
منزلة السنة وحجيتها

همؼد أمجع  فمـدمو كتحدث فمـ ايمسـي ايمـبقيي اظمممهمي إكام كتحدث فمـ اظمصدر ايمثوين يمؾتمميع ،     

، وأن ؿموفمي ايمرؽمقل )صعم اهلل فمعم ضمجقي ايمسـي ايمـبقييفمؾامء إمي وهمؼفوؤهو وأصقيمققهو 

 حك جك ُّٱ :ضمقٌ يؼقل احلؼ ؽمبحوكف وسمعولم، ؾقف وؽمؾؿ( مـ ؿموفمي اهلل )فمز وصمؾ(فم

 من خن حن جن مم خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك

ويؼقل ، َّمب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه جه هن

 .َّحم جم هل مل خلُّٱٱ:ؽمبحوكف

  مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب ُّٱ :ويؼقل ؽمبحوكف     

 .  َّنث

 خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ :ويؼقل ؽمبحوكف     

 . َّىن من خن حن يمجن ممىم

 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خيُّ :ويؼقل ؽمبحوكف      

 . َّ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ :ويؼقل ؽمبحوكف    
 َّيي ىي مي  خي حي جي ىهيه مه جه ىنين من خن

. 
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  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّٱ :ويؼقل ؽمبحوكف    
 . ٱَّخن حن

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ :ويؼقل ؽمبحوكف      

 ىث  نث زثمث رث يت ىت نت مت

 . ٱَّيك ىك  مك اكلك يق ىق يف يث

 .َّمخ جخ مح جح مج حج مث هتُّ : ويؼقل ؽمبحوكف     

 خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ :ؽمبحوكفويؼقل 

 . َّ حط مض خض جضحض مص  خص حص مس

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ :ويؼقل ؽمبحوكف    
 . َّ ىف يث ىث نث مث  رثزث

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ :ويؼقل ؽمبحوكف     
 حل جل  مك خك حك جك حقمق مف خف حف جف
 . َّمم خم حم جم هل مل خل

 جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ :ويؼقل ؽمبحوكف     
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب
  . َّ مح جح مج حج مث
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 جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱ :ويؼقل ؽمبحوكف     

 . َّ مب خب حب جب مئهئ خئ

    *    ** 

ويمىمد ايمؼرآن ايمؽريؿ فمعم رضورة ايمـزول فمعم ضمؽؿ ايمـبل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( دم ضمقوسمف      

، ضمقٌ يؼقل احلؼ وزمعد وهموسمف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(وفمعم مؼته ؽمـتف ايممميػي دم ضمقوسمف 

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ :وسمعولم ؽمبحوكف

 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :، ويؼقل ؽمبحوكف َّ

 َّ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن

. 

*    *    * 

وومد هنك احلؼ ؽمبحوكف وسمعولم وضمذر مـ خمويمػي أمر ايمـبل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( همؼول      

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ :ؽمبحوكف
 يت ىت نت مت زت رتُّ :، ويؼقل ؽمبحوكف َّ ام يل
 يف ىف  يث ُّٱ :، ويؼقل ؽمبحوكف َّنث  مث زث رث
 رن مم ام يل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ىن نن  من زن
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 مث هت مت خت  جتحت هب مب خب حب جب مئ
. َّحج

 ، َّ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ :ويؼقل ؽمبحوكف    

  خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ :ويؼقل ؽمبحوكف

 هب ُّٱ :ويؼقل ؽمبحوكف،  َّ خك حك جك مق حق مف

 . َّ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت

هلل فمؾقف وؽمؾؿ( إكام هق ولم أن ىمؾ سمقصمقف يصدر فمـ ايمـبل )صعم اوزمكم يمـو احلؼ ؽمبحوكف وسمع     

 جن ىم مم خم حم جم ىل مل خل ُّٱ :ضمقٌ يؼقل ؽمبحوكف وضمل يقضمك،

، وأكف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( إكام يدفمقكو  َّيه ىه مه جه ين من خن  حن

 جس مخ جخ مح جح ُّٱ :ضمقٌ يؼقل احلؼ ؽمبحوكف ،ظمو حيققـو

 جع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس
  . َّ مغ  جغ مع

وومد صمعؾ احلؼ ؽمبحوكف ؿموفمي رؽمقل اهلل واسمبوع ؽمـتف )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( ؽمبًبو ظمرضوسمف      

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ :و ظمغػرة ايمذكقب، همؼول ؽمبحوكفوزموزمً ، ضمبفو )فمز وصمؾ(

