕم٤ممم شم ٞم٤م ٌي  قمنم اصمٜمل ًمف ضمٕمؾ ٓإ وٓ رؾمقٓ ٟم

٤م  .اًمٙمت٤مسملم أهؾ ُمـ هذا قمروم٧م ًم٘مد ،اهلل رؾمقل ي٤م :وم٘مٚم٧م .ٟم٘مٞم

 قمنم آصمٜمل وُمـ ٟم٘م٤ٌمئل ُمـ قمٚمٛم٧م هؾ :ؾمٚمامن ي٤م :وم٘م٤مل

  .أقمٚمؿ ورؾمقًمف اهلل :سمٕمدي؟ وم٘مٚم٧م ُمـ اهلل ًمألُم٦م اظمت٤مرهؿ اًمذيـ

 ،وم٠مـمٕمتف ودقم٤مِن ،ٟمقره صٗمقة ُمـ اهلل ظمٚم٘مٜمل ،ؾمٚمامن ي٤م :وم٘م٤مل  

 ،وم٤مـمٛم٦م قمكم ٟمقر ُمـ وظمٚمؼ ،وم٠مـم٤مقمف ودقم٤مه ،ٟمقري قمٚمٞم٤م ُمـ وظمٚمؼ

                                                   

 . 79احلدي٨م  68اعمالطمؿ واًمٗمتـ ٓسمـ ـم٤موس ب  (1)

 .131اًمٗمتـ ًمٜمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد اعمروزي ص  (2)

 .4/517اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمٚمح٤ميمؿ اًمٜمٞمِم٤مسمقري  (3)



 

 ودقم٤مه ،احلًـ :قمكم ووم٤مـمٛم٦م وُمـ ُمٜمل وظمٚمؼ ،وم٠مـم٤مقمتف ودقم٤مه٤م

 .وم٠مـم٤مقمف ومدقم٤مه ،احلًلم :ووم٤مـمٛم٦م قمكم وُمـ ُمٜمل وظمٚمؼ ،وم٠مـم٤مقمف

 ،حمٛمد وأٟم٤م اعمحٛمقد وم٤مهلل ،أؾمامئف ُمـ أؾمامء سمخٛم٦ًم ؾمامٟم٤م صمؿ

 آطم٤ًمن ذو واهلل ،وم٤مـمٛم٦م وهذه اًمٗم٤مـمر واهلل ،وهذا قمكم اًمٕمكم واهلل

 .وهذا احلًلم اعمحًـ واهلل ،احلًـ وهذا

 ومدقم٤مهؿ ،أئٛم٦م شمًٕم٦م ،احلًلم ٟمقر وُمـ ُمٜم٤م ظمٚمؼ صمؿ  

 وٓ ُمٚمٙم٤م وٓ ،ُمدطمٞم٦م وأرو٤م ،ُمٌٜمٞم٦م ؾمامء خيٚمؼ أن ىمٌؾ ،وم٠مـم٤مقمقه

 ي٤م وم٘مٚم٧م :ؾمٚمامن ىم٤مل .وٟمٓمٞمع ًمف وٟمًٛمع ،اهلل ٟمًٌح ٟمقرا ويمٜم٤م ،سمنما

 ؟ ه١مٓء قمرف عمـ ومام ،وأُمل أٟم٧م سم٠ميب ،اهلل رؾمقل

 ووامم ،هبؿ واىمتدى ،ُمٕمرومتٝمؿ طمؼ قمرومٝمؿ ُمـ ،ؾمٚمامن ي٤م :ؾؼول

 ويًٙمـ ،ٟمرد طمٞم٨م يرد ،ُمٜم٤م واهلل ومٝمق ،قمدوهؿ وشمؼمأ ُمـ ،وًمٞمٝمؿ

 .ٟمًٙمـ طمٞم٨م

 سم٠مؾمامئٝمؿ ُمٕمروم٦م سمٖمػم هبؿ إيامن يٙمقن وهؾ ،اهلل رؾمقل ي٤م :ؾؼؾً

٤مهبؿ؟ وم٘م٤مل   .ؾمٚمامن ي٤م ٓ :وأٟم

احلًلم؟  إمم قمروم٧م وىمد هبؿ زم وم٠مٟمك ،اهلل رؾمقل ي٤م :ؾؼؾً

 سم٤مىمر قمكم سمـ حمٛمد اسمٜمف صمؿ ،احلًلم سمـ قمكم اًمٕم٤مسمديـ ؾمٞمد صمؿ :ىم٤مل



 

 سمـ ضمٕمٗمر اسمٜمف صمؿ ،واعمرؾمٚملم اًمٜمٌٞملم ُمـ إوًملم وأظمريـ قمٚمؿ

 همٞمٔمف اًمٙم٤مفمؿ ضمٕمٗمر سمـ اسمٜمف ُمقؾمك صمؿ ،اًمّم٤مدق اهلل ًم٤ًمن حمٛمد

 صمؿ ،اهلل اًمريض ُٕمر ُمقؾمك سمـ قمكم اسمٜمف صمؿ ،(وضمؾ قمز) اهلل ذم صؼما

اهل٤مدي  حمٛمد قمكم اسمٜمف صمؿ ،اهلل (3) ظمٚمؼ ُمـ اعمخت٤مر قمكم سمـ حمٛمد اسمٜمف

 اسمٜمف صمؿ ،اهلل ًمن إُملم اًمّم٤مُم٧م قمكم سمـ احلًـ اسمٜمف صمؿ ،اهلل إمم

  .اهلل سمحؼ اًم٘م٤مئؿ اًمٜم٤مـمؼ اعمٝمدي احلًـ اهل٤مدي سمـ حمٛمد

 شمقٓه وُمـ ،ُمثٚمؽ يم٤من وُمـ ،ُمدريمف إٟمؽ ،ؾمٚمامن ي٤م :ىم٤مل صمؿ   

 رؾمقل ي٤م :ىمٚم٧م صمؿ يمثػما اهلل ومِمٙمرت :ؾمٚمامن ىم٤مل .اعمٕمروم٦م سمح٘مٞم٘م٦م

 .؟ قمٝمده إمم ُم١مضمؾ وإِن اهلل

’

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ) إىمرأ ؾمٚمامن ي٤م :ىم٤مل

ڻ ڻ  ڱ ں ں ڻ ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 



 

 . (ھ ھ

 ،اهلل رؾمقل ي٤م :ىمٚم٧م صمؿ ،وؿمقىمل سمٙم٤مئل وم٤مؿمتد :شؾامن ؿول

 ؟ ُمٜمؽ أسمٕمٝمد

 قمكم وُمـ ُمٜمل ،سم٤محلؼ حمٛمدا أرؾمؾ اًمذي ،واهلل إي :ؾؼول

 ،وُمٕمٜم٤م ُمٜم٤م هق ُمـ ويمؾ ،واًمتًٕم٦م واحلًـ واحلًلم ووم٤مـمٛم٦م

 ويمؾ ،وضمٜمقده وًمٞمحين إسمٚمٞمس ،ؾمٚمامن ي٤م واهلل إي ،ومٞمٜم٤م وُمْم٤مم

 ي١مظمذ سم٤مًم٘مّم٤مص طمتك ،حمْم٤م اًمٙمٗمر وحمض حمْم٤م اإليامن حمض ُمـ

  .أطمداً  رسمؽ ئمٚمؿ وٓ ،وإوشم٤مر

ې ې ې ې ى ) :أيي هذه تلويؾ وحيؼؼ

 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 رؾمقل يدي سملم ُمـ وم٘مٛم٧م :ؾمٚمامن ىم٤مل ڀ ڀ ڀ

ورواه  .(1)ًم٘مٞمف اعمقت أو ،اعمقت ُمتك ًم٘مل ؾمٚمامن ي٤ٌمزم وُم٤م ’اهلل

اخلّمٞمٌل ذم اهلداي٦م اًمٙمؼمى سمٓمريؼ آظمر، ورواه ايْم٤م سمـ قمٞم٤مش 

 ،(2)ُم٘متْم٥م إصمر سمٓمريؼ صم٤مًم٨م ذم وؾمط اًمٓمريؼ اجلقهري ذم

                                                   

 . 424/28 دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي احلدي٨م (1)

ـ قمٞم٤مش ص445، ص  14، ب  52واهلداي٦م اًمٙمؼمى احلدي٨م  (2) سم صمر   .7، ُم٘متْم٥م ا



 

 .واًمثالصم٦م ُمت٘م٤مرسملم ذم اًمٓمٌ٘م٦م

 :وُمٗم٤مد اًمرواي٦م قمدة أُمقر  

 وعدًا إهلياً مفعوال: عند الظهوررجعة حواريي األئمة 

وُمـ هق ُمثٚمف ذم رشمٌتف ممـ شمقمم اًم٘م٤مئؿ ـ  أن رضمٕم٦م ؾمٚمامن :مـفو

وهمػمهؿ ُمـ قم٩م سمح٘مٞم٘م٦م اعمٕمروم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ سم٘مٞم٦م اًمًٌٕم٦م وقمنميـ 

 ’،ُمع فمٝمقر اعمٝمدي قم٩م ىمد وقمد هب٤م اًمٜمٌل ^ ـطمقاريل إئٛم٦م

ذم ’ سمؾ وقمد هب٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف يمام يٜمٌف قمغم ذًمؽ اًمٜمٌل

ک ک ک ک گ گ گ گ ) :اؾمتِمٝم٤مده سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ورضمقع طمقاريل ـ  أن رضمٕم٦م (ڱ ں ں ڻ ...

إهلل  هق وقمد ـ اعمٕمّمقُملم قمٜمد أوان ىمٞم٤مم دوًم٦م احلؼ دوًم٦م اًمٔمٝمقر

صمؿ إن هٜم٤مك قمدة رواي٤مت ُمـ أئٛم٦م .سمٜمص أي٦م ،ُمٗمٕمقل ٓسمداء ومٞمف

أو ذم × وقمدوا سمرضمقع طمقاريٞمٝمؿ ُمع اًم٘م٤مئؿ ‘ أهؾ اًمٌٞم٧م 

 رضمٕمتٝمؿ اؾمتِمٝم٤مدا سم٤مٔي٦م اعمزسمقرة.

ومرضمٕمتٝمؿ يم٤مًمرضمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اعمٞمٕم٤مد يم٤معمٕم٤مد وٓخيٚمػ اهلل    

ا وقمده واهن٤م ُمـ اًمققمد اإلهلل سم٤مإلؾمتخالف ذم اإلرض،وهذ

 سمخالف اًمٕمالُم٤مت احلتٛمٞم٦م اخلٛمس إظمرى ومرهمؿ أهن٤م ُمـ اعمحتقم



 

 .وم٢من ومٞمٝم٤م اًمٌداء يمام ؾمٞم٠ميت

 شمٙمرر رضمقع ؾمٚمامن وأُمث٤مًمف ُمع رضمٕم٦م يمؾ اعمٕمّمقُملم. ومـفو:

أن اًمٔمٝمقر ُمرشمٌط سمح٘مٞم٘م٦م ووىمقع اًمرضمٕم٦م ’ سمٞم٤مٟمف  :ومـفو

سمآي٦م اًمٙمرة وأن جمٞمئ اًمققمد اإلهلل سمٔمٝمقر ’  وُمـ صمؿ اؾمتِمٝمد

 .ًمرددٟم٤م ًمٙمؿ اًمٙمرة وهل اًمرضمٕم٦م زاُمـدوًم٦م احلؼ ُم

أن اًمراضمٕملم هلؿ سم٠مس ؿمديد عم٤م يٛمتٚمٙمقا ُمـ أـمقار  ومـفو:

يمام  ،شمٙمقيٜمٞم٦م ُمروا هب٤م ٟمتٞمج٦م اعمقت واًمؼمزخ صمؿ اإلطمٞم٤مء ُمرة أظمرى

 .هق ُمِم٤مهد قمٜمد ُمـ طمّمٚم٧م ًمف دمرسم٦م اعمقت

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ) شمٗمًػم ذم اًمثٕمٚمٌل وأؾمٜمد

 أهؾ ؾم٤مدة اعمٓمٚم٥م قمٌد وًمد ٟمحـ :’اًمٜمٌل ىمقل أٟمس إمم( ٿٿ

 ،واعمٝمدي :ىم٤مل صمؿ ،سمٞمتف أهؾ ُمـ ؾمامهؿ ٟمٗمًف ومخ٦ًم وذيمر ،اجلٜم٦م

 .ًمٚمٛمٝمدي اهلل اًمٙمٝمػ حيٞمٞمٝمؿ أهؾ أن شمٗمًػمه وذم

ې ې ې ى ): وىم٤مل اًمٓمؼمد ذم ذيؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 خيرضمقن أهنؿ أصح٤مسمٜم٤م وروى: (ى ائ ائ ەئ ەئ

 .’حمٛمد آل ىم٤مئؿ ُمع



 

#

 أيب قمـ ،قمٛمر سمـ اعمٗمْمؾ قمـوروى اًمٕمٞم٤مر  ظؼ: افتوشعي

 اًمٙمٕم٦ٌم فمٝمر ُمـ اؾمتخرج حمٛمد آل ىم٤مئؿ ىم٤مم إذا :ىم٤مل ×قمٌداهلل

 ُمقؾمك ىمقم ُمـ قمنم مخ٦ًم ،رضمالً  وقمنميـ ؾمٌٕم٦م (1)]اًمٙمقوم٦م[

 ،اًمٙمٝمػ أصح٤مب ُمـ وؾمٌٕم٦م ،يٕمدًمقن وسمف سم٤محلؼ ي٘مْمقن اًمذيـ

 وأسم٤م ،اًمٗم٤مرد وؾمٚمامن ،ومرقمقن آل وُم١مُمـ ،ُمقؾمك ويص ويقؿمع

 . (2)إؿمؽم وُم٤مًمؽ ،إٟمّم٤مري دضم٤مٟم٦م

#

وروى اعمٗمٞمد ذم اإلرؿم٤مد وسمـ ومت٤مل ذم روو٦م  افعؼون:

 أيب قمـ ،قمٛمر سمـ اعمٗمْمؾ اًمقاقمٔملم واًمٓمؼمد ذم أقمالم اًمقرى قمـ

 وقمنميـ ؾمٌٕم٦م اًمٙمقوم٦م فمٝمر ُمـ ×خيرج اًم٘م٤مئؿ» :ىم٤مل ×قمٌداهلل

 وسمف سم٤محلؼ هيدون يم٤مٟمقا اًمذيـ ×ُمقؾمك ىمقم قمنم ُمـ مخ٦ًم ،رضمالً 

                                                   

 .«اًمٙمقوم٦م» ذم ٟمًخ٦م شمٗمًػم اًمؼمه٤من قمـ اًمٕمٞم٤مر (1)

 ؾمقرة إقمراف . 159شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ذيؾ آي٦م  (2)



 

 وأسم٤م ،وؾمٚمامن ،ٟمقن سمـ ويقؿمع ،اًمٙمٝمػ أهؾ ُمـ وؾمٌٕم٦م ،يٕمدًمقن

 يديف سملم ومٞمٙمقٟمقن ،إؿمؽم وُم٤مًمٙم٤م ،واعم٘مداد ،دضم٤مٟم٦م إٟمّم٤مري

  .(2)وسمٜمٗمس اًمٚمٗمظ ًمٚمرواي٦م ذم روو٦م اًمقاقمٔملم .(1)«أٟمّم٤مرا وطمٙم٤مُم٤م

واًمذي  -وىمد أؿم٤مرت سمٕمض اًمرواي٤مت أن فمٝمقره إصٖمر   

اًمذي يٌدأ ُمـ  - يالسمًف ٟمٛمط ُمـ اخلٗم٤مء يم٤محل٤مل ذم اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى

طمٞم٨م ضمٕمٚم٧م هم٤مي٦م وُمٜمتٝمك  -أول رضم٥م قمٜمد اًمّمٞمح٦م اًمًاموي٦م 

اًمراسمع ًمٚمٖمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى ذم اًمتقىمٞمع اعم٤ٌمرك اًمذي ورد قمغم اًمٜم٤مئ٥م 

هق ذم اًمٙمقوم٦م صمؿ يٜمت٘مؾ ظمٗم٤مءا امم احلج٤مز يٜمت٘مؾ ومٞمام سملم  -اًمًٛمري 

 .اعمديٜم٦م وُمٙم٦م

وُمٗم٤مد رواي٦م اإلرؿم٤مد وروو٦م اًمقاقمٔملم ورواي٦م اًمٕمٞم٤مر    

ان اًمراضمٕملم اًمًٌٕم٦م واًمٕمنميـ هؿ أول ُمـ يرشمٌط سمف  :اًمتل ىمٌٚمٝمام

ُمـ أصح٤مسمف ٓؾمٞمام اهنؿ يقـمئقن أرض اًمٕمراق وؾمٙمؽ اًمٙمقوم٦م يمام 

 اًمرواي٤مت أشمٞم٦م ويمذًمؽ هؿ اًمذيـ ي٘مٌؾ ُمٕمٝمؿ ذم اًمٌٞم٧م احلرام شمِمػم

وُمـ صمؿ ورد  ،قمٜمد اًمٔمٝمقر إيمؼم يمام ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أشمٞم٦م

                                                   

 .2/386اإلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد  (1)

اًمقرى ًمٚمٓمؼمد ، وأقمالم 265روو٦م اًمقاقمٔملم ٓسمـ ومت٤مل اًمٜمٞمِم٤مسمقري ص (2)

 .292ص  2ج



 

خيرضمٝمؿ ُمـ فمٝمر × اًمتٕمٌػم ذم سمٕمض آظمر ُمـ اًمرواي٤مت أشمٞم٦م اٟمف

خيرضمٝمؿ ُمـ فمٝمر × وإن يم٤من اًمتٕمٌػم ذم سمٕمض آظمر اٟمف ،اًمٙمٕم٦ٌم

أو سمٚمح٤مظ أن اًمٙمقوم٦م شم٘مع سم٤مدم٤مه  ،اًمٚمح٤مظاًمٙمقوم٦م وٓ شمٜم٤مذم سمٞمٜمٝمام هبذا 

 .فمٝمر اًمٙمٕم٦ٌم سم٤مقمت٤ٌمر أن وٚمع اًمٙمٕم٦ٌم اًمذي ومٞمف سم٤مهب٤م هق وضمٝمٝم٤م

وروى اًمٓمؼمي ذم دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م سمًٜمد  وافعؼون: افقاحدة

 ×اًم٘م٤مئؿ فمٝمر إذا :×قمٌداهلل أسمق ىم٤مل :ىم٤مل ،قمٛمر سمـ اعمٗمْمؾ قمـ

 ُمٜمٝمؿ ،رضمال وقمنميـ ؾمٌٕم٦م ُمٕمف اهلل سمٕم٨م ،اًمٌٞم٧م هذا فمٝمر ُمـ

 :(شمٕم٤ممم) اهلل ىم٤مل اًمذيـ وهؿ ،×ُمقؾمك ىمقم ُمـ رضمالً  قمنم أرسمٕم٦م

 ،(ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)

 آل وُم١مُمـ ،إٟمّم٤مري واعم٘مداد وضم٤مسمر ،صمامٟمٞم٦م اًمٙمٝمػ وأصح٤مب

 . (1)‘ُمقؾمك ويص ٟمقن سمـ ويقؿمع ،ومرقمقن

داًم٦م قمغم اظمتّم٤مص وىمرب اًمًٌٕم٦م واًمٕمنميـ وهذه اًمرواي٦م ايْم٤م   

 .اًمراضمٕملم سم٤معمٝمدي قم٩م ٟمٍمة وشمدسمػما

                                                   

 .444/48دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي احلدي٨م  (1)



 

وأيْم٤م ُمٗم٤مده٤م إظمتّم٤مص اًمًٌٕم٦م واًمٕمنميـ سم٤معمٝمدي قم٩م ذم   

أوائؾ فمٝمقره ُمـ اًمٌٞم٧م احلرام وأهنؿ أول ُمـ يتّمؾ سمف ُمـ أصح٤مسمف 

وأن اًمًٌٕم٦م واًمٕمنميـ يمام يقـمئقن اًمٕمراق  ،اًمثٚمثامئ٦م واًمثالصم٦م قمنم

وؾمٞم٠ميت أن أوائؾ  ،ذيـ يقـمئقن ًمف ذم أرض احلج٤مزًمٚمٔمٝمقر هؿ اًم

 .ُمـ يتّمؾ سمف ُمـ أصح٤مسمف ذم ُمٙم٦م يٕمجٚمقن سمف ًمٙمل ي٤ٌمدر امم اًمٔمٝمقر

ـْ ظمٓم٦ٌم اعمخزون ُٕمػم وافعؼون: افثوكقي  ذِم طمدي٨م ُِم

وقمّدة أصح٤مسمف صمالصمامئ٦م وصمالصم٦م  .....وي٘مقل اًم٘م٤مئؿ.وومٞمٝم٤م× اعم١مُمٜملم

، وُم٤مئت٤من  ـّ ـْ اجل ـْ سمٜمل إهائٞمؾ، وؾمٌٕمقن ُِم قمنم، ُمٜمٝمؿ: شمًٕم٦م ُِم

ل ـَ همْمٌقا ًمٚمٌٜم إْذ هجتف ’ وأرسمٕم٦م وصمالصمقن، ُمٜمٝمؿ: ؾمٌٕمقن اًمَِّذْي

ل ُمنميمق ىمريش [، إذ هجٛمتف ُمنميمقا ىمريش’ ]اًمذـي قمّمٛمقا اًمٌٜم

ن هلؿ طَمْٞم٨ُم أْن ي٠مذن هلؿ ذِم إضم٤مسمتٝمؿ، وم٠مذ’ ومٓمٚمٌقا إمم ٟمٌّل اهلل

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) ٟمزًم٧م َهِذِه أي٦م:

ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ېئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 .(ی ی

ـْ أهؾ اًمٞمٛمـ، ُمٜمٝمؿ: اعم٘مداد سمـ إؾمقد، وُم٤مئت٤من  وقمنمون ُِم



 

ـَ يم٤مٟمقا سم٤ًمطمؾ اًمٌحر مم٤م يكم قمدن، ومٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ  ِذْي وأرسمٕم٦م قمنم اًمَّ

وؾمٌٕم٦م ٦م ُمًٚمٛملم وُمـ أومٜم٤مء اًمٜم٤مس أًمٗم٤من وصمامٟمامئ ٟمٌّل اهلل سمرؾم٤مًم٦م وم٠مشمقا

ف  صمالصم٦م اعمًقُملم ُمـ ذًمؽ ُمـ أًمٗم٤م أرسمٕمقن اعمالئٙم٦م وُمـ .قمنم ٓآ

ف مخ٦ًم اعمردوملم وُمـ  ؾمٌٕم٦م اًمًالم قمٚمٞمف أصح٤مسمف ومجٛمٞمع ٓآ

ٕم٦م ذًمؽ ُمـ وصمالصمقن أًمٗم٤م وُم٤مئ٦م وأرسمٕمقن  ُمـ رأس يمؾ ُمع رؤس شًم

ف ُمـ أرسمٕم٦م اعمالئٙم٦م  وإي٤مهؿ ي٘م٤مشمؾ ومٌٝمؿ سمدر يقم قمدة واإلٟمس اجلـ ٓآ

رض ٟمية وُمٜمٝمؿ اًمٜمٍم ي٘مدم يٜمتٍم وهبؿ وهبؿ اهلل يٜمٍم   .(1) ٕا

وُمٗم٤مد اًمرواي٦م أن أيمثر أٟمّم٤مر اعمٝمدي قم٩م هؿ ُمـ اًمٜمخ٥م 

ؾمقاء ذم قمدة اًمثالصمامئ٦م واًمثالصم٦م قمنم أو ذم  اًمراضمٕملم ُمـ اعمقت

ضمٞمش احلٚم٘م٦م اًمٕمنمة آٓف.وأن إؾمٝم٤مم اًمرضمٕم٦م ُمـ اًمراضمٕملم ُمـ 

ضمدا.يمام ىمد ذيمرت اؾمامء اعمقت امم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٔمٝمقر يمٌػم 

قمدةممـ شمٕمرو٧م هلؿ اًمرواي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، يم٤مًمثٚم٦م ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ 

أٟمف يٌٕم٨م ُمٕمف زُمرة -وهق ُمـ اًمٞمٛمـ  -واعم٘مداد سمـ إؾمقد اًمٙمٜمدي 

  .ُمـ إُمقات ُمـ اًمٞمٛمـ

                                                   

ـ يمت٤مب 559، ص525/14خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت: احلدي٨م ( 1) ٦م اعمخزون ُم ، ظمٓم

ٟم٤م أُمػماعم١مُمٜملم  ٦م قمٜمف × ظمٓم٥م ُمق ٞمد ريض اًمدـي سـم ـم٤موس وٟم٘مؾ شمٚمؽ اخلٓم ًمٚم

 .156ايْم٤م اإلؾمؽماسم٤مدي ذم يمت٤مسمف اًمرضمٕم٦م ص



 

وذم اًمرواي٦م اًمٓمقيٚم٦م ًمٚمخّمٞمٌل سمًٜمده قمـ اعمٗمْمؾ قمـ 

 سملم ُم٤م ويٜمزل اًمٙمقوم٦م إمم ×يًػم اعمٝمدي ... صمؿ :×اًمّم٤مدق

 ُمـ أًمٗم٤م وأرسمٕمقن ؾمت٦م اًمٞمقم ذًمؽ أصح٤مسمف ذم وقمدة واًمٜمجػ اًمٙمقوم٦م

صمالصمامئ٦م  واًمٜم٘م٤ٌمء اجلـ ]وؾمت٦م آٓف ُمـ اجلـ [ ُمـ وُمثٚمٝم٤م اعمالئٙم٦م

 .(1) ٟمٗم٤ًم]رضمال[ قمنم وصمالصم٦م

#

 قمٌد أسم٤م ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل ،قمٛمر سمـ اعمٗمْمؾ اًمث٤مًمث٦مواًمٕمنمون:قمـ

 .اُمرأة قمنمة صمالث #اًم٘م٤مئؿ ُمع يٙمر :ي٘مقل ×اهلل

 قمغم وي٘مٛمـ ،اجلرطمك يداويـ :هبـ؟ ىم٤مل يّمٜمع وُم٤م :ؿؾً

 اًم٘مٜمقاء وم٘م٤مل .زم ومًٛمٝمـ :ىمٚم٧م .’رؾمقل اهلل ُمع يم٤من يمام ،اعمرى

 ،ي٤مه سمـ قمامر أم وؾمٛمٞم٦م ،اًمقاًمٌٞم٦م وطم٤ٌمسم٦م ،أيٛمـ وأم ،رؿمٞمد سمٜم٧م

 ،اعم٤مؿمٓم٦م وص٤ٌمٟم٦م ،احلٜمٗمٞم٦م ؾمٕمٞمد وأم ،إمحًٞم٦م ظم٤مًمد وأم ،وزسمٞمدة

 .(2)اجلٝمٜمٞم٦م ظم٤مًمد وأم

قمـ دورهـ ًمٞمس ذم ُم٘م٤مم احلٍم سم٘مريٜم٦م ضمٕمٚمٝمـ × وضمقاسمف 

                                                   

 .66احلدي٨م  14اًمٙمؼمى ًمٚمخّمٞمٌل باهلداي٦م  (1)

 .484، ص  486/84دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي احلدي٨م  (2)



 

ذم اًمثٚمثامئ٦م وٟمٞمػ مم٤م يدًمؾ أن دورهـ ىمٞم٤مدي وٛمـ اًمقؾمط اًمداظمكم 

 #.عمجٛمققم٦م إصح٤مب اعمٝمدي

 - ـ ×قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمـ ايب ضمٕمٗمر يمام ذم رواي٦م اًمٕمٞم٤مر

 واعم٘م٤مم اًمريمـ لمسم اًم٘م٤مئؿ ...ومٞم٘مقم.-ذم طمدي٨م قمالُم٤مت اًمٔمٝمقر 

 قمغم ٟمًتٜمٍم اٟم٤م اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م :ومٞم٘مقل ،وزيره وُمٕمف ويٜمٍمف ومٞمّمغم

 حي٤مضمٜم٤م سم٤مهلل وُمـ أومم وم٤مٟم٤م اهلل ذم حي٤مضمٜم٤م ُمـ طم٘مٜم٤م وؾمٚم٥م فمٚمٛمٜم٤م ُمـ

 اًمٜم٤مس أومم وم٤مٟم٤م ٟمقح ذم طم٤مضمٜم٤م وُمـ ،سمآدم اًمٜم٤مس أومم وم٤مٟم٤م آدم ذم

 طم٤مضمٜم٤م وُمـ ،سم٢مسمراهٞمؿ اًمٜم٤مس أومم وم٤مٟم٤م إسمراهٞمؿ ذم وُمـ طم٤مضمٜم٤م ،سمٜمقح

 ذم طم٤مضمٜم٤م وُمـ ،وآًمف قمٚمٞمف اهلل سمٛمحٛمد صغم اًمٜم٤مس أومم وم٤مٟم٤م سمٛمحٛمد

