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لَ
ذ َ ََأهَ َِ
حجَ ََت َُه َ ََظ َ َ
ىَ,و ََأ ََؿا َم َ َُ
ىَ,وافَ َِذيَ ََؿدَ ََر َ ََؾ ََفدََ ََ
سوَ ََ
ق َ ََؾ َ َ
يَخ ََؾ َ َ
لؿَدَُ َهللِ َافَ َِذ َ َ
ا ََ
قَ
ال ِ َ
ابَ َبِ ََ
لَ َم َع َُف َُمَاف َِؽ ََت َ َ
َ,و ََأكَ ََز َ َ
ن ََ
نَ ََو َُمـَ َِذ َِريَ َ
ؼيَ َ
ش ََؾ َُه َ َُم ََب ِ َِ
ل َ َُر ُ َ
ش ََ
لَ ََوافَ َع ََؿىََ َ,ؾ ََلرَ َ َ
ل َِ
افضَ َ َ
ض َ ََظنَ َ َِذـَ َِر َِه َ ََؾ َنِنَ َ ََف َُهَ
ىَ,و َمنَ َ ََأظَ ََر َ َ
ل َ ََيشَ َؼ ََ
ضلَ َ ََو َ َ
ل َ ََي ِ َ
ن َاتَ ََب ََع َ َُهدََا َُه َ ََؾ َ َ
انََ َ,ؾ ََؿ َِ
ََو َاد ِقَ ََز َِ
ؼَ ََيوَ َمَاف َِؼ ََقا َم َِةَ ََأظَ ََؿىَ.
ي َ َُ
اَو ُ َ
َضـَ ًَؽ ََ
َم َِعقَشََ ًة َ َ
ح ًَةَ
وث َ ََر ََ
ن َ ََظبَ َِد َاهللِ َادََبَ َُع ِ َ
م َؿَ َِد َبَ َِ
شوَ َف ِ َِه َ ُ َ
َظبَ َِد َِه َ ََو ََر ُ َ
ذ ََ
ل َُم َ َظ َ َ
ل َُة َ ََوافسَ َ َ
ََوافصَ َ َ
راَ,
اجا َ َُم َـِ ًَ
ػ َاهللِ َ َبِ َنِذَ َكِ َِه َ ََو ِ َ َ
اظ ًقا ََإِ َ َ
َو ََد َِ
َو ََك َِذيَ ًراََ ,
ؼا ََ
َو َُم ََب ِ ً َ
اهدً ا ََ
ص َِ
غََ َ ,ب َع ََث َُه َاهللُ َ َ َ
َف ِؾَ َعا َدَ ِ ََ
س ً
اػ﴿َ :ﭮﭯﭰ
ال َ ََت َع َ َ
حا ََك َُهََ َ ,ؾ َؼ َ َ
شبَ ََ
حبَ َتِ َِه َ ُ َ
ل َم ًَة َ ََد ِ ََ
اع َ ََهدَ َِي َِه َ ََظ َ َ
َوا َِت ََب ََ
ل َا َِت ََبا َظ َُهََ ,
ج َع َ َ
ََو ََ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹَ﴾َ[آلَظؿرانََ َ,]١٣َ:أمَاَ ََبعَدََُ:
اَشواه َب ِ
ِ
ِ
ِ
َؾ َؼد َجع َل َاهللَُا َ ِ
اض ًلَ َ,ؿ َال َ َت َع َاػَ:
َ,و َم َ ُ َ
اَواحدً اَ ُمستَؼق ًًم َ
َِصا ًض َ
َ َ
َ
لق َ
﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌ﴾َ[األكعامَ.]٣٥١َ:
ِ ِ
ِ ٍ ِ
َِص َ
هلل َادُست َِؼق ِمَ ,اف ِذي ََش َؾ َؽ ُه ََر ُشو ُف ُهَ
اط َا ِ
َؾ َل َ َؾ َل َح َألَ َحد َإل َبِ َلن َ َيؾتَز َم َ
ُونَ َ,ؿ َالَ َت َع َاػ﴿َ:ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﷺَ َوادُم ِمـ ََ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ﴾َ[افبؼرةَ.]٣١١َ:
اػ﴿َ:ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
الَ ََت َع َ َ
ََو ََؿ َ َ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾َ[افـساءَ.]٣٣٥َ:
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اػ﴿َ:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ
الَ ََت َع َ َ
ََو ََؿ َ َ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾َ[افتوبةَ.]٣١١َ:
ِ
ِ
ِ
َِبدي َافـبِ ِي َ ﷺ َ ِِف َ َمـ َف ِج ِهَ
ب َ
َو َظ َؾقه َ َؾ َق ِج ُ
َظ َذ َا ُدسؾ ِم َ َأن َ َيستَؿس َك ِ َ
اَُيَاف ِ ُ ِ
ِ ِِ
َ,و َل َت ََز ُال َ َض ِائ َػ ٌة َِمن َ ُأم ِة َافـبِ ِيَ
َ,و َيبت َِعدَ ََو َي َذ َر َِمن َـ ُِل َ َم ُ
ف َ َذف َك َ
َو َظؼقدَ ته َ
ِِ ِ
غََ ,وفِؾؽُػ ِ
غ ََوادُبت َِد َظ ِةَ
ار ََوادُـَاؾِ ِؼ َ
ل ِق َ ُمدَ اؾِ ِع َ
ﷺ َ َظ َذ َ َمـ َفجه ََشائ ِري َنََ ,و َظ ِن َا َ
ِ
ِِ
َُوافس َل ُمَ َٓ«َ َ:تز َُال َصائِ َف ٌة ِم ْن ُأ َّمتِي َقائِ َم ًة بِ َي ْم ِر اللِ
ُُمَاهدي َنَ,ـ ًََم َ َؿ َال َ َظ َؾقه َافص َلة َ

َٓ ي ُُضهم من َخ َذ َلـهم َأو َخا َل َفهم حتَّى ي ْي ِت َأمر اللِ وهم َض ِ
ون َط َذ الن ِ
َّاس»َ.
اه ُر َ
ُ ْ ْ
َ ُّ ُ ْ َ ْ
َ ُ ْ
ُ ْ َ َ َ ُْ
ُمت َػ ٌقَ َظ َؾق ِهَ َظنَ ُم َع ِ
او َي َةََ.

ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ور ِة؛ َ َؾنِك ُه َ َي َؼ ُع َِِف َؾِ َر ِقَ
َو َمن ََخا َففََ َ ََن ُج ُه َََن َج ََهذه َافطائ َػة َافـاج َقة َادَـ ُص َ
ِ
ٍ
ِِ ِ
ي ،ثِنْت ِ
َان
افض َل ِل َـ ًََم َ َؿ َال َافـبِي َ ﷺ«َ َ:إِ َّن َهذه الـم َّل َة َس َت ْف َ َِت ُق َط َذ َثالَث َو َس ْبع َ
َّار وو ِ
َظنَ ُم َع ِ
او َي َةَ
احدَ ٌة ِف الـ َجن َِّةَ ،و ِه َي الـ َج ََم َط ُة»َ َ.أخ َر َج ُهَ َأ ُبوَ َداو َد َ
َو َس ْب ُع َ
ون ِف الن ِ َ َ
َ.

وف ِ َذف ِ َك َاظ َتـَى َافع َؾًمء َبِبق ِ
َافؼ ِكَ
ان َاف َع ِؼقدَ ِة َافص ِحق َح ِةََ ,و َما َ ُي َضاد َها َِم َن ِ
ُ َ ُ ََ
َ
ُب َـَثِر ٍةَ,شواء َـَاكَت َمـ َػ ِردة ًَِِف َ َذف ِ َكَ َ,أو َِِف ِ
َوافؽُػ ِر ََوافبِدَ ِع َِِف َ ُـت ٍ
َضؿ ِن َ َؽ ِر َهاَ
ُ َ
َ َ َ ٌ
ُبَال ِدي ِ
ِ
ثَ .
منَ ُـت ِ َ
ادي ِ
َج َؾ ٍة َِمنَ َأح ِ
ِ
ثَ
لؿدُ ََوادِـ َُةِِ َ-لَؿ ِع ُ َ
َ
َُشب َحا َك ُه ََو َت َع َاػ ََ -و َف ُهَا َ
َو َؿد ََوؾ َؼـيَاهلل ُ
ولَاهللَِ ﷺَا ُد َتع ِؾ َؼ ِةَبِا ُدع َت َؼ ِدَافص ِحق ِح َِِفَـِت ٍ ِ ِ ِ ِ
رش ِ
ا؛َوف ِ َقؽ َ
ُونَ َمنَ
َاب؛َفتَقس ِرَحػظ َف َ
َ
َ ُ
َجع َِِف َصد ِر ِه َ َأد َف َة َافع ِؼق ِ
ِ
ِ
دة َافص ِحقح ِة َِمن َاف ُؼرآنَِ
َحػ َظ َاف ُؼ َر َ
َ
َ
ِ
َ
آن ََو َحػ َظ َفا؛ َ َؿد َ َ َ
َ
ِ
َاِب ََه َذا َ:ادلُخِ َراسُ ِِِٓ أَدَادَِِسِ عَُِّذِ األَتِشَاسِ فٍِ ا ُدلؼِرَمَذِ
َوافسـ ِة ََ
َ,و َؿد َ َأش َؿق ُت َـت ِ َ
اٌصَّذِ ُِخِ ََ.
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ور َِةَ
ث َادََذَ َُـ ََ
اديَ ِ َ
ح َِ
ألَ ََ
ظ؛ َ ََؾ َنِنَ َ ََأـَ ََث ََر َا َ
حػَ َِ
الا ََف ِؾَ َِ
ص ًَِ
اب َ َ َ
افؽِ ََت ُ َ
ون َ َ
جو َ ََأنَ َ ََي َُؽ ََ
ََو ََأرَ َُ
حقَ َِدَ
اب َافتَوَ َِ
ِف َ ََب ِ َ
سَ ِ َ
اَف ِؾتَدَ َِريَ َِ
ال َ
ص ًَِ
ون َ َ َ
أيضاَ ََأنَ َ ََي َُؽ ََ
َ,و ََأرَ َُ
ك ََ
ال ٌَة َ َف ِ ََذ َف ِ َ َ
ص ََِ
ر ٌَة َ َ َ
ص ََ
ََؿ ِ َ
جوَ ً
ََوافَ َع ِؼقدَ ِة؛َ َؾؽَثِ ًراَماَ َيست َِش ُر ِِن َظَدَ ٌد َِم َن ِ
َاإلخ َو ِة َاف ِذي ِن ََُي ُر ُج َ
ون َ َدظ َوةً؛َفِتَعؾِق ِمَ
َاب َا ُدـ ِ
اس َِِف ِ
َاش ِ
َافؽت ِ
افـ ِ
ب َِِف َافتو ِحق ِد ََواف َع ِؼقدَ ِة ََف ِتَد ِري ِس ِه؛ َ َؾ َلر ُجو َ َأن َ َيؽ َ
ُونَ
ِ ِ
افؽِتَاب َص ِ ِ ِ
اب َاف َع ِؼقدَ ِة َ َبا ًبا َ َبا ًبا َ َم َع َِذـ ِرَ
الا َف َذف َك َ َأي ًضا؛ َ َؾ َؼد َ َذـَر ُت َؾقه َ َأب َو َ
ُ َ ً
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َظ َذَ َماَأهل َ َم ََو َظؾ َمَ.
لؿدُ َ
األَدفةَ َظ َذَ َذف َك؛َ َؾؾؾهَا َ
اخ ِر ََصو ِ
َاب َِِف َ َأو ِ
َه َذ ِ
اَافؽت ِ
َو َؿد َـ َ
الَمن َ َظا ِم َ(َ)٣3١١
َان َابتِدَ ِائيَبِ َجؿ ِع ََ
َ
ِمن ِ
َجا َدىَاألُ َ
نَ
وػ َ َِمنَ َ َظا َِم َ(َِ َ)٣3١٣م ََ
َاهلج َر ِة َافـ َب ِوي ِةُ َ,ثم َ َؾ َرؽ ُت َِمـ ُه َِِف ََصف ِر ُ َ
َ
ِ
ابَ,
جلَ َ ََأنَ َ ََيـَ َػ َع َـِيَ ِ ََِب ََذاَاف َؽِ ََت ِ َ
ل َاهللَ َ َظزََ ََو ََ
اهلج َر ِةَافـ َب ِوي ِة؛َ ََؾ ََلشَ ََل ُ َ
َِ
ابَ ََيوَ َمَ َي ُؼو ُمَال َس ُ
َو َأش َل ُلَاهللََ َظز ََو َجلَ َأنَ َيـ َػ َعَبِ ِه ِ
غَ.
ـؿسؾِ ِؿ َ
َاإلش َل َم ََواف ُ
و َأش َل ُل َاهللََجل َو َظ َل َ َأن َيغ ِػ ِر َِِل َوفِوافِدَ يَ,وم َش ِ ِ
يَ,و َمن َ َأ َظاكَـِيَ َظ َذَ
اُي َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َض َؾ ِ ِ
َ,و َأنَ ُيؽ ِر َمـَاَبِ ِرض َواكِ َِهَ َوافـ َظ ِرَإِ َػ ََوج ِف ِه َُشب َحا َك ُه ََو َت َع َاػَ.
بَافعؾ ِم َ
ِ
ؾفم ََوبِ َحؿ ِد َك َ
ُوبَإِ َفق ِكَ.
َ,لَإِ َف َهَإِلَ َأك َتَ َ,أشتَغػ ُر َك ََو َأت ُ
ُشب َحاك ََكَاف ُ
ه
كتَ َب ُ
َ

ضلِي ال َب ِعدَانِي
حزَام الفَ ِ
َمدُ بوُ َعلِيّ بوِ ِ
أَبُو َع ِبدِ اهللِ ُمح َّ
ِِف د ِار احل ِدي ِ
ث بِدَ َّماج َح َر َس َها اهللُ ( 1331/6/3ﻫ)
َ ْ
َ
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َ ،ق َال :قال رسقل اهلل ﷺُ « :بـ ِ َل ِ
س َ
ال ُم
َط ْـ َط ْب ِداهللِ بـ طؿر
اإل ْ
ال ِة ،وإِي َت ِ
َط َؾك َخ ْؿ ٍ
الص َ
سَ :شفَ ا َد ِة َأنْ َ
اء ال از َك ِاة،
ٓ إِ َل َف إِ آ ا ُ
هلل ،و َأ ان ُُمَ اؿ ًدا َر ُسق ُل اهلل ،وإِ َقا ِم ا
ِ ()1
و َح ِّج ال َب ْق ِت ،و َصق ِم َر َم َضانَ » ُم َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْقف.

و َط ْـ ُط َؿ َر ْب ِـ َ
َق َالَ :ب ْقـ ََؿا ك َْح ُـ ِطـْدَ رسقل اهلل ﷺ
الخ َّطاب
ابَ ،ش ِديدُ سق ِ
اض ال ِّث َق ِ
ات َيق ٍم :إِ ْذ َص َؾ َع َط َؾ ْقـَا َر ُج ٌؾ َش ِديدُ َب َق ِ
الش َع ِرَ ،
اد َّ
ٓ ُي َرى
َذ َ
َ
ِ
الس َػ ِر و َ
ٓ َي ْع ِر ُف ُف مِـَّا َأ َحدٌ َ ،حتَّك َج َؾ َس إِ َلك الـَّبِ ِّل ﷺَ ،ف َل ْسـَدَ ُر ْك َب َت ْق ِف إِ َلك
َط َؾ ْقف َأ َث ُر َّ
ر ْكب َتق ِف ،وو َضع َك َّػق ِف َط َؾك َف ِ
خ َذ ْي ِف ،و َق َالَ :يا م َحؿدُ َ ،أ ْخبِركِل َط ِـ ِ
اإل ْسالَمَِ .ف َؼ َال
َ ْ
ُ َ ْ
ْ
ُ َّ
ِ ِ
رسقل اهلل ﷺِ « :
ال ُم َأنْ َت ْشفَ َد َأنْ َ
س َ
قؿ
ٓ إِ َل َف إِ آ ا ُ
هلل ،و َأ ان ُُمَ اؿ ًدا َر ُسق ُل اهلل ،و ُتؼ َ
اإل ْ
الص َال َة ،وتُمْ تِ َل ال از َكا َة ،و َت ُصق َم َر َم َضانَ  ،و َت ُح اج ال َب ْق َت إِ ِن ا ْس َت َط ْع َت إِ َل ْق ِف َسبِ ًقال»َ .ق َال:
ا

َصدَ ْق َتَ .ق َالَ :ف َع ِ
ج ْبـَا َل ُف َي ْس َل ُل ُف و ُي َصدِّ ُق ُفَ .ق َالَ :ف َل ْخبِ ْركِل َط ِـ اإليؿانَ .ق َالَ « :أنْ
الئِ َؽتِ ِف ،و ُك ُتبِ ِف ،ورسؾِ ِف ،وا ْلقق ِم ِ
تُمْ ِم َـ ِباهلل ِ ،و َم َ
أخ ِر ،وتُمْ ِم َـ ِبا ْل َؼ َد ِر َخ ْق ِر ِه و َش ِّر ِه»َ .ق َال:
َ
ُ ُ
ِ
َصدَ ْق َتَ .ق َالَ :ف َل ْخبِركِل َط ِـ ِ
هلل َك َلك َ
اؽ َت َرا ُه :فنن َل ْؿ َت ُؽ ْـ
اإل ْح َسانَ .ق َالَ « :أنْ َت ْع ُب َد ا َ
ْ
ِ
َت َرا ُه فنكف َي َر َ
اط ِةَ .ق َال « َما الـ َؿ ْس ُئق ُل َط ْـفَ ا ِب َل ْط َؾ َؿ ِم َـ
الس َ
اك»َ .ق َالَ :ف َل ْخبِ ْركل َط ِـ َّ
السائِ ِؾ»َ .ق َالَ :ف َل ْخبِ ْركِل َط ْـ َأ َم َارتِ َفاَ .ق َالَ « :أنْ َتؾِ َد ا َ
ٕ َم ُة َربا َتفَ ا ،و َأنْ َت َرى الـ ُح َػا َة
ا
الش ِ
اء َي َت َطاو ُلقنَ فِل ال ُب ْـ َق ِ
ال ُع َرا َة ال َعا َل َة ِر َطا َء ا
ان»َ .ق َالُ :ث َّؿ ا ْك َط َؾ َؼَ ،ف َؾبِ ْث ُت َمؾِ ًّقاُ ،ث َّؿ َق َال
ِ
ِ
اهلل و َر ُسق ُل ُف َأ ْط َؾ ُؿَ .ق َال «فنكف ِج ْبرِ ُيؾ َأ َتا ُك ْؿ
للَ « :يا ُط َؿ ُرَ ،أ َت ْد ِري َم ِـ ا
السائ ُؾ؟» ُق ْؾ ُتُ :
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)8ومسؾؿ برقؿ (.)16
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ُي َع ِّؾ ُؿ ُؽ ْؿ ِدي َـ ُؽ ْؿ» َأ ْخ َر َج ُف ُم ْسؾِ ٌؿ.
ِ
الح َر َق ِة،
و َط ْـ ُأ َسا َم َة ْب ِـ َز ْي ٍد
َق َالَ :ب َع َثـَا َر ُسق ُل اهلل ﷺ إِ َلك ُ
َاه ْؿ ،و َل ِح ْؼ ُت َأكَا و َر ُج ٌؾ مِ ْـ إَك َْص ِار َر ُج ًال مِـ ُْف ْؿَ ،ف َؾ َّؿا
َف َص َّب ْحـَا ال َؼق َم َف َف َز ْمـ ُ
ِ
ػ إَك َْص ِاريَ ،ف َط َعـْ ُت ُف بِ ُر ْم ِحل َحتَّك َق َت ْؾ ُت ُفَ ،ف َؾ َّؿا
اهللَ ،ف َؽ َّ
َغشقـَا ُهَ :ق َال َٓ :إِ َل َف إِ َّٓ ُ
َق ِد ْمـَا َب َؾ َغ الـَّبِ َّل ﷺَ ،ف َؼ َالَ « :يا ُأ َسا َم ُة َأ َق َت ْؾ َت ُف َب ْع َد َما َق َال َٓ إِ َل َف إِ آ اهلل؟!» ُق ْؾ ُت :ك َ
َان
ُم َت َعق ًذاَ ،ف َؿا َز َال ُي َؽ ِّر ُر َها َحتَّك َت َؿـَّ ْق ُت َأكِّل َل ْؿ َأ ُك ْـ َأ ْس َؾ ْؿ ُت َق ْب َؾ َذل ِ َؽ ال َقق ِمُ .م َّت َػ ٌؼ
ِ ()2
َط َؾ ْقف.
ٍ
ِ
لؿ ْسؾِ ٍؿَ :ق َال ُق ْؾ ُت َيا َر ُسق َل اهللِ ،إِك ََّؿا َقا َل َفا َخق ًفا مِ َـ
وفل ُروا َية ُ
()1

ال َش َؼ ْؼ َت َط ْـ َق ْؾبِ ِف َح اتك َت ْع َؾ َؿ َأ َقا َلفَ ا َأ ْم َ
السالَ ِحَ .ق َالَ « :أ َف َ
ٓ!»َ .ف َؿ َاز َال ُي َؽ ِّر ُر َها َط َؾ َّل
ِّ
َحتَّك َت َؿـَّ ْق ُت َأ ِّكل َأ ْس َؾ ْؿ ُت َيق َم ِئ ٍذَ .ق َالَ :ف َؼ َال َس ْعدٌ  :و َأكَا واهللِ َ
ٓ َأ ْقت ُُؾ ُم ْسؾِ ًؿا َحتَّك
ِ
اهلل ﴿﮴ ﮵ ﮶
َي ْؼ ُت َؾ ُف ُذو ا ْل ُب َط ْق ِـَ .ي ْعـل ُأ َسا َم َةَ .قا َلَ :ق َال َر ُج ٌؾَ :أ َل ْؿ َي ُؼ ِؾ ُ
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ] {األىفالَ }33:ف َؼ َال َس ْعدٌ َ :قدْ َقا َت ْؾـَا
َحتَّك َ
ْت و َأ ْص َح ُاب َؽ ُت ِريدُ و َن َأ ْن ُت َؼاتِ ُؾقا َحتَّك َت ُؽق َن فِ ْتـَ ٌة.
ٓ َت ُؽق َن فِ ْتـَ ٌة ،و َأك َ
و َأ ْخ َر َج ُم ْسؾِ ٌؿ َط ْـ ُجـْدَ ِ
كحقه وفقف:
ب ْب ِـ َط ْب ِد ال َّؾ ِف ال َب َجؾِ َّك
ال إِ َل َف إِٓا اهلل إذا َجا َءْت يقم ِ
َق َالَ « :ف َؽ ْق َ
ػ َت ْص َـ ُع بِ َ
الؼ َقا َم ِة»َ .ق َالَ :يا َر ُسق َل ال َّؾ ِف ْاس َت ْغ ِػ ْر
ُ
َ َ
ال إِ َل َف إِٓا اهلل إذا َجا َء ْت يقم ِ
ل ِلَ .ق َال« :و َك ْق َ
الؼ َقا َم ِة»َ .ق َالَ :ف َج َع َؾ َ
ػ َت ْص َـ ُع بِ َ
ٓ َي ِزيدُ ُه
ُ
َ َ
ال إِ َل َف إِٓا اهلل إذا َجا َء ْت يقم ِ
َط َؾك َأ ْن َي ُؼق َلَ « :ك ْق َ
ػ َت ْص َـ ُع بِ َ
الؼ َقا َم ِة».
ُ
َ َ

الؿ ْؼدَ ِ
و َطـ ِ
َأ َّك ُف َق َال ل ِ َر ُسق ِل ال َّؾ ِف ﷺَ :أ َر َأ ْي َت إِ ْن
اد ْب ِـ إَ ْسق ِد
ْ
قت رج ًال مِـ ال ُؽ َّػ ِار َفا ْق َت َت ْؾـَاَ ،ف َضرب إِحدَ ى يدَ ي بِالسق ِ
ِ
ػ َف َؼ َط َع َفا ُث َّؿ َٓ َذ مِـِّل
َ َّ َّ ْ
َ َ ْ
ْ
َلؼ ُ َ ُ
بِ َش َج َر ٍةَ ،ف َؼ َالَ :أ ْس َؾ ْؿ ُت ل ِ َّؾ ِفَ .أ َأ ْق ُت ُؾ ُف َيا َر ُسق َل ال َّؾ ِف َب ْعدَ َأ ْن َقا َل َفا؟ َف َؼ َال َر ُسق ُل ال َّؾ ِف
( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)8
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)4269ومسؾؿ برقؿ (.)96
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ﷺَ َٓ « :ت ْؼ ُت ْؾ ُف»َ .ف َؼ َالَ :يا َر ُسق َل اهللِ إِ َّك ُف َق َط َع إِ ْحدَ ى َيدَ َّيُ ،ث َّؿ َق َالَ :ذل ِ َؽ َب ْعدَ َما
َق َط َع َفاَ ،ف َؼ َال َر ُسق ُل اهللِ ﷺ « َٓ َت ْؼ ُت ْؾ ُف :فنن َق َت ْؾ َت ُف فنكف بِ َؿ ْـ ِز َلتِ َؽ َق ْب َؾ َأنْ َت ْؼ ُت َؾ ُف وإِك َ
اؽ
ِ ()1
بِ َؿ ْـ ِز َلتِ ِف َق ْب َؾ َأنْ َي ُؼق َل َكؾِ َؿ َت ُف ا التِل َق َال»ُ .م َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْقف.
َطا ٌ٥ايعكٝد ٠املتعًك ١باألحادٜح

1

تعسٜف اإلاميإ ٚاإلضالّ.

سقليت الؽالم طىل حؼقؼة اإليؿان إن شاء اهلل تعاىل يف باب اإليؿان ققل وطؿؾ.
و َق َال ِ
ابـ َر َج ٍ
ّم جَا ِِغِ اٌؼٍُىَِ واحلِ َىُِ ّم َش ْرحِ َح ِديث (:)2
ب
اإل َم ُام ُ

اإلمياْ :هق تصديؼ الؼؾب وإقراره ومعرفتف ،واإلعالَ :هق استسالم العبد هلل وخضقطف
واكؼقاده لف ،وذلؽ يؽقن بالعؿؾ ،وهق الديـ كؿا سؿك اهلل يف كتابف اإلسالم ديـًا ،ويف
حديث جبريؾ سؿك الـبل ﷺ اإلسالم واإليؿان واإلحسان ديـًا.اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل كِ َتابِف تُاْ ذٍثُظ اجلهُّح (:)223/4
س َال ِم
اإل ْ
واإلعالالالَ :ه ق آستس الم هلل وح ده ،ولــف اــدان :اإلش راك وآس تؽبار:
فالؿستؽبر استؽبر طـ اإلسالم لف ،والؿشرك استسؾؿ لغقره ،وإن كان قد استسؾؿ لف.اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل كِ َتابِف اجلَىابُ اٌصَّذُخُ َدلِٓ تَذَّيَ دََِٓ ادلَغُِخِ
س َال ِم
اإل ْ
( :)223/4واإلعالَ هق أن يستسؾؿ العبد هلل وحده :فقعبده وحده بَم أمره بف :فؿـ
استسؾؿ لف ولغقره كان مشركا ،واهلل ٓ يغػر أن يشرك بف ومـ مل يستسؾؿ لف بؾ

استؽبر طـ طبادتف كان ممـ ققؾ فقف﴿ :ﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪ] {غافر.}06:اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل كِ َتابِف إٌُّثُىاخ (:)417/1
س َال ِم
اإل ْ
واإلعالالَ :هق أن َيستسؾؿ هلل ٓ ،لغقره :فقعبد اهلل وٓ ُيشرك بف ش ق ًئا ،ويتق َّك ؾ
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)4119ومسؾؿ برقؿ (.)95
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ب مخؾق ًق ا
حب اهلل الؿح ّبة التا ّم ةُ ٓ ،يح ّ
طؾقف وحده ،ويرجقه ،ويخافف وحده ،و ُي ّ
ِ
ب هلل ،و ُي بغض هلل ،و ُي قايل هلل ،و ُيع ادي هلل ،فؿ ـ اس تؽبر ط ـ
كح ّبف هلل ،ب ؾ ُيح ّ
مسؾؿا.اه
مسؾؿا ،ومـ طبد مع اهلل غقره مل يؽـ
طبادة اهلل مل يؽـ
ً
ً
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)263/7
س َال ِم
اإل ْ
ودَُِٓ اإلِعِال َِ ا َّل ِذي ْار َت َضا ُه ال َّؾ ُف و َب َع َث بِ ِف ُر ُس َؾ ُف ُه ق ِآ ْستِ ْس َال ُم ل ِ َّؾ ِف و ْح دَ ُه:
َف َل ْص ُؾ ُف فِل ا ْل َؼ ْؾ ِ
ب ُهق ا ْل ُخ ُضق ُع ل ِ َّؾ ِف و ْحدَ ُه بِ ِع َبا َدتِ ِف و ْحدَ ُه ُدو َن َم ا ِس قا ُهَ .ف َؿ ْـ َط َب دَ ُه
ِ
و َط َبدَ َم َع ُف إ َل ًفا َ
اس َت ْؽ َب َر َط ْـ ِط َبا َدتِ ِفَ :ل ْؿ َي ُؽ ْـ
آخ َرَ :ل ْؿ َي ُؽ ْـ ُم ْسؾ ًؿا ،و َم ْـ َل ْؿ َي ْع ُبدْ ُه َب ْؾ ْ
مسؾِؿا و ْ ِ
اإل ْس َال ُم ُهق ِآ ْستِ ْس َال ُم ل ِ َّؾ ِف ،و ُهق ا ْل ُخ ُضق ُع َل ُف وا ْل ُع ُبق ِد َّي ُة َل ُفَ .ه َؽ َذا َق َال َأ ْه ُؾ
ُ ْ ً
الؾ َغ ِةَ :أس َؾؿ الر ُج ُؾ إذا استَس َؾؿَ :ف ْ ِ
اب ا ْل َع َؿ ِؾ َط َؿ ُؾ ا ْل َؼ ْؾ ِ
اإل ْس َال ُم فِل ْإَ ْص ِؾ مِ ْـ َب ِ
ب
ْ ْ َ
ْ َ َّ
وا ْل َجق ِارحِ .
اب َقق ِل ا ْل َؼ ْؾ ِ
اإليؿان َف َل ْص ُؾ ُف َت ْص ِد ٌيؼ وإِ ْق َر ٌار و َم ْع ِر َف ٌة َف ُفق مِ ْـ َب ِ
و َأ َّما ْ
ب ا ْل ُؿت ََض ِّؿ ِـ
ب :و ْإَص ُؾ فِ ِ
َط َؿ َؾ ا ْل َؼ ْؾ ِ
قف الت َّْص ِد ُيؼ وا ْل َع َؿ ُؾ َتابِ ٌع َلف.اه
ْ
َق َال ِ
اٌغؼَادَذٌنِ
ذلجِ َشذٌَنِ وتَابِ َّ
فِل عَشَِكِ ا ِ
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
(ص:)411
واإلعالَ :هق تقحقد اهلل وطبادتف وحده ٓ شريؽ لف ،واإليؿان باهلل وبرسقلف
واتباطف فقؿا جا َء بف ،فؿا مل ْيلت العبد هبذا فؾقس بؿسؾؿ.اه
َق َال ِ
ّمْ ا ُ
بـ َط ْب ِد الق اه ِ
ٕ ُصق ِل الثاال َث ِة :
اب
اإل َم ُام ُُمَ اؿ ُد ُ
اإلعالَ :هق آستسالم هلل بالتقحقد وآكؼقاد لف بالطاطة والبراءة مـ الشرك
وأهؾف.اه

2

د ٜٔاإلضالّ ٖ ٛد ٜٔاألْبٝا ٤أمجعني.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)149/27
س َال ِم
اإل ْ
واإلِعِالَُ ِديـ الرس ِؾ ُك ِّؾ ِفؿ َأول ِ ِفؿ و ِ
آخ ِر ِهؿ وكُؾ ُفؿ ب ِع ُثقا بِ ْ ِ
اإل ْس َال ِم.
ْ
ْ
ْ
ُ ُ
ْ ُ
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ِ
الس َال ُم[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ك ََؿا َق َال ُكق ٌح َط َؾ ْقف َّ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ]
{يوىسَ ،}17-11:ق َال َت َعا َلك﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ] {البقرة﴿ }131:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ] {البقرة﴿ }131:ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ] {البقرة.}137:

و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ]

{يوىس ،}43:و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ] {ادائدة. }111:
إ ْكبِق ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِدي ُـ َـا
قح ْق ِـ َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف َق َال« :إكاا َم َعاش َر ْ َ َ
الصح َ
و َقدْ َث َب َت فل َّ
و ِ
اح ٌد» َف ِديـ الرس ِؾ ُك ِّؾ ِفؿ ِديـ و ِ
احدٌ  ،و ُهق ِدي ُـ ْ ِ
اإل ْس َال ِم ،و ُهق ِط َبا َد ُة ال َّؾ ِف و ْحدَ ُه َٓ
ْ ٌ
ُ ُ
َش ِر َ
يؽ َل ُف بِ َؿا َأ َم َر بِ ِف و َش َر َط ُف ،ك ََؿا َق َال﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
()1

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ] {الشورى ،}13:وإِك ََّؿا َي َتـَق ُع فِل َه َذا الدِّ ِ
يـ
ِ
ِّ
اج ك ََؿا َق َال﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ] {ادائدة ،}34:ك ََؿا
الش ْر َط ُة وا ْلؿـ َْف ُ
َت َتـَقع َش ِريع ُة الرسق ِل ا ْلق ِ
َان ال َّؾ ُف َأمر م َحؿدً ا ﷺ فِل َأو ِل ْ ِ
اح ِدَ .ف َؼدْ ك َ
اإل ْس َال ِم َأ ْن
ُ
َ َ ُ َّ
َ َّ ُ
ِ
يص ِّؾل إ َلك بق ِ
ت ا ْل َؿ ْؼ ِد ِ
السـ َِة ال َّثاكِ َق ِة مِ ْـ ا ْل ِف ْج َرةِ َأ ْن ُي َص ِّؾ َل إ َلك ا ْل َؽ ْع َب ِة
َْ
سُ ،ث َّؿ َأ َم َر ُه فل َّ
ُ َ َ
ا ْلبق ِ
يـ ْ ِ
َان مِ ْـ ِد ِ
ت ا ْل َح َرا ِم ،و َه َذا فِل و ْقتِ ِف ك َ
اإل ْس َال ِم ،وك ََذل ِ َؽ َش ِري َع ُة ال َّتق َر ِاة فِل
َْ

( )1ذكره رمحف اهلل بالؿعـك ،والذي يف البخاري ( ،)3443ومسؾؿ ( )2365طـ أبل هريرة
ت ،و ُأمفَ ا ُتفُ ؿ َشتك ،و ِدي ُـفُ ؿ و ِ
إ ْكبِقا ُء إِ ْخق ٌة ِم ْـ َط اال ٍ
اح ٌدَ ،ف َؾ ْق َس َب ْق َـ َـا َكبِل» .
ْ
ْ ا
الـبل ﷺ بؾػظَ َ ْ « :
ا
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يـ ْ ِ
اإلك ِ
اإلس َال ِم ،و َش ِري َع ُة ْ ِ
َت مِ ْـ ِد ِ ِ
َت مِ ْـ ِد ِ
اإل ْس َال ِم،
ْجق ِؾ فِل و ْقتِ ِف كَاك ْ
و ْقتِ َفا كَاك ْ
يـ ْ ْ
يـ ْ ِ
اإلك ِ
وم ْـ آم َـ بِال َّتقر ِاة ُثؿ ك ََّذ َب بِ ْ ِ
ْجق ِؾ َخ َر َج مِ ْـ ِد ِ
اإل ْس َال ِم وك َ
َان كَافِ ًرا.
َ َّ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان كَاف ًرا َخ ِ
وك ََذل َؽ َم ْـ آ َم َـ بِا ْلؽت ََاب ْق ِـ ا ْل ُؿ َت َؼدِّ َم ْق ِـ وك ََّذ َب بِا ْل ُؼ ْرآن ك َ
ار ًجا م ْـ
اإلس َال ِم :فنن ِدي َـ ْ ِ
ِد ِ ِ
اإليؿان بِ َج ِؿق ِع ا ْل ُؽت ِ
اإل ْس َال ِم َيت ََض َّؿ ُـ ْ
ُب و َج ِؿق ِع الر ُس ِؾ ك ََؿا
يـ ْ ْ

َق َال َت َعا َلك[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ]{البقرةْ }131-136:أ َي ُة.اه

3

دع ٠ٛايٓيب ﷺ ٚغسٜعت٘ ْاضد ١يهٌ غسٜع ١قبًٗاٚ ،ال ٜكبٌ اهلل غريٖا.
قال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)522/11
س َال ِم
اإل ْ
ُب :ل ِ َق ُؽق َن الدِّ ي ُـ كُؾ ُف ل ِ َّؾ ِف و َق َال الـَّبِل ﷺ
و َال َّؾ ُف َت َعا َلك َب َع َث الر ُس َؾ و َأك َْز َل ا ْل ُؽت َ
اء ِدي ُـ َـا و ِ
إ ْكبِق ِ
اح ٌد» َفالدِّ يـ و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
احدٌ وإِ ْن َت َػ َّر َق ْت
الصحقحِ «إكاا َم ْع َش َر ْ َ َ
ُ
فل ا ْل َحديث َّ
ِ
ِّ
اجَ ،ق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
الش ْر َط ُة وا ْلؿـ َْف ُ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ] {األىبواء ،}72:و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ
()1

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ] {الزخرف،}32:

و َق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ] {النحل}36:

ومِ ْـ ِح ِ
قـ َب َع َث ال َّؾ ُف ُم َح َّؿدً ا ﷺ َما َي ْؼ َب ُؾ مِ ْـ َأ َح ٍد َب َؾ َغ ْت ُف الدَّ ْطق ُة َّإٓ الدِّ ي َـ ا َّل ِذي
َب َع َث ُف بِ ِف :فنن َد ْطق َت ُف َطا َّم ٌة ل ِ َج ِؿق ِع ا ْل َخ َالئِ ِؼ َق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ] {سبي . }74:و َق َال ﷺَ َٓ « :ي ْس َؿ ُع بِل ِم ْـ َه ِذ ِه ْ ُ
إ ام ِة َيفُ ق ِدي و َٓ
َك ْص َراكِل ُث اؿ َٓ ُيمْ ِم ُـ بِل اإٓ َد َخ َؾ الـ َاار» َق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ
()2

( )1ذكره رمحف اهلل بالؿعـك ،والذي يف البخاري ( ،)3443ومسؾؿ ( )2365طـ أبل هريرة
ت ،و ُأمفَ ا ُتفُ ؿ َشتك ،و ِدي ُـفُ ؿ و ِ
الـبل ﷺ بؾػظْ « :إَ ْكبِقا ُء إِ ْخق ٌة ِم ْـ َط اال ٍ
اح ٌدَ ،ف َؾ ْق َس بَ ْق َـ َـا َكبِل».
ْ
ْ ا
َ
ا
.
( )2أخرجف مسؾؿ ( )153طـ أبل هريرة
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ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ] {األعراف[ .}121-126:ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶
﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀
﯁ ﯂] {األعراف.}124:

اع ُم َح َّؿ ٍد ﷺ َف َال َي ْع ُبدُ و َن َّإٓ ال َّؾ َف ،و َي ْع ُبدُ و َك ُف بِ َش ِري َع ِة
َف َع َؾك ا ْل َخ ْؾ ِؼ ُك ِّؾ ِف ْؿ ا ِّت َب ُ
ُم َح َّؿ ٍد ﷺ َٓ بِ َغ ْق ِر َها َق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ] {اجلاثوة﴿ ،}14:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ] {اجلاثوة.}13:
ويجت َِؿعق َن َط َؾك َذل ِ َؽ ،و َٓ ي َت َػر ُقق َن كَؿا َثب َت فِل الص ِ
حقحِ َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف
َّ
َ َ
َ ْ ُ
َ َّ
إن ال اؾ َف َي ْر َاك َل ُؽ ْؿ َث َال ًثاَ :أنْ َت ْع ُب ُدو ُه و َٓ ُت ْشرِ ُكقا بِ ِف َش ْق ًئا و َأنْ َت ْع َت ِص ُؿقا بِ َح ْب ِؾ
َق َال « :ا
اص ُحقا َم ْـ و آ ُه ال اؾ ُف َأ ْم َر ُك ْؿ» .
ال اؾ ِف َج ِؿق ًعا و َٓ َت َػ ار ُققا و َأنْ َت َـ َ
يـ و َق ِ
و ِط َبا َد ُة ال َّؾ ِف َتت ََض َّؿ ُـ ك ََؿ َال َم َح َّب ِة ال َّؾ ِف وك ََؿ َال الذ ِّل ل ِ َّؾ ِف َف َل ْص ُؾ الدِّ ِ
اطدَ ُت ُف
يت ََضؿـ َأ ْن ي ُؽق َن ال َّؾف ُهق ا ْلؿعبقد ا َّل ِذي ُت ِ
حب ُف ا ْل ُؼ ُؾق ُب و َت ْخ َشا ُه ،و َٓ َي ُؽق ُن َل َفا إ َل ٌف
َ ُْ َ
ُ
َ َّ ُ َ
قؿ والرج ِ
اء وا ْل َخق ِ
ف و ِْ
ِسقا ُه و ْ ِ
اإل َل ُف َما َت ْل َل ُف ُف ا ْل ُؼ ُؾق ُب بِا ْل َؿ َح َّب ِة وال َّت ْعظِ ِ
اإل ْج َال ِل
َّ َ
و ِْ
اإل ْط َظا ِم وك َْحق َذل ِ َؽ .و َال َّؾ ُف ُس ْب َحا َك ُف َأ ْر َس َؾ الر ُس َؾ بلكف َٓ إ َل َف َّإٓ ُهقَ :فت َْخ ُؾق ا ْل ُؼ ُؾق ُب
()1

 ،وققلفَ « :
وٓ ُه ال اؾ ُف َأ ْم َر ُك ْؿ» مل تذكر يف
( )1أخرجف مسؾؿ ( )1715طـ أبل هريرة
اص ُحقا َم ْـ ا
وأنْ َت َـ َ
صحقح مسؾؿ  ،وهل يف مسـد أمحد ( ،)8799وهبا يتؿ العدد (ثالثا) .
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ِ
ِِ
ِ ِ
اء ما ِسقا ُه بِر َجائِ ِف ،و َط ْـ س َم ِ
ال َما ِسقا ُه بِ ُس َمال ِ ِف،
ُ
َ
َط ْـ َم َحبَّة َما سقا ُه بِ َؿ َح َّبتف ،و َط ْـ َر َج َ
وطـ ا ْلعؿ ِؾ لِؿا ِسقاه بِا ْلعؿ ِؾ َلف ،وطـ ِآستِعاك َِة بِؿا ِسقاه بِ ِ
آ ْستِ َعاك َِة بِ ِف .اكتفك.
ُ
ُ ََ ُ َ ْ ْ َ
َ
َ ْ ََ َ

4

ٚضطٖ ١ٝر ٙاألَ ١يف دٜٗٓا عً ٢ضا٥س األَِ.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل كِ َتابِف اجلَىابُ اٌصَّذُخُ َدلِٓ تَذَّيَ دََِٓ ادلَغُِخِ
س َال ِم
اإل ْ

(:)262/2
ػ فِ ِ
و َأ َّما ُأ َّم ُة ُم َح َّؿ ٍد ﷺ ،فنن ال َّؾ َف َهدَ ُاه ْؿ ل ِ َؿا ْ
قف ْإُ َم َؿ َق ْب َؾ ُف ْؿ مِ َـ ا ْل َح ِّؼ بِنِ ْذكِ ِف
اخ َت َؾ َ
ِ
ط بقـ َصر َف ِل ا ْلباصِ ِؾ ،و َه َذا َض ِ
ِ
اه ٌر فِل
َ
و َه َذا َب ِّق ٌـ ،فنهن ْؿ َط َؾك ا ْل َح ِّؼ وا ْل َعدْ ل ا ْلق َس َ ْ َ َ
قد و ْإَ ْكبِق ِ
قف ا ْلقفقد والـَّصارى فِل ال َّتق ِح ِ
ِ ِ
ا ِّتب ِ
اء و ْإَ ْخ َب ِ
اط ِف ُؿ ا ْل َح َّؼ ا َّل ِذي ْ
ار
َ
اخ َت َؾ َػ ْت ف َ ُ ُ
َ
َ َ
والت َّْش ِري ِع والـ َّْسخِ وا ْل َح َال ِل وا ْل َح َرا ِم والت َّْص ِد ِيؼ وال َّت ْؽ ِذ ِ
يب ،و َغ ْق ِر َذل ِ َؽ.
ِ
ِ
ِ
الر َّب ُس ْب َحا َك ُف
َأ َّما ال َّتقحقدُ فنن ا ْل َق ُفق َد َش َّب ُفقا ا ْل َخال َؼ بِا ْل َؿ ْخ ُؾقق َفق َص ُػقا َّ
ِ
ِ
ات الـَّ ْؼ ِ ِ
بِ ِص َػ ِ
ب
ص ا َّلذي َي ْختَص بِ َفا ا ْل َؿ ْخ ُؾق ُق َف َؼا ُلقا إِ َّن ال َّؾ َف َفؼ ٌقر و َبخ ٌقؾ و َأ َّك ُف َي ْت َع ُ
و َغ ْق ُر َذل ِ َؽ.
ات ا ْل َخال ِ ِؼ ِص َػ ِ
والـَّصارى وص ُػقا ا ْلؿ ْخ ُؾق َق بِ ِص َػ ِ
ات ا ْل َؽؿ ِ
ال ا َّل ِذي َي ْختَص بِ َفا
َ
َ
َ
َ َ
ِ
ا ْل َخال ِ ُؼ َف َؼا ُلقاَ :ط ِـ ا ْلؿ ِسقحِ َأ َّكف َخال ِ ُؼ السؿاو ِ
ات و ْإَ ْر ِ
يؿ ْإَ َزلِل َط َّال ُم
ُ
ض ا ْل َؼد ُ
َّ َ
َ
ب ا ْل َؼ ِ
ا ْل ُغ ُقق ِ
اد ُر َط َؾك ك ُِّؾ َش ْل ٍء و﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ] {التوبةْ }31:أ َي َة.
اخ َت َؾ ُػقا فِ ِ
وا ْل ُؿ ْسؾِ ُؿق َن َهدَ ُاه ُؿ ال َّؾ ُف ل ِ َؿا ْ
قف مِ َـ ا ْل َح ِّؼ َف َؾ ْؿ ُي َش ِّب ُفقا ا ْل َخال ِ َؼ
َحؼف مِـ ِص َػ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات ا ْل َؽؿ ِ
ال
بِا ْل َؿ ْخ ُؾق ِق و َٓ ا ْل َؿ ْخ ُؾق َق بِا ْل َخال ِؼ َب ْؾ َأ ْث َب ُتقا ل َّؾف َما َي ْست ُ ْ
َ
وك ََّز ُهق ُه َط ِـ الـَّ َؼائِ ِ
ص و َأ َقروا بلكف َأ َحدٌ َل ْق َس ك َِؿ ْثؾِ ِف َش ْل ٌء ،و َل ْق َس َل ُف ُك ُػقا َأ َحدٌ فِل
َشل ٍء مِـ ِص َػ ِ
ات ا ْل َؽؿ ِ
ال َفـَ َّز ُهق ُه َط ِـ الـَّ َؼائِ ِ
ص ِخ َال ًفا ل ِ ْؾ َق ُفق ِد و َط ْـ ُم َؿا َث َؾ ِة ا ْل َؿ ْخ ُؾق ِق
ْ
َ
ْ
َل ُف ِخ َال ًفا لِؾـ ََّص َارى.
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فنن ا ْل َق ُفق َد َق َت ُؾقا َب ْع ًضا وك ََّذ ُبقا َب ْع ًضا ،ك ََؿا َق َال َت َعا َلك:

﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ِ
قح َب ِؾ
ﯥ ] {البقرة .}41:والـ ََّصا َرى َأ ْش َر ُكقا بِ ِف ْؿ وبِ َؿ ْـ ُهق ُدوك َُف ْؿ َف َع َبدُ وا ا ْل َؿس َ
ا َّت َخ ُذوا َأ ْح َب َار ُه ْؿ و ُر ْهباهن ْؿ َأ ْر َب ًابا مِ ْـ ُدو ِن ال َّؾ ِف و َج َع ُؾقا ا ْل َحق ِار ِّيق َـ ُر ُس ًال ل ِ َّؾ ِف و َز َط ُؿقا
اء وصقروا َتؿاثِ َقؾ ْإَ ْكبِق ِ
ان ي ِصقر بِ َطا َطتِ ِف بِؿـ ِْز َل ِة ْإَ ْكبِق ِ
اء والصال ِ ِ
َأ َّن ْ ِ
حق َـ
َّ
َ
َ
َ
َ ُ
َ
اإلك َْس َ َ ُ
وصاروا يدْ ُطقكَفؿ ويست َْش ِػعق َن بِ ِفؿ بعدَ مقتِ ِفؿ وإِ َذا م َ ِ
الصال ِ ُح َبـَقا
الر ُج ُؾ َّ
ُ
َ ُ َ
ات ف ِقف ُؿ َّ
َ
ْ َْ َ ْ
ُ ْ َْ
جدً ا وصقروا فِ ِ
َط َؾك َق ْب ِر ِه مس ِ
قف َت َؿاثِق َؾ ُف ْؿ.
َ ُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قس ٌة بِ َل ْر ِ
ض ا ْل َح َب َشة و ُذك َر م ْـ
وفل اٌصَّذُِذَ ُِِٓ َأ َّن الـَّبِ َّل ﷺ ُذك َر َل ُف كَـ َ
ِ
ِ
ات فِ ِ
قفا َف َؼ َالُ « :أو َلئِ َؽ إذا َم َ
الصالِ ُح َب َـقا َط َؾك َق ْبرِ ِه
الر ُج ُؾ ا
ُح ْسـ َفا و َت َصاو َير ف َ
قف ُؿ ا
َم ْس ِ
ج ًدا و َصق ُروا فِ ِقف تِ ْؾ َؽ التا َصاو َير ُأو َلئِ َؽ ِش َر ُار ا ْل َخ ْؾ ِؼ ِط ْـ َد ال اؾ ِف َيق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة» .
قف مِـ ا ْلح ِّؼ بِنِ ْذكِ ِف َفآمـُقا بِ َل ْكبِق ِ
ػ فِ ِ
و َأ َّما ا ْل ُؿ ْسؾِ ُؿق َن َف َفدَ ُاه ُؿ ال َّؾ ُف ل ِ َؿا ْ
اء ال َّؾ ِف
اختُؾِ َ
َ
َ َ
َ
ُك ِّؾ ِف ْؿ و َل ْؿ ُي َػ ِّر ُققا َب ْق َـ َأ َح ٍد مِـ ُْف ْؿ و َل ْؿ َي ْغ ُؾقا فِ ِقف ْؿ ُغ ُؾق الـ ََّص َارى و َٓ َق َّص ُروا فِل َح ِّؼ ِف ْؿ
َت ْؼ ِص َقر ا ْل َق ُفق ِد.
وك ََذل ِ َؽ َقت ََؾ ا ْلقفقد ا َّل ِذيـ ي ْلمرو َن بِا ْل ِؼس ِ
ط مِ َـ الـ ِ
َّاس والـ ََّص َارى ُيطِق ُعق َن َم ْـ
َُ ُ
ْ
َ َ ُُ
ِ
لش ْر ِك وإِ َّن ِّ
َي ْل ُم ُر بِا ِّ
قؿ و ُيطِق ُعق َن َم ْـ ُي َح ِّر ُم ا ْل َح َال َل و ُي َح ِّؾ ُؾ ا ْل َح َرا َم
الش ْر َك َل ُظ ْؾ ٌؿ َطظ ٌ
وا ْل ُؿ ْسؾِ ُؿق َن ُيطِق ُعق َن َم ْـ َي ْل ُم ُر بِ َطا َط ِة ال َّؾ ِف و َٓ ُيطِق ُعق َن َم ْـ َي ْل ُم ُر بِ َؿ ْع ِص َق ِة ال َّؾ ِف.
والـ ََّص َارى فِ ِقف ُؿ ِّ
الش ْر ُك بِال َّؾ ِف وا ْل َق ُفق ُد فِ ِقف ْؿ ِآ ْستِ ْؽ َب ُار َط ْـ ِط َبا َد ِة ال َّؾ ِف ،ك ََؿا َق َال -
َت َعا َلك  -فِل الـ ََّص َارى﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
()1

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ] {التوبة.}31:
و َق َال فِل ا ْل َق ُفق ِد﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ] {البقرة.}41:
( )1أخرجف البخاري ( ،)434ومسؾؿ ( )528طـ طائشة

.
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واإلِعِالَُ ُهق َأ ْن َي ْست َْسؾِ َؿ ا ْل َع ْبدُ ل ِ َّؾ ِف و ْحدَ ُه َف َق ْع ُبدُ ُه و ْحدَ ُه بِ َؿا َأ َم َر ُه بِ ِف َف َؿ ِـ
است َْس َؾ َؿ َل ُف ول ِ َغ ْق ِر ِه ك َ
َان ُم ْش ِركًا ،وال َّؾ ُف َٓ َي ْغ ِػ ُر َأ ْن ُي ْش َر َك بِ ِف .و َم ْـ َل ْؿ َي ْست َْسؾِ ْؿ َل ُف َب ِؾ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس َت ْؽ َب َر َط ْـ ط َبا َدتف ك َ
َان م َّؿ ْـ ق َقؾ فقف ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ْ
َان ج ِؿقع ْإَ ْكبِقاءِ
َ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ] {غافرَ ،}61:فؾِ َف َذا ك َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
قح َل ْؿ
و ُأ َمؿ ِف ْؿ ُم ْسؾِؿق َـ ل َّؾف َي ْع ُبدُ و َك ُف و ْحدَ ُه بِ َؿا َأ َم َر ُه ْؿ بِف وإِ ْن َتـَق َط ْت َش َرائ ُع ُف ْؿ َفا ْل َؿس ُ
َي َز ْل ُم ْسؾِ ًؿا َل َّؿا ك َ
َان ُم َّتبِ ًعا ل ِ َش ْر ِع ال َّتق َر ِاة و َل َّؿا ك ََس َخ ال َّؾ ُف َل ُف ك ُْس َخ ًة مِـ َْفا.
َان يص ِّؾل إِ َلك بق ِ
ِ
ت ا ْل َؿ ْؼ ِد ِ
سُ ،ث َّؿ َل َّؿا َص َّؾك إِ َلك
َْ
و ُم َح َّؿدٌ َل ْؿ َي َز ْل ُم ْسؾِ ًؿا ل َؿا ك َ ُ َ
َت ِط َبا َد ُة ال َّؾ ِف
ا ْل َؽ ْع َب ِة و َل َّؿا َب َع َث ُف ال َّؾ ُف إِ َلك ا ْل َخ ْؾ ِؼ كَا ُكقا كُؾ ُف ْؿ َم ْل ُمق ِري َـ بِ َطا َطتِ ِف وكَاك ْ
َصا َط َت ُفَ ،ف َؿ ْـ َل ْؿ ُيطِ ْع ُف َل ْؿ َي ُؽ ْـ َطابِدً ا ل ِ َّؾ ِف َف َؾ ْؿ َي ُؽ ْـ ُم ْسؾِ ًؿا.
يع فنن ا ْل َق ُفق َد َز َط ُؿقا َأ َّن َما َأ َم َر ال َّؾ ُف بِ ِف َي ْؿتَـ ِ ُع مِـْ ُف َأ ْن َيـ َْس َخ ُف.
و َأ َّما الت َّْش ِر ُ
والـ ََّص َارى َز َط ُؿقا َأ َّن َما َأ َم َر ال َّؾ ُف بِ ِف َي ُسق ُغ َِٕكَابِ ِر ِه ْؿ َأ ْن َيـ َْس ُخق ُهَ :ف َفدَ ى ال َّؾ ُف
اخ َت َؾ ُػقا فِ ِ
ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ ل ِ َؿا ْ
قف مِ َـ ا ْل َح ِّؼ َف َؼا ُلقا إِ َّن ال َّؾ َف ُسبْ َحا َك ُف َل ُف َأ ْن َيـ َْس َخ َما َش َر َط ُف
ِخ َال ًفا ل ِ ْؾ َق ُفق ِد و َل ْق َس ل ِ ْؾ َؿ ْخ ُؾق ِق َأ ْن ُي َغ ِّق َر َشقْ ًئا مِ ْـ َش ْر ِع ا ْل َخال ِ ِؼ ِخ َال ًفا لِؾـ ََّص َارى.
ات
اس ُة فنن ا ْل َق ُفق َد ُح ِّر َم ْت َط َؾ ْق ِف ُؿ ال َّط ِّق َب ُ
و َأ َّما ا ْل َح َال ُل وا ْل َح َرا ُم وال َّط َف َار ُة والـ ََّج َ
و ُشدِّ د ْت َط َؾق ِفؿ مِـ َأم ِر الـَّجاس ِ
اتَ ،حتَّك ُمـ ِ ُعقا مِ ْـ ُم َما َك َؾ ِة ا ْل َحائِ ِ
ض وا ْل ُج ُؾق ِ
س
َ
َ َ
ْ ْ ْ ْ
ِ
ٍ ِ
ِ
اس ِة ،و ُح ِّر َم َط َؾ ْق ِف ْؿ َش ْح ُؿ ال َّث ْر ِ
ب وا ْل ُؽ ْؾ َق َت ْق ِـ وكُؾ ِذي
َم َع َفا فل َب ْقت وم ْـ إِ َزا َلة الـ ََّج َ
ُض ُػ ٍر و َغ ْق ُر َذل ِ َؽ.
ِ
َأ َح َّؾ َل ُف ْؿ َب ْع َض ا َّل ِذي ُح ِّر َم َط َؾ ْق ِف ْؿ َف َؼ َاب َؾ ُف ُؿ الـ ََّص َارى َف َؼا ُلقا:
قح
وا ْل َؿس ُ
َلقس َشلء محرم َٓ ا ْل ِ
خـ ِْزير و َٓ َغ ْقر ُه ب ْؾ و َٓ َشلء ك ِ
َج ٌس َٓ ،ا ْل َبق ُل و َٓ َغقْ ُر ُه
ْ َ
ْ َ
ُ
ْ ٌ ُ َ َّ ٌ
ُ َ
و َز َطؿقا َأ َّن بع َض َأكَابِ ِر ِهؿ ر َأى م َالء ًة صقر َلف فِقفا صقر ا ْلحقق ِ
ان وقِ َقؾ َل ُف ك ُْؾ َما
ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ََ
َْ
ْ َ
ُ
ان وكَس ُخقا َشرع ال َّتقراةِ
َصاب ْت َك ْػس َؽ ودع ما َت ْؽره و َأ َّكف ُأبِقح َلفؿ ج ِؿقع ا ْلحقق ِ
ْ َ
َُ ُ َ ُ ْ َ ُ ََ
َ
َ
َْ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِ ُؿ َج َّرد َذل َؽَ ،فا ْل َح َال ُل طـْدَ ُه ْؿ َما ْاشت ََف ْت ُف َأ ْك ُػ ُس ُف ْؿ وا ْل َح َرا ُم طـْدَ ُه ْؿ َما ك َِر َه ْت ُف َأ ْك ُػ ُس ُف ْؿ:
قف مِـ ا ْلح ِّؼ َف َلح َّؾ َلفؿ ال َّؾف ال َّطقب ِ
ػ فِ ِ
َف َفدَ ى ال َّؾ ُف ا َّل ِذي َـ آ َمـُقا ل ِ َؿا ْ
ات و َح َّر َم
اختُؾِ َ
ُ ُ ُ ِّ َ
َ
َ َ
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َت َط َؾك َبـِل إِ ْس َرائِ َقؾ ِخ َال ًفا
َط َؾ ْق ِف ُؿ ا ْل َخ َبائِ َث و َأ َز َال َطـ ُْف ُؿ ْأ َص َار و ْإَ ْغ َال َل ا َّلتِل كَاك ْ
ث وا ْل َخب ِ
ل ِ ْؾقفق ِد و َأمر ُهؿ بِال َّطفار ِة َصفار ِة ا ْلحدَ ِ
ث ِخ َال ًفا لِؾـ ََّص َارى.
َ
َ َ َ َ َ
َُ
ََ ْ
جع َؾ ْتف ا ْلقفقد و َلدَ ِزكًا ك ََّذابا س ِ
ِ
اح ًرا ،و َج َع َؾ ْت ُف الـ ََّص َارى ُهق ال َّؾ ُف
قح
َ َ ُ َُ ُ
وا ْل َؿس ُ
ً َ
اخ َت َؾ ُػقا فِ ِ
َخال ِ ُؼ السؿاو ِ
ات و ْإَ ْر ِ
ضَ :ف َفدَ ى ال َّؾ ُف ا َّل ِذي َـ آ َمـُقا ل ِ َؿا ْ
قف مِ َـ ا ْل َح ِّؼ بِنِ ْذكِ ِف
َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َش ِفدُ وا َأ َّك ُف َط ْبدُ ال َّؾف َم ْخ ُؾق ٌق خ َال ًفا لؾـ ََّص َارى و َأ َّك ُف َر ُسق ٌل و ِجق ٌف فل الد ْك َقا وأخرة
ومِ َـ ا ْل ُؿ َؼ َّربِق َـ ِخ َال ًفا ل ِ ْؾ َق ُفقدِ.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب بِا ْل َح ِّؼ والـ ََّص َارى
يب ،فنن ا ْل َق ُفق َد م ْـ َش ْلك ِف ُؿ ال َّت ْؽذ ُ
و َأ َّما الت َّْصد ُيؼ وال َّت ْؽذ ُ
مِـ َش ْلكِ ِفؿ التَّص ِد ُيؼ بِا ْلباصِؾِ ،فنن ا ْلقفقد ك ََّذبقا مـ ك ََّذبقه مِـ ْإَ ْكبِق ِ
اء و َقدْ َجا ُءوا
َ
َُ َ ُ َ ْ ُ ُ َ
َ
ُ ْ
ْ

بِا ْل َح ِّؼ ،ك ََؿا َق َال َ -ت َعا َلك ﴿ :-ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ] {البقرة ،}41:والـَّصارى يصدِّ ُقق َن بِؿحا َٓ ِ
ت
ُ َ
َ َ ُ َ
اد وكَحق ِهؿا مِـ الؿؿتَـِع ِ
قث و ِآ ِّتح ِ
الشرائِ ِع ،كَؿا صدَّ ُققا بِال َّت ْثؾِ ِ
ِ
ات.اه
ْ َ َ ُ ْ َ
َ
َ َ
ا ْل ُع ُؼقل و َّ َ
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ال حيهِ باإلضالّ ملٔ مل ٜٓطل بايػٗادتني َٔٚ ،نإ ممٔ ٜٓطكٗا ٚنفسٙ

بػريٖا مل حيهِ بإضالَ٘ ظسد ْطكٗا حتٜ ٢تربأ َٔ ايهفس املٛجٛد عٓد. ٙ
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)629/7
س َال ِم
اإل ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َل َّما َّ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ و ُهق
الش َفا َد َتان إذا َل ْؿ َي َت َؽ َّؾ ْؿ بِ ِف َؿا َم َع ال ُؼدْ َرة َف ُفق كَاف ٌر بِا ِّت َػاق ُ
اهرا ِطـْدَ س َؾ ِ
ِ ِ
ػ إُم ِة و َأئِؿتِفا وجؿ ِ
ِ
اه ِقر ُط َؾ َؿائِ َفا.
َّ َ َ َ
َّ
َ
كَاف ٌر َباصـًا و َض ً
حل و َأ ْتب ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اط ِف َؿا
َ
َج ْف ِؿ و َّ
الؿ ْر ِج َئة :ك َ
الصال َّ
الؿ ْرج َئة و ُه ْؿ جفؿقة ُ
و َذ َه َب ْت َصائ َػ ٌة م ْـ ُ
ِ
َان كَافِرا فِل ال َّظ ِ
إ َلك َأ َّك ُف إذا ك َ
اه ِر ُدو َن ال َباصِ ِـ ،و َقدْ َت َؼدَّ َم ال َّتـْبِق ُف
َان ُم َصدِّ ًقا بِ َؼ ْؾبِف ك َ ً
َط َؾك َأ ْص ِؾ َه َذا ال َؼق ِل ،و ُهق َقق ٌل م ْبتَدَ ٌع فِل ِ
اإل ْس َال ِم َل ْؿ َي ُؼ ْؾ ُف َأ َحدٌ مِ ْـ إَئِ َّؿ ِة ،و َقدْ
ُ
اإل ْقرار ال َّظ ِ
َت َؼدَّ م َأ َّن اإليؿان ال َباصِ َـ َيس َت ْؾ ِزم ِ
اه َرَ :ب ْؾ و َغ ْق َر ُه و َأ َّن و ُجق َد اإليؿان
َ َ
ْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اإل ْقر ِار ال َّظ ِ
ِ ِ
اه ِر ُم ْؿتَـ ِ ٌع.اه
ال َباص ِـ َت ْصدي ًؼا و ُح ًّبا واكْؼ َقا ًدا بِدُ ون َ
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َق َال ِ
فِل شَ ِشحِ ُِغٍِِ ٍُ (:)8
اإل َم ُام الـاقو ُّي
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الؿ ْممِ َـ ا َّل ِذي
الؿ َت َؽ ِّؾؿق َـ َط َؾك َأ َّن ُ
الؿ َحدِّ ثق َـ وا ْل ُػ َؼ َفاء و ُ
ا َّت َػ َؼ َأ ْهؾ السـَّة م َـ ُ
يح َؽؿ بلكف مِـ َأ ْهؾ ِ
ٓ ُي َخ َّؾدُ فِل الـ ِ
ٓ َي ُؽق ُن إِ َّ
َّار َ
الؼ ْب َؾ ِة و َ
ٓ َم ِـ ا ْط َت َؼدَ بِ َؼ ْؾبِ ِف ِدي َـ
ْ
ُ ْ ُ
اإل ْ ِْسالَ ِم ا ْطتِ َؼا ًدا َج ِ
از ًما َخال ِ ًقا مِ َـ الش ُؽق ِك و َك َط َؼ بِ َّ
الش َفا َد َت ْق ِـ ،فنن ا ْقت ََص َر َط َؾك
إِحدَ ُاهؿا َلؿ ي ُؽـ مِـ َأ ْهؾ ِ
الؼ ْب َؾ ِة إِ َّ
ٓ إذا َط َج َز َط ِـ الـ ْط ِؼ ل ِ َخ َؾ ٍؾ فِل ل ِ َساكِ ِفَ ،أو ل ِ َعدَ ِم
َ ْ َ ْ ْ
ْ
التَّؿؽ ِـ مِـْف لِؿع ِ
الؿـِقَّ ِة َل ُفَ ،أو ل ِ َغ ْق ِر َذل ِ َؽ فنكف َي ُؽق ُن ُم ْممِـًاَ ،أ َّما إذا َأ َتك
ُ ُ َ َ
اج َؾة َ
َ
ِ
ِ
الش َفا َد َت ْق ِـ َفالَ ُي ْشت ََر ُط َم َع ُف َؿا َأ ْن َي ُؼقلَ :أكَا َب ِري ٌء م ْـ كُؾ د ٍ
ػ اإل ْ ِْسالَ َم ،إِ َّ
بِ َّ
ٓ
يـ َخا َل َ
ار ا َّل ِذيـ يعت َِؼدُ و َن ْ ِ
َان مِ َـ ال ُؽ َّػ ِ
اص ِر َسا َل ِة َسقِّ ِدكَا ُم َح َّؿ ٍد ﷺ ل ِ ْؾ َع َر ِ
إذا ك َ
ب ،فنكف
اخت َص َ
َ َْ
ٓ ُي ْح َؽ ُؿ بِنِ ْسالَمِ ِف إِ َّ
َ
ٓ بِ َل ْن ُي ْس َت ْب َر َأ.
ٓ إِ َل َف إِ َّ
َأ َّما إذا ا ْقت ََص َر َط َؾك َققل ِ ِفَ :
اهلل ،و َل ْؿ َي ُؼؾُ :م َح َّؿدٌ َر ُسقل ال َّؾ ِفَ ،فا ْل َؿ ْش ُفق ُر
ٓ ُ
مِ ْـ مذهبـا ومذاهب العؾؿاء أكف ٓ يؽقن مسؾؿا ،ومـ أصحابـا َم ْـ َقالَ :ي ُؽق ُن
ب بِ َّ
الش َفا َد ِة إُ ْخ َرى ،فنن َأ َبك ُج ِعؾ ُم ْر َتدًّ ا ،و ُي ْحتَج ل ِ َف َذا ال َؼقل بِ َؼقل ِ ِف
ُم ْسؾِ ًؿا ،و ُي َطا َل ُ
ااس َح اتك َي ُؼق ُلقا َ
هللَ ،ف َؿ ْـ َقا َلفَ ا َف َؼ ْد َط َص َؿ ِم ِّـل
ﷺُ « :أ ِم ْر ُت َأنْ ُأ َقاتِؾ الـ َ
ٓ إِ َل َف إِٓا ا ُ
ما َل ُف و َك ْػس ُف إِٓا بِ َح ِّؼفَ ا ،و ِحساب ُف َط َؾك ال اؾ ِف» و َه َذا محؿق ٌل ِطـْدَ الجؿ ِ
اه ِقر َط َؾك َققل
َ
َ
َ ُ
َ َ
َ ْ ُ
الشفاد َتق ِـ ،واست ْغـِل بِ ِذك ِْر إِح اهؿا ط ِـ إُ ْخرى ِ
ٓ ْرتِ َباصِ ِف َؿا و ُش ْف َرتِ ِف َؿا ،واهلل
ْ دَ ُ َ َ
َّ َ َ ْ
َ
ْ ُ َ
أطؾؿ.اه
كَم ّم رلّىع اٌفراوي (:)361/7
قال الشقخ أبق طؿرو بـ الصالح
اإلس َال ِم فِل ال َّظ ِ
ِ
اه ِر َي ْث ُب ُت بِ َّ
الش َفا َد َت ْق ِـ.اه
و ُح ْؽ ُؿ ْ
َق َال ِ
ابـ َر َج ٍ
جاِِ ِغ اٌؼٍُى َِ واحلِ َى ُِ ّم َش ْرحِ َح ِديث (:)2
ّم َ
ب
اإل َم ُام ُ
ض الرواي ِ
ِ
ات :فنذا َف َع ْؾ ُت َذل ِ َؽَ ،ف َلكَا ُم ْسؾِ ٌؿ؟ َق َالَ « :ك َع ْؿ» َيدُ ل َط َؾك
و َقق ُل ُف فل َب ْع ِ ِّ َ
ان بِؿ َباكِل ْ ِ
َأ َّن م ْـ كَؿ َؾ ْ ِ
اإل ْس َال ِم ا ْل َخ ْؿ ِ
س َص َار ُم ْسؾِ ًؿا َح ًّؼاَ ،م َع َأ َّن َم ْـ َأ َق َّر
اإل ْت َق َ َ
َّ
َ
اإلس َال ِم بِ َذل ِ َؽُ ،أ ْل ِزم بِا ْل ِؼقا ِم بِب ِؼقةِ
ِ
ِ
ِ
بِ َّ
َ َ َّ
َ
الش َفا َد َت ْق ِـ َص َار ُم ْسؾ ًؿا ُح ْؽ ًؿا ،فنذا َد َخ َؾ فل ْ ْ
اإلس َالمِ ،وفِل ُخرو ِج ِف مِ َـ ْ ِ
ِ ِ
ال ْ ِ
ِخ َص ِ
اإل ْس َالمِ ،و َم ْـ َت َر َك َّ
اإل ْس َال ِم
ُ
الش َفا َد َت ْق ِـ َخ َر َج م َـ ْ ْ
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ف م ْشفقر بقـ ا ْلع َؾؿ ِ
ِ ِ
ِ
اء ،وك ََذل ِ َؽ فِل َتركِ ِف ب ِؼ َّق َة م َباكِل ْ ِ
اإل ْس َال ِم
بِت َْرك َّ
َ
الص َالة خ َال ٌ َ ُ ٌ َ ْ َ ُ َ
ْ َ
ا ْل َخ ْؿ ِ
س.اه
َق َال ِ
فِل صَادِ ا َدلؼَادِ (:)639/3
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
ػ َأئِؿ ُة ْ ِ
و َق ِد ْ
اإل ْس َال ِم فِل ا ْل َؽافِ ِر إذا َق َالَ :أ ْش َفدُ َأ َّن ُم َح َّؿدً ا َر ُسق ُل ال َّؾ ِف و َل ْؿ
اخ َت َؾ َ َّ
ث ِرواي ٍ
ات َط ِـ ْ ِ
َي ِز ْدَ ،ه ْؾ ُي ْح َؽؿ بِنِس َالمِ ِف بِ َذل ِ َؽ؟ َط َؾك َث َال َث ِة َأ ْقق ٍ
ال ،و ِه َل َث َال ُ
اإل َما ِم
َ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْح َؿدَ  ،إِ ِحدَاَٖاُ :ي ْح َؽ ُؿ بِنِ ْس َالمف بِ َذل َؽٚ .ايجَّاُِْ َٓ :ُ١َٝي ْح َؽ ُؿ بِنِ ْس َالمف َحتَّك َي ْلت َل
َان م ِؼرا بِال َّتق ِح ِ
ِ
قد ُحؽِ َؿ بِنِ ْس َالمِ ِف ،وإِ ْن َل ْؿ
بِ َش َفا َدة َأ ْن َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ال َّؾ ُفٚ .ايجَّا ِيجََ :ُ١أ َّك ُف إذا ك َ ُ ًّ
َي ُؽ ْـ ُم ِؼ ًّرا َل ْؿ ُي ْح َؽ ْؿ بِنِ ْس َالمِ ِف َحتَّك َي ْلتِ َل بِ ِف.اه
ابـ َب ٍ
كَم ّم َِجُِّىعِ فَرَاواٖ (:)342/5
از
َق َال اإل َم ُام ُ
َ
ٓ بد مـ الـطؼ بالشفادتقـ ،فؾق أمؽـف الـطؼ ولؽـف امتـع مـ الـطؼ مل يدخؾ يف
اإلسالم حتك يـطؼ بالشفادتقـ ،وهذا محؾ إمجاع مـ أهؾ العؾؿ.اه

6

ٚج ٛب ايهف عُٔ قاٍ :ال إي٘ إال اهلل حتٜٓ ٢عس يف حايَ٘ٚ ،جٌ ذيو ي ٛقاٍ:

أضًُت أ ٚآَٓت.
ابـ َح َج ٍر
الحافِ ُظ ُ
َق َال َ

ّم اٌفَرِ ِخ (:)6924
وف ِ ِ
ااس َح اتك َي ُؼق ُلقا َ
هلل»َ -مـْ ُع
قف -يعـل :ققلف ﷺ « ُأ ِم ْر ُت َأنْ ُأ َقاتِ َؾ الـ َ
ٓ إِ َل َف إِٓا ا ُ
َق ْت ِؾ مـ َق َال ( َٓ إِ َلف إِ َّٓ ال َّؾف) و َلق َلؿ ي ِزد َط َؾقفا ،و ُهق ك ََذل ِ َؽَ ،لؽِـ َه ْؾ ي ِصقر بِؿجردِ
ْ
ْ َ ْ َْ
ُ
َ
َ ْ
َ ُ ُ َ َّ
ِِ
اج ُح َٓ ب ْؾ َي ِ
َذل ِ َؽ مسؾِؿا؟ الر ِ
الر َسا َل ِة،
ج ُ
ب ا ْل َؽػ َط ْـ َقتْؾف َحتَّك ُي ْخ َت َب َر ،فنن َش ِفدَ بِ ِّ
َّ
ُ ْ ً
َ
ِ
اإل َشارة بِآستِ ْثـ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
وا ْلت ََزم َأ ْح َؽام ْ ِ
َاء بِ َؼقل ِ ِف إِ َّٓ بِ َح ِّؼ
ْ
اإل ْس َال ِمُ :حؽ َؿ بِنِ ْس َالمف ،وإِ َلك َذلؽ ْ َ
َ
َ
ِْ
اإل ْس َال ِم.اه
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َق َال ِ
اإل َم ُام ال َب َغق ُّي

ششحِ اٌغٕح ( )243 -242/12بعد أن ذكر
ّم َ

:
حديث أسامة وجـدب
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ب ا ْل َؽػ َط ْـ َقتْؾِ ِف .و َه َذا فِل
وفقف َدل ٌقؾ َط َؾك َأ َّن ا ْل َؽاف َر إذا َت َؽ َّؾ َؿ بِال َّتقحقد و َج َ
ال َّثـَقي ا َّل ِذي َٓ يعت َِؼدُ ال َّتق ِحقدَ إذا َأ َتك بِ َؽ َؾؿ ِة ال َّتق ِح ِ
قد ُي ْح َؽ ُؿ بِنِ ْسالمِ ِفُ ،ث َّؿ ُي ْج َب ُر َط َؾك
َْ
ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الر َسا َل َةَ ،فال ُي ْح َؽ ُؿ
َسائ ِر َش َرائط اإل ْسالمَِ ،ف َل َّما َم ْـ َي ْعتَؼدُ ال َّتقحقدَ َ ،لؽـَّ ُف ُيـْؽ ُر ِّ
بِنِسالمِ ِف بِؿجر ِد كَؾِؿ ِة ال َّتق ِح ِ
قد َحتَّك َي ُؼق َلُُ ( :مَ اؿ ٌد َر ُسق ُل ال اؾ ِف) ،فنذا َقا َل ُف ،ك َ
َان ُم ْسؾِ ًؿا
َ
ُ َ َّ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث إِ َلك ا ْل َع َر ِ
إِٓ َأ ْن َي ُؽق َن م َـ ا َّلذي َـ َي ُؼق ُلق َنُ :م َح َّؿدٌ َم ْب ُعق ٌ
اص ًةَ ،فحقـَئذ َٓ ُي ْح َؽ ُؿ
ب َخ َّ
ِِ
ِ ِ
الر َسا َل ِة َحتَّك ُي ِؼ َّر َأ َّك ُف َم ْب ُعق ٌ
ث إِ َلك كَا َّف ِة ا ْل َخ ْؾ ِؼُ ،ث َّؿ ُي ْست ََحب
بِنِ ْسالمف بِ ُؿ َج َّرد اإل ْق َر ِار بِ ِّ
اإل ْقر ِار بِا ْلبع ِ
ػ ِ
ِ
ث ،وال َّتبَر ِؤ مِ ْـ ك ُِّؾ ِد ٍ
اإل ْسال َم .وك ََذل ِ َؽ ُح ْؽ ُؿ
يـ َخا َل َ
َْ
َأ ْن ُي ْؿت ََح َـ بِ َ
ا ْلؿر َتدِّ َي ُعق ُد إِ َلك ِ
اإل ْسال ِم َط ِـ الدِّ ِ
يـ ا َّل ِذي ا ْك َت َؼ َؾ إِ َل ْق ِف.اه
ُْ

7

َٔ مل ٜأت بايػٗادتني بػسٚطُٗا مل تٓفع٘ عٓد اهلل.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)582/7
س َال ِم
اإل ْ
َفنِ َّن ُم َج َّر َد ال َّت َؽؾ ِؿ بِ َّ
الش َفا َد َت ْق ِـ َل ْق َس ُم ْس َت ْؾ ِز ًما ل ِ ْليؿان الـَّافِ ِع ِطـْدَ ال َّؾف.اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)363/7
س َال ِم
اإل ْ
يؼ ا ْل َباصِ ِـ ُي َرا ُد بِ ِف َش ْق َئ ِ
ات ال ات ْص ِد ِ
ات َث َؿ َر ُ
اط ُ
انُ :ي َرا ُد بِ ِف َأك ََّفا
و َقق ُل ا ْل َؼائِ ِؾ :ال اط َ
اإليؿان ا ْلباصِـ و ِجدَ ْت ،و َه َذا م ْذ َهب الس َؾ ِ
َلق ِاز ُم َل ُف َف َؿتَك و ِجدَ ْ
ػ و َأ ْه ِؾ السـ َِّة،
َ ُ
َ ُ َّ
اإليؿان ا ْل َباصِ َـ َقدْ َي ُؽق ُن َس َب ًبا ،و َقدْ َي ُؽق ُن ْ
و ُي َرا ُد بِ ِف َأ َّن ْ
اإليؿان ا ْل َباصِ ُـ َتا ًّما كَامِ ًال،
و ِه َل َل ْؿ ُتق َجدْ  ،و َه َذا َقق ُل ا ْل ُؿ ْر ِج َئ ِة مِ ْـ ا ْل َج ْف ِؿ َّقة و َغ ْق ِر ِه ْؿ.اه
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ملاذا مل ٜكتٌ ايٓيب ﷺ أضاَ ١بكتً٘ ايسجٌ اير ٟأضًِ َع أْ٘ أْهس عً ٘ٝقتً٘؟
َق َال َش ْق ُخ ِ
غائِ ًِ التِٓ َذُِ ِّ َُّح (:)265/6
جاِِ ِغ ادلَ َ
َك ََم فِل َ
س َال ِم
اإل ْ

ُ
الرجؾ متلو ًٓ مجتفدً ا
حرمف اهلل تعاىل مـ البغل والؼتؾ وغقر ذلؽ إذا فع َؾف
وما َّ
كافرا وٓ فاس ًؼا ،بؾ وٓ َقق َد يف ذلؽ وٓ دي َة
معتؼدً ا أكف لقس بحرا ٍم مل يؽـ بذلؽ ً
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وٓ كػارة ،كؿا قال الزهري :و َق ِ
أصحاب رسقل اهلل ﷺ متقافرون،
عت الػتـ ُة و
ُ
كؾ دم أو ٍ
فلمجعقا أن َّ
مال أو فرجٍ
أصقب بتلويؾ الؼرآن ففق هدر .
َ
()1

ثبت يف الصحقح أن أسام َة بـ ٍ
رجال مـ الؽػار بعد ما قال ٓ :إلف
زيد َقت ََؾ ً
وقد َ
ُ
إ ّ
فؼؾت:
أسامة ،أقتؾ َتف بعد ما قال ٓ إلف إّٓ اهلل؟!» قال:
ٓ اهلل ،فؼال لف الـبل ﷺ« :يا
ُ
كر َر طؾقف ققلف:
يا رسقل اهلل ،إكؿا قا َلفا َتعق ًذا ،فؼال« :هالا َش َؼ ْؼ َت طـ َق ْؾبف» .و َّ
«أ َقتؾ َتف بعد ما قال ٓ إلف إ ّ
ٓ اهلل؟».
ٍ
كػارةٕ ،كف كان متلو ًٓ اطتؼدَ جق َاز
فؾؿ يحؽؿ طؾقف ب َؼق ٍد وٓ ِد ٍية وٓ
ومع هذا َ
قتؾِف هبذا .مع ما ُرو َي طـف ّ
ثؿ
رجال قال لف:
أن ً
َ
أرأيت إن َق َ
طع رجؾ مـ الؽ َّػار يدي َّ
ٍ
أردت أن أقت َؾف َ
بشجرة ،أأق ُت ُؾف؟
ٓ َذ مـّل
أسؾؿ ،فؾؿا
ُ
َ
ِ
قبؾ أن يؼق َل ما قال ،وكان بؿـزلتؽ َ
كـت بؿـزلتف َ
فؼال« :إن َقتؾ َتف َ
قبؾ أن َتؼت َؾف».
ُ
أسامة متلو ًٓ مل ُيبِ ْح
باح الدم ،ومع هذا فؾؿا كان
باح الدم كؿا كان ُم َ
فب َّقـ أكؽ تؽق ُن ُم َ
دمف.
أرسؾ خالد بـ القلقد إىل بـل ج ِذيؿ َة ،فؾؿ ي ِ
َ
حسـُقا أن
ثبت أكف
أيضا فؼد َ
و ً
ُ
َ
أمر ب َؼتْؾِ ِ
فؿ،
يؼقلقا :أسؾؿـا ،فؼالقاَ :ص َب ْلكا َص َب ْلكا ،فؾؿ يجعؾ خالد ذلؽ إسال ًما ،بؾ َ
بؾغ الـبل ﷺ ذلؽ رفع ِ
يديف إىل السؿاء ،وقال« :الؾفؿ إين أ ْب َر ُأ إلقؽ مما َف َع َؾ
َ َ
فؾؿا َ َّ
ِ
ِ
ِ
خالد»  ،و َ
ب خالدً ا ومل
أرسؾ طؾ ًّقا فق َد ُاهؿ بـصػ د َياتفؿ  .ومع هذا فؾؿ ُيعاق ْ
َي ْع ِز ْلف طـ اإلمارةٕ ،كف كان متلو ًٓ .وكذلؽ َف َع َؾ بف أبق بؽر لؿا َقت ََؾ مالؽ بـ
ُكقير َة  ،كان متلو ًٓ يف قتؾِف فؾؿ ُيعاقِ ْبف ومل َي ْع ِز ْلفَّ ،
ٕن خالدً ا كان سق ًػا قد س َّؾف اهلل
()2

