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 تػسر آيي افشعوئريف 
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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ ..

ذم  مًْك افنًٚئر: شٔام بًض أهؾ افٍوؾ ظـ مـ افّْٚس تسٚئؾ ـثر

َو ِمن َتْؼَوى اْفُؼُؾوِب ؿقفف تًٚػ:   ٚ..، مٚ هل ضٚبىتَٓذفَِك َوَمن ُيَعظِّْم َصَعوئَِر اَّللهِ َؾنَِّنه

ّٜٔ؟!.  افؼظ

شّْٜ وصًٜٔ، ، ظْد ـبٚر افٍَٓٚء افنًٚئرظْقان أضحك ؾّـ أيـ 

ّٜٔ ؽٚيٜ اخلىقرة ًٚ تستٛ ظِٔف أحُٚم ذظ ، مل يًرض هلٚ افَرآن افُريؿ مقضقظ

 !!!.وٓ افسّْٜ بٚفذـر

َذفَِك َوَمن ُيَعظِّْم َصَعوئَِر وهؾ يَػ إمر ظْد افنًٚئر ذم ؿقل اهلل تًٚػ : 

َو ِمن َتْؼَوى   اْفُؼُؾوِب اَّللهِ َؾنَِّنه

ًٚ آخر  ْم ذم ؿقفف تًٚػ:  -وهق احلرمٚت-أم أّن هْٚك صٔئ َذفَِك َوَمن ُيَعظِّ

هِ   (1) ُحُرَموِت اَّللهِ َؾُفَو َخْرٌ فهُه ِظـَد َربِّ

 إذ مٚ مًْك احلرمٚت، ومٚ مًْك تًئّٓٚ؟!.

 بؾ مٚ افٍرق بغ تًئؿ افنًٚئر، وتًئؿ احلرمٚت؟!!!

 فسى ..، ذم مبٚحٞ ٚك هذا ادقجزه

  

                                                           
 .33شقرة احلٟ :   (1)
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 ادبحٌ إّول

 افشعوئرمعـى  

 !!.يف افؾغيافشعوئر 

 .افعالموتتًْل:  افشعوئرأّن  -دون اشتثْٚء-أمجع أهؾ افٌِٜ 

 َّٓٚ ِ  واحدهتٚ صًرة: أي ظالمٜ. وَأْصًَر ؾالن بٔتف، أو دابتف: أي ظَ 

 بًالمٜ مٚ.

 افشعوئر يف آصطالح!!!

 .ظؾاًم فطوظته..: كدب إفقه وأمر بوفؼقوم ظؾقهـّل مو جعؾه اَّلل تعوػ هل: 

ظذ وأهؾ افًِؿ افٌِٜ ئّٜ وؿد مجع بغ ادًْٔغ افؼظل وآصىالحل أ

 افْحق أيت ..

ّٔٚتف:   . (1)أظالم ديْف افتل ّذظٓٚ اهللَصَعآئِِر اَّللِّ ؿٚل أبق افبَٚء ذم ـِ

َْك هبٚ ـّؾ متًّبدات اهلل افتل أصًرهٚ اهلل: أي جًِٓٚ  ًْ وؿٚل افزّجٚج : ُي

ًٚ فْٚ، وهل ـّؾ مٚ ـٚن مـ مقؿٍػ أو مسًًك أو ِذْبح   .(2)أظالم

وؿٚل اجلقهري ذم افهحٚح: وافنًٚئر : أظامل احلٟ، وـّؾ مٚ ُجًَؾ ظِاًم 

: مقاضع فىٚظٜ اهلل تًٚػ . ؿٚل إصًّل : افقاحدة صًرة .وادنٚظر 

 .  (3)ادْٚشؽ. وادنًر احلرام : أحد ادنٚظر

                                                           
ّٔٚت أيب افبَٚء   (1)  . 542:  1ـِ

 . 266:  1هتذيٛ إزهري   (2)

 . 698:  2صحٚح اجلقهري   (3)
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وؿٚل ابـ إثر: ؿٚل إزهري: افنًٚئر : ادًٚمل افتل ٕدب اهلل إفٔٓٚ وأمر 

 .(1)بٚفَٔٚم ظِٔٓٚ 

ٍؿ ممّٚ  َِ وؿٚل ابـ مْيقر ذم ـتٚبف فسٚن افًرب: وإٕاّم ؿٔؾ: صًٚئر فُّؾ َظ

ُِّّتف، ؾِٓ ذا شّٔٝ إظالم افتل هل تًبد بف: ّٕن ؿقهلؿ: صًرت بف ظ

 . (2)متًبدات اهلل تًٚػ : صًٚئر. وادنٚظر: مقاضع ادْٚشؽ

أظالم ديْف..: أصِٓٚ مـ اإلصًٚر َصَعآئِِر اَّللِّوؿٚل افبٌقي ذم تٍسره: 

 . (3)وهق اإلظالم ، واحدهتٚ صًرة 

 ؽرهؿ. (6)وافرازي  (5)وأبق افسًقد (4)وـذفؽ ؿٚل افقاحدي 

صًٚئر اهلل مجع صًرة أي ظالمٜ ؿٚل اإلمٚم ابـ حجر ذم ؾتح افبٚري : 

ومْف ادنًر احلرام ومنٚظر احلٟ ؿقفف ثؿ مل أصًر أي مل أظِؿ ومْف ؿقهلؿ فٔٝ 

 . (7)صًري

ًٚ ، وؿٚل افنٔخ  ومل خيٚفػ أصحٚبْٚ رضقان اهلل ظِٔٓؿ ؾٔام رسدٕٚه إٍٓ

 مـ امّن أ:  أي اَّلل صعوئر من وادروة افصػو إنّ ظذ شبٔؾ ادثٚل :  افىزد 

 .(8) وضٚظٚتف ٕسُف مقاضع مـ:  وؿٔؾ.  متًبداتف أظالم

  

                                                           
 . 479:  2حُٚه ظْف ابـ إثر ذم افْٓٚيٜ   (1)

 . 415:  4فسٚن افًرب   (2)

 . 132:  1تٍسر افبٌقي  (3)

 . 734:  2تٍسر افقاحدي  (4)

 .137:   6تٍسر أبق افسًقد    (5)

 .143:  4افتٍسر افُبر   (6)

 . دار ادًرؾٜ ، بروت .  139: 1ؾتح افبٚري )ت: حمٛ اخلىٔٛ(   (7) 

 .  إظِّل، بروت . 444: 1جمّع افبٔٚن ذم تٍسر افَرآن  (8) 
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 مـوشبي ادعـى افؼظي فالصطالحي 

. فُـ مـ أيـ جٚء افعالموت:أمجع أهؾ افٌِٜ ظذ أّن افنًٚئر هل :ؿِْٚ

مّٚدتغ هذا..: إذ مٚ ادْٚشبٜ بغ افنًٚئر وافًالمٚت، مع أّنام منتَٚن مـ 

 متبٚيْغ؟!!!.

ّٕام هق بٚفْير إلصتَٚق ـّؾ مـ ادٚدتغ بام اصىِحقا  ؿِْٚ ب٘جيٚز: افتبٚيـ إ

دون  ؾٓام مسادؾٚن (رآصتؼوق افؽب)= ر، أّمٚ ذم افُبرآصتَٚق افهٌظِٔف: 

 ..: بٔٚن ذفؽ..ـالم

 .بف ظؾؿًبٚفقء وبٕٚمر، أي  صعرتتَقل: 

 بّتًَِٚهتٚ.قرث افًِؿ تمـ بٚب أّنٚ ادًٚمل:  :هلافنًٚئر َقهلؿ: ؾ

 ّّ ك ومـ ذفؽ اهلدي..: ؿٚل افرازي : ؾٚهلدي افذي هيدى إػ مُٜ يس

ِّ ّٕن  :صًٚئر  اهـ. .(1)ّٜ بًالمٚت دافٜ ظذ ـقنٚ هدايٚٚ مً

ٓ يسقغ بًٔٓٚ وٓ ذاؤهٚ وؽر  ،ؿِٝ: أي دافٜ ظذ أّنٚ مـ ادْٚشؽ

 .مـ إحُٚم ذفؽ

مـ ؿقل  -ؾًِٜٔ–ؿٚل افىزي ذم تٍسره: افنًٚئر مجع صًرة، وافنًرة 

 .(2): ادعومل من ذفك. ؾـٚفنًٚئرإذا ظؾم بههبذا إمر،  صعر ؾالنافَٚئؾ: ؿد 

ًٚ واصىالحًٚ –أؿقل: وخمٚض ـّؾ مٚ تَّدم  مـ هذه -افنًٚئر  أنّ -فٌٜ واصتَٚؿ

 .تعوػمو يورث افعؾم بوفسبقل إػ اَّلل ـّل  :هل-اجلٜٓ

 . ـّل مو هيدي إػ اَّلل تعوػوفؽ أن تَقل هل: 

                                                           
 . دار إحٔٚء افساث افًريب بروت .283: 11تٍسر افرازي  (1)

 . 463: 9تٍسر افىزي )ت: أمحد حمّد صٚـر(   (2)
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 ـم ظدد افشعوئر؟!!.

: إّن افنًٚئر خهقص مٚ ذـره اهلل تًٚػ ذم افَرآن، افبًض صذوذًا ؿٚل 

َػو َوادَْْرَوَة ِمن وفٔسٝ هل إّٓ افهٍٚ وادروة وادزدفٍٜ وافبدن: فَقل اهلل:  إِنه افصه

ن َصَعوئِِر اَّللهِ فَُؽْم ؾِقَفو َخْرٌ . وؿقفف شبحٕٚف: ( 1) َصَعآئِِر اَّللِّ . (2)  َواْفُبْدَن َجَعْؾـَوَهو َفُؽم مِّ

َرامِ وؿقفف تًٚػ:  ُروْا اَّللَّ ِظـَد ادَْْشَعِر اْْلَ ـُ  وهق جبؾ ذم ادزدفٍٜ. َؾوْذ

ـّ إبِٟ فُـ ؿد  أّن   -وآصىالحلفٌِقي مـ جمّقع ادًْغ ا-ذم أـز افي

هؾ : ؾحسبْٚ ذم افَْض ظذ مثِف: ٓ يهدر إّٓ ظـ جٚهؾ ،سٗالافهذا مثؾ 

افًِؿ افرضوري، ّْص، مع اف ًدمففٔس مـ افنًٚئر ظيّف اهلل ر إشقد احلج

ّٕف أذف وأؿدس مـ ٍٕس افًُبٜ ٕٚهٔؽ ظـ ٕٚهٔؽ ظـ اإلمجٚع افَىًل،  أ

 افهٍٚ وادروة وافبدن؟!!.

 . (3)كص يف أَّّنو بعض افشعوئر :َصَعآئِِر اَّللِِّمن ؿٚل افَرضبل ذم تٍسره: 

ٚبـ تّٜٔٔ ذم ـتٚبف افٍتٚوى افُزى بّٖن مثؾ افًِامء: ـهلذا وؽره جزم 

 .  (4)إمٚمٜ افهالة ذم ادسٚجد وإذان ، صًٚئر

وذم مقضع آخر ؿٚل : مَجُْع افّْٚس ذم افًٔديـ وأّيٚم افتؼيؼ ظذ افىًٚم، 

 .  (5)اإلشالمشّْٜ ، وهق مـ صًٚئر 

 . (6)إّن صالة اجلامظٜ أظيؿ صًٚئر اإلشالموؿٚل: 

                                                           
 .158شقرة افبَرة :   (1)

 . 32شقرة احلٟ :   (2)

 . 61:  12تٍسر افَرضبل   (3)

 . حتَٔؼ : حمّد ظبد افَٚدر ظىٚ . فبْٚن . 245:  4افٍتٚوى افُزى )=ابـ تّٜٔٔ(   (4)

 . 414:  4افٍتٚوى افُزى )=ابـ تّٜٔٔ(   (5)

 .267:  2فُزى )=ابـ تّٜٔٔ( افٍتٚوى ا  (6)
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 ضوبطي افشعوئر افؼظّقي !!!