 . َّ مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
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 . 24( إكػول: 2)

 .  31( آل فمؿران : 3)



َٓ  " :ويؼقل كبقـو )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(      ٌُ احَلدِ  َيْبُؾُغفُ  َرصُمٌؾ  فَمَسك َهْؾ  َأ ِـّل ي  ُمتَّؽِئٌ  َوُهقَ  فَم

ًٓ  همِقفِ  َوصَمْدَكو هَماَم  ،اهلل ىمَِتوُب  َوزَمْقـَُؽؿْ  زَمْقـَـَو: هَمَقُؼقُل  َأِريَؽتِِف، فَمعَم   همِقفِ  َوصَمْدَكو َوَمو ،اؽْمَتْحَؾْؾـَوهُ  ضَمََل

ْمـَوُه، ضَمَراًمو مَ  َمو َوإِنَّ  ضَمرَّ مَ  ىَماَم  اهلل َرؽُمقُل  ضَمرَّ  :اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( ويؼقل )صعم ،"اهلل ضَمرَّ

اَم  سَمَرىْمُتُؽؿْ  َمو َدفُمقيِن " ـْ  َهَؾَؽ  إِكَّ ؿْ  وَمْبَؾُؽؿْ  ىَمونَ  َم  هَنَْقُتُؽؿْ  هَمنَِذا، َأْكبَِقوئِِفؿْ  فَمعَم  َواطْمتََِلهمِِفؿْ  زمُِسَماِِلِ

ـْ  ءِ  فَم  فمؾقف اهلل )صعم يؼقل كبقـوو، "اؽْمَتَطْعُتؿْ  َمو ِمـْفُ  هَمْلسُمقا زمَِلْمرٍ  َأَمْرسُمُؽؿْ  َوإَِذا ،هَموصْمَتـُِبقهُ  َرْ

تِل ىُمؾ  " :وؽمؾؿ( ـْ  إَّٓ  اجَلـَّيَ  َيدطُمُؾقنَ  ُأمَّ ـْ  :أزَمك، ومقَؾ  َم ـْ " :وَموَل  ؟ اهلل َرؽُمقل َيو َيلزَمك َوَم  َم

ـْ  ، اجَلـَّيَ  َدطَمَؾ  َأؿَموفَمـِل  ."أزَمك هَمَؼْد  فَمَصويِن  َوَم

ًُ " : اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( ومولأن ايمـبل )صعم فمـفام( اهلل )ريض فمبَّوس زمـ اهلل فمبدوفمـ      سمرىم

و همقؽؿ وفمـ  ،" َكبِقِّفِ  َوؽُمـَّيَ  اهلل، ىمتوب: أزمًدا سمضؾ قا همؾـ زمف، افمتصؿتؿ إنِ  مو ايمـوس، أُّي 

 زمَِتْؼَقى ُأوِصقُؽؿْ  " :أن ايمـبل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( ومول :ايمعرزموض زمـ ؽموريي )ريض اهلل فمـف(

ْؿعِ ، اهلل فُ  ،ضَمَبِشقًّو فَمْبًدا َوإِنْ  ،َوايمطَّوفَميِ  َوايمسَّ ـْ  هَمنِكَّ ى زَمْعِدى ِمـُْؽؿْ  َيِعْش  َم : ىَمثغًِما اطْمتََِلهًمو هَمَسغَمَ

َؾَػوءِ  َوؽُمـَّيِ  زمُِسـَّتِل هَمَعَؾْقُؽؿْ  ـَ  اظمَْْفِديِّكمَ  اخْلُ اؾِمِدي ُؽقا ،ايمرَّ و ََتَسَّ قا ِِبَ وىُمؿْ  ،زمِويمـََّقاصِمذِ  فَمَؾْقَفو َوفَمض   َوإِيَّ

   ." َضََليَمي زمِْدفَميٍ  ، َوىُمؾَّ  زمِْدفَمي حُمَْدشَميٍ  ىُمؾَّ  هَمنِنَّ :  ُمقرِ إُ  َوحُمَْدشَموِت 

                                                           

 ايمـَّبِلِّ )َصعمَّ  ىمتوب ايمعؾؿ ، زَموب -( ؽمــ ايمؼممذي1)
ٌِ َؿ(َمو هُنَِل فَمـُْف َأْن ُيَؼوَل فِمـَْد ضَمِدي ( 2664، ضمديٌ رومؿ ) اهللَُّ فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ

 - هـ1395 ايمثوكقي: ايمطبعي،   مرص ، احلؾبل ايمبويب مصطػك ومطبعي مؽتبي ذىمي: كمم  ،  ؾموىمر حمؿد أمحد: وسمعؾقؼ حتؼقؼ ،

 .  .م1975

ـِ َرؽُمقِل ىمَِتو -( صحقح ايمبخوري 2) وْمتَِداِء زمُِسـَ ِٓ ـَِّي ، زَموب ا فْمتَِصوِم زمِويْمؽَِتوِب َوايمس 
ِٓ َؿ( اهللب ا ، ضمديٌ  )َصعمَّ اهللُ فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ

 . هـ1422 إولم،: ايمطبعي ، ايمـجوة ؿمقق دار: كمم ، ايمـوس كوس زمـ زهغم حمؿد: حتؼقؼ،  (7288رومؿ )

 ( .7288، ضمديٌ رومؿ ) ؼايمسوزم اظمقضع كػس  ، ايمبخوري صحقح (3)

 ( دار ايمؽتى ايمعؾؿقي ، زمغموت.  318ضمديٌ رومؿ )1/171فمعم ايمصحقحكم يمؾحوىمؿ ( اظمستدرك4)

ـَِّي –(  ؽمــ أيب داود 1)  ، احلؿقد فمبد ايمديـ حمقل حمؿد:  حتؼقؼ ،  (4687، ضمديٌ رومؿ )ىمتوب  ايمسـي ، زموب دِم يُمُزوِم ايمس 
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ـْ ) :(وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم) ويؼقل    ـْ  َرنِمَى  هَمَؿ  اهلل صعم) ، ويؼقل(ِمـِّل هَمَؾْقَس  ؽُمـَّتِل فَم

ـْ : )(وؽمؾؿ فمؾقف ـْ  اهللَ، َأؿَموعَ  ْد ـهَمؼَ  َأؿَموفَمـِل َم   . (هللَ ا فَمىص هَمَؼْد  ويِن ـفَمَص  َوَم

ـُ فَمبَّوٍس )َريِضَ     ْ سُمْؼَبْؾ ِمـَْفو َواضِمَدٌة  :فَمـُْفاَم( اهللَووَموَل ازْم ًْ َمْؼُروَكًي زمَِثََلٍث ََل شَمََلُث آَيوٍت َكَزيَم

ـْ َأؿَموَع اهللََّ َوََلْ   َّحل جل مك لك ُّٱ :وَمْقيمف سَمَعولَم  :زمَِغغْمِ وَمِريـَتَِفو، إضْمَداَهو هَمَؿ

 ْ   َّ ىن  نن من زن ُّٱ : ُيْؼَبْؾ ِمـُْف، َوايمثَّوكَِقُي وَمْقيمف سَمَعولَم ُيطِْع َرؽُمقيَمُف ََل

ْ ُيْؼَبْؾ مِ  ْ ُيَزكِّ ََل ـْ َصعمَّ َوََل ـْ    َّىت نت مت زتُّٱ :، ايمثَّويمَِثُي وَمْقيمف سَمَعولَم ـْفُ هَمَؿ هَمَؿ

ْ َيْشُؽْر وَ  ْ ُيْؼَبْؾ ِمـْفُ ؾَمَؽَر اهللََّ َوََل َؿ( اهللعمَّ ، َويمَِذا وَموَل )َص ايمَِدْيِف ََل  ِرَضو دِم  اهلل ِرَضو" :فَمَؾْقِف َوؽَمؾَّ

، ـِ ـِ  ؽَمَخطِ  دِم  اهلل َوؽَمَخطُ  ايْمَقايمَِدْي   ."ايْمَقايمَِدْي

 ُأُصقُل : )رمحف اهلل( أكف ومول اإلموم أمحد زمـ ضمـبؾ فمـازمـ رصمى احلـبقم ؾؼكو   

ؽْمََلمِ  ٌَ  شَمََلشَميِ  فَمعَم  اإْلِ ٌُ : َأضَموِدي اَم ): فُمَؿرَ  ضَمِدي فَْماَمُل  إِكَّ ْٕ ٌُ  (زمِويمـِّقَّوِت  ا ـْ ): فَموئَِشيَ  َوضَمِدي  َم

                                                           

ىمتوب ايمـؽوح ، -( ، وصحقح مسؾؿ5863، ضمديٌ رومؿ )ىمتوب ايمـؽوح، زموب ايمؼمنمقى دم ايمـؽوح-( صحقح ايمبخوري2)