()3

()4

( )1أخرجف أبق بؽر الخالل يف السـة ( )127بنسـاد صحقح بـحقه.
.
( )2أخرجف البخاري ( )4339طـ ابـ طؿر
ِ
ِ
قؿ ْب ُـ َحؽِ ٍ
َـ َأبِل
قؿ ،ط ْ
( )3أخرجف ابـ إسحاق كؿا يف سقرة ابـ هشام ( )431/2قالَ :حدَّ َثـل َحؽ ُ
ً
مرسال ،وفقف أكف وداهؿ دية كامؾة.
َج ْع َػ ٍر ُم َح َّؿ ِد ْب ِـ َطؾِل ..فذكره
ؽ ب ِـ كُقير َة ا ْلقرب ِ
ِ ِ
ِ
قط ِّل
( )4قال ابـ كثقر
يف البداية والـفاية (َ :)462/9ف ْص ٌؾ فل َخ َب ِر َمال ْ َ ْ َ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الت َِّؿ ِ
ِ
َان َقدْ َصاك ََع َس َجاحِ حق َـ َقد َم ْت م ْـ َأ ْر ِ
قؿ ِّل .ك َ
ض ا ْل َج ِز َيرةَ ،ف َؾ َّؿا ا َّت َص َؾ ْت بِ ُؿ َس ْقؾ َؿ َة َل َعـ َُف َؿا ال َّؾ ُف،
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تعاىل طىل الؿشركقـ ،فؽان كػ ُعف للسالم طظقؿا ،وإن كان قد ُيخطكء أحقاكًا،
ٍ
خالد وأسام َة و ِ
ُ
غقرمها.اه
أفضؾ مـ
ومعؾق ٌم أن طؾ ًّقا وصؾحة والزبقر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َان مِـ َأم ِر ِه ،و َت َؾقم فِل َش ْلكِفِ،
ِ
ِ
ُثؿ َترح َؾ ْت إِ َلك بِ َال ِد َهاَ ،ف َؾؿا ك َ ِ
َّ َ َّ
=
َ َّ َ
َان َذل َؽ كَد َم َمال ُؽ ْب ُـ ك َُق ْي َر َة طَ َؾك َما ك َ ْ ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َو ُه َق ك ِ
احَ .ف َؼ َصدَ َها َخالدٌ بِ ُجـُقده َو َت َل َّخ َر ْت َطـْ ُف ْإَك َْص ُارَ ،و َقا ُلقا :إِكَّا َقدْ
َاز ٌل بِ َؿ َؽان ُي َؼ ُال َل ُف :ا ْل ُب َط ُ
ِ
الصدِّ ُيؼَ .ف َؼ َال َل ُف ْؿ َخالِدٌ  :إِ َّن َه َذا َأ ْم ٌر َٓ بدَّ مِ ْـ ف ِ ْعؾِ ِفَ ،و ُف ْر َص ٌة َٓ بدَّ مِ َـ اكْتِ َف ِ
از َها َوإِ ْن
َق َض ْقـَا َما َأ َم َركَا بِف ِّ
ُ
ُ
َلؿ ي ْلتِـِل فِقفا كِتَاب ،و َأكَا ْإَمِقر وإِ َلل َت ِرد ْإَ ْخبار ،و َلس ُت بِا َّل ِذي ُأجبِركُؿ َط َؾك ا ْلؿ ِس ِقر ،و َأكَا َق ِ
اصدٌ
َ
ُ َ َّ ُ
ٌ َ
َ
ْ َ
َ
ْ ُ ْ
َ ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
احَ .ف َس َار َي ْق َم ْقـُ ،ث َّؿ َلح َؼ ُف َر ُس ُ
قل ْإك َْصار َي ْط ُؾبُ َ
اح
قن مـْ ُف آكْت َظ َارَ ،ف َؾح ُؼقا بفَ ،ف َؾ َّؿا َو َص َؾ ا ْل ُب َط َ
ا ْل ُب َط َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس َت ْؼ َب َؾ ُف ُأ َم َرا ُء َبـل َتؿ ٍ
الس َرا َيا فل ا ْل ُب َطاحِ َيدْ ط َ
قؿ
ُقن الـ َ
َّاسَ ،ف ْ
َو َط َؾ ْق َفا َمال ُؽ ْب ُـ ك َُق ْي َرةََ ،ف َب َّث َخالدٌ َّ
َان مِـ مال ِ ِ
ِ
ِ
ؽ ْب ِـ ك َُق ْي َرةََ ،فنِ َّك ُف ُمت ََح ِّق ٌر فِل َأ ْم ِر ِهُ ،م َتـَح طَ ِـ
الس ْؿ ِع َوال َّطاطَةَ ،و َب َذ ُلقا الزِّ ك َْقات ،إِ َّٓ َما ك َ ْ َ
بِ َّ
ِ
الـَّا ِ
الس َرا َيا َف َل َس ُرو ُه َو َأ َس ُروا َم َع ُف َأ ْص َح َاب ُفَ ،و ْ
الس ِر َّي ُة فِ ِقف ْؿَ ،ف َش ِفدَ َأ ُبق َقتَا َد َة
اخ َت َؾ َػت َّ
سَ ،ف َجا َء ْت ُف َّ
ث ب ُـ ِرب ِع ِّل ْإَك َْص ِ
ِ
آخ ُر َ
الص َالةََ ،و َق َال َ
ون :إِك َُّف ْؿ َل ْؿ ُيمَ ِّذكُقا َو َٓ َص َّؾ ْقاَ .ف ُق َؼ ُال :إِ َّن
ار ِّي َأك َُّف ْؿ َأ َقا ُمقا َّ
ا ْل َحار ُ ْ ْ
ارد ٍة َش ِديدَ ِة ا ْلبر ِدَ ،فـَادى مـ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
َادي َخال ِ ٍد َأ ْن َدافِئُقا َأ ْس َراك ُْؿَ .ف َظ َّـ
ْإُ َس َارى َبا ُتقا فل ُك ُبقل ِف ْؿ فل َل ْق َؾة َب ِ َ
َ ُ
َْ
قهؿ ،و َقت ََؾ ِضرار بـ ْإَزْ و ِر مال ِ َؽ بـ كُقيرةََ ،ف َؾؿا س ِؿع َخالِدٌ ا ْلق ِ
اط َق َة َخ َر َج
َ
َّ َ َ
َ ُ ْ ُ
ا ْل َؼ ْق ُم َأ َّك ُف َأ َرا َد ا ْل َؼت َْؾَ ،ف َؼ َت ُؾ ُ ْ َ
ْ َ ََْ
َ َ
و َقدْ َفرغُ قا مِـْفؿَ ،ف َؼ َال :إِ َذا َأراد ال َّؾف َأمرا َأصابف .واص َط َػك َخالِدٌ امر َأ َة مال ِ ِ
ؽ ْب ِـ ك َُق ْي َرةََ ،و ِه َل ُأم َت ِؿ ٍ
قؿ
َ َ ُ ًْ َ َُ َ ْ
َ
َْ َ
ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َت َجؿق َؾ ًةَ ،ف َؾ َّؿا َح َّؾ ْت َبـَك ب َفا.
ْابـَ ُة ا ْلؿـ َْفالَ ،وكَاك ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَدْ طَك َخالدٌ َمال َؽ ْب َـ ك َُق ْي َر َة َف َل َّك َب ُف َط َؾك َما َصدَ َر مـْ ُف م ْـ ُمت ََاب َعة َس َجاحِ َ ،و َط َؾك َمـْعف الزَّ كَاةَ،
َو ُي َؼ ُالَ :ب ِؾ ْ
َان يزْ ُطؿ َذل ِ َؽَ .ف َؼ َالَ :أ ْهق ص ِ
ِ
ِ
ِ
اح ُبـَا
َ َ
َو َق َالَ :أ َل ْؿ َت ْع َؾ ْؿ َأك ََّفا َق ِريـَ ُة َّ
الص َالة؟ َف َؼ َال َمال ٌؽ :إِ َّن َصاح َب ُؽ ْؿ ك َ َ ُ
ٍِ ِ
و َلقس بِص ِ
قؿا َصـ ََع،
احبِ َؽ؟ ! َيا ِض َر ُارْ ،
َ ْ َ َ
اض ِر ْب طُ ـُ َؼ ُفَ .ف َض َر َب ُطـُ َؼ ُفَ .و َقدْ َت َؽ َّؾ َؿ َأ ُبق َقتَا َد َة َم َع َخالد ف َ
و َت َؼاو َٓ فِل َذل ِ َؽ ،حتَّك َذ َهب َأبق َقتَاد َة َف َش َؽاه إِ َلك الصدِّ ِيؼ ،و َت َؽ َّؾؿ طُؿر مع َأبِل َقتَاد َة فِل َخالِدٍ،
َ
َ َُ َ َ
َ
ِّ
ُ
َ
َ
َ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؾصد ِيؼ :اط ِْز ْل ُفَ ،فنِ َّن فل َس ْقػف َر َه ًؼاَ .ف َؼ َال َأبق ب ْؽ ٍرَ َٓ :أ ْش َق ُؿ َس ْق ًػا َس َّؾ ُف ال َّؾ ُف طَ َؾك ا ْل ُؽ َّػ ِ
ارَ .و َجا َء
َو َق َال ل َّ
ُ َ
اطدُ ه ويـ ِْشدُ الصدِّ َيؼ ما َق َال فِل َأ ِخ ِ
ِ
ِ
قف مِ َـ
ِّ
طُؿ ُر ُي َس ُ َ ُ
ُمت َِّؿ ُؿ ْب ُـ ك َُق ْي َر َة َف َج َع َؾ َي ْش ُؽق إِ َلك ِّ
َ
الصدِّ ِيؼ َخالدً اَ ،و َ
اإلمر ِة ،وإِ ْن ك َ ِ
ٍِ
ِ ِ ِِ
ِ
اجت ََفدَ فِل َق ْت ِ
ؾ
َان َقد ْ
است ََؿ َّر َأ ُبق َب ْؽ ٍر بِ َخالد َط َؾك ْ ِ ْ َ َ
ا ْل َؿ َراثلَ ،ف َق َدا ُه ِّ
الصدِّ ُيؼ م ْـ طـْدهَ .و ْ
ِ
ِ
ِ
مال ِ ِ
ؽ ْب ِـ ك َُق ْي َر َة َو َأ ْخ َط َل فِل َقتْؾِ ِف ،ك ََؿا َأ َّن َر ُس َ
يؿ َة َف َؼت ََؾ ُأو َلئِ َؽ
قل ال َّؾف ﷺ َل َّؿا َب َع َث ُف إ ِ َلك َبـل َجذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ْإُ َس َارى ا َّلذي َـ َقا ُلقاَ :ص َب ْلكَا َص َب ْلكَاَ .و َل ْؿ ُي ْحسـُقا َأ ْن َي ُؼق ُلقاَ :أ ْس َؾ ْؿـَاَ .ف َق َّد ُاه ْؿ َر ُس ُ
قل ال َّؾف ﷺ َحتَّك َر َّد
إِ َل ْق ِف ْؿ مِق َؾ َغ َة ا ْل َؽ ْؾ ِ
بَ ،و َر ْف َع َيدَ ْي ِف َو َق َال« :ال َّؾ ُف َّؿ إِكِّل َأ ْب َر ُأ إِ َل ْق َؽ مِ َّؿا َصـ ََع َخالِدٌ » َ .و َم َع َه َذا َل ْؿ َي ْع ِز ْل
َـ ْ ِ
َخالِدً ا ط ِ
اإل ْم َر ِة.اه باختصار.
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َٔ أقس يًٓيب ﷺ بايٓب ٠ٛأ ٚايصدم ٚمل ٜتًفغ بايػٗادتني فًٝظ مبطًِ.
َق َال ِ
ّم صاد ادلؼاد (:)638/3
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
وفِقفا -يعـِل قِص َة و ْف ِد كَجرانَ :-أ َّن إِ ْقرار ا ْل َؽ ِ
اه ِـ ا ْلؽِتَابِ ِّل ل ِ َر ُسق ِل ال َّؾ ِف ﷺ بلكف
َّ
َ َْ
َ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َكبِ ٌّل َٓ ُيدْ ِخ ُؾ ُف فل ْ
اإل ْس َال ِم َما َل ْؿ َي ْؾت َِز ْم َصا َط َت ُف و ُمت ََاب َع َت ُف ،فنذا َت َؿ َّس َؽ بِديـف َب ْعدَ َه َذا
اإل ْقر ِار َٓ ي ُؽق ُن ِرد ًة مِـْف ،وكَظِقر َه َذا َقق ُل ا ْلحبري ِـ َلف ،و َقدْ س َل َٓه َطـ َث َال ِ
ِ
ث َم َسائِ َؾ،
َ ُ ْ
َ َْ ْ ُ
َّ ُ
َ
ُ
ْ َ
َّؽ َكبِ ٌّل َق َالَ « :ف ََم َي ْؿ َـ ُع ُؽ ََم ِم َـ ا ِّت َبا ِطل؟»َ ،ق َآ :ك َ
َف َؾ َّؿا َأ َج َاب ُف َؿاَ ،ق َآَ :ك ْش َفدُ َأك َ
ف َأ ْن
َخا ُ
َت ْؼ ُت َؾـَا ا ْل َق ُفق ُد  .و َلؿ ُي ْؾ ِزم ُفؿا بِ َذل ِ َؽ ْ ِ
اإل ْس َال َم .وكَظِ ُقر َذل ِ َؽ َش َفا َد ُة َط ِّؿ ِف أبل صالب َل ُف
ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بلكف ص ِ
ِ
اد ٌق ،و َأ َّن ِديـَ ُف مِ ْـ َخ ْق ِر َأ ْد َيان ا ْل َب ِر َّية ديـًا ،و َل ْؿ ُتدْ خ ْؾ ُف َهذه َّ
الش َفا َد ُة فل
َ
ِْ
اإل ْس َالمِ.
ِ
الس َق ِر و ْإَ ْخ َبا ِر ال َّثابِت َِة مِ ْـ َش َفا َد ِة كَثِ ٍقر مِ ْـ َأ ْه ِؾ ا ْلؽِت ِ
َاب
و َم ْـ َت َل َّم َؾ َما فل ِّ
وا ْلؿ ْش ِركِقـ َلف ﷺ بِالرسا َل ِة ،و َأ َّكف ص ِ
الش َفا َد ُة فِل ْ ِ
اد ٌقَ ،ف َؾ ْؿ ُتدْ ِخ ْؾ ُف ْؿ َه ِذ ِه َّ
اإل ْس َالمِ،
ُ َ
َ ُ
ِّ َ
ُ
ِ
ِ
اإلس َالم َأمر وراء َذل َؽ ،و َأ َّك ُف َل ْق َس ُهق ا ْلؿ ْع ِر َف َة َف َؼ ْط ،و َٓ ا ْلؿ ْع ِر َف َة و ْ ِ
ِ
اإل ْق َر َار
َ
َ
َطؾ َؿ َأ َّن ْ ْ َ ْ ٌ َ َ
اإل ْقرار و ِآك ِْؼقاد وا ْلتِ َزام َصا َطتِ ِف و ِديـ ِ ِف َض ِ
ِ
اه ًرا و َباصِـًا.اه
َ ُ
ُ
َف َؼ ْطَ ،ب ِؾ ا ْل َؿ ْع ِر َف ُة و ْ َ ُ
()1

:

َٔ أقس بػ َٔ ٤ٞأزنإ اإلضالّ مما يٝظ ٖ ٛيف د ٜ٘ٓفٌٗ حيهِ بإضالَ٘؟
َق َال ِ
ش ِشحِ ُِغٍٍُِِ (:)8
فِل َ
اإل َم ُام الـاقو ُّي
ب الص َالةِ َأو الصق ِم َأو َغق ِر ِهؿا مِـ َأرك ِ
َان ْ ِ
اإل ْس َال ِم ،و ُهق َط َؾك
َّ
َأ َّما إذا َأ َق َّر بِق ُجق ِ َّ
ْ َ ْ ْ
َان َط َؾقفاَ :فف ْؾ يجع ُؾ بِ َذل ِ َؽ مسؾِؿا؟ فِ ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ
قف وجف ِ
ان َِٕ ْص َحابِـَا َف َؿ ْـ
ْ َ
خ َالف م َّؾتف ا َّلتل ك َ ْ َ َ ُ ْ َ
ُ ْ ً
ار ِه َي ِصقر ا ْل َؽافِر بِ ْ ِ
َج َع َؾ ُف ُم ْسؾِ ًؿا َق َال :كُؾ َما َي ْؽ ُػ ُر ا ْل ُؿ ْسؾِ ُؿ بِنِ ْك َؽ ِ
اإل ْق َر ِار بِ ِف ُم ْسؾِ ًؿا.اه
ُ
ُ

 ،ووقع
( )1اعقػ :أخرجف أمحد ( ،)18192والترمذي ( )3144وغقرمها طـ صػقان بـ طسال
يف الحديث :أهنؿ سلٓه طـ تسع آيات بقـات ...ويف إسـاده طبد اهلل بـ سؾؿة الؿرادي ،وهق ضعقػ
الحػظ ،وقد تػرد بف ،وأكؽر طؾقف.
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ابـ َح َجرٍ
فِل اٌفَرِ ِخ (:)7371
الحافِ ُظ ُ
َق َال َ
العب ِ
ِ
ٍ ِ
وف ِ ِ
قفَ -ي ْعـِل َح ِد َ
اد َط َؾك اهللَِ -أ َّن ا ْل َؽافِ َر إذا َصدَّ َق
يث ُم َعاذَ :أ َتد ِري َما َحؼ َ
بِ َشل ٍء مِـ َأرك ِ
َان ْ ِ
َالص َال ِة َم َث ًال َي ِص ُقر بِ َذل ِ َؽ ُم ْسؾِ ًؿا ،و َبا َل َغ َم ْـ َقا َل :كُؾ
اإل ْس َال ِم ك َّ
ْ ْ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َش ْلء ُي َؽ َّػ ُر بِف ا ْل ُؿ ْسؾِ ُؿ إذا َج َحدَ ُه َيص ُقر ا ْل َؽاف ُر بِف ُم ْسؾِ ًؿا إذا ا ْط َت َؼدَ ُه و ْإَو ُل َأ ْر َج ُح
كَؿا ج َزم بِ ِف ا ْلجؿفقر ،و َه َذا فِل ِآ ْطتِ َؼ ِ
اد َأ َّما ا ْل ِػ ْعؾ ك ََؿا َلق َص َّؾك َف َال ُي ْح َؽ ُؿ
ُ ْ ُ ُ
َ َ َ
بِنِس َالمِ ِف ،و ُهق َأو َلك بِا ْلؿـْ ِع َِٕ َّن ا ْل ِػع َؾ َٓ ُطؿقم َلفَ :فقدْ ُخ ُؾف احتِؿ ُال ا ْلعب ِ
ث
ََ
ُ َ ُ َ
ْ
ُ ْ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
وآ ْست ْف َزاء.اه

;

اإلتٝإ بايػٗادتني بايعجُ١ٝ
َق َال ِ
فِل شَ ِشحِ ُِغٍٍُِِ (:)8
اإل َم ُام الـاقو ُّي
َأ َّما إذا َأ َق َّر بِ َّ
الش َفا َد َت ْق ِـ بِا ْل َع َج ِؿ َّق ِة و ُهق ُي ْح ِس ُـ ا ْل َع َربِ َّق َة َف َف ْؾ ُي ْج َع ُؾ بِ َذل ِ َؽ ُم ْسؾِ ًؿا
ِ ِ
ِ
ِ ِ
قح مِـ ُْفؿا َأ َّك ُف َي ِصقر مسؾِؿا ل ِق ُجق ِد ْ ِ
اإل ْق َر ِار و َه َذا ا ْلق ْج ُف
الصح ُ
فقف و ْج َفان َٕ ْص َحابِـَا َّ
ُ ُ ْ ً
َ
ُهق ا ْل َحؼ و َٓ َي ْظ َف ُر ل ِ ْم َخ ِر و ْج ٌف.اه
والؼقل بالصحة هق مذهب الحـػقة ،والحـابؾة ،وخالػ الؿالؽقة :فؾؿ يروا
صحة ذلؽ ،وإضفر هق الصحة ،واهلل أطؾؿ .
()1

()1اكظر :حاشقة ابـ طابديـ ( )325/1الؿجؿقع ( )311/3جقاهر اإلكؾقؾ ()22/1
ط/دار الؿعرفة ،الؿقسقطة الؽقيتقة (.)173/11
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ٌٖ حيهِ يًهافس اير ٟزؤٜ ٟصً ٞباإلضالّ؟

قال ابـ طابديـ

ّم داشُرٗ  :ققلف (وحيؽؿ بنسالم فاطؾفا ...إلخ) يعـل

أن الؽافر إذ صؾك بجَمطة حيؽؿ بنسالمف طـدكا خالفا لؾشافعلٕ :هنا ِمصقصة هبذه
إمة بخالف الصالة مـػر ًدا لقجقدها ّم سائر إمؿ .قال ﷺ« :مـ صىل صالتـا
واستؼبؾ قبؾتـا ففق مـا» قالقا :الؿراد صالتـا بالجَمطة طؾك اهلقئة الؿخصقصة.اه
َقال ا ْب ُـ ُك َج ْق ٍؿ :
ِ
ِ
ْٕدي ِ
ان َ
ٓ َي ُؽق ُن
إ ْ َْصؾ َأ َّن ال َؽافِ َر َمتَك َف َعؾ ِط َبا َد ًة فنن كَاك ْ
َت َمق ُجق َد ًة فل َسائ ِر ا َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
الصدَ َق ِة ،و َمتَك
الصقمِ ،وا ْل َح ِّج ا َّلذي َل ْق َس بِ َؽامؾٍ ،و َّ
َالصالَة ُمـْ َػ ِر ًدا ،و َّ
بِ َفا ُم ْسؾِ ًؿا ،ك َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان مِـ الؿ َؼ ِ
َف َعؾ َما ْ
اص ِد َأو
اخت َّ
َص بِ َش ْرطـَا ،و َلق م َـ الق َسائؾ كَال َّت َقؿ ِؿ .وك ََذل َؽ َما ك َ َ َ
مِـ َّ ِ
ج ِد وقِراء ِة ال ُؼر ِ
ٕ ْ َذ ِ
ان فِل الؿس ِ
آن،
َالصالَ ِة بِ َج َؿا َط ٍة وا ْل َح ِّج ال َؽامِؾ وا َ
الش َعائ ِر ،ك َّ
َ
ْ
َ َ
َ ْ
ح ِ
ي ُؽق ُن بِ ِف مسؾِؿا ،وإِ َلق ِف َأ َشار فِل الؿ ِ
ٕ ْ ْف َعال
قط و َغ ْق ِر ِه .و َق ِد ا ْطتَ َب َر ال ُػ َؼ َفا ُء ُج ْؿ َؾ ًة مِ َـ ا َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ ْ ً
الش ْخ ِ
َت ُؼق ُم َد َ
ف َطـْ ُف الـ ْط ُؼ بِ َّ
ٓ َل ًة َط َؾك َكق ِن َّ
الش َفا َد َت ْق ِـ.اه
ص ُم ْسؾِ ًؿا ،و َلق َل ْؿ ُي ْع َر ْ
ِ ِ
ِ
الصالَ ِةَ .لؽِ ْـ َقال
الحـَػ َّق ُة وا ْل َحـَابِ َؾ ُة َأ َّك ُف ُي ْح َؽ ُؿ بِنِ ْسالَ ِم ال َؽاف ِر بِػ ْعؾ َّ
ومذهب َ
ِ
ِ
ِِ
الح ْر ِ
ب َأو َد ِار اإل ْ ِْسالَمِ ،و َسقا ٌء
الصالَة َسقا ٌء فل َد ِار َ
الحـَابِ َؾ ُةُ :ي ْح َؽ ُؿ بِنِ ْسالَمف بِ َّ
َ
َص َّؾك َج َؿا َط ًة َأو َف ْر ًدا ،فنن َأ َقا َم َب ْعدَ َذل ِ َؽ َط َؾك اإل ْ ِْسالَمِ ،وإٓ َف ُفق ُم ْر َتدٌّ َت ْج ِري َط َؾ ْق ِف
ات َق ْبؾ ُض ُفق ِر َما ُيـَافِل اإل ْ ِْسالَ َم َف ُفق ُم ْسؾِ ٌؿَ ،ي ِر ُث ُف و َر َث ُت ُف
الؿ ْر َتدِّ ي َـ ،وإِ ْن َم َ
َأ ْح َؽا ُم ُ
ِ
احتَجقا بِ َؼقل الـَّبِ ِّل ﷺ« :إِ ِّكل ُك ِف ُ
قـ»
الؿ َص ِّؾ َ
قت َط ْـ َق ْتؾ ُ
الؿ ْسؾِ ُؿق َن ُدو َن ال َؽاف ِري َـ ،و ْ
ُ
ِ
ِِ
الصالَ ُة» ،و َقق ُل ُفَ « :م ْـ َص اؾك َص َ
س َت ْؼ َبؾ
و َققلف« :ال َعفْ ُد ا الذي َب ْق َـ َـا و َب ْق َـفُ ُؿ ا
ال َت َـا ،وا ْ
ِ
ِ ِ
ِ
سقلِ ِفَ ،ف َ
ال َت ْخ ِػ ُروا ال اؾ َف
قِ ْب َؾ َت َـا ،و َأ َكؾ َذبِ َ
قح َت َـا َف َذل َؽ ُ
الؿ ْسؾ ُؿ ا الذي َل ُف ِذ ام ُة ال اؾف وذِ ام ُة َر ُ
فِل ِذ امتِ ِف»َ .ف َج َع َؾ َفا َحدًّ ا َب ْق َـ اإليؿان وا ْل ُؽ ْػ ِرَ ،ف َؿ ْـ َص َّؾك َف َؼدْ َد َخؾ فِل َحدِّ اإل ْ ِْسالَمِ،
إل ْ ْت َق ُ
ان بِ َفا إِ ْسالَ ٌم ،ك َّ
َالش َفا َد َت ْق ِـ.
ٕ ِك ََّفا ِط َبا َد ٌة َت ْختَص بِا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ َفا ِ
و َ
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ٓ إِ ْن صالَّ َها كَامِ َؾ ًة فِل الق ْق ِ
ِِ
الصالَ ِة إِ َّ
الحـ َِػ َّق ُةَ :
ت
َ
ٓ ُي ْح َؽ ُؿ بِنِ ْسالَمف بِ َّ
و َقال َ
َم ْل ُمق ًما فِل َج َؿا َط ٍة ،إِ َّ
الح َس ِـ َي َرى َأ َّك ُف َحتَّك َلق َص َّؾك و ْحدَ ُه ُم ْس َت ْؼبِؾ
ٓ َأ َّن ُم َح َّؿدَ ْب َـ َ
ِِ
ِ ِ
الشافِ ِعقَّ ِةَ :
الؿالِؽِقَّ ُة و َب ْع ُض َّ
ٓ ُي ْح َؽ ُؿ بِنِ ْسالَ ِم ال َؽافِ ِر
الؼ ْب َؾة فنكف ُي ْح َؽ ُؿ بِنِ ْسالَمف ،و َقال َ
ِِ ِ
ِ
الصالَ َة مِ ْـ ُف ُرو ِع اإل ْ ِْسالَمَِ ،ف َؾ ْؿ َي ِص ْر ُم ْسؾِ ًؿا بِ ِػ ْعؾِ َفا ،كَا ْل َح ِّج
بِ ُؿ َج َّرد َصالَتفََّ ٕ ،ن َّ
ِ
ااس َح اتك َي ْشفَ ُدوا َأنْ َ
ٓ إِ َل َف إِٓا
الص َقامِ ،وٕ ََّن الـَّبِ َّل ﷺ َقالُ « :أ ِم ْر ُت َأنْ ُأ َقاتِؾ الـ َ
و ِّ
سقل ال اؾ ِف ،فنذا َقا ُلق َها َط َص ُؿقا ِم ِّـل ِد َما َء ُه ْؿ و َأ ْمقا َلفُ ْؿ إِٓا بِ َح ِّؼفَ ا» .و َقال
ا ُ
هلل ،و َأ ِّكل َر ُ
بعضفؿ :إِ ْن ص َّؾك فِل د ِار اإلِْسال ِم َف َؾقس بِؿسؾِ ٍؿِ َ ،
ِ
آستِتَار بِالصالَةِ
ِ
ٕ َّك ُف َقدْ َي ْؼصدُ ْ َ َّ
َ
َ
ْ َ ْ َ ُ ْ
َْ ُ ُ ْ
ِ
ِ ِِ
الح ْر ِ
ٕ ِ َّك ُف َ
ٓ ُت ْف َؿ َة فِل َح ِّؼ ِف.اه
ب َف ُفق ُم ْسؾِ ٌؿَ ،
وإِ ْخ َػا َء ديـف ،وإِ ْن َص َّؾك فل َد ِار َ
َقال اب ُـ ُق َدام َة  :مـ ص َّؾك ح َؽؿـَا بِنِسالَمِ ِف َض ِ
اه ًراَ ،أ َّما إسالمف فِل َك ْػ ِس ِف َف َل ْم ٌر
َ
َ ْ َ
ْ
ْ
َ ْ
ِ
َب ْقـَ ُف و َب ْق َـ ال َّؾف َت َعا َلك .
هق الصحقح يف الؿسللة،
قال أبى عبد اهلل عافاه اهلل :ما قالف ابـ قدامة
()1

()2

واهلل أطؾؿ.

=

األخسع ٜهف ٞيف حك٘ اإلغاز ٠املفُٗ١
َان َق ِ
إل ْ ْذ َط ِ
ان بِا ْل َؼ ْؾ ِ
الش َفا َد َت ْق ِـ إِ ْن ك َ
ب والـ ْط ِؼ بِ َّ
اد ًرا َط َؾك
َي ِص ُقر ال َؽافِ ُر ُم ْسؾِ ًؿا بِا ِ
َان َط ِ
اج ًزا َط ِـ الـ ْط ِؼ ل ِ َخ َر ٍ
الـ ْط ِؼ ،فنن ك َ
س ،فنكف ُي ْؽ َت َػك فِل إِ ْسالَمِ ِف بِاإلْ َِش َار ِة َم َع قِ َقا ِم
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
قح ِطـْدَ َّ
الشافِ ِع َّق ِة.
الصح ُ
الؿالؽ َّقة و َّ
ال َؼ َرائ ِـ َط َؾك َأ َّك ُف َأ ْذ َط َـ بِ َؼ ْؾبِف .و َه َذا َم ْذ َه ُ
ب َ
و ُهق ما اس َت ْظفره ابـ كُجق ٍؿ مِـ الحـ َِػق ِةَ ،قال :وال َّظ ِ
اه ُر ِص َّح ُة إِ ْسالَ ِم إ ْ َْخ َر ِ
س
َ َ َّ
َ ْ ََُ ْ ُ َْ
بِاإلْ َِشار ِة ،و َلؿ َأر ا ْ ِ
يحا.
قفا َك ْؼ ًال َص ِر ً
ٔ َن ف َ
ْ َ
َ
وم َؼابِؾ الص ِ
اط َصالَ ِة إ ْ َْخ َر ِ
الشافِ ِع َّق ِة ْاشتِ َر ُ
حقحِ ِطـْدَ َّ
س َب ْعدَ إِ ْسالَمِ ِف بِاإل ْ َِش َار ِة.
َّ
ُ

()1اكظر :حاشقة ابـ طابديـ ( ،)354/1الؿقسقطة الؽقيتقة (.)271/4
()2اكظر :الؿقسقطة الؽقيتقة (.)271/4
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ِ
َجا َء فِل سَوضَحِ اٌغَّاٌِثٌِن َ :ي ِصح إِ ْسالَ ُم إ ْ َْخ َر ِ
الؿ ْػ ِف َؿ ِة ،وقِقؾ:
س بِاإلْ َِش َارة ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٓ ُي ْح َؽ ُؿ بِنِ ْسالَمِ ِف إِ َّ
َ
قح
الصح ُ
ٓ إذا َص َّؾك َب ْعدَ اإل ْ َِش َارة ،و ُهق َضاه ُر ك َِّصف فل إُ ِّم ،و َّ
َّص َط َؾك َما إذا َل ْؿ َت ُؽ ِـ اإل ْ َِش َار ُة ُم ْػ ِف َؿ ًة .
فا َ
الؿ ْع ُرو ُ
ٕ ْول ،و َح ْؿؾ الـ ِّ
َ
()1

>

ايتفسٜل بني اإلضالّ ٚاإلاميإ.
جاِِ ِغ اٌؼٍُُى َِ واحلِ َى ُِ ّم َشرحِ ِح ِد ِ
ابـ َر َج ٍ
يث (:)2
ّم َ
ب
الحافِ ُظ ُ
َق َال َ
و َأ َّما و ْج ُف ا ْل َج ْؿ ِع َب ْق َـ َه ِذ ِه الـ ُصق ِ
ص–يعـل الـصقص الدالة طىل دخقل
إطؿال يف مسؿك اإليؿان -وبقـ ح ِد ِ
ال ِج ْب ِر َيؾ َط َؾ ْق ِف الس َالم َط ِـ ْ ِ
يث س َم ِ
اإل ْس َال ِم
َْ َ َ
َّ ُ
ُ
اإليؿان ،و َت ْػ ِر ِيؼ الـَّبِل ﷺ ب ْقـ َُفؿا ،وإِ ْد َخال ِ ِف ْإَ ْطؿ َال فِل مسؿك ْ ِ
و ْ
اإل ْس َال ِم ُدو َن
ُ َ َّ
َ
َ َ
ِّ
إسَم ِء ما ي ُؽقنُ َش ِام ًال لِؿسؿق ٍ
ِ
ِ
ْ
ات
ُ َ اَ
اإليؿان ،فنكف َيتَّض ُح بِ َت ْؼ ِر ِير َأ ْصؾٍ ،و ُهقَ :أ ان م َـ ْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ٍ ِ
س ُؿ ِب َغ ْقرِ ِهَ ،ص َار َد اآ َط َؾك َب ْع ِ
ض تِ ْؾ َؽ
ُم َت َع ِّد َدة ط ْـ َد إِ ْف َراده وإِ ْص َالقف ،فنذا ُق ِرنَ َذل َؽ آ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاس ِؿ ا ْل َػ ِؼ ِقر وا ْل ِؿ ْسؽِ ِ
قـ ،فنذا
ا ْل ُؿ َس اؿ َقات ،وآ ْ
س ُؿ ا ْل َؿ ْؼ ُرونُ بِف َدال َط َؾك َباققفَ ا ،و َه َذا ك ْ
ِ ِ
َاج ،فنذا ُق ِر َن َأ َحدُ ُه َؿا بِ ْأ َخ ِرَ ،د َّل َأ َحدُ
ُأ ْف ِر َد َأ َحدُ ُه َؿاَ ،د َخ َؾ فقف كُؾ َم ْـ ُهق ُم ْحت ٌ
ِ
ِ
ِآ ْس َؿ ْق ِـ َط َؾك َب ْع ِ
اس ُؿ
اجات ،و ْأ َخ ُر َط َؾك َباق َ
ض َأ ْكقا ِع َذوي ا ْل َح َ
قفاَ ،ف َف َؽ َذا ْ
قف ْأ َخر ود َّل بِاك ِْػر ِ
اإليؿان :إذا ُأ ْف ِرد َأحدُ ُهؿا ،د َخ َؾ فِ ِ
ا ِْ
إل ْس َال ِم و ْ
اد ِه َط َؾك َما َيدُ ل َط َؾ ْق ِف
ُ َ
َ َ َ َ
َ
ض ما يدُ ل َط َؾق ِف بِاك ِْػر ِ
ِ ِِ
اد ِه ،و َد َّل
ْ
ْأ َخ ُر بِاكْػ َراده ،فنذا ُق ِر َن َب ْقـ َُف َؿاَ ،د َّل َأ َحدُ ُه َؿا َط َؾك َب ْع ِ َ َ
َ
ْأ َخ ُر َط َؾك ا ْل َباقِل .و َقدْ َص َّر َح بِ َف َذا ا ْل َؿ ْعـَك َج َؿا َط ٌة مِ َـ ْإَئِ َّؿ ِة.
اإل ِ ِ ِ
سا َلتِ ِف إِ َلك َأ ْه ِؾ ا ْل َج َب ِؾَ :ق َال كَثِ ٌقر مِ ْـ َأ ْه ِؾ السـ َِّة
س ََمطقؾ ُّل فل ِر َ
َق َال َأ ُبق َب ْؽرٍ ْ ِ ْ
ِ
اإلكْس ِ
ِ
اإليؿان َقق ٌل و َطؿ ٌؾ ،و ْ ِ
وا ْل َج َؿا َط ِة :إِ َّن ْ
ان َأ ْن َي ْػ َع َؾ ُف
اإل ْس َال ُم ف ْع ُؾ َما ُف ِر َض َط َؾك ْ َ
َ
ِ
اس ٍؿ َط َؾك ِحدَ تِ ِف َم ْض ُؿق ًما إِ َلك َ
آخ َر َف ِؼ َقؾ :ا ْل ُؿ ْممِـُق َن وا ْل ُؿ ْسؾِ ُؿق َن َج ِؿق ًعا
إذا ُذك َر كُؾ ْ

()1اكظر :إشباه ٓبـ كجقؿ (ص ،)343شرح الدسققل ( ،)131/1الؿقسقطة الؽقيتقة
( ،)92/19روضة الطالبقـ (.)282/8
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ُم ْػ َر َد ْي ِـُ ،أ ِريدَ بِ َل َح ِد ِه َؿا َم ْعـًك َل ْؿ ُي َر ْد بِ ْأ َخ ِر ،وإِ َذا ُذكِ َر َأ َحدُ ِآ ْس َؿ ْق ِـَ ،ش ِؿ َؾ ا ْل ُؽ َّؾ
و َط َّؿ ُف ْؿ.
و َقدْ َذك ََر َه َذا ا ْل َؿ ْعـَك َأ ْي ًضا ا ْل َخ َّطابِل فِل كِتَابِ ِفَِ :ؼَاٌُِِ اٌغُّ َِٕٓ  ،و َتبِ َع ُف َط َؾ ْق ِف
جؿا َط ٌة مِـ ا ْلع َؾؿ ِ
اء مِ ْـ َب ْع ِد ِه.
َ ُ َ
َ َ
اإليؿان ِطـْدَ ِذك ِْر ِه م ْػردا فِل ح ِد ِ
و َيدُ ل َط َؾك ِص َّح ِة َذل ِ َؽ َأ َّن الـَّبِ َّل ﷺ َف َّس َر ْ
يث
َ
ُ َ ً
اإليؿان فِل ح ِد ِ
ِ ِ
س بِؿا َفسر بِ ِف ْ ِ
اإل ْس َال َم ا ْل َؿ ْؼ ُرو َن بِ ْ
يث ِج ْب ِر َيؾ ،و َف َّس َر فِل
َ
و ْفد َط ْبد ا ْل َؼ ْق ِ َ َّ َ
ِ ٍ
آخر ْ ِ
اإل ْس َال َم بِ َؿا َف َّس َر بِ ِف ْ
اإليؿان ،ك ََؿا فِل ُِغَِٕذِ اإلَِِاَِ أَدَِّذَ َ ،ط ْـ
َحديث َ َ
َطؿ ِرو ب ِـ َط َبس َةَ ،ق َالَ :جاء ر ُج ٌؾ إِ َلك الـَّبِل ﷺَ ،ف َؼ َالَ :يا رسق َل ال َّؾ ِف ،ما ْ ِ
اإل ْس َال ُم؟
َ
َ ُ
ِّ
َ َ
َ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َق َالَ « :أنْ ُت ْسؾ َؿ َق ْؾ َب َؽ ل اؾف ،و َأنْ َي ْس َؾ َؿ ا ْل ُؿ ْسؾ ُؿقنَ م ْـ ل َساك َؽ و َيد َك»َ ،ق َالَ :ف َلي
ِْ
اإل ْس َال ِم َأ ْف َض ُؾ؟ َق َالْ « :اإليَمن» َق َال :و َما ْ
اإليؿان؟ َق َالَ « :أنْ تُمْ ِم َـ بِال اؾ ِف ،و َم َالئِ َؽتِ ِف،
ث ب ْع َد ا ْلؿق ِ
ِ
و ُك ُتبِ ِف ،ور ِ ِ
ت»َ ،ق َالَ :ف َلي ْ
اإليؿان َأ ْف َض ُؾ؟ َق َال« :ا ْل ِف ْج َر ُة»
َ
سؾف ،وا ْل َب ْع َ
ُ ُ
السق َء» َق َالَ :ف َلي ا ْل ِف ْج َرةِ َأ ْف َض ُؾ؟ َق َال:
َق َالَ :ف َؿا ا ْل ِف ْج َرةُ؟ َق َالَ « :أنْ َتفْ ُج َر ُّ
اإلس َالمِ ،و َأد َخ َؾ فِ ِ
ِ
«ا ْل ِ
جفَ ا ُد» َ .ف َج َع َؾ الـَّبِل ﷺ ْ
قف ْإَ ْط َؿ َال.
ْ
اإليؿان َأ ْف َض َؾ ْ ْ
()1

ظهَشُ ذَذِمُِكُ اٌْمَىيِ فٍِ َِغِأَ ٌَحِ اإلِعِالَِ واإلمياًَْْ٘ :
و ِتهَزَا اٌرَّفْصًُِِ ََ ْ
َُّ٘ا وادِذْ ،أَو ُِخِرٍَِفَاِْ؟
فنن َأ ْه َؾ السـ ِاة وا ْل َح ِد ِ
يث ُِمْ َتؾِ ُػقنَ فِل َذلِ َؽ ،و َصـ ُاػقا فِل َذلِ َؽ َت َصاكِ َ
قػ ُم َت َع ِّد َد ٍة،
ُّ
َف ِؿ ْـفُ ؿ م ْـ يدا ِطل َأ ان ُجؿفُ قر َأ ْه ِؾ السـ ِاة َط َؾك َأكافُ َم َشل ٌء و ِ
اح ٌد :مِـ ُْف ْؿ ُم َح َّؿدُ ْب ُـ ك َْص ٍر
َ ْ
ُّ
ْ َ
ْ َ َ
ا ْل َؿ ْرو ِزي ،و ْاب ُـ َطبْ ِد ا ْل َب ِّر ،و َقدْ ُرو َي َه َذا ا ْل َؼق ُل َط ْـ ُس ْػ َق َ
ان ال َّثق ِر ِّي مِ ْـ ِروا َي ِة
َأيقب ب ِـ سقي ٍد الرمؾِل َطـْف ،و َأيقب فِ ِ
ػ.
قف َض ْع ٌ
ُ
َ ْ ُ ْ َّ ْ ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
الس ْؿ َعاكِ ِّل،
وم ْـفُ ْؿ َم ْـ َي ْحؽل َط ْـ َأ ْه ِؾ ُّ
السـاة ال ات ْػرِ َيؼ َب ْق َـفُ ََم ،ك ََلبِل َب ْؽ ِر ْب ِـ َّ
و َغق ِر ِه ،و َقدْ ك ُِؼ َؾ َه َذا ال َّت ْػ ِر ُيؼ بقـَفؿا َطـ كَثِ ٍقر مِـ الس َؾ ِ
ػ ،مِـ ُْف ْؿ َقتَا َد ُة ،و َداو ُد ْب ُـ َأبِل
َْ ُ َ ْ
ْ
َ َّ
( )1أخرجف طبد الرزاق ( ،)21117وأمحد ( ،)17127وطبد بـ محقد ( ،)311مـ حديث طؿرو بـ
 ،وهق حديث صحقح بشقاهده.
طبسة
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ِهـ ٍْد ،و َأ ُبق َج ْع َػ ٍر ا ْل َباقِ ُر ،والز ْه ِري ،و َح َّؿا ُد ْب ُـ َز ْي ٍد ،و ْاب ُـ َم ْف ِدي ،و َش ِر ٌ
يؽ ،و ْاب ُـ َأبِل
اختِ َال ٍ
ْب ،و َأ ْح َؿدُ ْب ُـ َحـْ َبؾٍ ،و َأ ُبق َخ ْق َث َؿ َة ،و َي ْح َقك ْب ُـ َم ِع ٍ
ِذئ ٍ
قـ ،و َغ ْق ُر ُه ْؿَ ،ط َؾك ْ
ف
ِ ِ ِ
َان ا ْلحسـ وابـ ِس ِقريـ ي ُؼق َٓ ِن« :مسؾِؿ» ويفاب ِ
ان
َ َ
َب ْقـ َُف ْؿ فل ص َػة ال َّت ْػ ِر ِيؼ َبقْـ َُف َؿا .وك َ َ َ ُ ْ ُ
ُ ْ ٌ ََ َ
« ُم ْممِ ٌـ».
فَ ،ف ُق َؼ ُال :إذا ُأ ْف ِر َد ك ٌُّؾ مِ َـ ْ ِ
اإل ْس َال ِم
وبِ َف َذا ال َّت ْػ ِصق ِؾ ا َّل ِذي َذك َْركَا ُه َي ُزو ُل ِآ ْختِ َال ُ
الذك ِْرَ ،ف َال َف ْر َق َبقْـ َُف َؿا ِحقـَئِ ٍذ ،وإِ ْن ُق ِر َن َب ْق َـ ِآ ْس َؿ ْق ِـ ك َ
اإليؿان بِ ِّ
و ْ
َان َب ْقـ َُف َؿا َف ْر ٌق.
وال ات ْح ِؼ ُقؼ فِل ا ْل َػ ْر ِق َب ْق َـفُ ََم :إََّٔ اإلاميإ ُهق َت ْص ِد ُيؼ ا ْل َؼ ْؾ ِ
ب ،وإِ ْق َر ُار ُه ،و َم ْع ِر َف ُت ُف،
استِ ْس َال ُم ا ْل َعبْ ِد ل ِ َّؾ ِف ،و ُخ ُضق ُط ُف ،واك ِْؼ َقا ُد ُه َل ُف ،و َذل ِ َؽ َي ُؽق ُن بِا ْل َع َؿؾِ،
ٚاإلِضِالُُّ :هق ْ
اإلس َالم ِديـًا ،وفِل ح ِد ِ
ِ ِ ِ ِ
يث ِج ْب ِر َيؾ َس َّؿك الـَّبِل
َ
و ُهق الدِّ ي ُـ ،ك ََؿا َس َّؿك ال َّؾ ُف فل كتَابِف ْ ْ َ
اإليؿان و ْ ِ
ﷺ ِْ
اإل ْح َس َ
اإل ْس َال َم و ْ
ان ِديـًا ،و َه َذا َأ ْي ًضا مِ َّؿا َيدُ ل َط َؾك َأ َّن َأ َحدَ ِآ ْس َؿ ْق ِـ
إذا ُأ ْف ِرد د َخ َؾ فِ ِ
قف ْأ َخ ُر ،وإِك ََّؿا ُي َػ َّر ُق َب ْقـ َُف َؿا َح ْق ُث ُق ِر َن َأ َحدُ ِآ ْس َؿ ْق ِـ بِ ْأ َخ ِر.
َ َ
ب ،و ب ِ ْ ِ
اإليؿانِ :جـ َْس َت ْص ِد ِيؼ ا ْل َؼ ْؾ ِ
َف َق ُؽق ُن ِحقـَئِ ٍذ ا ْل ُؿ َرا ُد بِ ْ
اإل ْس َال ِم ِجـ َْس ا ْل َع َؿؾِ .وفِل
َسَ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺَ ،ق َالِ ْ « :
ُِغَِٕذِ اإلَِِاَِ أَدَِّذَ َط ْـ َأك ٍ
س َال ُم َط َالكِ َق ٌة ،و ْاإليَمن فِل
اإل ْ
ب»  .و َه َذا َِٕ َّن ْإَ ْط َؿ َال َت ْظ َف ُر َط َالكِ َق ًة ،والت َّْص ِد َيؼ فِل ا ْل َؼ ْؾ ِ
ا ْل َؼ ْؾ ِ
ب َٓ َي ْظ َف ُر.
ان الـَّبِل ﷺ ي ُؼق ُل فِل د َطائِ ِف إذا ص َّؾك َط َؾك ا ْلؿق ِ
و َك َ
ت« :ال اؾفُ اؿ َم ْـ َأ ْح َق ْق َت ُف ِمـاا،
َ ِّ
َ
ُ
َ
َف َل ْحقِ ِف َط َؾك ْ ِ
س َالمِ ،و َم ْـ َتق اف ْق َت ُف ِمـااَ ،ف َتق اف ُف َط َؾك ْاإليَمن» َّ َِٕ ،ن ا ْل َع َؿ َؾ بِا ْل َجق ِارحِ ،
اإل ْ
اةَ ،ف َلما ِطـْدَ ا ْلؿق ِ
إِكَّؿا يتَؿ َّؽـ مِـْف فِل ا ْلحق ِ
تَ ،ف َال َي ْب َؼك َغقْ ُر الت َّْص ِد ِيؼ بِا ْل َؼ ْؾ ِ
ب.
ََ
َ َ َ ُ ُ
َ
َّ
()1

()2

( )1اعقػ :أخرجف أمحد ( ،)12381وابـ أبل شقبة يف اإليؿان ( ، )6وأبق يعىل ( ، )2923والبزار
 ،ويف إسـاده طظ بـ مسعدة ،وهق ضعقػ،
كؿا يف كشػ إستار ( )21مـ حديث أكس
وقد تػرد بف.
( )2حسـ بشقاهد :أخرجف أبق داود ( ،)3211والترمذي ( ،)1124والـسائل يف طؿؾ الققم والؾقؾة
 ،وهق حديث حسـ بشقاهده ،وقد خرجتف
( ،)1181وأمحد ( )386/2مـ حديث أبل هريرة
يف تخريجل ٕحاديث بؾقغ الؿرام (.)551
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و ِم ْـ ُه َـا َق َال ا ْل ُؿ َح ِّؼ ُؼقنَ ِم َـ ا ْل ُع َؾ ََم ِء :كُؾ ُم ْممِ ٍـ ُم ْسؾِ ٌؿ ،فنن َم ْـ َح َّؼ َؼ ْ
اإليؿان،
ال ْ ِ
ورس َخ فِل َق ْؾبِ ِفَ ،قام بِ َل ْطؿ ِ
اإل ْس َالمِ ،ك ََؿا َق َال ﷺَ « :أ َٓ وإِ ان فِل ا ْل َج َس ِد ُم ْض َغ ًة ،إذا
َ
َ
َ َ
ِ
َص ُؾ َح ْتَ ،ص ُؾ َح ا ْل َج َس ُد ُك ُّؾ ُف ،وإِ َذا َف َس َد ْتَ ،ف َس َد ا ْل َج َس ُد ُك ُّؾ ُفَ ،أ َٓ وه َل ا ْل َؼ ْؾ ُب» َف َال
ال ْ ِ
اإليؿان إِ َّٓ و َتـْ َب ِع ُث ا ْل َجق ِار ُح فِل َأ ْطؿ ِ
ب بِ ْ
اإل ْس َالمِ ،و َل ْق َس كُؾ ُم ْسؾِ ٍؿ
َيت ََح َّؼ ُؼ ا ْل َؼ ْؾ ُ
َ
ِ
ُم ْممِـًا ،فنكف َقدْ َي ُؽق ُن ْ
ب بِ ِف َت َحؼ ًؼا َتا ًّما َم َع َط َؿ ِؾ
اإليؿان َضعق ًػاَ ،ف َال َيت ََح َّؼ ُؼ ا ْل َؼ ْؾ ُ
ال ْ ِ
َجق ِار ِح ِف بِ َل ْطؿ ِ
اإل ْس َالمَِ ،ف َق ُؽق ُن ُم ْسؾِ ًؿا ،و َل ْق َس بِ ُؿ ْممِ ٍـ ْ
اإليؿان التَّا َّم ،ك ََؿا َق َال
َ
َت َعا َلك﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
()1

ﮛ ] {احلجرات.}13:
و َل ْؿ َي ُؽق ُكقا ُمـَافِ ِؼق َـ بِا ْل ُؽ ِّؾ َّق ِة َط َؾك َأ َص ِّح ال َّت ْػ ِس َقر ْي ِـ ،و ُهق َقق ُل ْاب ِـ َط َّب ٍ
اس
و َغ ْق ِر ِهَ ،ب ْؾ ك َ
َان إيؿاهنُ ْؿ َض ِعق ًػا و َيدُ ل َط َؾ ْق ِف َقق ُل ُف َت َعا َلك﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ] {احلجراتَ ،}13:ي ْعـِل َٓ َيـْ ُؼ ُص ُؽ ْؿ مِ ْـ ُأ ُجق ِر َهاَ ،فدَ َّل َط َؾك
َأ َّن َم َع ُف ْؿ مِ َـ ْ
اإليؿان َما َي ْؼ َب ُؾ بِ ِف َأ ْط َؿا َل ُف ْؿ .وك ََذل ِ َؽ َقق ُل الـَّبِ ِّل ﷺ ل ِ َس ْع ِد ْب ِـ َأبِل
اص َلؿا َق َال َلفَ :لؿ ُتع ِ
ط ُف َالكًا و ُهق ُم ْممِ ٌـَ ،ف َؼ َال الـَّبِل ﷺَ « :أو ُم ْسؾِ ٌؿ» ُي ِش ُقر إِ َلك
ُ ْ ْ
و َّق ٍ َّ
ِ
اإليؿان ،وإِكَّؿا ُهق فِل م َؼا ِم ْ ِ
َأ َّك ُف َل ْؿ ُي َح ِّؼ ْؼ َم َؼا َم ْ
ب َأ َّك ُف َمتَك
اإل ْس َال ِم ال َّظاه ِر ،و َٓ َر ْي َ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ػ ْ
اس َؿ
اإليؿان ا ْل َباصِ ُـَ ،ل ِز َم مِـْ ُف َض ْع ُ
َض ُع َ
ػ َأ ْط َؿال ا ْل َجق ِارحِ ال َّظاه َرة َأ ْي ًضاَ ،لؽ َّـ ْ
اإليؿان َيـ ِْػك َطؿ ْـ َتر َك َش ْقئًا مِ ْـ و ِ
ْ
قـ
اج َباتِ ِف ،ك ََؿا فِل َققل ِ ِف ﷺَ َٓ « :ي ْزكِل الزااكِل ِح َ
َّ َ
َي ْزكِل و ُهق ُممْ ِم ٌـ» اه
()2

()3

()4

.
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)52ومسؾؿ برقؿ ( )1599طـ الـعؿان بـ بشقر
( )2أخرجف الطبري يف تػسقره (سقرة الحجرات ،آية )14:مـ صريؼ ططقة العقيف ،طـ ابـ طباس
بؿعـاه .وهذا إسـاد ضعقػ :ططقة العقيف ،ضعقػ ،ومدلس ،واإلسـاد مـ صريؼ سؾسؾة العقفققـ
الؿشفقرة بالضعػ.
.
( )3أخرجف البخاري برقؿ ( ،)27ومسؾؿ برقؿ ( )151طـ سعد بـ أبل وقاص
.
( )4أخرجف البخاري برقؿ ( ،)2475ومسؾؿ برقؿ ( )57طـ أبل هريرة
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و َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل ََمْ ُؿق ِع َ
الػ َتاوى (:)361/7
س َال ِم
اإل ْ
ف َأ َّن َأ ْص َؾ اإليؿان فِل ال َؼ ْؾ ِ
اس ُؿ اإليؿان َت َار ًة ُي ْط َؾ ُؼ َط َؾك َما فِل
إ َذا ُط ِر َ
ب َف ْ
ال ال َؼ ْؾبِقَّ ِة و ْإَ ْطؿ ِ
ب مِ ْـ إَ ْقق ِ
ال َؼ ْؾ ِ
ال ال َؼ ْؾبِقَّ ِة مِ ْـ الت َّْص ِد ِيؼ وا ْل َؿ َح َّب ِة وال َّت ْعظِ ِ
قؿ وك َْحق
َ
َذل ِ َؽ ،و َت ُؽق ُن إَ ْقق ُال ال َّظ ِ
اه َر ُة و ْإَ ْط َؿ ُال َلق ِاز ُم ُف و ُمق ِج َبا ُت ُف و َد َٓئِ ُؾ ُف.
ب اإليؿان وم ْؼت ََضاه د ِ
ب وا ْل َبدَ ِن ُج ِع َال ل ِ ُؿق َج ِ
و َت َار ًة َط َؾك َما فِل ال َؼ ْؾ ِ
اخ ًال فِل
ُ َ
ُ
ِ
ُم َس َّؿا ُه :وبِفَ َذا َي َت َب اق ُـ َأ ان ا َ
س َال ًما و َأكافَ ا َت ْد ُخ ُؾ فِل ُم َس اؿك اإليَمن
ٕ ْط ََم َل ال اظاه َر َة ُت َس اؿك إ ْ
َت َار ًة و َٓ َت ْد ُخ ُؾ فِ ِقف َت َار ًة.
ِ
إ َذا َتبقـ َه َذا و ُطؾِؿ َأ َّن اإليؿان ا َّل ِذي فِل ال َؼ ْؾ ِ ِ
ب و َغ ْق ِر َذل ِ َؽ
ب م ْـ الت َّْصد ِيؼ وا ْل ُح ِّ
َ َّ َ
َ
ِ ِ
ال ال َّظ ِ
ِ
اهرةِ و ْإَ ْطؿ ِ
ِ
اه َر ِة :ك ََؿا َأ َّن ال َؼ ْصدَ التَّا َّم
َ
َي ْس َت ْؾ ِز ُم إ ُ ُمق َر ال َّظاه َر َة م ْـ إَ ْققال ال َّظ َ
مع ال ُؼدْ رةِ يس َت ْؾ ِزم وجقد الؿر ِ
اد ،و َأ َّك ُف َيؿتَـ ِ ُع م َؼام اإليؿان الق ِ
ب فِل ال َؼ ْؾ ِ
اج ِ
ب مِ ْـ
َ َ
َ َ
ْ
َ َْ ُ ُ َ َُ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َغق ِر ُضفق ِر مق ِج ِ ِ
الؿ ْس َل َل ِة ،و َل ْؿ َيبْ َؼ
ب َذل َؽ و ُم ْؼت ََضا ُه َزا َل ْت (الش َب ُف الع ْؾؿ َّق ُة) فل َهذه َ
ْ ُ ُ
َّإٓ (كِ َزاع َل ْػظِل) فِل َأ َّن مق ِجب اإليؿان الباصِ ِـ َه ْؾ ُهق ج ْزء مِـْف د ِ
اخ ٌؾ فِل ُم َس َّؿا ُه
ُ ٌ ُ َ
َ
َ
ٌ
ُ
ٌّ
َف َق ُؽق ُن َل ْػ ُظ اإليؿان َد ًّآ َط َؾ ْق ِف بِالت ََّضؿ ِـ وا ْل ُع ُؿقمِ؟ َأو ُهق َٓ ِز ٌم ل ِ ْليؿان و َم ْع ُؾق ٌل َل ُف
و َث َؿ َر ٌة َل ُف َف َت ُؽق ُن َد َٓ َل ُة اإليؿان َط َؾ ْق ِف بِ َط ِر ِيؼ الؾ ُزومِ؟
ِ
اس َؿ اإليؿان ُي ْس َت ْع َؿ ُؾ َت َار ًة َه َؽ َذا و َت َار ًة َه َؽ َذا ك ََؿا َقدْ َت َؼدَّ َم:
و َحؼق َؼ ُة إَ ْم ِر َأ َّن ْ
ِ
فنذا ُق ِر َن اسؿ اإليؿان بِ ْ ِ
اإل ْس َال ِم َأو ا ْل َع َؿ ِؾ ك َ
اس ُؿ
َان َد ًّآ َط َؾك ال َباص ِـ َف َؼ ْط .وإِ ْن ُأ ْف ِر َد ْ
ْ ُ
ِ
ِ
ص.
اإليؿان َف َؼدْ َي َتـَاو ُل ال َباص َـ وال َّظاه َر وبِ َف َذا َت ْل َتؾِ ُ
ػ الـ ُصق ُ
اها
هلل و َأ ْد َك َ
س ْب ُعقنَ ُش ْع َب ًةَ :أ ْط َال َها َقق ُل َٓ إ َل َف اإٓ ا ُ
َف َؼق ُل ُف ﷺْ « :اإليَمن بِ ْض ٌع و َ
يؼ وا ْل َحقا ُء ُش ْعب ٌة ِم ْـ اإليَمن» ُ .أ ْف ِرد َل ْػ ُظ اإليؿان َفدَ َخ َؾ فِ ِ
ٕ َذى َط ْـ ال اطرِ ِ
إ َما َص ُة ا َ
قف
َ
َ
َ
اهر و َقق ُلف ﷺ فِل ح ِد ِ
ِ
ِ
يث ِج ْب ِر َيؾْ « :اإليَمن َأنْ تُمْ ِم َـ بِ َال اؾ ِف و َم َالئِ َؽتِ ِف
َ
ُ
ال َباص ُـ وال َّظ ُ
و ُك ُتبِ ِف ورسؾِ ِف وا ْلقق ِم ِ
أخرِ» َذك ََر ُه َم َع َققل ِ ِف ﷺِ ْ « :
س َال ُم َأنْ َت ْشفَ َد َأنْ َٓ إ َل َف اإٓ اهللُ
َ
اإل ْ
ُ ُ
()1

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)9ومسؾؿ برقؿ ( )35طـ أبل هريرة
البخاري بؾػظ :بضع وستقن.

 ،والؾػظ لؿسؾؿ ،وطـد
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ِ ِ
الص َال َة وتُمْ تِ َل ال از َكا َة ،و َت ُصق َم َر َم َضانَ  ،و َت ُح اج ال َب ْق َ
ت»
سق ُل ال اؾف و ُتؼ َ
قؿ ا
و َأ ان ُُمَ اؿ ًدا َر ُ
ِ
اك الح ِد ِ
ِ
َف َؾؿا َأ ْفر َد ُه َط ْـ اس ِؿ ِ
يث ُم َج َّر ًدا َط ْـ
اإل ْس َال ِم َذك ََر َما َي ُخص ُف آ ْس ُؿ فل َذ َ َ
ْ
َّ َ
ِآ ْقتِرانِ.
َ
ِ
ِ
ِ
الحديث م ْؼرو ٌن بِاس ِؿ ِ
اإل ْس َال ِم و َققلف َت َعا َلك ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
وفل َه َذا َ
ْ
َ ُ
ِ ِ
قف الباصِـ َف َؾق َأ َتك بِا ْلعؿ ِؾ ال َّظ ِ
اه ِر ُدو َن
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ] {آل عمرانَ ،}42:د َخ َؾ ف َ ُ
ََ
ِ
الباصِ ِـ َلؿ ي ُؽـ مِؿـ َأ َتك بِالدِّ ِ ِ
اإلس َالم ،و َأما إذا ُق ِر َن ِ
ِ ِ
اإل ْس َال ُم
ْ َ ْ َّ ْ
َ
َّ
يـ ا َّلذي ُهق طـْدَ ال َّؾف ْ ُ
بِ ْ
اإليؿان ك ََؿا فِل َققلف َت َعا َلك ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ]

{احلجرات ،}13:و َقق ُل ُف ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﴾ {الذاريات ،}36-32 :و َققلف َت َعا َلك ﴿ﮢ ﮣ ﮤ

اإلس َال ِم إَ ْطؿ ُال ال َّظ ِ
ِ
اه َر ُة ك ََؿا
َ
ﮥ ﮦ ] {األحزابَ ،}32:ف َؼدْ ُي َرا ُد بِ ْ ْ
يث َأك ٍ ِ ِ
فِل ح ِد ِ
الؿ ْسـ َِد َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف َق َالِ ْ « :
س َال ُم َط َالكِ َق ٌة و ْاإليَمن
َ
اإل ْ
َس ا َّلذي فل ُ
ِ
ب»  .ومـ َطؾِؿ َأ َّن د َٓ َل َة ال َّؾ ْػ ِ
ػ بِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ
فِل ال َؼ ْؾ ِ
اس ِؿ
ظ َت ْختَؾِ ُ
َ
اإل ْف َراد وآ ْقت َران ك ََؿا فل ْ
َ ْ َ
ف وا ْلؿـْ َؽ ِر وا ْلب ْغ ِل و َغق ِر َذل ِ َؽ مِـ إَسؿ ِ
قـ وا ْلؿعرو ِ
ال َػ ِؼ ِقر وا ْل ِؿ ْسؽِ ِ
اء وك ََؿا فِل
ْ
َ
ْ ْ َ
ُ
َ ُْ
ِ
ِ ِ
اح ْت َطـْ ُف الش ْب َف ُة فِل َه َذا ال َب ِ
اهلل َأ ْط َؾ ُؿ.
ُل َغات َسائ ِر إُ َم ِؿ؟ َط َربِ َفا و َط َجؿ َفا َز َ
اب و ُ
()1

واكظر رلّىع اٌفراوي (.)555-551/7

?

حدٜح جرب ٌٜفَ ٘ٝساتب ايد.ٜٔ
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)351/7
س َال ِم
اإل ْ
َفا ْلحؼ فِل َذل ِ َؽ ما بقـَف الـَّبِل ﷺ فِل ح ِد ِ
يث ِج ْب ِر َيؾ َف َج َع َؾ الدِّ ي َـ و َأ ْه َؾ ُف َث َال َ
ث
َ
َ َ َّ ُ
َ
َصب َؼ ٍ
طَٗا اإليؿان َٚأعِالَٖا ِ
اتَ :أٚيَُٗاِ :
اإل ْح َس ُ
ان ،و َم ْـ و َص َؾ إ َلك ال ُع ْؾ َقا
اإل ْس َال ُم َٚأَ ٚض ُ
َ
ِ
قفاَ .فالؿ ْح ِس ُـ م ْممِ ٌـ والؿ ْممِ ُـ مسؾِؿ :و َأما الؿسؾِؿ َف َال َي ِ
ب
ج ُ
َف َؼدْ و َص َؾ إ َلك ا َّلتل َتؾِ َ
َّ ُ ْ ُ
ُ ْ ٌ
ُ
ُ
ُ
آن َفجع َؾ إُم َة َط َؾك َه ِذ ِه إَصـ ِ
ِ
َاف ال َّث َال َث ِةَ ،ق َال
ْ
َأ ْن َي ُؽق َن ُم ْممـًا .و َه َؽ َذا َجا َء ال ُؼ ْر ُ َ َ
َّ
( )1اعقػ :تؼدم تخريجف قري ًبا.
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َت َعا َلك﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ]

{فاطرَ ،}37:فا ْلؿسؾِؿ ا َّل ِذي َلؿ َي ُؼؿ بِق ِ
اج ِ
ب اإليؿان ُهق ال َّظال ِ ُؿ لِـَ ْػ ِس ِف وا ْل ُؿ ْؼت َِصدُ ُهق
ْ ْ
ُ ْ ُ
ِ
ِ
ا ْلؿ ْممِ ُـ الؿ ْط َؾ ُؼ ا َّلذي َأ َّدى الق ِ
السابِ ُؼ بِا ْل َخ ْق َرات ُهق
اج َ
الؿ َح َّر َم :و َّ
ب و َت َر َك ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ا ْل ُؿ ْحس ُـ ا َّلذي َط َبدَ ال َّؾ َف ك ََل َّك ُف َي َرا ُه.اه
و َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)12/7
س َال ِم
اإل ْ
الجسدُ بِ ْ ِ
ب إذا َص َؾ َح بِ ْ
اإل ْس َال ِم وهق مـ اإليؿان:
َف ُعؾِ َؿ َأ َّن ال َؼ ْؾ َ
اإليؿانَ :ص َؾ َح َ َ
يدُ ل َط َؾك َذل ِ َؽ َأ َّكف َق َال فِل ح ِد ِ
يث جبرائقؾَ « :ه َذا ِج ْبرِ ُيؾ َجا َء ُك ْؿ ُي َع ِّؾ ُؿ ُؽ ْؿ دِي َـ ُؽ ْؿ».
َ
ُ
َ
اإليؿان و ْ ِ
َف َج َع َؾ الدِّ ي َـ ُهق ْ ِ
اإل ْح َس ُ
اإل ْس َال ُم و ْ
انَ .ف َت َب َّق َـ َأ َّن ِديـَـَا َي ْج َؿ ُع ال َّث َال َث َة َلؽِ ْـ ُهق
ات َث َال ٌثُ :م ْسؾِ ٌؿ ُث اؿ ُممْ ِم ٌـ ُث اؿ ُُمْ ِس ٌـ ،ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
َد َر َج ٌ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳ ﭴ ] {فاطر.}37:
خ َال ِ
وا ْلؿ ْؼت َِصدُ والسابِ ُؼ كِ َال ُهؿا يدْ ُخ ُؾ الجـَّ َة بِ َال ُط ُؼقب ٍة بِ ِ
ف ال َّظال ِ ِؿ لِـَ ْػ ِس ِف.
َ
َ َ
َّ
ُ
َ
جب َط َؾقفِ
ِ
ِ
ِ
و َه َؽ َذا م ْـ َأ َتك بِ ْ ِ
اإل ْس َال ِم ال َّظاه ِر َم َع َت ْصد ِيؼ ال َؼ ْؾ ِ
بَ :لؽ ْـ َل ْؿ َي ُؼ ْؿ بِ َؿا َي ِ ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مِ ْـ اإليؿان ال َباص ِـ :فنكف ُم َع َّر ٌض ل ْؾقطقد ك ََؿا َس َق ْلتل َب َقا ُك ُف ْ
اهلل.
إن َشا َء ُ
و َأ اما ِ
اإل ْح َسانُ َف ُفق َأ َطؿ مِ ْـ ِج َف ِة َك ْػ ِس ِف و َأ َخص مِ ْـ ِج َف ِة َأ ْص َحابِ ِف مِ ْـ اإليؿان.
و ْاإليَمن َأ َطؿ مِ ْـ ِج َف ِة َك ْػ ِس ِف و َأ َخص مِ ْـ ِج َف ِة َأ ْص َحابِ ِف مِ ْـ ِ
اإل ْس َالمِ.
اإليؿان يدْ ُخ ُؾ فِ ِ
ان يدْ ُخ ُؾ فِ ِ
قف ِ
َف ْ ِ
قف اإليؿان ،و ْ
اإل ْس َال ُم ،وا ْل ُؿ ْح ِسـُق َن
َ
اإل ْح َس ُ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ.اه
الؿ ْممـق َـ ،وا ْل ُؿ ْممـُق َن َأ َخص م ْـ ُ
َأ َخص م ْـ ُ
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@

ملاذا اقتصس يف اذتدٜح عً ٢مخطٚ ١اجبات َع إٔ يف اإلضالّ ٚاجبات أخس٣؟
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)361/7
س َال ِم
اإل ْ
اإلس َال ِم فِل ال َّظ ِ
ِ
َق َال َّ
الص َالحِ
اه ِر َي ْث ُب ُت
الش ْق ُخ َأ ُبق َط ْؿ ِرو ْب ُـ َّ
 :و ُح ْؽ ُؿ ْ
اف إ َل ْق ِفؿا إَرب َع ل ِ َؽقكِ َفا َأ ْض َفر َش َعائِ ِر ِ
بِ َّ
اإل ْس َال ِم و ُم ْع َظ َؿ َفا
الش َفا َد َت ْق ِـ وإِك ََّؿا َأ َض َ
َ
َ
َْ
اد ِه َأو اك ِ
وبِ ِؼقامِ ِف بِفا يتِؿ استِس َالمف و َتر ُكف َلفا ي ْش ِعر بِح ِّؾ َقق ِد اك ِْؼق ِ
ْح َالل ِ ِف.اه
َ
َ َ ْ ْ ُُ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ
َ

A

ٌٖ ٜطًل عً ٢املٓافكني َطًُني؟

يطؾؼ طؾقفؿ يف الظاهر :مامل يظفر مـ أحدهؿ كػره.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)351/7
س َال ِم
اإل ْ
ِ
و َق ْد ا ات َػ َؼ ال ُع َؾَم ُء َط َؾك َأ ان اسؿ الؿسؾِ ِؿ َ ِ
قـ
الؿ َـافِ ِؼ َ
َ
قـ فل ال اظاهرِ َي ْجرِي َط َؾك ُ
َْ ُ ْ
ٕكافُ ؿ اس َتس َؾؿقا َض ِ
ِ
اهرةِ
ِ
ِ ِ
ِ
اه ًرا :و َأ ْتق بِؿا َأ َتقا بِ ِف مِ ْـ إَ ْطؿ ِ
َ ْ ْ ْ ُ
ال ال َّظاه َرة بِ َّ
الص َالة ال َّظ َ
َ
َ
جف ِ
ِ ِ
و َّ ِ
اد ال َّظ ِ
ِ
اه ِر ك ََؿا ك َ
َان الـَّبِل ُي ْج ِري َط َؾ ْق ِف ْؿ َأ ْح َؽا َم
الزكَاة ال َّظاه َرة وا ْل َح ِّج ال َّظاه ِر وا ْل ِ َ
اإلس َال ِم ال َّظ ِ
ِ
اه ِر ،وا َّت َػ ُؼقا َط َؾك َأ َّك ُف َم ْـ َل ْؿ َي ُؽ ْـ َم َع ُف َش ْل ٌء مِ ْـ اإليؿان َف ُفق ك ََؿا َق َال
ْ
َت َعا َلك﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ] {النساء.}132:اه

B

َٔ نإ فْ ٘ٝفام عًُٜ ٌٖ ،ٞطًل عً ٘ٝاضِ اإلضالّ؟
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)351/7
س َال ِم
اإل ْ
ِ
َان فِ ِ
ِ
الؿ ْح ِ
قف إيؿان وكِ َػ ٌ
َف َؿ ْـ ك َ
ض وإِ َذا
الؿـَاف ِؼ َ
اق ُي َس َّؿك ُم ْسؾ ًؿا إ ْذ َل ْق َس ُهق ُدو َن ُ
َح َّؼ اسؿ اإليؿان ب ْؾ اسؿ الؿـَافِ ِؼ َأحؼ بِ ِف ،فنن ما فِ ِ
َان كِ َػا ُقف َأ ْغ َؾب َلؿ يست ِ
ك َ
اض
قف َب َق ٌ
َ
ُ
َ
َ ْ ُ ُ
ْ َ
َ ْ َْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اس ِؿ إَ ْب َق ِ
ض ك ََؿا َق َال
اس ِؿ إَ ْسقد َأ َحؼ مـْ ُف بِ ْ
و َسقا ٌد و َسقا ُد ُه َأ ْك َث ُر م ْـ َب َقاضف ُهق بِ ْ
َت َعا َلك﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ] {آل عمران ،}161:و َأ َّما إذا ك َ
َان
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب و َم َع ُف كِ َػ ٌ
الؿق ُطق ِدي َـ
إيؿاك ُف َأ ْغ َؾ َ
الؿ ْممـق َـ َ
اق َي ْستَحؼ بِف القطقدَ َل ْؿ َي ُؽ ْـ َأ ْي ًضا م ْـ ُ
بِا ْل َجـ َِّة.اه
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ّم جَا ِِغِ اٌؼٍُُىَِ واحلِىَُِ ّم َشرحِ ِح ِد ِ
ابـ َر َج ٍ
يث (:)2
ب
الحافِ ُظ ُ
َق َال َ
اإلس َالمَِ ،ف َال يـْت َِػل بِاكْتِ َػ ِ
اجباتِ ِفَ ،أو اكْتِف ِ
ِ
اك َب ْع ِ
اء َب ْع ِ
ض ُم َح َّر َماتِ ِف،
َ
ضو ِ َ
َ
اس ُؿ ْ ْ
و َأ َّما ْ
ِ
ِ
ٍ ِ
قف بِا ْل ُؽ ِّؾق ِة ،و َٓ يعر ُ ِ
ان بِؿا يـَافِ ِ
وإِكَّؿا يـْ َػك بِ ْ ِ ِ
قح ِة َك ْػ ُل
الصح َ
ف فل َش ْلء م َـ السـَّة َّ
َّ
اإل ْت َق َ ُ
َ ُ
َُْ
اإليؿان َطؿ ْـ َتر َك َش ْق ًئا مِ ْـ و ِ
اإلس َال ِم َطؿ ْـ َتر َك َش ْق ًئا مِ ْـ و ِ
ِ
اج َباتِ ِف ،ك ََؿا ُيـْ َػك ْ
اج َباتِ ِف،
َّ َ
َّ َ
ْ ْ
ض ا ْلؿحرم ِ
ِ
ات ،وإِ ْص َال ُق الـِّ َػ ِ
وإِ ْن ك َ
اق َأ ْي ًضا.اه
َان َقدْ و َر َد إِ ْص َال ُق ا ْل ُؽ ْػ ِر َط َؾك ف ْع ِؾ َب ْع ِ ُ َ َّ َ

C

ٌٖ ٜدخٌ املٓافل ٚصاحب ايهبري ٠يف خطاب ايػسعٜ﴿ :ا أٜٗا اير ٜٔآَٓٛا﴾؟
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)351/7
س َال ِم
اإل ْ
الخ َطاب بِ ﴿ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ َأٚال :يدْ ُخ ُؾ فِ ِ
َفنِ َّن ِ
قف َم ْـ َأ ْض َف َر اإليؿان
َ
َ
ػ َٓ يدْ ُخ ُؾ فِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
وإِ ْن ك َ ِ ِ
ِ
قف َم ْـ َل ْؿ َي ُؽ ْـ
َان ُمـَاف ًؼا فل ال َباص ِـَ ،يدْ ُخ ُؾ فقف فل ال َّظاه ِرَ :ف َؽ ْق َ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
الؿ ْممِـِق َـ َح ًّؼا
الؿ ْممـق َـ َح ًّؼا .و َحؼق َؼ ُت ُف َأ َّن َم ْـ َل ْؿ َي ُؽ ْـ م ْـ ُ
ُمـَاف ًؼا ،وإِ ْن َل ْؿ َي ُؽ ْـ م ْـ ُ
ي َؼ ُال فِ ِ
الخ ُؾق َد فِل الـ ِ
قف :إ َّك ُف ُم ْسؾِ ٌؿ و َم َع ُف إيؿان َي ْؿـَ ُع ُف ُ
َّار و َه َذا ُم َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْق ِف َب ْق َـ َأ ْه ِؾ
ُ
ِ
ِ ِ
اس ُؿ اإليؿان؟
السـَّةَ .لؽ ْـ َه ْؾ ُي ْط َؾ ُؼ َط َؾ ْقف ْ
َه َذا ُهق ا َّل ِذي َتـ ََاز ُطقا فِ ِ
قف َف ِؼ َقؾُ :ي َؼ ُال ُم ْسؾِ ٌؿ و َٓ ُي َؼ ُالُ :م ْممِ ٌـ .وقِ َقؾَ :ب ْؾ ُي َؼ ُال:
ُم ْممِ ٌـ.
والت ْح ِؼ ُقؼ َأنْ ي َؼ َال :إ َّكف م ْممِـ كَاقِص اإليؿان ،م ْممِـ بِنيؿاك ِف َف ِ
اس ٌؼ بِ َؽبِ َقرتِ ِف ،و َٓ
ُ ٌ
ُ
ُ ُ ٌ
ا
ُ
ِ
ِ
الؿ ْط َؾ َؼ.
الؿ ْط َؾ ِؼ :فنن الؽت َ
َاب والسـَّ َة َك َػ َقا َطـْ ُف آ ْس َؿ ُ
اس َؿ اإليؿان ُ
ُي ْع َطك ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يؿ
إيج ٌ
اهلل بِف و َر ُسق ُل ُف َٕ َّن َذل َؽ َ
اب َط َؾ ْقف و َت ْح ِر ٌ
اس ُؿ اإليؿان َي َتـَاو ُل ُف ف َ
و ْ
قؿا َأ َم َر ُ
ِ
ِ
الؿ ْط َؾ ِؼ :و َط َؾك َه َذا
الؿدْ حِ ُ
اس ِؿ َ
َط َؾ ْقف و ُهق َٓ ِز ٌم َل ُف ك ََؿا َي ْؾ َز ُم ُف َغ ْق ُر ُه وإِك ََّؿا ال َؽ َال ُم فل ْ
اإليؿان يدْ ُخ ُؾ فِ ِ
ِ
قف َث َال ُ
اب بِ ْ
ػ:
ث َصقائِ َ
َ
َفا ْلخ َط ُ
ِ ِ
الؿ ْممِ ُـ َح ًّؼا.
* َيدْ ُخ ُؾ فقف ُ
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* ويدْ ُخ ُؾ فِ ِ
قف الؿـَافِ ُؼ فِل َأح َؽامِ ِف ال َّظ ِ
اه َر ِة وإِ ْن كَا ُكقا فِل أخرة فِل الدَّ ْر ِك
ْ
َ
ُ
َّار :و ُهق فِل ال َباصِ ِـ ُيـْ َػك َطـْ ُف ِ
إَ ْس َػ ِؾ مِ ْـ الـ ِ
اإل ْس َال ُم و ْ
اإليؿان وفِل ال َّظا ِه ِر ُي ْث َب ُت َل ُف
اإليؿان ال َّظ ِ
ِ
اإل ْس َال ُم و ْ
اه ُر.
* ويدْ ُخ ُؾ فِ ِ
قف ا َّل ِذي َـ َأ ْس َؾ ُؿقا وإِ ْن َل ْؿ َتدْ ُخ ْؾ َح ِؼق َؼ ُة اإليؿان فِل ُق ُؾقبِ ِف ْؿَ :لؽِ ْـ
َ
م َع ُفؿ ُج ْزء مِ ْـ اإليؿان و ْ ِ
اإل ْس َال ِم ُي َث ُابق َن َط َؾ ْق ِف.اه
ٌ
َ ْ

D

بٝإ ق ٍٛاهلل تعاىل﴿:ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ] {احلجرات.}13:

َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)238/7
س َال ِم
اإل ْ
ِ
ِ
إس َال ًما بِ َال إيؿان فِل َققلف َت َعا َلك ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
اهلل فل ال ُؼ ْرآن ْ
و َقدْ َأ ْث َب َت ُ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ] {احلجرات .}13:و َقدْ َث َب َت فِل اٌصَّذُِذَ ُِِٓ َط ْـ َس ْع ِد ْب ِـ
َأبِل و َّق ٍ
اص َق َالَ :أ ْط َطك الـَّبِل ﷺ َر ْه ًطا -وفِل ِروا َي ٍة َق َس َؿ َق ْس ًؿا -و َت َر َك فِ ِقف ْؿ َم ْـ َل ْؿ
ُي ْع َط ُف و ُهق َأ ْط َج ُب ُف ْؿ إ َل َّل َف ُؼ ْؾتَ :يا َر ُسق َل ال َّؾ ِف ما َلؽ َط ْـ ُف َال ٍن؟ َفق َال َّؾ ِف إكِّل ََٕ َرا ُه
ُم ْممِـًا َف َؼ َال َر ُسق ُل ال َّؾ ِف ﷺ« :أو ُم ْسؾِ ًَم»َ .أ ُقق ُل َفا َث َال ًثا و ُي َر ِّد ُد َها َط َؾ َّل َر ُسق ُل ال َّؾ ِف ﷺ
ِ
َث َال ًثا ُثؿ َق َال« :إ ِّكل َ ُ ِ
هلل َط َؾك و ْج ِف ِف
الر ُج َؾ و َغ ْق ُر ُه َأ َح ُّب إ َل ال م ْـ ُف َِمَا َف َة َأنْ َي ُؽ اب ُف ا ُ
ٕ ْططل ا
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
فِل الـ ِ
س ْع ٌد» .
اار» وفل ِروا َيةَ « :ف َض َر َب َب ْق َـ ُط ُـؼل و َكتػل و َق َالَ :أق َت ًآ َأ ْي َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
إس َال ٌم
اهلل َط ْـ َأ ْهؾف ُد ُخق َل اإليؿان فل ُق ُؾقبِ ِف ْؿ َه ْؾ ُهق ْ
َف َف َذا اإل ْس َال ُم ا َّلذي َك َػك ُ
ُي َث ُابق َن َط َؾ ْق ِف؟ َأ ْم ُهق مِ ْـ ِجـ ِ
الؿـَافِ ِؼق َـ؟
إس َال ِم ُ
ْس ْ
ػ وا ْل َخ َؾ ِ
ان لِؾس َؾ ِ
ِ ِ
ػ:
فقف َقق َٓ ِن َم ْشفُ ق َر ِ ا
()1

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)27ومسؾؿ برقؿ ( )151طـ سعد بـ أبل وقاص
( )2أخرج هذه الرواية مسؾؿ يف أحد صرق الحديث السابؼ.

()2

.
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أَ َحدَُُُٖاَ :أ َّك ُف إس َالم ُي َثابق َن َط َؾ ْق ِف و ُي ْخ ِر ُج ُفؿ مِ ْـ ال ُؽ ْػ ِر والـِّ َػ ِ
اق ،و َه َذا َم ْرو ٌّي َط ْـ
ْ
ْ ٌ ُ
اد ب ِـ َزيدٍ
اهقؿ الـ ََّخ ِعل ،و َأبِل جع َػ ٍر الباقِ ِر :و ُهق َققل حؿ ِ
الحس ِـ واب ِـ ِس ِقريـ وإِبر ِ
َ َّ ْ ْ
َ
َ ْ
َْ َ
َ َ
ْ
و َأ ْح َؿد ْب ِـ َحـْ َب ٍؾ و َس ْف ِؾ ْب ِـ َط ْب ِد ال َّؾ ِف التستري و َأبِل َصال ِ ٍ
الؿ ِّؽ ِّل وكَثِ ٍقر مِ ْـ َأ ْه ِؾ
ب َ
الح ِد ِ
يث والسـ َِّة وا ْل َح َؼائِ ِؼ.
َ
إسؿاطقؾ َط ْـ َط َّؿ ِ
ار ْب ِـ َزاذان َق َال:
َق َال َأ ْح َؿد ْب ُـ َح ْـ َب ٍؾَ :حدَّ َثـَا ُم َم َّم ُؾ ْب ُـ ْ
ِ
َان الحسـ ومحؿدٌ ي ُؼق َٓ ِن :مسؾِؿ ويفاب ِ
ِ
انُ :م ْممِ ٌـ.
َسؿ ْعت ه َشا ًما َي ُؼق ُل :ك َ َ َ ُ ُ َ َّ َ
ُ ْ ٌ ََ َ
و َق َال َأ ْح َؿد ْب ُـ َح ْـ َب ٍؾَ :حدَّ َثـَا َأ ُبق َس َؾ َؿ َة الخزاطل َق َالَ :ق َال َمال ِ ٌؽ و َش ِر ٌ
يؽ و َأ ُبق
َب ْؽ ِر ْب ُـ َط َّق ٍ
اش و َط ْبدُ ال َع ِز ِيز ْب ُـ َأبِل َس َؾ َؿ َة و َح َّؿا ُد ْب ُـ َس َؾ َؿ َة و َح َّؿا ُد ْب ُـ َز ْي ٍد :اإليؿان
اإل ْقرار وا ْل َعؿ ُؾ إ َّٓ َأ َّن َحؿا َد ب َـ َز ْي ٍد ُي َػر ُق ب ْق َـ ِ
ِ
اإل ْس َال ِم و ْ
اإليؿان َي ْج َع ُؾ
َ
الؿ ْع ِر َف ُة و ْ َ ُ
َ
ِّ َ
َّ ْ
اصا و ْ ِ
اإل ْس َال َم َطا ًّما.
اإليؿان َخ ًّ
ٚايكَ ٍُٛايجَّاَِْ :ٞأ َّن َه َذا ِ
الس ْب ِل وا ْل َؼ ْت ِؾ مِ ْث َؾ
اإل ْس َال َمُ :هق ِآ ْستِ ْس َال ُم َخق َ
ف َّ
الؿـَافِ ِؼق َـَ .قا ُلقا :و َه ُم َٓ ِء ُك َّػ ٌار فنن اإليؿان َل ْؿ َيدْ ُخ ْؾ فِل ُق ُؾقبِ ِف ْؿ و َم ْـ َل ْؿ
إس َال ِم ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخت َق ُار ال ُب َخ ِ
َيدْ ُخ ْؾ اإليؿان فل َق ْؾبِف َف ُفق كَاف ٌر .و َه َذا ْ
الؿ ْرو ِزي.
ار ِّي و ُم َح َّؿد ْب ِـ ك َْص ٍر َ
ِ
قال :و َا َّل ِذي َـ َقا ُلقاَّ :
الؿـَافِ ِؼق َـ َٓ ُي َث ُابق َن َط َؾ ْق ِف َقا ُلقا:
إن َه َذا اإل ْس َال َم ُهق كَنِ ْس َال ِم ُ
َِٕ َّن ال َّؾ َف َك َػك َطـ ُْفؿ اإليؿان ،وم ْـ ك ُِػل َطـْ ُف اإليؿان َف ُفق كَافِر .و َق َال َه ُم َٓ ِءِ :
اإل ْس َال ُم
ٌ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
اإليؿان وكُؾ ُم ْسؾِ ٍؿ ُم ْمم ٌـ .وكُؾ ُم ْمم ٍـ ُم ْسؾِ ٌؿ و َم ْـ َج َع َؾ ال ُػ َّس َ
ُهق ْ
اق ُم ْسؾِؿق َـ َغ ْق َر
م ْممِـِقـ َل ِزمف َأ ْن َٓ يجع َؾفؿ د ِ
اخؾِق َـ فِل َققلف َت َعا َلك ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
َ ْ َ ُ ْ َ
َ َُ
ُ
ِ
ﭕ ﭖ ﭗ ] {ادائدة ،}6:وفل َققلف َت َعا َلك ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ِ ِ
اس ِؿ اإليؿان َٓ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ] {اجلمعة ،}3:و َأ ْم َثال َذل َؽ فنهن ْؿ إك ََّؿا ُد ُطقا بِ ْ
بِاس ِؿ ِ
اإل ْس َال ِم َف َؿ ْـ َل ْؿ َي ُؽ ْـ ُم ْممِـًا َل ْؿ َيدْ ُخ ْؾ فِل َذل ِ َؽ.
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َؾػ :إك َُّف ْؿ َخ َر ُجقا م ْـ اإليؿان إ َلك
و َجق ُ
اب َه َذا َأنْ ُي َؼ َال :ا َّلذي َـ َقا ُلقا م ْـ َّ
ِ
اإل ْس َال ِم َل ْؿ َي ُؼق ُلقا :إ َّك ُف َل ْؿ َي ْب َؼ َم َع ُف ْؿ مِ ْـ اإليؿان َش ْل ٌء َب ْؾ َه َذا َقق ُل َ
الخق ِارجِ
اق َي ْخ ُر ُجق َن مِ ْـ الـ ِ
وا ْل ُؿ ْعت َِز َل ِة .و َأ ْه ُؾ السـ َِّة ا َّل ِذي َـ َقا ُلقا َه َذا َي ُؼق ُلق َن :ال ُػ َّس ُ
َّار
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الش َػا َط ِة .وإِ َّن معفؿ إيؿاكا ي ْخرجق َن بِ ِف مِـ الـ ِ ِ
بِ َّ
اس ُؿ اإليؿان:
ْ
َ ُ ُ
َّارَ .لؽ ْـ َٓ ُي ْط َؾ ُؼ َط َؾ ْق ِف ْؿ ْ
ََُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجـ َِّة ،و َه ُم َٓ ِء َل ْق ُسقا
اب و ُد ُخق َل َ
الؿ ْط َؾ َؼ ُهق ا َّلذي َي ْستَحؼ َصاح ُب ُف ال َّثق َ
َٕ َّن اإليؿان ُ
ِ
ِ
مِـ َأ ْهؾِ ِف و ُهؿ يدْ ُخ ُؾق َن فِل ِ
الخ َط ِ
اب بِ ْ
اب بِ َذل ِ َؽ ُهق ل ِ َؿ ْـ َد َخ َؾ
اإليؿانَّ َٕ :ن الخ َط َ
ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ب ل ِ َق ْػ َع َؾ َت َؿا َم اإليؿان َف َؽ ْق َ
ػ َي ُؽق ُن َقدْ
فل اإليؿان وإِ ْن َل ْؿ َي ْس َت ْؽؿ ْؾ ُف :فنكف إك ََّؿا ُخقص َ
اب ،وإٓ ُكـَّا َقدْ َتبقـَّا َأ َّن َه َذا الؿ ْلمقر مِـ اإليؿان َقب َؾ ِ
َأ َتؿف َقب َؾ ِ
الخ َط ِ
الخ َط ِ
اب:
ْ
َ ُ َ ْ
َ َّ
َّ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب بِ ﴿ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ َغ ْق ُر
وإِك ََّؿا َص َار م ْـ اإليؿان َب ْعدَ َأ ْن ُأم ُروا بِف َفا ْلخ َط ُ
َققل ِ ِف﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ] {احلجرات ،}12:و َك َظائِ ِر َها...
ِ
ِ
ِ
إس َال ٌم ُي َث ُابق َن َط َؾ ْق ِف ،و َأك َُّف ْؿ
الؿ ْذ ُكق َر فل أية ُهق ْ
والدَّ ل ُقؾ َط َؾك َأ َّن اإل ْس َال َم َ
َل ْق ُسقا ُمـَافِ ِؼق َـ َأ َّك ُف َق َال﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ] {احلجراتُ ،}13:ث َّؿ َق َال﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ] {احلجراتَ ،}13:فدَ َّل َط َؾك َأك َُّف ْؿ إذا َأ َصا ُطقا ال َّؾ َف و َر ُسق َل ُف َم َع َه َذا
ِ
اهلل َط َؾك ال َّطا َط ِة .وا ْل ُؿـَافِ ُؼ َط َؿ ُؾ ُف َحابِ ٌط فِل أخرة.
اإل ْس َال ِمَ :
آج َر ُه ْؿ ُ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
الؿـَافِ ِؼق َـ و َص َػ ُف ْؿ بِ ُؽ ْػ ِر فِل
الؿـَافؼق َـ :فنن ُ
و َأ ْي ًضا فنكف و َص َػ ُف ْؿ بِخ َالف ص َػات ُ
ف َما ُي ْظ ِف ُرو َن :ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ُق ُؾقبِ ِف ْؿ و َأك َُّف ْؿ ُي ْبطِـُق َن ِخ َال َ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ] {البقرة﴿ ،}4:ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ] {البقرة﴿ ،}3:ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ] {البقرة }11:أي ِ
ات .و َق َال﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
َ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ]
{ادنافقونَ ،}1:فا ْلؿـَافِ ُؼق َن ي ِص ُػفؿ فِل ال ُؼر ِ
ب :و َأكَّفؿ ي ُؼق ُلق َن بِ َل ْفق ِ
آن بِا ْل َؽ ِذ ِ
اه ِف ْؿ َما
ُ ْ َ
ْ
َ ُ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َل ْق َس فِل ُق ُؾقبِ ِف ْؿ وبِ َل َّن فل ُق ُؾقبِ ِف ْؿ م ْـ ال ُؽ ْػ ِر َما ُي َعا َق ُبق َن َط َؾ ْقف :و َه ُم َٓء َل ْؿ َي ِص ْػ ُف ْؿ
بِ َش ْل ِء مِ ْـ َذل ِ َؽ َلؽِ ْـ َل َّؿا ا َّد َطقا اإليؿان َق َال ل ِ َّؾر ُسق ِل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
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الؿ ْط َؾ ِؼ َٓ َي ْس َت ْؾ ِز ُم َأ ْن َي ُؽق ُكقا ُمـَافِ ِؼق َـ ك ََؿا فِل
ﮥ] {احلجرات .}13:و َك ْػ ُل اإليؿان ُ
َققل ِ ِف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ] {األىفالُ ،}1:ث َّؿ َق َال ﴿ :ﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ و َم ْع ُؾق ٌم َأ َّك ُف َل ْق َس َم ْـ َل ْؿ َي ُؽ ْـ ك ََذل ِ َؽَ :ي ُؽق ُن ُمـَافِ ًؼا مِ ْـ
اإليؿان الق ِ
اج ِ
َأ ْه ِؾ الدَّ ْر ِك إَ ْس َػ ِؾ مِ ْـ الـ َِّار َب ْؾ َٓ َي ُؽق ُن َقدْ َأ َتك بِ ْ
ب َفـ ُِػ َل َطـْ ُف ك ََؿا
يـْ َػك سائِر إَسؿ ِ
ِ
ِ
اء َطؿ ْـ َتر َك ب ْع َض ما َي ِ
اب َل ْؿ َي ْل ُتقا
ب َط َؾ ْقف َف َؽ َذل َؽ إَ ْط َر ُ
ج ُ
ُ
َ
ْ َ
َ ُ
َّ َ َ
اإليؿان الق ِ
اج ِ
بِ ْ
بَ :فـ ُِػ َل َطـْ ُف ْؿ ل ِ َذل ِ َؽ وإِ ْن كَا ُكقا ُم ْسؾِ ِؿق َـ َم َع ُف ْؿ مِ ْـ اإليؿان َما ُي َث ُابق َن
َط َؾ ْق ِف.
و َه َذا ح ُال َأ ْك َث ِر الدَّ ِ
اخؾِق َـ فِل ِ
ف َح َؼائِ َؼ
اإل ْس َال ِم ْابتِدَ ا ًءَ :ب ْؾ َح ُال َأ ْك َث ِر َم ْـ َل ْؿ َي ْع ِر ْ
َ
الر ُج َؾ إذا ُققتِ َؾ َحتَّك َأ ْس َؾ َؿ ك ََؿا ك َ
َان ال ُؽ َّػ ُار ُي َؼا َت ُؾق َن َحتَّك ُي ْسؾِ ُؿقا
اإليؿان :فنن َّ
ِ
َأو َأس َؾؿ ب ْعدَ إَس ِر َأو س ِؿ َع بِ ْ ِ
الر ُسق ِل
اإل ْس َال ِم َف َجا َء َف َل ْس َؾ َؿ :فنكف ُم ْسؾ ٌؿ ُم ْؾت َِز ٌم َصا َط َة َّ
َ
ْ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْع ِر َف ُة بِ َح َؼائ ِؼ اإليؿان فنن َه َذا إك ََّؿا َي ْح ُص ُؾ ل َؿ ْـ َت َق َّس َر ْت َل ُف
و َل ْؿ َتدْ ُخ ْؾ إ َلك َق ْؾبِف َ
َأسباب َذل ِ َؽ :إما بِ َػف ِؿ ال ُؼر ِ
آن وإِ َّما بِ ُؿ َب َ
اش َر ِة َأ ْه ِؾ اإليؿان و ِآ ْقتِدَ ِاء بِ َؿا َي ْصدُ ُر َطـ ُْف ْؿ
َّ ْ
ْ َ ُ
ْ
ِ
ال و ْإَ ْطؿ ِ
مِ ْـ إ َ ْقق ِ
اص ٍة مِ ْـ ال َّؾ ِف َي ْف ِد ِيف بِ َفا.
ال ،وإِ َّما بِ ِفدَ ا َية َخ َّ
َ
اإلس َال ِم ما يدْ ُطقه إ َلك الد ُخق ِل فِ ِ
ِ
ِ
ِ
و ِْ
قف وإِ ْن ك َ
اإلك َْس ُ
َان
ُ
َ َ
ان َقدْ َي ْظ َف ُر َل ُف م ْـ َم َحاس ِـ ْ
حبف َف َؼدْ َضفر َلف بع ُض مح ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسـ ِ ِف و َب ْع ُض َم َساو ِئ
َ َ
ََ ُ َْ
َقدْ ولدَ َط َؾ ْقف و َت َر َّبك َب ْق َـ َأ ْهؾِف فنكف ُي ُ
ِ
ادح َة فِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قف و َٓ يج ِ
ال ُؽ َّػ ِ
اهدُ فِل َسبِق ِؾ
ُ َ
اب إذا َسؿ َع الش َب َف ال َؼ َ
ار .وكَث ٌقر م ْـ َه ُم َٓء َقدْ َي ْر َت ُ
ال َّؾ ِفَ :ف َؾقس ُهق د ِ
اخ ًال فِل َققل ِ ِف﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
َ
ْ َ
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ] {احلجرات ،}12:و َل ْق َس ُهق ُمـَافِ ًؼا
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الؿـَافِ ِؼق َـ و َٓ ُهق
الؿ ْممـق َـ َح ًّؼا و َٓ ُهق م ْـ ُ
فل ال َباص ِـ ُم ْضؿ ًرا ل ْؾ ُؽ ْػ ِر َف َال ُهق م ْـ ُ
اب ال َؽبائِ ِر ب ْؾ ي ْلتِل بِال َّطا َط ِ
ات ال َّظ ِ
َأ ْي ًضا مِ ْـ َأ ْص َح ِ
اه َر ِة و َٓ َي ْلتِل بِ َح َؼائِ ِؼ اإليؿان ا َّلتِل
َ َ َ
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ِِ
ِ
ِِ
ِ
اب
الؿ ْممـق َـ َح ًّؼا و ُي َث ُ
الؿ ْممـق َـ َح ًّؼاَ :ف َف َذا َم َع ُف إيؿان و َل ْق َس ُهق م ْـ ُ
َي ُؽق ُن بِ َفا م ْـ ُ
َط َؾك ما َفع َؾ مِـ ال َّطا َط ِ
ات ،ول ِ َف َذا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ] {احلجرات،}13:
ْ
َ َ
ول ِ َف َذا َق َال﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ] {احلجراتَ ،}11:ي ْعـ ِل فِل َققل ِ ُؽ ْؿ﴿ :ﮏ ﮐ ]
{احلجرات.}13:اه
َق َال ِ
فِل َب َدائِ ِع َ
الػقائِ ِد (:)17/4
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
فؾفذا كان ققلف تعاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ]
{احلجراتَ ،}13:ك ْػ ًقا لليؿان الؿطؾؼ ٓ ،لؿطؾؼ اإليؿان لقجقه:
َٓٗا :أكف أمرهؿ أو أذن لفؿ أن يؼقلقا :أسؾؿـا ،والؿـافؼ ٓ يؼال لف ذلؽ.
َٗٓٚا :أكف قال :قالت إطراب .ومل يؼؾ :قال الؿـافؼقن.
َٗٓٚا :أن همٓء الجػاة الذيـ كادوا رسقل اهلل ﷺ مـ وراء الحجرات،
ورفعقا أصقاهتؿ فقق صقتف غؾظة مـفؿ وجػاء ٓ ،كػاقا وكػرا.
َٗٓٚا :أكف قال﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ] {احلجرات ،}13:ومل يـػ
دخقل اإلسالم يف قؾقهبؿ ولق كاكقا مـافؼقـ :لـػك طـفؿ اإلسالم كؿا كػك اإليؿان.

