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إّن ىمْمٞم٦م شمزوي٩م ُأّم يمٚمثقم اسمٜم٦م اإلُم٤مم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ قمٛمر سمـ 

اخلّٓم٤مب واطمدة ُمـ إُمقر اًمتل شُمث٤مر سملم احللم وأظمر قمغم ؿمٌٙم٤مت 

اإلٟمؽمٟمٞم٧م واًمّمحػ واعمجاّلت ، وهل ًمٞم٧ًم سم٤مًم٘مْمّٞم٦م اجلديدة ، سمؾ هل 

 ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًم٘مديٛم٦م .

 ُمّرة ذم قمٝمد اإلُم٤مُملم اًم٤ٌمىمر واًمّم٤مدق يمام أّّن٤م ُأصمػمت ّٕول 

واؾمتٛمرت طمّتك يقُمٜم٤م هذا ، وىمد اؾمُتٖمّٚم٧م ُمـ ىمٌؾ أظمريـ : طمّتك اّدقمك 

اسمـ يمثػم سم٠مّن ُمٕمّز اًمدوًم٦م اًمديٚمٛمل رضمع إمم اًمتًٜمـ سمٕمد أن ٟم٘مؾ ًمف سمٕمض 

 زّوج اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم ُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، وم٘م٤مل ُمٕمزّ  اًمٕمٚمامء سم٠مّن قمٚمّٞم٤مً 

 . (1)ُم٤م ؾمٛمٕم٧ُم هبذا ىمط  : واهلل اًمدوًم٦م

وسمام أّن اعم٠ًمًم٦م شمرشمٌط سم٤مًمت٤مريخ  ُمـ ضمٝم٦م ، واًمٗم٘مف واًمٕم٘م٤مئد ُمـ ضمٝم٦م 

ُأظمرى، وم٘مد اًمتزُمٜم٤م دراؾم٦م هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمع ُمالسم٤ًمهت٤م آضمتامقمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م 

 سم٘مدر ُم٤م يًٕمٜم٤م اًمقىم٧م ذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م .

إىمقال  ًمٙمـ ىمٌؾ سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م إُمر ٓ سُمّد ًمٜم٤م ُمـ اإلؿم٤مرة إمج٤مًٓ إمم
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اعمذيمقرة ومٞمٝم٤م ، يمل يٙمقن اًم٘م٤مرئ قمغم سمّمػمة ُمـ ذًمؽ ، وىمد يدقمقٟم٤م 

اًمٌح٨م إمم ذيمر سمٕمض اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م واحلديثٞم٦م سحي٦م واوح٦م وإن 

 يم٤مٟم٧م شمزء ًممظمريـ وحترضمٝمؿ .

ومٝمل ٟمّمقص ُمٜم٘مقًم٦م ذم اًمٙمت٥م اعمٕمتؼمة ، وشمّمّقر ًمٜم٤م ٟمٗمًّٞم٤مت رضم٤مل 

٤ًمء قمغم وضمف اخلّمقص، ّٕن هذه اًم٘مّّم٦م واًمًػمة اًمذاشمٞم٦م هلؿ ُمع اًمٜم

٦م ٟمٔمر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم اًمٜم٤ًمء ويمٞمٗمٞم٦م ٝماعمقوقع يرشمٌط هبؿ وأّن سمٞم٤من وضم

قمٛمقُم٤م ، صمّؿ سمٞم٤من وضمٝم٦م ٟمٔمرشمف اخل٤مص٦م ذم زواضمف ُمـ أّم يمٚمثقم  ـشمٕم٤مُمٚمف ُمٕمٝم

 !!ٓ يٛمٙمـ همض اًمٓمرف قمٜمٝم٤م أُمقر ؾمٞمٙمِمػ ظمٗم٤مي٤م سمٜم٧م قمكم

ل يمتامن احل٘م٤مئؼ اعمج٤مُمٚم٦م واعمداراة واًمًٙمقت قمـ سمٞم٤مّن٤م يٕمٜم وم٢منّ 

وإؾمدال اًمًت٤مر قمٚمٞمٝم٤م ، وهذا ُم٤مٓ يرشمْمٞمف اًم٤ٌمطم٨م اعمٜمّمػ ، وُمـ يريد 

 اًمقىمقف قمغم احل٘مٞم٘م٦م .

ّٓ ومال يٛمٙمـ احلٙمؿ قمغم وىمقع اًمزواج أو قمدُمف واخلروج سمٜمتٞمج٦م  سمٕمد  إ

اًمقىمقف قمغم ظمٚمٗمٞم٤مت آُُمقر وُمالسم٤ًمهت٤م وشمداقمٞم٤مهت٤م يمام هل، صمّؿ سمٞم٤من ُم٤م 

ّٕن٤م أُمقر مل شمدرس حلِد أن ُمـ هذه اًمزواي٦م ،  يرشمٌط هب٤م ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك ،

 ومال يٛمٙمـ إظمذ سمج٤مٟم٥م وإمه٤مل اجل٤مٟم٥م إظمر ُمٜمف .

سمؾ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمدرس إُُمقر دراؾم٦م ؿمٛمقًمّٞم٦م سمام هل٤م وقمٚمٞمٝم٤م ، ومال حيّؼ ًمٜم٤م 

ـم٤مر ٟمّمقص إأن ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع ىمْمٞم٦م زواج قمٛمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم سم٤مٟمت٘م٤مئٞم٦م وومی 

 همػم اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٜم٘م٤مش. ظم٤مص٦م، قمغم أّّن٤م ُمـ اعمًٚمامت

٧ٌَُم ذم ـمرف ُمـ أـمراومٝم٤م ىمٌؾ اإلضم٤مسم٦م قمغم اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت  يمام ٓ حيؼ ًمٜم٤م اًم

واًمت٤ًمؤٓت اًمقاردة قمغم شمٚمؽ اًمٜمّمقص اعمًتدل هب٤م ، ومٜمحـ ٟمٓمرح ُم٤م 

قمٜمدٟم٤م وقمغم أظمريـ اإلضم٤مسم٦م ، وًمٜم٤م يمامل اجل٤مهزي٦م ٓؾمتامع وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ ، 

ًمف سمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز ُمـ ادب اعمٜم٤مفمرة شمٕم٤ممم ورؾمق  ىم٤مئٚملم هلؿ سمام قمٚمٛمٜم٤م اهلل
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ِبٍي واًمٌح٨م 
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َاكُْم لَع ّ

 ِإي
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 . (1)ِإّنَا أَو

مم أّن هذه اًمدراؾم٦م هل حم٤موًم٦م قمٚمٛمٞم٦م سمًٞمٓم٦م رضمقٟم٤م ـمرطمٝم٤م إُمِمػميـ 

ّٓ ، وٓ ٟمٌٖمل ُمـ ورائٝم٤م  اًمث٘م٤مومٞم٦م وآيم٤مديٛمٞم٦م ط٤مؾموذم إ شمٕم٤ممم ،   وضمف اهلل إ

ّٓ احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م شم٤مرخي٤م ووم٘مٝم٤م واقمت٘م٤مدا ، وٓ ٟم٘مّمد ُمٜمٝم٤م  وسمٞم٤من اي٘م٤مف  إ

ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ، َٕن  أظمريـ قمغم وضمٝم٦م ٟمٔمر قمٚمامء ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م 

اًمٜم٤مس أقمداء ُم٤م جيٝمٚمقن ، وسم٤مشّمْم٤مح وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر، واًمقىمقف قمغم اًمرأي 

ْم٤مّد ، واًمرأي أظمر رسّمام شمت٘مّٚمص اإلؿم٤مقم٤مت ، وختٛمد ٟم٤مر اإلقمالم اعم

 . وشمٙمٗمػمهؿ وشمتقىّمػ ُمقضم٦م شمٗمًٞمؼ أظمريـ

ًمٚمح٘مٞم٘م٦م، وىمد ريَمزٟم٤م سمحثٜم٤م هذا ذم  ٟم٤مً ٤مضمئٜم٤م سمٙمّؾ ذًمؽ ظمدُم٦ًم ًمٚمٕمٚمؿ وسمٞم

اؾمتٜمٓم٤مق اعمتقن دون اًمٌح٨م ذم إؾم٤مٟمٞمد ، وذًمؽ ًمٜمَُٙمِقَن ىمراءة شمٙم٤مُُمِٚمَٞم٦م ذم 

ء اًمٙمريؿ ىمٜم٤مقم٤مشمٜم٤م وؿمّٙمٜم٤م سمٙمثػم ُمـ  اًمٜمّمقص، همػم ظم٤موملم قمغم اًم٘م٤مرى

قص اًمتل ُاؾمتِدَل هب٤م قمغم وىمقع اًمزواج، وٟمراه٤م همػم ص٤محل٦م اًمٜمّم

ٌَِؾ أظمريـ، وهل شمزء إًمٞمٝمؿ وٓئٛمتٝمؿ أيمثر ُمـ أن  ًمالؾمتدٓل ُمـ ىِم

 ختدم ىمّّم٦م اًمزواج، وإظُُمَقة سملم اًمّمح٤مسم٦م وأل.

طمٌل قمدم وىمد ٟم٤مىمِم٧ُم شمٚمؽ اًمٜمّمقص قمغم رهمؿ قمدم ىمٜم٤مقمتل هب٤م و

ت ُمـ سم٤مب إًمزام أظمريـ سمام أًمزُمقا سمف إلصم٤مرهت٤م، وإّن شمٕمٚمٞم٘م٤ميت قمٚمٞمٝم٤م ضم٤مء

أن ي٘مقًمقا سمقىمقع اًمزواج ُمـ ظمالل شمٚمؽ  اأٟمٗمًٝمؿ: ّّٕنؿ ًمق أرادو

، وإمم ىم٤مدهتؿ ًمٞمٝمؿإهلؿ أّّن٤م شمزء  ٢مّن ومّمقل يمت٤ميب هذا ؾمتث٧ٌم، وم اًمٜمّمقص

، وأّن٤م شمْمٕمػ ُمٙم٤مٟم٦م اخلالوم٦م واخلٚمٗم٤مء  وقمٚمٞمٝمؿ اًم٘مٌقل سمتقاًمٞمٝم٤م اًمٗم٤مؾمدة

 وىمدؾمٞمتف قمٜمدهؿ.
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ُيريض وضمداين  لوُمقوققم لهذه اعم٠ًمًم٦م سمِمٙمؾ قمٚمٛم وىمد درؾم٧م

ووضمدان يمّؾ سم٤مطم٨م ُمٜمّمػ، وأظمػما أـمٚم٥م ُمـ إظمقاين اًم٤ٌمطمثلم أن 

يٜم٤مىمِمقين ذم ُم٤م يمتٌتف ، وذًمؽ سمٕمد شم٠ميُمدهؿ ُمـ اعمّم٤مدر وصح٦م آطم٤مٓت 

وضمداّنؿ احلّل ، واعمٜمٓمؼ اًمًٚمٞمؿ ، و ومٙمرهؿ اًمّمحٞمح ومٞمف، وُمراضمٕم٦م

قمٛمك ًمٚمًٚمػ ، وأن يتٕم٤مُمٚمقا ُمع ُمٌتٕمديـ قمـ اًمٕمّمٌٞم٦م واًمت٘مديس إ

هلؿ وأرادوه هؿ ٕٟمٗمًٝمؿ ـمٌ٘م٤م   اًمِمخّمٞم٤مت همػم اعمٕمّمقُم٦م يمام أراد اهلل

 ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ .

 و إًمٞمؽ أن إىمقال ذم اًم٘مْمٞم٦م :

 وهل شمامكقي :

 أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م ُمـ خمتّّم٤مت اًمِمٞمٕم٦م .

واًم٘مقل اخل٤مُمس واًم٤ًمدس واًم٤ًمسمع ىم٤مل هب٤م سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م وسمٕمض 

 اًمٕم٤مُّم٦م.

 اًمث٤مُمـ هق اعمِمٝمقر قمٜمد أسمٜم٤مء اًمٕم٤مُّم٦م .واًم٘مقل 
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 ّما األقوال األربعة التي قالت بها الشيعة ، فهي :أ
 

 القول األّول :

 عذم ٍقَع التسٍيح بيي عور ٍأُّم كلثَم
( ذم اعم٤ًمئؾ  هـ 413وىمد ذه٥م إمم هذا اًمرأي اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ) ت 

ٙمؼمي٦م ) اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم اًمنوي٦م )اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مذة ( ، ويمذا ذم اعم٤ًمئؾ اًمٕم

قمنمة ( ، وًمف رؾم٤مًم٦م هبذا اًمّمدد ـمٌٕم٧م قمغم اٟمٗمّم٤مل وٛمـ ُمٜمِمقرات 

 ُم١ممتر اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد .

وىمد يمّذب ظمؼم اًمتزوي٩م ُمـ اعمت٠مظمريـ اًمًٞمد ُمػم ٟم٤مس طمًلم 

اًمٚمٙمٝمٜمقي اهلٜمدي ذم يمت٤مسمف ) إومح٤مم إقمداء واخلّمقم سمتٙمذي٥م ُم٤م اومؽموه 

حمّٛمد ضمقاد اًمٌالهمل ذم يمت٤مسمف ) شمزوي٩م ُأّم قمغم ؾمٞمدشمٜم٤م ُأّم يمٚمثقم ( ، واًمِمٞمخ 

 .(1)إٟمٙم٤مر وىمققمف ( ، وهمػمهؿ و يمٚمثقم سمٜم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم
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 القول الثاني :

ٌِّ كاى عي إكراٍُ  قَع التسٍيح لك

 ُمًتدًّملم سمٜمّمقص ُمتٕمّددة ، ذيمروه٤م ذم يمتٌٝمؿ .

( ذم يمت٤مسمف  هـ 436وىمد ذه٥م إمم هذا اًمرأي اًمًّٞمد اعمرشم٣م ) ت 

 . (1)ف إٟمٌٞم٤مء ، واعمجٛمققم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ رؾم٤مئٚمفاًمِم٤مذم، وشمٜمزي

،  (2)هـ( ذم اًمٙم٤مذم329وذم سمٕمض رواي٤مت وأىمقال اًمٙمٚمٞمٜمل ) ت 

( ذم هـ 363، واًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن )ت  (3) هـ( ذم آؾمتٖم٤مصم٦م 352واًمٙمقذم )ت 

،  (5)هـ( ذم متٝمٞمد آُصقل وآىمتّم٤مد 464، واًمٓمقد ) (4)ذح إظم٤ٌمر

هـ( ذم 1111 ، واعمجٚمز )ت (6)ذم إقمالم اًمقرىهـ(  548 واًمٓمؼمد )ت

 ، ُم٤م يِمػم إمم ذًمؽ . (8)، وهمػمهؿ (7)ُمرآة اًمٕم٘مقل وسمح٤مر إٟمقار

                                                           

وجمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ  191. وشمٜمزيف آٟمٌٞم٤مء :  164:  2وشمٚمخٞمص اًمِم٤مذم  272:  3ـ اًمِم٤مذم  1

، واًمّمقارم اعمٝمرىمف :  147:  42.  وُاٟمٔمر سمح٤مر إٟمقار  154و 149:  3ًّٞمد اعمرشم٣م اًم

 . 134:  3، واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  242ـ  241

 . 2و 1/ ح  346:  5ـ اًمٙم٤مذم  2

 . 444ـ  443:  14، وقمٜمف ذم ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ   82ـ  84ـ آؾمتٖم٤مصم٦م  3

 تٖم٤مصم٦م.. رواه قمـ ص٤مطم٥م آؾم 547:  2ـ ذح آظم٤ٌمر  4

 . 341ـ  344، وآىمتّم٤مد ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٓقمت٘م٤مد :  387ـ  386ـ متٝمٞمد آُصقل :  5

 . 93:  42، وقمٜمف ذم سمح٤مر إٟمقار  397:  1ـ إقمالم اًمقرى  6

 . 149:  42، سمح٤مر إٟمقار  42:  24ـ ُمرآة اًمٕم٘مقل  7

،  14ٖمٛم٦م : ، وإرسمكم ذم يمِمػ اًم 42: 2ُاٟمٔمر : يمالم اسمـ ؿمٝمراؿمقب ذم اعمٜم٤مىم٥م  -8

اًمتًؽمي ذم ُمّم٤مئ٥م  اهلل، واًم٘م٤ميض ٟمقر  277واعم٘مّدس إردسمٞمكم ذم طمدي٘م٦م اًمِمٞمٕم٦م : 

 .51: 3، واخلقئل ذم ُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م  357:  1و ، 52ـ 36:  2اًمٜمقاص٥م 



 15 : ايمؼقل ايمثويمٌ

 

 القول الثالث :

ٍَج هٌْا لن تكي ابٌٔ اإلهام علّي   بل كاًت  إّى الوتس

 ربيبتِ
وهل اسمٜم٦م أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس زوضم٦م اإلُم٤مم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، أي أّّن٤م 

، وُاظم٧م حمّٛمد سمـ أيب سمٙمر ، وسمذًمؽ شمٙمقن ُأّم يمٚمثقم رسمٞم٦ٌم  اسمٜم٦م أيب سمٙمر

 اإلُم٤مم قمكّم وًمٞم٧ًم اسمٜمتف .

 : (1) ُاٟمٔمر هذا اًمٙمالم قمٜمد اًمِمٞمخ اًمٜم٘مدي ذم إٟمقار اًمٕمٚمقي٦م

 وىم٤مل اًمًّٞمد ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمرقمٌم ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم إطم٘م٤مق احلؼ :

أؾمامء  ًمُٞمٕمٚمؿ أّن ُأّم يمٚمثـقم اًمتل شمزّوضمٝم٤م اًمث٤مين يم٤مٟم٧م سمٜم٧م صمؿّ 

وأظم٧م حمّٛمد هذا ، ومٝمل رسمٞم٦ٌم ُمقٟٓم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ومل شمٙمـ 

اسمٜمتف ، يمام هق اعمِمٝمقر سملم اعم١مّرظملم واعمحّدصملم، وىمد طمّ٘م٘مٜم٤م 

ذًمؽ ، وىم٤مُم٧م اًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م قمٚمٞمف ، وىمد اؿمتٌف إُمر 

إيّن سمٕمدُم٤م صم٧ٌم وحتّ٘مؼ ًمدّي و قمغم  اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمري٘ملم ،

ٍميح سمف ذم يمت٤مسم٤ميت : ظمِمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م إُمر ومٞمف اضمتٜم٧ٌم اًمت

اًمتٗمّرد ذم هذا اًمِم٠من ، إمم أن وىمٗم٧م قمغم شم٠مًمٞمػ ذم هذه 

اعم٠ًمًم٦م ًمٚمٕماّلُم٦م اعمج٤مهد اًمًّٞمد ٟم٤مس طمًلم اعمقؾمقي 

إومح٤مم » اًمٚمٙمٝمٜمقي أسم٤من ومٞمف قمـ احلّؼ وأؾمٗمر ، وؾمّٛمك يمت٤مسمف

 . (2)شاخلّمقم ذم ٟمٗمل شمزوي٩م ُأّم يمٚمثقم

 ذم ُمٙم٤من آظمر :   وىمد ىم٤مل رمحف اهلل

                                                           

 . 426إٟمقار اًمٕمٚمقي٦م :  -1

 سمتٍمف .  494:  2إطم٘م٤مق احلؼ  -2
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ء سمٜم٧م قمٛمٞمس ... شمزّوضمٝم٤م ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، أؾمام

ومقًمدت ًمف قمقٟم٤م وضمٕمٗمرا ، صمّؿ شمزّوضمٝم٤م أسمق سمٙمر ، ومُقًمد ًمف 

ُمٜمٝم٤م قمّدة أوٓد ، ُمٜمٝمؿ: ُأّم يمٚمثقم ، وهل اًمتل رسّم٤مه٤م أُمػم 

وسمٛمٜمزًم٦م  اعم١مُمٜملم وشمزّوضمٝم٤م اًمث٤مين ، ومٙم٤مٟم٧م رسمٞمٌتف 

خي٤مـم٥م حمّٛمدا سم٤مسمٜمل وأّم يمٚمثقم  إطمدى سمٜم٤مشمف ، ويم٤من 

ذه سمٌٜمتل ، ومٛمـ صَمَؿ هى اًمقهؿ إمم قمّدة ُمـ اعمحّدصملم ه

واعم١مّرظملم ، ومٙمؿ هلذه اًمِمٌٝم٦م ُمـ ٟمٔمػم ؟! وُمٜمِم٠م شمقُهؿ 

آؾمؿ واًمقصػ ، وأّن ُمقٟٓم٤م أيمثرهؿ هق آؿمؽماك ذم 

 .(1)شمزَوج أؾمامء سمٕمد ُمقت أيب سمٙمر  قمٚمٞم٤ّم

 وهذا اًمٙمالم ٓ ٟم٘مٌٚمف ُمـ اًمِمٞمخ اًمٜم٘مدي واًمًّٞمد اعمرقمٌم وإن يم٤من

ًمًـ ، ّٕن أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ًمٞمس هل٤م سمٜم٧م ُمـ أيب سمٙمر قمغم إ ُمِمٝمقراً 

سم٤مؾمؿ ُأّم يمٚمثقم، وأّن ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر أُّمٝم٤م طمٌٞم٦ٌم اخلزرضمٞم٦م ، وهل 

، وسمذًمؽ شمٙمقن ُأّم يمٚمثقم (2)اًّمتل شمزّوضمٝم٤م طمٌٞم٥م سمـ أؾم٤مف سمٕمد ووم٤مة أيب سمٙمر

مل وهبذا ـ أُمف وأسمٞمف، سمٜم٧م أيب سمٙمر هل أظم٧م حمّٛمد سمـ أيب سمٙمر ُمـ أسمٞمف، ٓ ُم

 .شمٙمـ رسمٞم٦ٌم اإلُم٤مم قمكم 

سمٜم٧م قمٛمٞمس  أؾمامءأن زوج أم يمٚمثقم هق اسمـ  يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟم٘مقل ٟمٕمؿ ،

رسمٞم٥م اإلُم٤مم ٓ اًمٌٜم٧م هل رسمٞم٦ٌم  وسمذًمؽ يٙمقن اًمزوج زوضم٦م اإلُم٤مم قمكم 

 .  اإلُم٤مم يمام ىم٤مًمف اًمٜم٘مدي واعمرقمٌم

ُمثؾ هٙمذا أُمقر ٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر إُمٙم٤من وىمقع آًمت٤ٌمس وآرشم٤ٌمك ذم  سمغم ،

                                                           

 سمتٍمف . 375:  3إطم٘م٤مق احلؼ  -1

 .3287/  1848: 4، 634/  443: 2، آؾمتٞمٕم٤مب  364: 8 ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد -2
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ىمرأ اًمٜمّملم ٤مذم اًمت٤مريخ واحلدي٨م ، وم٘مد شمٙمقن ُم٘مّمقدة ، وىمد شم٠ميت ؾمٝمقا، وم

 :امأشمٞملم وشم٠مُمؾ ومٞمٝم

ومٗمل اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: طمّدصمٜم٤م قمّٗم٤من ، طمّدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ، 

أظمؼمٟم٤م ضمؼم سمـ طمٌٞم٥م ، قمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ، قمـ قم٤مئِم٦م : أّن رؾمقل 

 .(1)ش اًمٚمٝمؿ إيّن أؾم٠مًمؽ ُمـ اخلػم يمّٚمف قم٤مضمٚمف وآضمٚمف»ء: قمّٚمٛمٝم٤م هذا اًمدقم٤م  اهلل

ـْ ذم ُمًٜمد إؾمح٤مق سمـ راهقيف: أظمؼمٟم٤م اًمٜمي، ٟم٤م ؿمٕم٦ٌم، ٟم٤م ضمؼم سمـ  ًمٙم

اًمٚمٝمؿ إين »طمٌٞم٥م ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم حتّدث قمـ قم٤مئِم٦م ... 

 (2)ش ...أؾم٠مًمؽ ُمـ اخلػم يمّٚمف قم٤مضمٚمف وآضمٚمف

سملم أّم يمٚمثقم سمٜم٧م و سمٜم٧م أيب سمٙمروم٤مخلٚمط واوح وُمِمٝمقد سملم أّم يمٚمثقم 

 . قمكم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

: 1، إدب اعمٗمرد 25463/  133: 6. وُاٟمٔمر اعمًٜمد ٕمحد  1914/  44: 6اعمّمٜمػ  -1

222/639. 

 .1165/  591: 2ُمًٜمد اسمـ راهقيف  -2
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 القول السابع :

ج عور بي  ٍّ ٌّّئ تشبِ أُّم كلثَمإى اإلهاَم عليا ز  الخّطاب خ
ـّ سم٢مذن اهلل ، يمام   إذ اًمث٤مسم٧م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أّن ًمٚمٜمٌل واإلُم٤مم ؾمٚمٓم٦ًم قمغم اجل

ٌَِف ًمٞمس سمٌٕمٞمد ، وم٘مد  (1)ؾمٚمٓم٦م قمٚمٞمٝمؿ يم٤من ًمًٚمٞمامن  ٌِف ، وأّن وىمقع اًمَِم ؿُم

 قمغم اًمَٔمَٚمَٛم٦م قمٞمًك اسمـ ُمريؿ سمٞمٝمقذا ومُ٘متَِؾ وُصِٚم٥َم .

وهذا اًم٘مقل وٕمٞمػ ومل يقظمذ سمف وإن يم٤من ىمد رواه اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي 

 ، ورضّمحف وىمّقاه اًمِمٞمخ قمٌد (2)( ذم يمت٤مسمف اخلرائ٩م واجلرائحهـ 573)ت 

 رسمٕم٦مإ هذه هل إىمقال . (3) شاعمًٌقط ذم اإلُم٤مُم٦م » اجلزائري ذم يمت٤مسمف اًمٜمٌل 

 .اعمختّّم٦م سم٤مًمِمٞمٕم٦م 

 

 

                                                           

 ُمثاًل . 44إمم  35ُاٟمٔمر ؾمقرة ص أي٤مت :  -1

يٜمٗمل  اخلؼم ُم٤م يٗمٝمؿ سم٠من اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ، وذم أول  39/  825:  2اخلرائ٩م واجلرائح  -2

 ًمٕمٛمر سمـ ُاذيٜم٦م : وىمقع اًمزواج ُمـ سمٜم٧م اإلُم٤مم قمكّم ، ًم٘مقًمف 

وشم٘مٌٚمقن أن قمٚمٞم٤م أٟمٙمح ومالٟم٤م اسمٜمتف ، إن ىمقُم٤م يزقمٛمقن ذًمؽ ٓ هيتدون إمم ؾمقاء »... 

قل ، أُم٤م يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم ي٘مدر ان حياهللاًمًٌٞمؾ وٓ اًمرؿم٤مد ، ومّمٗمؼ سمٞمده وىم٤مل : ؾمٌح٤من 

صمؿ ضم٤مء سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ اًم٤ًمسمؼ، وٟم٘مؾ قمٜمف ش  سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م  ٟم٘مذه٤م!؟ يمذسمقا ، مل يٙمـ يمام ىم٤مًمقا ... 

 . 198:  21، وُمرآة اًمٕم٘مقل 34/ 146، 16/  88:  42اعمجٚمز ذم سمح٤مر إٟمقار 

، وُمديٜم٦م  121:  2، وُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر  17وُاٟمٔمر اعمجدي ذم أٟم٤ًمب اًمٓم٤مًمٌٞملم : 

 وهمػمه٤م . 134:  3اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض ، و 243: 3اعمٕم٤مضمز 

 . 124ُاٟمٔمر اعمًٌقط ذم اإلُم٤مُم٦م :  -3
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وأّما األقوال التي ذهب إليها بعض الشيعة وبعض العاّمة 
 فهي :

 

 القول اخلامظ :

 اسوْا أُّم كلثَم إًكار ٍخَد بٌت لإلهام علّي 
، أُّم٤م  (3) أو ًمرىمٞم٦م (2) أو اًمٙمؼْمى (1) ّٕن ُأّم يمٚمثقم يمٜمٞم٦م ًمزيٜم٥م اًمّمٖمرى

ٕمرف قمٜمد اعمحّ٘م٘ملم ، إذ ًمق يم٤من ذًمؽ وضمقد سمٜم٧م اؾمٛمٝم٤م : ُأّم يمٚمثقم ، ومٚمؿ ي

ظم٤ٌمر ظم٤مًمٞم٦م ُمـ ذًمؽ ، وم٢من إ ًمُٕمرف شم٤مريخ وٓدهت٤م ، وُمٙم٤من دومٜمٝم٤م ، وسمام أنّ 

  ٚمتِمٙمٞمؽ ذم وضمقده٤م.ًم يٗمتح سم٤مسم٤مً  هذا

  وىمد ذه٥م إمم هذا اًمرأي مجع ُمـ اًمٕم٤مُّم٦م واًمِمٞمٕم٦م.

  وم٘مد ٟم٘مؾ قمـ اًمدُمػمي أٟمف ىم٤مل : أقمٔمؿ صداق سمٚمٖمٜم٤م ظمؼمه صداق

 . (4)َوج زيٜم٥م سمٜم٧م قمكّم ، وم٢مّٟمف أصدىمٝم٤م أرسمٕملم أًمػ ديٜم٤مرعّم٤م شمز قمٛمر

وُمٕمٜمك يمالم اًمدُمػمي : أّن زيٜم٥م هق اؾمؿ ٕم يمٚمثقم ، وذًمؽ ٓؿمتٝم٤مر 

 شمزوي٩م قمٛمر سم٠مم يمٚمثقم ٓ سمزيٜم٥م .

  يمام روى ُمثؾ ذًمؽ اًمٌٞمٝم٘مل ، قمـ ىُمَثؿ ُمقمم آل اًمٕم٤ٌمس ، ىم٤مل : مجع

                                                           

، وهذا هق اًمرأي  74:  42، وقمٜمف ذم سمح٤مر إٟمقار  354:  1ُاٟمٔمر اإلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد  -1

 اعمِمٝمقر قمٜمد اعم١مرظملم .

أيت  وهق ُم٤م يٗمٝمؿ ُمـ ؿمٕمر اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سمـ حيٞمك اًمٕم٤مُمكم واًمًّٞمد قمٌد اًمرزاق اعم٘مرم -2

 وهمػممه٤م.

، يٜم٤مسمٞمع  63، قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م ٓسمـ قمٜم٦ٌم :  17اعمجدي ذم أٟم٤ًمب اًمٓم٤مًمٌٞملم ًمٚمٕمٛمري :  -3

 . 426:  14، ُمٚمح٘م٤مت إطم٘م٤مق احلؼ  147ـ  3اعمقدة : 

 قمـ اعمخت٤مر اًمٙمٜمتل ذم إضمقسم٦م اعمٝمٛم٦م . 445:  2اًمؽماشمٞم٥م اإلداري٦م  -4
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  ٞم٦م ، ويم٤مٟم٧م اُمراة قمكّم  رىسمـ ضمٕمٗمر سملم ًمٞمغم سمٜم٧م ُمًٕمقد اًمٜمٝمِمٚم  اهلل قمٌد

 .  (1)قمٜمف، وسملم ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم ًمٗم٤مـمٛم٦م   اهلل

وُمٕمٜمك يمالُمـف : أّن ُأّم يمٚمثـقم هل زيٜم٥م ، ّٕن زيٜم٥م سمٜم٧م قمكم يم٤مٟم٧م 

سمـ ضمٕمٗمر قمغم اًم٘مٓمـع واًمٞم٘ملم ومل يث٧ٌم ـمالىمف هل٤م : طمٞم٨م   اهلل زوضم٦م قمٌد

 زوضم٦م اإلُم٤مم قمكم : ًمٞمغم سمٞمٜمٝم٤م وسملم  اهلل ، وىمد مجع قمٌد (2)ُم٤مشم٧م وهل قمٜمده

 اًمٜمٝمِمٚمٞم٦م .

( ذه٥م إمم  ـه 1214واًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سمـ حيٞمك سمـ حمّٛمد اًمٕم٤مُمكم ) ت  

ذم أسمٞم٤مت ٟمٔمٛمٝم٤م ويمت٧ٌم قمغم ضمدار ُم٘م٤مم اًمًّٞمدة زيٜم٥م  أيْم٤مً هذا اًمرأي 

سمدُمِمـؼ ، ٓقمت٘م٤مده سم٠مّن اعمدومقٟم٦م ذم هذا اعم٘م٤مم هل ُأّم يمٚمثقم اًمتل شمزّوضمٝم٤م قمٛمر، 

يمقن اًم٘مؼم ًمزيٜم٥م ، ومٜمٕمرف أّن اًمِمٞمخ اسمراهٞمؿ اًمٕم٤مُمكم يم٤من وسمْمٛمٞمٛم٦م إؿمتٝم٤مر 

 يذه٥م إمم أّن اعمدومقٟم٦م هٜم٤مك هل اعمًاّمة زيٜم٥م واعمٙمٜم٤ّمت سم٠مّم يمٚمثقم :

                                                           

:  8ر اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ، وُاٟمٔم 13734/ 167:  7اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  -1

، قمـ اسمـ 155: 9، طمٞم٨م روى ومٞمف قمـ ُمٝمران ُم٤م ٟم٘مٚمف اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري 465

 سمـ ضمٕمٗمر سملم زيٜم٥م سمٜم٧م قمكّم واُمرأة قمكم ًمٞمغم سمٜم٧م ُمًٕمقد . اهللُمٝمران أٟمف ىم٤مل : مجع قمٌد 

ٝمام واطمدة سمٕمد وىمد طم٤مول اًمزهري اجلٛمع سملم اًمروايتلم ـ ذم زيٜم٥م وُأّم يمٚمثقم ـ  سم٠مّٟمف شمزّوضم

شمرمج٦م ىمثؿ سمـ  642رىمؿ  324:  8إظُمرى ُمع سم٘م٤مء ًمٞمغم ذم قمّمٛمتف ُاٟمٔمر هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

 ًم١مًمقة ُمقزم اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م . 

ـّ مجٕمف سم٤مـمؾ سمٜمٔمرٟم٤م : وذًمؽ ًمّمٖمر ؾمـ ُأّم يمٚمثقم قمـ زيٜم٥م قمٜمدهؿ ، وّٕن قمٌد   اهللًمٙم

ؼمى سمٜم٤مت قمكّم ـ  أوًٓ ، ومل يث٧ٌم اًمذي هق أيمؼم أوٓد ضمٕمٗمر يم٤من ىمد شمزَوج سمزيٜم٥م  ـ يمُ 

 شمٓمٚمٞم٘مف هل٤م طمّتك ُم٤مشم٧م قمٜمده ، وُمـ اعمٕمٚمقم سم٠مّن اًمنمع ٓ جيٞمز اجلٛمع سملم إظُمتلم ، ومت٠مُمؾ.

قمـ اًمزهری ، واًمدار ىمٓمٜمی ومی يمت٤مب آظمقة وآظمقات  171اٟمٔمر ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌی :  -2

،  283: 1ل اًمٜمٌقة دٓو 74: 7واًمدوٓسمی ومی اًمذري٦م اًمٓم٤مهرة واًمًٜمـ اًمٙمؼمی ًمٚمٌٞم٘مٝمی 

 .51: 11، ؾمٌؾ اهلدی واًمرؿم٤مد 176: 69و 179: 3شم٤مريخ دُمِمؼ 



 21 : ايمؼقل اخلومس

 

 زىمو ايمػرُع مـفو دم ايمػمّيِي وإصُؾ           َضَؿ ىمريــؿـي  مؼــوم يمَعْؿـرو اهلل

 (1)ٌم وهمــوروومــفؿ زَمـــْعـُؾ وهمــوؿمـؿٌي أ         هلو اظمصطػك صَمٌد ، وضمقدرٌة َأٌب 

واسمـ سمٓمقـم٦م  (2) (ـه 614ًمی هذا اًمرأی ايْم٤ًم اسمـ ضمٌػم )ت إوىمد ذه٥م 

 974اسمـ احلقراٟمی )ت و (ـه 654وؾمٌط اسمـ اجلقزی )ت  (3) (ـه 774)ت 

 وهمػمهؿ. (ـه

وُمـ اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ُمـ أٟمٙمر وضمقد سمٜم٧م ًمٕمكم اؾمٛمٝم٤م ُأّم يمٚمثقم : 

، ويمت٤مسمف ش خمٓمقط» سمٕمض يمتٌف يمٜمقادر إصمر اًمًّٞمد قمٌد اًمرزاق اعم٘مرم ذم

 . ، وقمدة ُمقاوع ُمـ يمت٤مسمف ُم٘متؾ احلًلم  (4)اًمًّٞمدة ؾمٙمٞمٜم٦م

 واًمِمٞمخ اعم٤مُم٘م٤مين ذم شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل إذ ىم٤مل :

ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم هذه يمٜمٞم٦م ًمزيٜم٥م اًمّمٖمرى ، وىمد يم٤مٟم٧م ُمع 

إمم اعمديٜم٦م ،  أظمٞمٝم٤م احلًلم سمٙمرسمالء ، ويم٤مٟم٧م ُمع اًمًج٤مد إمم اًمِم٤مم ، صمؿ

وهل ضمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر ، ومٝمٞمٛم٦م سمٚمٞمٖم٦م ، وظمٓمٌتٝم٤م ذم جمٚمس اسمـ زي٤مد سم٤مًمٙمقوم٦م 

 ُمٕمرووم٦م ، وذم اًمٙمت٥م ُمًٓمقرة ، وإين أقمتؼمه٤م ُمـ اًمث٘م٤مت .

 . (5)ش شمٙمٛمٚم٦م اًمرضم٤مل» اًمِمٞمخ اًمٙم٤مفمٛمل ذم يمت٤مسمف  أيْم٤مً يمام ذه٥م إمم ذًمؽ 

آظمريـ  ومٚمق يم٤مٟم٧م ُأّم يمٚمثقم هل يمٜمٞم٦م ًمزيٜم٥م اًمّمٖمرى أو ًمرىمٞم٦م ، وم٢منّ 

 يم٤مٟمقا ىمد شمزوضمقمه٤م ومل يٙمـ اؾمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وٛمـ أوًمئؽ.

                                                           

يمام ذم )فمالُم٦م أم يمٚمثقم( ًمٚمٕم٤مُمكم وومٞمف:  514: 5اقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م و 62: 6اٟمٔمر ادب اًمٓمػ  -1

 .زيم٤م اًمٗمرع ُمٜمف ذم اًمؼمي٦م وإصؾ

 . 228رطمٚم٦م اسمـ ضمٌػم :  -2

 .61: 1رطمٚم٦م اسمـ سمٓمقـم٦م  -3

 . 38ة ؾمٙمٞمٜم٦م : ُاٟمٔمر يمت٤مب اًمًّٞمد -4

،  ُم٤مسمدأ سمـ : ُأم  قمغم ُم٤م ىم٤مًمف  485:  3وىمد اقمؽمض اًمًّٞمد حمًـ إُملم ذم اقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  -5

ُمـ ش شمٙمٛمٚم٦م اًمرضم٤مل»سم٘مقًمف : ومام ذم ش شمٙمٛمٚم٦م اًمرضم٤مل » اًمِمٞمخ قمٌد اًمٜمٌل اًمٙم٤مفمٛمل ذم 

 ٤م .اجلزم سم٠من زيٜم٥م اًمّمٖمرى اعمٙمٜم٤مة ُأّم يمٚمثقم هل زوضم٦م قمٛمر ذم همػم حمٚمف ، سمؾ هل همػمه
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 القول الطادع :

بٌتيي باسن أُّم كلثَم ، إحذاّوا هي  إى لإلهام علي 

 ٍاأُلخرى هي أُّم ٍلذ ،فاطؤ 
وم٠مّم يمٚمثقم اًمٙمؼمى هل اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م ، وأّم يمٚمثقم اًمّمٖمرى ُمـ أّم وًمد ، 

 : أيْم٤مً ًمٕم٤مُّم٦م واًمِمٞمٕم٦م وىمد ذهـ٥م إمم هذا اًمرأي سمٕمض أقمالم ا

وّن٤مي٦م  (2) وٟمقر إسمّم٤مر (1) اٟمٔمر قمٚمی ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: شم٤مريخ ُمقاًمٞمد إئٛم٦م

وومٞمف: ... ويم٤من ًمف زيٜم٥م اًمّمٖمرى ، وُأّم يمٚمثقم اًمّمٖمرى ُمـ ُأّم   (3) إرب

 . وًمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 15ُمقاًمٞمد إئّٛم٦م :  -1

 . 114ٟمقر إسمّم٤مر :  -2

 223: 24ذم ذيمر أوٓد قمٛمر ، و 391: 19و 17طمقادث ؾمٜم٦م  348: 19ّن٤مي٦م إرب  -3

 . طمقل ُم٘متؾ اإلُم٤مم قمكم 



 23 : ايمؼقل ايمسوزمع

 

 القول الطابع :

 ور ، لكّي عور هات ٍلن يذخل بْاتسٍيدْا هي ع
ٕمض أقمالم اًمِمٞمٕم٦م وسمٕمض اًمٕم٤مُّم٦م . وم٘مد ىم٤مل سم يإمم هذا اًمرا وذه٥م

ش: اإلُم٤مُم٦م»اًمٜمقسمختل  ـ ُمـ أقمالم اًمِمٞمٕم٦م ومی اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري ذم يمت٤مسمف 

 . (1)ُأّم يمٚمثقم يم٤مٟم٧م صٖمػمة وُم٤مت قمٜمٝم٤م قمٛمر ىمٌؾ أن يدظمؾ هب٤م

وىم٤مل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمٜم٘مدي ذم إٟمقار اًمٕمٚمقي٦م : ... ومروي أّٟمف ]أي 

َب و ر ؿمخّمٝم٤م ُمـ سمٕمٞمد ،قمٛمر[ عّم٤م دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م يم٤من يٜمٔم إذا دٟم٤م ُمٜمٝم٤م ُضِ

 . (2) طمج٤مب سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمف ، وم٤ميمتٗمك سم٤معمّم٤مهرة

وآطمرون ش : اعَمْجدي ذم أٟم٤ًمب اًمٓم٤مًمٌٞملم»وىم٤مل أسمق احلًـ اًمٕمٛمري ذم 

 . (3) مـ أهؾـو يزفمؿقن أّكف مل يدطمؾ هبو

وُأّم ( ذم ذح اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م :  ـه 1122وىم٤مل اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل ) ت 

 . (4) زوصمي فمؿر زمـ اخلّطوب ، موت فمـفو ومبؾ زمؾقنمفو ىمؾثقم

 . ٟمّمقص يِمػم اًمی هذا اًم٘مقل يمت٤مسمٜم٤م هذا وذم

وسمام أّن اعمًٕمقدي مل يذيمر ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم ذم ُاُمٝم٤مت أوٓد قمٛمر ذم 

وطمٗمّم٦م   اهلل وقمٌٞمد  اهلل ، سمؾ ـ ذم اعم٘م٤مسمؾ ـ قمّد قمٌدش ُمروج اًمذه٥م»يمت٤مسمف 

. وم٢مّٟم٤م ٟمٗمٝمؿ سم٠مّن ُم٤م اؿمتٝمر قمٜمٝم٤م سم٠مّّن٤م اوًمدت  (5) وزيدا وقم٤مصام ُمـ ُأّم واطمدة

 ًمٕمٛمر زيدا ورىمٞم٦م همػم صحٞمح .

                                                           

 . 89:  3، ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م  91:  42اًمٌح٤مر  -1

 . 435إٟمقار اًمٕمٚمقي٦م :  -2

 . 17اعمجدي ذم أٟم٤ًمب اًمٓم٤مًمٌٞملم :  -3

 . 9:  7ذح اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م  -4

 . 321:  2ُمروج اًمذه٥م  -5
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 القول الثامو :

 ٍَّ الوشَْر عٌذ العاّهٔ

وُمٚمَخّمـف : إّن قمٛمر شمـزّوج سم٠مّم يمٚمثقم ودظمؾ هب٤م وأوًمـده٤م زيـدا ورىمـٞم٦م 

 ـ . أيْم٤مً ـ وقمغم ىمقٍل وم٤مـمٛم٦م 

وآًمت٤ٌمس وآظمتالط وىمد اذٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ إمم إُمٙم٤من وىمقع آؿمؽماك 

سملم ٟم٤ًمء ش أّم يمٚمثقم»ذم إؾمامء واًمٙمٜمك ، وظمّمقص٤م عم٤ِم ٟمرى ُمـ شمٕمّدد اؾمؿ 

 قمٛمر.

ُمع اؾمؿ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ،  (1) وم٘مد خيتٚمط اؾمؿ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول

يمام أَٟم٤م ٟمالطمظ هذا آظمتالط واوح٤م سمِٞمٜم٤م ذم اؾمؿ أوٓدمه٤م ، ومٞمًّٛمك اسمـ ُأّم 

زيد  ـُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم سم اسمـ ، واؾمؿش زيد إصٖمر» ـيمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول سم

صمػم واسمـ يمثػم وهمػمهؿ ، وم٘مد ىم٤مًمقا ، إيمؼم ، وم٤مىمرأ ُم٤م ذيمره اًمٓمؼمي واسمـ إ

 واًمٜمص ًمٚمٓمؼمي:

ىمتال يقم صٗملم ُمع ُمٕم٤موي٦م ، وُأُُمٝمام : ُأّم يمٚمثقم   اهلل وزيد إصٖمر وقمٌٞمد

م ومّرق سملم قمٛمر سمٜم٧م ضمرول سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ُمًّٞم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م ، ويم٤من اإلؾمال

 وُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول .

 إمم أن ي٘مقل:

وشمزَوج ]أي قمٛمر[ ُأَم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م ... 

                                                           

 زوضم٦م قمٛمر ومی اجل٤مهٚمٞم٦م. -1



 25 : ايمؼقل ايمثومـ

 

 (1)ومقًمدت ًمف زيدا ]أي إيمؼم[ ...

وهذا اًمٜمص وأُمث٤مًمف ي١ميمد ًمٜم٤م إُمٙم٤من وىمقع اخلٚمط اعمتٕمّٛمد ُمـ ىمٌؾ 

ًمق قمرومٜم٤م أّن وراء ُمدرؾم٦م اخلٚمٗم٤مء ومی سمٕمض اًمقىم٤مئع وآطمداث، وظمّمقص٤م 

ذًمؽ هدوم٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٤م أو اضمتامقمٞم٤م ، ومال يًتٌٕمد أن جيٕمٚمقا زيد سمـ قمٛمر ُمـ أّم 

يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول ، ُمٙم٤من زيد سمـ قمٛمر ُمـ أّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم، سمدون أّي 

 ُمٝم٤مسم٦م. طمرجي٦م وٓ

ـُ  إن يم٤من اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل يدقمقٟم٤م إمم دراؾم٦م إىمقال اًمثامٟمٞم٦م يمّٚمٝم٤م و وٟمح

 ؽ قمغم اًمرأي اعمخت٤مر .صمؿ اًمقىمقف قمغم وقء ذًم

ـّ دراؾم٦م شمٚمؽ إىمقال شمًتدقمل اًمدراؾم٦م اًمقاومٞم٦م هل٤م واًمؽمضمٞمح  ًمٙم

، وهق ُم٤م حيت٤مج إمم ُمزيد وىم٧م ٓ ٟمٛمتٚمٙمف أن ، وم٤ميمتٗمٞمٜم٤م سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ قمغم  سمٞمٜمٝم٤م

اًم٘مقل إظمػم ، قمغم أُمؾ أن ٟمٚمت٘مل ُمع اًمُ٘مّراء ذم دراؾم٦م ؿم٤مُمٚم٦م قمـ هذه 

٤م ذم هذا اعمْمامر ، ُمِمػميـ إمم أَن اًم٘مْمٞم٦م ، آُمٚملم أن ٟمٙمقن ىمد ىمّدُمٜم٤م ؿمٞمئ

 قمٛمٚمٜم٤م ؾمٞمٙمقن ذم صمالصم٦م ضمقاٟم٥م :

 ـ اجلوكى ايمتورخيل وآصمتامفمل : 1

، وٟمٜم٤مىمش  واضمتامقمٞم٤مً  وومٞمف ٟمٌلّم ُمالسم٤ًمت اًم٘مقل اًمث٤مُمـ شم٤مرخيٞم٤مً 

اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م اًمقاردة ومٞمف قمغم وضمف اًمتحديد ، وهؾ هذا اًم٘مقل يٛمّس 

 يٛمّس شم٤مريخ اًمٕم٤مُّم٦م ورضم٤مهل٤م ، أم أّٟمف أم يخ اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م وقمٔمامئٝمؿ ،شم٤مر

 أّٟمف ٓ  يٛمس أّي٤م ُمٜمٝمام ، أم أٟمف يٛمًٝمام ُمٕم٤م ؟

                                                           

، 293: 5، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  454:  2، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ  564:  2شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -1

349 ،7 :139. 
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ديـ سم٠مّن ُمٜم٤مىمِم٦م أراء ٓ شمٕمٜمل اًمتٕمريض واًمتجريح سم٤مٔظمريـ ، ُم١ميمّ 

ّٓ اًمسمؾ هل دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م ًماُلُمقر وووع    .ٜم٘م٤مط قمغم احلروف ، ًمٞمس إ

 ـ اجلوكى ايمػؼفل : 2

اًمرواي٤مت اًمداقمٛم٦م ًمٚمرأي اًمث٤مُمـ ذم يمت٥م اًمٗم٘مف وومٞمف سمٞم٤من ًمٙمٞمٗمٞم٦م دظمقل 

 . قمٜمدهؿ واحلدي٨م اًمِمٞمٕمٞم٦م ، وُمدى طمّجّٞم٦م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ودًٓمتٝم٤م

 ـ اجلوكى ايمعؼوئدي : 3

وومٞمف ٟمٌح٨م قمـ اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اعمٓمروطم٦م ذم هذا اًمزواج ، وأّن اًم٘مقل 

سم٤مًمتزوي٩م ٓ يٛمّس سمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م سم٘مدر ُم٤م يٛمس سم٠مصقل اًمٗمٙمر أظمر ، ّٕن 

م هذا اًم٘مقل هق ظمروج قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب قمـ اعمقازيـ إظمالىمّٞم٦م ٓز

 ورسمام ومٞمٝم٤م واًمْمقاسمط اًمٕمرومٞم٦م اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمّٞم٦م

 . ظمروج قمـ ُمًٚمامت اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م .

وقمٚمٞمف ، ومٜمحـ ًمًٜم٤م ـ وطمًٌام أيّمدٟم٤م ـ سمّمدد شمرضمٞمح رأي قمغم آظمر ، أو 

يمّؾ ُم٤م ذم إُمر هق سمٞم٤من ُمالسم٤ًمت اًم٘مقل  شمٌٜمّل رأي شم٤مؾمع ذم اعم٠ًمًم٦م ، سمؾ

إظمػم ـ أي اًمث٤مُمـ ـ وحم٤ميمٛم٦م اًمٜمّمقص ومٞمف ، ويمٞمٗمٞم٦م شمداظمؾ اًمٜمّمقص سملم 

اًمٓم٤مئٗمتلم ، وُمدى شم٠مصمػمه٤م قمغم آُصقل واعمٗم٤مهٞمؿ قمٜمد اًمٗمري٘ملم ، ٓ اقمت٘م٤مدا 

ُمٜم٤ّم سمّمّح٦م شمٚمؽ إظم٤ٌمر ؾمٜمدا أو دًٓم٦م ، سمؾ إًمزاُم٤م ًممظمريـ اًم٘م٤مئٚملم سمقىمقع 

 تزو ي٩م ، ًمٞمس أيمثر ُمـ ذًمؽ .هذا اًم

ّٓ ديـ ًمٚم٘م٤مرئ اًمٕمزيز سم٠مّن قمٛمٚمٜم٤م هذا ُم٤م هق ُم١ميمّ  حم٤موًم٦م سمًٞمٓم٦م ذم هذا  إ

قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس وخمتٚمػ إضم٤مسم٦م ٕؿمٝمر إىمقال وأيمثره٤م ؿمٞمققم٤م و اًمًٞم٤مق ،

: إذ مل ٟمجزم سمٕمُد ذم يمّؾ ضمقاٟم٥م  اًمقؾم٤مئؾ وقمغم رأؾمٝم٤م ؿمٌٙم٤مت اإلٟمؽمٟم٧م
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 . هذه اعم٠ًمًم٦م ًمٜمخرج سمٜمتٞمج٦م ىم٤مـمٕم٦م

و إًمٞمؽ أن سمٕمض اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م ذم شمزو ي٩م قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ُمـ 

ذم  إصٚمٞم٦م وإم ُأّم يمٚمثقم ، أشمٞمٜم٤م هب٤م ُمـ يمت٥م اًمًػم واًمؽماضمؿ واًمت٤مريخ

ذم هذه اًمقصقل إًمٞمف و ىمقًمف ُمدرؾم٦م اخلٚمٗم٤مء ، ًمتٙمقن ُم٘مدُم٦م عم٤م ٟمٌٖمل

 .اًمدراؾم٦م 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصىص في التزويج
  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذيمر ظمؼم شمزوي٩م قمٛمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ووم٤مـمٛم٦م أيمثر اعم١مّرظملم 

، واًمثقري  (1) ( ذم ؾمػمشمفـه 151واعمحدصملم، ُمٜمٝمؿ: اسمـ اؾمح٤مق )ت 

 (3) هـ( ذم اعمّمٜمػ 211، وقمٌداًمرزاق )ت  (2) هـ( ذم اًمٗمرائض161)ت 

 234، واسمـ ؾمٕمد )ت  (4) هـ( ذم ؾمٜمٜمف 227، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر )ت 

، واسمـ طمٌٞم٥م  (6) هـ( ذم ُمّمٜمٗمف 235، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت (5)شمفهـ( ذم ـمٌ٘م٤م

هـ(  262، واسمـ ؿَم٦ٌَم اًمٜمُٛمػمي )ت  (7) هـ( ذم اعمَُحؼَم  245اًمٌٖمدادي )ت 

هـ( ذم شمريم٦م  267ومح٤مد سمـ إؾمح٤مق اًمٌٖمدادي )ت  ، (8) ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م

                                                           

 . 349و 348و 345و 344/  233ـ  232:  5ؾمػمة اسمـ اؾمح٤مق  -1

 . 38:  1اًمثقري اًمٗمرائض ًمًٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد  -2

 . 14354و 14353و 14352/  163:  6اعمّمٜمػ ًمٕمٌداًمرزاق سمـ مه٤مم  -3

 . 522و 521/  173ـ  172:  1ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر  -4

 . 465ـ  463:  8اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد  -5

 . 17341/  17:  4اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  -6

 . 53اعمحؼم :  -7

 . 345:  1شم٤مريخ اعمديٜم٦م  -8
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هـ(  279ي )ت ، واًمٌالُذرِ  (2) هـ( ذم اعمٕم٤مرف 276، واسمـ ىمتٞم٦ٌم )ت  (1) اًمٜمٌل

 ، وهمػمهؿ ذم همػمه٤م ، واًمٞمؽ سمٕمض شمٚمؽ اًمٜمّمقص . (3)ذم أٟم٤ًمب إذاف

   ؾمػمة اسمـ اؾمح٤مق: ٟم٤م يقٟمس ، قمـ ظم٤مًمد سمـ ص٤مًمح ، قمـ واىمد سمـ

سمـ قمٛمر ، قمـ سمٕمض أهٚمف ، ىم٤مل: ظمٓم٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب   اهلل حمّٛمد سمـ قمٌد

ـ إمم أن   ٧م رؾمقل اهللـم٤مًم٥م اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم ـ وُأُُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم إمم قمكم سمـ أيب

 اعم١مُمٜملم ُم٤م يمٜم٧م  شمريد إًمٞمٝم٤م وهل صٌٞم٦م؟ ىم٤مل: وم٘مٞمؾ : ي٤م أُمػم

ي٘مقل: يمؾ ؾم٥ٌم ُمٜم٘مٓمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م    ىم٤مل: إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

 ّٓ  . (4)ؾم٥ٌُم صٝمر  ؾمٌٌل ، وم٠مردت أن يٙمقن سمٞمٜمل وسملم رؾمقل اهلل إ

ُم٤مذاك   اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م : ٓ واهلل وذم آظمر ىمقل قمٛمر ُٕمػم

، وم٢من يم٤من يمام شم٘مقل وم٤مسمٕمثٝم٤م ازّم ، ومرضمع قمكٌم  ويمؽـ أردت مـعلسمؽ ، 

ومدقم٤مه٤م وم٠مقمٓم٤مه٤م طُمَٚم٦م ، وم٘م٤مل: اٟمٓمٚم٘مل هبذه إمم أُمػماعم١مُمٜملم وم٘مقزم : ي٘مقل 

 ًمؽ أيب: يمٞمػ  شمرى هذه احُلّٚم٦م؟ وم٠مشمتف هب٤م وم٘م٤مًم٧م ًمف ذًمؽ .

ٝم٤م وىم٤مل : ، وم٠مرؾمٚم َأْرؽِمْؾ ، وم٤مضمتذسمتٝم٤م ُمٜمف وىم٤مًم٧م:  وأطمذ فمؿر زمذرافمفو

يمام   طَمّم٤مٌن يَمِريؿ، اٟمٓمٚم٘مل وىمقزم ًمف : ُم٤م أطمًٜمٝم٤م وأمجٚمٝم٤م ، ًمٞم٧ًم واهلل

 .(5)، ومزَوضَمٝم٤م ىُمْٚم٧َم 

وذم صم٤مًم٨م: قمـ قمٓم٤مء اخلراؾم٤مين ، قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أّٟمف ىم٤مل: ٓ 

أو ُمٙمرُم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م يم٤من ٟمٌٞمٙمؿ  هللشمٖم٤مًمقا ذم ُمٝمقر اًمٜم٤ًمء ، وم٢مّٟمف ًمق يم٤من شم٘مقى 

                                                           

 . 95شمريم٦م اًمٜمٌل :  -1

 . 188و 185ـ  184اعمٕم٤مرف :  -2

 ـمٌٕم٦م زيم٤مر . 487و 486، 294:  14و 414و 61:  2اٟم٤ًمب إذاف  -3

 . 346/  232:  5ؾمػمة اسمـ اؾمح٤مق  -4

 . أيْم٤مً ، ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك  345/  232: 5ؾمػمة اسمـ اؾمح٤مق  -5
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دق أطمدا ُمـ ٟم٤ًمئف وٓ أصدق سمٜم٤مشمف أيمثر ُمـ اصمٜمتل أوٓيمؿ سمذًمؽ ، ُم٤م أص

قمنمة أوىمٞم٦م، أرسمع ُم٤مئ٦م وصمامٟمقن درمه٤م ، صمّؿ إن قمٛمر سَمْٕمُد ُم٤م ظَمَٓم٥َم ُأّم يمٚمثقم 

 .(1)اسمٜم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٠مصدىمٝم٤م أرسمٕملم أًمٗم٤م

 اًمرزاق: قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ، قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ، قمـ أيب  ُمّمٜمّػ قمٌد

، وم٘مٞمؾ ًمٕمٛمر: إٟمام  إهنو صغغمةاسمٜمتف وم٘م٤مل: ضمٕمٗمر، ىم٤مل: ظمٓم٥م قمٛمر إمم قمكم 

يريد سمذًمؽ ُمٜمٕمٝم٤م ، ىم٤مل: ومَٙمَٚمٛمف ، وم٘م٤مل قمكٌم: أسمٕم٨م هب٤م إًمٞمؽ وم٢من روٞم٧م 

 ومٝمل اُمرأشمؽ .

، وم٘م٤مًم٧م:  همؽشػ فمـ ؽموومفوىم٤مل: ومٌٕم٨م هب٤م اًمٞمف ، ىم٤مل: ومذه٥م قمٛمر ، 

ًُ فُمـَُؼَؽ  همؾقٓ أكؽ أمغم َأْرؾِمْؾ ،  . (2) اظمممـكم يمَصَؽْؽ

اًمرزاق وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر  ػم: )وم٤مئدة( ، روى قمٌدذم شمٚمخٞمص احلٌ

واسمـ أيب قمٛمرو ، قمـ ؾمٗمٞم٤من ، قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ، قمـ حمّٛمد سمـ قمكم اسمـ 

، وم٘م٤مل:  همذىمر يمف صغرهواحلٜمٗمٞم٦م: أّن قمٛمر ظمٓم٥م إمم قمكم اسمٜمتف أّم يمٚمثقم ، 

همؽشػ فمـ َأسْمَٕم٨ُم هب٤م اًمٞمؽ ، وم٢من روٞم٧م ومٝمل اُمرأشمؽ ، وم٠مرؾمؾ هب٤م إًمٞمف ، 

، وهذا ُيِْمِٙمُؾ قمغم  اظمممـكم يمصؽؽً فمقـؽ يمقٓ أَكؽ أمغم٤مًم٧م: ، وم٘م ؽموومفو

 .(3) ُمـ ىم٤مل أّٟمف ٓ ُيٜمَْٔمُر همػُم اًمقضمف واًمٙمٗملم

   شمرضمؿ اسمـ ؾمٕمد ُّٕم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اًمٓمٌ٘م٤مت

 اًمٙمؼمى، وم٘م٤مل :

                                                           

 .348/  233: 5ؾمػمة اسمـ اؾمح٤مق  -1

، وُاٟمٔمر يمٜمز  14353ري٥م ُمٜمف قمـ إقمٛمش طمدي٨م وىم 14352/  163: 6اعمّمٜمػ  -2

: 4، آؾمتٞمٕم٤مب  521/  173: 1، ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر  45672/  213: 16اًمٕمامل 

1955 . 

 .1484ذيؾ احلدي٨م  147: 3شمٚمخٞمص احلٌػم  -3
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شمزّوضمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب وهل ضم٤مر ي٦م مل شمٌٚمغ ، ومٚمؿ شمزل قمٜمده إمم أن 

 ًمدت ًمف : ز يد سمـ قمٛمر وُرىمّٞم٦م سمٜم٧م قمٛمر  ـ إمم أن ي٘مقل ـ :ىُمتؾ، وو

أظمؼمٟم٤م أٟمس سمـ قمٞم٤مض اًمٚمٞمثل ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد ، قمـ أسمٞمف : أّن قمٛمر 

 سمـ اخلّٓم٤مب ظمٓم٥م إمم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم .

ًُ زمـويت فمعم زمـل صمعػروم٘م٤مل قمكّم :   . إّكام ضمبس

ُم٤م قمغم فمٝمر إرض َرضُمٌؾ َيْرُصُد   وم٘م٤مل قمٛمر : أٟمٙمحٜمٞمٝم٤م ي٤م قمكّم ، ومقاهلل

ـ صح٤مسمتٝم٤م ُم٤م أرصد . ًْ ـْ طُم  وم٘م٤مل قمكّم : ىمد ومٕمٚم٧ُم . ُم

ومج٤مء قمٛمر إمم جمٚمس اعمٝم٤مضمر يـ سملم اًم٘مؼم واعمٜمؼم ـ ويم٤مٟمقا جيٚمًقن صَمَؿ : 

اًمرمحـ سمـ قمقف ، وم٢مذا يم٤من اًمٌمء ي٠ميت  قمكّم وقمثامن واًمزسمػم وـمٚمح٦م وقمٌد

 واؾمتِم٤مرهؿ ومٞمف ـ قمٛمر ُمـ أوم٤مق ضم٤مءهؿ وم٠مظمؼمهؿ ذًمؽ

ومج٤مء قمٛمر وم٘م٤مل : رومّئقين . ومروّم١موه وىم٤مًمقا : سمٛمـ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ؟ 

، ىم٤مل :  : سم٤مسمٜم٦م قمكّم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م . صمّؿ أٟمِم٠م خيؼمهؿ وم٘م٤مل : إّن اًمٜمٌّل  ىم٤مل

ّٓ يمّؾ ٟم٥ًم وؾم٥ٌم ُمٜم٘مٓمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ٟمًٌل وؾمٌٌل ، ويمٜم٧ُم ىمد صحٌتف ،  إ

 . (1) أيْم٤مً وم٠مطم٧ٌٌم أن يٙمقن هذا 

                                                           

. رومئقين ، أي ىمقًمقا زم : سم٤مًمروم٤مء واًمٌٜملم ، وهذا يم٤من ُمـ  463:  8اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  -1

 .  اهللوىمد ّنك قمٜمف رؾمقل  رؾمقم اجل٤مهٚمٞم٦م ،

، سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اًمؼمىمل رومٕمف ىم٤مل : عم٤ّم زّوج 52/  568: 5وم٘مد روى اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم 

 : ٓ ، سمؾ قمغم اخلػم واًمؼميم٦م . ىم٤مًمقا : سم٤مًمروم٤مء واًمٌٜملم ، وم٘م٤مل  وم٤مـمٛم٦م  اهللرؾمقل 

ـ حمّٛمد سم اهللقمـ قمٌد  اهلل، سمًٜمده قمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد 15778/  451:  3وذم ُمًٜمد امحد 

 سمـ قم٘مٞمؾ، ىم٤مل : شمزَوج قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومخرج قمٚمٞمٜم٤م ، وم٘مٚمٜم٤م : سم٤مًمروم٤مء واًمٌٜملم .

ًمؽ ،  اهللوم٘م٤مل : ُمف ، ٓ شم٘مقًمقا ذًمؽ وم٤من اًمٜمٌل ىمد ّن٤مٟم٤م قمـ ذًمؽ وىم٤مل : ىمقًمقا : سم٤مرك 

 وسم٤مرك قمٚمٞمؽ ، وسم٤مرك ًمؽ ومٞمٝم٤م .
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   أيْم٤مً وومٞمف  : 

ىم٤مل حمّٛمد سمـ قمٛمر وهمػمه : عّم٤م ظمٓم٥م قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب إمم قمكّم اسمٜمتف ُأّم 

 . إهّنو صبّقييمٚمثقم ىم٤مل : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم !! 

ـْ ومد فمؾؿـو مو زمؽ . هملمر فمقّم هبو ُم٤م سمؽ ذًمؽ ،   وم٘م٤مل : إّٟمؽ واهلل ويمؽ

ٍد ، ومٓمقاه وىم٤مل : اٟمٓمٚم٘مل هبذا إمم همُصـَِعً  أُمػم اعم١مُمٜملم ، ، صمّؿ أُمر سمؼُمْ

 إن روٞم٧م اًمؼُمد وم٠مُمًٙمف ،» ي٘مقل : و : أرؾمٚمٜمل أيب ي٘مرئؽ اًمًالم ، وم٘مقزم

 ش .إن ؾمخٓمتف ومرّده و

 ومٞمؽ وذم أسمٞمؽ! ىمد روٞمٜم٤م .  ومٚماّم أشم٧م قمٛمر ىم٤مل : سم٤مرك اهلل

َد وٓ كظر  ىم٤مل ومرضمٕم٧م إمم أسمٞمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م : ّٓ مو َكمَمَ ايمػُمْ . ومزَوضمٝمـ٤م  إرمّ  إ

 . (1) الُم٤م ي٘م٤مل ًمف زيدإَي٤مه ومقًمدت ًمف هم

   ( سمًٜمده ـه 578وذم همقاُمض إؾمامء اعمٌٝمٛم٦م ٓسمـ سمِمٙمقال )ت

قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ، قمـ قمٛمرو ، قمـ حمّٛمد سمـ قمكم ، ىم٤مل: ظمٓم٥م قمٛمر إمم 

، وىم٤مًمقا ًمٕمٛمر: إٟمام رّدك ، ومٕم٤موده ، وم٘م٤مل:  همذىمر مـفو ِصَغراقمكم اسمٜمتف ، 

 . ام صموءسمف ىمشػ فمـ ؽموومفوهمؾُأرؾمٚمٝم٤م اًمٞمؽ وم٢من روٞمتٝم٤م ومٝمل اُمرأشمؽ ، 

 .(2) وم٘م٤مًم٧م: أرؾمؾ ، ًمقٓ أٟمؽ أُمػماعم١مُمٜملم ًمٚمٓمٛم٧م قمٞمٜمٞمؽ

   وذم اإلص٤مسم٦م : قمـ اسمـ أيب قمٛمر اعم٘مدد ، طمدصمٜمل ؾمٗمٞم٤من ، قمـ

همذىمر يمف قمٛمرو ، قمـ حمّٛمد اسمـ قمكّم : إّن قمٛمر ظمٓم٥م إمم قمكّم اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم 

كّم : َأسمٕم٨ُم هب٤م إًمٞمؽ ، وم٢من ، ومٕم٤موده وم٘م٤مل ًمف قم إّكف رَدك، وم٘مٞمؾ ًمف :  صغرهو

 همؽشػ فمـ ؽموومفو .روٞم٧َم ومٝمل اُمرأشمؽ ، وم٠مرؾمؾ هب٤م إًمٞمف 

                                                           

 . 486:  19ر ، شم٤مريخ سمـ قم٤ًميم 237:  4، اعمٜمتٔمؿ  464:  8اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  -1
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 . (1) وم٘م٤مًم٧م : ُمف ، ًمقٓ أٟمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم ًمٚمٓمٛم٧م قمٞمٜمؽ

   ( وشم٤مر يخ دُمِمؼ ٓسمـ ـه 597وذم اعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي )ت

 قم٤ًميمر ، واًمٜمّص ًمألول :

ـ اًمزسمػم سمـ سمّٙم٤مر ، اًمقه٤مب سم٢مؾمٜم٤مده قم أٟم٠ٌمٟم٤م احلًلم سمـ حمّٛمد سمـ قمٌد

قمٜمف ظمٓم٥م ُأّم يمٚمثقم إمم قمكّم سمـ أيب   ىم٤مل: يم٤من قمٛمر اسمـ اخلّٓم٤مب ريض اهلل

 ـم٤مًم٥م .

 . إهنو صغغمةوم٘م٤مل ًمف قمكّم : 

وم٘م٤مل ًمف قمٛمر : زّوضمٜمٞمٝم٤م ي٤م أسم٤م احلًـ ، وم٢مين أرصد ُمـ يمراُمتٝم٤م ُم٤م ٓ  

 يرصده أطمد .

 . وم٘م٤مل ًمف قمكّم : أٟم٤م أسمٕمثٝم٤م إًمٞمؽ ، وم٢من روٞمَتٝم٤م زّوضمتٙمٝم٤م

 ومٌٕمثٝم٤م إًمٞمف سمؼمد ، وىم٤مل هل٤م : ىمقزم : هذا اًمؼمد اًمذي ىمٚم٧م ًمؽ .

ووضع قمٜمؽ ،   ريض اهللش ىمد روٞمتف » وم٘م٤مًم٧م ذًمؽ ًمٕمٛمر : وم٘م٤مل : ىمقزم 

 يده فمعم ؽموومفو وىمشػفو .

ّكؽ أمغم اظمممـكم يمؽرست أكػؽ ، شمّؿ أ همؼويمً يمف : أسمػعؾ هذا ؟! يمقٓ

 . ويمً : زمعثتـل إلم ؾمقخ ؽمقءطمرصمً ، ضمّتك صموءت أزموهو هملطمػمسمف اخلػم ، ووم

 . (2)وم٘م٤مل : ُمٝماًل ي٤م ....

   وذم آؾمتٞمٕم٤مب: أّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ظمٓم٥م إمم قمكم اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم

، ومٕم٤موده، وم٘م٤مل : اسمٕم٨م هب٤م اًمٞمؽ، وم٤من  همؼقؾ يمف : إكف رّدكومذيمر ًمف صٖمره٤م، 

                                                           

 . 12233/  293:  8اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م  -1
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مف ، ، وم٘م٤مًم٧م :  همؽشػ فمـ ؽموومفوروٞم٧م ومٝمل اُمرأشمؽ، وم٠مرؾمؾ هب٤م اًمٞمف ، 

 . اظمممـكم يمؾطؿً فمقـؽ ؽ أمغميمقٓ أكّ   واهلل

 ؽ أمغميمقٓ أكّ ، وم٘م٤مًم٧م: أشمٗمٕمؾ هذا؟  ووضع يده فمعم ؽموومفووذم آظمر : 

، صمؿ ظمرضم٧م طمّتك ضم٤مءت أسم٤مه٤م، وم٠مظمؼمشمف اخلؼم  اظمممـكم يمؽرست أكػؽ

 .(1) وىم٤مًم٧م: سمٕمثتٜمل إمم ؿمٞمخ ؾمقء، وم٘م٤مل: ي٤م سُمٜمّٞم٦م إَٟمف زوضمؽ

   اسمـ قمٌد اًمؼم: إّن قمٛمر ىم٤مل ًمٕمكٍم: وذم شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل: ىم٤مل

 زّوضمٜمٞمٝم٤م أسم٤م طمًـ وم٢مين أرصد ُمـ يمراُمتٝم٤م ُم٤م ٓ يرصده أطمد .

،  يعتّؾ زمصغرهوًمٞمؽ وم٢من روٞمتٝم٤م وم٘مد زّوضمتٙمٝم٤م ، إىم٤مل: وم٠مٟم٤م أسمٕمثٝم٤م 

د اًمذي ىمٚم٧م ًمؽ ، وم٘م٤مًم٧م  َدٍة وىم٤مل هل٤م: ىمقزم ًمف هذا اًمؼُمْ ىم٤مل: ومٌٕمثٝم٤م اًمٞمف سمؼُمْ

ووضع يده فمعم قمٜمؽ ،   د روٞم٧م ريض اهللًمف ذًمؽ ، وم٘م٤مل: ىمقزم ًمف : ىم

 . ؽموومفو همؽشػفو

ُمْم٧م  ، صمؿّ  اظمممـكم يمؽرست أكػؽ ؽ أمغميمقٓ أكّ وم٘م٤مًم٧م: أشمٗمٕمؾ هذا ، 

ف إمم أسمٞمٝم٤م وم٠مظمؼمشمف ، وىم٤مًم٧م: سمٕمثتٜمل إمم ؿمٞمخ ؾمقء ، ىم٤مل: ي٤م سُمٜمّٞم٦م إٟمّ 

 .(2) زوضمؽ

  ٤م : وذم رواي٦م اسمـ اؾمح٤مق : إّن قمٚمّٞم٤م أرؾمؾ اسمٜمتف إمم قمٛمر ، وم٘م٤مل هل

اٟمٓمٚم٘مل إمم أُمػم اعم١مُمٜملم وم٘مقزم ًمف : إّن أيب ي٘مرئؽ اًمًالم ، وي٘مقل ًمؽ : إٟم٤م 

وم٘م٤مل : إيّن هملطمـذهـو فمؿر همضـّؿفو إيمقف ، ىمد ىمْمٞمٜم٤م طم٤مضمتؽ اًمتل ـمٚمٌتٝم٤م ، 

 ظمٓمٌتٝم٤م إمم أسمٞمٝم٤م ومزّوضمٜمٞمٝم٤م .

 ىمٞمؾ : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ، ُم٤م يمٜم٧م شمريد إًمٞمٝم٤م ؟ وهل صٌٞم٦م صٖمػمة ؟

ّٓ ي٘مقل : يمّؾ ؾم٥ٌم ُمٜم٘مٓمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م   ؾمقل اهلل: إيّن ؾمٛمٕم٧م ر وم٘م٤مل  إ
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 . (1)ؾمٌٌل ... 

   وذيمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر اجلٝمٜمل : ظمٓم٥م

وأىمثر سمرّدده ،  (2) قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب إمم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اسمٜمتف ُمـ وم٤مـمٛم٦م

ّٓ  ، همؼول : يو أزمو احلسـ مو حيؿؾـل فمعم ىمثرة سمرّددي إيمقؽ إيمقف طمدي٨م  إ

ي٘مقل : يمّؾ ؾم٥ٌم وصـٝمر ُمٜم٘مٓمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إٓ    ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل

 ؾمٌٌل وٟمًٌل. وم٠مطم٧ٌٌم أن يٙمقن زم ُمٜمٙمؿ أهؾ اًمٌٞم٧م ؾم٥ٌم وصٝمر .

، صمؿ سمٕم٨م هب٤م إمم أُمػم اعم١مُمٜملم  همُزِيـًوم٘م٤مم قمكّم وم٠مُمر سم٤مسمٜمتف ُمـ وم٤مـمٛم٦م 

ىمد روٞم٧ُم ىمد ، وىم٤مل : ىمقزم ٕسمٞمؽ  همؾاّم رآهو وموم إيمقفو هملطمذ زمسوومفوقمٛمر، 

روٞم٧ُم ىمد روٞم٧ُم ، ومٚماّم ضم٤مءت اجل٤مري٦م إمم أسمٞمٝم٤م ، ىم٤مل هل٤م : ُم٤م ىم٤مل ًمؽ أُمػم 

وىم٤مل : ىمقزم دفموين وومّبؾـل همؾاّم ومؿً أطمذ زمسوومل اعم١مُمٜملم ؟! ىم٤مًم٧م : 

، وم٠مٟمٙمحٝم٤م إّي٤مه ، ومقًمدت ًمف : زيد سمـ قمٛمر سمـ ش ىمد روٞم٧ُم : »  ٕسمٞمؽ

 . (3)اخلّٓم٤مب ، ومٕم٤مش طمّتك يم٤من رضماًل صمّؿ ُم٤مت

  واسمـ اجلقزي ذم  (4) وروى اًمزرٟمدي احلٜمٗمل ذم ٟمٔمؿ درر اًمًٛمٓملم

 واًمٜمص ًمألّول : (5)اعمٜمتٔمؿ

قمٜمف ـ  اسمٜمتف   قمٜمف ظمٓم٥م إمم قمكّم ريض اهلل  إّن قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ريض اهلل

 . إهّنو صغغمةوىم٤مل قمكّم :  .   ُأّم يمٚمثقم وهل ُمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل

ًـ ، وم٢ميّن أرهم٥م ذم ذًمؽ ، ؾمٛمٕم٧م وم٘م٤مل قمٛمر : زّوضمٜمٞمٝم٤م ي٤م أسم٤م احل

ّٓ ي٘مقل: يمّؾ ٟم٥ًم وصٝمر يٜم٘مٓمع   رؾمقل اهلل  ُم٤م يم٤من ُمـ ٟمًٌل وصٝمري . إ

                                                           

 .169، ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك: 218/  114، اًمذري٦م اًمٓم٤مهرة: 346/  233: 5ؾمػمة اسمـ اؾمح٤مق  -1

 ، ومت٠مُّمؾ . اهللمل ُيذيمر ذم اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م أّّن٤م ُمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل  -2

 .3237/  182:  6شم٤مريخ سمٖمداد  -3

 . 235و 234اًمًٛمٓملم :   ٟمٔمؿ درر -4

 . 238:  4اعمٜمتٔمؿ  -5



 39 كصقص دم ايمتزويٍ

 

وم٘م٤مل قمكّم : إيّن ُمرؾمٚمٝم٤م إًمٞمؽ شمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ، وم٠مرؾمٚمٝم٤م إًمٞمف ، وىم٤مل هل٤م : 

  ؟ش روٞم٧َم احُلّٚم٦م » اذهٌل إمم قمٛمر ، وم٘مقزم ًمف : ي٘مقل ًمؽ قمكّم : 

قمٜمِؽ ، ومزّوضمف إي٤مه٤م ذم   ٕمؿ ، ريض اهللوم٠مشمتف ، وم٘م٤مًم٧م ًمف ذًمؽ ، وم٘م٤مل : ٟم

ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة ُمـ اهلجرة ، وأصدىمٝم٤م ـ قمغم ُم٤م ٟم٘مؾ ـ  أرسمٕملم أًمػ درهؿ ، 

ومٚماّم قم٘مد هب٤م ضم٤مء إمم جمٚمس ومٞمف اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر وىم٤مل : أٓ شمزوّمقين ؟! 

 وذم رواي٦م : أٓ هتٜمّئقين ؟! ىم٤مًمقا : سمامذا ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ؟

ي٘مقل : يمّؾ   يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم ، ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهللىم٤مل : شمزّوضم٧م ُأّم 

ّٓ ٟم٥ًم وؾم٥ٌم ُمٜم٘مٓمع  اًم٥ًٌم  ٟمًٌل وؾمٌٌل وصٝمري ، ويم٤من سمف  إ

واًمٜم٥ًم، وم٠مردت أن أمجع إًمٞمف اًمّمٝمر ، ومزوّمقه ودظمؾ هب٤م ذم ذي اًم٘مٕمدة ُمـ 

 .(1) شمٚمؽ اًمًٜم٦م

   أي ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة (  )وىم٤مل اًمٞمٕم٘مقيب ذم شم٤مر خيف : وذم هذه اًمًٜم٦م

إمم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم ، وأُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م  ظمٓم٥م قمٛمر

 . إهَنو صغغمةوم٘م٤مل قمكّم :  .  رؾمقل اهلل

ي٘مقل : يمّؾ   ، وًمٙمٜمّل ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقل اهلل همؼول : إيّن مل أرد ضمقٌ ذهبً

ّٓ ٟم٥ًم وؾم٥ٌم يٜم٘مٓمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ؾمٌٌل وٟمًٌل وصٝمري ، وم٠مردت أن  إ

 . (2) يٙمقن زم ؾم٥ٌم وصٝمر سمرؾمقل اهلل
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 التاريخي واإلجتماعي

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

ىمٌؾ اًمدظمقل ذم صٚم٥م اًمٌح٨م ٓسُمّد ُمـ شمقوٞمح سمٕمض إُُمقر اعمرشمٌٓم٦م 

 ـسم٤مًمٌح٨م ُمـ ىمري٥م أو ُمـ سمٕمٞمد ، ّٕن اًمت٤مريخ يٙمتٜمٗمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٖمٛمقض وم

،  ٤مً طمٍؼ ص٤مر سم٤مـماًل ، وسم٤مـمٍؾ ص٤مر طم٘مّ  ، ورّب ش ُمِمٝمقر ٓ أصؾ ًمف رّب »

وسمٌٞم٤من اًمٕمقاُمؾ اًمت٤مرخيٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م اعمراوم٘م٦م هلذه اًم٘مْمٞم٦م ؾمتتقّوح اًمٗمٙمرة 

 شمٕم٤ممم .  إن ؿم٤مءاهلل

ـَ ُمتٜمٝم٤م ٓ يًٚمؿ ُمـ و ُمٕمتؼمة ىمد شمٙمقن رواي٦م ، أضمؾ صحٞمح٦م اًمًٜمد ًمٙم

ذم ومّمقل يمت٤مسمٜم٤م هذا ، وم٤مقمت٤ٌمر اًمًٜمد  اًمٕمٚمؾ واًمِمقائ٥م ، وهذا ُم٤م جي٥م سمحثف

٘مد شمٙمقن اًمرواي٦م ُمٕمتؼمة وهل٤م ؿمقاهد رء واقمت٤ٌمر اًمرواي٦م رء آظمر ، وم

صحٞمح٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م ُمع وٕمػ ؾمٜمده٤م ، وىمد يٙمقن 

ؾمٜمد اًمرواي٦م صحٞمح٤ًم ًمٙمـ ُمتٜمٝم٤م خي٤مًمػ آُصقل اًم٘مرآٟمٞم٦م واحلديثٞم٦م اعمًٚمٛم٦م 

، ويٛمٙمـ أن ٟمٕمٓمٞمؽ  اًمًٜمد واعمتـ يم٤من احلدي٨م صحٞمح٤مً  وم٢مذا صّح » ومتٓمرح

ًمٞمقُمٞم٦م ، وم٢مذا أظمؼمك رضمؾ قمـ آظمر ظمؼما ، يم٤من أول ُمث٤مًٓ واىمٕمٞم٤م ُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م ا

ُم٤م يًٌؼ إمم ظم٤مـمرك ، أن شمًتقصمؼ ُمـ صدق اعمُْخؼِم سم٤مًمٜمٔمر ذم طم٤مًمف وأُم٤مٟمتف 

 وُمٕم٤مُمٚمتف ، وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمالطمٔم٤مت اًّمتل شمراه٤م ضوري٦م ًمؽ ًمٚمت٠ميّمد ُمٜمف.
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وم٢مذا اؾمتقصم٘م٧َم ُمـ اًمرضمؾ ٟمٔمرت سمٕمد ذًمؽ ذم اخلؼم ٟمٗمًف وقمروتف قمغم 

ص٤مطمٌف ُمـ أىمقال وأطمقال ، وم٢مذا اشمٗمؼ ُمع ُم٤م شمٕمٚمٛمف ُمـ ذًمؽ ُم٤م شمٕمرف قمـ 

ّٓ مل شمِمؽ سمّمدق اعُمْخؼِم وآـمٛمئٜم٤من إًمٞمف ، و يم٤من ًمؽ أن شمتقىمػ ذم ىمٌقل  إ

ٌَْٝم٦ٍم رأيَتٝم٤م ذم اعُمْخؼَم  اخلؼم ٓ ًمري٦ٌم ذم اعُمْخؼِم ـ إذ أٟم٧م واصمؼ ُمـ صدىمف ـ سمؾ ًمُِم

اعُمْخؼِم ، يمام يّمّح أن ُمـ  أو ٟمًٞم٤مٟم٤مً  ٟمٗمًف ، ويّمح أن يٙمقن ُمرضمٕمٝم٤م ومه٤مً 

مم٤ّم جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن  أيْم٤مً شمرضمع إمم ّه ومٞمف ُٕمٍر مل شمتٌّٞمٜمف ، ومٚمٕمّؾ هذه احل٤مًم٦م 

ـّ إمم صحتف ، وٓ ٟمتنع ذم طمٙمٛمٜم٤م أٟمّ  ف ٟمتقىَمػ قمٜمد اخلؼم قمٜمٝم٤م ًمٜمٓمٛمئ

قمغم ُمـ أظمؼمٟم٤م وٟمحـ ًمف  اءاً ، واذا ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ يٙمقن ُمٜم٤م اومؽم يم٤مذب

 .(1)ش ُمّمِدىمقن وسمف واصم٘مقن

أؾم٘مط اجلزي٦م   ىمد ذيمر اًمًخ٤موي قمـ اًمٞمٝمقد أّّنؿ ادقمقا أّن رؾمقل اهللو

قمـ أهؾ ظمٞمؼم وأفمٝمروا يمت٤مسم٤م ومٞمف ؿمٝم٤مدة سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وادقمقا أّٟمف سمخط 

  إمم قمكم وزير اًم٘م٤مئؿ سم٤مهلل ـه 447اإلُم٤مم قمكم ، ومُحٛمؾ ذًمؽ اًمٙمت٤مب ؾمٜم٦م 

 : ىم٤مل  اًمٕم٤ٌمد ، ومٕمروف اًم٘م٤مئؿ قمغم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ومت٠مُمٚمف ، صمؿّ 

 ش.هذا ُُمَزَورٌ »

 وم٘مٞمؾ ًمف : ومٛمـ أيـ ًمؽ هذا؟

ومٞمف ؿمٝم٤مدة ُمٕم٤موي٦م ، وهق إّٟمام أؾمٚمَؿ قم٤مم اًمٗمتح ، وومتُح »وم٘م٤مل : 

ٌٍْع .   ظمٞمؼم يم٤من ذم ؾمٜم٦م ؾَم

٦م ىمٌؾ ٔموومٞمف ؿمٝم٤مدة ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ، وهق ىمد ُم٤مت يقم سمٜمل ىمري

 .(2)شومتح ظمٞمؼم سمًٜمتلم
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٨م هم٤مًم٤ًٌم ذم اًمٗم٘مف ومٝمذا ُم٤م يًّٛمك سم٤معمٜم٤مىمِم٦م اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمخؼم ، وهق يٌح

،  أيْم٤مً دراؾمتٜم٤م هذه  وُمقوققمٜم٤م ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ وقمٚمٞمٜم٤م شمٓمٌٞم٘مف ذم واًمت٤مريخ ،

ّٕن يمت٤مسم٦م اًمت٤مريخ راوم٘متف ُمالسم٤ًمت يمثػمة طمّتك ص٤مرت سمٕمض إُمقر 

اًمٕمقاُمؾ اعمذهٌٞم٦م ، ، إذ ًمٕم٧ٌم اعمِمٙمقيم٦م طم٘م٤مئؼ ٓ يٛمٙمـ اخلدش ومٞمٝم٤م 

،  سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ اعمٖمٚمقـم٦مدورًا ذم شمرؾمٞمخ  واًمدقمقة إمم آٟمتّم٤مر ًمٚمٛمذه٥م

وذوي اًمٜمٗمقذ ، وقمدم اًمًامح عمٜم٤مىمِم٦م  رضم٤مل اًم٘مقم إقمٓم٤مء ه٤مًم٦م ًميمام أّن 

 ُمـ قمقاُمؾ اًمتجٝمٞمؾ ويمتامن احل٘م٤مئؼ . يم٤من هق أظمرأىمقاهلؿ وُمقاىمٗمٝمؿ ، 

٤مسم٦م طمٞم٨م شمريمقا أُمقرا يمثػمة رقم٤مي٦م حل٤مل  ًّ وهذا ُم٤م ومٕمٚمف اعم١مّرظمقن واًمٜم

وقمدم  ، إىمقال سمام ومٞمٝم٤م وقمٚمٞمٝم٤ماًمٕم٤مُم٦م ، ُمع أّن واضمٌٝمؿ يم٤من هق ذيمر 

آٟمحٞم٤مز إمم ضمٝم٦م دون أظمرى ، ًمٙمٜم٤ّم ٟمراهؿ يٗمٕمٚمقن همػم ذًمؽ ، ومٞمٜم٘مٚمقن 

 .سمٕمض إىمقال شم٤مريملم إظُمرى ُمٜمٝم٤م رقم٤مي٦م حل٤مل اًمٕم٤مُم٦م 

ومٛمثاًل : حتَدث اًمٓمؼمي قمـ ُم٘متؾ قمثامن وشمٖم٤مى قمـ ذيمر يمثػم ُمـ 

 إؾم٤ٌمب ًمِٕمَٚمٍؾ دقم٧م إمم اإلقمراض قمٜمٝم٤م، ىم٤مل :

ىمركو ىمثغما مـ إؽمبوب ايّمتل َذىَمَر وموسمؾقه أهَنؿ صمعؾقهو ذريعي إلم   وومد ذ

 .(1)ومتؾف ، هملفمرضـو فمـ ذىمر ىمثغم مـفو يمِعَؾٍؾ دفمً إلم اإلفمراض فمـفو 

إّن حمّؿد زمـ أيب زمؽر ىمتى إلم معوويي ظّمو ُورّم ، وىم٤مل ذم ُمٙم٤من آظمر: 

ًُ ذىمرهو ظمو همقفو مو ٓ يت حّؿؾ ؽمامفمفو همذىمر مؽوسمبوت صمرت زمقـفام ، ىمره

 .(2)ايمعومي 

ومد سمرىمـو ىمثغما مـ وىم٤مل اسمـ آصمػم ـ قمـ أؾم٤ٌمب ُم٘متؾ قمثامن ـ : 
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 .(1)إؽمبوب ايّمتل صمعؾفو ايمـوس ذريعي إلم ومتؾف يمعؾٍؾ دفمً إلم ذيمؽ 

 :أيْم٤مً وىم٤مل اًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف 

يم٤من ُم٤م ذيمر ُمـ أُمر أيب ذّر وُمٕم٤موي٦م  ـأقمٜمل ؾمٜم٦م صمالصملم  ـ وذم هذه اًمًٜم٦م

وومد ذىمر دم ؽمبى إؾمخوصف ي٦م إّي٤مه ُمـ اًمِم٤مم إمم اعمديٜم٦م ، وإؿمخ٤مص ُمٕم٤مو

ًُ ذىمر أىمثرهو .  إّيوه مـفو إيمقفو أمقر ىمثغمة ىمره

وم٠مُّم٤م اًمٕم٤مذرون ُمٕم٤موي٦م ذم ذًمؽ ، وم٢مّّنؿ ذيمروا ذم ذًمؽ ىمّّم٦م ، يمت٥م هب٤م 

 ... اخلؼم . (2) إزّم اًمنّي ، يذيمر أّن ؿمٕمٞم٤ٌم طمّدصمف ؾمٞمػ سمـ قمٛمر

ؾم٥ٌم ذًمؽ أُمقر يمثػمة ُمـ ؾم٥ّم ُمٕم٤موي٦م  وىم٤مل اسمـ إصمػم: وىمد ذيمر ذم

اّي٤مه، وهتديده سم٤مًم٘متؾ ، ومحٚمف إمم اعمديٜم٦م ُمـ اًمِم٤مم سمٖمػم وـم٤مء ، وٟمٗمٞمف ُمـ 

اعمديٜم٦م قمغم اًمقضمف اًمِمٜمٞمع ، ٓ يّمّح اًمٜم٘مؾ سمف ، وًمق صّح ًمٙم٤من يٜمٌٖمل أن 

ٓ ُيْٕمَتَذر قمـ قمثامن ، وم٢مّن ًمإلُم٤مم أن ي١مّدب رقمٞمتف ، وهمػم ذًمؽ ُمـ إقمذار، 

ًُ ذىمرهو أن ُُيْعَ   .(3)ؾ ذيمؽ ؽمببو يمؾطعـ فمؾقف ىمره

وىمد سح اسمـ هِم٤مم ص٤مطم٥م اًمًػمة اعمٕمرووم٦م ـ اًمتل اظمتٍم هب٤م ؾمػمة 

 اسمـ اؾمح٤مق ـ سم٠مّٟمف طمذف ُمٜمٝم٤م أظم٤ٌمرًا رقم٤مي٦م حل٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس ، إذ ىم٤مل: 

وسمورك زمعض مو يذىمره ازمـ اؽمحوق دم هذا ايمؽتوب ممو يمقس يمرؽمقل »

وأؾمقوء يشـع . إمم أن ىم٤مل : .. مـ ايمؼرآن همقف ذىمر ، وٓ كزل همقف رء  اهلل

 .(4) شاحلديٌ زمف ، وزمعض يسقء زمعض ايمـوس ذىمره

يٕمٜمل ٟم٘مؾ اًمٓمؼمي ًمٙمالم اًمٕم٤مذريـ ُمٕم٤موي٦م وظمؼم ؾمٞمػ سمـ قمٛمر  ذاومام
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 دون إؾم٤ٌمب اًمٙمثػمة إظُمرى؟

ويمٞمػ ٓ يرشميض اسمـ إصمػم ٟم٘مؾ ظمؼم أيب ذر ، وؾم٥ّم ُمٕم٤موي٦م إّي٤مه 

مم اعمديٜم٦م ُمـ اًمِم٤مم سمٖمػم وـم٤مء ، وىمد شمقاشمر ٟم٘مٚمف قمـ وهتديده سم٤مًم٘متؾ ، ومحٚمف إ

 اعم١مرظملم .

 اخلٚمٗم٤مء ، أُمقيلم يم٤مٟمقا أم دمٛمٞماًل ًمّمقرةأمل شمٙمـ شمٚمؽ اعمقاىمُػ ُمٜمٝمؿ 

 ؟٘م٤مئؼ، وإسمٕم٤مدا ًمألُّم٦م قمـ اًمقىمقف قمغم احل لمقم٤ٌمؾمٞمّ 

، إذ شمراه حيرف ضمٝم٦ًم ويّمّحح أظمرى ،  احلٙمقُمل سمٕمٞمٜمف هذا هق اًمت٤مريخ

ظمرى ، ٕ سمجٝم٦م وسمٖمْم٤مً  ذات ادم٤مه٤مت وُمٞمقل ، ومُٞمْٙمَت٥ُم طم٤ٌمً  وُيْٙمَت٥ُم سم٠مىمالمٍ 

قمٜمد آطمداث وىمٗم٦م  واًمقىمقف وهق يدقمقٟم٤م ًمٕمدم إظمذ سمٙمّؾ ُم٤م ومٞمف ،

قمام  وآسمتٕم٤مدسمام هل٤م وقمٚمٞمٝم٤م ، ودراؾمتٝم٤م ُمع رواؾمٌٝم٤م وظمٚمٗمٞم٤مهت٤م ،  ُمتدسّمر، قم٤مملٍ 

يّدِع أطمٌد َيَدقمقا اًمٕمّمٛم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ ، ومل اًمذيـ مل رؾمٛمقه ُمـ ه٤مًم٦م ًمٚمرضم٤مل ، 

ذًمؽ هلؿ ، وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ يٙمقن سمٞم٤من اًمًػمة اًمذاشمٞم٦م ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

وظمّمقص٤م ذم أُمر اًمزواج يمٗمٞماًل سمتقوٞمح يمثػم ُمـ إُُمقر ذم هذه اعم٠ًمًم٦م 

 اعمٌحقث قمٜمٝم٤م .

وٟمحـ ذم سمحثٜم٤م هذا أردٟم٤م اؾمتٜمٓم٤مق اًمٜمّمقص اعمًتدّل هب٤م قمغم وىمقع 

قمٛمر ُمٕم٤م ، سمؾ و ٤م شمزء إمم اإلُم٤مم قمكمٍ اًمزواج ُمـ ُأّم يمٚمثقم ، ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم أّن

هل ُمًٞمئ٦م إمم قمٛمر أيمثر ، ّّٕن٤م شمّمقر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمّمقرة ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م 

ٌُقه، 
ُمًٚمؿ ُمٜمّمػ همٞمقر ، طمريص قمغم ديٜمف وىِمَٞمِٛمِف ،  يمّؾ  ويرومْمٝم٤محُمِ

ع ًمتٕم٤مروٝم٤م ُمع اًمثقاسم٧م اًم٘مرآٟمٞم٦م واحلديثٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م اعمجٛمَ 

 . ٛملمقمٚمٞمٝم٤م قمٜمد اعمًٚم

وم١ًماًمٜم٤م هق: يمٞمػ ؾُمٛمح ًمٚمٛم١مّرظملم شمٜم٤مىمؾ ُمثؾ هٙمذا ٟمّمقص ُمًٞمئ٦م 

 ـم٤مًم٥م وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؟ ًمإلُم٤مم قمكم سمـ أيب



 زواج أم ىمؾثقم ايمزواج ايمؾغز 48
 

ٓ يتحّٛمؾ ؾمامقمٝم٤م  سمؾ يمٞمػ ؾَمٛمح اعم١مّرظمقن ٕٟمٗمًٝمؿ أن يٜم٘مٚمقا ُأُمقراً 

 قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ذم ىمْمٞم٦م اًمزواج !

؟  وُمـ يم٤من هق اعمًتٗمٞمد ُمـ طمٙم٤مي٦م هٙمذا أُمقر ؟ وُمـ هق وراء شمٜم٤مىمٚمٝم٤م

 ُأّم اًمٕم٤ٌمؾمٞمقن واحلِمقيقن؟ ،هؾ هؿ إُمقيقن واعمرواٟمٞمقن 

أٓ يٙمقن ضُر اعُمح٥ِم اجل٤مهؾ وووُٕمُف ًمألظم٤ٌمر وإطم٤مدي٨م أؿمّد ُمـ 

 ضر اًمٕمدِو اًمٕم٤مىمؾ قمغم اًمنميٕم٦م واًمت٤مريخ ؟

ًمٚمزٟم٤مدىم٦م وأقمداء اًمديـ ذم ووع هٙمذا  اً دور صمّٛم٦م أٓ شمٕمت٘مد أن يٙمقن

 أطم٤مدي٨م ُمًٞمئ٦م ٕئّٛم٦م اًمٗمري٘ملم؟

ّٓ اًمقصقل إمم اًمٜمتٞمج٦م  وهلذا وضمدٟم٤م أّٟمف ٓ يٛمٙمـ سم٤مًمتدّرج ذم ـمرح  إ

اًمٗمٙمرة ، وسمٞم٤من ُم٘مدُم٤مت قِمَدة يمٗمٞمٚم٦م ذم يمِمػ اعمجٝمقل، أمهٝم٤م اًمقىمقف قمغم 

 ؾم٤مؾمٞمتلم:ُم٘مّدُمتلم اُ 

 أوٓمهو :

اًمقىمقف قمغم ٟمٔمرة اًمٕم٤مُّم٦م إمم اخلٚمٞمٗم٦م واخلالوم٦م ، وهؾ اخلٚمٞمٗم٦م قمٜمدهؿ 

 ؾمقًمف أم ٓ ؟ور  ٌؾ اهللُمٜمّمقص قمٚمٞمف ُمـ ىمِ 

 شموكقفام :

ُم٤م هل شمّمّقراهتؿ قمـ اخلٚمٞمٗم٦م ، هؾ هق ُمٕمّمقم أم هق إٟم٤ًمن قم٤مدي 

 ؟خيٓمئو يّمٞم٥م

 ّمو اظمؼدمي إُّولم : همـؼقل :أ

إّن ُمـ اًمث٤مسم٧م اعمِمٝمقر قمـ اجلٛمٝمقر أّّنؿ ٓ يٕمت٘مدون سمٚمزوم يمقن 

ورؾمقًمف ، سمؾ إّن أُمر اخلالوم٦م قمٜمدهؿ   قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ اهلل اخلٚمٞمٗم٦م ُمٜمّمقص٤مً 
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ٌع إمم إُّم٦م ، ومتحّمؾ شم٤مرة سمٌٞمٕم٦م أهؾ احلّؾ واًمٕم٘مد ، أو سمٌٞمٕم٦م اصمٜملم ، أو راضم

... ومٛمـ اٟمُتخ٥م ص٤مر إُم٤مُم٤م و واطمد ، وُأظمرى سم٤مًمِمقرى ، وصم٤مًمث٦م سم٤مإلمج٤مع ،

 !!  ًمٚمٛمًٚمٛملم وظمٚمٞمٗم٦م ًمرؾمقل اهلل

 وأّمو اظمؼدمي ايمثوكقي : همـؼقل :

قمّمٛم٦م  نإّن اًمٕم٤مُّم٦م ٓ ي٘مقًمقن سمٕمّمٛم٦م اخلٚمٗم٤مء ، سمؾ ٟمراهؿ حيّددو

ومٞمام يٌّٚمٖمف قمـ اًم٤ٌمري ضمؾ ؿم٠مٟمف وم٘مط ، وُمٕمٜمك يمالُمٝمؿ:  وحيٍموّن٤م اًمرؾمقل

أّّنؿ يذهٌقن إمم ختٓمئ٦م اًمرؾمقل إيمرم ذم اعمقوققم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م ، وطمّتك 

،  شمٕم٤ممم ، ًمٙمقٟمف جمتٝمداً   ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمتل مل يٜمزل ومٞمٝم٤م وطمل ُمـ اهلل

 واعمجتٝمد ىمد خيٓمئ وىمد يّمٞم٥م .

ر قمـ واىمع اخلٚمٞمٗم٦م ، ومٛمٜم٤مىمِم٦م أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف رء هذا سمٍمف اًمٜمٔم

، وإّن شم٘مديؿ اًمًػمة اًمت٤مرخيٞم٦م هل١مٓء   ضم٤مئز ، ّٕٟمف ًمٞمس سم٠مقمٔمؿ ُمـ رؾمقل اهلل

اًمرضم٤مل وسمٞم٤من اًمقىم٤مئع وإطمداث ًمٚمخٚمٗم٤مء أيّمدت ًمٜم٤م ظمٓم٠مهؿ وضمٝمٚمٝمؿ ذم 

  ـ يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم واعمقاىمػ ، ًمٙمٜمّٜم٤م ٓ ٟمرشميض ضَمَر هذا اًم٘مقل  ـ وسم٤معمٕمٙمقس

واًم٘مقل سم٠مّٟمف يم٤من خيٓمُئ أو جيتٝمد ذم  قمغم ؾم٤مطم٦م اًمرؾمقل إُملم 

يم٤من ُمّتّماًل سم٤مًمقطمل ي٠مظمذ شمٕم٤مًمٞمٛمف    اهلل  إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ، ّٕن رؾمقل

وُمقاىمٗمف ُمٜمف شمٕم٤ممم سمخالف همػمه ، ومال طم٤مضم٦م سمف ًمالضمتٝم٤مد واإلومت٤مء سمٜم٤مًء قمغم 

ـّ واًمّتخٛملم.  اًمّٔم

، يمل يرومٕمقا سمْمٌع سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ٟمٕمؿ ، إّّنؿ ىم٤مًمقا هبذا اًم٘مقل وذاك 

إمم رضمؾ قم٤مدي همػم  وُمٙم٤مٟمتف ُمـ ظمالل اهلٌقط سمٛمٜمزًم٦م اًمرؾمقل إُملم

شمٕم٤ممم قم٤مشم٥م رؾمقًمف قمغم أظمذ اًمٗمداء   ُمٕمّمقم ، ومؽماهؿ يذهٌقن إمم أن اهلل
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ّٓ ُمـ أهى سمدر، وأَن اًمٕمذاب ىمرب ٟمزوًمف ، وًمق ٟمزل عم٤م ٟمج٤م ُمٜمف   . (1) قمٛمر إ

ل أٟمزًمقا اًمرؾمقل اعمّمٓمٗمك إمم ُمٜمزًم٦م ٠مُمث٤مل هذه اًمٜمّمقص وإىمقاوسم

ي٥ًّم ويٚمٕمـ ، صمّؿ يٓمٚم٥م اًمرمح٦م عمـ و رضمؾ قم٤مدي خيٓمئ ويّمٞم٥م ،

ٌّٝمؿ  .(2) ؾم

أؿمٞم٤مَء ىمٌٞمح٦م ُُمَ٘مِزَزة ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م ص٤مطم٥م   يمام أّّنؿ ٟمًٌقا إمم رؾمقل اهلل

عمذه٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمذي يم٤من  وضمدان طمّل ، ُمثؾ سمقًمف واىمٗم٤م ، دقمامً 

ج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٝمام وهمػممه٤م ذم همػممه٤م: ، وم٘مد أظمر يٌقل واىمٗم٤مً 

 .(3) ؾم٤ٌمـم٦م ىمقم وم٤ٌمل ىم٤مئام  أن طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ىم٤مل: أشمك رؾمقل اهلل

رؾمقل اهلل وقمغم ًم٤ًمن صح٤ميب ضمٚمٞمؾ  اعمتٗمرى قمغمهبذا احلدي٨م  ىم٤مًمقا

ُمثؾ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ، وسم٤معم٘م٤مسمؾ َوَٕمٗمقا ُم٤م أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م واًمؽمُمذي 

أٟم٤م أسمقل ىم٤مئام ، وم٘م٤مل : ي٤م قمٛمر ٓ شمٌؾ ىم٤مئام، و   رؾمقل اهللرآين: فًمققمـ قمٛمر ىم

 .(4)ومام سمٚم٧ُم ىم٤مئام سمٕمد

يمٞمٗمٞم٦م ٟمِمقء ومٙمرة ش ُمٜمع شمدويـ احلدي٨م»ٟمحـ ىمد وّوحٜم٤م ذم يمت٤مسمٜم٤م و

                                                           

ُمـ ؾمقرة آٟمٗم٤مل، اعم٠ًمًم٦م  68، 67، أي٦م:  158:  15ُاٟمٔمر اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمرازي  -1

 . 249:  2، آطمتج٤مج ًمٚمٓمؼمد  139:  14اًمث٤مٟمٞم٦م، واعمًٌقط ًمٚمنظمز 

، صحٞمح  6444/ سم٤مب هؾ يّمغم قمغم همػم اًمٜمٌل /  2339:  ٤5مري ُاٟمٔمر صحٞمح اًمٌخ -2

 . 2642و ، 2641ح و ،   /2644سم٤مب ُمـ ًمٕمٜمف اًمٜمٌل   2447: 4ُمًٚمؿ 

، 273/  228: 1، صحٞمح ُمًٚمؿ 2339/  784: 2، 224/  94: 1صحٞمح اًمٌخ٤مري  -3

، 23474/  442و 23289/  382: 5، ُمًٜمد أمحد 668/  79: 1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي 

أظمرج  293/  96: 1واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ آوؾمط  644/  294: 1حل٤ميمؿ ُمًتدرك ا

 يٌقل ىم٤مئام. اهللأن ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد أٟمف راى رؾمقل 

وىمد وٕمػ هذا احلدي٨م  12/  17: 1، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي 348/  112: 1ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م  -4

 .وهمػمه 496/  142: 1سمٕمٌد اًمٙمريؿ اسمـ أيب اعمخ٤مرق . اٟمٔمر اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 
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اضمتٝم٤مد اًمٜمٌل قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م ، وُمـ صمّؿ شم٠مـُمر ُمدرؾم٦م آضمتٝم٤مد واًمرأي قمٜمدهؿ ، 

،  ه إىمقال قمـ رؾمقل اهللوإؾم٤ٌمب واًمدواقمل اًمٙم٤مُمٜم٦م وراء شمٜم٤مىمؾ ُمثؾ هذ

 ومٛمـ أطم٥َم ومٚمػمضمع إًمٞمف .

يٛمٙمـ ًمٚم٤ٌمطم٨م ـ وسمٛمٓم٤مًمٕم٦م هيٕم٦م ًمت٤مريخ صدر اإلؾمالم ـ  اًمقىمقف  إذاً 

قمغم ُاُمقر يمثػمة صدرت ُمـ ىمٌؾ اًمِمٞمخلم ـ وُمـ شمٌٕمٝمؿ يمٕمثامن وُمٕم٤موي٦م 

وهمػممه٤م ـ ويم٤مٟم٧م ُمٌٜمّٞم٦م قمغم اعمّمٚمح٦م اًمقمهٞم٦م واًمرأي اًمِمخيص ، وهم٤مًمٌٝم٤م 

اإلؾمالُمٞم٦م : يمـ : رومع اخلٚمٞمٗم٦م إّول اًمرضمؿ قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٜم٤مٍف ًمأُلصقل 

اًمقًمٞمد ُمع صمٌقت دظمقًمف سمزوضم٦م ُم٤مًمؽ سمـ ٟمقيرة وهل ذم قمّدة اًمقوم٤مة ، 

، ويمتزوجيف إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس سمٕمد  (1) واقمؽماض قمٛمر قمغم ظم٤مًمد ذم ذًمؽ

 .(3) إطمراىمف سم٤مًمٜم٤مرو ، ويم٘مٛمٓمف اًمٗمج٤مءة اًمًٚمٛمل (2) ارشمداده ُمـ ُأظمتف ُأم ومروة

ىمد ومروف   ُمع أّن اهلل (4)قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ًمًٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ  وشمٕمٓمٞمؾ

لَْْيا  : هلؿ ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز سم٘مقًمف
َ

العاِمِليَ ع
َ

ساِكِي و
َ

الم
َ

فَُقراِء و
ْ
... لِل

ْم 
ُ ُ
لََّفِة قُلُوُب

َ
ؤ

ُ
الم

َ
  . (5) و

                                                           

، اًمٙم٤مُمؾ ذم  295: 4، ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م  323:  6، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  274:  2شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -1

 . 217:  2اًمت٤مريخ 

:  1، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  181:  2، صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن  6945/  84:  4اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ  -2

 ، ًمالؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس . 653/اًمؽممج٦م 313

، ًمٓمريٗم٦م سمـ أسم٤من  4248/ اًمؽممج٦م  518:  3، آص٤مسم٦م  266:  2شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -3

 .3اًمؽممج٦م  249:  16، اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت  اًمًٚمٛمل

 . 373:  2ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين  -4

 . 64اًمتقسم٦م :  -5
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الطاَّلُق  : ؿم٠مٟمف ىم٤مل ُمع أّن اًم٤ٌمري ضمّؾ  (1) وشمنميٕمف اًمٓمالق صمالصم٤مً 

تاِن 
َ ّ

ر
َ

سانٍ م
ْ

وٍف أَو ترَِسيٌح ِبِإح
ُ

ْ
ْع

َ
 ِبم

ٌ
ساك

ْ
 .  (2)فَِإم

واسمتداقمف ًمّمالة اًمؽماويح وشمٍمحيف سم٠مّّن٤م سمدقم٦م وىمقًمف قمٜمٝم٤م : ٟمٕمٛم٧م 

 . (3) اًمٌدقم٦م هل

 ،(4) وطمرق قمثامن ًمٚمٛمّم٤مطمػ ُمع صمٌقت ّنل اًمرؾمقل قمـ طمرق اًمتقراة

 ومٙمٞمػ سم٤مًم٘مرآن اًمٕمز يز ؟

ء اخلٚمٗم٤مء حت٧م همٓم٤مء يمُؾ هذه إومٕم٤مل واعمقاىمػ ّذقم٧م ُمـ ىمٌؾ ه١مٓ

ذقمٞم٦م اعمّمٚمح٦م وآضمتٝم٤مد !! وقُمِٚمَؾ إُمر سم٠مّن ه١مٓء اخلٚمٗم٤مء واًمّمح٤مسم٦م 

 يٕمرومقن ُمّم٤مًمح إطمٙم٤مم وروح اًمتنم يع أطمًـ ُمـ همػمهؿ .

ومٝمؾ يم٤مٟمقا يمذًمؽ ؟ وإذا يم٤مٟمقا يمذًمؽ ومٙمٞمػ يٛمٙمـ رومع اًمتٕم٤مرض سملم 

 ُمقاىمٗمٝمؿ اعمت٤ٌميٜم٦م إذا ؟ وُمـ هق اعمحؼ ؟

حّؼ ذم هتديده خل٤مًمد وىمقًمف ًمف : أرئ٤مًء ؟! ىمتٚم٧م هؾ يٙمقن قمٛمر هق اعم

ٕرمجٜمّؽ سم٠مطمج٤مرك ، وٓ يٙمّٚمٛمف   اُمـرءا ُمًٚمام صمّؿ ٟمزوت قمغم اُمرأشمف ، واهلل

ـّ  ّٓ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وٓ ئم أن رأي أيب سمٙمر قمغم ُمثؾ رأي قمٛمر ومٞمف ، طمّتك  إ

                                                           

،  2793/  214:  2، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم  1472/  1499:  4صحٞمح ُمًٚمؿ  -1

 . 2877/  314:  1ُمًٜمد امحد 

 . 229اًمٌ٘مرة :  -2

 :1، شم٤مريخ اعمديٜم٦م  254/  114:  1، ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ  1946/  747:  2ري صحٞمح اًمٌخ٤م -3

 . 144:  2، شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب  59:  5، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 1182/  378

ٕمحد سمـ احل٤مرث  324/ اًمؽممج٦م  223: 1يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ، أٟمٔمر : ُمٞمزان آقمتدال  -4

 اًمٖم٤ًمين.
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 . (1)دظمؾ قمغم أيب سمٙمر ، ومٚماّم ...

وم٤مرومع  (2) ششم٠مّول وم٠مظمٓم٠م » ي٤م قمٛمر !  أم أّن أسم٤م سمٙمر هق اعمحّؼ ذم ىمقًمف :

 . (3) قمغم اًمٙم٤مومر يـ  ًم٤ًمٟمؽ قمـ ظم٤مًمد وم٢مين ٓ أؿمٞمؿ ؾمٞمٗم٤م ؾمّٚمف اهلل

 وعم٤مذا يٍّم أسمق ىمت٤مدة آٟمّم٤مري قمغم ُمقىمٗمف ُمـ ظم٤مًمد ظمالوم٤م ٕيب سمٙمر؟!

 (4)وهؾ اعمحّؼ أسمق ىمت٤مدة ، أم أسمق سمٙمر ذم ّنٞمف ًمف ؟

 ش!!!اعمًٚمٛملم»ويمقن أقمدائف ؟ ش شم٠مّول»وُم٤مذا يٕمٜمل ُمٜمٓمؼ اخلٚمٞمٗم٦م إّول 

ُمـ اًمٙم٤مومريـ ؟ هؾ ضم٤مء هذا اعمقىمػ ُمٜمف ٓطمتٞم٤مضمف إمم ظم٤مًمد ذم ُمقاىمٗمف 

 إظُمرى ، أم ًمٌمء آظمر ؟

ويمٞمػ ؾم٤مغ ٕيب سمٙمر أن يٜمٝمك أسم٤م ىمت٤مدة قمـ اًمتٕمّرض خل٤مًمد ُمع أّن 

ٜم٦ّم اعمٓمّٝمرة ؟ اقمؽماض أيب ىمت٤مدة يم٤من ٟم٤مسمٕم٤مً  ًُ  ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمر يؿ واًم

 ٟم٘مقل ذم اعم١مًمٗمف ىمٚمقهبؿ ؟وُم٤مذا يٛمٙمٜمٜم٤م أن 

وُمـ هق اعمحّؼ ذم اًم٘مرار : هؾ هق أسمق سمٙمر أْم قمٛمر ؟ وم٘مد شمٜم٤مىمٚم٧م يمت٥م 

يٕمٓمل اعم١مًّمٗم٦م ىمٚمقهبؿ طمَ٘مٝمؿ ، ومٚماّم  يخ : أن أسم٤م سمٙمر يمت٥م إمم قمٛمر سم٠مناًمت٤مر

أشمقه ُمّزق اًمٙمت٤مب وىم٤مل : إّٟم٤م ٓ ٟمٕمٓمل قمغم اإلؾمالم ؿمٞمئ٤م ، ومٛمـ ؿم٤مء ومٚمٞم١ُمُمـ 

 طم٤مضمف ًمٜم٤م سمٙمؿ .وُمـ ؿم٤مء ومٚمٞمٙمٗمر ، وٓ 

ومرضمٕمقا إمم أيب سمٙمر وىم٤مًمقا : هؾ أٟم٧م اخلٚمٞمٗم٦م أم قمٛمر ؟ ىم٤مل : هق إن 

                                                           

، اًمٌداي٦م 217: 2، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ 295: 15، آهم٤مين  274:  2شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -1

 .323: 6واًمٜمٝم٤مي٦م 

 . 755:  5، اإلص٤مسم٦م 256: 16 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ -2

 . 84:  4، اعمٜمتٔمؿ  217: 2، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ  273:   3شم٤مر يخ اًمٓمؼمي  -3

 .217:  2اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مر يخ  -4
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 . (1)  ؿم٤مء اهلل

 :  وسمٕمد هذا ، يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٖمػمٟم٤م أن يّمّحح اعمٜمًقب إمم رؾمقل اهلل

ُمع ُم٤م يراه ُمـ آظمتالف سملم  (2) اىمتدوا سم٤مًَمَذْيـ ُمـ سمٕمدي أيب سمٙمر وقمٛمر

 ُمقاىمٗمٝمام .

، ومٚمامذا ٟمرى ختّٚمػ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قماّم ّذقمف وًمق صّح هذا اخلؼم 

 اًمِمٞمخ٤من ؟ وختٓمئتٝمؿ هلام ذم ُم٤م اضمتٝمدا ومٞمف ذم يمثػٍم ُمـ إطمٞم٤من ؟!

 وُم٤م يٕمٜمل ذًمؽ ؟

أمل شمٙمـ ُمقاىمٗمٝمؿ ـ اعمخِٓمئ٦م ًمٚمِمٞمخلم وشمٍمحي٤مت اًمِمٞمخلم سم٠مّّنام 

ٜم٦ّم ًُ  قم٤مضمزان همػم قم٤معملم ذم يمثػم ُمـ إطم٤ميلم سمام ضم٤مء ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ واًم

 اعمٓمّٝمرة ـ داًّم٦م قمغم يمذب هذه اعم٘مقًم٦م ؟

سمؾ يمٞمػ سم٤مخلٚمٞمٗم٦م ي٠ًمل قمـ إطمٙم٤مم ًمق يم٤من هق اإلُم٤مم اعم٘متدى سمف 

 اعم٠مُمقر سمٓم٤مقمتف وآىمتداء سمف ؟

يمّؾ هذه إُُُمقر شم١ميّمد قمغم أن اعمّم٤مًمح اًمتل صّقره٤م إقمالم ذم ُمدرؾم٦م 

ُمّم٤مًمح اخلٚمٗم٤مء مل شمٙمـ ذقمٞم٦م وطم٘مٞم٘مٞم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمّمحٞمح ًمٚمٙمٚمٛم٦م ، سمؾ هل 

ومهّٞم٦م شمّمّقره٤م اخلٚمٗم٤مء وأٟمّم٤مرهؿ ، وُمٜمٝم٤م وقمٚمٞمٝم٤م هى وضمرى اًمتنميع 

 . احلٙمقُمّل ٓطم٘م٤مً 

سمٕمد أن اشّمْمح ًمؽ ضمقاب اًم١ًماًملم اًم٤ًمسم٘ملم ، وقمروم٧م أّن اخلٚمٞمٗم٦م 

                                                           

:  14رة اًمتقسم٦م ، وشمٗمًػم اعمٜم٤مر ُمـ ؾمق 64ذم شمٗمًػم أي٦م  224:  4ُاٟمٔمر اًمدر اعمٜمثقر  -1

، واعمجٛمقع ذح 196: 9 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ، و314: 3، واعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ 428

 .113: 3، وشمٚمخٞمص احلٌػم 185: 6اعمٝمذب 

/  672و ،3662/  649:  5، ؾُمٜمـ اًمؽمُمذي  23293/  382:  5ُمًٜمد امحد  -2

3845 . 
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مل يٜمّمٌف ، سمؾ أظمٓم٠م سم٤مًمٗمٕمؾ ذم يمثػم ُمـ إُمقر ،   ًمٞمس سمٛمٕمّمقم ، وأّن اهلل

قم٤مُم٦م ًمٚمجٛمٞمع ، سمؾ يمثػم ُمٜمٝم٤م  وأّن اعمّم٤مًمح اًمتل شمّمّقره٤م مل شمٙمـ طم٘مٞم٘مٞم٦م

 :ومهّٞم٦م ، أو هل ُمّم٤مًمح ظم٤مّص٦م ومئقي٦م 

 سمسوؤٓت

 قمٚمٞمٜم٤م إصم٤مرة سمٕمض اًمت٤ًمؤٓت هٜم٤م طمقل اعمقوقع ، ُمٜمٝم٤م:

هؾ شمّمقرات قمٛمر ذم اًمزواج يم٤مٟم٧م واىمٕمٞم٦م أم أّّن٤م قم٤مـمٗمٞم٦م ؟ سمؾ هؾ 

هق ش ُأّم يمٚمثقم»، وهؾ  سم٤مؾمؿ )ام يمٚمثقم( هٜم٤مك سمٜم٧م ًمٕمكم ىمد شمزوضمٝم٤م قمٛمر

 ٜمٞم٦م؟ وهؾ هل سمٜم٧م ًمٗم٤مـمٛم٦م أو ُّٓم وًمد؟اؾمؿ أْم يم

وإذا يم٤مٟم٧م يمٜمٞم٦م ، ومٝمؾ هل يمٜمٞم٦م ًمزيٜم٥م اًمٙمؼمى ، أو ًمزيٜم٥م اًمّمٖمرى ، 

 أو ًمرىمٞم٦م؟

 ؟ج وَ زَ ، أم رضمك اًمزواج ُمٜمٝم٤م ومل يُ  وهؾ وىمع زواضمٝم٤م ُمـ قمٛمر طم٘م٤مً 

وهؾ هٜم٤مك  ؟وهؾ أم يمٚمثقم هل اسمٜم٦م قمكم ، أو أّّن٤م أم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول 

 إُمر؟ شمّمحٞمػ وحتريػ ذم هذا

 وإذا صح وىمقع اًمزواج ُمٜمٝم٤م ، ومٝمؾ يم٤من قمـ إيمراه ، أم قمـ حم٦ٌم؟

وهؾ ايمتٗمك قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سم٤مخلٓم٦ٌم ، أم أقم٘م٥م ذًمؽ سم٤مًمزواج 

 وإوٓد؟

 هؾ هق اإلُم٤مم قمكم ، أم قمّٛمف اًمٕم٤ٌمس؟ ؟وُمـ اًمذي زّوج قمٛمر

 وهؾ أقم٘م٧ٌم ُأّم يمٚمثقم أْم ُم٤مشم٧م سمال قم٘م٥م؟

يم٤من  -ف يريد ٟمٞمؾ اًم٘مرسمك ُمـ اًمٜمٌل سم٠مٟمّ  – وهؾ ُم٤م قمّٚمٚمف قمٛمر ذم اًمزواج

واىمٕمٞم٤م ديٜمٞم٤م أو قم٤مـمٗمٞم٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٤م؟ وهؾ اعمّمٚمح٦م اًمقاىمٕمٞم٦م ّٕم يمٚمثقم يم٤مٟم٧م 

إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمت٤ًمؤٓت  هل اًمزواج ُمـ قمٛمر أْم قمدم زواضمٝم٤م ُمٜمف؟

 اًّمتل شمٌح٨م قمـ ضمقاب.
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 اجلقاب:و

 ٓ ظمالف سم٠من أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يم٤من ًمف ُمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

 ًمد صمالصم٦م ، وُمـ اًمٌٜم٤مت اصمٜمت٤من.مخ٦ًم أوٓد، ُمـ اًمقُ 

 ـ اإلُم٤مم احلًـ اعمجتٌك اعمٙمٜمّك سم٠ميب حمّٛمد. 1

 . اهلل ـ اإلُم٤مم احلًلم اًمِمٝمٞمد سمٙمرسمالء اعمٙمٜمّك سم٠ميب قمٌد 2

ـ اعمحًـ اًمًٌط وهق اًمذي ُاؾم٘مط طملم اهلجقم قمغم سمٞم٧م وم٤مـمٛم٦م  3

 اًمزهراء.

 ـ زيٜم٥م اًمٙمؼمى قم٘مٞمٚم٦م سمٜمل ه٤مؿمؿ. 4

٤مسم٦م اًمٕمٛمري سمرىمٞم٦مـ أُ  5 ًّ ، وقمٜمد هم٤مًم٥م  (1) ّم يمٚمثقم اعمًامة قمٜمد اًمٜم

٤مسم٦م سمزيٜم٥م اًمّمٖمرى ًّ  . اعم١مّرظملم واًمٜم

ُمـ همػم وم٤مـمٛم٦م ومٙمثػم ، وىمد ذيمر  يـظمرأُم٤م أوٓد اإلُم٤مم قمكم أ

وشمٚم٘مٞمح ومٝمقم  (3) واسمـ اجلقزى ذم اعمٜمتٔمؿ، (2) ًمٕمكم سمٜمت٤مً  16اًمٞمٕم٘مقيب ذم شم٤مرخيف 

 17  (4) سمٜمت٤م ، وذم اًمٌدء واًمت٤مريخ 19اًمٌٜم٤مت  ُمـ أهؾ آصمر ىم٤مل : سم٠من ًمف 

 سمٜمت٤م . 18  (5) اًمٕم٤مصٛمل ذم ؾمٛمط اًمٜمجقم اًمٕمقازمذيمر سمٜمت٤م ، و

 وًمداً  37يمر ُمـ اًمذيمقر ًمٕمكم ص٤مروا ومٚمق مجٕمٜم٤م يمالم اًمٕم٤مصٛمل ُمع ُم٤م ذُ 

،  (6) وهٜم٤مك ُمـ ىم٤مل : إّن أوٓد اإلُم٤مم قمكم مخ٦ًم وصمالصمقن ، أو ؾمت٦م وصمالصمقن

                                                           

 .17اعمجدي :  -1

 . 243: 2شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب  -2

 .69: 5اعمٜمتٔمؿ  -3

 .73: 5اًمٌدء واًمت٤مريخ  -4

 .7:  3ؾمٛمط اًمٜمجقم اًمٕمقازم  -5

 .63، قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م: 147: 3، يٜم٤مسمٞمع اعمقدة 11اعمجدي:  -6
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 ، وىمٞمؾ: ؾمت٦م وقمنمون (2) ، وىمٞمؾ: صمالصم٦م وصمالصمقن (1) نوىمٞمؾ: أرسمٕم٦م وصمالصمق

 .(5) ، وىمٞمؾ: ؾمٌٕم٦م وقمنمون (4) وىمٞمؾ: صمامٟمٞم٦م وقمنمون ،(3)

ومال أؾمتٌٕمد وىمقع آظمتالط ذم ُمثؾ هٙمذا أُمقر ، ٓظمتالط اًمٙمٜمك 

يم٠من يًٛمل اجلد  ،وإًم٘م٤مب ُمع إؾمامء ، أو شمٕمّدد آؾمؿ ًمٚمِمخص اًمقاطمد

 .ٌؾ إم اؾماًم آظمر ُمـ ىمٌؾ إب اؾماًم واجلد ُمـ ىم

ظمٗم٤مء أؾمامء سمٕمض اإلٟم٤مث ضم٤مء ٓؾمت٘مرارهـ ذم اًمٌٞمقت ، أو ًمٕمدم اّن و

ـّ وهـ صٖمػمات ، أو  ّل وضمقد دور سم٤مرز ُمٚمحقظ قمٚمٜم هلـ ، أو عمقهت

ـّ .  ًمالظمتالط سملم أؾمامئٝمـ ويُمٜم٤مه

سمٜم٤مت اإلُم٤مم قمكم ، وأظمرى ُأّم  وٛمـوم٤مًم٤ٌمطم٨م شم٤مرة يرى اؾمؿ مُج٤مٟم٦م 

ـَ سمٕمض اعم١مّرظملم يذيمروّنام قمغم أّنام إصمٜمت٤من.ضمٕمٗمر وهل مج٤مٟم٦م ٟمٗمًٝم٤م،   ًمٙم

آظمتالف ذم قمدد أوٓد اًمّمح٤مسم٦م وأهؾ اًمٌٞم٧م ي٠ميت ُمـ سمٕمض  نّ إ ،إذن

 هذه إُمقر، ومٚمق ُمّٞمزٟم٤م سمٞمٜمٝم٤م ٓشّمْمح اًمٙمثػم ، ُمع إىمرارٟم٤م سمقىمقع اًمًٝمق

اًمٜمًٞم٤من ذم سمٕمض اًمٜمّمقص، واوٓمراهب٤م ذم ٟمّمقص أظمرى، ووضمقد و

 حتريػ ذم صم٤مًمث٦م.

حـ ٓ ٟمٜمٙمر وضمقد سمٜم٧م ًمإلُم٤مم قمكم ُمًامة أو ُمٙمٜم٤مة سم٠مم يمٚمثقم وقمٚمٞمف ومٜم

ـّ اًمٙمالم هق ُمـ اًمزهراء  هل هذه اًّمتل يٜمٓمٌؼ  ـْ ُمَ  :أو ُمـ ُأّم وًمد ، ًمٙم

قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمٝم٤م سم٠مّن٤م زوضم٦م قمٛمر؟ ومٝمؾ هل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م أو ُمـ ُأّم وًمد؟ 
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قمكم ذم أوٓد اإلُم٤مم  طمٞمٜمام ٟمرى شمِم٤مسمؽ إؾمامء واًمٙمٜمك ُمقضمقداً  وظمّمقص٤مً 

 .(1) وزوضم٤مت قمٛمر

وسمام أن اعمقوقع قمرو٦م ًمٚمخٚمط وآًمت٤ٌمس ، وُمٓمٛمع ًمٚمًٞم٤مؾم٦م 

، ومٕمٚمٞمٜم٤م اًمٞم٘مٔم٦م واحلٞمٓم٦م قمٜمد ٟم٘مؾ اًمٜمّمقص ، إذ شمرى أيْم٤مً هقاء وإ

اعم١مّرظمقن يٙمٜمقن زيٜم٥م سمٜم٧م قمكم ومٞم٘مقًمقن شم٤مرًة : ىم٤مًم٧م ُأّم يمٚمثقم ، وأظمرى 

 .ي٠مشمقن سم٤مؾمٛمٝم٤م 

وُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم سمـ أيب   اهلل وصم٤مًمث٦م خيٚمٓمقن سملم ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م رؾمقل

 .ـم٤مًم٥م

أو سملم ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم وُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول زوضم٦م قمٛمر ذم 

 .اجل٤مهٚمٞم٦م 

أو شمراهؿ يرسمٓمقن ُم٠ًمًم٦م زواج ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ُمع زواج ُأّم 

يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ، يمّؾ هذه إُمقر شمدقمقٟم٤م ًمٚمتقىمػ واحلٞمٓم٦م وقمدم اًم٧ٌّم ذم 

 .٦م ٝمإُمقر اعمِمتٌ

وأّن  إطمداثو اًمقىم٤مئع اًم٘مقل سمٕمدم وطمدة اًمٜمّمقص ذم شمٚمؽإذن 

آظمر ، إذ  ُمٙم٤من شمٕم٤مروٝم٤م ذم اعمٕمٜمٞم٦م ومٞمٝم٤م هل واطمدة همػم صحٞمح، ٕٟم٤م ٟمِم٤مهد

سمٕمٞمٜمف ،  اً واطمد ٤مً ثقم ذم اًمت٤مريخ يٕمٜمل سمف ؿمخّمُم٤م ي٠ميت سمٕمٜمقان ُأّم يمٚم ًمٞمس يمّؾ 

،   قل اهللوم٘مد شمٙمقن هل زيٜم٥م سمٜم٧م قمكم ، وىمد شمٙمقن هل ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م رؾم

وىمد شمٙمقن ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول ، وىمد شمٙمقن ُأّم يمٚمثقم اًمّمٖمرى ُمـ ُأّم 

 آظمر . د ، وىمد شمٙمقن ؿمخّم٤مً ـوًم

                                                           

ـ  ي٘م٤مل أّٟمف شمزوج أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ويم٤مٟم٧م ًمف زوج ذم اجل٤مهٚمٞم٦م سم٤مؾمؿ أم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول  1

 ظمٓم٥م أم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر وردشمف .وىمد 
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ومٛمع إىمرارٟم٤م سمقضمقد ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ذم اًمت٤مريخ ٟمتحٗمظ ُمـ اًم٧ٌّم سم٠من 

وذًمؽ ًمقرود  :اعمٕمٜمٞم٦م ذم اًمقاىمٕم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م هل زوضم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 ٤مُمٝم٤م.اطمتامٓت يمثػمة أظمرى أُم

شمزوضمٝم٤م اسمـ قمٛمٝم٤م قمقن  ىمد ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦مُمٜمٝم٤م اطمتامل أن شمٙمقن 

 يم٤من ىمد ًمٙمقٟمف اسمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ، وأؾمامء ، سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥ما

أظمٞمف ضمٕمٗمر وُمقت أيب سمٙمر ، وهل أم قمٌد  ةشمزوضمٝم٤م اإلُم٤مم قمكم سمٕمد ؿمٝم٤مد

 .اهلل سمـ ضمٕمٗمر وقمقن سمـ ضمٕمٗمر وحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر 

 سمـ ضمٕمٗمر يم٤من ىمد شمزوج زيٜم٥م سمٜم٧م قمكم ، سم٘مل قمقن وسمام أّن قمٌد اهلل

ٓسمٜم٦م  ٤مً ، وم٤مٕىمرب أن يٙمقن قمقن زوضم سمدون زوضم٦م ضمٕمٗمر لوحمٛمد اسمٜم

ف ذم سمٞم٧م ُمّ اُ ُمع  وىمد قم٤مشوم٤مـمٛم٦م اًمزهراء، ّٕٟمف اسمـ أخ اإلُم٤مم قمكم ورسمٞمٌف 

اسمٜمتف زيٜم٥م   واٟمْمّؿ إمم قمِٛمف أُمػماعم١مُمٜملم، ومٚماَم سَمَٚمَغ زّوضمف اإلُم٤مم

 ،وسمٕمده ٓزم احلًـ ، وىمد ٓزم أُمػماعم١مُمٜملم ، ٙمٜم٤مة سم٠مِم يمٚمثقماًمّمٖمرى اعم

هق وزوضمتف أّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م طمّتك وردا يمرسمالء،  ومل يٗم٤مرق احلًلم 

 . (1) صح٤مب قمكمٍ أ ُمـوىمد قمّده اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم رضم٤مًمف 

وهذا آطمتامل هق أىمرب إمم اًمٜمٗمس ُمـ شمزوضمٝم٤م ُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، 

ىمٞمؾ سم٠مّٟمف ىم٤مشمؾ ُمع قمٛمف اإلُم٤مم سمؾ وإمم واىمٕم٦م صٗملم ،  ٤مً طمٞمّ  ويمقٟمفظمّمقص٤ًم 

أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمّمٗملم ، وهذا اًم٘مقل خي٤مًمػ ُم٤م ىم٤مًمقه ُمـ اؾمتِمٝم٤مده سمتًؽم 

وىمتؾ  أيْم٤مً أي٤مم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، سمؾ يرضمح أن يٙمقن ىمد قم٤مش سمٕمد صٗملم 

 ذم يمرسمالء .

وأطموه أَن فمقَن زمـ صمعػر زمـ أيب ؿمويمى ٗمل أٟم٤ًمب آذاف: وي٘م٤مل: وم
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، وسمٕمض   تال مع احلسكمومتال مع فمقٍم زمصػكم ، ويؼول: أهّنام ومُ  حمّؿداً 

 .(1) اًمٌٍميلم يزقمؿ أّّنام ىمتال سمتًؽم ُمـ إهقاز طملم ومتح٧م

وأمو حمّؿد إىمػم همؼتؾ مع فمّؿف أمغماظمممـكم فمقٍم وذم قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م: 

يقم زمصػكم ، وأمو فمقن وحمّؿد إصغر همؼتال مع ازمـ فمؿفام احلسكم 

 .(2) ايمطػ

 اؾمٛمف ىم٤مل: ووًمد قمقن سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؿمٝمٞمد اًمٓمػ اسمٜم٤م صمؿّ 

 واٟم٘مرض حمّٛمد إيمؼم وقمقن . (3) ُم٤ًمور ، ًمف ذيؾ مل يٓمؾ

وُمثؾ ذًمؽ طم٤مل حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، واًمذي ىمٞمؾ قمٜمف سم٠مٟمف 

 .سمٕمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب شمزَوج ُأّم يمٚمثقم 

اؿمتٝمر قمٜمد اعمقرظملم سم٠مٟمف اؾمتِمٝمد خم٤مًمػ عم٤م  هذا اًمٙمالم ومٝمق ومٚمق صّح 

هؾ ؿمٝم٤مدشمف ذم  ،وم٠مي اًم٘مقًملم ي١مظمذ سمف ،ُمع أظمٞمف قمقن ذم شمًؽم 17ذم قم٤مم 

 ، ؟ وم٤مًمٙمالم هزيؾ 23أم زواضمف سم٤مسمٜم٦م قمٛمف سمٕمد ُم٘متؾ قمٛمر ذم ؾمٜم٦م  ؟17قم٤مم 

 : فـسمٕمض اعم١مّرظملم يم٤مًمٌالذري ٟمٗمك ذًمؽ سم٘مقًمو

دا هملمو فمقن وحمّؿد همذىمر أزمق ايمقؼطون ايمـٌمي أهنام اؽمتشف

 مجقعو زمتسؼم دم طمالهمي فمؿر زمـ اخلطوب ، وذيمؽ نمؾط .

وذىمر نمغمه أهَنام ومتال زمصّػكم ، وومقؾ أهنام ومتال زمويمّطّػ مع 

احلسكم، ومحؾ ازمـ زيود رؤؽمفام مع رأس احلسكم إلم يزيد 

 .(4) أفمؾؿ  زمـ معوويي، واهللا
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ودم مروج ايمذهى: همؼتؾ فمقن وحمّؿد ازمـو صمعػر زمويمطػ 

 .(1) ، وٓ فمؼى هلاممع احلسكم زمـ فمقم 

حمّٛمد اسمٜم٤م ضمٕمٗمر ُمقضمقَدْيـ ـ ُمع اإلُم٤مم قمكم صمّؿ ُمع و وم٢مذا يم٤من قمقن

احلًـ واحلًلم ـ ذم سمٞم٧م اإلُم٤مم قمكم ، واإلُم٤مم قمكّم أيّمد سم٠مٟمف طمٌس أوٓده 

 ضمٕمٗمر ، ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن يزِوَج اسمٜمتف اًمِم٤مسم٦م ُأّم يمٚمثقم ُمـ قمٛمر أظمٞمف وٓدٕ

 ؟! قمـ ـمٞم٥م ظم٤مـمر ـ ُمع وضمقد هذيـ اًمِم٤مسَملم اعمًـ ـ

سمٕمد ش ُأّم يمٚمثقم»هذيـ سم٤مسمٜم٦م قمٛمٝمام  أطمد سمؾ يمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟم٘مقل سمزواج

طمًٌام ومه٤م اًمَٚمذان اؾمتِمٝمدا ذم شمًؽم ذم قمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ، ووم٤مة قمٛمر

يّمّح وعم٤مذا ٓ  ؟ي٘مقًمقن، وأم يمٚمثقم سم٤مىمٞم٦م ذم ذُم٦م قمٛمر إمم ذًمؽ اًمت٤مريخ 

 وٟم٘مقل سم٤مًم٘مقل أظمر ،ٌؾ قمٛمرشمزّوضمٝم٤م ىم يم٤من ىمد سم٠مّن قمقن سمـ ضمٕمٗمر اًم٘مقل

 اًمذي يرشمْمقٟمف ؟

أو ىمتٚمٝمام  إمم اًمٓمػ طمّٞملم اجلٛمع سملم سم٘م٤مئٝمام طمؾ إؿمٙم٤مل يمٞمػ يٛمٙمـو

 وؿمٝم٤مدهتام ذم شمًؽم؟ ذم صٗملم

سمـ   اهلل سمغم ، ىمد اؾمُتِمِٝمد هذان يمام اؾمُتِمٝمَد آظمران ُمـ أسمٜم٤مء أظمٞمٝمام قمٌد

سمـ   اهلل ّٛمد سمـ قمٌدسمـ ضمٕمٗمر، وحم  اهلل ضمٕمٗمر ُمًَٛملْم سم٤مؾمٛمٞمٝمام : قمقن سمـ قمٌد

 ، ذم اًمٓمػ . أيْم٤مً ضمٕمٗمر 

 ـإّن شمزَوج قمقن سمـ ضمٕمٗمر سم٠مم يمٚمثقم قل ٘موذم وقء ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م ٟمًتٓمٞمع اًم

يّمّحح ُم٤م اؿمتٝمر قمـ اإلُم٤مم قمكم  ـزيٜم٥م اًمّمٖمرى سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء 

زمـوسمـو يمبـقـو وىمقل رؾمقل اهلل :  ،(2) إكام ضمبسً زمـويت فمعم زمـل صمعػروىمقًمف: 
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 .(1) وزمـقكو يمبـوسمـو

وسمام أّن زيٜم٥م اًمٙمؼمى قم٘مٞمٚم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم يم٤مٟم٧م ىمد شمزّوضمٝم٤م اسمـ قمٛمٝم٤م 

 .وزيٜم٥م اًمّمٖمرى يم٤من ىمد شمزّوضمٝم٤م حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ ، سمـ ضمٕمٗمر  اهلل قمٌد

ـ  (2) اًمقؾمٓمك أقمٜمل زيٜم٥م ـ اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م ومال يًتٌٕمد أن شمٙمقن ُأّم يمٚمثقم

٤من اسمـ ىمد شمزّوضمٝم٤م اسمـ قمٛمٝم٤م أظمر: قمقن سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، ّٕٟمف يم

 .وم٢مذا صم٧ٌم ذًمؽ ومٞمٜمتٗمل زواضمٝم٤م ُمـ قمٛمر، أظمٞمف ورسمٞمٌف واسمـ زوضمتف أؾمامء 

وم٢مّن٤م ]أّي ُأّم يمٚمثقم[ »ىم٤مل اًمًٞمد حمًـ إُملم ذم أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م: 

ومٚمؿ شمٙمقٟم٤م ًمتٗم٤مرىم٤مه وٓ ًمٞمٗم٤مرىمٝمام، وإذا  وزيٜم٥م اًمٙمؼمى ؿم٘مٞم٘مت٤م احلًلم 

ضمٝم٤م طَمٌل ، سمـ ضمٕمٗمر مل شمٗم٤مرىمف وزو  اهلل يم٤مٟم٧م اًمٙمؼمى وهل زوضم٦م قمٌد

أو ىمؾ  ذم يمرسمالء أيْم٤مً ]وزوضمٝم٤م ؿمٝمٞمد  (3)وم٠مطمرى أن ٓ شمٗم٤مرىمف اًمّمٖمرى 

 .(4)شوهل ذم اًمٜمٌؾ سمٛمرشم٦ٌم شمكم ُمرشم٦ٌم اًمٙمؼمى [ؿمٝمٞمد سمّمٗملم

واًم٘مقل سم٠مٟمف  اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م إذن ٓ يٛمٙمـ اًم٧ٌّم سم٤مؾمؿ ُمـ شمزوج ُأّم يمٚمثقم

 ة سم٠ممّ سمزيٜم٥م وُمٙمٜم٤م ةًمقضمقد قمدة سمٜم٤مت ًمٕمكم ُمًام ، همػم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٓ

 يمٚمثقم وًمٙمّؾ واطمدة ُمـ هذه أزواج .

ًمٙمثرة اًمٖمٛمقض اًمذي راومؼ ؿمخّمّٞمتٝم٤م ،  :ٓ يٛمٙمـ اًم٧ٌم ذم اًمزواج يمام

 وُم٤م ىمٞمؾ ذم طمٞم٤مهت٤م ، وأزواضمٝم٤م ، وأوٓده٤م ، وُم٘مدار قمٛمره٤م ، وأُمث٤مل ذًمؽ .

