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ستٕمٞمٜمف، وٟمستٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م، إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده وٟم       

وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن 

 ا قمبده ورؾمقًمف.وأؿمٝمد أن حمٛمدً  ،ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

آل قمٛمران: ] چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ 

٢٠١.] 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  

  [.٢]اًمٜمس٤مء:  چٺ    ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    

﮲     چ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ 

 [.7٢ – 7٠]إطمزاب:  چ    ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼

، وذ ي هدي حمٛمدٍ وم٤من أصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل، وأطمسـ اهلد د:أما زمع       

 آُمقر حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م، ويمؾ ضالًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ومٝمذا يمت٤ميب )

 :اًمٞمٕمٚمؿ ُمـ وىمػ قمٚمٞمف أُمقرً : (
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 اًمّم٤مًمح أن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشمالُمٞمذه يم٤مٟمقا ؾم٤مئريـ قمغم قم٘مٞمدة اًمسٚمػ  (٢

 .رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

ا يٕمرس طمٍمهؿ يم٤مٟمقا قمغم شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م اعمبٜمٞم٦م قمغم ا يمبػمً أن قمددً  (١

 .يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

، ٕن ع اظمتالف أقمّم٤مرهؿ وأُمّم٤مرهؿ واطمدةُم أن قم٘مٞمدة أهؾ احلؼ (3

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   چ  ، وهق يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ُمنمهبؿ واطمد

 [.8١اًمٜمس٤مء: ] چ ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

٤م، ٤م ويٙمٗمر سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم ًْم ٕمبدع وإهقاء اًمذيـ يبدع سمٕمْمٝمؿ سمسمخالف أهؾ اًم 

 .٤مًمٗمقن ًمٚمٙمت٤مب خمتٚمٗمقن ذم اًمٙمت٤مبوهذا ُمـ قمالُم٦م أهؾ اًمب٤مـمؾ، ومٝمؿ خم

سمٓمالن  دقمقى ُمـ زقمؿ أن اًمٕم٘مٞمدة اًمسٚمٗمٞم٦م هل قم٘مٞمدة ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ   (4

، سمؾ ه١مٓء ُمـ مجٚم٦م قمٚمامء ُمٞمذه واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مبشمٞمٛمٞم٦م وسمٕمض شمال

اعمسٚمٛملم اًمذيـ ؾم٤مروا قمغم ُم٤م ؾم٤مر قمٚمٞمف أئٛم٦م اإلؾمالم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ 

سم٢مطمس٤من، وُمٜمٝمؿ إئٛم٦م إرسمٕم٦م واسمـ اعمب٤مرك واسمـ قمٞمٞمٜم٦م واًمثقري وإوزاقمل 

 .سمـ قمٞم٤مض وهمػمهؿ ُمـ أئٛم٦م اإلؾمالم واًمٗمْمٞمؾ

ٚمقا، ومل جيٜمقا إٓ احلػمة أن اًمذيـ سمٜمقا قم٘مٞمدهتؿ قمغم قمٚمؿ اًمٙمالم ضٚمقا وأض (5

چ واًمتٜم٤مىمض واًمٜمدم، وذًمؽ ضمزاء ُمـ شمرك اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وأىمبؾ قمغم اًمٙمالم 

  [.4٠اًمٜمقر: ] چ     ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ

 ؾمٞم٠م ي سمٞم٤مٟمف واعمقومؼ ُمٜمٝمؿ ُمـ شم٤مب ذم آظمر أُمره وُم٤مت قمغم قم٘مٞمدة ضمدشمف وأُمف يمام

 .  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
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مم أئٛم٦م اإلؾمالم ذم اًمٗم٘مف وظم٤مًمٗمٝمؿ ذم اًمٕم٘مٞمدة وىمد شمٜم٤مىمض ُمـ اٟمتس٥م إ (6

  .اؾمتٜمٙمر هذا قمٚمامء اإلؾمالم

 صـ "آٟمتّم٤مر ٕصح٤مب احلدي٨م"٤مسمف ذم يمت  همؼد ومال اإلمام ايمسؿعاين      

ذم اًمسٜم٦م وذم   ُمـ يمالم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ( سمٕمد أن ذيمر مجاًل ٢٠ -9)

ي ٓ اًمسٜم٦م، وهق اإلُم٤مم اًمذومٝمذا يمالم اًمِم٤مومٕمل ذم ذم اًمٙمالم واحل٨م قمغم  :اًمٙمالم

، ومٚمق ضم٤مز اًمرضمقع إًمٞمف وـمٚم٥م اًمديـ ُمـ ـمري٘مف، جي٤مرى واًمٗمحؾ اًمذي ٓ ي٘م٤موم

ًمٙم٤من سم٤مًمؽمهمٞم٥م ومٞمف أومم ُمـ اًمزضمر قمٜمف، وسم٤مًمٜمدب إًمٞمف أومم ُمـ اًمٜمٝمل قمٜمف ومال 

 .. اٟمتٝمكروع صمؿ يرهم٥م قمـ ـمري٘متف ذم إصقليٜمبٖمل ٕطمد أن يٜمٍم ُمذهبف ذم اًمٗم

: ومل يزل إئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ي٠مٟمٗمقن ي٘مقل و احلسن ايمؽرصميال اإلمام أزمووم    

ويستٜمٙمٗمقن أن يٜمسبقا إمم إؿمٕمري، ويتؼمؤون مم٤م سمٜمك إؿمٕمري ُمذهبف قمٚمٞمف، 

درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ "ك . اٟمتٝمقاًمٞمفويٜمٝمقن أصح٤مهبؿ وأطمب٤مهبؿ قمـ احلقم طم

 .(١/96) "واًمٜم٘مؾ

ومٛمـ ىم٤مل: أٟم٤م ؿم٤مومٕمل : (4/٢77يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) وومال اإلمام ايمؽرصمي     

، إذ مل (٢)ٓ سمؾ ُمـ آرشمداد ،اًمنمع، أؿمٕمري آقمت٘م٤مد، ىمٚمٜم٤م ًمف: هذا ُمـ إضداد

يٙمـ اًمِم٤مومٕمل أؿمٕمري آقمت٘م٤مد، وُمـ ىم٤مل: أٟم٤م طمٜمبكم ذم اًمٗمروع، ُمٕمتززم ذم 

إصقل، ىمٚمٜم٤م: ىمد ضٚمٚم٧م إذا قمـ ؾمقاء اًمسبٞمؾ ومٞمام شمزقمٛمف، إذ مل يٙمـ أمحد ُمٕمتززم 

                                                                        

اًمٚمٖم٦م ي٠م ي سمٛمٕمٜمك : اعمخ٤مًمٗم٦م سمٕمد اعمت٤مسمٕم٦م وم٤مٓرشمداد ذم سمؾ اعمراد ،سمف آرشمداد قمـ اًمديـ ًمٞمس اعمراد (1)

 .اًمرضمقع واًمتحقل
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 .ٟمتٝمك. ااًمديـ وآضمتٝم٤مد

شمرمج٧م ًمٕمدد ُمـ أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمذيـ زًم٧م أىمداُمٝمؿ واسمتٚمقا سمٕمٚمؿ اًمٙمالم صمؿ   (7

ُمـ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم آظمر أُمرهؿ ورضمٕمقا إمم قم٘مٞمدة اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م 

ٙمالم ٓ يقرث إٓ احلػمة واًمٜمدم ، وأن وأىمروا أن قمٚمؿ اًم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

 .اجلٝمؾ ظمػم ُمٜمف

 .قمقاُمٝمؿ أؿم٤مقمرة٦م ويمثر قمٚمامء إُمإن أأضمب٧م قمغم ؿمبٝم٦م ُمـ ي٘مقل   (8

صمزء همقه  ذىمر افمتؼاد ايمسؾف دم احلرف »سمٞمٜم٧م أٟمف ٓ شمّمح ٟمسب٦م يمت٤مب   (9

 . ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي  شوايمصوت

٤م زم ، ٟم٤مومٕمً ٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، اًمؼم اًمرطمٞمؿ أن جيٕمٚمف ظم٤مًمًّم ٕمٔمٞمؿ اًمٙمريؿأؾم٠مل اهلل اًم

وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك وًمٕمب٤مده ذم اًمدٟمٞم٤م ويقم اًمديـ إٟمف وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف 

 .ف وُمـ اهتدى هبديف إمم يقم اًمديـقمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحب
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: ًمٞمس (١٠3/ 3يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )  ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة 

آقمت٘م٤مد زم وٓ عمـ هق أيمؼم ُمٜمل: سمؾ آقمت٘م٤مد ي١مظمذ قمـ اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

 وُم٤م أمجع قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م.  ورؾمقًمف 

ي١مظمذ ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، وُمـ أطم٤مدي٨م اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ وهمػممه٤م ُمـ إطم٤مدي٨م 

 .اعمٕمرووم٦م وُم٤م صمب٧م قمـ ؾمٚمػ إُم٦م. اٟمتٝمك

ويم٤من  :(٢٢/6١3يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )   ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة  

وُمـ  ،ُمـ ريمبٝم٤م ٟمج٤م ،اًمسٜم٦م يمسٗمٞمٜم٦م ٟمقح :ي٘مقًمقن –يمامًمؽ وهمػمه  -اًمسٚمػ 

  .ختٚمػ قمٜمٝم٤م همرق

 : يم٤من ُمـ ُم٣م ُمـ قمٚمامئٜم٤م ي٘مقًمقن: آقمتّم٤مم سم٤مًمسٜم٦م ٟمج٤مة. وومال ايمزهري

إذا قمرف هذا ومٛمٕمٚمقم أٟمام هيدي اهلل سمف اًمْم٤مًملم ويرؿمد سمف اًمٖم٤مويـ ويتقب سمف قمغم 

رؾمقًمف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وإٓ وم٢مٟمف ًمق اًمٕم٤مصلم ٓ سمد أن يٙمقن ومٞمام سمٕم٨م اهلل سمف 

ٓ يٙمٗمل ذم ذًمؽ ًمٙم٤من ديـ اًمرؾمقل  يم٤من ُم٤م سمٕم٨م اهلل سمف اًمرؾمقل 

 .٤م شمتٛم٦م. اٟمتٝمك٤م حمت٤مضًم ٟم٤مىمًّم 

ويمذًمؽ  :(4/٢٢يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )   ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة    

همػممه٤م إٟمام ٟمبٚمقا ذم اإلؾمالم سم٤مشمب٤مع أهؾ احلدي٨م واًمسٜم٦م. اًمِم٤مومٕمل وإؾمح٤مق و

ويمذًمؽ اًمبخ٤مري وأُمث٤مًمف إٟمام ٟمبٚمقا سمذًمؽ ويمذًمؽ ُم٤مًمؽ وإوزاقمل واًمثقري وأسمق 

ؿ عم٤م واوم٘مقا ومٞمف احلدي٨م طمٜمٞمٗم٦م وهمػمهؿ إٟمام ٟمبٚمقا ذم قمٛمقم إُم٦م وىمبؾ ىمقهل
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 .اٟمتٝمك.واًمسٜم٦م

وًمق مل  :(١٢5/ 7ذم ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م )   ل ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقةوما    

خيٚمؼ اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ مل يٜم٘مص ُمـ اًمديـ رء، ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ُمقضمقدة 

 سم٠مؾم٤مٟمٞمد حيّمؾ هب٤م اعم٘مّمقد وومقق اعم٘مّمقد. اٟمتٝمك

 :(٢49/ 4يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )   ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة

واٟمتس٥م إًمٞمف واقمتزى إًمٞمف، سمؾ جي٥م ىمبقل  ،ٓ قمٞم٥م قمغم ُمـ أفمٝمر ُمذه٥م اًمسٚمػ 

 .٤م. اٟمتٝمكذًمؽ ُمٜمف سم٤مٓشمٗم٤مق، وم٢من ُمذه٥م اًمسٚمػ ٓ يٙمقن إٓ طم٘مً 

ومٕمٚمؿ أن  :(555/ 4ىمام دم جمؿوع ايمػتاوى )  اإلؽمالم ازمن سمقؿقة ومال ؾمقخ 

م أمحد ذم رؾم٤مًم٦م ؿمٕم٤مر أهؾ اًمبدع: هق شمرك اٟمتح٤مل اشمب٤مع اًمسٚمػ، وهلذا ىم٤مل اإلُم٤م

أصقل اًمسٜم٦م قمٜمدٟم٤م اًمتٛمسؽ سمام يم٤من قمٚمٞمف أصح٤مب اًمٜمبل  قمبدوس سمـ ُم٤مًمؽ: 

اٟمتٝمك .. 


هذا اًمب٤مب يالطمظ  يمالم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم يمتبف وُم٤م رواه قمٜمف شمالُمٞمذه ذماعمت٠مُمؾ ذم 

 :ُم٤م يكم

وأهنام ُمٜمٝم٩م اًمتٚم٘مل وآؾمتدٓل  ،شمٕمٔمٞمؿ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ًمٚمٙمت٤مب واًمسٜم٦م  (٢

وُمـ أطمسـ يمالُمف اعمٜمسقب إًمٞمف ذم هذا اًمب٤مب ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن  ،قمٜمده
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طمرام قمغم  : شمٕم٤ممم وم٘م٤ملقمـ صٗم٤مت ُمـ صٗم٤مت اهلل ؾم٠مًم٧م اًمِم٤مومٕمل  :ىم٤مل

اًمٕم٘مقل أن متثؾ اهلل شمٕم٤ممم، وقمغم إوه٤مم أن حتده، وقمغم اًمٔمٜمقن أن شم٘مٓمع، وقمغم 

اًمٜمٗمقس أن شمٗمٙمر، وقمغم اًمْمامئر أن شمٕمٛمؼ، وقمغم اخلقاـمر أن حتٞمط ،وقمغم اًمٕم٘مقل 

 .(٢) أن شمٕم٘مؾ إٓ ُم٤م وصػ سمف ٟمٗمسف ذم يمت٤مسمف أو قمغم ًمس٤من ٟمبٞمف 

ٕصؾ ٓ ي٘م٤مل ًمف: مل؟  هذا اًمب٤مب صمؿ ىمرر أن اضمٕمؾ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م إصؾ ذم (١

 ؟وٓ يمٞمػ

ا، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمبٞمٜم٦م وًمق يم٤مٟم٧م آطم٤مدً  ،ىمرر وضمقب إظمذ سم٤مًمسٜم٦م إذا صح٧م (3

 .ن، أو ُمقاوم٘م٦م ًمف، أو زائدة قمٚمٞمفًمٚم٘مرآ

 .٤مذُمف اًمِمديد ًمٚمبدع واعمحدصم٤مت قمٛمقُم٤م وذم أسمقاب آقمت٘م٤مد ظمّمقًص  (4

ـ اعمْمٚم٦م ذم هذا ٙمالم ُمـ اًمٗمتذُمف اًمِمديد ًمٚمٙمالم وأهٚمف ًمٕمٚمٛمف سمام أطمدصمف اًم (5

 .اًمب٤مب

 .ض ُمع أهؾ إهقاء ذم ظمّمقُم٤مت وضمدلذُمف ًمٚمخق (6

 .ؿمدة حمبتف هلؿ واًمسػم قمغم ـمري٘مٝمؿشمٕمٔمٞمٛمف ًمٚمّمح٤مسم٦م واًم٘مراسم٦م و (7

ه وهلل احلٛمد واعمٜم٦م ذم يمت٤ميب )وىمد سمٞمٜم٧م هذا يمٚمف وهمػم     

). 

٤م ُمـ ٟمٍمة شمالُمٞمذه ويمثػم ُمـ أئٛم٦م ُمذهبف ًمٕم٘مٞمدة ٤م ُمنمىمً وه٤م أٟم٤م ذا أسملم ضم٤مٟمبً      

                                                                        

 .١3ص   ًمإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م ذم اًمت٠مويؾ   (1)
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  .ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم



 .سمرامجفم من ىمتب فمؾامء ايمشاهمعقة وؽملضمرص فمعم كؼل رء من    

اظمتوذم   : اإلمام ايمؽبغم أزموزمؽر فمبد اهلل زمن ايمززمغم ايمؼرر احلؿقدي األول

 هـ 959ؽمـة 

ٟمٍم ومٞمف قم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ذم سم٤مب  ،ًمف يمت٤مب ذم اًمٕم٘مٞمدة  سمٕمٜمقان )اًمسٜم٦م( 

، وهذه اًمرؾم٤مًم٦م ن واًمّمح٤مسم٦م وهمػم ذًمؽن واإلياماًمّمٗم٤مت واًمرؤي٦م واًم٘مدر واًم٘مرآ

، وىمد اؿمتٝمرت سملم آظمر يمت٤مسمف اًمٙمبػم اعمِمٝمقر اعمسٜمدضمٕمٚمٝم٤م اإلُم٤مم احلٛمٞمدي ذم 

 .٤م وطمديثً اًمٕمٚمامء ىمدياًم 

ص٤مطم٥م  :(٢/٢39) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم    ومال فمـه احلاهمظ ازمن ىمثغم

٤م أن يم٤من ُمٜمحرومً اًمِم٤مومٕمل ورومٞم٘مف ذم اًمرطمٚم٦م إمم اًمدي٤مر اعمٍمي٦م، وٟمزيٚمف وشمٚمٛمٞمذه سمٕمد 

.... ورطمؾ ُمع اًمِم٤مومٕمل إمم ُمٍم، وًمزُمف طمتك ُم٤مت قمٚمٞمف، ومامل إًمٞمف واؾمتٗم٤مد ُمٜمف

اًمِم٤مومٕمل، صمؿ رضمع إمم ُمٙم٦م، وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗمسقي: ُم٤م رأي٧م أٟمّمح 

 .ًمإلؾمالم وأهٚمف ُمـ احلٛمٞمدي. اٟمتٝمك

اإلُم٤مم،  :(6٢6/ ٢٠) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم    وومال فمـه احلاهمظ ايمذهبي

٤مومظ، اًمٗم٘مٞمف، ؿمٞمخ احلرم، أسمق سمٙمر اًم٘مرر، إؾمدي، احلٛمٞمدي، اعمٙمل، احل

   .ص٤مطم٥م اعمسٜمد

 قمٞم٤مض، وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م وم٠ميمثر قمٜمفطمدث قمـ: إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، وومْمٞمؾ سمـ 
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... وويمٞمع، واًمِم٤مومٕمل، وًمٞمس هق سم٤معمٙمثر، وًمٙمـ ًمف ضمالًم٦م ذم اإلؾمالم. دوضمق  

 .اٟمتٝمك

اإلُم٤مم أسمق سمٙمر  :(66/ ٢) "ًمِم٤مومٕمٞم٦مـمب٘م٤مت ا"ذم  وومال ازمن ومايض ؾمفبة    

احلٛمٞمدي اعمٙمل ص٤مطم٥م اًمِم٤مومٕمل ورومٞم٘مف ذم اًمرطمٚم٦م إمم اًمدي٤مر اعمٍمي٦م وىمد أظمذ 

 .قمـ ؿمٞمقخ اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من ُم٤م رأي٧م أٟمّمح ًمإلؾمالم وأهٚمف ُمٜمف

احلٛمٞمدي ُمٗمتل أهؾ ُمٙم٦م وحمدصمٝمؿ ٕهؾ احلج٤مز ذم اًمسٜم٦م يم٠ممحد سمـ  :وىم٤مل احل٤ميمؿ 

 .. اٟمتٝمكاًمٕمراق ٜمبؾ ٕهؾطم

اإلمام اجلؾقل أزمو يعؼوب يوؽمف زمن حيقى ايمؼرر ايمبويطي أفمؾم سمالمقذ  :ايمثاين

ايمشاهمعي وطمؾقػته دم ضمؾؼته سمودم مسجوكا دم زمغداد ممتـعا فمن ايمؼول زمخؾق ايمؼرآن 

 هـ 935ؽمـة 

 :(59-٢١/58) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم    ومال فمـه احلاهمظ ايمذهبي     

ٞمد اًمٗم٘مٝم٤مء، يقؾمػ أسمق يٕم٘مقب سمـ حيٞمك اعمٍمي، اًمبقيٓمل، اإلُم٤مم، اًمٕمالُم٦م، ؾم

.. ويم٤من إُم٤مُم٤م ذم ُمف ُمدة، وخترج سمف، ووم٤مق إىمران.ص٤مطم٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، ٓز

 ا، دائؿ اًمذيمر واًمٕمٙمقف قمغم اًمٗم٘مف.٤م، ُمتٝمجدً ا رسم٤مٟمٞمً اًمٕمٚمؿ، ىمدوة ذم اًمٕمٛمؾ، زاهدً 

 .سمٚمٖمٜم٤م أن اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل: ًمٞمس ذم أصح٤ميب أطمد أقمٚمؿ ُمـ اًمبقيٓمل

ا حيرك ؿمٗمتٞمف سمذيمر اهلل، وُم٤م أسمٍمت وىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن: يم٤من اًمبقيٓمل أسمدً 

وًم٘مد رأيتف قمغم سمٖمؾ، ذم قمٜم٘مف همؾ،  أطمدا أٟمزع سمحج٦م ُمـ يمت٤مب اهلل ُمـ اًمبقيٓمل!

وذم رضمٚمٞمف ىمٞمد، وسمٞمٜمف وسملم اًمٖمؾ ؾمٚمسٚم٦م ومٞمٝم٤م ًمبٜم٦م وزهن٤م أرسمٕمقن رـمال، وهق ي٘مقل: 

٤م ظمٚمؼ سمٛمخٚمقق، وًمئـ يم٤مٟم٧م خمٚمقىم٦م، ومٙم٠من خمٚمقىمً  ، وم٢مذا)يمـ(إٟمام ظمٚمؼ اهلل اخلٚمؼ سمـ 
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يٕمٜمل اًمقاصمؼ وُٕمقشمـ ذم طمديدي هذا طمتك ي٠م ي ىمقم  -أدظمٚم٧م قمٚمٞمف ٕصدىمٜمف 

 .يٕمٚمٛمقن أٟمف ىمد ُم٤مت ذم هذا اًمِم٠من ىمقم ذم طمديدهؿ. اٟمتٝمك

ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء "ذم    وومال همقه اإلمام  احلاهمظ  أزمو فمؿرو ازمن ايمصالح    

٤م، محؾ يم٤من ُمت٘مِمٗمً  ش:يمت٤مسمف »ل أسمق ؾمٕمٞمد طمٗمٞمد يقٟمس ذم ىم٤م :(68٢ /١) "اًمِم٤مومٕمٞم٦م

ُمـ ُمٍم ذم أي٤مم اًمٗمتٜم٦م واعمحٜم٦م سم٤مًم٘مرآن إمم اًمٕمراق ُمع ُمـ محؾ ُمـ ُمِم٤ميخ أهؾ 

ُمٍم، وم٠مرادوه قمغم اًمٗمتٜم٦م وم٤مُمتٜمع، ومسجـ سمبٖمداد، وىمٞمد ويم٤من ُمسجقٟم٤م إمم أن شمقذم 

 .ا. اٟمتٝمكذم اًمسجـ واًم٘مٞمد سمبٖمداد، وىمد يمت٥م ؿمٞمئ٤م يمثػمً 

ُمـ  أطمد إقمالم :(٢/7٢) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م"ذم  ؾمفبة ال فمـه ازمن ومايضووم     

، ويم٤من ويم٤من ًمف ُمـ اًمِم٤مومٕمل ُمٜمزًم٦م :، ىم٤مل اًمرسمٞمعأصح٤مب اًمِم٤مومٕمل وأئٛم٦م اإلؾمالم

ظمؼمه ومٞم٘مقل هق أ٢مذا أضم٤مب اًمرضمؾ رسمام يس٠مًمف قمـ اعمس٠مًم٦م ومٞم٘مقل ؾمؾ أسم٤م يٕم٘مقب وم

 .يمام ىم٤مل

ومٞمقضمف اًمِم٤مومٕمل أسم٤م يٕم٘مقب  ،ـم٦مورسمام ضم٤مء إمم اًمِم٤مومٕمل رؾمقل ص٤مطم٥م اًمنم 

اًمبقيٓمل وي٘مقل هذا ًمس٤مين،  وظمٚمػ اًمِم٤مومٕمل ذم طمٚم٘متف سمٕمده،  ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ًمٞمس 

 .. اٟمتٝمك٘مقب وًمٞمس أطمد ُمـ أصح٤ميب أقمٚمؿ ُمٜمفأطمد أطمؼ سمٛمجٚمز ُمـ أيب يٕم

 ٤م ضمٚمٞماًل يم٤من إُم٤مُمً  :(١/٢6١ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ) ذم   وومال ايمسبؽي

 ُمـ ضمب٤مل اًمٕمٚمؿ واًمديـ هم٤مًم٥م أوىم٤مشمف اًمذيمر ا ضمباًل  ُمٜم٤مفمرً اًم ٤م قمٔمٞما وم٘مٞمٝمً ا زاهدً قم٤مسمدً 

شمٗم٘مف قمغم اًمِم٤مومٕمل ، ٞمٚمف اًمتٝمجد واًمتالوة رسيع اًمدُمٕم٦مواًمتِم٤مهمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ هم٤مًم٥م ًم

 .. اٟمتٝمكواظمتص سمّمحبتف
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 هـ 942: اإلمام أزمو شمور إزمراهقم زمن طمايمد ايمؽؾبي ايمبغدادي اظمتوذم ؽمـة ايمثايمث    

 :( سم٘مقًمف98/ ٢) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم" ذم   سمرصمم يمه احلاهمظ ازمن ىمثغم    

أسمق صمقر: إسمراهٞمؿ سمـ ظم٤مًمد سمـ أيب اًمٞمامن، أسمق صمقر اًمٙمٚمبل اًمبٖمدادي اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم 

 .اًمٕمالُم٦م

... وأصمٜمك قمٚمٞمف همػم واطمد ُمـ ٘متٝمامباًمِم٤مومٕمل، وأمحد سمـ طمٜمبؾ، وـمأظمذ اًمٗم٘مف قمـ 

 إئٛم٦م.

قمٜمدي ذم ُمسالخ ؾمٗمٞم٤من : أقمرومف سم٤مًمسٜم٦م ُمٜمذ مخسلم ؾمٜم٦م، وهق ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

  .اًمثقري

وؾمئؾ أمحد قمـ ُمس٠مًم٦م وم٘م٤مل ًمٚمس٤مئؾ: ؾمؾ قم٤موم٤مك اهلل همػمٟم٤م ؾمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء، ؾمؾ أسم٤م 

 .صمقر

 : صم٘م٦م ُم٠مُمقن أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء.وىم٤مل اًمٜمس٤مئل 

، ودي٤مٟم٦م، ٤م، وومْماًل ، وورقمً ٤م، وقمٚماًم : يم٤من أطمد أئٛم٦م اًمدٟمٞم٤م وم٘مٝمً وىم٤مل اسمـ طمب٤من

 وذب قمـ طمريٛمٝم٤م وىمٛمع خم٤مًمٗمٞمٝم٤م.  ا، ممـ صٜمػ اًمٙمت٥م وومرع قمغم اعمس٤مئؾ،وظمػمً 

يم٤من أطمد اًمث٘م٤مت اعم٠مُمقٟملم، وُمـ إئٛم٦م إقمالم  :وومال احلاهمظ أزمو زمؽر ايمبغدادي   

 .ذم اًمديـ وًمف يمت٥م ُمّمٜمٗم٦م ذم إطمٙم٤مم، مجع ومٞمٝم٤م سملم احلدي٨م واًمٗم٘مف. اٟمتٝمك

اإلُم٤مم،  :( سم٘مقًمف7١/ ٢١) "ػم أقمالم اًمٜمبالءؾم" ذم وسمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي

 .احلج٦م، اعمجتٝمد، ُمٗمتل اًمٕمراق، أسمق صمقر اًمٙمٚمبل، اًمبٖمدادي، اًمٗم٘مٞمف. اٟمتٝمك احل٤مومظ،

 :( سم٘مقًمف74/ ١) "ت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىـمب٘م٤م"ذم    وسمرصمم يمه ايمسبؽي

. ٜمٞمتف أسمق قمبد اهلل وًم٘مبف أسمق صمقراإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ أطمد أصح٤مسمٜم٤م اًمبٖمداديلم ىمٞمؾ يم
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 .اٟمتٝمك

حيقى اظمزين اظمرصي كاس مذهب  : اإلمام أزمو إزمراهقم إؽمامفمقل زمنايمرازمع     

هـ صاضمب ايمؽتاب ايمعظقم )ذح ايمسـة( 964ايمشاهمعي وزمدر ؽمامئه , اظمتوذم ؽمـة 

 .اا ممزرً ايمذي كرص همقه فمؼقدة ايمسؾف كرًص 

 :(495 -٢١/49١) "ػم أقمالم اًمٜمبالءؾم"ذم    ومال فمـه احلاهمظ ايمذهبي

إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك سمـ إلُم٤مم، اًمٕمالُم٦م، وم٘مٞمف اعمٚم٦م، قمٚمؿ اًمزه٤مد، أسمق إسمراهٞمؿ، ا

، اعمٍمي، شمٚمٛمٞمذ اًمِم٤مومٕمل... أظمذ قمٜمف ظمٚمؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ ُمسٚمؿ، اعمزين

 ُمـ اًمٕمٚمامء، وسمف اٟمتنم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم أوم٤مق.

، ويم٤من (٢)ي٘م٤مل: يم٤من إذا وم٤مشمتف صالة اجلامقم٦م صغم شمٚمؽ اًمّمالة مخس٤م وقمنميـ ُمرة

اعمقشمك ًمػمق ىمٚمبل، ومّم٤مر : شمٕم٤مٟمٞم٧م همسؾ ٤م، وهق اًم٘م٤مئؾا واطمتس٤مسمً يٖمسؾ اعمقشمك شمٕمبدً 

 .. اٟمتٝمك، وهق اًمذي همسؾ اًمِم٤مومٕمل زم قم٤مدة

ٟم٤مس  :(93/ ١) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى"   وومال فمـه ايمسبؽي    

ذم وصٗمف ًمق ٟم٤مفمره اًمِمٞمٓم٤من    ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل...اعمذه٥م وسمدر ؾمامئف

ويم٤من إذا وم٤مشمتف صالة    ُمـ اًمدٟمٞم٤م،  جم٤مب اًمدقمقة،٤م ُمت٘مٚماًل ورقمً  ا... ويم٤من زاهدً ًمٖمٚمبف

٤م، وي٘مقل أومٕمٚمف ا واطمتس٤مسمً ، ويٖمسؾ اعمقشمك شمٕمبدً ٤م وقمنميـ ُمرةذم مج٤مقم٦م صاله٤م مخًس 

 .ًمػمق ىمٚمبل

                                                                        

 .واهلل أقمٚمؿ .ْمٞم٦مشمٙمرار اعم٘م ومٕمؾ هذا شم٠مديب٤م ًمٜمٗمسف وإٓ ومال ينمع (1)
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 .. اٟمتٝمكيم٤من اعمزين واًمرسمٞمع رضٞمٕملم : يمسـديومال أزمو ايمػوارس ا

اإلُم٤مم ص٤مطم٥م  :(٢/58) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م"ذم  وومال فمـه ازمن ومايض ؾمفبة

ذيمره  ، أٟم٤م ظمٚمؼ ُمـ أظمالق اًمِم٤مومٕمل :، ويم٤من ي٘مقللومٕمأظمذ قمـ اًمِم٤م ، اًمتّم٤مٟمٞمػ

ا ا ُمٜم٤مفمرً ٤م جمتٝمدً ا قم٤معمً يم٤من زاهدً  :اًمِمٞمخ أسمق إؾمح٤مق أول أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل، وىم٤مل

  .ة٤م يمثػم٤م قمغم اعمٕم٤مين اًمدىمٞم٘م٦م صٜمػ يمتبً ٤م همقاًص حمج٤مضًم 

 .. اٟمتٝمكاعمزين ٟم٤مس ُمذهبل :ومال ايمشاهمعي

 -975اظمتوذم زمكم ؽمـة  عقد ايمدارمي: اإلمام ايمؽبغم اظمحدث فمثامن زمن ؽماخلامس   

  (جلفؿقة( و)ايمرد فمعم زممم اظمريزصاضمب ايمؽتاب ايمعظقم )ايمرد فمعم ا هـ 982

حمدث هراة،  :(575 - 6/574ذم شم٤مريخ اإلؾمالم ) ومال فمـه احلاهمظ ايمذهبي    

، شاًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م»رُمل يمت٤مب ذم ... وًمٚمداوأطمد إقمالم، ـمقف إىم٤مًمٞمؿ

 ، ؾمٛمٕمٜم٤مه. ش اعمريزاًمرد قمغم سمنم»ؾمٛمٕمٜم٤مه، ويمت٤مب ذم 

ا، وهق اًمذي ىم٤مم قمغم حمٛمد سمـ ا يمبػمً ٤م ذم أقملم اعمبتدقملم، وصٜمػ ُمسٜمدً ويم٤من ضمذقمً 

 يمرام، وـمرده ُمـ هراة، ومٞمام ىمٞمؾ... 

ىم٤مل احل٤ميمؿ: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمٓمٞم٥م حمٛمد سمـ أمحد اًمقراق: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر اًمٗمسقي: 

يمٜم٧م ًمقٓ  ـ حيسدين: ُم٤مذاؾمٛمٕم٧م قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل ي٘مقل: ىم٤مل زم رضمؾ مم

 ؟اًمٕمٚمؿ

، ؾمٛمٕم٧م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ُمٕم٤موي٦م ٤م٤م ومّم٤مر زيٜمً وم٘مٚم٧م: أردت ؿمٞمٜمً 

 ًٓ ا ُمـ . وأٟم٤م ًمقٓ اًمٕمٚمؿ ًمٙمٜم٧م سمزازً ي٘مقل: ىم٤مل إقمٛمش: ًمقٓ اًمٕمٚمؿ ًمٙمٜم٧م سم٘م٤م

 .سمزازي ؾمجست٤من. اٟمتٝمك
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دث : حم(٢77/ ٢) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم    وومال فمـه احلاهمظ ازمن ىمثغم

 .. اٟمتٝمكأظمذ اًمٗم٘مف قمـ أيب يٕم٘مقب اًمبقيٓمل هراة، أطمد احلٗم٤مظ وإقمالم،

توذم : اإلمام احلاهمظ ؾمقخ اإلؽمالم أزمو فمبد اهلل حمؿد زمن كرص اظمروزي اظمايمسادس   

 ( ونمغمهاهـ صاضمب ىمتاب )ايمسـة( وىمتاب )سمعظقم ومدر ايمصالة994ؽمـة 

حمٛمد  ( وم٘م٤مل: 4٠-٢4/33)" ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم  شمرضمؿ ًمف احل٤مومظ اًمذهبل   

خ اإلؾمالم، أسمق قمبد اهلل اإلُم٤مم، ؿمٞم ،أسمق قمبد اهلل ،سمـ احلج٤مج اعمروزي سمـ ٟمٍم

ا قمالُم٦م، ُمـ ٤م جمتٝمدً ..يمت٥م اًمٙمثػم، وسمرع ذم قمٚمقم اإلؾمالم، ويم٤من إُم٤مُمً احل٤مومظ.

 أقمٚمؿ أهؾ زُم٤مٟمف سم٤مظمتالف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، ىمؾ أن شمرى اًمٕمٞمقن ُمثٚمف.

صمؿ ؾمٛمك مج٤مقم٦م، وىم٤مل: يم٤من ُمـ ،ث قمـ قمبدان سمـ قمثامنطمد :ومال أزمو زمؽر اخلطقب

 أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مظمتالف اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ ذم إطمٙم٤مم.

ي٘م٤مل: إٟمف يم٤من أقمٚمؿ إئٛم٦م سم٤مظمتالف اًمٕمٚمامء قمغم اإلـمالق...وىم٤مل أسمق سمٙمر  :ومؾت

اًمّمبٖمل: أدريم٧م إُم٤مُملم مل أرزق اًمسامع ُمٜمٝمام: أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي، وحمٛمد سمـ ٟمٍم 

اسمـ ٟمٍم، ومام رأي٧م أطمسـ صالة ُمٜمف، ًم٘مد سمٚمٖمٜمل أن زٟمبقرا ىمٕمد قمغم  اعمروزي، وم٠مُم٤م

 ضمبٝمتف، ومس٤مل اًمدم قمغم وضمٝمف ومل يتحرك.

وىم٤مل حمٛمد سمـ يٕم٘مقب سمـ إظمرم: ُم٤م رأي٧م أطمسـ صالة ُمـ حمٛمد سمـ ٟمٍم، يم٤من 

اًمذسم٤مب ي٘مع قمغم أذٟمف، ومٞمسٞمؾ اًمدم، وٓ يذسمف قمـ ٟمٗمسف، وًم٘مد يمٜم٤م ٟمتٕمج٥م ُمـ 

ئتف ًمٚمّمالة، يم٤من يْمع ذىمٜمف قمغم صدره، ومٞمٜمتّم٥م يم٠مٟمف طمسـ صالشمف وظمِمققمف وهٞم

 ظمِمب٦م ُمٜمّمقسم٦م.

، وقمغم ظمديف ٤م، يم٠مٟمام وم٘مئ ذم وضمٝمف طم٥م اًمرُم٤منىم٤مل: ويم٤من ُمـ أطمسـ اًمٜم٤مس ظمٚم٘مً 
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 يم٤مًمقرد، وحلٞمتف سمٞمْم٤مء. 

ذم ُمس٠مًم٦م اإليامن: سح حمٛمد سمـ ٟمٍم ذم يمت٤مب  هومال احلاهمظ أزمو فمبد اهلل زمن مـد

 وأن اإلىمرار، واًمِمٝم٤مدة، وىمراءة اًم٘مرآن سمٚمٗمٔمف خمٚمقق.)اإليامن( سم٠من اإليامن خمٚمقق، 

 صمؿ ىم٤مل: وهجره قمغم ذًمؽ قمٚمامء وىمتف، وظم٤مًمٗمف أئٛم٦م ظمراؾم٤من واًمٕمراق.

اخلقض ذم ذًمؽ ٓ جيقز، ويمذًمؽ ٓ جيقز أن ي٘م٤مل: اإليامن، واإلىمرار،  :ومؾت

: واًم٘مراءة، واًمتٚمٗمظ سم٤مًم٘مرآن همػم خمٚمقق، وم٢من اهلل ظمٚمؼ اًمٕمب٤مد وأقمامهلؿ، واإليامن

وم٘مقل وقمٛمؾ، واًم٘مراءة واًمتٚمٗمظ: ُمـ يمس٥م اًم٘م٤مرئ، واعم٘مروء اعمٚمٗمقظ: هق يمالم 

اهلل ووطمٞمف وشمٜمزيٚمف، وهق همػم خمٚمقق، ويمذًمؽ يمٚمٛم٦م اإليامن، وهل ىمقل )ٓ إًمف إٓ 

اهلل، حمٛمد رؾمقل اهلل( داظمٚم٦م ذم اًم٘مرآن، وُم٤م يم٤من ُمـ اًم٘مرآن ومٚمٞمس سمٛمخٚمقق، 

وًمق أٟم٤م يمٚمام أظمٓم٠م إُم٤مم ذم اضمتٝم٤مده ذم آطم٤مد واًمتٙمٚمؿ هب٤م ُمـ ومٕمٚمٜم٤م، وأومٕم٤مًمٜم٤م خمٚمقىم٦م، 

ا ًمف، ىمٛمٜم٤م قمٚمٞمف، وسمدقمٜم٤مه، وهجرٟم٤مه، عم٤م ؾمٚمؿ ُمٕمٜم٤م ٓ اسمـ ٟمٍم، اعمس٤مئؾ ظمٓم٠م ُمٖمٗمقرً 

وٓ اسمـ ُمٜمدة، وٓ ُمـ هق أيمؼم ُمٜمٝمام، واهلل هق ه٤مدي اخلٚمؼ إمم احلؼ، وهق أرطمؿ 

 اًمرامحلم، ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اهلقى واًمٗمٔم٤مفم٦م.

ذم سمٕمض شمقاًمٞمٗمف: أقمٚمؿ اًمٜم٤مس ُمـ يم٤من أمجٕمٝمؿ ًمٚمسٜمـ،  ومال أزمو حمؿد زمن ضمزم

وأضبٓمٝمؿ هل٤م، وأذيمرهؿ عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وأدراهؿ سمّمحتٝم٤م، وسمام أمجع اًمٜم٤مس قمٚمٞمف مم٤م 

 اظمتٚمٗمقا ومٞمف.

أشمؿ ُمٜمٝم٤م ذم حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي،  -سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م  -ىم٤مل: وُم٤م ٟمٕمٚمؿ هذه اًمّمٗم٦م 

 وهق قمٜمد طمدي٨م وٓ ٕصح٤مسمف إٓ ومٚمق ىم٤مل ىم٤مئؾ: ًمٞمس ًمرؾمقل اهلل 

 حمٛمد سمـ ٟمٍم عم٤م أسمٕمد قمـ اًمّمدق.
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هذه اًمسٕم٦م واإلطم٤مـم٦م ُم٤م ادقم٤مه٤م اسمـ طمزم ٓسمـ ٟمٍم إٓ سمٕمد إُمٕم٤من اًمٜمٔمر ذم  :ومؾت

مج٤مقم٦م شمّم٤مٟمٞمػ ٓسمـ ٟمٍم، ويٛمٙمـ ادقم٤مء ذًمؽ عمثؾ أمحد سمـ طمٜمبؾ وٟمٔمرائف، واهلل 

 .أقمٚمؿ. اٟمتٝمك

ٛمد سمـ ٟمٍم : وىم٤مل اًمسٚمٞمامين: حم(6/٢٠48) "شم٤مريخ اإلؾمالم " ذم  وىم٤مل 

 .. اٟمتٝمك، اعمقومؼ ُمـ اًمسامء، ؾمٙمـ ؾمٛمرىمٜمد إُم٤مم إئٛم٦م 

 "ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م"ذم    وشمرضمؿ ًمف احل٤مومظ اسمـ اًمّمالح

: أسمق قمبد اهلل اإلُم٤مم اعمروزي، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اجلٛم٦م، أطمد (  سم٘مقًمف٢/١77)

 ُمـ اؾمتبحر ذم قمٚمٛمل اًمٗم٘مف واحلدي٨م، ومجع سملم ومْمٞمٚمتل اإلُم٤مُم٦م واًمدي٤مٟم٦م.

وهق ص٤مطم٥م اظمتٞم٤مر، ورسمام شمذرع ُمتذرع سمٙمثرة اظمتٞم٤مراشمف اعمخ٤مًمٗم٦م عمذه٥م اًمِم٤مومٕمل 

إمم اإلٟمٙم٤مر قمغم اجلامقم٦م اًمٕم٤مديـ ًمف ذم أصح٤مسمٜم٤م، وًمٞمس إُمر يمذًمؽ، ٕٟمف ذم هذا 

 سمٛمٜمزًم٦م اسمـ ظمزيٛم٦م، واعمزين، وأيب صمقر ىمبٚمف، وهمػمهؿ.

ؿ ذًمؽ قمـ أن ومٚم٘مد يمثرت اظمتٞم٤مراهتؿ اعمخ٤مًمٗم٦م عمذه٥م اًمِم٤مومٕمل، صمؿ مل خيرضمٝم

يٙمقٟمقا ذم ىمبٞمؾ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ُمٕمدوديـ، وسمقصػ آقمتزاء إًمٞمف ُمقصقوملم. 

 .اٟمتٝمك

( ٢84/ ٢) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم" ذم   وشمرضمؿ ًمف احل٤مومظ اسمـ يمثػم     

 :سم٘مقًمف

 ... اهلل اعمروزي أطمد إئٛم٦م إقمالمحمٛمد سمـ ٟمٍم اإلُم٤مم أسمق قمبد 

ذم ُمس٠مًم٦م اإليامن: سح  ـ ُمٜمدهىم٤مل أسمق قمبد اهلل سم: ٢86ص    وومال    

حمٛمد سمـ ٟمٍم ذم يمت٤مب اإليامن سم٠من اإليامن خمٚمقق، وأن اإلىمرار، واًمِمٝم٤مدة، وىمراءة 



 جىيد اإلمام الشافيع وتالمذته وأئمة مذوبه يف نرصة منىح السلف الصالح

 

09 

ىمتف وظم٤مًمٗمف أئٛم٦م ظمراؾم٤من، اًم٘مرآن سمٚمٗمٔمف خمٚمقىم٦م، وهجره قمغم ذًمؽ قمٚمامء و

 .واًمٕمراق

د سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق، سح وهذا اًمذي سح سمف حمٛمد سمـ ٟمٍم، ذم أن ًمٗمظ اًمٕمب :ومؾت

زيـوا ايمؼرآن »: وهمػمه ُمـ إئٛم٦م حمتجلم سم٘مقًمف،  بخ٤مريسمف اًم

يمالم اًمب٤مري، واًمّمقت صقت اًم٘م٤مرئ، وإٟمام يم٤من اإلُم٤مم ، وم٤مًمٙمالم شزملصواسمؽم

يِمدد ذم هذا حلسؿ ُم٤مدة اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن، وشمبٕمف قمغم ذًمؽ مج٤مقم٦م  د أمح

 .ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م، واهلل أقمٚمؿ. اٟمتٝمك

حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزى  :(١46/ ١) "ٞم٦مـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕم"ذم  وومال فمـه ايمسبؽي

 .. اٟمتٝمكطمد أقمالم إُم٦م وقم٘مالئٝم٤م وقمب٤مده٤مأ اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ أسمق قمبد اهلل

: اإلمام  ايمعالمة  أزمو ايمعباس ازمن رسيج أمحد زمن فمؿر ايمبغدادي اظمؾؼب ايمسازمع

 هـ 326زمايمباز األؾمفب سمودم ؽمـة 

ع اجلٞمقش اضمتام"يمت٤مسمف ًمف رؾم٤مًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم اًمسٜم٦م ؾم٤مىمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 .(٢74 -١/٢7٠)" اإلؾمالُمٞم٦م

 :(١٠3-٢4/١٠٢) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم    ومال فمـه احلاهمظ ايمذهبي   

، أسمق اًمٕمب٤مس، أمحد سمـ قمٛمر سمـ رسي٩م ٤مم، ؿمٞمخ اإلؾمالم، وم٘مٞمف اًمٕمراىملماإلُم

اًمبٖمدادي، اًم٘م٤ميض اًمِم٤مومٕمل، ص٤مطم٥م اعمّمٜمٗم٤مت... ص٤مطم٥م اعمزين، وسمف اٟمتنم 

 ل، سمبٖمداد، وخترج سمف إصح٤مب... ُمذه٥م اًمِم٤مومٕم

وىم٤مل أسمق اًمقًمٞمد اًمٗم٘مٞمف: ؾمٛمٕم٧م اسمـ رسي٩م ي٘مقل: ىمؾ ُم٤م رأي٧م ُمـ اعمتٗم٘مٝم٦م ُمـ 

 .اؿمتٖمؾ سم٤مًمٙمالم وم٠مومٚمح، يٗمقشمف اًمٗم٘مف وٓ يّمؾ إمم ُمٕمروم٦م اًمٙمالم. اٟمتٝمك
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طم٤مُمؾ  :(٢/٢93) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم    وومال فمـه احلاهمظ ازمن ىمثغم    

ف، وٟم٤مذ ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل، يم٤من ي٘م٤مل ًمف: اًمب٤مز إؿمٝم٥م، شمٗم٘مف ًمقاء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم زُم٤مٟم

سم٠ميب اًم٘م٤مؾمؿ إٟمامـمل، وأظمذ قمٜمف اًمٗم٘مف ظمٚمؼ يمثػم ُمـ إئٛم٦م، وصٜمػ ذم اعمذه٥م 

وخلّمف، وي٘م٤مل: إن ومٝمرؾم٧م يمتبف شمِمتٛمؾ قمغم أرسمع ُم٤مئ٦م ُمّمٜمػ، ورد قمغم ُمـ 

 .. اٟمتٝمكُمذه٥م اًمسٚمػ، وشمقمم اًم٘مْم٤مء سمِمػمازظم٤مًمػ اًمسٜمـ، ويم٤من قمغم 

اًمب٤مز  :(3/١٢) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى"ذم    وومال فمـه ايمسبؽي   

ْم٤مري قمغم ظمّمقم اعمذه٥م ؿمٞمخ اعمذه٥م، وطم٤مُمؾ ًمقائف، ، وإؾمد اًمإؿمٝم٥م

، ًمٞمس ُمـ إصح٤مب إٓ ُمـ هق واًمبدر اعمنمق ذم ؾمامئف، واًمٖمٞم٨م اعمٖمدق سمروائف

سم٧م اإلسمؾ ، اٟمتٝم٧م إًمٞمف اًمرطمٚم٦م ومرضٕمٞمٜمف ه٤مئؿ ُمـ ضمقهر سمحره سمثٛمٞمٜمفطم٤مئؿ قمغم ُم

ٓ شمٕمرف إٓ ٟمامرق  ٟمحقه آسم٤مـمٝم٤م، وقمٚم٘م٧م سمف اًمٕمزائؿ ُمٜم٤مـمٝم٤م، وأشمتف أومقاج اًمٓمٚمب٦م

 .. اٟمتٝمكاًمبٞمد سمس٤مـمٝم٤م

اإلمام احلاهمظ زىمريا زمن حيقى زمن فمبد ايمرمحن ايمساصمي ايمبرصي ايمشاهمعي   :ايمثامن  

 هـ327اظمتوذم ؽمـة 

 .ًمّمٗم٤متشم٠مصمر سمف اإلُم٤مم أسمق احلسـ إؿمٕمري وأظمذ قمٜمف قم٘مٞمدة اًمسٚمػ ذم ا

اإلُم٤مم  :( سم٘مقًمف٢١٢/ ٢٢) " أقمالم اًمٜمبالءؾمػم"ذم  سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبيو   

اًمثب٧م احل٤مومظ، حمدث اًمبٍمة وؿمٞمخٝم٤م وُمٗمتٞمٝم٤م، أسمق حيٞمك زيمري٤م سمـ حيٞمك سمـ قمبد 

اًمرمحـ سمـ سمحر سمـ قمدي سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أسمٞمض سمـ اًمديٚمؿ سمـ سم٤مؾمؾ سمـ ضب٦م 

ٛم٦م احلدي٨م أظمذ قمٜمف أسمق احلسـ .. ويم٤من ُمـ أئاًمبٍمي، اًمِم٤مومٕمل.اًمْمبل، 

 إؿمٕمري ُم٘م٤مًم٦م اًمسٚمػ ذم اًمّمٗم٤مت، واقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م أسمق احلسـ ذم قمدة شمآًمٞمػ.
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: وُمٜمٝمؿ زيمري٤م سمـ حيٞمك اًمس٤مضمل، شـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م»ذم  وومال ايمشقخ أزمو إؽمحاق   

 .شقمٚمؾ احلدي٨م»، ويمت٤مب شاظمتالف اًمٕمٚمامء»أظمذ قمـ اًمرسمٞمع واعمزين، وًمف يمت٤مب 

ومل  ضمٚمٞمؾ ذم قمٚمؾ احلدي٨م يدل قمغم شمبحره وطمٗمٔمف، وًمٚمس٤مضمل ُمّمٜمػ :ومؾت

 .. اٟمتٝمكشمبٚمٖمٜم٤م أظمب٤مره يمام ذم اًمٜمٗمس

ؾمٛمع ُمٜمف إؿمٕمري وأظمذ قمٜمف ُمذه٥م  :(١3/١٢٠) "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم  وومال    

 .أهؾ احلدي٨م. اٟمتٝمك

أطمد  :(١٠3/ ٢) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم    وسمرصمم يمه احلاهمظ ازمن ىمثغم

ُمـ قمبٞمد اهلل سمـ ُمٕم٤مذ اًمٕمٜمؼمي، وحمٛمد سمـ سمِم٤مر، إئٛم٦م اًمث٘م٤مت، ؾمٛمع احلدي٨م 

وحمٛمد سمـ ُمقؾمك احلرر، وهدسم٦م سمـ ظم٤مًمد، وظمٚمؼ، وروى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ: 

اًمِمٞمخ أسمق احلسـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري، وأظمذ قمٜمف ُمذه٥م أهؾ اًمسٜم٦م ُمـ 

اعمحدصملم، واحل٤مومظ أسمق أمحد سمـ قمدي، واإلُم٤مم أسمق سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم، وأسمق قمٛمرو سمـ 

إؾمح٤مق ذم ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وم٘م٤مل: أظمذ قمـ اًمرسمٞمع، واعمزين، وُم٤مت و ن.محدا

سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م ؾمبع وصمالث ُم٤مئ٦م، وًمف يمت٤مب اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء، ويمت٤مب قمٚمؾ 

  .احلدي٨م. اٟمتٝمك

وٟم٘مؾ ىمقل ؿمٞمخف احل٤مومظ ( 3/١99) "٦مـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم"ذم  وسمرصمم يمه ايمسبؽي    

 دي٨م. : ؾمٛمع ُمٜمف إؿمٕمري وأظمذ قمٜمف ُمذه٥م أهؾ احلاًمذهبل

٘م٥م قمغم ، وهمٚمب٧م قمٚمٞمف احلٛمٞم٦م إؿمٕمري٦م ومٕمصمؿ أظمذت اًمسبٙمل اًمٕمزة سم٤مإلصمؿ    

 :ا سم٘مقًمفؿمٞمخف اًمذهبل ُمٙم٤مسمرً 

ؾمبح٤من اهلل هٜم٤م دمٕمؾ إؿمٕمري قمغم ُمذه٥م أهؾ احلدي٨م ورم ُمٙم٤من آظمر  :ومؾت
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، وُم٤م يم٤من أسمق احلسـ إٓ ؿمٞمخ ة ًمٍمطم٧م سم٠مٟمف ضمٝمٛملًمقٓ ظمِمٞمتؽ ؾمٝم٤مم إؿم٤مقمر

ىم٤مُمع اعمٕمتزًم٦م واعمجسٛم٦م وهمػمهؿ وُم٤م اعمجسٛم٦م إٓ أقمداء اًمسٜم٦م وٟم٤مس احلدي٨م و

 .. اٟمتٝمكي٨م رؾمقل اهلل ديـ اهلل وأهؾ طمد

اًمسبٙمل يٕمٜمل سم٤معمجسٛم٦م اًمذيـ وصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ أقمداء ديـ اهلل وأهؾ طمدي٨م  :ومؾت

: أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م أشمب٤مع اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح اًمذيـ يثبتقن رؾمقل اهلل 

وؾمٚمؿ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م  ًمف هلل ُم٤م أصمبتف ًمٜمٗمسف وأصمبتف ًمف رؾمق

اعمٕمٜمقي٦م واخلؼمي٦م يم٤مًمٕمٚمق واًمقضمف واًمٞمديـ واًمٕمٞمٜملم واًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م يم٤مٓؾمتقاء 

قمغم اًمٕمرش واًمٜمزول إمم اًمسامء اًمدٟمٞم٤م ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ واًمرض٤م واًمٖمْم٥م 

ٺ  ٺ  ٿ        ٿٿ   چ واعمجلء وهمػمه٤م قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمٕمٔمٛم٦م اهلل وضمالًمف 

ٕن اًمسبٙمل وأُمث٤مًمف يٜمٗمقن اًمّمٗم٤مت  :[٢٢]اًمِمقرى:  چٹ  ٹ ٿ     

، أيديٜم٤م خمٚمقق يمام شم٘مقًمف اعمٕمتزًم٦ماعمذيمقرة وأُمث٤مهل٤م وي٘مقًمقن سم٠من اًم٘مرآن اعمقضمقد سملم 

 هق اعمٕمٜمك اًمٜمٗمز اًم٘م٤مئؿ سم٤مهلل، إن قمؼم قمٜمف ، وأن يمالم اهللهللوأٟمف قمب٤مرة قمـ يمالم ا

وإن قمؼم قمٜمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م يم٤من  ،ٞم٦م يم٤من إٟمجٞماًل ن قمؼم قمٜمف سم٤مًمرسي٤مٟم، وإسم٤مًمٕمؼمي٦م يم٤من شمقراة

إمم ضمٝم٦م ومال يرى ُمـ ومقق وٓ أُم٤مم، وٓ ، وأن اهلل يرى يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٙمـ ٓ ٤مىمرآٟمً 

، ٤م قمغم اًمٕمرش، وًمٞمس ُمستقيً  ًمٞمس ذم اًمسامء، وأن اهللظمٚمػ وٓ يٛملم، وٓ ؿمامل

، يد وٓ سم٤مًمرمح٦م وٓ سم٤محلٙمٛم٦م، وًمٞمس ًمف وضمف وٓ ٤مسم٤مًمرض ٤م طم٘مٞم٘م٦موًمٞمس ُمقصقومً 

واًمسٜم٦م وُم٤م  ومٞم٤م شمرى ُمـ هق اًمذي وصػ اهلل سم٤مًمٜم٘م٤مئص واًمٕمٞمقب وظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب

ۈئ  ېئ  ېئ   چ، وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اعمحدصمقن وإئٛم٦م أمجع قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م

  [.٢٢٢]اًمب٘مرة:  چېئ  ىئ   ىئ
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 [.84]اإلرساء:  چ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ەئ  چ 

   .وطمسبٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

سمؾؿقذ  هـ 355اظمتوذم ؽمـة  مام األئؿة أزمو زمؽر حمؿد زمن إؽمحاق زمن طمزيؿة: إايمتاؽمع

 .(ين وصاضمب ايمؽتاب ايمعظقم )ايمتوضمقداظمز

 :(٢٢/١١5)  "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم يمت٤مسمف    ومال فمـه احلاهمظ ايمذهبي     

حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ص٤مًمح سمـ سمٙمر، احل٤مومظ، احلج٦م، اًمٗم٘مٞمف، ؿمٞمخ 

إئٛم٦م، أسمق سمٙمر اًمسٚمٛمل اًمٜمٞمس٤مسمقري، اًمِم٤مومٕمل، ص٤مطم٥م اإلؾمالم، إُم٤مم 

 .اًمتّم٤مٟمٞمػ. اٟمتٝمك

وىم٤مل احل٤ميمؿ  :(٢/١١٢) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم    وومال احلاهمظ ازمن ىمثغم

اًمٜمٞمس٤مسمقري: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾمٕمٞمد قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد اعم٘مرئ، ؾمٛمٕم٧م اسمـ ظمزيٛم٦م، 

٤م ُمـ ىم٤مل: إن ؿمٞمئً ي٘مقل: اًم٘مرآن يمالم اهلل، ووطمٞمف، وشمٜمزيٚمف، همػم خمٚمقق، وُمـ 

وطمٞمف، وشمٜمزيٚمف خمٚمقق، أو ي٘مقل: إن أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم خمٚمقىم٦م، أو ي٘مقل: إن اًم٘مرآن 

حمدث، ومٝمق ضمٝمٛمل، وىم٤مل: ُمـ ٟمٔمر ذم يمتبل سم٤من ًمف أن اًمٙمالسمٞم٦م يمذسم٦م ومٞمام حيٙمقن 

واًم٘مدر، وأصقل اًمٕمٚمؿ، ُمثؾ قمٜمل، وم٘مد قمرف اخلٚمؼ أٟمف مل يّمٜمػ أطمد ذم اًمتقطمٞمد، 

 .. اٟمتٝمكشمّمٜمٞمٗمل

اعمجتٝمد  :(3/٢٠9) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى"ذم    ه ايمسبؽيوومال همق

، مجع ير ذم احلجك وٓ يٜم٤مفمر ذم احلج٤مجاعمٓمٚمؼ اًمبحر اًمٕمج٤مج واحلؼم اًمذى ٓ خي٤م

، وأىم٤مم سمٛمديٜم٦م ُم٘مداره ومت٘م٤مست قمٜمف ـمقاًمع اًمٜمجقم، وارشمٗمع أؿمت٤مت اًمٕمٚمقم
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سملم إومراد اًمذى رومع اًمٕمٚمؿ ، وومرده٤م ٤مسمقر، إُم٤مُمٝم٤م طمٞم٨م اًمرضاهمؿ ُمزدمح٦مٟمٞمس

ا ، واًمٗمت٤موى حتٛمؾ قمٜمف سمرً رسمٕمف ٓ يتجٜمبف ُمٜمٝمؿ إٓ إؿم٘مك ، واًمقومقد شمٗمد قمغمقمٚمٛمف

، ومت٣م ف شمسػم ومتٝمدى ذم يمؾ ؾمقداء ُمدهلٛم٦م، وقمٚمقُم٤ما وشمِمؼ إرض ؿم٘مً وسمحرً 

 .داة سمف ويمٞمػ ٓ وهق إُم٤مم إئٛم٦م شم٠مشمؿ اهلقمٚماًم 

ــقاهًرا  ــ٥م ضم ــذف ًمٚم٘مري ــ٤مًمبحر ي٘م  )يم

 

 ئًب٤م(يمرًُمـــ٤م ويبٕمـــ٨م ًمٚمٖمريـــ٥م ؾمـــح٤م 

 .. اٟمتٝمك 

هـ صاضمب ىمتاب  397اإلمام فمبد ايمرمحن ازمن أيب ضماسمم اظمتوذم ؽمـة  :ايمعاذ   

: فمالمة أهل ايمبدع ايموومقعة دم أهل وصاضمب اظمؼويمة ايمشفغمة شايمرد فمعم اجلفؿقة»

 . األشمر

رض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ درء شمٕم٤م"ذم   وكؼل فمـه ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة

وأسم٤م زرقم٦م قمـ ُمذاه٥م أهؾ اًمسٜم٦م يٕمٜمل ذم أصقل ؾم٠مًم٧م أيب  :( أٟمف ىم٤مل١57/6)"

اًمٕمٚمامء ذم مجٞمع  وم٘م٤مًمقا: أدريمٜم٤م وُم٤م أدريم٤م قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ذم مجٞمع إُمّم٤مر -اًمديـ

، ومٙم٤من ُمـ ُمذاهبٝمؿ أن اإليامن ٤م٤م، ويٛمٜمً ا، وؿم٤مُمً ٤م، وُمًٍم ا، وقمراىمً إُمّم٤مر: طمج٤مزً 

ف، إمم أن ىمقل وقمٛمؾ، يزيد ويٜم٘مص، واًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق سمجٛمٞمع ضمٝم٤مشم

ىم٤مل: وأن اهلل قمغم قمرؿمف، سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف، يمام وصػ ٟمٗمسف ذم يمت٤مسمف، وقمغم ًمس٤من 

 .. اٟمتٝمكقًمف، سمال يمٞمػ، أطم٤مط سمٙمؾ رء قمٚماًم رؾم

 (536 -533/  7)  "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم    سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي    

ان، أسمق قمبد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر سمـ داود سمـ ُمٝمر :وم٘م٤مل

 هـ 3١7حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٔمكم، اعمتقرم: 
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 ، وهل ٟمسب٦م إمم درب طمٜمٔمٚم٦م سم٤مًمري، يم٤من يسٙمٜمف واًمده.وىمٞمؾ: سمؾ احلٜمٔمكم وم٘مط

ا وسمٜمٗمسف رطمؾ ُمع أسمٞمف صٖمػمً ، ـ اإلُم٤مم طم٤مومظ اًمري واسمـ طم٤مومٔمٝم٤مهق اإلُم٤مم اسم  

٤من ومسٛمع: أسم٤مه، واسمـ وارة، وأسم٤م زرقم٦م، واحلسـ سمـ قمروم٦م، وأمحد سمـ ؾمٜم ،ايمبػمً 

اًم٘مٓم٤من، وأسم٤م ؾمٕمٞمد إؿم٩م، وقمكم سمـ اعمٜمذر اًمٓمري٘مل، ويقٟمس سمـ قمبد إقمغم، 

 …ا سم٤محلج٤مز، واًمِم٤مم، وُمٍم، واًمٕمراق، واجلب٤مل، واجلزيرة٤م يمثػمً وظمٚم٘مً 

ا ذم اًمٕمٚمقم وُمٕمروم٦م : أظمذ قمٚمؿ أسمٞمف وأيب زرقم٦م، ويم٤من سمحرً ىم٤مل أسمق يٕمغم اخلٚمٞمكم

 اًمرضم٤مل. 

  وقمٚمامء إُمّم٤مر. صٜمػ ذم اًمٗم٘مف واظمتالف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

 ا يٕمد ُمـ إسمدال.ىم٤مل: ويم٤من زاهدً 

، شاًمزهد»ذم أًمػ ضمزء، ويمت٤مب  شاعمسٜمد»صٜمػ اسمـ أيب طم٤مشمؿ  :وومال حيقى زمن مـده

شم٘مدُم٦م اجلرح »، ويمت٤مب شومقائد اًمرازيلم»، و شاًمٗمقائد اًمٙمبػم»، و شاًمٙمٜمك»ويمت٤مب 

 ، وأؿمٞم٤مء.شواًمتٕمديؾ

ٗمظ ذم قمدة جمٚمدات يدل قمغم ؾمٕم٦م طم شاجلرح واًمتٕمديؾ»وًمف يمت٤مب ذم  :ومؾت     

ذم جمٚمد يمبػم يدل قمغم شمبحره ذم  شاًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م»اًمرضمؾ وإُم٤مُمتف. وًمف يمت٤مب ذم 

 اًمسٜم٦م. وًمف شمٗمسػم يمبػم ؾم٤مئره آصم٤مر ُمسٜمده ذم أرسمع جمٚمدات يمب٤مر، ىمؾ أن يقضمد ُمثٚمف.

وىمد صٜمػ أسمق احلسـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًمرازي اخلٓمٞم٥م اعمج٤مور سمٛمٙم٦م ٕيب حمٛمد    

شمرمج٦م ىم٤مل ومٞمٝم٤م: ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ احلسـ اعمٍمي وٟمحـ ذم ضمٜم٤مزة اسمـ أيب طم٤مشمؿ 

ي٘مقل: ىمٚمٜمسقة قمبد اًمرمحـ ُمـ اًمسامء. وُم٤م هق سمٕمج٥م، رضمؾ ُمٜمذ صمامٟملم ؾمٜم٦م قمغم 

 وشمػمة واطمدة، مل يٜمحرف قمـ اًمٓمريؼ.
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ا ممـ قمرف قمبد اًمرمحـ سمـ أيب وؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ أمحد اًمٗمريض ي٘مقل: ُم٤م رأي٧م أطمدً 

 ضمٝم٤مًم٦م ىمط.طم٤مشمؿ ذيمر قمٜمف 

وؾمٛمٕم٧م قمب٤مس سمـ أمحد ي٘مقل: سمٚمٖمٜمل أن أسم٤م طم٤مشمؿ ىم٤مل: وُمـ ي٘مقى قمغم قمب٤مدة 

 ٤م.قمبد اًمرمحـ، ٓ أقمرف ًمٕمبد اًمرمحـ ذٟمبً 

ا يرس سمف ُمـ ٟمٔمر إًمٞمف. : ويم٤من قمبد اًمرمحـ ىمد يمس٤مه اهلل هب٤مء وٟمقرً ومال أزمو احلسن

ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: أظمرضمٜمل أيب، يٕمٜمل رطمؾ يب، ؾمٜم٦م مخس ومخسلم وُم٤مئتلم وُم٤م 

اطمتٚمٛم٧م سمٕمد، ومٚمام أن سمٚمٖمٜم٤م اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل ظمرضمٜم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمديٜم٦م ٟمريد ذا احلٚمٞمٗم٦م 

، ومحد اهلل طمٞم٨م أدريم٧م طمج٦م اطمتٚمٛم٧م ومحٙمٞم٧م ٕيب، ومرس سمذًمؽ 

 اإلؾمالم.

: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر حمٛمد سمـ ُمٝمرويف وومال أزمو ايمرزمقع حمؿد زمن ايمػضل ايمبؾخي   

ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم  اًمرازي ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ احلسلم سمـ اجلٜمٞمد ي٘مقل:

ي٘مقل: إٟم٤م ًمٜمٓمٕمـ قمغم أىمقام ًمٕمٚمٝمؿ طمٓمقا رطم٤مهلؿ ذم اجلٜم٦م ُمٜمذ أيمثر ُمـ ُم٤مئتل 

 ؾمٜم٦م...

اجلرح »طم٤مشمؿ وهق ي٘مرأ قمغم اًمٜم٤مس يمت٤مب  ومدظمٚم٧م قمغم اسمـ أيب :ومال ازمن مفرويه

 ومحدصمتف هبذا، ومبٙمك وارشمٕمدت يداه طمتك ؾم٘مط اًمٙمت٤مب.  شواًمتٕمديؾ

 .ٟمتٝمكوضمٕمؾ يبٙمل ويستٕمٞمدين احلٙم٤مي٦م. ا 

 :(١55 -٢/١54)  "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم    وومال فمـه احلاهمظ ازمن ىمثغم

اًمّمالح، واًمدي٤مٟم٦م، أطمد إئٛم٦م ذم احلدي٨م، واًمتٗمسػم، واًمٕمب٤مدة، واًمزه٤مدة، و

ٝمٛم٦م: يم٤مًمتٗمسػم اجلٚمٞمؾ )اعم٘مدار(، ويمت٤مب ... وصٜمػ اًمٙمت٥م اعمطم٤مومظ اسمـ طم٤مومظ
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اب اًمٗم٘مف، وهمػم ذًمؽ، وًمف ، ويمت٤مب )اًمٕمٚمؾ( اعمبقب قمغم أسمق)اجلرح واًمتٕمديؾ(

وىمد رأي٧م ذم سمٕمض اًمتٕم٤مًمٞمؼ: أٟمف صغم،  ، يمت٤مب ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

وصغم وراءه اًمٜمس٤مئل، ومٚمام ؾمٚمؿ، ىم٤مل ًمف: ي٤م أسم٤م حمٛمد، إٟمؽ أـمٚم٧م اًمسجقد، وإين 

٤م، وذيمروا أٟمف ؾمبح٧م ذم ؾمجقدي وراءك ؾمبٕملم ُمرة، وم٘م٤مل: ًمٙمٜمل مل أؾمبح إٓ صمالصمً 

رؾمقس اطمتٞم٩م ذم سمٜم٤مئف إمم أًمػ ديٜم٤مر، وم٘م٤مل أسمق حمٛمد هذا عم٤م اهندم سمٕمض ؾمقر ـم

ٕهؾ جمٚمسف اًمذيـ يم٤من يٚم٘مل قمٚمٞمٝمؿ اًمتٗمسػم: ُمـ رضمؾ يبٜمل ُم٤م وهل ُمـ هذا 

ا ذم اجلٜم٦م؟ وم٘م٤مم إًمٞمف رضمؾ ُمـ اًمٕمجؿ، وم٘م٤مل: اًمسقر، وأٟم٤م ض٤مُمـ ًمف قمٜمد اهلل ىمًٍم 

ذًمؽ هذه أًمػ ديٜم٤مر، وايمت٥م زم ظمٓمؽ سم٤مًمْمامن، ومٙمت٥م ًمف رىمٕم٦م سمذًمؽ، وسمٜمك 

اًمسقر، ويم٤من ُمٝمام ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٕمدو، وىمدر ُمقت ذًمؽ اًمٕمجٛمل، ومٚمام دومـ دومٜم٧م 

ُمٕمف شمٚمؽ اًمرىمٕم٦م، ومج٤مءت ريح ومحٛمٚمتٝم٤م ومقضٕمتٝم٤م ذم طمجر اسمـ أيب طم٤مشمؿ، وىمد 

 .يمت٥م ذم فمٝمره٤م: ىمد وومٞمٜم٤م ُم٤م ضٛمٜمتف وٓ شمٕمد إمم ذًمؽ. اٟمتٝمك

اإلُم٤مم : (3١4/ 3) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى"ذم    وومال فمـه ايمسبؽي   

ا رم اًمٕمٚمؿ وًمف اعمّمٜمٗم٤مت اعمِمٝمقرة يم٤من سمحرً  اسمـ اإلُم٤مم طم٤مومظ اًمرى واسمـ طم٤مومٔمٝم٤م

 .. اٟمتٝمكاا وسمٜمٗمسف يمبػمً رطمؾ ُمع أسمٞمف صٖمػمً 

اإلمام احلاهمظ ايمؽبغم أزمو زمؽر اإلؽمامفمققم أمحد زمن إزمراهقم زمن  :احلادي فممم    

 هـ375ذم ؽمـة ( اظمتوي صاضمب ىمتاب )افمتؼاد أئؿة احلديثإؽمامفمقل ايمػؼقه ايمشاهمع

اإلُم٤مم،  :(١95-٢6/١9١) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم  ومال فمـه احلاهمظ ايمذهبي

احل٤مومظ، احلج٦م، اًمٗم٘مٞمف، ؿمٞمخ اإلؾمالم، أسمق سمٙمر أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ 

 ، وؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمٞم٦م...ؾمامقمٞمكم اًمِم٤مومٕمل، ص٤مطم٥م )اًمّمحٞمح(اًمٕمب٤مس اجلرضم٤مين اإل
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ٗمراء، أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ ُمقومؼ اًمديـ قمبد اهلل، أظمؼمٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ اًم

أظمؼمٟم٤م ُمسٕمقد سمـ قمبد اًمقاطمد، أظمؼمٟم٤م ص٤مقمد سمـ ؾمٞم٤مر، أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ حمٛمد 

 -اقمٚمٛمقا  أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم، ىم٤مل:اجلرضم٤مين، أظمؼمٟم٤م محزة سمـ يقؾمػ، 

أن ُمذاه٥م أهؾ احلدي٨م اإلىمرار سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتبف ورؾمٚمف،  -رمحٙمؿ اهلل 

، ٤م ٟمٓمؼ سمف يمت٤مب اهلل، وُم٤م صح٧م سمف اًمرواي٦م قمـ رؾمقل اهلل وىمبقل ُم

 ٓ ُمٕمدل قمـ ذًمؽ.

