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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

َ*ََادقدمة*َ

آٓئف، سم اًمقوموءكعامئف، ويمؾاً اًمعؼقل قمـ  إطمصوءقمجزت إًمسـ قمـ احلؿد هلل اًمذي 

 وأصػقوئف، وسمعد: اهلل وأوًمقوئف، وقمغم آًمف وأصحوسمفواًمصَّلة واًمسَّلم قمغم ؾمقد ظمؾؼ 

ؿمفودة اًمتقطمقد، ومفل ومنن ًمؾصَّلة ذم اإلؾمَّلم ؿملًكو قمظقاًم، ومؽوًكو رومقًعو، ضُمعؾً سمعد 

أوقمد َمـ شمريمفو سمسقء وأقمد اهلل عمـ طموومظ قمؾقفو اجلؾقؾ واجلؿقؾ مـ اجلزاء، د اًمديـ، قمؿق

 .اعمؼقؿلم هلوضمعؾـو اهلل مـ اعمحوومظلم قمؾقفو وواًمبَّلء،  اعمصػم

ؾصَّلة ذم ًم اًمـوسوعمو يموكً اًمصَّلة سمتؾؽ اعمـزًمي مـ اًمديـ، ومؼد آعمـل إمهول سمعض 

ودوامفؿ قمغم هذا اجلؿع ويملكف هق إصؾ، وأن أوىموهتو، ومجعفؿ ًمؾصؾقات سمدون قمذر، 

ن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مجَع سملم أداء اًمصَّلة ذم أوىموهتو هق اًمػرع: حمتجلم ًمػعؾفؿ سمل

مـ اعمقافمبي اًمصؾقات سمدون قمذر، ومجعؾقا اًمرظمصي مؽون اًمػرض، وشمريمقا مو يمون قمؾقف 

 ومبئس هذا اًمػفُؿ.قمغم اًمصَّلة ذم أوىموهتو طمتك ًمؼل رسمف ؾمبحوكف وشمعومم، 

ًمإلموم اًمشقيموين، ومنذا سمف يذيمر ش كقؾ إوـمور»قمـ هذه اعمسلًمي ذم يمتوب ومؼرأت 

ًمشقخ ومبحثً قمـفو ذم مو أظمرضمف ا ششمشـقػ اًمسؿع سمنسمطول أدًمي اجلؿع»رؾموًمي ًمف سمعـقان 

ق  ومتووى اًمػتح اًمرسموين ذم»ذم اعمجؿقع اعمسؿك  طمػظ اهلل اعمحؼؼ حمؿد صبحل طمسـ طمَّلا

ىمرأت عمـ شمرضمؿ صمؿ ، مو طمؼؼفهذه اًمرؾموًمي ضؿـ  ؾؿ أضمد، وم( جمؾدةً 12ذم )ش اًمشقيموين

ًمؾشقيموين ًمعكم أضمد ذيمًرا عمؽون هذه اًمرؾموًمي، أو أقمرف مـ كنمهو، ًمؽـ مل أىمػ قمغم رء 

 ممو أردت.
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وسمؾ اًمغامم قمغم ؿمػوء »ىمد أؿمور إمم هذه اًمرؾموًمي ذم يمتوسمف يمون اإلموم اًمشقيموين  إنصمؿ 

قسمتحؼقؼ ش 1/236ش )إوام : ذم اهلومشاعمحؼؼ  ومؼول، حمؿد صبحل طمسـ طمَّلا

يمذا ومل يذيمر مؽوهنو،  ومؾعؾفو يموكً مقضمقدة قمـده وملكز  (ش.29خمطقط، اكظر جمؿقع )»

 عفو مع اعمجؿقع، أو ًمعؾفو وُمؼدت.أن يض

، ذم أطمد اعمقاىمع اإلًمؽؽموكقيعثرت قمؾقفو ومش ؿمبؽي اإلكؽمكً»ذم سمحثً قمـ اًمرؾموًمي و

حثً قمـ هذا اًمتحؼقؼ ومؾؿ أفمػر ومبهو، نْم وكَ  ىموم سمتحؼقؼفوأطمد اعمشويخ أطمدهؿ أن وىمول 

 .وهب

 قائد قمزيزة، ومعزمً قمغم إظمراضمفو،، ووضمدت ومقفو ومىمرأت اًمرؾموًمي اعمخطقـمي

، وقموودت اًمبحٌ ذم ، وشمريمتفو مدة قموملمرؾموًمي سمخط يدي ذم مسقدة أوًمقي زمومـؼؾً اًم

حتؼقؼ قمسك أن أضمد مـ كنمهو، ومعدت سمعد اًمبحٌ ظموئًبو، ومعزمً قمغم ش اإلكؽمكً»

 يؼي، إمو سمطبعفو أو كنمهو جموكو.اًمرؾموًمي وكنمهو سملي ـمر

أول دمرسمي زم، وموهتبً أن أؾمؾؽ ـمريًؼو هل مـ اًمققمقرة سمؿؽون،  هقوهذا اًمتحؼقؼ 

ومبقضً ًمؽـ يمون ذم كػز رء يدومعـل إلظمراضمفو، واإلومودة مـفو، ومتقيمؾً قمغم اهلل 

 قرس اهلل إمتومفو.، وماًمرؾموًمي قمغم اًمؽؿبققشمر، كؼًَّل مـ اعمسقدة إوًمقي

اًمرؾموًمي مسلًمًي متعؾؼًي سموجلؿع سملم اًمصَّلشملم سمدون هذه أضػً ذم آظمر وًمؾػوئدة 

، وكؼؾً ومتقى اًمؼويض اًمعَّلمي حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ مسلًمي اًمصَّلة سموًمؼوت قمذر، وهل

 وكوىمشً اًمعذر ذم اًمصَّلة سموًمؼوت، مـ أيمثر مـ كوطمقي.، ومقفو اًمعؿراين

 ويتللف هذا البحث من قسؿني:

 الؼسم األول: الدراسة، ويرد فقفا:
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 شمرمجي اعممًمػ. (1)

 كسبي اعمخطقط إمم اعممًمػ. (2)

 وصػ اعمخطقط. (3)

 مـفٍ اًمتحؼقؼ. (4)

 .حمؼؼة   لؾرسالة عرض ادحؼق، الـص: الثاين الؼسم

ًٌ سموعمصودر اًمتل اقمتؿدت قمؾقفو ذم هذا اًمعؿؾ.   وأظمػًما صَمْب

وسمعُد، وملرضمق أن أيمقن ىمد ُوومِؼً ذم ىمراءة هذه اًمرؾموًمي اًمؼقؿي، وإظمراضمفو قمغم 

 اًمقضمف اًمذي أراده اعممًمػ، واًمتعؾقؼ قمؾقفو قمغم اًمقضمف اًمذي يرضوه اًمؼورئ. 

، وإن أظمطلت ومفذا ممو ضُمبِؾً قمؾقف، وأؾمتغػر اهلل مـف، ؾمبحوكفومنن أصبً ومؿـ اهلل 

 .واحلؿد هلل أوٓ وآظمًرا

 يمتى

 اًمسقاري احلسـلسمـ صوًمح طمسلم حمؿد سمـ 

 اًمقؿـ –صـعوء 

 هـ1436ٔظمر مجودى ا 7اجلؿعي 

********* 
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َالدراسة:َالقسمَاألول
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َ(1)*َترمجةَادؤلف*َ

سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبد  (2)حمؿداعمجتفد ىمويض اًمؼضوة، ؿمقخ اإلؾمَّلم اإلموم هق 

ىمريٌي ، وهل شقيمونهجرة ؿَم »أمو اًمشقيموين: ومفق كسبي إمم ، اًمشقيموين، صمؿ اًمصـعوين ، اهلل

اًمتل كسبً هذه ااهجرة إًمقفو، ويمؾتومهو ذم سمـل ظَمْقَشـَي قيمون ىمريي ؿَم صغػمة ضمـقب ذق 

( 25، وشمبعد قمـ صـعوء سمـحق )مـ ىمبقؾي سمـل ؾِمحوم مـ ظمقٓن اًمطقول )ظمقٓن اًمعوًمقي(

 .ه وكشل ومقفووأمو اًمصـعوين ومـسبف إمم مديـي صـعوء اًمتل اؾمتقـمـفو واًمدُ  .يمقؾق مؽًما شمؼريًبو

آصمـلم، اًمثومـ واًمعنميـ مـ ؿمفر ذي اًمؼعدة ؾمـي يقم  شهجرة ؿمقيمون» ذم مقًمده

 .هـ(، صمَّلث وؾمبعلم وموئي وأًمػ 1173)

قمؾقم يمثػمة، وٓ ؾمقام قمؾقم اًمسـي واًمتػسػم واًمػؼف ومروقمف وأصقًمف، يمون مؼمًزا ذم 

. ـٌ  ممرٌخ، ًمف ؿمعٌر طمس

ؽؾؾ، وملظمذ اًمعؾؿ قمـ قمؾامء هبؿي ٓ شمعرف اًمأىمبؾ اإلموم اًمشقيموين قمغم ـمؾى اًمعؾؿ 

قمبد اًمؼودر سمـ أمحد ويمون مـ أيمؼمهؿ ؿمقخف اًمسقد اًمعَّلمي  ،خمتؾػ قمؾقم قمٍمهذم صـعوء 

 .ـ(ه1207اًمؽقيمبوين )

                                                 

-4/2251)ش هجر اًمعؾؿ ومعوىمؾف ذم اًمقؿـإؾمامقمقؾ سمـ قمكم إيمقع: »مصودر شمرمجتف:  (1)

قمبد »(، و778-768ش )سمؿحوؾمـ مـ سمعد اًمؼرن اًمسوسمعاًمبدر اًمطوًمع حمؿد سمـ قمكم اًمشقيموين: »، (2287

 (.780-760ش )ر اإلؾمَّلمل ذم اًمقؿـمصودر اًمػؽ: اهلل حمؿد احلبٌم

د سمضؿ اعمقؿ إومم واحلوء وشمشديد اعمقؿ إظمػمة اعمػتقطمي، »ىمول اًمؼويض إؾمامقمقؾ إيمقع:  (2) حُمُؿا

هجر »ش. يمام ؾمؿعً مـ سمعض ؿمققظمل قمـ ؿمققظمفؿ اعمعوسيـ ًمف، وهذا آؾمتعامل ؿموئع ذم كجد اًمقؿـ

 (.4/2251)ش اًمعؾؿ ومعوىمؾف ذم اًمقؿـ
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ر  ًمؾتدريس ذم ضمومع صـعوء، وأىمبؾ قمؾقف ـمؾبُي اًمعؾؿ مـ اإلموم اًمشقيموين شمصدا

ـَ ؿمّتك يـفؾقن مـ معورومف اًمقاؾمعي، وقمؾقمف اعمتعددة.   أمويم

هـ( 1224)ت ًمإلموم اعمـصقر قمكم مـصى ىمويض اًمؼضوة هـ( 1209)ؾمـي ذم ل ـًمِ وَ 

، قمغم همػم رهمبي مـف، ؾؼويض حيقك سمـ صوًمح اًمشجري اًمسحقزمظمؾًػو ًمقمبوس،  يسمـ اعمفد

هـ(، وموسمـف اعمفدي قمبد اهلل )ت 1231ٓسمـف اعمتقيمؾ أمحد )ت صمؿ  اؾمتنماف،وٓ 

 اًمشقيموين يمون شمقزِم إمم ووموشمف رمحف اهلل، وقموًمو(  41)واؾمتؿر ذم هذا اعمـصى ، هـ(1251

و، وأكصػ اعمظؾقم مـ اًمظومل، ا ًمؾحؼ واًمعدل، ومؼد أىموم ؾمقق اًمعداًمي سمقـً و يمبػمً اًمؼضوء يمسبً 

، ومع هذا و اًمـوس إمم اشمبوع اًمؼرآن واًمسـيمـ همؾقاء اًمتعصى ودقموأسمعد اًمرؿمقة وظمػػ 

 .ومنكف مل يـؼطع قمـ اًمتدريس واإلومتوء واًمتلًمقػ

( 290إمم ) شهمصودر»ذم  بٌماحلِ أوصؾفو ظمؾاػ اإلموم اًمشقيموين ممًمػوت يمثػمة 

 مو سملم يمتوب ورؾموًمي، ومـ أؿمفر ممًمػوشمف:ممًمًػو 

 .كقؾ إوـمور مـ أرسار مـتؼك إظمبور -1

 .ومتح اًمؼدير اجلومع سملم ومـل اًمروايي واًمدرايي مـ قمؾؿ اًمتػسػم -2

 .اًمبدر اًمطوًمع سمؿحوؾمـ مـ سمعد اًمؼرن اًمسوسمع -3

 اًمدراري اعمضقي ذح اًمدرر اًمبفقي ذم اعمسوئؾ اًمػؼفقي.  -4

 .اًمػقائد اعمجؿققمي ذم آطموديٌ اعمقضققمي -5

 .وسمؾ اًمغامم قمغم ؿمػوء إوام -6

 .هوراًمسقؾ اجلرار اعمتدومؼ قمغم طمدائؼ إز -7

 .إرؿمود اًمػحقل إمم حتؼقؼ احلؼ مـ قمؾؿ إصقل -8
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 .أدب اًمطؾى، ومـتفك إرب -9

 .حتػي اًمذايمريـ سمعدة احلصـ احلصلم مـ يمَّلم ؾمقد اعمرؾمؾلم -10

ودى أظمرة ؾمـي اؾمتؿر اإلموم قمغم طموًمف اجلؿقؾ طمتك واوموه اإلضمؾ سمصـعوء ذم مج

ـَ 1250 (. إٓ أن اًمؼويض حمؿد سمـ ضمثامكف ذم ظُمزيؿي )مؼؼمة صـعوء اًمشفػمة هـ، وىمد ُدوم

إؾمامقمقؾ اًمعؿراين واًمؼويض أمحد سمـ حمؿد مداقمس وآظمرون كؼؾقا روموشمف إمم ومـوء مسجد 

هـ )مورس  1386اًمػؾقحل ذم اجلوكى اًمغريب مـ اًمؼبي وذًمؽ ذم ذي احلجي ؾمـي 

 26طمقـام زطمػ اًمعؿران ذم مجقع آدموهوت طمقل مديـي صـعوء سمعد ىمقوم صمقرة  م(1967

ومـفو م، ومُطؿسً آٓف اًمؼبقر مـ ىمرارهتو ًمقؼوم مؽوهنو قمامئر وؿمقارع، 1962ؾمبتؿؼم 

ومل يبَؼ مـ مؼؼمة ظُمزيؿي إٓ مو متؽـ أهؾ اخلػم مـ كودي ضبوط اًمؼقات اعمسؾحي، 

 .(1)آطمتػوظ سمف وشمسقيره

********* 
 

َ  

                                                 

 (.2278-4/2276)ش هجر اًمعؾؿ ومعوىمؾف ذم اًمقؿـ» (1)
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َ*َىسبةَادخطوطَإىلَمؤلفه*َ

 يموٍف إلصمبوت كسبتفو إًمقف. يمتبف، وهذاسمعض ذيمر اإلموم اًمشقيموين رؾموًمتف هذه ذم 

سَموُب مَجْع "ذم  شكقؾ إوـمور مـ أرسار مـتؼك إظمبور»ذم  ىمول اإلموم اًمشقيموين -1

وىمد مجعـو ذم هذه اعمسلًمي رؾموًمي مستؼؾي ؾمؿقـوهو » :"ِؼقؿ عمََِطٍر َأْو هَمػْمهؿُ ـاًم

 .ش.ومؿـ أطمى اًمقىمقف قمؾقفو ومؾقطؾبفو "شمشـقػ اًمسؿع سمنسمطول أدًمي اجلؿع"

وىمد سمقـً روايي اًمتؼققد ذم اًمرؾموًمي »ش: وسمؾ اًمغامم قمغم ؿمػوء إوام»وىمول ذم  -2

ـً سمعض ذًمؽ أيضو ذم وسمق "شمشـقػ اًمسؿع سمنسمطول أدًمي اجلؿع"اًمتل ؾمؿقتفو 

 .(1/236ش )ذح اعمـتؼك

اًمبدر اًمطوًمع سمؿحوؾمـ مـ سمعد »شمرمجتف ًمـػسف ذم وىمول اإلموم اًمشقيموين ذم  -3

ورؾموًمي ذم أؾمبوب ؾمجقد اًمسفق، . »..وشمف: وهق يرسد ممًمػ شاًمؼرن اًمسوسمع

ش وشمشـقػ اًمسؿع سمنسمطول أدًمي اجلؿع، واًمرؾموًمي اعمؽؿؾي ذم أدًمي اًمبسؿؾي...