 أومم اهلل ومٜمحـ يمت٤مب ذم طم٤مضمٜم٤م وُمـ سم٤مًمٜمٌٞملم اًمٜم٤مس أومم وم٤مٟم٤م اًمٜمٌٞملم

 وـمردٟم٤م فمٚمٛمٜم٤م ىمد اٟم٤م اًمٞمقم ُمًٚمؿ يمؾ ٟمِمٝمدو اٟم٤م ،اهلل سمٙمت٤مب اًمٜم٤مس

 اٟم٤م آ ،وىمٝمرٟم٤م وأه٤مًمٞمٜم٤م وأُمقاًمٜم٤م دي٤مرٟم٤م ُمـ وأظمرضمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م وسمٖمك

 قمنم وسمْمٕم٦م صمالصمامئ٦م واهلل) وجيٞمئ ُمًٚمؿ يمؾو اًمٞمقم اهلل ٟمًتٜمٍم

 يم٘مزع ىمزقم٤م ُمٞمٕم٤مد همػم سمٛمٙم٦م قمغم جيتٛمٕمقن اُمرأة مخًقن ومٞمٝمؿ رضمال

ڄ ڄ ڄ  )اهلل  ىم٤مل اًمتل أي٦م وهل سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ يتٌع اخلريػ

 رضمؾ ومٞم٘مقل (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڃڄ ڃ ڃ ڃ

 خيرج صمؿ أهٚمٝم٤م اًمٔم٤معم٦م اًم٘مري٦م وهل وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم آل حمٛمد ُمـ



 

 اًمريمـ سملم ي٤ٌميٕمقٟمف وسمْمٕم٦م قمنم اًمثٚمثامئ٦م ُمٕمف وُمـ هق ُمٙم٦م ُمـ

 ومٞمٜم٤مدى ،ُمٕمف ووزيره وؾمالطمف ورايتف اهلل ٟمٌل قمٝمد وُمٕمف ،واعم٘م٤مم

 إرض أهؾ يًٛمٕمف طمتك اًمًامء ُمـ وأُمره سم٤مؾمٛمف سمٛمٙم٦م اعمٜم٤مدى

 .(1)..(.اؾمؿ ٟمٌل اؾمٛمف يمٚمٝمؿ

×

 :ىم٤مل ،اًمِمٕمٌل قمـ اًمراسمٕم٦مواًمٕمنمون: روى اًمّمدوق سمًٜمده

 بغ افعجى» :ىمقًمؽ أرأي٧م أُمػماعم١مُمٜملم ي٤م :×ًمٕمكم اًمٙمقاء اسمـ ىم٤مل

 وكؼ ،أصتوت مجع أظقر هق يو وحيؽ» :×ىم٤مل «ورجى مجودي

 ،مبرات مفؾؽوت ،هـوت بعد وهـوت ،كبوت وحصد ،أمقات

  .(2)«هـوك أكً وٓ أكو فسً

: 

ظمٓم٦ٌم  اخل٤مُم٦ًمواًمٕمنمون: روى ذم خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت

ُمًتّمٕم٥م  صٕم٥م أُمرٟم٤م ...إن:.شمًٛمك سم٤معمخزون× ُٕمػماعم١مُمٜملم 

                                                   

 .117ؾمقرة اًمٌ٘مرة احلدي٨م  148شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ذيؾ أي٦م  (1)

 .466ص  81ُمٕم٤مِن إظم٤ٌمر احلدي٨م  (2)



 

 ًماليامن ىمٚمٌف اهلل اُمتحـ قمٌد أو ُمرؾمؾ ٟمٌل أو ُم٘مرب ُمٚمؽ حيتٛمٚمف ٓ

  رزيٜم٦م. أطمالم أو أُمٞمٜم٦م صدور أو طمّمٞمٜم٦م طمّمقن آ يٕمل طمديثٜم٤م ٓ

 ُمـ رضمؾ وم٘م٤مل ورضم٥م مج٤مدى سملم يمؾ اًمٕمج٥م قمج٤ٌم ي٤م

 أقمج٥م ٓ وُم٤مزم ىم٤مل اعم١مُمٜملم أُمػم اًمٕمج٥م ي٤م هذا ُم٤م اخلٛمٞمس ذـم٦م

 سمٞمٜمٝمـ صقشم٤مت آ شمٗم٘مٝمقن احلدي٨م وُم٤م ومٞمٙمؿ اًم٘مْم٤مء ؾمٌؼ وىمد

 مج٤مدى سملم يمؾ اًمٕمج٥م قمج٤ٌم ي٤م أُمقات وٟمنم ٟم٤ٌمت طمّمد ُمقشم٤مت

 ورضم٥م.

 شمزال ٓ اًمٕمج٥م اًمذي هذا ُم٤م اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م رضمؾ أيْم٤م ىم٤مل 

ظمرة صمٙمٚم٧م ىم٤مل ُمٜمف شمٕمج٥م  أقمج٥م ُمـ يٙمقن قمج٥م وأي أُم٦م ٔا

طمٞم٤مء ه٤مُم٤مت ييسمقن أُمقات   .اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م ذًمؽ يٙمقن أٟمك ىم٤مل ٓا

 ختٚمٚمقا ىمد إًمٞمٝمؿ اٟمٔمر يم٠مِن اًمٜمًٛم٦م وسمرأ احل٦ٌم ومٚمؼ واًمذي ىم٤مل

 قمدو يمؾ ييسمقن ُمٜم٤ميمٌٝمؿ قمغم ؾمٞمقومٝمؿ ؿمٝمروا اًمٙمقوم٦م وىمد ؾمٙمؽ

چ چ ) وضمؾ قمز اهلل ىمقل وذًمؽ وًمٚمٛم١مُمٜملم ’وًمرؾمقًمف هلل

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 . (1) (ڈ ژ ژ ڑ ڑ

                                                   

 .552ص  525/14خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت احلدي٨م  (1)



 

ٞمؾ  ٔي٦م اٟمف ذم اًمرضمٕم٦م ىم وؾمٞم٠ميت ذم صحٞمح اًمٗمْمٞمؾ سمٞم٤من ُمٗم٤مد ا

اًمٕمالُم٤مت  اًمٔمٝمقر واهن٤م ايمؼم قمالُم٦م ًمٚمٔمٝمقر قمغم اإلـمالق واقمٔمؿ ُمـ

 .اخلٛمس اعمحتقُم٦م

وهالك اقمداء آل حمٛمد ذم اًمٕمراق ىمٌٞمؾ اًمٔمٝمقر اؿم٤مرت اًمٞمف 

رواي٤مت اظمرى ايْم٤م ُمتٓم٤مسم٘م٦م ُمع دور اًمًٌٕم٦م وقمنميـ اًمراضمٕملم 

 حمٛمد ضمٕمٗمر أسم٤م ؾم٠مًم٧م» :ىم٤مل ،اجلٕمٗمل ضم٤مسمر ٟمٔمػم رواي٦م ،ُمـ اعمقت

ٺ ٺ ٿ ٿ ) :شمٕم٤ممم اهلل ىمقل قمـ ‘قمكم سمـ

 ُمـ اخل٤مص وم٠مُم٤م ،وقم٤مم ظم٤مص ذًمؽ ،ضم٤مسمر ي٤م :وم٘م٤مل ،(ٿ

 اًمٕم٤مم وأُم٤م ،ومٞمٝمٚمٙمٝمؿ حمٛمد آل أقمداء سمف اهلل وخيص ،وم٤ٌمًمٙمقوم٦م اجلقع

 وم٘مٌؾ اجلقع أُم٤م .ىمط ُمثٚمف أص٤مهبؿ ُم٤م ظمقف وضمقع يّمٞمٌٝمؿ وم٤ٌمًمِم٤مم

 .(1)«×ىمٞم٤مم اًم٘م٤مئؿ ومٌٕمد اخلقف وأُم٤م .#اًم٘م٤مئؿ ىمٞم٤مم

ُم٤م رواه سمٓمريؼ وسمٚمٗمظ آظمر حمٛمد سمـ  وافعؼون: افسودشي

 ؾمٛمع قمٛمـ ،اعمٜمذر سمـ اجل٤مرود زي٤مد أيب اًمٕم٤ٌمس سمـ ُم٤مهٞم٤مر سمًٜمده قمـ

 رضمؾ وم٘م٤مم «ورجى مجودى بغ افعجى ـؾ افعجى» ي٘مقل ×قمٚمٞم٤مً 

 ؟ ُمٜمف شمٕمج٥م شمزال ٓ اًمذي اًمٕمج٥م هذا ُم٤م اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م :وم٘م٤مل

                                                   

 .259ص  7احلدي٨م  14اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٜمٕمامِن ب  (1)



 

 ييسمقن أُمقات ُمـ أقمج٥م قمج٥م وأي! أُمؽ صمٙمٚمتؽ :وم٘م٤مل

چ ) أي٦م هذه شم٠مويؾ وذًمؽ ،سمٞمتف وٕهؾ وًمرؾمقًمف هلل قمدو يمؾ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 أو ُم٤مت :ىمٚمتؿ اًم٘متؾ اؿمتد وم٢مذا (ژ ڑ ڑ ڈ ڈ ژ

  .ؾمٚمؽ واد أي أو هٚمؽ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) أي٦م هذه شم٠مويؾ وذًمؽ 

 .(1) (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 وهذه اًمرواي٦م اـمٚم٘م٧م ُمٜمٓم٘م٦م قمٛمؾ اًمراضمٕملم اعمٛمٝمد ًمٚمٔمٝمقر. 

 ظمٓم٥م :ىم٤مل «صٗملم» يمت٤مب ذم اعمدايٜمل :وافعؼون افسوبعي

 :وىم٤مل ،اعمالطمؿ ُمـ ـمروم٤م اًمٜمٝمروان ومذيمر أُمر اٟم٘مْم٤مء سمٕمد ×قمكم 

 شمٜمتٔمر ُمتك اإلُم٤مء ظمػمة اسمـ ومٞم٤م ،ُمرحي٤م وىمت٤م يم٤مئـ وهق اهلل أُمر ذًمؽ

 ،ىمٚمٞمٚم٦م قمدة ُمـ وأُمل وم٠ٌميب ،رطمٞمؿ رب ُمـ سمٜمٍم ىمري٥م أسمنم

 يمؾ قمج٤ٌم ي٤م ،فمٝمقرهؿ طمٞمٜمئذ دان ىمد ،جمٝمقًم٦م إرض ذم أؾمامؤهؿ

 وُمـ ،ٟم٤ٌمت وطمّمد ،مجع أؿمت٤مت وُمـ ،ورضم٥م مج٤مدى سملم اًمٕمج٥م

                                                   

 ُمـ ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م. 13شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ًمالؾمؽماسم٤مدي ذيؾ آي٦م  (1)



 

  ؾمٌؼ. اًم٘مْم٤مء ؾمٌؼ :ىم٤مل صمؿ .أصقات سمٕمد أصقات

 :ضمٜمٌف ذم اًمٙمقوم٦م أهؾ ُمـ رضمؾ إمم اًمٌٍمة أهؾ ُمـ رضمؾ ىم٤مل

 ومٚم٩م طمتك اعمٜمؼم ُمـ قمكم ٟمزل ُم٤م واهلل :اًمٙمقذم ىم٤مل .يم٤مذب أٟمف أؿمٝمد

  .(1)ًمٞمٚمتف ُمـ ومامت ،اًمرضمؾ

ىمد دان طمٞمٜمئذ فمٝمقرهؿ، حيتٛمؾ اًمتٕمٌػم سم٤مًمٔمٝمقر هلؿ  وؿقفف:

عم٤م ُمر  ،ُمـ اعمقت× اإلؿم٤مرة امم سمٕم٨م اًمٕمدة ُمـ أصح٤مب اعمٝمدي 

وإن اطمتٛمؾ إرادة سمروز  ،ُمـ إـمالق اًمٔمٝمقر قمغم اًمرضمٕم٦م أيْم٤م

 . (فمٝمقرهؿ) طمريمتٝمؿ ُمـ

وروى اعمت٘مل اهلٜمدي ذم يمت٤مسمف اًمؼمه٤من قمـ  وافعؼون: افثومـي

 ىمٌؾ ُمـ قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مر وفمٝمقر ...:.’قمـ اًمٜمٌل  (2)يمت٤مب قم٘مد اًمدرر

 يدقمل يمؾ يمّذاسم٤مً  ؾمتلم وظمروج ،ًمٞم٤مل صمالث اًمًامء ذم شمٔمٝمر اعمنمق

 اًمِم٤مم ىمرى ُمـ ىمري٦م وظمًػ ،اعمٕمٌقد اًمقاطمد اهلل قمٜمد ُمـ ُمرؾمؾ أٟمف

 ،ُمًٕمقد اسمـ دار يكم مم٤م اًمٙمقوم٦م ُمًجد وهدم ،شمًّٛمك طمرؾمت٤م

 يٚمت٘مل طمتك يٜمٕمٓمػ صمؿ اًم٘مٛمر يْمئ يمام يْمئ سم٤معمنمق ٟمجؿ وـمٚمقع

 وًمٞم٧ًم أوم٘مٝم٤م ذم وشمٜمنم اًمًامء ذم شمٔمٝمر ومحرة ،يٙم٤مد أو ـمروم٤مه

                                                   

 .6/135يٜم٤مسمٞمع اعمقدة ًمٚم٘مٜمدوزي قمٜمف وذح اًمٜمٝم٩م ٓسمـ ايب طمديد  (1)

 .115-168-167يمت٤مب قم٘مد اًمدرر ًمٚمٛم٘مدد ص  (2)



 

 ،اًمًالم سمٛمديٜم٦م اًمٙمرخ يكم مم٤ّم اجلن وقمٜمد اعمٕمت٤مد اًمِمٗمؼ يمحٛمرة

 ويتقومر إٟم٤مم ُمـ يمثػم ومٞمف هيٚمؽ وظمًػ ،هب٤م ؾمقداء ريح وارشمٗم٤مع

  ،يمقومتٝمؿ ومٞمخرب اًمٙمقوم٦م أهؾ قمغم اعم٤مء يدظمؾ طمتك اًمٗمرات

 ًمٖم٦م يمؾ أهؾ ويًٛمع إرض أهؾ يٕمؿّ  اًمًامء ُمـ وٟمداء

 ـم٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٌٞمد وظمروج ،اًمٌدع أهؾ ُمـ ىمقم وُمًخ ،سمٚمٖمتٝمؿ

 ويٗمزع اًمٜم٤مئؿ يقىمظ رُمْم٤من ُمـ اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦م ذم وصقت ،ؾم٤مداهتؿ

 يٜمٝم٥م ،وىمت٤مل طمرب اًم٘مٕمدة ذي وذم ؿمقال ذم وُمٕمٛمٕم٦م اًمٞم٘مٔم٤من

 ،اعمحّج٦م قمغم اًمدم يًٞمؾ طمتك اًم٘متؾ ويٙمثر ،احلج٦م ذي ذم احل٤مج

 ،اعمٕمٔمؿ اًمٌٞم٧م قمٜمد اًمٕمٔم٤مئؿ وشمرشمٙم٥م اعمح٤مرم وهتتؽ

 ،اهلرج ويٙمثر ورضم٥م مج٤مدى سملم اًمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م صمؿ 

 إُمر وٓة ويٙمقن اًمثٚم٨م ويٛمقت اًمثٚم٨م وي٘متؾ ،اًمٚم٨ٌم ومٞمف ويٓمقل

 .(1)ضم٤مئراً  ُمٜمٝمؿ يمؾ

× ُم٤مرواه ذم اعمٜم٤مىم٥م قمـ أُمػماعم١مُمٜملم وافعؼون: افتوشعي

 سملم اًمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م :ىمقًمف ُمـ اًم٘مّمٞم٦م ظمٓم٦ٌم ذم ×وىمقًمف :ىم٤مل

 ييسمقن أُمقات ُمـ أقمج٥م قمج٥م وأي :وىمقًمف .ورضم٥م مج٤مدى

                                                   

اًمؼمه٤من ذم قمالُم٤مت ُمٝمدي آظمر اًمزُم٤من ًمٚمٛمت٘مل اهلٜمدي ص٤مطم٥م يمٜمز اًمٕمامل،  (1)

 .38724اًمٕمامل احلدي٨م، ويمٜمز 136ص 



 

 .(1)آطمٞم٤مء ه٤مُم٤مت

 اقمٚمؿ ُم٤م قمغم هلٗم٤م ومٞم٤م :ايْم٤م ىم٤مل× ذم ظمٓم٦ٌم ًمف :افثالثقن

 أُمر ومٞمف يِم٤مل ؿمقال ،اًمًٜملم مت٤مم ذيمر، رُمْم٤من ؿمٝمر رضم٥م

 أٓ اًمٕمنم، أول ُمـ اًمٗمتح احلج٦م ذو،ي٘متٕمدون ومٞمف اًم٘مٕمدة ذو،اًم٘مقم

 وسمٕم٨م اؿمت٤مت مجع رضم٥مو مج٤مدى سملم اًمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م ان

 داقمٞم٦م ذيٚمٝم٤م راومٕم٦م سمٞمٜمٝمـ ُمقشم٤مت هقٟم٤مت هقٟم٤مت وطمديث٤مت أُمقات

 طمقهل٤م. أو سمدضمٚم٦م ىمقهل٤م ُمٕمٚمٜم٦م قمقهل٤م

 قمٜمد يٜم٤مدى أصح٤مسمف ؾم٤مدة اطم٤ًمسمف قمٗمٞمٗم٦م ىم٤مئام ُمٜم٤م أٓ ان 

 هرج سمٕمد صمالصم٤م رُمْم٤من ؿمٝمر ذم أسمٞمف واؾمؿ سم٤مؾمٛمف أقمداء اهلل اصٓمالم

 ُمـ إمم ٓقمٚمؿ واٟمك ؾم٤مق قمغم اًمٌالء ُمـ وىمٞم٤مم ووٜمؽ وظم٤ٌمل وىمت٤مل

 ارضب ان ؿمئ٧م وًمق ظمزائٜمٝم٤م إًمٞمف وشمًٚمؿ إرض ودائٕمٝم٤م خترج

 .ودروقم٤م سمٞمْم٤م هٝمٜم٤م اظمرضمك ُمـ وم٠مىمقل سمرضمكم

 ُمّمٚمت٤مت ؾمٞمقومٙمؿ سم٤ميامٟمٙمؿ يم٤مٟم٧م إذا هٜم٤مت اسمـ ي٤م أٟمتؿ يمٞمػ

 اهلدى قمغم يث٧ٌم اهلل ظمٚمٞمٗم٦م ًمٞمًتخٚمٗمـ اًمٌٞم٤مت ًمٞمٚم٦م رُمالت رُمٚمتؿ صمؿ

 اعمدى سمٕمٞمدات دقمك دقمقات إذا اًمرؿم٤م طمٙمٛمف قمغم ي٠مظمذ وٓ

 رهمؿ قمغم يم٤مئـ ذًمؽ ان اعم١مُمٜملم آ قمـ وم٤مرضم٤مت ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم داُمٖم٤مت

                                                   

 .2/168ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م ٓسمـ ؿمٝمر آؿمقب  (1)



 

 . (1)اًمراهمٛملم

٤مشمف ىم٤مل أُمػم صٌغ سـم ٟم  ورواه سـم اعمٜم٤مدي ذم اعمالطمؿ قمـ ٕا

ـ ايب ـم٤مًم٥م سم٤مًمٙمقوم٦م ومحٛمداهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف وىم٤مل  .(2) .:.اعم١مُمٜملم قمكم سم

سمدضمٚم٦م وطمقهل٤م شمٕمٞملم عمقوع رضمقع إُمقات × وىمقًمف 

 .وهل اًمٙمقوم٦م وطمقاًمٞمٝم٤م

 

روى اًمٜمج٤مر ذم رضم٤مًمف سمًٜمده قمـ  وافثالثقن: افقاحدة

 قمغم يٕمٞمٌقن سم٘مقم ُمررت :شمٖمٚم٥م سمـ أسم٤من زم ىم٤مل :قمٌداهلل سمـ ظمٗم٘م٦م

 قمـ روايتل ذم شمٚمقُمقِن يمٞمػ :وم٘مٚم٧م :ىم٤مل ،×ضمٕمٗمر قمـ روايتل

 ومٛمر :ىم٤مل ،’اهلل رؾمقل ىم٤مل :إٓ ىم٤مل ؿمئ قمـ ؾم٠مًمتف ُم٤م رضمؾ

 ،ورضم٥م مج٤مدى سملم اًمٕمج٥م اًمٕمج٥م يمؾ :يٜمِمدون وهؿ صٌٞم٤من

 .(3)آطمٞم٤مء سم٤مُٕمقات( ًم٘م٤مء :وم٘م٤مل قمٜمف وم٠ًمًمتف

                                                   

احلدي٨م  2/363ُمّم٤ٌمح اًمٌالهم٦م )ُمًتدرك هن٩م اًمٌالهم٦م( ًمٚمٛمػم ضمٝم٤مِن  (1)

 .39679، ٟم٘مال قمـ يمٜمز اًمٕمامل ًمٚمٛمت٘مل اهلٜمدي احلدي٨م 219/112

 .64اعمالطمؿ ٓسمـ اعمٜم٤مدي ص  (2)

شمٖمٚم٥م .وذيمر ذًمؽ قمٜمف ذم اًمٓمٌ٘م٤مت ومٝمرؾم٧م اًمٜمج٤مر ذم وٛمـ شمرمج٦م أسم٤من سمـ  (3)

 .6/366اًمٙمؼمى 



 

#

وىمدشم٘مدم ىمقل ووقمد اهلل شمٕم٤ممم سمذًمؽ ذم اًم٘مرآن يمام وقمد 

سم٤مٔي٦م ويمذا وقمد قمدة ُمـ أئٛم٦م أهؾ سمذًمؽ أيْم٤م اؾمتِمٝم٤مدا ’ اًمٜمٌل

أُمث٤مًمف ممـ هؿ ذم رشمٌتف ُمـ ُمقازم أهؾ و اًمٌٞم٧م سمذًمؽ ًمًٚمامن سمرضمققمف

 .^اًمٌٞم٧م

 ٕيب ىمٚم٧م :ىم٤مل ،ي٤ًمر سمـ صحٞمح ومْمٞمؾ :وافثالثقن افثوكقي

 يمت٧ٌم ذًمؽ يم٤من إذا :شم٠مُمرِن؟ ىم٤مل ُم٤م اًمًٗمٞم٤مِن ظمرج إن :×اهلل قمٌد

 .إًمٞمؽ

 يمذا سمٕمالُم٦م إًمٞمؽ أيمت٥م :يمت٤مسمؽ؟ ىم٤مل أٟمف أقمٚمؿ ومٙمٞمػ :ؿؾً

 .اًم٘مرآن ُمـ آي٦م وىمرأ .ويمذا

 أطمدا هب٤م طمدصم٧م ُم٤م :ىم٤مل أي٦م؟ شمٚمؽ ُم٤م :فػضقؾ ؾؼؾً :ؿول

ڻ ۀ ) هل ،هب٤م أطمدصمؽ أٟم٤م :زرارة ىم٤مل.اًمٕمجكم سمريد همػم

 :ىم٤مل .(ے ے ۓ ۓ ھہ ہ ھ ھ ھ ہۀ ہ

ورواه اًمٕمٞم٤مر ذم ذيؾ  .(1)ٟمٕمؿ وٓ ،ٓ ي٘مؾ ومل ،اًمٗمْمٞمؾ ومًٙم٧م

ًمٚمٗمْمٞمؾ سم٠من يٙمت٥م إًمٞمف × أي٦م. وفم٤مهر اًمرواي٦م وقمد اًمّم٤مدق

                                                   

ٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي احلدي٨م 1) ي٦م اًمٜمحؾ  449/53( د  .38وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ذيؾ ٔا



 

سم٠مٟمف × سم٤مًمرضمٕم٦م وي٠مذن ًمف هب٤م وهقؿم٠من ه٤مم ًمٚمٗمْمٞمؾ، وىمد وصٗمف 

 ×. ُمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م 

#

 ،ؿمٛمر سمـ قمٛمرو روى اًمٓمؼمي سمًٜمده قمـ وافثالثقن: افثوفثي

 ؟ قمٚمٞمف اًمًالم حمٛمد يمٞمػ آل ىم٤مئؿ ىم٤مم إذا :جل٤مسمر ىمٚم٧م :ىم٤مل

 ومًؽماِن ،ُمٙمرورا شمٙمقن أن ٓإ شمدريمف وًـم ،أدريمتف إذا إٟمؽ :ىم٤مل

 ،اًمٞمٛمٜمك يد ُمٓمٚمؼ ،حمجؾ ،أهمر ،ذٟمقب ،زم ومرس رايم٤ٌم قمغم ،ضمٜمٌف إمم

 .(1)قمٚمٞمف يًٚمؿ ُمـ أول وم٠مٟم٤م ،اًمٞمٛمـ قمّم٥م ُمـ زم قمامُم٦م قمكم

وهذه اًمرواي٦م ُمـ ضم٤مسمر داًم٦م قمغم ان اعمقشمك احلقاريلم ًمألئٛم٦م  

اعمٌٕمقصملم ىمٌٞمؾ وقمٜمد اًمٔمٝمقر هؿ أول ُمـ ي٤ٌميع اعمٝمدي قم٩م ويٜم٤مسه 

 .ويٙمقن ُمٕمف

 ،قمٛمر سمـ اعمٗمْمؾ وروى ايْم٤م سمًٜمده قمـ وافثالثقن: افرابعي

 رضمال وأرسمٕمقن وأرسمٕم٦م أٟم٧م ،ُمٗمْمؾ ي٤م :×قمٌداهلل أسمق ىم٤مل :ىم٤مل

                                                   

 .461/65دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي احلدي٨م  (1)



 

 إذ واًمٜم٤مس ،وشمٜمٝمك شم٠مُمر اًم٘م٤مئؿ قمغم يٛملم أٟم٧م ،اًم٘م٤مئؿ ُمع حتنمون

  .(1)اًمٞمقم ُمٜمٝمؿ ًمؽ أـمقع ذاك

ٕئٛم٦م يٙمقٟمقن  اًمراضمٕملم ^وهذه اًمرواي٦م داًم٦م قمغم ان طمقاريل ا

 #طمٙم٤مُم٤م وطمقاريل ًمٚمٛمٝمدي

 اًمؼمىمل قمٌداهلل أيب قمـ وروى اًمٙمٌم وافثالثقن: اخلومسي

 ُمـ :وم٘م٤مل ،ومم وىمد اًمرىمل داود إمم ×اهلل قمٌد أسمق ٟمٔمر :ىم٤مل رومٕمف

 وىم٤مل .هذا إمم ومٚمٞمٜمٔمر #اًم٘م٤مئؿ أصح٤مب ُمـ رضمؾ إمم يٜمٔمر أن هه

واًمٔم٤مهر ُمـ  &اعم٘مداد سمٛمٜمزًم٦م ومٞمٙمؿ أٟمزًمقه :آظمر ُمقوع ذم

ًمداود اًمرىمل سم٠مٟمف ُمـ أصح٤مب اًم٘م٤مئؿ قم٩م اٟمف ُمـ أصح٤مسمف × وصٗمف

 اًمثٚمثامئ٦م وٟمٞمػ. 