ويٕمت٘مدون سم٠من اهلل ُمدقمق سم٠مؾمامئف احلسٜمك، وُمقصقف سمّمٗم٤مشمف اًمتل وصػ هب٤م 

ٟمٗمسف، ووصٗمف هب٤م ٟمبٞمف، ظمٚمؼ آدم سمٞمديف، ويداه ُمبسقـمت٤من سمال اقمت٘م٤مد يمٞمػ، 

 .واؾمتقى قمغم اًمٕمرش سمال يمٞمػ، وذيمر ؾم٤مئر آقمت٘م٤مد. اٟمتٝمك

اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم  :(٢/3٠5) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"  وومال فمـه احلاهمظ ازمن ىمثغم

 .. اٟمتٝمك٤م٤م، وشمّمٜمٞمٗمً ٤م، وطمديثً احل٤مومظ، أطمد يمؼماء اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٘مٝمً 

: اإلمام احلاهمظ  أزمو احلسن ايمدارومطـي فمقم زمن فمؿر زمن أمحد زمن مفدي ايمثاين فممم    

)ايمعؾل(   اضمب ىمتابهـ  ص385زمن مسعود ايمدارومطـي ايمبغدادي اظمتوذم ؽمـة 

 .وىمتاب )ايمسـن( ونمغممها

ويم٤من ومريد قمٍمه،  :(٢3/487) "شم٤مريخ سمٖمداد"ذم  ومال فمـه اخلطقب ايمبغدادي   

وىمريع دهره، وٟمسٞم٩م وطمده، وإُم٤مم وىمتف، اٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمؿ إصمر، واعمٕمروم٦م سمٕمٚمؾ 

 احلدي٨م، وأؾمامء اًمرضم٤مل، وأطمقال اًمرواة، ُمع اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م، واًمث٘م٦م واًمٕمداًم٦م،

وىمبقل اًمِمٝم٤مدة، وصح٦م آقمت٘م٤مد، وؾمالُم٦م اعمذه٥م، وآضٓمالع سمٕمٚمقم ؾمقى 

ا، مجع إصقل ذم ا ُمقضمزً قمٚمؿ احلدي٨م ُمٜمٝم٤م: اًم٘مراءات وم٢من ًمف ومٞمٝم٤م يمت٤مسم٤م خمتًٍم 
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 أسمقاب قم٘مده٤م أول اًمٙمت٤مب.

وؾمٛمٕم٧م سمٕمض ُمـ يٕمتٜمك سمٕمٚمقم اًم٘مرآن، ي٘مقل: مل يسبؼ أسمق احلسـ إمم ـمري٘متف 

ب ذم أول اًم٘مراءات، وص٤مر اًم٘مراء سمٕمده يسٚمٙمقن اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م ذم قم٘مد إسمقا

 ـمري٘متف ذم شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ، وحيذون طمذوه.

اًمذي صٜمٗمف يدل قمغم أٟمف يم٤من  شاًمسٜمـ»ٕمروم٦م سمٛمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء وم٢من يمت٤مب وُمٜمٝم٤م: اعم

ممـ اقمتٜمك سم٤مًمٗم٘مف: ٕٟمف ٓ ي٘مدر قمغم مجع ُم٤م شمْمٛمـ ذًمؽ اًمٙمت٤مب إٓ ُمـ شم٘مدُم٧م 

 ُمٕمرومتف سم٤مٓظمتالف ذم إطمٙم٤مم.

أٟمف درس وم٘مف اًمِم٤مومٕمل قمغم أيب ؾمٕمٞمد آصٓمخري، وىمٞمؾ: سمؾ درس اًمٗم٘مف وسمٚمٖمٜمل 

٤م اعمٕمروم٦م ُمٜمٝم٤م أيًْم و ،د، ويمت٥م احلدي٨م قمـ أيب ؾمٕمٞمد ٟمٗمسفقمغم ص٤مطم٥م ٕيب ؾمٕمٞم

 ...سم٤مٕدب واًمِمٕمر

ؾم٠مًم٧م اًمؼمىم٤مين، ىمٚم٧م ًمف: هؾ يم٤من أسمق احلسـ اًمدارىمٓمٜمل يٛمغم  :487ص  وومال 

، وم٘م٤مل: يم٤من شاًمٕمٚمؾ» ىمّم٦م مجع قمٚمٞمؽ اًمٕمٚمؾ ُمـ طمٗمٔمف؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، صمؿ ذح زم

، ومٙم٤من يدومع أصقًمف إمم ا ُمٕمٚماًل أسمق ُمٜمّمقر اسمـ اًمٙمرظمل يريد أن يّمٜمػ ُمسٜمدً 

اًمدارىمٓمٜمل، ومٞمٕمٚمؿ ًمف قمغم إطم٤مدي٨م اعمٕمٚمٚم٦م، صمؿ يدومٕمٝم٤م أسمق ُمٜمّمقر إمم اًمقراىملم، 

ومٞمٜم٘مٚمقن يمؾ طمدي٨م ُمٜمٝم٤م ذم رىمٕم٦م، وم٢مذا أردت شمٕمٚمٞمؼ يمالم اًمدارىمٓمٜمل قمغم 

٤م أسمق احلسـ، صمؿ أُمغم قمكم اًمٙمالم ُمـ طمٗمٔمف، ومٞم٘مقل: طمدي٨م إطم٤مدي٨م، ٟمٔمر ومٞمٝم

إقمٛمش، قمـ أيب وائؾ، قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد احلدي٨م اًمٗمالين، اشمٗمؼ ومالن 

وومالن قمغم روايتف، وظم٤مًمٗمٝمام ومالن، ويذيمر مجٞمع ُم٤م ذم ذًمؽ احلدي٨م، وم٤ميمت٥م يمالُمف 

طم٤مدي٨م؟ وم٘م٤مل: ذم رىمٕم٦م ُمٗمردة، ويمٜم٧م أىمقل ًمف: مل شمٜمٔمر ىمبؾ إُمالئؽ اًمٙمالم ذم إ
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أشمذيمر ُم٤م ذم طمٗمٔمل سمٜمٔمري، صمؿ ُم٤مت أسمق ُمٜمّمقر واًمٕمٚمؾ ذم اًمرىم٤مع، وم٘مٚم٧م ٕيب 

احلسـ سمٕمد ؾمٜملم ُمـ ُمقشمف إين ىمد قمزُم٧م أن أٟم٘مؾ اًمرىم٤مع إمم إضمزاء وأرشمبٝم٤م قمغم 

 اعمسٜمد، وم٠مذن زم ذم ذًمؽ، وىمرأهت٤م قمٚمٞمف ُمـ يمت٤ميب، وٟم٘مٚمٝم٤م اًمٜم٤مس ُمـ ٟمسختل. 

 قمكم سمـ هب٦م اهلل سمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ ُم٤ميمقٓ، طمدصمٜمل أسمق ٟمٍم :487ص ل ووما     

ىم٤مل: رأي٧م ذم اعمٜم٤مم ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم ؿمٝمر رُمْم٤من يم٠مين أؾم٠مل قمـ طم٤مل أيب احلسـ 

 اًمدارىمٓمٜمل ذم أظمرة، وُم٤م آل إًمٞمف أُمره، وم٘مٞمؾ زم: ذاك يدقمك ذم اجلٜم٦م اإلُم٤مم. اٟمتٝمك

 ٘مقًمف:( سم46٢-٢6/449) "ٜمبالءؾمػم أقمالم اًم"ذم  وسمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي 

اإلُم٤مم، احل٤مومظ، اعمجقد، ؿمٞمخ اإلؾمالم، قمٚمؿ اجلٝم٤مسمذة، أسمق احلسـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ 

أمحد سمـ ُمٝمدي سمـ ُمسٕمقد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ديٜم٤مر سمـ قمبد اهلل اًمبٖمدادي، اعم٘مرئ، 

اعمحدث، ُمـ أهؾ حمٚم٦م دار اًم٘مٓمـ سمبٖمداد...ويم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ، وُمـ أئٛم٦م 

احلدي٨م ورضم٤مًمف، ُمع اًمت٘مدم ذم اًم٘مراءات  اًمدٟمٞم٤م، اٟمتٝمك إًمٞمف احلٗمظ وُمٕمروم٦م قمٚمؾ

وـمرىمٝم٤م، وىمقة اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٗم٘مف، وآظمتالف، واعمٖم٤مزي، وأي٤مم اًمٜم٤مس، وهمػم 

ذًمؽ... صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ، وؾم٤مر ذيمره ذم اًمدٟمٞم٤م، وهق أول ُمـ صٜمػ اًم٘مراءات، 

 وقم٘مد هل٤م أسمقاسم٤م ىمبؾ ومرش احلروف....

 )اًمٕمٚمؾ( ُمـ طمٗمٔمف. : يم٤من اًمدارىمٓمٜمل يٛمكم قمكموومال أزمو زمؽر ايمػموماين

إن يم٤من يمت٤مب )اًمٕمٚمؾ( اعمقضمقد ىمد أُماله اًمدارىمٓمٜمل ُمـ طمٗمٔمف يمام دًم٧م  :ومؾت

قمٚمٞمف هذه احلٙم٤مي٦م، ومٝمذا أُمر قمٔمٞمؿ، ي٘م٣م سمف ًمٚمدارىمٓمٜمل أٟمف أطمٗمظ أهؾ اًمدٟمٞم٤م، 

وإن يم٤من ىمد أُمغم سمٕمْمف ُمـ طمٗمٔمف ومٝمذا ممٙمـ، وىمد مجع ىمبٚمف يمت٤مب )اًمٕمٚمؾ( قمكم 

قمـ اًمدارىمٓمٜمل أٟمف ىم٤مل: ُم٤م رء أسمٖمض إزم ُمـ  سمـ اعمديٜمل طم٤مومظ زُم٤مٟمف... وصح
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  قمٚمؿ اًمٙمالم.

مل يدظمؾ اًمرضمؾ أسمدا ذم قمٚمؿ اًمٙمالم وٓ اجلدال، وٓ ظم٤مض ذم ذًمؽ، سمؾ  :ومؾت

 يم٤من ؾمٚمٗمٞم٤م، ؾمٛمع هذا اًم٘مقل ُمٜمف أسمق قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل.

: اظمتٚمػ ىمقم ُمـ أهؾ سمٖمداد، وم٘م٤مل ىمقم: قمثامن أومْمؾ، وىم٤مل وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل

 .ىمقم: قمكم أومْمؾ

 ومتح٤ميمٛمقا إزم، وم٠مُمسٙم٧م، وىمٚم٧م: اإلُمس٤مك ظمػم.

صمؿ مل أر ًمديٜمل اًمسٙمقت، وىمٚم٧م ًمٚمذي اؾمتٗمت٤مين: ارضمع إًمٞمٝمؿ، وىمؾ هلؿ: أسمق 

احلسـ ي٘مقل: قمثامن أومْمؾ ُمـ قمكم سم٤مشمٗم٤مق مج٤مقم٦م أصح٤مب رؾمقل اهلل 

.هذا ىمقل أهؾ اًمسٜم٦م، وهق أول قم٘مد حيؾ ذم اًمرومض ، 

سمؾ ىمد ذه٥م إًمٞمف ظمٚمؼ ُمـ  ًمٞمس شمٗمْمٞمؾ قمكم سمرومض، وٓ هق سمبدقم٦م، :ومؾت

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، ومٙمؾ ُمـ قمثامن وقمكم ذو ومْمؾ وؾم٤مسم٘م٦م وضمٝم٤مد، ومه٤م ُمت٘م٤مرسم٤من 

ذم اًمٕمٚمؿ واجلالًم٦م، وًمٕمٚمٝمام ذم أظمرة ُمتس٤موي٤من ذم اًمدرضم٦م، ومه٤م ُمـ ؾم٤مدة 

، وًمٙمـ مجٝمقر إُم٦م قمغم شمرضمٞمح قمثامن قمغم اإلُم٤مم قمكم، وإًمٞمف اًمِمٝمداء  

 ٟمذه٥م.

، وإومْمؾ ُمٜمٝمام  سمال ؿمؽ  أسمق سمٙمر وقمٛمر، ُمـ ظم٤مًمػ ذم ذا واخلٓم٥م ذم ذًمؽ يسػم

ومٝمق ؿمٞمٕمل ضمٚمد، وُمـ أسمٖمض اًمِمٞمخلم واقمت٘مد صح٦م إُم٤مُمتٝمام ومٝمق راوميض ُم٘مٞم٧م، 

 ..ق ُمـ همالة اًمراومْم٦م أسمٕمدهؿ اهلل.وُمـ ؾمبٝمام واقمت٘مد أهنام ًمٞمس٤م سم٢مُم٤مُمل هدى ومٝم

ُمـ احلسـ يٛمكم قمٚمٞمؽ )اًمٕمٚمؾ( : هؾ يم٤من أسمق ٤مل اخلٓمٞم٥م: ؾم٠مًم٧م اًمؼمىم٤مينىم

 ؟طمٗمٔمف
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 .اٟمتٝمك ي مجٕمتٝم٤م، وىمرأه٤م اًمٜم٤مس ُمـ ٟمسختل.ىم٤مل: ٟمٕمؿ، أٟم٤م اًمذ   

ىم٤مل احل٤ميمؿ: ص٤مر اًمدارىمٓمٜمل  :(8/577) "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم    وومال     

 ٤م ذم اًم٘مراء واًمٜمحقيلم. أوطمد قمٍمه ذم احلٗمظ واًمٗمٝمؿ واًمقرع، وإُم٤مُمً 

٤م سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، وذم ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم أىمٛم٧م سمبٖمداد أرسمٕم٦م أؿمٝمر، ويمثر اضمتامقمٜم  

ومّم٤مدومتف ومقق ُم٤م وصػ زم، وؾم٠مًمتف قمـ اًمٕمٚمؾ واًمِمٞمقخ، وًمف ُمّمٜمٗم٤مت يٓمقل 

 .ذيمره٤م، وأؿمٝمد أٟمف مل خيٚمػ قمغم أديؿ إرض ُمثٚمف. اٟمتٝمك

وىم٤مل إزهري: رأي٧م اًمدارىمٓمٜمل أضم٤مب اسمـ أيب  :578ص    وومال    

اًمنمق اًمٗمقارس قمـ قمٚم٦م طمدي٨م أو اؾمؿ، صمؿ ىم٤مل ًمف: ي٤م أسم٤م اًمٗمتح ًمٞمس سملم 

 واًمٖمرب ُمـ يٕمرف هذا همػمي.

 ُمـ طمٗمٔمف. شاًمٕمٚمؾ»ىم٤مين: يم٤من اًمدارىمٓمٜمل يٛمكم قمكم وىم٤مل اًمؼم

أن يٕمرف ُمـ طمٗمٔمف، ومٛمـ أراد  شاًمٕمٚمؾ»وهذا رء ُمدهش يمقٟمف يم٤من يٛمكم  ومؾت:   

  .. اٟمتٝمكىمٓمٜمل، ًمٞمٕمرف يمٞمػ يم٤من احلٗم٤مظًمٚمدار شاًمٕمٚمؾ»ىمدر ذًمؽ، ومٚمٞمٓم٤مًمع يمت٤مب 

احل٤مومظ  ( سم٘مقًمف:٢/3١3) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم  وشمرضمؿ ًمف احل٤مومظ اسمـ يمثػم

اًمٙمبػم اًمِمٝمػم ص٤مطم٥م اعمّمٜمٗم٤مت اعمٗمٞمدة، ُمٜمٝم٤م: يمت٤مب اًمسٜمـ اعمِمٝمقر، ويمت٤مب 

اًمٕمٚمؾ اًمذي مل ير ُمثٚمف ذم ومٜمف، روى قمـ أُمؿ ٓ حيّمقن يمثرة ُمـ أهؾ إىم٤مًمٞمؿ 

. ري، وروى قمٜمف ظمٚمؼ يمثػم، وضمؿ همٗمػموأوم٤مق، وشمٗم٘مف سم٠ميب ؾمٕمٞمد اإلصٓمخ

 .اٟمتٝمك

: اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ أسمق ( سم٘مقًمف3/46١) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م"ذم  يمه ايمسبؽيوسمرصمم 

ف اعمِمٝمقر آؾمؿ ص٤مطم٥م اعمّمٜمٗم٤مت إُم٤مم زُم٤مٟم حلسـ اًمدارىمٓمٜمل  اًمبٖمدادي احل٤مومظا
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 .. اٟمتٝمكوؾمٞمد أهؾ قمٍمه وؿمٞمخ أهؾ احلدي٨م

  .( وهمػمهؿ٢/٢6٢) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م"ذم  وشمرضمؿ ًمف اسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م

ايمؽبغم أزمو ؽمؾقامن اخلطايب محد زمن حمؿد زمن إزمراهقم ايمبستي : اإلمام ايمثايمث فممم    

 .(ب ىمتاب ايمغـقة فمن ايمؽالم وأهؾههـ )صاضم388اظمتوذم ؽمـة  

: اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ( سم٘مقًمف٢7/١3) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم  سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي

 .. اٟمتٝمكًمٚمٖمقياحل٤مومظ ا

، شُمٕم٤ممل اًمسٜمـ»يمت٤مب ُمّمٜمػ  ( سم٘مقًمف:8/63١) "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم  وسمرصمم يمه

اًمٖمٜمٞم٦م قمـ »ويمت٤مب  شذح أؾمامء اهلل احلُْسٜمَك»، ويمت٤مب شهمري٥م احلدي٨م»ويمت٤مب 

 .، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ. اٟمتٝمكشاًمٕمزًم٦م»، ويمت٤مب شاًمٙمالم وأهٚمف

 :(٢/3٠7) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم    وومال فمـه احلاهمظ ازمن ىمثغم   

ػم ذًمؽ، أظمذ اًمٗم٘مف، قمـ أيب سمٙمر ٤م ذم قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م، واًمٗم٘مف، وإدب، وهميم٤من رأؾًم 

 .اًم٘مٗم٤مل، وأيب قمكم سمـ أيب هريرة، وهمػممه٤م

 وُمـ ؿمٕمره: (:3٠8ص )  وومال

ــقى  ــ٦م اإلٟمســ٤من ذم ؿمــ٘م٦م اًمٜم ــ٤م همرسم  وُم

 

ــٙمؾ   ـــ اًمِم ــدم ُم ــ٤م واهلل ذم قم  وًمٙمٜمٝم

ـــ٤م   ـــلم سمســـ٧م وأهٚمٝم ـــ٥م سم  وإين همري

 

 وإن يمـــ٤من ومٞمٝمـــ٤م أرس ي وهبـــ٤م أهـــكم  

 ٤م:وًمف أيًْم  

 شمســـ٤مُمح وٓ شمســـتقف طم٘مـــؽ يمٚمـــف 

 

 وأسمـــؼ ومٚمـــؿ يســـتقف ىمـــط يمـــريؿ  

 وٓ شمٖمـؾ ذم رء ُمـــ إُمـر واىمتّمــد  

 

 يمـــال ـمـــرذم ىمّمـــد إُمـــقر ذُمـــٞمؿ 

 .. اٟمتٝمك 

ا هل٤م وًمف يمت٤مب قمٔمٞمؿ ٤م قمٜمٝم٤م وُمٜم٤مًس قمغم قم٘مٞمدة اًمسٚمػ ُمٜم٤مومحً   وىمد يم٤من 
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 .شالم وأهٚمفاًمٖمٜمٞم٦م قمـ اًمٙم»سمٕمٜمقان 

 اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وم٠مُم٤م ُم٤م ؾم٠مًم٧م قمٜمف ُمـ اًمّمٗم٤مت، وُم٤م ضم٤مء ُمٜمٝم٤م ذم ومم٤م ىم٤مًمف ومٞمف: 

وم٢من ُمذه٥م اًمسٚمػ إصمب٤مهت٤م وإضمراؤه٤م قمغم فمقاهره٤م، وٟمٗمل اًمٙمٞمٗمٞم٦م واًمتِمبٞمف قمٜمٝم٤م، 

وىمد ٟمٗم٤مه٤م ىمقم وم٠مسمٓمٚمقا ُم٤م أصمبتف اهلل، وطم٘م٘مٝم٤م ىمقم ُمـ اعمثبتلم ومخرضمقا ذم ذًمؽ إمم 

ضب ُمـ اًمتِمبٞمف واًمتٙمٞمٞمػ، وإٟمام اًم٘مّمد ذم ؾمٚمقك اًمٓمري٘م٦م اعمست٘مٞمٛم٦م سملم 

مم سملم اًمٖم٤مزم ومٞمف واجل٤مذم واعم٘مٍم قمٜمف. وإصؾ ذم هذا: أن إُمريـ وديـ اهلل شمٕم٤م

اًمٙمالم ذم اًمّمٗم٤مت ومرع قمغم اًمٙمالم ذم اًمذات، وحيتذى ذم ذًمؽ طمذوه وُمث٤مًمف. 

وم٢مذا يم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم أن إصمب٤مت اًمب٤مري ؾمبح٤مٟمف إٟمام هق إصمب٤مت وضمقد ٓ إصمب٤مت يمٞمٗمٞم٦م، 

ٞمٞمػ. وم٢مذا ىمٚمٜم٤م يد ومٙمذًمؽ إصمب٤مت صٗم٤مشمف إٟمام هق إصمب٤مت وضمقد ٓ إصمب٤مت حتديد وشمٙم

وؾمٛمع، وسمٍم وُم٤م أؿمبٝمٝم٤م وم٢مٟمام هل صٗم٤مت أصمبتٝم٤م اهلل ًمٜمٗمسف، وًمسٜم٤م ٟم٘مقل: إن 

 .(٢)(59-5/58ُمٕمٜمك اًمٞمد اًم٘مقة أو اًمٜمٕمٛم٦م. اٟمتٝمك جمٛمقع اًمٗمت٤موى )

: قمّمٛمٜم٤م اهلل وإي٤مك ُمـ إهقاء اعمْمٚم٦م، وأراء اعمٖمقي٦م، واًمٗمتـ وومال     

سٜم٦م واًمتٛمسؽ هب٤م، وًمزوم اًمٓمري٘م٦م اعمست٘مٞمٛم٦م اعمحػمة، ورزىمٜم٤م وإي٤مك اًمثب٤مت قمغم اًم

                                                                        

( وذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 3٢/٢٠5ذم شم٤مريخ اإلؾمالم )   احلاهمظ ايمذهبيواًمٗم٘مرة اًمس٤مسم٘م٦م ٟمسبٝم٤م    (1)

( ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي ُمسٜمدة، واخلٓم٤ميب ُمت٘مدم قمغم اخلٓمٞم٥م، ومٚمٕمؾ 3/١١5ظ )وشمذيمرة احلٗم٤م (٢3/4١5)

قمـ اًمٙمالم وأهٚمف(  ٤مسمف )اًمٖمٜمٞم٦م، وؿمٞمخ اإلؾمالم ىمد قمزا اًمٙمالم ًمٚمخٓم٤ميب ذم يمتاخلٓمٞم٥م أظمذ ذًمؽ قمٜمف

، وقمغم يمؾ طم٤مل ومٚمٕمؾ اًمٙمالم اسمتداء ىم٤مًمف اخلٓم٤ميب ووىمػ قمٚمٞمف اخلٓمٞم٥م وطمٗمٔمف ُمٕمت٘مدا واًمٙمت٤مب ُمٗم٘مقد

 .واهلل أقمٚمؿ  .صحتف وم٘مرره ًمتالُمٞمذه ومحٗمظ قمٜمف وٟمس٥م إًمٞمف
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اًمتل درج قمٚمٞمٝم٤م اًمسٚمػ، واٟمتٝمجٝم٤م سمٕمدهؿ ص٤محلقا اخلٚمػ، وضمٜمبٜم٤م وإي٤مك 

ُمداطمض اًمبدع، وسمٜمٞم٤مت ـمرىمٝم٤م اًمٕم٤مدًم٦م قمـ هن٩م احلؼ وؾمقاء اًمقاضح٦م، وأقم٤مذٟم٤م 

وإي٤مك قمـ طمػمة اجلٝمؾ وشمٕم٤مـمل اًمب٤مـمؾ، واًم٘مقل سمام ًمٞمس ًمٜم٤م سمف قمٚمؿ، واًمدظمقل ومٞمام 

ٜم٤م واًمتٙمٚمػ عم٤م ىمد يمٗمٞمٜم٤م اخلقض ومٞمف، وهنٞمٜم٤م قمٜمف، وٟمٗمٕمٜم٤م وإي٤مك سمام قمٚمٛمٜم٤م، ٓ يٕمٜمٞم

 وضمٕمٚمف ؾمبب٤م ًمٜمج٤مشمٜم٤م، وٓ ضمٕمٚمف وسم٤مٓ قمٚمٞمٜم٤م سمرمحتف.

وىمٗم٧م قمغم ُم٘م٤مًمتؽ، وُم٤م وصٗمتف ُمـ أُمر ٟم٤مطمٞمتؽ، وفمٝمقر ُم٤م فمٝمر هب٤م ُمـ      

ُم٘م٤مٓت أهؾ اًمٙمالم، وظمقض اخل٤مئْملم ومٞمٝم٤م، وُمٞمؾ سمٕمض ُمٜمتحكم اًمسٜم٦م إًمٞمٝم٤م 

همؽمارهؿ هب٤م، واقمتذارهؿ ذم ذًمؽ سم٠من اًمٙمالم وىم٤مي٦م ًمٚمسٜم٦م، وضمٜم٦م هل٤م يذب سمف وا

قمٜمٝم٤م، ويذاد سمسالطمف قمـ طمريٛمٝم٤م، وومٝمٛم٧م ُم٤م ذيمرت ُمـ ضٞمؼ صدرك 

سمٛمج٤مًمستٝمؿ، وشمٕمذر إُمر قمٚمٞمؽ ذم ُمٗم٤مرىمتٝمؿ، ٕن ُمقىمٗمؽ سملم أن شمسٚمؿ هلؿ ُم٤م 

شمٜمٙمره، ويمال يدقمقٟمف ُمـ ذًمؽ ومت٘مبٚمف، وسملم أن شم٘م٤مسمٚمٝمؿ قمغم ُم٤م يزقمٛمقٟمف ومؽمده و

إُمريـ يّمٕم٥م قمٚمٞمؽ، أُم٤م اًم٘مبقل ومألن اًمديـ يٛمٜمٕمؽ ُمٜمف، ودٓئؾ اًمٙمت٤مب 

واًمسٜم٦م حتقل سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف، وأُم٤م اًمرد واعم٘م٤مسمٚم٦م ومألهنؿ يٓم٤مًمبقٟمؽ سم٠مدًم٦م اًمٕم٘مقل، 

وي١ماظمذوٟمؽ سم٘مقاٟملم اجلدل، وٓ ي٘مٜمٕمقن ُمٜمؽ سمٔمقاهر إُمقر، وؾم٠مًمتٜمل أن أُمدك 

ٞم٤من، وذم رد ُم٘م٤مًم٦م أوًمئؽ ُمـ طمج٦م وسمره٤من، سمام حيرضين ذم ٟمٍمة احلؼ ُمـ قمٚمؿ وسم

وأن أؾمٚمؽ ذم ذًمؽ ـمري٘م٦م ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ رده٤م، وٓ يسقغ هلؿ ُمـ ضمٝم٦م اعمٕم٘مقل 

إٟمٙم٤مره٤م، ومرأي٧م إؾمٕم٤مومؽ سمف ٓزُم٤م ذم طمؼ اًمديـ، وواضم٥م اًمٜمّمٞمح٦م جلامقم٦م 

اعمسٚمٛملم، وأٟم٤م أؾم٠مل اهلل أن يقومؼ عم٤م ضٛمٜم٧م ًمؽ ُمٜمف، وأن يٕمّمؿ ُمـ اًمزًمؾ ومٞمف، 

أن هذه اًمٗمتٜم٦م ىمد قمٛم٧م اًمٞمقم، وؿمٛمٚم٧م وؿم٤مقم٧م ذم اًمبالد واقمٚمؿ ي٤م أظمل 
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واؾمتٗم٤مض٧م، وٓ يٙم٤مد يسٚمؿ ُمـ ره٩م همب٤مره٤م إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل، وذًمؽ ُمّمداق 

إن ايمدين زمدأ نمريبا وؽمقعود ىمام زمدأ همطوزمى »: ىمقل رؾمقل اهلل 

 .شيمؾغرزماء

ؾمؾ اهلل ىم٤مل: ومٜمحـ اًمٞمقم ذم ذًمؽ اًمزُم٤من وسملم أهٚمف، ومال شمٜمٙمر ُم٤م شمِم٤مهده ُمٜمف، و     

اًمٕم٤مومٞم٦م ُمـ اًمبالء، وامحده قمغم ُم٤م وه٥م ًمؽ ُمـ اًمسالُم٦م، صمؿ إين شمدسمرت هذا اًمِم٠من 

ومقضمدت قمٔمؿ اًمسب٥م ومٞمف أن اًمِمٞمٓم٤من ص٤مر سمٚمٓمٞمػ طمٞمٚمتف يسقل ًمٙمؾ ُمـ أطمس 

ُمـ ٟمٗمسف سمٗمْمؾ ذيم٤مء وذهـ، يقمهف أٟمف إن ريض ذم قمٚمٛمف وُمذهبف سمٔم٤مهر ُمـ 

٤مُم٦م، وقمد واطمدا ُمـ اجلٛمٝمقر اًمسٜم٦م، واىمتٍم قمغم واضح سمٞم٤من ُمٜمٝم٤م يم٤من أؾمقة اًمٕم

واًمٙم٤موم٦م ، وم٢مٟمف ىمد ضؾ ومٝمٛمف ، واضٛمحؾ ًمٗمٔمف وذهٜمف ، ومحريمٝمؿ سمذًمؽ قمغم اًمتٜمٓمع 

ذم اًمٜمٔمر، واًمتبدع سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمسٜم٦م وإصمر، ًمٞمبٞمٜمقا سمذًمؽ قمـ ـمب٘م٦م اًمدمه٤مء، ويتٛمٞمزوا 

ذم اًمرشمب٦م قمٛمـ يروٟمف دوهنؿ ذم اًمٗمٝمؿ واًمذيم٤مء، واظمتدقمٝمؿ هبذه اعم٘مدُم٦م طمتك 

واضح اعمحج٦م، وأورـمٝمؿ ذم ؿمبٝم٤مت شمٕمٚم٘مقا سمزظم٤مرومٝم٤م، وشم٤مهقا قمـ  اؾمتزهلؿ قمـ

طم٘م٤مئ٘مٝم٤م، ومل خيٚمّمقا ُمٜمٝم٤م إمم ؿمٗم٤مء ٟمٗمس، وٓ ىمبٚمقه٤م سمٞم٘ملم قمٚمؿ، وعم٤م رأوا يمت٤مب 

اهلل شمٕم٤ممم يٜمٓمؼ سمخالف ُم٤م اٟمتحٚمقه، ويِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ سمب٤مـمؾ ُم٤م اقمت٘مدوه، ضسمقا 

ؾمتقى قمٜمدهؿ قمغم ُم٤م سمٕمض آي٤مشمف سمبٕمض وشم٠موًمقه٤م قمغم ُم٤م ؾمٜمح هلؿ ذم قم٘مقهلؿ، وا

وًمسٜمٜمف  وضٕمقه ُمـ أصقهلؿ، وٟمّمبقا اًمٕمداوة ٕظمب٤مر رؾمقل اهلل 

اعم٠مصمقرة قمٜمف، وردوه٤م قمغم وضمقهٝم٤م وأؾم٤مءوا ذم ٟم٘مٚمتٝم٤م اًم٘م٤مًم٦م، ووضمٝمقا قمٚمٞمٝمؿ 

اًمٔمٜمقن، ورُمقهؿ سم٤مًمتزٟمدق، وٟمسبقهؿ إمم ضٕمػ اعمٜم٦م، وؾمقء اعمٕمروم٦م سمٛمٕم٤مين ُم٤م 

ؾمٚمٙمقا ؾمبٞمؾ اًم٘مّمد ووىمٗمقا قمٜمدُم٤م يرووٟمف ُمـ احلدي٨م، واجلٝمؾ سمت٠مويٚمف، وًمق 
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اٟمتٝمك هبؿ اًمتقىمٞمػ، ًمقضمدوا سمرد اًمٞم٘ملم وروح اًم٘مٚمقب، وًمٙمثرت اًمؼميم٦م 

وشمْم٤مقمػ اًمٜمامء، واٟمنمطم٧م اًمّمدور، وٕض٤مءت ومٞمٝم٤م ُمّم٤مسمٞمح اًمٜمقر، واهلل هيدي 

 ُمـ يِم٤مء إمم ساط ُمست٘مٞمؿ.

ًمٙمالم، واقمٚمؿ أن إئٛم٦م اعم٤مضلم واًمسٚمػ اعمت٘مدُملم مل يؽميمقا هذا اًمٜمٛمط ُمـ ا   

وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمٔمر قمجزا قمٜمف وٓ اٟم٘مٓم٤مقم٤م دوٟمف، وىمد يم٤مٟمقا ذوي قم٘مقل واومرة، 

وأومٝم٤مم صم٤مىمب٦م، ويم٤من ذم زُم٤مهنؿ هذه اًمِمبف وأراء، وهذه اًمٜمحؾ وإهقاء، وإٟمام 

شمريمقا هذه اًمٓمري٘م٦م، وأضسمقا قمٜمٝم٤م عم٤م ختقومقه ُمـ ومتٜمتٝم٤م، وطمذروه ُمـ ؾمقء 

هؿ، وقمغم سمّمػمة ُمـ ديٜمٝمؿ عم٤م هداهؿ اهلل ًمف ُمـ ُمٖمبتٝم٤م، وىمد يم٤مٟمقا قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ أُمر

شمقومٞم٘مف، وذح سمف صدورهؿ ُمـ ٟمقر ُمٕمرومتف، ورأوا أن ومٞمام قمٜمدهؿ ُمـ قمٚمؿ 

اًمٙمت٤مب وطمٙمٛمتف، وشمقىمٞمػ اًمسٜم٦م وسمٞم٤مهن٤م ، همٜمك وُمٜمدوطم٦م قمام ؾمقامه٤م، وأن احلج٦م 

ىمد وىمٕم٧م هبام، واًمٕمٚم٦م أزحي٧م سمٛمٙم٤مهنام، ومٚمام شم٠مظمر اًمزُم٤من سم٠مهٚمف وومؽمت قمزائٛمٝمؿ 

ذم ـمٚم٥م طم٘م٤مئؼ قمٚمقم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وىمٚم٧م قمٜم٤ميتٝمؿ هب٤م، واقمؽمضٝمؿ اعمٚمحدون 

سمِمبٝمٝمؿ، واعمتحذًم٘مقن سمجدهلؿ، طمسبقا أهنؿ إن مل يردوهؿ قمـ أٟمٗمسٝمؿ هبذا اًمٜمٛمط 

ُمـ اًمٙمالم، ومل يداومٕمقهؿ هبذا اًمٜمقع ُمـ اجلدل ، مل ي٘مقوا ومل ئمٝمروا ذم احلج٤مج 

 ف وظمدقم٦م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من واهلل اعمستٕم٤من.قمٚمٞمٝمؿ، ومٙم٤من ذًمؽ ضٚم٦م ُمـ اًمرأي، وهمبٜم٤م ومٞم

وم٢من ىم٤مل ه١مٓء اًم٘مقم، وم٢مٟمٙمؿ ىمد أٟمٙمرشمؿ اًمٙمالم، وُمٜمٕمتؿ اؾمتٕمامل أدًم٦م اًمٕم٘مقل، ومام 

اًمذي شمٕمتٛمدون ذم صح٦م أصقل ديٜمٙمؿ، وُمـ أي ـمريؼ شمتقصٚمقن إمم ُمٕمروم٦م 

طم٘م٤مئ٘مٝم٤م، وىمد قمٚمٛمتؿ أن اًمٙمت٤مب مل يٕمٚمؿ طم٘مف، واًمٜمبل مل يثب٧م صدىمف إٓ سم٠مدًم٦م 

ٟمتؿ ىمد ٟمٗمٞمتٛمقه٤م. ىمٚمٜم٤م: إٟم٤م ٓ ٟمٜمٙمر أدًم٦م اًمٕم٘مقل، واًمتقصؾ هب٤م إمم اًمٕم٘مقل، وأ
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اعمٕم٤مرف، وًمٙمٜم٤م ٓ ٟمذه٥م ذم اؾمتٕمامهل٤م إمم اًمٓمري٘م٦م اًمتل ؾمٚمٙمتٛمقه٤م ذم آؾمتدٓل 

سم٤مٕقمراض، وشمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مجلقاهر واٟم٘مالهب٤م ومٞمٝم٤م قمغم طمدوث اًمٕم٤ممل، وإصمب٤مت اًمّم٤مٟمع، 

٤م، وإٟمام هق رء أظمذمتقه قمـ وٟمرهم٥م قمٜمٝم٤م إمم ُم٤م هق أوضح سمٞم٤مٟم٤م، وأصح سمره٤مٟم

اًمٗمالؾمٗم٦م، وإٟمام ؾمٚمٙم٧م اًمٗمالؾمٗم٦م هذه اًمٓمري٘م٦م، ٕهنؿ ٓ يثبتقن اًمٜمبقات، وٓ 

يرون هل٤م طم٘مٞم٘م٦م، ومٙم٤من أىمقى رء قمٜمدهؿ ذم اًمدًٓم٦م قمغم إصمب٤مت هذه إُمقر ُم٤م 

 شمٕمٚم٘مقا سمف ُمـ آؾمتدٓل هبذه إؿمٞم٤مء.

ـ ذًمؽ، ويمٗم٤مهؿ يمٚمٗم٦م اعم١مٟم٦م ذم وم٠مُم٤م ُمثبتقا اًمٜمبقات وم٘مد أهمٜم٤مهؿ اهلل قمز وضمؾ قم     

ريمقب هذه اًمٓمري٘م٦م اعمٜمٕمرضم٦م اًمتل ٓ ي١مُمـ اًمٕمٜم٧م قمغم رايمبٝم٤م، واإلسمداع 

 وآٟم٘مٓم٤مع قمغم ؾم٤مًمٙمٝم٤م.

وسمٞم٤من ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمسٚمػ ُمـ أئٛم٦م اعمسٚمٛملم رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم آؾمتدٓل      

أٟمف ٓ  قمغم ُمٕمروم٦م اًمّم٤مٟمع، وإصمب٤مت شمقطمٞمده وصٗم٤مشمف، وؾم٤مئر ُم٤م ادقمك أهؾ اًمٙمالم

يتقصؾ إًمٞمف إٓ ُمـ اًمقضمف اًمذي يزقمٛمقٟمف، هق أن اهلل ؾمبح٤مٟمف عم٤م أراد إيمرام ُمـ 

٤م إمم اهلل ا وداقمٞمً ا وٟمذيرً إًمٞمٝمؿ سمِمػمً   ا هداه عمٕمرومتف سمٕم٨م رؾمقًمف حمٛمدً 

 ا. ٤م ُمٜمػمً سم٢مذٟمف ورساضًم 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ    چوىم٤مل ًمف:   

 [.67]اعم٤مئدة:  چڈڈ

ذم ظمٓمب٦م اًمقداع وذم ُم٘م٤مُم٤مت ًمف ؿمتك، وسمحرضشمف قم٤مُم٦م  ىم٤مل و   

، ويم٤من ُم٤م أٟمزل اهلل وأُمر سمتبٚمٞمٖمف هق شأال هل زمؾغت»أصح٤مسمف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ: 

 [.3]اعم٤مئدة:  چ چ  چ  چ  ڇچ  چ يمامل اًمديـ ومت٤مُمف ًم٘مقًمف: 
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٤م ُمـ أُمقر اًمديـ، ىمقاقمده وأصقًمف وذائٕمف ؿمٞمئً  ومٚمؿ يؽمك     

ف، وسمٚمٖمف قمغم يمامًمف ومت٤مُمف، ومل ي١مظمر سمٞم٤مٟمف قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف، إذ وومّمقًمف إٓ سمٞمٜم

 ٓ ظمالف سملم ومرق إُم٦م أن شم٠مظمػم اًمبٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ٓ جيقز سمح٤مل.

ا ذم يمؾ وُمٕمٚمقم أن أُمر اًمتقطمٞمد وإصمب٤مت اًمّم٤مٟمع ٓ شمؼمح ومٞمٝمام احل٤مضم٦م راهٜم٦م أسمدً     

 ُم٤م ٓ ؾمبٞمؾ هلؿ إًمٞمف.وىم٧م وزُم٤من، وًمق أظمر ومٞمٝمام اًمبٞم٤من ًمٙم٤من ىمد يمٚمٗمٝمؿ 

مل يدقمٝمؿ ذم هذه   وإذا يم٤من إُمر قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م وم٘مد قمٚمٛمٜم٤م أن اًمٜمبل      

إُمقر إمم آؾمتدٓل سم٤مٕقمراض، وشمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مجلقاهر، واٟم٘مالهب٤م إذ ٓ يٛمٙمـ أطمدا 

ُمـ اًمٜم٤مس أن يروي ذم ذًمؽ قمٜمف، وٓ قمـ واطمد ُمـ أصح٤مسمف ُمـ هذا اًمٜمٛمط طمروم٤م 

ـمريؼ شمقاشمر وٓ آطم٤مد قمٚمؿ أهنؿ ىمد ذهبقا ظمالف ُمذاه٥م  واطمدا ومام ومقىمف، ٓ ُمـ

 .(376-٢/37٢ه١مٓء، وؾمٚمٙمقا همػم ـمري٘متٝمؿ. اٟمتٝمك احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م )

: اإلمام اجلؾقل أزمو ضمامد اإلؽمػرايقـي  أمحد زمن أيب ؿماهر اظمتوذم ؽمـة ايمرازمع فممم      

 هـ426

إؾمت٤مذ،  :(٢7/٢93) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم    ومال فمـه احلاهمظ ايمذهبي

اًمٕمالُم٦م، ؿمٞمخ اإلؾمالم، أسمق طم٤مُمد أمحد سمـ أيب ـم٤مهر حمٛمد سمـ أمحد اإلؾمٗمرايٞمٜمل، 

، أىم٣م اًم٘مْم٤مة أسمق احلسـ اعم٤موردي ...  طمدث قمٜمف: شمالُمذشمف٦م سمبٖمداد.ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمٞم

 ، وآظمرون.قمكم اًمسٜمجل، وأسمق احلسـ اعمح٤مُمكمواًمٗم٘مٞمف ؾمٚمٞمؿ اًمرازي، وأسمق 

اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اًمديـ واًمدٟمٞم٤م سمبٖمداد،  :ذم )اًمٓمب٘م٤مت( ومال ايمشقخ أزمو إؽمحاق    

، ومجع جمٚمسف صمالث وقمٚمؼ قمٜمف شمٕم٤مًمٞمؼ ذم ذح اعمزين، وـمبؼ إرض سم٤مٕصح٤مب

 .. اٟمتٝمكُم٤مئ٦م ُمتٗم٘مف
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ؿمٞمخ  :(٢/345) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم     وومال فمـه احلاهمظ ازمن ىمثغم      

ا، ذيمر اًمتل هل ذم مخسلم جمٚمدً  ... وذح اعمختٍم ذم شمٕمٚمٞم٘متف،اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمال ُمداومٕم٦م

ومٞمٝم٤م ظمالف اًمٕمٚمامء، وأىمقاهلؿ، وُمآظمذهؿ، وُمٜم٤مفمراهتؿ، طمتك يم٤من ي٘م٤مل ًمف: 

 .. اٟمتٝمكٕمل اًمث٤ميناًمِم٤موم

 "ء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾدر"ذم    ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقةو    

: )ويم٤من اًمِمٞمخ أسمق -اًمٙمرضمل اًمِم٤مومٕمل  -ٞمخ أسمق احلسـ ىم٤مل اًمِم :(96-99/١)

 .٤مر قمغم اًمب٤مىمالين وأصح٤مب اًمٙمالم(ؾمٗمرايٜمل ؿمديد اإلٟمٙمطم٤مُمد اإل

)ومل يزل إئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ي٠مٟمٗمقن ويستٜمٙمٗمقن أن يٜمسبقا إمم إؿمٕمري،  ومال:    

ويتؼمؤون مم٤م سمٜمك إؿمٕمري ُمذهبف قمٚمٞمف، ويٜمٝمقن أصح٤مهبؿ وأطمب٤مهبؿ قمـ احلقم 

١ممتـ سمـ أمحد ُمٜمٝمؿ احل٤مومظ اعم -طمقاًمٞمف، قمغم ُم٤م ؾمٛمٕم٧م قمدة ُمـ اعمِم٤ميخ وإئٛم٦م 

ي٘مقًمقن: ؾمٛمٕمٜم٤م مج٤مقم٦م ُمـ اعمِم٤ميخ اًمث٘م٤مت، ىم٤مًمقا: يم٤من اًمِمٞمخ  -سمـ قمكم اًمس٤مضمل 

 ُم٤مم إئٛم٦م، اًمذي ـمبؼ إرض قمٚماًم أسمق طم٤مُمد أمحد اسمـ أيب ـم٤مهر اإلؾمٗمرايٜمل إ

إذا ؾمٕمك إمم اجلٛمٕم٦م ُمـ ىمٓمٕمٞم٦م اًمٙمرج إمم ضم٤مُمع اعمٜمّمقر، يدظمؾ اًمرسم٤مط  ٤موأصح٤مسمً 

ج٤مُمع، وي٘مبؾ قمغم ُمـ طمرض، وي٘مقل: اؿمٝمدوا قمكم اعمٕمروف سم٤مًمزوزي اعمح٤مذي ًمٚم

سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق، يمام ىم٤مًمف اإلُم٤مم اسمـ طمٜمبؾ، ٓ يمام ي٘مقًمف اًمب٤مىمالين، 

ًمؽ ُمٜمف مجٕم٤مت، وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل: طمتك يٜمتنم ذم اًمٜم٤مس وذم أهؾ ذوشمٙمرر 

 -إؿمٕمري٦م يٕمٜمل  -اًمّمٚمح، ويِمٞمع اخلؼم ذم أهؾ اًمبالد: أين سمريء مم٤م هؿ قمٚمٞمف 

وسمريء ُمـ ُمذه٥م أيب سمٙمر سمـ اًمب٤مىمالين، وم٢من مج٤مقم٦م ُمـ اعمتٗم٘مٝم٦م اًمٖمرسم٤مء يدظمٚمقن 

وم٢مذا رضمٕمقا إمم سمالدهؿ أفمٝمروا  ٗمٞم٦م وي٘مرؤون قمٚمٞمف ومٞمٗمتٜمقن سمٛمذهبفقمغم اًمب٤مىمالين ظم
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سمريء ُمـ سمدقمتٝمؿ ٓ حم٤مًم٦م، ومٞمٔمـ فم٤من أهنؿ ُمٜمل شمٕمٚمٛمقه ىمبؾ، وأٟم٤م ُم٤م ىمٚمتف، وأٟم٤م 

 .(ُمذه٥م اًمب٤مىمالين وقم٘مٞمدشمف

: )وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخل اإلُم٤مم أسم٤م ُمٜمّمقر اًمٗم٘مٞمف ومال ايمشقخ أزمو احلسن ايمؽرصمي

إصبٝم٤مين ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم أسم٤م سمٙمر اًمزاذىم٤مين ي٘مقل: يمٜم٧م ذم درس 

اًمِمٞمخ أيب طم٤مُمد اإلؾمٗمرايٜمل، ويم٤من يٜمٝمل أصح٤مسمف قمـ اًمٙمالم، وقمـ اًمدظمقل قمغم 

ٞم٦م ًم٘مراءة اًمٙمالم، ومٔمـ أين اًمب٤مىمالين، ومبٚمٖمف أن ٟمٗمرًا ُمـ أصح٤مسمف يدظمٚمقن قمٚمٞمف ظمٗم

ُمٕمٝمؿ وُمٜمٝمؿ، وذيمر ىمّم٦م ىم٤مل ذم آظمره٤م: إن اًمِمٞمخ أسم٤م طم٤مُمد ىم٤مل زم: ي٤م سمٜمل، ىمد 

وم٢مي٤مك وإي٤مه، وم٢مٟمف ُمبتدع  -يٕمٜمل اًمب٤مىمالين  -سمٚمٖمٜمل أٟمؽ شمدظمؾ قمغم هذا اًمرضمؾ 

يدقمق اًمٜم٤مس إمم اًمْمالًم٦م، وإٓ ومال حترض جمٚمز، وم٘مٚم٧م: أٟم٤م قم٤مئذ سم٤مهلل مم٤م ىمٞمؾ، 

 .وأؿمٝمدوا قمغم أين ٓ أدظمؾ إًمٞمف( ،وشم٤مئ٥م إًمٞمف

: )وؾمٛمٕم٧م اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم أسم٤م ُمٜمّمقر ؾمٕمد سمـ قمكم اًمٕمجكم ومال ايمشقخ أزمو احلسن

أفمـ اًمِمٞمخ أسم٤م إؾمح٤مق  -ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قمدة ُمـ اعمِم٤ميخ وإئٛم٦م سمبٖمداد 

 ٤م، ظمقومً ٤مب٤مىمالين خيرج إمم احلامم ُمتؼمىمٕمً ىم٤مًمقا: يم٤من أسمق سمٙمر اًم -اًمِمػمازي أطمدهؿ 

 .طم٤مُمد اإلؾمٗمرايٜمل(ُمـ اًمِمٞمخ أيب 

: )وُمٕمروف ؿمدة اًمِمٞمخ أيب طم٤مُمد قمغم أهؾ اًمٙمالم، طمتك ُمٞمز احلسن ومال أزمو

 أصقل وم٘مف اًمِم٤مومٕمل ُمـ أصقل إؿمٕمري، وقمٚم٘مف قمٜمف أسمق سمٙمر اًمزاذىم٤مين.

وهق قمٜمدي، وسمف اىمتدى اًمِمٞمخ أسمق إؾمح٤مق اًمِمػمازي ذم يمت٤مسمٞمف اًمٚمٛمع واًمتبٍمة 

ٞمزه وىم٤مل: هق ىمقل سمٕمض طمتك ًمق واومؼ ىمقل إؿمٕمري وضمٝم٤م ٕصح٤مسمٜم٤م ُم

ُمٜمٝمؿ ٤موم٤م اؾمتٜمٙم أصح٤مسمٜم٤م، وسمف ىم٤مًم٧م إؿمٕمري٦م، ومل يٕمدهؿ ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل،
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 .صقل اًمٗم٘مف، ومْماًل قمـ أصقل اًمديـ(وُمـ ُمذهبٝمؿ ذم أ

هذا اعمٜم٘مقل قمـ اًمِمٞمخ أيب طم٤مُمد وأُمث٤مًمف ُمـ أئٛم٦م أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل،  ومؾت:      

 اًمٗم٘مف وهمػمه٤م.أصح٤مب اًمقضمقه، ُمٕمروف ذم يمتبٝمؿ اعمّمٜمٗم٦م ذم أصقل 

وىمد ذيمر ذًمؽ اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُمد واًم٘م٤ميض أسمق اًمٓمٞم٥م وأسمق إؾمح٤مق اًمِمػمازي     

سمٞمٜمقا خم٤مًمٗم٦م اًمِم٤مومٕمل وهمػمه ُمـ إئٛم٦م ًم٘مقل اسمـ يمالب وإؿمٕمري ووهمػم واطمد، 

اسمـ يمالب وإؿمٕمري قمـ همػممه٤م، وإٓ ومس٤مئر   ُمس٠مًم٦م اًمٙمالم اًمتل اُمت٤مز هب٤مذم

هب٤م اظمتّم٤مص، سمؾ ُم٤م ىم٤مٓه  ىم٤مًمف همػممه٤م، إُم٤م  اعمس٤مئؾ ًمٞمس ٓسمـ يمالب وإؿمٕمري

٤مًمف اسمـ يمالب ذم ُمس٠مًم٦م ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م واحلدي٨م وإُم٤م ُمـ همػمهؿ، سمخالف ُم٤م ىم

طمد، وٓ واوم٘مف أشمبٕمف قمٚمٞمف إؿمٕمري، وم٢مٟمف مل يسبؼ اسمـ يمالب إمم ذًمؽ ااًمٙمالم، و

، وأصٚمف ذم ذًمؽ ُمس٠مًم٦م اًمّمٗم٤مت آظمتٞم٤مري٦م، أطمد قمٚمٞمف ُمـ رؤوس اًمٓمقائػ

ُمـ إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف شمٕم٤ممم: هؾ شم٘مقم سمذاشمف أم ٓ؟ ومٙم٤من  وٟمحقه٤م

اًمسٚمػ وإئٛم٦م يثبتقن ُم٤م ي٘مقم سمذاشمف ُمـ اًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل ُمٓمٚم٘م٤ًم، واجلٝمٛمٞم٦م ُمـ 

اعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ يٜمٙمرون ذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم، ومقاومؼ اسمـ يمالب اًمسٚمػ وإئٛم٦م ذم إصمب٤مت 

 سمف شمٕم٤ممم وُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف. اًمّمٗم٤مت، وواومؼ اجلٝمٛمٞم٦م ذم ٟمٗمل ىمٞم٤مم إومٕم٤مل

وهلذا وهمػمه شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ومٞمٛمـ اشمبٕمف يمـ اًم٘مالٟمز وإؿمٕمري وٟمحقمه٤م، سم٠من ذم 

أىمقاهلؿ سم٘م٤مي٤م ُمـ آقمتزال، وهذه اًمب٘م٤مي٤م أصٚمٝم٤م هق آؾمتدٓل قمغم طمدوث اًمٕم٤ممل 

سمٓمري٘م٦م احلريم٤مت، وم٢من هذا إصؾ هق اًمذي أوىمع اعمٕمتزًم٦م ذم ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت 

 .وإومٕم٤مل

وىمد ذيمر إؿمٕمري ذم رؾم٤مًمتف إمم أهؾ اًمثٖمر سمب٤مب إسمقاب أٟمف ـمريؼ ُمبتدع ذم    
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ديـ اًمرؾمؾ، حمرم قمٜمدهؿ، ويمذًمؽ همػم إؿمٕمري، يمـ اخلٓم٤ميب وأُمث٤مًمف، يذيمرون 

، وإن مل ب ٓ يرى سمٓمالن هذه اًمٓمري٘م٦م قم٘ماًل ذًمؽ، ًمٙمـ ُمع هذا ُمـ واومؼ اسمـ يمال

رأى صحتٝم٤م ًمزُمف: إُم٤م ىمقل اسمـ يمالب، ي٘مؾ: إن اًمديـ حمت٤مج إًمٞمٝم٤م، ومٚمام رأى ُمـ 

 أو ُم٤م يْم٤مهٞمف.

هق  -ُمـ إٟمٙم٤مر أيب طم٤مُمد وهمػمه قمغم اًم٘م٤ميض أيب سمٙمراًمب٤مىمالين  -وهذا اًمذي ٟم٘مٚمقه 

سمسب٥م هذا إصؾ، وضمرى ًمف سمسب٥م ذًمؽ أُمقر أظمرى، وىم٤مم قمٚمٞمف اًمِمٞمخ أسمق 

اؾم٤من طم٤مُمد واًمِمٞمخ أسمق قمبد اهلل سمـ طم٤مُمد وهمػممه٤م ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ أهؾ اًمٕمراق وظمر

واًمِم٤مم، وأهؾ احلج٤مز وُمٍم، ُمع ُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ اًمٕمٔمٞمٛم٦م واعمح٤مؾمـ 

اًمٙمثػمة واًمرد قمغم اًمزٟم٤مدىم٦م واعمٚمحديـ وأهؾ اًمبدع، طمتك إٟمف مل يٙمـ ذم اعمٜمتسبلم إمم 

، وسمسببف اٟمتنم هذا ٤م٤م وشمّمٜمٞمٗمً وإؿمٕمري أضمؾ ُمٜمف وٓ أطمسـ يمتبً  اسمـ يمالب

د وأهؾ اًمسٜم٦م وأهؾ احلدي٨م واًمسٚمػ، ُمع اًم٘مقل، ويم٤من ُمٜمتسب٤ًم إمم اإلُم٤مم أمح

 .اٟمتٝمك .ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وهمػممه٤م ُمـ إئٛم٦ماٟمتس٤مسمف إمم 

اخلامس فممم: اإلمام ايمؽبغم ايمشفغم أزمو ايمؼاؽمم هبة اهلل زمن احلسن زمن مـصور     

 هـ 458زمايماليمؽائي اظمتوذم ؽمـة  ايمرازي اظمعروف

يمذي يعد من أوؽمع ( اأصول افمتؼاد أهل ايمسـة واجلامفمة صاضمب ىمتاب )ذح

 . زمقان فمؼقدة أهل ايمسـة واجلامفمةوأمجع وأكػع ايمؽتب دم

احل٤مومظ  :( سم٘مقًمف١66 -١65/ ١8) "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم  سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمرازي اًمٓمؼمي إصؾ، اعمٕمروف سم٤مًمالًمٙم٤مئل. اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل. ٟمزيؾ 

: يم٤من يٗمٝمؿ وحيٗمظ. وصٜمػ سمٖمداد. شمٗم٘مف قمغم: اًمِمٞمخ أيب طم٤مُمد... ىم٤مل اخلٓمٞم٥م
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 ، ويمت٤مسم٤م ذم اًمسٜمـ. وقم٤مضمٚمتف اعمٜمٞم٦م. شرضم٤مل اًمّمحٞمحلم»٤م ذم اًمسٜم٦م، ويمت٤مب يمت٤مسمً 

وظمرج إمم اًمديٜمقر ومامت هب٤م ذم رُمْم٤من. طمدصمٜمل قمكم سمـ احلسلم سمـ ضمداء اًمٕمٙمؼمي 

 ىم٤مل: رأي٧م هب٦م اهلل اًمٓمؼمي ذم اعمٜم٤مم، وم٘مٚم٧م: ُم٤م ومٕمؾ اهلل سمؽ؟ ىم٤مل: همٗمر زم.

 .. اٟمتٝمك: يمٚمٛم٦م ظمٗمٞم٦م: سم٤مًمسٜم٦م؟ ىم٤مل ٧م سمامذاىمٚم

اإلُم٤مم، احل٤مومظ، اعمجقد،  :( سم٘مقًمف4٢9/ ٢7) "أقمالم اًمٜمبالءؾمػم"ذم  وسمرصمم يمه

اعمٗمتل، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ هب٦م اهلل سمـ احلسـ سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمؼمي، اًمرازي، اًمِم٤مومٕمل، 

 .اًمالًمٙم٤مئل، ُمٗمٞمد سمٖمداد ذم وىمتف. اٟمتٝمك

 :( سم٘مقًمف٢/378) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"   وسمرصمم يمه احلاهمظ ازمن ىمثغم

 .. اٟمتٝمكِمٞمخ أيب طم٤مُمد اإلؾمٗمرايٞمٜمل سمبٖمداداًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل، شمٗم٘مف قمغم اًم

: اإلمام اظمؾؼب زمشقخ اإلؽمالم أزمو فمثامن ايمصازموين إؽمامفمقل زمن ايمسادس فممم       

 هـ449فمبد ايمرمحن زمن أمحد زمن إؽمامفمقل ايمصازموين ايمـقسازموري اظمتوذم ؽمـة 

ديث( ايمذي كرص همقه ايمسـة أصحاب احل صاضمب ايمؽتاب ايمعظقم )فمؼقدة ايمسؾف

 .وأهؾفا

 :( سم٘مقًمف734/ 9) "شم٤مريخ اإلؾمالم " ذم   سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي   

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قم٤مسمد سمـ قم٤مُمر، أسمق 

 ...قري اًمقاقمظ اعمٗمرس، ؿمٞمخ اإلؾمالم.قمثامن اًمّم٤مسمقين اًمٜمٞمس٤مسم

٤م أسمق قمثامن ٤م، وؿمٞمخ اإلؾمالم صدىمً ؼمٟم٤م إُم٤مم اعمسٚمٛملم طم٘مً : أظمومال ايمبقفؼي     

 اًمّم٤مسمقين، صمؿ ذيمر طمٙم٤مي٦م.

أسمق قمثامن اًمّم٤مسمقين ممـ ؿمٝمدت ًمف أقمٞم٤من اًمرضم٤مل  :وومال أزمو فمبد اهلل اظمايمؽي     
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 سم٤مًمٙمامل ذم احلٗمظ، واًمتٗمسػم، وهمػممه٤م.

ؾمت٤مذ، ؿمٞمخ : إؾمامقمٞمؾ اًمّم٤مسمقين إشؾمٞم٤مق شم٤مريخ ٟمٞمس٤مسمقر»ذم  وومال فمبد ايمغاهمر    

اإلؾمالم، أسمق قمثامن اخلٓمٞم٥م اعمٗمرس اًمقاقمظ، اعمحدث، أوطمد وىمتف ذم ـمري٘مف، وقمظ 

ا ُمـ قمنميـ ؾمٜم٦م، ويم٤من اعمسٚمٛملم ؾمبٕملم ؾمٜم٦م، وظمٓم٥م وصغم ذم اجل٤مُمع ٟمحقً 

... ورزق اًمٕمز واجل٤مه ذم اًمديـ سامع واًمتّمٜمٞمػ، طمريّم٤م قمغم اًمٕمٚمؿ.٤م يمثػم اًمطم٤مومٔمً 

قمٜمد اعمقاومؼ واعمخ٤مًمػ، جمٛمع قمغم أٟمف قمديؿ  واًمدٟمٞم٤م، ويم٤من مج٤مٓ ًمٚمبٚمد، ُم٘مبقٓ

... وٕيب قمثامن ُمّمٜمػ ذم اًمسٜم٦م ، وؾمٞمػ اًمسٜم٦م، وداُمغ أهؾ اًمبدقم٦ماًمٜمٔمػم

 .واقمت٘م٤مد اًمسٚمػ، أومّمح ومٞمف سم٤محلؼ، ومرمحف اهلل وريض قمٜمف. اٟمتٝمك

ٗمرس اعمذيمر اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًم٘مدوة اعم (:١99/ ٢3) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم  وومال   

... وًم٘مد يم٤من ُمـ أئٛم٦م إصمر ًمف ُمّمٜمػ ذم اًمسٜم٦م واقمت٘م٤مد إلؾمالماعمحدث ؿمٞمخ ا

 .اًمسٚمػ ُم٤م رآه ُمٜمّمػ إٓ واقمؽمف ًمف. اٟمتٝمك

 .(٢/4٠7) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم" ذم   سمرصمم يمه احلاهمظ ازمن ىمثغم   

إؾمامقمٞمؾ  ( سم٘مقًمف:4/١7٢) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م"ذم    وسمرصمم يمه ايمسبؽي    

سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ قم٤مُمر سمـ قم٤مسمد ؿمٞمخ اإلؾمالم  سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ

أسمق قمثامن اًمّم٤مسمقين اًمٗم٘مٞمف اعمحدث اعمٗمرس اخلٓمٞم٥م اًمقاقمظ اعمِمٝمقر آؾمؿ اعمٚم٘م٥م 

سمِمٞمخ اإلؾمالم ًم٘مبف أهؾ اًمسٜم٦م ذم سمالد ظمراؾم٤من ومال يٕمٜمقن قمٜمد إـمالىمٝمؿ هذه 

 .. اٟمتٝمكاًمٚمٗمٔم٦م همػمه
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أزموزمؽر اخلطقب ايمبغدادي  : اإلمام ايمعالمة اظممرخ ضماهمظ اظمممقايمسازمع فممم    

 هـ463ايمشاهمعي اظمتوذم ؽمـة 

 .ونمغمها (ريخ زمغداد(, و)ذف أصحاب احلديثصاضمب ىمتاب )سما

 :( سم٘مقًمف٢8/١7٠)" ػم أقمالم اًمٜمبالءؾم"ذم    سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي

اإلُم٤مم إوطمد، اًمٕمالُم٦م اعمٗمتل، احل٤مومظ اًمٜم٤مىمد، حمدث اًمقىم٧م، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم 

 أمحد سمـ ُمٝمدي اًمبٖمدادي، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ، وظم٤ممت٦م احلٗم٤مظ.سمـ صم٤مسم٧م سمـ 

، شمٗم٘مف قمغم أيب احلسـ سمـ اعمح٤مُمكمويم٤من ُمـ يمب٤مر اًمِم٤مومٕمٞم٦م، : (١74) ص وومال

 واًم٘م٤ميض أيب اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي.

وأفمٝمر سمٕمض اًمٞمٝمقد يمت٤مسم٤م ادقمك أٟمف يمت٤مب رؾمقل اهلل (: ١8٠ص ) وومال   

 ٤مسم٦م، وذيمروا أن سم٢مؾم٘م٤مط اجلزي٦م قمـ أهؾ ظمٞمؼم، وومٞمف ؿمٝم٤مدة اًمّمح

 ومٞمف. ظمط قمكم 

ومحؾ اًمٙمت٤مب إمم رئٞمس اًمرؤؾم٤مء، ومٕمرضف قمغم اخلٓمٞم٥م، ومت٠مُمٚمف وىم٤مل: هذا     

 ُمزور، ىمٞمؾ: ُمـ أيـ ىمٚم٧م؟

ىم٤مل: ومٞمف ؿمٝم٤مدة ُمٕم٤موي٦م وهق أؾمٚمؿ قم٤مم اًمٗمتح، وومتح٧م ظمٞمؼم ؾمٜم٦م ؾمبع، وومٞمف 

. ىمبؾ ظمٞمؼم سمسٜمتلم وم٤مؾمتحسـ ذًمؽ ُمٜمفؿمٝم٤مدة ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ وُم٤مت يقم سمٜمل ىمرئم٦م 

 .اٟمتٝمك

أظمؼمٟم٤م أسمق قمكم سمـ اخلالل، أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٗمْمؾ اهلٛمداين، أظمؼمٟم٤م : (١83ص ) وومال 

أسمق ـم٤مهر اًمسٚمٗمل، أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ ُمرزوق اًمزقمٗمراين، طمدصمٜم٤م احل٤مومظ  أسمقسمٙمر 

أُم٤م اًمٙمالم ذم اًمّمٗم٤مت، وم٢من ُم٤م روي ُمٜمٝم٤م ذم اًمسٜمـ اًمّمح٤مح،  اخلٓمٞم٥م ىم٤مل:
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هره٤م، وٟمٗمل اًمٙمٞمٗمٞم٦م واًمتِمبٞمف قمٜمٝم٤م، وىمد ُمذه٥م اًمسٚمػ إصمب٤مهت٤م وإضمراؤه٤م قمغم فمقا

ٟمٗم٤مه٤م ىمقم، وم٠مسمٓمٚمقا ُم٤م أصمبتف اهلل، وطم٘م٘مٝم٤م ىمقم ُمـ اعمثبتلم، ومخرضمقا ذم ذًمؽ إمم 

ضب ُمـ اًمتِمبٞمف واًمتٙمٞمٞمػ، واًم٘مّمد إٟمام هق ؾمٚمقك اًمٓمري٘م٦م اعمتقؾمٓم٦م سملم 

 إُمريـ، وديـ اهلل شمٕم٤ممم سملم اًمٖم٤مزم ومٞمف واعم٘مٍم قمٜمف.

م ذم اًمّمٗم٤مت ومرع اًمٙمالم ذم اًمذات، وحيتذى ذم ذًمؽ وإصؾ ذم هذا أن اًمٙمال  

طمذوه وُمث٤مًمف، وم٢مذا يم٤من ُمٕمٚمقُم٤م أن إصمب٤مت رب اًمٕم٤معملم إٟمام هق إصمب٤مت وضمقد ٓ 

 إصمب٤مت يمٞمٗمٞم٦م، ومٙمذًمؽ إصمب٤مت صٗم٤مشمف إٟمام هق إصمب٤مت وضمقد ٓ إصمب٤مت حتديد وشمٙمٞمٞمػ.

ٓ ٟم٘مقل: إن وم٢مذا ىمٚمٜم٤م: هلل يد وؾمٛمع وسمٍم، وم٢مٟمام هل صٗم٤مت أصمبتٝم٤م اهلل ًمٜمٗمسف، و

 ُمٕمٜمك اًمٞمد اًم٘مدرة، وٓ إن ُمٕمٜمك اًمسٛمع واًمبٍم: اًمٕمٚمؿ، وٓ ٟم٘مقل: إهن٤م ضمقارح.