 حمؿد طمسـ طمَّلق. (773)

وًمف شمشـقػ » تف ًمإلموم اًمشقيموين:ىمول صديؼ سمـ طمسـ ظمون اًمؼـقضمل ذم شمرمج -4

 ش.أسمجد اًمعؾقم»ش. اًمسؿع سمنسمطول أدًمي اجلؿع

 يؼقل سموجلؿع اًمقىمتل صمؿ رضمع ويمون اًمشقيموين: »اًمؽشؿػميحمؿد أكقر ؿموه ىمول  -5

 ش"شمشـقػ اًمسؿع سمنسمطول أدًمي اجلؿع"، وؾمامهو ػ رؾموًمي ذم رده، وصـا قمـف

 (.2/103) شرف اًمشذي ذح ؾمــ اًمؽِمِمِذياًمعَ »

********* 
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 *يفَالتحقوقَادعتمدَادخطوطوصفَ*َ

اقمتؿدت ذم حتؼقؼ هذه اًمرؾموًمي قمغم كسخي ظمطقي وطمقدة، وهل مـ حمػقفموت 

 :(7973سمرىمؿ )قمى سموًمريوض ىمسؿ اعمخطقـموت(  –)مؽتبي ضمومعي اعمؾؽ ؾمعقد 

 .شمشـقػ اًمسؿع سمنسمطول أدًمي اجلؿع: عـوان الرسالة -1

 .اًمػؼف: ذم موضوع الرسالة -2

ًَ أدام اهلل إومودشمؽ قمـ سمقون  ...أمحدك ٓ أطميص صمـوء قمؾقؽ»: أول الرسالة -3 ؾملًم

 ش...سملم اًمصَّلشملم ًمغػم قمذر، وقمدمف موهق احلؼ مـ ضمقاز اجلؿع

ً ضمقاز كسبي ضمقاز اجلؿع وىمد قمرومً أن هذه اًمصَّلة ىمد أوضمب»: آخر الرسالة -4

 .شًـ أؿمد اًمـوس مـًعو ًمذًمؽ يمام قمرومم وهؿ أئؿتـو إمم ...ًمغػم قمذر

  .كسخ شمعؾقؼ مؼروء ،كسخي طمسـي: كوع اخلطالوصف و -5

 : حمؿد سمـ قمكم اًمشقيموين.ادملف -6

 ؾمؿ 16×  22 ورىموت، (8): عدد الورقات -7

 طًرا.ؾم (25): عدد األسطر دم الصػحةمتوسط  -8

 ، قمـ كسخي سمخط اعممًمػ.(1)صموسمً سمـ ؾمعد اًمديـ هبران: الـاسخ -9

********* 
                                                 

هـ سمؿحؾ سمـل طَمبِش 1314، مقًمده ؾمـي سمـ هودي هبران اًمديـ صموسمً سمـ ؾمعداًمػؼقف اًمعَّلمي اعمدىمؼ  (1)

وصمي يمثػم اعمحػقفموت، ٓزم اًمتدريس سمدار اًمعؾقم  همريب اًمطقيؾي مـ مديريي اًمُرضُمؿ سمؿحوومظي اعمحقيً: سمحا

ًمؾؿمرخ  شرن اًمراسمع قمنماًمـظر ذم رضمول اًمؼكزهي . ش  ه1401وضمومع صـعوء، مجع يمتًبو كػقسي. شمقذم ؾمـي 

 (.215)ص حمؿد سمـ حمؿد حيقك زسمورة



 الجمعدلة أإبطال بتشنيف السمع 
 

 

 كامذج من صور ادخطوط

 

 الصػحة األوىل من ادخطوصة
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 األخرة من ادخطوصةالصػحة 
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َ*َمنهجَالتحقوق*َ

أسملم صقاسمف ذم وكص اعمخطقط يمام هق، إٓ إذا وضمدت ظمطًل وملصمبتف يمام هق  إصمبوُت  -1

 اهلومش.

وإن وضمد ذم وقمَّلموت اًمؽمىمقؿ، اًمـص سموًمؼقاقمد اإلمَّلئقي اعمعروومي،  يمتوسميُ  -2

 ط ظمَّلف اًمؼقاقمد ومنين ٓ أؿمػم إًمقف ًمؽثرشمف.اعمخطق

 [.     اًمؽؾامت اًمتقضقحقي اًمتل أضعفو ًمؾحوضمي سملم معؼقوملم ] أضمعُؾ  -3

 اًمـص سموًمشؽؾ، مو دقمً احلوضمي إمم ضبطف. ًُ ضبط -4

 ظموصي قمؾامء اًمقؿـ. همػم اعمشفقريـإقمَّلم  شمرمجً -5

 اًمـصقص اعمـؼقًمي إمم مصودرهو مو أمؽـ ذًمؽ. ُت قمزو -6

 إطموديٌ إمم مصودرهو، إن يموكً مـ ظمورج اًمصحقحلم. ُت قمزو -7

 إن دقمً احلوضمي إمم اًمتعؾقؼ.اًمتذيقؾ سمبعض اًمتعؾقؼوت ذم اهلومش  -8

 

 وهبذا أظمتؿ اًمؼسؿ إول مـ اًمبحٌ، ويؾقف اًمؼسؿ اًمثوين )اًمـص اعمحؼؼ(.
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َ وف  ن  ََت ش  َالس  َعَم 

َدلةَالَ أإبطالَب َعَم 

َ(بدونَعذرَ)مجعَالصالتنيَيفَاحلرض

 تصنيف

امم  محد  ن  لي  اشوكامي اإل
َ

َ

َعلوهاقرأهاَوعلقَ

ََحممدَبنَحسنيَبنَصالحَالسواريَاحلسني
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ََادحققَالنص:َالثاينَالقسم

ََ



 دلة الجمعأإبطال بشنيف السمع ت 

 

 :دم أول صػحة من ادخطوصة ب  ت  ك  

 شمشـقػ اًمسؿع سمنسمطول أدًمي اجلؿع»

 شملًمقػ اًمؼويض اًمعَّلمي احلجي اًمبدر

 حمؿد سمـ قمكم اًمشقيموين

 ر اهلل ومقائدهيمثا 

 سموخلطقطوهل سمخطف اعمعروف ًمدى يمؾ مـ ًمف معرومي 

 شيمتبف صموسمً سمـ ؾمعد اًمديـ هبران قمػك اهلل قمـف

 

اًمعَّلمي حيقك سمـ أيب سمؽر  قرِ ُص مـ طُم  .مـ أضموز اجلؿع سملم اًمصَّلشملم ًمغػم قمذر ٍْمُ طَم 

 :(1)اًمعومري ]اًمشوومعل[ رمحف اهلل

 

                                                 

 (.881) شاًمبدر اًمطوًمع» ،هـ 893 قذم ؾمـيشم قك سمـ أيب سمؽر اًمعومري اًمشوومعلحي (1)

ــ ــَّل َم ــدياًم سم  ضرَ مجــع اًمصــَّلشملم شمؼ

 

 مــؼمورُ  ـ إقمــذارِ وٓ اقمتــذار ِمــ

ــوسمعلم  ـــ اًمت ــػميـ ريم ـــ ؾم ـــ اسم  قم

 وقمـ 

ـــول مشـــفقرُ  ـــرأي واًمؼػا  رسمقعـــي اًم

 أقمـل اًمؽبػم اًمذي ىمد وموق طملم روى 

 

ــلضمقرُ  ــق م ــٌد وه ــؿ مَحْ ــف صم  سمؽمضمقح

ــدة  ــوت مؼق ـــ مجوقم ــك قم ــقام طمؽ  وم

 

 سمغـــػم ذي قمـــودة وموًمؼقـــد مؽســـقرُ 
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َ[مقدمةَادؤلف]

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

وأصكم وأؾمؾؿ قمغم ٓ أطميص صمـوء قمؾقؽ، اكً يمام أصمـقً قمغم كػسؽ،  أمحدك

 رؾمقًمؽ اعمصطػك وآًمف وصحبف.

 ًَ قمـ سمقون موهق احلؼ مـ ضمقاز اجلؿع سملم اًمصَّلشملم ًمغػم أدام اهلل إومودشمؽ  ؾملًم

 .(1)قمذر، وقمدمف

قمـد اجلؿفقر، سمؾ طمؽك ذم  مٌ أن اجلؿع ًمغػم قمذر حمرا  –أرؿمدين اهلل وإيوك  -وموقمؾؿ 

ـُ  ،ىمد ظموًمػ ذم ذًمؽ اإلمومقيُ  سملكف ًدامسـِ  ذًمؽ عـومقمـ اًمبعض أكف إمجوع  (2)شاًمبحر»  واسم

سمـ ؾمػميـ، واعمتقيمؾ قمغم اهلل أمحد سمـ ؾمؾقامن، واًمسقد أمحد سمـ اىمقزم  ، وأطمدُ اعمـذر

ورأيً ذم سمعض  .سمعد إمجوع اًمصدر إول طمودٍث  سملكف اقمتداد سمخَّلٍف  َض ؽُمِ واقمْ  احلسلم.

يمتى اًمػروع كسبَي اجلقاز ًمغػم قمذر إمم قمكم قمؾقف اًمسَّلم، وزيد سمـ قمكم، واهلودي، وأطمد 

 وٓ أدري مو صحي ذًمؽ.، (3)ىمقزم اًمـوس، وأطمد ىمقزم اعمـصقر سموهلل

                                                 

 ( اًمسقوق: مـ ضمقاز اجلؿع... وقمدمف.1)

ْسل ل ة  »اعمرشمه، ىمول ذم اًمبحر: سمـ حيقك ًمؾؿفدي أمحد  شاًمبحر اًمزظمور اجلومع عمذاهى قمؾامء إمصور» (2)  :م 

ْذر  )اأْل ْكث ر   ْر  ع  غ 
ْؿع  ل  م  اْْل  ْر  َي  ََّلَة ًمَِقىْمتَِفو» :()ىِمقَؾ إمْجَوقًمو ًمَِؼْقًمِِف  .( و  َٓ إمْجَ ىُمْؾً... شَصؾُّقا اًمصا إْذ  ،وعَ : 

َموِمقايُ  ـُ اعمُْـِْذِر وَ  ظَموًَمَػ ذِم َذًمَِؽ اإْلِ ـَ َواسْم ـِ ؾِمػِمي ـَ  َأطَمُد ىَمْقزَمْ اسْم ـْ اعمَُْتَلظِمِري  .3/296شَواعمَُْتَقيِمُؾ َواعمَْْفِديُّ ِم

مـ  هـ( أطمد أئؿي اًمزيديي وقمؾامئفو. 614 – 561)سمـ ؾمؾقامن هق اإلموم اعمـصقر سموهلل قمبداهلل سمـ محزة  (3)

وهمػمهو. )اجلقهرة اًمشػوومي(، و)اًمرؾموًمي اًمـوصحي وذطمفو(، ويمتوب )صػقة آظمتقور(، مصـػوشمف: 

 [2/22]ـمبؼوت اًمزيديي اًمؽؼمى: إسمراهقؿ سمـ اًمؼوؾمؿ 
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ذًمؽ، وقمغم اجلؿؾي ومقحرم  د ذم يمتى همٓء إئؿي وهمػمهؿ، ظمَّلُف ضمِ ومنن اًمذي وُ 

إمجوقًمو، ومفق مذهى اًمصحوسمي، واًمتوسمعلم، وأهؾ اًمبقً، اجلؿع ًمغػم قمذر، وإن مل يؽـ 

 .(1)وقمؾامء إمي، مو قمدا مـ قمرومً

 ومنن يمتبفؿ آسمقي قمـ ذًمؽ. (2)وىمد وهؿ مـ كسى اجلقاز مطؾًؼو إمم أهؾ اعمذهى

ِف اًمذي هق اعمرضمع ذم  شاًمبحر اًمزظمور»ىمول ذم  وحيرم اجلؿع : مسلًمي»مذهبفؿ:  شمعرُّ

  .ومو ؿموهبف. دع قمـؽ اًمبحر (3)شًمغػم قمذر

                                                 

يعـل ممو ذيمر ذم اًمبحر، وأمو مو ذم سمعض يمتى اًمػروع ومَّل صحي ًمف وٓ صمبقت: »: جاء دم احلاشقة ما كصه (1)

أمو ىمقل أمػم اعمممـلم ، ٕكف ًمق صحا ًمذيمره يمؾُّ إموم مـ اعمذيمقريـ ذم ممًمػوشمف، وًمذيمره اهلودي ذم اًمبحر

يؼقل ذم  ومفق يراه :يمقػ وهق مع احلؼ، واحلؼ معف وًمػي مو صحا ًمؾـوس وؾمـاف يمذًمؽ،قمـ خموصوكف اهلل 

، أو ]مـ[ ذم و. ]...[ إٓ وموؾمؼق ىموئؾ سمجقازه، وهذا ممو ٓ يؽقناًمبحر: مستـد مـ جيؿع ًمغػم قمذر، وه

 اهـ. شطمؽؿف ممـ ٓ شمصح إمومتف أن اًمذي ذم طمؽؿ اًمػوؾمؼ هق مـ يتخذ اجلؿع ظمؾًؼو وقمودة

 اًمزيدي أو اهلودوي. (2)

اعمـور اعمختور مـ ضمقاهر »اًمبحر اًمزظمور اعمسامة كم ذم طموؿمقتف قمغم ـبَ ؼْ ـؿَ ـىمول اًمعَّلمي صوًمح سمـ اعمفدي اًم (3)

ىمقًمف: )وحيرم اجلؿع ًمغػم قمذر(. ىمد قمرومً مو ىمدمـوه أكف ٓ دًمقؾ قمغم اجلؿع، (: »1/133ش )اًمبحر اًمزظمور

م هق شمرك اًمصَّلة اًمتل ومعؾ صقرهتو ذم وىمً إظمرى، ويمذًمؽ ومَّل شمصح هذه اًمعبورة قمـدكو: ٕن  اعمحرا

يؽقن معـوه قمـ )ىملم( ]أي: اًمػريؼلم ويؼصد هبام أصحوب أيب طمـقػي واًمشوومعل[ وهمػمهؿ، إٓ مـ ىمول سمام 

ذيمره اعمصـػ، وطمؽوه قمـ اًمعؽمة، وموًمؽ، وقمطوء ذم اعمسلًمي إومم. وىمد طمؽك مجوقمٌي اإلمجوع قمغم اعمـع، يمام 

ـْ ذيمر.أؿم  ور إًمقف اعمصـػ، ورد سمخَّلف َم

ون سمخَّلف احلقادث سمعد اًمصدر إول، ومنن يمون  أىمقل ]اًمؼقل ًمؾؿؼبكم[: يمثػًما مو جيري هلؿ كحق هذا، يعتدُّ

ًمعدم حتؼؼ اإلمجوع ذم اًمصدر إول: ومام إمجوقموهتؿ إٓ هؽذا، سمؾ هذه اًمصقرة مـ أىمرهبو، إذ يبعد أن ٓ يظفر 

تل يُمِؾػ هبو اًمراهمى واًمراهى متؽررة ذم يمؾ يقم وًمقؾي مخس مرات، ومؾق يمون مثؾ ذًمؽ ذم اًمصَّلة اًم

= 
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سمعدم اجلؿع قمغم  وهق مـ اعمختٍمات ىمد طمِررت ومقف قمبورة مشعرة (1)شإزهور»هذا 

 اعمريض واعمسوومر ومـ ذيمر معفام.

ي قمغم وضمقب اًمتقىمقً وحتتُّ  وسمعدَ  ؿف ىمد سمؾغً مبؾًغو هذا وموقمؾؿ أن إدًمي اًمـوصا

ًٓ وومعًَّل  ؾمـيً و يمتوسًمويصعى اؾمتقػوؤه  ، وؾمـشػم إمم ـمرف مـ ذًمؽ شمؼقم سمف احلجي، ىمق

 فـؼول:

ًْ قَمغَم اعْمُْمِمـلَِم يمَِتوسًمو َمْقىُمقشًموىمول اهلل شمعومم:  ََّلَة يَموَك ، ىمول ضمور [711:الـساء] إِنا اًمصا

سملوىموت ٓ جيقز إظمراضمفو قمـ أوىموهتو قمغم أى طمول يمـتؿ،  احمدودً »: اهلل اًمعَّلمي ذم يمشوومف

ـٍ  ظمقٍف  ًمؽوكً جمؿؾًي مبَقـًي سموًمسـي يمام  قمدم دًٓمي أيي قمغم حمِؾ اًمـزاع ؾُمِؾؿوًمق ، شأو أم

 ؾمقليت.

ََّلِة »وىمول صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ:  ًٓ /أ[ 2]إِنا ًمِؾصا ًِ  ،َوآظِمًرا َأوا َل َوىْم َوإِنا َأوا

ْؿُس  ْفِر طِملَم شَمُزوُل اًمشا ًِ  ،ًُ اًْمَعٍْمِ َوآظِمَر َوىْمتَِفو طِملَم َيْدظُمُؾ َوىمْ  ،َصََّلِة اًمظُّ َل َوىْم َوإِنا َأوا

ْؿُس  ،َصََّلِة اًْمَعٍْمِ طِملَم َيْدظُمُؾ َوىْمُتَفو ًِ  ،َوإِنا آظِمَر َوىْمتَِفو طِملَم شَمْصَػرُّ اًمشا َل َوىْم َوإِنا َأوا

ْؿُس  َػُؼ َوإِنا آظِمَر َوىْمتَِفو طِملَم َيِغقُى  ،اعْمَْغِرِب طِملَم شَمْغُرُب اًمشا   ،اًمشا
ِ
ًِ اًْمِعَشوء َل َوىْم َوإِنا َأوا

________________________ 

 

ًمرظمصي اجلؿع ِذيمٌر: ًمشوقمً، وؾمقليت ذيمر كظوئرهو، وموطمػظفو. وذم طموؿمقي اًمػصقل ًمؾسقد إسمراهقؿ سمـ 

 اهـ. شاًمقزير قمـ اعمميد سموهلل: ًمقٓ ظمَّلف اإلمومقي: ًمػسؼً مـ مجع ًمغػم قمذر، أو ىمول شمؼدياًم 

مـ يػعؾف، وٓ  ًُ ؼْ ًمػسا  وًمقٓ ظمَّلف اإلمومقي ومقف» :شاًمروض اًمـضػم»ام ورد ذم يم ادميد باهلل ولػظقؾت: 

 ش.أو ىمبؾف، أكف ٓ طمؽؿ ًمصَّلشمف - يعـل سمعد اًمزوال -ومرق قمـدي سملم أن يصكم اًمعٍم سمعد اعمقؾ 

 أمحد سمـ حيقك اعمرشمهًمؾؿفدي َرس اهلودويي ذم ومؼف اًمػروع هق ِمدْ ش إزهور ذم ومؼف إئؿي إـمفور» (1)

 ش.اًمبحر اًمزظمور»صوطمى 
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َػُؼ أظِمَرِة طِملَم َيِغقُى  ْقُؾ  ،(1)اًمشا ًِ اًْمَػْجِر  ،َوإِنا آظِمَر َوىْمتَِفو طِملَم َيـَْتِصُػ اًمؾا َل َوىْم َوإِنا َأوا

ْؿُس َوإِنا آظِمَر َوىمْ  ،طِملَم َيْطُؾُع اًْمَػْجرُ   ،وهذا ًمػظف، (2)اًمؽِمِمِذيأظمرضمف  شتَِفو طِملَم شَمْطُؾُع اًمشا