 ×ضمٕمٗمر أيب قمـوروى اًمٙمٌم ايْم٤م  :وافثالثقن افسودشي

 وذؤاسمت٤مه ؾمقداء قمامُم٦م قمٚمٞمف اًمٕم٤مُمري ذيؽ سمـ اهلل سمٕمٌد يم٠مِن :ىم٤مل

                                                   

.ورواه ذم إصم٤ٌمت اهلداة قمـ يمت٤مب 447/51دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي احلدي٨م  (1)

 .769ح 48ف  32ُمٜم٤مىم٥م وم٤مـمٛم٦م ووًمده٤م ب



 

 ذم اًمٌٞم٧م أهؾ ىم٤مئٛمٜم٤م يدي سملم اجلٌؾ حلػ ذم ُمّمٕمداً  ،يمتٗمٞمف سملم

 .(1)يٙمؼمون ُمٙمرون آٓف أرسمٕم٦م

 اًمٙمريؿ قمٌد روى اعمٗمٞمد ذم اإلرؿم٤مد قمـ :وافثالثقن افسوبعي 

 :ىم٤مل ؟×اًم٘م٤مئؿ يٛمٚمؽ يمؿ :×قمٌداهلل ٕيب ىمٚم٧م :ىم٤مل اخلثٕمٛمل

 شـقف مـ افسـي تؽقن حتك إيوم وافؾقويل فف تطقل ،شـغ شبع»

 مـ شـي شبعغ مؾؽف شـق ؾقؽقن،شـقؽؿ مـ شـغ ظؼ مؼدار

 أيوم وظؼة أخرة افـوس مجودى مطر ؿقومف آن وإذا ،هذه شـقؽؿ

 ادممـغ حلقم بف ؾقـبً اهلل ،مثؾف اخلالئؼ ير مل مطرا رجى مـ

 جفقـي مـ ؿبؾ مؼبؾغ إفقفؿ أكظر ؾؽلِّن ،ؿبقرهؿ ِف وأبداهنؿ

 .(2)«افساب مـ صعقرهؿ يـػضقن

 اًمًٜم٦م إن :ىم٤مل ضمٌػم ؾمٕمٞمد اسمـ وروى ذم اإلرؿم٤مد سمًٜمده قمـ

 شمرى ،ُمٓمرة وقمنميـ أرسمٕم٤م متٓمر إرض ×اعمٝمدي ومٞمٝم٤م ي٘مقم اًمتل

                                                   

 .234، ص396اًمٙمٌّم: ح (1)

 .2/381اإلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد  (2)



 

 .(1)وسمريم٤مهت٤م آصم٤مره٤م

 همٞمداىم٦م ًمًٜم٦م ×اًم٘م٤مئؿ ىمدام إن :×َوىَم٤مَل :وروى اًمراوٟمدي

 أي ؾمٜم٦م ُمٓمػمة. .(2)ذًمؽ شمِمٙمقاذم ومال اًمٜمخؾ ذم اًمتٛمر يٗمًد

ـْ اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان ذِم يمت٤مب  وافثالثقن: افثومـي ذِم اعمحتي قَم

ـْ أيب قمٌداهلل ـْ زيد اًمِمّح٤مم قَم ، ىَم٤مَل: ×ـ اًم٘م٤مئؿ ـ سمًٜمد ُمتّمؾ قَم

ـْ » د^ ِِف جبول رضقي ؾتلـؾ ِم إنَّ أرواح ادممـغ ترى آل ُُمؿَّ

ـْ رشاهبؿ وتتحّدث معفؿ ِِف جموفسفؿ َحّتك  ضعومفؿ وتؼب ِم

وئؿـو بعثفؿ اهلل ـ َتَعوَػ ـ وأؿبؾقا معف يؼقم ؿوئؿـو أهؾ افبقً ؾنذا ؿوم ؿ

يؾبقن زمرًا زمرًا َؾِعـَْد َذفَِؽ يرتوب ادُبطؾقن ويضؿحؾ ادـتحؾقن 

 .(3) «ويـجق ادُؼّربقن

 ×ذم اعمٕمتؼم قمـ ُمروان قمـ ايب قمٌداهلل (4)ورواه ذم اًمٙم٤مذم 

 اًمٕمروس ٟمقُم٦م ٟمؿ : -اي ًمٚمٛم١مُمـ اذا ُم٤مت ذم اًم٘مؼم  -ًمف  ي٘م٤مل صمؿ ...»

 صمؿ ،همْم٤ٌمن همػم ورب ٟمٕمٞمؿ وضمٜم٦م رحي٤منو سمروح أسمنم ومراؿمٝم٤م قمغم

                                                   

 .2/373اإلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد  (1)

 .3/1164اخلرائ٩م واجلرائح ًمٚمراوٟمدي  (2)

اًم٦َّم قَمغَم إُمٙم٤من اًمرؤي٦م ذِم احلٞم٤مة َوسمَْٕمَد اعمامت، 16اعمحتي: ح( 3) ، سم٤مب اًمرواي٤مت اًمدَّ

ـ اعم١مُـم3: وأيْم٤مً ذِم اًمٙم٤مذم: ج26ص  .132واًمٙم٤مومر: ص : سم٤مب ُم٤م يٕم٤مي

 .132/  3اًمٙم٤مذم  (4)



 

 ُمـ وينمب ـمٕم٤مُمٝمؿ ُمـ ُمٕمٝمؿ ومٞم٠ميمؾ روقي ضمٜم٤من ذم حمٛمد آل يزور

ٝمؿ ذم ُمٕمٝمؿ ويتحدث ذاهبؿ ٞم٧م ىم٤مئٛمٜم٤م ي٘مقم طمتك جم٤مًًم  .أهؾ اًم

 ومٕمٜمد زُمرا زُمرا يٚمٌقن ُمٕمف وم٠مىمٌٚمقا اهلل سمٕمثٝمؿ ىم٤مئٛمٜم٤م ىم٤مم وم٢مذا

 ،يٙمقٟمقن ُم٤م وىمٚمٞمؾ اعمحٚمقن ويْمٛمحؾ يرشم٤مب اعمٌٓمٚمقن ذًمؽ

 ’اهلل رؾمقل ىم٤مل ذًمؽ أضمؾ ُمـ اعم٘مرسمقن وٟمجك اعمح٤موػم هٚمٙم٧م

 وادي اًمًالم. احلدي٨م  وسمٞمٜمؽ سمٞمٜمل ُم٤م وُمٞمٕم٤مد أظمل أٟم٧م :×ًمٕمكم

 وبقون احلديٌ ِِف كؼوط: 

إَذا ىم٤مم ىم٤مئٛمٜم٤م سمٕمثٝمؿ اهلل شَمَٕم٤ممَم زُمرًا أّي سمٕم٨م × ( ىمقًمف1

ـْ اعم١مُمٜملم يمام ذم  يقم يٜمٗمخ ذم اًمّمقر  :ىمقًمف شمٕم٤مممأرواح اعمقشمك ُِم

َوَهَذا مم٤م َيُدّل قَمغَم أنَّ اًمتٗمقي٩م ذم اًمرضمٕم٦م ُمقايم٥م  (1)ومت٠مشمقن أومقاضم٤مً 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) وىمقًمف شَمَٕم٤ممَم  ،ًمٌدء اًمٔمٝمقر

 .(2)(ں ڻ ڻ ڻ

ر ُمًٌقـم٤م ذِم اًم٤ٌمسملم اًم٤ًمسم٘ملم ذِم ومّمؾ إدًّم٦م اًمُ٘مرآٟمٞم٦م  َوىَمْد شم٘مرَّ

قَمغَم اًمرضمٕم٦م دًٓم٦م أيتلم قَمغَم اًمرضمٕم٦م ذِم ُم٘م٤مسمؾ طمنم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذِم 

                                                   

ٔي٦م ( 1) ٠م: ا  .18ؾمقرة اًمٜم

ٔي٦م ( 2)  .83ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ا



 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم 

 .(1) (ٹ ڤ ڤ

 وم٤مًمتٗمقي٩م إٟمَّام ُهَق ذِم طمنم اًمرضمٕم٦م. ،وَم٢مٟمَُّف عمِجٛمقع اًمٜم٤مس ومجٞمٕمٝمؿ

٤مط ( إنَّ 3 رشم َهِذِه اًمرواي٦م شُمٌلمِّ ُمدى اًمتالطمؿ اًمقـمٞمد وٓا

اًمتٙمقيٜمل اًمقصمٞمؼ سملم قم٤ممل اًمرضمٕم٦م وقم٤ممل فمٝمقر اإلُم٤مم اعمٝمدي# وأنَّ سملم 

طمٙم٤مم اًمتٙمقيٜمٞم٦م سمدرضم٦م سم٤مًمٖم٦م ضمداً، َوَهَذا  اًمٕم٤معملم ُمقازاة وحم٤مذات ذِم ٕا

ـْ طم٘م٤مئؼ  ٤مواؾمٕم ٤مسم٤مسم يٗمتح أصؾ ٤مطم٨م اًمرضمٕم٦م واًمٔمٝمقر ويٙمِمػ قَم ذِم ُم

ٓم٦م واعمُتّمٚم٦م سمدوًم٦م اًم اًمرضمٕم٦م دوًم٦م اعمٝمدوي٦م ًمإلُم٤مم اعمٝمدي# اعمُرشٌم

ٕئٛم٦م اعمٕمّمقُملم^ وسمٞم٤من وضمف يمقن دوًمتف ٔ اًمرضمٕم٦م ودول سم٤مئف ا

 اًمرضمٕم٦م. جلء دولاسمتداًء وُمٌدأً عم

ـْ  ( إنَّ ُمقايم٦ٌم أومقاج اًمرضمٕم٦م ًمٔمٝمقر اًم٘م٤مئؿ# ؾمٞمٙمقن4 ُِم

َم ذِم  أي٤مت اًم٤ٌمهرة ًمٔمٝمقره ودوًمتف وُٕمر أهؾ اًمٌٞم٧م يَماَم أٟمَُّف ىَمْد شَمَ٘مدَّ

                                                   

ٔي٦م ( 1)  .47ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا



 

ل آي٤مت وقمالُم٤مت اًمرضمٕم٦م،  ـْ أوَّ اًم٤ٌمسملم اًم٤ًمسم٘ملم أنَّ ٟمٗمس اًمٔمٝمقر ُِم

ـْ شمِم٤مهد أي٤مت ًمٌٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض وآي٦م اًمرضمٕم٦م اعمقايم٦ٌم  َوَهَذا ُِم

ٞم٧م^اًمدى اعمخ٤مًمٗملم عمدرؾم٦م أهؾ ًمٔمٝمقره شم٥ًٌم ري٦ٌم يمؼمى  يمام  ًم

 .ؾمٞم٠ميت ذم رواي٦م ايب سمّمػم

ـ  ٥ًٌم اٟمٙمِم٤مف اعمُٜم٤موم٘ملم ذِم صٗمقف اعم١مُمٜملم مم يَماَم أٟمَُّف ؾمقف شم

٤مـمـ ومال  ٞم٧م^ أي يت٘مٜمع سمف ذِم اًمٔم٤مهر دون اًم هؾ اًم يٜمتحؾ اًمقٓءٕ 

ـْ أهؾ اإليامن، َوَهَذا  َّٓ اعم٘مرسملم ُِم ومتت٤من إ ُمتح٤من وٓا ـْ َهَذا ٓا يٜمجق ُِم

ٓ  ؾمٞمام َوأٟمَُّف فمٝمقر َيُدّل قَمغَم ؿمّدة  ّمػمة ُمتح٤من ذِم اعمٕمروم٦م واًٌم َهَذا ٓا

ـْ أطمٙم٤مم اعمٚمٙمقت.  مجٚم٦م ُِم

ر أ5  ـْ اعمقشمك يرضمٕمقن إمم ( إْذ يمٞمػ شمتّمقَّ ف ُِم نَّ ُمئ٤مت أو ٓآ

طمٞم٤مء وٓ حيطمٞم٤مة ا ٟمْٞم٤َم ومٞمِم٤مهدهؿ ٕا ٤مك وٓ شمِمقيش ًمدُّ ّمؾ ًمدهيؿ ارشم

ـْ إر َوُهؿْ  ْ يقًمدوا ُِم ـْ يِم٤مهدون ُأٟم٤مس ضُمدد مَل طم٤مم وٓ ُِم

ـْ اًمؼمزخ ومٚمرسمام ىَم٤مئَؾ: ي٘مقل:  إكَّام »إصالب َوُهْؿ يّدقمقن اعمجلء ُِم

 «إنَّ همٓء صقوضغ تؽثّػقا وجتّسدوا»وآظمر ي٘مقل:  «َهَذا شحر

ـْ بؾدان ُأخرى»وصم٤مًم٨م ي٘مقل:  إنَّ »وراسمع ي٘مقل:  «إنَّ همٓء أتقا ِم

ّفون ـُ ِِف هقئوت  إنَّ همٓء َؿْد ترصؾقا»وظم٤مُمس ي٘مقل:  «همٓء 

ـْ موت ـْ  «شقامء وجقهفؿ وأصؽوهلؿ َظَذ هقئي َم إمم هَمػْم َذًمَِؽ ُِم

تِل يتخرصٝم٤م اًمٌنم هَمػْم اًمٕم٤مروملم سمح٘مٞم٘م٦م  إىم٤مويؾ واًمٔمٜمقن اًمَّ



 

اًمرضمٕم٦م وقم٘مٞمدهت٤م، َوُهَق دالٌّ قَمغَم ُمدى اًمزًمزال اًمذي يّمٞم٥م أذه٤من 

تِل ِهَل  ـْ هقل اًمرضمٕم٦م وهقل أطمداث اًمٔمٝمقر َواًمَّ ـْ اًمٌنم ُِم ُِم

 أطمداث اًمٔمٝمقر.

ومم اًمراضمٕملم َُمَع اًمٔمٝمقر يٛمت٤مزون (6  سمٙمامٓت  إنَّ اعمج٤مُمٞمع ٕا

ـْ سملم ؾم٤مئر اعم١مُمٜملم، واًم٘مريٜم٦م ذِم اًمرواي٦م قَمغَم َذًمَِؽ أنَّ ذِم  ظم٤مّص٦م ُِم

د^ ذِم اًمؼمزخ واًمٕمنمة  صدر اًمرواي٦م وصػ ه١مٓء سمزوار آل حُمٛمَّ

ـْ اًمقاوح سمح٥ًم اًمرواي٤مت اًمقاردة ذِم  ُمٕمٝمؿ ذِم جم٤مًمًٝمؿ َوُِم

ْؾ َهِذِه أطمقال اًمؼمزخ أنَّ مجٞمع اعم١مُمٜملم ٓ يرىمك إمم شمٚمؽ اًمدرضم٦م، سمَ 

ـْ اإليامن قَمغَم اظمتالف شمٚمؽ  ـْ ارشم٘مك ُمٜمٝمؿ إمم درضم٤مت ُِم ظم٤مّص٦م ًمِـَٛم

  .اًمدرضم٤مت ذِم اًمٕمٚمق

قَمغَم َذًمَِؽ أنَّ ه١مٓء ىَمْد شَمؿَّ اظمتٞم٤مرهؿ  :وافؼريـي إُخرى 

ًمالٟمخراط ذِم صٗمقف ضمٞمش اإلُم٤مم اًم٘م٤مئؿ وسمقؾم٤مم ظم٤مّص َوُهق 

ـْ اًمؼمزخ وَمالسُمدَّ أْن   هلؿ أهٚمٞم٦م ظم٤مّص٦م.شمٙمقن يمقهنؿ راضمٕملم ُِم

أنَّ رضمقع ه١مٓء ًمٜمٍمة اعمٝمدي# ذِم فمٝمقره  :وافؼريـي افثوفثي

يمقفمٞمٗم٦م ُم٘مّررة هلؿٓ  أٟمَُّف يمخٞم٤مر خيػمون سمٞمٜمف وسملم اًمٌ٘م٤مء ذِم اًمؼمزخ يَماَم 

َوَرَد ذِم قمٛمقم اعم١مُمـ اًمّم٤مًمح أٟمَُّف ُيَ٘م٤مل ًَمُف ذِم ىمؼمه أنَّ ص٤مطمٌؽ ىَمْد فمٝمر 

ْٟمٞم٤َم ًمٜمٍمشمف أو أىمؿ ذِم يمراُم٦م اهلل   .وم٢مْن ؿمئ٧م وم٤مظمرج إمم اًمدُّ

 



 

 فيُ البذاءووعذ قرآىي مً امليعاد  

× اًمت٤مؾمٕم٦مواًمثالصمقن: روى أيب سمّمػم ىَم٤مَل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل

خت  حتجب حب خب مب ىب يب جت) ىمقًمف شَم٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم:

؟ ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل ( يث حج مج جح مح جخ ىثجث مث يتمت ىت

يي؟ َؿوَل: ؿؾً: إنَّ ادؼـغ يو أبو بصر مو تؼقل ِِف َهِذِه »زم:  ٔا

إنَّ اهللٓ  يبعٌ ادقتك َؿوَل: َؾَؼوَل تبوّ ’ يزظؿقن وحيؾػقن فرشقل اهلل

ـَوَن ادؼـقن حيؾػقن بوهلل أم بوفالت  ـْ َؿوَل َهَذا، شؾفؿ َهْؾ  فِـَؿ

ً ؾداك ؾلوجدكقف  وافعزى؟ َؿوَل: ؿؾً: جعؾ

: َؾَؼوَل يل: يو أبو بصر فق َؿْد ؿوم ؿوئؿـو بعٌ اهلل إفقف َؿوَل: َؿوَل  

ـو  ـْ صقعت ـْ صقعتـو ؿبوع شققؾفؿ َظَذ ظقاتؼفؿ ؾقبؾغ َذفَِؽ ؿقموً ِم ؿقموً ِم

ـْ ؿبقرهؿ َوُهْؿ َمَع افؼوئؿ ؾقبؾغ  مَلْ يؿقتقا ؾقؼقفقن بعٌ ؾالن وؾالن ِم

ـْ ظدوكو ؾقؼقفقن: يو معؼ افشقعي م و أـذبؽؿ َهِذهِ َذفَِؽ ؿقمًو ِم

افؽذب ٓ واهلل مو ظوش همٓء وٓ  دوفتؽؿ وأكتؿ تؼقفقن ؾقفو

ڻ ) يعقشقن إػ َيُقم افؼقومي، َؿوَل: ؾحؽك اهلل ؿقهلؿ َؾَؼوَل:



 

ے )وشمتٛم٦م أي . (1)«(ھہ ہ ھ ھ ھ ہۀ ۀ ہ

﮶﮷  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲    .(ے ۓ ۓ 

سم٢مو٤موم٦م ُم٤مشم٘مدم ذم ـ  واًمرواي٦م داًم٦م قمغم آي٦م راسمٕم٦م ذم اًم٘مرآن

داًم٦م سمقوقح قمغم  ـ ذم صمالث ؾمقر (2)اًمٌح٨م ُمـ اًمثالث آي٤متصدر 

سمؾ ُمع أي٦م  ،ان اًمرضمٕم٦م ىمٌٞمؾ اًمٔمٝمقر ُمـ اًمققمد اإلهلل اًم٘مرآِن

إومم ذم صدر اًمٌح٨م ومٝمذه صمالث آي٤مت ذم ؾمقر ُمتٕمددة داًم٦م قمغم 

 .هذا اًمققمد سم٤مخلّمقص

 :ىم٤مل ،اجلٕمٗمري اًم٘م٤مؾمؿ سمـ داود ه٤مؿمؿ أسمق آرسمٕمقن: روى

 ذيمر ومجرى ×اًمرو٤م قمكم سمـ حمٛمد ضمٕمٗمر أيب قمٜمد يمٜم٤م»

 ٕيب وم٘مٚم٧م ،اعمحتقم ُمـ أُمره أن ُمـ اًمرواي٦م ضم٤مء ذم وُم٤م ،اًمًٗمٞم٤مِن

 اعمحتقم؟ ذم هلل يٌدو هؾ :ضمٕمٗمر

 إن :وم٘م٤مل .اًم٘م٤مئؿ ذم هلل يٌدو أن ومٜمخ٤مف :ًمف ىمٚمٜم٤م .ٟمٕمؿ :ىم٤مل

  .(3)«اعمٞمٕم٤مد خيٚمػ ٓ واهلل ،اعمٞمٕم٤مد ُمـ اًم٘م٤مئؿ

                                                   

 .51، ص8، ج1اًمٙم٤مذم: ( 1)

ُمـ ؾمقرة اإلهاء ، وأي٦م  5ُمـ ؾمقرة اجلـ ، واًمث٤مٟمٞم٦م أي٦م  24وم٤مٔي٦م إومم  (2)

 ؾمقرة اًمٜمحؾ .ُمـ  38و هذه أي٦م  ُمـ ؾمقرة اعمٕم٤مرج ، 1

 . 315ص  16احلدي٨م  18اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٜمٕمامِن ب  (3)



 

وىمقع اًمٌداء ذم اًمٕمالُم٤مت اعمحتقُم٦م واًمرواي٦م داًم٦م سمقوقح قمغم 

اخلٛمس ُمـ اًمًٗمٞم٤مِن او احلًٜمل او اًمٞمامِن او اًمّمٞمح٦م او اخلًػ 

إُم٤م ذم أصؾ وىمقع هذه اًمٕمالُم٤مت أو  ،سم٤مًمٌٞمداء او ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م

ذم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ومٚمٞمس ُمـ اًميوري وىمقع شمٗم٤مصٞمؾ ُم٤م ذيمر ُمـ 

 .إطمداث ًمٙمؾ قمالُم٦م سمال شمٖمٞمػم

رواي٤مت ذم ذيمر اًمتٗم٤مصٞمؾ ًمٙمؾ وهذا يٌلم وضمف اظمتالف اًم 

ومٚمٕمٚمف ٕضمؾ سمٞم٤من اإلطمتامٓت اعمتٕمددة ذم قم٤ممل اًم٘مْم٤مء  ،قمالُم٦م

 .واًمت٘مدير اإلهلل ًمتٚمؽ اًمٕمالُم٤مت

سمح٥ًم ُم٤م ي٘مقم سمف اعم١مُمٜمقن ُمـ أداء ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م وشمٕمٝمد  

ؾمٛمح اهلل  وضمدي٦م وُمث٤مسمرة ذم يمٗم٤مح اًمٕمدو وإقمداد وإؾمتٕمداد أو ٓ

 .شم٘م٤مقمس واؾمتٙم٤مٟم٦م ووٕمػ وخت٤مذل

ا ٓيٜم٤مذم يمقن هذه اًمٕمالُم٤مت ُمـ اعمحتقم واًمذي وصػ وهذ

 :ىم٤مل ×أيب ضمٕمٗمر قمـ ،ي٤ًمر سمـ اًمٗمْمٞمؾ سم٠مٟمف ٓسمد ُمٜمف يم٤مًمذي رواه

 مـ افسػقوِّن وإن ،ُمتقمي وأمقرا مقؿقؾي أمقرا إمقر مـ إن»

إٓ أن اعمحتقم ٓي٠مسمك ان شم٘مع ومٞمف اعمِمٞم٦م  ،(1)«مـف بد افذيٓ  ادحتقم

                                                   

 . 313ص  6احلدي٨م  18اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٜمٕمامِن ب  (1)



 

يم٤مًمذي وىمع  ،واًمٌداء يمام ي٠ميت ذم اًمرواي٦م اًمالطم٘م٦م ايْم٤ماإلهلٞم٦م سم٤مًمتٖمٞمػم 

إٓ ؿقم يقكس دو ءامـقا ـشػـو ظـفؿ افعذاب »ذم ىمقم يقٟمس 

وم٢من قمذاهبؿ يم٤من ُمـ اعمحتقم ىمد أٟم٠ٌمهؿ سمف اًمٜمٌل  ،«ومتعـوهؿ اػ حغ

أروٞم٦م وىمققمف وشمقاضمد أؾم٤ٌمب  وُمٕمٜمك طمتٛمٞمتف شمقومر ،×يقٟمس

اعمِمٞم٦م سمٕمد ُم٤مدام مل يؼمم طمٞم٨م أٟمف مل ي٘مع سمٕمد ومٚمٚمف ومٞمف و طمّمقًمف

  وضمقده ومل يٗم٤مض طمدوصمف.

 ،سمـ أقملم محران روى اًمٜمٕمامِن سمًٜمده قمـ وإربعقن: افقاحدة

ڤ  ٹٹ ٹ ٹ) :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ×قمكم سمـ حمٛمد ضمٕمٗمر أيب قمـ

 .ُمقىمقف وأضمؾ ،حمتقم أضمؾ :أضمالن إهنام :وم٘م٤مل ،(ڤڤ ڤ

 .اعمِمٞمئ٦م ومٞمف هلل اًمذي :؟ ىم٤مل اعمحتقم ُم٤م :محران ًمف وم٘م٤مل

 .اعمقىمقف ُمـ اًمًٗمٞم٤مِن أضمؾ يٙمقن أن ٕرضمق إِن :محران ىم٤مل

 .(1)«اعمحتقم عمـ إٟمف واهلل ٓ :×ضمٕمٗمر أسمق وم٘م٤مل

 قمـ ×ضمٕمٗمر أسم٤م ؾم٠مل أٟمف حلٛمرانـ  أقمالئلـ  وصحٞمح آظمر

 ًمٞمٚم٦م ٟمٕمؿ :ىم٤مل (ڀپ پ پ پ ڀ) :وضمؾ قمز اهلل ىمقل

 يٜمزل واظمر ومٚمؿ آ اًمٕمنم ذم رُمْم٤من ؿمٝمر ذم ؾمٜم٦م يمؾ ذم وهل اًم٘مدر

                                                   

 .312، ص  5 احلدي٨م 18اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٜمٕمامِن ب  (1)



 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) :وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م ذم إٓ اًم٘مرآن

 إمم اًمًٜم٦م شمٚمؽ ذم يٙمقن ؿمئ يمؾ اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م ذم ي٘مدر :ىم٤مل( ٿ

 ومام رزق أو وأضمؾ وُمقًمقد وُمٕمّمٞم٦م وذ وـم٤مقم٦م ظمػم ىم٤مسمؾ ُمـ ُمثٚمٝم٤م

 .(1)اعمِمٞمئ٦م ومٞمف وضمؾ وهلل قمز اعمحتقم ومٝمق وىم٣م اًمًٜم٦م شمٚمؽ ذم ىمدر

ڻ ۀ ) :روى اًم٘مٛمل ذم شمٗمًػمه :وإربعقن افثوكقي

﮲  ھہ ہ ھ ھ ھ ہۀ ہ ے ے ۓ ۓ 

﮶﮷  ﮵  ﮴   رضم٤مًمف سمٕمض قمـ أيب طمدصمٜمل وم٢مٟمف ( ﮳ 

 ي٘مقًمقن ىم٤مل ومٞمٝم٤م؟ اًمٜم٤مس ي٘مقل ُم٤م ىم٤مل ×قمٌداهلل أسمك يرومٕمف إمم

 .اًمٙمٗم٤مر ذم ٟمزًم٧م

 أُم٦م ُمـ ىمقم ذم ٟمزًم٧م وإٟمام سم٤مهلل حيٚمٗمقن ٓ يم٤مٟمقا اًمٙمٗم٤مر إن ىم٤مل 

 ٓ اهنؿ ومحٚمٗمقا اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمٌؾ اعمقت سمٕمد شمرضمٕمقن ىمٞمؾ هلؿ ’حمٛمد

ۋ ) ومٞمف خيتٚمٗمقن اًمذي هلؿ وم٘م٤مل ًمٞمٌٞمٜمـ قمٚمٞمٝمؿ اهلل ومرد يرضمٕمقن

 يردهؿ اًمرضمٕم٦م يٕمٜمل ذم( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .(2)ومٞمٝمؿ اعم١مُمٜملم صدور ويِمٗمل ومٞم٘متٚمٝمؿ

 

                                                   

 .2624ح  158ص  2، اًمٗم٘مٞمف ًمٚمّمدوق ج6ب ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ح 157ص  4اًمٙم٤مذم ج (1)

 ؾمقرة اًمٜمحؾ. 38شمٗمًػم اًم٘مٛمل ذيؾ أي٦م  (2)



 

 اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام قمـروى اًمّمدوق سمًٜمده  وإربعقن: افثوفثي

 رضمال وأرسمٕملم مخ٦ًم ذم ×اًم٘م٤مئؿ ي٘مٌؾ :×اهلل قمٌد أسمق ىم٤مل :ىم٤مل

 ،صمالصم٦م طمل وُمـ رضمالن طمل وُمـ ،رضمؾ طمل ُمـ :أطمٞم٤مء شمًٕم٦م ُمـ

 ،ؾمٌٕم٦م طمل وُمـ ،ؾمت٦م طمل وُمـ ،مخ٦ًم طمل وُمـ ،أرسمٕم٦م طمل وُمـ

 ًمف جيتٛمع طمتك يمذًمؽ يزال وٓ ،شمًٕم٦م طمل وُمـ ،صمامٟمٞم٦م طمل وُمـ

 .(1)اًمٕمدد

خيرج  #أن اعمٝمدي ىمد شم٘مدُم٧م قمدة رواي٤مت سمٓمرق ُمتٕمددة  

ُمـ فمٝمر اًمٙمٕم٦ٌم أو ُمـ اًمٙمقوم٦م اًمًٌٕم٦م وقمنميـ رضمال ُمـ إُمقات، 

وٓشمٜم٤مذم سملم شمًٛمٞم٦م اعمٙم٤مٟملم ًمٕمدة وضمقه ذيمرٟم٤مه٤م ذم ذيؾ اطمدى 

سمؾ إن ذم اًمتثٜمٞم٦م ُمزيد شم٠ميمٞمد قمغم اًمّمٚم٦م واإلرشم٤ٌمط سمٞمٜمف  ،رواي٤مت اعم٘م٤مم

وسمٞمٜمٝمؿ ذم يمال اعمٙم٤مٟملم اي اًمٙمقوم٦م وُمٙم٦م وأن ختّمٞمص ذيمرهؿ 

وأن شمٕمدد ذيمر  ،إرشم٤ٌمـمٝمؿ سمف إؿم٤مرة امم أمهٞم٦م ظم٤مص٦م ًمدورهؿ ُمٕمفو

 .ُمٙم٤من رضمٕمتٝمؿ ًمٞمس اؿمت٤ٌمه٤م ُمـ اًمرواة ذم اًمٜم٘مؾ
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#