 ؟!!!. : أي ادًٚمل افتل هتدي إػ اهلل تًٚػ افنًٚئر مٚ هل حََٜٔ

ُبوَكو ؿد ؿٚفقا ذم أصْٚمٓؿ اددحقرة: ؾحتك ادؼـقن  ٓه فُِقَؼرِّ َمو َكْعُبُدُهْم إِ

 ؾام افسبٔؾ؟!!. ُزْفَػىإَِػ اَّللهِ 

َو ِمن َتْؼَوى ببسٚضٜ حسبْٚ ؿقل اهلل تًٚػ:  َذفَِك َوَمن ُيَعظِّْم َصَعوئَِر اَّللهِ َؾنَِّنه

 وهق طٚهر ذم افوٚبىٜ افؼظّٜٔ بام ٓ صّؽ مًف.. اْفُؼُؾوِب 

فٔس هق ذم ٍٕسف  ،وتَريبف: إشتحٚفٜ أن يٖمر اهلل تًٚػ بتًئؿ رء

 ..وهق حمٚل ذم ؾًؾ افًِٔؿ احلُٔؿ شبحٕٚف: فِسٍف،  بًئؿ

ًٚ –ؾًذ هذا ؾوٚبىٜ افنًٚئر  ًٚ أو ٍٕٔ  تدور ظذ: -إثبٚت

 .حمسموً  ظظقامً  ـّل مو ـون ظـد اَّلل ورشوفه

ًٚ: هُذا : ذم أيٜ ينٓد فف جقاز افتَدير   إمجٚظ

ْؿ  يِّ ًَ َقى َصَعوئَِر اَّللهِ )=مو ظّظم اَّلل ورشوفه( َذفَِؽ َوَمـ ُي َْ َٚ ِمـ َت َؾِ٘ن 

ُِقِب  َُ  ..  اْف

ؿ: وهُذا ؿقفف تًٚػ ُُ ََْٚهٚ َف ِْ ًَ ن َصَعوئِِر اَّللهِ )=ممّو ظّظم اَّلل  َواْفُبْدَن َج مِّ

ٚ َخْرٌ ورشوفه(  َٓ ْؿ ؾِٔ ُُ  .َف

 جـوردي افضوبطي ظذ فسون افب

 ظالئؿ ومـ اهلل ظْد حمسم هو مو ؾؽّل : ذم ؿقاظدهؿٚل رمحف اهلل 

 .(1)وجؾ ظز صعوئره ومن ،اَّلل حرموت من ؾفو افديـ

                                                           
(1)   ّٜٔ  مىبًٜ اهلٚدي ، ؿؿ . . 295: 5افَقاظد افٍَٓ
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 ادبحٌ افثوين 

 معـى اْلرموت

فِ َذفَِك َوَمن ُيَعظِّْم ُحُرَموِت اَّللهِ ؿٚل اهلل تًٚػ: ُف ِظَْد َربِّ َق َخْرٌ ف  ُٓ وؿد َؾ

ِّٓٚ ترجع إػ مًْك واحد، وهق فُـ اختٍِٝ أفٍٚطٓؿ ذم تٍسر احلرمٚت،  ـ

 إتٓٚـٓٚ بٚٓشتحالل ..

 .(1): مٚ ٓ حيّؾ إتٓٚـف)=مٍرد حرمٚت(: احلرمٜ هـ( 393)ؿٚل اجلقهري 

. وزيـ افديـ ذم افٌِٜ ادحٔطـتٚبف ذم  (هـ458)ومثِف ؿٚل ابـ شٔدة 

 .(2)ذم خمتٚر افهحٚح   هـ(666) افرازي احلٍْل

 .(3)مو ٓ حيل اكتفوـه: ؿٚل افِٔٞ: احلرمٜ: هـ(597)وؿٚل ابـ اجلقزي

ظذ شبٔؾ ادثٚل: احلرمٚت: ـّؾ مٚ نك اهلل  هـ(134)ؿقل جمٚهد  أؿقل: و

 .(4)تًٚػ ظْف مـ مًٚصٔف

احلرمٜ: مٚ وجٛ افَٔٚم بف، وحرم افتٍريط ؿقل افزجٚج: ومثِف 

 .اهـ.  (5)ؾٔف

 شٔتبغ أـثر ذم افًْقان أيت..ؾٔام هق بّغ..، ومٚ ذـرٕٚه، ٓ يْٚذم 

  

                                                           
 . دار افًِؿ فِّاليغ ، بروت. 1895: 5افهحٚح فِجقهري  (1)

 .71. افًِّٜٔ ، بروت . خمتٚر افهحٚح : 327: 3ادحُؿ وادحٔط  (2)

 . دار افُتٚب افًريب بروت. 235: 3ت: ظبد افرزاق ادٓدي( زاد ادسر)  (3)

 . 483تٍسر جمٚهد :   (4)

 . دار افُتٚب افًريب بروت. 235: 3زاد ادسر)ت: ظبد افرزاق ادٓدي(   (5)
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 افشعوئر هي كػس اْلرموت !!.

ّٕام هق ذم : نوؾَٓٚء ومٍّس  مٚ ظِٔف حمََق افٍريَغ هذا وافٍرق بْٔٓام إ

ِّؼ   حسبْٚ فِجزم بذفؽ أدٕك مَٚرٕٜ بغ..ٓ ؽر ؾٔام شٔتّوح..:ادتً

ُِقِب َذفَِك َوَمن ُيَعظِّْم َصَعوئَِر اَّللهِ :ؿقفف تًٚػ  َُ َقى اْف َْ َٚ ِمـ َت  َؾِ٘ن 

فِ َذفَِك َوَمن ُيَعظِّْم ُحُرَموِت اَّللهِ ؿقفف تًٚػ:  ُف ِظَْد َربِّ َق َخْرٌ ف  ُٓ  َؾ

ؾُالمهٚ ممّٚ ظّيؿ اهلل تًٚػ، وٓ صبٜٓ ذم صّحٜ افتَدير ذم آيٜ احلرمٚت 

 : يدّل ظِٔف مـ إخبٚر اجلٚمًٜ ..ـام صّح ذم آيٜ افنًٚئر..

ؿٚل، حدثْٚ )افًَدي افبكي ثَٜ( حدثْٚ بؼ بـ مًٚذ أخرج افىزي ؿٚل: 

، ظـ ؿتٚدة )بـ مٓراون افًدي، ثَٜ خ م(ؿٚل، حدثْٚ شًٔد  )زريع افًبق ، ثَٜ خ م(يزيد

..: إّن اهلل اصىٍك م من أمره مو صوءاَّلل يعظّ : )اإلمٚم بـ دظٚمٜ افسدود ثَٜ خ م(

ـ صٍٚيٚ مـ خَِف، اصىٍك مـ ادالئُٜ رشاًل، ومـ افْٚس رشاًل، واصىٍك م

افُالم ذـره، واصىٍك مـ إرض ادسٚجد، واصىٍك مـ افنٓقر رموٚن 

مـ إيٚم يقم اجلًّٜ، واصىٍك مـ افِٔٚيل فِٜٔ وإصٓر احلرم، واصىٍك 

ّٕام تًيؿ إمقر م اَّللؾعظؿوا مو ظظه افَدر،  ظْد أهؾ افٍٓؿ  ّٓٚ اهللبام ظي  ، ؾ٘

 .(1)وأهؾ افًَؾ

 أؿقل: إشْٚده صحٔح .

أخزٕٚ أمحد بـ حمّد بـ افقفٔد وأخرج ابـ شًد ذم افىبَٚت ؿٚل: 

، ظـ   )ثَٜ ٓ بٖس بف(ؿٚل: أخزٕٚ ظىٚف بـ خٚفد ادخزومل )ثَٜ ثبٝ خ(إزرؿل 

)ٓ يسئؾ ظـ ، ظـ شًٔد بـ ادسٔٛ )ظبد افرمحـ بـ حرمِٜ إشِّل ثَٜ م(ابـ حرمِٜ 

                                                           
 .  مٗشسٜ، افرشٚفٜ .239: 14تٍسر افىزي )ت: أمحد حمّد صٚـر(  (1)
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وفؽن ظظؿوا مو ظظم ، ؿٚل: ٓ تَقفـ: مهٔحػ، وٓ مسٔجد،  مثِف، ثَٜ خ م(

 .(1)ـل مو ظظم اَّلل ؾفو ظظقم حسن..: اَّلل

 أؿقل: إشْٚده حسـ صحٔح ؾٔام هق واضح .

ومـ ضرؿْٚ..: ؿٚل ادجِز ذم افروضٜ: وذم افَقي، ظـ ظّرو بـ 

و آفف مجٔع، ظـ أيب ظبد اهلل ظِٔف افسالم ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

ؾؼد  ،و أويتمن افـوس أويت أؾضل ممّ  ؾظن أن أحداً  ،من أويت افؼرآن»وشِؿ: 

 ش.م اَّللر مو ظظّ م مو حؼر اَّلل، و حؼّ ظظّ 

ظع بن إبراهقم ظن أبقه و ظع بن حمؿد وأخرج افُِْٔل ذم افُٚذم ظـ 

افؼوشوين مجقعو ظن افؼوشم بن حمؿد،ظن شؾقامن بن داود، ظن شػقون بن ظققـي، 

ؾرأى أن  ،من أظطوه اَّلل افؼرآن»افزهري ؿول ظع بن اْلسغ ظؾقه افسالم:ظن 

 «.م صغراً و ظظّ  ر ظظقامً ؾؼد صغّ  ،و أظطيرجال أظطي أؾضل ممّ 

 .(2) ادجِز: إشْٚده ؿقّي ؿٚل 

 اهلل ظْد حمسم هو مو ؾؽّل جْقردي: وؿد رسٕٚ فؽ ؿبؾ ؿِٔؾ ؿقل افب

  .(3)وجؾ ظز صعوئره ومن ،اَّلل حرموت من ؾفو افديـ ظالئؿ ومـ

 مٚ مىِؼ :اهلل وصًٚئر اهلل حرمٚت مـ ادرادظدا ذفؽ :  وؿٚل 

 .(4)افديـ ذم حمسم هق

  

                                                           
 . دار صٚدر.137: 5ضبَٚت ابـ شًد   (1)

 .123: 13. وروضٜ ادتَغ 118: 7افُٚذم   (2)

(3)   ّٜٔ  مىبًٜ اهلٚدي ، ؿؿ . . 295: 5افَقاظد افٍَٓ

(4)   ّٜٔ  مىبًٜ اهلٚدي ، ؿؿ . . 297: 5افَقاظد افٍَٓ
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 ادبحٌ افثوفٌ: 

 معـى افتعظقم يف افشعوئر ويف اْلرموت؟!!!.

بٚن ؾٔام ٕحسٛ أّن افنًٚئر هل ظغ احلرمٚت، ٓ ؾرق بْٔٓام إّٓ ذم 

ِّؼ، وهق: احلُؿ افؼظل   ادسّتٛ ظِٔٓام..ادتً

ِّؼ افتًئؿ ذم افنًٚئرؾ ّٜٔ هق : ّتً وإمر. وذم احلرمٚت، هق ادحبقب

 .. وافْٓل بٌوقّيٜ اد

 وبًبٚرة أخرى ..

 ..مطؾوبّقي افتؼديسؾٚفتًئؿ ذم افنًٚئر: هق 

  .وآشتحالل وافتٍريط مبغوضّقي آكتفوكوذم احلرمٚت: 

و افهِذيَن آَمـُوْا َٓ مٍسوا افسْٜ وافنًٜٔ ذم ؿقفف منٓقر وؿد ؿٚل  َ َيو َأهيه

َرامَ  ْفَر اْْلَ وْا َصَعآئَِر اَّللِّ َوَٓ افشه   : ٓ تْتُٓقهٚ.(1) ُُتِؾه

 ـام حُْٔٚ ؿبؾ ؿِٔؾ. هٚك هذا ادثٚل فٔتوح إمر ..

