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 كلنة اإلعداد
احلؿد هلل رب افعودغ وافعوؿبي فؾؿتؼغ، وٓ ظدوان إَّٓ ظذ افظودغ، وأصفد أن ٓ إفف إَّٓ اهلل 

وحده ٓ رشيؽ فف، إفف إوفغ وأخريـ، وأصفد أن حمؿداً ظبده ورشقفف افصودق إمغ صذ 

 . ـثراً  اهلل ظذ آفف وأصحوبف وافتوبعغ، وشؾَّؿ تسؾقمً 

 :أما بعد
ِِهِ قِ ف ِ»افؽتوب افذي كضعف بغ أيدى افؼراء افؽرام  اؾنن هذ ِن ِهِ ص  ِوِ ش  ِالقلِ ِأنِ اه وِ ب ِِوب 

ِدِ 

فشقخ اإلشالم وادسؾؿغ اإلموم أمحد رضو خون احلـػل افؼودري ريض اهلل ، «اهلل ِاءِ طِ وبِبعِ ادحبِ 

ؼ ب وحؼَّ كو ومرصدكو ومقٓكو ادػتل خ اإلموم شقدتوج افؼيعي افشقهذا افؽتوب افـػقس،  ظـف، ظرَّ

 .وأضول اهلل بؼوءه ،إزهري أدام اهلل ظؿره احلـػل أخس رضو خون افؼودريإظظؿ بوهلـد حمؿد 

ف وختريٍ كصقصف وإظداده فؾطبع، ؾؼؿـو بم يعوجؾ  اهلل ظز وفؼد وؾؼـ  :فصػِّ

 .ختريٍ أيوت افؼرآكقي(  1)

 .ٕحوديٌ وأثوراختريٍ ( 2)

 . افـصقص إػ مصودرهو ظزو( 3)

 . ضبط افـصقص افتل وردت يف افؽتوب( 4)

 .ثبً بلشمء أهؿ ادراجع وادصودر (5)

ٓ كدظل افؽمل فعؿؾـو ؾوفـؼص واخلطل مالزم فؾبؼ، وفؽـ حسبـو أكـو اجتفدكو وبذفـو مو يف و

 .وشعـو إلطفور هذا افؽتوب بودظفر افالئؼ بؿـْزفتف وؿقؿتف افعؾؿقي

 .أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر ًمدار اعم٘مٓمؿ سم٤مًم٘م٤مهرة اًمتل أذوم٧م قمغم اًمٓمٌعيٗمقشمٜمك أن  وٓ

 .يمؾ ٟمٗمٞمس وهم٤مل ذم ـم٤ٌمقمتف قمغم شم٘مديٛمٝمؿ( اهلٜمد) "اعم١مؾم٦ًم اًمقاضمدي٦م "يمام أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر إمم 

و أؿمٙمر أيْم٤م ًمٙمؾ ُمـ ؾم٤مقمدين ذم إمت٤مم هذا اًمٕمٛمؾ اًمِم٤مق اعمْمٜمل ُمـ اًمزُمالء وإصدىم٤مء 

سمتّمحٞمح اًمٙمت٤مسم٦م وإسمداء اًمرأي أو  ، حمٛمد رومٞمؼ اهلل اًم٘م٤مدري ،قم٤مملٓؾمٞمام اإلظمقة إقمزة ؿم٤مه 
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 .اًمٜمّمٞمح٦م وُم٤م إمم ذًمؽ

و أؾم٠مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن جيٕمؾ قمٛمٚمٜم٤م هذا ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ وأن يٜمٗمٕمٜم٤م سمام قمٚمٛمٜم٤م إٟمف قمغم يمؾ 

 . رء ىمدير

 اهلل ؾمٌح٤من رسمؽ رب اًمٕمزة قمام يّمٗمقن وؾمالم قمغم اعمرؾمٚملم واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم

 .وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمد وًمد آدم اعمٌٕمقث سم٤محلؼ ُمـ رب اًمٕم٤معملم

 الفقري إىل اهلل عز وجل
 حمند إمام الدين القادري
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نبذة عن الشيخ اإلمام اهلنام وحيد الزمان، فزيد األوان العالمة أمحد رضا 
 خان عليه الزمحة والزضوان صاحب الكتاب

 :اسمه

ُة أؾمامء  ( م2967ؾمٜم٦م )اعمقاومؼ ( هـ2383ؾمٜم٦م )ش اعمخت٤مر»واؾمٛمف اًمت٤مرخيل  شحمٛمد»ًمف قمدَّ

ه  ة طمٌِّف وأشم٤ٌمقمف حلٌٞمٌف اًمٜمٌلِّ شأمحد رو٤م»وؾماّمُه ضمدُّ ك اًمِمٞمُخ ٟمٗمًف ًمِمدَّ  (ِعبدِادصطفى)بـِ^، وؾمٛمَّ

 :ي٘مقل ذم ؿمٕمره اًمذي اُمتدَح سمف اًمٜمٌلَّ قمٚمٞمف اًمًالم خي٤مـم٥ُم ٟمٗمًف

 ىخوف وہ رکہ رضب ررا توں تو ہےعجذ مصطف

ےــیرے لئے أمبن ہـــبن ہے تـــیرے لئے أمـــت
( )

 

 

 .ومٚمؽ إُم٤من ًمَؽ إُم٤من ^رو٤م ٓ ختْػ ؿمٞمئ٤ًم، وم٢مٟمام أٟم٧م قمٌُد اعمّمٓمٗمك : ي٘مقل

إٟمف ذك، وٓ سمره٤مَن ًمف ومٞمام : سمٕمُض اًمٜم٤مس يٕمؽمض قمغم هذا ومال يراه ؾم٤مئًٖم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل

ويرُمقن اًمٜم٤مس سم٤مًمنمك قمغم طم٥ًم زقمٛمٝمؿ، ادقم٤مه، وهذا ديدُُنؿ ذم يمؾِّ ُم٤م يزقمٛمقن أٟمف ذك، 

وًمٞمس هلؿ ؾمٚمٓم٤من ومٞمام يزقمٛمقن، سمؾ جيحدون سمٙمثػٍم ُمـ ٟمّمقِص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمح٥ًم اًمٔمٜمقن، 

ُمقا قمغم اًمٜم٤مس ُم٤م أطمؾَّ  -قمٌَد اعمّمٓمٗمك-وذم ٟمٗمس هذه اعم٠ًمًم٦م أقمٜمل اًمتًٛمٞم٦م  دأسمقا قمغم دأهبؿ، ومحرَّ

 : هلؿ احلؼُّ اعمٌلم طمٞم٨م ي٘مقل                [ 43: اًمٜمقر] 

  :أْن خي٤مـم٥َم اًمٜم٤مس ومٞم٘مقل ^وأُمَر ٟمٌٞمَُّف                    

     [ 64: اًمزُمر] ِسمدًٓم٦ِم اًمًٞم٤مق، ومٚمق يم٤من  ^ ، وضمكمٌّ أنَّ وٛمػم اعمتٙمٚمِّؿ يرضمع إمم اًمرؾمقل

 !سم٤مًمنمك  ^هذا ذيًم٤م، ًمزَم أْن يٙمقَن اهلل ىمد أذك، وأُمَر ٟمٌٞمَُّف 

وهبذا فمٝمَر أنَّ ه١مَٓء يرُمقن اعمًٚمٛملم سم٤مًمنمك وهؿ قمٜمف سمرآء، سمؾ ويرُمقن اهللَ ضمؾَّ وقمال وٟمٌٞمَُّف 

 . هبذه اًمتَُّٝمَٛم٦ِم اًمِمٜمٞمٕم٦م ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرون ^

شًمٞمس قمغم اعمًٚمِؿ ذم قمٌِدِه وٓ ومرؾمف صدىم٦مٌ »: ف ىم٤ملأٟمَّ  ^وصحَّ قمـ اًمٜمٌِّل 
( )

  

                                                        

 (2:1اٟمتخ٤مب طمدائؼ سمخِمش، صـ )( 2)

، (643/  3) 24:5ص /، اًمرىمؿسم٤مب ًمٞمس قمغم اعمًٚمؿ ذم ومرؾمف صدىم٦مأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمزيم٤مة،  ( 3)
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، وذًمؽ سمحية شهؾ أٟمتؿ إٓ قمٌٞمد ؾمٞمدي»: أنَّ ؾمٞمِّدٟم٤م محزَة ىم٤مل وهق صمٛمؾ شاًمّمحٞمح»وذم 

سمتجديد اإليامن سمٕمد ُم٤م أوم٤مق ^، ومل ي٠مُمْرُه ^اًمٜمٌِّل 
( )

 

٦ِم إو٤موم٦م اًمٕمٌد إمم همػمه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وًمق يم٤من   سم٤مًمتقسم٦م،  ^ذيًم٤م، ُٕمره ومدلَّ ذًمؽ قمغم صحَّ

 .وًمٜمُِ٘مؾ إًمٞمٜم٤م

ل سمٕمٌد اًمٜمٌلِّ  سَمْذل اًمّمٗم٤م »: ومتقى ورؾم٤مًم٦ٌم ُمًت٘مٚم٦م، وهك ^وًمإلُم٤مم أمحد رو٤م ذم ضمقاز اًمتًٛمِّ

ُص ُم٤م ذيمره اإلُم٤مُم أمحُد رو٤م ُمع سمٕمض شمٍمفشًمٕمٌد اعمّمٓمٗمك  .، وهذا ُمٚمخَّ

ُه اًمِمٞمُخ ( م٦2991م هـ ؾمٜم23:8م ؾمٜم٦م )وأسمقه اًمِمٞمُخ ٟم٘مل قمكم ظم٤من رمحف اهلل، اعمتقرمَّ  ،وضمدُّ

 .رو٤م قمكم ظم٤من، يم٤مٟم٤م ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء واًمٕمروم٤مء

 :نسبه ومولده

هق أمحد رو٤م سمـ حمٛمد ٟم٘مل قمكم سمـ رو٤م قمكم سمـ حمٛمد يم٤مفمؿ قمكم سمـ حمٛمد أقمٔمؿ سمـ حمٛمد 

 .ؾمٕم٤مدت ي٤مرظم٤من سمـ ؾمٕمٞمد ظم٤من رمحٝمؿ اهلل

م   ُمـ يقٟمٞمق ؾمٜم٦م  25ومؼ اعمقا/ هـ2383ؾمٜم٦م )وًمَد اًمِمٞمُخ أمحد رو٤م ًمٕم٤مذ ؿمقال اعمٙمرَّ

 .ذم سمريكم ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن اهلٜمد( م2967

 :نشأته واشتغاله بأخذ العلم

واؿمتٖمؾ اًمِمٞمخ ُمٜمذ اًمّم٤ٌم سمدراؾم٦م اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦َّم واًمٜم٘مٚمٞم٦َّم، واؾمتٙمٛمَؾ اًمدراؾم٦م هذه اًمٕمٚمقم، 

 :وشمؿَّ ذًمؽ ذم اًمراسمٕم٦م قمنمة ُمـ قمٛمره، ي٘مقل رمحف اهلل

قم٤مًُم٤م وقمنمة أؿمٝمر  قمنَم  إسمـ صمالصم٦مَ  ذاكَ  أٟم٤م إذْ و، (هـ2397ؾمٜم٦م )ؿمٕم٤ٌمن  وذًمؽ عمٜمتّمِػ »

 .شإطمٙم٤مم اًمّمالة وشمقضمٝم٧م إممَّ  قمكمَّ  وذم هذا اًمت٤مريخ ومرو٧ْم  ،ومخ٦ًم أي٤مم

وعم٤م ومرغ، ٟم٤مل إضم٤مزَة اإلومت٤مء قمـ أسمٞمف وأؾمت٤مذه وؿمٞمخف رمحٝمؿ اهلل، ي٘مقل ذم يمت٤مب إمم شمٚمٛمٞمذه 

 :اًمِمٞمخ فمٗمر اًمديـ اًمٌٝم٤مري

 )ُمـ قمٛمري، ًمٚمراسمع قمنم ُمـ ؿمٕم٤ٌمن ةَ قمنم طمٞمٜمام يمٜم٧م ذم اًمث٤مًمث٦مَ  ومتٞم٤م َل سمحٛمد اهلل أومتٞم٧م أوَّ »

                                                                                                                                                               

 (786/  3)93: /، اًمرىمؿسم٤مب ٓ زيم٤مة قمغم اعمًٚمؿ ذم قمٌده وومرؾمفواعمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمزيم٤مة، 

سم٤مب حتريؿ اخلٛمر وسمٞم٤من أُن٤م شمٙمقن ُمـ قمّمػم اًمٕمٜم٥م وُمـ اًمتٛمر واًمٌن ، يمت٤مب إذسم٦مأظمرضمف اعمًٚمؿ ذم صحٞمحف،  ( 4)

 .(2679/  4) :2:8 /، اًمرىمؿواًمزسمٞم٥م وهمػمه٤م مم٤م يًٙمر
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ُة اإلومت٤مء (م2:28/ هـ2447ؾمٜم٦م )إمم اًمٕم٤مذ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن  وًمق أقمٞمُش  ،(هـ2397 ، شمٙمقن ُمدَّ

شمخًلم ؾمٜم٦ًم وٓ أطميص ؿمٙمًرا هلل قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٙمؼمى يمام جي٥م
( )

. 

 :أساتذته

٦م قمغم ُمرزا همالم ىم٤مدر اًمؼميٚمقي، وىمرأ قمغم واًمده أؾم٤مشمذشمف ًمٞمًقا سمٙمثػم ىمرأ سمٕمض اًمٙمت٥م آسمتدائٞم

اًمِمٞمخ ٟم٘مل قمكم ظم٤من أيمثر اًمٙمت٥م، وُمـ أؾم٤مشمذشمف اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمكم اًمراُمٗمقري ىمرأ قمٚمٞمف يمت٤مسًم٤م ذم اهلٞمئ٦م، 

واًمِمٞمخ أسمق احلًلم أمحد اًمٜمقري، واًمِم٤مه آل رؾمقل اعم٤مرهروي، واًمِمٞمخ أمحد سمـ زيٜمل دطمالن اعمٙمل، 

واًمِمٞمخ طمًلم سمـ ص٤مًمح مجؾ اًمٚمٞمؾ، رمحٝمؿ اهلل أمجٕملمواًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اعمٙمل، 
( )

. 

 :سلوكه وأخذه الطريقة

٦ِم ُمـ  سم٤ميع ُمع أسمٞمف قمغم يد ؾمٞمد آل رؾمقل إمحدي، وأظمذ إضم٤مزَة اًمٌٞمٕم٦م ذم اًمًٚمًٚم٦ِم اًم٘م٤مدريِّ

 .ؿمٞمخف، وأًمًٌف ؿمٞمُخُف اخلرىم٦م واؾمتخٚمٗمف

 :خدماته الدينية

َج سم٤مًمتدريس واإلومت ٤مء واًمتّمٜمٞمػ واًمققمظ واإلرؿم٤مد وإصالح إُم٦م اؿمتٖمؾ اًمِمٞمخ سمٕمد ُم٤م خترَّ

اعمًٚمٛم٦م، ويم٤من أيمؼُم مهفِّ ِ ذم اًمتّمٜمٞمػ، وم٘مد أًمََّػ أيمثَر ُمـ أًمػ يمت٤مب ذم مخًلم قمٚماًم، سمٕمْمٝم٤م ُمٓمٌقع، 

 .واًم٤ٌمىمل خمٓمقط، وهذه اًمٙمت٥م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وإردي٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م

 :سرعة قلمه

ايمرة، همٜمّٞم٤ًم قمـ ُمراضمٕم٦ِم اًمٙمت٥م هم٤مًم٤ًٌم طملم ويم٤من اًمِمٞمخ رمحف اهلل هيَع اًمٙمت٤مسم٦م، ىمقيَّ اًمذ

ِة  اًمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ، وم٘مد يم٤مٟم٧م حتُيُه اًمٕمٚمقُم ُمرشم٦ًٌَّم ذم ذهٜمف دائاًم ،واًمِم٤مهُد قمغم هقم٦م يمت٤مسمتف وىمقَّ

٦ٍم ًمف : وىمّمتفش اًمٜمَّػمة اًمقوٞمئ٦م ذم ذح اجلقهرة اعمْمٞمئ٦م»طمٗمٔمف يمت٤مسُمُف  ل طمجَّ ؾمٜم٦م )أٟمف اًمت٘مك ذم أوَّ

 سمـ ص٤مًمح مجؾ اًمٚمٞمؾ، ومت٠مصمرَّ َ سمف اًمِمٞمُخ طمًلم ضمًدا، وـمٚم٥م ُمٜمف أن ينمح سم٤مًمِمٞمخ طمًلم( هـ23:6

اًمٜمَّػمة اًمقوٞمئ٦م ذم »: سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، ومنمطمف ذم يقُملم، وؾمامه سم٤مٓؾمؿ اًمت٤مرخيلش اجلقهرة اعمْمٞمئ٦م»يمت٤مسمف 

، صمؿ زاَد قمٚمٞمف سمٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت واحلقار وؾمامه سم٤مٓؾمؿ (هـ23:6ؾمٜم٦م )ش ذح اجلقهرة اعمْمٞمئ٦م

ُة اًمروٞمئ٦م قمغم اًمٜمِّػمة اًمقوٞمئ٦م»: اًمت٤مرخيل  (. هـ2419ؾمٜم٦م )ش اًمٓمرَّ

وم٦م ؾم١مآً ُمتٕمٚمًِّ٘م٤م  ٦َم اعمنمَّ م إًمٞمف قمٚمامُء ُمٙمَّ وهك اًمٕمٛمٚم٦م اًمقرىمٞم٦َّم اعمٕمرووم٦م )ش سم٤مًمٜمقط»وأيًْم٤م ىمدَّ

                                                        

 .(طمٞم٤مة أقمغم طميت اجلزء إول)( 5)

 .(أقمغم طميتطمٞم٤مة )( 6)
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، ىمد قمجز يم٤ٌمُر اًمٕمٚمامء قمـ طمٚمف، وم٠مٟمجَح اًمِمٞمخ رمحف اهلل ُم٠ًمًمتٝمؿ سمجقاب (اعمتداوًم٦م سملم اًمٜم٤مس

ه سم٤مٓؾمؿ اًمت٤مرخيلؿم٤مٍف يم٤مف، ويمتٌ يمٗمؾ »: ُف اردم٤مًٓ سمال ُمراضمٕم٦ِم اًمٙمت٥م، سمٚم٤ًمن قمريبٍّ ُمٌلم، وؾمامَّ

 (هـ2435)ش اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٤مهؿ ذم أطمٙم٤مم ىمرـم٤مس اًمدراهؿ

ه٤م سم٤مٓؾمؿ اًمت٤مرخيل  يم٤مه اًمًٗمٞمف »: صمؿ يمت٥م قمٚمٞمف َوٛمٞمٛم٦ًم سمٕمد ُم٤م رضمَع إمم سمالده اهلٜمد، وؾمامَّ

ه٤م سم٤مٓؾمؿ اًمت٤مرخيل ،(هـ:243)ش اًمقاهؿ ذم إسمدال ىمرـم٤مس اًمدراهؿ : صمؿ ٟم٘مٚمٝم٤م إمم إردي٦م وؾمامَّ

 (. هـ:244)ش اًمذيؾ اعمٜمقط سمرؾم٤مًم٦م اًمٜمقط»

٦ِم قمغم وومقر قمٚمٛمف، وسمراقمتف ذم اًمٗم٘مف، وٟمٌقهمف ودىم٦َّم  واًمرؾم٤مًم٦م اعمذيمقرة ُمـ مجٚم٦م اًمٜمامذج اًمداًمَّ

درر اًمٕمٚمقم مم٤َّم  ومٝمٛمف، ومتٞمُّزه قمـ أىمراٟمف، سمؾ وقمـ يمثػم ممـ ُم٣م سم٤مًمتٜم٘مٞمِح واًمٖمقِص قمغم اعمٙمٜمقن ذم

 .ظمٗمَك قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، وذًمؽ وَمْْمؾ اهلل، ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ

 :وفاته

ي اًمِمٞمُخ اإلُم٤مم أمحد رو٤مظم٤من رمحف اهلل إمم اًمرومٞمؼ إقمغم ذم  ُمْم٧م ُمـ صٗمر  36اٟمت٘مَؾ ضمدِّ

محف اهلل جيٞم٥م اعم١مذن، ، يم٠مٟمَّف رشطمل قمغم اًمٗمالح»: هـ ظمالل أذان اجلٛمٕم٦م قمٜمد ىمقل اعم١مذن2451ؾمٜم٦م 

 .ويٚمٌِّل اًمداقمل إمم اًمٗمالح وم٠مومٚمح، ووم٤مز سم٤مًمٜمج٤مح سمٌٚمدة، سمريكم اًمنميٗم٦م

هـ ُمـ ىمقًمف :244واإلُم٤مُم اؾمتخرَج ؾمٜم٦م ووم٤مشمف ىمٌؾ ارحت٤مًمف سمخٛم٦ًم أؿمٝمر ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م 

ِِ:ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ِ   ِ   ِِ ِ ِِِ

 [26: اإلٟم٤ًمن ]

 .رطمؿ اهلل اًمِمٞمخ، وأؾمَٙمٜمُف ومًٞمَح ضمٜم٤َّمشمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 ظن حػقد افشقخ

ِحممدِأخسِرضاِالقادريِاألزهري

 هـ2536ُمـ رُمْم٤من /36
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 ادػتى األظظم باهلـد افشقخ اإلمام تاج افؼيعة  نبذة عن

 ؼادري األزهري حػظه اهلل تعاػفخان ا حمؿد أخس رضا
 :والدته ونسبه

موم حمؿد أخس رضو خون احلـػل افؼودري إزهري يقم اخلومس وافعؼيـ وفد افشقخ اإل

 .بؿديـي بريع يف صمل اهلـد( م1942)ادقاؾؼ ( هـ1361)مـ صفر صػر فعوم ( 25)

وفد افشقخ حػظف اهلل يف بقً ظومر بوفعؾؿ وافعؾمء ادعروؾغ يف افؼورة اهلـديي مـذ أـثر مـ موئتل 

فشقخ اإلموم اهلمم، وحقد افزمون، ؾريد إوان، ادجدد ٕوائؾ افؼرن افرابع ظوم، حقٌ إكف ابـ حػقد ا

ظؼ اهلجري، شقدي أمحد رضو خون احلـػل افزيؾقي، ؾـسبف إفقف يصؾ ظـ ضريؼ وافديف، ؾفق ابـ 

ابـ حجي اإلشالم افشقخ حمؿد ( ادؽـك جقالين مقون)افشقخ ادػرس إظظؿ بوهلـد مقٓكو إبراهقؿ رضو 

ؾنن جده مـ وافدتف هق ادػتل ... د رضو ابـ افشقخ أمحد رضو احلـػل افزيؾقي، ومـ جفي وافدتفحوم

إظظؿ بوهلـد افشقخ حمؿد مصطػك رضو خون افؼودري احلـػل افزـويت، ابـ افشقخ أمحد رضو خون 

 .احلـػل افزيؾقي

 :نشأته وتعلمه العلوم وأساتذته

ي وافعؾقم آبتدائقي افعؼؾقي وافديـقي ظـ افعؾمء إـوبر أخذ افشقخ حػظف اهلل افدروس إوفق

ادعروؾغ يف وؿتف، وظـ وافده وجده مـ وافدتف افشقخ حمؿد مصطػك رضو، وحصؾ ظذ صفودة 

خريٍ افعؾقم افديـقي مـ دار افعؾقم مـظر اإلشالم بؿسؼط رأشف مديـي بريع، ثؿ أـؿؾ أدامف اهلل 

درس ؾقفو ( م1966)إػ ( م1963)ػ بوفؼوهرة يف افػسة مو بغ تعؾقؿف يف جومعي إزهر افؼي

افعؾقم ادتداوفي احلديٌ افؼيػ، افؾغي افعربقي، وافػؾسػي اإلشالمقي وؽره مـ افعؾقم وختصص 

 . هبو يف افتػسر وخترج مـ ـؾقي أصقل افديـ بورظو يف افتػوشر وظؾقمفو ومتضؾعو

 :حياته العملية والعلمية

شقخ حػظف اهلل مـ افؼوهرة إػ اهلـد، اكخرط يف افتدريس بدار افعؾقم مـظر بعد ظقدة اف

أشس بعد ؾسة دار اإلؾتوء بعد أخذ اإلجوزة مـ مرصده و معؾؿف ادػتل إظظؿ بوهلـد ثؿ اإلشالم، 

، وترك افتدريس بدار افعؾقم مـظر (هـ1442)افشقخ حمؿد مصطػك رضو خون ادتقىف شـي 

 .اإلشالم

ػ ادػتل إظظؿ بوهلـد افشقخ حمؿد مصطػك رضو خون ؿبؾ وؾوتف، افشقخ حمؿد وؿد اشتخؾ

أخس رضو خؾقػًي يف حقوتف، وؿد برع افشقخ يف اإلؾتوء و حؾِّ ادسوئؾ ادعؼدة ادتعؾؼي بوفػؼف، وٓ 