َٗٓٚا :أن اهلل تعاىل قال﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ]
{احلجرات ،}13:أي ٓ يـؼصؽؿ والؿـافؼ ٓ صاطة لف.
ومـفا :أكف قال ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ فلثبت لفؿ
إسالمفؿ وهناهؿ أن يؿـقا طىل رسقل اهلل ،ولق مل يؽـ إسالما صحقحا :لؼال مل
تسؾؿقا بؾ أكتؿ كاذبقن كؿا كذهبؿ يف ققلفؿ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ] {ادنافقون،}1:
لؿا مل تطابؼ شفادهتؿ اطتؼادهؿ
َٗٓٚا :أكف قال ﴿ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ] {احلجرات ،}11:ولق كاكقا مـافؼقـ لؿا مـ
طؾقفؿ.
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َٗٓٚا :أكف قال ﴿ﰂ ﰃ ﰄ ] {احلجرات ،}11:وٓ يـايف هذا ققلف ﴿ﮑ ﮒ

ﮓ ] {احلجرات ،}13:فنكف كػك اإليؿان الؿطؾؼ ،وم َّـ طؾقفؿ هبدايتفؿ إىل
اإلسالم الذي هق متضؿـ لؿطؾؼ اإليؿان.
َٗٓٚا :أن الـبل ﷺ لؿا قسؿ الؼسؿ قال لف سعد أططقت فالكا وتركت فالكا
وهق مممـ فؼال« :أو مسؾؿ» ثالث مرات .رواه البخاري ومسؾؿ وأبق داود
والـسائل  .وأثبت لف اإلسالم دون اإليؿان ،ويف أية أسرار بديعة لقس هذا
()1

مقضعفا ،والؿؼصقد الػرق بقـ اإليؿان الؿطؾؼ ،ومطؾؼ اإليؿان :فاإليؿان
الؿطؾؼ يؿـع دخقل الـار ،ومطؾؼ اإليؿان يؿـع الخؾقد فقفا.

E

تفطري قٛي٘ تعاىل ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾.

َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)473/7
س َال ِم
اإل ْ
و َق َال َتعا َلك فِل قِص ِة َقق ِم ُلق ٍ
ط﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ]
َّ
َ
{الذاريات﴿ ،}32:ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ] {الذاريات ،}36:و َقدْ َض َّـ
اإلس َال ِم و ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َص ِائ َػ ٌة مِ ْـ الـ ِ
احدٌ و َط َار ُضقا
َّاس َأ َّن َهذه أية َت ْؼتَضل َأ َّن ُم َس َّؿك اإليؿان و ْ ْ
َب ْق َـ أ َيتَ ْق ِـ و َل ْق َس ك ََذل ِ َؽَ :ب ْؾ َه ِذ ِه أية ُتقافِ ُؼ أية إُو َلكَّ َِٕ :ن ال َّؾ َف َأ ْخبَ َر َأ َّك ُف َأ ْخ َر َج
ٍ ِ
ِ
مـ ك َ ِ
ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ.
َان ف َ
َ ْ
قفا ُم ْممـًا ،و َأ َّك ُف َل ْؿ َيجدْ َّإٓ َأ ْه َؾ َب ْقت م ْـ ُ
ِ
ِ
ٍ
و َذل ِ َؽ ِ َ
يـ و َل ْؿ َت ُؽ ْـ ِم ْـ
الؿق ُجق ِد َ
ٕ ان ا ْم َر َأ َة ُلقط كاكت فل َأ ْه ِؾ ال َب ْقت َ
َت مِ ْـ ال َغابِ ِري َـ ال َباقِق َـ فِل ال َع َذ ِ
َت فِل
اب ،وكَاك ْ
يـ َك َجقاَ :ب ْؾ كَاك ْ
قـ ا ال ِذ َ
الؿ ْخ َر ِج َ
ُ
ال َّظ ِ
اه ِر َم َع َزو ِج َفا َط َؾك ِديـ ِ ِف ،وفِل ال َباصِ ِـ َم َع َققمِ َفا َط َؾك ِديـ ِ ِف ْؿ َخائِـَ ًة ل ِ َزو ِج َفا َتدُ ل
ِِ
اهلل َت َعا َلك فِ َقفا﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
َقق َم َفا َط َؾك َأ ْض َقافف ،ك ََؿا َق َال ُ
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)27ومسؾؿ برقؿ ( )151وأبق داود ( ،)4683والـسائل ( ،)4992طـ
.
سعد بـ أبل وقاص
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ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ]
يـ َٓ فِل ِ
َت ِخ َقا َكت ُُف َؿا َل ُف َؿا فِل الدِّ ِ
الػ َر ِ
اش ،فنكف َما َب َغ ْت ا ْم َر َأ ُة
{التحريم .،}11:وكَاك ْ
ِ ِ
ِ
ض َّ ِ
ِ
اح ال َؽافِ َر ِة َقدْ َي ُجق ُز فِل َب ْع ِ
اح
الش َرائ ِع و َي ُجق ُز فل َش ِري َعتـَا ك َؽ ُ
َكبِل َقط :إ ْذ ك َؽ ُ
ِ
َب ْع ِ
اح ال َب ِغ ِّل َف ُفقِ :د َيا َث ٌة .و َقدْ َص َ
اهلل الـَّبِ َّل َط ْـ
ض إَ ْكقا ِع و ُه َّـ الؽِتَابِ َّق ُ
ات و َأ َّما ك َؽ ُ
ان ُ
َان الصقاب َقق َل مـ َق َال مِـ ال ُػ َؼف ِ
ِ
اء :بِت َْح ِر ِ
يؿ كِ َؽاحِ ال َب ِغ ِّل
َ
ْ
َ ْ
َأ ْن َي ُؽق َن َديق ًثا .ول َف َذا ك َ َّ ُ
َحتَّك َت ُتق َب.اه

F

َطأي :١حهِ تازى ايصال ٠تهاضال.

خارج مـ الؿؾة.
كافر ،و
ٌ
أما إنْ تركفا ُجحق ًدا :فؼد أمجع العؾَمء طؾك أكف ٌ

تؽاسال ،وهتاوكًا طىل ققلقـ ،وهل مـ أطظؿ
ً
واختؾػ أهؾ العؾؿ فقؿا إذا تركفا
الؿسائؾ التل اختؾػ فقفا السؾػ ،ويـبـل طىل الخالف مسائؾ كثقرة معروفة طـد
أهؾ العؾؿ ،وقد ذكرت الؿسللة بشلء مـ الطقل يف كتابل فرخ اٌؼالَ تذساعح
أدادَس تٍىؽ ادلشاَ ( )418/1وكذكر هفـا أهؿ ما ذكره أصحاب الؼقلقـ:
أن َ
ً
ِمرج مـ الؿؾة.
ترك الصالة
كػر أكبر ٌ
ايك ٍٛاأل :ٍٚا
تؽاسال ٌ
وهق ققل ابـ الؿبارك ،وأمحد ،وإسحاق ،وحؽك إسحاق طؾقف إمجاع أهؾ
العؾؿ ،وقال محؿد بـ كصر الؿروزي :هق ققل مجفقر أهؾ الحديث.
واعرذي ٘ؤالء مبا ٍٍَ:

* ققل اهلل تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ] {التوبة.،}11:

* وققلف تعاىل ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰﮱ﮲ ﮳﮴﮵﮶﮷﮸ ﮹﮺﮻﮼ ﮽
﮾ ﮿ ﯀ ﴾ {مريم.} 61-23:
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* ققلف ﷺ« :بقـ الرجؾ وبقـ الؽػر ترك الصالة» ،أخرجف مسؾؿ ( )82طـ
جابر

.

* ققلف ﷺ« :العفد الذي بقــا وبقـفؿ الصالة ،فؿـ تركفا :فؼد كػر» ،رواه
 ،وإسـاده صحقح ،وهق يف الصحقح الؿسـد

الترمذي ( )2621طـ بريدة
(.)171

* ققلف ﷺ« :مـ ترك صالة العصر فؼد حبط طؿؾف» ،رواه البخاري ()553
طـ بريدة

.

ت َل ُف ُكقرا ،وبر َها ًكا ،و َك َجا ًة يقم ِ
* ققلف ﷺَ « :م ْـ َحا َف َظ َط َؾ ْقفَ ا َكا َك ْ
الؼ َقا َم ِة ،و َم ْـ
َ َ
ً ُْ
َلؿ ي َحافِ ْظ َط َؾقفَ ا َلؿ ي ُؽ ْـ َل ُف ُكقر ،و َٓ بر َهانٌ  ،و َٓ َك َجا ٌة ،وكَانَ يقم ِ
الؼ َقا َم ِة َم َع َق ُارونَ ،
َ َ
ُْ
ٌ
ْ ْ َ
ْ ُ
وفِر َطقنَ  ،و َهامانَ  ،و ُأبل ب ِـ َخ َؾ ٍ
ػ» .أخرجف أمحد ( )169/2والدارمل (،)2721
َ
ْ
َ ِّ ْ
مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص

.

احا طـدكؿ مـ اهلل
كػرا بق ً
* ققلف ﷺ« :وٓ تـازطقا إمر أهؾف :إٓ أن تروا ً
تعالك فقف برهان» ،متػؼ طؾقف مـ حديث طبادة بـ الصامت
()1

طقف بـ مالؽ

 ،ويف حديث

 ،يف صحقح مسؾؿ ( :)1855قالقا :يا رسقل اهلل ،أٓ

كػر
كؼاتؾفؿ؟ قال ،ٓ« :ما أقامقا فقؽؿ الصالة» ،ففذا يدل طىل أن ترك الصالة ٌ
اح.
بق ٌ
* ققل طبد اهلل بـ شؼقؼ :مل يؽـ أصحاب رسقل اهلل ﷺ يرون شق ًئا تركف كػر
غقر الصالة.
* ققل طؿر بـ الخطاب
* وققل ابـ مسعقد

َّ ٓ :
حظ يف اإلسالم لؿـ ترك الصالة.
 :مـ مل ُي َص ِّؾ :فال ديـ لف .وققل طظ :مـ تركفا :ففق

كافر.

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)7211ومسؾؿ برقؿ (.)1719
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ايك ٍٛايجاَّْ :ٞ
خرجا مـ الؿؾة ،بؾ
ً
أن ترك الصالة
كػر أصغر لقس ُم ً
تؽاسال ٌ
يؽقن فاس ًؼا ،مرتؽ ًبا لؽبقرة مـ كبائر الذكقب.
وهق ققل الؿالؽقة ،والشافعقة ،والحـػقة ،وأمحد يف رواية اختارها بعض
أصحابف كابـ بطة ،وابـ قدامة ،وهق ققل الثقري ،والؿزين ،وطزاه بعضفؿ إىل
إكثريـ ،كالـقوي ،والحافظ ابـ حجر ،والشقكاين.
واعرذي ٘ؤالء مبا ٍٍَ:

* ققلف تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ]

{النساء.}116/34:
أن ً
ُمؿدا رسقل اهلل ،صد ًقا مـ
أن ٓ إلف إٓ اهلل ،و ا
* ققلف ﷺ «ما مـ طبد يشفد ا
قؾبف :إٓ حرمف اهلل طؾك الـار» ،متػؼ طؾقف طـ أكس
()1

* ققلف ﷺ ٕبل هريرة

.

« :مـ لؼقت وراء هذا الحائط يشفد أن ٓ إلف إٓ

اهلل مستقؼ ًـا هبا قؾبف :فبشره بالجـة» رواه مسؾؿ (.)31
ِمؾصا مـ قؾبف» ،رواه
* ققلف« :أسعد الـاس بشػاطتل ،مـ قال ٓ :إلف إٓ اهلل ً
البخاري ( ،)99طـ أبل هريرة

.

حديث البطاقة ،وفقفَّ :
رجال دخؾ الجـة ولقس معف إٓ بطاقة ٓ إلف إٓ اهلل.
أن ً
رواه الترمذي ( ،)2639مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص

.

يف الشػاطة ،وهق يف الصحقحقـ  ،وفقف:
حديث أبل سعقد الخدري
الـؿمْ ِم ُـقنَ ِم ْـ الـ ِ
اارَ ،فق ا ال ِذي َك ْػ ِسل بِ َق ِد ِهَ ،ما ِم ْـ ُؽ ْؿ ِم ْـ َأ َح ٍد بِ َل َشدا
« َح اتك إذا َخ َؾ َص ُ
قـ هلل يقم ِ
اء َ ِ
اش َد ًة هلل فِل استِ ْؼ َص ِ
الؼ َقا َم ِة ِ ِ
ُم َـ َ
يـ فِل
إل ْخقاكِ ِف ْؿ الا ِذ َ
الـؿمْ ِمـ ِ َ
َ َ
الح ِّؼ م ْـ ُ
ْ
الـ ِ
اارَ ،ي ُؼق ُلقنَ َ :ربا َـاَ ،كا ُكقا َي ُصق ُمقنَ َم َع َـا ،و ُي َص ُّؾقنَ  ،و َي ُح ُّجقنَ َ ،ف ُق َؼ ُال َلفُ ْؿَ :أ ْخرِ ُجقا
َم ْـ َط َر ْف ُت ْؿَ :ف ُت َح ار ُم ُصق ُر ُه ْؿ َط َؾك الـ ِ
اارَ ،ف ُق ْخرِ ُجقنَ َخ ْؾ ًؼا َكثِ ًقرا َق ْد َأ َخ َذ ْت الـ ُاار إِ َلك
()2

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)128ومسؾؿ برقؿ ( ،)32ولقس طـد مسؾؿ ققلف« :صد ًقا .
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)7439ومسؾؿ برقؿ (.)183
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ِ
ِ ِ
سا َق ْق ِف ،وإِ َلك ُر ْك َب َت ْق ِفُ ،ث اؿ َي ُؼق ُلقنَ َ :ربا َـا َما َب ِؼ َل فِقفَ ا َأ َح ٌد مم ا ْـ َأ َم ْر َت َـا بِ ِفَ ،ف َق ُؼق ُل:
ك ْصػ َ
ْار ِج ُعقا َف َؿ ْـ و َج ْد ُت ْؿ فِل َق ْؾبِ ِف ِم ْث َؼ َال ِدي َـ ٍ
ار ِم ْـ َخ ْقرٍَ :ف َل ْخرِ ُجق ُهَ ،ف ُق ْخرِ ُجقنَ َخ ْؾ ًؼا
ِ
َكثِ ًقراُ ،ث اؿ َي ُؼق ُلقنَ َ :ربا َـا َل ْؿ َك َذ ْر فِقفَ ا َأ َح ًدا مم ا ْـ َأ َم ْر َت َـاُ ،ث اؿ َي ُؼق ُلْ :ار ِج ُعقاَ :ف َؿ ْـ و َج ْد ُت ْؿ
فِل َق ْؾبِ ِف ِم ْث َؼ َال كِ ْص ِ
ػ ِدي َـ ٍ
ار ِم ْـ َخ ْقرٍَ :ف َل ْخرِ ُجق ُهَ ،ف ُق ْخرِ ُجقنَ َخ ْؾ ًؼا َكثِ ًقراُ ،ث اؿ َي ُؼق ُلقنَ :
رب َـا َلؿ َك َذر فِقفَ ا ِمم ْـ َأمر َت َـا َأ َح ًداُ ،ثؿ ي ُؼق ُل :ار ِج ُعقاَ :فؿ ْـ و َج ْد ُتؿ فِل َق ْؾبِ ِف ِم ْث َؼ َال َذرةٍ
ْ
َ
ْ
ا َْ
َا ْ ْ
ا َ
ا
ِم ْـ َخ ْقرٍَ :ف َل ْخرِ ُجق ُهَ ،ف ُق ْخرِ ُجقنَ َخ ْؾ ًؼا َكثِ ًقراُ ،ث اؿ َي ُؼق ُلقنَ َ :ربا َـا َل ْؿ َك َذ ْر فِقفَ ا َخ ْق ًرا.
الخدْ ِري ي ُؼق ُل :إِ ْن َلؿ ُتصدِّ ُققكِل بِف َذا الح ِد ِ
َان َأبقس ِع ٍ
قد ُ
يثَ :فا ْق َر ُءوا إِ ْن ِشئْت ُْؿ:
َ
َ
ْ َ
َ
-وك َ ُ َ

﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

الؿ َالئِ َؽ ُة ،و َش َػ َع الـابِ ُّققنَ ،
ﮅ] {النساءَ - }31:ف َق ُؼق ُل ا ُ
هلل َط از و َج اؾَ :ش َػ َع ْت َ
و َش َػ َع الـؿمْ ِم ُـقنَ  ،و َلؿ يب َؼ إِ آ َأر َحؿ الر ِ
قـَ :ف َق ْؼبِ ُض َق ْب َض ًة ِم ْـ الـ ِ
اارَ ،ف ُق ْخرِ ُج
اح ِؿ َ
ُ
ْ َْ
ْ ُ ا
ِم ْـفَ ا َقق ًما َل ْؿ َي ْع َؿ ُؾقا َخ ْق ًرا َق ُّطَ ،ق ْد َطا ُدوا ُح َؿ ًَمَ ،ف ُق ْؾ ِؼ ِ
قف ْؿ فِل َكفَ رٍ فِل َأ ْفق ِاه الـجـ ِاةُ ،ي َؼ ُال
الح َق ِاةَ ،...ف َق ْخ ُر ُجقنَ َكال ُّؾمْ ُل ِم فِل ِر َقابِ ِف ْؿ َ
الخقاتِ ُؿَ ،ي ْعرِ ُففُ ْؿ َأ ْه ُؾ الـجـ ِاة،
َل ُفَ :كفَ ُر َ
يـ َأ ْد َخ َؾفُ ْؿ اهللُ الـجـ َاة بِ َغ ْقرِ َط َؿ ٍؾ َط ِؿ ُؾق ُه ،و َٓ َخ ْقرٍ َقدا ُمق ُه»...
َهمُ َٓ ِء ُط َت َؼا ُء اهلل ا ال ِذ َ
الحديث.
ٍ
* حديث طبادة بـ الصامتَّ ،
أن الـبل ﷺ قالَ « :خ ْؿ ُس َص َؾقات ا ْف َت َر َافُ اـ اهللُ
َت َعا َلكَ ،م ْـ َأ ْح َس َـ و ُاق َء ُه اـ ،و َصال ُاه اـ لِق ْقتِ ِف اـ ،و َأ َت اؿ ُر ُكق َطفُ اـ و ُخ ُشق َطفُ اـ :كَانَ
َل ُف َط َؾك اهلل َطفْ ٌد َأنْ َي ْغ ِػ َر َل ُف ،و َم ْـ َل ْؿ َي ْػ َع ْؾَ :ف َؾ ْق َس َل ُف َط َؾك اهلل َطفْ ٌد ،إِنْ َشا َء َغ َػ َر َل ُف،
وإِنْ َشا َء َط اذ َب ُف» أخرجف أبقداود ( )425بنسـاد صحقح.

قال أبىعبد اهلل غفر اهلل له:

إدلة ققية مـ الجاكبقـ ،ولؽـ بالـظر فقفا

كالحظ َّ
فالراجح هق الؼقل الثاين.
أن أدلة الؼقل الثاين أققى ،وتلويؾفا أطسرَّ :
وأما أدلة أصحاب الؼقل إول :فالجقاب طـفا كَم يؾل:

* ققلف تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ] {التوبة ،}11:أيَّ :
إن إُ ُخقة يف الديـ تحصؾ باإليؿان كؿا قال تعاىل:
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﴿ﯜ ﯝ ﯞ ] {احلجرات ،}11:واإليؿان يحصؾ بالشفادتقـ :لحديث
معاذ بـ جبؾ طـد أن بعثف الـبل ﷺ إىل القؿـ ،فقؽقن ذكر الصالة والزكاة مـ كؿال
إُ ُخقة ،ويدل طىل ذلؽ َّ
أن الزكاة مذكقرة مع الصالة يف كػس أية ،وهؿ ٓ
يؼقلقن :إذا مل ُي َز ِك لقس بلخ لـا يف الديـ ،بؾ يؼقلقنُ :أ ُخق ُتف كاقصة :لقجقد الدلقؾ
طىل َّ
تؽاسال ُفل ُخق ُتف
ً
أن تارك الزكاة ٓ يؽػر ،وكذلؽ يؼال لفؿ :ومـ ترك الصالة
كاقصة :لقجقد إدلة طىل َّ
تؽاسال لقس بؽافر ،واهلل أطؾؿ.
ً
أن تاركفا

* ققلف تعاىل ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰﮱ﮲ ﮳﮴﮵﮶﮷﮸ ﮹﮺﮻﮼ ﮽
﮾ ﮿ ﯀ ﴾ {مريم ،} 61-23:هذا وطقد لفؿ بالـار ،وٓ يؾزم وققطف ،بؾ هؿ
تحت الؿشقئة كؿا َّ
دل طىل ذلؽ حديث طبادة ،وققلف﴿ :﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ]
{مريمَ ،}61:ف ِذك ُْر َققل ِ ِف﴿ :﮷ ] ٓ يدل طىل أهنؿ كػار ،بؾ يحتؿؾ أكف أراد كؿال
اإليؿان ،أو تاب مع بؼاء اإليؿان ،و َح َؿ َؾـَا طىل هذا التلويؾ الجؿع بقـ إدلة ،واهلل
أطؾؿ.
* حديث جابر

« :بقـ الرجؾ وبقـ الؽػر ترك الصالة» الؿؼصقد بف كػر

أصغر ،كؿا ققؾ ذلؽ يف ققلف ﷺ« :وقتالف كػر»  ،وققلف ﷺ ٓ« :ترجعقا بعدي
()1

كػارا يضرب بعضؽؿ رقاب بعض» .
ً
ومـ قال بلن الؽػر إذا ُط ِّر َ
ف ُأ ِر َيد بف الؽػر إكبر :فؼقلف لقس بصحقح ،فؼد
()2

وجد التعريػ والؿراد بف الؽػر إصغر ،كؿا جاء يف حديث امرأة ثابت بـ ققس
طـد أن قالت لؾـبل ﷺ« :أكره الؽػر ّم اإلسالم» أخرجف البخاري برقؿ (.)5273

.
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)128ومسؾؿ برقؿ ( )32مـ حديث ابـ مسعقد
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( ،121و ،1741و ،)4413ومسؾؿ برقؿ ( ،65و ،66و )1697مـ حديث
جرير بـ طبد اهلل وابـ طؿر وأبل بؽرة ،وأخرجف البخاري ( )1739مـ حديث ابـ طباس
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« :العفد الذي بقــا وبقـفؿ الصالة :فؿـ تركفا فؼد كػر»،

أيضا كػر دون كػر ،أي :الؽػر إصغر ،مج ًعا بقـ إدلة ،وأما ققلف:
الؿراد بف ً
«العفد الذي بقــا وبقـفؿ» :فالؿراد بف الؿـافؼقن ،كؿا قال ذلؽ ال ِّطقبل ،والؿـاوي،
والؿباركػقري ،والؿعـكَّ :
أن العفد الذي بقــا وبقـ الؿـافؼقـ هل الصالة ،بؿعـك
أهنا الؿقجبة لحؼـ دمائفؿ كالعفد يف حؼ الؿعاهديـ ،فؽؿا َّ
أن أهؾ الذمة ُتح َؼ ُـ
دماؤهؿ بالعفد ،فؽذلؽ الؿـافؼقن ُتحؼـ دماؤهؿ بالصالة .
()1

* حديث بريدة

« :مـ ترك صالة العصر :فؼد حبط طؿؾف» ،مل يلخذ

بظاهره الؿ َؽ ِّػ ُرون َ
فرضا واحدً ا ،أو فرضقـ
أيضا :فنن طـدهؿ مـ ترك ً
تارك الصالة ً
ٓ يؽػر ،هؽذا قال كثقر مـفؿ ،و َأو ُلقا الحديث طىل َّ
أن الؿؼصقد ب «:حبط طؿؾف»،
أي :حبط طؿؾ يقمف ،وققؾ :الؿراد بالحبط كؼصان العؿؾ يف ذلؽ الققت الذي
ترفع فقف إطؿال ،و َّ
خاصة ،أي ٓ :يحصؾ طىل أجر مـ
كلن الؿراد بالعؿؾ الصالة َّ
ص َّؾك العصر ،وهـاك أققال أخرى ذكرها الحافظ يف شرح الحديث ( ،)553ثؿ
قال :وأقرب هذه التلويالت ققل مـ قالَّ :
إن ذلؽ خرج مخرج الزجر الشديد،
وضاهره غقر ٍ
مراد ،واهلل أطؾؿ.
قلت :وتؼققده بالعصر يدل طىل ذلؽ ،واهلل أطؾؿ.
* وأما حديث طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص

 :فػل إسـاده طقسك بـ هالل

الصديف ،وهق مجفقل الحال.
* وققلف ﷺ «ٓ ما أقامقا فقؽؿ الصالة» ،قال ال ِّطقبل يف ششح ادلشىاج
إشعار بتعظقؿ أمر الصالة ،و َّ
أن
( :)2562/8ققلف« :ما أقامقا فقؽؿ الصالة» فقف
ٌ
جب لـزع القد مـ الطاطة ،كالؽػر طىل ما سبؼ يف حديث طبادة بـ
تركفا مق ٌ
احا».اه
كػرا بق ً
الصامت يف ققلف« :إٓ أن تروا ً

( )1اكظر :تحػة إحقذي ( ،)369/7فقض الؼدير ( ،)395/4شرح الؿشؽاة (.)871/3
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َّ :
أن ترك الصالة ُي َسقغ الخروج طىل اإلمام كؿا
ومعـك كالم ال ِّطقبل
مػفقمفَّ :
أن كؾ ما سقى الؽػر ٓ يسقغ
يسقغف الؽػر ،ويؽقن حديث طبادة
الخروج طىل اإلمام ،وهذا العؿقم الؿػفقم مـ حديث طبادة مؼقد بؿـطقق حديث
طقف بـ مالؽ ،فقؽقن الؿسقغ لؾخروج هق الؽػر البقاح ،وكذلؽ ترك الصالة،
واهلل أطؾؿ.
* ققل طبد اهلل بـ شؼقؼ أخرجف الترمذي ( ،)2622وابـ أبل شقبة
( ،)49/11وغقرمها ،والؾػظ لؾترمذي ،وهق صحقح ،ولؽـ معـاه ٓ :يرون شق ًئا
تركف كػر :فقحتؿؾ طىل َّ
أن الؿراد كػر أصغر ،وتـصقصف طىل الصالة يدل طىل
طظؿفا ،وطىل َّ
أن تركفا أطظؿ مـ ترك غقرها ،واهلل أطؾؿ.
وطىل التسؾقؿ بلكف أراد الؽػر إكبر :فال يؽقن ققل مجقع الصحابة ،بؾ ققل
بعضفؿ ،فعبد اهلل بـ شؼقؼ مل ُيدرك مجقع الصحابة.
أثر طؿر بـ الخطاب

ثابت طـف ،أخرجف مالؽ ( ،)41-39/1وابـ أبل
ٌ

شقبة ( )25/11بنسـاد صحقح ،وكذلؽ أثر ابـ مسعقد

أخرجف الؿروزي يف

ذؼظُُ لذس اٌصالج ( )937( )936بنسـاد حسـ.
وأما أثر طظ

فلخرجف ابـ أبل شقبة ( ،)47/11ويف إسـاده :معؼؾ

صح طـف يحتؿؾ أكف أراد كػل كؿال اإلسالم،
الخثعؿل ،وهق مجفقل ،ومـ َّ
كػرا أكبر :فقؽقن قق ًٓ لبعض
واإليؿان ،ولق ُس ِّؾ َؿ أكف أراد كػل اإلسالم وتؽػقره ً
الصحابة ،والحجة باإلمجاع ،واهلل أطؾؿ.
مصرا طىل
وقد تحؿؾ أثار القاردة طـ الصحابة طىل أهنؿ قصدوا مـ كان
ً
تركفا حتك يؼتؾ :كؿا أشار إىل ذلؽ شقخ اإلسالم

كؿا سقليت كؼؾ كالمف .

( )1واكظر :كتاب الصالة ٓبـ الؼقؿ ،تعظقؿ قدر الصالة
لأللباين ،الؿجؿقع ( ،)16/3الؿغـل (.)351/3

لؾؿروزي ،حؽؿ تارك الصالة ،

()1
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َٔ تسى ايصالٚ ٠أب ٢إٔ ٜصً ٞحت ٢عسض عً ٢ايطٝف ٚقتٌ:
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)47/22
س َال ِم
اإل ْ
ِ
ِ
ِ
الؿ َػ ِّر ُطق َن مِ ْـ
و َأ َّما َم ْـ ا ْط َت َؼدَ و ُجق َب َفا َم َع ْ
إص َر ِاره َط َؾك َت ْركفاَ :ف َؼدْ َذك ََر َط َؾ ْقف ُ
ِ
اء ُفرو ًطاَ :أحدُ َها َه َذا –أي قتؾف بعد آستتابةَ ،-ف ِؼ َقؾ ِطـْدَ جؿفق ِر ِهؿ :مال ِ ٍ
ؽ
ُ ْ ُ
َ
ْ َ
ال ُػ َؼ َف ُ
الشافِ ِعل و َأحؿد .وإِ َذا صبر حتَّك ي ْؼت ََؾ َفف ْؾ ي ْؼت َُؾ كَافِرا مر َتدًّ اَ ،أو َف ِ
اس ًؼا َك ُػس ِ
اق
َ ُ
َ ََ َ ُ
َّ
ً ُْ
ْ َ
و َّ ِّ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ؟ َط َؾك َقق َل ْق ِـ َم ْش ُفق ِري َـُ .حؽِ َقا ِروا َي َت ْق ِـ َط ْـ َأ ْح َؿد ،و َه ِذ ِه ُ
الػ ُرو ُع َل ْؿ ُت ْـ َؼ ْؾ
ُ
َط ْـ الص َحاب ِة ،و ِهل ُفرو ٌع َف ِ
اس َد ٌة ،فنن ك َ ِ
الص َال ِة فِل ال َباصِ ِـُ ،م ْعت َِؼدً ا
َ ُ
َان ُمؼ ًّرا بِ َّ
ا َ
ف مِ ْـ َبـِل
ل ِق ُجقبِ َفاَ ،ي ْؿتَـ ِ ُع َأ ْن ُي ِص َّر َط َؾك َت ْركِ َفا َحتَّك ُي ْؼت ََؾ ،و ُهق َٓ ُي َص ِّؾل َه َذا َٓ ُي ْع َر ُ
آ َدم و َطا َدتِ ِفؿ :ول ِ َف َذا َلؿ َي َؼ ْع َه َذا َقط فِل ِ
اإل ْس َالمِ ،و َٓ ُي ْع َر ُ
ف َأ َّن َأ َحدً ا َي ْعت َِؼدُ
ْ
ْ
َ
و ُجق َب َفا ،و ُي َؼ ُال َلفْ :
إن َل ْؿ ُت َص ِّؾ وإٓ َق َت ْؾـَاك ،و ُهق ُي ِصر َط َؾك َت ْركِ َفاَ ،م َع إ ْق َر ِار ِه
بَ ،ف َف َذا َلؿ َي َؼ ْع َقط يف ِ
بِا ْلق ُجق ِ
اإل ْس َالمِ.
ْ
ِ
الص َال ِة َحتَّك ُي ْؼت ََؾ َل ْؿ َي ُؽ ْـ فِل ال َباصِ ِـ ُم ِؼ ًّرا بِق ُجقبِ َفا ،و َٓ
الر ُج ُؾ م ْـ َّ
و َمتَك ا ْم َتـ ََع َّ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
س َت َػ َ
الص َحا َب ِة
اا ْت أ َث ُار َط ْـ ا
الؿ ْسؾؿق َـَ ،ك ََم ا ْ
ُم ْؾت َِز ًما بِػ ْعؾ َفا ،و َه َذا كَاف ٌر بِا ِّت َػاق ُ
ِ
ِ
قح ُةَ .ك َؼقل ِ ِف ﷺَ « :ل ْق َس َب ْق َـ ال َع ْب ِد و َب ْق َـ
الصح َ
ص َّ
ِب ُؽ ْػ ِر َه َذا ،و َد َّل ْت َط َؾ ْقف الـ ُصق ُ
ِ
ِ
ِِ
ُ
الص َال ُة َف َؿ ْـ
الص َالة» َروا ُه ُم ْسؾِ ٌؿ  .و َققلف« :ا ْل َعفْ ُد ا الذي َب ْق َـ َـا و َب ْق َـفُ ْؿ ا
الؽ ْػرِ اإٓ َت ْر ُك ا
َت َر َكفَ ا َف َؼ ْد َك َػ َر»  .و َقق ِل َط ْب ِد ال َّؾ ِف ب ِـ َش ِؼ ٍ
قؼ :ك َ
اب ُم َح َّؿ ٍد َٓ َي َرو َن َش ْق ًئا مِ ْـ
َان َأ ْص َح ُ
ْ
ِِ
إَ ْطؿ ِ ِ
الص َال َة .
ال فل َت ْركف ُك ْػ ٌر َّإٓ َّ
َ
َف َؿ ْـ ك َ
َان ُم ِص ًّرا َط َؾك َت ْركِ َفا َحتَّك َي ُؿق َت َٓ َي ْس ُجدُ ل ِ َّؾ ِف َس ْجدَ ًة َقطَ ،ف َف َذا َٓ َي ُؽق ُن
اركَفا يست ِ
ِ
َقط ُم ْسؾِ ًؿا ُم ِؼ ًّرا بِق ُجقبِ َفا ،فنن ا ْطتِ َؼا َد الق ُجق ِ
َحؼ ال َؼت َْؾ
ب ،وا ْطت َؼا َد َأ َّن َت ِ َ َ ْ
َان َق ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْؼدُ و ِر ،فنذا ك َ
اد ًرا
َه َذا َدا ٍع َتا ٌّم إ َلك ف ْعؾِ َفا ،والدَّ اطل َم َع ال ُؼدْ َرة ُيق ِج ُ
ب و ُجق َد َ
()1

()2

()3

بـحقه.
( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )82مـ حديث جابر بـ طبد اهلل
 ،وإسـاده صحقح.
( )2أخرجف الترمذي ( ،)2621وغقره ،طـ بريدة
()3أخرجف الترمذي ( ،)2622وابـ أبل شقبة ( ،)49/11وغقرمها ،والؾػظ لؾترمذي ،وهق صحقح.
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و َلؿ ي ْػع ْؾ َقط ُطؾِؿ َأ َّن الدَّ ِ
اب ال ات ِ
اط َل فِل َح ِّؼ ِف َل ْؿ ُيق َجدْ  .و ِآ ْطتِ َؼا ُد ال ات ُّام لِ ِع َؼ ِ
ار ِك
ْ َ َ
َ
اط ٌث َط َؾك ِ
ب ِ
الػ ْع ِؾَ ،لؽِ اـ َه َذا َق ْد ُي َع ِ
ار ُا ُف َأ ْح َقا ًكا ُأ ُمق ٌر ُتق ِج ُب َت ْل ِخ َقر َها و َت ْر َك َب ْع ِ
ض
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
و ِ
اج َباتفَ ا ،و َت ْػقيتفَ ا َأ ْح َقا ًكاَ .ف َل َّما َم ْـ ك َ
َان ُمص ًّرا َط َؾك َت ْرك َفا َٓ ُي َص ِّؾل َقط ،و َي ُؿق ُت
َط َؾك َه َذا ِ
اإل ْص َر ِار والت َّْر ِك َف َف َذا َٓ َي ُؽق ُن ُم ْسؾِ ًؿاَ :لؽِ اـ َأ ْك َث َر الـ ِ
ااس ُي َص ُّؾقنَ َت َار ًة،
وي ْتر ُكق َكفَ ا َتار ًةَ ،ففَ مُ َٓ ِء َلقسقا ي َحافِ ُظقنَ َط َؾقفَ ا ،و َهمُ َٓ ِء َت ْح َت الق ِط ِ
قد ،و ُه ْؿ ا َّل ِذي َـ
ْ
َ
َ ُ
ُْ ُ
ِ
يث ا َّل ِذي فِل السـ َِـ َح ِد ُ
الح ِد ُ
يث طبادة َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف َق َالَ « :خ ْؿ ُس
َجا َء ف ِقف ْؿ َ
العب ِ
ِ
ٍ
اد فِل ال َقق ِم وال اؾ ْق َؾ ِة َم ْـ َحا َف َظ َط َؾ ْق ِف اـ كَانَ َل ُف َطفْ ٌد ِط ْـ َد
َص َؾقات َك َت َبفُ اـ ا ُ
هلل َط َؾك َ
الجـ َاة ،و َم ْـ َل ْؿ ُي َحا َف ْظ َط َؾ ْق ِف اـ َل ْؿ َي ُؽ ْـ َل ُف َطفْ ٌد ِط ْـ َد ال اؾ ِف ،إنْ َشا َء َط اذ َب ُف
ال اؾ ِف َأنْ ُي ْد ِخ َؾ ُف َ
ِ ِ
وإِنْ َشا َء َغ َػر َل ُف» َفا ْلؿحافِ ُظ َط َؾقفا ا َّل ِذي يص ِّؾ ِ
اهلل َت َعا َلك،
َ
ُ َ َ
َْ
ُ َ
قفا فل َمقاققت َفا ،ك ََؿا َأ َم َر ُ
و َا َّل ِذي ُي َم ِّخر َها َأ ْح َقاكًا َط ْـ و ْقتِ َفاَ ،أو َيتْر ُك و ِ
اج َباتِ َفاَ ،ف َف َذا َت ْح َت َم ِشق َئ ِة ال َّؾ ِف َت َعا َلك،
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحديث.اه
و َقدْ َي ُؽق ُن ل َف َذا َكقاف ُؾ ُي َؽ ِّؿ ُؾ بِ َفا َف َرائ َض ُف ،ك ََؿا َجا َء فل َ
ّم ( :)615/7و َٓ ُيت ََصق ُر فِل ال َعا َد ِة َأ َّن َر ُج ًال َي ُؽق ُن ُم ْممِـًا بِ َؼ ْؾبِ ِف
وقال
ِ
ِ
الص َال َة ُم ْؾت َِز ًما ل ِ َش ِري َع ِة الـَّبِ ِّل ﷺ ،و َما َجا َء بِ ِف َي ْل ُم ُر ُه ولِل
ب َط َؾ ْقف َّ
ُمؼ ًّرا بِ َل َّن ال َّؾ َف َأو َج َ
الص َال ِة َف َق ْؿتَـ ِ ُع َحتَّك ُي ْؼت ََؾ ،و َي ُؽق ُن َم َع َذل ِ َؽ ُم ْممِـًا فِل ال َباصِ ِـ َقط َٓ َي ُؽق ُن َّإٓ
إَ ْم ِر بِ َّ
ِ ِ
الح ِ
كَافِ ًرا ،و َلق َق َالَ :أكَا ُم ِؼ ٌّر بِق ُجقبِ َفا َغ ْق َر َأكِّل َٓ َأ ْف َع ُؾ َفا .ك َ
ال
َان َه َذا ال َؼق ُل َم َع َهذه َ
ػ فِل الح ِّش ،وي ُؼق ُل َأ ْشفدُ َأ َّن ما فِ ِ
ِ
ِ ِ
قف ك ََال َم ال َّؾ ِف
الؿ ْص َح َ
َ
َ
َ
َ
كَذ ًبا مـْ ُف ك ََؿا َلق َأ َخ َذ ُي ْؾؼل ُ
َأو جع َؾ ي ْؼت ُُؾ َكبِقا مِـ إَ ْكبِق ِ
اء و َي ُؼق ُل َأ ْش َفدُ َأ َّك ُف رسق ُل ال َّؾ ِف وك َْحق َذل ِ َؽ مِ ْـ إَ ْف َع ِ
ال
َ
ًّ ْ
َ َ َ
َ ُ
ال ك َ ِ ِ
ِ ِ
ِ
الح ِ
ا َّلتِل ُتـَافِل إيؿان ال َؼ ْؾ ِ
قؿا
ب ،فنذا َق َال َأكَا ُم ْمم ٌـ بِ َؼ ْؾبِل َم َع َهذه َ
َان كَاذ ًبا ف َ
ِ
اط ال َّظ ِ
ِ
ف ْارتِ َب َ
اه ِر بِا ْل َباصِ ِـ
الؿق ِض ُع َيـْ َب ِغل َتدَ ب ُر ُه َف َؿ ْـ َط َر َ
َأ ْض َف َر ُه م ْـ ال َؼقلَ .ف َف َذا َ
الػ َؼفَ ِ
َزا َل ْت َطـْ ُف الش ْب َف ُة فِل َه َذا البَ ِ
اء َأك ُاف إذا َأ َق ار بِا ْلق ُجق ِ
اب و َطؾِ َؿ َأ َّن َم ْـ َق َال ِم ْـ ُ
ب
ِ
س َال ِم ِف :فنكف َد َخ َؾ ْت َط َؾ ْق ِف ُّ
الش ْبفَ ُة ا التِل َد َخ َؾ ْ
ت
وا ْم َت َـ َع َط ْـ الػ ْع ِؾ َٓ ُي ْؼ َت ُؾ َأو ُي ْؼ َت ُؾ َم َع إ ْ
ازم َة مع ال ُؼدْ رةِ
الؿ ْر ِج َئ ِة وا ْل َجفْ ِؿقة و َا َّلتِل َد َخ َؾ ْت َط َؾك م ْـ َج َع َؾ ِ
َط َؾك ُ
الج ِ َ َ َ
اإل َرا َد َة َ
َ
َ
ا
()1

()1أخرجف أبقداود ( )425بنسـاد صحقح.
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الػع ِؾ ولِفَ َذا كَانَ الؿؿ َتـ ِ ُعقنَ ِم ْـ َق ْت ِؾ َه َذا ِم ْـ ال ُػ َؼفَ ِ
ِ ِ
ِ
اء
ُ ْ
التَّا َّمة َٓ َي ُؽق ُن بِ َفا َش ْل ٌء م ْـ ْ
َب َـق ُه َط َؾك َققلِ ِف ْؿ فِل َم ْس َل َل ِة اإليَمن ،و َأ ان ا َ
ٕ ْط ََم َل َل ْق َس ْ
ت ِم ْـ اإليَمن و َقدْ َت َؼدَّ َم َأ َّن ِجـ َْس
ب التَّام بِدُ و ِن َشل ٍء مِ ْـ إ َ ْطؿ ِ
إَ ْطؿ ِ
ب ،و َأ َّن إيؿان ال َؼ ْؾ ِ
ال مِ ْـ َلق ِاز ِم إيؿان ال َؼ ْؾ ِ
ال
َ
ْ
ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّظ ِ
اه َرة ُم ْؿتَـ ٌعَ ،سقا ٌء َج َع َؾ ال َّظاه َر م ْـ َلق ِاز ِم اإليؿان َأو ُج ْز ًءا م ْـ اإليؿان ك ََؿا َت َؼدَّ َم
َان العبدُ ي ْػع ُؾ بع َض الؿ ْلمقر ِ
ِ ٍِ
ات و َيت ُْر ُك َب ْع َض َفا ك َ
َان َم َع ُف مِ ْـ
َب َقا ُك ُف ،وحقـَئذ فنذا ك َ َ ْ َ َ َ ْ
َ ُ َ
اإليؿان بِ َح َس ِ
ب َما َف َع َؾ ُف.اه

H

ٌٖ ُٜكتٌ تازى ايصال ٠تهاضال؟

ذهب مجفقر العؾؿاء إىل أكف ُيؼتؾ :لؼقلف تعاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ] {التوبة ،}2:وققلف ﷺُ « :أمرت أن ُأقاتؾ الـاس حتك
يشفدوا أن ٓ إلف إٓ اهلل ،وأن ً
ُمؿدا رسقل اهلل ،ويؼقؿقا الصالة ،ويمتقا الزكاة ،فنذا
فعؾقا ذلؽ :طصؿقا مـل دماءهؿ ،وأمقاهلؿ :إٓ بحؼفا ،وحساهبؿ طؾك اهلل» ،
()1

وبحديث :أٓ كؼاتؾفؿ؟ قال ،ٓ« :ما أقامقا فقؽؿ الصالة»  ،وحديث الخقارج:
()2

فؼال خالد :أٓ أقتؾف؟ قال ،ٓ« :لعؾف أن يؽقن يصؾل»  ،وبحديث بريدة« :العفد
()3

الذي بقــا وبقـفؿ الصالة» ،وقد تؼدم بقان معـاه.
وذهب الحـػقة ،والؿزين ،وهق ققل الزهري ،وسعقد بـ الؿسقب ،وطؿر بـ
عزر ،حتك ُيصظ ،واستدلقا بحديث:
طبد العزيز إىل أكف ٓ ُيؼتؾ ،بؾ ُيحبس ،و ُي َّ
« ُأ ِم ُ
رت أن أقاتؾ الـاس حتك يؼقلقا ٓ :إلف إٓ اهلل ،فنذا قالقها :طصؿقا مـل

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)25ومسؾؿ برقؿ ( ،)22مـ حديث ابـ طؿر
.
( )2أخرجف مسؾؿ ( )1855طـ طقف بـ مالؽ
( )3أخرجف البخاري برقؿ ( ،)4351ومسؾؿ برقؿ (.)144( )1164

.
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دماءهؿ ،وأمقاهلؿ :إٓ بحؼفا ،وحساهبؿ طؾك اهلل»  ،واستدلقا بؼقلف ﷺ ٓ« :حيؾ
()1

دم امرئ مسؾؿ :إٓ بنحدى ثالث ... »...فذكرها.
()2

مختصر ،وقد تؼدم بتؿامف،
واٌصىاب لىي اجلّهىس ،وأما حديثفؿ إول :ففق
ٌ
وأما حديثفؿ الثاين :فؿػفقمف طا ٌّم ،وهق مخصقص بلدلة أخرى تبقح قتؾ الؿسؾؿ
بغقر الثالث الؿذكقرة ،وأدلتـا التل ذكركاها مـ ذلؽ ،واهلل أطؾؿ .
()3

I

َطأيَ :١اْع ايصنا ٠غال.

ذهب مجفقر العؾَمء إلك أكف ُي َع ُّد فاس ًؼاُ ،مر َتؽِ ًبا لؽبقرة مـ الؽبائر ،واستدلقا
 ،يف صحقح مسؾؿ (َ « :)987ما ِم ْـ
بؼقلف ﷺ كؿا يف حديث أبل هريرة
ب و َٓ فِ اض ٍة َٓ يمَ ِّدي ِم ْـفَ ا َح اؼفَ ا إِ آ إذا كَانَ يقم ِ
َص ِ
ب َذ َه ٍ
اح ِ
الؼ َقا َم ِة ُص ِّػ َح ْت َل ُف
َ ُ
ُ
ارَ ،ف ُل ْح ِؿ َل َط َؾ ْقفَ ا فِل َك ِ
َص َػائِ ُح ِم ْـ َك ٍ
ار َجفَ ـ َاؿَ ،ف ُق ْؽقى ِبفَ ا َج ْـ ُب ُف ،و َجبِق ُـ ُف ،و َضفْ ُر ُهُ ،ك اؾ ََم
العب ِ
ِ
الػ ٍ
اد،
َب َر َد ْت ُأ ِط َقد ْت َل ُف فِل َيق ٍم كَانَ ِم ْؼ َد ُار ُه َخ ْؿ ِس َ
س َـةَ ،ح اتك ُي ْؼ َضك َب ْق َـ َ
قـ َ َ
سبِق َؾ ُف إِ اما إِ َلك الـجـ ِاة ،وإِ اما إِ َلك الـ ِ
اار».
َف َق َرى َ
وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل تؽػقره ،كؼؾف ابـ رجب كؿا يف جاِغ اٌؼٍىَ
واحلىُ (ص ،)147طـ سعقد بـ جبقر ،وكافع ،والحؽؿ ،قال :وهل رواية طـ
أمحد اختارها بعض أصحابف ،وهق ققل ابـ حبقب مـ الؿالؽقة .ويف مصـػ ابـ
الزكَاةِ
ٍ
بنسـاد صحقحٍ طـ ابـ مسعقد
أبل شقبة ()114/3
قالَ :ما َماكِ ُع َّ
بِ ُؿ ْسؾِ ٍؿ.

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،25و ،)1399ومسؾؿ برقؿ ( ،21و ،21و )22طـ ابـ طؿر ،وأبل هريرة
 ،وجاء بنحوه عن صحابة آخرين.
.
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)6878ومسؾؿ برقؿ ( )1676طـ ابـ مسعقد
( )3واكظر كتاب الصالة ٓبـ الؼقؿ ،الؿجؿقع ( ،)16/3الؿغـل (.)351/3
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وقد است ُِد َّل لفذا الؼقل بؼقلف تعاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ] {التوبة ،}2:ويف أية إخرى﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ]
{التوبة.}11:
َّ
دل طىل َّ
وأجاب الجؿفقرَّ :
أن ماكع الزكاة تحت
أن حديث أبل هريرة
الؿشقئة ،قالقاَ :فت ُْح َؿؾ أية طىل َّ
أن الؿؼصقد بف تؿام إُ ُخقة ،وكؿالفا بنيتاء
الزكاة ،وأثر ابـ مسعقد محؿقل طىل كػل كؿال اإلسالم ٓ ،أصؾف ،واهلل أطؾؿ.
وققل الجؿفقر هق الصقاب .
()1

J

َطأيَ :١اذا ٜصٓع اإلَاّ مبٔ َٓعٗا بُدال؟

ذكر أهؾ العؾؿ َّ
قفرا ،وقال الجؿفقرُ :ي َع ِّزره طىل مـعفا.
أن اإلمام يلخذها مـف ً
وقال إسحاق ،وأبق بؽر بـ طبد العزيز :يلخذها وشطر مالف .وقد است ُِد َّل لفذا الؼقل
ممجترا
بحديث هبز بـ حؽقؿ ،طـ أبقف ،طـ َجدِّ ه ،أن الـبل ﷺ قال« :مـ أططاها
ً
هبا :فؾف أجره ،ومـ مـعفا :فنكاا آخذوها وشطر مالف ،طزمة مـ طزمات َر ِّب َـا ٓ ،حيؾ
ٔل ُمؿد مـفا شلء» أخرجف أبقداود والـسائل وغقرمها .
()2

وأجاب الجؿفقر طـ هذا الحديث بلجقبة ،مـفا – وهق جقاب بعضفؿ :-
َّ
أن الحديث ٓ يثبت ،فؼد قال ابـ ِح َّبان ُمـؽِ ًرا لفذا الحديث -قال يف هبز:-
ولقٓ حدي ُثف« :فن اكا آخذوها وشطر ماهلا»ٕ :دخؾتف يف الثؼات .وأشار الشافعل إىل
طدم ثبقتف.
مجع مـ العؾؿاء طىل الحديث بلكف مـسقخ ،ويميد ذلؽ طدم طؿؾ
وأجاب ٌ
ومل َي ِر ْد َّ
أن الصحابة أخذوا
الصحابة بف :فؼد مـع صائػ ٌة الزكا َة يف طفد أبل بؽر
مـفؿ كصػ أمقالفؿ.

( )1واكظر الؿجؿقع ( ،)334/5الؿغـل (.)8/4
( )2أخرجف أبق داود ( ،)1575والـسائل ( )17-15/5بنسـاد حسـ.
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ولىي اجلّهىس ٘ى اٌصىاب  -واهلل أطؾؿ -وهق َّ
أن اإلمام ُي َع ِّزره ،و ُي َعاقِبف ،وٓ
يلخذ كصػ مالف ،كؿا فعؾ الصحابة

.

وأما إن كان الذي مـعفا صائػ ًة لفؿ شقكة ،و َمـَ َعة :فقؼاتؾفؿ اإلمام حتك ُيمدوها
الصدِّ يؼ
كؿا فعؾ أبقبؽر ِّ

 ،والصحابة مع الذيـ مـعقا الزكاة ،وهذا طؾقف إمجاع

الصحابة ،ويدل طؾقف ققلف تعاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ] {التوبة ،}2:وققلف ﷺُ « :أ ِم ُ
رت أن ُأقاتؾ الـاس حتك يشفدوا أنْ ٓ إلف
ً
ُمؿدا رسقل اهلل ،و ُيؼقؿقا الصالة ،و ُيمتقا الزكاة ،فنذا فعؾقا ذلؽ
أن
إٓ اهلل ،و ا
طصؿقا مـل دماءهؿ ،وأمقاهلؿ إٓ بحؼفا ،وحساهبؿ طؾك اهلل تعالك» واكظر:
()1

ادلغين ( ،)7/4اجملّىع (.)334/5

K

اذتهِ يف َٔ جخد غ٦ٝا َٔ أزنإ اإلضالّ أَ ٚا َٖ ٛعً َٔ ّٛايد ٜٔبايطسٚز.٠
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)612/7
س َال ِم
اإل ْ
و َأ اما ال َػ َرائِ ُض ا َ
الح اج ِة َففُ ق َكافِ ٌر
ٕ ْر َب ُع فنذا َج َح َد و ُجق َب َش ْل ٍء ِم ْـفَ ا َب ْع َد ُب ُؾق ِغ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
يؿ َفا
الؿ َتقات ُر َت ْح ِر ُ
الؿ َح َّر َمات ال َّظاه َرة ُ
يؿ َش ْلء م ْـ ُ
وك ََذل َؽ َم ْـ َج َحدَ َت ْح ِر َ
ِ
ِ
كَا ْل َػق ِ
ش والظ ْؾ ِؿ وا ْل َؽ ِذ ِ
اح ِ
الح َّج ُة مِثْ َؾ
ب وا ْل َخ ْؿ ِر وك َْحق َذل َؽ ،و َأ َّما َم ْـ َل ْؿ َت ُؼ ْؿ َط َؾ ْقف ُ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
قفا َشرائِ ُع ِ
يث َط ْف ٍد بِ ْ ِ
َأ ْن َي ُؽق َن َح ِد َ
اإل ْس َال ِم
اإل ْس َال ِم َأو ك ََش َل بِ َباد َية َبعقدَ ة َل ْؿ َت ْب ُؾ ْغ ُف ف َ َ
وكَحق َذل ِ َؽ َأو َغؾِ َط َف َظـ َأ َّن ا َّل ِذيـ آمـُقا و َط ِؿ ُؾقا الصالِح ِ
ات ُي ْس َت ْثـَق َن مِ ْـ َت ْح ِر ِ
يؿ
َّ َ
َّ
ْ
َ َ
ِ
ِ ِ ِ
َ
استَت ََاب ُف ْؿ ُط َؿ ُر  .و َأ ْم َث ُال َذل ِ َؽ فنهن ْؿ ُي ْس َتت َُابق َن و ُت َؼا ُم
الخ ْؿ ِر ك ََؿا َغؾ َط فل َذل َؽ ا َّلذي َـ ْ
الح َّج ُة َط َؾ ْق ِف ْؿ فنن َأ َصروا َك َػ ُروا ِحقـَئِ ٍذ و َٓ ُي ْح َؽ ُؿ بِ ُؽ ْػ ِر ِه ْؿ َق ْب َؾ َذل ِ َؽ :ك ََؿا َل ْؿ َي ْح ُؽ ْؿ
ُ
الصحاب ُة بِ ُؽ ْػ ِر قدامة ب ِـ م ْظعق ٍن و َأصحابِ ِف َلؿا َغؾِ ُطقا فِقؿا َغؾِ ُطقا فِ ِ
قف مِ ْـ الت َّْلوي ِؾ.اه
ْ َ
ْ َ ُ
َ
َّ
َّ َ َ
()2

.
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)25ومسؾؿ برقؿ ( )22مـ حديث ابـ طؿر
( )2صحقح :أخرجف طبد الرزاق ( ،)241/9وطؿر بـ شبة ( ،)842/3والـسائل يف الؽبرى
( ،)5271والطحاوي يف مشؽؾ أثار ( ،)274/11والبقفؼل ( )547/8بلساكقد صحقحة.
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L

اذتهِ ف ُٔٝتسى غ٦ٝا َٔ أزنإ اإلضالّ بد ٕٚجخٛد.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)611/7
س َال ِم
اإل ْ
و َأ اما َم َع ِ
ٕ ْر َك ِ
ٕ ْر َب َع ِة َف ِػل ال ات ْؽ ِػقرِ
ان ا َ
ب إذا َت َر َك َش ْق ًئا ِم ْـ َه ِذ ِه ا َ
اإل ْق َر ِار بِا ْلق ُجق ِ
ات َط ْـ َأ ْح َؿد:
َأ ْقق ٌال لِ ْؾ ُع َؾ ََم ِء ِه َل ِروا َي ٌ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
الح ِّج وإِ ْن ك َ
َان فِل َجق ِاز َت ْل ِخ ِقر ِه
أَ َحدَُٖاَ :أ َّك ُف َي ْؽ ُػ ُر بِت َْرك واحد م ْـ إَ ْر َب َعة َحتَّك َ
ِ
اء َفؿتَك َط َزم َط َؾك َتركِ ِف بِا ْل ُؽ ِّؾق ِة َك َػر و َه َذا َقق ُل َصائِ َػ ٍة مِـ الس َؾ ِ
ِ
ػ و ِه َل
ك َز ٌ
ْ َّ
َّ َ
ْ
َ
اع َب ْق َـ ال ُع َؾ َؿ َ
إحدَ ى الرواي ِ
ات َط ْـ َأ ْح َؿد ْ
اخت ََار َها َأ ُبق َب ْؽ ٍر.
ِّ َ
ْ
ٚايجَّاَِْ :ٞأ َّك ُف َٓ َي ْؽ ُػر بِتَر ِك َشل ٍء مِ ْـ َذل ِ َؽ م َع ِ
اإل ْق َر ِار بِا ْلق ُجق ِ
ب و َه َذا ُهق
َ
ْ
ُ ْ
ا ْلؿ ْشفقر ِطـْدَ كَثِ ٍقر مِـ ال ُػ َؼف ِ
اب َأبِل حـِق َػ َة ومال ِ ٍ
اء مِ ْـ َأ ْص َح ِ
ؽ و َّ
الشافِ ِع ِّل و ُهق
َ
َ
ْ
َ
َ ُ ُ
إحدَ ى الرواي ِ
ات َط ْـ َأ ْح َؿد ْ
اخت ََار َها ْاب ُـ َب َّط َة و َغ ْق ُر ُه.
ِّ َ
ْ
ِ
ِ ِ
الروا َي ُة ال َّثال ِ َث ُة َط ْـ َأ ْح َؿد و َقق ُل كَثِ ٍقر مِ ْـ
ٚايجَّا ِيحَُ َٓ :ي ْؽ ُػ ُر َّإٓ بِت َْرك َّ
الص َالة وه َل ِّ
اب مال ِ ٍ
ِ ٍ ِ
ِ
الشافِ ِع ِّل و َصائِ َػ ٍة مِ ْـ َأ ْص َح ِ
ؽ و َّ
اب َأ ْح َؿد.
الس َؾػ و َصائ َػة م ْـ َأ ْص َح ِ َ
َّ
الزك ِ
َاة َف َؼ ْط.
ٚايسَّابِعَُ :ي ْؽ ُػ ُر بِت َْركِ َفا و َت ْر ِك َّ
ِ
الزك ِ
َاة إذا َقا َت َؾ ِ
الص َقا ِم وا ْل َح ِّج.
ٚا ِيدَا َِظُ :بِت َْركِ َفا و َت ْر ِك َّ
اإل َما َم َط َؾ ْق َفا ُدو َن َت ْرك ِّ
وَ٘زِِٖ ادلَغِأٌََحُ ٌَهَا عَشَفَاِْ:
اه ِرٚ .ايجَّاِْ :ٞفِل إ ْثب ِ
أَ َحدَُُُٖا :فِل إ ْثب ِ
ات ال ُؽ ْػ ِر ال َّظ ِ
ات ال ُؽ ْػ ِر ال َباصِ ِـ.
َ
َ
ف ال َّثاكِل َف ُفق َم ْبـ ِ ٌّل َط َؾك َم ْس َل َل ِة َكق ِن اإليؿان َقق ًٓ و َط َؿ ًال ك ََؿا َت َؼدَّ َم،
َف َل َّما ال َّط َر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َال َة
الر ُج ُؾ ُم ْممـًا إيؿاكا َثابِتًا فل َق ْؾبِف بِ َل َّن ال َّؾ َف َف َر َض َط َؾ ْقف َّ
الؿ ْؿتَـ ِع َأ ْن َي ُؽق َن َّ
وم ْـ ُ
قش َد ْه َر ُه َٓ َي ْس ُجدُ ل ِ َّؾ ِف َس ْجدَ ًة و َٓ َي ُصق ُم مِ ْـ َر َم َض َ
الص َقا َم وا ْل َح َّج ،و َي ِع ُ
ان،
و َّ
الزكَا َة و ِّ
و َٓ ُي َم ِّدي ل ِ َّؾ ِف َزكَا ًة ،و َٓ َي ُحج إ َلك ب ْقتِ ِفَ :ف َف َذا مؿتَـ ِ ٌع و َٓ َي ْصدُ ر َه َذا َّإٓ م َع كِ َػ ٍ
اق فِل
َ
ُ
ُْ
َ
ػ سبحا َكف بِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ال َؼ ْؾ ِ
آ ْمتِـَا ِع مِ ْـ
ب و َزكْدَ َقةَ َٓ ،م َع إيؿان َصحقحٍ  :ول َف َذا إك ََّؿا َيص ُ ُ ْ َ ُ
الس ُجق ِد ال ُؽ َّػ َار َك َؼقل ِ ِف﴿ :ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ َيو َم
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ود َف ََل يست ِ
ون َإَل السج ِ
ف َع ْن س ٍ
َطو ُع َ
اق و ُيدْ َع َ
ون]
ُيك َْش ُ
ُّ ُ
َْ
َ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ] {القلم.}33:

{القلم}37:

[ﭑ

يث َأبِل ُهرير َة و َأبِل س ِع ٍ
حقحق ِـ و َغق ِر ِهؿا مِـ ح ِد ِ
ِ
ِ
قد و َغقْ ِر ِه َؿا
ْ َ ْ َ
الص َ ْ
و َقدْ َث َب َت فل َّ
َ
ََْ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
س َج َد َل ُف
فل َ
الحديث ال َّطقي ِؾ َحديث الت ََّج ِّؾل « َأك ُاف إذا َت َج اؾك َت َعا َلك لع َباده َيق َم الؼ َقا َمة َ
الؿمْ ِم ُـقنَ و َب ِؼ َل َضفْ ُر َم ْـ كَانَ َي ْس ُج ُد فِل ُّ
قع
س ْؿ َع ًة ِم ْث َؾ الطا َب ِؼ َٓ َي ْس َتطِ ُ
ُ
الد ْك َقا ِر َيا ًء و ُ
الس ُجق َد» فنذا ك َ
ػ َح ُال َم ْـ َل ْؿ َي ْس ُجدْ َقط.
َان َه َذا َح ُال َم ْـ َس َجدَ ِر َيا ًء َف َؽ ْق َ
ُّ
و َثب َت َأي ًضا فِل الص ِ
حقحِ « َأ ان الـ َاار َت ْل ُك ُؾ ِم ْـ ا ْب ِـ آ َد َم ُك اؾ َش ْل ٍء اإٓ َمق ِا َع
َّ
ْ
َ
الس ُجق ِد فنن ال اؾ َف َح ار َم َط َؾك الـ ِ
اار َأنْ َت ْل ُك َؾ ُف» َف ُعؾِ َؿ َأ َّن َم ْـ َل ْؿ َي ُؽ ْـ َي ْس ُجدُ ل ِ َّؾ ِف َت ْل ُك ُؾ ُف
ُّ
ف ُأم َتف يقم ِ
ِ
ِ
ِ
الؼ َقا َم ِة ُغ ًّرا
الـ َُّار ُك َّؾ ُف ،وك ََذل َؽ َث َب َت فل َّ
الصحقحِ َأ َّن الـَّبِ َّل ﷺ َي ْع ِر ُ َّ ُ َ َ
ُم َح َّجؾِق َـ مِ ْـ آ َث ِ
ار الق ُضق ِء َ :فدَ َّل َذل ِ َؽ َط َؾك َأ َّن َم ْـ َل ْؿ َي ُؽ ْـ ُغ ًّرا ُم َح َّج ًال َل ْؿ َي ْع ِر ْف ُف
الـَّبِل ﷺ َف َال َي ُؽق ُن مِ ْـ ُأ َّمتِ ِف.اه
()1

()2

()3

M

َطأيٜ ٌٖٚ :١كتٌ تازى ص ّٛزَطإ ٚاذتج؟
َق َال ِ
ّم وراب اٌصالج (ص:)42
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
وهؾ يؾحؼ تارك الصقم والحج والزكاة بتارك الصالة ّم وجقب قتؾف؟
فُٗ :شالز سواَاخ ػٓ اإلِاَ أمحذ:
إحداٖا :يؼتؾ بترك ذلؽ كؾف كؿا يؼتؾ بترك الصالة.
وحجة هذه الرواية :أن الزكاة والصقام والحج مـ مباين آسالم :فقؼتؾ بتركفا

مجقعا كالصالة ،ولفذا قاتؾ الصدِّ يؼ ماكعل الزكاة ،وقال :واهلل ٕقاتؾـ مـ فرق بقـ
الصالة والزكاة إهنا لؼريـتفا يف كتاب اهلل .
()4

( )1أخرجف البخاري ( ،6573و ،)6574ومسؾؿ ( ،182و.)183
( )2مذكقر ضؿـ الحديث الؿتؼدم.
.
( )3أخرجف البخاري ( ،)136ومسؾؿ ( )246طـ أبل هريرة
( )4أخرجف البخاري ( ،)1411ومسؾؿ ( )21طـ أبل هريرة ،طـ أبل بؽر الصديؼ

.
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وأيضا فنن هذه الؿباين مـ حؼقق آسالم والـبل ﷺ مل يلمر برفع الؼتال إٓ
طؿـ التزم كؾؿة الشفادة وحؼفا ،وأخبر أن طصؿة الدم ٓ تثبت إٓ بحؼ اإلسالم،
ففذا قتال لؾػئة الؿؿتـعة ،والؼتؾ لؾقاحد الؿؼدور طؾقف إكؿا هق لتركف حؼقق الؽؾؿة
وشرائع اإلسالم ،وهذا أصح إققال.
ايسٚا ١ٜايجاْ ٓ :١ٝيؼتؾ بترك غقر الصالةٕ :ن الصالة طبادة بدكقة ٓ تدخؾفا
الـقابة ،ولؼقل طبد اهلل بـ شؼقؼ كان أصحاب محؿد ﷺ ٓ يرون شقئا مـ إطؿال
تركف كػر إٓ الصالة .
()1

وٕن الصالة قد اختصت مـ سائر إطؿال بخصائص لقست لغقرها.
ففل أول ما فرض اهلل مـ اإلسالم ،ولفذا أمر الـبل ﷺ كقابف ورسؾف أن يبدؤوا
بالدطقة إلقفا بعد الشفادتقـ فؼال لؿعاذ« :ستليت ققما أهؾ كتاب ،فؾقؽـ أول ما
تدطقهؿ إلقف شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل ،وأن ُمؿدا رسقل اهلل وأن اهلل فرض طؾقفؿ
مخس صؾقات ّم الققم والؾقؾة» .
()2

وٕهنا أول ما يحاسب طؾقفا العبد مـ طؿؾف ،وٕن اهلل فرضفا يف السؿاء لقؾة

ذكرا يف الؼرآن ،وٕن أهؾ الـار لؿا يسللقن ﴿ﰖ
الؿعراج ،وٕهنا أكثر الػروض ً

ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ] {اددثر ،}37:مل يبدؤوا بشلء غقر ترك الصالة.

وٕن فرضفا ٓ يسؼط طـ العبد بحال دون حال ما دام طؼؾف معف بخالف سائر
الػروض :فنهنا تجب يف حال دون حال ،وٕهنا طؿقد فسطاط اإلسالم ،وإذا سؼط
الػسطاط وقع الػسطاط ،وٕهنا آخر ما يػؼد مـ الديـ ،وٕهنا فرض طىل الحر
والعبد والذكر وإكثك والحاضر والؿسافر والصحقح والؿريض والغـل والػؼقر.

()1أخرجف الترمذي ( ،)2622وابـ أبل شقبة ( ،)49/11وغقرمها ،والؾػظ لؾترمذي ،وهق صحقح.
()2أخرجف البخاري ( ،)1496ومسؾؿ ( )19طـ ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا.
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ومل يؽـ رسقل اهلل يؼبؾ مـ أجابف إىل اإلسالم :إٓ بالتزام الصالة كؿا قال
قتادة طـ أكس :مل يؽـ رسقل اهلل يؼبؾ مـ أجابف إلك اإلسالم إٓ بنقام الصالة،
وإيتاء الزكاة .
()1

وٕن قبقل سائر إطؿال مقققف طىل فعؾفا فال يؼبؾ اهلل مـ تاركفا صق ًما وٓ
حجا وٓ صدقة وٓ جفا ًدا وٓ شق ًئا مـ إطؿال ،كؿا قال طقن بـ طبداهلل :إن
ً
العبد إذا دخؾ قبره سئؾ طـ صالتف أول شلء يسلل طـف :فنن جازت لف كظر فقؿا
سقى ذلؽ مـ طؿؾف ،وإن مل تجز لف مل يـظر يف شلء مـ طؿؾف بعد.
ويدل طىل هذا الحديث الذي يف الؿسـد ،والســ مـ رواية أبل هريرة طـ
الـبل ﷺ« :أول ما حياسب بف العبد مـ طؿؾف حياسب بصالتف فنن صؾحت فؼد أفؾح
وأكجح وإن فسدت فؼد خاب وخسر»  .ولق قبؾ مـف شلء مـ أطؿال البر مل يؽـ
()2

مـ الخائبقـ الخاسريـ.

ِ
يس
( )1اعقػ :أخرجف الؿروزي يف كتابف تعظقؿ قدر الصالة (َ )12حدَّ َثـَا َأ ُبق َحات ٍؿُ ،م َح َّؿدُ ْب ُـ إِ ْد ِر َ
ٍ
ِ
طُر َو ُة ْب ُـ َم ْر َوا َن ا ْل َخزَّ ازُ ا ْل ِع ْرقِل ثـا طُ َؿ ْق ُر ْب ُـ ا ْل ُؿ ِغ َقر ِة
الر ِازي ،ثـا َأي ُ
الر ِّقل ثـا ْ
قب ْب ُـ ُم َح َّؿد ْب ِـ ِز َياد َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ٍ
َط ْـ أبل ا ْل َع َّقا ِم َط ْـ َقتَا َد َة َط ْـ أ َكس َق َالَ :ل ْؿ َي ُؽ ْـ َر ُس ُ
اهلل َط َؾ ْقف َو َس َّؾ َؿ َي ْؼ َب ُؾ َم ْـ أ َج َاب ُف إ َلك
قل ال َّؾف َص َّؾك ُ
اإلس َال ِم إِ َّٓ بِنِ َقا ِم الص َال ِة وإِيت ِ
ِ
ٍ
َاء الزَّ ك ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْقف َو َس َّؾ َؿ
َاةَ ،وكَا َكتَا َف ِر َ
َ
َّ
ْ ْ
يض َت ْق ِـ طَ َؾك َم ْـ َأ َق َّر بِ ُؿ َح َّؿد َص َّؾك ُ
َوبِ ْ ِ
اإل ْس َالمَِ ،و َذل ِ َؽ َق ْق ُل ال َّؾ ِف ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [الؿجادلة:
.]13
تصحقػ يف مقضعقـ :فؼقلف (الخزاز) صقابف (الجرار)،
ٌ
وهذا إسـاد ضعقػ ،وقد حصؾ فقف
وققلف( :طؿقر بـ الؿغقرة) ،صقابف (طؿر بـ الؿغقرة) .وطروة بـ مروان الجرار العرقل ،قال فقف
الدراقطـل :لقس بالؼقي .وطؿر بـ الؿغقرة ،هق أبق حػص البصري .قال فقف البخاري :مـؽر
الحديث ،مجفقل .وقال ابـ الؿديـل ٓ :أطرفف .وقال أبق حاتؿ :شقخ .وأبق العقام ،هق طؿران بـ
داود ،وفقف ضعػ.
( )2صحقح :أخرجف أمحد ( ،)7912وابـ ماجف ( ،)1425والترمذي ( ،)413والـسائل ( ،)465طـ
أبل هريرة رضل اهلل طـف ،وهق حديث صحقح.
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ايسٚا ١ٜايجايج :١يؼتؾ بترك الزكاة والصقام ،وٓ يؼتؾ بترك الحج ٕكف مختؾػ
فقف هؾ هق طىل الػقر أو طىل التراخل :فؿـ قال هق طىل التراخل .قال :كقػ يؼتؾ
ضعقػ جدً إ :ن مـ يؼتؾف بتركف ٓ يؼتؾف
بلمر مقسع لف يف تلخقره .وهذا الؿلخذ
ٌ
بؿجرد التلخقر ،وإكَم صقرة الؿسللة :أن يعزم طىل ترك الحج ،ويؼقل :هق واجب
طظ وٓ أحج أبدً ا :ففذا مقضقع الـزاع ،والصقاب الؼقل بؼتؾفٕ :ن الحج مـ
حؼقق اإلسالم ،والعصؿة تثبت لؿـ تؽؾؿ باإلسالم إٓ بحؼف والحج أطظؿ
حؼققف.اه

N

اذتهِ يف ايطا٥ف ١املُتٓع ١عٔ بعض غعا٥س اإلضالّ ايعاٖس ٠أ ٚايباطٓ١

املعً.١َٛ

َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)51/22
س َال ِم
اإل ْ
ٍ ِ ٍ ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ
اإلس َال ِم ال َّظ ِ
ِ ِ
اه َر ِةَ ،أو
وك ََذل َؽ كُؾ َصائ َػة ُم ْؿتَـ َعة َط ْـ َش ِري َعة واحدَ ة م ْـ َش َرائ ِع ْ
ا ْل َباصِـ َِة الؿ ْع ُؾقم ِة ،فنكف َي ِ
ب قِتَا ُل َفاَ ،ف َؾق َقا ُلقا :ك َْش َفدُ و َٓ ك َُص ِّؾل ُققتِ ُؾقا َحتَّك ُي َصؾقا،
ج ُ
َ َ
و َلق َقا ُلقا :ك َُص ِّؾل و َٓ ك َُزكِّل ُققتِ ُؾقا َحتَّك ُي َزكقا ،و َلق َقا ُلقا :ك َُزكِّل و َٓ ك َُصق ُم و َٓ
ك َُحجُ ،ققتِ ُؾقا َحتَّك َي ُصق ُمقا َر َم َض َ
ان .و َي ُحجقا ال َب ْق َت.
الخؿ ِر ،و َٓ ال َػق ِ
ِ
اح َش ،و َٓ
الر َبا ،و َٓ ُش ْر َب َ ْ
و َلق َقا ُلقاَ :ك ْػ َع ُؾ َه َذا َلؽ ْـ َٓ كَدَ ُع ِّ
اهدُ فِل سبِق ِؾ ال َّؾ ِف ،و َٓ ك َْض ِر ُب ِ
الج ْز َي َة َط َؾك ال َق ُفق ِد والـ ََّص َارى ،وك َْحق َذل ِ َؽ.
ك َُج َ
َ
ُققتِ ُؾقا َحتَّك َي ْػ َع ُؾقا َذل ِ َؽ .ك ََؿا َقا َل َت َعا َلك﴿ :﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ] {األىفال .}33:و َقدْ َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ] {البقرة﴿ ،}714:﮳ ﮴

ِ
اهلل ،وك َ
َان
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ] {البقرة .}713:و ِّ
الر َبا آخ ُر َما َح َّر َم ُ
َأ ْه ُؾ ال َّطائِ ِ
الر َبا،
ػ َقدْ َأ ْس َؾ ُؿقا و َص َّؾقا و َج َ
اهلل َأك َُّف ْؿ إذا َل ْؿ َيـْت َُفقا َط ْـ ِّ
اهدُ واَ ،ف َب َّق َـ ُ
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ِ
ِ
ِ
قح ْق ِـ َأ َّك ُف َل َّؿا ُتق ِّف َل َر ُسق ُل ال َّؾ ِف ﷺ
الصح َ
كَا ُكقا م َّؿ ْـ َح َار َب ال َّؾ َف و َر ُسق َل ُف .وفل َّ
ِ
و َك َػ َر َم ْـ َك َػ َر مِ ْـ ال َع َر ِ
َّاس؟ و َقدْ َق َال الـَّبِل
بَ ،ق َال ُط َؿ ُر َِٕبِل َب ْؽ ٍرَ :ك ْق َ
ػ ُت َؼات ُؾ الـ َ
سق ُل ال اؾ ِف .فنذا
ﷺُ « :أ ِم ْرت َأنْ ُأ َقاتِ َؾ الـ َ
ااس َح اتك َي ْشفَ ُدوا َأنْ َٓ إ َل َف اإٓ ا ُ
هلل .و َأ ِّكل َر ُ
َف َع ُؾقا َذلِ َؽ َط َص ُؿقا ِم ِّـل ِد َما َء ُه ْؿ و َأ ْمقا َلفُ ْؿ اإٓ بِ َح ِّؼفَ ا» َف َؼ َال َأ ُبق َب ْؽ ٍرَ :أ َل ْؿ َي ُؼ ْؾَّ :إٓ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
تفؿ َط َؾ ْق ِف.
بِ َح ِّؼ َفا؟ .و َال َّؾف َلق َمـَ ُعقكل ط َؼ ًآ كَا ُكقا ُي َمدو َك ُف إ َلك َر ُسقل ال َّؾف ﷺ َل َؼا َت ْؾ ْ
َق َال ُطؿرَ :فق َال َّؾ ِف ما ُهق َّإٓ َأ ْن ر َأ ْيت ال َّؾ َف َقدْ َشر َح َصدْ ر َأبِل ب ْؽ ٍر ل ِ ْؾ ِؼت ِ
َال،
َ
َ
َ
َ
َُ
َ
الحؼ».
َف َعؾِ ْؿت َأ َّك ُف َ
وفِل اٌصَّذُِخِ َأ َّن الـَّبِ َّل ﷺ َذك ََر َ
الخق ِار َج َف َؼ َالَ « :ي ْح ِؼ ُر َأ َح ُد ُك ْؿ َص َال َت ُف َم َع
َص َالتِ ِف ْؿ ،و ِص َقا َم ُف َم َع ِص َق ِام ِف ْؿ ،وقِ َرا َء َت ُف َم َع قِ َرا َءتِ ِف ْؿَ ،ي ْؼ َر ُءونَ ال ُؼ ْرآنَ َٓ ُي َجاو ُز
ِ
اج َر ُه ْؿ َي ْؿ ُر ُققنَ ِم ْـ ِ
َح َـ ِ
الر ِم اق ِةَ ،أ ْي َـ ََم َل ِؼق ُت ُؿق ُه ْؿ
اإل ْ
السفْ ُؿ م ْـ ا
س َال ِم َك ََم َي ْؿ ُر ُق ا
َفا ْق ُت ُؾق ُهؿ ،فنن فِل َق ْتؾِ ِفؿ َأ ْجرا ِط ْـ َد ال اؾ ِف لِؿ ْـ َق َت َؾفُ ؿ يقم ِ
الؼ َقا َم ِة»  .فنذا ك َ
َان ا َّل ِذي َـ
ْ َ َ
َ
ْ ً
ْ
َي ُؼق ُمق َن ال َّؾ ْق َؾ ،و َي ُصق ُمق َن الـ ََّف َار ،و َي ْؼ َر ُؤو َن ال ُؼ ْر َ
آنَ ،أ َم َر الـَّبِل ﷺ بِ ِؼتَال ِ ِف ْؿَِٕ :ك َُّف ْؿ
ػ بِال َّطقائِ ِ
ػ ا َّل ِذي َـ َٓ َي ْؾت َِزمق َن َشرائِ َع ِ
اإل ْس َالمِ ،وإِك ََّؿا
َف َار ُققا السـَّ َة وا ْل َج َؿا َط َةَ ،ف َؽقْ َ
َ
ُ
ِ ِ
ِ
اهلل َأ ْط َؾ ُؿ.اه
َي ْع َؿ ُؾق َن بقاسؼ ُم ُؾقك ِف ْؿ ،و َأ ْم َثال َذل َؽ ،و ُ
()1

()2

O

بٝإ َعٓ ٢اإلحطإ املرنٛز يف حدٜح جرب.ٌٜ

ب َّقـ الـبل ﷺ يف الحديث معـك اإلحسان بلحسـ بقان مع قؾة العبارة ،وهذا مـ
جقامع كَؾِ ِؿف ﷺ.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)622/7
س َال ِم
اإل ْ
ٚأَََّا اإلِحِطَإَُ ،ف َؼق ُل ُفَ « :أنْ َت ْع ُب َد ال اؾ َف َك َلكاؽ َت َرا ُه :فنن َل ْؿ َت ُؽ ْـ َت َرا ُه فنكف َي َراك»َ .قدْ
ان َي َتـَاو ُل ِ
ص ،واٌرَّذِمُِكَُ :أ َّن ِ
ان ُهق ْ ِ
إن ِ
اإل ْح َس َ
اإل ْح َس َ
قِ َقؾَّ :
ص
اإل ْخ َال َ
اإل ْخ َال ُ
.
( )1أخرجف البخاري ( ،)1411ومسؾؿ ( )21طـ أبل هريرة،
( )2أخرجف البخاري ( ،5158و ،)6913ومسؾؿ ( ،1164و )1166طـ أبل سعقد الخدري وطظ بـ
.
أبل صالب
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ص لِ اؾ ِف و َي ْج َؿ ُع ِ
اإل ْح َسانُ َي ْج َؿ ُع َك ََم َل ِ
و َغ ْق َر ُه ،و ْ ِ
اإل ْخ َال ِ
الح َس ِـ الا ِذي
اإل ْت َقانَ بِا ْل ِػ ْع ِؾ َ
ِ
هللَ ،ق َال َت َعا َلك﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ُيح ُّب ُف ا ُ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ] {البقرة ،}117:و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
يـ َأو ًُٓ ،ثؿ َذكَر ِ
ان الدِّ ِ
ان َثاكِ ًقاَ ،فنِ ْح َس ُ
اإل ْح َس َ
إح َس َ
ان
ﮡ ] {النساءَ ،}172:ف َذك ََر ْ
َّ َ
ان الؿس ُئق ُل َطـْف فِل ح ِد ِ
ِ
الدِّ ِ
يث ِج ْب ِر َيؾ.اه
َ
ُ
اهلل َأ ْط َؾ ُؿ  -اإل ْح َس ُ َ ْ
يـ ُهق -و ُ

ِ
وج َّ
ـل
تَوحـ ْودُ اللِ َطـ َّز َ

51

P

َتِ ٛحِٝدُ األُيُ:ِ١َِّٖٝٛ

تعسٜف ايتٛحٝد :اٌرىدُذ يف اٌٍغحَ :صدز ٚحََّد َّ ٜٛحِ ُد تٛحٝدّا.

ويف اٌششع :إفراد اهلل طز وجؾ بللقهقتف ،وربقبقتف ،وأسؿائف ،وصػاتف.
فرىدُذ األٌىُ٘ح :إفراد اهلل تعاىل بالعبادة .وذىدُذ اٌشتىتُح :إفراد اهلل
تعاىل بلفعالف .وذىدُذ األمساء واٌصفاخ :إثبات ما أثبتف اهلل لـػسف ،أو كبقف ﷺ يف
سـتف ،وكػل ما كػاه طـف مـ غقر تؿثقؾ ،وٓ تؽققػ ،وٓ تعطقؾ ،وٓ تحريػ.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)13-12/14
س َال ِم
اإل ْ
َق َال ال َّؾ ُف َط َّز و َج َّؾ فِل َأو ِل السق َر ِة –يعـل :الػاتحة﴿ :-ﭖ ﭗ ﭘ
ِ
ِ
الر ِّب.
ﭙ ﭚ ] {الفاحتةَ }7:ف َبدَ َأ بِ َف َذ ْي ِـ آ ْس َؿ ْق ِـ :ال َّؾف و َّ
و(اٌٍَُّٗ) ُهق ْ ِ
اإل َل ُف ا ْل َؿ ْع ُبق ُدَ :ف َف َذا ِآ ْس ُؿ َأ َحؼ بِا ْل ِع َبا َد ِة :ول ِ َف َذا ُي َؼ ُال :ال َّؾ ُف َأ ْك َب ُر،
ا ْل َح ْؿدُ ل ِ َّؾ ِفُ ،س ْب َح َ
ان ال َّؾ ِف َٓ ،إ َل َف َّإٓ ال َّؾ ُف.
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِؿ
الر ِاز ُق الـَّاص ُر ا ْل َفادي ،و َه َذا آ ْس ُؿ َأ َحؼ بِ ْ
و(اٌشَّبُّ)ُ ،هق ا ْل ُؿ َر ِّبل ا ْل َخال ُؼ َّ
ِآ ْستِ َعاك َِة وا ْل َؿ ْس َل َل ِة .ول ِ َف َذا ُي َؼ ُال﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ] {ىوح﴿ ،}74:ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ] {األعراف﴿ .}73:ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ] {القصص﴿ ،}16:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ] {آل
عمران﴿ ،}131:ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ] {البقرة.}746:
ِ ِ ِ
الر ِّب.
اس ِؿ َّ
َف َعا َّم ُة ا ْل َؿ ْس َل َلة وآ ْست َعا َك ُة ا ْل َؿ ْش ُرو َط ُة بِ ْ
ِ
إو ُل ي َت َضؿ ُـ َغاي َة ا ْلعب ِد وم ِصقره ومـْتَفاه ،وما ُخؾِ َؼ َلف وما فِ ِ
قف َص َال ُح ُف
َفآ ْ
ُ َ
َ َْ َ َ ُ ُ َ ُ َ
س ُؿ ْ َ َ ا
ِ ِ
ِ
س ُؿ الثااكِل َي َت َض اؿ ُـ َخ ْؾ َؼ ا ْل َع ْب ِد و ُم ْبتَدَ ا ُه ،و ُهق َأ َّك ُف ُي َر ِّب ِف
وك ََؿا ُل ُف ،و ُهق ط َبا َد ُة ال َّؾف ،وآ ْ
و َي َتق َّٓ ُه ،م َع َأ َّن ال َّثاكِل َيدْ ُخ ُؾ فِل ْإَو ِل ُد ُخق َل الربقبِقَّ ِة فِل ْ ِ
اإل َل ِفقَّ ِة ،والر ُبقبِقَّ ُة َت ْس َت ْؾ ِز ُم
َ
َ
ُ
ْإُ ُلق ِهقَّ َة َأ ْي ًضا.