 واعمقـمل. اًمـاَسوئلو

قمـ أيب مقؾمك أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وآًمف  اًمـاَسوئلوأسمق داود و وأظمرج مسؾؿٌ 

ََّلِة وَمَؾْؿ َيُردا قَمَؾْقِف ؿَمْقًئو: وؾمؾؿ  اًمصا
ًِ ـْ َمَقاىِمق ُف َأشَموُه ؾَموِئٌؾ َيْسَلًُمُف قَم ًٓ : ىَموَل  ،َأكا  (3)وَمَلَمَر سمََِّل

َٓ َيَؽوُد َيْعِرُف سَمْعُضُفْؿ سَمْعًضو ،طِملَم اْكَشؼا اًْمَػْجرُ وَمَلىَموَم اًْمَػْجَر  صُمؿا َأَمَرُه وَمَلىَموَم  ،َواًمـاوُس 

ْؿُس سم ًْ اًمشا ْفِر طِملَم َزاًَم صُمؿا  ،َوُهَق يَموَن َأقْمَؾَؿ ِمـُْفؿْ  ،ىَمْد اْكَتَصَػ اًمـاَفورُ  :َواًْمَؼوِئُؾ َيُؼقُل  ،وًمظُّ

ْؿُس ُمْرشَمِػَعيٌ وًْمَعٍْمِ سمَأَمَرُه وَمَلىَموَم  ْؿُس  ،َواًمشا ًْ اًمشا صُمؿا  ،صُمؿا َأَمَرُه وَمَلىَموَم سمِوعْمَْغِرِب طِملَم َوىَمَع

َػُؼ  َف ِمـَْفو ،َأَمَرُه وَمَلىَموَم اًْمِعَشوَء طِملَم هَموَب اًمشا ـْ اًْمَغِد طَمتاك اْكٍَمَ َر اًْمَػْجَر ِم َواًْمَؼوِئُؾ  ،صُمؿا َأظما

ْؿُس َأْو يَموَدْت  :َيُؼقُل  ًْ اًمشا ًِ اًْمَعٍْمِ  ،ىَمْد ـَمَؾَع ـْ َوىْم ْفَر طَمتاك يَموَن ىَمِريًبو ِم َر اًمظُّ صُمؿا َأظما

َْمسِ  ْٕ َف ِمـَْفو ،سمِو َر اًْمَعٍْمَ طَمتاك اْكٍَمَ ْؿُس  :َواًْمَؼوِئُؾ َيُؼقُل  ،صُمؿا َأظما ْت اًمشا َر  ،ىَمْد امْحَرا صُمؿا َأظما

َػِؼ  اعْمَْغِرَب طَمتاك يَمونَ  َػُؼ ذِم ، وذم روايي: )قِمـَْد ؾُمُؼقِط اًمشا وَمَصغما اعْمَْغِرَب ىَمْبَؾ َأْن َيِغقَى اًمشا

لِ  (،اًْمَقْقِم اًمثاويِن  َوا ْٕ ْقِؾ ا ٌُ اًمؾا َر اًْمِعَشوَء طَمتاك يَموَن صُمُؾ وِئَؾ  ،صُمؿا َأظما  :وَمَؼوَل  ،صُمؿا َأْصَبَح وَمَدقَمو اًمسا

ـِ  ًُ سَملْمَ َهَذْي  .شاًْمَقىْم

                                                 

 أظِمَرِة طِملَم َيِغقُى »ذم اًمؽممذي اًمذي  (1)
ِ
ًِ اًْمِعَشوء َل َوىْم َوإِنا آظِمَر َوىْمتَِفو طِملَم َيِغقُى إوُُمُؼ، َوإِنا َأوا

 .شإوُُمُؼ 

 (.2178) شصحقح اجلومع اًمصغػم وزيودشمف»وهق طمديٌ صحقح،   قمـ أيب هريرة (2)

ًٓ »ىمقًمف  (3)  ، وًمقسً ذم طمديٌ أيب مقؾمك.ؾمؾقامن سمـ سمريدة قمـ أسمقفزيودة مـ روايي  شوَمَلَمَر سمََِّل
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ر قمـد أئؿي اعمعوين أن اعمبتدأَ  قمغم اخلؼم، ؾمقاًء  م اجلـسقي مؼصقرٌ َّلاعمحغما سموًم وىمد شمؼرا

ف أصًَّل، وىمد طمؼؼ ذًمؽ  يمون اخلؼمُ  وًمو هبو أو سمغػمهو مـ أدوات اًمتعريػ، أو همػم معرا معرا

ًمف( ذم (1)اًمعَّلمي اًمتػتوزاين ، وهبذا يُعؾؿ أن وىمً اًمصَّلة مؼصقر سمام ٓ مزيد قمؾقف )مطقا

 .اًمتبقوكوتقمغم هذه 

/ب[ 2] : أن رضمًَّل مـ طمديٌ سمريدة اًمـاَسوئلو اًمؽِمِمِذيومثؾف مو أظمرضمف مسؾؿ و

ََّلِة وَمَؼوَل:  صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿَرؾُمقِل اهللِ  ؾملَل   اًمصا
ًِ ـْ َوىْم ـِ »قَم َأىِمْؿ َمَعـَو َهَذْي

ْؿُس وَمَصغما (2)شاًْمَقْقَملْمِ  ًِ اًمشا ًٓ وَمَلىَموَم قِمـَْد اًْمَػْجِر وَمَصغما اًْمَػْجَر، صُمؿا َأَمَرُه طِملَم َزاًَم ، وَمَلَمَر سمََِّل

ْؿَس سَمْقَضوَء  ْفَر، صُمؿا َأَمَرُه طِملَم َرَأى اًمشا ْؿِس وَملاًمظُّ ، صُمؿا َأَمَرُه طِملَم َوىَمَع طَموضِمُى اًمشا ىَموَم اًْمَعٍْمَ

َر سمِوًْمَػْجِر، صُمؿا وَمَلىَموَم اعْمَغْ  ـَ اًْمَغِد وَمـَقا َػُؼ وَمَلىَموَم اًْمِعَشوَء، صُمؿا َأَمَرُه ِم ِرَب، صُمؿا َأَمَرُه طِملَم هَموَب اًمشا

دَ  ْفِر وَمَلْكَعَؿ َأْن ُيؼْمِ ـْ َذًمَِؽ، صُمؿا َصغما (3)َأسْمَرَد سمِوًمظُّ َر قَم ْؿُس سَمْقَضوُء، َوَأظما ، َواًمشا ، صُمؿا َصغما اًْمَعٍْمَ

َهو صُمؿا  ْقِؾ وَمَصَّلا ٌُ اًمؾا  طِملَم َذَهَى صُمُؾ
ِ
َػُؼ، صُمؿا َأَمَرُه وَمَلىَموَم اًْمِعَشوء  اعْمَْغِرَب ىَمْبَؾ َأْن َيِغقَى اًمشا

ْيت مْ : »ىَموَل  أ  ا ر  نْي  م  ا ب  ْم م  ؽ 
ت  ّل  ْقت  ص  ؟، و 

ة  ْقت  الَصّل  ْن و  ل  ع 
 .(4)«أ ْين  الَسائ 

                                                 

  .ذم اًمبَّلهمييمتوب  واعمطقل، هـ( 793 - 712) مسعقد سمـ قمؿر سمـ قمبد اهلل اًمتػتوزاكك، ؾمعد اًمديـهق  (1)

ٕيب كعقؿ  قمغم مسؾؿاعمستخرج وذم ؾمــ اسمـ موضمف واًمبقفؼل واًمدراىمطـل وإوؾمط ًمؾطؼماين و (2)

ـِ اًْمَقىْمَتلْمِ »صحقح اسمـ طَمباون: وإصبفوين   .شَصِؾ َمَعـْو َهَذْي

ـَ اًمتاـِْقيرِ (3) َر سمِوًْمَػْجِر( ِم َد( ،َأؾْمَػَر سمَِصََّلِة اًْمَػْجرِ  :َأْي  ،)وَمـَقا ْفِر  :َأْي  ،)وَمَلسْمَرَد َوَأْكَعَؿ َأْن ُيؼْمِ َأسْمَرَد سمَِصََّلِة اًمظُّ

سْمَرادِ َوَزاَد سَمَ  ٍُ احْلَِر وَمُفَق سَمَرٌد سمِوًمـِْسَبِي إمَِم طَمِر  :ىَموَل اخْلَطاويِبُّ . وًَمَغ ذِم اإْلِ وَْمَقوُء َوَيـَْؽرِسَ َوَه ْٕ سْمَراُد َأْن َيَتَػقاَل ا اإْلِ

 .1/401ش حتػي إطمقذي سمنمح ضمومع اًمؽممذي». اًمظاِفػَمةِ 

، (667اسمـ موضمي )وهق ذم ؾمــ  (،519) اًمـسوئلصحقح ؾمــ صححف إًمبوين ذم  ،صحقحطمديٌ  (4)

 ( مـ طمديٌ ؾمؾقامن سمـ سمريدة قمـ أسمقف.613وأظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )
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 ومؼوًمو. صقغيً  دة ًمؾحٍموهذا اًمؾػظ مـ اًمؽمايمقى اعمػق

َصغما اهللُ قَمَؾْقِف أن رؾمقل اهلل  قَمباوسمـ طمديٌ اسمـ  اًمؽِمِمِذيومـف مو أظمرج أسمق داود و

ْفَر ذِم إُومَم ِمـُْفاَم طِملَم يَموَن »ىمول:  َوؾَمؾاؿَ  وآًمِف  ، وَمَصغما اًمظُّ شَملْمِ  َمرا
ًِ يُؾ قِمـَْد اًمَبْق ـِل ضِمؼْمِ َأما

 ِمْثَؾ فمِِؾِف، صُمؿا َصغما اعْمَْغِرَب طِملَم اًمَػْلُء ِمْثَؾ 
ٍ
ء اِك، صُمؿا َصغما اًمَعٍْمَ طِملَم يَموَن يُمؾُّ َرْ اًمنِمَ

وِئؿُ  ْؿُس َوَأوْمَطَر اًمصا ًِ اًمشا َػُؼ  ،َوضَمَب صُمؿا َصغما اًمَػْجَر طِملَم  ،صُمؿا َصغما اًمِعَشوَء طِملَم هَموَب اًمشا

َعو سَمَرَق  وِئؿِ اًمَػْجُر، َوطَمُرَم اًمطا   ،ُم قَمغَم اًمصا
ٍ
ء ْفَر طِملَم يَموَن فمِؾُّ يُمِؾ َرْ َة اًمثاوكَِقَي اًمظُّ َوَصغما اعَمرا

ًِ اًمَعٍْمِ سمِوَْٕمسِ ِمْثؾَ   ِمْثَؾْقفِ  ، صُمؿا َصغما اًمَعٍْمَ طِملَم يَمونَ ُف ًمَِقىْم
ٍ
ء عْمَْغِرَب ، صُمؿا َصغما افمِؾُّ يُمِؾ َرْ

لِ  ٌُ اًمؾاْقؾِ   اًمِعَشوَء أظِمَرةَ ، صُمؿا َصغما ًمَِقىْمتِِف إَوا ْبَح طِملَم ، صُمؿا َصغما اًمصُّ طِملَم َذَهَى صُمُؾ

ًَ إزَِما ضمِ َأؾْمَػَرِت إَْرُض  دُ ، صُمؿا اًمَتَػ يُؾ، وَمَؼوَل: َيو حُمَؿا
ـْ ىَمْبؾَِؽ ، َهَذا َوىمْ ؼْمِ  ِم

ِ
، ًُ إَْكبَِقوء

ـِ اًمَقىْمَتلْمِ  ًُ ومِقاَم سَملْمَ َهَذْي  .(1)شَواًمَقىْم

مـ هذه إطموديٌ اكحصور أوىموت اًمصؾقات اخلؿس ذم شمؾؽ إوىموت  إذا عرفت

: اعمحددة، اًمتل مبدؤهو وىمً ومعؾ اًمصَّلة ذم اًمققم إول، وآظمرهو وىمتف ذم اًمققم اًمثوين

ًمقس قمؾقف  ادقموءٌ  ]هؽذا[ آدقموء، وادقموؤه فاعؾم أن الؼرص احلؼقؼي هو األصل األصقل

ٌُ /أ[ 3]إلومودة  كووءدقمأومو ىمقؾ أكف يشفد ًمؽقكف  دًمقؾ، ـَ »: اًمؽامل طمدي ـْ َأْدَرَك َريْمَعًي ِم َم

ََّلةَ  ْؿِس وَمَؼْد َأْدَرَك اًمصا ْبِح ىَمْبَؾ ـُمُؾقِع اًمشا ـَ اًْمَعٍْمِ ىمبؾ  ،اًمصُّ ـْ َأْدَرَك َريْمَعًي ِم  أن شمغربَوَم

وأيب داود مـ  اًمؽِمِمِذيومسؾؿ وقمـد موًمؽ واًمبخوري  (2)شاًمعٍماًمشؿس ومؼد أدرك 

                                                 

 اًمصغػم وزيودشمف. ذم صحقح اجلومع 1402: اكظر طمديٌ رىمؿ  ،صحقح (1)

 .اًمصغػم ذم صحقح اجلومع 5992: اكظر طمديٌ رىمؿ ،صحقح (2)
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ص ًمؾعؿقم اعمشعقر سمف سملن هذا وارد ًمبقون اًمتدارك، خمِص  (1)ومؿدومقع ٌ أيب هريرة =طمدي

 ل أصًَّل، ويمقػ يشفد جلؿع اًمعومد؟.ًمف قمغم اعمدقم ؿمفودةمـ شمؾؽ اًمصقغي وكحقهو، وٓ 

صَّلة  شمؾؽ» :طمديٌ سمـصوىمد صمبً أن متعؿد اًمصَّلة ذم ذًمؽ اًمقىمً مـوومؼ 

شمؼبقح ومعؾ مـ يؽمك اًمصَّلة طمتك ، وطمديٌ شِدسَموًرامـ يليت اًمصَّلة »، وطمديٌ: شاعمـوومؼ

واالستئـاس له  ،وٓ سمدا مـ محؾف قمغم شمدارك اعمعذوريـ ،إذا يموكً سملم ىمرين اًمشقطون

 باْلؿع دم السػر غػؾة  عن اختصاصه به، وعدم جريان الؼقاس دم األوقات.

أوىموت اًمصَّلة  و قمرومً مو ذيمر وممو مل يذيمر مٍمطمٌي سمتبقلممموقمغم اجلؿؾي إن إدًمي 

ـي ٓ شمؽود سمعَّلموت طمس َوؾَمؾاؿَ  وآًمِف َصغما اهللُ قَمَؾْقِف اسمتداًء واكتفوًء، وىمد كوـمفو اعمصطػك 

ٓا قمغم أيمؿف،   وموًمؼقل سمعدم اًمتعقلم أو سمف، مع زيودة قمغم مو صمبً ىمقٌل ٓ دًمقؾ قمؾقف.شمؾتبس إ

مـ طمديٌ اسمـ مسعقد،  اًمـاَسوئلموًمؽ واًمبخوري ومسؾؿ وأسمق داود و وىمد أظمرج

 :صَّلشملمإٓ  مقؼوهتوؾمؾؿ صغم صَّلة ًمغػم و آًمفمورأيً رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و»ىمول: 

ٓ ىمبؾ دظمقل اعمعتود  مقؼوهتوىمبؾ  يقمئذ اًمػجروصغم سموعمزدًمػي، مجع سملم اعمغرب واًمعشوء 

، ٓ يمام زقمؿف فام دم غر ادقؼاتفعؾ   بني الصّلتني وهذا ترصيح عـه بلن اْلؿع   .(2)شاًمقىمً

 سمعضفؿ.

                                                 

 كو... ومؿدومقع...ءاًمسقوق: ومو ىمقؾ أكف يشفد ًمؽقكف ادقمو (1)

 .(1289و 292) ومسؾؿ (1682اًمبخوري )أظمرضمف   (2)
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مـ مجع سملم اًمصَّلشملم مـ همػم »مرومققًمو:  قَمباوسواحلويمؿ قمـ اسمـ  اًمؽِمِمِذيوأظمرج 

طَمبِكُّ   (2)سمـ ىمقسطمـش ، وومقف طمـش، وهق (1)شقمذر ومؼد أشمك سموسًمو مـ أسمقاب اًمؽبوئر اًمرا

سمعد /ب[ 3] اًمؽِمِمِذياعمؾؼى أسمق قمكم، وهق ضعقػ ضعػف أمحد وهمػمه، وىمول أسمق قمقسك 

واًمعؿؾ قمغم هذا قمـد أهؾ اًمعؾؿ أن ٓ جيؿع سملم اًمصَّلشملم أن ؾموق هذا احلديٌ مو ًمػظف: 

رظمص سمعض أهؾ اًمعؾؿ مـ اًمتوسمعلم رم اجلؿع سملم ىمول: إٓ رم اًمسػر أو سمعرومي. و

جيؿع سملم اًمصَّلشملم  :اًمصَّلشملم ًمؾؿريض وسمف يؼقل أمحد وإؾمحوق. وىمول سمعض أهؾ اًمعؾؿ

اًمشوومعك ًمؾؿريض أن جيؿع سملم  ومل يرَ [، اًمشوومعك وأمحد وإؾمحوقوسمف يؼقل ]رم اعمطر 

 اكتفك يمَّلمف. اًمصَّلشملم.