  

                                                           
 . 2شقرة ادٚئدة :   (1)
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 قوً وحرموت يوً صعوئر، افـبي تعظقم  :مثول

 ظذ أّكه من افشعوئر.إّول : تعظقم افـبي 

ّٕام هق : -ظذ أّكه من افشعوئر-ؾتًئؿ افْبل ، بىٚظتف ودمِِٔف وتَديسفؾ٘

وآشتنٍٚع بف، وافتزك بْقره، وافتقشؾ بًئؿ حرمتف ظذ اهلل  ،وزيٚرتف

 .( بف ظذ مٚ ؿٙ اهلل شبحٕٚفآشتٌٚثٜتًٚػ، وآشتًٕٜٚ )

 ومستحٛ..وهق ظذ ٕحقيـ ذم مرتبتغ..: واجٛ 

 ..مثٚل افتًئؿ افقاجٛ: افًّؾ بسّْتف ادًّيّٜ. وإٓهٔٚع دٚ ؾٔٓٚ 

: زيٚرتف وافتقشؾ بف، بؾ آشتٌٚثٜ بف، وؿد  ّٛ ومثٚل افتًئؿ ادستح

ظذ حسـ إّمٜ إمجٚع  ذم ـتٚبف صٍٚء افسَٚم َٕؾ اإلمٚم افسبُل افنٚؾًل

خيٚفػ ؾٔف مـ أهؾ افَبِٜ  ٕٚهٔؽ ظـ زيٚرتف وافتقشؾ بف. ومل ،آشتٌٚثٜ بٚفْبل

 ..ؾٔام ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر ف، وهق مـ مستبنًٚتإّٓ ابـ تّٜٔٔ وأتبٚظف

 افثوين : تعظقم افـبي ظذ أّكه من اْلرموت.

بٚفُّػ ظـ ـّؾ مٚ يِزم مْف هتؽ ؾ-ظذ أّكه من اْلرموت-تًئّفأّمٚ 

 . ادَّدشٜ حرمتف

 ومُروه..واهلتؽ ظذ ٕحقيـ ذم مرتبتغ، حمّرم 

بٚٓختٔٚر، بال اجبٚر أو تْجٔس ؿزه ادَّدس ؾّـ اهلتؽ ادحّرم: 

 ..اضىرار

 ، ظْد ؿزه ادَّدس .وافِٓق ومـ اهلتؽ ادُروه، اخلقض ذم أمقر افدٕٔٚ

ّٜٔ مٚ ظّيؿ اهلل تًٚػ   . ـٚفًُبٜ وافَرآن وادسجد و... وؿس ظذ ذفؽ بَ
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 ادبحٌ افرابع

 ثالثي أكواع!!.افشعوئر )=اْلرموت( ظذ 

 : وهل ظذ ثالثٜ أؿسٚم..افذواتافـوع إّول :

ـٕٕٚبٔٚء وادرشِغ وإوصٔٚء وافهديَغ، شٔام ادىٓريـ  اإلكسون:-1

 .ظذ مٚ شْبّغ .، وـذا صٚحلل ادتَغ...، وـّؾ بحسبف  مـ افرجس تىٓراً 

ذاتف إػ  تًٚػ. وفًئؿ حرمتٓٚ أضٚؾٓٚ اهلل ـْٚؿٜ صٚفح  اْلقوان:-2

 . ٕٚؿٜ اهلل: جّؾ ذـره شبحٕٚفؾَٚل ادَّدشٜ 

ـٚحلجر إشقد، افًُبٜ، تٚبقت بْل إرسائٔؾ، ظل مقشك،  اجلامد:-3

 . ، وؾٔف ٕيرفِْصؿسؿ رابع ذم افنجر: وؿّٔص إبراهٔؿ . وؿد يْوٚف 

. ـُربالء، افُقؾٜ، وادسٚجد إربًٜ: احلرام، إمؽـيافـوع افثوين: 

، وؿد جزم ؿبقر أهؾ افًهّٜأذف مْٓٚ وإؿل وافُقؾٜ. ووادديْٜ، 

ّٜٔ بَٚع  مجٚظٜ مـ أهؾ افسّْٜ أّن ؿز افْبل أذف مـ افًُبٜ ٕٚهٔؽ ظـ بَ

 إرض.

فِٜٔ افَدر، افٌدير ، يقم ظٚصقراء ، .ومـ ذفؽ إزمـيافـوع افثوفٌ: 

 صٓر رموٚن وهُذا، وـّؾ بحسبف.

ظِٔٓؿ ظذ حرمٜ إطٓٚر افٍرح يقم تًٚػرضقان اهلل  وفَد أمجع افٍَٓٚء

، فُـ فق وؿع بًض ادزاح بغ ظٚصقراء: اشتٕٜٓٚ بًئؿ مهٚب احلسغ 

 ، ومّمٚ يْبٌل افتًرض فف ..ادٗمْغ مـ دون اشتٕٜٓٚ، ؾُّروه ..
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 مراتى ذوات اإلكسون ادعّظؿي !!!

افذوات ادَّدشٜ، ؾٚخلّٚصٜ، هل : وهل ظذ ٕحقيـ خّٚصٜ وظّٚمٜ ..

 وهل ظذ ثالثٜ أؿسٚم .. ، ظِٔٓٚ بٖظٔٚنٚ افتل ّٕص افؼع

د وآل حمّّد ن قٕٕبٔٚء وادرشِاإّول:  ّّ  ..، شّٔدهؿ حم

: ـَِامن واخلرض ويقصع وضٚفقت نقافثٚين: إوصٔٚء وافهديَ

أّمٓٚت إٕبٔٚء ؿٚضبٜ آبٚء وبؾ ،  ومريؿ وخدجيٜ  ػ بـ برخٔٚ وآشٜٔصوآ

 .ظِٔٓؿصِقات اهلل وإوصٔٚء 

افثٚفٞ: مـ ّٕص افؼع ظذ ظئؿ حرمتٓؿ بٖظٔٚنؿ: ـَقل افْبل: 

مو أطؾً اخلرضاء وٓ أؿؾً افغزاء ظذ ذي »وـَقفف: ش شؾامن مـو أهل افبقً»

ش تؼتؾه افػئي افبوؽقي»و: ش  ظامر من أهل اجلـّي»وـَقفف : ش هلجي أصدق من أيب ذر

أَّنم حيبفم، ادؼداد وشؾامن وأبو أمرين اَّلل بحى أربعي وأخزين : »وـَقفف

ومـ هذا افهْػ صٓداء ـربالء وأصحٚب مقٕٓٚ ادٓدي ظجؾ ش ذر وظعّ 

 اهلل تًٚػ ؾرجف.

أّمٚ افًّٚمٜ ؾٓؿ مـ ّٕص افؼع ظذ حرمتٓؿ بٚفْقع ٓ بٚفًغ : ـَقفف : 

 ش.افعؾامء ورثي إكبقوء»
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 يف أي مرتبي؟!!. زيـى وافعّبوس وإـز 

أّنؿ ذم أذف  رضقان اهلل ظِٔٓؿادنٓقر ـام ظـ طٚهر ادٍٔد وؽره  ،ؿقٓن

 دون أهِٓٚ بَِٔؾ.فُـ أّنؿ ذم افثٕٜٚٔ، إػ ذهٛ هْٚك مـ افثٚفثٜ. و

ؿ أذف مـ أّن حتك مع افًِؿ افرضوري ، سُقتافهحٔح افأؿقل: 

، ظـ بٔٚن حٚهلؿ صِقات اهلل ظِٔٓؿوافقجف ؾٔف شُقت آل حمّد أهؾ ادرتبٜ افثٚفثٜ:

أّنؿ مـ شٚدات أهؾ افبٔٝ واجلْٜ وؽر ذفؽ..:  مع تكحيٓؿحتك بًّد، 

 ًٚ ، ٓ حيتِّف إّٓ ظبد امتحـ اهلل ؿِبف فإليامن، وفٔس وـّٖن ذم إمر رّسًا شاموي

 ، وفق ـٕٚقا مـ أهؾ افقٓء: ؾٚؾٓؿ!!.أؽِٛ افْٚس ـذفؽ

ّٛ هيدأ، أمٚم وإّٓ  مقٓتْٚ زيْٛ صِقات  ؾوؾؾّٖي ظَؾ يبَك، وأّي ف

 ..يقم افديـ إػ افًٚدغ ، مْذ ـربالء ظذ اهلل ظِٔٓٚ 

، ادرشِغًِٜ صبَٚء ظذ  ،أرواح افًٚدغ هلٚ افٍداءؾًِّري فَد أؤمتْٝ 

ّٔغ ريـ، وديّقمٜ ادًهقمغ وذرّيٜ افْب ّٓ بام يًجز افًَؾ ظـ درـف ، وحيٚر ، ادى

وادهٔبٜ افًيّك أّن  ،وتتَٚس احلجك أمٚمفافِٛ ذم حّده ، تتٔف افْٓك حٔٚفف، 

احلزن وافبُٚء إطٓٚر مـ حّتك مقٕٓٚ احلسغ صِقات اهلل ظِٔف مًْٓٚ إمٚمْٚ و

 .؟!!ظدا افهّديَغ : ؾّـ يىٔؼ هذا ذم افساموات وإرضغؿبؾ حتَٔؼ ذفؽ

 وافٍوؾ هلل تًٚػ وفرشقفف وٕهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم.
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 !!. ؿطعيّ ثبً افشعوئر إّٓ بـّص تٓ 

 صِقات اهلل ظِٔٓؿفق تسٚءفْٚ مثالً هؾ احلسـ واحلسغ وافهديَٜ ؾٚضّٜ 

 مـ صًٚئر اهلل تًٚػ؟!!!

ؿد ظيّٓؿ اهلل ورشقفف: حسبْٚ ادتقاتر افْبقّي  ؿِْٚ: ٓ ترديد أّنؿ 

أهل اْلسن واْلسغ شقدا صبوب (: »=مَىقع افهدورادَىقع ظْد أهؾ افَبِٜ )

وهذا افْص، مل يسع حّتك افْقاصٛ جحده ظز ش اجلـّي، وأبومهو خر مـفام

 إزمٚن. 

وٓ يسًْٚ افبسط ذم ضرؿف وصقاهده ومتٚبًٚتف افتل ٓ حتل بسٓقفٜ، 

تِؽ افبتقل افىٚهرة ش شّقدة كسوء افعودغ:»وحسبْٚ ذم افهّديَٜ أّنٚ أّم أبٔٓٚ 

 أرواحْٚ هلٚ افٍداء.ش يرىض فرضوهويغضى اَّلل فغضبفو، و»ادىّٓرة افتل: 

رجالً ٕظطّغ افرايي ؽدًا » ٕٚهٔؽ ظـ حديٞ افثَِغ وافٌدير وافرايٜ 

 شحيّبه اَّلل ورشوفه ، وحيّى اَّلل ورشوفه ، ـرار فقس بػرار ، يػتح اَّلل ظذ يديه

 وؽرهٚ مـ ادتقاترات ادَىقظٚت ..

د أّن اصساط افتقاتر  ـّ ّٕام هق ذم أصؾ افنًٚئر: ؾ٘ذا ثبتٝ  وٕٗ مـ دون إ

ؾٔام تٍّرع ظْٓٚ ، وهذا حيتٚج إػ ، ٓ بٖس بٖخبٚر أحٚد احلّجٜ خالف يًبٖ بف

 تىقيؾ ٓ يسّح بف ادَٚم ..