ِ
وج َّ
ـل
تَوحـ ْودُ اللِ َطـ َّز َ

52

ػ ا ْلحا َلق ِـ فِ ِ
عُُ (اٌشَّدِ َِّٓ) يت ََضؿـ كَؿ َال ال َّتعؾِق َؼق ِـ وبِقص ِ
قف َتتِؿ َس َعا َد ُت ُف
واال ِ
َ ْ
ْ
ْ ْ
َ َّ ُ َ
فِل ُد ْك َقا ُه و ُأ ْخ َرا ُه .ول ِ َف َذا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ] {الرعد.}31:
َف َذكَر ُهـَا ْإَسؿاء ال َّث َال َث َة( :الر ْحؿ َـ) و(ربل) و ْ ِ
(اإل َل َف) و َق َال﴿ :ﭳ
َّ َ
ْ َ َ
َ
َ ِّ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ] {الرعد ،}31:كَؿا َذكَر ْإَسؿاء ال َّث َال َث َة فِل ُأم ا ْل ُؼرآنِ:
ِّ ْ
ْ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
اس ِؿ ال َّؾ ِف :ول ِ َف َذا َبدَ َأ فِل السق َرة ب (إ َّي َ
َلؽِ ْـ َبدَ َأ ُهـ َ
اك َك ْع ُبدُ ) َف َؼدَّ َم آ ْس َؿ و َما َي َت َع َّؾ ُؼ
َاك بِ ْ
ِ
ِ
بِ ِف مِ ْـ ا ْل ِع َبا َد ِةَّ َِٕ :ن تِ ْؾ َؽ السق َر َة َفاتِ َح ُة ا ْلؽِت ِ
قفا ا ْل َؿ ْؼ ُصق َد ا َّل ِذي
َاب و ُأم ا ْل ُؼ ْرآن َف َؼدَّ َم ف َ
ُهق ا ْل ِع َّؾ ُة الغائقة فنهنا ِط َّؾ ٌة َف ِ
اطؾِ َّق ٌة ل ِ ْؾ ِع َّؾ ِة الغائقة .اكتفك.

Q

فا٥د :٠أ َٔ ٍٚقطِ ايتٛحٝد إىل ٖر ٙايجالث ١األقطاّ.

تؼسقؿف إىل ثالثة أقسام هق باستؼراء أدلة الؽتاب والسـة ،ومل يقجد طـد

صريحا ،لؽـ جاء
الؿتؼدمقـ مـ طصر الصحابة ومـ بعدهؿ هذا التؼسقؿ الثالثل
ً
تؼسقؿا مبتد ًطا
متلخرا طـ الؼرون الؿػضؾة ،مـ باب تؼريب ففؿ أيات :ففق لقس
ً
ً
غقر شرطل ،وإكؿا هق بقان ٕدلة الؽتاب والسـة ،ومـ أشفر مـ ذكر هذه إقسام
َ
شقخ اإلسالم ،وابـ الؼقؿ رمحفؿا اهلل.
قال الشقخ بؽر أبق زيد

كَم ّم كتاب اٌرذزَش ِٓ سلرصشاخ

اٌصاتىين يف اٌرفغًن (ص:)32
ه ذا التؼسقؿ آستؼرائل لدى متؼدمل طؾؿاء السؾػ أشار إلقف ابـ مـدة ،وابـ
جرير الطبري ،وغقرمها ،وقرره شقخا اإلسالم ابـ تقؿقة ،وابـ الؼقؿ ،وقرره
الزبقدي يف ذاض اٌؼشوط  ،وشقخـا الشـؼقطل يف أضىاء اٌثُاْ يف آخريـ
رحؿ اهلل الجؿقع ،وهق استؼراء تام لـصقص الشرع ،وهق مطرد لدى أهؾ كؾ فـ،
كؿا يف استؼراء الـحاة كالم العرب إىل اسؿ ،وفعؾ ،وحرف ،والعرب مل َت ُػف هبذا ،ومل
يعتب طىل الـحاة يف ذلؽ طاتب ،وهؽذا غقره مـ أكقاع آستؼراء.اه

ِ
وج َّ
ـل
تَوحـ ْودُ اللِ َطـ َّز َ

53

أيضا الطحاوي يف أول ػمُذذٗ حقث قالَ :ك ُؼق ُل فِل
قؾت :وأشار إىل ذلؽ ً
قؼ ال َّؾ ِف -إِ َّن ال َّؾف و ِ
َتق ِح ِ
قد ال َّؾ ِف ُ -م ْعت َِؼ ِدي َـ بِ َتقفِ ِ
احدٌ َٓ َش ِر َ
يؽ َلف ُو َٓ َش ْل َء مِ ْث ُؾ ُف ،و َٓ
َ
ج ُزه ،و َٓ إِ َلف َغقرهَ ،ق ِديؿ بِ َال ابتِدَ ٍاء دائِؿ بِ َال اكْتِف ٍ
اءَ َٓ ،ي ْػـَك و َٓ َيبِقدُ  ،و َٓ
َ
َ ُْ ُ
َش ْل َء ُي ْع ِ ُ
َ ٌ
ٌ
ْ
َي ُؽق ُن إِ َّٓ َما ُي ِريدُ َ َٓ ،ت ْب ُؾ ُغ ُف إَو َها ُم ،و َٓ ُتدْ ِر ُك ُف إ َ ْف َفا ُم و َٓ ُي ْشبِ ُف إَكَا َمَ ،ح ٌّل َٓ
ِ
اج ٍةَ ،ر ِاز ٌق بِ َال ُم ْمك ٍَة.اه
َي ُؿق ُتَ ،ققق ٌم َٓ َيـَا ُمَ ،خال ٌؼ بِ َال َح َ
وأشار إلك ذلؽ ً
ّم مؼدمة كتابف سوضح اٌؼمالء ؤض٘ح
أيضا ابـ حبان
اٌفضالء  ،حقث قال :الحؿد هلل الؿتػرد بقحداكقة إلقهقة ،الؿتعزز بعظؿة
الربقبقة ،الؼائؿ طؾك كػقس العامل بآجاهلا ،والعامل بتؼؾبفا وأحقاهلا ،الَمن طؾقفؿ بتقاتر
آٓئف ،الؿتػضؾ طؾقفؿ بسقابغ كعَمئف ،الذي أكشل الخؾؼ حقـ أراد بال معقـ وٓ
مشقر ،وخؾؼ البشر كَم أراد بال شبقف وٓ كظقر :فؿضت فقفؿ بؼدرتف مشقئتف ،وكػذت
فقفؿ بعزتف إرادتف.اه
يف اإلتأالالح
ب ؾ ص َّرح بالتؼس قؿ إىل الثالث ة إك قاع اب ـ بط ة
أن أصؾ اإليَمن باهلل الذي جيب
(ص )694-693مـ الؿخطقط ،حقث قال :وذلؽ ا
طؾك الخؾؼ اطتؼاده ّم إثبات اإليَمن بف ثالثة أشقاء:
أحدٖا :أن يعتؼد العبد رباكقتف :لقؽقن بذلؽ مبايـًا لؿذهب أهؾ التعطقؾ الذيـ
ٓ يثبتقن صاك ًعا.
ٚايجاْ :ٞأن يعتؼد وحداكقتف :لقؽقن مبايـًا بذلؽ مذاهب أهؾ الشرك الذيـ
أقروا بالصاكع وأشركقا معف يف العبادة غقره.
ٚايجايح :أن يعتؼده مقصق ًفا بالصػات التل ٓ يجقز إٓ أن يؽقن مقصق ًفا هبا
مـ العؾؿ والؼدرة والحؽؿة وسائر ما وصػ بف كػسف يف كتابف.
إذ قد طؾؿـا َّ
كثقرا مؿـ يؼر بف ويقحده بالؼقل الؿطؾؼ قد يؾحد يف صػاتف
أن ً
قادحا يف تقحقده.
فقؽقن إلحاده يف صػاتف ً
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وٕكَّا كجد اهلل تعاىل قد خاصب طباده بدطائفؿ إىل اطتؼاد كؾ واحدة مـ هذه
الثالث واإليؿان هبا.اه
الؿ ْر َت ِع ُش َأ ُبق ُم َح َّؿ ٍد َط ْبدُ اهللِ ب ُـ
صرح بالتؼسقؿ الثالثل الشقخ الزاهد ُ
ومؿـ َّ
ُم َح َّؿ ٍد الـَّ ْق َس ُابق ِر ّي كؿا يف دٍُح األوٌُاء ( )356/11حقث قال:
أصقل التقحقد ثالثة أشقاء :معرفة اهلل تعاىل بالربقبقة ،واإلقرار لف بالقحداكقة،
وكػل إكداد طـف مجؾة.اه
صرح بالتؼسقؿ الثالثل .
وهق مـ أول مـ وقػـا طؾقف مؿـ َّ
()1

R

فا٥د :٠تٛحٝد املتابع.١

إذا ققؾ :أقسام تقحقد اهلل :فنكف ٓ يذكر فقفا تقحقد الؿتابعة :فنن تقحقد

الؿتابعة لقس مـ تقحقد اهلل ،وإكؿا يؾزم مـ تقحقد إلقهقة أن يتبع الـبل ﷺٕ :كف
ٓ يعبد اهلل إٓ بؿا شرطف .لؽـ إذا قسؿ التقحقد مـ أصؾف :ففق قسؿان :تقحقد اهلل.
وتقحقد الرسقل .فتقحقد اهلل تقحقده يف الربقبقة ،وإلقهقة ،وإسؿاء والصػات.
يف ِذاسض اٌغاٌىٌن

قسؿ ابـ الؼقؿ
وتقحقد الـبل ﷺ بآ ِّتباع .وقد َّ
ِ
الؿرسؾ ،وتقحقد متابعة الرسقل ،وتبعف
( )387/2التقحقد إىل قسؿقـ :تقحقد
طىل ذلؽ ابـ أبل العز

S

يف ششح اٌغذاوَح (ص )211تحؼقؼ إلباين

.

تٛحٝد ايسبٛبٜ ١ٝطتًصّ تٛحٝد اإلهلٚ ،١ٝتٛحٝد اإلهلٜ ١ٝتطُٔ تٛحٝد

ايسبٛب.١ٝ
قال َش ْق ُخ ِ
س َال ِم
اإل ْ

َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)284/12

و ُي َح ِّؼ ُؼ َقق َل ُف﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ] {الفاحتةَ .}2:تق ِحقدُ ْ ِ
اإل َل ِف َّق ِة
اإل َل ِف َّق ُة َتت ََضؿ ُـ الربقبِقَّ َة :والربقبِ َّق ُة َتس َت ْؾ ِزم ْ ِ
َت ْ ِ
اإل َل ِفقَّ َة :فنن
و َتق ِحقدُ الر ُبقبِ َّق ِة :وإِ ْن كَاك ْ
ْ ُ
َّ
ُ
ُ
( )1واكظر :الؼقل السديد يف الرد طىل مـ أكؽر تؼسقؿ التقحقد واكظر مجؿقطة التقحقد لشقخ
اإلسالم (ص  ،)8 ،7مدارج السالؽقـ (.)25 24/1
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ِ ِ ِ ِ
اد َلؿ يؿـَع َأ ْن ي ْختَص بِؿعـَاه ِطـْدَ ِآ ْقتِر ِ
ان ك ََؿا
َأ َحدَ ُه َؿا إذا َت َض َّؿ َـ ْأ َخ َر طـْدَ آكْػ َر ْ َ ْ ْ َ َّ َ ْ ُ
َ
فِل َققل ِ ِف﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ] {الناس﴿ ،}1:ﮅ ﮆ ] {الناس،}7:
﴿ﮈ ﮉ ] {الناس ،}3:وفِل َققل ِ ِف﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ] {الفاحتة،}7:
اإل َلف» ُهق ا ْلؿعبقد ا َّل ِذي يست ِ
َفجؿع بقـ ِآسؿق ِـ :اس ِؿ ْ ِ ِ
َحؼ
َ ُْ ُ
الر ِّب .فنن « ْ ِ َ
َ َ َ َْ َ ْ َ ْ
َْ
اس ِؿ َّ
اإل َلف و ْ
ْ
َأ ْن يعبدَ  .و «الرب» ُهق ا َّل ِذي يربل َطبدَ ه َفقدَ بره .ولِف َذا كَاك ْ ِ
اس ِؿ ِف
ُ َ ِّ ْ ُ ُ ِّ ُ ُ َ
َُْ
َت ا ْلع َبا َد ُة ُم َت َع ِّؾ َؼ ًة بِ ْ
َّ
ال َّؾ ِف والس َم ُال م َتع ِّؾ ًؼا بِ ِ ِ
الر ِّب :فنن ا ْل ِع َبا َد َة ِه َل ا ْل َغا َي ُة ا َّلتِل َل َفا ُخؾِ َؼ ا ْل َخ ْؾ ُؼ.
ُ َ
اسؿف َّ
ْ
و ِْ
اإل َل ِف َّق ُة ِه َل ا ْل َغا َي ُة :والر ُبقبِ َّق ُة َتت ََض َّؿ ُـ َخ ْؾ َؼ ا ْل َخ ْؾ ِؼ وإِك َْشا َء ُه ْؿ َف ُفق ُمت ََض ِّؿ ٌـ ْابتِدَ ا َء
َحال ِ ِف ْؿ :وا ْل ُؿ َص ِّؾل إذا َق َال﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ] {الفاحتةَ ،}2:ف َبدَ َأ
بِا ْل َؿ ْؼ ُصق ِد ا َّل ِذي ُهق ا ْل َغا َي ُة َط َؾك ا ْلق ِسق َؾ ِة ا َّلتِل ِه َل ا ْلبِدَ ا َي ُةَ :فا ْل ِع َبا َد ُة َغا َي ٌة َم ْؼ ُصق َدةٌ:
و ِآ ْستِ َعا َك ُة و ِسق َؾ ٌة إ َل ْق َفا .اكتفك.
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ف رسقل اهلل ﷺ َط َؾك ِح َؿ ٍار
َق َالُ :كـ ُْت ِر ْد َ

َطـ مع ِ
اذ ْب ِـ َج َب ٍؾ
ْ َُ
العب ِ
ِ
ِ ِ
اد َط َذ
ُي َؼ ُال َل ُف ُط َػ ْق ٌرَ ،ق َالَ :ف َؼ َالَ « :يا ُم َعا ُذ ،تَدْ ِري َما َح ُّق اللِ َط َذ الع َباد ،و َما َح ُّق َ
العب ِ
ِ
اد َأ ْن َي ْع ُبدُ وا اللَ وَٓ
اهلل و َر ُسق ُل ُف َأ ْط َؾ ُؿَ .ق َالَ « :فٌِ َّن َح َّق ا ِ
ا ِ
لل َط َذ َ
لل؟»َ .ق َالُ :ق ْؾ ُتُ :
العب ِ
ِ
ِ
لل َط َّز و َج َّل َأ ْن َٓ ُي َع ِّذ َب َم ْن َٓ ُي ْ ِ
ُي ْ ِ
ْش ُك بِ ِه َش ْوئًا»َ .ق َال:
اد َط َذ ا ِ
ْش ُكوا بِه َش ْوئًا ،و َح ُّق َ
ِ
ِ ()1
ْش ُه ْم َف َوتَّكِ ُلوا» ُم َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْقف.
ُق ْؾ ُتَ :يا َر ُسق َل اهللَ ،أ َفالَ ُأ َب ِّش ُر الـ َ
َّاس؟ َق َالُ َٓ« :ت َب ِّ ْ
وطن جابِر بـ طب ِد اهللِ
ت رسقل اهلل ﷺ َي ُؼق ُلَ « :م ْن
َ ،ق َالَ :س ِؿ ْع ُ
َ ْ َ ُ ْ ُ َْ
()2
ْش ُك بِ ِه َش ْوئًا َد َخ َل الـ َج َّن َة ،و َم ْن َل ِق َو ُه ُي ْ ِ
َل ِقي اللَ َٓ ُي ْ ِ
ْش ُك بِ ِه َد َخ َل الن َِّار» َأ ْخ َر َج ُف ُم ْسؾِ ٌؿ.
َطا ٌ٥ايعكٝد ٠املتعًك ١باذتدٜجني

1

خًل اهلل ارتًل َٔ أجٌ عبادت٘.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)19/12
س َال ِم
اإل ْ
وا ٌْؼِثَادَجُ ِه َل ا ْل َغا َي ُة ا َّلتِل َخ َؾ َؼ ال َّؾ ُف َل َفا ا ْل ِع َبا َد مِ ْـ ِج َف ِة َأ ْم ِر ال َّؾ ِف و َم َح َّبتِ ِف و ِر َضا ُه
ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ] {الذاريات ،}26:وبِ َفا
ِ
ب ل ِ َّؾ ِف وكِ َفا َي َت ُف وك ََؿ َال
اس ٌؿ َي ْج َؿ ُع ك ََؿ َال ا ْل ُح ِّ
َأ ْر َس َؾ الر ُس َؾ ،و َأك َْز َل ا ْل ُؽت َ
ُب ،وه َل ْ
الذ ِّل ل ِ َّؾ ِف وكِ َفا َي َت ُف َفا ْل ُح ُّب ا ْل َخؾِ ُّل َط ْـ ُذ ٍّل و ُّ
الذ ُّل ا ْل َخؾِ ُّل َط ْـ ُح ٍّب َٓ َي ُؽقنُ ِط َبا َد ًة ،وإِك ََّؿا
َت
َت ا ْل ِع َبا َد ُة َٓ َت ْص ُؾ ُح َّإٓ ل ِ َّؾ ِف و ِه َل وإِ ْن كَاك ْ
ا ْل ِع َبا َد ُة َما َي ْج َؿ َع ك ََؿ َال ْإَ ْم َر ْي ِـ ول ِ َف َذا كَاك ْ
َمـْ َػ َعت َُفا ل ِ ْؾ َع ْب ِد و َال َّؾ ُف َغـ ِ ٌّل َط ْـ ا ْل َعا َل ِؿق َـ َف ِف َل َل ُف مِ ْـ ِج َف ِة َم َح َّبتِ ِف َل َفا و ِر َضا ُه بِ َفا .اكتفك.
و َق َال ِ
ّم ِذاسض اٌغاٌىٌن (:)119-118/1
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
ػ يست َِؼقؿ َلف مع ِر َف ُة ِح ْؽؿ ِة ا ْل ِعباد ِ
َفؿـ َأ ْك َؽر ح ِؼق َؼ َة ْ ِ ِ
ات
َ َ
اإل َل ِفقَّة و َل ْؿ َي ْع ِر ْف َفا َك ْق َ َ ْ ُ ُ َ ْ
َ َ
َ ْ
َ
ِ
و َغاياتِفا وم َؼ ِ
قؿ َل ُف ا ْل ِع ْؾ ُؿ بلهنا ِه َل ا ْل َغا َي ُة
اص ِد َها و َما ُش ِر َط ْت َِٕ ْجؾِ ِف؟ َك ْق َ
ػ َي ْستَؼ ُ
َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ُب،
ا ْل َؿ ْؼ ُصق َد ُة بِا ْل َخ ْؾ ِؼ ،وا َّلتل َل َفا ُخؾِ ُؼقا ،و َل َفا ُأ ْرس َؾت الر ُس ُؾ ،و ُأك ِْز َلت ا ْل ُؽت ُ
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)2856ومسؾؿ برقؿ (.)31
( )2أخرجف مسؾؿ برقؿ (َ.)93
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و َِٕجؾِفا ُخؾِ َؼ ِ
ت ا ْل َجـَّ ُة وا ْلـ َُار؟
ْ َ
و َأ َّن َف ْر َض َت ْعطِق ِؾ ا ْل َخؾِق َؼ ِة َطـ َْفا كِ ْس َب ٌة ل ِ َّؾ ِف إِ َلك َما َٓ َيؾِ ُقؼ بِ ِف ،و َي َت َعا َلك َطـْ ُف َم ْـ
َخ َؾ َؼ السؿاو ِ
ات و ْإَر َض بِا ْل َح ِّؼ ،و َلؿ َي ْخ ُؾ ْؼ ُفؿا باصِ ًال ،و َلؿ َي ْخ ُؾ ِؼ ْ ِ
اإلك َْس َ
ان َط َب ًثا و َل ْؿ
ْ
ْ
ْ
َّ َ
َ َ

َيت ُْر ْك ُف ُسدً ى ُم ْف َؿ ًالَ ،ق َال َت َعا َلك ﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ] {ادًمنونَ ،}112:أ ْي ل ِ َغ ْق ِر َش ْل ٍء و َٓ ِح ْؽ َؿ ٍة ،و َٓ ل ِ ِع َبا َدتِل و ُم َج َازاتِل َل ُؽ ْؿ،
و َقدْ َص َّر َح َت َعا َلك بِ َف َذا فِل َققل ِ ِف ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ]
{الذاريات.}26:
ج اـ و ْ ِ
َفا ْل ِع َبا َد ُة ِه َل ا ْل َغا َي ُة الاتِل َخ َؾ َؼ َلفَ ا ا ْل ِ
اإل ْك َس وا ْل َخ َالئِ َؼ ُك اؾفَ اَ ،ق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك
﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ] {القوامةَ ،}36:أ ْي ُم ْف َؿ ًالَ ،ق َال َّ
الشافِ ِعلُ َٓ :ي ْم َم ُر
ِ
ِ
اب
قح ْإَ ْم َران ،فنن ال َّثق َ
ب ،وا ْل َصح ُ
اب و َٓ ُي َعا َق ُ
و َٓ ُيـ َْفك ،و َق َال َغ ْق ُر ُهُ َٓ :ي َث ُ
ِ
ِ
ب ا ْل ِع َبا َد ِة وإِ َرا َد ُت َفا ،و َح ِؼق َؼ ُة
اب ُمت ََر ِّت َبان َط َؾك ْإ َ ْم ِر وا ْلـ َْف ِل ،و ْإ َ ْم ُر وا ْلـ َْف ُل َص َؾ ُ
وا ْلع َؼ َ
ا ْل ِع َبا َد ِة ا ْمتِ َثا ُل ُف َؿا ،و َق َال َت َعا َلك ﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ] {آل عمران ،}131:و َق َال ﴿ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ] {احلجر ،}42:و َق َال ﴿ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ] {اجلاثوة. }77:
َف َل ْخبر َأ َّكف َخ َؾ َؼ السؿاو ِ
ات و ْإَ ْر َض بِا ْل َح ِّؼ ا ْل ُؿت ََض ِّؿ ِـ َأ ْم َر ُه وك َْف َق ُف ،و َثق َاب ُف
ََ ُ
َّ َ
و ِط َؼ َاب ُف.
ِ
ات و ْإَ ْر ُض و َما َب ْقـ َُف َؿا ُخؾِ َؼ ْت ل ِ َف َذا ،و ُهق َغا َي ُة ا ْل َخ ْؾ ِؼ،
الس َؿاو ُ
فنذا كَاكَت َّ
ػ ي َؼ ُال إِ َّكف َٓ ِط َّؾ َة َلف ،و َٓ ِح ْؽؿ َة م ْؼصقد ٌة ِهل َغاي ُتف؟ َأو إِ َّن َذل ِ َؽ لِؿجردِ
َ َ ُ َ َ َ ُ
ُ
ُ
َف َؽ ْق َ ُ
ُ َ َّ
اد ح َّتك َٓ يـَ َّؽدَ َط َؾق ِفؿ ال َّثقاب بِا ْل ِؿـ َِّةَ ،أو لِؿجر ِد استِعدَ ِ
استِ ْئج ِ ِ ِ
اد الـ ُػق ِ
س
ُ َ َّ ْ ْ
ُ
ُ
ار ا ْلع َب َ
ْ َ
ْ ُ
ار ِ
ف ا ْلع ْؼؾِق ِة ،وارتِق ِ
ل ِ ْؾ َؿ َع ِ
اض َفا بِ ُؿ َخا َل َػ ِة ا ْل َعقائِ ِد؟ .
ْ َ
َ َّ
ِ
يح ا ْلق ْح ِل َي ِ
ان ب ْق َـ َه ِذ ِه ْإَ ْقق ِ
جدْ
ال ،و َب ْق َـ َما َد َّل َط َؾ ْقف َص ِر ُ
َف ْؾ َقت ََل َّم ِؾ ال َّؾبِ ُ
قب ا ْل ُػ ْر َق َ َ
اب َه ِذ ِه ْإ َ ْقق ِ
ال َما َقدَ ُروا ال َّؾ َف َح َّؼ َقدْ ِر ِه ،و َٓ َط َر ُفق ُه َح َّؼ َم ْع ِر َفتِ ِف.
َأ َّن َأ ْص َح َ
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َفال َّؾ ُف َت َعا َلك إِكَّؿا َخ َؾ َؼ ا ْل َخ ْؾ َؼ ل ِ ِع َبا َدتِ ِف ،ا ْل َجامِ َع ِة ل ِ َؽؿ ِ
ال َم َح َّبتِ ِفَ ،م َع ا ْل ُخ ُضق ِع َل ُف
َ
َ
و ِآك ِْؼق ِ
اد َِٕ ْم ِر ِه.اه
َ

2

تعسٜف ايعبادٚ ٠بٝإ حكٝكتٗا.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)149/12
س َال ِم
اإل ْ
ا ْل ِعباد ُة ِهل اسؿ جامِع ل ِ ُؽ ِّؾ ما ي ِ
ال ،و ْإَ ْطؿ ِ
حب ُف ال َّؾ ُف و َير َضا ُه مِ ْـ ْإَ ْقق ِ
ال ا ْل َباصِـ َِة
َ ُ
َ َ َ ْ ٌ َ ٌ
َ
ْ
وال َّظ ِ
اه َر ِة.اه
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)162/15
و َق َال
ِ
ب َل ُف و َغا َي َة الذ ِّل َل ُف َف َؿ ْـ َذ َّل ل ِ َغ ْق ِر ِه َم َع ُب ْغ ِض ِف َل ْؿ
اس ٌؿ َي ْج َؿ ُع َغا َي َة ا ْل ُح ِّ
وا ْلع َبا َدةُْ :
ِ
ِ
ب
َي ُؽ ْـ َطابِدً ا و َم ْـ َأ َح َّب ُف م ْـ َغ ْق ِر ُذل َل ُف َل ْؿ َي ُؽ ْـ َطابِدً ا ،و َال َّؾ ُف ُس ْب َحا َك ُف َي ْستَحؼ َأ ْن ُي َح َّ
َغا َي َة ا ْل َؿ َح َّب ِةَ :ب ْؾ َي ُؽق ُن ُهق ا ْل َؿ ْح ُبق َب ا ْل ُؿ ْط َؾ َؼ ا ال ِذي َٓ ُي َح ُّب َش ْل ٌء اإٓ َل ُف و َأ ْن ُي َع َّظ َؿ
و ُي َذ َّل َل ُف َغا َي َة الذ ِّلَ :ب ْؾ َٓ ُي َذل ل ِ َش ْل ِء َّإٓ مِ ْـ َأ ْجؾِ ِف و َم ْـ َأ ْش َر َك َغ ْق َر ُه فِل َه َذا و َه َذا َل ْؿ
ِ
ب وال َّت ْعظِ ِ
قؿ فنن ِّ
الش ْر َك ُيق ِج ُب َك ْؼ َص ا ْل َؿ َح اب ِةَ .ق َال َت َعا َلك:
َي ْح ُص ْؾ َل ُف َحؼق َؼ ُة ا ْل ُح ِّ

﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ] {البقرةَ ،}162:أي َأ َشد حبا ل ِ َّؾ ِف مِـ َه ُم َٓ ِء َِٕكْدَ ِ
اد ِه ْؿ و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯫ
ْ
ُ ًّ
ْ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ]
ِ ِ
ستِ ْؽ َب ُار َي ْؿ َـ ُع َح ِؼق َؼ َة ُّ
الذ ِّل لِ اؾ ِفَ :ب ْؾ َي ْؿ َـ ُع َح ِؼق َؼ َة ا ْل َؿ َح اب ِة لِ اؾ ِف فنن
{الزمر ،}73:وك ََذل َؽ آ ْ
ِ
ِ
ح ِ
ِ
قع.اه
ب ل َؿ ْـ ُيحب ُمط ٌ
ب الذ َّل وال َّطا َط َة فنن ا ْل ُؿ َّ
ب التَّا َّم ُيق ِج ُ
ا ْل ُح َّ
و َق َال ِ
ّم ِذاسض اٌغاٌىٌن (:)96-95/1
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
ب بِ َغا َي ِة الذ ِّل وا ْل ُخ ُضقعِ ،وا ْل َع َر ُب َت ُؼق ُل:
وا ٌْؼِثَادَجُ َذجِ َّغُ أَصٍَِ َُِِٓ :غا َي ُة ا ْل ُح ِّ
َص ِر ٌيؼ معبدٌ َأي م َذ َّل ٌؾ ،وال َّتعبدُ  :الت ََّذل ُؾ وا ْل ُخ ُضقعَ ،فؿـ َأحبب َتف و َلؿ َت ُؽـ َخ ِ
اض ًعا َل ُف،
ُ َ ْ ْ َْ ُ ْ ْ
َ
ُ َ َّ ْ ُ
َلؿ َت ُؽـ َطابِدً ا َلف ،ومـ َخ َضع َت َلف بِ َال محب ٍة َلؿ َت ُؽـ َطابِدً ا َلف حتَّك َت ُؽق َن م ِ
ح ًّبا
ُ َ
ْ
ُ
ْ
ُ َ ْ
ْ
ُ
َ َ َّ ْ
ْ
َخ ِ
اهـَا ك َ
يـ َح ِؼق َؼ َة ا ْل ُع ُبقدِ اي ِة،
َان ا ْل ُؿ ْـؽِ ُرونَ َُمَ اب َة ا ْل ِع َبادِ لِ َر ِّب ِف ْؿ ُم ْـؽِرِ َ
اض ًعا ،ومِ ْـ َه ُ
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وا ْل ُؿـْؽِ ُرو َن ل ِ َؽقكِ ِف َم ْح ُبق ًبا َل ُف ْؿَ ،ب ْؾ ُهق َغا َي ُة َم ْط ُؾقبِ ِف ْؿ ،وو ْج ُف ُف ْإَ ْط َؾك كِ َفا َي ُة ُب ْغ َقتِ ِف ْؿ
ُمـْؽِ ِري َـ ل ِ َؽقكِ ِف إِ َل ًفا ،وإِ ْن َأ َقروا بِ َؽقكِ ِف َر ًّبا ل ِ ْؾ َعا َل ِؿق َـ و َخال ِ ًؼا َل ُف ْؿَ ،ف َف َذا َغا َي ُة
َتق ِح ِ
ف بِ ِف ُم ْش ِر ُكق ا ْل َع َر ِ
ب ،و َل ْؿ َي ْخ ُر ُجقا بِ ِف َط ِـ
قد ِه ْؿ ،و ُهق َتق ِحقدُ الر ُبقبِ َّق ِة ا َّل ِذي ا ْطت ََر َ
ِّ
الش ْر ِك.اه
:
ّم اٌىافُح اٌشافُح
و َق َال

وعبااا الرمحناااة يره ااا ر باااٍر ر وااذر عرادبااهمرَىاا ر باا

ر

ر
وعنيُىاا ركنااعرمحمةباا الرامح ااة رر رو رامحرر ا ر واارمحمب با

ر

روواااهمحرمردبااا ر ةرو اااةرر اااِ ر ر رالردب هلِىرومحنلفسرومحنشاي

3

ر

ر

فالح ايعبد ٚإزضاؤ ٙيسب٘ بتخكٝك٘ ايعباد ٠هللٚ ،ايتٛنٌ عً.٘ٝ
و َق َال ِ
ّم ِذاسض اٌغاٌىٌن (:)121-122/1
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
وبـَك ﴿ﭢ ﭣ ] {الفاحتةَ }2:ط َؾك َأرب ِع َقق ِ
اط َد :التَّحؼ ُؼ بِؿا ي ِ
حب ُف ال َّؾ ُف و َر ُسق ُل ُف
َ ُ
َ
َْ
َ
وير َضاه ،مِـ َقق ِل ال ِّؾس ِ
ب ،و َط َؿ ِؾ ا ْل َؼ ْؾ ِ
ان وا ْل َؼ ْؾ ِ
ب وا ْل َجق ِارحِ .
َْ ُ ْ
َ
اس ٌؿ َجامِ ٌع ل ِ َف ِذ ِه ا ْل َؿ َراتِ ِ
اب ﴿ﭢ ﭣ] َح ًّؼا ُه ْؿ
ب ْإَ ْر َبعَِ ،ف َل ْص َح ُ
فَا ِي ُعبُٛدِْ :ُ١َّٜ
َأ ْص َح ُاب َفا.
فَكَ ٍُٛايِ َك ًِبُِ :هق ا ْطتِ َؼا ُد َما َأ ْخ َب َر ال َّؾ ُف ُس ْب َحا َك ُف بِ ِف َط ْـ َك ْػ ِس ِف ،و َط ْـ َأ ْس َؿائِ ِف و ِص َػاتِ ِف
و َأ ْفعال ِ ِف وم َالئِ َؽتِ ِف ول ِ َؼ ِائ ِف َط َؾك لِس ِ
ان ُر ُسؾِ ِف.
َ
َ
َ
َ ٚق ٍُٛايًِّطَإِِ ْ :
اإل ْخ َب ُار َطـْ ُف بِ َذل ِ َؽ ،وا ْلدَ ْطق ُة إِ َل ْق ِف ،وا ْل َذب َطـْ ُف ،و َت ْبقِق ُـ ُب ْط َال ِن
ا ْلبِدَ ِع ا ْل ُؿ َخال ِ َػ ِة َل ُف ،وا ْل ِؼ َقا ُم بِ ِذك ِْر ِه ،و َت ْبؾِ ُ
قغ َأوامِ ِر ِه.
ف مِـْف وا ْلرج ِ
اإلكَاب ِة إِ َلق ِف ،وا ْل َخق ِ
ِ
ِ
اء َل ُف،
ُ َ َ
ٚعٌََُُ ايِكًَِبِ :كَا ْل َؿ َح َّبة َل ُف ،وا ْل َتقك ِؾ َط َؾ ْقف ،و ْ ِ َ ْ
يـ َلف ،وا ْلصب ِر َط َؾك َأوامِ ِر ِه ،و َطـ َكق ِ
وإِ ْخ َال ِ
اه ِقف ،و َط َؾك َأ ْقدَ ِار ِه ،وا ْل ِر َضك بِ ِف
ْ
َ ْ
ص الدِّ ِ ُ
اإل ْخب ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ات إِ َل ْق ِف ،وا ْل ُط َؿ ْلكِقـ َِة
و َطـْ ُف ،وا ْل ُؿق َآة فقف ،وا ْل ُؿ َعا َداة فقف ،وا ْل ُذ ِّل َل ُف وا ْل ُخ ُضقعِ ،و ْ ِ َ
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ب ا َّلتِل َفر ُض َفا َأ ْفر ُض مِ ْـ َأ ْطؿ ِ
بِ ِف ،و َغ ْق ِر َذل ِ َؽ مِ ْـ َأ ْطؿ ِ
ال ا ْل ُؼ ُؾق ِ
ال ا ْل َجق ِارحِ  ،و ُم ْست َِحب َفا
َ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يؿ ا ْل َؿـْ َػ َع ِة َأو َقؾِ ُقؾ ا ْل َؿـْ َػ َع ِة.
َأ َحب إِ َلك ال َّؾف م ْـ ُم ْستَح ِّب َفا ،و َط َؿ ُؾ ا ْل َجق ِارحِ بِدُ وك َفا إِ َّما َطد ُ
اد ،و َك ْؼ ِؾ ْإَ ْقدَ ا ِم إِ َلك ا ْلجؿع ِة وا ْلجؿا َط ِ
جف ِ
ِ
ات،
ُ ْ َ
َٚأعَُِاٍُ ايِجَٛازِحِ :كَا ْل َص َالة وا ْل ِ َ
َ َ
ِ
اإلحس ِ
ِ
ِ
ان إِ َلك ا ْل َخ ْؾ ِؼ وك َْحق َذل ِ َؽ.
و ُم َساطَدَ ة ا ْل َعاج ِز ،و ْ ْ َ
َف ﴿ﭢ ﭣ ] ا ْلتِ َزا ٌم َِٕ ْح َؽا ِم َه ِذ ِه ْإَ ْر َب َع ِة ،وإِ ْق َر ٌار بِ َفا﴿ ،ﭤ ﭥ]
قؼ َلفا ،و﴿ﭧ ﭨ ﭩ] مت ََضؿـ لِؾ َّتع ِر ِ
ِ
ِ
َص َؾ ِ
يػ
ُ ِّ ٌ ْ
ب ل ْلِ َطاكَة َط َؾ ْق َفا وال َّتقف ِ َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
السالِؽِق َـ إِ َلك ال َّؾ ِف بِ َفا.اه
بِ ْإَ ْم َر ْي ِـ َط َؾك ال َّت ْػصقؾِ ،وإِ ْل َفا ِم ا ْلؼ َقا ِم بِ ِف َؿا ،و ُس ُؾقك َص ِر ِيؼ َّ
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)18/12
س َال ِم
اإل ْ
َفنِ َّن ا ْلؿ َتقك َِّؾ ي َتقك َُّؾ َط َؾك ال َّؾ ِف فِل ص َالحِ َق ْؾبِ ِف و ِديـ ِ ِف ،و ِح ْػ ِ
ظ ل ِ َساكِ ِف وإِ َرا َدتِ ِف،
َ
َ
ُ
و َه َذا َأ َهؿ ْإُمق ِر إ َل ْق ِف ،ول ِ َف َذا ُيـ ِ
َاجل َر َّب ُف فِل ك ُِّؾ َص َال ٍة بِ َؼقل ِ ِف﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ
ُ
ﭥ] ،ك ََؿا فِل َققلف َت َعا َلك ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ] {هود ،}173:و َقق ُل ُف:

﴿ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ] {هود ،}44:و َقق ُل ُف﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ] {الرعد.}31:

ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يـ
َف ُفق َقدْ َج َؿ َع َب ْق َـ ا ْلع َبا َدة وال َّتقك ِؾ فل طدَّ ة َمقاض َعَّ َٕ :ن َه َذ ْي ِـ َي ْج َؿ َعان الدِّ َ
ِ
ِ
ِ
إن ال َّؾف جؿع ا ْل ُؽتُب ا ْلؿـ ََّز َل َة فِل ا ْل ُؼر ِ
آن ،و َج َؿ َع
الس َؾػَ َ َ َ َّ :
ْ
َ ُ
ُك َّؾ ُف :ول َف َذا َق َال َم ْـ َق َال م ْـ َّ
ِط ْؾؿ ا ْل ُؼر ِ
آن فِل ا ْل ُؿ َػ َّص ِؾ ،و َج َؿ َع ِط ْؾ َؿ ا ْل ُؿ َػ َّص ِؾ ،فِل َفاتِ َح ِة ا ْلؽِت ِ
َاب ،و َج َؿ َع ِط ْؾ َؿ
َ ْ
َفاتِ َح ِة ا ْلؽِت ِ
َاب فِل َققل ِ ِف﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ] .
َان لِؾرب وا ْلعب ِد كَؿا فِل ا ْلح ِد ِ
َان ال َّؾت ِ
َان ُهؿا ا ْلجامِعت ِ
ان ا ْل َؽؾِؿت ِ
و َها َت ِ
يث ا َّل ِذي فِل
َ
َّ ِّ
َ َ َ
َْ َ
َ
ص ِ
س ْب َحا َك ُف:
حقحِ ُم ْسؾِ ٍؿ َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة
َ
َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف َق َالَ « :ي ُؼق ُل ال اؾ ُف ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
س َل َل
َق َس ْؿت ا
الص َال َة َب ْقـل و َب ْق َـ َط ْبدي ك ْص َػ ْق ِـ :ك ْص ُػفَ ا لل وك ْص ُػفَ ا ل َع ْبدي ول َع ْبدي َما َ
قـ َي ُؼق ُل ال اؾ ُف َح ِؿ َدكِل َط ْب ِدي
سق ُل ال اؾ ِف ﷺ َي ُؼق ُل ا ْل َع ْب ُد :ا ْل َح ْؿ ُد لِ اؾ ِف َر ِّب ا ْل َعا َل ِؿ َ
َق َال َر ُ
ي ُؼق ُل ا ْل َعب ُد :الر ْحؿ ُـ الر ِحقؿ ي ُؼق ُل ال اؾ ُفَ :أ ْث َـك َط َؾل َطب ِدي ي ُؼق ُل ا ْل َعب ُد :مالِ ِ
ؽ َيق ِم
ْ َ
ا َ
َ
ا ُ َ
َ
ا ْ
ْ
اك َك ْع ُب ُد وإِ اي َ
يـ َي ُؼق ُل ال اؾ ُف ََم ا َدكِل َط ْب ِدي َي ُؼق ُل ا ْل َع ْب ُد اإي َ
الد ِ
ِّ
قـ َي ُؼق ُل ال اؾ ُف َففَ ِذ ِه
اك َك ْس َت ِع ُ
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ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الص َر َ
قؿ
س َل َل َي ُؼق ُل ا ْل َع ْب ُدْ :اه ِد َكا ِّ
اط ا ْل ُؿ ْس َتؼ َ
ْأ َي ُة َب ْقـل و َب ْق َـ َط ْبدي ك ْص َػ ْق ِـ ول َع ْبدي َما َ
ِص َر َ
يـ َأ ْك َع ْؿت َط َؾ ْق ِف ْؿ َغ ْقرِ ا ْل َؿ ْغ ُضق ِ
قـ َي ُؼق ُل ال اؾ ُف َففَ مُ َٓ ِء
ب َط َؾ ْق ِف ْؿ و َٓ ا
الضا ِّل َ
اط ا ال ِذ َ
ػ ال َّثـ ِ
لِ َعب ِدي ولِ َعب ِدي َما َ
ػ
َاء وا ْل َخ ْق ِر ،وا ْل َع ْبدُ َل ُف كِ ْص ُ
الرب ُس ْب َحا َك ُف َل ُف كِ ْص ُ
َ
ْ
ْ
سل َل» َف َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الد َطاء وال َّط َؾ ِ
ب و َها َتان َجام َعتَان َما ل َّؾر ِّب ُس ْب َحا َك ُف و َما ل ْؾ َع ْبد َفنِ َّي َ
اك َك ْع ُبدُ ل َّؾر ِّب،
وإِ َّي َ
اك ك َْست َِعق ُـ ل ِ ْؾ َع ْب ِد.
حقحق ِـ َطـ مع ٍ
ِ
ِ
َق َالُ :كـْت َر ِدي ًػا لِؾـَّبِ ِّل ﷺ َط َؾك ِح َؿ ٍ
ار َف َؼ َال:
اذ
ْ َُ
الص َ ْ
وفل َّ
«يا م َعا ُذ َأ َت ْد ِري ما َح ُّؼ ال اؾ ِف َط َؾك ا ْل ِعب ِ
اد؟» ُق ْؾت :ال َّؾ ُف و َر ُسق ُل ُف َأ ْط َؾ ُؿ َق َالَ « :ح ُّؼ ال اؾ ِف
َ
َ ُ
َ
اد َأنْ ي ْعب ُدو ُه و َٓ ي ْشرِ ُكقا بِ ِف َشق ًئا َأ َت ْد ِري ما َح ُّؼ ا ْل ِعب ِ
َط َؾك ا ْل ِعب ِ
اد َط َؾك ال اؾ ِف إ َذا َف َع ُؾقا
َ
ْ
ُ
َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
سق ُل ُف َأ ْط َؾ ُؿ َق َالَ « :ح ُّؼفُ ْؿ َط َؾ ْقف َأ آ ُي َع ِّذ َبفُ ْؿ» .
َذل َؽ؟» ُق ْؾت ال اؾ ُف و َر ُ
وا ْل ِع َبا َد ُة ِه َل ا ْل َغا َي ُة ا َّلتِل َخ َؾ َؼ ال َّؾ ُف َل َفا ا ْل ِع َبا َد مِ ْـ ِج َف ِة َأ ْم ِر ال َّؾ ِف و َم َحبَّتِ ِف و ِر َضا ُه
ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ] {الذاريات ،}26:وبِ َفا َأ ْر َس َؾ
ِ
ب ل ِ َّؾ ِف وكِ َفا َي َت ُف وك ََؿ َال الذ ِّل ل ِ َّؾ ِف
اس ٌؿ َي ْج َؿ ُع ك ََؿ َال ا ْل ُح ِّ
الر ُس َؾ و َأك َْز َل ا ْل ُؽت َ
ُب وه َل ْ
وكِ َفا َي َت ُف َفا ْل ُحب ا ْل َخؾِل َط ْـ ُذل ،والذل ا ْل َخؾِل َط ْـ ُحب َٓ َي ُؽق ُن ِط َبا َد ًة ،وإِك ََّؿا
َت ا ْل ِع َبا َد ُة َٓ َت ْص ُؾ ُح َّإٓ ل ِ َّؾ ِف ،و ِه َل وإِ ْن
ا ْل ِع َبا َد ُة َما َي ْج َؿ َع ك ََؿ َال ْإَ ْم َر ْي ِـ ،ول ِ َف َذا كَاك ْ
َت َمـْ َػ َعت َُفا ل ِ ْؾ َع ْب ِد ،و َال َّؾ ُف َغـ ِ ٌّل َط ْـ ا ْل َعا َل ِؿق َـ َف ِف َل َل ُف مِ ْـ ِج َف ِة َم َح َّبتِ ِف َل َفا و ِر َضا ُه بِ َفا،
كَاك ْ
َان ال َّؾف َأ َشدَّ َفرحا بِ َتقب ِة ا ْلعب ِد مِـ ا ْل َػاقِ ِد لِر ِ
ِ
اح َؾتِ ِف َط َؾ ْق َفا َص َعا ُم ُف و َش َر ُاب ُف فِل
ْ
َ َْ
َ ً
ول َف َذا ك َ ُ
َ
ِ
ٍ ِ ٍ
َأ ْر ٍ
اس َت ْق َؼ َظ َفق َجدَ َها َف َال َّؾ ُف َأ َشد َف َر ًحا بِ َتق َب ِة َط ْب ِد ِه
ض َدو َّية ُم ْفؾ َؽة إ َذا كَا َم آيِ ًسا مـ َْفا ُث َّؿ ْ
مِـ َه َذا بِر ِ
اح َؾتِ ِف.اه
ْ
َ
()1

()2

( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ (َ.)395
()2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)2856ومسؾؿ برقؿ (َ.)31
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4

ال تكبٌ ايعباد ٠هلل عص ٚجٌ إال بػسطني.
َق َال ِ
ّم ِذاسض اٌغاٌىٌن (:)124/1
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
ِ
قؿ ْق ِـ:
إِ َذا ُط ِر َ
ف َه َذا َف َال َي ُؽق ُن ا ْل َع ْبدُ ُمت ََح ِّؼ ًؼا بِ ﴿ﭢ ﭣ ] إِ َّٓ بِ َل ْص َؾ ْق ِـ َطظ َ
أَ َحدَُُُٖا :متَاب َع ُة الرسق ِل ﷺٚ .ايجَّاِِْ ْ :ٞ
ص ل ِ ْؾ َؿ ْع ُبق ِدَ ،ف َف َذا َت ْح ِؼ ُقؼ ﴿ﭢ
اإل ْخ َال ُ
َّ ُ
ُ َ
ﭣ ] ».اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)235/12
س َال ِم
اإل ْ
وجَِّاعُ اٌذَِِّٓ أَصِال ِْ؛ َأ َّٓ َك ْع ُبدَ َّإٓ ال َّؾ َف و َٓ َك ْع ُبدَ ُه َّإٓ بِ َؿا َش َر َع َٓ َك ْع ُبدُ ُه بِا ْلبِدَ ِع
ك ََؿا َق َال َت َعا َلك [ :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ
ﰝ ] {الكهف .}111:و َذل ِ َؽ َت ْح ِؼ ُقؼ َّ
الش َفا َد َت ْق ِـَ :ش َفا َد ِة َأ ْن َٓ إ َل َف َّإٓ ال َّؾ ُف ،و َش َفا َد ِة
َأ َّن ُم َح َّؿدً ا َر ُسق ُل ال َّؾ ِفَ .ف ِػل ْ ُ
إو َلكَ :أ ْن َٓ َك ْع ُبدَ َّإٓ إ َّيا ُه ،وفِل الثااكِ َق ِةَ :أ َّن ُم َح َّؿدً ا ُهق
ِ
قع َأ ْم َر ُه و َقدْ َب َّق َـ َلـَا َما َك ْع ُبدُ ال َّؾ َف بِ ِف
َر ُسق ُل ُف ا ْل ُؿ َب ِّؾ ُغ َطـْ ُفَ .ف َع َؾ ْقـَا َأ ْن ك َُصدِّ َق َخ َب َر ُه وكُط َ
وكَفاكَا َطـ محدَ َث ِ
ات ْإُ ُمق ِر و َأ ْخ َب َر َأك ََّفا َض َال َل ٌةَ .ق َال َت َعا َلك﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ْ ُ ْ
َ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ]

{البقرة.}117:

ِ
ب َّإٓ إ َلك
ك ََؿا َأكَّا َم ْل ُمق ُرو َن َأ َّٓ َك َخ َ
اف َّإٓ ال َّؾ َف و َٓ َك َتقك ََّؾ َّإٓ َط َؾك ال َّؾف ،و َٓ ك َْر َغ َ
ال َّؾ ِف و َٓ ك َْست َِعق َـ َّإٓ بِ َال َّؾ ِف و َأ َّٓ َت ُؽق َن ِط َبا َد ُتـَا َّإٓ ل ِ َّؾ ِف َف َؽ َذل ِ َؽ ك َْح ُـ َم ْل ُمق ُرو َن َأ ْن َكتَّبِ َع
الر ُسق َل وكُطِق َع ُف و َكت ََل َّسك بِ ِفَ :فا ْل َح َال ُل َما َح َّؾ َؾ ُف وا ْل َح َرا ُم َما َح َّر َم ُف والدِّ ي ُـ َما َش َر َط ُف
َّ
َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ] {التوبةَ ،}23:ف َج َع َؾ
ِ ِ
ِْ
الر ُسق ِل ك ََؿا َق َال﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ]
اإليتَا َء ل َّؾف و َّ
{احلرش ،}1:و َج َع َؾ ال َّتقك َؾ َط َؾك ال َّؾ ِف و ْحدَ ُه بِ َؼقل ِ ِف﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ]
{التوبة ،}23:و َل ْؿ َي ُؼ ْؾ و َر ُسق ُل ُف ك ََؿا َق َال فِل ْأ َي ِة ْإُ ْخ َرى﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
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ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇ]

{آل عمران،}113:

ومِ ْث ُؾ ُف َقق ُل ُف﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ] {األىفالَ ،}63:أ ْي َح ْس ُب َؽ و َح ْس ُب ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ ك ََؿا َق َال﴿ :ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ] {الزمرُ . ،}36:ث َّؿ َق َال﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ]
اإليتَاء ل ِ َّؾ ِف والرسق ِل و َقدَّ م ِذكْر ا ْل َػ ْضؾَِّ َِٕ :ن ا ْل َػ ْض َؾ بِق ِد ال َّؾ ِف ي ْمتِ ِ
ِ
قف
ُ
َ
َ َ
َّ ُ
{التوبةَ ،}23:ف َج َع َؾ ْ َ
ِ
قؿ ،و َل ُف ا ْل َػ ْض ُؾ َط َؾك َر ُسقل ِ ِف ،و َط َؾك ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ و َق َال:
َم ْـ َي َشا ُء و َال َّؾ ُف ُذو ا ْل َػ ْض ِؾ ا ْل َعظ ُ
الر ْغ َب َة إ َلك ال َّؾ ِف و ْحدَ ُه ك ََؿا فِل َققل ِ ِف:
﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ] {التوبةَ ،}23:ف َج َع َؾ َّ
﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ] {الرشح﴿ ،}1:ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ] {الرشح.}4:

اس« :إ َذا س َل ْل َت َفا َ
و َق َال الـَّبِل ﷺ ِٓ ْب ِـ َط َّب ٍ
س َت ِع ْـ
س َت َع ْـ َت َفا ْ
سل ْل ال اؾ َف وإِ َذا ا ْ
ْ
َ
بِ َال اؾ ِف»  .وا ْل ُؼ ْر ُ
آن َيدُ ل َط َؾك مِ ْث ِؾ َه َذا فِل َغ ْق ِر َمق ِضعٍَ .ف َج َع َؾ ا ْل ِع َبا َد َة وا ْل َخ ْشقَ َة
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الس َال ُم
وال َّت ْؼقى ل َّؾف و َج َع َؾ ال َّطا َط َة وا ْل َؿ َح َّب َة ل َّؾف و َر ُسقلف ك ََؿا فل َققل ُكقحٍ َط َؾ ْقف َّ
﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ] {ىوح ،}3:و َققل ِ ِف﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ] {النور ،}27:و َأم َث ِ
ال َذل ِ َؽ.
ْ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
الر ْغ َب ِة إ َل ْق ِف وال َّتقك ِؾ َط َؾ ْقف وال َّطا َطة َل ُف ْؿَ .ف َل َض َّؾ
َفالر ُس ُؾ ُأم ُروا بِع َبا َدتف و ْحدَ ُه و َّ
ِ
الش ْق َط ُ
َّ
الر ُسق َل ف ﴿ﯘ
ان الـ ََّص َارى و َأ ْش َب َ
اه ُف ْؿ َف َل ْش َر ُكقا بِ َال َّؾف و َط َصقا َّ
()1

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ]

{التوبةَ ،}31:ف َج َع ُؾقا َي ْر َغ ُبق َن إ َل ْق ِف ْؿ و َي َتق َّك ُؾق َن َط َؾ ْق ِف ْؿ و َي ْس َل ُلقك َُف ْؿ َم َع َم ْع ِص َقتِ ِف ْؿ
َِٕم ِر ِهؿ وم َخا َل َػاتِ ِفؿ لِسـَّتِ ِفؿ و َهدَ ى ال َّؾف ا ْلؿ ْممِـِقـ ا ْلؿ ْخؾِ ِصقـ ل ِ َّؾ ِف َأ ْه َؾ الصر ِ
اط
َ
ِّ َ
َ ُ
ُ ُ
ْ ُ ْ
ْ ْ ُ
ِ
ِ
قؿ ا َّلذي َـ َط َر ُفقا ا ْل َح َّؼ وا َّت َب ُعق ُه َف َؾ ْؿ َي ُؽق ُكقا م ْـ ا ْل َؿ ْغ ُضق ِ
ا ْل ُؿ ْست َِؼ ِ
الضا ِّلق َـ
ب َط َؾ ْق ِف ْؿ و َٓ َّ
َف َل ْخ َؾ ُصقا ِديـ َُف ْؿ ل ِ َّؾ ِف ،و َأ ْس َؾ ُؿقا و ُجق َه ُف ْؿ ل ِ َّؾ ِف ،و َأكَا ُبقا إ َلك َر ِّب ِف ْؿ و َأ َحبق ُه ،و َر َجق ُه
و َخا ُفق ُه و َس َل ُلق ُه ،و َر ِغ ُبقا إ َلقْ ِف ،و َفق ُضقا ُأ ُمق َر ُه ْؿ إ َل ْق ِف ،و َتق َّك ُؾقا َط َؾ ْق ِف و َأ َصا ُطقا ُر ُس َؾ ُف
()1أخرجف أمحد ( ،)2669والترمذي ( ،)2516وغقرمها ،وهق حديث حسـَ.
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و َط َّز ُرو ُه ْؿ وو َّق ُرو ُه ْؿ و َأ َحبق ُه ْؿ ووا َلق ُه ْؿ وا َّت َب ُعق ُه ْؿ وا ْق َت َػقا آ َث َار ُه ْؿ و ْاهتَدَ وا
بِ َؿـ ِ
َار ِه ْؿ.
و َذل ِ َؽ ُهق ِدي ُـ ْ ِ
اإل ْس َال ِم ا َّل ِذي َب َع َث ال َّؾ ُف بِ ِف ْإَولِق َـ وأخريـ مِ ْـ الر ُس ِؾ ،و ُهق
الدِّ ي ُـ ا َّل ِذي َٓ َي ْؼ َب ُؾ ال َّؾ ُف مِ ْـ َأ َح ٍد ِديـًا َّإٓ إ َّيا ُه ،و ُهق َح ِؼق َؼ ُة ا ْل ِع َبا َد ِة ل ِ َر ِّب ا ْل َعا َل ِؿق َـ.
ِ
قؿ َأ ْن ُي َثبِّتَـَا َط َؾ ْق ِف و ُي ْؽ ِؿ َؾ ُف َلـَا و ُي ِؿق َتـَا َط َؾ ْق ِف و َسائِ َر ْ
إخقاكِـَا
َفـ َْس َل ُل ال َّؾ َف ا ْل َعظ َ
ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ ،وا ْل َح ْؿدُ ل ِ َّؾ ِف و ْحدَ ُه ،و َص َّؾك ال َّؾ ُف َط َؾك َس ِّق ِدكَا ُم َح َّؿ ٍد وآل ِ ِف و َص ْحبِ ِف
و َس َّؾ َؿ.اه

5

أقطاّ ايٓاع َٔ حٝح اإلخالص ٚاملتابع:١
َق َال ِ
ّم ِذاسض اٌغاٌىٌن (:)124/1
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ

غةِ َ٘زَ َِِٓ األَصٍَِ ُِِٓ أََِضّا لًٌَِ أَسِ َت َؼحِ َألْغَاٍَ:
وإٌَّاطُ ُِِٕمَغُِّىَْ تِذَ َ
أَ َحدَُٖاَ :أ ْه ُؾ ْ ِ
اإل ْخ َال ِ
ص ل ِ ْؾ َؿ ْع ُبق ِد وا ْل ُؿت ََاب َع ِة ،و ُه ْؿ َأ ْه ُؾ ﴿ﭢ ﭣ ] {الفاحتة،}2:
اؤ ُه ْؿ ل ِ َّؾ ِف ،و َمـْ ُع ُف ْؿ ل ِ َّؾ ِف ،و ُحب ُف ْؿ ل ِ َّؾ ِف،
َح ِؼق َؼ ًةَ ،ف َل ْط َؿا ُل ُف ْؿ كُؾ َفا ل ِ َّؾ ِف ،و َأ ْققا ُل ُف ْؿ ل ِ َّؾ ِف ،و َط َط ُ
وب ْغ ُضفؿ ل ِ َّؾ ِفَ ،فؿعام َؾتُفؿ َض ِ
اه ًرا و َباصِـًا ل ِق ْج ِف ال َّؾ ِف و ْحدَ ُهُ َٓ ،ي ِريدُ و َن بِ َذل ِ َؽ مِ َـ
ُ َ َ ُ ْ
ُ ُ ْ
ِ ِ
ِ
الـ ِ
ب ا ْل ُؿ َح َّؿدَ ِة ،وا ْل ُؿـ ِْز َل ِة فِل
َّاس َج َزا ًء و َٓ ُش ُؽق ًرا ،و َٓ ْابت َغا َء ا ْل َجاه طـْدَ ُه ْؿ ،و َٓ َص َؾ َ
ِ
َّاس بِ َؿـ ِْز َل ِة َأ ْص َح ِ
اب ا ْل ُؼ ُبق ِرَ َٓ ،ي ْؿؾِ ُؽق َن
ُق ُؾقبِ ِف ْؿ ،و َٓ َه َر ًبا م ْـ َذ ِّم ِف ْؿَ ،ب ْؾ َقدْ َطدوا الـ َ
َل ُف ْؿ ُض ًّرا و َٓ َك ْػ ًعا ،و َٓ َمق ًتا و َٓ َح َقا ًة و َٓ ك ُُشق ًراَ ،فا ْل َع َؿ ُؾ َِٕ ْج ِؾ الـ ِ
َّاس ،و ْابتِ َغا ُء
ار ٍ
اؤ ُه ْؿ لِؾض ِّر والـَّ ْػ ِع مِـ ُْف ْؿ َٓ َي ُؽق ُن مِ ْـ َط ِ
ف بِ ِف ُؿ ا ْل َب َّت َة،
ا ْل َج ِاه وا ْل َؿـ ِْز َل ِة ِطـْدَ ُه ْؿ ،و َر َج ُ
اه ٍؾ بِ َش ْلكِ ِفؿ ،وج ِ
ب ْؾ مِـ ج ِ
َّاس َأك َْز َل ُف ْؿ َمـ ِ
ف
َاز َل ُف ْؿ ،و َم ْـ َط َر َ
اه ٍؾ بِ َر ِّب ِفَ ،ف َؿ ْـ َط َر َ
ف الـ َ
ْ َ
ْ َ
َ
ص َل ُف َأ ْط َؿا َل ُف و َأ ْققا َل ُف ،و َط َطا َء ُه و َمـْ َع ُف و ُح َّب ُف و ُب ْغ َض ُف ،و َٓ ُي َعامِ ُؾ َأ َحدَ ا ْل َخ ْؾ ِؼ
ال َّؾ َف َأ ْخ َؾ َ
َّاس آ َث َر
ف ال َّؾ َف و َط َر َ
ُدو َن ال َّؾ ِف إِ َّٓ ل ِ َج ْفؾِ ِف بِال َّؾ ِف و َج ْفؾِ ِف بِا ْل َخ ْؾ ِؼ ،وإِ َّٓ َفنِ َذا َط َر َ
ف الـ َ
ُم َعا َم َؾ َة ال َّؾ ِف َط َؾك ُم َعا َم َؾتِ ِف ْؿ.
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وك ََذل ِ َؽ َأ ْطؿا ُلفؿ كُؾفا و ِطباد ُتفؿ مقا َف َؼ ٌة َِٕم ِر ال َّؾ ِف ،ولِؿا ي ِ
حب ُف و َي ْر َضا ُه ،و َه َذا
َ ُ
َ ُ ْ َ
ْ
َ َ ُ ْ ُ
ت وا ْلحقاةِ
ُهق ا ْلعؿ ُؾ ا َّل ِذي َٓ ي ْؼب ُؾ ال َّؾف مِـ َطامِ ٍؾ ِسقاه ،و ُهق ا َّل ِذي ب َال ِطباده بِا ْلؿق ِ
ََ
ُ
ُ ْ
َ َ
َ َُ َ
ََ
َ
َِٕ ْجؾِ ِفَ ،ق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ] {ادلك،}7:
و َج َع َؾ َما َط َؾك ْإَ ْر ِ
ض ِزيـَ ًة َل َفا ل ِ َق ْخ َتبِ َر ُه ْؿ َأي ُف ْؿ َأ ْح َس ُـ َط َؿ ًال.
َق َال ا ْل ُػ َض ْق ُؾ ْب ُـ ِط َق ٍ
اض  :ا ْل َع َؿ ُؾ ا ْل َح َس ُـ ُهق َأ ْخ َؾ ُص ُف و َأ ْصق ُب ُفَ ،قا ُلقاَ :يا َأ َبا
َطؾِل َما َأ ْخ َؾ ُص ُف و َأ ْصق ُب ُف؟
َان َخال ِ ًصا و َل ْؿ َي ُؽ ْـ َصق ًابا َل ْؿ ُي ْؼ َب ْؾ ،وإِ َذا ك َ
َق َال :إِ َّن ا ْل َع َؿ َؾ إِ َذا ك َ
َان َصق ًابا ،و َل ْؿ
َي ُؽ ْـ َخال ِ ًص ا َل ْؿ ُي ْؼ َب ْؾَ ،ح َّت ك َي ُؽ ق َن َخال ِ ًص ا َص ق ًابا ،واٌْخَالاٌَُُِ :م ا َك َ
ان ل ِ َّؾ ِف،
واٌصَّىابَُ :ما ك َ
َان َط َؾك السـ َِّة ،و َه َذا ُهق ا ْل َؿ ْذ ُكق ُر فِل َققل ِ ِف َت َع ا َلك ﴿ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ] {الكهفففف ،}111:وفِ ل َققل ِ ِف
﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ] {النسففاءَ ،}172:ف َال َي ْؼ َب ُؾ
ال َّؾ ُف مِ َـ ا ْل َع َؿ ِؾ إِ َّٓ َما ك َ
َان َخال ِ ًصا ل ِق ْج ِف ِفَ ،ط َؾك ُمت ََاب َع ِة َأ ْم ِر ِه ،و َما طَدَ ا َذل ِ َؽ َف ُفق َم ْر ُدو ٌد
َط َؾك َطامِؾِ ِفُ ،ي َرد َط َؾ ْق ِف َأ ْحق َج َما ُهق إِ َل ْق ِف َه َبا ًء َمـْ ُثق ًرا.
حقحِ مِـ ح ِد ِ
وفِل الص ِ
َط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺُ « :ك ُّؾ َط َؿ ٍؾ َل ْق َس َط َؾ ْق ِف
يث َطائِ َش َة
ْ َ
َّ
َأ ْم ُر َكا َففُ ق َرد»( وكُؾ َط َؿ ٍؾ بِ َال ا ْقتِدَ ٍاء َفنِ َّك ُف َٓ َي ِزيدُ َطامِ َؾ ُف مِ َـ ال َّؾ ِف إِ َّٓ ُب ْعدً اَ ،فنِ َّن ال َّؾ َف
َت َعا َلك إِك ََّؿا ُي ْع َبدُ بِ َل ْم ِر ِه َٓ ،بِ ْأ َر ِاء و ْإَ ْهق ِاء.
ص َل ُف و َٓ ُمت ََاب َع َةَ ،ف َؾ ْق َس َط َؿ ُؾ ُف ُمقافِ ًؼا ل ِ َش ْرعٍ ،و َل ْق َس
ايطَّسِبُ ايجَّاَِْ :ٞم ْـ َٓ إِ ْخ َال َ
ُهق َخال ِ ًصا ل ِ ْؾؿ ْع ُبق ِد ،ك ََل ْطؿ ِ
ال ا ْل ُؿت ََز ِّيـِق َـ لِؾـ ِ
َّاس ،ا ْل ُؿ َرائِق َـ َل ُف ْؿ بِ َؿا َل ْؿ َي ْش َر ْط ُف ال َّؾ ُف
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
و َر ُسق ُل ُف ،و َه ُم َٓء ش َر ُار ا ْل َخ ْؾ ِؼ ،و َأ ْم َؼت ُُف ْؿ إِ َلك ال َّؾف َط َّز و َج َّؾ ،و َل ُف ْؿ َأو َف ُر ك َِص ٍ
قب م ْـ
َققل ِ ِف ﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ] {آل عمرانَ ،}144:ي ْػ َر ُحق َن بِ َؿا َأ َتقا
الشر ِك ،وي ِ
مِـ ا ْلبِدْ َط ِة و َّ ِ
حبق َن َأ ْن ُي ْحؿدُ وا بِا ِّت َبا ِع السـ َِّة و ْ ِ
اإل ْخ َال ِ
ص.
ُ
َ
َ
الض َال َلة و ِّ ْ
)1
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ِ
ف مِ َـ ا ْل ُؿـْت َِسبِق َـ إِ َلك ا ْل ِع ْؾ ِؿ وا ْل َػ ْؼ ِر وا ْل ِع َبا َد ِة َط ِـ
قؿ ِـ اك َْح َر َ
و َه َذا َّ
الض ْر ُب َي ْؽ ُث ُر ف َ
ت ،والرياء والسؿع َة وي ِ
الض َال َٓ ِ
الصر ِ
اط ا ْل ُؿ ْست َِؼ ِ
حبق َن َأ ْن
قؿَ ،فنِك َُّف ْؿ َي ْر َتؽِ ُبق َن ا ْلبِدَ َع و َّ
ْ َ ُ
ِّ َ َ
ِّ َ
ُي ْحؿدُ وا بِؿا َلؿ َي ْػ َع ُؾق ُه مِ َـ ِآ ِّت َبا ِع و ْ ِ
اإل ْخ َال ِ
ص وا ْل ِع ْؾ ِؿَ ،ف ُف ْؿ َأ ْه ُؾ ا ْل َغ َض ِ
الض َال ِل.
ب و َّ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص فل َأ ْط َؿالفَ ،لؽـ ََّفا َط َؾك َغ ْق ِر ُمت ََاب َعة ْإ َ ْم ِر،
ايطَّسِبُ ايجَّا ِيحَُ :م ْـ ُهق ُم ْخؾِ ٌ
ال ا ْلعب ِ
اد ،وا ْل ُؿـْت َِسبِق َـ إِ َلك َص ِر ِيؼ الز ْه ِد وا ْل َػ ْؼ ِر ،وك ُِّؾ َم ْـ َط َبدَ ال َّؾ َف بِ َغ ْق ِر َأ ْم ِر ِه،
َج َّف ِ ُ َّ
ك ُ
وا ْط َت َؼدَ ِطباد َتف ه ِذ ِه ُقرب ًة إِ َلك ال َّؾ ِف َفف َذا حا ُلف ،كَؿـ ي ُظـ َأ َّن سؿاع ا ْلؿ َؽ ِ
اء والت َّْص ِد َي ِة
َ َ ُ َ
َ َ ُ َ ْ َ
َ َ َ ُ
َْ
ِ
ِ
اص َؾ َة َصق ِم الـ ََّف ِ
ار
قفا ا ْل ُج ْؿ َع َة وا ْل َج َؿا َط َة ُق ْر َب ٌة ،و َأ َّن ُمق َ
ُق ْر َب ٌة ،و َأ َّن ا ْل َخ ْؾق َة ا َّلتل َيت ُْر ُك ف َ
َّاس ُك ِّؾ ِفؿ ُقرب ٌة ،و َأم َث ِ
بِال َّؾ ْق ِؾ ُق ْر َب ٌة ،و َأ َّن ِص َقا َم َيق ِم فِ ْط ِر الـ ِ
ال َذل ِ َؽ.
ْ
ْ َْ
ايطَّسِبُ ايسَّابِعَُ :م ْـ َأ ْط َؿا ُل ُف َط َؾك ُمت ََاب َع ِة ْإَ ْم ِرَ ،لؽِـ ََّفا ل ِ َغ ْق ِر ال َّؾ ِفَ ،ك َطا َط ِة ا ْل ُؿ َرائِق َـ،
َالر ُج ِؾ ُي َؼاتِ ُؾ ِر َيا ًء و َح ِؿ َّق ًة و َش َجا َط ًة ،و َي ُحج ل ِ ُق َؼ َال ،و َي ْؼ َر ُأ ا ْل ُؼ ْر َ
آن ل ِ ُق َؼ َالَ ،ف َف ُم َٓ ِء
وك َّ
َأ ْطؿا ُلفؿ َض ِ
اه ُر َها َأ ْط َؿ ٌال َصال ِ َح ٌة َم ْل ُمق ٌر بِ َفاَ ،لؽِـ ََّفا َغ ْق ُر َصال ِ َح ٍةَ ،ف َال ُت ْؼ َب ُؾ ﴿ﮘ
َ ُ ْ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ] {البونةَ ،}2:ف ُؽؾ َأ َح ٍد َل ْؿ ُي ْم َم ْر إِ َّٓ بِ ِع َبا َد ِة ال َّؾ ِف بِ َؿا
َأمر ،و ْ ِ
اإل ْخ َال ِ
ص َل ُف فِل ا ْل ِع َبا َد ِة ،و ُه ْؿ َأ ْه ُؾ ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ] .اه
ََ

6

بٝإ طسٜك ١أٌٖ ايطٓٚ ١ادتُاع ١يف املكصٛد َٔ ايعبادٚ ٠حهُتٗا َٓٚفعتٗا.
و َق َال ِ
ّم ِذاسض اٌغاٌىٌن (:)111/1
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
شَُُّ ٌٍَِّٕاطِ فٍِ َِِٕفَ َؼحِ ا ٌْؼِثَادَجِ ودِىَّْ ِرهَا وَِمْصُى ِدَ٘ا عُشُقْ أَسِ َت َؼحٌ ،و ُُِ٘ فٍِ

رَ ٌِهَ أَسِ َتؼَحُ أَصَِٕافٍ:
ايصِِّٓفُ األَُ :ٍُٚك َػا ُة ا ْل ُح ْؽ ِؿ وال َّت ْعؾِقؾِ ،ا َّل ِذي َـ َي ُردو َن ْإ َ ْم َر إِ َلك َم ْح ِ
ض ا ْل َؿ ِشق َئ ِة،
و ِصر ِ
ف ِْ
اإل َرا َد ِةَ ،ف َف ُم َٓ ِء ِطـْدَ ُه ُؿ ا ْل ِؼ َقا ُم بِ َفا َل ْق َس إِ َّٓ ل ِ ُؿ َج َّر ِد ْإَ ْم ِر ،مِ ْـ َغ ْق ِر َأ ْن َت ُؽق َن
ْ
اد ،و َٓ سببا لِـَج ٍ
اش و َٓ مع ٍ
َس َب ًبا ل ِ َس َعا َدةٍ فِل َم َع ٍ
اة ،وإِك ََّؿا ا ْل ِؼ َقا ُم بِ َفا ل ِ ُؿ َج َّر ِد ْإَ ْم ِر
َ ًَ َ
ََ
و َم ْح ِ
ض ا ْل َؿ ِشق َئ ِة.
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َك ََم َقا ُلقا فِل ا ْل َخ ْؾ ِؼ :إِ َّك ُف َل ْؿ َي ْخ ُؾ ْؼ َما َخ َؾ َؼ ُف ل ِ ِع َّؾ ٍة ،و َٓ ل ِ َغا َي ٍة ِه َل ا ْل َؿ ْؼ ُصق َد ُة بِ ِف،
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ات ل ِ ُؿ َس َّب َباتِ َفا ،و َٓ
اب ُم ْؼت َِض َق ٌ
و َٓ لح ْؽ َؿة َت ُعق ُد إِ َل ْقف مـْ ُف ،و َل ْق َس فل ا ْل َؿ ْخ ُؾق َقات َأ ْس َب ٌ
اق ،و َٓ ا ْلؿاء سببا ل ِ ْلِرو ِاء وا َلب ِر ِ
فِقفا ُققى و َٓ َصبائِعَ ،ف َؾقس ِ
ت الـَّار سبَ ًبا ل ِ ْلِ ْحر ِ
يد
ْ
َ ُ َ ًَ
َ
ْ
َ
ُ َ
َ ُ َْ
ات ،و َٓ فِ ِ
وإِ ْخراجِ الـَّب ِ
ِ
قف ُقق ٌة و َٓ َصبِق َع ٌة َت ْؼت َِضل َذل ِ َؽ ،و ُح ُصق ُل ْ ِ
الر ِّي
َ
اإل ْح َراق و ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َل ْق َس بِ ِف َؿاَ ،لؽ ْـ بِنِ ْج َراء ا ْل َعا َدة ْآ ْقت َراك َّقة َط َؾك ُح ُصق ِل َه َذا طـْدَ َه َذا َٓ بِ َس َب ٍ
ب و َٓ
الش ْر ِط ِّل َسقا ٌءَ َٓ ،ف ْر َق فِل َك ْػ ِ
بِ ُؼق ٍة َقا َم ْت بِ ِف ،و َه َؽ َذا ْإَ ْم ُر ِطـْدَ ُه ْؿ فِل َأ ْم ِر ِه َّ
س ْإ َ ْم ِر
َب ْق َـ ا ْل َؿ ْل ُمق ِر وا ْل َؿ ْح ُظق ِر ،و َلؽِ َّـ ا ْل َؿ ِشق َئ َة ا ْقت ََض ْت َأ ْم َر ُه بِ َف َذا وك َْف َق ُف َط ْـ َه َذا ،مِ ْـ َغ ْق ِر
َأ ْن َي ُؼق َم بِا ْل َؿ ْل ُمق ِر بِ ِف ِص َػ ٌة ا ْقت ََض ْت ُح ْسـَ ُف ،و َٓ ا ْل َؿـ ِْف ِّل َطـْ ُف ِص َػ ٌة ا ْقت ََض ْت ُق ْب َح ُف.
ولِف َذا ْإَص ِؾ َلق ِازم و ُفروع كَثِقر ٌة َف ِ
َاها فِل كِ َتابِـَا ا ْل َؽبِ ِقر
اسدَ ةٌ ،و َقدْ َذك َْرك َ
ُ ُ ٌ
ْ
َ
َ
اٌغؼَادَجِ و َِغٍَْةُ أَ ًِِ٘ ا ٌْؼِ ٍُِْ واإلِسَادَجِ و َب َّقـَّا َف َسا َد َه َذا
ا ْل ُؿ َس َّؿك ِِفْرَاحُ دَاسِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع فِل َم ْعـَا ُه ،و َذك َْركَا ُه َأ ْي ًضا فِل كِتَابِـَا
َاب َبد ٌ
ْإَ ْص ِؾ م ْـ ك َْحق ستِّق َـ و ْج ًفا ،و ُهق كت ٌ
اٌغؼَا َدذَُِٓ .
ا ْل ُؿ َس َّؿك عَفَشُ ا ٌْ ِهجِ َشذَُِِٓ وعَشَِكُ َّ
ف ايجَّاِْ :ٞا ْل َؼدَ ِري ُة ا ْلـُ َػاةُ ،ا َّل ِذيـ ي ْثبِ ُتق َن َكق ًطا مِـ ا ْل ِ
ح ْؽ َؿ ِة وال َّت ْعؾِق ِؾ و َلؽِ ْـ َٓ
ايصِِّٓ ُ
َ
َ ُ
َّ
الر ِّب ،و َٓ َي ْر ِج ُع إِ َل ْق ِفَ ،ب ْؾ َي ْر ِج ُع إِ َلك ُم َج َّر ِد َم ْص َؾ َح ِة ا ْل َؿ ْخ ُؾق ِق و َمـْ َػ َعتِ ِف.
َي ُؼق ُم بِ َّ
َف ِعـْدَ ُهؿَ :أ َّن ا ْل ِعباد ِ
ات ُش ِر َط ْت َأ ْث َؿاكًا ل ِ َؿا َيـَا ُل ُف ا ْل ِع َبا ُد مِ َـ ال َّثق ِ
اب والـ َِّع ِ
قؿ ،و َأك ََّفا
َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
استِق َػاء ُأ ْج َرة ْإَ ِج ِقر.
بِ َؿـ ِْز َلة ْ
َقا ُلقا :ول ِ َف َذا َي ْج َع ُؾ َفا ال َّؾ ُف َت َعا َلك ِطق ًضا َك َؼقل ِ ِف ﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ] {األعراف ،}33:و َققل ِ ِف ﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ] {النحل ،}37:و َققل ِ ِف ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ]
{النمل ،}31:و َققل ِ ِف ﷺ فِقؿا يحؽِل َطـ رب ِف َط َّز وج َّؾ« :يا ِطب ِ
ادي ،إِك َاَم ِه َل َأ ْط ََم ُل ُؽ ْؿ
َ
َ َ ْ
َ َ
ْ َ ِّ
ُأ ْح ِصقفَ ا َل ُؽ ْؿُ ،ث اؿ ُأو ِّف ُ
قؽ ْؿ إِ اي َاها» و َققل ِ ِف َت َعا َلك ﴿ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ
()1

ﰙ ] {الزمر.}11:
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َقا ُلقا :و َقدْ َس َّؿا ُه ال َّؾ ُف ُس ْب َحا َك ُف َج َزا ًء و َأ ْج ًرا و َثق ًاباَّ َِٕ ،ك ُف َي ُثق ُب إِ َلك ا ْل َعامِ ِؾ مِ ْـ
َط َؿؾِ ِفَ ،أ ْي َي ْر ِج ُع إِ َل ْق ِف مِـْ ُف.
َقا ُلقا :و َلق َٓ ْارتِ َبا ُص ُف بِا ْل َع َؿ ِؾ َل ْؿ َي ُؽ ْـ لِت َْس ِؿ َقتِ ِف َج َزا ًء و َٓ َأ ْج ًرا و َٓ َثق ًابا َم ْعـًك.
اب بِ ْإَ ْطؿ ِ
اب وا ْل ِع َؼ ِ
َقا ُلقا :و َيدُ ل َط َؾ ْق ِف ا ْلق ْز ُنَ ،ف َؾق َٓ َت َعؾ ُؼ ال َّثق ِ
اؤ َها
ال وا ْقتِ َض ُ
َ
َإَ ْثؿ ِ
ان َل َفا َل ْؿ َي ُؽ ْـ ل ِ ْؾق ْز ِن َم ْعـًك ،و َقدْ َق َال َت َعا َلك [ﮘ ﮙ
َل َفا ،و َكقك َُفا ك ْ َ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ]{األعراف. }3 - 4 :
َان م َت َؼابِ َؾت ِ
ِ ِ
ِ
َان َأ َشدَّ ال َّت َؼ ُابؾِ ،و َب ْقـ َُف َؿا َأ ْط َظ ُؿ ال َّت َبا ُي ِـ.
و َها َتان ال َّطائ َػت ُ
ِ
أل ْطؿ ِ
ال اِ ْرتِ َبا ًصا بِا ْل َج َز ِاء ا ْل َب َّت َة ،و َجق َز ْت َأ ْن ُي َع ِّذ َب ال َّؾ ُف َم ْـ
َفا ْل َج ْبرِ اي ُة َل ْؿ َت ْج َع ْؾ ل ْ َ َ
َأ ْفـَك ُط ْؿ َر ُه فِل َصا َطتِ ِف ،و ُيـَ ِّع َؿ َم ْـ َأ ْفـَك ُط ْؿ َر ُه فِل َم ْع ِص َقتِ ِف ،وكِ َال ُه َؿا بِا ْلـ ِ ْس َب ِة إِ َلقْ ِف
ِ
ب ا ْل َع َؿ ِؾ ا ْل َؼؾِق ِؾ َط َؾك َم ْـ ُهق َأ ْط َظ ُؿ مِـْ ُف َط َؿ ًال ،و َأ ْك َث ُر
َسقا ٌء ،و َجق َز ْت َأ ْن َي ْر َف َع َصاح َ
و َأ ْف َض ُؾ درج ٍ
ات ،وا ْل ُؽؾ ِطـْدَ ُهؿ ر ِ
اج ٌع إِ َلك َم ْح ِ
ض ا ْل َؿ ِشق َئ ِة ،مِ ْـ َغ ْق ِر َت ْعؾِق ٍؾ و َٓ
ََ َ
ْ َ
ِ
ِ ٍ ِ
اب ،و َه َذا بِا ْل ِع َؼ ِ
قص َه َذا بِا ْلثَق ِ
َس َب ٍ
اب.
ب ،و َٓ ح ْؽ َؿة َت ْؼتَضل َت ْخص َ
ض ْإَ ْطؿ ِ
وا ْل َؼ َد ِر اي ُة َأو َج َب ْت َط َؾك ال َّؾ ِف ِر َطا َي َة ْإَ ْص َؾحِ  ،و َج َع َؾ ْت َذل ِ َؽ ُك َّؾ ُف بِ َؿ ْح ِ
ال
َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
احتِؿ ِ
و َث َؿـًا َل َفا ،و َأ َّن و ُصق َل ال َّثق ِ
ال مِـ َِّة
اب إِ َلك ا ْل َع ْبد بِدُ ون َط َؿؾِف فقف َتـْغ ٌ
قص بِ ْ َ
الصدَ َق ِة َط َؾ ْق ِف بِ َال َث َؿ ٍـ.
َّ
َف َؼا َت َؾ ُف ُؿ ال َّؾ ُفَ ،ما َأ ْج َف َؾ ُف ْؿ بِال َّؾ ِف و َأ َغ َّر ُه ْؿ بِ ِف! َج َع ُؾقا َت َػض َؾ ُف وإِ ْح َسا َك ُف إِ َلك َط ْب ِد ِه
بِؿـ ِْز َل ِة صدَ َق ِة ا ْلعب ِد َط َؾك ا ْلعب ِد ،حتَّك َقا ُلقا :إِ َّن إِ ْط َطاءه ما يعطِ ِ
قف ُأ ْج َر ًة َط َؾك َط َؿؾِ ِف
َُ َ ُْ
َْ َ
َْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َل ُف م ْـ َأ ْن ُي ْعط َق ُف َف ْض ًال مـْ ُف بِ َال َط َؿؾٍ.
َأ َحب إِ َلك ا ْل َع ْبد و َأ ْص َق ُ
ِ
ِ
أل ْطؿ ِ
ال َت ْل ِث ًقرا فِل ا ْل َج َز ِاء ا ْلبَ َّت َة.
َف َؼ َاب َؾت ُْف ُؿ ا ْل َج ْب ِر َّي ُة َأ َشدَّ ا ْل ُؿ َؼ َاب َؾة ،و َل ْؿ َي ْج َع ُؾقا ل ْ َ َ
َان َط ِـ الصر ِ
ان ،مـْح ِر َفت ِ
َان جائِر َت ِ
ِ ِ
اط ا ْل ُؿ ْست َِؼ ِ
قؿ ،ا َّل ِذي َف َط َر ال َّؾ ُف َط َؾ ْق ِف
ُ َ
ِّ َ
وا ْل َطائ َػت َ َ
ِ
ِ
ِ
اب ُمق ِّص َؾ ٌة إِ َلك
ُب ،و ُهق َأ َّن ْإَ ْط َؿ َال َأ ْس َب ٌ
ط َبا َد ُه ،و َجا َء ْت بِف الر ُس ُؾ ،وك ََز َل ْت بِف ا ْل ُؽت ُ
اب ،م ْؼت َِضق ٌة َلفؿا كَا ْقتِ َض ِ
ِ
اء َسائِ ِر ْإَ ْس َب ِ
ال َّثق ِ
اب ل ِ ُؿ َسبَّ َباتِ َفا ،و َأ َّن ْإَ ْط َؿ َال
َ ُ َ
اب وا ْلع َؼ ِ ُ
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الصال ِ َح َة مِ ْـ َتقفِ ِ
قؼ ال َّؾ ِف و َف ْضؾِ ِف و َمـ ِِّف ،و َصدَ َقتِ ِف َط َؾك َط ْب ِد ِه ،إِ ْن َأ َطا َك ُف َط َؾ ْق َفا وو َّف َؼ ُف
َّ
َلفا ،و َخ َؾ َؼ فِ ِ
قف إِ َرا َد َت َفا وا ْل ُؼدْ َر َة َط َؾ ْق َفا ،و َح َّب َب َفا إِ َل ْق ِف ،و َز َّيـ ََفا فِل َق ْؾبِ ِف وك ََّر َه إِ َل ْق ِف
َ
َأ ْضدَ ا ُد َها ،و َم َع َه َذا َف َؾ ْق َس ْت َث َؿـًا ل ِ َج َزائِ ِف و َثقابِ ِف ،و َٓ ِه َل َط َؾك َقدْ ِر ِهَ ،ب ْؾ َغا َيت َُفا إِ َذا
ِ
قفا ك ُْص َح ُف و ُج ْفدَ ُه ،و َأو َق َع َفا َط َؾك َأك َْؿ ِؾ ا ْلق ُجق ِه َأ ْن َت َؼ َع ُش ْؽ ًرا َل ُف َط َؾك
َب َذ َل ا ْل َع ْبدُ ف َ
َب ْع ِ
ض كِ َع ِؿ ِف َط َؾ ْق ِفَ ،ف َؾق َصا َل َب ُف بِ َح ِّؼ ِف َل َب ِؼ َل َط َؾ ْق ِف مِ َـ الش ْؽ ِر َط َؾك تِ ْؾ َؽ الـِّ ْع َؿ ِة َب ِؼ َّق ٌة َل ْؿ َي ُؼ ْؿ
ِ ِ
س ََمواتِ ِف و َأ ْه َؾ َأ ْر ِا ِف َل َع اذ َبفُ ْؿ و ُهق َغ ْق ُر َضالِ ٍؿ َلفُ ْؿ،
بِ ُش ْؽ ِر َهاَ ،فؾ َذل َؽ « َلق َط اذ َب َأ ْه َؾ َ
و َلق َر ِح َؿفُ ْؿ َل َؽا َك ْت َر ْح َؿ ُت ُف َخ ْق ًرا َلفُ ْؿ ِم ْـ َأ ْط ََملِ ِف ْؿ» ك ََؿا َث َب َت َذل ِ َؽ َط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ ،
ولِفَ َذا َك َػك الـابِ ُّل ﷺ ُد ُخق َل ا ْل َجـ ِاة بِا ْل َع َؿ ِؾ ،ك ََؿا َق َال « َل ْـ ُي ْد ِخ َؾ َأ َح ًدا ِم ْـ ُؽ ُؿ ا ْل َجـ َاة
َطؿ ُؾ ُف» وفِل َل ْػ ٍ
ظَ « :ل ْـ ي ْد ُخ َؾ َأ َح ٌد ِم ْـ ُؽؿ ا ْل َجـ َاة بِ َعؿؾِ ِف» وفِل َل ْػ ٍ
ظَ « :ل ْـ ُي ْـ ِ
ج َل َأ َح ًدا
َ
ُ
َ
َ
ِ
سق َل ال اؾ ِف؟ َق َال :و َٓ َأ َكا ،إِ آ َأنْ َي َت َغ اؿ َدكِل ال اؾ ُف بِ َر ْح َؿ ٍة
م ْـ ُؽ ْؿ َط َؿ ُؾ ُف َقا ُلقا :و َٓ َأ ْك َت َيا َر ُ
ِم ْـ ُف و َف ْض ٍؾ» .
و َأ ْث َب َت ُس ْب َحا َك ُف ُد ُخق َل ا ْل َجـ ِاة بِا ْل َع َؿ ِؾ ،ك ََؿا فِل َققل ِ ِف ﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
اإل ْثب ِ
ِ
ات َل ْق َس َط َؾك
ﯡ ﯢ ] {النحل ،}37:و َٓ َتـَافل َب ْقـ َُف َؿا ،إِ ْذ َتق ُار ُد الـ ْاػ ِل و ْ ِ َ
م ْع ًـك و ِ
ال ،و َكق ِن ْإَ ْطؿ ِ
اح ٍدَ ،فا ْلؿـ ِْػل استِ ْح َؼا ُق َفا بِؿ َجر ِد ْإَ ْطؿ ِ
ال َث َؿـًا و ِطق ًضا َل َفا،
َ
َ
َ
ُ َّ
ْ
َ
َر ًّدا َط َؾك ا ْل َؼدَ ِر َّي ِة ا ْل َؿ ُجق ِسقَّ ِة ،ا َّلتِل َز َط َؿ ْت َأ َّن ا ْل َت َػض َؾ بِا ْلثَق ِ
اب ْابتِدَ ا ًء ُمت ََض ِّؿ ٌـ ل ِ َت ْؽ ِر ِير
ا ْل ِؿـ َِّة.
()1