وٓ ٟمِمبٝمٝم٤م سم٤مٕيدي وإؾمامع وإسمّم٤مر اًمتل هل ضمقارح وأدوات ًمٚمٗمٕمؾ،      

وٟم٘مقل: إٟمام وضم٥م إصمب٤مهت٤م ٕن اًمتقىمٞمػ ورد هب٤م، ووضم٥م ٟمٗمل اًمتِمبٞمف قمٜمٝم٤م ًم٘مقًمف: 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  [.٢٢ى: ]اًمِمقر چ   ٺ  ٿ        ٿٿچ 

 .. اٟمتٝمك[4]اإلظمالص: 

: ؾمٛمٕم٧م احلسلم سمـ وىم٤مل اسمـ قمس٤ميمر (:3٢/95) "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم  ومالو    

حمٛمد حيٙمل، قمـ أيب اًمٗمْمؾ اسمـ ظمػمون أو همػمه، أن أسم٤م سمٙمر اخلٓمٞم٥م ذيمر أٟمف عم٤م 

طم٩م ذب ُمـ ُم٤مء زُمزم صمالث ذسم٤مت، وؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم صمالث طم٤مضم٤مت، أظمذا 

 . شماء زمزم ظما ذب يمه»: رؾمقل اهلل سم٘مقل 

سمبٖمداد، واًمث٤مٟمٞم٦م أن يٛمكم احلدي٨م سمج٤مُمع ش سمت٤مريخ سمٖمداد»وم٤محل٤مضم٦م إومم أن حيدث   

 .. اٟمتٝمكذم، وم٘م٣م اهلل احل٤مضم٤مت اًمثالث ًمفاعمٜمّمقر، واًمث٤مًمث٦م أن يدومـ قمٜمد سمنم احل٤م
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 :ًمف( سم٘مق٢/44٢) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم" ذم   وسمرصمم يمه احلاهمظ ازمن ىمثغم   

أطمد  أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي احل٤مومظ أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي

طمٗم٤مظ احلدي٨م، وض٤مسمٓمٞمف اعمت٘مٜملم اعمتٗمٜمٜملم، وُمـ اعمتٕمّمبلم عمذه٥م اًمِم٤مومٕمل 

اًمذاسملم قمٜمف اعمّمٜمٗملم ذم ٟمٍمشمف، شمٗم٘مف قمغم اًم٘م٤ميض أيب اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي، وأيب احلسـ 

ؾمح٤مق اًمِمػمازي، وأيب ٟمٍم اسمـ اًمّمب٤مغ، اسمـ اعمح٤مُمكم، واؾمتٗم٤مد ُمـ اًمِمٞمخ أيب إ

 .وهمػممه٤م 

وؿمٝمرشمف ذم احلدي٨م ُمٖمٜمٞم٦م قمـ اإلـمٜم٤مب ذم ذيمر ُمِم٤مخيف ومٞمف، وشمٕمداد اًمبٚمدان اًمتل    

٤م ُمٜمٝم٤م رطمؾ إًمٞمٝم٤م وؾمٛمع ومٞمٝم٤م، وذيمر ُمّمٜمٗم٤مشمف ذم ذًمؽ، وم٢مهن٤م ؾمت٦م ومخسقن ُمّمٜمٗمً 

 .. اٟمتٝمكء، وىمد أصمٜمك قمٚمٞمف إئٛم٦م واًمٕمٚماماجلٝمر سم٤مًمبسٛمٚم٦م، قمغم ىم٤مقمدة اعمذه٥م

: اإلمام أزمو ايمؼاؽمم ؽمعد زمن فمقم زمن حمؿد ايمزكجاين اظمتوذم ؽمـة ايمثامن فممم    

 هـ 475

)ايمؼصقدة ايمرائقة دم  ـصاضمب ايمؼصقدة ايمعظقؿة ايمعصامء دم زمقان ايمسـة اظمشفورة زم

 .ايمسـة(

( 386 -٢8/385) "م اًمٜمبالءؾمػم أقمال"ذم    سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي

... ىم٤مل أسمق ؾمٕمد: يم٤من ٤مومظ، اًم٘مدوة، اًمٕم٤مسمد، ؿمٞمخ احلرمُم٦م، احلاإلُم٤مم، اًمٕمال :سم٘مقًمف

 ٤م، يمثػم اًمٕمب٤مدة، ص٤مطم٥م يمراُم٤مت وآي٤مت...٤م، صم٘م٦م، ورقمً ٤م ُمت٘مٜمً ؾمٕمد طم٤مومٔمً 

ُم٤م رأي٧م ُمثٚمف، وؾمٛمٕم٧م أسم٤م إؾمح٤مق احلب٤مل ي٘مقل: مل يٙمـ ذم اًمدٟمٞم٤م  :وومال ازمن ؿماهر

ٓم٠م، ومال يديف اخل ُمثؾ ؾمٕمد سمـ قمكم ذم اًمٗمْمؾ، يم٤من حيرض ُمٕمٜم٤م اعمج٤مًمس، وي٘مرأ سملم

 . يرد، إٓ أن يس٠مل ومٞمجٞم٥م
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وؾمٛمٕم٧م اًمٗم٘مٞمف هٞم٤مج سمـ قمبٞمد إُم٤مم احلرم وُمٗمتٞمف ي٘مقل: يقم ٓ  :ومال ازمن ؿماهر     

 .ا، ويم٤من هٞم٤مج يٕمتٛمر ذم اًمٞمقم صمالث قمٛمرا ٓ أقمتد أين قمٛمٚم٧م ظمػمً أرى ومٞمف ؾمٕمدً 

 .اٟمتٝمك

اًمسٜم٦م وأقمداء ُمـ دقم٤مة  : يم٤من )اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم اًمٖمٗم٤مر( ـه دم ىمتازمهوومال فم   

 .. اٟمتٝمكاًمبدقم٦م

 .(4/383ًمسبٙمل ذم ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م )وشمرضمؿ ًمف ا

 :وهذا ٟمص ىمّمٞمدشمف اًمرائٞم٦م

 شمـــدسمر يمـــالم اهلل واقمتٛمـــد اخلـــؼم

 

ـــ   ـــؽ رأًي ـــرودع قمٜم ـــف أصم  ٤م ٓ يالئٛم

 ىمتــدى سمــ٤مٕمماًمزُمـف و٤موهنـ٩م اهلــدى وم 

 

ــؼم  ــؽ شمٜمج ــؾ قمٚم ــٝمدوا اًمتٜمزي ــؿ ؿم  ه

ـــ  ــــ ُمقىمٜمً ـــػويم ـــؾ ُمٙمٚم ـــ٤م ويم  ٤م أّٟم

 

ــق  ــ٤م سم٘مٗم ــذر أُمرٟم ــذ سم٤محل ــؼ وإظم  احل

ـــؽ  ـــقل ُم٤مًم ـــ٤م ىم ـــٞمام سمٞمٜمٜم ـــؿ وم  وطمّٙم

 

ــدر   ــ٥م ُم٘مت ــ٤ممل اًمٖمٞم ــٞمؿ قم ــديؿ طمٚم  ىم

ــــتٙمٚمؿ  ؾمــــٛمٞمع سمّمــــػم واطمــــد   ُم

 

 ُمريد عمــ جيـري قمـغم احلـؼ ُمــ ىمـدر 

 وىمــقل رؾمــقل ىمـــد حت٘مــؼ صـــدىمف 

 

ــر  ــ٤مهر فمٝم ــز ىم ـــ ُمٕمج ــ٤مءه ُم ــام ضم  سم

 وم٘مٞمــــؾ ًمٜمــــ٤م ردوا إمم اهلل أُمــــريمؿ 

 

ــرر  ـــ اًمٖم ــقا ُم ــ٤مزقمتؿ ًمتٜمج ــ٤م شمٜم  إذا ُم

ـــد اأو   ـــف حمٛم ـّ ومٞم ـــ ـــ٤م ؾم ـــقا ُم  شمبٕم

 

ــر   ــزل اًمزسم ــذي أٟم ــريض اًم ــف شم  ومٓم٤مقمت

 ومٛمـ ظم٤مًمػ اًمقطمل اعمبلم سمٕم٘مٚمف 

 

 ٤م وىمد ظمرسومذاك أُمرؤ ىمد ظم٤مب طم٘مً  

ــذر  ــ٦ٌم وم ــٓمٗمك ومتٜم ــر اعمّم ــرك أُم  وذم شم

 

 شمـؾ وأقمتـؼماظمالف اًمذي ىمـد ىم٤مًمـف و  

ــف اًمّمــح٤مسم٦م طمجــ٦ماوُمــ٤م    ضمتٛمٕمــ٧م ومٞم

 

 وشمٚمــؽ ؾمــبٞمؾ اعمــ١مُمٜملم عمـــ ؾمـــؼم 

 ٤مقمٍمهؿ ُمتٕم٤مرومً وُم٤م مل يٙمـ ذم  

 

 و ضم٤مء سمف ُمـ سمٕمدهؿ رّد سمؾ زضمر  

 ومٗمـل إظمــذ سم٤مإلمجـ٤مع ومــ٤مقمٚمؿ ؾمــٕم٤مدةٌ  

 

 يمام ذم ؿمذوذ اًم٘مـقل ٟمـقٌع ُمــ اخلٓمـر  

 ُمثـــؾ أهـــؾ اًمٕمٚمـــؿ ومٞمٜمـــ٤م ـمري٘مـــ٦مأو 

 

ــر  ــغم إصم ــٞمٌؿ قم ــام ُم٘م ــزرهؿ قمٚم  وأهم
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 وأضمٝمؾ ُمـ شمٚم٘مك ُمـ اًمٜمـ٤مس ُمٕمجـ٥ٌم 

 

ــدر  ـــ ه ــؾ ُم ــ٤مـمره يّمــٖمل إمم يم  سمخ

 ومــٞمام يمٗمٞمتــفومــدع قمٜمــؽ ىمــقل اًمٜمــ٤مس  

 

 ومام ذم اؾمتامع اًمزيغ رء ؾمقى اًمرضـر 

ـــف  ـــريؿ سمٚمٓمٗم ـــد أوضـــح اهلل اًمٙم  ًم٘م

 

 ًمٜم٤م إُمـر ذم اًم٘مـرآن ومـ٤مهنض سمـام أُمـر  

 وظمٚمػ ومٞمٜم٤م ؾمٜم٦م ٟم٘متدي هب٤م 

 

 حمٛمد اعمبٕمقث همقصًم٤م إمم اًمبنم  

ـــ٦م  ـــؾ آًم ـــ٠مُمقر سم٤مًمٕم٘م ـّ قمـــغم اعم ـــ  وُم

 

 هبـ٤م يٕمــرف اعمــتغم ُمــ اًم٘مــقل واًمٕمــؼم  

ــزوغ   ــدقمٞم٤م شم ــؽ سم ــال شم ــدىوم ـــ اهل  قم

 

ــدين إمم ؾمــ٘مر    وحتــدث وم٤مإلطمــداث ي

 وٓ دمٚمســــ قمٜمـــد اعمجـــ٤مدل ؾمـــ٤مقم٦م 

 

 ومٕمٜمــف رؾمــقل اهلل ُمـــ ىمبــؾ ىمــد زضمــر 

 وُمـ رّد أظمب٤مر اًمٜمبل ُم٘مدًُم٤م 

 

 خل٤مـمره ذاك أُمرؤ ُم٤مًمف سمٍم  

 ٟمف٢موٓ شمسٛمٕمـ داقمل اًمٙمالم وم 

 

 قمدو هلذا اًمديـ قمـ محٚمف طمرس 

ـــقا  ـــدقمقا وشمٜمّٓمٕم ـــد أسم  وأصـــح٤مسمف ىم

 

 د احلـؼ سم٤مإلومـؽ وإذوضم٤مزوا طمدو 

 وظمذ وصٗمٝمؿ قمـ ص٤مطم٥م اًمنمع إٟمف 

 

 ؿمديد قمٚمٞمٝمؿ ًمٚمذي ُمٜمٝمؿ ظمؼم 

 وىمــد قمــّدهؿ ؾمـــبٕملم صــٜمًٗم٤م ٟمبٞمٜمـــ٤م 

 

 وصــٜمٗملم يمــٌؾ حمــدث زائــغ ذقمــر 

  ًٓ  ومذواًمرومض ُمٜمسقب إمم اًمنمك قم٤مد

 

 قمـ احلؼ ذو هب٧م قمغم اهلل واًمٜمذر  

ــؿ  ــدي صــحٞمح ذم اخلــقارج أهن  وقم٘م

 

 ذم ؾُمــٕمريمــالٌب شمٕمــ٤موى ذم ضــالل و  

ــ٤مهلؿ  ـــ ُم٘م ــدصمقا ُم ــ٤م أطم ــقردهؿ ُم  وي

 

ــذر   ــل وٓ شم ــ٥م ٓ شُمّب٘م  ًم٣مــ ذات هل

ــ٤م  ــ٤م ُمًٕم ــد ًمٕمٜم ــٜمٗملم ىم ـــ ص ــرأ ُم  وأسم

 

 ومــذا أفمٝمــر اإلرضمــ٤م وذا أٟمٙمــر اًم٘مــدر  

 وُم٤م ىم٤مًمف ضمٝمٌؿ ومحؼ ضالًم٦م 

 

 ٟمتنما وسمنم ومام أسمداه ضمٝمال ىمد  

ـــف  ـــ٨م ُم٘م٤مًم ـــد أرداه ظمب ـــٌد وم٘م  وضمٕم

 

ــر  ــام ذيم ــ٠مىمبح سم ــاّلب وم ـــ يم ــ٤م اسم  وأُم

 ٤مء أسمـ يمّرام هبجر ومل يٙمـوضم 

 

 ًمف ىمدٌم ذم اًمٕمٚمؿ ًمٙمٜمف ضمرس  

ـــف  ـــٕمري يمالُم ـــذا إؿم ـــ٘مػ ه  وؾم

 

ــدسمر   ـــ ذوي اًم ــف ُم ــغم ىمبٚم ــك قم  وأرسم

 ومــام ىم٤مًمــف ىمــد سمــ٤من ًمٚمحــؼ فمــ٤مهًرا 

 

 ديمـراوُم٤م ذم اهلٌدي قمٛمـًدا عمــ ُمـ٤مز و  

ــــف  ــــٞمام ي٘مقًم ــــذا ذاك وم ــــر ه  يٙمٗم

 

ــر   ــده ذيم ــذي قمٜم ــف اًم ــذيمر ذا قمٜم  وي

ـــقن   ـــٞمام يزقمٛم ـــؾ وم ـــ٤ميٜمقاوسم٤مًمٕم٘م  شمب

 

 ويمٚمٝمــؿ ىمــد ومــ٤مرق اًمٕم٘مــؾ ًمــق ؿمــٕمر  
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 ومــدع قمٜمــؽ ُمــ٤م ىمــد أسمــدقمقا وشمٜمٓمٕمــقا

 

 وٓزم ـمريؼ احلـؼ واًمـٜمص واصـٓمؼم 

 وظمذ ُم٘مت٣م أصم٤مر واًمقطمل ذم اًمـذي 

 

ــر  ــذه اًمٗم٘م ـــ ه ــ٤مس ُم ــف اًمٜم ــ٤مزع ومٞم  شمٜم

 ومـام ًمـذوي اًمتحّمـٞمؾ قمـذر سمـؽمك ُمــ٤م 

 

 أشمــ٤مه سمــف ضمؼميـــؾ ذم ُُمٜمــزل اًمســـقر 

 وسملم ومحقاه اًمٜمبل سمنمطمف 

 

 أدى إمم إصح٤مب ُم٤م قمٜمف ىمد ؾمٓمرو  

ــــقه  ــــؾ قمٗم ــــقومٞم٘مل وآُم ــــ٤مهلل شم  ومب

 

ـــ اًمٖمــػم   ــ٤م ي٘مٞمٜمــل ُم ــ٠مًمف طمٗمٔم  وأؾم

 ٕؾمـــٕمد سمـــ٤مًمٗمقز اعمبـــلم ُمســـ٤مسمً٘م٤م 

 

 إمم ضمٜمــ٦م اًمٗمــردوس ذم صــ٤مًمح اًمزُمــر  

ىمٚم٧م:  :(٢8/387)" ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم   وومد ومال احلاهمظ ايمذهبي  

 .ُمٜمٝم٤م ًمسٕمد ىمّمٞمدة ذم ىمقاقمد أهؾ اًمسٜم٦م صمؿ ذيمر ضمزءً 

: اإلمام ايمؽبغم أزمو اظمظػر ايمسؿعاين مـصور زمن حمؿد زمن فمبد اجلبار ايمتاؽمع فممم     

 هـ489اظمتوذم ؽمـة 

: وموام ديث( وهو مػؼود يـؼل مـه سمؾؿقذه)االكتصار ألهل احل صاضمب ىمتاب:

ايمسـة إؽمامفمقل ايمتقؿي صاضمب ىمتاب )احلجة دم زمقان اظمحجة( وؾمقخ اإلؽمالم ازمن 

 .ن ايمؼقم ؿقة وسمؾؿقذه ازمسمق

اإلُم٤مم،  (:٢٢6 -٢9/٢٢4) "ػم أقمالم اًمٜمبالءؾم"ذم  سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي     

اًمٕمالُم٦م، ُمٗمتل ظمراؾم٤من، ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمٞم٦م، أسمق اعمٔمٗمر ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمبد اجلب٤مر 

سمـ أمحد اًمتٛمٞمٛمل، اًمسٛمٕم٤مين، اعمروزي، احلٜمٗمل يم٤من، صمؿ اًمِم٤مومٕمل... شمٕمّم٥م ٕهؾ 

يم٤من ؿمقيم٤م ذم أقملم اعمخ٤مًمٗملم، وطمج٦م ٕهؾ اًمسٜم٦م. احلدي٨م واًمسٜم٦م واجلامقم٦م، و

 .اٟمتٝمك

 :( سم٘مقًمف5/335)" ت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىـمب٘م٤م"ذم    وسمرصمم يمه ايمسبؽي   

ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمبد اجلب٤مر سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ أمحد سمـ قمبد اجلب٤مر 
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اًمزاهد ،ؿ اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ اًمٕمٚم ،سمـ اًمٗمْمؾ سمـ اًمرسمٞمع سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمبد اهلل اًمتٛمٞمٛمل

اًمرومٞمع اًم٘مدر  ـ اإلُم٤مم أيب ُمٜمّمقر اسمـ اًمسٛمٕم٤مينأطمد أئٛم٦م اًمدٟمٞم٤م أسمق اعمٔمٗمر سم ،اًمقرع

 وقمبؼ اًمٙمقن ٟمنمه. ،إرض ذيمره اعمِمٝمقر اًمذيمر أطمد ُمـ ـمبؼ ،اًمٕمٔمٞمؿ اعمحؾ

 .اٟمتٝمك

: اإلمام ايمبغوي اظمحدث اظمػرس ؾمقخ اإلؽمالم حمقي ايمسـة  أزمو حمؿد ايمعممون      

 هـ 556اظمتوذم ؽمـة زمن حمؿد ايمػراء   زمن مسعوداحلسكم

ک  ک  ک  چ  :(١/3٠6) "ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ" اعمسٛمك ب ذم شمٗمسػمه   ومال    

  [.54]إقمراف:  چ  گ

ىم٤مل اًمٙمٚمبل وُم٘م٤مشمؾ: اؾمت٘مر. وىم٤مل أسمق قمبٞمدة: صٕمد، وأوًم٧م اعمٕمتزًم٦م آؾمتقاء 

شمٕم٤ممم سمال سم٤مٓؾمتٞمالء، وم٠مُم٤م أهؾ اًمسٜم٦م ي٘مقًمقن: آؾمتقاء قمغم اًمٕمرش صٗم٦م اهلل 

 ويٙمؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف إمم اهلل قمز وضمؾ.يمٞمػ، جي٥م قمغم اًمرضمؾ اإليامن سمف 

ـَ  ُم٤مًمَؽ  وؾم٠مل رضمٌؾ      [.5]ـمف:  چ  ڈ     ژ  ژ  ڑچ قمـ ىمقًمف:  أٟمسٍ  سم

يمٞمػ اؾمتقى؟ ىم٤مل: آؾمتقاء همػم جمٝمقل، واًمٙمٞمػ همػم ُمٕم٘مقل، واإليامن سمف 

ًٓ  واضم٥م، واًمس١مال قمٜمف سمدقم٦م، وُم٤م  .. اٟمتٝمكوم٠مظمرج ، صمؿ أُمر سمفأفمٜمؽ إٓ ض٤م

( 44٢ -٢9/439ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )   سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي

اًمِمٞمخ، اإلُم٤مم، اًمٕمالُم٦م، اًم٘مدوة، احل٤مومظ، ؿمٞمخ اإلؾمالم، حمٞمل اًمسٜم٦م، أسمق  :سم٘مقًمف

حمٛمد احلسلم سمـ ُمسٕمقد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمراء اًمبٖمقي، اًمِم٤مومٕمل، اعمٗمرس، ص٤مطم٥م 

 (ٜمزيؾ( و)اعمّم٤مسمٞمح(، ويمت٤مب )اًمتٝمذي٥مو)ُمٕم٤ممل اًمت اًمتّم٤مٟمٞمػ، يمـ )ذح اًمسٜم٦م(

 ، وأؿمٞم٤مء.٤م(اعمذه٥م، و)اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم(، و)إرسمٕملم طمديثً  ذم
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وذي ص٤مطم٥م )اًمتٕمٚمٞم٘م٦م( ىمبؾ ٤مومٕمٞم٦م اًم٘م٤ميض طمسلم سمـ حمٛمد اعمرشمٗم٘مف قمغم ؿمٞمخ اًمِم

اًمستلم وأرسمع ُم٤مئ٦م....  ويم٤من اًمبٖمقي يٚم٘م٥م سمٛمحٞمل اًمسٜم٦م وسمريمـ اًمديـ، ويم٤من 

٤م سم٤مًمٞمسػم، يم٤من ي٠ميمؾ اخلبز وطمده، ومٕمذل ذم ا ىم٤مٟمٕمً ٤م قمالُم٦م، زاهدً ٤م، قم٤معمً ا إُم٤مُمً ؾمٞمدً 

ذًمؽ، ومّم٤مر ي٠مشمدم سمزي٧م، ويم٤من أسمقه يٕمٛمؾ اًمٗمراء ويبٞمٕمٝم٤م، سمقرك ًمف ذم شمّم٤مٟمٞمٗمف، 

ورزق ومٞمٝم٤م اًم٘مبقل اًمت٤مم، حلسـ ىمّمده، وصدق ٟمٞمتف، وشمٜم٤مومس اًمٕمٚمامء ذم حتّمٞمٚمٝم٤م، 

ًمب٤مؾمف، ًمف صمقب ظم٤مم،  ا ذمويم٤من ٓ يٚم٘مل اًمدرس إٓ قمغم ـمٝم٤مرة، ويم٤من ُم٘متّمدً 

 ًٓ ا، وًمف اًم٘مدم اًمراؾمخ ذم اًمتٗمسػم،  وقم٘مدً وقمامُم٦م صٖمػمة قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمسٚمػ طم٤م

 .. اٟمتٝمكًمب٤مع اعمديد ذم اًمٗم٘مف  وا

 :( سم٘مقًمف٢/548) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم    وسمرصمم يمه احلاهمظ ازمن ىمثغم    

ويٕمرف سم٤مسمـ  ،أسمق حمٛمد اًمبٖمقي ،اًمٕمالُم٦م حمٞمل اًمسٜم٦م ، احلسلم سمـ ُمسٕمقد سمـ حمٛمد

ص٤مطم٥م  ،أطمد أئٛم٦م اعمذه٥م ذم اًمتٗمسػم واحلدي٨م واًمٗم٘مف ،اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل ،اًمٗمراء

، "اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم"، و"اًمتٝمذي٥م"، و"ذح اًمسٜم٦م"و " ,ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ"

وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت اعمٗمٞمدة اعمِمٝمقرة، شمٗم٘مف قمغم اًم٘م٤ميض طمسلم  "اعمّم٤مسمٞمح"و

٤م، ي٠ميمؾ اخلبز وطمده، ومٕمذل ذم ٤م سم٤مًمٞمسػم ورقمً سمـ حمٛمد ص٤مطم٥م اًمتٕمٚمٞم٘م٦م، ويم٤من ىم٤مٟمٕمً 

ذًمؽ، ومّم٤مر ي٠ميمٚمف سم٤مًمزي٧م، ويم٤من ديٜم٤م قم٤معم٤م قم٤مُمال قمغم ـمري٘م٦م اًمسٚمػ وُمٜمٝمجٝمؿ، 

 .. اٟمتٝمكيم٤من ٓ يٚم٘مل اًمدرس إٓ قمغم ـمٝم٤مرةو

 "اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م"ذم   وومال ايمعالمة احلاهمظ ازمن ايمؼقم    

. ؿمجك ذم طمٚمقق اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م هق: ( قمـ شمٗمسػمه )ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ(١/٢99)

 .اٟمتٝمك
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 :( سم٘مقًمف7/75) "ت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىـمب٘م٤م"ذم    وسمرصمم يمه ايمسبؽي   

اعمٚم٘م٥م ،ص٤مطم٥م اًمتٝمذي٥م  ،ياًمِمٞمخ أسمق حمٛمد اًمبٖمق ،احلسلم سمـ ُمسٕمقد اًمٗمراء

ُمٕم٤ممل "واًمتٗمسػم اعمسٛمك  "اعمّم٤مسمٞمح"و "ذح اًمسٜم٦م"ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف  ،حمل اًمسٜم٦م

اًم٘م٤ميض احلسلم اًمتل قمٚم٘مٝم٤م هق ُمِمٝمقرة ًمٜمٗمسف همػم ومت٤موى  وًمف ومت٤موى "اًمتٜمزيؾ

 ،٤م سملم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾضم٤مُمٕمً  ،ا٤م ُمٗمرًس ٤م حمدصمً وم٘مٞمٝمً  ا٤م زاهدً  ورقمً ٤م ضمٚمٞماًل يم٤من إُم٤مُمً  ،قمٜمف

ًم٘م٤ميض احلسلم وهق شمٗم٘مف قمغم ا ،ًمف ذم اًمٗم٘مف اًمٞمد اًمب٤مؾمٓم٦م ،٤م ؾمبٞمؾ اًمسٚمػؾم٤مًمٙمً 

 .. اٟمتٝمكأظمص شمالُمذشمف سمف

م أزمو كعقم األصبفاين فمبقد اهلل زمن احلسن زمن أمحد اإلما :احلادي وايمعممون    

 هـ557األصبفاين اظمعروف زمازمن احلداد اظمتوذم ؽمـة 

يمت٤مسمف ذم   ٟم٘مؾ قمٜمف اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ  ، ًمف ُم١مًمػ خمتٍم ٟم٤مومع ذم اًمٕم٘مٞمدة

ىم٤مل ذم قم٘مٞمدشمف: وأن اهلل  ا ُمٜمف وم٘م٤مل:( ضمزءً ١79/ ١) "اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م"

ويتجغم  ،ويسخط ويْمحؽ ويٕمج٥م ،يتٙمٚمؿ ويرىض ،ظمبػمؾمٛمٞمع سمّمػم قمٚمٞمؿ 

٤م ويٜمزل يمؾ ًمٞمٚم٦م إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م يمٞمػ يِم٤مء ومٞم٘مقل: هؾ ًمٕمب٤مده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ض٤مطمٙمً 

ُمـ داع وم٠مؾمتجٞم٥م ًمف؟ هؾ ُمـ ُمستٖمٗمر وم٠مهمٗمر ًمف؟ هؾ ُمـ شم٤مئ٥م وم٠مشمقب قمٚمٞمف؟ 

طمتك يٓمٚمع اًمٗمجر، وٟمزول اًمرب شمٕم٤ممم إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م سمال يمٞمػ وٓ شمِمبٞمف وٓ 

شم٠مويؾ، ومٛمـ أٟمٙمر اًمٜمزول أو شم٠مول ومٝمق ُمبتدع ض٤مل، وؾم٤مئر اًمّمٗمقة اًمٕم٤مروملم قمغم 

 هذا. 

صمؿ ىم٤مل: وأن اهلل اؾمتقى قمغم قمرؿمف سمال يمٞمػ وٓ شمِمبٞمف وٓ شم٠مويؾ، وم٤مٓؾمتقاء  

ُمٕم٘مقل واًمٙمٞمػ جمٝمقل وأٟمف ؾمبح٤مٟمف سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف، وظمٚم٘مف سم٤مئٜمقن ُمٜمف سمال طمٚمقل 
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ٟمف اًمٗمرد اًمب٤مئـ ُمـ اخلٚمؼ واًمقاطمد اًمٖمٜمل ٕ ;ٓ مم٤مزضم٦م وٓ اظمتالط وٓ ُمالص٘م٦مو

 قمـ اخلٚمؼ. 

: ـمري٘مٜم٤م ـمريؼ اًمسٚمػ اعمتبٕملم ًمٚمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وإمج٤مع إُم٦م وؾم٤مق اوومال أيًض    

..  ؾمامئف دون أرضف وؾم٤مق سم٘مٞمتف.ذيمر اقمت٘م٤مدهؿ صمؿ ىم٤مل: وأن مم٤م اقمت٘مدوه أن اهلل ذم

 .اٟمتٝمك

 :( سم٘مقًمف٢9/486) "ء أقمالم اًمٜمبالؾمػم"ذم    سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي   

اإلُم٤مم، احل٤مومظ اعمت٘مـ، اًمث٘م٦م، اًمٕم٤مسمد، اخلػم، أسمق ٟمٕمٞمؿ قمبٞمد اهلل اسمـ اًمِمٞمخ أيب قمكم 

 .احلسـ سمـ أمحد سمـ احلسـ إصبٝم٤مين، احلداد، ُمٗمٞمد أصبٝم٤من ذم زُم٤مٟمف. اٟمتٝمك

: وموام ايمسـة ؾمقخ اإلؽمالم  أزمو ايمؼاؽمم إؽمامفمقل زمن حمؿد زمن ايمثاين وايمعممون       

هـ  صاضمب ايمؽتاب ايمعظقم )احلجة دم 535ؽمـة زمن فمقم األصبفاين اظمتوذم  ايمػضل

 .زمقان اظمحجة(

 :( سم٘مقًمف٢4/469) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم    سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي

اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ، ؿمٞمخ اإلؾمالم، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ 

ؿ اًمٓمٚمحل، إصبٝم٤مين، اعمٚم٘م٥م: سم٘مقام سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ ـم٤مهر اًم٘مرر، اًمتٞمٛمل، صم

... ىم٤مل أسمق ُمقؾمك اعمديٜمل: أسمق .شاًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»اًمسٜم٦م، ُمّمٜمػ يمت٤مب 

ة أهؾ اًمسٜم٦م اًم٘م٤مؾمؿ إؾمامقمٞمؾ احل٤مومظ إُم٤مم أئٛم٦م وىمتف، وأؾمت٤مذ قمٚمامء قمٍمه، وىمدو

ًٓ ...وىم٤مل أسمق ُمقؾمك: وٓ أقمٚمؿ أطمدً ذم زُم٤مٟمف ، وٓ قم٤مٟمده  وٓ ومٕماًل ا قم٤مب قمٚمٞمف ىمق

ٓ وٟمٍمه اهلل، ويم٤من ٟمزه اًمٜمٗمس قمـ اعمٓم٤مُمع، ٓ يدظمؾ قمغم اًمسالـملم، وٓ أطمد إ

ا ُمـ ُمٚمٙمف ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ُمع ظمٗم٦م ذات يده، وًمق قمغم ُمـ اشمّمؾ هبؿ، ىمد أظمغم دارً 
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أقمٓم٤مه اًمرضمؾ اًمدٟمٞم٤م سم٠مرسه٤م مل يرشمٗمع قمٜمده، أُمغم صمالصم٦م آٓف ومخس ُم٤مئ٦م جمٚمس، 

 ويم٤من يٛمكم قمغم اًمبدهي٦م.

: يم٤من أسمق اًم٘م٤مؾمؿ طمسـ آقمت٘م٤مد، مجٞمؾ اًمٓمري٘م٦م، ىمٚمٞمؾ هدوومال احلاهمظ حيقى زمن مـ

 اًمٙمالم، ًمٞمس ذم وىمتف ُمثٚمف....

 :...( سم٘مقًمف٢/59٢) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم    وسمرصمم يمه احلاهمظ ازمن ىمثغم

... ورطمؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وضمٝم٤مسمذة احلدي٨م وٟم٘م٤مدهؿاعمٚم٘م٥م سم٘مقام اًمسٜم٦م، أطمد أئٛم٦م 

وأؾمامء اًمرضم٤مل، وضم٤مور سمٛمٙم٦م ؾ وـمقف وضم٤مل وصٜمػ وشمٙمٚمؿ ذم اجلرح واًمتٕمدي

 .. اٟمتٝمكؾمٜم٦م

حمؿد زمن فمبد اظمؾك زمن  ,أزمو احلسن ايمؽرصمي ,: اإلمام ايمؽبغمايمثايمث وايمعممون   

 هـ 539حمؿد زمن فمؿر اظمتوذم ؽمـة 

اًمٗمّمقل ذم ": اًمسٚمػ أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م سمٕمٜمقانًمف يمت٤مب قمٔمٞمؿ ذم ٟمٍمة قم٘مٞمدة 

، وهذا اًمٙمت٤مب ُمٗم٘مقد "واًمٗمْمقل ٤م ًمذوي اًمبدعإصقل قمـ إئٛم٦م اًمٗمحقل إًمزاُمً 

، وًمف قمٜمف اًمٕمٚمامء اعمت٘مدُمقن ذم يمتبٝمؿ وهق ُمذيمقر ذم شمرمجتف وُمٜمسقب إًمٞمف ويٜم٘مؾ

ٚمق اًمٕم"٤م ُمٜمٝم٤م ذم يمت٤مسمف ـمرومً   ُمٜمٔمقُم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة ٟم٘مؾ احل٤مومظ اًمذهبل 

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أسمق احلسـ اًمٙمرضمل اًمِم٤مومٕمل  :( طمٞم٨م ىم٤مل١6١ص ) "ًمٚمٕمكم اًمٖمٗم٤مر

 :اهلروي ذم قم٘مٞمدشمف اًمِمٝمػمة أوهل٤م ؾمالمص٤مطم٥م ؿمٞمخ اإل

 حم٤مؾمــــ ضمســـٛمل سمـــدًم٧م سم٤معمٕم٤مئـــ٥م 

 

 وؿمٞم٥م ومقدي ؿمقب وصـؾ احلب٤مئـ٥م  

ـــــدة   ـــــ٤مد قم٘مٞم  وأومْمـــــؾ زاد ًمٚمٛمٕم

 

 قمغم ُمٜمٝم٩م ذم اًمّمدق واًمّمؼم ٓطمـ٥م  

 قم٘مٞمدة أصح٤مب احلـدي٨م وم٘مـد ؾمـٛم٧م  

 

 سم٠مرسمـــ٤مب ديــــ اهلل أؾمـــٜمك اعمراشمـــ٥م  

ــــــف   ــــــف سمذاشم ــــــدهؿ أن اإلًم  قم٘م٤مئ

 

ــع قمٚم   ــف ُم ــغم قمرؿم ــ٥مقم ــف سم٤مًمٖمقائ  ٛم
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ـــف ـــؾ يمقٟم ـــرب يٕم٘م ـــتقاء اًم  وأن اؾم

 

 وجيٝمؾ ومٞمف اًمٙمٞمـػ ضمٝمـؾ اًمِمـٝم٤مرب  

ويم٤من ٟم٤مفمٛمٝم٤م اًمٙمرضمل ُمـ يمب٤مر  ،اًم٘مّمٞمدة ـمقيٚم٦م أزيد ُمـ ُم٤مئتل سمٞم٧موهذه  

  .. اٟمتٝمكإصمٜملم وصمالصملم ومخسامئ٦ماًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 وقمغم هذه اًم٘مّمٞمدة ُمٙمتقب سمخط اًمٕمالُم٦م شم٘مل اًمديـ سمـ (:١36ص) وومال 

 .. اٟمتٝمكه قم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜم٦م وأصح٤مب احلدي٨ماًمّمالح هذ

( ١96-36/١95) "شم٤مريخ اإلؾمالم "ذم    وسمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي

: رأيتف ومال ازمن ايمسؿعاين ٕمل...، اًمٗم٘مٞمف، اًمِم٤مومإلُم٤مم، أسمق احلسـ اًمٙمرضملا :سم٘مقًمف

 سم٤مًمٙمرج، إُم٤مم، ورع، وم٘مٞمف، ُمٗم٧م، حمدث ظمػم، أدي٥م، ؿم٤مقمر. 

 ًمٕمٚمؿ وٟمنمه.أومٜمك قمٛمره ذم مجع ا

ويم٤من ٓ ي٘مٜم٧م ذم اًمٗمجر وي٘مقل: ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: إذا صح احلدي٨م وم٤مشمريمقا ىمقزم 

 وظمذوا سم٤محلدي٨م. 

 .بحشمرك اًم٘مٜمقت ذم صالة اًمّم وصح قمٜمدي أن اًمٜمبل 

وًمف اًم٘مّمٞمدة اعمِمٝمقرة ذم اًمسٜم٦م، ٟمحق ُم٤مئتل سمٞم٧م، ذح ومٞمٝم٤م قم٘مٞمدة اًمسٚمػ، وًمف 

 شمّم٤مٟمٞمػ ذم ُمذه٥م اًمتٗمسػم. 

 وشمقذم ذم ؿمٕمب٤من. يمتب٧م قمٜمف اًمٙمثػم،

 أول ىمّمٞمدشمف: ومؾت:

 حم٤مؾمــــ ضمســـٛمل سمـــدًم٧م سم٤معمٕم٤ميـــ٥م 

 

 وؿمٞم٥م ومقدي ؿمقب وصـؾ احلب٤مئـ٥م  

 ُمٜمٝم٤م: 

ــــــف ــــــف سمذاشم ــــــدهؿ أن اإلًم  قم٘م٤مئ

 

ــ٥م   ــف سم٤مًمٖمقائ ــع قمٚمٛم ــف ُم ــغم قمرؿم  قم
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 وُمٜمٝم٤م:

ــرج ــل يم ــ٤م  واهلل ومٗم ــقف أهٚمٝم ـــ ظم  ُم

 

ــ٥م   ــ٠مذ ذائ ــدقمل سم ــ٤م اًمب ــذوب هب  ي

 يٛمــقت وٓ ي٘مــقى إلفمٝمــ٤مر سمدقمــ٦م   

 

ــ٦م طمــز  ــ٥م خم٤موم ــرأس ُمـــ يمــؾ ضم٤مٟم  اًم

 .. اٟمتٝمك 

( 6٠7-6٠6/ ١) "٤مت اًمِم٤مومٕمٞملمـمب٘م"ذم    وسمرصمم يمه احلاهمظ ازمن ىمثغم   

حمٛمد سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر اإلُم٤مم أسمق احلسـ اًمٙمرضمل اًمٗم٘مٞمف  :سم٘مقًمف

... وروى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ احل٤مومظ شمٚمٛمٞمذ اًمِمٞمخ أيب إؾمح٤مق اًمِمػمازي، اًمِم٤مومٕمل

ق ؾمٕمد اسمـ اًمسٛمٕم٤مين، وىم٤مل: رأيتف سم٤مًمٙمرج، وهق إُم٤مم ورع أسمق ُمقؾمك اعمديٜمل، وأسم

وم٘مٞمف ُمٗم٧م حمدث ظمػم أدي٥م ؿم٤مقمر، أومٜمك قمٛمره ذم مجع اًمٕمٚمؿ وٟمنمه، ويم٤من ٓ 

ي٘مٜم٧م ذم اًمٗمجر، وي٘مقل: ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: إذا صح احلدي٨م، وم٤مشمريمقا ىمقزم وظمذوا 

شمرك اًم٘مٜمقت ذم صالة اًمّمبح،  سم٤محلدي٨م، وىمد صح قمٜمدي أن اًمٜمبل 

اًم٘مّمٞمدة اعمِمٝمقرة ذم اًمسٜم٦م ٟمحق ُم٤مئتل سمٞم٧م ذح ومٞمٝم٤م قم٘مٞمدة اًمسٚمػ، ىم٤مل: وًمف 

وًمف شمّم٤مٟمٞمػ ذم اعمذه٥م واًمتٗمسػم يمتب٧م قمٜمف اًمٙمثػم، وشمقذم ذم ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م اصمٜمتلم 

 وصمالصملم ومخس ُم٤مئ٦م.

وًمف يمت٤مب اًمٗمّمقل ذم اقمت٘م٤مد إئٛم٦م اًمٗمحقل، طمٙمك ومٞمف قمـ أئٛم٦م قمنمة ُمـ  ومؾت: 

وإوزاقمل وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، واسمـ اعمب٤مرك،  اًمسٚمػ ُم٤مًمؽ، وأيب طمٜمٞمٗم٦م، واًمٚمٞم٨م،

واًمِم٤مومٕمل، وأمحد سمـ طمٜمبؾ، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف أىمقاهلؿ ذم أصقل اًمٕم٘م٤مئد، 

، ٤م وهمرائ٥م وحيٙمل ومٞمف قمـ أئٛم٦م أصح٤مسمٜم٤م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد أؿمٞم٤مء ُمٚمٞمح٦م وـمرومً 

 وُمـ ؿمٕمره:
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ــدصمٜم٤م  ــ٤مل طم ــف ىم ــ٤من ومٞم ــ٤م يم ــؿ ُم  واًمٕمٚم

 

 وُمــــ٤م ؾمــــقاه أهمــــ٤مًمٞمط وأفمــــالم  

ــــ٤مت   ــــديـ آي ــــ٤مئؿ اًم ــــ٦م دقم  ُمبٞمٜم

 

 وسمٞمٜمــــ٤مت ُمـــــ إظمبــــ٤مر أقمــــالم  

ــ٤م   ــقل اعمّمــٓمٗمك ومه ــف وىم ــقل اإلًم  ىم

 

ــــ٤مم   ــــر وإرهم ــــدع ىمٝم ــــؾ ُمبت  ًمٙم

 ٤م:وًمف أيًْم  

ــٖمٚم٦م  ــرآن ُمِم ــقى اًم٘م ــقم ؾم ــؾ اًمٕمٚم  يم

 

ـــديـ   ـــف ذم اًم  إٓ احلـــدي٨م وإٓ اًمٗم٘م

 اًمٕمٚمــؿ ُمــ٤م يمــ٤من ومٞمــف ىمــ٤مل طمــدصمٜم٤م  

 

 وُمــ٤م ؾمــقى ذاك وؾمــقاس اًمِمــٞم٤مـملم  

 .. اٟمتٝمك 

اإلمام أزمو زمؽر ايمسؾامد  حيقى زمن إزمراهقم زمن أمحد زمن حمؿد : ايمرازمع وايمعممون    

 هـ552زمن أيب ؿماهر األزدي ايموافمظ سمودم ؽمـة 

( 64/45)  "شم٤مريخ دُمِمؼ"ذم    سمرصمم يمه  سمؾؿقذه احلاهمظ ازمن فمساىمر    

ووىمٕم٧م ًمف قمغم يمت٤مب صٜمٗمف ذم ومْمؾ إئٛم٦م إرسمٕم٦م أيب  :وىم٤مل ذم أصمٜم٤مء شمرمجتف

أمحد ُم٤م سمف سم٠مس ويم٤من ًمف ٟمٔمؿ وٟمثر ويم٤من ذا صمروة ويم٤من طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل و

ُمٕمف قمٚمامن أؾمقدان ُمـ أقمالم اخلٚمٞمٗم٦م يٜمّمبٝم٤م قمغم يمرؾمٞمف وىم٧م وقمٔمف ويم٤من يذه٥م 

 .. اٟمتٝمكل ويٜمتحؾ ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ذم اًمٗمروعُمذه٥م أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم إصق

ٕرسمٕم٦م وًمف يمت٤مب قمٔمٞمؿ ٟم٤مومع سمٕمٜمقان )ُمٜم٤مزل إئٛم٦م إرسمٕم٦م( شمرضمؿ ومٞمف ًمألئٛم٦م ا    

وأسم٤من اشمٗم٤مىمٝمؿ ذم أصقل اًمٕم٘مٞمدة اًمتل دل قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ويم٤من قمٚمٞمٝم٤م 

، وسملم ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف أن احل٤مُمؾ ًمف قمغم مجٕمف اًمّمح٤مسم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

وم٘م٤مل  ،٤م ذم اًمٕم٘م٤مئداًمرد قمغم اًمذيـ يروضمقن سملم اًمٕم٤مُم٦م أن سملم إئٛم٦م اظمتالومً 

  ًمؽ واًمِم٤مومٕمل ٕرسمٕم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مُمٜم٤مزل إئٛم٦م ا"ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف

صمؿ يثػمون اًمٗمتـ سملم اًمٕمقام ويقىمٕمقن اخلالف سملم  :( 55 - 54ص )  "وأمحد
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إٟم٤مم، سمتحريػ ُم٘م٤مٓت أرسم٤مب اعمذاه٥م وأصح٤مب اعمٜم٤مص٥م، وخيٞمٚمقن إًمٞمٝمؿ أن 

٤م ذم اعمٕمت٘مد وإصقل، يٓمٚمبقن سمذًمؽ إصم٤مرة سملم إئٛم٦م ووم٘مٝم٤مء إُم٦م ظمالومً 

٤م قمغم ازدطم٤مم دم واًمرئ٤مؾم٦م، وادقم٤مء ًمٚمٗمٝمؿ واًمٙمٞم٤مؾم٦م، وشمٜم٤مومًس ٤م ًمٚمت٘ماًمٗمْمقل، ـمٚمبً 

اجلٝم٤مل قمٚمٞمٝمؿ، وشمسقىم٤م قمٜمدهؿ ٓضمتذاب ُم٤م ًمدهيؿ، طمتك شمِمقؿم٧م ىمٚمقب اًمٕمقام، 

ووىمع سمٞمٜمٝمؿ اخلالف سمؾ اًم٘مت٤مل سمام يقردوٟمف ُمـ زظمرف اًمٙمالم، وص٤مرت ـمقائػ 

اًمٙمرام، يٚمٕمـ  إٟم٤مم ُمـ اعمتبٕملم ذم اًمٗمروع ُمذاه٥م إئٛم٦م إقمالم اًمٗم٘مٝم٤مء اًمس٤مدة

٤م ُمٜمٝمؿ ٤م، فمٜمً ٤م ويبدي يمؾ واطمد ًمّم٤مطمبف قمداوة وسمٖمًْم ذم آقمت٘م٤مد سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم 

أهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم إصقل طمس٥م اظمتالومٝمؿ ذم اًمٗمروع، ًم٘مٚم٦م ُمٕمرومتٝمؿ سم٠مطمقاهلؿ، 

وقمدم اًمقىمقف قمغم أىمقاهلؿ، مل ي٘مرأوا اًمٕمٚمؿ قمغم اٟمت٘م٤مد، ومل يٓم٤مًمٕمقا شمّم٤مٟمٞمػ 

، ٤م وسم٤مـماًل شمٚم٘مٗمقا ُمـ أومقاه سمٕمض اعمبتدقم٦م يمذسمً  اجلٝم٤مسمذة اًمٕم٤مروملم سم٤مٟٓمت٘م٤مد، سمؾ

 ًٓ ، ومل يٕمٚمٛمقا وـم٤مًمٕمقا ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ ُم٤م يّمػم اإلٟمس٤من سمف قمـ اًمٍماط اًمسقي قم٤مد

أن اخلالف ذم اًمتقطمٞمد ي١مدي إمم اًمٙمٗمر واًمتٚمحٞمد، إٟمام اخلالف اعمحٛمقد  ذم ومروع 

اؿمتٝمر  اًمنمع وومّمقًمف، ٓ ذم ىمقاقمد أطمٙم٤مُمف وأصقًمف، واًمٗم٘مٝم٤مء إئٛم٦م اًمذيـ

قمٜمٝمؿ ذم اًمٗمروع آظمتٞم٤مر، وفمٝمر هلؿ آضمتٝم٤مد وآظمتب٤مر، ويمثر هلؿ إشمب٤مع 

وإؿمٞم٤مع، وطمؼ قمغم اًمٕمقام هلؿ آشمب٤مع، وشمٕمٓمر سمذيمرهؿ إىمٓم٤مر وإص٘م٤مع، 

وسمرز ذم متٝمٞمد أىمقاهلؿ إصح٤مب ُمـ احلقاض واًمبقادي، واٟمٕمٛمرت سمٛمٜم٤مفمرهتؿ 

، وُم٤مًمؽ سمدار اهلجرة، واًمِم٤مومٕمل اعمج٤مًمس واًمٜمقادي، أرسمٕم٦م أسمقطمٜمٞمٗم٦م سم٤مًمٙمقوم٦م

وأرض٤مهؿ، وضمٕمؾ اجلٜم٦م ُمٜم٘مٚمبٝمؿ  سمٛمٙم٦م طمرم اهلل، وأمحد سمٛمديٜم٦م اًمسالم، 

 وُم٘متْم٤مهؿ.
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ومٝمؿ وإن اظمتٚمٗم٧م قمٜمٝمؿ اًمٕمب٤مرات وم٘مد اشمٗم٘م٧م ُمٜمٝمؿ آقمت٘م٤مدات، يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ 

ُمزيمل إُم٦م وإُم٤مم إئٛم٦م، حمٙمؿ شمٕمديٚمف وضمرطمف، ُمسٚمؿ ىمبقًمف وـمرطمف، ٓ خي٤مًمػ 

ف إٓ ذم ومرع خمتٚمػ ومٞمف، ٓ يٗمس٘مف وٓ يٖمقيف، ُمثؾ ًم٘مٓم٦م احلرام أطمدهؿ ص٤مطمب

 وشمقري٨م ذوي إرطم٤مم.

وم٠مُم٤م اًمٙمالم ذم صٗم٤مت ذي اجلالل واإليمرام، وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مؾمامئف احلسٜمك وصٗم٤مشمف 

اعمب٤ميٜم٦م ًمّمٗم٤مت إٟم٤مم، ومال ظمالف ذم ذًمؽ سمٞمٜمٝمؿ، وٓ ي١مصمر شمٗمرق قمٜمٝمؿ، يقضم٥م 

٦م وأىمقاهلؿ ُمتس٘م٦م، ؾمٚمٙمقا ؾمبٞمؾ آشمب٤مع دون يمذهبؿ وُمٞمٜمٝمؿ، سمؾ يمٚمٛمتٝمؿ ومٞمٝم٤م ُمتٗم٘م

ورووا،  وأصح٤مسمف  آسمتداع، ومٞمام ٟم٘مٚمقا قمـ رؾمقل اهلل 

]اًمب٘مرة:  چ…  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژچ ومتسٙمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

٢37.]  

ًٓ  اعمٕمت٘مد ذم اشمٗم٤مىمٝمؿ ُمـ أذيمر أن اًمقاضم٥م ُمـ ومرأي٧م  ذًمؽ ُمـ وأورد ،ومّمق

٤م ُمـ ـمرف ُمٓم٤مرومٝمؿ، ٤م، وأٟمثر ـمرومً وظمّمقًص  ٤ملم قمٛمقُمً وأسم ٤م،وٟمّمقًص  ٤مومّمقًص 

 ومٞمٝمؿ. وأذيمر ٟمتٗم٤م ُمـ حتػ ُمآصمرهؿ وُمٕم٤مرومٝمؿ، ًمٞمٜمتٝمل اًمٜم٤مس قمـ ذيمرهؿ سمام ًمٞمس

 .اٟمتٝمك

أزمو اخلغم حيقى  ,ة ايمؽبغم ازمن أيب اخلغم ايمعؿرايناخلامس وايمعممون: اإلمام ايمعالم    

ة دم ايمبالد ايمقؿـقة اظمتوذم زمن أيب اخلغم ؽمامل زمن أؽمعد زمن حيقى ايمعؿراين همؼقه ايمشاهمعق

 هـ558ؽمـة 

 ."االكتصار دم ايمرد فمعم اظمعتزيمة األذار"وىمتاب  ,"يمبقان"صاضمب ىمتاب  ا

( ١/١78) "إؾمامء واًمٚمٖم٤مت هتذي٥م"ذم    سمرصمم يمه اإلمام ايمـووي   



 جىيد اإلمام الشافيع وتالمذته وأئمة مذوبه يف نرصة منىح السلف الصالح

   

62 

: هق أسمق اخلػم حيٞمك سمـ أسمك اخلػم ؾم٤ممل سمـ أؾمٕمد سمـ حيٞمك ص٤مطم٥م اًمبٞم٤من :سم٘مقًمف

ان ُمـ ىمري٦م ُمـ اًمٞمٛمـ، ي٘م٤مل هل٤م: ُمّمٜمٕم٦م ؾمػم، يم٤من حيٗمظ اًمٕمٛمراٟمك سمـ قمٛمر

اعمٝمذب، وي٘مقم سمف ًمٞمٚمف، وذطمف سم٤مًمبٞم٤من، ٟمنم اًمٕمٚمؿ سمبالد اًمٞمٛمـ، ورطمؾ إًمٞمف، 

وصٜمػ اًمبٞم٤من، وهمرائ٥م اًمقؾمٞمط ًمٚمٖمزامم وهمػم ذًمؽ. شمقرم ؾمٜم٦م صمامن ومخسلم 

 .ومخسامئ٦م. اٟمتٝمك

حيٞمك سمـ ؾم٤ممل   :( سم٘مقًمف١77/ 38)  "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم  احلاهمظ ايمذهبيوسمرصمم يمه 

 اًمٗم٘مٞمف، أسمق اخلػم سمـ أيب اخلػم اًمٕمٛمراين، اًمِم٤مومٕمل.، ؾمٕمد سمـ حيٞمكأسمـ 

 ذم اعمذه٥م. ش اًمبٞم٤من»ُمّمٜمػ يمت٤مب 

ىمٞمؾ إٟمف يم٤من يٙمرر قمغم اعمٝمذب ٕيب إؾمح٤مق، ومٙم٤من ي٘مرأه ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة، وًمف 

ورطمؾ  ،ٟمنم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٞمٛمـ،ًمٚمٖمزازمش همري٥م يمت٤مب اًمقؾمٞمط»ٜمٝم٤م: ُمّمٜمٗم٤مت ُمٗمٞمدة ُم

 .. اٟمتٝمكاًمٜم٤مس إًمٞمف، وشمٗم٘مٝمقا قمٚمٞمف

 :( سم٘مقًمف٢/654) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم    وسمرصمم يمه احلاهمظ ازمن ىمثغم

ص٤مطم٥م اًمبٞم٤من وزوائد اعمٝمذب، يم٤من إُم٤مًُم٤م سم٤مرقًم٤م، يمت٤مسمف يدل قمغم ومْم٤مئٚمف اجلٛم٦م، 

وومقائده اعمٝمٛم٦م، وقمٚمقُمف اًمٖمزيرة، وومٜمقٟمف اًمٙمثػمة، شمقذم ؾمٜم٦م صمامن ومخسلم ومخس 

 .شمٕم٤ممم. اٟمتٝمك ُم٤مئ٦م 

 :( سم٘مقًمف7/336) "اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ـمب٘م٤مت"ذم    وسمرصمم يمه ايمسبؽي

حيٞمك سمـ أيب اخلػم سمـ ؾم٤ممل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ قمٛمران 

ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمٞملم سم٢مىمٚمٞمؿ اًمٞمٛمـ ص٤مطم٥م  اًمٕمٛمراين اًمٞمامين اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ أسمق احلسلم

ُمِمٝمقر  ،ا٤م ظمػمً ٤م قم٤معمً ا ورقمً ٤م زاهدً ويم٤من إُم٤مُمً اًمبٞم٤من وهمػمه ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت اًمِمٝمػمة...
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، أقمرف أهؾ واًمٜمحق٤م سم٤مًمٗم٘مف وإصقل واًمٙمالم ، قم٤مرومً سمٕمٞمد اًمّمٞم٧م ،آؾمؿ

، حيٗمظ ِمػمازي ذم اًمٗم٘مف وإصقل واخلالفإرض سمتّم٤مٟمٞمػ أيب إؾمح٤مق اًم

 .اعمٝمذب قمـ فمٝمر ىمٚم٥م وىمٞمؾ يم٤من ي٘مرؤه ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة

ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م سمسبع ُمـ اًم٘مرآن أيمثر ُمـ  ويم٤من ورده ذم اًمٚمٞمٚم٦م :ومال ازمن ؽمؿرة

يم٤من ي٘مرر ًمٚمٓم٤مًم٥م اًمٗمّمؾ ُمـ  :ىمٞمؾ ،...ويم٤من ُمـ أطمسـ اًمٕمٚمامء شمٕمٚمٞماًم اًمٕمٔمٞمؿ

صمؿ يٜمبٝمف قمغم ظمالف ُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م  ،٤ماعمٝمذب صمؿ يٕمٞمده هق قمغم اًمٓم٤مًم٥م طمٗمٔمً 

ظم٤مص٦م وىمد يذيمر ُمٕمٝمام همػممه٤م صمؿ يذيمر اطمؽمازات اعمٝمذب صمؿ يذيمر إدًم٦م وي٘مرر 

. تٚمٗم٦م إمم أن شمرؾمخ ذم ذهـ اًمٓم٤مًم٥موضح قمب٤مرة ويٙمرره٤م سمٕمب٤مرات خمإىمٞمس٦م سم٠م

 .اٟمتٝمك

 :( سم٘مقًمف6/3٠9) "ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمب٤مر ُمـ ذه٥م"ذم  وسمرصمم يمه ازمن ايمعامد

وًمد ؾمٜم٦م شمسع وصمامٟملم ،شاًمبٞم٤من»سمـ ؾم٤ممل اًمٞمامين، ص٤مطم٥م  حيٞمك سمـ أيب اخلػم

ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمبالد ، ويم٤من ٘مف قمغم مج٤مقم٤مت، ُمٜمٝمؿ زيد اًمٞمٗم٤مقملوأرسمٕمامئ٦م، وشمٗم

٤م ا، ُمِمٝمقر آؾمؿ، سمٕمٞمد اًمّمٞم٧م، قم٤مرومً ٤م ظمػمً ٤م قم٤معمً ا ورقمً ٤م زاهدً اًمٞمٛمـ، ويم٤من إُم٤مُمً 

سم٤مًمٗم٘مف وأصقًمف، واًمٙمالم واًمٜمحق، ُمـ أقمرف أهؾ إرض سمتّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمخ أيب 

قمـ فمٝمر ىمٚم٥م، وىمٞمؾ: إٟمف يم٤من ي٘مرؤه ذم يمؾ ش اعمٝمذب»إؾمح٤مق اًمِمػمازي، وحيٗمظ 

ٞمٚم٦م أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م سمسبع اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، ورطمؾ إًمٞمف ًمٞمٚم٦م، ويم٤من ورده ذم يمؾ ًم

ذم ٟمحق قمنم جمٚمدات، وهق يم٤مؾمٛمف، وومٞمف ش اًمبٞم٤من»اًمٓمٚمب٦م ُمـ اًمبالد، وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف 

 ىمٞمؾ:

 هلل ؿمٞمخ ُمـ سمٜمل قمٛمران 

 

 ىمد ؿم٤مد ىمٍم اًمٕمٚمؿ سم٤مٕريم٤من  
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 حيٞمك ًم٘مد أطمٞم٤م اًمنميٕم٦م ه٤مدًي٤م 

 

 سمزوائد وهمرائ٥م وسمٞم٤من  

 ُم٤م ُمثٚمف  هق درة اًمٞمٛمـ اًمذي 

 

 ُمـ أول ذم قمٍمٟم٤م أوصم٤من  

، ؿم٤مومٕمل اًمٗمروع، يمام ىم٤مل اسمـ إهدل يم٤مٔضمري  ص٤مطم٥م (٢)ويم٤من طمٜمبكم اًمٕم٘مٞمدة 

 .شاًمنميٕم٦م»٤مب يمت

آٟمتّم٤مر ذم اًمرد قمغم اًم٘مدري٦م »: وًمف ذم قمٚمؿ اًمٙمالم يمت٤مب ومال ازمن ؾمفبة  ونمغمه

وًمف  ،شإلطمٞم٤مءا»واظمتٍم ،يٜمٍم ومٞمف قم٘مٞمدشمف وحت٤مُمؾ ومٞمف قمغم إؿم٤مقمرة ش إذار

واٟمت٘مؾ ذم آظمر أُمره ُمـ ؾمػم إمم ذي  ،شاًمس١مال قمام ذم اعمٝمذب ُمـ اإلؿمٙم٤مل»يمت٤مب 

ا، وُم٤م شمرك ومريْم٦م ذم مجٚم٦م ُمرضف، وٟم٤مزع ًمٞمٚمتلم، ٤م ؿمٝمٞمدً ؾمٗم٤مل، صمؿ ُم٤مت هب٤م ُمبٓمقٟمً 

 .شمٕم٤ممم. اٟمتٝمك  وهق يس٠مل قمـ أوىم٤مت اًمّمالة، وحم٤مؾمٜمف وُمّمٜمٗم٤مشمف يمثػمة، 

مام احلاهمظ ايمؽبغم اظمعؿر أزمو ؿماهر ايمسؾػي أمحد زمن حمؿد اإل :ايمسادس وايمعممون   

 .هـ فماش مئة وؽمت ؽمـكم576زمن أمحد األصبفاين اظمتوذم ؽمـة 

اإلُم٤مم،  :(١٢/5) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم    سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي   

اًمٕمالُم٦م، اعمحدث، احل٤مومظ، اعمٗمتل، ؿمٞمخ اإلؾمالم، ذف اعمٕمٛمريـ، أسمق ـم٤مهر أمحد 

 سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ إصبٝم٤مين، اجلرواين... سمـ حمٛمد

 ٧م ؿمٞمخٜم٤م قمٚمؿ اًمديـ اًمسخ٤موي ي٘مقل:: ؾمٛمٕم: ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ؿم٤مُم٦م7ص  وومال 

 :ؾمٛمٕم٧م يقُم٤م أسم٤م ـم٤مهر اًمسٚمٗمل يٜمِمد ًمٜمٗمسف ُم٤م ىم٤مًمف ىمدياًم 

                                                                        

بٜمٞم٦م قمغم سمؾ هل قم٘مٞمدة اًمِم٤مومٕمل وؾم٤مئر أئٛم٦م اإلؾمالم وهل قم٘مٞمدة اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من اعم  (1)

 .يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 



 جىيد اإلمام الشافيع وتالمذته وأئمة مذوبه يف نرصة منىح السلف الصالح

 

65 

ــــــ ــــــ٤م ُمـــــــ أهــــــؾ احلدي   ـأٟم

 

ـــــــــــــ    ٦مْ ٨م وهــــــؿ ظمــــــػم ومئ

ـــــــــــٕملم وأر   ـــــــــــزت شمس  ضم

 

ـــــــ  ـــــــقزن اعمئ ـــــــق أن أضم  ٦مْ ضم

ٞمؾ ًمف: ىمد طم٘مؼ اهلل رضم٤مءك، ومٕمٚمٛم٧م أٟمف ىمد ضم٤مز اعم٤مئ٦م، وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم : وم٘مىم٤مل 

 وؾمبٕملم ومخس ُم٤مئ٦م.

: أن اًمسٚمٗمل ممـ ٟمٞمػ قمغم اعم٤مئ٦م قم٤مم، طمتك إن شمٚمٛمٞمذه اًمقضمٞمف وومد ذىمر نمغم واضمد

 قمبد اًمٕمزيز سمـ قمٞمسك  ىم٤مل: ُم٤مت وًمف ُم٤مئ٦م وؾم٧م ؾمٜملم.

عم٤م زاًم٧م دوًم٦م اًمرومض قمـ ا، وٓ ؾمٞمام : ارحتؾ إًمٞمف ظمٚمؼ يمثػم ضمدً ٢7ص  وومال 

إىمٚمٞمؿ ُمٍم ومتٚمٙمٝم٤م قمسٙمر اًمِم٤مم، وم٤مرحتؾ إًمٞمف اًمسٚمٓم٤من صالح اًمديـ وإظمقشمف 

 وأُمراؤه، ومسٛمٕمقا ُمٜمف. 

: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ـم٤مهر اًمسٚمٗمل ي٘مقل: زم ؾمتقن : ىم٤مل أسمق قمكم إوىمل١١ ص وومال 

 ؾمٜم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ُم٤م رأي٧م ُمٜم٤مرهت٤م إٓ ُمـ هذه اًمٓم٤مىم٦م وأؿم٤مر إمم همروم٦م جيٚمس ومٞمٝم٤م. 

ىم٤مل قمبد اًم٘م٤مدر احل٤مومظ: ويم٤من أسمق ـم٤مهر ٓ شمبدو ُمٜمف ضمٗمقة ٕطمد،  :١4ص وىم٤مل 

وجيٚمس ًمٚمحدي٨م ومال ينمب ُم٤مء، وٓ يبزق، وٓ يتقرك، وٓ شمبدو ًمف ىمدم، وىمد 

 ضم٤مز اعم٤مئ٦م.

سمٚمٖمٜمل أن ؾمٚمٓم٤من ُمٍم طمرض قمٜمده ًمٚمسامع، ومجٕمؾ يتحدث ُمع أظمٞمف، ومزسمرمه٤م، 

 .. اٟمتٝمكشمتحدصم٤من؟! ـ ٟم٘مرأ احلدي٨م، وأٟمتاموىم٤مل: أيش هذا؟ ٟمح

ُمٕمت٘مده ىمّمٞمدة ذم ُمدح أهؾ احلدي٨م وسمٞم٤من  صمؿ ؾم٤مق ًمف احل٤مومظ اًمذهبل 

 اًمّمحٞمح سمٓمقهل٤م وُمٜمٝم٤م ىمقًمف:

 وهـــ٤م أٟمـــ٤م ؿمـــ٤مرع ذم ذح ديٜمـــل 

 

 ووصـــػ قم٘مٞمـــد ي وظمٗمـــل طمـــ٤مزم  

ـــٕمل   ـــدر وؾم ـــ٤من سم٘م ـــد ذم اًمبٞم  وأضمٝم

 

ـــ٤مل   ــــ اًمٕم٘م ـــقل ُم ـــٞمص اًمٕم٘م  وختٚم
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ــــؾ يمســــحر   سمِمــــٕمر ٓ يمِمــــٕمر سم

 

 اًمِمـــامل وًمٗمـــظ يم٤مًمِمـــٛمقل سمـــؾ 

ــــدهر إُمٕمــــ٦م وُمــــ٤م إن   ومٚمســــ٧م اًم

 

 أزل وٓ أزول ًمـــــــذي اًمٜمـــــــزال  

ــ٤م   ــٜمل ديٜمً ــقى اًمس ــح٥م ؾم ــال شمّم  وم

 

ـــآل   ـــحتؽ ذم اعم ـــ٤م ٟمّم ـــد ُم  ًمتحٛم

 وضم٤مٟمــــ٥م يمــــؾ ُمبتــــدع شمــــراه  

 

ــــػم اعمحــــ٤مل   ــــدهؿ هم ــــام إن قمٜم  وم

ـــــ٤م   ـــــغ رأؾًم ـــــؾ اًمزي  ودع آراء أه

 

ـــــرذال    وٓ شمٖمـــــررك طمذًم٘مـــــ٦م اًم

ـــــدقمل رأي  ـــــدوم ًمٚمب ـــــٞمس ي  ومٚم

 

ــــ اعم   ــــ أي ـــ٤ملوُم ـــذي ارحت ـــر ًم  ٘م

 يــــقارم طمــــ٤مئرا ذم يمــــؾ طمــــ٤مل  

 

ــــدال   ــــؼ اإلقمت ــــد ظمــــغم ـمري  وىم

ـــــرأي   ـــــ٤م ًم ـــــ٤م رأي ـــــؽمك دائب  وي

 

ــــ٤مل   ــــع اإلٟمت٘م ــــذا رسي ــــف يم  وُمٜم

ـــٗم٤مه٤م   ـــف ؾم ـــديـ سم ـــ٤م ي ـــدة ُم  وقمٛم

 

ـــدال   ـــقاب اجل ــــ أسم ـــداث ُم  وم٢مطم

ــــذي ٓ   ــــغ اًم ــــ٦م اًمزي ــــقل أئٛم  وىم

 

 يِمـــ٤مهبف ؾمـــقى اًمـــداء اًمٕمْمـــ٤مل 

ــــــقاه   ــــــد اعمْمــــــٚمؾ ذم ه  يمٛمٕمب

 

 يمٖمــــٞمالن اعمحــــ٤ملوواصــــؾ أو   

ـــؿ ضمٝمـــؿ  ــــ طمـــرب وضمٕمـــد صم  واسم

 

 محــــــػم يســــــتح٘مقن اعمخــــــ٤مزم  

ـــ٥م   ـــئ٧م وم٤مىمٚم ـــٛمف أو ؿم ـــقر يم٤مؾم  وصم

 

 وطمٗمـــص اًمٗمـــرد ىمـــرد ذي اومتٕمـــ٤مل  

 وسمنم ٓ أرى سمنمى ومٛمٜمف  

 

 شمقًمد يمؾ ذ واظمتالل 

ــــالب   ــــالب يم ـــــ يم ــــ٤مع اسم  وأشمب

 

ــــ ذ آل   ـــؿ ُم ـــؼ ه ـــغم اًمتح٘مٞم  قم

ـــق اهلـــذيؾ ويمـــ٤من ُمـــقمم    يمـــذاك أسم

 

ـــٞمس    ـــد اًم٘م ـــقازمًمٕمب ـــد ؿمـــ٤من اعم  ىم

ــــك   ـــــ أذس اعمٙمٜم ــــٜمس اسم  وٓ شم

 

 أسمــــ٤م ُمٕمـــــ صمامُمــــ٦م ومٝمــــق همــــ٤مزم  

 وٓ اسمـ احل٤مرث اًمبٍمي ذاك ال  

 

 ُمْمؾ قمغم اضمتٝم٤مد واطمتٗم٤مل  

 وٓ اًمٙمـــــــقذم أقمٜمٞمـــــــف ضار ب  

 

 ن قمٛمـــرو ومٝمـــق ًمٚمبٍمـــي شمـــ٤مزم  

 وُمــــ ىمٗمـــ٤مه  يمـــذاك اسمــــ إصـــؿ  

 

ـــ٤مل   ـــٛم٦م اًمٜمٖم ـــ٤مش اًمبٝم٤مؿم ــــ اوسم  ُم

 ـ سمحـــروقمٛمـــرو هٙمـــذا أقمٜمـــل اسمـــ 

 

ــــ أصـــح٤مب اًمِمـــامل    وهمـــػمهؿ ُم

 ومــــرأي أوٓء ًمــــٞمس يٗمٞمــــد ؿمــــٞمًئ٤م  

 

 ؾمـــقى اهلـــذي٤من ُمــــ ىمٞمـــؾ وىمـــ٤مل  

ــــ٦م ضــــالل    ويمــــؾ هــــقى وحمدصم

 

 ضـــــٕمٞمػ ذم احل٘مٞم٘مـــــ٦م يم٤مخلٞمـــــ٤مل 
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ــــل  ــــف إهل ـــــ سم ــــ٤م أدي ــــذا ُم  ومٝم

 

 شمٕمـــــ٤ممم قمــــــ ؿمـــــبٞمف أو ُمثـــــ٤مل 

ــــدع وزور   ـــــ ظم ــــ٤مه ُم ــــ٤م ٟم٤موم  وُم

 

 وُمــــ سمـــدع ومٚمـــؿ خيٓمـــر سمبـــ٤مزم 

ُمـ أن ومألن يٕمٞمش اعمسٚمؿ أظمرس أسمٙمؿ ظمػم ًمف  وأضم٤مد، صدق اًمٜم٤مفمؿ  

 .. اٟمتٝمكيٛمتٚمئ سم٤مـمٜمف يمالُم٤م وومٚمسٗم٦م!

ىم٤مل اعمحدث وضمٞمف اًمديـ قمبد اًمٕمزيز سمـ قمٞمسك اًمٚمخٛمل ىم٤مرئ  :39ص  وومال

شمقذم احل٤مومظ ذم صبٞمح٦م يقم اجلٛمٕم٦م، ظم٤مُمس ؿمٝمر رسمٞمع أظمر،  احل٤مومظ اًمسٚمٗمل:

يمذا ىم٤مل ذم ؾمٜمف، ومقهؿ ، مخس ُم٤مئ٦م، وًمف ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م وؾم٧م ؾمٜملمؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمبٕملم و

 اًمقضمٞمف.

صمؿ ىم٤مل: ومل يزل ي٘مرأ قمٚمٞمف احلدي٨م يقم اخلٛمٞمس إمم أن همرسم٧م اًمِمٛمس ُمـ ًمٞمٚم٦م 

ووم٤مشمف، وهق يرد قمغم اًم٘م٤مرئ اًمٚمحـ اخلٗمل، وصغم يقم اجلٛمٕم٦م اًمّمبح قمٜمد اٟمٗمج٤مر 

 اًمٗمجر، وشمقذم سمٕمده٤م ومج٤مءة.