وهْٚ ّْٕبف إػ أمر خىر ومىِٛ جِؾ: ؾِق تسٚئِْٚ: دٚذا يّْع أهؾ 

 دَّدشٜ؟!!!.، شٔام افذوات انًٚئرافافْهٛ ظز إزمٚن مـ إحٔٚء 

اهلل، واضح: إذ فٔس ذم شٍِٓؿ إّٓ مـ ـٚن صًٚرًا خلٕٜٔٚ جقابف ؿِْٚ: 

دورضب افَرآن، وآشتخٍٚف بٚفرشقل،  ّّ ،  وافٌدر بّحّد وآل حم

 . ؾٓذا افذي حدا هبؿ فذفؽ ـًّٚويٜ ويزيد و...، 
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 ادبحٌ اخلومس:

 !!!.اْلسقـّقي شعوئرافإصؽول بدظّقي بعض 

شٔام بًض بدظٜ، ، هق يدرج ذم ؿٚئّٜ افنًٚئر مٚبًض ؿٔؾ: إّن 

ّٔد افنٓداء، أيب ظبد اهلل احلسغ أرواحْٚ فف  ادامرشٚت ذم إحٔٚء صًٚئر ادقػ، ش

 .فًدم افْص ظِٔٓٚافٍداء: 

ذم رجحٚن اجلزع ظذ ض، فقجقد افّْص افهحٔح حمهذا خىٖ ؿِْٚ: 

 ذم هذا.. ْٚ: ؾٓٚك بًض ضرؿمهٚب شٔد افنٓداء صِقات اهلل ظِٔف..

 افطريق إول: صحقح ابن بؽر 

ًٚ ، ظـ حمّد  أخرج ابـ ؿقفقيف ؿٚل : حدثْل أيب وحمّد بـ احلسـ مجًٔ

بـ احلسـ افهٍٚر ، ظـ أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك ، ظـ ابـ ؾوٚل ، ظـ ظبد اهلل 

دخِٝ ؾٚضّٜ ظِٔٓٚ :» ؿٚل  بـ بُر ، ظـ بًض أصحٚبْٚ ، ظـ أيب ظبد اهلل 

ل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وظْٔٚه تدمع ، ؾسٖفتف : مٚفؽ ، ؾَٚل : افسالم ظذ رشق

وصّق ظؾقفو ،  ؾجزظًإّن جزئقل ظؾقه افسالم أخزين أّن أمتي تؼتل حسقـًو ،  »

 . (1)شؾلخزهو بؿن يؿؾك من وفدهو ، ؾطوبً كػسفو وشؽـً

صحٔح، وٓ يرض اإلهبٚم، فُقن ابـ بُر مـ أصحٚب أؿقل: إشْٚده 

 اإلمجٚع. ينٓد فف.. 

 صحقح معوويي بن وهى افطريق افثوين: 

روى افهدوق ظـ أبٔف ؿٚل : حدثْل شًد بـ ظبد اهلل ظـ يًَقب بـ 

د بـ أيب ظّر ظـ مًٚويٜ بـ وهٛ ، ؿٚل : اشتٖذٕٝ ظذ أيب ظبد  ّّ يزيد ظـ حم

                                                           
 . 125ـٚمؾ افزيٚرات )ابـ ؿقفقيف( :  (1)
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دخؾ ؾدخِٝ ، ؾقجدتف ذم مهاّله ذم بٔتِف ، ؾَٔؾ يل : ا اهلل افهٚدق 

ُٝ حتك ؿٙ صالَتف ، ؾسًُّتف وهق ُيِْٚجل رب ف وهق يَقُل :  افؾفمه يو » ؾجِس

َمْن َخّصـَو بوفؽرامِي ، َوَوَظَدَكو بوفّشػوظِي ، وَخّصـَو بوفوصّقِي ، وأظطوكو ِظْؾَم مو 

ـو ، اؽػْر ِِل، وإلخواين ، مه وِظْؾَم مو بؼي ، وجعل أؾئدًة من افـّوِس هتوي إفق

وفزّواِر ؿِز أيب ظبِد اَّللِ اْلسِغ، افذيَن اكػؼوا أمواهَلم ، وأْصَخُصوا أْبداََّنم : 

َكو ، وَرجوًء دَِو ظـَدَك يف ِصَؾتِـَو ، ورسورًا أْدخُؾوه ظذ كبقِّك ، وإجوبًي  رؽبًي يف بـرِّ

كو : أر ادوا بذفَك ِرْضواَكك ؾؽوؾئفم ظـّو مـفم َْٕمِركو ، وؽقْظًو أدخُؾوه ظذ ظدوِّ

َؾْمُهم بوفؾقِل وافـّفوِر ، واْخؾِف ظذ أهوفقفم وأوٓدهم افذين  ـْ بوفرضوان، وا

ُػوا بلحسن اخَلَؾْف، واصحْبُفم ، واـِػِفم رشه ـلِّ جبوٍر ظـقٍد ، وـلِّ ضعقٍف  ُخؾِّ

ُؾوا ِمـَْك من خؾِؼَك وصديٍد ، ورشه صقوضِغ اإلكِس واجلنِّ ، واظطِِفم أؾض َل مو أمه

يف ُؽْربتِفم ظن أوضوَِّنم ، ومو آَثُروكو به ظذ أبـوئِفم وأهوفقفم وؿرابوهِتم . افؾفّم 

إّن أظداءكو ظوبوا ظؾقفم بخروِجفم ، ؾؾم يـَفُفم ذفك ظن افشخوِص إفقـو: 

هْتَو افشؿُس، وارحمْ   خالؾًو مـفم ظذ َمْن َخوَفَػـو. ؾورحم تؾَك افوجوِه افتي ؽره

تؾَك اخلدوَد افتي تتؼّؾُى ظذ حػرِة أيب ظبِد اَّللِ اْلسِغ ظؾقه افسالم ، وارحم 

ًْ تؾَك إْظُغَ افتي َجَرْت دموُظفو رمحًي فـو، وارحم تؾَك افؼؾوَب افتي   َجَزَظ

ًْ فـو، وارحم تؾَك افرصخَي افتي ـوكً فـو  .(1) ...شواحسؿ

 أؿقل: إشْٚده صحٔح دون ـالم.

 افطريق افثوفٌ: حسن معوويي بن وهى 

أخرج افنٔخ افىقد ؿٚل : حدثْٚ حمّد بـ حمّد ، ؿٚل : حدثْٚ أبق 

افَٚشؿ جًٍر بـ حمّد ابـ ؿقفقيف رمحف اهلل ؿٚل : حدثْل أيب ، ؿٚل : حدثْل 

                                                           
 . مـ ظّدة ضرق . 233ؿؿ . وإير ـٚمؾ افزيٚرات :  -. مىبًٜ أمر  94 ثقاب إظامل :  (1)
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شًد بـ ظبد اهلل ، ظـ أمحد بـ حمّد بـ ظٔسك ، ظـ احلسـ بـ حمبقب افزراد ، 

ًٚ ظْد جًٍر ظـ أيب حمّد إٕهٚر ي ، ظـ مًٚويٜ بـ وهٛ ، ؿٚل : ـْٝ جٚفس

بـ حمّد ظِٔٓام افسالم إذ جٚء صٔخ ؿد إحْك مـ افُز ، ؾَٚل : افسالم ظِٔؽ 

 ورمحٜ اهلل وبرـٚتف .

وظِٔؽ افسالم ورمحٜ اهلل وبرـٚتف ، : »  ؾَٚل فف أبق ظبد اهلل افهٚدق 

ؾدٕٚ مْف ؾَبؾ يده ؾبُك . ؾَٚل فف أبق ظبد اهلل ظِٔف افسالم : ش يٚ صٔخ ُأدن مّْل

؟!. ؿٚل فف : يٚ ابـ رشقل اهلل ، إٔٚ مَٔؿ ظذ رجٚء مُْؿ شومٚ يبُٔؽ يٚ صٔخ»

أراه  مْذ ٕحق مـ مٚئٜ شْٜ ، أؿقل : هذه افسْٜ وهذا افنٓر وهذا افٔقم ، وٓ

 ؾُٔؿ ، ؾتِقمْل أن أبُل!!.

يٚ صٔخ ، إن ُأّخرت »ؿٚل : ؾبُك أبق ظبد اهلل ظِٔف افسالم ثّؿ ؿٚل : 

مْٔتؽ ـْٝ مًْٚ ، وإن ُظّجِٝ ، ـْٝ يقم افَٔٚمٜ مع ثَؾ رشقل اهلل صذ اهلل 

ؾَٚل افنٔخ : مٚ أبٚيل مٚ ؾٚتْل بًد هذا يٚ ابـ رشقل اهلل . ؾَٚل فف ش ظِٔف وآفف 

إيّن يٚ صٔخ ، إّن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف ؿٚل : »اهلل ظِٔف افسالم : أبق ظبد 

تورك ؾقؽم افثؼؾغ مو إن متسؽتم هبام فن تضؾوا : ـتوب اَّلل ادـزل ، وظسيت أهل 

 ش .دملء وإٔٝ مًْٚ يقم افَٔٚمٜبقتي ، 

؟. ؿٚل : ٓ . شيٚ صٔخ ، مٚ أحسبؽ مـ أهؾ افُقؾٜ: »  ؿٚل افهٚدق 

أيـ إٔٝ مـ »؟. ؿٚل : مـ شقادهٚ جًِٝ ؾداك . ؿٚل : شؾّـ أيـ إٔٝ»ؿٚل : 

:  ؟. ؿٚل : إيّن فَريٛ مْف . ؿٚل شؿز جدي اديِقم احلسغ ظِٔف افسالم

 ؟. ؿٚل : إيّن ٔتٔف وأـثر .شـٔػ إتٕٔٚؽ فف»

يٚ صٔخ ، ذاك دم يىِٛ اهلل تًٚػ بف : مٚ أصٔٛ وفد : » ؿٚل اإلمٚم 

بّثؾ احلسغ ظِٔف افسالم ، وفَد ؿتؾ ظِٔف افسالم ذم شبًٜ ؾٚضّٜ وٓ يهٚبقن 
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ظؼ مـ أهؾ بٔتف ، ٕهحقا هلل وصزوا ذم جْٛ اهلل ، ؾجزاهؿ أحسـ جزاء 

ّٕف إذا ـٚن يقم افَٔٚمٜ أؿبؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف ومًف  افهٚبريـ ، إ

ًٚ.. ، ؾَٔقل  رب ، شل  يو: » احلسغ ظِٔف افسالم ويده ظذ رأشف يَىر دم

 ،اجلزع وافبؽوء مؽروه ـّل »؟!!!. وؿٚل ظِٔف افسالم : شأمتي ؾقم ؿتؾوا وفدي

 .(1)ششوى اجلزع وافبؽوء ظذ اْلسغ ظؾقه افسالم

د إٕهٚري فًدم إشْٚده حسـ صحٔح: أؿقل:  ّّ رجٚفف ثَٚت إّٓ أبٚ حم

ّٕف: ـٚن  اً افْص ظذ تقثَٔف ، وؿد ورد ظـ مجٚظٜ مـ أصحٚبْٚ افَدمٚء أ . (2)َخرِّ

ـّ ، وبًض ـبٚر افًِامء وصػ افروايٜ  وؿد وّثَف فذفؽ ؽر واحد مـ أهؾ افٍ

. فُـ ذهٛ  (3)تٍّرد هبٚؿد إٍٜٔ، ذم بًض ـتبف بٚفهحٔحٜ، مع أّن إٕهٚري 

إـثر إػ افَقل بحسـ حٚفف وحسـ ظّٚمٜ مروّيٚتف ، ـام ؾًؾ صٚحٛ اجلقاهر 

، ومل أجد مـ خٚفػ : ؾٚحلديٞ (4) ظِٔٓؿرضقان اهلل وافسّٔد اخلقئل وؽرمهٚ

 .ظذ إؿقىصحٔح ذم أؿقّل أحقافف، بؾ حسـ 

ـؾ مٚ إىبؼ ظِٔف ظْقان وتَريٛ آشتدٓل هبذه إخبٚر أن يَٚل: 

ًٚ مُروهًٚ  ذم ٍٕسف  اجلزع وإن ـٚن ؾٓق مستثْك ذم صًٚئر شٔد افنٓداء  ،مبٌقض

 ؾال بدظٜ . ظِٔف افسالم،

ٜ جزع، هق ذم ٍٕسف حمّرم، ؿد تًٚضْٔف  ّّ بؾ ؿد صّح وتقاتر أّن ث

ـّ دهٚب احلسغ اهلٚصّٔٚت  ـربالء، وهق صؼ افثٔٚب ذم صِقات اهلل ظِٔٓ

                                                           
 . 162أمٚيل افىقد :   (1)

، ومًٚين إخبٚر فِنٔخ افهدوق :  126:  3، وافُٚذم )افُِْٔل(  463:  2ادحٚشـ )افزؿل(  (2)

142 . 