()2

و َه ِذ ِه ال َّطائِ َػ ُة مِ ْـ َأ ْج َف ِؾ ا ْل َخ ْؾ ِؼ بِال َّؾ ِف ،و َأ ْغ َؾظِ ِف ْؿ َطـْ ُف ِح َج ًابا ،و ُح َّؼ َل ُف ْؿ َأ ْن
َي ُؽق ُكقا َم ُجق َس َه ِذ ِه ْإ ُ َّم ِة ،و َي ْؽ ِػل فِل َج ْفؾِ ِف ْؿ بِال َّؾ ِف َأك َُّف ْؿ َل ْؿ َي ْع َؾ ُؿقا َأ َّن َأ ْه َؾ َس َؿاواتِ ِف
و َأ ْر ِض ِف فِل مِـَّتِ ِف ،و َأ َّن مِ ْـ َت َؿا ِم ا ْل َػ َرحِ وا ْل ُس ُرو ِر ،وا ْل ِغ ْب َط ِة وال َّؾ َّذ ِة ا ْغتِ َبا ُص ُف ْؿ بِ ِؿـ َِّة
ِ ِ
اب َل ُف ْؿ َط ْق ُش ُف ْؿ بِ َف ِذ ِه ا ْل ِؿـ َِّة ،و َأ ْط َظ ُؿ ُف ْؿ مِـْ ُف
َس ِّقده ْؿ و َمق َٓ ُه ُؿ ا ْل َح ِّؼ ،و َأك َُّف ْؿ إِك ََّؿا َص َ
()1أخرجف أمحد ( ،)21589وأبق داود ( ،)4699وابـ ماجف ( )77مـ حديث زيد بـ ثابت
حديث صحقحَ.
َ.
()2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)5673ومسؾؿ ( )2816طـ أبل هريرة
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َمـ ِْز َل ًة ،و َأ ْق َر ُب ُف ْؿ إِ َل ْق ِف َأ ْط َر ُف ُف ْؿ بِ َف ِذ ِه ا ْل ِؿـ َِّة ،و َأ ْط َظ ُؿ ُف ْؿ إ ْق َر ًارا بِ َفا ،و ِذك ًْرا َل َفا ،و ُش ْؽ ًرا
َط َؾ ْق َفا ،و َم َح َّب ًة َل ُف َِٕ ْجؾِ َفاَ ،ف َف ْؾ َي َت َؼ َّؾ ُب َأ َحدٌ َق ٌّط إِ َّٓ فِل مِـَّتِ ِف؟ ﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ]
{احلجرات.}11:
ِ
ِ
ِ
اس َت ْع َؾك َط َؾ ْق ِف،
احتِ َؿ ُال مِـ َِّة ا ْل َؿ ْخ ُؾق ِق إِك ََّؿا كَاك ْ
و ْ
َت َك ْؼ ًصا َٕ َّك ُف كَظ ُقر ُهَ ،فنِ َذا َم َّـ َط َؾ ْقف ْ
و َر َأى ا ْل َؿ ْؿـُق ُن َط َؾ ْق ِف َك ْػ َس ُف ُدو َك ُفَ ،ه َذا َم َع َأ َّك ُف َل ْق َس فِل ك ُِّؾ َم ْخ ُؾق ٍقَ ،فؾِ َر ُسق ِل ال َّؾ ِف ﷺ
ا ْل ِؿـَّ ُة َط َؾك ُأ َّمتِ ِف ،وك َ
ص فِل مِـ َِّة ا ْلقال ِ ِد
َان َأ ْص َح ُاب ُف َي ُؼق ُلق َن« :ال َّؾ ُف و َر ُسق ُل ُف َأ َمـ» و َٓ َك ْؼ َ
ِ
َط َؾك و َل ِد ِه ،و َٓ َطار َط َؾق ِف فِل ِ ِ
ػ بِ َر ِّب
السقِّدُ َط َؾك َطبْ ِد ِهَ ،ف َؽ ْق َ
ْ
َ ْ
احت َؿال َفا ،وك ََذل َؽ َّ
ِ
ِ
ب ا ْل َخ َالئِ ُؼ فِل َب ْح ِر مِـَّتِ ِف َط َؾ ْق ِف ْؿ ،و َم ْح ِ
ض َصدَ َقتِ ِف َط َؾ ْق ِف ْؿ،
ا ْل َعا َلؿق َـ ا َّلذي إِك ََّؿا َي َت َؼ َّؾ ُ
بِ َال ِطق ٍ
َت َأ ْط َؿا ُل ُف ْؿ َأ ْس َب ًابا ل ِ َؿا َيـَا ُلق َك ُف مِ ْـ ك ََرمِ ِف و ُجق ِد ِهَ ،ف ُفق
ض مِـ ُْف ُؿ ا ْل َبتَّ َة؟ وإِ ْن كَاك ْ
َّان َط َؾ ْق ِف ْؿ ،بِ َل ْن و َّف َؼ ُف ْؿ لِتِ ْؾ َؽ ْإَ ْس َب ِ
ا ْل َؿـ ُ
اب و َهدَ ُاه ْؿ َل َفا ،و َأ َطاك َُف ْؿ َط َؾ ْق َفا ،وك ََّؿ َؾ َفا
ِ
ِ
قفا؟ و َه َذا ُهق ا ْل َؿ ْعـَك ا َّل ِذي َأ ْث َب َت بِ ِف ُد ُخق َل ا ْل َجـ َِّة فِل
َل ُف ْؿ ،و َقبِ َؾ َفا مـ ُْف ْؿ َط َؾك َما ف َ
َققل ِ ِف ﴿ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ] {األعراف. }33:
ِ ِ
الس َببِ َّق ِةَ ،ر ًّدا َط َؾك ا ْل َؼدَ ِر َّي ِة وا ْل َجبْ ِر َّي ِة ا َّل ِذي َـ َي ُؼق ُلق َنْ َٓ :ارتِ َب َ
اط َب ْق َـ
َف َفذه َبا ُء َّ
ال وا ْلج َز ِاء ،و َٓ ِهل َأسباب َلف ،وإِكَّؿا َغايتُفا َأ ْن َت ُؽق َن َأمار ٍ
ْإَ ْطؿ ِ
ات.
َ َ َ
َ ْ َ ٌ ُ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َقا ُلقا :و َل ْق َس ْت َأ ْي ًضا ُم َّط ِر َدةً ،لت ََخؾػ ا ْل َج َزاء َطـ َْفا فل ا ْل َخ ْق ِر و َّ
الش ِّرَ ،ف َؾ ْؿ َي ْب َؼ إِ َّٓ
َم ْح ُض ْإَ ْم ِر ا ْل َؽقكِ ِّل وا ْل َؿ ِشق َئ ِة.
ص ُم ْبطِ َؾ ٌة ل ِ َؼق ِل َه ُم َٓ ِء ،ك ََؿا ِه َل ُم ْبطِ َؾ ٌة ل ِ َؼق ِل ُأو َلئِ َؽ ،و َأ ِد َّل ُة ا ْل َؿ ْع ُؼق ِل
َفالـ ُصق ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ب مِ ْؼدَ َار َقق ِل َأ ْه ِؾ السـ َِّة،
ب و ُل ٌّ
وا ْلػ ْط َرة َأ ْي ًضا ُت ْبط ُؾ َقق َل ا ْل َػ ِري َؼ ْق ِـ ،و ُت َب ِّق ُـ ل َؿ ْـ َل ُف َق ْؾ ٌ
و ُه ُؿ ا ْل ِػ ْر َق ُة ا ْلق َس ُط ،ا ْل ُؿثْبِ ُتق َن ل ِ ُع ُؿق ِم َم ِشق َئ ِة ال َّؾ ِف و ُقدْ َرتِ ِف ،و َخ ْؾ ِؼ ِف ا ْل ِع َبا َد و َأ ْط َؿا َل ُف ْؿ،
ول ِ ِ
ح ْؽ َؿتِ ِف التَّا َّم ِة ا ْل ُؿت ََض ِّؿـ َِة َر ْب َط ْإَ ْس َب ِ
اب بِ ُؿ َس َّب َباتِ َفا ،واك ِْع َؼا َد َها بِ َفا َش ْر ًطا و َقدَ ًرا،
اج ًال و ِ
و َترتِق َب َفا َط َؾ ْق َفا َط ِ
آج ًال.
ْ

71

ِ
وج َّ
ـل
تَوحـ ْودُ اللِ َطـ َّز َ

وكُؾ و ِ
َت َكق ًطا مِ َـ ا ْل َح ِّؼ ،و ْار َت َؽ َب ْت َِٕ ْجؾِ ِف
احدَ ٍة مِ َـ ال َّطائِ َػ َت ْق ِـ ا ْل ُؿـ َْح ِر َفتَ ْق ِـ َت َرك ْ
اخ َت َؾ ُػقا فِ ِ
َكق ًطا مِ َـ ا ْل َباصِؾَِ ،ب ْؾ َأ ْكقا ًطا ،و َهدَ ى ال َّؾ ُف َأ ْه َؾ السـ َِّة ل ِ َؿا ْ
قف مِ َـ ا ْل َح ِّؼ بِنِ ْذكِ ِف
﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ] {البقرة ،}713:و ﴿ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ] {احلديد.}71:
اض ُة الـ ُػق ِ
استِ ْعدَ ا ُد َها
اٌصِِّٕفُ اٌصَّاٌِسُ :ا َّل ِذي َـ َز َط ُؿقا َأ َّن َفائِدَ َة ا ْل ِع َبا َد ِة ِر َي َ
س ،و ْ
س ا ْلسب ِعق ِة وا ْلب ِف ِ
ل ِ َػ ْق ِ
قؿقَّ ِةَ ،ف َؾق
َ
ض ا ْل ُع ُؾق ِم َط َؾ ْق َفا ،و ُخ ُروجِ ُقق َاها َط ْـ ُققى الـ ُػق ِ َ ُ َّ
ُط ِّط َؾ ْت َط ِـ ا ْل ِعباد ِ
ْس ُك ُػق ِ
َت مِ ْـ ِجـ ِ
ات ُت ْخ ِر ُج َفا
الس َبا ِع وا ْل َب َفائِ ِؿ ،وا ْل ِع َبا َد ُ
ات َل َؽاك ْ
َ َ
س ِّ
َط ْـ َم ْل ُلق َفاتِ َفا و َطقائِ ِد َها ،و َتـ ِْؼ ُؾ َفا إِ َلك ُم َش َاب َف ِة ا ْل ُع ُؼق ِل ا ْل ُؿ َج َّر َد ِةَ ،فت َِص ُقر َطال ِ َؿ ًة َقابِ َؾ ًة
اش صق ِر ا ْلع ُؾق ِم وا ْلؿع ِ ِ ِ
ِ ِ
قفا.
ارف ف َ
َ َ
ُ
ٓكْت َؼ ِ ُ
و َه َذا َي ُؼق ُل ُف َصائِ َػ َت ِ
ان:
إِ ِحدَاَُُٖا :مـ ي ْؼرب إِ َلك الـبق ِ
ات و َّ
الش َرائِ ِع مِ َـ ا ْل َػ َال ِس َػ ِة ا ْل َؼائِؾِق َـ بِ ِؼدَ ِم ا ْل َعا َل ِؿ،
ُ
َ ْ َ ُ ُ
اق ْإَ ْف َال ِك ،وطَدَ ِم ا ْل َػ ِ
وطَدَ ِم اك ِْش َؼ ِ
اط ِؾ ا ْل ُؿ ْخت ِ
َار.
ايطَّاِ٥فَ ُ١ايجَّاِْ :ُ١َٝم ْـ َت َػ ْؾس َػ ْت مِ ْـ ُصقفِقَّ ِة ْ ِ
اإل ْس َالمِ ،و َت َؼ َّر َب إِ َلك ا ْل َػ َال ِس َػ ِة،
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ٓ ْست ْعدَ اد الـ ُػق ِ
س و َت َجرد َها ،و ُم َػ َار َقت َفا
اض ٌ
َفنِك َُّف ْؿ َي ْز ُط ُؿق َن َأ َّن ا ْل ِع َبا َدات ِر َي َ
ار ِ
حسل ،وك ُُزو ِل ا ْلق ِارد ِ
ِ
ات وا ْل َؿ َع ِ
ف َط َؾ ْق َفا.
َ
ا ْل َعا َل َؿ ا ْل ِّ َّ
ُثؿ مِـ َه ُم َٓ ِء مـ َٓ يق ِجب ا ْل ِعباد ِ
ات إِ َّٓ ل ِ َف َذا ا ْل َؿ ْعـَكَ ،فنِ َذا َح َص َؾ َل َفا َب ِؼ َل
َ َ
ُ
َ ْ ُ
َّ ْ
ِ
ِ
م َخ َّقرا فِل ِح ْػظِ ِف َأو ر ِّد ِهَ ،أو ِآ ْشتِ َغ ِ
ب ا ْل ِؼ َقا َم
ال بِا ْلق ِارد َطـ َْفا ،ومـ ُْف ْؿ َم ْـ ُيق ِج ُ
َ
ُ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
بِ ْإَوراد وا ْلق َضائػ ،وطَدَ ِم ْ ِ
اإل ْخ َال ِل بِ َفا ،و ُه ْؿ ص ْـ َػ ِ
ان َأ ْي ًضا:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَ َحدَُُُٖاَ :م ْـ ُيق ِج ُبق َك ُف ح ْػ ًظا ل ْؾ َؼا ُكقن ،و َض ْب ًطا لؾـ ُػق ِ
س.
ٚاآلخَسُ :َٕٚا َّل ِذي َـ ُيق ِج ُبق َك ُف ِح ْػ ًظا ل ِ ْؾق ِار ِد ،و َخق ًفا َم ْـ َتدْ ُرجِ الـَّ ْػ ِ
س بِ ُؿ َػ َار َقتِ َفا َل ُف
إِ َلك حا َلتِفا ْإُو َلك مِـ ا ْلب ِف ِ
قؿ َّق ِة.
َ َ
َ َ

ِ
وج َّ
ـل
تَوحـ ْودُ اللِ َطـ َّز َ

72

َفف ِذ ِه كِفاي ُة َأ ْقدَ ا ِم ا ْلؿ َت َؽ ِّؾ ِؿقـ َط َؾك َص ِر ِيؼ الس ُؾق ِك ،و َغاي ُة مع ِر َفتِ ِفؿ بِح ْؽ ِؿ ا ْل ِعبادةِ
َ َ
ْ ُ
َ َْ
َ
َ َ
َ
ُ
وما ُش ِر َط ْت َِٕ ْجؾِ ِف ،و َٓ َت َؽا ُد َت ِ
جدُ فِل ُكت ِ
ُب ا ْل َؼق ِم َغ ْقر َه ِذ ِه الط ُر ِق ال َّث َال َث ِةَ ،ط َؾك
َ
َسبِق ِؾ ا ْل َج ْؿعَِ ،أو َط َؾك َسبِق ِؾ ا ْل َبدَ ِل.
ٚأَََّا ايصِِّٓفُ ايسَّابِعَُ :ففؿ ال َّطائِ َػ ُة ا ْلؿحؿ ِدي ُة ْ ِ ِ ِ
اع ا ْل َخؾِق َؾ ْق ِـ،
اإل ْب َراهقؿ َّق ُةَ ،أ ْت َب ُ
ُ َ َّ َّ
ُ ُ
ار ُفق َن بِال َّؾ ِف و ِح ْؽؿتِ ِف فِل َأم ِر ِه و َشر ِط ِف و َخ ْؾ ِؼ ِف ،و َأ ْه ُؾ ا ْلبصائِ ِر فِل ِطبادتِ ِف ،ومر ِ
ا ْل َع ِ
اد ِه
َ َ
َ َ
َُ
ْ
ْ
َ
بِ َفا.
ث محجقبق َن َطـْفؿ بِؿا ِطـْدَ ُهؿ مِـ الشب ِف ا ْلباصِ َؾ ِة ،وا ْل َؼق ِ
اط ِد
َفال َّطقائِ ُ
َ َ
ْ َ
ُ ْ َ
ػ ال َّث َال ُ َ ْ ُ ُ
ا ْل َػ ِ
اسدَ ِة ،ما ِطـْدَ ُهؿ وراء َذل ِ َؽ َشلءَ ،قدْ َف ِر ُحقا بِؿا ِطـْدَ ُهؿ مِ َـ ا ْلؿ َح ِ
ال ،و َقـَ ُعقا بِ َؿا
ُ
ْ
َ
ْ ٌ
ْ َ َ
َ
َأل ِ ُػق ُه
مِ َـ ا ْل َخ َق ِ
ال ،و َلق َطؾِ ُؿقا َأ َّن و َرا َء ُه َما ُهق َأ َّج ُؾ مِـْ ُف و َأ ْط َظ ُؿ َل َؿا ْار َت َضقا بِدُ وكِ ِف،
و َلؽِ َّـ ُط ُؼق َل ُف ْؿ َق ُص َر ْت َطـْ ُف ،و َل ْؿ َي ْفتَدُ وا إِ َل ْق ِف بِـُق ِر الـ ُبق ِة ،و َل ْؿ َي ْش ُع ُروا بِ ِف ،ل ِ َق ْجت َِفدُ وا
فِل َص َؾبِ ِف ،و َر َأوا َأ َّن َما َم َع ُف ْؿ َخ ْق ٌر مِ َـ ا ْل َج ْف ِؾ ،و َر َأوا َتـَا ُق َض َما َم َع َغ ْق ِر ِه ْؿ و َف َسا َد ُه.
َفتَركَّب مِـ َه ِذ ِه ْإُمق ِر إِي َثار ما ِطـْدَ ُهؿ َط َؾك ما ِسقاه ،و َه ِذ ِه بؾِق ُة ال َّطقائِ ِ
ػ،
َ َّ
ُ
َ َ ْ
َ
ْ
ُ َ
ُ
وا ْل ُؿ َعا َفك َم ْـ َطا َفا ُه ال َّؾ ُف.
ف ِص َػ ِ
ات
َفا ْط َؾ ْؿ َأ َّن ِس َّر ا ْل ُعبُق ِد َّي ِة ،و َغا َيت ََفا و ِح ْؽ َؿ َت َفا إِك ََّؿا َي َّطؾِ ُع َط َؾ ْق َفا َم ْـ َط َر َ
ف م ْعـَك ْ ِ
اإل َل ِف َّق ِة و َح ِؼق َؼت ََفا ،و َم ْعـَك َكقكِ ِف إِ َل ًفاَ ،ب ْؾ
الر ِّب َط َّز و َج َّؾ ،و َل ْؿ ُي َع ِّط ْؾ َفا ،و َط َر َ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اإل َل ُف ا ْل َحؼ ،وكُؾ إِ َلف سقا ُه َف َباص ٌؾ ،ب ْؾ َأب َط ُؾ ا ْل َباصؾِ ،و َأ َّن َحؼق َؼ َة ْ ِ
ُهق ْ ِ
اإل َل ِف َّقة َٓ َتـْ َبغل
َ ْ
اها ،وارتِبا ُصفا بِفا كَارتِب ِ
ِ
اط ُم َت َع ِّؾ ِؼ
ب إِ َل ِف َّقتِ ِف و َأ َث ُر َها و ُم ْؼت ََض َ
ْ َ َ َ ْ َ
إِ َّٓ َل ُف ،و َأ َّن ا ْلع َبا َد َة ُمق َج ُ
اط ا ْلؿع ُؾق ِم بِا ْل ِع ْؾ ِؿ ،وا ْلؿ ْؼدُ و ِر بِا ْل ُؼدْ ر ِة ،و ْإَصق ِ
ات ،وكَارتِب ِ
ات بِالص َػ ِ
الص َػ ِ
ات
ْ
َ ْ
ْ َ
ِّ
ِّ
َ
َ
ان بِا ْلرحؿ ِة ،وا ْلع َط ِ
اإلحس ِ
ِ
اء بِا ْل ُجق ِد.
َ
َ ْ َ
بِا ْل َس ْؿعِ ،و ْ ْ َ
ػ يست َِؼقؿ َلف مع ِر َف ُة ِح ْؽؿ ِة ا ْل ِعباد ِ
َفؿـ َأ ْك َؽر ح ِؼق َؼ َة ْ ِ ِ
ات
َ َ
اإل َل ِفقَّة و َل ْؿ َي ْع ِر ْف َفا َك ْق َ َ ْ ُ ُ َ ْ
َ َ
َ ْ
َ
و َغاياتِفا وم َؼ ِ
اص ِد َها و َما ُش ِر َط ْت َِٕ ْجؾِ ِف؟
َ َ َ
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ِ
قؿ َل ُف ا ْل ِع ْؾ ُؿ بِ َلك ََّفا ِه َل ا ْل َغا َي ُة ا ْل َؿ ْؼ ُصق َد ُة بِا ْل َخ ْؾ ِؼ ،وا َّلتِل َل َفا ُخؾِ ُؼقا،
َك ْق َ
ػ َي ْستَؼ ُ
ت ا ْل ُؽتُب ،و َِٕجؾِفا ُخؾِ َؼ ِ
ت الرس ُؾ ،و ُأك ِْز َل ِ
و َلفا ُأر ِس َؾ ِ
ت ا ْل َجـَّ ُة وا ْلـ َُار؟
ْ َ
ُ
ُ
َ ْ
و َأ َّن َف ْر َض َت ْعطِق ِؾ ا ْل َخؾِق َؼ ِة َطـْ َفا كِ ْس َب ٌة ل ِ َّؾ ِف إِ َلك َما َٓ َيؾِ ُقؼ بِ ِف ،و َي َت َعا َلك َطـْ ُف َم ْـ
َخ َؾ َؼ السؿاو ِ
ات و ْإَر َض بِا ْل َح ِّؼ ،و َلؿ َي ْخ ُؾ ْؼ ُفؿا باصِ ًال ،و َلؿ َي ْخ ُؾ ِؼ ْ ِ
اإلك َْس َ
ان َط َب ًثا و َل ْؿ
ْ
ْ
ْ
َّ َ
َ َ

َيت ُْر ْك ُف ُسدً ى ُم ْف َؿ ًالَ ،ق َال َت َعا َلك ﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

﮵ ] {ادًمنونَ ،}112:أ ْي ل ِ َغ ْق ِر َش ْل ٍء و َٓ ِح ْؽ َؿ ٍة ،و َٓ ل ِ ِع َبا َدتِل و ُم َج َازاتِل َل ُؽ ْؿ،
و َقدْ َص َّر َح َت َعا َلك بِ َف َذا فِل َققل ِ ِف ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ]
{الذاريات.}26:
ج َّـ و ْ ِ
َفا ْل ِع َبا َد ُة ِهل ا ْل َغا َي ُة ا َّلتِل َخ َؾ َؼ َل َفا ا ْل ِ
اإلك َْس وا ْل َخ َالئِ َؼ ُك َّؾ َفاَ ،ق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك
َ
ِ
ِ
﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ] {القوامةَ ،}36:أ ْي ُم ْف َؿ ًالَ ،ق َال َّ
الشافعلُ َٓ :ي ْم َم ُر
ِ
ِ
اب
قح ْإَ ْم َرانَ ،فنِ َّن ال َّثق َ
ب ،وا ْل َصح ُ
اب و َٓ ُي َعا َق ُ
و َٓ ُيـ َْفك ،و َق َال َغ ْق ُر ُهُ َٓ :ي َث ُ
ِ
ِ
ب ا ْل ِع َبا َد ِة وإِ َرا َد ُت َفا ،و َح ِؼق َؼ ُة
اب ُمت ََر ِّت َبان َط َؾك ْإ َ ْم ِر وا ْلـ َْف ِل ،و ْإ َ ْم ُر وا ْلـ َْف ُل َص َؾ ُ
وا ْلع َؼ َ
ا ْل ِع َبا َد ِة ا ْمتِ َثا ُل ُف َؿا ،و َق َال َت َعا َلك ﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ] {آل عمران.}131:
و َق َال ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ] {احلجر ،}42:و َق َال

﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ]
{اجلاثوة.}77:
َف َل ْخبر َأ َّكف َخ َؾ َؼ السؿاو ِ
ات و ْإَ ْر َض بِا ْل َح ِّؼ ا ْل ُؿت ََض ِّؿ ِـ َأ ْم َر ُه وك َْف َق ُف ،و َثق َاب ُف
ََ ُ
َّ َ
و ِط َؼ َاب ُف.
ِ
ات و ْإَ ْر ُض و َما َب ْقـ َُف َؿا ُخؾِ َؼ ْت ل ِ َف َذا ،و ُهق َغا َي ُة ا ْل َخ ْؾ ِؼ،
الس َؿاو ُ
َفنِ َذا كَاكَت َّ
ػ ي َؼ ُال إِ َّكف َٓ ِط َّؾ َة َلف ،و َٓ ِح ْؽؿ َة م ْؼصقد ٌة ِهل َغاي ُتف؟ َأو إِ َّن َذل ِ َؽ لِؿجردِ
َ َ ُ َ َ َ ُ
ُ
ُ
َف َؽ ْق َ ُ
ُ َ َّ
اد حتَّك َٓ يـَ َّؽدَ َط َؾق ِفؿ ال َّثقاب بِا ْل ِؿـ َِّةَ ،أو لِؿجر ِد استِعدَ ِ
استِ ْئج ِ ِ ِ
اد الـ ُػق ِ
س
ُ َ َّ ْ ْ
ُ
ُ
ار ا ْلع َب َ
ْ َ
ْ ُ
ار ِ
ف ا ْلع ْؼؾِق ِة ،وارتِق ِ
ل ِ ْؾ َؿ َع ِ
اض َفا بِ ُؿ َخا َل َػ ِة ا ْل َعقائِ ِد؟ .
ْ َ
َ َّ

ِ
وج َّ
ـل
تَوحـ ْودُ اللِ َطـ َّز َ
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ِ
يح ا ْلق ْح ِل َي ِ
ان ب ْق َـ َه ِذ ِه ْإَ ْقق ِ
جدْ
ال ،و َب ْق َـ َما َد َّل َط َؾ ْقف َص ِر ُ
َف ْؾ َقت ََل َّم ِؾ ال َّؾبِ ُ
قب ا ْل ُػ ْر َق َ َ
اب َه ِذ ِه ْإ َ ْقق ِ
ال َما َقدَ ُروا ال َّؾ َف َح َّؼ َقدْ ِر ِه ،و َٓ َط َر ُفق ُه َح َّؼ َم ْع ِر َفتِ ِف.
َأ َّن َأ ْص َح َ
َفال َّؾ ُف َت َعا َلك إِ َّكؿا َخ َؾ َؼ ا ْل َخ ْؾ َؼ ل ِ ِع َبا َدتِ ِف ،ا ْل َجامِ َع ِة ل ِ َؽؿ ِ
ال َم َح َّبتِ ِفَ ،م َع ا ْل ُخ ُضق ِع َل ُف
َ
َ
و ِآك ِْؼق ِ
اد َِٕ ْم ِر ِه.
َ
صًُ ا ٌْؼِثَادَجَِ :م َح َّب ُة ال َّؾ ِفَ ،ب ْؾ إِ ْف َرا ُد ُه بِا ْل َؿ َح َّب ِة ،و َأ ْن َي ُؽق َن ا ْل ُحب كُؾ ُف ل ِ َّؾ ِفَ ،ف َال
فَأَ ِ
حب َِٕجؾِ ِف وفِ ِ
حب معف ِسقاه ،وإِكَّؿا ي ِ
ي ِ
قف ،ك ََؿا ُي ِحب َأ ْكبِ َقا َء ُه و ُر ُس َؾ ُف و َم َالئِ َؽ َت ُف
ْ
َ ُ
ُ
ََُ
ُ
و َأولِقاءهَ ،فؿحب ُتـَا َلفؿ مِـ َتؿا ِم محبتِ ِف ،و َلقس ْت محب ًة معف ،كَؿحب ِة مـ يت ِ
َّخ ُذ َم ْـ
َ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ
َ َ ُ َ َ َّ ُ ْ ْ َ َ َ َّ
َْ
ِ
ِ ِ
َح ِّب ِف.
ُدون ال َّؾف َأكْدَ ا ًدا ُيحبقك َُف ْؿ ك ُ
وإِ َذا َكا َك ِ
ت ا ْل َؿ َح اب ُة َل ُف ِه َل َح ِؼق َؼ َة ُط ُبق ِد ايتِ ِف و ِس ار َهاَ ،ف ِف َل إِك ََّؿا َتت ََح َّؼ ُؼ بِا ِّت َبا ِع َأ ْم ِر ِه،
ِ ِ
اجتِـ ِ
اجتِـ ِ
َاب الـ َّْف ِل َت َت َب َّق ُـ َح ِؼق َؼ ُة ا ْل ُع ُبق ِد َّي ِة وا ْل َؿ َح َّب ِة،
َاب ك َْفقِفَ ،فعـْدَ ا ِّت َبا ِع ْإَ ْم ِر و ْ
و ْ
ولِف َذا جع َؾ َتعا َلك ا ِّتباع رسقل ِ ِف َط َؾؿا َط َؾقفا ،و َش ِ
اهاَ ،ف َؼ َال َت َعا َلك ﴿ﭮ
اهدً ا ل ِ َؿ ِـ ا َّد َط َ
ً َْ
َ َ َ َ
َ َ َ ُ
اع َر ُسقل ِ ِف َم ْش ُرو ًصا
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ] {آل عمرانَ ،}31:ف َج َع َؾ ا ِّت َب َ
بِؿحبتِ ِفؿ ل ِ َّؾ ِف ،و َشر ًصا لِؿحب ِة ال َّؾ ِف َلفؿ ،ووجقد ا ْلؿ ْشرو ِ
ط ُم ْؿتَـ ِ ٌع بِدُ و ِن و ُجق ِد َش ْرصِ ِف
َ َ َّ
ُ ُ َ ُ
ُ ْ
ْ
َ َ َّ ْ
و َتحؼ ُؼف بِتَحؼ ِؼ ِف َفعؾِؿ اكْتِ َػاء ا ْلؿحب ِة ِطـْدَ اكْتِ َػ ِ
اء ا ْل ُؿت ََاب َع ِةَ ،فاكْتِ َػا ُء َم َح َّبتِ ِف ْؿ ل ِ َّؾ ِف َٓ ِز ٌم
ُ َ َ َّ
َ ُ َ
ُ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
اء محب ِة ال َّؾ ِف َلفؿَ ،فقست ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
َح ُقؾ إ ًذا
ٓكْت َػاء ا ْل ُؿت ََاب َعة ل َر ُسقلف ،واكْت َػا ُء ا ْل ُؿت ََاب َعة َم ْؾ ُزو ٌم ٓكْت َػ َ َ َّ
ُ ْ َْ
ُث ُبق ُت َم َح َّبتِ ِف ْؿ ل ِ َّؾ ِف ،و ُث ُبق ُت َم َح َّب ِة ال َّؾ ِف َل ُف ْؿ بِدُ و ِن ا ْل ُؿت ََاب َع ِة ل ِ َر ُسقل ِ ِف.
الر ُسق ِل ﷺ ِه َل ُحب ال َّؾ ِف و َر ُسقل ِ ِف ،و َصا َط ُة َأ ْم ِر ِه ،و َٓ
و َد َّل َط َؾك َأ َّن ُمت ََاب َع َة َّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ب إِ َلك ا ْل َعبْ ِد مِ َّؿا ِسق ُاه َؿاَ ،ف َال
َي ْؽػل َذل َؽ فل ا ْل ُع ُبقد َّية َحتَّك َي ُؽق َن ال َّؾ ُف و َر ُسق ُل ُف َأ َح َّ
ي ُؽق ُن ِطـْدَ ه َشلء َأحب إِ َلق ِف مِـ ال َّؾ ِف ورسقل ِ ِف ،ومتَك ك َ ِ
ب إِ َل ْق ِف مِـ ُْف َؿا
َان طـْدَ ُه َش ْل ٌء َأ َح َّ
ُ ْ ٌ َ َّ ْ َ
َ
َ
َ ُ
الشر ُك ا َّل ِذي َٓ ي ْغ ِػره ال َّؾف لِص ِ
احبِ ِف ا ْل َبتَّ َة ،و َٓ َي ْف ِد ِيف ال َّؾ ُفَ ،ق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك
َ ُُ ُ َ
َف َف َذا ُهق ِّ ْ

[ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
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ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ] {التوبة. }73:
َف ُؽؾ َم ْـ َقدَّ َم َصا َط َة َأ َح ٍد مِ ْـ َه ُم َٓ ِء َط َؾك َصا َط ِة ال َّؾ ِف و َر ُسقل ِ ِفَ ،أو َقق َل َأ َح ٍد مِـ ُْف ْؿ
َط َؾك َقق ِل ال َّؾ ِف ورسقل ِ ِفَ ،أو مر َضا َة َأح ٍد مِـْفؿ َط َؾك مر َض ِ
ف
اة ال َّؾ ِف و َر ُسقل ِ ِفَ ،أو َخق َ
َ
َْ
ُ ْ
َْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ َح ٍد مِـ ُْف ْؿ و َر َجا َء ُه وا ْل َتقك َؾ َط َؾ ْقف َط َؾك َخقف ال َّؾف و َر َجائف وا ْل َتقك ِؾ َط َؾ ْقفَ ،أو ُم َعا َم َؾ َة
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ب إِ َل ْق ِف مِ َّؿا ِسق ُاه َؿا ،وإِ ْن
َأ َحده ْؿ َط َؾك ُم َعا َم َؾة ال َّؾف َف ُفق م َّؿ ْـ َل ْق َس ال َّؾ ُف و َر ُسق ُل ُف َأ َح َّ
خ َال ِ
َقا َلف بِؾِساكِ ِف َففق ك َِذب مِـْف ،وإِ ْخبار بِ ِ
ف َما ُهق َط َؾ ْق ِف.
ٌ ُ
ُ
َ ٌ
ُ َ
ِ
ٍ
ِ
سقلِ ِفَ ،ف َذلِ َؽ ا ْل ُؿ َؼدا ُم ِط ْـ َد ُه َأ َح ُّب
و َك َذل َؽ َم اـ َقدا َم ُح ْؽ َؿ َأ َحد َط َؾك ُح ْؽ ِؿ ال اؾف و َر ُ
ِ
ِ ِ
سقلِ ِفَ ،لؽِ ْـ َقدْ َي ْش َتبِ ُف ْإ َ ْم ُر َط َؾك َم ْـ ُي َؼدِّ ُم َقق َل َأ َح ٍد َأو ُح ْؽ َؿ ُفَ ،أو
إِ َل ْقف م َـ ال اؾف و َر ُ
ِ
الر ُسق ُل،
َصا َط َت ُف َأو َم ْر َضا َت ُفَ ،ضـًّا مـْ ُف َأ َّك ُف َٓ َي ْل ُم ُر و َٓ َي ْح ُؽ ُؿ و َٓ َي ُؼق ُل إِ َّٓ َما َقا َل ُف َّ
َف ُقطِق ُع ُف ،و ُي َحاكِ ُؿ إِ َل ْق ِف ،و َي َت َؾ َّؼك َأ ْققا َل ُف ك ََذل ِ َؽَ ،ف َف َذا َم ْع ُذو ٌر إِ َذا َل ْؿ َي ْؼ ِد ْر َط َؾك َغقْ ِر
ِ
ِ
ف َأ َّن َغ ْق َر َم ِـ ا َّت َب َع ُف ُهق َأو َلك بِ ِف
الر ُسق ِل ،و َط َر َ
َذل َؽ ،و َأ َّما إِ َذا َقدَ َر َط َؾك ا ْلق ُصقل إِ َلك َّ
ِ
ُم ْط َؾ ًؼاَ ،أو فِل َب ْع ِ
الر ُسق ِل و َٓ إِ َلك َم ْـ ُهق َأو َلك بِ ِفَ ،ف َف َذا
ض ْإ ُ ُمق ِر ،و َل ْؿ َي ْؾتَػ ْت إِ َلك َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
است ََح َّؾ ُط ُؼق َب َة َم ْـ َخا َل َػ ُف و َأ َذ َّل ُف،
ا َّل ِذي ُي َخ ُ
اف َط َؾ ْقف ،و ُهق َداخ ٌؾ َت ْح َت ا ْلقطقدَ ،فنِن ْ
و َلؿ يقافِ ْؼف َط َؾك ا ِّتبا ِع َشق ِ
خ ِفَ ،ف ُفق مِ َـ ال َّظ َؾ َؿ ِة ا ْل ُؿ ْعت َِدي َـ ،و َقدْ َج َع َؾ ال َّؾ ُف ل ِ ُؽ ِّؾ َش ْل ٍء
ْ
َ
ُ
ْ ُ
َقدْ ًرا.اه

7

َا ٖ ٛادتُع بني حدٜح َعاذ اير ٟيف ايباب ٚبني َا تٛاتس َٔ ايٓصٛص َٔ دخٍٛ

بعض عصا ٠املٛحد ٜٔايٓاز ثِ خسٚجِٗ َٓٗا؟

قلت :ومثؾ حديث معاذ

ما سقليت مـ إحاديث مـ أن مـ قال ٓ :إلف

إٓ اهلل دخؾ الجـة.
ّم اٌفرخ ( :)6522و َق َال اِ ْبـ َر َج ٍ
ب فِل َش ْر ِح ِف
قال الحافظ ابـ حجر
َِٕوائِؾ ال ُب َخ ِ
ار ِّيَ :ق َال ال ُع َؾ َؿا ُء ُي ْم َخذ مِ ْـ َمـْ ِع ُم َعاذ مِ ْـ َت ْب ِش ِقر الـ ِ
َّاس ل ِ َئ َّال َيتَّؽِ ُؾقا َأ َّن
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ص َٓ ُت َشاع فِل ُطؿق ِم الـ ِ ِ
َأح ِ
اديث الر َخ ِ
الؿ َرادِ بِ َفا ،و َقدْ
ُ
َ
َّاس ل َئ َّال َي ْؼ ُصر َف ْف ُؿ ُف ْؿ َط ْـ ُ
ُ
َس ِؿ َع َفا ُم َعاذ َف َؾ ْؿ َي ْز َد ْد إِ َّٓ اِ ْجتِ َفا ًدا فِل ال َع َؿ ِؾ و َخ ْش َق ًة ل ِ َّؾ ِف َط َّز و َج َّؾَ ،ف َل َّما َم ْـ َل ْؿ َي ْب ُؾ ْغ
مـ ِْز َل َتف َف َال ي ْممـ َأ ْن ي َؼصر اِ ِّت َؽ ًآ َط َؾك َض ِ
اه ِر َه َذا َ
الخبَ ِر ،و َقدْ َط َار َض ُف َما َتقا َت َر مِ ْـ
ُ َ ُ ُ ِّ
َ ُ
ِ
ِ
الؿق ِّح ِدي َـ َيدْ ُخ ُؾق َن الـ ََّارَ ،ف َع َؾك َه َذا
ك ُُصقص الؽتَاب والسـَّة َأ َّن َب ْع َض ُط َصاة ُ
َف َق ِ
الج ْؿع َب ْقـ إ َ ْم َر ْي ِـ ،ولَذِ عٍََىُىا فٍِ رَ ٌِهَ َِغَاٌِه:
جب َ
َت َق ْبؾ ك ُُزول ال َػ َرائِض وا ْل ُحدُ ود،
أَحَدَٖاَ :ققل الز ْه ِر ِّي إِ َّن َه ِذ ِه الر ْخ َصة كَاك ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اس َت ْب َعدَ ُه َغ ْقره مِ ْـ َأ َّن الـ َّْس َخ َٓ
و َس َق ْلتل َذل َؽ َطـْ ُف فل َحديث ُط ْث َؿان فل الق ُضقء ،و ْ
َان ُمت ََل ِّخ ًرا َط ْـ َأ ْكثَ ِر ك ُُزو ِل ال َػ َرائِ ِ
الخ َبر ،وبِ َل َّن َس َؿاع ُم َعاذ ل ِ َف ِذ ِه ك َ
َيدْ ُخؾ َ
ض.
ِ
ِ
ِِ
ام
ٚقِ َٓ :ٌَٝك َْس َخ َب ْؾ ُهق َط َؾك ُط ُؿقمف ،و َلؽـَّ ُف ُم َؼ َّقدٌ بِ َش َرائ َط ك ََؿا ُت َر َّت ُ
ب إَ ْح َؽ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
الؿقاكِعِ ،فنذا َت َؽا َم َؾ َذل ِ َؽ َط ِؿ َؾ
الؿ َتق ِّق َػة َط َؾك اكْت َػاء َ
الؿ ْؼتَضقَة ُ
َط َؾك َأ ْس َبابِ َفا ُ
ِ ِ
ٍ ِِ
ِ
ِ
الجـَائِز فِل
الؿ َت َؼدِّ م فل كتَاب َ
الؿ ْؼتَضل َط َؿ َؾ ُف ،وإِ َلك َذل َؽ َأ َش َار و ْه ُ
ب ْب ُـ ُمـَ ِّبف بِ َؼقلف ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجـاة»َ :ل ْق َس م ْـ م ْػ َتاحٍ إِ َّٓ و َل ُف َأ ْسـ ٌ
َان .
اح َ
هلل م ْػ َت ُ
َش ْرحِ « َأ ان َٓ إِ َل َف إِ آ ا ُ
()1

الؿ َراد َت ْرك ُد ُخقل كَار ِّ
الش ْرك.
ٚقُِ :ٌَٝ
ِ
يب ج ِؿق ِع بدَ ِن الؿقح ِديـ َِٕ َّن الـَّار َٓ َتح ِرق مق ِ
اضع الس ُجقد.
ْ
ُ ِّ َ
ٚقَِ :ٌَٝت ْر ُك َت ْعذ ِ َ
َ
َ
ِ ِ
ص ،و ْ ِ
ص
اإل ْخ َال ُ
ٚقَِ :ٌَٝل ْق َس َذل َؽ ل ُؽ ِّؾ َم ْـ و َّحدَ و َط َبدَ َب ْؾ َي ْختَص بِ َؿ ْـ َأ ْخ َؾ َ
ِ
قؼ م َع ِ
َي ْؼت َِضل َت ْح ِؼ َقؼ ال َؼ ْؾ ِ
اإل ْص َر ِار َط َؾك
ب بِ َؿ ْعـ َ
َاها ،و َٓ ُيت ََصقر ُح ُصق ُل الت َّْحؼ ِ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
الؿ ْع ِص َق ِة ِٓ ْمتِ َال ِء ال َؼ ْؾ ِ
الجق ِارح إِ َلك ال َّطا َطة
ب بِ َؿ َح َّبة ال َّؾف َت َعا َلك و َخ ْش َقتف َفتَـْ َبعث َ
َ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْعص َقة .ا ْكت ََفك ُم َؾ َّخ ًصا.
و َتـْ َؽػ َط ْـ َ

( )1طؾؼف البخاري يف صحقحف يف أول [كتاب الجـائز] ،ووصؾف يف التاريخ ( ،)95/1والبقفؼل
يف إسؿاء والصػات ( ،)218وأبق كعقؿ يف الحؾقة ( ،)66/4ويف إسـاده :محؿد بـ
سعقد بـ رماكف ،يرويف طـ أبقف ،طـ وهب ،وهق وأبقه مجفقٓنَ.

ت ِ
َوحـ ْودُ اللِ َطـزَّ و َج َّ
ـل
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الشق ُخ س َؾقَمنُ بـ طب ِد اهلل ِ
َق َال ا ْ ُ َ ُ َ ْ
وأحسـ ما ققؾ يف معـاه ما قالف شقخ اإلسالم وغقره :إن هذه إحاديث إكؿا
ّمْ ذَُغًِنِ اٌؼَضَِضِ احلَُِّذِ (ص:)63

خالصا مـ قؾبف مستقؼـًا هبا
هل فقؿـ قالفا ،ومات طؾقفا كؿا جاءت مؼقدة ،وقالفا
ً
قؾبف ،غقر شاك فقفا بصدق ويؼقـ ،فنن حؼقؼة التقحقد اكجذاب الروح إىل اهلل مجؾة،
خالصا مـ قؾبف ،دخؾ الجـةٕ ،ن اإلخالص هق اكجذاب
فؿـ شفد أن ٓ إلف إٓ اهلل
ً
الؼؾب إىل اهلل تعاىل بلن يتقب مـ الذكقب تقبة كصق ًحا ،فنذا مات طىل تؾؽ الحال
كال ذلؽ :فنكف قد تقاترت إحاديث بلكف يخرج مـ الـار مـ قال ٓ :إلف إٓ اهلل،
وكان يف قؾبف مـ الخقر ما يزن شعقرة ،وما يزن خردلة ،وما يزن ذرة ،وتقاترت بلن
كثقرا مؿـ يؼقل ٓ :إلف إٓ اهلل يدخؾ الـار ثؿ يخرج مـفا ،وتقاترت بلن اهلل حرم
ً
طىل الـار أن تلكؾ أثر السجقد مـ ابـ آدم ،ففمٓء كاكقا يصؾقن ويسجدون هلل،
وتقاترت بلكف يحرم طىل الـار مـ قال ٓ :إلف إٓ اهلل ،ومـ شفد أن ٓ إلف إٓ اهلل ،وأن
محؿد رسقل اهلل ،لؽـ جاءت مؼقدة بالؼققد الثؼال ،وأكثر مـ يؼقلفا ٓ يعرف
اإلخالص وٓ القؼقـ ،ومـ ٓ يعرف ذلؽ يخشك طؾقف أن يػتـ طـفا طـد الؿقت
فقحال بقـف وبقـفا ،وأكثر مـ يؼقلفا إكؿا يؼقلفا تؼؾقدً ا أو طادة ،ومل يخالط اإليؿان
بشاشة قؾبف ،وغالب مـ يػتـ طـد الؿقت ويف الؼبقر أمثال همٓء كؿا يف الحديث:
«سؿعت الـاس يؼقلقن شق ًئا فؼؾتف» .
()1

وغالب أطؿال همٓء إكؿا هق تؼؾقد واقتداء بلمثالفؿ وهؿ أقرب الـاس مـ

ققلف تعاىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ]
{الزخرف ،}73:وحقـئذ فال مـافاة بقـ إحاديث ،فنكف إذا قالفا بنخالص ويؼقـ تام،
أصال ،فنكف كؿال إخالصف ويؼقـف يقجب أن
مصرا طىل ذكب ً
مل يؽـ يف هذه الحال
ً
يؽقن اهلل أحب إلقف مـ كؾ شلء ،فنذا ٓ يبؼك يف قؾبف إرادة لؿا حرم اهلل وٓ كراهقة
لؿا أمر اهلل ،وهذا هق الذي يحرم مـ الـار ،وإن كاكت لف ذكقب قبؾ ذلؽ ،فنن هذا
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)86ومسؾؿ برقؿ ( )915طـ أسؿاء بـت أبل بؽر
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اإليؿان ،وهذه التقبة ،وهذا اإلخالص ،وهذه الؿحبة وهذا القؼقـ ٓ ،يتركقن لف
ذك ًبا إٓ ُيؿحك كؿا ُيؿحك الؾقؾ بالـفار ،فنذا قالفا طىل وجف الؽؿال الؿاكع مـ
أصال ،فقغػر لف ويحرم طىل الـار.
الشرك إكبر وإصغر ،ففذا غقر مصر طىل ذكب ً
وإن قالفا طىل وجف خؾص بف طىل الشرك إكبر دون إصغر ،ومل يلت بعدها
بؿا يـاقض ذلؽ ،ففذه الحسـة ٓ يؼاومفا شلء مـ السقئات ،فقرجح هبا مقزان
الحسـات ،كؿا يف حديث البطاقة ،فقحرم طىل الـار ولؽـ تـؼص درجتف يف الجـة
مصرا طىل ذلؽ،
بؼدر ذكقبف ،وهذا بخالف مـ رجحت سقئاتف طىل حسـاتف ومات
ً
فنكف يستقجب الـار.
وإن قال ٓ :إلف إٓ اهلل ،وخؾص هبا مـ الشرك إكبر ،لؽـف مل يؿت طىل ذلؽ،
بؾ أتك بعد ذلؽ بسقئات رجحت طىل حسـة تقحقده ،فنكف يف حال ققلفا كان
مخؾصا ،لؽـف أتك بذكقب أوهـت ذلؽ التقحقد واإلخالص فلضعػتف ،وققيت كار
ً
الذكقب حتك أحرقت ذلؽ.
بخالف الؿخؾص الؿستقؼـ ،فنن حسـاتف ٓ تؽقن إٓ راجحة طىل سقئاتف ،وٓ
مصرا طىل سقئة ،فنن مات طىل ذلؽ دخؾ الجـة ،وإكؿا يخاف طىل الؿخؾص
يؽقن ً
أن يليت بسقئات راجحة يضعػ إيؿاكف ،فال يؼقلفا بنخالص ويؼقـ ماكع مـ مجقع
السقئات ،ويخشك طؾقف مـ الشرك إكبر وإصغر ،فنن سؾؿ مـ إكبر بؼل معف
مـ إصغر ،فقضقػ إىل ذلؽ سقئات تـضؿ إىل هذا الشرك ،فقرجح جاكب
السقئات ،فنن السقئات تضعػ اإليؿان والقؼقـ ،فقضعػ بذلؽ ققل ٓ :إلف إٓ اهلل،
فقؿتـع اإلخالص يف الؼؾب ،فقصقر الؿتؽؾؿ هبا كالفاذي أو الـائؿ ،أو مـ يحسـ
صقتف بآية مـ الؼرآن مـ غقر ذوق صعؿ وٓ حالوة ،ففمٓء مل يؼقلقها بؽؿال
الصدق والقؼقـ ،بؾ يلتقن بعدها بسقئات تـؼص ذلؽ الصدق والقؼقـ ،بؾ يؼقلقهنا
مـ غقر يؼقـ وصدق ،ويؿقتقن طىل ذلؽ ولفؿ سقئات كثقرة تؿـعفؿ مـ دخقل
الجـة ،وإذا كثرت الذكقب ثؼؾ طىل الؾسان ققلفا ،وقسا الؼؾب طـ ققلفا ،وكره
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العؿؾ الصالح ،وثؼؾ طؾقف سؿاع الؼرآن ،واستبشر بذكر غقره ،واصؿلن إىل الباصؾ
واستحىل الرفث ومخالطة أهؾ الغػؾة ،وكره مخالطة أهؾ الحؼ ،فؿثؾ هذا إذا
قالفا قال بؾساكف ما لقس يف قؾبف ،وبػقف ما ٓ يصدق طؿؾف ،كؿا قال الحسـ :لقس
اإليَمن بالتحؾل وٓ بالتؿـل ،ولؽـ ما وقر ّم الؼؾقب وصدقتف إطَمل ،فؿـ قال
شرا مل يؼبؾ مـف .
شرا وطؿؾ ً
خقرا قبؾ مـف ،ومـ قال ً
خقرا وطؿؾ ً
()1

وقال بؽر بـ طبد اهلل الؿزين :ما سبؼفؿ أبق بؽر بؽثرة صقام وٓ صالة ،ولؽـ
بشلء وقر ّم قؾبف  .فؿـ قال ٓ :إلف إٓ اهلل ومل يؼؿ بؿقجبفا ،بؾ اكتسب مع ذلؽ
()2

ذكق ًبا وسقئات ،وكان صاد ًقا يف ققلفا مققـًا هبا ،لؽـ ذكقبف أضعاف أضعاف صدقف
ويؼقـف ،واكضاف إىل ذلؽ الشرك إصغر العؿظ ،رجحت هذه إشقاء طىل هذه
مصرا طىل الذكقب ،بخالف مـ يؼقلفا بقؼقـ وصدق تام ،فنكف ٓ
الحسـة ،ومات
ً
أصال أو يؽقن تقحقده
مصرا طىل سقئة ً
مصرا طىل الذكقب ،إما أن ٓ يؽقن
يؿقت
ً
ً
الؿتضؿـ لصدقف ويؼقـف رجح حسـاتف.
والذيـ يدخؾقن الـار مؿـ يؼقلفا قد فاهتؿ أحد هذيـ الشرصقـ :إما أهنؿ مل
يؼقلقها بالصدق والقؼقـ التامقـ الؿـافققـ لؾسقئات ،أو لرجحان السقئات ،أو
قالقها واكتسبقا بعد ذلؽ سقئات رجحت طىل حسـاهتؿ ،ثؿ ضعػ لذلؽ صدقفؿ
ويؼقـفؿ ،ثؿ مل يؼقلقها بعد ذلؽ بصدق ويؼقـ تامٕ ،ن الذكقب قد أضعػت ذلؽ

( )1أثر الحسـ :صحقح ،فنىل ققلف( :وصدقتف إطؿال) أخرجف ابـ أبل شقبة ( )514/13بنسـاد
حسـ ،وأخرجف ابـ الؿبارك يف الزهد ( ،)1565ويف سـده ٌ
رجؾ مبفؿ .وأما بؼقة إثر ففق
ضعػ،
ٌ
بؿعـك ما ذكره الشارح ،ولقس بالـص ،أخرجف ابـ بطة يف اإلباكة ( ،)1193ويف سـده
وأخرجف ابـ الؿبارك ( )91بؿعـاه بسـد صحقح.
( )2صحيح .أخرجف اإلمام أمحد يف فضائؾ الصحابة رقؿ ( ،)118وابـ بطة يف اإلباكة رقؿ
( ،)245ولػظف( :ما فضؾفؿ) ً
بدٓ مـ (ما سبؼفؿ) ،مـ صريؼ :إسؿاطقؾ بـ ُط َؾ َّقة ،طـ غالب
الؼطان ،طـ بؽر بف ،وهذا إسـاد صحقح ،رجالف رجال الشقخقـ.
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الصدق والقؼقـ مـ قؾقهبؿَ ،ف َؼق ُلفا مـ مثؾ همٓء ٓ يؼقى طىل محق السقئات بؾ
مؾخصا.
ترجح سقئاهتؿ طىل حسـاهتؿ .اكتفك
ً
وقد ذكر معـاه غقره كابـ الؼقؿ ،وابـ رجب ،والؿـذري ،والؼاضل طقاض،
وغقرهؿ.اه
ّم ِؼاسض اٌمثىي (:)427/2
وقال الحافظ الحؽؿل
ِ ِ ِ ِ
ِ
يؿ َأ ْه ِؾ َها َت ْق ِـ َّ
الش َفا َد َت ْق ِـ َط َؾك
وك ََذل َؽ َٓ َتـَا ُق َض َب ْق َـ إَ َحاديث ا َّلتل ف َ
قفا َت ْح ِر ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
إلم َؽ ِ
ِِ
الـ ِ
ان
قفا إِ ْخ َر ُ
َّار ،و َب ْق َـ إَ َحاديث ا َّلتل ف َ
اج ُف ْؿ مـ َْفا َب ْعدَ َأ ْن َص ُاروا ُح َؿ ًؿاْ :
ِ ِ
ِ ِ
يؿ ُف َط َؾ ْقفَ ا َي ُؽقنُ َب ْع َد
الج ْؿ ِع بِ َل َّن حتريؿ مـ يدخؾفا بِ َذ ْكبِف م ْـ َأ ْه ِؾ ال اتقحقد بِ َل ان َت ْحرِ َ
َ
ِ
ِ
اط ِة ا
الح َقاةِ و َيدْ ُخ ُؾق َن
الشافِ ِع َ
ُخ ُرو ِج ِف ِم ْـفَ ا بِ َر ْح َؿ ِة ال اؾ ِف ُث اؿ بِ َش َػ َ
قـُ ،ث َّؿ َي ْغتَس ُؾق َن فل ك َْف ِر َ
ِ
ِ ٍِ
الؿ َرا ُد َأك َُّف ْؿ ُي َح َّر ُمق َن
َ
الجـَّ َةَ ،فحقـَئذ َقدْ ُح ِّر ُمقا َط َؾقْ َفا َف َال َت َؿس ُف ْؿ َب ْعدَ َذل َؽَ .أو َي ُؽق ُن ُ
ُم ْط َؾ ًؼا َط َؾك الـ ِ
ت ل ِ ْؾ َؽافِ ِري َـ ا َّلتِل َٓ َي ْخ ُر ُج مِـ َْفا َم ْـ َد َخ َؾ َفا ،و ِه َل َما طَدَ ا
َّار ا َّلتِل ُأ ِطدَّ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ال َّطب َؼ َة الع ْؾقا مِـ الـ ِ ِ
اهلل َت َعا َلك
ُ َ َ
َ
َّار ا َّلتل َيدْ ُخ ُؾ َفا َب ْع ُض ُط َصاة َأ ْه ِؾ التَّقحقد م َّؿ ْـ َشا َء ُ
ِ
ِ
ِ
قفا َأ َحدٌ .
ط َؼ َاب ُف و َت ْط ِف َقر ُه بِ َفا َط َؾك َقدْ ِر َذ ْكبِفُ ،ث َّؿ َي ْخ ُر ُجق َن َف َال َي ْب َؼك ف َ
َت َعا َلك فِل َه َذا ال َب ِ
الحافِ ُظ ْاب ُـ َر َج ٍ
ب
اب ك ََال ًما َح َسـًا َب ْعدَ
قال :و َقدْ َذك ََر َ
يث َأبِل َذر و َح ِد َ
يث معاذ وحديث طتبان و َح ِد َ
ِس َقاقِ ِف َح ِد َ
يث ُط َبا َد َة و َقدْ َت َؼدَّ َم ْت َم َع
اد ِ
َغق ِر َها مِـ إَح ِ
يث.
َ َ
ْ
َق َال :وأَدَادَِسُ َ٘زَا اٌثَابِ َٔىػَاِْ :أَ َحدَُُُٖا :ما فِ ِ
قف َأ َّن َم ْـ َأ َتك بِ َّ
الش َفا َد َت ْق ِـ
َ
ِ
ِ
ِ
قفا َأ َحدٌ م ْـ َأ ْه ِؾ
ب َطـ َْفا ،و َه َذا َضاه ٌر فنن الـ ََّار َٓ ُي َخ َّؾدُ ف َ
الجـَّ َة و َل ْؿ ُي ْح َج ْ
َد َخ َؾ َ
ال َّتق ِح ِ
ب َطـ َْفا إذا ُص ِّف َر مِ ْـ ُذ ُكقبِ ِف بِالـ ِ
الخال ِ ِ
قد َ
َّار ،و َقدْ
الجـَّ َة ،و َٓ ُي ْح َج ُ
ص َب ْؾ َيدْ ُخ ُؾ َ
ِ
الجـَّ َة بِ َال ِط َؼ ٍ
اب َق ْب ُؾ .و َح ِد ُ
الس ِر َق َة
اهلل َطـْ ُف َف ُقدْ خ ُؾ ُف َ
يث َأبِل َذر معـاه :أن الزكك و َّ
َي ْع ُػق ُ
قف ،و َلقس فِ ِ
قد و َه َذا ح ٌّؼ َٓ مِري َة فِ ِ
ان د ُخق َل الجـ َِّة مع ال َّتق ِح ِ
ِ
قف َأ ْن ٓ يعذب
ْ َ
َْ
َ
َ َ َ
َٓ َي ْؿـَ َع ُ
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طؾقفؿا مع ال َّتق ِح ِ
قد ،وفِل ُم ْسـ َِد ال َب َّز ِار َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة
َ َ
هلل َك َػ َع ْت ُف َيق ًما ِم َـ الدا ْهرِ ُي ِصق ُب ُف َق ْب َؾ َذلِ َؽ َما َأ َصا َب ُف» .
إِ آ ا ُ
َّار ،و َقدْ حؿ َؾف بع ُضفؿ َط َؾك ُ ِ ِ
ايجَّاِْ :ٞفِ ِ
قف َأ ْكف ُي َح َّر َم َط َؾك الـ ِ
قفا َأو َط َؾك َما
الخ ُؾقد ف َ
َ َ ُ َْ ُ ْ
ِ
قفا َأ ْه ُؾ َفا ،و ِه َل َما طَدَ ا الدَّ ْر َك إَ ْط َؾك مِ َـ الـ ِ
َّار ،فنن الدَّ ْر َك إَ ْط َؾك َيدْ ُخ ُؾ ُف
ُي َخ َّؾدُ ف َ
ِ
ِ ِ
اط ِة َّ
الشافِ ِعق َـ وبِ َر ْح َؿ ِة َأ ْر َح ِؿ
الؿق ِّح ِدي َـ بِ ُذ ُكقبِ ِف ْؿ ُث َّؿ َي ْخ ُر ُجق َن بِ َش َػ َ
كَث ٌقر م ْـ ُط َصاة ُ
الر ِ
اح ِؿق َـ .وفِل اٌصَّذُِذَ ُِِٓ « :إِ ان ال اؾ َف َت َعا َلك َي ُؼق ُل :و ِطزاتِل و َج َاللِل َ ُ
ٕ ْخرِ َج اـ
َّ
ِم َـ الـ ِ
هلل»
اار َم ْـ َق َال َٓ :إِ َل َف إِ آ ا ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ب
اهلل َس َب ٌ
و َقا َل ْت َصائ َػ ٌة م َـ ال ُع َؾ ََمءُ :
الؿ َرا ُد م ْـ َهذه إَ َحاديث َأ َّن َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُ
لِدُ ُخق ِل الجـ َِّة والـَّج ِ
اة مِ َـ الـ ِ
َّار مؼت ٍ
ض ل ِ َذل ِ َؽ ،و َلؽِ َّـ الؿؼتضك طؿؾف َٓ َي ْع َؿ ُؾ َط َؿ َؾ ُف
َ
َ
ِِ ِ ِ
ات َشر ٍ
ػ َطـْف م ْؼت ََضاه ل ِ َػق ِ
ِِِ
إِ َّٓ بِ ِ
ط مِ ْـ
ُ
ْ
است ْج َؿا ِع ُش ُروصف واكْت َػاء َمقاكعف َف َؼدْ َيت ََخ َّؾ ُ ُ ُ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الح َس ِـ وو ْه ِ
ب ْب ِـ ُمـَ ِّبف و ُهق َأ ْض َف ُر .و َق َال
ُش ُروصف َأو لق ُجقد َماكعٍ ،و َه َذا َقق ُل َ
ال َح َس ُـ ل ِ ْؾ َػ َر ْز َد ِق و ُهق َيدْ فِ ُـ ا ْم َر َأ َت ُفَ :ما َأطْدَ ْد َت ل ِ َف َذا القَقمِ؟ َق َالَ :ش َفا َد َة َأ ْن َٓ إِ َل َف
ِ
ِ
اهلل
اهلل ُمـ ُْذ َس ْبعق َـ َسـَ ًة َق َال َ
الح َس ُـ :ك ْع َؿ العدة ،لؽـ لشفادة أن ٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُ
إِ َّٓ ُ
ف الؿحصـَ ِ
ُش ُرو ًصا َفنِ َّي َ
ات.
اك و َق ْذ َ ُ ْ َ
ِ ِ
الجـَّ َة َف َؼ َالَ :م ْـ َق َال
اهلل َد َخ َؾ َ
وق َقؾ ل ْؾ َح َس ِـ :إِ َّن ك ً
َاسا َي ُؼق ُلق َنَ :م ْـ َق َال َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُ
الجـ َاة .
هلل َف َل ادى َح اؼفَ ا و َف ْر َافَ ا َد َخ َؾ َ
َٓ إِ َل َف إِ آ ا ُ
َم ْر ُفق ًطاَ « :م ْـ َق َال َٓ :إِ َل َف

()1

()2

()3

( )1أخرجف البزار ( ،)8292وهق حديث صحقح.
.
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)7511ومسؾؿ برقؿ ( )193طـ أكس بـ مالؽ
( )3أخرجف أثر َالسن َاألول َأخرجه َابن َأِب َافدكقا َِف َ حسن َافظن َباهلل َ(َ ,)٣١١وابن َشعدَ
(َ ,)٣3١/١وابن َأِب َصقبة َ(َ )66/٣3دون َؿوفه(َ :إن َفـ َل َإفه َإل َاهلل َرشو ًضاَ ,)...وهو َحسنَ
بؿجؿوعَضرؿهَ.
وأماَاألثرَافثاِنَفؾحسنَ,ؾلخرجهَاألصبفاِنَِفَ الجةَ(َ,)٣٥2/2وِفَإشـادهَ:السنَبنَظؿرةَ,وهوَ
ُمفول.
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ِ
ِ
ٍ ِ
اهلل؟ َق َالَ :ب َؾك،
َاح َ
ب ْب ُـ ُمـَ ِّبف ل َؿ ْـ َس َل َل ُفَ :أ َل ْق َس م ْػت ُ
و َق َال و ْه ُ
الجـَّة َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُ
و َلؽِ ْـ ما ِم ْـ ِم ْػ َتاحٍ إِ آ َل ُف َأسـَانٌ  ،فنن َأ َتق َ ِ
سـَانٌ ُفتِ َح َل َؽ وإٓ َل ْؿ ُي ْػ َت ُح
ْ
َ
ت بِؿ ْػ َتاحٍ َل ُف َأ ْ
ْ
َل َؽ .اه
و َق َال ِ
ّم ِذاسض اٌغاٌىٌن (:)328/1
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
اب الذ ُكق ِ
ا ْط َؾ ْؿ َأ َّن َأ ِش َّع َة َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ال َّؾ ُف ُت َبدِّ ُد مِ ْـ َض َب ِ
ب و ُغ ُققمِ َفا بِ َؼدْ ِر ُققةِ َذل ِ َؽ
الش َعا ِع و َض ْع ِػ ِفَ ،ف َؾ َفا ُكق ٌر ،و َت َػاو ُت َأ ْهؾِ َفا فِل َذل ِ َؽ الـق ِر ُ -ققةً ،و َض ْع ًػا َٓ -
يح ِص ِ
قف إِ َّٓ ال َّؾ ُف َت َعا َلك.
ُ ْ
َالش ْؿ ِ
َف ِؿ َـ الـ ِ
َّاس َم ْـ ُكق ُر َه ِذ ِه ا ْل َؽؾِ َؿ ِة فِل َق ْؾبِ ِف ك َّ
س .ومِـ ُْف ْؿ َم ْـ ُكق ُر َها فِل َق ْؾبِ ِف
كَا ْل َؽقك ِ
َب الد ِّر ِّي .ومِـ ُْف ْؿ َم ْـ ُكق ُر َها فِل َق ْؾبِ ِف كَا ْل َؿ ْش َع ِؾ ا ْل َعظِ ِ
قؿ .و َ
َالس َراجِ
آخ ُر ك ِّ
ا ْلؿ ِض ِ
الض ِع ِ
لء ،و َ
قػ.
َالس َراجِ َّ
آخ ُر ك ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َف َذا َت ْظ َف ُر ْإَ ْكق ُار َيق َم ا ْلؼ َقا َمة بِنيؿاهنِ ْؿ ،و َب ْق َـ َأ ْيد ِيف ْؿَ ،ط َؾك َه َذا ا ْلؿ ْؼدَ ِار،
بِ َح َس ِ
ب َما فِل ُق ُؾقبِ ِف ْؿ مِ ْـ ُكق ِر َه ِذ ِه ا ْل َؽؾِ َؿ ِةِ ،ط ْؾ ًؿا و َط َؿ ًال ،و َم ْع ِر َف ًة و َح ًآ.
الشفق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ات بِ َح َس ِ
ب
و ُك َّؾ َؿا َط ُظ َؿ ُكق ُر َهذه ا ْل َؽؾِ َؿة و ْاشتَدَّ َأ ْح َر َق م َـ الش ُب َفات و َّ َ
ال َٓ يص ِ
ِِ ِ ِِ
ف َم َع َفا ُش ْب َف ًة و َٓ َش ْفقةً ،و َٓ
اد ُ
ُققتف وشدَّ تفَ ،حتَّك إِ َّك ُف ُر َّب َؿا و َص َؾ إِ َلك َح ٍ ُ َ
اد ِق فِل َتق ِح ِ
َذ ْكبا ،إِ َّٓ َأحر َقف ،و َه َذا ح ُال الص ِ
قد ِه ،ا َّل ِذي َل ْؿ ُي ْش ِر ْك بِال َّؾ ِف َش ْق ًئاَ ،ف َلي
َّ
َ
ْ َ ُ
ً
َذك ٍ
َت مِ ْـ َه َذا الـق ِر َأ ْح َر َق َفاَ ،ف َس َؿا ُء إيؿاك ِف َقدْ ُح ِر َس ْت
ْب َأو َش ْفق ٍة َأو ُش ْب َف ٍة َدك ْ
ِ
ِِ
بِالـجق ِم مِـ ك ُِّؾ س ِ ٍ ِ
الس ِ
ار ُق إِ َّٓ َط َؾك ِغ َّر ٍة و َغ ْػ َؾ ٍة َٓ ُبدَّ
ْ
ُ
ارق ل َح َسـَاتفَ ،ف َال َيـ َُال مـ َْفا َّ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
اس َتـْ َؼ َذ ُه مِ ْـ َس ِ
ارقِ ِفَ ،أو َح َّص َؾ َأ ْض َعا َف ُف
اس َت ْق َؼ َظ و َطؾ َؿ َما ُس ِر َق مـْ ُف ْ
مـ َْفا ل ْؾ َب َش ِر ،فنذا ْ
ج ِّـ و ْ ِ
ص ا ْل ِ
بِ َؽ ْسبِ ِفَ ،ف ُفق َه َؽ َذا َأ َبدً ا َم َع ُل ُصق ِ
اإلك ِ
ْسَ ،لقْ َس ك ََؿ ْـ َفت ََح َل ُف ْؿ ِخ َزا َك َت ُف،
()1

اب َض ْف َر ُه.
وو َّلك ا ْل َب َ
( )1طؾؼف البخاري يف صحقحف يف أول [كتاب الجـائز] ،ووصؾف يف التاريخ ( ،)95/1والبقفؼل
يف إسؿاء والصػات ( ،)218وأبق كعقؿ يف الحؾقة ( ،)66/4ويف إسـاده :محؿد بـ
سعقد بـ رماكف ،يرويف طـ أبقف ،طـ وهب ،وهق وأبقه مجفقٓنَ.
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و َل ْق َس ال َّتق ِحقدُ ُم َج َّر َد إِ ْق َر ِار ا ْل َع ْب ِد بلكف َٓ َخال ِ َؼ إِ َّٓ ال َّؾ ُف ،و َأ َّن ال َّؾ َف َرب ك ُِّؾ َش ْل ٍء
و َمؾِق ُؽ ُف ،ك ََؿا ك َ
َان ُط َّبا ُد ْإَ ْصـَا ِم ُم ِؼ ِّري َـ بِ َذل ِ َؽ و ُه ْؿ ُم ْش ِر ُكق َنَ ،ب ِؾ ال َّتق ِحقدُ َيت ََض َّؿ ُـ -
ص ا ْل ِعبادةِ
مِـ محب ِة ال َّؾ ِف ،وا ْل ُخ ُضق ِع َلف ،والذ ِّل َلف ،وكَؿ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ال آكْؼ َقاد ل َطا َطتف ،وإِ ْخ َال ِ َ َ
ُ
ُ
ْ َ َ َّ
َ
ِ
ال و ْإ َ ْطؿ ِ
َل ُف ،وإِرا َد ِة و ْج ِف ِف ْإَ ْط َؾك بِ َج ِؿق ِع ْإَ ْقق ِ
ب،
ال ،وا ْل َؿـْعِ ،وا ْل َع َطاء ،وا ْل ُح ِّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب الدَّ اطقَة إِ َلك ا ْلؿ َعاصل ،و ْ ِ
وا ْل ُب ْغ ِ
ض َ -ما َي ُحق ُل َب ْق َـ َصاحبِف و َب ْق َـ ْإَ ْس َب ِ
اإل ْص َر ِار
َ
ف َقق َل الـَّبِ ِّل ﷺ« :إِ ان ال اؾ َف َح ار َم َط َؾك الـ ِ
اار َم ْـ َق َال َٓ :إِ َل َف
ف َه َذا َط َر َ
َط َؾ ْق َفا ،و َم ْـ َط َر َ
إِ آ ال اؾ ُفَ ،ي ْب َت ِغل بِ َذلِ َؽ و ْج َف ال اؾ ِف» و َقق َل ُفَ َٓ « :ي ْد ُخ ُؾ الـ َاار َم ْـ َق َال َٓ :إِ َل َف إِ آ ال اؾ ُف»
اد ِ
ب مِـ ْإَح ِ
يث ا َّلتِل َأ ْش َؽ َؾ ْت َط َؾك كَثِ ٍقر مِ َـ الـ ِ
َّاسَ ،حتَّك
و َما َجا َء مِ ْـ َه َذا َّ
َ
الض ْر ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
استِ ْؼ َر ِار
َضـ ََّفا َب ْع ُض ُف ْؿ َمـ ُْسق َخ ًة ،و َضـ ََّفا َب ْع ُض ُف ْؿ قق َؾ ْت َق ْب َؾ و ُرود ْإَوام ِر والـَّقاهل و ْ
َار ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ وا ْل ُؽ َّػ ِ
الش ْرعِ ،و َح َؿ َؾ َفا ب ْع ُض ُف ْؿ َط َؾك ك ِ
َّ
ار ،و َأو َل َب ْع ُض ُف ُؿ الد ُخق َل
َ
بِا ْل ُخ ُؾق ِد ،و َق َال :ا ْلؿعـَك َٓ يدْ ُخ ُؾفا َخالِدً ا ،وكَحق َذل ِ َؽ مِـ الت َّْلو َيال ِ
ت ا ْل ُؿ ْس َت ْؽ َر َه ِة.
َ
ْ
َ
َ
َ ْ
ات ال َّؾ ِف وس َالمف َط َؾق ِف َ -لؿ يجع ْؾ َذل ِ َؽ ح ِ
الش ِ
و َّ
اص ًال بِ ُؿ َج َّر ِد َقق ِل
ار ُع َ -ص َؾق ُ
َ
ْ َ ْ َ
َ ُُ ْ
ف ا ْلؿع ُؾق ِم بِ ِ
ِ
ِ
يـ ْ ِ
آ ْضطِ َر ِار مِ ْـ ِد ِ
اإل ْس َالمِ ،فنن ا ْل ُؿـَافِ ِؼق َـ
ال ِّؾ َسان َف َؼ ْط ،فنن َه َذا خ َال ُ َ ْ
ي ُؼق ُلقكَفا بِ َل ْل ِسـَتِ ِفؿ ،و ُهؿ َتح َت ا ْلج ِ
اح ِدي َـ َل َفا فِل الدَّ ْر ِك ْإَ ْس َػ ِؾ مِ َـ الـ ِ
َّارَ ،ف َال ُبدَّ
َ
ْ ْ
َ
َ
ْ
ب ،و َقق ِل ال ِّؾس ِ
ان ،و َقق ُل ا ْل َؼ ْؾ ِ
مِ ْـ َقق ِل ا ْل َؼ ْؾ ِ
ب َيت ََض َّؿ ُـ مِ ْـ َم ْع ِر َفتِ َفا ،والت َّْص ِد ِيؼ بِ َفا،
َ
اإل ْثب ِ
ِ
ِ ِ ِ
ات ،وم ْع ِر َف ِة َح ِؼق َؼ ِة ْ ِ
اإل َل ِفقَّ ِة ا ْل َؿـ ِْػ َّق ِة َط ْـ
و َم ْع ِر َفة َحؼق َؼة َما َت َض َّؿـَ ْت ُف  -م َـ الـَّػْلِ و ْ ِ َ
َ
َغق ِر ال َّؾ ِف ،ا ْلؿ ْختَص ِة بِ ِف ،ا َّلتِل يست ِ
َح ُقؾ ُث ُبق ُت َفا ل ِ َغ ْق ِر ِه ،وقِ َقا ُم َه َذا ا ْل َؿ ْعـَك بِا ْل َؼ ْؾ ِ
ب ِط ْؾ ًؿا
ُ َّ
ْ
َْ
ِ
ِ
الش ِ
ب َّ
ار ُع
يؿ َقائؾِ َفا َط َؾك الـ َِّار ،وكُؾ َقق ٍل َر َّت َ
و َم ْع ِر َف ًة و َيؼقـًا ،و َح ًآ َ -ما ُيق ِج ُ
ب َت ْح ِر َ
ب َط َؾ ْق ِف مِ َـ ال َّثق ِ
ابَ ،فنِك ََّؿا ُهق ا ْل َؼق ُل التَّامَ ،ك َؼقل ِ ِف ﷺ َ « :م ْـ َق َال فِل َيقمٍ:
َما َر َّت َ
()1

()2

(َ )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)425ومسؾؿ برقؿ ( )263مـ [كتاب الؿساجد] طـ طتبان بـ مالؽ
.
( )2ذكره ابـ الؼقؿ رمحف اهلل بالؿعـل.
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ت َط ْـ ُف َخ َطا َيا ُه َ -أو ُغ ِػ َر ْت ُذ ُكق ُب ُف  -و َلق َكا َك ْ
س ْب َحانَ ال اؾ ِف وبِ َح ْؿ ِد ِه ِما َئ َة َم ار ٍةُ ،ح اط ْ
ت
ُ
ِم ْث َؾ َزب ِد ا ْلب ْحرِ» و َلقس َه َذا مر َّتبا َط َؾك مجر ِد َقق ِل ال ِّؾسانِ.
َُ ً
ْ َ
َ َ
َ
ُ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاهاُ ،م ْع ِر ًضا َط ْـ َتدَ ب ِر َها ،و َل ْؿ ُيقاص ْئ َق ْؾ ُب ُف
َك َع ْؿ َم ْـ َقا َل َفا بِؾِ َساكفَ ،غاف ًال َط ْـ َم ْعـ َ
ف َقدْ ر َها و َح ِؼق َؼت ََفا ،ر ِ
اج ًقا َم َع َذل ِ َؽ َثق َاب َفاَ ،ح َّط ْت مِ ْـ َخ َطا َيا ُه
ل ِ َسا َك ُف ،و َٓ َط َر َ
َ
َ
بِ َح َس ِ
اض ُؾ
اض ُؾ بِ ُصق ِر َها وطَدَ ِد َها ،وإِك ََّؿا َت َت َػ َ
ب َما فِل َق ْؾبِ ِف ،فنن ْإَ ْط َؿ َال َٓ َت َت َػ َ
بَ ،فتَ ُؽق ُن صقر ُة ا ْلعؿ َؾق ِـ و ِ
اض ِؾ َما فِل ا ْل ُؼ ُؾق ِ
اض ِؾ ك ََؿا
احدَ ةً ،و َب ْقـ َُف َؿا فِل ال َّت َػ ُ
بِ َت َػ ُ
ُ َ ََ ْ
بقـ السؿ ِ
ػو ِ
ِ
ِ
اء و ْإَ ْر ِ
احدً ا ،و َب ْق َـ َص َال َت ْق ِف َؿا
الص ِّ
الر ُج َالن َي ُؽق ُن َم َؼا ُم ُف َؿا فل َّ
ض ،و َّ
َ ْ َ َّ َ
كَؿا بقـ السؿ ِ
اء و ْإَ ْر ِ
ض.
َ َ ْ َ َّ َ
يث ا ْلبِ َطا َق ِة ا َّلتِل ُتق َض ُع فِل كِ َّػ ٍة ،و ُي َؼابِ ُؾ َفا تِس َع ٌة وتِس ُعق َن ِس ِ
و َت َل َّم ْؾ َح ِد َ
ج ًّال،
ْ
ْ
ِ
ِ ِ ِ
قش الس ِ
ج َّال ُتَ ،ف َال ُي َع َّذ ُب.
كُؾ سجؾ مـ َْفا َمد ا ْل َب َص ِرَ ،فتَ ْث ُؼ ُؾ ا ْلبِ َطا َق ُة و َتط ُ ِّ
و َم ْع ُؾق ٌم َأ َّن ك َُّؾ ُمق ِّح ٍد َل ُف مِ ْث ُؾ َه ِذ ِه ا ْلبِ َطا َق ِة ،وكَثِ ٌقر مِـ ُْف ْؿ َيدْ ُخ ُؾ الـ ََّار بِ ُذ ُكقبِ ِف،
ِ
ِ
ِ
اش ْت َِٕ ْجؾِ ِف الس ِ
الر ُجؾِ ،و َص َ
ج َّال ُت َل َّؿا َل ْؿ َي ْح ُص ْؾ
ِّ
الس َّر ا َّلذي َث َؼ َؾ بِ َطا َق َة َذل َؽ َّ
و َلؽ َّـ ِّ
ِ
ل ِ َغ ْق ِر ِه مِ ْـ َأ ْر َب ِ
الر َزاك َِة.اه
اب ا ْلبِ َطا َقات ،ا ْك َػ َر َد ْت بِ َطا َق ُت ُف بِال ِّث َؼ ِؾ و َّ
()1

()2

8

َطأي :١قٛي٘ تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ] {النساء ،}34:املساد بٗا ف ُٔٝمل ٜتب.

َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)528/4
س َال ِم
اإل ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اهلل َت َعا َلك:
اب َت َ
الؿ ْسؾِؿق َـ َأ َّن ك َُّؾ َم ْـ َت َ
ا َّلذي َط َؾ ْقف َأئ َّؿ ُة ُ
اهلل َط َؾ ْقف ،ك ََؿا َق َال ُ
اب ُ

[ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ] {الزمرَ ،}23:ف َؼدْ َذك ََر فِل َه ِذ ِه أية َأ َّك ُف َي ْغ ِػ ُر
لِؾتَّائِ ِ
ب الذ ُكق َب َج ِؿق ًعا :ول ِ َف َذا َأ ْص َؾ َؼ و َط َّؿ َؿ ،و َق َال فِل أية إُ ْخ َرى﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ
(َ)1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)6415ومسؾؿ برقؿ ( )2691مـ حديث أبل هريرة
(َ)2سقليت ذكره وتخريجف يف الؿختار برقؿ (.)217

.
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ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ] {النساءَ ،}116:ف َف َذا فِل َغقْ ِر
التَّائِ ِ ِ
ص.اه
ب ول َف َذا َق َّقدَ و َخ َّص َ
ّم ِذاسض اٌغاٌىٌن (:)326/1
قال اإلمام ابـ الؼقؿ
ك َُّؾ و ِ
احدَ ٍة مِ َـ ْأ َيتَ ْق ِـ ل ِ َطائِ َػ ٍةَ ،فآ َي ُة الـ َِّس ِاء ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ] {النساءِ ،}34:ه َل ل ِ َغ ْق ِر التَّائِبِق َـ فِل ا ْل ِؼ ْس َؿ ْق ِـ.
الشر ِك و َغق ِر ِه فِل ا ْلؿ ْغ ِػر ِة ،ومِـ ا ْلؿع ُؾق ِم بِ ِ
ِ
ِ
آ ْضطِ َر ِار
َ َ ْ
ْ
َ َ
والدَّ ل ُقؾ َط َؾ ْقف َأ َّك ُف َف َّر َق َب ْق َـ ِّ ْ
يـ ْ ِ
مِ ْـ ِد ِ
اإل ْس َال ِم َأ َّن ِّ
الش ْر َك ُي ْغ َػ ُر بِال َّتق َب ِة ،وإٓ َل ْؿ َي ِص َّح إِ ْس َال ُم كَافِ ٍر َأ َبدً ا.
الش ْر ِك بِ َؿ ْـ َي َشا ُء ،و َم ْغ ِػ َر ُة الذ ُكق ِ
ص َم ْغ ِػ َر َة َما ُدو َن ِّ
ب لِؾتَّائِبِق َـ
و َأ ْي ًضا فنكف َخ َّص َ
ِ
ِ
ص و َق َّقدَ  ،و َه َذا َيدُ ل َط َؾك َأ َّك ُف ُح ْؽ ُؿ َغ ْق ِر التَّائِ ِ
ب.
قفاَ ،ف َخ َّص َ
قص ف َ
َطا َّم ٌة َٓ َت ْخص َ
و َأ َّما آ َي ُة الز َم ِر﴿ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ] {الزمرَ ،}23:ف ِف َل فِل َح ِّؼ التَّائِ ِ
ب،
َِٕ َّك ُف َأ ْص َؾ َؼ و َط َّؿ َؿَ ،ف َؾ ْؿ َي ُخ َّص َفا بِ َل َح ٍد ،و َل ْؿ ُي َؼ ِّقدْ َها بِ َذك ٍ
الض ُرو َر ِة َأ َّن
ْب ،ومِ َـ ا ْل َؿ ْع ُؾق ِم بِ َّ
ِ
ب َٓ َي ْغ ِػر َهاَ ،ف ُعؾِؿ َأ َّن َه َذا ْ ِ
ا ْل ُؽ ْػ َر َٓ َي ْغ ِػ ُر ُه ،وكَثِ ٌقر مِ َـ الذ ُكق ِ
قؿ فِل
اإل ْص َال َق وال َّت ْعؿ َ
َ
ُ
اب مِ ْـ َأ ِّي َذك ٍ
َح ِّؼ التَّائِ ِ
ْب ك َ
َان ُغ ِػ َر َل ُف.
بَ ،ف ُؽؾ َم ْـ َت َ
اب ْ َ
يث ْأ َخ ُر « َلق َل ِؼق َتـِل بِ ُؼ َر ِ
إ ْر ِ
و َأ َّما ا ْل َح ِد ُ
ض َخ َطا َياُ ،ث اؿ َل ِؼق َتـِل َٓ ُت ْشرِ ُك بِل
َش ْق ًئاَ ،أ َت ْق ُت َؽ بِ ُؼ َرابِفَ ا َم ْغ ِػ َر ًة» َف َال َيدُ ل َط َؾك َأ َّن َما طَدَ ا ِّ
الش ْر َك ُك َّؾ ُف َص َغائِ ُرَ ،ب ْؾ َيدُ ل
َت ،و َلؽِ ْـ َيـْ َب ِغل َأ ْن ُي ْع َؾ َؿ
َط َؾك َأ َّن َم ْـ َل ْؿ ُي ْش ِر ْك بِال َّؾ ِف َش ْق ًئا َف ُذ ُكق ُب ُف َم ْغ ُػق َر ٌة كَائِـَ ًة َما كَاك ْ
ِ
اط إيؿان ا ْل ُؼ ُؾق ِ
ْارتِ َب ُ
الر ُسق ِل
ب بِ َل ْط َؿال ا ْل َجق ِارحِ  ،و َت َعؾ ُؼ َفا بِ َفا ،وإٓ َل ْؿ ُي ْػ َف ْؿ ُم َرا ُد َّ
ﷺ ،و َي َؼ ُع ا ْل َخ ْؾ ُط والت َّْخبِ ُ
قط.
اط َؾ ْؿ َأ ان َه َذا الـ ْاػ َل ا ْل َعا ام لِ ِّ
ؾش ْر ِك َ -أنْ َٓ ُي ْشرِ َك بِال اؾ ِف َش ْق ًئا ا ْل َب ات َة َ َٓ -ي ْص ُد ُر ِم ْـ
َف ْ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ِغ َقر ِة َأ ْن َي ْص ُػق َل ُف
ُمص ٍّر َط َؾك َم ْعص َقة َأ َب ًدا ،و َٓ ُي ْؿؽ ُـ ُمدْ م ُـ ا ْل َؽبِ َقرة وا ْل ُؿصر َط َؾك َّ
ال َّتق ِحقدُ َ ،حتَّك َٓ ُي ْش ِر َك بِال َّؾ ِف َش ْق ًئاَ ،ه َذا مِ ْـ َأ ْط َظ ِؿ ا ْلؿ َح ِ
ال ،و َٓ ُي ْؾ َت َػ ُت إِ َلك َجدَ لِل َٓ
ُ
()1

(َ)1أخرجف الترمذي ( )3541طـ أكس

 ،وأخرجف بـحقه مسؾؿ برقؿ ( )2687طـ أبل ذر
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َح َّظ َل ُف مِ ْـ َأ ْطؿ ِ
ال ا ْل ُؼ ُؾق ِ
بَ ،ب ْؾ َق ْؾ ُب ُف كَا ْل َح َج ِر َأو َأ ْق َسكَ ،ي ُؼق ُل :و َما ا ْل َؿاكِ ُع؟ و َما و ْج ُف
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
اإل َحا َل ِة؟ و َلق ُف ِر َض َذل َؽ واق ًعا َل ْؿ َي ْؾ َز ْم مـْ ُف ُم َح ٌال ل َذاتف! .
ب ا ْل َؿ ْػ ُتق َن بِ َجدَ ل ِ ِف و َج ْفؾِ ِف ،و ْاط َؾ ْؿ َأ ان ْ ِ
اإل ْص َر َار َط َؾك ا ْل َؿ ْع ِص َق ِة
َفدَ ْع َه َذا ا ْل َؼ ْؾ َ
يق ِج ُب ِم ْـ َخق ِ
ب ِم ْـ َغ ْقرِ ال اؾ ِف ،و َر َجائِ ِف لِ َغ ْقرِ ال اؾ ِف ،و ُح ِّب ِف لِ َغ ْقرِ ال اؾ ِف ،و ُذ ِّل ِف لِ َغ ْقرِ
ف ا ْل َؼ ْؾ ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال اؾف ،و َتق ُّكؾف َط َؾك َغ ْقرِ ال اؾف َما َيص ُقر بِف ُم ْـ َغؿ ًسا فل بِ َح ِ
ار ِّ
الش ْرك ،وا ْل َحاك ُؿ فل َه َذا َما
َي ْع َؾؿ ُف ْ ِ
َان َل ُف َط ْؼ ٌؾ ،فنن ُذ َّل ا ْل َؿ ْع ِص َق ِة َٓ ُبدَّ َأ ْن َي ُؼق َم بِا ْل َؼ ْؾ ِ
ان مِ ْـ َك ْػ ِس ِف ،إِ ْن ك َ
اإلك َْس ُ
ب
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
است َعا َك ًة بِ َغ ْق ِره فل
َف ُقق ِر َث ُف َخق ًفا م ْـ َغ ْق ِر ال َّؾف ،و َذل َؽ ش ْر ٌك ،و ُيق ِر ُث ُف َم َح َّب ًة ل َغ ْق ِر ال َّؾف ،و ْ
ْإَ ْس َب ِ
اب ا َّلتِل ُتق ِص ُؾ ُف إِ َلك َغ َر ِض ِفَ ،ف َق ُؽق ُن َط َؿ ُؾ ُف َٓ بِال َّؾ ِف و َٓ ل ِ َّؾ ِف ،و َه َذا َح ِؼق َؼ ُة
ِّ
الش ْر ِك.
َك َع ْؿ َقدْ َي ُؽق ُن َم َع ُف َتق ِحقدُ َأبِل َج ْفؾٍ ،و ُط َّبا ُد ْإَ ْصـَامِ ،و ُهق َتق ِحقدُ الر ُبقبِقَّ ِة ،و ُهق
اف بلكف َٓ َخال ِ َؼ إِ َّٓ ال َّؾ ُف ،و َلق َأك َْجك َه َذا التَّق ِحقدُ و ْحدَ ُهَِٕ ،ك َْجك ُط َّبا َد
ِآ ْطتِ َر ُ
الش ْلنُ فِل َتق ِح ِ
قد ْ ِ
اإل َل ِف اق ِة ا ال ِذي ُهق ا ْل َػ ِ
ْإَ ْصـَا ِم ،و ا
يـ.
قـ وا ْل ُؿق ِّح ِد َ
ار ُق َب ْق َـ ا ْل ُؿ ْشرِكِ َ
وا ْلؿ ْؼصقد َأ َّن مـ َلؿ ي ْش ِر ْك بِال َّؾ ِف َشق ًئا يست ِ
اب ْإَ ْر ِ
َح ُقؾ َأ ْن َي ْؾ َؼك ال َّؾ َف بِ ُؼ َر ِ
ض
َ ْ ْ ُ
َ ُ ُ
ْ َْ
ِ ِ ِ ِ
ب مِـ َْفا ،م َع كَؿ ِ
َخ َطا َياُ ،م ِص ًّرا َط َؾ ْق َفاَ ،غ ْق َر َتائِ ٍ
ب
ال َتقحقده ا َّلذي ُهق َغا َي ُة ا ْل ُح ِّ
َ
َ
ف والرج ِ
وا ْل ُخ ُضقعِ ،والذ ِّل وا ْل َخق ِ
اء ل ِ َّؾر ِّب َت َعا َلك.اه
َّ َ

9

َطأي ١قٛي٘ تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ] {النساءٜ ٌٖ ،}34:دخٌ يف ٖر ٙاآل ١ٜايػسى األصػس؟

وجد بعض العؾَمء يؼقلَّ :
إن أية طامة تشؿؾ الشرك بـقطقف :إكبر،
وإصغر .قالقاَّ :
ٕن ققلف﴿ :ﮦ ﮧ ] {النساء ،}34:يف تلويؾ مصدر ،أي ٓ :يغػر
اإلشراك بف :ففذا يعؿ ،ويشؿؾ الشرك إكبر ،وإصغر .وشقخ اإلسالم
كالم يشقر إىل هذا ،قال

كَم ّم كتابف االعرغاشح (:)321/1
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وقد يؼال :الشرك ٓ يغػر مـف شلء ٓ :أكبر ،وٓ أصغر ،طىل مؼتضك طؿقم
مسؾؿا ،لؽـ شركف ٓ يغػر لف ،بؾ
الؼرآن ،وإن كان صاحب الشرك إصغر يؿقت
ً
يعاقب طؾقف ،وإن دخؾ بعد ذلؽ الجـة.اه
وقال

كَم ّم جاِغ اٌشعائً ( :)254/2وأطظؿ الذكقب طـد اهلل

الشرك بف ،وهق سبحاكف ٓ يغػر أن يشرك بف ،ويغػر ما دون ذلؽ لؿـ يشاء،
والشرك مـف جؾقؾ ودققؼ ،وخػل وجظ.اه
كال ًما ضاهره أكف يرى أن الذي ٓ يغػر هق
ثؿ وجدت لشقخ اإلسالم
كَم ّم رلّىع اٌفراوي (:)91/1
إكبر ،قال
فَاٌشِّشِنُ لْْ وَاَْ شِ ِشوًا ََىْفُشُ ِتِٗ صَادِثُُٗ ،وُ٘ى َٔىػَاِِْ :شر ٌك فِل ِ
اإل َل ِف َّق ِة،
ْ
و ِش ْر ٌك فِل الر ُبقبِ َّق ِة.
الشر ُك فِل ِ
اإل َل ِف َّق ِة َف ُفقَ :أ ْن َي ْج َع َؾ ل ِ َّؾ ِف كِدًّ اَ ،أ ْي :مِثْ ًال فِل ِط َبا َدتِ ِف َأو َم َح َّبتِ ِف
َف َل َّما ِّ ْ
ِ
ِ
أو َخقفِ ِف َأو َر َجائِ ِف َأو إك ََابتِ ِف َف َف َذا ُهق ِّ
اهلل َّإٓ بِالتَّق َب ِة مِـْ ُف...إلخ.
الش ْر ُك ا َّلذي َٓ َي ْغػ ُر ُه ُ
و َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِ ْل ذَُغًِن اٌؼَضَِضِ احلَُِّذِ (ص:)73
س َال ِم
اإل ْ
اٌششن ٔىػاْ :أكبر وأصغر :فؿـ خؾص مـفؿا :وجبت لف الجـة ،ومـ مات
طىل إكبر :وجبت لف الـار ،ومـ خؾص مـ إكبر وحصؾ لف بعض إصغر مع
حسـات راجحة طىل ذكقبف :دخؾ الجـة :فنن تؾؽ الحسـات تقحقد كثقر مع يسقر
مـ الشرك إصغر ،ومـ خؾص مـ إكبر ولؽـ كثر إصغر حتك رجحت بف
كثقرا أصغر،
سقئاتف :دخؾ الـار :فالشرك يماخذ بف العبد إذا كان أكبر أو كان ً
وإصغر الؼؾقؾ ّم جاكب اإلخالص الؽثقر ٓ يماخذ بف.اه
وأما ابـ الؼقؿ

فؼد جزم يف ٔىُٔرٗ بلن الشرك الذي ٓ يغػره اهلل هق

الشرك إكبر :فؼال:

ّ ْ َ َ
محنِشك رك
و ِ
َّ
ُ
وَااِر ِ
محِتاا
رررر

َ
ُْ
ْ َ ُْ َ ْ ٌ َ
ْ َْ َ َ
ِشك رظا َ ٌرِةر ر مح رمحم ِبس ُه رميس ردبِب دب ِ ِل رمحمغف َةمح ِر ر
اَرم ركاا ِ
َ
ِ
ِنااة ْ َيرو ْااا رر رـوا ك َ ِ
ُرمحنلّ ِاا ّ ِهرن َّ
ـن إِى ََْ ِ
ـان ر
َان م ْن َح َج ٍر وم ْ
ً
ِ
ر
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َّ َّ
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ّم لغاشح اٌٍهفاْ ( )59/1ت/الػؼل:

فأِا جناعح اٌششن فهٍ ٔىػاْ :كجاسة مغؾظة ،وكجاسة مخػػة.
فاملػًع :١الشرك إكبر الذي ٓ يغػره اهلل طز وجؾ :فنن اهلل ٓ يغػر أن يشرك بف.
ٚاملدفف :١الشرك إصغر كقسقر الرياء والتصـع لؾؿخؾقق ،والحؾػ بف وخقفف
ورجائف.اه
وقال

ّم ِذاسض اٌغاٌىٌن (:)344 ،339/1

وأِا اٌششن فهى ٔىػاْ :أكبر وأصغر ،فإكبر ٓ يغػره اهلل إٓ بالتقبة مـف،
وهق :أن يتخذ مـ دون اهلل ك ِدًّ ا يحبف كؿا يحب اهلل ،وهق الشرك الذي تضؿـ تسقية

آلفة الؿشركقـ برب العالؿقـ :ولفذا قالقا ٔلفتفؿ يف الـار ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ {الشعراء }34-31:مع إقرارهؿ بلن
اهلل وحده خالؼ كؾ شلء وربف ومؾقؽف ،وأن آلفتفؿ ٓ تخؾؼ وٓ ترزق ،وٓ تحقل

وٓ تؿقت ،وإكؿا كاكت هذه التسقية يف الؿحبة ،والتعظقؿ ،والعبادة ،كؿا هق حال
أكثر مشركل العامل ،بؾ كؾفؿ يحبقن معبقداهتؿ ،ويعظؿقهنا ،ويقالقهنا مـ دون اهلل،
وكثقر مـفؿ بؾ أكثرهؿ يحبقن آلفتفؿ أطظؿ مـ محبة اهلل.
ثؿ قال

 :وأما الشرك إصغر ،فؽقسقر الرياء ،والتصـع لؾخؾؼ ،والحؾػ

بغقر اهلل ،كؿا ثبت طـ الـبل ﷺ أكف قال« :مـ حؾػ بغقر اهلل فؼد أشرك» .
()1

وققل الرجؾ لؾرجؾ( :ما شاء اهلل وشئت) ،و(هذا مـ اهلل ومـؽ) و(أكا باهلل
وبؽ) و(مايل إٓ اهلل وأكت) و(أكا متقكؾ طىل اهلل وطؾقؽ) و(لقٓ أكت مل يؽـ كذا
وكذا) ،وقد يؽقن هذا شركًا أكبر بحسب قائؾف ومؼصده ،وصح طـ الـبل ﷺ أكف

()1أخرجف أمحد ( ،)4914وأبق داود برقؿ ( ،)3251وهق حديث صحقح بشقاهده .
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قال لرجؾ قال لف :ما شاء اهلل وشئت« .أجعؾتـل هلل اكدا؟ قؾ :ما شاء اهلل وحده» ،
()1

وهذا الؾػظ أخػ مـ غقره مـ إلػاظ.اه واكظر :اٌذاء واٌذواء (ص.)211
(كقسقر الرياء):
ُم َع ِّؾ ًؼا طؾك ققل ابـ الؼقؿ
قال اإلمام ابـ طثقؿقـ
هذا يدل طىل َّ
أن كثقره لقس مـ إصغر ،لؽـ إن أراد بالؽؿقة فـعؿٕ :كف لقكان يرائل
يف كؾ طؿؾ :لؽان مشركًا شركًا أكبر :لعدم وجقد اإلخالص يف طؿ ٍؾ يعؿؾف ،أما إذا أراد
الؽقػقة فظاهر الحديث أكف أصغر مطؾ ًؼا.اكتفك مـ اٌمىي ادلفُذ (.)156/1
كص طؾك هذه الؿسللة ،وإكَم الذي يظفر مـ
ومل أجد مـ العؾَمء الؿتؼدمقـ مـ ا
كالمفؿ طـد شرح إحاديث ،وتػسقر أيات أهنؿ يرون أكف يدخؾ حتت الغػران:
ٕهنؿ يصرحقن بلن الشرك ٓ ُيغػر ،وبلكف يقجب الخؾقد يف الـار ،ومعؾقم أكف ٓ
يقجب الخؾقد يف الـار إٓ الشرك إكبر.
أن أكثرهؿ طىل أكف ٌ
فالذي يظفر –واهلل أطؾؿَّ -
داخؾ تحت الؿشقئة ،ويميد ذلؽ
أن شقخ اإلسالم والحافظ ابـ رجب ذكرا َّ
أن مجاط ًة مـ السؾػ أصؾؼقا طىل بعض
كبائر الذكقب شركًإ :ن اإلكسان يتبع فقفا هقاه :فعىل هذا يؽقن الشرك إصغر
داخال تحت الؿشقئة ،وتحت الغػرانَّ :
ٕن الؽبائر داخؾة تحت الؿشقئة والغػران:
ً
َّ ،
أن الـبل ﷺ طـد أن بايعفؿ طىل التقحقد ،وترك
لحديث طبادة بـ الصامت
السرقة ،والزكك ،قال« :مـ أصاب مـ ذلؽ شق ًئا فعققِب بف ّم الدكقا :كان كػارة لف،
ومـ أصاب مـ ذلؽ شق ًئا ،فؾؿ ُيعاقب بف ّم الدكقا :ففق إلك اهلل ،إن شاء طػا طـف،
وإن شاء طاقبف» متػؼ طؾقف .
()2

()1أخرجف أمحد ( ،)1839وابـ ماجف ( ، )2117والـسائل يف طؿؾ الققم والؾقؾة ( )988مـ حديث
 ،بؾػظِ « :ط ْدٓ» بدل « :اكدا» ،وهق حديث صحقح بشقاهده.
ابـ طباس
.
(َ)2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)18ومسؾؿ برقؿ ( )1719طـ طبادة بـ الصامت
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وكستـبط مـ كالم ابـ رجب ،وشقخ اإلسالم يف كؼؾفؿ الؿشار إلقف مع إقراره
أهنؿا يريان أن الشرك إصغر مؿا يغػره اهلل ،واهلل أطؾؿ ،والذي يظفر يل –واهلل
أطؾؿ -أكف يدخؾ تحت الؿشقئة ،وتحت الغػران.
والشقخ ابـ طثقؿقـ

تردد يف مقضع ،ويف مقضع آخر جزم بلكف ٓ

يغػره اهلل ،والشقخ الػقزان جعؾف ،مؿا ٓ ُيغػر كالشرك إكبر :لعؿقم أية.