وىمؼمه ُمٕمروف سمٔم٤مهر  وهمٗمر ًمف ويمذا أرخ ُمقشمف همػم واطمد  ومؾت:

ؾمٙمٜمدري٦م، ويم٤من يٓم٠م أهٚمف ويتٛمتع وإمم ىمري٥م ووم٤مشمف، وإٟمام شمزوج وىمد أؾمـ سمٕمد اإل

 ؾمٜم٦م مخسلم ومخس ُم٤مئ٦م. اٟمتٝمك

٤م، ا، وحمدصمً ٤م، جمقدً ٤م، ُم٘مرئً ويم٤من إُم٤مُمً  :(٢١/57١) "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم  وومال

٤م، صم٘م٦م ومٞمام يٜم٘مٚمف، طمج٦م، ٤م حم٘م٘مً ا، وًمٖمقيً ٤م ُم٤مهرً ٤م، وٟمحقيً ٤م ُمت٘مٜمً ا، ووم٘مٞمٝمً ٤م، ضمٝمبذً طم٤مومٔمً 

٤م ًمب٤مىمل اًمبٚمدان اًمتل  صم٤مًمثً ٤م، اٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمق اإلؾمٜم٤مد ذم اًمبالد، وىمد مجع ُمٕمجاًم تً صمب

ا ذم ..وٓ أقمٚمؿ أطمدً .ؾمٛمع هب٤م، ؾمقى أصبٝم٤من، وسمٖمداد، وم٢من ًمٙمؾ واطمدة ُمٕمجاًم 

 .٤م وصمامٟملم ؾمٜم٦م ؾمقى اًمسٚمٗمل. اٟمتٝمكاًمدٟمٞم٤م طمدث ٟمٞمٗمً 
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احل٤مومظ  :( وم٘م٤مل٢/683) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم  وسمرصمم يمه احلاهمظ ازمن ىمثغم

... وأشم٘مـ ُمذه٥م أمحد سمـ ؾمٚمٗم٦م إصبٝم٤مين اجلروايناًمٙمبػم اًمِمٝمػم أسمق ـم٤مًم٥م سمـ 

اًمِم٤مومٕمل قمغم إًمٙمٞم٤م اهلراد، وأيب سمٙمر اًمِم٤مر، وأيب اًم٘م٤مؾمؿ يقؾمػ سمـ قمكم 

 .اٟمتٝمك .اًمزٟمج٤مين

( ومم٤م ذيمر ذم 39-6/3١)"ؼمىـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙم"ذم  وسمرصمم يمه ايمسبؽي

 :شمرمجتف

ومٙمت٥م هلؿ ورىم٦م  ،ف يم٤من إذا اؿمتد اًمٓمٚمؼ سم٤مُمرأة ضم٤مء أهٚمٝم٤م إًمٞمفوحيٙمك قمـ اًمسٚمٗمل أٟم

شمٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ومتخٚمص سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ، وٓ يٕمٚمؿ ُم٤م يٙمت٥م ومٞمٝم٤م صمؿ يمِمػ قمـ ذًمؽ 

 .٤م ظمػما ومال ختٞمبٜم٤م وٓ شمٙمذب فمٜمٝمؿوم٢مذا هق يٙمت٥م ومٞمٝم٤م اًمٚمٝمؿ إهنؿ فمٜمقا سمٜم

ؾمٞمام ُمـ  ويمت٥م سمخٓمف ٓ ،طمّمؾ ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم ،ويم٤من اًمسٚمٗمل ُمٖمرى سمجٛمع اًمٙمت٥م

 .. اٟمتٝمكإضمزاء ُم٤م ٓ يٕمد يمثرة

فمثامن زمن فمبد  ,: اإلمام مػتي اإلؽمالم أزمو فمؿرو زمن ايمصالحايمسازمع وايمعممون    

 هـ 643ايمرمحن ايمشفرزوري ايمشاهمعي اظمتوذم ؽمـة 

 :( سم٘مقًمف١3/٢4٠) " أقمالم اًمٜمبالءؾمػم"ذم    سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي

الم، شم٘مل اًمديـ، أسمق قمٛمرو قمثامن اسمـ اعمٗمتل اإلُم٤مم، احل٤مومظ، اًمٕمالُم٦م، ؿمٞمخ اإلؾم

صالح اًمديـ قمبد اًمرمح٤من سمـ قمثامن سمـ ُمقؾمك اًمٙمردي، اًمِمٝمرزوري، اعمقصكم، 

.. يم٤من ذا ضمالًم٦م قمجٞمب٦م، ووىم٤مر وهٞمب٦م، اًمِم٤مومٕمل، ص٤مطم٥م )قمٚمقم احلدي٨م(.

وومّم٤مطم٦م، وقمٚمؿ ٟم٤مومع، ويم٤من ُمتلم اًمدي٤مٟم٦م، ؾمٚمٗمل اجلٛمٚم٦م، صحٞمح اًمٜمحٚم٦م، يم٤موم٤م 

زٓت إىمدام، ُم١مُمٜم٤م سم٤مهلل، وسمام ضم٤مء قمـ اهلل ُمـ أؾمامئف وٟمٕمقشمف، قمـ اخلقض ذم ُم
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 .. اٟمتٝمكواومر احلرُم٦م، ُمٕمٔمام قمٜمد اًمسٚمٓم٤من طمسـ اًمبزة،

اإلُم٤مم ُمٗمتل اإلؾمالم شم٘مل  :( سم٘مقًمف455/ ٢4) "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم  وسمرصمم يمه

ٍمي، اًمٙمردي، اًمديـ أسمق قمٛمرو اسمـ اإلُم٤مم اًمب٤مرع أيب اًم٘م٤مؾمؿ صالح اًمديـ اًمٜم

... ويم٤من طمسـ آقمت٘م٤مد قمغم ُمذه٥م اًمسٚمػ، يرى اًمٙمػ رزوري، اًمِم٤مومٕملاًمِمٝم

قمـ اًمت٠مويؾ، وي١مُمـ سمام ضم٤مء قمـ اهلل ورؾمقًمف قمغم ُمرادمه٤م، وٓ خيقض وٓ يتٕمٛمؼ، 

وذم ومت٤مويف: ؾمئؾ قمٛمـ يِمتٖمؾ سم٤معمٜمٓمؼ واًمٗمٚمسٗم٦م؟ وم٠مضم٤مب: اًمٗمٚمسٗم٦م أس اًمسٗمف 

. وُمـ شمٗمٚمسػ قمٛمٞم٧م وآٟمحالل، وُم٤مدة احلػمة واًمْمالل، وُمث٤مر اًمزيغ واًمزٟمدىم٦م

سمّمػمشمف قمـ حم٤مؾمـ اًمنميٕم٦م اعم١ميدة سم٤مًمؼماهلم. وُمـ شمٚمبس هب٤م ىم٤مرٟمف اخلذٓن 

. واحلرُم٤من، واؾمتحقذ قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من، وأفمٚمؿ ىمٚمبف قمـ ٟمبقة حمٛمد 

إمم أن ىم٤مل: واؾمتٕمامل آصٓمالطم٤مت اعمٜمٓم٘مٞم٦م ذم ُمب٤مطم٨م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ 

وهلل  -وًمٞمس سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمٜمٙمرات اعمستبِمٕم٦م، واًمرىم٤مقم٤مت اعمستحدصم٦م، 

، وهق ىمٕم٤مىمع ىمد أهمٜمك اهلل قمٜمٝم٤م يمؾ صحٞمح اًمذهـ، اومت٘م٤مر إمم اعمٜمٓمؼ أصاًل  -احلٛمد 

أن يدومع قمـ اعمسٚمٛملم ذ ه١مٓء اعمِم٤مئٞمؿ،  -أقمزه اهلل  -وم٤مًمقاضم٥م قمغم اًمسٚمٓم٤من 

 .وخيرضمٝمؿ ُمـ اعمدارس ويبٕمدهؿ. اٟمتٝمك

قمغم ـمريؼ  :(٢/857) "ٞملمـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕم"ذم   وومال فمـه احلاهمظ ازمن ىمثغم

وٓ يٛمٙمـ ُمـ  ،يٖمض ُمٜمٝم٤م ،اًمسٚمػ ذم آقمت٘م٤مد، يٙمره ـمرائؼ اًمٗمٚمسٗم٦م واعمٜمٓمؼ

ىمراءهت٤م سم٤مًمبٚمد، واعمٚمقك شمٓمٞمٕمف ذم ذًمؽ، ًمف ومت٤موى ؾمديدة، وآراء رؿمٞمدة ُم٤م قمدا ومتٞم٤مه 

 .. اٟمتٝمكاًمث٤مٟمٞم٦م ذم اؾمتحب٤مب صالة اًمرهم٤مئ٥م

ُمـ  :(9/7) "ًمٗمت٤موىجمٛمقع ا"يمام ذم    وومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة
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احلٙم٤مي٤مت اعمِمٝمقرة اًمتل سمٚمٖمتٜم٤م: أن اًمِمٞمخ أسم٤م قمٛمرو سمـ اًمّمالح أُمر سم٤مٟمتزاع 

ُمدرؾم٦م ُمٕمرووم٦م ُمـ أيب احلسـ أُمدي وىم٤مل: أظمذه٤م ُمٜمف أومْمؾ ُمـ أظمذ قمٙم٤م، ُمع 

، ٚمقم اًمٙمالُمٞم٦م واًمٗمٚمسٗمٞم٦م ُمٜمفا ذم اًمٕمأن أُمدي مل يٙمـ أطمد ذم وىمتف أيمثر شمبحرً 

 .ا. اٟمتٝمكأُمثٚمٝمؿ اقمت٘م٤مدً ويم٤من ُمـ أطمسٜمٝمؿ إؾمالُم٤م و

ايمؼايض ايمعالمة فمبد ايمؼاهر زمن فمبد ايمواضمد زمن حمؿد ايمتػميزي  :ايمثامن وايمعممون   

 هـ742ايمشاهمعي سمودم ؽمـة 

-٢/4٠8) "اًمِمٞمقخ اًمٙمبػمُمٕمجؿ "ذم   سمرصمم يمه سمؾؿقذه احلاهمظ ايمذهبي

 ،ةأىم٣م اًم٘مْم٤م ،اخلٓمٞم٥م اًمبٚمٞمغ ،قمبد اًم٘م٤مهر سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ حمٛمد :( وم٘م٤مل4٢٠

أصٚمف ُمـ  ،ي صمؿ احلراين صمؿ اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕملأسمق حمٛمد اًمتؼميز ،مج٤مل اًمديـ

 سمخ٤مرى، وُمقًمده سمحران، وُمٜمِم١مه، واؿمتٖم٤مًمف سمدُمِمؼ.

وًمد ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم وؾم٧م ُم٤مئ٦م، وزم ىمْم٤مء قمجٚمقن، وىمْم٤مء صٗمد، وىمْم٤مء 

 ٤م سمديٕم٦م، وًمف ٟمٔمؿ رائؼ، وؿمٙمؾ ُمٝمٞم٥م.ؾمٚمٛمٞم٦م، وأٟمِم٠م ظمٓمبً 

 ًمٜمٗمسف ؾمٜم٦م أرسمع وؾمبع ُم٤مئ٦م: أٟمِمدٟم٤م اًم٘م٤ميض قمبد اًم٘م٤مهر

 يَمـْؿ سَمــلْمَ سَمـ٤مِن إضَْمــَرِع َوَراَُمـ٦ٍم َوًَمْٕمَٚمــِع 

 

ـْ ىَمْٚم٥ِم َص٥مٍّ ُُمقضِمٍع ؾَمـْٙمَراَن َوضْمـٍد    ُِم

 ٓ َيِٕمـــــــــــــــــــــــــــــــــل

 

 شَمَراُه َُم٤م سَملْمَ احْلَُٚمِؾ ضَمِريَح َأؾْمَٞم٤مِف اعمَُْ٘مـِؾ 

 

ـْ ىَمْٚمبِـِف اعمَُْْمـٞم عِ     وَم٤مْروُمْؼ سمِِف َوٓ شَمَسـْؾ قَمـ

ـــْد  َود    ـــُف ىَم ـــ٤م إِْذ طَم٘مد ـــك وَم٠َمظْمَٚمَّم َٛم احْلِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ٤م  طَمّْمَحَّم

 

ـَ احْلَِْمـــٞمِض    ـــ ُٚمَّمـــ٤م ُِم ُه َأْن خَيْ ـــُقدد وَم

ـــــــــــــــــــــــــــــــعِ   إَْوَض

 

ِل َوَُمْٕمَٝمـِد إُْٟمـِس احْلَـكِم   إمَِم اعمََْ٘م٤مِم إَو 

 

ـْ    ـ٤مُِمل اًْمَٕمـكِم ؾُمـْ٘مًٞم٤م ًَمـُف ُِمـ َواعمَْْرسَمِع اًمس 

 َُمْرسَمــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ 

 

ـْ َذاَك اًْمَٗمَْم  ٤م ٓ سم٤ِمظْمتَِٞم٤مِري َرطَمْٚم٧ُم قَم

َض٤م   َواًمرِّ

 

وَمَٞم٤م َزَُم٤مًٟم٤م ىَمْد َُم٣َم إِْن قَم٤مَد َُم٤مٍض   

 وَم٤مْرضِمعِ 

 

ْٞمُؾ َدضَمـك ُريُمـقَع ظَمـْقٍف  َواْريَمْع إَِذا اًمٚم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤م   َوَرضَم

 

   
ِ
ـِ اًمٜم َجــ٤م إمَِم اًْمَٗمَْمـــ٤مء َوقُمــد  ذِم ؾُمـــْٗم

 إَْوؾَمــــــــــــــــــــــــــــــــعِ 

 

ِد َوىُمـْؿ ـَمـِقيال َواؾْمـُجِد   قَمَٚمْٞمَؽ سم٤ِمًمت َٝمجد

 

ْب يُمُئــقَس    َوسمِــ٧ْم َٟمــِديَؿ اًْمَٗمْرىَمــِد َواْذَ

 إَْدُُمـــــــــــــــــــــــــــــــــعِ 
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ـْ هَمـػْمِ َُمـ٤م  ىِمْػ قِمٜمَْد طُمْٙمِؿ اعمُّْْمَحِػ ُِمـ

ِف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــرد  حَتَ

 

 َوإن خَتُْض َوىَمْٕم٧َم ذِم َأىْمَقاِل َأْهِؾ اًْمبَِدعِ   

ـــُف يَمالُُمـــُف َأقْمَٞمـــ٤م اًْمـــَقَرى ٟمَِٔم٤مُُمـــُف    وَم٢مِٟم 

 

ــَرْت َأطْمَٙم٤مُُمــُف اًْمُٖمــرد    ــَٞمعِ  َوهَبَ ــَع اًمِمِّ  مَجِٞم

ـْ سمِــِف ُُمْٕمَتِْمــَدا    ُِمٜمْــُف يَمــاَم ضَمــ٤مَء سَمــَدا وَمُٙمــ

 

ـــِدعِ   ـــ٦ٍم َواْرشَم ـــًدا ذِم آَي ـــ٤مِدْل َأطَم  َوٓ دُمَ

ـْ ؾَمــْٛمٍع َوَيــْد   ْل َُمــ٤م َوَرْد هلل ِ ُِمــ  َوٓ شُمــ٠َموِّ

 

 َوىُمْؾ ُهـَق اهلل ُ َأطَمـْد ىَمـْقَل اُْمـِرٍئ ُُمت بِـعِ   

ُف قَمز  َوضَمّؾ يمَ    ٚم َؿ ُُمقؾَمـك َذا اًْمَقضَمـْؾ َوإِٟم 

 

 عمَ ٤م دَمَغم  ًمِْٚمَجَبـْؾ ضَمْٝمـًرا يَمالًُمـ٤م ُُمْسـِٛمعِ   

 َأْصَٖمك إًَِمْٞمِف وَمَققَمك سم٠ُِمْذٟمِِف َُم٤م ؾَمِٛمَٕم٤م  

 

قًم٤م ضَمَقاَب صَمْب٧ٍم َأْرَوعِ     صُمؿ  َأضَم٤مَب ُُمرْسِ

ـْ هَمَقى َوىُمْؾ سم٠َِمن  َذا اًْمُ٘مَقى    َوٓ شُمَقاومِْؼ َُم

 

ــ٤م قَمــغَم    ــاَم َأَراَد طَم٘مًّ  اًْمَٕمــْرِش اؾْمــَتَقى يَم

 وَم٤مؾْمــــــــــــــــــــــــــــــــَٛمعِ 

 

ـاَم قَمـ٤مٍل َوَُمْٕمٜمَـ٤م َأْيـٜماََم   َوُهَق شَمَٕم٤ممَم ذِم اًمس 

 

ــِدعِ    ــُر ًمِْٚمُٛمْبَت ــاَم خَيُْٓم ــٍػ ٓ يَم ــػْمِ يَمْٞم  سمَِٖم

ـَ اًْمَبنَمْ سمَِخْٚمِ٘مِف وَمَ٘مْد يَمَٗمْر   ـْ ىَم٤مؾَمُف ُِم  َُم

 

 ت َبعِ َوىَمْد َأـَم٤مَع َوَٟمٍَمْ َأُْمَر اهْلََقى اعمُْ   

ـْ َوْزِن اًْمَٕمَٛمـْؾ َوسَمْحـُرُه َٟمـِدي   َوْيالُه ُِمـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــْؾ   َوؿِم

 

 ىَمْد هَم٤مَض ـَم٤مُِمٞمِف َوىَمؾ  وَماَم شَمَرى ذِم َُمٜمَْبـعِ   

ــَٓمِرمُ   ــ٤م شَمْْم ــٜم ُؿ َوَٟم٤مُرَه َضــ٧ْم ضَمَٝم  َواقْمؽَمَ

 

 َويُم٥م  ومِٞمَٝم٤م اعمُْْجِرُم َوىِمٞمَؾ َي٤م َٟمـ٤مُر اسْمَٚمِٕمـل  

ـْ قَمَبـْد َوضَمٜم ٦ُم اًْمِٗمْرَدْوِس   َ
 ىَمْد شَمَزظْمَروَم٧ْم عمِ

 

ــعِ     َوىَمــ٤مَم ًَمــْٞمال َوؾَمــَجْد ذِم ـمِْٛمــِرِه اعمَُْرىم 

ــ٤م   ــَرَدْت َأهْن٤َمُرَه ــ٤م َواـم  ــَدْت َأسْمَٙم٤مُرَه  َوهُنِّ

 

ـٍ ُُمقٟمِـعِ    َدْت َأـْمَٞم٤مُرَه٤م ذِم يُمؾِّ هُمّْمـ  َوهَمر 

ــِؾ   ــٍؾ َأًْمَٞم ــؾِّ ًَمْٞم ــتدكِم ذِم يُم ــُف شَمَب ـْ ًَم ــ ــ٤م َُم  َي

 

ـْ     إًَِمْٞمِف َُمـْقِئكِم ُدوَن اًْمـَقَرى َوَُمْٗمـَزعِ  َوَُم

ـْ يُمؾِّ ُأْٟمَثك َوَذيَمْر    َصؾِّ قَمغَم ظَمػْمِ اًْمَبنَمْ ُِم

 

عِ    ٍد َوضْمِف اًْمَ٘مَٛمـْر ِذي اجْل٤َمٟمِـ٥ِم اعمَُْٛمٜمـ   حُمَٛم 

 .. اٟمتٝمك 

: احلاهمظ ايمؽبغم وايمـاومد ايمبصغم ممرخ اإلؽمالم ؾمؿس ايمدين ايمتاؽمع وايمعممون  

ـ  صاضمب ه748د زمن فمثامن زمن ومايامز ايمذهبي ايمشاهمعي  اظمتوذم ؽمـة حمؿد زمن أمح

 .الم, وؽمغم أفمالم ايمـبالء ونمغمها, وسماريخ اإلؽمىمتاب ايمعؾو يمؾعقم ايمغػار

( ٢4/١43) "ًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦ما"ذم    سمرصمم يمه سمؾؿقذه احلاهمظ ازمن ىمثغم    

س اًمديـ أسمق اًمِمٞمخ احل٤مومظ اًمٙمبػم ُم١مرخ اإلؾمالم، وؿمٞمخ اعمحدصملم ؿمٛم :سم٘مقًمف
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. قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمثامن اًمذهبل وىمد ظمتؿ سمف ؿمٞمقخ احلدي٨م وطمٗم٤مفمف 

 .اٟمتٝمك

 وُم٤م سمٕمده٤م: 65ص "اًمرد اًمقاومر"ذم    وومال ازمن كاس ايمدين ايمدمشؼي

اًمِمٞمخ اإلُم٤مم احل٤مومظ اهلامم ُمٗمٞمد اًمِم٤مم، وُم١مرخ اإلؾمالم، ٟم٤مىمد اعمحدصملم، وإُم٤مم 

د اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اعمٕمدًملم واعمجرطملم، ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمب

... يم٤من آي٦م ذم ٟم٘مد ٤مرىمل اًمدُمِم٘مل اسمـ اًمذهبل اًمِم٤مومٕملسمـ قمبد اهلل اًمؽميمامين اًمٗم

٤م ذم اًم٘مراءات، ٤م سم٤مًمتٗمريع واًمت٠مصٞمؾ، إُم٤مُمً اًمرضم٤مل، قمٛمدة ذم اجلرح واًمتٕمديؾ، قم٤معمً 

 سملم اخلٚمػ ٤م ذم اًمٜمٔمري٤مت، ًمف درسم٦م سمٛمذاه٥م إئٛم٦م وأرسم٤مب اعم٘م٤مٓت، ىم٤مئاًم وم٘مٞمٝمً 

ٍمات احلسٜم٦م، سمٜمنم اًمسٜم٦م وُمذه٥م اًمسٚمػ وًمف اعمّمٜمٗم٤مت اعمٗمٞمدة، واعمخت

 .. اٟمتٝمكواعمّمٜمٗم٤مت اًمسديدة

 -347ص ) "ف قمغم شمذيمرة احلٗم٤مظذيٚم"ذم    وومال احلاهمظ ايمسقوؿمي     

وومرد  ،وُم١مرخ اإلؾمالم ،حمدث اًمٕمٍم، وظم٤ممت٦م احلٗم٤مظ،اإلُم٤مم احل٤مومظ  :(348

ذه اًمّمٜم٤مقم٦م ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ اًمدهر، واًم٘م٤مئؿ سم٠مقمب٤مء ه

 .اٟمتٝمك .قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمؽميمامين صمؿ اًمدُمِم٘مل اعم٘مرئ

طمٙمل قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم أيب اًمٗمْمؾ اسمـ طمجر أٟمف ىم٤مل: ذسم٧م  (:١3٢ص)  وومال

 .اٟمتٝمك .ُم٤مء زُمزم ٕصؾ إمم ُمرشمب٦م اًمذهبل ذم احلٗمظ

/ 9)"ِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمىب٘م٤مت اًمـم"ذم    وسمرصمم يمه سمؾؿقذه سماج ايمدين ايمسبؽي

هلل ؿمٞمخٜم٤م وأؾمت٤مذٟم٤م اإلُم٤مم احل٤مومظ ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمبد ا ( وم٘م٤مل:٢٠١ -٢٠٠

، ويمٜمز ٟم٤م أسمق قمبد اهلل ومبٍم ٓ ٟمٔمػم ًمف... وأُم٤م أؾمت٤مذاًمؽميمامين اًمذهبل حمدث اًمٕمٍم
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٤م، اًمٕمٍم ُمٕمٜمك وًمٗمٔمً وذه٥م  ،٤مهق اعمٚمج٠م إذا ٟمزًم٧م اعمٕمْمٚم٦م إُم٤مم اًمقضمقد طمٗمٔمً 

، ورضمؾ اًمرضم٤مل ذم يمؾ ؾمبٞمؾ يم٠مٟمام مجٕم٧م إُم٦م ذم صٕمٞمد تٕمديؾوؿمٞمخ اجلرح واًم

طم٤مل شمٖمٞمب٧م ، ويم٤من حمط رصمؿ أظمذ خيؼم قمٜمٝم٤م إظمب٤مر ُمـ طمرضه٤مواطمد ومٜمٔمره٤م 

، شمٕمٛمؾ اعمٓمل إمم ضمقاره وشمرضب اًمبزل اعمٝم٤مري وُمٜمتٝمك رهمب٤مت ُمـ شمٖمٞمب٧م

 .ب٤مده٤م ومال شمؼمح أو شمٜمبؾ ٟمحق دارهأيم

ضمزاه اهلل قمٜم٤م أومْمؾ  ،امقم٦م٤م ذم قمداد اجلوأدظمٚمٜم ،وهق اًمذي ظمرضمٜم٤م ذم هذه اًمّمٜم٤مقم٦م

، وضمٕمؾ طمٔمف ُمـ همروم٤مت اجلٜم٤من ُمقومر إضمزاء وؾمٕمده سمدرا ـم٤مًمٕم٤م ذم ؾمامء اجلزاء

...  واًمٕم٤مزم واًمٜم٤مزل ُمـ إضمزاء ،ًمٙمت٥ماًمٕمٚمقم يذقمـ ًمف اًمٙمبػم واًمّمٖمػم ُمـ ا

٤مد، وهق سملم ، وشمٜم٤مديف اًمس١مآت ُمـ يمؾ ٟمسمدُمِمؼ يرطمؾ إًمٞمف ُمـ ؾم٤مئر اًمبالد وأىم٤مم

ا شمراه٤م ، وذف شمٗمتخر وشمزهك سمف اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ـمقرً ٜم٤مومٝم٤م يمٜمػ ٕهٚمٞمٝم٤مأيم

، وشم٤مرة شمٚمبس صمقب اًمقىم٤مر واًمٗمخ٤مر سمام قمـ شمبسؿ أزه٤مره٤م وىمٝم٘مٝم٦م قمذراهن٤م ض٤مطمٙم٦م

 .ٚمٞمف ُمـ إُم٤مُمٝم٤م اعمٕمدود ذم ؾمٙم٤مهن٤ماؿمتٛمٚم٧م قم

مم ُم٤م آصمره ذو اًمسبٞمؾ، ؿمديد اعمٞمؾ إمم ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م واحلؼ أطمؼ ُم٤م ىمٞمؾ واًمّمدق أو

احلسـ وا يم٤من أسمق رضـ إذا طماًمذي ،(٢)، يمثػم اإلزراء سم٠مهؾ اًمسٜم٦ماء احلٜم٤مسمٚم٦مآر

، وٓ يّمٗمٝمؿ سمخػم إؿمٕمري ومٞمٝمؿ ُم٘مدم اًم٘م٤مومٚم٦م، ومٚمذًمؽ ٓ يٜمّمٗمٝمؿ ذم اًمؽماضمؿ

                                                                        

 .اًمسبٙمل يٕمٜمل سم٘مقًمف أهؾ اًمسٜم٦م: إؿم٤مقمرة (1)
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 .. اٟمتٝمك(٢)إٓ وىمد رهمؿ ُمٜمف أٟمػ اًمراهمؿ


شمرمج٦م أيب قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ( ذم 5٠6 -5٠5/ ٢٠)  "الم اًمٜمبالءؾمػم أقم"ذم  ومال     

أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد سمـ قمٚمقان، أظمؼمٟم٤م قمبد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ، أظمؼمٟم٤م قمبد  ؾمالم:

اعمٖمٞم٨م سمـ زهػم، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمبٞمد اهلل، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم اًمٕمِم٤مري، أظمؼمٟم٤م 

ٕمب٤مس اًمدوري، ؾمٛمٕم٧م أسم٤م أسمق احلسـ اًمدارىمٓمٜمل، أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ خمٚمد، أظمؼمٟم٤م اًم

ٞمف اًمرؤي٦م، واًمٙمرد ُمقضع وذيمر اًمب٤مب اًمذي يروى وم -قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم 

 وم٘م٤مل: -، وضحؽ رسمٜم٤م، وأيـ يم٤من رسمٜم٤م اًم٘مدُملم

                                                                        

، ًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ ظمٞم٤مر قمٚمامء اعمٚم٦مأؿمٕمري ُمتٕمّم٥م ؿمديد احلٜمؼ قمغم محٚم٦م قم٘مٞمدة ا  اًمسبٙمل   (1)

ٞم٦م اًمٜم٘مٞم٦م ومٝمق يٕمػم ؿمٞمخف سمٛمٞمٚمف إمم ُم٤م يسٛمٞمف سمآراء احلٜم٤مسمٚم٦م ذم أسمقاب اًمّمٗم٤مت وهل قم٘مٞمدة اعمسٚمٛملم اًمّم٤موم

وهل قم٘مٞمدة اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م اعمسٚمٛملم أمجٕملم  اعمبٜمٞم٦م قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمبٞمف 

 :وًمس٤من طم٤مل احل٤مومظ اًمذهبل يمام ىمٞمؾ، واًمسٗمٞم٤مٟملم واسمـ اعمب٤مرك وهمػمهؿ يم٤مًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ وأمحد

ــــــ٤م            ــــــقن أين أطمبٝم ــــــػمين اًمقاؿم   يٕم

 

 وذًمـــــؽ ذٟمـــــ٥م ًمســـــ٧م ُمٜمـــــف أشمـــــقب  

اعمٜمزل ويسٛمٞمٝمؿ خف ٟم٘مده ًمألؿم٤مقمرة ومٞمام ظم٤مًمٗمقا ومٞمف قم٘مٞمدة اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح اعمبٜمٞم٦م قمغم اًمقطمل ويٜمٙمر قمغم ؿمٞم 

، وطم٤مؿم٤م أئٛمتٜم٤م أن يٜمٙمروا إٓ اعمحدصم٤مت وأن ٓ يّمٞمحقا إٓ سم٠مهٚمٝم٤م ٟمّمح٤م هلل وًمٙمت٤مسمف اًمسبٙمل أهؾ اًمسٜم٦م

ري٦م وأهٚمٝم٤م، ؿمديد ، واًمسبٙمل ؿمديد اعمح٤مُم٤مة قمـ قم٘مٞمدة اخلٚمػ إؿمٕموًمرؾمقًمف وٕئٛم٦م اعمسٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ

ٗمٝمؿ ذم ـمب٘م٤مشمف سم٤معمجسٛم٦م واحلِمقي٦م، ويٖمٛمٓمٝمؿ طم٘مٝمؿ ويبخسٝمؿ، اًمٓمٕمـ ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمسٚمٗمٞم٦م وأهٚمٝم٤م يّم

، وقمٜمد اهلل ُمٜمزًم٦م ؿمٞمخف احل٤مومظ اًمذهبل ويمتبف ، وم٠ميـ ُمٜمزًم٦م اًمسبٙمل ويمتبف ُمـويٓمٗمػ اعمٙمٞم٤مل ذم شمرامجٝمؿ

 .٤مهللدمتٛمع اخلّمقم وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم
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، محٚمٝم٤م أصح٤مب احلدي٨م واًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض، وهل هذه أطم٤مدي٨م صح٤مح

ىمٚمٜم٤م:  قمٜمدٟم٤م طمؼ ٓ ٟمِمؽ ومٞمٝم٤م، وًمٙمـ إذا ىمٞمؾ: يمٞمػ يْمحؽ؟ ويمٞمػ وضع ىمدُمف؟

 ٓ ٟمٗمرس هذا، وٓ ؾمٛمٕمٜم٤م أطمدا يٗمرسه.

٤م، ىمد ومرس قمٚمامء اًمسٚمػ اعمٝمؿ ُمـ إًمٗم٤مظ وهمػم اعمٝمؿ، وُم٤م أسم٘مقا ممٙمٜمً  ومؾت:    

، وهل أهؿ اًمديـ، ومٚمق يم٤من وآي٤مت اًمّمٗم٤مت وأطم٤مديثٝم٤م مل يتٕمرضقا ًمت٠مويٚمٝم٤م أصاًل 

ره٤م قمغم ُم٤م ضم٤مءت ٤م أن ىمراءهت٤م وإُمرا، ًمب٤مدروا إًمٞمف، ومٕمٚمؿ ىمٓمٕمً ٤م أو طمتاًم شم٠مويٚمٝم٤م ؾم٤مئٖمً 

هق احلؼ، ٓ شمٗمسػم هل٤م همػم ذًمؽ، ومٜم١مُمـ سمذًمؽ، وٟمسٙم٧م اىمتداء سم٤مًمسٚمػ، 

اؾمت٠مصمر اهلل سمٕمٚمؿ طم٘م٤مئ٘مٝم٤م، وأهن٤م ٓ شمِمبف صٗم٤مت  -شمٕم٤ممم-ُمٕمت٘مديـ أهن٤م صٗم٤مت هلل 

اعمخٚمقىملم، يمام أن ذاشمف اعم٘مدؾم٦م ٓ مت٤مصمؾ ذوات اعمخٚمقىملم، وم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ٟمٓمؼ 

  چىم٤مل:  ،رض ًمت٠مويؾ، ُمع يمقن اًمب٤مريسمٚمغ، وُم٤م شمٕم هب٤م، واًمرؾمقل 

  [.44]اًمٜمحؾ:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   

ومٕمٚمٞمٜم٤م اإليامن واًمتسٚمٞمؿ ًمٚمٜمّمقص، واهلل هيدي ُمـ يِم٤مء إمم ساط ُمست٘مٞمؿ. 

 .اٟمتٝمك

أظمؼمٟم٤م  :( ذم شمرمج٦م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد6٢٢-٢٠/6٢٠) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم  وومال   

زي٤مد اًم٘مٓم٤من، أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ أسمق قمكم احلسـ سمـ أمحد، أظمؼمٟم٤م أسمق ؾمٝمؾ سمـ 

ُمـ ؿمبف اهلل سمخٚم٘مف، وم٘مد يمٗمر،  إؾمامقمٞمؾ اًمؽمُمذي، ؾمٛمٕم٧م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ي٘مقل:

وُمـ أٟمٙمر ُم٤م وصػ سمف ٟمٗمسف، وم٘مد يمٗمر، وًمٞمس ومٞمام وصػ اهلل سمف ٟمٗمسف وٓ رؾمقًمف 

 شمِمبٞمف.

هذا اًمٙمالم طمؼ، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمتِمبٞمف، وُمـ إٟمٙم٤مر أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت،  ومؾت:    
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  اإليامن هب٤م هٜم٤م ُم٘م٤مُم٤من ُمذُمقُم٤من:اًمث٤مسم٧م ُمٜمٝم٤م ُمـ وم٘مف، وإٟمام سمٕمد ومام يٜمٙمر 

، ومام أوهل٤م اًمسٚمػ، وٓ طمرومقا شم٠مويٚمٝم٤م وسومٝم٤م قمـ ُمقضقع اخلٓم٤مب: اظمؼام األول

 أًمٗم٤مفمٝم٤م قمـ ُمقاضٕمٝم٤م، سمؾ آُمٜمقا هب٤م، وأُمروه٤م يمام ضم٤مءت.

ٝم٤م ذم اعمب٤مًمٖم٦م ذم إصمب٤مهت٤م، وشمّمقره٤م ُمـ ضمٜمس صٗم٤مت اًمبنم، وشمِمٙمٚم اظمؼام ايمثاين:

-اًمذهـ، ومٝمذا ضمٝمؾ وضالل، وإٟمام اًمّمٗم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمقصقف، وم٢مذا يم٤من اعمقصقف 

ٺ  ٿ        چ ًمٜم٤م ذم شمٜمزيٚمف:  مل ٟمره، وٓ أظمؼمٟم٤م أطمد أٟمف قم٤ميٜمف ُمع ىمقًمف -قمز وضمؾ

 [.٢٢]اًمِمقرى:  چٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ

 ومٙمذًمؽ -شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ  -ومٙمٞمػ سم٘مل ٕذه٤مٟمٜم٤م جم٤مل ذم إصمب٤مت يمٞمٗمٞم٦م اًمب٤مرئ  

 .صٗم٤مشمف اعم٘مدؾم٦م، ٟم٘مر هب٤م وٟمٕمت٘مد أهن٤م طمؼ، وٓ ٟمٛمثٚمٝم٤م أصال وٓ ٟمتِمٙمٚمٝم٤م. اٟمتٝمك

وورد  (  ذم شمرمج٦م إؾمح٤مق سمـ راهقيف:٢٢/376) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم وومال    

 قمـ إؾمح٤مق: أن سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم ىم٤مل ًمف: يمٗمرت سمرب يٜمزل ُمـ ؾمامء إمم ؾمامء.

 وم٘م٤مل: آُمٜم٧م سمرب يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء.

ٗم٤مت ُمـ آؾمتقاء واإلشمٞم٤من واًمٜمزول، ىمد صح٧م هب٤م اًمٜمّمقص، هذه اًمّم ومؾت:

وٟم٘مٚمٝم٤م اخلٚمػ قمـ اًمسٚمػ، ومل يتٕمرضقا هل٤م سمرد وٓ شم٠مويؾ، سمؾ أٟمٙمروا قمغم ُمـ 

شم٠موهل٤م ُمع إصٗم٤مىمٝمؿ  قمغم أهن٤م ٓ شمِمبف ٟمٕمقت اعمخٚمقىملم، وأن اهلل ًمٞمس يمٛمثٚمف رء، 

ًمٚمرد قمغم اهلل ورؾمقًمف، أو وٓ شمٜمبٖمل اعمٜم٤مفمرة، وٓ اًمتٜم٤مزع ومٞمٝم٤م، وم٢من ذم ذًمؽ حم٤موًم٦م 

 .طمقُم٤م قمغم اًمتٙمٞمٞمػ أو اًمتٕمٓمٞمؾ. اٟمتٝمك

يم٤من أئٛم٦م اًمسٚمػ، ٓ يرون  (:٢١٠/ ٢١)"ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء "ذم  وومال    

اًمدظمقل ذم اًمٙمالم، وٓ اجلدال، سمؾ يستٗمرهمقن وؾمٕمٝمؿ ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م واًمتٗم٘مف 
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 .ومٞمٝمام، ويتبٕمقن، وٓ يتٜمٓمٕمقن. اٟمتٝمك

ىم٤مل أمحد سمـ يم٤مُمؾ اًم٘م٤ميض: يم٤من  (:478/ ٢١) "الم اًمٜمبالءؾمػم أقم"ذم  وومال    

٤م، ٘مٞمٝمً يٕم٘مقب سمـ ؿمٞمب٦م ُمـ يمب٤مر أصح٤مب أمحد سمـ اعمٕمدل، واحل٤مرث سمـ ُمسٙملم، وم

 .٤م، ويم٤من ي٘مػ ذم اًم٘مرآنرسيً 

أظمذ اًمقىمػ قمـ ؿمٞمخف أمحد اعمذيمقر، وىمد وىمػ قمكم سمـ اجلٕمد، وُمّمٕم٥م  ومؾت:    

 ٦م.اًمزسمػمي، وإؾمح٤مق سمـ أيب إرسائٞمؾ، ومج٤مقم

وظم٤مًمٗمٝمؿ ٟمحق ُمـ أًمػ إُم٤مم، سمؾ ؾم٤مئر أئٛم٦م اًمسٚمػ واخلٚمػ قمغم ٟمٗمل اخلٚمٞم٘م٦م قمـ 

 .اًم٘مرآن، وشمٙمٗمػم اجلٝمٛمٞم٦م، ٟمس٠مل اهلل اًمسالُم٦م ذم اًمديـ. اٟمتٝمك

ىم٤مل اعمروذي: ورد قمكم يمت٤مب ُمـ  (:٢١/63٠) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم  وومال   

 ٟم٤مطمٞم٦م ؿمػماز أن ومْمٚمؽ ىم٤مل سمٜم٤مطمٞمتٝمؿ: إن اإليامن خمٚمقق.

 ٚمٖمٜمل أهنؿ أظمرضمقه ُمـ اًمبٚمد سم٠مقمقان.ومب

هذه ُمـ ُمس٤مئؾ اًمٗمْمقل، واًمسٙمقت أومم، واًمذي صح قمـ اًمسٚمػ  ومؾت:   

: -شمٕم٤ممم-وقمٚمامء إصمر أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ، وسمال ري٥م أن أقمامًمٜم٤م خمٚمقىم٦م، ًم٘مقًمف 

  [.96]اًمّم٤موم٤مت:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇچ 

٤م إيامٟمٜم٤م، ومتٚمٗمٔمٜم٤م هب٤م أيًْم  ومّمح أن سمٕمض اإليامن خمٚمقق، وىمقًمٜم٤م: ٓ إًمف إٓ اهلل، ومٛمـ

 ُمـ أقمامًمٜم٤م.

أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمـ  -ن وأُم٤م ُم٤مهٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م اعمٚمٗمقفم٦م، ومٝمل همػم خمٚمقىم٦م، ٕهن٤م ُمـ اًم٘مرآ

 .. اٟمتٝمكاًمٗمتـ واهلقى

ص  "اعمٕمجؿ اعمختص سم٤معمحدصملم " وومد سمرصمم يمـػسه سمرمجة خمترصة دم ىمتازمه    
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تٗمْمٚمقن ويثٜمقن قمٚمٞمف، وهق ، واجلامقم٦م يومجع شمقاًمٞمػ، ي٘م٤مل ُمٗمٞمدة :صمؿ ىم٤مل (97)

أظمؼم سمٜمٗمسف ذم اًمٕمٚمؿ، واهلل اعمستٕم٤من وٓ ىمقة إٓ سمف، وإذا ؾمٚمؿ زم إيامين ومٞم٤م ومقزي. 

  .اٟمتٝمك

حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن  ( وم٘م٤مل:56/ ٢) "ذيؾ ديقان اًمْمٕمٗم٤مء" ذموسمرصمم يمـػسه 

 وٓ سم٤معمت٘مل. ؾم٤محمف اهلل شمٕم٤ممم. اٟمتٝمك ،ًمٞمس سم٤معمت٘مـ ،دء احلٗمظ ،اًمٗم٤مرىمل

: واهلل ُم٤م أؾمتٓمٞمع دؾمتقائل( ىمقل هِم٤مم اًم6/57٠)"ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم  وذىمر  

 قمز وضمؾ.-أن أىمقل: إين ذهب٧م يقُم٤م ىمط أـمٚم٥م احلدي٨م، أريد سمف وضمف اهلل 

 .اٟمتٝمك ٤م.ىمٚم٧م: واهلل وٓ أٟم صمؿ ىم٤مل:

 .واهلل أقمٚمؿ .ا قمٜمد يمؾ جمٚمس قمٚمؿًمٕمٚمٝمؿ أردوا اؾمتحْم٤مر اًمٜمٞم٦م جمددً  :ومؾت

بتٝمؿ  قمٜمد هذا اًمتقاضع اًمٙمبػم ُمع همزارة قمٚمٛمٝمؿ وقمٚمق رشموقمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مػ ـمقياًل 

 .وقمٔمٞمؿ آصم٤مرهؿ وٟمٗمٕمٝمؿ

ــــدره  ــــف ىم ــــ٧م ٟمٗمس ـــــ ضمٝمٚم  وُم

 

ــــرى   ــــ٤م ٓ ي ــــف ُم ــــػمه ُمٜم  رأى هم

: اإلمام احلاهمظ اظمػرس اظممرخ ايمؽبغم فمامد ايمدين أزمو ايمػداء إؽمامفمقل زمن ايمثالشمون      

 هـ   774اظمتوذم ؽمـة   فمؿر ايمشفغم زمازمن ىمثغم 

 ., ونمغمهاايمشاهمعقكم , وؿمبؼاتػسغم ايمؼرآن ايمعظقم, وايمبداية وايمـفايةصاضمب سم

 "ؿ اعمختص سم٤معمحدصملماعمٕمج"ذم    سمرصمم يمه ؾمقخه احلاهمظ ايمذهبي   

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم، اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اعمحدث إوطمد اًمب٤مرع  :( سم٘مقًمف74/٢)

 قمامد اًمديـ اًمبٍموي اًمِم٤مومٕمل.

يدري اًمٗم٘مف ويٗمٝمؿ  ،، وًمف شمّم٤مٟمٞمػ ُمٗمٞمدةدٟم٘م٤م ٘مٞمف ُمت٘مـ، وحمدث ُمت٘مـ، وُمٗمرسوم
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 اًمٕمرسمٞم٦م وإصقل، وحيٗمظ مجٚم٦م ص٤محل٦م ُمـ اعمتقن واًمتٗمسػم، واًمرضم٤مل وأطمقاهلؿ.

أذيمر اإلؾمٜم٤مد ؾمٛمع ُمٜمل، وًمف طمٗمظ وُمٕمروم٦م، يدُم٩م ىمراءشمف، ُمقًمده ذم ؾمٜم٦م ٟمٞمػ 

 .وؾمبع ُم٤مئ٦م. اٟمتٝمك

( 38)ص   "٤مظذيؾ شمذيمرة احلٗم"ذم  ن ايمدمشؼيوسمرصمم يمه سمؾؿقذه أزمو اظمحاؽم  

اسمـ يمثػم اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل احل٤مومظ اعمٗمٞمد اًمب٤مرع قمامد اًمديـ أسمق اًمٗمداء  :سم٘مقًمف

اًمدُمِم٘مل  ،اًمبٍموي إصؾ ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم سمـ ضقء سمـ يمثػم سمـ ذرع

إذ  ،اًمِم٤مومٕمل، وًمد سمٛمجدل اًم٘مري٦م ُمـ أقمامل ُمديٜم٦م سمٍمى ذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمبٕمامئ٦م

وشمٗم٘مف سم٤مًمِمٞمخ  ،ٟمت٘مؾ إمم دُمِمؼ ذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمبٕمامئ٦مصمؿ ا ،٤م هب٤ميم٤من أسمقه ظمٓمٞمبً 

٤م، سمره٤من اًمديـ اًمٗمزاري وهمػمه وؾمٛمع اسمـ اًمسقيدي واًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمس٤ميمر وظمٚم٘مً 

وسمرع ذم اًمٗم٘مف ، عمزي وم٠ميمثر قمٜمف وأومتك ودرس وٟم٤مفمروص٤مهر ؿمٞمخٜم٤م احل٤مومظ ا

واًمتٗمسػم واًمٜمحق، وأُمٕمـ اًمٜمٔمر ذم اًمرضم٤مل واًمٕمٚمؾ ووزم ُمِمٞمخ٦م أم اًمّم٤مًمح 

 .ي٦م سمٕمد اًمذهبل، ذيمره اًمذهبل ذم ُمسقدة ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظواًمتٜمٙمز

٘مؼ وُمٗمرس ٟم٘م٤مد وًمف شمّم٤مٟمٞمػ : هق وم٘مٞمف ُمت٘مـ وحمدث حموومال دم اظمعجم اظمختص    

 .. اٟمتٝمكُمٗمٞمدة

وُمـ  ،ارً ا ُم١مزوىمد ٟمٍم قم٘مٞمدة اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ذم يمتبف ٟمًٍم 

چ   چ  چ     چ: وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم (:3/4١6ذم شمٗمسػمه )  ًمف ذًمؽ  ىمق

ا، ًمٞمس هذا ُمقضع ومٚمٚمٜم٤مس ذم هذا اعم٘م٤مم ُم٘م٤مٓت يمثػمة ضمدً  [.4]اًمسجدة:  چچڇ 

سمسٓمٝم٤م، وإٟمام يسٚمؽ ذم هذا اعم٘م٤مم ُمذه٥م اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح: ُم٤مًمؽ، وإوزاقمل، 

واًمثقري، واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، واًمِم٤مومٕمل، وأمحد سمـ طمٜمبؾ، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف 
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٤م، وهق إُمراره٤م يمام ضم٤مءت ُمـ همػم يثً  وطمدوهمػمهؿ، ُمـ أئٛم٦م اعمسٚمٛملم ىمدياًم 

واًمٔم٤مهر اعمتب٤مدر إمم أذه٤من اعمِمبٝملم ُمٜمٗمل قمـ اهلل،  ،شمٙمٞمٞمػ وٓ شمِمبٞمف وٓ شمٕمٓمٞمؾ

  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ وم٢من اهلل ٓ يِمبٝمف رء ُمـ ظمٚم٘مف، و 

ُمٜمٝمؿ ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد اخلزاقمل ؿمٞمخ -سمؾ إُمر يمام ىم٤مل إئٛم٦م  [.٢٢اًمِمقرى: ] چ

ُمـ ؿمبف اهلل سمخٚم٘مف وم٘مد يمٗمر، وُمـ ضمحد ُم٤م وصػ اهلل سمف ٟمٗمسف وم٘مد " :-اًمبخ٤مري 

. وًمٞمس ومٞمام وصػ اهلل سمف ٟمٗمسف وٓ رؾمقًمف شمِمبٞمف، ومٛمـ أصمب٧م هلل شمٕم٤ممم ُم٤م "يمٗمر

وردت سمف أي٤مت اًمٍمحي٦م وإظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م، قمغم اًمقضمف اًمذي يٚمٞمؼ سمجالل اهلل 

 .دى. اٟمتٝمكشمٕم٤ممم، وٟمٗمك قمـ اهلل شمٕم٤ممم اًمٜم٘م٤مئص، وم٘مد ؾمٚمؽ ؾمبٞمؾ اهل

 چ ڈ     ژ  ژ  ڑچ وىمقًمف  :(١73/ 5ذم شمٗمسػمه )    وومال    

  [.5]ـمف: 

٤م، وأن اعمسٚمؽ شم٘مدم اًمٙمالم قمغم ذًمؽ ذم ؾمقرة إقمراف، سمام أهمٜمك قمـ إقم٤مدشمف أيًْم 

إؾمٚمؿ ذم ذًمؽ ـمري٘م٦م اًمسٚمػ، إُمرار ُم٤م ضم٤مء ذم ذًمؽ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ُمـ همػم 

 .ٕمٓمٞمؾ، وٓ متثٞمؾ. اٟمتٝمكشمٙمٞمٞمػ وٓ حتريػ، وٓ شمِمبٞمف، وٓ شم

 چ    ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈچ : وىمقًمف :(8/35٢ه )ذم شمٗمسػم   وومال

ًمؽ أي: هلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٜمزل وٟمزل ؾمجلم، صمؿ هؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع  ذ [.٢5]اعمٓمٗمٗملم: 

: هذه أي٦م ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق قمبد اهلل اًمِم٤مومٕمل، حمجقسمقن قمـ رؤي٦م رهبؿ وظم٤مًم٘مٝمؿ

 ١مُمٜملم يروٟمف قمز وضمؾ يقُمئذ.دًمٞمؾ قمغم أن اعم

ذم هم٤مي٦م احلسـ، وهق اؾمتدٓل سمٛمٗمٝمقم    ومٕملوهذا اًمذي ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمِم٤م

]اًم٘مٞم٤مُم٦م:  چ  پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺچ هذه أي٦م، يمام دل قمٚمٞمف ُمٜمٓمقق ىمقًمف: 
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١ – ١١3.]  

ويمام دًم٧م قمغم ذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمّمح٤مح اعمتقاشمرة ذم رؤي٦م اعم١مُمٜملم رهبؿ قمز وضمؾ 

 اًمدار أظمرة، رؤي٦م سم٤مٕسمّم٤مر ذم قمرص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م، وذم روض٤مت اجلٜم٤من ذم

 .اًمٗم٤مظمرة. اٟمتٝمك

ايمعالمة اظممرخ سمؼي ايمدين اظمؼريزي أمحد زمن فمقم زمن فمبد  :احلادي وايمثالشمون   

 هـ845ايمؼادر اظمتوذم ؽمـة

سمؽؾم همقه فمن سموضمقد  ,( وهو ىمتاب فمظقمصاضمب ىمتاب )جتريد ايمتوضمقد اظمػقد

 .ة واألؽمامء وايمصػات وما يضاد ذيمكيمرزموزمقاأليموهقة وا

 سمٕمد اعمٜمٝمؾ اًمّم٤مذم واعمستقرم"ذم يمت٤مسمف  سمرصمم يمه  سمؾؿقذه يوؽمف زمن سمغري زمردي   

أمحد سمـ قمكم سمـ قمبد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ  :( وم٘م٤مل4٢7 -٢/4٢5) "اًمقاذم

 سمـ حمٛمد سمـ متٞمؿ سمـ قمبد اًمّمٛمد، اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمب٤مرع، قمٛمدة اعم١مرظملم، وقملم

 اعمحدصملم، شم٘مل اًمديـ اعم٘مريزي، اًمبٕمٚمبٙمل إصؾ، اعمٍمي اعمقًمد واًمدار واًمقوم٤مة.

ُمقًمده سمٕمد ؾمٜم٦م ؾمتلم وؾمبٕمامئ٦م سمسٜمٞم٤مت، وٟمِم٠م سم٤مًم٘م٤مهرة، وشمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م 

٤م سمٕمد وهق ُمذه٥م ضمده اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ اًمّم٤مئغ، صمؿ حتقل ؿم٤مومٕمٞمً 

ع اًمٙمثػم ُمـ اًمِمٞمخ سمره٤من اًمديـ ، وؾمٛمة ـمقيٚم٦م ًمسب٥م ُمـ إؾمب٤مب ذيمره زمُمد

إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ قمبد اًمقاطمد اًمِم٤مُمل، وُمـ ٟم٤مس اًمديـ حمٛمد سمـ قمكم 

احلراوي، واًمِمٞمخ سمره٤من اًمديـ أُمدي، وؿمٞمخ اإلؾمالم رساج اًمديـ قمٛمر 

وؾمٛمع سمٛمٙم٦م ُمـ اسمـ ؾمٙمر، اًمبٚم٘مٞمٜمل، واحل٤مومظ زيـ اًمديـ اًمٕمراىمل، واهلٞمثٛمل، 

ُمـ اًمِمٞمخ ؿمٝم٤مب اًمديـ إذرقمل، واًمِمٞمخ هب٤مء  وهمػممه٤م، وًمف إضم٤مزة واًمٜمِم٤موري
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اًمديـ أيب اًمب٘م٤مء، واًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ إؾمٜمقي، وهمػمهؿ، وشمٗم٘مف وسمرع، وصٜمػ 

٤م، ٤م، حمدصمً ٤م، ُمٗمٜمٜمً ٤م ُم١مرظًم اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمٗمٞمدة اًمٜم٤مومٕم٦م اجل٤مُمٕم٦م ًمٙمؾ قمٚمؿ، ويم٤من ض٤مسمٓمً 

 ُمٕمٔمام ذم اًمدول.

ٞم٤مء، وطمّمؾ اًمٗمقائد، واؿمتٝمر ٤م، يمت٥م اًمٙمثػم سمخٓمف، واٟمت٘مك أؿم٤م ُمٗمٜمٜمً ... ويم٤من إُم٤مُمً 

ذيمره ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد ُمقشمف ذم اًمت٤مريخ وهمػمه، طمتك ص٤مر سمف يرضب اعمثؾ، ويم٤من ًمف 

حم٤مؾمـ ؿمتك، وحم٤مضة ضمٞمدة إمم اًمٖم٤مي٦م ٓ ؾمٞمام ذم ذيمر اًمسٚمػ ُمـ اًمٕمٚمامء واعمٚمقك 

٤م ًمٚمٕمب٤مدة واخلٚمقة، ىمؾ أن يؽمدد إمم أطمد ٤م ذم داره، ُمالزُمً وهمػم ذًمؽ، ويم٤من ُمٜم٘مٓمٕمً 

رضورة، إٓ أٟمف يم٤من يمثػم اًمتٕمّم٥م قمغم اًمس٤مدة احلٜمٗمٞم٦م وهمػمهؿ عمٞمٚمف إمم إٓ ًم

٤م يمثػمة ُمـ ذًمؽ: ُمذه٥م اًمٔم٤مهر... ويم٤من يمثػم اًمٙمت٤مسم٦م واًمتّمٜمٞمػ، وصٜمػ يمتبً 

... ُمـ احلٗمدة واعمت٤مع، ذم ؾم٧م جمٚمدات إُمت٤مع إؾمامع ذم ُم٤م ًمٚمٜمبل 

رخيف اًمٙمبػم ... وًمف شم٤مٕمروم٦م دول اعمٚمقك، ذم قمدة جمٚمدات،ويمت٤مب اًمسٚمقك ذم ُم

... ويمت٤مب اعمقاقمظ وآقمتب٤مر ذم ذيمر  شمراضمؿ أهؾ ُمٍم واًمقارديـ إًمٞمٝم٤م،اعم٘مٗمك ذم

اخلٓمط وأصم٤مر، ذم قمدة جمٚمدات، وهق ذم هم٤مي٦م احلسـ، ويمت٤مب ٟمحؾ قمؼم اًمٜمحؾ، 

ويمت٤مب دمريد اًمتقطمٞمد، ويمت٤مب جمٛمع اًمٗمرائد وُمٜمبع اًمٗمقائد، يمٛمؾ ُمٜمف ٟمحق اًمثامٟملم 

 .. اٟمتٝمكاجمٚمدً 

اعم٘مريزي:  (:٢97/ 4ذم يمت٤مسمف ديقان اإلؾمالم ) ؾمؿس ايمدين ايمغزي وومال فمـه

أمحد سمـ قمكم سمـ قمبد اًم٘م٤مدر اإلُم٤مم اعم١مرخ اإلظمب٤مري اًمِمٞمخ  شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس 

اًم٘م٤مهري اًمِم٤مومٕمل ص٤مطم٥م اعم١مًمٗم٤مت احل٤مومٚم٦م يم٤مخلٓمط ودرر اًمٕم٘مقد، وجمٛمع 

شمقذم ،  ئتل جمٚمدحٞم٨م زادت ُم١مًمٗم٤مشمف قمغم ُم٤ماًمٗمقائد، وإي٘م٤مظ احلٜمٗم٤مء وهمػمه٤م سم
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 .. اٟمتٝمك845ؾمٜم٦م

زمعض أئؿة ايمشاهمعقة ايمذين ىماكوا فمعم طمالف فمؼقدة ايمسؾف 

  ايمصايمح شمم رصمعوا إيمقفا دم آطمر أمرهم

إمام اظمتؽؾؿكم ايمعالمة أزمو احلسن األؾمعري فمقم زمن إؽمامفمقل زمن أيب زممم   :األول

ن أيب زمردة زمن أيب إؽمحاق زمن ؽمامل زمن إؽمامفمقل زمن فمبد اهلل زمن موؽمى زمن زمالل زم

 هـ394موؽمى فمبد اهلل زمن ومقس األؾمعري أزمو احلسن ايمبرصي اظمتوذم ؽمـة 

 :وصاف ايمتي وصػه هبا اظمؼممجون يمهاأل

ص٤مطم٥م  ،اعمتٙمٚمؿ :(١4/٢54)  "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم  ومال فمـه احلاهمظ ايمذهبي

 .اًمتّم٤مٟمٞمػ ذم اًمٙمالم وإصقل واعمٚمؾ واًمٜمحؾ. اٟمتٝمك

 .. اٟمتٝمكاًمٕمالُم٦م إُم٤مم اعمتٙمٚمٛملم :(39١/ ٢٢) "الءؾمػم أقمالم اًمٜمب"ذم  وومال

، قم٤مُمتف ذم شاإلسم٤مٟم٦م»وًمف يمت٤مب  :(٢57/ ١4) "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم    وومال

، شاًمٚمٛمع»، ويمت٤مب شمجؾ اعم٘م٤مٓت»وهق ُمِمٝمقر، ويمت٤مب قم٘مقد أهؾ اًمسٜم٦م، 

. وُمـ ٟمٔمر ذم شومرق اإلؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملم»، ويمت٤مب شاعمقضمز»ويمت٤مب 

 رف حمٚمف.هذه اًمٙمت٥م قم

ش شمبٞملم يمذب اعمٗمؽمي»وُمـ أراد أن يتبحر ذم ُمٕمروم٦م إؿمٕمري ومٚمٞمٓم٤مًمع يمت٤مب 

شم٠مًمٞمػ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمس٤ميمر. اًمٚمٝمؿ شمقومٜم٤م قمغم اًمسٜم٦م وأدظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م، واضمٕمؾ أٟمٗمسٜم٤م 

سمؽ ُمٓمٛمئٜم٦م، ٟمح٥م ومٞمؽ أوًمٞم٤مءك وٟمبٖمض ومٞمؽ أقمداءك، وٟمستٖمٗمر ًمٚمٕمّم٤مة ُمـ 

. وٟمّمٗمؽ سمام وصٗم٧م سمف ٟمٗمسؽ، قمب٤مدك، وٟمٕمٛمؾ سمٛمحٙمؿ يمت٤مسمؽ وٟم١مُمـ سمٛمتِم٤مهبف
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 .وٟمّمدق سمام ضم٤مء سمف رؾمقًمؽ إٟمؽ ؾمٛمٞمع اًمدقم٤مء، آُملم. اٟمتٝمك

ٜم٤مىمبف ومقائد ومجع أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ذم ُم :(394/ ٢٢) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم  وومال

 .. اٟمتٝمك٤م همػم صحٞمحسمٕمْمٝم٤م أيًْم 

يمٕم٤مدة اًمسبٙمل مل يرق ًمف يمالم ؿمٞمخف اًمذهبل اإلُم٤مم احل٤مومظ ُم١مرخ اإلؾمالم ذم 

ـمب٘م٤مت " ذم ىم٤مل، ٤م ؾمٞمس٠مًمف اهلل قمٜمف أٟم٘مٚمف دون شمٕمٚمٞمؼًمألؿمٕمري ومٙمت٥م يمالُمً شمرمجتف 

إن اًمذهبل أؾمت٤مذي وسمف  :وأٟم٤م ىمد ىمٚم٧م همػم ُمرة :(3/353) "اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى

: وجي٥م قمغم شمبٞملم احلؼ وم٠مىمقل، يتبع  إٓ أن احلؼ أطمؼ أن ،خترضم٧م ذم قمٚمؿ احلدي٨م

اًمِمٞمخ ومٙمٞمػ يسٕمؽ  أُم٤م طمقاًمتؽ قمغم شمبٞملم يمذب اعمٗمؽمي وشم٘مّمػمك ذم ُمدح

طمتك إن  ،اهلل سمخٚم٘مف إٓ واؾمتقومٞم٧م شمرمجتف  يِمبفذًمؽ ُمع يمقٟمؽ مل شمؽمضمؿ جمساًم 

يمت٤مسمؽ ُمِمتٛمؾ قمغم ذيمر مج٤مقم٦م ُمـ أص٤مهمر اعمت٠مظمريـ ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م اًمذيـ ٓ ي١مسمف 

ومٝمؾ قمجزت أن شمٕمٓمك شمرمج٦م  ،ىمد شمرمج٧م يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سم٠موراق قمديدة ،إًمٞمٝمؿ

وم٠مي همرض  ؟مج٧م ُمـ هق دوٟمف سم٠مًمػ أًمػ ـمب٘م٦موشمؽممجف يمام شمر ؟هذا اًمِمٞمخ طم٘مٝم٤م

إٓ أٟمؽ ٓ حت٥م ؿمٞم٤مع ٤م سمرة ُم٤م سمؽ وأىمسؿ سم٤مهلل يٛمٞمٜمً ؟ وهقى ٟمٗمس أسمٚمغ ُمـ هذا

وُم٤م ، غم أن شمٗمّمح ومٞمف سمام قمٜمدك ُمـ أُمرهوٓ شم٘مدر ذم سمالد اعمسٚمٛملم قم، اؾمٛمف سم٤مخلػم

وأُم٤م دقم٤مؤك  ،وم٢مٟمؽ ًمق أفمٝمرت ذًمؽ ًمتٜم٤موًمتؽ ؾمٞمقف اهلل ، شمْمٛمره ُمـ اًمٖمض ُمٜمف

وٟمبٖمض أقمداءك  :وأُم٤م إؿم٤مرشمؽ سم٘مقًمؽ ؟ومٝمؾ هذا ُمٙم٤مٟمف ي٤م ُمسٙملم ،ام دقمقت سمفسم

ومسقف شم٘مػ ُمٕمف سملم يدى اهلل شمٕم٤ممم يقم  ،إمم أن اًمِمٞمخ ُمـ أقمداء اهلل وأٟمؽ شمبٖمْمف

 ،واًمّم٤محللم ُمـ اًمّمقومٞم٦م ،ي٠م ي وسملم يديف ـمقائػ اًمٕمٚمامء ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م

ٙمسع ذم فمٚمؿ اًمتجسٞمؿ اًمذى شمدقمك وشم٠مشمك أٟم٧م شمت ،واجلٝم٤مسمذة احلٗم٤مظ ُمـ اعمحدصملم
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وأٟم٧م ٓ  ،وشمزقمؿ أٟمؽ شمٕمرف هذا اًمٗمـ ،وأٟم٧م ُمـ أقمٔمؿ اًمدقم٤مة إًمٞمف ،أٟمؽ سمرئ ُمٜمف

 ،وًمٞم٧م ؿمٕمرى ُمـ اًمذى يّمػ اهلل سمام وصػ سمف ٟمٗمسف ،اا وٓ ىمٓمٛمػمً شمٗمٝمؿ ومٞمف ٟم٘مػمً 

 چ  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  چ  :أم ُمـ ىم٤مل ؟ُمـ ؿمبٝمف سمخٚم٘مف

  [.٢٢]اًمِمقرى: 

 يب قمغم اخلّمقص إُمس٤مك قمٜم٤من اًمٙمالم ذم هذا اعم٘م٤مم وم٘مد أسمٚمٖم٧م صمؿ أطمٗمظ وإومم

ًمِمٞمخٜم٤م طم٘مف وأُمسؽ  وىمد قمرومٜم٤مك أن إوراق ٓ شمٜمٝمض سمؽممج٦م اًمِمٞمخ وأطمٚمٜم٤مك 

قمغم يمت٤مب اًمتبٞملم ٓ يم٢مطم٤مًم٦م اًمذهبل إذ ٟمحـ ٟمحٞمؾ إطم٤مًم٦م ـم٤مًم٥م حمرض قمغم 

. ر حم٤مُمد ُمـ ٓ حيبفؾمئؿ وشمؼمم سمذيمآزدي٤مد ُمـ قمٔمٛمتف وذاك حيٞمؾ إطم٤مًم٦م جمٝمؾ ىمد 

 .اٟمتٝمك

أطمد أئٛم٦م  :(٢/١٠8) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم    وومال فمن احلاهمظ ازمن ىمثغم

واعمٚمؾ واًمٜمحؾ يم٤معمقضمز، وُم٘م٤مٓت  تٙمٚمٛملم ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ذم إصقلاعم

اإلؾمالُمٞملم، واإلسم٤مٟم٦م، واًمتٗمسػم اًمٙمبػم، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٙمت٥م اًمٜمٗمٞمس٦م، ىم٤مل أسمق 

 .. اٟمتٝمك٤ماحلسـ إؿمٕمري، مخس٦م ومخسقن ُمّمٜمٗمً  حمٛمد سمـ طمزم: وُمّمٜمٗم٤مت أيب

وأُم٤م قمبد اًمقه٤مب اًمسبٙمل اعمحؽمق ذم اًمتٛمِمٕمر ؿمديد اًمقىمٞمٕم٦م ذم أهؾ اًمسٜم٦م 

 ؿمٞمخٜم٤م وىمدوشمٜم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم (:3/347) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى"ومؽمضمؿ ًمف ذم 

، وإُم٤مم اًمِمٞمخ أسمق احلسـ إؿمٕمرى اًمبٍمى، ؿمٞمخ ـمري٘م٦م أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م

واًمس٤مقمك رم طمٗمظ  ،، واًمذاب قمـ اًمديـوٟم٤مس ؾمٜم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ،تٙمٚمٛملماعم

 .إمم يقم ي٘مقم اًمٜم٤مس ًمرب اًمٕم٤معملمقم٘م٤مئد اعمسٚمٛملم ؾمٕمٞم٤م يب٘مك أصمره 

، وىم٤مم رم ٟمٍمه ُمٚم٦م ك ضمٜم٤مب اًمنمع ُمـ احلدي٨م اعمٗمؽمى، محإُم٤مم طمؼم، وشم٘مك سمر
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 اا ُم١مزرً اإلؾمالم ومٜمٍمه٤م ٟمًٍم 

 )هبٛمــــ٦م رم اًمثريــــ٤م إصمــــر أمخّمــــٝم٤م

 

ــ٠مم(و   ــ٤م اًمس ـــ قم٤مداهت ــٞمس ُم ــ٦م ًم  قمزُم

يمام  ، طمتك ٟم٘مك اًمّمدور ُمـ اًمِمبفوُم٤م سمرح يدًم٩م ويسػم، ويٜمٝمض سمس٤مقمد اًمتِمٛمػم 

، ووىمك سم٠مٟمقار اًمٞم٘ملم ُمـ اًمقىمقع رم ورـم٤مت ُم٤م يٜم٘مك اًمثقب إسمٞمض ُمـ اًمدٟمس

ٕسم٤مـمٞمؾ واحلؼ يدومع شمره٤مت ، وأزاح اًمتبس، وىم٤مل ومٚمؿ يؽمك ُم٘م٤مٓ ًم٘م٤مئؾا

 ..اٟمتٝمكاًمب٤مـمؾ

 .( ومال يٕمٜمل هبؿ إٓ إؿم٤مقمرةسٜم٦م: )أهؾ اًما ىم٤ملاًمسبٙمل إذ

ام ومٝمٛمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م رضقان يمٓ شمٜمٍم إٓ سم٤مًمتٛمسؽ هب٤م وومٝمٛمٝم٤م وؾمٜم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم 

، وأُم٤م ٟمٍمه٤م سمٕمٚمؿ اًمٙمالم وُمـ اشمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤من إمم يقم اًمديـاهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم 

ەئ      ائ  ەئچ يمام يريد اًمسبٙمل ومٝمق هدم هل٤م وُمٕم٤مداة ٕهٚمٝم٤م وٟمٍم ٕقمدائٝم٤م 

  [.١٢]يقؾمػ:  چ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ

ذيمروا ًمٚمِمٞمخ  :(٢/١٢٠) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم   ومال احلاهمظ ازمن ىمثغم 

 :صمالصم٦م أطمقال   أيب احلسـ إؿمٕمري

 .طم٤مل آقمتزال، اًمتل رضمع قمٜمٝم٤م ٓ حم٤مًم٦م أوهلا: 

ٗم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمسبٕم٦م، وهل: احلٞم٤مة، واًمٕمٚمؿ، واًم٘مدرة، إصمب٤مت اًمّم احلال ايمثاين: 

واإلرادة، واًمسٛمع، واًمبٍم، واًمٙمالم، وشم٠مويؾ اخلؼمي٦م يم٤مًمقضمف، واًمٞمديـ، واًم٘مدم، 

  .واًمس٤مق، وٟمحق ذًمؽ

٤م قمغم ُمٜمقال إصمب٤مت ذًمؽ يمٚمف ُمـ همػم شمٙمٞمٞمػ، وٓ شمِمبٞمف، ضمريً  احلال ايمثايمثة:



 جىيد اإلمام الشافيع وتالمذته وأئمة مذوبه يف نرصة منىح السلف الصالح

 

87 

ا، وذطمف اًم٘م٤ميض اًمب٤مىمالين، رً اًمسٚمػ، وهل ـمري٘متف ذم اإلسم٤مٟم٦م اًمتل صٜمٗمٝم٤م آظم

وٟم٘مٚمٝم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قمس٤ميمر، وهل اًمتل ُم٤مل إًمٞمٝم٤م اًمب٤مىمالين، وإُم٤مم احلرُملم، 

 .وهمػممه٤م ُمـ أئٛم٦م إصح٤مب اعمت٘مدُملم، ذم أواظمر أىمقاهلؿ، واهلل أقمٚمؿ. اٟمتٝمك

٤م، ُمٕمتزًمٞمً  : ويم٤من(١4/٢54)  "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم    وومال احلاهمظ ايمذهبي

٤م سمج٤مُمع اًمبٍمة وٟم٤مدى سم٠مقمغم تزال، وصٕمد يقم اجلٛمٕم٦م يمرؾمٞمً صمؿ شم٤مب ُمـ آقم

صقشمف: ُمـ قمرومٜمل وم٘مد قمرومٜمل، وُمـ مل يٕمرومٜمل وم٠مٟم٤م ومالن سمـ ومالن، يمٜم٧م أىمقل 

سمخٚمؼ اًم٘مرآن، وأن اهلل ٓ يرى سم٤مٕسمّم٤مر، وأن أومٕم٤مل اًمنم أٟم٤م أومٕمٚمٝم٤م، وأٟم٤م شم٤مئ٥م 

 ُمٕمت٘مد اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م، ُمبلم ًمٗمْم٤مئحٝمؿ.

أسم٤م قمبد اهلل اجلٛمراين ي٘مقل: مل ٟمِمٕمر يقم اجلٛمٕم٦م وإذا  ؾمٛمٕم٧م :ومال األهوازي

سم٤مٕؿمٕمري ىمد ـمٚمع قمغم ُمٜمؼم اجل٤مُمع سم٤مًمبٍمة سمٕمد اًمّمالة وُمٕمف ذيط، ومِمده إمم 

وإين أؾمٚمٛم٧م  ،وؾمٓمف صمؿ ىمٓمٕمف وىم٤مل: اؿمٝمدوا قمكم أين يمٜم٧م قمغم همػم ديـ اإلؾمالم

 اًمس٤مقم٦م، وإين شم٤مئ٥م ُمـ آقمتزال. صمؿ ٟمزل.

ٛمٕم٧م أسم٤م ؾمٝمؾ اًمّمٕمٚمقيمل ي٘مقل: طمرضٟم٤م ُمع ؾم :ومال أزمو فمؿرو ايمزصماصمي

ا، طمتك إؿمٕمري جمٚمس قمٚمقي سم٤مًمبٍمة، ومٜم٤مفمر أسمق احلسـ اعمٕمتزًم٦م، ويم٤مٟمقا يمثػمً 

أشمك قمغم اًمٙمؾ ومٝمزُمٝمؿ، يمؾ ُم٤م اٟم٘مٓمع واطمد أظمذ أظمر طمتك اٟم٘مٓمٕمقا، ومٕمدٟم٤م ذم 

اعمجٚمس اًمث٤مين، ومام قم٤مد أطمد وم٘م٤مل سملم يدي اًمٕمٚمقي: ي٤م همالم ايمت٥م قمغم اًمب٤مب: 

 ومروا.