قمبد اًمرزاق واسمـ أيب ؿمقبي سمنؾمـود صحقح قمـ قمؿر ذم يمتوسمف إمم أيب مقؾمك:  وأظمرج

 .(3)اقمؾؿ أن مجًعو سملم اًمصَّلشملم مـ همػم قمذر مـ اًمؽبوئر

ََ

                                                 

ىمول اًمؽممذي و (.5546) شضعقػ اجلومع اًمصغػم»، وشضعقػ ؾمــ اًمؽممذي»ضعقػ ضمًدا، يمام ذم   (1)

وسمف أظمذ  ،احلديٌ هق معؿقل سمف: مجقع مو ذم هذا اًمؽتوب مـ ذم يمتوب اًمعؾؾ مو ًمػظف اًمســ ذم آظمر يمتوسمف

ؿ مجع سملم اًمظفر واًمعٍم أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾ حديث ابن عباس :سمعض أهؾ اًمعؾؿ مو ظمَّل طمديثلم

 :اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أكف ىمول وحديث، عشوء مـ همػم ظمقف وٓ ؾمػر وٓ مطر، واعمغرب واًمسموعمديـي

 اكتفك .شوموىمتؾقهإذا ذب اخلؿر وموضمؾدوه ومنن قمود ذم اًمراسمعي »

مـ  ،أسمق قمغم، ويمـقتف وطمـش هق ًمؼبف ،اًمقاؾمطك طمسلم سمـ ىمقسذم اعمخطقط وهق ظمطل، واًمصقاب  يمذا (2)

 : ششمؼريى اًمتفذيى»، وىمول اسمـ طمجر ذم اسمـ موضمفو، اًمؽممذيروى ًمف: ، اًمتوسمعلم اًمذيـ قموسوا صغور

 .: ٓ يؽتى طمديثف، وىمول اًمبخوريمؽموك

 (.8253( و)8252(. واسمـ أيب ؿمقبي سمرىمؿ )4422)( و2035قمبد اًمرزاق ) صـػصحقح، م (3)
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ََ َادجوزونَللجمعَمطلًقا[هباََ]أعظمَحجةَتعل ق 

ز اجلؿع مطؾًؼو مو صمبً ذم  وإذا قمرومً هذا وموقمؾؿ أن أقمظؿ طمجي شمعؾاؼ هبو مـ ضمقا

 اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿصغم  اًمـبلُّ  صغما » :ريض اهلل قمـفام، ىمول قَمباوسإمفوت يمؾفو قمـ اسمـ 

: ًمعؾف ذم ًمقؾي (1)أيقبأسمق . ىمول اًمظفر واًمعٍم واعمغرب واًمعشوءسموعمديـي ؾمبًعو، وصمامكًقو: 

 .(2)شقمسك :ىمولمطػمة. 

ؾ »: قَمباوسقمـ اسمـ  (3)وزاد ذم روايي اًمشقخلم ىمقؾ ًمؾراوي ر اًمظفر وقمجا أفمـف أظما

ر اعمغرب. ىمول: وأكو أفمـ ؾ اًمعشوء وأظما صغم »وذم أظمرى عمسؾؿ:  .شذًمؽ اًمعٍم، وقمجا

 .ش(4)همػم ظمقف وٓ ؾمػر مـ ،وواعمغرب واًمعشوء مجقعً  ،واًمظفر واًمعٍم مجقعً 

وأظمرضمف اًمطؼماين ذم إوؾمط اًمؽبػم، واحلوومظ اهلقثؿل ذم جمؿع اًمزوائد قمـ اسمـ 

واعمغرب  واًمعٍم،اًمظفر ؾمؾؿ سملم وآًمف ومجع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف مسعقد سمؾػظ: 

                                                 

 .واعمؼقل ًمف ضموسمر سمـ زيد ،هق أيقب اًمسخقتوين. و، واًمصقاب: ىمول أيقبذم اعمخطقط: وهق ظمطليمذا  (1)

قمـ »: ًمألًمبوين( 1/186) شخمتٍم صحقح اًمبخوري»(.  وذم 705(، ومسؾؿ )543أظمرضمف اًمبخوري ) (2)

[، اًمظفَر واًمعٍَم، و]مجقعً  و[، وصمامكقً و]مجقعً  وقمؾقف وؾمؾؿ صغما سموعمديـِي ؾمبعً  اسمـ قمبوس أنا اًمـبلا صغم اهلل

ؾ اًمعشوء  [ضموسمر سمـ زيد]هق  واعمغرَب واًمعشوَء. ]ىمؾً: يو أسمو اًمشعثوء! ؾ اًمعٍم، وقمجا ر اًمظفر وقمجا أفمـف أظما

ر اعمغرب. ىمول: وأكو أفمـف[، ومؼوَل أيقُب  سمؾ اًمعّؾي رومع ». ىمول إًمبوين: ش: ًمعؾاف ذم ًمقؾٍي مطػِمٍة؟ ىموَل: قمسكوأظما

احلرج قمـ إمي: يمام ىمول ؾمعقد سمـ ضمبػم قمؼى احلديٌ: ىمؾً ٓسمـ قمبوس: مِلَ ومعؾ ذًمؽ؟ ىمول: يمل ٓ حيرج 

  .ش(152/ 2أمتف. رواه مسؾؿ )

 هق أسمق اًمشعثوء ضموسمر سمـ يزيد. (3)

 (.همػم ظمقف وٓ ؾمػر (. وذم همػمه: )مـوٓ ؾمػرذم همػم ظمقف ذم مسؾؿ: )اًمذي  (4)
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تِل» ومؼول: ،ومؼقؾ ًمف ذم ذًمؽ واًمعشوء، َرَج ُأما َٓ حُتْ ًُ َهَذا ًمَِؽْل  وشمضعقػف سملن ومقف  .(1)شَصـَْع

تؽؾؿ ومقف إٓ سمسبى روايتف قمـ اًمضعػوء وؿمعبي، : ومنكف مل يُ همػُم مرضٍّ سمف (2)قمبد اًمؼدوس

همػُم ىمودح سموقمتبور مو كحـ ومقف: إذ مل يروه قمـ ضعقػ سمؾ رواه قمـ إقمؿش يمام  واألول

سمف، سمؾ هق شمعديؾ مو مل جيووز احلد اعمعتؼم، ومل  دٍ ًمقس سمؼدح ُيعت والثايناهلقثؿل،  ىمول احلوومظ

أكف صدوق، وىمول أسمق طموشمؿ: ٓ سملس سمف، ومهو مـ  قمغم أكف ىمول اًمبخوريؼؾ ذًمؽ قمـف. يـ

 أئؿي اجلرح واًمتعديؾ./أ[ 4]أضمِؾ 

 اًمصَّلشملم سموعمديـي مـ مجع سملم» احلديٌ اًمبخوري قمـ أيب هريرة سمؾػظ:وأظمرج هذا 

  .(3)شهمػم ظمقف

                                                 

تِل ذِم طَمَرٍج » وومقف: (10525رواه اًمطؼماين ذم اعمعجؿ اًمؽبػم ) (1) . وىمول أيًضو ذم شَصـَْعُتُف ًمَِئَّلا شَمُؽقَن ُأما

 ـ إقمؿش إٓ قمبد اهلل، وٓ رواهمل يرو هذا احلديٌ قم(: 4117اعمعجؿ إوؾمط سمعد روايي هذا احلديٌ )

قمـ إؾمـود  (2837اًمصحقحي )اًمسؾسؾي ىمول إًمبوين ذم . اهلل إٓ احلسلم وأمحد سمـ طموشمؿ اًمطقيؾ قمـ قمبد

ٓ شمطؿئـ اًمـػس .. همػم قمبد اهلل سمـ قمبد اًمؼدوس هذا إسـاد حسن رجاله كؾفم ثؼات»: اعمعجؿ إوؾمط

مـ طمديٌ اسمـ  اومنن ًمف ؿموهدً  ،مـ هذا اًمؼبقؾ هذا احلديٌسمحديثف، إٓ إذا واومؼ اًمثؼوت، و ًمَّلطمتجوج

 :رواه اًمطؼماين ذم إوؾمط واًمؽبػم(: 2977وىمول اهلقثؿل سمعد روايي احلديٌ ) .شقمبوس ذم صحقح مسؾؿ

ووصمؼف اسمـ طمبون وىمول اًمبخوري: صدوق إٓ أكف  وومقف قمبد اهلل سمـ قمبد اًمؼدوس ضعػف اسمـ معلم واًمـسوئل،»

  .شيروي قمـ أىمقام ضعػوء،ىمؾً: وىمد روى هذا قمـ إقمؿش وهق صمؼي

 ، أو اسمـ قمبد اًمؼدوس.قمبد اهلل سمـ قمبد اًمؼدوسوهق ظمطل، واًمصقاب:  ذم اعمخطقطيمذا  (2)

. ومل أضمده إٓ قمـد (من غر خوف)هذا احلديٌ قمـ أيب هريرة سمؾػظ  هذا وهؿ ومنن اًمبخوري مل يروِ  (3)

صمـو قمثامن سمـ ظموًمد، ـو احلسـ سمـ أيب زيد، ىَمول: صم»ؼول: وم( 8875سمرىمؿ ) شاًمبحر اًمزظمور»اًمبزار، ومؼد رواه ذم 

مَجََع َرؾُمقُل اهللاِ َصغما اهللاُ قَمَؾقف »ىَمول: صمـو قَمبد اًمرمحـ سمـ أيب اًمزكود، قَمـ َأسمِقف، قَمـ إقَمَرج، قَمـ أيب ُهَريرة، ىَموَل: 

= 
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وآًمف صغم اهلل قمؾقف مجع رؾمقل اهلل »وأظمرضمف اًمطحووي مـ طمديٌ أيب هريرة سمؾػظ: 

 .(1)شسملم اًمظفر واًمعٍم سموعمديـي ًمؾؽمظمقص مـ همػم ظمقف وٓ قمؾي ؾمؾؿو

وآًمف صغم اهلل قمؾقف مجع رؾمقل اهلل »وأظمرضمف قمبد اًمرزاق مـ طمديٌ اسمـ قمؿر سمؾػظ: 

سملم اًمظفر واًمعٍم، واعمغرب واًمعشوء وهق همػم مسوومر. ىمول رضمؾ ٓسمـ قمؿر: وًمـَِؿ  ؾمؾؿو

تف ؾمؾؿوآًمف وصغم اهلل قمؾقف شمرى اًمـبلا رؾمقل اهلل   .(2)شومعؾ ذًمؽ؟ ىمول: ًمئَّلا حُيرج أما

________________________ 

 

ٌِ أيب اًمزِ  .شَوؾَمؾاؿ سملم اًمصَّلشملم سموعمديـي مـ همػم ظمقف ـْ طَمِدي ٌُ َٓ كعؾُؿُف ُيْرَوى ِم َكود، قَمـ َوَهَذا احْلَِدي

ـْ َهَذا اًْمَقضْمِف.  .شَوٓ َكْعَؾُؿ َأطَمًدا شموسمع قمثامن سمـ ظموًمد قمغم هذه اًمروايي إقَمَرج، قَمـ أيب ُهَريرة إٓا ِم

ـُ ظُمَزْيَؿَي، »( ىمول: 976سمرىمؿ ) شذح معوين أصمور»ذم  اًمطحوويأسمق ضمعػر أمحد سمـ حمؿد  (1) ُد سْم صَمـَو حُمَؿا طَمدا

، ىَموًُمقا:  ـُ ُمقؾَمك اًمطاوِئلُّ ـُ َأيِب َداُوَد، َوقِمْؿَراُن سْم ، ىَموَل: صمـو ؾُمْػَقوُن اًمثاْقِريُّ َواسْم ؿُْمـَويِنُّ ْٕ ـُ حَيَْقك ا سمِقُع سْم صَمـَو اًمرا  طَمدا

ـِ قَمْبِد اهللِ ـْ ضَموسمِِر سْم ـِ اعمُْـَْؽِدِر، قَم ِد سْم ـْ حُمَؿا ظَمصِ »احلديٌ، وومقف ...ش مَجََع َرؾُمقُل اهللِ»، ىَموَل: قَم ىمول ش. ًمِؾرُّ

ورضموًمف يمؾفؿ صمؼوت رضمول »(: 579سمرىمؿ ) شإرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمسبقؾ»إًمبوين ذم  

  .شاًمبخوري همػم أن إؿمـوين هذا خمتؾػ ومقف

مَجََع َرؾُمقُل اهللاِ َصغما اهللُ »( سمؾػظ: 4435سمرىمؿ )هبذا اًمؾػظ، واًمذي ذم اعمصـػ ش ػاعمصـا »مل أضمده ذم  (2)

َٓ ظَمْقٍف  ْفِر َواًْمَعٍْمِ سمِوعمَِْديـَِي ذِم هَمػْمِ ؾَمَػٍر َو ـِ قَمباوٍس: َومِلَ شَمَراُه وَمَعَؾ َذًمَِؽ؟ ش. قَمَؾْقِف َوؾَمؾاَؿ سَملْمَ اًمظُّ سْم
ِٓ  ًُ ىَموَل: ىُمْؾ

ِرَج َأطَمًدا مِ »ىَموَل:  َٓ حُيْ تِفِ َأَراَد َأْن  ـَ قَمباوٍس: مـ طمديٌ ( 4434سمرىمؿ ) ذم مصـػفوأظمرج قمبداًمرزاق . شـْ ُأما اسْم

 سمِوعمَِْديـَيِ »
ِ
ْفِر َواًْمَعٍْمِ َواعمَْْغِرِب َواًْمِعَشوء َٓ َمَطرٍ  مَجََع َرؾُمقُل اهللاِ َصغما اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾاَؿ سَملْمَ اًمظُّ ش. ذِم هَمػْمِ ؾَمَػٍر َو

سمْ  ِٓ  ًُ تِفِ ىَموَل: ىُمْؾ واًمذي ورد ومقف ذيمر اعمغرب واًمعشوء  .ـِ قَمباوٍس: مِلَ شَمَراُه وَمَعَؾ َذًمَِؽ؟ ىَموَل: َأَراُه ًمِؾتاْقؾِمَعِي قَمغَم ُأما

مـ ش صحقح مسؾؿ»(. وذم 4398و 4397أظمرضمف قمبداًمرزاق مـ طمديٌ أيب هريرة ومعوذ سمـ ضمبؾ سمرىمؿ )

ََّلِة ذِم ؾَمْػَرٍة ؾَمووَمَرَهو ذِم هَمْزَوِة شَمُبقَك،  ن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿأ»طمديٌ اسمـ قمبوس:  مَجََع سَملْمَ اًمصا

 
ِ
، َواعمَْْغِرِب َواًْمِعَشوء ْفِر َواًْمَعٍْمِ ـِ قَمباوٍس: َمو مَحََؾُف قَمغَم َذًمَِؽ، ىَموَل:  .شوَمَجَؿَع سَملْمَ اًمظُّ سْم

ِٓ  ًُ ىَموَل ؾَمِعقٌد: وَمُؼْؾ

َتفُ » ِرَج ُأما َٓ حُيْ  .شَأَراَد َأْن 
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مجع سملم اًمظفر واًمعٍم، واعمغرب »سمؾػظ:  قَمباوسوىمد أظمرضمف مسؾؿ قمـ اسمـ 

 (1).شواًمعشوء مـ همػم ظمقف وٓ مطر

. وهذه اًمروايي شمردُّ مو ىموًمف شمـ همػم ظمقف وٓ مطر»أيًضو سمؾػظ:  اًمؽِمِمِذيوأظمرضمف 

، ويردُّ أيًضو مو فمـف شقمسك»واجلقاب قمؾقف سمؼقًمف:  شًمعؾاف ذم ًمقؾي مطػمة»: (2)أيقبأسمق 

 موًمؽ مـ أن ذًمؽ ذم اعمطر.

مل يرد ذم متـ احلديٌ، وهذا صحقح  شاعمطر»وىمد ادقمك إموم احلرملم أن ًمػظ: 

 ىمد سطمو سمف، وموقمجى هلذه اًمدقمقى. اًمؽِمِمِذيمسؾؿ، و

صغم  رؾمقل اهللصؾقً مع »: سمؾػظ قَمباوساسمـ مـ  طمديٌ  اًمـاَسوئلوأظمرضمف أيًضو 

ر اًمظفر وقمجؾ أظما واعمغرب واًمعشوء مجقًعو، ، اًمظفر واًمعٍم مجقًعووؾمؾؿ آًمف اهلل قمؾقف و

 .(3)شر اعمغرب وقمجؾ اًمعشوءوأظما  ،اًمعٍم

َباسقث ابن إذا عرفت ح دعي جواز اْلؿع من  ع  الذي هو أعظم حجة جاء هبا م 

مدًمقًمف ًمغًي: اهلقئي  شمَجَعَ »، وشمصػحً مجقع ـمرىمف: وموقمؾؿ أن ًمػظ غر تؼققد باإلعذار

                                                 

، َواعمَْْغِرِب »ومقف: و( 705صحقح مسؾؿ سمرىمؿ ) (1) ْفِر َواًْمَعٍْمِ مَجََع َرؾُمقُل اهللِ َصغما اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾاَؿ سَملْمَ اًمظُّ

 سمِوعمَِْديـَِي، ذِم 
ِ
َٓ َمَطرٍ َواًْمِعَشوء ـِ قَمباوٍس، ىَموَل: وذم روايي أظمرى  ش. هَمػْمِ ظَمْقٍف، َو ـِ اسْم َصغما  َصغما َرؾُمقُل اهللِ»قَم

َٓ ؾَمَػرٍ  ْفَر َواًْمَعٍْمَ مَجِقًعو، َواعمَْْغِرَب َواًْمِعَشوَء مَجِقًعو، ذِم هَمػْمِ ظَمْقٍف، َو  .شاهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾاَؿ اًمظُّ

 ، واًمصقاب: ىمول أيقب.وهق ظمطل يمذا ذم اعمخطقط (2)

قمـ اسمـ قمبوس  شــ اًمـسوئلؾم»مل أضمد هذه اًمروايي هبذا اًمؾػظ اًمذي أورده اإلموم اًمشقيموين، واًمذي ذم  (3)

ًُ َمَع َرؾُمقِل اهللِ َصغما اهللاُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾاَؿ سمِوعْمَِديـَِي صَماَمكًِقو مَجِقًعو»مو ًمػظف:  ْق َر  ،َوؾَمْبًعو مَجِقًعو ،َصؾا َؾ  ،اًمظُّْفرَ َأظما َوقَمجا