 .تعؾؿ افشقخ حػظف اهلل افطريؼي ظذ يد أشتوذه ظـ جده افشقخ أمحد رضوؾؼد ؽرو يف ذفؽ 

13 
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فشقخ ـثر افسػر فـؼ افديـ وافتقظقي افػؽريي وافعؼديي، وفف تالمذة وحمبقن إن شمحي ا

مـتؼون فقس يف اهلـد ؾحسى بؾ يف شوئر ادعؿقرة، ويعتز شمحتف ادريب هلؿ، وهؿ يـفؾقن مـ 

 .ظؾؿف ومؽوكتف افروحوكقي، وؿد ُأظطل افشقخ فؼى توج افؼيعي مـ ِؿبِؾ ـبور افعؾمء

افشعر واددائح وإفؼوئفو يف ادحوؾؾ وادـوشبوت، وؿد تؿ كؼ ديقاكف  فتوبتوفؾشقخ مقؾ ـبر فؽ

، (م1986)ظوم ( شػقـي افعػق)بؿعـك  «شػقـي بخشش»: ثؿ تبعف ديقان «كغمت أخس»: ادسؿك

، وافديقان يشتؿؾ ظذ مدائح افشقخ (م2446)وتؿ إصدار ضبعي جديدة ومـؼحي يف أوائؾ شـي 

 .ديي، ـم تقجد مدائح وؿصوئد فؾشقخ مل تـؼ بعدبوفؾغتغ افعربقي وإر

وفؾشقخ ظدة تصوكقػ و رشوئؾ بوفؾغتغ إرديي وافعربقي، وجوري ترمجي بعضفو إػ افؾغتغ 

 :افعربقي واإلكجؾقزيي، مـ هذه ادصـػوت

 .اًمذي سملم أيديٜم٤م هقشمٕمري٥م، ش وم٘مف ؿمٝمٜمِم٤مه وأن اًم٘مٚمقب سمٞمد اعمحٌقب سمٕمٓم٤مء اهلل» (2

 .«أبو إبراهقؿ تورح ٓ آزر حتؼقؼ أن» (2

 .«احلؼ ادبغ» (3

 .«افصحوبي كجقم آهتداء» (4

 .«حوصقي ظذ صحقح افبخوري» (5

 .يف جزئغ «افدؾوع ظـ ــز اإليمن» (6

 .مخس جمؾدات «أزهر افػتووى » (7

 .كجؾقزييبوفؾغي آ «أزهر افػتووى» (8

 .«ظـ افشورعرشوفي شد ادشورع ظذ مـ يؼقل إن افديـ يستغـل » (9

 .«صقوكي افؼبقر» ( 14

 .«حؽؿ ظؿؾقوت افتؾػزيقن وافػقديق» ( 11

 .تعريى« حؽؿ افتصقيريف  ظطويو افؼدير» ( 12

 .تعريى«صؿقل اإلشالم ٕصقل افرشقل افؽرام»  (13

 .تعريى« إمـ وافعذ فـوظتل ادصطػك بداؾع افبالء» ( 41

 . ريىتع« ؿقارع افؼفور ظذ ادجسؿي افػجور»  ( 15

 ،«افزيؾقيي مرآة افـجديي بجقاب»( 16 

فرشوفي مـ إرديي فإلموم أمحد رضو خون رمحف اهلل  تعريىهق  «اهلود افؽوف يف حؽؿ افضعوف» ( 17

https://arabicdawateislami.net



12 

 

، وكبذة مـ رشوفي كودرة صـَّػفو اإلموم بوفعربقي «مـر افعغ يف حؽؿ تؼبقؾ اإلهبومغ»: تسّؿك

قً  ؿوم شقّدي افشقخ أخس حػظف اهلل حتؼقؼفو ومجعفو  افتل« مدارج ضبؼوت احلديٌ»:ُشؿِّ

 .وافتعؾقؼ ظؾقفو

إن دار اإلؾتوء افؼوئؿ بؿديـي بريع وافذي يديره افشقخ بـػسف، ٓ يعتز دار إؾتوء دـطؼتف اجلغراؾقي 

 ؾؼط، وإكم شوهؿ يف تؼديؿ افػتووى إػ شوئر افعومل ظذ ضريؼي أهؾ افسـي واجلمظي، وؿد بؾغ ظدد ؾتووى

 .افدار مو يزيد ظذ مخسي آٓف ؾتقى

بؾ إن فف . إن افشقخ افعالمي أدام اهلل برـوتف فقس بورظو يف افؾغتغ افعربقي وإرديي ؾحسى

صدر أمؾؽي ظظقؿي يف افؾغي اإلكجؾقزيي، وؿد ؿوم شمحتف بوإلؾتوء واإلمالء بوفؾغي اإلكجؾقزيي، و

 .ؾقفو وـتوب

فصحي وافعوؾقي فشقخـو افعالمي حمؿد أخس رضو، ويؾبسف حؾؾ كسلل اهلل افعع افؼدير أن يديؿ ا

تبوع افسـي افـبقيي افؼيػي، وأن يطقؾ اهلل يف ظؿره، أن يبؼقف ذخرا فإلشالم وادسؾؿغ، أافتؼقى و

 .افؾفؿ آمغ. ن يـػعـو بعؾقمف وأكقاره يف افداريـأحيػظف مـفؿ، وأكف مـصقًرا ظذ أظدائف و

قٓكو حمؿد، وظذ آفف وآبوئف افطقبغ، وزوجوتف أمفوت ادممـغ، وصذ اهلل ظذ شقدكو وم

 .وأصحوبف افؽرام وافتوبعغ هلؿ إػ يقم افديـ

 المكيخالد  محمد
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 .احلٛمد هلل اًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ سمٞمده اًم٘مٚمقب سمٕمٓم٤مء اهلل

ُمـ  شحدائؼ سمخِمشسم»ؾُمِئؾ اًمِمٞمُخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م ىمدس هه قمـ ُم٤م وىمع ذم ديقاٟمف اعمًٛمك 

)شسمِمٝمٜمِم٤مه» ^وصٗمف اًمرؾمقل 
 )

وؾمئؾ أيًْم٤م قمام  ^ذم ىمّمٞمدة يٛمتدح هب٤م اًمٜمٌل ( ُمٚمؽ اعمٚمقك) 

ىم٤مل ذم ىمّمٞمدة يٛمدح هب٤م اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين ىمدس هه ُم٤م ُمٕمٜم٤مه اًمٕمٌد جمٌقر 

ًمرضمؾ ُمٚمؽ  وزقمؿ اًم٤ًمئؾ أن ىمقل اًمرضمؾ ( )واخل٤مـمر سمحقزشمؽ( يٕمٜمل سمذًمؽ اًمِمٞمخ اًمرو٤م ٟمٗمًف)

ممٜمقع عم٤م ورد ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ُمـ اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ يمذًمؽ ٓ يًقغ ٕطمد أن ( ؿمٝمٜمِم٤مه)اعمٚمقك 

يدقمل قمـ رضمؾ أٟمف يٛمٚمؽ اخلقاـمر عم٤م صح ذم احلدي٨م ُمـ أن اًم٘مٚمقب سمٞمد اًمرمحـ وهق اعم٘مٚم٥م 

 .ًمٚم٘مٚمقب

ٓم٤من قمٔمٞمؿ ىمد ؿم٤مع وذاع اؾمتٕمامًمف ذم اعمح٤مورات سمٛمٕمٜمك اًمًٚمش ؿمٝمٜمِم٤مه»وم٠مضم٤مب ي٘مقل أوًٓ أن 

 .اًمًٚمٓمٜم٦م واًمٕمرف وآؾمتٕمامل ًمف أشمؿ دظمؾ ذم إوم٤مدة اعم٘م٤مصد

 : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم        [2: إقمراف::] 

وذم وم٘مٝم٤مئٜم٤م اًمٙمرام ُمـ ًم٘م٥م سمٚم٘م٥م ؿم٤مه٤من ؿمف وُمٚمؽ اعمٚمقك وهق اإلُم٤مم إضمؾ قمالء اًمديـ أسمق 

إئٛم٦م واًمٕمٚمامء اًمٜم٤مىمٚملم ُمٜمف يذيمروٟمف هبذا اًمٕمالء اًمٚمٞمثل اًمٜم٤مصحل رمحف اهلل شمٕم٤ممم وُمـ سمٕمده ُمـ 

اًمٚم٘م٥م، وضمٜم٤مب اعمٛمدوح ٟمٗمًف اًمذي إًمٞمف ذم اًمٗم٘مف اعمآب إٟمام يم٤من يقىمع هبذه إًمٗم٤مظ ي٘مقل اإلُم٤مم 

ريمـ اًمديـ أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أيب اعمٗم٤مظمر يـ قمٌد اًمرؿمٞمد اًمٙمرُم٤مين ذم يمت٤مب اإلضم٤مرة اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس 

عم٤م ؾمئؾ قمٛمـ آضمر ( )يض ُمٚمؽ اعمٚمقك أسمق اًمٕمالء اًمٜم٤مصحلىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘م٤مش ضمقاهر اًمٗمت٤موى»ُمـ 

 أرًو٤م ُمقىمقوم٦م ُمئ٦م ؾمٜم٦م هؾ جيقز؟

ــ ــ٤مرة ُمٕمنم ــٌٓمالن اإلضم ــك سم  أومت
 

 ُمــ زُمــرة اًمٗم٘مٝمـ٤مء ىمٓمًٕمــ٤م ٓزًُمــ٤م
 

 

ــ٦ٌم ــديـ طمً ــك ًمٚمت ــذًمؽ أومت  وسم
 

ــ٤م ــرز فم٤معمً ــام أطم ــقن سم ــل ٓ أيم  يم
 

                                                        

 (41 اوتخبة دذائك ثخطص، صـ )دب جیوا آوضىہطبي کب روضہ دیکھو  ( )

 ثىذي مججور ہے خبطر پہ ہے لجضہ تیرا (   )

 .،خمٓمقط464ضمقاهر اًمٗمت٤موى، يمت٤مب اًم٘مْم٤مء صـ (9)

17 
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ــف  ُمٚمــؽ اعمٚمــقك أسمــق اًمٕمــالء جمٞمٌ
 

ـــاًم  ـــدقمقا دائ ــــ اهلل ي ـــز دي  عمٕم
 

 : ٟمٗمس اًمٙمت٤مب اًم٘مْم٤مء هذا ُم٠ًمًم٦م أظمرى قمـ اًمٗم٘مٞمف اعمذيمقر يمام يكموذم

 ىم٤مل اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم ُمٚمؽ اعمٚمقك أسمق اًمٕمالء اًمٜم٤مصحل
( ). 

 .صمؿ ىم٤مل ذم ُم٠ًمًم٦م صم٤مًمث٦م

 .ىم٤مل اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم ُمٚمؽ اعمٚمقك هذا عم٤م قمروف قمٚمٞمف حمي

 :وٟم٘مؾ ومٞمٝم٤م ومتقاه اعمٜمٔمقُم٦م اًمتل ىم٤مل ذم آظمره٤م

سمق اًمٕمالءؿم٤مه٤من ؿمف ُمٚمؽ اعمٚمقك أ
(  )

 
 

ـــال ـــٜمٔماًم وُمٗمّم ـــقاب ُم ـــؿ اجل  ٟمٔم
 

 :صمؿ ىم٤مل

 :(  )ىم٤مل ُمٚمؽ اعمٚمقك

 :وٟم٘مؾ ومتقاه اًمراسمٕم٦م اًمتل ىم٤مل ذم آظمره٤م

 ؿم٤مه٤من ؿمف ُمٚمؽ اعمٚمقك أسمـق اًمٕمـالء
 

 ٟمٔمؿ اجلقاب ًمٙمؾ ُمـ هق ىمد قمـرف
 

 :صمؿ ٟم٘مؾ ومتقاه اخل٤مُم٦ًم اًمتل وىمع قمٚمٞمٝم٤م يمام يكم

 ؿم٤مه٤من ؿمف ُمٚمؽ اعمٚمقك أسمـق اًمٕمـالء
 

ـــق ـــؿ اجل ـــ٤مرهٟمٔم ـــ٤م عمٜم  (  )اب ُمٌٞمٜمً
 

 :صمؿ ٟم٘مؾ ومتقاه اًم٤ًمدؾم٦م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م إُمْم٤مئف يمام يكم

 ؿم٤مه٤من ؿمف ُمٚمؽ اعمٚمقك أسمـق اًمٕمـالء
 

 (  )ه٤مدي أُمـػم اعمـ١مُمٜملم ًم٘مـد ٟمٔمـؿ
 

 :ويمذًمؽ ٟم٘مؾ ومت٤موى ًمف ُمتٕمددة ذم يمت٤مب اًمقىمػ وُمـ مجٚمتٝم٤م يمالم ظمتٛمف سم٘مقًمف هذا

                                                        

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ( :)

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ( 21)

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ( 22)

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ( 23)

 .465وى، سم٤مب اًم٤ًمدس، ؾمـضمقاهر اًمٗمت٤م ( 24)
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ــف ــالء جمٞمٌ ــق اًمٕم ــقك أسم ــؽ اعمٚم  ُمٚم
 

ـــ٤معمٕمـــز ديــــ اهلل يِمـــٙمر   (  )داقمٞمً
 

 :وذم آظمر إطمدى اًمٗمت٤موى ُم٤م يكم

 ؿم٤مه٤من ؿمف ُمٚمؽ اعمٚمقك أسمـق اًمٕمـالء
 

 (  )سم٢مًمـف (  )ٟمٔمؿ اجلقاب عمـ شمٕمٗمـك
 

وهٙمذا ٟم٘مؾ ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم إمم اخل٤مُم٦ًم قمنم أرسمع ومت٤موى ًمف سمدأ يمال ُمٜمٝم٤م هبذه 

 .إًمٗم٤مظ

 .(  )ىم٤مل اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم ُمٚمؽ اعمٚمقك

 .ًتٓم٤مب ُمِمحقن سمٗمت٤مواه وسم٠مًم٘م٤مسمفواًمٖمرض أن اًمٙمت٤مب اعم

اًمٗمت٤موى »وٟم٘مؾ اًمٕمالُم٦م ظمػم اًمديـ اًمرُمكم ؿمٞمخ ص٤مطم٥م اًمدر اعمخت٤مر ذم يمت٤مب اإلضم٤مرة ُمـ 

 .(  )ىم٤مل ؾمئؾ ُمٚمؽ اعمٚمقك أسمق اًمٕمالء ذم ُمـ أضمر داًرا ُمقىمقوم٦م ُمئ٦م ؾمٜم٦م.قمـ اًمٜمقازلش اخلػمي٦م

 :لوذم سم٤مب ظمٚمؾ اعمح٤مرض واًمًجالت ُمـ ٟمٗمس يمت٤مب اًم٘مْم٤مء ىم٤مل ذم اًم٤ًمقم

 .(  ) ومحقل اعمت٠مظمريـ أومتقا سمجقاز ىمتٚمف طمتك ىم٤مل ُمٚمؽ اعمٚمقك اًمٜم٤مصح يرمحف اهلل شمٕم٤ممم

 .صمؿ ٟم٘مؾ ومتقاه اعمٜمٔمقُم٦م

 أًم٘متـــؾ ُمنمـــوع قمٚمٞمـــف وواضمـــ٥م
 

ـــع ـــف ُم٘مٜم ـــؾ ومٞم ـــف واًم٘مت ـــًرا ًم  زضم
 

 

 ؿم٤مه٤من ؿمف ُمٚمؽ اعمٚمقك أسمـق اًمٕمـالء 
 

 (  )ٟمٔمؿ اجلقاب ًمٙمؾ ُمـ هـق يـؼمع
 

ء وإشم٘مٞم٤مء زسمدة اًمٕمروم٤مء وإوًمٞم٤مء ؾمٞمدي حمٛمد ضمالل اعمٚم٦م ي٘مقل اعمقًمقي اعمٕمٜمقي قمٛمدة اًمٕمٚمام

                                                        

 .:41ضمقاهر اًمٗمت٤مٰوی، يمت٤مب ، يمت٤مب اًمقىمػ، صـ (  25)

 .اًمٕمالُم٦م إزهري همٗمر ًمف .يمذا ٟمًخ٦م ُمٓمٌققم٦م وًمٕمؾ اًمّمقاب شمٕمقدذ (26)

 .421ضمقاهر اًمٗمت٤مٰوی، يمت٤مب اًمقىمػ، صـ ( 27)

 .:36ضمقاهر اًمٗمت٤مٰوی، يمت٤مب اًمٌٞمقع، اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس، صـ ( 28)

 (3/232)إلضم٤مرة، يمت٤مب ا  ومت٤موى اخلػمي٦م، ( 29)

 (464صـ )ضمقاهر اًمٗمت٤موى ،  يمت٤مب اًم٘مْم٤مء  (  :2)

 (3/31)ومت٤موى اخلػمي٦م، يمت٤مب إدب اًم٘م٤ميض، سم٤مب ظمٚمؾ اعمح٤مرض واًمًجالت  ( 31)
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 :واًمديـ اًمٌٚمخل اًمروُمل ذم اعمثٜمقي طمٙم٤مي٦م قمـ ُمٚمؽ

 گفت ضبہىطبي جسائص کم کىیذ

 (  ) درثجىـــگذوبمص از خظ ثرزویذ

 .ىم٤مل ُمٚمؽ اعمٚمقك طمٓمقا ُمـ أضمره وإن هؿ سم٤محلرب وم٠مظمرضمقا اؾمٛمف ُمـ اًمديقان

 :ٙمريؿوأيًْم٤م ي٘مقل ذم سمدء اعمثٜمقي اًم

 تادنرقهد آمد ند آن دوامیر

 (  )پیش آه زرگر زذاههشہ بشیر

 .وصؾ إمم ؾمٛمرىمٜمد ذٟمؽ إُمػمان ُمـ ُمٚمؽ اعمٚمقك قمٜمد ذًمؽ اًمّم٤مئغ يٌنماٟمف

 :وهٜم٤مًمؽ ي٘مقل

 ش خوش نبازدپیش ذاههشاہ بر

 (  )تابسو زد بردر ذنع طراز

اًمٕمِم٘مٞم٦م اًمتل شمِمٌف طمتك يٗمديف سمتٚمؽ ( اًمرضمؾ اًمّم٤مئغ)وأشمٞم٤م ُمٚمؽ اعمٚمقك سمذًمؽ اًمًٕمٞمد اًمرضمؾ 

 .اًمِمٛمٕم٦م ذم احلًـ

 :وومٞمف ىم٤مل

 وم زانواع اوانی بے عدد

بزم ذاههشاہ دزد   (  )کانچهاه در

 .وأصٜمع أواين ُمـ أٟمقاع ؿمتك ٓ حتَم شمٚمٞمؼ سمٛمجٚمس ُمٚمؽ اعمٚمقك

 .وي٘مقل اًمٕم٤مرف سم٤مهلل اًمداقمل إمم اهلل ؾمٞمدي ُمّمٚمح اًمديـ اًمًٕمدي اًمِمػمازي

شم٤مسمؽ إقمٔمؿ ؿمٝمٜمِم٤مه اعمٕمٔمؿ ُم٤مًمؽ رىم٤مب إُمؿ ُمقمم مج٤مل إٟم٤مم ُمٗمخر اإلؾمالم ؾمٕمد سمـ إ

 .(  )ُمٚمقك اًمٕمرب واًمٕمجؿ

 :وأيًْم٤م ي٘مقل

 ثبرعیت صلخ که وزجىگ خصم ایمه وطیه
 (  )زاوکہ ضبہىطبِي عبدل رارعیت لطکر است

                                                        

 .۸۳، صـ5ُمثٜمقی ُمٕمٜمقی، دومؽم(  32)

 .۹ؾمٛمرىمٜمد در ـمٚم٥م زرگر    دومؽم اول صـ  ںرؾمقٓ يُمثٜمقی ُمٕمٜمقی   ومرؾمت٤مدن سم٤مدؿم٤م( 33)

 ؼاعمرضمع اًم٤ًمسم(  34)

 .23گٚمًت٤من  ؾمٕمدي، صـ( 35)

 .۱ گٚمًت٤من ؾمٕمدی، صـ ( 36)

 .41گٚمًت٤من ؾمٕمدی، سم٤مب اول،صـ ( 37)
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 .ص٤مًمح اًمرقمٞم٦م واضمٚمس آُمٜم٤ًم ُمـ طمرب اخلّمؿ ٕن اًمرقمٞم٦م ضمٜمقد ُمٚمؽ اعمٚمقك اًمٕم٤مدل

 :أيًْم٤م ي٘مقل

یرذوهشہ برآذفت کای  هک وز

 (  )تعمل میهدیش وحجت ملیر 

 .ىم٤مل ُمٚمؽ اعمٚمقك ُمٖمْم٤ًٌم أهي٤م اًمقزير ٓ شمٕمتؾ وٓ حتت٩م

 :وأيًْم٤م ي٘مقل

 سر پُر غرور از تذمل تہی
 (  )درامص ثودتبج ضبہىطہی 

 .رأس ُمالن ٟمخقة ُمـ احلٚمؿ حمروم ُمـ شم٤مج اعمٚمؽ

 :وأيًْم٤م ي٘مقل

 دواں آمذ ش گلہ ثبوے زپیص
 (  )ضہىطہ ثر آورد تغلك زکیص 

 .ـمٚمع راع أُم٤مم ُمٚمؽ اعمٚمقك يٕمدو وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م اٟمتزع ؾمٝماًم ُمٚمؽ اعمٚمقك ُمـ يمٜم٤مٟم٦م

ي٘مقل ظمنو طم٥م اًمِمٞمخ ٟمٔم٤مم اًمديـ اعمٕمروف سمٛمحٌقب إهلل ذم ىمران اًم٤ًمقمديـ يّمػ هير 

 .اعمٚمؽ

 کیست جس از وے کہ وہذ پبئے راست
 طبي راست ـــــص ضکوي کہ ضہىــپی

 .ُمـ ؾمقاه يؼمز دون ؿمقيم٦م ُمٚمؽ اعمٚمقك

حتٗم٦م »وي٘مقل اًمٕم٤مرف سم٤مهلل إُم٤مم اًمٕمٚمامء اًمِمٞمخ ُمقٟٓم٤م ٟمقر اًمديـ اجل٤مُمل ىمدس هه اًم٤ًمُمل ذم 

 :شإطمرار

 زدثجہبں ووثت ضبہىطہی
ہی  کوکجہ فخر عجیذ اللّّٰ

 .يمقيم٦ٌم آومتخ٤مر ًمٕمٌٞمد اهلل إطمرار أذٟم٧م اًمٕم٤ممل سمٛمٚمقيمتف أي سم٠مٟمف ُمٚمؽ اعمٚمقك

 :ػ ممدوطمفوي٘مقل اخلقاضم٦م ؿمٛمس اًمديـ احل٤مومظ ىمدس هه يّم

 خان بن خان ذوهشاہ ذوهشاہ نزاد

یبد اگر جان جوانش خوانی   (  )آنكہ مے ز

                                                        

 .45سمقؾمت٤من، صـ (  38)

 .49سمقؾمت٤من، صـ ( 39)

 .53، صـسم٤مب اول ،سمقؾمت٤من ( :3)

 .494ديقان طم٤مومظ، رديػ اًم٤ٌمء، صـ  (  41)
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 (.روح اًمٕم٤ممل)ظم٤من سمـ ظم٤من ُمـ ؾمالًم٦م ُمٚمؽ اعمٚمقك طمري سمف أن يٚم٘م٥م ضم٤من ضمٝم٤من 

 :وأيًْم٤م ي٘مقل يّمػ ممدوطمف

 وم نسل ذوهشہ زمان ادت

 (  )ت ـــقد خمیفہ زمین ادــوم ن

 .٦ٌم وجي٤مٟمس ظمٚمٞمٗم٦م إرضإٟمف ي٤ًمُمل ُمٚمؽ ُمٚمقك اًمزُم٤من ذم اًمرشم

 :وي٘مقل ُمقٟٓم٤م اًمٜمٔم٤مُمل ىمدس هه اًم٤ًمُمل

 رح ضبہىطہیــگساروذي ض
 چىیں داد پرسىذي را آگہی

 .اعمخؼم سمتٗم٤مصٞمؾ أطمٙم٤مم ُمٚمؽ اعمٚمقك أقمٚمؿ اعمًتٖمٞم٨م هٙمذا

 :شسمحر ُمقاج»وي٘مقل اعمخدوم اًمِمٞمخ اًم٘م٤ميض ؿمٝم٤مب اًمديـ ذم شمٗمًػمه اعمًٛمك 

 ش(اعمْم٤مهل ؿمقيمتف ؿمقيم٦م ؾمٚمٞمامن)قىمر اعمٚمؽ اًمخ ؾمٚمٓم٤من اًمًالـملم اًمًٞمد اعمٌجؾ اعم»

ومجٚم٦م اًم٘مقل إٟمؽ حتد ٟمٔم٤مئر ُمآت ذم يمٚمامت إيم٤مسمر يمٞمػ يٚمٞمؼ سمٜم٤م أن ٟمٓمٕمـ ذم يمؾ ه١مٓء 

إئٛم٦م واًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء واًمٕمروم٤مء ىمدؾم٧م أهارهؿ وىمد يم٤مٟمقا أقمرف ُمٜم٤م وأقمٚمؿ سمٙمؾ طم٤مل ًمذًمؽ 