 . 443:  3ساط افْجٚة )ادرزا جقاد افتزيزي( (3)

ّٔد اخلقئل ذم ـتٚب افىٓٚرة  371:  4جٍل( جقاهر افُالم )افْ(4)  . 227:  9. وافس
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ًٚ ظذ احلسغ  ـّ اإلمٚم افسجٚد، بؾ ؿد وافِىؿ ظذ افهدور حزٕ ، ؿد أموٚه هل

ـّ افىًٚم بٔديف ادَدشتغ   صِقات اهلل ظِٔٓؿ ..ـٚن يهْع هل

احلٚصؾ : ؾٚجلزع هبذا ادَدار مستثْك ذم صًٚئر أيب ظبد اهلل احلسغ و

ًٚ ذم ؽره صِقات اهلل ظِٔف ..وـربالء   ، وإن ـٚن مبٌقض

ّٔٚت افًٚمع ذم مٍتٚح افُرامٜ، بؾ ؽره ذم  وممّـ جزم بتقاتر ؾًؾ افٍٚضّ

ـّ ؽره ؿٚئاًل : ؾًؾ افٍٚضّٔٚت  ٓٔ ظذ احلسغ ظِٔف افسالم متقاتر ،  شالم اهلل ِظ

 .( 1)ؾُّٔـ آشتدٓل بف ظذ ادسٖفٜ مع تَرير زيـ افًٚبديـ ظِٔف افسالم

  

                                                           
 . 331:  4مٍتٚح افُرامٜ  (1)
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 ادبحٌ افسودس

 مو رواه أهل افسـّي يف بؽوء افـبي ظذ مصقبي ـربالء

أخرج احلٚـؿ ذم ادستدرك ظـ أّم افٍوؾ بْٝ احلٚرث أّنٚ دخِٝ ظذ 

وآفف وشِؿ ؾَٚفٝ : يٚرشقل اهلل إيّن رأيٝ حِاًم مُْرًا رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

ّٕف صديد!!! ؿٚل : شومو هو»افِِٜٔ ؿٚل :  ؟ ؿٚفٝ : رأيٝ شومو هو»؟ ؿٚفٝ : إ

ـّٖن ؿىًٜ مـ جسدك ؿىًٝ ووضًٝ ذم حجري!!. ؾَٚل رشقل اهلل صذ اهلل 

ش حجركرأيً خرًا : تؾد ؾوضؿي إن صوء اَّلل ؽالمًو ، ؾقؽون يف »ظِٔف وآفف : 

ؾقفدت ؾٚضّٜ احلسغ ، ؾُٚن ذم حجري ـام ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف 

ًٚ إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف ، ؾقضًتف ذم حجره ، ثّؿ  ، ؾدخِٝ يقم

ؾَِٝ  هتريؼون من افدموعصذ اَّلل ظؾقه وآفه ؾنذا ظقـو رشول اَّلل حٕٚٝ مّْل افتٍٚتٜ 

أتوين جزيل ظؾقه افصالة : » مٚفؽ؟. ؿٚل  : يٚ ٕبّل اهلل بٖيب إٔٝ وأّمل

كعم وأتوين »ؾَِٝ : هذا؟. ؾَٚل : ش وافسالم ؾلخزين أّن أّمتي شتؼتل ابـي هذا

ِّؼ ظِٔف احلٚـؿ ؿٚئاًل : هذا حديٞ صحٔح ظذ « بسبي من تربته محراء . وظ

 .(1)ذط افنٔخغ ومل خيرجٚه

صديـ ادكي ، حدثْٚ أخرج افىزاين ذم افُبر ؿٚل : حدثْٚ أمحد بـ ر

ظّرو بـ خٚفد احلّراين ، حدثْٚ ابـ هلًٜٔ ، ظـ أيب إشقد ظـ ظروة بـ افزبر 

ظـ ظٚئنٜ ؿٚفٝ : دخؾ احلسغ بـ ظع ريض اهلل ظْٓام ظذ رشقل اهلل صذ اهلل 

ظِٔف وشِؿ ، وهق ُيقحك إفٔف ، ؾْزا ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق 

يو »ؾَٚل جزيؾ فرشقل اهلل : أحتبف يٚ حمّد؟؟ ؿٚل :  مُْٛ وهق ظذ طٓره ،

ؾّد جزيؾ ش جزيل ومو ِل ٓ أحى ابـي!! ؿول : ؾنّن أمتك شتؼتؾه من بعدك

                                                           
   176:  3مستدرك احلٚـؿ  (1)
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ظِٔف افسالم يده ؾٖتٚه بسبٜ بٔوٚء ؾَٚل : ذم هذه إرض يَتؾ ابْؽ هذا ، 

رشقل واشّٓٚ افىّػ ، ؾِاّم ذهٛ جزيؾ ظِٔف افسالم مـ ظْد رشقل اهلل خرج 

يو ظوئشي إّن جزيل أخزين أّن ابـي حسغ »، ؾَٚل :  يبؽي اهلل وافتزمف ذم يده

ثّؿ خرج إػ أصحٚبف ؾٔٓؿ ظع ش مؼتول يف أرض افطف وأّن أمتي شُتػتن بعدي

وأبق بُر وظّر وحذيٍٜ وظامر وأبق ذر ريض اهلل ظْٓؿ وهق يبُل ، ؾَٚفقا : مٚ 

جزيل ظؾقه افسالم أّن ابـي اْلسغ  أخزين»يبُٔؽ يٚ رشقل اهلل؟؟ ؾَٚل : 

 ش.يؼتل بعدي بلرض افطّّف ، وجوءين هبذه افسبي ، وأخزين أّن ؾقفو مضجعه

رجٚفف ثَٚت، رجٚفف ثَٚت، وابـ هلًٜٔ، أؿقل: إشْٚده حسـ صحٔح، 

ّٕف حسـ احلديٞ.   ثَٜ   احتٟ بف مجٚظٜ، ومجٚظٜ ظذ أ

هلل بـ ٕجل احلرضمل أخرج أمحد ذم مسْده ادًروف بسْده ظـ ظبد او

ّٕف شٚر مع ظع ريض اهلل ظْف ، وـٚن صٚحٛ مىٓرتف ، ؾِاّم حٚذى ْٕٔقى  ؿٚل : إ

اصز أبٚ ظبداهلل ، اصز أبٚ ظبداهلل بنط »، وهق مْىِؼ إػ صٍغ ، ٕٚدى ظّع : 

ؿِٝ : ومٚ ذاك؟!. ؿٚل : دخِٝ ظذ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذات ش افٍرات

ٚن ؿِٝ : يٚ ٕبّل اهلل ، أأؽوبؽ أحد؟ مٚ صٖن ظْٔٔؽ يقم وإذا ظْٔٚه تذرؾ

بل ؿوم من ظـدي جزيل ظؾقه افسالم ؾحدثـي أّن اْلسغ يؼتل »تٍٔوٚن؟ ؿٚل : 

بشط افػرات ، ؾؼول : هل فك أن أصّؿك من تربته؟. ؿؾً : كعم ، ؾؿد يده 

 ش.ؾؾم أمؾك ظقـّي أن ؾوضتوؾؼبض ؿبضي من تراب ؾلظطوكقفو ، 

ادجّع: رواه أمحد وأبق يًع وافبزار وافىزاين ، ورجٚفف  ؿٚل اهلٔثّل ذم

: مًًَِٚ  . وؿد ؿٚل إفبٚين ذم شِسِتف افهحٔحٜ(1)ثَٚت ، ومل يٍْرد ٕجّل هبذا

 .(1)وهق ـذفؽ ،أي فف صقاهد تَّقيف

                                                           
 . 187:  9،  جمّع افزوائد  85:  1مسْد أمحد  (1)
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أؿقل: ومـ افنقاهد مٚ أخرجف ابـ أيب صٔبٜ وافىزاين ب٘شْٚدهيام ظـ 

ـّ »، ظـ أمر ادٗمْغ ظع ؿٚل :  أيب إشحٚق ، ظـ هٕٚكء بـ هٕٚكء فَٔتِ

ًٚ مـ افْٓريـ اإلمٚم . ؿٚل  (2)شاحلسغ وإيّن ٕظرف افسبٜ افتل يَتؾ ؾٔٓٚ ؿريب

 . (3): رواه افىزاين ورجٚفف ثَٚت هـ(837)اهلٔثّل

ًٚ مٚ أخرج افىزاين بسْده ظـ أيب هرثّٜ ؿٚل : ـْٝ مع ظع  ومْٓٚ أيو

ؾّّر بنجرة حتتٓٚ بًر ؽزٓن، ؾٖخذ مْف ؿبوٜ ريض اهلل ظْف بْٓر ـربالء ، 

ًٚ يدخِقن اجلْٜ بٌر »ؾنّٓٚ، ثّؿ ؿٚل )=ظع( :  حيؼ مـ هذا افيٓر شبًقن أفٍ

 . (4)ؿٚل اهلٔثّل: رواه افىزاين ورجٚفف ثَٚتش. حسٚب

ًٚ مٚ أخرجف اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ ذم مسْده ؿٚل : حدثْٚ  ينٓد فف أيو

ؿٚل -بـ شًٔد ، ظـ أبٔف ، ظـ ظٚئنٜ أو أم شِّٜ  وـٔع ، ؿٚل حّدثْٚ ظبد اهلل

ؾلخرج  »أّن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل إلحدامهٚ :  -وـٔع : صّؽ ظبد اهلل

فؼد دخل ظّع افبقً مؾك ؾؾم يدخل ظّع ؿبؾفو ، ؿول : إّن ابـك هذا ش تربي محراء

خرج حسغ مؼتول وإن صئً أريتك من تربي إرض افتي يؼتل هبو ؿول : ؾل

 ش .تربي محراء

. وؿٚل إفبٚين: (5)ؿٚل اهلٔثّل : رواه أمحد ورجٚفف رجٚل افهحٔح

 .(6)رجٚفف رجٚل افنٔخغ

                                                                                                                             
 .159:  3شِسِٜ إفبٚين افهحٔحٜ   (1)

 .111:  3، ومًجؿ افىزاين افُبر  832 : 8مهْػ ابـ أيب صٔبٜ   (2)

 .  193:  9جمّع افزوائد   (3)

 . 191:  9،  جمّع افزوائد  111:  3مًجؿ افىزاين افُبر  (4)

 . 178:  9،  جمّع افزوائد  294:  6مسْد أمحد   (5)

 . 159:  3افسِسِٜ افهحٔحٜ )إفبٚين(   (6)
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 صفداء ـربالء من صعوئر اَّلل تعوػ

ابـ ظسٚـر  فأخرجمٚ ومـ ضرق أهؾ افسّْٜ هذا مًِقم رضورة ظْدٕٚ ، 

ذم تٚرخيف ادًروف وافىزاين ذم ادًجؿ افُبر: ب٘شْٚدهيام ظـ ظقإٜ ، ظـ ظىٚء 

ًٚ ، ؿٚل :  ّٔ بـ افسٚئٛ ، ظـ مّٔقن بـ مٓران ، ظـ صٔبٚن بـ خمرم وـٚن ظثامٕ

يؼتل يف هذا ادوضع صفداء، » إيّن دَََع ظّع ريض اهلل ظْف إذ أتك ـربالء : ؾَٚل : 

ؾَِٝ : بًض ـذبٚتف...، ؾِاّم ؿتؾ احلسغ ش . إّٓ صفداء بدرفقس مثؾفم صفداء 

ُٝ ومًل أصحٚب يل : ؾ٘ذا جثٜ احلسغ بـ ظع  بـ ظع ريض اهلل ظْٓام ، إىَِ

 ريض اهلل ظْف ظذ ذفؽ ادقضع ، وإذا أصحٚبف ربوٜ حقفف .