َر اعمَْْغِرَب اًْمَعٍْمَ  َؾ اًْمِعَشوءَ  ،، َوَأظما َواًْمَعٍْمَ  ،ًمظُّْفرَ ا ،َصغما َرؾُمقُل اهللِ َصغما اهللاُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾاؿَ »وذم روايي:  ش.َوقَمجا

ـْ هَمػْمِ ظَمْقٍف َوَٓ ؾَمَػرٍ ، َواًْمِعَشوَء مَجِقًعو مَجِقًعو، َواعمْغِرَب   ش.ِم
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ٓا أكف ٓ يتـوول  آضمتامقمقي، وهل مقضمقدة ذم مجع اًمتؼديؿ واًمتلظمػم، واجلؿع اًمصقري، إ

و ذم أىمسومف يمام سح سمذًمؽ  خمتٍم »مجقعفو، وٓ اصمـلم مـفو: إذ اًمػعؾ اعمثبً ٓ يؽقن قمومًّ

 و، وأيمثر يمتى إصقل.وذطُمفَ /ب[ 4] (1)شسقلهمويي اًم»وذطُمف، و شاعمـتفك

يمون جيؿع سملم اًمصَّلشملم ذم »ووىمد مثاؾ اسمـ احلوضمى ذم خمتٍمه سمذًمؽ، ىمول مو ًمػظف: 

 .إًمخ.. شيمون جيؿع: »ر اًمػعؾ، ومؿستػود مـ ىمقل اًمراوياوأمو شمؽر، ٓ يعؿ وىمتقفامش اًمسػر

يمون »ورسمام شمقهؿ ذًمؽ مـ ىمقًمف: »وذيمر اًمشورح اعمحؼؼ اًمَعُضد ذم ذطمف مو ًمػظف: 

ومنكف يػفؿ مـف اًمتؽرار، يمام ىمقؾ: يمون طموشمؿ يؽرم اًمضقػ، وًمقس هق ممو ذيمركوه ذم  شيػعؾ

طمتك ًمق  ،شيمون»، سمؾ هق مـ ىمقل اًمراوي وهق شجيؿع»رء: ٕكف يػفؿ مـ اًمػعؾ وهق 

 اكتفك. «، زال اًمتقهؿشمَجَعَ »ىمول: 

 شَصغما »مسلًمي: ٓ قمؿقم عمثؾ »مثؾ ذًمؽ، ومؼول:  شاًمغويي»ويمذًمؽ اسمـ اإلموم ذم 

ذم أىمسومفام إذ ٓ يشفد اًمؾػظ سمليمثر مـ صَّلة ومجع خمصقص، وومفؿ  شيمون جيؿع»و

 .اكتفك «يػقد ذم اًمثوين قمؿقم اًمزمون شيمون: »آؾمتؿرار مـ

                                                 

(، هـ1050 - 999) ؾحسلم سمـ اإلموم اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿدًم شهمويي اًمسمل ذم قمؾؿ إصقل»هق يمتوب  (1)

وذطمفو اًمؽتوب اعمشفقر ش اًمغويي»ػ وأًما ». ىمول اإلموم اًمشقيموين: حيقك سمـ احلسلماًمعَّلمي  واًمد اعممرخ

 اًمذي صور أن َمْدَرس اًمطؾبي وقمؾقف اعمعقل ذم صـعوء وضمفوهتو وهق يمتوب كػقس يدل قمغم ـمقل سموع مصـػف

ـمـ اجلققش وحيوس إشمراك ذم يمؾ مق ومع هذا ومفق أًمػف وهق يؼقد.. وىمقة ؾموقمده وشمبحره ذم اًمػـ

 (.1/265اًمبدر اًمطوًمع: ) شاًمغورات ؿقردهؿ اعمفوًمؽ ويشـ قمؾقفويضويؼفؿ وي
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ٓا سمدًمقؾ، ومروايي طمو ًمؾجؿع ُمَعِقـَي اًمسوًمػي  اًمـاَسوئلقـئذ ٓ يتعلم واطمد مـفام إ

وهق أسمق اًمشعثوء طملم ىمول ًمف  قَمباوساًمصقري، ويميدهو مو صمبً مـ ـمرق اًمراوي قمـ اسمـ 

رَ   م إظمرى. ىمول: وأكو أفمـف يمذًمؽ.إومم وىمدا  قمؿرو سمـ ديـور: أفمـف أظما

 اًمـاَسوئلمو ؾمبؼ قمـ اسمـ مسعقد قمـد موًمؽ واًمبخوري وأيب داود و وممو يزيده ىمقةً 

 :ًمغػم مقؼوهتو إٓ صَّلشملم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ صغم صَّلةً  مورأيً»سمؾػظ: 

ـُ  ومـػك (1)شمجع سملم اعمغرب واًمعشوء سموعمزدًمػي، وصغم اًمػجر يقمئذ ىمبؾ مقؼوهتو  مسعقد اسم

يمام  /أ[ 5]ه ذم مجع اعمزدًمػي مع أكف أطمد رواة طمديٌ اجلؿع سموعمديـي ٍَمَ اجلؿَع، وطَم 

و سملن ذًمؽ اجلؿعَ  ،قمرومً ، وًمق (2)وصقريً  اًمذي وىمع سموعمديـي مجًعو وهق مشعر إؿمعوًرا شمومًّ

 مُحؾ قمغم احلؼقؼل ًمتعورضً روايتوه.

، ويميده أيًضو مو أظمرضمف اسمـ ضمرير قمـ اسمـ (3)واجلؿع مو أمؽـ اعمصػم إًمقف واضمى

ؾ اًمظفر ويعجِ ر ومؽون يمظِم  ؾمؾؿوآًمف وصغم اهلل قمؾقف ظمرج قمؾقـو رؾمقل اهلل »قمؿر، ىمول: 

وهذا هق اجلؿع  (4)شاًمعشوء ومقجؿع سمقـفامؾ ويعجِ ر اعمغرب اًمعٍم ومقجؿع سمقـفام، ويمظِم 

 اًمصقري، واسمـ قمؿر يمام قمرومً أطمد رواة اجلؿع سموعمديـي وىمد ومرسه هبذا.

                                                 

 (.1289ومسؾؿ ) ، سَموب َمَتك ُيَصكِم اًْمَػْجَر سمَِجْؿعٍ  :(1570) اًمبخوري (1)

 اعمؼدرة.)مجٌع صقرٌي(. وًمعؾ )مجًعو صقرًيو( ظمؼم يمون  ، واًمصقاب:وهق ظمطل يمذا ذم اعمخطقط (2)

 أي: اجلؿع سملم اًمروايوت. (3)

اسمـ ضمرير قمـ اسمـ قمؿر(، ومل أضمده هبذا اًمؾػظ قمـ اسمـ ( )40263ذيمره اًمسققـمل ذم مجع اجلقامع ) (4)

َأنا اًمـابِلا َصغما اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾاَؿ يَموَن ُيَمظِمُر اًمظُّْفَر، " قمـ قموئشي:  (25039قمؿر. واًمذي ذم مسـد أمحد )

، َػرِ َوُيَمظِمُر اعمَْْغِرَب، َوُيعَ  َوُيَعِجُؾ اًْمَعٍْمَ  وىمد ضعػف ؿمعقى إركموط. ."ِجُؾ اًْمِعَشوَء ذِم اًمسا
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يمام  شمجع»سمؾػظ  وٓ ؿمؽ أن هذه اًمروايوت ُمَعِقـَي ًمؾجؿع اًمصقري، ومفق اعمراد

، سمؾ مل َيِرد رء (1)أظمؼمكوك، ومل َيِرد ذم مجع اًمتلظمػم وٓ اًمتؼديؿ مو ؾمقى هذه اًمروايوت

 مـ ذًمؽ ذم مجع اعمديـي اًمذي كحـ سمصدده، ومقضمى اعمصػم إمم هذا.

: ومام شمؼقل ذم ىمقل سمعض اعمتلظمريـ مـ اًمعؾامء اعمحؼؼلم: أكف مل يرد اجلؿع فنن قؾت  

 ٍمه.اًمصقري ذم ًمسون اًمشورع وأهؾ قم

ًِ قمغم أن شممظمري »يتبلم ًمؽ سمطَّلكف سمام صمبً مـ ىمقًمف ًمؾؿستحوضي:  :قؾت   وإن ىمِقي

ومثؾف ذم اعمغرب واًمعشوء،  (2)شسملم اًمصَّلشملم ودمؿعلم [ومتغتسؾلم]اًمظفر وشمعجكم اًمعٍم 

 .اًمـاَسوئلمـ طمديٌ  قَمباوسوسمام ؾمؾػ قمـ اسمـ 

                                                 

وآقمتصوم، قمـ سمؾ ذم يمتى إئؿي: اًمتجريد وأصقًمف، وإطمؽوم، واًمشػوء، ": دم احلاشقة ما لػظه (1)

مجع سملم يمون إذا زاهمً اًمشؿس وهق سمؿـزًمف أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ " :قمؽرمي قمـ اسمـ قمبوس

ور إمم وىمً اًمعٍم كزل ومجؿع سمقـفام، وإذا همرسمً اًمشؿس وهق ؾمطمتك ارحتؾ  غ،اًمظفر واًمعٍم وإذا مل شمز

طمتك ارحتؾ، طمتك إذا يمون سمعد اًمعشوء كزل ومجؿع سملم اعمغرب  ،وإذا مل شمغرب اًمعشوءؿـزل مجع سملم اعمغرب وسم

يمتى اعمحدصملم. وقمدم اجلؿع مـف صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ذم اًمسػر قمغم  مـ شاًمبقفؼل». وهق ذم "واًمعشوء

ذم  ذقًمو مجع إٓ ًمعذر صحقحيمؾ طمول أدل دًمقؾ قمغم أكف جيى قمغم اعمتحري ًمديـف قمدم اًمتسوهؾ ذم ديـف ومَّل 

حلسني[ وإذا أراد مجاعة اْلؿع فػي غر ادسجد، فؼد مـع اهلادي من ذلك كام كؼؾه األمر ]اكودر إطمقال، 

 . اهـ"عـه دم الشػاء

وٓ خيػك قمغم مـ ًمف إعموم أن يمَّلم اعممًمػ سمؿعزل قمـ مو ؾموىمف " ومؼول: ى شمعؾقًؼو قمغم اعمحٌِم تَ وهـوك مـ يمَ 

 . اهـ": ٕكف سمؼقًمف: سمام ؾمبؼ ].......[ احلسلم ذم اًمشػوء يمام شمؼدم ذم همضقن سمحثفاعمحٌِم 

 ، وهمػمه مـ يمتبف.(3585)رىمؿ سمصحقح اجلومع ـف إًمبوين ذم طمّس  (2)
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ًمثَّلصمي: ًمؾتؼديؿ، وًمؾتلظمػم،  شمَجَعَ »أكؽ ىمد قمرومً اطمتامل ًمػظ وقمغم اجلؿؾي 

ٕدًمي مو أؾمؾػـو ًمؽ مـ ا اًمتؼققدصحي  ؾمؾؿًشمـووهلو جلؿقعفو: ومنن  مواًمصقري، وقمد

وصمبً اعمطؾقب، وإن أسمقً ومَّل أىمؾ مـ آطمتامل اًمذي  اًمتل يصؾح سمعضفو ًمذًمؽ: ومذاك

وطمقـئذ جيى اًمرضمقع إمم همػمه مـ إدًمي، وىمد  ،قَمباوسسمحديٌ اسمـ  آؾمتدٓل يبطؾ

وكاهقك أن مـ اجلؿع عمـ ٓ قمذر ًمف،  سمقضمقب اًمتقىمقً وحتتُِّؿف، وموكعيٌ  قمرومً أهنو ىموضقيٌ 

ياحلافظ أبا عقسى  ذ  م   مجقع مو ذم يمتويب»: لػظه قال دم آخر ســه، وكتاب العؾل مـه ما الِّتر

ٌَ  :وسمف أظمذ سمعض أهؾ اًمعؾؿ مو ظمَّل طمديثلم ،مـ احلديٌ هق معؿقل سمفهذا  اسمـ  طمدي

ؾمؾؿ مجع سملم اًمظفر واًمعٍم سموعمديـي، واعمغرب آًمف وأن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف و قَمباوس

ٌَ  :واًمعشوء مـ همػم ظمقف وٓ ؾمػر وٓ مطر أكف  صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿاًمـبل  وطمدي

 .شؾقهومنن قمود ذم اًمراسمعي وموىمت ،إذا ذب اخلؿر وموضمؾدوه :ىمول

تدل واًمعجى مـ رضمؾ جيؿع سملم اًمصَّلشملم ذم أيمثر إوىموت سمَّل قمذر مقضمى، ويس

اًمذي ٓ يشؽ مـ أمعـ اًمـظر ذم أكف مجع صقري، وهق ذم احلؼقؼي  اسمـ قَمباوس سمحديٌ

فام كسبة ، إاَل دم يوم واحد صذ اهلل عؾقه وآله وسؾممع أن ذلك مل يؼع من الـبي شمقىمقً، 

ير 
ـ  ٓا قمـد اؿمتغوًمف سمجفود الـبوة التي ما صذ صّلة فقفا لغر وقتفا هذا القوم من س  ، اًمؾفؿ إ

 أقمداء اهلل شمعومم وكحقه.

ه، وتعؾقؾفا بام ال صائل حتته ، ومو هذا /ب[2] وهؽذا فؾتؽن خمادعة اإلكسان كػس 

 .(1)[.........] سملول اسمتداع وٓ اظمؽماع

                                                 

 يمؾؿي مل أشمبقـفو. (1)



 الجمعدلة أإبطال بتشنيف السمع 
 

ة، وصور يموعمـسقخ يمام ىمول   ويمؿ مـ سموب مـ أسمقاب اًمنميعي ىمد شمرك اًمعؿؾ سمف سمؿرا

 ، إكو هلل وإكو إًمقف راضمعقن.(1)اًمعَّلمي ضمور اهلل

واقمتذر سمعضفؿ قمـ أطموديٌ اجلؿع اًمسوًمػي سملن اجلؿع مشؽمك سملم اًمتؼديؿ، 

 صقري.، وأكف جمؿٌؾ وىمد شمبلم سموًمروايوت اًمـوصي قمغم اجلؿع اًمواًمتلظمػم، واًمصقري

أو معوكقف  فـقَ ـقَ ـز محؾف قمغم معـَ د مـ مل جيقِ : اعمشؽمك ًمقس مـ اعمجؿؾ إٓ قمـفنن قؾت  

مًعو. واعمذهى اًمصحقح اعمشفقر ضمقاز ذًمؽ سمَّل ىمريـي، وهذا معـك قمؿقم اعمشؽمك، وهذا 

 اًمشقخو (2)مذهى اًمشوومعل وأيب قمكم وىمويض اًمؼضوة واعمـصقر سموهلل واًمؼويض ضمعػر

ره اسمـ احلوضمى ذم (3)احلسـ ، واسمـ اإلموم ذم شاعمختٍم»، وهق ىمقل إيمثر، وهق اًمذي صدا

ٓا ًمف وأسمطَّل طمجٍ اعمخوًمػلم.شاًمغويي»  ، واؾمتد

                                                 

. وكصف شاًمؽشوف قمـ طمؼوئؼ همقامض اًمتـزيؾ»، صوطمى ، اًمزخمنميأسمق اًمؼوؾمؿ حمؿقد سمـ قمؿروهق  (1)

ويمؿ مـ سموب مـ أسمقاب اًمديـ هق قمـد »( مـ ؾمقرة اًمـقر قمـ آؾمتئذان ىمول: 28ذم يمتوسمف قمـد شمػسػم آيي )

 اهـ شوسموب آؾمتئذان مـ ذًمؽ، اًمعؿؾ سمفاًمـوس يموًمنميعي اعمـسقظمي ىمد شمريمقا 

اًمؼويض ضمعػر سمـ أمحد سمـ قمبد اًمسَّلم سمـ أيب حيقك سمـ اًمتؿقؿل اًمبفؾقزم إسمـووي، اًمؼويض، اًمعَّلمي،  (2)

قمومل اًمزيديي اعمخؽمقمي وإمومفو، وىمد يمون أسمقه قمومل اًمبوـمـقي، وطمويمؿفو، وظمطقبفو، واًمذي إًمقف : ؿمؿس اًمديـ

ومفدى اهلل اًمؼويض ضمعػر وموكؼطع إمم ، ون، وأظمقه حيقك ؿموقمرهؿ، وًمسوهنؿيصدرون، وقمغم رأيف يعتؿد

 [1/247إسمراهقؿ سمـ اًمؼوؾمؿ : ـمبؼوت اًمزيديي اًمؽؼمى] اًمزيديي، ورطمؾ إمم اًمعراق.

مـفو يمتوب  صـػوت قمديدةمـ قمؾامء اًمزيديي. ًمف م هـ[ 584 - 546احلسـ سمـ حمؿد اًمرصوص ] (3)

ذم إصقل و)اًمتبقون( ذم قمؾؿ اًمؽَّلم، ومـفو )اًمؽوؿمػ ذم إصمبوت ، و)اًمػوئؼ( )مـوىمضوت أهؾ اعمـطؼ(

 [1/305إسمراهقؿ سمـ اًمؼوؾمؿ : ـمبؼوت اًمزيديي اًمؽؼمى]. إقمراض واجلقاهر(
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أو معوكقف مبـل قمغم اًمصقغي  فـقَ ـقَ ـمعـَ : اًمؼقل سمجقاز اؾمتعامل اعمشؽمك ذم قؾت  

ًمذًمؽ إذ ٓ قمؿقم هلو ذم أىمسومفو عمو تعامل ذم اًمؽؾ، وصقغي مجع إصؾح: اًمصوحلي ًمَّلؾم

ن سمعض إذم سموب اًمعؿقم مـ  مو أـمؾؼقا ذم اعمشؽمك قمغم مو ذيمروهقمرومً ومَّل سمد مـ محؾ 

 اًمصقغ ٓ قمؿقم هلو يمام ًمػعؾ اعمثبً.