اعمٜم٤مط ذم اعمٜمع ُمـ إـمالق هذا اًمٚمٗمظ وضمقازه  جي٥م أن ٟمًتٕمٛمؾ سمتقومٞمؼ اهلل اًمٜمٔمر اًمٗم٘مٝمل وإن ٟمح٘مؼ

 .ٕن اعم٠ًمًم٦م ُمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمك وًمٞم٧ًم جمرد أُمر شمٕمٌدي

فم٤مهر أن ُمٜمِم٠م اعمٜمع ُمـ إـمالق هذا اًمٚمٗمظ محٚمف قمغم آؾمتٖمراق طم٘مٞم٘م٦م  :فيقولِوباهللِالتوفوق

راق، أُمر ومٛمٕمٜم٤مه قمغم هذا يمقن اعمقصقف هبذا ؾمٚمٓم٤مًٟم٤م جلٛمٞمع اعمٚمقك وصمٜمٞم٤م اعمقصقف قمـ هذا آؾمتٖم

قم٘مكم ٕٟمف ٓ يٕم٘مؾ يمقن اعمرء ُمٚمًٙم٤م قمغم ٟمٗمًف وهذا اعمٕمٜمك خمتص سم٤مهلل ضمؾ ضمالًمف ىمٓمًٕم٤م، وإـمالىمف 

سم٢ميراده هذا اعمٕمٜمك قمغم همػم اهلل يمٗمر سيح، طمٞم٨م يٜمدرج اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم حت٧م آؾمتٖمراق 

سم٤مهلل وهذا يمٗمر ذ ُمـ احل٘مٞم٘مل اعمراد هبذا اًمٚمٗمظ أي اعمقصقف ًمف ؾمٞمٓمرة قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٞم٤مًذا 

يمؾ يمٗمر وًمٙمـ طم٤مؿم٤م هلل ٓ جيقز أن يريد ُمًٚمؿ هذا اعمٕمٜمك وٓ يت٤ٌمدر ذهـ ُمًٚمؿ سمٕمد ُم٤م ؾمٛمع هذا 

اًمٚمٗمظ إمم هذا اعمٕمٜمك، سمؾ ىمٓمٕم٤م اًمٕمٝمد أو آؾمتٖمراق اًمٕمرذم هق اعمراد وهق اعمٗمٝمقم واعمًتٗم٤مد، 

 .شأٟم٧ٌم اًمرسمٞمع اًمٌ٘مؾ»قل ُمقطمد واًم٘مريٜم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م قمغم ذًمؽ إؾمالم اًم٘م٤مئؾ يمام سح اًمٕمٚمامء ذم ىم

ؾمئؾ ذم رضمؾ طمٚمػ ٓ يدظمؾ هذه اًمدار إٓ أن حيٙمؿ قمٚمٞمف اًمدهر »ش اًمٗمت٤موى اخلػمي٦م»وأيًْم٤م ذم 

ٓ، وهذا جم٤مز ًمّمدوره قمـ اعمقطمد واحلٙمؿ اًم٘مْم٤مء وإذا دظمٚمٝم٤م وم٘مد ( أضم٤مب)ومدظمؾ هؾ حيٜم٨م 

                                                        

 .:57ديقان طم٤مومظ ، شمريمٞم٥م سمٜمد، صـ( 42)
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 (  ).«طمٙمؿ أي ىم٣م قمٚمٞمف رب اًمدهر سمدظمقهل٤م وهق ُمًتثٜمك ُمـ يٛمٞمٜمف، ومال طمٜم٨م

أُم٤م شمقهؿ أن جمرد آطمتامل ًمٚمٛمٜمع اعمحذور يقضم٥م اعمٜمع وإن مل يٙمـ آؾمتٖمراق احل٘مٞم٘مل ُمراًدا 

وٓ ُمٗمٝمقًُم٤م ومٝمق سم٤مـمؾ ىمٓمًٕم٤م، وإٓ ًمزم أن شمٙمقن آٓف إًمٗم٤مظ اجل٤مري اؾمتٕمامهل٤م ذم مجٞمع اًمٕم٤ممل 

ومٛمثالً ىم٤ميض  شؿمٝمٜمِم٤مه»ممٜمققم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ظمذ أوًٓ اعمقوقع واعمريم٥م قمغم ُمٜمٝم٩م هذا اًمٚمٗمظ 

اًم٘مْم٤مة، إُم٤مم إئٛم٦م، ؿمٞمخ اعمِم٤مئخ، ؿمٞمخ اًمِمٞمقخ، قم٤ممل اًمٕمٚمامء، صدر اًمّمدور، أُمػم إُمراء، ظم٤من 

ظم٤مٟم٤من، سمٖم٤مر سمغ وهمػمه٤م ُمـ إًمٗم٤مظ اًمراسمٕم٦م ذم اًمٕمٚمامء واعمِم٤مئخ واًمٕم٤مُم٦م، ًم٘م٥م ؾمٚمٓم٤من إوًمٞم٤مء ٟمٔم٤مم 

سمِمٞمخ »قمٛمر اًمًٝمروردي وؿمٝم٤مب احلؼ واًمديـ  شسمِمٞمخ اعمِم٤مئخ»اًمديـ اعمٕمروف حمٌقب إهلل 

وذم يمت٤مب أصقل اًمديـ ويمت٤مب أصقل اًمٗم٘مف ويمت٤مب اإليامن ويمت٤مب اًمٖمّم٥م ويمت٤مب  شاًمِمٞمقخ

ىم٤مل اإلُم٤مم قمالء اًمديـ ش ضمقاهر اًمٗمت٤موى»اًمدقمقى ويمت٤مب اًمٙمراهٞم٦م اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس ُمـ اًمٙمؾ ُمـ 

ٕم٤مس ًمإلُم٤مم اًمًٛمرىمٜمدي قم٤ممل اًمٕمٚمامء وإُم٤مم أهؾ اًمِم٤مم اإلُم٤مم إضمؾ قمٌد اًمرمحـ إوزاقمل اعم

 شقم٤ممل اًمٕمٚمامء»إقمٔمؿ واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ويم٤من ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ شمٌع اًمت٤مسمٕملم يم٤من ي٘مقل ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

موفؽ ؾفق اإلموم ادشفقر، صدر افصدور، أـؿؾ افعؼالء، وأظؼؾ »ادقضل فإلموم ذم اًمزرىم٤مين قمغم 

 .(  )«ومػتل احلرمغ «أهؾ ادديـ ظومل»و «ظومل افعؾمء»افػضالء، ـون إوزاظل إذا ذـر موفًؽو ؿول 

ُمٜمّم٥م ُمٕمروف ذم  شىم٤ميض اًم٘مْم٤مة»و شإُم٤مم إئٛم٦م»وحمٛمد سمـ ظمزيٛم٦م طم٤مومظ احلدي٨م يٚم٘م٥م 

ظذ أفسـي إئؿي ويف ـتوب افؼضوء اًمًٚمٓمٜم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ويقضمد إـمالىمف ذم قم٤مُم٦م يمت٥م اًمٗم٘مف وؿم٤مع 

هق افذي  «ؿويض افؼضوة»ؽ ٓ يستخؾػ ؿوض كوئبًو إٓ إذا ؾقض إفقف ـجعؾت« »افدر ادختور»مـ 

 .(  )«يتكف ؾقفؿ مطؾًؼو تؼؾقًدا أوًٓ 

ؿقهلؿ يف آشتداكي بلمر افؼويض ادراد بف « »رد ادحتور»و« افبحر افرائؼ»ويف ـتوب افقؿػ مـ 

ؾ مقضع ذـروا افؼويض يف أمقر إوؿوف« ؿويض افؼضوة»  .(  )«ويفـ 

ذم إًمًٜم٦م اعمختٚمٗم٦م ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م أًمٗم٤مظ  شسمٖم٤مر سمغ»و شظم٤من ظم٤مٟم٤من»و شأُمػم إُمراء»و

 شأُمػم إُمراء»وإن أظمذ إُمػم سمٛمٕمٜمك احلٙمؿ يم٤من  شؾمٞمد إؾمٞم٤مد»واًمؽميمٞم٦م وُمٕمٜمك اًمٙمؾ واطمد أي 

طم٤ميمؿ »و شوم٘م٤ميض اًم٘مْم٤مة»وٓ ؿمؽ أٟمف إن محؾ قمغم آؾمتٖمراق احل٘مٞم٘مل  شطم٤ميمؿ احل٤ميمٛملم»سمٛمٕمٜمك 

ٙمؾ هذا خيتص سم٤مهلل قمز وضمؾ وإـمالىمف قمغم همػمه يمٗمر وم ،شؾمٞمد إؾمٞم٤مد»و شقم٤ممل اًمٕمٚمامء»و شاحل٤ميمٛملم

                                                        

 (2/98)، وى اخلػمي٦م، يمت٤مب اإليامنٗمت٤ماًم ( 43)

 (۸ ،۱/   ) ، ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مبذح اًمزرىم٤مٟمی قمٚمی ُم١مـم٤م آُم٤مم ُم٤مًمک ( 44)

 (۳ / ۱ )ومّمؾ ومی احلٌس   ،يمت٤مب اًم٘مْم٤مء،اًمدراعمخت٤مر (   45)

 (521/ ۸) اعمحت٤مر،يمت٤مب اًمقىمػ ومّمؾ يراقمی ذط اًمقاىمػ  رد( 46)
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سيح، سمؾ ٟمٔمرا إمم احل٘مٞم٘م٦م إصٚمٞم٦م جمرد اًم٘م٤ميض، واحل٤ميمؿ، واًمًٞمد، واًمٕم٤ممل، خمتص سمف ؾمٌح٤مٟمف 

 .وشمٕم٤ممم

  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم                         

       [ِ02:ِغافر]ِوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ِِ ِ ِ   ِ   ِِ[99: اًم٘مّمص]. 

ِِِ:وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ِِِِ[ 51: يقؾمػ]  

   :وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم                              

 [ 149: ادوئدة ]

ؿول ظؾقف افصالة وافسالم «أكت شقدكا»ؿوفقا فف    ×دو ؿدم وؾد بـل ظومر ظذ افرشقل 

  .ظـ ظبد اهلل بـ افشخر افعومري ريض اهلل تعوػ ظـف (  )رواه أمحد وأبق داود« افسقد اهلل»

 .ؽ خيتص بوهلل وشبحوكف وتعوػؾحسى بؾ جمرد مؾ «مؾؽ ادؾقك»ـذفؽ فقس 

ِِ: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم   ِ ِ   ِِ[ 2: اًمتٖم٤مسمـ]  

ِِ:وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ِ   ِ   ِِ[ 27: هم٤مومر] 

ظـ أيب هريرة  (  )رواه مسؾؿ« ال مؾك إال اهلل»كػسف ؿول يف تعؾقؾ هذا احلديٌ  ^وافـبل 

 .ػ ظـفريض اهلل تعو

طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٖمراق خيتص ىمٓمًٕم٤م سمًٞمد  ـؾ هذا ظذ معـك «صقخ ادشوئخ»وإموم إئؿي و 

ويٙمقن اعمٕمٜمك أن  ^وإـمالىمف قمغم همػمه يمٗمر ىمٓمًٕم٤م، طمٞم٨م يٜمدرج ذم قمٛمقُمف اًمٜمٌل  ^اعمرؾمٚملم 

، وهذا سيح يمٗمر وًمٙمـ ًمٞمس هذا اعمٕمٜمك ُمراًدا ُمـ اًم٘م٤مئٚملم أسمًدا ^ومالًٟم٤م إُم٤مم وؿمٞمخ ًمًٞمد اًمٕم٤ممل 

وٓ يٗمٝمؿ، وٓ يًتٗم٤مد ُمـ إـمالىمف، واًمدًمٞمؾ اًمٔم٤مهر قمغم هذا أن اجل٤ٌمسمرة ُمـ اعمٚمقك يًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ 

يٕمٜمقن هب٤م أٟمٗمًٝمؿ شمٗمقىًم٤م يتٙمؼمون هب٤م ( يمٚمٛم٦م وم٤مرؾمٞم٦م يٓمٚمؼ اجل٤ٌمسمرة واعمتٙمؼمون) شماِبدولتِوإقبال»

قُنؿ سمٙمٚمٛم٦م قمغم ُمـ ؾمقاه، ويٙمتٌقن إمم يم٤ٌمر أصح٤مب اعمٜم٤مص٥م ُمـ إُمراء واًمقزراء، ومٞمخ٤مـمٌ

ِخاص» ِوفدوى ِحضور يمٚمٛم٦م خي٤مـم٥م هب٤م اعمٚمقك اخل٤مص٦م ُمـ رقمٞمتٝمؿ ُمٕمٜم٤مه قمٌد اعمٚمؽ ) شبنده

وىمد سمٚمغ ُمـ يمؼمهؿ أُنؿ ًمـ يتج٤موزوا قمـ اعمرء ذم هٜمٞمٝم٦م ُمـ إه٤مٟمتٝمؿ، وًمٕمٚمٝمؿ أن ( وظم٤مدُمف اخل٤مص

                                                        

ٜمف يمت٤مب إدب،  سم٤مب ذم يمراهٞم٦م ، وأسمق داود ذم ؾمٜم(35/  5)  27461/أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده، اًمرىمؿ( 47)

 (:77/  3) 5917/اًمتامدح، اًمرىمؿ

/  7) 6846 /، اًمرىمؿسم٤مب حتريؿ اًمتًٛمك سمٛمٚمؽ إُمالك وسمٛمٚمؽ اعمٚمقك ،أدابأظمرضمف اعمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب ( 48)

285) 
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سم٘م٤ميض »، ه١مٓء اجل٤ٌمسمرة أٟمٗمًٝمؿ يٚم٘مٌقن أوًمئؽ إُمراء ×يٖمْمقا اًمٜمٔمر قمـ إه٤مٟم٦م اهلل ورؾمقًمف 

يٙمتٌقن إًمٞمٝمؿ هب٤م، وي٠مُمرون همػمهؿ سمٙمت٤مسمتٝم٤م،  شسمٖم٤مر سمغ»و شظم٤من ظم٤مٟم٤من»وش أُمػم إُمراء»و شاًم٘مْم٤مة

ويِم٤مهدون اًمٜم٤مس، ويًٛمٕمقن، ويتٚمٗمٔمقن هبذه إًم٘م٤مب، ويروُنؿ، ويٙمتٌقن، ويروقُن٤م أوًمئؽ 

ٜمف أن إُمراء وي٘مرون وُمـ اقمؽمض يٕم٤مىم٥م ومٚمق يم٤من ومٞمف أدٟمك إهي٤مم سمح٘مٞم٘م٦م آؾمتٖمراق يتقهؿ ُم

أوًمئؽ إُمراء طمٙم٤مم يًٞمٓمرون قمغم ه١مٓء اعمٚمقك أومٙم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ أن ي٘مروه٤م هٜمٞمٝم٦م ومث٧ٌم إن 

إرادة آؾمتٖمراق احل٘مٞم٘مل وإوم٤مدشمف ذم ُمثؾ هذه إًمٗم٤مظ ُمٝمجقر ذم اًمٕمرف ىمٓمًٕم٤م،ٓ يٜمٍمف اًمذهـ 

ٕمٜمك سمداه٦م أئمـ أطمد ؾمقى اعمجٜمقن يمقن هذا اعمشؿمٝمٜمِم٤مه »إًمٞمٝم٤م أصالً هذا هق اًمِم٠من ذم ًمٗمٔم٦م 

اخلٌٞم٨م ُمراًدا ذم يمالم اإلُم٤مم إضمؾ أيب اًمٕمالء قمالء اًمديـ اًمٜم٤مصحل واإلُم٤مم أيب سمٙمر ريمـ اًمديـ 

اًمٙمرُم٤مين واًمٕمالُم٦م إضمؾ ظمػم اعمٚم٦م واًمديـ اًمرُمكم واًمٕم٤مرف سم٤مهلل اًمِمٞمخ ُمّمٚمح اًمديـ واًمٕم٤مرف 

ٕمٜمقي واًمٕم٤مرف سم٤مهلل طمية إُمػم واًمٕم٤مرف سم٤مهلل طمية احل٤مومظ واًمٕم٤مرف سم٤مهلل طمية اعمقًمقي اعم

سم٤مهلل طمية ُمقٟٓم٤م اًمٜمٔم٤مُمل واًمٕم٤مرف سم٤مهلل طمية ُمقٟٓم٤م اجل٤مُمل واًمٗم٤موؾ اجلٚمٞمؾ اعمخدوم ؿمٝم٤مب 

اًمديـ وهمػمهؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ، وىمدؾم٧م أهارهؿ، وهؾ يتٓمرق وهؿ ُمًٚمؿ ؾمٛمع هذا إمم 

ًمٙم٤مٟم٧م مجٞمع ( اًمٗم٤مؾمدسم٤معمٕمٜمك )ذًمؽ اعمٕمٜمك ومٚمق أٟمف يمٗمك ًمٚمٛمٜمع جمرد آطمتامل ُمـ همػم إرادة وٓ إوم٤مدة 

وم٢مٟمف  شىم٤ميض اًم٘مْم٤مة»شمٚمؽ إًمٗم٤مظ اعمحرُم٦م واحل٤مل أُن٤م ؿم٤مئٕم٦م وذائٕم٦م ذم اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ،ٓؾمٞمام 

ٓ ضمرم أن ىم٤مل شؿمٝمٜمِم٤مه »ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء وهق ُمقضمقد ذم قم٤مُم٦م يمتٌٝمؿ ُم٤م اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم  (  )ًمٗمظ

 .اإلُم٤مم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض اعم٤مًمٙمل

حؽك كحقه اإلموم  (  )«ادرؿوة»أهـ يف . «فقن ؿويض افؼضوةومـف ؿقهلؿ صوه مؾقك وـذا مو يؼق»

ؿويض »فؼى  (  )ظـ بعض أئؿي افشوؾعقي وفؽـ هؾ تدري دـ« افزواجر»ابـ احلجر افشوؾعل يف 

                                                        

 .٦م إزهري ُمد فمٚمفاًمٕمالُمش ًم٘م٥م»يمذا ذم اًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م اًمتل شمرمجٜم٤م قمٜمٝم٤م وم٠مصمٌتٜم٤م اًمٚمٗمٔم٦م يمام هل وًمٕمؾ اًمّمقاب   (49)

 (  ۵/ ۳)،ؾم٤مُمی اًمٗمّمؾ آولأسم٤مب  ،يمت٤مب آدب، اعمٗم٤مشمٞمح حُمرىم٤م( ):4)

وفمٜمل أٟمف أول ُمـ شمًٛمك سمف وزقمؿ ( ۳  / ۹)يمام ذم إرؿم٤مد اًم٤ًمريشأىم٣م اًم٘مْم٤مة »يم٤من ًم٘م٥م اإلُم٤مم اعم٤موردي   (51)

هذا اًمزُم٤من ُمـ ُمًٓمري ؾمجالت ٕٟمف أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ىم٤مل وُمـ ضمٝمالء شىم٤ميض اًم٘مْم٤مة »اإلُم٤مم اًمٌدر أن هذا أسمٚمغ ُمـ 

 = وًمٚم٘م٤ميض شأىم٣م اًم٘مْم٤مة»اًم٘مْم٤مة يٙمتٌقن ًمٚمٜم٤مئ٥م 

 ( ۳  / ۹) شىم٤ميض اًم٘مْم٤مة»اًمٙمٌػم  =

ُمـ ًمف ُمزي٦م ذم اًم٘مْم٤مء قمغم ؾم٤مئر اًم٘مْم٤مة  شأىم٣م اًم٘مْم٤مة»وأىمره اإلُم٤مم اًم٘مًٓمالين أىمقل وقمٜمدي أٟم٤م إُمر سم٤مًمٕمٙمس وم٢من   

ُمٚمؽ »أوٟمٔمػمه ش اًمدر اعمخت٤مر»ومٞمٝمؿ سمخالف ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة يمام ٟم٘مٚمٜم٤م قمـ  ،يمام وٓ يٚمزم أن يٙمقن طم٤ميماًم قمٚمٞمٝمؿ وُمتٍموًم٤م

ومٝمق اًمذي ٟم٦ًٌم اعمٚمقك إًمٞمف يمٜم٦ًٌم اًمرقم٤مي٤م إمم اعمٚمقك يمام  شُمٚمؽ اعمٚمقك»يّمدق إذا يم٤من أيمثر ُمٚمًٙم٤م قمٜمٝمؿ سمخالف  شاعمٚمقك

 .رو٤م ريض اهلل قمٜمف اإلُم٤مم أمحد .ٓ خيٗمك ومٝمذا هق إسمٚمغ وسمف يٜمدومع آقمؽماض اإلُم٤مم اعم٤موردي وهلل احلٛمد
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 .«افؼضوة هذا

هذا وُمٜمذ ُمتك اؾمتٛمر أول ُمـ ًم٘م٥م هبذا اًمٚم٘م٥م إُم٤مُمٜم٤م ذم اعمذه٥م ؾمٞمدٟم٤م اإلُم٤مم أسمق يقؾمػ 

م إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام وأىمره، ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد اخلػم اًمتٚمٛمٞمذ إيمؼم ًمًٞمدٟم٤م اإلُم٤م

أئٛم٦م ُمـ شمٌع اًمت٤مسمٕملم، وإشم٤ٌمع إقمالم، وُمٜمذ ذًمؽ احللم ٓ يزال ؿم٤مئًٕم٤م ذم ؾم٤مئر اًمٕمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م 

 .آظمريـ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اعمذاه٥م اًمثالصم٦م

قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح »ٜمٗمل ذم ىم٤مل اإلُم٤مم إضمؾ اًمٕمالُم٦م سمدر اعمٚم٦م واًمديـ حمٛمقد اًمٕمٞمٜمل احل

 .(  )شصحٞمح اًمٌخ٤مري

أسمق يقؾمػ ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام وذم  شىم٤ميض اًم٘مْم٤مة»أول ُمـ شمًٛمك »

 .شزُمٜمف يم٤من أؾم٤مـملم اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء واعمحدصملم ومٚمؿ يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ إٟمٙم٤مر قمغم ذًمؽ

اًمذيـ ُمر آؾمتٜم٤مد إًمٞمٝمؿ ذم  ومث٧ٌم أن ذًمؽ اًمٓمٕمـ ًمٞمس أوًمئؽ إئٛم٦م واًمٗم٘مٝم٤مء وإوًمٞم٤مء

ومح٥ًم سمؾ يًتٚمزم اًمٓمٕمـ ذم أئٛم٦م شمٌع اًمت٤مسمٕملم وأشم٤ٌمقمٝمؿ وذم اإلُم٤مم ذم  شؿمٝمٜمِم٤مه»إـمالق ًمٗمٔم٦م 

اعمذه٥م احلٜمٗمل أيب يقؾمػ وذم مجٞمع اًمٕمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م ويمثػم ُمـ قمٚمامء ؾم٤مئر اعمذاه٥م ُمٜمذ ذًمؽ احللم 

 ُمديًدا، ٓ ضمرم وم٤مًمِم٠من أن اًمٚمٗمظ إذ ظمغم إمم يقُمٜم٤م هذا، وشمٙمقن اجلرأة قمغم هذا فمٚماًم ؿمديًدا وضمٝمالً 

َتَعوػ »: ُمـ اًمِمٜم٤مقم٦م إرادة وإوم٤مدة ومٛمجرد اطمتامل اعمٕمٜمك اًمٗم٤مؾمد ٓ جيٕمٚمف ممٜمققًم٤م، وإٓ ًمٙم٤من ىمقًمف

كَ  كعؿ يف صدر اإلشالم  –وم٢مٟمف حيتٛمؾ ُمٕمٜمك آظمر ؿمٜمٞمًٕم٤م أي ؿمٜمٞمع  ذم اًمّمالة أؿمد ُمٜمًٕم٤م (  )ش َجدُّ

ومل، أخذ بغويي افدؿي يف افـؼر وافؼطؿر فقتؿؽـ افتقحقد يف حقٌ ـوكً ؽمء افؼك، ؿد ؽؿرت افع

ؾحسى بؾ ؿول رًدا ظذ مـ « صفـشاه»إذهون ظذ وجف أتؿ، ومـ أجؾ ذفؽ مو ؿول ؿقفف يف فػظي 

إن اهلل هق احلؽؿ وفف احلؽؿ ؾؾمذا « بليب احلؽم»وؿول دـ تؽـك « افسقد اهلل»، «أكت شقدكا»ؿول 

 .(  ) رواه أبق داود وافـسوئل ظـ أيب رشيح ريض اهلل تعوػ ظـفتؽقن ــقتؽ أبو احلؽؿ 

                                                        

 (333/326)   اهللًمی إؾمامء سم٤مب اًمٌٖمض إ ،يمت٤مب آدب ،ذح صحٞمح اًمٌخ٤مری اًم٘م٤مری قمٛمدة ( 52)

الَة ىم٤مل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-يم٤مَن رؾمقُل اهلل »: ىم٤مًم٧م :  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -قم٤مئِم٦م قمـ » أظمرضمف اسمـ أصمػم( 53) : إذا اوْمتََتَح اًمّمَّ