ٌَٝم٧م اًمديمتقرة سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ ذم يمت٤مهب٤م  إمم ش ؾمٙمٞمٜم٦م سمٜم٧م احلًلم»وىمد شمٜم

                                                           

 .393:  3ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  -1

ومٝمل صٖمرى سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٙمؼمى  ،هذه هل ٟمٗمس زيٜم٥م اًمّمٖمرى سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اعم٤مرة آٟمٗم٤مً  - 2

 اًمّمٖمرى زوضم٦م حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ . ٤مقم٘مٞمٚم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم ووؾمٓمك سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اظمتٝم

 .  ـ ُمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهرا 3

 . 327:  1أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  -4
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 إؾمامء واًمٙمٜمك ، وشم٠مصمػمه٤م قمغم اًمقىم٤مئع وإطمداثفم٤مهرة آظمتالط سملم 

ومذيمرت ٟمّمقص٤ًم قمـ اسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم وومٞمف صمالصم٦م أزواج ًمًٙمٞمٜم٦م قمغم 

 اًمؽمشمٞم٥م اًمت٤مزم: 

ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم، صمؿ قمٌد اهلل سمـ قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ طمٙمٞمؿ سمـ 

 .(1)طمزام، صمّؿ زيد سمـ قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من ... 

ف اًمًٞمد شمقومٞمؼ اًمٗمٙمٞمٙمل قمـ اًمًٞمد قمٌد اًمرزاق وذًمؽ سمٕمد ذيمره٤م ُم٤م ٟم٘مٚم

اعمقؾمقي ذم يمت٤مب ًمف قمـ اًمًٞمدة ؾمٙمٞمٜم٦م وأّن٤م شمزوضم٧م اسمـ قمٛمٝم٤م قمٌد اهلل 

وأّن ُمّمٕم٥م سمـ  (2)إيمؼم اسمـ اإلُم٤مم احلًـ اعم٘متقل ذم اًمٓمػ ُم٤ٌمرزة ... 

 اًمزسمػم ىمد شمزوضمٝم٤م سمٕمد قمٌد اهلل سمـ احلًـ.

ٟم٥ًم ىمريش وومٞمف اؾمؿ صمّؿ أشم٧م اًمديمتقرة سمٙمالم ًمٚمٛمّمٕم٥م اًمزسمػمي ذم 

 ظم٤مُمس ٕزواضمٝم٤م إمم أن شم٘مقل:

، ضمّتك يمقشطر  ، زمؾ ؾموذاً فمجقبوً  وختتؾط إؽمامء اطمتالؿموً 

ؾمطر مـفام فمعم ضِمَدة ،  آؽمؿ ايمقاضمد ؾمطريـ، يمسمك زمؽّؾ 

  !! همقؽقن مـفام زوصمون يمؾسقدة ؽمؽقـي

ؾمطر  ،زمـ ضمؽقؿ زمـ ضمزام  اهلل زمـ فمثامن زمـ فمبد  اهلل همعبد

 زوصمون: ؾمطريـ، همؽون مـف 

أو ىمام  زمـ ضمؽقؿ زمـ ضمزام وزمـ فمثامن ، وفمؿر  اهلل فمبد

 .(3)سمرصمؿ دم دائرة اظمعورف: فمؿرو زمـ احلوىمؿ 

ؾمٕمقا أن جيزُمقا سمقىمقع هذا  ورهمؿ اًمِمٙمقك واعمالسم٤ًمت وم٢مّن اًم٘مقم

                                                           

 .154:  1ؿمذرات اًمذه٥م ـ  1

 .368، واٟمٔمر ُمٕمف ُم٘متؾ احلًلم : 122اًمًٞمدة ؾمٙمٞمٜم٦م سمٜم٧م احلًلم ًمٚمٗمٙمٞمٙمل : ـ  2

 .831ُمقؾمققم٦م آل اًمٜمٌل:  -3
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ُمع أّن  ،، ذايمريـ ىمْم٤مي٤م يمثػمة ًمتّمحٞمح هذا اًمزواج ُمـ اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م اًمزواج

قمدم شمٓم٤مسم٘مٝم٤م ُمع ٟمّمقص  ىمؾ أو ، ٤م ومٞمفاًمت٤مريخ واًمٕم٘مؾ يِمٝمدان سمٌٓمالّن

 أظمرى .

صحٞمح أّن ًمٕمكٍم سمٜمتلم ُمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء سم٤مؾمؿ: أّم يمٚمثقم ، وزيٜم٥م ، 

ُمع إىمقال إظمرى اعمٜم٘مقًم٦م قمـ ه٤مشملم  اًم٘مقل ًمٙمـ يمٞمػ يٛمٙمـ مجع هذا

وأظمرى  ،ذم اًمٓمػ ُمقضمقدة يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم أمّ  أنّ  ة ٟمرىت٤مراًمِمخّمٞمتلم ، وم

 هجري ، وذم صم٤مًمث٦م ٟمراه٤م أيمؼم ُمـ أظمتٝم٤م 54د ؾمٜم٦م ٟمراه٤م ىمد ُم٤مشم٧م ذم طمدو

 ذم راسمٕم٦م ٟمراه٤م أصٖمر .و زيٜم٥م،

سمؾ يمٞمػ يٛمٙمـ اإلضم٤مسم٦م قمغم اًمت٤ًمؤٓت إظُمرى اًّمتل ؾمٜمٓمرطمٝم٤م سمٕمد 

ىمٚمٞمؾ ُمع وضمقد سمٜم٤مت أظمرى ًمٕمكٍم ُمًَٛمٞم٤مت سمزيٜم٥م اًمّمٖمرى قمغم وضمف 

 .ئٝمـسم٠مؾمام مل ُيٍّمحُأّم يمٚمثقم اًمّمٖمرى ُمـ ُأَُمٝم٤مت ؿمَتك وضمقد اًمتحديد ، و

وم١ًماًمٜم٤م هق: هؾ يّمح وضمقد سمٜمتلم أو صمالث سمٜم٤مت ًمٕمكِم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

َٛمٞم٤مت سمزيٜم٥م وُمٙمٜمَٞم٤مت سم٠ُمّم يمٚمثقم؟ وإذا  ًَ يٛمٙمـ اًم٧ٌم ذم  صّح ذًمؽ يمٞمػُُم

 ؟ ًمٕمٛمر وإّّن٤م اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م ٓ همػم ُم٠ًمًم٦م اًمزواج اعُمَدقمك

رى سمغم ، يٛمٙمٜمٜم٤م اجلٛمع سملم شمٚمؽ إىمقال ، وذًمؽ سمتًٛمٞم٦م زيٜم٥م اًمّمٖم

 ُمـ وم٤مـمٛم٦م ـ سمزيٜم٥م اًمقؾمٓمك ـ ًمقضمقد أصٖمر ُمٜمٝم٤م ُمـ همػم وم٤مـمٛم٦م.

ُمـ  اًمتل ، ّّٕن٤م أيمؼم ُمـ ُأظمتٝم٤مأيْم٤مً ويمذا يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمًِٛمٞمٝم٤م سم٤مًمٙمؼمى 

 ُأّم وًمد، وذًمؽ جلالًم٦م ىمدره٤م وأّن٤م سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء.

ومتٙمقن زيٜم٥م سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ـ ُأّم يمٚمثقم ـ هل اًمّمٖمرى سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قم٘مٞمٚم٦م 

 .ويمؼمى سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُأظمتٝم٤م ُمـ ُأّم وًمداهل٤مؿمٛمٞملم، 

وهبذا يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمحؾ اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اعمقضمقدة قمٜمد سمٕمض اعم١مّرظملم 

وأصح٤مب اًمؽماضمؿ ُمـ شمرضمٞمحٝمؿ ًمٌٕمض ُمِم٤مهد اًمزيٜمٌٞم٤مت قمغم إظمرى ، 
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ٓ اًمِم٤مم ، أو  (1)زيٜم٥م سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م هق ذم ُمٍم  ةواًم٘مقل أن ُم٘م٤مم اًمًٞمد

 ،(3)هق اًمّمحٞمح ٓ ذم ُمٍم  (2)اًمِم٤مم ذم  اًمذي اًم٘مقل سم٠مّن ُم٘م٤مم اًمًٞمدة زيٜم٥م

سمٗم٤مرق أّن أطمدمه٤م ًمٕم٘مٞمٚم٦م  ،ومٙمال اعم٘م٤مُم٤من سمٜمٔمرٟم٤م هق ًمٌٜم٤مت وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

ٕن  ،(4)زيٜم٥م اًمّمٖمرى سماهل٤مؿمٛمٞملم وإظمرى ّٕم يمٚمثقم اًمٙمؼمى اعمًاّمة 

 زيٜم٥م اًمّمٖمرى اًمتل ُمـ ُأّم وًمٍد ُمدومقٟم٦م ذم اعمديٜم٦م سمال ظمالف .

قمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م : ... ىم٤مل اسمـ أيب احلديد ذم ىم٤مل اًمًٞمد حمًـ إُملم ذم أ

ُمٝمام وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل أُ  ،ذح اًمٜمٝم٩م: زيٜم٥م اًمٙمؼمى وُأّم يمٚمثقم اًمٙمؼمى

 ، وُأّم يمٚمثقم اًمّمٖمرى وزيٜم٥م اًمّمٖمرى َُُٕمٝم٤مت أوٍٓد ؿمتك . اهلل

وىم٤مل اعمٗمٞمد ذم اإلرؿم٤مد قمٜمد شمٕمداد أوٓد أُمػماعم١مُمٜملم : وزيٜم٥م اًمٙمؼمى 

 ُٕمٝم٤مت ؿمّتك . :وىم٤مل ،٤م همػمه٤موزيٜم٥م اًمّمٖمرى ، وقمد ُمٕمٝم

 :صمالث قمغم أّن اعمًامة سمزيٜم٥م ُمـ سمٜم٤مت أُمػماعم١مُمٜملم  (5)يمالُمف  ومدّل 

 ، واصمٜمت٤من   إطمداهـ شمًٛمك زيٜم٥م اًمٙمؼمى وأُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل

ام شمٙمٜمّك ُأّم يمٚمثقم وأُمٝم٤م هييًَٛمٞم٤من سمزيٜم٥م اًمّمٖمرى، واعم٤مئز سمٞمٜمٝمام أّن إطمد

                                                           

هـ( ذم يمت٤مسمف أظم٤ٌمر اًمزيٜمٌٞم٤مت، وهذا اًمٙمت٤مب ُمٜمًقب  277ـ يمام ومٕمٚمف اًمٕمٌٞمدزم اًمٜم٤ًمسم٦م ) ت  1

 ٧م ًمف ًم٘مرائـ وؿمقاهد سمحقزشمٜم٤م . إمم اًمٕمٌٞمدزم وًمٞمً

ذم رطمٚمتٞمٝمام، واسمـ احلقراين  61:  1، واسمـ سمٓمقـم٦م 228ـ وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اسمـ ضمٌػم :  2

 همػمهؿ.و

ذم إصم٤ٌمت  ؾمامطمتف ضمدّ  صمؿّ  ،ـ ٟمٗمك اًمًٞمد ضمٕمٗمر ُمرشم٣م ذم يمقن ُم٘م٤مم قم٘مٞمٚم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم ذم ُمٍم 3

ومٕمؾ ىمٌٚمف اًمِمٞمخ حمٛمد طمًٜملم  ويمذا ،شزيٜم٥م ورىمٞم٦م ذم اًمِم٤مم»ُم٘م٤مُمٝم٤م ذم اًمِم٤مم ذم يمت٤مسمف 

 . ٤موهمػممه ،شُمرىمد اًمٕم٘مٞمٚم٦م زيٜم٥م»اًم٤ًمسم٘مل اًم٤ٌميمًت٤مين ذم 

 ـ ذم طملم أّن٤م اًمقؾمٓمك سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمـ هل أيمؼم وأصٖمر ُمٜمٝم٤م . 4

وهق يريد أن يقوح يمالم اسمـ أيب احلديد ُمـ ظمالل يمالم اًمِمٞمخ  ،ـ هذا هق يمالم إُملم 5

 اعمٗمٞمد .
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وهٜم٤مك  ... شمٙمٜمك سم٠ُمّم يمٚمثقم وأُمٝم٤م همػم وم٤مـمٛم٦م  ، واًمث٤مٟمٞم٦م ٓ أيْم٤مً وم٤مـمٛم٦م 

 أم يمٚمثقم صٖمرى ٓ شمًٛمك سمزيٜم٥م .

ٌَ  ومل ئمٝمر اًمقضمف ذم وصػ يمٍؾ  لم سم٤مًمّمٖمرى، وم٘مد يٛمٙمـ أن ُمـ اًمزيٜم

يٙمقن وصٗم٧م اًمّمٖمرى ُمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء سم٤مًمّمٖمرى ٟم٦ًٌم إمم ؿم٘مٞم٘متٝم٤م 

٦ًٌم إمم زيٜم٥م اًمٙمؼمى ، ووصٗم٧م اًمتل ٓ شُمَٙمٜمَك ُأّم يمٚمثقم سم٤مًمّمٖمرى سم٤مًمٜم

 وزيٜم٥م اًمٙمؼمى. ،ٝم٤م ُمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء : أّم يمٚمثقم اًمٙمؼمىٞموضمقد أظمت

أُّم٤م أّن زيٜم٥م اًمّمٖمرى اعمٙمٜم٤ّمة سم٠ُمّم يمٚمثقم ُمـ وم٤مـمٛم٦م ، وزيٜم٥م اًمّمٖمرى 

ـٍ واطمدة  ؟اًمتل ٓ شمٙمٜمل هب٤م ، وم٠مهيام أيمؼم  ومال يٗمٝمؿ ُمـ يمالُمف ، وًمٕمّٚمٝمام ذم ؾم

 .(1)ٓظمتالف ُأَُمْٞمٝمام 

اًمتل ُمـ ُأّم وًمد هل  (2) قن ُأّم يمٚمثقم اًمّمٖمرىومٚمامذا ٓ شمٙم ،وقمٚمٞمف

طمتٛمٚمٜم٤م سم٠من ُأّم يمٚمثقم اًمٙمؼمى هل ااعم٘مّمقدة سم٤مًمزواج ُمـ قمٛمر ، سمٕمد أن 

،   زوضم٦م قمقن سمـ ضمٕمٗمر ، ّّٕن٤م يم٤مٟم٧م يمٌػمة ًمقٓدهت٤م ذم آظمر قمٝمد رؾمقل اهلل

 ًمٚمٝمجرة . 17أُم٤م اًمّمٖمرى ومٙم٤مٟم٧م صٖمػمة قمٜمد ظمٓم٦ٌم قمٛمر هل٤م ذم ؾمٜم٦م 

أّن سمٕمض اعمح٘م٘ملم ىمد أٟمٙمر وضمقد سمٜم٧م ًمإلُم٤مم قمكم ومم٤م يٚمٗم٧م اًمٜمٔمر 

 يمٜمٞم٦م ًمزيٜم٥م اًمٙمؼمى أو اًمّمٖمرى ، أو ًمرىمّٞم٦م ُم١ميمدًا أّٟمفاؾمؿ ُأّم يمٚمثقم ، حتٛمؾ 

 ٜمٗمٞم٦ًم طمًٌام ُمّر قمٚمٞمؽ ذم اًم٘مقل اخل٤مُمس .ًم أو

وقمٚمٞمف ، وم٢من يم٤مٟم٧م شمٚمؽ يمٜمٞم٦ًم ًمٕم٘مٞمٚم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم زيٜم٥م اًمٙمؼمى ، وم٘مد 

 ٕمٗمر .سمـ ضم  شمزّوضمٝم٤م اسمـ قمّٛمٝم٤م قمٌد اهلل

وم٤مٕىمرب و إن يم٤مٟم٧م ًمزيٜم٥م اًمّمٖمرى ُمـ وم٤مـمٛم٦م = أّم يمٚمثقم اًمٙمؼمى ، 

                                                           

سمتٍمف ُمٜم٤م  ، واٟمٔمر ذح اًمٜمٝم٩م احلديدي  136: 7ن اًمِمٞمٕم٦م أقمٞم٤م ذم ُاٟمٔمر يمالم إُملم -1

9 :242. 

 .162: 3شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -2
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، ّٕٟمف يم٤من يٕمٞمش ُمع ُأُّمف ىمد شمزوضمٝم٤م  قمقن سمـ ضمٕمٗمرأن يٙمقن اسمـ قمٛمٝم٤م 

 أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ذم سمٞم٧م قمكم.

وإن يم٤مٟم٧م ًمزيٜم٥م اًمّمٖمرى اًمتل ُمـ ُأّم وًمد ، وم٘مد شمزّوضمٝم٤م حمّٛمد سمـ 

 سمٕمد حمّٛمد سمـ قم٘مٞمؾ . (1) قم٘مٞمؾ، صمؿ ظمٚمػ قمٚمٞمٝم٤م يمثػم سمـ اًمٕم٤ٌمس

وإن يم٤مٟم٧م ًمرىمٞم٦م أو ٟمٗمٞم٦ًم ، وم٘مد شمزَوج رىمٞم٦م : ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ ، وشمزَوج 

 سمـ قم٘مٞمؾ ، وًمٞمس ذم أزواج ه١مٓء ُمـ ؾمّٛمل سمٕمٛمر .  ٟمٗمٞم٦ًم : قمٌد اهلل

ُمـ اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م  ومال أدري يمٞمػ جيزم قمٚمامء اًم٘مقم سمقىمقع هذا اًمزواج

ـَ  وقمكم ٕوٓد ضمٕمٗمر وأوٓد قم٘مٞمؾ ، وهق ، ُمع أّّنؿ يرون سمٜم٤مت قمكم ُيَزَوضْم

عّم٤م ٟمٔمر إمم أوٓد قمكم وضمٕمٗمر وم٘م٤مل: سمٜم٤مشمٜم٤م ًمٌٜمٞمٜم٤م،   يتٓم٤مسمؼ ُمع ىمقل رؾمقل اهلل

 : طمًٌتٝمـ ٕوٓد أظمل ضمٕمٗمر .  وىمقل اإلُم٤مم قمكم  ،(2) وسمٜمقٟم٤م ًمٌٜم٤مشمٜم٤م

ؿ ّّٕن  ،سمٓمالن زواضمٝم٤م ُمـ قمقن سمٕمد ُم٘متؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبوهٜم٤م ئمٝمر 

 .  أي٤مم ظمالوم٦م قمٛمرىم٤مًمقا سمِمٝم٤مدة قمقن سمتًؽم ذم

 فومٝمذه آؿمٙم٤مًمٞم٤مت وأُمث٤مهل٤م هل اًمتل دقمتٜم٤م ًمٙمل ٟمّمػ هذا اًمزواج سم٠مٟمّ 

 .إمم اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ ومٞمف حيت٤مج  ًمٖمز زواج

وإّٟمؽ ُمـ ظمالل اًمٌح٨م ؾمت٘مػ قمغم ُمالسم٤ًمت يمثػمة أظمرى ذم هذا 

سمّٞمٜم٤م سملم إؾمامء واًمٙمٜمك سمِمٙمؾ ٓ  هذا إُمر، يمام شمرى آظمتالط واوح٤مً 

 ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وُم٤م يِم٤مهبٝم٤م .هم٤ٌمر قمٚمٞمف 

ىمد ي١مشمك سم٠ُمّم يمٚمثقم سمدًٓ قمـ زيٜم٥م ذم ٟمٍص دًٓم٦ًم قمغم  ،ٟمٕمؿ

                                                           

قمٜمد ذيمر وًمد قمغم سمـ أيب  41: 2ُمع اًمتٜمقيف قمغم أن اًمزسمػمي ىم٤مل ذم  ،45: 2ٟم٥ًم ىمريش  -1

وهذا ش وأّم يمٚمثقم اًمٙمؼمى وًمدت ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وأُمٝمؿ: وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمٜمٌل»ـم٤مًم٥م: 

 ٤من قمٜمده .يٕمٜمل أّنام اصمٜمت

 .4383/  393: 3ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  -2
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 .(2)دًٓم٦م قمغم اومؽماىمٝمام ذم ٟمص آظمر  وىمد ي١مشمك هبام ُمٕم٤مً  ،(1)امـاؿمؽمايمٝم

 اإلُم٤مُملم وىمد شمِم٤مهد ُأّم يمٚمثقم ذم سمٕمض اًمٜمّمقص سم٠مّن٤م أيمؼم ُمـ

 قمٜمد اعم١مّرظملم واًمٜم٤ًمسم٦م . (3) ًمٚمٛمِمٝمقر واًمث٤مسم٧م ظمالوم٤مً  ،احلًلمو احلًـ

وىمد شمالطمظ ؿمٞمئ٤م آظمر ذم ٟمّمقص راسمٕم٦م وظم٤مُم٦ًم ... يمُؾ هذه إُُمقر 

رضمٝم٤م قمـ يمقّن٤م ُم٠ًمًم٦م صم٤مسمت٦م ُمًٚمٛم٦م ٓ مم٤م خيذم اًمت٤مريخ واحلدي٨م  دمده٤م

 يٛمٙمـ اخلدش ومٞمٝم٤م .

وإٟم٤م ضمئٜم٤م سمُٛمجٛمَؾ شم٤مريخ ُأّم يمٚمثقم ذم يمت٥م احلدي٨م واًمت٤مريخ واًمٗم٘مف ، 

آظمتالط واًمتِم٤مسمؽ ومٞمام يٜم٘مؾ قمـ طمٞم٤مهت٤م ،  قعوىم ًمٜم١ميّمد قمغم إُمٙم٤من

 ، أيْم٤مً وشمٕم٤مرض يُمّؾ ٟمص ُمٜمٝم٤م ُمع ٟمّمقص أظمرى ذم اًمت٤مريخ واحلدي٨م 

 آظمر . ءواًمٜمّمقص اًمِمٞمٕمٞم٦م شمدّل قمغم ر ءوم٤مًمٜمّمقص اًمٕم٤مُمٞم٦م شمدّل قمغم ر

شمدّل قمغم وضمقده٤م ذم ُم٠مؾم٤مة يمرسمالء وُمراوم٘متٝم٤م  ٦موم٤مًمٜمّمقص اًمِمٞمٕمٞم

                                                           

 ؾمٞم٠ميت ذيمرٟم٤م ًمتٚمؽ اًمٜمّمقص قمٜمد قمروٜم٤م ًمًػمة أّم يمٚمثقم سمٕمد ىمٚمٞمؾ . -1

،  167: 14ذم قمٛمدة اًم٘م٤مري  لوم٘مد يٙمقن هذا هق ُم٤م قمٜم٤مه اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري واًمٕمٞمٜم -2

ٓيث٤مر ، وا12233/  293: 8، وآص٤مسم٦م 84: 6إذ ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري 

وهل اصٖمر سمٜم٤مت  : ويم٤مٟم٧م ىمد وًمدت ]أّم يمٚمثقم[ ذم طمٞم٤مشمف 211سمٛمٕمروم٦م أصم٤مر: 

 : وُأّم يمٚمثقم وًمدت ىمٌؾ ووم٤مة ضمّده٤م .128: 3، وذم ذح اًمزرىم٤مين وم٤مـمٛم٦م 

يٛمـ سم٠مّن اًمزهراء محٚم٧م احلًـ قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م إ 2/  185: 1يمام ٟمراه ذم ظمؼم قمٚمؾ اًمنمائع  -3

وأظمذت سمٞمد ُأّم يمٚمثقم اًمٞمنى سمٞمده٤م اًمٞمٛمٜمك صمؿ حتقًم٧م إمم ين احلًلم قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م إو

طمجرة أسمٞمٝم٤م ... وُمٕمٜمك هذا اخلؼم أن ُأّم يمٚمثقم هل أيمؼم ُمـ احلًـ واحلًلم حلٛمٚمٝمام قمغم 

 186: 1 أيْم٤مً قم٤مشم٘مٝم٤م وأظمذه٤م سمٞمد ُأّم يمٚمثقم، ذم طملم أن اًمّمحٞمح هق ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمٚمؾ 

ـَ ، ومحؾ احلًلَم قمكم ٌ  ، ومحٚم٧م وم٤مـمٛم٦ُم ُأَم يمٚمثقم ، وأدظمٚمٝمؿ اًمٜمٌل  ومحٛمؾ اًمٜمٌُل احلً

... يمام أٟمؽ ؾمؽمى سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذم يمالم آجيل  قمٚمٞمٝمؿ ىمٓمٞمٗم٦م واؾمتقدقمٝمؿ اهللسمٞمتٝمؿ وووع 

 ُمـ هذا وم٤مٟمتٔمر. ىمري٤ٌمً 
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 وضمقده٤م ذم اًمٓمػّن صمٌقت إًمٜمٝم٤مي٦م، وٕظمٞمٝم٤م احلًلم ُمـ اًمٌداي٦م طمّتك ا

يت٘م٤مـمع ُمع ُم٤م ىم٤مًمقه قمـ ُأّم يمٚمثقم ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ أّن٤م 

ـٌ  هل٤م ذم زُم٤من ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ، وصغّم قمٚمٞمٝمام ؾمٕمٞمد سمـ  ُم٤مشم٧م واسم

 اًمٕم٤مص أو اسمـ قمٛمر . 

يمام أّن ُم٤م ىم٤مًمقه قمـ شمزوي٩م أّم يمٚمثقم سمٕمقن سمـ ضمٕمٗمر سمٕمد قمٛمر ٓ يتٗمؼ 

ىم٤مًمقه ذم ؿمٝم٤مدشمف سمتًؽم أي٤مم ظمالوم٦م قمٛمر ، إمم همػمه٤م ُمـ إىمقال  ُمع ُم٤م

 اعمتْم٤مرسم٦م اعمٜم٘مقًم٦م قمٜمٝم٤م ذم يمت٥م اًمت٤مريخ .

ّٓ دراؾم٦م ُمقوقع يمٝمذ ،إذن سمٕمد ٟم٘مؾ  ا ٓ يٛمٙمـ اخلروج ُمٜمف سمٜمتٞمج٦م إ

قمٜمدٟم٤م وقمٜمد  وإّن ذًمؽ مل يتقومر ، صمّؿ اًمدظمقل عمٜم٤مىمِمتٝم٤م ، إىمقال ُمقوققمٞم٤مً 

ّٓ اعمٓم٤مًمع  ُأّم يمٚمثقم  -صقرة إمج٤مًمٞم٦م قمـ اًمزوضملم اعمٗمؽمولم!!   سمٕمد إقمٓم٤مءإ

وهؾ مه٤م يتٙم٤مومئ٤من  ، وشمّمقير ؿمخّمٞمتٝمام -سمٜم٧م قمكم، وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

أم ٓ؟ سمؾ هؾ يتٙم٤مومئ٤من ُمـ  ، ظمالقُمـ طمٞم٨م اًمٕمٛمر واًمٜم٥ًم واًم٘مٌٞمٚم٦م وإ

 أم ٓ ؟ واًم٘مٌٞمٚم٦م واًمٜم٥ًم ، طمٞم٨م اًمِمٙمؾ واجلامل

 أم ٓ ؟ ، ٤مرب ؾمػمة أم يمٚمثقموهؾ أّن ؾمػمة قمٛمر ذم احلٞم٤مة جي٤مٟمس وي٘م

ٗمرض قمٚمٞمٝم٤م أم هل٤م ويمٞمػ سم٤معمرأة ذم اإلؾمالم ، هؾ قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٌقل سمام يُ 

 احلؼ ذم سمٞم٤من رأهي٤م ؟

يٕمجٌٝم٤م ُمـ اًمرضمؾ ُم٤م يٕمج٥م اًمرضمؾ ُمـ اعمرأة ،  -ومٓمري٤ًم  – وم٤معمرأة

ذم اًمزواج ،  ٠مذم اًمتٙم٤موم وجي٥م أن يٚمحظ، وهذا أصؾ قم٘مكم وذقمل وومٓمري 

وم٢مّّنـ  ،ًمف : ٓ شمٙمرهقا ومتٞم٤مشمٙمؿ قمغم اًمرضمؾ اًم٘مٌٞمحوىمد ضم٤مء قمـ قمٛمر ىمق

 .(1)حيٌٌـ ُم٤م حتٌقن 

                                                           

 يمت٤مب اًمٜم٤ًمء . 11:  4ـ قمٞمقن إظم٤ٌمر ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم  1
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: يٕمٛمد أطمديمؿ إمم سمٜمتف ومٞمزوضمٝم٤م اًم٘مٌٞمح ، إّّنـ حيٌٌـ ُم٤م  أيْم٤مً وقمٜمف 

 .(1)حتٌقن، يٕمٜمل إذا زوضمٝم٤م اًمذُمٞمؿ يمره٧م ذم ذًمؽ ُم٤م يٙمره وهمْم٥م اهلل ومٞمف 

 ـ ؾ قمٛمرومٝمذه اًم٘م٤مقمدة اًمٗمٓمري٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م ٓ شمتٗمؼ ُمع ُم٤م ضم٤مء ذم ؿمامئ

 :  ـعمـ يراه٤م إؾم٤مءة ًمٚمخٚمٞمٗم٦م  أٟم٘مٚمٝم٤م ُمٕمتذراً 

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٗم٤مروق ، وأسمق  :ومٗمل اعمٜمٛمؼ : احلقٓن ُمـ اًمٕمرب

 .(2)هل٥م اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ، وأسمق ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم 

وذم اعمحؼم : احلقٓن ُمـ إذاف : اًمٗم٤مروق قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رمحف 

 .(3)هِم٤مم ....  اهلل، أسمق هل٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ، أسمق ضمٝمؾ سمـ

، ، ـمقيالً  ٤مً وقمـ أيب رضم٤مء اًمٕمٓم٤مردي ىم٤مل : رأي٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أصٚمٕم

 .(5) وذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : يم٤من قمٛمر أطمقر اًمٕمٞمٜملم .(4)ؾمٌٚم٦م  ا، ذ أطمقًٓ 

ويم٤من  ـ اُمراة قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٧مدظمٚم :وذم جمٛمع إُمث٤مل : وىمٞمؾ

: أسم٤م همٗمر ، طمٗمص اهلل ومدهِم٧م اعمرأة ، وم٘م٤مًم٧م  ـ طم٤مه اًمرأس ويم٤من أصٚمع

ًمؽ ، وأرادت أن شم٘مقل : أسم٤م طمٗمص ، همٗمر اهلل ًمؽ . وم٘م٤مل قمٛمر : ُم٤م شم٘مقًملم؟ 

 .(6)وم٘م٤مًم٧م : صٚمٕم٧م ُمـ ومرىمتؽ وأرادت أن شم٘مقل : ومرىم٧م ُمـ صٚمٕمتؽ 

وهذا اًمٜمص يِمػم إمم قمدم ارشمٞم٤مح اًمٜم٤ًمء إمم فم٤مهرة اًمّمٚمع ذم اًمرضم٤مل ، 

ومؽمى سمف اعمرأة ،  ف ُمـ ٟم٘مصٞمرضمح قمغم ُم٤م وميوم٘مد يٙمقن ذم اًمرضمؾ رء 

                                                           

 . 587:  16، يمٜمز اًمٕمامل 14329طمدي٨م  158:  6ـ ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  1

 . 445ـ اعمٜمٛمؼ :  2

 . 343ـ اعمحؼم :  3

 . 244:  2، شم٤مريخ اخلٛمٞمس 343:  6، اًمٕم٘مد اًمثٛملم 18:  44 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼـ  4

 . 156:  7ـ اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  5

 . 188:  1ـ جمٛمع إُمث٤مل  6
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ًمٙمـ ؿمدة قمٛمر وهمٚمٔمتف ُمع اًمٜم٤مس وظمّمقص٤ًم ُمع اًمٜم٤ًمء ُمع وضمقد اًمّمٚمع 

 واحلقل ومٞمف يمّٚمٝم٤م ٟم٘م٤مط ُمٌٕمدة قمـ زواضمف سم٠مم يمٚمثقم .

وذم اًمٗم٤مئؼ واًمٓمٞمقري٤مت : قمـ أيب قمٛمر سمـ اًمٕمالء ، ىم٤مل : ... يم٤من 

قمٛمر أصٚمع مل يٌؼ ُمـ ؿمٕمره إٓ طمٗم٤مف ، وهق أن يٌ٘مك ُمٜمف يم٤مًمٓمرة طمقل 

 .(1)رأؾمف 

وقمـ زر سمـ طمٌٞمش ىم٤مل : ظمرج أهؾ اعمديٜم٦م ذم ُمِمٝمد هلؿ ، وم٢مذا أٟم٤م 

سمرضمؾ أصٚمع أقمن أين ىمد أذف ومقق اًمٜم٤مس سمذراع .... وم٘مٚم٧م : ُمـ 

 .(2)؟ ىم٤مًمقا : قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  هذا

وىمد ضم٤مء قمـ أيب اًمٕمٞمٜم٤مء اّٟمف رأى اعم٠مُمقن اًمٕم٤ٌمد ُمٖمت٤مو٤ًم وهق ي٘مقل : 

أّنك قمٜمٝمام ، وُمـ أٟم٧م ي٤م ضمٕمؾ طمّتك  ٤مأٟمُمتٕمت٤من يم٤مٟمت٤م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل و

  (3) ؟ شمٜمٝمك قمام ومٕمٚمف رؾمقل اهلل وأسمق سمٙمر

ومـ أكً يو  »سمـ ش  ومـ أكً يو صمعؾ »أسمدًمقا مجٚم٦م  وذم سمٕمض اًمٜمّمقص

 .(4) ًمثٌقهت٤م قمٜمدهؿ ذم ٟمّمقص أظمرىش  أضمقل

وىمد أظمرج اًمٓمؼماين قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم : 

                                                           

 . 259:  1، واًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م 1275:  3ـ اًمٓمٞمقري٤مت  1

  34:  4، جمٛمع اًمزوائد  51/  65:  1ـ اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  2

، اًمِمٕمقر 137:  2، ُمرآة اجلٜم٤من 154:  6، وومٞم٤مت إقمٞم٤من 353:  1ـ شم٤مريخ أيب اًمٗمداء  3

واٟمٔمر ذم ُمدقمٞم٤مت اسمـ أيمثؿ ُمٜم٤مفمرة اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ُمع ؿمٞمخ ُمـ  239سم٤مًمٕمقر ًمٚمّمٗمدي : 

 . 226وُم٤م ىمٚمٜم٤مه ذم يمت٤مسمٜم٤م اًمتًٛمٞم٤مت :  162ـ  158آؾمامقمٞمٚمٞم٦م ذم اًمٗمّمقل اعمخت٤مرة : 

، 214:  31، هتذي٥م اًمٙمامل 71:  64 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ، 199:  14ـ ُاٟمٔمر شم٤مريخ سمٖمداد  4

 . 314:  1، ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م 315:  11اعمٜمتٔمؿ 
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، ويم٤مٟم٧م ؾمٌٚمتف (1)ٓم٤مب يم٤من إذا همْم٥م ومتؾ ؿم٤مرسمف وٟمٗمخ أن قمٛمر سمـ اخل

 .(2)يمثػمة  اًمِمٕمر ُمـ أـمراومٝم٤م صٝم٦ٌم 

 . إمم همػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت واًمِمامئؾ اًمتل ىمد ٓ شمريض اًمٜم٤ًمء وٓ شمٕمجٌٝمؿ

 ، ؾمػمهتام ذم احلٞم٤مةسمٞم٤من أظمالىمٞم٤مت اًمزوضملم و وؾمٜمح٤مول ومٞمام يكم دراؾم٦م

أم ُمـ حل٤مظ اًمٗمٙمر واًمٕمٛمر  وهؾ مه٤م يتج٤مٟم٤ًمن وصٗم٤مهتام اخلٚم٘مٞم٦م واخلٚم٘مٞم٦م

اًمًػمة اًمذاشمٞم٦م ٕم يمٚمثقم صمّؿ ٟمٕم٘مٌف سمٌٞم٤من اًمًػمة اًمذاشمٞم٦م  ٟمٌدؤه٤م سمٛمجٛمؾ ٓ ؟

 ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب .

 

 ن  الطةرة الراية  ُُاّم كلثومجم

    اّلل أُّم كلثَم في عْذ رسَل  

 ل، ومٗم  ذيمر اعم١مّرظمقن وٓدة ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ذم قمٝمد رؾمقل اهلل

ّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمٞم٦م ... ىم٤مل أسمق قمٛمرو: ص٤مسم٦م: أُ اإل

 .(3)وًمدت ىمٌؾ ووم٤مة اًمٜمٌل

ًمف احلًـ واحلًلم  ]وم٤مـمٛم٦م[ وذم آؾمتٞمٕم٤مب: ىم٤مل أسمق قمٛمرو: ومقًمدت

 .(4) ومل يتزّوج قمكم قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤م ،وُأّم يمٚمثقم وزيٜم٥م

                                                           

ُمـ سمٜمل  وومٞمف : إن ٟم٤مؾم٤مً  839:  3، شم٤مريخ اعمديٜم٦م  54/  66:  1اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  ـ 1

 رسمف ، ويم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ إذا هؿ .صمٕمٚم٦ٌم أشمق قمٛمر ذم أرض هلؿ ... وضمٕمؾ يٗمتؾ ؿم٤م

شم٤مريخ ، 43، اجلقهر اًمثٛملم : 323:  21، هتذي٥م اًمٙمامل 1899/  236:  3ـ آؾمتٞمٕم٤مب  2

 . 17:  44 ُمديٜم٦م دُمِمؼ

 .211، وآيث٤مر سمٛمٕمروم٦م أصم٤مر: 464: 8آص٤مسم٦م  ـ 3

 .اهللًمٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل  4457، ُمـ شمرمج٦م 1894: 4آؾمتٞمٕم٤مب  -4
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أن زيٜم٥م هل أيمؼم سمٜم٤مت اإلُم٤مم قمكم  أيْم٤مً وُمـ اعمِمٝمقر سملم اعم١مّرظملم 

 وأّن ُأّم يمٚمثقم هل اًمراسمٕم٦م ُمـ أوٓد اإلُم٤مم ، ًمٙمـ اعم٤مُمٓمػمي ي٘مقل قمـ ،

ف ذيمر ، وم٘مد يٙمقن قمٜمك سمٙمالُمف زيٜم٥م ، ًمٙمٜمّ (1) ُأّم يمٚمثقم أّن٤م : أيمؼم سمٜم٤مشمف

يمٜمٞمتٝم٤م دون اؾمٛمٝم٤م ، وىمد يٙمقن أراد ُأظمتٝم٤م أّم يمٚمثقم، وهق همػم صحٞمح قمٜمد 

أسمٕمد شم٘مدير، وُأّم يمٚمثقم اًم٤ٌمطمثلم، ّٕن زيٜم٥م وًمدت ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م قمغم 

ىمٌؾ ووم٤مة اًمٜمٌل سم٘مٚمٞمؾ ، أي ذم اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م أو اًمٕم٤مذة، ومتٙمقن زيٜم٥م هل 

 أيمؼم ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمال ؿمؽ .

وُمـ قمجٞم٥م اًمٙمالم ُم٤م ٟمِم٤مهده ذم ظمؼٍم ُمرؾمٍؾ ٟم٘مٚمف ومخر اًمديـ 

ُُمٚمّخّمف: أّن ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م هل أيمؼم  ،اًمٓمرحيل قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد

ٓ يٛمٙمـ آقمتامد  أيْم٤مً حلًـ واحلًلم ، وهذا اًمٙمالم سم٤مـمؾ ُمـ اًمًٌٓملم ا

 قمٚمٞمف .. وإًمٞمؽ اًمٜمص:

روي أّن ؽمؾامن ايمػورد ومول: ُأهدي إلم ايمـبل وُمُطٌػ مـ 

 زمقيمديَ  ،ايمعـى دم نمغم أواكف ، همؼول رم: يو ؽمؾامن ائتـل

 احلسـ واحلسكم يمقلىمال معل مـ هذا ايمعـى.

ُأّمفام همؾؿ أرمهو ، همؼول ؽمؾامن: همذهبً أؿمرق فمؾقفام مـزل 

هملسمقً مـزل ُأطمتفام ُأّم ىمؾثقم همؾؿ أرمهو ، همجئً همخػمت 

 .(2)ايمـبل زمذيمؽ هموضطرب ...

وصحٞمحف: وم٠مشمٞم٧م ُمٜمزل ُأظمتٝم٤م ُأّم يمٚمثقم ـ أي  ، واخلؼم ُمّمّحػ ي٘مٞمٜم٤مً 

زوضم٦م قمثامن سمـ قمّٗم٤من ـ وذًمؽ أّن   ُأظم٧م وم٤مـمٛم٦م ، أّم يمٚمثقم سمٜم٧م رؾمقل اهلل

                                                           

 .143سمّم٤مر: ٟمزه٦م إ -1

 : 3، ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز ًمٚمٌحراين 313: 43وقمٜمف ذم سمح٤مر إٟمقار  37اعمٜمتخ٥م ًمٚمٓمرحيل:  -2

294  /64. 
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 ؾمؿ ُأظمتٞمٝم٤م زيٜم٥م وأّم يمٚمثقم .ؾمَٛم٧م اسمٜمتٞمٝم٤م سم٤م وم٤مـمٛم٦م 

:   اهلل ىمٚم٧م ٕيب قمٌد :ىم٤مل (2) ومح٤مد سمـ قمثامن (1) ومٕمـ حمّٛمد سمـ ُمروان

: إّن وم٤مـمٛم٦م أطمّمٜم٧م ومرضمٝم٤م ومحرم  ضمٕمٚم٧م ومداك ، ومام ُمٕمٜمك ىمقل رؾمقل اهلل

ًمد سمٓمٜمٝم٤م: احلًـ ذريتٝم٤م قمغم اًمٜم٤مر؟ وم٘م٤مل: اعمٕمت٘مقن ُمـ اًمٜم٤مر هؿ وُ   اهلل

 واحلًلم وزيٜم٥م وُأّم يمٚمثقم.

،  (3) سم٠مظمتٞمٝم٤م ٝم٤م سمزيٜم٥م وُأّم يمٚمثقم اقمتزازاً ٞمسمغم ، إَن اًمزهراء ؾمٛم٧م سمٜمت

ذم اعمقًمقد ُمـ طمٚمؼ اًمرأس واًمتّمّدق سمقزٟمف ومّْم٦م   وقمٛمٚم٧م سمًٜم٦م رؾمقل اهلل

 وذسمح اًمٕم٘مٞم٘م٦م واًمتًٛمٞم٦م وأُمث٤مل ذًمؽ .

همػل اظمقؿمل ظمويمؽ : فمـ صمعػر زمـ حمّؿد ، فمـ أزمقف ، أكف ومول: 

َر ضمسـ وضمسكم وزيـى ؾَمع  اهللوزكً هموؿمؿي زمـً رؽمقل 

 .(4) وُأّم ىمؾثقم همتصّدومً زمزكي ذيمؽ همّضي

 وهذا اًمٜمص ي١ميمد سم٠من زيٜم٥م هل همػم ُأّم يمٚمثقم .

ضم٤مء اؾمؿ ُأّم يمٚمثقم وطمده٤م ُمع أظمقهي٤م احلًـ واحلًلم ومٞمٛمـ  ،ٟمٕمؿ

ًمٗم٤مـمٛم٦م ، إذ ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ـ   اهلل ؿمٝمد يمقن ومدك ٟمحٚم٦م ُمـ رؾمقل

                                                           

 .222: 93و 231: 43، وقمٜمف ذم سمح٤مر إٟمقار 2/  146ظم٤ٌمر: ُمٕم٤مين إ -1

 .231: 43، وقمٜمف ذم سمح٤مر إٟمقار  4/  146ظم٤ٌمر: ُمٕم٤مين إ -2

زيٜم٥م : اويص اًمِم٤مهد واًمٖم٤مئ٥م ُمـ أُمتی ـ وم٘مد روي قمـ رؾمقل اهلل ىمقًمف ذم اًمٕم٘مٞمٚم٦م 3

 ( 36ّّٕن٤م شمِمٌف ظم٤مًمتٝم٤م أم يمٚمثقم )اًمٓمراز اعمذه٥م :  ،وأظمؼمهؿ أن يٚمزُمقا هذه اًمّمٌٞم٦م

، حتٗم٦م آطمقذي 1467، يمت٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م / 541: 2اعمقـم٠م عم٤مًمؽ  -4

، 239: ٤7مر ، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وآصم374/  279: 1، وأسمق داوود ذم اعمراؾمٞمؾ 92: 5

، واًمٌٞمٝم٘مل : ذم اًمًٜمـ  324: 8، اعمجٛمقع  128: 3، ذح اًمزرىم٤مين 314: 5آؾمتذيم٤مر 

قمـ أسمٞمف قمـ  لُمـ طمدي٨م ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد وزاد اًمٌٞمٝم٘م 19479رىمؿ  344: 9اًمٙمؼمى 

 ضمده .
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 : وهق سمّمدد ضمقاب يمالم اًمِمٞمٕم٦م ـ

وزفمؿفؿ أن احلسـ واحلسكم وُأّم ىمؾثقم ؾمفدوا هلو ، 

 .(1) ، فمعم أَن ؾمفودة ايمػرع وايمصغغم نمغم مؼبقيمي زموؿمؾ

ـَ اًمنميػ اجلرضم٤مين ذم ذطمف ش اعمقاىمػ»وُمثٚمف ىم٤مل اإلجيل ذم  ، ًمٙم

قمغم اعمقاىمػ ظمّٓم٠م يمالم آجيل ىم٤مئاًل سم٠من اًمّمحٞمح هق ُأّم أيٛمـ ، سمدًٓ قمـ 

 ُأّم يمٚمثقم، إذ ىم٤مل:

)كحؾفو( أي أفمطوهو  همنن ومقؾ: اّدفمً هموؿمؿي )أكف( »

كحؾي وفمطقي )وؾمفد( فمؾقف )فمقم واحلسـ واحلسكم  همدىموً 

وُأّم ىمؾثقم( وايمصحقح ُأّم ايؿـ ... )ومؾـو: إن احلسـ 

ّٕن ؾمفودة ايمقيمد ٓ سُمؼبؾ ٕضمد أزمقيف  :واحلسكم همؾؾػرفمقي(

مهو ىموكو صغغميـ  أيضوً ىمثر أهؾ ايمعؾؿ ، وأوأصمداده فمـد 

)وأمو فمقم وُأّم ىمؾثقم همؾؼصقرمهو فمـ  ،دم ذيمؽ ايمقومً

 .(2) شكصوب ايمبّقـي( وهق رصمؾ وامرأسمون

ٟمٔمر إمم آرشم٤ٌمك وآًمت٤ٌمس ذم اًمٜمص ووىمقع اًمتّمحٞمػ ومٞمف سملم ُأّم وم٤م

ُم٤م ي٘مع سملم ُمـ ؾُمّٛملم سم٠ُمّم يمٚمثقم وسملم ُمـ  يمٚمثقم وسملم ُأّم أيٛمـ ، وهق يمثػمٌ 

٥م ذم هذيـ اًمٜمّّملم، ومِلَ ٓ ٟمرى اؾمٛمٝم٤م يمٜملّم سمف ، وم٠ميـ ذه٧ٌم اًمًّٞمدة زيٜم

 ؟ًمٗم٤مـمٛم٦م  ٦موٛمـ ُمـ ؿمٝمد قمغم يمقن ومدك ٟمحٚم

 وهؾ ُمـ اعمٕم٘مقل أن ي١مشمك سم٤مًمٌٜم٧م اًمّمٖمرى وشمؽمك اًمٌٜم٧م اًمٙمؼمى؟! 

 ّٓ ٟم٘مقل سم٠من اعم٘مّمقد ُمـ ُأّم يمٚمثقم هل زيٜم٥م اًمٙمؼمى، وهذا  ٓ يًٕمٜم٤م ا

إظم٤ٌمر ، اذ  ُم٤م أيمدٟم٤م قمٚمٞمف أيمثر ُمـ ُمّرة ُمـ ًمزوم احلٞمٓم٦م واحلذر طملم ٟم٘مؾ
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ؾمامء واًمٙمٜمك ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ، وهذا ُم٤م جي٥م قمغم ىمد ختتٚمط إؾمامء سم٤مًمٙمٜمك ، أو إ

 اعمح٘مؼ ُمٕمرومتف ومتٞمٞمزه .

واًمتّمحٞمػ سملم إؾمامء واًمٙمٜمك مل خيتص سمٙمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م ومح٥ًم ، 

طمًٌام وىمٗم٧م قمٚمٞمف ، وذًمؽ  أيْم٤مً ٙمت٥م اًمِمٞمٕمٞم٦م وم٘مد وىمع اًمتّمحٞمػ ذم اًم

سملم قمدة أؿمخ٤مص ُمـ اهل٤مؿمٛمٞم٤مت وهمػمهـ  ٜمٞمتٝم٤مويم ٓؿمؽماك اؾمؿ ُأّم يمٚمثقم

 صمؿ ُمـ سمٕمده .  ذم اًمت٤مريخ ، ووضمقدمه٤م ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل

 زيٜم٥م ذم طمٞم٤مة أسمٞمٝم٤م أُمػم اظمتٝم٤م ومٛمقاىمػ ُأّم يمٚمثقم ختتٚمط ُمع ُمقاىمػ

اعم١مُمٜملم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، وطمٞم٤مة أظمٞمٝم٤م اإلُم٤مم احلًـ سمـ قمكم ، ومتٜم٥ًم 

ذم أطمداث اًمٓمػ، وهٙمذا اًمٕمٙمس ، ومٝمل  ظمٓم٦ٌم زيٜم٥م اًمٙمؼمى إمم ُأّم يمٚمثقم

  يم٤مٟم٧م ُمع أظمٞمٝم٤م احلًلم سمـ قمكّم ، واسمـ أظمٞمٝم٤م زيـ اًمٕم٤مسمديـ ، ُمـ

اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م ، وُمـ ُمٙم٦م إمم يمرسمالء ، وُمـ يمرسمالء إمم اًمِم٤مم ، ورضمققمٝم٤م 

 ُمـ اًمِم٤مم ُمع اًم٤ًٌمي٤م إمم اعمديٜم٦م ، وم٤مٓظمتالط ُمتّمّقر وهمػم سمٕمٞمد إذن.

ـّ أي طمْمقر  ظم٤مص٦م ُمع ُمالطمٔمتٜم٤م أن سمٜم٤مت أُمػم اعم١مُمٜملم ووم٤مـمٛم٦م مل يٙمـ هل

ـّ  ذم أي طمدث ىمٌؾ واىمٕم٦م يمرسمالء، ومل يتًٜمّك ًمألقمداء ُمٕمروم٦م ظمّمقصٞم٤مهت

ـَ  ـّ حيٞمط هبـ ضمالل اًمٌٞم٧م اًمٕمٚمقي ذم هادق اخلدر واًمٕمّٗم٦م ويم اًمٔم٤مهري٦م، وم٘مد يم

، ًمذا يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ضمدًا قمدم  ـّ ذم ُمٜم٠مى قمـ ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م قمٜمٝم

 اوي سمٞمٜمٝمـ وقمدم ُمٕمروم٦م ٕؿمخ٤مصٝمـ قمغم ٟمحق اًمتحديد واًمدىّم٦م.متٞمٞمز اًمر

وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ سم٠مّن ُّٕم يمٚمثقم يمٚمامت وُمقاىمػ ذم ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقراء 

ويقُمٝم٤م، وقمٜمد وداع اإلُم٤مم احلًلم ، وطملم ُمِم٤مهدهت٤م رضمقع ضمقاد اإلُم٤مم 

، ويُمُٚمٝم٤م ُمذيمقرة ذم  ُمـ اًمٜمّمقص وهمػمه٤م ،احلًلم سمٕمد اعمٕمريم٦م إمم اخلٞم٤مم

وُمٕمٜم٤مه  ،٘م٤مشمؾ ، وهل شمٕمٓمٞمٜم٤م صقرة قمٜمٝم٤م ووضمقده٤م إمم ذًمؽ اًمت٤مريخيمت٥م اعم

 . قمدم ووم٤مهت٤م ذم قمٝمد ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من
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   اّلل أُّم كلثَم بعذ رسَل 

روى اعمجٚمز قمـ سمٕمض ُمّمٜمٗم٤مت أصح٤مسمٜم٤م ظمؼم اعمٗمّْمؾ سمـ قمٛمر قمـ 

 : : ىم٤مل اًمّم٤مدق أيْم٤مً وهق ُمقضمقد ذم اهلداي٦م اًمٙمؼمى  ،اًمّم٤مدق

كشؽق ايمقف مو   زمكم يدي صمّدكو رؽمقل اهللوكحـ  ،يو مػضؾ

كزل زمـو مـ إمي زمعده ... شمؿ سمبتدُئ هموؿمؿي سمشؽق مو كوهلو 

مـ أطمذ همدك مـفو ، وؽمِى فمؿر هلو ،  :مـ أيب زمؽر وفمؿر

اظمممـكم  ومجع احلطى اجلزل فمعم ايمَدار إلضمراق أمغم

وهموؿمؿي واحلسـ واحلسكم وزيـى ورومقي وُأّم ىمؾثقم 

ايمـور فمعم ايمبوب ... وسمشؽق محؾ وإرضامفؿ  ،وهمضي

أمغماظمممـكم هلو دم ؽمقاد ايمؾقؾ واحلسـ واحلسكم وزيـى 

  وُأّم ىمؾثقم إلم دور اظمفوصمريـ وإكصور يذىّمرهؿ زموهلل

 .(1)ورؽمقيمف ...

وهذا اًمٜمص يِمػم إمم أّّن٤م يم٤مٟم٧م طم٤مضة وُمقضمقدة أي٤مم أطمداث 

ؿ ُاظمتٝم٤م زيٜم٥م طمٞمٜمام اؾمٛمٝم٤م ُمع اؾمأورد اًمً٘مٞمٗم٦م ، واإلُم٤مم أُمػماعم١مُمٜملم ىمد 

 .  (2) أظمؼم سمام ؾمٞمحّمؾ قمٜمد رضمٕم٦م إئٛم٦م

وذيمره٤م ذم شمٚمؽ اًمٜمّمقص ذم قمداد اًمٙم٤ٌمر اعمدريملم ًمألطمداث يٕمٜمل 

،   ٤م مل شمٙمـ صٖمػمة طمٞمٜمام ـمٚمٌٝم٤م قمٛمر ، وذًمؽ ًمقٓدهت٤م ذم قمٝمد رؾمقل اهللأّّن 

 ووضمقده٤م ُمع أسمٞمٝم٤م أُمػماعم١مُمٜملم وأُمٝم٤م اًمزهراء .

طمٞمٜمام ىم٤مل: إّّن٤م صٖمػمة؟ أم أراد  ـ يم٤من يم٤مذسم٤مً   هللومٝمؾ اإلُم٤مم ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤م
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أو أّٟمف قمٜمك سم٠مّّن٤م أو أّن٤م يم٤مٟم٧م رسمٞم٦ٌم ًمف،  ؟ أظمرى يم٤مٟم٧م ًمف  سمذًمؽ سمٜمت٤مً 

 ؟صٖمػمة سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمٛمر ذم زواضمٝم٤م ُمٜمف 

 أن أّم يمٚمثقم وهلوإقمج٥م ُمـ ذًمؽ ُم٤م ٟمراه ذم سمٕمض اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م 

أظمذت سمٞمدي ُأّم يمٚمثقم ومحٚم٧م  أيمؼم ُمـ احلًٜملم ، ّٕن وم٤مـمٛم٦م  يم٤مٟم٧م

احلًـ قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م إيٛمـ ، واحلًلم قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م إين ، وذًمؽ ذم اًم٘مّم٦م 

 ُمـ سمٜم٧م أيب ضمٝمؾ، ومٗمٞمف: وأيمذوسم٦م زواضمفاعمٗمتٕمٚم٦م قمغم أُمػماعم١مُمٜملم 

هموؾمتد نمّؿ هموؿمؿي مـ ذيمؽ ، وزمؼقً متػؽرة هل ضمتك أمسً 

سكم وصموء ايمؾقؾ ، محؾً احلسـ فمعم فموسمؼفو إيؿـ ، واحل

فمعم فموسمؼفو إيرس ، وأطمذت زمقد ُأّم ىمؾثقم ايمقرسى زمقدهو 

ايمقؿـك ، شمؿ حتقيمً إلم ضمجرة أزمقفو، همجوء فمقّم همدطمؾ 

 .(1)ضمجرسمف همؾؿ ير هموؿمؿي ، هموؾمتد يمذيمؽ نمؿف...

 ذم طملم أّن اًمٜمص ذم ُمٙم٤من آظمر خي٤مًمػ ُم٤م ؾمٌؼ ، إذ ومٞمف:

شمؿ أطمذ ايمـبّل زمقد فمقم همشبؽ أصوزمعف زملصوزمعف ، همحؿؾ 

احلسـ ، ومحؾ احلسكَم فمقٌم ، ومحؾً هموؿمؿُي ُأّم  ايمـبلّ 

، وأدطمؾفؿ ايمـبل زمقتفؿ ووضع فمؾقفؿ ومطقػف  ىمؾثقم

 .(2)... ، شمؿ طمرج وصعم زمؼّقي ايمّؾقؾ  واؽمتقدفمفؿ اهلل

وذم هذا اخلؼم إظمػم مل  شمر اؾمؿ زيٜم٥م، وم٠ميـ يم٤مٟم٧م هل؟ وهؾ اعم٘مّمقد 

٤م؟ إّٟمف شم٤ًمُؤٌل ضمديٌر ُمـ ُأّم يمٚمثقم ذم هذا احلدي٨م هل زيٜم٥م؟ أم هل همػمه

 سم٤مٟٓمت٤ٌمه إًمٞمف!
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 ٍخَدّا عٌذ تغسيل أُهْا 

 يمام أّن٤م يم٤مٟم٧م طم٤مضة قمٜمد ووم٤مة أُّمٝم٤م ، ومٗمل دٓئؾ آُم٤مُم٦م: 

ٚمٝم٤م أُمػماعم١مُمٜملم ًّ ـِ  ،ومٖم وزيٜم٥م وُأّم  واحلًلمِ  ومل حييه٤م همػمه واحلً

 . (1) يمٚمثقم وومّْم٦م ضم٤مريتٝم٤م وأؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس

أٟمف عَم٤م طميهت٤م اًمقوم٤مة ىم٤مًم٧م ٕؾمامء وذم إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب : ... وروي 

سمٜم٧م قمٛمٞمس: اذا أٟم٤م ُم٧ّم وم٤مٟمٔمري إمم اًمدار ، وم٤مذا رأي٧ِم ؾِمْجٗم٤م ُمـ ؾُمٜمُْدٍس 

َب ومًٓم٤مـم٤مً  ذم ضم٤مٟم٥م اًمدار ، وم٤ممحٚمٞمٜمل وزيٜم٥م وُأّم يمٚمثقم  ُمـ اجلٜم٦م ىمد ُضِ

 وم٤مضمٕمٚمقين ُمـ وراء اًمًجػ ، وظمُٚمقا سمٞمٜمل وسملم ٟمٗمز .

جػ محٚم ومٚمام شمقومٞم٧م  ًِ ٚم٧م وفمٝمر اًم ًّ تٝم٤م وضمٕمٚمتٝم٤م وراءه ، ومُٖم

أٟمزًمف ضمؼمئٞمؾ ُمـ اجلٜم٦م ذم صمالث  وطُمٜمّٓم٧م سم٤محلٜمقط ، ويم٤من يم٤مومقراً  ويُمّٗمٜم٧م

ر ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل رسمؽ ي٘مرؤك اًمًالم وي٘مقل ًمؽ: هذا طمٜمقـمؽ ،   ُسَ

، وإن أيمٗم٤مّن٤م وُم٤مءه٤م  وطمٜمقط اسمٜمتؽ ، وطمٜمقط أظمٞمؽ قمكّم ُم٘مًقم أصمالصم٤مً 

 وأواٟمٞمٝم٤م ُمـ اجلٜم٦م .

سمٕمد همًٚمٝم٤م وشمٙمٗمٞمٜمٝم٤م وطمٜمقـمٝم٤م ، ّّٕن٤م ـم٤مهرة  ٤م شمقوّمٞم٧م وروي أّن

أُمػماعم١مُمٜملم واحلًـ واحلًلم وزيٜم٥م  ّٓ إٓ دٟمس ومٞمٝم٤م ، وأّٟمف مل حييه٤م 

 .(2)وُأّم يمٚمثقم وومّْم٦م ضم٤مريتٝم٤م وأؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ...

قمٚمٞمٝم٤م وقمغم أسمٞمٝم٤م   صٚمقات اهلل ـ وذم روو٦م اًمقاقمٔملم: صمؿ شمقوّمٞم٧م

هؾ اعمديٜم٦م صٞمح٦م واطمدة ، واضمتٛمٕم٧م ٟم٤ًمء سمٜمل ومّم٤مطم٧م أ ـ وسمٕمٚمٝم٤م وسمٜمٞمٝم٤م
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ه٤مؿمؿ ذم داره٤م ، ومٍمظمـ سظم٦م واطمدة يم٤مدت اعمديٜم٦م أن شمزقمزع ُمـ 

ـَ : ي٤م ؾمٞمدشم٤مه ي٤م سمٜم٧م رؾمقل اهلل ـَ َيُ٘مْٚم ، وأىمٌؾ اًمٜم٤مس ُمثؾ  ساظمٝمـ ، وُه

وهق ضم٤مًمس واحلًـ واحلًلم سملم يديف يٌٙمٞم٤من ،  قمرف اًمٗمرس إمم قمكم 

ظمرضم٧م ُأّم يمٚمثقم وقمٚمٞمٝم٤م سمرىمٕم٦م ودمّر ذيٚمٝم٤م ومٌٙمك اًمٜم٤مس ًمٌٙم٤مئٝمام ، و

 ، أن طم٘م٤مً   ُمتجِٚمٚم٦م سمرداء قمٚمٞمٝم٤م شمًحٌٝم٤م ، وهل شم٘مقل: ي٤م أسمت٤مه ، ي٤م رؾمقل اهلل

 .(1)ٓ ًم٘م٤مء سمٕمده أسمدا  وم٘مدٟم٤مك وم٘مداً 

، قمـ آسم٤مئف ،   وذم سمح٤مرإٟمقار ، قمـ ُمّم٤ٌمح إٟمقار ، قمـ أيب قمٌد اهلل

وم٘م٤مًم٧م: اذا أٟم٤م ُم٧ّم ومتقّل   اطمتيت أوص٧م قمٚمٞم٤مً  ىم٤مل: إّن وم٤مـمٛم٦م 

أٟم٧م همًكم وضمّٝمزين وصِؾ قَمكَمَ ، وأٟمزًمٜمل ىمؼمي وأحلدين ، وؾمِق اًمؽماب 

، واضمٚمس قمٜمد رأد ىم٤ٌمًم٦َم وضمٝمل ، وم٠ميمثر ُمـ شمالوة اًم٘مرآن واًمدقم٤مء ،  قَمكَمَ 

شمٕم٤ممم   وم٢مّن٤م ؾم٤مقم٦م حيت٤مج اعمٞم٧م ومٞمٝم٤م إمم ُاٟمس إطمٞم٤مء ، وأٟم٤م اؾمتقدقمؽ اهلل

وٛم٧م إًمٞمٝم٤م ُأّم يمٚمثقم وم٘م٤مًم٧م ًمف: اذا سَمَٚمَٖم٧ْم  . صمؿّ  اً وأوصٞمؽ ذم وًمدي ظمػم

ودومٜمٝم٤م  هل٤م ، ومٚمام شمقوّمٞم٧م ومٕمؾ ذًمؽ أُمػماعم١مُمٜملم   اهلل ومٚمٝم٤م ُم٤م ذم اعمٜمزل صمؿّ 

 .(2)ًمٞماًل ذم دار قم٘مٞمؾ ...

ي روو٦م اًمقاقمٔملم وُمّم٤ٌمح إٟمقار؟ ومِلَ مل وم٠ميـ يم٤مٟم٧م زيٜم٥م ذم ظمؼمَ 

ّٓ جُيٕمؾ هل٤م رء؟! اًمٚمٝمّؿ  ٠من ُأّم يمٚمثقم هل زيٜم٥م ، قمغم أّٟمف ٓ أن ٟم٘مقل سم إ

 يًتٌٕمد أن شمٙمقن ُأظمتٝم٤م ًمألظم٤ٌمر آظُمرى.
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 ٍخَدّا أيام ٍاقعٔ الدول

 وذم يمت٤مب )اجلٛمؾ واًمٜمٍمة ًمًّٞمد اًمٕمؽمة ذم طمرب اًمٌٍمة( ًمٚمٛمٗمٞمد:

يمت٧ٌم إمم طمٗمّم٦م سمٜم٧م  ،سمذي ىم٤مر اعم١مُمٜملم  ٟمزول أُمػم وعم٤م سمٚمغ قم٤مئِم٦مَ 

داٌق قمٜم٘مف يمدّق   قمكم سمذي ىم٤مر، واهللأُم٤م سمٕمد: ٟمزًمٜم٤م اًمٌٍمة وٟمزل »قمٛمر: 

 ش.إن شم٠مظمر قم٘مرو اًمٌٞمْم٦م قمغم اًمّمٗم٤م، إّٟمف سمٛمٜمزًم٦م إؿم٘مر ، إن شم٘مّدم ٟمحر ،

ومٚماَم وصؾ اًمٙمت٤مب إمم طمٗمّم٦م اؾمتٌنمت سمذًمؽ ، ودقم٧م صٌٞم٤من سمٜمل 

 وأُمرهتـ أن ييسمـ سم٤مًمدومقف وي٘مٚمـ: شمٞمؿ وقمدي ، وأقمٓم٧م ضمقارهي٤م دومقوم٤مً 

 ؾمؼر، إن سمؼّدم كحر، وإن سملطّمر فمؼر.مو اخلػم؟ مو اخلػم؟! فمقّم ىموٓ

قمٜمٝم٤م اضمتامع اًمٜمًقة قمغم ُم٤م اضمتٛمٕمـ قمٚمٞمف ُمـ   ومٌٚمغ ُأّم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل

واعمّنة سم٤مًمٙمت٤مب اًمقارد قمٚمٞمٝمـ ُمـ قم٤مئِم٦م، ومٌٙم٧م  اعم١مُمٜملم  ؾم٥ّم أُمػم

 وىم٤مًم٧م: أقمٓمقين صمٞم٤ميب طمّتك أظمرج اًمٞمٝمـ وأىمع هبـ.

 .وم٢مّٟمٜمل أقمرف ُمٜمؽ ،ب قمٜمؽ: أٟم٤م أٟمقلم ٜماعم١مُم وم٘م٤مًم٧م ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أُمػم

ومٚم٧ًٌم صمٞم٤مهب٤م وشمٜمَٙمرت وختَٗمرت واؾمتّمح٧ٌم ضمقارهي٤م ُمتخِٗمرات، وضم٤مءت 

ـّ ومٞمف ُمـ اًمٕم٨ٌم واًمًٗمف  طمتّك دظمٚم٧م قمٚمٞمٝمـ يم٠مّن٤م ُمـ اًمٜمََٔم٤مرة، ومٚمام رأت ُم٤م ه

يمِمٗم٧م ٟم٘م٤مهب٤م وأسمرزت هلـ وضمٝمٝم٤م، صمؿ ىم٤مًم٧م حلٗمّم٦م: إن شمٔم٤مهرِت أٟم٧ِم 

ُمـ ىمٌؾ،    اهلل  شمٔم٤مهرمت٤م قمغم أظمٞمف رؾمقلوم٘مد  اعم١مُمٜملم  وُأظمتِؽ قمغم أُمػم

ُمـ وراء طمرسمٙمام. وم٤مٟمٙمنت طمٗمّم٦م   ومٞمٙمام ُم٤م أٟمزل، واهلل وضمّؾ  قمزّ   وم٠مٟمزل اهلل

ـّ ومٕمٚمـ هذا سمجٝمؾ: وومّرىمتٝمـ ذم احل٤مل   .(1)وأفمٝمرت ظمجاًل ، وىم٤مًم٧م: إّن

ًمٌٜم٧م وم٤مًم١ًمال هق: أيـ يم٤مٟم٧م زيٜم٥م؟ وعم٤مذا مل خترج؟ أًمٞم٧ًم هل ا

أن ٟم٘مقل سم٠مّن ُأّم يمٚمثقم هل زيٜم٥م ، وزيٜم٥م هل  ّٓ إٜم٤م اًمُٙمؼمى ًمٕمكم؟ ومٚمٞمس ًم

 ُأّم يمٚمثقم ذم يمثػم ُمـ إظم٤ٌمر .
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 اإلهام علّي يُخبر أُّم كلثَم بقرب أخَلِِ

رؿم٤مد اعمٗمٞمد : ىم٤مًم٧م ُأّم ُمقؾمك ـ ظم٤مدُم٦م قمكّم وطم٤موٜم٦م وم٤مـمٛم٦م ـ : إذم 

 ش.ؿي٤م سمٜمٞم٦م ، إين أراين ىمّٚمام أصحٌٙم»ي٘مقل ٓسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم:   ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤مً 

 ىم٤مًم٧م: ويمٞمػ ذًمؽ ، ي٤م أسمت٤مه؟

ذم ُمٜم٤مُمل وهق يٛمًح اًمٖم٤ٌمر قمـ وضمٝمل    إين رأي٧م ٟمٌل اهلل»ىم٤مل: 

 ش.ُم٤م قمٚمٞمؽ وي٘مقل: ي٤م قمكم ، ٓ قمٚمٞمؽ ، ىمد ىمْمٞم٧َم 

 ّٓ َب شمٚمؽ اًميسم٦م . ومّم٤مطم٧م ُأّم  صمالصم٤مً  ىم٤مًم٧م: ومام ُمٙمثٜم٤م إ طمّتك ُضِ

يِمػم إزّم    اهلل ي٤م سمٜمٞم٦م ٓ شمٗمٕمكم ، وم٢مين أرى رؾمقل: » وم٘م٤مل  ،يمٚمثقم

 .(1) شسمٙمّٗمف: ي٤م قمكم ، هٚمّؿ إًمٞمٜم٤م ، وم٢مّن ُم٤م قمٜمدٟم٤م هق ظمػم ًمؽ

 اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب : قمـ احلًـ اًمٌٍمي ، ىم٤مل: ؾمٝمر أُمػم أيْم٤مً وومٞمف 

ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًّمتل ىمتؾ ذم صٌٞمحتٝم٤م ، ومل خيرج إمم اعمًجد ًمّمالة  ـم٤مًم٥م 

قمٚمٞمٝم٤م ـ : ُم٤م هذا اًمذي   اهلل ٦م اًمٚمٞمؾ قمغم قم٤مدشمف، وم٘م٤مًم٧م ًمف اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم ـ رمح

 .ش إين ُم٘متقل ًمق ىمد أصٌح٧م»وم٘م٤مل:  ؟ ىمد أؾمٝمرك

، ومٛمِمك همػم سمٕمٞمد صمؿ رضمع ، وم٘م٤مًم٧م  ومآذٟمف سم٤مًمّمالة (2) ٤محـَوأشم٤مه اسمـ اًمٜمٌَ

 .(3)ًمف اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم ...

اعم١مُمٜملم  وذم روو٦م اًمقاقمٔملم: أّن طمٌٞم٥م سمـ قمٛمرو عّم٤م قم٤مد اإلُم٤مم أُمػم

دقم٤م ًمف سم٤مًمًالُم٦م، وم٘م٤مل  أؾمف اًمنميػ ُميوسم٤مً رُمْم٤من ورأى ر 21ذم ًمٞمٚم٦م 

ُمٗم٤مرىمٙمؿ اًم٤ًمقم٦م، ومًٛمٕم٧م ُأّم يمٚمثقم ذًمؽ ومٌٙم٧م،   اعم١مُمٜملم: أٟم٤م واهلل أُمػم
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 ًمقشمريـ ُم٤م يرى َأسمقِك ُم٤م سمٙمٞم٧ِم .  ومقاهلل ،وم٘م٤مل هل٤م اإلُم٤مم: ي٤م سمٜمٞم٦م ٓ شمٌٙمل

: أرى ُمالئٙم٦م  اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل  : ُم٤مذا شمرى ي٤م أُمػم وم٠ًمًمف طمٌٞم٥م

ازّم يتٚمّ٘مقين ، وهذا أظمل  ٌٞملم سمٕمْمٝمؿ ذم إصِْمر سمٕمض وىمقوم٤مً اًمًاموات واًمٜم

َن أُم٤مُمؽ ظمػم ًمؽ مم٤م أٟم٧م ٢موم ،ضم٤مًمس قمٜمدي ي٘مقل: أىمدم  حمّٛمد رؾمقل اهلل

 .(1)ومٞمف

 شمرى؟ هؾ هل زيٜم٥م َأْم همػمه٤م؟ ومٛمـ هل ُأّم يمٚمثقم ي٤م

 علي  أُّم كلثَم تحكي كيفئ شْادٓ اإلهام

 ٤مدة اإلُم٤مم قمكم، وومٞمف : ذيمر اعمجٚمز ذم سمح٤مر إٟمقار يمٞمٗمٞم٦م ؿمٝم

 ،ىم٤مًم٧م ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم: عّم٤م يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م شمًع قمنمة ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من

ومٞمف ىمرص٤من ُمـ ظمٌز اًمِمٕمػم وىمّمٕم٦م ومٞمٝم٤م ًمٌـ  إومٓم٤مره ـمٌ٘م٤مً إًمٞمف قمٜمد  ٧ْم ىمّدُمَ 

 . وُمٚمح ضمريش

ومٚمام ومرغ ُمـ صالشمف أىمٌؾ قمغم ومٓمقره ، ومٚمام ٟمٔمر اًمٞمف وشم٠مَُمٚمف طَمَرك رأؾمف 

شمًقء أسم٤مه٤م يمام ىمد  ُم٤م فمٜمٜم٧ُم أَن سمٜمت٤مً  ،، وىم٤مل: ي٤م سُمٜمََٞم٦م قم٤مًمٞم٤مً  ؿمديداً  وسمٙمك سمٙم٤مءً 

  !ىم٤مًم٧م: وُم٤م ذا ي٤م أسم٤مه؟ .أؾم٠مت أٟم٧م إزمّ 

أشم٘مّدُملم إمم أسمٞمؽ إداُملم ذم ومرِد ـمٌٍؼ واطمٍد؟! أشمريديـ أن  ،ىم٤مل: ي٤م سمٜمٞم٦م

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟! أٟم٤م ُأريد أن أشمٌع أظمل  وضمّؾ  قمزّ   سملم يدي اهلل يٓمقل وىمقذم همداً 

، ُم٤م ىُمّدم اًمٞمف إداُم٤من ذم ـمٌؼ واطمد إمم أن ىمٌْمف    اهلل قمٛمل رؾمقلواسمـ 

ـم٤مل وىمقومف سملم  ّٓ إُم٤م ُمـ رضمؾ ـم٤مب ُمٓمٕمٛمف وُمنمسمف وُمٚمًٌف  ،، ي٤م سُمٜمَٞم٦م اهلل

ذم و يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ي٤م سمٜمَٞم٦م إَن اًمدٟمٞم٤م ذم طمالهل٤م طم٤ًمب ، وضمّؾ  قمزّ   يدي اهلل

 طمراُمٝم٤م قم٘م٤مب ... 
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 ي٘مقل اخلؼم: صمؿّ 

ثقم: يم٠ميِن سمف وىمد مجع أوٓده وأهٚمف وىم٤مل هلؿ: ذم هذا ىم٤مًم٧م ُأّم يمٚم

اًمِمٝمر شمٗم٘مدوين ، إيِن رأي٧م ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م رؤي٤م ه٤مًمتٜمل وُأريد أن أىمّّمٝم٤م 

 ذم ُمٜم٤مُمل   اهلل قمٚمٞمٙمؿ ، ىم٤مًمقا: وُم٤م هل؟ ىم٤مل: إيِن رأي٧م اًم٤ًمقم٦م رؾمقل

٘م٤مه٤م إّٟمؽ ىم٤مدم اًمٞمٜم٤م قمـ ىمري٥م ، جيلء اًمٞمؽ أؿم ،هق ي٘مقل زم: ي٤م أسم٤م احلًـو

ُمِمت٤مق اًمٞمؽ ، وإّٟمؽ قمٜمدٟم٤م ذم   ومٞمخْم٥م ؿمٞمٌتؽ ُمـ دم رأؾمؽ، وأٟم٤م واهلل

 اًمٕمنم أظمر ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ، ومٝمٚمّؿ اًمٞمٜم٤م ، ومام قمٜمدٟم٤م ظمػم ًمؽ وأسم٘مك.

ىم٤مل: ومٚماَم ؾمٛمٕمقا يمالُمف وجقا سم٤مًمٌٙم٤مء واًمٜمحٞم٥م وأسمدوا اًمٕمقيؾ ، 

وم٠مىمًؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًٙمقت ومًٙمتقا، صمؿ أىمٌؾ يقصٞمٝمؿ وي٠مُمرهؿ سم٤مخلػم 

 ٝم٤مهؿ قمـ اًمنّم .ويٜم

 ، صمؿّ  وؾم٤مضمداً  ورايمٕم٤مً  وىم٤مقمداً  ىم٤مًم٧م ُأّم يمٚمثقم: ومل يزل شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ىم٤مئامً 

خيرج ؾم٤مقم٦م سمٕمد ؾم٤مقم٦م ي٘مِٚم٥م ـَمْروَمُف ذم اًمًامء ويٜمٔمر ذم اًمٙمقايم٥م وهق 

ُم٤م يَمَذسْم٧ُم وٓ يُمِذسْم٧ُم ، وإَّن٤م اًمٚمٞمٚم٦م  اًّمتل ُوقِمْدُت هب٤م ، صمؿ يٕمقد   واهلل ي٘مقل:

وإٟم٤م  إّٟم٤م هلل»قت ، وُيٙمثر ُمـ ىمقل: سم٤مرك زم ذم اعم ٝمؿّ : اًمٚمّ إمم ُمّماّله وي٘مقل

 قمغم اًمٜمٌل ويّمكّم ش اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ  سم٤مهلل ّٓ إٓ طمقل وٓ ىمقة »وش ٞمف راضمٕمقناًم

 .يمثػماً   وآًمف ، ويًتٖمٗمر اهلل

ُمتٛمٚمٛماًل يمثػَم اًمِذيْمر  ىم٤مًم٧م ُأّم يمٚمثقم: ومٚماَم رأيتف ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ىمٚم٘م٤مً 

ُم٤مزم أراك هذه اًمَٚمٞمٚم٦م ٓ  ،ٞمٚمتل ، وىمٚم٧م: ي٤م أسمت٤مهوآؾمتٖمٗم٤مر أرىم٧م ُمٕمف ًم

 شمذوق ـمٕمؿ اًمُرىم٤مد؟

إَن أسم٤مك ىَمَتَؾ آسمٓم٤مل ، وظم٤مض إهقال ، وُم٤م دظمؾ  ،ىم٤مل: ي٤م سمٜمَٞم٦م

هذه اًمٚمٞمٚم٦م ، صمؿ  أيمثر مم٤م دظمؾ ذم ، وُم٤م دظمؾ ذم ىمٚمٌل رقم٤ٌمً  اخلقُف ًمف ضمقوم٤مً 

ًمؽ شمٜمٕمك ٟمٗمًؽ ُمٜمذ  ًمٞمف راضمٕمقن ، وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٤مه ُم٤مإوإٟم٤م  ىم٤مل: إّٟم٤م هلل
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 اًمٚمٞمٚم٦م؟

 ىمد ىمرب إضمؾ واٟم٘مٓمع إُمؾ . ،ىم٤مل: ي٤م سمٜمٞم٦م

 شمٌٙملم ، وم٢ميِن مل أىمؾ ذًمؽ ىم٤مًم٧م ُأّم يمٚمثقم: ومٌٙمٞم٧م ، وم٘م٤مل زم: ي٤م سمٜمَٞم٦م ٓ

 ّٓ  ... إمم أن ي٘مقل اخلؼم: سمام قمٝمد إزّم اًمٜمٌل  إ

ىمد يم٤من  ،ي٤م أظمل :وم٘مٚم٧م،  ىم٤مًم٧م ُأّم يمٚمثقم: ومجئ٧م إمم أظمل احلًـ 

ف ، ٘مْ أسمٞمؽ اًمٚمٞمٚم٦م يمذا ويمذا ، وهق ىمد ظمرج ذم هذا اًمٚمٞمؾ اًمٖمٚمس وم٤محلَ  أُمر ُمـ

ي٤م  :وم٘م٤مل ،وشمٌٕمف ، ومٚمحؼ سمف ىمٌؾ أن يدظمؾ اجل٤مُمع وم٘م٤مم احلًـ سمـ قمكم 

، ُم٤م أظمرضمؽ ذم هذه اًم٤ًمقم٦م وىمد سم٘مل ُمـ اًمٚمٞمؾ صمٚمثف؟ وم٘م٤مل: ي٤م طمٌٞمٌل  أسم٤مه

قمجتٜمل ظمرضم٧ُم ًمرؤي٤م رأيتٝم٤م ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م أه٤مًمتٜمل وأز ،قمٞمٜمل ىمرة وي٤م

 (1)يٙمقن ، ومُ٘مَّمٝم٤م قمكّم ... وظمػماً  رأي٧َم  وأىمٚم٘متٜمل ، وم٘م٤مل ًمف: ظمػماً 

وذم ظمؼم آظمر: ىم٤مل اًمراوي: وأىمٌٚم٧م زيٜم٥م وُأّم يمٚمثقم طمّتك ضمٚمًت٤م ُمٕمف 

ُمـ ًمٚمّمٖمػم طمّتك يٙمؼم؟ وُمـ  ،قمغم ومراؿمف ، وأىمٌٚمت٤م شمٜمدسم٤مٟمف وشم٘مقٓن: ي٤م أسمت٤مه

وقمؼمشمٜم٤م ٓ شمرىم٠م ، ىم٤مل: طمزٟمٜم٤م قمٚمٞمؽ ـمقيؾ ،  ،؟ ي٤م أسمت٤مه ًمٚمٙمٌػم سملم اعمأل

ومْم٩ّم اًمٜم٤مس ُمـ وراء احلجرة سم٤مًمٌٙم٤مء واًمٜمحٞم٥م ، ووم٤مو٧م دُمقع 

قمٜمد ذًمؽ ، وضمٕمؾ ي٘مّٚم٥م ـمرومف ويٜمٔمر إمم أهؾ سمٞمتف  أُمػماعم١مُمٜملم 

 وأوٓده ...

وُأّم يمٚمثقم ومجٞمع ٟم٤ًمئف ، وىمد  ومٕمٜمد ذًمؽ سظم٧م زيٜم٥م سمٜم٧م قمكم 

اًم٘مٍم ، ومٕمٚمؿ أهؾ ؿمّ٘مقا اجلٞمقب وًمٓمٛمقا اخلدود ، وارشمٗمٕم٧م اًمّمٞمح٦م ذم 

ىمد ىُمٌض ، وم٠مىمٌؾ اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل هيرقمقن  اًمٙمقوم٦م أّن أُمػماعم١مُمٜملم 

 .(2)أومقاضم٤م ... أومقاضم٤مً 
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سم٠من ُأّم يمٚمثقم هل زيٜم٥م اًمٙمؼمى ، وذم  وُمـ هذه اًمٜمّمقص يّتْمح

أظمتٝم٤م ُأّم يمٚمثقم اًمٙمؼمى ، وىمد يرضّمح أن شمٙمقن اًمتل  اًمٜمّمقص إظمرى

سمـ   اهلل زيٜم٥م اًمٙمؼمى زوضم٦م قمٌد هل  طمٙم٧م واىمٕم٦م ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم قمكمّ 

ضمٕمٗمر ، عم٤م رواه اعمٗمٞمد ذم اإلرؿم٤مد قمـ اًمٗمْمؾ سمـ ديملم ، قمـ طمٞم٤من سمـ 

 اًمٕم٤ٌمس ، قمـ قمثامن سمـ اعمٖمػمة ، ىم٤مل :

ظمو دطمؾ ؾمفر رمضون ىمون أمغماظمممـكم يتعّشك يمقؾي فمـد 

زمـ صمعػر،   اهلل يمقؾي فمـد احلسكم، ويمقؾي فمـد فمبدو احلسـ،

ث يمؼؿ، همؼقؾ يمف دم يمقؾي مـ سمؾؽ وىمون ٓ يزيد فمعم شمال

 ايمؾقورم دم ذيمؽ.

أكو مخقص ، إّكام هل يمقؾي أو يمقؾتون! و  همؼول: يلسمقـل أمراهلل

 .(1) آطمر ايمؾقؾ همُلصقى 

 هي الوذئٌ الحسيي  خرٍخْا هع أخيْا

دار سملم اإلُم٤مم احلًلم وُمروان سمـ  ٟم٘مؾ اًمديٜمقري ذم إظم٤ٌمر اًمٓمقال ُم٤م

ف: ُأّم يمٚمثقم وزيٜم٥م ، ٞمظمتعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م وُمٕمف أُ ُمـ ا ظمروضمف  احلٙمؿ ، صمؿّ 

ُمـ يم٤من وُوًْمد أظمٞمف احلًـ، وإظمقشمف: أسمقسمٙمر ، وضمٕمٗمر ، واًمٕم٤ٌمس، وقم٤مُم٦م 

 ّٓ  وم٢مّٟمف أىم٤مم... (2) سمـ احلٜمٗمٞم٦ماأظم٤مه حمّٛمد  سم٤معمديٜم٦م ُمـ أهؾ سمٞمتف ا

 وم٘م٤مل: وىمد أوص اإلُم٤مم احلًلم قمٞم٤مًمف سم٤مًمًج٤مد 

                                                           

: 13، يمٜمز اًمٕمامل  246: 2، ُمٜم٤مىم٥م آل أسمٞمٓم٤مًم٥م  314: 1، إقمالم اًمقرى 14: 1آرؿم٤مد  -1

، اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م:  555: 42 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ،  36583/  84،  36565/  82
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ي٤م رىمٞم٦م ، اؾمٛمٕمـ يمالُمل ، و ؾمٙمٞمٜم٦م ،ي٤م زيٜم٥م ، وي٤م ُأّم يمٚمثقم ، وي٤م 

 .(1) واقمٚمٛمـ أَن اسمٜمل هذا ظمٚمٞمٗمتل قمٚمٞمٙمؿ ، وهق إُم٤مم ُمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م

وٟم٘مؾ اعمٗمٞمد ذم آرؿم٤مد قمـ اإلُم٤مم اًمًج٤مد أٟمف عَم٤م ؾمٛمع اإلُم٤مم احلًلم 

... قمرف يو دهر ُأٍف يمؽ مـ طمؾقِؾ يردد ُمع ٟمٗمًف ًمٞمٚم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ حمرم: 

 .(2) ىمرب أضمؾ واًمده وم٠مظمذ يٌٙمل

وذم اًمٗمتقح ٓسمـ أقمثؿ: أّن زيٜم٥م وُأّم يمٚمثقم عم٤ّم ؾمٛمٕمت٤م اإلُم٤مم ي٘مرأ 

! هذا يمالم ُمـ لإسمٞم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ىم٤مًم٧م زيٜم٥م ٕظمٞمٝم٤م احلًلم: ي٤م أظم

...  وا شمؽالهأي٘مـ سم٤مًم٘متؾ ، وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م أظمت٤مه! ومّم٤مطم٧م زيٜم٥م: 

 وسمٙم٧م اًمٜمًقة.

ـوه، وا وا صمّداه، وا أيب فمؾقوه، وا ضمسوضمٕمٚم٧م ُأّم يمٚمثقم شمٜم٤مدي: 

 .(3)  اهلل ضمسقـوه، وا ضقعتـو زمعدك، وا أزمو فمبد

، واريض  ومٕمذهل٤م احلًلم وصؼمه٤م وىم٤مل هل٤م: ي٤م أظمت٤مُه ، شمٕمّزي سمٕمزاء اهلل

، وم٢مَن ؾمَٙم٤من اًمًاموات يٗمٜمقن، وأهؾ إرض يٛمقشمقن، ومجٞمع   سم٘مْم٤مء اهلل

 اًمؼمي٦م ٓ يٌ٘مقن ...

يمٚمثقم، وأٟم٧م ي٤م  ىم٤مل : ي٤م ُأظمت٤مه ي٤م ُأمّ  وذم اًمٚمٝمقف قمـ احلًلم 

ـَ قمكّم  زيٜم٥م، وأٟم٧م ي٤م وم٤مـمٛم٦م، وأٟم٧م ي٤م رسم٤مب، اٟمٔمرن إذا أٟم٤م ىُمتٚم٧م ومال شَمِْمُ٘مْ٘م

 .(4) ، وٓ شم٘مٚمـ هجراً ، وٓ ختٛمِمـ قمكّم وضمٝم٤مً ضمٞم٤ٌمً 

ف ىم٤مل ُّٓم يمٚمثقم ـ سمٕمد ؿمٝم٤مدة قمكم قمـ اإلُم٤مم احلًلم أٟمّ  أيْم٤مً وضم٤مء 
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 . ـ : ي٤م ُأظمت٤مه ُاوصٞمؽ سمقًمدي اًمّمٖمػم ظمػماً  إيمؼم

٤مًم٧م ًمف ُأّم يمٚمثقم: ي٤م أظم٤مه هذا اًمٓمٗمؾ مل ينمب اعم٤مء صمالصم٦م أي٤مم ، وم٘م

اـمٚم٥م ًمف ُمـ اًم٘مقم ضمرقم٦م ُم٤مء... وم٠مظمذ اإلُم٤مم اًمٓمٗمؾ وشمقضَمف سمف صقب 

 اًمٕمدو...

وضم٤مء ذم ُم٘متؾ اخلقارزُمل وهمػمه سم٠مّن اإلُم٤مم اًمًج٤مد قمزم قمغم اجلٝم٤مد 

ظمٚمٗمف: ي٤م  ، ومٙم٤من ٓ ي٘مدر قمغم محؾ ؾمٞمٗمف ، وأّم يمٚمثقم شمٜم٤مدي ويم٤من ُمريْم٤مً 

 . سمٜمل ارضمع، وم٘م٤مل: ي٤م قمّٛمت٤مه! ذريٜمل ُاىم٤مشمؾ سملم يدي اسمـ رؾمقل اهلل

ٓ شمٌؼ إرض  ]طمّتك[ : ي٤م ُأّم يمٚمثقم ظمذيف ورديف ،وم٘م٤مل احلًلم 

 . (1)ظم٤مًمٞم٦م ُمـ ٟمًؾ آل حمّٛمد 

أٟمف ىم٤مل ُّٓم يمٚمثقم ذم اًمقداع إظمػم: ُأوصٞمؽ ي٤م ُأظمّٞم٦م  أيْم٤مً وقمٜمف 

 .(2) إمم ه١مٓء اًم٘مقم ، وإيِن سم٤مرز سمٜمٗمًؽ ظمػماً 

يمام ضم٤مء قمـ ُأّم يمٚمثقم أّن٤م ىم٤مًم٧م ًمًٙمٞمٜم٦م: ي٤م ؾمٙمٞمٜم٦م إيَن ؾمٛمٕم٧م صٝمٞمؾ 

 .(3) ًمٞمفإومرس أسمٞمؽ ، أفمـ ىمد أشم٤مٟم٤م سم٤معم٤مء وم٤مظمرضمل 

 وعم٤م رأت اًمٗمرس رضمع دون احلًلم ٟم٤مدت:

وا حمّٛمداه ، وا ضمّداه ، وا ٟمٌّٞم٤مه ، وا أسم٤م اًم٘م٤مؾمامه ، وا قمٚمَٞم٤مه ، وا ضمٕمٗمراه ، 

شم٤مه ، وا طمًٜم٤مه ، هذا طمًلم سم٤مًمٕمراء ، سيع سمٙمرسمالء ، حمزوز اًمرأس وا محز

 .(4)ُمـ اًم٘مٗم٤م ، ُمًٚمقب اًمٕمامُم٦م واًمرداء 

إذن هٜم٤مك ُأّم يمٚمثقم ، وهل٤م ُمقاىمػ سمٓمقًمٞم٦م وظمٓم٥م صمقري٦م ، وم٢مّّن٤م 
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حيٙمؿ    ظم٤مـم٧ٌم قمٛمر سمـ ؾمٕمد عم٤َم هجؿ قمغم اخلٞم٤مم وم٘م٤مًم٧م: ي٤مسمـ ؾمٕمد، اهلل

ٟم٤م، وٓ يً٘مٞمؽ ُمـ طمقوف، يمام ومٕمٚم٧م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ، وحيرُمؽ ؿمٗم٤مقم٦م ضمد

سمٜم٤م، وأُمرت سم٘متؾ ؾمٌط اًمرؾمقل، ومل شمرطمؿ صٌٞم٤مٟمف، ومل شمِمٗمؼ قمغم 

 .(1) ٟم٤ًمئف

يمام طمٙمل قمٜمٝم٤م أّن٤م أًم٘م٧م سمٜمٗمًٝم٤م قمغم اإلُم٤مم اًمًج٤مد عَم٤م أراد اًم٘مقم 

أظمذه وم٘م٤مًم٧م: وا هتٞمٙمت٤مه، وا ىمَٚم٦م ٟم٤مساُه ، ي٤م ىمقم إن يم٤من وٓ سمّد ُمـ ىمتٚمف، 

 .(2) وم٤مىمتٚمقين ىمٌٚمف

واًمًّٞمد اسمـ ـم٤مووس ىمد ٟم٘مؾ سمٕمد ظمٓم٦ٌم اًمًّٞمدة زيٜم٥م ظمٓم٦ٌم ًمٗم٤مـمٛم٦م 

اًمّمٖمرى صمؿ ىم٤مل: وىمد رومٕم٧م ُأّم يمٚمثقم صقهَت٤م سم٤مًمٌٙم٤مء ُمـ ظمٚمػ اًمًت٤مر ، 

وىمتٚمتٛمقه ،  وىم٤مًم٧م: ي٤م أهؾ اًمٙمقوم٦م، ؾمقأة ًمٙمؿ، ُم٤م ًمٙمؿ ظمذًمتؿ طمًٞمٜم٤مً 

 .ومت٤ٌم ًمٙمؿ وؾمح٘م٤مً  ؟واٟمتٝمٌتؿ أُمقاًمف وورصمتٛمقه ، وؾمٌٞمتؿ ٟم٤ًمءه وٟمٙمٌتٛمقه

؟! وأّي وزر فمعم ـمفقرىمؿ  ويؾؽؿ أسمدرون أي دواه دهتؽؿ

؟! وأي ىمريؿي  ؟! وأي دموء ؽمػؽتؿقهو محؾتؿ

؟! وأي أمقال  ؟! وأي صبقي ؽمؾبتؿقهو أصبتؿقهو

 ؟! اكتفبتؿقهو

ًِ ايمرمحي مـ   ومتؾتؿ طمغم رصموٓت زمعد ايمـبل وُكِزفَم

 . ومؾقزمؽؿ

هؿ ايمغويمبقن ، وضمزب ايمشقطون هؿ   أٓ إن ضمزب اهلل

 .(3)ووروناخل

                                                           

 .63ٟمقر اًمٕملم ًمالؾمٗمرايٞمٜمل :  -1

 .64ٟمقر اًمٕملم:  -2

 . 112:  45، وسمح٤مر إٟمقار 91: ـ اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف  3
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ٓ أريد أن آيت سمجٛمٞمع ُم٤م ضم٤مء قمـ ُأّم يمٚمثقم ذم يمت٥م اًمت٤مريخ ،  هٜم٤م أٟم٤مو

سمؾ أيمتٗمل سمٜم٘مؾ هذا اعم٘مدار، وىمد ضمئ٧م سمف يمل ُأويّمد قمدم إٟمٙم٤مري وضمقد 

ـَ وضمقده٤م ذم واىمٕم٦م اًمّٓمّػ  سمٜم٧م ًمإلُم٤مم قمكم ُمًامة أو ُمٙمٜم٤مة سم٠مم يمٚمثقم ، ًمٙم

ّن٤م ُم٤مشم٧م ُمع اسمـ هل٤م ذم يقم وأش أّم يمٚمثقم»يْمّٕمػ ُم٤م ىم٤مًمقه قمـ زوضم٦م قمٛمر  

وصغَم قمٚمٞمٝم٤م اسمـ قمٛمر أو ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ، وم٢مّن وىم٤مئع اًمٓمػ وهمػم  واطمد ،

، يمّٚمٝم٤م خت٤مًمػ ُم٤م ضم٤مء ذم زوضم٦م  -احلًلم  ؿم٘مٞم٘م٦م – ذًمؽ مم٤م يتٕمّٚمؼ سم٠مّم يمٚمثقم

 قمٛمر اعمٗمؽمو٦م!

قمٛمر ذم اًمت٤مريخ  ٝم٤م وقمـوهذا يدقمقٟم٤م عمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمّمقص اعمٜم٘مقًم٦م قمٜم

ُم٤م يرشمٌط سم٘مْم٤مي٤م زواج  ، وظمّمقص٤مً (1) ت٘مرائل وؿمٛمقزمواحلدي٨م سمِمٙمؾ اؾم

، ًمٙمل ٟمرى هؾ شمتٓم٤مسمؼ سم٤معم٘م٤مسمؾ وٟمٔمرهتـ اًمٞمف قمٛمقُم٤مً  قمٛمر وظمٓمٌتف ًمٚمٜم٤ًمء

أْم ٓ؟  ُمع ٟمٗمًٞم٤مت اًمٜم٤ًمء وُم٤م يرضمقٟمف ُمـ أزواضمٝمـ ، شمٚمؽ اًمٜمّمقص 

اخلٚمٞمٗم٦م ذم هذا اًمزواج ُمع  وُمدقمٞم٤مت وإهّؿ ُمـ ذًمؽ هؾ شمتٓم٤مسمؼ أىمقال

 ٓ؟ أومٕم٤مًمف إظمرى أمْ 

 

 

 

 

                                                           

 وإن يم٤من ذًمؽ ٓ يًٕمٜم٤م أن. -1
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 مهاقش  الطةرة الراية  للخلةف  يف الصواج وما يتعلق بٌ

ٓسمّد ُمـ دراؾم٦م سمٕمض سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمٙمالم قمـ اًم٘مًؿ إّول 

ُمّدقمٞم٤مت قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب وقمغم رأؾمٝم٤م ٟمٞمٚمف ىمرسمك اًمٜمٌل ، أو أّٟمف ٓ يريد اًم٤ٌمه 

 وأُمث٤مهل٤م . ُمـ أم يمٚمثقم ذم زواضمف

 يمّؾ : » إذ ؾمٛمع ُمٜمف   ب إمم رؾمقل اهللوهؾ طمّ٘م٤م أّٟمف يم٤من يريد اًمت٘مرّ 

أم أّٟمف ضمٕمؾ ذًمؽ وؾمٞمٚم٦م ُٕمر  ،(1) شؾم٥ٌم أو ٟم٥ًم ُمٜم٘مٓمع إٓ ؾمٌٌل وٟمًٌل

 ؟ آظمر

ومٞم٠مظمذ ُمـ يمؾ أطمد  أو أّٟمف يم٤من ٓ يٕمػم إمهٞم٦م إمم ُمـ يٜمت٥ًم اًمٞمف

 ، وذًمؽ ٓؿمتٝم٤مر ُم٘مقًمتف: ويٕمٓمل ًمٙمؾ أطمد 

ّٓ مو زمؼل دَم رء مـ أطمالق اجلوهؾقي  ُازمورم إلم  أيِن يمسً إ

 ًُ ـّ ُأْكؽِْح ًُ وأّّي  .(2) أِي اظمسؾؿكم َكَؽْح

اىمؽماح قمٛمر ذم اًمزواج ُمـ ُاّم يمٚمثقم يرشمٌط سم٠مُمر ؾمٞم٤مد ، أم  انّ  وهؾ

 اضمتامقمل أم قم٤مـمٗمل ، أم ديٜمل وىمٞمٛمل ، أم همػم ذًمؽ ؟

                                                           

/  45و ،2633/  44:  3، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  13172/  64:  7اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  -1

 أيْم٤مً ، ورواه  5646/  376:  6، آوؾمط ًمٚمٓمؼماين  194:  11،  2635، 2634

 . 274/  397: 1زار ، ُمًٜمد اًم173ٌ: 9، 271:  4اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد 

،  14321/  152: 6، ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  17435/  26: 4ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  -2

 . 289: 3ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد 
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 عور ٍدعَى القرابٔ :

ٟمحـ ًمق درؾمٜم٤م ؾمػمة قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ىمٌؾ وسمٕمد اإلؾمالم ًمقىمٗمٜم٤م قمغم 

٘م٦م ُأظمرى همػم ُم٤م يّمّقره أصح٤مب اًمًػم واًمؽماضمؿ ، وًمرأيٜم٤مه٤م شمٜم٤مذم طم٘مٞم

اعمّدقمك يمامل اعمٜم٤موم٤مة ، ّٕٟمف يم٤من يٍّم ذم ُمٕمريم٦م سمدر قمغم ًمزوم ىمتؾ يمّؾ ىمر ي٥ٍم 

ٌَُف ، وىمد ـمٚم٥م سم٤مًمٗمٕمؾ ُمـ رؾمقل اهلل أن ي٘متؾ قمَٛمف اًمٕم٤ٌمس ، وُمـ    ىمري

  ُمع أّن رؾمقل اهلل أن ي٘متؾ أظم٤مه قم٘مٞماًل ، وُمـ همػممه٤م همػم ذًمؽ ، قمكّم  

 . (1) يم٤من ي١ميّمد ًمف سم٠مّّنام ضم٤مءا ُُمْٙمَرَهلم ًمٚمٛمٕمريم٦م

، وُمٗمٝمقم اًم٘مرب   وهذه اًمّمقرة شمقوح ُمقىمٗمف ُمـ ىمراسم٦م رؾمقل اهلل

 واًم٘مراسم٦م قمٜمده ذم أوائؾ اإلؾمالم ، وقمدم وضمقد ُمٞمزة ًمٚم٘مراسم٦م قمٜمده آٟمذاك .

وقمٛمر  ٓ خيٗمك أّن هذه اًمرؤي٦م يم٤مٟم٧م هل اًم٤ًمئدة قمٜمد اًم٘مرؿمّٞملم ،مم٤م و

 ُمـ رضم٤مٓهتؿ. هق سمـ اخلٓم٤مب

ُمّرت قمغم  (2) وم٘مد ورد ذم سمٕمض إظم٤ٌمر : إّن صٗمٞم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م

يذيمرون اجل٤مهٚمٞم٦م ، وم٘م٤مًم٧م : ُمٜم٤ّم و ُمأٍل ُمـ ىمريش وم٢مذا هؿ يتٗم٤مظمرون

 .  اهلل رؾمقل

٧ٌُُم ذم اًمٙم٤ٌم  ـ أي اعمزسمٚم٦م ـ .  وم٘م٤مًمقا : إّن اًمِمجرة ًَمَتٜمْ

: َهِجْر ي٤م سمالل سم٤مًمّمالة ، ومحٛمد  ٤مل ومج٤مءت إمم اًمٜمٌّل وم٠مظمؼمشمف ، وم٘م

 هّي٤م اًمٜم٤ّمس اٟمًٌقين .أ وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل قمغم اعمٜمؼم سمٖمْم٥م :  اهلل

                                                           

،  14258/  143: 14، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  36694/  359:  7ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  -1

ثػم ، وشمٗمًػم اسمـ يم 157: 15/ ذم ذيمر وىمٕم٦م سمدر ، شمٗمًػم اًمرازي  47: 2شم٤مريخ اًمٓمؼمي 

 ذم شمٗمًػم ؾمقرة آٟمٗم٤مل . 326: 2

 هل ؿم٘مٞم٘م٦م محزة سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م وأّم اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام . -2
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 .  وحمّٛمد سمـ قمٌد اهلل  وم٘م٤مًمقا : أٟم٧م رؾمقل اهلل

، ومام سم٤مل أىمقام   وأٟم٤م رؾمقل اهلل  وم٘م٤مل : أضمؾ ، أٟم٤م حمّٛمد سمـ قمٌد اهلل

 . (1)وظمػمهؿ ُمقوٕم٤م  ٕٟم٤م أومْمٚمٝمؿ أصالً   يٜم٘مّمقن أهكم ؟ ومقاهلل

و إًمٞمؽ أن صقرة ُأظمرى ظم٤مّص٦م سمٕمٛمر شمٜمٌئؽ قمـ ُمدى اقمت٘م٤مده 

سمٛمٜمزًم٦م اًم٘مرسمك واطمؽماُمف ًمٚم٘مراسم٦م ، شمٚمؽ اًمّمقرة اًمتل وضمدٟم٤مه٤م ذم ظمؼم 

ذم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة قمغم وضمف اخلّمقص ،   شمٕم٤مُمٚمف ُمع صٗمّٞم٦م قمّٛم٦م رؾمقل اهلل

اؾمت٘مّرت ُمٗم٤مهٞمٛمف واؾمتحٙمؿ ، و يمٌػماً  وذًمؽ سمٕمد أن ىمٓمع اإلؾمالم ؿمقـم٤مً 

 وُمٜمٝم٤م وضمقب ُمقّدة ذوي ىُمرسم٤مه :  ، يمٌػماً  اًمٕم٤مُّم٦م اؾمت٘مراراً 

٤ٌّمس ، ىم٤مل :  وم٘مد أظمرج اهلٞمثٛمل قمـ اسمـ قم

ـٌ ًمّمّٗمٞم٦م قمّٛم٦م رؾمقل اهلل ومٌٙم٧م قمٚمٞمف وص٤مطم٧م ، وم٠مشم٤مه٤م    شمقذّم اسم

 وم٘م٤مل هل٤م : ي٤م قمّٛم٦م ُم٤م يٌٙمٞمؽ ؟ اًمٜمٌّل 

 ىم٤مًم٧م : شمقذّم اسمٜمل .

ذم  ًمف سمٞمت٤مً   ًمف وًمد ذم اإلؾمالم ومّمؼم ، سمٜمك اهلل ىم٤مل : ي٤م قمّٛم٦م ، ُمـ شُمقذمِ 

 اجلٜم٦ّم، ومًٙمت٧م.

وم٤مؾمت٘مٌٚمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب    صمّؿ ظمرضم٧م ُمـ قمٜمد رؾمقل اهلل

  إّن ومرازمتؽ مـ رؽمقل اهللوم٘م٤مل: ي٤م صٗمٞم٦م ىمد ؾمٛمٕم٧ُم ساظمؽ ، 

 ومٌٙمـ٧م ، ومًـٛمٕمٝم٤م اًمٜمٌّل ويم٤من  ؿمـٞمئ٤مً   ًمـ شمٖمٜمل قمٜمؽ ُمـ اهلل ،

ٌّٝم٤م ، وم٘م٤مو يٙمرُمٝم٤م  ل :حيـ

 ي٤م قمّٛم٦م أشمٌٙملم وىمد ىمٚم٧ُم ًمِؽ ُم٤م ىمٚم٧ُم !!

                                                           

/ سم٤مب ذم يمراُم٦م أصٚمف ، ـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ، يٜم٤مسمٞمع  216:  8جمٛمع اًمزوائد  -1

 .11/ احلدي٨م  57/ اًم٤ٌمب  348:  2اعمقدة 
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، اؾمت٘مٌٚمٜمل قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب   ىم٤مًم٧م : ًمٞمس ذًمؽ أسمٙم٤مين ي٤م رؾمقل اهلل

 ؿمٞمئ٤م .  ًمـ شمٖمٜمل قمٜمؽ ُمـ اهلل  إّن ىمراسمتؽ ُمـ رؾمقل اهلل وم٘م٤مل:

 ىم٤مل : ومٖمْم٥م اًمٜمٌّل ، وىم٤مل : ي٤م سمالل َهِجْر سم٤مًمّمالة .

وأصمٜمك قمٚمٞمف،    ، ومحٛمد اهللومٝمّجر سمالل سم٤مًمّمالة ، ومّمٕمد اًمٜمٌُل اعمٜمؼمَ 

 صمّؿ ىم٤مل:

مو زمول أومقام يزفمؿقن أّن ومرازمتل ٓ سمـػع؟! ىمّؾ ؽمبى وكسى 

ّٓ مـؼـطع يقم ايمؼقومي  هّنو مقصقيمي دم ايمدكقو نؽمببل وكسبل ، هم إ

 . (1)وأطمرة 

وُمرة ُأظمرى اقمؽمض قُمَٛمر قمغم ُأّم ه٤مٟمئ سمٜم٧م أيب ـم٤مًم٥م سم٘مقًمف : اقمٚمٛمل أّن 

: ُم٤م سم٤مل اىمقام  ، ومج٤مءت إمم اًمٜمٌّل وم٠مظمؼمشمف وم٘م٤مل  ٤مً ٓيٖمٜمل قمٜمؽ ؿمٞمئ حمّٛمداً 

 .(2)شطمٙمؿ»وش طم٤م»يزقمٛمقن أّن ؿمٗم٤مقمتل ٓ شمٜم٤مل أهؾ سمٞمتل ، وإِّن ؿمٗم٤مقمتل شمٜم٤مل 

ُمع ُم٤م ىم٤مًمف ذم  ُمـ ام يمٚمثقم ومٜمحـ ًمق ىمًٜم٤م ُمّدقمك قمٛمر اًمٞمقم ذم اًمزواج

ٌّٞمف وأٟمّم٤مره ، سمؾ  ٟم٠مٟم٠مة اإلؾمالم وذم قمّزشمف حلّمٚمٜم٤م قمغم ٟمت٤مئ٩م ٓ شمريض حم

 شمِمّٙمؽ اجلٛمٞمع ذم صّح٦م دقمقاه .

اًم٘مراسم٦م ، ّٕٟمف قمرف يريد  يم٤من أُّم٤م ًمق أطمًٜم٤ّم اًمٔمـ سمٛمّدقم٤مه وىمٚمٜم٤م أّٟمف طم٘م٤مً 

اعمقضمقد ذم وهّجر سمالل سم٤مًمّمالة ... ، وهق  ُمٜمزًمتٝمؿ عّم٤م همْم٥م اًمٜمٌل  

 اخلؼم أٟمػ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، إذ ومٞمف: ذيؾ

                                                           

سمٛم٘مقًمتف شمٚمؽ ُم٤م سم٤مل  اهلل. ورؾمقل  149:  2ة ، ويٜم٤مسمٞمع اعمقد 216:  8أٟمٔمر جمٛمع اًمزوائد  -1

أّن هذا اًمٗمٙمر هق ومٙمٌر عمجٛمققم٦م ُمٜمٝمؿ و اىمقام أراد اإلؿم٤مرة إمم اًم٘م٤ٌمئؾ اعمٜم٤مهْم٦م ًمٚمرؾم٤مًم٦م ،

وٓ خيتّص سمٕمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ًمقطمده، واحلدي٨م يدّل قمغم اًم٘مراسم٦م اًمديٜمٞم٦م ذم إـم٤مر اًمِمٗم٤مقم٦م 

 وهذا ُم٤م ؾمٜمقّوحف ٓطم٘م٤ًم .

 ىمٌٞمٚمت٤من ُمـ اًمٞمٛمـ .ش طمٙمؿ»و شطم٤م»و 4: 11و 254:  1ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد  -2



 95 ايمبحٌ ايمتورخيل واإلصمتامفمل

 

يقمئذ   هللو ؽمؿعً مـ رؽمقل اؼول فمؿر: همتزوصمً ُأّم ىمؾثقم ، ظمهم»

 ش.أضمببً أن يؽقن رم مـف ؽمبى وكسى

وقمرف أّن ىمراسمتف     ومٚمٜمت٤ًمءل : ًمق يم٤من قمٛمر آُمـ سم٘مقل رؾمقل اهلل

 عم٤م هل٤م ُمـ ُمٜمزًم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ! شمٜمٗمع ذم أظمرة ، ُمْم٤موم٤مً 

قمغم إٟمّم٤مر  ـ يمل   ومٙمٞمػ سمف حيت٩ّم سم٤مًمّمح٦ٌم وىمرسمف إمم رؾمقل اهلل

ؿ اخلالوم٦م إمم اإلُم٤مم قمكّم سمـ أيب يٌٕمدهؿ قمـ اخلالوم٦م ـ  وٓ يرشميض أن يًٚمّ 

أًمزُمف سمام اؾمتدّل سمف  ، ُمع أّن اإلُم٤مم قمٚمّٞم٤مً  ـم٤مًم٥م وهق أىمرب اعم٘مّرسملم إًمٞمف 

٤ٌَمهُ  اَلوَم٦ُم سم٤ِمًمَّمَح٤مسَم٦م وٓ شمٙمقن أ قمغم إٟمّم٤مر سم٘مقًمف : َواقَمَج شَمُٙمقُن اخْلِ

 سم٤ِمًمَّمَح٤مسَم٦ِم َواًْمَ٘مَراسَم٦ِم ؟

ًَ زمِ  ًَ ُأمُ ـهَمنِْن ىُمـْ  قَرُهؿْ ـويمُشقَرى َمَؾْؽ

 ُى ـــــغُموَن نُمقَ ـــُؿِش ـَْذا َوايمـهَمَؽْقَػ هِب                                                          

ًَ طَمِصقَؿُفؿْ         ًَ زمِويْمُؼْرزَمك ضَمَجْج  إِْن ىمـْ

َك َأْويمَ ــهمَ                                                                ِ ـــويمـك  زمِ ـَغـغْمُ  (1) َرُب ـــِل وَأومْ ــَب

رواه  إذا اومؽموٜم٤م صح٦م ُم٤م سمؾ يمٞمػ شمراه ي٘مدم اًمّمح٦ٌم قمغم اًم٘مريب ، ومٞمام

 اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، ىم٤مل : ىم٤مل صمٕمٚم٦ٌم سمـ أيب ُم٤مًمؽ:

سملم ٟم٤ًمء ُمـ ٟم٤ًمء اعمديٜم٦م ، ومٌ٘مل  إن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمًؿ ُمروـم٤مً 

، َأفْمِط هذه ازمـي اظمممـكم يو أمغمُمرط ضمٞمد، وم٘م٤مل ًمف سمٕمض ُمـ قمٜمده: 

 ـ .ايّمتل فمـدك ـ يريدون ُأّم ىمؾثقم زمـً فمقم   رؽمقل اهلل

همؼول فمؿر: ُأّم ؽمؾقط أضمّؼ مـفو، وُأّم ؽمؾقط مـ كسوء إكصور ممـ 

، ىم٤مل قمٛمر: وم٢مّن٤م يم٤مٟم٧م شمزومر ًمٜم٤م اًمِ٘مَرَب يقم ُأطمد.  زمويع رؽمقل اهلل

                                                           

 . 194وُمقاقمٔمف / / سم٤مب اعمخت٤مر ُمـ ظمٓم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم   44:  4ُاٟمٔمر ّن٩م اًمٌالهم٦م  -1
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 .(1): شمزومر ، ختٞمط  اهلل ىم٤مل أسمق قمٌد

ُمٜمٝمؿ اًمناي٤م  ُمف سم٤مًم٘مراسم٦م ، وهق ٓ يقزّم أطمداً سمؾ يمٞمػ ٟم٘مٌؾ دقمقى اهتام

 واًمٌٚمدان أّي٤مَم طمٙمقُمتف .

سمزواضمف ُمـ ُأّم يمٚمثقم اًمت٘مّرب يريد  سمؾ سمَؿ يٛمٙمـ شمّمحٞمح ُمّدقم٤مه وأّٟمف

، ذم طملم ٟمراه جيٞم٥م  قمـ ـمر يؼ اسِمٜمتف وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء      إمم رؾمقل اهلل

ف ٓ ي٤ٌمزم سمذًمؽ : ُمـ اقمؽمض قمٚمٞمف قمٜمد هجقُمف قمغم دار وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء سم٠مٟمّ 

 . (2) إنو ىمٞمؾ ًمف : إّن ومٞمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م ، وم٘م٤مل : طمٞم٨م

أٟمز قمٛمر وىمقف اًمرؾمقل إقمٔمؿ يمَؾ يقم قمغم سم٤مهب٤م عمّدة ؾمّت٦م أؿمٝمر 

سمٕمد ٟمزول آي٦م اًمتٓمٝمػم يٜم٤مدهي٤م ويٜم٤مدي أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، سم٘مقًمف : اًمّمالة ي٤م 

ِّ  ،أهؾ اًمٌٞم٧م
 الر

ُ
نُكم

َ
 ع

َ
ِهب

ْ
ذ

ُ
ِريُد اهلل لِي

ُ
ا ي

َ
ْيِت ِإّنَم

َ
ب

ْ
َل ال

ْ
 أَه

َ
س

ْ
ج

 
ً
ِهريا

ْ
كُْم َتط

َ
ر طَّهِ

ُ
ي

َ
 .  (3) و

ـ  يٗمٕمؾ ذًمؽ ًمٖمقاً  ، وهؾ يم٤من   ومام يٕمٜمل هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ رؾمقل اهلل

 ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم ُمٙم٤مٟم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ؟ يم٤من ذًمؽ وقمـ قم٤مـمٗم٦م أمأ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ

  سمؾ ُم٤مذا يٕمٜمل وىمقف اًمرؾمقل قمغم سم٤مهب٤م ًمًّت٦م أؿمٝمر وهق يٙمّرر ىمقل اهلل
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سم٤مب ذيمر ُأّم ؾمٚمٞمط ، اجلٛمع  3843/  1494: 4و 2725/  1456: 3صحٞمح اًمٌخ٤مري  -1

: 2ن ، طمٚمٞم٦م آوًمٞم٤مء ، اومراد اًمٌخ٤مري احل٤مدي واًمٕمنمو 65/  135: 1سملم اًمّمحٞمحلم 

 .146/ 64: 2، صٗم٦م اًمّمٗمقة  61/  121: 1، يمِمػ اعمِمٙمؾ ٓسمـ اجلقزي  42/  63

 سمتح٘مٞمؼ اًمزيٜمل . 19:  1آُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م  -2

/  352:  5، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  14472/  285و 13754/  259:  3ُمًٜمد أمحد  -3

 172:  3رك ًمٚمح٤ميمؿ ، يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مران سم٤مب )وُمـ ؾمقرة آطمزاب( ، اعمًتد 3246

 .32271/  388:  6، ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  4748/ 

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ . -4
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ة اًمتل شمقوّمٞم٧م ومٞمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م دة ، وسملم اعمدوهؾ هٜم٤مك ارشم٤ٌمط سملم هذه اعم

 (1) ؟! أيْم٤مً ، وهل ؾمت٦م أؿمٝمر   سمٕمد رؾمقل اهلل

 إنّ » : غم اًمرى ـ ذم ىمقًمفسمت٘مديٛمف اًمٖمْم٥م قم   وهؾ أراد رؾمقل اهلل

ـ اإلظم٤ٌمَر قمـ اسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م ش يٖمْم٥م ًمٖمْم٥م وم٤مـمٛم٦م ويرى ًمرو٤مه٤م  اهلل

ّّٕن٤م ُم٤مشم٧م  ،وٓ شمرى قمٚمٞمٝمؿ أسمدا ،وأّّن٤م ؾمتٖمْم٥م قمغم اخلٚمٗم٤مء ُمـ سمٕمده

 (2) ؟ وهل واضمدة قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر يمام ذم اًمٌخ٤مري

سمٙمر وقمٛمر ، وأن  سمؾ ُم٤م شمٕمٜمل وصّٞمتٝم٤م ًمٌٕمٚمٝم٤م سم٠من ٓ َيِْمَٝمَد ضمٜم٤مزهت٤م أسمق

 . (3) ذم اًمٚمٞمؾ وخيٗمل ىمؼمه٤م اعم١مُمٜملم  يدومٜمٝم٤م أُمػم

وهؾ شمرشمٌط ُم٠ًمًم٦م زواج قمٛمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم سم٢مسمٕم٤مد شمٚمؽ اًمٔمالُم٦م قمـ 

 ٟمٗمًف، إذ شمراه يٍم قمغم إي٘م٤مع هذا اًمزواج سم٠مِي ؿمٙمؾ ممٙمـ؟!

ومٚمق يم٤من قمٛمر حيؽمم اًم٘مرسمك ويٕمػم هل٤م إمهٞم٦م ، ومٙمٞمػ سمف ييب سمٕمض 

، دون إقم٤مرة أِي اهتامم   (4)سمحيشمف   زيٜم٥م ورىمٞم٦م سمٜمت٤م رؾمقل اهلل اًم٤ٌميملم قمغم

إمم قمدم   ، ُمِمػماً  (5) إّن اًم٘مٚم٥م ًمٞمحزن واًمٕملم ًمتدُمع :  ًم٘مقل رؾمقل اهلل

                                                           

. مخ٦ًم 2 ن يقُم٤مً ق. أرسمٕم1هذا قمغم أىمَم إىمقال، ّٕن هٜم٤مك صمالصم٦م أىمقال ُمِمٝمقرة  -1

. وأىمّم٤مه ؾمت٦م أؿمٝمر ، وهل اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م اًّمتل . مخ٦ًم وشمًٕمقن يقُم٤مً 3 وؾمٌٕمقن يقُم٤مً 

 سم٤ميع ُُمْٙمَره٤م . اًمٌٞمٕم٦م ٕيب سمٙمر، وعم٤م ُم٤مشم٧م اًمزهراء ختَٚمػ ومٞمٝم٤م قمكم قمـ 

 . 88:  1، اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم 6346/  2474:  6ـ صحٞمح اًمٌخ٤مري  2

/ سم٤مب يمراه٦م ان شمتٌع اجلٜم٤مزة سم٤مًمٜم٤مر واعمجٛمرة / ح  344:  2ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ ، ًمٚمٜمقري  -3

:  3ؿمٝمر آؿمقب  آل ايب ـم٤مًم٥م ٓسمـ، ُمٜم٤مىم٥م  16/  255: 78، سمح٤مر إٟمقار  2442

 ، قمـ اًمقاىمدي . / سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م وم٤مـمٛم٦م  137

ـ  398:  3، ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  3143/  335:  1،  2127/  237:  1ُمًٜمد أمحد  -4

 . 2694/  351، ُمًٜمد اًمٓمٞم٤مًمز:  399

، ُمـ  2412/  614: 2، اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم  1241/  439:  1صحٞمح اًمٌخ٤مري  -5

 . 2315/  1847: 4اعمتٗمؼ قمٚمٞمف وأٟمٔمر صحٞمح ُمًٚمؿ 
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ضمقاز ضب اعمّمدوُملم واعمٜمٙمقسملم ، سمؾ ًمزوم اخّت٤مذ ُأؾمٚمقب اًمرمح٦م ُمٕمٝمؿ ٓ 

 اًمِمّدة واًميب .

  وم٤مـمٛم٦م عّم٤م سمٙم٧م قمغم ُأظمتٝم٤مأّٟمف ُمًح قملم   وىمد ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل

ـّ »:  ، يمام أَُمَر ٟم٤ًمء إٟمّم٤مر سم٤مًمٌٙم٤مء قمغم قمّٛمف محزة ، سم٘مقًمف  (1) رىمّٞم٦م  وًمٙم

 قمٚمٞمف . ، وىمد سمٙمك هق  (2) شمحزة ٓ سمقايمل ًمف

وُمـ قمجٞم٥م اعمٗم٤مرىم٤مت ُم٤م ٟمراه ذم سمٕمض إظم٤ٌمر ُمـ وضمقد ازدواضمٞم٦م 

ـ قمغم رهمؿ قمدم ذم شمٕم٤مُمؾ اخلٚمٞمٗم٦م ُمع اًم٘مْم٤مي٤م ، وأّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

، وسمٙمك هق  (3) ارشمْم٤مئف اًمٌٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م ـ أُمر سم٤مًمٌٙم٤مء قمغم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد

. سمؾ سمٙمك قمغم صديؼ هيقدي ًمف طملم  (4) قمغم اًمٜمٕمامن سمـ اعم٘مرن وقمغم همػمه

رأى ىمؼمه سمٕمد رضمققمف ُمـ ؾمٗمر ًمف إمم ظم٤مرج اعمديٜم٦م ، إّّن٤م ُمٗم٤مرىم٦م!! جي٥م 

 . أسمٕم٤مده٤م ُمٕمروم٦م

ٛمع سملم هذه اعمقاىمػ وسملم ُم٤م يّدقمٞمف قمـ ومال أدري يمٞمػ يٛمٙمـ اجل

 اًم٘مراسم٦م واًم٘مرسمك اًمٞمقم ؟

ورؾمقًمف ، ومٚمامذا   اهلل وًمق يم٤من طمّ٘م٤م يٕمرف ُمٜمزًم٦م اًم٘مراسم٦م واًم٘مرسمك قمٜمد

                                                           

، ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى  2694/  351، ُمًٜمد اًمٓمٞم٤مًمز:  3143/  335: 1ُمًٜمد أمحد  -1

4 :74  /6952. 

 : 3، و 1447/  537:  1، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم  1591/  547: 1ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م  -2

، ُمّمٜمػ  6946/  74:  4، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  4891/  217و ، 4883/  215

 . 12127/  63:  3أيب ؿمٞم٦ٌم اسمـ 

، آص٤مسم٦م  6685/  558: 3، اعمّمٜمػ قمٌداًمرزاق 33اًم٤ٌمب  434: 1صحٞمح اًمٌخ٤مري  -3

 ًمٚم٤ٌمسم٦م سمٜم٧م احل٤مرث . 11696ُمـ اًمؽممج٦م  99: 8

: 3ًمٚمٜمٕمامن سمـ ُم٘مرن، ُمّمٜمػ اسمـ أسمك ؿمٞم٦ٌم  2626ُمـ اًمؽممج٦م  1546: 4آؾمتٞمٕم٤مب  -4

 ئؾ سمـ طمجر .، وومٞمف سمٙم٤مئف قمغم وا 11982و ،11981/  45
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  (1)؟  حيرُمٝمؿ ُمـ مُخس اًمٖمٜمٞمٛم٦مو يتخّقف ُمـ شمقًمٞم٦م سمٜمل ه٤مؿمؿ ،

سمؾ إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مراسم٦م هل٤م هذه اًمًٛم٦م اعمٕمٜمقّي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة طم٥ًم 

 ًمرو٤مه٤م  ، اًمتل يرى اهلل  اف قمٛمر، ومٙمٞمػ سمف ٓ حيؽمم اسمٜم٦م رؾمقل اهللاقمؽم

ُمٙم٤مٟمتٝم٤م قمٜمد هجقُمف قمغم اًمٌٞم٧م :  ي٘مقل ُمًتٜم٘مّم٤مً و ؟! (2) ويٖمْم٥م ًمٖمْمٌٝم٤م

 وإن !!

إّن قمدم شمٗمّٝمٛمٝمؿ ًمتٚمؽ اخلّم٤مئص اإلهلٞم٦م أو قمدم شمرشمٞمٌٝمؿ أصم٤مر قمٚمٞمٝم٤م 

ٞمس ُم٤م دام طمّٞم٤م ، إّٟمام يٙمٛمـ وراءه ُمقروث ضم٤مهكم ىمديؿ ، وهق : اطمؽمام اًمرئ

ّٓ وٓ يٕم٤مر ًمٚمٌٜم٧م أمّهّٞم٦م  سمٛم٘مدار يمقّن٤م اُمرأة ٓ شمقازي اًمرضمؾ وٓ شم٤ًمويف ،  إ

 ُمـ طم٘مقىمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م .
ٍ
 سمؾ ًمٞمس هل٤م أن شمٓم٤مًم٥م سمٌمء

وىمد يٙمقن وراء هذا إُمر ُمّم٤مًمح وأهداف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُأظمرى ٓ يريدون 

 ٞمئتف .شمٕم٤ممم وُمِم  اًمٙمِمػ قمٜمٝم٤م ، ًمٙمٜم٤َم ؾمٜمرومع اًمًت٤مر قمٜمٝم٤م سم٢مذن اهلل

طم٥ًم   ُمـ رؾمقل اهللش اًمٜم٥ًم واًم٥ًٌم»ومٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من يريد 

،    قمغم رهمؿ اومؽماض أّٟمف ُمـ ىمريش وًمف ٟم٥ًم ُمع رؾمقل اهلل ،اّدقم٤مئف

ُمـ ضمٝم٦م اسمٜمتف طمٗمّم٦م ، ومال  وىمد اطمت٩ّم ذم اًمً٘مٞمٗم٦م سمذًمؽ ، يمام أّن ًمف ؾم٤ٌٌمً 

 يٌ٘مك عمّدقم٤مه جم٤مل ُمـ اعمّمداىمٞم٦م .

تٍميح سم٠مّٟمف أراد اعمّم٤مهرة : وإذا ٟمٕمؿ ، يقضمد ذم ٟمّمقص ُأظمرى اًم

صّح هذا اعمّدقمك ُمـ قمٛمر ًمٙم٤من إّومم سمف أن يًٕمك إمم شمٚمؽ اعمّم٤مهرة 

                                                           

، ُمّمٜمػ اسمـ أيب 4134/  129:  7، ؾُمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  345:  6اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  -1

 . 33454/  516: 6ؿمٞم٦ٌم 

ـ سم٤مب ذب اًمرضمؾ قمـ اسمٜمتف ـ  2444: 5قمـ اًمٌخ٤مري  254:  35ُاٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل  -2

 1942: 4ٚمؿ وومٞمف : وم٢مّٟمام هل سمْمٕم٦م ُمٜمل يريٌٜمل ُم٤م أراهب٤م وي١مذيٜمل ُم٤م آذاه٤م ، وصحٞمح ُمً

 .3867/  698:  5واًمؽمُمذي  2471/  226: 2، ؾمٜمـ أيب داوود  2449/ 
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ُم٤ٌمذة ُمـ ظمالل إطمدى سمٜم٤مشمف : ٓ ُمـ ظمالل    ُمع سمٜم٤مت رؾمقل اهلل

 . سمٜم٧م سمٜمتف

ومٙمام يم٤من قمثامن ـ طم٥ًم زقمٛمٝمؿ ـ ذا ٟمقريـ ، يم٤من يٛمٙمـ ًمٕمٛمر أن 

ـّ اًمت٤مريخ مل حيّدصمٜم٤م أٟمف طم٤مول احلّمقل قمغم شمٚمؽ  يٙمقن ذا ٟمقر واطمد ، ًمٙم

 همػم وم٤مـمٛم٦م ! !  (1)  اعمّم٤مهرة ُمـ إطمدى سمٜم٤مت رؾمقل اهلل

ه دّ ، ومر ُمٜم٤موم٦ًًم ًمٕمكّم  ٟمٕمؿ ، أىمدم قمٛمر قمغم ظمٓم٦ٌم وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء 

 . (2) واٟمتٝمك يمّؾ رء   رؾمقل اهلل

ورؾمقًمف مل يزّوضم٤مه ُمـ وم٤مـمٛم٦م، ومٝمؾ ُمـ اعمٕم٘مقل أن يزوضمف   ومٚمق يم٤من اهلل

                                                           

 يمزيٜم٥م ، ورىمٞم٦م ، وُأّم يمٚمثقم. -1

قمٜمف  اهلل روى اًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ سمريدة سمـ اخلّمٞم٥م ، ىم٤مل : ظمٓم٥م أسمق سمٙمر وقمٛمر رى -2

 26: ٤ً6مئل : إّن٤م صٖمػمة ، ومخٓمٌٝم٤م قمكّم ومزّوضمٝم٤م ُمٜمف . ؾمٜمـ اًمٜم اهللوم٤مـمٛم٦م ، وم٘م٤مل رؾمقل 

 . 678:  2وىمد صّحح إًم٤ٌمين هذا اخلؼم ذم صحٞمح اًمٜم٤ًمئل  3221/ 

ـّ أو اعم٘م٤مرسم٦م ُمرقمّٞم٦م ، ًمٙمقّن٤م  وقمٚمؼ اًمًٜمدي قمغم اخلؼم سم٘مقًمف :  ... ومٗمٞمف أن اعمقاوم٘م٦م ذم اًمً

أىمرب إمم اعم١ماًمٗم٦م ، ٟمٕمؿ ىمد يؽمك ذاك عم٤م هق أقمغم ُمٜمف يمام ذم شمزوي٩م قم٤مئِم٦م رض ، طم٤مؿمٞم٦م 

 .3221/  62: 6اًمًٜمدي 

ـّ إُمر مل يٙمـ يمام ىم٤مًمف اًمًٜمدي ، سمؾ أهمٚم٥م اًمٜمّمقص شمٍّمح سم٠من رؾمقل  يم٤من  اهللًمٙم

، يمٜمز اًمٕمامل  19:  8شمٕم٤ممم إمم ُمـ يزوضمٝم٤م . ُاٟمٔمر اًمٓمٌ٘م٤مت  اهلليٜمتٔمر هب٤م اًم٘مْم٤مء وأُمر 

 ، وومٞمف قمٜمف 2634/   34:  3، واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 85: 3، اعمٜمتٔمؿ 34245/  52: 12

ضمٕمؾ ذريتل ذم صٚم٥م قمكم سمـ  اهلليمؾ ٟمٌل ذم صٚمٌف وإن  ٦مضمؾ ضمٕمؾ ذريقمزو اهللىم٤مل: إّن 

 .قمٜمف اهللأيب ـم٤مًم٥م ريض 

ؿمتٝمر قمـ قمٛمر اوإذا يم٤مٟم٧م اعمقاوم٘م٦م ذم اًمًـ واًم٘مراسم٦م ُمرقمٞم٦م، ومام ي٘مقل اًمًٜمدي ومٞمام 

ريم٧م ًمٙمقٟمف وشمزوضمف سم٠مّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم وهل سمٛمٜمزًم٦م طمٗمٞمدشمف؟! وهؾ اعمقاوم٘م٦م ذم اًمًـ شمُ 

 أْم أّن قمٛمر أىمدم قمغم اًمزواج ُمٜمٝم٤م شمنميٗم٤م؟ !!ُمـ أّم يمٚمثقم؟ ٟم٤ًٌمً و أقمغم ذوم٤مً 
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ُم٤مم قمكم اسمٜمتف اًمّمٖمػمة ـ ُمع وضمقد أسمٜم٤مء قمٛمقُمتٝم٤م اًمِم٤ٌمب ُمـ آل أيب اإل

:  وهق اًم٘م٤مئؾ: طمًٌتٝمـ ٕوٓد أظمل ضمٕمٗمر، وُمع ىمقل رؾمقل اهلل ،ـم٤مًم٥م

 وًمرؾمقًمف. هللظمالوم٤م  ، ـ قمـ ـمٞم٥م ظم٤مـمر (1) سمٜمقٟم٤م ًمٌٜم٤مشمٜم٤م

قمغم أٟمٜم٤م قمغم ي٘ملم سم٠مّن قمٛمر يم٤من قمغم قمٚمٍؿ شم٤مٍم سم٠مّن اإلُم٤مُم٦م وإئٛم٦م ُمـ 

   سمٜمّص اًمرؾمقل ، ومٙم٠مّٟمف أراد ذًمؽ ًمٜمٗمًف ، وعّم٤م رّده رؾمقل اهلل ٦م وًمد وم٤مـمٛم

 ّي٤مم ظمالومتف حم٤موًم٦م صم٤مٟمٞم٦م رام ُمـ ظمالهل٤م اًمتزّوج ُمـ إطمدى أ طم٤مول ذم

، ًمٞمٙمقن ًمف ُمٜمٝم٤م ظَمَٚمٌػ يّدقمل ُمـ سمٕمده أّّنؿ أهؾ اخلالوم٦م  سمٜم٤مت وم٤مـمٛم٦م 

 .(2)  واإلُم٤مُم٦م اًمذيـ قمٜم٤مهؿ رؾمقل اهلل

ورّد اًمرؾمقل إّي٤مه ، ويم٠مّن  أيْم٤مً أيب سمٙمر ًمٗم٤مـمٛم٦م  ورسّمام ي١ميد ذًمؽ ظمٓم٦ٌم

 أؿم٤مر إمم ذًمؽ سم٘مقًمف : اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  

ٓ َيرصمع إمر واخلالهمي إلم آل أيب زمؽر وفمؿر أزمدا ... ، 

                                                           

 . 4384سم٤مب إيمٗم٤مء ح   393:  3ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  -1

وآيمتٗم٤مء سمام روي ذم أصح٤مب اًمٙم٤ًمء ٓسمـ قم٤ًميمر  484: 19 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼذم  -2

ن، وأن أيب ؾمٗمٞم٤م سمـ ٟمجد ُم٤م دار سملم سمن سمـ ارـم٤مة وزيد سمـ قمٛمر سمحْمقر ُمٕم٤موي٦م 8: 14

احلًٜمك  ي٤م ُمٕم٤موي٦م ُم٤م ؿمٙمرَت  اهللُمٕم٤موي٦م طمجز سمٞمٜمٝمام، وؾم٘مٓم٧م قمامُم٦م زيد، وم٘م٤مل زيد: و

ِٚمُط قَمكَمَ قمٌد سمٜمل قم٤مُمر. وٓ طمٗمٔم٧َم  ًَ  ُم٤م يم٤من ُمٜم٤م اًمٞمؽ طمٞم٨م شُم

ُم٤م اؾمتٕمٛمٚمٜمل أسمقك آّ  اهلل: إين يمٗمرت احلًٜمك ، ومقلوم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: أُم٤م ىمقًمؽ ي٤م اسمـ أظم

ٙمؿ ىمًم٘مد وصٚمٜم٤م أرطم٤مُمٙمؿ وىمْمٞمٜم٤م طم٘مق اهللـ اًمِمٙمر ومقُمـ طم٤مضم٦م ازّم، وأُم٤م ُم٤م ذيمرت ُم

 ُمٜم٤مزًمٙمؿ. لوإٟمٙمؿ ًمٗم

اًمٞمؽ، وإين ٕقمٚمؿ أّن هذا مل يٙمـ  ٓ شمراين سمٕمده٤م قم٤مئداً  اهللوم٘م٤مل زيد: أٟم٤م اسمـ اخلٚمٞمٗمتلم، و

 آّ قمـ رأيؽ.

ىم٤مل عمٕم٤موي٦م: إين ٕقمٚمؿ أن هذا  58: 4وشم٤مريخ اإلؾمالم  542: 3وذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 وأٟم٤م اسمـ اخلٚمٗمتلم. قمـ رأيؽ
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وذيمؽ أهّنؿ كبذوا ايمؼرآن وأزمطؾقا ايمســ وفمَطؾقا 

 .(1)... إضمؽوم

رؾمقل هذا يمّٚمف سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ أّن اًم٘مقم وقمٛمر مل يٗمٝمٛمقا يمالم 

  قمغم وضمٝمف اًمّمحٞمح ، أو ومٝمٛمقه وطمّرومقه ، ّٕن ُمراد رؾمقل اهلل  (2)  اهلل

ٌَُف ذم إـم٤مر اعمٗمٝمقم اًمديٜمل هق اًم٤ٌمىمل ، وذًمؽ ُمـ ظمالل قمكّم  ًَ هق : إّن َٟم

واحلًٜملم ووًمد احلًلم : وهؿ إئّٛم٦م آصمٜم٤م قمنم ، اًمذيـ ٓ يزال اًمديـ 

ورؾمقل   ًمذي هق ُمـ رؾمقل اهلل، شمًٕم٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ وًمد احلًلم ا (3) هبؿ قمزيزاً 

 ُمٜمف .  اهلل

اعمٛمدود واعمقصقل سملم اًمًامء وإرض ،   واعمراد سمًٌٌف هق : ؾم٥ٌم اهلل

طمٌؾ ممدود سملم اًمًامء   يمت٤مب اهلل :إيّن خمّٚمػ ومٞمٙمؿ اًمث٘مٚملم» :سمٜمص

 . (4) شوإرض، وقمؽميت أهؾ سمٞمتل

ّٓ   ًمرؾمقل اهللٟمًٌّٞملم  قمغم أّٟمٜم٤م اًمٞمقم سم٤مًميورة واًمقضمدان ٓ ٟمرى أوٓداً   إ

أوٓد وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، وهذه ُمـ ٟمٌقءات 

طَْيناَك وهق اعمٕمٜمل ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ،ودٓئؾ ٟمٌقشمف  رؾمقل اهلل
ْ

ِإّنا أَع

                                                           

 . 7/ح 5:  1. واٟمٔمر شمٗمًػم اًمٕمّٞم٤مر  8/  644:  2اًمٙم٤مذم  -1

 يمؾ طم٥ًم وٟم٥ًم يٜم٘مٓمع إّٓ طمًٌل وٟمًٌل . -2

،  24962/  98،  24943/  96:  5، ُمًٜمد أمحد  1821/  1453: 3صحٞمح ُمًٚمؿ  -3

 . 4284/  146: 4ؾُمٜمـ أيب داوود 

، 11578/  59و ، 11227/  26و ، 11147/  17و ، 1119/  14: 3ُمًٜمد أمحد  -4

،  34481/  13: 6، وُمّمٜمػ سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  3788/  663: 5وؾمٜمـ اًمؽمُمذي 

 .2679و 2678/  65:  3واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين 
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 وم٘مد ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي ذم شمٗمًػم اًمًقرة : ،الَكْوَثر

ومل  ،تقم مـفؿشمّؿ ايمعومل مم ،تؾ مـ أهؾ ايمبقً.... هموكظر ىمؿ ومُ 

 عبل زمف .يُ  يبؼ مـ زمـل أمقي دم ايمدكقو أضمٌد 

كظر ىمؿ مـفؿ مـ إىموزمر مـ ايمعؾامء ىمويمبوومر وايمصودق اشمؿ 

 . (1)وايمؽوـمؿ وايمرضو وايمـػس ايمزىمقي وأمثوهلؿ 

وم٢مّن هذه اًمٜمّمقص وهمػمه٤م شمِمّٙمٙمٜم٤م ذم ُمّدقمك قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب  ،وقمٚمٞمف

مل يٙمـ يمام يّمّقره أشم٤ٌمع ُمدرؾم٦م  ذم ـمٚم٥م اًم٘مرسمك ، سمؾ شمقصٚمٜم٤م إمم أّن إُمر

اخلٚمٗم٤مء ، ّٕن اًمٕمٚمؾ وإؾم٤ٌمب اًمتل ذيمره٤م قمٛمر أو ذيمروه٤م ًمف ذم اًمتزوي٩م 

 ٓ شمّتٗمؼ ُمع ُم٤م هيدف إًمٞمف قمٛمر.

ورسّمام أراد قمٛمر سمزواضمف ُمـ أّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم اًمتِمٙمٞمؽ ذم ُمٚمٙمٞم٦م 

٤مد اًمّمدي٘م٦م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ًمٗمدك ، وهذا ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمض أقمالم اًمٕم٤مُم٦م ُمثؾ مح

 إذ ىم٤مل :ش شمريم٦م اًمٜمٌل»( ذم هـ 267سمـ اؾمح٤مق اًمٌٖمدادي اعم٤مًمٙمل )ت ا

ورومقي ازمـل  وسمزَوج فمؿر زملم ىمؾثقم وويمدت يمف زيداً » ... 

فمؿر ، همؽون ُيى فمعم فمقم سمسؾقؿ همدك إلم ويمدهو ، وىمون 

يمعؿر احلظ ايمقاهمر دم ذيمؽ وهق ضمؼ زوصمتف ُأّم ىمؾثقم شمؿ 

 . (2) شيمزيد ازمـف مـفو ويمد

ـّ يمالم  اًمٌٖمدادي اعم٤مًمٙمل همػم صحٞمح ًمٕمدة أُمقر: ًمٙم

 - يم٤من قمغم قمٛمر أن يًٚمؿ ومدك ٕوٓد وم٤مـمٛم٦م أوًٓ ، ّٕٟمف اخلٚمٞمٗم٦م أوًٓ:

                                                           

 . 134:  32ـ اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم  1

 . 95شمريم٦م اًمٜمٌل :  -2
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 ىمٌؾ اإلُم٤مم قمكم، ومل يٗمٕمٚمف. -ذم اًمٔم٤مهر 

ٓؾم٤ٌمب ُمذيمقرة ذم  تفذم أّي٤مم ظمالوم اعم١مُمٜملم مل يرضمع ومديم٤مً  ّن أُمػمإ :شموكقوً 

 يمت٥م احلدي٨م اًمِمٞمٕمٞم٦م.