ذم  ذم سموب اًمعؿقم: يموًمغزازم، واجلقيـل، واسمـ احلوضمى وًمؼد أورد مجوقمٌي اعمشؽمكَ 

روايوت اجلؿع اعمطؾؼ مؼقدة يموًمروايوت اعمٍمطمي سموجلؿع ، واقمتذر اًمبعض سملن شاعمختٍم»

 اًمصقري.

ا ردًّ  (1)شاًمػتح»: مو اًمذي قمـدك ذم ىمقل اخلطاويب اًمذي رواه قمـف احلوومظ ذم فنن قؾت  

قمغم اًمؼوئؾلم سملن اجلؿع اعمذيمقر ذم طمديٌ اسمـ قمباوس ومـ معف هق اًمصقري: سملن اجلؿع 

ضقًؼو مـ اإلشمقون سمؽِؾ صَّلة مـفو ذم وىمتفو: ٕن رظمصي، ومؾق يمون مو ذيمروه: ًمؽون أقمظؿ 

 أوائؾ إوىموت وأواظمرهو ممو ٓ يدريمف اخلوصي ومضًَّل قمـ اًمعومي.

ف أما  صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿومـوك أن اًمشورع : ىمد قمرّ قؾت    أوائَؾ  /أ[6] تفىمد قمرا

ٓ شمؽود  سِقيٍ طمِ  ـفو سمعَّلموٍت ف قمقا كا إهو، وسموًمغ ذم اًمتعريػ واًمبقون طمتك وآظمرَ  إوىموِت 

 شمؾتبس قمغم اًمعومي ومضًَّل قمـ اخلوصي.

إومم ذم أول وىمتفو  ْعُؾ واًمتخػقُػ ذم شملظمػم أطمد اًمصَّلشملم إمم آظمر وىمتفو، وضَم 

 صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿسموًمـسبي إمم ضمعؾ يمؾ واطمدة مـفام ذم أول وىمتفو، يمام يمون ديدكف 

صغم صَّلة ٔظمر وىمتفو مرشملم طمتك مو »وِهِجػماه، طمتك ىموًمً قموئشي ريض اهلل قمـفو: 

                                                 

َػِر سَملْمَ اعمَْْغِرِب َواًْمعَشوء»ذم  (1)  (.2/580) شسَموُب اجْلَْؿِع ذِم اًمسا
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أظمػ  واخلروج إًمقفام مرةً َدوْمَعًي . وٓ يشؽ مـصػ أن ومعؾ اًمصَّلشملم (1)شىمبضف اهلل شمعومم

 مـ ظمَّلومف وأيرس.

: اجلؿع اًمصقري اًمذي ذهبً إًمقف إمم أكف اعمراد سمحديٌ اسمـ قمباوس ومـ  فنن قؾت 

صغم حتً ىمقًمف  داظمٌؾ =  ـ اًمصَّلشملم اعمجؿققمتلم ذم وىمتفاممعف، هق ضمعؾ يمؾ واطمدة م

ًٓ وآظمًرا»، وىمقًمف: شاًمقىمً سملم هذيـ اًمقىمتلم»: اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ ، ومفق شإن ًمؾصَّلة أو

: صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿقمزيؿي ٓ رظمصي، وملي وموئدة ممو صمبً قمـد اًمطؼماين مـ ىمقًمف 

« ًُ ىمد قُمرف يمام ؾمبؼ، وٓ ؿمؽ أن ضمقاز اجلؿع اًمصقري  شْحَرَج أمتلـُذًمؽ ًمئَّلا شم صـع

بلكه  صذ اهلل عؾقه وآله وسؾمفحؿل هذا اْلؿع مع ترصَيه مـ إطموديٌ اعمعقـي ًمؾقىمً، 

ر    اح لػائدته، وإلغاء دضؿوكه.إكام فعل ذلك لرفع احلرج عن األمة = اصر

ًمؾجؿع  ؿمومؾيٌ  صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿاًمصودرة مـف  : ٓ ؿمؽا أن إطمقالقؾت  

اًمصقري يمام ذيمرت، ومَّل يصح أن يؽقن رومع احلرج مـسقسًمو إًمقفو: ٕهنو همػم ىموضقي سمؿـعف، 

ومـوك مـ أكف  ٓا يمام قمرا صغم اهلل قمؾقف وآًمف وطمقـئذ ومرومع احلرج سموًمـسبي إمم إومعول ًمقس إ

ـا فمون  أن ومعَؾ غما مو َص  وؾمؾؿ و اًمصَّلة ذم أول وىمتف  صَّلة ٔظمر وىمتفو مرشملم، ومرسمام فم

صغم اهلل قمؾقف ، ومؽون ذم مجعف ًمذًمؽ ـمقل قمؿره صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿحِتؿ عمَّلزمتف ُمتَ 

و ختػقٌػ  وآًمف وؾمؾؿ  وشمسفقؾ قمغم مـ اىمتدى سمؿجرد اًمػعؾ. مجًعو صقريًّ

                                                 

ٌٌ آظَمُر »ىمول اًمزيؾعل ذم )كصى اًمرايي(:  (1) ِمِذيُّ طَمِدي ـِ  َأظْمَرضَمُف اًمؽِمْ ـْ إؾْمَحوَق سْم ـِ َأيِب ِهََّلٍل قَم ـْ ؾَمِعقِد سْم قَم

 : ًْ ـْ قَموِئَشَي، ىَموًَم شَملْمِ طَمتاك ىَمَبَض »قُمَؿَر قَم ٓا َمرا ظَِمػِم إ ْٕ َؿ ًمَِقىْمتَِفو ا  شُف اهللَمو َصغما َرؾُمقُل اهللاِ َصغما اهللاُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾا

، ىَموَل ]أي اًمؽممذي[ َوىَموَل  .اْكَتَفك ، صُمؿا اًْمَبْقَفِؼلُّ اَرىُمْطـِلُّ : هَمِريٌى، َوًَمْقَس إؾْمـَوُدُه سمُِؿتاِصٍؾ، اْكَتَفك. َوَرَواُه اًمدا

: َوُهَق ُمْرؾَمٌؾ   [.608ىمؾً: وصححف إًمبوين ذم )مشؽوة اعمصوسمقح( ]ش. اًْمَبْقَفِؼلُّ
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/ب[ 6]وٓ ؿمؽ أن آىمتداء سموٕومعول أيمثر مـف سموٕىمقال، وهلذا امتـع اًمصحوسمي 

 صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿسمعد أن أمرهؿ  يَديبِقا حُ ـاًمهنؿ يقم ريض اهلل قمـفؿ مـ كحر سُمدْ 

ق حيؾُؼ  ًمف  سموًمـحر، طمتك دظمؾ قمغم أم ؾمؾؿي مغؿقًمو، وملؿمورت قمؾقف سملن يـحر ويدقمق احلَّلا

 .(1)ومـحروا مجقًعو ويمودوا ََيَؾُؽقن مـ ؿمدة شمرايمؿ سمعضفؿ قمغم سمعض طمول احلؾؼومػعؾ، 

: :  فنن قؾت  ر اًمظفر طمتك صَّلهو ذم آظمر ٓ يؼع قمغم مـ أظما روًمو اجلؿع قمُ »ىمول اخلطاويبُّ

 ،ذم وىمتفو اخلوص هبو هوٕن هذا ىمد صَّل :هو ذم أول وىمتفوؾ اًمعٍم ومصَّلا وىمتفو وقمجا 

 .(2)شذم وىمً إطمدامهو وشمون معً ؿع اعمعروف أن شمؽقن اًمصَّلوإكام اجل

قُمروًمو  داوإن أرومـوك ؾموسمًؼو، : إن أراد قُمرف اًمنمع واًمؾغي ومؿؿـقع، واًمسـد مو قمرا قؾت  

و سمطوئػي مـ ومرق اًمؽَّلم أو اعموكعلم مـ اجلؿع سمسبى: ومؿـ اًمتؿذهى وآقمتؼود خمتصًّ 

ومؾقس سمحجي قمغم أطمد، وهبذا يتبلم ًمؽ سمطَّلن ىمقل اًمبعض مقمًهو ًمؽَّلم  :اًمـوؿمكء قمـف

اخلطويب أن احلؼقؼي اًمعرومقي مؼدمي قمغم احلؼقؼي اًمؾغقيي، ومعغم شمسؾقؿ صحي اإلـمَّلق ًمغًي، 

اًمتبوس اًمعرومقي اخلوصي ًمؼقٍم  احلؼقؼي اًمعرومقي، وؾمبى هذا اًمقهؿ شَمْعَدموامتـوقمف قُمروًمو 

 سمغػمهو.

: شملويؾ احلديٌ سموجلؿع اًمصقري ضعقػ أو سموـمؾ عمخوًمػتف »قوي: ىمول اًمـ فنن قؾت 

 .(3)شاًمظوهرة خموًمػًي ٓ حتتؿؾ

                                                 

 (.2731صحقح اًمبخوري ) (1)

 .1/264( ذح ؾمــ أيب داود)معومل اًمســ : د اخلطويبأسمق ؾمؾقامن أمحد سمـ حمؿ (2)

ؾمبؾ »حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ إمػم ذم (. واكظر مو ىموًمف 5/218ش )اعمـفوج ذح صحقح مسؾؿ سمـ احلجوج» (3)

ق 3/121) شاًمسَّلم  دار اسمـ اجلقزي[. –( ]ط طمَّلا
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 : ٓا مـ ىمد قمرا قؾت  ومـوك أن اًمصقري هق اعمتعلم ورسمطـو ذًمؽ سملدًمي ٓ يعرف ىمدرهو إ

، (1)طَمَجَراشمِفِ  و ِصقَح ذمَدْع قَمـَؽ هَنبً كظرك إمم إدًمي، و دْ أهمؿض قمـ أىمقال اًمرضمول، ومجرِ 

ً ؼَ ػَ ، وكَ (2)رواطمؾؽ وعُ َس ك قِمْطَػَؽ قمـ احلِؼ صقُت يمِؾ صورخ: ًمتؼطعً أكْ ـَ وًمق صمَ 

 ؾفو.سمقص كحظومت ًمقغم دارِ  إمم سمَؽ  شمصؾىمبؾ أن  (3)فوَّلؾُم ضمأ

مـ كػل يمقن  شضقء اًمـفور»ذم  (4)اْلّلل ومن غرائب التعصب ما وقع لؾعّلمة

ل قمغم اًمـدب، مسـًدا ذًمؽ سملهنو إكام شمثبً ىموت اعمخصقصي قمغم اًمقضمقب، وإكام هإو

 .(5)اكتفكسملومعول، وإومعول ٓ شمدل قمغم اًمقضمقب. 

وصدور مثؾ هذا مـ مثؾ هذا اعمحؼؼ مـ اعمقاقمظ اًمؼوكعي ًمؾػطـ قمـ اًمتؿسؽ 

ويملن هذا اعمحؼؼ مل  آطمتامل،ذم مقاـمـ  فؿمِ زْ ضَم  ، واًمريمقن قمغم/أ[7] سملىمقال اًمرضمول

ٌَ اًمتعؾقؿ ًمؾسوئؾ اًمذي ومقف هذه إطمرف ىْمؿِ رَ  يستحرض طموَل    شاًمقىمً سملم هذيـ» :طمدي

                                                 

ـْ قَح ذم طَمَجراشمِِف       و ِص وَمَدع قَمـَؽ هَنبً )ٕمرئ اًمؼقس:  (1) ٌُ اًمَرواطِمؾِ  وطَمديثً  َوًَمؽِ  (مو طَمدي

 .شاعمعجؿ اًمقؾمقط». أكسوع:مجعفو، سمف احلؼوئى أو اًمرطمول أو كحقه دُّ َش شمُ  ـمقيٌؾ  قمريٌض  ػمٌ ؾَم : عْس اًمـِ  (2)

ديدُة اعمنُِموَمُي، واجلَْؿُع َأضْمَّلٌس َجْؾُس ـاًم (3)  .ششموج اًمعروس». : اًمـّوىمُي اًمَقصمقَؼُي اجِلْسِؿ اًمشا

ًمف ومؼقف قمورف سموًمتػسػم واًمعرسمقي واعمـطؼ.  هـ(1084 - 1014) ًمعَّلمي احلسـ سمـ أمحد اجلَّللاهق  (4)

ذم  شذح اًمتفذيى»، واًمػؼفذم أصقل  شاًمؾمًمميي ذح اًمػصقل». مـ يمتبف ذوح وطمقاش وخمتٍمات

 قمغمطموؿمقي ًمؾعَّلمي حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ إمػم وش.  صػحوت آزهوراعمنمق قمغم ضقء اًمـفور»و اعمـطؼ،

 (.1/225اًمبدر اًمطوًمع ). شمـحي اًمغػور»أؾمامهو ش ضقء اًمـفوء»

 .شوٓ شمـتفض قمغم وضمقب اًمؽمشمقى اًمـصقص أومعوٌل (: »2/137ش )ضقء اًمـفوء»ذم  اجلَّللىمول  (5)
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ًٓ وآظمًرا»، وطمديٌ (1)شصَّلشمؽؿ سملم مو رأيتؿ»ذم ًمػظ، وذم آظمر  ، وهمػم شإن ًمؾصَّلة أو

 ذًمؽ يمثػم، وىمد ؾمبؼ مجع ذًمؽ. 

 ًَ : ئؿيًمألاًمتلًمقػ ومنكف يمثػم اًمقىمقع  وًمقس اًمعجى ذم قمدم اؾمتحضوره ًمذًمؽ وىم

أكف ىمول  وأعجب من ذلكآًمتػوت مع ـمقل اعمدة وىمراءة اًمؽتوب قمؾقف،  مِ دَ ـ قمَ وًمؽـ مِ 

وأمو مػفقم ىمقًمف »قمؼى ضمزمف سملن أوىموت اًمصَّلة إكام شمثبً سملومعول، سمَّل ومصؾ مو ًمػظف: 

ومشفد قمغم كػسف سمقرود إىمقال  (2)ش: اًمقىمً سملم هذيـ... إًمخصغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ

ىِمقُؿقا أَ إلمجول ىمقًمف شمعومم:  ُمَبـِقــيُ ، وموٕومعول هفـو (3)ًمتلَتقاو واؾا ىمبؾ ضمػوف اًمؼؾؿ، وسمعد اًم

ََّلةَ   اًمقاضمى واضمى مثؾف. اعمجؿؾوأمثوًمف، وىمد شمؼرر ذم إصقل أن سمقون  [15:األكعام] اًمصا

صمؿ كؼقل: آشمػوق سمقـؽ »مزِيًػو يمَّلمف مو ًمػظف:  (4)شاعمـحي»ذم  إمػمىمول اًمعَّلمي 

ٓا هبذا احلديٌوسملم إمي أن مجع   وهل شمَجَعَ »اًمقارد سمؾػظ  (5)اًمتؼديؿ واًمتلظمػم مل يثبً إ

قمل أكً وٓ أطمد مـ أهؾ اًمديـ (6)]وًمغًي[روايي ومِْعٍؾ قمؼًَّل  أكف ورد  (7)وذقًمو، وٓ شمدا

قمـد إيمثر:  واطمدةً  ومِْعٍؾ وىمعً مرةً  ىمقٌل. وإذا يمون يمذًمؽ ومفذه اًمدقمقى طمؽوييُ  ومقفو

                                                 

 ( مـ طمديٌ ؾمؾقامن سمـ سمريدة قمـ أسمقف.613ذم صحقح مسؾؿ ) (1)

ٌص سمصحتفو ذم همػمه "هذيـ اًمقىمً سملم"وطمديٌ (: »2/138) شضقء اًمـفوء»ذم  اجلَّللىمول  (2)  .شخمصا

َتقاو) (3) معـوه سمعد اخلطي اًمتل مـ ومظوقمي »: (165صـ  اًمؽؾقوت) يأسمق اًمبؼوء اًمؽػقىمول  (اًمتل)شمصغػم  (اًمؾا

 .شو شمؼوست اًمعبورة قمـ يمـففبؾغً وإكام طمذومقا ًمققهؿ أهنو سمؾغً مـ اًمشدة مَ  .ؿملهنو يمقً ويمقً

 (.2/192) شطموؿمقي ضقء اًمـفور مـحي اًمغػور» (4)

 أي: طمديٌ اسمـ قمبوس. (5)

 .شمـحي اًمغػور»ؾموىمطي مـ اعمخطقط وأصمبتفو مـ  (6)

 ش.مـ أهؾ اًمدكقو(: »2/192ش )مـحي اًمغػور»ذم يمذا ذم اعمخطقط و (7)
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 ًَ ًَ  سمـق صغم اهلل قمؾقف وآًمف هبو إومعول اًمتل يموكً ـمقل قمؿره  قمؾقفو اًمؼـوـمر، وهدم

فو ىمصورى ت، وإىمقال اًمتل ؾمورت ؾمػم اًمشؿس، وهباً هبقب اًمريوح، وضمعؾوؾمؾؿ

  .شاًمبحٌ

َأطَمُديُمُؿ اًْمَؼَذى ذِم  يـظر»: صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿوموًمشورح يمام ىمول »: ]إمػم[ ىمول

ومؿـ يمون ًمف ىمؾٌى أو أًمؼك اًمسؿع وهق ؿمفقد قَمؾِؿ  (1)شْذَع ذِم قَمْقـِفِ اجلِ  يـظروٓ  همػمه،قَملْمِ 

 اكتفك. شاًمصحقح مـ اًمبوـمؾ

: إن طمديٌ اسمـ قمبوس وؾموئر (2)ومؼول ثم إن اْلّلل رَد دم هذا الوهم بوهم آخر

يمؾفو فموهرة ذم كسخ  شمـ أدرك ريمعي ىمبؾ ـمؾقع اًمشؿس»أطموديٌ اًمسػر، وطمديٌ 

 .أو ذم يمقكف ًمؾـدباًمتقىمقً اعمخصقص 

ظموصي سموًمـسبي  شمـ أدرك ريمعي»أطموديٌ اجلؿع ذم اًمسػر وطمديٌ  سملن وأكً ظمبػم

اعمؼرر ذم قمـ وموًمؼقل سملن اخلوص كوؾمخ ًمؾعوم مطؾًؼو همػؾٌي  ،إطموديٌ اعمعِقـَي ًمؾقىمً إمم

 /ب[7] ؽـ هوهـو اًمعؿؾ مجوقمييؿ، (3)[......] كعؿ ىمد ذهى إمم أكف كوؾمخ إذا قل.إص

وهق مذهى مرضمقح وإن مول إًمقف مجوقمي مـ أصحوسمـو، وأيًضو اًمـسخ هوهـو ٓ يؽقن إٓ 

سمؿعـك رومع اًمقضمقب وسمؼوء اًمـدب، وٓ يؼقل قمومل سملكف سمؿعـك رومعفو عمو صمبً مـ 

                                                 

أظمرضمف اسمـ طمبون ذم وهق طمديٌ طمسـ. » :حمؿد صبحل طمَّلق (2/192ش )مـحي اًمغػور»  ىمول حمؼؼ (1)

وصححف ىمؾً: . اهـش أيب هريرةطمديٌ ـ م( 4/99ش )قيؾاحل» كعقؿ ذمأسمق (... و5761صحقحف رىمؿ )

 (.8013)رىمؿ  شاًمصغػم صحقح اجلومع»إًمبوين ذم اًمعَّلمي 

(2) (2/194). 