ف اهلٔثّل: رواه افىزاين وؾٔف ظىٚء بـ افسٚئٛ وهق ثَٜ ، وفُّْ ؿٚل 

 .(1)وبَٜٔ رجٚفف ثَٚتاختِط ، 

 .ذم أؿؾ إحقالؾٚحلديٞ حسـ أؿقل : 

يؼتل يف هذا ادوضع صفداء، فقس مثؾفم »: وؿقل أيب احلسْغ 

صٓداء ـربالء ممّـ ظّيؿ اهلل تًٚػ ٌٕص طٚهٌر ؾهٌٔح أّن ش صفداء إّٓ صفداء بدر

 .: ؾٓؿ إذن مـ افنًٚئر دون أدٕك ـالم

ُشقَل : شبحٕٚف وتًٚػ ؿقفف وإصؾ ادتقاتر ذم هذا  ِع اهلل َ َوافر 
ـْ ُيىِ َوَم

َغ  َِ ي دِّ َِّٔغ َوافهِّ ـَ افْ بِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ َؿ اهلل ُ َظ ًَ ْٕ ـَ َأ ِذي َؽ َمَع اف 
ُٖوَفئِ َفَداءِ َؾ َغ  َوافشه ٚحِلِ َوافه 

ٚ ًَ ـَ ُأوَفِئَؽ َرؾِٔ  (2)َوَحُس

  

                                                           
 . 189:  9، جمّع افزوائد  111:  3افُبر فِىزاين  ، ادًجؿ 222:  14تٚريخ مديْٜ دمنؼ   (1)

 .  69افْسٚء :   (2)
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 !!تربي ـربالء من افشعوئر

 ..متقاترة ، تٍٔد افًِؿ ؿدشٜٔ تربٜ ـربالء أخبٚرٕٚ ذم 

مٚ أخرجف افىزاين ظـ أيب افىٍٔؾ ؿٚل : اشتٖذن ومـ ضرق أهؾ افسّْٜ 

ِّؿ ظذ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم بٔٝ أم شِّٜ ؾَٚل :  ٓ »مِؽ افَىر أن يس

ؾجٚء احلسغ بـ ظع ريض اهلل ظْٓام ؾدخؾ ؾَٚفٝ أم شِّٜ ش يدخؾ ظِْٔٚ أحد

ؾجًؾ يًِق رؿبٜ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ش دظٔف»سغ!! ؾَٚل افْبل : : هق احل

إي واهلل إيّن »ؿٚل :  !.ويًبٞ بف ، وادِؽ يْير ، ؾَٚل ادِؽ : أحتبف يٚ حمّد؟

ؾؼول بقده ؾتـوول ؿٚل : أمٚ أّن أمتؽ شتَتِف ، وإن صئٝ أريتؽ ادُٚن : ش ٕحّبف

، ؾُٕٚقا يرون أّن  ؾرّصته يف مخورهوشِّٜ افساب  ؾٖخذت أمّ  ـػًو من تراب

 . (1)ذفؽ افساب مـ ـربالء

. وؿد أؿّره إفبٚين ذم (2)ؿٚل اهلٔثّل : رواه افىزاين وإشْٚده حسـ

 .(3)شِسِتف افهحٔحٜ

 ؿِٝ: ؾِقٓ ؿدشٓٚ دٚ ّستف أم شِّٜ ، ودٚ ؿبض مْٓٚ جزائٔؾ!! 

ذم حجر افْبل  ؿٚل اهلٔثّل : وظـ ابـ ظبٚس ؿٚل ـٚن احلسغ جٚفسًٚ 

وـٔػ ٓ أحبف وهق ثّرة »ؾَٚل جزيؾ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ : أحتبف؟. ؾَٚل : 

أمٚ إّن أمتؽ شتَتِف ، أٓ أريؽ مـ مقضع ؿزه ، ؾَبض ؿبوٜ » ؾَٚل : ش ؾٗادي

 .(4)رواه افبزار ورجٚفف ثَٚت وذم بًوٓؿ خالفش . تربي محراء، ؾ٘ذا 

                                                           
 .54:  24ادًجؿ افُبر فِىزاين   (1)

 .193:  9جمّع افزوائد   (2)

 .159:  3افسِسِٜ افهحٔحٜ )إفبٚين(   (3)

 . 193:  9جمّع افزوائد   (4)
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 ادبحٌ افسوبع

 ظـد اَّلل ظظقم =من افشعوئرمؼتل اْلسغ 

مٙ أّن حََٜٔ افنًٚئر واحلرمٚت تدور ظذ مٚ ـٚن ظئاًم ظْد اهلل 

، وإتبف ؾحديثْٚ أن ظـ ريٛ : ومَتؾ احلسغ ظئؿ ظْد اهلل تًٚػ دونتًٚػ

رضورة ظدم افنّؽ ذم ظيّٜ : مَتؾ احلسغ ٓ ٍٕس احلسغ صًٚرّيٜ 

ّٕف شّٔد صبٚب اجلّْٜ احلسغ ظْد اهلل تًٚػ  ..: ؾٍُٔل فُقٕف ظئاًم أ

ّٕف أمر ظئؿ ظْد اهلل تًٚػ ، مٚ تقاتر ذم وممّٚ يدّل ظذ صًٚرّيٜ ادَتؾ، وأ

ظـ تًِـ بُّؾ وضقح  ، وفَد أؾردٕٚ رشٚفٜ ذم مًٚجز مَتؾ احلسغ هذا

 ..ظيّٜ مَتِف ادَّدس ظْد اهلل ، ؾىٚفًٓٚ فتٍٓؿ هذا ادبحٞ ظذ وجٓف افتٚم

ّٚ ؿتؾ احلسغ  أخرج افىزاين بسْده ظـ ذويد اجلًٍل ظـ أبٔف ؿٚل : د

 . (1)إتٓبٝ جزور مـ ظسُره ؾِاّم ضبخٝ إذا هل دم

 .(2)ؿٚل اهلٔثّل : رواه افىزاين ورجٚفف ثَٚت

وؿٚل ظّبٚس افدوري : شًّٝ ابـ مًغ يَقل : حدثْٚ جرير ظـ يزيد 

  (3)أربع ظؼة شْٜ وصٚر افقرس بـ أيب زيٚد ؿٚل : ؿتؾ احلسغ بـ ظع ويل

افذي ـٚن ذم ظسُرهؿ رمٚدًا، وامحّرت آؾٚق افسامء، وٕحروا ٕٚؿٜ ذم ظسُرهؿ 

 .(4)ؾُٕٚقا يرون ذم حلّٓٚ افْران

                                                           
 . 121:  3مًجؿ افىزاين   (1)

 .  196 : 9جمّع افزوائد   (2)

ًٚ ـٚفزظٍران ، ُيّتخذ فِزيْٜ وصبغ ادالبس وافنًر.   (3)  افقرس : صجر خُيِْرج صٔئ

، شر أظالم  435:  6، هتذيٛ افُامل فِّزي  361:  1تٚريخ ابـ مًغ )روايٜ افدوري ظْف(   (4)

 ، وؽرهٚ مـ ادهٚدر.  335:  2، هتذيٛ افتٓذيٛ  313:  3افْبالء 
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ًٚ –وؿٚل اإلمٚم افذهبل ذم هذا افهدد  ؿٚل ابـ ظْٜٔٔ )=شٍٔٚن( :  -جٚزم

. ـام (1)ؾ احلسغحدثتْل جّديت ؿٚفٝ : فَد رأيٝ افِحؿ ـّٖن ؾٔف افّْٚر حغ ؿت

ًٚ أيوًٚ –ؿد خّرج بسْد صحٔح  ؿٚل : ؿٚل مّحٚد بـ زيد : حدثْل مجٔؾ  -جٚزم

بـ مّرة )=افنٔبٚين( ؿٚل : أصٚبقا إباًل ذم ظسُر احلسغ يقم ؿتؾ ، ؾْحروهٚ 

 .(2)وضبخقهٚ ، ؾهٚرت مثؾ افًَِؿ

 اجلن تـوح ظذ اْلسغ

ـّ  تْقح ظذ احلسغ ابـ ؿٚل اهلٔثّل : وظـ أم شِّٜ ؿٚفٝ : شًّٝ اجل

ًٚ : وظـ (3)ظع . رواه افىزاين ورجٚفف رجٚل افهحٔح . وؿٚل اهلٔثّل أيو

 مّٔقٕٜ ؿٚفٝ شًّٝ اجلـ تْقح ظذ احلسغ بـ ظع.  

 .(4)رواه افىزاين ورجٚفف رجٚل افهحٔح

ًٚ : وؿد روى محٚد بـ  ِّؼ ابـ ـثر ظذ خز أّم شِّٜ بَقفف جٚزم وؿد ظ

يب ظامرة ظـ أّم شِّٜ أّنٚ شًّٝ اجلـ تْقح ظذ احلسغ شِّٜ ظـ ظامر بـ أ

 .(5)بـ ظع ، وهذا صحٔح

 : دؼتل اْلسغدم ُتً أحجور بقً ادؼدساف

روى افىزاين بسْده ظـ حمّد بـ ظبد اهلل بـ شًٔد بـ افًٚص ظـ 

َٝ إْن أظِّتْل أّي ظالمٜ ـٕٚٝ  افزهري ؿٚل : ؿٚل يل ظبد ادِؽ : أّي واحٍد إٔ

ُٝ : مل ترؾع حهٚة ببٔٝ ادَدس إّٓ يقم  ؿتؾ احلسغ؟!. ؾَٚل افزهري : ؿِ

                                                           
 هـ . 61حقادث شْٜ  16: تٚريخ اإلشالم   (1)

 هـ .  61حقادث شْٜ  16تٚريخ اإلشالم :   (2)

،  239:  14، تٚريخ مديْٜ دمنؼ  338:  1، أحٚد وادثٚين فِوحٚك  121: 3ادًجؿ افُبر   (3)

 .199:  9،  جمّع افزوائد  71:  2اإلصٚبٜ ٓبـ حجر

 . 199:  9جمّع افزوائد   (4)

 . 259:  6ـ ـثر افبدايٜ وافْٓٚيٜ ٓب  (5)
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 .(2()1)وجد حتتٓٚ دم ظبٔط. ؾَٚل يل ظبد ادِؽ : إيّن وإيٚك ذم هذا احلديٞ فَريْٚن