َك ، وٓ إًمف همػمكؾُمٌَح٤مَٟمَؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك ، و ُح .]أظمرضمف اًمؽمُمذي، وأسمق داود ش شم٤ٌمرك اؾمُٛمَؽ ، وشَمَٕم٤ممم ضَمدُّ َذْ

: اجلد : شمٕم٤مًمٞم٧م وشمٕم٤مفمٛم٧م شمٕم٤ممم ضمدك : شم٤ٌمريم٧م أي : صم٧ٌم اخلػم قمٜمده وأىم٤مم ، وىمٞمؾ : أي ( شم٤ٌمرك اهلل: )شم٤ٌمريم٧م [اًْمَٖمِري٥ِم 

ذم ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل اًمٗمّمؾ ش.٤مًمٞم٤ماحلظ واًمًٕم٤مدة وهق ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم قمٔمٛمتف وضمالًمف أي ص٤مر ضمدك قم

 (299/  5) - 3263/ذم أدقمٞم٦م اًمّمالة جمٛمال وُمٗمّمال ، اًمرىمؿ: اًمث٤مين 

قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ذيح قمـ أسمٞمف  -يٕمٜمك اسمـ اعم٘مدام سمـ ذيح  -طمدصمٜم٤م اًمرسمٞمع سمـ ٟم٤مومع قمـ يزيد "داود ذم ؾمٜمٜمف،  أظمرضمف أسمق ( 54)

» وم٘م٤مل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ُمع ىمقُمف ؾمٛمٕمٝمؿ يٙمٜمقٟمف سم٠مسمك احلٙمؿ ومدقم٤مه رؾمقل اهلل  ×ه٤مٟمئ أٟمف عم٤م وومد إمم رؾمقل اهلل 

/  5)  5:68/يمت٤مب إدب،سم٤مب رم شمٖمٞمػم آؾمؿ اًم٘مٌٞمح ، اًمرىمؿ ".شإن اهلل هق احلٙمؿ وإًمٞمف احلٙمؿ ومٚمؿ شمٙمٜمك أسم٤م احلٙمؿ 
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 (.^أتبوع افـبل )وؿقؾ فؾعبود 

ريض اهلل تعوػ أيب هريرة ظـ  (  )رواه مسؾؿ «ال يؼول افعبد فسقده موالي ؾإن موالـم اهلل»

 .ظـف

 :وجوء يف حديٌ

رواه ظطوء ظـ أيب  (  )«ال تسؿوا أبـاءـم حؽقًًم وال أبا احلؽم ؾإن اهلل هو احلؽقم افعؾقم»

شعقد اخلدري ريض اهلل تعوػ ظـف ظـ افـبل صذ اهلل تعوػ ظؾقف وآفف وشؾؿ ذـره اإلموم افبدر 

 .حمؿقد يف ظؿدة افؼوري

 :وجوء يف حديٌ رشيػ

ذـره  .(  )«أبغض األشًمء إػ اهلل خافد ومافك وذفك أن أحًدا فقس خيؾد وادافك هو اهلل»

 .ياإلموم افبدر ظـ افداود

 .وـذفؽ ؽر مـ إشمء ظزيًزا وحؽقًم  

 :ويف شــ أيب داود

 (  ).«اشم ظزيز واحلؽم ؿال وترـت أشاكقدها اختصاًرا^ ؽر رشول اهلل »

 :ويف حديٌ

اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة  رواه أمحد وافطزاين يف افؽبر ظـ ظبد «ال تسؿه ظزيًزا» ؿول^ أن افـبل        

 .(59)ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

 :ذم طمدي٨م ذيػوأيًْم٤م 

رواه اًمٓمؼماين ذم «ِحرباِولوداِومّرةِواحلكمِوِأباِاحلكمِأنِيسميِالرجلِِ×هنىِرشولِاهللِ»

                                                                                                                                                               

 (337/  9)6498/ ىمؿ، واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب آداب اًم٘مْم٤مة، إذا طمٙمٛمقا رضمال وم٘م٣م سمٞمٜمٝمؿ، اًمر(555

وم٢من ُمقٓيمؿ » وزاد رم طمدي٨م أسمك ُمٕم٤موي٦م ش وٓ ي٘مؾ اًمٕمٌد ًمًٞمده ُمقٓى»أظمرضمف اعمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ إقمٛمش  ( 55)

 8) 7124/ ،يمت٤مب إًمٗم٤مظ ُمـ إدب، سم٤مب طمٙمؿ إـمالق ًمٗمٔم٦م اًمٕمٌد وإُم٦م واعمقمم واًمًٞمد، اًمرىمؿشاهلل قمز وضمؾ 

 /58) 

 (۵ ۱/ ۱۱)ری،يمت٤مب إدب، سم٤مب اًمٌٖمض آؾمامءاًم٘م٤مری ذح صحٞمح اًمٌخ٤م حقمٛمد( 56)

 (33/326) ،ؾمامءسم٤مب اًمٌٖمض إ ،دبإيمت٤مب،  ،اًم٘م٤مری ذح صحٞمح اًمٌخ٤مری حقمٛمد( 57)

 (555/  5) 5:69 /، اًمرىمؿسم٤مب رم شمٖمٞمػم آؾمؿ اًم٘مٌٞمح أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف،يمت٤مب إدب،( 58)

اإليمامل ُمـ ومرع سم٤مب  واًمرىم٤مئؼ واخلٓم٥م واحلٙمؿ ُمـ ىمًؿ إومٕم٤مل يمت٤مب اعمقاقمظ أظمرضمف اعمت٘مل اهلٜمدي ذم يمٜمز اًمٕمامل،( 59)

 .وقمزاه إمم اًمٓمؼماين (683/  27) 56383 /، اًمرىمؿذم حمٔمقرات إؾم٤مُمل
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ِ(:5).اًمٙمٌػم قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

 .واحل٤مل أن هذه إًمٗم٤مظ وإوص٤مف يمثرت ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ وإطم٤مدي٨م وأىمقال اًمٕمٚمامء

 :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

             [ 4: آل قمٛمران:] 

 :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

               [ 36: يقؾمػ]  

 :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ِ  ِ  ِِ  ِ  ِِ  ِِ[ 46: اًمٜم٤ًمء]  

 :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

                [ 53: اعم٤مئدة]  

 :ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ِ   ِ ِ ِِ[ 23: ُمريؿ]  

 :ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ِ  ِ ِِ  ِ  ِ   ِ   ِِ[ 5: اًمتحريؿ] 

 :ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ِ  ِ ِ    ِِ  ِِ[ 6: ُمريؿ]  

 :ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ِِ ِ ِِ[ 4: اًمٌ٘مرة:]  

 :ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ِ ِ ِ ِِ[ 82: يس]  

 :ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ِ  ِ   ِِ[ 88: اًمزظمرف]  

 :هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممىم٤مل ا

                                                        

ُنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أن يًٛمل اًمرضمؾ طم٤مرث أو وًمٞمد أو طمٙمؿ أو أسمق احلٙمؿ أو  »أظمرضمف اًمٓمؼماين ( :5)

 .(84/  21) 3::: /جؿ اًمٙمٌػم، اًمرىمؿذم اعمٕمشأومٚمح أو ٟمجٞمح أو ي٤ًمر 
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ِ   ِ   ِِ[ 31: ص]  

 :ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ِ ِ ِ   ِِ ِ  ِ  ِِ[ 37: اًمٌ٘مرة:]  

 :ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

                           

  [8: ادـوؾؼقن ]

 :^وؿول رشقل اهلل 

 (  )رواه مسؾؿ وأبق داود ظـ أيب هريرة ريض اهلل تعوػ ظـف «أكا شقد وفد آدم»

 :^وؿول 

يعـل احلسـ ريض اهلل تعوػ ظـف رواه افبخوري ظـ أيب بؽرة ريض اهلل  «إن ابـي هذا شقد»

 (  ).تعوػ ظـف

 :^وؿول 

رواه افسمذي وحسـف وابـ موجف ظـ أمر ادممـغ  (  )«موػ من ال موػ فهاهلل ورشوفه »

 ريض اهلل تعوػ ظـف 

 (  )«فؼد حؽؿت ؾقفم بحؽم اهلل»فسعد بـ معوذ ريض اهلل تعوػ ظـف  ^وؿول رشقل اهلل 

رواه مسؾؿ ظـ ظوئشي وظـ أيب شعقد اخلدري وافـسوئل ظـ شعد بـ أيب وؿوص ريض اهلل تعوػ 

 .ظـفؿ

رواه  «اهلل ورشوفه أحق باحلؽم»بلن حيؽؿ ؿول فف  ^يف كػس احلديٌ افؼيػ دو أمره و

                                                        

 = /اًمرىمؿ اخلالئؼ، قمغم مجٞمع ×أظمرضمف اعمًٚمؿ ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب شمٗمْمٞمؾ ٟمٌٞمٜم٤م  (61)

/ ، وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمًٜم٦م، سم٤مب رم اًمتخٞمػم سملم إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم، اًمرىمؿ(:6/  8) :718 =

5786 (5  /462) 

 (2439/  4) 4541/ي ذم صحٞمحف، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ذم اإلؾمالم، اًمرىمؿ أظمرضمف اًمٌخ٤مر ( 62)

، واسمـ (532/  5) 3214/ُم٤م ضم٤مء ذم ُمػماث اخل٤مل، اًمرىمؿ 23أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ، يمت٤مب اًمٗمرائض، سم٤مب  ( 63)

 (25:/  3)3848/ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمٗمرائض، سم٤مب ذوى إرطم٤مم، اًمرىمؿ

سم٤مب ضمقاز ىمت٤مل ُمـ ٟم٘مض اًمٕمٝمد وضمقاز إٟمزال أهؾ احلّمـ قمغم طمٙمؿ عمًٚمؿ ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أظمرضمف ا ( 64)

يمت٤مب اًم٘مْم٤مء وصغم اهلل قمغم ، واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمـ اًمٙمؼمى، (2499/  4)2879/، اًمرىمؿطم٤ميمؿ قمدل أهؾ ًمٚمحٙمؿ

 /، اًمرىمؿوذم ذرارهيؿ سم٤مب إذا ٟمزل ىمقم قمغم طمٙمؿ رضمؾ ومحٙمؿ ومٞمٝمؿ، ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞمام 

6:49 (4  /576) 
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 (  ).احلوؾظ حمؿد بـ ظوئذ يف ادغوزي بسـده ظـ جوبر بـ ظبد اهلل ريض اهلل تعوػ ظـفم

 (  ).«حؽقم أمتي ظويؿر». ؾقم يروي افطزاين يف أوشطف ^وؿول 

رواه أبق بؽر بـ أيب صقبي  «أكت واهلل األظز افعزيز يا رشول اهلل» ^وؿول إكصور افؽرام فف 

 .أشتوذ افبخوري ومسؾؿ ظـ ظروة بـ افزبر ريض اهلل تعوػ ظـفم

^ إكك افذفقل ورشول اهلل »وؿول شقدكو ظبد اهلل ريض اهلل تعوػ ظـف بـ ظبد اهلل بـ أيب ٕبقف 

ػ ظـفم وكحقه افطزاين ظـ أشومي بـ رواه افسمذي ظـ جوبر بـ ظبد اهلل ريض اهلل تعو (  )«افعزيز 

 .زيد ريض اهلل تعوػ ظـفم

يؼورب ظدده ظؼة  ،«حؽقؿ»ومـ اشؿف  ،ومـ افصحوبي مـ اشؿف حؽؿ أـثر مـ ظؼيـ

وبوفـظر يف هذه افقؿوئع  «موفؽ»وأـثر مـ موئي وظؼة اشؿف  «خوفد»وأـثر مـ شتغ اشؿفؿ 

ثؾ هذا افـفل وافؼريـي افقاضحي ظذ هذا هل افعؾي وـثر مـ أمثوهلو يظفر مو ؿصده افؼع يف م

 .«ال مؾك إال اهلل»افتل أرصد إفقفو احلديٌ افؼيػ افؼوئؾ

وإٓ وم٘مد ىم٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  شاًمًٞمد هق اهلل، وُمقٓيمؿ اهلل»وفم٤مهر أن احلٍم ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف 

 :ٟمٗمًف

ِ ِ   ِ   ِ ِِ[ 54: يقؾمػ]  

 :وىم٤مل شمٕم٤ممم

ِ ِ  ِ  ِِِ[ 61: يقؾمػ]  

 :وىم٤مل شمٕم٤ممم

ِ ِ   ِ ِ ِ ِِ[ 45: اًمٜمٛمؾ]  

إٟمام اًمٙمرم ىمٚم٥م »واإلُم٤مم اًمٌخ٤مري أيًْم٤م أؿم٤مر ذم صحٞمحف إمم هذا اعمٕمٜمك ي٘مقل حت٧م طمدي٨م 

 .(  )شاعم١مُمـ

 ـؼقفف « افؼقومي إكو ادػؾس افذي يػؾس يقم» ^وؿد ؿول 

                                                        

 (2/578)همزوة سمٜمل ىمرئم٦م، اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م، ( 65)

قمقيٛمر سمـ قم٤مُمر ، سم٤مب يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ ىمًؿ إومٕم٤مل وومٞمف قمنمة أسمقاب أظمرضمف اعمت٘مل اهلٜمدي ذم يمٜمز اًمٕمامل،( 66)

 . ؼماين، وقمزاه إمم اًمٓم(2246/  22)44619/، اًمرىمؿإٟمّم٤مري أسمق اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف 

 .(528/  6) 4426 /، اًمرىمؿوُمـ ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مبأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن،  ( 67)

/  6( )إٟمام اًمٙمرم ىمٚم٥م اعم١مُمـ ) سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب إدب، ( 68)

3397) 
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                 [ 34: افـؿؾ ] ؾقصػف بوكتفوء « ٓ مؾؽ إٓ اهلل»ـؼقفف

 ادؾؽ ثؿ ذـر ادؾقك أيًضو ؿول                . 

ك واًمٙمٗمر، عم٤م همٗمٚمقا قمـ هذه اًمٜمٙمت٦م اجلٚمٞمٚم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، اًمقه٤مسمٞم٦م واخلقارج إٟمام وىمٕمقا ذم ذك اًمنم

 : ىم٤مًمقا إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل         [ 68: إٟمٕم٤مم]  أسم٤م »ومٙمٞمػ ضمٕمؾ قمكم

 :واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقل شُمقؾمك طمٙماًم 

        [ 6: اًمٗم٤محت٦م] (ىم٤مل اًمقه٤مسمٞم٦م ) يًتٕمٞمٜمقن سم٤مٕٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مءومام سم٤مل اعمًٚمٛملم 

 : واهلل ي٘مقل        [ 76: اًمٜمٛمؾ]  سم٤مٓـمالع قمغم  ^ومٙمٞمػ أىمر أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚمٜمٌل

 :اًمٖمٞمقب وُم٤م أسمٍم اًمٕمٛمك أن اهلل سمٜمٗمًف ي٘مقل

ِ  ِ  ِِ[ 46: اًمٜم٤ًمء]  

 :وي٘مقل

ِ  ِ ِ ِ  ِِ[3: عم٤مئدة ا]  

 :وي٘مقل

ِ  ِ   ِ  ِِ[ 56: اًمٌ٘مرة] 

 :وي٘مقل

ِِِ   ِ ِِِ[ 38: اجلـ]  

ِ: وي٘مقل  ِ ِ  ِِ  ِِ[ 28: آل قمٛمران:]  

 :وي٘مقل

ِ ِِ   ِ   ِ  ِ  ِِ[ 5: هقد:]  

 :وي٘مقل

ِ ِ   ِِ[ِ3:ِالبقرة]ِ 

 :وي٘مقل

ِ   ِ  ِ   ِ  ِ  ِِ[ 96: اًمٌ٘مرة]  

يم٤من هذا مجٚم٦م ُمٕمؽمو٦م وٟمٔمػم هذا ىمّم٦م حتريؿ اخلٛمر، وم٘مد ُنك أوًٓ قمـ آٟمت٤ٌمذ ذم اًمٜم٘مػم، 

جلرة، واحلٜمتؿ، طمتك ٓ ي٘مع اًمت٤ًمهؾ، وعم٤م شم٘مرر طمرُمتٝم٤م واؾمتحٙمٛم٧م اًمٜمٗمرة ُمٜمٝم٤م ذم واعمزوم٧م، وا

إن طرًؾا ال حيل صقئًا وال »ِ^ىمٚمقب اعمًٚمٛملم، ومتٙمـ اًمتحٗمظ واحلذر ُمٜمٝم٤م ذم اًم٘مٚمقب ىم٤مل 
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ٟمٔمًرا ذم ش ؿمٝمٜمِم٤مه»وسم٤مجلٛمٚم٦م ه١مٓء إيم٤مسمر ُمـ إئٛم٦م واًمٕمٚمامء وإوًمٞم٤مء أـمٚم٘مقا اًمٚمٗمٔم٦م ِ(  )«حيرمه

 ٘مّمقد وُمـ ٟمٔمر ذم اًمٚمٗمظ ُمٜمع اإلـمالق يمام ٟم٘مٚمف ذم اًمتت٤مرظم٤مٟمٞم٦م وًمٙمال اًمٗمري٘ملم وضمٝم٦م ُمقضمٝم٦م اعم

          [ 259: اًمٌ٘مرة]  هق ُمقًمٞمٝم٤م وٟمٔمػم هذا وىمٕم٦م صالة اًمٔمٝمر أو اًمٕمٍم عم٤م

فعرص إال يف بـي من ـان شامًعا مطقًعا ؾال يصؾغ ا» هيقد سمٜمل ىمرئم٦م ٟم٤مدى ذم اجلٞمش ^همزى 

ؿريظة وشار افصحابة ريض اهلل تعاػ ظـفم أمجعغ وحان افعرص يف افطريق ؾصاروا ظذ ذفك 

ؿال ال تصؾوا إال إذا وصؾتم هـاك وؿال ^ ؾرؿتغ ؿال بعضفم ال كصع حتى كلتقفا ألكه ؿال 

ة ؾبعضفم صؾوا يف بعضفم بل كصع مل يرد مـا ذفك إكًم أراد افعجؾة ومل يرد تػويت افصالة ادؽتوب

 «بشلن افػريؼغ ؾؾم يعـف واحًدا^ افطريق وحلؼوا وافبعض مل يصل حتى أتوها ظشاء وأخز 

ي٘مقل اًمٕمٚمامء ومريؼ ٟمٔمر ذم  (  )رواه إئٛم٦م ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ٤من قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام

 .اعم٘مّمقد وآظمر رأى اًمٚمٗمظ

٘مّمقد سمخالف اجلٛمقد قمغم اًمٔم٤مهر وم٢مٟمف يٕمٜمل أٟمف مل يٙمـ اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م اًمٚمٗمظ ظمالف اعم :أقول

اسمتٕم٤مد قمـ اعم٘مّمقد وإمه٤مل ًمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وضمٕمؾ ًمألًمٗم٤مظ يمٚمامت ٓ ُمٕمٜمك حتتٝم٤م يمام هق ُمٕمٝمقد 

 .ُمـ دأهبؿ، ًمذًمؽ مل يٚمؿ واطمًدا ُمـ اًمٗمري٘ملم، هذا هق اًمِم٠من هٝمٜم٤م

وُمـ أـمٚمؼ رأى أن ويٛمٙمـ سمٞم٤مٟمف سم٠من اعم٤مٟمٕملم ٟمٔمروا إمم فم٤مهر اًمٜمٝمل وإصؾ ومٞمف اًمتحريؿ  :ثاىوًا

اًمٚمٗمظ ظمٚمق ُمـ اًمِمٜم٤مقم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م إرادة وإوم٤مدة وم٤مًمٜمٝمل عمجرد اًمتٜمزيف ومال يٜم٤مذم اجلقاز وهذا يمام ىم٤مل 

 .(  )«ال يؼل افعبد ريب»: ^

 .(  )«ال يؼل أحدـم اشق ربك أضعم ربك وضئ ربك وال يؼل أحدـم ريب»: وىم٤مل

قوي ذم ذح صحٞمح ُمًٚمؿ حت٧م وسح اًمٕمٚمامء سم٠من هذا اًمٜمٝمل حمض شمٜمزهيل ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٜم

                                                        

، اًمٗمرع اخل٤مُمس ذم إيمؾ واإلدظم٤مر ُمٜمٝم٤م، احل٩م واًمٕمٛمرة وومٞمف صمالصم٦م أسمقاب يمت٤مب  أظمرضمف اعمت٘مل اهلٜمدي ذم يمٜمز اًمٕمامل،( 69)

 (:26/  6) 23313 /اًمرىمؿ

، (432/  2) ،سم٤مب صالة اًمٓم٤مًم٥م واعمٓمٚمقب رايم٤ٌم وإيامء ،أسمقاب صالة اخلقفأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف،  ( :6)

 4)2881/، اًمرىمؿؿ إُمريـ اعمتٕم٤مرولمسم٤مب اعم٤ٌمدرة سم٤مًمٖمزو وشم٘مديؿ أه، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػمواعمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 

 /24:2) 

، سم٤مب طمٙمؿ إـمالق ًمٗمٔم٦م اًمٕمٌد وإُم٦م واعمقمم واًمًٞمد، إًمٗم٤مظ ُمـ إدبأظمرضمف اعمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب  ( 71)

 (57/  8) 7123/اًمرىمؿ

، ًٞمدسم٤مب طمٙمؿ إـمالق ًمٗمٔم٦م اًمٕمٌد وإُم٦م واعمقمم واًم، إًمٗم٤مظ ُمـ إدبأظمرضمف اعمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب  ( 72)

 (58/  8) 7125/اًمرىمؿ
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/  26) -ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ . (  )هذا احلدي٨م ٟمٗمًف اًمٜمٝمل ًمألدب ويمراه٦م اًمتٜمزيف ٓ ًمٚمتحريؿ

7) 

 :وي٘مقل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

  :سم٤مب يمراه٦م اًمتٓم٤مول قمغم اًمرىمٞمؼ وىمقًمف قمٌدي وأُمتل ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

               [ 43: اًمٜمقر]  وىم٤مل      [ 86: اًمٜمحؾ]  

         [ 53: يقؾمػ] أي قمٜمد ؾمٞمدك.(  ) 

 :ي٘مقل اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل ذم ذطمف

ذـر هذا ـؾف دفقالً جلقاز أن يؼقل ظبدي أو أمتل وأن افـفل افذي ورد يف احلديٌ ظـ ؿقل »

 (  ).«ربؽ وكحقه فؾتـزيف ٓ فؾتحريؿ افرجؾ ظبدي وأمتل وظـ ؿقفف اشؼ

 :ي٘مقل اإلُم٤مم اًم٘مًٓمالين ذم إرؿم٤مد اًم٤ًمري ذم ذح اًمٌخ٤مري

ؾنن ؿؾً ؿد ؿول تعوػ اذـرين ظـد ربؽ وارجع إػ ربؽ أجقى بلكف ورد فبقون اجلقاز وافـفل »

 .(  )«فألدب وافتـزيف دون افتحريؿ

إن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل ذم اًمزسمقر ش قمنمي٦م حتٗم٦م اصمٜم٤م»حيٙمل ُمقٟٓم٤م اًمِم٤مه قمٌد اًمٕمزيز ذم  :ثالثًا

 :اعم٘مدس

 .(  )«امتألت إرض مـ حتؿقد أمحد وتؼديسف ومؾؽ إرض ورؿوب إمؿ»

وروى اإلموم أمحد يف مسـده وظبد اهلل بـ أمحد يف افزوائد ظذ ادسـد وافطحووي يف رشح 

                                                        

ىمقًمف اًمٜمٝمل ًمألدب أىمقل ٓ خيٗمك أن اًمرب ُمٓمٚمؼ قمـ اإلو٤موم٦مخيتص سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومال يٓمٚمؼ قمغم همػمه شمٕم٤ممم   (73)

اًمرب ُمٓمٚمً٘م٤م قمـ اإلو٤موم٦م أُم٤م إـمالىمف ُمْم٤موًم٤م إمم ُمٔمٝمر يم٘مقل اًمرضمؾ رب اًمٌٞم٧م ورب اعم٤مل ومال سم٠مس سمف ُمٕمٜمك أٟمف ٓ 

دب وم٤مًمٜمٝمل قمٜمد ذًمؽ ًمٚمتٜمزيف وقمٚمٞمف حيٛمؾ ُم٤م ورد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ وُم٤م ورد حيرم وًمٙمـ يٜمٝمك قمٜمف ًمأل

، طمٞم٨م ىمد اٟم٘مٓمع ُم٤م يم٤من ذم ؾم٤مًمػ اًمزُم٤من ُمـ ىمقهلؿ ريب ًمٖمػم اًمرمحـ ومال شمٙم٤مد شمًٛمع يممنذم اعمٜمع قمـ ذًمؽ أُم٤م إ

ًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومال إذن ًمٚمٕم٤مُم٦م ذم أن أطمًدا ي٘مقل ٕطمد همػمه شمٕم٤ممم ريب وٓ يت٤ٌمدر إذه٤من قمٜمد إـمالق هذا إٓ إ

ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م . شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ي٘مقل ريب ورسمؽ واًمٜم٤مس قمٜمد قم٤مداهتؿ وُمراداهتؿ يمٛمـ طمٙمؿ خيتٚمػ سم٤مظمتالف اًمزُم٤من واهلل