 .اممل أشمبقـف تونيمؾؿ (3)



 دلة الجمعأإبطال بشنيف السمع ت 

ـ إطموديٌ اًمصحقحي اعمشعرة سملن ومعؾ اًمصَّلة ٕول وىمتفو مـ أومضؾ إقمامل، إن مل يؽ

وأكف رضقان  ،اسمـ مسعقد أومضؾفو، وأكف أطمى إقمامل إمم اهلل شمعومم يمام صمبً مـ طمديٌ

، وطمقـئذ ٓ يؽقن اًمـسخ إٓ إمم اًمقضمقب ومبؼل اًمـدب وهق اعمستػود مـ دقمقى (1)اهلل

 وهؾ هذا إٓ مـ اخلؾط اًمذي ؟شأو ذم يمقكف ًمؾـدب»وموئدة ًمؼقًمف قمؼى ذًمؽ،  اًمـسخ: ومليُّ 

 ؟ٓ يؼع عمتقؼض

صغم اهلل قمؾقف وآًمف وهلذا مل يمصمر قمـف »، ومؼول: أردف هذين الومهني بوهم ثالثثم 

يعـل آيي:  ،(2)شخموًمػي مو دًمً قمؾقف أيي مـ اًمتقىمقً،: ومقجى اًمرضمقع إمم شمقىمقتفو وؾمؾؿ

 ِْقؾ ْؿِس إمَِم هَمَسِؼ اًمؾا ََّلَة ًمُِدًُمقِك اًمشا ، وٓ يشؽ قموىمؾ أن [17:اإلرساء] َأىِمِؿ اًمصا

ـمقل قمؿره مبِقـي إلمجول هذه أيي، وأكف  صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿاًمصودرة مـف  (3)إىمقال

 ىمد ظموًمػفو سموقمتبور اًمظوهر خموًمػًي فموهرًة.

: »، ومؼول مقرًدا قمغم كػسف: ثم أردف هذه األوهام بوهم رابع ًَ ًمغويي ومقفو اومنن ىمؾ

ًُ مستؾزمي ًمصحي اًمعٍميـ ذم اًمؾقؾ.  ََّلةَ »: اعمراد سموًمصَّلة ذم ىمؾ  اجلـُس  شَأىِمِؿ اًمصا

 ؽؿؾ. وضمقاسمف هذا أيًضو م(4)إمم آظمر يمَّلمف شقمغم صَّلة اًمـفور وصَّلة اًمؾقؾ اًمصودُق 

م صحي ااؾمتؾز ٕن اؾمشعره: قمضولومبفؿ ًمإل ًمإلؿمؽول اًمذي أورده قمغم كػسف،

                                                 

ـِ قُمَؿرَ  ( مـ طمدي172ٌ)أظمرضمف اًمؽممذي  (1) ًُ »: غما اهللاُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾاؿَ : ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ َص ىَموَل  ،اسْم اًمَقىْم

ََّلِة ِرْضَقاُن اهللِ ـَ اًمصا ُل ِم ًُ أظِمُر قَمْػُق اهللاِإَوا  شاًمصغػم ضعقػ اجلومع»ذم ىمؾً: ضّعػف إًمبوين  .ش، َواًمَقىْم

 .شضعقػ اًمؽممذي»(. وطمؽؿ قمؾقف سموًمقضع ذم 6164) رىمؿ

(2) (2/194). 

 ذم اهلومش قمغم يؿلم يمؾؿي )إىمقال( يُمتَِى: )إومعول( صح. (3)

(4)  (2/195). 
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ٓا سموقمتبور اجلـس اًمصودق قمغم صَّلة اًمؾقؾ واًمـفور، ومفق ذم  اًمعٍميـ ذم اًمؾقؾ ٓ يؽقن إ

إمر سمنىمومي ضمـس اًمصَّلة ذم هذا اًمقىمً: ومقصدق قمغم اعممدي ًمؾؿغرب ىمبؾ  [طمؼ]

 همروب اًمشؿس وًمؾعٍم سمعد همروهبو أكف أىموم اًمصَّلة ًمدًمقك اًمشؿس إمم همسؼ اًمؾقؾ.

صمؿ أشمبع هذه إوهوم سمؽَّلم ٓ ـموئؾ حتتف، وىمد وهؿ ذم هذا اًمبحٌ همػم هذه 

اًمقىمً مو سملم هذيـ »: وآًمف وؾمؾؿصغم اهلل قمؾقف وأمو مػفقم ىمقًمف »، يمؼقًمف: إوهوم

 وىمد سمقـو ومسود هذه اًمدقمقى ذم أول هذه اًمرؾموًمي. شوموعمراد سمف اًمقىمً.... شاًمقىمتلم

وىمد أكصػ اًمعَّلمي إمػم رمحف اهلل ذم هذا اًمبحٌ، ورد يمَّلمف سمام ٓ مزيد قمؾقف، 

 ومل أىمػ قمؾقف. (1)شاًمققاىمقً»اعمسؿك /أ[ 8]وأطمول قمغم ممًمػف ذم اعمقاىمقً 

قمغم  : أي داٍع ًمؽ إمم آكتؼود قمغم هذا اًمعَّلمي، وشمطقيؾ اًمبحٌ ذم اًمؽَّلمقؾت  فنن 

 !ومام اؿمتغوًمؽ سمام ٓ يعـقؽ؟ !؟أكً إٓ سمصدد إدًمي ومو شمؼيض سمفيمَّلمف؟ وهؾ 

ٓا ٕنا مجوقمي مـ قمؾامء اًمعٍم ىمد ريمـقا إمم سمحثف ذم هذه قؾت   : مل أؿمتغؾ سمذًمؽ إ

اعمقؾ: ًمقصمقىمفؿ سمتحؼقؼف وإكصوومف وشمضّؾعف مـ اًمعؾقم  إًمقف يمؾا قا ًمُ ، وَمواعمسلًمي أؿمدا ريمقنٍ 

 سمري ؿمؽا أكف يمذًمؽ: وًمؽـ اًمبنم اًمعؼؾقي واًمـؼؾقي، وٓ
ٍ
َوَمـ ذا اًماذي شُمرىض ـ اًمعقى، م ء

، ويمؾ واطمد يمظمذ مـ ىمقًمف ويؽمك إٓ اعمعصقم صؾقات اهلل وؾمَّلمف (2)ؾَمجويوُه يُمؾُّفو

 .قمؾقف

  

                                                 

 ، مطبقع.حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ إمػم اًمصـعوين ًمؾعَّلميش اًمققاىمقً ذم اعمقاىمقً» (1)

 اهـ. شَأن شُمَعدا َمعوِيُبفْ  يَمػك اعمَرَء ُكبًَّل قمجزه: »صدر سمقً ًمعكم سمـ اجلفؿ، وضموء ذم اهلومش:  (2)



 دلة الجمعأإبطال بشنيف السمع ت 

َخامتة

 (1)ًمغػم قمذر مو أًمػف أهؾ هذا اًمعٍم واًمذي ىمبؾف ذم ضمومع صـعوءومـ مػوؾمد اجلؿع 

واًمتل هل مـ أقمظؿ مدائـ اًمقؿـ، وحمط رطمول إئؿي إقمَّلم: مـ دمؿقعفؿ ًمصَّلة 

مـ اًمـوس قمؼقى صَّلة اجلؿعي ىمبؾ دظمقل صَّلة اًمعٍم قمغم  اًمعٍم مجوقمي يمؼمى سملًمقٍف 

صغم اهلل قمؾقف أن يـؼؾ طمروًمو واطمًدا مـ ىمقًمف  آؾمتؿرار واًمدوام، وٓ يؿؽـ أطمًداهذا 

، أو ومعؾف أكف صغم اًمعٍم ىمبؾ دظمقل وىمتفو ًمغػم قمذر اًمسػر وكحقه، ذم اجلؿعي وآًمف وؾمؾؿ

 ، وىمد قمرومً اًمؽَّلم قمؾقف.أو ذم همػمهو إٓ مو ؾمؾػ مـ طمديٌ اسمـ قمبوس ومـ معف

قام مـ واقمل إمم اًمتبديع، ٓ ؾمأقمظؿ اًمد وٓ ؿمؽ أن مَّلزمي هذا اًمشعور مـ

، طمتك ًمؼد مـ اجلؿع خيؾػ قمـ مجوقمي مـفؿ اًمذي ٓ يؽود مجعي ًمقاومديـ إمم هذا اعمٍِْمِ ا

ًَ أهنؿ  ؾمورت اًمريمبون سملن مذهى اًمزيديي ضمقاز اجلؿع سملم اًمصَّلشملم ًمغػم قمذر، وىمد قمروم

قمؾقف اًمسَّلم اًمذي ظمضع ًمعؾؿف اعمقاًمػ  -سمريئقن مـ ذًمؽ، وىمد يمون اعمميد سموهلل 

 .(2)ُيظفر اًمتشديد واًمتققمقد قمغم مـ مجع سملم اًمصَّلشملم ًمغػم قمذر –واعمخوًمػ 

                                                 

ره  (1) وسمر سمـ اًمصحويب هق اجلومع اًمؽبػم سمصـعوء اًمؼديؿي أول مسجد قُمِؿر سموًمقؿـ ذم صدر اإلؾمَّلم، قَمؿا

 :، وىمقؾ: ومروة سمـ مسقؽ اعمرادي، وىمقؾ: هق أسمون سمـ ؾمعقد، وىمقؾهـ6ذم  [إزديحيـس إكصوري ]

اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ.  عوء مــاعمفوضمر سمـ سمـ أمقي أظمق أم ؾمؾؿي ريض اهلل قمـفام، ويمؾ همٓء ممـ وزم ص

 (.27صـ  مسوضمد صـعوء قمومرهو ومقومقفو :احلجري)

 شىمرة اًمعلم ذم اجلؿع سملم اًمصَّلشملم»(  ذم آظمر رؾموًمتف هـ 1170ت ىمول اًمعَّلمي طمومد سمـ طمسـ ؿمويمر) (2)

ـ جيقز مجع اًمتؼديؿ مَ وٓ يـبغل آقمؽماض مـ اعمؽؾػ قمغم َمـ ظموًمػف ذم ذًمؽ إٓ أن يتظوهر »: (14)ص

ق إًمقف ويؼقؿ مجوقمي يصكم ومقفو مـ ًمف قمذر ومـ ٓ قمذر ًمف، ومـ هق مذهبف ومـ ًمقس ذًمؽ سمؿذهى قمويد سمف

= 
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، قن ذم هذه اجلامقمي ومنكو هلل وإكو إًمقف راضمعقنوًمؼد رأيـو مجوقمي مـ أهؾ اًمعؾؿ يصؾُّ 

هنؿ عمو رأوا ؾمودهتؿ إو ،(1)وَمْحؾيمؾ  ـَمروىَميُ ، وؼكوقمِ  يمِؾ  وٓ قمتى قمغم اًمعومي ومنهنؿ أشمبوعُ 

وأهؾ اهلقئوت يػعؾقن ذًمؽ مع اكتامئفؿ إمم اًمعؾؿ، ودمؿؾفؿ اًمذيـ هؿ أرسموب اعمـوصى 

قا ُش سمجِقد اًمثقوب: مل يَ  ـٌ سملمرهؿ/ب[ أ8]ؽُّ همػم ظمورج قمـفؿ، ويمقػ خيرج قمـ  ن احلؼ يموئ

  .(2)ىمقم ًمبسقا أطمسـ اًمؾبوس، وسمرزوا ذم زي اًمعؾامء ًمؾـوس

________________________ 

 

اهـ. وهذه اًمرؾموًمي مطبققمي  شًمف: ومؼد كص اإلموم قمز اًمديـ وهمػمه قمغم أن مثؾ هذا مـؽر ٓ حيؾ إىمراره قمؾقف

 مع رؾموئؾ أظمرى سمعـقان )جمؿقع اًمرؾموئؾ اًمقؿـقي(.

 )اًمؼومقس(. .اًمَػْحُؾ  أـموىمً أن يطُرىمفوكوىمي ، اًمَػْحُؾ آكثك اًمتل يـزو قمؾقفو  :اًمَػْحؾِ كوىَمٌي ـَمروىَمُي  (1)

اًمقؿـ  إمومطمؽك اًمؼويض اًمعَّلمي حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمعؿراين أن اإلموم حيقك سمـ حمؿد محقد اًمديـ  (2)

ًٓ ؾمـي  اًمظفر واًمعٍم مجًعو، ومحون وىمً ( يمون ضموًمًسو يقًمو ذم ديقاكف، ويمون ىمد صغما هـ1368)اعمتقرم اهمتقو

ـ مل يصؾ اًمعٍم؟ ومؼول اًمؼويض صَّلة اًمعٍم، ومدظمؾ اًمسقد قمكم سمـ طمسلم اًمشومل جمؾس اإلموم وؾملل: مَ 

ي ويمون مقضمقًدا ذم اعمجؾس: أكو. ومؼومو يصؾقون اًمعٍم مًعو، وسمعد ومراهمفام مـفو أطمسا اإلموم حيقك سملن رِ زَ قْ اًمعَ 

ؾسف: اكظروا إمم هذيـ اًمَذيـ ٓ  اًمصَّلشملم، ومؼول ًمؾؿقضمقديـ ذم جمع سملمقمؾقف أن يبلم صقاَب ومعؾف ذم اجلؿ

ذم  ي، وىمول: يو مقٓكو يمقكقا وىِمتقا وًمق مرةً رِ زَ قْ يلظمذان سمرظمصي رؾمقل اهلل ذم اجلؿع. وموًمتػً إًمقف اًمؼويض اًمعَ 

معورف وًمطوئػ قمبد اًمرزاق حمؿد اًمعؿراين: ؾمػقـي اًمعؿراين، »! طمتك يعؾؿ اًمـوس أن اًمتقىمقً ضموئزٌ اًمسـي 

 .ش78صـ 

وديوركو هذه  ،ـو هذا مـ سملم إزمـيوًمؼد اسمتغم زمـُ (: »1/185ش )اًمسقؾ اجلرار»وىمول اإلموم اًمشقيموين ذم 

وؾمقهمقا  ،ومقؾمعقا دائرة إوىموت ،وؿموريمقا ذم سمعض ومروع اًمػؼي ،مـ سملم ديور إرض سمؼقم ضمفؾقا اًمنمع

 ،ن ومعؾ اًمصَّلة ذم همػم أوىموهتو ؿمعبي مـ ؿمعى اًمتشقعومظـقا أ ،ًمؾعومي أن يصؾقا ذم همػم أوىموت اًمصَّلة

ومضؾقا وأضؾقا وأهؾ اًمبقً رمحفؿ اهلل سمراء مـ هذه اعمؼوًمي  ،وظمصؾي مـ ظمصول اعمحبي ٕهؾ اًمبقً

وًمؼد صورت اجلامقموت أن شمؼوم ذم ضمقامع صـعوء ًمؾعٍم سمعد اًمػراغ مـ  مصقكقن قمـ اًمؼقل سمٌمء مـفو.

= 
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 ،].......[ كصقى مـ احلقوء، ويرومع إمم طمظ مـ اًمديـ: ومؾقدعومؿـ يمون يـتؿل إمم 

ومنن أسمقً إٓ اًمؾجوج واجلدال: ومدع ذًمؽ رقمويي ًمؾؿروءة، إن مل شمدقمف رقمويي ًمؾديـ، ومنن 

اًمرضمؾ يلكػ قمـ إومعول اًمتل حتّط مـف ومـ ىمقمف، وىمد قمرومً أن هذه اًمصَّلة ىمد 

 اًمذي هق مـ أقمظؿ اًمبدع، وأؿمـع اًمشـع -أوضمبً ضمقاز كسبي ضمقاز اجلؿع ًمغػم قمذر 

 .اًمـوس مـًعو ًمذًمؽ يمام قمرومًأؿمد مم أئؿتـو وهؿ مـ إ –قمـد أهؾ اعمذاهى 

طمرره اعمجقى حمؿد سمـ قمكم اًمشقيموين همػر »: ػف طمػظف اهلل شمعومم وأدام إومودشمفىمول ممًم

 .شهـ 1204اهلل ًمف ذم ؿمفر ؿمعبون ؾمـي 

مـف وضمعؾف ظموًمًصو ًمقضمفف اًمؽريؿ، ورزىمـو وإيوه اًمعؾؿ واًمعؿؾ، وضمعؾـو مـ شمؼبؾ اهلل 

 إكف ؾمؿقع جمقى. اًمؾفؿ آملم. (1)[....] اعمتعووكلم قمغماعمتحوسملم ومقف 

 .(2)حمؿد وآًمف آملموصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم ؾمقدكو 

********* 
 

________________________ 

 

وصور هموًمى اًمعقام ٓ يصكم اًمظفر واًمعٍم إٓ قمـد اصػرار  ،اعمغربصَّلة اًمظفر وًمؾعشوء ذم وىمً 

 ش.ؾؿسؾؿلم مـ هذه اًمػقاىمر ذم اًمديـاًمشؿس ومقو هلل وًم

 يمؾؿي همػم واضحي. (1)

(2) :  هـ. 1433يمون اًمػراغ مـ شمسقيد هذه اًمرؾموًمي مسوء يقم إطمد اًمراسمع قمنم مـ صػر ؾمـي  قؾت 

 هـ. 1435يقم إرسمعوء اًمثوين واًمعنميـ مـ ذي اًمؼعدة ؾمـي صمؿ يمون اًمػراغ مـ اًمتبققض واًمطبوقمي ذم 

ًَ يمون اًمػراغ مـ اعمراضمعي إظمػمة ذم مسوء يقم آصمـلم اًمثوًمٌ مـ مجودى أظمر ؾمـي   هـ.1436صمؿ

 حمؿد بن حسني بن صالح السواري احلسـيكتب 



 الجمعدلة أإبطال بتشنيف السمع 
 

 (1)الصالةَبالقات

احلؿد هلل اًمذي َيدي ًمؾتل هل أىمقم، واًمصَّلة واًمسَّلم قمغم حمؿٍد ؿمػقع إمؿ، 

 ، وسمعد:أمجعلموقمغم آًمف وصحبف 

عؾؿ إٓ سموًمؽتوب واًمسـي، طمريمي ذم اًمصَّلة هل قمبودة ٓ شمُ  جيى أن كعؾؿ اسمتداًء أن يمؾا 

، إذ ٓ جمول ًمَّلضمتفود مـفامومـ صَمؿا ٓ جيقز اًمزيودة قمغم مو ورد ومقفام، وٓ يـبغك اًمـؼصون 

 ذم اًمعبودات.