 .(3)ؿٚل اهلٔثّل ذم ادجّع : رواه افىزاين ورجٚفف ثَٚت

وبسٍْد صحٔح آخر روى افىزاين ظـ ابـ جريٟ ظـ ابـ صٓٚب 

. (4))=افزهري( ؿٚل : مٚ رؾع بٚفنٚم حجٌر يقم ؿتؾ احلسغ بـ ظع إّٓ ظـ دم

ًٚ ظـ أيب (5)ؿٚل اهلٔثّل : رواه افىزاين ورجٚفف رجٚل افهحٔح . ـام روى ثٚفث

ّٚ ؿتؾ احلسغ بـ  -بسْد صحٔح مًتز–بُر اهلذيل ظـ اإلمٚم افزهري  ؿٚل : د

 .(6)ف دم ظبٔطظع مل يرؾع حجر ببٔٝ ادَدس إّٓ وجد حتت

ومـ إخبٚر ادًتزة ذم ذفؽ مٚ أخرجف ابـ ظسٚـر ظـ ظبد ادِؽ بـ 

ّٕف أرشؾ إػ ابـ رأس اجلٚفقت ؾَٚل : هؾ ـٚن ذم ؿتؾ احلسغ  مروان أ

ظالمٜ؟!. ؿٚل ابـ رأس اجلٚفقت : مٚ ـنػ يقمئذ حجر إّٓ وجد حتتف دم 

 .(7)ظبٔط

وـٚن يْزل  -ؿصٚحٛ افسّس-وروى ابـ ظسٚـر بسْده ظـ خاّلد 

ًٚ بًد مَتؾ احلسغ ، وأّن  بْل جحدر ، ؿٚل : حدثتْل أّمل ؿٚفٝ : ـّْٚ زمٕٚ

افنّس تىِع حمّرة ظذ احلٔىٚن واجلدر بٚفٌداة وافًّق ، ؿٚفٝ : وـٕٚقا ٓ 

 .(8)يرؾًقن حجرًا إّٓ وجد حتتف دم

                                                           
ّٕف ؿريـ افزهري ذم هذه ادًرؾٜ .  (1)  يَهد ظبد ادِؽ أ

 .119:  3مًجؿ افىزاين افُبر   (2)

 . 196:  9جمّع افزوائد   (3)

 . 113:  3مًجؿ افىزاين افُبر   (4)

 .196:  9جمّع افزوائد   (5)

 .113:  3مًجؿ افىزاين افُبر   (6)

 .233 14تٚريخ مديْٜ دمنؼ  (7)

 . 226:  14تٚريخ مديْٜ دمنؼ  (8)
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 صل يف مـخر ابن زيود فعـه اَّلل 

ًٚ ذم شْْف ؿٚل :  حدثْٚ واصؾ بـ ظبد إظذ ، أخرج افسمذي صحٔح

أخزٕٚ أبق مًٚويٜ ، ظـ إظّش ، ظـ ظامرة بـ ظّر ؿٚل : ّدٚ جلء برأس 

ُٕودت ذم ادسجد ذم افرحبٜ ، ؾٕٚتٓٔٝ إفٔٓؿ وهؿ  ظبٔداهلل بـ زيٚد وأصحٚبف ، 

ّٜٔ ؿد جٚءت ختِؾ افرؤوس حتك  يَقفقن : ؿد جٚءت ؿد جٚءت : ؾ٘ذا ح

زيٚد ، ؾُّثٝ هْٜٔٓ ثّؿ خرجٝ ، ؾذهبٝ حتك دخِٝ ذم مْخري ظبٔداهلل بـ 

ًٚ . هذا  تٌٔبٝ ، ثّؿ ؿٚفقا : ؿد جٚءت ؿد جٚءت ؾًٍِٝ ذفؽ مرتغ أو ثالث

 .(1))افسمذي يَقل( : حديٞ حسـ صحٔح

ّٕام أورد افسمذي هذا احلديٞ ذم مْٚؿٛ احلسْغ:  ؿٚل ادبٚرـٍقري : وإ

 .( 2)د برأس احلسغ ريض اهلل ظْفٕن ؾٔف ذـر ادجٚزاة دٚ ؾًِف ظبٔد اهلل بـ زيٚ

 !!! : دؼتل اْلسغمحرة افسامء

روى ادحّدثقن وـذفؽ ادٗرخقن وؽرهؿ بٖشٕٚٔد صحٔحٜ ظـ أم 

: ؿتؾ احلسغ وإٔٚ يقمئذ جقيريٜ )جٚريٜ  -وافٍِظ فِىزاين–حُٔؿ  ؿٚفٝ 

ًٚ مثؾ افًَِٜ افسامء . وذم جزء احلّٔدي : ؾُّثٝ (3)صٌرة( ؾُّثٝ افسامُء أيٚم

ـّ ـّٖنٚ افًَِٜ  . (4)شبًٜ أّيٚم بِٔٚفٔٓ

 .(5)ؿٚل اهلٔثّل : رواه افىزاين ورجٚفف إػ أم حُٔؿ رجٚل افهحٔح

                                                           
 . 325:  5شْـ افسمذي   (1)

 . 193:  13حتٍٜ إحقذي فِّبٚرـٍقري )ذح شْـ افسمذي(  (2)

 ،  432:  6، هتذيٛ افُامل فِّزي  226:  14، تٚريخ مديْٜ دمنؼ  113:  3ادًجؿ افُبر   (3)

 . 33جزء احلّري :   (4)

 . 196:  9جمّع افزوائد   (5)
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ًٚ مٚ أخرجف افىزاين ظـ حمّد بـ شريـ ؿٚل : مل تُـ ذم ف ينٓد ف أيو

وؾٔف حئك احلاّمين  (1)افسامء محرة حتك ؿتؾ احلسغ . ؿٚل اهلٔثّل : رواه افىزاين

 . (2)وهق ضًٔػ

ؽر هذه هٍقة ٓ أؿؾ مـ ـقٕف خمتِػ ؾٔف، وأؿقل : احلاّمين ثَٜ، و

 ّٜٔ  مـ اهلٔثّل . مرض

ظـ  -بسْد صحٔح مًتز-مٚ أخرجف افىزي ذم هذا افهدد ينٓد فف 

ّٚ ؿتؾ احلسغ بـ ظع رضقان اهلل ظِٔٓام ، بُٝ ظِٔف افسامء ،  افسدي ؿٚل : د

 .(3)محرهتٚ وبُٚؤمهٚ

ًٚ مٚ ذم شر أظالم افْبالء فِذهبل : ظـ ظع بـ مدرك ،  ينٓد فذفؽ أيو

ظـ جده إشقد بـ ؿٔس، ؿٚل : امحّرت آؾٚق افسامء بًد ؿتؾ احلسغ شتٜ أصٓر 

ًٚ : هنٚم بـ حسٚن ، ظـ حمّد )=ابـ شريـ( ؿٚل :  ترى ـٚفدم . وؾٔف أيو

. وهق صحٔح مًتز (4)م ؿتؾ احلسغتًِؿ هذه احلّرة ذم إؾؼ مّؿ؟!. هق مـ يق

. 
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 !!تل اْلسغؼ: داكؽسوف افشؿس

ؿٚل اهلٔثّل: وظـ أيب ؿبٔؾ ؿٚل دٚ ؿتؾ احلسغ بـ ظع إُسٍٝ 

 افنّس ـسٍٜ حتّك بدت افُقاـٛ ٕهػ افْٓٚر حتك طْْٚ أّنٚ هل . 

 .(2)، وإشْٚده حسـ (1)رواه افىزاين

خِػ بـ خٍِٜٔ ظـ أبٔف ؿٚل  ينٓد فف مٚ أخرجف ابـ ظسٚـر متهالً ظـ

ّٚ ؿتؾ احلسغ اشقّدت افسامء وطٓرت افُقاـٛ نٚرًا حتك رأيٝ اجلقزاء  : د

 .(3)ظْد افًك وشَط افساب إمحر

 حرمي اْلسغ بعد مؼتؾه 

 ، ًٚ ّٔ أخرج افىزاين ذم افُبر ظـ أيب رجٚء افًىٚردي ؿٚل : ٓ تسبقا ظِ

فْٚ ؿٚل : أمَلْ تَرْوا إػ هذا افٍٚشؼ..: احلسغ  وٓ أحدًا مـ أهؾ افبٔٝ : ؾّ٘ن جٚراً 

بـ ظّع ؿتِف اهلل!! ؿٚل أبق رجٚء : ؾرمٚه اهلل بُقـبغ ذم ظْٔٔف ؾىّس اهلل بكه 

 .(4)، وإٔٚ رأيتف

، ظذ أّن  (5)أؿقل : ؿٚل اهلٔثّل : رواه افىزاين ورجٚفف رجٚل افهحٔح

ًٚ بف ،  ك بتٚريخ اإلشالم ، جٚزم ّّ اإلمٚم افذهبل رسده ذم تٚرخيف افُبر ، ادس

ِّامت  . (6)مرشاًل فف إرشٚل ادس

 وافُقـٛ : افزق .ؿِٝ: 

  

                                                           
 .114:  3مًجؿ افىزاين افُبر  (1)

 . 197:  9جمّع افزوائد   (2)

 . 226:  14تٚربخ مديْٜ دمنؼ  (3)

 .112:  3مًجؿ افىزاين افُبر   (4)

 . 196:  9جمّع افزوائد   (5)

 فِٓجرة. 61حقادث شْٜ  16تٚريخ اإلشالم :   (6)
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 ؿز اْلسغ من صعوئر اَّلل وحرموته 

أخرج افىزاين ظـ إظّش ؿٚل : خرىء رجؾ )أخزاه اهلل ذم افداريـ 

وؿد ؾًؾ( ظذ ؿز احلسغ ، ؾٖصٚب أهؾ ذفؽ افبٔٝ خبٌؾ وجْقٌن وجذاٌم 

 وبرٌص وؾٌَر . 

 . (2)ورجٚفف رجٚل افهحٔح (1)ؿٚل اهلٔثّل : رواه افىزاين

بسْده ظـ إظّش ؿٚل : أحدَث  -صحٔحًٚ –وؿد روى ابـ ظسٚـر 

 .(3)مـ أهؾ افنٚم ظذ ؿز احلسغ بـ ظع ؾٖبرص مـ شٚظتف رجٌؾ 

أخرج افىزاين بسْده ظـ شٍٔٚن ؿٚل : حدثتْل جّديت أّم أيب ؿٚفٝ : 

صٓد رجالن مـ اجلًٍٔغ ؿتؾ احلسغ بـ ظع ، ؾّٖمٚ أحدمهٚ ؾقرمٝ ظقرتف 

ٚل ؾٚؾتوح ، وأّمٚ أخر ، ؾُٚن يستَبؾ افّراويٜ بٍٔف حتك يٖيت ظذ آخرهٚ ، ؿ

ّٕف جمْقن ُٝ وفد أحدمهٚ ، ـٚن بف خبؾ ، وـٖ  . (4)شٍٔٚن : رأي

 .(5)ؿٚل اهلٔثّل : رواه افىزاين ورجٚفف إػ جدة شٍٔٚن ثَٚت

 افَدرة ظذ ذفؽ . عأؿقل: أي صٓداه ومل يْكاه م
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 اشتحبوب تالوة مؼوتل إكبقوء وإوصقوء!!!.

ّٔٚت ادىروحٜ حيسٛ أهؾ اجلٓؾ أّن  ّٜٔ : مـ أؿقى اإلصُٚف هؾ ، إصُٚف

 مـ أصؾ مَىقع افهدور ذم اشتحبٚب تالوة ادَٚتؾ؟!!!.

ًٚ، ؿِْٚ: أوًٓ  افسٗال خىٖ، ؾِؿ يّدع افنًٜٔ اشتحبٚب تالوة ادَٚتؾ مىَِ

ّٕام خهقص ادَٚتؾ افنًٚرّيٜ  احلرمٚتّٜٔ، وهل افتل تدور مدار مٚ ظّيؿ اهلل وإ

ٜ شبحٕٚف وتًٚػ  ّّ ًٚ ، شقاء أـٕٚٝ هذه افذوات ادًي  )ادَّدشٜ=ادحسمٜ(مىَِ

، أو مجٚد ـٚحلجر إشقد ، أو حٔقان ـْٚؿٜ صٚفح إٕسٚن ـٕٚوصٔٚء 

 .وافًُبٜ وـربالء ... 