:

َطأيٜ ٌٖ :١طًل عً ٢ايرْٛب غسنّا؟

قال اإلمام محؿد بـ كصر الؿروزي

يف كتاب ذؼظُُ لذس اٌصالج

( :)947حدثـا يحقك بـ يحقك ،قال أخبركا أبق خقثؿة ،طـ أبل الزبقر ،قال :سؿعت
جاب ًرا

 ،وسللف رجؾ :أكـتؿ تعدون الذكب فقؽؿ شر ًكا؟ قال.ٓ :

إسـاده صحقح ،رجالف ثؼات ،وأبق خقثؿة هق زهقر بـ معاوية.
وأخرجف أمحد ( )389/3مـ صريؼ طبد الرمحـ بـ أبل الزكاد ،طـ مقسك بـ
طؼبة ،طـ أبل الزبقر ،طـ جابر بف ،وفقف :قال :معاذ اهلل.
وهذا إسـاد ضعقػ :لضعػ طبد الرمحـ بـ أبل الزكاد ،ولؽـ إثر صحقح
بالطريؼ إوىل.

;

َطأي :١تكط ِٝايػسى إىل أنرب ٚأصػس.

تؼسقؿ الشرك إىل أكبر وأصغر مـ طؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة ،يجب اإليؿان

بف ،ومل يخالػ يف ذلؽ إٓ أهؾ البدع كالؿعتزلة والخقارج.
فايػسى األنرب :هق الذي ٓ يغػره اهلل طز وجؾ ،وهق الذي َيجعؾ فقف هلل كدًّ ا كؿا
يف الحديث« :أي الذكب أطظؿ؟ قال :أن جتعؾ هلل ًكدا وهق خؾؼؽ»  ،سقاء كان هذا
()1

الـِّد يف الربقبقة ،أو إلقهقة ،أو إسؿاء والصػات ،ومـف ققلف تعاىل﴿ :ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ] {البقرة ،}77:وققلف تعاىل ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ
(َ)1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)4477ومسؾؿ برقؿ ( )86طـ ابـ مسعقد

.
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ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ {الشعراء }34-31:وأما الشرك
إصغر فػل فراوي اٌٍجٕح اٌذائّح ( :)749/1كؾ ما هنك طـف الشرع مؿا هق
ذريعة إىل إكبر ،ووسقؾة لؾقققع فقف ،وجاء يف الـصقص تسؿقتف شركًا.اه ،وبـحقه
قال العثقؿقـ

كؿا يف رلّىع فراواٖ (.)213/2

وقال اإلمام السعدي

كؿا يف اٌمىي اٌغذَذ (ص :)32هق مجقع

إققال ،وإفعال التل يتقسؾ هبا إىل الشرك ،كالغؾق يف الؿخؾقق الذي ٓ يبؾغ رتبة
العبادة ،وكالحؾػ بغقر اهلل ،ويسقر الرياء ،وكحق ذلؽ.اه
قال أبىعبد اهلل وفقه اهلل :مل أجد مـ ضبطف مـ طؾؿائـا الؿتؼدمقـ ،وما ذكره
همٓء إئؿة هق الؿعتؿد يف ضبطف ،ومـ تدبر إحاديث القاردة فقف وجدها ٓ
تخرج طـ الضابط الؿذكقر.
فؼقلفؿ( :ما شاء اهلل وشئت) كاكت ألػا ًضا ُتؼال ،ومل يؽقكقا يعتؼدون أن مشقئة
الـبل ﷺ كافذة كؿشقئة اهلل تعاىل ،ففذا آطتؼاد مل يؽـ مقجق ًدا ،وهق التؿثقؾ
والؿساواة .كذلؽ الحؾػ «مـ حؾػ بغقر اهلل :فؼد أشرك»  ،ففق يحؾػ بغقر اهلل،
()1

ومع ذلؽ ٓ يعتؼد ،وٓ يعظؿ الؿحؾقف بف كتعظقؿ اهلل ،ويعتؼد ذلؽ :ففق شرك
أصغر ،وطىل هذا فؼس.
فا٥د :٠تؼسقؿ الشرك إلك أكبر وأصغر يتـاول أقسام التقحقد الثالثة :فالربقبقة
فقفا شرك أصغر وأكبر ،وكذلؽ إلقهقة ،وكذلؽ إسؿاء والصػات ،وقد جزم
كؿا يف
بقققطة يف الربقبقة كؿا يؼع يف إلقهقة شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة
رلّىع اٌفراوي ( )387/22حقث قال :ومـ َتر َك بع َض ما ُأمِر بِ ِف بعدَ َق َض ِ
اء
َ َ َْ
َ ْ َ َْ
اجتِ ِفَ :ف ُفق مِ ْـ َأ ْه ِؾ الذ ُكق ِ
ب ،و َقدْ َي ُؽق ُن َذل ِ َؽ مِ ْـ ِّ
الش ْر ِك إَ ْص َغ ِر ا َّل ِذي ُي ْب َت َؾك بِ ِف
َح َ
ِ
ب َ
الخ ْؾ ِؼ :إ َّما ِش ْركًا فِل الر ُبقبِقَّ ِة ،وإِ َّما ِش ْركًا فِل إ ُ ُلق ِهقَّ ِة ك ََؿا ُهق َم ْب ُسق ٌط فِل
َغال ُ
َمق ِض ِع ِف.اه
()1أخرجف أمحد ( ،)4914وأبق داود برقؿ ( ،)3251وهق حديث صحقح بشقاهده .
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ّم ذُغًن اٌؼضَض احلُّذ (:)27/1

إذا تبقـ هذا :فاطؾؿ أن الشرك يـؼسؿ ثالثة أقسام بالـسبة اىل أكقاع التقحقد،
وكؾ مـفا قد يؽقن أكبر وأصغر مطؾؼا ،وقد يؽقن أكبر بالـسبة اىل ما هق أصغر مـف،
ويؽقن أصغر بالـسبة إىل ما هق أكبر مـف.اه

<

َا ٖ ٛادتُع بني األحادٜح اييت فٗٝا أْ٘ ال ٜدخٌ ادتٓ َٔ ١ازتهب بعض

ايهبا٥سَ ،ع َا َٖ ٛعً َٔ ّٛإٔ مجٝع املؤَٓني ٜدخً ٕٛادتٓ١؟
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل ادلُغِرَذِسَنِ ػًٍََ َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي
س َال ِم
اإل ْ

( :)132/1فؼقلف ٓ« :يدخؾ الـار مـ ّم قؾبف مثؼال ذرة مـ إيَمن» كػك بف الدخقل
()1

الؿطؾؼ الذي تقطد بف ّم الؼرآن تق ً
طدا مطؾؼا ،وهق دخقل الخؾقد فقفا :وأكف ٓ
خيرج مـفا بشػاطة وٓ غقرها ،مثؾ ققلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ] {الليل،،}51:
وققلف﴿ :ﭨﭩﭪﭫ ] {غافر.}06:
فقؼال :إن مـ يف قؾبف مثؼال ذرة مـ إيؿان يؿـع مـ هذا الدخقل الؿعروفٓ ،
أكف ٓ يصقبف شلء مـ طذاب الـارٕ :كف ﷺ قال« :أما أهؾ الـار الذيـ هؿ أهؾفا:
فنهنؿ ٓ يؿقتقن فقفا وٓ حيققن ،ولؽـ كاس أصابتفؿ الـار بذكقهبؿ :فلماتتفؿ إماتة
حتك إذا كاكقا محَم أذن ّم الشػاطة :فخرجقا ابائر ابائر :فقـبتقن طؾك هنر
الجـة» .
()2

وكذلؽ ققلف ٓ« :يدخؾ الجـة مـ ّم قؾبف مثؼال ذرة مـ كبر» كػك الدخقل
()3

الؿطؾؼ الؿعروف وهق دخقل الؿممـقـ الذيـ أطدت لفؿ الجـة كؼقلف[ :ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

] {الزمر}13:

 ،بؾػظَ َٓ « :ي ْد ُخ ُؾ الـ َاار َأ َح ٌد فِل َق ْؾبِ ِف ِم ْث َؼ ُال

( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )91مـ حديث ابـ مسعقد
َح اب ِة َخ ْر َد ٍل ِم ْـ إِ َيَم ٍن».
.
(َ)2أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )185طـ أبل سعقد الخدري
.
(َ)3أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )91طـ طبد اهلل بـ مسعقد
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أية .وققلف﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ] {يس ،}71-76:وأمثال ذلؽ مؿا يطؾؼ فقف الدخقل والؿراد الدخقل ابتداء
مـ غقر سبؼ طذاب يف الـار بحقث ٓ يػفؿ مـ ذلؽ أهنؿ يعذبقن ففذا الدخقل ٓ
يـالف مـ يف قؾبف مثؼال ذرة مـ كبر.
وأيضا ففذه إحاديث مبقـ فقفا سبب دخقل الجـة مـ العؿؾ الصالح،
وسبب دخقل الـار كالؽبر.
فنن وجد يف العبد أحد السببقـ فؼط ففق مـ أهؾف ،وإن وجدا فقف معا استحؼ
الجـة والـار ،فالذي معف كبر وإيؿان يستحؼ الـار فقعذب فقفا حتك يزول الؽبر مـ
قؾبف وحقـئذ يدخؾ الجـة ،ومل يبؼ يف قؾبف كبر ،وٓ مثؼال ذرة مـف ،كؿا أكف إذا تاب
مـف مل يؽـ مـ أهؾف وكذا إذا طذب يف الدكقا أو يف أخرة مل يؽـ حقـئذ مـ أهؾف:
فؼقلف ﷺ ٓ« :يدخؾ الجـة إٓ كػس مممـة» حؼ إذا أريد بف الدخقل الؿطؾؼ
()1

الؽامؾ أريد ب (الؿممـ) الؽامؾ الؿطؾؼ وإذا أريد بالدخقل مطؾؼ الدخقل :فؼد
يتـاول الدخقل بعد العذاب ،فنكف يراد بف مطؾؼ الؿممـ ،حتك يتـاول الػاسؼ الذي
يف قؾبف مثؼال ذرة مـ إيؿان :فنن هذا يدخؾ يف مطؾؼ الؿممـ كؼقلف تعاىل:
﴿ﭞ ﭟ ﭠ ] {النساء ،}37:وٓ يدخؾ يف الؿممـ الؿطؾؼ كؼقلف﴿ :

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸ ﴾

{األىفال}7:

أية ،ومثؾ هذا كثقر يف الؽتاب

والسـة يـتػل آسؿ طـ الؿسؿك تارة لـػل حؼقؼتف وكؿالف ،ويثبت لف تارة لقجقد
أصؾف وبعضف :حتك يؼال لؾعامل الؼاصر ،والصاكع الؼاصر :هذا طامل وهذا صاكع
بالـسبة إىل مـ ٓ يعؾؿ وإىل مـ ٓ يصـع .ويؼال :هذا لقس بعامل وٓ صاكع لقجقد
كؼصف وتؼصقره .ويؼال لؾؽامؾ :هق العامل والصاكع ،وهذا هق الشجاع ،وأمثالف
(َ )1أخرجف البخاري ( ،)3162ومسؾؿ برقؿ ( )111مـ حديث أبل هريرة
مسؾؿة».

 ،بؾػظ« :كػس
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كثقرة مـ إسؿاء والصػات :كالؿممـ ،والؽافر ،والػاسؼ ،والؿـافؼ ،واهلل أطؾؿ.
ّم ِؼاسض اٌمثىي (:)427/2
وقال الحافظ الحؽؿل
الشفاد َتق ِـ سبب لِدُ ُخق ِل الجـ َِّة والـَّجاةِ
ُثؿ ا ْط َؾؿ َأ َّن إَح ِ
اد َ
َ
َ
يث الدَّ ا َّل َة َط َؾك َأ َّن َّ َ َ ْ َ َ ٌ
َ
ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مِ َـ الـ ِ
ْب ك ََذا َفا ْل َجـَّ ُة
قفاَ :م ْـ َف َع َؾ َذك َ
َّار َٓ َتـَا ُق َض َبقْـ ََفا و َب ْق َـ َأ َحاديث القطقد ا َّلتل ف َ
ِ
ِ
الجـَّ َة م ْـ َف َع َؾ ك ََذاِ ِ :
الج ْؿ ِع َب ْق َـ الـ ُصق ِ
ص بلهنا
إل ْم َؽان َ
َط َؾ ْقف َح َرا ٌمَ ،أو َٓ َيدْ ُخ ُؾ َ َ
ِ
ِ
ِجـ ٌ ِ
الجـ َِّة فِل
الجـَّة َأ ْي ًضا ُمتَ َػاو ُتق َن فل ُد ُخق ِل َ
َان كَث َقر ٌة ك ََؿا َأ ْخ َب َر الـَّبِل ﷺ وبِ َل َّن َأ ْه َؾ َ
َاز ِلَ ،فق ُؽق ُن َف ِ
ِ
الؿـ ِ
الذك ِ
اط ُؾ َه َذا َّ
الجـَّ َة ا َّلتِل أطدت لؿـ مل
ْب َٓ َيدْ ُخ ُؾ َ
َ
الس ْب ِؼ و ْارت َػا ِع َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َذل َؽ َّ
ْب ،و َه َذا
الذك َ
يرتؽبف ،أوٓ يدخؾفا يف الققت الذي َيدْ ُخ ُؾ فقف َم ْـ َل ْؿ َي ْر َتؽ ُ
ار ِ
و ِ
اض ٌح َم ْػ ُفق ٌم ل ِ ْؾ َع ِ
ف بِ ُؾ َغ ِة ال َع َر ِ
ب.اه

=

؟

ٌٖ يًعباد عً ٢اهلل حل ٚاجب نُا جا ٤يف حدٜح َعاذ
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِ ْل جَا ِِغِ ادلَغَا ِئًِ (:)151/1
س َال ِم
اإل ْ
٘زٖ ادلغأٌح وحنى٘ا ٌٍٕاط فُها شالشح ألىاي ،عَشَفاِْ ووعَظ:

طا٥ف ١تكّ :ٍٛ
إن اهلل يجب طؾقف أشقاء ،و َي ْح ُر ُم طؾقف أشقاء ،بالؼقاس طىل
ِ
ِ
الؿخؾقققـ ،و ّ
جب
إن العباد
حرمقن طؾقف ،كؿا َي ُ
بؼقاس طؼقلفؿ ُيقجبقن طؾقف و ُي ِّ
كؾ ٍ
ِ
حؼ ِّ
طبد ما هق
طىل
العباد و َي ْح ُر ُم طؾقفؿ ،فقؼقلقن :يجب طؾقف أن َيػ َع َؾ يف ِّ
إصؾح لف يف ديـف ،ولفؿ يف الصالح الدكققي كزاع .ويؼقلقن :إكف ٓ ي ِ
ؼدر طىل أن
َ
ؼدر طؾقف اهلل ،وإكَّف ٓ ي ِ
ِ
ِ
َ
ؼد ُر أن َيف ِد َي
َ
غقر ما َف َع َؾ ،وإن العبا َد َيؼدرون طىل مآ َي ُ
يػعؾ َ
ُ
ضآ ،وٓ ُي ِض ّؾ ُمفتد ًيا .وهذا ققل الؼدرية مـ الؿعتزلة والشقعة و ِ
ً
غقرهؿ.
إن اهلل سبحاكَف وتعا َلك ٓ يقجب هق طىل ِ
ٚايك ٍٛايجاْ :ٞققل مـ يؼقلّ :
كػسف
ُ
ُ
شق ًئا ،وٓ يحرم طىل ِ
كػسف شق ًئا ،وٓ ُيـ ََّزه طـ فع ٍؾ مـ إفعال ،ويجقز أن يؼع مـف
ُ َ ِّ ُ
كؾ ما هق مؼدور ،فال ي ِ
الظؾؿ مؿتـع لذاتف ،وإكّف لقس يف
ؼد ُر أن َي ْظؾِ َؿ أحدً ا ،بؾ
َ
ُ
ِ
ٍ
اتخاذه
أفعال مذمقمة ،وٓ طـ
أسؿائف الحسـك وصػاتِف ال ُعالَ ما َيدُ ل طىل تـز ِهف طـ
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ولدً ا ،وٓ طـ ِ
أمره بلن ُي ْش َر َك بف .وخالػقا قق َلف ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﴾ ،وقالقا :إكف يجقز أن يلمر بالػحشاء والؿـؽر ،وقالقاُ ٓ :يـ ََّز ُه َقط طـ
بالشرك و ِ
ِ
فعؾ مـ إفعال ،وٓ أمر مـ إمقر ،و ْ
الؽذب والظؾؿ ،وإن
أمرا
إن كان ً
ٍ
لسبب
كان هن ًقا طـ الصدق والعدل والتقحقد ...،ويؼقلقن :إكف َيخ ُؾؼ ما َيخ ُؾؼ ٓ
ٍ
لحؽؿة .وهذا ققل الجفؿقة الجبرية و َمـ اتبعفؿ مـ الؿتلخريـ.
وٓ
ٚايك ٍٛايجايح :ما َّ
أئؿتُفا،
الؽتاب والسـَّة ،وكان طؾقف
دل طؾقف
ُ
ُ
سؾػ إ ّمة و َّ
كإئؿة إربعة وغقرهؿ :أكف سبحاكَف طؾقؿ حؽقؿ رحقؿ ،وأكّف كتب طىل ِ
كػسف الرمح َة
َ
ثبت يف الحديث الصحقح اإللفل
أخبر يف كتابف ،و َح َّرم طىل كػسف الظؾؿ ،كؿا َ
كؿا َ
طـ أبل ذر ا ِ
طز و َّ
جؾ أكف قال« :يا طبادي،
لغ َػاري طـ الـبل ﷺ فقؿا ُيخبِر بف طـ ربف َّ
ّ
إين َح ار ُ
جب طىل
مت
َ
الظؾؿ طؾك كػسل ،وجعؾ ُتف بقـؽؿ ُُمَ ار ًما ،فال َت َظا َل ُؿقا»  .وإكّف أو َ
()1

كػسف ك َْص َر الؿممـقـ ،كؿا قال تعاىل﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ]
الخالؼ بالؿخؾقق فقؿا
ؼاس
ُ
{الروم ،}31:فؾقس لؾؿخؾقق بـػسف طىل اهللِ ٌّ
حؼ ،وٓ ُي ُ
يؼاس بالؿخؾق ِق يف صػاتِف وذاتِف ،بؾ لقس كؿثؾِف شلء ٓ ،يف ذاتِف وٓ
يػع ُؾف ،كؿا ٓ ُ
ِ
ِ
ِ
الظؾؿ
حرم طىل كػسف
يف صػاتف وٓ يف أفعالف ،ولؽـ هق َ
َ
كتب طىل كػسف الرمح َة ،و َّ
أخبر بؿا أخ َبر بف مـ ثقاب الؿممـقـ وطؼقبة
كؿا تؼدَّ م .وقد اتػؼ الؿسؾؿقن طىل أكف َ
ػ الؿقعاد ،فاتػؼقا طىل ثبق ِ
ٌ
الـزاع يف
ت الخبر ،وإكؿا
الؽافريـ ،وأكف
صادق ٓ ُيخؾِ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ص َد َّل ْت طىل ذلؽ.
كتابتف طىل كػسف وتحريؿف طىل كػسف ،لؽـ الـصق َ

وكذلؽ َحؾ ُػ ف « َل قػع َؾ َّـ» كؼقل ف تع اىل﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ﴾{ص .}42:وققل ف ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

(َ)1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )2577طـ أبل ذر

.
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ﭱ ﭲ﴾ {السفجدة.}13:

016

و ُ
محضا ،ب ؾ فق ف معـ ك
خبرا
ً
مثؾ هذا الؼسؿ َ
لقس ً

اإلرادة والعفد ،كؿا يف القطد.
اضع ِ
غقر
فرع طىل هذا إصؾ ،والؽال ُم طىل هذا مبسقط يف مق َ
وهذه الؿسللة ٌ
دار ما احتؿؾ ْت ُف القرق ُة مـ الجقاب.
هذا ،وهذا مؼ ُ
فعىل هذا فؼقلف« :أ َتدري ما ُ ِ
ِ
اهلل ورسقلف أطؾؿ .قال:
ْ
حؼ اهلل طؾك طباده؟» قالُ :
ِ
«ح ُّؼف طؾقفؿ أن يعبدوه ٓ ،يش ِركقا بف شق ًئا» ،هق حؼ استحؼف ِ
طباده.
بـػسف طىل
ُ
ُ
َ ُ
ِ
العباد طؾك اهلل ِ إذا فعؾقا ذلؽ؟ َأنْ ٓ ُيعذ َبفؿ» ،هق حؼ َأ َحؼف
وققلف« :أتدري ما حؼ
ِ
طىل ِ
لعباده ،كؿا قال تعاىل﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ]
كػسف
ِ
بـػسف طىل ِ
{الروم ،}31:ففق َأح َّؼف ِ
كػسفَ ٓ ،
بلكػسفؿ يستحؼقن طؾقف شق ًئا،
ٕن العبا َد
َ
وٓ يؼاس طىل َخ ِ
خؾؼ طبا َده ،ومل
ؾؼف فقؿا يستحؼف الؿخؾق ُق طىل الؿخؾقق ،فنكف َ
ُ
يؽقكقا َ
ثؿ لؿا خؾ َؼفؿ :فؽؾ
قبؾ وجق ِدهؿ شق ًئا ،بؾ طد ًما
ً
محضا ٓ يستحؼقن شق ًئاَّ ،
طز
الرب َ
ما فقفؿ مـ إمقر القجقدية هل مخؾققة لف ،فقؿتـع أن يؽقن ُمق َج ًبا طىل ِّ
وجؾ محر ًما طؾقف ،واهلل أطؾؿ.اه

>

َطأي :١ضؤاٍ ايسب عص ٚجٌ باذتل اير ٟأٚجب٘ عًْ ٢فط٘.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)222/1
س َال ِم
اإل ْ
إل َجاب ِة الس َم ِ
الحؼ ا َّل ِذي س َل َل بِ ِف س َب ًبا ِ ِ
إن ك َ
ْ
ال َح ُس َـ الس َم ُال بِ ِف كَا ْل َح ِّؼ ا َّل ِذي
َان َ
َ
َ
َ
ِِ ِ
ج ِ ِ ِ
السائِ ُؾ :بِ َح ِّؼ ُف َال ٍن و ُف َال ٍن َف ُلو َلئِ َؽ إذا ك َ
َان َل ُف ْؿ
َي ِ ُ
ب ل َعابِديف و َسائؾقف .و َأ َّما إذا َق َال َّ
ِطـْدَ ال َّؾ ِف َح ٌّؼ َأ ْن َٓ ُي َع ِّذ َب ُف ْؿ ،و َأ ْن ُي ْؽ ِر َم ُف ْؿ بِ َثقابِ ِف ،و َي ْر َف َع َد َر َجاتِ ِف ْؿ  -ك ََؿا وطَدَ ُه ْؿ
ِ
بِ َذل ِ َؽ و َأو َج َب ُف َط َؾك َك ْػ ِس ِف َ -ف َؾ ْق َس فِل ِ ِ
است ََحؼق ُه مِ ْـ ك ََرا َم ِة ال َّؾ ِف
است ْح َؼاق ُأو َلئ َؽ َما ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
َما َي ُؽق ُن َس َب ًبا ل ِ َؿ ْط ُؾق ِ
اهلل َل ُف م ْـ
است ََح َّؼ َما ْ
السائ ِؾ :فنن َذل َؽ ْ
ب َه َذا َّ
است ََح َّؼ ُف بِ َؿا َي َّس َر ُه ُ
ِ
ِ
است ََح َّؼ ُف َذل ِ َؽ.
اإليؿان وال َّطا َطة .و َه َذا َٓ َي ْستَحؼ َما ْ
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ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب ُهق
الس َب ُ
ب َي ْؼتَضل َ
َف َؾ ْق َس فل إك َْرا ِم اهلل ل َذل َؽ َس َب ٌ
إج َاب َة َه َذا .وإِ ْن َق َالَّ :
اؤ ُهَ ،ف َف َذا َح ٌّؼ إذا ك َ
َان َقدْ َش َػ َع َل ُف و َد َطا َل ُف ،وإِ ْن َل ْؿ َي ْش َػ ْع َل ُف و َل ْؿ َيدْ ُع َل ُف
َش َػا َط ُت ُف و ُد َط ُ
َل ْؿ َي ُؽ ْـ ُهـ َ
ب.
َاك َس َب ٌ
ِ
ِ
ِ
ب َش ْر ِط ٌّل:
ب ُهق َم َحبَّتل َل ُف وإيؿاين بِف و ُمق َآتل َل ُفَ :ف َف َذا َس َب ٌ
الس َب ُ
وإِ ْن َق َالَّ :
ِ
ِ
السائِ ِؾ و َم َح َّبتِ ِف ل ِ َّؾ ِف و َر ُسقل ِ ِف :و َصا َطتِ ِف ل ِ َّؾ ِف
و ُهق ُس َم ُال ال َّؾف و َتقس ٌؾ إ َلقْف بِنيؿان َه َذا َّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ورسقل ِ ِفَ :لؽِ ْـ َي ِ
ب َم ْخ ُؾق ًقا
الؿ َح َّبة ل َّؾف وا ْل َؿ َح َّبة َم َع ال َّؾفَ :ف َؿ ْـ َأ َح َّ
ج ُ
ب ال َػ ْر ُق َب ْق َـ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ َح َّب ُة َت ُضر ُه و َٓ َتـْ َػ ُع ُف ،و َأ َّما َم ْـ ك َ
ك ََؿا ُيحب َ
اهلل
الخال َؼ َف َؼدْ َج َع َؾ ُف كدًّ ا ل َّؾف ،و َهذه َ
َان ُ
َتعا َلك َأحب إ َلق ِف مِؿا ِسقاه و َأحب َأ ْكبِقاءه و ِطباده الصال ِ ِ
حق َـ َل ُف َف ُحب ُف ل ِ َّؾ ِف َت َعا َلك ُهق
ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ
َ
َ َّ ْ َّ
َأ ْك َػع إَ ْشق ِ
اء وا ْل َػ ْر ُق َبقْ َـ َه َذ ْي ِـ مِ ْـ َأ ْط َظ ِؿ إُ ُمق ِر.
َ
و َا َّل ِذي َقا َلف َأبق حـِق َػ َة و َأصحابف و َغقرهؿ مِـ الع َؾؿ ِ
اء  -مِ ْـ َأ َّك ُف َٓ َي ُجق ُز َأ ْن
ُ ُ َ
ْ َ ُ ُ ُْ ُ ْ ْ ُ َ
يس َل َل اهلل َتعا َلك بِؿ ْخ ُؾق ِق َٓ :بِح ِّؼ إَ ْكبِق ِ
اء و َٓ َغ ْق ِر َذل ِ َؽ َ -يت ََض َّؿ ُـ َشقْ َئ ْق ِـ ك ََؿا َت َؼدَّ َم.
َ
َ
ُ َ
َ
ُْ
اإل ْقسام َط َؾك ال َّؾ ِف سبحا َكف و َتعا َلك بِ ِف ،و َه َذا مـ ِْفل َطـْف ِطـْدَ جؿ ِ
(أَ َحدَُُُٖا) ِ
اه ِقر
ُ
ُ ْ َ ُ َ
َ َ
َ ٌّ
َ ُ
اق الع َؾؿ ِ
ِ
اء كَؿا َت َؼدَّ م كَؿا يـْفك َأ ْن ي ْؼسؿ َط َؾك ال َّؾ ِف بِا ْل َؽعب ِة وا ْلؿ َش ِ
اط ِر بِا ِّت َػ ِ
اء.
َْ
َ َ ُ َ
ُ َ
َ
ُ َ َ
ال ُع َؾ َؿ َ
(ٚايجَّاِْ )ٞالس َم ُال بِ ِف َف َف َذا ُي َجق ُز ُه َص ِائ َػ ٌة مِ ْـ الـ ِ
َّاس ،وك ُِؼ َؾ فِل َذل ِ َؽ آ َث ٌار َط ْـ
ػ وهق مقجقد فِل د َط ِ
ض الس َؾ ِ
اء كَثِ ٍقر مِ ْـ الـ ِ
َّاس َلؽِ ْـ َما ُرو َي َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ فِل
ُ
ُ َ ُ ٌ
َب ْع ِ َّ
يث َثابِ ٌت َقدْ ي َظـ َأ َّن َلفؿ فِ ِ
قػ َب ْؾ َمق ُضق ٌع .و َل ْق َس َطـْ ُف َح ِد ٌ
قف ُح َّج ًة َّإٓ
َذل ِ َؽ كُؾ ُف َض ِع ٌ
ُ
ُ ْ
ِ
َح ِد َ
س َل ُلؽ و َأ َتق اج ُف إ َل ْقؽ بِ َـبِ ِّقؽ ُُمَ اؿ ٍد َكبِ ِّل
يث إَ ْط َؿك ا َّلذي َط َّؾ َؿ ُف َأ ْن َي ُؼق َلَ « :أ ْ
قف فنكف ص ِريح فِل َأ َّكف إكَّؿا َتقس َؾ بِدُ َط ِ
يث إَ ْطؿك َٓ حج َة َلفؿ فِ ِ
الر ْح َؿ ِة» و َح ِد ُ
اء
َ ٌ
َّ
ُ َ
ُ َّ ُ ْ
َ
ا
ِ
ِ
ِ
ب م ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ الد َطا َء ،و َقدْ َأ َم َر ُه الـَّبِل ﷺ َأ ْن َي ُؼق َل:
الـَّبِ ِّل ﷺ و َش َػا َطتف و ُهق َص َؾ ٌ
()1

(َ )1صحوحَ :أخرجهَأحدَ(َ,)٣١23١وافسمذيَ(َ,َ)١٥١3وافـسائيَِف َ افؽزى َ(َ,َ)٣١30٥وهوَ
ِف َ ظؿلَافقومَوافؾقؾة َ(َ,َ)6٥0وابنَماجهَ(َ,)٣١3٥منَحديثَظثًمنَبنَحـقفَ َ,بنشـادَ
صحقح.
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ِ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َب َص َر ُه َل َّؿا َد َطا َل ُف الـَّبِل ﷺ وك َ
َان َذل ِ َؽ مِ َّؿا ُي َعد
«الؾفُ اؿ َش ِّػ ْع ُف ف ال» ،ول َف َذا َر َّد ُ
مِـ آي ِ
ات الـَّبِ ِّل ﷺ.
ْ َ
و َلق َتقس َؾ َغقره مِـ العؿق ِ
ان ا َّل ِذي َـ َلؿ َيدْ ُع َل ُفؿ الـَّبِل ﷺ بِالس َم ِ
ال بِ ِف َل ْؿ َت ُؽ ْـ
ُْ ُ ْ ُ ْ َ
ْ
ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حا ُلفؿ ك ِ
الخ َّط ِ
الؿ ْممـق َـ ُط َؿ َر ْب ِـ َ
الؿ ْش ُفق ِر َب ْق َـ
َ ُ ْ َ
اب فل آ ْست ْس َؼاء َ
َحالف .و ُد َطا ُء َأم ِقر ُ
ِ
َ
ِ
س ُؾ إ َل ْقؽ بِ َـبِ ِّق َـا َف َت ْس ِؼق َـا
ُ
الؿ َفاج ِري َـ و ْإَك َْصار و َقق ُل ُف« :الؾفُ اؿ إكاا ُكـاا إذا أ ْج َد ْب َـا َك َتق ا
ِ
س ُؾ
س َؾ َ
الؿ ْش ُرو َع ط ْـ َد ُه ْؿ ُهق ال اتق ُّ
س ُؾ إ َل ْقؽ بِ َع ِّؿ َكبِ ِّق َـا» َ :يدُ ل َط َؾك َأ َّن ال اتق ُّ
وإِكاا َك َتق ا
بِ ُد َطائِ ِف و َش َػ َ ِ ِ
َان َه َذا م ْشرو ًطا َلؿ َي ْع ِد ْل ُطؿر وا ْلؿ َف ِ
السمَ ُال بِ َذاتِ ِف :إ ْذ َلقك َ
اج ُرو َن
اطتف َٓ ُّ
َُ ُ
ْ
َ ُ
ال بِالرسق ِل إ َلك الس َم ِ
و ْإَك َْصار َط ْـ الس َم ِ
ال بِا ْل َع َّب ِ
اس.
َّ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصالحق َـُ :دو َن ِ
اع فل الس َم ِ
اإل ْق َسا ِم بِ ِف ْؿَّ َٕ :ن َب ْق َـ
ال بِ ْإَ ْكبِ َقاء و َّ
اع الـ َِّز ُ
و َش َ
ِ
ب ِ
ال و ْ ِ
الس َم ِ
السائِ َؾ ُمت ََض ِّر ٌع َذل ِ ٌقؾ َي ْس َل ُل بِ َس َب ِ
اإل َج َاب َة
ب ُيـَاس ُ
اإل ْق َسا ِم َف ْر ًقا :فنن َّ
ِ
ِ
ِ
ب ُم َم ِّكدٌ َص َؾ َب ُف بِا ْل َؼ َس ِؿ وا ْل ُؿ ْؼ ِس ُؿ َٓ ُي ْؼ ِس ُؿ َّإٓ َط َؾك
الؿ ْؼس ُؿ َأ ْط َؾك م ْـ َه َذا فنكف َصال ٌ
و ُ
العب ِ
مـ يرى َأ َّكف يبِر َقسؿف َفنِبرار ال َؼس ِؿ َخاص بِبع ِ ِ
اد.
ض َ
ٌّ َ ْ
ُ ُ َ َ ُ َْ ُ َ
َ ْ ََ
إجاب ُة السائِؾِق َـ َف َعام :فنن ال َّؾ َف ُي ِ
الؿ ْظ ُؾق ِم وإِ ْن
ج ُ
الؿ ْض َط ِّر و َد ْطق َة َ
قب َد ْطق َة ُ
ٌّ
و َأ َّما َ َ َّ
َان كَافِرا وفِل الص ِ
حقحِ َط ْـ الـَّبِ ِّل َأ َّك ُف َق َالَ « :ما ِم ْـ َدا ٍع َي ْد ُطق ال اؾ َف بِ َد ْطق ِة َل ْق َس فِقفَ ا
َّ
ك َ ً
ال َث َال ٍ
ِ
ِ
إح َدى ِخ َص ٍ
ث :إ اما َأنْ ُي َع ِّج َؾ َل ُف َد ْطق َت ُف
هلل بِفَ ا ْ
إ ْث ٌؿ و َٓ َقطق َع ُة َرح ٍؿ اإٓ َأ ْط َطا ُه ا ُ
الخ ْقرِ ِم ْث َؾفَ ا وإِ اما َأنْ َي ْصرِ َ
وإِ اما َأنْ َيدا ِخ َر َل ُف ِم ْـ َ
ف َط ْـ ُف ِم ْـ ا
الش ِّر ِم ْث َؾفَ ا» َقا ُلقاَ :يا َر ُسق َل
ِ
ِ
هلل َأ ْك َث ُر» .
ال َّؾف إذا ُك ْؽث ُرَ .ق َال« :ا ُ
ِ
اء بِؿ ْعـَك الس َم ِ
ال بِ ِف ْؿ – و ُهق ا َّل ِذي َق َال َأ ُبق َحـِق َػ َة و َأ ْص َح ُاب ُف
و َه َذا ال َّتقس ُؾ بِ ْإَ ْكبِ َق َ
ب مال ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ؽ َما ُيـَاقِ ُض َذل ِ َؽ َف ْض ًال
الؿ ْع ُروف م ْـ َم ْذ َه ِ َ
و َغ ْق ُر ُه ْؿ َأ َّك ُف َٓ َي ُجق ُز َ -ل ْق َس فل َ
ب مال ِ ٍ
ِ
ِ
ؽ َأ َّك ُف َجق َز ال َّتقس َؾ بِ ِف
الس ِّ
بَ :ف َؿ ْـ َك َؼ َؾ َط ْـ َم ْذ َه ِ َ
َأ ْن ُي ْج َع َؾ َه َذا م ْـ َم َسائ ِؾ َّ
()1

()2

(َ)1أخرجف البخاري برقؿ ( )1111طـ أكس بـ مالؽ
(َ )2أخرجف أمحد ( )11133طـ أبل سعقد الخدري
.
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ِ
وج َّ
ـل
تَوحـ ْودُ اللِ َطـ َّز َ

001

ال بِ ِفَ :ف َؾقس معف فِل َذل ِ َؽ َك ْؼ ٌؾ َطـ مال ِ ٍ
اإل ْقسا ِم بِ ِف َأو الس َم ِ
بِؿ ْعـَك ِ
ؽ و َأ ْص َحابِ ِف َف ْض ًال
ْ َ ََُ
ْ َ
َ
َ
ِ
ِ
َط ْـ َأ ْن َي ُؼق َل َمال ٌؽَّ :
ص َل ُف.اه
ب ل َّؾر ُسق ِل َأو َتـَؼ ٌ
إن َه َذا َس ٌّ
ّم ششح اٌغذاوَح (:)294/1
قال ابـ أبل العز
و َأما ِآستِ ْش َػاع بِالـَّبِل ﷺ و َغق ِر ِه فِل الد ْكقا إِ َلك ال َّؾ ِف َتعا َلك فِل الد َط ِ
اءَ ،ف ِػق ِف
َ
َ
ْ
ُ
ِّ
ْ
َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َت ْػ ِص ٌقؾ :فنن الدَّ اط َل َت َار ًة َي ُؼق ُل :بِ َح ِّؼ َكبِ ِّق َؽ َأو بِ َح ِّؼ ُف َالنُ ،ي ْؼس ُؿ َط َؾك ال َّؾف بِ َل َحد م ْـ
جهَ ُِِٓ:
َم ْخ ُؾق َقاتِ ِفَ ،فهَزَا َِذِزُوسْ ِِِٓ و ِ
أَ َحدَُُُٖاَ :أ َّك ُف َأ ْق َس َؿ بِ َغ ْق ِر ال َّؾ ِفٚ .ايجَّاِْ :ٞا ْطتِ َؼا ُد ُه َأ َّن َِٕ َح ٍد َط َؾك ال َّؾ ِف َح ًّؼا .و َٓ
ػ بِ َغ ْق ِر ال َّؾ ِف ،و َل ْق َس َِٕ َح ٍد َط َؾك ال َّؾ ِف َح ٌّؼ إِ َّٓ َما َأ َح َّؼ ُف َط َؾك َك ْػ ِس ِفَ ،ك َؼقل ِ ِف
الحؾِ ُ
َي ُجق ُز َ
َت َعا َلك﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ] {الروم ،}31:وك ََذل ِ َؽ َما َث َب َت فِل
حقحق ِـ مِـ َققل ِ ِف ﷺ لِؿع ٍ
ِ
 ،و ُهق َر ِدي ُػ ُفَ :يا ُم َعا ُذَ « ،أ َت ْد ِري َما َح ُّؼ ال اؾ ِف َط َؾك
اذ
ُ َ
ْ
الص َ ْ
َّ
ِطب ِ
اد ِه؟
َ
ِ
اهلل و َر ُسق ُل ُف َأ ْط َؾ ُؿَ ،ق َالَ « :ح ُّؼ ُف َط َؾ ْق ِف ْؿ َأنْ َي ْع ُب ُدو ُه و َٓ ُي ْشرِ ُكقا بِف َش ْق ًئا،
ُق ْؾ ُتُ :
ِ
ِ
ِ ِ
َ
اهلل و َر ُسق ُل ُف َأ ْط َؾ ُؿَ ،ق َال:
أ َت ْد ِري َما َح ُّؼ الع َباد َط َؾك ال اؾف إذا َف َع ُؾقا َذل َؽ؟» ُق ْؾ ُتُ :
« َح ُّؼفُ ؿ َط َؾق ِف َأنْ َٓ ي َع ِّذبفُ ؿ»َ .فف َذا ح ٌّؼ وجب بِ َؽؾِؿاتِ ِف ال َّتام ِة وو ْط ِد ِه الص ِ
اد ِقَ َٓ ،أ َّن
ُ َ ْ
ْ ْ
َّ
َ َ
َ َ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْخ ُؾق ِق ،فنن ال َّؾ َف ُهق
ال َع ْبدَ َك ْػ َس ُف ُم ْستَح ٌّؼ َط َؾك ال َّؾف َش ْق ًئا ك ََؿا َي ُؽق ُن ل ْؾ َؿ ْخ ُؾقق َط َؾك َ
العب ِ
ِ
ِ
اد بِ ُؽ ِّؾ َخ ْق ٍر ،و َحؼ ُفؿ الق ِ
ب بِق ْط ِد ِه ُهق َأ ْن َٓ ُي َع ِّذ َب ُف ْؿ ،و َت ْر ُك
اج ُ
ا ْل ُؿـْع ُؿ َط َؾك َ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب ُهق
الس َب َ
َت ْعذيبِ ِف ْؿ َم ْعـًك َٓ َي ْص ُؾ ُح َأ ْن ُي ْؼ َس َؿ بِف ،و َٓ َأ ْن ُي ْس َل َل بِ َس َببِف و ُي َتق َّس َؾ بِفَّ َٕ ،ن َّ
يث َأبِل س ِع ٍ
يث ا َّل ِذي فِل الؿسـ َِد مِـ ح ِد ِ
ِ
الح ِد ُ
قد َط ِـ
ْ َ
اهلل َس َب ًبا .وك ََذل َؽ َ
َ
ُ ْ
َما ك ََص َب ُف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
قـ
السائِؾِ َ
س َل ُل َؽ بِ َح ِّؼ َمم ْ َش َ
الؿاشل إِ َلك َّ
الص َالةَ « :أ ْ
اي َه َذا ،وبِ َح ِّؼ ا
الـَّبِ ِّل ﷺ ،فل َققل َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ؾسائِؾِق َـ َأ ْن
السائؾق َـُ ،هق َأو َج َب ُف َط َؾك َك ْػسفَ ،ف ُفق ا َّلذي َأ َح َّؼ ل َّ
َط َؾ ْق َؽ» َ ،ف َف َذا َحؼ َّ
ُي ِ
جق َب ُف ْؿ ،ول ِ ْؾ َعابِ ِدي َـ َأ ْن ُيثِق َب ُف ْؿ ،و َل َؼدْ َأ ْح َس َـ ال َؼائِ ُؾ:
()1

(َ )1اعقػ :أخرجف أمحد ( ،)11156وابـ ماجف ( )778مـ صريؼ ططقة العقيف ،طـ أبل سعقد
 ،وإسـاده ضعقػ :لضعػ ططقة العقيف.
الخدري

ِ
وج َّ
ـل
َتوحـ ْودُ اللِ َطـ َّز َ

000

َا َ َ ْ َ ْ
َ
َ ْ َ
َ َْ َ
ُ
ج ا ٌ ر رر ّلَكروالر ااا ٌ ر َ ااا ٍِر ااا ِذر ر
و ا رن ِن ِةب ا اِرعني ا ٍِر ا رومح ِ
ُ ْ َ
َ َ ْ
ُ
ر ْ ُ وُ َ َ ْ َ ُوُ
ُ
ر
اذ ر
اةمهرمحنِمح ِ ر
إ ِ رعاااَدبِمحركبِةاااه ِ ِ روورنةىاااِمح رر كبِفضنِ ٍِروَِرمحمك ِ

ِ
ٍ
ِ
السائِؾِق َـ َط َؾ ْق َؽ) و َب ْق َـ َققل ِ ِف:
رفَإِْْ لًََُِ :ف َلي َف ْرق َب ْق َـ َققل الدَّ اطل:ر (بِ َح ِّؼ َّ
(بِ َح ِّؼ َكبِ ِّق َؽ) َأوك َْحق َذل ِ َؽ؟
ِِ
ِِ
السائِؾِق َـ
السائؾق َـ َط َؾ ْق َؽ َأك ََّؽ وطَدْ َت َّ
فَا ٌْجَىابَُ :أ َّن َم ْعـَك َققلف :بِ َح ِّؼ َّ
خ َال ِ
اإلجاب ِة ،و َأكَا مِـ جؿ َؾ ِة السائِؾِقـَ ،ف َل ِجب د َطائِل ،بِ ِ
ِ
ف َققل ِ ِف :بِ َح ِّؼ ُف َال ٍن  -فنن
ْ ُ
َ
َّ
ْ ُ ْ
بِ ْ َ َ
َان َل ُف َح ٌّؼ َط َؾك ال َّؾ ِف بِق ْط ِد ِه َّ ِ ِ
ُف َالكًا وإِ ْن ك َ
َاس َب َة َب ْق َـ َذل ِ َؽ و َب ْق َـ إِ َج َاب ِة
الصادق َ -ف َال ُمـ َ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ب ُد َطائِل!
الصالحق َـ َأ ِج ْ
السائ ِؾَ ،ف َؽ َل َّك ُف َي ُؼق ُل :ل َؽقن ُف َالن م ْـ ط َباد َك َّ
ُد َطاء َه َذا َّ
و َأي مـَاسب ٍة فِل ه َذا و َأي م َال َزم ٍة؟ وإِكَّؿا ه َذا مِـ ِآ ْطتِدَ ِاء فِل الد َط ِ
اء! و َقدْ َق َال
َ َ
َ
َ
ُ َ َ
ُ َ

َت َعا َلك﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ] {األعراف.}22:
ِ
ِ ِ
ِ
الص َح َاب ِة ،و َٓ
الؿ ْبتَدَ َطة ،و َل ْؿ ُيـْ َؼ ْؾ َط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ ،و َٓ َط ِـ َّ
و َه َذا وك َْحق ُه م َـ إَ ْدط َقة ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
الح ُرو ِز وا ْل َف َقاكِ ِؾ
َط ِـ التَّابِعق َـ ،و َٓ َط ْـ َأ َحد م َـ إَئ َّؿة ،وإِك ََّؿا ُيق َجدُ م ْث ُؾ َه َذا فل ُ
العباد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاها
ات ،وا ْل ِع َبا َد ُ
ات َم ْبـ َ
الج َّف ُال والط ُرق َّق ُة .والد َطا ُء م ْـ َأ ْف َض ِؾ َ َ
ُب بِ َفا ُ
ا َّلتل َي ْؽت ُ
ِ ِ
الفقى و ِآ ْبتِدَ اعِ.
َط َؾك السـَّة وآ ِّت َباعَِ َٓ ،ط َؾك َ
اإل ْقسام َط َؾك ال َّؾ ِف بِ َح ِّؼ ُف َال ٍنَ ،ف َذل ِ َؽ م ْح ُذور َأ ْي ًضاَّ َِٕ ،ن ِ
َان مرا ُد ُه ِ
اإل ْق َسا َم
ٌ
َ
َ َ
وإِ ْن ك َ ُ َ
ِ
ػ َط َؾك َ
الخال ِ ِؼ؟! و َقدْ َق َال ﷺَ « :م ْـ
الؿ ْخ ُؾق ِق َٓ َي ُجق ُزَ ،ف َؽ ْق َ
بِا ْل َؿ ْخ ُؾقق َط َؾك َ
ػ بِ َغقرِ ال اؾ ِف َف َؼ ْد َأ ْشر َك»  ،ولِف َذا َق َال َأبق حـِق َػ َة وص ِ
اح َبا ُهُ :ي ْؽ َر ُه َأ ْن َي ُؼق َل
َ
َح َؾ َ ْ
َ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الح َرامِ،
الدَّ اطلَ :أ ْس َل ُل َؽ بِ َح ِّؼ ُف َالنَ ،أو بِ َح ِّؼ َأ ْكبِ َقائ َؽ و ُر ُسؾِ َؽ ،وبِ َح ِّؼ ال َب ْقت َ
ِ
ِ
الؾف َّؿ
الر ُج ُؾُ :
وا ْل َؿ ْش َع ِر َ
الح َرامِ ،وك َْحق َذل َؽ َحتَّك ك َِر َه َأ ُبق َحـق َػ َة و ُم َح َّؿدٌ َأ ْن َي ُؼق َل َّ
َلؿا ب َؾ َغف إَ َثر فِ ِ
إِكِّل َأس َل ُل َؽ بِؿع ِؼ ِد ِ
قف.
ػ
الع ِّز مِ ْـ َط ْر ِش َؽ ،و َل ْؿ َي ْؽ َر ْه ُف َأ ُبق ُيق ُس َ
َ ْ
َّ َ ُ ُ
ْ
()1

()1أخرجف أمحد ( ،)4914وأبق داود برقؿ ( ،)3251وهق حديث صحقح بشقاهده .
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ِ
وج َّ
ـل
تَوحـ ْودُ اللِ َطـ َّز َ

وذَاسَجً ََمُىيُ :بِ َج ِاه ُف َال ٍن ِطـْدَ َكَ ،ي ُؼق ُلَ :ك َتق َّس ُؾ إِ َل ْق َؽ بِ َل ْكبِ َق ِائ َؽ و ُر ُسؾِ َؽ و َأول ِ َقائِ َؽ.
ٍ
ٍ
ومراده َأ َّن ُف َالكًا ِطـْدَ َك ُذو وج َ ٍ
ب ُد َطا َءكَا .و َه َذا َأ ْي ًضا َم ْح ُذو ٌر ،فنكف
اهة و َش َرف و َمـ ِْز َلة َف َل ِج ْ
َ
َُ ُُ
َان َه َذا ُهق ال َّتقس ُؾ ا َّل ِذي ك َ
َلقك َ
الص َحا َب ُة َي ْػ َع ُؾق َك ُف فِل َح َق ِاة الـَّبِ ِّل ﷺ َل َػ َع ُؾق ُه َب ْعدَ َمقتِ ِف،
َان َّ
وإِك ََّؿا كَا ُكقا َي َتق َّس ُؾق َن فِل َح َقاتِ ِف بِدُ َط ِائ ِفَ ،ي ْط ُؾ ُبق َن مِـْ ُف َأ ْن َيدْ ُطق َل ُف ْؿ ،و ُه ْؿ ُي َم ِّمـُق َن َط َؾك
 َل َّؿا َخ َر ُجقا َي ْست َْس ُؼق َنُد َط ِائ ِف ،ك ََؿا فِل ِآ ْستِ ْس َؼ ِاء و َغ ْق ِر ِهَ .ف َؾ َّؿا َما َت ﷺ َق َال ُط َؿ ُر
ِ
َ
س ُؾ إِ َل ْق َؽ بِ َع ِّؿ َكبِ ِّق َـا» .
س ُؾ إِ َل ْق َؽ ِب َـبِ ِّق َـا َف َت ْسؼ َق َـا ،وإِ اكا َك َتق ا
« :الؾفُ اؿ إِكاا ُكـاا إذا أ ْج َد ْب َـا َك َتق امعـَاه بِدُ َط ِائ ِف ُهق ربف و َش َػا َطتِ ِف وس َمال ِ ِفَ ،لقس الؿراد َأكَّا ُك ْؼ ِسؿ َط َؾق َؽ بِ ِفَ ،أو كَس َل ُل َؽ بِج ِ
اه ِف
َ
ُ ْ
ْ َ َُ ُ
َ َّ ُ
َْ ُ
ْ
ُ
ان َجا ُه الـَّبِ ِّل ﷺ َأ ْط َظ َؿ و َأ ْط َظ َؿ مِ ْـ َج ِاه ال َع َّب ِ
َان َذل ِ َؽ ُم َرا ًدا َل َؽ َ
ِطـْدَ َك ،إِ ْذ َلقك َ
اس.
وذَاسَجً ََمُىيُ :بِا ِّتب ِ
اطل ل ِ َر ُسقل ِ َؽ و َم َح َّبتِل َل ُف وإيؿاين بِ ِف و َسائِ ِر َأ ْكبِ َقائِ َؽ و ُر ُسؾِ َؽ
َ
ِ
و َت ْص ِد ِيؼل َل ُف ْؿ ،وك َْحق َذل ِ َؽَ .ف َف َذا مِ ْـ َأ ْح َس ِـ َما َي ُؽق ُن فِل الد َطاء وال َّتقس ِؾ
ص وال َّتقج ِف بِ ِف فِ ِ
الش ْخ ِ
و ِآ ْستِ ْش َػا ِعَ ،ف َؾ ْػ ُظ ال َّتقس ِؾ بِ َّ
قف إِ ْج َؿ ٌالَ ،غؾِ َط بِ َس َببِ ِف َم ْـ َل ْؿ
ي ْػفؿ معـَاه :فنن ُأ ِريدَ بِ ِف التَّسبب بِ ِف ل ِ َؽقكِ ِف د ِ
اط ًقا و َشافِ ًعا ،و َه َذا فِل َح َقاتِ ِف َي ُؽق ُنَ ،أو
َ
َ ُ
َ َ ْ َْ ُ
حبا َلف ،مطِقعا َِٕم ِر ِه ،م ْؼت َِديا بِ ِف ،و َذل ِ َؽ َأ ْه ٌؾ ل ِ ْؾؿحب ِة وال َّطا َطةِ
اطل م ِ
ل ِ َؽق ِن الدَّ ِ
َ َ َّ
ُ ً
ُ ًّ ُ ُ ً
ْ
ِ
و ِآ ْقتِدَ ِاءَ ،فق ُؽق ُن ال َّتقس ُؾ إِما بِدُ َطاء الق ِسق َؾ ِة و َش َػا َطتِ ِف ،وإِما بِؿحب ِة السائِ ِؾ وا ِّتب ِ
اط ِف،
َ
َ
َّ َ َ َّ َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأو ُيرا ُد بِ ِف ِ
اإل ْق َسا ُم بِف والتَّقس ُؾ بِ َذاتفَ ،ف َف َذا ال َّثاكل ُهق ا َّلذي ك َِر ُهق ُه وك ََفقا َطـْ ُف.
َ
ِ
ِ
وك ََذل ِ َؽ الس َم ُال بِ َّ
ب بِ ِف ،ل ِ َؽقكِ ِف َس َب ًبا فِل ُح ُصق ِل
الش ْلءَ ،قدْ ُي َرا ُد بِف الت ََّسب ُ
ب ،و َقدْ ُيرا ُد بِ ِف ِ
الؿ ْط ُؾق ِ
اإل ْق َسا ُم بِ ِف.
َ
َ
يث ال َّث َال َث ِة ا َّل ِذي َـ َأووا إِ َلك ال َغ ِ
ار ،و ُهق َح ِد ٌ
 ََِٔٚاألََ :ٍِٚح ِد ُ
يث َم ْش ُفق ٌر فِل
ِ
ِ
الص ْخ َر َة ا ْك َط َب َؼ ْت َط َؾ ْق ِف ْؿَ ،ف َتق َّس ُؾقا إِ َلك ال َّؾ ِف بِ ِذك ِْر
قح ْق ِـ و َغقْ ِره َؿا ،فنن َّ
الصح َ
َّ
الخالِص ِة ،وكُؾ و ِ
ِ ِ
ِ
اح ٍد مِـ ُْف ْؿ َي ُؼق ُل :فنن ُكـ ُْت َف َع ْؾ ُت َذل ِ َؽ ْابتِ َغا َء
الصال َحة َ َ
َأ ْط َؿال ِف ُؿ َّ
ِ
ِ ِ
الص ْخ َر ُةَ :ف َخ َر ُجقا َي ْؿ ُشق َن .
و ْج ِف َؽ َفا ْف ُر ْج َطـَّا َما ك َْح ُـ فقفَ ،فا ْك َػ َر َجت َّ
()1

()2

.
(َ)1أخرجف البخاري برقؿ ( )1111طـ أكس بـ مالؽ
(َ)2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)2215ومسؾؿ برقؿ ( ،)2743طـ طبد اهلل بـ طؿر

.
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َففم َٓ ِء :دطقا ال َّؾف بِصالِحِ إَطؿ ِ ِ
الصال ِ َح َة ِه َل َأ ْط َظ ُؿ َما َي َتق َّس ُؾ
َ َ
َُ
الَّ َٕ ،ن إَ ْط َؿ َال َّ
َ َ
ْ َ
بِ ِف ال َع ْبدُ إِ َلك ال َّؾ ِف ،و َي َتق َّج ُف بِ ِف إِ َل ْق ِف ،و َيس َل ُل ُف بِ ِفَّ َِٕ ،ك ُف و َطدَ َأ ْن َيست ِ
قب ل ِ َّؾ ِذ ِ
يـ آ َمـُقا
َج َ
ْ
ْ
و َط ِؿ ُؾقا الصالِح ِ
ات و َي ِزيدَ ُه ْؿ مِ ْـ َف ْضؾِ ِف.اه
َّ َ

?

ٌٖ ٜصح ملٔ ض ٌ٦عٔ غ ٤ٞإٔ ٜك :ٍٛاهلل ٚزضٛي٘ أعًِ؟

جاء ػٓ تؼض اٌؼٍّاء أهنُ َمىٌىْ :إن كاكت الؿسللة شرطقة :فقجقز ققلف:

(اهلل ورسقلف أطؾؿ) ،وإن كاكت يف أمقر غقبقة فال يجقز .وهذا اختقار اإلمام العثقؿقـ
.
والـاضر يف كالم الصحابة يجد أهنؿ مل يؽقكقا يؼقلقهنا بعد مقتف ﷺ ٓ ،يف مسللة
فؼفقة ،وٓ يف مسللة غقبقة ،فالذي يظفر أهنا ٓ ُتؼال بعد مقتف ﷺ ،وإكَم ُيؼال( :اهلل
رجحف اإلمام ابـ باز ،واإلمام إلباين ،واإلمام الػقزان ،واإلمام العباد،
أطؾؿ) ،وهذا َّ
والشقخ بؽر أبقزيد رمحفؿ اهلل .ومع ذلؽ لق قاهلا ّم مسللة شرطقة ٓ يؼال :إكف ارتؽب
ُمر ًما.
أكف سلل الصحابة يق ًما :ماذا تؼقلقن يف ققلف تعاىل:
وقد جاء طـ طؿر
﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ] {البقرة }766:أية؟ فؼالقا :اهلل
أطؾؿ .ومل يزيدوا (ورسقلف) .وهق يف صذُخ اٌثخاسٌ ( ،)4538طـ ابـ طباس
.
()1

(َ )1اكظر َ:افتوشلَأكواظهَوأحؽامه َفإلمامَاألفباِن َ,رشحَـتابَافتوحقدَفؾبازَوافعثقؿغ  َ,معجمَادـاهيَ
افؾػظقة َفبؽرَأبوَزيد َ,ؾتاوىَافؾجـة َ( َ,)٣٥6/23(َ)٣6١/2رشحَشـنَأِبَداود َفؾعباد.
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و َط ْـ ُط ْث َؿ َ
ات و ُهق َي ْع َؾ ُؿ َأك ُاف َٓ
َق َالَ :ق َال رسقل اهلل ﷺَ « :م ْـ َم َ
ان
هلل َد َخ َؾ الـ َجـ َاة»َ .أ ْخ َر َج ُف ُم ْسؾِ ٌؿ.
إِ َل َف إِ آ ا ُ
قالَ :
َ
قال رسقل اهلل ﷺَ « :أ ْشفَ ُد َأنْ َ
ٓ إِ َل َف إِ آ
و َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة
هلل ِب ِف ََم َط ْب ٌد َغ ْق َر َش ٍّ
هلل ،و َأ ِّكل َر ُسق ُل اهلل َِ ،
اك َف ُق ْح َج َب َط ِـ الـ َجـاة» َأ ْخ َر َج ُف
ٓ َي ْؾ َؼك ا َ
ا ُ
()1

ُم ْسؾِ ٌؿ.

()2

ِ
و َط ْـ ِط ْت َب َ
هلل َق ْد َح ار َم
ان ْب ِـ َمال ِ ٍؽ
قالَ :ق َال َر ُسق ُل اهلل ﷺَ « :فنِ ان ا َ
ِ ()3
َط َؾك الـ ِاار َم ْـ َق َال َ
هللَ ،ي ْب َت ِغل بِ َذلِ َؽ و ْج َف اهللِ»ُ .م َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْقف.
ٓ إِ َل َف إِ آ ا ُ
و َط ْـ َأ َك ٍ
َق َالَ :ق َال َر ُسق ُل اهللِ ﷺَ « :ما ِم ْـ َأ َح ٍد َي ْشفَ ُد َأنْ َٓ إِ َل َف
س
ِ
ِ
ِ ِ
هلل َط َؾك الـ ِاار»َ .أ ْخ َر َج ُف
هلل ،و َأ ان ُُمَ اؿ ًدا َر ُسق ُل اهلل ،ص ْد ًقا م ْـ َق ْؾبِف :إِ آ َح ار َم ُف ا ُ
إِ آ ا ُ
ال ُب َخ ِاري ،و ُهق ِطـْدَ ُم ْسؾِ ٍؿ ُدو َن َققل ِ ِفِ « :صدْ ًقا مِ ْـ َق ْؾبِ ِف».
و َط ْـ َص ِار ِق ِ
َق َالَ :س ِؿ ْع ُت رسقل اهلل ﷺ َي ُؼق ُل:
بـ َأ ْش َقؿ
هلل ،و َك َػ َر بِ ََم ُي ْع َب ُد ِم ْـ ُدو ِن اهللَِ :ح ُر َم َما ُل ُف و َد ُم ُف ،و ِح َسا ُب ُف َط َؾك
« َم ْـ َق َال َٓ إِ َل َف إِ آ ا ُ
()5
اهلل ِ»َ .أ ْخ َر َج ُف ُم ْسؾِ ٌؿ.
َق َالَ :ق َال رسقل اهلل ﷺُ « :أ ِم ْر ُت َأنْ
و َط ْـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ ُط َؿ َر
()4

ِ ِ
الص َ
ااس َح اتك َي ْشفَ ُدوا َأنْ َ
ال َة،
ُأ َقاتِ َؾ الـ َ
ٓ إِ َل َف إِ آ ا ُ
سق ُل اهلل ،و ُيؼ ُ
قؿقا ا
هلل ،و َأ ان ُُمَ اؿ ًدا َر ُ
و ُيمْ ُتقا الزا َكا َة ،فنذا َف َع ُؾقا َذلِ َؽ َط َص ُؿقا ِم ِّـل ِد َما َء ُه ْؿ و َأ ْمقا َلـفُ ْؿ إِ آ ِب َح ِّؼفَ ا ،و ِح َسا ُبفُ ْؿ
ِ ()6
َط َؾك اهللِ» ُم َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْقف.
( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)26
( )2أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)27
( )3أخرجف البخاري برقؿ ( ،)425ومسؾؿ برقؿ ( )263مـ [كتاب الؿساجد].
( )4أخرجف البخاري برقؿ ( ،)128ومسؾؿ برقؿ (.)32
( )5أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)23
( )6أخرجف البخاري برقؿ ( ،)25ومسؾؿ برقؿ (َ.)22
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َطا ٌ٥ايعكٝد ٠املتعًك ١باألحادٜح

1

غسٚط نًُ ١ايتٛحٝد ٚاإلخالص :ال إي٘ إال اهلل.
ّم وراب اٌرىدُذ

قال ابـ رجب

(ص )39بعد أن ذكر بعض

إحاديث القاردة ّم فضؾ كؾؿة التقحقد ،قال :وقالت صائػة مـ العؾَمء :الؿراد مـ
ٍٍ
مؼتض
أن (ٓ إلف إٓ اهلل) سبب لدخقل الجـة ،والـجاة مـ الـار ،و
هذه إحاديث ا
لذلؽ ،ولؽـ الؿؼتضل ٓ يعؿؾ طؿؾف إٓ باستجَمع شروصف ،واكتػاء مقاكعف ،فؼد
يتخؾػ طـف مؼتضاه :لػقات شرط مـ شروصف ،أو لقجقد ماكع ،وهذا ققل الحسـ،
ووهب بـ مـبف ،وهق إضفر ،قال الحسـ لؾػرزدق وهق يدفـ امرأتف :ما أطددت
هلذا الققم؟ قال :شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل مـذ سبعقـ سـة .قال الحسـ :كِعؿ ِ
العدَّ ةَّ ،
إن
ْ َ
سا يؼقلقن:
ل (ٓ إلف إٓ اهلل) شرو ًصا ،فنياك وقذف الؿحصـة .وققؾ لؾحسـ :ا
إن كا ً
مـ قال ٓ( :إلف إٓ اهلل) دخؾ الجـة .فؼال :مـ قال ٓ( :إلف إٓ اهلل) ،فل ادى حؼفا،
وفرافا :دخؾ الجـة .وقال وهب بـ مـبف لؿـ سللف :ألقس (ٓ إلف إٓ اهلل) مػتاح
الجـة؟ قال :بؾك ،ولؽـ ما مـ مػتاح إٓ ولف أسـان :فنن جئت بؿػتاح لف أسـان فتح
لؽ ،وإٓ مل يػتح لؽ .اكتفك

قال أبىعبداهلل:

أثر الحسـ إول أخرجف ابـ أبل الدكقا يف دغٓ اٌظٓ

تاهلل ( ،)113وابـ سعد ( ،)141/7وابـ أبل شقبة ( )66/14دون ققلف( :إن ل
ٓ إلف إٓ اهلل شرو ًصا ،)...وهق حسـ بؿجؿقع صرقف .وأما إثر الثاين لؾحسـ،
فلخرجف إصبفاين يف احلجح ( ،)152/2ويف إسـاده :الحسـ بـ طؿقرة ،وهق
مجفقل.
وأما أثر وهب ،فعؾؼف البخاري يف صذُذٗ
ووصؾف يف اٌراسَخ

يف أول [كتاب الجـائز]،

( ،)95/1والبقفؼل يف األمساء واٌصفاخ (،)218

وأبق كعقؿ يف احلٍُح ( ،)66/4ويف إسـاده :محؿد بـ سعقد بـ رماكف ،يرويف
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طـ أبقف ،طـ وهب ،وهق وأبقه مجفقٓن.
قلت :ولؽـ يؿؽـ أن يستلكس هبذه أثار طىل الؿعـك الؿذكقر ،واهلل أطؾؿ.
َق َال ِ
اإل َما ُم ْاب ُـ الؼ ِّق ِؿ :

ََمحروكتحرمحبل برمايسردبىىناي رر إالردبىفتااااا سرارو اااااٌ

ر

روفت ٍربشُ ال رمحإلخالصرومحتلاا رر رـــوحود تلــك شــهادة اإليــَمن ر
رو اٌ ًٍرمحرعىا عرورشرئمح ااذرمحع رر رإ ااالورومحتفتاا سردب ر ااٌ
رالرتنغنيرَاَمح رمحتاا عركناهردباٍ رر وير لرإشاكعرذلي رمحمةةكا
الر ْح َؿ ِـ ِ
ر َق َال َّ
بـ َح َس ٍـ
الش ْق ُخ َط ْبدُ َّ
شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل مـ سبعة شروط ٓ ،تـػع قائؾفا إٓ باجتؿاطفا:

يف فَرِخِ ا َدلجُِِذِ (صٓ :)148بد يف

أدذ٘ا :العؾؿ الؿـايف لؾجفؾ .اٌصاين :القؼقـ الؿـايف لؾشؽ .اٌصاٌس :الؼبقل
الؿـايف لؾرد .اٌشاتغ :آكؼقاد الؿـايف لؾترك .اخلاِظ :اإلخالص الؿـايف لؾشرك.
اٌغادط :الصدق الؿـايف لؾؽذب .اٌغاتغ :الؿحبة الؿـافقة لعدمفا.
وزاد

ششعًا شإِّا يف كتابف لشج ػُىْ ادلىدذَٓ

(ص ،)51وهق:

الؽػر بؿا يعبد مـ دون اهلل .ولف كالم يذكر فقف إدلة طىل الشروط الؿذكقرة ضؿـ
اٌذسس اٌغُٕح ( )256-243/2وهذا اإلمام هق أول مـ وقػـا طؾقف مؿـ مجع
هذه الشروط السبعة أو الثؿاكقة استؼراء مـ أدلة الؽتاب والسـة فعؾقف رمحة اهلل ،وقد
كظؿفا بعضفؿ يف بقتقـ :فؼال:

عنهر بانيروخخاالصروقاه عر ر حمباا رومحًبياا ارومحمببااِعرهلاا ر
واااااااااااااااااااااااااااااااذ رر رسوى اإلله من إوثان قد ُأ َ ِلـا ر
وزمهرث وٌُ رمحمنفةمح روٌعردبىا

روقال الحافظ الحؽؿل

يف عٍُ اٌىرصىي :

ٓبد يف شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل مـ سبعة شروط ٓ ،تـػع قائؾفا إٓ باجتؿاطفا:

ِ
وج َّ
ـل
تَوحـ ْودُ اللِ َطـ َّز َ

006

َ َْ َ ْ ُو َ ْ
وبااا ُ ُ
ااهرقيااه ر رر
وطر اابة ٍ ر ر
ِش ٍ
ِ
ْ َ َُ
َ ْ ََْ
ركإًااااٍرنااااهر ت ِفااااذر ِنُاااا رر
ْ ْ ُ ْ
ُ
ُ َُْ
ااااِع رر
ر
اااانيرومحمبب
ااااهرومحَِ ِب
رمحم ِةن
و ْ ُ ْ ْ َ ُ َْ َ ا ْ
ااٍ رر
محإلخااالصرومحنىَّب ر
رومحنصااه رو ِ
رو٘ان أدٌح ٘زٖ اٌششوط ِغ تُاْ ِا حيراض لىل تُاْ:

ْ َ ًّ َ َ ْ
ُ ُ
رورا ر ر
محنِْحر ب
ر
ِص
ص
وِفرً
ِ
ِ
ِ
ربِــالنُّ ْق ِق إِ َّٓ َح ْو ُ
ــَ َي َْــ َتك ِْم ُل َها ر
ْ َ ُ َ ْ َ َُ ُ
ر
ااِع
رو ِمحالً ِبياا اركاا ا ِررواا رو
اَ
َ َا ْ
َ ُ َ
محلرن ِىاااا رو ب ر
ااااٍ
وفبااااعر ر

ِ
ِ ِ
اهلل َط َّز و َج َّؾ﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ
األَ :ٍُٚا ْل ِع ْؾ ُؿ بِ َؿ ْعـ َ
َاها ال ُؿـَافل ل ْؾ َج ْف ِؾ بِ َذل َؽَ ،ق َال ُ

ﰍ ﰎ ﰏ ] {حممد ،}13:و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ] {الزخرفَ ،}46:أ ْي :بِ َال
اهلل ﴿ﯭ ﯮ ﯯ ] {الزخرف ،}46:بِ ُؼ ُؾقبِ ِف ْؿ َم ْعـَك َما َك َط ُؼقا بِ ِف
إِ َل َف إِ َّٓ ُ
الذي يف الباب.
أيضا حديث طثؿان
بِ َل ْل ِسـَتِ ِف ْؿ .ويدل طىل ذلؽ ً
ِ
الؿـَافِل ل ِ َّ
ؾش ِّؽ بِ َل ْن َي ُؽق َن َق ِائ ُؾ َفا ُم ْس َت ْق ِؼـًا بِ َؿدْ ُلق ِل َه ِذ ِه ال َؽؾِ َؿ ِة
ٚايجَّاِْ :ٞا ْل َقؼق ُـ ُ
َي ِؼقـًا َج ِ
اهلل َط َّز و َج َّؾ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
از ًما ٓ ،شؽ فقفَ ،ق َال ُ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ] {احلجرات،}12:
إِ َلك َققل ِ ِف﴿ :﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ] {احلجراتَ ،}12:ف ْ
اشت ََر َط فِل ِصدْ ِق
ِِ
ِ
اب َففق مـ
الؿ ْر َت ُ
إيؿاهنِ ْؿ بِال َّؾف و َر ُسقلف َكقك َُف ْؿ َل ْؿ َي ْر َت ُابقا َأ ْيَ :ل ْؿ َي ُشؽقاَ ،ف َل َّما ُ
ِ ِ
ِ
ِِ
اهلل َت َعا َلك فِ ِقف ْؿ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ُ
الؿـَافؼق َـ ،وا ْلع َقا ُذ بِال َّؾف ،ا َّلذي َـ َق َال ُ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ]

أيضا حديث أبل هريرة الذي يف الباب.
{التوبة ،}32:ويدل طىل ذلؽ ً
يف ح ِد ٍ
يث َصقي ٍؾ َأ َّن الـَّبِ َّل
وفِل صذُخ ِغٍُ (َ )31ط ْـ أبل هريرة
َ
اء َه َذا َ ِ ِ
قت ِم ْـ ور ِ
ﷺ َب َع َث ُف بِـَ ْع َؾ ْق ِف َف َؼ َالَ « :م ْـ َل ِؼ َ
هلل ُم ْس َت ْق ِؼ ًـا
الحائط َي ْشفَ ُد َأنْ َٓ إِ َل َف إِ آ ا ُ
َ
ِبفَ ا َق ْؾ ُب ُف َف َب ِّش ْر ُه ِبا ْل َجـ ِاة».
ٚايجَّا ِيحُِ ْ :
ص و ُهق َت ْص ِػ َق ُة ال َع َؿ ِؾ بِ َصالِحِ الـِّ َّق ِة َط ْـ َج ِؿق ِع َشقائِ ِ
ب ِّ
الش ْر ِك،
اإل ْخ َال ُ
اهلل َت َب َار َك و َت َعا َلك﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ] {الزمر ،}3:و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮀ ﮁ
َق َال ُ
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ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ] {الزمر ،}7:و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ] {الزمر﴿ ،}11:ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ] {الزمر ،}13:و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮱ

ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾

أيضا حديث أبل هريرة ،وطتبان بـ مالؽ
{النساء . }540-132:ويدل طىل ذلؽ ً
الؾذيـ يف الباب.
ِ
الؿـَافِل ل ِ ْؾ َؽ ِذ ِ
ب ،و ُهق َأ ْن َي ُؼق َل َفا ِصدْ ًقا مـ قؾبف يقاصئ
الصدْ ُق ف َ
ٚايسَّابِعُِّ :
قفا ُ
ِ
اهلل َط َّز و َج َّؾ[ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
َق ْؾ ُبف ل َسا َك ُفَ ،ق َال ُ

ﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸
ِ
ِ
الؿـَافِ ِؼق َـ ا َّل ِذي َـ
﮹]{العنكبوت }3-1:إىل آخر أيات .و َق َال َت َعا َلك فل َش ْلن ُ
َقا ُلق َها ك َِذ ًبا[ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ]{البقرة.}11-4 :
ويدل طىل ذلؽ حديث أكس بـ مالؽ

الذي يف الباب يف ققلف« :صدقا مـ

قؾبف».
ٚا ِيدَا َِظُ :ا ْل َؿ َح َّبة ل ِ َف ِذ ِه ال َؽؾِ َؿ ِة ول ِ َؿا ا ْقت ََض ْت ُف و َد َّل ْت َط َؾ ْق ِف و َِٕ ْهؾِ َفا ال َعامِؾِق َـ بِ َفا
ِ
الؿ ْؾت َِزمِق َـ ل ِ ُش ُروصِ َفا ،و ُب ْغ ٍ
اهلل َط َّز و َج َّؾ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ
ُ
ض َما كَا َق َض َذل َؽَ ،ق َال ُ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ]
{البقرة ،}162:و َق َال َت َعا َلك[ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵
﮶ ﮷ ﮸] {ادائدة ،}23:و َق َال َت َعا َلك[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂]

{ادمتحنة}3:

أيات ،و َق َال َت َعا َلك:

ِ
وج َّ
ـل
تَوحـ ْودُ اللِ َطـ َّز َ
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[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ] {ادجادلة ،}77:و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ] {ادائدة }21:أي ِ
ات.
َ

و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ] {التوبة }73:أ َي َت ْق ِـ .و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

آخ ِر السقر ِة و َغقر َذل ِ َؽ مِـ ْأي ِ
ﭗ ﭘ] {ادمتحنة }1:إِ َلك ِ
ات.
َ َ
ُْ
َ
ِ ِ
ِ
هلل
و َق َال َر ُسق ُل ال َّؾف ﷺَ « :ث َال ٌث َم ْـ ُك اـ فقف و َج َد بِ ِف اـ َح َالو َة اإليَمنَ :أنْ َي ُؽقنَ ا ُ
حب الؿر َء َٓ ي ِ
ِ
ِ ِ ِ
ح ُّب ُف إِ آ لِ اؾ ِف ،و َأنْ َي ْؽ َر َه َأنْ َي ُعق َد ِفل
ب إِ َل ْقف مماا سق ُاه ََم ،و َأنْ ُي ا َ ْ
سق ُل ُف َأ َح ا
ُ
و َر ُ
ف ِفل الـ ِاار» َأ ْخرجاه مِـ ح ِد ِ
ُ
هلل ِم ْـ ُف َك ََم َي ْؽ َر ُه َأنْ ُي ْؼ َذ َ
يث
الؽ ْػرِ َب ْع َد َأنْ َأ ْك َؼ َذ ُه ا ُ
َ َ ُ ْ َ
َأك ٍ
.
َس
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اهلل َط َّز و َج َّؾ:
ٚايطَّادِعُ :آكْؼ َقاد ل َؿا َد َّل ْت َط َؾ ْقف ُ
الؿـَافل لت َْرك َذل َؽَ ،ق َال ُ
﴿﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ] {الزمر ،}23:و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ
()1

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ] {لقامن ،}77:و َق َال ت َعاىل﴿ :ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ] {النساء.}62:
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
اهلل َط َّز و َج َّؾ
ٚايطَّابِعُ :ا ْل َؼ ُبق ُل ل َؿا ا ْقت ََض ْت ُف َهذه ال َؽؾِ َؿ ُة بِ َؼ ْؾبِف ول َساكف ،و َقدْ َق َّ
ص ُ
ِ
ِ
اها ك ََؿا َق َال
َط َؾ ْقـَا مِ ْـ َأ ْك َباء َما َقدْ َسبَ َؼ مِ ْـ إِك َْجاء َم ْـ َقبِ َؾ َفا واكْتِ َؼامِ ِف مِ َّؿ ْـ َر َّد َها و َأ َب َ
َت َعا َلك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)25ومسؾؿ برقؿ ( )22طـ أكس

َ.

ِ
وج َّ
ـل
تَوحـ ْودُ اللِ َطـ َّز َ
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ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ]{الزخرف.}72-73 :

وقال اهلل تعاىل[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
اهلل َت َعا َلك ِط َّؾ َة
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ] {الصافاتَ ،}36-77:ف َج َع َؾ ُ
َتع ِذيبِ ِفؿ وسببف ُهق ِ
ِ
اهلل ،و َت ْؽ ِذي َب ُف ْؿ َم ْـ َجا َء بِ َفاَ ،ف َؾ ْؿ
ْ َ ََُ
ْ
ْ
است ْؽ َب َار ُه ْؿ َط ْـ َققل َٓ :إِ َل َف إِ َّٓ ُ
َيـْ ُػقا َما َك َػ ْت ُف و َل ْؿ ُي ْثبِ ُتقا َما َأ ْثبَ َت ْت ُف َب ْؾ َقا ُلقا إِ ْك َؽ ًارا و ْاستِ ْؽ َب ًارا [ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ

]{ص،}1-2:

ٚايجأَ :الؽػر والبراءة مؿا يعبد مـ دون اهلل ،ودلقؾف ققلف تعاىل ﴿ﰊ ﰋ

ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘ
ﰙ] {البقرة ،}726:وققلف تعاىل[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂]{ادمتحنة.}3:
أيضا حديث صارق بـ أشقؿ
ويدل طىل ذلؽ ً

الذي يف الباب.

تٓب :٘ٝالشروط الؿذكقرة بقـ بعضفا والبعض تالزم ،فتلمؾ ذلؽ ،وقد قال
الؿملػ يف كتابف لشج ػُىْ ادلىدذَٓ (ص :)29والصدق ،واإلخالص
مخؾصا ففق مشرك ،ومـ مل
متالزمان ٓ ،يقجد أحدمها بدون أخر :فنن مـ مل يؽـ
ً
يؽـ صاد ًقا ففق مـافؼ.

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ
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ِ
َأ َّن َر ُسق َل اهللِ ﷺ َأ ْق َب َؾ إِ َل ْق ِف َر ْه ٌط،
الج َفـ ِ ِّل
َط ْـ ُط ْؼ َب َة ْب ِـ َطام ٍر ُ
ِ
َفبايع تِسع ًة و َأمس َؽ َطـ و ِ
ْت َه َذا!
اح ٍدَ ،ف َؼا ُلقاَ :يا َر ُسق َل اهللَ ،با َي ْع َت تِ ْس َع ًة و َت َرك َ
ْ
ََ َ ْ َ ْ َ
ِ
ِ ِ
قؿ ًةَ :ف َؼ ْد
قؿ ًة»َ ،ف َل ْد َخ َؾ َيدَ ُه َف َؼ َط َع َفاَ ،ف َبا َي َع ُف ،و َق َالَ « :م ْـ َط اؾ َؼ َتؿ َ
َق َال« :إِ ان َط َؾ ْقف َتؿ َ
َأ ْشر َك»َ .أ ْخرجف َأحؿدُ بِنِسـ ٍ
َاد َح َس ٍـ(.)1
َ
َ َ ُ ْ َ ْ
َأ ْخ َب َر ُه َأ َّك ُف ك َ
َان َم َع َر ُسق ِل اهلل ﷺ
و َط ْـ أبل َب ِش ٍقر إَك َْص ِار ِّي
فِل َب ْع ِ
ض َأ ْس َػ ِار ِهَ :ف َل ْر َس َؾ َر ُسق ُل اهلل ﷺ َر ُسق ًَٓ « :أنْ َٓ َي ْب َؼ َق اـ فِل َر َق َب ِة َب ِعق ٍر ِق َال َد ٌة
ِ ()2
ِم ْـ و َترٍ َأو ِق َال َد ٌة إِ آ ُقطِ َع ْت»ُ .م َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْقف.
و َط ْـ َط ْب ِد اهللِ ِ
َق َالَ :س ِؿ ْع ُت رسقل اهلل ﷺ َي ُؼق ُل« :إِ ان
بـ َم ْس ُعق ٍد
الر َقك ،وال ات ََمئِ َؿ ،وال ِّتق َل َة ِش ْر ٌك»َ .أ ْخ َر َج ُف َأ ْح َؿدُ  ،و َأ ُبق َداو َد ،و ُهق َح ِد ْي ٌث َح َس ٌـ(.)3
ُّ
ف ب ِـ مال ِ ٍ
ِ
َق َالُ :كـَّا ك َْر ِقل فِل
ؽ إَ ْش َج ِع ِّل
و َط ْـ َطق ْ َ
الج ِ
ػ َت َرى فِل َذل ِ َؽ؟ َف َؼ َالْ « :اط ِر ُاقا َط َؾ اك ُر َقا ُك ْؿ،
اهؾِ َّق ِةَ ،ف ُؼ ْؾـَاَ :يا َر ُسق َل اهللِ َك ْق َ
َ
َ
الر َقك َما َل ْؿ َي ُؽ ْـ فِ ِقف ِش ْر ٌك»َ .أ ْخ َر َج ُف ُم ْسؾِ ٌؿ(.)4
ٓ َب ْل َس ِب ُّ

1

َطا ٌ٥ايعكٝد ٠املطتفاد َٔ ٠األحادٜح
َطأي :١تعسٜف ايسقٚ ٢ايتُاٚ ِ٥ايتٛي.١

قال اإلمام الؿجدد ُمؿد بـ طبد القهاب

ّم كتابف اٌرىدُذ :

اٌرّائُ :شلء يعؾؼ طىل إوٓد مـ العقـ :لؽـ إذا كان الؿع َّؾؼ مـ الؼرآن:
( )1أخرجف أمحد (.)156/4
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)3115ومسؾؿ (.)2115
( )3أخرجف أمحد ( ،)381/1وأبق داود (َ،)3883وـذفكَابنَماجهَ(َ,)١٥١١والاـمَ(.)2٣6/3
( )4أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)2211

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ

011

فرخص فقف بعض السؾػ ،وبعضفؿ مل يرخص فقف ،ويجعؾف مـ الؿـفل طـف ،مـفؿ
ابـ مسعقد

.