وم٤مًمٜمّمٞم٥م إيمؼم  ، اعم١مُمٜملم ىمد أقمٓم٤مه٤م ًمقًمد وم٤مـمٛم٦م ًمق يم٤من أُمػم :شمويمثوً 

ًمٕمٛمر احلظ اًمقاومر ذم »يٙمقن ًمٚمحًـ واحلًلم ٓ ّٕم يمٚمثقم طمّتك يٙمقن 

 ش.ذًمؽ

إّن أّم يمٚمثقم وزيد ُم٤مشم٤م ذم يقم واطمد ومال يتقارصم٤من ، وؾمٝمٛمٝمام  :رازمعوً 

ف ذم ذًمؽ ، ئسمٜم٤مٕ، وٓ ؾمٝمؿ ًمٕمٛمر و ووم٤مـمٛم٦م ف اعمٗمؽمو٦م رىمٞم٦مٞميرضمع إمم أظمت

 ّٟمف يم٤من ىمد ُم٤مت ىمٌؾ هذا اًمت٤مريخ.ٕ

ف رىمٞم٦م ٞم: ًمق ورث زيد ـ وهق ص٤مطم٥م اًمًٝمؿ اًم٘مٚمٞمؾ ـ أظمتطمومسوً 

وم٢مّن اخلالوم٦م ٓ شمّمؾ إًمٞمٝمؿ ، وم٘مد يٙمقن هذا  ـقمغم ومرض وضمقدمه٤م  ـ ووم٤مـمٛم٦م

 .سم٘مقًمف أٟمػ هق مم٤ّم قمٜم٤مه اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

 أهَر أخالقئ البّذ هي رعايتْا قبل السٍاج

آظمر ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ، وهق أٟمف يم٤من ٓ يرضمق ُمـ  ش ُمّدقمًك وسمٕمد يمؾ هذا ًمٜمٜم٤مىم

ّٓ هذا اًمزواج   ٓ اًمٜمٙم٤مح وإوٓد . ،ويم٥ًم اًمنمف اعمّم٤مهرة إ

  .يمام أٟمف يم٤من يرصد ُمـ يمراُمتٝم٤م ُم٤م ٓ يرصده أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم

م ٓ ؟ ومال يٛمٙمـ اًم٧ٌم ذم ذًمؽ أصحٞمح٤من  ٤مومٝمؾ هذان آدقم٤مءان مه

 ّٓ   :اؾمتٕمراض اعم٘مدُم٤مت أشمٞم٦مسمٕمد  إ
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 عنس ويصّوجٌ مو الهطاء

ٓ يٛمٙمـ ٕطمد  وقمٚمٔمتف وومْم٤مظمتف مم٤ّم إّن ؿمّدة قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب

، ومٕمـ قم٤مئِم٦م أّّن٤م ىم٤مًم٧م : عّم٤م صم٘مؾ أيب دظمؾ قمٚمٞمف ومالن وومالن ،  (1) إٟمٙم٤مره٤م

وىمد  قمٚمٞمف همداً  ، ُم٤م شم٘مقل ًمرسمؽ إذا ىمدُم٧َم   وم٘م٤مًمقا : ي٤م ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل

 (2) ؟!  اؾمتخٚمٗم٧م قمٚمٞمٜم٤م اسمـ اخلٓم٤مب

 ة إمم ؿمدشمف وهمٚمٔمتف قمغم اعمًٚمٛملم.إؿم٤مر

وذم شم٤مريخ اخلٛمٞمس : أّن ـمٚمح٦م واًمزسمػم ىم٤مٓ : ُم٤م أٟم٧م ىم٤مئٌؾ ًمرسمؽ إذا 

 (3) ؟!  وًّمٞمتف ُمع همٚمٔمتف

إّٟم٤م يمٜم٤ّم ٓ ٟمحتٛمؾ ذاؾمتف وأٟم٧م  ، وذم ذح اًمٜمٝم٩م : ي٤م ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل

 (4) ؟! طمل شم٠مظمذ قمغم يديف ، ومٙمٞمػ يٙمقن طم٤مًمٜم٤م ُمٕمف وأٟم٧م ُمٞم٧م وهق اخلٚمٞمٗم٦م

وذم ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م : أشم١مُّمر قمٚمٞمٜم٤م ُمـ يم٤من قَمٜم٤َموم٤م وأٟم٧م طمّل ، ومامذا شم٘مقل 

 (5) ؟!  ًمرسمؽ إذا ىمدُم٧م قمٚمٞمف

                                                           

اض إُّم٦م قمٚمٞمف ، سمؾ أصٌح٧م ُميَب اعمََثؾ ، ومٛمـ ظمٓم٦ٌم ًمٕمثامن سمـ قمّٗم٤من سمٕمد أن يمثر اقمؽم -1

ويمؽـّف وؿمئؽؿ زمرصمؾف ، قمٌتؿ قمكَم سمام أىمررشمؿ ٓسمـ اخلٓم٤مب سمٛمثٚمف ،  اهللأٓ وم٘مد و» ... ىم٤مل : 

ُاٟمٔمر شم٤مريخ ... ش ورضزمؽؿ زمقده ، وومؿَعؽؿ زمؾسوكف همدكتؿ يمف فمعم مو أضمببتؿ وىمرهتؿ

٦م / اخلٓمٌ 273: 1، مجٝمرة ظمٓم٥م اًمٕمرب  44: 3، واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ  645: 2اًمٓمؼمي 

. واًمٓمريػ ذم إُمر أن ـمف طمًلم يّمػ قم٤مئِم٦م : يم٤مٟم٧م ؿمديدة يمٕمٛمر ، ُاٟمٔمر  149

 . 454:  4جمٛمققمتف اًمٙم٤مُمٚم٦م 

سمـ ا، واٟمٔمر ُمّمٜمػ  251و 249:  44، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  274:  3ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  -2

 .16352/  149: 8، وؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى  37456/  434: 7أسمك ؿمٞم٦ٌم 

 . 241:  2شم٤مريخ اخلٛمٞمس  -3

 . 343:  6ذح اًمٜمٝم٩م  -4

 . 68:  4ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م  -5
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يم٤من ي٘مُص قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ـ ويم٤من  وذم ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد : إّن طمّج٤مُم٤مً 

 . (1) ـ ومتٜمحٜمح قمٛمر وم٠مطمدث احلّج٤مُم ، وم٠مُمَر ًمف قمٛمر سم٠مرسمٕملم درمه٤م رضماًل ُمٝمٞم٤ٌمً 

اخلٓم٤مب رضماًل ي٠مظمذ ُمـ ؿم٤مرسمف ، ومتٜمحٜمح  وقمـ قمٙمرُم٦م: دقم٤م قمٛمر سمـ

 .(2)ـ وم٠مطمدث احلّج٤مم ، وم٠مقمٓم٤مه أرسمٕملم درمه٤م  يم٤من ُمٝمٞم٤ٌمً و قمٛمر ـ

وقمـ يمٝمٛمس سمـ احلًلم : أّن رضماًل شمٜمّٗمس قمٜمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٠مّٟمف 

 . (3) يتح٤مزن ، ومٚمٙمزه أو ىم٤مل : ًمٙمٛمف

وذم اعمدظمؾ ٓسمـ احل٤مج : رأى قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رضماًل يٛمٌم وهق 

اًمرأس ، وميسمف سم٤مًمدّرة ، وىم٤مل : ارومع رأؾمؽ ، اخلِمقع ه٤مهٜم٤م ،  ُمٜمحٜمل

 . (4) وأؿم٤مر إمم ىمٚمٌف

سمـ قمٛمر ، ىم٤مل : يم٤من قمٛمر ي٠ميت جمزرة اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام   وقمـ قمٌد اهلل

سم٤مًمٌ٘مٞمع ـ ومل يٙمـ سم٤معمديٜم٦م جمزرة همػمه٤م ـ ومٞم٠ميت ُمٕمف سم٤مًمدّرة ، وم٢مذا رأى رضماًل 

٤مًمدّرة وىم٤مل: أٓ ـمقي٧م سمٓمٜمؽ يقُملم ُمتت٤مسمٕملم ، ضسمف سم اؿمؽمى حلامً 

 (5)؟! يقُملم

وقمـ متٞمؿ اًمداري ، أّٟمف اؾمت٠مذن قمٛمر ذم اًم٘مّمص ، وم٠مذن ًمف ، صمؿ َُمَر قمٚمٞمف 

 . (6) سمٕمد ، وميسمف سم٤مًمدّرة

                                                           

: 1، واٟمٔمر شم٤مريخ اعمديٜم٦م  35769/  253:  12، يمٜمز اًمٕمامل  287:  3ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  -1

362  /1117 . 

 . 683: 2شم٤مريخ اعمديٜم٦م  -2

 ، وومٞمف: روى احلًـ أن رضماًل . 375: 1، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  355شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس:  -3

 . 428:  2، حم٤مضات إدسم٤مء  55:  1ـ احل٤مج اعمدظمؾ ٓسم -4

 .1/  267: 6، اًمٖمدير  18:  1، واُٟمٔمر اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ًمٚمِمٕمراين  377:  1حمض اًمّمقاب  -5

، قمٝمد اخلٚمٗم٤مء  616:  3، شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل  81:  11شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  -6

 اًمراؿمديـ .
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وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل : ... ُمر سمف ]أي سمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب[ 

 ، وهق يٕمرض إسمؾ اًمّمدىم٦م ، وم٘م٤مل هلام : ُمـ أيـ ضمئتام ؟ رضمالنِ 

ـ سمٞم٧م اعم٘مدس ، ىم٤مل : ومٕمالمه٤م سم٤مًمدّرة ، وىم٤مل: َأطَم٩ٌم يمح٩م وم٘م٤مٓ : ُم

 . (1) اًمٌٞم٧م ؟! ىم٤مٓ : إّٟمام يمٜم٤م جمت٤مزيـ

وذم ُمًٜمد اًمرسمٞمع: أّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب َُمَر ذات ًمٞمٚم٦م سمرضمؾ وهق 

ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ، وم٘م٤مل: ُم٤م ختُٚمٗمؽ هبذه اًم٤ًمقم٦م ؟ وم٘م٤مل : صٚمٞم٧م ي٤م أُمػم 

، ومٕماله   زم ، ومجٚم٧ًم أشمٗمٙمر ذم اهللصٚمٞم٧م ُم٤م ىميض  اعم١مُمٜملم اًمٕمِم٤مء، صمؿّ 

ُأُمرت سم٤مًمتٗمٙمر أم ذم ظمٚم٘مف ؟ صمؿ شمال   سم٤مًمدّرة ، وم٘م٤مل: صمٙمٚمتؽ أُمؽ َأذم اهلل

اِر :  قمٛمر
َ الّّنَ

َ
ِتالَِف الّلَْيِل و

ْ
اخ

َ
اأَلْرِض و

َ
اِت و

َ
ماو

َ ّ
ِق الس

ْ
ِإّنَ ِِف َخل

اِب 
َ
ب

ْ
ِِل اأَلل

ْ
اٍت أَلُو

َ
آلي

(2). 

ـ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمٚمٞمف وىمد وقمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد ، ىم٤مل : دظمؾ اسم

 شمرضّمؾ وًمٌس صمٞم٤مسم٤م طم٤ًمٟم٤م ، وميسمف قمٛمر سم٤مًمدّرة طمّتك أسمٙم٤مُه .

 وم٘م٤مًم٧م ًمف طمٗمّم٦م : مل يٙمـ وم٤مطِمِم٤م ، مل ضسمتف ؟

 . (3)وم٘م٤مل: رأيتف ىمد أقمجٌتف ٟمٗمًف وم٠مطم٧ٌٌم أن ُأصّٖمره٤م إًمٞمف

وقمـ قمثامن سمـ ؾمٞم٤مر ، ىم٤مل : سمٞمٜمام قمٛمر ذم دومـ زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحٍش إذ 

، وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف قمٛمر ضسم٤م  (4) يش ُمرضِماًل ؿمٕمره سملم ممٍَمشملمأىمٌؾ رضمؾ ُمـ ىمر

سم٤مًمدّرة طمّتك ؾمٌ٘مف ؿمدا وأشمٌٕمف رُمٞم٤م سم٤محلج٤مرة ، وىم٤مل : يمٞمػ ضمئتٜم٤م؟! ٟمحـ 

                                                           

:  5، ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  38194/  65:  14، يمٜمز اًمٕمامل  63:  2أظم٤ٌمر ُمٙم٦م ًمألزرىمل  -1

 . 15547/  419:  4يمت٤مب احل٩م ، ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  9164/  133

 . 849/  324ُمًٜمد اًمرسمٞمع :  -2

 . 142، شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء :  19548/  416:  14ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  -3

 اعمٛمٍمة ُمـ اًمثٞم٤مب اًمتل ومٞمٝم٤م صٗمرة ظمٗمٞمٗم٦م . -4
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 . (1)قمغم ًمٕم٥م؟! أؿمٞم٤مخ يدومٜمقن أُمٝمؿ

وقمـ أيب قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمين ، ىم٤مل : يمٜم٤م قمٜمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، وم٠ُميت سمٓمٕم٤مم 

ف ص٤مئؿ ، ىم٤مل : وُم٤م ُم٤م ًمف ؟ ىم٤مًمقا : إٟمّ ًمف وم٤مقمتزل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم ، وم٘م٤مل : 

صقُمف ؟ ىم٤مًمقا : اًمدهر ، ىم٤مل : ومجٕمؾ ي٘مرع رأؾمف سم٘مٜم٤مة ُمٕمف وي٘مقل : يُمْؾ ي٤م 

 . (2) َدْهُر ، يُمْؾ ي٤م َدْهرُ 

وذم إظم٤ٌمر اعمقوم٘مٞم٤مت: يم٤من قمٛمر إذا همْم٥م قمغم سمٕمض أهٚمف مل يًٙمـ 

 . (3) ؿمديدا همْمٌف طمّتك يٕمّض يده قمّْم٤مً 

ُمـ اعمًٚمٛملم يمّٚمٛمقا قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ،  وقمـ أؾمٚمؿ : أَن ٟمٗمراً 

ُم٤م ٟمًتٓمٞمع أن   : يَمِٚمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، وم٢مٟمف ىمد أظمِم٤مٟم٤م ، طمّتك واهلل وم٘م٤مًمقا

 . (4) ٟمديؿ إًمٞمف أسمّم٤مرٟم٤م

وقمـ قمٛمر أّٟمف ىم٤مل ٓيُب اسمـ يمٕم٥م : إين أضب اعم١مُمٜملم وٓ 

 . (5) ، وأؿمتٛمٝمؿ وٓ يِمتٛمقٟمٜمل ، وُأؤذهيؿ وٓ ي١مذوٟمٜمل ييسمقٟمٜمل

 اًمًٜمـ اًمٙمؼمى قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م: أّن قمٛمر ص٤مح سم٤مُمرأة وذم

 .  (6)وم٠مؾم٘مٓم٧م

وقمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل : مل يٛم٧م قمٛمر طمّتك ُمّٚمتف ىمريش ، وىمد يم٤من طمٍمهؿ 

                                                           

 345:  15، يمٜمز اًمٕمامل  42876/  215أيب اًمدٟمٞم٤م : اإلذاف ذم ُمٜم٤مزل إذاف ٓسمـ  -1

 /42876 . 

 . 7871/  298:  4ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  -2

 . 343،  342:  6، وقمٜمف ذم ذح ّن٩م اًمٌالهم٦م  642إظم٤ٌمر اعمقوم٘مٞم٤مت :  -3

 . 568: 2شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -4

 . 547:  2، حمض اًمّمقاب  65ؾمػم اًمًٚمػ اًمّم٤محللم :  -5

 . 44361/  51:  15، يمٜمز اًمٕمامل  16244/  116:  8اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  -6
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سم٤معمديٜم٦م ، وم٤مُمتٜمع قمٚمٞمٝمؿ ، وىم٤مل: إّن أظمقف ُم٤م أظم٤مف قمغم هذه إُم٦م 

 . (1) ٟمتِم٤مريمؿ ذم اًمٌالدا

إمم قمٛمر سمـ وقمـ أيب ٟمقومؾ سمـ أيب قم٘مرب ، ىم٤مل : ضم٤مءت اُمرأٌة 

، وم٘م٤مًم٧م : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ، إيّن اُمرأٌة يمام  شمرى ، وهمػمي ُمـ اًمٜم٤ًمء  اخلٓم٤مب

 ، وم٠مردت أن أشمزوضمف . وزم قمٌٌد ىمد روٞم٧ُم ديٜمف وأُم٤مٟمتف أمجُؾ ُمٜمل ،

، وأُمر سم٤مًمٕمٌد ومٌٞمَع  ضسم٤مً  ]أي اعمرأة[ ومٌٕم٨م قمٛمر إمم اًمٕمٌد ، وميهب٤م

 . (2) ذم أرض همرسم٦مٍ 

قمـ ىمت٤مدة ، ىم٤مل : ضم٤مءت اُمرأٌة إمم أيب سمٙمر اًمرزاق: و وذم ُمّمٜمػ قمٌد

 ىم٤مًم٧م : ُأقْمتُِؼ قمٌدي وأشمزوضمف ومٝمق أهقُن قمكّم ُم١مٟم٦م ُمـ همػمه ؟

وم٠ًمًم٧م قمٛمر ، وميهب٤م طمّتك وَمِْمَٗمَِم٧ْم  ،وم٘م٤مل : ائتل قمٛمر ومًٚمٞمف 

 (3)سمٌقهل٤م...

اًمٜم٤ًمء ُمٜمٝمؿ ، ويمٞمػ سمٕمٛمر  اًمٜم٤مس وظمّمقص٤مً ومٝمذه إظمالق ٓ حيٌٝم٤م 

ّٓ ٓ يريدون  ٤معمًٚمٛملم، وهؿسمهٙمذا يٗمٕمؾ  ؟! وهؾ  هلؿ  اًمٕمٛمؾ سمام أضم٤مز اهلل إ

همٚمٔمتف وذاؾمتف وضسمف وؿمتٛمف اًمٜم٤مس سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ أن ييسمقه  تٗمؼشم

واًمرومؼ سم٤معمًٚمٛملم ، سمف  ُمع اًمٕمدل اإلؾمالُمل اًمذي أُمرٟم٤م اهللويِمتٛمقه 

 واًمٖمٚمٔم٦م قمغم اًمٙم٤مومريـ؟!

،  (4) وذم أظم٤ٌمر ُاظمرى: روي أّٟمف يم٤من يٜمٝمك قمـ شمزُوج اًمٕمريب سم٤مُٕم٦م

                                                           

،  74:  3، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ  343:  39، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  679: 2شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -1

 . 37978/  34:  14يمٜمز اًمٕمامل 

 ، ُمـ يمت٤مب احلدود سم٤مب ذم اعمرأة شمزَوج قمٌده٤م. 28763/  537: 5ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  -2

 . 45834/  229:  16، يمٜمز اًمٕمامل  12819/  214:  7ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  -3

 . 32476/  411: 6،  17744/  52: 4ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  -4
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زار ، وىم٤مل ٓسمٜمف: أمل ُأظْمؼَمْ أَن ضم٤مريتؽ ظمرضم٧م ذم شمويم٤من يٛمٜمع اإلُم٤مء ُمـ آ

ٌَٝم٧م سم٤محلرائر؟! وًمق ًم٘مٞمتٝم٤م ٕوضمٕمتٝم٤م ضسم٤م  . (1) اإلزار وشمِم

وذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص: أّن قمٛمر يم٤من ييب اإلُم٤مء وي٘مقل: 

ـَ سم٤محلرائر ٌَْٝم  . (2)ايمِمٗمـ رؤوؾمٙمـ وٓ شمِم

وم٠ًمل قمٜمٝم٤م وم٘م٤مًمقا : َأُم٦م ًمٗمالن، وميهب٤م  ،٦موىمد رأى ضم٤مري٦م ُمتٙمٛمٙمٛم

ٌَٝملم سم٤محلرائر  (3)؟!  سم٤مًمدرة ضسم٤مت وىم٤مل: ي٤م ًمٙمٕم٤مء أشمتِم

وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: يمـ إُم٤مء قمٛمر خيدُمٜمٜم٤م ، يم٤مؿمٗم٤مت قمـ ؿمٕمقرهـ ، 

 .ذم يمت٥م احلدي٨م  ، وأُمث٤مل هذه اًمٜمّمقص يمثػمة (4)شمْمٓمرب صمدهيـ

ُم٤مء قمـ صدورهـ اًمٕمريب سم٤مُٕم٦م، ويدقمق ًمٙمِمػ اإل َج ومٝمق يٛمٜمع شمزوّ 

ـَ ويؽميمقا احلرائر ومًح٦مً  ، وؿمٕمقرهـ  .(5)ًمٚمًٗمٝم٤مء واًمٗم٤ًمق يمل يتٕمروقا هل

                                                           

 . 143:  2ـ اًمذظمػمة ًمٚم٘مراذم 1

 . 486: 3أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ، ًمٚمجّم٤مص  -2

 . 171: 3اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م  -3

 . 227: 2ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل  -4

، واًمدر 17788/  3155: 14أيب طم٤مشمؿ  اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ ،هذا ُم٤م طمٙمل قمـ اًمًدي -5

يمت٤مب اًمّمالة سم٤مب ذوط  49: 1، واٟمٔمر اهلداي٦م ذم ذح سمداي٦م اعمٌتدي 222: 5اعمٜمثقر 

: 3. وىمد هتجؿ اسمـ طمزم ذم اعمحغم 357: 8واًمتٙمٛمٚم٦م  474: 1اًمّمالة، واًمٌحر اًمرائؼ 

 قمغم اًمذيـ ظمّمقا احلج٤مب سم٤محلرائر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  219
َ
ن

ْ
ف

َ

ْ
ْع

ُ
٘م٤مل: وٟمحـ ٟمؼمأ وم أن ي

ُمـ هذا اًمتٗمًػم اًمٗم٤مؾمد اًمذي هق إُّم٤م زًم٦م قم٤ممل ووهٚم٦م وم٤موؾ قم٤مىمؾ، أو اومؽماء يم٤مذب 

٤مق قمغم أقمراض إُم٤مء اعمًٚمٛملم، وهذه ُمّمٞم٦ٌم آسمد. وُم٤م  اهللوم٤مؾمؼ، ّٕن  ًّ شمٕم٤ممم أـمٚمؼ اًمٗم

اظمتٚمػ اصمٜم٤من ُمـ أهؾ اإلؾمالم ذم أن حتريؿ اًمزٟمك سم٤محلرة يمتحريٛمف سم٤مُٕم٦م، وأّن احلّد قمغم 

اًمزاين سم٤محلرة يم٤محلّد قمغم اًمزاين سم٤مُٕم٦م، وٓ ومرق، وأّن شمٕمّرض احلرة ذم اًمتحريؿ يمتٕمّرض 

إّٓ سم٠من   اهللإُم٦م ، وٓ ومرق. وهلذا وًمِمٌٝمف وضم٥م أن ٓ ي٘مٌؾ ىمقل أطمد سمٕمد رؾمقل 

 .يًٜمده اًمٞمف 
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قم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌٞملم: أّن قمٛمر ىمّمد ٟمٗمل إومج٤مء ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م 

ـّ ي٘مّمدن ًمٚمزٟم٤م ،إذى قمـ احلرائر ََن أَن  : ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ّٕن اإلُم٤مء يم
ْ
ذلَِك أَد

 
َ
ن

ْ
ذَي

ْ
ؤ

ُ
َ ي  فاَل

َ
ن

ْ
ف

َ

ْ
ْع

ُ
احلرائر شمٕمرف سم٤مًمًؽم ومخِمك أّٟمف إذا اؾمتؽمت  ويم٤مٟم٧م ي

 .(1) اإلُم٤مء طمّمؾ إذى ًمٚمحرائر وم٠مُمر اإلُم٤مء سم٤مًمتٙمِمػ

قمغم اًمًؽم  [قمٛمر] وذم اًمٌحر اًمرائؼ وهمػمه٤م: واقمؽمض يمٞمػ قمزره٤م

اًمذي هق ضم٤مئز ، واًمتٕمزير إٟمام هق يٙمقن قمـ ارشمٙم٤مب اعمحٔمقرات 

 واعمحرُم٤مت؟

ا شمٕمروقا ًمٚمحرائر يم٤من ذًمؽ وأضمٞم٥م سم٠مٟمف إٟمام ومٕمؾ ذًمؽ ّٕن اًمٗم٤ًمق إذ

واًمتٕمرض ًمإلُم٤مء دون ذًمؽ ذم اًمٗم٤ًمد ، ومٗمٕمؾ ذًمؽ ًمئال جي٥م  أؿمد وم٤ًمداً 

 .(2) ول ومٞمٙمقن ومٞمف شم٘مٚمٞمؾ اًمٗم٤ًمدإ

ضم٤مء ذم ٘مد ًمده عم٘م٤مرسمتٝمـ، ومقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ أّن قمٛمر يم٤من يدقمق وُ وإ

: أّٟمف دقمك ُوًْمَدُه ومجٛمٕمٝمؿ ، وم٘م٤مل : هؾ ومٞمٙمؿ ُمـ حيت٤مج شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ

وًمق يم٤من سم٠مسمٞمٙمؿ طمريم٦م إمم اًمٜم٤ًمء ُم٤م ؾمٌ٘مف ُمٜمٙمؿ أطمد إمم  ؟اُمرأة ُأزّوضمفإمم 

 ـ . (3)هذه اجل٤مري٦م ، وذم ًمٗمظ ـ هذه اعمرأة

 ؟! ٤مًمث٤مينسم إول أم سم٤مخلؼم ؟! هؾ وم٠ٌمي اخلؼميـ يٛمٙمٜمٜم٤م إظمذ

وًمق يم٤من اًمِم٤مرع ىمد أضم٤مز ًمإلُم٤مء أن ٓ يٖمّٓملم رؤوؾمٝمـ ذم اًمّمالة ، 

ذم  ُمٗمؽمو٤مً  واضم٤ٌمً  ًمِمٕمقرهـ وصمدهيـ ِمٗمٝمـومٝمؾ جيقز ًمٚمخٚمٞمٗم٦م أن جيٕمؾ يم

                                                           

 . 341: 3، طم٤مؿمٞم٦م اقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌٞملم  244: 7، طمقاؿمك ُمٖمٜمك اعمحت٤مج  131: 3ُمٖمٜمك اعمحت٤مج  -1

 ، اهلداي٦م ذم ذح242يب طمٗمص اًمٜمًٗمل: ، ـمٚم٥م اًمٓمٚم٦ٌم 357ٕ: 8شمٙمٛمٚم٦م اًمٌحر اًمرائؼ  -2

 .133: 2، اًمٌٜم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م 143: 13، اًمذظمػمة ًمٚم٘مراذم 49: 1سمداي٦م اعمٌتدي 

، أطمٙم٤مم اًمٜم٤ًمء ٓسمـ اجلقزي :  244:  2، صٗم٦م اًمّمٗمقة  253:  74شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  -3

443. 
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 اًمٗم٤ًمق!! ـ؟! طمّتك يٓمٛمع ومٞمٝم يمّؾ ُمٙم٤من وزُم٤من

ـ أن يٛمٜمع مم٤م  وُمٙم٤من أًمٞمس جي٥م قمغم احل٤ميمؿ اإلؾمالُمك ـ ذم أي زُم٤من

 ؟يثػم اًمٗمتٜم٦م

ىم٤مل قمٌداعمٚمؽ ذم اًمقاوح٦م: وُم٤م رأي٧م سم٤معمديٜم٦م أُم٦م خترج ـ وإن يم٤مٟم٧م 

ّٓ رائٕم٦م ـ  ه٤م ، أو ذم ؿمٕمر جمّٛمؿ ، ٓ شمٚم٘مك وهل ُمٙمِمقوم٦م اًمرأس ذم وٗم٤مئر إ

إٓ أّن ذيمؽ ٓ يـبغل ايمققم ًمتٕمرف إُم٦م ُمـ احلّرة ،  قمغم رأؾمٝم٤م ضمٚم٤ٌمسم٤مً 

! ومٚمق ظمرضم٧م اًمٞمقم ضم٤مري٦م رائٕم٦م ُمٙمِمقوم٦م يمعؿقم ايمػسود دم أىمثر ايمـوس

اًمرأس ذم إزىم٦م وإؾمقاق ًمقضم٥م قمغم اإلُم٤مم أن يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ، ويٚمزم 

ـّ ُم٤م  .(1)يٕمرومـ سمف ُمـ احلرائر  اإلُم٤مء ُمـ اهلٞمئ٦م ذم ًم٤ٌمؾمٝم

 اٟمٔمر إمم هذا اًمٗم٘مٞمف يمٞمػ يٕمرف احلٙمؿ وٓ يٕمرومف ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم!

 طمًٌام ي٘مقًمقن .

ذم  ذم اًمٜمّمقص اعمٜم٘مقًم٦م إنّ  سمؾ ؟سمٕمٛمر وسمٕمٚمٛمف ٤مً أًمٞمس هذا اؾمتٜم٘م٤مص

آقمؽماف ُمـ ضم٤مريتف سم٤مًم٘من واًم٘مقة ،  ّٕٟمف أظمذأؿمد ُمـ ذًمؽ ،  اًمٙمت٥م

 ومج٤مء ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى وهمػمه: 

روي فمـ فمؿر أّكف ىمون يمف صموريي ، وىمون يطلهو ، همجوءت زمقيمد ، وكػوه ، 

شبففؿ ، هملومّرت أّكف مـ همالن وومول: ايمؾفّؿ ٓ سمؾحؼ زمآل فمؿر مـ ٓ ي

 .(2)افملايمر

هم٤مًم٥م أقمامًمف  وأنّ  هبذه اًمٓمري٘م٦م يم٤من يتٕم٤مُمؾ قمٛمر ُمع اعمًٚمٛملم ،ٟمٕمؿ 

أّّن٤م شمّمقره  ، ذم طملم ٟمراه٤م شمقصػ سم٠مّّن٤م ُمـ زهد قمٛمر  وؾمٞم٤مؾمتف وطمٜمٙمتف

                                                           

 ، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح اًمث٤مين.358و 357: 4تحّمٞمؾ اًمٌٞم٤من واًم -1

: 17، اعمًٌقط ًمٚمنظمز  3455/  356: 11، إقمالء اًمًٜمـ  413: 7اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  -2

99 . 
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قمغم أّٟمف ُمتٙمؼم وضم٤ٌمر يتٕمدى قمغم أظمريـ ، ومٞمٚمٙمؿ هذا ، وييب ذاك ، 

ويٕمٚمقه سم٤مًمدرة وي٘مع ذم رأؾمف صمؿ يٓمٚم٥م اًمٕمٗمق ُمٜمف ، ذم طملم أّن ُم١ًموًمٞم٦م 

احل٤ميمؿ ًمٞم٧ًم هل اًمِمدة ذم يمؾ آُُمقر ، سمؾ قمٚمٞمف اًمٜمّمٞمح٦م واًمققمظ ، وم٘مد 

ا  ًم٘مرآن ىمقًمف :ضم٤مء ذم ا٘مد وم ،ُمـ اًميب أٟمٗمع وأضمدى شمٙمقن اًمٜمّمٞمح٦م
َ

م
َ

و

سوِل 
َ

ََل الر
َ

الغُ    إّل ع
َ
 . الب

 إقمامل ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م أو ٓ أدري هؾ اًمقضمدان اًمٌنمي اًمٞمقم ي٘مٌؾ هذهو

ُمٖم٤مٓة ُمـ أشم٤ٌمقمف  وّن٤م، أم يٕمتؼماًمتل ىمٞمٚم٧م دوم٤مقم٤ًم قمٜمف اًمت٠مويالت واًمتٕم٤مًمٞمؾ

 ومٞمف؟

شمف وطمدّ  يؽماضمع قمـ رأي٦م ى قمٛمروذم يمثػم ُمـ شمٚمؽ اًم٘مْم٤مي٤م ٟمر

 ويٓمٚم٥م ُمـ اعُمْٕمَتَدى قمٚمٞمف أن ي٘متص ُمٜمف أو يٕمٗمق قمٜمف. ،فوظمِمقٟمت

ويم٤من ذًمؽ ُمـ وُمّمٚمح٦م  ىمد ضسمف أو شمٕمّدى قمٚمٞمف شم٠مدي٤ٌمً  قمٛمر وم٢من يم٤من

سم٤مب أُمره سم٤معمٕمروف أو ّنٞمف قمـ اعمٜمٙمر، وأداًء ًمقاضمٌف يمح٤ميمؿ ذقمل طم٥ًم 

 حيت٤مج إمم ـمٚم٥م اًمٕمٗمق أو اًم٘مّم٤مص ُمـ اعمجٜمِل قمٚمٞمف؟  اًمٗمرض، ومٚمؿ

ف وهمٚمٔمتف هل اًم٥ًٌم ذم ـمٚم٥م اًمٕمٗمق واعمٕمذرة ، وإذا يم٤مٟم٧م ظمِمقٟمت

اخلٚمٞمٗم٦م ـ أن خيٓم٠م يمؾ يقم صمؿ يٕمتذر ، وهذا ُم٤مٓ  ومٚمٞمس ًمالٟم٤ًمن ـ وظمّمقص٤مً 

 . ُمـ قمٌده  وىمٌؾ ذًمؽ ٓ يرشمْمٞمف اهلل ، يرشمْمٞمف اعمًٚمؿ

ف ُمـ وإٟمؽ ؾمت٘مػ سمٕمد ىمٚمٞمؾ قمغم أّٟمف يم٤من ًمدّرة قمٛمر دور ذم حتّ٘مؼ زواضم

شمرى ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ؿمّدة ضمقاسمف طمٞمٜمام  ، إذ  إن ىمٚمٜم٤م سمقىمققمف م يمٚمثقمأُ 

مو زمؽ، ويمؽـ ومد فمؾؿـو مو   اكؽ واهلل»ىم٤مل ًمف اإلُم٤مم قمكم: إّّن٤م صٌٞم٦م، ىم٤مل: 

 .شزمؽ

ذظم٤مئر »واعمح٥ّم اًمٓمؼمي ذم ش اًمذري٦م اًمٓم٤مهرة»وذم رواي٦م اًمدوٓيب ذم 

ويمؽـ أردت  ،مو ذيمؽ زمؽ  ٓ واهلل»قمـ اسمـ اؾمح٤مق، وم٘م٤مل قمٛمر: ش اًمٕم٘مٌك
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 .(1) شمـعل

سم٤مًمٗمٕمؾ قمـ ـمريؼ قمٛمف اًمٕم٤ٌمس ىم٤مئاًل ًمف:   وىمد هَدد قمٛمُر اإلُم٤مَم قمٚمّٞم٤مً 

 .(2) شيمئـ مل يزّوصمـل ٕومتؾـّف  واهلل»

 .(3) يمئـ مل يػعؾ ٕهمعؾـوذم آظمر: 

ّٓ  ٓفمقرّن زمزم ، وٓ أدع يمؽؿ مؽرميً   أمو واهللوذم صم٤مًم٨م:  هدمتفو ،  إ

 .(4) وٕومقؿـ فمؾقف ؾموهديـ زملكف ورق وٕومطعـ يؿقـف

هذا اًمزواج ، سم٘مقًمف: ويح  ُمع وىمد هتّجؿ قمغم قم٘مٞمؾ عَم٤م قمٚمؿ سمٛمخ٤مًمٗمتف

 .(5) قم٘مٞمؾ ؾمٗمٞمف أمحؼ

 قمـ ـمريؼ اًمتٝمديد اًمزواج سم٠ُمّم يمٚمثقميريد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ، يم٤منإذن

 .ٓ قمـ ـمريؼ اعمح٦ٌم يمام ي٘مقًمقن 

ف يم٤من سمٕمد سم٠مٟمّ »ىم٤مًمقا  ، وإّن اًمذيـ ىم٤مًمقا سمقىمقع اًمزواج ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م

 تطمّتك اجل٠م ،ُمتٜم٤مع ؿمديد واقمتالل قمٚمٞمف سمٌمء سمٕمد رءاثػمة وُمداومٕم٦م يم

 .(6) شاًميورة اإلُم٤مم إمم أن رّد أُمره٤م إمم اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م ومزّوضمٝم٤م إّي٤مه

*    *     * 

ة قمٛمر ؿمدّ  شمٙمِمػ قمـ ُمدىيم٤مٟم٧م هذه جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص 

ع ٓ شمرى اًمٕمٞمش ُم ـ أي اُمرأة يم٤مٟم٧م ـ وهمٚمٔمتف ، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن اعمرأة

                                                           

 .168، وذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك:  157اًمذري٦م اًمٓم٤مهرة:  -1

 . 78: 1اإلؾمتٖم٤مصم٦م  -2

 . 78: 1اإلؾمتٖم٤مصم٦م  -3

 .94: 42 ، وسمح٤مر إٟمقار 134، اًمٜمقادر:  2/  346: 5اًمٙم٤مذم  -4

 . 272: 4، جمٛمع اًمزوائد  2633/  44: 3اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  -5

 .397: 1إقمالم اًمقرى  -6
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، ّّٕن٤م قم٤مـمٗمٞم٦م ذم ـمٌٕمٝم٤م  هوُمع ٟم٤ًمؤ هٙمذا ؿمخّمٞم٦م ؿمديدة ُمع اًمٜم٤مس

قمغم  ظمِمـ اًمٓمٌع ، ىم٤مؾمٞم٤مً  ورىمٞم٘م٦م ذم ُمِم٤مقمره٤م ، ومال يٕمجٌٝم٤م أن شُمٕم٤مِذَ إٟم٤ًمٟم٤مً 

طمٞمٜمام شم٘مػ قمغم ٟمٔمرشمف اًمٕمدائٞم٦م واًمتح٘مػمي٦م ًمٚمٜم٤ًمء ، وم٘مد  اًمٜم٤مس ، وظمّمقص٤مً 

ـّ يٙمرهـ اًمتزوي٩م ُمٜمف ، ًمٜمٔمرشمف اخل٤مّص٦م  اؿمتٝمر ذم اًمت٤مريخ: أّن اًمٜم٤ًمء يم

ـّ .  واخل٤مـمئ٦م إًمٞمٝم

وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ش سمٚمقغ إرب ذم ُمٕمروم٦م أطمقال اًمٕمرب»ومج٤مء ذم 

 : وصػ قمٛمر ًمٚمٜم٤ًمءوهمػممه٤م 

ـَ  إَن ايمـِسوَء ؾمقوؿمكمٌ   (1) ِمـ َذِ ايمَشقوؿمكمِ    َكُعقُذ زموهلل                ويمـ طُمؾؼ

شمٙمٚمٛم٧م ذم رء وضم٤مء ذم أٟم٤ًمب إذاف : أّن قمٛمر ّنر اُمرأة ّّٕن٤م 

ـّ ًُمَٕم٥م ، وم٠مىمٌكم قمغم ُمٖمزًمؽ ، وٓ شمٕمريض  سم٘مقًمف : ُم٤م أٟم٧ِم وهذا ؟! إّٟمام أٟمت

 . (2)ومٞمام ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمؽ

ِٙمُٜمقا  ًْ وىمد ٟمّمح قمٛمر إظمقاٟمف اًمّمح٤مسم٦م سمٜمّم٤مئح ، يم٤من ُمٜمٝم٤م ىمقًمف : ٓ شُم

ـّ اًمٙمت٤مسم٦م ، واؾمتٕمٞمٜمقا قمٚمٞمٝمـ سم٤مًمُٕمْرِي   . (3)ٟم٤ًمءيمؿ اًمٖمرف ، وٓ شمٕمّٚمٛمقه

إطمداهـ إذا قمري٧م ًمزُم٧م  ٕمٞمٜمقا قمغم اًمٜم٤ًمء سم٤مًمٕمري ، إنّ وذم آظمر: اؾمت

 . (4)سمٞمتٝم٤م

                                                           

، ومٞمض اًم٘مدير  68:  7، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  13:  2سمٚمقغ إَرب ذم ُمٕمروم٦م أطمقال اًمٕمرب  -1

 . 177:  2ًمٚمٛمٜم٤موي 

اجل٤مُمٕم٦م  ، يمام ذم  دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م عمروي٤مت قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب  ط  324: 14أٟم٤ًمب إذاف  -2

 . 241:  1اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة 

 . 71: 1، احلٞمقان ًمٚمج٤مطمظ 116:  12، ذح ّن٩م اًمٌالهم٦م  452:  2جمٛمع إُمث٤مل ًمٚمٛمٞمداين  -3

 241:  16، يمٜمز اًمٕمامل  157/  177اإلذاف ذم ُمٜم٤مزل إذاف ٓسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م :  -4

/45924 . 
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ـَ إذا يمثرت صمٞم٤مهب٤م  وذم صم٤مًم٨م: اؾمتٕمٞمٜمقا قمغم اًمٜم٤ًمء سم٤مًمٕمري ، إن إطمداه

 .(1) وطمًٜم٧م زيٜمتٝم٤م ، أقمجٌٝم٤م اخلروج

 ،قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم وذم اًمتٌٞملم ذم أٟم٤ًمب اًم٘مرؿمٞملم : وومد رضمؾ

أٓ خترضملم ومتًّٚمٛملم قمغم وٞمٗمؽ؟ سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اُمرأشمف:  (2) وم٘م٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦م

؟! ىم٤مل : وُم٤م يٙمٗمٞمؽ يوهؾ شمريمتٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمؼمز ٕطمد ُمـ اًمٕمر ىم٤مًم٧م :

 .(3) اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل هِم٤مم : هل أّم يمٚمثقم أن ي٘مقل اًمٜم٤مس : اُمرأة أُمػم

عم٤مذا أطم٥م قمٛمر قمري اًمٜم٤ًمء؟ ويمٞمػ سمف ومٝمٜم٤م ؾم١مال يٓمرح ٟمٗمًف : 

 رج إمم اًمْمٞمػ؟يرى أن شمٕمرى ٟم٤ًمءه سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م أن خت

أن  ُمٝمرًا ُمـ زوضمٝم٤م قمٛمر !!! ٤مً أًمػ درمه 44سمؾ هؾ جيقز عمـ متٚمؽ 

قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمرزق   شمًتٗمٞمد مم٤ّم أٟمٕمؿ اهلل ومل ٓ حيّؼ هل٤م أن ؟شمٙمقن قم٤مري٦م 

 ؟! احلالل

ٝمؾ أن قمٛمر مل يٕمٓمٝم٤م ُمٝمره٤م ًمٙمل شمٌ٘مك قم٤مري٦م ؟ أم أّٟمف أقمٓم٤مه٤م ُمٝمره٤م وم

٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري سم٠من ويم٤من ُم٘مروو٤ًم قمٚمٞمف طمّتك ووم٤مشمف ، طمًٌام ضم

 .(4)أًمػ درهؿ  86ىمروض قمٛمر سمٚمٖم٧م قمٜمد ووم٤مشمف 

ىم٤مل اسمـ أيب احلديد ذم ذح ّن٩م اًمٌالهم٦م ُمقوح٤ًم ذًمؽ سم٤مًم٘مقل : إّن 

ىم٤مل ٓسمٜمف قمٌد اهلل :  ،قمٛمر عم٤م ـمٕمـ واطمتٛمؾ ذم دُمف إمم سمٞمتف وأوص سمام أوص

ػ درهؿ .... يـ ، ومحًٌقه ومقضمدوه ؾمتامئ٦م وصمامٟملم أًمُمـ دَ  ُاٟمٔمروا ُم٤م قمكمَ 

                                                           

 .44952/  155:  16ز اًمٕمامل ، يمٜم 17711/  53: 4ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  -1

 ، يمام ؾمٞم٠ميت ذم ىمقل هِم٤مم ذم ذيؾ اخلؼم.يٕمٜمل سمذًمؽ أّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م  -2

 . 234، واٟمٔمر اًمروو٦م اًمٗمٞمح٤مء: 135اًمتٌٞملم ذم أٟم٤ًمب اًم٘مرؿمٞملم:  -3

، قمثامنٗم٤مق قمغم شم، ُمٜم٤مىم٥م اعمٝم٤مضمريـ سم٤مب ىمّم٦م اًمٌٞمٕم٦م وا245ٓ:  4ـ صحٞمح اًمٌخ٤مري  4

 . 352:  15، صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن 338:  3، ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد 934:  3شم٤مريخ اعمديٜم٦م 
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وروى ايمطػمي أّن فمؿر دهمع إلم أم ىمؾثقم زمـً فمقم صداومفو يقم سمزوصمفو 

أرزمعكم أيمػ درهؿ ، همؾعّؾ هذا آومؼماض مـ ايمـوس ىمون هلذا ايمقصمف ويمغغمه 

 .(1)مـ ايمقصمقه ايمتل ومّؾ أن خيؾق أضمد مـفو 

سمـ اخلٓم٤مب ٓ يرى أن شمٚمٌس اعمرأة اجلٞمد ُمـ اًمٚم٤ٌمس  ٚمامذا يم٤من قمٛمروم

 ؟ُمـ أهؾ اًمٜمٕمؿ وأن شمٙمقن

ومام اعم٤مٟمع ُمـ أن شمٚمٌس اجلٞمد وشمًت٘مٌؾ  ومٝمؾ يّمّح هذا اعمٌدأ واعمٜمٓمؼ

اًمْمٞمقف ُمـ اًمٜم٤ًمء سمذًمؽ اًمٚم٤ٌمس اجلٞمد اًمذي يم٤من ُمـ ُمٝمره٤م وًمٞمس ُمـ 

 ؟سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم

وم٢من  ، ًمٕم٦ٌم وقمقرة وهل مم٤م جي٥م طمًٌٝمـ ذم اًمٌٞمقت اعمرأةوإذا يم٤مٟم٧م 

 يمؾ ُمع إضمٜمٌل!روج وإدقمقهتـ ًمٚمخ - ًمٚم٘م٤مئؾ سمف - ذًمؽ ٓ جيقز

ضم٤مء ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي وهمػمه: أَن اعمًٚمٛملم وهٌقا ًمٕمٛمر ُمٖم٤مٟمؿ ًم٘مد 

طمّمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد ومتح وم٤ًم دار أسمُجرد، ويم٤من سملم اعمٖم٤مٟمؿ ؾمٗمٌط ومٞمف ضمقهر ، 

ومٌٕمثقه٤م ُمع رضمؾ ، وم٘مدم قمغم قمٛمر ومقضمده يٓمٕمؿ اًمٜم٤مس وُمٕمف قمّم٤مه اًمتل 

س طمّتك إذا أيمؾ اًم٘مقم ، يزضمر هب٤م سمٕمػمه ، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: اضمٚمس ، ومجٚم

اٟمٍمف قمٛمر ، وم٤مشمٌٕمف اًمرضمؾ ، ومٔمـ قمٛمر أن اًمرضمؾ مل يِمٌع ، ومٚمام اٟمتٝمك 

 ، ىم٤مل ًمٚمرضمؾ: ادظمؾ . قمٛمر إمم سم٤مب داره

ومٚمام ضمٚمس ذم اًمٌٞم٧م ، ُأيت سمٖمدائف ـ ظمٌز وزي٧م وُمٚمح ضمريش ـ ومقوع ، 

 أٓ خترصمكم يو هذه همتلىمؾكم.وىم٤مل ]ُّٓم يمٚمثقم[: 

 أصمؾ.وم٘م٤مل:  صمؾ.إيّن ٕؽمؿع ضمّس رىم٤مًم٧م: 

 وم٘م٤مًم٧م: ًمق أردت أن أسمرز ًمٚمرضم٤مل اؿمؽمي٧َم زم همػم هذه اًمٙمًقة.

                                                           

 . 227و 226:  12ـ ذح ّن٩م اًمٌالهم٦م  1
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 وم٘م٤مل: أوُم٤م شمرولم أن ي٘م٤مل: ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم واُمرأة قمٛمر؟!

وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م أىمؾ همٜمك ذًمؽ قمٜمّل . صمؿ ىم٤مل ًمٚمرضمؾ: ادُن ، ومُٙمْؾ ، ومٚمق 

 .(1) يم٤مٟم٧م راوٞم٦م ًمٙم٤من أـمٞم٥م مم٤َم شمرى

 يت:ومٙمٞمػ يتٓم٤مسمؼ هذا ُمع اخلؼم أ

قمـ إقَمٛمش ، قمـ إسمراهٞمؿ ، ىم٤مل : ـم٤مف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ـمٞم٦ٌم ُمـ رأس اُمراة ،  ذم صٗمقف اًمٜم٤ًمء ، ومقضمد رحي٤مً 

: ًمق أقمٚمُؿ أّيتٙمـ هل ، ًمٗمٕمٚم٧ُم وًمٗمٕمٚم٧ُم ، ًمَِتَٓمَٞم٥ْم  وم٘م٤مل

إطمدايمـ ًمزوضمٝم٤م ، وم٢مذا ظمرضم٧م ًم٧ًٌم أـمامر وًمٞمدهت٤م ، ىم٤مل: 

صمٞم٤مهب٤م ُمـ ومٌٚمٖمٜمل أَن اعمرأة اًمتل يم٤مٟم٧م شمٓمَٞم٧ٌم سم٤مًم٧م ذم 

 .(2)اًمَٗمَرِق 

يمام ضم٤مء قمٜمف أّٟمف يم٤من يتِمدد قمغم اًمٜم٤ًمء ذم ذه٤مهبـ إمم احلاَمم ، ومٗمل 

اًمرزاق : يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يٙمت٥م إمم أوم٤مق: ٓ شمدظمٚمـ  ُمّمٜمػ قمٌد

 . (3) اُمرأة ُمًٚمٛم٦م احلامم إٓ ُمـ ؾم٘مؿٍ 

وقمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ ذوي٥م ، قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، ىم٤مل : ٓ حيؾ ًمرضمؾ أن 

ّٓ امم يدظمؾ احل  سمٛمئزٍر ، وٓ حيؾ ُٓمرأة أن شمدظمؾ احلامم . إ

وم٘م٤مم رضمٌؾ وم٘م٤مل : ًم٘مد ُمٜمٕمتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م ؾمٛمٕمتؽ شمٜمٝمك قمـ ذًمؽ وإّّن٤م 

ّٓ وم٘م٤مل قمٛمر : ، ًمً٘مٞمٛم٦م   . (4) ُمـ ؾم٘مؿٍ  إ

                                                           

، اعمٜمتٔمؿ  27: 24، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ 23ذم طمقادث ؾمٜم٦م  553: 2أٟمٔمر شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -1

4 :325 . 

 ، يمت٤مب آقمتٙم٤مف سم٤مب ـمٞم٥م اعمرأة . 8117/  374:  4ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  -2

 . 27417/  244:  9، يمٜمز اًمٕمامل  1133/  295:  1رزاق ُمّمٜمػ قمٌداًم -3

 . 27424/  244:  9، يمٜمز اًمٕمامل  7777/  159:  6ؿمٕم٥م آيامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل  -4
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، ُمع  ُمـ ذًمؽ أّٟمف يم٤من يٙمره اًمذه٤مب إمم احلاَمم واًمٓمالء سم٤مًمٜمقرة ءُ وإؾمق

: ؾم٠مًم٧م  اًمرمحـ ىم٤مل ، ومٕمـ قمٌد  مم٤ّم أيمده٤م رؾمقل اهلل هل أن هذه إُمقر

 . (1) حمّٛمد سمـ ؾمػميـ قمـ دظمقل احلامم ، وم٘م٤مل : يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يٙمرهف

 اًمٜمقرِة ، واًمَتَقـُم١م 
ِ
وقمـ قمٛمر ىم٤مل : إي٤ميمؿ ويمثرة احلامم ، ويمثرة اـِمالء

قا سم٤معمتٜمٕمٛملم  قمغم اًمُٗمرِش ، وم٢من قم٤ٌمد اهلل ًُ  . (2) ًمٞم

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب دقم٤م سمحاّلٍق ومحٚم٘مف وقمـ اًمٕمالء سمـ أيب قم٤مئِم٦م: أّن 

سمٛمقٍس وم٤مؾمتنمف ًمف اًمٜم٤مس . وم٘م٤مل : أهّي٤م اًمٜم٤مس ! إّن هذا ًمٞمس ُمـ اًمًٜم٦م ، 

 . (3) وًمٙمـ اًمٜمقرة ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ ومٙمرهتٝم٤م

 ذم طملم أظمرج اإلُم٤مم أمحد قمـ قم٤مئِم٦م أّّن٤م ىم٤مًم٧م :

 اًمٜمقرة ، ومٚمام ومرغ ُمٜمٝم٤م ، ىم٤مل : ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم !   اـُمغم رؾمقل اهلل

ذه٥م هب٤م قمٜمٙمؿ شمٕم٤ممم يُ   اهلل ٙمؿ سم٤مًمٜمقرة وم٢مّّن٤م ـمٞم٦ٌم وـمٝمقر ، وإنّ قمٚمٞم

 . (4) أوؾم٤مظمٙمؿ وَأؿمٕم٤مريمؿ ، أي ومٝمق ُمـ ٟمٕمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م ، وُمـ صَمَؿ يمرهُف قمٛمر

وروى ُم٤مًمؽ قمـ قمٛمر ىمقًمف : إَي٤ميُمْؿ وهذا اًمتٜمٕمؿ وأُمر إقَم٤مضمؿ ، 

 . (5) وأيمره همًؾ اًمٞمديـ ىمٌؾ اًمٓمٕم٤مم ، وأراه ُمـ ومٕمؾ اًمٕمجؿ

٤مئ٥م سـم يزيد ، ىم٤مل : رسّمام شمٕمِّمٞم٧م قمٜمد قمٛمر سـم اخلٓم٤مب ، ومٞم٠ميمؾ اخلٌز ًوقمـ اًم

ىم٤مل .  (6) ي٘مقل : هذا ُمٜمديؾ قمٛمر وآِل قمٛمر يٛمًح يدُه قمغم ىمدُمف ، صمؿّ  واًمٚمحؿ ، صمؿّ 

                                                           

 . 27418/  244: 9، يمٜمز اًمٕمامل  464: 2اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م  -1

 . 8548/  285:  3، يمٜمز اًمٕمامل  759/  263:  1سمـ اعم٤ٌمرك  اهلليمت٤مب اًمزهد ًمٕمٌد  -2

 . 1192/  145:  1، واٟمٔمر ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  291:  3اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  -3

 . 161: 1، ٟمٞمؾ إوـم٤مر  754:  2اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م  -4

 . 222اجل٤مُمع ذم اًمًٜمـ ًمٚم٘مػمواين :  -5

، ضم٤مُمع إطم٤مدي٨م  35929/  279:  12، يمٜمز اًمٕمامل  318:  3ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  -6

 . 1253/  321:  13ًمٚمًٞمقـمل 
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 .(1) ُم٤مًمؽ : وىمد متٜمدل قمٛمر سم٤ٌمـمـ ىمدُمف

سمـ قم٤مصؿ: أّن قمٛمر يم٤من يٛمًُح سمٜمٕمٚمٞمف   اهلل وقمـ قم٤مصؿ سمـ قمٌٞمد

 . (2) آل قمٛمر ٟمٕم٤مهلؿ : إّن ُمٜم٤مديؾ وي٘مقل

وقمـ صم٤مسم٧م ، ىم٤مل : أيمؾ اجل٤مرود قمٜمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، ومٚماّم ومرغ ىم٤مل : 

ي٤م ضم٤مري٦م هٚمٛمل اًمدؾمت٤مر ـ يٕمٜمل اعمٜمديؾ ًمٞمٛمًح يدُه ـ وم٘م٤مل قمٛمُر : اُمًح يدك 

 . (3)سم٤مؾْمتِؽ أو َذر

إّن وضمقد هذه اًمّمٗم٤مت وأُمث٤مهل٤م ذم اًمرضمؾ ـ ظم٤مص٦م ذم طم٤مل اضمتامقمٝم٤م 

ّٕن اًمديـ ُم٤م ،  أيْم٤مً ٕمج٥م طمّتك اًمرضم٤مل ي٥م اًمٜم٤ًمء، سمؾ ٓ ٕمجي ُمٕم٤ًم ـ مم٤ّم ٓ

ؾمقاء اًمٕمريب أو  ـوـمٌع اإلٟم٤ًمن  ،شاًمٜمٔم٤موم٦م ُمـ اإليامن»ومـ :هق إٓ اًمٜمٔم٤موم٦م

يٛمٞمؾ إمم اًمٜمٔم٤موم٦م وٓ يرى سم٤مًمقؾمخ واعمًح قمغم اًمٜمٕم٤مل  ـ اًمٕمجٛمل

 واًمتٛمٜمدل سم٤ٌمـمـ اًم٘مدم . 

زء إمم شمٝمٛم٦م ذم اًمٙمت٥م اًمؽماصمٞم٦م اعموإين أرى أّن ٟم٘مؾ هٙمذا ٟمّمقص 

وؾمخ ، وُمٙم٤مٟمتف قمٜمد اعمًٚمٛملم ، ومٝمل شمّمقره قمغم أّٟمف طم٤ميمؿ  ٦م قمٛمرُمقىمٕمٞم

وهل ٓ  ،ي٘مًق قمغم رقمٞمتف حت٧م ـم٤مئٚم٦م اًمت٠مدي٥م واعمّمٚمح٦م وأُمث٤مهل٤م ضم٤ٌمر

شمتٗمؼ ُمع زواضمف ُمـ اُمرأة ؿم٤مسم٦م قمٗمٞمٗم٦م ذيٗم٦م ُمـ قم٤مئٚم٦م يمريٛم٦م هل٤م اًمنمف 

 .واًمًٌؼ ذم اإلؾمالم

يم٤مٟم٧م حت٘مػمي٦م ،  -اًمٜمّمقص اًمؽماصمٞم٦م ح٥ًم سم - إن ٟمٔمرة قمٛمر إمم اًمٜم٤ًمء

وًمٞم٧ًم سم٢مٟم٤ًمٟمٞم٦م طم٘م٤م ، ومٙم٤من يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سم٠مّن٤م حُتؽمم ُم٤م داُم٧م مجٞمٚم٦م وىم٤مسمٚم٦م 

ًمالٟمتٗم٤مع ُمٜمٝم٤م ، وشُمؽمك إن ؾُمٚم٥م قمٜمٝم٤م آٟمتٗم٤مع، طمّتك ىمٞمؾ سم٠مٟمف شمزَوج اُمرأة 

                                                           

 . ٤221مُمع ذم اًمًٜمـ ًمٚم٘مػمواين : اجل -1

 . 35928/  275:  12، يمٜمز اًمٕمامل  318:  3ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  -2

 . 35949/  632:  12، يمٜمز اًمٕمامل  585/  98اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ ًمٚمديٜمقري:  -3
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 . (1) ٘مٝم٤مٚمّ ؿمٛمٓم٤مَء ، ومٓم وم٠مص٤مهب٤م

 . (2) وقمـ قمٛمر ىمقًمف : سمٜم٧م اخلٛمًلم قمجقز ُمـ اًمٖم٤مسمريـ

ذم ٟمٙم٤مح اُمرأشمف وأّن ىمّمتف  ،يمت٥م اًمتٗمًػم شمذيمر اهتامُمف سم٤مجلٜمسأضمؾ ان 

 ، ّٕن اًمرضمؾ ُمِمٝمقرة وٓ حتت٤مج إمم شمٕمٚمٞمؼ وسمٞم٤من أول ًمٞمٚم٦م ُمـ رُمْم٤من

ٟم٤مم  ويمذا إذا يم٤من إذا أومٓمر ومٜم٤مُم٧م اُمرأشمف مل ي٘مرهب٤م ، ذم أوائؾ اإلؾمالم اعمًٚمؿ

 .  (3) ومل يٓمٕمؿ مل يٓمٕمؿ إمم ُمثٚمٝم٤م ُمـ اًم٘م٤مسمٚم٦م

ىمد ٟمٛم٧م ، ومٔمـ أّّن٤م شمٕمتؾ ،  وم٘م٤مًم٧م: إيّن  ،وأراده٤م ضم٤مء اُمرأشمفومٕمٛمر 

  أقمتذر إمم اهلل ، : ي٤م رؾمقل اهلل وىم٤مل  ومٚماّم أصٌح ضم٤مء رؾمقل اهلل ،(4) وم٠مشم٤مه٤م

سمٕمد ُم٤م صّٚمٞم٧م اًمٕمِم٤مء ،  رضمٕم٧م إمم أهكم وإًمٞمؽ ُمـ هذه اخلٓمٞمئ٦م ، إين

 . ومقضمدت رائح٦م ـمّٞم٦ٌم ، ومًّقًم٧م زم ٟمٗمز ، ومج٤مُمٕم٧م أهكم

ًَ »: ٌل وم٘م٤مل اًمٜم وم٘م٤مم رضم٤مل ، ش! يو فمؿر زمذيمؽ صمديراً  مو ىمـ

أي أسمٞمح ًمٙمؿ  ﴾ُأضِمَؾ يمؽؿ﴿قمٛمر وأصح٤مسمف  وم٤مقمؽمومقا سمٛمثؾ ذًمؽ ، ومٜمزًم٧م ذم

ٌُ إلم كسوءىمؿ﴿اًمّمٞم٤مم ،  أراد سم٤مًمّٚمٞمٚم٦م ًمٞم٤مزم ﴾يمقؾي﴿ ، اًمّروم٨م ، يمالم  ﴾ايمَرهَم

 .(5) شيًت٘مٌح ًمٗمٔمف ُمـ ذيمر اجلامع ودواقمٞمف ، وهق هٜم٤م يمٜم٤مي٦م قمـ اجلامع

وم٘م٤مل:   ضم٤مء رؾمقل اهللصمؿ  ،وُمثؾ ذًمؽ ضم٤مء قمٜمف أّٟمف واىمع اُمرأشمف ذم دسمره٤م

 ضمّقيمً رضمقم؟! ىم٤مل: ومو ايّمذي أهؾؽؽ. ىم٤مل: هؾؽً  يو رؽمقل اهلل

                                                           

واعمرأة اًمِمٛمٓم٤مء هل  35، اإلومّم٤مح:  19253/  195:  4اٟمٔمر ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  -1

 ٕؾمقد ؿمٕمر أسمٞمض .اًمتل سملم ؿمٕمره٤م ا

 . 384: 1اًمذظمػمة ًمٚم٘مراذم  -2

 .343: 3ُمٕمروم٦م أصم٤مر  -3

، شمٗمًػم  127: 1أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب  34 136وىم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل: ومْم٤مئؾ إ -4

 .192: 1قمزاًمديـ سمـ قمٌد اًمًالم 

 .152:  1 ي، شمٗمًػم اًمقاطمد 145: 1 ل، شمٗمًػم اًمٜمًٗم 116: 1شمٗمًػم اخل٤مزن  -5
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 : إمم رؾمقًمف هذه أي٦م  ىم٤مل: ومٚمؿ يرّد قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤م. ىم٤مل: وم٠موطمك اهلل . ايمبورضمي

 ْرَثُكْم أََّنَ ِش
َ
تْوا ح

ْ
 لَُكْم فَأ

ٌ
ْرث

َ
اُؤكُْم ح

َ
ُتْ نِس

ْ
 . (1)ئ

ىم٤مل اسمـ يمّؾ هذه آُُمقر يٗمٕمٚمٝم٤م قمٛمر همػم اعمٕمّمقم واهلل يقاوم٘مف قمٚمٞمٝم٤م ، 

 اًم٘مّٞمؿ اجلقزي٦م: 

ويم٤من قمٛمر ي٘مقل اًمٌمء ويِمػم سمف ومٞمٜمزل اًم٘مرآن سمٛمقاوم٘متف ، وم٢مذا ٟمزل 

 إُمر اًمّديٜمل سمٛمقاوم٘م٦م ىمقًمف ، ومٙمذًمؽ وىمقع إُمر اًمٙمقين اًم٘مدرّي ُمقاوم٘م٤مً 

 .(2) ًم٘مقًمف

سمؾ شمراه٤م ُمع  ،مل شمٜمحٍم ُمع اًمٜم٤ًمء واإلُم٤مء اخلِمٜم٦م قمٛمرإّن ىمْم٤مي٤م  ،أضمؾ

 اًمرزاق : يم٤من قمٛمر ييب اًمٜم٤ًمء واخلدم ، ومٗمل ُمّمٜمػ قمٌد أيْم٤مً اخلدم 

يّمح ومٕمؾ هذا ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم؟ وهؾ هق ُمـ  هؾ :٠مؾم٤مًمؽ سم٤مهلل. وم(3)

 اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف؟!

ّن إؾمػمة قمٛمر ُمع اًمٜم٤ًمء وىمْم٤مي٤م اًمزواج ، و يم٤مٟم٧م هذه سمٕمض ُمٕم٤ممل

رشمٜم٤م إمم أظمالىمٞم٤مشمف وٟمٔمرشمف إمم اًمٜم٤ًمء يم٤مٟم٧م ضوري٦م ، ّٕن اإلٟم٤ًمن ٓ إؿم٤م

وٕضمؾ ذًمؽ ىمدم اًمِم٤مرع اعم٘مدس إظمالق  ،ف إٓ ُمـ ظمالل أظمالىمفٕمرَ يُ 

 إذا صموءىمؿ مـ» ومج٤مء قمـ رؾمقل اهلل ىمقًمف : ،قمغم اًمديـ ذم ُمٕمٞم٤مر اًمزوضمٞم٦م

 .(4) «صمقهؼف وديـف همزوّ ؾُ طُم  سمرضقن

                                                           

: 6و 314: 5، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  284: 4، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  297: 1ـ طمٜمٌؾ محد سمأُمًٜمد  -1

 .223وأي٦م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة :  121: 5 يٕمغم أيب، ُمًٜمد 342

 . 575: 2ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة  -2

/  223: 5، ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  17939،  17938/  441:  9ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  -3

 . 25676/  88:  9، يمٜمز اًمٕمامل  25456

 .76:  24وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  -4
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ومٗمل يمٜمز اًمٕمامل قمـ ف ُمع يمقّن٤م طم٤مئض ، وضم٤مء قمٜمف أّٟمف واىمع ضم٤مري٦م ًم

 .  (1)، ومقاىمع هب٤م ، ومقضمده٤م طم٤مئضإيِن ضموئض  قمٛمر أٟمف أشمك ضم٤مري٦م ًمف وم٘م٤مًم٧م:

 وهؾ ؟قمـ إشمٞم٤من احل٤مئض نٜمٝمٞم٤مياًم٘مرآن واًمًٜم٦م يمٞمػ يٗمٕمؾ قمٛمر ذاك و

سمؾ عم٤مذا ٓ يٛمٚمؽ قمٛمر ٟمٗمًف   ؟اعمرأة ذًمٞمٚم٦م إمم هذا احلد ذم ُمٜمٔم٤مر قمٛمر أنّ 

 قى ؟ طمّتك يٓمٖمك قمٚمٞمف اهل

   رؾمقل اهلل نّ يم٤مٟم٧م هذه هل ٟمٔمرة قمٛمر إمم اًمٜم٤ًمء ، ذم طملم أ ،ٟمٕمؿ

إمم اعمرأة قمغم أّّن٤م رحي٤مٟم٦م وًمٞم٧ًم سم٘مٝمرُم٤مٟمف ، ويم٤من يٜمٝمك قمـ يم٤من يٜمٔمر 

ويٙمرُمٝمـ ، وحيٜمق قمغم ُمـ هل أيمؼم ُمٜمف  ُمٜمٝمـ ضهبـ ، وحيؽمم اًمٕمج٤مئز

 ، يمؾ ذًمؽ ًمًٛمّق روطمف واطمؽماُمف عمٙم٤مٟم٦م اعمرأة . ٤مً ؾمٜمّ

سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، قمـ إي٤مس   اهلل ( سمـ قمٌد اهلل )أو قمٌٞمد  اهلل دومٕمـ قمٌ

،    : ٓ شميسمقا إُم٤مَء اهلل   سمـ أيب ُذسم٤مب ، ىم٤مل  : ىم٤مل رؾمقل اهلل  اهلل سمـ قمٌدا

 ىم٤مل : وَمذِئَر اًمٜم٤ًمُء وؾم٤مءت أظمالىمٝمـ قمغم أزواضمٝمـ .

ْأَن[ اًمٜم٤ًمُء وؾم٤مءت أظمالىمٝمـ  قمغم وم٘م٤مل قمٛمر ًمٚمٜمٌل ، َذِئَر ]أي اضْمؽَمَ

 أزواضمٝمـ ُمٜمذ ّنٞم٧م قمـ ضهبـ .

: وم٤مضسمقهـ . وميب اًمٜم٤مس ٟم٤ًمءهؿ شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ،  وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

طملم أصٌح : ًم٘مد    وم٠مشمك ٟم٤ًمء يمثػم يِمتٙملم اًميب ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

  ـم٤مف سمآل حمّٛمد اًمٚمٞمٚم٦م ؾمٌٕمقن اُمرأًة ، )يمٚمٝمـ( يِمتٙملم اًميب ، وايُؿ اهلل

 .(2) ٓ دمدون ُأوًمئؽ ظمٞم٤مريمؿ

                                                           

 18سم٤مب  46، سمٖمٞم٦م احل٤مرث قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث: 45889/  566: 16يمٜمز اًمٕمامل  -1

 .468: 1، ذح اًمٕمٛمدة ومٞمٛمـ أشمك طم٤مئْم٤مً 

،  4189/  499:  9، صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن  17945/  442:  9ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  -2

: 2ر ؾمٜمـ أيب داوود ، وُاٟمٔم 786،  785،  784/  274:  1اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين 

 . 2219/  198: 2، وؾمٜمـ اًمدارُمل  2146/  245
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ٕمـ قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمٌل يب اعمرأة ، ومسم ُيٜمٝمل قمـ ّن رؾمقل اهلل يم٤منإ ،سمغم

ييهب٤م  ؟!٤م يًتحل أطمديمؿ أن ييب اُمرأشمف يمام ييب اًمٕمٌد أّٟمف ىم٤مل : أُم

 .(1)آظمره  ْم٤مضمٕمٝم٤مأول اًمٜمٝم٤مر صمّؿ ي

ومٙم٤مره اعمتٓمروم٦م إظمرى أوًمٕمَؾ هذه اًمِمدة ُمـ قمٛمر وضسمف ًمٚمٜم٤ًمء و

 . ٚمح٘مـ سم٤معمنميملميـ اإلؾمالم وقم ٟم٤ًمءه يرضمٕمـ اصمٜمتلم ُمـ هل اًمتل ضمٕمٚم٧م

ـّ ؾم٧ّم ٟمًقة رضمٕمـ قمـ اإلؾمالم  ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس: ه

 وحل٘مـ سم٤معمنميملم ُمـ ٟم٤ًمء اعم١مُمٜملم اعمٝم٤مضمريـ:

أُم احلٙمؿ سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من ، يم٤مٟم٧م حت٧م قمٞم٤مض سمـ أيب 

 ؿمّداد اًمٗمٝمري.

وىموكً ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أيب أُمّٞم٦م سمـ اعمٖمػمة ، ُأظم٧م ُأّم ؾمٚمٛم٦م ، 

 اَم ه٤مضمر قمٛمر أسم٧م وارشمدت.، ومٚم اخلطوب حتً فمؿر زمـ

 َوسُمروع سمٜم٧م قم٘م٦ٌم ، يم٤مٟم٧م حت٧م ؿماّمس سمـ قمثامن .

 وقمٌدة سمٜم٧م قمٌد اًمٕمزى ، يم٤مٟم٧م حت٧م هِم٤مم سمـ اًمٕم٤مص .

 . ىموكً حتً فمؿر زمـ اخلطوبوأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول ، 

ـّ يرضمٕمـ  وؿمٝم٦ٌم سمٜم٧م همٞمالن . )وذم ًمٗمظ اًمٌٖمقي: ومٙمٚمٝم

 .(2) ٖمٜمٞمٛم٦مقمـ اإلؾمالم( وم٠مقمٓم٤مهؿ اًمٜمٌل ُمٝمقر ٟم٤ًمئٝمؿ ُمـ اًم

ٕووح يمٞمٗمٞم٦م أيمتٗمل هبذه اًمٜمّمقص وأرضمع إمم صٚم٥م اعمقوقع 

وأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب  ، أّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكمأُمث٤مل اىمداُمف قمغم اًمزواج ُمـ ٟم٤ًمء 

 . ـوهمػمه ... قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م زيدو ، سمٙمر

                                                           

 .17943/  442:  9ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  -1

، شمٗمًػم 334: 4 ي، شمٗمًػم اًمٌٖمق296: 9 ل، شمٗمًػم اًمثٕمٚم94ٌ: 4شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف  ـ2

، شمٜمقير اعم٘م٤ٌمس 255: 8، شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط 283: 4، شمٗمًػم اخل٤مزن 74: 18اًم٘مرـمٌل 

 .441: 2، شمٗمًػم اسمـ وه٥م 298: 5، اعمحرر اًمقضمٞمز 54: 6سمـ قم٤ٌمس ُمـ شمٗمًػم ا
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 خطوبات غةر ناجح 

ومرددٟمف عم٤ِم  ،إّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمد أىمدم قمغم ظمٓم٦ٌم أيمثر ُمـ اُمرأة

 .همٚمٔم٦م ـمٌٕمفظمالىمف وقمرومـ ُمـ أ

   ومٗمل شم٤مريخ اًمٓمؼمي : .. ىم٤مل اعمدائٜمل : ظمٓم٥م  ـ أي قمٛمر ـ  ُأّم يمٚمثقم

 سمٜم٧م أيب سمٙمر وهل صٖمػمة ، وأرؾمؾ ومٞمٝم٤م إمم قم٤مئِم٦م ، وم٘م٤مًم٧م : إُمر إًمٞمؽ .

 وم٘م٤مًم٧م ُأّم يمٚمثقم : ٓ طم٤مضم٦م زم ومٞمف .

 وم٘م٤مًم٧م هل٤م قم٤مئِم٦م : شمرهمٌلم قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ؟!

اًمٕمٞمش ، ؿمديد قمغم اًمٜم٤ًمء ، وم٠مرؾمٚم٧م قم٤مئِم٦م  ىم٤مًم٧م : ٟمٕمؿ ، إّٟمف ظمِمـ

 إمم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وم٠مظمؼمشمف .

 وم٘م٤مل : أٟم٤م أيمٗمٞمؽ .

 ُمٜمف .  وم٠مشمك قمٛمر ، وم٘م٤مل : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ! سمٚمٖمٜمل ظمؼٌم ، ُأقمٞمذك سم٤مهلل

 ىم٤مل : وُم٤م هق ؟

 ىم٤مل : ظمٓم٧ٌَم ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ؟

 ىم٤مل : ٟمٕمؿ .

 ل ؟ىم٤مل : أومرهم٧ٌم يب قمٜمٝم٤م أم رهم٧ٌم هب٤م قمٜم

ىم٤مل : وٓ واطمدة ، وًمٙمٜمّٝم٤م طَمَدصَم٦ٌم ، ٟمِم٠مت حت٧م يمٜمػ ُأّم اعم١مُمٜملم ذم ًملم 

ورومؼ ، وومٞمؽ همٚمٔم٦م ، وٟمحـ ّن٤مسمؽ وُم٤م ٟم٘مدر أن ٟمرّدك قمـ ظُمُٚمٍؼ ُمـ 

َٓمْقَت هب٤م ؟! يمٜم٧م ىمد ظمٚمٗم٧م  ًَ أظمالىمؽ، ومٙمٞمػ هب٤م إن ظم٤مًمٗمتؽ ذم رء وَم

 أسم٤م سمٙمر ذم وًمده سمٖمػم ُم٤م حيّؼ قمٚمٞمؽ .

 د يمّٚمٛمتٝم٤م ؟!ىم٤مل : ومٙمٞمػ سمٕم٤مئِم٦م وىم

ىم٤مل : أٟم٤م ًمؽ هب٤م وأدًمؽ قمغم ظمػم ُمٜمٝم٤م : ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم سمـ أيب 
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 .(1)  ـم٤مًم٥م ، شَمْٕمَٚمُؼ ُمٜمٝم٤م سمٜم٥ًم ُمـ رؾمقل اهلل

: إن ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ىم٤مًم٧م ٕظُمتٝم٤م شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼوذم 

ـّ قمٜمد ىمؼم اًمٜمٌل  قم٤مئِم٦م: واهلل ـّ أصٞمح  .(2) ًمئـ ومٕمٚم٧م َٕذهٌ

  إّن رضماًل ُمـ ىمريش ىم٤مل ًمٕمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب : أٓ  وذم ٟمّص آظمر :

 شمتزوج ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ، ومتحٗمٔمف سمٕمد ووم٤مشمف وختٚمٗمف ذم أهٚمف ؟

وم٘م٤مل قمٛمر : سمغم ، إيّن ٕطُم٥ّم ذًمؽ ، وم٤مذه٥م إمم قم٤مئِم٦م ، وم٤مذيمر هل٤م 

 ، وقمد إزّم سمجقاهب٤م . ذًمؽ

ذًمؽ ومٛم٣م اًمرؾمقل إمم قم٤مئِم٦م وم٠مظمؼمه٤م سمام ىم٤مل قمٛمر ، وم٠مضم٤مسمتف إمم 

٤ٌّمً   ويمراُم٦م . وىم٤مًم٧م ًمف : طم

 ودظمؾ إًمٞمٝم٤م سمٕم٘م٥م ذًمؽ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ومرآه٤م ُمٝمٛمقُم٦م ، وم٘م٤مل هل٤م : ُم٤م

ًمؽ ي٤م ُأّم اعم١مُمٜملم ؟! وم٠مظمؼمشمف سمرؾم٤مًم٦م قمٛمر ، وىم٤مًم٧م : إّن هذه ضم٤مري٦م طَمَدصَم٦م ، 

 ُمـ قمٛمر ، وم٘م٤مل هل٤م : قمكَم أن أيمٗمٞمؽ . وأَردُت هل٤م َأًْملَمَ قَمٞمِم٤مً 

قمغم قمٛمر ، وم٘م٤مل : سم٤مًمروم٤مء واًمٌٜملم ، وم٘مد  وظمرج ُمـ قمٜمده٤م ، ومدظمؾ

 سمٚمٖمٜمل ُم٤م أشمٞمتف ُمـ صٚم٦م أيب سمٙمر ذم أهٚمف ، وظمٓمٌتؽ ُأّم يمٚمثقم .

 وم٘م٤مل : ىمد يم٤من ذاك .

ّٓ ىم٤مل :  ٌؾ ؿَمديُد اخُلٚمؼ قمغم َأهِٚمَؽ ، وهذه عم١مُمٜملم َرضُم أٟمؽ ي٤م أُمػم ا إ

ومٞمٖمّٛمؽ  َصٌَٞم٦ٌم طمدصم٦م اًمًـ ، ومال شمزال شمٜمٙمر قمٚمٞمٝم٤م اًمٌمء ومتيهب٤م ، ومتّمٞمح ،

                                                           

ـ  221: 12، ذح ّن٩م اًمٌالهم٦م 454: 2، واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ  564: 2شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -1

 ، ـم٤ٌمئع اًمٜم٤ًمء ٓسمـ قمٌد اًمؼم.157: 7، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 222

 1847: 4ٞمٕم٤مب ، آؾمت37594/  626: 13، يمٜمز اًمٕمامل 96: 25 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ -2

 شمرمج٦م طمٌٞم٦ٌم سمٜم٧م ظم٤مرضم٦م . 3287/ 
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، وَمُتَجِدُد هلؿ (1)ذًمؽ وشمت٠ممّل ًمف قم٤مئِم٦م ، ويذيمرون أسم٤م سمٙمر ومٞمٌٙمقن قمٚمٞمف 

 اعمّمٞم٦ٌم  ـ ُمع ىمرب قمٝمده٤م ـ  ذم يمّؾ يقم .

 واصدىمٜمل ! ؟وم٘م٤مل ًمف : ُمتك يمٜم٧م قمٜمد قم٤مئِم٦م 

 وم٘م٤مل : آٟمٗم٤م .

وم٘م٤مل قمٛمر : أؿمٝمد أّنؿ يمرهقين ، ومتْمٛمٜم٧َْم هلؿ أن شمٍمومٜمل قماّم 

 .(2)، وىمد أقمٗمٞمتٝمؿ  ـمٚم٧ٌُم 

 . (3) ومٕم٤مد إمم قم٤مئِم٦م وم٠مظمؼمه٤م سم٤مخلؼم ، وأُمًؽ قمٛمر ُمـ ُمٕم٤مودة ظمٓمٌتٝم٤م

   ىم٤مل اعمدائٜمل : وظمٓم٥م ]قمٛمر[ ُأَم أسم٤من سمٜم٧م قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م ، ومٙمرهتف

 . (4) خيرج قم٤مسم٤ًمو يدظمؾ قم٤مسم٤ًمً و يٛمٜمع ظمػمه ،و وىم٤مًم٧م : يٖمٚمؼ سم٤مسمف ،

  وضم٤مء ذم ُأؾمد اًمٖم٤مسم٦م قمـ احلًـ اًمٌٍمي : أّن قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب 

ظمٓم٥م إمم ىمقم ُمـ ىمريش سم٤معمديٜم٦م ومردوه ، وظمٓم٥م إًمٞمٝمؿ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم 

 . (5)ومزّوضمقه

*     *     * 

                                                           

 ـ هذا دًمٞمؾ قمغم أّن اًمٌٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م أُمر ومٓمري ٓ يٛمٙمـ اًمتخكّم قمٜمف . 1

 .254: 4أظم٤ٌمر اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ، وقمٜمف ذم أقمالم اًمٜم٤ًمء ًمٙمح٤مًم٦م  143: 16إهم٤مين  -2

 . 143: 16إهم٤مين  -3

. وذم  139:  7، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  451:  2 ، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ 564:  2شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -4

أن قمٛمر ظمٓم٥م ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ، وذًمؽ سمٕمد ووم٤مة أيب   175اعمٕم٤مرف ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم : 

ـّ ُأّم يمٚمثقم يمرهتف ، وم٤مطمت٤مًم٧م طمّتك أُمًؽ  سمٙمر ، ظمٓمٌٝم٤م ُمـ قم٤مئِم٦م وم٠مٟمٕمٛم٧م ًمف هب٤م ، ًمٙم

 ... اًمخ .ومقًمدت ًمف زيمري٤م وقم٤مئِم٦م  اهلل قمٜمٝم٤م ، ومتزوضمٝم٤م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد

،قمـ اسمـ  37593/  269:  13، يمٜمز اًمٕمامل  79: 5واٟمٔمر يمذًمؽ اًمٌدء واًمت٤مريخ 

 . 96:  25قم٤ًميمر 

 . 64:  4ُأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م  -5
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 ومٙمّؾ اًّمذيـ رّدوا قمٛمر قمّٚمٚمقا ذًمؽ سم٠مّٟمف ظمِمـ اًمٕمٞمش ، يدظمؾ قم٤مسم٤ًمً 

ـّ إُم٤مءو يٜمٔمر إمم اًمٜم٤ًمء ٟمٔمرة ضم٤مهٚمٞم٦م ،و خيرج قم٤مسم٤ًم،و ـّ يم٠مّّن  يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم

ُم٘مقًم٦م اًم٘مقم اًم٘مرؿمٞملم ، اًمذيـ ظمٓم٥م  ، وإًمٞمؽ ُم٤م ي١ميّمد صّح٦م ٓ طمرائر

 ُمٜمٝمؿ قمٛمر ومردوه ، طمٞم٨م : 

أطمرج ازمـ موصمي ايمؼزويـل ، فمـ إؾمعٌ زمـ ومقس ، أّكف 

ومول : ضػً فمؿر يمقؾًي ، همؾاّم ىمون دم صمقف ايمؾقؾ وموم إلم 

زمقـفام ، همؾاّم أوى إلم همراؾمف ومول  امرأسمف يرضهبو ، همحجزُت 

:   رؽمقل اهلل ؽمؿعتف مـ رم : يو أؾمعٌ !! اضمػظ فمـّل ؾمقئوً 

ّٓ ٓ ُيسلل ايمرصمؾ همقؿ يرضب امرأسمف، وٓ سَمـَْؿ  ،  رٍ سمْ فمعم وِ  إ

  (1)!! وكسقً ايمثويمثي

ُم٘مقًم٦م ُأّم أسم٤من سمٜم٧م قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م أٟمٗم٦م طمٞمٜمام ظمٓمٌٝم٤م قمٛمر سمـ  شمٜمَس  وٓ

ّٓ ٓ يدطمؾ اخلّٓم٤مب ، سمٕمد أن ُم٤مت قمٜمٝم٤م يزيد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ، وم٘م٤مًم٧م :   إ

ّٓ وٓ خيرج  فموزمسوً   .(2) سو ، يغؾؼ زموزمف ويؼّؾ طمغمهفموزم إ

 . «ٓ ضموصمي رم همقف» :وُم٤م ىم٤مًمتف ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر طمٞمٜمام ظمٓمٌٝم٤م قمٛمر

ومويمً : كعؿ ، إّكف  سمرنمبكم فمـ أمغم اظمممـكم ؟!»وم٘م٤مًم٧م هل٤م قم٤مئِم٦م : 

 . (3) شطمشـ ايمعقش ؾمديد فمعم ايمـسوء ... 

                                                           

، ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى 122/  24:  1، ُمًٜمد أمحد  1986/  639:  1 ٦مؾُمٜمـ اسمـ ُم٤مضم -1

7  :345  /14555 . 

 .139: 7، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  451: 2اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ  ، 564: 2شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -2

 . 454: 2، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ  3287/  564: 2شم٤مر يخ اًمٓمؼمي  -3
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 زٍاج عور هي عاتكٔ بٌت زيذ

شمٙم٦م سمٜم٧م ز يد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ يم٤مٟم٧م روي قمـ قمكّم سمـ ز يد : أن قم٤م 

سمـ أيب سمٙمر ، ومامت قمٜمٝم٤م واؿمؽمط قمٚمٞمٝم٤م أن ٓ شمزّوج سمٕمده ،   حت٧م قمٌد اهلل

 ومتٌّتٚم٧م وضمٕمٚم٧م ٓ شمتزّوج، وضمٕمؾ اًمرضم٤مل خيٓمٌقّن٤م وضمٕمٚم٧م شم٠مسمك .

 . أيضوً همؼول فمؿر يمقيمّقفو : اذىمرين هلو ، همذىمره هلو ، هملزمً فمعم فمؿر 

 إّيوهو .همؼول فمؿر : زّوصمـقفو ، همزّوصمف 

وم٠مشم٤مه٤م قمٛمر ، ومدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ، ومٕم٤مريمٝم٤م طمّتك همٚمٌٝم٤م قمغم ٟمٗمًٝم٤م ، 

، صمّؿ ظمرج ُمـ قمٜمده٤م  أُف ، ُأف ، أُف ، أهّمػ هبو، ومٚماّم ومرغ ىم٤مل :  ومٜمٙمحٝم٤م

 . (1) وشمريمٝم٤م ٓ ي٠مشمٞمٝم٤م ، وم٠مرؾمٚم٧م إًمٞمف ُمقٓة هل٤م أن شمٕم٤مل وم٢ميّن ؾم٠مهتٞم٠م ًمؽ

ٌّق اخلٚمٞمٗم٦م اخلؼم إظمػم قمغم أّٟمف  أراد سمٞم٤من طمٙمؿ هذا وىمد محؾ حم

، وهق : قمدم ضمقاز اًمتٌّتؾ ذم اًمٜمٙم٤مح ، أو قمدم ضمقاز أظمذ اعم٤مل قمغم  ذقمل

، واعمرأة اًمثّٞم٥م هل ُم٤مًمٙم٦م  أن ٓ شمتزوج، ذم طملم ٟمٕمٚمؿ أّن قم٤مشمٙم٦م يم٤مٟم٧م صمّٞم٤ٌمً 

ٞمج٥م ومُٕمره٤م ، وٓ وٓي٦م ٕطمٍد قمٚمٞمٝم٤م ، وقمغم ومرض صمٌقت اًمقٓي٦م قمٚمٞمٝم٤م ، 

 ع رو٤مه٤م إمم رو٤م وًمّٞمٝم٤م .أن جُيٛمَ 

أمل يِمؽمـمقا ذم وىمقع اًمزواج اًمِمٝمقد واإلؿمٝم٤مر؟ وم٠ميـ مه٤م وم٠مؾم٤مهلؿ : 

 ٦م ُمـ قم٤مشمٙم٦م؟!ٗمذم زواج اخلٚمٞم

 . ذّن٤مإذم قمدم ضمقاز شمزوي٩م اًمٌٜم٧م سمٖمػم  وإًمٞمؽ أىمقال سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

ضمٝم٤م سمٖمػم إذّن٤م وم٤مًمٜمٙم٤مح ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: وم٠مّي وزّم اُمرأٍة صمّٞم٥م أو سمٙمر زوّ 

ّٓ سم٤مـمؾ ،   .(2) ٤مدة ذم اعمامًمٞمؽأسم٤مء ذم إسَمٙم٤مر ، واًمً إ

                                                           

 . 37647/  272:  13وقمٜمف ذم يمٜمز اًمٕمامل  265:  8اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد  -1

 . 17:  5إم  -2
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ٜمٙم٤مح صحٞمح أو وم٤مؾمد أو صمؿ َوَوَح إُمر أيمثر سم٘مقًمف : وإذا ضمقُمٕم٧م سم

، ٓ يٙمقن ًمألب شمزوجيٝم٤م  أو همػم سم٤مًمغ ، يم٤مٟم٧م صمٞم٤ٌمً  يم٤مٟم٧م ، سم٤مًمٖم٤مً  زٟم٤م، صٖمػمة

 ّٓ  . (1) سم٢مذّن٤م إ

ّٓ ُج اًمثٞم٥ُم زوَ وىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس : ٓ شمُ   . (2) سمرو٤مه٤م إ

اإلمج٤مع : وأمجٕمقا أَن ٟمٙم٤مح إب اسمٜمتف اًمثٞم٥م وىم٤مل اسمـ اعمٜمذر ذم يمت٤مسمف 

 .(3) سمٖمػم رو٤مه٤م ٓ جيقز

شمٗمؼ أئٛم٦م اًمٗمتقى سم٤مُٕمّم٤مر قمغم إوىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ذم اًمٕمٛمدة قمـ اًمتقوٞمح: 

 . (4) أّن إب إذا زوج اسمٜمتف اًمثٞم٥م سمٖمػم رو٤مه٤م أّٟمف ٓ جيقز

صمؿ أو٤مف اسمـ طمزم ىم٤مئاًل : وم٠مُّم٤م اًمثٞم٥م ومتٜمٙمح ُمـ ؿم٤مءت وإن يمره 

ّٓ ... ىم٤مل ُم٤مًمُؽ : وأُّم٤م اًمثٞم٥م ومال جيقز إٟمٙم٤مح إب وٓ همػمه قمٚمٞمٝم٤م إب   إ

 . (5) سم٢مذّن٤م

زواج قمٛمر ُمـ  وم٘مٝمٞم٤مً  ٤مٓمّ خُت  يم٤مٟم٧م هذه سمٕمض ٟمّمقص وم٘مٝم٤مء اًمٕم٤مُم٦م

 .ُم٤م يزيد قمٜمف سمٙمثػم ، وذم ُمٓم٤موي يمتٌٝمؿ  قم٤مشمٙم٦م

إمم أّن قم٤مشمٙم٦م مل شمرَض هبذا  - وسمقوقح – اًمٜمص اًم٤ًمسمؼ يِمػم ،إذن

 وىمد دم٤موز قمٚمٞمٝم٤م سمدون إذّن٤م ، ّٕٟمف ،قمٛمر أيمرهٝم٤م قمغم ذًمؽ، وأّن  اًمٜمٙم٤مح

دطمؾ فمؾقفو همعورىمفو ضمّتك نمؾبفو فمعم كػسفو ، همـؽحفو ، همؾام همرغ ومول: »

                                                           

 . 18:  5إم  -1

ِسطُوا ِِف ًمف شمٕم٤ممم : ذم ىمق 342:  2أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص  -2
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 . 349/ اإلمج٤مع رىمؿ  74اإلمج٤مع واإلذاف قمغم ُمذاه٥م اهؾ اًمٕمٚمؿ:  -3

 . 134: 24قمٛمدة اًم٘م٤مري  -4
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 ...ش، ُأف ، ُأف  ُأف

قمغم أّن ظمؼم اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت يدّل قمغم أّن قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب يم٤من 

وهق طمرُم٦م  ذقمٞم٤مً  امً هب٤م ، ٓ أّٟمف ومٕمؾ ذًمؽ يمل يقّوح طمٙم ومٞمٝم٤م راهم٤ٌمً  ـم٤مُمٕم٤مً 

ـمٚمٌٝم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ُمـ  سمٜمتف طمٗمّم٦م وىمد ارآه٤م ذم سمٞم٧م  اًمتٌّتؾ ، ّٕٟمف يم٤من ىمد

 ش .أيضوً اذىمرين هلو ، همذىمره هلو ، هملزمً فمعم فمؿر »  : وًمّٞمٝم٤م وم٘م٤مل

آظمر همػم  يقّوح سم٠مّن وراء ٟمٙم٤مح قم٤مشمٙم٦م ؿمٞمئ٤مً و وهق يِمػم إمم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ،

اًمتٌّتؾ أو شمنميع رء  ُمٜمعيريد  ق يم٤منوم٢مّٟمف ًم: ُم٤م يؼّمره قمٚمامء ُمدرؾم٦م اخلٚمٗم٤مء 

ًمٚمزُمف أن حيّ٘مؼ ذًمؽ سمِمٙمؾ آظمر همػم اعمٖم٤مًم٦ٌم وٟمٙم٤مطمٝم٤م  !!ضمديد ُمّمٚمح٦مً 

 ُأف ، ُأف ، ُأف .سمٜمٗمًف صمّؿ ىمقًمف : 

وزمعبورة أدق: ىمون فمؾقف أن يؿـع اظمـؽر ويـفك فمـف زمؿعروف، ٓ زمؿـؽر 

 آطمر أؾمّد وأهمضح!

، واًمٜمّمقص  اًمٕمرب٤مل ، وشمًٚم٥م ًُم٥َم رضم ٟمٕمؿ يم٤مٟم٧م قم٤مشمٙم٦م مجٞمٚم٦م طم٘م٤مً 

سمـ   ؾمتٞمٕم٤مب ٓسمـ قمٌداًمؼم ، ىم٤مل: شمزوضمٝم٤م قمٌد اهللشمِمػم إمم ذًمؽ ، ومٗمل آ

وم٠موًمع هب٤م وؿمٖمٚمتف  ،ؼ سم٤مرعٚمْ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ، ويم٤مٟم٧م طمًٜم٤مء مجٞمٚم٦م ذات ظَم 

 وم٠مُمره أسمقه سمٓمالىمٝم٤م ًمذًمؽ ، وم٘م٤مل: فقمـ ُمٖم٤مزي

 ؿِ ـَس أضمالَم كوئـمُتـّل ايمـػ امً ـؼقم                       و وطَمِقْؿ مؽوهَنوــقيمقن ؿمّؾؼفـؼـي

ًٍ مَجَعــراومل أهـوإّن هم  ضْمَدى ايمعظوئؿِ إَل فمعم ىمػَِمٍ مـل                      ُتُفؿـَْؾ زمق

 ًْ  روائِؿِ ـوِر ايمـبَؾ ايمِعشـو ومـإلم زَمِقه                     أراين وأهقم ىمويمُعُجقِل سمرَوضَم

وهق  أسمقسمٙمر يقُم٤مً  ٟمٗمًف ، ومًٛمٕمفك ـمٚم٘مٝم٤م ، ومتٌٕمتٝم٤م ومٕمزم قمٚمٞمف أسمقُه طمتّ 

 ي٘مقل:

 و كوَح ومؿرُي احلامِم اظُمَطَقُق ـوم              ؾمورٌق  وِك مو ذرَ ـأفموسمُؽ ٓ َأكس
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 ؽ زمام خُتػل ايمـػقُس ُمعَؾُؼ ـإيمق             قؾيٍ ـقٍم ويمـؾ يـل ىمـوسمُؽ ومؾبـأفم

 ـ نمغم صمرٍم سُمَطَؾُؼ و مـوٓ مثؾف              َؾَؼ ايمققَم مثؾفوـقم ؿمـثـومل أر م

طَمْؾٌؼ ؽَمِقٌي دم احلقوِء وَمْصَدق            هلو طُمُؾٌؼ صَمْزٌل ورأٌي ومـصٌى 

 .(1) ومرَق ًمف أسمقُه وأُمرُه ، وم٤مردمٕمٝم٤م

اًمؼم : ومٚمام اٟم٘مْم٧م قمدهت٤م ]أي قمدة  وذم اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد

همدطمؾ فمؿُر فمعم ضمػصي ، قم٤مشمٙم٦م[، زارت طمٗمّم٦م اسمٜم٦م قمٛمر . 

ؿر  ومومً هموؽمتؼمت، همـظر إيمقفو فمؿر ، همؾام رأت فموسمؽُي فم

 همنذا امرأٌة زمورفمٌي ، ذاُت طمؾؼ ومجوٍل .

وم٘م٤مل قمٛمر حلٗمّم٦م : ُمـ هذه ؟ وم٘م٤مًم٧م : هذه قم٤مشمٙم٦م اسمٜم٦ُم  زيد 

 . (2)... سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾا

وذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى : ... ومتقذم أسمقسمٙمر ويم٤من قمٛمُر ُمٙم٤مٟمف ، وم٠مرؾمؾ إمم 

 . (3)...  ًمِؽ   أطمؾ اهلل قم٤مشمٙم٦م : إٟمِؽ ىمد طمّرُم٧ِم قمغم ٟمٗمًِؽ ُم٤م

سمـ أيب   وذم اًمت٤مريخ إوؾمط ًمٚمٌخ٤مري قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد: أّن قمٌد اهلل

سمٙمر اًمّمديؼ ىم٤مل ُٓمرأشمف قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م زيٍد : ًمؽ طم٤مئٓمل قمغم أْن ٓ شمتزوضمل 

 سمٕمدي ، ىم٤مًم٧م : ىمد ىمٌٚم٧ُم .

ومٚماَم شمقذّم ظمٓمٌٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، وىم٤مل : هذا ٓ جيقز ، اؿمؽمط قمٚمٞمؽ 

                                                           

/ شمرمج٦م قم٤مشمٙم٦م  497:  5ًمٕم٤مشمٙمف سمٜم٧م زيد ، اؾمد اًمٖم٤مسم٦م  3458/ ت  1876:  4اإلؾمتٞمٕم٤مب  -1

، حم٤مضة  38469/  346:  9، يمٜمز اًمٕمامل  445ـ  444:  ٧14م زيد ، ظمزاٟم٦م إدب سمٜم

 . 245:  2إدسم٤مء 

 . 445:  23اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد اًمؼم  -2

 . 266:  8اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  -3
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 . (1) ّمُٚمُح ، ومتزوضمٝم٤م قمٛمرُ ُم٤م ٓ ي

اًمٜمٝم٩م احل٤ميمؿ رومع سمْمٌع زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ واسمٜمف ؾمٕمٞمد واقمتؼم  إنّ 

 إظمػم ُمـ اًمٕمنمة اعمٌنمة ، وٟم٤مىمؾ ذًمؽ احلدي٨م ُمٕمروف .

،   وشمرى أب قم٤مشمٙم٦م ـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ ـ يٙمقن أزهد ُمـ رؾمقل اهلل

ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  ًمٕمٛمر وًمتزوجيف قم٤مشمٙم٦م إي٤مه، ومج٤مء ويُمُؾ ذًمؽ شم٘مديراً 

 ـ ٟمٗمٞمؾ سمـ هِم٤مم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد قمـ أسمٞمف قمـ ضمّده ، ىم٤مل: قمسمًٜمده 

ظمرج ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ وزيد سمـ قمٛمرو يٓمٚم٤ٌمن اًمديـ 

 ، وأُم٤م زيد وم٘مٞمؾ طمتك ُمرا سم٤مًمِم٤مم ، وم٠مُم٤م ورىم٦م ومتٜمٍّم 

وم٤مٟمٓمٚمؼ ... إمم أن ىم٤مل:  ،إّن اًمذي شمٓمٚم٥م أُم٤مُمؽ :ًمف

يد سمـ طم٤مرصم٦م ومه٤م وز ومٛمر زيد سمـ قمٛمرو سم٤مًمٜمٌل 

 ومدقمٞم٤مه وم٘م٤مل: ،ي٠ميمالن ُمـ ؾمٗمرة هلام

سمح قمغم اًمٜمّم٥م ، ىم٤مل: ومام يمؾ مم٤م ذُ اَ ٓ  ٦مظمٞمّ ي٤مسمـ أُ 

ذسمح قمغم اًمٜمّم٥م ُمـ يقُمف  ي٠ميمؾ مم٤م رؤي اًمٜمٌل 

 . (2) ٕم٨مذًمؽ طمتك سمُ 

 .ي٠ميمؾ ُم٤م ذسمح قمغم اًمٜمُُّم٥م ، وزيد ٓ ي٠ميمؾ!!! إّن٤م ُمٝمزًم٦م طم٘م٤مً   ومرؾمقل اهلل

خ٤مًمػ عمدرؾم٦م أهؾ غم ؿم٤ميمٚمتف ُمـ قمٚمامء اًمٜمٝم٩م اعمُمـ قموم٠َمؾم٠مُل اسمـ سم٤مز و

                                                           

 . 28: 4، اإلص٤مسم٦م  121/  36:  1اًمت٤مريخ إوؾمط ًمٚمٌخ٤مري  -1

ىم٤مل :  1111/  314ـ  349: 3عمخت٤مرة ، إطم٤مدي٨م ا354 طمدي٨م 151: 1اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  -2

، واٟمٔمر صحٞمح  417: 9رواه اًمٓمٞم٤مًمز قمـ اعمًٕمقدي إؾمٜم٤مده طمًـ ، جمٛمع اًمزوائد 

،  5242/  46: 12، يمت٤مب اًمذسم٤مئح ، وصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن  5184/  2495:  5اًمٌخ٤مري 

 ، 5631/  89و ، 5369/  68: 2، وُمًٜمد أمحد  13169/  297: 12واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 

 سمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل أّٟمف ًم٘مك ...  وومٞمٝمؿ سمرواي٦م أظمرى قمـ قمٌد اهلل 6114 / 121و
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أم سم٤مـمؾ؟ ًمٜمراه يمٞمػ  رأيفصح٦م هذا اًمزواج ، وهؾ هق ذقمل سم قمـ اًمٌٞم٧م

جيٞمز قم٘مد قمٛمر ًمٕم٤مشمٙم٦م ُمع قمدم  ًمف أنُمثؾ هذه اعم٠ًمًم٦م ، سمؾ يمٞمػ  ـجيٞم٥م قم

ـَملْمِ قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م؟  ّٟمف يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ويٕم٤مريمٝم٤م ٕوضمقد اًمِمٝمقد واإلؿمٝم٤مر اعُمِْمؽَمَ

 ، ، وم٤مىمرأ ُم٤م أومتك سمف اسمـ سم٤مز ذم ُم٠ًمًم٦م ؾمئؾ قمٜمٝم٤م ، وىم٤مرٟمف سمام ٟمحـ ومٞمفوي١موّمػ 

 ١ًمال هق: اًمو

 هؾ جيقز ًمألب أن يرهمؿ اسمٜمتف قمغم اًمزواج ُمـ ؿمخص ٓ شمريده؟

سمؾ  ، همػم إب أن يرهمؿ ُمقًمٞمتف قمغم اًمزواج ممـ ٓ شمريدوج : ًمٞمس ًمألب 

ت٠مُمر ، وٓ شمٜمٙمح : ٓ شمٜمٙمح إيؿ طمتك شمً ٓ سمد ُمـ إذّن٤م ، ًم٘مقل رؾمقل اهلل

 :إمم أن ىم٤مل  ،اًمٌٙمر طمتك شمًت٠مذن

وم٠ميمثر ، وهٙمذا  وم٤مًمقاضم٥م قمغم إب أْن يًت٠مذّن٤م إذا سمٚمٖم٧م شمًٕم٤مً 

ّٓ أوًمٞم٤مؤه٤م ٓ يزوضمقّن٤م  سم٢مذّن٤م ، هذا هق اًمقاضم٥م قمغم اجلٛمٞمع ، وُمـ  إ

َزَوج سمٖمػم إذٍن وم٤مًمٜمٙم٤مح همػم صحٞمح ، ّٕن ُمـ ذط اًمٜمٙم٤مح اًمرو٤م 

سمٖمػم رو٤مه٤م وَّنََره٤م سم٤مًمققمٞمد اًمِمديد أو  ُمـ اًمزوضملم ، وم٢مذا زوضمٝم٤م

 . (1)اًميب ، وم٤مًمزواج همػم صحٞمح

 ،وهل خت٤مًمػ ومٕمٚم٦م قمٛمر ،هذه هل ومتقى اسمـ سم٤مز وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء

ىم٤مل قمٛمر :  ،أيْم٤مً وم٠مسم٧م قمغم قمٛمر  ،ُاذيمرين هل٤م، ومذيمره هل٤م :ّٕٟمف ىم٤مل ًمقًمٞمٝم٤م

دون ُمـ ًمٞمٝم٤م وُمٕمٜم٤مه أّٟمف دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد قم٘مد و (2)زوضمٜمٞمٝم٤م، ومزوضمف إي٤مه٤م 

 رو٤مه٤م . 

 سمدءاً  ،قم٤مشمٙم٦م احلًٜم٤مء اًمتل شم٠مظمذ سم٘مٚم٥م ُمـ يراه٤م وهذه هل ُمِمٙمٚم٦م مج٤مل

                                                           

 . 176/ س  415ـ  414: 24جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز  -1

 . 37647/  272:  13، يمٜمز اًمٕمامل  265:  8اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  - 2
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سمرؤي٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب هل٤م قمٜمد طمٗمّم٦م  سمـ أيب سمٙمر وُمروراً   ُمـ زوضمٝم٤م قمٌد اهلل

 سمٛمـ قمِم٘مٝم٤م وهل قمجقز !! سمٕمد ووم٤مة زوضمٝم٤م ، وظمتامً 

٤مخلروج وإٟمٙمك ُمـ يُمِؾ ذًمؽ أن ٟمرى قمٛمر ىمد اؾمتج٤مب ًمنمط قم٤مشمٙم٦م سم

إمم اعمًجد طمٞمٜمام أراد اًمزواج هب٤م ، ًمٙمٜمّف هقم٤من ُم٤م ظم٤مف قمٚمٞمٝم٤م وقمٛمؾ ومٕمٚم٦م 

 يمؾ إٟم٤ًمن ذي ذف . ـ أو ؾمامقمٝم٤م ـ يًت٘مٌح ذيمره٤م

 اًمؼم )ذط قم٤مشمٙم٦م وىمقهل٤م( : وم٘مد ضم٤مء ذم يمت٤مب اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد

... أكو أؾمؼمط فمؾقف أٓ يرضزمـل ، وٓ يؿـعـل مـ احلؼ ، وٓ  

ايمعشوء    دم مسجد رؽمقل اهلليؿـعـل فمـ ايمصالة 

 . (1) أطمرة

، ويم٤من ]ذم أول  ٤ٌمً ، وهب٤م ُمٕمجَ  ٤مً هل٤م حمٌّ »ّٕٟمف يم٤من  ،وقمٛمر ىمٌؾ سمنمـمٝم٤م

ٓ يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ اخلروج إمم اًمّمالة ، ]ُمع أّٟمف يم٤من[ يٙمره ظمروضمٝم٤م ،  ُمر[إ

ٚمٛم٦ٍم ، ومٚماَم ُمرت ضب سمٞمده قمغم ومجٚمس هل٤م ذات ًمٞمٚم٦ٍم ذم اًمٓمريؼ ذم فمُ 

 . (2) شإمم ُمٜمزهل٤م ، ومل خترج سمٕمد ذًمؽ ، ومرضمٕم٧م قمجزه٤م

ٌُق اخلٚمٞمٗم٦م هذا اًمٕمٛمؾ ُمٜمف ، وإن يم٤مٟم٧م قم٤مشمٙم٦م  طمّتك ٓ أدري أيًتًٞمغ حم

 سمًٚمقيمف وأظمالىمف؟! واؾمتٜم٘م٤مص٤مً  زوضمتف!! أم يروٟمف اؾمتٝمج٤مٟم٤مً 

قمٜمف ، أًمٞمس اًميب قمغم اًمٕمجز ،  اً سمؾ يمٞمػ يٜم٘مٚمقن هٙمذا أُمقر

ٓ يتٗم٘م٤من ُمع ُم٤م ىم٤مًمقه قمـ واجلٚمقس همٚم٦ًم ذم اًمٓمريؼ ، وإظم٤موم٦م اًمزوضم٦م ، 

ويم٤من قمٛمر »أظمالق قمٛمر وُمقاوم٘م٤مت اًمقطمل ًمف ، وُم٤م ىم٤مًمف اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م: 

 (3) ؟ شي٘مقل اًمٌم ويِمػم سمف ومٞمٜمزل اًم٘مرآن سمٛمقاوم٘متف

                                                           

 . 446ـ  445:  23اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد اًمؼم  -1

 . 353:  6أٟمٔمر اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  -2

 .575: 2ح دار اًمًٕم٤مدة ُمٗمت٤م -3
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يتٗمؼ هذا ُمع ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم قمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل قمـ سمؾ يمٞمػ 

اظمسجد هملذكقا إذا اؽمتلذكؽؿ كسوؤىمؿ زمويمؾقؾ إلم ىم٤مل :  اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل 

 ؟(1)هلـ

وذم صحٞمح ُمًٚمؿ سمًٜمده قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل 

ـٌ  : ائذكقا يمؾـسوء زمويمؾقؾ إلم اظمسوصمد اهلل إذن ًمف ي٘م٤مل ًمف واىمد :  ، وم٘م٤مل ًمف اسم

همرضب دم صدره وومول : أضمدشمؽ فمـ رؽمقل اهلل  ، ىم٤مل : كف دنمالً خْذ يتّ 

 ؟ (2): ٓ  وسمؼقل

قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل  أنّ  أيْم٤مً وذم صحٞمح ُمًٚمؿ 

ىم٤مل : وم٘م٤مل ؽؿ إيمقفو ٓ متـعقا كسوئؽؿ اظمسوصمد إذا اؽمتئذكَ ي٘مقل :   اهلل

 وً ف ؽمبّ هملومبؾ فمؾقف فمبد اهلل همسبّ ، ىم٤مل :  واهلل يمـؿـعفـسمـ قمٌد اهلل : اسمالل 

مو ؽمؿعتف ؽمبف مثؾف ومط ، وومول : أطمػمك فمـ رؽمقل اهلل وسمؼقل واهلل  ، ؽمقئوً 

 . (3)يمـؿـعفـ 

ذه٤مب اعمرأة إمم اعمًجد سم٤مذن  مجٞمٕم٤ًم ُم٤م يٍّمح سمجقازهذه اًمٜمّمقص  وذم

وٛمـ قم٘مد اًمزواج ُمٜمٝم٤م ، ّٕن  زوضمٝم٤م ، وظمّمقص٤ًم ًمق يم٤من ذاك ُمنموـم٤مً 

 اًمٜم٤مس قمٜمد ذوـمٝمؿ .

طمدث أدرك رؾمقل اهلل ُم٤م أاعمروي قمـ قم٤مئِم٦م ىمقهل٤م : ًمق  وسم٤مقمت٘م٤مدي أنّ 

ؾ يِمػم إمم ضمقاز ظمروضمٝمـ إمم سم ،اًمٜم٤ًمء عمٜمٕمٝمـ ُمـ اعم٤ًمضمد .ًمٞمس ومٞمف ّنل

 . اًمّمالة أي٤مم رؾمقل اهلل وشمٖمػمهـ سمٕمده 

                                                           

سم٤مب  137/  327:  1سم٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة، صحٞمح ُمًٚمؿ  219:  1ـ صحٞمح اًمٌخ٤مري  1

 ش .سم٤مًمٚمٞمؾ»وًمٞمس ومٞمف :  ،ظمروج اًمٜم٤ًمء إمم اعم٤ًمضمد إذا مل يؽمشم٥م قمٚمٞمف ومتٜم٦م

 . 139/  327:  1صحٞمح ُمًٚمؿ  - 2
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وم٤مًمرؾمقل ًمق أدرك ُم٤م أطمدث اًمٜم٤ًمء سمٕمده عمٜمٕمٝمـ اعم٤ًمضمد ، وهذا 

ي١ميمد   اؾمتٜم٤ٌمط ُمـ قم٤مئِم٦م مل يث٧ٌم ّنل اًمرؾمقل قمٜمف ، ومٕمدم ورود ّنل قمٜمف

 ضمقازه ظمروضمٝمـ إمم زُم٤مٟمٜم٤م هذا .

ٌّف إمم سمٕمض اعمٗم٤مرىم ذم زواضمف ُمـ أم يمٚمثقم  ٤مت إظمرىوأريد هٜم٤م أن ُأٟم

 قمٛمرإمم و سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمكم أُمػم اعم١مُمٜملم ، وهل سمٜمٔمري شمزء إمم سمٜم٧م قمكم

، سمؾ إمم قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب أيمثر ُمـ أن ختدُمف : ّّٕن٤م شم١ميّمد قمغم  ُمٕم٤مً  سمـ اخلٓم٤مب

، وهل ـمري٘م٦م أظمالىمٞم٦م  ذم زواج اسمٜمتف ؿم٤مرك أظمريـ سم٤مًمرأي أّن اإلُم٤مم قمٚمّٞم٤مً 

قم٘مٞماًل وقمّٛمف أظم٤مه احلًـ واحلًلم و وًمديفإلٟم٤ًمن ، وم٤مؾمتِم٤مر يًتحًٜمٝم٤م ا

 ذم شمزوجيف ُأّم يمٚمثقم .  (1)اًمٕم٤ٌمس

ذم طملم ٟمرى قمٛمر يٙمتٗمل ذم ٟمٙم٤مح قم٤مشمٙم٦م سم٢مذن أسمٞمٝم٤م ، وٓ يٜمٔمر إمم 

سمؾ يٕم٤مريمٝم٤م طمّتك يٖمٚمٌٝم٤م قمغم  ،إذن إظمقاّن٤م وأظمقاهت٤م ومْماًل قمـرو٤مه٤م، 

 أُمره٤م.

ُمع وضمقد إب هق أظمالىمل وًمٞمس  ُم١ميِمديـ سم٠من إذن إظُمقة وإظمقات

دون أظمذ  وأُمث٤مل ذًمؽ ذقمل ، أُم٤م آيمتٗم٤مء سمٜمٔمر اًمقزّم واًمًٚمٓم٤منقاضم٥م سم

ّٓ رى اًمزوضم٦م اًمثّٞم٥م ومٖمػم ُم٘مٌقل قمٜمد وم٘مٝم٤مء اًمٕم٤مُم٦م ، وٓ يتٗمؼ ذًمؽ  ُمع  إ

 .ُمذه٥م قمٛمر 

ّٓ ومٕمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل : ىم٤مل قمٛمر: ٓ شمٜمٙمح اعمرأُة  سم٢مذن وًمٞمٝم٤م ، أو  إ

 . (2) ـ أهٚمٝم٤م ، أو اًمًٚمٓم٤منذي اًمرأي ُم

                                                           

: 4، جمٛمع اًمزوائد  2633/  44: 3، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  174و 169أٟمٔمر ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك :  -1

171. 

، ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل  32/  228: 3، ؾمٜمـ اًمدار ىمٓمٜمل  222: 7، إم  1493/  525: 2اعمقـم٠م  -2

 . 13418/  111: 7اًمٙمؼمى 
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، ومجٕمٚم٧م اُمرأٌة ُمٜمٝمؿ  وقمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظم٤مًمد ، ىم٤مل : مَجََٕم٧ِم اًمٓمريُؼ ريم٤ٌمً 

ومجٚمد اًمٜم٤ميمح  ،صمِٞم٥ٌم أُمره٤م سمٞمد رضمٍؾ همػم وًمِٞمٝم٤م وم٠مٟمٙمحٝم٤م ، ومٌٚمغ ذًمؽ قمٛمر

 . (1) واعمٜمٙمقح ، ورد ٟمٙم٤مطمٝم٤م وومّرق سمٞمٜمٝمام

ٕمٛمر أن وم٢مذا يم٤من ذًمؽ اًمرضمؾ ُمـ ذي اًمرأي ُمـ أهٚمٝم٤م ومٝمؾ حيؼ ًم

ًمف وهمػم ضم٤مئز  اً ويمٞمػ يٙمقن ذًمؽ ضم٤مئز ؟وأن يٗمرق سملم اًمزوضملم ،جيٚمده

 ًمٖمػمه ؟

ُم٤ٌمريم٤م ، ًمٙم٤من  زواضم٤مً  إّن قمٛمر ًمق يم٤من طمّ٘م٤م يريد اًمزواج ُمـ قم٤مشمٙم٦م

قمٚمٞمف أن يرؾمؾ إًمٞمٝم٤م سمٕمض اًمٜم٤ًمء ُمـ أهؾ سمٞمتف ـ سمٕمد اًمٕم٘مد سمرو٤مه٤م ـ 

ٌٝم٤م ويٕم٤مريمٝم٤م ، إذ ٓ أن يٖم٤مًم ،ًمٞم٠مشمقا هب٤م إمم قُمّش اًمزوضمٞم٦م سم٢مقمزاز وإيمرام

ّٓ ٓ  يّمدر  مم٤ّم أّن هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ رقم٤مع اًمٜم٤مس ، ومٙمٞمػ سمخٚمٞمٗم٦م  إ

 اعمًٚمٛملم !

ٟمحـ وإن يمٜم٤ّم ٓ ٟم٘مٌؾ سمتٚمؽ اًمرواي٤مت اًم٘م٤مئٚم٦م سم٠مّن اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم 

وإن يم٤من  واًمٕم٤ٌمس زّوج قمٛمر سمٕمد أن اؾمتِم٤مر اإلُم٤مم احلًـ واحلًلم وقم٘مٞمالً 

 ٟم١ميّمد ٟمريد أن ، ًمٙمٜم٤ّم صدوره قمـ اإلُم٤مم ذًمؽ ومٕماًل أظمالىمٞم٤ًم ٓ يًتٌٕمد 

 قمكم وقمٛمر اإلُم٤مم صدور أُمث٤مل شمٚمؽ اًمرواي٤مت ذم أنّ قمغم طم٘مٞم٘م٦م أظمرى وهل 

، خمتٚم٘م٦م قمغم ًم٤ًمن هذا أو ذاك ، وهل شمزء سم٤مًمدرضم٦م اًمٙمؼمى  سمـ اخلٓم٤مب

ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م  ًمٕمٛمر وأشم٤ٌمقمف . وٓ أؾمتٌٕمد أن يٙمقن ًمٚمزٟم٤مدىم٦م واجلٝمٚم٦م

 .ُمًٞمئ٦م خلٚمٞمٗمتٝمؿ  أُمث٤مل هٙمذا رواي٤مت دور ذم شمٜم٤مىمؾ واجلامقم٦م

                                                           

: 16، يمٜمز اًمٕمامل  24/  225: 3، ؾمٜمـ اًمدار ىمٓمٜمل  13417/  111: 7ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل  -1

 . 254: 6، ٟمٞمؾ إوـم٤مر  144: 2ًمًٌٞمؾ ، ُمٜم٤مر ا 45758/  221
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 زٍاج عور هي أُّم كلثَم بٌت أبي بكر

ـّ يرهمٌـ ذم  وقمٚمٞمف ، وم٤مًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م وّوح٧م ًمٜم٤م سم٠مّن اًمٜم٤ًمء مل يٙم

اًمتزو ي٩م سمٕمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ، ومٚمق مجٕم٧م شمٚمؽ اًمٜمّمقص إمم ٟمّص اًمٓمؼمي ذم  

خي٤مومقن و هي٤مسمقٟمفشمزو ي٩م ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ، ًمٕمروم٧م أَن اجلٛمٞمع يم٤مٟمقا 

سمٓمِمف ، وطمّتك قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر  ـ زوضم٦م اًمرؾمقل ـ  وم٢مّّن٤م يم٤مٟم٧م خت٤مومف 

، وعّم٤م اُمتٜمٕم٧م أظمتٝم٤م ُأّم يمٚمثقم ُمـ اًمزواج ُمـ قمٛمر اؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م  وهت٤مسمف

اخلقف ، وم٠مرؾمٚم٧م إمم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أو إمم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم شمًتٕملم هبام أو 

 سم٠مطمدمه٤م حلّؾ اعمِمٙمٚم٦م .

وشمٕمّٛم٘م٧م ذم يمالم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ًمٕمروم٧م أّٟمف هق أظمر  وًمق شمدسّمرت

خي٤مف سمٓمِمف ، إذ ًمِٞمٜمُُف ذم اخلٓم٤مب وُأؾمٚمقسمف ذم آؾمتٕمٓم٤مف و يم٤من هي٤مب قمٛمر

أّن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أراد أن يًتٕمٓمػ اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ ظمالل أظمٞمف أيب ًمٞمِمػم إمم 

 : سمٙمر ، وم٘م٤مل ًمف

 ... ويمؽـّفو ضمدشمي ، كشلت دم ىمـػ ُأّم اظمممـكم دم يمكم» 

، وهمقؽ نمؾظي ، وكحـ هنوزمؽ ، ومو كؼدر أن كردك فمـ  ورهمؼ

 همسطقَت  ؽ دم رءٍ تْ طُمُؾؼ مـ إطمالومؽ ، همؽقػ هبو إن طمويمػَ 

 ش .فمؾقؽ  هبو؟! ىمـً ومد طمؾػً أزمو زمؽر دم ويمده زمغغم مو حيّؼ 

ُاٟمٔمر إمم يمالم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وخمّٓمٓمف اجلديد ، وهق اًمداهٞم٦م ، يمٞمػ 

ُمـ اًمرىّم٦م اعمِمقسم٦م سم٤محلّس اًمًٞم٤مد  خيٚمؼ ؿمٞمئ٤مً  أراد سمتٚمؽ اًمٙمٚمامت اخلٗمٞمٗم٦م أن

ذم ىم٤ًموة قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ، وأن يًتٌدل ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر  ًمٞمزضّمٝم٤م زضّم٤مً 

ّٕٟمف ًمق طمّ٘مؼ ذًمؽ عم٤م ظم٤مف قمغم سمٜم٧م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  !سم٠مّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم 

 ٔذى يمام يم٤من خي٤مف قمغم سمٜم٧م أيب سمٙمر ، سمؾ ًمق ؾمٓم٤م قمٛمر سم٠ُمِم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكمّ 

 ...و ، ويم٤من ذم ذًمؽ هور ُٕمث٤مل : قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمٚمٞم٤مً 
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وٓ أدري يمٞمػ سمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ، وقمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب خي٤موم٤من أن خيٚمٗم٤م 

ذم سمٜمتف وسمٜم٧م   أسم٤م سمٙمر ذم وًمده سمٖمػم ُم٤م حيّؼ قمٚمٞمٝمام ، وٓ خي٤موم٤من رؾمقل اهلل

 ؟! سمٜمتف

ذم ٟمص و ين ،هق اًم٘م٤مئؾ ذم وم٤مـمٛم٦م: ُمـ آذى وم٤مـمٛم٦م وم٘مد آذا  ورؾمقل اهلل

 آظمر: ُمـ أهمْم٥م وم٤مـمٛم٦م وم٘مد أهمْمٌٜمل.

ف ىم٤مل: ُمـ آذى أسم٤مسمٙمر وم٘مد آذاين ، وأُمث٤مل أٟمّ    ومٚمؿ يًٛمع ُمـ رؾمقل اهلل

 ذًمؽ، وقمغم أي رء يٛمٙمـ محؾ هذه اًمٜمٗمًٞم٦م ؟

وهؾ ُيَٕمُد ذيمر أُمث٤مل هذه اًمٜمّمقص واعمقاىمػ ذم يمت٥م اًم٘مقم ُمٞمزة 

دري يمٞمػ يتٜم٤مىمٚمقّن٤م دون ؟ أم أّّن٤م ُمٜم٘مّم٦م هلؿ؟ وٓ أ  ٕصح٤مب رؾمقل اهلل

 ؿمٕمقر وإدراك ، وقمغم أِي رء يٛمٙمـ محٚمٝم٤م؟

سمؾ يمٞمػ سم٠ُمِم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم ًمق ظم٤مًمٗم٧م قمٛمر ، وأُمث٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

 ٓ يٓمٞم٘مقن أن يرّدوه قمـ ظمٚمؼ ُمـ أظمالىمف ؟!

قمالىم٦م قمٛمر  ًمٕم٤مص واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ىمد اؾمتٖماّل ٟمٕمؿ ، إّن قمٛمرو سمـ ا

ا ُمـ هذه اًمٜم٤مومذة إمم ومٙمره وقم٘مٚمف ، يمل يٌٕمداه قمـ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سم٠ميب سمٙمر ، وَٟمَٗمذَ 

 ُمـ ؾمٓمقشمف سم٠ُمِم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ؟ هذا اًمزواج ، ظمقوم٤مً 

ّٓ وم٘م٤مل ًمف اعمٖمػمة :  أّكؽ يو أمغم اظمممـكم رصمؾ ؾمديد  إ

، همال سمزال  ـّ فمعم أهؾؽ ، وهذه صبقي ، ضمدشمي ايمساخلؾؼ 

تلمّل سمـؽر فمؾقفو ايمًمء همترضهبو ، همتصقح ، همقغّؿؽ ذيمؽ وسم

يمف فموئشي ، ويذىمرون أزمو زمؽر، همقبؽقن فمؾقف ، همتجّدد هلؿ 
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 .(1)اظمصقبي دم ىمّؾ يقم 

ويمؽـّفو ضمدشمي ، كشلت حتً وىمد ُمّر قمٚمٞمؽ يمالم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص : 

 وهمقؽ نمؾظي ... ،ىمـػ ُأّم اظمممـكم دم يمكم ورهمؼ

 وعّم٤م ظم٤مـم٥م قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سم٘مقًمف :

 تفو .همؽقػ زمعوئشي وومد ىمّؾؿ» 

: أكو يمؽ هبو ، وأديّمؽ فمعم طمغم مـفو  [فمؿرو زمـ ايمعوص ىم٤مل ] 

 ش .ُأّم ىمؾثقم زمـً فمقّم زمـ أيب ؿمويمى ... 

ُمٜمف  مل ي٠مِت اقمت٘م٤مداً  شأديّمؽ فمعم طمغم مـفو » ومٙمالم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص : 

سمٙمقن ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم هل ظمػم ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ، وإن يم٤من ذًمؽ 

،    سمرؾمقل اهلل د اعمًٚمٛملم ، ّّٕن٤م أىمرب ىمراسم٦م وأًمّمؼ رمح٤مً ُمـ اعمًّٚمامت قمٜم

سمؾ ذم يمالُمف إؿم٤مرة إمم أّن ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم هل ظمػم ُمـ سمٜم٧م أيب سمٙمر ًمتٕمّٝمد 

اخلدُم٦م ذم سمٞم٧م قمٛمر ، ّٕٟمف ًمق ضهب٤م أو ؾمٓم٤م هب٤م ًمٙم٤من ذم ذًمؽ هور خم٤مًمٗمل 

٤من ، وقمٛمرو سمـ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأقمدائف ، أُمث٤مل : ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم

 ...و اًمٕم٤مص ، واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ،

ومٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص طمٞمٜمام اىمؽمح قمغم قمٛمر أن يتزّوج ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم 

ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ، وهل ٓ   يم٤من يٕمٚمؿ سم٠مّّن٤م أرّق وأوضم٥م طمّ٘م٤مً 

 يٛمٙمٜمٝم٤م أن حتتٛمؾ ُم٤م ٓ حيتٛمٚمف داهٞم٦ٌم ُمثؾ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ًم٘مقًمف :

همؽقػ هبو إن  ،أن كرّدك فمـ طُمُؾؼ مـ أطمالومؽ ... ومو كؼدر» 

 ش .تؽ دم رء همسطقت هبو ... ػْ طمويمَ 

                                                           

ضم٤مري٦م شمٜمٕمك قمٚمٞمؽ  96: 25 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ، و37594/  626: 13ذم يمٜمز اًمٕمامل  -1

 . أسم٤مه٤م يمؾ يقم
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وسمٕمد يمّؾ هذا ، وم٘مد اشمْمح ًمؽ أّن هذا آىمؽماح ُمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص مل 

 ي٠مت قمـ طُمًـ ٟمٞم٦م ، سمؾ ضم٤مء قمـ ؾمقء ٟمٞم٦م !

ٟمٕمؿ ، إّن اسمـ اًمٕم٤مص َأـَمَر طم٘مده اًمدوملم وّد قمكّم وسمٜمٞمف سم٢مـم٤مر اًمٜم٤مصح 

ـّ هذا إُمر ٓ   شأكو يمؽ هبو وأديّمؽ فمعم طمغم مـفو » ذ ىم٤مل : إُملم : إ ، ًمٙم

اًم٤ٌمطم٨م اعمحّ٘مؼ  ـ سمؾ يمّؾ ُمٓم٤مًمع ذم  ومْماًل قمغم،  يٜمٓمكم قمغم اعمتدسّمر احلٙمٞمؿ

اًمٜمّمقص ـ يٕمرف أّن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص يم٤من اعمقضّمف واعمٜمّٔمر ًمٕمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب 

ًمٕمٛمر اعمٜمٝم٩م  ، أي أّٟمف رؾمؿ وطمرُمف ًمٚمقصقل إمم سمٞم٧م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

وأقمٓمك ًمف اعمؼّمر يمل يّمؾ إمم هذا اًمزواج ، وسمذًمؽ يٙمقن ىمد ظمدم ؾمّٞمده 

 . وٟم٤مل ُمـ قمدّوه ذم آن واطمد

ـّ هذا إُمر ٓ يٛمٙمـ شمّمّقره واطمتامًمف ذم خم٤مًمػ ؾمٞم٤مد ًمٕمٛمر سمـ  ًمٙم

اخلّٓم٤مب يمٕمكّم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ، وظمّمقص٤م ُمع قمٚمٛمٜم٤م سم٠مّن ُأصقل هذا اعمخٓمط 

اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم وأُمث٤مهلام ، ممّـ يٌٖمقن ُمـ وراء رؾمٛمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أو 

 ُمثؾ شمٚمؽ اعمٜم٤مورات هدوم٤م ، سمؾ أهداوم٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م .

وىمد  ،ومٖم٤مٟمٛم٦م سمٜم٧م هم٤مٟمؿ يم٤مٟم٧م شمٕمرف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمحًٌف وٟمًٌف

ظم٤مـمٌتف يقُم٤ًم طمٞمٜمام رأشمف ي٥ًّم ىمريش وسمٜمل ه٤مؿمؿ وأُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب 

 ًمف :  ٧مـم٤مًم٥م وم٘م٤مًم

وسمٜمل ه٤مؿمؿ ؟ وأٟم٧م أهؾ اًم٥ًم  .... وأٟم٧م شم٥ًّم ىمريِم٤مً 

وومٞمؽ اًم٥ًم وإًمٞمؽ يٕمقد اًم٥ًم ي٤م قمٛمرو ! إيّن واهلل ًمٕم٤مروم٦م 

: وًمدت ُمـ  قمٞم٤ٌمً  وإيّن أذيمر ًمؽ قمٞم٤ٌمً  ،سمٕمٞمقسمؽ وقمٞمقب أُمؽ

أُم٦م ؾمقداء جمٜمقٟم٦م مح٘م٤مء ، شمٌقل ُمـ ىمٞم٤مم ، وشمٕمٚمقه٤م اًمٚمئ٤مم ، إذ 

ُٓمًٝم٤م اًمٗمحؾ يم٤مٟم٧م ٟمٓمٗمتٝم٤م أٟمٗمذ ُمـ ٟمٓمٗمتف ، ريمٌٝم٤م ذم يقم 
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 .(1)سمٕمقن رضماًل واطمد أر

شمرى ذم اًمٜمص أيت أّن هذا هق طم٤مل ُمـ يٌٖمض قمٚمٞم٤ًم وأوٓده ، وإّٟمؽ 

، إذ شمراه يراوهمف ذم  يم٤من خي٤مف قمٛمر هق أظمر يمٕم٥م إطم٤ٌمر اًمٞمٝمقدي

 .ف ٕم يمٚمثقم احلدي٨م وُي١َمِول ًمف ُم٤م ىم٤مًم

ومٗمل اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕمـ سمـ قمٞمًك ، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ 

 سمـ ديٜم٤مر ، قمـ ؾمٕمد اجل٤مري ُمقمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب:  ـ قمٌد اهللسمـ أٟمس ، قما

ـم٤مًم٥م ـ  أّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب دقم٤م ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم سمـ أيب 

وم٘م٤مل: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟! وم٘م٤مًم٧م: ي٤م  ،ويم٤مٟم٧م حتتف ـ ومقضمده٤م شمٌٙمل

اعم١مُمٜملم ، هذا اًمٞمٝمقدي ـ شمٕمٜمل يمٕم٥م إطم٤ٌمر ـ ي٘مقل:  أُمػم

 إّٟمؽ قمغم سم٤مب ُمـ أسمقاب ضمٝمٜمؿ.

إيِن ٕرضمق أن يٙمقن ريّب ظمٚم٘مٜمل   ، واهلل ر: ُم٤م ؿم٤مءاهللوم٘م٤مل قمٛم

، صمؿ أرؾمؾ إمم يمٕم٥م ومدقم٤مه ، ومٚمام ضم٤مءه يمٕم٥م ىم٤مل: ي٤م  ؾمٕمٞمداً 

أُمػماعم١مُمٜملم ٓ شمٕمجؾ قمكّم، واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ يٜمًٚمخ ذو 

احلج٦م طمّتك شمدظمؾ اجلٜم٦م، وم٘م٤مل قمٛمر: أُي رء هذا؟ ُمرة ذم 

 اجلٜم٦م وُمرة ذم اًمٜم٤مر؟

ُمٜملم واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ، إٟم٤م ًمٜمجدٟمؽ ذم وم٘م٤مل: ي٤م أُمػماعم١م

قمغم سم٤مب ُمـ أسمقاب ضمٝمٜمؿ متٜمع اًمٜم٤مس أن ي٘مٕمقا   يمت٤مب اهلل

 .(2) ومٞمٝم٤م ، وم٢مذا ُم٧ّم مل يزاًمقا ي٘متحٛمقن ومٞمٝم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

هبذا اًمتٛمقيف وهذه اعمراوهم٦م ٟمج٤م يمٕم٥م ُمـ ؾمٓمقة قمٛمر، وٟمحـ طمٞمٜمام ىمٚمٜم٤م 

                                                           

  75، اعمح٤مؾمـ واعم٤ًموي ًمٚمٌٞمٝم٘مل : 147اعمح٤مؾمـ وإوداد ًمٚمج٤مطمظ :  - 1

جٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م: ، شمٕم 35787/  256: 12، يمٜمز اًمٕمامل  332ـ  331: 3اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  -2
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خي٤مومقن سمٓمِمف ، ٓ ٟمٕمٜمل و خلّٓم٤مبىمٌؾ ىمٚمٞمؾ سم٠مّن اجلٛمٞمع يم٤مٟمقا هي٤مسمقن قمٛمر سمـ ا

 سمذًمؽ قمدم إُمٙم٤من أن يٜمجق أطمد ُمـ ىمراره .

 .(1)وم٘مد ٟمج٧م ُأّم أسم٤من سمٜم٧م قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م

 وُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر .

 وُأّم ؾمٚمٛم٦م اعمخزوُمٞم٦م .

 واًم٘مقم ُمـ ىمر يش اًمذيـ ظمٓم٥م ُمٜمٝمؿ قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ومرّدوه .

ّح٧م ٟمج٤مهت٤م ـ  ُمـ اًمزواج ٟمٕمؿ ، إّن ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ٟمج٧م  ـ إن ص

ُمـ قمٛمر سمٛمًٕمك قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أو اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ، ُمع وىمقومٜم٤م قمغم 

ظمقف قم٤مئِم٦م ُمـ قم٘مٌك خم٤مًمٗم٦م ُأظمتٝم٤م هلذا اًمزواج : ًم٘مقهل٤م ّٕم يمٚمثقم : 

 ش .سمرنمبكم فمـ أمغم اظمممـكم ! »

مل شَمٜم٩ُْم  هل إظمرى ًمٙمـ ذم ٟمص آظمر يٜم٘مٚمف اًمٜمقوي ومٞمف ُم٤م يِمػم إمم أّن٤م

 اًمٜمقوي طمٞمٜمام ٟم٘مؾ يمالم أيب سمٙمر ًمٕم٤مئِم٦م: ىم٤مل، و سمؾ هق شمزوضمٝم٤م ؽُمـ ذًم

، ىم٤مًم٧م: هذان أظمقاي ، ومٛمـ )إكام مهو أطمقاك وُأطمتوك(

 (2)وم٘م٤مل: ذو سمٓمـ سمٜم٧م ظم٤مرضم٦م وم٢ميِن أفمٜمّٝم٤م ضم٤مري٦م. ُأظمت٤مي؟

، وىمد شم٘مدم سمٞم٤مّن٤م ش اعمٝمذب»ذيمر هذه اًم٘مّم٦م ذم سم٤مب اهل٦ٌم ُمـ 

 ظمقة.أؾمامء اًمرضم٤مل ذم اًمٜمقع اًمراسمع ذم إ

وه٤مشم٤من آظُمت٤من مه٤م: أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر وُأّم يمٚمثقم ، وهل 

ح اًم٘مّم٦م، وُأّم يمٚمثقم أيْم٤مً اًّمتل يم٤مٟم٧م محاًل ، وىمد شم٘مدم هٜم٤مك 

 (3)هذه شمزّوضمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب.

                                                           

 زوضمٝم٤م يزيد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من.  ٝم٤م ، سمٕمد أن ُم٤مت قمٜمٝم٤متاًمتل أىمدم قمغم ظمٓمٌ  -1

 أي سمٜم٧م وًمٞمس سمقًمد. -2

 .1224رىمؿ  634: 2ؾمامء هتذي٥م إ -3
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)ذو زمطـ زمـً طمورصمي ّٕن ىمقل أيب سمٙمر:  ،ومٕمٚمٞمٜم٤م شمقوٞمح يمالم اًمٜمقوي

٤مرضم٦م اخلزرضمٞم٦م يم٤مٟم٧م محاًل يٕمٚمٛمٜم٤م سم٠من سمٜم٧م طمٌٞم٦ٌم سمـ ظم همنين أـمـفو صموريي(

 . (1)ىمٌؾ ووم٤مة أيب سمٙمر

وأّم يمٚمثقم ـ أظم٧م قم٤مئِم٦م ـ  13وسمام أّن أسم٤مسمٙمر شمقذّم ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م 

ومٞمٙمقن قمٛمر هذه اًمّمٌٞم٦م طملم  ، ووًمدت سمٕمد أسمٞمٝم٤م ، محؾ ذم سمٓمـ أُّمٝم٤م له

 هـ ٓ يتج٤موز أرسمع ؾمٜمقات.17ظمٓم٦ٌم قمٛمر هل٤م ذم قم٤مم 

، أي أّٟمف أىمدم قمٚمٞمٝم٤م ذم قم٤مم  ظمٓمٌتٝم٤م ُمت٠مظمراً  وطمّتك ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠مٟمف أىمدم قمغم

ومٞمٙمقن شم٤مريخ إىمداُمف قمغم ظمٓم٦ٌم ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٕمد هذا  ،23أو  22

 . (2)اًمت٤مريخ

قمكم ضم٤مء  اإلُم٤مم ّٕن اىمؽماح قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمغم قمٛمر ذم اًمزواج ُمـ اسمٜم٦م

                                                           

، 425: 12، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 11429/ 84: 8، آص٤مسم٦م 381: 35ومٗمل هتذي٥م اًمٙمامل  -1

ُم٤مت أسمقه٤م أسمق سمٙمر اًمّمديؼ  14474/  2376: 4اًمتذيمرة سمٛمٕمروم٦م رضم٤مل اًمٙمت٥م اًمٕمنمة 

 وأُمٝم٤م طم٤مُمؾ هب٤م. 

 12239/  467: 8، وآص٤مسم٦م 384: 7واعمٖمٜمك  3323/  369: 4وذم آؾمتٞمٕم٤مب 

 وًمدت سمٕمد ُمقت أسمٞمٝم٤م.

، 89: 6، واًمٕم٘مد اًمٗمريد 274: 3ومٗمل شم٤مريخ اًمٓمؼمي  ،واًم٘مقٓن ُمقضمقدان قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م -2

 ر سمـ اخلٓم٤مب أّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر وهل صٖمػمة.، ظمٓم٥م قمٛم157: 7واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 

قمـ اسمـ أيب ظم٤مًمد: أن  37594/  626: 13، ويمٜمز اًمٕمامل 96: 25 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼوذم 

قمٛمر ظمٓم٥م أّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر إمم قم٤مئِم٦م وهل ضم٤مري٦م . واجل٤مري٦م ذم اًمٚمٖم٦م هل اًمٗمتٞم٦م ُمـ 

 ضمؾ وقمغم اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م جم٤مزاً اًمٜم٤ًمء يم٤مًمٖمالم ذم اًمرضم٤مل وىمد يٓمٚم٘م٤من قمغم اعمرأة واًمر

:  8اٟمٔمر هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  ،ذم اًمٖمالم ليمام ضم٤مء ذم يمالم آزهري واًمٗمٞمقُم ،سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م يم٤مٟم٤م قمٚمٞمف

 . 452اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم :  141
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٧م قمكم صمر ظمٓمٌتف ّٕم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ، وهق يٕمٜمل سم٠من ُأّم يمٚمثقم سمٜمإقمغم 

ًمٞم٧ًم أيمؼم ُمـ اسمٜم٦م أيب سمٙمر ًمقٓدهت٤م ذم آظمر قمٝمد رؾمقل اهلل ، ومٝمل  يم٤مٟم٧م

 :، ومٜمحـ أُم٤مم ظمٞم٤مران ٓ صم٤مًم٨م هلام سمّمٌٞم٦م طمًٌام ي٘مقًمف اإلُم٤مم 

ـ أو أن ٟم٘مقل   إُم٤م أن ٟم٘مقل سم٠مّن اإلُم٤مم أظمؼم سمخالف اًمقاىمع ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

ٟمّمقص اًمزواج قمٜمد ، واًمث٤مين هق اًمّمحٞمح ، طمٞم٨م إّن  سم٠مّن٤م يم٤مٟم٧م صٌٞم٦م طم٘م٤مً 

 اًمٗمري٘ملم شم١ميّمد قمغم أّن٤م يم٤مٟم٧م صٌٞم٦م .

، وأّن وٓدهت٤م ذم  قمغم يمّؾ اًمت٘م٤مدير اعمٝمؿ أّّن٤م صٌٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمٛمر

طمدود  يم٤من ، يِمػم إمم أّن قمٛمره٤م طملم اخلٓمقسم٦م  أواظمر قمٝمد رؾمقل اهلل

هبذا اًمٕمٛمر ٓ شمؽمك سمدون زوج ذم جمتٛمٍع ىمٌكم ،  احل٤مدي٦م قمنم ، ومٌٜم٧ٌم 

سمٕمد أن قمرومٜم٤م سم٠مّن أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس يم٤من ىمد شمزوضمٝم٤م اإلُم٤مم  وظمّمقص٤مً 

زوضمٝم٤م  ُمـ ، ويم٤من هل٤م وًمد ذم سمٞمتف  شمٕمٞمش هل وأسمٜم٤مؤه٤م ومٙم٤مٟم٧م ، قمكم

، واإلُم٤مم مه٤م :  قمقن وحمّٛمد  ـ أخ اإلُم٤مم قمكم ـ اًم٤ًمسمؼ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م

، يمام اؿمتٝمر قمـ رؾمقل ضمبس زمـوسمف ٕوٓد أطمقف صمعػر يم٤من ىمد سح سم٠مٟمف 

 ومال يٕم٘مؾ أن شمٙمقن سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م،  «زمـوسمـو يمبـقـو وزمـقكو يمبـوسمـو»ىمقًمف :   اهلل

يٕمٞمِم٤من  اًمذي قمقن سمـ ضمٕمٗمر اسمـ قمٛمٝم٤مُمع وضمقد ُمزَوضم٦ًم ًمٕمٛمر  ءاًمزهرا

 ذم اًمٌٞم٧م اًمٕمٚمقي .ؾمقي٦ًم 

 :ذم يمالم اإلُم٤مم أّن٤م اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م (1)ٓ يٛمٙمـ شمّمّقر يمقن اعمٕمٜمِل هب٤م ،إذن

٤م يٕمٞمش ُمٕمٝم٤م ذم هل وًمقضمقد اسمـ قمؿٍ  ،ًمٙمقّن٤م يم٤مٟم٧م يمٌػمة وىم٤مسمٚم٦م ًمٚمزواج

ّٓ ، اًمٌٞم٧م أن ٟم٘مقل سم٠مّن٤م يم٤مٟم٧م سمٜم٧م اإلُم٤مم قمكم ُمـ ُأّم وًمد ٓ ُمـ وم٤مـمٛم٦م  إ

أن ي٘مقًمقا سمزواضمف ُمـ ؿ يريدون اًمزهراء ، وهذا آطمتامل ٓ يٗمٞمدهؿ ، ّّٕن 
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وان يٛمققمقا ىمْمٞم٦م  . يمل يذيٌقا اخلالف سملم وم٤مـمٛم٦م واخلٚمٗم٤مء اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م

ـمٛم٦م وإؾم٘م٤مط ضمٜمٞمٜمٝم٤م وأن يِمٙمٙمقا ومٞمام ي٘م٤مل ذم ُمقهت٤م وهل اهلجقم قمغم سمٞم٧م وم٤م

 واضمدة قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر.