ًٚ : هٚك افّْص ادَىقع افهدور   افذي يْىقي ظذ مْٚط آشتحبٚبثٕٚٔ

َبو ُؿْرَبوكًو َؾُتُؼبَِّل ِمن  َواْتُل َظَؾْقِفْم َكَبلَ َقفف تًٚػ: : ـافَىًل قِّ إِْذ َؿره اْبـَْي آَدَم بِوْْلَ

اَم َيَتَؼبهُل اَّللُّ ِمَن اْدُتهِؼغَ  َْؿُتَؾـهَك َؿوَل إِكه َٕ ْ ُيَتَؼبهْل ِمَن أَخِر َؿوَل  و َومَل َفئِن  {27}َأَحِدمِهَ

ًَ إَِِله َيَدَك فَِتْؼُتَؾـِي َمو َأَكْو بَِبوِشٍط يَ  َْؿُتَؾَك إيِنِّ َأَخوُف اَّللَّ َربه َبَسط َٕ ِدَي إَِفْقَك 

إيِنِّ ُأِريُد َأن َتُبوَء بِنِْثِؿي َوإِْثِؿَك َؾَتُؽوَن ِمْن َأْصَحوِب افـهوِر َوَذفَِك َجَزاء  {28}اْفَعوَدِغَ 

ًْ َفُه َكْػُسُه َؿْتَل َأِخقِه َؾَؼَتَؾُه َؾَلْصَبَح ِمنَ  {29}افظهودِِغَ  َظ ينَ  َؾَطوه ورِسِ ٌَ اَّللُّ  {33}اخْلَ َؾَبَع

وَن  ـُ ْقَف ُيَواِري َشْوءَة َأِخقِه َؿوَل َيو َوْيَؾَتو َأَظَجْزُت َأْن َأ ـَ َيُه  ٌُ يِف إَْرِض فُِرِ ُؽَرابًو َيْبَح

 .(1)ِمْثَل َهـَذا اْفُغَراِب َؾُلَواِرَي َشْوءَة َأِخي َؾَلْصَبَح ِمَن افـهوِدِمغَ 

َفُؽْم آَيًي َؾَذُروَهو  َكوَؿُي اَّللهَِوَيوَؿْوِم َهِذِه وـذا مٚ ـٚن مـ ؿبٔؾ ؿقفف تًٚػ: 

ْم َظَذاٌب َؿِريٌى ) ـُ وَهو بُِسوٍء َؾَقْلُخَذ َٓ مَتَسه ْل يِف َأْرِض اَّللهِ َو ـُ َؾَؼوَل  َؾَعَؼُروَهو( 64َتْل

ْم  مَتَتهُعوا ـُ ومٍ يِف َداِر  (2)ْظٌد َؽْرُ َمْؽُذوٍب َذفَِك وَ  َثاَلَثَي َأيه

                                                           
 .  27ادٚئدة :   (1)

 . 65هقد :   (2)
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ُب َيْوٍم َمْعُؾوٍم وؿٚل تًٚػ :  ٌب َوَفُؽْم رِشْ و رِشْ َٓ  (155)َؿوَل َهِذِه َكوَؿٌي هَلَ َو

ْم َظَذاُب َيْوٍم َظظِقٍم  ـُ وَهو بُِسوٍء َؾَقْلُخَذ  (157)َؾَعَؼُروَهو َؾَلْصَبُحوا َكوِدِمَغ  (156)مَتَسه

َثُرُهْم ُمْمِمـِغَ  ـْ وَن َأ ـَ َيًي َوَمو  َٔ  .(1) َؾَلَخَذُهُم اْفَعَذاُب إِنه يِف َذفَِك 

 :ًٚ َقاَهٚ وؿٚل شبحٕٚف أيو ٌْ قُد بَِى ُّ ْٝ َث َب ذ  َٚهٚ  (11)ـَ ََ َٞ َأْص ًَ َب ْٕ  (12)إِِذ ا

ََٔٚهٚ  َْ َٜ اهلل ِ َوُش َٚؿ َٕ َٚل هَلُْؿ َرُشقُل اهلل ِ  ََ ْؿ  (13)َؾ ُ ْؿ َرهبه ِٓ ْٔ َِ ُروَهٚ َؾَدْمَدَم َظ ََ ًَ ُبقُه َؾ ذ  َُ َؾ

اَهٚ  ْؿ َؾَسق  ِٓ بِ ْٕ َبَٚهٚ (14)بَِذ َْ َٓ خَيَُٚف ُظ  .(2) َو

ْؿ وذم هذا ادجرى ؿقفف تًٚػ:  ِٓ ْٔ َْٚ إَِف ِْ َٔؾ َوَأْرَش
ائِ ٚ ِمَٔثَٚق َبِْل إرِْسَ َٕ ْد َأَخْذ ََ َف

اَم َجَٚءُهْؿ َرُشقٌل   ِ ـُ ُِقنَ ُرُشاًل  ُت َْ ٚ َي ًَ ُبقا َوَؾِري ذ  ـَ  ٚ ًَ ْؿ َؾِري ُٓ ُس ٍُ ْٕ َقى َأ َٓ هَتْ  .(3)باَِم 

 تؼريى آشتدٓل ظذ ؾتوى آشتحبوب 

 ِّٜ ٜ، تالوة افَرآن افُريؿ مَٚتؾ ظ ّّ مْهقص ـٚفْٚؿٜ، افذوات ادًّي

تْبٔف إّمٜ إػ هل ؽر  ٝوفٔس، بجالء ذم أيٚت افؼيٍٜ أظالهطٚهرة  ،ظِٔٓٚ

ًٚ، إتٓٚك حرمٜ افذوات ادَّدشٜ بٚفَتؾأّن  حِقل افًذاب ، يقجٛ تُقيْ

: بسبٛ ٕٚؿٜ مًّيّٜـٚمِٜ أهِؽ أّمٜ ؿد : ؾٚهلل تًٚػ وافًَٚب إفٔؿافًئؿ 

ّٔد صبٚب أهؾ اجلّْٜ  .واحلسغ ظِٔف افسالم أظيؿ حرمٜ بَٔغ : ـقٕف ش

ِّٜاحلٚصؾ: يستحٛ تالوة ادَٚتؾ افنًٚئرّيٜ وفْٚ ـام ذـرٕٚ  ،: فًّقم افً

ًٚ جزمٝ رشٚفٜ ذم مًٚجز مَتؾ احلسغ ظِٔف افسالم  بحِقل افًذاب ظذ ئَْ

     إّمٜ، فقٓ وجقد أهؾ افبٔٝ ظِٔٓؿ افسالم وصًٔتٓؿ . ـّؾ 

  

                                                           
 .  157افنًراء :   (1)

 .  14افنّس:   (2)

  . 73ادٚئدة :   (3)
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 حمّؿد حرمي )=حرموت( آل حديٌ جومع يف 

د هـ(427)أخرج اإلمٚم ادًروف: افثًِبل، ذم تٍسره  ّّ ؿٚل: أخزٕٚ أبق حم

، روى ظْف مجٚظٜ منٓقر، مل يىًـ ؾٖٔٓحد صٚؾًل )إمٚم ؾَٔفظبد اهلل بـ حٚمد إصبٓٚين 

، )إمٚم حٚؾظ ثَٜ ثبٝ(، ؿٚل: أخزٕٚ ظبد اهلل بـ حمّد بـ ظع افبِخل (1)(مـ افٍحقل

ؿ وافذهبل ـصحح فف احلٚ،وؿد )افَزويْل، ثَٜحدثْٚ يًَقب بـ يقشػ بـ إشحٚق 

، حدثْٚ )افُْدي، ثَٜ إمٚم، صٔخ اإلشالم، مـ إبدال(، حدثْٚ حمّد بـ أشِؿ وؽرمهٚ(

ظـ  )بـ أيب خٚفد افبجع، حٚؾظ ثَٜ خ م(ظـ إشامظٔؾ )افىْٚؾز، ثَٜ خ م(يًع بـ ظبٔد

ًٚ  ا)بـ أيب حٚزم، ثَٜ حجٜ أمجًقؿٔس )بـ ظبد اهلل ظـ جرير  (، خ مظِٔف، ـٚد أن يُقن صحٚبٔ

من موت ظذ حى آل حمؿد موت : »ل رشقل اهلل  ل : ؿٚ ؿٚ (افبجع صحٚيب

صفقدًا، أٓ ومن موت ظذ حى آل حمؿد موت مغػورًا فه، أٓ ومن موت ظذ 

حى آل حمؿد موت توئبًو، أٓ ومن موت ظذ حى آل حمؿد موت مممـًو مستؽؿل 

مـؽر  اإليامن، أٓ ومن موت ظذ حى آل حمؿد بؼه مؾك ادوت بوجلـي، ثمّ 

وكؽر، أٓ ومن موت ظذ حى آل حمؿد يزف إػ اجلـّي ـام تزف افعروس إػ 

بقً زوجفو، أٓ ومن موت ظذ حى آل حمؿد ؾتح فه يف ؿزه بوبون إػ اجلـّي، أٓ 

                                                           
ّٜٔ افُزى فِسبُل  ضبَٚت(1) ، افِبٚب ذم هتذيٛ  182:  5. إٕسٚب فِسًّٚين 229:  2افنٚؾً

 . 1887: 93، تِخٔص تٚريخ ٕٔسٚبقر  157:  3إٕسٚب ٓبـ إثر اجلزري: 

(  74: 1ؿقل تِّٔذه افثًِبل )ذم مَدمٜ تٍسره  -حسٛ ؿقاظدهؿ–ويٍُل ذم جالفتف 

ًٚ مْٚهٟ ادٍسيـ:  ...، مثؾ اإلمٚم ؿصى افسبق يف ظؿدة افتصـقف واْلذق وؾرؿي حوزوامستًرض

 .وصقخـو أيب حمؿد ظبد اَّلل بن حومد إصػفوينأيب جًٍر حمّد بـ جرير افىزي، 

، ت: 11هـ(، ظّع بـ أمحد )ذم أشبٚب افْزول: 468أؿقل: وؿد صحح فف اإلمٚم افقاحدي)

افذي روي: أن أول مٚ ٕزل  حقحاْلديٌ افصأمٚ ظهٚم احلّٔدان، دار آصالح افدمٚم( ؿٚل:  

 ؿٚل... . حدثـو ظبد اَّلل بن حومدشقرة اددثر، ؾٓق مٚ أخزٕٚه إشتٚذ أبق إشحٚق افثًٚفبل ؿٚل: 

 . مـ هذه افىبًٜ.  193ـام ؿد صحح فف ،ذم مقضع آخر، حمََف احلّٔدان ـام ذم ص: 
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ومن موت ظذ حى آل حمؿد جعل ؿزه مزار مالئؽي افرمحي، أٓ ومن موت ظذ 

ومن موت ظذ بغض آل حمؿد جوء حى آل حمؿد موت ظذ افسـي واجلامظي، أٓ 

يوم افؼقومي مؽتوب بغ ظقـقه: آيس من رمحي اَّلل، أٓ ومن موت ظذ بغض آل 

 .(1)«حمؿد موت ـوؾرًا، أٓ ومن موت ظذ بغض آل حمؿد مل يشم رائحي اجلـي

يستدرك ظِٔٓام ـام ٓ ممّٚ : ..إشـوده صحقح ظذ رشط افشقخغأؿقل: 

ـّ  خيٍك د  .ظذ أهؾ افٍ ّّ  .واحلديٞ ّٕص طٚهر ذم حرمٚت آل حم

واحلّد هلل رب افًٚدغ وصذ اهلل ظذ حمّد شٔد إٕبٔٚء وادرشِغ، 

 وظستف افىٚهريـ ادىٓريـ وشِؿ تسِٔام ـثرًا ..

 

 

                                                           
د بـ ظٚصقر، وتدؿٔؼ : ٕير ا  (1) ّّ . دار إحٔٚء  314:  8فسٚظدي( تٍسر افثًِبل)حتَٔؼ: أيب حم

 بروت. افساث افًريب،