ًْ َكْػُسُف إيَِمْقِف، َوَوصَمَد ُمَمَكُف  ـْ سَمووَم َ
 (.1481، ضمديٌ رومؿ )زَموب اؽْمتِْحَبوِب ايمـَِّؽوِح ظمِ

َْمِر ِمـُْؽؿْ } وَ سَمَعولَم  اهللىمتوب إضَْمَؽوِم، زموب وَمْقِل -( صحقح ايمبخوري3) ْٕ ؽُمقَل َوُأورِم ا ، ضمديٌ رومؿ {َأؿمِقُعقا اهللََّ َوَأؿمِقُعقا ايمرَّ

ِريِؿَفو دِم اظمَْْعِصَقِي، ضمديٌ رومؿ  ىمتوب اإِلَموَرةِ  -(، وصحقح مسؾؿ7137) َُمَراِء دِم نَمغْمِ َمْعِصَقٍي، َوحَتْ ْٕ ، زَموب ُوصُمقِب ؿَموفَمِي ا

(1835.) 
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 زمغموت .  ،ط: دار ايمؽتى ايمعؾؿقي  (7838ب دم زمر ايمقايمديـ ضمديٌ رومؿ )زمو 6/177( ؾمعى اإليامن يمؾبقفؼل 1)

 زمغداد دم ويمد احلـبقم، َرصَمى زموزمـ اظمعروف ، ايمبغدادي ايمّسَلمل رصمى زمـ أمحد زمـ ايمرمحـ فمبد ايمديـ زيـ ايمػرج أزمق: هق( 2)

 ايمعؾقم صمومع:  مميمػوسمف أهؿ مـ ، احلـبقم اظمذهى أفمَلم مـ ، همـقكف دم اإلمومي درصمي زمؾغ يمؾحديٌ، ضموهمظ ، هـ736 ؽمـي

: ايمطبعي ، يمؾؿَليكم ايمعؾؿ دار: كمم ، 3/295 يمؾزرىمقم إفمَلم . هـ795 ؽمـي دمشؼ دم سمقدم اظمعورف، ويمطوئػ ، واحلؽؿ

 . م2882 فمممة اخلومسي

 ايمسـي أهؾ فمـد إرزمعي إئؿي رازمع ، هـ164 ؽمـي زمغداد دم ُويمد ايمذهقم، ايمشقبوين ضمـبؾ زمـ ؿدحم زمـ أمحد اهلل فمبد أزمق: هق (3)

 ايمذهبل ايمديـ يمشؿس ايمـبَلء أفمَلم ؽمغم. )هـ241 ؽمـي سمقدم اإلؽمَلمل، ايمػؼف دم احلـبقم اظمذهى وصوضمى واجلامفمي،

 ، ايمرؽمويمي ممؽمسي: كمم ، إركوؤوط ؾمعقى ايمشقخ زمنذاف اظمحؼؼكم مـ جمؿقفمي: حتؼقؼ ،177/ 11( هـ748: اظمتقذم)

 .م1985/  هـ 1485 ايمثويمثي  ايمطبعي



ٌُ  (َرد   هَمُفقَ  ِمـْفُ  يَمْقَس  َمو َهَذا َأْمِرَكو دِم  َأضْمَدَث  ـِ  ايمـ ْعاَمنِ  َوضَمِدي ََلُل ): زَمِشغمٍ  زْم ٌ  احْلَ َرامُ  زَمكمِّ  َواحْلَ

 ٌ   .(زَمكمِّ

جْستوين داود أيبوفمـ       ٌَ  ََخَْسيِ  فَمعَم  َيُدورُ  ِػْؼفُ ايمْ : أكف ومول  ايمسِّ ََلُل : َأضَموِدي ٌ  )احْلَ  زَمكمِّ

َرامُ  ( َواحْلَ ٌ َٓ : (َوؽَمؾَّؿَ  فَمَؾْقفِ  اهلل َصعمَّ ) َووَمْقيمِفِ  ، زَمكمِّ رَ  ) َٓ  رَضَ اَر( َو فَْماَمُل  َووَمْقيمِفِ  ، رِضَ ْٕ  )ا

ـُ ) َووَمْقيمِفِ  زمِويمـِّقَّوِت(، ي  هَمْلسُمقا زمِفِ  َأَمْرسُمُؽؿْ  )َوَمو ، هَموصْمَتـُِبقُه( فَمـْفُ  ْقُتُؽؿْ هَنَ  )َمو: َووَمْقيمِفِ  ، ايمـَِّصقَحُي( ايمدِّ