ومٔمالُم٦م اًمزهراء صم٤مسمت٦م ويِمٝمد هل٤م اًمت٤مريخ ويمت٥م احلدي٨م وٓ يٛمٙمـ 

إذاسمتٝم٤م سم٤مدقم٤مء زواج ُمِمٙمقك ًمٕمٛمر ُمـ اسمٜمتٝم٤م أم يمٚمثقم، أو شمًٛمٞم٦م أطمد 

 اطمٗم٤مده٤م وأؾم٤ٌمـمٝم٤م سم٠ميب سمٙمر وقمٛمر.

 هق أظمر ّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ـ ُمـ أّم وًمد ـأّن شمّمقر زواج قمٛمر سم٠م ٟمٕمؿ

 مل يتزّوج ٤مً أّن اإلُم٤مم قمٚمٞمإذ ،  قمغم اًمزواج، ّٕن قمٛمره٤م ٓ ي٤ًمقمد  أيْم٤مً سمٕمٞمد 

وأّٟمف شمزَوج مجٞمع زوضم٤مشمف سمٕمد  ، هل٤م يمراُم٦مً اًمزهراء ذم طمٞم٤مة وم٤مـمٛم٦م  اُمرأة أظمرى

ومال يٛمٙمـ شمّمّقر وٓدة ُمقًمقد ًمٕمكم ُمـ همػم وم٤مـمٛم٦م ىمٌؾ ؾمٜم٦م  ، ووم٤مهت٤م 

 .  ـه 12

 17سمٜم٦م قمكم ذم ؾمٜم٦م اوسمام أّن اعمِمٝمقر قمـ قمٛمر أّٟمف أىمدم قمغم اًمزواج ُمـ 

ذم طمدود إرسمع  اًمتل أىمدم اًمزواج ُمٜمٝم٤م ر أّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكمٛمْ ومٞمٙمقن قمُ  ،ـه

 إمم اخلٛمس ؾمٜملم .

 ـ اًمتل ُمّر ظمؼمه٤م ـأي أّن اعمتزوج هب٤م يم٤مٟم٧م ذم ؾمـ أم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر 

اسمٜم٦م أيب سمٙمر واسمٜم٦م قمكم ُمـ أّم )م قمغم ظمٓم٦ٌم صٖمػمشملم وُمٕمٜم٤مه أّن اخلٚمٞمٗم٦م أىمد

 . يٌٕم٨م قمغم اًمت٘مزز، وهذا  ذم آن واطمد (وًمد

ومٗمل ذح أدب اًم٘م٤ميض حل٤ًمم اًمديـ قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ ُم٤مزة 

 هـ( :  536اًمٌخ٤مري احلٜمٗمل اخل٤ًمف )ت 

همزهمً إيمقف ]أي أّم ىمؾثقم زمـً فمقم إلم فمؿر[ وهل زمـً أرزمع 
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 ... (1)زمع إلم اخلؿسرؽمـكم أو مو زمكم إ

ودم احلديٌ ديمقؾ فمعم صمقاز كؽوح أقم٘مٌف سم٤مًم٘مقل :  صمؿّ 

ايمصغغمة، وهمقف ديمقؾ فمعم أّكف ٓ زملس زملن سمزّف دم ضمويمي 

ّٓ ، يمؽـ ٓ يغشوهو  ايمصغر  . (2)إذا فمؾؿ أهّنو سمطقؼ ذيمؽ إ

وهذا اًمٜمص يٕمْمده يمالم اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل ذم ذح اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م ويمالم 

 م اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمٜم٘مدي وهمػمهؿ.اًمٜمقسمختل ويمال

ىمد أوص إـم٤ٌمء وطمٙمامء اًم٘مقم سمٕمدم زواج اًمِمٞمخ ُمـ اًمّمٌٞم٦م ، طمّتك سمغم 

 .(3)ىمٞمؾ سم٠مّن ُمـ اًمتٖمٗمٞمؾ أن يتزوج اًمِمٞمخ صٌٞم٦م 

 .(4)وىم٤مل أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي : واسمٚمف اًمٌٚمف اًمِمٞمخ اًمذي يٓمٚم٥م صٌٞم٦م 

 وم٘م٤مل اًمِم٤مقمر :

ًَ ْح وٓ سمـؽَ       ؾمقخًو همتقيً  ـ إن ىمـ

 (5)دم رضار ايمعقش أو سمرىض زمويمردي  ْش عِ سمَ 

سمٛمًٕمك قمٛمرو سمـ ىمد ٟمج٧م  اسمـ ايب ىمح٤موم٦م وهبذا وم٘مد شمٙمقن اسمٜم٦م أيب سمٙمر

وم٘مد  –ًمق يم٤من ىمد شمزوضمٝم٤م  -ًمٙمـ اًمٙمؾ يتٗمؼ سم٠مّّن٤م  ،اًمٕم٤مص أو اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم

  ومٗمل اًمٌدء واًمت٤مريخ :  ، يم٤مٟم٧م يم٤مره٦م ًمف
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 .(1)فوأمو أّم ىمؾثقم زمـً أيب زمؽر همخطبفو فمؿر همؽرهت

ودم اظمغـل: وومد طمطى فمؿر أّم ىمؾثقم زمـً أيب زمؽر زمعد 

مقسمف إلم فموئشي هملصموزمتف وهل يمدون فممم ، ٕهنو ويمدت زمعد 

 .(2)همؽرهتف مقت أزمقفو ، وإكام ىموكً وٓيي فمؿر فممماً 

وهل شمزء  يم٤مًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م ٓ أدري يمٞمػ يّمدق قم٤مىمؾ سمٜمّمقص

 ؟إُّم٦م ٘مٚمٝم٤م ذميٕمت٘مد مجع ُمـ اعمًٚمٛملم سم٘مدؾمٞمتٝم٤م وصم إمم ؿمخّمٞم٤مت

سمؾ يمٞمػ يٛمٙمـ شمّمّقر إىمدام قمٛمر قمغم اًمزواج ُمـ إـمٗم٤مل هبذا اًمًـ؟ 

 !؟أًمٞمس هذا ُمِملم ًمٚمخٚمٞمٗم٦م

 ٤مً سم٠مّن أّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم اعمٗمؽمو٦م هل أقمغم ؿم٠مٟم وي٘ملم يمؾ ُمًٚمؿ ُمع ي٘مٞمٜمل

ّّٕن٤م طمٗمٞمدة اًمرؾمقل  :قمٛمر ُمـ أّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر يمل يتزوج هب٤م وُمٜمزًم٦مً 

 ذا هق اًمذي ضمٕمؾ اًمداهٞمتلم ـ اسمـ اًمٕم٤مص واسمـ ؿمٕم٦ٌم ـوه واسمٜم٦م اًمٌتقل ،

مم اإلىمدام قمغم اًمزواج ُمـ سمٜم٧م قمكّم وشمرك سمٜم٧م إيدقمقاٟمف و يٍموم٤مٟمف قمـ شمٚمؽ

 أيب سمٙمر .

ذم هذا اًمًـ  ُمٜمٝم٤م هق قمـ إُمٙم٤من شمّمّقر وىمقع هذا اًمزواج هٜم٤م وم٤مًمٙمالم

 !ؿم٠من إسمٜم٦م قمكٍم قمغم إسمٜم٦م أيب سمٙمر، ٓ اًمٙمالم قمـ رومٕم٦م  وقمدُمف
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 ور بيي الحقيقٔ ٍاالّدعاء:قَل ع

وًمق شمدسّمرت ذم ٟمّمقص زواج قمٛمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم ، ًمرأيتٝم٤م ذات َُمراٍم 

 !وُمٖم٤مٍز ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أيمثر ُمـ يمقّن٤م ذات أسمٕم٤مد اقمت٘م٤مدي٦م أو قم٤مـمٗمٞم٦م 

 أّٟمف مل يٙمـ يٌٖمل ُمـ زواضمف ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أُمػم وًَمرأي٧م يمذًمؽ

إمم ، سم٘مدر ُم٤م يم٤من هيدف   اًمٜم٥ًم واًم٘مراسم٦م واًمّمٝمر ُمـ رؾمقل اهلل ، اعم١مُمٜملم

 .ُاظمرى ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمٙم٤مؾم٥م

فمعم ـمفر » ويم٤من يٕمتؼم ٟمٗمًف اًمقطمٞمد  اًم٘مراسم٦م طمّ٘م٤مً  يٓمٛمح إممومٚمق يم٤من قمٛمر 

ومٝمؾ ي٠ميت طُمًـ  ،شإرض يرصد مـ ضمسـ صحوزمتفو مو ٓ يرصده أضمد 

 صحٌتف هل٤م سم٤مًمٙمِمػ قمـ ؾم٤مىمٝم٤م ، أو وٛمٝم٤م إمم صدره ، أو شم٘مٌٞمٚمٝم٤م ، أو ...

ـّ وهؾ يم٤مٟم٧م ُأّم يمٚمثق م سمٜم٧م قمكّم ُمـ اإلُم٤مء واًمقص٤مئػ اًمٚمقايت ُيٌتٖمك ُمٜمٝم

ـّ أسمٚمغ ذم اعمتٕم٦م وأىمدر قمغم اخلدُم٦م ؟!  همٚمظ اًمًقق وصّح٦م إسمدان ًمٞمُٙم

 ، وقمكّم اًمٙمرار ،  ُأّم أّّن٤م يم٤مٟم٧م يمريٛم٦م سمٜمل ه٤مؿمؿ ، وسمٜم٧م رؾمقل اهلل

ـ  ووم٤مـمٛم٦م اًمٌتقل ، وهل احلّرة إسمّٞم٦م اًمتل اّدقمك قمٛمر أّٟمف يريد أن يت٘مّرب 

 ورؾمقًمف !!  إمم اهلل ـ سمزواضمف ُمٜمٝم٤م

 إّن قمٛمر رصد سمٗمٕمٚمتف هذه ُم٤م ٓ يرصده أطمد ُمـ اًمرضم٤مل ؟! وهؾ طمّ٘م٤مً 

وُم٤م يٕمٜمل يمالُمف آٟمػ اًمذيمر ُمع ُم٤م ومٕمٚمف ُمٕمٝم٤م ُمـ اًمٙمِمػ قمـ ؾم٤مىمٝم٤م 

 واًمْمؿ إمم اًمّمدر واًمت٘مٌٞمؾ؟! وقمغم أّي رء يدّل هذا ؟

 ًمتزوي٩م سمٌٜم٧م وم٤مـمٛم٦مًمده ، وأراد اذم وُ   وًمق أطم٥ّم قمٛمر أن حيٗمظ رؾمقل اهلل

 ، ومٝمؾ جيقز ًمف اظمتٞم٤مر زوضمتف هبذه اًمّمقرة اعمِمٞمٜم٦م ؟!اعمرشم٣م وقمكّم  اًمزهراء

هؾ هذه وسمؾ يمٞمػ سمف يتزوج قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م زيد سمتٚمؽ اًمّمقرة اعمِمٞمٜم٦م؟! 

ُمٙمذوسم٦م أم صحٞمح٦م؟ وم٤مذا يم٤مٟم٧م ُمٙمذوسم٦م ، ومٙمٞمػ يًتدل هب٤م  هل إظم٤ٌمر

 قن قمـ هذه اًمت٤ًمؤٓت؟امذا جيٞمٌسمقمغم وىمقع اًمزواج؟ وإن يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م ، 
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أن يٗمّٙمر سمٜمٗمًف ًمٞمحّمؾ  اًم٘م٤مرئسمام ىم٤مًمقه وأـمٚم٥م ُمـ  وشمًتحٞمؾ اًم٘مٜم٤مقم٦م

إرؾم٤مهل٤م إمم رضمؾ و قمغم ضمقاب إؾمئٚم٦م ، ّٕٟمف ٓ يّمح قمٜمدي شمزيلم قمكّم سمٜمتف

 أضمٜمٌل ـم٤مُمع ومٞمٝم٤م .

قمغم هذا اًمزواج : وم٢مّن اًمتزيلم ي٠ميت ُمع  يم٤من ُمقاوم٘م٤مً  وقمغم ومرض أّن قمٚمّٞم٤مً 

إّن ذًمؽ ُمـ ؿم٠من اًمٜم٤ًمء ٓ و صٖمػمة، ُمع أّّن٤م ٚم٦م ًمٚمزواج  ٓحل٤مظ يمقّن٤م ُم١مهّ 

اًمٜم٤ًمء سمتجٝمٞمز وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء    اًمرضم٤مل ، وًمذًمؽ يمّٚمػ رؾمقل اهلل

 . واإلصالح ُمـ ؿم٠مّن٤م ًمٕمكم 

و إذا يم٤من قمكٌم همػم راهم٥م ذم شمزوي٩م اسمٜمتف ًمٕمٛمر ، ومٝمؾ يّمّح أن يزّيـ اسمٜمتف 

 ويرؾمٚمٝم٤م إًمٞمف ؟!

قمكم  أُمػم اعم١مُمٜملم ّن اًمتزيلم مل يٙمـ ُمـ ظمٚمؼأوُمـ هٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٜمجزم 

سمـ  ُمِمٞمٜم٦م ًمٕمٛمر اًمذيـ ذيمروا أؿمٞم٤مءً  فُمـ ظمٚمؼ قمٛمر وأشم٤ٌمقم وم٢مّٟمف ًمق يم٤منو

 وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م . ، وّٕم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ، اخلٓم٤مب

ٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر ضورة شمزيلم اعمرأة ًمزوضمٝم٤م ، وأّن هذا هق أُمر ومٓمري 

٤من ، وجي٥م قمغم اعمرأة أن شمزيـ ًمٚمرضمؾ ، واًمرضمؾ أن يتزيـ يرهم٥م ومٞمف يمّؾ إٟمً

 ًمٚمٛمرأة . ًمٙمـ اًمٙمالم ذم شمّمّقر هذا ذم قمكم وُم٤م ىم٤مًمقه ذم قم٤مئِم٦م .

همجوء دم مصـػ ازمـ أيب ؾمقبي أن فمؿر ومول: إذا أراد أضمد 

يمقطقف هبو يتعرض هبو ومـؽؿ أن حيسـ اجلوريي همؾقزيـفو 

 . (1) رزق اهلل

صموريي وؿموهمً هبو  (2)ؾمقهمًوىمذا صموء دم فموئشي: أهّنو 
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 . (1)وومويمً: يمعؾـو كصطود هبو ؾمبوب ومريش

ؽ هب٤م ، وٟمراه٤م ىمد ضم٤مءت  ًّ إّن هذه أظم٤ٌمر ُمِمٞمٜم٦م ٓ ٟمحٌذ ذيمره٤م واًمتٛم

 ا  ًمإلؾمالم ورُمقزه .وُمـ ىمٌؾ اًمذيـ أؾم٤مؤ

،  وم٘مٝمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ٤مً أطمٙم٤مُم ىمد شمِمٌثقا سمتٚمؽ إظم٤ٌمر ًمٙمل يٜمتزقمقاٟمٕمؿ ، إّّنؿ 

 أٟم٘مٚمف دون أي شمٕمٚمٞمؼ ، ىم٤مل:ش ؾمٌؾ اًمًالم» ذم ًمٙمحالينا يمالموإًمٞمؽ 

دًم٧م إطم٤مدي٨م قمغم أٟمف يٜمدب شم٘مديؿ اًمٜمٔمر إمم ُمـ يريد 

 ،ٟمٙم٤مطمٝم٤م ، وهق مج٤مهػم اًمٕمٚمامء . واًمٜمٔمر إمم اًمقضمف واًمٙمٗملم

ّٕٟمف يًتدل سم٤مًمقضمف قمغم اجلامل أو وده . واًمٙمٗملم قمغم 

  ظمّمقسم٦م اًمٌدن أو قمدُمٝم٤م .

وومول داوود :  يـظر إلم مقاضع ايمؾحؿ .وىم٤مل إوزاقمل: 

ومٞمٜمٔمر إمم ُم٤م حيّمؾ ًمف  ،. واحلدي٨م ُمٓمٚمؼ يـظر إلم مجقع زمدهنو

اعم٘مّمقد سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف ، ويدل قمغم ومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ًمذًمؽ ُم٤م رواه 

أّن فمؿر ىمشػ فمـ ؽموق أّم قمٌد اًمرزاق وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر : 

. وٓ يِمؽمط رو٤م ىمؾثقم زمـً فمقم ظَمو زمعٌ هبو إيمقف يمقـظرهو 

ؾ ًمف أن يٗمٕمؾ ذًمؽ قمغم همٗمٚمتٝم٤م يمام ومٕمٚمف سم ، اعمرأة سمذًمؽ اًمٜمٔمر

 . (2)ضم٤مسمر

اًم٘مراسم٦م وٟمٞمؾ يريد  ومٛمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرٟم٤م أّن قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ًمق يم٤من ،إذن

، عم٤م أىمدم قمغم زواضمف ُمـ ـمٗمٚم٦م صٖمػمة مل شمٌٚمغ  ؿمٗم٤مقم٦م اًمرؾمقل ذم أظمرة طمّ٘م٤مً 

 هبذا اًمِمٙمؾ اعمزري !واحلٚمؿ ، 

                                                           

، همري٥م احلدي٨م ًمٚمحريب  22351/  484:  4،  17664/  49:  4ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  -1

 . 549: 2، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م 187،  182:  2

 . 113ـ  112: 3ؾمٌؾ اًمًالم  -2
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: هموؿمؿي ؾمجـي ومول   يمؼد روى اظمسّقر زمـ خمرمي أّن رؽمقل اهلل

يؼبضـل مو يؼبضفو ، وأّكف يـؼطع و يبسطـل مو يبسطفو ، ،مـل

ّٓ يقم ايمؼقومي إكسوب وإؽمبوب   . (1)ؽمببل وكسبل  إ

أٓ يٙمقن ذم ومٕمؾ قمٛمر هذا  ـ ُمع ُأّم يمٚمثقم ، وُمقاىمٗمف آظُمرى ُمـ صمّؿ 

 ؟ورؾمقًمف ووم٤مـمٛم٦م   وم٤مـمٛم٦م ـ  ُم٤م ي٘مٌض ويٖمْم٥م اهلل

( ـه 231ُم٦م أن ُي١َمِوًمقا يمالم اًمٜمََٔم٤مم )ت وسمٕمد يمؾ هذا يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمٕم٤م

وهق ؿمٞمخ اجل٤مطمظ ، وُمـ ؿمٞمقخ اعمٕمتزًم٦م اًمذي ىم٤مل: إن قمٛمر ضب سمٓمـ 

يقم اًمٌٞمٕم٦م طمّتك أًم٘م٧م اعمحًـ ُمـ سمٓمٜمٝم٤م، ويم٤من يّمٞمح: أطمرىمقا  وم٤مـمٛم٦م 

 (2)داره٤م سمٛمـ ومٞمٝم٤م، وُم٤م يم٤من ذم اًمدار همػم قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم.

ٙمـ ـمٚم٥م اًم٘مرسم٦م وٟمٞمؾ اًمِمٗم٤مقم٦م ، واسمـ ىمتٞم٦ٌم )ت يمٞمػ يٛم وازاء ومٕمٚمف هذا

 : يذيمر( ـه 276

ضمسبام ضمؽوه فمـف ازمـ  ،همسد مـ َزطمؿ ومـػذ ايمعدوي حمسـوً َ إنّ 

. وومول ايمصػدى دم ايمقادم  (3)ؾمفر آؾمقب وايمگـجل ايمشوهمعل

 . (4) زمويمقهمقوت: واظمحسـ ؿمرح

ؿم٤ٌمب ُمع وضمقد  ،قمكم عمـ يٙمؼمه٤م مخ٦ًم قم٘مقد ؾمٜم٤مً  اإلُم٤مم ومٚمامذا يزِوضمٝم٤م

 ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ذم سمٞمتف ، وُم٤م اًمن ذم ذًمؽ؟

                                                           

،  1414/  445: 22،  34/  25: 24، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  18954/  332:  4ُمًٜمد أمحد  -1

 . 4734/  168: 3، ُمًتدرك احل٤ميمؿ  2956/  362: 5طم٤مد واعمث٤مين أ

وقمٜمف  ،قمٜمد ذيمر اًمٗمرىم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م 57: 1هذا ُم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمِمٝمرؾمت٤مين ذم يمت٤مسمف اعمٚمؾ واًمٜمحؾ  -2

 . 15: 6سم٤مًمقومٞم٤مت  اًمّمٗمدي ذم اًمقاذم

 . 133: 3 فٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ ؿمٝمر آؿمقب ذم ُمٜم٤مىمٌ -3

 . 185: 21اًمقاذم ذم اًمقومٞم٤مت  -4
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ٓ  اًمٚمقايتهؾ ّٕن٤م مل شمٙمـ مجٞمٚم٦م أو أصٞمٚم٦م ، أو أّّن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٕمقاٟمس 

؟ وأيـ هؿ أو ُمـ ذوات اًمٕم٤مه٤مت اجلًٛمٞم٦م رهم٦ٌم ًمٚمِم٤ٌمب ذم اًمزواج هبـ

 طمّتك شُمَزَوج إمم ُمـ هق أيمؼم ُمٜمٝم٤م ؾمٜم٤مً  - أوٓد ضمٕمٗمر وقم٘مٞمؾ -أوٓد قمٛمقُمتٝم٤م 

ع قمدم مج٤مًمف وؿمدشمف قمغم رقمٞمتف سمؾ وضمقد احلقل ومٞمف طمًٌام ذيمره اسمـ ُمسمٙمثػم 

 طمٌٞم٥م قمـ يم٤ٌمر ىمريش أسمق ضمٝمؾ واًمٗم٤مروق.

ذم اًمرئ٤مؾم٦م واجل٤مه واعم٤مل؟  ـ ـمٛمٕم٤مً   اإلُم٤مم قمكم ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل زّوضمٝم٤م ومٝمؾ

، وقمؼّم قمـ اخلالوم٦م سم٠مّن٤م يم٤مٟم٧م قمٜمده أزهد ُمـ  (1)وهق اًمذي ـمّٚمؼ اًمدٟمٞم٤م صمالصم٤مً 

 .(2) قمٗمٓم٦م قمٜمز

رضم٧م ذم اًمزواج ُمـ قمٛمر رومٕم٦م ًمٚمنمف واعمٙم٤مٟم٦م، وهذا سم٤مـمؾ  أو أّن٤م 

سمؾ ٟمرى اًمٕمٙمس ذم ، ّٕن ذف سمٜمل ه٤مؿمؿ وآل حمّٛمد ٓ يٕمٚمقه ذف،  أيْم٤مً 

 ، ُمـ ظمالهل٤م واًم٘مرب ُمـ رؾمقل اهلل رضم٤م قمٛمر أن يٙم٥ًم هذا اًمنمف ذًمؽ إذ

 .إو٤مومٞم٤مً  ٓ أن يٛمٜمحٝم٤م ذوم٤مً 

ػم اعمتقازن إمم اإلُم٤مم قمكم وُأّم وهق ٟم٦ًٌم اًمٕمٛمؾ هم :وسم٘مل اطمتامل آظمر

ومٝمام أقم٘مؾ وأقمٚمؿ اًمٜم٤مس ، سمخالف ُم٤م يريد أن يّمقره  ، ـ  يمٚمثقم ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

دقم٤مة اًمزواج اعمٗمتٕمؾ ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م واعمٚمحديـ وأقمداء اًمديـ، ّٕن ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل 

م ُمّمٚمحتف قمغم ُمّمٚمح٦م اسمٜمتف ـ إن يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ذم ٓ ُي٘مدّ   أّن اإلُم٤مم قمٚمّٞم٤مً 

وقمغم اًمٕم٤مىمؾ أن يت٤ًمءل ُمع ٟمٗمًف: ُم٤م هل اعمّمٚمح٦م  ، ـ ُم٤مزواج ُمّمٚمح٦م هذا اًم

 اعمرضمَقة ذم هذا اًمزواج ّٕم يمٚمثقم ؟ وُمـ هق اعمٜمتٗمع واعمًتٗمٞمد؟ 

هل ُأّم يمٚمثقم؟ وُم٤م هق واضم٥م اإلُم٤مم ادم٤مه سمٜمتف  أمهؾ هق قمٛمر ، 

                                                           

 . 77/ اخلٓم٦ٌم  17: 4ّن٩م اًمٌالهم٦م  -1

 . 3/ اخلٓم٦ٌم  36: 1ّن٩م اًمٌالهم٦م  -2



 155 ايمبحٌ ايمتورخيل واإلصمتامفمل

 

 وُمّمٚمحتٝم٤م؟

، ومٝمل  و٧ماومؽُم اعمّمٚمح٦م ًمق و اًمرسمح واًمٗم٤مئدة ُمـ اًمث٤مسم٧م اعمٕمٚمقم أنَ إّن 

م اإلُم٤مم ُمّمٚمح٦م اًمٖمػم قمغم ومٙمٞمػ ي٘مدّ  اًمٗمرض ًمٕمٛمر ٓ ُّٓم يمٚمثقم، وًمق صم٧ٌم

 وـمٞم٥م ظم٤مـمر ٓ قمـ إيمراه. إن ىمٚمٜم٤م سمقىمقع اًمزواج قمـ رًى  ؟ُمّمٚمح٦م اسمٜمتف

 سمؾ يمٞمػ ٓ ي٠ًمل اإلُم٤مم اسمٜمتف قمـ رأهي٤م ذم هذا اًمزواج ، ورو٤مه٤م سمٕمٛمر أم ٓ؟

زوي٩م سمٜم٤مشمف ، وأٟمف ىمد ؿم٤مهده ذم شم  واإلُم٤مم يم٤من ىمد قمرف ؾُمٜم٦َم رؾمقل اهلل

  ىمد ؾم٠مل اًمزهراء قمـ رأهي٤م ذم اًمتزوي٩م سمف. 

اًمرؾمقل إقمٔمؿ  ـ اًمذي ؾمٞم٠ميت سمٕمد  واًمالوم٧م ذم إُمر أّٟمف ىمد صدر قمـ

وا إمم اًم٘مرسمك ؤـ سمٕمٛمر وسم٠مُمث٤مًمف اًمذيـ أؾم٤م ىمٚمٞمؾ ـ   شمٕمريٌض  ـ إن مل يٙمـ شمٍمحي٤مً 

ٟمتٝمج٧م ذم هذا اًمزواج يم٤مٟم٧م ّٕن اًمٓمري٘م٦م اًمتل ا  واًمٕمؽمة وظم٤مٟمقا رؾمقل اهلل

 : ُمِمٞمٜم٦م طمّ٘م٤مً 

ُم٤م  ي٘مقل :  ومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ، ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

سمغم  ؟!ٓ شمٜمٗمع ىمقُمف  إّن رطمؿ رؾمقل اهلل :ي٘مقًمقن سم٤مل رضم٤ملٍ 

هّي٤م اًمٜم٤مس أ وإيّن ي٤م ،إّن رمحل ُمقصقًم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة  واهلل

 ، قل اهللومول رصمؾ : يو رؽموم٢مذا ضمئتؿ  ،ومرط ًمٙمؿ قمغم احلقض

زمـ همالن ، هملومقل : ازمـ همالن ، وومول آطمر : أكو همالن اأكو همالن 

زمعدي وارسمددسمؿ أضمدشمتؿ ويمؽـّؽؿ  ، أمو ايمـسى همؼد فمرهمتف

 .(1)رواه أسمق يٕمغم ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح(ايمؼفؼرى )

                                                           

/  433:  2، ُمًٜمد أيب يٕمغم  11154/  18:  3، ُمًٜمد أمحد  364:  14جمٛمع اًمزوائد  -1

 ، وهمػمه٤م .. 1238

ًمٞمس يمام  ؟ شمٜمٗمع: ُم٤م سم٤مل أىمقام يزقمٛمقن أن رمحل ٓ 5482/  242:  5وذم اعمٕمجؿ آوؾمط 

 زقمٛمقا ، إين ٕؿمٗمع وأؿمٗمع طمّتك َُمـ أؿمٗمع ًمف ًمٞمِمٗمع طمّتك إّن إسمٚمٞمس ًمٞمتٓم٤مول ذم اًمِمٗم٤مقم٦م .
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ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟم٘مٌؾ ُم٤م سمرره اًم٘مقم ٕومٕم٤مل قمٛمر سمـ  وذم وقء ُم٤م ؾمٚمػ

ُمـ شم٘مٌٞمٚمف ّٕم يمٚمثقم ووّٛمٝم٤م إمم صدره ، أو  ـ اخلّٓم٤مب ، ُمـ أّٟمف مل ي٘مّمد

ـّ ُمـ و أّٟمف مل ي٘مّمد اًمري٦ٌم واجلٜمس ـ يمِمٗمف قمـ ؾم٤مىمٝم٤م ... ّّٕن٤م مل شمٙمـ ذم ؾم

 . (1)، ومل شمٌٚمغ سمٕمد ، واخلٚمٞمٗم٦م أضمؾ وأيمرم ُمـ هذا اًمٗمٕمؾ اًم٘مٌٞمح ُيٓمٛمع ومٞمٝم٤م

إين مل »، أو ىمقًمف:  (2)شإين مل أرد ضمقٌ ذهبً»وُم٤م سمرره هق ًمٜمٗمًف سم٘مقًمف: 

ًُ أن يؽقن »، أو:  (4)شمو أريدهو يمذيمؽ  إين واهلل»، أو ىمقًمف:  (3)شرد ايمبوءةأ أضمبب

 .(6)شإن سمعش سمؽػم»أو:  (5)شرم مـؽؿ أهؾ ايمبقً ؽمبى وصفر

 ومٚمق صّح ذًمؽ ، ومامذا ٟم٘مقل قماّم أدريمتف اًمًّٞمدة ُأّم يمٚمثقم ُمـ ومٕمؾ وىمّمد

 يٕمٜمل]وأظمذ سمدرقمٝم٤م  ،(7)طمٞمٜمام ووع يده قمغم ؾم٤مىمٝم٤م ويمِمٗمٝم٤مقمٛمر، 

                                                           

: وشم٘مٌٞمٚمف ووّٛمف هل٤م قمغم ضمٝم٦م  457:  2ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمثٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م  -1

٨م هب٤م ُيِمَتٝمك طمّتك حيرم ذًمؽ ، وًمقٓ صٖمره٤م عم٤م سمٕم : ّّٕن٤م ًمّمٖمره٤م مل شمٌٚمغ طمداً  اإليمرام

:  18ُاٟمٔمر ُمٚمح٘م٤مت إطم٘م٤مق احلؼ  43أسمقه٤م . اًمنمف اعم١مسمد ٔل حمّٛمد ًمٞمقؾمػ اًمٜمٌٝم٤مين: 

 . أيْم٤مً  244:  واًمّمقارم اعمٝمرىم٦م 551

 .149: 2شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب  -2

/  78: 1، ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ 1474/  626: 2محد سمـ طمٜمٌؾ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕ -3

طم٤مدي٨م ، ضم٤مُمع ا169ٕ، ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك: 398: 1طم٤مدي٨م اعمخت٤مرة ًمٚمٛم٘مدد ، ا215ٕ

 .1664/  44: 13ٚمًٞمقـمل ًم

 .236اًمٕمثامٟمٞم٦م:  -4

 .184: 6شم٤مريخ سمٖمداد  -5

ُمـ وٖمقـم٤مت قمٛمر ذم اًمتزوي٩م ُمـ أّم يمٚمثقم وُمٕمٜمك  أيْم٤مً هذا  148خمتٍم يمت٤مب اعمقاوم٘م٦م :  -6

 يمالُمف: زوضمٞمٜمٝم٤م ، وم٢مّن٤م إن شمٕمش قمٜمدي شمٙمؼم .

، ؾمػم 237:  4، اعمٜمتٔمؿ 483:  19 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ ،782:  2مجٝمرة ٟم٥ًم ىمريش  -7

 . 541:  3أقمالم اًمٜمٌالء 
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  وهل اعمٕمٜمّٞم٦م سم٤مُٕمر ؟ (1)[ىمٛمٞمّمٝم٤م

وهؾ يٙمقن وَمْٝمُؿ أقمالم اًمٕم٤مُّم٦م  ـ وسمٕمد أًمػ قم٤مم ـ  هق إىمرب إمم 

، أم ومٝمؿ اًمًّٞمدة ُأّم يمٚمثقم ، وهل اعمٕمٜمٞم٦م سم٤مُٕمر ، واًمٕم٤مروم٦م سمٚمحـ  اًمّمقاب

 وىمّمد قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ذم اخِلٓم٤مب ؟!

 (2)ش . أرؽمؾتـل إلم ؾمقخ ؽمقء» وقمغم أي رء يدل ىمقهل٤م ٕسمٞمٝم٤م : 

أو:  (3)ش .يمق مل سمؽـ أمغم اظمممـكم يمؾطؿً فمقـقؽ » أو ىمقهل٤م ًمٕمٛمر ٟمٗمًف : 

 ؟! (4)شأسمػعؾ هذا»

ّٓ مو كمم ايمػمد ومو كظر » أو طمٙم٤ميتٝم٤م ًمٚمقاىمٕم٦م: هملطمذ »، أو:  (5)شإرمّ  إ

،  (7)شهمتـوول ومـوفمفو»، وذم آظمر:  (6)شهموصمتذزمتفو مـف وومويمً: أرؽمؾ ،زمذرافمفو

 .(8)شفو أو رء مـ صمسؿفوووضع يده فمعم ؽمووم» أو:

ٓ أدري يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٌٕمض حمٌل اخلٚمٞمٗم٦م أن يت٘مٌؾ ُم٤م ذيمره اًمٌٕمض 

 .ىمٌؾ اإلؾمالم  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أؿمٞم٤مء يم٤من يٗمٕمٚمٝم٤م أظمر ُمٜمٝمؿ ُمـ

                                                           

 . 174، خمتٍم يمت٤مب اعمقازٟم٦م : 248اسمـ اؾمح٤مق :  ةؾمػم -1

 .282: 2، مجٝمرة ٟم٥ًم ىمريش 349، ٟم٥ًم ىمريش: 4/  422: 3ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  -2

/  514: 4تٞمٕم٤مب ، آؾم422: 3، ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 173: 1ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر  -3

 163: 6، ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق 454: 7، اعمٖمٜمل 787: 2، همقاُمض إؾمامء اعمٌٝمٛم٦م 3638

 /14352. 

، 483: 19دُمِمؼ  ُمديٜم٦م ، شم٤مريخ3638/  549: 4، آؾمتٞمٕم٤مب 349ٟم٥ًم ىمريش:  -4

 . 437: 4اعمٜمتٔمؿ 

 .888: 3، حمض اًمّمقاب  235، شم٤مريخ قمٛمر ٓسمـ اجلقزي:  237: 4اعمٜمتٔمؿ  -5

 .174وخمتٍم يمت٤مب اعمقاوم٘م٦م:  248ػمة اسمـ اؾمح٤مق: ؾم -6

 .581/  349: 9اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞم٦م  -7

 ش.ر ُمـ ضمًده٤م»وذم حتٗم٦م آًم٤ٌمب  349ٟم٥ًم ىمريش:  -8
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 ـوىمون فمؿر ش: اًمٗم٤مروق قمٛمر» يمت٤مسمف حمٛمد طمًلم هٞمٙمؾ ذم د ذيمروم٘م

زمؾ يمعّؾف ىمون أؾمّد  ،ففمؾق يمؾمّماب متقهّمراً  حمّبوً  ـىمغغمه مـ ؾمّبون مّؽي ورصموهلو 

ايّمذيـ  ؾمـ أمثويمف ويمعو زمف. ىمذيمؽ ىمون يمف صدر ؾمبوزمف نمرام زمويمغوكقوت ، صمع

 .(1) يؼممجقن يمف ُيؿعقن فمعم أّكف ىمون صوضمى مخر وصوضمى كسوء

وومول حمؿد ايمغزارم دم همؼف ايمسغمة: وايمّظوهر أّن فمؿر ىموكً 

دم كػسف مشوفمر متـوومضي: اضمؼمامف يمؾتؼويمقد ايّمتل  خسمصطر

فو أزموء وإصمداد ، واؽمؼمؽمويمف مع ؾمفقات ايمسؽر ؽمـّ 

وايمؾفق ايّمتل أيمػفو ، شمّؿ إفمجوزمف زمصالزمي اظمسؾؿكم واضمتامهلؿ 

 ... (2)ايمبالء دم ؽمبقؾ فمؼقدهتؿ

وهل شمقاومؼ  سمـ اخلٓم٤مب ، هبذه اًمٙمٚمامت قمّرف اعمٕم٤مسون ؿمخّمٞم٦م قمٛمر

 .، وخت٤مًمػ ُم٤م رؾمٛمقه ًمف ُمـ ه٤مًم٦م  ؾمػمشمف اعمًٓمقرة ذم اًمٙمت٥م

قمغم أّن اًمّمٌٞم٦م اًمؼميئ٦م ) ُأّم يمٚمثقم ( ىمد  شمدّل  اًمٗم٘مرات اًم٤ًمسم٘م٦م شمٚمؽ إنّ 

ومٝمٛم٧م ُمٓم٤مُمع همريزي٦م ذم ٟمٗمس قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ، طمّتك ضم٤مء ذم ذح أدب 

 اًم٘م٤ميض ًمٚمخّم٤مف:

 همرهمعً يدهو وىمودت أن سمؾطؿف وومويمً يمف: يمقٓ أكؽ أمغم

ّٓ اظمممـكم، و همنهنو  ،يمؾطؿتؽ فمعم طمدك، همؼول فمؿر: دفمقهو إ

 .(3) يهوؾمؿقي ومرؾمق

شمؼمير ِوَٕم٦م قمٛمر واإلهمامض  سمٕمض اًمٙمت٤مب واعم١مرظملم ٤مولحي واًمٖمري٥م

                                                           

 .46: 1، ىم٤مئد اًمٗمٙمر اإلؾمالُمك قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  34: 1ق قمٛمر واًمٗم٤مر -1

 . 125وم٘مف اًمًػمة :  -2

 536ت )اًمٕمزيز سمـ ُم٤مزة اًمٌخ٤مري احلٜمٗمل  ذح أدب اًم٘م٤ميض حل٤ًمم اًمديـ قمٛمر سمـ قمٌد -3

 . 134ـ  129:  4 هـ(
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 قمٜمٝم٤م واًمتٕمتٞمؿ قمٚمٞمٝم٤م.

ومال أدري أأصدق هذه إظم٤ٌمر واًمٜمّمقص قمـ قمٛمر واعمقضمقدة ذم 

وُم٤م  ُمـ شم٘مديس، رؾمٛمقه ُمـ ه٤مًم٦م اعمّم٤مدر اًمؽماصمٞم٦م إُّم واًم٘مديٛم٦م ، أو ُم٤م

ه ٟمٍم سمـ احلج٤مج إمم اًمٌٍمة شمٜم٤مىمٚمقه قمـ ُمقاىمٗمف اًمت٠مدي٦ٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم ، يمتٌٕمٞمد

 سمحٚمؼ ؿمٕمر رأسقمٛمر  فومٕمٚم ُم٤م ًمتٖمُزل ٟم٤ًمء اعمديٜم٦م سمف ، وقمت٤مب ُأّم ٟمٍم قمغم

 اسمٜمٝم٤م ، وم٘مد ضم٤مء ذم اًمتٛمٝمٞمد واًمٌٞم٤من ٕيب سمٙمر اعم٤مًم٘مل آٟمدًمز :

روي: أَن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٟمٗمك ٟمٍم سمـ طمج٤مج عّم٤م ظم٤مف أن 

سمـ  ، وىمد طمٚم٘مف قمٛمر (1)يٗمتتـ سمف اًمٜم٤ًمء حلًـ صقرشمف

 (3)، ًمئال شمٗمتتـ سمف اًمٜم٤ًمء (2)اخلٓم٤مب ومّمٚمع رأؾم٤م مل يّمٚمٕمُف رسمف

 ؟ مو ذكبل يو أمغماظمممـكم، وم٢مّٟمف ىم٤مل: 

ٓ ذكى يمؽ ، إكام ايمذكى رم ضمقٌ مل ُأؿَمِفْر دار اهلجرة ىم٤مل: 

 .(4)فمـؽ

ًُ همتؼوً  مووذم آظمر :  ًُ  رم ومو ذكبل ، ومو همتؼ ، أي مو كؼص

 . (5)ومو أهمسدُت إهمسوداً  ،كؼصوً 

                                                           

 264:  1، شم٤مريخ اعمديٜم٦م ًمٚمًخ٤موي  24:  62 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ،  192اًمتٛمٝمٞمد واًمٌٞم٤من :  -1

 /886 . 

 . 28:  12، ذح ّن٩م اًمٌالهم٦م  192:  1همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب  -2

، جمٛمقع اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  116:  6ح ، اًمٗمروع ٓسمـ ُمٗمٚم 284:  3ؾمٛمط اًمٜمجقم اًمٕمقازم  -3

 . 371:  28و 313:  15و 552:  11

:  3يمت٤مب احلدود ، يمِمػ إهار ًمٕمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري  45: 9اعمًٌقط ًمٚمنظمز  4-

143 . 

 . 176ـمٚم٦ٌم اًمٓمٚم٦ٌم ًمٜمجؿ اًمديـ اًمًٛمرىمٜمدي :  5-
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وىمد اؿمتدت قمغم ُأّم ٟمٍم همٞم٦ٌم اسمٜمٝم٤م قمٜمٝم٤م ، ومتٕمرو٧م ًمٕمٛمر سملم إذان 

 واإلىم٤مُم٦م ، وم٘مٕمدت ًمف قمغم اًمٓمريؼ ، ومٚمام ظمرج يريد صالة اًمٕمٍم ، ىم٤مًم٧م :

، صمؿ ٕظُم٤مصٛمٜمؽ ،   ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ! ٕضُم٤مصمٞمٜمؽ سملم يدي اهلل

إمم ضمٜمٌؽ ، وسمٞمٜمل وسملم اسمٜمل اًمٗمٞم٤مذم   وقم٤مصؿٌ   أيٌٞم٧ُم قمٌد اهلل

 ؟ ٘مٗم٤مر واعمٗم٤موز واجل٤ٌمُل واًم

مل هتتػ هبام اًمٕمقاشمؼ ذم  وقم٤مصامً   وم٘م٤مل هل٤م : ي٤م ُأّم ٟمٍم ! إن قمٌد اهلل

ـَ   . (1)ظمدوره

وىم٤مل اًمنظمز ذم اعمًٌقط : ٟمٗمك قمٛمر ٟمٍم سمـ طمج٤مج ... واجلامُل ٓ 

 . (2)يقضم٥م اًمٜمٗمل ، وًمٙمـ ومٕمؾ ذًمؽ ًمٚمٛمّمٚمح٦م

٤مب ظمٌم ُمـ وىمقع وذم ؾمٛمط اًمٜمجقم اًمٕمقازم : ذيمروا أّن قمٛمر سمـ اخلٓم

 اًمٗمتٜم٦م سمف ، ومٜمٗم٤مُه ُمـ اعمديٜم٦م سمٕمد أن طمٚمؼ عم٦ًَِم يم٤مٟم٧م ًمف ، ي٘مقل اًمِم٤مقمر :

 وـّح ـؾقِف وؾُم ـُفُؿ فمـنمغَمًة ِمـْ                        حوـُف يمَِقْزداَد وُمبْ ـَضَمَؾُؼقا  َرأؽم  

 (3)ُؼقُه ُصبحوهَمَؿَحقا يَمقَؾُف وَأزمْ                         فمؾقف يمقٌؾ هبقؿٌ  ىمون صبحوً   

ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمّمقص زواج قمٛمر ُمـ ُأّم  وٓ ٟمدري يمٞمػ يٛمٙمـ اعمالئٛم٦م سملم

، يمٚمثقم وأظمذه سم٤ًمىمٝم٤م ووٛمٝم٤م إمم صدره، وضسمف قمغم قمجز قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م زيد

 ؟!واًمت٤مسمٕملم  ًمف ذم شم٤مدي٥م اًمّمح٤مسم٦مُم٤م ضم٤مء ذم اعمقاىمػ اًمت٠مدي٦ٌم و

رأًة قمغم ومٕمـ ُمقؾمك سمـ ظمٚمػ: أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمَر سمرضمٍؾ يٙمّٚمؿ اُم

                                                           

.  282/ ت   281:  1، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمًٌٙمل  24:  62شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  -1

 . 355:  2وُاٟمٔمر اعمًتٓمرف 

 . 143:  3، يمِمػ إهار ًمٕمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري  45: 9اعمًٌقط ًمٚمنظمز  -2

 . 284: 3ؾمٛمط اًمٜمجقم اًمٕمقازم  -3
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ومٕمالُه سم٤مًمدّرة ، وم٘م٤مل اًمرضمُؾ : ي٤م أُمػَم اعم١مُمٜملم ! إّن٤م اُمرأيت ،  ،فمٝمر اًمٓمريؼ

 . (1)طمٞم٨ُم ٓ يراك اًمٜم٤مس : ومٝماّل ىم٤مل

 ،وروي قمـ مح٤مد سمـ حيٞمك اعمٙمل ، قمـ أسمٞمف ، ىم٤مل : ىمدُم٧م اعمديٜم٦م أٟم٤م وأهكم

ـ  أةٌ ومًَٚمٛم٧ُم قمٚمٞمف ، صمؿ أىمٌٚم٧ُم ومٚم٘مٞمتٜمل اُمر   وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م إمم ىمؼم رؾمقل اهلل

ذم سمٕمض اًمٓمريؼ ، وم٘مٛم٧م ُمٕمٝم٤م أؾم٠مهل٤م قمـ سمٕمض إُمر ، ومٌٞمٜم٤م  يٕمٜمل زوضمتف ـ

أٟم٤م ُأيمّٚمٛمٝم٤م إذا ضسم٦م قمغم رأد ، وم٤مًمتّٗم٧م وم٢مذا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، وم٘مٚم٧ُم : ي٤م 

اُمرأيت ، ىم٤مل : أومال يمّٚمٛمتٝم٤م ظمٚمػ سم٤مٍب أو   أُمػم اعم١مُمٜملم ! فمٚمٛمتٜمل ، هذه واهلل

 (2)...٘مٞمتٜمل وم٠ًمًمتٝم٤م قمـ سمٕمض إُمِر ! ًم ؾمؽٍم ؟ ىمٚم٧ُم : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم

وم٠مشم٤ًمءل: هؾ يم٤من يمِمػ قمٛمر قمـ ؾم٤مق ُأّم يمٚمثقم طمٞمٜمام يم٤من ٓ يراه 

وهؾ هق ؾم٠مهل٤م ُمـ ظمٚمػ سم٤مب وؾمت٤مر ، أو  ؟اًمٜم٤مس، أم ومٕمؾ ذًمؽ سمحْمقرهؿ

 ًمٚمجٛمٞمع؟ وقمٞم٤مٟم٤مً  أن ذًمؽ يم٤من فم٤مهراً 

إيّن »ويمٞمػ سمٕمٛمر يٓمٚم٥م ُمـ ُأّم يمٚمثقم أن خترج ًمٚمّْمٞمػ، وهل شم٘مقل ًمف: 

 ، وشمتحِمؿ ُمـ ذًمؽ اًمرضمؾ ، واخلٚمٞمٗم٦م يٍم قمغم اسمٜم٦مش ؾمٛمع طمّس رضمؾٕ

 ذم اخلروج إًمٞمف؟!  سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمكم أُمػم اعم١مُمٜملم

ُمع ُم٤م زقمٛمقه ُمـ همػمة  وهؾ يتٗمؼ ذًمؽ ُمع همػمة اًمرضم٤مل؟! وظمّمقص٤مً 

 قمٛمر قمغم وضمف اًمتحديد؟!

سمؾ يمٞمػ يتٗمؼ اخلؼم أيت ُمع ُم٤م ىم٤مًمقه ُمـ اطمؽماُمف ًمٚمْمٞمػ ـ ُمـ همػم 

 .احلًـ أو احلًلم  اًمًٌٓملم شمراه يٜمتزع أشمرٟمج٦م ُمـ يدإذ قمكم ـ ؟! و أوٓد

ومٗمل اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ، قمـ أيب ص٤مًمح اًمذي يم٤من خيدم أّم يمٚمثقم 
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اسمٜم٦م قمكم ، ىم٤مل: دظمٚم٧ُم قمغم أّم يمٚمثقم وهل متِمط ، وؾمؽم سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمل ، 

ومجٚم٧ًم أٟمتٔمره٤م طمتك شم٠مذن زم ، ومج٤مء طمًـ وطمًلم ومدظمال قمٚمٞمٝم٤م وهل 

 .وم٘م٤مٓ: أٓ شمٓمٕمٛمقن أسم٤م ص٤مًمح ؿمٞمئ٤مً  ،متِمط

 ىم٤مًم٧م: سمغم.

ىم٤مل: وم٠مظمرضمقا ىمّمٕم٦م ومٞمٝم٤م ُمرق سمحٌقب ، وم٘مٚم٧م: أشمٓمٕمٛمقين هذا وأٟمتؿ 

 ُأُمراء؟

وم٘م٤مًم٧م أّم يمٚمثقم: ي٤م أسم٤م ص٤مًمح ، ومٙمٞمػ ًمق رأي٧م أُمػماعم١مُمٜملم وُأيِتَ سم٤مشمرٟم٩م، 

 .(1) همذهى ضمسـ أو ضمسكم يتـوول مـف أسمركجف ، همـزفمفو مـ يده ، شمؿ أمر زمف همؼسؿ

وهؾ  ؟احلًـ واحلًلم ُم٤مُملمشمرٟمج٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اإلٕاُم٤مهل ىمٞمٛم٦م 

 إشمرٟمج٦م يم٤مٟم٧م ُمـ اًمّمدىم٦م اعمٛمٜمققم٦م قمٚمٞمٝمؿ ، أم أّن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ ُم٤مل اخلٚمٞمٗم٦م؟!

وم٢من يم٤مٟم٧م ُمـ اًمّمدىم٦م ومٙمٞمػ ُيْ٘مِدم احلًٜم٤من قمغم شمٜم٤موهل٤م ومه٤م رضمالن 

أّم يمٚمثقم قمغم  يمٌػمان وُمـ ؾم٤مدة اعم١مُمٜملم ، سمؾ مه٤م أيمؼم ُمـ ُأظمتٝمام اعمٗمؽمو٦م

 وضمف اًم٘مٓمع واًمٞم٘ملم .

 ؟  وإذا يم٤مٟم٧م ُمـ ُم٤مل اخلٚمٞمٗم٦م ومٙمٞمػ ي٘مؽم هب٤م قمغم ؾمٌط رؾمقل اهلل

يدل هذا اًمٜمص قمغم ؿمّح٦م ٟمٗمس قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب واسمتٕم٤مده  وسمٕمد هذا هاّل 

 ف، وهؾ يتٕم٤مُمؾ اًمَرضُمؾ ُمع وٞمٗم إظمالىمٞم٦م وإقمراف اًمٕمرسمٞم٦م صقلقمـ إُ 

أمل خلؼم وأُمث٤مًمف إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب؟! هٙمذا؟ أٓ يزء هذا ا تفوأخ زوضم

ومٚمامذا  ، إمم احلًـ واحلًلمشمّمؾ ُمـ ُم٤مل اعمًٚمٛملم اشمرٟمج٦م ُمـ شمٚمؽ آشمرٟم٩م 

ويمٞمػ يرى اًم٘مقم سمٜم٦ًٌم هٙمذا  ؟، وٓ جيٕمٚمٝم٤م ُمـ طمّ٘مٝمام  زقمٝم٤م ُمـ يدمه٤متيٜم

 ؟آظمر  ءشمدّل قمغم زهده وورقمف أم قمغم ر وهؾ هل ؟أُمقر إمم ظمٚمٞمٗمتٝمؿ 

 ؟!وُمّم٤مدرهؿ احلديثٞم٦م ُمقضمقد ذم يمتٌٝمؿ م أّّن٤مًمِمٞمٕم٦م أُمـ أيم٤مذي٥م ا وهؾ هل
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 فرضاى في تحذيذ  سّي أُّم كلثَم : 

ع ٓمٛمَ هؾ يم٤مٟم٧م ممـ يُ يمل ٟمت٤ًمءل قمـ ؾمـ اًمٓمٗمٚم٦م أم يمٚمثقم ، ووًمٜمرضمع 

 صٌٞم٦م. ذم ٟمّمقص أظمرىيمٌػمة و ٟمراه٤مومٞمٝم٤م أم ٓ ؟ ومٕمغم سمٕمض اًمٜمّمقص 

، يٙمقن قمٛمره٤م  هـ( 11)ت   ومٚمق ىمٌٚمٜم٤م سمقٓدهت٤م ذم آظمر قمٝمد رؾمقل اهلل

طمٞمٜمام أرؾمٚمٝم٤م اإلُم٤مم قمكّم  ـ طمًـ٥م ٟمّص اًمٓمـؼمي وهمػمه ـ  ذم طمـدود اًمًـ٤مسمٕم٦م 

 .ُمـ اًمٕمـٛمر 

، ومٞمٙمقن قمٛمره٤م  (1)وأُّم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سمقٓدهت٤م ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اهلجرة

 (2)طملم اًمزواج إطمدى قمنمة ؾمٜم٦م ، وهل مم٤ّم ُيٓمٛمع ومٞمٝم٤م ، ويّمّح اًمزواج ُمٜمٝم٤م

طمجر ذم اًمدوم٤مع قمـ قمٛمر سم٠مّن٤م يم٤مٟم٧م صٌٞم٦م مم٤م ٓ يٓمٛمع وسمف يٗمٜمد شمؼمير اسمـ  .

 ومٞمٝم٤م .

وُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرٟم٤م أّن يمال اًمٗمرولم يًٞمئ٤من إمم قمٛمر سم٠موٕم٤مف ُم٤م يًٞمئ٤من 

 إمم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م .

وأّن٤م يم٤مٟم٧م إطمدى اًمِمٝمقد قمغم يمقن ومدك ٟمحٚم٦م ٟمحٚمٝم٤م  ،همؾق ومؾـو زمبؾقنمفو

ومٝمذا يٕمٜمل أن اإلُم٤مم  ،احلًٜملم ُمٕمٝم٤مإمم وضمقد  ًمٗم٤مـمٛم٦م ، ُمْم٤موم٤مً   رؾمقل اهلل

 .وىمٌؾ اًمٕم٘مد أرؾمٚمٝم٤م سمٕمد اًمٌٚمقغ  قمٚمّٞم٤مً 

وهذا خم٤مًمػ ًمٚمنمع إىمدس ، ومْماًل قمـ أّن همػمة اإلٟم٤ًمن اًمٕمريب شم٠مسمك 

يرؾمٚمٝم٤م إمم ُمـ يٓمٛمع ومٞمٝم٤م ، صمؿ يًتٛمع سمٕمد ذًمؽ إمم ٟم٘مؾ و أن يزّيـ رضمؾ اسمٜمتف

ٚمٝم٤م ، ووٛمٝم٤م إمم اًمٌٜم٧م وهل حتٙمل قمـ اًمرضمؾ ، وأٟمف يمِمػ قمـ ؾم٤مىمٝم٤م ، وىمٌّ 

 صدره .

                                                           

 ٓ ي٘مقًمف أطمد ّّٕن٤م ؾمٜم٦م وٓدة اًمًٞمدة زيٜم٥م. ُم٤م وهذا -1
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وم٠مًمػ ضسم٦م قمغم ضمًد ُمًٚمؿ همٞمقر يمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، أهقن ُمـ اًم٘مقل 

 هذا أوًٓ . هبذا اًمٙمالم اعمزري !

: يمٞمػ سمٕمٛمر أن يٗمٕمؾ هذا اًمٗمٕمؾ ُمع اُمرأة سم٤مًمٖم٦م ، قم٤مىمٚم٦م ، رؿمٞمدة ،   ًوشموكقو

 ؟ؿمٝم٤مر سملم اًمٜم٤مسوىمٌؾ اًمٕم٘مد واإل

واؾمتٝمج٤من اًمٜم٤مس هلذا  ، صٖمر ؾمٜمّٝم٤م قمغم : إّن شم٠ميمٞمد اإلُم٤مم قمكّم  يمثوً وشمو

اظمممـكم!! مو ىمـً سمريد إيمقفو وهل صبقي  يو أمغم ـ وىمقهلؿ ًمف: (1)اًمزواج

ظمػم دًمٞمؾ قمغم قمدم صح٦م يمالم  وهق ،خي٤مًمػ اًم٘مقل سمٌٚمقهمٝم٤مـ  (2) صغغمة

اًمذهٌل ، ّٕن اإلُم٤مم واًمٜم٤مس ذم ذًمؽ اًمٕمٍم هؿ أقمرف سمٌٚمقغ ُأّم يمٚمثقم 

 وصالطمٞمتٝم٤م ًمٚمزواج ُمـ قمدُمف.

ُم٤م ٓ  أيْم٤مً ـ طمًٌام ىم٤مًمتف اعمّم٤مدر ـ  ومٝمذا  (3) ّمو يمق ومؾـو زملهنو ىموكً صبقيأ

يٛمٙمـ اًمريمقن إًمٞمف ، ّٕن اًمتزيلم ًمٞمس ُمـ ُمٝم٤مّم اًمرضم٤مل ، سمؾ هق ُمـ ُمٝمّٛم٦م 

ّٓ اًمٜم٤ًمء وم٘مط ، وٓ يٙمقن  ـ طمًٌام قمروم٧م ـ  سمٕمد طمّمقل اعمقاوم٘م٦م قمغم  إ

 اًمٕم٘مد .اًمتزوي٩م وسمٕمد وىمقع اًمٕم٘مد ، ٓ ُمع اًمٙمراهٞم٦م وىمٌؾ 

ومال ُمٕمٜمك  ـ يمام ىم٤مًمف اسمـ طمجر ـ قمغم أّّن٤م ًمق يم٤مٟم٧م صٌّٞم٦م ٓ ُيرهم٥م ذم ُمثٚمٝم٤م

إرؾمـ٤مهل٤م عَمـ يرهم٥م ذم ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمزَيٜم٦ًم ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ أّن اًمٙمِمػ قمـ و ًمتزيٞمٜمٝم٤م

 ؾم٤مق اًمّمـٌّٞم٦م يدل قمغم اٟمحٓم٤مط وم٤مقِمٚمف سمال ري٥م .

                                                           

حل٤مح ُم٤م محٚمٜمل قمغم آ اهللإٟمف و ،وومٞمف: أهي٤م اًمٜم٤مس 114ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم قمكّم ٓسمـ اعمٖم٤مززم :  -1
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 يمذًمؽ .

 .248ؾمػمة اسمـ اؾمح٤مق:  -2
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 اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم صٖمره٤م .



 165 ايمبحٌ ايمتورخيل واإلصمتامفمل

 

 : هؾ شم٘مٌؾ ٟمٗمًؽ ُمثؾ هذا اًمتٍّمف ـ  أي اًمٙمِمػ قمـ  وم٠مؾم٤مًمؽ سم٤مهلل

اًم٤ًمق واًمت٘مٌٞمؾ واًمْمّؿ إمم اًمّمدر ىمٌؾ اًمٕم٘مد واًمزواج ـ  ُمـ ؿمٞمخ ذم اًم٤ًمسمٕم٦م 

واخلٛمًلم ُمـ قمٛمره ، أو اًمت٤مؾمٕم٦م واخلٛمًلم ، ُمع صٌٞم٦م ذم اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمٕمٛمر 

ًمق قمرومٜم٤م سم٠مّن هذا اًمرضمؾ  ! وظمّمقص٤مً ؟هبذا اًمِمٙمؾ اعمزري ش مل شمٌٚمغ سمٕمد » 

 ًمّمٌٞم٦م .وهق سمٛمٜمزًم٦م ضمّد هذه ا ،(1)يم٤مٟم٧م ًمف زوضم٦م سمؾ زوضم٤مت

، ومٞمٙمقن هق واًمَِد   ومٕمٛمر هق أسمق طمٗمّم٦م ، وطمٗمّم٦م زوضم٦م رؾمقل اهلل

 وؾمالُمف  حمّٛمد اعمّمٓمٗمك صٚمقات اهلل  زوضم٦م ضمّد هذه اًمّمٌٞم٦م ، وهق رؾمقل اهلل

 . قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ

يٙمِمػ  ًمف أنأُّم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠مّّن٤م يم٤مٟم٧م يمٌػمة ومذًمؽ أؾمقء ًمٕمٛمر ، إذ يمٞمػ 

 ٌؾ قم٘مده٤م ، واؿمتٝم٤مر  إُمر سملم اًمٜم٤مس .قمـ ؾم٤مق اُمرأة سم٤مًمٖم٦م ىم

آؾمتدٓل هب٤م قمغم  وم٤مًم٘مقم ًمق ىمٌٚمقا شمٚمؽ اًمٜمّمقص وأرادوا ،وقمٚمٞمف

ٛمؽمشّم٤ٌمشمف اًمٗم٤مؾمدة ، واًمتل هيدم هب٤م يمٞم٤من اخلالوم٦م سم٘مٌقل اًم ٝمؿاًمتزوي٩م ًمٚمزُم

 قمٜمدهؿ واًم٘مدؾمٞم٦م خلٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم!!

 ٓؾمتدٓل سمف .وٟمٗمل ا سم٠مم يمٚمثقم ومالسمد ُمـ ٟمٗمل اًمتزو ي٩م ٚمقه٤م٘مٌيو إن مل 

ام ٟم٥ًم إمم اإلُم٤مم قمكّم ذم شمٚمؽ اًمٜمّمقص وىمقًمف ومٞم أيْم٤مً وًمٜم٤م أّن ٟمت٠مُمؾ 

قمكّم هق  اإلُم٤مم ، أمل يٙمـ ٟم٦ًٌم هذا اًم٘مقل إمم شإّكف زوصمِؽ »ُّٕم يمٚمثقم : 

 ، واًمقصقل إمم إُمر يـ ُمٕم٤م ؟اخل٤مـمئ ًمإِلزراء سمف وشمّمحٞمح ُمقىمػ قمٛمر

                                                           

سمٜم٧م ُمٔمٕمقن اجلٛمحٞم٦م ، وُأّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث سمـ هِم٤مم اعمخزوُمٞم٦م : شمزّوضمٝم٤م  ُمثؾ زيٜم٥م -1

سمٕمد ُم٘متؾ ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص سمٛمقىمٕم٦م ُمرج اًمّمّٗمر سمٌالد اًمِم٤مم ، ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد 

سمـ اعمٖمػمة : شمزّوضمٝم٤م سمٕمد ووم٤مة زوضمٝم٤م سمٓم٤مقمقن قمٛمقاس ، ومجٞمٚم٦م سمٜم٧م صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري٦م ، هذا 

 - 223:  1حمًـ آل قمٞمًك ذم يمت٤مسمف دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م عمروي٤مت قمٛمر  وىمد ذيمر قمٌد اًمًالم سمـ

 اُمرأة شمزّوضمٝم٤م قمٛمر وأؾمامء سمٕمض اًمٚمقايت ظمٓمٌٝمـ . 14ط اًمًٕمقدي٦م اؾمؿ   241
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وهؿ اًمذيـ ويمٞمػ يٙمقن قمٛمر زوضمٝم٤م واًمٕمروس ٓ شمٕمٚمؿ سمذًمؽ، 

اإلؿمٝم٤مر ذم هذا و اًمِمٝمقد اؿمؽمـمقا ذم اًمزواج اًمِمٝمقد واإلؿمٝم٤مر ، وم٠ميـ

اًمزواج؟ واذا يم٤من هٜم٤مك إؿمٝم٤مر ، ومٚمامذا شمٕمؽمض ُأّم يمٚمثقم قمغم زوضمٝم٤م 

ّٕن قمٛمر ن أظم٤ٌمر اًمزواج شمدّل قمغم اًمٙمتامن ويمقٟمف يم٤من هًا ، إاعمٗمتٕمؾ؟! سمؾ 

همؼويمقا : مو ذا يو رومئقين ، جمٚمس اعمٝم٤مضمريـ إوًملم ذم اًمروو٦م وي٘مقل : ي٠ميت 

 . (1) أمغم اظمممـكم ؟ ومول : سمزوصمً أم ىمؾثقم زمـً فمقم

دطمؾ فمعم مشقخي اظمفوصمريـ وىموكً حتػتف إيوهؿ أن وقمـ اسمـ قم٤ٌمس : 

، ومٚمق يم٤من ُمِمتٝمرًا وُمٕمرووم٤ًم قمٜمد اعمًٚمٛملم عم٤م ىم٤مًمقا ًمف : (2) صػر حلوهؿ زمؿالب

 مو ذا يو أمغم اظمممـكم .

سمرو٤مه٤م أو قمدم  – اًمٜمٔمر إمم اًمزوضم٦م ىمٌؾ اًمزواج ًمق ىمٌٚمٜم٤م ذقمٞم٦م ،أضمؾ

ومٝمؾ اًمت٘مٌٞمؾ واًمٙمِمػ قمـ اًم٤ًمق واًمْمّؿ إمم اًمّمدر سمري٦ٌم هق مم٤ّم  ،رو٤مه٤م

 ضمّقزه اًمنمع يمذًمؽ ؟

ٟمٕمؿ ، يٛمٙمـ شمّمحٞمح ضمزء ُمـ ذًمؽ ًمق شمٜمّزًمٜم٤م وىمٚمٜم٤م سمّمّح٦م صدور ظمؼم 

ٙمـ اًمتزوي٩م ، وصمٌقت رو٤م اإلُم٤مم قمكّم سمذًمؽ ، ُمع اقمت٘م٤مدٟم٤م سم٠مّن إُمر مل ي

 ـ ، ّٕن اًمٜمّمقص شمِمػم إمم قمدم رو٤مه ، وقمدم رو٤م أهؾ سمٞمتف يمذًمؽ

 هبذا اًمزواج . ـ(3)يمٕم٘مٞمؾ

وقمغم ومرض صّح٦م اخلؼم ، وم٤مإلُم٤مم أرؾمٚمٝم٤م إًمٞمف ، ًم٘مٜم٤مقمتف سم٠مّن قمٛمر ًمق رآه٤م 

ـّ واًمّمٖمر ٓؿمٛم٠مَز ُمـ اىمؽماطمف ، وممّـ اىمؽمح قمٚمٞمف اًمتزوي٩م هب٤م ، وعَم٤م  هبذا اًمً
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 ٌٚمغ احلٚمؿ سمٕمد ؟ريض سم٤مًمتزو ي٩م سمٓمٗمٚم٦م مل شم

 وهذا ُم٤م يٗمٝمؿ ُمـ يمالم اًمزخمنمي ذم اًمٗم٤مئؼ ذم ُم٤مدة )طمٚمؾ( إذ ىم٤مل: 

هموفمتذر ايمقف زمصغرهو، وأرؽمؾفو ايمقف يمغماهو إفمذارا، وصمعؾ »

 .(1)شاحلَؾي ىمـويي فمـفو ، وومد يؽـّك فمـ ايمـسوء زمويمؾبوس

وايمثعؾبل دم سمػسغمه، روى فمـ فمطوء اخلراؽموين طمػم ايمتزوج ، 

: إين مرؽمؾفو ايمقؽ ضمّتك سمـظر إلم صغرهو، وهمقف: همؼول فمقم

ودم ؽمــ ؽمعقد زمـ مـصقر:  (2)هملرؽمؾفو ايمقف، همجوءسمف ...

 .(3) ُأْرؽِمُؾ هبو ايمقؽ سمـظر ايمقفو

 سمؾ ،شاّن٤م صٌٞم٦م»طمٞمٜمام ىم٤مل : ـ   ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُم٤مم مل يٙمـ يم٤مذسم٤مً وقمٚمٞمف وم٤مإل

ؾمٕم٦م ، وُمٕمٜم٤مه دون اًمت٤م أّن٤م يم٤مٟم٧م ، أيُمـ قمٛمر  يم٤من يراه٤م همػم ص٤محل٦م ًمٚمزواج

ُمـ اُمرأة أظمرى، أو أّن٤م  اإلُم٤مم اًمزهراء ، سمؾ سمٜم٧م ٧مًمٞم٧ًم سمٜم اًمٌٜم٧م أّن هذه

 إن صَح٧م أظم٤ٌمر اًمزواج ذم يمت٥م اًمٗمري٘ملم. ،رسمٞمٌتف

زقمؿ مج٤مقم٦م: إن ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م يم٤مٟم٧م ممّـ »:  اسمـ طمجر وم٘مد طمٙمك

 وٓ يٛمٙمـ شمّمّقر ؿمٝم٤مدهت٤م وهل دون وىمد ُمر يمالُمف ، (4) شؿمٝمدت ذم ومدك

اًمراسمٕم٦م أو اخل٤مُم٦ًم ُمـ قمٛمره٤م، وهذا يرؿمدٟم٤م إمم أن ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م 

وهق مل  ،هـ 17طملم أراد قمٛمر ظمٓمٌتٝم٤م ذم ؾمٜم٦م  ج هب٤متزوَ ذم ؾمـ ُمـ يُ يم٤مٟم٧م 

ّٓ ش. إّّن٤م صٌٞم٦م: »يتٗمؼ ُمع اعمحٙمل قمـ اإلُم٤مم   أظمرى ًمفأن ٟم٘مقل أّّن٤م سمٜم٧م  إ

  ٝمجرة ، واإلُم٤مم قمكم مل ًمٚم 11ُمـ همػم وم٤مـمٛم٦م، ّٕن اًمزهراء ُم٤مشم٧م ذم ؾمٜم٦م
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اًمٌٜم٧م  وضمٞمزة، ومٛمٕمٜم٤مه أنّ  ٛمدة، وىمد شمزَوج سمٕمد ووم٤مهت٤م سم يتزوج ذم طمٞم٤مهت٤م 

مل شمٙمـ ُمـ وم٤مـمٛم٦م ، سمؾ هل ُمـ  17اًّمتل أىمدم قمٛمر قمغم اًمتزوج ُمٜمٝم٤م ذم ؾمٜم٦م 

ّٕن سمٜم٧م  ،ويم٤مٟم٧م ٓ شمتج٤موز اًم٤ًمدؾم٦م أو اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ قمٛمره٤م ،زوضم٤مشمف إظَُمر

أصٖمر ُمـ سمٜمتف ُمـ اًمزهراء قمغم وضمف اًم٘مٓمٕمٞم٦م اإلُم٤مم ُمـ همػم اًمزهراء هل 

 .واًمٞم٘ملم 

ُمـ  ومٝمؾ ُمـ رضمؾ قم٤مىمؾ يزوج سمٜمتف هبذا اًمٕمٛمر ًمرضمؾ دم٤موز اخلٛمًلم

 ٟم٤ًٌمً  سمـ اخلٓم٤مب قمـ ـمٞم٥م ظم٤مـمر؟ ُمع وضمقد ُمـ هق أومْمؾ ُمـ قمٛمر قمٛمره

 همػمهؿ.قمٜمد ذم اًمٕمٛمر قمٜمد اهل٤مؿمٛمٞملم و ومج٤مًٓ وشم٘م٤مرسم٤مً 

ومٝمؾ هل  ، ٜمك يمٚمٛم٦م )اجل٤مري٦م(وهل ُمٕم ،وهٜم٤م يمٚمٛم٦م جي٥م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م

ًمٚمّمٌٞم٦م أم ًمٚم٤ٌمًمٖم٦م ؟ ومٗمل اًمٚمٖم٦م شم٠ميت ومٞمٝمام ُمٕم٤ًم ، وهل ىمد شمٓمٚمؼ قمغم اعمرأة 

واًمِمٞمخ٦م جم٤مزًا سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م يم٤مٟم٤م قمٚمٞمف ، ًمٙمـ ذم اًمٜمّمقص أشمٞم٦م أشم٧م سمٛمٕمٜمك 

 اًمّمٖمػمة .

ومول ازمـ ؽمعد دم ايمطبؼوت ايمؽػمى: سمزّوصمفو فمؿر زمـ اخلطوب 

 . (1)فمـده إلم أن ومتؾ وهل صموريي مل سمبؾغ، همؾؿ سمزل

ودم اظمصـػ يمؾصـعوين: إّن ُأّم ىمؾثقم ازمـي فمقّم زمـ أيب ؿمويمى 

 . (2) صموريي سمؾعى مع اجلقاري

ودم زمدائع ايمصـوئع: وزَوج فمقٌم ازمـتف ُأّم ىمؾثقم مـ فمؿر زمـ 

 . (3) اخلطوب وهل صغغمة

 أّن أّم يمٚمثقم شمزوضمٝم٤م واًم٘م٤مؾم٤مين : وُمٕمٜمك يمالم اسمـ ؾمٕمد واًمّمٜمٕم٤مين
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وٓد ًمتٚمٕم٥م ُمع اجلقاري وإ فوأظمذه٤م إمم سمٞمت ،شوهل ضم٤مري٦م مل شمٌٚمغ» ةصٖمػم

ـّ   مل شمِم٠م ذًمؽ .  إرادة اهلل طمّتك شمٙمؼم وشمٕمٞمش صمّؿ يدظمؾ هب٤م ، ًمٙم

اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م طم٥ًم اًمتحٚمٞمؾ اًمذي  ٙمـشم اعمخٓمقسم٦م مل وم٤مشمْمح مم٤م ؾمٌؼ أنّ 

وىمد شمزوضمٝم٤م ىمنًا  ،سمؾ يم٤مٟم٧م اسمٜم٦م اإلُم٤مم قمكم ُمـ همػم اًمزهراء ،ىمٚمٜم٤مه

اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل ذم ذح وهذا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف  ،ه٤م إمم سمٞمتف ومل يدظمؾ هب٤موأظمذ

موت فمـفو  ،وأّم ىمؾثقم زوصمي فمؿر زمـ اخلطوب: إذ ىم٤مل ٦ماعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم

 . (1)ومبؾ زمؾقنمفو

وموت فمـفو ومبؾ أن يدطمؾ  ،وأّم ىمؾثقم ىموكً صغغمةوىم٤مل اًمٜمقسمختل: 

 . (2)هبو

ـ أهؾـو يزفمؿقن أّكف مل وآطمرون ماًمٜم٤ًمسم٦م ذم اعمجدي:  يوىم٤مل اًمٕمٛمر

 . (3)يدطمؾ هبو

همروي أّن فمؿر ظّمو دطمؾ فمؾقفو ىمون يـظر ِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمٜم٘مدي: ... اًموىم٤مل 

هموىمتػك  ،ب ضمجوب زمقـفو وزمقـفؾمخصفو مـ زمعقد ، وإذا دكو مـفو رُضِ 

 .(4) زموظمصوهرة

ّن قمٛمر ًمق صح زواضمف ُمـ اسمٜم٦م قمكم ، ومٝمق ىمد أومٝمذه اًمٜمّمقص شمِمػم إمم 

غ ومل يدظمؾ هب٤م ، وأّن هذه اًمٌٜم٧م مل شمٙمـ اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م شمزوضمٝم٤م ىمٌؾ اًمٌٚمق

، ّٕن اًم٘مقم  روق هلؿ، وم٘مد شمٙمقن اسمٜمتف ُمـ أم وًمد ، وهذا ُم٤م ٓ ي اًمزهراء

اعمًٚمٛملم ،  ًمٕمقاـمػ شمٓمٞمٞم٤ٌمً  :يًٕمقن أن جيٕمٚمقه٤م اسمٜم٦م ًمٗم٤مـمٛم٦م ٓ ًمٖمػمه٤م
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قمغم وضمقد اعمح٦ٌم واعمقّدة وإًمٗم٦م سملم أل واًمّمح٤مسم٦م ، شمرؾمٞمخ٤ًم عمدقم٤مهؿ و

 . ًمٚمٙمدورة احل٤مصٚم٦م سمٞمٜمٝمؿ سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل  ورومٕم٤مً 

ومٙمقّن٤م اسمٜم٦م قمكم ُمـ أم وًمد وصٖمػمة همػم ُمدظمقل هب٤م يتٗمؼ ُمع يمالم 

اإلُم٤مم إمم دار اإلُم٤مرة وأظمذه سمٞمده٤م إمم  لءوُمع جم (،إّن٤م صٌٞم٦م)اإلُم٤مم قمكم : 

 سمٞمتف إلمت٤مم اًمٕمدة ذم سمٞمتف .

ٌٜم٤مه . أو ِّم ذًمؽ ومرج همُ :  يمام اّٟمف يتٗمؼ ُمع اعمروي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

 .–أي ىمٌْمٜم٤م قمٚمٞمف  –قمّمٌٜم٤مه 

ـل مرسمكم : إّول مغماشمل مـ أمل هموؿمؿي زمـً قـمؾؿتوىمقهل٤م حلٗمّم٦م : 

 .(1)رؽمقل اهلل ، وايمثوين مغماشمل مـ أزمقؽ فمؿر زمـ اخلطوب 

أن  شمغماشمل مـ أمل هموؿمؿي زمـً رؽمقل اهلل»وم٢مّّن٤م أرادت ذم اعم٘مٓمع إول 

ُمـ أسمٜم٤مء وم٤مـمٛم٦م وأن شمتٙمٚمؿ سم٤مؾمٛمٝمؿ ، ومٗم٤مـمٛم٦م شمٜمزل ٟمٗمًٝم٤م ُمٜمزًم٦م إظمقهت٤م 

 اًمزهراء هل أُمٝم٤م اقمت٤ٌمرًا . 

، وم٤مًمزوضم٦م شمرث ُمـ  ـ رصمٝم٤م ُمـ قمٛمرإأقمٜمل ُم٠ًمًم٦م ـ أُم٤م اعم٘مٓمع اًمث٤مين 

ؾمقاء يم٤مٟم٧م صٖمػمة أو يمٌػمة ، وؾمقاء دظمؾ هب٤م أو مل يدظمؾ هب٤م ،  ،زوضمٝم٤م

وًمذًمؽ  ،ٝم٤م إرصمٝم٤م سمدقمقى أّّن٤م سمٜم٧م مل يدظمؾ هب٤مئومحٗمّم٦م فمٚمٛمتٝم٤م سمٕمدم إقمٓم٤م

 رصمٝم٤م .إٝم٤م ُمـ تطمرُم

أن ي٘مقل اإلُم٤مم قمكم ٓسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم ، وهق اعمًٚمؿ اًمٖمٞمقر  سمغم ، ٓ يٕم٘مؾ

سمحْمقر  إدب إًمٞمٝم٤م ءيز وىمد ومٕمؾ ُم٤م ، شف زوصمؽإكّ »واًمٕمريب إيب 

 !أيْم٤مً وىمد يٙمقن ومٕمؾ ذًمؽ ذم اعمًجد  ،اًمّمح٤مسم٦م

ٙمـ ٓ يٛم سمحٞم٨م ٠مظم٤ٌمر اًمزواج ُمٜمٝم٤م مل شمٙمـ صم٤مسمت٦م وُمًٚمٛم٦موم ،إذن
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اخلدش ومٞمٝم٤م ، سمؾ يٙمتٜمٗمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٖمٛمقض ، وىمد ىمٚمٜم٤م سمٕمدم إُمٙم٤من 

، وهق اًمٙم٤مره هلذا اًمزواج ! إّّن٤م ُمـ  ٕمٛمرهل٤م وإرؾم٤مهل٤م ًم  شمزيٞمٜمفشمّمّقر 

 . اعمتٜم٤مىمْم٤مت طمّ٘م٤مً 

سمؾ يمٞمػ يٛمٙمـ شمّمديؼ هذا إُمر ، ويمالمه٤م ذم اعمديٜم٦م ؟! إذ يم٤من يٛمٙمـ 

 أو سم٤مًمٕمٙمس . ًمٕمٛمر أن يراه٤م ذم ـمري٘مف إمم دار اإلُم٤مرة

ذم ُمِم٤مهدهت٤م ذم سمٞم٧م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، أو ذم  وًمق شمّمّقر أّن هٜم٤مك قمناً 

ـمري٘مف إمم دار اإلُم٤مرة أو اًمًقق ، وم٢مّٟمف يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف إرؾم٤مل اسمٜمتف طمٗمّم٦م ، أو 

همػمه٤م ُمـ ُأُّمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وؾم٤مئر اًمٜم٤ًمء ًمالـمالع قمٚمٞمٝم٤م ووصٗمٝم٤م ًمف ، وذًمؽ 

 اعمًٚمٛمقن ذم اخلٓم٦ٌم .هق اًمدأب اًمذي يم٤من وُم٤م زال قمٚمٞمف 

ٟم٘م٤مط ىمقة ذم زواج قمٛمر ُمـ ُأّم  اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م هل وهؾ شمٕمتؼم هذه اًمٜم٘م٤مط

 يمٚمثقم ، أم هل ٟم٘م٤مط وٕمػ؟ 

وهؾ هل ُمـ ووع اعمحٌلم اجلٝمٚم٦م ُمـ أشم٤ٌمع قمٛمر ، أو ُمـ ووع اًمزٟم٤مدىم٦م 

 اعمٚمحديـ؟

ٟمِم٤مهد هٙمذا ٟمّمقص ذم اًمت٤مريخ ، واعم١مرظمقن َسطمقا سم٠مّّنؿ  سمٜم٤م ويمٞمػ

 ض إُُمقر رقم٤مي٦م حل٤مل اًمٕم٤مُم٦م؟شمريمقا سمٕم

ذم ؾمػمة اسمـ اؾمح٤مق ،  ُمقضمقدة وأُمث٤مهل٤م ومٙمٞمػ سم٘مٞم٧م هذه اًمٜمّمقص

أم  ،واًمٓمؼمي ، واسمـ ؾمٕمد ، واسمـ إصمػم؟ أٓ يروّن٤م ضم٤مرطم٦م عمِم٤مقمر اًمٕم٤مُم٦م

 يم٤مٟمقا ٓ يٗم٘مٝمقن سمتقاًمٞمٝم٤م اًمٗم٤مؾمدة قمٚمٞمٝمؿ؟!

ئّٛم٦م هٙمذا رواي٤مت ُمًٞمئ٦م ٕ -ذم اًمت٤مريخ واحلدي٨م  - ٧مٕمَ سمؾ عم٤مذا َوِو 

 ر اًمٗمري٘ملم؟! سمؾ قمغم أّي 
ٍ
يٛمٙمٜمٜم٤م محؾ ُم٤م صحٗمف سمٕمض اًمرواة، وهؾ يم٤من  ء

 قمـ قمٛمد أم قمـ ضمٝمؾ؟

ومٗمل اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: طمّدصمٜم٤م اسمـ قمٚمّٞم٦م ، قمـ يقٟمس ، 
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قمـ احلًـ ، قمـ أسمٞمف: أّن قمٛمر ظمٓم٥م إمم قمكم اسمٜمتف ُأّم 

وم٤مٟمٔمر إًمٞمٝم٤م ، وم٠مرؾمٚمٝم٤م إًمٞمٝم٤م  !، وم٘م٤مل قمكم: إّن٤م صٖمػمة يمٚمثقم

 ؽ أمغمهمامزضمفو، همؼويمً: يمقٓ أكؽ ؾمقخ، أو يمقٓ أكّ ٤مًم٦م، سمرؾم

 .(1) ، وم٠مقمج٥م قمٛمر ُمّم٤مهرشمف، ومخٓمٌٝم٤م وم٠مٟمٙمحٝم٤م إي٤مهاظمممـكم

ٓ أدري هؾ يٛمٙمٜمؽ إظمذ هبذه اًمرواي٦م اًمٗمريدة ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ و

 أم شم٘مقل سمام ىمٚمٜم٤مه؟ ، اًمتحريػ واًمٙمتامناًمتّمحٞمػ و

، سم٤مًمقوع أو  وذم همػمهذم هذا اًمٜمص  أشمرك ًمٚم٘م٤مرئ احلٙمؿ قمغم ُم٤م ىمرأهو

ُمـ  اًمٙمذب ، أو اًمّمح٦م واًمً٘مؿ ، أو أي رء آظمر يرشمْمٞمف ، وٓ أمِحٚمف ؿمٞمئ٤مً 

 ىمٜم٤مقم٤ميت ، ومٚمف اًم٘مٌقل أو اإلقمراض.

رواي٤مت زواج ُأّم يمٚمثقم  اُمـ اًم٤ٌمطمثلم ىمد ٟم٤مىمِمق إّن يمثػماً  أيْم٤مً وأوٞمػ 

، أو ُمٜم٤مىمِم٦م ؾمٜمدي٦م وظمرضمقا سم٠من هم٤مًمٌٝم٤م ُمرؾمٚم٦م ، أو وٕمٞمٗم٦م ، أو ومٞمٝم٤م وّو٤مع 

ُمؽموك احلدي٨م، وىم٤مًمقا سم٠من ٟمّمقص اًمزواج مل يروه٤م أصح٤مب اًمّمح٤مح 

ّٓ اًمًت٦م   . داوود ٤ماًمٌخ٤مري وأسم إ

سملم  قمٛمر أٟمف ىمًؿ ُمروـم٤مً  صمٕمٚم٦ٌم سمـ أيب ُم٤مًمؽ قمـ أظمرج قمـ وم٤مًمٌخ٤مري

ـْ قمٜمده : ي٤م  ،ٟم٤ًمء ُمـ ٟم٤ًمء اعمديٜم٦م ومٌ٘مل ُمرط ضمٞمد ، وم٘م٤مل ًمف سمٕمض َُم

اًّمتل قمٜمدك ، يريدون ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م   هللأُمػماعم١مُمٜملم َأقْمِط هذا اسمٜم٦م رؾمقل ا

 .(2) ، وم٘م٤مل: ُأّم ؾمٚمٞمط أطمؼ سمفقمكم

 سم٤مب إذا طمي ضمٜم٤مئز رضم٤مل وٟم٤ًمء ُمـ ذم ُمقضمقدة داوود ورواي٦م أيب

 . (3)ذم ؾمٜمٜمف  ي٘مدم
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ّٓ وٓ أوٞمػ إًمٞمٝم٤م  هٜم٤مك وم٢مين أيمتٗمك سمام ىم٤مًمقه وسمحثقه اًم٘مٚمٞمؾ ، ّٕن  إ

واعمتـ ، وهق ىمراءة ذم اًمٜمّمقص ًمٞمس ذم إؾم٤مٟمٞمد سمؾ هق ذم اًمدًٓم٦م سمحثل 

قمـ أؾم٤مٟمٞمده٤م، وإن يمٜم٧م ىمد ٟم٤مىمِم٧م سمٕمض إؾم٤مٟمٞمد ذم اًمٌحثلم اًمٗم٘مٝمل  سمٕمٞمداً 

 واًمٕم٘م٤مئدي ُمٜم٤مىمِم٦م ؾمٓمحٞم٦م وقم٤مسمرة .

ٓ أرى أّن هذا اًمزواج ىمد ظمدم أّم يمٚمثقم اعمٗمؽمو٦م! ّّٕن٤م مل شمٙمـ  ،إذن

سمؾ هل ،  طمّتك شمِمؽمى صمقسم٤مً  (أًمػ درهؿ 44)ىم٤مدرة قمغم آؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمٝمره٤م 

ذًمٞمٚم٦م ذم سمٞم٧م قمٛمر ٓ شم٘مدر أن شمرده قمـ ظمٚمؼ ُمـ أظمالىمف ، وإذا ظم٤مًمٗمتف ؾمٓمك 

ومتيهب٤م »أوىمقل اعمٖمػمة :  –طم٥ًم شمٕمٌػم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  –قمٚمٞمٝم٤م قمٛمر 

. سمؾ يٚمزُمٝم٤م اخلروج ٓؾمت٘م٤ٌمل إضمٜمٌل وجيؼمه٤م وجيؼم  شومتّمٞمح ومٞمٖمٛمؽ ذًمؽ

ٓ يٙمٗمٞمؽ أن ي٘م٤مل ًمؽ اسمٜم٦م أٞمٝم٤م سم٤مًم٘مقل : صمؿ يًٚمّ  ،ُمثٞمالهت٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء سم٤مًمتٕمري

 أيْم٤مً سمؾ طمرُم٧م إرصمٝم٤م يمزوضم٦م  ،ومٝمل مل حترم اعمٝمر وم٘مط قمكم وزوضم٦م قمٛمر!

 .طمًٌام ُمر قمٚمٞمؽ ذم اقمؽماوٝم٤م قمغم طمٗمّم٦م 

ومزواضمف ُمـ اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م قمـ ـمٞم٥م ظم٤مـمر سمٕمٞمد ضمدًا ، أُم٤م زواضمف  ،وقمٚمٞمف

٤مـمٛم٦م أوٓد وم ُمـ اسمٜم٦م قمكم ُمـ همػم وم٤مـمٛم٦م ، ٕنىمنًا وضمؼمًا ومٝمق إن يم٤من ، ومٝمق 

زيٜم٥م سم٤مسمـ  ٧مضمًمقصٞم٦م اًمٜمٌل ، وىمد شمزوّ  :يم٤مٟمقا ُمـ ٟمّمٞم٥م أوٓد أظمٞمف ضمٕمٗمر

قمٛمٝم٤م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ، وقمقن هق إىمرب أن يٙمقن زوج أم يمٚمثقم ّٕٟمف 

قمٛمر  ةومٚمق يم٤من قمقن ىمد شمزوضمٝم٤م وم٘مد شمزوضمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ٓ سمٕمد ووم٤م ،رسمٞم٥م اإلُم٤مم

 وهذا ُم٤م ومّمٚمٜم٤م اًمٙمالم قمٜمف ؾم٤مسم٘م٤ًم . ،يمام ي٘مقًمقن
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 الوغيرٓ بي شعبٔ في هّكٔ : كالم

ذم ُمّٙم٦م ، ويمٞمٗمّٞم٦م شمٕمر  (1) هذا إمم يمالم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم وأٟمت٘مؾ سمٕمد يمّؾ 

إي٘م٤مف أظمريـ قمغم طم٘م٤مئؼ و يْمف سم٤مخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر ! وأّٟمف أراد سم٘مقًمف إي٘م٤مومٜم٤م

ـْ ىمٌؾ أن ٟم٠ميت سمٙمالم  يمثػمة ظم٤مومٞم٦م حلّد هذا اًمٞمقم قمغم اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ، ًمٙم

وٓ يتح٤مؿمك  ُمٓمالىم٤مً  ظمؼمه وأٟمف اؿمتٝمر قمٜمف أٟمف يم٤من ُمزواضم٤مً اعمٖمػمة قمٚمٞمٜم٤م ذيمر 

 . (2)اًمزٟم٤م

ًمٚمٜم٤ًمء ... ويم٤من  ومٕمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ، ىم٤مل: ويم٤من اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ٟمَٙم٤مطم٤مً 

 . (3)ويٓمٚم٘مٝمـ مجٞمٕم٤م مجٞمٕم٤مً  يٜمٙمح أرسمٕم٤مً 

وقمـ اسمـ اعم٤ٌمرك ، ىم٤مل: يم٤مٟم٧م حت٧م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم أرسمع ٟمًقة ، ىم٤مل: 

ل: أٟمتـ طمًٜم٤مت إظمالق ، ـمقيالت إقمٜم٤مق ، وًمٙمٜمّل ومّمٗمٝمـ سملم يديف وىم٤م

 .(4)قالّ رضمؾ ُمٓمالق ، وم٠مٟمتـ اًمٓمُ 

( قمـ ـمالق قمٛمر )أَم قم٤مصؿ( ، وقمٌد اًمرمحـ هـ 861وىم٤مل اسمـ مه٤مم )ت 

سمـ قمقف )مت٤مض( ، واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم )اًمزوضم٤مت إرسمع دومٕم٦ًم واطمدة( ... : ا

                                                           

وهق اًمذي اىمؽمح قمغم قمٛمر اؾمتٌدال اًمزواج ُمـ أم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر سم٤مًمزواج ُمـ أم يمٚمثقم  - 1

 سمٜم٧م قمكم سمٖمْم٤ًم ًمٕمكم .

٤ًمُمع أن اخلؼم سمزٟم٤مه : ... وإٟمام أوردٟم٤م هذيـ اخلؼميـ ًمٞمٕمٚمؿ اًم 241: 12ىم٤مل اسمـ أيب احلديد  -2

 سملم اًمٜم٤مس... ُمًتٗمٞمْم٤مً  ُمِمٝمقراً  يم٤من ؿم٤مئٕم٤مً 

، اًمٌداي٦م 373: 28، هتذي٥م اًمٙمامل 31: 3، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 55: 64دُمِمؼ  ُمديٜم٦م شم٤مريخ -3

 . 364: 5واًمٜمٝم٤مي٦م 

،  141: 1، اًمٜمجقم اًمزاهرة  31: 3، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  54: 64دُمِمؼ  ُمديٜم٦م شم٤مريخ -4

 اعمًٌقط

 .96: 16، آهم٤مين  3:  6 ًمٚمنظمز
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ٙمـ طم٤مضم٦م ومٛمحض يمٗمران ٟمٕمٛم٦ٍم ومٛمحٛمٚمف وضمقد احل٤مضم٦م مم٤م ذيمرٟم٤م ، وأُم٤م إذا مل ي

 .(1) ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ  واهلل ،وؾمقء أدب ، ومٞمٙمره

قمغم اًمٙمقوم٦م ُمـ ىمٌؾ قمٛمر سمـ  واًمٞمؽ ظمؼم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم طمٞمٜمام يم٤من أُمػماً 

 اخلّٓم٤مب ، يمتٛمٝمٞمد عم٤م ٟمر يد ىمقًمف :

يٚم٘م٤مه أسمق و وم٘مد يم٤من اعمٖمػمة خيرج يمّؾ يقم ذم ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر ُمـ دار اإلُم٤مرة

 : أيـ يذه٥م إُمػم ؟سمٙمرة ومٞم٘مقل 

 ومٞم٘مقل : ذم طم٤مضم٦م .

 ومٞم٘مقل : إّن إُمػم ُيزار وٓ يزور .

ويم٤من يذه٥م إمم اُمرأة ي٘م٤مل هل٤م ُأّم مجٞمؾ سمٜم٧م قمٛمرو ، وزوضمٝم٤م : احلج٤مج 

 سمـ قمتٞمؽ سمـ احل٤مرث اجلِمٛمل .ا

ومٌٞمٜمام أسمق سمٙمرة ذم همروم٦م ُمع إظمقشمف  ـ وهؿ : ٟم٤مومع ، وزي٤مد ، وؿمٌؾ سمـ 

ٞم٦م ومٝمؿ أظمقة ُّٕم ـ  ويم٤مٟم٧م ُأّم مجٞمؾ اعمذيمقرة ذم ، واجلٛمٞمع أوٓد ؾمٛم ُمٕمٌد

همروم٦م ُاظمرى ىم٤ٌمًم٦م هذه اًمٖمروم٦م ، وميسم٧م اًمر يح سم٤مب همروم٦م ُأّم مجٞمؾ ومٗمتحتف ، 

وٟمٔمر اًم٘مقم وم٢مذا هؿ سم٤معمٖمػمة ُمع اعمرأة قمغم هٞمئ٦م اجلامع ، وم٘م٤مل أسمق سمٙمرة : هذه 

 سمٚمٞم٦م ىمد اسمتٚمٞمتؿ هب٤م وم٤مٟمٔمروا ، ومٜمٔمروا طمّتك أصمٌتقا .

سمٙمرة ومجٚمس طمّتك ظمرج قمٚمٞمف اعمٖمػمة ُمـ سمٞم٧م اعمرأة ، وم٘م٤مل ًمف : ومٜمزل أسمق 

 إّٟمف ىمد يم٤من ُمـ أُمرك ُم٤م ىمد قمٚمٛم٧َم وم٤مقمتزًمٜم٤م .

ىم٤مل : وذه٥م اعمٖمػمة ًمٞمّمكّم سم٤مًمٜم٤مس اًمٔمٝمر ، وُم٣م أسمق سمٙمرة ، وم٘م٤مل : ٓ 

 ٓ شمّمكّم سمٜم٤م وىمد ومٕمٚم٧َم ُم٤م ومٕمٚم٧َم .  واهلل

 ٌقا سمذًمؽ إمم قمٛمر .وم٘م٤مل اًمٜم٤ّمس : دقمقه ومٚمٞمّمّؾ ، وم٢مّٟمف إُمػم ، وايمت
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، اعمٖمػمة واًمِمٝمقد ، ومٚماّم ىمدُمقا  ومٙمتٌقا إًمٞمف وم٠مُمرهؿ أن ي٘مدُمقا قمٚمٞمف مجٞمٕم٤مً 

 قمٚمٞمف ضمٚمس قمٛمر ومدقم٤م سم٤مًمِمٝمقد واعمٖمػمة .

 ومت٘مّدم أسمق سمٙمرة ، وم٘م٤مل ًمف ] قمٛمر [ : رأيتف سملم ومخذهي٤م ؟

 ًمٙم٠مين أٟمٔمر إمم شمنميؿ ضمدري سمٗمخذهي٤م .  ىم٤مل : ٟمٕمؿ ، واهلل

 ىمد أًمٓمٗم٧م ذم اًمٜمٔمر . وم٘م٤مل ًمف اعمٖمػمة :

 سمف .  وم٘م٤مل أسمق سمٙمرة : مل آُل أن ُأصم٧ٌم ُم٤م خيزيؽ اهلل

 ، طمّتك شمِمٝمد ًم٘مد رأيتف يٚم٩م ومٞمٝم٤م وًمقج اعمِْرَود ذم  وم٘م٤مل قمٛمر : ٓ واهلل

 اعُمْٙمُحٚم٦م .

 وم٘م٤مل : ٟمٕمؿ ، أؿمٝمد قمغم ذًمؽ .

 وم٘م٤مل ] قمٛمر [ : اذه٥م قمٜمؽ ُمٖمػمة ذه٥م رسمٕمؽ .

 ٝمد ؟صمّؿ دقم٤م ٟم٤مومٕم٤م ، وم٘م٤مل : قمالَم شمِم

 ىم٤مل : قمغم ُمثؾ ؿمٝم٤مدة أيب سمٙمرة .

 ىم٤مل : ٓ ، طمّتك شمِمٝمد أّٟمف وًم٩م ومٞمٝم٤م وًمقج اعمٞمؾ ذم اعمٙمحٚم٦م .

 ىم٤مل : ٟمٕمؿ ، طمّتك سمٚمغ ىمذذه  ـ وهل ر يش اًمًٝمؿ ـ .

 ىم٤مل ًمف قمٛمر : اذه٥م ُمٖمػمة وم٘مد ذه٥م ٟمّمٗمؽ .

 صمّؿ دقم٤م اًمث٤مًم٨م ، وم٘م٤مل ًمف : قمغم ُم٤م شمِمٝمد ؟

ٌََل .  وم٘م٤مل : قمغم ُمثؾ ؿمٝم٤مدة ص٤مطِم

 وم٘م٤مل ًمف قمٛمر : اذه٥م قمٜمؽ ُمٖمػمة ذه٥م صمالصم٦م أرسم٤مقمؽ .

ـ وم٘مدم ، ومٚمام رآه ضمٚمس ًمف ذم اعمًجد  صمّؿ يمت٥م إمم زي٤مد ـ ويم٤من هم٤مئ٤ٌمً 

واضمتٛمع قمٜمده رؤوس اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ، ومٚماّم رآه ُم٘مٌاًل ىم٤مل : إيّن ٕرى 

 قمغم ًم٤ًمٟمف رضماًل ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ، صمّؿ إّن قمٛمر رومع رأؾمف  رضماًل ًمـ خيزي اهلل

إًمٞمف وم٘م٤مل : ُم٤م قمٜمدك ي٤م ؾَمْٚمَح احُل٤ٌمرى ؟ وم٘مٞمؾ : إّن اعمٖمػمة ىم٤مم إمم زي٤مد وم٘م٤مل : 
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 ٓ خم٠ٌَم ًمٕمٓمر سمٕمد قمروس .

شمٕم٤ممم ، واذيمر ُمقىمػ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، وم٢مّن   ! اذيمر اهلل زي٤مدوم٘م٤مل ًمف اعمٖمػمة : ي٤م 

ّٓ ،  (1)شمٕم٤ممم ويمت٤مسمف ورؾمقًمف وأُمػم اعم١مُمٜملم ىمد طم٘مٜمقا دُمل  اهلل إمم  أن شمتج٤موز إ

،  ُم٤م مل شمَر مم٤ّم رأي٧م ، ومال حيٛمٚمٜمّؽ ؾمقء ُمٜمٔمر رأيَتُف قمغم أن شمتج٤موز إمم ُم٤م مل شمرَ 

 ًمق يمٜم٧م سملم سمٓمٜمل وسمٓمٜمٝم٤م عم٤م رأي٧م أن يًٚمؽ ذيمري ومٞمٝم٤م .  ومقاهلل

ىم٤مل : ومدُمٕم٧م قمٞمٜم٤م زي٤مد وامحَر وضمٝمف وىم٤مل : ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ! أُّم٤م أن 

 طمثٞمث٤مً  ، وؾمٛمٕم٧م ٟمٗم٤ًمً  ّل رأي٧م جمٚم٤ًمً ُأطِمَؼ ُم٤م َأطمَؼ اًم٘مقُم ومٚمٞمس قمٜمدي ، وًمٙمٜم

 واٟمتٝم٤مزا ، ورأيتف ُمًتٌٓمٜمٝم٤م .

 وم٘م٤مل قمٛمر : رأيتف يدظمؾ يم٤معمٞمؾ ذم اعمٙمحٚم٦م .

رضمٚمٞمٝم٤م ، ومرأي٧م ظمّمٞمتٞمف شمؽمّددان سملم ومخذهي٤م ،  ىم٤مل : ٓ ، رأيتف راومٕم٤مً 

 . قم٤مًمٞم٤مً  ، وؾمٛمٕم٧م َٟمَٗم٤ًمً  ؿمديداً  ورأي٧م طمٗمزاً 

 ذم اعمٙمحٚم٦م ؟ خيرضمف يم٤معمٞمؾو وم٘م٤مل قمٛمر : أرأيتف يدظمٚمف

 وم٘م٤مل : ٓ .

 أيمؼم ، ىمؿ إًمٞمٝمؿ وم٤مضهبؿ .  وم٘م٤مل قمٛمر : اهلل

وم٘م٤مم إمم أيب سمٙمرة وميسمف صمامٟملم ضسم٦م ، وضب اًم٤ٌمىملم ، وأقمجٌف ىمقل 

 ، ودرأ احلَد قمـ اعمٖمػمة . زي٤مد

َب : أؿمٝمد أّن اعمٖمػمة وَمَٕمَؾ يمذا ويمذا ، ومٝمَؿ  وم٘م٤مل أسمق سمٙمرة سمٕمد أن ُضِ

، وم٘م٤مل ًمف قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م : إن ضسمتف وم٤مرضمؿ  ٤مٟمٞم٤مً صم قمٛمر أن ييسمف طمّداً 

ص٤مطمٌؽ ، ومؽميمف ، واؾمتت٤مب قمٛمر أسم٤م سمٙمرة وم٘م٤مل : إٟمام شمًتتٞمٌٜمل ًمت٘مٌؾ 

                                                           

ـَ دَُمُف ، أي أّن اعمٖمػمة وقمٛمر  -1 ٓطمظ يمٞمػ أؿم٤مر اعمٖمػمة إمم زي٤مد سم٠مّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طمَ٘م

 شمقاـم٠م قمغم إسمٓم٤مل احلّد ودومٕمف .
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 ؟ ؿمٝم٤مديت

 وم٘م٤مل : أضمؾ .

 وم٘م٤مل : ٓ أؿمٝمد سملم اصمٜملم ُم٤م سم٘مٞم٧ُم ذم اًمدٟمٞم٤م .

 اًمذي أظمزايمؿ . هللأيمؼم ، احلٛمُد   ومٚماّم ُضسمقا احلَد ىم٤مل اعمٖمػمة : اهلل

 رأوك ومٞمف . ُمٙم٤مٟم٤مً   ٤مل قمٛمر : سمؾ أظمزى اهللوم٘م

٦ٌّم ذم يمت٤مب  أن أسم٤م سمٙمرة عّم٤م ضُمِٚمد ، أُمرت ش: أظم٤ٌمر اًمٌٍمة » وأظمرج اسمـ ؿم

ُأُُمف سمِم٤مة ومذسمح٧م وضمٕمٚم٧م ضمٚمده٤م قمغم فمٝمره ، ومٙم٤من ي٘م٤مل : إّن ذاك ُمـ 

 ضب ؿمديد .

ُم٤م  وطمٙمك قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمرة : أّن أسم٤مه طمٚمػ أن ٓ يٙمّٚمؿ زي٤مداً 

، ومٚماّم ُم٤مت أسمق سمٙمرة أوص أن ٓ يّمكم قمٚمٞمف زي٤مد ، وأن يّمكّم قمٚمٞمف أسمق  قم٤مش

، ومخرج إمم  سمرزة إؾمٚمٛمل ، ويم٤من اًمٜمٌّل آظمك سمٞمٜمٝمام ، وسمٚمغ ذًمؽ زي٤مداً 

 وؿمٙمره . زي٤مدوطمٗمظ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ذًمؽ ًم ،اًمٙمقوم٦م

شمّؿ إن ُأّم مجقؾ واهمؼً فمؿر زمـ اخلّطوب زموظمقؽمؿ ، واظمغغمة 

: أسمعرف هذه اظمرأة يو  [زمف معّرضوً ] هـوك، همؼول يمف فمؿر

 مغغمة؟

معّرضو زمعؿر يمتػؽغمه  ىم٤مل : ٟمٕمؿ ، هذه ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم ]

 . [هبو وإساره فمعم ايمزواج مـفو 

ـّ أّن أسم٤م سمٙمرة يمذب قمٚمٞمؽ ، وُم٤م   وم٘م٤مل قمٛمر : أشمتج٤مهؾ قَمكَمَ ؟ واهلل ُم٤م أفم

ّٓ رأيتَؽ   . (1)ظمٗم٧ُم أن ُأرُمك سمحج٤مرة ُمـ اًمًامء إ

                                                           

قمٞم٤من ، وومٞم٤مت إ 238ـ  234:  12، ذح ّن٩م اًمٌالهم٦م ٓسمـ أيب احلديد  145: 16إهم٤مين  -1
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 ،ا اًمٜمص يرؿمدٟم٤م إمم ُأُمقر يمثػمة ، ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤من وشم٤مر يخ هذه اعم٘مقًم٦موهذ

وىمد شمٙمقن ىمٌؾ اًمزواج اعمّدقمك ًمٕمٛمر ُمـ ُأّم  ،ومٝمل ذم ُمّٙم٦م أي٤مم ُمقؾمؿ احل٩م

 يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم!!

وؾمقاء يم٤من هذا اًمٙمالم ُمـ اعمٖمػمة ىمٌؾ اًمتزو ي٩م أم سمٕمده ، ومٗمٞمف شمٕمر يض 

ـ أيب ـم٤مًم٥م ، ّٕن شمِمٌٞمف ُأّم اإلُم٤مم قمكّم سماٟمت٘م٤مٌص ُمـ سمٕمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب و

يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم سم٠ُمّم مجٞمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م ! ومٞمف ُم٤م ٓ خيٗمك ُمـ آٟمت٘م٤مص ُٕمػم 

اعم١مُمٜملم ، يمام أّن ذم يمالُمف أؿمد اًمتٕمريض سمٕمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ، ّٕن اعمِم٤مضمرة 

 يم٤مٟم٧م سملم قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم .

ٌف سم٠مّٟمؽ مل شمٙمـ سم٠مىمَؾ ُمٜمّل ذم ومٚماّم قمّرض قمٛمر سم٤معمٖمػمة أراد اعمٖمػمة أن جيٞم

ُمثؾ هذه إُُمقر ، ًمتٗمٙمػمك اًمدائؿ ذم ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم ُمع أّّن٤م صٖمػمة 

 وسمٛمٜمزًم٦م طمٗمٞمدشمؽ .

وم٢مّن إسارك اًمزائد قمغم اًمتزوي٩م هب٤م يِمّٙمؽ اجلٛمٞمع ذم طمًـ ٟمقاي٤مك 

وُم٘م٤مصدك اًمتل شمدقمٞمٝم٤م ، ٕٟمؽ ًمق أردت اًمتزوي٩م هب٤م ، وم٢مّن ذًمؽ ؾمقف ًمـ 

ّٓ يٙمقن  طمٞمٜمام يم٤من همٓم٤مؤك ودقمقاك هق  سم٤مًم٘مقة واإليمراه ، ظمّمقص٤مً  إ

مهٞم٦م، وٓ ؽ ٓ شمٕمػم هلؿ إاحلّمقل قمغم اًم٘مرسمك ، وأهؾ اًمٌٞم٧م يٕمٚمٛمقن سم٠مٟمّ 

 سمف .  حتؽمم اًم٘مرسمك سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي أُمر اهلل

ومٞمام شمّدقمٞمف ًمٙم٤من قمٚمٞمؽ أن حتّ٘م٘مف سم٤مًمٕم٘مد وم٘مط دون اًمدظمقل  ومٚمق يمٜم٧م حُمّ٘م٤مً 

، إذ   ًٌٌٞمتؽ ُمـ ظمالل اسمٜمتؽ طمٗمّم٦م ًمرؾمقل اهلل، وأن شمٙمتٗمل سم (1)واإليالد 

 . سمذًمؽ طُمزت اًم٥ًٌم واًمّمٚم٦م ُمٕم٤مً 

،  ذم هذا اًمزواج يم٤مٟم٧م هذه ىمراءة هيٕم٦م وُمٜم٤مىمِم٦م عم٤م ذم يمت٥م اجلٛمٝمقر

                                                           

 أي يٙمقن ًمف وًمد. -1
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وهل شُمرضمع إُمر إمم ـمٚم٥م قمٛمر اجلٜمس ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمدقمقى اًم٘مرسمك ، 

ؾ فمالُم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُاظمرى ، وهل إن صّح٧م شمًجّ  خُمِْٗمٞم٦ًَم وراَءه٤م أُمقراً 

ُمـ  قمٚمٞمٝمؿ اًمٜم٤مزًم٦م ُأظمرى ٕهؾ اًمٌٞم٧م شمْم٤مف إمم ىم٤مئٛم٦م اًمٔمالُم٤مت اًمٙمثػمة

 .ىمٌؾ اخلٚمٗم٤مء

يم٤من قمٚمٞمف  ، ُم٠ًمًم٦م اًمزواج ُمـ ُأّم يمٚمثقم ظمٚمٗمٞم٤مت ومٚمق أراد اًم٤ٌمطم٨م دراؾم٦م

ّن ومتح هذا اعمٚمػ ؾمٞمٙمّٚمػ إأّوًٓ دراؾم٦م فمروف هذا اًمزواج وُمالسم٤ًمشمف ، إذ 

٧م قمغم سمٕمض أهداومف وأهداف اعمٖمػمة سمـ اخلٚمٞمٗم٦م وأٟمّم٤مره اًمٙمثػم ، طمٞم٨م وىمٗم

قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ، وىمد شمٙمقن هٜم٤مك أهداف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُاظمرى أهداف ؿمٕم٦ٌم و

 ذم ُمٓم٤موي يمٚمامت اًمِمٞمٕم٦م .ُمٌٞمٜم٦م 

*     *     * 

، وهق  أيْم٤مً يرشمٌط سمٕمٛمر وسمزوضم٤مشمف آظمر  طم٤ًمؾم٤مً  ًمٞمؽ ُمقوققم٤مً إو

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وهق زواج ،  طم٥ًم اـمالقمل مل يٌح٨م حلد أنُمقوقع 

، وإظمرى  ذم واىمٕم٦م اًمػمُمقك ، يتزوج قمٛمر إطمدامه٤م سم٠مٍم وسمٜمتٝم٤م ذم اإلؾمالم

 ـم٤مقمقن قمٛمقاس. ذم

  - 2هموؿمؿي زمـً ايمقيمقد زوصمي احلورث زمـ هشوم زمـ اظمغغمة .  – 1 ومه٤م:

وأُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ُأّم ضمؽقؿ زمـً احلورث زمـ هشوم زمـ اظمغغمة اظمخزومقي ، 

 . د ـاًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ـ ُأظم٧م ظم٤مًمد سمـ وًمٞم

ذم واىمٕم٦م اًمػمُمقك وذم  ٝمامٞمزوضموىمد شمزوج ه٤مشملم آُمرأشملم سمٕمد ووم٤مة 

 ـم٤مقمقن قمٛمقاس .

 وجيرح قمقاـمػ إُّم٦م قمٛمروشمٜم٤مىُمُؾ هذا اخلؼم ذم اعمّم٤مدر يزء إمم 

 . هل٤م اًمديٜمٞم٦مقص٠ماعمًٚمٛم٦م اعمٕمت٘مدة سم
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وأئّٛم٦م  ،ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٜمٙمر ظمؼم زواج قمٛمر ُمـ ُأّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث

، واًمٌالذري (1)ًمٜم٤ًمسم٦م يرون ذًمؽ: ُمثؾ اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمىاعم١مرظملم وا

 ، واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ (3)، واًمزسمػمي ذم ٟم٥ًم ىمريش (2)ذم أٟم٤ًمب آذاف

 ، واسمـ قمٌد (6) صمػم ذم اًمٙم٤مُمؾ، واسمـ إ (5) ، واًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف (4) دُمِمؼ ُمديٜم٦م

 (9) ، واعمزي ذم هتذي٥م اًمٙمامل (8) ٦م، واسمـ إصمػم ذم ُاؾمد اًمٖم٤مسم (7) اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب

: وم٤مـمٛم٦م  ، وهمػمهؿ . يمام أَن ظمؼم شمزوضمف سم٠مُمٝم٤م (10) ، واسمـ طمجر ذم شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م

،  (12) ، وشم٤مريخ اًمٓمؼمي (11) ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى أيْم٤مً سمٜم٧م اًمقًمٞمد ، ُمذيمقر 

داي٦م ــ، واًمٌ (15) ٍمهـتـ، وخم (14) دُمِمؼ ُمديٜم٦م ، وشم٤مريخ (13) واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ

                                                           

 .54ـ  49: 5، 196: 8اجلزء اعمتٛمؿ ًمٚمٓمٌ٘م٤مت  -1

 . 466:  14أٟم٤ًمب إذاف  -2

 .99ٟم٥ًم ىمريش:  3-

 .271: 34، 228و 226، 225: 74دُمِمؼ  ُمديٜم٦م شم٤مريخ -4

 .563: 2 شم٤مريخ اًمٓمؼمي -5

 .454: 4اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ  -6

 .223: 1آؾمتٞمٕم٤مب  -7

 .334: 3ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م  -8

 .41: 17هتذي٥م اًمٙمامل  -9

 .227: 1شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م  -10

 .5: 5اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  -11

 .241: 3شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -12

 .453: 1اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ  -13

 .44: 74دُمِمؼ  ُمديٜم٦م شم٤مريخ -14

 .1962و 346: 6 دُمِمؼ شم٤مريخ ُمديٜم٦مخمتٍم  -15
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،  (4) ، وآؾمتٞمٕم٤مب (3) ، وإيمامل هتذي٥م اًمٙمامل (2) ، وهتذي٥م اًمٙمامل(1) واًمٜمٝم٤مي٦م

 ، وهمػمه٤م.(7)، وؾمػمة اسمـ يمثػم(6) ص٤مسم٦م، واإل (5) وُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م

مل  قمجٞم٥مهذا رء  ، سملم إم وسمٜمتٝم٤م ذم اإلؾمالم سمٕمٛمر أن جيٛمع يمٞمػسمؾ 

 ٟمًٛمٕمف قمٜمد إوًملم وأظمريـ ؟!

وٓ  ،حيٙمؿ سمٜمٗمًف لشمرك إُمر ًمٚم٘م٤مرئ يموإًمٞمؽ اًمٜمّمقص ذم ذًمؽ ، وأ

ّٓ  ُمـ قمٜمدي أمّحٚمف ؿمٞمئ٤مً   . تت٤ًمؤٓاًمسمٞم٤من سمٕمض  إ

 تسٍج عور بأٍم ٍبٌتْا بعذ اإلسالم

ُمٗم٤مرىم٤مت يمثػمة ذم طمٞم٤مة قمٛمر سمـ  وضمقدُ  ُمـ ظمالل سمحثٜم٤مإشمْمح ًمؽ 

اخلٓم٤مب ، وىمد وىمٗم٧م قمغم سمٕمْمٝم٤م ، وأّن شمٚمؽ اعمٗم٤مرىم٤مت ٓ ختتص سمزواضمف ُمـ 

كم ، أو ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ، أو شمزوضمف سمٕم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م زيد ، ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قم

أو ؿمدشمف قمغم اًمٜم٤ًمء واخلدم ، وضهبؿ سمٖمػم طمؼ ، صمؿ ـمٚم٥م اًمٕمٗمق أو 

 ذم ختدش وأومحش مم٤م ؾمٌؼ ، وهل اًم٘مّم٤مص ُمٜمف ، سمؾ هٜم٤مك ُمٗم٤مرىم٤مت أيمؼم 

 ظم٤ٌمر.ديـ اخلٚمٞمٗم٦م إن صح٧م شمٚمؽ إ

، أم  يمام ومٕمٚمف رضم٤مل اًمت٤مريخ ومال أدري هؾ ٟمؽمك ٟم٘مٚمٝم٤م رقم٤مي٦ًم حل٤مل اًمٕم٤مُم٦م

                                                           

 .14: 7اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  -1

 .42: 17هتذي٥م اًمٙمامل  -2

 .325: 3إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل  -3

 .94: 1آؾمتٞمٕم٤مب  -4

 .189: 2و 223: 1ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م  -5

 .29:  5ص٤مسم٦م اإل -6

 .19: 3ؾمػمة اسمـ يمثػم  -7
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وعمـ يريد  واعمح٘م٘ملم ًم٤ٌمطمثلموا ًمٚمدارؾملم طم٤مً أيْم٤مً ًمٚمح٘مٞم٘م٦م و ٟم٠ميت هب٤م شمٌٞم٤مٟم٤مً 

 ؟ظمٗم٤مي٤م إُمقر وظم٤ٌمي٤مه٤م اًمقىمقف قمغم 

 اًمؽماصمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ، سمؾ يمٞمػ وردت شمٚمؽ إظم٤ٌمر ذم إصقل إوًمٞم٦م

٤مل واًمذي سح سمٕمض ُم١مًمٗمٞمٝم٤م سم٠مّنؿ شمريمقا ٟم٘مؾ سمٕمض إُُمقر رقم٤مي٦م حل

 ؟ اًمٕم٤مُم٦م

ومٝمؾ يم٤مٟمقا ٓ يٗم٘مٝمقن سم٠مّن ُم٤م دَوُٟمقه ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ يزء إمم قمٛمر وإمم قمٌد 

 ؟وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  (1)اًمرمحـ سمـ احل٤مرث 

 إمم هؾ يم٤مٟمقا ٓ يٕمٚمٛمقن سم٠من ٟم٘مؾ هٙمذا ٟمّمقص شمزء إمم اًمّمح٤مسم٦م أوو

وختدش قمقاـمػ  (2) ُمـ اُدقمٞم٧م هلؿ اًمّمح٦ٌم ُمثؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث

 ؟ اعمًٚمٛملم

قمغم اخلٚمٞمٗم٦م واًمّمح٤مسم٦م  وضراً  أو أّنؿ يم٤مٟمقا ٓ يرون ذم ٟم٘مٚمٝم٤م قمٞم٤ٌمً 

وسملم اعمًٚمامت  ٟم٘مؾ هذه اًمٜمّمقص سملم يِمٕمرون سمتٜم٤مىمضوٓ  ،واًمت٤مسمٕملم

 ؟قمٜمد اعمًٚمٛملم  اًمديٜمٞم٦م

أو  ،ًمّمحتٝم٤م قمٜمدهؿ ذيمروه٤م لماعم١مرظم أنيمام أيِن ٓ أدري هؾ 

ؾم٤مًمتٝمؿ اخلؼمي٦م دون اًمٜمٔمر إمم ًمر أداءً  أو أّّنؿ ذيمروه٤م ،ٓؿمتٝم٤مره٤م سملم اًمٜم٤مس

 ؟اًمتقصمٞمؼ واًمتجريح ذم إظم٤ٌمر 

 وم٢من يم٤مٟم٧م ًمّمحتٝم٤م ومٝمل اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى!

أُم٤م ًمق يم٤مٟم٧م ٓؿمتٝم٤مره٤م سملم اًمٜم٤مس ، ومٙمٞمػ ٓ يتدسمرون ذم اًمتٜم٤مىمْم٤مت 

                                                           

 ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من .صٝمر قمثامن واًمذي قمٞمٜمف ذم جلٜم٦م مجع اًم٘مرآن ، وأسمق قم٤مئِم٦م زوضم٦م  -1

: ىمٞمؾ يم٤من ]أي قمٌد 6215و 5115رىمؿ  23: 5و 254: 4ىم٤مل اسمـ طمجر ذم آص٤مسم٦م  -2

 اًمرمحـ سمـ احل٤مرث[ اسمـ قمنم ؾمٜملم ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل، طمٙمك ذًمؽ ُمّمٕم٥م وهق وهؿ.
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 اعمقضمقدة ومٞمٝم٤م وخت٤مًمٗمٝم٤م ُمع اًمثقاسم٧م اًمديٜمٞم٦م؟

ي أُم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سمً٘مؿ شمٚمؽ إظم٤ٌمر وقمدم صحتٝم٤م ، ومٝمؾ يٛمٙمـ أن ين

 اًمِمؽ ُمٜمٝم٤م إمم همػمه٤م ُمـ اًمٜمّمقص أم ٓ؟

ويمٞمػ ٓ ٟم٘مقل سمّمحتٝم٤م ، وهل اعمروي٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد يم٤ٌمر أئٛم٦م اًمٜم٥ًم ، 

 إُِم؟ إصٚمٞم٦م وذم يمتٌٝمؿ ،واًمٓمٌ٘م٤مت ، واًمت٤مريخ

وإن ىمٚمٜم٤م سمتّمحٞمٗمٝم٤م ، ومٝمل إُظمرى شمٜم٤مذم اًمدىم٦م اعمرضمَقة قمٜمد اعم١مرظملم 

ذم  – ٟمرى اعم١مرخ ي١ميمدواعمحدصملم ، سمؾ يمٞمػ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل هب٤م وٟمحـ 

قمغم ضمزئٞم٤مت احلدث وي٠ميت سم٠مُمقر دىمٞم٘م٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمٛمّٞمزه٤م قمـ  -هذه اعمٗمردة 

 ؟همػمه٤م

ومٞم٠ميت سمٜم٥ًم اعمرأة يم٤مُماًل وي٘مقل : هل ومالٟم٦م اسمٜم٦م ومالن ، وأُمٝم٤م ومالٟم٦م ، 

وإّّن٤م شمزوضم٧م ُمـ ومالن ذم اًمت٤مريخ اًمٗمالين ، صمؿ شمزوضمٝم٤م ومالن ذم اًمقاىمٕم٦م 

ٜمٙم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م اعمٛمٞمِزة ًمألؿمخ٤مص قمٜمد ٟم٘مؾ اًمٗمالٟمٞم٦م ، إمم همػمه٤م ُمـ اًم

 !احلدث

يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمحؾ هذه  واًم٘مْم٤مي٤م يمِؾ هذه اعمالسم٤ًمت حأيْم٤مً وسمٕمد 

اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ، وهؾ يّمح اًم٘مقل سم٠مّن قمٛمر شمزَوج سم٠مٍم وسمٜمتٝم٤م ذم اإلؾمالم؟ وُم٤م هق 

وهؾ ذم ـمرح هذه اعم٠ًمًم٦م هٜم٤م ُم٤م يٗمٞمدٟم٤م ذم ُمقوققمٜم٤م ـ زواج اعمخرج ُمٜمف؟ 

 ؟ ـ أم ٓ يمٚمثقمُأّم 

وىمٗمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م وهل ضمديرة سم٤مًمٌح٨م  يمتٗم٤مء سمٙمقّن٤م وم٤مئدًة قمٚمٛمٞم٦مأم قمٚمٞمٜم٤م آ

 احل٤ًمؾم٦م وإًمٞمؽ ٟمّمقص شمٚمؽ اعمٗمردة ٌح٨م ُمـ ذي ىمٌؾ .شممل واًمدراؾم٦م ّّٕن٤م 

 م .ُمـ يمت٥م آُ  اجلديدةو
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  هي ّي زٍخٔ عور:

 أٍ ابٌتْا أُّم حكين بٌت الحارث؟ ، فاطؤ بٌت الَليذ

٤مريخ واًمٓمٌ٘م٤مت قمغم اؾمؿ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ٟم٘مػ ذم يمت٥م اًمت

 سمـ قمٛمر سمـ خمزوم، وهل ُأظم٧م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة.  سمـ قمٌد اهللا

  وأم وم٤مـمٛم٦م وظم٤مًمد، هل: طمٜمتٛم٦م سمٜم٧م ؿمٞمٓم٤من، وؿمٞمٓم٤من هق ًم٘م٥م ًمٕمٌد اهلل

 .(1) سمـ قمٛمرو سمـ يمٕم٥م سمـ واصمٚم٦ما

 : ٚمٞم٦م اسمـ قمٛمٝم٤موىمد شمزوضم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ذم اجل٤مه

 احل٤مرث سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة.

هق أظمق أسمقضمٝمؾ ٕسمقيف، واسمـ قمّؿ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ، واسمـ  : واحل٤مرث

 . (2)قمّؿ طمٜمتٛم٦م ُأّم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم اًمّمحٞمح

 .(3)صمؿ ظَمَٚمػ قمٚمٞمٝم٤م ذم اإلؾمالم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمثامن سمـ قمٗم٤من

٤مل: أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح وىمد ذيمر اسمـ ؾمٕمد: احل٤مرث ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م ، وىم

سم٤مًمِم٤مم... يمام ذيمره ذم اًمّمٖمػم ذم اًمٓمٌ٘م٦م اخل٤مُم٦ًم وىم٤مل: يٙمٜمك  وأصٞم٥م ؿمٝمٞمداً 

اًمرمحـ، ُم٤مت ذم ـم٤مقمقن قمٛمقاس سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م صمامٟمٞم٦م قمنم ،  ]احل٤مرث[ أسم٤م قمٌد

وظمَٚمػ قمٛمر قمغم اُمراشمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة، وهل ُأّم قمٌد اًمرمحـ 

                                                           

 .261: 8اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  -1

 .222: 1ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م  -2

ؾمؿ: اًمقًمٞمد وؾمٕمٞمد وأّم قمثامن، وىم٤مًمقا: ذيمر أصح٤مب اًمٜم٥ًم واعم١مرظمقن ذم أوٓد قمثامن ا -3

 233وـمٌ٘م٤مت اسمـ ظمٞم٤مط:  36أُمٝمؿ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة، اٟمٔمر ٟم٥ًم ىمريش: 

ّن٤مي٦م إَرب و 2476واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت:  52: 2واعمٜمتٔمؿ  221: 21 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼو

5 :321. 
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 .(1)سمـ احل٤مرث ...ا

يمام ذم سمٕمض  - 15، إُّم٤م أصٞم٥م ذم واىمٕم٦م اًمػمُمقك ذم اًمِم٤مم ؾمٜم٦م وم٤محل٤مرث 

 .18أو ُم٤مت ذم ـم٤مقمقن قمٛمقاس ؾمٜم٦م  ، -اًمٜمّمقص

ـمٌؼ اعم١مرظمقن أوىمد  ،اعمٝمؿ أّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمد شمزوضمٝم٤م سمٕمد احل٤مرث

 أقم٘م٥م ُمٜمٝمؿ: قمٌد ، ُمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد قمدة أوٓدقمغم أّن احل٤مرث يم٤من ًمف 

 . وإًمٞمؽ شمرمج٦م سمًٞمٓم٦م ًمٙمّؾ واطمد ُمٜمٝمام ،رثاًمرمحـ، وأم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤م

   الرحوي بي الحارث عبذ

 ومٕمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث ، يم٤من اؾمٛمف إسمراهٞمؿ ومٖمػَمه قمٛمر إمم قمٌد

وىمٞمؾ  .(3) عَم٤م دقم٤م إمم شمٖمٞمػم أؾمامء آٟمٌٞم٤مء، ومٙم٤من ُمـ ومْمالء اًمت٤مسمٕملم (2)اًمرمحـ

 .(4)مل حيٗمظ قمٜمف ؿمٞمئ٤مأّٟمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وىمد قَمَده اسمـ ؾمٕمد ومٞمٛمـ أدرك اًمٜمٌل و

، شمقذم ذم  ىم٤مل اًمقاىمدي: أطمًٌف يم٤من اسمـ قمنم ؾمٜملم طملم ىمٌض رؾمقل اهلل

 .(5) ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م

                                                           

اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م  وذيمره» مل أومٝمؿ ُم٘مّمقد اعمزي ذم ىمقًمف :  296: 5هتذي٥م اًمٙمامل  -1

شمًٛمٞم٦م ُمـ » ذم  444:  5وم٤مسمـ ؾمٕمد ذيمره ذم ش ... يمام ذيمره ذم اًمّمٖمػم ذم اًمٓمٌ٘م٦م اخل٤مُم٦ًم 

وهق راسمع صح٤ميب ُمذيمقر ُمٜمٝمؿ ، ومٚمٕمٚمف أراد ُمثؾ هذا، ش ٟمزل ُمٙم٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 ه٤مُمِمف قمغم وم٢من يم٤من همػمه ومٝمق ُمٚمٌس وإٓ ومٝمق وهؿ . وهذا ُم٤م ىم٤مًمف آؾُمت٤مذ سمِم٤مر قمقاد ذم

 هتذي٥م اًمٙمامل اٟمٔمره . 

 .643: 4 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼخمتٍم  -2
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وهق صٖمػم، وأىم٤مم هب٤م  ظمرج ُمع أسمٞمف احل٤مرث سمـ هِم٤مم إمم اًمِم٤مم جم٤مهداً 

ُمدة صمؿ رضمع إمم اعمديٜم٦م ، وأرؾمٚمتف قم٤مئِم٦م إمم ُمٕم٤موي٦م سمدُمِمؼ يٙمّٚمٛمف ذم طمجر 

 .(1) ًمٗم٤مه ىمد ىمتٚمف٠موم  سمـ إدسمر اًمٙمٜمدي،ا

وذم آؾمتٞمٕم٤مب: وظمرج ]احل٤مرث[ إمم اًمِم٤مم ذم أي٤مم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ومٚمؿ يزل جي٤مهد طمتك اؾمتِمٝمد يقم اًمػمُمقك ذم رضم٥م ُمـ ؾمٜم٦م  ،سم٠مهٚمف وُم٤مًمف

مخس قمنمة، وىمٞمؾ: سمؾ ُم٤مت ذم ـم٤مقمقن قمٛمقاس ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة ، وىمٞمؾ: 

 ؾمٜم٦م مخس قمنمة.

خلٓم٤مب اُمرأشمف: وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ وعّم٤م شمقذّم ]احل٤مرث[ شمزَوج قمٛمر سمـ ا

 .(2) اعمٖمػمة، أظم٧م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، وهل ُأّم قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم

وذم ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م: قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم ... ىم٤مل ُمّمٕم٥م 

اًمزسمػمي واًمقاىمدي: يم٤من قمٌد اًمرمحـ اسمـ قمنم ؾمٜملم طملم ىمٌض اًمٜمٌل ، ويم٤من 

 وقمٚمق ىمدر. وديٜم٤مً  ؿ قمٚمامً ُمـ ومْمالء اعمًٚمٛملم وظمٞم٤مره

وشمقذّم أسمقه احل٤مرث سمـ هِم٤مم ذم ـم٤مقمقن قمٛمقاس ، ومتزوج قمٛمر سمـ 

اخلٓم٤مب اُمرأشمف: وم٤مـمٛم٦م، ُأّم قمٌد اًمرمحـ، وٟمِم٠م قمٌد اًمرمحـ ذم طمجر قمٛمر ، 

 .(3)ويم٤من اؾمٛمف إسمراهٞمؿ ومٖمػّم قمٛمر اؾمٛمف عَم٤َم هَمػَم أؾمامء ُمـ شمًَٛمك سم٤مٕٟمٌٞم٤مء

أّم طمٙمٞمؿ اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد  : أنّ  لهو ٤م٥م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝمدم ٟمٙمت٦موهٜم٤م 

 ، قمت٦ٌم سمـ ؾمٝمؾ :ىمٌؾ قمٙمرُم٦م اسمـ أيب ضمٝمؾ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م  يم٤مٟم٧م ىمد شمزوضم٧م

ُمع أُمٝم٤م أم طمٙمٞمؿ  شمٕمٞمش وم٤مظمت٦م ، وإظمػمة يم٤مٟم٧م سمٜمت٤ًم اؾمٛمٝم٤م ويم٤مٟم٧م هل٤م ُمٜمف

 طمٞمٜمام ضم٤مء قمٙمرُم٦م إمم اًمِم٤مم.
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احل٤مرُث سمـ هِم٤مم: قمٌد اًمرمحـ ،  ومٗمل ٟم٥ًم ىمريش : ومقًمدُ 

ًمنميد ، ُأيت سمف ُمـ اًمِم٤مم، وسمٗم٤مظمتف سمٜم٧م قمت٦ٌم سمـ ؾمٝمٞمؾ وهق ا

سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد ؿمٛمس ... ومل يٙمـ سم٘مل ُمـ وًمد ؾمٝمٞمؾ سمـ 

قمٛمرو همػمه٤م، ومًاَممه٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب )اًمنميديـ( وىم٤مل: 

 أن يٜمنم ُمٜمٝمام ظمػما.  ٤مًمنميدة ًمٕمَؾ اهللسم زوضمقا اًمنميد

ـ ومزوج قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث: وم٤مظمت٦م، وأىمٓمٕمٝمام قمٛمر سم

اخلٓم٤مب سم٤معمديٜم٦م ظمٓم٦م، وم٠موؾمٕمٝم٤م هلام، وم٘مٞمؾ: أيمثرت هلام ي٤م 

 يمثػماً  أن يٜمنم ُمٜمٝمام وًمداً   اعم١مُمٜملم، وم٘م٤مل: قمًك اهلل أُمػم

 رضم٤مًٓ وٟم٤ًمًء، وأُمف: وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة.

وأم وم٤مظمت٦م: أّم طمٙمٞمؿ اسمٜم٦م احل٤مرث سمـ هِم٤مم ]واؾمٛمٝم٤م[ 

ّٓ ، ومٚمٞمس ًمٚمح٤مرث سمـ هِم٤مم قم٘م٥م  أيْم٤مً وم٤مـمٛم٦م  ُمـ وًمده  إ

 قمٌد اًمرمحـ وُمـ أّم طمٙمٞمؿ.

يم٤مٟم٧م أّم طمٙمٞمؿ حت٧م قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ ، وم٘متؾ قمٜمٝم٤م يقم 

اًمػمُمقك ؿمٝمٞمدا ، ومخٚمػ قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ، 

وم٘متؾ قمٜمٝم٤م يقم ُمرج اًمُّمَٗمر ؿمٝمٞمدا ، ومتزوضمٝم٤م قمٛمر سمـ 

 (1)اخلٓم٤مب ومقًمدت وم٤مـمٛم٦م ُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب.

ث سمـ هِم٤مم... وقمٌد وذم أٟم٤ًمب آذاف: ومقًمد احل٤مر

 - اًمرمحـ سمـ احل٤مرث وأُمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة

وُٓمرأشمف ـ  (2) ويم٤من ي٘م٤مل ًمف - وي٘م٤مل: ظم٤مًمدة سمٜم٧م اًمقًمٞمد
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ىمريش، وذًمؽ ّٕن  وهل وم٤مظمت٦م سمٜم٧م قمت٦ٌم سمـ ؾمٝمؾ ـ ذيٗم٤مً 

وضملء هبذيـ صٖمػميـ وم٘م٤مل  أسمقهيام همزوا ومٝمٚمٙم٤م سم٤مًمِم٤مم ،

أن خيرج سمٞمٜمٝمام ذري٦م ،   قمٛمر: زوضمقا هذه هبذه ًمٕمؾ اهلل

 (1)وَمُزِوضم٤م.

 وهذا يٕمٜمل سم٠من قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث شمزَوج سمٜم٧م اظمتف ُأّم طمٙمٞمؿ ُمـ

ذم اإلؾمالم وىمد ىم٤مم  شوم٤مظمت٦م»ـاعمًامة سم ، قمت٦ٌم سمـ ؾمٝمؾ زوضمٝم٤م إول :

ُمـ  ًمتٕمٝمده اًمزواجوهذا اًمٙمالم يزء إمم قمٛمر  ،سم٤مًمتزوي٩م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

قمٚمٞمٝم٤م ذم  حيرم وهق ،ـ احل٤مرث هق ظم٤مل وم٤مظمت٦موم٤مظمت٦م ، ّٕن قمٌد اًمرمحـ سم

 . اإلؾمالم

يمام أّن هذا اًمٕمٛمؾ ٓ يتٗمؼ ُمع ُم٤م ضم٤مء ُمـ ومْم٤مئؾ ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث 

ف يم٤من صٝمر قمثامن، شمزَوج ُمريؿ اسمٜم٦م قمثامن، وهق ممـ أُمره قمثامن أن يٙمت٥م وأٟمّ »

سمـ اًمزسمػم، وؿمٝمد   اعمّم٤مطمػ ُمع زيد سمـ صم٤مسم٧م وؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص وقمٌد اهلل

إمم  (2)ش.اًمدار ُمع قمثامن، وضمرح ومحؾ إمم سمٞمتف ، وؿمٝمد اجلٛمؾ ُمع قم٤مئِم٦م

ُمـ اعمٙم٤مرم واًمٗمْم٤مئؾ اعمذيمقرة ًمف ذم يمت٥م اًمت٤مريخ واًمرضم٤مل همػمه٤م 

 .واًمؽماضمؿ

ومٝمق إُّم٤م ُمـ اًمّم٤محللم ، أو ُمـ اًمٗم٤مؾم٘ملم همػم اعمٚمتزُملم ، وم٢من يم٤من ُمـ 

ـ اًمٗم٤مؾم٘ملم همػم إن يم٤من ُمُم٤م أ، و فسمٜم٦م اظمتااعم١مُمٜملم اًمّم٤محللم ومال يتزّوج 

 اعمتٚمزُملم ومٕمغم اإلؾمالم اًمًالم .

يم٤مٟم٧م هذه صقرة ُمّمٖمرة قمـ طمٞم٤مة قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث ، وأن ُمع 

 طمٞم٤مة أظمتف أّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث .
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 أّم حكين بٌت الحارث

يم٤مٟم٧م ُمع قمٙمرُم٦م سمـ أيب  وأم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة

، وىمد ؾمٛمل قمٙمرُم٦م واحل٤مرث واظمر اجل٤مهٚمٞم٦م وأوائؾ اإلؾمالم أضمٝمؾ ذم 

 وم٘م٤مل اسمـ يمثػم ذم ؾمػمشمف : ،طمد ُمـ اعمنميملم()ُمـ ظمرج سم٤مُمرأشمف إمم أوٛمـ 

... وظمرج قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ سمزوضمتف اسمٜم٦م قمٛمف ُأّم طمٙمٞمؿ 

 سمٜم٧م احل٤مرث سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة.

وظمرج قمٛمف احل٤مرث سمـ هِم٤مم سمزوضمتف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ 

 .(1) اعمٖمػمة

شمزوضمٝم٤م ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ث سمٕمد ووم٤مة قمٙمرُم٦م ، وأم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مر

 . اًمٕم٤مص، صمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

سمـ اًمزسمػم ، ىم٤مل: عّم٤م يم٤من يقم اًمٗمتح   وذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى قمـ قمٌد اهلل

أؾمٚمٛم٧م ُأّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث سمـ هِم٤مم اُمرأة قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ وأشم٧م 

 . (2)وم٤ٌميٕمتف  رؾمقل اهلل

 د سمـ اعمٖمػمة ، وأّن٤م أؾمٚمٛم٧م يقم اًمٗمتح.وضم٤مء ُمثٚمف ذم أُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞم

يم٤مٟم٧م ُأّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث ويمذا أُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد ُمـ  ،ٟمٕمؿ

 يت أؾمٚمٛمـ ىمٌؾ أزواضمٝمـ.قااًمٜم٤ًمء اًمٚم

دُمِمؼ: ُأّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث سمـ هِم٤مم سمـ ُمديٜم٦م  ومٗمل شم٤مريخ

ـ   اعمٖمػمة... اعمخزوُمٞم٦م، وأُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل

أظم٧م ظم٤مًمد ـ وهل اًمتل شمٜم٥ًم هل٤م ىمٜمٓمرة ُأّم طمٙمٞمؿ سمٛمرج ُصَٗمر ، وهل٤م 
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اًمٜمٌل ، واؾمت٠مُمٜمتف ًمٌٕمٚمٝم٤م قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ وظمرضم٧م ُمٕمف إمم  عصح٦ٌم ُم

اًمِم٤مم هم٤مزي٦م وم٘متؾ قمٜمٝم٤م ، ومتزوضمٝم٤م ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد، ويم٤مٟم٧م يقم أطمد ُمع 

 .(1)زوضمٝم٤م ىمٌؾ أن يًٚمام

٧م حت٧م قمٙمرُم٦م سمـ أيب وذم ٟمص آظمر: إّن ُأّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث يم٤مٟم

ضمٝمؾ ، وم٠مؾمٚمٛم٧م يقم اًمٗمتح سمٛمٙم٦م ، وهرب زوضمٝم٤م قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ ُمـ 

اإلؾمالم طمتك ىمدم اًمٞمٛمـ، وم٤مرحتٚم٧م ُأّم طمٙمٞمؿ طمتك ىمدُم٧م قمٚمٞمف اًمٞمٛمـ ومدقمتف 

 وإًمٞمؽ أن ٟمّمقص زواج قمٛمر ُمٜمٝم٤م . .(2)إمم اإلؾمالم وم٠مؾمٚمؿ

 زٍاج عور هي أُّم حكين

ذم احل٤مرث ىمد شمزوضم٧م قمّدة ازواج قمرومٜم٤م مم٤م ؾمٌؼ سم٠مّن أُم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م 

ـ أزواضمٝم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قم، وأن ًمٜمًٌط اًمٙمالم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم 

 . واإلؾمالم

 مه٤م :  ،وم٘مد يم٤من هل٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م زوضم٤من

قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ ، وقمت٦ٌم سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو ـ أسمق وم٤مظمتف اًمتل 

 . أي٤مم قمٛمر ـش اًمنميد»شمزوضمٝم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث، 

 مه٤م: ،ن هل٤م زوضم٤من ذم اإلؾمالميمام يم٤م

واًمذي شمزوضمٝم٤م سمٕمد ىمتؾ قمٙمرُم٦م ذم يقم  . طمويمد زمـ ؽمعقد زمـ ايمعوص1

 .ٓظمتالف اًمٜمّمقص  اًمػمُمقك أو ـم٤مقمقن قمٛمقاس

ومٗمل ٟم٥ًم ىمريش :... ويم٤مٟم٧م ُأّم طمٙمٞمؿ حت٧م قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ، وم٘متؾ 

قمٜمٝم٤م يقم اًمػمُمقك ؿمٝمٞمدا ، ومخَٚمػ قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص، وم٘متؾ 
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ٜمٝم٤م يقم ُمرج اًمُّمَٗمر ؿمٝمٞمدا، ومتزوضمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومقًمدت ًمف وم٤مـمٛم٦م قم

 .(1)سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 ،وذم ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م: ُأّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث سمـ هِم٤مم اًم٘مرؿمٞم٦م اعمخزوُمٞم٦م

وأُُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد، أظم٧م ظم٤مًمد، وؿمٝمدت أطمد يم٤مومرة، صمؿ أؾمٚمٛم٧م يقم 

 ضمٝمؾ، وعم٤م أؾمٚمٛم٧م يم٤من زوضمٝم٤م ويم٤مٟم٧م حت٧م اسمـ قمٛمٝم٤م قمٙمرُم٦م سمـ أيب .اًمٗمتح

ىمد هرب إمم اًمٞمٛمـ، وم٤مؾمت٠مُمٜم٧م ًمف ُمـ اًمٜمٌل ... وىمتؾ قمٜمٝم٤م قمٙمرُم٦م، ومتزوضمٝم٤م 

ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد، ومٚمام ٟمزل اعمًٚمٛمقن ُمرج اًمُّمَٗمر قمٜمد دُمِمؼ أراد ظم٤مًمد أن 

هذه اجلٛمقع؟ وم٘م٤مل: إن ٟمٗمز   ُيٕمِرس هب٤م، وم٘م٤مًم٧م: ًمق شم٠مظَمرت طمتك هيزم اهلل

٤مًم٧م: ومدوٟمؽ، وم٠َمقْمَرَس هب٤م قمٜمد اًم٘مٜمٓمرة اًمتل سم٤مًمّمٗمر، ومٌٝم٤م حتدصمٜمل أيِن أىمتؾ، ىم

ؾمٛمٞم٧م ىمٜمٓمرة ُأّم طمٙمٞمؿ، وأومل قمٚمٞمٝم٤م، ومام ومرهمقا ُمـ اًمٓمٕم٤مم طمتك شم٘مدُم٧م 

اًمروم، وىم٤مشمٚمقا وىمتؾ ظم٤مًمد، وىم٤مشمٚم٧م ُأّم طمٙمٞمؿ يقُمئذ وم٘متٚم٧م ؾمٌٕم٦م سمٕمٛمقد 

 (2)اًمٗمًٓم٤مط اًمذي قمَرس هب٤م ظم٤مًمد.