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر سمـ اًمّمػمذم ي٘مقل:  :وومال أزمو احلسن فمقم زمن حمؿد زمن يزيد احلؾبي

إؿمٕمري ومحجرهؿ ذم أىمامع  يم٤مٟم٧م اعمٕمتزًم٦م ىمد رومٕمقا رؤوؾمٝمؿ طمتك أفمٝمر اهلل
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 .. اٟمتٝمكاًمسٛمسؿ

ي٘م٤مل أىم٤مم قمغم آقمتزال  (:3/347) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى"ذم  وومال ايمسبؽي

ومٚمام أراده اهلل ًمٜمٍم ديٜمف وذح صدره  ،ُم٤مُم٤مأرسمٕملم ؾمٜم٦م طمتك ص٤مر ًمٚمٛمٕمتزًم٦م إ

صمؿ ظمرج إمم اجل٤مُمع وصٕمد  ،٤مٓشمب٤مع احلؼ هم٤مب قمـ اًمٜم٤مس رم سمٞمتف مخس٦م قمنم يقُمً 

ٙم٤موم٠مت ُمٕم٤مذ اًمٜم٤مس إٟمام شمٖمٞمب٧م قمٜمٙمؿ هذه اعمدة ٕٟمك ٟمٔمرت ومت :وىم٤مل ،اعمٜمؼم

وم٤مؾمتٝمدي٧م اهلل شمٕم٤ممم ومٝمداين امم  ،رء قمغم رء يقمٜمدى إدًم٦م ومل يؽمضمع قمٜمد

واٟمخٚمٕم٧م ُمـ مجٞمع ُم٤م يمٜم٧م أقمت٘مده يمام اٟمخٚمٕم٧م  ، اقمت٘م٤مد ُم٤م أودقمتف ذم يمتبل هذه

٤م قمغم واٟمخٚمع ُمـ صمقب يم٤من قمٚمٞمف ورُمك سمف ودومع اًمٙمت٥م اًمتك أًمٗمٝم ،ُمـ صمقيب هذا

 .. اٟمتٝمكُمذاه٥م أهؾ اًمسٜم٦م إمم اًمٜم٤مس

رأي٧م ٕيب احلسـ  :(39١/ ٢٢) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم    ايمذهبي وومال

إصقل يذيمر ومٞمٝم٤م ىمقاقمد ُمذه٥م اًمسٚمػ ذم اًمّمٗم٤مت، وىم٤مل  أرسمٕم٦م شمقاًمٞمػ ذم

 .ومٞمٝم٤م: متر يمام ضم٤مءت. صمؿ ىم٤مل: وسمذًمؽ أىمقل، وسمف أديـ، وٓ شم١مول. اٟمتٝمك

رأي٧م ًمألؿمٕمري يمٚمٛم٦م  :(٢٢/393) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"  ذم  وومال

وهل صم٤مسمت٦م رواه٤م اًمبٞمٝم٘مل، ؾمٛمٕم٧م أسم٤م طم٤مزم اًمٕمبدوي، ؾمٛمٕم٧م زاهر سمـ  ،أقمجبتٜمل

ظمز ي٘مقل: عم٤م ىمرب طمْمقر أضمؾ أيب احلسـ إؿمٕمري ذم داري سمبٖمداد، أمحد اًمرس

ا ُمـ أهؾ اًم٘مبٚم٦م، ٕن اًمٙمؾ يِمػمون دقم٤مين وم٠مشمٞمتف، وم٘م٤مل: اؿمٝمد قمكم أين ٓ أيمٗمر أطمدً 

 إمم ُمٕمبقد واطمد، وإٟمام هذا يمٚمف اظمتالف اًمٕمب٤مرات.

ٓ  وسمٜمحق هذا أديـ، ويمذا يم٤من ؿمٞمخٜم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم أواظمر أي٤مُمف ي٘مقل: أٟم٤م ومؾت:

ال حياهمظ فمعم ايموضوء »: أيمٗمر أطمدا ُمـ إُم٦م، وي٘مقل: ىم٤مل اًمٜمبل 
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 .. اٟمتٝمكومٛمـ ٓزم اًمّمٚمقات سمقضقء ومٝمق ُمسٚمؿ  شإال مممن

وًمف اعمٜم٤مفمرة  :(٢٢/394) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم    ومال احلاهمظ ايمذهبي

٥م قمغم اهلل أن يٗمٕمؾ إصٚمح، وم٘م٤مل إؿمٕمري: اعمِمٝمقرة ُمع اجلب٤مئل ذم ىمقهلؿ: جي

سمؾ يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء، ومام شم٘مقل ذم صمالصم٦م صٖم٤مر: ُم٤مت أطمدهؿ ويمؼم اصمٜم٤من، ومآُمـ 

أطمدهؿ، ويمٗمر أظمر، ومام اًمٕمٚم٦م ذم اظمؽمام اًمٓمٗمؾ؟ ىم٤مل: ٕٟمف شمٕم٤ممم قمٚمؿ أٟمف ًمق سمٚمغ 

 ًمٙمٗمر، ومٙم٤من اظمؽماُمف أصٚمح ًمف. 

 ٟمام أطمٞم٤مه ًمٞمٕمرضف أقمغم اعمراشم٥م. ىم٤مل إؿمٕمري: وم٘مد أطمٞم٤م أطمدمه٤م ومٙمٗمر. ىم٤مل: إ

 ىم٤مل إؿمٕمري: ومٚمؿ ٓ أطمٞم٤م اًمٓمٗمؾ ًمٞمٕمرضف ٕقمغم اعمراشم٥م؟ 

 .ىم٤مل اجلب٤مئل: وؾمقؾم٧م. ىم٤مل: ٓ واهلل، وًمٙمـ وىمػ مح٤مر اًمِمٞمخ. اٟمتٝمك

٤م أًمػ يمتبً  ،إمم ُمذه٥م أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م  وعم٤م رضمع أسمق احلسـ إؿمٕمري 

 :ُمٜمٝم٤م ،قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مومٕم٦م ىمرر ومٞمٝم٤م قم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م

  ،شُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملم»ويمت٤مب  ,شرؾم٤مًم٦م إمم أهؾ اًمثٖمر»يمت٤مب  

وهق أؿمٝمره٤م وىمد سح ومٞمف أٟمف قمغم قم٘مٞمدة  ،شاإلسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م»ويمت٤مب 

 . اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ 

ىمٞمؾ: إن  :(٢٢/395) "أقمالم اًمٜمبالءؾمػم "ذم    وومد ومال احلاهمظ ايمذهبي 

إؿمٕمري عم٤م ىمدم سمٖمداد ضم٤مء إمم أيب حمٛمد اًمؼمهب٤مري، ومجٕمؾ ي٘مقل: رددت قمغم 

 اجلب٤مئل، رددت قمغم اعمجقس، وقمغم اًمٜمّم٤مرى. 

وم٘م٤مل أسمق حمٛمد: ٓ أدري ُم٤م شم٘مقل، وٓ ٟمٕمرف إٓ ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم أمحد. ومخرج 
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 .اٟمتٝمك ش.اإلسم٤مٟم٦م»وصٜمػ 

ىمد  :وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ (:١4 -١٠ص ) ش٦ماإلسم٤مٟم»ذم يمت٤مسمف  زمو احلسن األؾمعريومال أ

ومٕمرومقٟم٤م  ،أٟمٙمرشمؿ ىمقل اعمٕمتزًم٦م واًم٘مدري٦م واجلٝمٛمٞم٦م واحلروري٦م واًمراومْم٦م واعمرضمئ٦م

٘مقل ٟم٤م شمديٜمقن ىمٞمؾ ًمف ىمقًمٜم٤م اًمذي سمف ىمقًمٙمؿ اًمذي سمف شم٘مقًمقن ودي٤مٟمتٙمؿ اًمتل هب

 :ودي٤مٟمتٜم٤م اًمتل ٟمديـ هب٤م

وُم٤م روي قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم  ؾمٜم٦م ٟمبٞمف اًمتٛمسؽ سمٙمت٤مب اهلل و 

وسمام يم٤من قمٚمٞمف أمحد سمـ طمٜمبؾ ٟمرض اهلل  ،وأئٛم٦م احلدي٨م وٟمحـ سمذًمؽ ُمٕمتّمٛمقن

ٕٟمف اإلُم٤مم  ،وضمٝمف ورومع درضمتف وأضمزل ُمثقسمتف ىم٤مئٚمقن وعمـ ظم٤مًمػ ىمقًمف جم٤مٟمبقن

وأوضح ، اًمذي أسم٤من اهلل سمف احلؼ قمٜمد فمٝمقر اًمْمالل  ،واًمرئٞمس اًمٙم٤مُمؾ ،اًمٗم٤مضؾ

ومرمح٦م اهلل قمٚمٞمف  ،وؿمؽ اًمِم٤ميملم ،وزيغ اًمزائٖملم ،وىمٛمع سمف سمدع اعمبتدقملم ،ٜمٝم٤مجسمف اعم

  .وقمغم مجٞمع أئٛم٦م اعمسٚمٛملم ،ُمـ إُم٤مم ُم٘مدم ويمبػم ُمٗمٝمؿ

وُم٤م رواه  ،وُم٤م ضم٤مء ُمـ قمٜمد اهلل ،ومجٚم٦م ىمقًمٜم٤م أن ٟم٘مر سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتبف ورؾمٚمف

ف واطمد وأن اهلل إًم ،٤مٓ ٟمرد ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئً  اًمث٘م٤مت قمـ رؾمقل اهلل 

وأن اجلٜم٦م  ،ا قمبده ورؾمقًمفوأن حمٛمدً  ،امل يتخذ ص٤مطمب٦م وٓ وًمدً  ،صٛمد ٓ إًمف همػمه

وأن اهلل  ،وأن اهلل يبٕم٨م ُمـ ذم اًم٘مبقر ،وأن اًمس٤مقم٦م آشمٞم٦م ٓ ري٥م ومٞمٝم٤م ،واًمٜم٤مر طمؼ

  [.5]ـمف:  چڈ     ژ  ژ  ڑچ  :اؾمتقى قمغم قمرؿمف يمام ىم٤مل

  [.١7اًمرمحـ: ] چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  :٤م يمام ىم٤ملوأن ًمف وضمٝمً  

ۈ   ٴۇ  ۋ  چ  :وىم٤مل [.64اعم٤مئدة: ] چوئ  ۇئ  ۇئ  چ  :وأن ًمف يديـ يمام ىم٤مل
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  [.75ص: ] چ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى     ى  ائ  

 [.٢4اًم٘مٛمر: ] چژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک      چ  :وأن ًمف قمٞمٜملم سمال يمٞمػ يمام ىم٤مل

 ًٓ   ڳ  ڳڳچ  :يمام ىم٤مل  وأن هلل قمٚماًم وأن ُمـ زقمؿ أن اؾمؿ اهلل همػمه يم٤من ض٤م

  [.٢66اًمٜمس٤مء: ] چ

  [.٢٢وم٤مـمر: ] چ  جب  حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حتخت   يئچ  :وىمقًمف

 چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  چ :وٟمثب٧م هلل ىمدرة يمام ىم٤مل

  [.٢5]ومّمٚم٧م: 

 ، وٓ ٟمٜمٗمل ذًمؽ يمام ٟمٗمتف اعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م واخلقارج ،وٟمثب٧م هلل اًمسٛمع واًمبٍم

يمـ ومٞمٙمقن يمام : ٤م إٓ وىمد ىم٤مل ًمفهلل همػم خمٚمقق وأٟمف مل خيٚمؼ ؿمٞمئً إن يمالم ا :٘مقلٟمو

    [.8١يس: ] چ    ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ       ۆئچ  :ىم٤مل

وأن إؿمٞم٤مء شمٙمقن  ،وأٟمف ٓ يٙمقن ذم إرض رء ُمـ ظمػم وذ إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل

وٓ ٟمستٖمٜمل قمـ  ،اهلل ٤م ىمبؾ أن يٗمٕمٚمفا ٓ يستٓمٞمع أن يٗمٕمؾ ؿمٞمئً وأن أطمدً  ،سمٛمِمٞمئ٦م اهلل

 ظم٤مًمؼ إٓ اهلل وإن أقمامل اًمٕمب٤مد وأٟمف ٓ ،وٓ ٟم٘مدر قمغم اخلروج ُمـ قمٚمؿ اهلل ،اهلل

  [.96]اًمّم٤موم٤مت:  چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  :خمٚمقىم٦م هلل ُم٘مدورة ًمف يمام ىم٤مل

 ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی      ېئچ  :٤م وهؿ خيٚم٘مقن يمام ىم٤ملوأن اًمٕمب٤مد ٓ ي٘مدرون أن خيٚم٘مقا ؿمٞمئً 

  [.١٠]اًمٜمحؾ:  چ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  : ىم٤ملويمام [.3]وم٤مـمر:  چ

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  چ  :ويمام ىم٤مل [.٢7]اًمٜمحؾ:  چ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹٹچ  :ويمام ىم٤مل

  [.35]اًمٓمقر:  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
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هلؿ  وًمٓمػ هبؿ وٟمٔمر ،وهذا ذم يمت٤مب اهلل يمثػم وأن اهلل وومؼ اعم١مُمٜملم ًمٓم٤مقمتف

 يٚمٓمػ هبؿ سم٤مإليامن يمام زقمؿ وأصٚمحٝمؿ وهداهؿ وأضؾ اًمٙم٤مومريـ ومل هيدهؿ ومل

وًمق هداهؿ يم٤مٟمقا  ،وًمق ًمٓمػ هبؿ وأصٚمحٝمؿ يم٤مٟمقا ص٤محللم ،أهؾ اًمزيغ واًمٓمٖمٞم٤من

ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  چ  :يمام ىم٤مل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ،ُمٝمتديـ

  [.٢78]إقمراف:  چی  ی  جئ  

وًمٙمٜمف أراد  ،ؿ طمتك يٙمقٟمقا ُم١مُمٜملمهب ي٘مدر أن يّمٚمح اًمٙم٤مومريـ ويٚمٓمػ وأن اهلل  

وأن اخلػم واًمنم  ،وـمبع قمغم ىمٚمقهبؿ ،وأٟمف ظمذهلؿ ،يٙمقٟمقا يم٤مومريـ يمام قمٚمؿ أن

وٟمٕمٚمؿ  ،ظمػمه وذه وطمٚمقه وُمره ،وأٟم٤م ٟم١مُمـ سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره ،سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره

وأٟم٤م ٓ ٟمٛمٚمؽ ٕٟمٗمسٜم٤م  ،وُم٤م أظمٓم٠مٟم٤م مل يٙمـ ًمٞمّمٞمبٜم٤م ،أن ُم٤م أص٤مسمٜم٤م مل يٙمـ ًمٞمخٓمئٜم٤م

وٟمثب٧م احل٤مضم٦م واًمٗم٘مر ذم  ،ٟمٚمجئ أُمقرٟم٤م إمم اهلل وإٟم٤م ،ا إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل٤م وٓ ًض ٟمٗمٕمً 

وأن ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن  ،إن اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق :وٟم٘مقل ،يمؾ وىم٧م إًمٞمف

وٟمديـ أن اهلل يرى سم٤مٕسمّم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام يرى اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمبدر يراه  ،ايم٤من يم٤مومرً 

ٙم٤مومريـ إن اًم :وٟم٘مقل، اعم١مُمٜمقن يمام ضم٤مءت اًمرواي٤مت قمـ رؾمقل اهلل 

ڌ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    چ  :يمام ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ،إذا رآه اعم١مُمٜمقن قمٜمف حمجقسمقن

  [.٢5]اعمٓمٗمٗملم:  چ  ڈ

وأقمٚمؿ  ،٤مًمٚمجبؾ ومجٕمٚمف ديمً  وإن اهلل دمغم ، اًمرؤي٦م ذم اًمدٟمٞم٤موإن ُمقؾمك ؾم٠مل اهلل

ا ُمـ أهؾ اًم٘مبٚم٦م سمذٟم٥م وٟمرى أن ٓ ٟمٙمٗمر أطمدً  ،سمذًمؽ ُمقؾمك أٟمف ٓ يراه ذم اًمدٟمٞم٤م

يم٤مًمزٟم٤م واًمرسق وذب اخلٛمر يمام داٟم٧م سمذًمؽ اخلقارج وزقمٛمقا أهنؿ سمذًمؽ يرشمٙمبف 

 هل٤م يم٤من وُم٤م أؿمبٝمٝم٤م ُمستحاًل  ،إن ُمـ قمٛمؾ يمبػمة ُمـ اًمٙمب٤مئر :وٟم٘مقل ،يم٤مومرون
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وًمٞمس  ،إن اإلؾمالم أوؾمع ُمـ اإليامن :وٟم٘مقل ،ا إذا يم٤من همػم ُمٕمت٘مد حتريٛمٝم٤ميم٤مومرً 

٘مٚمقب سملم أصبٕملم ُمـ وٟمديـ سم٠مٟمف ي٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب وأن اًم ،يمؾ اإلؾمالم سم٢ميامن

ا ا ُمـ اعمقطمديـ اعمستٛمسٙملم سم٤مإليامن ضمٜم٦م وٓ ٟم٤مرً وٟمديـ سم٠من ٓ ٟمٜمزل أطمدً  ،أص٤مسمٕمف

وٟمخ٤مف  ،وٟمرضمق اجلٜم٦م ًمٚمٛمذٟمبلم ،سم٤مجلٜم٦م  إٓ ُمـ ؿمٝمد ًمف رؾمقل اهلل 

ُم٤م  ٤م سمٕمدإن اهلل خيرج ُمـ اًمٜم٤مر ىمقُمً  :وٟم٘مقل ،قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا سم٤مًمٜم٤مر ُمٕمذسملم

إن احلقض  :وٟم٘مقل ،وٟم١مُمـ سمٕمذاب اًم٘مؼم، اُمتحِمقا سمِمٗم٤مقم٦م حمٛمد 

وأن اهلل يقىمػ اًمٕمب٤مد  ،واًمبٕم٨م سمٕمد اعمقت طمؼ ،واًمٍماط طمؼ ،واعمٞمزان طمؼ

وأن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مص وٟمسٚمؿ  ،وحي٤مؾم٥م اعم١مُمٜملم ،سم٤معمقىمػ

اًمتل رواه٤م اًمث٘م٤مت  ًمٚمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م ذم ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل 

وٟمديـ سمح٥م ،  رؾمقل اهلل طمتك شمٜمتٝمل اًمرواي٦م إمم ،قمـ قمدل قمدٓ

اًمسٚمػ اًمذيـ اظمت٤مرهؿ ًمّمحب٦م ٟمبٞمف وٟمثٜمل قمٚمٞمٝمؿ سمام أصمٜمك اهلل قمٚمٞمٝمؿ وٟمتقٓهؿ 

وأن اهلل شمٕم٤ممم  ، ر أسمقسمٙم إن اإلُم٤مم سمٕمد رؾمقل اهلل  :وٟم٘مقل

وىمدُمف اعمسٚمٛمقن ًمإلُم٤مُم٦م يمام ىمدُمف رؾمقل اهلل  ،وأفمٝمره قمغم اعمرشمديـ ،أقمز سمف اًمديـ

  ٓم٤مب ًمٚمّمالة صمؿ قمٛمر سمـ اخل  صمؿ قمثامن ٟمرض اهلل وضمٝمف، 

  .صمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ،٤م وقمدواٟمً ىمتٚمف ىم٤مشمٚمقه فمٚماًم 

وٟمِمٝمد  ،وظمالومتٝمؿ ظمالوم٦م اًمٜمبقة ومٝم١مٓء إئٛم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل 

وٟمتقمم ؾم٤مئر أصح٤مب  ًمٚمٕمنمة سم٤مجلٜم٦م اًمذيـ ؿمٝمد هلؿ رؾمقل اهلل 

 وٟمديـ اهلل أن إئٛم٦م إرسمٕم٦م ،وٟمٙمػ قمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ، اًمٜمبل 

وٟمّمدق سمجٛمٞمع  ،ٓ يقازهيؿ ذم اًمٗمْمؾ همػمهؿ ،راؿمدون ُمٝمديقن ومْمالء
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هؾ  :وأن اًمرب ي٘مقل ،اًمرواي٤مت اًمتل يثبتٝم٤م أهؾ اًمٜم٘مؾ ُمـ اًمٜمزول إمم اًمسامء اًمدٟمٞم٤م

٤م عم٤م ىم٤مًمف أهؾ اًمزيغ وؾم٤مئر ُم٤م ٟم٘مٚمقه وأصمبتقه ظمالومً  ؟هؾ ُمـ ُمستٖمٗمر ؟ُمـ ؾم٤مئؾ

وإمج٤مع ، وؾمٜم٦م ٟمبٞمف  واًمتْمٚمٞمؾ وٟمٕمقل ومٞمام اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف قمغم يمت٤مب اهلل

وٓ ٟمبتدع ذم ديـ اهلل سمدقم٦م مل ي٠مذن اهلل هب٤م وٓ ٟم٘مقل  ،اعمسٚمٛملم وُم٤م يم٤من ذم ُمٕمٜم٤مه

ى  ائ  چ  :إن اهلل شمٕم٤ممم جيلء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ىم٤مل :قمغم اهلل ُم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ وٟم٘مقل

  [.١١]اًمٗمجر:  چ    ائ  ەئ  ەئ

ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    پ  چ  :وأن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مرب ُمـ قمب٤مده يمٞمػ يِم٤مء يمام ىم٤مل 

  [.٢6ق: ] چ

  [.9 – 8]اًمٜمجؿ:  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  :ويمام ىم٤مل  

ويمذًمؽ ذوط  ،وُمـ ديٜمٜم٤م أن ٟمّمكم اجلٛمٕم٦م وإقمٞم٤مد ظمٚمػ يمؾ سمر ووم٤مضمر

اًمّمٚمقات اجلامقم٤مت يمام روي قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر أٟمف يم٤من يّمكم ظمٚمػ احلج٤مج 

وٟمرى اًمدقم٤مء ٕئٛم٦م  ،٤م عمـ أٟمٙمر ذًمؽ واًمسٗمر ظمالومً وأن اعمسح قمغم اخلٗملم ذم احلرض

وشمْمٚمٞمؾ ُمـ رأى اخلروج قمٚمٞمٝمؿ إذا فمٝمر  ،واإلىمرار سم٢مُم٤مُمتٝمؿ ،اعمسٚمٛملم سم٤مًمّمالح

وشمرك اًم٘مت٤مل ذم  ،وٟمديـ سم٢مٟمٙم٤مر اخلروج قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمسٞمػ ،ُمٜمٝمؿ شمرك آؾمت٘م٤مُم٦م

 ،وٟم٘مر سمخروج اًمدضم٤مل يمام ضم٤مءت سمف اًمرواي٦م قمـ رؾمقل اهلل  ،اًمٗمتٜم٦م

وٟمّمدق  ،سمٕمذاب اًم٘مؼم وُمٜمٙمر وٟمٙمػم وُمس٤مءًمتٝمؿ اعمدومقٟملم ذم ىمبقرهؿ وٟم١مُمـ

 ،اوٟم٘مقل إن ًمذًمؽ شمٗمسػمً  ،ا ُمـ اًمرؤي٤م ذم اعمٜم٤مموٟمّمحح يمثػمً  ،سمحدي٨م اعمٕمراج

 ،وٟم١مُمـ أن اهلل يٜمٗمٕمٝمؿ سمذًمؽ ،واًمدقم٤مء هلؿ ،وٟمرى اًمّمدىم٦م قمـ ُمقشمك اعم١مُمٜملم

وٟمديـ سم٤مًمّمالة  ،ًمدٟمٞم٤موأن اًمسحر يم٤مئـ ُمقضمقد ذم ا ،اوٟمّمدق سم٠من ذم اًمدٟمٞم٤م ؾمحرً 
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وٟم٘مر أن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر  ،قمغم ُمـ ُم٤مت ُمـ أهؾ اًم٘مبٚم٦م سمرهؿ ووم٤مضمرهؿ وشمقارصمٝمؿ

وأن إرزاق ُمـ ىمبؾ اهلل قمز  ،وأن ُمـ ُم٤مت أو ىمتؾ ومب٠مضمٚمف ُم٤مت أو ىمتؾ ،خمٚمقىمت٤من

 ًٓ وأن اًمِمٞمٓم٤من يقؾمقس ًمإلٟمس٤من ويِمٙمٙمف  ،٤م وطمراُمً وضمؾ يرزىمٝم٤م قمب٤مده طمال

ٱ  چ   :ًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م يمام ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ٤م ًم٘مقل اعمٕمتزخبٓمف ظمالومً توي

]اًمب٘مرة:  چ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  چ  :ويمام ىم٤مل [.١75

  [.6 – 4اًمٜم٤مس: ] چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ

وىمقًمٜم٤م ذم  ،إن اًمّم٤محللم جيقز أن خيّمٝمؿ اهلل سمآي٤مت وئمٝمره٤م قمٚمٞمٝمؿ :وٟم٘مقل

 شاومتحؿوها» :ا ذم أظمرة صمؿ ي٘مقلاهلل قمز وضمؾ ي١مضم٩م هلؿ ٟم٤مرً  أـمٗم٤مل اعمنميملم أن

وٟمديـ سم٠من اهلل شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ ُم٤م اًمٕمب٤مد قم٤مُمٚمقن وإمم ُم٤م هؿ  ،يمام ضم٤مءت اًمرواي٦م سمذًمؽ

، وسمٓم٤مقم٦م إئٛم٦م وٟمّمٞمح٦م وُم٤م ٓ يٙمقن أن ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن ص٤مئرون وُم٤م يٙمقن

وؾمٜمحت٩م عم٤م  ،هقاءاعمسٚمٛملم ، وٟمرى ُمٗم٤مرىم٦م يمؾ داقمٞم٦م ًمبدقم٦م وجم٤مٟمب٦م أهؾ إ

 .. اٟمتٝمك٤م٤م ؿمٞمئً ٤م مل ٟمذيمره سم٤مسم٤م سم٤مسم٤م وؿمٞمئً ذيمرٟم٤مه ُمـ ىمقًمٜم٤م وُم٤م سم٘مل ُمٜمف وُم

يم٤مسمـ  :يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م ي٘مر سمٜمسبتف إمم أيب احلسـ إؿمٕمري يمب٤مر إؿم٤مقمرة :أومول

سمؾ ؾم٤مق يمالُمف اًمس٤مسمؼ ذم  ،ششمبٞملم يمذب اعمٗمؽمي»ا ذم يمت٤مسمف قمس٤ميمر وم٘مد ذيمره ُمرارً 

ومت٠مُمٚمقا رمحٙمؿ اهلل هذا  :صمؿ ىم٤مل ٢63 -٢57 ص يم٤مُماًل  سمٞم٤من ُمس٤مئؾ آقمت٘م٤مد

 ،واقمؽمومقا سمٗمْمؾ هذا اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل اًمذي ذطمف وسمٞمٜمف ،آقمت٘م٤مد ُم٤م أوضحف وأسمٞمٜمف

ہ  چ  :ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ ـٔمف ومام أومّمحف وأطمسٜمف ويمقٟمقا ممواٟمٔمروا ؾمٝمقًم٦م ًمٗم
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  [.٢8]اًمزُمر:  چھ  ھ  ھ  ھے   

ومف واؾمٛمٕمقا وصٗمف ٕمحد سم٤مًمٗمْمؾ وشمبٞمٜمقا ومْمؾ أيب احلسـ واقمرومقا إٟمّم٤م

ل اًمديـ وُمذه٥م اًمسٜم٦م ًمتٕمٚمٛمقا أهنام يم٤مٟم٤م ذم آقمت٘م٤مد ُمتٗم٘ملم وذم أصق ،واقمؽماومف

 .. اٟمتٝمكهمػم ُمٗمؽمىملم

وٟمسبف ًمألؿمٕمري اًمسبٙمل اعمتٕمّم٥م ذم ـمب٘م٤مشمف ذم شمرمج٦م  شاإلسم٤مٟم٦م»وذيمر يمت٤مب     

رة إمم أن ا، وهذا اًمٙمت٤مب وأُمث٤مًمف طمج٦م قمغم إؿم٤مقمإؿمٕمري وهمػمهؿ يمثػم ضمدً 

يرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م ٕهنؿ يدقمقن أهنؿ قمغم قم٘مٞمدشمف وهؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م قمغم 

 .ظمالومٝم٤م واهلل اعمستٕم٤من

 هـ478اإلمام أزمو اظمعارم اجلويـي اظمتوذم ؽمـة  :ايمثاين     

قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اهلل  :(4١4/ ٢٠)  "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم  هبيومال احلاهمظ ايمذ  

سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ طمٞمقيف، إُم٤مم احلرُملم أسمق اعمٕم٤مزم اسمـ سمـ يقؾمػ سمـ قمبد اهلل 

 اإلُم٤مم أيب حمٛمد اجلقيٜمل، اًمٗم٘مٞمف اعمٚم٘م٥م ضٞم٤مء اًمديـ، رئٞمس اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٜمٞمس٤مسمقر.

٤م يم٤من إُم٤مم إئٛم٦م قمغم اإلـمالق، اعمجٛمع قمغم إُم٤مُمتف ذىمً  :ىم٤مل أسمق ؾمٕمد اًمسٛمٕم٤مين

 وهمرسم٤م، مل شمر اًمٕمٞمقن ُمثٚمف.

ىم٤مل اًمسٛمٕم٤مين: ىمرأت سمخط أيب  :(٢٠/4١5)  "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم    وومال

ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ أيب قمكم اهلٛمذاين: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م إؾمح٤مق اًمٗمػموزآسم٤مدي ي٘مقل: متتٕمقا 

 هبذا اإلُم٤مم، وم٢مٟمف ٟمزه٦م هذا اًمزُم٤من، يٕمٜمل أسم٤م اعمٕم٤مزم اجلقيٜمل.

٤م ذم ٤م: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اعمٕم٤مزم ي٘مقل: ىمرأت مخسلم أًمٗمً وىمرأت سمخط أيب ضمٕمٗمر أيًْم  ومال:

٤م، صمؿ ظمٚمٞم٧م أهؾ اإلؾمالم سم٢مؾمالُمٝمؿ ومٞمٝم٤م وقمٚمقُمٝمؿ اًمٔم٤مهرة، وريمب٧م مخسلم أًمٗمً 
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اًمبحر اخلْمؿ اًمٕمٔمٞمؿ، وهمّم٧م ذم اًمذي هنل أهؾ اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م، يمؾ ذًمؽ ذم 

ـمٚم٥م احلؼ، ويمٜم٧م أهرب ذم ؾم٤مًمػ اًمدهر ُمـ اًمت٘مٚمٞمد، وأن رضمٕم٧م ُمـ اًمٙمؾ 

وم٠مُمقت إمم يمٚمٛم٦م احلؼ. قمٚمٞمٙمؿ سمديـ اًمٕمج٤مئز. وم٢من مل يدريمٜمل احلؼ سمٚمٓمٞمػ سمره، 

قمغم ديـ اًمٕمج٤مئز، وخيتؿ قم٤مىمب٦م أُمري قمٜمد اًمرطمٞمؾ قمغم سمره٦م أهؾ احلؼ، ويمٚمٛم٦م 

 .-يريد ٟمٗمسف  -اإلظمالص: ٓ إًمف إٓ اهلل، وم٤مًمقيؾ ٓسمـ اجلقيٜمل 

ويم٤من أسمق اعمٕم٤مزم ُمع شمبحره ذم اًمٗم٘مف وأصقًمف ٓ يدري احلدي٨م، ذيمر ذم يمت٤مب 

ح٤مح، ُمتٗمؼ قمغم صحتف. اًمؼمه٤من طمدي٨م ُمٕم٤مذ ذم اًم٘مٞم٤مس، وم٘م٤مل: هق ُمدون ذم اًمّم

يمذا ىم٤مل: وأٟمك ًمف اًمّمح٦م، وُمداره قمغم احل٤مرث سمـ قمٛمرو، جمٝمقل، قمـ رضم٤مل ُمـ 

 أهؾ محص ٓ يدري ُمـ هؿ، قمـ ُمٕم٤مذ.

شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ اًمٙمٚمٞم٤مت ٓ إن اهلل ذم ىمقًمف:  "ذح اًمؼمه٤من"ذم  وومال اظمازري

 : وددت ًمق حمقهت٤م سمدُمل.اجلزئٞم٤مت

هل يمٚمٛم٦م ُمٙمذسم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، ُمٙمٗمر  هذه ًمٗمٔم٦م ُمٚمٕمقٟم٦م. ىم٤مل اسمـ دطمٞم٦م: ومؾت:

ا: وٟمٗمل سمسببٝم٤م ُمدة، هب٤م، هجره قمٚمٞمٝم٤م مج٤مقم٦م، وطمٚمػ اًم٘مِمػمي ٓ يٙمٚمٛمف أسمدً 

 ومج٤مور وشم٤مب.

وؾمٛمٕم٧م أسم٤م روح اًمٗمرج سمـ أيب سمٙمر إرُمقي ُمذايمرة ي٘مقل:  :ومال ايمسؿعاين

ؾمٛمٕم٧م أؾمت٤مذي هم٤مٟمؿ اعمقؿمٞمكم ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م اإلُم٤مم أسم٤م اعمٕم٤مزم اجلقيٜمل ي٘مقل: ًمق 

 ؾمت٘مبٚم٧م ُمـ أُمري ُم٤م اؾمتدسمرت ُم٤م اؿمتٖمٚم٧م سم٤مًمٙمالم.ا

: اظمتٚمٗم٧م ُمس٤مًمؽ اًمٕمٚمامء ذم "اًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م"ذم يمت٤مب  وومال أزمو اظمعارم اجلويـي

اًمٔمقاهر اًمتل وردت ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، واُمتٜمع قمغم أهؾ احلؼ اقمت٘م٤مد ومحقاه٤م، 
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ذه٥م ومرأى سمٕمْمٝمؿ شم٠مويٚمٝم٤م، واًمتزم ذًمؽ ذم آي اًمٙمت٤مب وُم٤م يّمح ُمـ اًمسٜمـ، و

أئٛم٦م اًمسٚمػ إمم آٟمٙمٗم٤مف قمـ اًمت٠مويؾ، وإضمراء اًمٔمقاهر قمغم ُمقارده٤م، وشمٗمقيض 

ا اشمب٤مع ؾمٚمػ إُم٦م: ٤م، وٟمديـ اهلل سمف قم٘مدً ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م إمم اًمرب شمٕم٤ممم، واًمذي ٟمرشمْمٞمف رأيً 

وم٤مٕومم آشمب٤مع وشمرك آسمتداع، واًمدًمٞمؾ اًمسٛمٕمل اًم٘م٤مـمع ذم ذًمؽ أن إمج٤مع إُم٦م 

 اًمنميٕم٦م. طمج٦م ُمتبٕم٦م وهق ُمستٜمد ُمٕمٔمؿ 

قمغم شمرك اًمتٕمريض عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ودرك ُم٤م  وىمد درج صح٥م اًمرؾمقل       

ا ذم ومٞمٝم٤م، وهؿ صٗمقة اإلؾمالم اعمست٘مٚمقن سم٠مقمب٤مء اًمنميٕم٦م، ويم٤مٟمقا ٓ ي٠مًمقن ضمٝمدً 

ضبط ىمقاقمد اعمٚم٦م، واًمتقايص سمحٗمٔمٝم٤م، وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م حيت٤مضمقن إًمٞمف ُمٜمٝم٤م، ومٚمق 

٤م ٕوؿمؽ أن يٙمقن اهتامُمٝمؿ هب٤م ومقق ٤م أو حمتقُمً يم٤من شم٠مويؾ هذه اًمٔمقاهر ُمسقهمً 

اهتامُمٝمؿ سمٗمروع اًمنميٕم٦م، وم٢مذا شمٍمم قمٍمهؿ وقمٍم اًمت٤مسمٕملم قمغم اإلضاب قمـ 

اًمت٠مويؾ، يم٤من ذًمؽ ىم٤مـمٕم٤م سم٠مٟمف اًمقضمف اعمتبع، ومحؼ قمغم ذي اًمديـ أن يٕمت٘مد شمٜمزه 

اًمب٤مري قمـ صٗم٤مت اعمحدصملم، وٓ خيقض ذم شم٠مويؾ اعمِمٙمالت، ويٙمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م إمم 

  [.75]ص:  چ  ۉ  ۉ  ېې  چي٦م آؾمتقاء واعمجلء، وىمقًمف: اًمرب ومٚمٞمجر آ

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      چ  ، و[١7]اًمرمحـ:  چ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ 

 .[٢4]اًم٘مٛمر:  چک

 وُم٤م صح ُمـ أظمب٤مر اًمرؾمقل يمخؼم اًمٜمزول وهمػمه قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م. 

يم٤من : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلسـ اًم٘مػمواين إدي٥م سمٜمٞمس٤مسمقر، ووومال حمؿد زمن ؿماهر احلاهمظ

يسٛمع ُمٕمٜم٤م احلدي٨م، ويم٤من خيتٚمػ إمم درس إؾمت٤مذ أيب اعمٕم٤مزم اجلقيٜمل، ي٘مرأ قمٚمٞمف 

اًمٙمالم، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م إؾمت٤مذ أسم٤م اعمٕم٤مزم اًمٞمقم ي٘مقل: ي٤م أصح٤مسمٜم٤م، ٓ شمِمتٖمٚمقا 
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 سم٤مًمٙمالم، ومٚمق قمروم٧م أن اًمٙمالم يبٚمغ يب إمم ُم٤م سمٚمغ ُم٤م اؿمتٖمٚم٧م سمف.

، ىم٤مل: طمٙمك ًمٜم٤م أسمق وم٘مٞمف إصبٝم٤من وطمٙمك أسمق قمبد اهلل احلسـ سمـ اًمٕمب٤مس اًمرؾمتٛمل

اًمٗمتح اًمٓمؼمي اًمٗم٘مٞمف، ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم أيب اعمٕم٤مزم ذم ُمرضف، وم٘م٤مل: اؿمٝمدوا قمكم أين 

ىمد رضمٕم٧م قمـ يمؾ ُم٘م٤مًم٦م خت٤مًمػ اًمسٚمػ، وأين أُمقت قمغم ُم٤م متقت قمٚمٞمف قمج٤مئز 

 ٟمٞمس٤مسمقر.

أن اعمحدث أسم٤م ضمٕمٗمر اهلٛمذاين طمرض جمٚمس وقمظ أيب اعمٕم٤مزم،  وذيمر حمٛمد سمـ ـم٤مهر

 ٘م٤مل: يم٤من اهلل وٓ قمرش، وهق أن قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف. وم

رة اًمتل ٟمجده٤م، ُم٤م ىم٤مل قم٤مرف وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمر: أظمؼمٟم٤م ي٤م أؾمت٤مذ قمـ هذه اًمرضو

ي٤م اهلل: إٓ وضمد ُمـ ىمٚمبف ضورة شمٓمٚم٥م اًمٕمٚمق، ٓ ٟمٚمتٗم٧م يٛمٜم٦م وٓ يرسة، ىمط: 

ه ومٙمٞمػ ٟمدومع هذه اًمرضورة قمـ أٟمٗمسٜم٤م. أو ىم٤مل: ومٝمؾ قمٜمدك ُمـ دواء ًمدومع هذ

اًمرضورة اًمتل ٟمجده٤م؟ وم٘م٤مل: ي٤م طمبٞمبل، ُم٤م صمؿ إٓ احلػمة. وًمٓمؿ قمغم رأؾمف وٟمزل، 

 وسم٘مل وىم٧م قمجٞم٥م، وىم٤مل ومٞمام سمٕمد: طمػمين اهلٛمذاين.

وىمد أظمؼمٟم٤م حيٞمك سمـ أيب  :(٢٠/4١8)  "شم٤مريخ اإلؾمالم" ذم   وومال

ُمٜمّمقر اًمٗم٘مٞمف وهمػمه ذم يمت٤مهبؿ قمـ احل٤مومظ قمبد اًم٘م٤مدر اًمره٤موي أن احل٤مومظ أسم٤م 

ًمٕمالء اهلٛمذاين أظمؼمه ىم٤مل: أظمؼمين أسمق ضمٕمٗمر اهلٛمذاين احل٤مومظ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ا

 [.5]ـمف:  چڈ     ژ  ژ  ڑچ اعمٕم٤مزم اجلقيٜمل، وىمد ؾمئؾ قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وم٘م٤مل: يم٤من اهلل وٓ قمرش، وضمٕمؾ يتخبط ذم اًمٙمالم، وم٘مٚم٧م: ىمد قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م أذت 

ذا اًم٘مقل وُم٤م شمٕمٜمل هبذه إًمٞمف، ومٝمؾ قمٜمدك ًمٚمرضورات ُمـ طمٞمٚم٦م؟ وم٘م٤مل: ُم٤م شمريد هب

اإلؿم٤مرة؟ وم٘مٚم٧م: ُم٤م ىم٤مل قم٤مرف ىمط: ي٤م رسم٤مه، إٓ ىمبؾ أن يتحرك ًمس٤مٟمف ىم٤مم ُمـ سم٤مـمٜمف 
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ىمّمد، ٓ يٚمتٗم٧م يٛمٜم٦م وٓ يرسة، ي٘مّمد اًمٗمقق. ومٝمؾ هلذا اًم٘مّمد اًمرضوري قمٜمدك 

ُمـ طمٞمٚم٦م، ومٜمبئٜم٤م ٟمتخٚمص ُمـ اًمٗمقق واًمتح٧م؟ وسمٙمٞم٧م، وسمٙمك اخلٚمؼ، ومرضب 

ػمة. وظمرق ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف، وص٤مرت ىمٞم٤مُم٦م ذم سمٙمٛمف قمغم اًمرسير، وص٤مح سم٤محل

اعمسجد، وٟمزل ومل جيبٜمل إٓ: سمٞم٤م طمبٞمبل، احلػمة احلػمة واًمدهِم٦م اًمدهِم٦م! ومسٛمٕم٧م 

 سمٕمد ذًمؽ أصح٤مسمف ي٘مقًمقن: ؾمٛمٕمٜم٤مه ي٘مقل: طمػمين اهلٛمذاين.

وىمد شمقذم أسمق اعمٕم٤مزم ذم اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ُمـ رسمٞمع أظمر، ودومـ ذم داره، صمؿ ٟم٘مؾ 

٘مؼمة احلسلم، ومدومـ إمم ضم٤مٟم٥م واًمده ويمرس ُمٜمؼمه ذم اجل٤مُمع، سمٕمد ؾمٜملم إمم ُم

وأهمٚم٘م٧م إؾمقاق، ورصمقه سم٘مّم٤مئد. ويم٤من ًمف ٟمحق ُمـ أرسمٕمامئ٦م شمٚمٛمٞمذ، ومٙمرسوا 

ٕقم٤مضمؿ، حم٤مسمرهؿ وأىمالُمٝمؿ، وأىم٤مُمقا قمغم ذًمؽ طمقٓ. وهذا ُمـ ومٕمؾ اجل٤مهٚمٞم٦م وا

 شمب٤مع.ٓ ُمـ ومٕمؾ أهؾ اًمسٜم٦م وآ

إُم٤مم احلرُملم أسمق اعمٕم٤مزم  :( سم٘مقًمف٢8/468) " أقمالم اًمٜمبالءؾمػم"ذم  وشمرضمؿ ًمف

اإلُم٤مم اًمٙمبػم، ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمٞم٦م، إُم٤مم ، ٚمؽ سمـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيٜملقمبد اعم

احلرُملم، أسمق اعمٕم٤مزم قمبد اعمٚمؽ اسمـ اإلُم٤مم أيب حمٛمد قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ قمبد اهلل 

ًمِم٤مومٕمل، ، اقيٜمل، صمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري، ضٞم٤مء اًمديـسمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ طمٞمقيف اجل

 ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ.

وذم )ومٜمقن( اسمـ قم٘مٞمؾ: ىم٤مل قمٛمٞمد اعمٚمؽ: ىمدم أسمق اعمٕم٤مزم،  :(٢8/469) وىم٤مل

 ومٙمٚمؿ أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ سمره٤من ذم اًمٕمب٤مد، هؾ هلؿ أومٕم٤مل؟

ڃ  چ  چ  چ  چ  ومتال وم٘م٤مل أسمق اعمٕم٤مزم: إن وضمدت آي٦م شم٘متيض ذا وم٤محلج٦م ًمؽ، 

، چڇ  ڇ   ڇ    چويمرر  وُمد هب٤م صقشمف، [.63]اعم١مُمٜمقن:  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  
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 چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ وىمقًمف: 

 يم٤مٟمقا ُمستٓمٞمٕملم. :أي [.4١]اًمتقسم٦م: 

وم٠مظمذ أسمق اعمٕم٤مزم يسؽموح إمم اًمت٠مويؾ، وم٘م٤مل: واهلل إٟمؽ سم٤مرد شمت٠مول سيح يمالم اهلل 

 .ًمتّمحح سمت٠مويٚمؽ يمالم إؿمٕمري، وأيمٚمف اسمـ سمره٤من سم٤محلج٦م، ومبٝم٧م. اٟمتٝمك

قمـ  اًمٙمالم  من رصموع اإلمام اجلويـي يضاضمه, وذضمه واسمضاضمهوزمعد ما ؽمبق إ   

، وإىمراره سم٠من ف اًمِمديد ُمـ ُمٖمبتف وآصم٤مره، وظمقومويالشمف، وحتذيره ُمٜمف وُمـ آوم٤مشمفو

إٓ أٟمٜم٤م وضمدٟم٤م قمبد اًمقه٤مب  ، وأهدى ؾمبٞماًل ٤مسمقر أىمقم ُمٜمف ىمٞماًل قم٘م٤مئد قمج٤مئز ٟمٞمس

سمام يٛمجف أهؾ  غ ذم إـمرائفاًمسبٙمل ذم ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم شمرمج٦م أيب اعمٕم٤مزم ىمد سم٤مًم

، وسم٤مًمغ ذم رد يمالم ؿمٞمخف مل يبؼ إٓ رشمب٦م اًمّمحب٦م واًمٜمبقة، وآقمتدال واإلٟمّم٤مف

احل٤مومظ ُم١مرخ اإلؾمالم اًمذي ٟم٘مٚمف سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد ُمـ ٟمدُمف قمغم ظمقضف ذم جل٩م قمٚمؿ 

م اعم٤مزري ًمزًمتف اًمٕمٔمٞمٛم٦م طملم ، وشمٙمٚمػ وشمٕمسػ ذم رد ٟم٘مد اإلُم٤ماًمٙمالم اعمٝمٚمٙم٦م

وأفمٝمر محٞم٦م ٕؿمٕمريتف ضم٤مهٚمٞم٦م، ومبدع  ،اًمٙمٚمٞم٤مت ٓ اجلزئٞم٤مت اهلل يٕمٚمؿ  : إنىم٤مل

وفمـ  ،ُمـ ومسدت قم٘مٞمدشمف ؾم٤مءت أظمالىمف :ل، وصدق ُمـ ىم٤موضمدع، وًمٕمـ وؿمٜمع

حر سمام ذم دًمقه ُمـ أزسم٤مًمف ، ويٙمدر ُم٤مء اًمبؿمٛمس احلؼ سمب٤مزم همرسم٤مًمف حيج٥مأٟمف 

 .وهٞمٝم٤مت

سمف ًمئال يٖمؽم سمف  ٗمتح اهلل صمؿ أقم٘م٥م قمٚمٞمف سمام يوؾم٠مورد يمالم اًمسبٙمل وم٘مرة وم٘مرة      

هق  ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،اوُمرسور ٤م، ويٙمقن سمف ص٤مطم٥م احلؼ ومرطمُمٖمرور

 .طمسبٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

 :  وفمعم اهلل أسموىمل وزمه أصول وأصمول هملومول
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وأُم٤م ؿمٞمخٜم٤م اًمذهبل همٗمر اهلل ًمف وم٢مٟمف طم٤مر  :(5/٢8١ذم ـمب٘م٤مشمف )ومال ايمسبؽي  :أواًل 

ويمٞمػ  ،هق ُمـ حم٤مؾمـ هذه إُم٦م اعمحٛمدي٦م اًمذي ،يمٞمػ يّمٜمع ذم شمرمج٦م هذا اإلُم٤مم

إمم أن ، وىمد ذيمره قمبد اًمٖم٤مومر وم٠مؾمٝم٥م وأـمٜم٥م :صمؿ ىم٤مل ،وم٘مرـمؿ ُم٤م أُمٙمٜمف ،يٛمزىمٝم٤م

صمؿ  ،٤م وؾم٤مق ٟمحق صمالصم٦م أؾمٓمر ُمـ أظمري٤مت يمالم قمبد اًمٖم٤مومرويم٤من يذيمر دروؾًم  :ىم٤مل

ٕن ُمثٚمف ُمثؾ حمٛمقل قمغم شم٘مريظ قمدو ًمف وم٘م٤مل سمٕمد أن اٟمتٝمك ُمـ  يم٠مٟمف ؾمئؿ وُمؾ  

 .اٟمتٝمك .ر اًمسٓمقر اًمثالصم٦م اًمتل طمٙم٤مه٤م ُم٤م ٟمّمف وذيمر اًمؽممج٦م سمٓمقهل٤مذيم

حتٙمٞمٝم٤م  هال زيٜم٧م يمت٤مسمؽ هب٤م وـمرزشمف سمٛمح٤مؾمٜمٝم٤م وم٢مٟمف أومم ُمـ ظمراوم٤مت :ومٞم٘م٤مل ًمف

 .. اٟمتٝمكٕىمقام ٓ يٕمب٠م اهلل هبؿ

 :واجلواب من وصموه

، ُم١مرخ اإلؾمالم ُم٤م ىمرـمؿ وٓ شمٚمٕمثؿ، سمؾ أضم٤مد طمؼ اإلضم٤مدة أن ؿمٞمخف :أضمدها 

 ٟم٤مل "وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء" ،"شم٤مريخ اإلؾمالم"ه طم٘مف وزي٤مدة، وُمـ رضمع إمم وووم٤م

 .٤م ُمـ ذًمؽ يٙمٗمل قمام هٜم٤مًمؽ٤م يم٤مومٞمً رومً ٤م ـم، وىمد ٟم٘مٚم٧م ؾم٤مسم٘مً سمٖمٞمتف وُمراده

 هال زيٜم٧م يمت٤مسمؽ هب٤م وـمرزشمف سمٛمح٤مؾمٜمٝم٤م وم٢مٟمف أومم ُمـ ظمراوم٤مت :ىمقًمف :شماكقفا

 .حتٙمٞمٝم٤م ٕىمقام ٓ يٕمب٠م اهلل هبؿ

ف ُم٤م يٗمرح سمف أهؾ اًمسٜم٦م واإليامن، ُمـ ذُمف وٟم٘مٚم ،ؽممجتفىمد زان يمت٤مسمف سم :هملومول

 .ؽ اًمِمٕم٤مب اعمٝمٚمٙم٦م واًمقدي٤من،  وٟمدُمف قمغم ُم٤م ض٤مع ُمـ قمٛمره ذم شمٚمًمٚمٙمالم

زم ُم١مرخ اإلؾمالم ظمراوم٤مهتؿ ممـ ضم وُمـ هؿ اًمذيـ طمٙمك ؿمٞمخف اًمذهبل     

 ؟اهلل ٓ يٕمب٠م هبؿ اًمسبٙمل سم٠من

وأصمبتف ًمف  ،ُم٤م أصمبتف ًمٜمٗمسف ذم يمت٤مسمف، اًمذيـ أصمبتقا هلل إهنؿ أئٛم٦م اًمسٜم٦م واحلدي٨م   
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ًمٜمزول واًمٖمْم٥م ، واواًمٙمالم ُمـ آؾمتقاء قمغم اًمٕمرش رؾمقًمف 

، ُمع ٘مٞم٦م وهق ومقق قمب٤مده ذم دار اًمسالم، وأٟمف يرى سم٤مٕسمّم٤مر رؤي٦م طم٘مٞمواًمرضقان

يمرام إصمب٤مت ؾم٤مئر صٗم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م قمغم اًمقضمف اًمذي يٚمٞمؼ سمذي اإلضمالل واإل

ٺ  چ ٤م ًمرسمٜم٤م ؾمبح٤مٟمف دون حتريػ أو شمٕمٓمٞمؾ وشمٜمزهيً  ،متثٞمؾ ٤م سمال شمٙمٞمٞمػ أوإصمب٤مشمً 

 وؾمٞمس٠مل اهلل اًمسبٙمل قمام  [٢٢]اًمِمقرى:  چٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  

 .، وقمٜمد اهلل دمتٛمع اخلّمقمىم٤مًمف

وىمد طمٙمك ؿمٞمخٜم٤م اًمذهبل يمرس اعمٜمؼم وإىمالم  :(٢84/ 5ىم٤مل ذم ـمب٘م٤مشمف ) ا:شماكقً 

ًٓ واعم ضمؿ : وهذا ُمـ ومٕمؾ اجل٤مهٚمٞم٦م وإقم٤م، صمؿ ىم٤ملح٤مسمر وأهنؿ أىم٤مُمقا قمغم ذًمؽ طمق

 .ٓ ُمـ ومٕمؾ أهؾ اًمسٜم٦م وإشمب٤مع

، وهذا مل يٗمٕمٚمف اإلُم٤مم ؟ًمرضمؾ ُم٤م اًمذي ي١مذي سمف هذا اإلُم٤مموىمد طم٤مر هذا ا :ومؾت

ا ًمٕمٔمٛم٦م وإٟمام طمٙم٤مه احل٤ميمقن إفمٝم٤مرً  ،٤م ُمٜمفطمتك يٙمقن همًْم  ،وٓ أوص سمف أن يٗمٕمؾ

ؿ قمغم يمثرهتؿ وم٘مد يم٤مٟمقا ٟمحق ، وأٟمف طمّمؾ ٕهؾ اًمٕمٚمقمٜمد أهؾ قمٍمهاإلُم٤مم 

، وٓ خيٗمك أٟمف ًمق اًمٗمٕمؾسمؾ أداهؿ إمم هذا  ،أرسمٕمامئ٦م شمٚمٛمٞمذ ُم٤م مل يتامًمٙمقا ُمٕمف اًمّمؼم

، وذم هذا أوضح ٦م أىمَم اًمٖم٤مي٤مت عم٤م وىمٕمقا ذم ذًمؽمل شمٙمـ اعمّمٞمب٦م قمٜمدهؿ سم٤مًمٖم

، ويمٞمػ يم٤من ؿم٠مٟمف ومٞمام سملم أهؾ غم طم٤مل هذا اإلُم٤مم دًٓم٦م عمـ ووم٘مف اهلل قم

 .. اٟمتٝمكاًمٕمٍم اعمِمحقن سم٤مًمٕمٚمامء واًمزه٤مد ذًمؽ اًمٕمٚمؿ ذم

ضمٕمؾ اًمسبٙمل إٟمٙم٤مر ذًمؽ اعمٜمٙمر اًمذي هق ُمـ ومٕمؾ  :أواًل  :هملومول وزماهلل ايمتوهمقق

ذًمؽ اإلُم٤مم، وهذا ًمسمف ُم١مرخ اإلؾمالم أذي٦م أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م وإقم٤مضمؿ مم٤م ىمّمده 

ؿ ومل يتٕمرض ًمِمٞمخٝم ،ًمٓمالب، وم٤محل٤مومظ اًمذهبل أٟمٙمر ومٕمؾ اأؿمبف ُم٤م يٙمقن سم٤مهلذي٤من
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، وم٤مًمسبٙمل ٓ خيٗمل طمٜم٘مف قمغم ؿمٞمخف اًمذهبل سمسب٥م ٟم٘مده ًمٚمبدع وإؾمت٤مذ

 .ٜمٙمراتواعم

 .ًمخإ... ىمقًمف: إٟمام طمٙم٤مه احل٤ميمقن :اشماكقً    

اجل٤مهٚمٞم٦م مم٤م يٕمٔمؿ سمف أهؾ  ، وُمتك يم٤مٟم٧م اًمبدع وأُمقرومام هٙمذا شمقرد ي٤م ؾمٕمد اإلسمؾ

 ؟اًمٕمٚمؿ

قمدٟم٤من  ُمثؾ هذا قمٜمد ُمقت ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ وؾمٞمد وًمد هؾ ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م   

 ؟سمف إٟمبٞم٤مء وأٟمزل قمٚمٞمف اًمٗمرىم٤من اًمذي ظمتؿ اهلل

 ؟ومٕمٚمقه عم٤م ُم٤مت اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون وهؾ

أو ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م أو احلسـ  ،وهؾ ومٕمٚمف اًمت٤مسمٕمقن عم٤م ُم٤مت قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز

 ؟ ـ اعمب٤مرك أو اًمزهري أو إوزاقملاًمبٍمي أو اسم

ا وأقمغم وهؿ أضمؾ ىمدرً  وهؾ ومٕمٚمف شمالُمٞمذ ُم٤مًمؽ أو أمحد أو اًمِم٤مومٕمل قمٜمد ُمقهتؿ

 ؟اُمٜمزًم٦م وذيمرً 

يٚمبس اعمحدصم٤مت ومٚمامذا حيٛمر أٟمػ اًمسبٙمل وشمٜمتٗمخ أوداضمف ذم اًمدوم٤مع قمـ اعمبٓمٚملم و

 ؟ًمب٤مس اًمسٜم٦م واًمديـ

ُم٤م شمٙمٚمٛم٧م ذم قمٚمؿ اًمٙمالم يمٚمٛم٦م  :وقمـ إُم٤مم احلرُملم :(٢85ص ) شمم ومال ايمسبؽي

اًمِمٞمخ  ؾمٛمٕم٧م قمنم أًمػ ورىم٦م لُمـ يمالم اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر وطمده اصمٜمطمتك طمٗمٔم٧م 

 .اإلُم٤مم حيٙمل ذًمؽ

ـ يمالم اٟمٔمر هذا إُمر اًمٕمٔمٞمؿ وهذه اعمجٚمدات اًمٙمثػمة اًمتل طمٗمٔمٝم٤م ُم :ومؾت    

يمالم همػمه واًمٕمٚمقم إظمر اًمتل ًمف ومٞمٝم٤م اًمٞمد  لؿمخص واطمد ذم قمٚمؿ واطمد ومب٘م
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ًٓ ػ اعمستٙمثرة وم٘مٝمً اًمب٤مؾمٓم٦م واًمتّم٤مٟمٞم   .. اٟمتٝمك وهمػممه٤م٤م وأصق

، وًمق طمٗمظ ُمٙم٤مهن٤م أطم٤مدي٨م طمٗمٔمف ُمـ قمٚمؿ اًمٙمالم ٓ سمريم٦م ومٞمام :أومول وزماهلل ايمتوهمقق

 .ا ًمفذم اًمتقطمٞمد واًمٗم٘مف ًمٙم٤من ظمػمً  رؾمقل اهلل ويمالم قمٚمامء اإلؾمالم

، وأىمر ٤مًمذم قمغم شمٚمؽ اعمحٗمقفم٤مت اًمٙمالُمٞم٦موىمد قم٤مد اجلقيٜمل ذم آظمر أي٤مُمف سم    

 .سم٠من قم٘م٤مئد اًمٕمج٤مئز ظمػم ُمٜمٝم٤م حوسسمرضره٤م وقمدم ٟمٗمٕمٝم٤م 

يب اعمٕم٤مزم ُمـ رضمققمف قمـ قمٚمؿ اًمٙمالم إمم قم٘م٤مئد صمؿ ٟم٘مؾ اًمسبٙمل ُم٤م صمب٧م قمـ أ  

وظمقومف اًمِمديد ُمـ قم٤مىمب٦م ظمقضف ذم جل٩م ُمٝم٤مًمؽ قمٚمؿ اًمٙمالم  ،قمج٤مئز ٟمٞمس٤مسمقر

ام خي٤مًمػ صمؿ شمٙمٚمػ وشمٕمسػ وسم٤مًمغ وأرسف ذم شم٠مويؾ يمالم اجلقيٜمل سم ،اعمتالـمٛم٦م

وذيمر اسمـ اًمسٛمٕم٤مين أسمق ؾمٕمد ذم اًمذيؾ أٟمف ىمرأ  :(٢86-٢85فم٤مهره وم٘م٤مل ص )

ٗمر حمٛمد سمـ أيب قمكم سمـ حمٛمد اهلٛمذاين احل٤مومظ ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اعمٕم٤مزم سمخط أيب ضمٕم

صمؿ ظمٚمٞم٧م أهؾ اإلؾمالم  ،٤م٤م ذم مخسلم أًمٗمً اجلقيٜمل ي٘مقل ًم٘مد ىمرأت مخسلم أًمٗمً 

وهمّم٧م ذم اًمذي هنك  ،وريمب٧م اًمبحر اخلْمؿ ،سم٢مؾمالُمٝمؿ ومٞمٝم٤م وقمٚمقُمٝمؿ اًمٔم٤مهرة

ر ُمـ ويمٜم٧م أهرب ذم ؾم٤مًمػ اًمده ،أهؾ اإلؾمالم قمٜمٝم٤م يمؾ ذًمؽ ذم ـمٚم٥م احلؼ

وم٢من مل  ،قمٚمٞمٙمؿ سمديـ اًمٕمج٤مئز ،وأن ىمد رضمٕم٧م قمـ اًمٙمؾ إمم يمٚمٛم٦م احلؼ ،اًمت٘مٚمٞمد

تؿ قم٤مىمب٦م أُمري قمٜمد اًمرطمٞمؾ وخت ،يدريمٜمل احلؼ سمٚمٓمػ سمره وم٠مُمقت قمغم ديـ اًمٕمج٤مئز

 وم٤مًمقيؾ ٓسمـ اجلقيٜمل يريد ٓ إًمف إٓ اهلل :ه٦م أهؾ احلؼ ويمٚمٛم٦م اإلظمالصسمرقمغم 

 .ٟمٗمسف

اإلؾمالم ، وأٟمف ظمغم ُمـ ٓ حت٘مٞمؼ قمٜمده اًمبِم٤مقم٦مي٦م قمٜمد فم٤مهر هذه احلٙم٤م :ومؾت

، سمؾ ُمراده أٟمف أٟمزل اعمذاه٥م يمٚمٝم٤م ذم ُمٜمزًم٦م اًمٜمٔمر وأهٚمف، وًمٞمس هذا ُمٕمٜم٤مه٤م
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سمحٞم٨م ٓ يٙمقن قمٜمده ُمٞمؾ ي٘مقده إمم ُمذه٥م  ،وآقمتب٤مر همػم ُمتٕمّم٥م ًمقاطمد ُمٜمٝم٤م

قمغم هذه اعمٚم٦م قمـ  ومٙم٤من ،صمؿ شمقضح ًمف احلؼ وأٟمف اإلؾمالم ،ُمٕملم ُمـ همػم سمره٤من

، ٓ قمـ شم٘مٚمٞمد وٓ خيٗمك أن هذا ُم٘م٤مم قمٔمٞمؿ ٓ يتٝمٞم٠م إٓ عمثؾ هذا ٝم٤مد وسمّمػمةاضمت

وم٢من هم٤مئٚمتف ختِمك إٓ قمغم ُمـ سمرز ذم اًمٕمٚمقم  ،اإلُم٤مم وًمٞمس يسٛمح  سمف ًمٙمؾ أطمد

وسمٚمغ ذم صح٦م اًمذهـ ُمبٚمغ هذا اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ وم٠مرؿمد إمم أن اًمذي يٜمبٖمل قمدم 

 .اخلقض ذم هذا واؾمتٕمامل ديـ اًمٕمج٤مئز

وأظمذه احلؼ قمـ آضمتٝم٤مد واًمبّمػمة ٓ ي٠مُمـ  ، أٟمف ُمع سمٚمقهمف هذا اعمبٚمغصمؿ أؿم٤مر إمم

سمؾ يٕمت٘مد أن احلؼ إن مل يدريمف سمٚمٓمٗمف وخيتؿ ًمف سمٙمٚمٛم٦م اإلظمالص وم٤مًمقيؾ  ،ُمٙمر اهلل

 .د اًمبحرااك قمٚمقُمف وإن يم٤مٟم٧م ُمثؾ ُمدًمف وٓ يٜمٗمٕمف إذ ذ

ٚمٞمٛمف ًمرسمف شمٕم٤ممم ، وشمسسٜمٝم٤م وأدهل٤م قمغم قمٔمٛم٦م هذا اإلُم٤مموم٤مٟمٔمر هذه احلٙم٤مي٦م ُم٤م أطم    

وشمٗمقيْمف إُمر إًمٞمف وقمدم اشمٙم٤مًمف قمغم قمٚمقُمف صمؿ شمٕمج٥م سمٕمده٤م ُمـ ضم٤مهؾ يٗمٝمؿ 

 .. اٟمتٝمكهمػم اعمراد، صمؿ خيبط ظمبط قمِمقاء ُمٜمٝم٤م

، اعمٙم٤مسمر ُمـ ومٝمؿ ُمٜمٝم٤م ظمالف فم٤مهره٤م، واحل٤مئر اجل٤مهؾ اعمٕم٤مٟمد :أومول وزماهلل ايمتوهمقق

ٗمٝمقُمٝم٤م ومٙمٞمػ ٤م وُم، وظم٤مًمػ ُمٜمٓمقىمٝمٙمٚمػ ذم شم٠مويٚمٝم٤م وشمٕمسػ ذم شمٓمقيٚمٝم٤موشم

 :اعمذاه٥م ُمٜمزًم٦م اًمٜمٔمر ُمع أٟمف ي٘مقل: أٟمف أٟمزل يٙمقن ُمٕمٜمك يمالُمف

صمؿ ظمٚمٞم٧م أهؾ اإلؾمالم سم٢مؾمالُمٝمؿ ومٞمٝم٤م وقمٚمقُمٝمؿ اًمٔم٤مهرة وريمب٧م اًمبحر     

ن ىمد رضمٕم٧م قمـ ... اًمت٘مٚمٞمد وأّم٧م ذم اًمذي هنك أهؾ اإلؾمالم قمٜمٝم٤ماخلْمؿ وهم

 ؟اًمٙمؾ إمم يمٚمٛم٦م احلؼ

 .صمؿ ىم٤مل: قمٚمٞمٙمؿ سمديـ اًمٕمج٤مئز
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: وم٢من مل يدريمٜمل احلؼ سمٚمٓمػ سمره وم٠مُمقت قمغم ديـ اًمٕمج٤مئز وختتؿ قم٤مىمب٦م ىم٤ملصمؿ 

 وم٤مًمقيؾ أُمري قمٜمد اًمرطمٞمؾ قمغم ٟمزه٦م أهؾ احلؼ ويمٚمٛم٦م اإلظمالص ٓ إًمف إٓ اهلل

 .ٓسمـ اجلقيٜمل يريد ٟمٗمسف

سمتكم سمف اًمسبٙمل ُمـ وؾمؾ اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م مم٤م ا ،ُم٤م ؾمبؼ :همتلمل أطمي ايمؼارئ ايمؽريم

الم اًمذي ، واعمح٤مُم٤مة قمـ قمٚمؿ اًمٙماًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاضٕمف اًمتٕمّم٥م اعم٘مٞم٧م، وحتريػ

 .شم٘مٞم٠مه أصح٤مسمف ىمبؾ ُمقهتؿ

وذيمر اسمـ  :٢8-٢86ج٤مزوم٦م واعمٙم٤مسمرة ومٞم٘مقل  ص ذم اعمويستؿر ايمسبؽي   

٤م أٟمف ؾمٛمع أسم٤م اًمٕمالء أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ احل٤مومظ سم٠مصبٝم٤من ذيمر اًمسٛمٕم٤مين أيًْم 

سـ اًم٘مػمواين إدي٥م ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احل :قمـ حمٛمد سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد احل٤مومظ ىم٤مل

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اعمٕم٤مزم  :سمٜمٞمس٤مسمقر ويم٤من ممـ خيتٚمػ إمم درس إُم٤مم احلرُملم أٟمف ىم٤مل

 .ٓ شمِمتٖمٚمقا سم٤مًمٙمالم ومٚمق قمروم٧م أن اًمٙمالم يبٚمغ يب ُم٤م سمٚمغ ُم٤م اؿمتٖمٚم٧م سمف :ي٘مقل

واسمـ ـم٤مهر قمٜمده حت٤مُمؾ قمغم إُم٤مم  ،يِمبف أن شمٙمقن هذه احلٙم٤مي٦م ُمٙمذوسم٦م :أٟم٤م ومؾت     

صمؿ هذا اإلُم٤مم اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ُمألت  ،واين اعمِم٤مر إًمٞمف رضمؾ جمٝمقلواًم٘مػم ،احلرُملم

شمالُمذشمف إرض ٓ يٜم٘مؾ هذه احلٙم٤مي٦م قمٜمف همػم رضمؾ جمٝمقل وٓ شمٕمرف ُمـ همػم 

ـمريؼ اسمـ ـم٤مهر إن هذا ًمٕمجٞم٥م وأهمٚم٥م فمٜمل أهن٤م يمذسم٦م اومتٕمٚمٝم٤م ُمـ ٓ يستحل وُم٤م 

 ؟قمٚمؿ اًمٙمالم  اًمذي سمٚمغ سمف 

 ؟سمف اًمسٜم٦م وأُم٤مت سمف اًمبدقم٦م أًمٞمس ىمد أقمز اهلل سمف احلؼ وأفمٝمر

إن يم٤من قمٚمؿ اًمٙمالم سمٚمغ سمف احلؼ ومال يٜمدم قمغم  :صمؿ ٟم٘مقل هلذا اًمذي ٓ يٗمٝمؿ 

آؿمتٖم٤مل سمف وإن سمٚمغ سمف اًمب٤مـمؾ وم٢من مل يٕمرف أٟمف قمغم اًمب٤مـمؾ وفمـ أٟمف قمغم احلؼ 



 جىيد اإلمام الشافيع وتالمذته وأئمة مذوبه يف نرصة منىح السلف الصالح

   

018 

ضمب٦م ًمرضمققمف ومٙمذًمؽ ٓ يٜمدم وإن قمرف أٟمف قمغم سم٤مـمؾ ومٛمٕمرومتف سم٠مٟمف قمغم سم٤مـمؾ ُمق

 .. اٟمتٝمكيٜمت٘مد قمٜمف ومٚمٞمس صمؿ ُم٤م

 :هملومول وزماهلل ايمتوهمقق

وًمق  ، ومٝمذه دقمقى مل يؼمهـ قمٚمٞمٝم٤مم احلرُملمواسمـ ـم٤مهر قمٜمده حت٤مُمؾ قمغم إُم٤م :ومويمه

 .يم٤من قمٜمده رء ًمب٤مدر سم٢مفمٝم٤مره

: ًمٞمس سمٛمجٝمقل وم٘مد ىم٤مل ومٞمف اًم٘مػمواين اعمِم٤مر إًمٞمف رضمؾ جمٝمقل، وم٠مىمقلو :وومويمه

إُم٤مم اًمٜمحق، أسمق  :(٢4/5٠) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"م ذم ؿمٞمخؽ ُم١مرخ اإلؾمال

واين، اًمتٛمٞمٛمل، احلسـ، قمكم سمـ ومْم٤مل سمـ قمكم سمـ هم٤مًم٥م، اعمج٤مؿمٕمل، اًم٘مػم

اإليمسػم ذم »ـمقف اًمدٟمٞم٤م، واشمّمؾ سمٜمٔم٤مم اعمٚمؽ، وصٜمػ ، اًمٗمرزدىمل، اعمٗمرس

ذم  شاًمؼمه٤من»ا، وُم١مًمٗم٤م ذم اًمٜمحق ذم قمدة جمٚمدات، وذم مخس٦م وصمالصملم جمٚمدً  شاًمتٗمسػم

 .تٝمكا. اٟماًمتٗمسػم ذم قمنميـ جمٚمدً 

٤م ذم اًمٚمٖم٦م، يم٤من إُم٤مُمً  :(٢/8١) "ـمب٘م٤مت اعمٗمرسيـ"سٞمقـمل ذم وىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ اًم

وًمد هبجر، وـمقف إرض، وأىمرأ سمبٖمداد ، اًمٜمحق، وإدب، واًمتٗمسػم، واًمسػمو

 ُمدة.