واٌشلً :هل التل تسؿك العزائؿ ،وخص مـفا الدلقؾ ما خال مـ الشرك :فؼد
رخص فقف رسقل اهلل ﷺ مـ العقـ والحؿة.
واٌرىٌح :شلء يصـعقكف يزطؿقن أكف يحبب الؿرأة إىل زوجفا ،والرجؾ إىل امرأتف.
وقال ابـ طبد البر

ّم اٌرّهُذ ( :)162/17اٌرُّّح يف كالم العرب

الؼالدة ،هذا أصؾفا يف الؾغة .ومعـاها طـد أهؾ العؾؿ :ما طؾؼ يف إطـاق مـ
الؼالئد :خشقة العقـ أو غقرها مـ أكقاع البالء.
يف اٌىربي (َ :)351/9ق َال َأ ُبق ُط َب ْق ٍد :أََِّا اٌرِّىٌَحُ َف ِف َل
وقال البقفؼل
ِ
ِ
ِ
الس ْح ِر و َذل ِ َؽ َ
ٓ َي ُجق ُز و َأ َّما
بِ َؽ ْس ِر التَّاء ،و ُهق ا َّلذي ُي َح ِّب ُ
الؿ ْر َأ َة إِ َلك َزوج َفا ،وهق مـ َّ
ب َ
ِ
ِ
َان بِ َغق ِر لِس ِ
ان ال َع َربِ َّق ِة مِ َّؿا َ
ٓ ُيدْ َرى َما ُهق.
الر َقك والت ََّؿائ ُؿ َفنِك ََّؿا َأ َرا َد َط ْبدُ ال َّؾف َما ك َ ْ َ
َق َال البقفؼل  :واٌرََُِّّّحُ ُي َؼ ُال إِك ََّفا َخ َر َز ٌة كَا ُكقا َي َت َع َّؾ ُؼقك ََفا ُي َرو َن َأك ََّفا َتدْ َف ُع
ِ
ِ
ِ
قفا ال ُعق ُذ.اه
َطـ ُْف ُؿ أ َفات ،و ُي َؼ ُال قالَ َد ٌة ُت َع َّؾ ُؼ ف َ

2

َطأي :١ضبب تطُ ١ٝايسق( ٢عصامي.)١

مسُد (اٌؼضائُ) مـ طزم يعزم طزيؿة ،وهق الؿػرد ل (طزائؿ) ،ققؾٕ :كف يعزم

ظقؿا جدًّ ا لرفع الؿرض:
هبا طىل الجـ طدم أذيتفؿ .وققؾٕ :هنؿ اطتؼدوها سب ًبا ط ً
فسؿقت طزيؿة لذلؽ .واٌشلُح :بؿعـك ال ُعقذه ،والتعقيذ ِؼجُ ادلصغٍذاخ
واألٌفاػ (.)172/2
الراقل َ
كلكف َأ ْق َس َؿ
قال ابـ مـظقر ّم ٌغاْ اٌؼشب  :و
العزائؿ الر َقك ،و َط َز َم َّ
ُ
طىل الدَّ اء.اه
وقال الؼراّم

ّم اٌفشوق ( :)312/4اٌؼضائُ حؼقؼتفا كؾؿات وأسؿاء

يزطؿ أهؾ هذا العؾؿ أهنا تعظؿفا الؿالئؽة :فؿتك أقسؿ طؾقفا هبا أصاطت وأجابت

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ

012

وفعؾت ما صؾب مـفا :فالؿعزم يؼسؿ بتؾؽ إسؿاء طىل ذلؽ الؿؾؽ فقحضر الؼبقؾ
مـ الجان الذي صؾبف أو الشخص مـفؿ فقحؽؿ فقف بؿا يريد.اه

3

َطأي :١ملاذا مسٝت ايتُ ١ُٝبٗرا االضِ؟

مسُد دتُّحٕ :هنؿ كاكقا يعتؼدون يف الجاهؾقة أن فقفا تؿام الشػاء ،و َّ
أن مـ

فعؾ ذلؽ فؼد تؿ شػاؤه ،وحصؾ طىل دوائف الؿطؾقبِ .ؼجُ ادلصغٍذاخ
واألٌفاػ اٌفمهُح (.)491/1

4

َطأي :١ضابط ايسق ١ٝاملػسٚعٚ ١غري املػسٚع.١

ّم اٌفرخ (:)5735
قال الحافظ ابـ حجر
اجتَِم ِع َث َال َث ِة ُشرو ٍ
ِ
ط:
الر َقك ط ْـ َد ْ َ
ُ
و َق ْد َأ ْج َؿ َع ا ْل ُع َؾ ََم ُء َط َؾك َجق ِاز ُّ
َأ ْن ي ُؽق َن بِ َؽ َال ِم ال َّؾ ِف َتعا َلكَ ،أو بِ َلسؿائِ ِف و ِص َػاتِ ِف وبِال ِّؾس ِ
ف
ان ا ْل َع َربِ ِّلَ ،أو بِ َؿا ُي ْع َر ُ
َ
َ
َ
ْ َ
َم ْعـَا ُه مِ ْـ َغقْ ِر ِه.
و َأ ْن يع َت َؼدَ َأ َّن الر ْقق َة َٓ ُت َم ِّثر بِ َذاتِفا ،ب ْؾ بِ َذ ِ
ات ال َّؾ ِف َت َعا َلك ،و ْ
اخ َت َؾ ُػقا فِل َكقكِ َفا
َ
ُْ
ُ
َ َ
ار الشرو ِ
َشر ًصا ،والر ِ
اج ُح َأ َّك ُف َٓ بدَّ مِ َـ ا ْطتِ َب ِ
ط ا ْل َؿ ْذ ُكق َرةِ َف ِػل صَذُِخِ ُِغٍٍُِِ مِ ْـ
ُ
َّ
ْ
ُ
ف ب ِـ مال ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ؽ َق َالُ :كـَّا كَرقِل فِل ا ْلج ِ
ػ َت َرى
اهؾِقَّ ِة َف ُؼ ْؾـَا َيا َر ُسق َل ال َّؾ ِفَ ،ك ْق َ
َ
ْ
َحديث َطق ْ َ
ِ ِ
الر َقك َما َل ْؿ َي ُؽ ْـ فِ ِقف ِش ْر ٌك» و َل ُف مِ ْـ
فل َذل َؽ؟ َف َؼ َالْ « :اطرِ ُاقا َط َؾ ال ُر َقا ُك ْؿ َٓ َب ْل َس بِ ُّ
ح ِد ِ
يث َجابِ ٍر ،ك ََفك َر ُسق ُل ال َّؾ ِف ﷺ َط ْـ الر َقكَ :ف َجا َء ُآل َط ْؿ ِرو ْب ِـ َح ْز ٍمَ :ف َؼا ُلقاَ :يا
َ
َت ِطـْدَ كَا ُر ْق َق ٌة ،ك َْرقِل بِ َفا مِ َـ ا ْل َع ْؼ َر ِ
بَ .ق َالَ :ف َع َر ُضقا َط َؾ ْق ِفَ :ف َؼ َال:
َر ُسق َل ال َّؾ ِف ،إِ َّك ُف كَاك ْ
ْ
اع َأنْ َي ْـ َػ َع َأ َخا ُه َف ْؾ َق ْـ َػ ْع ُف» .
س َت َط َ
ساَ ،م ِـ ا ْ
« َما َأ َرى َبل ً
()1

()2

( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)2211
( )2أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)2199
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و َقدْ َت َؿ َّس َؽ َقق ٌم بِ َف َذا ا ْل ُع ُؿق ِمَ :ف َل َج ُازوا ك َُّؾ ُر ْق َق ٍة ُج ِّر َب ْت َمـْ َػ َعت َُفا ،و َلق َل ْؿ ُي ْع َؼ ْؾ
يث َطق ٍ
ف َأ َّك ُف َم ْف َؿا ك َ
َاهاَ ،لؽِ ْـ َد َّل َح ِد ُ
َان مِ َـ الر َقك ُي َم ِّدي إِ َلك ِّ
الش ْر ِك ُي ْؿـ َُع و َما َٓ
َم ْعـ َ
ِ
يع َؼ ُؾ معـَاه َٓ ي ْممـ َأ ْن ي َمدي إِ َلك ِّ ِ
احتِ َقا ًصا و َّ
الش ْر ُط ْأ ِخ ُر َٓ ُبدَّ مِـْ ُف.
الش ْركَ :ف َق ْؿتَـ ُع ْ
ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ ِّ َ
و َق َال َقق ٌمَ َٓ :ت ُجق ُز الر ْق َق ُة إِ َّٓ مِ َـ ا ْل َع ْق ِـ وال َّؾدْ َغ ِة ،ك ََؿا َت َؼدَّ َم فِل ( َب ِ
اب َم ِـ
ا ْك َتقى) مِـ ح ِد ِ
يث ِط ْؿ َر َ
ان ْب ِـ ُح َص ْق ٍـ « َٓ ُر ْق َق َة إِ آ ِم ْـ َط ْق ٍـ َأو ُح َؿ ٍة» .
ْ َ
قف َأكَّفؿا أصؾ ك ُِّؾ ما يحتَاج إِ َلك الر ْقق ِةَ :فق ْؾت ِ
و ُأ ِجقب بِ َل َّن معـَك ا ْلحص ِر فِ ِ
َح ُؼ
َ َ
َ َ ْ ُ
َ ْ
َْ
َ
ُ َ
بِا ْل َع ْق ِـ َجق ُاز ُر ْق َق ِة َم ْـ بِ ِف َخ َب ٌؾ َأو َم ٌّس وك َْحق َذل ِ َؽ ِٓ ْشتِ َراكِ َفا فِل َكقكِ َفا َتـ َْش ُل َط ْـ
ال َشق َطاكِق ٍة مِـ إِك ِْسل َأو ِجـِّل وي ْؾت ِ
َح ُؼ بِالس ِّؿ كُؾ َما َط َر َض ل ِ ْؾ َبدَ ِن مِ ْـ َق ْرحٍ
َ
َأ ْحق ٍ ْ َّ ْ
َس مِ ْث ُؾ ح ِد ِ
وكَحق ِه مِـ ا ْلؿقاد السؿق ِة و َقدْ و َقع ِطـْدَ َأبِل داود فِل ح ِد ِ
يث َأك ٍ
يث
َ
َ
َ َ
َ
ِّ َّ
َ َ ِّ
ْ
ار ِ
ِ
ِ
َ
ػ ب ِـ َط ْب ِد ال َّؾ ِف ب ِـ ا ْل َح ِ
ِ
ِط ْؿ َر َ
ث،
ْ
ان ،و َزا َد« :أو َد ٍم» وفل ُِغٍٍُِِ م ْـ َص ِريؼ ُيق ُس َ ْ
ِ
ِ
َط ْـ َأك ٍ
الح َؿ ِة والـ ْاؿ َؾ ِة» وفِل
الر َقك ِم َـ ا ْل َع ْق ِـ و ُ
ص َر ُسق ُل ال َّؾف ﷺ فل « ُّ
َسَ ،ق َالَ :ر َّخ َ
الش َػ ِ
اء بِـ ِ
إ ُذ ِن»  ،و َِٕبِل داود مِـ ح ِد ِ
ح ِد ٍ
آخ َر« :و ْ ُ
يث َ
يث ِّ
ْت َط ْب ِد ال َّؾ ُف َأ َّن الـَّبِ َّل ﷺ
َ َ ْ َ
َ
قـ َه ِذ ِهَ -ي ْعـِل َح ْػ َص َةُ -ر ْق َق َة الـ ْاؿ َؾ ِة» والـ َّْؿ َؾ ُة ُق ُرو ٌح َت ْخ ُر ُج فِل
َق َال َل َفاَ « :أ َٓ َت ْع َؾ ِؿ َ
ا ْل َجـ ِ
ْب و َغ ْق ِر ِه مِ َـ ا ْل َج َس ِد .وقِ َقؾ :ا ْل ُؿ َرا ُد بِا ْل َح ْص ِرَ ،م ْعـَك ْإَ ْف َض ِؾَ ،أ ْيُ َٓ :ر ْق َق َة َأ ْك َػ ُع.
ػ إِ َّٓ ُذو ا ْل َػ َؼ ِ
ار.
ك ََؿا قِ َقؾَ َٓ :س ْق َ
()1

()2

()3

()4

()5

( )1أخرجف أمحد ( ،)19918وأبق داود ( ،)3884والترمذي ( ،)2157وهق حديث صحقح.
( )2أخرجف أبق داود ( )3889بنسـاد ضعقػ ،فقف شريؽ الؼاضل ،وهق سقئ الحػظ.
( )3أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)2196
.
( )4أخرجف البخاري برقؿ ( )5719مـ حديث أكس
أيضا ابـ أبل شقبة ( ،)23541وإسحاق ( ،)2185وأمحد
( )5أخرجف أبق داود ( ،)3887وأخرجف ً
( ،26451و ،)27195وابـ أبل طاصؿ يف أحاد والؿثاين ( ،)3177والـسائل يف الؽبرى
( ،)7511والطحاوي يف شرح الؿعاين ( ،7183و ،)7184والطبراين ( ،217/23و،)313/24
 ،وهق حديث
والحاكؿ ( ،)6888ويف بعض هذه الؿصادر ،أن الحديث مـ مسـد حػصة
صحقح بطرقف.
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و َق َال َققم :ا ْلؿـ ِْفل َطـْف مِـ الر َقك ما ي ُؽق ُن َقب َؾ و ُقق ِع ا ْلب َال ِء ،وا ْلؿ ْل ُذو ُن فِ ِ
قف َما
َ
ْ
َ َ
ُ َ
َ
ٌ َ
َان بعدَ و ُقق ِط ِف ذكره ابـ َطب ِد ا ْلبر وا ْلبقف ِؼل و َغقر ُهؿا وفِ ِ
قف َك َظ ٌر وك ََل َّك ُف َم ْل ُخق ٌذ مِ َـ
ْ َ ِّ َ ْ َ
ك َ َْ
ُْ َ
َت فِ ِ
قف الت ََّؿائِ ُؿ بالرقك َف ْ
لخرج َأ ُبق َداود وابـ ماجف و َصحح ُف ا ْل َحاكِؿ
ا ْل َخ َب ِر ا َّل ِذي ُق ِرك ْ
ٍ
الر َقك
مـ َص ِريؼ ابـ أخل َز ْيـَب ا ْم َر َأة ابـ َم ْس ُعقد َطـ َْفاَ ،طـ ابـ َم ْس ُعقد َر َف َع ُف« :إِ ان ُّ
والتَمئِؿ وال ِّتق َل َة ِشر ٌك»  .وفِل ا ْلح ِد ِ
يث قِ َّص ٌة.
ْ
اَ َ
َ
ِ ِ
ِ
استِ ْع َؿ ُال َذل ِ َؽ َق ْب َؾ و ُقق ِط ِف ك ََؿا َس َق ْلتِل َق ِري ًبا فِل
قال :و َقدْ َث َب َت فل ْإَ َحاديث ْ
َأك ُاف ﷺ كَانَ إذا َأوى إِ َلك فِر ِ
ِ ِ
( َب ِ
الر ُج َؾ) مِ ْـ َح ِد َ
اش ِف
يث َطائِ َش َة
َ
اب ا ْل َؿ ْر َأة َت ْرقل َّ
ي ْـ ُػ ُث بِا ْلؿ َعق َذ ِ
يث  ،ومضك فِل ( َأح ِ
ات و َي ْؿ َس ُح بِ ِف ََم و ْجفَ ُف ..ا ْل َح ِد َ
اديث ْإَ ْكبِ َقاء)
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحديث ابـ َط َّب ٍ
اس َأك ُاف ﷺ كَانَ ُي َعق ُذ ا ْل َح َس َـ وا ْل ُح َس ْق َـ بِ َؽؾ ََمت ال اؾف ال اتا امة م ْـ ُك ِّؾ
َش ْق َط ٍ
ان و َها ام ٍة ا ْل َح ِد َ
يث .
يث َخق َل َة بِـ ِ
وصحح التِّرمِ ِذي مِـ ح ِد ِ
ْت َحؽِ ٍ
قؿ َم ْر ُفق ًطاَ « :م ْـ َك َز َل َم ْـ ِز ًٓ َف َؼ َال
ْ َ
َ َّ َ ْ
ت ال اؾ ِف التام ِ
َأ ُطق ُذ بِ َؽؾَِم ِ
ات ِم ْـ َش ِّر َما َخ َؾ َؼ َل ْؿ َي ُض ار ُه َش ْل ٌء َح اتك َي َت َحق َل» و ِطـْدَ َأبِل
َ
ا ا
حقحٍ َطـ سفق ِؾ ب ِـ َأبِل صالِحٍ َطـ َأبِ ِ
داود والـَّسائِل بِسـ ٍَد ص ِ
قف َط ْـ َر ُج ٍؾ مِ ْـ َأ ْس َؾ َؿ
ْ
َ
َ
َ َ
َ ِّ َ
ْ ُ َْ ْ
قـ َأ ْم َس ْق َ
َجا َء َر ُج ٌؾ َف َؼ َالُ :ل ِد ْغ ُت ال َّؾقْ َؾ َة َف َؾ ْؿ َأك َْؿ َف َؼ َال َل ُف الـَّبِل ﷺَ « :لق ُق ْؾ َ
ت
ت ِح َ
ت ال اؾ ِف التام ِ
َأ ُطق ُذ بِ َؽؾَِم ِ
ات ِم ْـ َش ِّر َما َخ َؾ َؼ َل ْؿ َي ُض ار َك» .
َ
ا ا
و ْإَح ِ
اد ُ
يث فِل َه َذا ا ْل َؿ ْعـَك َمق ُجق َد ٌة َلؽِ ْـ َي ْحت َِؿ ُؾ َأ ْن ُي َؼ َال إِ َّن الر َقك َأ َخص مِ َـ
َ
ال َّتعق ِذ ،وإٓ َفا ْل ِ
ف فِل َم ْش ُرو ِطقَّ ِة ا ْل َػ َز ِع إِ َلك ال َّؾ ِف
ف فِل الر َقك َم ْش ُفق ٌر ،و َٓ ِخ َال َ
خ َال ُ
َ
َتعا َلك و ِآ ْلتِج ِ
اء إِ َل ْق ِف فِل ك ُِّؾ َما وقع و َما ي َتق َّقع.
َ
َ
()1

()2

()3

()4

()5

( )1حسـ :مخرج يف أحاديث الباب.
( )2أخرجف البخاري برقؿ (.)5748
( )3أخرجف البخاري برقؿ (.)3371
( )4أخرجف الترمذي برقؿ ( ،)3437وهق كذلؽ يف مسؾؿ (.)2718
( )5حسـ :مخرج يف أحاديث الباب.
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ات و َغق ِرها مِـ َأسؿ ِ
قـ :الر َقك بِا ْلؿعق َذ ِ
و َق َال ابـ ال ِّت ِ
اء ال َّؾ ِف ُهق ال ِّطب الرو َحاكِل
ُ َ
ْ َ ْ ْ َ
َان َط َؾك لِس ِ
إذا ك َ
ان ْإَ ْب َر ِار مِ َـ ا ْل َخ ْؾ ِؼ َح َص َؾ ِّ
الش َػا ُء بِنِ ْذ ِن ال َّؾ ِف َت َعا َلك َف َؾ َّؿا َط َّز َه َذا
َ
ب ا ْل ُج ْس َؿاكِ ِّل ،وتِ ْؾ َؽ الر َقك ا ْل َؿـ ِْفل َطـ َْفا ا َّلتِل َي ْس َت ْع ِؿ ُؾ َفا
َّاس إِ َلك ال ِّط ِّ
الـَّق ُع َف ِز َع الـ ُ
ِ
ِ
ِ
خقر ا ْل ِ
ج ِّـ َل ُف َف َق ْلتِل بِ ُل ُمق ٍر ُم ْشتَبِ َف ٍة ُم َر َّكبَ ٍة مِ ْـ َحؼ
ا ْل ُؿ َع ِّز ُم و َغ ْق ُر ُه م َّؿ ْـ َيدَّ طل َت ْس َ
الش َقاصِ ِ
و َباصِ ٍؾ َي ْج َؿ ُع إِ َلك ِذك ِْر ال َّؾ ِف و َأ ْس َؿائِ ِف َما َي ُشق ُب ُف مِ ْـ ِذك ِْر َّ
قـ و ِآ ْستِ َعاك َِة بِ ِف ْؿ
ان بِال َّطب ِع ُتص ِ
وال َّتعق ُذ بِؿردتِ ِفؿ ،وي َؼ ُال :إِ َّن ا ْلحق َة لِعدَ اوتِفا ل ِ ْلِكْس ِ
اد ُق َّ
الش َقاصِق َـ
ْ َ
َ
َ َّ َ
ََ َ ْ ُ
َ
َ
ل ِ َؽقكِ ِفؿ َأطْدَ اء بـِل آدم فنذا َط َّزم َط َؾك ا ْلحق ِة بِ َلسؿ ِ
الشقَاصِ ِ
اء َّ
قـ َأ َج َاب ْت و َخ َر َج ْت مِ ْـ
َ َّ ْ َ
َ
ََ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلكْسانِ:
ِ
ِ
َم َؽاكِ َفا ،وك ََذا ال َّؾد ُ
يغ إذا ُرق َل بِت ْؾ َؽ ْإَ ْس َؿاء َسا َل ْت َس ُؿق ُم َفا م ْـ َبدَ ن ْ َ
َفؾِ َذل ِ َؽ ك ُِره مِـ الر َقك ما َلؿ ي ُؽـ بِ ِذك ِْر ال َّؾ ِف و َأسؿائِ ِف َخاص ًة وبِال ِّؾس ِ
ان ا ْل َع َربِ ِّل ا َّل ِذي
َّ
َ ْ َ ْ
َ َ
َ
ْ َ
الش ْر ِك ،و َط َؾك ك ََر َاه ِة الر َقك بِ َغ ْق ِر كِت ِ
ف َم ْعـَا ُه ل ِ َق ُؽق َن َب ِري ًئا مِ َـ ِّ
َاب ال َّؾ ِف ُط َؾ َؿا ُء
ُي ْع َر ُ
ْإَ َم ِة.
اٌشلًَ شَال َشحُ َألْغَاٍَ:
و َق َال ا ْل ُؼ ْر ُصبِل ُّ :
َان ير َقك بِ ِف فِل ا ْلج ِ
اهؾِ َّق ِة مِؿا َٓ ُي ْع َؼ ُؾ م ْعـَا ُه َف َق ِ
اجتِـ َُاب ُف ل ِ َئ َّال
ب ْ
ج ُ
َ
َ
َّ
أَ َحدَُٖاَ :ما ك َ ُ ْ
ي ُؽق َن فِ ِ
قف ِش ْر ٌك َأو ُي َم ِّدي إِ َلك ِّ
الش ْر ِك.
َ
َان بِ َؽ َال ِم ال َّؾ ِف َأو بِ َل ْس َؿ ِائ ِفَ :ف َق ُجق ُز فنن ك َ
ايجَّاَِْ :ٞما ك َ
َان َم ْل ُثق ًرا َف ُق ْست ََحب.
ِ
ؽ َأو صالِحٍ َأو مع َّظ ٍؿ مِـ ا ْلؿ ْخ ُؾق َق ِ
اء َغق ِر ال َّؾ ِف مِـ م َؾ ٍ
ايجَّا ِيحَُ :ما ك َ
ات
َُ
َ
َان بِ َل ْس َؿ ْ
َ َ
ْ َ
كَا ْل َع ْر ِ
ش.
َق َالَ :ف َف َذا َف َؾ ْق َس مِ َـ ا ْلق ِ
اج ِ
اجتِـ َُاب ُف ،و َٓ مِ َـ ا ْل َؿ ْش ُرو ِع ا َّل ِذي َيت ََض َّؿ ُـ ِآ ْلتِ َجا َء
ب ْ
ِ
ِِ
ِ
قؿ ا ْل ُؿ ْر َقك بِ ِف
إِ َلك ال َّؾف ،وال َّت َبر َك بِ َل ْس َؿائفَ :ف َق ُؽق ُن َت ْر ُك ُف َأو َلك إِ َّٓ َأ ْن َيت ََض َّؿ َـ َت ْعظ َ
َفقـْب ِغل َأ ْن يج َتـَب كَا ْلحؾِ ِ
ػ بِ َغ ْق ِر ال َّؾ ِف َت َعا َلك.
َ
ُ ْ َ
َ َ
()1

( )1بؾ الرققة بلسؿاء الؿالئؽة ،وإكبقاء ،والصالحقـ مـ الشرك باهلل الذي يجب اجتـابف.
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قال الحافظ :و َق َال الربقعَ :س َل ْل ُت َّ
الشافِ ِع َّل َط ِـ الر ْققَ ِة َف َؼ َال َٓ َب ْل َس َأ ْن ُي ْر َقك
ف مِ ْـ ذِك ِْر ال َّؾ ِف ُق ْؾ ُت َأ َي ْرقِل َأ ْه ُؾ ا ْلؽِت ِ
بِؽِت ِ
َاب ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ َق َال َك َع ُؿ إذا
َاب ال َّؾ ِف و َما ُي ْع َر ُ
ف مِ ْـ كِتَا ِ
ب ال َّؾ ِف وبِ ِذك ِْر ال َّؾ ِف.
َر َققا بِ َؿا ُي ْع َر ُ
 :ارققفا
َت ترقك َطائِ َشة
وفِل اٌُّْىعَّأِ َأ َّن َأ َبا َب ْؽ ٍر َق َال ل ِ ْؾ َق ُفق ِد َّي ِة ا َّلتِل كَاك ْ
ِ ٍ
بِؽِ َتاب اهلل  .وروى ابـ و ْه ٍ
الر ْق َق ِة بِا ْل َح ِد َيد ِة وا ْل ِؿ ْؾحِ و َط ْؼ ِد
ب َط ْـ َمالؽ َك َر َاه َة ُّ
ان و َق َال َلؿ ي ُؽـ َذل ِ َؽ مِـ َأم ِر الـ ِ ِ
ِ ِ
ُب َخا َت َؿ ُس َؾ ْق َؿ َ
يؿ.
ْ َ ْ
ا ْل َخ ْقط وا َّلذي َي ْؽت ُ
َّاس ا ْل َؼد َ
ْ ْ
ػ فِل استِر َق ِ
اء َأ ْه ِؾ ا ْلؽِت ِ
ْ :
َاب َف َل َج َاز َها َقق ٌم ،وك َِر َه َفا
و َق َال ا ْل ََم ِز ِر ُّي
اختُؾِ َ
ْ ْ
ِ
ِ ِ
اب َم ْـ َأ َج َاز بِ َل َّن مِثْ َؾ َه َذا َي ْب ُعدُ َأ ْن َي ُؼق ُلق ُه و ُهق
َمال ٌؽ ل َئ َّال َي ُؽق َن م َّؿا َبدَّ ُلق ُه ،و َأ َج َ
اذ ِق َٓ يح ِسـ َأ ْن ي ُؼق َل وا ْلح ِ
َان َغقر ا ْلح ِ
َػ َأ ْن ُي َبدِّ َل ِح ْر ًصا
اذ ُق َي ْلك ُ
َ
ُ ْ ُ َ
ب َسقا ٌء ك َ ْ ُ َ
كَال ِّط ِّ
اختِ َال ِ
ػ بِ ْ
ف
استِ ْؿ َر ِار و ْص ِػ ِف بِا ْل ِح ْذ ِق لِت َْرويجِ ِصـَا َطتِ ِف .وا ْل َحؼ َأ َّك ُف َي ْختَؾِ ُ
َط َؾك ْ
ْإَ ْش َخاص و ْإَحقال وسئِ َؾ ابـ َطب ِد الس َال ِم َط ِـ ا ْلحرو ِ
ف ا ْل ُؿ َؼ َّط َع ِة َف َؿـَ َع مِـ َْفا َما َٓ
ْ
ُُ
ْ َّ
ُ
ِ
يعر ُ ِ
قفا ُك ْػ ٌر ،و َس َق ْلتِل ا ْل َؽ َال ُم َط َؾك َم ْـ َمـَ َع الر َقك َأ ْص ًال فِل َب ِ
اب َم ْـ َل ْؿ
ف ل َئ َّال َي ُؽق َن ف َ
َُْ
َي ْر ِق َب ْعدَ َخ ْؿ َس ِة َأ ْبق ٍ
اب إِ ْن َشا َء ال َّؾ ُف َت َعا َلك.اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)283/24
س َال ِم
اإل ْ
َاها
اس ٍؿ َم ْج ُفق ٍل َل ْق َس َِٕ َح ٍد َأ ْن َي ْرقِ َل بِ ِف َف ْض ًال َط ْـ َأ ْن َيدْ ُطق بِ ِف و َلق َط َر َ
ف َم ْعـ َ
كُؾ ْ
حقح َل ُؽ ِره َأ ْن يدْ ُطق ال َّؾف بِ َغق ِر إَسؿ ِ
ِ
اء ال َع َربِقَّ ِة.اه
َ ْ
َ َ
و َأ َّك ُف َص ٌ
ْ َ
ّم تػسقر سقرة الػاحتة ّم كالمف طؾك الجؿع بقـ حديث
وقال ابـ رجب
()1

الباب ،وما ورد طـ الـبل ﷺ مـ الرققة ،قال :فُٗ جَىاتَاِْ:
كسخف ،وإكَّؿا كان ذلؽ يف أول إمرَّ ،
أحدُُٖاُ :
ٕن الرقك َمظـَّة ِّ
الشرك ،ف ُع ِّؾؼ
ِ ِ
ِ ٍ
الر ْح ِ
ؿـَ :أ َّن َأ َبا َب ْؽ ٍر
طَؿ َر َة بِـْت طَ ْبد َّ
( )1أخرجف مالؽ يف الؿقصل (َ )943/2ط ْـ َي ْح َقك ْب ِـ َسعقدَ ،ط ْـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قفا بِؽِت ِ
َاب اهللِ.
قفاَ .ف َؼ َال َأ ُبق َب ْؽ ٍرْ :ارق َ
الصدِّ َيؼ َد َخ َؾ َط َؾك طَائ َش َة وه َل َت ْشتَؽل .و َي ُفقد َّي ٌة َت ْرق َ
ِّ
:
وإثر ضاهره اإلرسالٕ :ن طؿرة تحؽل الؼصة ،وهل مل تدركفا ،ولؽـ لعؾفا أخذهتا طـ طائشة
فؼد كاكت مالزمة لفا ،كثقرة الرواية طـفا.
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الحؽؿ بالؿظـَّة ،ثؿ ُط ِّؾؼ بالحؼقؼة ٓ ،س َّقؿا وكان يف أو ِل إمر الؼصدُ َحسؿ َمادة
ُ
رب يف الظرو ِ
ال ِّشرك بالؽؾ َّقة ،كؿا كُفل طـ الش ِ
ف ٕكَّفا َمظـَّ ُة الس ْؽ ِر ،ثؿ ُر ِّخص فقفا.
رك يف ِ
ٚايجاْ :ٞأن ُي ْح َؿؾ ذلؽ طىل ما هق ِش ٌ
كػسف ،وهق أضفر.اه
و َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل كِ َت ِ
اب االعرغاشح (:)118/1
س َال ِم
اإل ْ
ويف اٌصذُخ طـ الـبل ﷺ أكف قال ٓ« :بلس بالرقك ما مل تؽـ شر ًكا» ،فـفك

طـ الرقك التل فقفا شرك كالتل فقفا استعاذة بالجـ ،كؿا قال تعاىل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ] {اجلن.}6:
ولفذا هنك العؾؿاء طـ التعازيؿ وإقسام التل يستعؿؾفا بعض الـاس يف حؼ
الؿصروع وغقره التل تتضؿـ الشرك ،بؾ هنقا طـ كؾ ما ٓ يعرف معـاه مـ ذلؽ:
خشقة أن يؽقن فقف شرك بخالف ما كان مـ الرقك.اه

5

َطأي :١حهِ تعًٝل ايتُ.١ُٝ

قال ابـ طبد البر

ّم اٌرّهُذ ( :)163/17وهذا كؾف تحذير ومـع مؿا

كان أهؾ الجاهؾقة يصـعقن ،مـ تعؾقؼ التؿائؿ والؼالئد ،يظـقن أهنا تؼقفؿ وتصرف
البالء طـفؿ ،وذلؽ ٓ يصرفف إٓ اهلل طز وجؾ وهق الؿعايف والؿبتظ ٓ ،شريؽ لف:
فـفاهؿ رسقل اهلل ﷺ طؿا كاكقا يصـعقن مـ ذلؽ يف جاهؾقتفؿ.اه
ّم إٌهاَح  :اٌرّائُ :مجع ِ
تؿقؿة ،وهل َخ َرزات كاكت
وقال ابـ إثقر
فلبطؾفا اإلسالم .قال:
العرب ُتع ّؾؼفا طىل أوٓدهؿ َي َّت ُؼقن هبا العقـ يف ز ْطؿفؿْ :
كلهنؿ كاكقا يعتؼدون أهنا تؿام الدَّ واء والشػاء ،وإكؿا جعؾفا شر ًكإ :هنؿ أرادوا هبا
د ْفع الؿؼادير الؿؽتقبة طؾقفؿ :فطؾبقا د ْفع إ َذى مـ غقر ال ّؾف الذي هق دافِعف.اه
ِ
ِ
قؿ ٍة
وقال الحافظ ابـ حجر
ّم اٌفرخ ( :)5735والت ََّؿائ ُؿ َج ْؿ ُع َتؿ َ
ِ
ِ
س كَا ُكقا فِل ا ْلج ِ
ِ
الر ْأ ِ
اهؾِ َّق ِة َي ْعت َِؼدُ و َن َأ َّن َذل ِ َؽ َيدْ َف ُع
َ
وه َل َخ َر ٌز َأو ق َال َد ٌة ُت َع َّؾ ُؼ فل َّ
ِ
ْأ َف ِ
ب بِ ِف
ات وال ِّتق َل ُة بِ َؽ ْس ِر ا ْل ُؿ َثـَّاةِ و َف ْتحِ ا ْلقاو و َّ
الال ِم ُم َخ َّػ ًػا َش ْل ٌء كَاكَت ا ْل َؿ ْر َأ ُة َت ْجؾِ ُ
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ِ
ِ
الس ْح ِر وإِك ََّؿا ك َ
َان َذل ِ َؽ مِ َـ ِّ
الش ْر ِك َِٕك َُّف ُؿ َأ َرا ُدوا َد ْف َع
َم َح َّب َة َزوج َفا و ُهق َض ْر ٌب م َـ ِّ
ب ا ْل َؿـَافِ ِع مِ ْـ ِطـ ِْد َغ ْق ِر ال َّؾ ِف.اه
ا ْل َؿ َض ِّار و َج ْؾ َ
ّم وراب اٌرىدُذ  :مِ َـ ِّ
الش ْر ِك ُل ْب ُس
وقال اإلمام ُمؿد بـ طبد القهاب
ط وكَحق ِهؿا لِر ْف ِع الب ِ
الخق ِ
ِ
الء َأو َد ْف ِع ِف وققل اهلل تعاىل [ :ﮭ ﮮ ﮯ
َ
الح ْؾ َؼة و َ ْ
َ
ْ َ َ

ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂         ] {الزمر.}34:
قال أبىعبد اهلل :وقد جاءت آثار طـ الصحابة يف الحؽؿ طىل ذلؽ بلكف شرك:
َق َال ِ
فِ ْل ادلُصََّٕفِ (:)373/7
اإل َما ُم ْاب ُـ َأبِل َشقْ َب َة
َحدَّ َثـَا َش َب َاب ُةَ ،ق َال :حدَّ َثـَا َلقْ ُث ْب ُـ َس ْع ٍدَ ،ط ْـ َي ِزيدَ َ ،ط ْـ َأبِل َ
الخ ْق ِر ،ط ْـ ُط ْؼ َب َة ْب ِـ
ِ
ِ
ِ
اإلك َْس ْان وال ِّط ْػ ِؾ ِش ْر ٌك.
قؿ ِة مِ َـ ِ ِ
َطام ٍرَ ،ق َالَ :مقض ُع التَّؿ َ
ِ
قحِ ،ر َجا ُل ُف ِر َج ُال َّ
الش ْق َخ ْق ِـ.
إِ ْسـَا ُد ُه َصح ٌ
و َق َال ِ
فِ ْل ادلُصََّٕفِ (:)373/7
اإل َما ُم ْاب ُـ َأبِل َش ْقبَ َة
َحدَّ َثـَا َأ ُبق ُم َعاو َي َةَ ،ط ِـ إَ ْط َؿ ِ
شَ ،ط ْـ َأبِل ضِ ْب َق َ
انَ ،ط ْـ ُح َذ ْي َػ َةَ ،ق َالَ :د َخ َؾ َطؾِ ٌّل
َط َؾك َر ُج ٍؾ َي ُعق ُد ُهَ ،فق َجدَ فِل َط ُض ِد ِه َخ ْق ًطاَ ،ق َالَ :ف َؼ َالَ :ما َه َذا؟ َق َالَ :خقْ ٌط ُرقِ َل لِل
فِ ِ
قفَ ،ف َؼ َط َع ُفُ ،ث َّؿ َق َالَ :لقمِ َّت َما َص َّؾ ْق ُت َط َؾ ْق َؽ.
ِ
قحِ ،ر َجا ُل ُف ِر َج ُال َّ
الش ْق َخ ْق ِـ.
إِ ْسـَا ُد ُه َصح ٌ
وقال ابـ أبل حاتؿ

يف تػسقره سقرة يقسػ آية ( :)116حدثـا محؿد بـ

الحسقـ بـ إبراهقؿ بـ إشؽاب ،ثـا يقكس بـ محؿد ثـا محاد بـ سؾؿة ،طـ طاصؿ
سقرا فؼطعف أو
إحقل ،طـ طزرة قال :دخؾ حذيػة طىل مريض فرأى يف طضده ً
اكتزطف ،ثؿ قال﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ] {يوسف.}116:
رجال إسـاده ثؼات :إٓ أن طزرة مل يسؿع مـ حذيػة
أخرى يتؼقى هبا:

 ،ولؽـ لألثر صريؼ
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و َق َال ِ
فِ ْل ادلُصََّٕفِ (:)373/7
اإل َما ُم ْاب ُـ َأبِل َش ْقبَ َة
َحدَّ َثـَا َطؾِل ْب ُـ ُم ْس ِف ٍرَ ،ط ْـ َي ِزيدَ َ ،ق َالَ :أ ْخ َب َركِل َز ْيدُ ْب ُـ و ْه ٍ
بَ ،ق َال :ا ْك َط َؾ َؼ
ُح َذ ْي َػ ُة إِ َلك َر ُج ٍؾ مِ َـ الـ ََّخ ِع َي ُعق ُد ُهَ ،فا ْك َط َؾ َؼ وا ْك َط َؾ ْؼ ُت َم َع ُفَ ،فدَ َخ َؾ َط َؾ ْق ِف و َد َخ ْؾ ُت
معفَ ،ف َؾؿس َط ُضدَ هَ ،فر َأى فِ ِ
قف َخ ْق ًطاَ ،ف َل َخ َذ ُه َف َؼ َط َع ُفُ ،ث َّؿ َق َالَ :لقمِ َّت و َه َذا فِل
َ َ
ََُ
ُ َ
َط ُض ِد َك َما َص َّؾ ْق ُت َط َؾ ْق َؽ.
إسـاده ضعقػ :يزيد بـ أبل زياد ضعقػ ،وإثر حسـ بالطريؼقـ.
قال أبىعبد اهلل غفر اهلل له :التعؾقؼ لؾتؿائؿ قد يؽقن شركًا أكبر ،وقد يؽقن
شركًا أصغر ،وذلؽ باختالف ما يؽقن يف قؾب صاحبف :فقؽقن شركًا أكبر إذا اطتؼد

أهنا تدفع الضر ،وتجؾب الـػع بـػسفا :لؼقلف تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ] {الزمر }34:أية ،ويؽقن شركًا
أصغر ،إذا اطتؼد أن الذي يدفع الضر ،ويجؾب الـػع هق اهلل تعاىل ،ولؽـ جعؾ
التعؾقؼ سب ًبا :ففذا شرك أصغرٕ :كف جعؾ ما لقس سب ًبا شرط ًّقا ،وٓ قدر ًّيا سببًا:
َ
وٕكف ذريعة إىل الشرك إكبر :فنن اإلكسان إذا استؿر طؾقف ،واكتشر بقـ الـاس يصؾ
إىل أن يعتؼد البعض أن الـػع والضر مـفؿا.
و ُيحؿؾ كالم طظ وحذيػة

ما طىل َّ
أن الرجؾ طؾؼف ،وهق يعتؼد فقف اطتؼاد

ٌ
أهؾ الجاهؾقة ،يعتؼد َّ
شرك أكبر .أو ُيحؿؾ طىل أهنؿا
أن مـف الـػع والضر ،وهذا
أرادا الزجر طـ هذا العؿؾ ،وإن مل يصؾ إىل حد الؽػر ،وهذا قد ورد طـ مجاطة مـ
السؾػ ،وهق أهنؿ يتركقن الصالة طىل مرتؽبل بعض كبائر الذكقب كؿا ترك الـبل
ﷺ الصالة طىل مـ قتؾ كػسف .
()1

( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )978طـ جابر بـ سؿرة

.
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ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ

6

020

األضباب اييت جيٛش فعًٗاٚ ،ال تٓايف ايتٛحٝد:

األعثاب لغّاْ :أسباب طرفت بالشرع ،وهل الشرطقة .وأسباب طرفت

بالتجربة ،وهل الؼدرية ،فإسباب الؼدرية هل التل طرفت بالتجربة ،وكان أثرها
ضاهرا) :أن تؽقن هـاك طالقة بقـ هذا ،وهذا ،فؾق تتابع
ضاهرا ،ومعـك (أثرها
ً
ً
الـاس طىل طؿؾ شلء لقس لف أثر ضاهر ،ولقس مـ إسباب الشرطقة فال يعد بذلؽ
سب ًبا قدر ًّيا ،بؾ هق مـ تزيقـ الشقطان لفؿ ،لؽـ لق ُطؾؿ أن بعض إمراض يـػع
فقفا ربط خقط ّم طرق ً
مثال ،مع وجقد طالقة بقـفَم :فنكف لقس بؿحرم ،لؽـ لق ربط
مـ الحؿك :فنكف لقس هـاك أثر ضاهر بقـفؿا :فال يجقز حتك ولق شػل الؿريض:
فنكف ٓ يعتؿد طىل هذإ :كف مـ تزيقـ الشقطان :فنكف قد يقجد أمل مـ أٓم بسبب
أن الشقطان يـخس فقف ،فؾؿا يػعؾقن هذا إمر الؿبتدع كالخقط يؽػ شره ،فقظـ
مثال.
الـاس أن هذا بسبب تعؾقؼ الخقط ً

7

ٚجٛب ايعٌُ باألضباب ايػسع ١ٝاييت أَس اهلل بٗا ٚايتخرٜس َٔ االعتُاد

عًٗٝا:

َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)137/8
س َال ِم
اإل ْ
َّاس فِل إب َط ِ
ال ْإ َ ْس َب ِ
َق َال َب ْع ُض ا ْل ُػ َض َال ِءَ :ت َؽ َّؾ َؿ َقق ٌم مِ ْـ الـ ِ
اب وا ْل ُؼقى وال َّط َبائِ ِع
ْ
إن َه ُم َٓ ِء ي ُؼق ُلق َن َٓ يـْب ِغل ل ِ ْلِكْس ِ
َف َل ْض َح ُؽقا ا ْل ُع َؼ َال َء َط َؾك ُط ُؼقل ِ ِف ْؿُ .ث َّؿ َّ
ان َأ ْن َي ُؼق َل
َ َ
َ
َ
إ َّكف َشبِع بِا ْل ُخب ِز وروي بِا ْلؿ ِ
اء َب ْؾ َي ُؼق ُل َشبِ ْعت ِطـْدَ ُه و ُرويت ِطـْدَ ُهَ :فنِ َّن ال َّؾ َف َي ْخ ُؾ ُؼ
ُ َ
ْ ُ َ َ
ث ِطـْدَ َه ِذ ِه ا ْلؿ ْؼت َِرك ِ
اد ِ
الشبع والري وكَحق َذل ِ َؽ مِـ ا ْلحق ِ
َات بِ َفا َطا َدةً َٓ :بِ َفا ،و َه َذا
ْ َ
ِّ َ َ ِّ َّ ْ
ُ
ف ا ْلؽِت ِ
َاب والسـ َِّة.
ِخ َال ُ

َفنِ َّن ال َّؾ َف َت َعا َلك َي ُؼق ُل﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
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ﯼ ] {األعرافْ }21:أ َي َة ،و َق َال َت َعا َلك ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ { البقرة.}163:

و َق َال َت َعا َلك ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ] {التوبة ،}13:و َق َال

﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ] {التوبة.}27:

و َق َال ﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ]
{ق ،}3:و َق َال َت َعا َلك ﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ]
{األىعام ،}33:و َق َال َت َعا َلك ﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ] {فاطر ،}71:و َق َال َت َعا َلك ﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ] {النحل﴿ ،}11:ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ] {النحل.}11:
و َق َال َت َعا َلك ﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ] {البقرة - }76:إ َلك َققل ِ ِف -

﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ] {البقرة ،}76:و َق َال ﴿ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ] {ادائدة﴿ ،}12:ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ] {ادائدة ،}16:ومِ ْث ُؾ َه َذا فِل ا ْل ُؼر ِ
آن كَثِ ٌقر.
ْ
ِ
وك ََذل ِ َؽ فِل ا ْلح ِد ِ
إن َه ِذ ِه ا ْل ُؼ ُبق َر َمم ْ ُؾق َء ٌة َط َؾك َأ ْهؾفَ ا ُض ْؾ َؿ ًة وإِ ان
يث َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ « ا
َ
ال اؾ َف َج ِ
اط ٌؾ بِ َص َالتِل َط َؾ ْق ِف ْؿ ُكق ًرا» ومِ ْث ُؾ َه َذا كَثِ ٌقر.
()1

 ،وهذه الؾػظة قد أطؾت :فالحديث يف
( )1أخرجف بـحقه مسؾؿ ( )956مـ حديث أبل هريرة
الصحقحقـ وغقرمها بدون هذه الزيادة ،وقد قال الحافظ يف الػتح ( :)1337هل زيادة مدرجة يف
هذا اإلسـاد مـ مراسقؾ ثابت .بقـ ذلؽ غقر واحد مـ أصحاب محاد بـ زيد ،وقد أوضحت ذلؽ
بدٓئؾف يف كتاب بقان الؿدرج .
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب
اب ا ْل ُؿ َؼدَّ َر َة فل َخ ْؾ ِؼ ال َّؾف َم ْـ َأ ْب َط َؾ ْإَ ْس َب َ
وكَظ ُقر َه ُم َٓء ا َّلذي َـ َأ ْب َط ُؾقا ْإَ ْس َب َ
ا ْلؿ ْشرو َط َة فِل َأم ِر ال َّؾ ِفَ :ك َا َّل ِذيـ ي ُظـق َن َأ َّن ما يحص ُؾ بِالد َط ِ
اء و ْإَ ْطؿ ِ
الصال ِ َح ِة
ال َّ
َ َ ْ ُ
َ َ
َ
ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إن ك َ
و َغ ْق ِر َذل َؽ م ْـ ا ْل َخ ْق َرات ْ
َان ُم َؼدَّ ًرا َح َص َؾ بِدُ ون َذل َؽ.
وإِ ْن َل ْؿ َي ُؽ ْـ ُم َؼدَّ ًرا َل ْؿ َي ْح ُص ْؾ بِ َذل ِ َؽ .و َه ُم َٓ ِء َك َا َّل ِذي َـ َقا ُلقا ل ِؾـَّبِ ِّل ﷺ « َأ َف َال
َك َد ُع ا ْل َع َؿ َؾ و َك اتؽِ ُؾ َط َؾك ا ْلؽِ َت ِ
اب؟ َف َؼ َال َْٓ .اط َؿ ُؾقا َف ُؽؾ ُم َق اس ٌر لِ ََم ُخؾِ َؼ َل ُف»  .وفِل
السـ َِـ َأ َّك ُف قِ َقؾَ :يا َر ُسق َل ال َّؾ ِفَ :أ َر َأ ْيت َأ ْدو َي ًة َكتَدَ اوى بِ َفا ،و ُر ًقك كسترقل بِ َفا :و ُت َؼا ًة
ِ
قفاَ :ه ْؾ َت ُرد مِ ْـ َقدَ ِر ال َّؾ ِف َش ْق ًئا؟ َف َؼ َالِ « :ه َل ِم ْـ َق َد ِر ال اؾ ِف» .
َكتَّؼ َ
اب ِشر ٌك فِل ال َّتق ِح ِ
قد و َم ْحق
ولِفَ َذا َق َال َم ْـ َق َال ِم ْـ ا ْل ُع َؾ ََم ِءِ :آ ْلتِ َػ ُ
ات إ َلك ْإ َ ْس َب ِ ْ
اب َأ ْن َت ُؽق َن َأس َبابا َت ْغقِقر فِل و ْج ِف ا ْل َع ْؼ ِؾ :و ْ ِ
اض َط ْـ ْإ َ ْس َب ِ
ْإَ ْس َب ِ
اب بِا ْل ُؽ ِّؾ َّق ِة
اإل ْط َر ُ
ٌ
ْ ً
َقدْ ٌح فِل َّ
الش ْرعِ.
و َال َّؾف سبحا َكف َخ َؾ َؼ ْإَسباب وا ْلؿسبب ِ
ات :و َج َع َؾ َه َذا َس َب ًبا ل ِ َف َذا َفنِ َذا َق َال ا ْل َؼائِ ُؾ
ُ َ َّ َ
ْ َ َ
ُ ُ ْ َ ُ
ِ
الس َب ِ
الس َب ِ
إن ك َ
ْ
ب
ب وإِ َّٓ َل ْؿ َي ْح ُص ْؾَ :جق ُاب ُف َأ َّك ُف ُم َؼدَّ ٌر بِ َّ
َان َه َذا ُم َؼدَّ ًرا َح َص َؾ بِدُ ون َّ
ِ
الس َب ِ
إن ال اؾ َف َخ َؾ َؼ لِ ْؾ َجـ ِاة َأ ْه ًال َخ َؾ َؼفُ ْؿ َلفَ ا
ب :ك ََؿا َق َال الـَّبِل ﷺ « :ا
و َل ْق َس ُم َؼدَّ ًرا بِدُ ون َّ
ب آ َبائِ ِف ْؿ :و َخ َؾ َؼ لِؾـ ِ
اار َأ ْه ًال َخ َؾ َؼفُ ْؿ َلفَ ا و ُه ْؿ فِل َأ ْص َال ِ
و ُه ْؿ فِل َأ ْص َال ِ
ب آ َبائِ ِف ْؿ»
ِ
ِ ِ
الس َعا َد ِة َف َس ُق َق اس ُر لِ َع َؿ ِؾ
و َق َال ﷺْ « :اط َؿ ُؾقا َف ُؽؾ ُم َق اس ٌر ل ََم ُخؾ َؼ َل ُف َأ اما َم ْـ كَانَ م ْـ َأ ْه ِؾ ا
الش َؼاو ِة َف َس ُق َق اس ُر لِ َع َؿ ِؾ َأ ْه ِؾ ا
الس َعا َد ِة .و َأ اما َم ْـ كَانَ ِم ْـ َأ ْه ِؾ ا
الش َؼاو ِة» .
َأ ْه ِؾ ا
حقحق ِـ َطـ اب ِـ مسعقدٍ
ِ
ِ
َق َالَ :حدَّ َثـَا َر ُسق ُل ال َّؾ ِف ﷺ و ُهق
ْ ْ َ ْ ُ
الص َ ْ
وفل َّ
الص ِ
قـ َيق ًما ُك ْط َػ ًة ُث اؿ
إن َأ َح َد ُك ْؿ ُي ْج َؿ ُع َخ ْؾ ُؼ ُف فِل َب ْط ِـ ُأ ِّم ِف َأ ْر َب ِع َ
اد ُق ا ْل َؿ ْصدُ و ُق « :ا
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ُؾ إ َل ْق ِف ا ْل َؿ َؾ ُؽ َف ُقمْ َم ُر بِ َل ْر َب ِع
َي ُؽقنُ َط َؾ َؼ ًة م ْث َؾ َذل َؽ ُث اؿ َي ُؽقنُ ُم ْض َغ ًة م ْث َؾ َذل َؽ ُث اؿ ُي ْر َ
()1

()2

()3

()4

.
( )1أخرجف البخاري ( ،)4945ومسؾؿ ( )2647طـ طظ بـ أبل صالب
( )2اعقػ :أخرجف أمحد ( ،)15474والترمذي ( ،)2165وابـ ماجف ( )3437مـ صريؼ أبل خزامة
طـ أبقف بف ،وهق حديث ضعقػ يف إسـاده أبق خزامة ،وهق مجفقل.
.
( )3أخرجف مسؾؿ ( )2662طـ طائشة
.
( )4أخرجف البخاري ( ،)4945ومسؾؿ ( )2647طـ طظ بـ أبل صالب
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ِ ِ
ت َفق َؼ ُال ُا ْك ُت ْب ِر ْز َق ُف و َطؿ َؾ ُف و َأ َج َؾ ُف و َش ِؼل َأو ِ
َكؾَِم ٍ
الرو ُحَ .ق َال
َ
سع ٌقد ُث اؿ ُي ْـ َػ ُخ فقف ُّ
َ
ُ
َ
إن َأ َح َد ُك ْؿ َل َق ْع َؿ ُؾ بِ َع َؿ ِؾ َأ ْه ِؾ ا ْل َجـ ِاة َح اتك َما َي ُؽقنُ َب ْق َـ ُف و َب ْق َـفَ ا اإٓ
َفق َا ال ِذي َك ْػ ِسل بِ َق ِد ِه ا
اب َف َق ْع َؿ ُؾ بِ َع َؿ ِؾ َأ ْه ِؾ الـ ِ
اار َف َق ْد ُخ ُؾفَ ا ،وإِ ان َأ َح َد ُك ْؿ َل َق ْع َؿ ُؾ
اعَ :ف َق ْسبِ ُؼ َط َؾ ْق ِف ا ْلؽِ َت ُ
ِذ َر ٌ
بِ َع َؿ ِؾ َأ ْه ِؾ الـ ِ
اب َف َق ْع َؿ ُؾ بِ َع َؿ ِؾ
اعَ :ف َق ْسبِ ُؼ َط َؾ ْق ِف ا ْلؽِ َت ُ
اار َح اتك َما َي ُؽقنُ َب ْق َـ ُف و َب ْق َـفَ ا اإٓ ِذ َر ٌ
َأ ْه ِؾ ا ْل َجـ ِاة َف َق ْد ُخ ُؾفَ ا» .اكتفك
()1

قال الحافظ ابـ رجب

ّم جاِغ اٌؼٍىَ واحلىُ (حديث:)49/

واطؾؿ أن تحؼقؼ التقكؾ ٓ يـايف السعل يف إسباب التل قدر اهلل سبحاكف
الؿؼدورات هبا  ،وجرت سـتف يف خؾؼف بذلؽ  ،فنن اهلل تعاىل أمر بتعاصل إسباب
مع أمره بالتقكؾ  ،فالسعل يف إسباب بالجقارح صاطة لف  ،والتقكؾ بالؼؾب طؾقف
إيؿان بف ،كؿا قال اهلل تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ] {النساء،،}11:
وقال﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ] {األىفال،}61:

وقال﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ]
{اجلمعة . }11:وقال سفؾ التستري :مـ صعـ يف الحركة  -يعـل :يف السعل والؽسب
 فؼد صعـ يف السـة  ،ومـ صعـ يف التقكؾ ،فؼد صعـ يف اإليؿان  ،فالتقكؾ حالالـبل ﷺ  ،والؽسب سـتف  ،فؿـ طؿؾ طىل حالف  ،فال يتركـ سـتف.اه

8

َطأي ١ايفسم بني ايتٛنٌ عً ٢اهللٚ ،ايعجص عٔ ايعٌُ:
َق َال ِ
ّم وراتٗ اٌشوح (ص:)254
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ

اٌر َىولً وَاٌْؼجضَ :أن الت ََّقكؾ طؿؾ ا ْلؼؾب وطبقديتف :ا ْطتِ َؿا ًدا
وَاٌْفشق تٌَن َّ
طىل اهلل وثؼة بِ ِف ،والتجاء إِ َل ْق ِف ،وتػقيضا إِ َل ْق ِف ،ورضا بِ َؿا َي ْؼ ِضقف َل ُف :لعؾؿف بؽػايتف
ُس ْب َحا َك ُف َوحسـ ْ
اختِ َقاره ل َع ْب ِد ِه :إِذا فقض إِ َل ْق ِف َم َع قِ َقامف بإسباب ا ْل َؿ ْل ُمقر هبَا،
ِ
ِ
َان َر ُسقل اهلل ﷺ أطظؿ الؿتقكؾقـَ ،وك َ
قؾفا فؼد ك َ
َان يؾبس ٓمتف
واجتفاده فل َت ْحص َ
( )1أخرجف البخاري ( ،)3332ومسؾؿ ( )2643طـ ابـ مسعقد

.
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َو ِد ْرطف ،بؾ َضاهر َي ْقم أحد َبقـ درطقـ ،واختػك فِل ا ْل َغار َث َال ًثاَ :ف َؽ َ
ان متقكال فِل
الس َبب
الس َبب َٓ ،طىل َّ
َّ
َوأِا ا ٌْؼَجض َف ُهىَ َذ ِؼغًُِ األَِش َِ ِٓ ،أَو أَدذمهَا:
الس َببَ :طجزا مِـْ ُفَ ،و َي ْز ُطؿ َأن َذلِؽ تقكؾ ،ولعؿر اهلل إِكَّف لعجز
فن َّما َأن يعطؾ َّ
وتػريط.
الس َب ِ
معرضا
ب :كَاضرا إِ َل ْق ِفُ ،م ْعتَؿدً ا َط َؾ ْق ِف ،غافال َطـ ا ْل ُؿ َس ّبب
ً
َوإِ َّما َأن يؼقم بِ َّ
َطـ ُفَ ،وإِن خطر بِ َبال ِ ِف :مل يثبت َم َعف َذلِؽ الخاصرَ ،ومل يعؾؼ قؾبف بِ ِف تعؾؼا َتاما بِ َح ْق ُث
الس َببَ ،ف َف َذا تقكؾف طجز ،وطجزه تقكؾ.
يؽقن قؾبف َم َع اهلل ،وبدكف َم َع َّ
َوَ٘زَا َِىضِغ أمغُ فُِِٗ إٌَّاط عشفٌن ووعغا:
فأحد ايطَّسفَ ِِٔٝططؾ ْإَ ْس َباب ُم َحاف َظة طىل الت ََّقكؾ.
الس َبب.
َٚايجَّاِْ :ٞططؾ الت ََّقكؾ ُم َحاف َظة طىل َّ
ِ
السبَ ِ
ب :فتقكؾ طىل اهلل فِل
َٚايِٛضط :طؾؿ َأن َحؼق َؼة الت ََّقكؾ َٓ ،يتؿ إِ َّٓ بِا ْلؼقا ِم بِ َّ
الس َببَ ،وزطؿ َأكف متقكؾَ :ف ُف َق مغرور مخدوع متؿـ
الس َببَ ،وأما مـ ططؾ َّ
كػس َّ
كؿـ ططؾ الـِّ َؽاح والتسري ،وتقكؾ فِل ُح ُصقل ا ْل َق َلد ،وططؾ ا ْل َح ْرث َوا ْل ْ
بذر
الز ْرع ،وططؾ ْإكؾ َوالشرب ،وتقكؾ فِل ُح ُصقل ِّ
الش َبع
وتقكؾ فِل ُح ُصقل َّ
ِ
الر َجاءَ ،وا ْلعجز كَظِقر الت ََّؿـِّل.
والري .فالتقكؾ كَظقر َّ
اٌر َىولًَ :أن يتَّخذ ال َعبْد ربف َوكقال َل ُف ،قد فقض إِ َل ْق ِف ك ََؿا ُي َػقض
فذمُمح َّ
ا ْل ُؿقكؾ إِ َلك َوكقؾف ،ل ْؾ َعامل بؽػايتف ،وهنضتف وكصحف وأماكتف وخبرتف َوحسـ ْ
اختِ َقاره.
يست َْخرج َل ُف مـ حقؾتف َما
والرب ُس ْب َحا َك ُف قد َأمر َطبده بآحتقال ،وتقكؾ َل ُف َأن ْ
يس َعك َوي ْطؾب رزقف فِل َض َؿان َذلِؽ ك ََؿا قدره
يصؾحف َفلمره َأن يحرث ويبذرَ ،و ْ
ُس ْب َحا َك ُف َودبره ،واقتضتف حؽؿتف َوأمره َأن َٓ يعؾؼ قؾبف بِ َغ ْق ِر ِه ،بؾ َي ْج َعؾ َر َجا َء ُه َل ُف
وخقفف مِـْ ُف وثؼتف بِ ِف ،وتقكؾف َط َؾ ْق ِف ،وأخبره َأكف ُس ْب َحا َك ُف الؿظ بِا ْلقكَا َل ِة ،القيف بِا ْل َؽ َػا َل ِة
فالعاجز مـ رمل َه َذا كُؾف َو َراء َضفرهَ ،وقعد كسالن َصالبا لؾراحة ممثرا لؾدطة،
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َي ُؼقل :الرزق ي ْطؾب َصاحبف ك ََؿا َي ْط ُؾب ُف َأجؾف ،وسقلتقـل َما قدر يل طىل ض ْعػلَ ،ول ْـ
أكال َما مل يؼدر يل َم َع ققيتَ ،و َلق َأين هربت مـ ِر ْزقِل ك ََؿا أهرب مـ ا ْل َؿ ْقت لؾحؼـل.
َقػ قدر
َف ُق َؼال َل ُف :كعؿ َه َذا كُؾف حؼَ ،وقد طؾؿت َأن الرزق ُم َؼدّ ر َف َؿا يدْ ريؽ ك َ
َلؽ بسعقؽ ،أم بسعل َغقْركَ ،وإِذا ك َ
َان بسعقؽَ ،فبِ َلي َس َببَ ،ومـ َأي َوجفَ ،وإِذا
َخ ِػل َط َؾ ْقؽ َه َذا كُؾفَ :فؿـ َأ ْيـ طؾؿت أكف يؼدر َلؽ إِ ْت َقاكف طػقا بِ َال سعلَ ،و َٓ كد،
قفَ :فؼدر لغقرك ،وكؿ مـ َشلء سعك فِ ِ
فؽؿ مـ َشلء سعقت فِ ِ
قف َغ ْقركَ :فؼدر َلؽ
َ
رزقاَ :فنِذا َر َأ ْيت َه َذا ط َقاكًاَ :فؽقػ طؾؿت َأن رزقؽ كُؾف بسعل َغ ْقرك.
َو َأ ْي ًضا َف َف َذا ا َّل ِذي أوردتف َط َؾ ْقؽ الـَّػس يجب َط َؾ ْقؽ صرده فِل َج ِؿقع ْإَ ْس َباب َم َع
مسبباهتا َحتَّك فِل َأس َباب ُد ُخقل ا ْلجـَّة ،والـجاة مـ الـَّارَ :ف َفؾ تعطؾفا ا ْطتِ َؿا ًدا طىل
الت ََّقكؾ أم تؼقم هبَا َم َع الت ََّقكؾ ،بؾ لـ َت ْخ ُؾق إَ ْرض مـ متقكؾ َصبر كَػسف هلل ،ومأل قؾبف
ِ
ِ
ِ
اشرة بعض ْإَ ْس َباب:
مـ ال ِّث َؼة بِف ورجائفَ ،وحسـ ال َّظـ بِف َف َض َاق قؾبف َم َع َذلؽ َطـ ُم َب َ
فسؽـ قؾبف إِ َلك اهللَ ،وا ْص َؿ َل َّن إِ َل ْق ِف ووثؼ بِ ِفَ ،وك َ
َان َه َذا مـ أققى َأس َباب ُح ُصقل رزقف
الس َببَ ،وإِك ََّؿا رغب َطـ َس َبب إِ َلك َس َبب أققى مِـْ ُفَ ،ف َؽ َ
ان تقكؾف أوثؼ
َفؾؿ يعطؾ َّ
ْإَ ْس َباب ِطـْدهَ :ف َؽ َ
ان ْاشتِ َغال قؾبف بِال َّؾف وسؽقكف إِ َل ْق ِف وتضرطف إِ َل ْق ِف أحب إِ َل ْق ِف مـ
ْاشتِ َغالف بِ َس َبب يؿـع ُف مـ َذلِؽ َأو مـ ك ََؿالفَ :فؾؿ َيت َِّسع قؾبف لألمريـَ ،ف َل ْطرض َأحدمهَا
الس َب ِ
إِ َلك أخر َو َٓ ريب أن َه َذا أكؿؾ َحآ مِ َّؿـ ا ْمت َ َ
ب ،واشتغؾ بِ ِف َطـ ربف.
َأل قؾبف بِ َّ
ِ
ِ
الص َح َابة فؼد ك َ
َان َزك َِر َّيا
وأكؿؾ مـ ُْف َؿا مـ مجع ْإَمر ْي ِـَ ،وهل َحال الر ُسؾ َو َّ
ِ
كجارا ،وقد َأمر اهلل كقحا َأن يصـع ِ
الس َبب:
السػقـَةَ ،ومل يؽـ فل َّ
ً
َ
الص َح َابة مـ يعطؾ َّ
َّ
جفدهؿ فِل
ا ْطتِ َؿا ًدا طىل الت ََّقكؾ ،بؾ كَاكُقا أققم الـَّاس بإمريـَ ،أٓ ترى َأهنؿ بذلقا
ْ
محاربة َأطدَ اء الدّ يـ بِ َل ْي ِد ِيفؿ وألسـتفؿَ ،و َقا ُمقا فِل َذلِؽ بِ َح ِؼق َؼة الت ََّقكؾ وطؿروا
َأ ْم َقالفؿ وأصؾحقهاَ ،و َأطدوا ٕهؾقفؿ كػايتفؿ مـ ا ْل ُؼقت اقتدا ًء بِ َس ِّقد الؿتقكؾقـ
صؾقات اهلل َو َس َالمف َط َؾ ْق ِف َوآلف.اه
َ
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بعض ايطٛابط ايػسع ١ٝعٓد ايعٌُ باألضباب املأَٛز بٗا.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل ََمْ ُؿق ِع ال َػ َتاوى (:)137/1
س َال ِم
اإل ْ
و َم َع ِط ْؾ ِؿ ا ْل ُؿ ْممِ ِـ َأ َّن ال َّؾ َف َرب ك ُِّؾ َش ْل ٍء و َمؾِق ُؽ ُف َفنِ َّك ُف َٓ ُيـْؽِ ُر َما َخ َؾ َؼ ُف ال َّؾ ُف مِ ْـ
ِ
ات الـَّب ِ
إل ْكب ِ
ْإَ ْس َب ِ
اتَ ،ق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
َ
اب ك ََؿا َج َع َؾ ا ْل َؿ َط َر َس َب ًبا ِ َ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ وك ََؿا َج َع َؾ
اط َة والد َطاء سببا لِؿا ي ْؼ ِض ِ
الش ْؿ َس وا ْل َؼ َؿ َر َس َب ًبا ل ِ َؿا َي ْخ ُؾ ُؼ ُف بِ ِف َؿا وك ََؿا َج َع َؾ َّ
َّ
قف
الش َػ َ
َ َ ًَ َ َ
بِ َذل ِ َؽ مِ ْث ُؾ ص َال ِة ا ْلؿسؾِ ِؿقـ َط َؾك ِجـ ََاز ِة ا ْلؿق ِ
تَ :فنِ َّن َذل ِ َؽ مِ ْـ ْإ َ ْس َب ِ
اب ا َّلتِل َي ْر َح ُؿ ُف
َ ِّ
َ
َ
ُ ْ
ِ
قب َط َؾ ْق َفا ا ْل ُؿ َص ِّؾق َـ َط َؾ ْق ِفِ ٌَ :ىِٓ ََِٕ َثغٍِ أَْْ َُؼِشَفَ فٍِ األَعِثَابِ شَالشَحُ
ال َّؾ ُف بِ َفا و ُيث ُ
أُُِىسٍ:
ب َب ْؾ َٓ ُبدَّ َم َع ُف مِ ْـ َأ ْس َب ٍ
ب ا ْل ُؿ َع َّق َـ َٓ َي ْست َِؼؾ بِا ْل َؿ ْط ُؾق ِ
اب ُأ َخ َر
الس َب َ
أَ َحدَُٖاَ :أ َّن َّ
ِ
ِ
اب و َيدْ َف ْع ا ْل َؿقاكِ َعَ :ل ْؿ َي ْح ُص ْؾ
و َم َع َه َذا َف َؾ َفا َمقاك ُعَ .فنِ ْن َل ْؿ ُي ْؽؿ ْؾ ال َّؾ ُف ْإَ ْس َب َ
ا ْل َؿ ْؼ ُصق ُد و ُهق ُ -س ْب َحا َك ُف َ -ما َشا َء ك َ
َّاس َٓ
َّاس  -و َما َشا َء الـ ُ
َان  -وإِ ْن َل ْؿ َي َش ْل الـ ُ
َي ُؽق ُن َّإٓ َأ ْن َي َشا َء ال َّؾ ُف.
ايجَّاَِْ :ٞأ ْن َٓ َي ُجق َز َأ ْن َي ْعت َِؼدَ َأ َّن َّ
ب َّإٓ بِ ِع ْؾ ِؿ َف َؿ ْـ َأ ْث َب َت َش ْق ًئا َس َب ًبا بِ َال
الش ْل َء َس َب ٌ
ِ ِ
الش ْر َع :ك َ
ػ َّ
ب فِل َد ْف ِع ا ْل َب َال ِء
ِط ْؾ ٍؿ َأو ُي َخال ِ ُ
َان ُم ْبط ًال م ْث َؾ َم ْـ َي ُظـ َأ َّن الـ َّْذ َر َس َب ٌ
ِ
ِ
ِ
قح ْق ِـ َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف ك ََفك َط ْـ الـ َّْذ ِر و َق َال:
الصح َ
و ُح ُصق ِل الـَّ ْع َؿاء .و َقدْ َث َب َت فل َّ
«إك ُاف َٓ ي ْلتِل ِب َخق ِر وإِكاَم يس َت ْخر ُج ِب ِف ِم ْـ ا ْلب ِ
خ ِ
قؾ» .
َ ُْ َ
ْ
َ
َ
ايجَّا ِيحَُ :أ َّن ْإَ ْط َؿ َال الدِّ يـ ِ َّق َة َٓ َي ُجق ُز َأ ْن ُيت ََّخ َذ مِـ َْفا َش ْل ٌء َس َب ًبا َّإٓ َأ ْن َت ُؽق َن
ات مبـ ََاها َط َؾك ال َّتققِ ِ
ِ ِ
قػَ :ف َال يجق ُز ل ِ ْلِكْس ِ
ان َأ ْن ُي ْش ِر َك بِ َال َّؾ ِف َف َقدْ ُطق
َ ُ
َم ْش ُرو َط ًةَ :فنِ َّن ا ْلع َبا َد َ ْ
َ
َغقره  -وإِ ْن َضـ َأ َّن َذل ِ َؽ سب ِ
ض َأ ْغر ِ
ِ
اض ِف  -وك ََذل ِ َؽ َٓ َي ْع ُبدُ ال َّؾ َف بِا ْلبِدَ ِع
َ َ ٌ
َّ
َْ ُ
ب فل ُح ُصقل َب ْع ِ َ
ِ
ؾش ِريع ِة  -وإِ ْن َضـ َذل ِ َؽ َ -فنِ َّن َّ ِ
ِ ِ
قـ ْ ِ
ان َط َؾك َب ْع ِ
اإلك َْس َ
ض
الش َقاصق َـ َقدْ ُتع ُ
َّ
ا ْل ُؿ َخا َل َػة ل َّ َ
()1

( )1أخرجف البخاري ( ،)6618ومسؾؿ ( )1639مـ حديث ابـ طؿر

.
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ِ
ِ ِِ
اإلكْس ِ
ِ
ِ
ان ب ْع ُض َأ ْغر ِ ِ
ان َف َال
اض ْ َ
َ
َم َؼاصده إ َذا َأ ْش َر َك و َقدْ َي ْح ُص ُؾ بِا ْل ُؽ ْػ ِر وا ْل ُػ ُسقق وا ْلع ْص َق َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُسق ُل
َيحؾ َل ُف َذل َؽ إ ْذ ا ْل َؿ ْػ َسدَ ُة ا ْل َحاص َؾ ُة بِ َذل َؽ َأ ْط َظ ُؿ م ْـ ا ْل َؿ ْص َؾ َحة ا ْل َحاص َؾة بِف إ ْذ َّ
ﷺ ب ِع َث بِتَح ِصق ِؾ ا ْلؿصالِحِ و َت ْؽ ِؿقؾِفا و َتعطِق ِؾ ا ْلؿ َػ ِ
اس ِد و َت ْؼؾِقؾِ َفا َف َؿا َأ َم َر ال َّؾ ُف بِ ِف:
ْ
َ
َ َ
ْ
َ
ُ
اج َح ٌة وما ك ََفك َطـْ ُفَ :فؿ ْػسدَ ُت ُف ر ِ
َفؿ ْص َؾ َح ُت ُف ر ِ
اج َح ٌة .و َال َّؾ ُف َأ ْط َؾ ُؿ.اه
َ
َ َ
َ
َ
َ

:

َطأي :١بٝإ َعٓ ٢تكًٝد اإلبٌ ٚغريٖا األٚتاز ٚحهِ ذيو.
َق َال ِ
ّم وراتح اٌفشوعُح (ص :)134ويف هذا ققٓن:
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
أحدُٖا :أكف ٓ يركب طؾقفا ،ويؼؾدها يف إخذ بإوتار الجاهؾقة ،وهل

الذحقل والعداوات التل بقـ الؼبائؾ.
ايجاْ ٖٛٚ ٞايصخٝح :أن ٓ يؼؾدها و ًترا مـ أجؾ العقـ ،كؿا كان أهؾ الجاهؾقة تػعؾف،
وكذلؽ ٓ يعؾؼ طؾقفا خرزة وٓ طظؿا وٓ تؿقؿة :فنن ذلؽ كؾف مـ طؿؾ الجاهؾقة.اه
قال اإلمام البغقي

ّم ششح اٌغٕح (:)27/11

تلول مالؽ بـ أكس أمره ﷺ بؼطع الؼالئد طىل أكف مـ أجؾ العقـ ،وذلؽ أهنؿ
كاكقا يشدون بتؾؽ إوتار والؼالئد والتؿائؿ ،ويعؾؼقن طؾقفا العقذ ،يظـقن أهنا
تعصؿ مـ أفات ،فـفاهؿ الـبل ﷺ طـفا ،وأطؾؿفؿ أهنا ٓ ترد مـ أمر اهلل شقئا.اه

;

َطأي :١إذا نإ املعًل َٔ ايكسإٓ ٚاألذناز ايػسع ١ٝفٌٗ جيٛش ذيو؟

قال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ

ّم فرخ اجملُذ باب رقؿ (:)6

اخرٍفىا يف جىاص ذؼٍُك اٌرّائُ اٌيت ِٓ اٌمشآْ ،وأمساء اهلل وصفاذٗ:
ٌ
صائػة :يجقز ذلؽ .وهق ققل طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص ،وهق ضاهر
فؼالت
ما ُروي طـ طائشة

()1

 ،وبف قال أبق جعػر الباقر ،وأمحد يف رواية ،ومحؾقا

أخرجف أمحد ( ،)181/2وفقف طـعـة ابـ إسحاق :ففق
( )1أثر طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص
أخرجف الحاكؿ ( )217/4والبقفؼل ( )351/9بسـد صحقح ،أهنا
ضعقػ .وأثر طائشة
قالت« :التؿقؿة ما طؾؼت قبؾ البالء ٓ بعده» ،وققلفا هذا لقس بصريح يف جقاز تعؾقؼ التؿائؿ التل
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ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ

028

الحديث طىل التؿائؿ التل فقفا شرك.
وقالت صائػة ٓ :يجقز ذلؽ .وبف قال ابـ مسعقد ،وابـ طباس ،وهق ضاهر
ققل حذيػة ،وطؼبة بـ طامر ،وابـ طؽقؿ  ،وبف قال مجاط ٌة مـ التابعقـ ،مـفؿ
ٍ
كثقر مـ أصحابف ،وجزم هبا
أصحاب ابـ مسعقد ،وأمحد يف رواية اختارها ٌ
الؿتلخرون ،واحتجقا هبذا الحديث –يعـل حديث ابـ مسعقد -وما يف معـاه.
()1

لاي :و٘زا ٘ى اٌصذُخ؛ ٌىجى ٍٖ شالشح ذظهش ٌٍّرأًِ:
ص لؾعؿقم .ايجاْ :ٞسد الذريعة :فنكف ُيػضل إىل
األ :ٍٚطؿقم الـفل ،وٓ ُم َخ ِّص َ
تعؾقؼ ما لقس كذلؽ .ايجايح :أكف إذا ُط ِّؾؼ :فالبد أن يؿتفـف ال ُؿ َع ِّؾؼ بحؿؾف معف يف
حال قضاء الحاجة وآستـجاء ،وكحق ذلؽ.اه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
= مـ الؼرآن ،وإكؿا هل فسرت معـك التؿقؿة التل جاءت يف إحاديث ،وٓ ُيػفؿ مـف جقاز تعؾقؼفا
بعد وققع البالء.
أخرجف ابـ أبل شقبة ( )371/7وابـ بطة يف اإلباكة ()1426 ،1419
( )1ققل ابـ مسعقد
والخالل يف السـة ( )892وابـ طبد البر يف التؿفقد ( )268/5مـ صرق يصح هبا ،وأثر ابـ
طباس مل كجده مسـدً ا ،أخرجف وكقع كؿا يف أداب الشرطقة ٓبـ مػؾح ( ،)81/3ومل يذكر
إسـاده.
مت وهق طؾقؽ ما صؾقت طؾقؽ.
وضاهر ققل حذيػة استـبطقه مـ فعؾف طـد أن قطع الخقط ،وقال :لق َّ
جاء يف بعض الروايات أكف ُر ِقل لف فقف .وقد تؼدم الؽالم طىل إثر ،ولقس يف الطريؼقـ ذكر الرققة،
ولقس مؼقدً ا بلهنا مـ الؼرآن ،ولؽـ جاء التؼققد بالؼرآن طـد وكقع كؿا يف أداب الشرطقة ٓبـ
مػؾح ،ومل يذكر لف سـدً ا .اكظر :الؿصـػ ( ،)373،371/7أداب الشرطقة (.)81/3
وأما أثر طؼبة بـ طامر :فلخرجف ابـ أبل شقبة ( )373/7بنسـاد صحقح.
وأما أثر ابـ طُؽقؿ ففق طـد أمحد ( ،)311/4والترمذي ( ،)2172والحاكؿ ( ،)216/4مـ صريؼ:
محؿد بـ طبد الرمحـ بـ أبل لقىل يرويف طـ أخقف طقسك بـ طبد الرمحـ طـ طبد اهلل بـ طُؽقؿ ،طـ
الـبل ﷺ ،وطقسك مل يؾؼ طبد اهلل بـ طؽقؿ كؿا قال ابـ قاكع طؼب هذا الحديث مـ معجؿ
الصحابة ( ،)117/2ومحؿد بـ طبد الرمحـ ضعقػ لسقء حػظف .وطىل هذا مل يقجد مـ الصحابة
 :فؿحتؿؾ ،وأثر طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص فقف طـعـة ابـ
صرح بالجقاز ،وأما أثر طائشة
مـ َّ
إسحاق.
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قال أبى عبد اهلل غفر اهلل

له :وقد قال بالجقاز مالؽ وإسحاق وأمحد يف

رواية فقؿا إذا طؾؼ بعد كزول البالء ٓ قبؾف ،كؿا يف اٌرّهُذ ()165 ،161/17
و صاد ادلؼاد ( ،)357/4واختاره ابـ طبد البر والبقفؼل (.)351/9
وقال بالجقاز ً
أيضا ططاء وسعقد بـ الؿسقب كؿا يف اٌىربي لؾبقفؼل
( ،)351/9و ششح اٌغٕح لؾبغقي ( ،)158/12وبالغ ابـ بطال يف ششدٗ
أيضا ابـ
( :)159/5فعزاه إىل مجقع العؾؿاء ،والخالف مشفقر معروف ،واختاره ً
الؼقؿ يف صاد ادلؼاد ( )357/4والحافظ ابـ حجر

يف اٌفرخ (.)3115

وقال بالؿـع الحسـ والـخعل كؿا يف ِصٕف اتٓ أيب شُثح (.)373/7
واٌشاجالخ ػذَ اجلىاص؛ ٕكف مـ البدع والؿحدثات.
ومـ العؾؿاء مـ يعتبره شركًا أصغرٕ :كف يمدي إىل الشرك إكبر ،والذي
تعؾؼ هبذه
يظفر أكف مـ البدع ،وطىل حسب طؼقدة الشخص ،فنذا صار يف قؾبف ٌ
التؿقؿة ٓ بالؼرآن ،وٓ بإدطقة التل فقف :فقؽقن فقف شلء مـ الشرك ،وإذا بؾغ بف
الحال أن يعتؼد َّ
أن التعؾقؼ بـػسف هق الذي يـػع ويضر ،وصؾ إىل الشرك إكبر.
وقد رجح الؿـع مـ ذلؽ إلباين وابـ باز والعثقؿقـ والقادطل والػقزان
وغقرهؿ رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.

<

َطأي :١حهِ نتاب ١اآلٜات يف ٚزم ثِ ٚضع٘ يف املا ٤ثِ غسب٘.