( احلٚمٌل) اجلٌكم إقمغم قمٌد روى اًمٕمٞم٤مر قمـ وإربعقن: افرابعي  

 ذم همٞم٦ٌم آُمر هذا طم٥ميٙمقن ًمّم٤م :اًمًالم قمٚمٞمف ضمٕمٗمر أسمق ىم٤مل :ىم٤مل

 يم٤من إذا طمتك ،ـمقى ذي ٟم٤مطمٞم٦م إمم سمٞمده أوُم٠م صمؿ ،اًمِمٕم٤مب هذه سمٕمض

يٚم٘مك  طمتك يديف سملم يٙمقن اًمذي اعمقمم اٟمتٝمك سمٚمٞمٚمتلم ظمروضمف ىمٌؾ

 أرسمٕملم ُمـ ٟمحق ومٞم٘مقًمقن ه٤مهٜم٤م؟ أٟمتؿ يمؿ :ومٞم٘مقل ،أصح٤مسمف سمٕمض

 ًمق واهلل :ومٞم٘مقًمقن ؟ ص٤مطمٌٙمؿ رأيتؿ ىمد ًمق أٟمتؿ يمٞمػ :ومٞم٘مقل ،رضمال

 (خ اًم٘م٤مسمؾ) اًم٘م٤مسمٚم٦م ُمـ ي٠مشمٞمٝمؿ صمؿ ،ُمٕمف ٔويٜم٤مه٤م اجل٤ٌمل سمٜم٤م ي٠موى

]قمنمة[  وأظمٞم٤مريمؿ قمِمػمة أؾمٜم٤مٟمٙمؿ ذوي إمم أؿمػموا هلؿ ومٞم٘مقل

 إمم ويٕمدهؿ ،ص٤مطمٌٝمؿ ي٠مشمقن طمتك هبؿ ومٞمٜمٓمٚمؼ إًمٞمٝمؿ ًمف ومٞمِمػمون

 .شمٚمٞمٝم٤م اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل

 إمم فمٝمره أؾمٜمد وىمد إًمٞمف أٟمٔمر ًمٙم٠مِن واهلل :جعػر أبق ؿول ثؿ

 اهلل ذم حي٤مضمٜمل ُمـ اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م :ي٘مقل صمؿ طم٘مف يٜمِمد اهلل صمؿ ،احلجر

 أهي٤م ي٤م ،سمآدم اًمٜم٤مس أومم وم٠مٟم٤م آدم حي٤مضمٜمل ذم وُمـ سم٤مهلل اًمٜم٤مس أومم وم٠مٟم٤م

 ُمـ اًمٜم٤مس ي٤م أهي٤م ،سمٜمقح اًمٜم٤مس أومم وم٤مٟم٤م ٟمقح ذم حي٤مضمٜمل ُمـ اًمٜم٤مس

 ذم حي٤مضمٜمل ُمـ اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م ،سم٢مسمراهٞمؿ أومم وم٤مٟم٤م إسمراهٞمؿ ذم حي٤مضمٜمل



 

ك ذم حي٤مضمٜمل ُمـ اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م ،سمٛمقؾمك اًمٜم٤مس أومم ُمقؾمك وم٠مٟم٤م  وم٤مٟم٤م قمًٞم

ك أومم  اًمٜم٤مس أومم وم٠مٟم٤م حمٛمد ذم حي٤مضمٜمل ُمـ اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م ،اًمٜم٤مس سمٕمًٞم

 ،اهلل سمٙمت٤مب أومم وم٤مٟم٤م اهلل يمت٤مب ذم حي٤مضمٜمل ُمـ اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م ،’سمٛمحٛمد

 .طم٘مف اهلل يٜمِمد صمؿ ،ريمٕمتلم[  قمٜمده]  اعم٘م٤مم ومٞمّمغم إمم يٜمتٝمك صمؿ

 ىمقل وهق ،اهلل يمت٤مب ذم اعمْمٓمر واهلل هق :×ضمٕمٗمر أسمق ىم٤مل

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ) :اهلل

 أسمٞمض ـم٤مير صقرة اعمٞمزاب ذم قمغم وضمؼمئٞمؾ( ۉۅ ۅ

واًمٌْمٕم٦م  اًمثٚمثامئ٦م وي٤ٌميٕمف ،ضمؼمئٞمؾ ي٤ٌميٕمف اهلل ظمٚمؼ أول ومٞمٙمقن

 ذم واوم٤مه اعمًػم ذم اسمتغم ومٛمـ :×ضمٕمٗمر أسمق ىم٤مل :ىم٤مل ،رضمال اًمٕمنم

 واهلل هق :ىم٤مل صمؿ ،ومراؿمف قمـ وم٘مد سم٤معمًػم يٌتؾ مل وُمـ ،اًم٤ًمقم٦م شمٚمؽ

 :اهلل ىمقل وهق ،ومرؿمٝمؿ قمـ اعمٗم٘مقدون :×ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم ىمقل

 أصح٤مب (ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦڦ ڦ)

اعمٕمدودة  إُم٦م واهلل هؿ :ىم٤مل ،رضمال قمنم وسمْمٕم٦م اًمثالصمامئ٦م اًم٘م٤مئؿ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) :يمت٤مب ذم اهلل ىم٤مل اًمتل

 اخلريػ يم٘مزع ىمزقم٤م واطمدة ؾم٤مقم٦م جيٛمٕمقن ذم :ىم٤مل (ژ

 .(1)اًمٜم٤مس ومٞمدقمق سمٛمٙم٦م ومٞمّمٌح

                                                   

 ؾمقرة إٟمٗم٤مل. 38شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ذيؾ إي٦م  (1)



 

واؿمتامل اًمرواي٦م قمغم ان اًمدومٕم٦م آومم ممـ يتقاومد ُمـ اصح٤مسمف 

قمٚمٞمف هؿ ارسمٕمقن ٓيتٜم٤مرم ُمع يمقن اعمجٛمققم٦م آومم هل اًمًٌٕم٦م 

واٟمف ،واًمٕمنميـ طمٞم٨م ظمّمتٝمؿ سم٤مًمٕمدد وآؾمؿ مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت

وذم سمٕمْمٝم٤م أٟمف  ،فمٝمر اًمٌٞم٧مخيرضمٝمؿ وئمٝمرهؿ ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم او ُمـ 

خيرضمٝمؿ ُمـ اًمٙمقوم٦م وٓشمٜم٤مذم سمٞمٜمٝمام يمام أووحٜم٤م ذم ذيؾ سمٕمض 

 .اًمرواي٤مت ذم اعم٘م٤مم

وؾمٞم٠ميت ختّمٞمص ذيمر مخًلم ُمٜمٝمؿ أهنؿ ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م  

 ،وإٟمٓم٤ٌمق ذًمؽ قمغم اًمًٌٕم٦م وقمنميـ سم٤مًمتْمٛمـ ومتٞمٞمز ختّمٞمص هلؿ

 ×.وىمد ُمر أن ضم٤مسمر اجلٕمٗمل أول ُمـ يًٚمؿ قمغم اًم٘م٤مئؿ 

#

 أيب قمـ ،سمّمػم أيب إمم يرومٕمف اخل٤مُم٦ًمواًمراسمٕمقن:وسم٤مٓؾمٜم٤مد

 قمٚمٞمف اًم٘م٤مئؿ ي٘مقل :أن ىم٤مل إمم ـمقيؾ طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ضمٕمٗمر

ُمرؾمؾ  وًمٙمٜمل ،يريدوٟمٜمل ٓ ُمٙم٦م أهؾ إن ىمقم ي٤م :ٕصح٤مسمف اًمًالم

 .قمٚمٞمٝمؿ حيت٩م أن عمثكم يٜمٌٖمل سمام قمٚمٞمٝمؿ ٓطمت٩م إًمٞمٝمؿ

 :وم٘مؾ ُمٙم٦م أهؾ إمم اُمض :ًمف ومٞم٘مقل أصح٤مسمف ُمـ رضمال ومٞمدقمق

 سمٞم٧م أهؾ إٟم٤م :ًمٙمؿ ي٘مقل وهق إًمٞمٙمؿ ومالن أٟم٤م رؾمقل ُمٙم٦م أهؾ ي٤م



 

 ،اًمٜمٌٞملم وؾمالًم٦م حمٛمد ذري٦م واخلالوم٦م وٟمحـ اًمرؾم٤مًم٦م وُمٕمدن ،اًمرمح٦م

 إمم ٟمٌٞمٜم٤م ىمٌض ُمٜمذ ُمٜم٤م طم٘مٜم٤م واسمتز وىمٝمرٟم٤م ،واوٓمٝمدٟم٤م فمٚمٛمٜم٤م ىمد وأٟم٤م

 .وم٤مٟمٍموٟم٤م ٟمًتٜمٍميمؿ ومٜمحـ هذا يقُمٜم٤م

 اًمريمـ سملم ومذسمحقه إًمٞمف أشمقا اًمٙمالم هبذا اًمٗمتك هذا شمٙمٚمؿ وم٢مذا

 أٓ :ٕصح٤مسمف ىم٤مل اإلُم٤مم ذًمؽ سمٚمغ وم٢مذا ،اًمزيمٞم٦م وهل اًمٜمٗمس ،واعم٘م٤مم

 ومٞمٝمٌط خيرج طمتك يدقمقٟمف ومال ،ٓ يريدوٟمٜم٤م ُمٙم٦م أهؾ أن أظمؼمشمٙمؿ

 طمتك سمدر أهؾ قمدة قمنم رضمال وصمالصم٦م صمالصمامئ٦م ذم ـمقى قم٘م٦ٌم ُمـ

 ،أرسمع ريمٕم٤مت إسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم قمٜمد ومٞمف ومٞمّمكم ،احلرام اعمًجد ي٠ميت

 .إؾمقد احلجر إمم فمٝمره ويًٜمد

 قمٚمٞمف ويّمكم ’ويذيمر اًمٜمٌل ،قمٚمٞمف ويثٜمل اهلل حيٛمد صمؿ 

 ييب ُمـ أول ومٞمٙمقن .اًمٜم٤مس ُمـ أطمد سمف يتٙمٚمؿ مل سمٙمالم ويتٙمٚمؿ

 وأُمػم اهلل ُمٕمٝمام رؾمقل وي٘مقم ،وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ضمؼمئٞمؾ وي٤ٌميٕمف يده قمغم

سمخ٤مشمؿ  ؿمديد اًمٕمرب قمغم هق ضمديدا يمت٤مسم٤م إًمٞمف ومٞمدومٕم٤من اعم١مُمٜملم

 أهؾ ُمـ وىمٚمٞمؾ اًمثالصمامئ٦م وي٤ٌميٕمف ،ومٞمف سمام اقمٛمؾ :ًمف ومٞم٘مقًمقن ،رـم٥م

 . (1)ُمٙم٦م، احلدي٨م

                                                   

ٟم٘مال قمـ يمت٤مب هور أهؾ  81احلدي٨م  26، ب 52/367سمح٤مر إٟمقار  (1)

اإليامن ذم قمالُم٤مت فمٝمقر ص٤مطم٥م اًمزُم٤من ًمٚمًٞمد هب٤مء اًمديـ احلًٞمٜمل اًمٜمٞمكم 



 

ُمتقاضمديـ × وأُمػماعم١مُمٜملم ’  ٓخيٗمك أن يمقن رؾمقل اهلل

ٓ يراد سمف رضمققمٝمام امم اًمدٟمٞم٤م ورضمٕمتٝمام سمؾ ٟمزوهلام وىمد ُمر اًمٗمرق سملم 

اًمٜمزول يمتٜمزل اعمالئٙم٦م همػم اعمرئل وسملم اًمرضمٕم٦م واًمرضمقع اًمذي هق 

وذم سمٕمض اًمرواي٤مت اهنام أول  ،ظمروج سم٤مجلًد اًمدٟمٞمقي ُمـ اًم٘مؼم

أي ُمّم٤مومح٦م وسمٞمٕم٦م ختقيؾ وشمٜمقي٥م ُمٜمٝمام ًمف ،×ُمـ يّم٤مومح اعمٝمدي 

 وإذن ُمٜمٝمام ًمف. 

 :ىم٤مل أٟمف ×قمٌداهلل أيب قمـ ،زرارة سمـ وروى قمٌٞمد

 ىمد :ًمف ومٞم٘م٤مل ،اعم٘م٤مم ظمٚمػ وهق ومٞم١مشمك اًم٘م٤مئؿ سم٤مؾمؿ يٜم٤مدى»

 :زرارة زم ىم٤مل :ىم٤مل .ومٞم٤ٌميع سمٞمده ي١مظمذ صمؿ ؟ ومام شمٜمتٔمر سم٤مؾمٛمؽ ٟمقدي

 ٟمٕمٚمؿ ومٚمؿ ٟمٙمـ ُمًتٙمره٤م ي٤ٌميع #اًم٘م٤مئؿ أن ٟمًٛمع يمٜم٤م ىمد هلل احلٛمد

 .(1)«ومٞمف إصمؿ ٓ اؾمتٙمراه أٟمف ومٕمٚمٛمٜم٤م ،اؾمتٙمراهف وضمف

أهؾ هور ) روى احلًٞمٜمل اًمٜمٞمكم ذم وإربعقن: افسودشي

ذم  ×اًم٘م٤مئؿ ذيمر ذم ‘احلًلم سمـ قمكم إمم يرومٕمف وسم٢مؾمٜم٤مد (اإليامن

 ذم ضمؼمئٞمؾ ومٞمجٞمئف ،ؾمٛمرة ؿمجرة حت٧م ومٞمجٚمس :ىم٤مل ـمقيؾ ظمؼم

 :ومٞم٘مقل ؟ هٝمٜم٤م جيٚمًؽ ُم٤م اهلل قمٌد ي٤م :ومٞم٘مقل ،ُمـ يمٚم٥م رضمؾ صقرة
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 وأيمره ُمٙم٦م إمم دسمره ذم اًمٕمِم٤مء وم٠مظمرج ي٠مشمٞمٜمل أن أٟمتٔمر إِن اهلل قمٌد ي٤م

 أٟمف ضمؼمئٞمؾ قمرومف وحؽ وم٢مذا ومٞمْمحؽ :ىم٤مل احلر هذا ذم أظمرج أن

 وجيٞمئف ىمؿ :ًمف وي٘مقل ،قمٚمٞمف ويًٚمؿ ،ويّم٤مومحف سمٞمده ومٞم٠مظمذ :ىم٤مل

 حمٛمد ومٞم٠ميت ،روقى ضمٌؾ إمم ي٠ميت صمؿ ومػميمٌف اًمؼماق ًمف سمٗمرس ي٘م٤مل

 ُمٙم٦م إمم خيرج صمؿ اًمٜم٤مس قمغم ي٘مرؤه ُمٜمِمقرا قمٝمدا ومٞمٙمت٤ٌمن ًمف وقمكم

 هذا اًمٜم٤مس أهي٤م ومٞمٜم٤مدي ُمٜمف رضمؾ ومٞم٘مقم :ىم٤مل .هب٤م جيتٛمٕمقن واًمٜم٤مس

 اهلل صغم اهلل رؾمقل إًمٞمف دقم٤ميمؿ ُم٤م يدقمقيمؿ إمم ،ضم٤مءيمؿ ىمد ـمٚمٌتٙمؿ

 :ومٞم٘مقل ،سمٜمٗمًف هق ومٞم٘مقم :ىم٤مل ،ومٞم٘مقُمقن :ىم٤مل ،وآًمف قمٚمٞمف

 ُم٤م إمم أدقمقيمؿ ،اهلل ٟمٌل اسمـ أٟم٤م ومالن سمـ ومالن أٟم٤م اًمٜم٤مس أهي٤م

 قمغم ويٜمٞمػ صمالصمامئ٦م ومٞم٘مقم ،ًمٞم٘متٚمقه إًمٞمف ومٞم٘مقُمقن .اهلل ٟمٌل إًمٞمف دقم٤ميمؿ

 أومٜم٤مء ُمـ وؾم٤مئرهؿ ،اًمٙمقوم٦م أهؾ ُمـ ُمٜمف مخًقن ومٞمٛمٜمٕمقٟمف اًمثالصمامئ٦م

 . (1)ُمٞمٕم٤مد همػم اضمتٛمٕمقاقمغم سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ يٕمرف ٓ اًمٜم٤مس

وًمٕمؾ اًمت٘مٞمٞمد واًمتخّمٞمص سم٤مًمذيمر ًمٚمخٛمًلم سم٠مهنؿ ُمـ أهؾ 

اًمٙمقوم٦م إؿم٤مرة ًمٚمًٌٕم٦م وقمنميـ طمٞم٨م خيرضمٝمؿ اعمٝمدي ُمـ فمٝمر 

ؾمٞمام وأهنؿ ي٘مقُمقن سم٠مدوار اًمٙمقوم٦م وٟمًٌتٝمؿ ًمٚمٙمقوم٦م   ٓ هبذا اًمٚمح٤مظ،

ومتٞمٞمز ذيمرهؿ ُمـ سم٤مىمل اًمثٚمثامئ٦م وٟمٞمػ ًمٕمٚمق رشمٌتٝمؿ ذم  ،ممٞمزة ذم اًمٙمقوم٦م
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ـ يًٚمؿ قمغم اًم٘م٤مئؿ   .×أصح٤مسمف، وىمد ُمر أن ضم٤مسمر اجلٕمٗمل أول ُم

ل× واُم٤م ذيمر ذه٤مب اعمٝمدي  ٤مل روقى وإًمت٘م٤مئف سم٤مًمٌٜم ’ امم ضم

ُمـ أن  اي٤مت شم٘مدم إطمداه٤مومٝمق إؿم٤مرة امم ُم٤م ذيمر ذم قمدة رو× ووصٞمف 

ل   ٔ ضم٤ٌمل روقى ُمقىمع شمٕمٚمؼ اًمقضمقد اًمؼمزظمل ًمٚمجٜم٦م اًمؼمزظمٞم٦م

ُم٤مم احلل وسملم أهؾ  ،حمٛمد وٓ ري٥م ذم وضمقد ـمريؼ شمقاصؾ سملم ٓا

إذ اإلُم٤مم ًمف شمقاصؾ ُمع اًمٕمرش واًمٙمرد ومٙمٞمػ سمٜمِم٠مة اًمؼمزخ ،اًمؼمزخ

روٞم٦م.    اًمتل هل قمغم ه٤مُمش وضمقد اًمدٟمٞم٤م ٕا

وروى اخلّمٞمٌل سمًٜمده قمـ اعمٗمْمؾ سمـ  وإربعقن: افسوبعي

ذم طمدي٨م ـمقيؾ قمـ اعمٝمدي قم٩م وفمٝمقره ـ  ×قمٛمر قمـ اًمّم٤مدق

وهق  إًمٞمف اٟمٔمر يم٠مِن ُمٗمْمؾ ي٤م واهلل سمٛمٙم٦م ئمٝمر ..صمؿ.-واًمرضمٕم٦م 

 صٗمراء قمامُم٦م وقمغم رأؾمف ’اهلل رؾمقل ضمده سمردة وقمٚمٞمف ُمٙم٦م داظمؾ

 فيدي سملم هراوة يًقق يده وذم اعمخّمقوم٦م اهلل رؾمقل ٟمٕمؾ رضمٚمف وذم

 يقىمتف وئمٝمر أطمد وًمٞمس اًمٌٞم٧م ٟمحق هب٤م ي٘مٌؾ طمتك قمج٤مف قمٜمقز

 ؾمٞمدي ي٤م :اعمٗمْمؾ ًمف وم٘م٤مل همرٟمقق ]همرٟمقف[]طمزور[ ؿم٤مب وهق

 قمٚمٞمؽ يٕمزب وهؾ اهلل ؾمٌح٤من ىم٤مل ذم ؿمٞمٕمتف وئمٝمر ؿم٤مسم٤م يٕمقد

 ذيمره. ضمؾ اهلل ُمـ آُمر إذا ضم٤مءه صقرة وسم٤مي ؿم٤مء يمٞمػ ئمٝمر

 :ُمٗمْمؾ ي٤م ىم٤مل ئمٝمرويمٞمػ  ئمٝمر ومٞمٛمـ ؾمٞمدي ي٤م :ادػضؾ ؿول 



 

ٞم٧م وي٠ميت وطمده ئمٝمر  ٟمزل اًمٚمٞمؾ اًمٕمٞمقن ووؾمؼ ٟم٤مُم٧م وم٢مذا وطمده اًم

 ي٤م ؾمٞمدي ضمؼميؾ ًمف ومٞم٘مقل صٗمقوم٤م واعمالئٙم٦م وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ضمؼمئٞمؾ

هلل  احلٛمد وي٘مقل وضمٝمف قمغم يده ويٛمًح ضم٤مئز وأُمرك ُم٘مٌقل ىمقًمؽ

 ٟمِم٤مء طمٞم٨م اجلٜم٦م ُمـ ٟمتٌقأ إرض وأورصمٜم٤م ،وقمده صدىمٜم٤م اًمذي

 .اًمٕم٤مُمٚملماضمر  ومٜمٕمؿ

 ُمٕم٤مذ وي٘مقل سظم٦م ويٍمخ واعم٘م٤مم اًمريمـ سملم ي٘مػ صمؿ

 إرض وضمف قمغم ًمٔمٝمقري اهلل ذظمرهؿ وُمـ ظم٤مصتل ٟم٘م٤ٌمئل وأهؾ

 ومرؿمٝمؿ وقمغم حم٤مريٌٝمؿ ذم وهؿ قمٚمٞمٝمؿ صٞمحتف ـم٤مئٕملم ومتقرد أشمقِن

 رضمؾ اذن ذم واطمدة صٞمح٦م ومٞمًٛمٕمقا إرض وهمرهب٤م ذق ذم وهؿ

 يٙمقٟمقا طمتك اًمٌٍم يمٚمٛمح آ يٛميض هلؿ وٓ ٟمحقه ومٞمجٞمئقا واطمد

 ُمـ قمٛمقدا يّمػم اًمٜمقر ان اهلل ومٞم٠مُمر واعم٘م٤مم اًمريمـ سملم يديف سملم

 ويدظمؾ وضمف إرض قمغم ُم١مُمـ يمؾ سمف ومٞمًتْمئ اًمًامء إمم إرض

 سمٞمتف. ذم ٟمقره قمٚمٞمف

 سمٔمٝمقر ٓ يٕمٚمٛمقن وهؿ اًمٜمقر سمذًمؽ اعم١مُمٜملم ٟمٗمقس ومتٗمرح 

 قمنم وصمالصم٦م صمالصمامئ٦موهؿ  يديف سملم ٟم٘م٤ٌمؤه شمّمٌح صمؿ ×اًم٘م٤مئؿ ىم٤مئٛمٜم٤م

 .(1)احلدي٨م.سمدر سمٞمقم’ اهلل رؾمقل أصح٤مب سمٕمدد ٟمٗمرا
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ربعقن: افثومـي × اًم٘م٤مئؿ روى اعمٗمْمؾ سـم قمٛمر ىَم٤مَل: ذيمرٟم٤م وٕا

ـْ أصح٤مسمٜم٤م يٜمتٔمره، وَمَ٘م٤مَل ًمٜم٤م أسمق قمٌداهلل ـْ ُم٤مت ُِم إَذا ىم٤مم أيت »× َوَُم

وم٢مْن شمِم٤مء أْن  اعم١مُمـ ذِم ىمؼمه وَمُٞمَ٘م٤مل ًَمُف ي٤م َهَذا إٟمَُّف ىَمْد فمٝمر ص٤مطمٌؽ

 .(1) ششمٚمحؼ سمف وَم٤محلَّؼ وإْن شمِم٤مء أْن شم٘مٞمؿ ذِم يمراُم٦م رسمؽ وم٠مىمؿ

ًمف فمٝمقر ظمٗمل وفمٝمقر ضمكم  #ىمد شم٘مدم اإلؿم٤مرة امم اٟمف

وإول سمدأه إُم٤م ذم اًمٙمقوم٦م أو ُم٤م سملم اعمديٜم٦م وُمٙم٦م واًمث٤مِن هق ازم 

 .يًٜمد فمٝمره امم اًمٙمٕم٦ٌم ويٕم٘مد اًمٌٞمٕم٦م

  :أُم٤م إول ومٞمدل قمٚمٞمف مجٚم٦م ُمـ اًم٘مرائـ

أٟمف ىمد ضمٕمؾ هم٤مي٦م اًمٖمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى ذم اًمتقىمٞمع اًمنميػ  :مـفو

ًاموي٦م وظمروج هق اًمّمٞمح٦م اًم اًمذي صدر ًمٚمٜم٤مئ٥م اًمراسمع اًمًٛمري

اًمًٗمٞم٤مِن ومه٤م ي٘مٕم٤من ذم يقم واطمد وهق أول رضم٥م اي ىمٌؾ اًمٔمٝمقر 

 .إيمؼم اًمٕمٚمٜمل سمًت٦م اؿمٝمر

                                                   

٦م ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد: ص( 1)  .469اًمٖمٞم



 

 إذن سمٕمد إٓ فمٝمقر ومال ]اًمت٤مُم٦م[ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٖمٞم٦ٌم وىمٕم٧م ...وم٘مد) 

 واُمتالء ،اًم٘مٚمقب إُمد وىمًقة ـمقل سمٕمد وذًمؽ وضمؾ قمز اهلل

 ومٛمـ ادقمك أٓ ،اعمِم٤مهدة يدقمل ُمـ ؿمٞمٕمتل وؾمٞم٠ميت ،ضمقرا إرض

 .(1) ُمٗمؽم( يم٤مذب ومٝمق واًمّمٞمح٦م اًمًٗمٞم٤مِن ظمروج ىمٌؾ اعمِم٤مهدة

ُم٤م ُمر ذم رواي٤مت ُمتٕمددة ان اًمًٌٕم٦م وقمنميـ  :اًم٘مريٜم٦م إومم

 ،ُمـ فمٝمر اًمٙمقوم٦م× ُمـ اعمقشمك اًمذيـ يرضمٕمقن يرضمٕمٝمؿ اعمٝمدي 

وهؿ يرضمٕمقن يمام ذم رواي٤مت اظمرى ذم رضم٥م وهؿ يٛمٝمدون 

مم٤م يِمػم امم ان إظمراج  ،ويقـمئقن اًمٙمقوم٦م ًمٚمٔمٝمقر اي ًمٚمٔمٝمقر إيمؼم

هلؿ وإطمٞم٤مئف هلؿ سمدء ًمٕمٛمٚمٞم٤مت ظمٓمقات اًمٔمٝمقر ذم  #اعمٝمدي

وىمد أذٟم٤م ذم ُمقاوع ُمـ أسمقاب اًمرضمٕم٦م أهن٤م جيرهي٤م اهلل  ،اًمٙمقوم٦م

ُمـ صمؿ وم٢من ائٛم٦م اهؾ اًمٌٞم٧م و×، شمٕم٤ممم قمغم يدي اإلُم٤مم اعمٕمّمقم 

 هؿ أصح٤مب اًمٜمنم واحلنم.‘ 

ُم٤م رواه اًمٕمٞم٤مر قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمـ ايب  :اًم٘مريٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 قمٜمد خيتٚمٗمقن اًمِم٤مم أهؾ ...وإنـ  ذم قمالُم٤مت اًمٔمٝمقرـ  ×ضمٕمٗمر

 سمٜمك ُمٕمف وُمـ ،واًمًٗمٞم٤مِن وإسم٘مع راي٤مت إصٝم٥م صمٚم٨م قمغم ذًمؽ
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 اًمًٗمٞم٤مِن يمٚم٥م ومٞمٔمٝمر ُمـ أظمقاًمف اًمًٗمٞم٤مِن وُمع ،ُمي احلامر ذٟم٥م

 ىمط وحيي ؿمئ ي٘متٚمف مل ،ىمتال ي٘متٚمقا طمتك احلامر ذٟم٥م سمٜمك قمغم ُمٕمف وُمـ

 ذٟم٥م سمٜمك ُمـ وهق ىمط ؿمئ ي٘متٚمف مل ىمتال ُمٕمف وُمـ هق ومٞم٘متؾ سمدُمِمؼ رضمؾ

ٔي٦م وهل ،احلامر ٤مرك اهلل ي٘مقل اًمتل ا ېئ ىئ ىئ ) وشمٕم٤ممم شم

 اًمًٗمٞم٤مِن وئمٝمر ( ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ یىئ

 ومٞمٌٕم٨م ،وؿمٞمٕمتٝمؿ ’حمٛمد آل آ مه٦م ًمف يٙمقن ٓ طمتك ُمٕمف وُمـ

 ىمتال سم٤مًمٙمقوم٦م حمٛمد آل ؿمٞمٕم٦م ُمـ سم٠مٟم٤مس ومٞمّم٤مب ،اًمٙمقوم٦م إمم سمٕمث٤م