 اإليمسػم ذم"، اذم اًمتٗمسػم، قمنمون جمٚمدً  "اًمٕمٛمٞمديسمره٤من "وًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ 

اًمٜمٙم٧م "، "يمسػم اًمذه٥م ذم صٜم٤مقم٦م إدبإ"ا، مخس٦م وصمالصمقن جمٚمدً  "قمٚمؿ اًمتٗمسػم

 وهمػم ذًمؽ. "ذح قمٜمقان اإلقمراب"، "ُمٕم٤مين احلروف"، "ذم اًم٘مرآن

 رسمٞمع إول ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وأرسمٕمامئ٦م. قمنم ُم٤مت ذم صم٤مين

 ومن ؾمعره:



 جىيد اإلمام الشافيع وتالمذته وأئمة مذوبه يف نرصة منىح السلف الصالح

 

019 

ـــــ٤م  ـــــبتٝمؿ دروقًم ـــــقان طمس  وإظم

 

ـــــ٤مدي  ــــــ ًمألقم ـــــ٤م وًمٙم  ومٙم٤مٟمقه

ـــــ٤مئب٤مت   ـــــٝم٤مًُم٤م ص ـــــتٝمؿ ؾم  وظمٚم

 

ـــــ١مادي   ــــــ ذم وم ـــــ٤م وًمٙم  ومٙم٤مٟمقه

ـــ  ـــقب وىم ـــ٤م ىمٚم ـــد صـــٗم٧م ُمٜم  ٤مًمقا ىم

 

 ًم٘مـــد صـــدىمقا وًمٙمــــ قمــــ ودادي  

 .. اٟمتٝمك 

 أًمٞمس ىمد أقمز اهلل سمف احلؼ ؟قمٚمؿ اًمٙمالم وُم٤م اًمذي سمٚمغ سمف  :وومول ايمسبؽي

 ؟وأفمٝمر سمف اًمسٜم٦م وأُم٤مت سمف اًمبدقم٦م

وٓ فمٝمرت سمف ؾمٜم٦م  ،ُم٤م أقمز اهلل اإلؾمالم وٓ أهٚمف سمٕمٚمؿ اًمٙمالم :أومول وزماهلل ايمتوهمقق

سمؾ فمٝمرت سمسببف اًمبدع اًمٕمٔم٤مم واعمٜمٙمرات وأصم٤مم وطمسبؽ  ،٦موٓ اٟم٘مٛمٕم٧م سمف سمدقم

 .ومٞمام صح قمٜمف: ُم٤م ارشمدى أطمد سم٤مًمٙمالم وم٠مومٚمح  م اًمِم٤مومٕمل سمف ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤م

ظمػم ًمف ُمـ أن  : ٕن يبتغم اًمٕمبد سمٙمؾ ُم٤مهنك اهلل قمٜمف ُم٤م ظمال اًمنمكوىم٤مل 

 .يبتغم سمٕمٚمؿ اًمٙمالم

وحيٛمٚمقا قمغم  ،ريد واًمٜمٕم٤مل: طمٙمٛمل ذم أهؾ اًمٙمالم أن يرضسمقا سم٤مجلوىم٤مل     

ت٤مب واًمسٜم٦م وي٘م٤مل هذا ضمزاء ُمـ شمرك اًمٙم ،ويٓم٤مف هبؿ ذم اًمٕمِم٤مئر واًم٘مب٤مئؾ ،اإلسمؾ

 .وأىمبؾ قمغم قمٚمؿ اًمٙمالم

ـ اًمٕمج٤مئز ظمػم ُمٜمف، وصدق ُمـ وه٤م هق اجلقيٜمل يٜمٝمك أصح٤مسمف قمٜمف وي٘مر سم٠من دي   

 :ىم٤مل

  ي٘م٣م قمغم اعمرء ذم أي٤مم قمٚمتف

 

 ـطمتك يرى طمسٜم٤م ُم٤م ًمٞمس سم٤محلس  

 : ويمام ىم٤مل أظمر 

ـــريض ـــر ُم ـــؿ ُم ـــؽ ذا وم ــــ ي   وُم

 

   ًٓ ـــزٓ ـــذب اًم ـــف اًمٕم ـــًرا سم ـــد ُم  جي

وم٘مد ىم٤مل  ،ٓ ومخر وٓ ُمٜم٘مب٦م ذم وصػ اجلقيٜمل سم٤مًمتبحر ذم قمٚمؿ اًمٙمالم :شمم أومول    
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: هم٤مي٦م ُم٤م متدطمقن سمف أسم٤م احلسـ أن (٤٢/333ميمر ذم شمبٞملم يمذب اعمٗمؽمي)اسمـ قمس

عمٕمروم٦م سمرؾمقم اجلدل ُمتقؾمؿ، وٓ ومخر ذم ذًمؽ شمثبتقا أٟمف ُمتٙمٚمؿ، وشمدًمقٟم٤م قمغم أٟمف سم٤م

قمٜمد اًمٕمٚمامء ُمـ ذوي اًمتسٜمـ وآشمب٤مع، ٕهنؿ يرون أن ُمـ شمِم٤مهمؾ سمذًمؽ ُمـ أهؾ 

آسمتداع، وم٘مد طمٗمظ قمـ همػم واطمد ُمـ قمٚمامء اإلؾمالم قمٞم٥م اعمتٙمٚمٛملم، وذم أهؾ 

اًمٙمالم، وًمق مل يذُمٝمؿ همػم اًمِم٤مومٕمل ًمٙمٗمك، وم٢مٟمف ىمد سم٤مًمغ ذم ذُمٝمؿ وأوضح طم٤مهلؿ 

 .سمفٗمك، وأٟمتؿ شمٜمتسبقن إمم ُمذاهبف، ومٝمال اىمتديتؿ ذم ذًمؽ وؿم

صمؿ روى اسمـ قمس٤ميمر سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اًمٗمري٤ميب، طمدصمٜمل سمنم اسمـ اًمقًمٞمد ؾمٛمٕم٧م أسم٤م      

يقؾمػ ي٘مقل: ُمـ ـمٚم٥م اًمديـ سم٤مًمٙمالم شمزٟمدق، وُمـ ـمٚم٥م همري٥م احلدي٨م يمذب، 

 .وُمـ ـمٚم٥م اعم٤مل سم٤مًمٙمٞمٛمٞم٤مء أومٚمس. اٟمتٝمك

ؽ ُمـ حت٤مُمؾ اًمذهبل قمٚمٞمف ذم متزي٘مف يمالم قمبد اًمٖم٤مومر ىمد ىمدُمٜم٤م ًم :شمم ومال ايمسبؽي   

 وإٟمٙم٤مره ُم٤م ومٕمؾ شمالُمذة اإلُم٤مم قمٜمد ُمقشمف وأٟم٧م إذا قمروم٧م طم٤مل اًمذهبل مل حتت٩م إمم

 .. اٟمتٝمكدًمٞمؾ يدل قمغم أٟمف ىمد حت٤مُمؾ قمٚمٞمف

 ؟ذم إٟمٙم٤مره قمغم شمالُمٞمذه ومٙم٤من ُم٤مذامل يتح٤مُمؾ قمٚمٞمف ُم١مرخ اإلؾمالم وأص٤مب  :أومول

  :وًمٙمـ إُمر يمام ىمٞمؾ 

 ىمد شمٜمٙمر اًمٕملم ضقء اًمِمٛمس ُمـ رُمـد 

 

ـــ ؾمــ٘مؿ   ــ٤مء ُم ــؿ اعم ــؿ ـمٕم  ويٜمٙمــر اًمٗم

 :شمم ومال ايمسبؽي 

 وًمــــٞمس يّمــــح ذم إذهــــ٤من رء 

 

ـــــؾ   ـــــ٤مر إمم دًمٞم ـــــ٤مج اًمٜمٝم  إذا اطمت

 ؟ صدىم٧م وُمـ زم سم٠من شمٕمٚمؿ أومول: 

وُمـ ىمبٞمح يمالُمف ىم٤مل  :(٢88قمـ ؿمٞمخف ُم١مرخ اإلؾمالم ص ) ؽيشمم ومال ايمسب
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  شإن اهلل يٕمٚمؿ اًمٙمٚمٞم٤مت ٓ اجلزئٞم٤مت»: ن ذم ىمقًمفاعم٤مزري ذم ذح اًمؼمه٤م وىم٤مل

 .دت ًمق حمقهت٤م سمدُملود

ًمسٜم٦م يٙمٗمر هب٤م، ، ىم٤مل اسمـ دطمٞم٦م هل يمٚمٛم٦م ُمٙمذسم٦م ًمٚمٙمت٤مب واهذه ًمٗمٔم٦م ُمٚمٕمقٟم٦م :ومؾت

 .اٟمتٝمك .ٓ يٙمٚمٛمف سمسببٝم٤م ُمدة ومج٤مور وشم٤مب ، وطمٚمػ اًم٘مِمػميهجره قمٚمٞمٝم٤م مج٤مقم٦م

 قمغم ىم٤مئٚمف ُمستحاًل  ،احلؼ قمغم اًمٙمذب اًمٍماح وىمٚم٦م  ُمِمتٛماًل ُم٤م أىمبحف ومّماًل 

وىمد يم٤من اًمذهبل ٓ يدري ذح اًمؼمه٤من وٓ هذه  ،سم٤مجلٝمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء

ٚم٦م ومٞمٕمت٘مده٤م طم٘م٤م ويقدقمٝم٤م وًمٙمٜمف يسٛمع ظمراوم٤مت ُمـ ـمٚمب٦م احلٜم٤مسم ،اًمّمٜم٤مقم٦م

 .شمّم٤مٟمٞمٗمف

 هملومول وزماهلل ايمتوهمقق:    

أدسمف خف ُم١مرخ اإلؾمالم وإؾم٤مءة يٙمٗمل أن ي٘م٤مل ذم ضمرأة اًمسبٙمل قمغم ؿمٞم :أواًل  

 .ُمٕمف: ُمـ ؾم٤مءت قم٘مٞمدشمف ؾم٤مءت أظمالىمف

 . قمغم اًمٙمذب اًمٍماح وىمٚم٦م احلؼ ُمِمتٛماًل : ُم٤م أىمبحف ومّماًل ىمقًمف ا:شماكقً    

سف سمذًمؽ ذم هن٤مي٦م وم٘مد ىم٤مًمف أسمق اعمٕم٤مزم وىمد أىمر اًمسبٙمل ٟمٗم ،٤مومٚمٞمس اًمٙمالم يمذسمً 

ح ويٚمٞمف ذم اًم٘مب ،، وًمٞمس هٜم٤مك رء ىمبٞمح إٓ اعمٜم٘مقل قمـ أيب اعمٕم٤مزمُمٜم٤مىمِمتف ًمٚمٙمالم

ف سم٤مًمب٤مـمؾ قمـ أيب ودوم٤مقم ،شمٓم٤مول اًمسبٙمل قمغم اإلُم٤مُملم اجلٚمٞمٚملم اًمذهبل واعم٤مزري

 .اعمٕم٤مزم

: واسمـ دطمٞم٦م ٓ شم٘مبؾ روايتف وم٢مٟمف ُمتٝمؿ سم٤مًمقضع قمغم ٢89ص  شمم ومال ايمسبؽي

 .اٟمتٝمك .ومام فمٜمؽ سم٤مًمقضع قمغم همػمه رؾمقل اهلل 

 ؟أيـ اًمقضع هٜم٤م :هملومول
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ٙمٗمري٦م اًمب٤مـمٚم٦م وأهن٤م ُمٙمذسم٦م ًمٚمٙمت٤مب وم٤مسمـ دطمٞم٦م إٟمام اؾمتٜمٙمر ُم٘مقًم٦م اجلقيٜمل اًم

 .و ٟمٍماين ًم٘مبٚمٜم٤مه ُمٜمف ومٙمٞمػ سمٛمسٚمؿ، وهذا طمؼ ًمق ىم٤مًمف هيقدي أ٦مواًمسٜم

( ٤م )يٕمٜمل ؿمٞمخف احل٤مومظ اًمذهبلف أيًْم : وُمـ يمالُم٢9٠ص  شمم ومال ايمسبؽي   

أظمؼمٟم٤م حيٞمك سمـ أيب ُمٜمّمقر اًمٗم٘مٞمف وهمػمه ُمـ يمت٤مهبؿ قمـ احل٤مومظ قمبد اًم٘م٤مدر 

٤مومظ اهلٛمذاين أظمؼمه ىم٤مل أظمؼمين أسمق ضمٕمٗمر اهلٛمذاين اًمره٤موي قمـ أيب اًمٕمالء احل

ڈ     ژ   چ :  اجلقيٜمل وىمد ؾمئؾ قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممماحل٤مومظ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اعمٕم٤مزم

  [.5]ـمف:  چژ  ڑ  

 .وم٘م٤مل يم٤من اهلل وٓ قمرش وضمٕمؾ يتخبط ذم اًمٙمالم

ُم٤م شمريد  :وم٘م٤مل ؟ومٝمؾ قمٜمد اًمرضورات ُمـ طمٞمٚم٦م ،ىمد قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م أذت إًمٞمف :وم٘مٚم٧م

ي٤م رسم٤مه إٓ ىمبؾ أن  :ُم٤م ىم٤مل قم٤مرف ىمط :ىمٚم٧م ؟اًم٘مقل وُم٤م شمٕمٜمل هبذه اإلؿم٤مرةهبذا 

يتحرك ًمس٤مٟمف ىم٤مم ُمـ سم٤مـمٜمف ىمّمد ٓ يٚمتٗم٧م يٛمٜم٦م وٓ يرسة ي٘مّمد اًمٗمقىمٞم٦م ومٝمؾ هلذا 

وسمٙمٞم٧م  ،اًم٘مّمد اًمرضوري قمٜمدك ُمـ طمٞمٚم٦م ومبٞمٜمٝم٤م ٟمتخٚمص ُمـ اًمٗمقق واًمتح٧م

ق ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف وظمر ،ومرضب سمٞمده قمغم اًمرسير وص٤مح سم٤محلػمة ،وسمٙمك اخلٚمؼ

وؾمٛمٕم٧م ، وص٤مرت ىمٞم٤مُم٦م ذم اعمسجد ومٜمزل وٓ جيبٜمل إٓ سمت٠مومٞمػ اًمدهِم٦م واحلػمة 

 .. اٟمتٝمكقًمقن ؾمٛمٕمٜم٤مه ي٘مقل طمػمين اهلٛمذاينسمٕمد هذا أصح٤مسمف ي٘م

ىمد شمٙمٚمػ هلذه احلٙم٤مي٦م وأؾمٜمده٤م سم٢مضم٤مزة قمغم إضم٤مزة ُمع ُم٤م ذم إؾمٜم٤مده٤م ممـ ٓ  :ومؾت

 .ٚمؿ اًمٙمالمؿمٕمري،  وقمدم ُمٕمرومتف سمٕمخيٗمك حم٤مـم٦م قمغم إ

ي٤م هلل وي٤م ًمٚمٛمسٚمٛملم أي٘م٤مل قمـ اإلُم٤مم إٟمف يتخبط قمٜمد ؾم١مال ؾم٠مًمف إي٤مه هذا  :شمم أومول

 .أؾمت٤مذ اعمٜم٤مفمريـ وقمٚمؿ اعمتٙمٚمٛملم اعمحدث وهق
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٤م ذم رده٤م سمف ًمق يم٤من ذم إؾمٜم٤مد احلٙم٤مي٦م ُمٓمٕمـ عم٤م ادظمر اًمسبٙمل وؾمٕمً  :أواًل  :هملومول

 .ُمـ اًمٓمٕمـ واًمٚمٕمـ اًمذي ؾمٞم٠م ي ذيمرهوٓؾمؽماح 

 .ًمخإ... ٤مم إٟمف يتخبطىمقًمف راومٕم٤م قم٘مػمشمف ي٤م هلل وي٤م ًمٚمٛمسٚمٛملم أي٘م٤مل قمـ اإلُم :اشماكقً 

، ومٛمـ يم٤من قمغم سم٤مـمؾ وضالل سم٢مىمراره قمغم ٟمٗمسفوُم٤م اعم٤مٟمع أن يتخبط ُمـ يم٤من  :أومول

ضمدير سم٤مًمتخبط واحلػمة وآضٓمراب، قمٜمد ؾمامع ُم٤م ٓ  ُمستٜمده قمٚمؿ اًمٙمالم ومٝمق

 .٤من اًمٗمٓمرة اعمقاومؼ ًمٚمنميٕم٦مُمـ سمره، ىمبؾ ًمف سمدومٕمف، وٓ ـم٤مىم٦م ًمف سمرومٕمف

اًمسبٙمل اًمذي يرومع قم٘مػمشمف هٜم٤م ويستٕمٔمؿ اًمتخبط واًمتٚمجٚم٩م قمغم إُم٤مم  :اشماكقً 

 : ٢86احلرُملم ىمد طمٙمك قمٜمف هق أٟمف شمٚمجٚم٩م ومٞمام هق دون هذا سمٛمراطمؾ وم٘م٤مل ص 

 ؟ُم٤م هذا اًمذي مل يٕمٝمد ُمٜمؽ :حيٙمك أٟمف شمٚمجٚم٩م ُمرة ذم جمٚمس ُمٜم٤مفمرة وم٘مٞمؾ ًمف ي٤م إُم٤مم

 .ٓ آصم٤مر سم٘م٤مي٤م اعمّم٦مُم٤م أراه٤م إ :وم٘م٤مل

إن أُمل اؿمتٖمٚم٧م ذم ـمٕم٤مم شمٓمبخف ٕيب وأٟم٤م رضٞمع  :ىم٤مل ؟وُم٤م ٟمب٠م هذه اعمّم٦م :ىمٞمؾ

ودظمؾ  ،ومبٙمٞم٧م ويم٤مٟم٧م قمٜمدٟم٤م ضم٤مري٦م ُمرضٕم٦م جلػماٟمٜم٤م وم٠مرضٕمتٜمل ُمّم٦م أو ُمّمتلم

٤م ًمٜم٤م وًمٞمس هل٤م أن شمتٍمف ذم هذه اجل٤مري٦م ًمٞمس٧م ُمٚمٙمً  :وىم٤مل ،واًمدي وم٠مٟمٙمر ذًمؽ

٤م إٓ ذم ذًمؽ وىمٚمبٜمل وومققمٜمل طمتك مل يدع ذم سم٤مـمٜمل ؿمٞمئً ًمبٜمٝم٤م وأصح٤مهب٤م مل ي٠مذٟمقا 

 .. اٟمتٝمكذه اًمٚمجٚمج٦م ُمـ سم٘م٤مي٤م شمٚمؽ أصم٤مروه ،أظمرضمف

شمٚمجٚم٩م واضٓمرب ُمـ  ٤م إن أسم٤م اعمٕم٤مزميم٤من يسع اًمسبٙمل هٜم٤م أن ي٘مقل أيًْم  :أومول

، ويم٤من هذا اجلقاب ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ شمٙمٚمػ وشمٕمسػ وُمٙم٤مسمرة أطمسـ آصم٤مر شمٚمؽ اعمّم٦م

 ًٓ  . مم٤م ىم٤مًمف هٜم٤مطم٤م

يمذسم٧م  :ا قمـ أن ي٘مقل ًمف: أو يم٤من اإلُم٤مم قم٤مضمزً -وسمئس ُم٤م ىم٤مل  –صمؿ ىم٤مل اًمسبٙمل 
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ي٤م ُمٚمٕمقن وم٢من اًمٕم٤مرف ٓ حيدث ٟمٗمسف سمٗمقىمٞم٦م اجلسٛمٞم٦م وٓ حيدد ذًمؽ إٓ ضم٤مهؾ 

ي٤م رسم٤مه إٓ وىمد هم٤مسم٧م قمٜمف اجلٝم٤مت وًمق  :سمؾ ٟم٘مقل ٓ ي٘مقل قم٤مرف ،يٕمت٘مد اجلٝم٦م

إًمٞمٝم٤م وؿمدد قمٚمٞمف ذم اًمققمٞمد ٔمر يم٤مٟم٧م ضمٝم٦م ومقق ُمٓمٚمقسم٦م عم٤م ُمٜمع اعمّمكم ُمـ اًمٜم

 .اٟمتٝمك .قمٚمٞمٝم٤م

 .ا أن ي٘مقل: يمذسم٧م ي٤م ُمٚمٕمقن: أويم٤من قم٤مضمزً : ىمقًمفأواًل  :هملومول    

، وهذا ٚمٛملم وؾمٞم٠م ي هلذا ٟمٔم٤مئر ُمـ يمالُمفهٙمذا يٚمٕمـ اًمسبٙمل أهؾ احلؼ ُمـ اعمس

ًمٞمس سمٖمري٥م قمغم أهؾ إهقاء اعمبتدقملم اًمٕم٤مضمزيـ قمـ دومع طمج٩م أهؾ احلؼ 

هٜم٤م أن اًمٚمٕمـ سمٖمػم طمؼ ُمردود قمغم ىم٤مئٚمف،  ومٕمـ أيب اًمدرداء ويٙمٗمل أن ٟمتذيمر 

 ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  :«ا صعدت ن ايمعبد إذا يمعن ؾمقئً إ

ايمؾعـة إلم ايمسامء, همتغؾق أزمواب ايمسامء دوهنا, شمم هتبط إلم األرض, همتغؾق أزمواهبا 

نن ىمان ا رصمعت إلم ايمذي يمعن, هم, همنذا مل جتد مسانمً ا وؾماماًل دوهنا, شمم سملطمذ يؿقـً 

أظمرضمف أسمق داود وهمػمه وصححف اًمٕمالُم٦م  شيمذيمك أهال, وإال رصمعت إلم ومائؾفا

 .إًمب٤مين 

 .ًمخإ..... ٤مرف ٓ حيدث ٟمٗمسف سمٗمقىمٞم٦م اجلسٛمٞم٦م: وم٢من اًمٕموأُم٤م ىمقًمف :اشماكقً 

، وأُم٤م اًمٕم٤مرف سمٜمّمقص اًمٙمت٤مب ٤مرف ًمٚمبدع اعمتْمٚمع ُمـ قمٚمؿ اًمٙمالمومٝمذا هق اًمٕم

ٕئٛم٦م وم٢مٟمف يِمٝمد سم٠من اهلل قم٤مل سمذاشمف قمغم ظمٚم٘مف واًمسٜم٦م وأىمقال ؾمٚمػ إُم٦م وإمج٤مع ا

 .تق قمغم قمرؿمف اؾمتقاء يٚمٞمؼ سمجالًمفُمس

: إن ًمٗمظ اجلسؿ مل يرد إصمب٤مشمف ذم طمؼ ومقىمٞم٦م اجلسٛمٞم٦م وم٠مهؾ اًمسٜم٦م ي٘مقًمقن: وأُم٤م ىمقًمف  

ستٗمّمٚمقن ذم ُمٕمٜم٤مه اهلل ذم اًمٙمت٤مب وٓ ذم اًمسٜم٦م وٓ ٟمٗمٞمف ومٝمؿ يتقىمٗمقن ذم ًمٗمٔمف وي



 جىيد اإلمام الشافيع وتالمذته وأئمة مذوبه يف نرصة منىح السلف الصالح

 

005 

هلل سمذاشمف قمغم مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف ومٝمذا طمؼ وىمد أمجع قمٚمٞمف اًمسٚمػ : ومقىمٞم٦م اوم٢من يم٤من اعمراد

إن اهلل  :وظم٤مًمٗمٝمؿ أهؾ اًمبدع واًمْمالل اًمذيـ أذسم٧م ىمٚمقهبؿ قمٚمؿ اًمٙمالم وم٘م٤مًمقا

ًٓ سمذاشمف ذم يمؾ ُم  .ا سم٤مهللا قمٞم٤مذً  أو احت٤مدً ٙم٤من طمٚمق

ًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وؿمدد ذم وًمق يم٤مٟم٧م ضمٝم٦م ومقق ُمٓمٚمقسم٦م عم٤م ُمٜمع اعمّمكم ُمـ ا :وىمقًمف  

 .ٚمٞمٝم٤ماًمققمٞمد قم

ا ؾمبؼ اًمسبٙمل إمم آؾمتدٓل سمحدي٨م ٓ أقمٚمؿ أطمدً  :أواًل  :هملومول وزماهلل ايمتوهمقق

 .ٜمٔمر إمم اًمسامء قمغم ٟمٗمل قمٚمق اهللاًمٜمٝمل قمـ اًم

مل يٙمـ اهلل  ، وٟم٘مقل ًمٚمسبٙمل وأُمث٤مًمف إذاحلدي٨م ٓ يدل قمغم ٟمٗمل اًمٕمٚمق سمح٤ملا :اشماكقً 

 ؟ذم اًمٕمٚمق وم٠ميـ يٙمقن

 ؟ُم٤م اعمراد سمٚمٗمظ اجلٝم٦م ا:شمايمثً 

، وأُم٤م ٜم٦م وٓ ٟمٗمٞمف ومقضم٥م اًمتقىمػ ذم ًمٗمٔمفق مم٤م مل يرد إصمب٤مشمف ذم اًمٙمت٤مب واًمسومٝم 

، وإن يم٤من اعمراد ضمٝم٦م قىم٦م حتٞمط سم٤مهلل ومٝمذا سم٤مـمؾ وُمردوداعمراد سمف وم٢من يم٤من ضمٝم٦م خمٚم

 ؟ٓمٚمؼ قمغم ظمٚم٘مف ومٝمذا طمؼ ومٙم٤من ُم٤مذاقمدُمٞم٦م سمٛمٕمٜمك أن اهلل ًمف اًمٕمٚمق اعم

ًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م سمدٓٓهت٤م اًمثالث ىمد دل قمغم قمٚمق اهلل شمٕم٤ممم قمغم ظمٚم٘مف ا :ارازمعً 

جمٛمقع "يمام ذم  ، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واإلمج٤مع واًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة 

ىمد وصػ اهلل شمٕم٤ممم ٟمٗمسف ذم يمت٤مسمف وقمغم ًمس٤من رؾمقًمف   :(5/٢١٢) "اًمٗمت٤موى

ذم يمت٤مسمف ذم آي٤مت يمثػمة طمتك ىم٤مل سمٕمض   شزمايمعؾو واالؽمتواء فمعم ايمعرش وايمػوومقة»

أو أزيد: شمدل قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم  شأيمف ديمقل»ٕمل: ذم اًم٘مرآن أيم٤مسمر أصح٤مب اًمِم٤موم

. دًمٞمؾ شمدل قمغم ذًمؽ ششمالشمامئة»قم٤مل قمغم اخلٚمؼ وأٟمف ومقق قمب٤مده. وىم٤مل همػمه: ومٞمف 
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 .اٟمتٝمك

وم٤مًمسٚمػ وإئٛم٦م ي٘مقًمقن:  :(١97/ ١) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"يمام ذم    وومال    

دل قمغم ذًمؽ اًمٙمت٤مب إن اهلل ومقق ؾمامواشمف ُمستق قمغم قمرؿمف سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف يمام 

واًمسٜم٦م وإمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م ويمام قمٚمؿ اعمب٤ميٜم٦م واًمٕمٚمق سم٤معمٕم٘مقل اًمٍميح اعمقاومؼ 

ًمٚمٛمٜم٘مقل اًمّمحٞمح ويمام ومٓمر اهلل قمغم ذًمؽ ظمٚم٘مف: ُمـ إىمرارهؿ سمف وىمّمدهؿ إي٤مه 

 .ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. اٟمتٝمك

إن اًم٘مرآن واًمسٜمـ  :(5/٢64) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"يمام ذم    وومال   

 واًمت٤مسمٕملم وؾم٤مئر اًم٘مرون اًمثالصم٦م قاشمرة وهمػم اعمتقاشمرة ويمالم اًمس٤مسم٘ملماعمستٗمٞمْم٦م اعمت

ممٚمقء سمام ومٞمف إصمب٤مت اًمٕمٚمق هلل شمٕم٤ممم قمغم قمرؿمف سم٠مٟمقاع ُمـ اًمدٓٓت ووضمقه ُمـ 

اًمّمٗم٤مت وأصٜم٤مف ُمـ اًمٕمب٤مرات: شم٤مرة خيؼم أٟمف ظمٚمؼ اًمسٛمقات وإرض ذم ؾمت٦م 

رش ذم ؾمبٕم٦م ُمقاضع. أي٤مم صمؿ اؾمتقى قمغم اًمٕمرش، وىمد ذيمر آؾمتقاء قمغم اًمٕم

ڳ  ڳ  ڳ  چ وشم٤مرة خيؼم سمٕمروج إؿمٞم٤مء وصٕمقده٤م وارشمٗم٤مقمٝم٤م إًمٞمف يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

  [.٢58اًمٜمس٤مء: ] چڳ

 چ  ې  ې  ې  ېچ  [.55]آل قمٛمران:  چ ٹ  ٹ  ٹ   ڤچ 

  [.4]اعمٕم٤مرج: 

 [.٢٠]وم٤مـمر:  چ  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئچ  :وىمقًمف شمٕم٤ممم

ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  وشم٤مرة خيؼم سمٜمزوهل٤م ُمٜمف أو ُمـ قمٜمده

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  [.٢٢4]إٟمٕم٤مم:  چں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   

 [.١ – ٢]ومّمٚم٧م:  چ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  [.٢٠١]اًمٜمحؾ:  چېئ  
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  [.١ – ٢]هم٤مومر:  چ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

 [.٢: ]إقمغم چ  ں  ڻ  ڻ  ڻچ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  شزملكه ايمعقم األفمعم» وشم٤مرة خيؼم

 [.١55]اًمب٘مرة:  چىئ  ی   یچ وىمقًمف: 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  شايمسامء»وشم٤مرة خيؼم سم٠مٟمف ذم 

 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   چ  [.٢6]اعمٚمؽ:  چچ  چ   ڇ

 [.٢7]اعمٚمؽ: 

 :ومذيمر اًمسامء دون إرض ومل يٕمٚمؼ سمذًمؽ أًمقهٞم٦م أو همػمه٤م يمام ذيمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  

 [.84]اًمزظمرف:  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھے  ے     ۓ  ۓچ 

  [.3]إٟمٕم٤مم:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  :وىم٤مل شمٕم٤ممم

وىم٤مل ، شأال سملمـوين وأكا أمكم من دم ايمسامء؟» :ويمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمبل   

 .. اٟمتٝمكشأفمتؼفا همنهنا مممـة»؟ ىم٤مًم٧م ذم اًمسامء. ىم٤مل: شأين اهلل»ًمٚمج٤مري٦م: 

 خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م قمغم"يمام ذم    ؿقذه ايمعالمة ازمن ايمؼقموومال سمؾ   

طمتك ىمٞمؾ: إن أي٤مت وإظمب٤مر اًمداًم٦م قمغم قمٚمق  :(59ص )   "اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م

قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمؾ  اًمرب قمغم ظمٚم٘مف واؾمتقائف قمغم قمرؿمف شم٘م٤مرب إًمقف، وىمد أمجٕم٧م

 .. اٟمتٝمكُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ

، ا ٓ يدري ُم٤م يٕمت٘مد ن يم٤من اإلُم٤مم ُمتحػمً إ :: صمؿ أىمقل٢9٢ص شمم ومال ايمسبؽي

ومقاه٤م قمغم أئٛم٦م اعمسٚمٛملم ُمـ ؾمٜم٦م صمامن وؾمبٕملم وأرسمٕمامئ٦م إمم اًمٞمقم وم٢من إرض مل 

وٓ أقمرف ُمٜمف ومٞم٤مهلل ُم٤مذا يٙمقن طم٤مل اًمذهبل  ،خترج ُمـ ًمدن قمٝمده أقمرف ُمٜمف سم٤مهلل

 .ا إن هذا خلزي قمٔمٞمؿوأُمث٤مًمف إذا يم٤من ُمثؾ اإلُم٤مم ُمتحػمً 
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ـ أسمق ضمٕمٗمر اهلٛمذاين ذم أئٛم٦م اًمٜمٔمر واًمٙمالم وُمـ هق ُمـ ذوي صمؿ ًمٞم٧م ؿمٕمري ُم

 .. اٟمتٝمكُمـ قمٚمامء اعمسٚمٛملماًمتح٘مٞمؼ 

، سمؾ قمج٤مئز ذم هذا اًمب٤مب ُمـ اجلقيٜمل واًمسبٙمليم٤من اهلٛمداين أقمرف سم٤مهلل  :أومول     

 قمـ قمٚمامء اإلؾمالم اًمذيـ سمِمٝم٤مدشمف قمغم ٟمٗمسف ومْماًل  اجلقيٜمل ٟمٞمس٤مسمقر أقمرف سم٤مهلل ُمـ

 .وًمٙمـ قملم اهلقى قمقراء  سمؾ قمٛمٞم٤مء ٤م اسمتغم سمف اجلقيٜمل ذم زُمٜمف وسمٕمدهقم٤موم٤مهؿ اهلل مم

ًمألؿم٤مقمرة ىمقٓن ُمِمٝمقران ذم إصمب٤مت  :: صمؿ أىمقل٢9١-٢9٢ص  شمم ومال

 ؟٤مهره٤م ُمع اقمت٘م٤مد اًمتٜمزيف أو شم١مولهؾ متر قمغم فم :اًمّمٗم٤مت

واًم٘مقل سم٤مإلُمرار ُمع اقمت٘م٤مد اًمتٜمزيف هق اعمٕمزو إمم اًمسٚمػ وهق اظمتٞم٤مر اإلُم٤مم ذم 

ؾم٤مًم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م وذم ُمقاضع ُمـ يمالُمف ومرضمققمف ُمٕمٜم٤مه اًمرضمقع قمـ اًمت٠مويؾ إمم اًمر

اًمتٗمقيض وٓ إٟمٙم٤مر ذم هذا وٓ ذم ُم٘م٤مسمٚمف وم٢مهن٤م ُمس٠مًم٦م اضمتٝم٤مدي٦م أقمٜمل ُمس٠مًم٦م 

 .. اٟمتٝمكيؾ أو اًمتٗمقيض ُمع اقمت٘م٤مد اًمتٜمزيفاًمت٠مو

زيف اقمت٘م٤مد اًمتٜم : إن اًم٘مقل سم٢مُمرار ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ُمعىمقًمف :هملومول وزماهلل ايمتوهمقق  

، إن يم٤من اعمراد إصمب٤مت صٗم٤مت اهلل اًمذاشمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م هق اعمٕمزو ًمٚمسٚمػ

وإُمراره٤م يمام ضم٤مءت دون شمٕمرض ًمتحريٗمٝم٤م اًمذي يسٛمقٟمف شم٠مويال ُمع شمٜمزيف اهلل قمـ 

 ،ومٝمذا هق احلؼ اًمذي ٓ جيقز همػمه ،وشمٗمقيض قمٚمؿ يمٞمٗمٞمتٝم٤م إمم اهلل ،مم٤مصمٚم٦م اعمخٚمقىملم

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ قمٚمٞمف أئٛم٦م اًمسٚمػ و ،وهق ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م

 .سم٢مطمس٤من

، وىمراءة أًمٗم٤مفمٝم٤م ُمع  فم٤مهره٤م ، وشمٗمقيض اًمٕمٚمؿ سمٛمٕمٜم٤مه٤موإن يم٤من اعمراد إُمراره٤م قمغم

وهذا  ،٤م ٓ يدري ُم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م أقمجٛمٞمً اقمت٘م٤مد أٟمٜم٤م ٓ ٟمٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ي٘مرأ يمالُمً 
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٤مد إمم ٤م ومٜمسب٦م هذا آقمت٘مهق ُمراد اًمسبٙمل يمام يبٞمٜمف ؾمٞم٤مق يمالُمف وُم٤م ؾمٞم٠م ي ىمريبً 

ذئ٥م ُمـ دم اسمـ ، واًمسٚمػ سمرءاء ُمٜمف سمراءة اًماًمسٚمػ ُمٜمٙمر ُمـ اًم٘مقل وزور

وٓ يٜمسبف ًمٚمسٚمػ إٓ ُمـ جيٝمؾ قم٘مٞمدهتؿ أو  ،، وهذا ذ أىمقال أهؾ اًمبدعيٕم٘مقب

 يٜم٤مهْمٝم٤م ويٕم٤مدهي٤م.

يؾ أو اًمتٗمقيض ُمع اقمت٘م٤مد وم٢مهن٤م ُمس٠مًم٦م اضمتٝم٤مدي٦م أقمٜمل ُمس٠مًم٦م اًمت٠مو :ا: ومويمهشماكقً 

 .تٜمزيفاًم

، وم٤مًمتٕمٓمٞمؾ اًمذي يسٛمقٟمف ٤من يْمٚمؾ هبام اعمخ٤مًمػ سمٕمد اًمبٞم٤منسمؾ مه٤م ُمس٠مًمت :أومول

 .بدع وآٟمت٘م٤مص هلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممشم٠مويال واًمتٗمقيض ُمـ أىمبح أىمقال أهؾ اًم

سمؾ  ،وًمقن اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦مومل يٙمـ أسمق احلسـ إؿمٕمري ويمب٤مر أصح٤مسمف ي١م  

رضمع قمـ شم٠مويٚمٝم٤م وىم٤مل سمتحريؿ  ، صمؿٜملول ُمـ اؿمتٝمر قمٜمف شم٠مويٚمٝم٤م اجلقي، وأيثبتقهن٤م

 .ذًمؽ

 "درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ"ذم    ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة   

(١/٢7): 

وإؿمٕمري وأئٛم٦م أصح٤مسمف، يمـ أيب احلسـ اًمٓمؼمي وأيب قمبد اهلل سمـ جم٤مهد اًمب٤مهكم 

 واًم٘م٤ميض أيب سمٙمر.

قاء واًمقضمف ُمتٗم٘مقن قمغم إصمب٤مت اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م اًمتل ذيمرت ذم اًم٘مرآن يم٤مٓؾمت

طمد قمـ ، ومل يذيمر أيٚمٝم٤م، وًمٞمس ًمف ذم ذًمؽ ىمقٓن أصاًل واًمٞمد، وإسمٓم٤مل شم٠مو

، سمؾ مجٞمع ُمـ حيٙمل اعم٘م٤مٓت ُمـ أشمب٤مقمف وهمػمهؿ إؿمٕمري ذم ذًمؽ ىمقًملم أصاًل 

 يذيمر أن ذًمؽ ىمقًمف، وًمٙمـ ٕشمب٤مقمف ذم ذًمؽ ىمقٓن.



 جىيد اإلمام الشافيع وتالمذته وأئمة مذوبه يف نرصة منىح السلف الصالح

   

021 

ت اخلؼمي٦م، وًمف ذم وأول ُمـ اؿمتٝمر قمٜمف ٟمٗمٞمٝم٤م أسمق اعمٕم٤مزم اجلقيٜمل، وم٢مٟمف ٟمٗمك اًمّمٗم٤م    

ُمٞم٦م( رضمع قمـ ذًمؽ، وطمرم شم٠مويٚمٝم٤م، ومٗمل اإلرؿم٤مد أوهل٤م، صمؿ إٟمف ذم )اًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٔم٤م

 ، وسملم إمج٤مع اًمسٚمػ قمغم حتريؿ اًمت٠مويؾ.اًمت٠مويؾ

واؾمتدل سم٢ممج٤مقمٝمؿ قمغم أن اًمت٠مويؾ حمرم، ًمٞمس سمقاضم٥م وٓ ضم٤مئز، ومّم٤مر ُمـ ؾمٚمؽ 

وأُم٤م إؿمٕمري وأئٛم٦م  ـمري٘متف يٜمٗمل اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م، وهلؿ ذم اًمت٠مويؾ ىمقٓن،

 قمٛمـ يت٠موهل٤م. ٘مػ ومٞمٝم٤م، ومْماًل أصح٤مسمف وم٢مهنؿ ُمثبتقن هل٤م، يردون قمغم ُمـ يٜمٗمٞمٝم٤م أو ي

: إٟمام اعمّمٞمب٦م اًمٙمؼمى واًمداهٞم٦م قم٘م٥م اًمٙمالم اًمس٤مسمؼ٢9١ص  ل ايمسبؽيشمم وما

اًمدهٞم٤مء اإلُمرار قمغم اًمٔم٤مهر وآقمت٘م٤مد أٟمف اعمراد وأٟمف ٓ يستحٞمؾ قمغم اًمب٤مري ومذًمؽ 

ب٤مد اًمقصمـ اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ زيغ حيٛمٚمٝمؿ اًمزيغ قمغم اشمب٤مع اعمتِم٤مسمف ىمقل اعمجسٛم٦م قم

هؿ قمغم اًمٙمذب اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل شمؽمى واطمدة سمٕمد أظمرى ُم٤م أضمرأ

 .. اٟمتٝمكوأىمؾ ومٝمٛمٝمؿ ًمٚمح٘م٤مئؼ

إضمراء ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت قمغم فم٤مهره٤م ُمع ٟمٗمل  :أومول وزماهلل ايمتوهمقق وايمسداد

٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦م حاًمّم٤مًمح ُمـ اًمّماًمٙمٞمٗمٞم٦م واًمتٛمثٞمؾ هق ُمذه٥م اًمسٚمػ 

 .اعمتبققملم

 -٢١/574) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"ذم يمام   ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة   

وأُم٤م ُم٤م ذيمروه ُمـ آي٤مت اًمّمٗم٤مت وأطم٤مديثٝم٤م: ومٛمذه٥م ؾمٚمػ إُم٦م ُمـ  :(575

 اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وؾم٤مئر إئٛم٦م اعمتبققملم اإلىمرار واإلُمرار. 

: ُمذه٥م اًمسٚمػ ذم آي٤مت اًمّمٗم٤مت ايب وأزمو زمؽر اخلطقبومال أزمو ؽمؾقامن اخلط  

وأطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت إضمراؤه٤م قمغم فم٤مهره٤م ُمع ٟمٗمل اًمٙمٞمٗمٞم٦م واًمتِمبٞمف قمٜمٝم٤م. وىم٤مٓ 
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ذم ذًمؽ: إن اًمٙمالم ذم اًمّمٗم٤مت ومرع قمغم اًمٙمالم ذم اًمذات حيتذى ومٞمف طمذوه ويتبع 

٤مت صٗم٤مشمف ومٞمف ُمث٤مًمف وم٢مذا يم٤من إصمب٤مت ذاشمف إصمب٤مت وضمقد ٓ إصمب٤مت يمٞمٗمٞم٦م: ومٙمذًمؽ إصمب

إصمب٤مت وضمقد ٓ إصمب٤مت يمٞمٗمٞم٦م ومال ٟم٘مقل: إن ُمٕمٜمك اًمٞمد اًم٘مدرة وٓ إن ُمٕمٜمك اًمسٛمع 

 اًمٕمٚمؿ هذا يمالُمٝمام. 

إذا ىم٤مل ًمؽ اجلٝمٛمل: يمٞمػ يٜمزل إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م؟ وم٘مؾ ًمف: يمٞمػ هق  :وومال زمعضفم

ذم ٟمٗمسف؟ وم٢من ىم٤مل: ٟمحـ ٓ ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م ذاشمف. وم٘مؾ: وٟمحـ ٓ ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م صٗم٤مشمف 

يمٞمٗمٞم٦م صٗم٦م وٓ ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م ُمقصقومٝم٤م. وُمـ ومٝمؿ ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم  ويمٞمػ ٟمٕمٚمؿ

ُم٤م هق ُمستٚمزم ًمٚمحدوث جم٤مٟمس ًمّمٗم٤مت اعمخٚمقىملم صمؿ أراد أن يٜمٗمل ذًمؽ قمـ اهلل 

وم٘مد ؿمبف وقمٓمؾ: سمؾ اًمقاضم٥م أن ٓ يقصػ اهلل إٓ سمام وصػ سمف ٟمٗمسف أو وصٗمف سمف 

 رؾمقًمف ٓ ٟمتج٤موز اًم٘مرآن واحلدي٨م. 

اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ٓ ذم ٟمٗمسف وٓ ذم أوص٤مومف وٓ ذم وأن ٟمٕمٚمؿ ُمع ذًمؽ أن  

أومٕم٤مًمف وأن اخلٚمؼ ٓ شمٓمٞمؼ قم٘مقهلؿ يمٜمف ُمٕمرومتف وٓ شم٘مدر أًمسٜمتٝمؿ قمغم سمٚمقغ صٗمتف 

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  چ 

وصغم اهلل قمغم حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف  [.٢8١ – ٢8٠]اًمّم٤موم٤مت:  چ     خب  مب

 .وؾمٚمؿ. اٟمتٝمك

وأُم٤م طمٚمٗمف: أن   ،:...(٢77-33/٢75ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) يمام   وومال   

قمغم ُم٤م يٗمٞمده اًمٔم٤مهر ويٗمٝمٛمف اًمٜم٤مس ُمـ ، [5]ـمف:  چڈ     ژ  ژ  ڑچ 

ىمد ص٤مرت ُمِمؽميم٦م: وم٢من اًمٔم٤مهر ذم اًمٗمٓمر اًمسٚمٞمٛم٦م  شاًمٔم٤مهر»فم٤مهره: ومٚمٗمٔم٦م 

واًمٚمس٤من اًمٕمريب واًمديـ اًم٘مٞمؿ وًمس٤من اًمسٚمػ همػم اًمٔم٤مهر ذم قمرف يمثػم ُمـ 
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٤م ُمـ اعمٕم٤مين اًمتل هل ُمـ ظمّم٤مئص اعمت٠مظمريـ. وم٢من أراد احل٤مًمػ سم٤مًمٔم٤مهر ؿمٞمئً 

اعمحدصملم أو ُم٤م ي٘متيض ٟمقع ٟم٘مص: سم٠من يتقهؿ أن آؾمتقاء ُمثؾ اؾمتقاء إضمس٤مم 

قمغم إضمس٤مم أو يم٤مؾمتقاء إرواح إن يم٤مٟم٧م ٓ شمدظمؾ قمٜمده ذم اؾمؿ إضمس٤مم: وم٘مد 

 ُم٤م يروى قمـ ُمثؾ داود ا ي٘مقل ذًمؽ: إٓطمٜم٨م ذم ذًمؽ ويمذب: وُم٤م أقمٚمؿ أطمدً 

: ٤مين وهِم٤مم سمـ احلٙمؿ اًمراوميضاجلقاريب اًمبٍمي وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اخلراؾم

إن صح اًمٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ وم٢مٟمف جي٥م اًم٘مٓمع سم٠من اهلل ًمٞمس يمٛمثٚمف رء: ٓ ذم  وٟمحقهؿ

ٟمٗمسف وٓ ذم صٗم٤مشمف وٓ ذم أومٕم٤مًمف وإن ُمب٤ميٜمتف ًمٚمٛمخٚمقىملم وشمٜمزهف قمـ ُمِم٤مريمتٝمؿ 

رومقن ُمـ ظمٚمٞم٘متف ويّمٗمف اًمقاصٗمقن. وإن يمؾ صٗم٦م أيمؼم وأقمٔمؿ مم٤م يٕمرومف اًمٕم٤م

 ٤م همػم احلدوث ومٞمج٥م ٟمٗمٞمٝم٤م قمٜمف. ٤م أو ٟم٘مًّم شمستٚمزم طمدوصمً 

وُمـ طمٙمك قمـ أطمد ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م أٟمف ىم٤مس صٗم٤مشمف سمّمٗم٤مت ظمٚم٘مف: ومٝمق إُم٤م     

 يم٤مذب: أو خمٓمئ. 

وإن أراد احل٤مًمػ سم٤مًمٔم٤مهر ُم٤م هق اًمٔم٤مهر ذم ومٓمر اعمسٚمٛملم ىمبؾ فمٝمقر إهقاء 

ء: وهق اًمٔم٤مهر اًمذي يٚمٞمؼ سمجالًمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمام أن هذا هق وشمِمت٧م أرا

اًمٔم٤مهر ذم ؾم٤مئر ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ؾمبح٤مٟمف ُمـ أؾمامئف وصٗم٤مشمف يم٤محلٞم٤مة: واًمٕمٚمؿ 

واًم٘مدرة: واًمسٛمع واًمبٍم: واًمٙمالم: واإلرادة واعمحب٦م واًمٖمْم٥م واًمرض٤م يم٘مقًمف: 

يمدكقا ىمل يـزل رزمـا إلم ؽمامء ا»و [.75]ص:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې    چ

٤م أو إمم همػم ذًمؽ وم٢من فم٤مهر هذه إًمٗم٤مظ إذا أـمٚم٘م٧م قمٚمٞمٜم٤م أن شمٙمقن أقمراًض  شيمقؾة

٤م: ٕن ذواشمٜم٤م يمذًمؽ: وًمٞمس فم٤مهره٤م إذا أـمٚم٘م٧م قمغم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إٓ أضمس٤مُمً 

و  شوضمقد»و شذات»ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمف ويٜم٤مؾم٥م ٟمٗمسف اًمٙمريٛم٦م: ومٙمام أن ًمٗمظ 
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وهق قمغم فم٤مهره ذم اإلـمالىملم: ُمع اًم٘مٓمع سم٠مٟمف : شمٓمٚمؼ قمغم اهلل وقمغم قمب٤مده شطم٘مٞم٘م٦م»

 ٤م. ٤م ًمٔم٤مهره ذم طم٘مٜمً ًمٞمس فم٤مهره ذم طمؼ اهلل ُمس٤مويً 

٤م ؾمقاء ضمٕمٚم٧م هذه إًمٗم٤مظ ُمتقاـمئ٦م أو ٤م أو طمدوصمً ومٞمام يقضم٥م ٟم٘مًّم  ٤م ًمفوٓ ُمِم٤مريمً 

ڌ  ڌ  چ  و [.٢66]اًمٜمس٤مء:  چڳ  ڳڳ  چُمِمؽميم٦م: أو ُمِمٙمٙم٦م يمذًمؽ ىمقًمف: 

ڈ     ژ  چ  ،چۉ  ۉ  ېې    چ .[58]اًمذاري٤مت:  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

  [.5]ـمف:  چژ  ڑ

يٜمٙمرون مجٞمع اًمّمٗم٤مت هلل اًمتل هل  شاجلٝمٛمٞم٦م»اًمب٤مب ذم اجلٛمٞمع واطمد. ويم٤من ىمدُم٤مء 

ومٞمٜم٤م أقمراض يم٤مًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة. أو أضمس٤مم: يم٤مًمٞمد واًمقضمف. وطمدصم٤مؤهؿ أىمروا سمٙمثػم 

٤مت ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل هل ومٞمٜم٤م أقمراض: يم٤مًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة. وأٟمٙمروا سمٕمْمٝم٤م واًمّمٗم

 اًمتل هل ومٞمٜم٤م أضمس٤مم. وومٞمٝمؿ ُمـ أىمر سمبٕمض اًمّمٗم٤مت اًمتل هل ومٞمٜم٤م أضمس٤مم يم٤مًمٞمد.

ومٕمغم ُم٤م طمٙم٤مه اخلٓم٤ميب وأسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م وهمػممه٤م ىم٤مًمقا: ُمذه٥م  شوأُم٤م اًمسٚمٗمٞم٦م»

اًمسٚمػ إضمراء أطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت وآي٤مت اًمّمٗم٤مت قمغم فم٤مهره٤م. ُمع ٟمٗمل اًمٙمٞمٗمٞم٦م 

 وٓ إن ُمٕمٜمك اًمسٛمع اًمٕمٚمؿ.  واًمتِمبٞمف قمٜمٝم٤م: ومال ٟم٘مقل: إن ُمٕمٜمك اًمٞمد اًم٘مدرة

وذًمؽ أن اًمٙمالم ذم اًمّمٗم٤مت ومرع قمغم اًمٙمالم ذم اًمذات حيتذى ومٞمف طمذوه ويتبع  

ومٞمف ُمث٤مًمف. وم٢مذا يم٤من إصمب٤مت اًمذات إصمب٤مت وضمقد ٓ إصمب٤مت يمٞمٗمٞم٦م ومٙمذًمؽ إصمب٤مت 

ومه٤م  -اًمّمٗم٤مت إصمب٤مت وضمقد ٓ إصمب٤مت يمٞمٗمٞم٦م. وم٘مد أظمؼمك اخلٓم٤ميب واخلٓمٞم٥م 

أن  -ٕمل ُمتٗمؼ قمغم قمٚمٛمٝمام سم٤مًمٜم٘مؾ وقمٚمؿ اخلٓم٤ميب سم٤معمٕم٤مين إُم٤مُم٤من ُمـ أصح٤مب اًمِم٤موم

ُمذه٥م اًمسٚمػ إضمراؤه٤م قمغم فم٤مهره٤م ُمع ٟمٗمل اًمٙمٞمٗمٞم٦م واًمتِمبٞمف قمٜمٝم٤م. واهلل يٕمٚمؿ 

أين ىمد سم٤مًمٖم٧م ذم اًمبح٨م قمـ ُمذاه٥م اًمسٚمػ ومام قمٚمٛم٧م أطمدا ُمٜمٝمؿ ظم٤مًمػ ذًمؽ. 
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وُمـ ىم٤مل ُمـ اعمت٠مظمريـ: إن ُمذه٥م اًمسٚمػ أن اًمٔم٤مهر همػم ُمراد. ومٞمج٥م عمـ 

اًمذي يٚمٞمؼ سم٤معمخٚمقق ٓ سم٤مخل٤مًمؼ.  شاًمٔم٤مهر»طمسـ سمف اًمٔمـ أن يٕمرف أن ُمٕمٜمك ىمقًمف أ

 وٓ ؿمؽ أن هذا همػم ُمراد. وُمـ ىم٤مل: إٟمف ُمراد ومٝمق سمٕمد ىمٞم٤مم احلج٦م قمٚمٞمف يم٤مومر.

ڈ     ژ  چ : ًمٗمٔمل وُمٕمٜمقي. أُم٤م اعمٕمٜمقي: وم٤مٕىمس٤مم صمالصم٦م ذم ىمقًمف: شسمحث٤من»ومٝمٜم٤م  

خمٚمقق: أو يٗمرس  اء يم٤مؾمتقاءوٟمحقه. أن ي٘م٤مل: اؾمتق ،[5]ـمف:  چژ  ڑ

قمـ اًمْمالل اعمِمبٝم٦م واعمجسٛم٦م  ك٤م: ومٝمذا اًمذي حيٙم٤م أو ٟم٘مًّم سم٤مؾمتقاء ُمستٚمزم طمدوصمً 

 وٓ وهق سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤م سم٤مًم٘مرآن وسم٤مًمٕم٘مؾ. وإُم٤م أن ي٘م٤مل: ُم٤م صمؿ اؾمتقاء طم٘مٞم٘مل أصاًل 

قمغم اًمٕمرش إًمف وٓ ومقق اًمسٛمقات رب: ومٝمذا ُمذه٥م اًمْم٤مًم٦م اجلٝمٛمٞم٦م اعمٕمٓمٚم٦م 

سمام قمٚمؿ سم٤مٓضٓمرار ُمـ ديـ اإلؾمالم عمـ أُمٕمـ اًمٜمٔمر ذم اًمٕمٚمقم ٤م وهق سم٤مـمؾ ىمٓمٕمً 

اًمٜمبقي٦م وسمام ومٓمر اهلل قمٚمٞمف ظمٚمٞم٘متف ُمـ اإلىمرار سم٠مٟمف ومقق ظمٚم٘مف يم٢مىمرارهؿ سم٠مٟمف رهبؿ. 

ُم٤م زاًم٧م إُمؿ قمرهب٤م وقمجٛمٝم٤م ذم ضم٤مهٚمٞمتٝم٤م وإؾمالُمٝم٤م ُمٕمؽموم٦م سم٠من  ومال ازمن ومتقبة:

قى ؾمبح٤مٟمف قمغم اًمٕمرش قمغم اًمقضمف اهلل ذم اًمسامء أي قمغم اًمسامء. أو ي٘م٤مل: سمؾ اؾمت

اًمذي يٚمٞمؼ سمجالًمف ويٜم٤مؾم٥م يمؼمي٤مءه وأٟمف ومقق ؾمامواشمف قمغم قمرؿمف سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف 

ُمع أٟمف ؾمبح٤مٟمف هق طم٤مُمؾ ًمٚمٕمرش وحلٛمٚم٦م اًمٕمرش وإن آؾمتقاء ُمٕمٚمقم واًمٙمٞمػ 

جمٝمقل واإليامن سمف واضم٥م واًمس١مال قمٜمف سمدقم٦م يمام ىم٤مًمتف أم ؾمٚمٛم٦م ورسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمبد 

 سمـ أٟمس. ومٝمذا ُمذه٥م اعمسٚمٛملم.  اًمرمحـ وُم٤مًمؽ

وهق اًمٔم٤مهر ُمـ ًمٗمظ اؾمتقى قمٜمد قم٤مُم٦م اعمسٚمٛملم اًمب٤مىملم قمغم اًمٗمٓمر اًمسٚمٞمٛم٦م اًمتل   

 مل شمٜمحرف إمم شمٕمٓمٞمؾ وٓ إمم متثٞمؾ. 

هذا هق اًمذي أراده يزيد سمـ ه٤مرون اًمقاؾمٓمل اعمتٗمؼ قمغم إُم٤مُمتف وضمالًمتف وومْمٚمف   
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 چڈ     ژ  ژ  ڑچ  : ُمـ زقمؿ أن وهق ُمـ أشمب٤مع اًمت٤مسمٕملم طمٞم٨م ىم٤مل

  [.5]ـمف: 

ظمالف ُم٤م ي٘مر ذم ٟمٗمقس اًمٕم٤مُم٦م ومٝمق ضمٝمٛمل وم٢من اًمذي أىمره اهلل ذم ومٓمر قمب٤مده 

  .. اٟمتٝمكوضمبٚمٝمؿ قمٚمٞمف أن رهبؿ ومقق ؾمامواشمف

اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ  :ُمـ هق إطمؼ سم٘مقل اًمسبٙمل وزمقاكهوزمعد ما ؽمبق إيضاضمه      

تٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل شمؽمى واطمدة سمٕمد زيغ حيٛمٚمٝمؿ اًمزيغ قمغم اشمب٤مع اعمتِم٤مسمف اسمتٖم٤مء اًمٗم

 ؟ؿ قمغم اًمٙمذب وأىمؾ ومٝمٛمٝمؿ ًمٚمح٘م٤مئؼأظمرى ُم٤م أضمرأه

طمقل صمٛمرة آقمتّم٤مم   وأطمتم هـا زمؽالم فمظقم يمؾعالمة ازمن ايمؼقم     

سمٔمقاهر ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وآهتداء سمام ومٞمٝم٤م ُمـ هدى اهلل ًمٕمب٤مده ويمٞمػ 

ذم   ىم٤مل  يم٤من طم٤مل ُمـ أقمرض قمـ ذًمؽ ُمـ احلػمة واًمِمؽ طمٞم٨م

اقمؽماف ه١مٓء  :(١/669) "د قمغم اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦مًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ذم اًمر"ا

اًمٗمْمالء ذم آظمر ؾمػمهؿ سمام أوم٤مدهتؿ إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ُمـ ضد اًمٞم٘ملم وُمـ احلػمة 

٤م ُمـ اًم٘مرآن واًمسٜم٦م وإدًم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م هذه اًمِمٙم٤مي٦م وُمـ واًمِمؽ ومٛمـ اًمذي ؿمٙمً 

هب٤م هدى اهلل أٟمبٞم٤مءه ورؾمٚمف وظمػم ظمٚم٘مف ىم٤مل  اًمذي ذيمر أهن٤م طمػمشمف ومل هتده أو ًمٞمس

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  چ: شمٕم٤ممم ٕيمٛمؾ ظمٚم٘مف وأوومرهؿ قم٘ماًل 

  [.5٠]ؾمب٠م:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹٹ  

ومٝمذا أيمٛمؾ اخلٚمؼ قم٘مال خيؼم أن اهتداءه سم٤مٕدًم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م اًمتل أوطم٤مه٤م اهلل إًمٞمف 

 وٓ هدى وهذا ٤م وٓ قمٚماًم ٞمد ي٘مٞمٜمً وه١مٓء اعمتٝمقيمقن اعمتحػمون ي٘مقًمقن أهن٤م ٓ شمٗم

 .رُمتٜمل سمدائٝم٤م واٟمسٚم٧م. اٟمتٝمك :ُمقضع اعمثؾ اعمِمٝمقر
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 هـ525أزمو ضمامد ايمغزارم حمؿد زمن حمؿد زمن حمؿد ايمطود اظمتوذم ؽمـة  :ايمثايمث    

حمٛمد سمـ  :(533/ ٢) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم    ومال احلاهمظ ازمن ىمثغم  

 اًمٓمقد ويٚم٘م٥م سمزيـ اًمديـ وسمحج٦م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم

٘مري٥م واًمتٕمبػم واًمتح٘مٞمؼ أطمد أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم اًمتّمٜمٞمػ واًمؽمشمٞم٥م واًمت اإلؾمالم

  ..اٟمتٝمكواًمتحرير

ىم٤مل أسمق  :(35/٢١3)  "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم    ومال احلاهمظ ايمذهبيو    

 قمٛمرو سمـ اًمّمالح: ومّمؾ ًمبٞم٤من أؿمٞم٤مء ُمٝمٛم٦م أٟمٙمرت قمغم اًمٖمزازم ذم ُمّمٜمٗم٤مشمف، ومل

يرشمْمٝم٤م أهؾ ُمذهبف وهمػمهؿ ُمـ اًمِمذوذ ذم شمٍموم٤مشمف، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف ذم اعمٜمٓمؼ: هق 

، وهذا ُمردود، ومٙمؾ ُم٘مدُم٦م اًمٕمٚمقم يمٚمٝم٤م، وُمـ ٓ حيٞمط سمف، ومال صم٘م٦م ًمف سمٕمٚمقُمف أصاًل 

 صحٞمح اًمذهـ ُمٜمٓم٘مل سم٤مًمٓمبع، ويمٞمػ همٗمؾ اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُمد قمـ طم٤مل ُمِم٤مخيف ُمـ

 .. اٟمتٝمك٤مإئٛم٦م، وُم٤م رومٕمقا سم٤معمٜمٓمؼ رأؾًم 

وىم٤مل أسمق سمٙمر اًمٓمرـمقر:  :(٢١4/ 35) "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم    وومال    

، ومال سم٤مًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل ش اإلطمٞم٤مء»ؿمحـ اًمٖمزازم يمت٤مسمف 

 أقمٚمؿ يمت٤مسم٤م قمغم سمسٓم٦م إرض أيمثر يمذسم٤م قمغم رؾمقل اهلل ُمٜمف.

صمؿ ؿمبٙمف سمٛمذاه٥م اًمٗمالؾمٗم٦م، وُمٕم٤مين رؾم٤مئؾ إظمقان اًمّمٗم٤مء وهؿ ىمقم يرون اًمٜمبقة 

ٜمبل ذم زقمٛمٝمؿ أيمثر ُمـ ؿمخص وم٤مضؾ، ختٚمؼ سمٛمح٤مؾمـ اًمس ايمتس٤مسم٤م. ومٚمٞم

إظمالق، وضم٤مٟم٥م ؾمٗم٤مؾمٗمٝم٤م، وؾم٤مس ٟمٗمسف، طمتك ُمٚمؽ ىمٞم٤مده٤م، ومال شمٖمٚمبف ؿمٝمقاشمف، 

وزقمٛمقا أن اعمٕمجزات  وٓ ي٘مٝمره ؾمقء أظمالىمف، صمؿ ؾم٤مس اخلٚمؼ سمتٚمؽ إظمالق.

 .. اٟمتٝمكطمٞمؾ وخم٤مريؼ
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ٚمط يمثػم، ىمٚم٧م: ًمٚمٖمزازم هم :(35/٢١8)  "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم    وومال

 ، ودظمقل ذم اًمٗمٚمسٗم٦م، وؿمٙمقك. وشمٜم٤مىمض ذم شمقاًمٞمٗمف

وُمـ شم٠مُمؾ يمتبف اًمٕم٘مٚمٞم٦م رأى اًمٕمج٤مئ٥م. ويم٤من ُمزضمل اًمبْم٤مقم٦م ُمـ أصم٤مر، قمغم ؾمٕم٦م 

 .قمٚمقُمف، وضمالًم٦م ىمدره، وقمٔمٛمتف. اٟمتٝمك

ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب:  :(٢9/3١7) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم    وومال

 .. اٟمتٝمكومام اؾمتٓم٤معأراد أن يت٘مٞم٠مهؿ، ؿمٞمخٜم٤م أسمق طم٤مُمد سمٚمع اًمٗمالؾمٗم٦م، و

ؾ ذم ذم ىمٚم٧م: ىمد أًمػ اًمرضم :(٢9/3١8)" ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم  لووما

، ويمِمػ قمقارهؿ، وواوم٘مٝمؿ ذم ُمقاضع فمٜم٤م ُمٜمف أن اًمٗمالؾمٗم٦م يمت٤مب )اًمتٝم٤موم٧م(

ذًمؽ طمؼ، أو ُمقاومؼ ًمٚمٛمٚم٦م، ومل يٙمـ ًمف قمٚمؿ سم٤مٔصم٤مر وٓ ظمؼمة سم٤مًمسٜمـ اًمٜمبقي٦م 

ب٥م إًمٞمف إدُم٤من اًمٜمٔمر ذم يمت٤مب )رؾم٤مئؾ إظمقان اًمّمٗم٤م( اًم٘م٤مضٞم٦م قمغم اًمٕم٘مؾ، وطم

وهق داء قمْم٤مل، وضمرب ُمرد، وؾمؿ ىمت٤مل، وًمقٓ أن أسم٤م طم٤مُمد ُمـ يمب٤مر إذيمٞم٤مء، 

، وم٤محلذار احلذار ُمـ هذه اًمٙمت٥م، واهرسمقا سمديٜمٙمؿ ُمـ ًمتٚمػوظمٞم٤مر اعمخٚمّملم، 

قدي٦م، ؿمبف إوائؾ، وإٓ وىمٕمتؿ ذم احلػمة، ومٛمـ رام اًمٜمج٤مة واًمٗمقز، ومٚمٞمٚمزم اًمٕمب

وًمٞمدُمـ آؾمتٖم٤مصم٦م سم٤مهلل، وًمٞمبتٝمؾ إمم ُمقٓه ذم اًمثب٤مت قمغم اإلؾمالم وأن يتقرم قمغم 

ًمٕم٤ممل يٖمٗمر ًمف ويٜمجق إيامن اًمّمح٤مسم٦م، وؾم٤مدة اًمت٤مسمٕملم، واهلل اعمقومؼ، ومبحسـ ىمّمد ا

 .. اٟمتٝمكإن ؿم٤مء اهلل

ومٗمٞمف ُمـ  ىمٚم٧م: أُم٤م )اإلطمٞم٤مء(: (339/ ٢9) "ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء"ذم  وومال

، وومٞمف ظمػم يمثػم ًمقٓ ُم٤م ومٞمف ُمـ آداب ورؾمقم وزهد ُمـ ًمب٤مـمٚم٦م مجٚم٦مإطم٤مدي٨م ا

ـمرائؼ احلٙمامء وُمٜمحرذم اًمّمقومٞم٦م، ٟمس٠مل اهلل قمٚمام ٟم٤مومٕم٤م، شمدري ُم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع؟ هق 
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ًٓ  ُم٤م ٟمزل سمف اًم٘مرآن، وومرسه اًمرؾمقل  ، ومل ي٠مت هنل قمٜمف،  وومٕماًل ىمق

  .شن رنمب فمن ؽمـتي, همؾقس مـيم»: ىم٤مل 

ر ذم )اًمّمحٞمحلم( و)ؾمٜمـ ر يمت٤مب اهلل، وسم٢مدُم٤من اًمٜمٔمومٕمٚمٞمؽ ي٤م أظمل سمتدسم

)ري٤مض اًمٜمقاوي( وأذيم٤مره، شمٗمٚمح وشمٜمجح، وإي٤مك وآراء قمب٤مد اًمٜمس٤مئل(، و

اًمٗمالؾمٗم٦م، ووفم٤مئػ أهؾ اًمري٤مض٤مت، وضمقع اًمرهب٤من، وظمٓم٤مب ـمٞمش رؤوس 

أصح٤مب اخلٚمقات، ومٙمؾ اخلػم ذم ُمت٤مسمٕم٦م احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمسٛمح٦م، ومقاهمقصم٤مه سم٤مهلل، اًمٚمٝمؿ 

 .اـمؽ اعمست٘مٞمؿ. اٟمتٝمكاهدٟم٤م إمم س

وعم٤م يم٤من  :(٢/536) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم    وومال احلاهمظ ازمن ىمثغم   

ىمد أوهمؾ ذم قمٚمقم يمثػمة، وصٜمػ ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م واؿمتٝمرت، ومّم٤مر   اًمٖمزازم 

ا ٓ ُمـ ٟمٔمر ذم رء ُمٜمٝم٤م يٕمت٘مد أٟمف يم٤من ي٘مقل سمذًمؽ، وإٟمام ىم٤مًمف واهلل أقمٚمؿ آصمرً 

  ذم آظمر قمٛمره إمم طمدي٨م اًمرؾمقل  ا، وىمد رضمع قمـ ذًمؽ يمٚمفُمٕمت٘مدً 

وآؿمتٖم٤مل سمّمحٞمح اًمبخ٤مري، طمتك ي٘م٤مل: إٟمف ُم٤مت وهق قمغم صدره، وىمد يمثر 

اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل ذم سمٕمض ُمّمٜمٗم٤مشمف وآؾمتدراك قمٚمٞمف ذم اًمٗمروع وذًمؽ ؾمٝمؾ، 

وإصقل وهق أؿمده، واؿمتد إٟمٙم٤مر مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اعمٖمرب ًمبٕمْمٝم٤م، طمتك أهنؿ 

وشمٙمٚمٛمقا قمغم ُم٤م اقمتٛمده ذم إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ُمـ  أطمرىمقا يمثػما ُمٜمٝم٤م سمبالدهؿ،

اعمٜمٙمر، وشمٙمٚمؿ قمغم هذا  إيراد أطم٤مدي٨م يمثػمة ُمٜمٙمرة، وٓ ؿمؽ ذم قمذر ُمـ أٟمٙمر

اًمٙمت٤مب اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب، وأسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمكم اعم٤مزري، وأسمق سمٙمر 

ؾ حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد اًمٓمرـمقد وهمػمهؿ، وأومردوا ذم ذًمؽ ردودا وُم١ماظمذات يم

سمحس٥م ُم٤م رأى، وىمد ذيمر اًمِمٞمخ أسمق قمٛمرو اسمـ اًمّمالح ذم شمرمجتف ذم اًمٓمب٘م٤مت 
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ـمروم٤م ُمـ ذًمؽ، وقم٘مد ذم ذًمؽ ومّمال، وأٟمٙمر هق قمٚمٞمف إدظم٤مًمف ُم٘مدُم٦م اعمٜمٓمؼ ذم أول 

اعمستّمٗمك، وظمٚمٓمف اعمٜمٓمؼ سم٠مصقل اًمٗم٘مف، ىم٤مل: وذًمؽ سمدقم٦م قمٔمٞمٛم٦م ؿم١مُمٝم٤م قمغم 

 اعمستٕم٤من. اعمتٗم٘مٝم٦م، طمتك يمثر ومٞمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ اعمتٗمٚمسٗم٦م، واهلل

ٕمٚمقُم٦م ٤م، وُمـ ٓ حيٞمط هب٤م ومال صم٘م٦م ًمف سموأٟمٙمر ىمقًمف ذم اعم٘مدُم٦م هذه ُم٘مدُم٦م اًمٕمٚمقم يمٚمٝم

، ىم٤مل: وىمد ؾمٛمٕم٧م اًمِمٞمخ اًمٕمامد سمـ يقٟمس حيٙمل قمـ يقؾمػ اًمدُمِم٘مل أصاًل 

سمٛمدرؾم٦م ٟمٔم٤مُمٞم٦م سمٖمداد، ويم٤من ُمـ اًمٜمٔم٤مر اعمٕمرووملم: أٟمف يم٤من يٜمٙمر هذا اًمٙمالم، 

ن وومالن يٕمدد أوًمئؽ اًمس٤مدة قمٔمٛم٧م وي٘مقل: وم٠مسمق سمٙمر وقمٛمر وومالن وومال

 .. اٟمتٝمكمل حيٞمٓمقا هبذه اعم٘مدُم٦م وأؿمب٤مهٝم٤مطمٔمقفمٝمؿ ُمـ اًمبٚم٩م واًمٞم٘ملم، و

أيمثر ىم٤مل أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم  (:١8/ 4) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"يمام ذم  ومال ؾمقخ اإلؽمالم

 .. اٟمتٝمكاًمٜم٤مس ؿمٙم٤م قمٜمد اعمقت أهؾ اًمٙمالم

طم٤مُمد اًمٖمزازم ُمع ومرط ذيم٤مئف وهذا أسمق  :(7١/ 4) "٤موىجمٛمقع اًمٗمت"يمام ذم  وومال

وشم٠مهلف وُمٕمرومتف سم٤مًمٙمالم واًمٗمٚمسٗم٦م وؾمٚمقيمف ـمريؼ اًمزهد واًمري٤مض٦م واًمتّمقف 

يٜمتٝمل ذم هذه اعمس٤مئؾ إمم اًمقىمػ واحلػمة وحيٞمؾ ذم آظمر أُمره قمغم ـمري٘م٦م أهؾ 

إجل٤مم اًمٕمقام »اًمٙمِمػ وإن يم٤من سمٕمد ذًمؽ رضمع إمم ـمري٘م٦م أهؾ احلدي٨م وصٜمػ 

 .. اٟمتٝمكشقمٚمؿ اًمٙمالم قمـ

سمق طم٤مُمد اًمٖمزازم ذم اًمٙمت٤مب أوىمد ىم٤مل  :(8٠/ ٢) "آؾمت٘م٤مُم٦م"ذم    وومال   

: وم٢من ىمٚم٧م شمٕمٚمؿ اجلدل وهق ُمـ أضمؾ يمتبف ىم٤مل "قمٚمقم اًمديـ طمٞم٤مء"اًمذي ؾمامه إ

 ؟أو ُمٜمدوب إًمٞمف ؟أو هق ُمب٤مح يمتٕمٚمؿ اًمٓم٥م ؟واًمٙمالم ُمذُمقم يمتٕمٚمؿ اًمٜمجقم

 :٤م ذم أـمرافوم٤مقمٚمؿ أن ًمٚمٜم٤مس ذم هذا همٚمقا وإرساومً 
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وإن اًمٕمبد أن يٚم٘مك اهلل سمٙمؾ ذٟم٥م ُم٤م ظمال اًمنمك ظمػم  ،إٟمف سمدقم٦م وطمرام :ؾومٛمـ ىم٤مئ 

إٟمف واضم٥م وومرض إُم٤م قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م وإُم٤م قمغم  :وُمـ ىم٤مئؾ ،ًمف ُمـ أن يٚم٘م٤مه سم٤مًمٙمالم

ًمٕمٚمؿ اًمتقطمٞمد وٟمْم٤مل قمـ  إقمٞم٤من وإٟمف أومْمؾ إقمامل وأقمغم اًم٘مرسم٤مت وم٢مٟمف حت٘مٞمؼ

 .ديـ اهلل

ًمؽ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وأمحد سمـ طمٜمبؾ وؾمٗمٞم٤من وإمم اًمتحريؿ ذه٥م اًمِم٤مومٕمل وُم٤م :ىم٤مل

 .٤م قمـ ه١مٓءوؾم٤مق أًمٗم٤مفمً  اًمثقرى ومجٞمع أئٛم٦م اًمسٚمػ

وٓ يٜمحٍم ُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ ُمـ  ،واشمٗمؼ أهؾ احلدي٨م ُمـ اًمسٚمػ قمغم هذا: ىم٤مل

ُم٤م ؾمٙم٧م قمٜمف اًمّمح٤مسم٦م ُمع أهنؿ أقمرف سم٤محل٘م٤مئؼ وأومّمح  :وىم٤مًمقا ،اًمتِمديدات ومٞمف

 .. اٟمتٝمكيتقًمد ُمٜمف ُمـ اًمنمٕمٚمٛمٝمؿ سمام سمؽمشمٞم٥م إًمٗم٤مظ ُمـ همػمهؿ إٓ ًم

ذيمر أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم ذم يمت٤مسمف  :(3/493) "اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى"ذم    وومال  

، ىم٤مل: فم٤مهر ُمذهبٝمؿ اًمرومض، "ومْم٤مئؾ اعمستٔمٝمري٦م وومْم٤مئح اًمب٤مـمٜمٞم٦م"اًمذي ؾمامه 

 .وسم٤مـمٜمف اًمٙمٗمر اعمحض. اٟمتٝمك

 "ـ رب اًمٕم٤معملمإقمالم اعمقىمٕملم قم"ذم    وومال ايمعالمة ازمن ايمؼقم

وىم٤مل أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم: اًمّمقاب ًمٚمخٚمػ ؾمٚمقك ُمسٚمؽ اًمسٚمػ ذم  :(٢9٠/4)

 اإليامن اعمرؾمؾ واًمتّمديؼ اعمجٛمؾ، وُم٤م ىم٤مًمف اهلل ورؾمقًمف، سمال سمح٨م وشمٗمتٞمش.