 .اعمحدث إزهري ُمد فمٚمف اًمٕم٤مزم

 = أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٕمتؼ، سم٤مب يمراهٞم٦م اًمتٓم٤مول قمغم اًمرىمٞمؼ وىمقًمف قمٌدي ( 74)

 (11:/  3) أُمتل،و =

 (24/221)اًم٘م٤مری ذح صحٞمح اًمٌخ٤مری، يمت٤مب اًمٕمتؼ، سم٤مب يمراهٞم٦م اًمتٓم٤مول قمٚمی اًمرىمٞمؼ  حقمٛمد ( 75)

 (5/445)ارؿم٤مد اًم٤ًمری   يمت٤مب اًمٕمتؼ     سم٤مب يمراهٞم٦م اًمتٓم٤مول قمٚمی اًمرىمٞمؼ ( 76)

 .(:27صـ)واًمًالم   ححتٗم٦م اصمٜم٤م قمنمي٦م، سم٤مب ؿمِمؿ درسمح٨م ٟمٌقت وايامن أٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمٰٚمق( 77)
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 خقثؿي وأبق يعذ بطرق معوين أثور وافبغقي وابـ افسؽـ وابـ أيب ظوصؿ وابـ صوهغ وابـ أيب

 :يستغقٌ بف أكشده ؿصقدة مطؾعفو ^ظديدة ظـ أظشك ادوزين ريض اهلل تعوػ ظـف أكف أتك افـبل 

 (  )«يا مافك افـاس وديان افعرب»

ويف زوائد ادسـد وبعض افـسخ مـ  «مافك افـاس»وؿع يف مسـد أمحد ورشح معوين أثور 

 .افثالثي افتل تع مو شبؼ

 «ـاس وديان افعربيا مافك اف»

وهق صذ اهلل تعوػ ظؾقف وشؾؿ ؿه حوجتف بعد مو شؿع صؽقاه وطوهر جًدا أكف يـدرج يف 

ومؾؽ شوئر  ،موفًؽو جلؿقع افـوس ^وإذا ـون هق . افـوس وإمؿ افسالضغ وؽرهؿ مجقًعو

موفؽ و ،ومؾؽ مجقع افسالضغ ،ؾنكف موفؽ جلؿقع ادؾقك ،وموفًؽو فرؿوب مجقع إمؿ ،افـوس

 .فرؿوب مجقع ادؾقك

وكسخي مؾؽ افـوس ظغ اددظك وموفؽ افـوس أجؾ وأظظؿ مـ ذفؽ ٕن ادؾؽ يؽقن حوـًم 

 .ظذ افـوس وٓ يؽقن موفًؽو فرؿوهبؿ

 .سمحٙمؿ أي٦م واحلدي٨م اجلٚمٞمؾ ُم٤مًمؽ ًمرىم٤مب مجٞمع اعمٚمقك أيْم٤م وهلل احلٛمد ^وهق 

 : اقمؽمض اًمزخمنمي اعمٕمتززم ذم اًمٙمِم٤مف حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم         [ هقد :

ورد قمٚمٞمف اإلُم٤مم اسمـ اعمٜمػم اًمًٜمل ذم آٟمتّم٤مف سم٠مٟمف ضم٤مء ذم  شأىم٣م اًم٘مْم٤مة»قمغم إـمالق  [56

 .(  )«أؿضاـم ظع»ِاحلدي٨م

وسمف يث٧ٌم اجلقاز يٕمٜمل طمٞم٨م أوٞمػ إىم٣م إمم اجلٛمٞمع وومٞمٝمؿ اًم٘مْم٤مة ومٞمحّمؾ ُمـ أىمْم٤ميمؿ 

ْم٤ميمؿ ٓ ي٤ًموي ُم٤مًمؽ اًمٜم٤مس، وُمٚمؽ اًمٜم٤مس، وُم٤مًمؽ رىم٤مب إُمؿ ذم أىم٣م اًم٘مْم٤مة، وفم٤مهر أن أىم

اًمٕمٛمقم، ٕٟمف ُم٘مّمقر سمٔم٤مهره قمغم اعمخ٤مـم٥م وم٤ٌمٕومم ذم اًمٕمٛمقم ٕٟمف ُم٘مّمقر سمٔم٤مهره قمغم اعمخ٤مـم٥م 

ُم٤مًمؽ اعمٚمقك ُمٚمؽ اعمٚمقك ومٛمجئ هذا ذم أي٦م ( ضمقاز إـمالق)وم٤ٌمٕومم يث٧ٌم هبذه إًمٗم٤مظ اًمٙمريٛم٦م 

واحل٤مل . أن اًمٜمٝمل قمغم اعمٜمٝم٩م اًمذي ُمٜمع قمٚمٞمف قمـ إـمالق اعمقمم واًمًٞمد واحلدي٨م سمره٤من ؾم٤مـمع قمغم

 .أٟمف أـمٚم٘مٝمام اًم٘مرآن واحلدي٨م وهلل احلٛمد

 .ًمئـ صم٧ٌم طمدي٨م هٝمٜم٤م ذم اًمٜمٝمل وم٤مًمٙمالم اعمذيمقر يم٤مف وواف :رابًعا

                                                        

، و أسمق يٕمغم ذم (589/  22)أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده، ُمًٜمد قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام، ( 78)

، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر،يمت٤مب اًمٙمراه٦م، (398/  23) 7982/ُمًٜمده، طمدي٨م إقمِمك اعم٤مزين، اًمرىمؿ

 (::3/  5) 8126/هؾ هل ُمٙمروه٦م أم ٓ؟ اًمرىمؿ، سم٤مب رواي٦م اًمِمٕمر 

 (:32/  2) -ومٞمض اًم٘مدير  ( 79)
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 .وهٝمٜم٤م ٟمّم٥م قمٞمٜمل اًم٤ًمقم٦م طمدي٨م رواه اسمـ اًمٜمج٤مر قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

ِ.(  )«اهللِملكِادلوكِ^عِرجالًِيقولِصاهانِصاهِفقالِرشولِاهللِشمِ^أنِالنبيِ»

أُم٤م احلدي٨م اًمّمحٞمح اجلٚمٞمؾ قمـ أيب هريرة اعمخرج ذم اًمّمحٞمحلم وؾمٜمـ أيب داود واجل٤مُمع 

ومٝمق واضم٥م اًمت٠مويؾ  (  )«أخـع األشًمء ظـد اهلل يوم افؼقامة رجل تسؿى مؾك األمالك»ِاًمؽمُمذي

 :رواي٦م ًمٗمٔمٝم٤م أظمٜمع إؾمامء أوًمف اًمٕمٚمامء سمقضمٝملمٕن ذًمؽ اًمِمخص ًمٞمس اؾماًم وهذه اًم

ِ

 أٟمف أريد سم٤مٓؾمؿ اًمذات جم٤مًزا يٕمٜمل ذ اًمرضم٤مل قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هذا آؾمؿ أحدمها

ذم اخلؼم طمذف ُمْم٤مف واعمٕمٜمك أن أظمٜمع إؾمامء قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هذا آؾمؿ ذيمر  واآلخران

 .واًمناج اعمٜمػم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػماًمت٠مويؾ اًمث٤مين ذم اعمّم٤مسمٞمح وأؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت 

وقمغم إول اىمتٍم اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل ذم اعمٗمٝمؿ واإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم اعمٜمٝم٤مج واًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي ذم 

 .احلقار ًمٚمج٤مُمع اًمّمٖمػم وسمف ضمزُمقا

 .ذم ومٞمض اًم٘مدير ٟم٘مالً قمـ اًم٘مرـمٌل

ُم٤مم اًمٜمقوي وذم ذح ُمًٚمؿ ًمإلِ(  )«أؽقظ رجل وأخبثه»اعمراد سم٤مٓؾمؿ اعمًٛمك سمدًمٞمؾ رواي٦م 

ىم٤مًمقا ُمٕمٜم٤مه أؿمد ذًٓ وصٖم٤مًرا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واعمراد ص٤مطم٥م آؾمؿ وشمدل قمٚمٞمف اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أهمٞمظ 

مسؿك إشمء بدفقؾ ؿقفف رجؾ ٕكف ادسؿك ٓ أظمٜمع إؾمامء أي »رضمؾ وذم طمقار احلٗمٜمل 

 .(  )«آشؿ

الين ذم ذح اًمٌخ٤مري صمؿ وذيمر اًمت٠مويٚملم اًمٕمالُم٦م اًمٓمٞمٌل ذم ذح اعمِمٙم٤مة صمؿ اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓم

صمؿ اًمٕمالُم٦م ( يمالمه٤م ذطم٤من ًمف ًمٚمج٤مُمع اًمّمٖمػم)اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مدير صمؿ ذم اًمتٞمًػم 

 .ـم٤مهر ذم جمٛمع اًمٌح٤مر واًمٕمالُم٦م قمكم اًم٘م٤مري ذم اعمرىم٤مة ذح اعمِمٙم٤مة

 حقٌ. إول أبؾغوأؿم٤مر ذم اًمٓمٞمٌل صمؿ ذم إرؿم٤مد اًم٤ًمري صمؿ ذم ومٞمض اًم٘مدير إمم أن اًمت٠مويؾ 

                                                        

 (944/  27) 3::56/ ، اًمرىمؿحمٔمقرات إؾمامءسم٤مب  ،يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح أظمرضمف اعمت٘مل اهلٜمدي ذم يمٜمز اًمٕمامل،  ( :7)

، واعمًٚمؿ ذم (33:3/  6) 6964/ ، اًمرىمؿسم٤مب أسمٖمض إؾمامء إمم اهللأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب إدب،  ( 81)

، وأسمقداود (2799/  4)3254/، اًمرىمؿسم٤مب حتريؿ اًمتًٛمل سمٛمٚمؽ إُمالك وسمٛمٚمؽ اعمٚمقك صحٞمحف، يمت٤مب إدب ،

 ، واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب إدب ، (819/  3)5:72/، اًمرىمؿسم٤مب ذم شمٖمٞمػم آؾمؿ اًم٘مٌٞمحذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب إدب ، 

 (245/  6)3948/، اًمرىمؿإؾمامء ُم٤م يٙمره ُمـ سم٤مب

سم٤مب حتريؿ اًمتًٛمل سمٛمٚمؽ إُمالك وسمٛمٚمؽ ، إدب ، ذح قمغم ُمًٚمؿ ذم  ىواًمٜمقو (:32/  2) -ومٞمض اًم٘مدير  ( 82)

 (232/  25)، اعمٚمقك

 (2/79)طمقاؿمی احلٗمٜمی قمٚمی اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ُمع اًمناج ( 83)
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 : أظـل افطقبل يؿؽـ أن يراد بوٓشؿ ادسؿك أي أخـع افرجول ـؼقفف شبحوكف وتعوػ»ؿول   

        [ 1: إظذ ] وؾقف مبوفغي ٕكف إذا ؿدس اشؿف ظم ٓ يؾقؼ بذاتف ؾذاتف بوفتؼديس

ٟم٘مٚمف ذم ومٞمض اًم٘مدير  .(  )«فأوػ وإذا ـون آشؿ حمؽقًمو ظؾقف بوفصغور واهلقان ؾؽقػ ادسؿك ب

 .وٟمحقه ذم اإلرؿم٤مد

 .سح ذم اعمرىم٤مة سم٠من هذا اًمت٠مويؾ هق إطمًـ

كحق مو مر ظـ افػقض ومثؾ مو يف اإلرصود مو كصف وهذا افتلويؾ أبؾغ »حقٌ ؿول بعد كؼؾف 

 .(  )«وأوػ ٕكف مقاؾؼ فروايي أؽقظ رجؾ

ن، اًمتًٛمل سم٤مهلل أو اًمرمحـ أذ سمؾ قمغم اًمت٠مويؾ أظمر يّمدق أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ قمغم اًمٖمػم ٕ

وأظم٨ٌم ُمـ اًمتًٛمل سمٛمٚمؽ إُمالك ىمٞمؾ ذم أيب اًمٕمت٤مهٞم٦م إٟمف يم٤مٟم٧م ًمف اسمٜمت٤من ؾمٛمك إطمدامه٤م اهلل 

 .ذم ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي. وإظمرى اًمرمحـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ويذيمر أٟمف شم٤مب ومٞمام سمٕمد

ـ بعض صققخف أن أبو افعتوهقي ـوكً مـ افعجوئى افتل ٓت خطر بوفبول مو كؼؾف ابـ بزيزة ظ»

 .(  )«فف ابـتون تسؿك إحدامهو اهلل وإخرى افرمحـ وهذا مـ ظظقؿ افؼبوئح وؿقؾ إكف توب

ٟمٗمس هذا احلدي٨م ورد ذم . واًم٘م٤مـمع ًمٙمؾ ىمقل إٟمف أي ُمٗمن ًمٚمحدي٨م ُمـ احلدي٨م ٟمٗمًف

وأسمٖمْمف رضمؾ، يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وأظمٌثف،  (  )أهمٞمظ رضمؾ قمغم اهلل». صحٞمح ُمًٚمؿ سمٓمريؼ آظمر هٙمذا

                                                        

 (79/:)ذح اًمٓمٞمٌی قمٚمی ُمِمٙمٰقة اعمّم٤مسمٞمح، يمت٤مب إدب، سم٤مب إؾمامء،  ( 84)

 (9/627)دب، سم٤مب إؾمامء اعمٗم٤مشمٞمح، يمت٤مب إ ُمرىم٤مة ( 85)

 (:32/  2) -ومٞمض اًم٘مدير  ( 86)

أهمٞمظ رضمؾ قمغم اهلل اوٓمراسًم٤م يمثػًما وطم٤مُمٚمٝمؿ قمٚمٞمف أن فم٤مهًرا ًمٚمٖمٞمظ  ×شمٌٕمٜم٤م ومٞمف اًمنماح وىمد اوٓمرسمقا ذم شم٠مويؾ ىمقًمف   (87)

يٙمقن أؿمد شمٖمٞمًٔم٤م قمغم اهلل ومٞمٙمقن اًمٖمٞمظ ص٤مدًرا ُمٜمف وُمتٕمٚمً٘م٤م سمف شمٕم٤ممم وهق ظمالف ًمٕمؾ اعم٘مّمقد وم٢من اعمراد سمٞم٤من ؿمدة همْم٥م 

 شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وهذا ُمٕمٜمك ُم٤م ىم٤مل اًمٓمٞمٌل أن قمغم هٝمٜم٤م ًمٞم٧ًم سمّمٚم٦م إهمٞمظ يمام ي٘م٤مل اهمت٤مظ قمغم ص٤مطمٌف وشمٖمٞمظ قمٚمٞمف ٕن اهلل

ـ ىمٞمؾ قمغم اهلل ـ سمٞم٤من يمام مل ىمٞمؾ أهمٞمظ رضمؾ ىمٞمؾ قمغم ُم ٓ خيٗمك صمؿ أظمذ ذم اًمت٠مويؾ وم٘م٤مل وًمٙم  . اعمٕمٜمك ي٠مسم٤مه يمام 

 . ظ يمام يم٤من وىم٤مل اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم اؾمؿ شمٗمْمٞمؾ سمٜمل عمٗمٕمقلوأٟم٧م شمٕمٚمؿ أٟمف مل ي٠مت سمٌمء وإٟمام ضمٕمٚمف صٚم٦م إهمٞم

عم٤م ص٤مر اًمٖمٞمظ ُمْم٤موًم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم وهق حل٤مل ُمٜمف ٕٟمف همْم٥م  ،وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أٟمف ظمالف إصؾ صمؿ هبذا اًمت٠مويؾ: أىمقل 

صمؿ سمٕمد هذا . عمرىم٤مةاًمٕم٤مضمز قمـ آٟمت٘م٤مم يمام ذم اعمرىم٤مة اطمت٤مضمقا إمم شم٠مويٚمف سم٠مٟمف جم٤مز قمـ قم٘مقسمتف يمام ذم اًمٜمٝم٤مي٦م واًمٓمٞمٌل ا

 . اًمٙمؾ مل يتْمح يمٚمٛم٦م قمغم وم٤مًمتج٠م اًم٘م٤مرئ إمم أٟمف قمغم طمذف ُمْم٤مف أي سمٜم٤مء قمغم طمٙمٛمف شمٕم٤ممم

أىمقل وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٌٕمد اًمِمديد وسم٤مجلٛمٚم٦م رضمع اًمٙمالم قمغم شم٠مويٚمٝمؿ إمم أن أؿمد اًمٜم٤مس ُمٖمْمقسمٞم٦م سمٜم٤مء  

 .قمغم طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم

ٕمٚمٜم٤م أهمٞمظ وهق همْم٥م اًمٕم٤مضمز ص٤مدًرا قمـ اًمرضمؾ وقمغم صٚم٦م ًمف ختٚمّمٜم٤م قمـ ذًمؽ يمٚمف وأٟم٤م أىمقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ إن ضم 

ٓسمد ًمف ُمـ اًمتٖمٞمظ قمغم اعمٚمؽ قمٜمد طمٚمقل ٟم٘مٛمتف سمف  ٦موٓ ٟمًٚمؿ إسم٤مء اعمٕمٜمك وم٢من اعمجرم اعمٕمذب اًمٙم٤مومر سمٕمٔمٛم٦م اعمٚمؽ وٟمٕمٛم
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«ٓ ُمٚمؽ إٓ اهللش ُمٚمؽ إُمالك»يًٛمك 
(  )

. 

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤محلدي٨م حيٙمؿ سم٠من اعمًٛمك هبذا آؾمؿ ذم همْم٥م اهلل وقمذاسمف أؿمد ُمـ مجٞمع ُمـ ؾمقاه 

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٓمٞمٌل يٕمذب أؿمد  (  )«أي أـز مـ يغضى ظؾقف»ظقوض ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘م٤ميض 

وٓ ؿمؽ أٟمف ٓ يٙمقن  (  )ذم اعمرىم٤مة( ض واًمٓمٞمٌلأي اًم٘مقًملم قمـ اًم٘م٤ميض قمٞم٤م)ٟم٘مٚمٝمام . اًمٕمذاب

 .اًمٖمْم٥م وأؿمد اًمٕمذاب إٓ قمغم اًمٙم٤مومر

وٓ جيقز أن يٙمقن اًمتًٛمل سمٛمٚمؽ إُمالك يمٗمًرا سم٤مإلمج٤مع، ُم٤م مل يرد آؾمتٖمراق احل٘مٞم٘مل ومت٠ميت 

ُمـ احلدي٨م أن أؿمد اًمٜم٤مس قمذاسًم٤م ًمٖمْم٥م رب إرسم٤مب رضمؾ شمًٛمك سمٛمٚمؽ إُمالك ادقم٤مء 

 .يمام ٓ خيٗمك. ىمٓمًٕم٤م وٓ قمالىم٦م ًمف سمام ٟمحـ ومٞمفًمألًمقهٞم٦م وهذا طمؼ 

أُم٤م شمٜمزًٓ قمـ ُمٕمٜمك احل٘مٞم٘م٦م هذا اًمذي ادقمك ومٞمف اعمتًٛمل سمذًمؽ آؾمؿ اًمّمٗم٦م اخل٤مص٦م  :خامًسا

سمرب اًمٕمزة ًمٜمٗمًف ٓ حم٤مًم٦م سمؾ ادقمك ُمٜمزًم٦م أومْمؾ ُمـ إًمقهٞم٦م ومٝمق ُمًتحؼ ىمٓمًٕم٤م ٕؿمد اًمٕمذاب 

 .إسمدي

 .قمـ هذا أٟمف ئمٝمر ُمـ هذا آؾمؿ اًمتٙمؼموم٘مد ىم٤مل اًمٕمٚمامء أن اًمقضمف ذم اًمٜمٝمل 

 .وذم اًمٓمٞمٌل ذح اعمِمٙم٤مة

اعم٤مًمؽ احل٘مٞم٘مل ًمٞمس إٓ هق وُم٤مًمٙمٞم٦م اًمٖمػم ُمًؽمدة إمم ُم٤مًمؽ اعمٚمقك ومٛمـ شمًٛمك سمذًمؽ آؾمؿ »

ٟم٤مزع اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم رداء يمؼمي٤مئف واؾمتٜمٙمػ أن يٙمقن قمٌده ٕن وصػ اعم٤مًمٙمٞم٦م خمتص سم٤مهلل شمٕم٤ممم ٓ 

٤مًمٕمٌد ٓ يتج٤موز ومٛمـ شمٕمدى ـمقره ومٚمف ذم اًمدٟمٞم٤م اخلزي واًمٕم٤مر ذم أظمرة يتج٤موزه واعمٛمٚمقيمٞم٦م سم

«واإلًم٘م٤مء ذم اًمٜم٤مر
(۳ )

. 

                                                                                                                                                               

قمذاسًم٤م وٟم٤مؾم٥م ذيمره هبذا اًمقضمف إؿم٤مرة واًمتٝم٤مسًم٤م ومٙم٤من يمٜم٤مي٦م قمـ أٟمف أؿمد اًمٜم٤مس  ،ويمٚمام يم٤من أؿمد قمذاسًم٤م يم٤من أؿمد شمٖمٞمًٔم٤م

إمم يمقٟمف ُمتٙمؼًما قمغم رسمف ُمٜم٤مزقًم٤م ًمف ذم يمؼمي٤مئف وم٢مذا أطمس ُمـ اًمٕمذاب ضمٕمؾ يتٖمٞمظ قمغم ُمـ ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف وٓ يًتٓمٞمع 

اًمٗمرار ُمٜمف وىمد يم٤من يزقمؿ ُم٤ًمواة ًمف ذم اًمٕمٔمٛم٦م وآىمتدار ومٛمـ ي٘مدر ىمدر شمٖمٞمٔمف إٓ اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل اًمٕمزيز 

 . اإلُم٤مم أمحد رو٤م ريض اهلل قمٜمف. ٖمٗم٤مر واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿاًم

 .اًمٕمالُم٦م إزهري همٗمرًمف. يمذا هٜم٤م وطمؼ اًمٕم٤ٌمرة أن ي٘م٤مل فم٤مهر ىمقًمف أهمٞمظ رضمؾ 

/  4) 3254/أظمرضمف اعمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب إدب ، سم٤مب حتريؿ اًمتًٛمل سمٛمٚمؽ إُمالك وسمٛمٚمؽ اعمٚمقك، اًمرىمؿ ( 88)

2799) 

 (9/627)٤/5866مشمٞمح سمحقاًم٦م اًم٘م٤ميض، يمت٤مب إدب، سم٤مب إؾم٤مُمل، اًمرىمؿُمرىم٤مة اعمٗم  (89)

 (9/628)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح سمحقاًم٦م اًمٓمٞمٌل، يمت٤مب إدب، سم٤مب إؾم٤مُمل،  ( :8)

 (86/:)5866/ذح اًمٓمٞمٌل قمغم اعمِمٙم٤مة، يمت٤مب إدب، سم٤مب إؾم٤مُمل، اًمرىمؿ (  91)
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 :وذم اعمرىم٤مة

ادؾؽ احلؼقؼل فقس إٓ هق وموفؽقي ؽره مستعورة ؾؿـ شؿل هبذا آشؿ كوزع اهلل برداء «

»ـزيوئف، ودو اشتـؽػ أن يؽقن ظبًدا هلل جعؾ فف اخلزي ظذ رؤوس إصفود
(  ). 