 خيرج اًمدضمٚم٦م ؾم٤مطمؾ شمٜمزل طمتك ظمراؾم٤من ُمـ راي٦م وشم٘مٌؾ صٚم٤ٌمو

 ،اًمٙمقوم٦م سمٔمٝمر ومٞمّم٤مب ،شمٌٕمف وُمـ اعمقازم وٕمٞمػ ُمـ رضمؾ

 اعمٝمدى رضمال وهيرب هب٤م ومٞم٘متؾ اعمديٜم٦م إمم سمٕمث٤م ويٌٕم٨م 

 ُمٜمٝمؿ يؽمك ٓ ويمٌػمهؿ صٖمػمهؿ حمٛمد آل وي١مظمذ ،ُمٜمٝم٤م واعمٜمّمقر

 ُمٜمٝم٤م اعمٝمدى وخيرج اًمرضمٚملم ـمٚم٥م ذم اجلٞمش وخيرج طمٌس أطمد آ

 طمتك اجلٞمش وشم٘مٌؾ ُمٙم٦م ي٘مدم يؽمىم٥م طمتك ظم٤مئٗم٤مً  ُمقؾمك ؾمٜم٦م قمغم

 آ ُمٜمٝمؿ ومال يٗمٚم٧م هبؿ ظمًػ اهلٛمالت ضمٞمش وهق اًمٌٞمداء ٟمزًمقا إذا

 ،وزيره وُمٕمف ويٜمٍمف ومٞمّمغم واعم٘م٤مم اًمريمـ سملم اًم٘م٤مئؿ ومٞم٘مقم خمؼم



 

 .(1)......(. :ومٞم٘مقل

هيرب( اعمٝمدي واعمٜمّمقر وزيره ُمـ ) واًمٔم٤مهر ان إظمتٗم٤مء

ٓن اًمٙمالم ذم اًمرواي٦م قمـ اًمٙمقوم٦م وإن ذيمر سمٕم٨م  ،اًمٙمقومف اوٓ

سمٕمد × سم٘مريٜم٦م ىمقًمف  ،ضمٞمش اًمًٗمٞم٤مِن امم اعمديٜم٦م ذم قمرض اًمٙمالم

وخيرج  -هرسم٤م اي سمٕمد ُم٤م  -وخيرج اجلٞمش ذم ـمٚم٥م اًمرضمٚملم ) ذًمؽ

ومٝمذا اخلروج اًمث٤مِن هق ُمـ اعمديٜم٦م امم  (اعمٝمدي ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٜم٦م ُمقؾمك

 .وان اطمتٛمؾ سمٕمٞمدا اٟمف قمٓمػ شمٗمًػمي ًمٚمٝمروب اًم٤ًمسمؼ ذيمره ،ُمٙم٦م

وقمغم ذًمؽ يتٓم٤مسمؼ ُمٗم٤مد اًمرواي٦م ُمع ُم٤مئمٝمر ُمـ ُمٗم٤مد اًمرواي٤مت 

ذم اًمٔمٝمقر إصٖمر هل ُمـ اًمٙمقوم٦م × اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ أن سمدأ طمريمتف 

 .ؾمٞمٓمرة ضمٞمقب ومٚمقل اًمًٗمٞم٤مِن اسمتٕم٤مدا قمـ اعمديٜم٦م صمؿ يٜمت٘مؾ امم

ٓمقن سم٤معمٝمدي ًٌٕم٦م وقمنمـي يرشٌم رضمققمٝمؿ  ُمٜمذ أول× وأن اًم

وي٘مقُمقن سم٤مًمتٛمٝمٞمد واًمتقـمئ٦م  ،امم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ذم فمٝمر اًمٙمقوم٦م

ومْمال قمام ي٘مقُمقن سمف ُمـ متٝمٞمد وشمقـمئ٦م ×، ًمٚمٔمٝمقر سم٤مًمتٜمًٞمؼ ُمٕمف 

 .ذم أرض احلج٤مز اعمديٜم٦م وُمٙم٦م

شمٌدأ  ـ ًملم وم٢من اًمرواي٦م داًم٦م قمغم طمريم٦م فمٝمقروقمغم يمال اإلطمتام
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 ُمتقؾمٓم٦م ُم٤م سملم اخلٗم٤مء واًمٕمالٟمٞم٦م ـ قمٜمد وىمقع اًمّمٞمح٦م ذم أول رضم٥م

 .ىمٌؾ فمٝمقره اعمٕمٚمـ × ًمٚمٛمٝمدي 

وُمثؾ اًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم اًمدًٓم٦م رواي٤مت رواه٤م  :افؼريـي افثوفثي

 اًمًٗمٞم٤مِن يدظمؾ ىم٤مل أرـم٤مة سمـ مح٤مد ذم اًمٗمتـ وم٘مد روى سمًٜمده قمـ

 ومٞمٝم٤م يٛمٙم٨م صمؿ أًمٗم٤م ؾمتلم أهٚمٝم٤م ُمـ وي٘متؾ صمالصم٦م أي٤مم ومٞمًٌٞمٝم٤م اًمٙمقذم

 اًمؽمك ي٘م٤مشمؾ سمٕمدُم٤م ودظمقًمف ُمٙم٦م أُمقاهل٤م ي٘مًؿ ًمٞمٚم٦م قمنم صمامٟمٞم٦م

 ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ ومؽمضمع ومتؼ ظمٚمٗمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ يٜمٗمتؼ صمؿ سم٘مرىمٞمًٞم٤مء واًمروم

 يدظمؾ طمتك احلّمقن وهيدم اًمًٗمٞم٤مِن ظمٞمؾ ومت٘مٌؾ ظمراؾم٤من إمم

 .أهؾ ظمراؾم٤من ويٓمٚم٥م اًمٙمقوم٦م

 إمم اًمًٗمٞم٤مِن يٌٕم٨م صمؿ اعمٝمدي إمم يدقمقن ىمقم سمخراؾم٤من وئمٝمر   

 خيرج صمؿ اًمٙمقوم٦م هبؿ يرد طمتك حمٛمد آل ُمـ ومٞم٠مظمذ ىمقُم٤م اعمديٜم٦م

 وم٢مذا ـمٚمٌٝمام ذم اًمًٗمٞم٤مِن ه٤مرسملم ويٌٕم٨م اًمٙمقوم٦م ُمـ وُمٜمّمقر اعمٝمدي

 هبؿ اًمٌٞمداء ومٞمخًػ اًمًٗمٞم٤مِن ضمٞمش ٟمزل ُمٙم٦م وُمٜمّمقر اعمٝمدي سمٚمغ

 سمٜمل ُمـ ومٞمٝم٤م يم٤من ُمـ ومٞمًتٜم٘مذ سم٤معمديٜم٦م يٛمر طمتك اعمٝمدي خيرج صمؿ

 سم٤مًمٙمقوم٦م ُمـ ومٞمٌٚمغ اعم٤مء قمغم شمٜمزل طمتك اًمًقد وشم٘مٌؾ اًمراي٤مت ه٤مؿمؿ

 يًتٜم٘مذ طمتك اًمٙمقوم٦م يٜمزل صمؿ ٟمزوهلؿ ومٞمٝمرسمقن اًمًٗمٞم٤مِن أصح٤مب ُمـ

 هلؿ اًمٙمقوم٦م ي٘م٤مل ؾمقاد ُمـ ىمقم وخيرج ه٤مؿمؿ سمٜمل ُمـ ومٞمٝم٤م ُمـ



 

 اًمٌٍمة أهؾ ُمـ ٟمٗمر وومٞمٝمؿ ىمٚمٞمؾ إٓ ؾمالح ُمٕمٝمؿ ًمٞمس اًمٕمّم٥م

 ؾمٌل ُمـ أيدهيؿ ذم ُم٤م ومٞمًتٜم٘مذون اًمًٗمٞم٤مِن ومٞمدريمقن أصح٤مب

 .(1)اعمٝمدي سم٤مًمٌٞمٕم٦مإمم اًمًقد وشمٌٕم٨م اًمراي٤مت اًمٙمقوم٦م

 ىم٤مل قمكم قمـ روُم٤من أيب وروى أيْم٤م سمـ مح٤مد ذم اًمٗمتـ سمًٜمده قمـ   

 صغم حمٛمد آل ُمـ قمٚمٞمف ىمدروا ُمـ ومٞم٠مظمذون اعمديٜم٦م إمم يٌٕم٨م سمجٞمش

 هيرب ذًمؽ ومٕمٜمد رضم٤مل وٟم٤ًمء ه٤مؿمؿ سمٜمل ُمـ وي٘متؾ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 وىمد ـمٚمٌٝمام ذم ومٞمٌٕم٨م ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م ُمـ واعمٌٞمض ]اعمٜمّمقر[ اعمٝمدي

  .(2)وأُمٜمف اهلل حل٘م٤م سمحرم

 قمـ اهلل قمٌد أيب قمـ اًمقًمٞمد طمدصمٜم٤م :ىم٤ملوروى ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد 

 ُمـ اًمًقداء اًمراي٦م ظمروج سملم :ىم٤مل ،احلٜمٗمٞم٦م اسمـ قمـ اًمٙمريؿ قمٌد

 آُمر يًٚمؿ أن وسملمص٤مًمح وظمروج اعمٝمدي  سمـ ؿمٕمٞم٥مو ظمراؾم٤من

 . (3)(ؿمٝمرا وؾمٌٕمقن اصمٜم٤من ًمٚمٛمٝمدي

وسملم شمًٚمٞمؿ إُمر اًمٞمف اؿم٤مرة امم × وًمٕمؾ اًمتٗمرىم٦م سملم ظمروضمف   

ـ  ،شمٕمدد فمٝمقره امم إصٖمر وإيمؼم ٓؾمٞمام وأن إول يمام ُمر ُمزاُم
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ـ ظمراؾم٤من اي ظمروج احلًٜمل وهق أول رضم٥م  .خلروج اًمراي٤مت ُم

 سمـ ًمٕمكم ىمٚم٧م :ىم٤مل سمِمػم سمـ طمذمل وروى :افؼريـي افرابعي

 :‘احلًلم

 .؟ وقمالُم٤مشمف دٓئٚمف وقمرومٜمل اعمٝمدي ظمروج زم صػ

 صمؿ .ؾمٛمرىمٜمد ُمـ ص٤مًمح سمـ ؿمٕمٞم٥م ظمروج يٙمقن صمؿ ... :وم٘م٤مل

 أيب سمـ قمت٦ٌم وًمد ُمـ وهق اًمٞم٤مسمس اًمقادي ُمـ اعمٚمٕمقن اًمًٗمٞم٤مِن خيرج

  1.ذًمؽ سمٕمد خيرج صمؿ اعمٝمدي اظمتٗمك اًمًٗمٞم٤مِن فمٝمر وم٢مذا ،ؾمٗمٞم٤من

وذم اًمرواي٦م دًٓم٦م قمغم سمدء ظمروج وفمٝمقر ًمٚمٛمٝمدي ًمٙمٜمف 

وهذا ُمتٓم٤مسمؼ ُمع  ،سمٛم٘مدار ٟمًٌٞم٤م سمٔمٝمقر وشمّم٤مقمد ُمد اًمًٗمٞم٤مِن خيتٗمل

سم٘مٞم٦م اًمرواي٤مت اًمداًم٦م قمغم اظمتٗم٤مئف ُمـ اًمٙمقوم٦م او ُمـ اعمديٜم٦م امم ُمٙم٦م 

 ىمٌٞمؾ اًمٔمٝمقر إيمؼم. 

 قمـ ،اهلٛمداِن ُم٤م رواه اًمٜمٕمامِن سمًٜمده قمـ احل٤مرث :اًم٘مريٜم٦م اخل٤مُم٦ًم  

 يؽقن ،خول بخده ،جعد ،أؿبؾ ادفدي» :ىم٤مل أٟمف ×اعم١مُمٜملم أُمػم

 محؾ ؿدر ؾقؿؾؽ ،افسػقوِّن ذفؽ خرج ـون وإذا ،ادؼق ؿبؾ مـ

 . (2) «أصفر... تسعي امرأة
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 .316ص  14، ح  18ب  اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٜمٕمامِن (2)



 

ي خروج وطفقر أصغر أ» يٙمقن ُمـ ىمٌؾ اعمنمق× وم٘مقًمف 

واكف يزامـ طفقره إصغر خروج ’ فؾؿفدي وهق افؽقؾي 

 .«رجىافسػقوِّن ِف 

 سمـ ؿمٕمٞم٥م أُم٤م :/روى اًمراوٟمدي ذم اخلرائ٩م واجلرائح1

أٟمف  وم٘مد ذيمر سمـ سم٤مسمقيف ذم يمت٤مسمف اًمٜمٌقة قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمٞمد:ص٤مًمح

 :ىم٤مل

أظمؼمٟم٤م اًمًٞمد ذو  :وأيْم٤م ىم٤مل اًمراوٟمدي ذم ىمّمص اإلٟمٌٞم٤مء

اًمٗم٘م٤مر سمـ ُمٕمٌد احلًٜمل قمـ اًمِمٞمخ ايب ضمٕمٗمر اًمٓمقد قمـ اعمٗمٞمد قمـ 

ايب ضمٕمٗمر سمـ سم٤مسمقيف قمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك اعمتقيمؾ قمـ قمكم سمـ احلًلم 

اًمًٕمد آسم٤مدي قمـ امحد سمـ ايب قمٌداهلل اًمؼمىمل قمـ احلًـ سمـ حمٌقب 

 : قمـ حيٞمك سمـ زيمري٤م قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمٞمد

 ذم سمئرا ًمف أؾمتخرج اعمٚمؽ قمٌد سمـ هِم٤مم سمٕمثٜمل :ىم٤مل أٟمف  

 رضمؾ مججٛم٦م سمدت صمؿ ،ىم٤مُم٦م ُم٤مئتل ومٞمٝم٤م ومحٗمرٟم٤م اعمٚمؽ قمٌد رص٤موم٦م

 صمٞم٤مب قمٚمٞمف صخرة قمغم ىم٤مئؿ رضمؾ وم٢مذا ،طمقهل٤م ُم٤م ومحٗمرٟم٤م ، ـمقيؾ

 إذا ومٙمٜم٤م ،سمرأؾمف رضسم٦م ُمقوع قمغم رأؾمف قمغم اًمٞمٛمٜمك يمٗمف وإذا ،سمٞمض



 

 ومًدت قم٤مدت شمريمٜم٤مه٤م وإذا ،اًمدُم٤مء ؾم٠مًم٧م رأؾمف قمـ يده ٟمحٞمٜم٤م

 رشقل رشقل ،صوفح بـ صعقى أكو» ُمٙمتقب صمقسمف ذم وإذا ،اجلرح

 ،يب وأرضوا ؾرضبقِّن ،ؿقمف إػ افسالم ظؾقف افـبل اهلل صعقى

 سمام هِم٤مم إمم ومٙمتٌٜم٤مه٤م «افساب ظع وهوفقا اجلى هذا ِف وضرحقِّن

  .(1)اًمؽماب قمٚمٞمف أقمٞمدوا :إًمٞمٜم٤م ومٙمت٥م ،رأيٜم٤م

شمٓمٌٞمؼ  وفم٤مهر يمالم اًمراوٟمدي ذم اخلرائ٩م ذم ُمقوٕملم

اًمِمخص اعمًٛمك سمِمٕمٞم٥م سمـ ص٤مًمح اًمذي يٙمقن قمغم ُم٘مدُم٦م ضمٞمش 

هق هذا اًمذي يم٤من رؾمقل رؾمقل اهلل  ،×احلًٜمل صمؿ ضمٞمش اعمٝمدي 

 .وىمد ىمتؾ ذم اًمِم٤مم ،ؿمٕمٞم٥م سمـ ص٤مًمح

اي اٟمف حيٞمك ُمرة اظمرى ويٙمقن ُمـ أهؾ اًمرضمٕم٦م واًمٙمرة ىمٌٞمؾ   

 اًمٔمٝمقر، وإوص٤مف اًمتل ذيمرت ذم مجٚم٦م اظمرى ُمـ اًمرواي٤مت شمٙم٤مد

ومٗمل سمٕمْمٝم٤م أٟمف ُمـ اعمقازم اي ومٞمٙمقن ُمقمم ًمٌٜمل  ،شم١ميد هذا اإلطمتامل

  وٟمحق ذًمؽ.،وأٟمف أصٗمر ،متٞمؿ

 :‘احلًلم سمـ ًمٕمكم ىمٚم٧م :ىم٤مل سمِمػم سمـ طمذمل وروى/2 
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 .؟ وقمالُم٤مشمف دٓئٚمف وقمرومٜمل اعمٝمدي ظمروج زم صػ

 قمقف :ًمف ي٘م٤مل رضمؾ ظمروج ظمروضمف ىمٌؾ يٙمقن :وم٘م٤مل

 سمٛمًجد وىمتٚمف (1) شمٙمري٧م ُم٠مواه ويٙمقن ،اجلزيرة سم٠مرض اًمًٚمٛمل

 خيرج صمؿ .ؾمٛمرىمٜمد ُمـ ص٤مًمح سمـ ؿمٕمٞم٥م ظمروج يٙمقن صمؿ دُمِمؼ

 أيب سمـ قمت٦ٌم وًمد ُمـ وهق اًمٞم٤مسمس اًمقادي ُمـ اعمٚمٕمقن اًمًٗمٞم٤مِن

  .(1)ذًمؽ سمٕمد خيرج صمؿ اعمٝمدي اظمتٗمك اًمًٗمٞم٤مِن فمٝمر وم٢مذا ،ؾمٗمٞم٤من

 

 ×/ ذم رواي٦م اخلّمٞمٌل اًمٓمقيٚم٦م قمـ اعمٗمْمؾ قمـ ايب قمٌداهلل3

ٜمل اًمٗمتك خيرج صمؿ ...:  سمّمقت ومٞمّمٞمح اًمديٚمؿ ٟمحق أيّمٞمح ُمـ احل

 ومتجٞمٌف اًمييح طمقل ُمـ واعمٜم٤مدي اعمٚمٝمقف أضمٞمٌقا حمٛمد آل ي٤م ًمف

 يمزسمر رضم٤مل سمؾ ومْم٦م ُمـ وٓ ذه٥م ُمـ ٓ يمٜمقز سم٤مًمٓم٤مًم٘م٤من اهلل يمٜمقز

 احلراب سم٠ميدهيؿ اًمِمٝم٥م اًمؼماذيـ قمغم إًمٞمٝمؿ اٟمٔمر ًمٙم٠مِن احلديد

 متٞمؿ ُمـ رضمؾ أُمػمهؿ اًمذئ٤مب شمتٕم٤موى يمام احلرب إمم ؿمقىم٤م يتٕم٤موون

 اًم٘مٛمر يمدايرة وضمٝمف اًمٞمٝمؿ احلًٜمل ومٞم٘مٌؾ ص٤مًمح اسمـ ؿمٕمٞم٥م ًمف ي٘م٤مل

يريع اًمٜم٤مس  ،]يمدارة اًمٌدر اًمٔمٚمٛم٦م اصمر قمغم ومٞمٌ٘مك مج٤مٓ اًمٜم٤مس يروع
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 واًمٙمٌػم اًمّمٖمػم ؾمٞمٗمف ومٞم٠مظمذ ومٞمٕمٗمل قمغم أصمر اًمٔمٚمٛم٦م[ ،مج٤مٓ أٟمٞم٘م٤م

 ،اًمٙمقوم٦م يرد طمتك يمٚمٝم٤م اًمراي٤مت سمتٚمؽ يًػم صمؿ واًمٕمٔمٞمؿ واًمقوٞمع

 ُمٕم٘مال ًمف ومٞمجٕمٚمٝم٤م ]وىمد صٗم٤م أيمثر إرض[ أهٚمٝم٤م أيمثر هب٤م مجع وىمد

 ي٤م :ًمف ومٞم٘مقًمقن اًمًالم قمٚمٞمف اعمٝمدي ظمؼم ]وسم٠مصح٤مسمف[ سمف يتّمؾ صمؿ

 إًمٞمف سمٜم٤م اظمرضمقا: ومٞم٘مقل سم٤ًمطمتٜم٤م ٟمزل اًمذي هذا ُمـ اهلل رؾمقل سمـ

 .(1)اعمٝمدي اٟمف واهلل يٕمٚمؿ وهق يريد وُم٤م هق ُمـ شمٜمتٔمروا طمتك

ظمرى ان ُمد وضمٞمقب  وُمٗم٤مد اًمرواي٦م يم٤مًمٕمديد ُمـ اًمرواي٤مت ٕا

ٜمل وهمػمه  ٗمٞم٤مِن شمٜمحن وهتزم قمـ أيمثر اعمٜم٤مـمؼ سمتقؾمط احل وومٚمقل اًًم

ؾ جمٞمئ ضمٞمش اعمٝمدي  ل حمٛمد ىٌم ـ اًمراي٤مت اعمٜم٤مسةٔ  ـ ُمٙم٦م.× ُم  ُم

إن دوًم٦م :/وروى اًمٓمقد سمًٜمده قمـ قمامر سمـ ي٤مه أٟمف ىم٤مل4

 ُمـ ُمٜم٤مد ويٜم٤مدي.. .،وهل٤م إُم٤مرات،أهؾ سمٞم٧م ٟمٌٞمٙمؿ ذم آظمر اًمزُم٤من

 سمٖمريب وخيًػ ،اىمؽمب ىمد ذ ُمـ إرض ٕهؾ ويؾ :دُمِمؼ ؾمقر

 يٓمٚم٥م يمٚمٝمؿ سم٤مًمِم٤مم ٟمٗمر صمالصم٦م وئمٝمر ،طم٤مئٓمٝم٤م خير طمتك ُمًجده٤م

 ؾمٗمٞم٤من أيب سمٞم٧م أهؾ ُمـ ورضمؾ ،أصٝم٥م ورضمؾ ،أسم٘مع رضمؾ ،اعمٚمؽ

 إمم اًمٖمرب أهؾ وخيرج ،سمدُمِمؼ اًمٜم٤مس وحيي ،يمٚم٥م ذم خيرج
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 يدقمق ُمـ ذًمؽ ىمٌؾ وخيرج ،اًمًٗمٞم٤مِن إُم٤مرة ومتٚمؽ دظمٚمقا وم٢مذا .ُمٍم

ًٌؼ ،ومٚمًٓملم اًمروم وشمٜمزل ،احلػمة اًمؽمك وشمٜمزل ،حُمٛمَّد^ ٔل  وي

ٞم٤مء ضمٜمقدمه٤م يٚمت٘مل طمتك (اهلل قمٌد) قمٌداهلل  ويٙمقن ،اًمٜمٝمر قمغم سم٘مرىمٞم

ػم ،قمٔمٞمؿ ىمت٤مل ًٌل اًمرضم٤مل ومٞم٘متؾ اعمٖمرب ص٤مطم٥م وًي ٤مء وي  صمؿ ،اًمٜم

ٗمٞم٤مِن اجلزيرةيٜمزل  طمتك ىمٞمس ذم يرضمع ًٌؼ ،اًًم  [ومٞم٘متؾ] اًمٞمامِن ومٞم

ٗمٞم٤مِن وحيقز ػم صمؿ .مجٕمقا ُم٤م اًًم د آل أقمقان ومٞم٘متؾ اًمٙمقوم٦م إمم ًي  ’حُمٛمَّ

 سـم ؿمٕمٞم٥م ًمقائف قمغم اعمٝمدي خيرج صمؿ .ُمًٛمٞمٝمؿ ُمـ وي٘متؾ رضمال

 ؾمٗمٞم٤من أيب اسـم قمغم أُمره٤م اضمتٛمع ىمد أهؾ اًمِم٤مم رأى وإذا ،ص٤مًمح

 سمٛمٙم٦م اًمزيمٞم٦موأظمقهشم٘متؾ اًمٜمٗمس  ذًمؽ ومٕمٜمد ،سمٛمٙم٦م وم٠مًمتح٘مقا

امء ُمـ ُمٜم٤مد وٞمٕم٦مومٞمٜم٤مدي  هق وذًمؽ ،أُمػميمؿ ومالن إن اًمٜم٤مس أهي٤م :اًًم

رض يٛمأل اًمذي اعمٝمدي  .(1)ضمقراو فمٚمام ُمٚمئ٧م يمام وقمدٓ ىمًٓم٤م ٕا

 اهلل قمٌد (أيب) قمـ ُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد طمدصمٜم٤م ىم٤مل: ٟمٕمٞمؿ روى /5

 راي٦م خترج :ىم٤مل ،احلٜمٗمٞم٦م سمـ حمٛمد قمـ أُمٞم٦م أيب اًمٙمريؿ قمٌد قمـ

 ًمٌٜمل ؾمقداء
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 ىمالٟمًٝمؿ ،ؾمقداء أظمرى ظمراؾم٤من ُمـ خترج صمؿ ،اًمٕم٤ٌمس

 سمـ ؿمٕمٞم٥م :ًمف ي٘م٤مل رضمؾ ُم٘مدُمتٝمؿ قمغم ،سمٞمض وصمٞم٤مهبؿ ،ؾمقد

 اًمًٗمٞم٤مِن أصح٤مب هيزُمقن ،متٞمؿ ُمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ ص٤مًمح :أو ،ص٤مًمح

 إًمٞمف ويٛمد ،ؾمٚمٓم٤مٟمف ًمٚمٛمٝمدي يقـمئ و،اعم٘مدس سمٞم٧م يٜمزل طمتك

 ًمٚمٛمٝمدي آُمر يًٚمؿ أن وسملم ظمروضمف سملم يٙمقن اًمِم٤مم ُمـ صمالصمامئ٦م

 . (1)(ؿمٝمرا وؾمٌٕمقن اصمٜم٤من

وهذه اًمرواي٦م ىمري٦ٌم ُمٗم٤مده٤م ُمـ رواي٦م اخلّمٞمٌل ذم اهلداي٦م ُمـ 

أن دطمر وهزيٛم٦م اًمًٗمٞم٤مِن سمؾ وومتح اًمِم٤مم ىمد ي٘مدر أن شمتؿ ىمٌؾ 

 .×اًمٔمٝمقر إيمؼم ًمٚمٛمٝمدي 

قمغم شمٓمٝمػمه٤م ُمـ ومٚمقل وأُم٤م اًمٙمقوم٦م ومٙمثػم ُمـ اًمرواي٤مت داًم٦م 

هل٤م سمجٞمِمف اًمٕمنمة آٓف  #وضمٞمقب اًمًٗمٞم٤مِن ىمٌؾ جمٞمئ اعمٝمدي

  .رضمؾ ُمـ ُمٙم٦م

وأد و وهذه اًمت٘م٤مدير اعمذيمقرة ذم مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت ُمـ دطمر  

ٓ شمٜم٤مذم  ،ومتٜم٦م اًمًٗمٞم٤مِن ذم ُمٝمده٤م ىمٌؾ اُمتداده٤م امم يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان

 ،وومٚمقًمف اًمٞمٝم٤ميمثػم ُمـ اًمرواي٤مت إظمرى اًمداًم٦م قمغم متدد ضمٞمقسمف 
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وذًمؽ عم٤م ُمر ذم ـم٤مئٗم٦م صم٤مًمث٦م ُمـ اًمرواي٤مت ُمـ اًمًٗمٞم٤مِن وإن يم٤من ُمـ 

اعمحتقم إٓ ان هلل ومٞمف اعمِمٞم٦م واًمٌداء واًمتٖمٞمػم ؾمقاء ذم أصؾ طمريمتف او 

 .ذم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م

وُمـ صمؿ ومٌ٘مدر حتٛمؾ اعم١مُمٜملم اعم١ًموًمٞم٦م وصم٘مؾ اًمٙمٗم٤مح واجلٝم٤مد   

ڄ ڄ ڃ  ڦ ڄ ڄ) وم٢مهنؿ يٙمت٥م هلؿ اًمٜمٍم واًمٜمج٤مح

ۇ ۆ ۆ ۈ ) ،(ڃ چ چ چ چ ڇ ڃڃ

﮴﮵ ) ،(ۈ ٴۇ ۋ ﮳  ﮲   .(﮶ے ے ۓ ۓ 

وهذا ُمٕمٜمك وومٚمًٗم٦م اًمٌداء واعمِمٞم٦م اإلهلٞم٦م ذم اًمٕمالُم٤مت 

وُمـ صمؿ ومال شمْم٤مرب ذم ُمٗم٤مد وإظمتالف شمٗم٤مصٞمؾ رواي٤مت  ،اعمحتقُم٦م

قمالئؿ اًمٔمٝمقر سمٕمد محٚمٝم٤م قمغم شمٕمدد اًمت٘م٤مدير اإلهلٞم٦م سمح٥ًم حتٛمؾ 

وهذا أطمد أقمٔمؿ  ،اعم١ًموًمٞم٦م ومال ضمؼم وٓ شمٗمقيض سمؾ أُمر سملم أُمريـ

 .ُمٕم٤مِن اًمٌداء واعمِمٞم٦م

 قمـ هلٞمٕم٦م اسمـ قمـ ورؿمديـ اًمقًمٞمد طمدصمٜم٤م:وروى ٟمٕمٞمؿ ./6

 اًمًقد اًمراي٤مت هزُم٧م إذا ىم٤مل قمكم قمـ روُم٤من أيب قمـ ىمٌٞمؾ أيب

 اعمٝمدي اًمٜم٤مس متٜمل ص٤مًمح سمـ ؿمٕمٞم٥م ومٞمٝم٤م اًمتل اًمًٗمٞم٤مِن ظمٞمؾ

 سمٕمد ريمٕمتلم ومٞمّمكم $اًمٜمٌل راي٦م وُمٕمف ُمٙم٦م ُمـ ومٞمخرج ومٞمٓمٚمٌقٟمف

 ُمـ ومرغ وم٢مذا اًمٌالء ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ـم٤مل عم٤م ظمروضمف ُمـ اًمٜم٤مس يئس أن



 

 وسم٠مهؾ $حمٛمد سم٠مُم٦م اًمٌالء أًمح اًمٜم٤مس أهي٤م وم٘م٤مل اٟمٍمف صالشمف

 .(1)قمٚمٞمٜم٤م وسمٖمل ىمٝمرٟم٤م ظم٤مص٦م سمٞمتف

وُمٗم٤مده٤م يمام شم٘مدم ذم مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت أن ضمٞمقب وومٚمقل 

اًمًٗمٞم٤مِن شمٜمٝمزم وشمٜمدطمر ىمٌؾ جمٞمئ ضمٞمش اعمٝمدي امم اًمٙمقوم٦م ُمـ ُمٙم٦م 

 .قمٜمد اًمٙمٕم٦ٌم× سمؾ ىمٌؾ أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ًمٚمٛمٝمدي 

#

٤مر أنَّ ُم٤م وَ  د قمكم آل قمٌداجل ٞمْخ حُمٛمَّ َرَد ذِم دوًم٦م وفمٝمقر ذه٥م اًمِمَّ

اإلُم٤مم اعمٝمدي# ًَمٞمَْس يمٚمٝم٤م ذِم دوًم٦م اًمٔمٝمقر سَمْؾ سمٕمْمٝم٤م ذِم دوًمتف ذِم 

ـْ  ـْ شمٕمدد اًمدوًم٦م ًمٚمٛمٝمدي# قَمغَم ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ُِم اًمرضمٕم٦م وُم٤م ذيمره ُِم

 أنَّ يُمّؾ إُم٤مم يرضمع َُمَع أهؾ ىمرٟمف وي٘مٞمؿ دوًم٦م اًمرضمٕم٦م.