ًِ  ومو يمون ظمَّلَف  اًمذي  اًمديـ،ومفق مـ آسمتداع ذم  اًمصَّلةِ  وأىمقالِ  مـ أومعولِ  اًمثوسم

مـ أطمدث ذم أمركو هذا مو ًمقس مـف ومفق »: قمـف  قمؾقف وآًمف وؾمؾؿىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل

شرد  
مـ ضموء سمجديد  : أي:(2)ش ًمقس قمؾقف أمركو ومفق ردمـ قمؿؾ قمؿًَّل ». وذم روايي: .(2)

 مـف. زيودًة أو كؼًصو ذم رء مـ اًمنمائع ومفق مردود همػم مؼبقل

ط شؽمِ اًمصَّلة واًمؼوت ذم اًمػؿ، ويَ  هق اًمبعُض  فُ وممو ُأطمدث ذم أمر اًمصَّلة واؾمتسوهمَ 

 اسمتَّلع اًمِريؼ أصمـوء اًمصَّلة. ـ يؼقل سمجقاز اًمصَّلة سموًمؼوت قمدمَ مَ 

 وأكو أقمؾؿ أن ىموئَّل ؾمقؼقل: اعمسلًمي ضمؾقٌي وٓ حتتوج إمم مـوىمشي، سمؾف آؾمتدٓل.

                                                 

هلو مـشطوت بؾع قمصورشمف اًمتل حتتقي قمغم وشمسموعمضع اًمطريي اًمطوزضمي  فأوراىممـف  يتـوول( اًمؼوت: كبوت 1)

سموًمـشوط وومؼداَن  واًمشعقرَ  ،ويسبى اًمؼوت قمدَم اًمشعقر سموًمتعى، فوز اًمعصبل اعمريمزيػم اعمـبف ًمؾجشملصم

. ووىمً شمـوول ؾمؾقيمقي شمظفر ذم صقرة اكتعوش فموهري شمغقػماٌت  اًمؼوت أيًضوويـتٍ قمـ شمعوـمل ، اًمشفقيِ 

 اًمؼوت يؽقن مـ سمعد اًمظفر إمم اعمغرب ذم اًمغوًمى. وطمؽؿ شمـوول اًمؼوت خمتؾػ ومقف سملم اًمػؼفوء.

 .ريض اهلل قمـفوقمـ قموئشي رواه مسؾؿ وهمػمه  (2)
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أىمقل: كعؿ هل يمذًمؽ، ًمؽــو سكو ذم زمـ حيتوج اًمـوس ومقف إمم شمقضقح اًمقاضح، 

  ، وآؾمتدٓل عمو هق واضح احلجي.وذح اعمنموح

ـ يػعؾ ذًمؽ ًمقس مـ قمقام اًمـوس، ًمؽـف ومـ إؾمبوب اًمداقمقي ًمؾؿـوىمشي أن مَ 

 ظمِريٍ يمؾقِي اًمنميعِي واًمؼوكقِن، وىمد أهمرى سمعض اًمشبوب ًمؾصَّلة سموًمؼوت يمام يػعؾ هق،

 ومؽون ٓ سمد مـ اعمـوىمشي. وىمد يمـً شمؽؾؿً معف سمشلن هذا ومؾؿ يؼتـع،

اًمعَّلمي حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمعؿراين قمـ طمؽؿ اًمؼويض ؿمقخـو ويمـً ىمد ؾملًمً 

 : ٓ جيقز.سمؼقًمف اًمصَّلة سموًمؼوت: وملضموب طمػظف اهلل

سمعد ومتقى اًمؼويض اًمعؿراين  ًوًمؽـ هذا اجلقاب مل يؼـعـل: ٕكف همػم مػصؾ، ومؽتب

 :يرس اهلل سمف، ومؼؾًمو 

 يؼال دن جيقز الصّلة والؼات دم الػم: 

 ؟(أي يؼرؤه سمؼؾبف) ًمؾؿصكم أن يؼرأ اًمؼرآن وومؿف مغؾٌؼ هؾ جيقز 

ومورهًمو مـف مـ  يؽقن اًمػؿُ سمحقٌ يؼ ذم اًمػؿ، ؼ اًمرِ وهؾ يؿؽـ ًمؾؿصكم أن يقىمػ شمدومُّ 

 سمدايي اًمصَّلة إمم اًمسَّلم؟

، ىمقؾ ًمف: أصبً. فنن أجاب باْلواز، ففو جاهل َيتاج إىل تعؾقم، وإن أجاب بادـع

ٕن وٓ يؿؽـ إيؼوف اًمريؼ مـ اًمتدومؼ:  آن سموًمؼؾى ذم اًمصَّلة،أكف ٓ جيقز ىمراءة اًمؼروسمام 

 ، أو اؾمتعراضف قمغم اًمذهـ، وقمدم حترك اهلقاء ذم اًمػؿ كتقجي اًمؼراءة:ىمراءة اًمؼرآن سموًمؼؾى

: حتريؽ اًمؾسون سمؤيوت اعمطؾقسمي ذم اًمصَّلةهمػم معتؼمة ذم اًمصَّلة، وىمراءة اًمؼرآن  ىمراءةٌ 

 مـ خمورضمفو، قمغم اًمقضمف اًمصحقح.قمغم مو ضموءت سمف، وإظمراج احلروف 



 الجمعدلة أإبطال بتشنيف السمع 
 

مـ اًمتل حتً اًمؾسون  اًمغددُ  مو شمػرزهكتقجي  :وأصمـوء هذه احلريمي يؿتؾئ اًمػؿ سموًمريؼ

 أو سمصؼف.ُيَتخؾص مـف هموًمًبو سموسمتَّلقمف،  ُثر ذم اًمػؿيمَ وب دون شمقىمػ، واًمذي إذا َض رُ 

ستطقع أن اعمصكم ٓ يوي خيتؾط سموًمؼوت: واًمذي يصكم سموًمؼوت يؿتؾُئ ومؿف سموًمريؼ اًمذ

ذم اًمػؿ  اًمريؼؿ ومبؼوء ، ومـ صمَ ى ذط اعمجقز(ْس )طَم  ٓ جيقز ًمف اسمتَّلقمف فيبتؾعف ٕكف يعؾؿ أك

ؾمقؿـع اعمصكم مـ ومتح ومؿف إن أراد ومتحف، وؾمقعقؼ اًمؼراءة وكطؼ شمؽبػمات آكتؼول 

ًمؾسومع ويملهنو متتامت ومهفامت ٓ شمؽود شُمبلِم، ويملن  بدوواًمتسبقح وإذيمور، واًمتل ؾمت

وىمد يصؾ إمم سمطَّلهنو، وهذه أمقر ٓ ، وهذا يمؾُّف خِمؾ  سموًمصَّلة، ًمسوكفقُمْجَؿي ذم بفو سمف صوطم

 . مـوىمشي هذه اعمسلًمي قمـدؿؾ جيقز أن هُت 

ا لؾؿجقز:  ويؼال أيض 

أن يصغم سموًمـوس إموًمو، ًمف إن يمون جيقز قمـدك أن يصكم اعمرُء مـػرًدا سموًمؼوت، ومقجقز 

اًمـوس ذم صَّلة ضمفريي:  ما أَ ن )اًمذي يؿضغ اًمؼوت( زِ خَ ؿُ ـأن اًم َفْى ومنن يمون ذًمؽ يمذًمؽ ومَ 

ؿ اعمممتقن أكف أشمؿ ىمراءة اًمػوحتي إن يمون ٓ يستطقع ومتح ومؿف سمسبى امتَّلئف عؾَ يمقػ ؾمقَ 

 سموًمريؼ؟ وهذا يمؾُّف مـ مػسدات اًمصَّلة.

ي )اًمتـبوك أو سم، ومؼد يظفر مـ يؼقل سمجقاز اًمصَّلة (أي سموجلقاز)وًمق ىمؾـو سمذًمؽ  ؿا وًمشا

يمام اؿمؽمط اعمجقز ًمؾصَّلة ، ويشؽمط قمدم اسمتَّلع اًمريؼ أصمـوء اًمصَّلة، (اًمؼُمُدىمون ذم اًمػؿ

 سموًمؼوت. ومفؾ يؼقل هبذا قموىمؾ!

أمر سموعمضؿضي وآؾمتـشوق ذم اًمقضقء  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وكحـ كعؾؿ أن اًمـبلا 

ـظقػ اًمسقاك ًمت اؾمتعاملًمؾؿسؾؿ أن  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿاؾمتحى و ،واعمبوًمغي ذم ذًمؽ
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تل، أْو » :اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ رؾمقُل ، ىمول صَّلةمع يمؾ  إؾمـون ًمْقٓ أن َأؿُمؼا قمغم ُأما

 .(1)شََٕمرهُتؿ سموًمّسقاِك مَع يمِؾ صَّلةٍ قمغم اًمـوِس: 

 ـموهر اًمػؿ؟لن يؼػ اعمسؾؿ سملم يدي رسمف سم طمرصٍ مزيد أومَّل يدل يمؾ ذًمؽ قمغم 

ذم أمجؾ هقئي عؾ اعمسؾؿ جيًمؼد ضموء إمر اًمرسماوين ذم اًمطفورة ىمبؾ اًمصَّلة سمام و

 ؟صمقوسمف، وـمفورة سمدكف، وـمفورة كػسف ورطمف وأـمفرهو: سمطفورة مؽوكف، وـمفورة

أيـ هق اًمتلدب مع اهلل أصمـوء هذا مـ اًمـوطمقي اًمعؾؿقي، ومـ اًمـوطمقي إظمَّلىمقي 

مديًرا أو وزيًرا وهق يؿضغ اًمؼوت، ومؽقػ ، ومنن يمون ٓ يسؿح ٕطمد أن يؼوسمؾ ؟اًمصَّلة

ومنن ىمقؾ: أيـ اًمدًمقؾ قمغم هذا إدب. يؼول ًمف:  ؟سمؾؼوء رب إرسموب ؾمبحوكف وشمعومم

 اهلل! وهؾ حيتوج إدب إمم دًمقؾ؟ؾمبحون 

حيؽك أن أطمدهؿ مدا رضمَؾف دموه مصحٍػ، ومؼقؾ ًمف: ارومع رضمؾؽ وشملدب مع يمتوب 

 قؾ ًمف: وهؾ حيتوج إدب إمم دًمقؾ؟اهلل. ومؼول: أيـ اًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ. ومؼ

ا:  وختام 

ضموكًبو صمؿ  اًمؼوَت  ـزعِ قَ ؾْ وىمً اًمصَّلة ومَ إذا طمون جيى قمغم اعمسؾؿ اعمبتغم سمتعوـمل اًمؼوت، 

يمدي صَّلشمف قمغم أشمؿ وضمف، صمؿ يعقد اًمؼوت، وموًمصَّلة أهؿ مـ اًمؼوت، ومقؽقن سمذًمؽ ىمد 

 ؼوت.أدى مو قمؾقف مـ ومرض ومل خيرس صَّلشمف مؼوسمؾ ًمذشمف ذم سمؼوء اًم

وقمغم اعمبتغم أيًضو أن يعرف ىمدر اًمصَّلة ومؽوكتفو ذم اإلؾمَّلم، وأن ُيعِظؿفو ومفل 

اًمريمـ اًمثوين مـ أريمون اإلؾمَّلم، وٓ يـبغل ًمف أن يبحٌ قمـ اًمػتووى اعمقاومؼي هلقاه، ومو 

قاز ضمذيمرون زال اًمعؾامء يتحرون أن شمؽقن صَّلة اعمسؾؿ قمغم أشمؿ وضمف، وسملطمسـ طمول: ومق

                                                 

 رواه اًمبخوري ومسؾؿ ذم صحقحفام مـ طمديٌ أيب هريرة. (1)
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طمؽؿ أداء اًمصَّلة مع سمؼوء أضمزاء صغػمة مـ اًمطعوم سملم ر اًمطعوم، واًمصَّلة قمـد طمضق

إؾمـون، وقمـ طمؽؿ اسمتَّلقمفو، وقمـ طمؽؿ اًمصَّلة مع مداومعي إظمبثلم، ويمؾ هذه إمقر 

، ويـسك أن اخلقف مـ اسمتَّلع اًمريؼواعمصكم سموًمؼوت يشغؾف ممو يشغؾ اعمصكم قمـ صَّلشمف، 

 اًمؼؾى. طمضقر اًمذهـ ذم اًمصَّلة ممو يسوقمد قمغم طمضقر

م إيمؾ واًمنمب ومهو مـ احلَّلل اًمطِقى: اإلؾمَّلم مـ اعمعؾقم ذقًمو أن و طمرا

 ومؽقػ سموًمؼوت اًمذي اظمتؾػ اًمعؾامء سملم طِمِؾف وطُمرمتف؟

سمام هل اًمصَّلة أداء ومعغم اعمسؾؿ أن يبتعد قمـ اًمشبفوت اشمؼوًء ًمديـف، وأن حيرص قمغم 

ـْ جيؿع قمامد اًمديـ، ومؼد فمفر َمـ يتَّلقمى سموًمصَّلة وحيتٍ  ًمذًمؽ سمشتك احلجٍ: ومؿـفؿ َم

، اًمصؾقات دائاًم سمغػم قمذر، ومـفؿ مـ يـؼر اًمصَّلة يمـؼر اًمغراب، ومـفؿ مـ يصكم سموًمؼوت

  ويعؾؿ اهلل موذا ؾمتبدي ًمـو إيوم؟!

ل ؿموهدت أطمدهؿ يصكم اعمغرب مجوقمي ذم اعمسجد واًمؼوت ذم ـِوًمؼد سمؾغ إمر َأك

يمثرشمف، ومؼقؾ ًمف: اشمؼ اهلل وٓ شمصِؾ سموًمؼوت. ومؼول: اعمتَؼِبْؾ ضُّ ومَؿف مـ ػُ يَ  ومؿف يؽود اًمؼوُت 

يمريْؿ! يؼصد أن اهلل هق اعمتؼبؾ ًمؾصَّلة وًمقس اًمـوس، ومفق ؾمبحوكف يمريؿ يؼبؾ مـ قمبوده مو 

 شمقرس هلؿ.

اًمذي وهذا هق قملم اجلفؾ، وموهلل ؾمبحوكف هق اًمذي ومرض اًمصَّلة، وهق ؾمبحوكف 

 ؾمؾؿ، ومؾـ يؼبؾ اهللُوآًمف يمتوسمف وؾمـي كبقف صغم اهلل قمؾقف و ذًمؽ ذم قمؾاؿـو يمقػ كصؾقفو، وسملما 

 مـ قمبوده إٓ أن يمدوا مو أمرهؿ سمف سموًمصػي واهلقئي اًمتل أراد.
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إصمبوت أن هذا مو فمفر زم ذم اعمسلًمي، ومل شمؽـ حتتوج إمم هذا اًمتطقيؾ: ًمؽـل رأيً 

واهلل وطمده  ،ىمقؿيً  إن يمون ًمؾصَّلة ذم طمقوشمفقمـ اًمصَّلة سموًمؼوت يردع اًمبعض  ىمدذًمؽ 

 اهلودي إمم ؾمقاء اًمسبقؾ، واحلؿد هلل رب اًمعوعملم.

 

 يمتى

 اًمسقاري احلسـلسمـ صوًمح حمؿد سمـ طمسلم 

********* 
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 )معورف وًمطوئػ(: قمبد اًمرزاق حمؿد إؾمامقمقؾ اًمعؿراين. ؾمػقـي اًمعؿراين (9
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 .هـ(1420حمؿد كوس اًمديـ سمـ احلوج كقح إًمبوين )ت: ضعقػ ؾمــ اًمؽممذي (21
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 .هـ( 817 ت) اًمشػمازى اًمػػموزآسمودي سمـ حمؿد حمؿد سمـ يعؼقب : اًمؼومقس اعمحقط (23

 .هـ( 1170)ت  طمومد سمـ طمسـ ؿمويمر :ىمرة اًمعلم ذم اجلؿع سملم اًمصَّلشملم (24

 .هـ(538 تحمؿقد سمـ قمؿرو اًمزخمنمي ): اًمؽشوف قمـ طمؼوئؼ همقامض اًمتـزيؾ (25

 هـ(.1094ت اًمؽػقي )أيقب سمـ مقؾمك احلسقـل اًمؽؾقوت أسمق اًمبؼوء  (26
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