 . اؽْمَتَطْعُتْؿ( َمو ِمـْفُ 

وٓ جيودل دم مؽوكي ايمسـي ايمـبقيي اظمممهمي وضمجقتفو وفمظقؿ مـزيمتفو إٓ صموضمد أو معوكد ٓ      

 ،صدر ايمثوين يمؾتمميعهمؼد أمجع أهؾ ايمعؾؿ فمعم أن ايمسـي ايمـبقيي اظمطفرة هل اظم ،يعتد زمؼقيمف

واؽمتـبوؿمو  ،وذضمو ،وسمدويـو، وخترجيو ،وروايي ،ضمػًظو ،ومـ شمؿي ىموكً ايمعـويي ايمػوئؼي ِبو

نمغم أن وومقف زمعض وموسي ايمػفؿ فمـد ـمقاهر ايمـصقص دون همفؿ مؼوصدهو ومد  ،يمألضمؽوم

صدي وهق مو جيعؾ احلديٌ فمـ ايمػفؿ اظمؼو ،أدى إلم اجلؿقد وآكغَلق دم ىمثغم مـ ايمؼضويو

و يمؽن دوائر اجلؿقد وآكغَلق وايمتحجر ايمػؽري.يمؾسـي ايمـبقيي أمًرا رضوريًّ     و ومؾحًّ

 يؼقل احلؼ ؽمبحوكف ،وٓ ؾمؽ أن ايمسـي صموءت ؾمورضمي ومبقـي ومتؿؿي يمؾؼرآن ايمؽريؿ     

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ :وسمعولم
 خك حك جك مق حق ُّٱ  :ويؼقل ؽمبحوكف ، ٌَّّ
ويؼقل  ، ٱَّمم خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك

 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ: ؽمبحوكف

                                                           

 .زمغموت –، ط: دار اظمعرهمي 1/61صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ ٓزمـ رصمى احلـبقم ( 4)

( هق اإلموم أزمق داود ، ؽمؾقامن زمـ إؾمعٌ زمـ إؽمحوق زمـ زمشغم إزدي ايمسجستوين ، إموم أهؾ احلديٌ دم زموكف. أصؾف مـ 5)

( ط 283/ 13هـ. )ؽمغم أفمَلم ايمـبَلء )275سمقدم زمويمبرصة ؽمـي  توب ايمســ وهق أضمد ايمؽتى ايمستي ،تون ، صوضمى ىمؽمجس

 ( .122/ 3ايمرؽمويمي ، وإفمَلم يمؾزرىمقم 

 .62( صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ ٓزمـ رصمى احلـبقم ص 1)

 . 44( ايمـحؾ: 2)

 .113( ايمـسوء: 3)



ويؼقل  ، َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱؽمبحوكف: 
 ُّٱ :، وومول )فمز وصمؾ( َّ مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب

 نن من رنزن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك
 . َّ ٰى ين ىن

و مـ أهؾ ايمعؾؿ ـغممهونم)رمحفام اهلل(  لـوم ايمشوهمعـواإلم همؼد ذىمر احلسـ ايمبرصي     

 .اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( رؽمقل اهلل )صعم وىمثغم مـ اظمػنيـ أن احلؽؿي هـو هل ؽمـي

 و ـايمسـي ضمديثً  ن فمـ ضمجقيقـوء وإصقيمقــوء وايمػؼفـــد حتدث ايمعؾؿــووم  

)صعم اهلل فمؾقف  )فمز وصمؾ( رؽمقيَمف اهلل : وضع(رمحف اهلل) لـوهمعـايمشاإلمـوم ، يؼقل وـمستػقًض 

 زمام يمِديـف فمَؾاًم  صمعؾف فأك - شمـوؤه صمؾ - أزمون ايمذي اظمقضعَ  فوىمتوزمِ  فوهمرِض  ديـف مـ وؽمؾؿ(

م ؿموفمتف، مـ اهمؼمض )صعم اهلل  زمرؽمقيمف زموإليامن ومرن زمام همضقؾتف مـ وأزمون معصقتف، مـ وضمرَّ

 هب مب خب حب جب ُّٱ :زمف ، همؼول سمبورك وسمعولم اإليامن فمؾقف وؽمؾؿ( مع
  جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت جت
)َّ حس )