#

/روى ذِم خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت صحٞمح أيب محزة اًمثامزم، 1

ـْ »× ىَم٤مَل: أسمق ضمٕمٗمر وَن أمر ادممـغ صؾقات اهلل َظَؾقِْف يؼقل: َم ـَ
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أراد أْن يؼوتؾ صقعي افدجول ؾؾقؼوتؾ افبوـل َظَذ دم ظثامن، وافبوـل 

ـْ فؼل اهلل  َظزَّ َوَجؾَّ مممـًو بلن ظثامن ؿتؾ َظَذ أهؾ افـفروان إنَّ َم

مظؾقمًو فؼل اهلل شوخطًو َظَؾقِْف ويدرك افدّجول، َؾَؼوَل رجؾ يو أمر 

ـْ ؿزه َحتّك يممـ بف وإْن  ادممـغ ؾنْن موت ؿبؾ َذفَِؽ؟ َؿوَل ؾقبعٌ ِم

 .(1) «رؽؿ أكػف

ـْ أيب سمّمػم ىَم٤مَل: دظمٚم٧م قَمغَم أيب 2 /وروى أيْم٤م سمًٜمده قَم

وم٘مٚم٧م ًَمُف(: إّٟم٤م ٟمتحّدث أنَّ قمٛمر سمـ ذّر ) وذم ٟمًخ٦م وم٘مٚم٧م× قمٌداهلل

د إنَّ مثؾ ابـ ذّر مثؾ »، وَمَ٘م٤مَل: ×ٓ يٛمقت طَمّتك ي٘م٤مشمؾ ىم٤مئؿ آل حُمٛمَّ

وَن يدظق أصحوبف  ـَ وَن ِِف بـل إرسائقؾ ُيَؼول َفُف: ظبد رّبف، َو ـَ رجؾ 

إػ ضالفي ؾامت، ؾؽوكقا يؾقذون بؼزه ويتحّدثقن ظـده، إْذ خرج 

ـْ رأشف ويؼق هَلُؿ: ـقً وـقًَظَؾقْفِ  ـْ ؿز يـػض افساب ِم  .(2) «ؿ ِم

روى اًمًٌقي ذِم اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ: طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم طمدصمٜم٤م  

ـْ  ـْ إقمٛمش قَم د سمـ اًمّمٚم٧م، طمدصمٜم٤م ُمٜمّمقر سمـ أيب إؾمقد قَم حُمٛمَّ

ـْ يَم٤مَن خمرج اًمدضّم٤مل شمٌٕمف، وم٢مْن ُم٤مت  ـْ طمذيٗم٦م: َُم زيد سمـ وه٥م قَم

                                                   

ٟمقار: 124، ص16/ 64خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت: سم٤مب اًمٙمّرات، ( 1) : 52، سمح٤مر ا

ـْ اعمختٍم. 92/ 96: 53، وج219/81  قَم

 .68/14خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت: سم٤مب اًمٙمّرات: ( 2)



 

. ىمٞمؾ إن ذم احلدي٨م ؾم٘مط أو إؾم٘م٤مط (1) سمف ذِم ىمؼمهىمٌؾ أْن خيرج آُمـ 

ومم٤م َيُدّل قَمغَم َذًمَِؽ ىمقل اًمًٌقي َوُهَق حي٤مول رّد  قمثامن(،) اؾمؿ

 ىم٤مئاًل: «زيد بـ وهى»رواي٤مت 

َوَهَذا ممو يستدل بف َظَذ ضعػ حديٌ زيد ـقػ يؼقل ِِف »

وَن حيى ظثامن. وإ ـَ ـْ  ل: إْن خرج افدّجول تبعف َم وَن احلديٌ إوَّ ـَ ْن 

ل افػتـ  .(2) «َؿْد موت آمـ بف ِِف ؿزه، ثؿَّ جعؾ ؿتؾف أوَّ

ـْ رضم٤مل اًمّمحٞمحلم ذِم اًمًٜمـ.  وزيد سمـ وه٥م شم٤مسمٕمل يمٌػم ُِم

ـْ زيد سمـ  ـ ىَم٤مَل اًمذهٌل ُُمِمػمًا إمم رواي٦م اًمًٌقي ُُمداومٕم٤ًم قَم

ـْ أجّؾ افتوبعغ وثؼوهتؿ ومتػؼ َظَذ »وه٥م سم٘مقًمف:  زيد بـ وهى ِم

ـْ يعؼقب افػسقي َؾنكَُّف َؿوَل ِِف تورخيفآحتجوج بف.  وَن ِم ـَ َّٓ مو  ِِف  إ

ـْ روايتف ؿقل  حديثف خؾؾ ـثر، َومَلْ يصى افػسقي، ثؿَّ إكَُّف شوق ِم

ـْ ادـوؾؼغ ادـوؾؼغ؟ َؿوَل: َوَهَذا ُمول  ظؿر: يو حذيػي بوهلل أكو ِم

                                                   

 768، ص2اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ: ج( 1)

ؾمؿ قمثامن َوىَمْد أؿم٤مر اعم١مًمػ إمم َذًمَِؽ واًمذهٌل أيْم٤ًم  َوَهَذا احلدي٨م ومٞمف طمذٌفٓ 

. شقمثامن»يـبغل أْن يؽقن اشؿ »ويمذًمؽ اعمح٘مؼ سم٘مقًمف: ـ ىَم٤مَل حم٘مؼ اًمٙمت٤مب: 

صؾ َبْعَد  ـْ ٕا ـْ ص شحي٥م»َؿْد شؼط ِم اَم يتبغي ِم ، وافذهبل ِِف مقزان 777ـَ

ظتدال   . ح٘مؼاٟمتٝمك يمالم اعم «2/177ٓا

 .776، ص2اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ: ج( 2)



 

 .«أخوف أْن يؽقن ـذب

ـْ حذيػي: إْن  َؿوَل: وممو يستدل بف َظَذ ضعػ حديثف روايتف َظ

وَن حيى ظثامن ـَ ـْ  .. َؾَفَذا افذي اشتـؽره .خرج افدجول تبعف َم

ـْ حديثف مو شبؼ إفقف، وفق ؾتحـو َهِذِه افقشووس ظؾقـو  افػسقي ِم

ـْ افســ افثوبتي بوفقهؿ افػوشد  .(1) «فرددكو ـثرًا ِم

#

ي٠ميت ذم اًمرواي٤مت أشمٞم٦م وهمػمه٤م مم٤م مل ٟمقرده ئمٝمر وطمًٌام  

 :مجٚم٦م ُمـ إُمقر ذم وصٗمٝمؿ

ول ٧م ُمـ اعمالئٙم٦م ـمٞم٤مرة سمؾ ممـ يدسمقن قمغم  :ٕا هؿ يم٤مئٜم٤مت ًمًٞم

ٜم٤مس وٓ ُمـ اإلٟمس ًمٙمٜمٝم٤م ذات  رض، وٓ ُمـ اجلـ وٓ ُمـ اًمٜم ٕا

ٛمٞمٝم٤م اًمٗمالؾمٗم٦م  ،ٟمقراٟمٞم٦م وم٤مئ٘م٦م وىمقة ؿمديدة ٤مم ًمٓمٞمٗم٦م ىمد ًي وذات أضم

ٓيٛمقشمقن  ×٤مء سم٤مجلًؿ اعمث٤مزم ُمـ قم٤ممل اعمث٤مل، وهؿ ٟمٔمػم اخليواًمٕمروم

 .امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

                                                   

قمتدال: ج( 1)  .167، ص2ُمٞمزان ٓا



 

دُمٞملم واعمالئٙم٦م ًمقصٗمٝمؿ  :افثوِّن هؿ أىمرب ُم٤ميٙمقٟمقن ُم٤م سملم ٔا

وسم٤مإلُمؿ اي هلؿ  واًمٗمرد ُمٜمٝمؿ سم٤مًمرضمؾ ذم اًمرواي٤مت سم٤مًم٘مقم وسم٤مًمذيمقر

ام طمٞم٤مة اضمتامقمٞم٦م وًمٖم٤مت آدُمٞم٦م ًمٚمتٙمٚمؿ، ًمٙمـ مل شمًؿ اًمرواي٤مت هلؿ اؾم

ويزيد شمٕمدادهؿ أوٕم٤مف  ،خمّمقص٤م ذم ىم٤ٌمل أٟمقاع اعمخٚمقىم٤مت

ًمٙمٜمٝمؿ مل شمريم٥م ومٞمٝمؿ اًمِمٝمقة وٓ ،ُمْم٤مقمٗم٦م قمغم أُمؿ أدُمٞملم

 اًمٖمرائز اًم٤ٌمقمث٦م قمغم اعمٕم٤ميص واًمٕمداوات ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ.

:ٌ ـ  افثوف ٜم٤مس ًمٙم أن سمدء ظمٚم٘متٝمؿ سمٕمد ظمٚم٘م٦م اعمالئٙم٦م واجلـ واًمٜم

ؾ ظمٚم٘م٦م سمٜمل آدم  .شمقاصؾ سمٞمٜمٝمؿ ُمٕمٝمؿ سمؾ هؿ ُمٕمزوًمقن قمٜمٝمؿ،وىٌم

ًمٙمـ ىمد ُمر وؾمٞم٠ميت أن اإلضم٤ًمم ذم درضم٤مت وُمراشم٥م اًمٚمٓم٤موم٦م  

 ،واًمِمٗم٤مومٞم٦م أو اًمٖمٚمٔم٦م واًمثخ٤مٟم٦م ُمتٗم٤موشم٦م سمدرضم٤مت ه٤مئٚم٦م ٓ حتَم

ًام ُمث٤مًمٞم٤م أوروح جمردة ُمع وسمحدود إذا ىمٞمس سمٞمٜمٝم٤م شمٙمقن اًمٚمٓمٞمٗم٦م ضم

 .ُم٤م دوهن٤م ويم٠من أومٕم٤مهل٤م يمـ ومٞمٙمقن وإسمداع

ًمٓمػ  ًمٙمـ اًمٚمٓمٞمٗم٦م يمثٞمٗم٦م وهمٚمٞمٔم٦م وشمدرجيٞم٦م سم٘مدر سم٤مًم٘مٞم٤مس امم ا

ـ  ،ُمٜمٝم٤م قمغم وم٤مٕقمغم وم٤مٕقمغم امم ُم٤مٓ  حيَم ُم وهٚمؿ ضمرا ُمع اعمراشم٥م ٕا

٤م ومتح٥ًم اًمٕم٘مقل اعمحدودة أهن٤م ضمًام ُمث٤مًمٞم،اعمراشم٥م ذم اًمٚمٓم٤موم٦م واًمِمٗم٤مومٞم٦م

ـ اجلًؿ واعم٘م٤مدير  .أو روح جمردة سمتجرد ُمٓمٚمؼ ُم



 

واحل٤مل أهن٤م يمٚمٝم٤م أضم٤ًمم وُم٘م٤مدير ًمٙمـ ٓ سمقطمدة ىمٞم٤مؾمٞم٦م  

ٟمٔمػم اًمٗمرق سملم اًمقطمدات اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م سملم إوزان  ،ُمقطمدة ًمٚمٛم٘م٤مدير

أو ٟمٔمػم اًمٗمرق سملم اًمقطمدات  ،اًمذري٦م وأوزان إضم٤ًمم اًمٙمٌػمة

 سم٤مًمؽ سمام يزيد ومرىم٤م قمغم ومام ،اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م سملم اًمٓم٤مىم٤مت وإؿمٕم٦م اعمختٚمٗم٦م

 ذًمؽ سمدرضم٤مت وُمراشم٥م ٓ حتَم، وٟمٔمػم اًمٗمرق سملم قم٤ممل اًمّمٖم٤مئر

 اًمذرة واًمٙمقاٟمتؿ واًمٜم٤مٟمق واًمٗمٞمٛمتق(.)

إن هذه اًمٙم٤مئٜم٤مت أيت وصٗمٝم٤م ذم اًمرواي٤مت هل  :افرابع

سمؾ ئمٝمر ُمـ ،شمٕمٞمش وشم٘مٓمـ ظم٤مرج اًمٖمالف اجلقي ًمٚمٙمرة اإلروٞم٦م

سمؾ ئمٝمر ُمـ سمٕمْمٝم٤م ،ًمِمٛمًٞم٦ماًمرواي٤مت أهن٤م شمٕمٞمش ظم٤مرج ُمٜمٔمقُمتٜم٤م ا

اهن٤م ظم٤مرج اًمًامء إومم اًمدٟمٞم٤م ٕن ومٞمٝم٤م وصٗمٝمؿ اهنؿ ٓ يرون 

امء اًمدٟمٞم٤م زيٜم٧م سمزيٜم٦م اًمٙمقايم٥م  ٤م وٓ ىمٛمرا، ُمع ان اًًم ٤م وٓ ؿمٛم يمقيم

ىمامر. ـ اعمجرات واًمِمٛمقس وٕا  ُم

  .وئمٝمر ُمـ اًمراواي٤مت أن ذا اًم٘مرٟملم مل يّمؾ إًمٞمٝمؿ

يمام اهنؿ ُمـ اًمٚمٓم٤موم٦م ٓشم١مصمر ومٞمٝم٤م إضم٤ًمم وإًمٞم٤مت اًمٚمٓمٞمٗم٦م  

سمؾ ئمٝمر ُمـ اًمرواي٤مت اهنؿ أًمٓمػ ُمـ ،ًمديٜم٤م ومْمال قمـ اًمٖمٚمٞمٔم٦م

 أضم٤ًمم اجلـ واًمِمٞم٤مـملم.



 

أهنؿ ُمٙمٚمٗمقن سم٤مًمديـ احلٜمٞمػ وسمجٛمٚم٦م ُمـ أطمٙم٤مم  :اخلومس

وأوصٞم٤مؤه  ’وأٟمف ىمد سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٌلم  ،اًمنميٕم٦م ٓ يمٚمٝم٤م

وهؿ أـمقع ًمألئٛم٦م آل حمٛمد ^ ُمـ  ،سم٘مٞم٦م اإلٟمٌٞم٤مءظم٤مص٦م دون 

 قمٛمقم سمٜمل آدم.

سمؾ  ،ذم فمٝمقره× هؿ ُمدد وإُمداد ٟمٍمة ًمٚمٛمٝمدي  :افسودس

وأهنؿ ُمـ ضمٜمقد اهلل شمٕم٤ممم  ،ًمٙمؾ إئٛم٦م ^ ذم إىم٤مُم٦م دول اًمرضمٕم٦م

اعمدظمرة ًمٜمٍمة احلؼ وإىم٤مُم٦م اًمٕمدل ذم إرض وذم أىمٓم٤مر أُم٤ميمـ 

ٞم٦م واًم ظمرىاًمٙم٤مئٜم٤مت ذم اعمٜمٔمقُم٤مت اًمِمٛم ًتِمٝمد  ،٘مٛمري٦م ٕا ومٛمـ صمؿ ي

̂  سمقضمقدهؿ يمٛمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر ىمقة اًمدوًم٦م ٕئٛم٦م واإلُم٤مُم٦م  ا

اإلهلٞم٦م،سمؾ ئمٝمر ُمـ قمدة رواي٤مت أن قمٛمدة رطمك احلروب اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

 ود أهؾ اًمنم واًمنمور إٟمام شم٘مقم سمٕمقهنؿ وُمددهؿ. 

     :وًمٜمًتٕمرض ٟمٌذة ُمـ اًمرواي٤مت اًمقاردة

ٜمده قمـ1     اجلقاًمٞم٘مل هِم٤مم /روى ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت سم

 ُمًػمة ،ؾمٕمتٝم٤م اًمٌحر ظمٚمػ ُمديٜم٦م هلل إن ىم٤مل ×اهلل قمٌد أيب قمـ

 يٕمرومقن وٓ ىمط اهلل يٕمّمقا مل ىمقم ومٞمٝم٤م يقُم٤م ]ًمٚمِمٛمس[ أرسمٕملم

 قمام ومٞم٠ًمًمقٟم٤م طملم يمؾ ذم ٟمٚم٘م٤مهؿ ظمٚمؼ إسمٚمٞمس يٕمٚمٛمقن وٓ إسمٚمٞمس

 ومٜمٕمٚمٛمٝمؿ. اًمدقم٤مء وي٠ًمًمقٟم٤م إًمٞمف حيت٤مضمقن



 

ًئٚمقٟم٤م  ؿمديد واضمتٝم٤مد قم٤ٌمدة وومٞمٝمؿ ئمٝمر ُمتك ىم٤مئٛمٜم٤م قمـ وي

 شم٘مديس هلؿ ومرؾمخ ُم٠مة اعمٍماع إمم اعمٍماع سملم أسمقاب ُم٤م وعمديٜمتٝمؿ

 اًمرضمؾ يّمغم ،ٓطمت٘مرشمؿ قمٛمٚمٙمؿ رأيتٛمقهؿ ًمق ؿمديد واضمتٝم٤مد

ٞمح ـمٕم٤مُمٝمؿ ؾمجقده ُمـ رأؾمف يرومع ٓ ؿمٝمرا ُمٜمٝمؿ وًم٤ٌمؾمٝمؿ  اًمتً

 .سم٤مًمٜمقر ُمنمىم٦م ووضمقهٝمؿ اًمقرق

واظمذوا  إًمٞمف واضمتٛمٕمقا]اطمتقؿمقه[  حلًقه واطمد ُمٜم٤م رأوا إذا

 دوى ُمـ أؿمد صٚمقا إذا دوى هلؿ سمف يتؼميمقن إرض إمم اصمره ُمـ

 اًمريح اًمٕم٤مصػ.

 ىم٤مئٛمٜم٤م يٜمتٔمرون يم٤مٟمقا ُمٜمذ اًمًالح يْمٕمقا مل مج٤مقم٦م ومٞمٝمؿ 

 رأيتٝمؿ إذا ؾمٜم٦م اًمػ أطمدهؿ وقمٛمر،يرهيؿ إي٤مه ان يدقمقن ]اهلل[

ؾمتٙم٤مٟم٦م اخلِمقع رأي٧م ٜم٤م إذا ي٘مرهبؿ إًمٞمف ُم٤م وـمٚم٥م وٓا  فمٜمقا طمٌت

 ومٞمٝم٤مٓ  ٟم٠مشمٞمٝمؿ اًمتل ]ؾم٤مقم٦م[ أوىم٤مشمٜم٤م يتٕم٤مهدون،ؾمخط ُمـ ذًمؽ ان

ًئٛمقن  .يٗمؽمون وٓ ي

 شمغم قمغم ًمق ُم٤م ٟمٕمٚمٛمٝمؿ ومٞمام وان قمٚمٛمٜم٤مهؿ يمام اهلل يمت٤مب يتٚمقن

ٟمٙمروه سمف ًمٙمٗمروا اًمٜم٤مس ًئٚمقٟمٜم٤م و  ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ورد إذا اًمِمئ قمـ ي

 عم٤م صدورهؿ اٟمنمطم٧م سمف اظمؼمٟم٤مهؿ وم٢مذا وٓ يٕمرومقٟمف اًم٘مرآن



 

ًئٚمقن ،ُمٜم٤م يًٛمٕمقن  ويٕمٚمٛمقن يٗم٘مدوٟم٤م ٓ وان ًمٜم٤م ـمقل اًمٌ٘م٤مء اهلل وي

 قمٔمٞمٛم٦م. ٟمٕمٚمٛمٝمؿ ومٞمام قمٚمٞمٝمؿ اهلل ُمـ اعمٜم٦م ان

ُم٤مم ظمرضم٦م ُمع وهلؿ  ًٌ٘مقن ىم٤مم إذا ٓا  أصح٤مب ومٞمٝم٤م ي

ـ يٜمتٍم جيٕمٚمٝمؿ ان اهلل ويدقمقن ُمٜمٙمؿ اًمًالح  .ًمديٜمف سمف مم

 سملم ضمٚمس اًمٙمٝمؾ ُمٜمٝمؿ ؿم٤مب رأى وإذا وؿم٤ٌمن يمٝمقل ومٞمٝمؿ

 ي٠مُمره. طمتك ي٘مقم ٓ اًمٕمٌد يديف ضمٚم٦ًم

آُم٤مم  طمٞم٨م يريد إمم اخلٚمؼ ُمـ سمف هؿ اقمٚمؿ ـمريؼ هلؿ 

 اًمذي هق يٙمقن طمتك إًمٞمف اسمدا ىم٤مُمقا سم٠مُمر آُم٤مم أُمرهؿ وم٢مذا

 ُمـ واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م وردوا قمغم أهنؿ ًمق سمٖمػمه، ي٠مُمرهؿ

 وهلؿ احلديد ومٞمٝمؿ خيتؾ ٓ واطمدة ؾم٤مقم٦م ذم ٕومٜمقهؿ اخلٚمؼ

 سمًٞمٗمف أطمدهؿ رضب ًمق احلديد هذا همػم طمديد ُمـ ؾمٞمقف

 يٗمّمٚمف. ًم٘مده طمتك ضمٌال

ُم٤مم هبؿ يٖمزو   واًمروم واًمؽمك واًمٙمرد واًمديٚمؿ اهلٜمد ٓا

 واطمدة ُمديٜمت٤من ومه٤م ضم٤مسمٚم٘م٤م إمم سملم ضم٤مسمرؾم٤م وُم٤م وسمرسمر]ووم٤مرس[

 اهلل إمم دقمقهؿ آ ديـ أهؾ ي٠مشمقن قمغمٓ ،سم٤معمٖمرب وأظمرى سم٤معمنمق

ؾمالم وامم  ٓ طمتك يًٚمؿ ىمتٚمقه مل وُمـ ’سمٛمحٛمد اإلىمرار وامم ٓا



 

٘مك  .(1)أىمر ٓا أطمد اجلٌؾ دون وُم٤م واعمٖمرب اعمنمق سملم ٌي

 وإمم ،وضمؾ اهلل قمز إمم دقمقهؿ ٓإ ديـ أهؾ قمغم ي٠مشمقن ]ٓ

ؾمالم ىمرار ،ٓا  أهؾ ووٓيتٜم٤م ،واًمتقطمٞمد ،- ’ – سمٛمحٛمد وٓا

ٞم٧م ؾمالم ذم ودظمؾ ُمٜمٝمؿ أضم٤مب ومٛمـ ،اًم  وأُمروا قمٚمٞمف شمريمقه ٓا

 ومل .وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم - سمٛمحٛمد ي٘مر ومل جي٥م مل وُمـ ،ُمٜمٝمؿ أُمػما

٘مك ٓ طمتك ،ىمتٚمقه يًٚمؿ ومل سم٤مٓؾمالم ي٘مر  واعمٖمرب اعمنمق سملم ٌي

 .[(2)آُمـ ٓإ أطمد دون اجلٌؾ وُم٤م

ٚمؿ ـ ُم ـ حمٛمد سم ٜمد صحٞمح قم ّم٤مئر سم  .(3)ورواه ذم خمتٍم اًٌم

 - هلل إنّ  :ىم٤مل ×اهلل قمٌد أيب قمـُمقصم٘م٦م هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل  /2 

 سم٤مب أًمػ قمنم إصمٜم٤م هل٤م ،ش ضم٤مسمٚم٘م٤م » هل٤م ي٘م٤مل ُمديٜم٦م سم٤معمنمق - شمٕم٤ممم

 ومٞمف سمرج سم٤مب يمّؾ  قمغم ،ومرؾمخ ص٤مطمٌف إمم سم٤مب يمّؾ  سملم ُم٤م ذه٥م ُمـ

 واًمًالح اًمًٞمقف ويِمٝمرون اخلٞمؾ هيٞم١ّمون ُم٘م٤مشمؾ أًمػ قمنم إصمٜم٤م

 هل٤م ي٘م٤مل ُمديٜم٦م سم٤معمٖمرب وضمؾ قمز هلل وان ،ىم٤مئٛمٜم٤م ىمٞم٤مم يٜمتٔمرون

                                                   

 .1728/4،احلدي٨م 14، اًم٤ٌمب  16سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت اجلزء  (1)

حراِن احلدي٨م 2) ٞمد اًٌم رواه قمـ سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت  1821/251( ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز ًمٚم

ح٤مر  ـ قمٌداهلل، ويمذا ذم اًٌم ٕمد سم  .54/333ًًم

 .94ص  39/39احلدي٨م خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت  (3)



 

 قمنم اصمٜمك هل٤م ضم٤مسمرؾم٤م

 ومرؾمخ ُمًػمة ص٤مطمٌف إمم سم٤مب يمؾ سملم ذه٥م ُمـ سم٤مب اًمػ

 اخلٞمؾ يٚمٝمٌقن ُم٘م٤مشمؾ اًمػ قمنم اصمٜمل ومٞمف سمرج سم٤مب يمؾ قمغم

 احلّج٦م وإِّن  قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م واٟم٤م ىم٤ميٛمٜم٤م يٜمتٔمرون اًمًالح ويِمحذون

 .(1)قمٚمٞمٝمؿ

ٜمده قمـ قم3   ؾمئٚم٧م ىم٤مل ص٤مًمح أسمك جالن/وروى ايْم٤م سم

 ٟمٕمؿ وم٘م٤مل آدم ىم٦ٌم هذه ًمف وم٘مٚم٧م آدم ىم٦ٌم قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اهلل قمٌد أسم٤م

 ُمٖمرسم٤م وصمٚمثلم شمًٕم٦م هذا ُمٖمرسمٙمؿ ظمٚمػ ان اُم٤م ،يمثػمة ىم٤ٌمب وهلل

ًتْمٞمئقن ظمٚم٘م٤م وممٚمقة سمٞمْم٤مء أرو٤م  ـمروم٦م اهلل يٕمّمقا مل سمٜمقرٟم٤م ي

 .قملم

 ومالن ُمـ ؼمؤونتي خيٚم٘مف مل أم آدم اهلل اظمٚمؼ يدرون ٓ  

 يدرون ٓ وهؿ وومالن ومالن ُمـ يتؼمؤن هذا يمٞمػ ًمف ىمٞمؾ.وومالن

 ىم٤مل إسمٚمٞمس أشمٕمرف:قمـ ذًمؽ ًمٚم٤ًمئؾ وم٘م٤مل خيٚم٘مف مل أم آدم اهلل أظمٚمؼ

 ومٙمذًمؽ ىم٤مل ٟمٕمؿ ىم٤مل ُمٜمف واًمؼماءة سم٤مًمٚمٕمٜم٦م وم٠مُمرت ىم٤مل سم٤مخلؼم ٓا ٓ

                                                   

. اعمحتي ًمٚمحًـ سمـ 162ص  46/46خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت احلدي٨م  (1)

 . 184، ص 222ؾمٚمٞمامن احلكم احلدي٨م



 