رس سم٠مم طمٙمٞمؿ ، ومجٕمٚم٧م : أراد ظم٤مًمد أن يٕمشم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼوذم 

هذه اجلٛمقع... ويم٤مٟم٧م وىمٕم٦م ُمرج   شم٘مقل: ًمق أظمرت اًمدظمقل طمتك يٗمَض اهلل

 (3)اًمّمٗمر ذم اعمحرم أرسمع قمنم ذم ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب.

ّٓ وذم آظمر: ىم٤مل حمّٛمد سمـ ؿمٕمٞم٥م: ومٚمؿ ي٘مؿ ُمٕمٝم٤م  ؾمٌٕم٦م أي٤مم ... وإّن قمٛمر  إ

 .(4)شمزَوضمٝم٤م سمٕمده

تٛمؿ ًمٓمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد: احل٤مرث سمـ ومٗمل اجلزء اعم . فمؿر زمـ اخلطوب:2

                                                           

 .99ٟم٥ًم ىمريش:  -1

 .434: ٦3م ُاؾمد اًمٖم٤مسم -2

 .227: 74 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ -3

 .228: 74 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ -4



 193 ايمبحٌ ايمتورخيل واإلصمتامفمل

 

هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة... ومقًمد احل٤مرث: قمٌد اًمرمحـ، وأم طمٙمٞمؿ شمزوضمٝم٤م قمٙمرُم٦م 

سمـ أيب ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة، صمؿ ظمٚمػ قمٚمٞمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومقًمدت ا

 ًمف وم٤مـمٛم٦م.

 سمـ قمٛمر سمـ خمزوم.  وأُمٝم٤م: وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل

ذيمر ظمؼم اًمنميد واًمنميدة، ىم٤مل: يم٤مٟم٧م ُأّم وذم ٟم٥ًم ىمريش سمٕمد أن 

طمٙمٞمؿ حت٧م قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ وم٘متؾ قمٜمٝم٤م يقم اًمػمُمقك، ومخٚمػ قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مًمد 

سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص، وم٘متؾ قمٜمٝم٤م يقم ُمرج اًمّمٗمر ؿمٝمٞمدا ، ومتزَوضمٝم٤م قمٛمر سمـ ا

 (1)اخلٓم٤مب، ومقًمدت وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب.

زيد سمـ اخلٓم٤مب سمـ  وذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ذم شمرمج٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ

سمـ قمٌد اًمرمحـ ورضمالً   ٟمٗمٞمؾ... ي٘مقل: ومقًمد قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد... وقمٌد اهلل

وأُمٝمام وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وأُمٝم٤م ُأّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث سمـ  ،آظمر

 (2)هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة.

قمـ اسمـ ؾمٕمد ، ىم٤مل: ومقًمد احل٤مرث سمـ هِم٤مم :  شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼوذم 

صمؿ ظمٚمػ قمٚمٞمٝم٤م قمٛمر  ،ٞمؿ شمزوضمٝم٤م قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾقمٌد اًمرمحـ، وأم طمٙم

 سمـ اخلٓم٤مب ومقًمدت ًمف وم٤مـمٛم٦م.

 .(3) سمـ قمٛمر سمـ خمزوم  وأُمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل

: وأم قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث، وأظمتف: ُأّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث: أيْم٤مً وومٞمف 

ّٓ ًمد وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة، وًمٞمس ًمٚمح٤مرث سمـ هِم٤مم و ُمـ: قمٌد  إ

ُمـ ُأّم طمٙمٞمؿ ، ]وأّم طمٙمٞمؿ[ يم٤مٟم٧م حت٧م قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ ، و اًمرمحـ،
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وم٘متؾ قمٜمٝم٤م يقم اًمػمُمقك ؿمٝمٞمدا ، ومخٚمػ قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص، 

وم٘متؾ قمٜمٝم٤م يقم ُمرج اًمّمٗمر ؿمٝمٞمدا ، ومتزوضمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ومقًمدت ًمف 

 قمٛمر. ٧موم٤مـمٛم٦م سمٜم

قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ اخلٓم٤مب، ومتزوج وم٤مـمٛم٦م ]سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب[: 

 .(1)سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد  ومقًمدت ًمف: قمٌد اهلل

: وىمتؾ ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص سمٛمرج اًمّمٗمر ؿمٝمٞمدا، أيْم٤مً وومٞمف 

ويم٤مٟم٧م اُمرأشمف أّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث سمـ هِم٤مم، دظمؾ هب٤م سمٛمرج اًمّمٗمر ... 

، ومٚماَم  ويم٤مٟم٧م ىمٌٚمف حت٧م اسمـ قمٛمٝم٤م قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ وم٘متؾ قمٜمٝم٤م يقم وَمْحؾ

إمم  (2) اٟم٘مْم٧م قمدهت٤م، ظمٓمٌٝم٤م يزيد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد، ومحٓم٧م

َحَر قمٜمده٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ  ًَ ظم٤مًمد، صمؿ شمزوضمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ومٝمل اًمتل شَم

احل٤مرث، ّٕن ُأّم قمٌد اًمرمحـ: وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ُم٤مشم٧م ىمٌؾ ذًمؽ 

 (3)سمٛمدة وهل ]أم[ ُأّم طمٙمٞمؿ.

ذم شم٤مرخيف واسمـ إصمػم ذم اًمٙم٤مُمؾ قمٜمد ذيمر أؾمامء وًمد قمٛمر وىم٤مل اًمٓمؼمي 

وٟم٤ًمئف ، ىم٤مل اًمٓمؼمي : وشمزوج ُأّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث سمـ هِم٤مم اعمخزوُمل 

 (4)همطؾؼفو، وومقؾ مل يطؾؼفو.ذم اإلؾمالم ومقًمدت ًمف وم٤مـمٛم٦م 

وذم هتذي٥م اًمٙمامل قمـ اًمٓمٌ٘م٤مت: ومقًمد احل٤مرث سمـ هِم٤مم: قمٌد اًمرمحـ، 

صمؿ ظمٚمػ قمٚمٞمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ،سمـ أيب ضمٝمؾ وأم طمٙمٞمؿ شمزوضمٝم٤م قمٙمرُم٦م
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 .(1)ومقًمدت ًمف وم٤مـمٛم٦م

ؾمٕمٞمد  ظم٤مًمد سمـ ُم٘متؾ هذه اًمٜمّمقص شمِمػم إمم زواج قمٛمر سم٠مّم طمٙمٞمؿ سمٕمد

 .ذم اًمِم٤مم سمٛمرج اًمّمٗمر اًمٕم٤مص سمـا

= يقم )يقم اًمػمُمقك  ذمقمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ  ىمٌؾ ذًمؽ ىمد ىمتؾ يم٤من وىمد

 إذنـم٤مقمقن قمٛمقاس ، ُم٤مت ذم  قمٙمرُم٦م اًمٜمّمقص أنّ  شمٚمؽ وًمٞمس ذم ، (ومحؾ

ذم اًمِم٤مم ذم ُمٕمريم٦م اًمػمُمقك سمٕمد ُم٘متؾ زوضمٝم٤م ، صمؿ ىمتؾ هق شمزوضمٝم٤م ظم٤مًمد 

 يقم ُمرج اًمُّمَٗمر . أيْم٤مً قمٜمٝم٤م 

 هـ . 16ؾمٜم٦م  واظمرأومٞمٙمقن شم٤مريخ زواج قمٛمر ُمٜمٝم٤م ذم 

 ج قمٛمر سم٠مُمٝم٤م ذم هذاظم٤ٌمر اًمداًم٦م قمغم شمزوُ سمٕمد يمؾ هذه اًمٜمّمقص إًمٞمؽ إ

 .أو سمٕمده اًمت٤مريخ أو ىمٌٚمف

ؾمقاء يم٤من ىمد شمزَوج ُأّم طمٙمٞمؿ ىمٌؾ أُمٝم٤م أو شمزوضمٝم٤م سمٕمده٤م، وؾمقاء  ومٕمٛمر

آطمتامٓت شمرد  واطمدة ُمـ شمٚمؽ يم٤من ىمد ـمٚم٘مٝم٤م أو مل يٓمٚم٘مٝم٤م ، ومٗمل يمِؾ 

 ،15ّٕن قمٙمرُم٦م ًمق يم٤من ىمد ىمتؾ ذم ُمٕمريم٦م اًمػمُمقك ؾمٜم٦م  ،اؿمٙم٤مٓت يمثػمة

٤من ومالسمد ٕم طمٙمٞمؿ أن شمٕمتد سمٕمدهت٤م اًمنمقمٞم٦م ، وظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص يم

ظمرى عمقت أُ ىمد شمزوضمٝم٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء قمدهت٤م ُمـ قمٙمرُم٦م ، صمؿ اقمتدت قمدة 

ظم٤مًمد ، وه٤مشملم اًمٕمدشملم ُمع ُم٤م يراوم٘مٝم٤م ُمـ ُمالسم٤ًمت شمًتٛمر ًمًٜم٦م أو أيمثر ، 

ّٕن واىمٕم٦م اًمػمُمقك وىمٕم٧م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء أؿمٝمر ُمـ اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم قمنم 

٤م ًمٚمٝمجرة، ويمذا زواج قمٛمر يٛمٙمـ أن يٙمقن ىمد وىمع ٕؿمٝمر ُمـ اٟمتٝم٤مء قمدهت

قمغم ظم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد ، وسمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ شمّمّقر زواضمٝم٤م ُمـ قمٛمر إٓ ذم أواظمر 

 ًمٚمٝمجرة . 17ًمٚمٝمجرة أو اوائؾ ؾمٜم٦م  16ؾمٜم٦م 
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 أيضا  عور يتسٍج فاطؤ بٌت الَليذ 

رظمقن ذم شم٤مريخ ووم٤مة احل٤مرث سمـ هِم٤مم ـ زوج وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ١ماظمتٚمػ اعم

أو  16ؾمٜم٦م  :ذم رضم٥م ؾمٜم٦م مخس قمنمة يقم اًمػمُمقك، وىمٞمؾ :وم٘مٞمؾ ، اًمقًمٞمد ـ

 ذم ؾمٜم٦م قمنميـ. :ذم ـم٤مقمقن قمٛمقاس، وىمٞمؾ 18أو  17

قمغم أّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُأظْمِٚمَػ قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ُمقت  ق اًمٙمّؾ ٤مـمٌُمع ا

شمِمػم إمم أّن قمثامن يم٤من ىمد شمزوضمٝم٤م سمٕمد احل٤مرث  احل٤مرث، وهٜم٤مك ٟمّمقٌص 

 ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اجلٛمع؟ ، أيْم٤مً 

ًمد سمـ ومٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد يم٤مٟم٧م طمّمٞمٗم٦م قم٤مىمٚم٦م ، وىمد اؾمتِم٤مره٤م ظم٤م

 :وسمٕمده٤م (1)٦م اًمػمُمقكيمشمدسمػمه٤م ذم ُمٕمر ـًمقومرة قم٘مٚمٝم٤م وطمً ، اًمقًمٞمد

وٓ يًتٌٕمد أن شمٙمقن هذه آؾمتِم٤مرة ضم٤مءت عمٙم٤مٟم٦م وم٤مـمٛم٦م واسمٜمتٝم٤م أم  

طمٙمٞمؿ قمٜمد قمٛمر ، ّٕٟمف يم٤من يريد اًمزواج هبام ، ومٗمل سمٕمض إظم٤ٌمر : أّن وم٤مـمٛم٦م 

وىمد  ، ٦مقم٤مدت إمم اعمديٜمظمرضم٧م ُمع زوضمٝم٤م احل٤مرث ، وعم٤م ُم٤مت زوضمٝم٤م 

 .(2)شمزوضمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمٕمد رضمققمٝم٤م سم٘مٚمٞمؾ

                                                           

وومٞمف أن قمٛمر يمت٥م إمم أيب قمٌٞمدة أن اٟمزع قمامُمتف ]أي قمامُم٦م  624: 2اٟمٔمر شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -1

ذم  لظم٤مًمد[ وىم٤مؾمٛمف ُم٤مًمف ٟمّمٗملم، ومٚمام ذيمر أسمق قمٌٞمدة ذًمؽ خل٤مًمد ىم٤مل: اٟمٔمرين اؾمتنم أظمت

وىموكً فمـد احلورث زمـ  ،هموؿمؿي زمـً ايمقيمقدقمغم أظمتف  أُمري، ومٗمٕمؾ أسمق قمٌٞمدة ، ومدظمؾ ظم٤مًمد

 .اهللصدىم٧م و :... وم٘مٌؾ رأؾمٝم٤م وىم٤ملٓ حيٌؽ قمٛمر أسمداً  اهلل، وم٘م٤مًم٧م: و همذىمرهو ذيمؽ ،هشوم

/  369: 13، ويمٜمز اًمٕمامل 131: 7، واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 267: 16 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼوذم 

ّن٤م يم٤مٟم٧م ُمٜمذ قمٝمد اعمراه٘م٦م ، ، يقضمد ٟمص شمٕمرف ُمـ ظمالًمف ه هذه اًمٕمداوة ، وأ37424

ويم٤من ظم٤مًمد اسمـ ظم٤مل  -وم٘م٤مل: اصٓمرع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ومه٤م همالُم٤من 

 ومٙمن ظم٤مًمد ؾم٤مق قمٛمر ومٕمقجل٧م وضمؼمت ، ويم٤من هذا ؾم٥ٌم اًمٕمداوة سمٞمٜمٝمام. -قمٛمر 

 .138: 2اًمدرر اعمٜمثقر ذم ـمٌ٘م٤مت رسم٤مت اخلدور  -2
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ومٗمل إيمامل هتذي٥م اًمٙمامل: احل٤مرث سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة ... ـ أظمق ؾمٚمٛم٦م 

، وأيب ضمٝمؾ ـ ىم٤مل أسمق قمٛمرو: يم٤من ُمـ ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م وظمٞم٤مرهؿ ، ويم٤من 

ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ، وممـ طمًـ إؾمالُمف سمٕمد ... وىم٤مل اعمدائٜمل : ىمتؾ يقم 

ّٓ رضم٥م ؾمٜم٦م مخس قمنمة، ومل يٌؼ ُمـ وًمده اًمػمُمقك ذم  : قمٌد اًمرمحـ، إ

 وأظمتف ُأّم طمٙمٞمؿ.

وذم يمت٤مب أيب ٟمٕمٞمؿ: ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة، ويم٤مٟم٧م حتتف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م 

اًمقًمٞمد، أظم٧م ظم٤مًمد، ومخٚمػ قمٚمٞمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وىم٤مل اسمـ اًمٙمٚمٌل : 

وزفمؿ اجلفؿل أن اؾمتِمٝمد يقم أضمٜم٤مديـ ، ويمذا ىم٤مًمف أسمق قمٌٞمد سمـ ؾمالم، 

 .(1) زموؿمؾ ذيمؽ

وذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م: ىم٤مل ؾمٞمػ سمـ قمٛمر : وذم ذي اًم٘مٕمدة ُمـ هذه اًمًٜم٦م 

وهل قمٜمده ؾمٜم٦م ؾم٧م قمنمة، ضمٕمؾ قمٛمرو ]سمـ اًمٕم٤مص[ اعم٤ًمًمح قمغم أرضم٤مء 

: وومٞمٝم٤م يُمٍم، وذًمؽ ّٕن هرىمؾ همزا اًمِم٤مم وُمٍم ذم اًمٌحر ... ىم٤مل اًمقاىمد

حل٤مرث سمـ هِم٤مم ذم سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم اًمتل ُم٤مت قمٜمٝم٤م ا شمزَوج قمٛمر وم٤مـمٛم٦مَ 

 .(2) اًمٓم٤مقمقن، وهل أظم٧م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد

وذم آؾمتٞمٕم٤مب وُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م: وظمرج احل٤مرث إمم اًمِم٤مم ذم زُمـ قمٛمر سمـ 

طمَتك ُم٤مت ذم  ذم اًمرسم٤مط واجلٝم٤مد ... ومٚمؿ يزل سم٤مًمِم٤مم جم٤مهداً  اخلٓم٤مب راهم٤ٌمً 

 ـم٤مقمقن قمٛمقاس ؾمٜم٦م صمامن قمنمة.

ًمػمُمقك، وذًمؽ ذم رضم٥م ؾمٜم٦م وىم٤مل اعمدائٜمل: ىمتؾ احل٤مرث سمـ هِم٤مم يقم ا

مخس قمنمة، وظمٚمػ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم اُمرأشمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ 

                                                           

 .325: 3ايمامل هتذي٥م اًمٙمامل  -1

 .144: 7واًمٜمٝم٤مي٦م  اًمٌداي٦م -2



 زواج أم ىمؾثقم ايمزواج ايمؾغز 198
 

 .(1) ، وهل أّم قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم اعمٖمػمة

وذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى: قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة سمـ... 

 وأُمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة سمـ...

ـ أسم٤م حمّٛمد... ُم٤مت أسمقه احل٤مرث ذم ـم٤مقمقن قمٛمقاس ويٙمٜمك قمٌد اًمرمح

سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م صمامٟمٞم٦م قمنمة، ومخٚمػ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم اُمرأشمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م 

اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة، وهل أّم قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث، ومٙم٤من قمٌد اًمرمحـ ذم 

 .(2) ُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ظمػماً  طمجر قمٛمر ويم٤من ي٘مقل: ُم٤م رأي٧م رسمٞم٤ٌمً 

د اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة... وأُمف وذم اإلص٤مسم٦م : قمٌ

وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة أظم٧ُم ظم٤مًمد ... ظمرج أسمقه سمٕمد اًمٜمٌل عّم٤م ظمرج إمم 

اجلٝم٤مد سم٤مًمِم٤مم، ومامت أسمقه ذم ـم٤مقمقن قمٛمقاس ؾمٜم٦م صمامٟمٞم٦م قمنمة، وشمزَوج قمٛمر 

أُمف ومٜمِم٠م ذم طمجر قمٛمر، ومًٛمع ُمٜمف وُمـ همػمه، وشمزَوج سمٜم٧م قمثامن ، صمؿ يم٤من 

 .(3)ممَـ ٟمدسمف قمثامن ًمٙمت٤مسم٦م اعمّم٤مطمػ ُمـ ؿم٤ٌمب ىمريش

وذم ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م: قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم... وأُمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م 

اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ... شمقذّم أسمقه احل٤مرث سمـ هِم٤مم ذم ـم٤مقمقن قمٛمقاس، ومتزوج 

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اُمرأشمف: وم٤مـمٛم٦م، ُأّم قمٌد اًمرمحـ، وٟمِم٠م قمٌد اًمرمحـ ذم طمجر 

 .(4)قمٛمر

وذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي: ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر : وذم هذه اًمًٜم٦م ـ أقمٜمل ؾمٜم٦م قمنميـ ـ 

همزا أرض اًمروم ... وشمزَوج قمٛمر وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد، ُأّم قمٌد اًمرمحـ سمـ 
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 .(1)احل٤مرث سمـ هِم٤مم، ىم٤مل: وومٞمٝم٤م شمقذّم سمالل سمـ رسم٤مح

: أظمؼمٟم٤م حمّٛمد سمـ ؾمٕمد ، أظمؼمٟم٤م حمّٛمد سمـ قمٛمر ، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼوذم 

: وومٞمٝم٤م ـ يٕمٜمك ؾمٜم٦م قمنميـ ـ شمزَوج قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد ىم٤مل

 .(2)سمـ اعمٖمػمة، ُأّم قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم

 هذه اًمٜمّمقص وىمد روي٧م سم٠مؾم٤مٟمٞمد قم٤ًمٟم٤م أن ٟم٘مقل أُم٤ممسمٕمد يمؾ هذا ُم٤مذا 

أئٛم٦م اًمت٤مريخ واًمٓمٌ٘م٤مت، ومٝمؾ ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل: إّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ُمٕمتؼمة قمٜمد

 ّٕم وسمٜمتٝم٤م ذم اإلؾمالم ؟ مجع سملم ا

، أو ـمٚمؼ إطمدامه٤م صمّؿ  أو أن ٟم٘مقل : إّٟمف شمزَوج اطمدامه٤م دون إظمرى

؟ ومٛمـ هل اعمتزّوج هب٤م ، هؾ هل ُأّم طمٙمٞمؿ؟ أم ُأُمٝم٤م: وم٤مـمٛم٦م شمزوج سم٤مٕظمرى 

م ُمـ سمٕمده٤م أم سمٜم٧م اًمقًمٞمد؟ وهؾ جيقز شمزوج اًمٌٜم٧م صمؿ ـمالىمٝم٤م ، وشمزوج إُ 

 ٓ؟

٤مٕقمالم ُمـ قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء واعم١مرظملم دراؾمتٝم٤م ، ومو ُمٝمٛم٦مذقمٞم٦م  إّن٤م ُم٠ًمًم٦م

هذه آؿمٙم٤مًمٞم٦م سمٍمف اًمٜمٔمر إمم  ُم١مرظمل ووم٘مٝم٤مء اًمٕم٤مُم٦م مل يتقضّمٝمقا إمم

وإن يم٤من سمٕمض  ،ويدرؾمقه٤م اًمتٜم٤مىمْم٤مت اعمقضمقدة ومٞمٝم٤م ، سمؾ إّنؿ مل يٌحثقه٤م

ٌّف اًمٞمٝم٤م ، وم٘مد ىم٤مل ذم ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م:  اعمت٠مظمريـ أُمث٤مل اسمـ قمٌداًمؼم واسمـ طمجر ىمد شمٜم

ؿمؿي زمـً ايمقيمقد زمـ اظمغغمة اظمخزومقي، أطمً طمويمد زمـ همو

ايمقيمقد، أؽمؾؿً يقم ايمػتح وزمويعً ايمـبل ، وهل زوج ازمـ 

ومويمف أزمق فُمؿر ،  ،فمؿفو احلورث زمـ هوؾمؿ زمـ اظمغغمة اظمخزومل

 .(3)دم ذيمؽ كظرو وومول : يؼول : سمزوصمفو زمعده فمؿر ،
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أم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م  تٝم٤مٜمسم٤ماجلقاب : ًمثٌقت زواج قمٛمر سم ؟عم٤مذا )ذم ذًمؽ ٟمٔمر(

اسمـ  ُم٤م ٟم٘مٚمف اعمزي قمـقمغم  ىم٤مل اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ُمٕمٚم٘م٤مً احل٤مرث ، 

 سم٘مقًمف:  ، ؾمٕمد

ودم هذا  »  : فضم٤مء ذم طمقار اًمٜمًخ شمٕمٚمٞمؼ ًمٚمٛم١مًمػ ٟمّّم 

ايمؽالم ودم ايمذي ومبؾف كظر، همنّكف يؼتيض أّن فمؿر سمزَوج أّم 

 .(1)شضمؽقؿ وسمزَوج أمفو هموؿمؿي زمـ ايمقيمقد زمـ اظمغغمة

ىمد يٛمٙمـ أن ٟمخرج ُمـ هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م إذا أظمذٟم٤م سمٙمالُمل اسمـ  ،ٟمٕمؿ

 (3)وشم٤مريخ اًمٓمؼمي (2)وي١ميده ُم٤م ذم ٟم٥ًم ىمريش . طمجر واسمـ قمٌداًمؼم أٟمػ

اؾمؿ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد ذم زوضم٤مت قمٛمر ،  ٕمدوا، وم٢مّنؿ مل ي (4)واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م

 ذم طملم ذيمروا اؾمؿ اسمٜمتٝم٤م ُأّم طمٙمٞمؿ.

سمؾ ذيمروه٤م ذم طمقادث ؾمٜم٦م  ، زوضم٤مت قمٛمر ـوٛمّّنؿ مل يذيمروه٤م إ ،ٟمٕمؿ

اسمـ  أيْم٤مً ٠مّن قمٛمر ىمد شمزّوضمٝم٤م ، وهذا ُم٤م ذيمره سم وىم٤مًمقا (5)قمنميـ ًمٚمٝمجرة.

واًم٘مقل إظمػم يِمٙمٙمٜم٤م سم٠مظمذ ختري٩م اسمـ  ،(6)قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ

 .طمجر واسمـ قمٌد اًمؼم 

ذم يمت٤مسمف  اعمٕم٤مسيـ سملم إّم وسمٜمتٝم٤م اًمٙمّت٤مب ىمد مجع سمٕمضو ،أضمؾ

دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ذم اعمروي٤مت » : ، وم٘م٤مل ُم١مًمػ مه٤م زوضمتلم ُمـ أزواج قمٛمروقمد
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وأم ضمؽقؿ زمـً احلورث زمـ : 7حت٧م رىمؿ ش ذم ؿمخّمٞم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

شمزوضمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد زوضمٝم٤م ظم٤مًمد سمـ  هشوم اظمخزومقي،

 ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص سمٛمقىمٕم٦م ُمرج اًمّمٗمر سمٌالد اًمِم٤مم.

ايمقيمقد زمـ اظمغغمة اظمخزومقي، سمزوصمفو  هموؿمؿي زمـً: 9ىم٤مل حت٧م رىمؿ  صمؿّ 

 .(1) فمؿر زمعد وهموة زوصمفو احلورث زمـ هشوم

:  7ومٞم٘مقل حت٧م رىمؿ  ٓ أدري يمٞمػ ٓ يٗم٘مف اًمٙم٤مشم٥م ، ومٞمذيمر إم وسمٜمتٝم٤مو

هموؿمؿي ....  : 9صمؿ ي٠ميت وي٘مقل حت٧م رىمؿ  وأم ضمؽقؿ زمـً احلورث زمـ هشوم

 سمزوصمفو فمؿر زمعد وهموة زوصمفو احلورث زمـ هشوم .

يت٠مُّمؾ هٜمٞمئ٦م ذم اؾمؿ احل٤مرث وأّٟمف زوج  تحؼ هذا إُمر اخلٓمػم أنيً أٓ

ًمٗم٤مـمٛم٦م وأب ٕم طمٙمٞمؿ !! يمل حيتٛمؾ سمٕمده٤م سم٠مّن وم٤مـمٛم٦م زوضمتف هل أم أم 

 طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث .

وىمد قمرف  اًمزواج هذاإذن اشمْمح ًمٚمٛمٓم٤مًمع اًمٙمريؿ ُمالسم٤ًمت يمثػمة ذم 

 اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٜم٘م٤مش سم٠مّن ُم٠ًمًم٦م زواج قمٛمر ُمـ أم يمٚمثقم مل شمٙمـ ُمـ اعمًٚمامت همػم

ّّن٤م ىمْمٞم٦م ُمِمٙمقيم٦م يرد قمٚمٞمٝم٤م إذم اًمت٤مريخ واًمٗم٘مف واحلدي٨م يمام ي٘مقًمقن ، سمؾ 

 أًمػ إؿمٙم٤مل وإؿمٙم٤مل .

وطمتك اٟمٜم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمقفمػ زواضمف ُمـ أم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث 

سمزواضمف ُمـ أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ، سمٛمٕمٜمك أّن رؾمؿ ظمط أم طمٙمٞمؿ ي٘م٤مرب 

زواضمف ُمـ أم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م  ، وسمام انّ  (= أم يمٚمثقم)رؾمؿ ظمط أم يمٚمثؿ 

احل٤مرث وىمع ذم طمدود اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م قمنم ومٝمق وىمع ذم ٟمٗمس اًمًٜم٦م اًمتل 

ظمٓم٥م ومٞمٝم٤م قمٛمر أم يمٚمثقم اسمٜم٦م قمكم ، ُمع إظمذ سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر أّن أم أم 
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ومٙمذًمؽ أم أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم  ،طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث هل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد

ًمزوضمتلم ًمٕمٛمر ) أم هل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد ، وًمٙمؾ واطمدة ُمـ ه٤مشملم ا

وإن يم٤من  -، وم٘مد يٛمٙمـ أن ٟمحتٛمؾ  طمٙمٞمؿ وأم يمٚمثقم ( سمٜم٧م ُمًامة سمٗم٤مـمٛم٦م

 :وىمقع شمّمحٞمػ وحتريػ سملم أم طمٙمٞمؿ وأم يمٚمثقم–هق سمٕمٞمد سمٜمٔمرٟم٤م 

م يمّؾ واطمد أُ ًمت٘م٤مرب رؾمؿ اخلط ، وٓحت٤مد شم٤مريخ اًمزواج ، وًمٙمقن اؾمؿ 

 ُمٜمٝمام وسمٜمتٝمام واطمد وهل وم٤مـمٛم٦م . 

سمؾ يٙمتٜمٗمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ  ،ـ أم يمٚمثقم مل شمٙمـ صم٤مسمت٦مج قمٛمر ُماُم٠ًمًم٦م زو ،إذن

ذم  اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اخلٚم٘مٞم٦مّن إسمؾ ومٞمٝم٤م شمٕمريض سمٕمٛمر ديٜمٞم٤ًم وظمٚم٘مٞم٤م ، سمؾ  ،اًمٖمٛمقض

ّم ظمٓمٌتف ٕ أو ، خلٚمٞمٗم٦م مل شمٜمحٍم ذم زواضمف ُمـ أّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكما ؾمػمة

 هذه اًمًػمة دائامً  ٕم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م زيد ، سمؾ شمراومؼسم زواضمف أو ،يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر

، وهم٤مًمٌٝم٤م ُم٘مروٟم٦م سم٤مإليمراه واجلؼم ، إذ وىمٗم٧م قمغم قمرايمف  أيْم٤مً  ىزجي٤مشمف إظمر

، وىمقل أم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب  وأظمذ ي١مومػ اف ، اف ، اف ُمع قم٤مشمٙمف طمّتك همٚمٌٝم٤م

ًِ ٕذهبـ أصقحـ فمـد   واهلل ..سمـؽحقـل فمؿر؟.سمٙمر ٕظمتٝم٤م قم٤مئِم٦م :  يَمئـ هَمَعْؾ

 . (1)ومػم ايمـبل

ًمإلؾمالم  ةً وٓ أراه٤م ُمٗمٞمد ،ٚمٞمٗم٦م واخلالوم٦مومٜم٘مؾ هذه إُمقر شمزء إمم اخل

ّن إّّٕن٤م ؾمتجٕمؾ اعمًٚمٛملم ذم دواُم٦م ُمـ اًمٍماع واًمتٜم٤مطمر ، وواعمًٚمٛملم ، 

 ىمدهتؿ اعمتٙمررة هلٙمذا ُم٤ًمئؾ هل اًمتل دقمتٜمل ًمٚمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م ومٞمٝم٤م ، واإصم٤مر

ًمتًٚمٞمط اًمْمقء  دقمتٜمل ُم٤م ،قمغم أُمقر ضمديدة يم٤مٟم٧م ظم٤مومٞم٦م قمكمّ  يمذًمؽ أوىمٗمتٜمل

سار أظمريـ قمغم إطمٞمٜمام رأي٧م  ويمِمٗم٧م قمٜمٝم٤م ٤مّن٤م ، وىمد ضمئ٧م هب٤موسمٞم قمٚمٞمٝم٤م

 اعمزقمقُم٦م ًمرؾمؿ إظمقة واؾمتٖمالهل٤م زواج قمٛمر ُمـ أم يمٚمثقم اسمٜم٦م قمكم اؾمتٖمالل
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 سملم قمكٍم وقمٛمر . ٝم٤مىمٚمّ أسملم آل اًمٌٞم٧م واًمّمح٤مسم٦م ، أو 

وهل شمٌلم ختٌط اخلٚمٞمٗم٦م ذم  ،ذم ُمزاوضم٤مشمف وؾمػمشمف وهٜم٤مك إؿمٙم٤مًمٞم٦م أظمرى

ٝم٦م اجلوُمـ  ،ويٖمْم٥م ُمٜمف ٞمدًمـ ضمٝم٦م يًت٤مء ُمـ ظم٤مًمد سمـ اًمقىمراراشمف ، ومٛم

،  طمًٌام ي٘مقًمقن ، وذًمؽ سمٕمد ىمٌقًمف وصٞمتف شمف سمٕمد ُمقشمفإظمرى يتزّوج سم٢مُمرأ

اذ ىم٤مل ظم٤مًمد ٕيب اًمدرداء : وم٘مد ضمٕمٚم٧م وصٞمتل وشمريمتل وإٟمٗم٤مذ قمٝمدي إمم 

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب... وم٘مدم ]أسمق اًمدرداء[ سم٤مًمقصٞم٦م قمغم قمٛمر ، وم٘مٌٚمٝم٤م وشمرطّمؿ 

 . (1)ف ، وأٟمٗمذ ُم٤م ومٞمٝم٤م ، وشمزَوج قمٛمر سَمْٕمُد اُمرأشمفقمٚمٞم

، وهؾ أّن ىمٌقل اًمقصٞم٦م واٟمٗم٤مذ قمٝمد ظم٤مًمد  ومام يٕمٜمل زواضمف سم٠مرُمٚم٦م ظم٤مًمد

 ؟أو شمٜمٙمٞماًل سمف سمخ٤مًمد  ضم٤مء طم٤ٌمً  أّن زواضمف هب٤م هؾو، يًتٚمزم اًمتزوج سم٠مرُمٚمتف 

  وشمٜمٙمٞماًل سمف ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ . ٓ يٛمٙمـ ىمٌقًمف ، ومزواضمف ُمٜمٝم٤م قمـ حم٦ٌم

ـ ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م إٓ أن  ٟم٘مقل سم٠مٟمف أىمدم قمغم اًمزواج ُمٜمٝم٤م ُٕمر همريزي ذم ٟمح

وزجي٤مشمف  ف ُمع اًمٜم٤ًمءٗمذم ُمقىم ُمـ قمٛمر قمرومٜم٤مه ق اًمذيٟمٗمًف ًمٞمس إٓ ، وه

 . إظمرى

وًمٜمختٛمف سمٌٞم٤من  ،اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ اًمٌح٨م اًمت٤مرخيل وآضمتامقمل وهبذا ٟمٙمقن ىمد

غم أؿمٞم٤مء ضمديدة مل قمًك أن ٟم٘مػ ومٞمف قم ،ذم هذا اعمج٤مل جمٛمؾ ُم٤م ىم٤مًمف اًمِمٞمٕم٦م

ّٕن  ،ًمٜمٜمت٘مؾ إمم اجل٤مٟمٌلم: اًمٗم٘مٝمل واًمٕم٘م٤مئدي صمؿّ يٓمرق ؾمٛمٕمٜم٤م أو ٟم٘مرأ قمٜمٝم٤م ، 

 مل شمٌح٨م ومل يتٓمرق إًمٞمٝم٤م أطمد ىمٌٚمٜم٤م. اً ومٞمٝم٤م أُمقر
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 جمن  ما قالٌ الشةع  :

وأن ُمع جمٛمؾ ُم٤م ي٘مقًمف اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م هبذا اًمّمدد ، طمٞم٨م إّن اًمذي 

إيمراه ٓ قمـ و وىمققمف سم٠مّٟمف يم٤من قمـ ضمؼمٍ ذه٥م ُمٜمٝمؿ إمم وىمقع اًمزواج قمّٚمؾ 

 يمالُمف سم٠مدًم٦م : وؾم٤مقـمٞم٥م ظم٤مـمر ، 

  ٤ٌّمس إمم قمكّم ي٠ًمًمف ُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٙمقذم : أّن قمٛمر سمٕم٨م اًمٕم

 . أن يزّوضمف ُأّم يمٚمثقم ، وم٤مُمتٜمع 

أيلكػ مـ ىم٤مل: ي٤م قم٤ٌمس !  ،ومٚماّم رضمع اًمٕم٤ٌمس إمم قمٛمر خيؼم إُمتٜم٤مقمف

 . مل يزّوصمـل ٕومتؾـّف، يمئـ   سمزوُيل ؟ واهلل

٤ٌّمس إمم قمكم   قمغم آُمتٜم٤مع . وم٠مقمٚمٛمف سمذًمؽ ، وم٠مىم٤مم قمكم  ومرضمع اًمٕم

وم٠مظمؼم اًمٕم٤ٌمس قُمَٛمَر ، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر : اطمَيْ ذم يقم اجلٛمٕم٦م ذم اعمًجد ، 

 ُمـ اعمٜمؼم ًمتًٛمع ُم٤م جيري ، ومتٕمٚمؿ أيّن ىم٤مدر قمغم ىمتٚمف إن أردُت . ويُمـ ىمري٤ٌمً 

إّن  ،ّيو ايمـوسأغ قمٛمر ُمـ اخلٓم٦ٌم ىم٤مل: ومٚمام ومر ،ومحي اًمٕم٤ٌمس اعمًجد

، وىمد اـّمٚمع قمٚمٞمف أُمػم  هق حمصـو هوهـو رصماًل مـ أصحوب حمّؿد وومد زكك

 اعم١مُمٜملم وطمده ، ومام أٟمتؿ ىم٤مئٚمقن ؟

وم٘م٤مل اًمٜم٤مس ُمـ يمّؾ ضم٤مٟم٥م : إذا يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم اـّمٚمع قمٚمٞمف ومام احل٤مضم٦م 

 .  إمم أن يّٓمٚمع قمٚمٞمف همػمه ؟! ًمٞمٛمض ذم طمٙمؿ اهلل

٤ٌّمس : اُمِض إمم قمكّم وم٠مقمٚمٛمف سمام ىمد ؾمٛمٕمتف ، ومٚماّم   اٟمٍمف قمٛمر ىم٤مل ًمٚمٕم

 ، ًمئـ مل يٗمٕمؾ ٕومٕمٚمـ .  ومقاهلل

 ومّم٤مر اًمٕم٤ٌمس إمم قمكم ومٕمرومف ذًمؽ .

 : أٟم٤م أقمٚمؿ أّن ذًمؽ مم٤م هيقن قمٚمٞمف، وُم٤م يُمٜم٧ُم سم٤مًمذي أومٕمؾ ُم٤م وم٘م٤مل قمكم 
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 يٚمتٛمًف أسمدا . وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس ًمئـ مل شمٗمٕمٚمف وم٠مٟم٤م أومٕمؾ ...

٤ٌّمس إمم قمٛمر ومزّوضمف وأىمًؿ قمٚمٞم ف أن جيٕمؾ أُمره٤م إًمٞمف ، وُم٣م اًمٕم

 .(1)إي٤مه٤م

  أمر ايمززمغم أن يضع درفمف فمعم ؽمطح فمقّم ،  وىمد ورد ذم ٟمّص آظمر : أّٟمف

 . (2)همقضعف زمويمرمح ، يمغممقف زمويمرسومي

   وىم٤مل ذم إقمالم اًمقرى : ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م : إّٟمام زّوضمٝم٤م ُمٜمف سمٕمد ُمداومٕم٦م

طمّتك أجل٠مشمف اًميورة  ،تالل قمٚمٞمف سمٌمء سمٕمد رء، واُمتٜم٤مع ؿمديد ، واقم يمثػمة

٤ٌّمس سمـ قمٌد اعمّٓمٚم٥م ، ومزّوضمٝم٤م إي٤مه  . (3)إمم أن رّد أُمره٤م إمم اًمٕم

   وقمـ يمت٤مب احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ هِم٤مم سمـ

: ىم٤مل ًمف  : عّم٤م ظمٓم٥م قمٛمر إمم أُمػم اعم١مُمٜملم   ، قمـ أيب قمٌد اهلل ؾم٤ممل

 إّّن٤م صٌٞم٦م.

٤ٌّمس وم٘م٤مل : ُم٤م زم ؟ أيب سم٠مس ؟!ىم٤مل: وم٠مشم  ك اًمٕم

 وم٘م٤مل ًمف : وُم٤م ذاك ؟

 .(4)ىم٤مل: ظمٓم٧ٌُم إمم اسمـ أظمٞمؽ ومرَدين ...

   وذم ٟمّص اعمرشم٣م : ومداومٕمٜمل وُم٤مٟمٕمٜمل وأٟمػ ُمـ ُمّم٤مهريت ، واهلل  

ـّ اًمً٘م٤مي٦م ، وٓ شمريم٧م ًمٙمؿ ي٤مٕقمق ّٓ سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمٜم٘م٦ٌم  رَن زُمزم، وٕهدُم  إ

                                                           

 . 134:  3، اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  79ـ  78أٟمٔمر آؾمتٖم٤مصم٦م :  -1

 . 134:  3اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  -2

 . 93:  42، وقمٜمف ذم سمح٤مر إٟمقار  397:  1م اًمقرى إقمال -3

:  24، اًمقؾم٤مئؾ  2/  346:  5، اًمٙم٤مذم  332/  134اًمٜمقادر ٕمحد سمـ قمٞمًك إؿمٕمري :  -4

561  /26354 . 
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ـّ قمٚمٞمف ؿمٝم يِمٝمدون قمٚمٞمف سم٤مًمنىم٦م ، وأطمٙمؿ قمٚمٞمف  قداً وهدُمتٝم٤م ، وٕىُمٞمٛم

٤ٌّمس وم٠مظمؼمه ، وؾم٠مًمف أن جيٕمؾ إُمر إًمٞمف ، ومجٕمٚمف إًمٞمف  . (1)سم٘مٓمٕمف ، وم٠مشم٤مه اًمٕم

  وقمـ قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ أسمٞمف ، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ هِم٤مم سمـ

ذم شمزوي٩م ُأّم يمٚمثقم ، وم٘م٤مل : إّن    ، ومّح٤مد ، قمـ زرارة ، قمـ أيب قمٌد اهلل ؾم٤ممل

 . (2)ؽ ومرج همّمٌٜم٤مهذًم

يم٤مٟم٧م هذه سمٕمض اًمٜمّمقص اًمِمٞمٕمٞم٦م اًمتل اؾمتدل هب٤م ُمـ اّدقمك وىمقع 

أّن اًمزواج ىمد أشمك  واًمتدسمر ذم هذه اًمٜمّمقص يٙمِمػاًمزواج ُمـ ُأّم يمٚمثقم ، 

 ذم إـم٤مر اجلؼم واإليمراه ، وقمـ شم٘مّٞم٦ٍم ٓ همػم .
 

                                                           

 . 149: 3أٟمٔمر رؾم٤مئؾ اعمرشم٣م  -1

 : 42وسمح٤مر إٟمقار   26349/  561:  24، وقمٜمف ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  1/  346:  5اًمٙم٤مذم  -2

 سمـ ؾمٜم٤من . اهلل قمـ قمٌد  78، وراضمع آؾمتٖم٤مصم٦م :  34/  146
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  أخباٌز يف كتب الطه 

ُمـ أسمٜم٤مء اًمٕم٤مُّم٦م ذهٌقا إمم وىمـقع اًمـزواج  يمثػماً  رٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ سم٠من مجٕم٤مً ذيم

ُمـ ُأّم يمٚمثقم ، ُمًـتدًّملم سمٜمّمـقص ُمـ اًمتـ٤مريخ ، وومـروع ُمـ اًمٗم٘مـف ، وىمد 

ٟم٤مىمِمـٜم٤م ُمٕمٔمؿ اًمٜمّمـقص اًمت٤مرخيٞم٦م ، وأن ٟمٌدأ سمٛمٜم٤مىمِم٦م سمٕمض اًمٗمروع 

 اًمٗم٘مٝمّٞم٦م :

 ـ كيفّئ الصالٓ على خٌازٓ اهرأٓ ٍطفل 1

دت ذم يمٞمٗمّٞم٦م اًمّمالة قمغم ضمٜم٤مزة اُمرأة وـمٗمؾ قمدة رواي٤مت، سمٕمْمٝم٤م ور

 ُمروي٦م قمـ ٟم٤مومع اعمدين ، قمـ اسمـ قمٛمر.

 اًمٌٝمل ُمقمم ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم .  أو قمٌٞمد اهلل  وسمٕمْمٝم٤م أظمر قمـ قمٌد اهلل

 وصم٤مًمث٦م قمـ اًمِمٕمٌل.

 وراسمٕم٦م قمـ قماّمر ُمقمم احل٤مرث، أو ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ ، أو قمامر سمـ أيب قمامر.

 واي٦م ٟم٤مومع ومٗمٞمٝم٤م : أّن ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ىمد صغّم قمغم اجلٜم٤مزة ، أُم٤م ر

وًمٞمس ومٞمٝم٤م أّن احلًـ واحلًلم يم٤مٟم٤م ُمع ُمـ صغم قمغم ُأّم يمٚمثقم ، ُمـ أُمث٤مل: 
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 اسمـ قمٛمر وأيب هريرة وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري وأيب ىمت٤مدة.

 سمـ قمٛمر ىمد صغّم قمٚمٞمٝم٤م ، وؿمٝمد   اًمٌٝمل: أن قمٌد اهلل  وذم رواي٦م قمٌد اهلل

 سمـ ضمٕمٗمر[.  واحلًلم ]وحمّٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م وقمٌد اهلل سمذًمؽ احلًـ

  وذم سمٕمض اعمروي قمـ اًمِمٕمٌل : أّن اعمّمكّم قمغم اجلٜم٤مزة اسمـ قمٛمر، ًمٙمـ

 ًمٞمس ومٞمٝم٤م اؾمؿ ًمإلُم٤مُملم احلًـ واحلًلم.

وذم سمٕمْمٝم٤م أظمر : ىمد صغّم قمٚمٞمٝم٤م اسمـ قمٛمر وذم اجلٜم٤مزة احلًـ 

 واحلًلم.

قمـ رزيـ ، قمـ اًمِمٕمٌل سمٞم٤من اًمرزاق ، قمـ اًمثقري ،  وذم ُم٤م رواه قمٌد

عم٠ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م شمرشمٞم٥م ضمٜم٤مئز اعمقشمك، وأّن رضم٤مًٓ ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ 

أراه ذيمر »ومٕمٚمقا ُمثؾ ُم٤م ومٕمؾ اسمـ قمٛمر ذم شمرشمٞم٥م اجلٜم٤مئز ، وم٘م٤مل اًمرواي: 

وًمٞمس ومٞمف أّنام يم٤مٟم٤م وٛمـ ُمـ صغم ُمع اسمـ قمٛمر قمغم  ،شوطمًٞمٜم٤م طمًٜم٤مً 

 اجلٜم٤مزة.

ويمٞمع سمـ اجلراح ، قمـ زيد سمـ طمٌٞم٥م ،  سمؾ ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى: أظمؼمٟم٤م

وظمٚمٗمف احلًـ واحلًلم اسمٜم٤م قمكّم وحمّٛمد سمـ »قمـ اًمِمٕمٌل سمٛمثٚمف، وزاد ومٞمف: 

، وهذه زي٤مدة مل ٟمِم٤مهده٤م (1) شسمـ ضمٕمٗمر  سمـ قم٤ٌمس وقمٌد اهلل  احلٜمٗمٞم٦م وقمٌد اهلل

ّٓ ذم اًمٜمّمقص إظُمرى اعمروي٦م قمـ اًمِمٕمٌل،  اًمتل رواه٤م اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمف ذم  إ

 .(2) ىاًمًٜمـ اًمٙمؼم

قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًمّم٤مدق قمـ  شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼذم اعمروي ذم  ،ٟمٕمؿ

سمـ قمٛمر : صؾ قمغم ُأّم يمٚمثقم ـ وم٢مّٟمام هل   أسمٞمف : أّن اإلُم٤مم احلًلم ىم٤مل ًمٕمٌد اهلل

                                                           

 .464: 8اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  -1

 .434: 8قمٜمف ذم قمقن اعمٕمٌقد و 6743/  38: 4اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  -2
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 .(1) أُّمؽ ـ وقمغم أظمٞمؽ زيد ، ووٕم٤م ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة

 وـمٗمؾ ، قمغم ضمٜم٤مزة إُمرأة  اًمّمالة أُم٤م رواي٦م قمامر سمـ أيب قمامر ذم يمٞمٗمٞم٦م

ومٗمٞمٝم٤م : أّن وازم اعمديٜم٦م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ىمد صغم قمٚمٞمٝم٤م وظمٚمٗمف صمامٟمقن ُمـ 

 . وُمٕمٜم٤مه أّن احلًـ واحلًلم يم٤مٟم٤م ُمٜمٝمؿ . أصح٤مب رؾمقل اهلل

 :سمٓمرىمٝم٤م إرسمٕم٦م  واًمٞمؽ شمٚمؽ اًمرواي٤مت

قمـ اسمـ قمٛمر ، ىم٤مل:  ـ اظمدوكي ايمؽػمى يمإلموم مويمؽ ، فمـ كوهمع ، 1

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل  ووٕم٧م ضمٜم٤مزة ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم

واسمـ هل٤م ي٘م٤مل ًمف : زيد ، ومُّمَٗم٤م  ،، وهل اُمرأة قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب   اهلل

واإلُم٤مم يقُمئذ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ، ومقوع اًمٖمالم مم٤م يكم اإلُم٤مم ،  ،مجٞمٕم٤مً 

 لوذم اًمٜم٤مس اسمـ قم٤ٌمس وأسمق هريرة وأسمق ؾمٕمٞمد وأسمق ىمت٤مدة ، وم٘م٤مًمقا: ه

 .(2) اًمًٜم٦م

فمـ قمـ اًمثقري ، قمـ أيب طمّملم وإؾمامقمٞمؾ ،  ايمرزاق : ـ اظمصـػ يمعبد 2

: أّن اسمـ قمٛمر صغّم قمغم ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وزيد سمـ ايمشعبل

 .(3) يٚمٞمف، واعمرأة أُم٤مم ذًمؽ قمٛمر، ومجٕمؾ زيداً 

                                                           

: 4. وذم آؾمتٞمٕم٤مب 424/  142: 1وؾمط اًمت٤مريخ إو 494: 19 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ -1

ويم٤مٟم٧م ومٞمٝمام ؾمٜمّت٤من ومٞمام ذيمروا ، ومل  ،ىمدُمف احلًـ سمـ قمكم ،صغم قمٚمٞمٝمام اسمـ قمٛمرو 1956

 يقرث واطمد ُمٜمٝمام ُمـ ص٤مطمٌف ّٕٟمف مل يٕمرف أوهلام ُمقشم٤م.

: 1و 33: 4و 71: 4، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 465: 8، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 182: 1اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى  -2

/  66: 2، ؾمٜمـ اًمدار ىمٓمٜمل 162: 3و 559: 1، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ًمٚمٌٞمٝم٘مل 641

، اعمّمٜمػ 76: 1، اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ 545/  142ٓسمـ اجل٤مرود: ، اعمٜمت٘مك 1834

 قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ٟم٤مومٕم٤م. 465: 3ًمٕمٌداًمرزاق 

 .6336/  465: 3اعمّمٜمػ ًمٕمٌداًمرزاق  -3
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 قمـ قمٌٞمد ، طمدصمٜم٤م قمكم ، أٟم٤م ؿمٕم٦ٌم ، قمـ أيب طمّملم ، ـ مسـد ازمـ اجلعد : 3

ف صغم قمغم أظمٞمف وأُمف ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ، سمـ قمٛمر : أٟمّ ا، قمـ  فمـ ايمشعبل

 (1)ومجٕمؾ اًمٖمالم مم٤ّم يكم اإلُم٤مم واعمرأة ومقق ذًمؽ.

فمـ قمـ اًمثقري ، قمـ رزيـ ،  ايمرزاق ايمصـعوين : ـ اظمصـػ يمعبد 4

 :أو ،، ىم٤مل: رأيتف ضم٤مء إمم ضمٜم٤مئز رضم٤مل وٟم٤ًمء وم٘م٤مل: أيـ اًمّمٕم٤موم٘م٦م ايمشعبل

ل: صمؿ ضمٕمؾ اًمرضم٤مل مم٤م يٚمقن اًمّمٕم٤موم٘م٦م؟ يٕمٜمل اًمذيـ يٓمٕمٜمقن، ىم٤م ُم٤م شم٘مقل

اإلُم٤مم واًمٜم٤ًمء أُم٤مم ذًمؽ، سمٕمْمٝمؿ قمغم إِصمر سمٕمض ، صمؿ ذيمر أّن اسمـ قمٛمر 

ومٕمؾ ذًمؽ سم٠مّم يمٚمثقم وزيد، وصَمَؿ رضم٤مل ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ، ىم٤مل: أراه ذيمر 

 .(2) وطمًٞمٜم٤م طمًٜم٤مً 

طمدصمٜم٤م حمّٛمد سمـ اًمّم٤ٌمح ، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ زيمري٤م ،  ـ ايمتوريخ إوؽمط : 5

 ،ُأّم يمٚمثقمو ، ىم٤مل : شمقذّم زيد سمـ قمٛمر ايمشعبل، طمدصمٜمل  قمـ رزيـ اًمٌزار

  ظمٚمٗمف احلًـ واحلًلم وحمّٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م وقمٌد اهللو سمـ قمٛمر  وم٘مّدُمقا قمٌد اهلل

 .(3) سمـ ضمٕمٗمرا

فمـ طمدصمٜمل حمٛمقد ، صمٜم٤م قمٌٞمد قمـ إهائٞمؾ ، قمـ اًمًّدي ،  : أيضوً ـ وهمقف  6

صغم  ،سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ىم٤مل : ؿمٝمدت ُأّم يمٚمثقم وزيد  ايمبفل  فمبقد اهلل

 .(4) قمٚمٞمٝمام اسمـ قمٛمر ، وؿمٝمد ذًمؽ احلًـ واحلًلم

سمـ اًمًٛمرىمٜمدي وأسمق سمٙمر اأظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ  : سموريخ مديـي دمشؼـ  7

سمـ ضمٕمٗمر ، ٟم٤م   سمـ اًمٓمؼمي ، ىم٤مٓ : أٟم٤م أسمق احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ ، أٟم٤م قمٌد اهللا

                                                           

 .14/  198: 3، اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 114و 98ُمًٜمد اسمـ اجلٕمد:  -1

 .466: 3اعمّمٜمػ ًمٕمٌداًمرزاق  -2

 .419/  142: 1اًمت٤مريخ آوؾمط  -3

 .424/  142: 1اًمت٤مريخ آوؾمط  -4
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فمـ صمعػر زمـ ُمٞمٛمقن ، سمـ   طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر، طمدصمٜمل قمٌد اهلل ، يٕم٘مقب

سمـ قمٛمر : صؾ قمغم ُأّم يمٚمثقم   : أّن طمًلم سمـ قمكم ىم٤مل ًمٕمٌد اهلل فمـ أزمقف ، حمّؿد

 .(1) سمٜم٧م قمكم ـ وم٢مٟمام هل أُمؽ ـ وقمغم أظمٞمؽ زيد ، ُوِوَٕم٤م ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة

فمـ فمامر زمـ أيب فمامر أظمؼمٟم٤م يقٟمس سمـ قمٌٞمد ،  ـ ودم اظمعرهمي وايمتوريخ : 8

٧م ومٞمٛمـ خيتٚمػ سملم ُأّم يمٚمثقم واسمٜمٝم٤م زيد ، ومّمغّم ، ىم٤مل : يمٜم مقلم زمـل هوؾمؿ

 .(2) قمٚمٞمٝم٤م أُمػم اعمديٜم٦م، وصَمَؿ احلًـ واحلًلم

طمدصمٜم٤م يزيد سـم ظم٤مًمد سـم ُمقه٥م اًمرُمكم، صمٜم٤م اسمـ وه٥م،  ـ ودم ؽمــ أيب داوود : 9

: أّٟمف ؿمٝمد  ضمدشمـل فمامر مقلم احلورث زمـ كقهمؾقمـ اسـم ضمريح ، قمـ حيٞمك سـم صٌٞمح، 

ـ  ،سمٜمٝم٤م، ومُجِٕمَؾ اًمٖمالم مم٤م يكم اإلُم٤ممضمٜم٤مزة أّم يمٚمثقم وا وم٠مٟمٙمرُت ذًمؽ، وذم اًم٘مقم اسم

 .(3) قم٤ٌمس ، وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ، وأسمق ىمت٤مدة، وأسمق هريرة، ىم٤مًمقا: هذه اًمًٜم٦م

 . (4)ـ ودم ؽمــ ايمـسوئل فمـ كوهمع ومريى مـ ذيمؽ 11

ىم٤مل اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م : أظمرج أسمق داوود واًمٜم٤ًمئل قمـ قماّمر سمـ 

                                                           

 .493: 19 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ -1

 .76: 1اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ  -2

، وأظمرضمف  114،  98: 1، ُمًٜمد اسمـ اجلٕمد  3193/  248: 3ؾمٜمـ أيب داوود اًمًجًت٤مين  -3

ذم  144، قمـ قماّمر ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ ذم اًم٤ٌمب  11568/  8: 3ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  اسمـ أيب

 . 146: 2، شمٚمخٞمص احلٌػم  179ـ  178: 5رضم٤مل واًمٜم٤ًمء وأٟمٔمر اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي ضمٜم٤مئز اًم

، اًمًٜمـ  2145/    641:  1، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل  1978/  71:  4ؾُمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  -4

، اعمٜمت٘مك ُمـ  6337/    465:  3، اعمّمٜمّػ ًمٕمٌداًمرزاق  6714/  33:  4اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

، اعمدوٟم٦م  13/  79:   2، ؾُمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل  545/    142: اًمًٜمـ اعمًٜمدة ٓسمـ اجل٤مرود 

/  969:  2، ظمالص٦م إطمٙم٤مم ًمٚمٜمقوي  491:  19 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ،  182:  1اًمٙمؼمى 

3462 . 
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يكم  ، ىم٤مل : ؿمٝمدت ضمٜم٤مزة ُأّم يمٚمثقم واسمٜمٝم٤م ، ومُجٕمؾ اًمٖمالم مم٤ّمأيب قماّمر 

٤ٌّمس ، وأسمق ؾمٕمٞمد ، وأسمق ىمت٤مدة ،  اإلُم٤مم ، وم٠مٟمٙمرُت ذًمؽ ، وذم اًم٘مقم اسمـ قم

ٜم٦ّم ، ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ًُ  : وؾمٜمدُه صحٞمح .  وأسمق هريرة ، وم٘م٤مًمقا : هذه اًم

وأسمق هريرة ،  وذم رواي٦م اًمٌٞمٝم٘مل : ويم٤من ذم اًم٘مقم احلًـ ، واحلًلم ،

 .  (1)  واسمـ قمٛمر ، وٟمحٌق ُمـ صمامٟملم ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل

 ًمٙمالم ص٤مطم٥م اعمٝمّذب ـ : ىم٤مل اًمٜمقوي ـ ذطم٤مً 

ٜم٦ّم أن ي٘مػ اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م قمٜمد رأس اًمـرضمؾ وقمٜمد قمجـٞمزة  ًُ واًم

اعمـرأة ... ـ وروى قماّمر سمـ أيب قمّٛمـ٤مر أّن زيد سمـ قمٛمـر سمـ 

قمٜمٝمام ـ ُم٤مشم٤م ،   قمكّم  ـ ريض اهلل اخلـّٓم٤مب وُأُّمف ُأّم يمٚمثـقم سمٜمـ٧م

مم٤ّم يٚمٞمف وُأُّمف مم٤ّم  ومّمغّم قمٚمٞمٝمام ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ، ومجٕمؾ زيداً 

 . (2)شمكم اًم٘مٌٚم٦م ، وذم اًم٘مقم احلًــ واحلًلم و... 

ٙمتٗمل سمقاطمدة ُمٜمٝم٤م هٜم٤م، ّّٕن٤م شمرشمٌط ٟموًمٜم٤م قمغم هذه اًمرواي٤مت قمدة شمٕمٚمٞم٘م٤مت 

وقمامر ُمقمم احل٤مرث سمـ  يتل ٟم٤مومعسم٘مراءة ُمتٜمٞم٦م ٓ ؾمٜمدي٦م ، وهل ُم٤م ضم٤مء ذم روا

 ! طمٞم٨م ذيمرا اؾمؿ أيب ىمت٤مدة وٛمـ اًمذيـ ؿمٝمدوا ضمٜم٤مزة ُأّم يمٚمثقم ،ٟمقومؾ

ومٛمـ هق أسمق ىمت٤مدة اًمذي ضم٤مء ذم اخلؼم ؟ واًمذي يم٤من ُمع أيب ؾمٕمٞمد وأيب 

                                                           

، يمت٤مب  1978/  71:  4، واًمرواي٦م ُمقضمقدة ذم ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  266:  2ٟمّم٥م اًمراي٦م  -1

، وضم٤مُمع  3193/  248: 3ٜمـ أيب داوود اجلٜم٤مئز اضمتامع ضمٜم٤مئز اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ، وذم ؾم

ًمٙمـ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمـ هل ُأّم  ،صالة اجلٜم٤مئز ذم ُمقىمػ اإلُم٤مم 4324/  151: 7آُصقل 

 . 335:  8، قمقن اعمٕمٌقد  114:  4يمٚمثقم وُمـ صغم قمٚمٞمٝم٤م ، وُاٟمٔمر أيْم٤ًم ٟمٞمؾ إوـم٤مر 

سمف أـمراف ذم يمت٤م ـ(ه 547ت )، وىمد طمٙمك اسمـ اًم٘مٞمناين  179ـ  178:   5اعمجٛمقع  -2

،  2763/  314،  313:  3ًمإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل  اهللاًمٖمرائ٥م وآومراد ُمـ طمدي٨م رؾمقل 

 سمـ وه٥م هبذا اخلؼم .   شمٗمرد قمٌد اهلل
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 !هريرة واسمـ قم٤ٌمس

 ومٚمق يم٤من إٟمّم٤مري اعمٕمروف ، ومٝمذا ىمد شمقذّم ىمٌؾ ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم قمكم 

 يم٤من ىمد صغّم قمٚمٞمف . ن اإلُم٤مم قمٚمّٞم٤مً وإ  ،هـ 44ذم ؾمٜم٦م 

 قمٚمٞم٤مً  ؿمٞم٦ٌم واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل : إنّ ومٗمل ُمّمٜمػ اسمـ أيب 

 . (1)صغّم قمغم أيب ىمت٤مدة ومٙمؼَم قمٚمٞمف ؾمٌٕم٤مً 

                                                           

:  4ُمـ يمت٤مب اجلٜم٤مئز ، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  11459/  497: 2ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  -1

٤مب اجلٜم٤مئز، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ يمت 496:  1، ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر  وومٞمف ويم٤من سمدرّي٤مً  6734/  36

 . 37974/  33: 14، يمٜمز اًمٕمامل  786/  557: 1وأصم٤مر 

ٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف  ّن أسم٤م ىمت٤مدة  ،هٙمذا روى»، شمٚمؽ اًمرواي٦م سم٘مقًمف :  36:  4وىمد وّٕمػ اًم وهق همٚمط ،ٕ 

صم٤مر ش . سم٘مَل سمٕمد قمكّم ُمَدة ـمقيٚم٦م ـ وىمد ذيمرٟم٤م أّن إُم٤مرة ؾمٕمٞم» 559: 1يمام ىم٤مل ذم ُمٕمروم٦م اًمًٜـم ؤا د سم

اًمٕم٤مص إٟمام يم٤مٟم٧م ذم ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم إمم ؾمٜم٦م أرسمع ومخًلم، وذم هذه احلدي٨م اًمّمحٞمح، ؿمٝم٤مدة 

ٟم٤مومع سمِمٝمقد أيب ىمت٤مدة هذه اجلٜم٤مزة اًمتل صغم قمٚمٞمٝم٤م ؾمٕمٞمد سـم اًمٕم٤مص ذم إُم٤مرشمف قمغم اعمديٜم٦م، وذم يمؾ 

ـ قمٌد اهلل ًم٦م قمغم ظمٓم٠م رواي٦م ُمقؾمك سم ـ شم٤مسمٕمف ذم ُمقت أيب ىمت٤مدة ذم ظم  ذًمؽ د  .شالوم٦م قمكموُم

ـّ اسمـ اًمؽميمامين رّد شمْمٕمٞمػ اًمٌٞمٝم٘مل سم٘مقًمف:   ًمٙم

رضم٤مًُمُف صم٘م٤مٌت ، وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌَم ش صغّم قمغم أيب ىمت٤مدة أن قمٚمٞم٤مً »ُم٤م ذيمره اًمٌٞمٝم٘مل ... أَوًٓ 

ـُ أيب ظم٤مًمٍد ، ومذيمرُه ،   ذم ُمّمٜمٗمف ، ومرواُه قمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػٍم ، وويمٞمٍع ، ىم٤مٓ : صَمٜم٤م إؾمامقمٞمُؾ سم

سمـ يزيد إٟمّم٤مري ، وقمـ   آؾمتٞمٕم٤مب : روي ُمـ وضمقٍه قمـ ُمقؾمك سمـ قمٌد اهللوىم٤مل ذم 

،  ، ىم٤مل اًمِمٕمٌل : ويم٤من سمدري٤مً  اًمِمٕمٌّل ، أَّنام ىم٤مٓ : صغّم قمكٌم قمغم أيب ىمت٤مدَة ، ومٙمؼَم قمٚمٞمف ؾمٌٕم٤مً 

ـُ قمثامن : ُم٤مت أسمقىمت٤مدة ؾمٜم٦م أرسمٕملم ، وىم٤مل اًمٙمالسم٤مذُي : ىم٤مل  ـُ سم ـُ »وىم٤مل : ىم٤مل احلً اسم

ٍد: أٟم٤م اهلٞمثُؿ سمـ قمدّي ، ىم٤مل : شمقذم سم٤مًمٙمقوم٦م وقمكٌم هب٤م ، وهق صغّم قمٚمٞمف ، وىمد ىمدُمٜم٤م ذم ؾمٕم

سم٤مب يمٞمٗمٞم٦ِم اجلٚمقس ذم اًمتِمٝمد إََول واًمث٤مين أن هذا اًم٘مقل هق اًمّمحٞمُح ، وأّن ُمـ ىم٤مل : 

، وفمٝمر هبذا أّن ُم٤م ذيمرُه اًمٌٞمٝم٘مل أَوًٓ ، ًمٞمس ش شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع ومخًلَم ، ومٚمٞمس سمّمحٞمح

 . 37ـ  36:  4اجلقهر اًمٜم٘مل ش. ٖمٚمطٍ سم

إّن اًمٌٞمٝم٘مل ٓ يٛمٙمـ أن جيٕمؾ ُم٤م يّدقمٞمف دًمٞماًل ، ٕن ذًمؽ ُمّم٤مدرة سم٤معمٓمٚمقب، ومٚمق  ومؾً:

 ُمر؟إ اصح ىمقل اًمٌٞمٝم٘مل، ومام ضمقاسمف قمـ شم٤ًمؤٓشمٜم٤م اًمٙمثػمة ذم هذ



 زواج أم ىمؾثقم ايمزواج ايمؾغز 216
 

قمـ هم٤ًمن سمـ اًمرسمٞمع ىم٤مل : سمٚمٖمٜمل أّٟمف  شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼوذم 

وصغم قمٚمٞمف  ،أسمق ىمت٤مدة ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم ذم ظمالوم٦م قمكم شمقذم

 .(1)قمكم 

ُم٤م ىمٞمؾ قمـ ٤م ًمق يم٤من همػمه ومٛمـ هق ؟ سمؾ يمٞمػ شمتٓم٤مسمؼ شمٚمؽ إظم٤ٌمر ُمع أُم

سمـ ضمٕمٗمر سم٠ُمّم يمٚمثقم سمٕمد ووم٤مة زوضمتف إومم زيٜم٥م اًمٙمؼمى ذم   شمزّوج قمٌد اهلل

 أو ُم٤م سمٕمده٤م . 62ؾمٜم٦م 

ٓ يتٗمؼ ُمع ُم٤م ىمٞمؾ قمـ ُأّم إّن وضمقد اإلُم٤مم احلًلم وٛمـ اعمّمّٚملم قمٚمٞمٝم٤م 

 يمٚمثقم وسم٘م٤مئٝم٤م إمم اًمٓمػ.

ضمٝم٤م ُمـ زوّ  ٤مً ه٤م قمٚمٞمّ ٤مٔظمر ٓ يتٗمؼ ُمع ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ اؾمح٤مق سم٠مّن أسميمام هق ا

سمـ ضمٕمٗمر شمزوضمٝم٤م ىمٌؾ   أن قمٌد اهلل : وُمٕمٜم٤مهأظمٞمف ضمٕمٗمر ،  لحمٛمد وقمٌد اهلل أسمٜمَ

سمـ ضمٕمٗمر يٕمٜمل قمدم طمْمقره٤م ذم   ًمٚمٝمجرة، وأن ُمقهت٤م قمٜمد قمٌد اهلل 44ؾمٜم٦م 

ع ظمؼم يمرسمالء! ومٛمـ هل اًمتل طميت يمرسمالء إذن؟ سمؾ يمٞمػ يتٗمؼ ذًمؽ ُم

سمـ ضمٕمٗمر ُم٤مت قمٜمٝم٤م وهل  اهلل أّن قمٌد فاًمدوٓيب أيت سمٕمد ىمٚمٞمؾ واًمذي ومٞم

 .(2)طمل

)قمقن  سمـ ضمٕمٗمر أن يتزوضمٝم٤م سمٕمد ووم٤مة أظمقيف  سمؾ يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٕمٌد اهلل

 وزيٜم٥م ُأظمتٝم٤م قمٜمده ؟  وحمّٛمد(

أسمٜم٤مء قمٛمقُمتٝم٤م : حمٛمد سمـ  ٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥ميمٞمػ يزّوضمٝم٤م أسمقه أيْم٤مً و

، وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يم٤من ىمد  يمام ذم سمٕمض إظم٤ٌمرسمـ ضمٕمٗمر   صمّؿ قمٌد اهلل ضمٕمٗمر

 ًمٚمٝمجرة ، ومام هق اًمّمحٞمح إذن؟ 44اؾمتِمٝمد ذم ؾمٜم٦م 

                                                           

 . 152:  67 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ -1

 . 314: 5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ، 12233، آص٤مسم٦م :  516: 1واٟمٔمر شم٤مريخ آؾمالم  -2
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ومزَوضمٝم٤م أسمقه٤م سمٛمحٛمد سمـ ضمٕمٗمر »ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ اؾمح٤مق:  اًمّمحٞمح هق هؾ

 .  (1)شسمـ ضمٕمٗمر ومامشم٧م قمٜمده  ومامت ، صمؿ زوضمٝم٤م سمٕمٌد اهلل

ومتزوضمٝم٤م »اًمٓم٤مهرة :   أم اعمقضمقد ذم سمٕمض رواي٤مت اًمدوٓيب ذم اًمذري٦م

 . (2)شسمـ ضمٕمٗمر وُم٤مت قمٜمٝم٤م  قمٌد اهلل

شمقذم سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م صمامٟملم ـ »، وهق اًمذي  ٦مومٚمق يم٤من ىمد ُم٤مت قمٜمٝم٤م وهل طمٞم

وهق اسمـ شمًٕملم ؾمٜم٦م ـ وىمٞمؾ: أّٟمف شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع أو مخس وصمامٟملم ـ وهق اسمـ 

وصغم  ،صمامٟملم ؾمٜم٦م ـ وإول قمٜمدي أومم ، وقمٚمٞمف أيمثرهؿ أّٟمف شمقذم ؾمٜم٦م صمامٟملم

ومٛمٕمٜم٤مه أّّن٤م قم٤مؿم٧م قمدة قم٘مقد  ش (3)قمٚمٞمف أسم٤من سمـ قمثامن وهق يقُمئذ أُمػم اعمديٜم٦م

 .سمٕمد صالة ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص قمٚمٞمٝم٤م ، إّّن٤م ُمٝمزًم٦م طم٘م٤ًم 

أن يّمححقا يمؾ شمٚمؽ اًمتٜم٤مىمْم٤مت وأن  (4)أراد سمٕمض اعم١مّرظملم  ،ٟمٕمؿ

وم٘م٤مًمقا سمٓمالق قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ًمزيٜم٥م صمؿ شمزوضمف  ،خيرضمقا سمحؾ ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م

 سم٠مظمتٝم٤م أم يمٚمثقم .

، ّٕن اًمٓمالق ي٠ميت هم٤مًم٤ًٌم ًمقضمقد  أيْم٤مً  يًتحٞمؾ شمّمدي٘مف وهذا اًمٙمالم
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 ،ومتزَوضمٝم٤م أظمقه حمّٛمد صمؿ ُم٤مت قمٜمٝم٤م ،ُم٤مت قمٜمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل ذم يمت٤مب آظمقة أّن قمقٟم٤مً 

ذم ىمري٦م راوي٦م وي١ميده دومٜمٝم٤م ذم أرض قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ش ومامشم٧م قمٜمده  ومتزوضمٝم٤م أظمقه قمٌد اهلل

سم٤مًمِم٤مم . ُاٟمٔمر أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م واًمثٛمر اعمجٜمل ًمٚمؼماىمل وُمٕم٤مزم اًمًٛمٓملم وأقمالم اًمٜم٤ًمء 

 ًمألقمٚمٛمل وهمػمه٤م .

ذم شمرمج٦م  353:  2، هتذي٥م إؾمامء ًمٚمٜمقوي 217و  81، ح 163و  92: اًمذري٦م اًمٓم٤مهرة  -2

 . 755وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء رىمؿ 

 . 135:  3، وُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م 881:  3آؾمتٞمٕم٤مب  -3

 . 442:  1، أٟم٤ًمب إذاف  38مجٝمرة أٟم٤ًمب اًمٕمرب :  -4
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قمٞم٥م ذم اًمزوضم٦م ، أو قمدم شمقاومؼ سملم اًمزوضملم ، ومال يتّمقر اًمٓمالق ذم زيٜم٥م 

قمٜمد اهلل وأّن  ءاًمٓمالق أسمٖمض ر ظمّمقص٤ًم وأنّ  ،عمٙم٤مٟمتٝم٤م :قم٘مٞمٚم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم

هؾ ًمقضمقد ٟم٘مص  ؟ هلل سمـ ضمٕمٗمر اسمٜم٦م قمٛمفاًمٕمرش ًمٞمٝمتز ُمٜمف ، سمؾ مِلَ يٓمّٚمؼ قمٌد ا

 أو ًمٕمدم وضمقد اًمتٗم٤مهؿ سمٞمٜمٝمام ، أو ـمٚم٤ًٌم ًمزوضم٦م اظمرى . ؟ومٞمٝم٤م 

وم٤مًمزواج سمٖمػمه٤م واإلشمٞم٤من سمية ًمزيٜم٥م هق أىمرب إمم اًمٕم٘مؾ ُمـ ـمالىمٝم٤م ، 

ّٕن اًمٕمرف اًم٘مٌكم ٓ يرى اًمٓمالق سملم أسمٜم٤مء اًمٕمٛمقُم٦م ، وإن يم٤من طمالًٓ ، 

 قمٛمقُمتف ؾمٌٓمل رؾمقل اهلل احلًـ وظمّمقص٤ًم ُمع وضمقد قمٛمف وأسمٜم٤مء

 واحلًلم.

إمم هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م  ىمد شمقضّمٝم٧م اًمديمتقرة قم٤مئِم٦م سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ يذيمر أنّ 

ًمٚمٕمٌٞمدزم اًمٜم٤ًمسم٦م  شزيٜم٥م وأظم٤ٌمر اًمزيٜمٌٞم٤مت ةاًمًٞمد»وم٘م٤مًم٧م : ىمرأت ذم يمت٤مب 

يمٚمٛم٦م قم٤مسمرة ؾمٌ٘م٧م قمرو٤ًم أصمٜم٤مء احلدي٨م قمـ زيٜم٥م اًمقؾمٓمك سمٜم٧م قمكم زوضم٦م 

حّٛمد سمـ ضمٕمٗمر ومامت قمٜمٝم٤م ، ومتزوضمٝم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وأّن٤م شمزوضم٧م سمٕمده سمٛم

 ضمٕمٗمر ، ويم٤من زواضمف سمٕمد ـمالىمف ٕظمتٝم٤م زيٜم٥م ، ومامشم٧م قمٜمده ، إمم أن شم٘مقل : 

وأُمًؽ سمٓمرف هذا اخلٞمط ، وأقمقد وم٠مراضمع شمرمج٦م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر 

طمٞمثام فمٗمرت هب٤م ، ومال أرى ُمـ اعم١مرظملم أو اعمؽممجلم ُمـ أؿم٤مر إمم ـمالىمف 

 زواضمف ُمـ أظمتٝم٤م أم يمٚمثقم .و، ًمزيٜم٥م اًمٕم٘مٞمٚم٦م 

 (1)ومٛمتك ـمٚم٘م٧م زيٜم٥م إذا صّح اخلؼم؟! ٓ ٟمٛمٚمؽ أن ٟم٘مٓمع ذم هذا سمٞم٘ملم ...

اًم٘مقل سم٠من زواج قمٌد قمٚمٞمٜم٤م  ومٜمحـ ًمق أردٟم٤م أن ٟمّمحح اًمرواي٤مت اًمٕم٤مُمٞم٦م

سمـ ضمٕمٗمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم يم٤من سمٕمد ووم٤مة ُأظمتٝم٤م زيٜم٥م ٓ ىمٌٚمف ، ومٞمٙمقن شم٤مريخ   اهلل

 يم٤مٟم٧م ىمد ّم يمٚمثقم سمثامن ؾمٜمقات، ٕن زيٜم٥م اًمٙمؼمىاًمزواج سمٕمد ووم٤مة أُ  هذا
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وأّم يمٚمثقم ُصكِم قمٚمٞمٝم٤م ذم ؾمٜمل وٓي٦م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص قمغم 62شمقومٞم٧م ؾمٜم٦م 

هـ ومٚمق ىمٌٚمٜم٤م صالشمف قمٚمٞمٝم٤م ذم آظمر ؾمٜم٦م ُمـ  54ـ  42اعمديٜم٦م، أي سملم ؾمٜم٦م 

سمـ ضمٕمٗمر ىمد شمزّوضمٝم٤م سمٕمد ووم٤مهت٤م   ، ومٞمٙمقن قمٌد اهلل 54، أي ذم ؾمٜم٦م  وٓيتف

أو أيمثر ُمـ ذًمؽ يمام يٗمٝمؿ ُمـ ٟمص آؾمتٞمٕم٤مب واؾمد اًمٖم٤مسم٦م  ؾمٜمقات !! سمثامن

 أٟمػ.

ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص صغم قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد إُم٤مرشمف ووٓيتف قمغم  وطمّتك ًمق ىمٚمٜم٤م أنّ 

سمـ ضمٕمٗمر ىمد   ، ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه: أن قمٌد اهلل ـه 59 اعمديٜم٦م ، وهق اًمذي ُم٤مت ؾمٜم٦م

 شمزّوضمٝم٤م سمٕمد ووم٤مهت٤م سمثالث ؾمٜملم .

د قم٤مؿم٧م سمٕمد واىمٕم٦م اًمٓمػ ، ومال يٛمٙمـ ًمًٕمٞمد سمـ أُم٤م ًمق اقمتؼمٟم٤مه٤م ىم

 اًمٕم٤مص أن يٙمقن ىمد صغّم قمٚمٞمٝم٤م ، ٕٟمف يم٤من ىمد ُم٤مت ىمٌؾ واىمٕم٦م اًمٓمػ.

سمؾ يمٞمػ يٛمٙمـ آـمٛمئٜم٤من إمم ظمؼم صالة ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص قمٚمٞمٝم٤م ، وذم 

قمٌداًمرزاق سمـ  يتٓم٤مسمؼ ذًمؽ ُمع ُم٤م رواه اًم٘مقم احلًـ واحلًلم ؟ سمؾ يمٞمػ

 :مه٤مم ذم ُمّمٜمٗمف 

ؾمَٛمٝمام )أي  (ـه 86ـ  65)اعمٚمؽ سمـ ُمروان  قمٌد ومٌٚمٖمٜمل أنّ »

سمـ قمٛمر ،   ( ومامشم٤م ، وصغّم قمٚمٞمٝمام قمٌد اهللُأّم يمٚمثقم واسمٜمٝم٤م زيداً 

اعمٚمؽ: هذا اسمـ قمكم واسمـ قمٛمر ، ومخ٤مف  وذًمؽ أّٟمف ىمٞمؾ ًمٕمٌد

 .(1) شقمغم ُمٚمٙمف ومًٛمٝمام

 ؾمٜم٦م ومٝمؾ صغم قمٚمٞمٝم٤م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص أم اسمـ قمٛمر؟ وؾمٕمٞمد يم٤من ىمد ُم٤مت

،  ـه 61اؾمتِمٝمد ؾمٜم٦م  ، واحلًلم  54ؾُمَؿ ؾمٜم٦م  احلًـ هـ ، و 59

وُم٤م ضم٤مء ذم ظمؼم صالة ؾمٕمٞمد سمـ  شاعمّمٜمػ»ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اًمتقومٞمؼ سملم ظمؼم 
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اًمٕم٤مص قمٚمٞمٝم٤م ، وهم٤مًم٥م ُمـ اُدقمل طمْمقرهؿ اًمّمالة قمغم ضمٜم٤مزة أّم يمٚمثقم 

 يم٤مٟمقا ىمد ُم٤مشمقا ىمٌؾ شم٤مريخ ظمالوم٦م قمٌداعمٚمؽ سمـ ُمروان !!

هـ( ي٘مقل سمٌمء مل ي٘مٚمف أطمد  697وين )ت واًمٕمجٞم٥م أن ٟمرى اسمـ اًمٙم٤مزر

 هـ ًم٘مقًمف : 23وهق ُمقت ُأّم يمٚمثقم قمٜمد قمٛمر ، أي ىمٌؾ  ؾمٜم٦م  ، ُمـ ىمٌؾ

وأصدومفو أرزمعكم أيمػ  ،وسمزَوج ]فمؿر[ ُأّم ىمؾثقم زمـً فمقمّ »

 ش .وموسمً فمـده همقيمدت يمف هموؿمؿي وزيداً  ،درهؿ

 ورىمٞم٦م وشمٚمد وم٤مـمٛم٦م 17ومٛمتك وًمدت أّم يمٚمثقم طمّتك شمزّوضم٧م ذم قم٤مم 

متقت قمٜمد قمٛمر ، وهذا اًمٙمالم وُم٤م ؾمٌ٘مف يدقمق اًم٤ٌمطم٨م هل يمّؾ ذًمؽ و ،وزيد

ّّن٤م زيٜم٥م اًمّمٖمرى ُمـ ُأّم وًمد، إسمؾ  ،ًمٚم٘مقل سم٠مّن٤م ًمٞم٧ًم اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

 !وهل اعمدومقٟم٦م ذم اعمديٜم٦م 

 وأوًمده٤م زيداً  17ومٚمق ىمٚمٜم٤م سم٠مّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من ىمد شمزّوضمٝم٤م ذم ؾمٜم٦م 

ي٘مٞمٜم٤م . وأّن هذا  ـه 24ة زيد سمـ قمٛمر ىمٌؾ ؾمٜم٦م ورىمٞم٦م ووم٤مـمٛم٦م ، ومتٙمقن وٓد

 54إمم  42سملم  – إظمػم ىمد قم٤مش طمّتك وٓي٦م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص قمغم اعمديٜم٦م

صغم قمغم رضمٍؾ ، ٓ قمغم همالم أو صٌل يمام ذم شمٚمؽ  ؾمٕمٞمداً  : أنّ وُمٕمٜم٤مه –هـ 

 إظم٤ٌمر .

 وطمتك أّنؿ ًمق أرادوا أن خي٤مًمٗمقا ُم٤م ذم يمتٌٝمؿ ويًتدًمقا سمام ضم٤مء ذم يمت٥م

، ُمٜمٝم٤م سم٘م٤مء ٟمٗمس  قمٚمٞمف إؿمٙم٤مٓت يمثػمة ًمقرودومٝمق أظمر ٓ يٗمٞمدهؿ  (1) اًمِمٞمٕم٦م

 ّٕن ُمروان وزم اعمديٜم٦م أي٤مم ُمٕم٤موي٦م ، وُمٕمٜم٤مه ووم٤مهت٤م ذم قمٝمد ، اإلؿمٙم٤مل إول
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ػماعم١مُمٜملم ظمرج ُمروان سمـ احلٙمؿ وهق أُمػم يقُمئذ قمغم اعمديٜم٦م وم٘م٤مل احلًلم: يمٚمثقم سمٜم٧م أُم

سمؾ ذم وٓي٦م  ،وُمٕمٜم٤مه أّٟمف مل يٙمـ ذم وٓي٦م ؾمٕمٞمد قمغم اعمديٜم٦مش. ًمقٓ اًمًٜم٦م ُم٤م شمريمتف يّمكم قمٚمٞمٝم٤م

 ُمروان سمـ احلٙمؿ .
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 . اًم٘م٤مئؾ سمحٞم٤مهت٤م إمم ُم٤م سمٕمد اًمٓمػ ، وهذا ٓ يتٓم٤مسمؼ ُمع ىمقل اًمِمٞمٕم٦م ُمٕم٤موي٦م 

ـ اًمٕم٤مص أو اسمـ قمٛمر أو إن رواي٤مت ُمقت ُأّم يمٚمثقم وصالة ؾمٕمٞمد سم

  ُمروان سمـ احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م .

 وُم٤م ي٠ميت ُمـ قمدد اًمتٙمٌػم قمغم ضمٜم٤مزهت٤م ، وضمٜم٤مزة وًمده٤م زيد .

ٟم٘مؾ اإلُم٤مم قمكّم اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم ! ُمـ دار اإلُم٤مرة إمم سمٞمتف ًمألظمذ سمٕمّدة  صمؿّ 

 ، وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ . ذم ذًمؽ اًمٌٞم٧م اعمتقرَم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م

طمْمقره٤م واىمٕم٦م و طمٞم٤مهت٤م ًمداًم٦م قمغميمٚمٝم٤م خت٤مًمػ اًمٜمّمقص إظُمرى ا

 ضمتامقملذم اًمٌح٨م اًمت٤مرخيل وآ اًمتل ذيمرٟم٤مه٤ماًمٓمػ ، وُمقاىمٗمٝم٤م ، وظمٓمٌٝم٤م ، 

 . هلذه اًمدراؾم٦م

وظمّمقص٤ًم ُم٤م ٟمحـ قمـ اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م ،  ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ؾم٤مسم٘م٤مً  وٓ شمٜمَس 

 .إّّن٤م شم٤مرة شمدل قمغم اؿمؽمايمٝمام وُأظمرى قمغم اظمتالومٝمام  و ،ومٞمف

سم٠مّن اًمتل ؿمٝمدت واىمٕم٦م اًمٓمػ يم٤مٟم٧م ؿم٘مٞم٘م٦م  ٤مسم٘م٤مً ؾم حٜم٤موّو  وٟمذيمر ُم٤م ىمد

أي أّّن٤م اًمتل يم٤مٟمقا يرضمقن  ،احلًلم ُمـ أُّمف وأسمٞمف ، وًمٞم٧ًم أظمتف ُمـ أّم وًمد

 َوًْمٜمُِٕمْد َٟمَّملْمِ داًَملْم قمغم اظمتالومٝمام وأّّنام ؿم٘مٞم٘مت٤مه : أن شمٙمقن زوضم٦م ًمٕمٛمر !!

 ومٗمل يمت٤مب اًمٗمتقح ٓسمـ أقمثؿ : وضمٚمس احلًلم وأٟمِم٠م ي٘مقل :

 ؽ زموإلذاِق وإَصقؾِ ـىمؿ يم                  ُر أٍف  يمؽ  مـ  طمؾقؾِ يو ده

 ٌؽ  ؽمـــبققمـوىمُؾ ضمّل  ؽمــويم                 ـ ؿمويمٍى  وصوضمٍى  ومتقؾِ ـم

ـَ ايمرضمقؾِ   إَكؿــو  إَْمــُر    إلم   اجلؾقؾِ و                 مو أومرَب ايمقفمُد ِم

يمٚمثقٍم وم٘م٤مًمت٤م : ي٤م أظمل ! هذا  وؾمٛمٕم٧ْم ذًمؽ ُأظم٧ُم احلًلم زيٜم٥ُم وُأمّ 

ـَ سم٤مًم٘متِؾ ؟ يمالُم ُمـ  أْيَ٘م

 وم٘م٤مل : ٟمٕمؿ ي٤م ُأظمت٤مه .
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وم٘م٤مًم٧م زيٜم٥ُم : واصمٙماله ، ًمٞم٧َم اعمقت أقمدُمٜمل احلٞم٤مَة ! ُم٤مَت ضمدي رؾمقل 

ـُ    اهلل ،  ، وُم٤مت أيب قمكٌم ، وُم٤مشم٧م ُأُمل وم٤مـمٛم٦ُم ، وُم٤مَت أظمل احلً

ـَ اخلدود ، ىم٤مل: وأن َيٜمْٕمك إزَم احلًلُم ٟمٗمًُف ، ىم٤مل: وسم ٙم٧ِم اًمٜمًقُة وًمٓمْٛم

وضمٕمٚم٧م ُأّم يمٚمثقم شُمٜم٤مدي : واضمداه ، وا أيب قمٚمّٞم٤مه ، وا ُأُّم٤مه ، واطمًٜم٤مه ، 

، ومٕمذهل٤م احلًلُم ، وصؼّمه٤م وىم٤مل    واطُمًٞمٜم٤مه، واوٞمٕمتٜم٤م سمٕمدك ، وا أسم٤م قمٌد اهلل

 اهلل
ِ
 اهلل   هل٤م : ي٤م ُأظمت٤مه ، شمٕمزي سمٕمزاء

ِ
 . (1)...  واْريَض سم٘مْم٤مء

ومال شمٜم٤مدي:  ، احلًلم ُمـ أّم وًمد اإلُم٤مم يم٤مٟم٧م أّم يمٚمثقم هل أظم٧موم٢مذا 

وُّٕمٝم٤م اًمزهراء يِمػم إمم   ه٤م جلّده٤م رؾمقل اهللءوم٢مّن ٟمدا شوا أّموه»  شوا صمّداه»

 . ف وم٘مطأّّن٤م ؿم٘مٞم٘متف ٓ أظمتف ُمـ أسمٞم

ّن سمٕمض اًمٜمّمقص شم٠ميت قم٤مُم٦م وًمٞمس ومٞمٝم٤م دًٓم٦م قمغم يمقّن٤م ؿم٘مٞم٘م٦م إٟمٕمؿ 

 . (2)اإلُم٤مم احلًلم 

ـ ذم اعم٘م٤مسمؾ شمقضمد ٟمّمقص أظمرى شم١ميّمد ذًمؽ ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م هل ؿم٘مٞم٘م٦م ًمٙم

احلًلم ومال يتٗمؼ ُمع ُمقهت٤م ذم قمٝمد ُمٕم٤موي٦م وصالة ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص قمٚمٞمٝم٤م . 

ىم٤مًمف قمٜمد ذيمره عم٤ًمضمد  شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼيمالم اسمـ قم٤ًميمر ذم  وي١ميد ذًمؽ

 دُمِمؼ : ُمًجد راوي٦م ُمًجد قمغم ىمؼم أم يمٚمثقم ، وهل ًمٞم٧ًم سمٜم٧م رؾمقل اهلل

اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمد قمثامن ، ّٕن شمٚمؽ ُم٤مشم٧م ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل ، ودومٜم٧م سم٤معمديٜم٦م ، وٓ 

هل أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ُمـ وم٤مـمٛم٦م اًمتل شمزوضمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، ّّٕن٤م ُم٤مشم٧م 

 هل واسمٜمٝم٤م زيد سمـ قمٛمر سم٤معمديٜم٦م ذم يقم واطمد ودومٜم٤م سم٤مًمٌ٘مٞمع .

ٗمظ ٟمًٌٝم٤م ، وإّٟمام هل اُمرأة ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م ، ؾمٛمٞم٧م هبذا اإلؾمؿ ، وٓ حي

                                                           

 . 238: 1ٟمٔمر ُم٘متؾ احلًلم ًمٚمخقارزُمل ، وا 84:  ٤3مب اًمٗمتقح ٓسمـ أقمثؿ يمت -1

، 23:  44، سمالهم٤مت اًمٜم٤ًمء 124:  5اًمٗمتقح ٓسمـ أقمثؿ  124ر خمتٍم شمذيمرة اًم٘مرـمٌل : ُاٟمٔم -2

 . 422:  3، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م  632/  264:  6اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞم٦م 
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 .(1)وُمًجده٤م هذا سمٜم٤مه رضمؾ ىمرىمقيب ُمـ أهؾ طمٚم٥م .... 

ُمِمٙمقك ومٞمف ، ّّٕن٤م ىمد ُمـ اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء إذن وىمقع زواج قمٛمر 

وىمد صغّم قمٚمٞمٝم٤م   ،ح٥ًم يمالم اسمـ قم٤ًميمرسمشمقومٞم٧م ذم اعمديٜم٦م ودومٜم٧م ذم اًمٌ٘مٞمع 

أيب اسمـ قمٛمر ، أو ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ، أو ُمروان سمـ احلٙمؿ ذم قمٝمد ُمٕم٤موي٦م سمـ 

وُمٜم٤مداهت٤م ضمده٤م  ؾمٗمٞم٤من، وهذا ٓ يتٗمؼ ُمع طمْمقره٤م ُمع احلًلم ذم يمرسمالء

 .موه أُ وا صمداه وا  :رؾمقل اهلل سم٘مقهل٤م

يمام أٟمف ٓ يقاومؼ ُمقاىمٗمٝم٤م وظمٓمٌٝم٤م ُمـ سمٕمد احلًلم طمّتك شمزوجيٝم٤م سم٤مسمـ 

 62سمـ ضمٕمٗمر سمٕمد ووم٤مة قم٘مٞمٚم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم زيٜم٥م اًمٙمؼمى ذم ؾمٜم٦م   قمٛمٝم٤م قمٌد اهلل

ّٓ وٓ يٗمتح  ، ًمٖمز طم٘م٤م ٝمقومهـ أو ُم٤م سمٕمده،   !ُمْمٜمل سمٕمد سمح٨ٍم  إ

وإقمج٥م ُمـ يمؾ ذًمؽ أن ٟمرى قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م اعمقًمقد سمٕمد ووم٤مهت٤م ، 

 يروي قمـ ُأّم يمٚمثقم ُم٤ٌمذة . (2) هـ 136واعمتقرّم ؾمٜم٦م 

سمـ اومٗمل ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم : قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ، قمـ قمٓم٤مء 

 ،ُمـ اًمّمدىم٦م اًم٤ًمئ٥م ، ىم٤مل : أشمٞم٧ُم ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧َم قمكّم سمٌمء

ـ ُي٘م٤مُل ًمف ُمٝمران ـ أَن  ومرَدهْت٤م وىم٤مًم٧م : طمدصمٜمل ُمقمم ًمٚمٜمٌِل 

 . (3) ىم٤مل : إّٟم٤م آل حمَٛمٍد ٓ حتُؾ ًمٜم٤م اًمّمدىم٦مُ    رؾمقل اهلل

                                                           

 . 314ـ  349:  2شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  -1

 .93: 24هتذي٥م اًمٙمامل  -2

،  15746/  448:  3ٜمٌؾ ، ُمًٜمد أمحد سمـ طم 14714/  429: 2ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  -3

، شم٤مريخ ُمديٜم٦م  13424/  32:  7، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  837/  354:  24اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 

، ذح  89: 3، جمٛمع اًمزوائد  4391/  211: 11، ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر  284: 4دُمِمؼ 

. وم٘مد  341: 5، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  2577/  1486: 4، آؾمتٞمٕم٤مب  282: 3ُمٕم٤مين أصم٤مر 

 أشمٞم٧ُم . :ه٤مأًمٙمـ سم٘مريٜم٦م اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٟم٘مر ،ُأشمَِٞم٧ْم  :٘مرأيٛمٙمـ أن شمُ 
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وذًمؽ قمـ ـمريؼ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر ،  ،سمؾ ي٠ميت قمٓم٤مء ًمػمؾّمخ ًم٘م٤مءه سم٠مِم يمٚمثقم

 ٤134مؿم٧م إمم ؾمٜم٦م وُمٕمٜمك يمالم قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م أّن ُأّم يمٚمثقم يم٤مٟم٧م ىمد قم

 .شم٘مري٤ٌمً 

 ومٗمل ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م واعمٕمٞم٤مر واعمقازٟم٦م سم٢مؾمٜم٤مدمه٤م قمـ قمٓم٤مء ، ىم٤مل: 

أوص ازّم رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم شمريمتف وذيمر أٟمف ُمقمم ٔل قمكم سمـ أيب 

ـم٤مًم٥م ، وم٘مدُم٧م اعمديٜم٦م ، ومدظمٚم٧م قمغم أيب ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ قمكم ، وم٘م٤مل: ُم٤م 

كم ، وم٢مذا قمجقز قمغم هير ذم سمٞم٧م رّث ، أقمرومف ، وَدًَمٜمل قمغم ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قم

وم٢مذا ذم اًمٌٞم٧م ؾم٘م٤مٌء ُمٕمَٚمؼ ، ومجٕمٚم٧م أىمِٚم٥م سمٍمي ذم اًمٌٞم٧م ، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م سمٜمَل 

ىمٚم٧م: أوص رضمؾ ازّم سمؽميمتف وذيمر أٟمف ُمقمم  ٓ حيزٟمؽ ُم٤م شمرى ، وم٠مٟم٤م سمخػم.

 ًمٙمؿ.

ىم٤مًم٧م: ُم٤م أقمرومف ، وإّن ُمقمم ًمٜم٤م ي٘م٤مل ًمف هرُمز أو يمٞم٤ًمن أظمؼمين أّن رؾمقل 

ىم٤مل: ي٤م يمٞم٤ًمن ، إّن آل حمّٛمد ٓ ي٠ميمٚمقن اًمّمدىم٦م ، وإن ُمقمم اًم٘مقم ُمـ   اهلل

 (1)أٟمٗمًٝمؿ ومال شم٠ميمٚمف ...

إن اظمتالف اًمٜمّمقص قمـ ُأّم يمٚمثقم واًمتٕم٤مرض ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م يِمّٙمٙمٜم٤م ذم 

وٓ  ، صح٦م وىمقع هذا احلدث أو اجلزم سمف، ّٕن اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م ٓ يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مف

وم٤مت ضمقهري٦م وًمٞم٧ًم سمًٞمٓم٦م طمتك يٛمٙمـ شمٓم٤مسُمُ٘مف ُمع اًمت٤مريخ، وهل اظمتال

ٓ يٛمٙمـ  اإلهمامض قمٜمٝم٤م، سمؾ هل ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ٟمراه٤م وىم٤مئع ُمت٤ٌميٜم٦م

 . اجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م

                                                           

 .254، اعمٕمٞم٤مر واعمقازٟم٦م ًمالؾمٙم٤مذم: 1192/  214: 3ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م   -1 
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 ـ التكبير على الدٌازٓ : 2

اعمّمكّم قمغم ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم!! ُمع ىمقهلؿ سم٠مّن  اؾمؿ إظمتٚمٗم٧م اًمرواي٤مت ذم

  .قمٚمٞمٝم٤م أرسمٕم٤مً  يم٤من اًمتٙمٌػم

 قمامر سمـ أيب قمامر: أن ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص هق اًمذي ومٗمل ُم٤م رواه ٟم٤مومع و

 صغم قمٚمٞمٝم٤م.

 هق اًمذيسمـ قمٛمر   اًمٌٝمل: أن قمٌد اهلل  وذم ُمروي٤مت اًمِمٕمٌل وقمٌد اهلل 

وٛمـ اًمذيـ  سمٗم٤مرق أّن ذم سمٕمْمٝم٤م يقضمد اؾمؿ اإلُم٤مم احلًلم ،صغم قمٚمٞمٝم٤م

 وذم أظمر ٓ يقضمد. صّٚمقا قمٚمٞمٝم٤م

  صغّم اسمـ قمٛمر قمغم زيد سمـ اًمٌٞمٝم٘مل سمًٜمده قمـ اًمِمٕمٌل ، ىم٤مل :  ذم ؾمٜمـ

قمٛمر وُأُّمف ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم ، ومُجٕمؾ اًمرضمؾ مم٤ّم يكم اإلُم٤مم ، واعمرأة ُمـ 

، وظمٚمٗمف اسمـ احلٜمٗمٞم٦م واحلًلم سمـ قمكّم واسمـ  ظمٚمٗمف، ومّمغّم قمٚمٞمٝمام أرسمٕم٤مً 

٤ٌّمس  . (1)...  قم

  ، وذم ٟمّص قمـ قم٤مُمر ، ىم٤مل : ُم٤مت زيد سمـ قمٛمر وُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم

مم٤ّم يٚمٞمف وُأّم يمٚمثقم مم٤ّم يكم اًم٘مٌٚم٦م ، ويمؼَم   اسمـ قمٛمر ، ومَجٕمؾ زيداً ومّمغّم قمٚمٞمٝمام

 . قمٚمٞمٝمام أرسمٕم٤مً 

وذم آظمر : قمـ اسمـ قمٛمر أّٟمف صغّم قمغم ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم واسمٜمٝم٤م زيد ، 

 . (2) وضمٕمٚمف مم٤ّم يٚمٞمف ، ويمؼّم قمٚمٞمٝمام أرسمٕم٤مً 

                                                           

شم٤مريخ ُمديٜم٦م ،  6336/  465: 3، ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  6743/  38:  4اًمًٜمـ اًمٙمؼمى   -1

 . 493و 492:  19 دُمِمؼ

 . 464:  8ُاٟمٔمر : اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد  -2
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 ـ هيراث الغرقى ٍالوْذٍم عليْن : 3

  قري: أّن ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء يم٤مٟم٧م ًمًٗمٞم٤من اًمثايمػرائض ذم

حت٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، شمزوضمٝم٤م وهل صٖمػمة، ومقًمدت ًمف زيد سمـ قمٛمر ـ وهق 

 .(1)زيد إيمؼم ـ ورىمٞم٦م سمٜم٧م قمٛمر، ويم٤مٟم٧م ووم٤مهت٤م وووم٤مة اسمٜمٝم٤م ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة

  سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص   عم٤مًمؽ: اسمـ وه٥م ، قمـ قمٌد اهلل اظمدوكي ايمؽػمىوذم

ٛمر سمـ اخلٓم٤مب: أّن ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ، اُمرأة قمٛمر سمـ سمـ قم٤مصؿ سمـ قما

اخلٓم٤مب واسمٜمٝم٤م زيد سمـ قمٛمر هٚمٙم٤م ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة ، ومٚمؿ ُيْدَر أهيام هٚمؽ ىمٌؾ 

 .(2) ص٤مطمٌف ، ومٚمؿ يتقارصم٤م

 قمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ ظم٤مًمد ، قمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ حمّٛمد ،  ؽمــ ايمدارمل وذم :

ُم٤مشم٤م ذم يقم واطمد ، وم٤مًمت٘م٧م  زيداً طمّدصمٜم٤م ضمٕمٗمر ، قمـ أسمٞمف : أّن ُأّم يمٚمثقم واسمٜمٝم٤م 

 . (3)اًمّم٤مئحت٤من ذم اًمٓمريؼ ، ومٚمؿ يرث يمّؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمـ ص٤مطمٌف ... 

  سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ حمّٛمد  اظمستدرك فمعم ايمصحقحكموذم

اًمدراوردي ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد ، قمـ أسمٞمف: أّن ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم شمقوّمٞم٧م 

 يقٍم واطمد ، ومٚمؿ ُيْدَر أهّيام ُم٤مت ىمٌؾ، هل واسمٜمٝم٤م زيد سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم

                                                           

 .138: 1اًمٗمرائض  -1

 .4433/  44: 4، ؾمٜمـ اًمدار ىمٓمٜمل 358: 3اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى  -2

/  384:  4، وُمثٚمف ذم اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم  3446/  473:  2ؾُمٜمـ اًمدارُمل  -3

 ، 19/  74:   4، ؾُمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل  12434/  222:  6، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل 8449

سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص ،  اهللٗمرائض واًمًػم ، سمًٜمديف : قمـ قمٌد ُمـ يمت٤مب : اًم،  43/  81و

 وضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد قمـ أسمٞمف .
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 .(1)اهؾ احلرة مل يتقارصمقا ن أهؾ َصَٗملم مل يتقارصمقا، وإنّ ومٚمؿ شمرصمف ومل يرصمٝم٤م، وإ

  ًمٚمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اًمدراوردي ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ  ايمســ ايمؽػمىوذم

٧م وىمٕم٤م ذم يقم واطمد واًمت٘م حمّٛمد ، قمـ أسمٞمف: أّن أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم واسمٜمٝم٤م زيداً 

اًمّم٤مئحت٤من ، ومٚمؿ ُيْدَر أهّيام هٚمؽ ىمٌؾ ، ومٚمؿ شمرصمف ومل يرصمٝم٤م ، وإّن أهؾ صٗملم مل 

 .(2)يتقارصم٤م ، وإّن أهؾ احلرة مل يتقارصمقا

ذم  -أن هم٤مًم٥م اًمٜمّمقص اخلالومٞم٦م  وهل ،هٜم٤م ٟمٙمت٦م ٓسمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمٝم٤م

حتٙمٞمام عمدقمٞم٤مت  قمغم ًم٤ًمن أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م  شمقوع - ُمدرؾم٦م اخلٚمٗم٤مء

ُمـ  هٜم٤م رواي٤مت ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ اًمّم٤مدق قمـ أسمٞمفأّن ٚمٗم٤مء ، وُمدرؾم٦م اخل

 شمٚمؽ اًمرواي٤مت ، وٟمحـ ؾمٜمٜم٤مىمِمٝم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .8449/  384: 4اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم  -1

 .12434/  222: 6اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  -2
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 ـ عّذٓ الوتَّفى عٌْا زٍخْا : 4

  طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: ٟم٤مهِمٞمؿ، ىم٤مل أٟم٤م يقٟمس، ؽمــ ؽمعقد زمـ مـصقرذم :

اسمٜمتف طمٞم٨م أصٞم٥م قمٜمف : أّٟمف اٟمت٘مؾ ُأّم يمٚمثقم   قمـ احلًـ، قمـ قمكم ريض اهلل

 . (1)قمٛمر وم٤مٟمت٘مٚمٝم٤م ذم قمدهت٤م

 قمـ ُمٕمٛمر، قمـ أيقب أو همػمه: أّن قمٚمٞم٤م اٟمت٘مؾ  مصـػ فمبدايمرزاق: وذم

 .(2)اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم ذم قمدهت٤م، وىمتؾ قمٜمٝم٤م قمٛمر

  طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر ، ىم٤مل: ٟم٤مويمٞمع، قمـ ؾمٗمٞم٤من، اظمصـػ ٓزمـ أيب ؾمقبيوذم :

ٌْعٍ قمـ ومراس، قمـ اًمِمٕمٌل: أّن قمٚمٞم٤م ٟم٘مؾ ُأّم يم  .(3)ٚمثقم سمٕمد ؾَم

  سم٢مؾمٜم٤مده قمـ احلٙمؿ ، ىم٤مل: ٟم٘مؾ قمكٌم ُأَم يمٚمثقم طملم ىمتؾ قمٛمر،  أيْم٤مً وومٞمف

 .(4)وٟم٘مٚم٧م قم٤مئِم٦م ُأظمتٝم٤م طملم ىمتؾ ـمٚمح٦م

   سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اًمِمٕمٌل ، ىم٤مل: عّم٤م ىمتؾ قمٛمر ٟم٘مؾ قمكم ُأّم أطمبور ايمؼضوة وذم

 .(5)يمٚمثقم ذم قمَدهت٤م إمم ُمٜمزًم٦م

 قمـ إسمراهٞمؿ أّٟمف ىم٤مل : إّٟمام ٟم٘مؾ قمكّم  وقمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ، قمـ مّح٤مد ،  ُأّم

 . (6)يمٚمثقم طملم ىمتؾ قمٛمر ، ّّٕن٤م يم٤مٟم٧م ُمع قمٛمر ذم دار اإلُم٤مرة 

                                                           

 .364: 1ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر  -1

 .34: 7اعمّمٜمػ ًمٕمٌداًمرزاق  -2

 .18878/  157: 4ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  -3

 .18874/  156: 4ـ أيب ؿمٞم٦ٌم اعمّمٜمػ ٓسم -4

صح أٟمف أظمرج اسمٜمتف ُأّم  254: 1، وذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ًمٚمٜمح٤مس 67: 2أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة  -5

 ىمٌؾ أن شمٜم٘ميض قمدهت٤م. فيمٚمثقم زوضم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب عّم٤م ىمتؾ قمٛمر ومْمٛمٝم٤م إمم ُمٜمزًم

،  18874/  156:  4، وُاٟمٔمر اعمّمٜمّػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  648/  143أصم٤مر ٕيب يقؾمػ:  -6

، رواه سمًٜمد آظمر قمـ ُمٕمٛمر قمـ  12457/  34:  7قمـ احلٙمؿ ، وُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق 

 ، قمـ ضمٕمٗمر ، قمـ أسمٞمف .  186أيقب أو همػمه أّن قمٚمّٞم٤م ... ، وُمثٚمف ذم ٟمقادر اًمراوٟمدي : 
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 ىم٤مل : ٟم٘مؾ قمكّم وقمـ اًمِمٕمٌل ،  ُأّم يمٚمثقم سمٕمد ىمتؾ قمٛمر سمـ

، وىم٤مل : ّّٕن٤م يم٤مٟم٧م ل ، ورواه ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم ضم٤مُمٕمفاخلّٓم٤مب سمًٌع ًمٞم٤م

 . (1) ذم دار اإلُم٤مرة

 الَكالٔ في التسٍيح ٍاستشارٓ األّل : ـ 5

  سمًٜمده قمـ احلًـ سمـ احلًـ سمـ قمكّم : أّن إوؽمط روى اًمٓمؼماين ذم ،

 قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ظمٓم٥م إمم قمكّم ُأّم يمٚمثقم ، وم٘م٤مل إّّن٤م شمّمٖمر قمـ ذاك .

ي٘مقل : يمّؾ ؾم٥ٌم وٟم٥ًم ُمٜم٘مٓمع    وم٘م٤مل قمٛمر : إيّن ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

ّٓ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،  ؾم٥ٌم   ل ، وم٠مطم٧ٌٌم أن يٙمقن زم ُمـ رؾمقل اهللؾمٌٌل وٟمًٌ إ

 وم٘م٤مل قمكّم ًمٚمحًـ واحلًلم : زّوضم٤م قمَٛمٙمام . وٟم٥ًم .

 وم٘م٤مٓ : هل اُمرأة ُمـ اًمٜم٤ًمء ، ختت٤مر ًمٜمٗمًٝم٤م .

وم٘م٤مم قمكٌم وهق ُمٖمْم٥م ، وم٠مُمًؽ احلًـ سمثقسمف ، وىم٤مل : ٓ صؼم قمغم 

 هجراٟمؽ ي٤م أسمت٤مه .

ّٓ مل يرو هذا احلدي٨م قمـ اسمـ ضمري٩م  دة ، شمٗمرد سمف ؾمٗمٞم٤من روح سمـ قم٤ٌم إ

 .(2)قمـ ويمٞمع

  سمًٜمده قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ، قمـ أسمٞمف ، ىم٤مل: دقم٤م قمٛمر  اظمعجؿ ايمؽبغموذم

سمـ اخلٓم٤مب قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٤ًمّره، صمؿ ىم٤مم قمكٌم ومج٤مء اًمُّمَٗم٦م ومقضمد اًمٕم٤ٌمس 

                                                           

:  4، اعمّمٜمّػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  15285/  436:  7، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  172:  7إُّم  -1

، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ًمٚمٌٞمٝم٘مل  32: 21، اًمتٛمٝمٞمد 215: 6آؾمتذيم٤مر ،  18878/  157

 . 15285/  436: 7، واًمًٜمـ اًمٙمؼمى  55: 6

، واخلؼم ُمقضمقد ذم  272:  4، وقمٜمف ذم جمٛمع اًمزوائد  6649/  357:  6اعمٕمجؿ إوؾمط  -2

 . 13574/  139و ، 13438/  114،  13172/  64:  7اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 
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 وقم٘مٞماًل واحلًلم ومِم٤مورهؿ ذم شمزوي٩م ُأّم يمٚمثقم.

ّٓ اًمِمٝمقر واًمًٜمقن ومٖمْم٥م قم٘مٞمؾ وىم٤مل: ي٤م قمكم ُم٤م شمزيدك إي٤مم و  إ

ًمئـ ومٕمٚم٧م ًمٞمٙمقٟمـ وًمٞمٙمقٟمـ ، ٕؿمٞم٤مء قمَدده٤م ، وُم٣م   اًمٕمٛمك ذم أُمرك، واهلل

 جيّر صمقسمف.

ـَ دّرة قمٛمر أظمرضمتف إمم   وم٘م٤مل قمكم ًمٚمٕم٤ٌمس: واهلل ُم٤مذاك ُمٜمف ٟمّمٞمح٦م ، وًمٙم

ُم٤مذاك رهم٦ٌم ومٞمؽ ي٤م قم٘مٞمؾ ، وًمٙمـ ىمد أظمؼمين قمٛمر سمـ   ُم٤م شمرى ، أُم٤م واهلل

ّٓ ي٘مقل: يمؾ ؾم٥ٌم وٟم٥ًم ُمٜم٘مٓمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م   ل اهللاخلٓم٤مب أّٟمف ؾمٛمع رؾمق  إ

 .(1)ؾمٌٌل وٟمًٌل ، ومْمحؽ قمٛمر وىم٤مل: ويح قم٘مٞمؾ ؾمٗمٞمف أمحؼ

وهذا اًمٜمص واوح سم٠مٟمف ىمد ووع ًمٚمتٕمريض سمٕمكم وقم٘مٞمؾ واًمٕم٤ٌمس، سمؾ 

شمٕمريْمٞم٦م وُمًتٝمجٜم٦م  شم٠ميت أّن ٟمّمقص زواج قمٛمر سم٠مّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم هم٤مًمٌٝم٤م

اعمْم٤مدة قن ووٕم٧م عمقاىمػ آل اًمٌٞم٧م ومتس سمآل اًمٌٞم٧م واًمّمح٤مسم٦م ، وىمد شمٙم

دّرة قمٛمر وهتديده ىم٤ٌمًٓ عم٤م طمٙمل قمـ ووٕم٧م  شمٙمقن هذا اًمزواج ، وىمد ُمع

اًمٕم٤ٌمس سم٠مُمث٤مل ىمقًمف: ٓقمِقَرَن زُمزم، وصمٌقت قمدم صح٦م دقمقاه سم٠مّٟمف يريد 

 اًم٥ًٌم واًمٜم٥ًم وأُمث٤مل ذًمؽ.

أضمؾ ، هٜم٤مك ُم٤ًمئؾ ُأظمرى ذم اًمنميٕم٦م ، يمجٛمع اًمرضمؾ سملم زوضم٦م اًمرضمؾ 

وهمػمه٤م ، ؾمٜمتٕمرض إًمٞمٝم٤م وٛمـ ُمٜم٤مىمِمتٜم٤م هلذه  (4)واًمّمداق (3)واهلدي٦م (2)تفوسمٜم

 شمٕم٤ممم .  اًمٗمروع اخلٛم٦ًم إن ؿم٤مء اهلل

                                                           

 . 272: 4، جمٛمع اًمزوائد 2633/  44: 3ػم اعمٕمجؿ اًمٙمٌ -1

ـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  -2  . 155: 9، ومتح اًم٤ٌمري  465: 8، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  13734/  167: 7اًمًٜم

/ يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ـ سم٤مب محؾ اًمٜم٤ًمء اًم٘مرب إمم اًمٜم٤ّمس ذم  222:  3صحٞمح اًمٌخ٤مري  -3

، ذح  623:  13ؾمٚمٞمط ، يمٜمز اًمٕمامل  ، سم٤مب ذيمر ُأمّ  36:  5اًمٖمزو ، ويمذا ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي 

 . 76:  12اًمٜمٝم٩م 

 ؾمٜمذيمر ُم٤م يرشمٌط سم٤مًمّمداق ذم آظمر اًمٌح٨م اًمٕم٘م٤مئدي. -4
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 أخباٌز يف كتب الشةع 

هٜم٤مك أظم٤ٌمر ذم يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمّٞم٦م شمِم٤مسمف ُم٤م ٟم٘مٚمتف يمت٥م اًمٕم٤مُّم٦م ، 

أم ومٚمٜمٌح٨م قمـ ُمالسم٤ًمت شمٚمؽ إظم٤ٌمر ، وهؾ هل أظم٤ٌمر ُمٕمتٛمدة ؿمٞمٕمّٞم٦م ، 

أّّن٤م أظم٤ٌمر ٕهؾ اًمًٜم٦ّم يم٤مٟم٧م ذم ُمّم٤مدرهؿ احلديثٞم٦م ، صمؿ اٟمت٘مٚم٧م ُمٜمٝم٤م إمم 

 اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل .

 صالٓ الدٌائس ، ٍكيفئ التكبير على الويت 2ـ  1

 ش :اخلالف » ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم يمت٤مسمف 

: إذا اصمتؿع صمـوزة رصمؾ وصبّل وطمـثك وامرأة ، وىمون  541مسليمف » 

 ، ومّدمً اظمرأة إلم ايمؼبؾي ، شمّؿ اخلـثك ، شمّؿ ايمصبل . ايمصبّل ممّـ ُيصعّم فمؾقف

 إمم أن ي٘مقل :

.... ديمقؾـو : امجوع ايمػرومي وأطمبورهؿ . وروى فماّمر زمـ يوور ومول :  

واسمٜمٝم٤م زيد سمـ قمٛمر ، وذم اجلٜم٤مزة  ُأطمرصمً صمـوزة ُأّم ىمؾثقم زمـً فمقّم 

، سمـ قم٤ٌمس   سمـ قمٛمر ، وقمٌد اهلل  ، وقمٌد اهلل احلًـ واحلًلم 
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، ومقوٕمقا ضمٜم٤مزة اًمٖمالم مم٤ّم يكم اإلُم٤مم ، واعمرأة وراَءُه ، وىم٤مًمقا :  هريرة وأسمق

ٜم٦ّم ًُ  .(1)ش هذا هق اًم

وىمد اؾمتدّل سمٕمض قمٚمامء اًمٕم٤مُّم٦م هبذه اعم٠ًمًم٦م وُم٤م يٚمٞمٝم٤م  ـ إًمزاُم٤م ًمٜم٤م ـ  

 ًمٚمدًٓم٦م قمغم وىمقع اًمتزوي٩م ُمـ ُأّم يمٚمثقم .

 ويمـو همقف مسوئؾ :

 إُولم :

اًمٓمقد قمـ قماّمر سمـ ي٤مه ُمرؾمؾ ، إذ ًمٞمس ًمف ـمر إّن ُم٤م رواه اًمِمٞمخ 

يؼ إًمٞمف ، وسمتتٌٕمٜم٤م ذم يمت٥م احلدي٨م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م واجلٛمٝمقر ، مل ٟمحّمؾ قمغم 

ّٓ ظمؼم يروى هبذا اعمْمـٛمقن قمـ قماّمر سمـ ي٤مؾمـر  ُم٤م طمٙم٤مه اًمِمـٞمخ ذم هذه  إ

 اعمًـ٠مًم٦م .

 اّمر .سمؾ يمّؾ ُم٤م ذم إُمر هق وضمقد هذا اخلؼم قمٜمد اًمٕم٤مُّم٦م قمـ قماّمر سمـ أيب قم

 ومٜمت٤ًمءل : ُمـ هق هذا ، وهؾ هق قماّمر سمـ ي٤مه ، أْم همػمه ؟

سمؾ يمٞمػ يٙمقن اعمٕمٜمّل سمف قماّمر سمـ ي٤مه ، ذًمؽ اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ اعمالزم 

ًمٕمكّم ، إذ ًمق يم٤من ذًمؽ ٓطمُتٛمؾ أن يٙمقن اإلُم٤مم قمكّم طم٤مضا ضمٜم٤مزة اسمٜمتف ُأّم 

واحلًلم ( وًمٞمس  يمٚمثقم يمذًمؽ ! ًمٙمٜم٤ّم ٟمرى اخلؼم ي٘مقل : ) ذم اجلٜم٤مزة احلًـ

 ومٞمف ذيمر ًمإلُم٤مم قمكّم .

ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠مّن قماّمر سمـ ي٤مه يم٤من ىمد اؾمتِمٝمد حت٧م ًمقاء قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 ذم صٗملم، ومال ُيٕم٘مؾ أن يروي واىمٕم٦م ىمد طمدصم٧م ذم ظمالوم٦م سمٕمض سمٜمل ُأُمّٞم٦م ؟!

حيدث يمثػمًا ذم وهذا هق ُمـ ُمقارد آظمتالط وآًمت٤ٌمس اًمذي 

                                                           

 . 541، يمت٤مب اجلٜم٤مئز اعم٠ًمًم٦م :  722:  1اخلالف  -1
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٧ٌّم ُمٜمف، صمؿ شمقوٞمحف ٤م جي٥م متٞمٞمزه اًمت٤مريخ ورضم٤مل احلدي٨م وهق مم واًمتث

 ًممظمريـ.

 ايمثوكقي :

سمـ ضمٕمٗمر ُمـ ُأّم   إَن اخلؼم أٟمػ اًمذيمر خي٤مًمػ ُم٤م ُٟم٘مؾ قمـ زواج قمٌد اهلل

ومامشم٧م » يمٚمثقم سمٕمد زيٜم٥م سمٜم٧م قمكّم ، ٕن اًمٜمّص ي٘مقل ذم زوضمتف زيٜم٥م : 

ىمري٦م وي١ميمده سم٤مّّن٤م دومٜم٧م ذم ُمزرقم٦م زوضمٝم٤م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ذم  (1)شقمٜمده

 اًمراوي٦م ذم اًمِم٤مم ، واًمتل زاره٤م يمثػم ُمـ اًمرطم٤مًم٦م واًمٕمٚمامء : 

هـ( ذم رطمٚمتف : وُمـ ُمِم٤مهد أهؾ اًمٌٞم٧م  614ىم٤مل اسمـ ضمٌػم )ت 

ُمِمٝمد ام يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم وي٘م٤مل هل٤م زيٜم٥م اًمّمٖمرى ، وأم يمٚمثقم يمٜمٞم٦م 

أوىمٕمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌل .... إمم أن ي٘مقل : وُمِمٝمده٤م اًمٙمريؿ ىمٌكم اًمٌٚمد ، 

وي٦م وقمٚمٞمف ُمًجد يمٌػم وظم٤مرضمف أوىم٤مف وأهؾ هذه اجلٝم٤مت يٕمرف سم٤مًمرا

 .(2)يٕمرومقٟمف سم٘مؼم اًم٧ًم .... 

هـ( قمـ دُمِمؼ : وقمغم ومرؾمخ ُمٜمٝم٤م ُمِمٝمد  774وىم٤مل اسمـ سمٓمقـم٦م )ت 

أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ُمـ وم٤مـمٛم٦م وي٘م٤مل : أّن اؾمٛمٝم٤م زيٜم٥م ويمٜم٤ّمه٤م رؾمقل اهلل 

 ....(3). 

هل٤م راوي٦م هب٤م ىمؼم هـ( : وُمٜمٝم٤م ىمري٦م ي٘م٤مل  974وىم٤مل اسمـ احلقراين )ت

اًمًٞمدة زيٜم٥م أم يمٚمثقم اسمٜم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وزقمؿ أّن أم يمٚمثقم هذه هل 

 اًمتل شمزوضمٝم٤م قمٛمر .

                                                           

 . 13241/  74:  7اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  -1

 . 228رطمٚم٦م اسمـ ضمٌػم :  -2

 . 61:  1رطمٚم٦م اسمـ سمٓمقـم٦م  -3
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 .(1)هـ( أّٟمف زاره٤م ُمع أصح٤مسمف   797وذيمر أسمق سمٙمر اعمقصكم )ت 

هـ( ذم ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان : راوي٦م ىمري٦م ُمـ  626وىم٤مل ي٤مىمقت احلٛمقي )ت 

 .(2)همقـم٦م دُمِمؼ هب٤م ىمؼم أم يمٚمثقم 

 676وقمامد اًمديـ اًمٓمؼمي )ت  (3)هـ(  638ىمد حتّدث اسمـ اًمٕمريب  ) ت و

واسمـ  (6)هـ (  764واسمـ ؿم٤ميمر اًمدارُمل ) ت  (5)واسمـ ؿمداد احلٚمٌل  (4)هـ(

هـ( وهمػمهؿ قمـ هذا اًم٘مؼم  1443هـ( واًمٌٍماوي )ت  654اجلقزي )ت 

 سمٕمْمٝمؿ يم٤مًمًٌط اسمـ اجلقزي سح سم٠من اعمِمٝمد ًمزيٜم٥م اعمٙمٜم٤مة سم٠ممسمٗم٤مرق أن 

 يمٚمثقم .

أُّم٤م ي٤مىمقت واسمـ قم٤ًميمر وهمػمهؿ ومٚمؿ يٍمطمقا سم٤مؾمٛمٝم٤م وأّّن٤م زيٜم٥م واؾمؿ 

أسمٞمٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، سمؾ ايمتٗمقا سمذيمر اًمٙمٜمٞم٦م أو أّن٤م ُمـ أهؾ 

 اًمٌٞم٧م .

 (8) هـ65أو  ،(7) هـ 62وُمـ اعمٕمٚمقم أّن ووم٤مة اًمًّٞمدة زيٜم٥م يم٤مٟم٧م إُّم٤م ذم ؾمٜم٦م 

                                                           

 . 134أُم٤ميمـ اًمزي٤مرات :  اإلؿم٤مرات إمم -1

 . 24:  3ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  -2

 . 198:  4اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م  -3

 . 342ُاٟمٔمر يم٤مُمؾ اًمٌٝم٤مئل :  -4

 ط ًمٞمدن . 182:  1إقمالق اخلٓمػمة ٕيب قمكم أمحد سمـ قمٛمر سمـ رؾمت٦م  -5

 . 64:  6ُاٟمٔمر ظمٓمط اًمِم٤مم ًمٙمرد قمكم  -6

 58و 34أظم٤ٌمر اًمزيٜمٌٞم٤مت ًمٚمٕمٌٞمدزم: و  142ووم٤مة زيٜم٥م اًمٙمؼمى ًمٚمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمٜم٘مدي :  -7

 . 19وـمٌع أظمرى 

 . 548:  1، أقمالم اًمٜم٤ًمء  94، ُمع سمٓمٚم٦م يمرسمالء عمٖمٜمٞم٦م :  689ُمٕم٤مزم اًمًٌٓملم :  -8
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ؼم اًمّمالة قمغم ُأّم يمٚمثقم يم٤من ىمٌؾ اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م ذم طملم أّن ظم  (1) هـ 67أو 

 .(2)واخلٛمًلم ُمـ اهلجرة ي٘مٞمٜم٤م 

 ايمثويمثي :

ُمـ اًمث٤مسم٧م اعمٕمٚمقم أّن اًمِمٞمخ اًمٓمقد أشمك هبذا اخلؼم ذم يمت٤مسمف ) اخلالف ( 

إًِمزاُم٤م ًممظمريـ ٓ اؾمتدًٓٓ سمف ، ّٕٟمف يم٤من ىمد ىم٤مل  ـ سمٕمد ذيمره و اؾمتِمٝم٤مدا

 ًمٚمٛم٠ًمًم٦م ـ  :

ع ايمػرومي وأطمبورهؿ ، وروى فماّمر زمـ يوور ومول : ديمقؾـو إمجو »

 .ش ... أطمرصمً

وهذا واوٌح سم٠من دًمٞمؾ اًمِمٞمخ يم٤من إمج٤مع اًمٓم٤مئٗم٦م وأظم٤ٌمرهؿ اًمقاردة قمـ 

... ٓ ظمؼم قماّمر سمـ ي٤مه طمّتك يرد و (5)وقماّمر اًم٤ًمسم٤مـمل (4)واسمـ سمٙمػم (3)احلٚمٌل

 اإلؿمٙم٤مل .

ًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م يمت٧ٌم ّٟم٤م ٟمٕمٚمؿ أن اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اأ إمم ذًمؽ ُمْم٤موم٤مً 

 قمدة أٟمح٤مء، أمهٝم٤م ٟمحقان . قمغم

وومؼ إصقل احلديثٞم٦م واًمرضم٤مًمٞم٦م قمٜمدهؿ ، ومال ُيتٕمّرُض ومٞمٝم٤م إمم  أّوهلام :

                                                           

ًمٚمٌدري ، وذح ّن٩م اًمٌالهم٦م ٓسمـ ُمٞمثؿ يمام   381و 347:  2ٟمزه٦م إٟم٤مم ذم حم٤مؾمـ اًمِم٤مم  -1

 . 694ذم ُمٕم٤مزم اًمًٌٓملم ًمٚمح٤مئري : 

 . 484: 3ر أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمٛمزيد ُاٟمٔم -2

 و 1823/  471:  1، آؾمتٌّم٤مر  14448 و  14446/  323:  3هتذي٥م إطمٙم٤مم  -3

1825 . 

/   472:  1، آؾمتٌّم٤مر  14447/  323:  3، هتذي٥م إطمٙم٤مم  5/  175:  3اًمٙم٤مذم  -4

1824 . 

 . 1827/   472:  1، آؾمتٌّم٤مر  1444/  322:  3، هتذي٥م إطمٙم٤مم  2/  174:  3اًمٙم٤مذم  -5
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 آراء اعمذاه٥م إظُمرى .

سمٛمالطمٔم٦م آراء أسمٜم٤مء اًمٕم٤مُّم٦م ُمع ُم٤م ًمٚمِمٞمٕم٦م ُمـ أدًم٦م ، وهذا ُم٤م  وشموكقفام :

ف اًمٙمالُمل طمًٌام اصٓمٚمحٜم٤م يًٛمك سم٤مًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن ، أو وم٘مف اخلالف ، أو اًمٗم٘م

 اخلالومٞم٦م. اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٚمٞمف ذم سمحقصمٜم٤م

هق ُمـ اًم٘مًؿ اًمث٤مين ، إذ مل ٟمره يذيمر ش اخلالف»ويمت٤مب اًمِمٞمخ اًمٓمقد 

ظمؼم قماّمر سمـ ي٤مه ذم يمت٤مسمف اعمًٌقط ، أو اًمٜمٝم٤مي٦م ، أو اًمتٝمذي٥م ، أو همػمه٤م ُمـ 

ش اخلالف » يمت٤مسمف  يمتٌف اًمٗم٘مٝمٞم٦م أو احلديثٞم٦م ، ٓ رواي٦ًم وٓ ومتقًى ، سمؾ ذيمرُه ذم

وهق اعمٕمٜمل سمٗم٘مف اخلالف ، وهذا ي١ميّمد سم٠م ّن اًمِمٞمخ ضم٤مء هبذا اخلؼم إًمزاُم٤م 

 ًممظمريـ ، أو اؾمتِمٝم٤مدا سمف قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف.

وقمٚمٞمف ، ومدًمٞمؾ اًمِمٞمخ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م هق : إمج٤مع اًمٗمرىم٦م اعمحّ٘م٦م ، وإظم٤ٌمر 

صح٤مح أظم٤ٌمرهؿ اًمًالم واًمتل وردت ذم  اًمقاردة قمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة  قمٚمٞمٝمؿ

 !!... ُم٤م ذيمره قمـ قماّمر وطمده ٓ 

 ايمرازمعي :

قماّمر سمـ أيب قماّمر  (1) إّن قماّمرا هذا ًمٞمس سم٤مسمـ ي٤مه ، سمؾ هق أسمق قمٌد اهلل

 . (2)ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ، وذم سمٕمض اًمٜمّمقص ُمقمم احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ

ء  وقماّمر سمـ أيب قماّمر شم٤مسمٕمّل ، وًمٞمس سمّمح٤ميب ، وىمد ىمدُمٜم٤م سمٕمض اًمِمك

 قمٜمف.

٤ٌّمس ، وظمّرج ًمف أسمق  وىمد روى قمامر سمـ أيب قمامر قمـ أيب هريرة ، واسمـ قم

                                                           

 .826: 2اًمٙمٜمك وإؾمامء  -1

 .3193/  248: 3ؾمٜمـ أيب داوود  -2
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 واًمٜم٤ًمئل وهمػمهؿ . (2)واًمٌٞمٝم٘مل (1)داوود ذم ؾُمٜمٜمف 

وقمٚمٞمف ، وم٢مّن اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذيمر ظمؼم قماّمر ذم اخلالف سمٕمد ذيمره دًمٞمؾ 

 اًمِمٞمٕم٦م ، وذًمؽ ًمالؾمتِمٝم٤مد سمف ، ٓ آؾمتدٓل .

ضم٤مء ش اخلالف » اىمع ذم يمت٤مب واًمذي أقمت٘مدُه أّن اخلٓم٠م واًمتّمحٞمػ اًمق

ٌَْؾ اًمٕماّلُم٦م احلكم ، إذ ٓ يٕم٘مؾ أن ٓ يٕمرف اًمِمٞمخ اًمٓمقد  ٤مخ وىَم ًّ ٌَؾ اًمٜم ُمـ ىِم

ـ وهق اإلُم٤مم اًمرضم٤مزم اعمحّدث ـ أّن قماّمر سمـ ي٤مه ىمد اؾمتِمٝمد ذم صّٗملم ، وأ ّن 

 ُمثؾ قماّمر ٓ ُيٕم٘مؾ أن حُيّدث سم٠مُمر وىمع ذم ظمالوم٦م سمٕمض سمٜمل ُأُمّٞم٦م ؟!

ٌَف قمغم أّن قماّمرا هذا ًمٞمس سم٤مسمـ ي٤مه هق اًمٕماّلُم٦م احلكم ٟمٕمؿ ، إّن أ ّول ُمـ َٟم

 هـ ( ذم يمت٤مسمف ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م ـ وهق ُمـ يمت٥م وم٘مف اخلالف ـ  . 726 )ت

ـ واًمذي خيتص سمٜم٘مؾ أىمقال ش  خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م » وم٘مد ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م احلكّم ذم 

 قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ـ :

ٍّ ايمشقخ دم اخلالف زموإل» ...  مجوع ، وزمام روى فماّمر زمـ واضمت

 . (3)شيوور ، ومول : أطمرصمً صمـوزة ُأّم ىمؾثقم ... 

 ش : ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م » وىم٤مل ذم 

ًمٜم٤م : ُم٤م رواه اجلٛمٝمقر قمـ قماّمر سمـ أيب قماّمر ىم٤مل : » ...  

واسمٜمٝم٤م  ؿمٝمدت ضمٜم٤مزة ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

أة ظمٚمٗمف ، ومقوع اًمٖمالم سملم يدي اإلُم٤مم ، واعمر زيد سمـ قمٛمر ،

٤ٌّمس واسمـ قمٛمر  وذم اجلامقم٦م احلًـ واحلًلم  واسمـ قم

                                                           

 ، وومٞمف : قماّمر ُمقمم احلرث سمـ ٟمقومؾ . 3193/    77:  2ؾُمٜمـ ايب داوود  -1

: 4، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  3639/  246: 6، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  6711/   33:  4اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  -2

243  /1775 . 

 . 348:  2حلكّم خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمٕماّلُم٦م ا -3
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وصمامٟمقن ٟمٗم٤ًم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، وم٘مٚم٧م : ُم٤م هذا ؟ وم٘م٤مًمقا : هذه 

ٜم٦ّم .  ًُ  اًم

وُمـ ـمريؼ اخل٤مص٦م : ُم٤م رواه اًمِمٞمخ ذم اًمّمحٞمح قمـ حمّٛمد 

 . (1)شسمـ ُمًٚمؿ قمـ أطمدمه٤م ىم٤مل ... 

 :، قمٜمد ذيمره سمٕمض اًمٗمروع ش شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء » وىم٤مل ذم 

) ب/ ًمق اضمتٛمع اًمرضمؾ واعمرأة ، ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م : جيٕمؾ رأس 

اعمرأة قمٜمد وؾمط اًمرضمؾ ًمٞم٘مػ اإلُم٤مم ُمقوع اًمٗمْمٞمٚم٦م ومٞمٝمام ، 

  ويمذا ًمق اضمتٛمع ...  ـ إمم أن ي٘مقل ـ :

يًـّقى سملم رؤوؾمـٝمؿ يمّٚمٝمؿ ، ّٕن ُأّم يمٚمثقم » وذم ُأظمـرى : 

ومّمغم وزيدا اسمٜمٝم٤م شمقوّمٞم٤م ُمٕم٤م وم٠ُمظمرضم٧م ضمٜم٤مزهتام  سمٜم٧م قمكّم 

، ومًـّقى سملم رؤوؾمٝمام وأرضمٚمٝمام ، وٓ  قمٚمٞمٝمام أُمػم اعمديٜم٦م

 . (2)ش طمج٦م ذم ومٕمؾ همػم اًمٜمٌل واإلُم٤مم 

وأٟم٧م شمرى ٟم٤ٌمه٦م اًمٕماّلُم٦م احلكّم وقمدم ختّٓمٞمف قمـ ُمٜمٝمجف ذم يمت٤مسمٞمف ، وم٢مّٟمف 

ـ وهق اعمٕمٜمل سمٗم٘مف اإلُم٤مُمٞم٦م ، واظمتالف ش  خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م » طمٞمٜمام يذيمر اخلؼم ذم 

اًمٓمـ٤مئٗم٦م ومٞمف ـ يذيمر ظمؼم اخلـالف قمـ قماّمر سمـ ي٤مؾمـر : أُم٤مٟم٦م ُمٜمف أىمقال أقمالم 

ذم اًمٜم٘مؾ ، ًمٙمٜمّـف طمٞمٜمام ي٘م٤مرن اعمًـ٠مًم٦م ُمع يمت٥م اًمٕم٤مُّمـ٦م ، ٟمراه يِمـػم إمم أّن 

اعمحٙمّل قمـ قماّمر سمـ ي٤مؾمـر ُمـروٌي ذم يمت٥م اجلٛمٝمـقر قمـ قماّمر سمـ أيب قماّمر 

 اًمت٤مسمٕمل ، ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ ، ٓ اسمـ ي٤مه اًمّمح٤ميب.

وهذا يرؿمدٟم٤م إمم ضورة آقمتٜم٤مء سمٗم٘مف اخلالف ودراؾمتف ذم احلقزات 

                                                           

 . 457: 1ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م ًمٚمٕماّلُم٦م احلكم  -1

 . 66:  2شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء ، ًمٚمٕماّلُم٦م احلكّم  -2
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اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ًمٙمل ٟمْمٞمػ إمم وم٘مٝمٜم٤م ُم٤م ي١مّيدٟم٤م ُمـ وم٘مف اًمٕم٤مُّم٦م : ٟم٠ميت سمف اؾمتِمٝم٤مدا ٓ 

 اؾمتدًٓٓ .

وهذا اعمٜمٝم٩م يٕمّٛمؼ اؾمتدًٓمٜم٤م وطمّجتٜم٤م ، ّٕن يمثػما ُمـ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمق 

تٜم٤م ذم اًمقىمقف قمغم احل٘مٞم٘م٦م، ّٕن ذم ىمٞم٧ًم سم٠مُمث٤مهل٤م ذم يمت٥م اًمٕم٤مُّم٦م ٕقم٤مٟم

 طمديثٝمؿ ووم٘مٝمٝمؿ اًمٙمثػم مم٤م ي١ميدٟم٤م.

 ُم٤م يمام ومٞمف شمقوٞمح ُٕمقر يمثػمة ظم٤مومٞم٦م قمٚمٞمٜم٤م اًمٞمقم ، وأّن ُمٗم٤مشمٞمحٝم٤م هم٤مًم٤ٌم

ٟم٤مفمر إمم اًمٗم٘م٦م اًم٤ًمئد آٟمذاك  شم٠ميت قمغم ًم٤ًمن أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م، ومٙمالُمٝمؿ 

ـ وٟم٤مفمر قمغم وم٘مف ذم اعمجتٛمع، وُمـ ظمالًمف يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمقوح سم٠من وم٘مٝمٜم٤م ُمٝمٞمٛم

 اًمٕم٤مُّم٦م ، اًمذي شم٠مصمر سم٤مًمًٚمٓم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م سمِمٙمؾ يمٌػم .

ًمف  ، إذا دراؾم٦م إومٙم٤مر واًمٕم٘م٤مئد وأراء اعمٓمروطم٦م ذم زُمـ صدور اًمٜمّص 

 آرشم٤ٌمط اًمٙم٤مُمؾ ذم ومٝمؿ اعمًـ٤مئؾ اعمختٚمػ قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد اعمًـٚمٛملم اًمٞمقم .

ـ ي٤مه وقمٚمٞمف ، ومال يٛمٙمـ ًممظمر أن يًتدّل قمٚمٞمٜم٤م سمقرود ظمؼم قماّمر سم

» أو ش جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من » أو ش ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم » وأُمث٤مًمف ذم يمتٌٜم٤م، أُمث٤مل: 

، وىمد ش اخلالف»وهمػمه٤م ُمثاًل ، ًمٙمقّن٤م ُم٠مظمقذة ُمـ يمت٤مب ش ضمقاهر اًمٙمالم 

 قمروم٧م يمٞمٗمٞم٦م دظمقل هذا اخلؼم إمم اًمؽماث اًمِمٞمٕمل .

 ٍقفٔ هع خبر عّوار :

 ) = قماّمر سمـ أيب قماّمر ذم إّن هٜم٤مك قمٚماًل ظمٗمٞم٦م ذم ظمؼم قماّمر سمـ ي٤مه

 ُمروي٤مت اًمٕم٤مُّم٦م(، جي٥م اإلؿم٤مرة إمم سمٕمْمٝم٤م :

 آظمتالف ذم زيد سمـ قمٛمر ، وهؾ ُم٤مت همالُم٤م أم رضماًل ؟ أضمدهو :

 وهؾ هٜم٤مك ومرق سمٞمٜمٝمام ذم آؾمتدٓل ؟

 هؾ ُم٤مت هق وُأُّمف ذم يقم واطمد ، أم قمغم اًمتٕم٤مىم٥م ؟ صمؿّ 
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ٜم٦ّم ( ؟ُم٤م اعمراد ُمـ ىمقل قماّمر سمـ أيب قماّم  ايمثوين : ًُ  ر : ) ىم٤مًمقا إّّن٤م اًم

؟ أم أّّنؿ  (1)هؾ يٕمٜمل ًمزوم ضمٕمؾ اعمرأة ىمٌٚم٦م اًمٖمالم ، واًمٖمالم ىمٌٚم٦م اإلُم٤مم

 أرادوا ؿمٞمئ٤م آظمر ؟

 ويمٞمػ يم٤من اًمتٙمٌػم قمغم اعمٞم٧م ذم اخلؼم ؟ 

مخ٤ًًم يمام يمؼم رؾمقل اهلل هؾ يم٤من أرسمٕم٤م ـ يمام صغّم  اسمـ قمٛمر قمٚمٞمٝمام ـ ؟ أم 

 ؾ اًمٌٞم٧م ؟إمج٤مع أهقمغم اعمقشمك وقمٚمٞمف 

 وُم٤م هق طمٙمؿ اًمّمالة قمغم اعمرأة ؟

ٜم٦ّم ذم أن يٙمقن اإلُم٤مم قمٜمد رأؾمٝم٤م ـ يمام ي٘مقًمف اًمِمٞمٕم٦م ًُ ـ ؟ أم قمٜمد  (2)هؾ اًم

 ـ ؟ (3)وؾمٓمٝم٤م أو قمجٞمزهت٤م  ـ يمام ي٘مقًمف اًمٕم٤مُّم٦م

ٜم٦ّم هل اًمتًق ي٦م ذم اجلٜم٤مئز ، أم اًمتدّرج ومٞمٝم٤م ؟ ًُ  وهؾ اًم

 ًُ طمّؼ سم٤مًمّمالة قمغم اعمٞم٧م ؟ هؾ اًم  ٜم٦ّم أن يّمكّم قمٚمٞمف اإلُم٤مم ؟سمؾ َُمـ هق ٕا

 ؟ قمغم اٟمٗمّم٤مل دومٜم٤م أم (4)ُأّم يمٚمثقم واسمٜمٝم٤م ُدومٜم٤م ذم ىمؼم واطمد أنّ  أم أوًمٞم٤مء اعمٞم٧م ؟ وهؾ

                                                           

، وم٘مدم اًمّمٌل ]= زيد[ مم٤ميكم اًم٘مقم وووٕم٧م اعمرأة  1977/  71:  4ومٗمل ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  -1

ذم ومقوع اًمٖمالم ]= زيد[ سملم يديف واعمرأة ظمٚمٗمف . و 164:  5وراءه . وذم ومتح اًمٕمزيز 

، ومجٕمؾ اًمٖمالم ]= زيد[ مم٤ميٚمٞمف واعمرأة مم٤ميكم اًم٘مٌٚم٦م .  11574/  8:  3ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

:  4، واًمٜم٤ًمئل  6337/  465:  3، وُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق  182:  1وذم اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى 

، وُمًٜمد اسِمـ اجلٕمد  3193/  77:  2ومقوع اًمٖمالم مم٤ميكم اإلُم٤مم . وذم ؾمٜمـ أيب داوود  72

 . ومجٕمؾ اًمٖمالم مم٤ميكم اإلُم٤مم .574/  98: 

 . 27اًم٤ٌمب  119:  3ُاٟمٔمر ذم ذًمؽ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  -2

، يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب ايـ ي٘مقم ُمـ اعمرأة واًمرضمؾ ،  1267/  447: 1صحٞمح اًمٌخ٤مري  -3

 يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب أيـ ي٘مقم اإلُم٤مم ُمـ اًمرضمؾ واعمرأة . 1434/  352: 3وؾُمٜمـ اًمؽمُمذي 

، يمت٤مب اجلٜم٤مئز ومّمؾ ذم اًمّمالة  87:  3ؾ اًمٗم٤مظ اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمت٤ميت اعم٤مًمٙمل شمٜمقير اعم٘م٤مًم٦م ذم طم -4

 قمغم اجلٜم٤مئز ذم صالة واطمدة .
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إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمثػمة اًمتل يٛمٙمـ أن شمٓمرح وشُمٌح٨م 

وٛمـ هذه اعم٠ًمًم٦م، وقمغم رأؾمٝم٤م ُم٠ًمًم٦م ارث اًمٖمرىمل واعمٝمدوم قمٚمٞمٝمؿ ومال 

 ىمٌؾ أظمر.يدري أهيام ُم٤مت 

 : شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼضم٤مء ذم خمتٍم 

يم٤مٟم٧م ذم زيد وُأُّمف ؾمٜمّت٤من : ُم٤مشم٤م ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة مل »... 