 ،زموهلل ورؽمقيمف ونَ ـاإليؿ يمف سمبعٌ  ؽمقاه مو ايمذي اإليامن ازمتداء ىمامل همجعؾ ،

                                                           

 . 2( اجلؿعي: 1)

 . 231( ايمبؼرة: 2)

 . 34ضمزاب: ( ا3ٕ)

)إفمَلم  .  هـ118سموزمعل ، ىمون إموم أهؾ ايمبرصة ، وضمػم إمي دم زمـف ، موت ؽمـي  احلسـ زمـ يسور ايمبرصي ، :هق(  4)

 (.226/ 2يمؾزرىمقم 

أزمق فمبد اهلل حمؿد زمـ إدريس ايمشوهمعّل ايمؼرّر ، شمويمٌ إئؿي إرزمعي فمـد أهؾ ايمسـي واجلامفمي، وصوضمى اظمذهى هق:  (5)

، ومـ أهؿ مميمػوسمف: ىمتوب إم، وايمرؽمويمي ، وهق  هـ158وممؽمس فمؾؿ أصقل ايمػؼف ، ويمد )رمحف اهلل( زمغزة فموم ايمشوهمعل 

 . (26/ 6 يمؾزرىمقم إفمَلم) .هـ 284أول ىمتوب صـػ دم فمؾؿ أصقل ايمػؼف، سمقدم دم مرص ؽمـي 

 مـ ؽمقرة ايمبؼرة.( 129( راصمع دم ذيمؽ: سمػسغم ايمطػمي وازمـ ىمثغم ونمغممهو يمميي )6)

 .15احلجرات :  (58)



فمؾقف اؽمؿ ىمامل اإليامن أزمًدا ضمتك يممـ زمرؽمقيمف  عـهمؾق آمـ فمبد زمف وَل يممـ زمرؽمقيمف َل يؼ

معف
( )
. 

ْ : (رمحف اهلل)ويؼقل     اهلل هَمَرَض  َأنْ  دِم  ُُيَويمُِػ  ؿٍ فِمؾْ  إلَم  َكْػَسفُ  َكَسَى  َأوْ  ايمـَّوُس  َكَسَبفُ  َأضَمًدا َأؽْمَؿعْ  ََل

َبوعَ  َوصَمؾَّ  فَمزَّ  حلؽؿف زملن اهلل )فمز وصمؾ( َل  رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( وايمتسؾقؿَ  َأْمرِ  اسمِّ

صعم )جيعؾ ٕضمد زمعده إٓ اسمبوفمف، وأكف ٓ يؾزم ومقل زمؽؾ ضمول إٓ زمؽتوب اهلل أو ؽمـي رؽمقيمف 

و ـدكـــو وفمعم مـ زمعــوأن همرض اهلل سمعولم فمؾقـ وأن مو ؽمقامهو سمبع ِلام (اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

واضمد ر فمـ رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ(ـقل اخلبـو دم ومبـوومبؾـ
( )
. 

ازمـ ضمزم ويؼقل      
( )
: دم أيِّ ومرآن ُوصِمد أن ايمظفر أرزمع رىمعوت، وأن اظمغرب (رمحف اهلل) 

ذا، وصػي ايمؼراءة همقفو شمَلث َرىَمَعوت، وأن ايمرىمقع فمعم صػي ىمذا، وايمسجقد فمعم صػي ىم

َتـَى دم ايمصقم، وزمقون ىمقػقي زىموة ايمذهى وايمػضي، وايمغـؿ واإلزمؾ  وايمسَلم، وزمقون مو جُيْ

وايمبؼر، ومؼدار إفمداد اظملطمقذ مـفو ايمزىموة، ومؼدار ايمزىموة اظملطمقذة، وزمقون أفمامل احلٍ مـ 

َتـَى وومً ايمقومقف زمعرهمي، وصػي ايمصَلة ِبو وزمؿزديمِػي، ورمل اجلامر، وصػي  اإلضمرام، ومو جُيْ

ضوع اظمحرم، ومو حيرم مـ اظمآىمؾ، َوِصَػَتو ايمذزموئح وايمضحويو،  همقف، وومطع ايمسورق، وصػي ايمرَّ

وأضمؽوم احلدود، وصػي وومقع ايمطَلق، وأضمؽوم ايمبققع، وزمقون ايمرزمو، وإومضقي وايمتدافمل، 

ؾ يمق  دم ايمؼرآن مُجَ وإيامن، وإضمبوس، وايْمُعْؿَرى، وايمصدوموت وؽموئر أكقاع ايمػؼف؟ وإكام

صعم اهلل )فمـ ايمـبل   اظمرصمقع إيمقف دم ىمؾ ذيمؽ ايمـؼُؾ سُمرىمـو وإيوهو َل َكْدِر ىمقػ كعؿؾ ِبو؟ وإكام

(فمؾقف وؽمؾؿ
( )
. 