 .(1)ه١مٓءاُمر

 قم٤ممل وم٢مٟمف اعمث٤مل قم٤ممل إمم إؿم٤مرة ذًمؽ نيم٠م :ىم٤مل اًمٗمٞمض ذم اًمقاذم

ًتْمٞمئقن:ىم٤مل وًمذا ،ٟمٗمًف ٟمقر ُمـ ٟمقره ٟمقراِن  سمٜمقر أي ،سمٜمقره ي

 .(2)اًمٕم٤ممل ذًمؽ

 اًمٕم٤ممل همػم ُم٘مداري٤م قم٤معم٤م اًمقضمقد ذم أن :ىمقًمف وٟم٘مؾ قمـ سمٕمض

ف شمتٜم٤مهك ٓ احلز  اعمدن شمٚمؽ مجٚم٦م ُمـ ُمدٟمف حتَم وٓ قمج٤مٌئ

 ٓ سم٤مب أًمػ ُمٜمٝمام ًمٙمؾ قمٔمٞمٛمت٤من ُمديٜمت٤من ومه٤م وضم٤مسمرص٤م ضم٤مسمٚم٘م٤م

 قمغم قم٤معم٤م قمقاعمٝم٤م مجٚم٦م ُمـ اهللَّ وظمٚمؼ ...اخلالئؼ ُمـ ومٞمٝمام ُم٤م حيَم

 ُم٤م ويمؾ»  ىم٤مل صمؿش  ومٞمٝم٤م ٟمٗمًف يِم٤مهد اًمٕم٤مرف أسمٍمه٤م إذا صقرٟم٤م

دل وٓ شمٗمٜمك ٓ سم٤مىمٞم٦م وهل ٟم٤مـمؼ طمل ومٞمٝم٤م  اًمٕم٤مرومقن دظمٚمٝم٤م وإذا شمٌت

 هذه ذم هٞم٤ميمٚمٝمؿ ومٞمؽميمقن سم٠مضم٤ًمُمٝمؿ ٓ سم٠مرواطمٝمؿ يدظمٚمقن إٟمام

 يًٛمك سمٕمْمٝم٤م حتَم ٓ ُمدائـ وومٞمٝم٤م ويتجردون اًمدٟمٞم٤م إرض

 ويمؾ ،خمت٤مر ُمّمٓمٗمك يمؾ إٓ اًمٕم٤مروملم ُمـ يدظمٚمٝم٤م ٓ اًمٜمقر ُمدائـ

 وضمدٟم٤مه٤م فم٤مهره٤م قمـ اًمٕم٘مؾ ومٍمومٝم٤م قمٜمدٟم٤م وردت وآي٦م طمدي٨م

                                                   

.ورواه ذم خمتٍم سمّم٤مئر 1732/8، ح  14، ب  16سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت اجلزء  (1)

 . 43/43اًمدرضم٤مت احلدي٨م

 .479ص  26اًمقاذم ًمٚمٗمٞمض ج  (2)



 

 ُمـ اًمروطم٤مِن ومٞمف يتِمٙمؾ ضمًد ويمؾ إرض هذه ذم فم٤مهره٤م قمغم

٤من يرى صقرة ويمؾ وضمـ ُمٚمؽ  ومٛمـ اًمٜمقم ذم ٟمٗمًف ومٞمٝم٤م اإلًٟم

رض هذه أضم٤ًمد  .(1)ٕا

 ذيمرمه٤م (ضم٤مسمرؾم٤م)و (ضم٤مسمٚم٘م٤م)و :وىم٤مل اعمجٚمز ذم اًمٌح٤مر

 اًم٤ٌمء سمٗمتح ضم٤مسمٚمص :اًمٗمػموزآسم٤مدي ىم٤مل ،آظمر وضمف قمغم اًمٚمٖمقيقن

 سمٚمد وضم٤مسمٚمؼ إٟمز وراءه وًمٞمس سم٤معمٖمرب سمٚمد :ؾمٙمقهن٤م أو واًمالم

اًم٘م٤مئؿ  أصح٤مب إطمدامه٤م ذم أو ومٞمٝمام إن وي٘م٤مل (اٟمتٝمك) سم٤معمنمق

 هذه أيمثر أّوًمقا احلٙمامء ُمـ واعمت٠مهلقن واًمّمقومٞم٦م اًمًالم قمٚمٞمف

 .(2)اعمث٤مل سمٕم٤ممل إظم٤ٌمر

قري  وـمري٘م٦م اعمٓمّٝمر اًمنمع فم٤مهر وسمح٥ًم :وؿول ادرزا اـف

 ،اعمث٤مل قم٤ممل قمغم اًمتٗم٤مصٞمؾ شمٚمؽ يمؾ محؾ يٛمٙمـ ٓ وم٤مّٟمف اًمنميٕم٦م أهؾ

ٞم٦م اعمٜم٤مزل أو  .(3)اًمت٠مويؾ أهؾ يٗمٕمٚمف يمام احل٤مل ٕهؾ اًم٘مٚم

 إمم احلرام اعمًجد ُمـ $سمف وأهي وىم٤مل اعم٘مريزي:

ٞم٤مء وم٤مضمتٛمع ،إىمَم اعمًجد ٟم  إمم رىم٤مصمؿَّ  ،ومٞمف هبؿ وصغم ،^سم٤م

                                                   

 .486ص  26اًمقاذم ًمٚمٗمٞمض ج  (1)

 .54/351سمح٤مر إٟمقار  (2)

 .2/265اًمٜمجؿ اًمث٤مىم٥م ًمٚمٜمقري  (3)



 

٦م اإلهاء ًمٞمٚم٦م ذم ٟمزل أٟمف روى ىمد[ و ] ،اًمًامء  ] ؾمٞمٜم٤مء وـمقر ،سمٓمٌٞم

 ي٠مضمقج إمم ذه٥م وأٟمف ،اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ وسم٘مؼم ،حلؿ سمٞم٧م[ و

 ضم٤مسمرؾم٤م ُمديٜم٦م وإمم ،سم٤معمنمق ضم٤مسمٚم٘م٤م ُمديٜم٦م وإمم ،وُم٠مضمقج

 .(1)سم٤معمٖمرب

 قمـ رضم٤مًمف قمـ قمٛمػم أيب اسمـ قمـ يزيد سمـ يٕم٘مقب وروى/4

 هلل إن ىم٤مل أٟمف ‘ قمكم سمـ احلًـ إمم احلدي٨م رومع ×اهلل قمٌد أيب

 طمديد ُمـ ؾمقر قمٚمٞمٝمام سم٤معمٖمرب وإظمرى سم٤معمنمق أطمدمه٤م ُمديٜمتلم

 وومٞمٝم٤م ذه٥م ُمـ ُمٍماع اًمػ اًمػ ؾمٌٕمقن ُمٜمٝمام ُمديٜم٦م يمؾ وقمغم

 واٟم٤م ص٤مطمٌف ًمٖم٦م سمخالف ًمٖم٦م يمؾ يتٙمٚمؿ ًمٖم٦م اًمػ اًمػ ؾمٌٕمقن

 همػمي طمج٦م قمٚمٞمٝمام وُم٤م سمٞمٜمٝمام وُم٤م ومٞمٝمام وُم٤م اًمٚمٖم٤مت مجٞمع اقمرف

 . (2)أظمل ×احلًلم وهمػم

ـ   ورواه سمٓمريؼ آظمر قمـ ايب ؾمٕمٞمد اهلٛمداِن قمـ احلًـ سم

ٓ ان ومٞمف‘، قمكم  ؾمٌٕمقن أًمػ ًمٖم٦م آدُمٞملم ]آدُمل[(.) إ

                                                   

 .174/ص8إُمت٤مع إؾمامع ًمٚمٛم٘مريزي ج (1)

ص  1.ورواه ذم اًمٙم٤مذم ج1735/11، ح 14، ب 16سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت اجلزء  (2)

، واإلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد 291واإلظمتّم٤مص ص ×، ب ُمقًمد احلًـ  463

 .45/45وخمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت احلدي٨م  ،2/29



 

وىم٤مل ذم يمت٤مب أًم٘م٤مب اًمرؾمقل وقمؽمشمف ًمٌٕمض ىمدُم٤مء 

ِّل  ان واخل٤مص٦م اًمٕم٤مُم٦م وروى :اعمحدصملم  هذان اسمٜم٤مي ىم٤مل ’اًْمٜمٌَّ

 سمج٤مسمٚم٘م٤م طمجت٤من ومه٤م ،ُمٜمٝمام ظمػم وأسمقمه٤م ىمٕمدا أو ىم٤مُم٤م اُم٤مُم٤من

 مل ظمٚمؼ ومٞمٝمام واعمٖمرب سم٤معمنمق ُمديٜمت٤من ومه٤م سمٞمٜمٝمام وُم٤م ضم٤مسمٚم٤ًمو

 .(1)ىمط اهلل سمٛمٕمّمٞم٦م هيٛمقا

 ُمديٜمتلم شمٕم٤ممم هلل ان :ٕصح٤مسمف ×احلًـ ىم٤مل /5

 هيٛمقا مل شمٕم٤ممم اهلل ظمٚمؼ سم٤معمٖمرب ومٞمٝمام وإظمرى سم٤معمنمق أطمدهيام

ظمٚم٘مف  قمغم شمٕم٤ممم هلل طمج٦م وسمٞمٜمٝمام ومٞمٝمام ُم٤م واهلل ىمط ًمف سمٛمٕمّمٞم٦م

 .احلًلم أظمل وهمػم همػمي

 زي٤مد اسمـ ٕصح٤مب اًمٓمػ يقم ذم :×احلًلم وىم٤مل

 ًمت٘متٚمـ ىمتٚمتٛمقِن ًمئـ واهلل اُم٤م ؟ شمٜم٤مسون قمكم ًمٙمؿ ُم٤م :اهلل ًمٕمٜمٝمؿ

 ٟمٌل اطمت٩م اسمـ وضم٤مسمرؾم٤م ضم٤مسمٚم٘م٤م سملم ُم٤م واهلل ٓ قمٚمٞمٙمؿ اهلل طمج٦م

 .(2)همػمي قمٚمٞمٙمؿ سمف اهلل

ـ ايب ضمٕمٗمر 6 ىم٤مل ؾمئؾ × /وروى اًمراوٟمدي ُمقصم٘م٦م ضم٤مسمر قم

 شمٕم٤ممم اهلل ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ إرض ذم يم٤من هؾ ×:أُمػماعم١مُمٜملم 

                                                   

 .48،ص  4يمت٤مب أًم٘م٤مب اًمرؾمقل وقمؽمشمف ٕطمد ىمدُم٤مء اعمحدصملم ق  (1)

 .2/29،واإلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد166روو٦م اًمقاقمٔملم سمـ ومت٤مل ص  (2)



 

 اًمًاموات ذم يم٤من ىمد ٟمٕمؿ ×وَمَ٘م٤مَل  وذريتف آدم ىمٌؾ اهلل يٕمٌدون

ًٌحقٟمف اهلل ي٘مدؾمقن اهلل ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ وإرض  ويٕمٔمٛمقٟمف وي

 .....يٗمؽمون ٓ واًمٜمٝم٤مر سم٤مًمٚمٞمؾ

 ظمالف اعمالئٙم٦موقمغم ظمٚمؼ ظمالف قمغم ظمٚم٘م٤م اهلل ظمٚمؼ صمؿ

 اهلقام يمام يدب يدسمقن اًمٜمًٜم٤مس ظمٚمؼ ظمالف وقمغم اجلـ ظمٚمؼ

 ُمـ ُمراقمك آٟمٕم٤مم شم٠ميمؾ يمام وينمسمقن ي٠ميمٚمقن إرض ذم

 ومٞمٝمؿ ؿمٝمقة اهلل جيٕمؾ مل إٟم٤مث ومٞمٝمؿ ًمٞمس ذيمران يمٚمٝمؿ إرض

 وٓ إُمؾ ـمقل وٓ احلرص وٓ إوٓد طم٥م وٓ اًمٜم٤ًمء

 ًمٞمًقا اًمٜمٝم٤مر يٖمِم٤مهؿ وٓ اًمٚمٞمؾ يٚمًٌٝمؿ ٓ قمٞمش ًمذة

 اًمٖمزار اًمٕمٞمقن ُمـ وذهبؿ اًمِمجر ورق ًم٤ٌمؾمٝمؿ وٓهقام سمٌٝم٤مئؿ

 وإودي٦م اًمٙم٤ٌمر.

ُمٓمٚمع  ظمٚمػ ومرىم٦م ومجٕمؾ ومرىمتلم يٗمرىمٝمؿ ان اهلل أراد صمؿ  

ضم٤مسمرؾم٤م  شمًٛمك أٟمِم٠مه٤م ُمديٜم٦م هلؿ ومٙمّقن اًمٌحر وراء ُمـ اًمِمٛمس

 ويمّقن ومرؾمخ اًمػ قمنم اصمٜمك ذم ومرؾمخ اًمػ قمنم اصمٜمك ـمقهل٤م

 أؾمٙمٜمٝمؿ صمؿ اًمًامء ُمـ إرض ي٘مٓمع طمديد ؾمقراُمـ قمٚمٞمٝم٤م

 .ومٞمٝم٤م



 

 وراء ُمـ اًمِمٛمس ُمٖمرب ظمٚمػ اًمٗمرىم٦م إظمرى واؾمٙمـ  

 قمنم اصمٜمك ـمقهل٤م ضم٤مسمٚم٘م٤م شمًٛمك ُمديٜم٦م أٟمِم٠مه٤م هلؿ يمّقن اًمٌحر

 ُمـ ؾمقرا هلؿ ويمّقن اًمػ ومرؾمخ قمنم اصمٜمك ذم ومرؾمخ اًمػ

 أهؾ يٕمٚمؿ ٓ ومٞمٝم٤م إظمرى وم٤مؾمٙمـ اًمٗمرىم٦م اًمًامء إمم ي٘مٓمع طمديد

 سمٛمقوع ضم٤مسمٚم٘م٤م أهؾ يٕمٚمؿ ضم٤مسمٚم٘م٤م وٓ أهؾ سمٛمقوع ضم٤مسمرؾم٤م

 اجلـ ُمـ أوؾم٤مط إرض أهؾ هبؿ يٕمٚمؿ وٓ،ضم٤مسمرؾم٤م أهؾ

 أوؾم٤مط إرولم أهؾ قمغم شمٓمٚمع اًمِمٛمس ومٙم٤مٟم٧م،واًمٜمًٜم٤مس

 صمؿ ويًتْمٞمئقن سمٜمقره٤م سمحره٤م ومٞمٜمتٗمٕمقن واًمٜمًٜم٤مس اجلـ ُمـ

 همرسم٧م وٓ إذا ضم٤مسمٚم٘م٤م أهؾ هب٤م يٕمٚمؿ ومال محئ٦م، قملم ذم شمٖمرب

ضم٤مسمرؾم٤م  دون ُمـ شمٓمٚمع ٕهن٤م ـمٚمٕم٧م إذا ضم٤مسمرؾم٤م أهؾ هب٤م يٕمٚمؿ

 ضم٤مسمٚم٘م٤م. دون ُمـ وشمٖمرب

 يمٞمػو وحيٞمقن يٌٍمون ومٙمٞمػ اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م وم٘مٞمؾ  

 اهنؿ ×وَمَ٘م٤مَل  قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٛمس شمٓمٚمع وًمٞمس وينمسمقن ي٠ميمٚمقن

 وٓ اًمِمٛمس ٟمقر ُمـ وقء أؿمد ذم ومٝمؿ اهلل يًتْمٞمئقن سمٜمقر

 يمقايم٥م وٓ ٟمجقُم٤م وٓ ىمٛمرا وٓ ؿمٛم٤ًم ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ان يرون

 همػمه. يٕمرومقن ؿمٞمئ٤م وٓ

 يٕمرومقن ٓ ىم٤مل قمٜمٝمؿ إسمٚمٞمس وم٠ميـ اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م وم٘مٞمؾ  



 

 ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل آ يٕمرومقن ٓ سمذيمره وٓ ؾمٛمٕمقا إسمٚمٞمس

 وٓ يً٘مٛمقن ٓ اصمام ي٘مؽمف ومل ظمٓمٞمئ٦م ىمط أطمد ُمٜمٝمؿ يٙمت٥ًم مل

 يٗمؽمون وٓ اهلل يٕمٌدون اًم٘مٞمٛم٦م يقم إمم وٓ يٛمقشمقن هيرُمقن

 ظمٚم٘م٤م خيٚمؼ ان أطم٥م اهلل إن وىم٤مل ؾمقاء واًمٜمٝم٤مر قمٜمدهؿ اًمٚمٞمؾ

 يم٤من ومٚمام ؾمٜم٦م آٓف ؾمٌٕم٦م واًمٜمًٜم٤مس ًمٚمجـ ُم٣م سمٕمد ُم٤م وذًمؽ

 .(1) آدم... خيٚمؼ ان اهلل (ؿم٠من) ظمٚمؼ ُمـ

 :ىم٤مل ×ضمٕمٗمر أيب قمـ ،ضم٤مسمر قمـ :اًمٕمٞم٤مر /وذم شمٗمًػم7

 سمحر ذم طم٤مُمٞم٦م قملم ذم شمٖمرب اًمِمٛمس :×اعم١ُْمُِمٜملِم أُمػم ىم٤مل

 .(2)- ضم٤مسمٚم٘م٤م يٕمٜمل - اعمٖمرب يكم مم٤م اًمتل اعمديٜم٦م دون

/وروى ذم اهلداي٦م اًمٙمؼمى ذم رواي٦م اعمٗمْمؾ اًمٓمقيٚم٦م قمـ 8

 اًمٕم٤ممل اومٜمل طمتك اًمٙمقوم٦م هجريت دار ُمـ وٕؾمػمن×:... اًمّم٤مدق 

ٞمٗمل ىمدُم٤م ىمدُم٤م  واؾمتٝمؾ وم٤مصٕمده اًمديٚمؿ ضمٌؾ آيت طمتك اًمٗم٘م٤مر ذي سم

 يمٚمت٤م اًمتل اًمّملم وسمٞمْم٤مء اهلٜمد سمٚم٘م٤مء ؤشملم ،واىمٓمع ظمؼمه ـمري٘مف

 ضمنا ٟمٞمٚمٝم٤م قمغم واقم٘مد ؤشملم ُمٍم اًمٕملم طمقر ضمقارهي٤م

 عمـ ـمقسمك قمٚمٞمف ظمٓم٦ٌم وٕظمٓمٌـ ُمٜمؼما جمراه٤م قمغم وٕٟمّمٌـ

                                                   

 .41-38ص  1ف  1ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ًمٚمراوٟمدي ب (1)

 .356ص  2ؾمقرة اًمٙمٝمػ ج 96شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ذيؾ أي٦م  (2)



 

عمـ  واًمثٌقر واًمٜم٤مر واًمٕمقيؾ واًمقيؾ ذّم، يِمؽ ومل ومٞمٝم٤م قمرومٜمل

 ؤشملم شمٜم٤ميمر أو اٟمٙمر أو شمٜم٤مؾمك أو ٟمز أو دم٤مهؾ أو ضمٝمؾ

 اًمٕم٤ممل هب٤م واـمحـ احلرب رطمك وضم٤مسمرص٤م وٕٟمّمٌـ ضم٤مسمٚم٘م٤م

 ومٞمٝم٤م اخلٚمؼ وٕؾمٌٙمـ ؤشملم يمقرا اًمؼم ًم٤ٌمب اًمرطمك ـمحـ

 .(1) اًمٚمجلم... وطمرق ،اًمتؼم ظم٤مًمص ؾمٌؽ

 ُمـ إن ي٘مقل ؾمٛمٕمتف ىم٤مل ×ضمٕمٗمر أيب صحٞمح ضم٤مسمر قمـ /9

 أرسمٕمقن قم٤مُم٤م ؿمٛمس إمم ؿمٛمس سملم ُم٤م ؿمٛمس قملم أرسمٕملم هذه وراء

 .خيٚم٘مف أومل آدم ظمٚمؼ اهلل ان يٕمٚمٛمقن ُم٤م يمثػم ظمٚمؼ ومٞمٝم٤م

 ىمٛمر إمم ىمٛمر سملم ُم٤م ىمٛمرا أرسمٕملم ىمٛمريمؿ هذا وراء ُمـ وان  

 آدم ظمٚمؼ اهلل يٕمٚمٛمقن ان ُم٤م يمثػم ظمٚمؼ ومٞمٝم٤م يقُم٤م أرسمٕملم ُمًػمة

يمؾ  ذم واًمث٤مِن إول ًمٕمٜم٦م اًمٜمحؾ أهلٛم٧م يمام اهلٛمقا ىمد خيٚم٘مف أومل

 يٚمٕمٜمقمه٤م مل ُم٤م ُمتك ُمالئٙم٦م هبؿ ويمؾ وىمد إوىم٤مت ُمـ وىم٧م

 .(3)ورواه ذم خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت .(2)قمذسمقا

 :×وروى ذم حتػ اًمٕم٘مقل ظمٓم٦ٌم ًمٚمحًـ اعمجتٌك  /16

                                                   

 .519ص  66احلدي٨م  14اهلداي٦م اًمٙمؼمى ب  (1)

 . 1733/9، ح 14، ب 16ًمدرضم٤مت اجلزء سمّم٤مئر ا (2)

 .44/44خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت  (3)



 

 ؟ اخلالوم٦م إمم طمًـ شمٜم٤مزقمؽ ي٤م ٟمٗمًؽ أفمـ ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل 

 رؾمقل سمًػمة ؾم٤مر ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م إٟمام ُمٕم٤موي٦م ي٤م ويٚمؽ :×وم٘م٤مل 

 وُمٜم٤مر اهلدى ٕقمالم إٟم٤م وًمٕمٛمري،اهلل سمٓم٤مقم٦م وقمٛمؾ ’اهلل

 قم٤ٌمد واختذ اًمٌدع اًمًٜمـ وأطمٞم٤م أسم٤مر ممـ ُمٕم٤موي٦م ي٤م وًمٙمٜمؽ اًمت٘مك

 ومٕمِم٧م يًػما ،ومٞمف أٟم٧م ُم٤م أمخؾ ىمد ومٙم٤من ًمٕم٤ٌم اهلل وديـ ظمقٓ اهلل

 .شمٌٕم٤مشمف قمٚمٞمؽ وسم٘مٞم٧م

 سم٤معمنمق إطمدهيام ُمديٜمتلم اهلل ظمٚمؼ ًم٘مد واهلل ُمٕم٤موي٦م ي٤م  

 إًمٞمٝمام اهلل سمٕم٨م ُم٤م ،وضم٤مسمٚم٤ًم ضم٤مسمٚم٘م٤م أؾماممه٤م وإظمرى سم٤معمٖمرب

 .(1)’اهلل رؾمقل ضمدي همػم أطمدا

 وضم٤مسمٚم٘م٤م ضم٤مسمرؾم٤م سملم ُم٤م واهلل :عمروان× وىم٤مل احلًلم 

 ُمٜمؽ سمٞمتف وٕهؾ وًمرؾمقًمف هلل آؾمالم أقمدى يٜمتحؾ ممـ رضمؾ

 .(2) أسمٞمؽ... وُمـ

 ؾمػميـ سمـ / وروى اًمّمدوق سمٓمريؼ قم٤مُمل قمـ أٟمس11

 ضم٤مسمرؾم٤م سملم ُم٤م :وم٘م٤مل يمٚمؿ يقم ×قمكم سمـ احلًـ طمدصمٜم٤م :ىم٤مل

 أن أصٚمح رأي٧م واٟمك أظمل وهمػم ٟمٌل همػمي ضمده رضمؾ وضم٤مسمٚم٘م٤م
                                                   

 .233حتػ اًمٕم٘مقل ٓسمـ ؿمٕم٦ٌم احلراِن ص  (1)

 .3/216اعمٜم٤مىم٥م ٓسمـ ؿمٝمر آؿمقب  (2)



 

 ومتٜم٦م وًمٕمٚمف سم٤ميٕمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م وم٤مٟم٤م سمذًمؽ أطم٘مٝمؿ ويمٜم٧م حمٛمد أُم٦م سملم

 .(1)طملم إمم وُمت٤مع ًمٙمؿ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمّم٤مدق قمـ اًمقاطمدة يمت٤مب ُمـ وروى /12

 هلام ي٘م٤مل ،سم٤معمنمق وإظمرى ،إطمدامه٤م سم٤معمٖمرب :ُمديٜمتلم هلل أن

 ،ومرؾمخ أًمػ قمنم ُمٜمٝمام اصمٜم٤م ُمديٜم٦م يمؾ ـمقل ،وضم٤مسمرؾم٤م ضم٤مسمٚم٘م٤م

 سم٤مب ؾمٌٕمقن[  يمؾ ُمـ يقم]  يمؾ ذم يدظمٚمقن ،سم٤مب ومرؾمخ يمؾ ذم

 ٓ ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم يٕمقدون وٓ ،ذًمؽ ُمثؾ ُمٜمٝم٤م وخيرج ،أًمٗم٤م

 هؿ ،ىمٛمر وٓ ،ؿمٛمس وٓ ،إسمٚمٞمس وٓ ،آدم اهلل ظمٚمؼ أن يٕمٚمٛمقن

 سمٚمٕمٜم٦م ُمقيمٚملم ،أواهن٤م همػم سم٤مًمٗم٤ميمٝم٦م ذم ي٠مشمقٟم٤م ،ُمٜمٙمؿ ًمٜم٤م أـمقع واهلل

 .(2)وىم٤مرون وه٤مُم٤من ومرقمقن

 

                                                   

 .3/196، اعمٜم٤مىم٥م ٓسمـ ؿمٝمر آؿمقب 219، ص  159قمٚمؾ اًمّمدوق ب  (1)

 ، ٟم٘مال قمـ يمت٤مب اًمقاطمدة .54/336سمح٤مر إٟمقار  (2)



     

  



 

 

 

  والرجعة والعَور تسامً يأجوج ومأجوج

ڍ ڌ وحراو على قرية أٍللياٍا أىَه اليرجعوٌ  :تعاىل قال

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 .(1) (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ٓم٦م سم٤مًمرضمٕم٦م يمام أووحتف اًمرواي٤مت  وٓ ومم ُمرشٌم ٔي٦م ٕا خيٗمك أن ا

وىمد ُمرت اإلؿم٤مرة اًمٞمٝم٤م ذم  ،اًمقاردة ذم ذيٚمٝم٤م اًمِم٤مرطم٦م امم أًمٗم٤مظ فمٝمقره٤م

٤مسم٘ملم. صمؿ إرداومٝم٤م سمٛمجٞمئ ي٠مضمقج وُم٠مضمقج وإىمؽماب اًمققمد  ٤مسملم اًم اًم

ـ اًمثالصم٦م.  اإلهلل احلؼ أي فمٝمقره إؿم٤مرات قمغم شمزاُم

  :وهذا ُم٤م شمِمػم إًمٞمف مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت

ـْ سمـ قم٤ٌمس ىَم٤مَل: ؾمئؾ أُمػم 1 ( روى ذِم اًمٙم٤مذم سمًٜمده قَم

                                                   

ٔي٦م ؾمقرة ( 1) ٞم٤مء: ا ٟم  .97ـ  96ا



 

ـْ اخلٚمؼ، وَمَ٘م٤مَل: × اعم١مُمٜملم خؾؼ اهلل افػو وموئتغ ِِف افز وأفػو »قَم

وموئتغ ِِف افبحر وأجـوس بـل آدم شبعقن جـسًو وافـوس وفد آدم مو 

 .(1)«خال يلجقج وملجقج

ِّل 2 ٓ تؼقم »ىَم٤مَل: ’ ( وروى ذِم اإلرؿم٤مد ذِم ظمٓم٦ٌم اًْمٜمٌَّ

ـْ مغرهبو وخترج .افسوظي َحتّك يؼبض اهلل افعؾؿ .. وتطؾع افشؿس ِم

افدجول ويـتؼ يلجقج وملجقج ويـزل ظقسك بـ افّدابي ويظفر 

 .(2)«...مريؿ

ـْ رؾمقل اهلل3 ، وَمَ٘م٤مَل: ’( روى ذِم روو٦م اًمقاقمٔملم قَم

إكَّؽؿ ٓ ترون افسوظي َحّتك تروا ؿبؾفو ظؼ آيوت: ضؾقع افشؿس »

ـْ مغرهبو وافدّجول ودابي إرض وثالثي خسقف تؽقن ِِف  ِم

وخسػ ِِف جزيرة إرض: خسػ بودؼق وخسػ ِِف ادغرب 

 .(3)«...وخروج يلجقج وملجقج× افعرب وخروج ظقسك

َّٓ قم٤ٌمرة 4  «كزول ظقسك»( وروى ذِم اعمختٍم ٟمٗمس اًمرواي٦م إ

                                                   

 .274ح 226، ص8اًمٙم٤مذم: ج( 1)

 .1/141اإلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد: ( 2)

 .484روو٦م اًمقاقمٔملم: ص( 3)



 

 .(1) ذِم رواي٦م روو٦م اًمقاقمٔملم «×خروج ظقسك»سمٞمٜمام 

ـْ يمت٤مب اخلّم٤مل ًمٚمِمٞمخ 5 ( روى اًمٚمٞمثل اًمقاؾمٓمل قَم

َـّ شم  قضمد قم٤ٌمرةاًمّمدوق ٟمٗمس رواي٦م روو٦م اًمقاقمٔملم واعمختٍم ًمٙم

ـْ وفدي»و ذيمره٤م اًمقاؾمٓمل وٓ شمقضمد ذِم  «وخروج ادفدي ِم

 .(2)اًمروو٦م واعمختٍم، وٓ ذِم اخلّم٤مل اعمٓمٌقع

( روى اًمثٕم٤مًمٌل سمًٜمده إمم طمذيٗم٦م سـم اًمٞمامن، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل: رؾمقل 6

يوت افدّجول وكزول ظقسك»’: اهلل ل ٔا ً .×أوَّ .. َؿوَل حذيػي، ؿؾ

... ؾققحل اهلل شبحوكف إػ .وملجقج؟ َؿوَل:يو رشقل اهلل مو يلجقج 

يرؾع يديف × أْن احرز ظبودي بوفطقر ومو يع ثؿَّ إنَّ ظقسك× ظقسك

إػ افسامء ويممـ ادسؾؿقن ؾقبعٌ اهلل ُشبَْحوَكُف َظَؾقِْفؿ دابي ُيَؼول هلو 

 .(3)«...افـغػ تدخؾ ِِف مـوخرهؿ ؾقصبحقن مقتك

رج قمٞمًك سمـ ُمريؿ ( روى ذم هتذي٥م شم٤مريخ سمـ قم٤ًميمر: خي7

.. ومٞمخرج قَمغَم أصمره ي٠مضمقج ومٞمٝمٚمؽ .قِمٜمَْد اعمٜم٤مرة قِمٜمَْد اًم٤ٌمب اًمنمىمل

                                                   

ّم٤مئر: ص( 1)  .264خمتٍم اًٌم

ـْ اخلّم٤مل اعمخٓمقط.( 2) د اًمٚمٞمثل اًمقاؾمٓمل( قَم ـ حُمٛمَّ  قمٞمقن احلٙمؿ واعمقاقمظ )قمكم سم

ـ ( 3) ل  ـ اًمثٕم٤مًٌم ـْ شمٗمًػم اًم٘مرآن  ٞم٤من قَم  .367ص 6جاًمٙمِمػ واًم



 

اهلل قَمغَم يديف وٓ يٌ٘مك ُِمٜمُْٝمؿ قملم شمٓمرف وشمرد إمم إرض 

 . (1)«...سمريم٤مهت٤م

 ،وظمروج ي٠مضمقج وُم٠مضمقج× وُمٗم٤مده٤م شمزاُمـ ٟمزول قمٞمًك 

وهذه ؾمٜم٦م إهلٞم٦م  ،وأن إؾمتّم٤مهلؿ يٓمٝمر اإلرض ويٗمتح سمريم٤مهت٤م

شمٙمقيٜمٞم٦م ذم ُمٜمع إرض سمريم٤مهت٤م ُمع وضمقد إذار وأن إؾمتئّم٤مهلؿ 

 يٗمتح قمغم إرض سمريم٤مهت٤م.