هّيام ُم٤مت ىمٌؾ أظمر، ومٚمؿ ُيقِرث يمّؾ واطمد ُمٜمٝمام أ ُيٕمرف

ص٤مطمٌف ، وووٕم٤م ُمٕم٤م ذم ُمقوع اجلٜم٤مئز ، وم٠ُمظّمرت ُأُّمف وىمّدم 

ٜم٦ّم ذم اًمرضمؾ واعم ًُ رأة سمذًمؽ هق مم٤ّم يكم اإلُم٤مم ، ومجرت اًم

 . (1)شسمٕمد

 . (2)وىم٤مل اسمـ ُم٤مضمِمقن : ومٙم٤مٟم٧م ومٞمٝمام صمالث ؾمٜمـ

 :يوضةح ذلك 

 ايمؽالم فمـ إمر إّول : أُّم٤م

 هؾ ُم٤مت زيد رضماًل أم همالُم٤م ؟

واسمـ  (4)واًمّم٤مطم٥م سمـ قم٤ٌمد ذم اعمحٞمط   (3)وم٘مد قمّرف اخلٚمٞمؾ ذم اًمٕملم 

 ش .ٓم٤مّر اًمِم٤مرب اًم» ـ: اًمٖمالم سم (6)وإزهري ذم اًمتٝمذي٥م   (5)ؾمٞمده ذم اعمحٙمؿ

                                                           

 . 162ـ  161:  9 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ، خمتٍم  489ـ  488:  19 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ -1

 . 142ضم٤مُمع آُمٝم٤مت ٓسمـ احل٤مضم٥م اًمٙمردي اعم٤مًمٙمل:  -2

 همٚمؿ .، ُم٤مدة :  422:  4اًمٕملم ، ًمٚمخٚمٞمؾ  -3

 . 88:  5اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م  -4

 قمـ اعمحٙمؿ .  444:  12، وقمٜمف ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب  537: 5اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ  -5

 . 141:  8هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  -6
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يٓمٚمؼ قمغم اًمرضمؾ و وذم اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ًمٚمٗمّٞمقُمل : اًمٖمالم : آسمـ اًمّمٖمػم ،

سم٤مؾمؿ ُم٤م ي١مول  سم٤مؾمؿ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ، يمام ي٘م٤مل ًمٚمّمٖمػم : ) ؿمٞمخ ( ، جم٤مزاً  جم٤مزاً 

 إًمٞمف .

وىم٤مل إزهري : وؾمٛمٕم٧م اًمٕمرب شم٘مقل ًمٚمٛمقًمقد طملم يقًمد ذيمرا : 

 . (1)، وهق وم٤مٍش ذم يمالُمٝمؿ ش همالم»، وؾمٛمٕمتٝمؿ ي٘مقًمقن ًمٚمٙمٝمؾ : ش همالم»

وم٤مًمٖمالم طم٘مٞم٘م٦م هق ًمالسمـ اًمّمٖمػم ، وىمد يٓمٚمؼ قمغم اًمرضمؾ وقمغم اًمِمٞمخ 

 جم٤مزا سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف طمًٌام قمروم٧م .

وأن ٟمت٤ًمءل قمـ زيد سمـ قمٛمر : هؾ ُم٤مت صٖمػما أم رضماًل ؟ وهؾ ُم٤مت 

 قمـ قمّٚم٦م أم دون قمٚم٦م؟

 قمغم أّٟمف ُم٤مت رضماًل .وم٢من ىمٞمؾ سمٛمقشمف صٖمػما ، وم٢مٟمف ُيٜم٤مذم ُم٤م دّل 

 سم٠مّٟمف ُم٤مت رضماًل ، ومٞمٕم٤مرض يمقٟمف ُم٤مت )صٌّٞم٤م( ـمٗماًل صٖمػما . ٞمؾوًمق ىم

ومذًمؽ ٓ يتٗمؼ ُمع ؾم٘مقط احل٤مئط قمٚمٞمف  (2)وإن ىمٞمؾ سم٠مٟمف ُم٤مت قمـ قمّٚم٦م

ُأُمف أو ضسمف وؿم٩م رأؾمف ُمـ ىمٌؾ ُأٟم٤مس ٓ يٕمرومٝمؿ ًمتدظُمٚمف حلّؾ ٟمزاع سمٜمل وقمغم 

 .(3)قمدي

                                                           

 . 452:  2اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  -1

ومحؾ إمم ُمٜمزًمف ومل يزل ومٞمٝم٤م ُمريْم٤م طمّتك ُم٤مت ذم طمدود  24: 15ذم اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت  -2

ومٚمام أشمك اًمٜمٕمل ُأّم يمٚمثقم يمٛمدت قمٚمٞمف طمزٟم٤م طمّتك  237، وذم اًمٕمثامٟمٞم٦م: اخلٛمًلم ًمٚمٝمجرة

وذيمر قمٛمرو سمـ ضمرير اًمٌجكم أّن زيدًا ُصٛمخ ذم صالة اًمٖمداة  312ُم٤مشم٧م. وذم اعمٜمٛمؼ : 

ومخرضم٧م اُمف وهل شم٘مقل : ي٤م وياله ُم٤م ًم٘مٞم٧م ُمـ صالة اًمٖمداة ؟ وذًمؽ أّن أسم٤مه٤م وزوضمٝم٤م 

 ًمٖمداة .واسمٜمٝم٤م يمّؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ىمتؾ ذم صالة ا

 . 414: 2ومرُمل سمحجر ذم طمرب ... ، أٟم٤ًمب آذاف  188: 1اعمٕم٤مرف ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم  -3
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 أومقال دم أّكف موت رصمالً 

 ؽ سمٕمض اًمٙمالم ذم أّٟمف ُم٤مت رضماًل :و إًمٞم

  طمروب سمٜمل قمدي » : ( ذم اعمٜمّٛمؼ قمٜمد سمٞم٤مٟمفهـ 245ذيمر اسمـ طمٌٞم٥م )ت

َدْوَر زيد سمـ قمٛمر ذم طمّؾ هذا اًمٜمزاع ، وأّٟمف ىمد ش سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي ذم اإلؾمالم

 . (1)ُم٤مت قمغم أصمر ؿمّج٦م أص٤مسمتف ذم فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ 

  رٍب يم٤مٟم٧م سملم سمٜمل قمدي ، وذم ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م : ويم٤من زيد ىمد ُاصٞم٥م ذم طم

ظمرج ًمٞمّمٚمح سمٞمٜمٝمؿ ، وميسمف رضمؾ ُمٜمٝمؿ ذم اًمٔمٚمٛم٦م ومِمّجف وسقمف ، ومٕم٤مش 

 . (3)سمـ قم٤مُمر ؿمٕمرا  ، وىمد رصم٤مه قمٌد اهلل (2)أي٤مُم٤م صمّؿ ُم٤مت 

   وذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء : يم٤من ]ز يد[ ُمـ ؾم٤مدة أذاف ىمر يش ، شمقذّم

 ؿم٤مسم٤م ومل يٕمّ٘م٥م . 

رـم٤مة سمحْمقر ُمٕم٤موي٦م، ومٜمزل سمـ أ ف اًمذهٌل سم٠مٟمف اظمتٚمػ ُمع سمنوأو٤م

قَمٚمؿ أّن هذا  َٕ إًمٞمف زيد ومٍمقمف وظمٜم٘مف وسمرك قمغم صدره وىم٤مل عمٕم٤موي٦م: إيّن 

رأؾمف وقمامُمتف ؿَمِٕمَث٦م ، واقمتذر إًمٞمف و قمـ رأيؽ وأٟم٤م اسمـ اخلٚمٞمٗمتلم، صمؿ ظمرج

ُمٕم٤موي٦م وأُمر ًمف سمامئ٦م أًمػ درهؿ وًمٕمنم ُمـ أشم٤ٌمقمف سمٛمٌٚمغ، ي٘م٤مل: وىمٕم٧م 

ومٞمٝم٤م وم٠مص٤مسمف طمجر ومامت ، وذًمؽ ذم أوائؾ دوًم٦م  هقؾم٦م سم٤مًمَٚمٞمؾ ومريم٥م زيد

 . (4)ُمٕم٤مو ي٦م 

  وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل سمٕمد ذيمره ظمؼم قمامر سمـ أيب قمامر اًمذي ومٞمف أّن

                                                           

 . 314ـ  349اعمٜمّٛمؼ :  -1

 . 12233ُمـ اًمؽممج٦م  294:  8، اإلص٤مسم٦م  615:  5ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م  -2

 . 194:  3ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م  -3

 . 484: 19 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ،  14ُمـ اًمؽممج٦م  542:  3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  -4
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 زيدا ُم٤مت وهق همالم :

وأُّم٤م احلدي٨م إّول ومال يّمح ، وم٢مّن زيد سمـ قمٛمر هق اسمـ ُأّم 

يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم اًمذي صكّم قمٚمٞمف ُمٕمٝم٤م ، ويم٤من رضمال ًمف 

َب ذم طمرب يم٤مٟم٧م سملم  ، يمذًمؽ ٓدأو ، وّٕن زيدا ُضِ

ع ومُحَِؾ ومامت   . (1)قمدي ، ذم ظمالوم٦م سمٕمض سمٜمل ُأُمّٞم٦م ، ومٍُمِ

أّٟمف وّسطم٧م سمٕمض اعمّم٤مدر : سم٠مّٟمف يم٤من ُمتزّوضم٤م وًمف أوٓد ، وذم ُأظمرى: 

 سم٠مهيام ٟم٠مظمذ؟و أهيام هق اًمّمحٞمح ُم٤مت سمال قم٘م٥م ، ومال أدري

 وأُم٤م زيد سمـ قمٛمر ، ومٙم٤من ًمف  ومٗمل ٟم٥ًم ىمريش ىم٤مل ُمّمٕم٥م اًمزسمػمى :

ش اًمتٌٞملم ذم أٟم٤ًمب اًم٘مرؿمٞملم»، وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ذم  (2)وًمد وم٤مٟم٘مروقا 

، وذم حتٗم٦م ذوي إًم٤ٌمب : وأُّم٤م زيد إيمؼم ومِم٥م  (3) : يمؼم طمّتك ص٤مر رضمالً 

 . (4)ويم٤من ًمف اسمـ اٟم٘مرض

   : إيمؼم  وز يد» وىم٤مل حمّٛمد سمـ ؾمٕمد ذم شمًٛمٞم٦م أوٓد قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب

 .(5)شٓ سم٘مٞم٦م ًمف

  ، ٤ٌّمس ، سمٕمد ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وىمد قُمّد ز يد سمـ قمٛمر ُمـ اًمٕمٚمامء ، ُمع اسمـ قم

 . (6)سمـ ُمًٕمقد ، وأيب اًمدرداء ، وؾمٚمامن   وقمٌد اهلل

                                                           

 . 345:  2، اًمنمح اًمٙمٌػم  221:  2اعمٖمٜمل  -1

 وومٞمف: يم٤من رضماًل ًمف أوٓد . 221: 2، اعمٖمٜمل  342ٟم٥ًم ىمريش:  -2

 . 415اًمتٌٞملم ذم أٟم٤ًمب اًم٘مرؿمٞملم ٓسمـ ىمداُم٦م :  -3

 سمػموت ، دار اًمّم٤مدر . 121:  2حتٗم٦م ذوي إًم٤ٌمب ًمٚمّمٗمدي  -4

 . 265:  3اًمٓمٌ٘م٤مت ٓسمـ ؾمٕمد  -5

، وومٞمف :  قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز ، ىم٤مل : يم٤من اًمٕمٚمامء  2444/  86:  4ٔطم٤مد واعمث٤مين ُاٟمٔمر ا -6

سمـ ؾمالم ،  اهللسمـ ُمًٕمقد ، وأسمق اًمدرداء ، وؾمٚمامن ، وقمٌد   سمٕمد ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ : قمٌد اهلل

٤ٌّمس ريض   اهللويم٤من اًمٕمٚمامء سمٕمد ه١مٓء : زيد سمـ صم٤مسم٧م ، صمؿ يم٤من سمٕمد زيد سمـ قمٛمر واسمـ قم

 . 4747/  148:  5جؿ اًمٙمٌػم قمٜمٝمؿ ، اعمٕم
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  وعمٕم٤موي٦م طمٙم٤مي٦م ـمق يٚم٦م ُمع ز يد سمـ قمٛمر ، شم١ميّمد قمغم أّٟمف يم٤من رضماًل

 . (1)يرّد ُمٕم٤موي٦م و يٛمٙمٜمف أن يٕمؽمض

ريد: وزيد سمـ قمٛمر هق اًمذي ًمٓمؿ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب قمٜمد وذم اًمٕم٘مد اًمٗم

 . (2)ُمٕم٤موي٦م إذ اٟمت٘مص قمٚمٞم٤م ومٞمام ي٘م٤مل

وذم رسمٞمع إسمرار : وظمرج زيد ُمـ قمٜمد ُمٕم٤موي٦م وم٠مسمٍم سمن سمـ أرـم٤مة قمغم 

ديّم٤من يٜم٤مل ُمـ قمكم ، ومّمٕمد اًمديّم٤من واطمتٛمٚمف وضب سمف إرض وـمٗمر قمٚمٞمف ، 

 . (3)ومدّق وٚمٕملم ُمـ أوالقمف

سمحْمقر ُمٕم٤موي٦م، وذًمؽ أَن زيدا  أرـم٤مةوىمد ُمر قمٚمٞمؽ ٟمزاقمف ُمع سمن سمـ 

قماله سمٕمّم٤م ومِمّجف ، وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: قمٛمدت إمم ؿمٞمخ ىمريش وؾمٞمد أهؾ اًمِم٤مم 

اسمـ  أيْم٤مً وميسمتف، صمؿ أىمٌؾ قمغم سمن وم٘م٤مل: ؿمتٛم٧م قمٚمٞم٤م وهق ضمّده، وهق 

 ومٝمؾ أّن ٟمزاقمف ُمع سمن يم٤مٟم٧م ذم ؟! (4)اًمٗم٤مروق، أومٙمٜم٧م  شمرى أٟمف يّمؼم ًمؽ

 .واىمٕم٦م واطمدة أم شمٕمددت 

 ذم شم٤مر خيف أسمٜم٤مء ًمز يد سمـ قمٛمر ، يمٕمٌد اًمرمحـ ،  أضمؾ إن اسمـ ُمٕملم ذيمر

 وحمّٛمد .

وهذا يدل: قمغم أّن ز يدا مل يٙمـ صٖمػما يمام صّقرشمف ٟمّمقص ُأظمرى ، سمؾ 

يم٤مٟمقا يٕمّدوٟمف ُمـ اًمٕمٚمامء ُمع اسمـ  أّّنؿ يم٤من رضماًل ًمف ُمٙم٤مٟمتف قمٜمد اًمت٤مسمٕملم ، طمّتك

                                                           

 59: 4، شم٤مريخ اإلؾمالم  542:  3، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  485: 19 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼُاٟمٔمر  -1

 . 23: 15، اًمقاذم ذم اًمقومٞم٤مت 

 . 44، ـم٤ٌمئع اًمٜم٤ًمء ٓسمـ قمٌداًمؼم :  97: 7اًمٕم٘مد اًمٗمريد  -2

، وُاٟمٔمر اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ  349 : 9، سم٤مب اًمٜم٤ًمء ، اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞم٦م  262: 5رسمٞمع إسمرار  -3

 . 373: 3إصمػم 

 ، ط زيم٤مر . 37: 5أٟم٤ًمب آذاف  -4
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٤ٌّمس ، سمٕمد  سمـ ُمًٕمقد ، وأيب اًمدرداء ، يمام ُمّر   ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ، وقمٌد اهللقم

 قمٚمٞمؽ ذم ظمؼم اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ، واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم أطم٤مد واعمث٤مين ، وهمػممه٤م .

 قمكم ، ومٚمق يم٤من يمذًمؽ ، ومٚمامذا ٟٓمراه يروي رواي٦ًم قمـ ضمّده أُمػماعم١مُمٜملم

 وظم٤مًمٞمف احلًـ واحلًلم ، وأسمٞمف قمٛمر .

ٌَف إمم هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م وم٘م٤مل:ويم٠مَن اسمـ طمجر ا  ًمٕمً٘مالين شمٜم

فمـفو   ومل أر يمزيد روايي، وإكام وومع ذىمره مع ذىمر ُأّمف ريض اهلل

 [.(1)]همؼط

أُم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠مٟمف ُم٤مت ذم ظمالوم٦م سمٕمض سمٜمل ُأُمّٞم٦م وهق همالٌم ـ سمٛمٕمٜمك : اًمٓم٤مّر 

٤ٌّمس قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ،  اًمِم٤مرب ـ ومٝمذا ٓ يّتٗمؼ ُمع يمقٟمف سمٛمٜمزًم٦م اسمـ قم

وأن يٕمّدوه ُمـ اًمٕمٚمامء ، وهق أظمر ٓ يّتٗمؼ ُمع شمدظّمٚمف حلّؾ طمرب ُمـ 

 .(2)طمروب سمٜمل قمدي 

 ؾم١ماًمٜم٤م ٟمٕم٤مودوًمق يم٤من زيد سمـ قمٛمر ىمد قم٤مش إمم  ظمالوم٦م سمٕمض سمٜمل ُأُمّٞم٦م ، 

 :اًم٤ًمسمؼ

 ؟ ؟ وظم٤مًمف اإلُم٤مم احلًـ أيـ أظم٤ٌمره ذم قمٝمد ضمّده اإلُم٤مم قمكّم  

ذم  ه وقمٚمٞمفدّ وؿم٤مرك  أموهؾ ؿم٤مرك ذم ُمٕمريم٦م اجلٛمؾ وصّٗملم ُمٕمف ، 

 ذم ه٤مشملم احلرسملم؟ وعم٤مذا؟ أصالً  صػ قم٤مئِم٦م وُمٕم٤موي٦م ؟ أم مل يِم٤مرك

سمؾ ، أّي رء ظمّٚمػ قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ُمـ اعمػماث ٓسمٜمف زيد ؟ وعم٤مذا مل 

 ُمـ ذًمؽ ذم اًمت٤مريخ؟ ًمف ٟم٘مػ قمغم رء

                                                           

 . 75/ اًمؽممج٦م  79آيث٤مر ٓسمـ طمجر:  -1

، آيمتٗم٤مء سمام روي ذم أصح٤مب 4555/  492ـ  487: 19 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼُاٟمٔمر  -2

، اعمحغَم 89: ، اعمٜمّٛمؼ ذم أظم٤ٌمر ىمريش237، اًمٕمثامٟمٞم٦م: 124، ٟم٥ًم ىمريش: 11: 14اًمٙم٤ًمء 

 .7سمؽمىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م، مجٝمرة أٟم٤ًمب اًمٕمرب:  455: 3، أٟم٤ًمب آذاف 489: 14
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 ؟ وُم٤م هل يمٚمامت طمٗمّم٦م واسمـ قمٛمر وهمػممه٤م ُمـ أوٓد قمٛمر ذم أظمٞمٝمؿ زيد

ٔمٝمر ؿمخّمٞم٦م ز يد سمـ قمٛمر وُأُّمف سمٕمد ووم٤مهتام ذم اعمّم٤مدر ، ومل َٟمَر وعم٤مذا شم

 هلام ذيمرا واوح٤م دىمٞم٘م٤م ىمٌؾ ذًمؽ اًمت٤مريخ ؟

 وقمغم أّي رء يدل هذا ؟

يمّؾ هذه اًمت٤ًمؤٓت شمِمّٙمٙمٜم٤م ذم وضمقد ؿمخص اؾمٛمف زيد سمـ قمٛمر وُأ ُّمف 

 . (1)ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكمّ 

ـ طمًٌام   (2)ٜم٧م ضمرولٟمٕمؿ ، ىمد يٙمقن هذا اًمِمخص هق اسمـ ُأّم يمٚمثقم سم

سمـ قمٛمر ُمع ُمٕم٤موي٦م ذم وىمٕم٦م   ىم٤مًمتف اعمّم٤مدر ـ  واًمذي ؿم٤مرك أظم٤مه قمٌٞمد اهلل

شمٗمًػم عم٤م ىم٤مًمف اًمٜم٤ًمسم٦م واظمتالومٝمؿ ، هؾ أقم٘م٥م  أيْم٤مً صّٗملم ، وىمد يٙمقن ومٞمف 

 زيد سمـ قمٛمر أم ٓ؟

اًمٜمٝم٩م احل٤ميمؿ وسمٚمح٤مظ ُمِم٤مريم٦م حمّٛمد سمـ  وذم وقء ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م يٜمٙمِمػ أنّ 

واحلًلم ذم شمٚمؽ اجلٜم٤مزة ، واطمتٞم٤مضمٝمؿ إمم اًمتٓمٌٞمع اًمت٤مرخيل احلٜمٗمٞم٦م واحلًـ 

واًمٕم٘م٤مئدي سملم آل اًمٌٞم٧م واًمّمح٤مسم٦م ضمٕمٚمقه اسمٜم٤م ُّٓم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم اًمّمٖمػمة! 

وذًمؽ شمٓمٌٞم٘م٤م ٕهداومٝمؿ اًمتل يم٤مٟمقا يرضمقّن٤م وًمتذوي٥م اخلالوم٤مت واًمْمٖم٤مئـ 

 سملم سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل قمدي .

                                                           

وٟمحـ ؾمٜمٕمقد ـ وٛمـ سمحثٜم٤م قمـ ظمؼم اًم٘مداح ذم اعمقاري٨م ـ  إمم هذا إُمر شم٤مرة أظمرى سم٢مذن  -1

 وُمِمٞمئتف . اهلل

ويم٤من  ّٕن ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول يم٤مٟم٧م ىمد شمزّوضم٧م وه٥م اخلزاقمل ىمٌؾ زواضمٝم٤م ُمـ قمٛمر ، -2

:  3ومٞمض اًم٘مدير »هل٤م وًمد ُمٜمف اؾمٛمف طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م اخلزاقمل وهق رسمٞم٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

أظم٤م طم٤مرصم٦م  اهللسمـ قمٛمر ومٙم٤من قمٌٞمد اهلليمام أّّن٤م وًمدت ًمٕمٛمر ُمْم٤موم٤ًم ًمقًمده٤م زيد : قمٌٞمدش 326

،  298/ اًمؽممج٦م  146: 2، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ش 183:  2ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد »سمـ وه٥م ُُّٓمف 

 . 1535/ اًمؽممج٦م  619: 1اإلص٤مسم٦م 
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 ها ّي السٌٔ ؟

 ثوين :ايمؽالم فمـ إمر ايم أُّم٤م

ٜم٦ّم » وهق ىمقل قماّمر :  ًُ  ش .ىم٤مًمقا إّّن٤م اًم

وم٢مّن هذا اًمٙمالم رسّمام يٙمقن ُمٌٝمام ، طمٞم٨م ٓ ٟمٕمرف ُمراد اعمتٙمّٚمؿ ـ قماّمر سمـ 

 ، ومٝمٜم٤م اطمتامٓت أرسمٕم٦م :ش إّّن٤م اًمًٜم٦ّم » أيب قماّمر ـ  ُمـ ٟم٘مٚمف ىمقهلؿ : 

ٜم٦ّم هل شم٘مديؿ اًمٖمالم إمم اإلُم٤مم أّوًٓ : ًُ إسمٕم٤مد و رسّمام قمٜمك سمٙمالُمف : أن اًم

 اعمرأة إمم اًم٘مٌٚم٦م .

 رسّمام أراد هب٤م : أن اًمًٜم٦م يمقن اًمتٙمٌػم قمغم اعمٞم٧م أرسمٕم٤م ٓ مخ٤ًم . شموكقو :

رسّمام أراد سمٙمالُمف سم٠مّن اًمّمالة قمغم اعمّٞم٧م هل ًمإلُم٤مم وإُمػم ، ٓ  شمويمثو :

ٜم٦ّم . ًُ  ٕوًمٞم٤مئف ، وسمذًمؽ ضمرت اًم

ٜم٦ّم» رسّمام يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ يمالُمٝمؿ :  رازمعو : ًُ أي : اًمتًق ي٦م سملم ش  إّّن٤م اًم

ٓ  اًمتدّرج ، ٕن ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ؾمّقى سمٞمٜمٝمؿ ، واًمّمح٤مسم٦م أُمْمقا  (1)اعمقشمك

 ذًمؽ .

 أو : أّٟمف أراد سمذًمؽ ؿمٞمئ٤م ظم٤مُم٤ًم .

ٜم٦ّم قمٜمدٟم٤م هل أن ي٘مّدم  همؾق ىمون مراده ايمؼقل إول ، ًُ ومٝمق صحٞمح : ّٕن اًم

 . (2)حـ٤مح ُمرو ّيـ٤مشمٜم٤ماًمٖمـالم إمم اإلُم٤مم وشمٌٕمـد اعمرأة إمم اًم٘مـٌٚم٦م ، وذم ذًمؽ ص

، ّٕن  وم٢مٟمف خي٤مًمػ وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م  يمق أراد زمذيمؽ ايمؼقل ايمثوين ، أُّم٤م

 أهؾ اًمٌٞم٧م يم٤مٟمقا يٙمؼّمون قمغم اعمٞم٧م مخ٤ًم ، وٓ يرشمْمقن اًمتٙمٌػم أرسمٕم٤م .

                                                           

أن اًمتًقي٦م ىمقل اسمراهٞمؿ وأهؾ ُمٙم٦م وُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م، ٕٟمف  395: 2ذم اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م  -1

ِقي سملم رؤؾمٝمؿ. ًَ  يروى قمـ قمٛمر أٟمف يم٤من ُي

 . 32سم٤مب    124:  3ُاٟمٔمر اطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  -2
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ومٙمٞمػ ي٘مٌؾ اإلُم٤مُم٤من احلًـ واحلًلم واسمـ احلٜمٗمٞم٦م ُم٤م ومٕمٚمف اسمـ قمٛمر ُمع 

رسمٕم٤م ؟ ُمع قمٚمٛمٝمؿ سم٠مّن اًمتٙمٌػم أرسمٕم٤م يٙمقن ُأظمتٝمؿ اعمٗمؽمو٦م ، واًمتٙمٌػم قمٚمٞمٝم٤م أ

 قمغم اعمٜم٤مومؼ ٓ اعم١مُمـ؟!

واعمٓم٤مًمع ذم وم٘مف اًمٓم٤مًمٌّٞملم يٕمرف أّّنؿ يم٤مٟمقا يٍّمون قمغم أّن اًمتٙمٌػم قمغم 

دًّم٧م قمٚمٞمٝم٤م  قمٜمدهؿ ، اعمّٞم٧م مخٌس، وٓ يرشمْمقن همػمه، وهذه طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمت٦م

٧ٌم ذم ٟمّمقص اًمنميٕم٦م وهل ُمقضمقدة ذم يمت٥م اًمت٤مريخ واحلدي٨م ، وىمد يمت

 ذًمؽ رؾم٤مئؾ وومّمقل وسمحقث .

ٜم٦ّم » وقمٚمٞمف ًمق أريد ُمـ ىمقهلؿ :  ًُ هق اًمتٙمٌػم قمغم اعمّٞم٧م أرسمع ش إّّن٤م اًم

ّٓ ،  (1)شمٙمٌػمات ومٝمق سم٤مـمؾ ًمتخ٤مًمٗمف ُمع وم٘مف اًمٓم٤مًمٌّٞملم أن ٟم٘مقل سم٠مّن ُأّم يمٚمثقم  إ

أو هل ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول ٓ سمٜم٧م أُمػماعم١مُمٜملم  ، اعمٗمؽمو٦م هل سمٜم٧م أيب سمٙمر

أيب ـم٤مًم٥م ، ّٕن اًمتٙمٌػم أرسمٕم٤م يقاومؼ وم٘مف أوًمئؽ وٓ يرشمْمٞمف اإلُم٤مم  قمكّم سمـ

قمكّم وأوٓده ، ًمتخ٤مًُمِػ وم٘مف قمكم وأهؾ سمٞمتف ُمع وم٘مف احلّٙم٤مم ذم يمثػم ُمـ 

 وهذا ُمٜمٝم٤م . ، إُُمقر

  ومٜمحـ ٟمًتٌٕمد أن ي٘مّدم اإلُم٤مم احلًـ يمق أراد زمذيمؽ ايمؼقل ايمثويمٌ ، أُّم٤م

ظمتف اعمٗمؽمو٦م ، ُمع قمٚمٛمٜم٤م سم٤مؾمتٗم٤مو٦م إظم٤ٌمر سمـ قمٛمر ًمٚمّمالة قمغم أُ   قمٌد اهلل ،

ّٓ ذم اؾمتح٤ٌمب شم٘مديؿ اهل٤مؿمٛمل قمغم همػمه ذم اًمّمالة قمغم اعمّٞم٧م ،  ان ٟم٘مقل  إ

 . ٓ ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم!! (2)يم٤من أظمٞمف ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول زيداً  سم٠منّ 

يمٞمػ ي٘مدم اإلُم٤مم اسمـ قمٛمر اًمذي إُمتٜمع ُمـ سمٞمٕم٦م  أيْم٤مً وُمـ طم٘مٜم٤م أن ٟم٠ًمل 

                                                           

 . 269ـ  268ُاٟمٔمر ُمثاًل ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌّٞملم :  -1

، سم٤مب  192:  1، سم٤مب صالة اعمّٞم٧م ، يمِمػ اًمرُمقز  347:  2اعمٕمتؼم ًمٚمٛمح٘مؼ احلكم  راضمع -2

 صالة اجلٜم٤مئز .
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وصغّم  (1)وسم٤ميع يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م وقمٌداعمٚمؽ سمـ ُمروان ذم اًمزُمـ اعمت٠مظمرقمكم 

ىم٤مل اًمٜمقوي: وأُّم٤م صالة اسمـ قمٛمر ظمٚمػ احلج٤مج سمـ يقؾمػ  (2)ظمٚمػ احلج٤مج

قمغم  رومث٤مسمت٦م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وهمػمه ، وذم اًمّمحٞمح اطم٤مدي٨م يمثػمة شمدو

 . (3)صح٦م اًمّمالة وراء اًمٗم٤ًمق وإئٛم٦م اجل٤مئريـ

يًٛمح اإلُم٤مم احلًـ واحلًلم سمّمالة ؾمٕمٞمد سمـ  ٟمًتٌٕمد أنّ  وُمـ هٜم٤م

 : اًمٕم٤مص قمغم ُأظمتٝمؿ اعمٗمؽمو٦م ، وهؿ يٕمٚمٛمقن قمداءه ٕهؾ اًمٌٞم٧م 

وم٘مد ضم٤مء ذم سمٕمض إظم٤ٌمر : أّن اإلُم٤مم احلًلم عّم٤م اوُٓمَر 

ًمٚمّمالة قمغم ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل : اًمٚمٝمؿ اًمٕمٜمف ًمٕمٜم٤م وسمٞماًل ، 

 وقمجؾ سمروطمف إمم ضمٝمٜمؿ شمٕمجٞماًل .

 سمجٜمٌف : أهٙمذا صالشمٙمؿ قمغم ُمقشم٤ميمؿ ؟!وم٘م٤مل ًمف ُمـ 

 . (4)وم٘م٤مل : ٓ ، سمؾ قمغم أقمدائٜم٤م . ذيمره ذم اًمِمٗم٤مء وهمػمه

قمـ ُمقمم ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ ش اجل٤مُمع»و يْمٞمػ ص٤مطم٥م إزه٤مر : )وذم رواي٦م 

 قمـ دقم٤مء احلًلم سمـ قمكم قمغم ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص :

اًمٚمٝمؿ اُمأل ضمقومف ٟم٤مرا ، واُمأل ىمؼمه ٟم٤مرا ، وأقمَد ًمف قمٜمدك ٟم٤مرا ، 

يٌٖمض أهؾ سمٞم٧م و ٢مّٟمف يم٤من يقازم قمدَوك، ويٕم٤مدي وًمَٞمؽ ،وم

 ٟمٌٞمؽ .

                                                           

: وسم٤ميع ًمٞمزيد صمّؿ ًمٕمٌداعمٚمؽ سمـ ُمروان سمٕمد 18: 5، وذم ومتح اًم٤ٌمري  624: 4اعم٘مٗمك اًمٙمٌػم  -1

: ومٝمذه إظم٤ٌمر اًمّمح٤مح 232ىمتؾ اسمـ زسمػم. وىم٤مل اسمـ اًمٕمريب ذم اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ: 

 ّٚمٝم٤م شمٕمٓمٞمؽ أّن اسمـ قمٛمر يم٤من ُمًٚمام ذم اُمرة يزيد وأّٟمف سم٤ميع وقم٘مد ًمف .يم

 .213: 4اعمحغم  -2

 . 253: 4اعمجٛمقع  -3

 ، واٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اًمٙمحالين وم٘مد رواه قمـ يمت٤مب اًمِمٗم٤مء ًمٚمزيدي٦م.431: 1ذح آزه٤مر  -4



 251 ايمبحٌ ايمػؼفل

 

 وم٘مٚم٧م : هٙمذا ٟمّمكم قمغم قمدوٟم٤م .

ويٛمٙمـ أن ُٟمج٤مب ـ قمغم ومرض اًمتٜمّزل واًم٘مٌقل سم٤مُٕمر ـ سم٠مّن 

ىمّدم ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ذم اًمّمالة قمغم  اإلُم٤مم احلًلم 

وىم٤مل : ًمقٓ أّّن٤م ؾمٜم٦ّم ُم٤م شم٘مدُم٧م ـ يمام    أظمٞمف اإلُم٤مم احلًـ

ـّ هذا ٓ  يٛمٙمـ شمٗمًػمه ُمع ٟمّم٥م ضم٤مء  ذم سمٕمض إظم٤ٌمر ـ ًمٙم

ّٓ  ؾمٕمٞمد اًمٕمداء ٕهؾ اًمٌٞم٧م  سم٠من شمٙمقن اًمًٜم٦ّم هل  إ

 (1)شم٘مديؿ إُُمراء .

ومٜم٘مقل ُٕوًمئؽ : ًمق صّح اخلؼم وم٘مد شمٙمقن شم٘مٞم٦م ، وىمد شمٙمقن 

سم٠من ٓ يراق »واؾمتج٤مسم٦م ًم٘مقًمف :  سمقصّٞم٦م ُمـ اإلُم٤مم احلًـ 

ًمق ٓ »راد ُمـ ىمقًمف : وسمذًمؽ يٙمقن اعمش سمًٌٌف حمجٛم٦م دم

 .(2)شاًمًٜم٦ّم ذم إُمْم٤مء اًمقصّٞم٦م

ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ُمـ إُمقيلم وهمػمهؿ  لأّن حمٌ قمغم أطمد ٓ خيٗمكُم٤م و

 وؾمٛمقه سمْمٌع ؾمٕمٞمد راومٕملم ذم اعم٘م٤مسمؾؾمٕمقا أن خيدؿمقا ؿمخّمٞم٦م أّم يمٚمثقم 

قمٌٞمد سمـ ي٤ًمر ىم٤مل: إّن ؾمٕمٞمد سمـ  قمغم آل اًمٌٞم٧م ، وم٤مؾمتٛمع عم٤م حيٙمٞمفظمٚم٘م٤م ، 

إمم أّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمغّم سمـ أسمك ـم٤مًم٥م اًّمتك يم٤مٟم٧م حت٧م قمٛمر سمـ  اًمٕم٤مص سمٕم٨م

                                                           

قمغم آىم٤مرب ُم٠ًمًم٦م: أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ يرون شم٘مديؿ آُمػم  367: 2ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل  -1

ذم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م، وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم أطمد ىمقًمٞمف: ي٘مدم اًمقمم ىمٞم٤مؾم٤م قمغم شم٘مديٛمف ذم اًمٜمٙم٤مح 

 سمج٤مُمع اقمت٤ٌمر شمرشمٞم٥م اًمٕمّم٤ٌمت، وهق ظمالف ىمقل اًمٜمٌل ٓ يقم اًمرضمؾ ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف.

وطمٙمك أسمق طم٤مزم ىم٤مل: ؿمٝمدت طمًٞمٜم٤م طملم ُم٤مت احلًـ وهق يدومع ذم ىمٗم٤م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص 

 ق ٓ اًمًٜم٦م ُم٤م ىمدُمتؽ، وؾمٕمٞمد أُمػم اعمديٜم٦م، وهذا ي٘متيض ؾمٜم٦م اًمٜمٌل!!!وي٘مقل: شم٘مدم ًم

، 424/  142: 1، اًمت٤مريخ آوؾمط  431: 1طم٤مؿمٞم٦م اًمٙمحالين هب٤مُمش ذح آزه٤مر  -2

 . 176: 1، سمداي٦م اعمجتٝمد  3964/  116: 14ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر 
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اخلٓم٤مب ، خيٓمٌٝم٤م ، وم٠مٟمٕمٛم٧م ًمف . ومٌّٚمٖم٧م ذًمؽ إظمقهت٤م ، ومٙمرهقه ، وصم٘مؾ 

قمٚمٞمٝمؿ ، ويمّٚمٛمقه٤م يمالُم٤م ؿمديدا ، وىمد يم٤مٟم٧م وقمدت ؾمٕمٞمدا ُمققمدا ، ومدقم٧م 

اسمٜمٝم٤م زيد سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، وهق يقُمئذ همالم صٖمػم ، وسمًٓم٧م داره٤م ، 

 ف! ٞمومٞمٝم٤م هيرا ، صمّؿ ىم٤مًم٧م: إذا ضم٤مء ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ، ومزّوضمٜم وووٕم٧م

وىمد يم٤من ؾمٕمٞمد وقمد ٟم٤مؾم٤م ، وأرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ًمٞمحيوا شمزوجيف ، ومحيوه 

ذم اعمًجد . ومٚماّم اضمتٛمٕمقا إًمٞمف ، ىم٤مل : إيّن دقمقشمٙمؿ ُٓمر سمدا زم همػمه . إيّن يمٜم٧م 

 اسمٜمل ُم٤م يمٜم٧م ٕدظمؾ قمغم  ىمدظمٓم٧ٌم أّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ، وم٠مٟمٕمٛم٧م . واهلل

وم٤مـمٛم٦م سم٠مُمر يٙمره٤مٟمف . صمّؿ اًمتٗم٧م إمم يمٕم٥م ُمقٓه ، وم٘م٤مل : اٟمٔمر إمم اعم٤مئتل أًمػ 

اًمدرهؿ اًّمتل هّٞم٠مت ٓسمٜم٦م قمكم ، اذه٥م هب٤م إًمٞمٝم٤م ، وىمؾ هل٤م : ي٘مقل ًمؽ اسمـ 

 . (1)هّٞم٠مٟم٤م ًمؽ هذه ، وم٤مىمٌْمٞمٝم٤م صٚم٦م ُمٜم٤ّم ًمؽ قمّٛمؽ ، إّٟم٤م يمٜم٤ّم

يًٞمئقا إمم أّم وأن  يرومٕمقا سمْمٌع هبذا اعمٜمٓمؼ وهذا آؾمٚمقب أرادو أن

احلًلم قمغم ؾمٕمٞمد هق رمح٦م قمٚمٞمف ، وهذا  اإلُم٤مم وجيٕمٚمقا ًمٕمٜم٦م ُمٕم٤ًم ، يمٚمثقم

 ُمـ أّٟمف ـمٚم٥م اًمرمح٦م عمـ ًمٕمٜمٝمؿ وؾمٌٝمؿ!  اًمٙمالم ي٘م٤مرب ُم٤م ىم٤مًمقه ذم رؾمقل اهلل

ومٚمق ىمٌٚمٜم٤م يمؾ ذًمؽ ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمجٛمع سملم هذه إىمقال ووضمقد أّم 

يمرسمالء ورضمققمٝم٤م ُمع اًم٤ًٌمي٤م إمم اًمِم٤مم  يمٚمثقم سمٕمد ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم احلًلم ذم

 واعمديٜم٦م؟ 

ومٝمؾ اًمقاىمع أّّن٤م ُم٤مشم٧م ذم زُم٤من ُمٕم٤موي٦م، أم سم٘مٞم٧م إمم آظمر قمٝمد يزيد سمـ 

 ؟سمٞمٜمٝمام ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اجلٛمع  إّّن٤م إؿمٙم٤مًمٞم٦م ُمقضمقدة ُمٕم٤موي٦م؟

ًمق أرادوا أن يًتدًمقا  ىمٚمٜم٤م سم٠مّّنؿوىمد ُمرت ُمٜم٤مىمِم٤مشمٜم٤م هلذا اعمَدقمك ؾم٤مسم٘م٤م، و

                                                           

اعمٓمٌقع وٛمـ جمٛمققم٦م  واٟمٔمر اعمرادوم٤مت ُمـ ىمريش ًمٚمٛمدائٜمل 131:  21شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  -1

اًمٓمٌ٘م٦م  415: 1، ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  67: 1ٟمقادر اعمخٓمقـم٤مت حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًالم ه٤مرون 

 . 446: 3، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  شمرمج٦م اإلُم٤مم طمًلم و اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
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، ًمقرود إؿمٙم٤مٓت يمثػمة ذًمؽ  يٗمٞمدهؿ اليمت٥م اًمِمٞمٕم٦م ومسمام ضم٤مء ذم سمٕمض 

 قمٚمٞمف.

إذا يمٞمػ يٛمٙمـ أن ي٘مدم اإلُم٤مم احلًـ أو احلًلم ُمـ هق ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر 

 ؟ ًمٚمّمالة قمغم أظمتٝمؿ اعمٗمؽمو٦م

سمـ ضمٕمٗمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م   سمؾ يمٞمػ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل سمزواج قمٌد اهلل

م ضمقاز اجلٛمع سملم ُمع ي٘مٞمٜمٜم٤م سمٕمد يمؾ ذًمؽ وم٤مـمٛم٦م ىمٌؾ ووم٤مة زيٜم٥م اًمٙمؼمى ،

 آظُمتلم؟

سمـ   ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: وم٠مُم٤م زيٜم٥م سمٜم٧م قمكم ومتزوضمٝم٤م قمٌد اهلل

 .(1)ضمٕمٗمر ومامشم٧م قمٜمده

وىم٤مل اًمٕم٤مصٛمل ذم ؾمٛمط اًمٜمجقم اًمٕمقازم: وشمزوضم٧م زيٜم٥م 

سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م   سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اسمـ قمٛمٝم٤م قمٌد اهلل

 .  (2)وُم٤مشم٧م قمٜمده

 ؟ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م طمٚمف ٘م٤موهل ًمٖمز حُمػَِمٌ طم ة ، إّن٤م شم٤ًمؤٓت يمثػم

ومٝمق سمح٨م وم٘مٝمل ، وىمد اظمتٚمػ قمٚمامء اًمٗمري٘ملم  ّمو يمق أراد ايمؼقل ايمرازمعأ

ومٞمف ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م إمم اًمتًقي٦م وآظمرون إمم اًمتدّرج ، وم٘مد روى اسمـ ىمداُم٦م 

إطمدامه٤م: يًّقى سملم رؤؾمٝمؿ ، وهذا اظمتٞم٤مر اًم٘م٤ميض »قمـ أمحد روايتلم: 

ٕٟمف يروى قمـ اسمـ قمٛمر أّٟمف  وىمقل إسمراهٞمؿ وأهؾ ُمٙم٦م وُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م،

 ،  (3)...شيم٤من يًَقى سملم رؤوؾمٝمؿ 

                                                           

اٟمٔمر  أيْم٤مً وذم سمٕمض اًمرواي٤مت اًمدوٓيب ُمقضمقدة  542ـ  544: 3اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  -1

 .22: 1ٓم٤مهرة اًمذري٦م اًم

 .534: 1ؾمٛمط اًمٜمجقم اًمٕمقامم  -2

 .395: 2اعمٖمٜمل  -3
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أن ٟمراضمع يمتٌٝمؿ ويمت٥م  وًمتح٘مٞمؼ اعم٠ًمًم٦م جي٥مل سم٤مًمتدرج، ٤موهٜم٤مك ُمـ ىم

أصح٤مسمٜم٤م ًمٜم٘مػ قمغم رأي أهؾ اًمٌٞم٧م ومٞمف وهؾ يتقاومؼ ُمع اًمٗم٘مف اًم٤ًمئد آٟمذاك 

 أم خي٤مًمٗمف؟

ر سمـ ُم٘مّمقد قماّم  اعمتّمقرة ًمٌٞم٤من طمتامٓتآيم٤من هذا سمٕمض اًمٌمء قمـ 

ٜم٦ّم » أيب قماّمر ُمـ مجٚم٦م :  ًُ ، ّٕن ومٞمف ذم ذًمؽ أيمثر ُمـ هذا ، وٓ ٟمٗمّمؾ ش إّّن٤م اًم

ظمؼم اًم٘مّداح ذم  ٟمذه٥م عمٜم٤مىمِم٦ماًمٙمٗم٤مي٦م عمـ أراد اعمٕمروم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م، وأن 

 اعمقاري٨م .
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 ـ هيراث الغرقى ٍالوْذٍم عليْن : 3

ٌقع ُمـ هتذي٥م إطمٙمـ٤مم روى اًمِمٞمخ حمّٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد ذم اعمٓم

 )سمـ٤مب ُمٞمـراث اًمٖمـرىمك واعمـٝمـدوم قمٚمٞمٝمـؿ ذم وىمـ٧م واطمـد( :

فمـ حمّؿد زمـ أمحد زمـ حيقك ، فمـ صمعػر زمـ حمّؿد ايمؼؿل ، »

، ومول : موسمً ُأّم  ، فمـ صمعػر ، فمـ أزمقف  فمـ ايمؼّداح

ىمؾثقم زمـً فمقّم وازمـفو زيد زمـ فمؿر زمـ اخلّطوب دم ؽموفمي 

 هؾؽ ومبؾ ، همؾؿ ُيقَرث أضمدمهو مـ ّّيامأ واضمدة ، ٓ ُيدرى

 .(1)شأطمر ، وُصقِم فمؾقفام مجقعو

 ايمسـد

 وذم هذا اإلؾمٜم٤مد ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًم٘مٛمل ، اًمذي ىم٤مل قمٜمف اًمًـّٞمد اخلقئل :

ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًم٘مٛمل = ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد إؿمٕمري . روى قمـ » 

سم٤مب » ،  9، وروى قمٜمف حمّٛمد سمـ أمحد سمـ حيٞمك ، اًمتٝمذي٥م : اجلزء  اًم٘مّداح

 . 1295احلدي٨م  ش ُمػماث اًمٖمرىمك واعمٝمدوم قمٚمٞمٝمؿ 

 . (2)شاًمٔم٤مهر احّت٤مده ُمع ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد إؿمٕمري اعمت٘مدم  أومقل :

 ىمد ىم٤مل ىمٌؾ ذًمؽ :  ويم٤من رمحف اهلل

ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد إؿمٕمري = ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًم٘مٛمل : وىمع ذم إؾمٜم٤مد قمّدة » 

روى قمـ اسمـ اًم٘مّداح ، ورواي٤مشمف ُمـ اًمرواي٤مت شمٌٚمغ ُم٤مئ٦م وقمنمة ُمقارد ، وم٘مد 

سمـ اًم٘مّداح ، وقمٌد   قمٜمف هبذا اًمٕمٜمقان شمٌٚمغ شمًٕم٦م وؾمٌٕملم ُمقردا ، وقمـ قمٌد اهلل

                                                           

وومٞمف : قمـ   33467/  314:  26، وقمٜمف ذم اًمقؾم٤مئؾ   1295/  363:  9هتذي٥م إطمٙم٤مم  -1

 اسمـ اًم٘مّداح .

 . 2314/ اًمؽممج٦م  99:  5ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  -2
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اًمده٘م٤من ،   سمـ ُمٞمٛمقن اًم٘مّداح ، وقمٌد اهلل  سمـ ُمٞمٛمقن ، وقمٌٞمد اهلل  اهلل

 . (1)... ش واًم٘مّداح

 إمم أن ي٘مقل :

أيت ،   د سمـ قمٌٞمد اهللىمٞمؾ إّن ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد هذا هق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمّ  أومقل :» 

ّٓ أو ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد سمـ قمٞمًك إؿمٕمري ،  أّن يماًل ُمٜمٝمام وإن يم٤من حمتٛماًل ذم  إ

مل يث٧ٌم أّٟمف يم٤من   ٟمٗمس إُمر، ًمٙمٜمّف ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ، وم٢من ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل

 أؿمٕمر ي٤م ، وجمّرد رواي٦م يمّؾ ُمٜمٝمام قمـ اسمـ اًم٘مّداح ٓ يث٧ٌم آحّت٤مد.

 محد سمـ حمّٛمد سمـ قمٞمًك ، مل يث٧ٌم أّٟمف يم٤من ًمف أخ يًّٛمك سمجٕمٗمر .يمام أّن أ

هذا ، وُمـ اعمٓمٛم٠َمّن سمف أّن ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد إؿمٕمري هق ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد 

أيت ، وذًمؽ وم٢مّن ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد إؿمٕمري ىمد روى قمـ اسمـ   سمـ قمٌٞمد اهلل

ّٓ قمـ همػمه اًم٘مّداح يمثػما يٌٚمغ قمدده٤م ُم٤مئ٦م وشمًٕم٦م ُمقارد ، ومل يذيمر ًمف رواي٦م   إ

 . (2)شذم ُمقرد واطمد ... 

روى : »   ذم شمرمج٦م ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل أيْم٤مً وىم٤مل اًمًّٞمد اخلقئل 

يروي قمٜمف أمحد سمـ حمّٛمد سمـ قمٞمًك يم٤مُمؾ و سمـ ُمٞمٛمقن اًم٘مّداح ،  قمـ قمٌد اهلل

 . 11احلدي٨م   88اًمزي٤مرات ، سم٤مب ذم ومْمؾ يمرسمالء وزي٤مرة احلًلم  

ًمف يمت٤مب رويٜم٤مه قمـ قمّدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ، قمـ أيب »  ( : 154وىم٤مل اًمِمٞمخ ) 

، قمـ اسمٜمف ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد   اعمٗمّْمؾ ، قمـ اسمـ سمّٓم٦م ، قمـ أمحد سمـ قمٌٞمد اهلل

، وـمر ي٘مف إًمٞمف وٕمٞمػ سم٠ميب اعمٗمّْمؾ وسم٤مسمـ سمّٓم٦م ، وشم٘مّدم ذم ضمٕمٗمر   سمـ قمٌٞمد اهلل

 . (3)شسمـ حمّٛمد إؿمٕمري ُم٤م ًمف رسمط سم٤معم٘م٤مم 

                                                           

 . 3246/ اًمؽممج٦م  68:  5ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  -1

 .  2246/ اًمؽممج٦م  74ـ  68:  5حلدي٨م ُمٕمجؿ رضم٤مل ا -2

 . 2284/ اًمؽممج٦م  84ـ  83:  5ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  -3
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قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اعمػمزا ش ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل » ًؽمي ذم يمت٤مسمف وىمد قمّٚمؼ اًمِمٞمخ اًمت

آؾمؽمآسم٤مدي  ـ ذم ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد إؿمٕمري ُمـ أّٟمف : ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد سمـ قمٌٞمد 

، اًمذي يروي قمـ اسمـ اًم٘مّداح يمثػما ، أو ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد سمـ قمٞمًك   اهلل

 إؿمٕمري ، أظمق أمحد سمـ حمّٛمد ـ  سم٘مقًمف :

وًٓ ُمقوققمف وُمقوع وروده ، أىمقل : يم٤من قمٚمٞمف أن حيّ٘مؼ أ» 

 . (1)شهؾ ورد ذم إظم٤ٌمر أو اًمرضم٤مل ؟ صمّؿ يرّدد ذم اعمراد ُمٜمف 

ويمٞمػ يم٤من ، ومجٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًم٘مّٛمل ُمِمؽمك سملم قمّدة أؿمخ٤مص ، ُمٜمٝمؿ: 

ضم٤مُمع »يٛمٙمـ ًمٚمٛمٓم٤مًمع وسمٛمراضمٕم٦م ُمثؾ يمت٤مب و اًمث٘م٦م ، وُمٜمٝمؿ: همػم اًمث٘م٦م ،

ومخر اًمديـ اًمٓمـر حيل ، أو ًمٚمِمـٞمخ ش اعم٘م٤مل ذم ُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٠مطمقال اًمرضم٤مل

ًمٚمٙم٤مفمـٛمل ، أو همػممه٤م ُمـ يمت٥م اعمِمؽميم٤مت ، أن يًتٕمٚمؿ ش هـداي٦م اعمحّدصملم»

 قمـ آؾمتدٓل هب٤م. (2) شعّم٤م يٕمن اًمتٛمٞمٞمز شم٘مػ اًمرواي٦م»طم٤مل ُم٤م ٟمحـ ومٞمف : إذ 

إذا ، ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد ُمِمؽمك سملم اًمث٘م٦م وهمػمه ، ومٝمق إُّم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد 

، أو ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد سمـ قمٞمًك   حمّٛمد سمـ قمٌٞمد اهللإؿمٕمري ، أو ضمٕمٗمر سمـ 

إؿمٕمري ، أو إّن ه١مٓء مجٞمٕم٤م ؿمخص واطمد ، وعّم٤م شمٕمن اًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمؿ وىمٗم٧م 

 اًمرواي٦م قمـ آطمتج٤مج هب٤م .

ُمِمػم يـ إمم أّن اًمراوي ) ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًم٘مّٛمل ( مل يرو قمٜمف أطمد ذم 

ّٓ يمت٥م احلدي٨م هبذا آؾمؿ  ٥م إطمٙم٤مم ، وقمٜمف أظمذ اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم هتذي إ

 احلر اًمٕم٤مُمكم ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م .

ومٗمل اعمٓمٌقع ُمـ هتذي٥م إطمٙم٤مم : روى اًمِمٞمخ سمًٜمده قمـ حمّٛمد سمـ أمحد 

                                                           

 . 1548/ اًمؽممج٦م  665:  2ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل ًمٚمِمٞمخ اًمتًؽمي  -1

 . 183، هداي٦م اعمحّدصملم :  143ُاٟمٔمر ضم٤مُمع اعم٘م٤مل ذم أطمقال اًمرضم٤مل :  -2
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 . (1)سمـ حيٞمك قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًم٘مّٛمل قمـ اًم٘مّداح

 . (2)وذم ٟمًخ٦م ص٤مطم٥م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ هتذي٥م آطمٙم٤مم : قمـ اسمـ اًم٘مّداح

سمـ ُمٞمٛمقن سمـ إؾمقد   ، ومٝمق: قمٌد اهلل ومٚمق يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م قمـ اسمـ اًم٘مّداح

 . (3)اًم٘مّداح ، اًمث٘م٦م طمًٌام ىم٤مًمف اًمٜمج٤مر

وأُم٤م ًمق يم٤من قمـ اًم٘مّداح ، ومٝمق: ُمٞمٛمقن سمـ إؾمقد ، اًمذي قمّده اًمِمٞمخ ذم 

 ، وأظمرى ُمـ أصح٤مب اًم٤ٌمىمر   (4)رضم٤مًمف شم٤مرة ُمـ أصح٤مب اًمًّج٤مد 

 . (5)ُمٞمٛمقن اًم٘مّداح ُمقمم سمٜمل خمزوم ، ُمّٙمل ىم٤مئاًل:

ىم٤مئاًل : ُمٞمٛمقن اًم٘مّداح اعمّٙمل ُمقمم سمٜمل  ًمث٦م ُمـ أصح٤مب اًمّم٤مدق وصم٤م

 ه٤مؿمؿ روى قمٜمٝمام .

ضم٤مء اًمًّٞمد اخلقئل سمرواي٦م اًمٙمٚمٞمٜمل ، اًمتل ومٞمٝم٤م ُمدح عمٞمٛمقن اًم٘مّداح  صمؿّ 

قمٚمٞمٝمؿ ، ُمـ   وهمػم سمٕمٞمد أن يٙمقن ُمٞمٛمقن اًم٘مّداح ُمقمم هلؿ ؾمالم اهلل»وىم٤مل : 

ئمٝمر ُمـ اًمرواي٦م ؿمّدة اظمتّم٤مصف و قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ،  ضمٝم٦م وٓئف هلؿ ؾمالم اهلل

، وذم هذا ُمدح قمٔمٞمؿ ، همػم ش وم٢مّٟمف ُمٜمٝمؿ»هبؿ ، يمام يدّل قمٚمٞمف ىمقل اسمـ ذيح 

 . (6) شأّن اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م سمجٝم٤مًم٦م رواهت٤م

                                                           

 ، 1845/  477:  1ذم آؾمتٌّم٤مر  أيْم٤مً ، وروى ًمف  1295/  362:  9هتذي٥م إطمٙم٤مم  -1

سمـ  اهللاًم٘مّٛمل قمـ قمٌد  اهللسمًٜمده قمـ حمّٛمد سمـ أمحد سمـ حيٞمك قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد 

 ُمٞمٛمقن اًم٘مّداح قمـ ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمف .

 . 33467/  314:  26وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  -2

 . 557/ اًمؽممج٦م  213رضم٤مل اًمٜمج٤مر :  -3

 . 1223رىمؿ    124رضم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  -4

 .1583رىمؿ   145رضم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  -5

. وىم٤مل اًمِمٞمخ اعم٤مُم٘م٤مين ذم شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل  12978ُمـ اًمؽممج٦م  25:  24ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  -6

ط ىمديؿ : احلدي٨م دّل قمغم يمقن اًمرضمؾ اُم٤مُمٞم٤م ، ومل أىمػ ومٞمف قمغم ُمدح يدرضمف ذم  265:  3

وىمد أورده اسمـ داوود احلكم . 7948/ اًمؽممج٦م  26:  14احل٤ًمن . وُاٟمٔمر ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل 

 [ . وىم٤مل : ُمٞمٛمقن اًم٘مّداح يـ ، ق]ضمخ534/ اًمؽممج٦م  282ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ رضم٤مًمف : 

 ، اًمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م.531ُمٚمٕمقن . حت٧م رىمؿ 
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وقمٚمٞمف ، وم٤مًمراو ي٦م شمٕمّد جمٝمقًم٦م ، ًمٕمدم ورود شمقصمٞمؼ ذم ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد 

 اًم٘مّٛمل ، وذم اًم٘مّداح .

ومٝمق صم٘م٦م طمًٌام ىم٤مًمف اًمٜمج٤مر ، ًمٙمٜمّٝم٤م شمٜمحٍم  شاسمـ اًم٘مّداح » أُّم٤م ًمق يم٤من 

 ذم ٟمًخ٦م ص٤مطم٥م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ هتذي٥م آطمٙم٤مم.

 (2) شاجلقاهر»و (1) شيمّم٤مطم٥م اعمًـتٜمد»أُّم٤م ُٟمًـخ هم٤مًم٥م وم٘مٝم٤مئٜم٤م اًمٕمٔمـ٤مم 

وهمػمهؿ ،  (5)شيمِمػ اًمٚمث٤مم»و (4) شجمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من»و (3)شاعم٤ًمًمؽ»و

 جمٝمقل .ٓ اسمٜمف ، وهق ش اًم٘مّداح » ومجٛمٞمٕمٝم٤م قمـ 

وعم٤ّم يم٤من اًمراوي هق اًم٘مّداح ذم هم٤مًم٥م اًمٜمًخ ومل يث٧ٌم شمقصمٞمؼ ومٞمف ، 

ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًم٘مّٛمل اعمِمؽمك ذم اًمرواي٦م ، ؾم٘مٓم٧م  أيْم٤مً ويم٤من ذم اًمرواي٦م 

قمـ آقمت٤ٌمر ، وٓ ي١مظمذ هب٤م . وظمّمقص٤م ُمع ُمالطمٔم٦م أّن اًمرواي٦م شمقاومؼ 

 اًمٕم٤مُم٦م.

ُمالذ إظمٞم٤مر ذم »ت٤مسمف ( ذم يم ـه 1111وىمد قمّٚمؼ اًمٕماّلُم٦م اعمجٚمز ) ت 

قمغم احلدي٨م اًمراسمع قمنم ُمـ أطم٤مدي٨م سم٤مب اًمٖمرىمك ش ومٝمؿ هتذي٥م إظم٤ٌمر

 واعمٝمدوم  قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف: 

 .(6)شاظمجفقل   جمفقل ، وصمعػر زمـ حمّؿد هق ازمـ فمبد اهلل» 

                                                           

 . 463و 452:  19ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م  -1

 . 348:  39ضمقاهر اًمٙمالم  -2

 . 274:  13ُم٤ًمًمؽ آومٝم٤مم  -3

 . 529:  11جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من  -4

 . 525:  9يمِمػ اًمٚمث٤مم  -5

 . 382:  15ُمالذ إظمٞم٤مر  -6
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 ؽممآن ؟!

 ًمٜم٤م هٜم٤م ؾم١مآن :

 هؾ ُم٤مشم٧م ُأّم يمٚمثقم وزيد ذم يقم واطمد أم قمغم اًمتٕم٤مىم٥م ؟إّول : 

ش شمقري٨م اًمٖمرىمك واعمٝمدوم قمٚمٞمٝمؿ»هؾ يٛمٙمـ شمٕمٛمٞمؿ ٟمّمقص ثوين : ايم

 قمغم اًّمذيـ ُم٤مشمقا طمتػ أٟمٗمٝمؿ  ـ يمام ذم رواي٦م اًم٘مّداح ـ  أم ٓ ؟

 اجلقاب فمـ ايمسمال إّول : أُّم٤م

ومال يٛمٙمـ اًم٧ٌّم ومٞمف هبذه اًمنقم٦م ، ّٕن اًمٜمّمقص خمتٚمٗم٦م ذم ذًمؽ ، ومت٤مرة 

 . (1)واطمد ، وهق همالمشمٍّمح سم٠مّن زيد سمـ قمٛمر ُم٤مت وُأُّمف ذم يقم 

 . (2)ُم٤مت وهق رضمؾوُأطمرى : 

، أو: ُم٤مت هق وُأّم يمٚمثقم ذم ؾم٤مقم٦م  (3)ُم٤مت وُأُّمف ذم يقم واطمد وشمويمثي :

، أو: شمقذّم هق وُأُّمف ُأّم يمٚمثقم ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة وهق صٖمػم ٓ ُيْدَرى  (4)واطمدة

 .(5) أهيام ُم٤مت أّوًٓ 

 . (6)مل ٟمر ىمٞمدا ومٞمٝم٤م ورازمعي :

                                                           

 ، وومٞمف شمقذّم ؿم٤مسم٤م ومل يٕم٘م٥م . 542:  3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  -1

 .654: 2و 345:  1شم٤مريخ اعمديٜم٦م  -2

 . 353، ٟم٥ًم ىمريش :  29:  2أٟم٤ًمب إذاف  -3

 .188: 1اعمٕم٤مرف  -4

 .2576 ٦ماًمؽممج 568: 3ديؾ ، اجلرح واًمتٕم 484: 19شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  -5

 . 71ـ  74:  7اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  -6
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 . (1)قمغم أصمر ٟمزاع ٟمِم٥م ًمٌٜمل قمديُم٤مت  وطمومسي :

َب صمؿ إّن اًمِمّج٦م اٟمت٘مْم٧م سمزيد سمـ قمٛمر ومٚمؿ يزل ُمٜمٝم٤م  وؽمودؽمي : ُضِ

ـٌ ومٝمٚمؽ  .(2)ُمريْم٤م وأص٤مسمف سَمَٓم

أّن قمٌداعمٚمؽ سمـ ُمروان ؾمّؿ زيدا وُأُّمف ومامشم٤م ، وذًمؽ سمٕمد ُم٤م ىمٞمؾ  وؽموزمعي :

 . (3)ًمٕمٌد اعمٚمؽ : هذا اسمـ قمكّم واسمـ قمٛمر ، ومخ٤مف قمغم ُُمٚمٙمف ومًّٛمٝمام

إّن زيدًا صٛمخ ذم صالة اًمٖمداة ومخرضم٧م اُمف  وهل شم٘مقل : ي٤م وشمومـي : 

 وياله ُم٤م ًم٘مٞم٧م ُمـ صالة اًمٖمداة .

وًمٞمس ذم يمّؾ شمٚمؽ اًمٜمّمقص أّٟمف ُم٤مت قمغم أصمر هدم طم٤مئط ، أو أّٟمف همرق 

ذم سمحر أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ . طمٞم٨م شُمَٕمٜمَْقن أظم٤ٌمره ذم شمٚمؽ إسمقاب ُمـ يمت٥م 

 اًمٗم٘مف واحلدي٨م.

٘مٞم٘م٦م أيمثر ٓ سُمّد ُمـ اًمقىمقف قمغم اؾمتٕمراض احلدث وًمٙمل ٟم٘مػ قمغم احل

 .أيْم٤مً ذم اًمٙمت٥م اًمت٤مرخيٞم٦م ورواي٦م إظم٤ٌمريلم هل٤م 

اعمٜمّٛمؼ ذم أظم٤ٌمر »( ذم هـ 245وأن ُمع ظمؼم اسمـ طمٌٞم٥م اًمٌٖمدادي ) ت 

طمروب سمٜمل قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي »، إذ أومرد سم٤مسم٤م ذم يمت٤مسمف سمٕمٜمقان : ش ىمريش

رضمٚملم ىمٌؾ اإلؾمالم يم٤مٟم٤م أؿمد اًمٜم٤ّمس قمداوة أؿم٤مر ومٞمف إمم وضمقد ش ذم اإلؾمالم

                                                           

، وومٞمف : وىمٕم٧م  542:  3، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 125: 1، اإلؾمتٞمٕم٤مب  489:  14اعمحغم  -1

شم٤مريخ ،  74:  7هقؾم٦م سم٤مًمٚمٞمؾ ومريم٥م زيد ومٞمٝم٤م وم٠مص٤مسمف طمجر ومامت ، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

 . 483:  19 ُمديٜم٦م دُمِمؼ

وهق ىمتٞمؾ ؾمقدان ُمروان، ومٚمام أشمك  236. وذم اًمٕمثامٟمٞم٦م: 487: 19ٜم٦م دُمِمؼ شم٤مريخ ُمدي -2

ُمٜمزًم٦م  ومحؾ24:  15اًمٜمٕمل ُأّم يمٚمثقم يمٛمدت قمٚمٞمف طمزٟم٤م طمّتك ُم٤مشم٧م، وذم اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت 

 ومل يزل ومٞمٝم٤م ُمريْم٤م طمّتك ُم٤مت ذم طمدود اخلٛمًلم ًمٚمٝمجرة.

 . 14354/  164:  6اعمّمٜمّػ ًمٕمٌد اًمرزاق  -3
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 : ًمٚمرؾمقل  

 قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب .أضمدمهو : 

 أسمق اجلٝمؿ سمـ طمذيٗم٦م .وايمثوين : 

قمغم قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب وهداه إمم اإلؾمالم ، أُّم٤م أسمق اجلٝمؿ سمـ   وىمد ومتح اهلل

 . (1)طمذيٗم٦م ومٌ٘مل قمغم يمٗمره ، طمّتك أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح 

ِم الَكوافِِر ٤ممم : وعم٤ّم أؾمٚمؿ قمٛمر وؾمٛمع سم٘مقًمف شمٕم
َ

ِسكُوا ِبِعص
ْ

 ل تُم
َ

و
(2) 

، ُمع أٟمف ش ُمٚمٞمٙم٦م» ــمّٚمؼ زوضمتف ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول واًمتل يم٤مٟم٧م شمًٛمك : سم

 . (3)...و وزيدا  يم٤من ىمد أوًمده٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌٞمد اهلل

 . (4)ويم٤من ذًمؽ ذم اهلدٟم٦م ومخٚمػ قمٚمٞمٝم٤م أسمق اجلٝمؿ سمـ طمذيٗم٦م

وؾمٚمٞمامن اسمٜم٤م أيب اجلٝمؿ إمم   قمٌد اهللوعّم٤م طمدث ٟمزاع ذم سمٜمل ضمٝمؿ ، ضم٤مء 

]أظمٞمٝمؿ[ زيد سمـ قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب : ي٠ًمٟٓمف اًمٜمٍم وم٠مضم٤مهبام ، وىم٤مل : ٓ  

 . (5)هْمٞمٛم٦م قمٚمٞمٙمام وٓ وٞمؿ

يت٤ٌمطمثقن اًمٜمزاع اًمٕم٤مئكم سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمّم٤ٌمح و ومٌٜمق اجلٝمؿ يم٤مٟمقا يتٜم٤مىمِمقن

ؾ ز يد سمـ قمٛمر يٓمٌ٘مقٟمف ذم اعم٤ًمء شمٓمٌٞم٘م٤م قمٛمٚمّٞم٤م ، وىمد شمدظّم و ٟمٔمر ي٤م وًمٗمٔمٞم٤م ،

 حلّؾ اًمٜمزاع سملم اإلظمقة ، وم٠مص٤مسمف رء ، ومجرح ، وىمد أّدى ذًمؽ إمم ُمقشمف .

وىمد يم٤من زيٌد يَتٝمؿ ظم٤مًمد سمـ أؾمٚمَؿ  ـ أظم٤م ز يد سمـ أؾمٚمؿ ، ُمـ ُمقازم قمٛمر 

                                                           

  . 294:  اٟمٔمر اعمٜمّٛمؼ -1

 . 14ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م :  -2

 . 139:  7اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  -3

 .2961/ اًمؽممج٦م  628:  2آص٤مسم٦م  -4

 . 341اعمٜمٛمؼ :  -5
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اًميسم٦م اًمتل أّدت إمم ُمقشمف . وىمد يٙمقن ضم٤مء  (1)سمـ اخلّٓم٤مب ـ  سم٠مّٟمف هق و٤مرسُمفُ 

 ُمع سمن سمـ أرـم٤مة. فذًمؽ سم٠مُمر ُمـ ُمٕم٤موي٦م سمٕمد ٟمزاقم

ي٤م ز يد ٓ  شمدري   سمـ قمٛمر أظم٤مه زيدا سم٘مقًمف : اشّمؼ اهلل  وىمد قم٤مشم٥م قمٌد اهلل

 ُمـ ضسمؽ ومال شمتٝمؿ ظم٤مًمدا ...

يمّؾ هذه اًمٜمّمقص شم١ميّمد قمغم أَن ز يدا  ـ ؾمقاء يم٤من اسمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م 

،  ضمرول ، أو ٓسمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م !! ـ  يم٤من رضماًل ُم٘مٌقًٓ قمٜمد أظمر يـ

، ومل يٛمٙمـ  قمٌد اهللسمـ قمٛمر و  سمحٞم٨م يم٤من ُي٘مّدم قمغم إظمقشمف ، أُمث٤مل : قمٌٞمد اهلل

ّٓ شمّمّقر شم٘مديٛمف قمغم ُأوًمئؽ   ًمقضم٤مهتف وُمٙم٤مٟمتف آضمتامقمٞم٦م . إ

وُمـ اًمٓمر يػ ذم إُمر أّن هم٤مًم٥م اعم١مّرظملم يذيمرون وضمقد اسمٜملم ًمٕمٛمر 

 سمـ اخلّٓم٤مب سم٤مؾمؿ زيد :

ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،  يد إيمؼم ، وهذا اسمـاؽمؿ أضمدمهو : ز 

 . (2)اًمذي ُم٤مت ُمع ُأُّمف ذم يقم واطمد طمًٌام ي٘مقًمقن 

 . (3)يد إصٖمر ، وهق اسمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول وشموكقفام : ز 

إن اًمذي شمدظّمؾ ذم اًمٜمزاع هق اسمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم ، وىمد ش اعمٜمّٛمؼ»وذم 

اًمذيـ ٟمٍموهؿ ذم هذا  ُمدطمف سمٕمض اًمِمٕمراء ُمٍّمطم٤م سم٠مّٟمف ُمـ اًمٗم٤مـمٛمٞملم

                                                           

سمـ ُمّمٕم٥م ، ىم٤مل : إن ظم٤مًمد سمـ   ، وومٞمف: قمـ قمٌد اهلل 489:  19 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼُاٟمٔمر :  -1

قمـ اًمزسمػم  482:  19وذم  أؾمٚمؿ أظم٤م زيد سمـ أؾمٚمؿ ُمقمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب هق اًمذي ضسمف ،

سمـ سمٙم٤مر ، ىم٤مل : ... وىمتؾ زيد سمـ قمٛمر ، ىمتٚمف ظم٤مًمد سمـ أؾمٚمؿ ُمقمم آل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ظمٓم٠ًم 

وىمد ىمٞمؾ فمٜم٤م : أن ظم٤مًمد سمـ أؾمٚمؿ أظم٤م زيد سمـ أؾمٚمؿ ُمقمم قمٛمر سمـ  489: 14، وذم اعمحغم 

 . 314اخلٓم٤مب هق اًمذي ضسمف ، واعمٜمّٛمؼ : 

 ٜمذري .، قمـ اعم 335:  8قمقن اعمٕمٌقد  -2

 . 58:  38 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ،  564:  2شم٤مريخ اًمٓمؼمي  -3
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 . (1)اًمٜمزاع

وًمق راضمٕم٧م شمرمج٦م ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول ذم يمت٥م اًمؽماضمؿ ًمرأيتٝم٤م ىمد 

ىمٌؾ اإلؾمالم ، ومٞمٙمقن ز يد إصٖمر سمـ أّم ش وزيدا  قمٌٞمد اهلل»وًمدت ًمٕمٛمر 

يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول هق أيمؼم ؾمٜم٤م ُمـ اسمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ، ًمقٓدشمف ذم 

 اجل٤مهٚمٞم٦م.

ي٘م٤مل قمـ اسمـ ُأّم و اسمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول : إصٖمر ، ومٚمامذا يٓمٚمؼ قمغم

 يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م : إيمؼم ؟!

أضم٤مسمقا قمـ ذًمؽ سم٠مضمقسم٦م ـ سمٜمٔمري هم٤مًمٌٝم٤م همػم ُم٘مٜمٕم٦م ، وظمّمقص٤م سمٕمد 

وىمقذم قمغم ُمالسم٤ًمت هذا اًمزواج ـ وىم٤مًمقا: إّن إصٖمر ؾمّٛمل: أيمؼم : يمراُم٦ًم 

:  (2)ٛم٦م ، وؾُمِٛمَل إيمؼم ؾمٜم٤م وطم٘مٞم٘م٦م : أصٖمروًمٙمقٟمف اسمٜم٤م ٓسمٜمتف وم٤مـم  ًمرؾمقل اهلل

قمغم  ، وم٢من هذه اًمتٕم٤مًمٞمؾ خي٤مًمٗمٝم٤م أُمقر ُأظمرى، ّٕٟمف ًمٞمس ًمف ٟم٥ًم إمم رؾمقل اهلل

زيد سمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م يم٤من قمغم ًمق يم٤من هٜم٤مك ٟمزاع سملم سمٜمل ضمٝمؿ رأؾمٝم٤م أّٟمف 

أىمرب ًمٌٜمل ضمٝمؿ ُمـ اسمـ وم٤مـمٛم٦م وقمكّم ، وذًمؽ  هق : ًمٙمقٟمف أن يتدظمؾ ضمرول

ٚم٘م٦م اعمقضمقدة سملم أوٓد قمٛمر وأوٓد ضمٝمؿ : وٕن ُأّم ز يد ص٤مرت زوضم٦م ًمٚمٕم

 أيب ضمٝمؿ سمـ طمذيٗم٦م سمٕمد قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب .

ًمٙمٜم٤ّم ٟمرى إُمر خيتٚمػ طم٥ًم ومروٝمؿ ، ومٞمذيمرون زيد سمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م 

قمكّم قمغم أّٟمف اًمذي شمدظّمؾ حلّؾ اًمٜمزاع ، ُمع أّٟمف يم٤من صٖمػما ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ، 

وزيد ]اسمـ أّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول[ أسمٜم٤مء قمٛمر  ،  وقمٌٞمد اهلل ،  وأصٖمر ُمـ قمٌد اهلل

                                                           

 سمـ أيب اجلٝمؿ :  . وومٞمف ىمقل قمٌد اهلل 345اعمٜمّٛمؼ :  -1

 وزيٌد اسمقـوه همفَش ومل خَيِْؿ                  يمدن أن كدزمـوه ازمـ طمغم ايمػقاؿمؿِ 

ال يقم صّٗملم زُمـ ىُمت اهلل، زيد إصٖمر وقمٌٞمد 654:  2ج و 345:  1ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م  -2

 ُمٕم٤موي٦م، وُأ ُّمٝمام ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول.
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سمـ اخلٓم٤مب، يمام أٟمف مل يٙمـ سمتٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م اًمتل يم٤من حئمك هب٤م إظمقاٟمف ذم سمٜمل 

ضمٝمؿ . ذم طملم أّن قمّمٌٞمتٝمؿ اًم٘مٌٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م شمدقمقهؿ ًمتَدظُمؾ زيد سمـ ُأّم يمٚمثقم 

  َدظُمؾ قمٌٞمد اهللسمٜم٧م ضمرول : ّٕٟمف هق إيمؼم وإؿمٝمر وإقمرف قمٜمدهؿ ، أو شمَ 

 وأُمث٤مًمف.  سمـ قمٛمر وقمٌد اهلل

وحتديد زُمـ  ، وسمٜمٔمرٟم٤م : أّن شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم هذه اًمٗمؽمة ُمـ اًمت٤مريخ

زواج قمٛمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول صمّؿ إسم٤مٟمتٝم٤م ُمٜمف ، وسمٞم٤من شم٤مريخ زواج قمٛمر 

شم٤مريخ و،  (1)شمجٞمٚم٦م = قم٤مصٞم٦م سمٜم٧م قم٤مصؿ سمـ صم٤مسم٧م»ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قم٤مصؿ 

ٛمر أو ظمٓمٌتف ًمٙمّؾ ُمـ ؾمٛمٞم٧م سم٠مّم يمٚمثقم ، هق طَمّؾ ًمٚمٖمز اًمذي يٛمٙمـ زواج قم

 ج قمٛمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم .زواأن يٗمتح سمف ُمقوقع 

اًمديمتقرة قم٤مئِم٦م سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ إمم أن اًمتِم٤مسم٦م ذم  شمٜمٌفوىمد ُمّر قمٚمٞمؽ 

 ذًمؽ إؾمامء واًمٙمٜمك سملم ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم وُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول وأُمث٤مل

 .(2)ظمتالف واًمتِم٤مسمؽ سملم اًمٜمّمقص ذم اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦ميم٤من ؾم٤ٌٌم ًمال

قمغم صقرة ؾم١مال : عم٤مذا ٓ يروي زيد سمـ قمٛمر ـ اسمـ  ه ؾم٤مسم٘م٤مً وًمٜمٕمٞمد ُم٤م ىمٚمٜم٤م

ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ـ قمـ ضمّده أُمػماعم١مُمٜملم وظم٤مًمٞمف احلًـ واحلًلم وأسمٞمف 

زُم٤من  قمٛمر ، أو سم٘مٞم٦م أوٓد اإلُم٤مم قمكم ، أو أوٓد قمٛمر ، وهق اًمذي قم٤مش إمم

 ُم٤م سمٕمده؟ إمم ( أوـه 59ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص )ت 

 اعم١مُمٜملم  ومٛمـ همػم اعمٕم٘مقل أن ٓ ي٠ًمًمف اعمحِدصمقن قمام يتٕمّٚمؼ سمجّده أُمػم

، وُم٤م  احلًـ واحلًلم ُمـ اًمت٤مريخ واحلدي٨م ، وُم٤م يتٕمٚمؼ سمخ٤مًمٞمف اًمًٌٓملم

ذه ، ويمؾ ه يتٕمٚمؼ سم٠مسمٞمف قمٛمر ، وُم٤م ٟم٘مٚمتف ُأُّمف ُأّم يمٚمثقم قمـ ُأُّمٝم٤م اًمزهراء 

                                                           

 .548: 2، ؾمٛمط اًمٜمجقم اًمٕمقاًمی ٦1311م / اًمؽممج 782: 2آؾمتٞمٕم٤مب  -1

 .831ُاٟمٔمر ُمقؾمققم٦م آل اًمٜمٌل:  -2
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اًمت٤ًمؤٓت شمٕمٜمل أن ؿمخّمٞمتف مل شمٙمـ واىمٕمٞم٦م ، ومٝمل سمرأيٜم٤م ؿمخّمٞم٦م ظمٞم٤مًمٞم٦م 

ّٓ ومهٞم٦م ، ّٕٟم٤م ٓ ٟمرى ذم شمرمج٦م زيد سمـ قمٛمر وطمٞم٤مشمف  أن ىم٤مًمقا أٟمف ُم٤مت وُأُّمف  إ

 .(1)ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة. وهذا ُم٤م سح سمف اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم يمت٤مسمف اإليث٤مر

 وأّمو اجلقاب فمـ ايمسمال ايمثوين :

ٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمقر ي٨م اًمٖمرىمك واعمٝمدوم قمٚمٞمٝمؿ  ومٝمق : أّٟمف

طم٥ًم شمٗمّمٞمؾ ُمذيمقر ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ، سمؾ اإلمج٤مع ـ سم٘مًٛمٞمف ـ داٌل قمٚمٞمف ، 

 واًمٜمّمقُص سمف ُمتقاشمرة .

ًمٙمـ ٟمت٤ًمءل : هؾ يٛمٙمـ شمٕمٛمٞمؿ هذا احلٙمؿ قمغم اًّمذيـ ُم٤مشمقا طمتػ أٟمٗمٝمؿ 

م أّٟمف خيتص سم٤مًمٖمرىمك هّيام ُم٤مت ىمٌؾ أظمر ؟ أأ ذم يقم واطمد ، سمحٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ

 واعمٝمدوم قمٚمٞمٝمؿ؟

ذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء إمم قمدم ذًمؽ : ًمألصؾ ، واإلمج٤مع اًمذي ٟم٘مٚمف 

 ص٤مطم٥م ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم ، وًمرواي٦م اًم٘مّداح .

وهٜم٤مك ُمـ ؿمؽ ذم اإلمج٤مع ، وَوَٕمػ ظمؼم اًم٘مّداح ، وىم٤مل سم٤مًمتقري٨م سمٜم٤مًء 

أظمر ، يمام ُم٤مل قمغم أّن اًمٕمّٚم٦م ىمٓمٕمّٞم٦م ، وهل : ضمٝم٤مًم٦م شم٘مّدم ُمقت أطمدمه٤م قمغم 

 إًمٞمف ص٤مطم٥م اًمري٤مض .

 وىمد قمّٚمؼ ص٤مطم٥م اجلقاهر قمغم يمالم ص٤مطم٥م اًمري٤مض سم٘مقًمف :

وُمـ اًمٖمر ي٥م ُم٤م ذم اًمر ي٤مض هٜم٤م ُمـ اعمٞمؾ إمم إّول ] أي » 

حمتّج٤م قمٚمٞمف سم٘مقة اطمتامل يمقن اًمٕمّٚم٦م اعُمْحَت٩ّم هب٤م  اًمتقري٨م[

٦م ىمٓمٕمّٞم٦م ُمٜمّ٘مح٦م سمٓمر يؼ آقمت٤ٌمر ، ٓ ُمًتٜمٌٓم٦م سمٓمريؼ اعمٔمٜم

                                                           

 اهللومل أر ًمزيد رواي٦م وإّٟمام وىمع ذيمره ُمع أُّمف ريض ».  وومٞمف : 75/ اًمؽممج٦م  79آيث٤مر:  -1

 ]وم٘مط[.ش قمٜمٝم٤م
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 . (1)شًمتٚمحؼ سم٤مًم٘مٞم٤مس اعمحّرم ذم اًمنميٕم٦م .. 

 وىم٤مل إردسمٞمكم ذم جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من :

ىم٤مل ] اًمٕماّلُم٦م [ ذم اعمختٚمػ: ًمٜم٤م أّن إصؾ قمدم شمقري٨م 

أطمدمه٤م ُمـ ص٤مطمٌف : ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ سمٌ٘م٤مئف سمٕمده ، ظمرج قمٜمف 

اًمٖمرىمك واعمٝمدوم قمٚمٞمٝمؿ: ًمٚمٜمّمقص اًمداًم٦م قمٚمٞمف ، ومٞمٌ٘مك 

 اعمٜمع .اًم٤ٌمىمل قمغم أصؾ 

 اطمت٩ّم : سم٠مّن اًمٕمّٚم٦م آؿمت٤ٌمه ، وهق ُمقضمقد ذم اًم٘متؾ واحلرق .

واجلقاب : اعمٜمع ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ سمٛمٓمٚمؼ آؿمت٤ٌمه ، ومج٤مز أن 

يٙمقن اًمٕمّٚم٦م آؿمت٤ٌمه اعمًتٜمد إمم أطمدمه٤م ، قمغم أن ىمقل اسمـ 

 محزة ٓ خيٚمق ُمـ ىمقة .

وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أّن هذا آطمتج٤مج يدل قمغم يمقن إُمر يمذًمؽ 

آؿمت٤ٌمه ، وًمق يم٤من اعمقت طمتػ إَٟمِػ ، واًمٔم٤مهر ذم ُمٓمٚمؼ 

أْن ٓ ىم٤مئؾ سمف ، سمؾ ٟم٘مؾ اإلمج٤مع ذم ذح اًمنمائع قمغم قمدم 

 اًم٘م٤مئؾ سمف .

، ىم٤مل :  وشم١مّيده رواي٦م اًم٘مّداح ، قمـ ضمٕمٗمر ، قمـ أسمٞمف 

واسمٜمٝم٤م زيد سمـ قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب  ُم٤مشم٧م ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم 

ىمٌؾ ، ومٚمؿ يقّرث هّيام هٚمؽ أ ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة ٓ ُيدرى

 أطمدمه٤م ُمـ أظمر ، وُصكِم قمٚمٞمٝمام مجٞمٕم٤م .

 . (2)ويمؽـفو ضعقػي مع خمويمػتفو يمبعض آُصقل
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وقمغم يُمّؾ طم٤مل ، وم٢مّن قمٛمدة ُمـ ىم٤مل سمٕمدم اًمتقري٨م هق إصؾ ، ٓ  رواي٦م 

 اًم٘مّداح ، ومٚمق يم٤مٟم٧م ُمٕمتؼمًة قمٜمدهؿ عم٤م وصٚم٧م ٟمقسم٦م آؾمتدٓل إمم إصؾ .

وم٘مف »هذه اعم٠ًمًم٦م يٛمٙمٜمؽ ُمراضمٕم٦م يمت٤مب وًمٚمقىمقف قمغم شمِمّٕم٤ٌمت 

 ، ّٕن ومٞمف ُمزيد سمٞم٤من . (1)ًمٚمًٞمد ص٤مدق اًمروطم٤مينش اًمّم٤مدق

قمٜمد ذيمره ش يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم»ىم٤مل اعمحّ٘مؼ اًمًٌزواري ذم آظمر يمت٤مب 

 إطمٙم٤مم اعمتٗمرىم٦م هلذا اًم٤ٌمب :

مسوئؾ : إولم : مـ ذوط اإلرث فمـد إصحوب ايمعؾؿ زمحقوة » 

ث ، همؾق فمؾؿ مقهتام معو مل يرث أضمدمهو مـ أطمر ، ايمقارث زمعد مقت اظمقرو

ّٓ ويمق اؾمتبف ايمتؼّدم وايمتلطمر واظمعّقي مل يرث اظمشتبف فمـدهؿ ،  همقام اؽمُتثـل ،  إ

فمعم ذيمؽ ، وومد روى ايمؼّداح فمـ ايمصودق فمؾقف  وكؼؾ دم اظمسويمؽ اإلمجوع

 ايمّسالم فمـ أزمقف ومول : موسمً ُأّم ىمؾثقم زمـً فمقّم ... 

 : إمم أّن ي٘مقل 

اضمتامل  وذم صمٌقت اإلمج٤مع شم٠مُّمؾ ، واًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م ، ومل يذيمر إصح٤مب

ايمؼرفمي هوهـو ، وهق اضمتامل صحقح إن مل يثبً امجوٌع فمعم طمالهمف ، ىمام هق 

 . (2)شايمظوهر ... 

وهبذا ، وم٘مد قمروم٧م أّن هٜم٤مك ُمـ يذه٥م إمم إُمٙم٤من هاي٦م أطمٙم٤مم ُمػماث 

ٟمٗمف ، ٓحّت٤مد اًمٕمّٚم٦م ذم اجلٛمٞمع ـ اًمٖمرىمك واعمٝمدوم قمٚمٞمٝمؿ إمم َُمـ ُم٤مت طمتػ أ

هّيام ُم٤مت ىمٌؾ أظمر ، وهذا يرؿمدٟم٤م إمم إُمٙم٤من أ وهق آؿمت٤ٌمه ـ  إذ ٓ ُيدرى
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ختٓمل رأي اعمِمٝمقر ، وظمّمقص٤م ًمق ىمًٜم٤م ُم٤م ٟم٘مقًمف ُمع ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٕم٤مُّم٦م ذم 

 هذا اًمٗمرع وأُمث٤مًمف .

ٜمـ قمٜمد اًمٕم٤مُّم٦م ًمقىمٗم٧م قمغم  ًُ وم٢مّٟمؽ ًمق راضمٕم٧م يمت٥م اًمّمح٤مح واًم

قمـ ز يد سمـ صم٤مسم٧م وهمػمه ، شم١ميّمد قمغم قمدم اًمتقر ي٨م  ضم٤مءت ػمةٟمّمقص يمث

، ذم طملم ضم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌّمس ، واسمـ ُمًٕمقد ، وقمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُم٤م يِمػم 

إمم شمقري٨م أطمدمه٤م ُمـ أظمر ، وٟمؽمك سمًط اًمٙمالم ذم هذا اعمقوقع إمم 

 طمٞمٜمف .

 هبذا وم٘مد وىمٗمٜم٤م قمغم قمّدة ُأُُمقر :

زواج ، وقمغم ومرض وىمققمف ، اًمِّمؽ ذم اًمِّمؽ ذم أصؾ وىمقع اًمإّول : 

وٓدة زيد ، وقمغم ومرض وٓدشمف اًمِمؽ ذم يمقٟمف ىمد شمدظمؾ حلؾ اًمٜمزاع سملم سمٜمل 

 قمدي وسمٜمل ضمٝمؿ ؟

اًمتِمٙمٞمؽ ذم يمقن ز يد وُأُّمف ىمد ُم٤مشم٤م ذم يقم واطمد . إذ ٓ   ايمثوين :

ٟمٕمرف ؾم٥ٌم اعمقت : هؾ يم٤من سم٥ًٌم هدم احل٤مئط أو اًمٖمرق ؟ أو أّن سمٜمل 

ا ، أو أّن قمٌداعمٚمؽ سمـ ُمروان ؾمّٛمٝمام ؟ أو همػمه٤م ُمـ قمدي ضسمقا زيد

 آُمقر.

ذم طملم ٟمرى ذم ٟمّمقص أظمرى: أّن ُأّم يمٚمثقم عّم٤م أشم٤مه٤م ٟمٕمل اسمٜمٝم٤م يمٛمدت 

ـٌ  (1)قمٚمٞمف طمزٟم٤م وُم٤مشم٧م ، وذم آظمر: مل يزل ُمـ ؿمج٦م رأؾمف ُمريْم٤م وأص٤مسمف سَمَٓم

وذم صم٤مًم٨م : أن زيد صٛمخ ذم صالة اًمٖمداة ، ومخرضم٧م اُمف وهل  ، (2)ومٝمٚمؽ
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وهق يِمػم إمم ووم٤مهتام قمغم  (1)شم٘مقل : ي٤م وياله ُم٤م ًم٘مٞم٧م ُمـ صالة اًمٖمداة 

 اًمتٕم٤مىم٥م.

ومال ٟمدري هؾ ُم٤مت زيد وُأُّمف ذم يقم واطمد وؾم٤مقم٦م واطمدة؟ أم قمغم 

 اًمتٕم٤مىم٥م؟

إّن ىمْمٞم٦م زواج قمٛمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ُمـ أّوهل٤م إمم ايمثويمٌ : 

ٓم٦ٌم ، واًمتزوي٩م ، آظمره٤م شمْم٩ّم سم٤مإلؿمٙم٤مٓت واًمتٜم٤مىمْم٤مت : ذم يمٞمٗمٞم٦م اخل

واًمقٓدة ، وُمـ هق اعمزِوج ، وُم٤م هق اعمٝمر ، وهؾ يم٤من سمرى ُمـ أسمٞمٝم٤م َأْم قمـ 

 ...و إضم٤ٌمٍر ، وُمـ هؿ أزواج ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكمّ 

 وقمٚمٞمف ، وم٘مد اشّمْمح قمدم إُمٙم٤من أن يٚمزُمٜم٤م أظمر هب٤مشملم اًمروايتلم وأُمث٤مهلام

، وآؾمتدٓل  وم قمٚمٞمٝمؿذم يمٞمٗمٞم٦م اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م وشمقري٨م اًمٖمرىمك واعمٝمد

قمغم وقئٝمام سمقٓدة زيد ُمـ قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ، ّٕن اًمرواي٤مت اًمتل أرادوا 

آؾمتدٓل هب٤م قمغم اإلٟمج٤مب همػم صحٞمح٦م سمٜمٔمرٟم٤م ، يمام أّن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمح٘م٤مئؼ 

 . أيْم٤مً اًمت٤مر خيٞم٦م وإُصقل اًمنمقمٞم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م 

هق اسمـ أّم يمٚمثقم  سمؾ ٟمحتٛمؾ أن يٙمقن زيد اعمٕمٜمل ذم شمٚمؽ اًمٜمّمقص

سمٜم٧م ضمرول ، ّٕن وٓدة زيد سمـ قمٛمر ُمـ أّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ُمِمٙمقك ومٞمف ، 

ذم مجٞمع إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سمف وسم٠مُّمف وهل ُمـ اًمتٜم٤مىمْم٤مت  ُمتّمقرِمؽ اًميمام أّن 

 إذن ٓ يٛمٙمـ آؾمتدٓل سمام قمٜمدهؿ وُم٤م قمٜمدٟم٤م .اًمتل شم٘مّمؿ فمٝمر اًمٌٕمػم .
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 ّمو فمـدهؿ أ

  : وهذا  (1)سم٠مّن قمٛمر ىمد ُم٤مت قمٜمٝم٤م ىمٌؾ سمٚمقهمٝم٤موم٘مد ّسح اًمزرىم٤مين .

يٗمٜمد أظم٤ٌمر زواضمف سم٠مّم يمٚمثقم وإيالده٤م زيدا ورىمٞم٦م ،  ُمـ اًمزرىم٤مين اًمتٍميح

 وُمقت زيد وُأُّمف ذم يقم واطمد.

. وهذا اًمٙمالم  (2): ُم٤مت زيد وهق صٖمػم شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼوذم خمتٍم  

 ضمٝمؿ. خي٤مًمػ ُم٤م ىم٤مًمقه ُمـ دظمقًمف حلؾ اًمٜمزاع سملم أظمقشمف ُمـ سمٜمل

 خي٤مًمػ ىمقل اًمزرىم٤مين  ومٝمق . (3)ىمقهلؿ إّّن٤م وًمدت ًمف زيدا ورىمٞم٦م وُمثٚمف

 أٟمػ سم٠مّن قمٛمر ُم٤مت قمٜمٝم٤م ىمٌؾ سمٚمقهمٝم٤م .

 خي٤مًمػ ىمقل اًمزرىم٤مين أٟمػ  (4)وُم٤م ىمٞمؾ سم٠مّٟمف أوًمده٤م : وم٤مـمٛم٦م وزيدا .

 وىمقل قمٛمر أّٟمف يم٤من يريد اًمٕم٘مد دون اًمقًمد.

 ومٝمق خي٤مًمػ ُمقشمف صٖمػما. (5)الً أُّم٤م ُم٤م ىم٤مًمقه سم٠مّٟمف : قم٤مش طمّتك ص٤مر رضم . 

  قم٘م٥م ًمف. (6)ويمذا ىمقهلؿ : إّن ًمزيد سـم قمٛمر قم٘م٤ٌم ٓ  . ومٝمق خي٤مًمػ سم٠مٟمف ُم٤مت و

  وهق خي٤مًمػ اًم٘مقل اًم٤ًمسمؼ. (7)وُمثٚمف ىمقهلؿ : ىمتؾ سمال قم٘م٥م . 

 إمم همػمه٤م ُمـ إىمقال ـ أو ىمؾ اًمتٜم٤مىمْم٤مت ـ اعمقضمقدة سملم اًمٜمّمقص .
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 وسمؾّخص ممّو ؽمبؼ:

أي يمٞمٗمٞم٦م شمرشمٞم٥م اجلٜم٤مئز وقمدد اًمتٙمٌػمات  -ول واًمث٤مين إّن اًمٗمرقملم إ

يم٤مٟم٧م رواي٤مت قم٤مُمٞم٦م ، وىمد ذيمره٤م وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م ذم  - قمغم اعمٞم٧م ذم اًمّمالة

يمتٌٝمؿ اؾمتِمٝم٤مدًا ٓ اؾمتدًٓٓ ، ومال يٛمٙمٜمٝمؿ أن يٚمزُمق اًمِمٞمٕم٦م سمقٓدة زيد 

قمغم وُمقشمف ُمع ُأُّمف ذم يقم واطمد ُمـ ظمالل حمٙمل اخلالف ، ويمذا ٓ  يٛمٙمٜمٝمؿ 

 وقئف إصم٤ٌمت يمقن زيد اسمٜم٤م ّٕم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م .

أُّم٤م رواي٦م اًم٘مّداح ذم اعمػماث ومٝمل آظُمرى ُمؽمويم٦م قمٜمد أقمالُمٜم٤م : جلٝم٤مًم٦م 

 ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًم٘مٛمل ، وخم٤مًمٗمتٝم٤م ًمٌٕمض ُأصقل اعمذه٥م .

ذم شمٚمؽ إظم٤ٌمر هل ُمـ ش سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م»أو ش سمٜم٧م قمكمّ »وىمد شمٙمقن مجٚم٦م 

 شمؼّمقم٤ًم ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف . شمقوٞمح٤مت اًمراوي ، ذيمره٤م

وىمد يٙمقن اًمراوي ىمد شم٠مصّمر سم٤مإلؿم٤مقم٤مت واعم١مصّمرات اخل٤مرضمٞم٦م وم٠مو٤مف هذه 

 اًمزي٤مدة ، وًمق قمٚمؿ سم٠مّن يمّؾ ذًمؽ حتريػ وشمزوير وشمدًمٞمس عم٤م ومٕمؾ ذًمؽ .

سمٕمد يمّؾ هذا ٟم٘مقل : إّن اًمتِم٤مسمؽ سملم اًمٜمّمقص وشمٕمّدد إىمقال شمِمّٙمٙمٜم٤م 

ـ قمٛمر ، وُمقشمف هق وُأُّمف ذم يقم ىمّم٦م زيد سم ذمٛمٜم٘مقًم٦م ـصّح٦م إظم٤ٌمر اًم ذم

 د ، وُم٤م ٟم٘مؾ ُمـ ُم٠ًمًم٦م اًمتقري٨م سمٞمٜمٝمام واؿم٤ٌمه ذًمؽ .ـواطم
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 عّذٓ الوتَّفى عٌْا زٍخْا : ـ 4

روى ايمؽؾقـل ، فمـ محقد زمـ زيود ، فمـ ازمـ ؽمامفمي ، فمـ حمّؿد زمـ زيود ، » 

٠مًمتف ، ىم٤مل : ؾم    زمـ ؽمـون ، ومعوويي زمـ فماّمر ، فمـ أيب فمبد اهلل  فمـ فمبد اهلل

 قمـ اعمرأة اعمتقرّم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ، شمٕمتُد ذم سمٞمتٝم٤م ، أو طمٞم٨م ؿم٤مءت ؟

 .(1)شىم٤مل: سمؾ طمٞم٨م ؿم٤مءت ، إّن قمٚمٞم٤ّم عم٤ّم شمقذّم قمٛمر أشمك أُّم يمٚمثقم وم٤مٟمٓمٚمؼ هب٤م إمم سمٞمتف

هملطمذ زمقدهو هموكطؾؼ هبو إلم » ودم آطمر زمنؽمـوده فمـ ؽمؾقامن زمـ طمويمد، ومول : 

 . (2)شزمقتف 

أضمدمهو ، ومول: ؽمليمتف فمـ اظمتقذّم فمـفو زوصمفو  وفمـ حمّؿد زمـ مسؾؿ ، فمـ

 أيـ سمعتد؟

 .(3)ىم٤مل: طمٞم٨م ؿم٤مءت وٓ شمٌٞم٧م قمـ سمٞمتٝم٤م ...

: إّن قمٚمٞم٤م  ودم اجلعػريوت زموؽمـوده فمـ ايمصودق ، فمـ أزمقف ، فمـ صمّده 

                                                           

/  352: 3، آؾمتٌّم٤مر  557/  161:  8، وُاٟمٔمر هتذي٥م إطمٙم٤مم  1/  115:  6اًمٙم٤مذم  -1

يمذًمؽ ، وذم اًمًٜمـ   252:  3، وآؾمتٞمٕم٤مب 28494/  242: 22، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1

، قمـ اًمِمٕمٌل 28412/   694:  9ٜمز اًمٕماّمل ، ويم15285/  436:  7اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

قمٜمف سمًٌع ًمٞم٤مل ، ورواه  اهللقمٜمف ُأّم يمٚمثقم سمٕمد ىمتؾ قمٛمر ريض  اهللىم٤مل : ٟم٘مؾ قمكّم ريض 

 اًمثقري ذم ضم٤مُمٕمف وىم٤مل : ّٕن٤م يم٤مٟم٧م ذم دار آُم٤مرة . 

، وؾم٤مئؾ  558ح  161: 8، اًمتٝمذي٥م 2/  352: 3، آؾمتٌّم٤مر  1/  115:  6اًمٙم٤مذم  -2

، قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق قمـ اسمٞمف  186، وذم اًمٜمقادر ًمٚمراوٟمدي : 28492/  242: 22اًمِمٞمٕم٦م 

 ، ٟم٘مؾ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم ذم قمّدهت٤م طملم ُم٤مت زوضمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب :

 ّٕن٤م يم٤مٟم٧م ذم دار اإلُم٤مرة .

٤ٌمب . ىم٤مل احلّر اًمٕم٤مُمكم: أىمقل محٚمف اًمِمٞمخ قمغم اإلؾمتح28493/  242: 22وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  -3

 عم٤م شم٘مدم وي٠ميت .
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ٟم٘مؾ اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم ذم قمّدهت٤م طمٞم٨م ُم٤مت زوضمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ّّٕن٤م يم٤مٟم٧م 

 .(1)ذم دار اإلُم٤مرة

رواي٤مت هل إظُمرى ٓ شمدّل قمغم اإلٟمج٤مب أو أن يٙمقن هل٤م وًمد ومٝمذه اًم

 .سم٤مؾمؿ زيد أو رىمٞم٦م 

يمام أّن اًمتٕمٚمٞمؾ ذم رواي٦م اجلٕمٗمري٤مت )ّّٕن٤م يم٤مٟم٧م ذم دار اإلُم٤مرة( ىمد يٗمٝمؿ 

ُمٜمف قمدم وىمقع اًمزوم٤مف ، وأّن قمٛمر ىمتؾ قمٜمٝم٤م ىمٌؾ اًمدظمقل ، وهق اًمذي ىم٤مًمف 

 (3)حلًـ اًمٕمٛمرى ذم اعمجديوأسمق ا (2)اًمزرىم٤مين ذم ذح اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م

 ّّٕن٤م يم٤مٟم٧م ذم دار اإلُم٤مرة وًمٞم٧ًم ذم سمٞمتف. (4)واًمٜمقسمختل ذم يمت٤مسمف اإلُم٤مُم٦م

ذم دار اإلُم٤مرة أم ذم سمٞمتف؟ وعم٤مذا يٜمٓمٚمؼ اإلُم٤مم هب٤م   : أّن٤م يم٤مٟم٧م واًم١ًمال

 ووم٤مة قمٛمر. ومقرإمم سمٞمتف 

 . أيْم٤مً اعمٝمؿ أّن اًمرواي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ٓ شمدل قمغم اإلٟمج٤مب واإليالد 

 إّّن٤م شمدّل قمغم اًمتزو ي٩م ، وهق يم٤مف إلصم٤ٌمت اعمراد .نن ومقؾ : هم

 .(5)سم٠من شمٗمًػم اخلؼم ضم٤مء ُمٕمف ذم ظمؼم آظمر وأٟمف يم٤من قمـ إيمراهومؾـو : 

أو  (6)شذًمؽ ومرج هُمّمٌٜم٤مه: » سم٘مقًمف اإلُم٤مم ذم ظمؼم آظمر د ووحفوىم

، وأىمَم ُم٤م يٛمٙمـ اإلؾمتٗم٤مدة ُمـ شمٚمؽ إظم٤ٌمر هق اًمدًٓم٦م  (7) شهُمّمٌٜم٤م قمٚمٞمف»

                                                           

 .186، اًمٜمقادر ًمٚمراوٟمدي: 113اجلٕمٗمري٤مت:  -1

 .9: 7ذح اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م  -2

 .17اعمجدي ذم أٟم٤ًمب اًمٓم٤مًمٌٞملم:  -3

 .89: 3، ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م  91: 42سمح٤مر إٟمقار  -4

ـ ـمريؼ قمّٛمف اًمٕم٤ٌمس وشمقيمٞمؾ اإلُم٤مم قمّٛمف اًمٕم٤ٌمس سم -5  تزوجيٝم٤م ًمف.ُمٜمٝم٤م ظمؼم هتديد قمٛمر اإلُم٤مم قمكم قم

 146:  42، سمح٤مر إٟمقار  26349/    561:  24، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  1/   346:  5اًمٙم٤مذم  -6

 ، قمـ اًمٙم٤مومی. 34/ 

 .134:  3، اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  154، رؾم٤مئؾ اعمرشم٣م اعمجٛمققم٦م اًمث٤مًمث٦م :  81و 78:  1آؾمتٖم٤مصم٦م  -7
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 وىمقع اًمتزوي٩م قمـ إيمراه ، ٓ قمـ ـمٞم٥م ظم٤مـمر .قمغم 

وهذا ٓ يٗمٞمد آظمريـ ؿمٞمئ٤م ، سمؾ يِمػم إمم وضمقد اعمٜم٤مومرة سملم قمكّم وقمٛمر 

 ٓ إظُمّقة واًمّمداىم٦م واعمّم٤موم٤مة سمٞمٜمٝمام .

 : وىمد ذه٥م اًمِمٞمخ اعمجٚمز إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ ، ىم٤مئاًل 

وىمقع شمزوي٩م  [ ٓ يدٓن قمغم(2)وهِم٤مم (1)إّن هذيـ اخلؼميـ ]أي ظمؼم زرارة

 . (3)ُأّم يمٚمثقم ُمـ قمٛمر ، عمٜم٤موم٤مهتام عم٤م ضم٤مء ذم اخلـرائ٩م واجلـرائح قمـ اًمّمّٗم٤مر ...

  : ًمٞمس هل٤م دًٓم٦م قمغم ش ذًمؽ ومرج هُمّمٌٜم٤مه»سم٠مّن مجٚم٦م : واضمتؿؾ آطمر

 وىمقع اًمتزوي٩م ّّٕن٤م ضم٤مءت قمغم ؾمٌٞمؾ اعمج٤مراة ُمع ُمـ يّدقمل ذًمؽ .

  : ٌهق اؾمتٗمٝم٤مم اؾمتٜمٙم٤مري ش ّمٌٜم٤مهذًمؽ ومرج همُ »أّن اجلٛمٚم٦م : واضمتؿؾ شمويم

 ، وهل إظمرى ٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م قمغم وىمقع اًمزواج ُمـ ُأّم يمٚمثقم . ُمـ اإلُم٤مم  

  : ٌْٜم٤َمُه » وومرأ رازمع اجلؿؾي هؽذا ٌْٜم٤َم » و شذًمؽ ومرٌج قَمَّم ذًمؽ ومرج قَمَّم

وهق يِمػم إمم أّنؿ مل ُيٕمٓمقه٤م ًمٕمٛمر ومل يزوضمقه٤م إي٤مه، أو أّٟمف ٓ يٛمٙمٜمف ش . قمٚمٞمف 

ـ اإلُم٤مم ًمٚمحٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م اٟمٓمٚمؼ هب٤م وُم٤مت ىمٌؾ اًمدظمقل هب٤م ، و ، إًمٞمٝم٤م اًمقصقل

 إمم سمٞمتف ـ . ُم٤ٌمذة  سمٕمد ووم٤مة قمٛمر

وسمٜمٔمرٟم٤م : أّن يمثػما ُمـ هذه إىمقال هل ظمالف اًمٔمٝمقر ، سمؾ ذم يمالم 

 اإلُم٤مم ُم٤م يِمػم إمم اإليمراه واجلؼم ، وهق ٓ يدّل قمغم أيمثر ُمـ وىمقع اًمٕم٘مد ، 

٤م وًمٙمـ مل يدظمؾ هب٤م طم٥ًم ىمقل اًمٜم٘مدي: إّن وم٘مد يٙمقن قمٛمر ىمد شمزوضمٝم

                                                           

 ش .إن ذًمؽ ومرٌج هُمّمٌٜم٤مه: » وومٞمف سمًٜمده قمـ زرارة ، قمـ اًمّم٤مدق  1/  346:  5اًمٙم٤مذم  -1

، وومٞمف : أّن قمٛمر هَدد  سمًٜمده قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ، قمـ اًمّم٤مدق  2/  346:  5اًمٙم٤مذم  -2

 سم٤مهت٤مم قمكّم سم٤مًمنىم٦م وىمٓمع يده إن مل يزّوضمف اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم .

/ سم٤مب شمزوي٩م أم يمٚمثقم.  42:  24وُمرآة اًمٕم٘مقل  39/ 825:  2ُاٟمٔمر :  اخلرائ٩م واجلرائح  -3

 ذم اخلؼم أّن اإلُم٤مم زوضمف ضمٜمٞم٦م شمِمٌف اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم. ٕن
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ٕضمؾ ذًمؽ ، و  قمٛمر يم٤من يٙمتٗمل سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ًمتح٘مٞمؼ اعمّم٤مهرة ُمع رؾمقل اهلل

قمٚمٞمٝم٤م أن ُم٤مت قمٛمر إٟمٓمٚمؼ اإلُم٤مم سمٌٜمتف إمم سمٞمتف ، ّٕن اعمتقرّم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م  عم٤م

 مل يدظمؾ هب٤م .شمٕمتد ؾمقاء دظمؾ هب٤م أو 

أّن ُأّم يمٚمثقم هل اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م ،  قمغم أّٟمف ًمٞمس ذم شمٚمؽ إظم٤ٌمر دًٓم٦م قمغم

 وم٘مد شمٙمقن اسمٜم٦م قمكّم ُمـ همػم وم٤مـمٛم٦م ، أو أّن٤م ُمـ رسم٤مئٌف.

واًم٘مقل سم٠مّّن٤م اسمٜم٦م قمكٍم ُمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ٓ يّتٗمؼ ُمع طمٞم٤مهت٤م إمم ُم٤م سمٕمد 

واىمٕم٦م اًمٓمػ، ويمقّن٤م ُمع ُأظمتٝم٤م زيٜم٥م وؿم٘مٞم٘مٝم٤م احلًلم ذم يمؾ اعمراطمؾ ، 

ىمٌؾ هذا يم٤مٟم٧م ىمد ُم٤مشم٧م واسمـ هل٤م  ٤مّّٕن ُم٤م سمٕمد واىمٕم٦م احلرة.  قمٞمِمٝم٤م إممو

 .اًمت٤مريخ وذم قمٝمد ُمٕم٤موي٦م قمغم وضمف اخلّمقص

سم٠مّن اجلدير سم٠مّم يمٚمثقم اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م أن يتزوضمٝم٤م اسمـ قمٛمٝم٤م  اطمتٛمٚمٜم٤موٟمحـ 

ُمع قمّٛمف أُمػماعم١مُمٜملم وإسمٜمَل قمّٛمف احلًـ  ، إذ يم٤من ، وىمد ومٕمؾسمـ ضمٕمٗمر قمقن

  ذم يمرسمالء.واحلًلم ومل يٗم٤مرىمٝمؿ طمتك اؾمُتِمٝمد ُمع احلًلم سمـ قمكم

: ّٕن قمٚمٞم٤م مل يتزّوج ذم أيْم٤مً واًم٘مقل سم٠مّن٤م اسمٜم٦م قمكٍم ُمـ همػم وم٤مـمٛم٦م سمٕمٞمد 

ٓيٛمٙمـ أن شمٙمقن ًمف سمٜم٧م ُم١مهٚم٦م  زُمـ وم٤مـمٛم٦م سم٤مُمرأة ُأظمرى ، يمام أّٟمف 

ّٓ ،  ـه 17ًمٚمزواج ُمـ قمٛمر ذم ؾمٜم٦م  أن ٟم٘مقل سم٠مّّن٤م رسمٞمٌتف ُمـ اُمرأة أظمرى ،  إ

تٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٜمـ٧م ، وقمٜمد اًمٕمرب واًمرسمٞم٦ٌم شمٕمّد ذم اًمنمع ُمـ طمٞم٨م حمرُمٞم

 اجل٤مهٚمٞم٦م سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٜم٧م ُمٓمٚم٘م٤م . 

وهذه اًمرسمٞم٦ٌم اعمًامة أو اعمٙمٜم٤مة سم٠مّم يمٚمثقم مل ٟم٘مػ قمٚمٞمٝم٤م ذم أسمٜم٤مء زوضم٤مت 

وظمقًم٦م سمٜم٧م ىمٞمس احلٜمٗمٞم٦م ، وأم اًمٌٜملم أاإلُم٤مم قمكم ، ٕن أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس، 

ًمٞمس  - وإُم٤مئف وهمػمه٤م ُمـ ٟم٤ًمئف  - اًمٙمالسمٞم٦م ، وًمٞمغم اًمٜمٝمِمٚمٞم٦م اًمدارُمٞم٦م

 ٝمـ سمٜم٧م سم٤مؾمؿ ُأّم يمٚمثقم.سمٞمٜم

ٟمٕمؿ ٕيب سمٙمر سمٜم٧م هبذا آؾمؿ ، ًمٙمٜمٝم٤م ُمـ طمٌٞم٦ٌم اخلزرضمٞم٦م ٓ ُمـ أؾمامء، 

مل  أيْم٤مً وطمٌٞم٦ٌم مل يتزوضمٝم٤م اإلُم٤مم قمكم سمؾ شمزّوضمٝم٤م طمٌٞم٥م سمـ أؾم٤مف، وهذه 
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وىمد  13يٙمـ قمٛمره٤م ممـ ُيَتَزَوج هب٤م، ّّٕن٤م وًمدت سمٕمد ووم٤مة أسمٞمٝم٤م أيب سمٙمر ؾمٜم٦م 

 .(1) سمـ قمٌٞمد اهلل ضمٝم٤م ـمٚمح٦مشمزوّ 

وقمٚمٞمف ، ومال دًٓم٦م هلذا اخلؼم قمغم اًمدظمقل واإلٟمج٤مب يمذًمؽ ، وظمّمقص٤ًم 

ًمق أظمذٟم٤م سمام رواه اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي قمـ اًمّمّٗم٤مر سم٤مؾمٜم٤مده إمم قمٛمر سمـ أذيٜم٦م 

 وىمٚمٜم٤م سم٠مّن اإلُم٤مم زوج قمٛمر ضمٜمٞم٦م شمِمٌف أّم يمٚمثقم!!

هذه  ّؾ يم ومال أدري يمٞمػ جيزم اًمٌٕمض سمقىمقع هذا اًمزواج ، رهمؿ

حلد هذا  سم٤مىمٞم٦ممل حتؾ شمقايم٥م ُم٠ًمًم٦م اًمزواج اعمالسم٤ًمت ووضمقد شم٤ًمؤٓت 

 سمدون إضم٤مسم٦م؟! اًمٞمقم

وم٘مد يٙمقن قمٛمر شمزَوج سم٢مطمدى سمٜم٤مت إذن هٜم٤مك اطمتامٓت يمثػمة ذم إُمر 

أظمذه٤م ضمؼما وإيمراه٤م إمم سمٞمتف  اًمذياإلُم٤مم قمكم ُمـ ُأّم وًمد وهل صٖمػمة و

دون أن يدظمؾ هب٤م،  ، ٙمٜمّف ُم٤مت قمٜمٝم٤مًمتًت٠مٟمس سم٤معمحٞمط صمّؿ ًمٞمدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ، ًم

ذًمؽ ومرج »وهذا هق ُمٕمٜمك ىمقًمف:  طمٗم٤مفم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م واإلُم٤مم أرضمٕمٝم٤م إمم سمٞمتف

 . ُمٕمٜمك ىمْم٤مئٝم٤م اًمٕمّدة ذم سمٞم٧م أُمػماعم١مُمٜملم  يٙمقن ويمذا ، شهمّمٌٜم٤مه

وقمٚمٞمف وم٢من أظمريـ ًمق ؿم٤مهدوا شمٕمّرض وم٘مٝم٤مئٜم٤م هلذه اعم٠ًمًم٦م ذم يمتٌٝمؿ ُمثؾ 

 (5)وضم٤مُمع اعمدارك (4)أو احلدائؼ اًمٜم٤مفمرة (3)٤ممأو يمِمػ اًمٚمث (2)ضمقاهر اًمٙمالم

 يٕمٜمل أّّنؿ يٕمت٘مدون سمقىمقع هذا اًمزواج .وأُمث٤مهل٤م ومال 

ومٗم٘مٝم٤مؤٟم٤م طمٞمٜمام ىم٤مًمقا سمجقاز اقمتداد اعمرأة ذم همػم سمٞم٧م زوضمٝم٤م ، ىم٤مًمقا 

 ، ٓ عم٤م ضم٤مء ذم ظمؼم شمزوي٩م ُأّم يمٚمثقم . أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧مسمذًمؽ ـمٌ٘م٤ًم ًمرواي٤مت 
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 ح :ـ الَكالٔ في التسٍي 5

ُمّرت قمٚمٞمؽ ٟمّمقص اًمٕم٤مُّم٦م ذم إيٙم٤مل اإلُم٤مم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أُمر زواج 

ـّ رواي٤مت ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م  (1)اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم ٓسمٜمٞمف احلًـ واحلًلم ، ًمٙم

 ٤ٌّمس اشّم٘م٤مًء ًمٚمحرج  . (2)شمِمػم إمم أّن اإلُم٤مم ىمد َويَمَؾ أُمره٤م ًمٕمّٛمف اًمٕم

 ـ واحلًلم .وًمٞمس ذم شمٚمؽ إظم٤ٌمر إيٙم٤مًمف إُمر اًمًٌٓملم احلً

وهٜم٤م ؾم١مال يٓمرح ٟمٗمًف ، وهق : عم٤مذا يقيّمؾ اإلُم٤مم اسمٜمٞمف احلًـ واحلًلم 

٤ٌّمس سمذًمؽ ـ وٓ  ذم أُمر زواج ُأظمتٝمام ُأّم يمٚمثقم ـ وذم آظمر : أويمؾ قمّٛمف اًمٕم

يزّوضمٝم٤م هق سمٜمٗمًف ، وقمغم أي رء يدّل هذا ؟ أٓ يدّل قمغم اًمٙمراهٞم٦م وقمدم 

 اًمرى؟

اًمٓمؼماين ذم آوؾمط  ـ  أن شمٙمقن اًمقيم٤مًم٦م أمل يٙمـ إٟم٥ًم  ـ إن صّح ظمؼم 

٤ٌّمس ُمـ اسمٜمٞمف احلًـ واحلًلم ؟ أٓ يٕمٜمل ذًمؽ أّن اعمقضمقد ذم يمت٥م  ًمٕمٛمف اًمٕم

 اًمِمٞمٕم٦م هق إىمرب إمم اًمقاىمع مم٤م قمٜمد اجلٛمٝمقر؟

وهؾ شمٕم٘مؾ سم٠من يٙمقن احلًٜم٤من ىمد أهمْم٤ٌم واًمدمه٤م قمٚمّٞم٤م  ـ يمام ضم٤مء ذم 

٥م ُمـ ىمقل احلؼ واسمٜم٤مه ؾمّٞمدا ؿم٤ٌمب ـ . سمؾ يمٞمػ سمٕمكٍم يٖمْم (3)رواي٤مت اًمٕم٤مُّم٦م

                                                           

 7، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل 6649 ، ح 357:  6إوؾمط  ، اعمٕمجؿ 272:  4جمٛمع اًمزوائد  -1

 :139  /13574. 
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 / سم٤مب شمزوي٩م أم يمٚمثقم. 44:  24، ُمرآة اًمٕم٘مقل  149ُمـ رؾم٤مئؾ اعمرشم٣م : 
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ًمٕمكم  ـ طمٞم٨م أُمرمه٤م سمتزوجيف سم٘مقًمف : زِوضم٤م قمّٛمٙمام ـ : وم٘م٤مٓ: هل اُمرأة ُمـ اًمٜم٤ًمء ختت٤مر 

ًمٜمٗمًٝم٤م . وم٘م٤مم قمكّم ُمٖمْم٤ٌم ، وم٠مُمًؽ احلًـ سمثقسمف ، وىم٤مل : ٓ صؼم زم قمغم هجراٟمؽ ي٤م أسمت٤مه ، 

 ىم٤مل : ومزِوضم٤مه.
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ىم٤مل قمـ قمكّم : إّٟمف ُمع احلّؼ واحلّؼ   أهؾ اجلٜم٦م يٌدي٤من رأهيام ، ورؾمقل اهلل

 .(1)ُمٕمف

 ـ  ومٙمٞمػ ي٘مقٓن اًم٤ٌمـمؾ؟!  أُّم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠مّن يمٚمٞمٝمام يم٤من سم٤مـماًل  ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

 وهؾ شمريد رواي٦م اًمٓمؼماين ذم إوؾمط أن شمٜمٗمل قمّمٛم٦م اإلُم٤مم أُمػم

 لم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واحلًـ واحلًلم ، طمٞم٨م إّّن٤م شم٘مقل : إّن قمٚمّٞم٤م  اعم١مُمٜم

 ، سمٛمٕمٜمك أّن٤م شمّمٖمر قمـ اًمزواج . شإّّن٤م صٖمػمة»ىم٤مل: 

إّّن٤م اُمرأة ُمـ اًمٜم٤ًمء سم٤مًمٖم٦م »ذم طملم أَن اإلُم٤مُملم احلًـ واحلًلم ىم٤مٓ: 

واًمتْم٤مرب ، ومام هق اًمقاىمع ؟ وعم٤مذا هذا اًمتْم٤مد ش قم٤مىمٚم٦م رؿمٞمدة ختت٤مر ًمٜمٗمًٝم٤م

 إب واإلسمـ؟ وقمغم أي ر يدل؟سملم 

 ؟ هؾ يم٤مٟم٧م صٖمػمة يمام ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم  

 ؟ أّم أّّن٤م اُمرأة ختت٤مر ًمٜمٗمًٝم٤م يمام ي٘مقل احلًٜم٤من  

ـ   واجلقاب: إُم٤م أن يٙمقن يمالم أطمد اًمٓمروملم خم٤مًمٗم٤م ًمٚمقاىمع ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

 أو أن يٙمقن اًمقاِوع هلذه اًمرواي٦م هق اًمٙمّذاب ؟!

؟ سمؾ  ًمرواي٦م قمغم ًم٤ًمن أطمد أوٓد اإلُم٤مم احلًـ  وعم٤مذا شمقوع هذه ا

عم٤مذا ُيقَوع يمّؾ ُم٤م ي١مّيد اًمٜمٝم٩م احل٤ميمؿ ـ وومٞمف ُم٤م يٕمجٌٝمؿ ـ قمغم ًم٤ًمن أهؾ 

قمغم صدور ٟمّمقص زواج ُأّم يمٚمثقم ُمـ  ؾم٤مسم٘م٤مً  اًمٌٞم٧م؟! طمٞم٨م إّٟمؽ ىمد وىمٗم٧م

 .قمٛمر قمغم ًم٤ًمن اإلُم٤مُملم اًمّم٤مدق واًم٤ٌمىمر 

وٕم٧م ًمٚمتٕمريض سمٕمكم واحلًـ أٓ شمذه٥م ُمٕمل إمم أّن شمٚمؽ اًمٜمّمقص و

 واحلًلم وقم٘مٞمؾ واًمٕم٤ٌمس ؟!

إّن ُم٠ًمًم٦م اًمتقيمٞمؾ إن دًّم٧م قمغم رء وم٢مّٟمام شمدّل قمغم قمدم رو٤م اإلُم٤مم هبذا 
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 إمم ذًمؽ . اًمزواج ، وأّن اًمٕمن واحلرج مه٤م اًمٕم٤مُمالن اًمٚمذان اوٓمّراُه 

د وىمٗم٧م ؾم٤مسم٘م٤م قمغم جمٛمؾ طمٞم٤مة قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب وهمٚمٔمتف ذم يمام أّٟمؽ ىم

اعمقضمقد ذم رواي٤مت  ٟمٗمًف، وضسمف وٟمٗمٞمف وطمًٌف ًمٚمّمح٤مسم٦م ، وهذا  إُُمقر

ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ أّن قمٛمر هَدد قمٚمّٞم٤م سم٘مٓمع يده سمدقمقى اًمنىم٦م ، أو رمجف 

 سمدقمقى اًمزٟمك .

ٌّس أُمر زواضم ـّ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًم قمغم قم٤مُم٦م اًمٜم٤ّمس ،  ف ُمـ أم يمٚمثقمًمٙم

ُم٤م  تٝم٤مأن يرصد يمراُم، وأٟمف يريد   اهلل  سمدقمقى إرادشمف اًمت٘مرب إمم رؾمقل

 ٓيرصده أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم!

إّن٤م ُم٠ًمًم٦م جي٥م أن يّمدىمٝم٤م اًمت٤مريخ واعمقاىمػ ، ٓ اًمِمٕم٤مرات وإىمقال 

ّٕن اإلٟم٤ًمن يٕمرف  وم٘مط، وهل حتت٤مج إمم شمدسّمر وشمٗمّٙمر ُمـ اًم٤ٌمطم٨م اعمٜمّمػ

 . سم٠مومٕم٤مًمف ٓ أىمقاًمف وم٘مط

 اًمزواجذم هذا  ُم٤م روشمف اًمِمٞمٕم٦م وأظمتؿ هذا اًم٘مًؿ ُمـ اًمٌح٨م سمٜم٘مؾ سمٕمض

ًمت٘مػ قمغم ُم٤م ورائٞم٤مت احلدث ، ويمٞمػ هبؿ  وومٙمر أيت هب٤م يمل شم٘مرأه٤م سمت٠مُمؾ

قمغم هذا اًمزواج وسم٠مي أؾم٤مًمٞم٥م سمِمٕم٦م، وىمد أشمٞم٧م هب٤م ىم٤ٌمًٓ ًمٚمرأي  قاأىمدُم

 ٜمٔمر إمم اًمرأى واًمرأى أظمر.ًمٙمل شماعمِمٝمقر قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م ، 

،    قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ، قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ، قمـ أيب قمٌد اهلل

ظّمو طمطى فمؿر إلم أمغم اظمممـكم ومول يمف : إهّنو صبقي ، ىم٤مل : 

 هملسمك ايمعبوس ، همؼول: مورم ؟ أيب زملس؟

 ىم٤مل ًمف : وُم٤م ذاك ؟

ٕقمِقرَن زُمزم ،   ىم٤مل : ظمٓم٧ٌُم إمم اسمـ أظمٞمؽ ومرّدين ، أُم٤م واهلل
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ّٓ أدع يمؽؿ مؽرمي  وٓ ، وٕىمٞمٛمـ قمٚمٞمف ؿم٤مهديـ  (1)هدمتفو إ

 وٕومطعـ يؿقـف . أّٟمف هق

٤ٌّمس وم٠مظمؼمه ، وؾم٠مًمف أن جيٕمؾ إُمر إًمٞمف ، ومجٕمٚمف  وم٠مشم٤مه اًمٕم

 . (2)إًمٞمف

عم٤مذا يٗمٕمؾ ذًمؽ؟ ويمٞمػ سمف ي٠ميت سمِمٝمقد اًمزور وهق اخلٚمٞمٗم٦م؟ وهؾ أّن 

 اًمزواج ي٠ميت سم٤مإليمراه قمـ ـمٞم٥م ظم٤مـمر؟

وروى اًمٙمقذم ذم آؾمتٖم٤مصم٦م ، ىم٤مل : طمّدصمٜم٤م مج٤مقم٦م ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م اًمث٘م٤مت ، 

 ، قمـ أمحد سمـ اًمٗمْمؾ ، قمـ حمّٛمد سمـ ُمٜمٝمؿ ضمٕمٗمر اسمـ حمّٛمد سمـ ُم٤مًمؽ اًمٙمقذم

 سمـ ؾمٜم٤من ، ىم٤مل :  أيب قمٛمػم ، قمـ قمٌد اهلل

 ؾم٠مًم٧م ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد قمـ شمزوي٩م قمٛمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم ، وم٘م٤مل

. ذًمؽ ومرج همّمٌٜم٤م قمٚمٞمف : 

٤ٌّمس إمم  وهذا اخلؼم ُمِم٤ميمؾ عم٤م رواه ُمِم٤مخيٜم٤م أّن قمٛمر سمٕم٨م اًمٕم

قم ، وم٤مُمتٜمع قمٚمٞمف وم٠ًمًمف أن يزّوضمف ُأّم يمٚمث  قمكّم صٚمقات اهلل

٤ٌّمس إمم قمٛمر خيؼمه سم٤مُمتٜم٤مع قمكّم  قمكّم ُمـ ذًمؽ ، ومٚماّم رضمع اًمٕم

 ٤ٌّمس أي٠مٟمػ ُمـ شمزو جيل  وأقمٚمٛمف سمذًمؽ ، ىم٤مل : ي٤م قم

 ًمئـ مل يزوضمٜمل[ ٕىمتٚمٜمف .  ]واهلل

٤ٌّمس إمم قمكّم   وم٠مقمٚمٛمف سمذًمؽ ، وم٠مىم٤مم قمكم  ومرضمع اًمٕم

٤ٌّم ٤ٌّمُس قمٛمَر ، وم٘م٤مل ًمف : ي٤م قم س قمغم آُمتٜم٤مع ، وم٠مظمؼم اًمٕم

يّن ىم٤مدر أ اطمي يقم اجلٛمٕم٦م ذم اعمًجد ويمـ ىمر ي٤ٌم ُمٜمل ًمتٕمٚمؿ

                                                           

٤ٌّمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م قمـ اًمٙمٕم٦ٌم ، وهق  -1 ٓطمظ حم٤موًم٦م قمٛمر ُمـ ىمٌؾ ذًمؽ ىمٚمع ُمٞمزاب اًمٕم

 . 96:  2اعمدقمل اطمؽمام اًم٘مرسمك ! راضمع ؾمػم أقمالم اًمٜمٌّالء 

 . 2/  346:  5، اًمٙم٤مذم  332/  129اًمٜمقادر ٕمحد سمـ قمٞمًك إؿمٕمري :  -2
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 قمغم ىمتٚمف إن أردت.

٤ٌّمس اعمًجد ، ومٚماّم ومرغ قمٛمر ُمـ اخلٓم٦ٌم ، ىم٤مل :  ومحي اًمٕم

ىمد و ، إّن ه٤م هٜم٤م رضماًل ُمـ قمٚمّٞم٦م أصح٤مب حمٛمد أهي٤م اًمٜم٤ّمس

زٟمك وهق حمّمـ ، وىمد اـّمٚمع قمٚمٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم وطمده ، ومام 

 أٟمتؿ ىم٤مئٚمقن ؟

٘م٤مل اًمٜم٤ّمس ُمـ يمّؾ ضم٤مٟم٥م : إذا يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم ىمد اـّمٚمع وم

قمٚمٞمف ومام احل٤مضم٦م أن يٓمٚمع قمٚمٞمف همػمه، وًمٞمٛمض ومی طمٙمؿ 

 اهلل؟!

٤ٌّمس :  امِض إيمی فمؾی هملفمؾؿف زمام ومٚماّم اٟمٍمف قمٛمر ىم٤مل ًمٚمٕم

 يمئـ مل يػعؾ ٕهمعؾـ .  ، همقاهلل ومد ؽمؿعتف

٤ٌّمس إمم قمكّم   ومٕمّرومف ذًمؽ . ومّم٤مر اًمٕم

ًُ :  وم٘م٤مل قمكّم  أكو أفمؾؿ أّن ذيمؽ ممّو ّيقن فمؾقف ، ومو ىمـ

 زمويمذي أهمعؾ مو يؾتؿسف أزمدا .

٤ٌّمس : ًمئـ مل شمٗمٕمٚمف وم٠مٟم٤م أومٕمؾ ، وأىمًٛم٧ُم قمٚمٞمؽ  ّٓ وم٘م٤مل اًمٕم  إ

 خت٤مًمػ ىمقزم وومٕمكم.

٤ٌّمس إمم قمٛمر وم٠مقمٚمٛمف أن يٗمٕمؾ ُم٤م  ُمـ ذًمؽ .يريد  ومٛم٣م اًمٕم

٤ٌّمس قمّؿ قمكّم ، وىمد  ومجٛمع قمٛمر اًمٜم٤ّمس وم٘م٤مل : إّن هذا اًمٕم

ؾ إًمٞمف أُمر اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم ، وىمد أُمره أن يزّوضمٜمل ُمٜمٝم٤م ، ضمٕم

٤ٌّمس ، سمٕمد ُمدة يًػمة ومحٛمٚمقه٤م إًمٞمف  . (1)ومزّوضمف اًمٕم

٤ٌّمس ذم أُمر اًمتزوي٩م ، وهل   يم٤من ذم هذيـ اًمٜمّّّملم دًٓم٦م قمغم شمقيمٞمؾ اًمٕم

                                                           

 .17236/  444ـ  443:  14، وقمٜمف ذم ُمًتدرك وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  79ـ  78:  آؾمتٖم٤مصم٦م -1
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 إطمداث آٟمذاك . جمري٤مت شمتٗمؼ ُمع

ٜم٦ّم ذم شمقيمٞمؾ اإلُم٤مُملم احلًـ واحلًلم ًُ ، ومٝمل سمٕمٞمدة  أُم٤م ٟمّمقص أهؾ اًم

 : قمـ اًمقاىمع سُمٕمد إرض قمـ اًمًامء ، وظمّمقص٤م ُم٤م ضم٤مء ُمـ ىمقهلام ًمٕمكم 

، وشمقذّم وهق قمٜمف راض ، صمؿ   ي٤م أسمت٤مه ، َُمـ سمٕمد قمٛمر !! صح٥م رؾمقل اهلل

 ... (1)وزم اخلالوم٦م سمٕمده ، وم٘م٤مل ًمف أسمقه : صدىم٧م

قم ، أو ّٕٟمف ي٠مٟمػ ُمـ شمزوجيف أّم يمٚمثأ : عم٤مذا ي٘متؾ قمٛمر قمكٍم ،هق ١ًمالًموم٤م

 ّٕٟمف ٓ يراه يمّٗمقا هل٤م؟

إّن ه٤م هٜم٤م رضماًل ُمـ قمٚمّٞم٦م »ويمٞمػ سم٤مخلٚمٞمٗم٦م خي٤مـم٥م اًمٜم٤مس يمذسم٤م وي٘مقل 

ىمد زٟمك وهق حمّمـ ، وىمد اـّمٚمع قمٚمٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم  أصح٤مب اًمٜمٌّل 

 ش، ومام أٟمتؿ ىم٤مئٚمقن ؟ وطمده

  واهلل»سيح ذم اإليمراه واجلؼم ومٞمف متقيف وهتديد وهق  أًمٞمس هذا اًمٜمص

 ش . يٗمٕمؾ ٕومٕمٚمـإلن مل

ي٘مقٓن ذًمؽ؟ أٓ يٕمروم٤من أسم٤مسمٙمر وقمٛمر ،  ويمٞمػ سم٤محلًـ واحلًلم 

 ، وىمقًمف ذم اخلٓم٦ٌم اًمِم٘مِم٘مٞم٦م: ٝمامُم٤م دمّرقمف أسمقمه٤م ُمٜمو

يمؼد سمؼّؿصفو ازمـ أيب ومحوهمي وإّكف يمقعؾؿ أّن حمقم مـفو   أمو واهلل

حمؾ ايمؼطى مـ ايمرضمك ... ضمّتك إذا مه إّول يمسبقؾف أدلم 

زمعده ... ضمّتك إذا مه إلم ؽمبقؾف صمعؾفو دم مجوفمي ن هبو إلم همال

 (2) ... زفمؿ أيّن أضمدهؿ 

  (3)يمام ٓ خيٗمك قمٚمٞمٝمام فمٚمؿ قمٛمر ٕسمٞمٝمام وُأ ُّمٝمام وهجقُمف قمغم دارهؿ 

                                                           

 . 174ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك :  -1
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ٜم٤مً و ًِ
 . (1)إؾم٘م٤مـمف حُمْ

إّن ؾمػمة أُمػماعم١مُمٜملم قمكّم واحلًٜملم شم٠مسمك أؿمّد اإلسم٤مء هذه اًمٗمري٦م ، 

وهق صٌل صٖمػم ٕيب  ٤مر ىمقل احلًلم ظمّمقص٤م إذا رأي٧م سمٕملم آقمتٌ

 ... . (2)اكزل فمـ مـػم أيب  : سمٙمر

ظمّمقص٤م وأّن اخُلٚمؼ اًمٕمٚمقي احلًٜمل احلًٞمٜمل أرومع ُمـ أن شمّمدر ُمٜمف 

ُمثؾ هذه اعمِم٤مّدات سملم اًمقاًمد واًمقًمد واًمتل يم٤مٟم٧م شمّمدر ُمـ همػمهؿ ٓ ُمـ 

 هقٓء .

ه٤مؿمؿ ٟمٕمؿ، ٓ ٟمٜمٙمر وضمقد ُمٜم٤ميمح٤مت وُمزاوضم٤مت سملم أهؾ اًمٌٞم٧م وسمٜمق 

ُمع سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وأوٓدهؿ ، ًمٙمـ مل ٟمٕمٝمد ذم واطمدة ُمـ شمٚمؽ اعمزاوضم٤مت 

ُمثؾ هذا اهلرج واعمرج اًمذي صّقروه ذم ىمْمٞم٦م أّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م وقمكم!!! 

 يمّٚمف يدّل قمغم ُم٤م صٜمٕمتف اًمًٞم٤مؾم٦م اًم٘مرؿمٞم٦م آُُمقي٦م ذم اًمت٤مريخ واًمنميٕم٦م . وهذا

ء اًمِمٞمٕم٦م ظمرضمقا ُمـ وقمغم ومرض وىمقع هذا اًمزواج اعمٗمؽمض ، وم٢مّن قمٚمام

هذه اعمِمٙمٚم٦م سم٠مّن اًمزواج ي٠ميت قمغم فم٤مهر اإلؾمالم ، ومٛمـ ؿمٝمد اًمِمٝم٤مدشملم 

ّٓ يزَوج  ّٓ اًمٜم٤مصٌل، وإظمػم ٓ ُيزّوج  إ قمٜمد اًمٕمن واحلرج ، إذ دًّم٧م  إ

 ٟمّمقص قمغم ذًمؽ .

ف ىم٤مل ذم ضمقاب أٟمّ  وم٘مد روي قمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

 ًمؽ .  : ىمد أشمٞم٧م ذٟم٤ٌم ٓ يٖمٗمر اهلل ُمـ ىم٤مل ًمف

 ىم٤مل : وُم٤م هق ؟

 ىم٤مل : زَوضم٧َم اسمٜمتؽ رضماًل ُمـ سمٜمل ُأُمّٞم٦م .

                                                           

 . 17، اًمٗمّمؾ :  24:  5اًمٌدء واًمت٤مريخ  -1
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ىمد زّوج اسمٜمتف ـ   : ُأؾمقيت ذم ذًمؽ رؾمقل اهلل  وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل

زيٜم٥م ـ أسم٤م اًمٕم٤مص سمـ رسمٞمٕم٦م ، وزّوج قمثامن سمـ قمّٗم٤من ُأّم 

 . يمٚمثقم ومتقومٞم٧م ، ومزّوضمف رىمٞم٦م سمٜمتف 

٤ٌّمس وظمٓم٥م قمٛمر إمم قمكّم اسمٜمتف ُأّم يمٚمثقم ، ومر ّده ، وم٠مُّم٤م اًمٕم

٤ٌّمس قمٚمّٞم٤م  ومِمٙم٤م قمٚمٞمف وشمققّمد سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م ، وم٠مشمك اًمٕم

 : وم٘م٤مل

ي٤مسمـ أظمل ! ىمد شمرى ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ، وىمد شمققّمدك قمٛمر ًمرّدك 

 إّي٤مه وشمققّمدٟم٤م . 

٤ٌّمس ُمٜمف .  ومل يزل سمف طمّتك ضمٕمؾ أُمره٤م إًمٞمف ، ومزَوضمٝم٤م اًمٕم

وم٤مٕومْمؾ وإقمغم شمزو ي٩م أهؾ اعمقاوم٘م٦م وَُمـ ٓ  يٜمّم٥م 

، وٟمٙم٤مح اعم١مُمـ أومْمؾ ُمـ ٟمٙم٤مح   اًمٕمداوة ٔل رؾمقل اهلل

همػمه ، وٓ سم٠مس قمٜمد اًميورة سمٜمٙم٤مح أهؾ اخلالف ُمـ 

اعمًٚمٛملم ، ويمذًمؽ اًمٜمٙم٤مح ومٞمٝمؿ ، وًمٞمس ذًمؽ سمٛمحّرم 

ـّ اًمٗمْمؾ وآظمتٞم٤مر ذم ُمٜم٤ميمح٦م  يمٛمٜم٤ميمح٦م اعمنميملم ، وًمٙم

 . (1)أهؾ اعمقاوم٘م٦م ، وسمٕمد ذًمؽ اعمًتْمٕمٗملم

إمم يمالم اإلُم٤مم قمكّم ذم ّن٩م اًمٌالهم٦م ـ اعمٕمرو٦م  ومٝمذه اًمٜمّمقص ًمق مُجٕم٧م

وأظمذه سمٞمده٤م إمم سمٞمتف وُمٕمٜم٤مه قمدم ىمٌقل  سم٤مًمِمٞمخلم ـ ًمٕمروم٧م ُمٖمزى يمالُمف 

اإلُم٤مم سمٌ٘م٤مء ُأّم يمٚمثقم ذم سمٞم٧م قمٛمر ودار اإلُم٤مرة ًمٚمحٔم٦م واطمدة : ّٕٟمف يم٤من ىمد 

 ش .ومرج هُمّمٌٜم٤مه » زّوضمٝم٤م ُُمٙمره٤م ، وطم٥ًم شمٕمٌػم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق : 

٤ٌّمس هق إّن ضمٕم ؾ اإلُم٤مم قمكّم أُمر اسمٜمتف هذه دون همػمه٤م ُمـ سمٜم٤مشمف إمم اًمٕم
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 أظمر ي١ميمد يمراهتف هلذا اًمزواج .