                                                           

 زمغموت. ،، ط: دار ايمؽتى ايمعؾؿقي  1/75ايمرؽمويمي يمإلموم ايمشوهمعل، حتؼقؼ: ايمشقخ أمحد ؾموىمر  (51)

 زمغموت. ،، ط: دار اظمعرهمي  287/ 7ىمَِتوُب مِجَوِع ايْمِعْؾِؿ  -إم يمؾشوهمعل  (52)

ء إكديمس ، مـ أهؿ مميمػوسمف : اظمحعم ، أزمق حمؿد فمقم زمـ أمحد زمـ ؽمعقد زمـ ضمزم إكديمز ايمؼرؿمبل ، مـ أىمػم فمؾام(53) 

 إفمَلم)م. 1864هـ /  456ايمػصؾ دم اظمؾؾ وإهقاء وايمـحؾ، اإلضمؽوم دم أصقل إضمؽوم ، ؿمقق احلاممي ، سمقدم ؽمـي 

 (.254 /4 ؾزرىمقميم

 ، دار أهموق اجلديدة، زمغموت .  79/ 2اإلضمؽوم دم أصقل إضمؽوم ٓزمـ ضمزم ايمظوهري (54) 



ويؼقل  ايمشقىموين     
( )
 ؾ ـد زمف مـ أهـد اسمػؼ مـ يعتـافمؾؿ أكف وم :)رمحف اهلل( 

أهنو ىمويمؼرآن دم حتؾقؾ احلَلل وحتريؿ ومستؼؾي زمتمميع إضمؽوم، فرة طايمعؾؿ فمعم أن ايمسـي اظم

ًُ  إيِنِّ وَ  َأٓأكف ومول: ) (صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ)وومد شمبً فمـف ، احلرام (َمَعفُ  َوِمْثَؾفُ  ايْمُؼْرآنَ  ُأوسمِق
( )
 

وذيمؽ ىمتحريؿ حلقم ، أوسمقً ايمؼرآن وأوسمقً مثؾف مـ ايمسـي ايمتل َل يـطؼ ِبو ايمؼرآن: أي

فمؾقف  يليت ونمغم ذيمؽ ممو ٓ، ـ ايمسبوع وخمؾى مـ ايمطغموحتريؿ ىمؾ ذي كوب م، احلؿر إهؾقي

احلرص
( )
. 

رورة ـو زمتمميع إضمؽوم ضـَلِلـويؼقل : واحلوصؾ أن شمبقت ضمجقي ايمسـي اظمطفرة واؽمتؼ

ـ اإلؽمَلمـظ يمف دم ديـويمػ دم ذيمؽ إٓ مـ ٓ ضمـوٓ ُي،  يـديـق
( )
. 

)رمحف اهلل( قدـإيم يؼقلو     
( )
 فمـف وهنوىمؿ زمف أمرىمؿ همقام ؿموفمتف ايمزمقا أي: {اهلل َأؿمِقُعقاْ }:

 ،وؾ مو يلمرىمؿ زمف ويـفوىمؿ فمـف أيًض ومف إيمقؽؿ دم ىمأضمؽ يمتبؾقغ اظمبعقث{قَل ؽُم ايمرَّ  َوَأؿمِقُعقاْ }

 فمؾقف) زمشلكف افمتـوء - سمعولم اهلل زمطوفمي مؼؼمكي ؿموفمي ايمرؽمقل وإن ىموكً -وأفمود ايمػعؾ 

  )صعّم ف ــيم زملن وــايمؼرآن، وإيذاكً  دم يمقس مو امتثول جيى ٓ أكف يمتقهؿ ووومطعً  (وايمسَلم ايمصَلة

هيمغغم َل يثبً زمويمطوفمي َلًٓ ــؽمتؼاوؽمّؾؿ(  فمؾقف اهلل
( )
. 