ـْ قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن َويَم٤مَن 8 يـ سمًٜمده قَم ( روى ذِم يمامل اًمدِّ

ـْ إؾمٙمٜمدري٦م .. ومٚمام .ىم٤مرئ٤م ًمٚمٙمت٥م: ىَم٤مَل: إنَّ ذا اًم٘مرٟملم يَم٤مَن رضماًل ُِم

.. .ا مهٝمٛمتٝمؿ اؾمتٖم٤مصمقا سمذي اًم٘مرٟملمأطم٧ًم شمٚمؽ إُمؿ هبؿ وؾمٛمٕمق

.. ومٞم٠مضمقج وُم٠مضمقج يٜمت٤مسمقٟمف ذِم يُمّؾ .صمؿَّ سمٜمك وىم٤مس ُم٤م سملم اًمّمدوملم

ة ؾمٜم٦م .. ومال يزاًمقن يَمَذًمَِؽ طَمتّك شم٘مؽمب اًم٤ًمقم٦م ودملء أذاـمٝم٤م .َُمرَّ

وم٢مذا ضم٤مء أذاـمٝم٤م َوُهَق ىمٞم٤مم اًم٘م٤مئؿ# ومتحف اهلل هلؿ َوَذًمَِؽ ىمقًمف قَمزَّ 

ڈ ژ ژ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) َوضَمؾَّ 

 .(2) (ڑ ڑ

                                                   

٤ميمر: ص( 1) ـ قم  .49هتذي٥م شم٤مريخ سم

: ص( 2) ـي  ، ُم٤م روي ذِم ذي اًم٘مرٟملم.463يمامل اًمدِّ



 

ـْ يمٕم٥م ىَم٤مَل: سمٞمٜمام ُهْؿ ي٘متًٛمقن همٜم٤مئؿ 9 ( روى اسمـ مّح٤مد قَم

اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م إْذ ي٠مشمٞمٝمؿ ظمؼم اًمدضّم٤مل ومػمومْمقن ُم٤م ذِم أيدهيؿ صمؿَّ 

ـْ يكم أُمر اعمًٚمٛملم  ي٘مٌٚمقن ومٞمٚمح٘مقن سمٞم٧م اعم٘مدس ومٞمّمكم ظمٚمػ ُِم

سمـ ُمريؿ أْن يًػم إمم ُم٠مضمقج صمؿَّ يقطمل اهلل شَمَٕم٤ممَم إمم قمٞمًك 

 .(1)«...وُم٠مضمقج صمؿَّ يرضمع إمم سمٞم٧م اعم٘مدس

بؾ  ،وافروايي تشر اػ تزامـ خروج افدجول مع افثالثي أمقر

وأكف خيرج ويزز ظـد افظفقر ـ  إن مجؾي افروايوت افقاردة ِف افدجول

 ـ ظؾقف ظقسك بـ مريؿ مع ادسؾؿغ ؾقؼتؾف× وأكف يرشؾ ادفدي 

 يستػود هذا افتزامـ.

 إنَّ إلسمٚمٞمس ىمتالت ودوًمتف ُمًتٛمرة إمم َيُقم اًمقىم٧م اعمٕمٚمقم.

ىم٤مل اعمًٕمقدي ذم إصم٤ٌمت اًمقصٞم٦م:  :قَمغَم يد احلج٦م# إُوػ:

صمؿ ىم٤مل اسمٚمٞمس: ي٤م رب اقمٗمٜمل ُمـ اًمًجقد ٔدم طمتك .. .وروي

                                                   

ـ مح٤ّمد: ص( 1)  .161سم



 

ًم٧ًم أىمٌؾ ؿمٞمئ٤م وم٠موطمك اهللّ شمٕم٤ممم:  أقمٌدك قم٤ٌمدة مل يٕمٌدك هب٤م أطمد.

 ُمـ قم٤ٌمدشمؽ آ اًمٓم٤مقم٦م ٔدم.

أُمر و همْم٥م قمٚمٞمفو وم٠مسمك اسمٚمٞمس اًمٚمٕملم ذًمؽ، ومٚمٕمٜمف اهللّ  

 (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ)  اعمالئٙم٦م سم٢مظمراضمف صمؿ ىم٤مل ًمف

 حت خت مت ىت يت( )جب حب خب مب ىب يب جت)

ومًئؾ اًمٕم٤ممل قمـ اًم٥ًٌم ذم اضم٤مسمتف ( جث مث ىث يث حج

سمدل، و همػّم و ومٞمٝم٤مامم اإلٟمٔم٤مر. وم٘م٤مل ًمف: اٟمف عم٤م هٌط امم إرض حتّٙمؿ 

ومٖمْم٥م اهللّ قمٚمٞمف ومًجد أرسمٕم٦م آٓف ؾمٜم٦م ؾمجدة واطمدة ومجٕمؾ اهللّ 

هق إُمر# وشمٚمؽ اًمًجدة ؾم٤ٌٌم ًمالضم٤مسم٦م ًمٚمٜمٔمرة امم ىمٞم٤مم ص٤مطم٥م 

جح مح جخ )  يقم اًمقىم٧م اعمٕمٚمقم. ىم٤مل: وم٘م٤مل اًمٚمٕملم

ومروي أٟمف ٓ ؾمٚمٓم٤من  ( مخ جس حس خس مس حخ

امم  ×ُمٜملمٓسمٚمٞمس قمغم اعم١مُمٜملم ذم اظمراضمٝمؿ ُمـ وٓي٦م أُمػم اعم١م

 ًمف قمٚمٞمٝمؿ ؾمٚمٓم٤من ومٞمام ؾمقى ذًمؽ.و اًمٓم٤مهمقت،و وٓي٦م اجل٧ٌم

ۋ  )  ضمؾو قمـ ىمقل اهللّ قمز ×روي ان رضمال ؾم٠مل اًمٕم٤مملو

وم٘م٤مل: ُم٤م زال ُمذ ظمٚمؼ اهللّ آدم ذم يمؾ ( ۅ ۅ ۉ ۉ

 ودوًم٦م آوصٞم٤مء، إٟمٌٞم٤مء هل دوًم٦مو قمزو زُم٤من دوًمتلم دوًم٦م هللّ ضمؾ

وصٞم٤مء قمٌداهلّل ٟمٌٞمّف ذم ٕاو ٓسمٚمٞمس. وم٤مذا يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م ًمالٟمٌٞم٤مء



 

 .(1)ًمٕمٜمف اهللّ( قمٌد اهللّ ذم اًمن) اذا يم٤مٟم٧م دوًم٦م اسمٚمٞمسو اًمٔم٤مهر،

ـْ وه٥م سمـ مجٞمع ُمقمم إؾمح٤مق سمـ قمامر،   وروى اًمٕمٞم٤ّمر قَم

ـْ ىمقل إسمٚمٞمس× ىَم٤مَل ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل جب حب خب مب ىب ) قَم

حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث  يب جت

يو وهى »ىَم٤مَل ًَمُف وه٥م: ضُمٕمٚم٧م ومداك، أّي َيُقم ُهَق؟ ىَم٤مَل:  (حج

ٌُ ؾقف  ُف َيُقم يبعٌ اهلل ؾقف افـوس؟ إنَّ اهلل أكظره إػ َيُقم ُيعب أحتسُى أكَّ

وَن ِِف مسجد افؽقؾي، وجوء إبؾقس  ـَ ؿوئؿـو، ؾنذا بعٌ اهلل ؿوئؿـو 

ـْ هَ  َذا افققم، ؾقلُخذ َحتّك جيثق بغ يديف َظَذ رـبتقف، ؾقؼقل: يو ويع ِم

ورواه  .(2)«بـوصقتف ؾقرضب ُظـؼف، َؾَذفَِؽ افققم ُهَق افقؿً ادعؾقم

  .(3)اًمٓمؼمي ذم دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ُمًٜمدا قمـ وه٥م

 وروى ذم اًمٌح٤مر قمـ إٟمقار اعمُْمٞمئ٦م ًمٚمًٞمد قمكم سمـ قمٌد  

 احلٛمٞمد سم٢مؾمٜم٤مده امم أمحد سمـ حمٛمد إي٤مدي رومٕمف امم إؾمح٤مق سمـ قمامر

 ،يمت٤مسمف ذم ذيمره ُمٕمٚمقُم٤م إسمٚمٞمس وىمت٤م شمٕم٤ممم اهلل إٟمٔم٤مر قمـ ؾم٠مًمتف :ىم٤مل

 :ىم٤مل ( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ چ چ ڇ) :وم٘م٤مل

                                                   

 .26إصم٤ٌمت اًمقصٞم٦م ًمٚمٛمًٕمقدي ص  (1)

ٔي٦م242ص2ج شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر( 2) ٔي٦م  38، ذيؾ ا  .79ؾمقرة احلجر، ؾمقرة ص: ا

 .453دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي ص  (3)



 

 ُمًجد اًمٙمقوم٦م ذم يم٤من اهلل سمٕمثف وم٢مذا ،اًم٘م٤مئؿ ىمٞم٤مم يقم اعمٕمٚمقم اًمقىم٧م

 اًمٞمقم هذا ُمـ وياله ي٤م ،ومٞم٘مقل ،ريمٌتٞمف قمغم جيثق طمتك إسمٚمٞمس وضم٤مء

 (ڇ ڇ ڍ) :ومذًمؽ ،قمٜم٘مف ومٞميب ومٞم٠مظمذ سمٜم٤مصٞمتف

 .(1)أضمٚمف ُمٜمتٝمك

ىمتٚمف قَمغَم يد أُمػم اعم١مُمٜملم داسم٦م إرض: وَمَ٘مْد روى ٟمٕمٞمؿ  افثوكقي:

ِّل  ـْ اًْمٜمٌَّ خروج افّدابي َبْعَد ضؾقع »ىَم٤مَل: ’: سمـ مّح٤مد ذِم اًمٗمتـ قَم

افشؿس، ؾنذا خرجً ؿتؾً افّدابي إبؾقس َوُهَق شوجد، ويتؿتع 

صقئًو إٓ  ادممـقن ِِف إرض َبْعَد َذفَِؽ أربعغ شـي، ٓ يتؿـّقن

أظطقه ووجدوه؛ ؾال جقر وٓ طؾؿ َوَؿْد أشؾؿً أصقوء فرّب 

افعودغ ضقظًو وـرهًو وادممـقن ضقظًو وافؽّػور ـرهوً، وافسبع 

وافطر ـرهوً، َحّتك أنَّ افسبع ٓ يمذي دابي وٓ ضرًا، ويؾد ادممـ 

يعقد ؾال يؿقت َحتّك َيتِؿُّ أربعغ شـي َبْعَد خروج دابي إرض، ثؿَّ 

 .(2)«ؾقفؿ ادقت ؾقؿؽثقن بذفؽ مو صوء اهلل...

وَمَ٘مْد روى اًم٘مٛمل ذِم شمٗمًػمه ’ ىمتٚمف قَمغَم يد رؾمقل اهلل  افثوفثي:

                                                   

ُمـ طمٞم٤مة اعمٝمدي #، ُمٜمتخ٥م  178ح  27، ب52/376سمح٤مر إٟمقار  (1)

 .263،ص 12،ومّمؾ × إٟمقار اعمْمٞمئ٦م ذم ذيمر اًم٘م٤مئؿ احلج٦م

: ص (2)  ، سم٤مب ظمروج اًمداسم٦م.462اعمالطمؿ واًمٗمـت



 

ـْ أيب قمٌداهلل خب مب ىب ) ذِم ىمقل اهلل شَم٤ٌَمَرَك وشمٕم٤ممم× سمًٜمده قَم

جث مث ىث يث  حت خت مت ىت يت يب جت

. ىَم٤مَل: َيُقم اًمقىم٧م اعمٕمٚمقم يقم يذسمحف رؾمقل اهلل قَمغَم (حج

 .(1) رة اًمَّتِل ذم سمٞم٧م اعم٘مدساًمّمخ

ابِعي: ـْ قمٛمرو  افرَّ ُم٤م رواه ذِم خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت سمًٜمده قَم

ڄ ) ، ي٘مقل أنَّ إسمٚمٞمس ىَم٤مَل:×اخلثٕمٛمل، ىَم٤مَل: ؾمٛمٕم٧م اسم٤م قمٌداهلل

ڃ ڃ چ چ ) وم٠مسمك اهلل َذًمَِؽ قَمَٚمٞمْفِ  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

وم٢مذا يَم٤مَن َيُقم اًمقىم٧م اعمذقمٚمقم  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ

فمٝمر إسمٚمٞمس ًمٕمٜمف اهلل ذم مجٞمع أؿمٞم٤مقمف ُمٜمذ ظمٚمؼ اهلل آدم إمم َيُقم اًمقىم٧م 

، وم٘مٚم٧م: وأهّن٤م ×اعمٕمٚمقم، َوِهَل آظمر يمّرة يٙمّره٤م أُمػم اعم١مُمٜملم

َّٓ »ًمٙمّرات؟ ىَم٤مَل:  ـْ إموم ِف ؿرن إ كعؿ، أهنو فؽّرات وـّرات، مو ِم

ـْ ويؽّر معف افّز وافػوجر ِف د هره َحتّك يديؾ اهلل َظزَّ َوَجؾَّ ادممـ ِم

 .«افؽوؾر

وم٢مذا يَم٤مَن َيُقم اًمقىم٧م اعمٕمٚمقم يمّر أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف 

ـْ  ذم أصح٤مسمف وضم٤مء إسمٚمٞمس ذِم أصح٤مسمف، ويٙمقن ُمٞم٘م٤مهتؿ ذِم أرض ُِم

                                                   

 .215ص 3شمٗمًػم اًم٘مٛمل: ج( 1)



 

ـْ يمقومتٙمؿ، ومٞم٘متتٚمقن  أرايض اًمٗمرات، ُيَ٘م٤مل هل٤م: اًمروطم٤مء ىمري٥م ُِم

ْ ي٘مت تؾ ُمثٚمف ُمٜمذ ظمٚمؼ اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ اًمٕم٤معملم، ومٙم٠مِّن أٟمٔمر إمم ىمت٤مًٓ مَل

أصح٤مب قمكّم أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ىَمْد رضمٕمقا إمم ظمٚمٗمٝمؿ 

اًم٘مٝم٘مري ُم٤مئ٦م ىمدم، ويم٠مِّن أٟمٔمر اًمٞمٝمؿ َوىَمْد وىمٕم٧م سَمْٕمض أرضمٚمٝمؿ ذِم 

ـْ  اًمٖمامم  اًمٗمرات، وَمِٕمٜمَْد َذًمَِؽ هيٌط ]أُمر[ اجل٤ٌّمر قَمزَّ َوضَمؾَّ ذِم فمٚمؾ ُِم

ـْ ٟمقر، ’ واعمالئٙم٦م وىم٣م إُمر ورؾمقل اهلل أُم٤مُمف سمٞمده طمرسم٦م ُِم

وم٢مذا ٟمٔمر إًمٞمف إسمٚمٞمس رضمع اًم٘مٝم٘مري ٟم٤ميمّم٤ًم قَمغَم قم٘مٌٞمف، ومٞم٘مقًمقن ًَمُف 

 (ک ک ک ک گ) أصح٤مسمف: أّي شمريد َوىَمْد فمٗمرت؟ ومٞم٘مقل:

ِّل  (ىئ ی ی ی ی) ومٞمٓمٕمٜمف ـمٕمٜم٦م سملم ’ ومٞمٚمح٘مف اًْمٜمٌَّ

مجٞمع أؿمٞم٤مقمف، وَمِٕمٜمَْد َذًمَِؽ يٕمٌد اهلل قَمزَّ يمتٗمٞمف، ومٞمٙمقن هاليمف وهالك 

 .(1)  َوضَمؾَّ وٓ ينمك سمف ؿمٞمئ٤مً 

ل  َوقَمغَم َهَذا وَمٞمَُقم اًمقىم٧م اعمٕمٚمقم قَمغَم شم٠مويالت قمديدة، وي١موَّ

َ ذِم اًمرواي٦م اًمراسمٕم٦م  يظفر »قَمغَم رضمٕم٦م إسمٚمٞمس سَمْٕمَد اًم٘متؾ طَمٞم٨ُْم قُمؼمِّ

اؾمتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك وٓ خيٗمك أنَّ اًمٔمٝمقر  «إبؾقس ِف مجقع أصقوظف

رضمقع، وم٤مجلٛمع سملم َهِذِه اًم٘متالت وشمٕمّدده٤م ِهَل سمتٕمدد رضمٕم٤مت 

 إسمٚمٞمس.
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ُم٤م رواه اًمّمدوق أٟمف يقم يٜمٗمخ ذم اًمّمقر وهق  اخلومسي:

 ،ظمالف أيمثر اًمرواي٤مت إٓ سمت٠مويؾ ُم٤م شم٘مدم ُمـ شمٕمدد اًمرضمٕم٤مت

اِزِي   اًمرَّ
ِ
ـِ َأيِب اًْمَٕماَلء ـْ حَيْٞمَك سْم ٌِْد   سمًٜمده قَم َأنَّ َرضُماًل َدظَمَؾ قَمغَم َأيِب قَم

ـْ ىَمْقِل اهللَِّ شَمَٕم٤ممَم  ِِن قَم ُم٤م و اًْمَ٘مَٚمؿِ و ن  اهللَِّ ع وَمَ٘م٤مَل ضُمِٕمْٚم٧ُم ومَِداَك َأظْمؼِمْ

ُٓمُرونَ  ًْ ـْ ىَمْقِل اهللَِّ قَمزَّ و - َي ِِن قَم سْمٚمِ و َأظْمؼِمْ ـَ   وَم٢مِٟمََّؽ   ٞمَس ضَمؾَّ إِلِ   ُِم

ـَ  َيْقُم و ىَم٤مَل   َيْقِم اًْمَقىْم٧ِم اعمَْْٕمُٚمقمِ   إمِم  َيْقِم اًْمَقىْم٧ِم اعمَْْٕمُٚمقم  إمِم  اعمُْٜمَْٔمِري

قِر َٟمْٗمَخ٦ٌم واطِمَدٌة وَمَٞمُٛمقُت إسِْمٚمِٞمُس َُم٤م   اًْمَقىْم٧ِم اعمَْْٕمُٚمقِم َيْقٌم ُيٜمَْٗمُخ  ذِم اًمّمُّ

ُومَم  ْٕ  .(1)ٟمِٞم٦َماًمث٤َّمو سَملْمَ اًمٜمَّْٗمَخ٦ِم ا

أٟمف يمؾ دول آل حمٛمد ^ يمامرواه سمـ ـم٤مووس ذم  :افسودشي  

ومٞمام ٟمذيمره ُمـ  :ىم٤مل ×ؾمٕمد اًمًٕمقد وضم٤مدة قمـ صحػ إدريس 

ضمقاب اهلل و اًم٘م٤مئٛم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًمٙمراس اخل٤مُمس ُمـ ؾم١مال إسمٚمٞمس

 ىم٤مل ٓ  ( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) -سمٚمٗمظ ُم٤م وضمدٟم٤مه

ـَ إمِم  ًمٙمٜمؽو ـَ اعمُْٜمَْٔمِري  وم٢مٟمف يقم ىمْمٞم٧م  اًْمَقىْم٧ِم اعمَْْٕمُٚمقمِ َيْقِم   ُِم

 اًمنمكو طمتٛم٧م أن أـمٝمر إرض ذم ذًمؽ اًمٞمقم ُمـ اًمٙمٗمرو

 أٟمتخ٥م ًمذًمؽ اًمقىم٧م قم٤ٌمدا زم اُمتحٜم٧م ىمٚمقهبؿ ًمإليامنو اعمٕم٤ميصو

 اًمّمدقو اخلِمقعو اًمت٘مقىو اًمٞم٘ملمو اإلظمالصو طمِمقهت٤م سم٤مًمروحو
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ومٞمام اًمرهم٦ٌم و اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤مو اًمِمٕم٤مرو اًمقىم٤مرو اًمّمؼمو احلٚمؿو

أؾمتخٚمٗمٝمؿ ذم و اًم٘مٛمرو أضمٕمٚمٝمؿ دقم٤مة اًمِمٛمسو قمٜمدي سمٕمد اهلدى

ڎ ڈ  -أُمٙمـ هلؿ ديٜمٝمؿ اًمذي ارشمْمٞمتف هلؿو إرض

 ي١مشمقن اًمزيم٤مة حلٞمٜمٝم٤مو ي٘مٞمٛمقن اًمّمالة ًمقىمتٝم٤م ڑڈ ژ ژ

 .يٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمرو ي٠مُمرون سم٤معمٕمروفو

ء  و أًم٘مل ذم ذًمؽ اًمزُم٤من إُم٤مٟم٦م قمغم إرض ومال يي ر

اعمقار سملم اًمٜم٤مس و ء صمؿ شمٙمقن اهلقام ء ُمـ ر ٓ خي٤مف رو ؿمٞمئ٤م

 همػمه٤مو أٟمزع مح٦م يمؾ ذي مح٦م ُمـ اهلقامو ومال ي١مذي سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م

شمزهر و إرضو أٟمزل سمريم٤مت ُمـ اًمًامءو أذه٥م ؾمؿ يمؾ ُم٤م يٚمدغو

 أًم٘مل اًمرأوم٦مو أٟمقاع ـمٞمٌٝم٤مو خترج يمؾ صمامره٤مو إرض سمحًـ ٟم٤ٌمهت٤م

ٓ و ومٞمًتٖمٜمل اًمٗم٘مػمي٘متًٛمقن سم٤مًمًقي٦م و اًمرمح٦م سمٞمٜمٝمؿ ومٞمتقاؾمقنو

ٕمض يرطمؿ اًمٙمٌػم و يٕمٚمق سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض سمؾ خيْمع سمٕمْمٝمؿ ًٌم

 .حيٙمٛمقنو ائ ائ ەئ  يديٜمقنو يقىمر اًمّمٖمػم اًمٙمٌػمو اًمّمٖمػم

أُمٞمٜم٤م ُمرشم٣م و أوًمئؽ أوًمٞم٤مئل اظمؽمت هلؿ ٟمٌٞم٤م ُمّمٓمٗمك  

أٟمّم٤مرا شمٚمؽ أئٛم٦م و ضمٕمٚمتٝمؿ ًمف أوًمٞم٤مءو رؾمقٓو ومجٕمٚمتف هلؿ ٟمٌٞم٤م

ل اعمرشم٣م ذًمؽ وىم٧م طمجٌتف ذم قمٚمؿ أُمٞمٜمو اظمؽمهت٤م ًمٚمٜمٌل اعمّمٓمٗمك



 

 رضمٚمؽو ظمٞمٚمؽو واىمع ًمٞمٌٞمدك يقُمئذ (1) ٓ سمد أٟمف]ىم٤مئٛمٙمؿ[و همٞمٌل

ڇ ڇ ڇ   چ چ چ ڇ  ضمٜمقدك أمجٕملم وم٤مذه٥مو

 .(2) ڍ 

وهذا اعمٗم٤مد ضم٤مُمع ًمٙمؾ دول أهؾ اًمٌٞم٧م^ سمدءا ُمـ دوًم٦م 

اًمٔمٝمقر ًمٚمٛمٝمدي# ودول اًمرضمٕم٦م هلؿ طمٞم٨م يٓمٝمر اهلل شمٕم٤ممم هب٤م 

ومٞمتٓم٤مسمؼ ُمع اًمرواي٤مت  ،قمغم أرضم٤مء إرضإرض وئمٝمر ديٜمف 

 آرسمع إومم.

 ×قمٌداهلل أيب قمـ ،فمٌٞم٤من سمـ يقٟمس وُمثٚمٝم٤م ذم اعمٗم٤مد رواي٦م

 اًمًامء إمم ُمٚمٙم٤م وشمٕم٤ممم اًمرب شم٤ٌمرك أهٌط اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م يم٤من إذا :ىم٤مل

 ^واحلًلم وقمكم واحلًـ عمحٛمد ٟمّم٥م اًمٗمجر ـمٚمع وم٢مذا ،اًمدٟمٞم٤م

 وجيٛمع هلؿ قمٚمٞمٝم٤م ومٞمّمٕمدون ،اعمٕمٛمقر اًمٌٞم٧م قمٜمد ٟمقر ُمـ ُمٜم٤مسمر

 اًمِمٛمس زاًم٧م وم٢مذا اًمًامء أسمقاب ويٗمتح واعم١مُمٜملم واًمٜمٌٞملم اعمالئٙم٦م

 وهق يمت٤مسمؽ ذم وقمدت اًمذي ُمٞمٕم٤مدك رب ي٤م :’رؾمقل اهلل ىم٤مل

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) أي٦م هذه

                                                   

يمام ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمف يمت٤مب إًمزام اًمٜم٤مص٥م ذم إصم٤ٌمت احلج٦م اًمٖم٤مئ٥م ًمٚمٞمزدي  (1)

 ، وإٟم٥ًم قمغم شم٘مدير وضمقد اًمٚمٗمٔم٦م هق )ىم٤مئٛمٝمؿ(.2/246احل٤مئري

 .35-34،صاسمـ ـم٤مووس، قمغم سمـ ُمقؾمك، ؾمٕمد اًمًٕمقد ًمٚمٜمٗمقس  (2)



 

 أي٦م (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

واحلًـ  وقمكم حمٛمد خير صمؿ ذًمؽ ُمثؾ واًمٜمٌٞمقن اعمالئٙم٦م وي٘مقل

 ،طمريٛمؽ هتؽ ىمد وم٢مٟمف اهمْم٥م رب ي٤م :ي٘مقًمقن صمؿ ؾمجدا واحلًلم

 وذًمؽ يِم٤مء ُم٤م اهلل ومٞمٗمٕمؾ ،اًمّم٤محلقن قم٤ٌمدك أصٗمٞم٤مؤك وأذل وىمتؾ

 .(1)ُمٕمٚمقم وىم٧م
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