يم٤مٟم٧م هذه ٟمٔمرة قم٤مسمرة إمم إظم٤ٌمر اًمتل أراد أظمر أن يٚمزُمٜم٤م هب٤م ذم وىمقع 

اًمزواج ، وىمد وىمٗم٧م قمغم قمدم دًٓمتٝم٤م قمغم اعم٘مّمقد ، إذ أّن اًمٜمّمقص 

ة إمم اًمتديّن اخلٚم٘مل قمٜمد ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم اعمقضمقدة قمٜمدهؿ شمِمػم سمدرضم٦م يمٌػم

قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ! وهذا ُم٤م ٓ يرو٤مه أشم٤ٌمقمف ، أُّم٤م اًمٜمّمقص اعمقضمقدة قمٜمدٟم٤م 

ومتِمػم إمم اإليمراه واإلضم٤ٌمر ، وهق يٕمذرٟم٤م ويٕمذر أئٛمتٜم٤م ، وهل ٓ ختدم أسمٜم٤مء 

اًمٕم٤مُّم٦م سمؾ شمزيد فمالُم٦م ُأظمرى إمم ىم٤مُمقس فمٚمؿ اخلٚمٗم٤مء ٕهؾ اًمٌٞم٧م ، وهل 

عمًٚمٛملم إمم اًمتٕم٤مـمػ ُمٕمٝمؿ ود اخلٚمٗم٤مء ، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م حي٥ٌم اخلٚمٗم٤مء شمدقمق ا

 إمم اًمٜم٤مس طمًٌام يتّمقروٟمف.

وسمٜمٔمرٟم٤م إّن اعمًتٗمٞمد اًمرئٞمس ُمـ ـمرح هٙمذا سمحقث قمغم اًمٗمْم٤مئٞم٤مت هؿ 

اًمزٟم٤مدىم٦م اعمٚمحدون ٓ اعمًٚمٛمقن اعمخٚمّمقن ، ّٕن اخلّمؿ ًمق أراد ـمرح ُمثؾ 

ٚمٞمف وقمغم أئٛمتف سم٤مًمقيؾ واًمثٌقر ، وأّن هذه إُمقر ومٕمٚمٞمف آؾمتامع عم٤م يٕمقد قم

 إصم٤مرة هٙمذا سمحقث شمِمّؼ اًمّمػ اإلؾمالُمل وٓ شمقطّمده .

ّٕن اًمِمٞمٕم٦م ٓ شمًٙم٧م طمٞمٜمام شمرى اإلهت٤مُم٤مت شمؽمى قمٚمٞمٝمؿ اًمقاطمدة شمٚمق 

إظمرى ، وطمٞمٜمام يرون اًمتدًمٞمس وحتريػ احل٘م٤مئؼ ُمِمٝمقد ذم يمت٥م أظمريـ 

واعمجٝمقل قمٜمد  ٤ًمقمدهؿ ًمٚمٌقح سمٔمالُمتٝمؿ ويمِمػ اخلٗم٤مي٤ميوذًمؽ ىمد 

 اًميورة.

ىمد ٟم٤مىمِمٜم٤م هذه اعم٠ًمًم٦م سمٕمد إصم٤مرهت٤م ُمـ ىمٌؾ أظمريـ قمغم سمغم إّٟم٤م 

اًمٗمْم٤مئٞم٤مت وُمقاىمع اًمتٞمقب ، وإن يمٜم٤ّم ٓ ٟمريده٤م ، وىمد ضم٤مء يمِمٗمٜم٤م ًمتٚمؽ 

ُ اهلل : اعمٚمٗم٤مت ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ ىمقًمف شمٕم٤ممم ّ
ِحب
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َ

ن ظُِلم
َ

م
ومٜمحـ مل ٟمدظمؾ ذم ُمٝم٤مشمرات وؾم٤ٌمب ُمع أظمريـ ، سمؾ ـمرطمٜم٤م  (1)

شم٤ًمؤٓشمٜم٤م ُمٜمتٔمريـ أضمقسمتٝمؿ ، وىمد ؾمٕمٞمٜم٤م أن شمٙمقن ُمٜم٤مىمِم٤مشمٜم٤م هلؿ قمٚمٛمٞم٦م ، 

 سمٕمٞمدة قمـ اًمٕمّمٞم٦ٌم .

همػم ُمٜمٙمريـ وضمقد ُم٤م جيرح قمقاـمٗمٝمؿ ذم هذا اًمٙمت٤مب ، ّٕن احلؼ ُمر ، 

ٝم٤م سم٤مًمِمٙمؾ اعمٓمٚمقب أو مل يتٕمرومقا قمٚمٞم ، وًمٙمقّن٤م ُمٜم٤مىمِم٤مت ضمديدة ٓ يٕمرومقّن٤م

هق ٟمّمقص ىمديٛم٦م ُمقضمقدة ذم  ُم٤م ىمٚمٜم٤مه وٟم٘مٚمٜم٤مهىمٌؾ هذا اًمت٤مريخ ، وأّن 

ُمّم٤مدرهؿ ، وهل ضم٤مرطم٦م طم٘م٤م ًمٙمّؾ ُمًٚمؿ وٓ ي٘مٌؾ سمّمدوره٤م قمـ أّي إٟم٤ًمن، 

 ومٙمٞمػ يٛمٙمـ شمّمقر صدوره٤م قمـ أئّٛم٦م ورُمقز ، ي٘مدؾمٝمؿ يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم .

سمٜمتٝم٤م أّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م وم٢مّن زواج قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد وإ

احل٤مرث ذم اإلؾمالم ، أو قمرايمف ُمع قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م زيد طمّتك أن همٚمٌٝم٤م وأظمذ 

أو يمِمٗمف قمـ ؾم٤مق أّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ىمٌؾ  ، ي١ماومػ ، ي٘مقل: اف ، اف ، اف

وهل طم٤مئض وهمػمه٤م ُمـ إُمقر  تف، وٟمٙم٤مطمف ضم٤مري واإلؿمٝم٤مر اًمٕم٘مد واخلٓم٦ٌم

 اًمتك ُمرت قمٚمٞمؽ .

وسمرؾمقًمف ، وٟمحـ ضمئٜم٤م هب٤م   هب٤م ُمـ ي١مُمـ سم٤مهللٓ يرى  ٦ميمّٚمٝم٤م أُمقر ضم٤مرطم

وقم٘م٤مئدٟم٤م وًمٙمل ٟمحد أظمريـ ُمـ اهلجقم قمٚمٞمٜم٤م ، ّّٕنؿ  قمـ ىمٞمٛمٜم٤م يمل ٟمداومع

إمم اًمِمٞمٕم٦م وم٠مظمذوا يٜمًٌقن الًمتٝمؿ وهمٞمٝمؿ و ذم اذم اًمًٜمقات آظمػمة مت٤مدو

 واًمٜم٤مس .  ُم٤مٓ يرو٤مه اهلل

 

                                                           

 .148اًمٜم٤ًمء:  -1



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث العقائدي
 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ى :ضؤاُا

هٜم٤م ؾم١مآن يٓمرطم٤من ٟمٗمًٞمٝمام ، وىمد شمٓمرف اًمًٛمٕم٤مين ذم ـمرح اًمث٤مين 

 : ُمٜمٝمام

، أم أّن  زّوج ُأّم يمٚمثقم قمـ ـمٞم٥م ظم٤مـمر هؾ زّوج اإلُم٤مم قمكٌم إول : 

 شمزوجيف إي٤مه٤م يم٤من قمـ إيمراه وشم٘مٞم٦م ؟

ًمق يم٤من قمٛمر يم٤مومرا ، ومٙمٞمػ سم٤مإلُم٤مم  ـ أو ويمٞمٚمف ـ  يزّوضم٤من اًمٙم٤مومر ، ايمثوين : 

 ن اإلُم٤مم ُمٕمّرو٤م اسمٜمتف ًمٚمزٟم٤م ؟َأٓ يٙمق

 صمقاب ايمسمال إول :

 اّدقمك اجل٤مطمظ ذم يمت٤مسمف اًمٕمثامٟمٞم٦م سم٠مّن اًمزواج يم٤من قمـ ـمٞم٥م ظم٤مـمر ، وم٘م٤مل:

ايمذي ىمون مـ سمزوُيف ُأّم ىمؾثقم زمـً هموؿمؿي زمـً رؽمقل  ؿّ شم

 مـ فمؿر زمـ اخلّطوب ؿموئعو رانمبو .  اهلل

س ؽمبى يؼقل : إّكف يمق  وفمؿر يؼقل : إيّن ؽمؿعً رؽمقل اهلل

ّٓ وكسى  ّٓ ]وهق[ مـؼطع  إ  كسبل . إ

 مو زمؾغً يو أمغم اظمممـكم .  ومول فمقّم : إهنو واهلل 
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 .  (1)مو ُأريدهو يمذاك  ومول : إيّن واهلل

هملرؽمؾفو إيمقف ، همـظر إيمقفو ومبؾ أن يتزّوصمفو ، شمّؿ زّوصمفو إّيوه ، 

 . (2)همقيمدت يمف زيد زمـ فمؿر ، وهق ومتقؾ ؽمقدان مروان

 وضمظ زمُومقر :وُيرّد فمعم اجل

مل يزّوج اسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م ُمـ أيب سمٙمر وقمٛمر وهق خمت٤مر ،   : إّن رؾمقل اهلل إول

ومٙمٞمػ سمٕمكٍم يزّوج ُأّم يمٚمثقم ُمـ قمٛمر خمت٤مرا وقمـ ـمٞم٥م ٟمٗمس ؟! وهق اًمٕم٤مرف 

ـّ واًمٙمٗم٤مءة واًمٜم٥ًم سمٞمٜمٝمام، ومٚمق زّوضمٝم٤م خمت٤مرا يم٤من ىمد ظم٤مًمػ  سمٗم٤مرق اًمً

 ٝمام .ُمـ قمدم شمزوجي  سمذًمؽ ُم٤م رضّمحف رؾمقل اهلل

إّن قمٛمر ٟمٗمًف يم٤من ي٠مسمك شمزَوج اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم سم٤مًمِم٤مسم٦م ، ـ يمام ؾمت٠ميت ايمثوين : 

ىمْمٞمتف ذم ذًمؽ ـ ُمْم٤موم٤م إمم أّن ُمـ اًمٌٕمٞمد ضمّدا أن ُيزّوج قمكٌم اسمٜمتف خمت٤مرا ُمـ 

ؿمخص ٓ يتٙم٤موم٠م ُمٕمٝم٤م ذم مجٞمع اجلٝم٤مت ، ظمّمقص٤ًم ُمع وضمقد ؿم٤ٌمب ُمـ سمٜمل 

ٌقن ذم اًمزواج ُمـ اسمٜم٦م قمكّم ، ومٙم٤من ه٤مؿمؿ ـ أسمٜم٤مء أظمٞمف ضمٕمٗمر أو همػمهؿ ـ يرهم

 قمغم قمكّم  ـ إن يم٤من خمت٤مرا ـ  أن يزّوضمٝم٤م ُمـ أطمد ه١مٓء ٓ ُمـ قمٛمر .

سمؾ ًمٞمس ًمٕمٛمر أن ي٘مدم قمغم ُأّم يمٚمثقم أو يٍّم قمغم اًمزواج ُمٜمٝم٤م ، وقمكّم 

يم٤من يرضمق هذه   ، ورؾمقل اهلل (3)ي٘مقل ًمف : طمًٌتٝمـ ٕوٓد أظمل ضمٕمٗمر 

ضم٤مء ذم اخلؼم : أّن اًمٜمٌّل ٟمٔمر إمم  ىمرأت ُم٤م ، إذاًمٕمٚم٘م٦م سملم أوٓد قمكم وضمٕمٗمر

                                                           

ٌّٚمٝم٤م ويم٤من  -1 طم٥ًم اًمٜمّمقص اًمتل َُمّرت قمٚمٞمؽ يتْمح ظمالف هذه اًمدقمقى، وم٢مٟمف وّٛمٝم٤م وىم

 ـم٤مُمٕم٤ًم هب٤م.

 . 237و 236اًمٕمثامٟمٞم٦م :  -2

شم٤مريخ ذم  أيْم٤مً طم٧ًٌم سمٜم٤ميت قمغم سمٜمل ضمٕمٗمر ... وهق  ، وومٞمف : 463:  8اًمٓمٌ٘م٤مت ٓسمـ ؾمٕمد  -3

 . ٦م أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمٚمی ُمـ شمرمج 294:  8، واإلص٤مسم٦م  486:  19 ُمديٜم٦م دُمِمؼ
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 . (1)أوٓد قمكّم وضمٕمٗمر وم٘م٤مل : سمٜم٤مشمٜم٤م ًمٌٜمٞمٜم٤م وسمٜمقٟم٤م ًمٌٜم٤مشمٜم٤م

اسمـ يزوضمٝم٤م إمم قمٛمر وهق اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم وٓ يزوضمٝم٤م ًمٕمقن ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن 

 . ف أظمٞمف ضمٕمٗمر ، وهق رسمٞمٌف ويٕمٞمش ُمع ّأُمف أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ذم سمٞمت

ّٓ قا ٓ يزّوضمقن أسمٜم٤مءهؿ وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٕمرب يم٤مٟم ًمأليمٗم٤مء ُمـ سمٜمل  إ

اًمٕمؿ، وأوٓد ضمٕمٗمر وقم٘مٞمؾ هؿ إيمٗم٤مء ًمقًمد قمكم سمال ظمالف ، ومٙمٞمػ سمٕمٛمر 

ـّ ، وهق اًمذي يم٤من يٚمزم أظمريـ سم٠من يٜمٙمح  يٍّم قمغم اًمزواج ُمـ إطمداه

اًمرضمؾ عّمتف ُمـ اًمٜم٤ًمء ، وأن شمٜمٙمح اعمرأة عّمتٝم٤م ُمـ اًمرضم٤مل ، وُأّم يمٚمثقم ًمٞم٧ًم 

 ٛمر ُمـ ضمٝم٦م احل٥ًم واًمٜم٥ًم واًمٕمٛمر ي٘مٞمٜم٤م .ُمـ عّم٦م قم

ومٕمـ اعمج٤مؿمع إؾمدي أّٟمف ىم٤مل : ُايت قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب سم٤مُمرأة 

هّي٤م اًمٜم٤ّمس ! اشّم٘مقا أ ؿم٤مسّم٦م زّوضمقه٤م ؿمٞمخ٤م يمٌػما وم٘متٚمتف ، وم٘م٤مل :

، وًمٞمٜمٙمح اًمرضمؾ عّمتف ُمـ اًمٜم٤ًمء ، وًمتٜمٙمح اعمرأة عّمتٝم٤م ُمـ   اهلل

 .(2) اًمرضم٤مل ، يٕمٜمل ؿمٌٝمٝم٤م

قمٛمر هذه اًم٘م٤مقمدة ؟! إّٟمف ًمق يم٤من ظم٤مًمػ ىم٤مقمدشمف هذه ًمٙم٤من ومٙمٞمػ ظم٤مًمػ 

 ِبالِِبِّ وتَ :ُمّمداىم٤م ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م
َ

 النّاس
َ

ون
ُ

ر
ُ
 أََتأم

ْ
ُكْم ن

َ
فُس

ْ
 أَن

َ
سْون

(3). 

ُمرت قمٚمٞمؽ رواي٤مت ُٟم٘مٚم٧م قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م شُمٍّمح سم٠مّن قمكم سمـ ايمثويمٌ : 

ٜم٦ّم اعمت٘مّدُم٦م ُم ًُ ثٚمٝم٤م ، إذ أّن أيب ـم٤مًم٥م زّوضمٝم٤م ُُمْٙمَره٤م ، وذم ٟمّمقص أهؾ اًم

، ُم٤م ذاك سمؽ ، وًمٙمـ أردت   ٓ واهلل» ، أو  (4)شىمد قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م سمؽ » ىمقل قمٛمر : 

                                                           

 . 4384سم٤مب إيمٗم٤مء ح   393:  3ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  -1

 . 45634/  248: 16، يمٜمز اًمٕمامل  814/  243ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر:  -2

 . 44اًمٌ٘مرة :  -3

 . 464:  8٘م٤مت اًمٙمؼمى اًمٓمٌ -4
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٤ٌّمس يمام ذم رواي٤مت اًمِمـٞمٕم٦م :  (1)ش ُمٜمٕمل  ُم٤مزم ؟ أيب سم٠مس ؟...» ، أو ىمقًمف ًمٚمٕم

ّٓ ٕقمقرّن زُمزم ، وٓ أدع ًمٙمؿ ُمٙمرُمـ٦م   أُم٤م واهلل هـدُمتٝمـ٤م ، وٕىمٞمٛمـ قمٚمٞمف  إ

ـّ .. » ، أو ىمقًمف  (2)شؿمـ٤مهديـ سم٠مّٟمف هق  ـّ وأومٕمٚم  ش .ٕومٕمٚم

يمّؾ هذه اًمٜمّمقص ـ واًمًػم اًمت٤مرخيل ًمألطمداث ـ يٜم٘مض يمالم اجل٤مطمظ ، 

ويث٧ٌم سم٠مّٟمف ًمق يم٤من ىمد زّوضمٝم٤م ُمـ قمٛمر وم٢مّٟمف زّوضمٝم٤م ُُمٙمره٤م ٓ قمـ ـمٞم٥م 

 . ظم٤مـمر

 صمقاب ايمسمال ايمثوين : أّمو

 وم٘مد ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين ذم إٟم٤ًمب :

ؽون فمقّم زمتزوُيف ُأّم ىمؾثقم يمق ىمون أزمق زمؽر وفمؿر ىموهمريـ يم

ايمؽػمی مـ فمؿر ىموهمرا أو هموؽمؼو ، معّرضو ازمـتف يمؾزكو : َٕن 

 . (3)ء ايمؽوهمر يمؾؿسؾؿي زكو حمض وط

وٟمحـ ىمٌؾ أن ٟمخقض ذم ضمقاب اًمًٛمٕم٤مين ٟم٘مقل : ًمٞمس اهلدف ُمـ 

يمت٤مسمٜم٤م هذا هق اعم٤ًمس سمِمخّمٞم٦م قمٛمر سم٘مدر ُم٤م هق سمٞم٤من ًمقضمٝم٦م ٟمٔمر قمٚمامء 

اإلؿمٙم٤مل ، ُمقّوحلم سم٠مّن ُم٤م ىم٤مًمف اًمًٛمٕم٤مين ٓ  اًمِمٞمٕم٦م ذم ضمقاب هذا 

يًتٚمزم اًمٙمٗمر سمٛمٕمٜمك آرشمداد وٓ وىمقع اًمزٟم٤م سم٤مسمٜم٦م قمكم ، وذًمؽ عمٕمرومتٜم٤م 

أو آرشمداد قمـ اًمديـ ساطم٦ًم ، سمؾ   سم٠مّن اًمٙمٗمَر أقمُؿ ُمـ قمدم آقمت٘م٤مد سم٤مهلل

 يِمٛمؾ ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم قمكّم طمٞمٜمام ؾُمئَِؾ قمـ اًمذيـ ىم٤مشمٚمٝمؿ ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ،

 أيم٤مومرون هؿ ؟

                                                           

 .168، ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌی :  114، اًمذري٦م اًمٓم٤مهرة :  232:  5ؾمػمة اسمـ اؾمح٤مق  -1

 .149:  3، رؾم٤مئؾ اعمرشمْمی 2/  346:  5اًمٙم٤مومی  -2

 . 247:  1إٟم٤ًمب ًمٚمًٛمٕم٤مين  -3
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ىم٤مل : يمٗمروا سم٤مٕطمٙم٤مم ، ويمٗمروا سم٤مًمٜمٕمؿ ، يمٗمرا ًمٞمس يمٙمٗمر اعمنميملم 

اًمذيـ دومٕمقا اًمٜمٌقة ومل ي٘مّروا سم٤مإلؾمالم ، وًمق يم٤مٟمقا يمذًمؽ ُم٤م طمّٚم٧م ًمٜم٤م 

 . هذا أوًٓ .  (1)ُمٜم٤ميمحتٝمؿ وٓ ذسم٤مئحٝمؿ وٓ ُمقاريثٝمؿ

ٕمد ضم٤مء ذم يمت٥م قمٚمامء اًمٙمالم إّن اًمنمك وُم٤م يامصمٚمف ٓ يًتٌ وشموكقو :

وىمققمٝمام قم٘ماًل ذم إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ـ ُمع يمقّنؿ ُمٕمّمقُملم ُمـ ىمٌؾ رب اًمٕم٤معملم 

 ِمن َقْبِلَك  : ـ ومٙمٞمػ سم٤مًمّمح٤مسم٦م ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم
َ
ين ِ ِإََل اّّلَ

َ
 ِإلَْيَك و

َ
 أُوِِح

ْ
لََقد

َ
و

 
َ
َخاِسِرين

ْ
 ال

َ
َ ِمن ّ

ُكوَنن
َ
لَت

َ
لَُك و

َ
م

َ
َ ع ّ

طَن
َ
ب

ْ
ح

َ
 لَي

َ
ت

ْ
ك

َ
ر

ْ
وىمقًمف شمٕم٤ممم رم  لَِئْن أَش

ذه أي٦م ٓ يدل قمغم اًمقىمقع اًمٗمٕمكم ُمـ ىمٌؾ اًمرؾمؾ ، سمؾ هق ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف ه

   : شمٕم٤ممم
ٌ
ة

َ
ا آِِل

َ
 فِِْيم

َ
َدَتا إّل لَْو َكان

َ
 لََفس

ُ  . (2) اهلّلَ

وىمد روى اًمٙمٚمٞمٜمل سمًٜمده قمـ اسمـ حمٌقب ، قمـ قمٛمرو سمـ 

أيب اعم٘مدام ، قمـ أسمٞمف ، ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر ]اًم٤ٌمىمر[: إّن 

أَن سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر ـ طمٞم٨م اضمتٛمع اًمٜم٤مس ـ  اًمٕم٤مُم٦م يزقمٛمقن

ًمٞمٗمتـ أُّم٦م حمّٛمد   ضمؾ ذيمره ، وُم٤م يم٤من اهلل هلليم٤مٟم٧م رو٤م 

 . ُمـ سمٕمده 

  ، أو ًمٞمس اهلل  ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر : أو ُم٤م ي٘مرؤون يمت٤مب اهلل

 :ي٘مقل
ٌ

د حّمَ
ُ
ا م

َ
م

َ
  إّل و

ْ
ُل أَفَِإن

ُ
س

ُ ّ
 ِمن َقْبِِلِ الر

ْ
 َخلَت

ْ
 َقد

ٌ
ول

ُ
س

َ
ر

 قُِتَل ا
ْ

اَت أَو
َ

ََل م
َ

َقِلْب ع
ْ
ن

َ
ن ي

َ
م

َ
َقاِبُكْم و

ْ
ََل أَع

َ
َقلَْبُتْ ع

ْ
ن

 اهلل
َ ّ

ُضر
َ
ْيِه فَلَن ي

َ
ِقب

َ
ِزي اهلل   ع

ْ
ج

َ
ي

َ
س

َ
    َشْيئا و

َ
اِكِرين  . الّشَ

 ىم٤مل ]اًمراوي[ وم٘مٚم٧م ًمف : إّنؿ يٗمنون ذًمؽ قمغم وضمف آظمر .

                                                           

 . 12444/ احلدي٨م  66:  11، وقمٜمف ذم ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ  388:  1دقم٤مئؿ اإلؾمالم  -1

 . 22 آٟمٌٞم٤مء : -2
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قمّزوضمّؾ قمـ اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ   وم٘م٤مل : أو ًمٞمس ىمد َأظمؼم اهلل

د اظمتٚمٗمقا ُمـ سمٕمد ُم٤م ضم٤مءهتؿ اًمٌّٞمٜم٤مت ، ُمـ آُُمؿ أّّنؿ ىم

 طمٞم٨م ىم٤مل : 
ُ
َناه

ْ
أَّيَد

َ
اِت و

َ
ن ِّ

ي
َ
ب

ْ
 ال

َ َ
ْرَي

َ
 م

َ
ن

ْ
ى اب

َ
ا ِعيس

َ
آَتْين

َ
و

 اهلل
َ
لَْو َشاء

َ
قُُدِس و

ْ
وِح ال

ُ
ِدِِه ِمن    ِبر

ْ
ع

َ
 ِمن ب

َ
ين ِ َل اّّلَ

َ
ت

َ
ت

ْ
ا اق

َ
م

 
ُ

ْ
لَفُوا فَِمّن

َ
ت

ْ
لِكِن اخ

َ
اُت و

َ
ن ِّ

ي
َ
ب

ْ
 ال

ُ
م

ُ

ْ
ْت

َ
اء

َ
ا ج

َ
ِد م

ْ
ع

َ
ن ب

َ
م م

 اهلل
َ
لَْو َشاء

َ
 و

َ
ن َكَفر

َ
م م

ُ
ْ

ِمّن
َ

 و
َ
ن

َ
َ    آم

ّ
لِكن

َ
لُوا و

َ
ت

َ
ت

ْ
ا اق

َ
   اهلل م

ِريدُ 
ُ
ا ي

َ
ُل م

َ
ع

ْ
ف

َ
ي

(1) . 

سمف قمغم أّن أصح٤مب حمّٛمد ىمد اظمتٚمٗمقا ُمـ  وذم هذا ُم٤م يًتدّل 

 . (2)همؿـفؿ مـ آمـ ومـفؿ مـ ىمػرسمٕمده ، 

ٔمقاهر ٓ  اًمٌقاـمـ ، ُمـ اعمٕمٚمقم أّن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م دمري قمغم اًم:  شمويمثوً 

وم٢من يم٤من ذم ٟمٗمِس ؿمخٍص يمٗمٌر أو ٟمٗم٤مق أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ، ومٚمٞمس قمغم اعمٙمّٚمػ 

 إّٟمام دمري إطمٙم٤مم قمغم فم٤مهر اإلؾمالم.و أن يرشّم٥م قمغم ذًمؽ أصم٤مر اًمنمقمٞم٦م ،

وهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم شمريمٝمؿ اًمرؾمقل إيمرم وهق يٕمٚمؿ ُم٤م ذم 

 أٟمٗمًٝمؿ ُمـ همٍؾ ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم .

 ، وشمآُمر أصح٤مب اًمٕم٘م٦ٌم قمغم رُمٞمف (3)سمتٔم٤مهر اعمرأشملم قمٚمٞمف وىمد قَمِٚمَؿ 

                                                           

 . 253اًمٌ٘مرة :  -1

 . 398/  274:  8اًمٙم٤مذم  -2

،  5545/  2197:  5و ،4634/  1868و ،4629/  1866:  4صحٞمح اًمٌخ٤مري  -3

/  49:  6، ؾُمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 339/  48:  1، ُمًٜمد أمحد  1479/  1148:  2صحٞمح ُمًٚمؿ 
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... ومٚمؿ ي٘متؾ أطمدا ُمٜمٝمؿ ، سمؾ يم٤من يت٠مًّمٗمٝمؿ قمغم و ، (1)ُمـ أقمغم قم٘م٦ٌم هرؿمك

يٕمٓمٞمٝمؿ ُمـ طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اإلسمؾ واًمِمٞم٤مة وإهمٜم٤مم و يؽمّو٤مهؿ ،و اإلؾمالم

٤مس سمٔمقاهر إُُمقر ٓ دون اعم١مُمٜملم ، يمّؾ ذًمؽ ّٕٟمف ُم٠مُمقر سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّ

ًمقـم٤م يم٤مٟم٤م   ٟمقطم٤م وٟمٌَل اهلل  سمٌقاـمٜمٝم٤م ، ومح٤مًمف طم٤مل سم٘مّٞم٦م إٟمٌٞم٤مء ، إذ أّن ٟمٌَل اهلل

 يتٕم٤مُمالن ُمع اعمرأشملم اًمٚمتلم يم٤مٟمت٤م حتتٝمام سم٤مًمٔمقاهر ، ٓ سم٤مًمٌقاـمـ .

: إّٟمام أىميض سمٞمٜمٙمؿ سم٤مًمٌٞمٜم٤مت وإَْيامن ، وم٠م ّيام رضمؾ   وىمد ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل

 . (2)ـ ُم٤مل أظمٞمف ؿمٞمئ٤م وم٢مّٟمام ىمٓمٕم٧م ًمف سمف ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٜم٤مرىمٓمٕم٧م ًمف ُم

وذم آظمر : إّٟمام أٟم٤م سمنم ، وإّٟمٙمؿ ختتّمٛمقن إزّم ، وًمٕمؾ سمٕمْمٙمؿ أن يٙمقن 

ـُ سمحّجتف ُمـ سمٕمض ، وأىميض ًمف قمٚمی ٟمحق مم٤م أؾمٛمع ومٛمـ ىمْمٞم٧م ًمف ُمـ  َأحْلَ

 . (3)طمؼ أظمٞمف ومال ي٠مظمذ وم٢مّٟمام أىمٓمع ًمف ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٜم٤مر

ذم يمٚمامت قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ، إذ ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد وىمد ضم٤مء هذا اجلقاب 

 هـ ( ذم متٝمٞمد إصقل : 464)ت 

إْن يم٤من و وىمد اؾمت٘مَر ذم اًمنمع أّن ُمـ أفمٝمر اًمِمٝم٤مدشملم ضم٤مزت ُمٜم٤ميمحتف

قمغم فم٤مهر اقمت٘م٤مد حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر سمف ، وقمٛمر يم٤من ُمٔمٝمرا ًمٚمِمٝم٤مدشملم ، 

 . شمزوجيفومٚمذًمؽ ضم٤مز 

، ُمع ىمٞم٤مم اًمدًٓم٦م قمغم  ومٕمٚمف  وأدّل دًمٞمؾ قمغم أّن اًمّمقاب ذم ذًمؽ 

                                                           

رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، و وقمٜمف ذم جمٛمع اًمزوائد  ىم٤مل،  23843/  453:  5ُمًٜمد أمحد  -1

 . 373:  2، شمٗمًػم اسمـ يمثػم  264/  221:  8ة آطم٤مدي٨م اعمخت٤مر

 . 552/  229:  6، هتذي٥م إطمٙم٤مم 1/  414:  7اًمٙم٤مذم  -2

ؾمٜمـ   1713/  1337:  3أٟمٔمر صحٞمح ُمًٚمؿ و ، 6566/  2555:  6صحٞمح اًمٌخ٤مري  -3

 24289/ 143:  14، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل 2318، 2317/  777:  2اسمـ ُم٤مضم٦م 

 . 24319/  149و
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 . (1)ذًمؽ  قمّمٛمتف وأّن أومٕم٤مًمف طمّج٦م ، ّٕٟمف ًمق يم٤من همػم ضم٤مئز عم٤م ضم٤مز ُمٜمف 

 وىم٤مل ذم يمت٤مسمف آىمتّم٤مد :

ؽ سمٔم٤مهر اإلؾمالم جيقز ُمٜم٤ميمحتف ، وه٤م  ًَ قمغم أّٟمف ُمـ َأفْمَٝمَر اًمِمٝم٤مدشملم ومت

عمقارصم٦م واعمداومٜم٦م هٜم٤م أُمقر ُمتٕمّٚم٘م٦م ذم اًمنمع سم٢مفمٝم٤مر يمٚمٛم٦م اإلؾمالم يم٤معمٜم٤ميمح٦م وا

واًمّمالة قمغم إُمقات وهمػم ذًمؽ ُمـ أطمٙم٤مم أظمر ، ومٕمغم هذا ؾم٘مط 

 .(2)اًم١ًمال

هـ ( ذم شم٘مري٥م اعمٕم٤مرف : قمغم أّن طم٤مل قمٛمر ذم  447وىم٤مل احلٚمٌل ) ت 

سمـ أيب اًمًٚمقل وهمػمه ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ، وىمد   ظمالومف ٓ شمزيد قمغم طم٤مل قمٌد اهلل

ر اًمِمٝم٤مدشملم واٟم٘مٞم٤مدهؿ ًمٚمٛمٚم٦م ، وهذه يم٤مٟمقا ُيٜم٤ميَمُحقن ذم زُمـ اًمٜمٌّل إلفمٝم٤م

 . (3)طم٤مل قمٛمر ... ومٙمام مل يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ ُمٜم٤ميمحتٝمؿ ، ومٙمذًمؽ هذا 

وىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ذم اعم٤ًمئؾ اًمٕمٙمؼمي٦م ضمقاسم٤م عمـ ؾم٠مًمف قمـ قمٛمر: إن يم٤من 

 قمٜمف؟  ُمًٚمام وَمِٚمَؿ اُمتٜمع قمكٌم ُمـ ُمٜم٤ميمحتف ، صمؿ ضمٕمؾ ذًمؽ إمم اًمٕم٤ٌمس ريض اهلل

اًمتقومٞمؼ ـ : أن اعمٜم٤ميمح قمغم فم٤مهر اإلؾمالم دون   ىم٤مل: واجلقاب ـ وسم٤مهلل

طم٘م٤مئؼ اإليامن. واًمرضمؾ اعمذيمقر، وإن يم٤من سمجحده اًمٜمص ودومٕمف احلؼ ىمد 

 ورؾمقًمف   ظمرج قمـ اإليامن ، ومٚمؿ خيرج قمـ اإلؾمالم إلىمراره سم٤مهلل

واقمؽماومف سم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم واًمزيم٤مة واحل٩م. وإذا يم٤من ُمًٚمام سمام ذيمرٟم٤مه ضم٤مزت 

ٙمؿ اًمنميٕم٦م. وًمٞمس يٛمتٜمع يمراه٦م ُمٜم٤ميمح٦م ُمـ جيقز ُمٜم٤ميمحتف ، ُمٜم٤ميمحتف ُمـ طم

ًمإلمج٤مع قمغم ضمقاز ُمٜم٤ميمح٦م اًمٗم٤مؾم٘ملم ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ًمٗمً٘مٝمؿ ، وإن يم٤مٟم٧م 

 اًمٙمراه٦م ًمذًمؽ ٓ متٜمع ُمـ إسم٤مطمتف قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤مه.

                                                           

 . 387ـ  386أٟمٔمر متٝمٞمد إصقل :  -1
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يمراه٦م ُمٜم٤ميمح٦م ؿم٤مرب اعمًٙمر ، وىم٤مًمقا:  وىمد ورد قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م 

 ش.ده٤م إمم اًمزٟم٤مُمـ زوج اسمٜمتف ؿم٤مرب اخلٛمر ومٙم٠مٟمام ىم٤م»

وٓ ظمالف أّٟمف إن قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ًمِم٤مرب مخر قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتحريؿ ، أَن اًمٕم٘مد 

 ُم٤مٍض وإن يم٤من ُمٙمروه٤م.

 قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، وهذا يً٘مط ؿمٌٝم٦م اخلّمؿ ذم شمزوي٩م أُمػماعم١مُمٜملم 

 وُم٤م أورده ذم شمقيمٞمٚمف اًمٕم٤ٌمس ذم ذًمؽ ، وشمقهؿ اعمٜم٤مىمْم٦م واًمتْم٤مد.

ٞمام ومٕمٚمف ُمـ ذًمؽ ُمْمٓمّرا ، وإّٟمام يم٤من وم وىمد ىم٤مل سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م إّٟمف 

 إُمر ومٞمف إمم اًمٕم٤ٌمس ومل يتقًَمف سمٜمٗمًف ًمٞمدَل سمذًمؽ قمغم اوٓمراره إًمٞمف، ضمٕمؾ

يً٘مط ؿمٌٝم٦م اخلّمؿ اًمتل  أيْم٤مً وم٤مًميورة شمٌٞمح ُم٤م حئمره آظمتٞم٤مر. وهذا 

 .(1)هب٤م شمٕمٚمؼ

وقمٚمٞمف : سمام أّن فم٤مهر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب هق اإلؾمالم ، إذ يِمٝمد أّن ٓ اًمف 

 هذا أّوًٓ .، ومٞمٛمٙمـ شمزوجيف   وأّن حمّٛمد رؾمقل اهلل  إٓ اهلل

: إّن ُمـ ي٘مقل : إّن ٟمّمٌٝمؿ يم٤من فم٤مهرا ُمٕمٚمٜم٤م حمرزا ، وم٢مّٟمف ي٘مقل : إّن  وشموكقو

، إّٟمام ضم٤مراهؿ وقم٤مُمٚمٝمؿ وومؼ اعمّمٚمح٦م إقمٔمؿ وفم٤مهر  أُمػم اعم١مُمٜملم 

 اإلؾمالم ومل يٕم٤مُمٚمٝمؿ قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ذم اًمقاىمع ُمـ اًمٜمّم٥م ، طمٗم٤مفم٤م قمغم

هدف أؾمٛمك ، وهق : أن يٌ٘مقا قمغم فم٤مهر اإلؾمالم ظمػم ُمـ َأن متحك ؿمٕم٤مئره 

 إمم أهؾ ُمٍم : ُمًتدًملم سمام ضم٤مء ذم يمت٤مسمف  إمم إسمد :

ضمّتك رأيً راصمعي ايمـّوس ومد رصمعً فمـ اإلؽمالم يدفمقن إلم 

حمؼ ديـ حمّؿد ، همخشقً إن مل أكٌم اإلؽمالم وأهؾف أن أرى 

زمف فمؾی أفمظؿ مـ همقت  همقف شمؾام أو هدمو سمؽقن اظمصقبي
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 . (1)وٓيتؽؿ ...

عّم٤م دقمتف عمقاضمٝم٦م احل٤ميمٛملم ، سم٠مّٟمف يريد أن  ُمثؾ ذًمؽ ًمٚمزهراء  وىم٤مل 

 وطمدي٨م (2)يٌ٘مل ذيمر إذان قمغم اعمآذن ، ّٕٟمف يم٤من ىمد وىمػ ذم آي٦م آٟم٘مالب 

 قمغم رضمقع إُم٦م اًم٘مٝم٘مرى واٟم٘مالهبؿ قمغم أقم٘م٤مهبؿ . (3)احلقض

اإلُم٤مم قمكٌم ُمٜم٤ميمحتٝمؿ وشمقريثٝمؿ وشمٖمًٞمٚمٝمؿ أو   ومٚمق طمّرم رؾمقل اهلل

ودومٜمٝمؿ ٕقمٚمٜمقا اًمٙمٗمر اًمٍماح وٕقم٤مدوا اإلؾمالم إمم اجل٤مهٚمٞم٦م اعمحْم٦م ، 

 رضّمح إهّؿ قمغم اعمٝمّؿ ذم ؾمػمشمف ُمٕمٝمؿ . وسمٕم٤ٌمرة أظمرى : إّٟمف 

إّن اًمزواج ُمـ ُأّم يمٚمثقم  ـ قمغم ومرض وىمققمف ـ  يم٤من قمغم ٟمحق  وشمويمثو :

 ر ، ومٞمٙمقن اعمٙمـِره هق اًمزاين ٓ اًمٌٜم٧م ووًمّٞمٝم٤م .اإليمراه ٓ قمـ ـمٞم٥م ظم٤مـمـ

وم٢مّن اًم٘م٤مئؾ سم٤مًمتزوي٩م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م يذه٥م إمم أّن اإلُم٤مم ىمد أضم٤مز هذا 

: ًمٚمحرج واًمت٘مٞم٦م ، وىمد ؾمئؾ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر قمـ ُأّم يمٚمثقم ، وم٘م٤مل :  اًمٕم٘مد

 . (4)يم٤من ؾمٌٞمٚمٝم٤م ؾمٌٞمؾ آؾمٞم٦م ُمع ومرقمقن

اجلكم وفمٝمقر ٟمّمٌف وىم٤مل اعمجٚمز : أىمقل : سمٕمد إٟمٙم٤مر قمٛمر اًمٜمص 

يِمٙمؾ اًم٘مقل سمجقاز ُمٜم٤ميمحتف ُمـ همػم ضورة وٓ  وقمداوشمف ٕهؾ اًمٌٞم٧م 
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ّٓ شم٘مٞم٦م ،  أن ي٘م٤مل سمجقاز ُمٜم٤ميمح٦م يمّؾ ُمرشمد قمـ اإلؾمالم، ومل ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ  إ

 أصح٤مسمٜم٤م.

وًمٕمّؾ اًمٗم٤مِوَٚملْم إَٟمام ذيمرا ذًمؽ اؾمتٔمٝم٤مرا قمغم اخلّمؿ ، ويمذا إٟمٙم٤مر اعمٗمٞمد 

ّٓ ٞم٤من أٟمف مل يث٧ٌم ذًمؽ ُمـ ـمرىمٝمؿ ، وأصؾ اًمقاىمٕم٦م إٟمام هق ًمٌ ومٌٕمد ورود  إ

عَم٤م شمقذّم قمٛمر أشمك ُأّم يمٚمثقم   شمٚمؽ إظم٤ٌمر ـ وُم٤م ؾمٞم٠ميت سم٠مؾم٤مٟمٞمد أَن قمٚمٞم٤مً 

وم٤مٟمٓمٚمؼ هب٤م إمم سمٞمتف ، وهمػم ذًمؽ مم٤م أوردشمف ذم يمت٤مب سمح٤مرإٟمقار ـ إٟمٙم٤مر ذًمؽ 

 قمجٞم٥م.

وٓمرار ، وإصؾ ذم اجلقاب هق: أّن ذًمؽ وىمع قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٘مٞم٦م وآ

وٓ اؾمتٌٕم٤مد ذم ذًمؽ ، وم٢مّن يمثػما ُمـ اعمحَرُم٤مت شمٜم٘مٚم٥م قمٜمد اًميورة 

، وشمّمػم ُمـ اًمقاضم٤ٌمت. قمغم أّٟمف ىمد صمٌت٧م سم٤مٕظم٤ٌمر أَن أُمػماعم١مُمٜملم  أطمٙم٤مُمٝم٤م

سمام جيري قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمؿ،  يم٤مٟمقا ىمد أظمؼمهؿ اًمٜمٌل  وؾم٤مئر إئّٛم٦م 

ٕم٤ممم ظمّمقص ذًمؽ سمٜمص شم  وسمام جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ومٕمٚمف قمٜمد ذًمؽ ، وم٘مد أسم٤مح اهلل

يٕمٚمؿ طم٘م٤مئؼ أطمٙم٤مُمف   ، وهذا مم٤ّم يًِٙمـ اؾمتٌٕم٤مد إوه٤مم ، واهلل اًمرؾمقل 

 . (1)وطمججف 

  إّل  شمٕم٤ممم :و ؾمٌح٤مٟمف إذا ، هق ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف
ٌ
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ْ
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. وًمٞمس سمٌٕمٞمد أن يٙمقن ؾمٌٌف اإليمراه واجلؼم ، ّٕن شم٤مريخ  ِباإِليمانِ 

يلم طمّدصمٜم٤م سمقىمقع ُمثؾ ذًمؽ اإليمراه يمثػمًا ، وٓ ٟمٜمٙمر أن شمٙمقن سمٕمض اًمًٚمٓمق

اعمزاوضم٤مت ضم٤مءت ًمتٓمٞم٥م اخل٤مـمر ، وىمد شمٙمقن اـمرت هبذا آـم٤مر ومل شمٙمـ 

إًمٞمؽ أُمثٚم٦م و ٤مشم٤متيمذًمؽ ذم اًمقاىمع ، وىمد شمٙمقن سمٕمْمٝم٤م ًمٞمس هل٤م اؾم٤مس سم

 ًمذًمؽ:
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 إّول : 

سمـ ىمٞمس  أيمره احلّج٤مج اًمث٘مٗمل أؾمامء سمـ ظم٤مرضم٦م اًمٗمزاري ، وؾمٕمٞمد

اهلٛمداين ـ ومه٤م ُمـ أٟمّم٤مر قمكّم أُمػم اعم١مُمٜملم ـ قمغم شمزوي٩م اسمٜمتٞمٝمام ُمـ رضمؾ 

 أودّي ، ظم٤مُمؾ اًمٕمِمػمة ُمـ أشم٤ٌمع احلّج٤مج .

وم٘مد روى اسمـ اًمٙمٚمٌل ، قمـ أسمٞمف ، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٤ًمئ٥م ، ىم٤مل : 

سمـ ه٤مٟمئ ـ وهق رضمؾ ُمـ سمٜمل َأْود ، طمّل ُمـ   ىم٤مل احلّج٤مج يقُم٤م ًمٕمٌد اهلل

ُم٤م يم٤موم٠مشمؽ سمٕمد ! صمّؿ أرؾمؾ إمم أؾمامء سمـ ظم٤مرضم٦م ؾمّٞمد سمٜمل   ـ : ... واهلل ىمحٓم٤من

 سمـ ه٤مٟمئ سم٤مسمٜمتؽ .  ومزارة : أن َزِوْج قمٌد اهلل

 وٓ يمراُم٦م !  وم٘م٤مل : ٓ واهلل

 ومدقم٤م سم٤مًمًٞم٤مط .

 ومٚمام رأى اًمنّم ىم٤مل : ٟمٕمؿ ُأزِوضمف .

ٜمتؽ ُمـ صمّؿ سمٕم٨م إمم ؾمٕمٞمد سمـ ىمٞمس اهلٛمداين ـ رئٞمس اًمٞمامٟمٞم٦م ـ : زِوج اسم

 سمـ أود .  قمٌد اهلل

 ٓ ُأزِوضمف وٓ يمراُم٦م !  وم٘م٤مل : وُمـ أْود ! ٓ واهلل

 وم٘م٤مل : قمكّم سم٤مًمًٞمػ .

وم٘م٤مل : َدقمٜمل طمّتك ُأؿم٤مور أهكم ، ومِم٤مورهؿ ، وم٘م٤مًمقا : َزِوضمف ! وٓ 

 شمٕمِرض ٟمٗمًؽ هلذا اًمٗم٤مؾمؼ، ومزَوضَمف .

ٞمد مهدان : ىمد زّوضمتؽ سمٜم٧م ؾمٞمد ومزارة وسمٜم٧م ؾم  وم٘م٤مل احلّج٤مج ًمٕمٌد اهلل

 وقمٔمٞمؿ يمٝمالن ، وُم٤م أْوُد هٜم٤مك !

إُمػم ذاك ، وم٢مَن ًمٜم٤م ُمٜم٤مىم٥م ًمٞم٧ًم ٕطمد ُمـ   وم٘م٤مل : ٓ شم٘مؾ أصٚمح اهلل

 اًمٕمرب .

 ىم٤مل : وُم٤م هل ؟
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 اعمٚمؽ ذم ٟم٤مٍد ًمٜم٤م ىمّط . ىم٤مل : ُم٤م ؾُم٥َم أُمػُم اعم١مُمٜملم قمٌدُ 

 .  ىم٤مل : ُمٜم٘م٦ٌم واهلل

ؾمٌٕمقن رضماًل ، وُم٤م ؿمٝمد ىم٤مل : وؿمٝمد ُِمٜم٤ّم صٗملم ُمع أُمػم اعم١مُمٜملم ُمٕم٤موي٦م 

ّٓ ُمٜم٤ّم ُمع أيب شمراب   ُم٤م قمٚمٛمتف اُْمَرأ ؾمقء .  رضمؾ واطمد ، ويم٤من واهلل إ

 .  ىم٤مل : ُمٜم٘م٦ٌم واهلل

إن وُمتؾ احلسكم زمـ فمقّم أن سمـحر ىمّؾ واضمدة فممم ىم٤مل : وُمٜم٤ّم ٟمًقة َٟمَذْرن ، 

 ومالئص ، همػعؾـ .

 .  ىم٤مل : ُمٜم٘م٦ٌم واهلل

ّٓ يب شمراب وًمٕمٜمف ىم٤مل : وُم٤م ُمٜم٤ّم رضمؾ قُمِرَض قمٚمٞمف ؿمتُؿ أ ومٕمؾ وزاد اسمٜمٞمف  إ

 طمًٜم٤م وطمًٞمٜم٤م وُأُمٝمام وم٤مـمٛم٦م .

 . (1) ىم٤مل : ُمٜم٘م٦ٌم واهلل

 ايمثوين :

سمـ ضمٕمٗمر ويم٤مٟم٧م ه٤مؿمٛمٞم٦م   عّم٤م ُزوّم٧م اسمٜم٦م قمٌد اهلل»ذم سمالهم٤مت اًمٜم٤ًمء : 

ضمٚمٞمٚم٦م إمم احلج٤مج سمـ يقؾمػ وٟمٔمر إًمٞمٝم٤م ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م وقمؼمهت٤م دمقل ذم 

 ل مم٤م شمٌٙملم؟ظمدهي٤م وم٘م٤مل هل٤م: سم٠ميب أٟم٧م وأُم

وَم٧ْم   .(2)شىم٤مًم٧م: ُمـ ذف اشّمْمع، وُمـ َوَٕم٦ٍم َذُ

سمـ   هـ ، شمرمج٦م قمٌد اهلل 84ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم ذم طمقادث ؾمٜم٦م و

 ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م :

،   زمـ صمعػر [ احلّجوَج زمـً رؽمقل اهلل  ضمّتك زَوج ] فمبُد اهلل» 
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آل أيب وىمون احلّجوُج يؼقل : إّكام سمزَوصمتفو ٕذل هبو 

 . (1)...ش ؿمويمى

سمـ ضمٕمٗمر ، ىم٤مل   وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل : عّم٤م شمزَوج احلّج٤مج سمـ يقؾمػ اسمٜم٦م قمٌد اهلل

ظم٤مًمد سمـ يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان : أشمريم٧م احلّج٤مج يتزّوج اسمٜم٦م 

 ىم٤مل : ٟمٕمؿ ، وُم٤م سم٠مٌس سمذاك . سمـ ضمٕمٗمر ؟  قمٌد اهلل

 .  ىم٤مل : أؿمّد اًم٠ٌمس واهلل

ـ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ـ ًم٘مد ذه٥م ُم٤م ذم صدري قمغم   : واهللىم٤مل  ىم٤مل : ويمٞمػ ؟

 آل اًمزسمػم ُمٜمذ شمزَوضْم٧ُم رُمٚم٦م سمٜم٧م اًمزسمػم .

 ىم٤مل : ومٙم٠مّٟمف يم٤من ٟم٤مئاًم وم٠مي٘مٔمف .

 . (2)ىم٤مل : ومٙمت٥م إًمٞمف يٕمزم قمٚمٞمف ذم ـمالىمٝم٤م ، ومٓمّٚم٘مٝم٤م

واًمٜمص إظمػم ٓ يدل قمغم آذٓل سمؾ يدل قمغم وىمقع اعمّم٤موم٤مة سمٕمد 

ن ذم اقمت٘م٤مد احلّج٤مج سمـ يقؾمػ وىمٌٚمف قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب سم٠مّن وم٘مد يٙمق ، اًمزواج

ذم ُمثؾ هذا اًمتزاوج ي٘مع اًمتآًمػ واًمتآظمل ، وأَن اًمٕمداوة ؾمتتٌّدل إمم ُأظمّقة ، 

، ًمٙمـ أقمٔمؿ وحت٘مػمًا وسمذًمؽ شمرشمٗمع اًمْمٖمٞمٜم٦م سملم اًمٓمروملم ، وىمد يٙمقن إذًٓٓ 

 . إّّن٤م اًمًٞم٤مؾم٦م ًمٕمٜمٝم٤م اهلل ، ذًمؽ يمّؾ  ُمـ

 ايمثويمٌ :

ػما ـ أصمٜم٤مء سمحثل قمـ طمٞم٤مة أضمدادي وأقمامُمل وأسمٜم٤مئٝمؿ ذم يمت٥م وىمٗم٧م أظم

اًمٜم٥ًم ـ قمغم واىمٕم٦م حمزٟم٦م وُم١معم٦م َأْدَُم٧ْم ىمٚمٌل ويٛمٙمـ أن شمْم٤مف إمم 

إلطمدى  ، واحل٤مدصم٦م وىمٕم٧م الُم٤مت اًمٙمثػمة اًمتل ٟمزًم٧م قمغم أهؾ اًمٌٞم٧مٔماًم
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سمٜم٤مت قمٛمقُمتل ، وذًمؽ سمٕمد ىمٞم٤مم اًمٓم٤مًمٌّٞملم ذم اعمديٜم٦م واًمٕمراق وظمراؾم٤من ذم 

 . عمٝمدي واًمرؿمٞمد ، وؾمجـ اًمرؿمٞمد ًمإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر  قمٝمد ا

وم٘مد يم٤من جلّدٟم٤م احلًلم إصٖمر سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 قمّدة ُمـ إوٓد ، أقم٘م٥م ُمٜمٝمؿ مخ٦ًم .

 أطمدهؿ ضمّدٟم٤م احلًـ اعمحدث .

اًمٕم٘مٞم٘مل وًمديـ وسمٜم٧م،   اًمٕم٘مٞم٘مل ، ومقًمد ًمٕمٌد اهلل  وأظمر قمٌد اهلل

سمـ احلًلم سمـ   : سمٙمر وىم٤مؾمؿ ، واًمٌٜم٧م هل : زيٜم٥م سمٜم٧م قمٌد اهللواًمقًمدان مه٤م 

 قمكم سمـ احلًلم ، 

شمزّوضمٝم٤م ه٤مرون اًمرؿمٞمد ، ووم٤مرىمٝم٤م ًمٞمٚم٦م دظمقًمف هب٤م ، ي٘م٤مل : » 

دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ُمع ظم٤مدم وُمٕمف شمَٙم٦ٌم يريد أّن يرسمٓمٝم٤م 

سمتٚمؽ اًمتّٙم٦م : يمٞمال متتٜمع قمغم ه٤مرون ، ومٚماّم دٟم٤م ُمٜمٝم٤م اخل٤مدم 

ضمٚمٝم٤م روم٦ًم يمنت وٚمٕملم ُمـ أوالقمف ، ومٗم٤مرىمٝم٤م رومًتف سمر

اًمرؿمٞمد ومل يدظمؾ هب٤م ، ويم٤من يٌٕم٨م إًمٞمٝم٤م ذم يمؾ ؾمٜم٦م أرسمٕم٦م 

 . (1)ش أف ديٜم٤مر ضم٤مئزة هل٤م 

 يم٤من هذا ٟمّص أيب ٟمٍم اًمٌخ٤مري .

وومول ايمعؿري ايمـّسوزمي : وأّمو زيـى همذىمر صوضمى اظمبسقط 

احلسكم زمـ   ايمعؿري أّن ايمرؾمقد ُزَف فمعم زيـى زمـً فمبد اهلل

إصغر ، همدطمؾ طمودم يمغمزمطفو زمتَؽي ، همرهمستف همدوَمً يمف 

ضؾعكم ، همخوهمفو ايمرؾمقد ورَدهو مـ نمدهو إلم احلجوز ، وأصمرى 
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 . (1)فمؾقفو أرزمعي آٓف ديـور دم ايمسـي ، وأدَرهو اظملمقن زمعد ذيمؽ

 . (2)وىم٤مل اسمـ اًمٓم٘مٓم٘مل ُمثؾ ذًمؽ 

 ايمرازمع :

إمم ُمروان وهق قمغم اعمديٜم٦م أن قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م ىم٤مل: يمت٥م ُمٕم٤موي٦م 

وأُّمٝم٤م أّم يمٚمثقم  ، سمـ ضمٕمٗمر  زيٜم٥م سمٜم٧م قمٌد اهلل : يزّوج اسمٜمف يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م

  وي٘ميض قمـ قمٌد اهلل ،   وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل : وأُم أِم يمٚمثقم ، سمٜم٧م قمكم

يم٤من ديٜمف مخًلم أًمػ ديٜم٤مر ـ ويٕمٓمٞمف قمنمة آٓف ديٜم٤مر ، و سمـ ضمٕمٗمر ديٜمف ـ

 ديٜم٤مر ، ويٙمرُمٝم٤م سمٕمنمة آٓف ديٜم٤مر . أًمػ امئ٦مويّمدىمٝم٤م أرسمٕم

سمـ ضمٕمٗمر ، وم٠مضم٤مسمف ، واؾمتثٜمك قمٚمٞمف   ومٌٕم٨م ُمروان سمـ احلٙمؿ إمم قمٌد اهلل

سمرو٤م احلًلم سمـ قمكّم وىم٤مل : ًمـ أىمٓمع أُمرا دوٟمف ُمع أّٟمك ًم٧ًم أومم سمف ُمٜمٝم٤م ، 

وهق ظم٤مل ، واخل٤مل واًمد ، ىم٤مل : ويم٤من احلًلم سمٞمٜمٌع ، وم٘م٤مل ًمف ُمروان : ُم٤م 

 رك إّي٤مه سمٌمء ، ومٚمق طمزُم٧م؟ وم٠مسمك ، ومؽميمف .اٟمتٔم٤م

ّٓ ومٚمؿ يٚمٌثقا  سمـ ضمٕمٗمر   مخس ًمٞم٤مل طمّتك ىمدم احلًلم . وم٠مشم٤مه قمٌد اهلل إ

: يم٤من ُمـ احلدي٨م ُم٤م شمًٛمع وأٟم٧م ظم٤مهل٤م وواًمده٤م وًمٞمس زم ُمٕمؽ أُمر ،  وم٘م٤مل

 وم٠مُمره٤م سمٞمدك . وم٠مؿمٝمد قمٚمٞمف احلًلم سمذًمؽ مج٤مقم٦م .

: ي٤م سمٜم٧م أظمتك إّٟمف ىمد يم٤من ُمـ صمّؿ ظمرج احلًلم ، ومدظمؾ قمغم زيٜم٥م ، وم٘م٤مل

، وإّٟمف   أُمر أسمٞمؽ أُمر ، وىمد وٓيّن أُمرك ، وإيّن ٓ آًمقك طمًـ اًمٜمٔمر إن ؿم٤مء اهلل

 ًمٞمس خيرج ُمٜم٤ّم همري٦ٌم ، وم٠مُمرك سمٞمدى؟

 ىم٤مًم٧م : ٟمٕمؿ ، سم٠ميب وأُمل.
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 . 283إصٞمكم ذم اٟم٤ًمب اًمٓم٤مًمٌٞملم :  -2



 307 ايمبحٌ ايمعؼوئدي

 

ّٓ وم٘م٤مل احلًلم : اًمٚمٝمّؿ إّٟمؽ شمٕمٚمؿ أيّن مل أرد  اخلػم ، وم٘مّٞمض هلذه اجل٤مري٦م  إ

 . رو٤مك ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ

صمّؿ ظمرج طمّتك ًم٘مك اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، وم٠مظمذه 

، وم٠مشمك اعمًجد ـ وىمد اضمتٛمٕم٧م سمٜمق ه٤مؿمؿ وسمٜمق أُمٞم٦م وأذاف ىمريش ـ  سمٞمده

 وهّٞم٠موا ُمـ أُمرهؿ ُم٤م يّمٚمحٝمؿ . 

وأصمٜمك قمٚمٞمف ، صمّؿ ىم٤مل : إّن يزيد سمـ أُمػماعم١مُمٜملم   ومتٙمّٚمؿ ُمروان ، ومحٛمداهلل

َؼ قمٔمام ، ويريد أن يتالذم ُم٤م يم٤من سمّمالح هذيـ يريد اًم٘مراسم٦م ًمٓمٗم٤م ، وَأحْلَ 

 احلّٞملم ُمع ُم٤م حي٥ّم ُمـ أصمره قمٚمٞمٝمؿ ...

وأصمٜمك قمٚمٞمف ، صمؿ ىم٤مل : إن اإلؾمالم يرومع   اهلل ومتٙمٚمؿ احلًلم ، ومحٛمد

ّٓ ء ُمًٚمؿ  اخلًٞم٦ًم ، ويتؿ اًمٜم٘مٞمّم٦م ، ويذه٥م اعمالُم٦م ، ومال ًمقم قمغم اُمرى ذم  إ

طم٘مٝم٤م وأُمر سمرقم٤ميتٝم٤م وؾم٠مل إضمر ذم   أُمر ُم٠مصمؿ ، وإّن اًم٘مراسم٦م اًمتل أقمٔمؿ اهلل

شمٕم٤ممم ىمراسمتٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م ، وىمد سمدا زم أن   اعمقدة قمٚمٞمٝم٤م واحل٤مومٔم٦م ذم يمت٤مب اهلل

أزوج هذه اجل٤مري٦م ُمـ هق أىمرب إًمٞمٝم٤م ٟم٤ًٌم وأًمٓمػ ؾم٤ٌٌم ، وهق هذا اًمٖمالم 

يٕمٜمل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ، ومل أرد سومٝم٤م قمـ يمثرة ُم٤مل ٟم٤مزقمتٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م 

ء ذم أُمره٤م ُمتٙمٚمام ، وىمد ضمٕمٚم٧م ُمٝمره٤م يمذا  قه٤م إًمٞمف ، وٓ أضمٕمؾ ُٓمرىوٓ أسم

 .  ويمذا ُمٜمٝم٤م ذم ذًمؽ ؾمٕم٦م إن ؿم٤مء اهلل

 (1)ومٖمْم٥م ُمروان ...

أن يث٧ٌم زواج قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ُمـ أم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم  يريد وهذا اخلؼم
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 ووم٤مـمٛم٦م واًمذي شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمف ؾم٤مسم٘م٤ًم وأصمٌتٜم٤م سم٠مّن هذا اًمزواج ٓ يٛمٙمـ إىمراره ٓ

هـ  62اًمًٞمدة زيٜم٥م ُم٤مشم٧م ؾمٜم٦م سمٕمد ووم٤مة زيٜم٥م وٓ سمٕمد ـمالىمٝم٤م إن صم٧ٌم ّٕن 

سمـ ضمٕمٗمر شمزّوج   سمـ ضمٕمٗمر، وذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى أّن قمٌد اهلل  قمٜمد قمٌد اهلل

وأوًمده٤م سمٜمت٤م ؾمّٛمٞم٧م سمزيٜم٥م وىمد يمت٥م ُمٕم٤موي٦م إمم  (1)سم٠مظمتٝم٤م أّم يمٚمثقم سمٕمده٤م

 . (2)ٝم٤مُمروان ـ وهق قمغم اعمديٜم٦م ـ أن يزوج اسمٜمف يزيد ُمٜم

سمـ ضمٕمٗمر ُمـ أّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم يم٤من   وُمٕمٜم٤مه أّن وٓدة زيٜم٥م سمٜم٧م قمٌد اهلل

هـ ، وسمٕمد  64، أي أّّن٤م وًمدت سمٕمد ووم٤مة ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من  ـه 63سمٕمد قم٤مم 

اًمذي ُم٤مٟمع ُمـ زواضمٝم٤م ُمـ يزيد صمّؿ  ـه 61ؿمٝم٤مدة ظم٤مهل٤م احلًلم سمـ قمكم ذم 

 زوضمٝم٤م ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر .

أرادو أن يٕمٓمق اخلالف سملم احلًلم ويزيد سمٕمدا قم٤مـمٗمٞم٤م ذم طملم أي أّّنؿ 

 سمـ ضمٕمٗمر مل شمٙمـ ُمقًمدة ذم قمٝمد يزيد واحلًلم .  أّن زيٜم٥م سمٜم٧م قمٌد اهلل

ضمٕمٚمقا احلدث خل٤مًمد سمـ يزيد  هٙمذا رواي٦موم٤معمحدصمقن عّم٤م قمرومقا ؾمخ٤موم٦م 

: شمزوج ظم٤مًمد سمـ يزيد سمـ شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼسمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ٓ ًمٞمزيد ، ومٗمل 

 .(3)سمـ ضمٕمٗمر  ٤موي٦م زيٜم٥م سمٜم٧م قمٌد اهللُمٕم

، يم٠من يزوج اًمنميػ ًمٕم٤مئٚم٦م اًمٓمرف أظمرإذن اًمزواج ىمد يٙمقن اذًٓٓ 

، وىمد شمٙمقن ؾمٞم٤مؾم٦ًم  سملم قم٤مئٚمتلم ُمـ اًمقوٞمع ، وىمد يٙمقن ُمّم٤موم٤مة وشم٠مًمٞمٗم٤م

 . ذم ٟمٗمس اعمتزوج وادقم٤مًء ًمٙم٥ًم اًم٘مرسمك ، وىمد يٙمقن ُٕمر همريزى
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ذم يمّؾ  (2)وزي٤مد سمـ أسمٞمف (1)اخلّٓم٤مبواحلج٤مج يم٤من يريد اًمتِم٦ٌم سمٕمٛمر سمـ 

سمـ ضمٕمٗمر ىمد يٙمقن ضم٤مءت سمٜمٗمس   ىمْم٤مي٤مه ، وىمّم٦م زواضمف ُمـ اسمٜم٦م قمٌد اهلل

اًمدواقمل اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م زواج قمٛمر ُمـ أّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ، وهل اعمِمٝمقدة 

سمـ   قمغم ًم٤ًمن ُمروان سمـ احلٙمؿ ذم زواج يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ُمـ اسمٜم٦م قمٌد اهلل أيْم٤مً 

إن يزيد سمـ أُمػم اعم١مُمٜملم يريد اًم٘مراسم٦م ًمٓمٗم٤ًم ، وأحلؼ قمٔماًم ، »إذ ىم٤مل : ضمٕمٗمر 

 . شويريد أن يتالرم ُم٤م يم٤من سمّمالح هذيـ احلٞملم

إذن اًمزواج مل يٙمـ زواضم٤م أصٞماًل واىمٕمٞم٤م ، سمؾ اُمتزج سمٛم٤ًمئؾ ؾمٞم٤مؾمٞم٦م 

وظمّمقص٤ًم ُمزاوضم٤مت  جي٥م أن شم١مظمذ سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر قمٜمد ُمـ يريد دراؾمتٝم٤م

، وٓ جيقز آيمتٗم٤مء سمٛمَدقمٞم٤مت رضم٤مل اًمٜمٌقة  اخلٚمٗم٤مء وإُمراء ُمع أهؾ سمٞم٧م

 ذم شمٚمؽ اًمٙمت٥ماحلٙمؿ وُم٤م ؾمّٓمروه ذم يمت٥م اًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ ، واًم٘مٌقل سمام 

قمغم قماّلشمف ، يم٠من ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ سم٠مّٟمف يٓمٚم٥م هبذا اًمزواج ٟم٤ًًٌم وؾم٤ًٌٌم إمم 

أو أٟمف يريد أن يرصد يمراُمتٝم٤م ُم٤م ٓ يرصده أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،  !!  اهلل رؾمقل

آل و سمؾ اعمزاوضم٤مت سملم اًمّمح٤مسم٦م ... و ف يريد رومع اًمٙمدورة سملم احلٞملمأو أٟمّ 

 ُمالسم٤ًمهت٤م ، وهل مل شمٙمـ يمام ىم٤مًمقه.و فمروومٝم٤م وذوـمٝم٤م اًمٌٞم٧م هل٤م

إّن اًم٘مقل سمقىمقع اًمتزوي٩م ٓ يّي سمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕم٦م ـ طمًٌام ُمّر وشمويمثو : 

 قمٚمٞمؽ ؾم٤مسم٘م٤م ـ قمغم مجٞمع اًمت٘م٤مدير .
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ويم٤من ًمٚمحج٤مج ذم اًم٘متؾ وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء واًمٕم٘مقسم٤مت همرائ٥م مل ُيًٛمع سمٛمثٚمٝم٤م ، وي٘م٤مل : إن 

زي٤مد سمـ أسمٞمف أراد أن يتِمٌف سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، ذم وٌط آُمقر واحلزم 

ي٤مد واًمٍماُم٦م واىم٤مُم٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت إّٓ اٟمف أهف ودم٤موز احلّد ، واراد احلج٤مج أن يتِمٌف سمز

 وم٠مهٚمؽ ودُّمر.

ويم٤من احلج٤مج ومٞمام يزقمؿ يتِمٌف سمزي٤مد سمـ أسمٞمف ، ويم٤من زي٤مد يتِمٌف  118:  9اًمٌداي٦م واًمٜمّٝم٤مي٦م  -2

 .45:  12وذح اًمٜمٝم٩م  373:  6واٟمٔمر حتٗم٦م آطمقذي  أيْم٤مً سمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومٞمام يزقمؿ . 
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 و إيمقؽ زمعض أومقاهلؿ إطُمرى :

  : ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ذم ضمقاب اعم٤ًمئؾ اًمنو ّي٦م 

صمّؿ إّٟمف ًمق صّح ] أي اًمتزو ي٩م [ ًمٙم٤من ًمف وضمٝم٤من ٓ يٜم٤مومٞم٤من ُمذه٥م » 

 اًمِمٞمٕم٦م ذم والل اعمت٘مّدُملم قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم .

أطمدمه٤م : أّن اًمٜمٙم٤مح إّٟمام هق قمغم فم٤مهر اإلؾمالم اًّمذي هق: اًمِمٝم٤مدشم٤من ، 

إن يم٤من إومْمؾ ُمٜم٤ميمح٦م و جٛمٚم٦م اًمنم يٕم٦م ،واًمّمالة إمم اًمٙمٕم٦ٌم ، واإلىمرار سم

والًٓ خيرضمف  ُمـ يٕمت٘مد اإليامن ، وشمرك ُمٜم٤ميمح٦م ُمـ وّؿ إمم فم٤مهر اإلؾمالم،

ّٓ  قمـ اإليامن أّن اًميورة ُمتك ىم٤مدت إمم ُمٜم٤ميمح٦م اًمْم٤مّل ُمع إفمٝم٤مر يمٚمٛم٦م  إ

 اإلؾمالم زاًم٧م اًمٙمراه٦م ُمـ ذًمؽ وؾم٤مغ ُم٤م مل يٙمـ سمٛمًتح٥م ُمع آظمتٞم٤مر، 

٤من حمت٤مضم٤ًم اًمی اًمت٠مًمٞمػ وطم٘مـ اًمدُم٤مء، ورأی أٟمف إن سمٚمغ وأُمػم اعم١مُمٜملم يم

ُمٌٚمغ قمٛمر قمام رهمٌف ومی ممٜم٤ميمحتف اسمٜمتف أصمر ذًمؽ اًمٗم٤ًمد ومی اًمديـ واًمدٟمٞم٤م وأٟمف 

 إن أضم٤مسمف إًمٞمف أقم٘م٥م صالطم٤ًم ومی آُمريـ ، وم٠مضم٤مسمف إًمی ُمٚمتٛمًف عم٤م ذيمرٟم٤مه.

واًمقضمف أظمر: أن ُمٜم٤ميمح٦م اًمْم٤مل يمجحد آُم٤مُم٦م، وادقم٤مئٝم٤م عمـ ٓ 

تح٘مٝم٤م طمرام، إٓ أن خي٤مف آٟم٤ًمن قمٚمی ديٜمف ودُمف، ومٞمجقز ًمف ذًمؽ ، يمام يً

 جيقز ًمف إفمٝم٤مر يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر اعمْم٤مد ًمٙمٚمٛم٦م آيامن... إًمی أن ىم٤مل: 

يم٤من ُمْمٓمرًا إًمی ُمٜم٤ميمح٦م اًمرضمؾ ، ّٕٟمف هتّدده  ُمٜملم ١ماعم وأُمػم

 وشمققّمده، ومٚمؿ ي٠مُمٜمف قمغم ٟمٗمًف وؿمٞمٕمتف ، وم٠مضم٤مسمف إمم ذًمؽ ضورًة .

ع إفمٝم٤مر يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر ، وًمٞمس ذًمؽ سم٠مقمج٥م ُمـ ىمقل  يمام أنّ  اًميورة شُمنَمِ

 لَُكْم  ًمقط : 
ُ

ر
َ

ه
ْ
َ أَط ّ

اِِت ُهن
َ
ن

َ
َلِء ب

ُ
ومدقم٤مهؿ إمم اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝمؿ ًمٌٜم٤مشمف  ، ٰهؤ

اسمٜمتٞمف   شمٕم٤ممم ذم هاليمٝمؿ ، وىمد زّوج رؾمقل اهلل  وهؿ يمّٗم٤مر واّلل ىمد أذن اهلل

أطمدمه٤م : قمت٦ٌم سمـ أيب هل٥م ، ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م يم٤مومر يـ يم٤مٟم٤م يٕمٌدان إصٜم٤مم ، 
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 . (1)ومّرق سمٞمٜمٝمام وسملم اسمٜمتٞمف وأظمر: أسمق اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع ، ومٚمام سُمٕم٨م 

  سمٜمتف ومٚمؿ  شمزوجيفوأَُم٤م » ... اعمرشم٣م ذم يمت٤مسمف اًمِم٤مذم :  اًمنميػوىم٤مل

 يٙمـ ذًمؽ قمـ اظمتٞم٤مر .

 إظم٤ٌمر اًم٤ًمسم٘م٦م اًمداًّم٦م قمغم آوٓمرار ، صمّؿ ىم٤مل :  صمّؿ ذيمر رمحف اهلل

ّٕٟمف يم٤من قمغم فم٤مهر  غم أّٟمف ًمق مل جيِر ُم٤م ذيمرٟم٤مه مل يٛمتٜمع أن يزّوضمف قم

إفمٝم٤مر اإلؾمالم يرضمع إمم اًمنمع ومٞمف ، وًمٞمس و اإلؾمالم واًمتٛمًؽ سمنمائٕمف ،

ُمٜم٤ميمح٦م اعمرشمديـ   مم٤ّم حتٔمره اًمٕم٘مقل ، وىمد يم٤من جيقز ذم اًمٕم٘مقل أن يٌٞمحٜم٤م اهلل

ٌٞمحٜم٤م أن ٟمٜمٙمح اًمٞمٝمقد أن ي أيْم٤مً قمغم اظمتالف ضوب رّدهتؿ ، ويم٤من جيقز 

واًمٜمّم٤مرى ، يمام أسم٤مطمٜم٤م قمٜمد أيمثر اعمًٚمٛملم أن ٟمٜمٙمح ومٞمٝمؿ ، وهـذا إذا يم٤من ذم 

 اًمٕم٘مقل ؾمـ٤مئٖم٤م وم٤معمرضمع ذم حتٚمٞمٚمف وحتر يٛمف إمم اًمنم يٕم٦م .

طمّج٦م قمٜمدٟم٤م ذم اًمنمع ، ومٚمٜم٤م أن ٟمجٕمؾ ُم٤م ومٕمٚمف  وومٕمؾ أُمػم اعم١مُمٜملم 

ن يٚمزُمقا سمف قمغم ذًمؽ ُمٜم٤ميمح٦م أصاًل ذم ضمقاز ُمٜم٤ميمح٦م َُمـ ذيمروه ، وًمٞمس هلؿ أ

٤ٌّمد إوصم٤من، ّّٕنؿ إن ؾم٠مًمقا قمـ ضمقازه ذم اًمٕم٘مؾ ومٝمق  اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وقم

 . (2)يٛمٜمع ُمٜمفو إن ؾم٠مًمقا قمٜمف ذم اًمِمـرع وم٤مإلمج٤مع حئمرهو ضم٤مئز،

  ضمقاسم٤م عم٤م وضّمف إًمٞمف هبذا اًمّمدد : أيْم٤مً وىمد ىم٤مل اًمِمـريػ اعمرشم٣م 

ًمِم٤مذم ( ذم اجلقاب قمـ هذه اعم٠ًمًم٦م ، وأزًمٜم٤م اقمٚمؿ أّٟم٤م ىمد سمّٞمٜم٤م ذم يمت٤مسمٜم٤م ) ا» 

اًمِمٌٝم٦م اعمٕمؽمو٦م هب٤م ، وأومردٟم٤م يمالُم٤م اؾمت٘مّمٞمٜم٤مه واؾمتقومٞمٜم٤مه ذم ٟمٙم٤مح ُأّم 

قم٤مئِم٦م  أيْم٤مً ُمـ قمثامن سمـ قمّٗم٤من ، وٟمٙم٤مطمف هق  يمٚمثقم، وإٟمٙم٤مح سمٜمتف 

 وطمٗمّم٦م ، وذطمٜم٤م ذًمؽ ومًٌٓمٜم٤مه .

                                                           

 . 147:  42، وقمٜمف ذم سمح٤مر إٟمقار 92 - 91اعم٤ًمئؾ اًمنوي٦م :  -1
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ٙم٤مح مل يٙمـ قمـ واًمذي جي٥م أن ُيٕمتٛمد ذم ٟمٙم٤مح ُأّم يمٚمثقم ، أّن هذا اًمٜم

اظمتٞم٤مر وٓ إيث٤مر ، وًمٙمـ سمٕمد ُمراضمٕم٦م وُمداومٕم٦م يم٤مدت شمٗميض إمم اعمخ٤مرضم٦م 

 واعمج٤مهرة .

٤ٌّمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م وم٘م٤مل  وم٢مٟمف روي : أَن قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب اؾمتدقمك اًمٕم

وم٘م٤مل ًمف ُم٤م جي٥م أن ي٘م٤مل عمثٚمف ذم اجلقاب قمـ هذا  : ُم٤مزم ؟ أيب سم٠مس ؟ ًمف

 اًمٙمالم .

ـ أظمٞمؽ قمكٍم سمٜمتف ُأّم يمٚمثقم ، ومداومٕمٜمل وُم٤مٟمٕمٜمل وم٘م٤مل ًمف : ظمٓم٧ٌُم إمم اسم

ـّ اًمً٘م٤مي٦م ، وٓ شمريم٧م   وأٟمػ ُمـ ُمّم٤مهريت ، واهلل ٕقمِقَرَن زُمزم ، وٕهدُم

ّٓ ًمٙمؿ ي٤م سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمٜم٘م٦ٌم  ـّ قمٚمٞمف ؿمٝمقدا يِمٝمدون قمٚمٞمف  إ وهدُمتٝم٤م ، وٕىمٞمٛم

 سم٤مًمنىم٦م وأطمٙمؿ سم٘مٓمٕمف .

٤ٌّمس إمم أُمػم اعم١مُمٜملم  ى ، وظمّقومف ُمـ وم٠مظمؼمه سمام ضمر ومٛم٣م اًمٕم

يٗمتدهي٤م سمريمقب يمّؾ صٕم٥م وذًمقل ، ومٚماّم و يتح٤مُم٤مه٤م اعمٙم٤مؿمٗم٦م اًمتل يم٤من 

٤ٌّمس : رَد أُمره٤م إزّم طمّتك أقمٛمؾ أٟم٤م ُم٤م أراه ،  رأى صم٘مؾ ذًمؽ قمٚمٞمف ، ىم٤مل ًمف اًمٕم

٤ٌّمس . ومٗمٕمؾ   ذًمؽ وقم٘مد قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم

 يِمٝمد سمّمّحتف ُم٤مو يزول ُمٕمف يمّؾ اظمتٞم٤مر ،و وهذا إيمراه حيؾ ًمف يمّؾ حمّرم ،

ـ :  ُمـ ىمقًمف ـ وىمد ؾمئؾ قمـ هذا اًمٕم٘مد ، وم٘م٤مل    روي قمـ أيب قمٌد اهلل

 ذًمؽ ومرج همّمٌٜم٤م قمٚمٞمف .

ـْ أن شمٌٞمح اًمت٘مٞم٦م واإليمراه واخلقف ُمـ اًمٗمتٜم٦م ذم اًمديـ  وُم٤م اًمٕمج٥م ُِم

واعُمًتخٚمػ  ووىمقع اخلالف سملم اعمًٚمٛملم ، عمـ هق اإلُم٤مم سمٕمد اًمرؾمقل 

 خيِرَج ٟمٗمًف ُمٜمف ، وئمٝمر اًمٌٞمٕم٦م ًمٖمػمه ،و ُأُّمـتف ، أن يٛمًـؽ قمـ هذا إُمر قمغم

يدظمؾ ذم اًمِمقرى اًمتل و يتٍمف سملم أُمره وّنٞمف ، وشمٜمٗمذ قمٚمٞمف أطمٙم٤مُمف ،و

هل سمدقم٦م ووالل وفمٚمؿ وحم٤مل ، وُمـ أن يًتٌٞمح ـ ٕضمؾ هذه إُمقر 
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 اعمذيمقرة ـ قمكٌم ُم٤م ًمق ُمٚمؽ اظمتٞم٤مره عم٤م قم٘مد قمٚمٞمف ... ؟

، ومام اًمٕمج٥م مم٤ّم هق دوّن٤م ؟  وىمد شمٌٞمح اًميورة أيمؾ اعمٞمت٦م وذب اخلٛمر

وم٠مُّم٤م ُمـ ضمحد ... وىمقع هذا اًمٕم٘مد وأَّن٤م وًمدت أوٓدا ُمـ قمٛمر ]ومٚمٞمس 

ّٓ سمٛمّمٞم٥م ، ّٕن ذًمؽ[ ُمٕمٚمقم ُمِمٝمقر ، وٓ جيقز أن يدومٕمف  ضم٤مهؾ أو  إ

، وُم٤م احل٤مضم٦م سمٜم٤م إمم دومع اًميورات واعمِم٤مهدات ذم أُمر ًمف خمرج ُمـ  ُمٕم٤مٟمد

 . (1)اًمديـ

اعمرشم٣م قمغم ُمٜمٙمر إيالده٤م  اًمنميػوضاوة ُم٤م ىم٤مًمف ومل يٙمـ إُمر سمِمدة 

أوٓدا ، سمحٞم٨م ًمق أٟمٙمر أطمد اإليالد ٕٟمٙمر ضور ّي٤م ُمـ اًميورات 

واعمِم٤مهدات ، إذ أّن هٜم٤مك سمٕمض قمٚمامء إطمٜم٤مف ىمد أٟمٙمر وىمقع هذا اًمزواج ، 

زواج  اًمن اعمختقم ذم ردّ »احلٜمٗمل اعمحٛمدي ذم يمت٤مسمف   يم٤مًمِمٞمخ حمّٛمد إٟمِم٤مء اهلل

 (2)ش .يمٚمثقم ُأمّ 

ذح اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح »وىمد ُمّر قمٚمٞمؽ يمالم اًمزرىم٤مين اعم٤مًمٙمل ذم 

ـّ قمٛمر ُم٤مت ىمٌؾ  شاعمحٛمدي٦م وهمػمه ، طمٞم٨م ذهٌقا إمم وىمقع اًمتزو ي٩م ًمٙم

 اًمدظمقل هب٤م .

وٟمّص اعمتقرّم قمٜمٝم٤م  (3)وٟمحـ ذم ُمٜم٤مىمِمتٜم٤م ًمٜميّص زرارة وهِم٤مم اًم٤ًمسمَِ٘ملم

اعمرشم٣م  اًمنميػّم يمٚمثقم ، ومٙمٞمػ اقمتؼم مل ٟم٘مػ قمغم وىمقع إيالد أُ  (4)زوضمٝم٤م

 أّن وٓدهت٤م أوٓدا ُمـ قمٛمر أُمٌر ُمٕمٚمقم ُمِمٝمقر ؟!
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 سم٤مب شمزوي٩م ُأّم يمٚمثقم . 2و 1/  346:  5ُاٟمٔمر اًمٙم٤مذم  -3

 يمذًمؽ .  186، واًمٜمقادر ًمٚمراوٟمدي :  2و 1/  115:  6ُاٟمٔمر اًمٙم٤مذم  -4



 زواج أم ىمؾثقم ايمزواج ايمؾغز 314
 

 (1)ُمـ إٟمٙم٤مر وىمقع اًمزواج صمٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامءوظمّمقص٤م ًمق أوٗمٜم٤م إًمٞمف يمالم 

سمدًٓم٦م ظمؼم اعمرأة اعمتقرَم قمٜمٝم٤م  اعمجٚمز رأؾم٤م ، ومْماًل قمـ اإليالد . ُمع ىمٌقل

 (2)تٝم٤مزوضمٝم٤م وضمقاز أن شمٙمقن قمدهت٤م ظم٤مرج سمٞم

ٟمٕمؿ ، إّن زواج قمٛمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم وإيالده٤م ُمِمٝمقر قمٜمد ُمدرؾم٦م اخلٚمٗم٤مء ، 

ـّ إصم٤ٌمشمف حيت٤مج إمم ُمز يد دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ وٓ جيقز ًمٜم٤م أن ٟم٘مر سمام أؿم٤مقمقه ،  ًمٙم

 ومرّب ُمِمٝمقر ٓ أصؾ ًمف يمام قمروم٧م .

قمغم أّن اًم٘مقل سمقىمقع هذا اًمزواج ٓ  ٠ميمٞمدو إّٟمام رضمقٟم٤م ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمت

اعمٕمت٘مد اًمِمٞمٕمل سم٘مدر ُم٤م هق ُمي سم٤مًمٓمرف أظمر ، ّٕن ًمف خمرضم٤م ُمـ  يّي 

اًمديـ قمٜمدٟم٤م ، وًمٞمس ًمف خمرج ُمـ اًمديـ قمٜمدهؿ ـ وقمٜمد قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب قمغم 

وضمف اخلّمقص ـ وُم٤م طمٙمٞمٜم٤مه قمـ أظمريـ مل يٙمـ قمغم طمّد اًمتٌٜمّل ، سمؾ 

 ذيمرٟم٤مه قمغم ٟمحق اًمتٜمّزل وآومؽماض .

ًم٘مقل سمقىمقع اًمزواج ٓ يّي سمٜم٤م ، يمام أّٟمف ٓ وهبذا ، وم٘مد اشمْمح ًمؽ : أّن ا

حيؼ ٕطمٍد اًم٘مقل سم٠مّٟمف ُمـ اًميورات اعمِمٝمقرات ، وإظم٤ٌمر ومٞمف ُمتقاشمرة . يمام 

 اّدقم٤مه اًمِمٞمخ حمّٛمد شم٘مل اًمتًؽمي ذم ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل إذ ىم٤مل :

همؾؿ يـؽره حمِؼٌؼ حُمََؼؼو ، هملطمبوُركو زمف متقاسمرة دم كؽوضمفو 

 ايمعوّمي واسّمػوق ايمسغم . وفمّدهتو همضاًل فمـ أطمبور

، وفمؼد  همرواه زرارة وهشوم زمـ ؽمومل فمـ ايمصودق 

ايمؽؾقـل يمف زموزمو، وروى فمـ زرارة ىمقن ذيمؽ نمصبو ، وروى 

: ظّمو طمطى فمؿر ومول يمف  فمـ هشوم ، ومول : ومول ايمصودق  

                                                           

 . 39/  825:  2عمٜم٤موم٤مة ذًمؽ خلؼم اخلرائ٩م واجلرائح  -1

. ـ سمٕمد أن أشمك سم٤معمروي قمـ اًمّم٤مدق ذم اعمرأة شمقرم 197: 21ىم٤مل اعمجٚمز ذم ُمرآة اًمٕم٘مقل  -2

 زوضمٝم٤م أيـ شمٕمتد ـ : ويدل اخلؼم قمغم شمزوي٩م ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم ُمـ قمٛمر.
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أمغم اظمممـكم : إهّنو صبقي ، همؾؼل فمؿر ايمعّبوس همؼول يمف : مورم ، 

 ..(1)ٕفمـِقرَن زمـزم وٓ أدع يمؽؿ   أيب زملس ؟ أمو واهلل

ـ همػم صحٞمح قمغم إـمالىمف ، طمٞم٨م إّن إظم٤ٌمر ومٞمٝم٤م   ومٙمالُمف ـ رمحف اهلل

 ًمٞم٧ًم ُمتقاشمرة يمام ىم٤مًمف ، سمؾ أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ اًم٘مقل قمٜمٝم٤م : هل ُمًتٗمٞمْم٦م .

وهٜم٤مك يمثػم ُمـ اعمحّ٘م٘ملم ىمد أٟمٙمروا وىمقع اًمزواج ُمًتدًّملم سم٠مظم٤ٌمر وأدًّم٦م 

 أوًمئؽ اًمٕمٚمامء؟ اًمِمٞمخ اًمتًؽمي . ومامذا جيٞم٥م (2)ُمذيمقرة ذم يُمتٌٝمؿ

 هـ( ذم ضمقاب ُمـ اَدقمك وىمقع اًمتـزوي٩م: 464إذ ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد )ت 

. ومٙمالُمف ش(3)ىمٚمٜم٤م : ذم أصـح٤مسمٜم٤م ُمـ أٟمٙمر هذا اًمتزوي٩م ، وُمٜمٝمؿ ُمـ أضم٤مزه ...»

 صح٤مسمٜم٤م أٟمٙمروا هذا اًمزواج .أواوح سم٠مّن سمٕمض 

ومٝمق أظمر همػم ش ذم ٟمٙم٤مطمٝم٤م وقِمّدهت٤م وم٠مظم٤ٌمرٟم٤م سمف ُمتقاشمرة »أُّم٤م ُم٤م ىم٤مًمف 

ذم وىمقع اًمزواج واًمدظمقل  (5)واخل٤مص٦م (4)صحٞمح ، طمٞم٨م ؿمّؽ سمٕمض اًمٕم٤مُّم٦م

إّن ظمؼم شمزوي٩م قمٛمر سمجٜمّٞم٦م يم٤مف ًمتْمٕمٞمػ و هب٤م طمًٌام اشمْمح ًمؽ ؾم٤مسم٘م٤م .

 يمالم اًمتًؽمي .

وىمد ُمّر قمٚمٞمؽ يمالم اعمجٚمز ذم ُمرآة اًمٕم٘مقل ـ سمٕمد أن أشمك سمخؼم زرارة 

                                                           

 . 216:  12ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  -1

اومح٤مم آقمداء واخلّمقم سمتٙمذي٥م ُم٤م اومؽموه »، وشاًمن اعمختقم ذم رد زواج ُأّم يمٚمثقم» ُاٟمٔمر -2

 واُمث٤مهل٤م.ش شمزوي٩م ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم وإٟمٙم٤مر وىمققمف»، وشقمغم ؾمٞمدشمٜم٤م ُأّم يمٚمثقم

 . 387ـ  386، متٝمٞمد إصقل :  213آىمتّم٤مد ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٓقمت٘م٤مد :  -3

 .9: 7قاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م يم٤مًمزرىم٤مين ذم ذح اعم -4

. 89: 3، ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م 91: 42يم٤مًمٜمقسمختك ذم يمت٤مسمف اإلُم٤مُم٦م اٟمٔمر سمح٤مر إٟمقار  -5

. واًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمٜم٘مدي ذم إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م: 17واًمٕمٛمري ذم اعمجدي ذم أٟم٤ًمب اًمٓم٤مًمٌٞملم: 

426. 
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 وهِم٤مم ـ  ىم٤مل:

وورد دم زمعض إطمبور مو يـوهمقف مثؾ مو رواه ايمؼطى  ...

 . (1)...شايمراوكدي فمـ ايمصّػور 

أُّم٤م ُم٤م روي قمـ اإلُم٤مم قمكّم ُمـ أّٟمف عّم٤م شمقذّم قمٛمر أشمك ُأّم يمٚمثقم وم٤مٟمٓمٚمؼ هب٤م 

إمم سمٞمتف ، ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م دًٓم٦م قمغم أّّن٤م يم٤مٟم٧م سمٜمت٤م ًمف ُمـ وم٤مـمٛم٦م ، وم٘مد شمٙمقن 

 قمٛمر ٓ يٕمٜمل اًمدظمقل هب٤م وإيالده٤م أوٓدًا . وأّن وضمقده٤م ذم سمٞم٧م رسمٞمٌتف!!!

وقمٚمٞمف ومال شمتٗمؼ يمت٥م اًمًػم قمغم هذا اًمٙمالم طمًٌام اّدقم٤مه اًمِمٞمخ اًمتًؽمي 

اهلل ، وٓ اقمت٤ٌمر ٕظم٤ٌمر اًمٕم٤مُّم٦م قمٜمد اًمِمٞمخ ٟمٗمًف ، ومٙمٞمػ أيدهؿ  رمحف

 وسميس ىم٤مـمع ؟!

 زمؼل هـو رء :

وهق أّن سمٕمض  ، ذم سمحقصمٜم٤م ٓ ٟمٜم٤ًمهقمٚمٞمٜم٤م أن يمالُمٜم٤م و سمف جي٥م أن ٟمختؿ

ٜم٦ّم أرادوا سمٜم٘مٚمٝمؿ اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م ، ًُ إصم٤مرهتؿ هلذه اعم٠ًمًم٦م و اجلٝمٚم٦م ُمـ أهؾ اًم

، اًمت٠ميمٞمد قمغم وىمقع قمغم اًمٗمْم٤مئٞم٤مت وؿمٌٙم٤مت آٟمؽمٟم٧م  سملم احللم وأظمر

يٌٚمقر و هذا اًمزواج ُمـ ُأّم يمٚمثقم ، اقمت٘م٤مدا ُمٜمٝمؿ سم٠مّن ذًمؽ ؾمٞمٗمٞمد ُمٕمت٘مدهؿ

يٙمـ يمذًمؽ ، وأّٟمف إن دل قمغم رء وم٢مّٟمام يدّل ُأـمروطمتٝمؿ ، ذم طملم أّن إُمر مل 

قمغم ُم٤م يزء إمم اخلٚمٞمٗم٦م ويِمّقه صقرشمف وُمقىمٕمف سملم اعمًٚمٛملم ، ّٕن شمٚمؽ 

ّٓ اًمٜمّمقص ٓ شمِمػم  إمم اًمٜم٘م٤مط اًمًٚمٌٞم٦م ُمـ طمٞم٤مة قمٛمر وإهقاء اجل٤محم٦م ذم  إ

ٟمٗمًف وشمٕمٜمتف واساره سم٤مًمزواج ُمـ أّم يمٚمثقم سم٠مي ؿمٙمؾ يم٤من ، وم٢مّن ٟم٘مؾ شمٚمؽ 

 ُم٘مقًمتف إظمرى: شم٘مٚمؾ ُمـ هٞمٌتف وىمداؾمتف وظمّمقص٤ًم ًمق مجٕم٧م ُمع اًمٜمّمقص

ّٓ ُم٤م سم٘مل رء ُمـ أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م  يّن ًم٧ًم ُأسم٤مزم إًمی أَي اًمٜم٤مس َٟمَٙمْح٧ُم أ إ

                                                           

 . 42:  24ُمرآة اًمٕم٘مقل  -1
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 .(1)وأهَيؿ َأْٟمَٙمْح٧ُم 

ّٓ ـ طمٞمٜمام يم٤من يريد احل٤مضم٦م ـ : ُم٤م شمذه٥م  ًمف زوضمتف ىمقلوُمثٚمف ُم٤م  إمم  إ

 . (2)ومتٞم٤مت سمٜمل ومالن شمٜمٔمر إًمٞمٝمـ

ضم٤مرطم٦م ًمٚمٕمقاـمػ ٓ يرى ويمٚمٝم٤م ُمِمٞمٜم٦م  ُمـ اًمٜمّمقص اعمٌتذًم٦م وهمػمه٤م

: يمٞمػ شمٜم٤مىمٚمٝم٤م اعمقرظمقن ُمع شمٕمٝمد سمٕمْمٝمؿ سم٠مّن ٓ  هق تٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م ، وم١ًماًمٜم٤مسم

وىمد شمريمق سم٤مًمٗمٕمؾ ٟم٘مؾ سمٕمْمٝم٤م  اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ، يٜم٘مٚمقا ُم٤م ي١مذى ُمِم٤مقمر

ذم اعمٜم٘مقل ُم٤م  ، هؾ أّّنؿ شمّمقرو أنّ  ؿ ، ُمع سم٘م٤مء ُم٤م يامصمٚمٝم٤م ذم يمتٌٝمؿرقم٤مي٦م حل٤مهل

 يٗمٞمدهؿ؟

 ومٝمل   ُمـ رؾمقل اهللسمك وأّٟمف يريد اًمٜم٥ًم اًم٘مر يم٥ًم يمام أّن دقمقى

، ّٕن ٟمٗمًّٞم٦م قمٛمر شم١ميّمد ؿمٞمئ٤م آظمر ، ومٝمق ـمٚم٥م ذم  أيْم٤مً سمٕمٞمدة قمـ واىمع إُمقر 

وُمـ قمكم أن ي٘متؾ أظم٤مه  ، أن ي٘متؾ قمٛمف اًمٕم٤ٌمس  اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ رؾمقل اهلل

ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ اًمناي٤م أي٤مم ظمالومتف سمؾ  ، وذم اإلؾمالم مل ٟمره يقزم أطمد قم٘مٞمؾ

 .(3)ومام يٕمٜمل ذًمؽ  طمرُمٝمؿ مخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م

ُمـ اقمؽمض قمٚمٞمف قمٜمد هجقُمف قمغم دار وم٤مـمٛم٦م: إّن  ٟمراه ي٘مػ سمقضمفسمؾ 

 . (4) ومٞمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م ، ىم٤مل قمٛمر : وإن

                                                           

قم٥م ، وأسمق  45787/  224:  16ٕمامل ، يمٜمز اًم 289:  3اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد  -1

 ؾمٕمٞمد.

، جمٛمع 9685/  338:  9، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 13272/  343:  7اعمّمٜمّػ ًمٕمٌداًمرزاق  -2

 . 189:  69 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼقمـ اًمٓمؼماين واحلدي٨م قمـ قمٛمر ،  344:  4اًمزوائد 

: 6ٝم٘مل ، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞم 129: 7، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  2984/  147: 3ؾمٜمـ أيب داوود  -3

354. 

 .19: 1اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم  -4
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وسم٤مقمت٘م٤مدي أّن شمٜم٤مىمؾ هذه اًمٜمّمقص هل إؾم٤مءة ًمٕمٛمر أيمثر ُمـ أن شمٙمقن 

٤م آُُمقيلم واعمرواٟمٞملم، أو ىمؾ اًمزٟم٤مدىم٦م ُمٙمرُم٦م أو ومْمٞمٚم٦م ًمف . وأرى وراءه

واعمٚمحديـ، أو اعمحٌلم اجل٤مهٚملم اًمذيـ ٓ يٗم٘مٝمقن إُمقر ، أو أّي َٟمْٕم٧ٍم آظمر 

أن شمتحقل اًمٙمراهٞم٦م ومٝمؿ سمٜم٘مٚمٝمؿ شمٚمؽ اًمٜمّمقص أرادوا  . شمريد أن شمٜمٕمتٝمؿ سمف

هذا ذم طملم أّنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن سم٠مّن  سملم قمٛمر وقمكّم إمم حم٦ٌم وصداىم٦م وشمزاوج ،

 . ل ٓ حيّمؾ ُمـ ظمالل إىمقال سمٕمٞمدا قمـ اعمقاىمػاًمتحق

 ُمـ همّم٥م   وًمق أًم٘مٞم٧م ٟمٔمرة هيٕم٦م قمغم ُم٤م طمدث سمٕمد رؾمقل اهلل

، وهتديد وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمّٛمد سم٢مطمراق  (1)اخلالوم٦م ، وأظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمـ قمكّم ىمنا

، وقمدم شمقًمٞم٦م أطمد ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ اًمناي٤م  (3)، وإؾم٘م٤مط وًمده٤م حمًٜم٤م (2)داره٤م

همػمه٤م، ًمٕمروم٧م أّن اخلالف يم٤من يمٌػما ٓ  حُيُؾ سم٘مْمٞم٦م شمزوي٩م و (4)واًمقٓي٤مت 

 إيِمراهل ُمٗمؽمض .

سمؾ ذم إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب ًمٚمديٚمٛمل يمالم ُمٜمًقب إمم اإلُم٤مم قمكم وهق خيؼم قماَم 

ومرضمف ، طمٞم٨م ىم٤مل   اهلل ؾمٞمٗمٕمٚمف اإلُم٤مم اعمٝمدي سم٤مًمث٤مين قمٜمد رضمٕمتف قمجؾ

 ًمٚمِمٞمخلم وأشم٤ٌمقمٝمام :  أُمػماعم١مُمٜملم 

اًمتل أضُمتٛمقه٤م قمغم سم٤مب داري ًمتحرىمقين ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م صمؿ ي١مُمر سم٤مًمٜم٤مر 

َرىم٤م هب٤م  رؾمقل اهلل  . (5)واسمٜمَل احلًـ واحلًلم واسمٜمتل زيٜم٥م وُأّم يمٚمثقم طمّتك حُتْ

مل  وهذا اًمٜمص ؿمديد وىم٤مد وهق يٜمٌئك قمغم أّن اخلالف سملم قمكٍم وقمٛمر

                                                           

 . 247:  4اًمٕم٘مد اًمٗمريد  -1

 . 57اجلٛمؾ ًمٚمٛمٗمٞمد :  -2

 . 17، اًمٗمّمؾ  24:  5اًمٌدء واًمت٤مريخ  -3

 . 322ـ  321:  2ُاٟمٔمر ُمروج اًمذه٥م  -4

 . 286:  2إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب ًمٚمديٚمٛمل  -5
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 قمغم أؿمده.يٙمـ سمًٞمٓم٤ًم سمؾ هق 

وي وقمدم وضمقد حم٦ٌم وصداىم٦م يمّؾ هذه إُمقر شمِمػم إمم ؾم٘مؿ شمٚمؽ اًمدقم٤م

، وم٢مَن اًمؽماب ٓ يتحّقل إمم ذه٥م ـ يمام يم٤مٟمقا سملم أهؾ اًمٌٞم٧م واخلٚمٗم٤مءوىمراسم٦م 

 يتّمّقروٟمف ـ سم٤مًٕمٗم٤مظ واعمّدقمٞم٤مت ،

ومٚمق أرادوا اًم٘مقل سمقىمقع اًمتزوي٩م اؾمتٜم٤مدا إمم ٟمّمقص ذيمرٟم٤مه٤م ؾم٤مسم٘م٤م، 

ريح وُم٤ًمس ودموُم٤م يؽمشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ وم٤ًمد  ، وم٢مّن قمٚمٞمٝمؿ أن يٚمتزُمقا سمتقاًمٞمٝم٤م

  سم٤مخلٚمٞمٗم٦م .

وإن مل ي٘مٌٚمقا هبذه اعمؽمشّم٤ٌمت واًمتٌٕم٤مت ومٚمٞمس هلؿ آؾمتٜم٤مد إمم شمٚمؽ 

 اًمٜمّمقص ، إذ ٓ جيقز شمٌٕمٞمض اًمّمٗم٘م٦م ، وإظمذ سم٤مًمٌٕمض وشمرك أظمر .

وهذه آظمتالوم٤مت ـ سمؾ اعمتٜم٤مىمْم٤مت ذم سمٕمض إطمٞم٤من ـ شمدقمقٟم٤م ًمٚم٘مٞم٤مم 

،  ٜم٤م اًمقىم٧م سم٤مًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ ًمٙمـ مل يًٕم سمدراؾم٦م ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع ضمقاٟم٥م احلدث ،

 سم٤معمِمٝمقر اعمتٜم٤مىمؾ قمغم إًمًـوهذا يمالم ٓ يؼمر ًمٜم٤م وًممظمريـ أن ي٠مظمذوا 

 ، ومُرَب ُمِمٝمقر ٓ أصؾ ًمف. قمغم أّٟمف طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمت٦م

 همقجى فمؾقـو أن كعرف أوًٓ :

  ُمـ هل ُأّم يمٚمثقم ؟ وهؾ هل اًّمتل قم٤مؿم٧م إمم واىمٕم٦م اًمٓمػ؟ أم اًّمتل

 ُم٤مشم٧م ذم قمٝمد ُمٕم٤موي٦م؟

 ُم٤م هل أدواره٤م ؟ وعم٤مذا يٙمتٗمقن ذم اًمت٤مريخ سمٜم٘مؾ ُمِمٝمد أو ُمِمٝمديـ و

 ىم٤مئٚملم قمٜمٝم٤م سم٠مّّن٤م ُم٤مشم٧م هل واسمـ هل٤م ذم يقم واطمد ؟ قمٜمٝم٤م؟

 ذم زوضم٤مت قمٛمر؟ش ُأّم يمٚمثقم » ظمٚمط سملم ُمـ ؾُمٛمّٞم٧م سمـ  هٜم٤مك وهؾ وىمع 

 وم٠ُمسمدًم٧م ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول ب ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ُمثاًل؟
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 أّّن٤م اسمٜم٧م قمكم ؟ أم (1)يمٚمثقم زوضمف قمٛمر هل اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦مّن أّم أ وهؾ طم٘م٤م 

 ؟ أم أّن٤م رسمٞم٦ٌم اإلُم٤مم قمكم؟أو ُمـ زوضم٤مشمف إظمرى  ُمـ ُأّم وًمد

  وُمـ اًمذي زّوج ُأّم يمٚمثقم : هؾ أسمقه٤م قمكّم ؟ أم أظمقاه٤م احلًـ

 زوضم٧م ٟمٗمًٝم٤م سمٜمٗمًٝم٤م .واحلًلم ؟ أم قمّٛمٝم٤م اًمٕم٤ٌمس ؟ أم 

 ر ـ إن يم٤من ىمد شمزّوضمٝم٤م!! ـ هؾ هق وُمـ هؿ أزواج ُأّم يمٚمثقم سمٕمد قمٛم

؟ أم قمقن صمؿ حمّٛمد صمؿ قمٌد  (3) ؟ أم حمّٛمد صمؿ قمقن صمّؿ قمٌد اهلل (2)قمقن سمـ ضمٕمٗمر

، وقمقن  (5)، ويمٞمػ يٙمقن هذا اًمؽمشمٞم٥م ، وحمّٛمد ؿمٝمد صٗملم وىمتؾ ومٞمٝم٤م (4) اهلل

 . (6)اؾمتِمٝمد ذم واىمٕم٦م يمرسمالء طم٥ًم سمٕمض اًمٜمّمقص

  ؟ (7)سمال قم٘م٥موهؾ وًمدت ٕوٓد ضمٕمٗمر ، أم شمريمتٝمؿ 

                                                           

... : وعم٤ّم  45 سمٙمر اًمتٚمٛم٤ًمين اًمؼمي : ضم٤مء ذم اجلقهرة ذم ٟم٥ًم اإلُم٤مم قمكّم عمحّٛمد سمـ أيب -1

[ قمغم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سم٤مًمِم٤مم وهؿ ذم طم٤مًم٦م ؾمٞمئ٦م ... دظمؾ أهٚمف ]أي أهؾ احلًلم سمـ قمكّم 

 ؾم٤ٌمي٤م أّذًم٦م !... اهللىم٤مًم٧م ًمف ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم ُمـ همػم وم٤مـمٛم٦م : ي٤م يزيد! سمٜم٤مت رؾمقل 

 .616:  5ُاٟمٔمر  ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م  -2

 . 211، اعمٕم٤مرف :  117٘مٌك : ُاٟمٔمر : ذظم٤مئر اًمٕم -3

 . 463:  8، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  294:  8، اإلص٤مسم٦م  349:  5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  -4

ظ  8: 6، واإلص٤مسم٦م  12، وُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم :  97:  3و 299:  2ذم أٟم٤ًمب إذاف  -5

يمؾ سمـ قمٛمر وم٘متؾ  اهللوؿمٝمد ]حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر[ صٗملم واقمؽمك ومٞمٝم٤م ُمع قمٌٞمد 7769اًمؽممج٦م،  

 ُمٜمٝمام أظمر .

 . 97:  3و 299:  2أٟم٤ًمب إذاف  -6

، ومل شمٚمد ٕطمد ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م . وُمثؾ ذًمؽ ىم٤مل اسمـ اؾمح٤مق  463:  8ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت  -7

:  7، أُم٤م اًمٌٞمٝم٘مل وم٘مد ىم٤مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  351، 349/  234 – 233:  5ومی ؾمػمشمف 

:  ٤3م سمثٞمٜم٦م ، وومی ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ومقًمدت عمحٛمد سمـ ضمٕمٗمر ضم٤مري٦م ي٘م٤مل هل 13241/  71

 ، سمثٜم٦م.542
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  ٓ ؟  (1)سمؾ هؾ وًمدت ًمٕمٛمر أم 

  وًمق يم٤مٟم٧م اإلضم٤مسم٦م سم٤مإلجي٤مب ، ومٝمؾ هق زيد وم٘مط ـ يمام ُٟم٘مؾ قمـ اًمزهري

؟ أو وم٤مـمٛم٦م ـ يمام ىم٤مًمف  (3)؟ أم  زيد ورىمٞم٦م ـ يمام ىم٤مًمف اًمٌالذري وهمػمه ـ  (2)ـ وهمػمه

 . (4)اسمـ ىمتٞم٦ٌم ـ 

  ؟ أم قمٌد ـ (ه 59 ت) (5)وُمـ اًمذي صغّم قمٚمٞمٝم٤م : هؾ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص

 ؟ أم ُمروان سمـ احلٙمؿ .ـ(ه 73ت )  (6)سمـ قمٛمر  اهلل

 سمـ قمٛمر، ومٝمؾ صغم قمٚمٞمٝم٤م ُمع وضمقد   وًمق يم٤من اعمّمكِم قمٚمٞمٝم٤م قمٌد اهلل

أم صغم  . (7)ٓسمـ طمٌٞم٥م وهمػمهش اعمٜمٛمؼ»اإلُم٤مم احلًـ اعمجتٌك يمام ذم يمت٤مب 

                                                           

 شمقذم ؿم٤مسم٤م ومل يٕم٘م٥م . 542:  3ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  -1

، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  42:  1، ُمآصمر اإلٟم٤موم٦م  174، ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك :  318:  5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  -2

 .71:  7ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

، ؾمػم أقمالم  4244مج٦م / ُمـ اًمؽم 1954:  4، آؾمتٞمٕم٤مب 414:  2أٟم٤ًمب آذاف  -3

 .541: 3اًمٜمٌالء 

 . 68، خمتٍم اًمت٤مريخ ٓسمـ اًمٙم٤مزروين :  185اعمٕم٤مرف ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم :  -4

:  3، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  71:  4، ؾُمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  464:  8، اًمٓمٌ٘م٤مت  171ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك :  -5

542 . 

:  162:  9 دُمِمؼشم٤مريخ ُمديٜم٦م وذم خمتٍم 1952:  4، آؾمتٞمٕم٤مب  464:  8اًمٓمٌ٘م٤مت  -6

سمـ قمٛمر صغّم قمٚمٞمٝم٤م ذم إُم٤مرة   ىمٞمؾ: إن ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص صغّم قمٚمٞمٝم٤م ، واعمحٗمقظ أن قمٌد اهلل

٤ٌّمس وهمػمهؿ   ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ويمؼم أرسمٕم٤م وظمٚمٗمف احلًـ واحلًلم واسمـ احلٜمٗمٞم٦م واسمـ قم

 .171وأٟمٔمر ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌی : 

  وقمٌد اهلل زهت٤م احلًـ سمـ قمكم : )ومحي ضمٜم٤م 615:  5، ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م  312يمت٤مب اعمٜمٛمؼ :  -7

 سمـ قمٛمر ، وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر ًمٚمحًـ : شم٘مدم وَمَّمِؾ قمغم ُاظمتؽ واسمـ اظمتؽ، وم٘م٤مل احلًـ 

: سمؾ شم٘مدم ومّمِؾ قمغم ُاُمؽ وأظمٞمؽ ، ومت٘مدم اسمـ قمٛمر ومّمغم قمٚمٞمٝمام صالة واطمدة  ًمٕمٌد اهلل

 ويمؼم أرسمٕم٤م.



 زواج أم ىمؾثقم ايمزواج ايمؾغز 322
 

وسملم اًمٗمؽمشملم  ، (1)اعمٚمؽ سمـ ُمروان يمام ضم٤مء ذم اعمّمٜمػ قمٚمٞمٝم٤م ذم ظمالوم٦م قمٌد

 اظمتالف يمٌػم.

 ؟ (3)، أم قمغم اًمتٕم٤مىم٥م (2)وهؾ ُم٤مشم٧م واسمٜمٝم٤م ذم يقم واطمد 

  وهؾ ُم٤مت وًمده٤م اعمٗمؽمض قمـ ُمرٍض وقمٚم٦م؟ 

أم ًمً٘مقط اجلدار قمٚمٞمف وقمغم ُاُّمف ذم وىم٧م واطمد ؟ ّٕن اعمقضمقد ذم 

رو٤م )اعمٜمّٛمؼ( و)شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ( أّٟمف ]أي زيدا[ وُأُّمف ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ُم

مجٞمٕم٤م وصم٘مال وٟمزل هبام ، وإّن رضم٤مًٓ ُمِمقا سمٞمٜمٝمام ًمٞمٜمٔمروا أهّيام يٛمقت ىمٌؾ 

 . (4)ص٤مطمٌف ومػمث ُمٜمف أظمر ، ومل يدر أهيام ىمٌض ىمٌؾ ص٤مطمٌف ، ومٚمؿ يتقارصم٤م

 . (5)وذم اعمحغّم : إّن سمٜمل اجلٝمؿ سمـ طمذيٗم٦م ضسمقا زيدا ذم اًمٔمالم

ٓسمـ ش اعمحغّم »ٙم٤مر وًمٚمزسمػم سمـ سمش  أزواج اًمٜمٌل »وذم اعمٜمتخ٥م ُمـ يمت٤مب 

طمزم : أن ظم٤مًمد سمـ أؾمٚمؿ ُمقمم قمٛمر ىمتؾ زيدا وهق ٓ يٕمرومف ، رُم٤مه 

                                                           

 . 14354/  163:  6اعمّمٜمػ ًمٕمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين  -1

 159:  9 شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ، خمتٍم 1978/  71:  4، ؾُمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  464:  ٤8مت اًمٓمٌ٘م -2

 .11568/  8:  3، ُمّمٜمػ اسمـ أسمی ؿمٞم٦ٌم  188، اعمٕم٤مرف :  1956:  4آؾمتٞمٕم٤مب 

سم٠من قمٌداعمٚمؽ سمـ ُمروان ؾمّٛمف ظمقوم٤م ُمـ 14354/  164:  6اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  دسح قمٌ -3

، وهذا يِمػم إمم أّٟمف يم٤من طمٞم٤م إمم أواظمر اًم٘مرن إول أن يٜم٤مزقمف اخلالوم٦م ٕٟمف اسمـ اخلٚمٞمٗمتلم 

اهلجري ذم طملم أّن ُأّم يمٚمثقم يم٤مٟم٧م ىمد ُم٤مشم٧م ىمٌؾ ذًمؽ ، وم٘مد يٙمقن اًمذي صغّم قمٚمٞمف اسمـ 

زّج ذم يمالم قمٛمرو سمـ ش أسم٤مه»قمٛمر هق زيد سمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول ، ٓ اسمـ وم٤مـمٛم٦م وأن مجٚم٦م 

ذ ىم٤مل : إن زيدا صٛمخ ذم صالة اًمٖمداة ومخرضم٧م ، إ 312ضمرير اًمٌجكم واعمذيمقر ذم اعمٜمٛمؼ : 

يمؾ [ُاُمف وهل شم٘مقل : ي٤م وياله ُم٤م ًم٘مٞم٧م ُمـ صالة اًمٖمداة ؟ وذًمؽ أن أسم٤مه٤م وزوضمٝم٤م واسمٜمٝم٤م 

 ىمتؾ ذم صالة اًمٖمداة . وهذا اًمٜمص يدل قمغم طمٞم٤مهت٤م سمٕمد زيد ! ]واطمد ُمٜمٝمؿ

 . 487:  19، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  312اعمٜمٛمؼ :  -4

 . 489:  14اعمحغم  -5
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 . (1) سمحجر

 وهؾ يم٤من ًمزيد سمـ قمٛمر أقم٘م٤مب أم ٓ ؟ 

 ُمع أٟمف ش إصٖمر »  ـوعم٤مذا ًُمِ٘م٥م زيد سمـ قمٛمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول سم

 إيمؼم طم٘مٞم٘م٦م ؟ 

،   ُم٦م جلّده رؾمقل اهللوهؾ يّمح ُم٤م اّدقمقه ُمـ أّّنؿ ًمّ٘مٌقه سمذًمؽ يمرا

 وًمٙمقٟمف اسمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ؟!

  سمؾ يمٞمػ يٛمٙمـ اجلٛمع سملم زوضم٦م قمٛمر اًّمتل ُم٤مشم٧م ُمع اسمـ هل٤م ذم يقم

 واطمد ، ُمع اًمتل ؿمٝمدت اًمٓمػ ، وسمٕمد ذًمؽ؟

سمؾ يمٞمػ يٛمٙمـ اجلٛمع سملم وضمقده٤م سمجٜم٥م أظمتٝم٤م قم٘مٞمٚم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم زيٜم٥م 

أّّن٤م شمزوضم٧م  ُمـ واًمٜمٝم٤مي٦م اًمٙمؼمى ذم أطمداث اًمٓمػ ، وسملم ُم٤م شمراه ذم اًمٌداي٦م

 . زيٜم٥م أظمتٝم٤م ووم٤مت سمٕمد أيْم٤مً سمـ ضمٕمٗمر   سمٕمٌد اهلل

ٟم٘مقل سمقوم٤مهت٤م ذم زُم٤من ُمٕم٤موي٦م  أن ٘مٌؾ هبذا اًم٘مقل أوٟم قمٚمٞمٜم٤م أن ومٝمؾ

 وصالة ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص أو اسمـ قمٛمر قمٚمٞمٝم٤م؟

 وٟمص اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م هق :

سمـ أيب  وىمد شمزَوج قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم أي٤مم وٓيتف سم٠مم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم

 ـم٤مًم٥م ُمـ وم٤مـمٛم٦م ... ومقًمدت ًمف زيد سمـ قمٛمر.

وعم٤م ىمتؾ قمٛمر شمزّوضمٝم٤م سمٕمده اسمـ قمٛمٝم٤م قمقن سمـ ضمٕمٗمر ومامت قمٜمٝم٤م ومخٚمػ 

سمـ ضمٕمٗمر ومامشم٧م   قمٚمٞمٝم٤م أظمقه حمّٛمد ومامت قمٜمٝم٤م، ومتزّوضمٝم٤م أظمقمه٤م قمٌد اهلل

سمـ ضمٕمٗمر شمزَوج سم٠ُمظمتٝم٤م زيٜم٥م سمٜم٧م قمكم وُم٤مشم٧م قمٜمده   قمٜمده، وىمد يم٤من قمٌد اهلل

 .(2)أيْم٤مً 

                                                           

 . 31اعمٜمتخ٥م ُمـ يمت٤مب أزواج اًمٜمٌل ًمٚمزسمػم سمـ سمٙم٤مر :  -1

 . 349: 5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  -2
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  ْر أم كلثَم هي عوره 

 أم   (1)وُم٤م هق اعمٝمر اًمذي أُمٝمره٤م قمٛمر ؟ هؾ هق قمنمة آٓف ديٜم٤مر ،

، أم  (4)، أم أرسمٕمقن أًمػ درهؿ (3)أم أرسمٕم٦م آٓف درهؿ (2)أرسمٕمقن أًمػ ديٜم٤مر

 ، أم همػمه٤م ؟ (6)، أم ُم٤مئ٦م اًمػ سمال شمٕمٞملم (5)أرسمٕمقن أًمٗم٤م سمال شمٕمٞملم

 وهؾ يّمح ىمقًمف :  ، ًمْمخؿسمؾ يمٞمػ يٛمٝمره٤م قمٛمر هذا اعمٌٚمغ ا

. وهق اًمذي هّدد َُمـ زاد  (7)وأقمٓمٞم٧م هذا اعم٤مل اًمٕمريض إيمراُم٤م عمّم٤مهريت إّي٤مه

ٜم٦ّم ذم سمٞم٧م اعم٤مل ، وم٤مقمؽمو٧م قمٚمٞمف  ًُ ذم ُمٝمقر اًمٜم٤ًمء سمجٕمؾ ُم٤م زاد قمغم ُمٝمر اًم

 َشْيئا  : شمٚمؽ اعمرأة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم
ُ
ه

ْ
طارا فاَل َتأُخُُذوا ِمن

ْ
َ ِقن ّ

داُهن
ْ

وآَتْيُتْ ِإح

تاناأتَ  ْ
ُ

 ُب
ُ
خُُذوَنه

ْ
ماو أ

ْ
صمّؿ روقخ قمٛمر ًمٙمالُمٝم٤م وىمقًمف : يمّؾ اًمٜم٤مس   (8)ِإث

أوم٘مف ُمـ قمٛمر طمّتك رسّم٤مت احلج٤مل أٓ شمٕمجٌقن ُمـ اُم٤مم أظمٓم٠م واُمرأة 

                                                           

 . 149:  2شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب  -1

 . 445:  2اًمؽماشمٞم٥م اإلداري٦م  -2

 . 69اًمدر اعمٜمثقر ذم ـمٌ٘م٤مت رسم٤مت اخلدور :  -3

ريخ ُمديٜم٦م شم٤م،  16387/  424:  3، اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 349:  5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  -4

 . 237:  4، اعمٜمتٔمؿ 116:  8دُمِمؼ

ٟم٤ًمب أ ، 486:  19، شم٤مريخ دُمِمؼ  464:  8، اًمٓمٌ٘م٤مت  541:  3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  -5

، يمٜمز  12233/  293:  8، آص٤مسم٦م  137:  24، قمٛمدة اًم٘م٤مری  414:  2آذاف 

 . 37591/  269: 13اًمٕمامل 

 . 414:  2اٟم٤ًمب آذاف  -6
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 وهؾ ُي٘مٌؾ شمٕمٚمٞمٚمف أم ٓ؟ (1) ، وم٤موٚم٧م اُم٤مُمٙمؿ ومٗمْمٚمتف! أص٤مسم٧م

وضم٤مء ذم يمت٤مب اًمنائر : ظمٓم٥م اًمٜم٤مَس قمٛمُر سمـ اخلّٓم٤مب وذًمؽ ىمٌؾ أن 

هّي٤م اًمٜم٤ّمس ٓ شمٖم٤مًمقا سمّمدىم٤مت اًمٜم٤ًمء ، وم٢مّٟمف أ زوج ُأّم يمٚمثقم سمٞمقُملم ، وم٘م٤مل :يت

يٗمٕمٚمف ، يم٤من ٟمٌٞمٙمؿ يّمدق اعمرأة ُمـ   ًمق يم٤من اًمٗمْمؾ ومٞمٝم٤م ًمٙم٤من رؾمقل اهلل

ٟم٤ًمئف اعمحِمَقَة ، وومراَش اًمٚمٞمػ ، واخل٤مشمؿ ، واًم٘مدح اًمٙمثٞمػ ، وُم٤م أؿمٌٝمف ، صمؿ 

ّٓ ٟمزل اعمٜمؼم ، ومام ىم٤مم  صم٦م طمّتك أرؾمؾ ذم صداق سمٜم٧م قمكّم أرسمٕملم يقُملم أو صمال إ

 .(2)أًمٗم٤م

ًمٙمٜمل ٓ أصدق أن يٙمقن اإلُم٤مم قمكم ىمد ىمٌؾ  ، هذا هق اعمقضمقد ذم اًمٙمت٥م

 دم٤موز ُمٝمر اسمٜمتف ُمٝمر اًمًٜم٦م؟

أمل ٟم٘مرأ قمـ اإلُم٤مم اجلقاد أٟمف شمزَوج ُأّم اًمٗمْمؾ سمٜم٧م اعم٠مُمقن ـ اًّمذي أٟمٗمؼ 

امئ٦م درهؿ ضمٞم٤مد، ُمٝمر ضمّدشمف اعماليلم ُمـ اًمدٟم٤مٟمػم قمغم طمٗمؾ زواج اسمٜمتف ـ سمخً

 ؟!(3)وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء

 . (4)  ومٚمق ىم٤مًمقا سم٠مٟمف أُمٝمره٤م هذا اًم٘مدر ٕضمؾ ٟمًٌٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل

زيٜم٥م ُمٝمر و هل همػم ذًمؽ، ومٛمٝمر اًمزهراء  ومٜم٘مقل هلؿ: إن ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

ّٓ اًمٜمٌل ، وسمٜم٤مشمف مل يٙمـ  ُمٝمر زوضم٤متو سمـ ضمٕمٗمر ،  اًمٙمؼمى زوضم٦م قمٌد اهلل  إ

 ح اًمٜمٌل سم٠مْن ٓ ظمػَم ذم يمثرة اعمٝمر.يًػما، وىمد س

روى أسمق داوود قمـ قمٛمر أٟمف ظمٓم٥م وم٘م٤مل: ٓ شمٖم٤مًمقا سمُّمدق اًمٜم٤ًمء ، وم٢مّّن٤م 

                                                           

 .542إًمی  534:  16اٟمٔمر يمٜمز اًمٕمامل و 182:  1ذح اًمٜمٝم٩م  -1

 )ىمًؿ اعمًتٓمروم٤مت / ُم٤م اؾمتٓمرومف ُمـ رواي٦م اسمـ ىمقًمقي٦م( . 637:  3اًمنائر  -2

، وومٞمف  3496اًمؽممج٦م  62:  6، واٟمٔمر شم٤مريخ سمٖمداد  489:  3سمـ ؿمٝمر آؿمقب ُمٜم٤مىم٥م ا -3

 أرسمٕمامئ٦م درهؿ.

 .249: 5ُاٟمٔمر اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم  -4
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ًمٙم٤من أوٓيمؿ هب٤م اًمٜمٌل، ُم٤م أصدق   ًمق يم٤مٟم٧م ُمٙمرُم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م أو شم٘مقى قمٜمد اهلل

اُمرأة ُمـ ٟم٤ًمئف وٓ ُأصدىم٧م اُمرأة ُمـ سمٜم٤مشمف أيمثر ُمـ اصمٜمتل قمنمة   رؾمقل اهلل

 .(1)ُأوىمٞم٦م

ذًمؽ ؟ وأي إظم٤ٌمر ذم ُمٝمر أم يمٚمثقم صحٞمح٦م  فومٙمٞمػ يٛمٝمر سمخال

 وهؾ يٛمٙمـ هبٙمذا أظم٤ٌمر اًمدوم٤مع قمـ قمٛمر ؟

 إّٟمف ًمٞمثػم آؾمتٖمراب طم٘م٤م !!

إّن إقمٓم٤مء قمٛمر هذه إرىم٤مم اخلٞم٤مًمٞم٦م ُمـ إُمقال ـ أرسمٕملم أًمػ ديٜم٤مر ، 

قمدم قمنمة آٓف ديٜم٤مر ، ُم٤مئ٦م أًمػ ـ ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع ُم٤م ىمٞمؾ قمـ زهد قمٛمر و

رشمزاىمف ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ، سمؾ يٌٕم٨م قمغم اًمت٤ًمؤل واًمتِمٙمٞمؽ ذم صّح٦م هذه ا

 اًمٜم٘مقل .

ىمرأ ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ أيب احلديد ذم ٤مسمؾ ىمد شمٙمقن ُمقوققم٦م وومٞمٝم٤م ُمٖم٤مٓت وم

عّم٤م ـمٕمـ واطمتٛمؾ ذم دُمف إمم سمٞمتف وأوص سمام  اًمٜمٝم٩م قمـ قمٛمر ُمـ أّٟمفذح 

ًٌقه ومقضمدوه ؾمّتامئ٦م : اٟمٔمروا ُم٤م قمكم ُمـ ديـ ، ومح  أوص ، ىم٤مل ٓسمٜمف قمٌد اهلل

وصمامٟملم أًمػ درهؿ ... وىمد روى اًمٓمؼمى ، أّن قمٛمر دومع إمم أّم يمٚمثقم سمٜم٧م 

ومٚمٕمّؾ هذا  ، صداىمٝم٤م يقم شمزّوضمٝم٤م أرسمٕملم أًمػ درهؿ أُمػماعم١مُمٜملم 

آىمؽماض ُمـ اًمٜم٤مس يم٤من هلذا اًمقضمف وًمٖمػمه ُمـ اًمقضمقه اًّمتل ىمّؾ أن خيٚمق 

 .(2)أطمد ُمٜمٝم٤م

 وٓ يًتٌٕمد أن شمٙمقن٤ٌمر اعمٝمر ًمرآه٤م ُمرشمٌٙم٦م ، وإّن اًم٤ٌمطم٨م ًمق شم٠مُمؾ ذم أظم

                                                           

: ُم٤م قمٚمٛم٧م 1114/  422: 3وذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  2146/  235: 2ؾمٜمـ أيب داوود  -1

 ُمـ صمٜمتك قمنمة أو ىمٞم٦م. ٟمٙمح ؿمٞمئ٤م ُمـ ٟم٤ًمئف وٓ أٟمٙمح ؿمٞمئ٤م ُمـ سمٜم٤مشمف قمغم أيمثر  اهللرؾمقل 

 أن ديقن قمٛمر يم٤مٟم٧م 245: 4وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري  227،  226: 12ذح ّن٩م اًمٌالهم٦م  -2

 أًمػ درهؿ . 86
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راه٤م ُمروي٦م قمـ أرسمٕم٦م ٟمًمتٚمؽ اًمرواي٤مت  هيع، وسمَِجْرٍد  ٦مسمٕمْمٝم٤م ُمقوققم

 أؿمخ٤مص ، هؿ :

 إٟمّم٤مري .  ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

 وأؾمٚمؿ اًمٕمدوي .

 وحمّٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل .

 وقمٓم٤مء سمـ أيب ؾم٤ممل اخلرؾم٤مين .

  ٟمّم٤مري ًمٞمًقا سمث٘م٤مت سمؾ ورد دمريح إ  وم٤مًمرواة قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

 ومٞمٝمؿ ، ومه٤م ؿمخّم٤من ٓ صم٤مًم٨م هلام .

سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ اًمذي ىم٤مل قمٜمف اسمـ طم٤ٌمن : ي٠ميت   قمٌد اهلل أضمدمهو :

سم٤مٕؿمٞم٤مء قمـ اًمث٘م٤مت اًمتل إذا ؾمٛمٕمٝم٤م اعمٌتدئ ذم هذه اًمّمٜم٤مقم٦م ؿمٝمد قمٚمٞمٝم٤م 

 . (1)سم٤مًمقوع

آظمر : سمٜمق زيد وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم قمٜمف : طمديثف ًمٞمس سمٌمء ، وذم ُمٙم٤من 

سمـ أؾمٚمؿ يمٚمٝمؿ ًمٞمس ومٞمٝمؿ صم٘مف ، أو ًمٞمًقا سمٌمء ، أو ًمٞمًقا سمٌمء صمالصمتٝمؿ  ، 

: سمٜمق زيد سمـ أؾمٚمؿ صمالصمتٝمؿ طمديثٝمؿ ًمٞمس سمٌمء، وٕمٗم٤مء صمالصمتٝمؿ ، أو :  أو

 ه١مٓء أظمقٌة وًمٞمس طمديثٝمؿ سمٌمء مجٞمٕم٤م .

 . (2)وىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل : ًمٞمس ذم وًمد زيد سمـ أؾمٚمؿ صم٘م٦م

، وُاؾم٤مُم٦م، وقمٌد اًمرمحـ ،  : أوٓد زيد سمـ أؾمٚمؿ قمٌد اهللوىم٤مل أسمق داوود 

 . أيْم٤مً يمٚمٝمؿ وٕمٗم٤مء ، وهذا ُم٤م ىم٤مًمف اًمٌٞمٝم٘مل 

اعمٚمؽ إٟمّم٤مري ، قمـ حمّٛمد سمـ اعمٜمٙمدر ، قمـ  حمّٛمد سمـ قمٌد وأطمر :

                                                           

 .536/  14:  2اعمجروطملم  -1

 143:  4، وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمٚمی  385/  195:  5، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  536:  14هتذي٥م اًمٙمامل  -2

 . 2438/  38:  2، اًمتحٗم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م 4336/ 
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اعمٚمؽ إٟمّم٤مري هذا ـ طم٥ًم شمٕمٌػم اسمـ طم٤ٌمن ـ يم٤من  ضم٤مسمر ، وحمٛمد سمـ قمٌد

ّٓ ٓ حيؾ ذيمره ذم اًمٙمت٥م ممـ يروي اعمقوققم٤مت قمـ إصم٤ٌمت  قمغم ضمٝم٦م  إ

ّٓ اًم٘مدح ومٞمف ، واًمرواي٦م قمٜمف   .(1)قمغم ؾمٌٞمؾ آقمت٤ٌمر إ

أؾمٜمد اسمـ قمدی إًمی اًمٌخ٤مری أٟمف ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ هذا ُمٜمٙمر 

احلدي٨م، وإًمی اًمٜم٤ًمئی ىم٤مل ُمؽموك احلدي٨م وواوم٘مٝمام اسمـ قمدی وىم٤مل هق 

قمـ ـمريؼ ظمؼم ضم٤مسمر سمـ  . هذا(2)قمٚمٞمٝم٤م اًمث٘م٤مت ٕمفوٕمٞمػ ويمؾ أطم٤مديثف ٓ يت٤مسم

 إٟمّم٤مري .  قمٌد اهلل

 : أُّم٤م اًمرواة قمـ أؾمٚمؿ اًمٕمدوي ومٝمام طمٗمٞمداه 

 سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ و  ـ قمٌد اهلل 1

ـ قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ، وىمد ُمر اًمٙمالم قمٜمٝمام وقمروم٧م طم٤مهلام ،  2

وهٜم٤مك ؿمخص صم٤مًم٨م وهق طمٌٞم٥م سمـ أيب طمٌٞم٥م ـ يم٤مشم٥م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ـ قمـ 

راوردي قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ، واًمذي ىم٤مل قمٜمف أسمق داوود : طمٌٞم٥م قمٌداًمٕمزيز اًمد

 . (3)يم٤مشم٥م ُم٤مًمؽ أيمذب اًمٜم٤مس

 . (4)وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ : ًمٞمس سمث٘م٦م ، يم٤من حيٞمؾ احلدي٨م ويٙمذب

سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ : مل يٙمـ أيب يقصّم٘مف وٓ يرو٤مه وأصمٜمك قمٚمٞمف   وىم٤مل قمٌد اهلل

 ذا وؾمقءا .

 . (5)وىم٤مل قمٜمف حيٞمك سمـ ُمٕملم : يمذاب
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وىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمًٙمر : يمتٌٜم٤م قمٜمف قمنميـ طمديث٤م وقمروٜم٤مه٤م قمغم اسمـ 

 . (1)اعمديٜمل وم٘م٤مل : هذا يمّٚمف يمذب

وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : ُمؽموك احلدي٨م ، روی قمـ اسمـ أظمی اًمزهری أطم٤مدي٨م 

 . (2)ُمقوققم٦م

وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن : يروي قمـ اًمث٘م٤مت اعمقوققم٤مت: يم٤من ُيْدظِمُؾ قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م 

 . (3)ًمٞمس ُمـ أطم٤مديثٝمؿ

 . (4)ف اسمـ قمدي : أطم٤مديثف يمّٚمٝم٤م ُمقوققمف قمـ ُم٤مًمؽ وهمػمهوىم٤مل قمٜم

 . أيْم٤مً وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل : ُمؽموك احلدي٨م . وهق ُم٤م ىم٤مًمف همػمه 

  أُّم٤م رواي٦م حمّٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل واًمتل رواه٤م قمٜمف اسمٜمف هِم٤مم ومٝمل

 ُمرؾمٚم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ؾمٜمد .

 .وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٠من اًمٕم٤مَُم٦َم ضمرطمقا اًمٙمٚمٌل واسمٜمف هِم٤مُم٤م سم٠مىمقال ُمِمٞمٜم٦م 

  وهٙمذا هق طم٤مل اًمرواة قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب ؾم٤ممل اخلراؾم٤مين، ُمْمٞمٗملم قمٚمٞمف

ذم طملم أن  54أن قمٓم٤مء اخلراؾم٤مين ٓ يٛمٙمٜمف أن يروي قمـ قمٛمر ّٕٟمف وًمد ؾمٜم٦م 

، أي أّٟمف وًمد سمٕمد ظمؼم زواج قمٛمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم  23قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب شمقذم ؾمٜم٦م 

 سم٠ميمثر ُمـ ؾمٌٕم٦م وقمنميـ قم٤مُم٤م .

ًمٞملم سم٠من قمٓم٤مءا يم٤من ُمـ اعمدًّمًلم ، ًمروايتف يمؾ ذًمؽ ُمع شمٍميح اًمرضم٤م

قمـ قمٛمر وقمثامن وزيد واسمـ قم٤ٌمس ، ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل : وم٢من قمٓم٤مء اخلراؾم٤مين وًمد 

ؾمٜم٦م مخًلم ومل يدرك قمٛمر وٓ قمثامن وٓ قمٚمٞم٤م وٓ زيدا ، ويم٤من ذم زُمـ 
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 . (1)ُمٕم٤موي٦م صٌّٞم٤م ومل يث٧ٌم ًمف ؾمامع ُمـ اسمـ قم٤ٌمس

ظمؼم زواج قمٛمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم وم١ًماًمٜم٤م هق يمٞمػ يٛمٙمـ آـمٛمئٜم٤من إمم 

وإُمٝم٤مره٤م هذه اعم٤ٌمًمغ اًمٓم٤مئٚم٦م سمٕمد وىمقومؽ قمغم ـمرىمٝم٤م ورواهت٤م وُم٤م حتٛمؾ ُمـ 

 إؿمٙم٤مًمٞم٤مت قمغم قمٛمر وقمكم ؟!

وُمثؾ ذًمؽ ي٠ميت يمالُمٜم٤م ومٞمام ٟم٘مؾ قمـ أزواج ُأّم يمٚمثقم سمٕمد قمٛمر ، ومٚمق صّح 

 ،  أّن ُأّم يمٚمثقم ىمد شمّزوضم٧م قمقٟم٤م سمٕمد قمٛمر ، صمّؿ شمزّوضمٝم٤م أظمقه حمّٛمد سمٕمده

ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟم٘مٌؾ هبذا وٟمحـ ٟم٘مرأ ذم يمت٥م اًمتقاريخ : أّن قمقٟم٤ًم 

 . (2)ًمٚمٝمجرة 17وحمّٛمدًا اسمٜم٤م ضمٕمٗمر ىمد اؾمتِمٝمدا سمتًؽم ذم إيران ؾمٜم٦م 

ًمٚمٝمجرة  17ُمع وىمقومٜم٤م قمغم أّن قمٛمر يم٤من ىمد شمزَوج سم٠مّم يمٚمثقم ذم ؾمٜم٦م 

 . (3)ودظمؾ هب٤م ذم ذي اًم٘مٕمدة ُمـ شمٚمؽ اًمًٜم٦م ، طمًٌام ي٘مقًمف اعم١مرظمقن

ومٛمتك شمزّوضمٝم٤م قمقن وحمّٛمد ؟ َأْو ُمتك ُم٤مت أطمد إظمقيـ ، صمؿ أظمر؟ 

 ًمٚمٝمجرة ؟! 23ذم طملم أّن زوضمٝم٤م إّول قمٛمر سم٘مل إمم ؾمٜم٦م 

ومٝمؾ يم٤من سمٕمد  سمـ ضمٕمٗمر ،  وُمثؾ ذًمؽ شم٠ميت إؿمٙم٤مًمٞم٦م زواضمٝم٤م ُمـ قمٌد اهلل

 ـمالق زيٜم٥م أو سمٕمد ُمقهت٤م 

  ّٛمد وقمٌد اهللقمٚمّٞم٤م زّوضمٝم٤م سمٕمقن وحمويمٞمػ يتٗمؼ ذًمؽ ُمع ُم٤م ىمٞمؾ : أّن 

وُمٕمٜم٤مه أّن زواضمف ُمٜمٝم٤م يم٤من ىمٌؾ ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم  أسمٜم٤مء أظمٞمف ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 هـ . 44ذم ؾمٜم٦م 

،  زيٜم٥ميمقٟمف زوضم٤ًم ًمٚمٕم٘مٞمٚم٦م ومٚمق صّح هذا اًمٜم٘مؾ ومٙمٞمػ يتٓم٤مسمؼ ُمع 
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 وزيٜم٥م يم٤مٟم٧م زوضمتف إمم أن ُم٤مشم٧م قمٜمده .

ّٓ سمؾ يمٞمػ يٛمٙمـ اجلٛمع سملم إظُمتلم ؟ اًمٚمٝمّؿ  ّم يمٚمثقم أن ي٘م٤مل سم٠مّن أُ  إ

 ، واًمرسمٞم٦ٌم شمٕمد سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٜم٧م . (1)هذه مل شمٙمـ ُمـ قمكّم ووم٤مـمٛم٦م ، سمؾ هل رسمٞمٌتف

 ذم سمحقصمٜم٤م اًمالطم٘م٦م وهذا اًم٘مقل هق أظمر شَمٕمَروٜم٤م ًمف وجي٥م أن ُيدرس

وأن ٓ ي١مظمذ قمغم قماّلشمف ، ّٕٟم٤م ىمٚمٜم٤م سم٠مّن يمت٥م اًمتقاريخ ذيمرت  ، سمِمٙمؾ أقمٛمؼ

ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب ود سمـ أيب سمٙمر ٕؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس اسمٜم٤م واطمدا ، وهق حمٛمّ 

ٓ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ومٝمل  سمٙمر ومٝمل سمٜم٧م طمٌٞم٦ٌم سمٜم٧م ظم٤مرضم٦م اخلزرضمٞم٦م ،

 ، ومال يٛمٙمـ أن شمٙمقن رسمٞمٌتف. وأسمٞمف ٓ ُمـ أُمف ، ُأظم٧م حمّٛمد ُمـ أسمٞمف

ٓ أدري يمٞمػ شمٚمد ُأّم يمٚمثقم ًمٕمٛمر صمالصمف أوٓد : زيد ، ورىمٞم٦م ، ووم٤مـمٛم٦م ذم 

أّي وًمد  اًمثالصم٦م ٚمد ٕسمٜم٤مء ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥مُمدة مخس ؾمٜمقات ، وٓ ٟمراه٤م شم

 ، أًمٞمس هذا ًُمْٖمزا حُمػَِما؟ (2)ذم هذه اعمدة اًمٓمقيٚم٦م

وهٙمذا إُمر طملم ٟمرى أوٓد ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُيَزَوضمقن ُمـ ُأّم يمٚمثقم 

                                                           

ٟمٕمؿ ىمد يٛمٙمٜمٜم٤م اجلٛمع ًمٙمٜمف ٓ يتٗمؼ ُمع اعمِمٝمقر قمٜمدهؿ ، وذًمؽ سم٤مًم٘مقل سم٠من ًمإلُم٤مم قمكم  -1

صمالث سمٜم٤مت شمٙمٜمك سم٠مم يمٚمثقم وشمًٛمك سمزيٜم٥م ومزيٜم٥م اًمٙمؼمى قم٘مٞمٚم٦م اهل٤مؿمٛمٞملم واعمٙمٜم٤مة سم٠مم 

شمزّوضمٝم٤م حمّٛمد صمؿ  أيْم٤مً سمـ ضمٕمٗمر ، وزيٜم٥م اًمقؾمٓمك اعمٙمٜم٤مة سم٠مم يمٚمثقم   يمٚمثقم شمزّوضمٝم٤م قمٌد اهلل

سمـ ضمٕمٗمر شمزّوضمٝم٤م سمٕمد ووم٤مة أظمتٝم٤م اًمٙمٌػمة زيٜم٥م اًمٙمؼمى سمٕمد   قمقن ، وىمد يٙمقن قمٌد اهلل

 واىمٕم٦م اًمٓمػ وؿمٝم٤مدة أظمٞمف قمقن سمـ ضمٕمٗمر . 

أُّم٤م زيٜم٥م اًمّمٖمرى اعمٙمٜم٤مة سم٠مم يمٚمثقم ومٝمل مل شمٙمـ ُمـ وم٤مـمٛم٦م وُم٤مشم٧م صٖمػمة ودومٜم٧م ذم 

 اًمٌ٘مٞمع طمًٌام ضم٤مء ذم سمٕمض اًمٜمّمقص .

 يتٗمؼ ُم٤م ىم٤مًمقه قمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم وزواضمٝم٤م ُمـ قمٛمر ، ّٕن اًّمتل شمزّوضمٝم٤م قمٛمر ىمد وهذا ٓ

ُم٤مشم٧م واسمـ هل٤م ذم إُم٤مرة ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص، وهذا ٓ يتٗمؼ ُمع أّي واطمدٍة ُمـ هذه اًمزيٜم٤ٌمت 

 اعُمَٙمٜمَٞم٤مت سم٠مم يمٚمثقم.
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 اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ شمٚمق أظمر ، يمّؾ ذًمؽ سمٕمد أّن شمزّوضمٝم٤م قمٛمر وىم٣م ُمٜمٝم٤م وـمر؟!!

ًمٕمٛمر : طمًٌتٝمـ ٕوٓد  اإلُم٤مم قمكم اًمذي ىم٤ملًمتح٘مؼ أُم٤مين  هؾ ضم٤مء ذًمؽ

 أظمل ضمٕمٗمر ؟! أم ًمٚمتج٤مٟمس ُمع احل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م واعمٜمٓم٘مٞم٦م.