فمبد ايمقهوب طمَلف /ويؼقل إؽمتوذ     
( )
ي إمو أن سمؽقن ؽمـي مػّصؾ )رمحف اهلل(: ايمسـي 

ة ظمو صموء دم ايمؼرآن جمؿَل، أو مؼقِّدة مو صموء همقف مطؾ وؼو، أو خمومػنِّ َصي مو صموء همقف فمومًّ ، صِّ

                                                           

قم زمـ حمؿد زمـ فمبد اهلل ايمشقىموين ، همؼقف جمتفد مـ ىمبور فمؾامء ايمقؿـ، مـ أهؿ مميمػوسمف : كقؾ إوؿمور ، وهمتح حمؿد زمـ فم (55)

 . (298 /6)إفمَلم يمؾزرىمقم  .  م1834-هـ1759ايمؼدير، سمقدم زمصـعوء 

 (. 17174ضمديٌ رومؿ ) 28/418رواه اإلموم أمحد دم مسـده زمـحقه  (56)

 ، دار ايمؽتوب ايمعريب. 96/ 1ؼ مـ فمؾؿ إصقل يمؾشقىموين إرؾمود ايمػحقل إلم حتؼقؼ احل (57)

 .96/ 1 اظمصدر ايمسوزمؼ(58) 

إلم مديـي أيمقس وهل صمزيرة دم وؽمط هنر ايمػرات زمؿحوهمظي إكبور، مػن،  يحمؿقد ؾمفوب ايمديـ إيمقد ، كسب (59)

مـ أهؿ مميمػوسمف: سمػسغم روح اظمعوين، ، هـ ، شمؿ اكؼطع يمؾعؾؿ1248فموم  وحمدث، وهمؼقف، وأديى، وؾموفمر، سمؼؾد اإلهمتوء زمبؾده

 (.172/ 7  يمؾزرىمقم إفمَلم)م(. 1854 -هـ1883ؽمـي سمقدم 

 زمغموت . –، ط: دار إضمقوء ايمؼماث ايمعريب  5/65روح اظمعوين دم سمػسغم ايمؼرآن ايمعظقؿ وايمسبع اظمثوين يمأليمقد  (68)



مـ ايمذي  يمؾؿرادهمقؽقن هذا ايمتػسغم أو ايمتؼققد أو ايمتخصقص ايمذي وردت زمف ايمسـي سمبققـو 

 ُّٱٕن اهلل ؽمبحوكف مـح رؽمقيمف ضمؼ ايمتبقكم يمـصقص ايمؼرآن زمؼقيمف فمز ؾملكف:  ،صموء دم ايمؼرآن

) َّٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي )
ايمســ ايمتل  :، ومـ هذا

توء ايمزىموة، وضمٍ ايمبقً، ٕن ايمؼرآن أمر زمنومومي ايمصَلة، وإيتوء همصؾً إومومي ايمصَلة، وإي

ٓ مـوؽمؽ احلٍ، ايمزىموة، وضمٍ ايمبقً، وَل يػصؾ فمدد رىمعوت ايمصَلة، وٓ مؼودير ايمزىموة، و

 ىي مي خي ُّٱٱـً هذا اإلمجول؟ وىمذيمؽقَّ ايمؼقيمقي هل ايمتل زمَ وايمســ ايمعؿؾقي و
) َّٰذ يي )

 ،، وأكقاع ايمرزمو اظمحرمقع وهموؽمدهً صحقح ايمبـَ قَّ ي هل ايمتل زمَ وايمسـ     ، 

ونمغم ذيمؽ مـ ايمســ  ،واهلل ضمرم اظمقتي، وايمسـي هل ايمتل زمقـً اظمراد مـفو مو فمدا مقتي ايمبحر

ايمتل زمقـً اظمراد مـ جمؿؾ ايمؼرآن ومطؾؼف وفمومف، وسمعتػم مؽؿؾي يمف ومؾحؼي زمف 
( )
. 

ى حمؿد )صعم اهلل فمؾقف وسملؽمقًسو فمعم ىمؾ مو ؽمبؼ مـ كصقص ايمؼرآن ايمؽريؿ وؽمـي احلبق     

وؽمؾؿ(، وأومقال أهؾ ايمعؾؿ، يتضح يمـو إمجوع أهؾ ايمعؾؿ فمعم فمظقؿ مؽوكي ايمسـي ايمـبقيي، وفمعم 

معوكد، أو ؾمخص ٓ  وضمجقتفو ؾمورضمي ومػنة ومبقـي ومتؿؿي، ٓ جيودل دم ذيمؽ إٓ صموضمد أ

 .د زمرأيف فمـد أهؾ آفمتبور وايمـظريمف دم ايمعؾؿ ، وٓ يعت ضمظَّ 

    *    ** 
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