٤م، واحلذر قمـ : احلؼ آشمب٤مع واًمٙمػ قمـ شمٖمٞمػم اًمٔم٤مهر رأؾًم وومال دم ىمتاب ايمتػرومة

٤م، واًمزضمر قمـ رأؾًم اشمب٤مع شم٠مويالت مل يٍمح هب٤م اًمّمح٤مسم٦م، وطمسؿ سم٤مب اًمس١مال 

اخلقض ذم اًمٙمالم واًمبح٨م، إمم أن ىم٤مل: وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يب٤مدر إمم اًمت٠مويؾ فمٜم٤م ٓ 

٤م، وم٢من يم٤من ومتح هذا اًمب٤مب واًمتٍميح سمف ي١مدي إمم شمِمقيش ىمٚمقب اًمٕمقام سمدع ىمٓمٕمً 
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ص٤مطمبف، ويمؾ ُم٤م مل ي١مصمر قمـ اًمسٚمػ ذيمره وُم٤م يتٕمٚمؼ ُمـ هذا اجلٜمس سم٠مصقل 

 يٖمػم اًمٔمقاهر سمٖمػم سمره٤من ىم٤مـمع. اًمٕم٘م٤مئد اعمٝمٛم٦م ومٞمج٥م شمٙمٗمػم ُمـ

يمؾ ُم٤م مل حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ ذم ٟمٗمسف وشمقاشمر ٟم٘مٚمف ومل يتّمقر أن ي٘مقم قمغم  ا:وومال أيًض 

ظمالومف سمره٤من ومٛمخ٤مًمٗمتف شمٙمذي٥م حمض، وُم٤م شمٓمرق إًمٞمف اطمتامل شم٠مويؾ وًمق سمٛمج٤مز 

٤م وٓ ٤م هم٤مًمبً سمٕمٞمد، وم٢من يم٤من سمره٤مٟمف ىم٤مـمٕم٤م وضم٥م اًم٘مقل سمف، وإن يم٤من اًمؼمه٤من يٗمٞمد فمٜمً 

 ٕمٔمؿ ضره ذم اًمديـ ومٝمق سمدقم٦م، وإن قمٔمؿ ضره ذم اًمديـ ومٝمق يمٗمر.ي

ومل دمر قم٤مدة اًمسٚمػ هبذه اعمج٤مدٓت، سمؾ ؿمددوا اًم٘مقل قمغم ُمـ خيقض ذم  ومال:  

 اًمٙمالم، ويِمتٖمؾ سم٤مًمبح٨م واًمس١مال.

اإليامن اعمستٗم٤مد ُمـ اًمٙمالم ضٕمٞمػ، واإليامن اًمراؾمخ إيامن اًمٕمقام  ا:وومال أيًض  

 اًمّمب٤م سمتقاشمر اًمسامع وسمٕمد اًمبٚمقغ سم٘مرائـ يتٕمذر اًمتٕمبػم قمٜمٝم٤م. احل٤مصؾ ذم ىمٚمقهبؿ ذم

ىم٤مل: وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق اعمٕم٤مزم: حيرص اإلُم٤مم ُم٤م أُمٙمٜمف قمغم مجع قم٤مُم٦م اخلٚمؼ قمغم 

 اٟمتٝمك. .ؾمٚمقك ؾمبٞمؾ اًمسٚمػ ذم ذًمؽ

ايمعالمة همخر ايمدين ايمرازي حمؿد زمن فمؿر زمن احلسكم زمن احلسن  :ايمرازمع      

 هـ626ن طمطقب ايمري اظمتوذم ؽمـة ايمطػمؽمتاين اظمعروف زمازم

اًمٕمالُم٦م اًمٙمبػم  :( سم٘مقًمف٢6/5١) "ػم أقمالم اًمٜمبالءؾم"ذم  سمرصمم يمه احلاهمظ ايمذهبي

ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلسلم اًم٘مرر اًمبٙمري اًمٓمؼمؾمت٤مين،  ،ذو اًمٗمٜمقن

 إصقزم، اعمٗمرس، يمبػم إذيمٞم٤مء واحلٙمامء واعمّمٜمٗملم.

٤م ـ ظمٓمٞم٥م اًمري، واٟمتنمت شمقاًمٞمٗمف ذم اًمبالد ذىمً اؿمتٖمؾ قمغم أسمٞمف اإلُم٤مم ضٞم٤مء اًمدي

 . ششم٤مريخ اإلؾمالم»٤م، ويم٤من يتقىمد ذيم٤مء، وىمد ؾم٘م٧م شمرمجتف قمغم اًمقضمف ذم وهمرسمً 
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وىمد سمدت ُمٜمف ذم شمقاًمٞمٗمف سمالي٤م وقمٔم٤مئؿ وؾمحر واٟمحراوم٤مت قمـ اًمسٜم٦م، واهلل يٕمٗمق 

 قمٜمف، وم٢مٟمف شمقذم قمغم ـمري٘م٦م محٞمدة، واهلل يتقمم اًمرسائر.

قمٞمد اًمٗمٓمر، ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾم٧م ُم٤مئ٦م، وًمف سمْمع وؾمتقن ؾمٜم٦م، وىمد ُم٤مت هبراة، يقم 

ًم٘مد شم٠مُمٚم٧م اًمٓمرق اًمٙمالُمٞم٦م، واعمٜم٤مه٩م  اقمؽمف ذم آظمر قمٛمره طمٞم٨م ي٘مقل:

، ورأي٧م أىمرب اًمٓمرق ـمري٘م٦م ، وٓ شمروي همٚمٞماًل اًمٗمٚمسٗمٞم٦م، ومام رأيتٝم٤م شمِمٗمل قمٚمٞماًل 

ې  ې    چ، [5]ـمف:  چڈ     ژ  ژ  ڑچ اًم٘مرآن، أىمرأ ذم اإلصمب٤مت: 

]اًمِمقرى:  چ   ٺ  ٿ        ٿٿ  ٺچ ، وأىمرأ ذم اًمٜمٗمل: [٢٠]وم٤مـمر:  چى  ى  

 .، وُمـ ضمرب ُمثؾ دمرسمتل قمرف ُمثؾ ُمٕمرومتل. اٟمتٝمك[٢٢

ىم٤مل أسمق اعمٔمٗمر ؾمبط اسمـ  :(٢45 -٢37/  ٢3) "شم٤مريخ اإلؾمالم" ذموومال  

 اجلقزي، وأسمق ؿم٤مُم٦م: اقمتٜمك اًمٗمخر اًمرازي سمٙمت٥م اسمـ ؾمٞمٜم٤مء وذطمٝم٤م. 

ٙمراُمٞم٦م، ويٜم٤مًمقن ُمٜمف ؾمب٤م وشمٙمٗمػما، وىمٞمؾ: إهنؿ وضٕمقا ويم٤من يٕمظ ويٜم٤مل ُمـ اًم 

  قمٚمٞمف ُمـ ؾم٘م٤مه اًمسؿ ومامت، ويم٤مٟمقا يرُمقٟمف سم٤مًمٙمب٤مئر. 

وٓ يمالم ذم ومْمٚمف، وإٟمام اًمِمٜم٤مقم٤مت ىم٤مئٛم٦م قمٚمٞمف سم٠مؿمٞم٤مء: ُمٜمٝم٤م أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل حمٛمد   

وٟمٗمسف، واًمت٤مزي: هق  اًمت٤مزي وىم٤مل حمٛمد اًمرازي، يٕمٜمل اًمٜمبل 

 اًمٕمريب.

ي٘مرر ُمس٤مئؾ اخلّمقم وؿمبٝمٝمؿ سم٠مشمؿ قمب٤مرة، وم٢مذا ضم٤مء سم٤مٕضمقسم٦م، ىمٜمع  أٟمف يم٤من :وُمٜمٝم٤م

 سم٤مإلؿم٤مرة. وًمٕمٚمف ىمّمد اإلجي٤مز، وًمٙمـ أيـ احل٘مٞم٘م٦م ُمـ اعمج٤مز.

 : ومن ؾمعره: ومال

ــــ٤مل  ــــقل قم٘م ــــدام اًمٕم٘م ــــ٦م إىم  هن٤مي

 

ـــر ؾمـــٕمل اًمٕمـــ٤معملم ضـــالل    وأيمث
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ــقُمٜم٤م  ـــ ضمس ــ٦م ُم ــ٤م ذم وطمِم  وأرواطمٜم

 

 وطم٤مصـــــؾ دٟمٞم٤مٟمـــــ٤م أذى ووسمـــــ٤مل  

ـــ  ــ٤م  ومل ٟمســتٗمد ُم ــ٤م ـمــقل قمٛمرٟم  سمحثٜم

 

ــ٤مًمقا   ــؾ وىم ــف ىمٞم ــ٤م ومٞم ــقى أن مجٕمٜم  ؾم

 ويمؿ ىمد رأيٜم٤م ُمـ رضم٤مل ودوًم٦م  

 

 ومب٤مدوا مجٞمٕم٤م ُمرسقملم وزاًمقا 

 ويمــؿ ُمـــ ضمبــ٤مل ىمــد قمٚمــ٧م ذوم٤مهتــ٤م  

 

ـــ٤مل   ـــ٤مل ضمب ـــقا واجلب ـــ٤مل ومزاًم  رضم

 .... 

 وُمـ يمالم ومخر اًمديـ ىم٤مل:

ت رأي٧م إصٚمح وإصقب ـمري٘م٦م اًم٘مرآن، وهق شمرك اًمتٕمٛمؼ وآؾمتدٓٓ

سم٠مىمس٤مم أضمس٤مم اًمساموات وإرضلم قمغم وضمقد اًمرب صمؿ شمرك اًمتٕمٛمؼ، صمؿ اعمب٤مًمٖم٦م 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ ذم اًمتٕمٔمٞمؿ ُمـ همػم ظمقض ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ، وم٠مىمرأ ذم اًمتٜمزيف ىمقًمف: 

 [٢٢]اًمِمقرى:  چ   ٺ  ٿ        ٿٿ  ٺچ وىمقًمف:  ،[38]حمٛمد:  چ  ۈئۆئ  ۈئ

ڈ     ژ  ژ  چ ٤مت: ، وأىمرأ ذم اإلصمب[4 – ٢]اإلظمالص:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ و

ې  ې  ى    چ ، و[5٠]اًمٜمحؾ:  چ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  و، [5]ـمف:  چڑ

 چ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئچ ، وأىمرأ ذم أن اًمٙمؾ ُمـ اهلل ىمقًمف: [٢٠]وم٤مـمر:  چى  

جب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   چ ، وذم شمٜمزهيف قمـ ُم٤م ٓ يٜمبٖمل: [78]اًمٜمس٤مء: 

  [.79]اًمٜمس٤مء:  چىت   يت  جثمث  

 غم هذا اًم٘م٤مٟمقن وم٘مس. وقم  

: إين ُم٘مر سم٠من يمؾ ُم٤م هق إيمٛمؾ إومْمؾ وأومول من صؿقم ايمؼؾب من داطمل ايمروح

 إقمٔمؿ إضمؾ، ومٝمق ًمؽ، ويمؾ ُم٤م ومٞمف قمٞم٥م وٟم٘مص، وم٠مٟم٧م ُمٜمزه قمٜمف. 

 إن قم٘مكم وومٝمٛمل ىم٤مس قمـ اًمقصقل إمم يمٜمف صٗم٦م ذرة ُمـ خمٚمقىم٤مشمؽ. وأومول:
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ٓم٥م اًمٓمقهم٤مين ُمرشملم أٟمف ؾمٛمع اًمٗمخر : طمدصمٜمل اًم٘مزمن ايمصالحاومال اإلمام أزمو فمؿرو 

 اًمرازي ي٘مقل: ًمٞمتٜمل مل أؿمتٖمؾ سم٤مًمٙمالم، وسمٙمك.

إن اًمٗمخر اًمرازي وقمظ ُمرة قمٜمد اًمسٚمٓم٤من ؿمٝم٤مب اًمديـ وم٘م٤مل: ي٤م ؾمٚمٓم٤من  وومقل:  

]هم٤مومر:  چڃ  چ   چ    چچ اًمٕم٤ممل ٓ ؾمٚمٓم٤مٟمؽ يب٘مك، وٓ شمٚمبٞمس اًمرازي يب٘مك 

 وم٠مسمٙمك اًمسٚمٓم٤من.  [.43

٤م، وم٠مٟم٤م ا، وم٠مٟم٤م ذاك، وإن يمٜم٧م شمرى ُمٕمٞمقسمً ن يمٜم٧م شمرطمؿ وم٘مػمً وُمـ يمالم ومخر اًمديـ: إ

ذاك اعمٕمٞمقب، وإن يمٜم٧م ختٚمص همري٘م٤م، وم٠مٟم٤م اًمٖمريؼ ذم سمحر اًمذٟمقب، وإن يمٜم٧م 

 أٟم٧م أٟم٧م، وم٠مٟم٤م أٟم٤م ًمٞمس همػم اًمٜم٘مص واحلرُم٤من واًمذل واهلقان. 


قل اًمٕمبد ي٘م أوص هبذه اًمقصٞم٦م عم٤م اطمترض ًمتٚمٛمٞمذه إسمراهٞمؿ سمـ أيب سمٙمر إصبٝم٤مين:

اًمراضمل رمح٦م رسمف، اًمقاصمؼ سمٙمرم ُمقٓه، حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلسلم اًمرازي، وهق أول 

قمٝمده سم٤مٔظمرة، وآظمر قمٝمده سم٤مًمدٟمٞم٤م، وهق اًمقىم٧م اًمذي يٚملم ومٞمف يمؾ ىم٤مس، ويتقضمف 

إمم ُمقٓه يمؾ آسمؼ: أمحد اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمح٤مُمد اًمتل ذيمره٤م أقمٔمؿ ُمالئٙمتف ذم أذف 

ٔمؿ أٟمبٞم٤مئف ذم أيمٛمؾ أوىم٤مت ؿمٝم٤مداهتؿ، وأمحده أوىم٤مت ُمٕم٤مرضمٝمؿ، وٟمٓمؼ هب٤م أقم

سم٤معمح٤مُمد اًمتل يستح٘مٝم٤م، قمرومتٝم٤م أو مل أقمرومٝم٤م: ٕٟمف ٓ ُمٜم٤مؾمب٦م ًمٚمؽماب ُمع رب 

إرسم٤مب. وصالشمف قمغم اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم، وإٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم، ومجٞمع قمب٤مد اهلل 

 اًمّم٤محللم.

اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن: إن صمؿ اقمٚمٛمقا إظمقاين ذم اًمديـ وأظمالئل ذم ـمٚم٥م اًمٞم٘ملم، أن     

 اإلٟمس٤من إذا ُم٤مت اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف، وشمٕمٚم٘مف قمـ اخلٚمؼ، وهذا خمّمص ُمـ وضمٝملم: 
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٤م ًمٚمدقم٤مء، واًمدقم٤مء ًمف قمٜمد اهلل أٟمف إن سم٘مك ُمٜمف قمٛمؾ ص٤مًمح ص٤مر ذًمؽ ؾمببً  األول:

 أصمر.

 ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٕوٓد، وأداء اجلٜم٤مي٤مت. ايمثاين: 

٤م أيمت٥م ذم يمؾ رء ؿمٞمئً  ٤م ًمٚمٕمٚمؿ، ومٙمٜم٧م حمبً وم٤مقمٚمٛمقا أٟمٜمل يمٜم٧م رضماًل  األول:أُم٤م 

، إٓ أن اًمذي ٟمٔمرشمف ذم اًمٙمت٥م ٤م أو سم٤مـماًل ٕىمػ قمغم يمٛمٞمتف ويمٞمٗمٞمتف، ؾمقاء يم٤من طم٘مً 

اعمٕمتؼمة أن اًمٕم٤ممل اعمخّمقص حت٧م شمدسمػم ُمدسمر ُمٜمزه قمـ مم٤مصمٚم٦م اعمتحٞمزات، ُمقصقف 

 سمٙمامل اًم٘مدرة واًمٕمٚمؿ واًمرمح٦م. 

٧م ومٞمٝم٤م وم٤مئدة شمس٤موي وًم٘مد اظمتؼمت اًمٓمرق اًمٙمالُمٞم٦م، واعمٜم٤مه٩م اًمٗمٚمسٗمٞم٦م: ومام رأي

اًمٗم٤مئدة اًمتل وضمدهت٤م ذم اًم٘مرآن: ٕٟمف يسٕمك ذم شمسٚمٞمؿ اًمٕمٔمٛم٦م واجلالًم٦م هلل، ويٛمٜمع 

قمـ اًمتٕمٛمؼ ذم إيراد اعمٕم٤مرض٤مت واعمٜم٤مىمْم٤مت، وُم٤م ذاك إٓ ًمٚمٕمٚمؿ سم٠من اًمٕم٘مقل 

 .اًمبنمي٦م شمتالؿمك ذم شمٚمؽ اعمْم٤ميؼ اًمٕمٛمٞم٘م٦م، واعمٜم٤مه٩م اخلٗمٞم٦م

اًمٔم٤مهرة، ُمـ وضمقب وضمقده، ووطمدشمف، ومٚمٝمذا أىمقل: يمؾ ُم٤م صمب٧م سم٤مًمدٓئؾ    

وسمراءشمف قمـ اًمنميم٤مء ذم اًم٘مدم، وإزًمٞم٦م، واًمتدسمػم، واًمٗمٕم٤مًمٞم٦م، ومذًمؽ هق اًمذي 

 أىمقل سمف، وأًم٘مك اهلل سمف. 

وأُم٤م ُم٤م اٟمتٝمك إُمر ومٞمف إمم اًمدىم٦م واًمٖمٛمقض، ويمؾ ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن واًمّمح٤مح،   

ؽ أىمقل: ي٤م إًمف اًمٕم٤معملم، اعمتٕملم ًمٚمٛمٕمٜمك اًمقاطمد، ومٝمق يمام هق، واًمذي مل يٙمـ يمذًم

إين أرى اخلٚمؼ ُمٓمب٘ملم قمغم أٟمؽ أيمرم إيمرُملم، وأرطمؿ اًمرامحلم، ومٚمؽ ُم٤م ُمد سمف 

 .ىمٚمٛمل، أو ظمٓمر سمب٤مزم وم٤مؾمتِمٝمد

إن قمٚمٛم٧م ُمٜمل أين أردت سمف حت٘مٞمؼ سم٤مـمؾ، أو إسمٓم٤مل طمؼ، وم٤مومٕمؾ يب ُم٤م أٟم٤م  وأومول:   
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احلؼ، وشمّمقرت أٟمف أهٚمف، وإن قمٚمٛم٧م ُمٜمل أين ُم٤م ؾمٕمٞم٧م إٓ ذم شم٘مرير اقمت٘مدت أٟمف 

اًمّمدق، ومٚمتٙمـ رمحتؽ ُمع ىمّمدي ٓ ُمع طم٤مصكم، ومذاك ضمٝمد اعم٘مؾ، وأٟم٧م أيمرم 

ُمـ أن شمْم٤ميؼ اًمْمٕمٞمػ اًمقاىمع ذم زًم٦م، وم٠مهمثٜمل، وارمحٜمل، واؾمؽم زًمتل، واُمح 

 طمقسمتل، ي٤م ُمـ ٓ يزيد ُمٚمٙمف قمروم٤من اًمٕم٤مروملم، وٓ يٜم٘مص ُمٚمٙمف سمخٓم٠م اعمجرُملم.

ويمت٤ميب اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ وشمٕمقيكم ، ديٜمل ُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمقل حمٛمد  وأومول:

ذم ـمٚم٥م اًمديـ قمٚمٞمٝمام، اًمٚمٝمؿ ي٤م ؾم٤مُمع إصقات، وي٤م جمٞم٥م اًمدقمقات، وي٤م ُم٘مٞمؾ 

أكا »اًمٕمثرات، أٟم٤م يمٜم٧م طمسـ اًمٔمـ سمؽ، قمٔمٞمؿ اًمرضم٤مء ذم رمحتؽ، وأٟم٧م ىمٚم٧م: 

، [6١]اًمٜمٛمؾ:  چۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ چوأٟم٧م ىمٚم٧م:  ،شفمـد ـمن فمبدي يب

ل اًمٙمريؿ، وأٟم٤م اعمحت٤مج اًمٚمئٞمؿ، ومال ختٞم٥م ومٝم٥م أين ُم٤م ضمئ٧م سمٌمء، وم٠مٟم٧م اًمٖمٜم

رضم٤مئل، وٓ شمرد دقم٤مئل، واضمٕمٚمٜمل آُمٜم٤م ُمـ قمذاسمؽ ىمبؾ اعمقت، وسمٕمد اعمقت، وقمٜمد 

 اعمقت، وؾمٝمؾ قمكم ؾمٙمرات اعمقت وم٢مٟمؽ أرطمؿ اًمرامحلم.

وأُم٤م اًمٙمت٥م اًمتل صٜمٗمتٝم٤م، واؾمتٙمثرت ومٞمٝم٤م ُمـ إيراد اًمس١مآت، ومٚمٞمذيمرين ُمـ ٟمٔمر 

بٞمؾ اًمتٗمْمؾ واإلٟمٕم٤مم، وإٓ ومٚمٞمحذف اًم٘مقل اًمسٞمئ: وم٢مين ومٞمٝم٤م سمّم٤مًمح دقم٤مئف، قمغم ؾم

 ُم٤م أردت إٓ شمٙمثػم اًمبح٨م، وؿمحذ اخل٤مـمر، وآقمتامد ذم اًمٙمؾ قمغم اهلل.

 وهق إصالح أُمر إـمٗم٤مل، وآقمتامد ومٞمف قمغم اهلل. ايمثاين:  

صمؿ إٟمف رسد وصٞمتف ذم ذًمؽ، إمم أن ىم٤مل: وأُمرت شمالُمذ ي، وُمـ زم قمٚمٞمف طمؼ إذا أٟم٤م 

ًمٖمقن ذم إظمٗم٤مء ُمق ي، ويدومٜمقين قمغم ذط اًمنمع، وم٢مذا دومٜمقين ىمرأوا قمكم ُم٧م، يب٤م

ُم٤م ىمدروا قمٚمٞمف ُمـ اًم٘مرآن، صمؿ ي٘مقًمقن: ي٤م يمريؿ، ضم٤مءك اًمٗم٘مػم اعمحت٤مج، وم٠مطمسـ 

 إًمٞمف.
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ؾمٛمٕم٧م وصٞمتف يمٚمٝم٤م ُمـ اًمٙمامل قمٛمر سمـ إًمٞم٤مس سمـ يقٟمس اعمراهمل، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م 

ٟم٤م اًمٙمامل حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمت٘مل يقؾمػ سمـ أيب سمٙمر اًمٜمس٤مئل سمٛمٍم، ىم٤مل: أظمؼم

اًمرازي، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اإلُم٤مم ومخر اًمديـ يقيص شمٚمٛمٞمذه إسمراهٞمؿ سمـ أيب سمٙمر، 

 ومذيمره٤م.

 .شمقذم يقم قمٞمد اًمٗمٓمر هبراة. اٟمتٝمك ومؾت:

ىم٤مل  :(٢/3١٢) "اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم"ذم    وومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة

ت: ًم٘مد شم٠مُمٚم٧م اًمٓمرق ظمر قمٛمره ذم يمت٤مسمف أىمس٤مم اًمٚمذاآذم  أسمق قمبد اهلل اًمرازي

 ورأي٧م أىمرب  وٓ شمروى همٚمٞماًل اًمٙمالُمٞم٦م واعمٜم٤مه٩م اًمٗمٚمسٗمٞم٦م ومام رأيتٝم٤م شمِمٗمل قمٚمٞماًل 

  چ،  [5]ـمف:  چڈ     ژ  ژ  ڑچ اًمٓمرق ـمري٘م٦م اًم٘مران اىمرأ ذم اإلصمب٤مت: 

 چ   ٺ  ٿ        ٿٿ  ٺچ وأىمرأ ذم اًمٜمٗمل:  ،[٢٠]وم٤مـمر:  چې  ې  ى  ى

ـ ضمرب ُمثؾ دمرسمتل وُم ،[٢٢٠]ـمف:  چ   ى  ې    ې   ى    چ  ،[٢٢]اًمِمقرى: 

 .. اٟمتٝمكقمرف ُمثؾ ُمٕمرومتل

٤مب اًمرازي )أىمس٤مم ( أن يمت3٠5ص ) "اًمٜمبقات"ذم يمت٤مسمف  وومد ذىمر ؾمقخ اإلؽمالم

 . اًمٚمذات( هق آظمر ُمّمٜمٗم٤مشمف

واًمسبٙمل ذم ، (٢/778) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم"ذم  وسمرصمم يمه احلاهمظ ازمن ىمثغم

 .(، وهمػممه٤م8/8٢)"ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م"

وه١مٓء (: 577) شمٕم٤ممم ذم إرؿم٤مد اًمٗمحقل ص  ومال اإلمام ايمشوىماين    

اًمثالصم٦م أقمٜمل اجلقيٜمل واًمٖمزازم واًمرازي هؿ اًمذيـ وؾمٕمقا دائرة اًمت٠مويؾ وـمقًمقا 

  قمرف ومٚمٚمف احلٛمد يمام هق ًمف أهؾ.ذيقًمف وىمد رضمٕمقا آظمًرا إمم ُمذه٥م اًمسٚمػ يمام
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 .اٟمتٝمك

عري دم ايمعؼقدة, أو أكه فمعم من يؼول إكه ؾماهمعي دم ايمػؼه, وأؾم ايمرد

, ورزمام كسب زمعضفم سمؾك ايمعؼقدة ؾماهمعي دم ايمػروع, أؾمعري دم األصول

 : إلم اإلمام ايمشاهمعي

يم٤من يمذًمؽ ومٝمذا سم٤مـمؾ وم٤مٕؿمٕمري   إن يم٤من يٕمٜمل أن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل : أواًل 

هـ  سمٞمٜمام شمقذم أسمق احلسـ إؿمٕمري ١٠4ضم٤مء سمٕمد اًمِم٤مومٕمل وم٘مد شمقذم اًمِم٤مومٕمل ؾمٜم٦م 

 .ؾمٜم٦م٢١٠أي أن اًمٗمرق سملم ووم٤مشمٞمٝمام ـ ه3١4ؾمٜم٦م 

يٙم٤مد أن جيٛمع اعمؽممجقن ٕيب احلسـ إؿمٕمري أٟمف يم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمٙمالم ، سمٞمٜمام  :اشماكقً 

، وأٟمف يم٤من ُمـ يم٤من ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م أمجع اعمؽممجقن ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل أٟمف

 ."وم٠مومٚمح ُم٤م ارشمدى أطمد سم٤مًمٙمالم"س ذُم٤م ًمٚمٙمالم وأهٚمف ، ومٝمق اًم٘م٤مئؾ: أؿمد اًمٜم٤م

ظمػم ًمف ُمـ اًمٙمالم  ظمال اًمنمك ٕن يبتغم اًمٕمبد سمٙمؾ ُم٤م هنك اهلل قمٜمف": وهق اًم٘م٤مئؾ

 ."قمغم رء ُم٤م فمٜمٜم٧م ُمسٚمام ي٘مقل ذًمؽ وًم٘مد اـمٚمٕم٧م ُمـ أصح٤مب اًمٙمالم

، رضسمقا سم٤مجلريد وحيٛمٚمقا قمغم اإلسمؾطمٙمٛمل ذم أهؾ اًمٙمالم أن ي"وهق اًم٘م٤مئؾ: 

اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وأىمبؾ  ضمزاء ُمـ شمركويٓم٤مف هبؿ ذم اًم٘مب٤مئؾ واًمٕمِم٤مئر، وي٘م٤مل: هذا 

 ."قمغم اًمٙمالم

أن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل يم٤من يسػم قمغم ـمري٘م٦م ُمـ ؾمٚمٗمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم  :اشمايمثً 

 هلؿ سم٢مطمس٤من ذم أسمقاب اعمٕمت٘مد قمٛمال سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

طمرف واطمد سمخالف  فومل يثب٧م قمٜم ، ؾم٤مئر اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦مومٞمثب٧م هلل

، وقمغم هذا ؾم٤مر شمالُمٞمذه ذا ذم أسمقاب اًم٘مدر، واإليامن، وهمػم ذًمؽذًمؽ، وهٙم
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، ٤م قمٚمٞمف إؿم٤مقمرة ذم أسمقاب اًمّمٗم٤مت، سمخالف ُمثػم ُمـ أئٛم٦م ُمذهبفوشمالُمٞمذهؿ ويم

 .واًم٘مدر، واإليامن وهمػمه٤م

أٟمف ىمد اٟمتس٥م إمم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ُمـ ظم٤مًمػ قم٘مٞمدشمف ويمذًمؽ سم٘مٞم٦م إئٛم٦م  :ارازمعً    

 .إرسمٕم٦م

: وُمـ (5/١6٢) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"يمام ذم    الم ازمن سمقؿقةومال ؾمقخ اإلؽم   

يتٙمٚمؿ ذم اهلل وأؾمامئف وصٗم٤مشمف سمام خي٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ومٝمق ُمـ اخل٤مئْملم ذم آي٤مت 

اهلل سم٤مًمب٤مـمؾ. ويمثػم ُمـ ه١مٓء يٜمس٥م إمم أئٛم٦م اعمسٚمٛملم ُم٤م مل ي٘مقًمقه: ومٞمٜمسبقن إمم 

٤مدات ُم٤م مل ي٘مقًمقا. ُمـ آقمت٘م وأمحد سمـ طمٜمبؾ وُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م اًمِم٤مومٕمل

ٜم٘مؾ اًمّمحٞمح قمـ وي٘مقًمقن عمـ اشمبٕمٝمؿ: هذا اقمت٘م٤مد اإلُم٤مم اًمٗمالين: وم٢مذا ـمقًمبقا سم٤مًم

 .. اٟمتٝمكإئٛم٦م شمبلم يمذهبؿ

: ُم٤م ُمـ إُم٤مم إٓ وىمد اٟمتس٥م (٢85/ 3) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"يمام ذم    لووما   

تس٥م ٘مد اٟمتس٥م إمم ُم٤مًمؽ أٟم٤مس ُم٤مًمؽ سمريء ُمٜمٝمؿ واٟمومإًمٞمف أىمقام هق ُمٜمٝمؿ سمريء 

إمم اًمِم٤مومٕمل أٟم٤مس هق سمريء ُمٜمٝمؿ واٟمتس٥م إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م أٟم٤مس هق سمريء ُمٜمٝمؿ، 

وىمد اٟمتس٥م إمم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم أٟم٤مس هق ُمٜمٝمؿ سمريء، واٟمتس٥م إمم قمٞمسك 

قمٚمٞمف اًمسالم أٟم٤مس هق ُمٜمٝمؿ سمريء، وىمد اٟمتس٥م إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٟم٤مس هق 

ب٤مـمٜمٞم٦م وهمػمهؿ ُمـ أصٜم٤مف سمريء ُمٜمٝمؿ، وٟمبٞمٜم٤م ىمد اٟمتس٥م إًمٞمف ُمـ اًم٘مراُمٓم٦م واًم

 .اعمالطمدة واعمٜم٤موم٘ملم ُمـ هق سمريء ُمٜمٝمؿ. اٟمتٝمك

: ويمذًمؽ أهؾ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م (5/١6٢) "ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م"ذم  وومال   

وهمػمه٤م، ٓ ؾمٞمام ويمثػم ُمٜمٝمؿ ىمد شمٚمبس سمبٕمض اعم٘م٤مٓت إصقًمٞم٦م، وظمٚمط هذا هبذا 
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٤م ُمـ ومٕمل وأمحد ؿمٞمئً وم٤محلٜمبكم واًمِم٤مومٕمل واعم٤مًمٙمل خيٚمط سمٛمذه٥م ُم٤مًمؽ واًمِم٤م

أصقل إؿمٕمري٦م واًمس٤معمٞم٦م وهمػم ذًمؽ. ويْمٞمٗمف إمم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل 

وأمحد. ويمذًمؽ احلٜمٗمل خيٚمط سمٛمذاه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ؿمٞمئ٤م ُمـ أصقل اعمٕمتزًم٦م 

 .واًمٙمراُمٞم٦م واًمٙمالسمٞم٦م، ويْمٞمٗمف إمم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م. اٟمتٝمك

ٕؿم٤مقمرة اعمبٜمٞم٦م قمغم أن ُمـ ظم٤مًمػ اًمِم٤مومٕمل ذم قم٘مٞمدشمف وأظمذ سمٕم٘مٞمدة ا :اطمامًس     

 ًٓ د شمٚمؽ  قمٜمده ٕٟمف ٓ يٕمت٘ماًمٕم٘مؾ واًمٙمالم وم٢مُم٤م أن يٙمقن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ض٤م

 .يم٤من يذم اًمٙمالم وأهٚمف أؿمد اًمذم ، أو أٟمف ض٤مل قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل اًمذياًمٕم٘مٞمدة

 :(7/٢١٠يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )  وًمذًمؽ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م    

٤مومٕمل ُمـ اًمزيدي٦م واعمٕمتزًم٦م وٟمحقهؿ يٓمٕمـ ذم يمثػم ممـ وهلذا ص٤مر ُمـ يٕمٔمؿ اًمِم

أؿمٕمري٦م  ٤م وه١مٓء ومالؾمٗم٦م٤م وٓ ُمرضمئً يٜمتس٥م إًمٞمف ي٘مقًمقن: اًمِم٤مومٕمل مل يٙمـ ومٞمٚمسقومً 

 .. اٟمتٝمكُمرضمئ٦م وهمرضٝمؿ ذم اإلرضم٤مء
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أوموال زمعض فمؾامء ايمشاهمعقة دم ايمرد فمعم من يـتسب يمإلمام ايمشاهمعي     

  صولدم ايمػروع وخيايمػه دم األ 

ًم٘مد اٟمتدب مج٤مقم٦م ُمـ يمب٤مر قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمرد قمغم ُمـ يٜمتس٥م ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل       

  ذم اًمٗمروع دون إصقل وُمٜمٝمؿ: 

 :هـ489اظمتوذم ؽمـة اإلمام أزمو اظمظػر ايمسؿعاين  ـ5

 ُمـ ( سمٕمد أن ذيمر مجاًل ٢٠- 9ص ) "آٟمتّم٤مر ٕهؾ احلدي٨م"وم٘مد ىم٤مل ذم يمت٤مسمف   

ومٝمذا يمالم اًمِم٤مومٕمل ذم ذم  :ذم اًمسٜم٦م وذم اًمٙمالم  يمالم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

، ومٚمق ي ٓ جي٤مرى واًمٗمحؾ اًمذي ٓ ي٘م٤موماًمٙمالم واحل٨م قمغم اًمسٜم٦م وهق اإلُم٤مم اًمذ

ضم٤مز اًمرضمقع إًمٞمف وـمٚم٥م اًمديـ ُمـ ـمري٘مف ًمٙم٤من سم٤مًمؽمهمٞم٥م ومٞمف أومم ُمـ اًمزضمر قمٜمف 

روع صمؿ اًمٗموسم٤مًمٜمدب إًمٞمف أومم ُمـ اًمٜمٝمل قمٜمف ومال يٜمبٖمل ٕطمد أن يٜمٍم ُمذهبف ذم 

 .. اٟمتٝمكيرهم٥م قمـ ـمري٘متف ذم إصقل

هـ همؾه ىمتاب 539اظمتوذم ؽمـة  اإلمام أزمو احلسن حمؿد زمن فمبد اظمؾك ايمؽرصميـ  9

زمعـوان )ايمػصول دم األصول فمن األئؿة  –مػؼود  -فمظقم كاهمع دم االفمتؼاد 

 .ا  يمذوي ايمبدع وايمػضول(ػحول إيمزامً ايم

 -٢75 /4) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"يمام ذم    ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة

أسمق احلسـ حمٛمد سمـ قمبد اعمٚمؽ اًمٙمرضمل  وُمـ ذًمؽ: ُم٤م ذيمره ؿمٞمخ احلرُملم :(٢76

اًمٗمّمقل ذم إصقل قمـ إئٛم٦م اًمٗمحقل إًمزاُم٤م ًمذوي اًمبدع »ذم يمت٤مسمف اًمذي ؾمامه 

ذيمر ومٞمف ُمـ يمالم اًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ واًمثقري  -ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م  شواًمٗمْمقل

وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م وقمبد اهلل سمـ  -ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح  -خ٤مري وأمحد سمـ طمٜمبؾ واًمب
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اعمب٤مرك وإوزاقمل واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد وإؾمح٤مق سمـ راهقيف ذم أصقل اًمسٜم٦م ُم٤م يٕمرف 

 سمف اقمت٘م٤مدهؿ. 

أٟمف اىمتٍم شمبٝمؿ وُمٙم٤مٟمتٝمؿ ذم اإلؾمالم وذيمر وذيمر ذم شمرامجٝمؿ ُم٤م ومٞمف شمٜمبٞمف قمغم ُمرا  

٤م إمم ٤م وهمرسمً ى هبؿ واعمرضمقع ذىمً ٕهنؿ هؿ اعم٘متد -دون همػمهؿ  -ذم اًمٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ 

ُمذاهبٝمؿ وٕهنؿ أمجع ًمنمائط اًم٘مدوة واإلُم٤مُم٦م ُمـ همػمهؿ وأيمثر ًمتحّمٞمؾ أؾمب٤مهب٤م 

وأدواهت٤م: ُمـ ضمقدة احلٗمظ واًمبّمػمة واًمٗمٓمٜم٦م واعمٕمروم٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م واإلمج٤مع 

واًمسٜمد واًمرضم٤مل وإطمقال وًمٖم٤مت اًمٕمرب وُمقاضٕمٝم٤م واًمت٤مريخ واًمٜم٤مؾمخ 

واًمّمالسم٦م وفمٝمقر قل واعمٕم٘مقل واًمّمحٞمح واعمدظمقل ذم اًمّمدق واعمٜمسقخ واعمٜم٘م

 . ـ ؾمقاهؿمم إُم٤مٟم٦م واًمدي٤مٟم٦م

وإن ىمٍم واطمد ُمٜمٝمؿ ذم ؾمب٥م ُمٜمٝم٤م ضمؼم شم٘مّمػمه ىمرب قمٍمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ىم٤مل: 

 .. اٟمتٝمكيٜمقا ه١مٓء هبذا اعمٕمٜمك ُمـ ؾمقاهؿواًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من سم٤م

٤مره ذم سم٤مب آقمت٘م٤مد قمغم ٤م آظمر ًمسب٥م اىمتّموضمٝمً   صمؿ سملم اإلُم٤مم اًمٙمرضمل 

ذم ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام   ذيمر إئٛم٦م إرسمٕم٦م وم٘م٤مل 

ووضمف صم٤مًم٨م ٓ سمد ُمـ أن ٟمبلم ومٞمف ىم٤مل:  :(٢77 -٢76/ 4) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"

٤م ًمٚمحج٦م قمغم يمؾ ُمـ يٜمتحؾ ُمذه٥م إُم٤مم ومٜم٘مقل: إن ذم اًمٜم٘مؾ قمـ ه١مٓء إًمزاُمً 

٤م ٓ حم٤مًم٦م يْمٚمؾ ص٤مطمبف أو يبدقمف أو يٙمٗمره وم٤مٟمتح٤مل خي٤مًمٗمف ذم اًمٕم٘مٞمدة وم٢من أطمدمه

٤م ومٛمـ ىم٤مل: أٟم٤م ؿم٤مومٕمل ٤م وـمبٕمً ُمستٜمٙمر واهلل ذقمً  ُمع خم٤مًمٗمتف ًمف ذم اًمٕم٘مٞمدة  -هبف ُمذ

اًمنمع أؿمٕمري آقمت٘م٤مد ىمٚمٜم٤م ًمف: هذا ُمـ إضداد ٓ سمؾ ُمـ آرشمداد إذ مل يٙمـ 

ززم ذم إصقل ىمٚمٜم٤م: اًمِم٤مومٕمل أؿمٕمري آقمت٘م٤مد. وُمـ ىم٤مل: أٟم٤م طمٜمبكم ذم اًمٗمروع ُمٕمت
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ٙمـ أمحد ُمٕمتززم اًمديـ ىمد ضٚمٚم٧م إذا قمـ ؾمقاء اًمسبٞمؾ ومٞمام شمزقمٛمف إذ مل ي

 . وآضمتٝم٤مد

٤م ظمٚمؼ ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م سمٛمذاه٥م إؿمٕمري٦م وهذه واهلل ؾمب٦م وقم٤مر وىمد اومتتـ أيًْم ىم٤مل:   

. ُمٜمتحؾ ُمذاه٥م ه١مٓء إئٛم٦م اًمٙمب٤مروومٚمت٦م شمٕمقد سم٤مًمقسم٤مل واًمٜمٙم٤مل وؾمقء اًمدار قمغم 

 .اٟمتٝمك

: ومل يزل إئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ي٠مٟمٗمقن ويستٜمٙمٗمقن أن يٜمسبقا إمم  وومال   

صح٤مهبؿ وأطمب٤مهبؿ إؿمٕمري، ويتؼمءون مم٤م سمٜمك إؿمٕمري ُمذهبف قمٚمٞمف، ويٜمٝمقن أ

درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ "و (6/6٠٠) "اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى". اٟمتٝمك قمـ احلقم طمقاًمٞمف

 .(١/96) "واًمٜم٘مؾ

  هـ552اظمتوذم ؽمـة  هقم ايمسؾامدايمشقخ ايمعالمة أزمو زىمريا حيقى زمن إزمرا ـ 3

( ذيمر ومٞمف قم٘م٤مئد إئٛم٦م ٤م ؾمامه )ُمٜم٤مزل إئٛم٦م إرسمٕم٦م ٟم٤مومٕمً ٤م قمٔمٞماًم وم٘مد أًمػ يمت٤مسمً  

، وىمد ٟمص ذم قل آقمت٘م٤مد ورسد اعمس٤مئؾ ذم ذًمؽإرسمٕم٦م وسملم اشمٗم٤مىمٝمؿ ذم أص

اًمذيـ يزقمٛمقن أن سملم ه١مٓء إئٛم٦م  قمغم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف أن ؾمب٥م مجٕمف ًمذًمؽ هق اًمرد

صمؿ يثػمون اًمٗمتـ سملم اًمٕمقام  ... :(54)ص  اًمٕم٘مٞمدة وم٘م٤مل  ٤م ذمومً ظمال

ويقىمٕمقن اخلالف سملم إٟم٤مم، سمتحريػ ُم٘م٤مٓت أرسم٤مب اعمذاه٥م وأصح٤مب 

٤م ذم اعمٕمت٘مد وإصقل، اعمٜم٤مص٥م، وخيٞمٚمقن إًمٞمٝمؿ أن سملم إئٛم٦م ووم٘مٝم٤مء إُم٦م ظمالومً 

ًمٚمٗمٝمؿ واًمٙمٞم٤مؾم٦م،  ٤م ًمٚمت٘مدم واًمرئ٤مؾم٦م، وادقم٤مءيٓمٚمبقن سمذًمؽ إصم٤مرة اًمٗمْمقل، ـمٚمبً 

٤م قمٜمدهؿ ٓضمتذاب ُم٤م ًمدهيؿ، طمتك ٤م قمغم ازدطم٤مم اجلٝم٤مل قمٚمٞمٝمؿ، وشمسقىمً وشمٜم٤مومًس 

شمِمقؿم٧م ىمٚمقب اًمٕمقام، ووىمع سمٞمٜمٝمؿ اخلالف سمؾ اًم٘مت٤مل سمام يقردوٟمف ُمـ زظمرف 
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اًمٙمالم، وص٤مرت ـمقائػ إٟم٤مم ُمـ اعمتبٕملم ذم اًمٗمروع ُمذاه٥م إئٛم٦م إقمالم 

ٓقمت٘م٤مد سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ويبدي يمؾ واطمد ًمّم٤مطمبف اًمٗم٘مٝم٤مء اًمس٤مدة اًمٙمرام، يٚمٕمـ ذم ا

٤م ُمٜمٝمؿ أهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم إصقل طمس٥م اظمتالومٝمؿ ذم اًمٗمروع، ٤م، فمٜمً قمداوة وسمٖمًْم 

ًم٘مٚم٦م ُمٕمرومتٝمؿ سم٠مطمقاهلؿ، وقمدم اًمقىمقف قمغم أىمقاهلؿ، مل ي٘مرؤا اًمٕمٚمؿ قمغم اٟمت٘م٤مد، ومل 

اعمبتدقم٦م  يٓم٤مًمٕمقا شمّم٤مٟمٞمػ اجلٝم٤مسمذة اًمٕم٤مروملم سم٤مٟٓمت٘م٤مد، سمؾ شمٚم٘مٗمقا ُمـ أومقاه سمٕمض

، وـم٤مًمٕمقا ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ ُم٤م يّمػم اإلٟمس٤من سمف قمـ اًمٍماط اًمسقي ٤م وسم٤مـماًل يمذسمً 

 ًٓ ، ومل يٕمٚمٛمقا أن اخلالف ذم اًمتقطمٞمد ي١مدي إمم اًمٙمٗمر واًمتٚمحٞمد، إٟمام اخلالف قم٤مد

اعمحٛمقد ذم ومروع اًمنمع وومّمقًمف، ٓ ذم ىمقاقمد أطمٙم٤مُمف وأصقًمف، واًمٗم٘مٝم٤مء إئٛم٦م 

آظمتٞم٤مر، وفمٝمر هلؿ آضمتٝم٤مد وآظمتب٤مر، ويمثر هلؿ  اًمذيـ اؿمتٝمر قمٜمٝمؿ ذم اًمٗمروع

إشمب٤مع وإؿمٞم٤مع، وطمؼ قمغم اًمٕمقام هلؿ آشمب٤مع، وشمٕمٓمر سمذيمرهؿ إىمٓم٤مر 

وإص٘م٤مع، وسمرز ذم متٝمٞمد أىمقاهلؿ إصح٤مب ُمـ احلقاض واًمبقادي، واٟمٕمٛمرت 

سمٛمٜم٤مفمرهتؿ اعمج٤مًمس واًمٜمقادي، أرسمٕم٦م أسمقطمٜمٞمٗم٦م سم٤مًمٙمقوم٦م، وُم٤مًمؽ سمدار اهلجرة، 

وأرض٤مهؿ، وضمٕمؾ  واًمِم٤مومٕمل سمٛمٙم٦م طمرم اهلل، وأمحد سمٛمديٜم٦م اًمسالم، 

 اجلٜم٦م ُمٜم٘مٚمبٝمؿ وُم٘متْم٤مهؿ.

ومٝمؿ وإن اظمتٚمٗم٧م قمٜمٝمؿ اًمٕمب٤مرات وم٘مد اشمٗم٘م٧م ُمٜمٝمؿ آقمت٘م٤مدات، يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ 

ُمزيمل إُم٦م وإُم٤مم إئٛم٦م، حمٙمؿ شمٕمديٚمف وضمرطمف، ُمسٚمؿ ىمبقًمف وـمرطمف، ٓ خي٤مًمػ 

ف، ٓ يٗمس٘مف وٓ يٖمقيف، ُمثؾ ًم٘مٓم٦م احلرام أطمدهؿ ص٤مطمبف إٓ ذم ومرع خمتٚمػ ومٞم

 وشمقري٨م ذوي إرطم٤مم.

وم٠مُم٤م اًمٙمالم ذم صٗم٤مت ذي اجلالل واإليمرام، وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مؾمامئف احلسٜمك وصٗم٤مشمف 
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اعمب٤ميٜم٦م ًمّمٗم٤مت إٟم٤مم، ومال ظمالف ذم ذًمؽ سمٞمٜمٝمؿ، وٓ ي١مصمر شمٗمرق قمٜمٝمؿ، يقضم٥م 

قا ؾمبٞمؾ آشمب٤مع دون يمذهبؿ وُمٞمٜمٝمؿ، سمؾ يمٚمٛمتٝمؿ ومٞمٝم٤م ُمتٗم٘م٦م وأىمقاهلؿ ُمتس٘م٦م، ؾمٚمٙم

ورووا،  وأصح٤مسمف  آسمتداع، ومٞمام ٟم٘مٚمقا قمـ رؾمقل اهلل 

. [٢37]اًمب٘مرة:  چ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژچ ومتسٙمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 .اٟمتٝمك
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ر افمتؼاد ايمسؾف دم احلروف صمزء همقه ذىم»هل يصح كسبة ىمتاب 

وهماسمه زملؾمفر ورصمع وأكه ىمتبه ومبل   إلم اإلمام ايمـووي  شوايمصوت

 ؟دة ايمسؾف ايمصايمح ورصمع فمن ايمتلويلهمقه إلم فمؼق

وىمٗم٧م قمغم يمت٤مب ُمٜمسقب إمم اإلُم٤مم اًمٜمقوي  :أومول وال ضمول وال وموة إال زماهلل

( سمتح٘مٞمؼ قمكم اقمت٘م٤مد اًمسٚمػ ذم احلروف وإصقاتسمٕمٜمقان )ضمزء ومٞمف ذيمر 

 اإلُم٤مم إمموشمبلم زم سمٕمد اًمبح٨م واًمتٛمحٞمص أن اًمٙمت٤مب ٓ شمّمح ٟمسبتف , اًمدُمٞم٤مـمل

 :ُٕمقر  اًمٜمقوي 

م اًمٜمقوي ومٚمٞمس ًمف ٓ يقضمد ُم٤م يثب٧م صح٦م ٟمسب٦م ذًمؽ اًمٙمت٤مب إمم اإلُم٤م :أواًل 

 .طمس٥م قمٚمٛمل ممـ شمرضمؿ ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي، ومل يذيمره أطمد إؾمٜم٤مد

مل أىمػ قمغم يمالم ٕطمد ُمـ اعمٕمتٜملم سمٕم٘مٞمدة اًمسٚمػ وأئٛم٦م اإلؾمالم ذم يمت٥م  :اشماكقً 

 .ا اًمٙمت٤مب أو ٟمسبتف ًمإلُم٤مم اًمٜمقويومٞمف شمسٛمٞم٦م هلذاًمٕم٘م٤مئد واًمردود قمغم اعمخ٤مًمٗملم 

 : ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي ُم٤م يكم ذم ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب اعمٜمسقب :اشمايمثً 

 ًٓ  ُمِمتٛمٚم٦م قمغم ومٜمقن ُمـ اًم٘مقاقمد وٟمٗم٤مئس ُمـ اًمٕم٘م٤مئد مم٤م )وىمسٛمتف سمحٛمد اهلل ومّمق

ايمتبقان دم آداب » مجٕمتف ُمـ يمت٥م اًمٕمٚمقم ومم٤م أودقمتف ُمـ يمت٤مسمٜم٤م اعمٕمروف سمٙمت٤مب

وهمػم ذًمؽ وقمغم اهلل اقمتامدي وإًمٞمف شمٗمقييض واؾمتٜم٤مدي، اقمتّمٛم٧م  شرآنمحؾة ايمؼ

 سم٤مهلل شمقيمٚم٧م قمغم اهلل ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.

 ويشتؿل هذا اظمخترص فمعم ومسؿكم:

ذم ذيمر ُم٤م ٟمٜم٘مٚمف قمـ اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ اإلُم٤مم اعمت٘مـ احل٤مومظ إوطمد ومخر  ايمؼسم األول:

ومٞمام   سـ سمـ قمثامن سمـ إرُمقي اًمِم٤مومٕمل اًمديـ أيب اًمٕمب٤مس أمحد سمـ احل
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 .شسمٖم٤مي٦م اعمرام ذم ُمس٠مًم٦م اًمٙمالم» صٜمٗمف ذم يمت٤مسمف اعمقؾمقم

 .. اٟمتٝمك(شاًمتبٞم٤من» وضٕمتف ذم يمت٤مسمٜم٤م اعمقؾمقم سمٙمت٤مب ومٞمام وايمؼسم ايمثاين:

 :ويالطمظ ُم٤م يكم

ًٓ  :ىمقًمف ـ٢ إمم ىمقًمف   ُمِمتٛمٚم٦م قمغم ومٜمقن ُمـ اًمٕم٘م٤مئد...وىمسٛمتف سمحٛمد اهلل ومّمق

. اًمٜم٤مفمر ذم اًمٙمت٤مب جيد أن مجٞمع اعمٜم٘مقٓت ُمـ اًمٗمّمقل ذم اًم٘مسؿ اًمٕمٔمٞمؿاًمٕمكم 

 .وم٘مط وٓ ذيمر ًمٙمت٤مسمف اًمتبٞم٤من ومٞمف إول وهق إيمؼم إٟمام هل ُمـ يمت٤مب هم٤مي٦م اعمرام

يمت٤مب اًمتبٞم٤من همػم ُمِمتٛمؾ قمغم ومٜمقن اًم٘مقاقمد وٟمٗم٤مئس اًمٕم٘م٤مئد إذ ذًمؽ ًمٞمس هق  ـ ١

 .رآن يمالم اهللسػم يتٕمٚمؼ سم٠من اًم٘مُمقضقع اًمٙمت٤مب وومٞمف رء ي

: اًم٘مسؿ إول: ذم ذيمر ُم٤م ٟمٜم٘مٚمف قمـ اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ اإلُم٤مم اعمت٘مـ احل٤مومظ ىمقًمف ـ 3

إوطمد ومخر اًمديـ أيب اًمٕمب٤مس أمحد سمـ احلسـ سمـ قمثامن سمـ إرُمقي اًمِم٤مومٕمل ذم 

 .شسمٖم٤مي٦م اعمرام ذم ُمس٠مًم٦م اًمٙمالم» يمت٤مسمف اعمقؾمقم

٨م مل أىمػ قمغم ؿمخص وسمٕمد اًمبح٨م واًمتحري واًمتٛمحٞمص وشمٜمقيع ـمرق اًمبح   

هبذا آؾمؿ ُمع أن يمت٥م اًمؽماضمؿ واًمتقاريخ واًمٓمب٘م٤مت شمٕمتٜمل سمٛمـ هق دون هذا 

 ؟إوطمد إلُم٤مم، اعمت٘مـ، احل٤مومظ،اًمقصػ سمٛمراطمؾ ومٙمٞمػ سمٛمـ وصػ سم٤م

ومال وضمقد هلذا  شهم٤مي٦م اعمرام ذم ُمس٠مًم٦م اًمٙمالم»مل أىمػ قمغم ُمـ ذيمر يمت٤مب  ـ 4 

ء مل أىمػ قمغم أطمد ُمـ قمٚماماًمٙمت٤مب طمس٥م ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف ُمـ اًمبح٨م قمٜمف و

 .اإلؾمالم يذيمر يمت٤مسم٤م هبذا آؾمؿ

سمحث٧م قمـ وم٘مرات مم٤م ورد ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب ذم اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٕمكم أصؾ ُمـ  ـ 5

 .ذه اًمٓمري٘م٦م إمم رء ًمٙمـ دون ضمدوىظمالل اًمبح٨م هب
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يٙم٤مد أن جيزم  ذم اًمٙمت٤مسم٦م فوأؾمٚمقسم  ُمـ ًمف ظمؼمة ذم يمالم اإلُم٤مم اًمٜمقوي  ـ 6

أؿمبف ُم٤م يٙمقن سمٓمري٘م٦م  ق ُمـ ضمٝم٦مٝماًمٙمت٤مب ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي وم سمٕمدم صح٦م ذًمؽ

شمٕمٚمٞمؼ أو  ،أي  ، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ٓ ٟمجد ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي اًم٘مص واًمٚمّمؼ

، وًمق يم٤من يٜم٘مٚمٝم٤م ُمـ يمالم إرُمقي أو سمٕمْمٝم٤مإض٤موم٦م  أو ذح ًمٚمٗم٘مرات اًمتل 

ىمد سم٤من ًمف سم٤مًمٗمٕمؾ صح٦م قم٘مٞمدة اًمسٚمػ وسمٓمالن ُم٤م يم٤من  اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

٤مب اًمّمٗم٤مت ًمس٤مل ىمٚمٛمف ذم هذا وجل٤مء سمام يثٚم٩م اًمّمدور ويِمٗمل اًمٕمٚمٞمؾ قمٚمٞمف ذم سم

٤م ويروي اًمٖمٚمٞمؾ يمٕم٤مدشمف ذم يمتبف ذم اعمس٤مئؾ اًمتل يقرده٤م ويرى اًمّمقاب ذم ظمالومٝم

، وُمـ ظمالل ُمٕمروم٦م ؾمػمة مم٤م هق دون هذه اعمس٤مئؾ سمٛمراطمؾ، وهلل ذم هذا طمٙمٛمف

اهلل وم٠ميم٤مد أضمزم أٟمف ًمق وومؼ  اإلُم٤مم اًمٜمقوي وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمديـ واًمرهمب٦م ومٞمام قمٜمد

ن قمٚمٞمف عم٤م شمردد ذم شمريمف وشمزيٞمٗمف، وإقمالن رضمققمف قمٜمف، ًمف ُمـ يبلم ًمف سمٓمالن ُم٤م يم٤م

، واًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمتٛمسؽ وٟمٍمشمف ًمٚمحؼ وأهٚمف، واًمرضمؾ ىمد ىمدم قمغم ُم٤م ىمدم

چ  ، و اًمثب٤مت قمغم ذًمؽ طمتك ٟمٚم٘مك اهللسم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞم٦م واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م وؾم١مال اهلل

 چىئ     ىئ  ىئ          ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ          يئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ

  [.٢34]اًمب٘مرة: 

اسمـ اًمٕمٓم٤مر ًمزم اإلُم٤مم اًمٜمقوي ٟمحق ؾم٧م ؾمٜمقات وًمف ومٞمف ُمزي٦م طمتك يم٤من  ـ  7

  ، وذيمر أن اإلُم٤مم اًمٜمقوي ٍم اًمٜمقوي وطمٗمظ اًمتٜمبٞمف سملم يديفيٚم٘م٥م سمٛمخت

ذا اًمٕمٜمقان ًمذيمره أو أؿم٤مر ، ومٚمق يم٤من يٕمٚمؿ ًمِمٞمخف يمت٤مسم٤م هبأُمره سمٖمسؾ قمدد ُمـ يمتبف

إًمٞمف ذم يمت٤مسمف اًمذي أًمٗمف ذم اعمٕمت٘مد سمٕمٜمقان )آقمت٘م٤مد اخل٤مًمص ُمـ اًمِمؽ وآٟمت٘م٤مد( 

مل خيرج قمـ أصقل قم٘مٞمدة إؿم٤مقمرة   -أقمٜمل اسمـ اًمٕمٓم٤مر –ُمع أٟمف ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب 
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 .١ميمد صح٦م ُم٤م ذهب٧م إًمٞمف واهلل أقمٚمؿومٙمؾ هذا مم٤م ي

دم همتح    فمـه احلاهمظ ازمن ضمجر كؼؾه   ىمالم فمظقم يمإلمام ايمسؿعاين 

  :( ومال همقه53/527) باريايم

ومٚمؿ يؽمك  ،سمؾ هق أصؾ ُم٤م أُمر سمف ،سمتبٚمٞمٖمف اًمتقطمٞمد ويم٤من مم٤م أُمر 

ؿمٞمئ٤م ُمـ أُمقر اًمديـ أصقًمف وىمقاقمده وذائٕمف إٓ سمٚمٖمف صمؿ مل يدع إمم آؾمتدٓل سمام 

ف ُمـ وٓ يقضمد قمٜمف وٓ قمـ أطمد ُمـ أصح٤مسم ،متسٙمقا سمف ُمـ اجلقهر واًمٕمرض

ذًمؽ طمرف واطمد ومام ومقىمف ومٕمرف سمذًمؽ أهنؿ ذهبقا ظمالف ُمذهبٝمؿ وؾمٚمٙمقا همػم 

وٓ أصح٤مسمف  ؾمبٞمٚمٝمؿ سمٓمريؼ حمدث خمؽمع مل يٙمـ قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

  ويٚمزم ُمـ ؾمٚمقيمف اًمٕمقد قمغم اًمسٚمػ سم٤مًمٓمٕمـ واًم٘مدح وٟمسبتٝمؿ إمم ىمٚم٦م

ٓهتؿ وم٢مهن٤م اعمٕمروم٦م واؿمتب٤مه اًمٓمرق وم٤محلذر ُمـ آؿمتٖم٤مل سمٙمالُمٝمؿ وآيمؽماث سمٛم٘م٤م

رسيٕم٦م اًمتٝم٤موم٧م يمثػمة اًمتٜم٤مىمض وُم٤م ُمـ يمالم شمسٛمٕمف ًمٗمرىم٦م ُمٜمٝمؿ إٓ ودمد 

خلّمقُمٝمؿ قمٚمٞمف يمالُم٤م يقازٟمف أو ي٘م٤مرسمف ومٙمؾ سمٙمؾ ُم٘م٤مسمؾ وسمٕمض سمبٕمض ُمٕم٤مرض 

وطمسبؽ ُمـ ىمبٞمح ُم٤م يٚمزم ُمـ ـمري٘متٝمؿ أٟم٤م إذا ضمريٜم٤م قمغم ُم٤م ىم٤مًمقه وأًمزُمٜم٤م اًمٜم٤مس 

٤م ٕهنؿ ٓ يٕمرومقن إٓ آشمب٤مع اعمجرد وًمق سمام ذيمروه ًمزم ُمـ ذًمؽ شمٙمٗمػم اًمٕمقام مجٞمٕم

قمرض قمٚمٞمٝمؿ هذا اًمٓمريؼ ُم٤م ومٝمٛمف أيمثرهؿ ومْمال قمـ أن يّمػم ُمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م ٟمٔمر 

وإٟمام هم٤مي٦م شمقطمٞمدهؿ اًمتزام ُم٤م وضمدوا قمٚمٞمف أئٛمتٝمؿ ذم قم٘م٤مئد اًمديـ واًمٕمض قمٚمٞمٝم٤م 

سم٤مًمٜمقاضمذ واعمقافمب٦م قمغم وفم٤مئػ اًمٕمب٤مدات وُمالزُم٦م إذيم٤مر سم٘مٚمقب ؾمٚمٞمٛم٦م ـم٤مهرة 

٤م هلؿ ٤م ومٝمٜمٞمئً ٤م إرسمً اًمِمبف واًمِمٙمقك ومؽماهؿ ٓ حيٞمدون قمام اقمت٘مدوه وًمق ىمٓمٕمقا إرسمً قمـ 

هذا اًمٞم٘ملم وـمقسمك هلؿ هذه اًمسالُم٦م وم٢مذا يمٗمر ه١مٓء وهؿ اًمسقاد إقمٔمؿ ومجٝمقر 
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 .. اٟمتٝمكوهدم ُمٜم٤مر اًمديـ واهلل اعمستٕم٤من إُم٦م ومام هذا إٓ ـمل سمس٤مط اإلؾمالم

شمبٞملم "ذم يمت٤مسمف   هق اسمـ قمس٤ميمر  - ومٞمام أقمٚمؿ -هذه اًمِمبٝم٦م أول ُمـ روج هل٤م 

سم٤مب ذيمر  :(٢77) ؿمٕمري ىم٤مل صٕيب احلسـ إومبٕمد أن شمرضمؿ  "يمذب اعمٗمؽمي

 ،اعم٘متدي يدل قمغم ومْمؾ اعم٘متدى سمف مج٤مقم٦م ُمـ أقمٞم٤من ُمِم٤مهػم أصح٤مسمف إذ يم٤من ومْمؾ

ُمتٗم٘م٤مت وم٤مًمٓمب٘م٦م إومم هؿ  وىمد ىمسٛمتٝمؿ مخس ـمب٘م٤مت وضمدهت٤م قمغم شمّمحٞمح ىمقًمف

٤م ... ومذيمر مجٕمً أدريمف ممـ ىم٤مل سم٘مقًمف أو شمٕمٚمؿ ُمٜمفأصح٤مسمف اًمذيـ أظمذوا قمٜمف وُمـ 

 .ُمٜمٝمؿ

ومٝمذا آظمر ُم٤م يرس  :(33٠) ذيمرهؿ وأـمٜم٥م ذم ُمدطمٝمؿ ص صمؿ ىم٤مل سمٕمد أن أـم٤مل ذم

اهلل قمز وضمؾ زم ذيمره ممـ اؿمتٝمر ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ أصح٤مسمف وذطم٧م أُمره وُمـ مل 

ممـ ذيمرت واعم٘مّمقد ُمٜمف إفمٝم٤مر ومْمٚمف سمٗمْمؾ أصح٤مسمف يمام أذت  أذيمر ُمٜمٝمؿ أيمثر

وًمقٓ ظمقذم ُمـ اإلُمالل ًمإلؾمٝم٤مب وإيث٤مري آظمتّم٤مر هلذا اًمٙمت٤مب ًمتتبٕم٧م ذيمر 

مجٞمع إصح٤مب وأـمٜمب٧م ذم ُمدطمٝمؿ هم٤مي٦م اإلـمٜم٤مب ويمٜم٧م أيمقن سمٕمد سمذل اجلٝمد 

ٜمل ا ومٙمام ٓ يٛمٙمٜمومٞمف ُم٘مٍما وُمـ شم٘مّمػمي سم٤مإلظمالل سمذيمر يمثػم ُمٜمٝمؿ ُمٕمتذرً 

إطمّم٤مء ٟمجقم اًمسامء يمذًمؽ ٓ أمتٙمـ ُمـ اؾمت٘مّم٤مء ذيمر مجٞمع اًمٕمٚمامء ُمع شم٘م٤مدم 

إزُم٤من واًمٕمّم٤مر ويمثرة اعمِمتٝمريـ ذم اًمبٚمدان وإُمّم٤مر واٟمتِم٤مرهؿ ذم إىمٓم٤مر 

وأوم٤مق ُمـ اعمٖمرب واًمِم٤مم وظمراؾم٤من واًمٕمراق وم٤مىمٜمٕمقا ُمـ ذيمر طمزسمف سمٛمـ ؾمٛمل 

ف وٓ شمس٠مُمقا أن ُمدح ووصػ واقمرومقا ومْمؾ ُمـ مل يسؿ ًمٙمؿ سمٛمـ ؾمٛمل وقمر

 .. اٟمتٝمك٦م ومٕمٜمد ذيمر اًمّم٤محللم شمٜمزل اًمرمح٦مإقمٞم٤من وىمرض إئٛم
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 :واجلواب فمعم هذه ايمشبفة من وصموه

أن اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأشمب٤مع اًمت٤مسمٕملم ممـ شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤من إمم قمٍم أيب  :أواًل 

احلسـ إؿمٕمري مل يٙمقٟمقا ي١موًمقن اًمّمٗم٤مت  ،وٓ ظم٤مضقا ذم سم٤مب اًم٘مدر واإليامن 

همػممه٤م سم٤مًمب٤مـمؾ ، ومل يٙمقٟمقا يبٜمقن قم٘مٞمدهتؿ قمغم قمٚمؿ اًمٙمالم اًمذي مل يٕمرف إٓ و

 .ٗمْمٚم٦م ، وأقمداد ه١مٓء أًمقف ُم١مًمٗم٦مسمٕمد اًم٘مرون اعم

أن أسم٤م احلسـ إؿمٕمري ىمد رضمع ذم آظمر أُمره إمم قم٘مٞمدة اًمسٚمػ اًمتل يم٤من  :اشماكقً 

 .٤مم أمحد يمام ؾمبؼ سمٞم٤مٟمف ذم شمرمجتفقمٚمٞمٝم٤م اإلُم

سمٙمؾ ُمـ ذيمر أهنؿ قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمٙمالم   سمـ قمس٤ميمر ٓ ٟمسٚمؿ ٓ :اشمايمثً 

ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ضمدٓ أٟمف سم٘مل قمغم شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة  -اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م أسمق احلسـ إؿمٕمري 

وم٘مد ذيمر اًمٕمالُم٦م مج٤مل اًمديـ اًمّم٤محلل يقؾمػ سمـ  -ومل يرضمع قمٜمٝم٤م يمام ؾمبؼ سمٞم٤مٟمف 

ؾم٤ميمر قمغم اسمـ ع اجلٞمقش واًمدمج"هـ ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ 9٠9تقرم ؾمٜم٦م قمبد اهل٤مدي اعم

ا ممـ ذيمرهؿ اسمـ قمس٤ميمر وأهنؿ مل يٙمقٟمقا قمغم قم٘مٞمدة إؿم٤مقمرة ا يمبػمً قمددً  "قمس٤ميمر

 .ا ذاُملم هل٤م خم٤مًمٗملم هل٤م وٕهٚمٝم٤مسمؾ يم٤مٟمق

أن أيمثر قمٚمامء إُم٦م اًمرسم٤مٟمٞملم اعمٕمرووملم وهؿ أًمقف قمغم همػم قم٘مٞمدة أيب  ا:رازمعً 

 "واًمدؾم٤ميمرجلٞمقش مجع ا"تل رضمع قمٜمٝم٤م وم٘مد قمد اًمّم٤محلل  ذم احلسـ إؿمٕمري اًم

ُمٜمٝمؿ أضٕم٤مف أضٕم٤مف ُم٤مقمد اسمـ قمس٤ميمر سمدأهؿ سم٤مإلُم٤مم اًمؼمهب٤مري ، وظمتٛمٝمؿ 

وىمد رأيٜم٤م  :(٢5٢) صمؿ ىم٤مل ص  "اإلٟمّم٤مف("ت٤مب سم٤مًمٕمالُم٦م اعمرداوي ص٤مطم٥م يم

ذم أصح٤مسمٜم٤م وروم٘م٤مئٜم٤م وُمـ اؿمتٖمؾ ُمٕمٜم٤م أيمثر ُمـ أًمػ واطمد قمغم جم٤مٟمبتٝمؿ 

أيمثر ممـ ذيمرٟم٤م، ومٝمذه ًمٕمٛمرك وُمٗم٤مرىمتٝمؿ، واًمقىمقع ومٞمٝمؿ، وُم٤م شمريمٜم٤م ممـ شم٘مدم 
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سم٤مًمّمدق واًمٙمذب اًمذيـ ٓ  ٕمسٙمر اعمٚمٗمؼ اًمذي ًمٗم٘مف اسمـ قمس٤ميمراًمدؾم٤ميمر ٓ اًم

يبٚمٖمقن مخسلم ٟمٗمس٤م سمٛمـ ىمد يمذب قمٚمٞمٝمؿ ، وًمق ٟمٓمقل شمراضمؿ ه١مٓء يمام ىمد أـم٤مل 

ذم أوًمئؽ، ًمٙم٤من هذا اًمٙمت٤مب أيمثر ُمـ قمنم جمٚمدات، وواهلل صمؿ واهلل عم٤م شمريمٜم٤م أيمثر 

 أن ًمزادوا ذهبٜم٤م ٟمست٘ميص وٟمتتبع يمؾ ُمـ ضم٤مٟمبٝمؿ ُمـ يقُمٝمؿ إمم ممـ ذيمرٟم٤م، وًمق

 .. اٟمتٝمكقمغم قمنمة آٓف ٟمٗمس

ىمد اقمؽمف اسمـ قمس٤ميمر ٟمٗمسف سم٠من اجلؿ اًمٖمٗمػم واًمسقاد إقمٔمؿ  ذم ؾم٤مئر  :اطمامًس 

ن سمف وٓ يرون ُمذهبف وم٘مد ىم٤مل ذم إزُم٤من ومجٞمع اًمبٚمدان سمٕمد إؿمٕمري ٓ ي٘متدو

وم٢من ىمٞمؾ إن اجلؿ اًمٖمٗمػم ذم ؾم٤مئر إزُم٤من  :(33٢)ص  "٤مسمف شمبٞملم يمذب اعمٗمؽمييمت"

وأيمثر اًمٕم٤مُم٦م ذم مجٞمع اًمبٚمدان ٓ ي٘متدون سم٤مٕؿمٕمري وٓ ي٘مٚمدوٟمف وٓ يرون ُمذهبف 

وٓ يٕمت٘مدوٟمف وهؿ اًمسقاد إقمٔمؿ وؾمبٞمٚمٝمؿ اًمسبٞمؾ إىمقم ىمٞمؾ ٓ قمؼمة سمٙمثرة 

ؿ وآىمتداء اًمٕمقام وٓ اًمتٗم٤مت إمم اجلٝم٤مل اًمٖمت٤مم وإٟمام آقمتب٤مر سم٠مرسم٤مب اًمٕمٚم

سم٠مصح٤مب اًمبّمػمة واًمٗمٝمؿ وأوًمئؽ ذم أصح٤مسمف أيمثر ممـ ؾمقاهؿ وهلؿ اًمٗمْمؾ 

ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     چ  :ن اهلل قمزوضمؾ ىم٤ملأواًمت٘مدم قمغم ُمـ قمداهؿ قمغم 

  [.4٠]هقد:  چژ  

  [.٢3]ؾمب٠م:  چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئچ  :وىم٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾ 

ر سمـ ـم٤مهر ومٞمام ىمرأشمف زاه ُم٤م أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ وىمد ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض 

قمٚمٞمف قمـ أيب سمٙمر أمحد سمـ احلسلم احل٤مومظ ىم٤مل أظمؼمٟم٤م أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اهلل 

طمدصمٜمل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمبد اًمرمحـ سمـ  :احل٤مومظ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اؾمحؼ اعمزيمل ي٘مقل

حمٛمد سمـ احلسـ اًمقاقمظ ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب محزة اعمرزوي قمـ أمحد سمـ أيقب 
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، ىم٤مل د يمٚمٛم٦م ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مضاحلسـ سمـ زي٤م اعمٓمققمل ىم٤مل ىم٤مل

، ومٛمـ ذم أهٚمٝم٤م وٓ شمٖمؽمن سمٙمثرة اهل٤مًمٙملم اًمٗمْمٞمؾ ٓ شمستقطمش ـمرق اهلدى ًم٘مٚم٦م

. ق ُمٗمؽم يمذاب قمٚمٞمف ُم٤م قمغم اعمٗمؽميسمٕمد وىمقومف قمغم يمت٤ميب هذا طمزب إؿمٕمري ومٝم

 .اٟمتٝمك

 :  توهمققأومول وزماهلل ايم

طمزب إؿمٕمري اًمذيـ ظم٤مًمٗمقا إؿمٕمري ذم ٤م ُمـ ذم ٤م ُمٗمؽميً يمٞمػ يٙمقن يمذاسمً  ـ ٢

 .؟ل رضمع إًمٞمٝم٤م قم٘مٞمدة اًمسٚمػ اًمّم٤مًمحقم٘مٞمدشمف اًمّمحٞمح٦م اًمت

٤م ُمـ ذم أهؾ اًمبدع وإهقاء اًمذيـ ىم٤مًمقا ذم اهلل وذم ٤م ُمٗمؽميً يمٞمػ يٙمقن يمذاسمً  ـ ١

، وشمريمقا اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ظمالف احلؼ وقمٓمٚمقا أيمثر صٗم٤مت اهللديٜمف 

أهٚمف اًمِمؽ واحلػمة واجلٝمؾ سمٕمٚمؿ اًمٙمالم اًمذي أورث اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح وأظمذوا 

 ؟واًمٜمدم

٤م ُمـ أىم٤مم اًمؼماهلم قمغم أن أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م اعمتبٕملم ٤م ُمٗمؽميً يمٞمػ يٙمقن يمذاسمً  ـ 3

ًمٚمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من  أؾمٕمد سم٤معمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل وىمد رضمع إمم ُم٤م هؿ 

قمٚمامء إُم٦م اًمراؾمخلم  ر٤م يمب٤م، وُمٕمٝمؿ أيًْم سـ إؿمٕمري ذم آظمر أُمرهقمٚمٞمف أسمق احل

 ؟اًمرسم٤مٟمٞملم

ًٓ  ـ 4  أن أيمثر اًمٕمٚمامء قمغم ـمري٘م٦م إؿمٕمري اًمتل رضمع قمٜمٝم٤م ومجقاسمٜم٤م ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ضمد

 .اهلل ًمٚمٙمثرة طملم شمٙمقن قمغم اًمب٤مـمؾُم٤م أضم٤مب سمف اسمـ قمس٤ميمر ُمـ ذم 

، وإن اإلمج٤مع اًمرضم٤مل سم٤محلؼ ٤م:  إن احلؼ ٓ يٕمرف سم٤مًمرضم٤مل وإٟمام يٕمرفوٟم٘مقل أيًْم  

       .ؼ وًمق يمٜم٧م وطمدك وظم٤مًمٗمؽ أهؾ إرضقاد إقمٔمؿ ُم٤م واومؼ احلواحلج٦م واًمس
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 قمـ رب إقمالم اعمقىمٕملم"ذم يمت٤مسمف    ومال ايمعالمة اظمحؼق ايمؽبغم ازمن ايمؼقم

وٓ يقطمِمٜمؽ ُمـ ىمد أىمر قمغم ٟمٗمسف هق ومجٞمع أهؾ  :(3٠8 - 3٠7/ 3) "اًمٕم٤معملم

اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م  اًمٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس ُمـ أوزم اًمٕمٚمؿ، وم٢مذا فمٗمرت سمرضمؾ واطمد ُمـ أوزم

ًمٚمدًمٞمؾ حمٙمؿ ًمف ُمتبع ًمٚمحؼ طمٞم٨م يم٤من وأيـ يم٤من وُمع ُمـ يم٤من زاًم٧م اًمقطمِم٦م 

وطمّمٚم٧م إًمٗم٦م، وًمق ظم٤مًمٗمؽ وم٢مٟمف خي٤مًمٗمؽ ويٕمذرك، واجل٤مهؾ اًمٔم٤ممل خي٤مًمٗمؽ سمال 

طمج٦م ويٙمٗمرك أو يبدقمؽ سمال طمج٦م، وذٟمبؽ رهمبتؽ قمـ ـمري٘متف اًمقظمٞمٛم٦م، 

ٓف اعم١مًمٗم٦م ُمٜمٝمؿ ٓ يٕمدًمقن وؾمػمشمف اًمذُمٞمٛم٦م، ومال شمٖمؽم سمٙمثرة هذا اًمرضب، وم٢من أ

سمِمخص واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، واًمقاطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يٕمدل سمٛمؾء إرض 

 ُمٜمٝمؿ.