وهؾ ضم٤مء يمّؾ هذا صدوم٦م ، أم أّن هٜم٤مك أؿمٞم٤مء ُأظمرى وراء اًمٙمقاًمٞمس مل 

 يٙمِمػ قمٜمٝم٤م اًمًت٤مر ؟

ُمٜمذ آول وقمغم قمٝمد  وعم٤مذا ٓ ٟم٘مقل سم٠مّن قمقن سمـ ضمٕمٗمر هق زوضمٝم٤م؟

ك ٕن ٟمٕمتؼمه ؿمٝمٞمدا ذم شمًؽم ذم قمٝمد قمٛمر ! هؾ ًمٙمل ٟمٛمٞم٧م سمؾ ٟمًٕم أيْم٤مً قمٛمر 

 ُمٕمف يمؾ شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ؟

سمغم ، إّن أهمٚم٥م إىمقال اعمٓمروطم٦م ذم زواج قمٛمر ُمـ ُأّم يمٚمثقم حيت٤مج إمم 

، واًمتًؽم واًمتحريػ ومٞمفسمح٨م ودراؾم٦م واًمذي يزيد ذم ؿمٙمٙمٜم٤م هق اًمٙمتامن 

٦ٌم واًمٕم٘مد ، سمؾ مل يدقمك سم٠مّٟمف ؿم٤مرك أو ؿم٤مهد اخلٓمُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ومال ٟمرى أطمدا

واحلًـ واحلًلم ؿمٞمئ٤م ذم ُمراؾمؿ اًمٕم٘مد واًمزوم٤مف  قمكم ـ أُمػماعم١مُمٜملمقميٜم٘مؾ 

دقم٤مٟم٤م إمم أن ٟمؽمّي٨م ذم إقمٓم٤مء رأيٜم٤م اًمٜمٝم٤مئل ومٞمف ، ويمتامن هذا وأُمث٤مًمف هق اًمذي 

ُمٙمتٗملم سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ قمغم أؿمّد إىمقال وأؿمٝمره٤م قمغم ُمقاىمع آٟمؽمٟمٞم٧م ، ُم١ميمديـ 

مل يٙمـ صم٤مسمت٤م ُمتقاشمرا يمام يتّمَقره اًمٌٕمض ، سمؾ  ـ قمٛمرُم ًمٚم٘م٤مرئ سم٠مّن أُمر اًمزواج

آُمٚملم أن شمٙمقن ًمٜم٤م وىمٗم٦م قمروٜم٤م سمٕمْمٝم٤م  ىمد هٜم٤مك ُمالسم٤ًمت يمثػمة راوم٘متٝم٤م ،

 .أظمرى ٟمدرس ومٞمٝم٤م ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ اًمٌح٨م

إظم٤ٌمر قمغم  تٚمؽواًم٘مٌقل سم أن إُمر هذا إذا ، ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٧ٌم ذم

٤م يمثػم ُمـ اًمٖمٛمقض ُمـ اًمٌداي٦م ، طمٞم٨م إّن ؿمخّمٞم٦م ُأّم يمٚمثقم يٙمتٜمٗمٝم قماّلهت٤م

إمم اًمٜمٝم٤مي٦م ، وم٠مم يمٚمثقم اًّمتل شمزّوضمٝم٤م قمٛمر ختتٚمػ قمـ اًّمتل ؿمٝمدت واىمٕم٦م 

 اًمٓمػ.

يمام أّن ؿمخّمٞم٦م ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ـ ؿم٘مٞم٘م٦م احلًلم ـ ختتٚمػ قمـ ُأّم 
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أو أّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول ، وقمغم اًم٤ٌمطم٨م واعم١مرخ  ، يمٚمثقم سمٜم٧م قمكم ُمـ ُأّم وًمد

ذم اًمت٤مريخ ،  -أو قمـ اعمًٛمٞم٤مت سم٤مؾمٛمٝم٤م ويمٜمٞمتٝم٤م  – ٤مء قمٜمٝم٤مأن يدرس يمّؾ ُم٤م ضم

ُمٜمٝم٤م ، ّٕن ؿمخّمٞمتٝم٤م يم٤مُمٜم٦م وراء  ظم٤مص٦م وأن ٓ يٙمتٗمل سمدراؾم٦م طم٤مًم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م

ُمقاىمٗمٝم٤م وأىمقاهل٤م ، ومٞمج٥م اًمتٗمٙمٞمؽ سملم اًمٜمّمقص ودراؾمتٝم٤م سمٕمٛمؼ ًمٚمخروج 

سمٜمتٞمج٦م ، ّّٕن٤م ٟمّمقص ُمْمٓمرسم٦م اوٓمراسم٤م ؿمديدا ضمدا ، ومال جيقز اًمٜمٔمر إمم 

وم٤مًم١ًمال  ، ، ّٕن ذًمؽ ظمٞم٤مٟم٦م ًمٚمٕمٚمؿ واًمتح٘مٞمؼُمٜمف أظمر اجل٤مٟم٥م ٟم٥م وشمركضم٤م

هق : عم٤مذا قمٚمٞمٜم٤م ىمٌقل ُم٤م ي٘مقًمف أظمرون وٓ حيّؼ ًمٜم٤م إسمداء رأيٜم٤م وشمِمٙمٞمٙمٜم٤م 

 ومٞمف؟

ومٛماّم جي٥م قمغم اعمحّ٘م٘ملم واًم٤ٌمطمثلم هق اًمرضمقع ُم٤ٌمذة إمم اًمٜمّمقص 

اعمِمٝمقر ، وم٢من أُمٙمٜمٝمؿ اًمؽماصمٞم٦م ودراؾمتٝم٤م ُمع ُمالسم٤ًمهت٤م وقمدم اًمتًٚمٞمؿ ًمٚمرأى 

ّٓ و اخلروج سمٜمتٞمج٦م ُمٓمٚمقسم٦ٍم ومٜمٕمؿ اًمٜمتٞمج٦م ، ومٚمٞم١مُمٜمقا سم٠مّن هذه اًمتٜم٤مىمْم٤مت هل  إ

أيمؼم دًمٞمؾ قمغم أّن ذم هذا إُمر ًمٖمزا ، ىمد يٙمقن ُمتٕمّٛمدا ، وىمد يٙمقن ضم٤مء ُمـ 

طم٤مًم٦م اًمتِم٤مسمف سملم إؾمامء ووطمدة اعمقاىمػ ذم سمٕمض إطمٞم٤من واظمتالومٝم٤م طمٞمٜم٤م 

طمداث واعمالسم٤ًمت ، وهق ُم٤م ٟمدقمق اًم٤ٌمطمثلم إمم آظمر ، وإول أىمرب ًمأل

اًمؽمّي٨م ومٞمف ، وقمدم شمرضمٞمح رأي قمغم آظمر ، َٕن اًمقىمقف قمغم دور اًمًٞم٤مؾم٦م 

وإهقاء واعمّم٤مًمح ذم ُمثؾ هذه إُُمقر يمٗمٞمؾ سم٠مّن يٕمٓمٞمٜم٤م صقرة طمٞم٦م قمـ 

 اعمالسم٤ًمت وحيّؾ ًمٜم٤م هذا اًمُٚمٖمز.

سمح٨م ودراؾم٦م ُمثؾ  إَن اظمتالف اًمٜمّمقص واعمّدقمٞم٤مت شمدقمقٟم٤م إمم ضورة

هذه إُُمقر ، سمؾ شمِمّٙمٙمٜم٤م ذم صّحتٝم٤م ، ودمٕمٚمٜم٤م ٟمٛمٞمؾ إمم قمدم صمٌقت أُمر 

، إَّن٤م  يم٠مسمٜم٦م ًمٕمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمزواج ُمـ قمٛمر ، ُمع اقمؽماومٜم٤م سمقضمقده٤م 

شمٜم٤مىمْم٤مت ُمقضمقدة ذم اًمت٤مريخ واًمنميٕم٦م جي٥م طمّٚمٝم٤م ، شم٤مريملم ذًمؽ حلٞمٜمف 

 ووىمتف .
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٤م ًمت٘مديؿ دراؾم٦م ُمقؾّمٕم٦م قمـ هذا ؾم٤مئٚملم اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف أن يقوّم٘مٜم

، شُمرومع ومٞمٝم٤م يمّؾ اإلؿمٙم٤مٓت اعمٓمروطم٦م ذم هذه اًم٘مْمّٞم٦م ، قمغم أُمؾ  اعمقوقع

 شمٕم٤ممم .  اًمٚم٘م٤مء ُمع اًم٘مّراء اًمٙمرام ذم وىم٧م آظمر إن ؿم٤مء اهلل

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلالص  

 شمٚمّخص مم٤ّم ؾمٌؼ قمّدة ُأُمقر :

 إّول :

٠م ذم ومٝمؿ يمثػم ُمـ أّن قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب مل يٙمـ ُمٕمّمقُم٤ًم ، وىمد أظمٓم

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمـ اضمتٝم٤مد أو ُمّمٚمح٦م أو همػمه٤م يمام يّدقمقن ، وأّن اعمّم٤مًمح 

 مل شمٙمـ ذقمٞم٦م ، سمؾ هل ُمّم٤مًمح ؿمخّمٞم٦م ومهٞم٦م .

 ايمثوين :

أّن قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب مل ُيِٕمِر ًمٚم٘مرسمك ُمٜمزًم٦م ٓ ذم أَول اإلؾمالم وٓ ذم 

احلّمقل قمغم اًم٘مراسم٦م ، ومل يٙمـ قمغم ووم٤مق ُمع سمٜمل ه٤مؿمؿ ، وأّن دقمقى  ومتّقشمف

ّٓ ُم٤م هق  إذا و همٓم٤مء ؾمٞم٤مد وشمؼمير اضمتامقمل يٌتٖمل ُمـ ورائف ُاُمقرا ظمٗمّٞم٦م ، إ

ُم٤ٌمذة ُمـ   صّح ُمّدقم٤مه ومٙم٤من إومم سمف أن حي٤مول اعمّم٤مهرة ُمع رؾمقل اهلل

 ٓ ُمـ ظمالل سمٜم٧م سمٜمتف . ظمالل إطمدى سمٜم٤مشمف 

، ومرّده رؾمقل ٟمٕمؿ أىمدم قمغم ظمٓم٦ٌم وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء وم٘مط ، رسّمام ُمٜم٤موم٦ًم ًمٕمكٍم 

 واٟمتٝمك يمّؾ رء .  اهلل
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 ايمثويمٌ :

ـّ يٙمرهـ اًمزواج ُمـ قمٛمر ، ًمٙمقٟمف ؿمديدًا همٚمٞمٔم٤ًم ، يدظمؾ  أّن اًمٜم٤ًمء يم

ـّ ًمٕم٦ٌم ، وىمد أىمدم قمغم اًمزواج ُمـ ُأّم يمٚمثقم و قم٤مسم٤ًًم وخيرج قم٤مسم٤ًًم ، يٕمتؼمه

 سمٜم٧م أيب  سمٙمر ، وُأّم أسم٤من سمٜم٧م قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م ، وُأّم ؾمٚمٛم٦م اعمخزوُمّٞم٦م ، وظمٓم٥م

إمم ىمقم ُمـ ىمريش ، ومرّدوه ، وىمد قم٤مرك قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م زيد ومٖمٚمٌٝم٤م قمغم ٟمٗمًٝم٤م 

هب٤م ، صمؿ ظمرج ُمـ قمٜمده٤م  َأهَمَػ ،  ُأْف ،  ُأْف ،  ُأْف ومٜمٙمحٝم٤م ، ومٚمام ومرغ ىم٤مل : 

وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمقًمٞمد وسمٜمتٝم٤م شمزوج ذم اإلؾمالم أم وسمٜمتٝم٤م : وشمريمٝم٤م ٓ ي٠مشمٞمٝم٤م . وىمد 

 .أّم طمٙمٞمؿ سمٜم٧م احل٤مرث 

 ايمرازمع :

غم دور سمٕمض أقمداء اإلُم٤مم قمكّم ـ يمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ، واعمٖمػمة سمـ وىمٗمٜم٤م قم

ؿمٕم٦ٌم ـ ذم شمٓمٌٞمؼ وشمٓمٌٞمع هذا اًمزواج اعمٗمؽمض ، وأّن قم٤مئِم٦م اؾمتٕم٤مٟم٧م هبام 

ًمدومع قمٛمر قمـ اًمزواج سم٠ُمم يمٚمثقم سمٜم٧م أيب سمٙمر ، وأّّنام أرادا سمًٕمٞمٝمام هذا 

 ظمدُم٦م قمٛمر واإلزراء سمٕمكم ذم آٍن واطمد.

 اخلومس :

ٜم٦ّم شمِمػم إمم يمقن أُمر اًمزواج ؾمٞم٤مؾمٞم٤م قم٤مـمٗمّٞم٤م ذم آن أّن ٟمّمقص أهؾ  ًُ اًم

واطمد ، وأّن قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب يم٤من يٓمٚم٥م اًمّٚمذة سمدقمقى احلّمقل قمغم اًم٘مرسمك، 

اًمٜمّمقص اًمِمٞمٕمّٞم٦م ـ اًمّداًم٦م قمغم اًمزواج ـ ومت١ميّمد قمغم اإليمراه واجلؼم ُمـ ىمٌؾ أُّم٤م 

 .قمٛمر

 ايمسودس :

ىم٤مل ًمف وهق سم٤معمقؾمؿ وىمد شمٕمريض اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم سمٕمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب، عّم٤م 

هذه ُأّم ىمؾثقم زمـً ،  كعؿرأى ُأّم مجٞمؾ : أشمٕمرف هذه اعمرأة ي٤م ُمٖمػمة ؟ ىم٤مل : 
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 .إساره قمغم اًمزواج ُمٜمٝم٤م و ، ُمٕمّرو٤ًم سمٕمٛمر، ًمتٗمٙمػمه اًمدائؿ هب٤م ، فمقمّ 

ىمد ؾم٤مءت يمثػمًا ُمـ اًمٜم٤ّمس ، إساره قمغم اًمزواج سمٓمٗمٚم٦م صٖمػمة وأّن 

أجل٠م قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب أن يّمٕمد اعمٜمؼم ويداومع قمـ  ًمٙمثرة شمرّدده قمغم قمكّم ، مم٤ّم

مو محؾـل فمعم اإلحلوح فمعم فمقّم زمـ ؿمويمى   أّيو ايمـوس ، إكف واهللٟمٗمًف وي٘مقل : 

ّٓ  دم ازمـتف  . (1)ي٘مقل : ...  أين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل إ

 ايمسوزمع :

وضمقد شمداظمؾ واؿمت٤ٌمك سملم اًمٜمّمقص، ىمد يٙمقن ُمتٕمَٛمدا وىمد يٙمقن 

ديريـ يٛمٜمٕمٜم٤م ُمـ اًم٧ٌّم ذم وىمقع اًمزواج، ّٕن ُأّم يمٚمثقم ؾمٝمقا، وقمغم يمال اًمت٘م

اًمتل ي٘م٤مل إّن قمٛمر شمزّوضمٝم٤م ُم٤مشم٧م ذم وٓي٦م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص ، وهل ختتٚمػ 

 قمـ ُأّم يمٚمثقم اًّمتل ؿمٝمدت واىمٕم٦م اًمٓمػ.

 ايمثومـ :

ٟم٤مىمِمٜم٤م ذم اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل اًمرواي٤مت احل٤ميمٞم٦م ًمزواج ُأّم يمٚمثقم ذم يمت٥م 

دظمقل شمٚمؽ إظم٤ٌمر إمم اعمّم٤مدر احلديثٞم٦م اًمِمٞمٕم٦م ، ُمِمػميـ إمم يمٞمٗمٞم٦م 

 ، صمؿ ُمٜمٝم٤م إمم اًمٗم٘مف ، وُمدى طمّجٞمتٝم٤م ودًٓمتٝم٤م ذم شمٚمؽ اًمٗمروع . اًمِمٞمٕمّٞم٦م

 ايمتوؽمع :

ووّحٜم٤م ـ وحلٍد ُم٤م ـ أصمٜم٤مء اًمٌحثلم اًمت٤مرخيل واًمٗم٘مٝمل اًمٙمثػم ُمـ اعمقاوٞمع 

ر اعمرشمٌٓم٦م سم٤معمقوقع : يمتِم٤مسمف اؾمؿ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول اخلزاقمٞم٦م ـ زوضم٦م قمٛم

ىمٌؾ اإلؾمالم ـ ُمع ُم٤م ىمٞمؾ قمـ ُأّم يمٚمثقم سمٜم٧م قمكّم ، وإُمٙم٤من اؾمتٖمالل اًمٜمّٝم٩م 

                                                           

، 3237اًمؽممج٦م   182:  6، وُاٟمٔمر شم٤مريخ سمٖمداد  114ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم قمكّم ٓسمـ اعمٖم٤مززم :  -1

 يمذًمؽ .
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احل٤ميمؿ هلذا اًمتِم٤مسمف آؾمٛمل ، ًمٙمـ اًم١ًمال يٌ٘مك ُمٓمروطم٤م : هؾ يم٤من زيدًا اسمٜم٤ًم 

ًمٌٜم٧م ضمرول أو ًمٌٜم٧م قمكّم ؟ وهؾ ُم٤مت صٌٞم٤ًم ، أو همالُم٤ًم ، أو رضماًل؟ ووو ، 

 ف .ُمقوحلم ُمدى دًٓم٦م شمٚمؽ اًمٜمّمقص قمغم ُم٤م ٟمحـ ومٞم

 ايمعوذ :

أّن اًم٘مقل سمقىمقع اًمزواج ٓ يزء إمم اًمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل سم٘مدر ُم٤م يزء إمم 

اًمٗمٙمر أظمر : ّٕن ًمف خمرضم٤م ذم اًمديـ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ، وقمدُمف قمٜمد اًمًٜم٦ّم ، وأَن 

ـمرح هذه اعم٠ًمًم٦م سملم احللم وأظمر ٓ خيدم اًمٓمرف اًمًٜمّل ، سمؾ يِمّدد إزُم٦م 

اًم٘م٤مرئ اًمِمٞمٕمل قمغم فمالُم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م أيمثر يقىمػ و سملم اًمٓمروملم وٓ حيّٚمٝم٤م ،

وخت٤مًمػ ُمقاىمػ قمٛمر ُمع ُم٤م ٟم٘مؾ هلؿ اًمت٤مريخ  صح٦م مم٤ّم ُم٣م ، ّٕٟمف ي١ميّمد

 اًمثقاسم٧م اإلؾمالُمٞم٦م سمؾ قمدم صح٦م ُم٤م ي٘مقًمقٟمف ُمـ ُمقاوم٘م٤مت اًمقطمل ًمٕمٛمر .

يِمػم إمم شمديّن اعمًتقى اخلٚم٘مل ًمٕمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ، إذ أّن  هق أظمرو

إمم اًمّمدر ، واًمت٘مٌٞمؾ ، ٓ يتالءم ُمع اًمٗمٙمر  اًمٙمِمػ قمـ اًم٤ًمق ، واًمْمؿّ 

اإلؾمالُمل إصٞمؾ ، وهذا ُم٤م ٓ يرشمْمٞمف أشم٤ٌمع ّن٩م اخلٚمٗم٤مء، وًمق ىمرأت يمالم 

ؾمٌط اسمـ اجلقزي ًمرأيتف ُمًت٤مًء ُمـ وضمقد شمٚمؽ اًمٜمّمقص ذم يمت٥م ىمقُمف ، إذ 

 ىم٤مل :

وذىمر صمدي دم ىمتوب اظمـتظؿ : أّن فمؾّقو زمعثفو إلم فمؿر 

 ػ ؽموومفو وظمسفو زمقده .يمقـظرهو ، وأّن فمؿر ىمش

، ًمق يم٤مٟم٧م أُم٦ًم عَم٤م ومٕمؾ هب٤م هذا ، صمؿ   ىمٚم٧م ، هذا ىمٌٞمح واهلل

سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ٓ جيقز عمس إضمٜمٌٞم٦م ، ومٙمٞمػ يٜم٥ًم إمم 
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 ؟! (1) هذا قمٛمر

، إذ ىم٤مل ـ وسمٕمد ذيمره أيْم٤مً وهذا آٟمزقم٤مج شمراه قمٜمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين 

ّٓ ًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٓمرق طمدي٨م قمٛمر: يمؾ ؾم٥ٌم وٟم٥ًم ُمٜم٘مٓمع يقم ا ؾمٌٌل وٟمًٌل ،  إ

 وذيمر ظمؼم ُأّم يمٚمثقم ـ ىم٤مل:

وَأْكَؽُر مو همقف ِذىْمُر ايمتؼبقؾ، أمو ايمؽشػ فمـ ايمسوق همؼد ورد دم 

 .(2)نمغم هذه ايمطرق

شمذيمرة »هذا يمالم اسمـ اجلقزي وإًم٤ٌمين ، وىمد ذيمراه ذم يمت٤مسمٞمٝمام 

، ومه٤م ُمـ أقمالم اًمٕم٤مُّم٦م وًمٞم٤ًم ُمـ ش اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»وش اخلقاّص 

 ، وشمرى وضمداٟمٞمٝمام ٓ ي٘مٌالن ذًمؽ ُمـ قمٛمر. ًمِمٞمٕم٦ما

 احلودي فممم :

وصٚمٜم٤م إمم أن ُأّم يمٚمثقم اعمّدقمك اًمزواج هب٤م ُمـ ىمٌؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ، ومٞمٝم٤م 

 اًمٙمثػم ُمـ اًمٖمٛمقض :

 ذم أصؾ وضمقده٤م ؟

 وُم٘مدار قمٛمره٤م ؟

 وُمـ هؿ أزواضمٝم٤م ؟

 ويمٞمٗمّٞم٦م ظمٓم٦ٌم قمٛمر هل٤م ؟

 وُمـ يم٤من وًمٞمٝم٤م اًمذي شمقمّم شمزوجيٝم٤م ؟

 ؾ اًمزواج وىمع قمـ رهم٦ٌم أو ره٦ٌم ؟وه

                                                           

 .289 - 288شمذيمرة اخلقاص :  -1

 .2436اًمرىمؿ  58: 5اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  -2
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 وهؾ وًمدت أم ٓ ؟

 وُمـ هؿ أوٓده٤م ؟

 وهؾ طم٘م٤ًم أّن٤م سمٜم٧م قمكّم أم رسمٞمٌتف ؟

وًمق يم٤مٟم٧م سمٜمتف ، ومٝمؾ هل ُمـ وم٤مـمٛم٦م ، أو ُمـ همػمه٤م ، أو ُمـ ُأّم وًمد ، أو 

 ُمـ همػمه٤م؟

 وُمتك ُم٤مشم٧م ويمٞمػ ؟ وُمـ صغّم قمٚمٞمٝم٤م .

، وحتت٤مج إمم وىم٧م يمثػم وم٤مًم٘مْمٞم٦م ُمـ اًمٌدء إمم اخلت٤مم حمّؾ ٟم٘مض وإسمرام 

ًمٚمخروج سمٜمتٞمج٦م ، وطمٞم٨م مل يًٕمٜم٤م اًمقىم٧م عمٜم٤مىمِم٦م مجٞمع شمٚمؽ إىمقال ، وم٘مد 

ايمتٗمٞمٜم٤م سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ قمغم أؿمّد إىمقال واؿمٝمره٤م قمغم ُمقاىمع آٟمؽمٟمٞم٧م ، ًمٜم١ميمد سم٠مّن 

ء اًمٙمريؿ  اًم٘مقل هبذا ٓ يّي سم٤مًمِمٞمٕم٦م سم٘مدر ُم٤م يّي سم٤مٔظمريـ ، حمٞمٚملم اًم٘م٤مرى

 ذم هذا اًمزواج اًمٚمٖمز .إمم وىم٧م آظمر ًمٚم٧ٌّم 

 

 رب ايمعوظمكم . هللوآطمر دفمقاكو أن احلؿد 

 



 

 

 

 

 فًسع املصادز

 ايمؼرآن ايمؽريؿسمٕمد 

)ت  ٟمّم٤مری اًمٙمقذميٕم٘مقب سمـ اسمراهٞمؿ إـ أشمور  ٓزمی يقؽمػ ايمؼوضی :  1

 هـ . 1355سمػموت  ،  ٦م(، حت٘مٞمؼ : أسمق اًمقوم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمـه 182

حت٘مٞمؼ : اًمديمتقر سم٤مؾمؿ  ( . ـه 287أيب قم٤مصؿ ) ت  ٓسمـ ـ أضمود واظمثوين : 2

 . م 1991ـ  ـه 1411اًمٓمٌٕم٦م آومم ،  ٟمنم : دار اًمدراي٦م . ومٞمّمؾ امحد اجلقاسمرة .

ٓسمـ اعمٜمذر، حمٛمد سمـ اسمراهٞمؿ آمجوع وآذاف فمؾی أهؾ ايمعؾؿ: ـ  3

 ٦مٓمٌٕم، اًمة( حت٘مٞمؼ : د. ومقاد قمٌد اعمٜمٕمؿ أمحد، دار اًمدقمقـه 318اًمٜمٞم٤ًمسمقری )ت 

 هـ . 1442 ٦مآؾمٙمٜمدري ٦ماًمث٤مًمث

ٚمٛم٘مدؾمی حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ حمٛمد احلٜمٌٚمی ًم : ةآضموديٌ اظمختورـ  4

 ٦ماًمٓمٌٕم ٦ماًمٜمٝمْم ٦مهـ( حت٘مٞمؼ: قمٌداعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ دهٞمش، ُمٙمتٌ 643)ت 

 هـ . 1414 ٦ماعمٙمرُم ٦مآوًمی ُمٙم

ًم٥م )ُمـ ًمٚمٓمؼمؾمی أمحد سمـ قمٚمی سمـ أسمی ـم٤مآضمتجوج فمؾی أهؾ ايمؾجوج: ـ  5

إقمٚمٛمی،  ٦مأقمالم اًم٘مرن اًم٤ًمدس اهلجری( حت٘مٞمؼ: حمٛمد سم٤مىمر اخلرؾم٤من، ُمقؾمً

 هـ . 1443ًمٌٜم٤من  – ٦ماًمث٤مٟمٞم ٦ماًمٓمٌٕم

ُمع ُمٚمح٘م٤مشمف : ًمٚم٘م٤ميض اًمتًؽمي ، اًمًّٞمد  ـ إضمؼوق احلؼ وإزهوق ايمبوؿمؾ : 6

 ه ( ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمًّٞمد اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل . 1419 احلًٞمٜمل اعمرقمٌم ) ت  اهللٟمقر

شمّمحٞمح اًمًٞمد اسمراهٞمؿ اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل   اهلل: ُمٙمت٦ٌم آي٦م  ُمٜمِمقرات

 ىمؿ .اعمٞم٤مٟمجی، 
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هـ( حت٘مٞمؼ:  374ًمٚمجّم٤مص،  أمحد سمـ قمٚمی اًمرازی )ت أضمؽوم ايمؼرآن :  ـ  7

 هـ . 1445سمػموت  –حمٛمد ص٤مدق ىمٛمح٤موی، دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرسمی 

هـ(  543هلل ) ت ٓسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل ، حمٛمد سمـ قمٌد ا ـ أضمؽوم ايمؼرآن : 8

 : حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤مء ، دار اًمٗمٙمر ، سمػموت . حت٘مٞمؼ

هـ(  545أسمی طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد )ت  ، ًمٚمٖمزاًمیإضمقوء فمؾقم ايمديـ :  ـ  9

 سمػموت.،  ٦مدار اعمٕمروم

أو  276)ت  ٦مًمٚمديٜمقری قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌإطمبور ايمطقال :  ـ  11

مج٤مل اًمديـ اًمِمٞم٤مل، دار اطمٞم٤مء اًمٙمت٤مب اًمٕمرسمی  هـ( حت٘مٞمؼ : قمٌد اعمٜمٕمؿ قم٤مُمر / 282

 م. 1964 ةاًم٘م٤مهر –آوًمی  ٦ماًمٓمٌٕم

ًمالزرىمی حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد ومو صموء همقفو مـ أشمور :  مؽيأطمبور  ـ  11

 هـ . 1996سمػموت ،  ( حت٘مٞمؼ: رؿمدی اًمّم٤مًمح ُمٚمحس دار آٟمدًمسـه 244)ت 

سمـ ظمٚمػ سمـ طمٞم٤من اعمٚم٘م٥م عمحٛمد  ـ أطمبور ايمؼضوة = ؿمبؼوت ايمؼضوة : 12

 هـ( قم٤ممل اًمٙمت٥م ، سمػموت . 346سمقيمٞمع ) ت 

هـ( ديقان إوىم٤مف  256: ًمٚمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ) ت  ـ إطمبور اظمقهمؼقوت 13

 م . 1972، سمٖمداد  اًمٕمراىمٞم٦م

 : ٓسمـ قم٤ًميمر ـ آىمتػوء زمام روي دم أصحوب ايمؽسوء  14

 ، آوًمی ٦مٕماًمت٤مريخ اًمٓمٌ ٦مًمٚمًٞمد ضمقاد ؿمؼم، ُمقؾمًأدب ايمطػ :  ـ  15

 هـ . 1422سمػموت 

حت٘مٞمؼ :  ( . ـه 256ًمٚمٌخ٤مري ، حمّٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ) ت  ـ إدب اظمػرد : 16

 م .1989ه ـ  1449اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ، ، ٦م٤ٌمىمل، دار اًمٌِم٤مئر آؾمالُمٞماًم حمّٛمد وم١ماد قمٌد

ًمٚمٕمٙمؼمي اًمٌٖمدادي ، حمّٛمد سمـ حمّٛمد سمـ اًمٜمٕمامن ، اعمٕمروف  ـ اإلرؾمود : 17

ٓطمٞم٤مء  حت٘مٞمؼ وٟمنم : ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م  ( . ـه 413) ت  عمٗمٞمد ،ا سم٤مًمِمٞمخ
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 هـ . 1414سمػموت  ٦ماًمث٤مٟمٞم ٦مودار اعمٗمٞمد اًمٓمٌٕم اًمؽماث / ىمؿ 

احلًـ سمـ أسمی احلًـ )اًم٘مرن اخل٤مُمس(  ، ًمٚمديٚمٛمیإرؾمود ايمؼؾقب :  ـ 18

 .ـه1375ايران  ، آوًمی ٦م، اًمٓمٌٕمةحت٘مٞمؼ: اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اعمٞمالٟمی، دار آؾمق

ًمٚم٘مًٓمالين ، ؿمٝم٤مب اًمديـ  : رؾمود ايمسوري دم ذح صحقح ايمبخوريـ إ 19

 م. 1994/  1414هـ( دار اًمٗمٙمر سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم 923أمحد سمـ حمٛمد ) ت 

قد ، حمّٛمد سمـ احلًـ )ت ًمٚمٓم ـ آؽمتبصور همقام اطمتؾػ مـ آطمبور : 21

 ظمقٟمدي .حت٘مٞمؼ : اًمًّٞمد طمًـ اخلرؾم٤من ، شمّمحٞمح ، اًمِمٞمخ حمّٛمد أهـ( ،  464

 ىمؿ . ، ٟمنم : دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمّٞم٦م

 . هـ( 352ًمٚمٙمقذم ، قمكّم سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك ، ) ت  ـ آؽمتغوشمي  : 21

سمـ   قمٌد اهللٓسمـ قمٌداًمؼم ، يقؾمػ سمـ  ـ آؽمتقعوب دم معرهمي إصحوب : 22

 ٦ماًمٓمٌٕم حت٘مٞمؼ : حمّٛمد قمكّم اًمٌج٤موي دار اجلٞمؾ . هـ( 463حمّٛمد اًم٘مرـمٌل ) ت 

 هـ . 1412ـ سمػموت  آوًمی 

قمز اًمديـ أسمی احلًـ قمٚمی ٓسمـ آصمػم ،  ـ ُأؽمد ايمغوزمي دم معرهمي ايمصحوزمي : 23

 ٟمنم : اٟمتِم٤مرات اؾمامقمٞمٚمٞم٤من ـ ـمٝمران . هـ(634) ت سمـ أسمی اًمٙمرم اًمِمٞم٤ٌمٟمی 

 ًمٌٜم٤من. -سم٤مٓوومًٞم٧م قمـ دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرسمی 

قمٌد اهلل سمـ  أسمقسمٙمر ، أسمی اًمدٟمٞم٤م ٓسمـآذاف همی مـوزل آذاف :  ـ 24

 ٦مهـ( حت٘مٞمؼ : د. ٟمجؿ قمٌد اًمرمحـ ظمٚمػ ُمٙمتٌ 281حمٛمد سمـ قمٌٞمد اًم٘مريِمی )ت 

 هـ . 1411آوًمی اًمري٤مض  ٦ماًمرؿمٞمد اًمٓمٌٕم

الين ، أمحد سمـ قمكّم ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘م ـ آصوزمي دم متققز ايمصحوزمي : 25

آوًمی  ٦مهـ( حت٘مٞمؼ : قمٚمی حمٛمد اًمٌج٤موی، دار اجلٞمؾ اًمٓمٌٕم 852اًمِم٤مومٕمی ) ت 

 هـ . 1412 ، ػموتسم

اعمٕمروف سم٤مسمـ ًمّمٗمل اًمديـ حمّٛمد ،  ـ إصققم دم أكسوب ايمطويمبّقكم . 26
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ٟمنم : ُمٙمت٦ٌم  مجٕمف ورشمٌف وطم٘م٘مف اًمًّٞمد ُمٝمدي اًمرضم٤مئل . . هـ( 749اًمٓم٘مٓم٘مل ) ت 

 هـ . 1418اعمرقمٌم اًمٜمّجٗمل ، ؾمٜم٦م   اهللآي٦م 

شم٠مًمٞمػ اسمـ  أؿمراف ايمغرائى وآهمراد مـ ضمديٌ رؽمقل اهلل يمؾدار ومطـی: ـ 27

هـ( حت٘مٞمؼ : حمٛمقد حمٛمد حمٛمقد / طمًـ ٟمّم٤مر / اًمًٞمد  547اٟمی ) ت ناًم٘مٞم

 هـ . 1419سمػموت  –آوًمی  ٦ماًمٓمٌٕم ٦ميقؾمػ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم

 548ًمٚمٓمؼمد ، اًمٗمْمؾ سمـ احلًـ ) ت  ـ إفمالم ايمقرى زملفمالم اهلدى : 28

 ه .1417اًمٓمٌٕم٦م آومم  / ىمؿ ـ إيران . حت٘مٞمؼ ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م هـ(، 

ٟمنم :  ، حت٘مٞمؼ : طمًـ آُملم  ،ًمالُملم ، اًمًّٞمد حمًـ  ـ أفمقون ايمشقعي : 29

 وـمٌٕم٦م اظمرى . . دار اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت

: ًمٚمًخ٤موي ، ُمٓمٌٕم٦م اًمؽمذم ، دُمِمؼ ـ آفمالن زمويمتقزمقخ ظمـ ذم ايمتوريخ  31

 هـ . 1349

هـ(  762عمٖمٚمٓم٤مي ، قمالء اًمديـ سمـ ىمٚمٞم٩م ) ت ـ إىمامل هتذيى ايمؽامل :  31

: أسمق قمٌد اًمرمحـ قم٤مدل سمـ حمٛمد وأسمق حمٛمد أؾم٤مُم٦م سمـ اسمراهٞمؿ ، اًمٗم٤مروق  حت٘مٞمؼ

 م . 2441هـ / 1422احلديث٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ، اًم٘م٤مهرة 

هـ( حت٘مٞمؼ : طم٤مزم  1394: ًمٚمتٝم٤مٟمقي ، فمٗمر أمحد ) ت ـ إفمالن ايمســ  32

 هـ .  1418اًم٘م٤ميض ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

ٓسمی ومرج آصٗمٝم٤مٟمی، قمٚمی سمـ احلًلم اسمـ اهلٞمثؿ اًم٘مرؿمی  :نموكی إ ـ 33

 ، واًمٜمنم ٦ٌمهـ( حت٘مٞمؼ : قمٌد قمٚمی ُمٝمٜم٤م / ؾمٛمػم ضم٤مسمر دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم 356)ت 

 ًمٌٜم٤من.

ٓسمـ طمجر اهلٞمثٛمی ، امحد سمـ حمٛمد سمـ  :آهمصوح فمـ أضموديٌ ايمـؽوح  ـ 34

 ، آوًمی ٦ماًمٓمٌٕم ، هـ( حت٘مٞمؼ : حمٛمد ؿمٙمقر دار قمامد 974قمٚمی سمـ طمجر )ت 

 هـ . 1446آردن 
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ًمٚمٓمقد ، حمّٛمد سمـ احلًـ ) ت : اهلودی ايمی ؿمريؼ ايمرؾمودـ اإلومتصود  35

  هـ . 1444ـمٝمران  ، ضم٤مُمع چٝمٚمًتقن ٦مُمٙمتٌٟمنم :  . هـ( 464

سمػموت  ، ٦مدار اعمٕمروم هـ( 244ًمٚمِم٤مومٕمل ، حمّٛمد سمـ إدريس ) ت  ـ آم : 36

 هـ . 1393

 276سمـ ُمًٚمؿ ) ت   قمٌد اهللٓسمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري ،  ـ اإلمومي وايمسقوؽمي : 37

 ٟمنم : ُم١مؾم٦ًم احلٚمٌل وذيم٤مؤه ـ اًم٘م٤مهرة حت٘مٞمؼ : اًمديمتقر ـمف حمّٛمد اًمزيٜمٌل .  هـ(

 هـ . 1413ـمٌع / سم٤مٓوومًٞم٧م ُمٙمت٦ٌم أُمػم ـ إيران 

 279ًمٚمٌالذري ، اإلُم٤مم أمحد سمـ حيٞمك سمـ ضم٤مسمر ) ت  ـ اكسوب آذاف : 38

 هـ . 1417سمػموت  ـ ؾ ذيم٤مر / د. ري٤مض زريمٚمی، دار اًمٗمٙمرحت٘مٞمؼ : د. ؾمٝمٞم هـ(

ًمٚمٜم٘مدي ، اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر ) ت  يي:وآورار اظمرسمضقـ إكقار ايمعؾقيي  39

 هـ . 1381اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،  ،ـمٌع ذم اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م ذم اًمٜمجػ  . هـ( 1374

 852ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالٟمی ، امحد سمـ قمٚمی )ت أشمور :  ياإليثور زمؿعرهم ـ 41

سمػموت  ـ  آوًمی ٦ماًمٓمٌٕم ٦مهـ( حت٘مٞمؼ: ؾمٞمد يمنوی طمًـ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم

 هـ . 1413

هـ(  264: ٓسمـ ؿم٤مذان، اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان آزدی )ت ـ اإليضوح  41

 ٦مواًمٜمنم جل٤مُمٕم ٦ماًمٓم٤ٌمقم ٦محت٘مٞمؼ: اًمًٞمد ضمالل اًمديـ احلًٞمٜمی آرُمقی ُمقؾمً

 ايران. ـ آوًمی ٦مـمٝمران اًمٓمٌٕم

ًمٚمٛمجٚمز ، اًمِمٞمخ حمّٛمد سم٤مىمر  ر أطمبور إئؿي إؿمفور :ـ زمحورإكقار يمدر 42

اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م اعمّمحح٦م ،  ،ٟمنم : ُم١مؾم٦ًم اًمقوم٤مء ـ سمػموت  . هـ( 1114)ت 

 م . 1983 / هـ 1443

ٟمنم :  ، هـ( 547ًمٚمٛم٘مدد ، ُمٓمٝمر سمـ ـم٤مهر ) ت  ـ ايمبدء وايمتوريخ 43

 ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م ـ اًم٘م٤مهرة .
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 587ًمٕمالء اًمديـ اًمٙم٤مؿم٤مٟمی )ت  ی سمرسمقى ايمممائع :زمدائع ايمصـوئع هم ـ 44

 م. 1982سمػموت ـ  ٦ماًمث٤مٟمٞم ٦مهـ( دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرسمی اًمٓمٌٕم

 664: ٓسمـ اًمٕمديؿ ، قمٛمر سمـ أمحد سمـ ه٦ٌم ) ـ زمغقي ايمطؾى دم أطمبور ضمؾى  45

 هـ( حت٘مٞمؼ : د . ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر ، دار اًمٗمٙمر ، سمػموت .

هـ(  774ؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل ) ت ٕيب اًمٗمداء ، إ ـ ايمبدايي وايمـفويي : 46

 .سمػموتـ  اعمٕم٤مرف ٦مٟمنم ُمٙمتٌ

ٓسمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل ، حمٛمد سمـ أمحد ) ت  ـ زمدايي اظمجتفد وهنويي اظمؼتصد : 47

 م. 1995هـ / 1415هـ( حت٘مٞمؼ : ظم٤مًمد اًمٕمٓم٤مر ، دار اًمٗمٙمر ـ سمػموت  595

قد سمـ أمحد ) ت ًمٌدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل احلٜمٗمل ، حمٛم ـ ايمبـويي ذح اهلدايي : 48

هـ( حت٘مٞمؼ : أيٛمـ ص٤مًمح ؿمٕم٤ٌمن ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم  855

 هـ . 1424

 524ٓسمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل اعم٤مًمٙمل حمٛمد سمـ أمحد ) ت  ـ ايمبقون وايمتحصقؾ : 49

هـ( حت٘مٞمؼ : د . حمٛمد طمجل / ؾمٕمٞمد أقمراب ، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، سمػموت 

 م. 1984هـ /  1444

: ًممًمقد اًمٌٖمدادي ، حمٛمقد ـ زمؾقغ آرب دم معرهمي أضمقال ايمعرب  51

هـ( حت٘مٞمؼ : حمٛمد هبج٦م إصمري ، دار اًمٙمت٥م  1342ؿمٙمري سمـ قمٌد اهلل ) ت 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت

: ًمٚمٝمٞمثٛمل ، أسمق احلًـ قمكم سمـ ايب ـ زمغقي ايمبوضمٌ فمـ زوائد مسـد احلورث  51

 حمٛمد ؾمٕمدين ، دار اًمٓمالئع ًمٚمٜمنم .هـ( حت٘مٞمؼ : ؾمٕمد قمٌد احلٛمٞمد  847سمٙمر ) ت 

هـ(  384ٓسمـ ـمٞمٗمقر أسمی اًمٗمْمؾ سمـ أسمی ـم٤مهر )ت زمالنموت ايمـسوء :  ـ 52

 ىمؿ. ـ سمّمػميت ٦مُمٙمتٌ

: ٓسمـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي احلٜمٗمل ، زيـ ـ ايمبحر ايمرائؼ دم ذح ىمـز ايمدوموئؼ  53
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، هـ( حت٘مٞمؼ : زيمري٤م قمٛمػمات ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  974اًمديـ سمـ اسمراهٞمؿ ) ت 

 م . 1997هـ /  1418سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

هـ( سم٤مهتامم اًمًٞمد  548)ت  ومْمؾ سمـ طمًـ ،ًمٚمٓمؼمؾمیسموج اظمقايمقد :  ـ 54

 هـ . 1446ىمؿ ل ـ اًمٜمجٗم حمٛمقد اعمرقمٌم

هـ( ٟمنم ُمٙمت٦ٌم اعمرقمِمی  322ًمٚمٙم٤مشم٥م اًمٌٖمدادی )ت  : يسموريخ آئؿ ـ 55

 ـمٌٕم٦م طمجري٦م. 1446ىمؿ ـ  اًمٜمجٗمی

ًمٚمذهٌی ؿمٛمقس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن )ت  : سموريخ آؽمالم ـ 56

 ـ اًمًالم شمدُمری دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرسمی اًمٓمٌٕم٦م آوًمی هـ( حت٘مٞمؼ : د. قمٛمر قمٌد 748

 هـ . 1447سمػموت 

ًمٚمٌخ٤مری حمٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ اسمق قمٌد اهلل اجلٕمٗمی )ت  ايمتوريخ آوؽمط : ـ 57

ـ ار اًمؽماث اًمٓمٌٕم٦م آوًمیهـ( حت٘مٞمؼ حمٛمقد اسمراهٞمؿ زايد دار اًمققمی وُمٙمت٦ٌم د 256

 .ـه1397طمٚم٥م اًم٘م٤مهرة 

ًمٚمدي٤مر سمٙمري ، طمًلم سمـ حمٛمد ـ سموريخ اخلؿقس دم أضمقال أكػس كػقس :  58

 . 1283هـ( اعمٓمٌٕم٦م اًمقهٌٞم٦م ُمٍم  966سمـ احلًلم ) ت 

هـ(  244: أسمق قمٛمرو ) ت ـ سموريخ طمؾقػي زمـ طمقوط = ؿمبؼوت ازمـ اخلقوط  59

 م . 1993هـ /  1414ًمٗمٙمر ، سمػموت حت٘مٞمؼ : د . ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر ، دار ا

حت٘مٞمؼ  . هـ( 463ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ، أمحد سمـ قمكّم ) ت  ـ سموريخ زمغداد : 61

 هـ . 1417 سمػموت - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦ماًمٓمٌٕم٦م آومم  ،: ُمّمٓمٗمك قمٌداًم٘م٤مدر

هـ( حت٘مٞمؼ:  911ًمٚمًٞمقـمی قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمی سمٙمر )ت سموريخ اخلؾػوء :  ـ 61

 .ـه1371ُمٍم  –ٌداحلٛمٞمد ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة حمٛمد حمی اًمديـ قم

 ضمٕمٗمر ، حمّٛمد سمـ ضمرير ٕيب  ـ سموريخ ايمطػمي = سموريخ آمؿ واظمؾقك : 62

 سمػموت. ـ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هـ( 314ت اًمٓمؼمي )
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اًمِم٤مومٕمل   احلًـ سمـ ه٦ٌم اهللٓسمـ قم٤ًميمر ، قمكّم سمـ  ـ سموريخ مديـي دمشؼ : 63

ؾمٕمٞمد قمٛمر سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمری دار اًمٗمٙمر   حم٥م اًمديـ أسمیحت٘مٞمؼ :  . هـ( 571)ت

 م. 1995سمػموت 

ٌّف ، أسمق زيـد ،  ـ سموريخ اظمديـي اظمـقرة : 64 ٌّف اًمٜمٛمػمي ٓسمـ ؿمـ قمٛمـر سمـ ؿمـ

قمٚمی حمٛمد دٟمدل / ي٤مؾملم ؾمٕمد سمٞم٤من دار اًمٙمت٥م حت٘مٞمؼ :  . هـ(262ت اعمّمـري )

 هـ . 1417سمػموت  –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

هـ( حت٘مٞمؼ  256سمـ اؾمامقمٞمؾ )ت ًمٚمٌخ٤مری حمٛمد  ايمتوريخ ايمصغغم : ـ 65

 هـ . 1446سمػموت  ـ حمٛمقد اسمراهٞمؿ زايد دار اعمٕمروم٦م اًمٓمٌٕم٦م آوًمی

ٓسمـ واوح اًمٞمٕم٘مقيب ، أمحد سمـ أيب يٕم٘مقب اًمٕم٤ٌمد  ـ سموريخ ايمقعؼقيب : 66

قمـ دار  ٟمنم : ُم١مؾم٦ًم ٟمنم صم٘م٤موم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ذم ىمؿ ُأوومًٞم٧م . ، هـ(284)ت 

 ص٤مدر ـ سمػموت .

، أسمی اخلػم حمٛمد ًمٚمًخ٤موي  ؾطقػي دم سموريخ اظمديـي ايممميػي :ـ ايمتحػي ايم 67

سمػموت  اًمٓمٌٕم٦م آومم ، .ٟمنم : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  هـ( 942ؿمٛمس اًمديـ ، )ت 

 هـ . 1414

ًمٚمٓمقر اًم٘م٤مدري احلٜمٗمل حمٛمد سمـ ـ سمؽؿؾي ايمبحر ايمرائؼ = ايمتؽؿؾي :  68

اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ،  حت٘مٞمؼ : زيمري٤م قمٛمػمات ، دار اًمٙمت٥م هـ( 1138احلًلم ) ت 

 م . 1997هـ /  1418ـمٌع 

ٓسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ، قمٌد اهلل سمـ أمحد ،  ـ ايمتبقكم دم أكسوب ايمؼرؾمقكم : 69

: حمٛمد ٟم٤ميػ اًمدًمٞمٛمل ، قم٤ممل اًمٙمت٥م / ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  حت٘مٞمؼ

 م . 1988هـ /  1448

 ايمؽشوف يمؾزخمممی : همی سمػسغم يختريٍ آضموديٌ وأشمور ايمقاومع ـ 71

هـ( حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل  764مج٤مل اًمديـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد )ت  ، ًمٚمزيٚمٕمل
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 هـ . 1414اًمري٤مض  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمد دار اسمـ ظمزيٛم٦م

حمٛمد سمـ احلًـ سمـ حمٛمد قمٚمی )ت  ، ٓسمـ محدون : ياحلؿدوكق ةايمتذىمر ـ 71

سمػموت  ـ وسمٙمر قم٤ٌمس دار ص٤مدر اًمٓمٌٕم٦م آوًمیهـ( حت٘مٞمؼ : اطم٤ًمن قم٤ٌمس  562

 م. 1996

ؾمػ سمـ اعمٓمٝمر آؾمدي ) ت ًمٚمحكم ، احلًـ سمـ يق ـ سمذىمرة ايمػؼفوء : 72

 ه.1414اًمٓمٌٕم٦م آوًمی  ، ىمؿ ـ هـ( حت٘مٞمؼ وٟمنم ُمقؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م 726

ًمٚمٙمت٤مين ، قمٌداحلل آدريز  ـ ايمؼماسمقى آداريي = كظوم احلؽقمي ايمـبقيي : 73

 دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ـ سمػموت . . هـ( 1382اًمٗم٤مد ) ت  احلًٜمل

ًمٚمٌٖمدادي ، مّح٤مد سمـ اؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ زيد ) ت  : ـ سمرىمي ايمـّبل  74

 هـ . 1444اًمٓمٌٕم٦م إومم  حت٘مٞمؼ : أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري . هـ( 267

ًمًٌط سمـ اجلقزی يقؾمػ سمـ ومرهمٚمی اًمٌٖمدادی )ت  سمذىمرة اخلقاص : ـ 75

 هـ . 1418ىمؿ  ـ ٦م اًمنميػ اًمرویهـ( ٟمنم ُمٙمتٌ 654

ٓسمـ طمجر ، امحد سمـ قمٚمی :  يآرزمع يزمزوائد رصمول آئؿ يسمعجقؾ اظمـػع ـ 76

هـ( حت٘مٞمؼ: د. أيمرام اهلل اُمداد احلؼ دار اًمٙمت٤مب  852اًمٕمً٘مالٟمی اًمِم٤مومٕمی )ت 

 سمػموت.ـ  اًمٕمرسمی اًمٓمٌٕم٦م آوًمی

أيٌؽ ) ت ًمٚمّمٗمدي ، صالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ  ـ حتػي ذوي إيمبوب :  77

هـ( حت٘مٞمؼ : إطم٤ًمن سمـ ؾمٕمٞمد اخلٚمقيص وزهػم محٞمدان ، دار ص٤مدر سمػموت  764

 م . 1999هـ /  1419ودار اًمٌِم٤مئر دُمِمؼ 

ل فمعم رؽمويمي ايمؼغمواين ئـ سمـقير اظمؼويمي دم ضمؾ أيمػوظ ايمرؽمويمي = ذح ايمتتو 78

حمٛمد  هـ( حت٘مٞمؼ : د. 942: ًمٚمتت٤مئل اعم٤مًمٙمل ، حمٛمد سمـ اسمراهٞمؿ ) ت هـ(  386)ت 

 م .  1988هـ /  1449قم٤ميش قمٌد اًمٕم٤مل ؿمٌػم اًمٓمٌٕم٦م إومم 

ثػم ٓسمـ يمثػم ، إؾمامقمٞمؾ سمـ يم ـ سمػسغم ازمـ ىمثغم = سمػسغم ايمؼرآن ايمعظقؿ : 79
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 هـ . 1441سمػموت  –هـ( دار اًمٗمٙمر  774اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل ) ت 

ـ سمػسغم فمز ايمديـ زمـ فمبد ايمسالم ايمسؾؿل ايمشوهمعل اظمؾؼى ؽمؾطون  81

هـ( حت٘مٞمؼ : د . قمٌد اهلل سمـ اسمراهٞمؿ اًمقهٌل ، دار سمـ طمزم ،  664: ) ت ايمعؾامء

 م .  1996هـ /  1416سمػموت 

ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أيب طم٤مشمؿ ) ت  ـ سمػسغم ازمـ أيب ضموسمؿ ايمرازي : 81

 1419هـ( حت٘مٞمؼ : أؾمٕمد سمـ حمٛمد اًمٓمٞم٥م ، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  327

 هـ صٞمدا ـ ًمٌٜم٤من.

: ًمٕمالء اًمديـ قمكم سمـ ـ سمػسغم اخلوزن = يمبوب ايمتلويؾ دم معوين ايمتـزيؾ  82

هـ( حت٘مٞمؼ : قمٌد اًمًالم حمٛمد قمكم  725) ت  شاخل٤مزن»حمٛمد اًمٌٖمدادي اًمِمٝمػم سمـ 

 م .  1995هـ /  1415ؿم٤مهلم ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

: ًمٚمٜمًٗمل قمٌد اهلل سمـ تلويؾ ـ سمػسغم ايمـسػل = مدارك ايمتـزيؾ وضمؼوئؼ ايم 83

هـ /  1415هـ( دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم  714امحد سمـ حمٛمقد ) ت 

 م . 1995

: ًمٕمكم سمـ أمحد سمـ  ـ سمػسغم ايمقاضمدي = ايمقصمقز دم سمػسغم ايمؽتوب ايمعزيز 84

حمٛمد حت٘مٞمؼ : د . صٗمقان قمدٟم٤من اًمداودي ، دار اًم٘مٚمؿ ، دُمِمؼ / اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م ، 

 هـ . 1415ًمٓمٌٕم٦م إومم سمػموت ا

هـ(  516: ًمٚمحًلم سمـ ُمًٕمقد ) ت ـ سمػسغم ايمبغقي = معومل ايمتـزيؾ  85

 1447حت٘مٞمؼ : ظم٤مًمد اًمٕمؽ وُمروان ؾمقار ، دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 . م 1987هـ/

 745ٕيب طمٞم٤من ، حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٜمحقي ) ت  ـ سمػسغم ايمبحر اظمحقط : 86

قمٌد اعمقضمقد وقمكم حمٛمد قمقض ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  هـ( حت٘مٞمؼ قم٤مدل أمحد

 هـ. 1422سمػموت 
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هـ( حت٘مٞمؼ :  348قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمديٜمقري ) ت  ـ سمػسغم ازمـ وهى : 87

 م . 2443هـ /  1424أمحد ومريد ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت 

 ًمٚمثٕمٚمٌی امحد سمـسمػسغم ايمثعؾبی = ايمؽشػ وايمبقون همی سمػسغم ايمؼرآن :  ـ 88

هـ( حت٘مٞمؼ : حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر / ٟمٔمػم  427حمٛمد سمـ اسمراهٞمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقری )ت 

 هـ . 1423سمػموت ـ  اًم٤ًمقمدی دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرسمی اًمٓمٌٕم٦م آوًمی

ًمٚمٓمؼمی حمٛمد سمـ سمػسغم ايمطػمی = صمومع ايمبقون فمـ سملويؾ آی ايمؼرآن :  ـ 89

 . ـه1445سمػموت  ـ هـ( دار اًمٗمٙمر 314ضمرير اسمـ يزيد سمـ ظم٤مًمد )ت 

ٓسمـ قمٌد اهلل اًم٘مرـمٌی حمٛمد سمػسغم ايمؼرؿمبی = اجلومع ٓضمؽوم ايمؼرآن :  ـ 91

 هـ( دار اًمِمٕم٥م اًم٘م٤مهرة. 671سمـ امحد آٟمّم٤مری )ت 

هـ(  324ًمٚمٕمٞم٤مؿمی حمٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمًٚمٛمی )ت سمػسغم ايمعقوؾمی :   ـ 91

 ـمٝمران.ـ  حت٘مٞمؼ: اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اعمحالشمی اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م آؾمالُمٞم٦م

ًمٚمٗمخر اًمرازی حمٛمد سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمی غم ايمؽبغم = مػتوح ايمغقى : ايمتػس ـ 92

 هـ .1421سمػموت ـ  هـ( دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م آوًمی 646اًمِم٤مومٕمی )ت 

هـ( اهلٞمئ٦م  1354ًمٚمِمٞمخ حمّٛمد رؿمٞمد سمـ قمٚمی رو٤م )ت  ـ سمػسغم اظمـور : 93

 . م 1994اًم٘م٤مهرة  ـ اعمٍمي٦م ًمٚمٙمت٤مب

هـ(  852جر امحد سمـ قمٚمی اًمٕمً٘مالٟمی )ت ٓسمـ احلسمؼريى ايمتفذيى :  ـ 94

 هـ . 1446ؾمقري٤م ـ  حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م دار اًمرؿمٞمد اًمٓمٌٕم٦م آوًمی

 597ٓسمـ اجلقزی قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٚمی سمـ حمٛمد )ت سمؾبقس إزمؾقس :  ـ 95

سمػموت  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، . اًمًٞمد اجلٛمٞمٚمی، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرسمی هـ( حت٘مٞمؼ: د

 هـ . 1445

ٓسمـ احلجر امحد سمـ قمٚمی  حلبغم همی أضموديٌ ايمراهمعی ايمؽبغم :سمؾخقص ا ـ 96

 هـ . 1384اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  -هـ( حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل ه٤مؿمؿ اًمٞمامٟمی  852اًمٕمً٘مالٟمی )ت 
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هـ( حت٘مٞمؼ :  464 ، حمّٛمد سمـ احلًـ ) ت ًمٚمٓمقد ـ سمؾخقص ايمشودم : 97

 ىمؿ . ـ اًمًٞمد طمًلم سمحر اًمٕمٚمقم ُمٜمِمقرات اًمٕمزيزی

 464ًمٚمٓمقد ، حمّٛمد سمـ احلًـ ) ت  ُٓصقل دم فمؾؿ ايمؽالم .ـ  متفقد ا 98

 ش. 1362هـ(  حت٘مٞمؼ: د. قمٌداعمحًـ ُمِمٙمقة ضم٤مُمٕم٦م ـمٝمران 

: ٓسمـ قمٌد اًمؼم يقؾمػ سمـ قمٌد ـ ايمتؿفقد ظمو دم اظمقؿمل مـ اظمعوين وآؽموكقد  99

هـ( حت٘مٞمؼ : ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي وحمٛمد قمٌد اًمٙمٌػم ، دار  463اهلل ) ت 

 هـ . ٤1412مف واًمِمئقن اًمديٜمٞم٦م ـ اعمٖمرب إوىم

: عمحٛمد سمـ حيٞمك ـ ايمتؿفقد وايمبقون دم مؼتؾ ايمشفقد فمثامن زمـ فمػون  111

هـ( حت٘مٞمؼ : حمٛمقد يقؾمػ زايد ، دار اًمث٘م٤موم٦م ىمٓمر ـ  741إؿمٕمري اعم٤مًمٙمل ) ت 

 هـ . 1445اًمدوطم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

= اًمنميػ اعمرشم٣م ) ت ًمٚمٛمقؾمقي قمكّم سمـ احلًلم  ـ سمـزيف آكبقوء : 111

 م . 1989ه ـ  1449اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،  ٟمنم : دار آوقاء ـ سمػموت . هـ( 436

هـ( اعمٓمٌٕم٦م  1351) ت   قمٌد اهللًمٚمامُم٘م٤مين اًمِمٞمخ  ـ سمـؼقح اظمؼول : 112

 هـ . 1354اعمرشمْمقي٦م اًمٜمجػ آذف 

ٞمؼ : حت٘م . هـ( 464ًمٚمٓمقد ، حمّٛمد سمـ احلًـ ) ت  ـ هتذيى آضمؽوم : 113

ٟمنم : دار اًمٙمت٥م  شمّمحٞمح : اًمِمٞمخ حمّٛمد آظمقٟمدي . اًمًّٞمد طمًـ اخلرؾم٤من .

 اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م . اإلؾمالُمٞم٦م ـ ىمؿ .

هـ(  676ًمٚمٜمقوی حمی اًمديـ سمـ ذف )ت هتذيى آؽمامء وايمؾغوت :  ـ 114

 م. 1996سمػموت  ـ حت٘مٞمؼ: ُمٙمت٥م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت دار اًمٗمٙمر اًمٓمٌٕم٦م آوًمی

) ت امحد سمـ قمٚمی اًمِم٤مومٕمی  ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين  فذيى :ـ هتذيى ايمت 115

 هـ . 1444اًمٓمٌٕم٦م آومم ،  ،ٟمنم : دار اًمٗمٙمر ـ سمػموت   هـ( 528

سمـ اًمزيمی قمٌد ًمٚمٛمزي ، يقؾمػ   ـ هتذيى ايمؽامل دم أؽمامء ايمرصمول : 116
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 حت٘مٞمؼ : اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ٟمنم : ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م هـ( 742) ت اًمرمحـ 

 هـ . 1444ـ سمػموت  وًمی اًمٓمٌٕم٦م آ

هـ( حت٘مٞمؼ: حمٛمد  374ًمالزهري ، حمّٛمد سمـ أمحد ) ت  ـ هتذيى ايمؾغي: 117

 م. 2441سمػموت  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، دار اطمٞم٤مءاًمؽماث اًمٕمرسمی ، قمقض ُمرقم٥م

هـ( حت٘مٞمؼ: 354ٓسمـ طم٤ٌمن اًمًٌتی حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ )ت ايمثؼوت :  ـ 118

 هـ . 1395ٓمٌٕم٦م آوًمی اًم ، دار اًمٗمٙمر ، اًمًٞمد ذف اًمديـ امحد

ٓسمـ آصمػم اجلزری أسمی صمومع آصقل مـ أضموديٌ ايمرؽمقل :  ـ 119

هـ( حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘می دار اطمٞم٤مء  646اًمًٕم٤مدات ُم٤ٌمرك سمـ حمٛمك )ت 

 هـ . 1444سمػموت  ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، اًمؽماث اًمٕمرسمی

ٞمخ ومخر اًمديـ ًمٚمٓمرحيل ، اًمِم ـ صمومع اظمؼول همقام يتعؾؼ زموضمقال ايمرصمول : 111

 ايران. ـ ُمٙمت٦ٌم اجلٕمٗمری اًمتؼميزی ، حت٘مٞمؼ : حمّٛمد يم٤مفمؿ اًمٓمرحيلهـ(  1485ت )

ًمٚمٙمردي اعم٤مًمٙمل اعمٕمروف سم٤مسمـ احل٤مضم٥م ، قمثامن سمـ  ـ صمومع إمفوت : 111

 هـ( . 646قمٛمر سمـ أيب سمٙمر سمـ يقؾمػ ) ت 

قمٌد اهلل  : ٓسمـ اًم٘مػمواين ،ـ اجلامع دم ايمســ وأداب واظمغوزي وايمتوريخ  112

هـ( حت٘مٞمؼ : أسمق إضمٗم٤من / قمثامن سمٓمٞمخ ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ،  386سمـ زيد ) ت 

 م . 1983/  1443سمػموت / اعمٙمت٦ٌم اًمٕمتٞم٘م٦م ، شمقٟمس ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

: ًمٚمًٞمقـمل ، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ـ اجلومع ايمصغغم دم أضموديٌ ايمبشغم  113

 م . 1981هـ /  1441ومم هـ( دار اًمٗمٙمر ـ سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إ 911سمٙمر ) ت 

: ًمٚمٙمقذم ، حمٛمد سمـ إؿمٕم٨م )ُمـ أقمالم  اجلعػريوت = إؾمعثقوت ـ 114

 اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري( ٟمنم ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٞمٜمقا احلديث٦م .

هـ( دار  327ًمٚمرازی قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمی طم٤مشمؿ )ت  اجلرح وايمتعديؾ : ـ 115

 . هـ 1371سمػموت ـ  اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرسمی
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هـ(  1495ًمٚمحٛمٞمدی حمٛمد سمـ ومتقح )ت  اجلؿع زمكم ايمصحقحكم : ـ 116

 هـ . 1423ًمٌٜم٤من  ـ حت٘مٞمؼ: د. قمٚمی طمًلم اًمٌقاب دار اسمـ طمزم اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

هـ(  413ًمٚمٛمٗمٞمد أسمی قمٌد اهلل حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن اًمٕمٙمؼمی )ت  اجلؿؾ : ـ 117

 ىمؿ. ـ ُمٙمت٦ٌم اًمداوری

 سمػموت. ـ صٗمقت اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٓمحد زيمیطمطى ايمعرب :  ةمجفر ـ 118

هـ(  256: ًمٚمزسمػم سمـ سمٙم٤مر اًم٘مرر ) ت  ـ مجفرة كسى ومريش وأطمبورهو 119

 م .1999هـ /  1419حت٘مٞمؼ : حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر ، دار اًمٞمامُم٦م اًمري٤مض اًمًٕمقدي٦م 

ٓسمـ طمزم ، قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم )ت  :ـ مجفرة أكسوب ايمعرب  121

 م . 1971/  1391اًمًالم حمٛمد ه٤مرون ، دار اعمٕم٤مرف هـ( حت٘مٞمؼ : قمٌد  456

ًمٚمامرديٜمی قمالء اًمديـ سمـ قمٚمی اعمِمٝمقر سم٤مسمـ اًمؽميمامٟمی  اجلقهر ايمـؼی : ـ 121

 سمػموت. ـ هـ( دار اعمٕمروم٦م 745)ت 

ًمٚمٜمجٗمل ، اًمِمٞمخ حمّٛمد طمًـ  ـ صمقاهر ايمؽالم دم ذح ذائع اإلؽمالم : 122

٤ٌّمس اًم٘م . هـ( 1266)ت  / قمٚمی أظمقٟمدی دار اًمٙمت٥م  قضم٤مين حت٘مٞمؼ : اًمِمٞمخ قم

 هـ . 1392ـمٝمران  ـ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م آوًمی

سمري ، حمّٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ٓ ـ اجلقهرة دم كسى اإلموم فمقّم وآيمف : 123

  تقٟمجل. حمّٛمد اًمحت٘مٞمؼ : د)ُمـ أقمالم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع( آٟمّم٤مري اًمتٚمٛم٤ًمين 

 هـ . 1442ت ـ سمػمواًمٓمٌٕم٦م آوًمی  ُم١مؾم٦ًم آقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت 

: ًمٚمدُمٞم٤مـمل ؾمٞمد ـ ضموؾمقي إفموكي ايمطويمبكم فمعم ضمؾ أيمػوظ همتح اظمعكم  124

هـ( دار اًمٗمٙمر ـ سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم  1314سمٙمري اسمق سمٙمر قمثامن سمـ حمٛمد ) ت 

 م . 1993هـ /  1414

ٓسمی احلًـ اًمًٜمدی ٟمقر اًمديـ سمـ ايمسـدی فمؾی ايمـسوئی :  يضموؾمق ـ 125

ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت  ، ( حت٘مٞمؼ : قمٌداًمٗمت٤مح اسمق همدةهـ 1136اهل٤مدی )ت  قمٌد
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 هـ . 1446طمٚم٥م ـ  اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، آؾمالُمٞم٦م

ًمالُم٤مم امحد هبومش ذح آزهور :  يايمؽحالكی اظمطبقفم يضموؾمق ـ 126

 اًمٞمٛمـ. ، هـ( ُمٙمت٦ٌم همٛمْم٤من 1334اعمرشمْمی ُمٓمٝمر سمـ حيٞمی سمـ طمًـ )ت 

ٟمی أسمی ٟمٕمٞمؿ امحد سمـ قمٌد ًمالصٗمٝم٤م آويمقوء وؿمبؼوت آصػقوء : يضمؾق ـ 127

 .1445سمػموت  ـ اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ، هـ( دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرسمی 434اهلل )ت 

هـ( حت٘مٞمؼ : قمٌد  255: ًمٚمج٤مطمظ أسمق قمٛمرو سمـ سمحر ) ت ـ احلققان  128

م ، اوم٧ًم قمـ ـمٌٕم٦م ُمٍم  1966هـ /  1416اًمًالم ه٤مرون ، دار اجلٞمؾ سمػموت 

 ، ُمٙمت٦ٌم ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب .

) ت  ؾمٕمٞمد سمـ ه٦ٌم اهللًمٚمراوٟمدي ، ىمٓم٥م اًمديـ  واجلرائح :ـ اخلرائٍ  129

سم٤مذاف اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر  حت٘مٞمؼ وٟمنم : ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم اعمٝمدي  . هـ( 573

 . 1449ىمؿ ـ  اًمٓمٌٕم٦م  آوًمی ، اعمقطمد آسمٓمحی

ًمٚمٌٖمدادی قمٌداًم٘م٤مدر سمـ قمٛمر آدب ويمى يمبوب يمسون ايمعرب :  يطمزاك ـ 131

دار اًمٙمت٥م  ، ٟمٌٞمؾ ـمريٗمی / اُمٞمؾ سمديع اًمٞمٕم٘مقبهـ( حت٘مٞمؼ : حمٛمد  1349)ت 

 م. 1998سمػموت  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ًمٚمّمدوق أسمی ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٚمی سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمی )ت اخلصول :  ـ 131

 1443ىمؿ  ـ مج٤مقم٦م اعمدرؾملم اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، هـ( حت٘مٞمؼ: قمٚمی ايمؼم همٗم٤مری 381

 .هـ

حيٞمی  ، ًمٚمٜمقویومقافمد آؽمالم : آضمؽوم همی مفامت ايمســ و يطمالص ـ 132

ُمقؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  ، هـ( حت٘مٞمؼ : طمًلم اؾمامقمٞمؾ اجلٛمؾ 676سمـ ذف سمـ ُمری )ت 

 هـ . 1418ًمٌٜم٤من  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی

هـ( مج٤مقم٦م  464ًمٚمٓمقؾمی أسمی ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ )ت  اخلالف : ـ 133

 هـ . 1447ىمؿ  ـ اعمدرؾملم
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ی ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير سمـ رؾمتؿ اسم ، ًمٚمٓمؼمی اًمِمٞمٕمی:  يدٓئؾ آموم ـ 134

)ُمـ اقمالم اًم٘مرن اخل٤مُمس( حت٘مٞمؼ : ىمًؿ اًمدراؾم٤مت آؾمالُمٞم٦م ُمقؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م 

 . ـه1413ىمؿ  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی

ًمٚمٌٞم٘مٝمی امحد سمـ :  يأضمقال صوضمى ايممميع يومعرهم ةدٓئؾ ايمـبق ـ 135

،  ف دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم ، هـ( حت٘مٞمؼ : قمٌد اعمٕمٓمی ىمٚمٕمجی 456احلًلم اًمٌٞمٝم٘می )ت 

 هـ . 1448سمػموت ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی

 قمٌد اًمرمحـًمٚمًٞمقـمل ، ضمالل اًمديـ ،  ـ ايمدّر اظمـثقر دم ايمتػسغم زموظملشمقر : 136

 م. 1993سمػموت  ـ هـ( دار اًمٗمٙمر 911سمـ أيب سمٙمر ) ت 

زيٜم٥م سمٜم٧م قمكم ومقاز اًمٕم٤مُمكم  ـ ايمدر اظمـثقر دم ؿمبؼوت رزموت اخلدور : 137

 هـ . 1312ًمٙمؼمى إُمػمي٦م هـ( سمقٓق اعمٓمٌٕم٦م ا 1332)ت 

دراؽمي كؼديي دم اظمرويوت ايمقاردة دم ؾمخصقي فمؿر زمـ اخلّطوب ـ  138

ٟمنم : اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ،ًمٕمٌد اًمًالم سمـ حمًـ آل قمٞمًك  وؽمقوؽمتف اإلداريي :

 م 2442 ـ /ه 1423اًمٓمٌٕم٦م إُومم  ،سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة 

٤ميض اعمٖمريب ، ٟمٕمامن سمـ حمّٛمد ًمٚم٘م ـ دفموئؿ اإلؽمالم وذىمر احلالل واحلرام : 139

ٟمنم : دار  حت٘مٞمؼ : آصػ سمـ قمكّم اصٖمر ومٞميض . . هـ( 363سمـ ُمٜمّمقر ) ت 

 هـ . 1383اًم٘م٤مهرة اعمٕم٤مرف 

ًمٚمٓمؼمي ، حم٥م اًمديـ ، أمحد سمـ  ـ ذطموئر ايمعؼبك دم مـوومى ذوي ايمؼرزمك : 141

ي٦م ، ٟمنم : ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد قمـ ٟمًخ٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍم . هـ( 694) ت   قمٌد اهلل

 هـ . 1356اًمٓمٌٕم٦م آومم ،  اًمتٞمٛمقري٦م . وٟمًخ٦م اخلزاٟم٦م

هـ(  684ًمٚم٘مراومی ؿمٝم٤مب اًمديـ امحد سمـ ادريس )ت :  ةايمذطمغم ـ 141

 م. 1994سمػموت  ـ حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمجی دار اًمٖمرب

 314ًمٚمدوٓيب ، حمّٛمد سمـ أمحد سمـ مّح٤مد ) ت  ـ ايمذريي ايمطوهرة ايمـبقيي : 142
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اًمٓمٌٕم٦م آومم  ٟمنم : اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م ـ اًمٙمقي٧م . ك احلًـ .حت٘مٞمؼ : ؾمٕمد اعم٤ٌمر . هـ(

 هـ . 1447، 

ًمٚمزخمنمی حمٛمد سمـ قمٛمر )ت رزمقع آزمرار وكصقص مـ آطمبور :  ـ 143

 هـ . 1412سمػموت  ـ ُمقؾم٦ًم آقمٚمٛمی ، هـ( حت٘مٞمؼ : قمٌد آُمػم ُمٝمٜم٤م 358

هـ( حت٘مٞمؼ :  464ًمٚمٓمقؾمی حمٛمد سمـ طمًـ )ت  رصمول ايمطقؽمی : ـ 144

ٞمقُمی آصٗمٝم٤مٟمی ُمقؾم٦ًم اًمٜمنم آؾمالُمی اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم ومی ٘مد اًمضمقا

 هـ . 1415اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، ىمؿ 

 هـ( 747ًمٚمحكم ، شم٘مل اًمديـ ، سمـ داوود ) ت  ـ رصمول ازمـ داوود : 145

اًمٜمجػ / دار  –حت٘مٞمؼ: اًمًٞمد حمٛمد ص٤مدق آل سمحر اًمٕمٚمقم اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م 

 .  1392ىمؿ  ـ اًمروی

ًمٚمٜمج٤مر ، اًمِمٞمخ  ول ايمـجور = همفرؽمً أؽمامء مصـػل ايمشقعي :ـ رصم 146

حت٘مٞمؼ : اًمًّٞمد ُمقؾمك اًمِمٌػمي   . هـ( 454أيب اًمٕم٤ٌمس ، أمحد سمـ قمكّم ) ت 

 هـ . 1416اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم ،  ،ٟمنم : ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل ـ ىمؿ  اًمزٟمج٤مين .

 هـ. 1388ؾمٜم٦م  ، سمػموت ًمٌٜم٤من ، ـمٌٕم٦م دار اًمؽماث اًمٕمرسمی رضمؾي ازمـ صمبغم: ـ 147

ُمٓمٌٕم٦م  ، اسمراهٞمؿ اًمٚمقاشمی سمـ حمٛمد قمٌد اهللٓسمی  رضمؾي ازمـ زمطقؿمي:ـ  148

 هـ . 1358ُمٍم ؾمٜم٦م ـ  ُمّمٓمٗمی حمٛمد

: ًمٚمٕمٛمري ، ي٤مؾملم سمـ ظمػم اهلل ) ت ـ ايمروضي ايمػقحوء دم سمقاريخ ايمـسوء  149

هـ( / رضم٤مء حمٛمقد اًم٤ًمُمرائل اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٛمقؾمققم٤مت سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م  1232

 م . 1987ٕومم ا

هـ(  436ًمٚمٛمرشمْمی قمٚمی سمـ احلًلم )ت رؽموئؾ ايممميػ اظمرسمضی :  ـ 151

 هـ . 1445ىمؿ  ـ دار اًم٘مرآن ، حت٘مٞمؼ : اًمًٞمد امحد احلًٞمٜمی

هـ(  548ًمٚمٗمت٤مل اًمٜمٞم٤ًمسمقری حمٛمد سمـ اًمٗمت٤مل )ت ايمقافمظكم :  يروض ـ 151
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 دار اًمنميػ . ، حت٘مٞمؼ : اًمًٞمد حمٛمد ُمٝمدی اخلرؾم٤من

هـ( حت٘مٞمؼ : طمًـ  277ًمٚمٕمٌٞمدًمی حيٞمی سمـ احلًـ )ت بقوت : ايمزيـ ـ 152

 هـ . 1353ُمٍم  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، حمٛمد ىم٤مؾمؿ

هـ(  181ٓسمـ اعم٤ٌمرك ، قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك سمـ واوح )ت ايمزهد :  ـ 153

 سمػموت. ـ ٦م: طمٌٞم٥م اًمرمحـ آقمٔمٛمی، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم حت٘مٞمؼ

 ٤492مُمی امحد سمـ يقؾمػ )ت ًمٚمّم٤محلی اًمِمؽمبؾ اهلدی وايمرؾمود :  ـ 154

 ، هـ( حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ : اًمِمٞمخ قم٤مدل امحد قمٌد اعمقضمقد / اًمِمٞمخ قمٚمی حمٛمد ُمٕمقض

 هـ . 1414سمػموت  ـ  اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ )ت  ، ًمالًم٤ٌمٟمی:  يآضموديٌ ايمصحقح يؽمؾسؾ ـ 155

 اًمري٤مض. ـ هـ( ٟمنم ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 1424

ًمٚمٕم٤مصٛمی قمٌداعمٚمؽ سمـ طمًلم اًمِم٤مومٕمی )ت ايمـجقم ايمعقايمی : ؽمؿط  ـ 156

دار اًمٙمت٥م  ، هـ( حت٘مٞمؼ : قم٤مدل امحد قمٌد اعمقضمقد / قمٚمی حمٛمد قمقض1111

 هـ . 1419سمػموت  ـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م

هـ(  275ٓسمـ ُم٤مضم٦م ، اًم٘مزويٜمل ، حمّٛمد سمـ يز يد ) ت  ـ ؽُمــ ازمـ موصمي : 157

 اًمٗمٙمرـ سمػموت . ٟمنم : دار ،: حمّٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل  حت٘مٞمؼ

ٕيب داوود ، ؾمٚمٞمامن سمـ آؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين ) ت  ـ ؽُمــ أيب داوود : 158

 سمػموت. ـ ر اًمٗمٙمردا  ، حمٛمد حمٞمی اًمديـ قمٌد احلٛمٞمدحت٘مٞمؼ :  هـ( 275

هـ( حت٘مٞمؼ :  458ًمٚمٌٞمٝم٘می امحد سمـ احلًلم )ت  ؽمــ ايمبقفؼی ايمؽػمی : ـ 159

 هـ . 1414ُمٙم٦م  ـ ُمٙمت٦ٌم دار اًم٤ٌمز ، حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م

ٕيب قمٞمًك ، حمّٛمد سمـ قمٞمًك سمـ  ـ ؽُمــ ايمؼممذي = اجلومع ايمصحقح : 161

دار اطمٞم٤مء  ، امحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرونحت٘مٞمؼ :  . هـ( 279ؾمقرة اًمؽمُمذي ) ت 

 هـ . 1357سمػموت  ـ اًمؽماث اًمٕمرسمی
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هـ(   385) ت سمٖمدادی ًمٚمدارىمٓمٜمل ، قمكّم سمـ قمٛمر  ـ ؽُمــ ايمدارومطـل : 161

 هـ . 1386سمػموت  ـ دار اعمٕمروم٦م ، قمٌد اهلل ه٤مؿمؿ يامٟمی اعمدٟمی حت٘مٞمؼ :

 255سمـ هبرام ) ت  قمٌد اًمرمحـسمـ   قمٌد اهللًمٚمدارُمل ،  ـ ؽُمــ ايمدارمل: 162

اًمٓمٌٕم٦م  ، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرسمی ، حت٘مٞمؼ : ومقاز امحد زُمرًمی ، ظم٤مًمد اًمًٌع اًمٕمٚمٛمی هـ(

 هـ . 1447سمػموت ـ  آوًمی

حت٘مٞمؼ :  . هـ( 227ًمًٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ) ت  ر :ـ ؽُمــ ؽمعقد زمـ مـصق 163

اًمٓمٌٕم٦م آومم  ٟمنم : دار اًمٕمّمٞمٛمل ـ اًمري٤مض . آل محٞمد .  قمٌد اهللاًمديمتقر ؾمٕمد سمـ 

 هـ . 1414، 

حت٘مٞمؼ :  . هـ( 343ًمٚمٜم٤ًمئل ، أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م ) ت  ـ ايمســ ايمؽػمى : 164

دار اًمٙمت٥م  ٟمنم : وؾمٞمد يمنوي طمًـ ./ اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن اًمٌٜمداري  اًمديمتقر قمٌد

 م . 1991 / هـ 1411اًمٓمٌٕم٦م آومم ،  ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت 

 هـ( 343ًمٚمٜم٤ًمئل ، أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م ) ت  ـ ؽُمــ ايمـسوئل ) اظمجتبك ( : 165

طمٚم٥م  ـ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، حت٘مٞمؼ : قمٌد اًمٗمت٤مح اسمق همدة ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت آؾمالُمٞم٦م

 هـ .  1446

اًمديـ ، حمّٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن )  ًمٚمذهٌل ، ؿمٛمس : ـ ؽمغم افمالم ايمـبالء 166

ُم١مؾم٦ًم  ، ٘مرىمقؾمیٕم/ حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمحت٘مٞمؼ : ؿمٕمٞم٥م آرٟم١موط  . هـ( 748ت 

 .ـه 1413سمػموت  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، اًمرؾم٤مًم٦م

حت٘مٞمؼ  . هـ( 151عمحّٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ي٤ًمر ) ت  ـ ؽمغمة زمـ إؽمحوق : 167

 .هـ  1398اًمٓمٌٕم٦م آوًمی  ، دار اًمٗمٙمر ، د. ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر: 

هـ( حت٘مٞمؼ:  218ًمٕمٌد اعمٚمک اسمـ هِم٤مم احلٛمػمی )ت ازمـ هشوم :  ةؽمغم ـ 168

 .1411سمػموت  ـ ٓمٌٕم٦م آوًمیاًم ، دار اجلٞمؾ ، ـمف قمٌد اًمرووف ؾمٕمد

: ٕيب اًمٗمداء ، إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم ) ت  ـ ؽمغمة ازمـ ىمثغم = ايمسغمة ايمـبقيي 169
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 هـ .  1396هـ ( حت٘مٞمؼ : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًمقاطمد ، سمػموت  774

ٓسمـ ىم٤مؾمؿ اؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد آصٗمٝم٤مين ) ت ـ ؽمغم ايمسؾػ ايمصوحلكم :  171

حت٘مٞمؼ : حمٛمد طمًـ اؾمامقمٞمؾ / ـم٤مرق ومتحل اًمًٞمد ، دار اًمٙمت٥م  هـ( 535

 م. 2444هـ /  1425سمػموت ـ  اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ًمٚمٙمحالين اًمّمٜمٕم٤مين ، حمٛمد سمـ  ـ ؽمبؾ ايمسالم ذح زمؾقغ اظمرام :  171

ت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل ـ اًم٘م٤مهرة هـ( ذيم٦م ُمٙم 1182اؾمامقمٞمؾ ) ت 

  هـ . 1378ُمٍم 

ًمٚمنميػ اعمرشمْمی قمٚمی سمـ احلًلم اعمقؾمقی )ت  ـ ايمشودم دم آمومي : 172

 ـ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، حت٘مٞمؼ: اًمًٞمد قمٌد اًمزهراء اخلٓمٞم٥م ُمقؾم٦ًم اؾم٤مقمٞمٚمٞم٤من هـ( 436

 هـ . 1414ىمؿ 

حت٘مٞمؼ :  هـ( 458 ) ت : ًمٚمٌٞمٝم٘مل أمحد سمـ طمًلم سمـ قمكم ؾمعى اإليامن ـ 173

 هـ . 1414سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم  ـ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، حمٛمد ؾمٕمٞمد اًمًٌٞمقين

هـ(  728ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ ) ت  ـ ذح ايمعؿدة : 174

 هـ. 1413حت٘مٞمؼ : د. ؾمٕمقد ص٤مًمح اًمٕمٓمٞمِم٤من ، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من ـ اًمري٤مض اًمًٕمقدي٦م 

: ًمٚمخّم٤مف ، قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٌخ٤مري احلٜمٗمل  ؼويضـ ذح أدب ايم 175

 هـ .  1397هـ( حت٘مٞمؼ : حمل هالل اًمنطم٤من ، ُمٓمٌٕم٦م اإلرؿم٤مد ـ سمٖمداد  536ت  )

ًمٚم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن ، أيب طمٜمٞمٗم٦م ،  ـ ذح آطمبور دم همضوئؾ آئؿي إؿمفور : 176

ٟمنم :  الزم .حت٘مٞمؼ : اًمًّٞمد حمّٛمد احلًٞمٜمل اجل . هـ( 363سمـ حمّٛمد اًمتٛمٞمٛمل ) ت 

 ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم ـ ىمؿ .

سمـ   اهللًمٕمٌد  ـ ذح إزهور اظمسّؿك زموظمـتزع اظمختور مـ ايمغقٌ اظمدرار : 177

اًمٓمٌٕم٦م إومم ،  ُمٗمت٤مح ، ٟمنم : ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث اإلؾمالُمل ـ اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٞمٜم٦م ،

 م . 2443 / هـ 1424



 361 همفرس اظمصودر

 

اًم٤ٌمىمل سمـ يقؾمػ )  ًمٚمزرىم٤مين ، حمّٛمد سمـ قمٌد دكقي :ـ ذح اظمقاهى ايمؾ 178

 سمػموت . م ـ 1996 / هـ 1417ـمٌٕم٦م ؾمٜم٦م  ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هـ( 1122ت 

ًمٚمزرىم٤مٟمی حمٛمد سمـ قمٌد اًم٤ٌمىمی )ت ذح ايمزروموكی فمؾی مقؿمل مويمؽ :  ـ 179

 هـ . 1411سمػموت  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هـ( 1122

سمـ ايب  قمٌد اًمرمحـٓسمـ ىمداُم٦م احلٜمٌكم ،  ؽبغم فمعم متـ اظمؼـع :ـ ايمممح ايم 181

 ٟمنم : دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ـ سمػموت . . هـ( 682قمٛمر ) ت 

 هـ( 816ًمٚم٘م٤موی اجلرضم٤مٟمی قمٚمی سمـ حمٛمد )ت  ذح اظمقاومػ : ـ 181

 هـ . 1325ُمٍم  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة

 هـ( 321سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م )ت امحد  يًمٚمٓمح٤موذح معوكی أشمور :  ـ 182

 ، ؾمٜم٦م سمػموت ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، اًمٕمٚمٛمٞم٦م دار اًمٙمت٥م ، حت٘مٞمؼ : حمٛمد زهری اًمٜمج٤مر

 هـ . 1399

 321ًمٚمٓمح٤موی امحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م )ت  ذح مشؽؾ أشمور : ـ 183

سمػموت  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، ُمقؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، هـ( حت٘مٞمؼ : ؿمٕمٞم٥م آرٟمقوط

 .ـه1448

 656) ت قمز اًمديـ سمـ ه٦ٌم اهلل  ، ٓسمـ أيب احلديد ح هنٍ ايمبالنمي :ـ ذ 184

اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم   اهللٟمنم : ُمٙمت٦ٌم آي٦م  ، حت٘مٞمؼ : حمّٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ . هـ(

 ، ؾمٜم٦م سمػموت ـ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜمجٗمل سم٤مٕوومًٞم٧م قمـ دار اطمٞم٤مء

 هـ . 1378

حت٘مٞمؼ :  ( . 5سمـ أمحد ) ت ق   اهللٌٞمد ًمٚمحًٙم٤مين قم ؾمقاهد ايمتـزيؾ: ـ 185

اًمتـ٤مسمع ًمقزارة اًمثـ٘م٤موم٦م  اًمِمٞمخ حمّٛمد سم٤مىمر حمٛمقدي ، جمٛمع إطمٞم٤مء اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمـالُمٞم٦م

 هـ . 1411،  1واإلرؿمـ٤مد اإلؾمـالُمل ، ـمـٌع 

)سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن اًمٗم٤مرؾمی( ٓسمی طم٤مشمؿ اًمًٌتی  صحقح ازمـ ضمبون : ـ 186
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 ، ُمقؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، ؿمٕمٞم٥م آرٟمقوط هـ( حت٘مٞمؼ : 354حمٛمد سمـ طم٤ٌمن )ت 

 هـ . 1414سمػموت  ـ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ًمٚمٌخ٤مري ، حمّٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اجلٕمٗمل  ـ صحقح ايمبخوري : 187

 ـ هـ( حت٘مٞمؼ : د. ُمّمٓمٗمی دي٥م اًمٌٖم٤م دار اسمـ يمثػم اًمٞمامُم٦م اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 256)ت 

 هـ . 1447سمػموت 

 261سمقري ، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ) ت ًمٚم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًم ـ صحقح مسؾؿ : 188

 سمػموت. ـ دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرسمی ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ومقاد قمٌد اًم٤ٌمىمی  هـ(

ًمٚمٌٞم٤ميض ، زيـ اًمديـ ، قمكّم  ل ايمتؼديؿ :ؼـ ايمٌماط اظمستؼقؿ إلم مستح 189

ٟمنم : اعمٙمت٦ٌم  حت٘مٞمؼ : حمّٛمد سم٤مىمر اًمٌٝمٌقدي . . هـ( 877سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ) ت 

 هـ . 1384اًمٓمٌٕم٦م إُومم  ، آصم٤مر اجلٕمٗمري٦م ـ ُمِمٝمد اًمروقي٦م ٓطمٞم٤مء

اسمی اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٚمی )ت  ، ٓسمـ اجلقزی : ةايمصػق يصػ ـ 191

دار اعمٕمروم٦م اًمٓمٌٕم٦م  ، حت٘مٞمؼ : حمٛمقد وم٤مظمقری د. حمٛمد رواس ىمٚمٕمف چی هـ( 597

 هـ . 1399سمػموت  ـ اًمث٤مٟمٞم٦م

  اهللًمٚم٘م٤ميض ٟمقر  ي :ـ ايمصقارم اظمفرومي دم صمقاب ايمصقافمؼ اظمحروم 191

قمٜمل سمتّمحٞمحف : اًمًّٞمد ضمالل اًمديـ  . هـ( 1419اًمتًؽمي اًمِمٝمٞمد ، ) ت 

 م . 1987ـمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م ّنْم٧م ـ ـمٝمران  ،  اعمحدث

أسمی اًمٕم٤ٌمس امحد سمـ حمٛمد سمـ  ، ٓسمـ طمجر اهلٞمثٛمی : ياظمحروم فمؼايمصقا ـ 192

حمٛمد اخلراط اًمؽميمی / يم٤مُمؾ  قمٌد اهللحت٘مؼ : قمٌد اًمرمحـ  هـ( 973قمٚمی )ت 

 . 1417ًمٌٜم٤من  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، ُمقؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م

 هـ( 322ًمٚمٕم٘مٞمٚمی حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ُمقؾمی )ت ضعػوء ايمعؼقؾی :  ـ 193

سمػموت  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، حت٘مٞمؼ: قمٌد اعمٕمٓمی اُملم ىمٚمٕمف چی

 هـ . 1444
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سمـ قمٚمی  د اًمرمحـقمٌ ، ٓسمی اًمٗمرج اسمـ اجلقزیايمضعػوء واظمؼموىمكم :  ـ 194

اًمٓمٌٕم٦م  ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤موی قمٌد اهللحت٘مٞمؼ :  هـ( 597سمـ حمٛمد )ت 

 هـ . 1446سمػموت  ـ آوًمی

ٓسمـ قمٌد رسمف ؿمبوئع ايمـسوء ومو صموء همقفو مـ فمجوئى وأطمبور واورار :  ـ 195

 هـ . 1445ُمٙمت٦ٌم اًم٘مرآن  هـ( 328امحد سمـ حمٛمد آٟمدًمًی )ت 

) ت  حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اًمٌٍمیٓسمـ ؾمٕمد  ػمى:ـ ايمطبؼوت ايمؽ 196

 ٟمنم : دار ص٤مدر ـ سمػموت . . هـ( 234

 هـ( 756ًمٚمًٌٙمی شم٤مج اًمديـ سمـ قمٚمی )ت ايمؽػمی :  يؿمبؼوت ايمشوهمعق ـ 197

، حت٘مٞمؼ : د. حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مضمی د. قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م 

 . 1413اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

ًمٚمِمٕمراين  ؽػمى ) يمقاومح إكقار دم ؿمبؼوت إطمقور( :ـ ايمطبؼوت ايم 198

هـ( ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب  973اًمِم٤مومٕمل قمٌد اًمقه٤مب سمـ أمحد سمـ قمكم ) ت 

 م .  1973احلٚمٌل واوٓده ، ُمٍم ، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

ٟمجؿ اًمديـ قمٛمر سمـ يمؾـسػل،  : يهمی آصطالضموت ايمػؼفق يايمطؾب يؿمؾب ـ 199

 1416قمامن  ـ دار اًمٜمٗم٤مئس ، ؽد قمٌد اًمرمحـ اًمٕمحت٘مٞمؼ : ظم٤مًم هـ( 537حمٛمد )ت 

 هـ .

ذح و حت٘مٞمؼ هـ( 255ًمٚمج٤مطمظ قمٛمر سمـ سمحر )ت  : يايمعثامكق ـ 211

 ُمٍم. ـ دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرسمی ، قمٌداًمًالم حمٛمد ه٤مرون

ًمٚمحٚمی قمٚمی سمـ يقؾمػ )ت  : ييمدهمع اظمخووف ايمققمق يايمعدد ايمؼقي ـ 211

اف اًمًٞمد حمٛمقد اعمرقمِمی ٟمنم ُمٙمت٦ٌم حت٘مٞمؼ : اًمًٞمد ُمٝمدی اًمرضم٤مئی اذ هـ( 745

 هـ . 1448ىمؿ  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، اعمرقمِمی اًمٕم٤مُم٦م

 هـ( 328ٓسمـ قمٌد رسمف امحد سمـ حمٛمد آٟمدًمًی )ت  ايمعؼد ايمػريد : ـ 212
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 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اعمجٞمد اًمؽمطمٞمٌی حت٘مٞمؼ : د. ُمٗمٞمد حمٛمد ىمٛمٞمحف د. قمٌد

 هـ . 1444سمػموت  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی

ٓسمـ فمققن صحوح آطمبور همی مـوومى اموم آزمرار :  ة= فمؿد ةايمعؿد ـ 213

ىمؿ  ـ ُمقؾم٦ًم اًمٜمنم آؾمالُمی هـ( 644اًمٌٓمريؼ حيٞمی سمـ احلًـ آؾمدی )ت 

 هـ . 1447

ًمٚمٕمٞمٜمی سمدر اًمديـ حمٛمقد  ايمؼوری همی ذح صحقح ايمبخوری : ةفمؿد ـ 214

 سمػموت. ـ دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرسمی هـ( 855سمـ امحد )ت 

ٓسمـ قمٜمٞم٦م ، مج٤مل اًمديـ ، أمحد  ـ فمؿدة ايمطويمى دم اكسوب آل أيب ؿمويمى : 215

ٟمنم : اعمٙمت٦ٌم  حت٘مٞمؼ : حمّٛمد طمًـ آل اًمٓم٤مًم٘م٤مين . . هـ( 828سمـ قمكّم احلًٞمٜمل ) ت 

 م . 1961ه ـ  ٦1384م ، ٟمٞماًمٓمٌٕم٦م اًمث٤م ،احلٞمدري٦م ـ اًمٜمجػ آذف 

حت٘مٞمؼ :  . هـ( 175ًمٚمٗمراهٞمدي ، اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد ) ت  ـ ىمتوب ايمعكم  : 216

 اهلالل. ٦مُمٙمتٌٟمنم : دار  ،اًمديمتقر ُمٝمدى اعمخزوُمل واًمديمتقر إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل 

ًمٚمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي ، حمّٛمد ؿمٛمس احلّؼ   :ـ فمقن اظمعبقد ذح ؽمــ أيب داوود 217

 م. 1995سمػموت  ـ  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، هـ( 1329)ت 

 هـ( 388محد سمـ حمٛمد سمـ اسمراهٞمؿ )ت ًمٚمخٓم٤مسمی انمريى احلديٌ :  ـ 218

ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  ـ ٟمنم ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مری ، : قمٌداًمٙمريؿ اسمراهٞمؿ اًمٕمزسم٤موی حت٘مٞمؼ

1442. 

: ٓسمـ سمِمٙمقال إٟمدًمقزي ، ظمٚمػ سمـ قمٌد ـ نمقامض إؽمامء اظمبفؿي  219

هـ( حت٘مٞمؼ : قمز اًمديـ قمكم اًمًٞمد / حمٛمد يمامل اًمديـ ، قم٤ممل  578اعمٚمؽ ) ت 

 هـ . 1447، اًمٓمٌٕم٦م إومم  اًمٙمت٥م سمػموت

هـ(  1376عمحٛمد طمًلم سمـ ؾم٤ممل هٞمٙمؾ )  ـ ايمػوروق فمؿر زمـ اخلطوب : 211

 م . 1963ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م ، اًم٘م٤مهرة 
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هـ(  583ًمٚمزخمنمی حمٛمقد سمـ قمٛمر )ت  ايمػوئؼ همی نمريى احلديٌ : ـ 211

اًمٓمٌٕم٦م  ، ٦مدار اعمٕمروم ، حت٘مٞمؼ : قمٚمی حمٛمد اًمٌج٤موی / حمٛمد اسمقاًمٗمْمؾ اسمراهٞمؿ

 ًمٌٜم٤من.ـ اًمث٤مٟمٞم٦م 

 852ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ) ت  ـ همتح ايمبوري ذح صحقح ايمبخوري : 212

 سمػموت. ـ هـ(  حت٘مٞمؼ : حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ًمدار اعمٕمروم٦م

هـ( ٟمنم  623ًمٚمراومٕمی قمٌد اًمٙمريؿ )ت  همتح ايمعزيز = ايمممح ايمؽبغم : ـ 213

 دار اًمٗمٙمر.

 :روايي وايمدرايي همی فمؾؿ ايمتػسغمر اجلومع زمكم همـی ايمـ همتح ايمؼدي 214

 سمػموت. ـ دار اًمٗمٙمر هـ( 1254، حمّٛمد سمـ قمكّم سمـ حمّٛمد ) ت  ًمٚمِمقيم٤مين

هـ( دار اًمٙمت٥م  1416: ًمٚمٖمزازم ، حمٛمد سمـ أمحد ) ت ـ همؼف ايمسغمة  215

 م . 1982/  1442اإلؾمالُمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 هـ( 314امحد سمـ اقمثؿ )ت ٓسمـ اقمثؿ اًمٙمقومی اسمی حمٛمد  ايمػتقح : ـ 216

 هـ . 1411سمػموت  ـ : قمٚمی ؿمػمی دار آوقاء اًمٓمٌٕم٦م آوًمی حت٘مٞمؼ

 قمٌد اهللحت٘مٞمؼ : اسمق  هـ( 161ًمٚمثقری ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد )ت ايمػرائض :  ـ 217

 هـ . 1414اًمري٤مض  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، دار اًمٕم٤مصٛم٦م قمٌد اهللقمٌد اًمٕمزيز 

 هـ( 843ی حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح )ت ًمٚمٛم٘مدؾمايمػروع وسمصحقح ايمػروع :  ـ 218

 هـ . 1418سمػموت  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، حت٘مٞمؼ : طم٤مزم اًم٘م٤موی

 413ًمٚمٛمٗمٞمد حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ٟمٕمامن اًمٕمٙمؼمی )ت :  ةايمػصقل اظمختور ـ 219

 هـ . 1414سمػموت  ـ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، دار اعمٗمٞمد ، حت٘مٞمؼ : اًمًٞمد قمٚمی ُمػمذيٗمی هـ(

ًمٚمامًمٙمی اسمـ اًمّم٤ٌمغ قمٚمی سمـ حمٛمد  همی معرهمي آئؿي:  يصقل اظمفؿايمػ ـ 221

 ىمؿ. ـ دار احلدي٨م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ، حت٘مٞمؼ : ؾم٤مُمی اًمٓمٌٕم٦م آوًمی هـ( 855)ت 

ٟمنم : ُم١مؾم٦ًم  ًمٚمًٞمد حمّٛمد ص٤مدق احلًٞمٜمل اًمروطم٤مين . ـ همؼف ايمصودق : 221
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 هـ . 1414اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،  ،دار اًمٙمت٤مب ـ ىمؿ 

اًمرووف حمٛمد سمـ  قمٌد ، ًمٚمٛمٜم٤موی ؼدير ذح اجلومع ايمصغغم :همقض ايم ـ 222

ُمٍم  ـ اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمی اًمٓمٌٕم٦م آوًمی هـ( 1431قمٚمی اًمِم٤مومٕمی )ت 

 هـ . 1415وـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت 1356

هـ(  458ًمٚمٌٞمٝم٘مل أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم ) ت  ـ همضوئؾ إووموت : 223

ٞمد اًم٘مٞمز ، ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مرة ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم حت٘مٞمؼ قمدٟم٤من قمٌد اًمرمحـ جم

 هـ. 1414

ًمٙمامل اًمًٌٞمقين ، ُمٙمت٦ٌم  ل فمؿر زمـ اخلطوب :مـ وموئد ايمػؽر اإلؽمال 224

 م . 1993اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م ، اًم٘م٤مهرة ، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

ـمٌع : ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم  ًمٚمتًؽمي ، اًمِمٞمخ حمّٛمد شم٘مل . ـ ومومقس ايمرصمول : 225

 هـ . 1414ًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ اإلؾمالُمل ا

ًمٚمٛمٗمٞمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٕمٙمؼمی )ت  : ياخلوؿمئ يهمی إزمطول سمقزم يايمؽوهمئ ـ 226

 ، ؾمٜم٦م سمػموت ـ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، دار اعمٗمٞمد ، حت٘مٞمؼ : قمٚمی ايمؼم زُم٤مٟمی ٟمج٤مد هـ( 413

 هـ . 1414

 . هـ( 329ـ  328اًمرازي ، ) ت  يٕم٘مقبًمٚمٙمٚمٞمٜمل ، حمّٛمد سمـ  ـ ايمؽودم : 227

 ـ اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم ، دار اًمٙمت٥م آؾمالُمٞم٦م ، صححف وقمّٚمؼ قمٚمٞمف : قمكّم ايمؼم اًمٖمٗم٤مري

 ش. 1363ـمٝمران 

 624اسمـ ىمداُم٦م )ت  قمٌد اهللًمٚمٛم٘مدؾمی  ايمؽوهمی همی همؼف امحد زمـ ضمـبؾ : ـ 228

 سمػموت. ـ ٟمنم اعمٙمت٦ٌم آؾمالُمی هـ(

 ٌدقمد سمـ حمّٛمد سمـ ًمِمٞم٤ٌمين ، حمٛمّ ٓسمـ آصمػم ا ـ ايمؽومؾ دم ايمتوريخ : 229

 ،سمػموت  ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًم٘م٤ميض   قمٌد اهللحت٘مٞمؼ :   هـ( 634ت  اًمقاطمد )

 هـ . 1415اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 
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سمـ قمدي   قمٌد اهللٓسمـ قمدي ، أيب أمحد ،  ـ ايمؽومؾ دم ايمضعػوء : 231

 .ٟمنم : دار اًمٗمٙمر ـ سمػموت  حت٘مٞمؼ : حيٞمك خمت٤مر همزاوي  . هـ( 365اجلرضم٤مين ) ت 

 هـ . 1449،  اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م

 هـ( 692ًمالرسمٚمی قمٚمی سمـ قمٞمًی )ت  ىمشػ ايمغؿف همی معرهمي آئؿي : ـ 231

 هـ . 1445سمػموت  ـ دار آوقاء

ًمٕمالء اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ امحد  وی :ْزدَ ار فمـ أصقل ايمبَ ورىمشػ آ ـ 232

 ـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م دار اًمٙمت٥م ، حمٛمقد حمٛمد قمٛمر قمٌد اهللحت٘مٞمؼ :  هـ( 734اًمٌخ٤مری )ت 

 هـ . 1418سمػموت 

ٓسمـ اجلقزی اسمی اًمٗمرج قمٌد  ىمشػ اظمشؽؾ مـ ضمديٌ ايمصحقحكم : ـ 233

 1418اًمري٤مض  ـ دار اًمقـمـ ، هـ( حت٘مٞمؼ : قمٚمی طمًلم اًمٌقاب 579اًمرمحـ )ت 

 هـ.

ًمٚمٗم٤موؾ اهلٜمدي ، هب٤مء اًمديـ ،  فمـ ومقافمد آضمؽوم : ـ ىمشػ ايمؾثوم 234

ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم  : حت٘مٞمؼ . هـ( 1137 ٤مين ) تحمّٛمد سمـ احلًـ سمـ حمّٛمد آصٗمٝم

 هـ . 1416 سم٘مؿ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی  ، اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم

ًمٚمًٌزواري ، اعمقمم حمّٛمد سم٤مىمر سمـ حمّٛمد   م = ىمػويف ايمػؼف :ـ ىمػويي آضمؽو 235

حت٘مٞمؼ : اًمِمٞمخ ُمرشمْمی اًمقاقمٔمی آرايمی ُمقؾم٦ًم اًمٜمنم   هـ( 1494ُم١مُمـ ) ت 

 هـ . 1423ىمؿ ـ  اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، ًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملمآؾمالُمی ا

ًمٚمٛمت٘مل اهلٜمدي ، قمالء اًمديـ ،  ـ ىمـز ايمعامل دم ؽُمــ إومقال وإهمعول : 236

دار اًمٙمت٥م  ، حمٛمقد قمٛمر اًمدُمٞم٤مـمیحت٘مٞمؼ :  . هـ( 975قمكّم اعمت٘مل سمـ طم٤ًمم ) ت 

 هـ . 1419سمػموت  ـ اًمٓمٌٕم٦م آوًمی ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

هـ( حت٘مٞمؼ :  261: عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي ) ت ٕؽمامء ـ ايمؽـك وا 237

قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمد أمحد اًم٘مِم٘مري ، اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ، اًمٓمٌٕم٦م 
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 هـ . 1444إومم 

هـ( حت٘مٞمؼ : أسمق  314ًمٚمدوٓيب ، حمٛمد سمـ أمحد ) ت  ـ ايمؽـك وإؽمامء : 238

 هـ . 1421م سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ىمتٞم٦ٌم / ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤مين ، دار اسمـ طمز

اعمٍمي ، حمّٛمد سمـ ُمٙمرم ) ت  ٓسمـ ُمٜمٔمقر آومري٘مل ـ يمسون ايمعرب : 239

 اًمٓمٌٕم٦م آومم . ، ٟمنم : دار ص٤مدر ـ سمػموت . هـ(711

هـ(  245ٓسمـ طمٌٞم٥م اًمٌٖمدادی حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م سمـ اُمٞم٦م )ت ـ اظمحػم :  241

 سمػموت. ـ جلديدةدار آوم٤مق ا ، حت٘مٞمؼ : ايٚمزة ًمٞمختـ ؿمتٞمؽم

 821) ت   قمٌد اهللًمٚم٘مٚم٘مِمٜمدي ، أمحد سمـ  ـ مآشمر آكوهمي دم معومل اخلالهمي : 241

اًمٓمٌٕم٦م  ،ٟمنم : ُمٓمٌٕم٦م طمٙمقُم٦م اًمٙمقي٧م  اًمًت٤مر أمحد ومراج . حت٘مٞمؼ : قمٌد . هـ(

 م . 1985اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 542: ًمٚمراهم٥م آصٗمٝم٤مين ، حمٛمد سمـ احلًلم ) ت ـ حمورضات إدزموء  242

 م. 1999هـ /  1424: قمٛمر اًمٓم٤ٌمع ، دار اًم٘مٚمؿ ـ سمػموت  هـ( حت٘مٞمؼ

ًمٚمّم٤محلل اًمدُمِم٘مل ،  ـ حمض ايمصقاب دم همضوئؾ فمؿر زمـ اخلطوب : 243

هـ( حت٘مٞمؼ : د. قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد  946مج٤مل اًمديـ يقؾمػ سمـ طمًـ ) ت 

اًمٗمريح اًمًٕمقدي٦م ، وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ، ـمٌٕم٦م ُمٙمت٦ٌم أوقاء اًمًٚمػ ، اًمٓمٌٕم٦م 

 هـ . 1424 إومم

هـ( ، ٟمنم 483ًمٚمنظمز ، حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ )ت  ـ اظمبسقط : 244

 دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت .

: ًمٚمديٜمقري ، أيب سمٙمر ، أمحد سمـ ُمروان سمـ ـ اظمجويمسي وصمقاهر ايمعؾؿ  245

هـ ( ، دار اسمـ طمزم ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، سمػموت  333حمٛمد اًم٘م٤ميض اعم٤مًمٙمل )ت 

 هـ . 1423

هـ(  518: ًمٚمٛمٞمداين ، أمحد سمـ حمٛمد اًمٜمٞم٤ًمسمقري )ت ع إمثول ـ جمؿ 246
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حت٘مٞمؼ حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد ، دار اعمٕمروم٦م / سمػموت  وـمٌٕم٦م اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م 

 م ُمٍم. 1959هـ /  1379اًمٙمؼمى / ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة 

ًمٚمزخمنمي ، ضم٤مر اهلل  همؼي زمكم أهؾ ايمبقً وايمصحوزمي :اـ خمتٌم ىمتوب اظمق 247

هـ( حت٘مٞمؼ : اًمًٞمد يقؾمػ أمحد ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ  538د سمـ قمٛمر ) ت حمٛمق

 م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم . 1999هـ / 1424سمػموت 

ًمٚمٕمٌدري  ـ اظمدطمؾ = مدطمؾ ايمممع ايممميػ فمعم اظمذاهى إرزمعي : 248

هـ(  دار اًمٗمٙمر  737اًمٗم٤مد اعم٤مًمٙمل اعمِمٝمقر سم٤مسمـ احل٤مج  ، حمٛمد سمـ حمٛمد ) ت 

 م. 1981هـ /  1441

: ٓسمـ قمٓمٞم٦م اًمٖمرٟم٤مـمل ، قمٌد ـ اظمحرر ايمقصمقز دم سمػسغم ايمؽتوب ايمعزيز  249

هـ( حت٘مٞمؼ : قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد ، دار اًمٙمت٥م  541احلؼ سمـ هم٤مًم٥م ) ت 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت . 

ًمٚمٕمٛمري ، قمكّم سمـ حمّٛمد سمـ قمكّم سمـ حمّٛمد  كسوب ايمطويمبقكم :أـ اظمجدي دم  251

 حت٘مٞمؼ : اًمِمٞمخ أمحد اعمٝمدوي اًمداُمٖم٤مين . اخل٤مُمس ( . م اًم٘مرناًمٕمٚمقي ) ُمـ أقمال

 ىمؿ . ـ ه 1449اًمٓمٌٕم٦م آومم ،  اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل .  اهللٟمنم : ُمٙمت٦ٌم آي٦م 

)  قمكم سمـ أيب سمٙمر ًمٚمٝمٞمثٛمل ، ٟمقر اًمديـ ـ جمؿع ايمزوائد ومـبع ايمػقائد : 251

 1447اًم٘م٤مهرة ، سمػموت  –دار اًمري٤من ًمٚمؽماث / دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب  هـ( 847ت 

  هـ .

ًمالردسمٞمكم ، أمحد ) ت  :دم ذح إرؾمود إذهون ـ جمؿع ايمػوئدة وايمػمهون  252

ـمٌع :  واًمِمٞمخ قمكّم آؿمتٝم٤مري . / حت٘مٞمؼ : اًمِمٞمخ جمتٌك اًمٕمراىمل . هـ( 993

 هـ . 1416ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ 

ًمٚمٛمقؾمقي ، قمكّم سمـ احلًلم = اًمنميػ  ـ جمؿقفمي رؽموئؾ اظمرسمه : 253

ٟمنم : دار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ل .ئحت٘مٞمؼ : اًمًّٞمد ُمٝمدي اًمرضم٤م . هـ( 436اعمرشم٣م ) ت 
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 هـ . 1445ـ ىمؿ 

 728ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ احلراين )ت  ـ جمؿقع ايمػتووى : 254

 ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م .هـ( حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمٜمجدي ، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم

هـ(  1424: قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز )ت  ـ جمؿقع همتووى ازمـ زموز 255

أذف قمغم مجٕمف وـمٌٕمف  : حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 واإلومت٤مء ـ اًمًٕمقدي٦م .

: ًمالصٗمٝم٤مين ، احلًلم ـ حمورضات إدزموء وحموورات ايمشعراء وايمبؾغوء  256

 1416هـ( ـمٌٕم٦م اعمٙمت٦ٌم احلٞمدري٦م ، ىمؿ  245اعمٗمْمؾ ) ت طمدود  سمـ حمٛمد سمـ

 سم٤مٓووم٧ًم قمـ دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة .

 ٓسمـ ؾمٞمدة ، قمكم سمـ اؾمامقمٞمؾ اعمرد )ت ـ اظمحؽؿ واظمحقط إفمظؿ : 257

هٜمداوي ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ـ سمػموت حت٘مٞمؼ قمٌد احلٛمٞمد  هـ( 458

 م . 2444

هـ(  456سمـ طمزم آٟمدًمز ، قمكم سمـ أمحد سمـ طمزم ) ت: ٓـ اظمحعم  258

 حت٘مٞمؼ جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، ٟمنم دار أوم٤مق اجلديدة ، سمػموت .

هـ(  676ًمٚمٜمقوي ، حمل اًمديـ سمـ ذف ) ت  ـ اظمجؿقع ذح اظمفذب : 259

 ٟمنم : دار اًمٗمٙمر ـ سمػموت .

 . هـ( 385ت  ًمٚمّم٤مطم٥م ، إؾمامقمٞمؾ سمـ قم٤ٌمد ) ـ اظمحقط دم ايمؾغي : 261

 / هـ 1414ـمٌع : قم٤ممل اًمٙمت٥م سمػموت  حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ حمّٛمد طمًـ آل ي٤مؾملم .

 م . 1994

 711ٓسمـ ُمٜمٔمقر ، حمّٛمد سمـ ُمٙمرم ) ت  : سموريخ مديـي دمشؼـ خمتٌم  261

 1445اًمٓمٌٕم٦م آومم ،  ،ٟمنم : دار اًمٗمٙمر ـ دُمِمؼ  . قمدة ُمـ اعمح٘م٘ملمحت٘مٞمؼ :  . هـ(

  م . 1984 / هـ
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ًمٚمحكم ، احلًـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمر آؾمدي ) ت  تؾػ ايمشقعي :ـ خم 262

 ،حت٘مٞمؼ : ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم ذم ىمؿ  . هـ( 726

 هـ . 1412اًمٓمٌٕم٦م إُومم اعمٜم٘مح٦م ، 

هـ( ، ٟمنم دار ص٤مدر ،  179عم٤مًمؽ سمـ أٟمس ) ت  ـ اظمدوكي ايمؽػمى : 263

 . سمػموت

حت٘مٞمؼ :  . هـ( 1147ًمٚمٌحراين ، اًمًّٞمد ه٤مؿمؿ ، )ت  ـ مديـي اظمعوصمز : 264

، اًمٓمٌٕم٦م  ٟمنم : ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م  اعمقٓئل اهلٛمداين .  اهللاًمِمٞمخ قمزة 

 هـ . 1414ـ ىمؿ   إومم

 . هـ( 1111ًمٚمٛمجٚمز حمّٛمد سم٤مىمر سمـ حمّٛمد شم٘مل ) ت  ـ مرآة ايمعؼقل : 265

ؾمالُمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ، ـمٝمران حت٘مٞمؼ : اًمِمٞمخ قمكم أظمقٟمدي ، دار اًمٙمت٥م اإل

 هـ . 1448

ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس اًمرازي )  ـ اظمراؽمقؾ : 266

، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م ىمقچ٤مٟمی هـ( حت٘مٞمؼ : ؿمٙمر اهلل ٟمٕمٛم٦م اهلل  237ت 

 هـ . 1397إومم، سمػموت 

سمـ طم٤ٌمن ، حمٛمد سمـ ٓ ـ اظمجروضمكم مـ اظمحدشمكم وايمضعػوء واظمؼموىمكم : 267

هـ( حت٘مٞمؼ : حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد ، دار اًمققمل ، اًمٓمٌٕم٦م  354طم٤ٌمن اًمًٌتل ) ت 

 سمػموت . 1412هـ ، وـمٌٕم٦م دار اعمٕمروم٦م  1396، طمٚم٥م  إومم

ًمٚمٛمًٕمقدي ، قمكّم سمـ احلًلم سمـ قمكّم  ـ مروج ايمذهى ومعودن اجلقهر : 268

 دار اهلجرة ، اًمٓمٌٕم٦م ووع ومٝم٤مرؾمف : يقؾمػ أؾمٕمد داهمر ، ٟمنم . هـ( 346)ت 

 هـ . 1385اًمث٤مٟمٞم٦م ـ ىمؿ سم٤مٓووم٧ًم قمـ اًمٓمٌٕم٦م إومم ، سمػموت 

هـ(  413ًمٚمٛمٗمٞمد ، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن ) ت ـ اظمسوئؾ ايمرسويي : 269

 هـ . 1414: ص٤مئ٥م قمٌد احلٛمٞمد ، دار اعمٗمٞمد ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، سمػموت  حت٘مٞمؼ
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ي ، اًمِمٞمخ قمغم ) ت دًمِم٤مهروًمٚمٜمامزي ا ـ مستدرك ؽمػقـي ايمبحور : 271

ٟمنم : ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم  حت٘مٞمؼ : اًمِمٞمخ طمًـ سمـ قمكّم اًمٜمامزي . . هـ( 1445

 هـ . 1418 اإلؾمالُمل ـ ىمؿ

، حمّٛمد   قمٌد اهللًمٚمح٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ، أيب  ـ اظمستدرك فمعم ايمصحقحكم : 271

ت٥م ٟمنم : دار اًمٙم حت٘مٞمؼ : ُمّمٓمٗمك قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤م . . هـ( 445) ت   قمٌد اهللسمـ 

 م . 1994ه ـ  1411ـ سمػموت  ، اًمٓمٌٕم٦م إومم اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ًمٚمٜمقري ، احل٤مج ُمػمزا طمًلم  ـ مستدرك ايمقؽموئؾ ومستـبط اظمسوئؾ : 272

ٓطمٞم٤مء  حت٘مٞمؼ وٟمنم : ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م  . هـ( 1324اًمٜمقري اًمٓمؼمد ) ت 

 هـ . 1448، اًمٓمٌٕم٦م إومم اعمح٘م٘م٦م ، ىمؿ  اًمؽماث

ًمالسمِمٞمٝمل ، ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمد سمـ  مستظرف :ـ اظمستطرف دم ىمّؾ همـ  273

هـ( حت٘مٞمؼ : ُمٗمٞمد حمٛمد ىمٛمٞمح٦م ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م  854أمحد اًمٗمتح ) ت 

 .هـ 1446اًمث٤مٟمٞم٦م ، سمػموت 

 589ٓسمـ إدريس احلكم ، حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر ) ت ـ مستطرهموت ايمرسائر :  274

 . 1411هـ( ، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، ىمؿ 

ًمٚمٓمؼمي اإلُم٤مُمل ، حمّٛمد اسمـ  : ـ اظمسؼمؾمد دم إمومي أمغم اظمممـكم  275

٦م حت٘مٞمؼ : اًمِمٞمخ أمحد اعمحٛمقدي ، ُم١مؾّمً ( . 4ضمرير سمـ رؾمتؿ ) ت أوائؾ ق 

 . 1ـمٌع  ،اًمث٘م٤مومٞم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م ًمٙمقؿم٤مٟمٌقر

اىمل ، اعمقمم أمحد سمـ حمّٛمد ٜمرًمٚم ـ مستـد ايمشقعي دم اضمؽوم ايممميعي : 276

 ٓطمٞم٤مء اًمؽماث ـ ُمِمٝمد . حت٘مٞمؼ  : ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م  . هـ( 1245) ت ُمٝمدي 

 هـ . 1415اًمٓمٌٕم٦م آومم ، 

) ت  اًمٌٖمدادي ًمٚمجقهري ، قمكّم سمـ اجلٕمد سمـ قمٌٞمد ـ مسـد ازمـ اجلعد : 277

، ٟمنم : ُم١مؾم٦ًم ٟم٤مدر اًمٓمٌٕم٦م إومم ، سمػموت  حت٘مٞمؼ : قم٤مُمر أمحد طمٞمدر  . هـ( 234
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 هـ . 1414

هـ(  238: إلؾمح٤مق سمـ اسمراهٞمؿ احلٜمٔمكم ) ت  ـ راهقييـ مسـد ازم 278

. قمٌد اًمٖمٗمقر سمـ قمٌد احلؼ اًمٌٚمقر ، ٟمنم : ُمٙمت٦ٌم اإليامن ـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  حت٘مٞمؼ: د

 هـ . 1413، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

هـ( حت٘مٞمؼ  292: ٕمحد سمـ قمٛمرو ) ت  ـ مسـد ايمبزار ) ايمبحر ايمزطمور ( 279

 .  1424ٙمؿ ـ اعمدي٦م اعمٜمقرة ، ـمٌٕم٦م : قم٤مدل سمـ ؾمٕمد ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحل

هـ( حت٘مٞمؼ  347: ٕمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك اعمقصكم ) ت  ـ مسـد أيب يععم 281

 هـ . 1444: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد ، دار اعم٠مُمقم ًمٚمؽماث ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ـ دُمِمؼ 

: ًمألزدي ، اًمرسمٞمع سمـ طمٌٞم٥م )ُمـ مسـد ايمرزمقع = اجلومع ايمصحقح ـ  821

ث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة( حت٘مٞمؼ : حمٛمد إدريس ـ قم٤مؿمقر سمـ يقؾمػ ، ٟمنم دار أقمالم اعم٤مئ٦م اًم

 هـ . 1415احلٙمٛم٦م / ُمٙمت٦ٌم آؾمت٘م٤مُم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم سمػموت / ؾمٚمٓمٜم٦م قمامن 

هـ( ٟمنم : دار اًمٙمت٥م  244عمحٛمد سمـ إدريس ) ت  ـ مسـد ايمشوهمعل : 282

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت .

هـ( دار اعمٕمروم٦م  244) ت  : ًمًٚمٞمامن سمـ داود اًمٗم٤مرد ـ مسـد ايمطقويمز 283

 هـ . 1321، سمػموت وط دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ديمـ اهلٜمد 

ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم ـ  ٟمنم : هـ( 241محد سمـ طمٜمٌؾ ) ت ٕ ـ مسـد أمحد : 284

 ُمٍم.

ًمٚمتًؽمي ، اًمًّٞمد  ـ مصوئى ايمـقاصى دم ايمرّد فمعم كقاومض ايمرواهمض  285

حت٘مٞمؼ : اًمِمٞمخ ىمٞمس اًمٕمٓم٤مر  ( . . هـ 1419سمـ ذف اًّمديـ اعمرقمٌم ) ت   اهللٟمقر 

 . 1426ٟمنم : دًمٞمؾ ُم٤م / ايران ـ ىمؿ   .

ًمٚمٗمٞمقُمل ، أمحد سمـ  : يمؾراهمعل دم نمريى ايمممح ايمؽبغم ـ اظمصبوح اظمـغم 286

 هـ . 1443 ٟمنم : اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت . هـ( 774 سمٕمد حمّٛمد سمـ قمكّم اعم٘مري ) ت
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هـ( حت٘مٞمؼ :  211سمـ مه٤مم ) ت ًمٚمّمٜمٕم٤مين  ، قمٌد اًمرزاق  ـ اظمصـػ : 287

 هـ . 1443طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، سمػموت 

هـ( حت٘مٞمؼ : د .  852ٓسمـ طمجر ، أمحد سمـ قمكم ) ت  ـ اظمطويمى ايمعويمقي : 288

ؾمٕمد سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اًمٕمزيز ، دار اًمٕم٤مصٛم٦م / دار اًمٖمٞم٨م ، اًمًٕمقدي٦م اًمٓمٌٕم٦م 

 .  هـ 1419إومم 

 1414وـمٌٕم٦م أظمرى حت٘مٞمؼ : طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ، دار اعمٕمروم٦م سمػموت 

 م . 1993هـ / 

سمـ حمّٛمد ) ت   قمٌد اهللٕيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ،  : ـ مصـػ ازمـ أيب ؾمقبي 289

: يمامل يقؾمػ احلقت ، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمٞمد اًمري٤مض ، اًمٓمٌٕم٦م إومم  حت٘مٞمؼ . هـ(235

 هـ . 1449

 225ًمٚمٛمدائٜمل ، قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ) ت  يش :ـ اظمرادهموت مـ ومر 291

هـ( ـمٌع وٛمـ جمٛمققم٦م ٟمقادر اعمخٓمقـم٤مت ، حت٘مٞمؼ : قمٌد اًمًالم ه٤مرون ، دار 

 م. 1991هـ /  1411اجلٞمؾ سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

ٓسمـ اًمٙم٤مزروين ، فمٝمػم اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي  ـ خمتٌم ايمتوريخ : 291

ُمّمٓمٗمك ضمقاد ، اعمٓمٌٕم٦م احلٙمقُمٞم٦م ًمقزارة اإلقمالم هـ( حت٘مٞمؼ : د.  697) ت 

 اًمٕمراىمٞم٦م ، سمٖمداد .

هـ( حت٘مٞمؼ :  256: ًمٚمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ) ـ اظمـتخى مـ ىمتوب أزواج ايمـبل  292

 . 1443ؾمٙمٞمٜم٦م اًمِمٝم٤ميب ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

سمراهٞمؿ سمـ : ٓسمـ ُمٗمٚمح احلٜمٌكم ، سمره٤من اًمديـ ااظمبدع دم ذح اظمؼـع  ـ 293

 . 1399سمػموت  ـ اعمٙمت٥م آؾمالُمل هـ( 884حمٛمد ) ت 

 هـ( 276سمـ ُمًٚمؿ ) ت   اهلل ، قمٌد اًمديٜمقري ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم ـ اظمعورف : 294

 : د . صمروت قمٙم٤مؿم٦م ، دار اعمٕم٤مرف ، اًم٘م٤مهرة . حت٘مٞمؼ
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: ًمٚمٌٖمقي ، قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز ) ت ـ معجؿ ايمصحوزمي  295

حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد حمٛمقد ، ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من ـ اًمٙمقي٧م ، هـ( حت٘مٞمؼ :  317

 م . 2444هـ /  1421اًمٓمٌٕم٦م إومم 

هـ( حت٘مٞمؼ :  364: ًمٚمٓمؼماين ، ؾمٚمٞمامن سمـ امحد ) ت ـ اظمعجؿ إوؽمط 296

ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل ، قمٌد اعمحًـ سمـ اسمراهٞمؿ احلًٜمل ، دار احلرُملم ـ اًم٘م٤مهرة 

 هـ . 1415

ًمٚمخقئل ، أسمق  ديٌ وسمػصقؾ ؿمبؼوت ايمرصمول :ـ معجؿ رصمول احل 297

هـ ( ـمٌع ُمريمز ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم ـ  1411اًم٘م٤مؾمؿ ) ت 

 هـ . 1413ايران ، ؾمٜم٦م 

هـ( حت٘مٞمؼ :  364: ًمٚمٓمؼماين ، ؾمٚمٞمامن سمـ امحد ) ت ـ اظمعجؿ ايمؽبغم  298

 هـ . 1444اعمقصؾ محدي سمـ اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ُمٙمت٦ٌم اًمزهراء ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ـ 

ٕيب  ش .وّر إكسوب ايمعؾقيي» دم ذح ىمتوب كمـ معومل أكسوب ايمطويمبقّ  299

حت٘مٞمؼ :  . هـ( 1374)م  ٟمٍم اًمٌخ٤مري ، ًمٚمديمتقر قمٌد اجلقاد اًمٙمٚمٞمدار آل ـمٕمٛم٦م

ىمؿ ،  ـاًمٜمجٗمل  اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم  اهللؾمٚمامن اًمًّٞمد ه٤مدي آل ـمٕمٛم٦م ، ُمٙمت٦ٌم آي٦م 

 هـ . 1422

هـ( حت٘مٞمؼ  284ًمٚمٗمًقي ، يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من ) ت  وايمتوريخ :ـ اظمعرهمي  311

 هـ . 1419ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت 

ًمٚمٌٞمٝم٘مل ، أمحد سمـ احلًلم  ـ معرهمي ايمســ وأشمور فمـ اإلموم ايمشوهمعل: 311

 هـ( حت٘مٞمؼ : ؾمٞمد يمنوي طمًـ ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ ًمٌٜم٤من . 458سمـ قمكم ) ت 

 ٓسمـ ىمداُم٦م احلٜمٌكم ، قمٌد : دم همؼف اإلموم أمحد زمـ ضمـبؾ ايمشقبوين لـ اظمغـ 312

 هـ . 1445دار اًمٗمٙمر ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ـ سمػموت  هـ( 624سمـ أمحد سمـ حمّٛمد ) ت   اهلل

ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ، حمٛمد سمـ  ـ مػتوح دار ايمسعودة ومـشقر وٓيي ايمعؾؿ : 313
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 هـ . 1413سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم هـ( دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ  751أيب سمٙمر ) ت 

هـ( حت٘مٞمؼ : يم٤مفمؿ  356ٕيب اًمٗمرج آصٗمٝم٤مين ) ت ـ مؼوسمؾ ايمطويمبقكم : 314

 هـ . 1385اعمٔمٗمر ، ُمٜمِمقرات اعمٙمت٦ٌم احلٞمدري٦م ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ـ اًمٜمجػ إذف 

هـ( حت٘مٞمؼ : حمٛمد  568: اعمقومؼ سمـ امحد اعم٤مًمٙمل ) ت ـ مؼتؾ اخلقارزمل  315

 ، ُمٙمت٦ٌم اعمٗمٞمد ـ ايران .اًمًاموي 

: ًمٚمّمدوق ، حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل ، معوين إطمبور  316

 1379هـ ( حت٘مٞمؼ : قمكم ايمؼم اًمٖمٗم٤مري ، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل ، ىمؿ  381)ت 

 هـ .

: ًمٚمٛم٘مريزي ، شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمكم سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر ) ـ اظمؼػك ايمؽبغم  317

: حمٛمد سمٕمالوي دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م هـ( حت٘مٞمؼ  845ت 

 م . 1991هـ /  1411إومم 

هـ( ،  548: ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين ، حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ ) تـ اظمؾؾ وايمـحؾ  318

 هـ . 1444، دار اعمٕمروم٦م ـ سمػموت گٞمالٟمی : حمٛمد ؾمٞمد  حت٘مٞمؼ

: ًمالؾمٙم٤مذم ، ؿمويمى ـ اظمعقور واظمقزاكي دم همضوئؾ أمغم اظمممـكم فمقم زمـ أيب  319

هـ / 1442هـ( حت٘مٞمؼ : حمٛمد سم٤مىمر اعمحٛمقدي  244حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ) ت 

 م. 1981

ٚمٛمجٚمز ، حمّٛمد سم٤مىمر ) ت ًم ـ مالذ آطمقور دم همفؿ هتذيى آطمبور : 311

ٟمنم  حت٘مٞمؼ : اًمًّٞمد ُمٝمدي اًمرضم٤مئل وسم٤مهتامم اًمًّٞمد حمٛمقد اعمرقمٌم . .هـ( 1111

 هـ . 1447ُمٙمت٦ٌم اعمرقمٌم ـ ىمؿ 

ٟمنم : ُمٙمت٦ٌم  ًمٚمًٞمد ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمرقمٌم . ـ مؾحؼوت إضمؼوق احلؼ : 311

 هـ . 1448اًمٓمٌٕم٦م آومم ،  ،اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل ـ ىمؿ   اهللآي٦م 

: ٓسمـ وقي٤من ، اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل ـ مـور ايمسبقؾ دم ذح ايمديمقؾ  312
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٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمري٤مض هـ( حت٘مٞمؼ : قمّم٤مم اًم٘مٚمٕمجل ، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ، اًمٓمٌٕم 1353) ت 

 هـ . 1445

ٓسمـ ؿمٝمرآؿمقب ، حمّٛمد سمـ قمكّم سمـ ؿمٝمرآؿمقب  ـ مـوومى آل أيب ؿمويمى : 313

جلٜم٦م ُمـ أؾم٤مشمذه اًمٜمجػ ـمٌع ذم اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م ذم  حت٘مٞمؼ : . هـ( 588) ت 

 هـ . 1376ذف اًمٜمجػ إ

ٓسمـ اعمٖم٤مززم ، قمكم سمـ حمٛمد اًمقاؾمٓمل  ـ مـوومى فمقم زمـ أيب ؿمويمى : 314

حت٘مٞمؼ حمٛمد سم٤مىمر اًمٌٝمٌقدي ، اعمٓمٌٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م هـ(  483ومٕمل ، ) ت اًمِم٤م

 هـ . 1443ـمٝمران  ـاًمث٤مٟمٞم٦م 

سمـ قمكّم  قمٌد اًمرمحـٓسمـ اجلقزي ،  :ـ اظمـتظؿ دم سموريخ اظمؾقك وآمؿ  315

 هـ . 1358دار ص٤مدر ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ـ سمػموت  هـ( 597سمـ حمّٛمد ) ت 

قمكم  سمـ  اهلل ٌدقمٓسمـ اجل٤مرود اًمٜمٞم٤ًمسمقري ،  اظمسـدة : ـ اظمـتؼك مـ ايمســ 316

ٟمنم : ُم١مؾم٦ًم  ،قمٛمر اًم٤ٌمرودي   قمٌد اهللحت٘مٞمؼ :  . هـ( 347اجل٤مرود ) ت  سمـ

 م . 1988 / هـ 1448اًمٓمٌٕم٦م آومم  ،اًمٙمت٤مب اًمث٘م٤مومٞم٦م ـ سمػموت 

: ًمٚمخرائٓمل ، حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ ـ اظمـتؼك مـ ىمتوب مؽورم إطمالق  317

 م . 1986هـ( حت٘مٞمؼ : امحد سمـ حمٛمد اًمًٚم٘مل ، دار اًمٗمٙمر ـ دُمِمؼ  327ؾمٝمؾ ) ت 

ًمٚمحكم ، احلًـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمر  : دم حتؼقؼ اظمذهى ـ مـتفك اظمطؾى 318

ٟمنم : ُمريمز اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمروُو٦م  . هـ( 726آؾمدي ) ت 

 وـمٌٕمف احل٤مج أمحد ـ شمؼميز . هـ . 1412ي٦م قاًمرو

ًمٚمّمدوق ، حمّٛمد سمـ قمكّم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف  :رضه ايمػؼقف ـ مـ ٓ حي 319

اًمٓمٌٕم٦م  ،ٟمنم : مج٤مقم٦م اعمدرؾملم ـ ىمؿ  حت٘مٞمؼ : قمكّم ايمؼم همٗم٤مري . . هـ( 381)ت 

 هـ . 1444اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

 . هـ( 245ًمٚمٌٖمدادي ، حمّٛمد سمـ طمٌٞم٥م ) ت  طمبور ومريش :أـ اظمـؿؼ دم  321
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 ٟمنم : قم٤ممل اًمٙمت٥م . صحٞمحف وقمٚمؼ قمٚمٞمف : ظمقرؿمٞمد أمحد وم٤مروق .

ٕيب اؾمح٤مق اًمِمػمازي ، اسمراهٞمؿ سمـ  ـ اظمفذب دم همؼف اإلموم ايمشوهمعل : 321

 هـ( دار اًمٗمٙمر ـ سمػموت . 476قمكم سمـ يقؾمػ )ت 

: ًمٚمذهٌل ، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد ـ مقزان آفمتدال دم كؼد ايمرصمول  322

ضمقد ، دار اًمٙمت٥م هـ( حت٘مٞمؼ : قمكم حمٛمد ُمٕمقض / قم٤مدل أمحد قمٌد اعمق 748) ت 

 م .   1995اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ـ سمػموت 

: ًمٕمْمد اًمديـ آجيل ، قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد ـ اظمقاومػ زمممح اجلرصموين  323

هـ( حت٘مٞمؼ  816هـ( سمنمح اًمًٞمد اًمنميػ قمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين ) ت  756)ت 

 هـ . 1417: قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة ، دار اجلٞمؾ ، اًمٓمٌٕم٦م إومم ـ ًمٌٜم٤من 

 ًمٚمديمتقرة قم٤مئِم٦م سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ . ـ مقؽمقفمي آل ايمـبل : 324

 حت٘مٞمؼ : حمّٛمد وم١ماد قمٌد . هـ( 179عم٤مًمؽ سمـ اٟمس ) ت  ـ مقؿمل مويمؽ : 325

 هـ . 1446 ـ ُمٍم اًمٓمٌٕم٦م إُومم ،ٟمنم : دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  اًم٤ٌمىمل .

: حمٛمد قمكم  هـ( حت٘مٞمؼ 421ًماليب ، ُمٜمّمقر سمـ احلًلم ) ت  ـ كثر ايمدّر : 326

 م . 1991 – 1981ىمرٟمف / حمٛمد اسمراهٞمؿ قمٌد اًمرمحـ ، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م ًمٚمٙمت٤مب 

 – 1حت٘مٞمؼ  هـ( 236اًمزسمػمي ) ت   اهلل عمّمٕم٥م سمـ قمٌد ـ كسى ومريش : 327

 . م 1976دار اعمٕم٤مرف ، اًم٘م٤مهرة  1376ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل 

ٌد اهلل سمـ قم ل ، مج٤مل اًمديـٕمًمٚمزيٚم ـ كصى ايمرايي ٓضموديٌ اهلدايي : 328

ٟمنم : دار احلدي٨م ـ  . حمٛمد يقؾمػ اًمٌٜمقريحت٘مٞمؼ :  . هـ( 762) ت  يقؾمػ

 هـ . 1375اًمٓمٌٕم٦م آومم ،  ُمٍم،

رٟمدي احلٜمٗمل ، حمّٛمد سمـ يقؾمػ سمـ احلًـ زًمٚم ـ كظؿ درر ايمسؿطكم : 329

اًمٓمٌٕم٦م  ؾمٚمًٚم٦م ُمـ خمٓمقـم٤مت ُمٙمت٦ٌم اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم اًمٕم٤مُّم٦م . . هـ( 754)ت 

 م . 1958ه ـ  1377،  جػ إذفاًمٜم آومم
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اًمقه٤مب  ًمٚمٜمقيري اًمٌٙمري ، أمحد سمـ قمٌد ـ هنويي آرب دم همـقن آدب : 331

 م . 1933ه ـ  1351ُاووم٧ًم قمـ اًمٓمٌٕم٦م إُومم / ُمٍم اًمًٜم٦م  . هـ( 733ت  )

 . هـ( 44) ت  ظمٓم٥م ًمإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ـ هنٍ ايمبالنمي : 331

 هـ . 1412وـمٌع دار اًمذظم٤مئر ايران   : دار اعمٕمروم٦م ـ سمػموت ٟمنم

 . هـ( 571سمـ قمكّم احلًٜمل ) ت   اهللًمٚمراوٟمدي ، ومْمؾ  ـ ايمـقادر : 332

اًمٓمٌٕم٦م آومم ،  ٟمنم : دار احلدي٨م  ـ سمػموت . : ؾمٕمٞمد رو٤م قمكّم قمًٙمري . حت٘مٞمؼ

 . هـ 1377

حت٘مٞمؼ : ُم١مؾّم٦ًم  . هـ( 264ٕمحد سمـ قمٞمًك إؿمٕمري ) ت  ـ ايمـقادر : 333

 هـ . 1448،  1ىمؿ ـمٌع  ـ٤مم اعمٝمدي ) قم٩م ( اإلُم

: ٓسمـ إصمػم اجلزري ، ُم٤ٌمرك سمـ حمٛمد ـ ايمـفويي دم نمريى احلديٌ  334

هـ( حت٘مٞمؼ : ـم٤مهر أمحد اًمزاوي وحمٛمقد حمٛمد ـمٜم٤مضمل اعمٙمت٦ٌم  646اًمِمٞم٤ٌمين ) ت 

 م . 1979هـ /  1399اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت 

ٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ اعمرادي ) ت ًمٚمٜمح٤مس ، أمحد سمـ حم ـ ايمـوؽمخ واظمـسقخ : 335

هـ( حت٘مٞمؼ : حمٛمد قمٌد اًمًالم ، ُمٙمت٦ٌم اًمٗمالح اًمٙمقي٧م اًمٓمٌٕم٦م إومم  338

 . هـ 1448

: ًمٚمديمتقر طمًـ احل٤مج طمًـ ، ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمقوم٤مء ـ ـ  كؼد احلديٌ  336

 سمػموت .

هـ( دار اجلٞمؾ ـ  1254: ًمٚمِمقيم٤مين ، حمٛمد سمـ قمكم ) ت ـ كقؾ إوؿمور  337

 م . 1973سمػموت  

: ًمٞمقؾمػ سمـ شمٖمري اًمؼمدي ـ ايمـجقم ايمزاهرة دم مؾقك مٌم وايمؼوهرة  338

 هـ( ط اعم١مؾم٦ًم اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ .   874)ت 

ًمٚمِمٌٚمٜمجل اًمِم٤مومٕمل ، ُمقُمـ سمـ طمًـ ) ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن  ـ كقر آزمصور : 339
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 ُمٍم . ـُمٓمٌٕم٦م قم٤مـمػ  . هـ(اًمث٤مًم٨م 

ًمٚمٙم٤مفمٛمل ، حمّٛمد  ل :ـ هدايي اظمحدشمكم = اظمعروف زمؿشؼمىموت ايمؽوـمؿ 341

حت٘مٞمؼ : اًمًّٞمد ُمٝمدي  أُملم سمـ حمّٛمد قمكّم ) ُمـ أقمالم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ( .

 هـ . 1445ُمٙمت٦ٌم اعمرقمٌم  اًمرضم٤مئل.

هـ( ُم١مؾم٦ًم  334: ًمٚمخّمٞمٌل ، احلًلم سمـ محدان ) ت ـ اهلدايي ايمؽػمى  341

 هـ . 1411اًمٌالغ ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ـ ًمٌٜم٤من 

: ًمٚمٛمرهمٞمٜم٤مين احلٜمٗمل ، سمره٤من اًمديـ قمكم سمـ دايي ذح زمدايي اظمبتدي ـ اهل 342

 م . 1994هـ( ُمٍم ُمٙمت٦ٌم زهران ؾمٜم٦م  593أيب سمٙمر سمـ قمٌد اجلٚمٞمؾ ) ت 

 1144ًمٚمحر اًمٕم٤مُمكم ، اًمِمٞمخ حمّٛمد سمـ احلًـ ) ت  ـ وؽموئؾ ايمشقعي : 343

اًمث٤مٟمٞم٦م ،  اًمٓمٌٕم٦م ٓطمٞم٤مء اًمؽماث ـ ىمؿ . حت٘مٞمؼ وٟمنم : ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م  .هـ(

 هـ . 1414

  ًمٚمٜم٘مدي ، اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر . ـ وهموة زيـى ايمؽػمى : 344

سمـ أيب  ٓسمـ ظمٚمٙم٤من ، أمحد سمـ حمّٛمد . ـ وهمقوت إفمقون وأكبوء ايمزمون : 345

٤ٌّمس اطم٤ًمن حت٘مٞمؼ : اًمديمتقر . هـ( 681سمٙمر ) ت  ٟمنم : دار اًمث٘م٤موم٦م ـ سمػموت  ، قم

 . م 1968

 764ت  ) صالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ : ًمٚمّمٗمدي ، ايمقادم زمويمقهمقوتـ  346

 1424: أمحد إرٟم٤مؤوط / شمريمل ُمّمٓمٗمك ط دار إطمٞم٤مء اًمؽماث سمػموت  حت٘مٞمؼ هـ(

هٚمٛم٧م ريؽموس . ديد ريٜمغ . دار اًمٜمنم ومراٟمز اؿمت٤مٟمػم اًمنميم٦م اعمتحدة  هـ وحت٘مٞمؼ :

 . 1997هـ /  1418، سمػموت  يعزًمٚمتق

حلٜمٗمل ، اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ًمٚم٘مٜمدوزي ا : ـ يـوزمقع اظمقدة يمذوي ايمؼرزمك 347

ٟمنم : دار  حت٘مٞمؼ : اًمًّٞمد قمكّم مج٤مل اذف احلًٞمٜمل . . هـ( 1294إسمراهٞمؿ ) ت 

 هـ . 1416اًمٓمٌٕم٦م آومم :  إؾمقة .
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