 :ويف افتقسر رشح اجلومع افصغر

شمًٛمك سمذًمؽ  ؾؿـ «مؾؽ ادؾقك»ٓ موفؽ جلؿقع اخلالئؼ إٓ اهلل وموفؽقي افغر مسسدة إػ »

 .(  )«ٟم٤مزع اهلل ذم رداء يمؼمي٤مئف واؾمتٜمٙمػ أن يٙمقن قمًٌدا هلل

 .وهٙمذا سمٕمٞمٜمف ذم اًمناج اعمٜمػم

 .(  )افخ« مـ ؿقفف ؾؿـ تسؿك بذفؽ»

 :ويف إرصود افسوري

ادوفؽ احلؼقؼل فقس إٓ هق مثؾ مو مر ظـ افطقبل إػ ؿقفف اشتـؽػ أن يؽقن ظبًدا هلل وزاد »

 .(  )«ؾقؽقن فف اخلزي وافـؽول

حمّمؾ هذه اًمٕم٤ٌمرات يمٚمٝم٤م أن اًمٜمٝمل ُمٕمٚمقل، سم٠من اعمرء شمٙمؼم، واؾمتٜمٙمػ أن يٙمقن قمًٌدا هلل إن 

إٟمام ورد ومٞمٛمـ ادقمك اعم٤مًمٙمٞم٦م محٚم٧م هذه اًمٙمٚمامت قمغم احل٘مٞم٘م٦م وم٤مًمقضمف هق اًمذي ؾمٌؼ، أن احلدي٨م 

احل٘مٞم٘مٞم٦م إصٚمٞم٦م، أقمٜمل إًمقهٞم٦م، وأسمك أن يٙمقن قمًٌدا، وإٓ ومال حم٤مًم٦م قمغم إىمؾ أُنؿ يٕمٚمٚمقن اعمٜمع 

سم٤مًمتٙمؼم، إذن وم٤معمٜمع ُمـ أن يدقمق اعمرء ٟمٗمًف سمٛمٚمؽ اعمٚمقك، طمٞم٨م قمٔمٞمؿ ٟمٗمًف واؾمتٙمؼم وهمػمه ًمق 

شمٕم٤ممم، ومام قمالىم٦م هذا سم٤مًمتٙمؼم قمغم هذا، يٕمقد  أيمرم ُمٕمٔماًم ذم اًمديـ، واقمؽمف ًمف سم٤مًمٗمْمؾ ُمـ اهلل

احلدي٨م إمم هذا اًمٓمريؼ ُمـ ُمٜمع اًمًٞمد، أن ي٘مقل ًمٖمالُمف قمٌدي ُمع أٟمف وىمع ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م 

 .وأىمقال مجٞمع قمٚمامء إُم٦م

 :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

           [ 43: اًمٜمقر]  

 :^وىم٤مل 

ِ.(  )«ؾرشه صدؿة فقس ظذ ادسؾم يف ظبده وال»

                                                        

 (9/626)5866/ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، يمت٤مب إدب، سم٤مب إؾم٤مُمل، اًمرىمؿ ( 92)

 (2/62،63)، أظمٜمع إؾمامء قمٜمد اهلل414/اًمتٞمًػم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، اًمرىمؿ ( 93)

 (2/79)، أظمٜمع إؾمامء قمٜمد اهلل414/اًمناج اعمٜمػم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، اًمرىمؿ ( 94)

 (29،228/ :) ؾمامء٤مب اًمٌٖمض إ، سمدبيمت٤مب إ،رؿم٤مد اًم٤ًمری ذح صحٞمح اًمٌخ٤مریإ ( 95)

 (786/  3) 93:/، اًمرىمؿسم٤مب ٓ زيم٤مة قمغم اعمًٚمؿ ذم قمٌده وومرؾمفذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمزيم٤مة،  أظمرضمف اعمًٚمؿ ( 96)
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وحت٘مٞمؼ هذه اعم٠ًمًم٦م ذم ومت٤موى اًمٗم٘مػم قمغم وضمف أشمؿ ي٘مقل اإلُم٤مم اًم٘مًٓمالين ذم إرؿم٤مد اًم٤ًمري ذح 

    صحٞمح اًمٌخ٤مري ىم٤مل ذم اعمّم٤مسمٞمح اجل٤مُمع ؾم٤مق اعم١مًمػ ذم اًم٤ٌمب ىمقًمف شمٕم٤ممم 

  [ 43: اًمٜمقر]ِ شمٜمٌٞمًٝم٤م قمغم أن اًمٜمٝمل إٟمؿ ضم٤مء ُمتقضمًٝم٤م قمغم  (  )«شودكمقومواِإىلِ» ^وىمقًمف

ضم٤مٟم٥م اًمًٞمد، إذ هق ذم ُمٔمٜم٦م آؾمتٓم٤مًم٦م، وم٢من ىمقل اًمٖمػم هذا قمٌد زيد وهذه أُم٦م ظم٤مًمد ضم٤مئز، ٕٟمف ي٘مقًمف 

 .(  )إظم٤ٌمًرا وشمٕمريًٗم٤م وًمٞمس ذم ُمٔمٜم٦م آؾمتٓم٤مًم٦م، وأي٦م واحلدي٨م مم٤م ي١ميد هذا اًمٗمرق

 :وذم قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري

 .(  )شاعمٕمٜمك ذم ذًمؽ يمٚمف راضمع إمم اًمؼماءة ُمـ اًمٙمؼم»

 .وذم ذح اًمًٜم٦م ًمإلُم٤مم اًمٌٖمقي وقمٜمف ذم اعمرىم٤مة ذح اعمِمٙم٤مة

 .(  )شُمٕمٜمك هذا راضمع إمم اًمؼماءة ُمـ اًمٙمؼم واًمتزام اًمذل واخلْمقع»

وطم٤مصؾ يمؾ هذه اًمٕم٤ٌمرات أن اًم٤ًمئر ُم٤م ذيمر ُمـ اعمٜمع ًمٚمتحرز قمـ آؾمتٓم٤مًم٦م، وأٟمف ىمد يت٠مشمك 

أن يٛمز اعمرء ٟمٗمًف هبذا وأي حمؾ ًمالؾمتٓم٤مًم٦م ذم ُم٤مذا ىم٤مل ًمٖمػمه صمؿ احلٙمؿ يدور طم٘مٞم٘م٦م قمغم اًمٜمٞم٦م  ذم

ؾإكًم األظًمل »ذم ُم٤م إذا ىم٤مل ًمٜمٗمًف ومٚمق يم٤من قمغم وضمف آؾمتٕمالء واًمتٙمؼم طمرم ىمٓمًٕم٤م، وإٓ ومال 

 .ش ٰبافـقات وإكًم فؽل امرئ ما كوى

 :اًمٌخ٤مريي٘مقل اإلُم٤مم اًمٜمقوي صمؿ اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل ذم ذح 

 .(  )«ادراد بوفـفل مـ اشتعؿؾف ظذ جفي افتعوطؿ ٓ مـ مراده افتعريػ» 

 :وذم اعمرىم٤مة

راهي هذه إشمء هق أن يؼقل ذفؽ ظذ ضريؼ افتطوول ظذ افرؿقؼ وافتحؼر فشلكف » وفذا ؿقؾ يفـ 

 : وؿول [32:افـقر]      : وإٓ ؾؼد جوء بف افؼرآن ؿول اهلل تعوػ

    [24:يوشف]»(  ). 

 :وذم أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت

                                                        

/  4) 3989 /، اًمرىمؿسم٤مب إذا ٟمزل اًمٕمدو قمغم طمٙمؿ رضمؾ ،يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػمأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف،  ( 97)

2218) 

 (5/435)غم اًمرىمٞمؼ إرؿم٤مد اًم٤ًمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمٕمتؼ، سم٤مب اًمٙمراهٞم٦م اًمتٓم٤مول قم (  98)

 (24/221)قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمٕمتؼ، سم٤مب اًمٙمراهٞم٦م اًمتٓم٤مول قمغم اًمرىمٞمؼ  (  99)

 (23/462)، 4492/أظمرضمف اًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م ، سم٤مب ي٘مقل اًمٕمٌد سمامًمٙمف، اًمرىمؿ ( :9)

 (24/224)اًمرىمٞمؼ  قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمٕمتؼ، سم٤مب اًمٙمراهٞم٦م اًمتٓم٤مول قمغم (  1:)

 (9/631)5871/ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، يمت٤مب إدب، اًمرىمؿ (  2:)
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مۃ ثرتمذیرے است کہ ثروجہ تطبؤل » وگفتہ اوذ کہ مىع ووہی ازا طالق عجذ واّٰ

ن و ادبدیث آمذي مۃ درلراّٰ  .(  )«وتذمیر تصغیر ثبضذ واال اطالق عجذاّٰ

ًمٜمٝمل قمـ إـمالق اًمٕمٌد وإُم٦م ذم ُم٤م إذا يم٤من قمغم وضمف اًمتٓم٤مول يٕمٜمل ىم٤مل اًمٕمٚمامء إن اعمٜمع وا

 .واًمتح٘مػم واًمتّمٖمػم وإٓ وم٘مد ضم٤مء إـمالق اًمٕمٌد وإُم٦م ذم اًم٘مرآن وإطم٤مدي٨م

 .ىمقل اعمرء ًمٜمٗمًف قم٤ممل وم٢مٟمف طمرام قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٗم٤مظمر وإٓ ومٛم٤ٌمح وىظرِثان

 :ذم احلدي٨م

  (  )رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط «من ؿال أكا ظامل ؾفو جاهل»

 ُمع أٟمف ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م يقؾمػ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم        

 [66: يقؾمػ]

إؾم٤ٌمل اإلزار أي ـمرومف ُمًؽمظمٞم٤ًم أؾمٗمؾ ُمـ اًمٙمٕمٌلم وٓؾمٞمام إرظم٤مءه إمم إرض  وىظرِثالث

 :^ومامذا ورد ومٞمف ُمـ اًمققمٞمد اًمِمديد طمتك ىم٤مل 

ادسبلِإزارهِِومِالقوامةِوالِينظرِإلوهمِوالِيزكوهمِوهلمِعذابِألومثالثةِالِيكلمهمِاهللِي»

ِباحللفِالكاذب ِشلعته ِوادنفق رواه اًمًت٦م إٓ اًمٌخ٤مري قمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري قمٚمٞمف .(  )«وادنان

 .روقان اًم٤ٌمري

أٟم٧م ًم٧ًم ممـ يٗمٕمٚمف »: ^ىم٤مل اًمّمديؼ إيمؼم إن إزاري يًؽمظمك إٓ أن أشمٕم٤مهده ىم٤مل اًمٜمٌل 

«ظمٞمالء
(۹1)

 .رواه اًمِمٞمخ٤من وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام .

إٟمام اعمٜمع ذم احلدي٨م قمـ اًمتًٛمل، وهٜم٤مك سمقن سمٕمٞمد سملم وصػ أطمد سمٌمء وسملم : (  )شادًشا

                                                        

 (5/85)أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت، يمت٤مب إدب، سم٤مب إؾم٤مُمل،  (  3:)

  (:6/  8) 7957/أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، اًمرىمؿ ( 4:)

وم٘مٚم٧م ُمـ هؿ ي٤م ( ؿ قمذاب أًمٞمؿ صمالصم٦م ٓ يٙمٚمٛمٝمؿ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ يٜمٔمر إًمٞمٝمؿ وٓ يزيمٞمٝمؿ وهل» أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م  ( 5:)

ذم ؾمٜمٜمف ، (. 5:)شاعمًٌؾ إزاره واعمٜم٤من قمٓم٤مءه واعمٜمٗمؼ ؾمٚمٕمتف سم٤محلٚمػ اًمٙم٤مذب ) رؾمقل اهلل وم٘مد ظم٤مسمقا وظمنوا ىم٤مل 

 =  ضم٤مء ذم يمراهٞم٦م إيامن ذم يمت٤مب اًمتج٤مرة، سم٤مب ُم٤م

 6) 3674/عمٜم٤من سمام أقمٓمك، اًمرىمؿ، واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب ا(855/  3) 3319/اًمنماء واًمٌٞمع،اًمرىمؿ =

، واعمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اإليامن،  سم٤مب سمٞم٤من همٚمظ حتريؿ إؾم٤ٌمل اإلزار واعمـ سم٤مًمٕمٓمٞم٦م وشمٜمٗمٞمؼ اًمًٚمٕم٦م، (92/ 

 (213/  2) 217/اًمرىمؿ

، (3292/  6) 6558/، اًمرىمؿسم٤مب ُمـ ضمر إزاره ُمـ همػم ظمٞمالء،يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف،  ( 6:)

 (319/  9) 6446، إؾم٤ٌمل اإلزار ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمزيٜم٦م، يمت٤مب واًمٜم٤ًمئل ذم

 .اإلُم٤مم أمحد رو٤م ريض اهلل قمٜمف.اًمقضمقه اخلٛم٦ًم إول قم٤مُم٦م وهذا ظم٤مص سمٖمػم اًمتًٛمٞم٦م (7:)
https://arabicdawateislami.net



37 

 

وىمد  ،شطمٙمٞمؿ»و ،شطمٙمؿ»و ،شسمٕمزيز»اًمتًٛمٞم٦م، أٓ شمرى أٟمف ورد اعمٜمع ذم إطم٤مدي٨م قمـ اًمتًٛمٞم٦م 

واحلٙمٛم٦م ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م، شم٘مدم آؾمتِمٝم٤مد قمغم ذًمؽ وأيًْم٤م  وصػ اًمٕم٤ٌمد سم٤مًمٕمزة، واحلٙمؿ،

ٟمٔمػم هذا طم٤مسمس اًمٗمٞمؾ، وؾم٤مئؼ اًمٌ٘مرات، وم٢مٟمف حيرم أن يًٛمل اًمرب قمز وضمؾ هبذيـ آؾمٛملم، وىمد 

ُم٤م  ^ورد اًمقصػ عم٤م سمريم٧م ذم احلديٌٞم٦م اًم٘مّمقاء، وىم٤مل اًمٜم٤مس ظمٚمٕم٧م اًم٘مّمقاء، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

أي اًمذي أىمٕمد ومٞمؾ أسمره٦م  (97)«وفؽن حبسفا حابس افػقل»ؼ ظمٚمٕم٧م اًم٘مّمقاء، وُم٤م ذًمؽ هل٤م سمخٚم

 (.هق اهلل قمز ضمالًمف)وُمٜمٕمف ُمـ اإلهم٤مرة قمغم اًمٙمٕم٦ٌم اعمٕمٔمٛم٦م 

 :ذم اًمزرىم٤مين قمغم اعمقاه٥م قمـ اًمٕمالُم٦م اسمـ اعمٜمػم

ول حبسفو اهلل حوبس افػقؾ وإكم افذي يؿؽـ أن يؿـع ؼجيقز إضالق ذفؽ يف حؼ اهلل تعوػ ؾق»

بس افػقؾ وكحقه افخ ؿول افزرؿوين وهق مبـل ظذ افصحقح مـ أن إشمء تسؿقتف شبحوكف حو

 .(  )«تقؿقػقي

 :اجلٜمدل قمٜمف ذم ىمّم٦م أيمٞمدر ُمٚمؽ دوُم٦موىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م سمحػم اًمٓم٤مئل ريض اهلل شمٕم٤ممم 

 شمٌــــ٤مرك ؾمــــ٤مئؼ اًمٌ٘مــــرات أين
 

ـــ٤مد ـــدي يمـــؾ ه  (  )رأيـــ٧م اهلل هي
 

مل يتحرك ًمف ؾمـ رواه اسمـ يمالُمف وىم٤مل ٓ يٖمْمض اهلل وم٤مك قم٤مش شمًٕملم ؾمٜم٦م و ^واؾمتحًـ 

 .(   )اًمًٙمـ وأسمق ٟمٕمٞمؿ واسمـ ُمٜمده

ُمـ أيم٤مسمر اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ ُمـ أئٛم٦م اًمديـ،  (   )هذا هق مت٤مم اًمٙمالم اًمذي ىمدُمف اًمٗم٘مػم

 .واًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕمتٛمديـ، واًمٕمروم٤مء اًمٙم٤مُمٚملم، وقمًك أن يٙمقن ًمدهيؿ ضمقاب أطمًـ ُمـ هذا

 (   )ٓمٕمـ وقمدم اجلقاب ومِمٓمر سمٞم٧م اًمٗم٘مػمه٥م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ذًمؽ يمٚمف أٟمف صم٧ٌم اًم: شابًعا

سمٕمد ًمٞمس قمغم ذًمؽ اًمٜمٝم٩م وم٢من ه١مٓء إئٛم٦م اًمٕمٚمامء ىم٤مًمقا ىمٓمًٕم٤م ًمٖمػم ( ضىہطبي کب روضہ دیکھو)

سمؾ  ^ومل ي٘مقًمقا ًمٕم٤ممل أو وزم طمتك إُنؿ مل ي٘مقًمقا ذًمؽ ًمٚمٜمٌل  شىم٤ميض اًم٘مْم٤مة»و شؿمٝمٜمِم٤مه»اهلل، 

 .اعمٕمٜمك ىم٤مًمقا حلٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م، وذًمؽ اًمِمٓمر مل يتٕملم ذم ذًمؽ

                                                        

 (2/5:2)اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م  ( 8:)

 (3/295)ذح اًمزرىم٤مين قمغم اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م  (  9:)

 (3/2:3)يم٤من همزوة شمٌقك أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اًمدٓئؾ اًمٜمٌقة،ذيمر ُم٤م ( ::)

 (4/89)ذح اًمزرىم٤مين قمغم اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سمحقاًم٦م اسمـ ُمٜمده واسمـ ؾمٙمـ  ( 211)

 .اعمراد ُمٜمف اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من اًم٘م٤مدري رى اهلل قمٜمف ( 212)

 .اعمراد ُمٜمف اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من اًم٘م٤مدري رى اهلل قمٜمف ( 213)
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سم٤مهلل قمز وضمؾ أم ٓ إن مل خيتص ومٛمٜمِم٠م اًمِمٌٝم٦م رأؾًم٤م زائؾ، وإن  شؿمٝمٜمِم٤مه»ٟمحـ ٟم٠ًمل أخيتص 

وم٢من اًمروو٦م ًمٞم٧ًم  شسمِمٝمٜمِم٤مه»اظمتص ومٚمامذا وحتٛمؾ اخل٤مص سم٤مهلل قمغم همػم اهلل، ويمٞمػ ٓ شمريد اهلل 

 .سمٛمٕمٜمك اًم٘مؼم

 : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم        [ 26: اًمروم] ىمف قمغم اًم٘مؼم شمِمٌٞمف سمٚمٞمغ يم٘مقهلؿ وإـمال

ومٛمٕمٜمك روو٦م  (   )«روضة من رياض اجلـة»ًم٘مؼم اعم١مُمـ: رأي٧م أؾمًدا يرُمل، وىم٤مل ذم احلدي٨م

روو٦م اهلل أي سم٠مس ذم هذا إذا أو٤مف ذم اًم٘مرآن مجٞمع أرض اعمديٜم٦م إمم اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل  شؿمٝمٜمِم٤مه»

 : شمٕم٤ممم                 [ 8:: اًمٜم٤ًمء]  ومام احلرج ذم أن ي٘م٤مل ًمٚمروو٦م

 .وهلل احلٛمد( ٓ طمرج ذم ذًمؽ)اعمٜمقرة سمخّمقصٝم٤م اًمروو٦م اإلهلٞم٦م 

، شُمٚمؽ اًمٜم٤مس»، وشُم٤مًمؽ اًمٜم٤مس» ^سم٤مٔي٦م واحلدي٨م إن طمٌٞمٌٜم٤م  (   )إذ ىمد أصم٧ٌم اًمٗم٘مػم

غم اًمٚمٗمظ، وٓ ، ومال طم٤مضم٦م ُمع يمؾ ذًمؽ إمم اإلسار قمشُم٤مًمؽ رىم٤مب إُمؿ»، وشُم٤مًمؽ إرض»و

إلٟمٙم٤مر رواي٦م اخلالف، وم٢مٟمف ىمقل ًمٌٕمض اعمت٠مظمريـ، وُمـ قمٚمامئٜم٤م وُمراقم٤مة ًمذًمؽ ىمؾ سمدًٓ ُمـ 

ؿم٤مه مجٞمع إوًملم »و شؿم٤مه يمؾ إرض»و شُمٚمؽ ـمٞم٦ٌم»وم٢مٟمف ؿم٤مه ـمٞم٦ٌم أي «صف ضقبي» ،شؿمٝمٜمِم٤مه»

خيرج رأؾمف ٤م يم٤من أو ُمـ اًمرقمٞم٦م يًٕمف أن ُمـ ذا ُمٚمٙمً  شاعمٚمقك واًمًالـملم»ويدظمؾ ومٞمٝمؿ  شوأظمريـ

 .^ُمـ دائرة ُمٚمؽ حمٛمد رؾمقل اهلل 
 

 اجلواب على السؤال اآلخز
إن اهلل هق ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب طم٘مٞم٘م٦م، ًمف آؾمتٞمالء طم٘مٞم٘م٦م، ًمٞمس قمغم اًم٘مٚمقب وم٘مط سمؾ قمغم يمؾ ذرة 

   قمٓم٤مئف ٓ يًد ذرة ُمـ اًمٕم٤ممل، وًمٙمـ ىمدرشمف ٓ حتد، واًم٤ٌمب اًمرطم٥م ُمـ     

  [31: ًمٌ٘مرة ا]ِِ ِِ  ِ  ِ ِِ[ 31: اإلهاء]  وهق ي٘مقل قمغم اإلـمالق 

                   [ 7: احلنم]  هذا اًم٘مقل يِمٛمؾ إضم٤ًمم وإسمّم٤مر واًم٘مٚمقب

قملم ُمـ ؿم٤مء، وأذن ُمـ ( يدي وإرضمؾإ)مجٞمًٕم٤م، ًمف أن يًٚمط أطم٤ٌمءه قمغم أـمراف ُمـ ؿم٤مء، وقمغم 

ؿم٤مء، وقمغم اًم٘مٚم٥م ووقمل ُمـ ؿم٤مء، ٓ ٟم٘مص ذم ىمدرشمف، وٓ وٞمؼ، ذم قمٓم٤مئف، قمام يٚم٘مل اعمالئٙم٦م ذم 

اًم٘مٚمقب ظمػًما، وقمزائؿ طمًٜم٦م، أٓ يٍمومقن قمـ ظمقاـمر ؾمٞمئ٦م، أضمؾ يمؾ ذًمؽ سم٢مذن اهلل يٗمٕمٚمقن، ومام 

ِِ:ُمٕمٜمك اًمتٍمف ذم اًم٘مٚمقب ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ِ ِ ِ  ِ     ِ ِ ِ   ِِ

                                                        

، اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يمت٤مب صٗم٦مأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف،  ( 214)

 (:74/  5) 3571/اًمرىمؿ

 .اعمراد ُمٜمف اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من اًم٘م٤مدري رى اهلل قمٜمف ( 215)
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 ِِ[ 23: إٟمٗم٤مل]ِ ذم ُمًػمه إمم  ^ضم٤مء ذم اًمًػمة ٓسمـ إؾمح٤مق واسمـ هِم٤مم ُمر رؾمقل اهلل

ذلكِ »ُمر قمغم سمٖمٚم٦م سمٞمْم٤مء ىم٤مل  (   )هؾ ُمر سمٙمؿ أطمد ىم٤مًمقا ٟمٕمؿ، دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل: سمٜمل ىمرئم٦م سمٜمٗمر وم٘م٤مل

ِيزلزلِهبمِحصوهنمِويقذفِالرعبِيفِقلوهبمجزيلِ روى اإلُم٤مم . (   )ش بعثِإىلِبنيِقريظة

ِجلسِالقاىضِ: ىم٤مل ^اًمٌٞمٝم٘مل قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل  ِإذا

ِجم ِفٌذاِِلسهىف ِجير ِمل ِما ِويرصداىه ِويوفقاىه ِيسدداىه ِملكان ِعلوه ِهبط

 .(   )جارِعرجاِوتركاه

: ىم٤مل ^ُمًٜمد اًمٗمردوس قمـ اًمّمديؼ إيمؼم وأيب هريرة يمٚمٞمٝمام أن ؾمٞمد اًمٕم٤معملم  واًمديٚمٛمل ذم

لوِملِأبعثِفوكمِلبعثِعمرِأيدِاهللِعمرِبملكنيِيًفقاىهِويسدداىهِفٌذاِأخطيِرصفاهِحتىِيكونِ»

اعمالئٙم٦م هلؿ اعمثؾ إقمغم ُمٙمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمِمٞم٤مـملم ُمـ اًمتٍمف ذم ىمٚمقب . (   )«صواًبا

  : مل يًتثـ إٓ اًمّمٗمقة ُمـ قم٤ٌمده طمٞم٨م ي٘مقلاًمٕمقام و              [ احلجر

 :53] 

ِِِ:ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم         ِ ِِ ِِِ  ِ  ِِ[ 7،  6: اًمٜم٤مس]ِ

ِِ:وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ِ ِ  ِِ ِ  ِ ِ  ِ   ِِِ[ إٟمٕم٤مم :

223]  

روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأسمق داود ُمثؾ طمدي٨م أمحد قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وُمثؾ طمدي٨م اسمـ ُم٤مضمف 

إنِالشوطانِجيريِمنِاإلىسانِجمرىِ»: ىم٤مل ^قمـ أم طمٗمّم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل 

 .(   )«الدم

إذاِىوديِللصالةِأدبرِ»: ^وذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل رؾمقل اهلل 

                                                        

وىمع ذم اًمٜمًخ٦م اًمتل شمرمجٜم٤م قمٜمٝم٤م دطمٞم٦م سمـ اخلٚمٞمٗم٦م وذم اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م اًمتل قمزا إًمٞمٝم٤م دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل ومٚمٕمٚمف   (216)

 .ًمف ًمٕمالُم٦م إزهري همٗمرا. شمّمحٞمػ

 (345/  3) -ؾمػمة اسمـ هِم٤مم  ( 217)

إذا ضمٚمس اًم٘م٤مى رم ُمٙم٤مٟمف هٌط قمٚمٞمف ُمٚمٙم٤من يًدداٟمف ويقوم٘م٤مٟمف ويرؿمداٟمف ُم٤م مل جير وم٢مذا ضم٤مر قمرضم٤م »أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ( 218)

 (99/  21) 31772/ذم ؾمٜمـ اًمٙمؼمى، يمت٤مب آداب اًم٘م٤مى ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ اسمتغم سمِمكء ُمـ إقمامل، اًمرىمؿ شوشمريم٤مه

 (4/483)،6238/أظمرضمف اًمديٚمٛمل ذم اعمًٜمد اًمٗمروس، اًمرىمؿ(  219)

/  3) 2:44/، اًمرىمؿسم٤مب زي٤مرة اعمرأة زوضمٝم٤م ذم اقمتٙم٤مومفأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب آقمتٙم٤مف،  ( :21)