وافمؾم أن اإلمجاع واحلجة وايمسواد األفمظم هو ايمعامل صاضمب احلق, وإن ىمان   

ا ، ىم٤مل قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن إودي: صحب٧م ُمٕم٤مذً وضمده, وإن طمايمػه أهل األرض

تف ذم اًمؽماب سم٤مًمِم٤مم، صمؿ صحب٧م ُمـ سمٕمده أوم٘مف اًمٜم٤مس سم٤مًمٞمٛمـ، ومام وم٤مرىمتف طمتك واري

قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ومسٛمٕمتف ي٘مقل: قمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م، وم٢من يد اهلل ُمع اجلامقم٦م، صمؿ 

٤م ُمـ إي٤مم وهق ي٘مقل: ؾمٞمقمم قمٚمٞمٙمؿ وٓة ي١مظمرون اًمّمالة قمـ ؾمٛمٕمتف يقُمً 

٤مومٚم٦م، ُمقاىمٞمتٝم٤م، ومّمٚمقا اًمّمالة عمٞم٘م٤مهت٤م: ومٝمل اًمٗمريْم٦م، وصٚمقا ُمٕمٝمؿ وم٢مهن٤م ًمٙمؿ ٟم

ىم٤مل: ىمٚم٧م ي٤م أصح٤مب حمٛمد ُم٤م أدري ُم٤م حتدصمقن، ىم٤مل: وُم٤م ذاك؟ ىمٚم٧م: شم٠مُمرين 

سم٤مجلامقم٦م وحتْمٜمل قمٚمٞمٝم٤م صمؿ شم٘مقل زم: صؾ اًمّمالة وطمدك وهل اًمٗمريْم٦م، وصؾ 

ُمع اجلامقم٦م وهل ٟم٤مومٚم٦م ىم٤مل: ي٤م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ىمد يمٜم٧م أفمٜمؽ ُمـ أوم٘مف أهؾ هذه 

ٝمقر اجلامقم٦م هؿ اًمذيـ وم٤مرىمقا اًم٘مري٦م، أشمدري ُم٤م اجلامقم٦م؟ ىمٚم٧م: ٓ، ىم٤مل: إن مج
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اجلامقم٦م، اجلامقم٦م ُم٤م واومؼ احلؼ وإن يمٜم٧م وطمدك، وذم ًمٗمظ آظمر: ومرضب قمغم 

ومخذي وىم٤مل: وحيؽ، إن مجٝمقر اًمٜم٤مس وم٤مرىمقا اجلامقم٦م، وإن اجلامقم٦م ُم٤م واومؼ ـم٤مقم٦م 

 اهلل شمٕم٤ممم.

وىم٤مل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد: إذا ومسدت اجلامقم٦م ومٕمٚمٞمؽ سمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف اجلامقم٦م ىمبؾ أن    

 د، وإن يمٜم٧م وطمدك، وم٢مٟمؽ أٟم٧م اجلامقم٦م طمٞمٜمئذ، ذيمره٤م اًمبٞمٝم٘مل وهمػمه.شمٗمس

وىمد ذيمر ًمف اًمسقاد إقمٔمؿ، وم٘م٤مل: أشمدري ُم٤م اًمسقاد  وومال زمعض أئؿة احلديث

 إقمٔمؿ؟ 

 هق حمٛمد سمـ أؾمٚمؿ اًمٓمقد وأصح٤مسمف. 

ومٛمسخ اعمختٚمٗمقن اًمذيـ ضمٕمٚمقا اًمسقاد إقمٔمؿ واحلج٦م واجلامقم٦م هؿ اجلٛمٝمقر 

غم اًمسٜم٦م، وضمٕمٚمقا اًمسٜم٦م سمدقم٦م، واعمٕمروف ُمٜمٙمرا ًم٘مٚم٦م أهٚمف وضمٕمٚمقهؿ قمٞم٤مرا قم

وشمٗمردهؿ ذم إقمّم٤مر وإُمّم٤مر، وىم٤مًمقا: ُمـ ؿمذ ؿمذ اهلل سمف ذم اًمٜم٤مر، وُم٤م قمرف 

ا ُمٜمٝمؿ اعمختٚمٗمقن أن اًمِم٤مذ ُم٤م ظم٤مًمػ احلؼ وإن يم٤من اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قمٚمٞمف إٓ واطمدً 

 ومٝمؿ اًمِم٤مذون.

ا: ومٙم٤مٟمقا هؿ اجلامقم٦م، يسػمً ا وىمد ؿمذ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ زُمـ أمحد سمـ طمٜمبؾ إٓ ٟمٗمرً 

ويم٤مٟم٧م اًم٘مْم٤مة طمٞمٜمئذ واعمٗمتقن واخلٚمٞمٗم٦م وأشمب٤مقمف يمٚمٝمؿ هؿ اًمِم٤مذون، ويم٤من اإلُم٤مم 

أمحد وطمده هق اجلامقم٦م، وعم٤م مل يتحٛمؾ هذا قم٘مقل اًمٜم٤مس ىم٤مًمقا ًمٚمخٚمٞمٗم٦م: ي٤م أُمػم 

اعم١مُمٜملم أشمٙمقن أٟم٧م وىمْم٤مشمؽ ووٓشمؽ واًمٗم٘مٝم٤مء واعمٗمتقن يمٚمٝمؿ قمغم اًمب٤مـمؾ وأمحد 

قمغم احلؼ؟ ومٚمؿ يتسع قمٚمٛمف ًمذًمؽ: وم٠مظمذه سم٤مًمسٞم٤مط واًمٕم٘مقسم٦م سمٕمد احلبس وطمده هق 

اًمٓمقيؾ: ومال إًمف إٓ اهلل، ُم٤م أؿمبف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمب٤مرطم٦م، وهل اًمسبٞمؾ اعمٝمٞمع ٕهؾ اًمسٜم٦م 
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ٱ  ٻ  چ واجلامقم٦م طمتك يٚم٘مقا رهبؿ، ُم٣م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمٗمٝمؿ، ويٜمتٔمره٤م ظمٚمٗمٝمؿ: 

  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ

  .وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ. اٟمتٝمك [.١3]إطمزاب:  چٿ 

 ذم  ىم٤مل همؼد  ىمالم فمظقم  ضمول ما ؽمبق  ويمؾعالمة ازمن فمثقؿكم      

إذا ومال  :(93-79) ص "اهلل وأؾمامئف احلسٜمك اًم٘مقاقمد اعمثغم ذم صٗم٤مت" يمت٤مسمف

وُمـ اعمٕمٚمقم أن : ىمد قمرومٜم٤م سمٓمالن ُمذه٥م أهؾ اًمت٠مويؾ ذم سم٤مب اًمّمٗم٤مت، ومائل

إؿم٤مقمرة ُمـ أهؾ اًمت٠مويؾ ٕيمثر اًمّمٗم٤مت، ومٙمٞمػ يٙمقن ُمذهبٝمؿ سم٤مـمال، وىمد ىمٞمؾ 

 إهنؿ يٛمثٚمقن اًمٞمقم مخس٦م وشمسٕملم سم٤معم٤مئ٦م ُمـ اعمسٚمٛملم؟.

 ؟.ىمدوهتؿ ذم ذًمؽ أسمق احلسـ إؿمٕمريويمٞمػ يٙمقن سم٤مـمال و

ًمٙمت٤مسمف ويمٞمػ يٙمقن سم٤مـمال وومٞمٝمؿ ومالن وومالن ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٕمرووملم سم٤مًمٜمّمٞمح٦م هلل و

 وٕئٛم٦م اعمسٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ؟. وًمرؾمقًمف 

: أٟمٜم٤م ٓ ٟمسٚمؿ أن شمٙمقن ٟمسب٦م إؿم٤مقمرة هبذا اًم٘مدر ومؾـا: اجلواب فمن ايمسمال األول

سم٤مًمٜمسب٦م ًمس٤مئر ومرق اعمسٚمٛملم، وم٢من هذه دقمقى حتت٤مج إمم إصمب٤مت قمـ ـمريؼ اإلطمّم٤مء 

 اًمدىمٞمؼ.

ُمـ اخلٓم٠م، ٕن  صمؿ ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أهنؿ هبذا اًم٘مدر أو أيمثر وم٢مٟمف ٓ ي٘متيض قمّمٛمتٝمؿ

 اًمٕمّمٛم٦م ذم إمج٤مع اعمسٚمٛملم ٓ ذم إيمثر.

إن إمج٤مع اعمسٚمٛملم ىمديام صم٤مسم٧م قمغم ظمالف ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أهؾ اًمت٠مويؾ، وم٢من  شمم كؼول:

اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ صدر هذه إُم٦م، وهؿ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ هؿ ظمػم اًم٘مرون 

٤مت ُم٤م أصمبتف واًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطمس٤من وأئٛم٦م اهلدى ُمـ سمٕمدهؿ، يم٤مٟمقا جمٛمٕملم قمغم إصمب
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ُمـ إؾمامء واًمّمٗم٤مت، وإضمراء  اهلل ًمٜمٗمسف، أو أصمبتف ًمف رؾمقًمف 

اًمٜمّمقص قمغم فم٤مهره٤م اًمالئؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، ُمـ همػم حتريػ، وٓ شمٕمٓمٞمؾ، وٓ 

 شمٙمٞمٞمػ، وٓ متثٞمؾ.

، وإمج٤مقمٝمؿ طمج٦م ُمٚمزُم٦م، ٕٟمف وهؿ ظمػم اًم٘مرون سمٜمص اًمرؾمقل 

ذم اًم٘م٤مقمدة اًمراسمٕم٦م ُمـ ىمقاقمد ُم٘مت٣م اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وىمد ؾمبؼ ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمٜمٝمؿ 

 ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت.

أن أسم٤م احلسـ إؿمٕمري وهمػمه ُمـ أئٛم٦م اعمسٚمٛملم ٓ  واجلواب فمن ايمسمال ايمثاين:

يدقمقن ٕٟمٗمسٝمؿ اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اخلٓم٠م، سمؾ مل يٜم٤مًمقا اإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ إٓ طملم قمرومقا 

ُم٤م ىمدر أٟمٗمسٝمؿ، وٟمزًمقه٤م ُمٜمزًمتٝم٤م، ويم٤من ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م 

چ  چ  چ  چ    ڇ  چ اؾمتح٘مقا سمف أن يٙمقٟمقا أئٛم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

  [.١4]اًمسجدة:  چ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ وىم٤مل قمـ إسمراهٞمؿ: 

 .[٢١٢ – ٢١٠]اًمٜمحؾ:  چڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ

ىمتداء اًمذي يٜمبٖمل أن تدوا سمف آيـ يٜمتسبقن إًمٞمف مل ي٘مصمؿ إن ه١مٓء اعمت٠مظمريـ اًمذ

 يٙمقٟمقا قمٚمٞمف، وذًمؽ أن أسم٤م احلسـ يم٤من ًمف ُمراطمؾ صمالث ذم اًمٕم٘مٞمدة:

 ُمرطمٚم٦م آقمتزال. اظمرضمؾة األولم:

٤م، ي٘مرره، ويٜم٤مفمر قمٚمٞمف، صمؿ رضمع قمٜمف، وسح اقمتٜمؼ ُمذه٥م اعمٕمتزًم٦م أرسمٕملم قم٤مُمً 

 .سمتْمٚمٞمؾ اعمٕمتزًم٦م، وسم٤مًمغ ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ

 سملم آقمتزال اعمحض واًمسٜم٦م اعمحْم٦م.ُمرطمٚم٦م  اظمرضمؾة ايمثاكقة:
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، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ حمٛمد قمبد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يمالب ؾمٚمؽ ومٞمٝم٤م ـمريؼ أيب

ٓسمـ ىم٤مؾمؿ:  شجمٛمقع اًمٗمت٤موى»( ُمـ اعمجٚمد اًمس٤مدس قمنم ُمـ 47٢شمٞمٛمٞمف )ص

وإؿمٕمري وأُمث٤مًمف سمرزخ سملم اًمسٚمػ واجلٝمٛمٞم٦م، أظمذوا ُمـ ه١مٓء يمالُم٤م صحٞمح٤م، 

 ًٓ  .ـاه .٘مٚمٞم٦م فمٜمقه٤م صحٞمح٦م، وهل وم٤مؾمدة قموُمـ ه١مٓء أصق

 ُمرطمٚم٦م اقمتٜم٤مق ُمذه٥م أهؾ اًمسٜم٦م واحلدي٨م. اظمرضمؾة ايمثايمثة:

اإلسم٤مٟم٦م قمـ أصقل "، يمام ىمرره ذم يمت٤مسمف: ٤م سم٤مإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ُم٘متديً 

 ، وهق ُمـ آظمر يمتبف أو آظمره٤م."اًمدي٤مٟم٦م

سمٙمت٤مب قمزيز، ٓ ي٠مشمٞمف اًمب٤مـمؾ  ضم٤مءٟم٤م يٕمٜمل اًمٜمبل »ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف: 

ـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف شمٜمزيؾ ُمـ طمٙمٞمؿ محٞمد، مجع ومٞمف قمٚمؿ إوًملم، وأيمٛمؾ سمف ُم

اًمٗمرائض واًمديـ، ومٝمق ساط اهلل اعمست٘مٞمؿ، وطمبٚمف اعمتلم، ُمـ متسؽ سمف ٟمج٤م، وُمـ 

 ظم٤مًمٗمف ضؾ وهمقى، وذم اجلٝمؾ شمردى.

 ، وم٘م٤مل قمز وضمؾ: وطم٨م اهلل ذم يمت٤مسمف قمغم اًمتٛمسؽ سمسٜم٦م رؾمقًمف     

إمم أن ىم٤مل:  [.7]احلنم:  چ    ہہ  ۀ    ہ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ 

يمام أُمرهؿ سمٓم٤مقمتف، ودقم٤مهؿ إمم اًمتٛمسؽ  وم٠مُمرهؿ سمٓم٤مقم٦م رؾمقًمف 

يمام أُمرهؿ سم٤مًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مسمف، ومٜمبذ يمثػم ممـ همٚمب٧م ؿم٘مقشمف،  سمسٜم٦م ٟمبٞمف 

وراء فمٝمقرهؿ، وقمدًمقا   واؾمتحقذ قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من، ؾمٜمـ ٟمبل اهلل 

 سمدي٤مٟمتٝمؿ، وأسمٓمٚمقا ؾمٜمـ رؾمقل اهللإمم أؾمالف هلؿ ىمٚمدوهؿ سمديٜمٝمؿ، وداٟمقا 

 گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ    چ، ورومْمقه٤م، وأٟمٙمروه٤م وضمحدوه٤م

  [.٢4٠]إٟمٕم٤مم:  چڱ  ڱ    
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ًٓ   صمؿ ذيمر      وم٤من ىم٤مل   ُمـ أصقل اعمبتدقم٦م وأؿم٤مر إمم سمٓمالهن٤م صمؿ ىم٤مل:أصق

٤م ىم٤مئؾ: ىمد أٟمٙمرشمؿ ىمقل اعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م واحلروري٦م واًمراومْم٦م واعمرضمئ٦م، ومٕمرومقٟم

 ىمقًمٙمؿ اًمذي سمف شم٘مقًمقن، ودي٤مٟمتٙمؿ اًمتل هب٤م شمديٜمقن.

ىمٞمؾ ًمف: ىمقًمٜم٤م اًمذي ٟم٘مقل سمف، ودي٤مٟمتٜم٤م اًمتل ٟمديـ هب٤م: اًمتٛمسؽ سمٙمت٤مب رسمٜم٤م قمز 

، وُم٤م روى قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م وضمؾ، وسمسٜم٦م ٟمبٞمٜم٤م 

احلدي٨م، وٟمحـ سمذًمؽ ُمٕمتّمٛمقن، وسمام يم٤من ي٘مقل سمف أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ 

ٟمرض اهلل وضمٝمف، ورومع درضمتف، وأضمزل ُمثقسمتف ىم٤مئٚمقن، وعمـ ظم٤مًمػ ىمقًمف طمٜمبؾ 

صمؿ أصمٜمك قمٚمٞمف سمام أفمٝمر اهلل قمغم يده  ،جم٤مٟمبقن، ٕٟمف اإلُم٤مم اًمٗم٤مضؾ، واًمرئٞمس اًمٙم٤مُمؾ

ُمـ احلؼ، وذيمر صمبقت اًمّمٗم٤مت، وُمس٤مئؾ ذم اًم٘مدر واًمِمٗم٤مقم٦م، وسمٕمض 

 اًمسٛمٕمٞم٤مت، وىمرر ذًمؽ سم٤مٕدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م.

اًمذيـ يٜمتسبقن إًمٞمف أظمذوا سم٤معمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُمراطمؾ قم٘مٞمدشمف،  واعمت٠مظمرون

واًمتزُمقا ـمريؼ اًمت٠مويؾ ذم قم٤مُم٦م اًمّمٗم٤مت، ومل يثبتقا إٓ اًمّمٗم٤مت اًمسبع اعمذيمقرة 

 ذم هذا اًمبٞم٧م:

 طمل قمٚمٞمؿ ىمدير واًمٙمالم ًمف 

 

 إرادة ويمذاك اًمسٛمع واًمبٍم  

 قمغم ظمالف سمٞمٜمٝمؿ وسملم أهؾ اًمسٜم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م إصمب٤مهت٤م. 

( ُمـ اعمجٚمد 359ُم٤م ىمٞمؾ ذم ؿم٠من إؿمٕمري٦م )ص  ٦مذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم وعم٤م

وُمرادهؿ إؿمٕمري٦م اًمذيـ يٜمٗمقن ٓسمـ ىم٤مؾمؿ ىم٤مل:  شجمٛمقع اًمٗمت٤موى»اًمس٤مدس ُمـ 

اًمذي صٜمٗم٦م إؿمٕمري ذم  "اإلسم٤مٟم٦م"اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م، وأُم٤م ُمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ سمٙمت٤مب 

 . أهؾ اًمسٜم٦مٜم٤مىمض ذًمؽ، ومٝمذا يٕمد ُمـ آظمر قمٛمره، ومل ئمٝمر ُم٘م٤مًم٦م شم
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وأُم٤م إؿمٕمري٦م ومٕمٙمس ه١مٓء، وىمقهلؿ يستٚمزم (: 3٢٠وىم٤مل ىمبؾ ذًمؽ ذم )ص

اًمتٕمٓمٞمؾ، وأٟمف ٓ داظمؾ اًمٕم٤ممل وٓ ظم٤مرضمف، ويمالُمف ُمٕمٜمك واطمد، وُمٕمٜمك آيف 

 .اًمٙمرد وآيف اًمديـ واًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واطمد، وهذا ُمٕمٚمقم اًمٗمس٤مد سم٤مًمرضورة

 اهـ.

 ( ُمـ ذح اهلراس، ط اإلُم٤مم:3٢١ )ص شاًمٜمقٟمٞم٦م»ذم  وومال سمؾؿقذه ازمن ايمؼقم

 واقمٚمــؿ سمــ٠من ـمــري٘مٝمؿ قمٙمــس اًمـــ 

 

 ــــٓمريؼ اعمســـت٘مٞمؿ عمــــ ًمـــف قمٞمٜمـــ٤من  

 إمم أن ىم٤مل: 

 وم٤مقمج٥م ًمٕمٛمٞم٤من اًمبّم٤مئر أسمٍموا 

 

 يمقن اعم٘مٚمد ص٤مطم٥م اًمؼمه٤من  

 ورأوه سم٤مًمت٘مٚمٞمد أومم ُمـ ؾمقا  

 

 سمٖمػم ُم٤م سمٍم وٓ سمره٤من ه  

ــقا   ــقطمٞملم إذ مل يٗمٝمٛم ـــ اًم ــقا قم  وقمٛم

 

ـــ  ـــ٤منوُمٕمٜم٤ممه ـــذي احلرُم ـــ٤م ًم  ٤م قمجب

( ١، ج 3٢9)ص  شأضقاء اًمبٞم٤من»ذم شمٗمسػمه  وومال ايمشقخ حمؿد األمكم ايمشـؼقطي 

قمغم شمٗمسػم آي٦م اؾمتقاء اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمرؿمف، اًمتل ذم ؾمقرة إقمراف: )اقمٚمؿ أٟمف 

همٚمط ذم هذا ظمٚمؼ ٓ حيَم يمثرة ُمـ اعمت٠مظمريـ، ومزقمٛمقا أن اًمٔم٤مهر اعمتب٤مدر اًمس٤مسمؼ 

ًم٘مرآٟمٞم٦م هق ُمِم٤مهب٦م صٗم٤مت ٜمك آؾمتقاء واًمٞمد ُمثال ذم أي٤مت اإمم اًمٗمٝمؿ ُمـ ُمٕم

وٓ خيٗمل قمغم ٤م( ىم٤مل: وىم٤مًمقا: جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٍمومف قمـ فم٤مهره إمج٤مقمً  احلقادث.

أدٟمك قم٤مىمؾ أن طم٘مٞم٘م٦م ُمٕمٜمك هذا اًم٘مقل: أن اهلل وصػ ٟمٗمسف ذم يمت٤مسمف سمام فم٤مهره 

ومٞمف سمام ٓ يٚمٞمؼ سمف قمز وقمال. اعمتب٤مدر ُمٜمف اًمس٤مسمؼ إمم اًمٗمٝمؿ اًمٙمٗمر سم٤مهلل شمٕم٤ممم، واًم٘مقل 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿ  چ : اًمذي ىمٞمؾ ًمف واًمٜمبل 

ا ُمـ ذًمؽ، ُمع إمج٤مع ُمـ يٕمتد سمف ُمـ ٤م واطمدً مل يبلم طمرومً  [.44]اًمٜمحؾ:  چ   ڤ
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ٓ جيقز ذم طم٘مف شم٠مظمػم اًمبٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف،   اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف 

تب٤مدر ُمٜمف اًمٙمٗمر واًمْمالل اعمبلم، طمتك ضم٤مء وأطمرى ذم اًمٕم٘م٤مئد، ٓ ؾمٞمام ُم٤م فم٤مهره اعم

ه١مٓء اجلٝمٚم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ ومزقمٛمقا أن اهلل أـمٚمؼ قمغم ٟمٗمسف اًمقصػ سمام فم٤مهره 

يمتؿ أن ذًمؽ اًمٔم٤مهر اعمتب٤مدر يمٗمر  اعمتب٤مدر ُمٜمف ٓ يٚمٞمؼ، واًمٜمبل 

وضالل جي٥م سف اًمٚمٗمظ قمٜمف. ويمؾ هذا ُمـ شمٚم٘م٤مء أٟمٗمسٝمؿ، ُمـ همػم اقمتامد قمغم 

 ح٤مٟمؽ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ.يمت٤مب أو ؾمٜم٦م. ؾمب

وٓ خيٗمل أن هذا اًم٘مقل ُمـ أيمؼم اًمْمالل، وُمـ أقمٔمؿ آومؽماء قمغم اهلل قمز وضمؾ 

 .ورؾمقًمف 

واحلؼ اًمذي ٓ يِمؽ ومٞمف أدٟمك قم٤مىمؾ أن يمؾ وصػ وصػ اهلل سمف ٟمٗمسف، أو   

، وم٤مًمٔم٤مهر اعمتب٤مدر ُمٜمف اًمس٤مسمؼ إمم ومٝمؿ ُمـ ذم ىمٚمبف وصٗمف سمف رؾمقًمف 

ىم٤مل:  ،٤مهب٦م رء ُمـ صٗم٤مت احلقادثيف اًمت٤مم قمـ ُمِمرء ُمـ اإليامن، هق اًمتٜمز

وهؾ يٜمٙمر قم٤مىمؾ أن اًمس٤مسمؼ إمم اًمٗمٝمؿ اعمتب٤مدر ًمٙمؾ قم٤مىمؾ هق ُمٜم٤موم٤مة اخل٤مًمؼ 

 ًمٚمٛمخٚمقق ذم ذاشمف ومجٞمع صٗم٤مشمف؟. ٓ، واهلل ٓ يٜمٙمر ذًمؽ إٓ ُمٙم٤مسمر.

واجل٤مهؾ اعمٗمؽمي اًمذي يزقمؿ أن فم٤مهر آي٤مت اًمّمٗم٤مت ٓ يٚمٞمؼ سم٤مهلل ٕٟمف يمٗمر    

إٟمام ضمر إًمٞمف ذًمؽ شمٜمجٞمس ىمٚمبف سم٘مذر اًمتِمبٞمف سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق، وم٠مداه  وشمِمبٞمف،

ؿم١مم اًمتِمبٞمف إمم ٟمٗمل صٗم٤مت اهلل ضمؾ وقمال، وقمدم اإليامن هب٤م، ُمع أٟمف ضمؾ وقمال 

هق اًمذي وصػ هب٤م ٟمٗمسف، ومٙم٤من هذا اجل٤مهؾ ُمِمبٝم٤م أوٓ، وُمٕمٓمال صم٤مٟمٞم٤م، وم٤مرشمٙم٥م 

ف قم٤مروم٤م سم٤مهلل يمام يٜمبٖمل، ُمٕمٔمام هلل يمام ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سم٤مهلل اسمتداء واٟمتٝم٤مء، وًمق يم٤من ىمٚمب

يٜمبٖمل، ـم٤مهرا ُمـ أىمذار اًمتِمبٞمف، ًمٙم٤من اعمتب٤مدر قمٜمده اًمس٤مسمؼ إمم ومٝمٛمف أن وصػ اهلل 
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شمٕم٤ممم سم٤مًمغ ُمـ اًمٙمامل واجلالل، ُم٤م ي٘مٓمع أوه٤مم قمالئؼ اعمِم٤مهب٦م سمٞمٜمف وسملم صٗم٤مت 

٦م هلل ذم اعمخٚمقىملم، ومٞمٙمقن ىمٚمبف ُمستٕمدا ًمإليامن سمّمٗم٤مت اًمٙمامل واجلالل، اًمث٤مسمت

اًم٘مرآن واًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م، ُمع اًمتٜمزيف اًمت٤مم قمـ ُمِم٤مهب٦م صٗم٤مت اخلٚمؼ، قمغم ٟمحق 

اٟمتٝمك يمالُمف  [.٢٢]اًمِمقرى:  چ  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  چ ىمقًمف: 

. 

يم٤من ذم آظمر قمٛمره قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمسٜم٦م   وإؿمٕمري أسمق احلسـ   

يمت٤مسمف أو قمغم ًمس٤من رؾمقًمف واحلدي٨م، وهق إصمب٤مت ُم٤م أصمبتف اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٗمسف ذم 

.ُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ وٓ شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾ ، 

ا إذا سح سمحٍم ىمقًمف ومٞمف، يمام هل احل٤مل ذم أيب وُمذه٥م اإلٟمس٤من ُم٤م ىم٤مًمف أظمػمً 

 ."اإلسم٤مٟم٦م"احلسـ، يمام يٕمٚمؿ ُمـ يمالُمف ذم 

٨م ا، وهق اًمتزام ُمذه٥م أهؾ احلديوقمغم هذا: ومتامم شم٘مٚمٞمده اشمب٤مع ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أظمػمً 

 واًمسٜم٦م، ٕٟمف اعمذه٥م اًمّمحٞمح اًمقاضم٥م آشمب٤مع، اًمذي اًمتزم سمف أسمق احلسـ ٟمٗمسف.

 واجلواب فمن ايمسمال ايمثايمث من وصمفكم:

أن احلؼ ٓ يقزن سم٤مًمرضم٤مل، وإٟمام يقزن اًمرضم٤مل سم٤محلؼ. هذا هق اعمٞمزان  األول:

اًمّمحٞمح، وإن يم٤من عم٘م٤مم اًمرضم٤مل وُمراشمبٝمؿ أصمر ذم ىمبقل أىمقاهلؿ، يمام ٟم٘مبؾ ظمؼم 

ٕمدل، وٟمتقىمػ ذم ظمؼم اًمٗم٤مؾمؼ، ًمٙمـ ًمٞمس هذا هق اعمٞمزان ذم يمؾ طم٤مل، وم٢من اًم

اإلٟمس٤من سمنم، يٗمقشمف ُمـ يمامل اًمٕمٚمؿ وىمقة اًمٗمٝمؿ ُم٤م يٗمقشمف، وم٘مد يٙمقن اًمرضمؾ ديٜم٤م 

وذا ظمٚمؼ، وًمٙمـ يٙمقن ٟم٤مىمص اًمٕمٚمؿ أو ضٕمٞمػ اًمٗمٝمؿ، ومٞمٗمقشمف ُمـ اًمّمقاب سم٘مدر 

ُمٕملم، أو ُمذه٥م  ُم٤م طمّمؾ ًمف ُمـ اًمٜم٘مص واًمْمٕمػ، أو يٙمقن ىمد ٟمِم٠م قمغم ـمريؼ
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 ُمٕملم، ٓ يٙم٤مد يٕمرف همػمه، ومٞمٔمـ أن اًمّمقاب ُمٜمحٍم ومٞمف، وٟمحق ذًمؽ.

أٟمٜم٤م إذا ىم٤مسمٚمٜم٤م اًمرضم٤مل اًمذيـ قمغم ـمريؼ إؿم٤مقمرة سم٤مًمرضم٤مل اًمذيـ هؿ قمغم  ايمثاين:

ـمريؼ اًمسٚمػ، وضمدٟم٤م ذم هذه اًمٓمريؼ ُمـ هؿ أضمؾ وأقمٔمؿ وأهدى وأىمقم ُمـ 

أصح٤مب اعمذه٥م اعمتبققم٦م ًمٞمسقا قمغم اًمذيـ قمغم ـمريؼ إؿم٤مقمرة، وم٤مٕئٛم٦م إرسمٕم٦م 

 ـمريؼ إؿم٤مقمرة.

 وإذا ارشم٘مٞم٧م إمم ُمـ ومقىمٝمؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم مل دمدهؿ قمغم ـمريؼ إؿم٤مقمرة.

وإذا قمٚمقت إمم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م واخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م اًمراؿمديـ مل دمد ومٞمٝمؿ ُمـ طمذا 

طمذو إؿم٤مقمرة ذم أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف، وهمػممه٤م مم٤م ظمرج سمف إؿم٤مقمرة قمـ 

 ريؼ اًمسٚمػ.ـم

وٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر أن ًمبٕمض اًمٕمٚمامء اعمٜمتسبلم إمم إؿمٕمري ىمدم صدق ذم اإلؾمالم، 

رواي٦م ودراي٦م،  واًمذب قمٜمف، واًمٕمٜم٤مي٦م سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وسمسٜم٦م رؾمقًمف 

واحلرص قمغم ٟمٗمع اعمسٚمٛملم وهدايتٝمؿ، وًمٙمـ هذا ٓ يستٚمزم قمّمٛمتٝمؿ ُمـ اخلٓم٠م 

ىم٤مًمقه، وٓ يٛمٜمع ُمـ سمٞم٤من ظمٓمئٝمؿ ورده،  ومٞمام أظمٓمئقا ومٞمف، وٓ ىمبقل ىمقهلؿ ذم يمؾ ُم٤م

 عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ سمٞم٤من احلؼ وهداي٦م اخلٚمؼ.

٤م أن ًمبٕمْمٝمؿ ىمّمدا طمسٜم٤م ومٞمام ذه٥م إًمٞمف، وظمٗمل قمٚمٞمف احلؼ ومٞمف، وٓ ٟمٜمٙمر أيًْم 

وًمٙمـ ٓ يٙمٗمل ًم٘مبقل اًم٘مقل طمسـ ىمّمد ىم٤مئٚمف، سمؾ ٓ سمد أن يٙمقن ُمقاوم٘م٤م ًمنميٕم٦م 

غم ىم٤مئٚمف يم٤مئٜم٤م ُمـ يم٤من، ًم٘مقل اًمٜمبل اهلل قمز وضمؾ، وم٢من يم٤من خم٤مًمٗم٤م هل٤م وضم٥م رده قم

 :« ش يمقس فمؾقه أمركا همفو ردمن فمؿل فمؿاًل. 

صمؿ إن يم٤من ىم٤مئٚمف ُمٕمرووم٤م سم٤مًمٜمّمٞمح٦م واًمّمدق ذم ـمٚم٥م احلؼ، اقمتذر قمٜمف ذم هذه 
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 اعمخ٤مًمٗم٦م، وإٓ قمقُمؾ سمام يستح٘مف سمسقء ىمّمده وخم٤مًمٗمتف.

 وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: هؾ شمٙمٗمرون أهؾ اًمت٠مويؾ أو شمٗمس٘مقهنؿ؟.

سم٤مًمتٗمٙمػم واًمتٗمسٞمؼ ًمٞمس إًمٞمٜم٤م، سمؾ هق إمم اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف  ىمٚمٜم٤م: احلٙمؿ

 ومٝمق ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمتل ُمرده٤م إمم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، ومٞمج٥م ،

اًمتثب٧م ومٞمف هم٤مي٦م اًمتثب٧م، ومال يٙمٗمر وٓ يٗمسؼ إٓ ُمـ دل اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م قمغم يمٗمره 

 أو ومس٘مف.

ًمتف، طمتك يتح٘مؼ زوال وإصؾ ذم اعمسٚمؿ اًمٔم٤مهر اًمٕمداًم٦م سم٘م٤مء إؾمالُمف وسم٘م٤مء قمدا

ذًمؽ قمٜمف سمٛم٘مت٣م اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل، وٓ جيقز اًمتس٤مهؾ ذم شمٙمٗمػمه أو شمٗمسٞم٘مف ٕن ذم 

 ذًمؽ حمذوريـ قمٔمٞمٛملم:

اومؽماء اًمٙمذب قمغم اهلل شمٕم٤ممم ذم احلٙمؿ وقمغم اعمحٙمقم قمٚمٞمف ذم اًمقصػ  أضمدمها:

 اًمذي ٟمبزه سمف.

ٞمح ُمسٚمؿ قمـ قمبد اهلل سمـ اًمقىمقع ومٞمام ٟمبز سمف أظم٤مه إن يم٤من ؾم٤معم٤م ُمٜمف، ومٗمل صح ايمثاين:

إذا ىمػر ايمرصمل أطماه همؼد زماء هبا »ىم٤مل:  أن اًمٜمبل  ر قمٛم

، وومٞمف قمـ أيب ذر شإن ىمان ىمام ومال وإال رصمعت فمؾقه»، وذم رواي٦م: شأضمدمها

  قمـ اًمٜمبل :« زمايمؽػر, أو ومال فمدو اهلل, ومن دفما رصماًل 

 .شويمقس ىمذيمك إال ضمار فمؾقه

 سٚمؿ سمٙمٗمر أو ومسؼ أن يٜمٔمر ذم أُمريـ:وقمغم هذا ومٞمج٥م ىمبؾ احلٙمؿ قمغم اعم 

دًٓم٦م اًمٙمت٤مب أو اًمسٜم٦م قمغم أن هذا اًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ ُمقضم٥م ًمٚمٙمٗمر أو  أضمدمها:

 اًمٗمسؼ.
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اٟمٓمب٤مق هذا احلٙمؿ قمغم اًم٘م٤مئؾ اعمٕملم أو اًمٗم٤مقمؾ اعمٕملم، سمحٞم٨م شمتؿ ذوط  ايمثاين:

 اًمتٙمٗمػم أو اًمتٗمسٞمؼ ذم طم٘مف، وشمٜمتٗمل اعمقاٟمع.

ا أو ٤م سمٛمخ٤مًمٗمتف اًمتل أوضمب٧م أن يٙمقن يم٤مومرً وُمـ أهؿ اًمنموط: أن يٙمقن قم٤معم

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ ٤م، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وم٤مؾم٘مً 

 [.٢٢5]اًمٜمس٤مء:  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ

ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  چ وىمقًمف: 

ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھھ  

  [.٢٢6 – ٢٢5]اًمتقسم٦م:  چ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ے  ے  ۓ     

وهلذا ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ: ٓ يٙمٗمر ضم٤مطمد اًمٗمرائض إذا يم٤من طمدي٨م قمٝمد سم٢مؾمالم طمتك 

 يبلم ًمف.

 وُمـ اعمقاٟمع: أن ي٘مع ُم٤م يقضم٥م اًمٙمٗمر أو اًمٗمسؼ سمٖمػم إرادة ُمٜمف وًمذًمؽ صقر:

يٙمٗمر طمٞمٜمئذ،  ٤م سمف، ومالُمٜمٝم٤م: أن يٙمره قمغم ذًمؽ، ومٞمٗمٕمٚمف ًمداقمل اإليمراه ٓ اـمٛمئٜم٤مٟمً 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  

 .[.٢٠6]اًمٜمحؾ:  چگ  

وُمٜمٝم٤م: أن يٖمٚمؼ قمٚمٞمف ومٙمره ومال يدري ُم٤م ي٘مقل ًمِمدة ومرح أو طمزن أو ظمقف أو 

 ٟمحق ذًمؽ.

ؾمقل اهلل ىم٤مل: ىم٤مل ر  ودًمٞمٚمف ُم٤م صمب٧م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 
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 :« ا زمتوزمة فمبده ضمكم يتوب إيمقه من أضمدىمم, ىمان فمعم هلل أؾمد همرضًم

راضمؾته زملرض همالة, هماكػؾتت مـه وفمؾقفا ؿمعامه وذازمه, همليس مـفا, هملسمى ؾمجرة 

هماضطجع دم ـمؾفا, ومد أيس من راضمؾته, همبقـام هو ىمذيمك إذا هو هبا ومائؿة فمـده, 

ت فمبدي وأكا رزمك, أطمطل من هملطمذ زمخطامفا شمم ومال من ؾمدة ايمػرح: ايمؾفم أك

 .شؾمدة ايمػرح

 شجمٛمقع اًمٗمت٤موى»( ٢١، ج ٢8٠)ص    ةومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿق   

 وأُم٤م اًمتٙمٗمػم، وم٤مًمّمقاب: أن ُمـ اضمتٝمد ُمـ أُم٦م حمٛمد »ٓسمـ ىم٤مؾمؿ: 

وىمّمد احلؼ وم٠مظمٓم٠م مل يٙمٗمر، سمؾ يٖمٗمر ًمف ظمٓم١مه، وُمـ شمبلم ًمف ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل 

 شمبلم ًمف اهلدى، واشمبع همػم ؾمبٞمؾ اعم١مُمٜملم ، ومِم٤مق اًمرؾمقل ُمـ سمٕمد ُم٤م

ومٝمق يم٤مومر. وُمـ اشمبع هقاه، وىمٍم ذم ـمٚم٥م احلؼ، وشمٙمٚمؿ سمال قمٚمؿ، ومٝمق قم٤مص 

 اهـ. شُمذٟم٥م. صمؿ ىمد يٙمقن وم٤مؾم٘م٤م، وىمد يٙمقن ًمف طمسٜم٤مت شمرضمح قمغم ؾمٞمئ٤مشمف

 وُمـ ( ُمـ اعمجٛمقع اعمذيمقر ذم يمالم ًمف: هذا، ُمع أين دائاًم 3، ج ١١9وىم٤مل ذم )ص 

ذًمؽ ُمٜمل، أين ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس هنٞم٤م قمـ أن يٜمس٥م ُمٕملم إمم شمٙمٗمػم ضم٤مًمسٜمل يٕمٚمؿ 

وشمٗمسٞمؼ وُمٕمّمٞم٦م، إٓ إذا قمٚمؿ أٟمف ىمد ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م اًمرؾم٤مًمٞم٦م اًمتل ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م 

يم٤من يم٤مومرا شم٤مرة، ووم٤مؾم٘م٤م أظمرى، وقم٤مصٞم٤م أظمرى، وأين أىمرر: أن اهلل ىمد همٗمر هلذه 

 وُم٤م ،ًمٞم٦م، واعمس٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦مإُم٦م ظمٓم٠مه٤م، وذًمؽ يٕمؿ اخلٓم٠م ذم اعمس٤مئؾ اخلؼمي٦م اًم٘مق

زال اًمسٚمػ يتٜم٤مزقمقن ذم يمثػم ُمـ هذه اعمس٤مئؾ، ومل يِمٝمد أطمد ُمٜمٝمؿ قمغم أطمد ٓ 

وذيمر أُمثٚم٦م، صمؿ ىم٤مل: ويمٜم٧م أسملم أن ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ  ،سمٙمٗمر وٓ سمٗمسؼ وٓ سمٛمٕمّمٞم٦م

٤م طمؼ، اًمسٚمػ وإئٛم٦م ُمـ إـمالق اًم٘مقل سمتٙمٗمػم ُمـ ي٘مقل يمذا ويمذا، ومٝمق أيًْم 
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إمم أن ىم٤مل: واًمتٙمٗمػم هق ُمـ اًمققمٞمد،  ،إلـمالق واًمتٕمٞملمًمٙمـ جي٥م اًمتٗمريؼ سملم ا

، ًمٙمـ ىمد يٙمقن اًمرضمؾ وم٢مٟمف وإن يم٤من اًم٘مقل شمٙمذيب٤م عم٤م ىم٤مًمف اًمرؾمقل 

طمدي٨م قمٝمد سم٢مؾمالم، أو ٟمِم٠م سمب٤مدي٦م سمٕمٞمدة، وُمثؾ هذا ٓ يٙمٗمر سمجحد ُم٤م جيحده 

طمتك شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م، وىمد يٙمقن اًمرضمؾ مل يسٛمع شمٚمؽ اًمٜمّمقص، أو ؾمٛمٕمٝم٤م ومل 

 ٧م قمٜمده، أو قم٤مرضٝم٤م قمٜمده ُمٕم٤مرض آظمر أوضم٥م شم٠مويٚمٝم٤م، وإن يم٤من خمٓمئ٤م.شمثب

إذا أكا مت »ويمٜم٧م دائام أذيمر احلدي٨م اًمذي ذم اًمّمحٞمحلم ذم اًمرضمؾ اًمذي ىم٤مل: 

هملضمروموين, شمم اؽمحؼوين, شمم ذروين دم ايمقم, همواهلل يمئن ومدر اهلل فمقم يمقعذزمـي فمذازما 

ومال  ل اهلل: ما محؾك فمعم ما همعؾت؟همؼاا من ايمعاظمكم. همػعؾوا زمه ذيمك, ما فمذزمه أضمًد 

 .شطمشقتك. همغػر يمه

ومٝمذا رضمؾ ؿمؽ ذم ىمدرة اهلل وذم إقم٤مدشمف إذا ذري، سمؾ اقمت٘مد أٟمف ٓ يٕم٤مد، وهذا يمٗمر 

٤م خي٤مف اهلل أن يٕم٤مىمبف.  ٓ يٕمٚمؿ ذًمؽ، ويم٤من ُم١مُمٜمً سم٤مشمٗم٤مق اعمسٚمٛملم، ًمٙمـ يم٤من ضم٤مهاًل 

 ومٖمٗمر ًمف سمذًمؽ.

أومم  ٤مسمٕم٦م اًمرؾمقل واعمت٠مول ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد احلريص قمغم ُمت

 اهـ. .سم٤معمٖمٗمرة ُمـ ُمثؾ هذا

وهبذا قمٚمؿ اًمٗمرق سملم اًم٘مقل واًم٘م٤مئؾ، وسملم اًمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ، ومٚمٞمس يمؾ ىمقل أو     

  .ومٕمؾ يٙمقن ومس٘م٤م أويمٗمرا حيٙمؿ قمغم ىم٤مئٚمف أو وم٤مقمٚمف سمذًمؽ

: "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"( 35، ج ٢65)ص    ةومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿق    

ًٓ وأصؾ ذًمؽ: أن اعم٘م٤مًم٦م   اًمتل هل يمٗمر سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م واإلمج٤مع ي٘م٤مل هل يمٗمر ىمق

يٓمٚمؼ، يمام دل قمغم ذًمؽ اًمدٓئؾ اًمنمقمٞم٦م، وم٢من اإليامن ُمـ إطمٙم٤مم اعمتٚم٘م٤مة قمـ اهلل 
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، ًمٞمس ذًمؽ مم٤م حيٙمؿ ومٞمف اًمٜم٤مس سمٔمٜمقهنؿ وأهقائٝمؿ، وٓ ورؾمقًمف 

جي٥م أن حيٙمؿ ذم يمؾ ؿمخص ىم٤مل ذًمؽ سم٠مٟمف يم٤مومر طمتك يثب٧م ذم طم٘مف ذوط 

ٗمػم وشمٜمتٗمل ُمقاٟمٕمف، ُمثؾ ُمـ ىم٤مل: إن اخلٛمر أو اًمرسم٤م طمالل، ًم٘مرب قمٝمده اًمتٙم

سم٤مإلؾمالم، أو ًمٜمِمقئف ذم سم٤مدي٦م سمٕمٞمدة، أو ؾمٛمع يمالُم٤م أٟمٙمره ومل يٕمت٘مد أٟمف ُمـ اًم٘مرآن، 

، يمام يم٤من سمٕمض اًمسٚمػ يٜمٙمر أؿمٞم٤مء وٓ أٟمف ُمـ أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل 

ء ٓ يٙمٗمرون إمم أن ىم٤مل: وم٢من ه١مٓ ،ىم٤مهل٤م  طمتك يثب٧م قمٜمده أن اًمٜمبل

ڇ  ڇ  ڇ  چ طمتك شم٘مقم قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م سم٤مًمرؾم٤مًم٦م، يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

وىمد قمٗم٤م اهلل هلذه إُم٦م  [.٢65]اًمٜمس٤مء:  چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  

 يمالُمف. ـاه .قمـ اخلٓم٠م واًمٜمسٞم٤من

٤م، وٓ يٚمزم ُمـ ذًمؽ أن يٙمقن ا أو ومس٘مً وهبذا قمٚمؿ أن اعم٘م٤مًم٦م أو اًمٗمٕمٚم٦م ىمد شمٙمقن يمٗمرً 

٤م، إُم٤م ٟٓمتٗم٤مء ذط اًمتٙمٗمػم أو اًمتٗمسٞمؼ أو وضمقد ُم٤مٟمع ا أو وم٤مؾم٘مً ؿ هب٤م يم٤مومرً اًم٘م٤مئ

 ذقمل يٛمٜمع ُمٜمف.

٤م ٓقمت٘م٤مد يم٤من يٕمت٘مده، أو ُمتبقع يم٤من وُمـ شمبلم ًمف احلؼ وم٠مس قمغم خم٤مًمٗمتف شمبٕمً 

يٕمٔمٛمف، أو دٟمٞم٤م يم٤من ي١مصمره٤م، وم٢مٟمف يستحؼ ُم٤م شم٘متْمٞمف شمٚمؽ اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ يمٗمر أو 

 ومسقق.

ُمٕمت٘مده وقمٛمٚمف قمغم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف  ومٕمغم اعم١مُمـ أن يبٜمل

  ومٞمجٕمٚمٝمام إُم٤مُم٤م ًمف، يستيضء سمٜمقرمه٤م ويسػم قمغم ُمٜمٝم٤مضمٝمام، وم٢من

چ  چ  چ  چ  ذًمؽ هق اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ اًمذي أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف، ذم ىمقًمف:

چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  
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  [.٢53]إٟمٕم٤مم:  چژ   ڑ  

اًمٜم٤مس ُمـ يمقٟمف يبٜمل ُمٕمت٘مده أو قمٛمٚمف قمغم ُمذه٥م ُمٕملم،  وًمٞمحذر ُم٤م يسٚمٙمف سمٕمض

وم٢مذا رأى ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م قمغم ظمالومف طم٤مول سف هذه اًمٜمّمقص إمم ُم٤م 

يقاومؼ ذًمؽ اعمذه٥م قمغم وضمقه ُمتٕمسٗم٦م، ومٞمجٕمؾ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م شم٤مسمٕملم ٓ 

ُمتبققملم، وُم٤م ؾمقامه٤م إُم٤مُم٤م ٓ شم٤مسمٕم٤م، وهذه ـمريؼ ُمـ ـمرق أصح٤مب اهلقى، ٓ 

ۉ  ې  ې  ې  ې  چ دى، وىمد ذم اهلل هذه اًمٓمريؼ ذم ىمقًمف: أشمب٤مع اهل

ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  

  [.7٢]سم٤معم١مُمٜمقن:  چ

واًمٜم٤مفمر ذم ُمس٤مًمؽ اًمٜم٤مس ذم هذا اًمب٤مب يرى اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب، ويٕمرف ؿمدة    

اومت٘م٤مره إمم اًمٚمجقء إمم رسمف ذم ؾم١مال اهلداي٦م واًمثب٤مت قمغم احلؼ، وآؾمتٕم٤مذة ُمـ 

 ل وآٟمحراف.اًمْمال

وُمـ ؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم سمّمدق واومت٘م٤مر إًمٞمف، قم٤معم٤م سمٖمٜمك رسمف قمٜمف واومت٘م٤مره هق إمم رسمف     

ى  ائ   ائ  چ ومٝمق طمري أن يستجٞم٥م اهلل شمٕم٤ممم ؾم١مًمف، ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: 

ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

  [.٢86]اًمب٘مرة:  چىئ  

رأى احلؼ طم٘م٤م واشمبٕمف، ورأى اًمب٤مـمؾ سم٤مـمال  ومٜمس٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمٚمٜم٤م ممـ    

واضمتٜمبف، وأن جيٕمٚمٜم٤م هداة ُمٝمتديـ، وصٚمح٤مء ُمّمٚمحلم، وأن ٓ يزيغ ىمٚمقسمٜم٤م سمٕمد إذ 

 هداٟم٤م، وهي٥م ًمٜم٤م ُمٜمف رمح٦م إٟمف هق اًمقه٤مب.

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت.
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اًمٕمزيز احلٛمٞمد سم٢مذن واًمّمالة واًمسالم قمغم ٟمبل اًمرمح٦م، وه٤مدي إُم٦م إمم ساط 

 .رهبؿ، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤من إمم يقم اًمديـ. اٟمتٝمك

أزمو ايمؽرم مخقس  ,حمدث واؽمط ,وأطمتم هذا ايمؽتاب زملزمقات فمظقؿة يمإلمام احلاهمظ

 هـ 552زمن فمقم زمن أمحد زمن فمقم زمن احلسن ايمواؽمطي احلوزي اظمتوذم ؽمـة 

 "شم٤مريخ اإلؾمالم"ذم   يمام ٟم٘مؾ ذًمؽ قمٜمف احل٤مومظ اًمذهبل   ومال

(٢٢/٢35): 

ــــــٕمري ــــــؼ سم٤مٕؿم ــــــ٤م شمٕمٚم  إذا ُم

 

ـــرى   ـــؼ اًمٕم ـــ٤مًمقا: وصمٞم ـــ٤مس، وىم  أٟم

ـــــــــزال   ـــــــــ٦م رأت آقمت  وـم٤مئٗم

 

ـــقاسًم٤م، وُمـــ٤م هـــق ومـــٞمام شمـــرى    ص

ــــتحؼ   ــــض ٓ شمس ــــرى رواوم  وأظم

 

 إذا ذيمـــــر اًمٜمـــــ٤مس أن شمـــــذيمرا   

 ومــــٜمحـ ُمٕمــــ٤مذ أهــــؾ احلــــدي٨م  

 

ــــقرى   ــــػم اًم ــــ٤مل ظم ــــ٤م سم٠مذي  قمٚم٘مٜم

ـــــ٤م   ـــــف دأسمٜم ــــــ دأسم ــــــ مل يٙم  ومٛم

 

ـــــرا   ـــــف سم ـــــد ُمٜم ـــــٜمحـ وأمح  وم

 .. اٟمتٝمك 

ڤ    ڤ  ڤ  چ وهبذا أيمقن ىمد اٟمتٝمٞم٧م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب اًمذي أرضمق ذظمره وصمقاسمف   

  [.89 – 88]اًمِمٕمراء:  چ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ

ــــقد  ــــ٤م اعمحٛم ــــ٤مب ورسمٜم ــــؿ اًمٙمت  شم

 

 وًمــــف اعمٙمــــ٤مرم واًمٕمــــغم واجلــــقد 

ـــد    ـــل حمٛم ـــغم اًمٜمب ـــؿ اًمّمـــالة قم  صم

 

ــــ٤مح ىم   ٛمــــري وأورق قمــــقدُمــــ٤م ٟم

 هـ٢44٢ومرغ ُمـ ذم اًمس٤مسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع أظمر ًمسٜم٦م  

 اًمٞمٛمـ اًمسٕمٞمد –إب  -دار احلدي٨م سمبٕمدان 
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 ايمػفرس

 3 اعم٘مدُم٦م

 7 ؟ُمـ أيـ ي١مظمذ آقمت٘م٤مد

 7 اًمسٜم٦م يمسٗمٞمٜم٦م ٟمقح ُمـ ريمبٝم٤م ٟمج٤م وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م هٚمؽ

 7 إٟمام قمال ىمدر أئٛم٦م اإلؾمالم سم٤مشمب٤مقمٝمؿ ًمٚمسٜم٦م واحلدي٨م

 8  ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم حيٗمظ ديٜمف سمٛمـ يِم٤مءاهلل

ٓ قمٞم٥م قمغم إئٛم٦م وأشمب٤مقمٝمؿ آٟمتس٤مب إمم ُمذه٥م اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح سمؾ 

جي٥م ىمبقل ذًمؽ سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ وإٟمام اًمٕمٞم٥م ذم آٟمتس٤مب إمم ُمذاه٥م 

 اخلٚمػ

8 

 8 ؿمٕم٤مر أهؾ اًمبدع شمرك اٟمتح٤مل ُمذه٥م اًمسٚمػ

 8 ًمٕم٘مٞمدة اًمسٚمػ  ٟمٍمة اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

تٍمة ًمبٕمض يمب٤مر قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ شمالُمٞمذ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل شمراضمؿ خم

  وشمالُمٞمذ شمالُمٞمذه وأئٛم٦م ُمذهبف اًمس٤مئريـ قمغم قم٘مٞمدة اًمسٚمػ

 اًمّم٤مًمح اعمٜم٤مسيـ هل٤م

٢٠ 

 ٢٠ اإلُم٤مم اًمٙمبػم أسمق سمٙمر قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم اًم٘مرر احلٛمٞمدي األول:

 ٢٢ لاإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ أسمق يٕم٘مقب يقؾمػ سمـ حيل اًم٘مرر اًمبقيٓم ايمثاين:

 ٢3 اإلُم٤مم أسمق صمقر إسمراهٞمؿ سمـ ظم٤مًمد اًمٙمٚمبل اًمبٖمدادي ايمثايمث:

 ٢4 اإلُم٤مم أسمق إسمراهٞمؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ حيل اعمزين اعمٍمي ايمرازمع:

 ٢5 اإلُم٤مم اًمٙمبػم اعمحدث قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل اخلامس:
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 ٢6 : اإلُم٤مم احل٤مومظ ؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزيايمسادس

اًمٕمالُم٦م أسمق اًمٕمب٤مس اسمـ رسي٩م أمحد سمـ قمٛمر اًمبٖمدادي اإلُم٤مم  ايمسازمع:

 اعمٚم٘م٥م سم٤مًمب٤مز

٢9 

 ١٠ اإلُم٤مم احل٤مومظ زيمري٤م سمـ حيل سمـ قمبد اًمرمحـ اًمس٤مضمل اًمبٍمي ايمثامن:

 ١3 إُم٤مم إئٛم٦م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م شمٚمٛمٞمذ اعمزين ايمتاؽمع:

 ١4 اإلُم٤مم قمبد اًمرمحـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ :ايمعاذ

احل٤مومظ اًمٙمبػم أسمق سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ : اإلُم٤مم احلادي فممم

 إؾمامقمٞمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل

١7 

اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق احلسـ اًمدارىمٓمٜمل قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمـ  ايمثاين فممم:

 ُمٝمدي سمـ ُمسٕمقد اًمدارىمٓمٜمل اًمبٖمدادي

١8 

اإلُم٤مم اًمٙمبػم أسمق ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب محد سمؿ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ  ايمثايمث فممم:

 اًمبستل

33 

 39 اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ أسمق طم٤مُمد اإلؾمٗمرائٞمٜمل أمحد سمـ أيب ـم٤مهر ايمرازمع فممم:

اإلُم٤مم اًمٙمبػم اًمِمٝمػم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ هب٦م اهلل سمـ احلسـ سمـ  اخلامس فممم:

 ُمٜمّمقر اًمرازي اعمٕمروف سم٤مًمالًمٙم٤مئل

43 

اإلُم٤مم اعمٚم٘م٥م سمِمٞمخ اإلؾمالم أسمق قمثامن اًمّم٤مسمقين إؾمامقمٞمؾ  ايمسادس فممم:

 إؾمامقمٞمؾ اًمّم٤مسمقين اًمٜمٞمس٤مسمقري  سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ

44 

اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعم١مرخ طم٤مومظ اعمنمق اسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م  ايمسازمع فممم:

 اًمبٖمدادي

46 
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 48 اإلُم٤مم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٕمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمزٟمج٤مين  ايمثامن فممم:

اإلُم٤مم اًمٙمبػم أسمق اعمٔمٗمر اًمسٛمٕم٤مين ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمبد  ايمتاؽمع فممم:

 اجلب٤مر

5٢ 

اًمبٖمقي اعمحدث اعمٗمرس ؿمٞمخ اإلؾمالم حمل اًمسٜم٦م أسمق  اإلُم٤مم ايمعممون:

 حمٛمد احلسلم سمـ ُمسٕمقد سمـ حمٛمد اًمٗمراء

5١ 

اإلُم٤مم أسمق ٟمٕمٞمؿ إصبٝم٤مين قمبد اهلل سمـ احلسـ سمـ أمحد  احلادي وايمعممون:

 إصبٝم٤مين

54 

ىمقام اًمسٜم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد  ايمثاين وايمعممون:

 ٤مينسمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمكم إصبٝم

55 

اإلُم٤مم اًمٙمبػم أسمق احلسـ اًمٙمرضمل حمٛمد سمـ قمبد اعمٚمؽ ايمثايمث وايمعممون: 

 سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر

56 

اإلُم٤مم أسمق سمٙمر اًمسٚمامد حيل سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ  ايمرازمع وايمعممون:

 حمٛمد سمـ أيب ـم٤مهر إزدي اًمقاقمظ

59 

خلػم اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًمٙمبػم اسمـ أيب اخلػم اًمٕمٛمراين أسمق ا اخلامس وايمعممون:

 حيل سمـ أيب اخلػم ؾم٤ممل سمـ أؾمٕمد سمـ حيل اًمٕمٛمراين

6٢ 

اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٙمبػم اعمٕمٛمر أسمق ـم٤مهر اًمسٚمٗمل أمحد  ايمسادس وايمعممون:

 سمـ حمٛمد سمـ أمحد إصبٝم٤مين

64 

اإلُم٤مم ُمٗمتل اإلؾمالم أسمق قمٛمرو سمـ اًمّمالح قمثامن سمـ  ايمسازمع وايمعممون:

 قمبد اًمرمحـ اًمِمٝمروزي

68 
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074 

 اًمٕمالُم٦م قمبد اًم٘م٤مهر سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ حمٛمد اًم٘م٤ميض ايمثامن وايمعممون:

 اًمتؼميزي

7٠ 

احل٤مومظ اًمٙمبػم واًمٜم٤مىمد اًمبّمػم ُم١مرخ اإلؾمالم ؿمٛمس  ايمتاؽمع وايمعممون:

 اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهبل

7٢ 

 74 سمٕمض اعم٘مقٓت اًمذهبٞم٦م عم١مرخ اإلؾمالم احل٤مومظ اًمذهبل

بػم قمامد اًمديـ أسمق اًمٗمداء اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمٗمرس اعم١مرخ اًمٙم ايمثالشمون:

 إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر اًمِمٝمػم سم٤مسمـ يمثػم

78 

اًمٕمالُم٦م اعم١مرخ شم٘مل اًمديـ اعم٘مريزي أمحد سمـ قمكم سمـ  احلادي وايمثالشمون:

 قمبد اًم٘م٤مدر

8٢ 

سمٕمض أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم ظمالف قم٘مٞمدة اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح صمؿ 

 رضمٕمقا إًمٞمٝم٤م ذم آظمر أُمرهؿ

83 

٦م أسمق احلسـ إؿمٕمري قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إُم٤مم اعمتٙمٚمٛملم اًمٕمالُم األول:

أيب سمنم إؾمح٤مق سمـ ؾم٤ممل سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمبد اهلل سمـ ُمقؾمك سمـ سمالل سمـ أيب 

 سمردة سمـ أيب ُمقؾمك قمبد اهلل سمـ ىمٞمس إؿمٕمري

83 

 86 اعمراطمؾ اًمثالث اًمتل ُمر هب٤م أسمق احلسـ إؿمٕمري

 89 ُمٜم٤مفمرشمف اًمِمٝمػمة ُمع ؿمٞمخف أيب اًمٕمكم اجلب٤مئل

 96 سمق اعمٕم٤مزم اجلقيٜملاإلُم٤مم أ ايمثاين:

 ٢١6 أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓمقد ايمثايمث:

 ٢3٢اًمٕمالُم٦م ومخر اًمديـ اًمرازي حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلسلم سمـ احلسـ  ايمرازمع:
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075 

 اًمٓمؼمؾمت٤مين اعمٕمروف سم٤مسمـ ظمٓمٞم٥م اًمري

اًمرد قمغم ُمـ ي٘مقل إٟمف ؿم٤مومٕمل ذم اًمٗم٘مف وأؿمٕمري ذم اًمٕم٘مٞمدة أو أٟمف ؿم٤مومٕمل 

صقل ورسمام ٟمس٥م سمٕمْمٝمؿ شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة إمم اإلُم٤مم ذم اًمٗمروع أؿمٕمري ذم إ

 اًمِم٤مومٕمل

٢38 

أىمقال سمٕمض قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم اًمرد قمغم ُمـ يٜمتس٥م ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

  ذم اًمٗمروع وخي٤مًمٗمف ذم إصقل 

٢4٢ 

 ٢4٢ اإلُم٤مم أسمق اعمٔمٗمر اًمسٛمٕم٤مين -٢

 ٢4٢ اإلُم٤مم أسمق احلسـ حمٛمد سمـ قمبد اعمٚمؽ اًمٙمرضمل -١

 ٢43 اهٞمؿ اًمسٚمامداًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ إسمر -3

( ر اقمت٘م٤مد اًمسٚمػ ذم احلروف واًمّمقتضمزء ومٞمف ذيمهؾ يّمح ٟمسب٦م يمت٤مب )

وأٟمف يمتبف ىمبؾ ووم٤مشمف سم٠مؿمٝمر ورضمع ومٞمف إمم قم٘مٞمدة   إمم اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

 اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ورضمع قمـ اًمت٠مويؾ

٢46 

  ٟم٘مٚمف قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر   يمالم قمٔمٞمؿ ًمإلُم٤مم اًمسٛمٕم٤مين 

 ذم ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر

٢49 

 ٢5٠ بٝم٦م أن إؿم٤مقمرة هؿ أيمثر قمٚمامء إُم٦مؿم

 ٢7٢ اًمٗمٝمرس

 

 