سم٤مب سمٞم٤من أٟمف يًتح٥م عمـ رؤي ظم٤مًمٞم٤م سم٤مُمرأة ويم٤مٟم٧م ، واعمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمًالم، (828

/  3):582/، اًمرىمؿسم٤مب ذم ذراري اعمنميملم ، وأسمقداود ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمًٜم٦م، (2823/  5)3285/،اًمرىمؿزوضمتف

 (677/  2) :288/، اًمرىمؿسم٤مب ذم اعمٕمتٙمػ يزوره أهٚمف ذم اعمًجد، واسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم، (754
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الشوطانِولهِرضاطِحتىِالِيسمعِالتيذينِفٌذاِقيضِالنداءِأقبلِحتىِإذاِثوبِبالصالةِأدبرِحتىِ

ِداِملِيكنِ يذكرِحتىِإذاِقيضِالتثويبِأقبلِحتىِخيطرِبنيِادرءِوىفسهِيقولِاذكرِكذاِاذكرِكذا

 .(   )شيظلِالرجلِالِيدريِكمِصذ

وروى اإلُم٤مم أسمق سمٙمر سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم ُمٙم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من واإلُم٤مم إضمؾ اًمؽمُمذي ذم ٟمقادر 

 إصقل سمًٜمد طمًـ وأسمق يٕمغم ذم اعمًٜمد واسمـ ؿم٤مهلم 

إنِ»: ^ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن، قمـ أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ي٘مقل رؾمقل اهلل 

وطانِواضعِخطمهِعذِقلبِابنِآدمِفٌنِذكرِاهللِخنس،ِوإنِىيسِالتقمِقلبهِفذلكِالوشواسِالش

 .(   )«اخلناس

عم٦م اًمِمٞمٓم٤من وعم٦م اعمٚمؽ يمٚمت٤ممه٤م ُمِمٝمقرشم٤من وذم إطم٤مدي٨م ُمذيمقرشم٤من ومام حمؾ اإلٟمٙم٤مر إٓ إقمٓم٤مء 

 .اًمتٍمف ذم اًم٘مٚمقب ًمألوًمٞم٤مء اًمٙمرام، اًمٕمالُم٦م اًمًٚمجامد ذم اإلسمريز

ف ؾمٞمدي قمٌد اًمٕمزيز ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن اًمٕم٤مُم٦م اًمذيـ يًتٕمٞمٜمقن ذم يروى قمـ ؿمٞمخ

طمقائجٝمؿ سم٤مٕوًمٞم٤مء اًمٙمرام، ٓ سم٤مهلل سومٝمؿ إوًمٞم٤مء ٟمحقهؿ، ٕن اًمدقم٤مء حيتٛمؾ ٟمٞمؾ اعمٓمٚمقب، 

وقمدُمف واًمٕم٤مُم٦م ٓ يٓمٚمٕمقن قمغم احلٙمؿ ذم قمدم ٟمٞمؾ اعمراد، ومٚمق أظمٚمّمقا اًم١ًمال سم٤مًمٙمٚمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم صمؿ 

اد حيّمؾ، حيتٛمؾ أن جيحدوا سمقضمقد اهلل ُمـ أضمؾ ذًمؽ سف إوًمٞم٤مء ىمٚمقهبؿ إمم مل يروا اعمر

أٟمٗمًٝمؿ، ٕٟمف طمٞمٜمئذ إن وؾمقس إًمٞمٝمؿ قمدم آقمت٘م٤مد وم٢مٟمام حيّمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ذًمؽ اًمقزم اًمذي 

 .اؾمتٛمد سمف ذم هذا احل٤مل يٌ٘مك اإليامن ؾم٤معم٤ًم

٦م اًم٤ٌمري ذم اًمٙمت٤مب اعمًتٓم٤مب واؾمٛمع اعمزيد ي٘مقل ُمقٟٓم٤م قمكم اًم٘م٤مري قمٚمٞمف رمح :احلديثِاألول

روى اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ . ذم شمرمج٦م ؾمٞمدي اًمنميػ قمٌد اًم٘م٤مدر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف شٟمزه٦م اخل٤مـمر اًمٗم٤مشمر»

أسمق ص٤مًمح اعمٖمريب رمحف اهلل شمٕم٤ممم أٟمف ىم٤مل ىم٤مل زم ؾمٞمدي اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م أسمق ُمديـ ىمدس هه ي٤م أسم٤م 

ر ًمٞمٕمٚمٛمؽ اًمٗم٘مر وم٤ًمومرت إمم سمٖمداد، ومٚمام ص٤مًمح ؾم٤مومر إمم سمٖمداد وآت اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مد

ي٤م ؾمٞمدي أريد : ىمٚم٧م( وم٤ًمق احلدي٨م إمم آظمره إمم أن ىم٤مل)رأيتف رأي٧م رضمالً ُم٤م رأي٧م أيمثر هٞم٦ٌم ُمٜمف 

أن متدين ُمٜمؽ هبذا اًمقصػ ومٜمٔمر ٟمٔمرة ومتٗمرىم٧م قمـ ىمٚمٌل ضمقاذب اإلرادة، يمام يتٗمرق اًمٔمالم 

 .هبجقم اًمٜمٝم٤مر، وأٟم٤م أن أٟمٗمؼ ُمـ شمٚمؽ اًمٜمٔمرة

                                                        

عمًٚمؿ ذم ، وا(331/  2) 694/، اًمرىمؿسم٤مب ومْمؾ اًمت٠مذيـأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب إذان،  ( 221)

 (3:2/  2):49/، اًمرىمؿسم٤مب ومْمؾ إذان وهرب اًمِمٞمٓم٤من قمٜمد ؾمامقمفصحٞمحف، يمت٤مب اًمّمالة، 

 .(85/  3)647/، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن، اًمرىمؿ(389/  8) 5412/أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده، اًمرىمؿ( 222)
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أي٧م أي اؾمتٞمالء قمغم اخل٤مـمر ومقق هذا طمٞم٨م ٟم٘مك ىمٚمٌف قمـ مجٞمع اخلقاـمر ٓ ًمذًمؽ احللم وم٘مط أر

 .سمؾ ًمألسمد

 .وُمٙم٤مٟم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمّمح٦م شهبج٦م إهار»ضمالًم٦م اًمِم٠من اإلُم٤مم إضمؾ 

روى هذا احلدي٨م اجلٚمٞمؾ طمية اإلُم٤مم إضمؾ ؾمٞمد اًمٕمٚمامء، ؿمٞمخ اًم٘مراء، قمٛمدة  :الفائدة

ديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ يقؾمػ اسمـ ضمرير اًمٚمخٛمل اًمِمٓمٜمقذم ىمدس هه اًمٕمزيز اًمٕمروم٤مء، ٟمقر اعمٚم٦م واًم

وهق ُمريد ؾمٞمدٟم٤م اًمٖمقث إقمٔمؿ سمقاؾمٓمتلم، وأؾمت٤مذ اإلُم٤مم، ضمٚمٞمؾ اًمِم٠من، ؿمٞمخ اًم٘مراء ؿمٛمس 

جمٚمًف اإلُم٤مم اًمذهٌل ش احلّمـ احلّملم»اًمديـ حمٛمدسمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اجلزري ص٤مطم٥م 

طمٞم٨م ىم٤مل » ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء، ويمت٥م ذم طم٘مف اإلُم٤مم إوطمد وأصمٜمك قمٚمٞمف ذم شُمٞمزان آقمتدال»ص٤مطم٥م 

قمكم سمـ يقؾمػ سمـ ضمرير اًمٚمخٛمل اًمِمٓمٜمقذم اإلُم٤مم إوطمد اعم٘مري ٟمقر اًمديـ ؿمٞمخ اًم٘مراء سم٤مًمدي٤مر 

 .(   )شاعمٍمي٦م

وذيمره اإلُم٤مم إضمؾ اًمٕم٤مرف سم٤مهلل ؾمٞمدي قمٌد اهلل سمـ أؾمٕمد اًمٞم٤مومٕمل اًمِم٤مومٕمل اًمٞمٛمٜمل رمحف اهلل 

اًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤ممل اعم٘مري أسمق احلًـ »سمٛمٜم٤مىم٥م ضمٚمٞمٚم٦م يمام يكم، روى اًمِمٞمخ اإلُم٤مم  ش٤منُمرآة اجلٜم»شمٕم٤ممم ذم 

قمكم سمـ يقؾمػ سمـ ضمرير سمـ ُمٕمْم٤مد اًمِم٤مومٕمل اًمٚمخٛمل ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر ريض اهلل شمٕم٤ممم 

 . (   )شقمٜمف سمًٜمده اًمخ

ذم ش احلّمـ احلّملم»وىم٤مل اإلُم٤مم إضمؾ ؿمٛمس اعمٚم٦م واًمديـ أسمق اخلػم اسمـ اجلزري ُمّمٜمػ 

قمكم سمـ يقؾمػ سمـ ضمرير سمـ ومْمؾ سمـ ُمٕمْم٤مد ٟمقر » –ُن٤مي٦م اًمدراؾم٤مت ذم أؾمامء اًمرضم٤مل اًم٘مراءات 

اًمديـ أسمق احلًـ اًمٚمخٛمل اًمِمٓمٜمقذم اًمِم٤مومٕمل إؾمت٤مذ اعمح٘مؼ اًم٤ٌمرع ؿمٞمخ اًمدي٤مر اعمٍمي٦م وًمد 

ٞمف سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم وؾمتامئ٦م، وشمّمدر ًمألىمراء سم٤مجل٤مُمع إزهر ُمـ اًم٘م٤مهرة، وشمٙم٤مصمر قمٚم

اًمٜم٤مس ٕضمؾ اًمٗمقائد، واًمتح٘مٞمؼ وسمٚمٖمٜمل أٟمف قمٛمؾ قمغم اًمِم٤مـمٌٞم٦م ذطًم٤م، ومٚمق يم٤من فمٝمر ًمٙم٤من ُمـ 

أضمقد ذوطمٝم٤م، شمقذم يقم اًم٧ًٌم أوان اًمٔمٝمر ودومـ يقم إطمد واًمٕمنميـ ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م 

 .(   )شصمالث قمنمة وؾمٌع ُم٤مئ٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم

قمكم  شعمح٤مرضة سم٠مظم٤ٌمر ُمٍم واًم٘م٤مهرةطمًـ ا»واإلُم٤مم إضمؾ ضمالل اعمٚم٦م واًمديـ اًمًٞمقـمل ذم 

سمـ يقؾمػ سمـ ضمرير اًمٚمخٛمل اًمِمٓمٜمقذم اإلُم٤مم إوطمد ٟمقر اًمديـ أسمق احلًـ ؿمٞمخ اًم٘مراء سم٤مًمدي٤مر 

                                                        

 . 4زسمدة أصم٤مر سمحقاًم٦م ـمٌ٘م٤مت اعم٘مرئلم صـ ( 223)

 .784،صـُم٤ميٕمتؼم ُمـ طمقادث اًمزُم٤من وم٦م٤من ومی ُمٕمراًمٞم٘مٔم ةُمرآةاجلٜم٤من  وقمؼم (  224)

 .6زسمدة أصم٤مر سمحقاًم٦م ُن٤مي٦م اًمدراي٤مت ذم أؾمامء اًمرضم٤مل واًم٘مرات، صـ ( 225)
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 .اعمٍمي٦م شمّمدر ًمإلىمراء سم٤مجل٤مُمع إزهر وشمٙم٤مصمر قمٚمٞمف اًمٓمٚم٦ٌم

 .ٗمًػموأيًْم٤م ذيمره اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة وىم٤مل ومٞمف ًمف اًمٞمد اًمٓمقمم ذم قمٚمؿ اًمت

ومْم٤مئٚمف ش زسمدة إهار»وذيمر اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ ُمقٟٓم٤م قمٌد احلؼ اعمحدث اًمدهٚمقي ذم يمت٤مسمف 

ُمـ شمّمٜمٞمػ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم إضمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤ممل اعم٘مري إوطمد  شهبج٦م إهار». اًمٕم٤مًمٞم٦م يمام يكم

٤ممم قمٜمف اًم٤ٌمرع ٟمقر اًمديـ أيب احلًـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِم٤مومٕمل اًمٚمخٛمل وسمٞمٜمف وسملم اًمِمٞمخ ريض اهلل شمٕم

دن رآين ودن رأى من رآين ودن رأى من ضوبىِ»: واؾمٓمت٤من وهق داظمؾ ذم سمِم٤مرة ىمقًمف ريض اهلل قمٜمف

 .(   )«رآين

هذا اإلُم٤مم إضمؾ اًمذي اُمتدح أيم٤مسمر إئٛم٦م إُم٤مُمتف، وقمٔمٛمتف، وضمالًم٦م ؿم٠مٟمف، سمٛمثؾ ُم٤م ذيمر 

ذي اؾمتٜمد سمف اإلُم٤مم اًمٙمت٤مب اًمش هبج٦م إهار وُمٕمدن إٟمقار»روى احلدي٨م ذم يمت٤مسمف اعمًتٓم٤مب 

إضمؾ اًمٞم٤مومٕمل وهمػمه ُمـ إيم٤مسمر واىمؽمأ هذا اًمٙمت٤مب ؿمٛمس اعمٚم٦م واًمديـ أسمق اخلػم اسمـ اجلزري 

قمغم اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل اًمدؿمٓمقـمل وطمّمؾ إؾمٜم٤مده ش احلّمـ احلّملم»ُمّمٜمػ 

٤مل اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ يم٢مؾمٜم٤مد احلدي٨م وسح اًمٕمالُم٦م قمٛمر سمـ قمٌد اًمقه٤مب احلٚمٌل سم٤مقمتامد رواي٤مشمف وىم

 .شزسمدة أصم٤مر»اعمحدث اًمدهٚمقي ذم يمت٤مسمف 

سمّمح٦م ش زسمدة إهار»هذا يمت٤مب قمٔمٞمؿ ذيػ ُمِمٝمقر وسح ذم ش هبج٦م إهار»يمت٤مب 

رواي٤مشمف، روى احلدي٨م سمًٜمد صحٞمح يمام يكم، طمدصمٜم٤م اًمٗم٘مٞمف أسمق احلج٤مج يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ 

 .هـ782ؾمٜم٦م  طمج٤مج سمـ يٕمغم اًمٗم٤مد اعم٤مًمٙمل اعمحدث سم٤مًم٘م٤مهرة

هـ ىم٤مل طمجج٧م ُمع اًمِمٞمخ أيب حمٛمد ص٤مًمح سمـ 744ىم٤مل أظمؼمٟم٤م ضمدي طمج٤مج سمٗم٤مس ؾمٜم٦م 

هـ ومٚمام يمٜم٤م سمٕمروم٤مت وأًم٘مٞمٜم٤م هب٤م اًمِمٞمخ أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ قمٛمر 699ويرضم٤من اًمديم٤مزم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ؾمٜم٦م 

يض اهلل سمـ ُمًٕمقد اعمٕمروف سم٤مًمٌزار ومت٤ًمعم٤م وضمٚم٤ًم يتذيمران أي٤مم اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر ر

شمٕم٤ممم قمٜمف وم٘م٤مل اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد ىم٤مل زم ؾمٞمدي اًمِمٞمخ أسمق ُمديـ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ي٤م ص٤مًمح ؾم٤مومر 

 .(   )إًمٞمف سمٖمداد احلدي٨م

ُمـ ش ٟمزه٦م اخل٤مـمر»ُمـ هٜم٤م قمٚمؿ أن اؾمؿ هذا اًمِمٞمخ ص٤مًمح ويمٜمٞمتف أسمق حمٛمد وُم٤م وىمع ذم  :تنبوه

 .أن اؾمٛمف ص٤مًمح ؾمٝمق

احلدي٨م اجلٚمٞمؾ ٟمٗمًف أٟمف عم٤م ومرغ اًمِمٞمخ ص٤مًمح ُمـ رواشمف واؾمٛمع أيًْم٤م وذم هذا  :احلديثِالثاين

                                                        

 .6زسمدة إهار ، ظمٓم٦ٌم اًمٙمت٤مب، صـ (226)

 .63صـ..هبج٦م إهار، ذيمر ومّمقل ُمـ يمالُمف ُمرصٕم٤م سمِمٞمئ ( 227)
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٤م سملم يديف ذم ظمٚمقشمف وميب سمٞمده »هلذا احلدي٨م ىم٤مل ًمف اًمِمٞمخ اًمًٞمد قمٛمر سمزار  ًً وأٟم٤م أيًْم٤م يمٜم٧م ضم٤مًم

ذم صدري وم٠مذق ذم ىمٚمٌل ٟمقر قمغم ىمدر دائرة اًمِمٛمس ووضمدت احلؼ ُمـ وىمتل وأٟم٤م إمم أن ذم 

 .(   )شزي٤مدة ُمـ ذًمؽ اًمٜمقر

ِا هذا هبذا ش هبج٦م إهار»واؾمٛمع أيًْم٤م روى اإلُم٤مم اعمٛمدوح ذم ٟمٗمس  :لثالثاحلديث

اًمٓمريؼ، طمدصمٜم٤م أسمق اًمٗمتقح حمٛمد سمـ اًمِمٞمخ أيب اعمح٤مؾمـ يقؾمػ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمتٞمٛمل اًمٌٙمري 

اًمٌٖمدادي، ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ اًمنميػ أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمٚمقي، ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ 

 . سمـ حمٗمقظ سمٌٖمداد سمٛمٜمزًمف احلدي٨ماًمٕم٤مرف أسمق اخلػم سمنم

يمٚمٝمؿ طم٤مرضيـ قمٜمد ؿمٞمخٜم٤م ( أؾمامئٝمؿ ُمذيمقرة ذم احلدي٨م ُمٗمّمالً )يمٜم٧م أٟم٤م وإصمٜم٤م قمنم رضمالً 

اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سمٛمدرؾمتف وم٘م٤مل ًمٞمٓمٚم٥م يمؾ ُمٜمٙمؿ طم٤مضم٦م 

صمالصم٦م رضم٤مل ىم٤مًمقا »، وشٚمؿ واعمٕمروم٦مقمنمة رضم٤مل طمقائجٝمؿ اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم»ومٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ )أقمٓمٞمٝم٤م ًمف 

اًمث٤مًم٨م أريد أن أيمقن طم٤مضم٥م »و ،شاًمث٤مين أريد أن أيمقن أؾمت٤مًذا ًمدار»و ،شأطمدهؿ أريد ومٞم٤مشمف اًمقزارة

وم٘م٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف يمال ٟمٛمد ه١مٓء، وه١مٓء ُمـ قمٓم٤مء ( شاًم٤ٌمب اًمٕمزيز

 .قاهلل ًم٘مد ٟم٤مًمقا يمٚمٝمؿ ُم٤م ـمٚمٌقارسمؽ، وُم٤م يم٤من قمٓم٤مء رسمؽ حمٔمقًرا، ىم٤مل أسمق اخلػم وم

ويمٜم٧م أردت أن حيّمؾ زم ُمٕمروم٦م يت٠مشمك زم هب٤م متٞمٞمز سملم اًمقاردات اًم٘مٚمٌٞم٦م وم٠مقمرف أن هذا اًمقارد 

 .ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وهذا ًمٞمس سمذاك

وي٘مقل سمٕمد ُم٤م ومرغ ُمـ شمٗمّمٞمٚمف طمّمقل اعمراد ٔظمر وأُم٤م أٟمف وم٢من اًمِمٞمخ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف 

س سملم يديف ذم جمٚمًف، ذًمؽ ومقضمدت ذم اًمقىم٧م اًمٕم٤مضمؾ ٟمقًرا ذم ووع يديف قمغم صدري، وأٟم٤م ضم٤مًم

صدري، وأٟم٤م إمم أن أومرق سمف سملم ُمقارد احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، وأُمٞمزه سمف سملم أطمقال اهلدى واًمْمالل، 

 .(   )ويمٜم٧م ىمٌؾ ذًمؽ ؿمديد اًم٘مٚمؼ ًٓمت٤ٌمؾمٝم٤م قمكم

ًمٕم٤مزم،أظمؼمٟم٤م أسمق وأيًْم٤م ذم ٟمٗمس هذا اًمٙمت٤مب روى اإلُم٤مم اعمٛمدوح هبذا اًمًٜمد ا :احلديثِالرابع

حمٛمد احلًـ سمـ أيب قمٛمر اًم٘مرر وأسمق حمٛمد ؾم٤ممل سمـ قمكم اًمدُمٞم٤مـمل ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمرسم٤مين 

ؿمٝم٤مب اًمديـ قمٛمر اًمًٝمروردي ىم٤مل اؿمتٖمٚم٧م سمٕمٚمؿ اًمٙمالم وأٟم٤م ؿم٤مب وطمٗمٔم٧م ومٞمف يمت٤ًٌم، وست 

زي٤مرة اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر  ومٞمف وم٘مٞمًٝم٤م، ويم٤من قمٛمل يزضمرين قمٜمف، وٓ أزدضمر، وم٠مشمك يقًُم٤م، وأٟم٤م ُمٕمف إمم

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وم٘م٤مل زم ي٤م قمٛمر وه٤م ٟمحـ داظمٚمقن قمغم رضمؾ خيؼم ىمٚمٌف قمـ اهلل قمز وضمؾ، وم٤مٟمٔمر 

                                                        

 .64صـ..هبج٦م إهار، ذيمر ومّمقل ُمـ يمالُمف ُمرصٕم٤م سمِمٞمئ ( 228)

 .اًمٕمالُم٦م إزهري همٗمرًمف( 42 – 41ص)هبج٦م إهار  ( 229)
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يمٞمػ شمٙمقن سملم يديف ًمتٜم٤مل سمريم٤مت رؤيتف، ومٚمام ضمٚمًٜم٤م إًمٞمف، ىم٤مل ًمف قمٛمل ي٤م ؾمٞمدي هذا اسمـ أظمل قمٛمر 

ر أي يمت٤مب طمٗمٔمتف ومٞمف، ىمٚم٧م اًمٙمت٤مب ُمِمتٖمؾ سمٕمٚمؿ اًمٙمالم، وىمد ُنٞمتف، ومٚمؿ يٜمتف، وم٘م٤مل زم ي٤م قمٛم

اًمٗمالين، واًمٙمت٤مب اًمٗمالين، وم٠مُمر يديف قمغم صدري ومقاهلل ُم٤م ٟمزقمٝم٤م، وأٟم٤م أطمٗمظ ُمـ شمٚمؽ اًمٙمت٥م 

ًمٗمٔم٦م، وأٟم٤ًمين اهلل مجٞمع ُم٤ًمئٚمٝم٤م، وًمٙمـ وىمر اهلل شمٕم٤ممم صدري اًمٕمٚمؿ اًمٚمدين ذم اًمقىم٧م اًمٕم٤مضمؾ 

٧م آظمر اعمِمٝمقريـ سم٤مًمٕمراق، ىم٤مل ويم٤من وم٘مٛم٧م ُمـ سملم يديف وأٟم٤م أٟمٓمؼ سم٤محلٙمٛم٦م وىم٤مل زم ي٤م قمٛمر أٟم

 .شاعمتٍمف ذم اًمقضمقد قمغم اًمتح٘مٞمؼ»و شؾمٚمٓم٤من اًمٓمريؼ»اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف 

 .صمؿ روى اإلُم٤مم اعمذيمقر قمـ اًمِمٞمخ ٟمجؿ اًمديـ شمٗمٚمٞمز رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 يقًُم٤م ي٘مقل ضمٚم٧ًم ذم ظمٚمقة قمٜمد ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد اًمًٝمروردي سمٌٖمداد أرسمٕملم

ومِمٝمدت ذم اًمقاىمٕم٦م ذم اًمٞمقم إرسمٕملم اًمِمٞمخ ؿمٝم٤مب اًمديـ قمغم ضمٌؾ قم٤مل وقمٜمده ضمقاهر يمثػمة، 

وحت٧م اجلٌؾ ظمٚمؼ يمثػم، وسمٞمده ص٤مع يٛمٚم١مه ُمـ شمٚمؽ اجلقاهر ويٌثٝم٤م قمغم اًمٜم٤مس ومٞمٌتدرون إًمٞمٝم٤م، 

ف ويمٚمام ىمٚم٧م اجلقاهر ٟمٛم٧م يم٠مُن٤م شمٜمٌع ُمـ قملم ومخرضم٧م ُمـ اخلٚمقة ذم آظمر يقُمل ُمـ ذًمؽ،وأشمٞمت

ٕظمؼمه سمام ؿم٤مهدت وم٘م٤مل زم ىمٌؾ أن أظمؼمه اًمذي رأيتف طمؼ، وأُمث٤مًمف ُمٕمف، وهق ُمـ ُم٤مدة اًمِمٞمخ حمٞمل 

اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف زم مم٤م قمقوٜمل سمف قمـ اًمٙمالم، وم٢مٟمف يم٤مٟم٧م ًمف اًمٞمد اعمًٌقـم٦م ُمـ 

أن يٙمقن ومقق اهلل شمٕم٤ممم، واًمتٍمف اًمٜم٤مومذ واًمٗمٕمؾ اخل٤مرق اًمدائؿ، وأي متٙمـ ُمـ اًم٘مٚمقب قمًك 

هذا يٛمحق سميسم٦م يد مجٞمع ُم٤م اؾمتٔمٝمر ُمـ اًمٙمت٥م، سمحٞم٨م ٓ يٌ٘مك يمٚمٛم٦م ُمٜمٝم٤م، وٓ ُم٠ًمًم٦م ُمذيمقرة، 

 .وُمع ذًمؽ يٛمأل اًمّمدر قمٚماًم ًمدٟمٞم٤ًم

طمدصمٜم٤م اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يم٤مُمؾ سمـ أيب اعمٕم٤مزم احلًٞمٜمل ىم٤مل  :احلديثِاخلامس

٤من سمـ ريم٤مف اًمِمٞم٤ٌمين ي٘مقل عم٤م اؿمتٝمر أُمر اًمِمٞمخ حمٞمل ؾمٛمٕم٧م اًمِمٞمخ اًمٕم٤مرف أسم٤م حمٛمد ُمٗمرضم٤م سمـ ٟمٌٝم

اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر ريض اهلل قمٜمف اضمتٛمع ُم٤مئ٦م وم٘مٞمف ُمـ أقمٞم٤من وم٘مٝم٤مء سمٖمداد، وأذيمٞم٤مئٝمؿ قمغم أن ي٠ًمًمف 

يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُم٠ًمًم٦م ذم ومـ ُمـ اًمٕمٚمقم همػم ُم٠ًمًم٦م ص٤مطمٌف، ًمٞم٘مٓمٕمقه هب٤م، وأشمقا جمٚمس وقمٔمف، 

جٚمس، أـمرق اًمِمٞمخ وفمٝمرت ُمـ صدره سم٤مرىم٦م ُمـ ٟمقر، ٓ ويمٜم٧م يقُمئذ ومٞمف، ومٚمام اؾمت٘مر هبؿ اعم

يراه٤م إٓ ُمـ ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وُمرت قمغم صدور اعم٤مئ٦م، ومل متر قمغم أطمد ُمٜمٝمؿ، إٓ يٌٝم٧م، ويْمٓمرب، 

صمؿ ص٤مطمقا صٞمح٦م واطمدة، وُمزىمقا صمٞم٤مهبؿ، ويمِمٗمقا رؤوؾمٝمؿ، وصٕمدوا إًمٞمف ومقق اًمٙمرد، 

٦م واطمدة، فمٜمٜم٧م أن سمٖمداد رضم٧م هب٤م، وووٕمقا رؤوؾمٝمؿ قمغم رضمٚمٞمف، وو٩م أهؾ اعمجٚمس وج

ومجٕمؾ اًمِمٞمخ يْمؿ إمم صدره واطمًدا ُمٜمٝمؿ سمٕمد واطمد، طمتك أشمك قمغم آظمرهؿ، صمؿ ىم٤مل ٕطمدهؿ، أُم٤م 

أٟم٧م ومٛم٠ًمًمتؽ يمذا، وأضمقاهب٤م يمذا، طمتك ذيمر ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ ُم٠ًمًمتف وأضمقاهب٤م، ىم٤مل ومٚمام اٟم٘م٣م اعمجٚمس 
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ُم٤م ٟمٕمرومف ُمـ اًمٕمٚمؿ، طمتك يم٠مٟمف ٟمًخ ُمٜم٤م،  أشمٞمتٝمؿ، وىمٚم٧م هلؿ ُم٤م ؿم٠مٟمٙمؿ، ىم٤مًمقا عم٤م ضمٚمًٜم٤م وم٘مدٟم٤م مجٞمع

ومٚمؿ يٛمر سمٜم٤م ىمط، ومٚمام وٛمٜم٤م إمم صدره رضمع إمم يمؾ ُمٜم٤م ُم٤م ٟمزع قمٜمف ُمـ اًمٕمٚمؿ، وًم٘مد ذيمرٟم٤م ُم٤ًمئٚمٜم٤م 

 (:22). اًمتل هٞمئٜم٤مه٤م ًمف وذيمر ومٞمٝم٤م أضمقسم٦م

وُم٤مذا يٓمٚم٥م ُمـ اًمتٍمف ذم اًم٘مٚمقب ومقق هذا يٜمًك أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء مجٞمع ُم٤م ىمرأوه ذم آن واطمد 

 .ؿ ذم طمٞمٜمفصمؿ يٕمٓمٞمٝم

وأيًْم٤م أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٌد اهلل إهبري وأسمق حمٛمد ؾم٤ممل  :احلديثِالسادس

اًمدُمٞم٤مـمل اًمّمقذم ىم٤مٓ ؾمٛمٕمٜم٤م اًمِمٞمخ ؿمٝم٤مب اًمديـ أسم٤م طمٗمص قمٛمر اًمًٝمروردي ي٘مقل دظمٚم٧م ُمع 

اًمديـ قمٛمل ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ أيب اًمٜمجٞم٥م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم ؾمٜم٦م ؾمتلم ومخًامئ٦م إمم اًمِمٞمخ حمٞمل 

قمٌد اًم٘م٤مدر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ومت٠مدب قمٛمل ُمٕمف أدسًم٤م قمٔمٞماًم، ضمٚمس سملم يديف أذًٟم٤م سمال ًم٤ًمن ومٚمام 

رضمٕمٜم٤م إمم اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، ىمٚم٧م ًمف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م قمـ اًمت٠مدب ُمع اًمِمٞمخ وم٘م٤مل يمٞمػ ٓ أشم٠مدب ُمٕمف وهق ًمف 

قم٤ممل اًمٙمقن ذم هذا  اًمقضمقد اًمت٤مم، وىمد سف ذم قم٤ممل اعمٚمؽ، وسمقهل سمف ذم وضمقد اعمٚمٙمقت واٟمٗمرد ذم

اًمقىم٧م ويمٞمػ ٓ أشم٠مدب ُمع ُمـ سومف ُم٤مًمٙمل ذم ىمٚمٌل وطم٤مزم وىمٚمقب إوًمٞم٤مء وأطمقاهلؿ إن ؿم٤مء 

 .(   )أُمًٙمٝم٤م، وإن ؿم٤مء أرؾمٚمٝم٤م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وقمٜمٝمؿ أمجٕملم

 .ىم٤مل أي اؾمتٞمالء أقمٔمؿ قمغم اًم٘مٚمقب هذا

ِالسابع دوح ذم ٟمٗمس هذا وأيًْم٤م اؾمٛمع أضمؾ وأقمغم ُمـ اًمٙمؾ روى اإلُم٤مم اعمٛم :احلديث

اًمٙمت٤مب هبذا اًمًٜمد اًمّمحٞمح ٟمٗمًف، طمدصمٜم٤م اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أمحد اهل٤مؿمٛمل احلرُمل 

احلٜمٌكم ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق احلًـ قمكم اخل٤ٌمز ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٛمر سمـ ُمًٕمقد 

 .اًمٌزاز

إمم اجل٤مُمع يقم ىم٤مل ظمرضم٧م ُمع ؾمٞمدي اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف 

اجلٛمٕم٦م اخل٤مُمس قمنم ُمـ مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخًلم ومٚمؿ يًٚمؿ أطمد قمٚمٞمف، وم٘مٚم٧م ي٤م قمج٤ًٌم 

ٟمحـ يمؾ مجٕم٦م ٓ ٟمّمؾ إمم اجل٤مُمع إٓ سمٛمِم٘م٦م ُمـ ازدطم٤مم اًمٜم٤مس قمغم اًمِمٞمخ، ومٚمؿ يتؿ ُمع سمخ٤مـمري 

ٚم٧م ذم ٟمٗمز طمتك ٟمٔمر إزم اًمِمٞمخ شمًٌاًم، وأهرع اًمٜم٤مس ًمٚمًالم قمٚمٞمف، طمتك طم٤مًمقا سمٞمٜمل وسمٞمٜمف، وم٘م

ذًمؽ احل٤مل ظمػم ُمـ هذا وم٤مًمتٗم٧م إزم ُمٌتًاًم ُم٤ًمسمً٘م٤م خل٤مـمري، وىم٤مل ي٤م قمٛمر أٟم٧م اًمذي أردت هذا، أو 

                                                        

 .اًمٕمالُم٦م إزهري همٗمرًمف( 7:هبج٦م إهار ص) ( :22)

 .اًمٕمالُم٦م إزهري همٗمرًمف( 346هبج٦م إهار ص) ( 231)
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 .(   )ُم٤م قمٚمٛم٧م أن ىمٚمقب اًمٜم٤مس سمٞمدي، إن ؿمئ٧م سومتٝم٤م قمٜمل وإن ؿمئ٧م أىمٌٚم٧م هب٤م إزم

وأورد هذا احلدي٨م اًمٙمريؿ سمٕمٞمٜمف سمٜمٗمس هذه إًمٗم٤مظ اعمذيمقرة سم٠مقمغم اًمّمحٞمٗم٦م ُمقٟٓم٤م قمكم 

اًمٕم٤مرف سم٤مهلل ؾمٞمدي ٟمقر اعمٚم٦م  شٟمزه٦م اخل٤مـمر اًمٗم٤مشمر»٘م٤مري قمٚمٞمف رمح٦م اًم٤ٌمري ذم يمت٤مسمف اًمنميػ اًم

 :يؽممجف يمام يكم شٟمٗمح٤مت إٟمس»واًمديـ اجل٤مُمل ىمدس هه اًم٤ًمُمل سمٕمد ُم٤م أورد هذا احلدي٨م ذم 

وبداوستی کہ دلہبئے مردمبں ثذست مه است اگر خواہم دلہبئے ایطبں راز »
 (   ) «واہم روئے درخود کىمخود ثگرداوم واگر خ

 .همٗمر ًمف سمٛمقٓه ذم اًمٌٞم٧م اعمذيمقر (   )هذا ُم٤م ىم٤مًمف يمٚم٥م احل٤مرة اًم٘م٤مدري٦م هذا اًمٗم٘مػم

 ثىذي مججور ہے خبطر پہ ہے لجضہ تیرا

 :وىم٤مل سمٕمد سمٞمتلم

 کىجیبں دل کی خذا وے تجھے دیں ایسی کر
 یىہ ہو مذجت کب خسیىہ تیراـــــــہ یہ ســــــــک

وشمٕم٤ممم ُمٗم٤مشمٞمح اًم٘مٚمقب وم٤مصٜمع صٜمٞمًٕم٤م سمحٞم٨م يٙمقن هذا اًمّمدر يمٜمًزا  أقمٓم٤مك اهلل ؾمٌح٤مٟمف

 .عمحٌتؽ

قمٌد )يم٤من ذم اًمقصؾ اًمراسمع ُمـ هذه اًم٘مّمٞمدة رد قمغم أوًمئؽ إؿم٘مٞم٤مء اًمذيـ يٜمت٘مّمقن اًمِمٞمخ 

وفم٤مهر ُم٤مذا يّمٞم٥م ىمٚمقب اعمحّمقسملم واعمٜمًقسملم إمم طمية اًمِمٞمخ ُمـ إمل يم٤من ( اًم٘م٤مدر اجلٞمالين

ًمتًٚمٞم٦م ٟمٗمس وأُمث٤مل ُمـ اخلدام ٟمحق ُم٤م ( اًمٕمٌد جمٌقر اخل٤مـمر واخل٤مـمر سم٘مٌْمتؽاًم٘م٤مئؾ )ذًمؽ اًمِمٓمر 

 :ىمٚم٧م ذم حمؾ آظمر

 روج اعذا کب رضب چبري ہی کیب ہے جت اوھیں
 تـــــــآپ گستبر رکھے دلم وضکیجبئی دوس

 .ُم٤م اًمٕمالج ٕذى إقمداء إذا يم٤من طمٚمؿ احلٌٞم٥م خيٚمٞمٝمؿ جيؽمؤون

ِ: وهذا أشم٤ٌمع ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ِ ِ ِ   ِ ِ  ِِِِِ   ِِ

  [46: إٟمٕم٤مم ]

 .وٟمختؿ هذا اًمٙمالم سمحدي٨م يٗمٞمد اعمًٚمٛملم وحيٗمظ اإليامن واًمديـ

 :ي٘مقل اإلُم٤مم اعمٛمدوح 

. احلريٛملطمدصمٜم٤م اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف أسمق احلًـ قمكم سمـ اًمِمٞمخ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ اعم٤ٌمرك اًمٌٖمدادي 

                                                        

 .اًمٕمالُم٦م إزهري همٗمرًمف( 87هبج٦م إهار ص) ( 232)

ل ُمـ اٟمتِم٤مرات يمت٤مب ومرور حمٛمقدي، ٟمٗمح٤مت إٟمس ُمـ طميات اًم٘مدس، شمرمج٦م اًمِمٞمخ أسمق قمٛمر ويٗمٞمٜم (  233)

 .632صـ

 .اعمراد سمف اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من ريض اهلل قمٜمف (234)
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ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اًمٗم٘مٞمف أسمق حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ قمثامن اًمتٞمٛمل احلٜمٌكم ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد 

اًمٚمٓمٞمػ اًمؽمُمز اًمٌٖمدادي اًمّمقذم ىم٤مل يم٤من ؿمٞمخٜم٤م احلًـ حمٞمل اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر ريض اهلل شمٕم٤ممم 

قمـ ي٘ملم ٓ ؿمؽ ومٞمف إٟمام قمٜمف إذا شمٙمٚمؿ سم٤مًمٙمالم اًمٕمٔمٞمؿ ي٘مقل قم٘مٞمٌف سم٤مهلل ىمقًمقا صدىم٧م، وأٟم٤م أشمٙمٚمؿ 

أٟمٓمؼ وم٠مٟمٓمؼ، أقمٓمك وم٤مومرق وأُمر وم٠مومٕمؾ واًمٕمٝمدة قمغم ُمـ أُمرين واًمديف قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م شمٙمذيٌٙمؿ زم ؾمؿ 

ؾم٤مُم٦م ٕدي٤مٟمٙمؿ، وؾم٥ٌم ًمذه٤مب دٟمٞم٤ميمؿ، وآظمرايمؿ، أٟم٤م ؾمٞم٤مف، أٟم٤م ىمت٤مل، وحيذريمؿ اهلل ٟمٗمًف ًمقٓ 

ٞمقشمٙمؿ، أٟمتؿ سملم يدي يم٤مًم٘مقارير جل٤مم اًمنميٕم٦م قمغم ًم٤ًمين ٕظمؼمشمٙمؿ سمام شم٠ميمٚمقن، وُم٤م شمدظمرون ذم سم

ُم٤م ذم سمٓمقٟمٙمؿ، وفمقاهريمؿ، ًمقٓ جل٤مم احلٙمؿ قمغم ًم٤ًمين ًمٜمٓمؼ ص٤مع يقؾمػ سمام ومٞمف ًمٙمـ اًمٕمٚمؿ 

 .(   )ُمًتجػم سمذيؾ اًمٕم٤ممل يمل ٓ يٌدئ ُمٙمٜمقٟمف

وذف  ^صدىم٧م ي٤م ؾمٞمدي واهلل أٟم٧م اًمّم٤مدق اعمّمدوق ُمـ قمٜمد اهلل وضمكم ًم٤ًمن رؾمقل اهلل 

 .وجمد وقمٔمؿ ويمرم

عمختٍمة اًمٕمج٤مًم٦م سمّمقرة اًمرؾم٤مًم٦م شمٙمٚمٛمٜم٤م ومٞمٝم٤م قمغم ُم٠ًمًمتلم إطمدامه٤م شمتٕمٚمؼ ظمرضم٧م هذه ا

وإظمرى شمتٕمٚمؼ سمتٍمف اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين ىمدس هه وُمٚمٙمف ًمٚم٘مٚمقب ش ؿمٝمٜمِم٤مه»سمٚمٗمٔم٦م 

 :ومٜم٤مؾم٥م أن يًٛمك هذه سم٤مٓؾمؿ اًمت٤مرخيل

ِهـ6301ِ«فقهِصهنشاهِوإنِالقلوبِبودِادحبوبِبعطاءِاهلل»

٤معملم وأومْمؾ اًمّمالة واًمًالم قمغم أومْمؾ اعمرؾمٚملم وآًمف وصحٌف واسمٜمف واحلٛمد هلل رب اًمٕم

 .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وقمٚمٛمف أشمؿ وأطمٙمؿ. وطمزسمف أمجٕملم آُملم

 يمتٌف قمٌده اعمذٟم٥م

 أمحد رو٤م اًمؼميٚمقي قمٗمل قمٜمف

 اعمّمٓمٗمك قمٚمٞمف أومْمؾ اًمتحٞم٦م واًمثٜم٤مء نسمٛمحٛمد

                                                        

 .335هبج٦م إهار صـ( 235)
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 أبق إصعٌ بـ شؾقمن شــ أيب داود 4
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 ادتؼل افديـ حسوم بـ ظع

 -اهلـدي

 –ممشسي افرشوفي 
 -فبـون-بروت

دار افؽتى افعؾؿقي  احلوؾظ أبق كك افديؾؿل سمسـد افػردو 15

 -فبـون-بروت

إدارة افطبوظي ادـريي  افعقـل افديـ بدرظؿدة افؼوری  16

https://arabicdawateislami.net



51 

 

 ةالمكتب المؤلف باالكت الرقم

رشح صحقح 

 افبخوری

 -فبـون-بروت

إرصود افسوری  17

رشح صحقح 

 افبخوری

أبق افعبوس صفوب افديـ 

 أمحد بـ حمؿد افؼسطالين

دارافؽتى افعربی 

 -فبـون-بروت

ح افزرؿوكی رش 18

موم اإل لضقظؾی م

 موفک

حمؿد بـ ظبد افبوؿل 

 افزرؿوين

-دار ادعرؾي بروت  

 -فبـون

مرؿوة ادػوتقح  19

رشح مشؽوة 

 ادصوبقح

ادال ظع بـ شؾطون حمؿد 

 افؼوري

ادؽتبي احلبقبقي ـقئتف، 

 بوـستون

 ظذ رشح افطقبل 24

 شؽوة ادصوبقحم

إلموم رشف افديـ حسغ ا

بداهلل بـ حمؿد بـ ظ

حتؼقؼ ادػتل ظبد  -افطقبل

افغػور وكعقؿ أرشف حمى 

اهلل صبر أمحد وبديع افسقد 

 -افؾحوم

إدارة افؼرآن وافعؾقم 

اإلشالمقي، ـراتق، 

 .بوـستون

ظبد احلؼ ادحدث  أصعي افؾؿعوت 21

 افدهؾقى

ـقريي شؽفر افؽتبي اد

 بوـستون

، وئل دهعبجتاد يطبعاد ظالء افديـ احلصؽػل افدرادختور 22

 اهلـد

حمؿد بـ ظؿر افشفر بوبـ  ردادحتور 23

 ظوبديـ افدمشؼل احلـػل

داراحقوء افساث افعربی 

 -فبـون-بروت

-دار ادعرؾي بروت خرافديـ افرمذ ػتووى اخلريياف 24

 -فبـون

جقاهر افػتووى  25

 (خمطقط)

إلموم رــ افديـ أيب ا

بؽرحمؿد بـ أيب ادػوخر بـ 
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د افؽرموين ظبد افرصق

 احلـػل

صفوب افديـ أمحد بـ  ادقاهى افؾدكقي 26

 حمؿد افؼسطالين

ادؽتى آشالمی 

 -فبـون-بروت

رشح افزرؿوين ظذ  27

 ادقاهى افؾدكقي

-دار ادعرؾي بروت حمؿد ظبدافبوؿل افزرؿوين

 -فبـون

 شالمي بـ حمؿد بـ أمحد رشح معوين أثور 28

 أبق شؾؿي بـ ظبدادؾؽ بـ

:  حتؼقؼ -افطحووي عػرج

 -افـجور زهري حمؿد

 –دار افؽتى افعؾؿقي 

افطبعي  -فبـون-بروت

 1399إوػ ، 

ؾقض افؼدير رشح  29

 اجلومع افصغر

ادؽتبي افتجوريي افؽزى  ادـووي افرؤوف ظبد

 مك -

 1356افطبعي إوػ ، 

 حقاصك احلػـل 34

مع اجلومع افصغر 

 افرساج ادـر

 مك ،ادطبعي إزهريي لافشقخ احلػـ 

ادـفوج رشح  31

صحقح مسؾؿ بـ 

 احلجوج

 حيقك زـريو حمل افديـ أبق

 افـقوي رشف بـ

دار إحقوء افساث 

-بروت -افعريب 

افطبعي افطبعي  -فبـون

 1392افثوكقي ، 

 مسعقد بـ احلسغ رشح افسـي 32

 صعقى:  حتؼقؼ -افبغقي

 زهر حمؿد - إركوؤوط

 -افشوويش

 - اإلشالمل ادؽتى

- ـ بروت ـ دمشؼ

 - هـ1443-فبـون

 م1983

افتقسر رشح  33

 اجلومع افصغر

زيـ افديـ ظبدافرؤف 

 ادـووى

مؽتبي اإلموم افشوؾعی 

 ريوض

افرساج ادـر يف  34

رشح اجلومع 

 افصغر

ظع بـ حمؿد بـ إبراهقؿ 

افبقٓؿل ادكي افشوؾعل 

 افشفر بوفعزيزي

 مك ،ادطبعي إزهريي
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أبقبؽر أمحد بـ احلسغ  دٓئؾ افـبقة 35

ختريخ -افبقفؼك

افدـتقر ادعطل :تعؾقؼ

 -ؿؾعجل

-دار افؽتى افعؾؿقي ـ 

ودار افريون -فبـون

 فؾساث

هـ  1448افطبعي إوػ

 م 1988/ 

 احلسغ بـ أمحد بؽر أبق صعى اإليمن 36

 حمؿد:  حتؼقؼ -افبقفؼل

 -زؽؾقل بسققين افسعقد

 –دار افؽتى افعؾؿقي 

افطبعي  -فبـون-بروت

 1414إوػ ، 

ظبد احلؼ ادحدث  زبدة أثور 37

 افدهؾقي

مطبع بؽسؾـگ ـؿپـی 

 ةجزير

 مك ،مصطػی افبوبی افشطـقيف هبجي إرسار 38

حمؿد جالل ادؾي وافديـ  مثـقی معـقی 39

 افبؾخل افرومل

كقراكی ـتى خوكف، 

 بوـستون پشوور

 مصؾح افديـ افسعدي گؾستون 44

 .افشرازي

 

 تفران ايرانافؽتبي اد

مصؾح افديـ افسعدي  بقشتون 41

 .افشرازي

مؾک رساج افديـ ٓهق 

 ر بوـستون

 حومد ايـدـؿپـی ٓهقر اخلقاجي صؿس افديـ ديقان حوؾظ 42

43 

 

، شفقؾ اـقدمل ٓهقر ظبد افعزيز افدهؾقي حتػي اثـو ظؼيي

 بوـستون

جومع إصقل يف  43

 أحوديٌ افرشقل

× 

جمد افديـ أبق افسعودات 

ادبورك بـ حمؿد بـ حمؿد 

بـ حمؿد ابـ ظبد افؽريؿ 

افشقبوين اجلزري ابـ 

ظبد افؼودر : حتؼقؼ  -إثر

افتتؿي حتؼقؼ  -إركموط 

مطبعي  -مؽتبي احلؾقاين 

مؽتبي دار  -ادالح 

 إوػ: افبقون افطبعي 
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- بشر ظققن

مرآة اجلـون وظزة  44

ؾي افقؼظون يف معر

 حقادث افزمون 

ظبد اهلل بـ أشعد بـ ظع 

بـ شؾقمن افقوؾعل افقؿـل 

 .هـ768. ادؽل

ادؽتبي ادصطػك، 

 اإلفقؽسوكقي

اكتخوب حدائؼ  45

 بخشش

اإلموم أمحد رضو خون 

 احلـػل افؼودري

رسهـد ببع ـقشـز، 

 ـراتشك بوـستون

 

 
 

  

https://arabicdawateislami.net



54 

 

 

 فهرس المحتويات
 

 صفحة محتويات م

 5 .................................................  دكلمة اإلعدا 1
كبذة ظن افشقخ اإلمام اهلًمم وحقد افزمان، ؾريد األوان افعالمة  3

 7 .......  أمحد رضا خان ظؾقه افرمحة وافرضوان صاحب افؽتاب
حمؿد ادػتى األظظم باهلـد اإلمام تاج افؼيعة  فشقخ كبذة ظن 4

 13 .............  ؼادري األزهري حػظه اهلل تعاػفأخس رضاخان ا
ىمدس هه قمـ ُم٤م وىمع ذم ديقاٟمف ؾمئؾ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م  5

ش سمِمٝمٜمِم٤مه» ^ُمـ وصٗمف اًمرؾمقل  شسمحدائؼ سمخِمش»اعمًٛمك 

 17 ...............................................  (ُمٚمؽ اعمٚمقك)
ىمد ؿم٤مع وذاع اؾمتٕمامًمف ذم ش ؿمٝمٜمِم٤مه»وم٠مضم٤مب ي٘مقل أوًٓ أن  6

اعمح٤مورات سمٛمٕمٜمك اًمًٚمٓم٤من قمٔمٞمؿ اًمًٚمٓمٜم٦م واًمٕمرف 
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