ذكر مجاطة مـ أهؾ العؾؿ أكف ٓ حرج يف كتابة آيات مـ الؼرآن يف صحـ أو

ورق بؿادة صاهرة غقر مضرة كالزطػران أو ماء القرد ،ثؿ شرب هذا الؿاء أو وضعف
طىل مقضع إمل ،لقرود ذلؽ طـ مجاطة مـ السؾػ.
َق َال ِ
ّم صاد ادلؼاد ( )172/4طـ الرققة مـ ال َع ْقـ:
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
ورأى مجاطة مـ السؾػ أن تؽتب لف أيات مـ الؼرآن ،ثؿ يشرهبا.
قال مجاهد ٓ :بلس أن يؽتب الؼرآن ويغسؾف ويسؼقف الؿريض ،ومثؾف طـ أبل
قالبة ،و ُيذكر طـ ابـ طباس

أثر
 :أكف أمر أن يؽتب ٓمرأة تعسر طؾقفا وٓدها ٌ

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
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مـ الؼرآن ،ثؿ يغسؾ وتسؼك  .وقال أيقب :رأيت أبا قالبة كتب كتابا مـ الؼرآن
()1

ثؿ غسؾف بَمء وسؼاه رجال كان بف وجع .اكتفك.
وسئؾ الشقخ ُمؿد إبراهقؿ آل الشقخ

 :هؾ جيقز أن يؽتب لؾؿريض بعض

آيات قرآكقة ّم إكاء يغسؾف ثؿ يشربف؟
فأجاب ٓ :يظفر يف جقاز ذلؽ بلس ،وقد ذكر ابـ الؼقؿ

أن مجاطة مـ

السؾػ رأوا أن يؽتب لؾؿريض أيات مـ الؼرآن ثؿ يشرهبا .اكتفك مـ فراوي
اٌشُخ زلّذ تٓ لتشاُُ٘ (.)94/1
وجاء يف فراوي اٌٍجٕح اٌذائّح ( :)97/1وقراءة الؼرآن أو السـة طىل
الؿريض مباشرة بالـػث طؾقف ثابتة بالسـة الؿطفرة مـ رققة الرسقل ﷺ لـػسف
ولبعض أصحابف ،أما كتابة أيات بؿاء القرد والزطػران وكحق ذلؽ ثؿ غؿرها يف
الؿاء وشرهبا ،أو الؼراءة طىل العسؾ والؾبـ وكحقها ودهـ الجسؿ بالؿسؽ وماء
القرد الؿؼروء طؾقف آيات قرآكقة -فال بلس بف ،وطؾقف طؿؾ السؾػ الصالح .اكتفك.
وقال الشقخ ابـ باز

 :أما كتابة أيات وإدطقة الشرطقة بالزطػران يف

صحـ كظقػ أو أوراق كظقػة ثؿ يغسؾ فقشربف الؿريض فال حرج يف ذلؽ ،وقد
فعؾف كثقر مـ سؾػ إمة ،كؿا أوضح ذلؽ اإلمام ابـ الؼقؿ

يف صاد ادلؼاد

وغقره ،إذا كان الؼائؿ بذلؽ مـ الؿعروفقـ بالخقر وآستؼامة .
وّم فتاوى ٔىس ػًٍ اٌذسب لإلمام العثقؿقـ

ما كصف:

الؽتابة هبذا الحبر أو بإقالم الـاشػة طىل ورقة ،ثؿ تقضع يف إكاء ويشرهبا
الؿريض قد يؽقن يف ذلؽ ضرر طظ الؿريضٕ :ن تركقب هذا الحبر ،وهذه الؿادة
الـاشػة ،قد يؽقن فقف أشقاء سامة ،تضر البدن ،لؽـ العؾؿاء رمحفؿ اهلل قالقا :إكف
يؽتب بالزطػران ،إما طىل ورقة ،ثؿ تؾؼك يف الؿاء :حتك يظفر أثر الزطػران طظ الؿاء،
وأما يف إكاء كظقػ ،يؽتب فقف آيات مـ الؼران ،ثؿ يصب فقف الؿاء ،ويؿزج ثؿ يشربف
( )1ذكره ابـ الؼقؿ

بصقغة التؿريض :إشارة إىل تضعقػف.
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الؿريض ،هذا الذي كان يػعؾف السؾػ الصالح ،وٓ بلس باستعَملف ،وقد جربف بعض
الـاس :فاكتػعقا بف ،وأما بالـسبة لؾحبر ٓ يـبغل أبدً ا أن يستعؿؾفا اإلكسان يف هذه
الؿسللةٕ :كـا ٓ كدري ما هل مركبات هذا الحبر سقاء كاشػا أو سائال.اه

=

َطأي :١طًب ايسق ١ٝايػسع َٔ ١ٝأٌٖ ايصالحٜٓ ٌٖ ،ايف ايتٛحٝد؟
يف اٌصذُذٌن طـ حصق ِـ بـ َطب ِد الرحؿ ِـ َق َالُ :كـ ُْت ِطـْدَ س ِع ِ
قد ْب ِـ ُج َب ْق ٍر
َ
ُ َ ْ ْ ُ ْ ّ ْ َ
َب ا ّل ِذي ا ْك َؼ َّض ال َب ِ
ار َح َة؟ َف ُؼ ْؾ ُتَ :أكَاُ .ث ّؿ ُق ْؾ ُتَ :أ َما إِكّل َل ْؿ
َف َؼ َالَ :أ ّي ُؽ ْؿ َر َأى ال َؽقك َ
َأ ُك ْـ فِل َصالَ ٍة .و َلؽِـّل ُل ِد ْغ ُتَ .ق َالَ :ف َؿا َصـَ ْع َت؟ ُق ْؾ ُتَ :ا ْرت َؼ ْق ُتَ .ق َالَ :ف َؿا َح َؿ َؾ َؽ
َط َؾك َذل ِ َؽ؟ ُق ْؾ ُتَ :ح ِد ٌ
يث َحدّ َثـَا ُه ّ
الش ْعبِ ّلَ .ق َال :و َما َحدّ َث ُؽ ُؿ؟ ُق ْؾ ُتَ :حدّ َثـَا َط ْـ
الح َص ْق ٍ
ٓ ُر ْق َق َة إِ ّ
بَ ،أ ّك ُف َق َالَ :
ٓ مِ ْـ َط ْق ٍـ َأو ُح َؿ ٍةَ .ق َالَ :قدْ َأ ْح َس َـ َم ِـ ا ْكت ََفك
ُب َر ْيدَ َة ْب ِـ ُ
اس َط ِـ الـّبِ ّل ﷺ أكف َق َالُ « :طرِ َا ْت َط َؾ ّل ا ُ
إِ َلك َما َس ِؿ َع .و َلؽِ ْـ َحدّ َثـَا ْاب ُـ َط ّب ٍ
ٕ َم ُؿ،
الر ُج َ
ال ِن ،وال ّـبِ ّل و َل ْق َس َم َع ُف َأ َح ٌد ،إِ ْذ
الر ُج ُؾ و ّ
الر َه ُط ،وال ّـبِ ال و َم َع ُف ّ
َف َر َأ ْي ُت ال ّـبِ ال و َم َع ُف ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قؿَ ،ف َظ َـ ْـ ُ
س َك و َقق ُم ُفَ ،ف َـ َظ ْر ُت ،فنذا
سقا ٌد َطظ ٌ
ت َأ ّكفُ ْؿ ُأ ّمتلَ ،فؼ َقؾ للَ :ه َذا ُمق َ
ُرف َع لل َ
ِِ
ِ ِ
ِ
الج ّـ َة بِ َغ ْقرِ ِح َس ٍ
س ْب ُعقنَ ً
اب
ألػا َي ْد ُخ ُؾقنَ َ
سقا ٌد َطظ ٌ
قؿَ ،فؼ َقؾ للَ :هذه ُأ ام ُت َؽ ،و َم َعفُ ْؿ َ
َ
ٓ َط َذ ٍ
و َ
ّاس فِل ُأو َلئِ َؽَ ،ف َؼ َال َب ْع ُض ُف ْؿ:
اب»ُ ،ث َّؿ ك ََف َض َفدَ َخ َؾ َمـ ِْز َل ُفَ ،ف َخ َ
اض الـ ُ
َف َؾع ّؾفؿ ا ّل ِذيـ ص ِ
ح ُبقا َر ُسق َل اهللِ ﷺ ،و َق َال َب ْع ُض ُف ْؿَ :ف َؾ َع ّؾ ُف ُؿ ا ّل ِذي َـ ولِدُ وا فِل
َ َ
َ ُ ُ
ِ
اإل ْسالَمَِ ،ف َؾ ْؿ ُي ْش ِر ُكقا بِاهلل شق ًئا ،و َذك َُروا َأ ْش َقا َءَ .ف َخ َر َج َط َؾ ْق ِف ْؿ َر ُسق ُل اهللِ ﷺ
ٓ َي ْؽ َتقون ،و َ
ٓ َي ْس َت ْر ُققنَ  ،و َ
يـ َ
ٓ َي َت َط ّق ُرونَ  ،و َط َؾك َر ّب ِف ْؿ
َف َل ْخ َب ُرو ُهَ ،ف َؼ َالُ « :ه ُؿ ا ّل ِذ َ
َي َتق ّك ُؾقنَ »َ ،ف َؼا َم ُط ّؽ َ
اش ُة ْب ُـ مِ ْح َص ٍـَ .ف َؼ َالَ :يا َر ُسق َل اهللِ ا ْد ُع اهلل َأ ْن َي ْج َع َؾـِل مِـ ُْف ْؿ،
ت ِم ْـفُ ْؿ» ُث ّؿ َقا َم َر ُج ٌؾ َ
َق َالَ « :أ ْك َ
آخ ُر َف َؼ َال يا رسقل اهلل :ا ْد ُع اهلل َأ ْن َي ْج َع َؾـِل مِـ ُْف ْؿ.
()1

س َب َؼ َؽ بِفَ ا ُطؽ َ
ااش ُة» وهذا الؾػظ لؿسؾؿ ،ومل يخرج البخاري الؿقققف يف
َف َؼ َالَ « :
( )1الؿؼصقد :الشفب التل ُتر َمك هبا الشقاصقـ .هذا هق الذي يظفر ،ولقس الؿراد أكف سؼط طىل
قال :إِكَّا قد كُفقـا أن كتبعف أبصاركا.
إرض ،وجاء يف مسـد أمحد ( )299/5طـ أبل قتادة
يف الصحقح الؿسـد (.)282
وصححف الشقخ مؼبؾ
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أولف .
َق َال ِ
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
زاد مسؾؿ وحده« :وٓ
()1

فِل ُِفْرَاحِ دَاسِ اٌغَّؼَادَجِ (:)234/2
َي ْر ُققنَ » فسؿعت شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يؼقل هذه
الزيادة وهؿ مـ الراوي :مل يؼؾ الـبل ﷺ« :وٓ َي ْر ُققنَ »ٕ :ن الراقل محسـ إىل

أخقف ،وقد قال الـبل ﷺ وقد سئؾ طـ الرقل ،فؼال« :مـ استطاع مـؽؿ أن يـػع
أخاه فؾقـػعف» وقال ٓ« :بلس بالرقل ما مل يؽـ شركا» .
()3

()2

واٌفشق تٌن اٌشالٍ وادلغرشلٍ أن الؿسترقل سائؾ مستعط مؾتػت إىل غقر اهلل
بؼؾبف والراقل محسـ كافع.
قلت :والـبل ﷺ ٓ يجعؾ ترك اإلحسان الؿلذون فقف سببا لؾسبؼ إىل الجـان،
وهذا بخالف ترك اإلسترقاء :فنكف تقكؾ طىل اهلل ورغبة طـ سمال غقره ورضاء بؿا
قضاه ،وهذا شلء ،وهذا شلء.اه
و َق َال ِ
فِل صَادِ ا َدلؼَادِ (:)496/1
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
فؼقلف يف الحديث ٓ« :يرققن» غؾط مـ الراوي ،سؿعت شقخ ِ
اإلسالم ابـ
تقؿقة يؼقل ذلؽ .قال :وإكؿا الحديث« :هؿ الذيـ ٓ َي ْس َت ْر ُققنَ ».
قؾت :وذلؽ ٕن همٓء دخؾقا الجـة بغقر حساب ،لؽؿال تقحقدهؿ ،ولفذا
كػك طـفؿ آسترقاء ،وهق سما ُل الـاس أن يرققهؿ :ولفذا قال« :و َط َؾك َر ِّب ِف ْؿ
َي َتق اك ُؾقنَ » ،فؾؽؿال تقكؾفؿ طىل رهبؿ ،و ُسؽقهنؿ إلقف ،وثؼتفؿ بف ،و ِرضاهؿ طـف،
يحص ُؾ لفؿ
وإكزال حقائجفؿ بف ٓ ،يسللقن الـاس شق ًئاُ ٓ ،رقق ًة وٓ غقرها ،وٓ
ُ
صِقر ٌة تصدهؿ طؿا ِ
يؼصدوكف ،فنن ال ِّط َق َر َة َت ْـ ُؼ ُص التقحقد و ُت ْض ِع ُػف.
َ

( )1أخرجف البخاري ( ،)5715ومسؾؿ (.)221
.
( )2أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )2199طـ جابر بـ طبد اهلل
( )3أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )2211مـ حديث طقف بـ مالؽ

.
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قال :والراقل متصدِّ ق ُمحسـ ،والؿسترقل سائؾ ،والـبل ﷺ َر َقك ،ومل
ستطاع مـؽؿ َأنْ َي ْـ َػ َع َأخاه َف ْؾ َق ْـ َػ ْعف» .
يسترق ،وقالَ « :م ْـ ا ْ
()1

فإْ لًُ :فؿا تصـعقن بالحديث الذي يف اٌصذُذٌن طـ طائشة

 ،أن

رسقل اهلل ﷺ ،كان إذا أوى إىل فراشف ،مجع ك َّػقف ثؿ ك َػث فقفؿا ،فؼرأ [:ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ] {اإلخَلص ،}1:و﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ] {الفلق ،}1:و [ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ] {الناس ،}1:ويؿسح هبؿا ما استطاع مِـ جسده ،ويبدأ هبؿا
طىل رأسف ووجفف م َا أقبؾ مـ جسدهُ ،
يػعؾ ذلؽ ثالث مرات .قالت طائشة

:

«فؾَم اشتؽك رسقل اهلل ﷺ ،كان يلمرين أن أفعؾ ذلؽ بف» .
()2

فاجلىاب :أْ ٘زا احلذَس لذ سوٌ تصالشح أٌفاػ :أحدٖا :هذا.
ٚايجاْ :ٞأكف كان يـ ُػث طىل كػسفٚ ،ايجايح :قالت :كـت أك ُػث طؾقف هبـ ،وأمسح بقد
كػسف لبركتفاٚ ،يف يفغ زابع :كان إذا اشتؽك ،يؼرأ طىل كػسف بالؿعقذات ويـ ُػث،
بعضا .وكان ﷺ يـػث طىل كػسف ،وضعػف ووج ُعف يؿـعف
ػسر بعضفا ً
وهذه إلػاظ ُي ِّ
مـ إمرار يده طىل جسده كؾف .فؽان يلمر طائشة

أن ُتؿر يده طىل جسده بعد

كػثف هق ،ولقس ذلؽ مـ آسترقاء يف شلء ،وهل مل تؼؾ :كان يلمرين أن أرققف،
و إكؿا ذكرت الؿسح بقده بعد الـػث طىل جسده ،ثؿ قالت :كان يلمرين أن أفعؾ
ذلؽ بف ،أى :أن أمسح جسده بقده ،كؿا كان هق يػعؾ.اه
َق َال ِ
فِل اٌرَّ ِّهُِذِ (:)267/5
اإل َم ُام ا ْب ُـ َط ْب ِد ال َب ِّر
فؾفذه الػضقؾة ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك كراهقة الرقك وآكتقاء ،وأثار
هبذا كثقرة ثابتة طـ الـبل ﷺ ومؿـ ذهب إىل هذا داود بـ طظ ،ومجاطة مـ أهؾ
الػؼف وإثر ،قال :ومؿـ كره الرقك سعقد بـ جبقر ذكر الحسـ بـ طظ الحؾقاين
قال حدثـا أبق كعقؿ قال حدثـا أبق شفاب قال :دخؾت طىل سعقد بـ جبقر وهق كازل
( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )2199طـ جابر بـ طبد اهلل
.
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( )5748طـ طائشة

.
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بالؿروة ،وكاكت تلخذه شؼقؼة بصداع ،فؼال لف رجؾ :أٓ آتقؽ بؿـ يرققؽ مـ
الصداع؟ فؼال ٓ :حاجة لل بالرقك.
ورو ى سـقد طـ هشقؿ طـ أبل حصقـ طـ سعقد بـ جبقر أكف كان طـده يقما
فؼال :أيؽؿ رأى الؽقكب الذي اكؼض البارحة ...فذكر الحديث الؿتؼدم.
وذكر أبقبؽر -يعـل :ابـ أبل شقبة -قال :حدثـا أبق أسامة ،طـ هشام ،طـ
الحسـ ،أكف كان يؽره شرب إدوية كؾفا :إٓ الؾبـ والعسؾ.
وذهب آخرون مـ العؾَمء إلك إباحة آسترقاء والؿعالجة والتداوي ،وقالقا :إن
مـ سـة الؿسؾؿقـ التل يجب طؾقفؿ لزومفا لروايتفؿ لفا طـ كبقفؿ ﷺ الػزع
إىل اهلل طـد إمر يعرض لفؿ ،وطـد كزول البالء هبؿ يف التعقذ باهلل مـ كؾ شر وإىل
آسترقاء ،وقراءة الؼرآن ،والذكر ،والدطاء.
واحتجقا بأثار الؿروية طـ الـبل ﷺ يف إباحة التداوي وآسترقاء مـفا ققلف:
«تداووا طباد اهلل وٓ تداووا بحرام :فنن اهلل مل يـزل داء إٓ أكزل لف دواء»  .وبؼقلف
طؾقف السالم« :الشػاء ّم ثالثةّ :م شربة طسؾ ،أو شرصة ُمجؿ ،أو كقة كار ،وما
أحب أن أكتقي» .
()1

()2

ومـ حديث ابـ طباس أن رسقل اهلل ﷺ احتجؿ واستعط ،وأططك الحجام
أجره  .وروى طـف أكف قال« :إن كان دواء يبؾغ الداء :فالحجامة تبؾغف»  .وقال طؾقف
()4

()3

السالم« :ما خؾؼ اهلل داء إٓ خؾؼ لف دواء إٓ الؿقت واهلرم»

()5

( )1أخرجف أبق داود ( )3874مـ حديث أبل الدرداء

 ،وهق حديث صحقح بشقاهده .
 ،وأخرجف مسؾؿ ( )2215طـ جابر بـ طبد اهلل

( )2أخرجف البخاري ( )5681طـ ابـ طباس
.
 ،وأخرجف مسؾؿ ( )2215طـ
( )3أخرجف البخاري ( ،)2113ومسؾؿ ( )1212طـ ابـ طباس
.
جابر بـ طبد اهلل
( )4اعقػ :أخرجف مالؽ يف الؿقصل ( )974/2قال :بؾغـل أن الـبل ﷺ قال ...فذكره .وهذا بالغ
معضؾ.
 ،بنسـاد حسـ.
( )5أخرجف أمحد ( )18455مـ حديث أسامة بـ شريؽ
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وقال ﷺ يف الحبة السقداء« :شػاء مـ كؾ داء إٓ السام» يعـل الؿقت رواه ابـ
شفاب طـ سعقد طـ أبل هريرة  .وقال ﷺ« :الؽؿلة مـ الؿـ وماؤها شػاء
()1

لؾعقـ» .
()2

ورقك رسقل اهلل ﷺ كػسف ورقك أصحابف وأمرهؿ بالرققة  ،وأباح إكؾ
()3

بالرققة  ،وكان يعقذ الحسـ والحسقـ ،ويسترقل لفؿا  ،وكذلؽ جاء طـف يف ابـل
()5

()4

جعػر  ،وأمر طامر بـ ربقعة بآغتسال لسفقؾ بـ حـقػ مـ العقـ  ،وكان يؼقل:
()7

()6

«مـ قال :أطقذ بؽؾَمت اهلل التامات مل يضره شلء» وكحق هذا مـ الحديث
()8

وقال« :مـ تصبح سبع مترات مـ طجقة مـ متر العالقة مل يضره ذلؽ الققم سؿ
وٓ سحر»  .وكقى رسقل اهلل ﷺ أسعد بـ زرارة .
()9

()11

( )1أخرجف البخاري ( ،)5688ومسؾؿ ( )2215طـ أبل هريرة
.
طائشة

 ،وأخرجف البخاري ( )5687طـ
.

( )2أخرجف البخاري ( ،)4478ومسؾؿ ( )2149طـ سعقد بـ زيد
( )3هذه إشارة إىل أحاديث كثقرة قد ذكر بعضفا رمحف اهلل.
 .وأخرجف البخاري
( )4أخرجف البخاري ( ،)2276ومسؾؿ برقؿ ( )2211طـ أبل سعقد الخدري
.
( )5737طـ ابـ طباس
.
( )5أخرجف البخاري ( )3371طـ طبد اهلل بـ طباس
( )6أخرجف مسؾؿ ( )2198مـ حديث جابر بـ طبد اهلل ،يؼقل :رخص الـبل ﷺ ٔل حزم يف رققة
الحقة ،وقال ٕسؿاء بـت طؿقس« :ما لل أرى أجسام بـل أخل اارطة تصقبفؿ الحاجة» قالت،ٓ :
ولؽـ العقـ تسرع إلقفؿ ،قال« :ارققفؿ» قالت :فعرضت طؾقف ،فؼال« :ارققفؿ».
( )7أخرجف مالؽ يف الؿقصل ( ،)939/2وأمحد ( ،)15981وابـ ماجف ( )3519مـ حديث سفؾ بـ
 ،وهق حديث صحقح.
حـقػ
( )8أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )2718طـ خوفةَبـتَحؽقمَ .
.
( )9أخرجف البخاري ( )5445ومسؾؿ ( )2147طـ سعد بـ أبل وقاص
 ،وأخطل معؿر يف
( )11أخرجف الترمذي ( )2151مـ صريؼ :معؿر طـ الزهري ،طـ أكس
ً
مرسال،
 ،طـ الـبل ﷺ
الحديث ،فؼد رواه غقره طـ الزهري ،طـ أبل أمامة بـ سفؾ بـ حـقػ
ورجح الؿرسؾ أبق حاتؿ يف العؾؾ ( ،)261/2والحافظ ابـ رجب يف شرح العؾؾ
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وروي أكف قطع مـ أبل بـ كعب طرقا وكقاه .وهق حديث غريب .رواه أبق
معاوية طـ إطؿش طـ أبل سػقان طـ جابر .
()1

وذكر إثرم قال :سللت أمحد بـ حـبؾ طـ قطع العرق؟ فؼال ٓ :بلس بذلؽ
طؿران بـ حصقـ قطع طرقا  .وأسقد بـ حضقر قطع طرق الـساء  .وأبل بـ كعب
()2

()3

قطع طرقا .فقؿا قال أبق معاوية طـ إطؿش طـ أبل سػقان طـ جابر.
وذكر ابـ وهب قال حدثـل طؿر بـ محؿد ،وطبد اهلل بـ طؿر ،ومالؽ بـ
أكس ،ويقكس بـ يزيد ،أن كافعا أخبرهؿ أن طبد اهلل بـ طؿر اكتقى مـ الؾؼقة ،
()4

ورقك مـ العؼرب قال :وحدثـل طؿرو بـ الحارث ،طـ طبد ربف بـ سعقد ،طـ
()5

كافع أن طبد اهلل بـ طؿر كان إذا دطا صبقبا يعالج أهؾف :اشترط طؾقف أن ٓ يداوي
بشلء مما حرم اهلل .
()6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
يف
= ( ،)613/2والحافظ ابـ حجر يف اإلصابة  ،وتبعفؿ طىل ذلؽ شقخـا مؼبؾ القادطل
أحاديث معؾة رقؿ (.)39
.
( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )2217طـ جابر
( )2أخرجف ابـ أبل شقبة ( )429/7حدثـا وكقع ،طـ أبل مؽقـ ،طـ ابـ سقريـ ،طـ طؿران بـ
حصقـ« :أكف قطع العروق»َوهذاَإشـادَحسنَ,وأبوَمؽغََهوَكوحَبنَربقعةَاألكصاريَ,وهوَحسنَ
الديث.
(َ)3أخرجهَافبخاريَِفَ افتاريخَافؽبر (َ,)3١0/3وأبوَيعذَ(َ,)03٥وافطزاِنَ(َ,)٥63وابنَحبانَ
(َ,)١2١0وابنَأِبَظاصمَِفَ اآلحادَوادثاِن (َ,)٣١١0منَضريقَمؿودَبنَفبقدَاألكصاريَ,ظنَ
َان َ َضبِقبا َ َؿ َال َ َؿ َطع ُت َِمن َ ُأشق ِد َب ِن َح َض ٍر ِ
ابن َصػقع َوـ َ
ساءَ .وهذا َإشـاد َضعقف؛ َِلفافةَ
َظر َق َافـ َ َ
ُ
ً
َ
افطبقبَظبدَاهللَبنَافشػقع.
أيضا طبد الرزاق طـ معؿر يف الجامع ( ،)18/11وابـ أبل شقبة
( )4إسـاده صحقح ،وقد أخرجف ً
( )422/7بنسـاد صحقح.
أيضا أخرجف طبد الرزاق طـ معؿر يف جامعف ( )18/11بنسـاد
(َ )5إسـاده صحقح ،وقد أخرجف ً
صحقح.
()6إسـاده صحقح ،رجالف ثؼات.
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فؿـ زطؿ أكف ٓ معـك لؾرقك وآستعاذة ومـع مـ التداوي والؿعالجة وكحق
ذلؽ مؿا يؾتؿس بف العافقة مـ اهلل :فؼد خرج مـ طرف الؿسؾؿقـ ،وخالػ
صريؼفؿ.
قالقا :ولق كان إمر كؿا ذهب إلقف مـ كره التداوي والرقك ما قطع الـاس
أيديفؿ وأرجؾفؿ ،وغقر ذلؽ مـ أطضائفؿ لؾعالج ،وما افتصدوا وٓ احتجؿقا
وهذا طروة بـ الزبقر قد قطع ساقف .
()1

قالقا :وقد يحتؿؾ أن يؽقن ققل الـبل ﷺ أهنؿ ٓ يسترققن وٓ يؽتقون أن
يؽقن قصد إىل كقع مـ الؽل مؽروه مـفل طـف ،أو يؽقن قصد إىل الرقك بؿا لقس
يف كتاب اهلل وٓ مـ ذكره ،وقد جاء طـ أبل بؽر الصديؼ كراهقة الرققة بغقر
كتاب اهلل وطىل ذلؽ العؾؿاء ،وأباح لؾقفقدية أن ترقل طائشة

بؽتاب اهلل .
()2

قال أبق طؿر :هذا كؾف قد كزع بف أو ببعضف مـ قصد إىل الرد طىل الؼقل إول.
والذي أققل بف أكف قد كان مـ خقار هذه إمة وسؾػفا وطؾؿائفا ققم يصبرون
طىل إمراض حتك يؽشػفا اهلل ،ومعفؿ إصباء :فؾؿ يعابقا بترك الؿعالجة ولق
كاكت الؿعالجة سـة مـ الســ القاجبة :لؽان الذم قد لحؼ مـ ترك آسترقاء
والتداوي ،وهذا ٓ كعؾؿ أحدا قالف ،ولؽان أهؾ البادية والؿقاضع الـائقة طـ
إصباء قد دخؾ طؾقفؿ الـؼص يف ديـفؿ :لتركفؿ ذلؽ ،وإكؿا التداوي واهلل أطؾؿ
إباحة طىل ما قدمـا لؿقؾ الـػقس إلقف وسؽقهنا كحقه ﴿ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ]
{الرعد ٓ ،}34:أكف سـة ،وٓ أكف واجب ،وٓ أن العؾؿ بذلؽ طؾؿ مقثقق بف ٓ
( )1أخرجف ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ ( )261/41مـ صريؼ طبد الرزاق ،أكا معؿر ،طـ الزهري،
قال :وقعت يف رجؾ طروة بـ الزبقر إكؾة :فصعدت يف ساقف :فبعث إلقف القلقد :فحؿؾ إلقف ثؿ دطا
إصباء :فؼالقا :لقس لف دواء إٓ أن تؼطع رجؾف .قال :فؼطعت :فؿا تضقر وجففَ.إشـادهَصحقح.
ِ ِ
ِ ٍ
الر ْح ِ
ؿـَ :أ َّن َأ َبا َب ْؽ ٍر
طَؿ َر َة بِـْت طَ ْبد َّ
( )2أخرجف مالؽ يف الؿقصل (َ )943/2ط ْـ َي ْح َقك ْب ِـ َسعقدَ ،ط ْـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قفا بِؽِت ِ
َاب اهللِ.
قفاَ .ف َؼ َال َأ ُبق َب ْؽ ٍرْ :ارق َ
الصدِّ َيؼ َد َخ َؾ َط َؾك طَائ َش َة وه َل َت ْشتَؽل .و َي ُفقد َّي ٌة َت ْرق َ
ِّ
:
وإثر ضاهره اإلرسالٕ :ن طؿرة تحؽل الؼصة ،وهل مل تدركفا ،ولؽـ لعؾفا أخذهتا طـ طائشة
فؼد كاكت مالزمة لفا ،كثقرة الرواية طـفا.
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يخالػ ،بؾ هق خطر وتجربة مقققفة طىل الؼدر ،واهلل كسللف العصؿة والتقفقؼ،
وطؾك إباحة التداوي وآسترقاء مجفقر العؾَمء.اه بتؾخقص
ّم جاِغ اٌؼٍىَ واحلىُ (حديث:)49/
قال الحافظ ابـ رجب
ولذ اخرٍف اٌؼٍّاء :هؾ إفضؾ لؿـ أصابف الؿرض التداوي أم تركف لؿـ
حؼؼ التقكؾ طىل اهلل؟ وفقف ققٓن مشفقران  ،وضاهر كالم أمحد أن التقكؾ لؿـ
ققي طؾقف أفضؾ  ،لؿا صح طـ الـبل ﷺ أكف قال« :يدخؾ مـ أمتل الجـة سبعقن
ألػا بغقر حساب» ثؿ قال « :هؿ الذيـ ٓ يتطقرون وٓ يسترققن وٓ يؽتقون وطؾك
رهبؿ يتقكؾقن».
ومـ رجح التداوي قال :إكف حال الـبل ﷺ الذي كان يداوم طؾقف ،وهق ٓ يػعؾ
إٓ إفضؾ ،ومحؾ الحديث طىل الرقك الؿؽروهة التل يخشك مـفا الشرك بدلقؾ أكف
قرهنا بالؽل والطقرة وكالمها مؽروه.اه
قال أبى عبد اهلل أكرمه اهلل برضىانه :الذي يظفر أن التداوي أفضؾٕ :كف
هق الذي فعؾف الـبل ﷺ يف كػسف ويف أصحابف ،وإكؿا كره التداوي بؿا فقف كراهة
كآكتقاء وصؾب الرققة مـ الغقر ،وٕن فقف قق ًة طىل العبادات وصؾب العؾؿ الـافع.

>

ٌٖ االنتٛآٜ ٤ايف ايتٛحٝد؟
َق َال ِ
فِل صَادِ ا َدلؼَادِ (:)63/4
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
َثب َت فِل اٌصَّذُِخِ مِـ ح ِد ِ
يث َجابِ ِر ْب ِـ َط ْب ِد ال َّؾ ِف َأ َّن الـَّبِ َّل ﷺَ « :ب َع َث إِ َلك
ْ َ
َ
ُأ َب ِّل ْب ِـ َك ْع ٍ
ب َصبِق ًباَ ،ف َؼ َط َع َل ُف ِط ْر ًقا و َكقا ُه َط َؾ ْق ِف» .
ِ
س ْع ُد ْب ُـ ُم َعا ٍذ فِل َأ ْك َحؾِ ِف َح َس َؿ ُف الـابِ ُّل ﷺ ُث اؿ و ِر َم ْتَ ،ف َح َس َؿ ُف
«و َل اَم ُرم َل َ
الثااكِ َق َة»  .وا ْل َح ْس ُؿ ُهق ا ْل َؽل.
و َق َال أبق طبقد :و َقدْ ُأتِ َل الـَّبِل ﷺ بِ َر ُج ٍؾ ك ُِع َت َل ُف ا ْل َؽل َف َؼ َال« :ا ْكقو ُه
ِ
ػ :ا ْل ِ
ح َج َار ُة ُت َس َّخ ُـ ُث َّؿ ُي ْؽ َؿدُ بِ َفا.
الر ْض ُ
و ْارا ُػق ُه» َ ،ق َال أبق طبقدَّ :
()1

()2

()1

( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )2217طـ جابر
( )2أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )2218طـ جابر

.
.
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ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ

041

وفِل صَذُِخِ اٌْثُخَاسٌِِّ مِـ ح ِد ِ
يث أكس
ْ َ

َ « :أك ُاف ُكق َي ِم ْـ َذ ِ
ات ا ْل َج ْـ ِ
ب،

والـابِ ُّل ﷺ َحل» .
س َع َد ْب َـ ُز َر َار َة ِم َـ
وفِل الترمذيَ ،ط ْـ أكس
َ ،أ َّن الـَّبِ َّل ﷺَ « :كقى َأ ْ
ا ِ
يث ا ْلؿ َّت َػ ُؼ َط َؾق ِف  ،وفِ ِ
ِ
قف« :و َما ُأ ِح ُّب َأنْ َأ ْك َتق َي» ،وفِل
ْ
الشق َكة»  ،و َقدْ َت َؼدَّ َم ا ْل َحد ُ ُ
َل ْػ ٍ
ظ َ
آخ َر« :و َأ َكا َأ ْكفَ ك ُأ امتِل َط ِـ ا ْل َؽ ِّل».
وفِل جَا ِِغِ اٌرشِزٌ و َغ ْق ِر ِه َط ْـ ِط ْؿ َر َ
ان ْب ِـ ُح َص ْق ٍـ َأ َّن الـَّبِ َّل ﷺَ « :كفَ ك َط ِـ
ا ْل َؽل َق َالَ :فاب ُتؾِق َـا َفا ْك َتقي َـا َفَم َأ ْف َؾ ْح َـا ،و َٓ َأ ْك َج ْح َـا» .وفِل َل ْػ ٍ
ظُ « :ك ِفق َـا َط ِـ ا ْل َؽ ِّل
ْ َ
ِّ
ْ
و َق َالَ :ف ََم َأ ْف َؾ ْح َـ و َٓ َأ ْك َج ْح َـ» .
ف
اف َط َؾ ْق ِف َأ ْن َيـ ِْز َ
لَايَ اخلغايب :إِك ََّؿا َكقى سعدا ل ِ َق ْر َق َل الدَّ َم مِ ْـ ُج ْر ِح ِف ،و َخ َ
َف َق ْف َؾ َؽ .وا ْل َؽل ُم ْس َت ْع َؿ ٌؾ فِل َه َذا ا ْل َب ِ
اب ،ك ََؿا ُي ْؽقى َم ْـ ُت ْؼ َط ُع َيدُ ُه َأو ِر ْج ُؾ ُف.
ؾش َػ ِ
و َأ َّما الـ َّْف ُل َط ِـ ا ْل َؽ ِّلَ ،ف ُفق َأ ْن َي ْؽ َتق َي َص َؾ ًبا ل ِ ِّ
اء ،و َكا ُكقا َي ْع َت ِؼ ُدونَ َأك ُاف َم َتك َل ْؿ
اه ْؿ َط ْـ ُف ِ َ
ٕ ْج ِؾ َه ِذ ِه ال ِّـ اق ِة.
َي ْؽ َتق َه َؾ َؽ َف َـفَ ُ
ِ
ان بـ حصق ٍـ َخاص ًةَّ َِٕ :كف ك َ ِ
ِ
َاصق ٌر ،وك َ
َان َمق ِض ُع ُف
َان بِف ك ُ
ُ
َّ
وق َقؾ :إِك ََّؿا ك ََفك َطـْ ُف ط ْؿ َر َ ْ َ ُ َ ْ
َخ َط ًرا َفـ ََفا ُه َط ْـ َك ِّق ِف َف ُق ْشبِ ُف َأ ْن َي ُؽق َن الـ َّْف ُل ُمـ َْص ِر ًفا إِ َلك ا ْل َؿق ِض ِع الؿخقف مِـْ ُف ،و َال َّؾ ُف
َأ ْط َؾ ُؿ.
()2

()4

()3

()5

و َق َال ابـ قتقبة :اٌْىٍَُّ جِِٕغَاِْ:
نَ ُّٞايصَّخِٝحِ؛ ل ِ َئ َّال يعت ََّؾَ ،فف َذا ا َّل ِذي قِ َقؾ فِ ِ
قفَ :ل ْؿ َي َتقك َّْؾ َم ِـ ا ْك َتقىَّ َِٕ :ك ُف ُي ِريدُ َأ ْن
َ
َْ
َيدْ َف َع ا ْل َؼدَ َر َط ْـ َك ْػ ِس ِف.
ٚايجَّاِْ :ٞنَ ُّٞايِجُسِحِ إذا ك َِغ َؾ ،وا ْل ُع ْضق إذا ُقطِ َعَ ،ف ِػل َه َذا ِّ
الش َػا ُء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
= ( )1أخرجف أمحد ( )3711مـ حديث ابـ مسعقد
.
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( )5719طـ أكس
( )3تؼدم تخريجف قري ًبا.
( )4تؼدم تخريجفا ،والحديث طـد البخاري طـ ابـ طباس ،وطـد مسؾؿ ظنَجابرَ .
( )5أخرجف الترمذي ( ،)2149وكذلؽ أمحد ( ،)19831وأبق داود ( ،)3865وهق حديث صحقح.
ٍ
بنسـاد صحقحٍ .
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و َأ َّما إذا ك َ
َان ا ْل َؽل لِؾتَّدَ اوي ا َّل ِذي َي ُجق ُز َأ ْن َيـ َْج َع ،و َي ُجق ُز َأ ْن َٓ َيـ َْج َع ،فنكف إِ َلك
ا ْل َؽ َر َاه ِة َأ ْق َر ُب .ا ْكت ََفك.
ِ ِ
ِ
ِ
الس ْب ِعق َـ َأ ْل ًػا ا َّل ِذي َـ َيدْ ُخ ُؾق َن ا ْل َجـَّ َة بِ َغقْ ِر
و َث َب َت فل اٌصَّذُِخِ فل َحديث َّ
ِح َس ٍ
يـ َٓ َي ْس َت ْر ُققنَ و َٓ َي ْؽ َتقونَ و َٓ َي َت َط اق ُرونَ  ،و َط َؾك َر ِّب ِف ْؿ َي َتق اك ُؾقنَ ».
اب َأك َُّف ُؿ «ا ال ِذ َ
فَمَذِ ذَضَََّّٕدِ أَدَادَِسُ اٌْىٍَِّ أَسِ َت َؼحَ أَِٔىاعٍ ،أَ َحدَُٖا :فِ ْع ُؾ ُفٚ .ايجَّاِْ :ٞطَدَ ُم َم َح َّبتِ ِف
َل ُفٚ .ايجَّا ِيحُ :ال َّثـَا ُء َط َؾك َم ْـ َت َر َك ُفٚ .ايسَّابِعُ :الـ َّْف ُل َطـْ ُف ،و َٓ َت َع ُار َض َب ْقـ ََفا بِ َح ْؿ ِد ال َّؾ ِف
َت َعا َلك ،فنن فِ ْع َؾ ُف َيدُ ل َط َؾك ِجق ِاز ِه ،وطَدَ ُم َم َح َّبتِ ِف َل ُف َٓ َيدُ ل َط َؾك ا ْل َؿـْ ِع مِـْ ُف .و َأ َّما ال َّثـَا ُء
اركِ ِف َف َقدُ ل َط َؾك َأ َّن َت ْر َك ُف َأو َلك و َأ ْف َض ُؾ .و َأ َّما الـَّ ْف ُل َطـْ ُف َف َع َؾك َسبِق ِؾ ِآ ْختِ َق ِ
َط َؾك َت ِ
ار
وا ْل َؽر َاه ِة َأو َط ِـ الـَّق ِع ا َّل ِذي َٓ يحتَاج إِ َلق ِف ،ب ْؾ ي ْػع ُؾ َخق ًفا مِـ حدُ و ِ
ث الدَّ ِاء ،و َال َّؾ ُف
ْ ُ
ُ ْ ُ ْ َ ُ َ
َ
َأ ْط َؾ ُؿ.اه

?

َٔ حكل ايتٛحٝد ٚايتٛنٌ عً ٢اهلل عص ٚجٌ دخٌ ادتٓ ١بػري حطاب ٚال عراب:
َق َال ِ
فِل دادٌ األسواح (:)63/4
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ
فنن الـبل ﷺ جعؾ القصػ الذي يستحؼ بف همٓء دخقل الجـة بغقر حساب،

هق تحؼقؼ التقحقد وتجريده :فال يسللقن غقرهؿ أن يرققفؿ ،وٓ يتطقرون ،وطىل
رهبؿ يتقكؾقن ،والطقرة كقع مـ الشرك ،ويتقكؾقن طىل اهلل وحده ٓ ،طىل غقره،
وتركفؿ آسترقاء ،والتطقر هق مـ تؿام التقكؾ طىل اهلل كؿا يف الحديث« :الطقرة
الشرك» قال ابـ مسعقد :وما مـا إٓ مـ تطقر ،ولؽـ اهلل يذهبف بالتقكؾ .
()1

فالتقكؾ يـاىف التطقر ،وأما رققة الغقر ففل إحسان مـ الراقل ،قد رقك
رسقل اهلل ﷺ جبريؾ ،وأذن يف الرقل ،وقال ٓ :بلس هبا ما مل يؽـ فقفا شرك.
واستلذكقه فقفا فؼال« :مـ استطاع مـؽؿ أن يـػع أخاه فؾقـػعف» وهذا يدل طىل أهنا

( )1أخرجف أمحد ( ،)389/1وأبق داود ( ،)3911وكذلؽ الترمذي ( ،)1614وابـ ماجف (،)3538
وإسـاده صحقح.
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كػع وإحسان وذلؽ مستحب مطؾقب هلل ورسقلف :فالراقل محسـ ،والؿسترقل
سائؾ راج كػع الغقر والتقكؾ يـايف ذلؽ.
فنن ققؾ فعائشة

قد رققت رسقل اهلل ﷺ وجبريؾ قد رقاه ققؾ :أجؾ،

ولؽـ هق مل يسترق وهق ﷺ مل يؼؾ :وٓ يرققفؿ راق .وإكؿا قال ٓ :يطؾبقن مـ أحد
أن يرققفؿ ويف امتـاطف أن يدطق لؾرجؾ الثاين سد لباب الطؾب :فنكف لق دطا لؽؾ مـ
سللف ذلؽ فربؿا صؾبف مـ لقس مـ أهؾف ،واهلل أطؾؿ.اه

@

َٔ اضرتق ٢أ ٚتطري أ ٚانت ٣ٛثِ ْدّ ٚتسى ذيو َٚات عً ٢ذيو اضتخل

ايفط ١ًٝاملتكدَ.١

قال أبى عبد اهلل غفر اهلل

له :مـ الؿعؾقم أن التقبة تؿحق الذكقب كؾفا:

اهلل َت َعا َلك[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
حتك الشرك باهللَ ،ق َال ُ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺ ]
{الزمر .}23:وقال اهلل تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ] {األىفال.}34:

وقال تعاىل[ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ]{ادائدة.}13-17:

وقال جؾ وطال[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
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ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

]{الفرقان-64:

 ،}11ففذه إدلة وغقرها أكثر مـفا مـ كتاب اهلل جؾ وطال ،ومـ سـة الـبل ﷺ تدل
طىل أن مـ تاب مـ الؽػر ،أو غقره مـ الؽبائر ،أكف يرجع كققم ولدتف أمف وأكف ٓ
يماخذ طىل ذكقبف السابؼة.
فأقىل :مـ ٍ
باب أوىل أن مـ تاب مـ طؿؾ شلء مؽروه أكف ُيرفع طـف ما ترتب
طؾقف مـ حرج وحؽؿ ،ولذلؽ فؿـ اكتقى ،أو استرقك ،ثؿ ترك ذلؽ ،وكدم مـ
فعؾف ،وطزم طىل طدم فعؾ ذلؽ مرة أخرى ،وحؼؼ التقكؾ :فقرجك أن يدخؾ يف
السبعقـ إلػ الذيـ يدخؾقن الجـة بغقر حساب وٓ طذاب.
ويف صذُخ ِغٍُ ( )1226طـ طؿران بـ حصقـ
ُي َس اؾ ُؿ َط َؾ الَ ،ح اتك ا ْك َتق ْي ُتَ ،ف ُترِ ْك ُتُ ،ث اؿ َت َر ْك ُت ا ْل َؽ ال َف َعا َد».

A

 ،قال« :و َق ْد كَانَ

االْتفاع بايسق ١ٝايػسعَ ١ٝتعًل بأضباب:

ّم اجلىاب اٌىايف (ص:)9
قال اإلمام ابـ الؼقؿ
اهـَا َأمر يـْب ِغل ال َّت َػطـ َلف ،و ُهق َأ َّن ْإَ ْذكَار و ْأي ِ
ِ
ات و ْإَ ْد ِط َق َة ا َّلتِل
َ
ُ ُ
و َلؽ ْـ َه ُ ْ ٌ َ َ
َ
يست َْش َػك بِفا وير َقك بِفاِ ،هل فِل َك ْػ ِسفا كَافِع ٌة َشافِق ٌة ،و َلؽِـ َتستَدْ ِطل َقبق َل ا ْلؿ ِ
ح ِّؾ،
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ْ
َ
َ ُْ
ُْ
ػ َت ْلثِ ِقر ا ْل َػ ِ
َان ل ِ َضع ِ
و ُقق َة ِهؿ ِة ا ْل َػ ِ
الش َػا ُء ك َ
ػ ِّ
اطؾَِ ،أو ل ِ َعدَ ِم
اط ِؾ و َت ْلثِ َقر ُهَ ،ف َؿتَك َت َخ َّؾ َ
ْ
َّ
قف يؿـَع َأ ْن يـْجع فِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
قف الدَّ وا ُء ،ك ََؿا َي ُؽق ُن َذل ِ َؽ فِل
َ َ َ
َق ُبق ِل ا ْل ُؿـْ َػعؾَِ ،أو ل َؿاك ٍع َققي ف َ ْ ُ
ْإَدوي ِة و ْإَدو ِاء ا ْل ِ
ح ِّس َّق ِةَ ،فنِ َّن طَدَ َم َت ْلثِ ِقر َها َقدْ َي ُؽق ُن ل ِ َعدَ ِم َق ُبق ِل ال َّطبِق َع ِة ل ِ َذل ِ َؽ
ْ
ْ َ
الدَّ و ِاء ،و َقدْ ي ُؽق ُن لِؿاكِ ٍع َققي يؿـَع مِـ ا ْقتِ َضائِ ِف َأ َثرهَ ،فنِ َّن ال َّطبِقع َة إِ َذا َأ َخ َذ ِ
ت الدَّ وا َء
َ
َُ
َْ ُ َ
َ
َ
ِ
َان اكْتِ َػاع ا ْلبدَ ِن بِ ِف بِحس ِ ِ
بِ َؼ ُبق ٍل َتام ك َ
الر َقك
ب َذل َؽ ا ْل َؼ ُبق ِلَ ،ف َؽ َذل َؽ ا ْل َؼ ْؾ ُب إِ َذا َأ َخ َذ ُّ
ُ َ
َ ْ
والت َعاو َيذ بِ َؼبق ٍل َتام ،وكَانَ لِؾراقِل َك ْػ ٌس َفعا َل ٌة و ِهؿ ٌة ممَ ِّثر ٌة فِل إِ َزا َل ِة الدا ِ
اء.
ا ُ َ
ٍّ
ا
ا
ُ
ا
وك ََذل ِ َؽ الد َطا ُءَ ،فنِ َّك ُف مِ ْـ َأ ْققى ْإَ ْس َب ِ
اب فِل َد ْف ِع ا ْل َؿ ْؽ ُرو ِه ،و ُح ُصق ِل
ا ْل َؿ ْط ُؾق ِ
ػ َأ َث ُر ُه َطـْ ُف ،إِ َّما ل ِ َض ْع ِػ ِف فِل َك ْػ ِس ِف  -بِ َل ْن َي ُؽق َن ُد َطا ًء
ب ،و َلؽِ ْـ َقدْ َيت ََخ َّؾ ُ
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ان  -وإِما ل ِ َضع ِ
حبف ال َّؾف ،لِؿا فِ ِ
ِ
قف مِـ ا ْلعدْ و ِ
ػ ا ْل َؼ ْؾ ِ
ب وطَدَ ِم إِ ْق َبال ِ ِف َط َؾك ال َّؾ ِف
ْ
َ ُ
َّ
َٓ ُي ُ ُ َ
وجؿ ِعقتِ ِف َط َؾق ِف و ْق َت الد َط ِ
ِ
اءَ ،ف َق ُؽق ُن بِ َؿـ ِْز َل ِة ا ْل َؼق ِ
الس ْف َؿ َي ْخ ُر ُج
ْ
َ ْ َّ
الر ْخق جدًّ اَ ،فنِ َّن َّ
س ِّ
مِـْ ُف ُخ ُرو ًجا َض ِعق ًػا ،وإِ اما لِ ُح ُصق ِل ا ْل ََمكِ ِع ِم َـ ْ ِ
اإل َجا َب ِة :مِ ْـ َأ ْك ِؾ ا ْل َح َرامِ ،والظ ْؾ ِؿ،
ب َط َؾك ا ْل ُؼ ُؾق ِ
و َر ْي ِـ الذ ُكق ِ
قال ِء ا ْل َغ ْػ َؾ ِة و َّ
الش ْفق ِة وال َّؾ ْفق ،و َغ َؾ َبتِ َفا َط َؾ ْق َفا.اه
ب ،وا ْستِ َ

B

ايطبل يف دخ ٍٛادتٓ ١ال ًٜصّ َٓ٘ إٔ نٌ َٔ دخٌ بعدِٖ فٗ ٛد ِْٗٚيف املٓصي:١

قال اإلمام ابـ الؼقؿ

ّم دادٌ األسواح (ص:)116

قال اإلمام أمحد :حدثـا طػان حدثـا محاد بـ سؾؿة طـ محؿد بـ طؿرو طـ أبل
سؾؿة طـ أبل هريرة

أن رسقل اهلل ﷺ قال« :يدخؾ فؼراء الؿسؾؿقـ الجـة

قبؾ أغـقائفؿ بـصػ يقم وهق مخسَمئة طام» .وقال الترمذي :هذا حديث حسـ
صحقح ،ورجال إسـاده احتج هبؿ مسؾؿ يف صحقحف .
()1

يف صحقح مسؾؿ مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو

قال سؿعت رسقل اهلل ﷺ

يؼقل« :إن فؼراء الؿفاجريـ يسبؼقن إغـقاء يقم الؼقامة بلربعقـ خريػا»

()2

فالذي يف الصحقح أن سبؼفؿ لفؿ (بلربعقـ خريػا) فلما أن يؽقن هق
الؿحػقظ ،وإما أن يؽق َن كالمها محػقضا ،وتختؾػ مدة السبؼ بحسب أحقال
الػؼراء وإغـقاء فؿـفؿ مـ يسبؼ بلربعقـ ،ومـفؿ مـ يسبؼ بخؿسؿائة كؿا يتلخر
مؽث العصاة مـ الؿقحديـ يف الـار بحسب جرائؿفؿ .واهلل أطؾؿ.
وٌىٓ ٘إ٘ا أِش جية اٌرٕثُٗ ػٍُٗ ،وهق أكف ٓ يؾزم مـ سبؼفؿ لفؿ يف
الدخقل ارتػاع مـازلفؿ طؾقفؿ ،بؾ قد يؽقن الؿتلخر أطىل مـزلة ،وأن سبؼف غقره يف
الدخقل و الدلقؾ طىل هذا أن مـ إمة مـ يدخؾ الجـة بغقر حساب ،وهؿ السبعقن
ألػا وقد يؽقن بعض مـ يحاسب أفضؾ مـ أكثرهؿ ،والغـل إذا حقسب طىل غـاه،
بنسـاد صحقح.
( )1أخرجف الترمذي برقؿ ( )2354طـ أبل هريرة
.
( )2أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )2979طـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص
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فقجد قد شؽر اهلل تعاىل فقف وتؼرب إلقف بلكقاع البر والخقر والصدقة والؿعروف
كان أطىل درجة مـ الػؼقر الذي سبؼف يف الدخقل ،ومل يؽـ لف تؾؽ إطؿال ،وٓ
سقؿا إذا شاركف الغـل يف أطؿالف ،وزاد طؾقف فقفا واهلل ٓ يضقع أجر مـ أحسـ
طؿال.
فالؿزية مزيتان :مزية سبؼ ،ومزية رفعة ،وقد يجتؿعان ويـػردان ،فقحصؾ
لؾقاحد السبؼ والرفعة ويعدمفؿا آخر ويحصؾ ٔخر السبؼ دون الرفعة ؤخر
الرفعة دون السبؼ ،وهذا بحسب الؿؼتضك لألمريـ ،أو ٕحدمها وطدمف ،وباهلل
التقفقؼ.اه
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ِذك ُْر َب ْع ِ
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َ
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َق َالَ :س ِؿ ْع ُت َر ُسق َل اهللِ ﷺ َي ُؼق ُل:

و َط ْـ َطؾِل ِ
بـ َأبِل َصال ِ ٍ
ب

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
هلل
هلل َم ْـ َل َع َـ وال َد ْيف ،و َل َع َـ ا ُ
هلل َم ْـ آوى ُُمْد ًثا ،و َل َع َـ ا ُ
هلل َم ْـ َذ َب َح ل َغ ْقرِ اهلل ،و َل َع َـ ا ُ
« َل َع َـ ا ُ
()1
َم ْـ َغ اق َر الـ َؿ َـ َار» َأ ْخ َر َج ُف ُم ْسؾِ ٌؿ.
َطا ٌ٥ايعكٝد ٠املطتفاد َٔ ٠اذتدٜح

1

َطأي :١حهِ ايربح هللٚ ،ايربح يػري اهلل.

الذبح هلل طبادة مـ أجؾ العبادات ،والذبح لغقر اهلل شرك.

يؼقل اهلل تعاىل[ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ]{األىعام.}163 -167 :
ويؼقل اهلل تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ] {الكوثر.}7:
ّم تػسقر سقرة إكعام (آية:)162:
قال اإلمام ابـ كثقر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ْل ُم ُر ُه َت َعا َلك َأ ْن ُي ْخبِ َر ا ْل ُؿ ْش ِركق َـ ا َّلذي َـ َي ْع ُبدُ و َن َغ ْق َر ال َّؾف و َي ْذ َب ُحق َن ل َغ ْق ِر ْاسؿفَ ،أ َّك ُف
ػ َل ُف ْؿ فِل َذل ِ َؽ ،فنن َص َال َت ُف ل ِ َّؾ ِف وك ُُس َؽ ُف َط َؾك ْاس ِؿ ِف و ْحدَ ُه َٓ َش ِر َ
يؽ َل ُف ،و َه َذا َك َؼقل ِ ِف
ُم َخال ِ ٌ
قحت ََؽ ،فنن
ص َل ُف َص َال َت َؽ و َذبِ َ
َت َعا َلك﴿ :ﮊﮋﮌﮍ] {الكوثرَ ،}7:أ ْيَ :أ ْخؾِ ْ
ْحر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اف
ا ْل ُؿ ْش ِرك َ
قـ كَا ُكقا َي ْع ُبدُ و َن ْإَ ْصـ ََام و َي ْذ َب ُحق َن َل َفاَ ،ف َل َم َر ُه ال َّؾ ُف تعاىل بِ ُؿ َخا َل َػت ِف ْؿ وآك َ
ال بِا ْل َؼ ْص ِد والـِّ َّق ِة وا ْل َع ْز ِم َط َؾك ْ ِ
اإل ْق َب ِ
َطؿا ُهؿ فِ ِقف ،و ْ ِ
اإل ْخ َال ِ
ص ل ِ َّؾ ِف َت َعا َلك.
َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َق َال ُم َجاهدٌ فل َققلف﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ] {األىعامَ ،}167:ق َال :الـ ُس ُؽَّ :
الذ ْب ُح
فِل ا ْل َح ِّج وا ْل ُع ْؿ َر ِة .و َق َال ال َّثق ِريَ ،ط ِـ السدِّ ي َط ْـ َس ِع ِقد ْب ِـ ُج َبقْر﴿ :ﯖ ]
{األىعامَ ،}167:ق َالَ :ذب ِ
الض َّح ُ
اك .اه
حل .وك ََذا َق َال َّ
ْ
()2

()3

( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)1978
(َ )2شـدهَصحقح .وهق طـد ابـ جرير [آية ]162:مـ سقرة إكعام ،وابـ أبل حاتؿ ( ،)8181وهق يف
خاصا بذبح الحج والعؿرة ،بؾ هق كؾ ذبح
تػسقر مجاهد (ص ،)332والـسؽ :الذبح ،ولقس ًّ
يتؼرب بف إىل اهلل تعاىل ،حتك الذي يذبح لؾضقافة ُيعتبر كس ًؽا.
ضعقػ،
ٌ
(َ)3مها طـد ابـ جرير [آية ]162:مـ سقرة إكعام ،وأثر سعقد بـ جبقر حسـ ،وأثر الضحاك
فقف :جقيبر وهق شديد الضعػ ،وفقف :سػقان بـ وكقع سقئ الحػظ.
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َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)531/16
س َال ِم
اإل ْ
اهلل َأ ْن َي ْج َؿ َع َب ْق َـ َها َت ْق ِـ
و َقق ُل ُف﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ] {الكوثرَ ،}7:أ َم َر ُه ُ
ِ
العباد َتق ِـ العظِقؿتَق ِـ و ُهؿا الص َال ُة والـس ُؽ الدَّ ا َّلت ِ
َان َط َؾك ال ُؼ ْر ِ
اض ِع
ب وال َّتق ُ
َّ
َ َ ْ
َ َ ْ
ُ
َ
و ِآ ْفتِ َؼ ِ
ار و ُح ْس ِـ ال َّظ ِّـ و ُقق ِة ال َق ِؼ ِ
قـ و ُص َؿ ْلكِقـ َِة ال َؼ ْؾ ِ
ب إ َلك ال َّؾ ِف وإِ َلك ِطدَ تِ ِف و َأ ْم ِر ِه
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
و َف ْضؾِ ِف و ُخ ْؾ ِػ ِف َط ْؽ ُس َح ِ
اج َة
ال َأ ْه ِؾ الؽ ْب ِر والـ ْػ َرة و َأ ْه ِؾ الغـَك َط ْـ ال َّؾف ا َّلذي َـ َٓ َح َ
اها و َا َّل ِذي َـ َٓ َيـ َْح ُرو َن َل ُف َخق ًفا مِ ْـ ال َػ ْؼ ِر و َت ْركًا
فِل َص َالتِ ِف ْؿ إ َلك َر ِّب ِف ْؿ َي ْس َل ُلق َك ُف إ َّي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
اهلل َب ْقـ َُف َؿا فِل َققلف
إل َطاكَة ال ُػ َؼ َراء وإِ ْط َطائ ِف ْؿ و ُسقء ال َّظ ِّـ مـ ُْف ْؿ بِ َر ِّب ِف ْؿ ول َف َذا َج َؿ َع ُ
َت َعا َلك﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ] {األىعام.}167:
ِ
ِ
غهُ ِه َل َّ
الص َال َة والـ ُسؽ ُه َؿا َأ َجؾ
وإٌُّ ُ
قح ُة ْابت َغا َء و ْج ِفف .وا ْل َؿ ْؼ ُصق ُدَ :أ َّن َّ
الذبِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َب ِ
بَّ َِٕ :ن فِ ْع َؾ َذل ِ َؽ و ُهق
َما ُي َت َؼ َّر ُب بِف إ َلك ال َّؾف فنكف َأ َتك ف ِقف َؿا بِا ْل َػاء الدَّ ا َّلة َط َؾك َّ
الص َال ُة والـَّحر سب ِ ِ
اهلل إ َّيا ُه مِ ْـ ال َؽق َث ِر وا ْل َخ ْق ِر ال َؽثِ ِقر َف ُش ْؽ ُر
ُْ َ َ ٌ
َّ
ب ل ْؾؼ َقا ِم بِ ُش ْؽ ِر َما َأ ْط َطا ُه ُ
العباد ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ات و َغا َي ُة
الص َال ُة ك َفا َي ُة َ َ
الؿـْع ِؿ َط َؾ ْقف وط َبا َد ُت ُف َأ ْط َظ ُؿ َفا َها َتان الع َبا َد َتان َب ْؾ َّ
ُ
ِ
ِ
ال َغا َيات .،ك ََل َّك ُف َي ُؼق ُل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ] {الكوثرَ ،}1:
الخ ْق َر ال َؽث َقر
و َأ ْكعؿـَا َط َؾقؽ بِ َذل ِ َؽ َِٕج ِؾ قِقامِؽ َلـَا بِفا َتق ِـ ِ
الع َبا َد َت ْق ِـ ُش ْؽرا ِ ِ
إل ْك َعامِـَا َط َؾ ْقؽ و ُه َؿا
َ ْ
ْ َ
ْ
ً
َْ
السب ِ
إل ْكعامِـَا َط َؾقؽ بِ َذل ِ َؽ َف ُؼؿ َلـَا بِ ِفؿا ،فنن الص َال َة والـَّحر مح ُػق َف ِ
ان بِنِ ْك َعا ِم
َْ َ ْ
َّ
ْ
ب ِ َ
َّ َ ُ
َ
ْ
َق ْبؾِ ِف َؿا وإِ ْك َعا ٍم َب ْع ِد ِه َؿا.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الص َال ُة و َما َي ْجت َِؿ ُع
الؿالقَّة الـ َّْح ُر و َأ َجؾ الع َبا َدات ال َبدَ كقَّة َّ
و َأ َجؾ الع َبا َدات َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اب
الص َالة َٓ َي ْجتَؿ ُع َل ُف فل َغقْ ِر َها م ْـ َسائ ِر الع َبا َدات ك ََؿا َط َر َف ُف َأ ْر َب ُ
ل ْؾ َع ْبد فل َّ
ِ
الف َؿ ِؿ ال َعال ِ َق ِة و َما َي ْجت َِؿ ُع َل ُف فِل ك َْح ِر ِه مِ ْـ إي َث ِ
اب ِ
ال ُؼ ُؾق ِ
ار ال َّؾ ِف و ُح ْس ِـ
الح َّقة و َأ ْص َح ُ
ب َ
قـ وا ْلق ُثق ِق بِؿا فِل َي ِد ال َّؾ ِف َأمر َط ِ
ال َّظ ِّـ بِ ِف و ُققةِ ال َق ِؼ ِ
قب إذا َق َار َن َذل ِ َؽ اإليؿان
ج ٌ
ٌْ
َ
اإل ْخ َالص ،و َقدْ ام َت َث َؾ الـَّبِل ﷺ َأمر رب ِف َف َؽ َ ِ
و ِْ
الص َال ِة ل ِ َر ِّب ِف كَثِ َقر الـ َّْح ِر َحتَّك
ان كَث َقر َّ
َ
ْ
ْ َ َ ِّ
َان يـْحر فِل إ َ ْطق ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اد و َغقْ ِر َها.اه
َ
ك ََح َر بِ َقده فل ح َّجة الق َدا ِع َث َال ًثا وستِّق َـ َبدَ َك ًة وك َ َ َ ُ
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َق َال ِ
فِل شَشِحِ ُِغٍِِ ٍُ (:)1978
اإل َم ُام الـاقو ُّي
ِ
ِ
و َأما َّ ِ
ؾصـ َِؿ َأو
اس ِؿ َغ ْقر ال َّؾف َت َعا َلك ك ََؿ ْـ َذ َب َح ل َّ
الذ ْبح ل َغ ْق ِر ال َّؾف َفا ْل ُؿ َراد بِف َأ ْن َي ْذ َبح بِ ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
قسك َص َّؾك ال َّؾف َط َؾ ْق ِف َؿا َأو ل ْؾ َؽ ْع َبة وك َْحق َذل َؽَ ،ف ُؽ ّؾ َه َذا
الصؾقب َأو ل ُؿق َسك َأو لع َ
ِ
ِ
حرام ،و َٓ َت ِ
َان َّ
قحةَ ،سقاء ك َ
ح ّؾ َه ِذ ِه َّ
َص َط َؾ ْق ِف
الذابِح ُم ْسؾِ ًؿا َأو ك َْص َراك ًّقا َأو َي ُفقد ًّيا ،ك َّ
الذبِ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
الؿ ْذ ُبقح َل ُف َغ ْقر ال َّؾف َت َعا َلك
الشافع ّل ،وا َّت َػ َؼ َط َؾ ْقف َأ ْص َحابـَا ،فنن َق َصدَ َم َع َذل َؽ َت ْعظقؿ َ
َان َّ
َان َذل ِ َؽ ُك ْػ ًرا ،فنن ك َ
وا ْل ِع َبا َدة َل ُف ك َ
الذابِح ُم ْسؾِ ًؿا َق ْبؾ َذل ِ َؽ َص َار بِال َّذ ْبحِ ُم ْر َتدًّ ا.اه
قال أبىعبد اهلل عافاه اهلل :تخصقصف الحؽؿ بالؽػر يف حؼ مـ قصد
التعظقؿ :فقف كظر :فنن الذبح مـ أصؾف تعظقؿ لؿـ ذبح لف.
قال اإلمام السعدي

ّم اٌمىي اٌغذَذ  :وإذا ثبت أن الذبح هلل مـ أجؾ

العبادات وأكبر الطاطات ،فالذبح لغقر اهلل شرك أكبر مخرج طـ دائرة اإلسالم.
قال اإلمام ابـ باز

كَم ّم رلّىع فراواٖ (:)334/6

الذبح لغقر اهلل مـؽر طظقؿ وشرك أكبر سقاء كان ذلؽ لـبل أو ويل أو كقكب أو

جـل أو صـؿ أو غقر ذلؽٕ :ن اهلل سبحاكف يؼقل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ] {األىعام﴿،}167:ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ] {األىعام ،}163:فلخبر سبحاكف أن الذبح هلل كؿا أن الصالة هلل ،فؾق ذبح لغقر
اهلل ففق كؿـ صىل لغقر اهلل يؽقن شركا باهلل طز وجؾ ،وهؽذا يؼقل اهلل طز وجؾ

لـبقف ﷺ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ] {الكوثر﴿ ،}1:ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ] {الكوثر ،}7:فالصالة والـحر طبادتان طظقؿتان.
فؿـ صرف الذبح ٕصحاب الؼبقر أو لألكبقاء أو لؾؽقاكب أو لألصـام
أو لؾجـ أو لؾؿالئؽة فؼد أشرك باهلل ،كؿا لق صىل لفؿ أو استغاث هبؿ أو كذر لفؿ
كؾ هذا شرك باهلل طز وجؾ.اه

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
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كَم ّم رلّىع فراواٖ (:)148/2

الذبح لغقر اهلل شرك أكبر ٕن الذبح طبادة كؿا أمر اهلل بف يف ققلف﴿ :ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ] {الكوثر ،}7:وققلف سبحاكف﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ] {األىعام﴿ ،}167:ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ٌ
مخرجا طـ الؿؾة -
مشرك شر ًكا
ﯥ ] {األىعام ،}163:فؿـ ذبح لغقر اهلل :ففق
ً
والعقاذ باهلل -سقاء ذبح ذلؽ لؿؾؽ مـ الؿالئؽة ،أو لرسقل مـ الرسؾ ،أو لـبل
مـ إكبقاء ،أو لخؾقػة مـ الخؾػاء ،أو لقيل مـ إولقاء ،أو لعامل مـ العؾؿاء فؽؾ
ذلؽ شرك باهلل -طز وجؾ -ومخرج طـ الؿؾة والقاجب طىل الؿرء أن يتؼل اهلل يف

كػسف ،وأن ٓ يققع كػسف يف ذلؽ الشرك الذي قال اهلل فقف﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ] {ادائدة.}17:

2

َطأي :١ذبٝخ ١ايهتاب.ٞ

سؿك اهلل طؾقفا ،ومل يذبحفا
تحؾ ذبقحة الؽتابل بال خالف طـد أهؾ العؾؿ إذا َّ

لغقر اهلل :لؼقلف تعاىل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ] {ادائدة ،}2:وخالػ الشقعة ،وٓ يعتد بخالففؿ .
()1

3

َطأي ٌٖ :١تباح ذبا٥ح أٌٖ ايهتاب مما ذع ٙٛيػري اهلل؟
َق َال َش ْق ُخ ِ
فِل الْرِضَاءُ اٌصِّشاطِ ادلُغِرَمُُِ (ص:)256
س َال ِم
اإل ْ

فؾؿا تعارض العؿقم الحاضر ،وهق ققل اهلل تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ]

{البقرة ،}113:والعؿقم الؿبقح ،وهق ققلف﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ]
{ادائدة ،}2:اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ.
وإشبف بالؽتاب والسـة :ما دل طؾقف أكثر كالم أمحد مـ الحظر ،وإن كان مـ
متلخري أصحابـا مـ مل يذكر هذه الرواية بحال :وذلؽ ٕن طؿقم ققلف تعاىل:
(َ)1اكظر :الؿغـل ( )311/13الؿجؿقع (.)81 ،78/9
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[ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ]

{ادائدة}3:

طؿقم محػقظ مل تخص مـف صقرة،

بخالف ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ] {ادائدة ،}2:فنكف يشترط لف الذكاة الؿبقحة فؾق
ذكك الؽتابل يف غقر الؿحؾ الؿشروع مل تبح ذكاتف ،وٕن غاية الؽتابل :أن تؽقن
ذكاتف كالؿسؾؿ ،والؿسؾؿ لق ذبح لغقر اهلل ،أو ذبح باسؿ غقر اهلل مل يبح ،وإن كان

يؽػر بذلؽ ،فؽذلؽ الذملٕ :ن ققلف تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ] {ادائدة ،}2:سقاء ،وهؿ وإن كاكقا يستحؾقن هذا ،وكحـ ٓ
كستحؾف فؾقس كؾ ما استحؾقه حؾ ،وٕكف قد تعارض دلقالن ،حاضر ومبقح،
فالحاضر أوىل .وٕن الذبح لغقر اهلل ،وباسؿ غقره ،قد طؾؿـا يؼقـا أكف لقس مـ ديـ
إكبقاء طؾقفؿ السالم ،ففق مـ الشرك الذي أحدثقه ،فالؿعـك الذي ٕجؾف حؾت
ذبائحفؿ ،مـتػ يف هذا .واهلل أطؾؿ.
فإْ لًُ :أما إذا سؿقا طؾقف غقر اهلل بلن يؼقلقا :باسؿ الؿسقح وكحقه،
فتحريؿف ضاهر ،أما إذا مل يسؿقا أحدً ا ،ولؽـ قصدوا الذبح لؾؿسقح ،أو لؾؽقكب
وكحقها ،فؿا وجف تحريؿف؟
حرم ما ذبح طىل
لًُ :قد تؼدمت اإلشارة إىل ذلؽ ،وهق أن اهلل سبحاكف قد َّ
الـصب ،وذلؽ يؼتضل تحريؿف ،وإن كان ذابحف كتابقإ ،كف لق كان التحريؿ لؽقكف
وثـقا ،مل يؽـ فرق بقـ ذبحف طىل الـصب وغقرها ،وٕكف لؿا أباح لـا صعام أهؾ
الؽتاب ،دل طىل أن صعام الؿشركقـ حرام ،فتخصقص ما ذبح طىل القثـ يؼتضل
فائدة جديدة.
وأيضا :فنكف ذكر تحريؿ ما ذبح طىل الـصب ،وما أهؾ بف لغقر اهلل :وقد دخؾ
فقؿا أهؾ بف لغقر اهلل ما أهؾ بف أهؾ الؽتاب لغقر اهلل :فؽذلؽ كؾ ما ذبح طىل
الـصب ،فنذا ذبح الؽتابل طىل ما قد كصبقه مـ التؿاثقؾ يف الؽـائس ،ففق مذبقح
طىل الـصب ،ومعؾقم أن حؽؿ ذلؽ ٓ يختؾػ بحضقر القثـ وغقبتف ،فنكؿا حرم
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ٕكف قصد بذبحف طبادة القثـ وتعظقؿف ،وهذه إكصاب قد ققؾ :هل مـ إصـام،
وققؾ :هل غقر إصـام.
حجرا ،كان أهؾ الجاهؾقة يذبحقن
قالقا :كان حقل البقت ثالثؿائة وستقن
ً
طؾقفا ،ويشرحقن الؾحؿ طؾقفا ،وكاكقا يعظؿقن هذه الحجارة ،ويعبدوهنا،
ويذبحقن طؾقفا ،وكاكقا إذا شاءوا بدلقا هذه الحجارة بحجارة هل أطجب إلقفؿ
مـفا.
ويدل طىل ذلؽ ققل أبل ذر يف حديث إسالمف« :حتك صرت كالـصب
إمحر» يريد أكف كان يصقر أمحر مـ تؾقثف بالدم.
()1

ويف لىٌٗ﴿ :ﭦﭧﭨﭩ ] ،لىالْ:
أحدُٖا :أن كػس الذبح كان يؽقن طؾقفا ،كؿا ذكركاه ،فقؽقن ذبحفؿ طؾقفا
تؼربا إىل إصـام ،وهذا طىل ققل مـ يجعؾفا غقر إصـام ،فقؽقن الذبح طؾقفا
ٕجؾ أن الؿذبقح طؾقفا مذبقح لألصـام ،أو مذبقح لفا ،وذلؽ يؼتضل تحريؿ كؾ
ما ذبح لغقر اهلل ،و ٕن الذبح يف البؼعة ٓ تلثقر لف إٓ مـ جفة الذبح لغقر اهلل ،كؿا
كرهف الـبل ﷺ مـ الذبح يف مقاضع أصـام الؿشركقـ ،ومقضع أطقادهؿ ،وإكؿا
يؽره الؿذبقح يف البؼعة الؿعقـة :لؽقهنا محؾ شرك ،فنذا وقع الذبح حؼقؼة لغقر
اهلل :كاكت حؼقؼة التحريؿ قد وجدت فقف.
ٚايك ٍٛايجاْ :ٞأن الذبح طىل الـصب ،أيٕ :جؾ الـصب ،كؿا ققؾ« :أومل طؾك
زيـب بخبز ولحؿ»  ،وأصعؿ فالن طىل ولده ،وذبح فالن طىل ولده ،وكحق ذلؽ،
()2

ومـف ققلف تعاىل﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ] {البقرة ،}142:وهذا ضاهر
طىل ققل مـ يجعؾ الـصب كػس إصـام ،وٓ مـافاة بقـ كقن الذبح لفا ،وبقـ
كقهنا كاكت تؾقث بالدم ،وطىل هذا الؼقل :فالدٓلة ضاهرة.
.
( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )2473طـ أبل ذر
()2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)5168ومسؾؿ برقؿ ( )1428طـ أكس بـ مالؽ

 ،بـحقه
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قال :ويف الحؼقؼة :مآل الؼقلقـ إىل شلء واحد يف ققلف تعاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ] {ادائدة ،}3:كؿا قد أوملكا إلقف.
ٚفٗٝا ق ٍٛثايح ضعٝف :أن الؿعـك طىل اسؿ الـصب .وهذا ضعقػٕ :ن هذا

الؿعـك حاصؾ مـ ققلف تعاىل﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ] {ادائدة ،}3:فقؽقن تؽريرا.
لؽـ الؾػظ يحتؿؾف ،كؿا روى البخاري يف صذُذٗ
سامل ،طـ ابـ طؿر

()1

طـ مقسك بـ طؼبة ،طـ

أكف كان يحدث طـ رسقل اهلل ﷺ أكف لؼل زيد بـ طؿرو بـ

كػقؾ بلسػؾ بؾدح ،وذلؽ قبؾ أن يـزل طىل رسقل اهلل ﷺ القحل« ،فؼدم إلقف
رسقل اهلل ﷺ سػرة ّم لحؿ ،فلبك أن يلكؾ مـفا ،ثؿ قال زيد :إين ٓ آكؾ مما تذبحقن
طؾك أكصابؽؿ وٓ آكؾ إٓ مما ذكر اسؿ اهلل طؾقف» .ويف رواية لف :وإن زيد بـ طؿرو
بـ كػقؾ كان يعقب طىل قريش ذبائحفؿ ،ويؼقل :الشاة خؾؼفا اهلل ،وأكزل لفا مـ
السؿاء الؿاء ،وأكبت لفا مـ إرض الؽأل ،ثؿ أكتؿ تذبحقهنا طىل غقر اسؿ اهلل؟!
إكؽارا لذلؽ وإطظاما لف.
وأيضا فنن ققلف تعاىل﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ] {ادائدة ،}3:ضاهره :أكف ما ذبح
لغقر اهلل ،مثؾ أن يؼال :هذا ذبقحة لؽذا ،وإذا كان هذا هق الؿؼصقد :فسقاء لػظ بف
أو مل يؾػظ.
وتحريؿ هذا أضفر مـ تحريؿ ما ذبحف لؾحؿ ،وقال فقف :باسؿ الؿسقح ،وكحقه،
كؿا أن ما ذبحـاه كحـ متؼربقـ بف إىل اهلل سبحاكف كان أزكك وأطظؿ مؿا ذبحـاه
لؾحؿ ،وقؾـا طؾقف :باسؿ اهلل ،فنن طبادة اهلل سبحاكف بالصالة لف والـسؽ لف أطظؿ مـ
آستعاكة باسؿف يف فقاتح إمقر ،فؽذلؽ الشرك بالصالة لغقره والـسؽ لغقره
أطظؿ مـ آستعاكة باسؿف يف فقاتح إمقر .فنذا حرم ما ققؾ فقف :باسؿ الؿسقح ،أو
الزهرة :فألن يحرم ما ققؾ فقفٕ :جؾ الؿسقح والزهرة أو قصد بف ذلؽ ،أوىل.

()1أخرجف البخاري برقؿ ( ،3826و.)5499
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وهذا يبقـ لؽ ضعػ ققل مـ حرم ما ذبح باسؿ غقر اهلل ،ومل يحرم ما ذبح
لغقر اهلل ،كؿا قالف صائػة مـ أصحابـا وغقرهؿ ،بؾ لق ققؾ بالعؽس لؽان أوجف ،فنن
العبادة لغقر اهلل أطظؿ كػرا مـ آستعاكة بغقر اهلل.
وطىل هذا :فؾق ذبح لغقر اهلل متؼربا بف إلقف لحرم وإن قال فقف :بسؿ اهلل ،كؿا
يػعؾف صائػة مـ مـافؼل هذه إمة الذيـ يتؼربقن إىل إولقاء ،والؽقاكب بالذبح
والبخقر وكحق ذلؽ ،وإن كان همٓء مرتديـ ٓ تباح ذبقحتفؿ بحال ،لؽـ يجتؿع
يف الذبقحة ماكعان.اه
الر ْح َؿ ِـ ِ
َق َال ا
بـ َح َس ٍـ
الش ْق ُخ َط ْب ُد ا

ّمْ فَ ِرخِ ا َدلجُِِذِ (باب:)9 :

هذا ٓ اختالف فقف بقـ العؾؿاء ،وأما إذا ذبح لؾحؿ وذكر طىل الذبقحة اسؿ
الؿسقح ،أو الزهرة ،وكحق ذلؽ :ففذا الذي فقف خالف العؾؿاء ،وكالم شقخ
اإلسالم هذا يدل طىل أكف يؼقل بتحريؿف ،ووافؼف طىل ذلؽ بعض العؾؿاء.

وذكر الؼرصبل يف تػسقر ققلف تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ]
{األىعام ،}171:ثؿ استثـك ققلف﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ] {ادائدة ،}2:يعـل
ذبقحة القفقدي والـصراين ،وإن كان الـصراين يؼقل طـد الذبح( :باسؿ الؿسقح)،
والقفقدي يؼقل( :باسؿ طزير).
وذكر ققل ططاء :ك ُْؾ مـ ذبقحة الـصراين ،وإن قال( :باسؿ الؿسقح)َّ :
ٕن اهلل
تعاىل قد أباح ذبائحفؿ ،وقد طؾؿ ما يؼقلقن .وذكر مثؾف طـ الؼاسؿ بـ مخقؿرة ،
()1

()2

(َ )1أخرجف إسؿاطقؾ الؼاضل يف أحؽام الؼرآن كؿا يف أحؽام أهؾ الذمة ( :)252/1ثـا
سؾقؿان بـ حرب ،ثـا طبد العزيز بـ مسؾؿ ،طـ طبد الؿؾؽ ،طـ ططاء ،فذكره ،وهذا إسـاد
صحقح ،رجالف ثؼات.
(َ )2أخرجف إسؿاطقؾ الؼاضل كؿا يف أحؽام أهؾ الذمة ( :)251/1ثـا طظ ،ثـا القلقد بـ مسؾؿ،
سؿعت طبدالرمحـ بـ يزيد بـ جابر يؼقل :سؿعت الؼاسؿ بـ مخقؿرة ،يؼقل ،..:فذكره ،وإسـاده
صحقح ،وطظ هق ابـ الؿديـل.
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وه ق ققل الزهري  ،وربقعة ،والشعبل  ،ومؽحقل  ،وروي طـ طبادة بـ
()2

()1

()3

مؾخصا .اه
الصامت  ،وأبل الدرداء مـ الصحابة .اكتفك
ً
()4

()5

()6

قال أبىعبد اهلل :مذهب الجؿفقر أهنا ٓ تحؾ :لؼقلف تعاىل﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ] {ادائدة ،}3:وقالقاَّ :
أحؾ اهلل صعام أهؾ الؽتاب إذا اجتؿعت فقف شروط الحؾ
طـد الؿسؾؿقـ بلن يـفر الدم ،ويذكر اسؿ اهلل طؾقف .وققل الجؿفقر هق الصحقح،
واهلل أطؾؿ.
والؼقل بالؿـع مـ أكؾ تؾؽ الذبقحة ،كؼؾف إسؿاطقؾ الؼاضل كؿا يف أدىاَ
أً٘ اٌزِح ( ،)252/1طـ طظ ،وطائشة ،وابـ طؿر ،ومجاهد ،وصاوس،
ومقؿقن بـ مفران ،ومال إلقف ابـ الؼقؿ ،فذكر ترجقح ذلؽ مـ ثؿاكقة وجقه كؿا يف
أحؽام أهؾ الذمة (.)256-254/1
قلت :وهق الؼقل الراجح :لعؿقم أية﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ] {ادائدة،}3:
واهلل أطؾؿ.
(َ )1الذي وجدتف طـ الزهري أكف يؼقل بعدم إكؾ ،أخرجف طبد الرزاق ( )121-121/6بنسـاد
صحقح.
(َ )2أخرجف إسؿاطقؾ الؼاضل كؿا يف أحؽام أهؾ الذمة ( ،)252/1معؾ ًؼا طـ أيقب بـ كجقح ،طـ
الشعبل ،وأيقب بـ كجقح لف ترمجة يف الجرح والتعديؾ  ،قال أبق حاتؿ ٓ :أطرفف .وأما أثر ربقعة فؾؿ
أجده.
(َ )3أخرجف إسؿاطقؾ الؼاضل كؿا يف أحؽام أهؾ الذمة ( :)251/1ثـا طظ ،ثـا القلقد بـ مسؾؿ،
قال :سؿعت إوزاطل ،طـ مؽحقل ،فذكره.
(َ )4أخرجف إسؿاطقؾ الؼاضل كؿا يف الؿصدر السابؼ مـ صريؼ :أبل الحؽؿ التـقخل ،طـ جرير بـ
ضعقػ :لجفالة جرير بـ طتبة ،وأبل الحؽؿ.
ٌ
طتبة ،أو طتبة بـ جرير ،طـ طبادة بف ،وهذا إسـاد
(َ )5أخرجف ابـ جرير ( ،)138/8وإسؿاطقؾ الؼاضل كؿا يف أحؽام أهؾ الذمة ( ،)251/1مـ
صريؼقـ طـ معاوية بـ صالح ،طـ أبل الزاهرية ،طـ طؿقر بـ إسقد ،طـ أبل الدرداء بف ،وهذا
إسـاد صحقح.
(َ)6اكتفك مـ أحؽام الؼرآن لؾؼرصبل (.)76/6
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يف إسـاده ططاء بـ السائب ،وهق مختؾط ،وأثر

فقف :قابقس بـ أبل ضبقان ،وهق ضعقػ ،وأثر ابـ طؿر

إسـاده

صحقح ،وبؼقة أثار مل يذكر أساكقدها .
()1

4

َطأي :١حهِ َا ٜربح أَاّ ايطًطإ إذا قدَّٚ ،جً٘ َا ٜربح أَاّ أٚيٝا٤

املكت ٍٛإلزضاَٚ ،ِٗ٥ا أغب٘ ذيو.
َق َال ِ
فِل شَ ِش ِح ُِغٍٍُِِ (:)1978
اإل َم ُام الـاقو ُّي
ِ
و َذك ََر َّ
الؿ ْرو ِزي مِ ْـ َأ ْص َحابـَاَ :أ َّن َما ُي ْذ َبح ِطـْد اِ ْستِ ْؼ َبال الس ْؾ َطان
الش ْقخ إِ ْب َراهقؿ َ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
الرافِ ِع ّل:
َت َؼر ًبا إِ َل ْقف َأ ْفتَك َأ ْهؾ ُب َخ َارة بِت َْح ِريؿفَّ َٕ :ك ُف م َّؿا ُأ ِّه َؾ بِف ل َغ ْق ِر ال َّؾف َت َعا َلك ،و َق َال َّ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
الؿق ُلقد ،ومِ ْثؾ َه َذا
َه َذا إِك ََّؿا َي ْذ َب ُحق َك ُف ا ْست ْب َش ًارا بِ ُؼدُ ومفَ ،ف ُفق ك ََذ ْبحِ ال َعؼق َؼة لق َٓ َدة َ
ِ
اهلل َأ ْط َؾؿ.اه
َٓ ُيقجب الت َّْح ِريؿ ،و ُ

قلت:

وما ذكره الرافعل غقر صحقح :فنهنؿ يذبحقكف بقـ يديف :فال يشبف

بالعؼقؼة ،وأكَّك لف ذلؽ.
وقال اإلمام ابـ باز

كَم ّم رلّىع فراواٖ (:)393/9

الذبح هلل سبحاكف قربة طظقؿة وطبادة تؼرب إلقف سبحاكف فال يجقز صرففا
لغقره ،فعؼر الذبائح لؾؿؾقك والسالصقـ والعظؿاء والتؼرب إلقفؿ بذلؽ يعتبر مـ

الذبح لغقر اهلل ،ويعتبر مـ الشرك باهلل كؿا قال اهلل سبحاكف﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ] {األىعام﴿ ،}167:ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ] {األىعام.}163:

والـسؽ هق الذبح ،وقال طز وجؾ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ]
{الكوثر﴿ ،}1:ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ] {الكوثر ،}7:وقال سبحاكف﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ
(َ )1اكظر َ :ادجؿوع َ( َ )١3/0ادغـي َ( َ )١٣2-١٣٣/٣١ادحذ َ( َ )٣١١2دؾع َاإلهيام َمعَ
أضواءَافبقان َ(.)٣١١/٣١
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ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ] {البونة ،}2:وقال الـبل ﷺ« :لعـ اهلل مـ ذبح لغقر
اهلل» .أخرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف.
فال يجقز ٕحد أن يتؼرب إىل السالصقـ والؿؾقك والعظؿاء بالذبح لفؿ طـد
مؼابؾتفؿ ،أو طـد خروجفؿ مـ الؿستشػك ،أو طـد قدومفؿ إىل أي بؾد .كؿا ٓ
يجقز التؼرب بالذبح لؾجـ ،أو الؿالئؽة ،أو الؽقاكب أو إصـام ،أو أصحاب
الؼبقر ،أو غقرهؿ مـ الؿخؾقققـ لألدلة الؿذكقرة.
أما إن كان الذبح يؼصد بف التؼرب إىل اهلل سبحاكف والشؽر لف ،وٓ يؼصد بف
تعظقؿ الؿؾقك والسالصقـ ،ففق يف هذه الحال يعتبر مـؽرا وتشبفا بلهؾ الجاهؾقة يف
طؼرهؿ الذبائح لعظؿائفؿ وطىل قبقرهؿ ،ووسقؾة مـ وسائؾ الذبح لغقر اهلل.
وقد صح طـ رسقل اهلل ﷺ أكف قال ٓ« :طؼر ّم اإلسالم» وقال ﷺ« :مـ
()1

تشبف بؼقم ففق مـفؿ»

()2

أما إذا ذبح اإلكسان لؾضقػ أو ٕهؾف ففذا شلء ٓ بلس بف ،بؾ هق مشروع إذا
دطت الحاجة إلقف ،ولقس مـ الذبح لغقر اهلل ،بؾ هق مؿا أباحف اهلل سبحاكف لعباده:
وقد جاءت إدلة الؽثقرة مـ الؽتاب والسـة طىل إباحة مثؾ هذا إمر.اه
وقال اإلمام العثقؿقـ

كَم ّم َمؿقع فتاواه (:)226/9

فؾق قدم السؾطان إىل بؾد ،فذبحـا لف ،فنن كان تؼربا وتعظقؿا :فنكف شرك أكبر،
وتحرم هذه الذبائح ،وطالمة ذلؽ :أكـا كذبحفا يف وجفف ثؿ كدطفا .أما لق ذبحـا لف
(َ )1أخرجف طبد الرزاق ( ،)6691ومـ صريؼف أخرجف أمحد ( ،)13132وطبد بـ محقد ( ،)1253وأبق
دواد ( ،)3222وابـ حبان ( ،)3146والبقفؼل ( 57 /4و  )314 /9طـ معؿر ،طـ ثابت ،طـ
 .وهذا إسـاد ضعقػ :لضعػ رواية معؿر طـ ثابت.
أكس
قال الخطابل :كان أهؾ الجاهؾقة يعؼرون اإلبؾ طىل قبر الرجؾ الجقاد ،يؼقلقن :كجازيف طىل فعؾفٕ ،كف
كان ِ
يعؼرها يف حقاتف فقطعؿفا إضقاف ،فـحـ كعؼرها طـد قبره لتلكؾفا السباع والطقر فقؽقن مطعؿ ًا
بعد مؿاتف كؿا كان مطعؿ ًا يف حقاتف.
(َ)2أخرجهَأحدَ(َ,)٥٣٣3وأبوَداودَ(َ)3١١٣ظنَظبدَاهللَبنَظؿرَ َبنشـادَحسن.
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إكراما وضقافة ،وصبخت وأكؾت :ففذا مـ باب اإلكرام ،ولقس بشرك -يعـل :وٓ
تذبح أمامف.-اكتفك
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َطأي :١حهِ ايربح أَاّ ايعسٚع عٓد شفافٗا ٚٚصٛهلا إىل بٝت شٚجٗا:

يف فراوي اٌٍجٕح اٌذائّح ( )98/19ما كَصف :ذبح ذبقحة طـد دخقل

الزوجة لبقت زوجفا مـ أجؾ إرضاء الجـ ،واطتؼاد أكف إذا مل يذبح تؾؽ الذبقحة
فنكف يصاب أو أهؾف بالؿآسل وإحداث الؽريفة وكحق ذلؽ هق مـ العادات
الؿحرمة ،بؾ شرك أكبرٕ :ن ذلؽ مـ الذبح لغقر اهلل ،حقث إن الذبح طبادة هلل
تعاىل ٓ ،يجقز أن يتؼرب بف إٓ لف وحده ،فؿـ صرفف لغقر اهلل فؼد أشرك شركا

أكبر ،قال تعاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ] {األىعام ،}163:وقد لعـ رسقل اهلل ﷺ مـ
ذبح لغقر اهلل ،فؼال« :لعـ اهلل مـ ذبح لغقر اهلل» أخرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف.
وباهلل التقفقؼ ،وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.
الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء
طضق  ...طضق  ...كائب الرئقس  ...الرئقس
بؽر بـ طبد اهلل أبق زيد  ...صالح بـ فقزان الػقزان  ...طبد العزيز بـ طبد اهلل
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آل الشقخ  ...طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز
َطأي :١حهِ ايًعٔ ملٔ ٜطتخك٘ بايٛصف.

دل حديث الباب طىل جقاز لعـ أهؾ الؽبائر بالقصػ ،ومـ باب أوىل جقازه

يف الؽافريـ ،وقد تقاترت أدلة الؽتاب والسـة يف ذلؽ.
َق َال ِ
فِل شَ ِش ِح ُِغٍٍُِِ (:)79
اإل َم ُام الـاقو ُّي
اص َؾة وا ْلؿس َتق ِص َؾة وا ْلق ِ
و َأما ال َّؾعـ بِا ْلقص ِ
ػ َلقس بِحرا ٍم َك َؾع ٍـ الق ِ
اش َؿة
ْ
ْ َ
ْ
ْ ُ
ُ ْ
ََ
َّ
وا ْلؿس َتق ِشؿة وآكِؾ الربا ومقكِؾف وا ْلؿصق ِريـ وال َّظال ِ ِؿقـ وا ْل َػ ِ
اس ِؼق َـ وا ْل َؽافِ ِري َـ،
َ
َ
ُ َ
ِّ َ ُ
َ
ُ ْ
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ض ،ومـ َتق َّلك َغقر مقالِقف ،ومـ اِ ْكتَسب إِ َلك َغقر َأبِ ِ
قف ،و َم ْـ
ْ
َ ْ َ َ
و َل ْعـ َم ْـ َغ َّق َر َمـَار إَ ْر ِ َ ْ
ْ َ
َأ ْحدَ ث فِل ِ
اإل ْس َالم َحدَ ًثا َأو آوى ُم ْح ِد ًثا ،و َغقْر َذل ِ َؽ مِ َّؿا َجا َء ْت بِ ِف الـ ُصقص
َّ
الش ْر ِط َّقة بِنِ ْص َالقِ ِف َط َؾك إَو َصاف َٓ َط َؾك إ َ ْط َقان .و َال َّؾف َأ ْط َؾؿ.

7

َطأي :١حهِ يعٔ املعني َٔ املطًُني ،أ ٚممٔ مل ٜعًِ َٛت٘ عً ٢ايهفس َٔ

ايهافس.ٜٔ
َق َال ِ
اإل َم ُام الـاقو ُّي

فِل شَ ِش ِح ُِغٍٍُِِ (:)79
وا ات َػ َؼ ال ُع َؾ ََمء َط َؾك َت ْحرِيؿ ال اؾ ْعـ فنكف فِل الؾ َغةِ :
اإل ْب َعاد وال َّط ْرد ،وفِل َّ
الش ْرع:
ِ
اإل ْب َعاد مِ ْـ َر ْح َؿة ال َّؾف َت َعا َلكَ :ف َال َي ُجقز َأ ْن ُي ْب َعد مِ ْـ َر ْح َؿة ال َّؾف َت َعا َلك َم ْـ َٓ ُي ْع َرف
َحالف و َخاتِ َؿة َأ ْمره َم ْع ِر َفة َق ْط ِع َّقةَ :فؾِ َف َذا َقا ُلقاَ َٓ :ي ُجقز َل ْعـ َأ َحد بِ َع ْقـ ِ ِف ُم ْسؾِ ًؿا ك َ
َان
ات َط َؾك ال ُؽ ْػر َأو َي ُؿقت َط َؾ ْق ِف ك ََلبِل
َأو كَافِ ًرا َأو َد َّابة إِ َّٓ َم ْـ َطؾِ ْؿـَا بِـَص َش ْر ِطل َأ َّك ُف َم َ
َج ْفؾٍ ،وإِ ْبؾِقس.اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِ ْل ادلُغِرَذِسَنِ ػًٍََ َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)133/1
س َال ِم
اإل ْ
يف كالمف طىل لعـ الؿعقـ مـ الؽػار ،وغقرهؿ مـ الػساق بآطتؼاد أو
بالعؿؾ :ألصذاتٕا فُها ألىاي:
أحدٖا ٓ :يجقز بحال ،وهق ققل أبل بؽر طبد العزيز.
ٚايجاْ :ٞيجقز يف الؽافر دون الػاسؼ.
ٚايجايح :يجقز مطؾؼا.
وقال طبد اهلل بـ أمحد الحـبظ :سؿعت أمحد بـ حـبؾ يؼقل :طىل الجفؿقة
لعـة اهلل .وكان الحسـ يؾعـ الحجاج ،وأمحد يؼقل :الحجاج رجؾ سقء.
َق َال َش ْق ُخ ِ
س َال ِم :لقس يف هذا طـ أمحد لعـة معقـ .لؽـ ققل الحسـ كعؿ.
اإل ْ
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َق َال َش ْق ُخ ِ
س َال ِم :مل أره كؼؾ لعـة معقـة إٓ لعـة كقع أو دطاء طىل معقـ
اإل ْ
بالعذاب أو س ًبا لف .لؽـ قال الؼاضل :مل يػرق بقـ الؿطؾؼ والؿعقـ ،وكذلؽ جدكا
أبق البركات.
َق َال َش ْق ُخ ِ
س َال ِم :الؿـصقص طـ أمحد الذي قرره الخالل الؾعـ الؿطؾؼٓ ،
اإل ْ
الؿعقـ .كؿا قؾـا يف كصقص القطقد والقطد ،وكؿا كؼقل يف الشفادة بالجـة والـار:
فنكا كشفد بلن الؿممـقـ يف الجـة وأن الؽافريـ يف الـار ،وكشفد بالجـة والـار لؿـ
شفد لف الؽتاب والسـة ،وٓ كشفد بذلؽ لؿعقـ إٓ مـ شفد لف الـص أو شفد لف
آستػاضة طىل ققل .فالشفادة يف الخبر كالؾعـ يف الطؾب.اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
ُّٕحِ (:)344/4
َك ََم فِ ْل ِِ ِٕهَاضِ اٌغ َّ
س َال ِم
اإل ْ
وقد تـازع الـاس ّم لعـة الػاسؼ الؿعقـ فؼقؾ :إكف جائز كؿا قال ذلؽ صائػة مـ
أصحاب أمحد ،وغقرهؿ كلبل الػرج بـ الجقزي وغقره .وققؾ :إكف ٓ يجقز كؿا
قال ذلؽ صائػة أخرى مـ أصحاب أمحد وغقرهؿ كلبل بؽر طبد العزيز وغقره.
والؿعروف طـ أمحد كراهة لعـ الؿعقـ كالحجاج بـ يقسػ وأمثالف ،وأن يؼقل
كؿا قال اهلل تعاىل ﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ] {هود.}14:اه
قال أبىعبد اهلل :الذي اختاره ابـ الجقزي كؼؾف طـ أمحد ،وذكر أكف أجاز لعـ
يزيد بـ معاوية ،ومـفؿ مـ يـؼؾ طـ أمحد الؼقل الثاين ،وكصره أبقبؽر الخالل يف
مذهب أمحد .والؿشفقر طـ أمحد خالف ما ذكره ابـ الجقزي :فنن الؿشفقر طـ
أمحد يف يزيد بـ معاوية ققلف ٓ :كحبف ،وٓ كسبف.
والؼقل الثاين :وهق طدم الجقازُ .ك ِؼؾ طـ مجاطة مـ أصحاب أمحد ،و ُك ِؼ َؾ طـ
الحسـ ،وابـ سقريـ ،وهق إشفر طـد الؿتلخريـ مـ أصحاب أمحد ،والشافعل،
وكصره الـقوي ،وابـ الؿـقر ،وغقرمها .والؼائؾقن بالجقاز حجتفؿ أكف جاز الؾعـ
بالقصػ :فقجقز بالتعققـٕ :كف يشؿؾف ذلؽ القصػ ،وقالقا :قد جاء طـ الـبل ﷺ
لعـ بعض الـاس بعقـفؿ كؿا يف ِغٍُ يف [كتاب الػضائؾ] رقؿ ( ،)11طـ
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َ
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َّ ،
كاسا مـ أن يتؼدمقا إىل الؿاء يف تبقك ،فتؼدم
أن الـبل ﷺ مـع ً

معاذ بـ جبؾ

رجالن مـ الؿـافؼقـ ،فؾعـفؿا وسبفؿا.
بشر مـ البشر ،فلي رجؾ مـ
و ً
أيضا جاء يف الحديث أكف قال« :الؾفؿ ،إكَم أكا ٌ
الؿسؾؿقـ لعـتف ،أو سببتف ،ولقس هلا بلهؾ ،فاجعؾفا لف زكاة ورمحة تؼربف إلقؽ يقم
الؼقامة» أخرجف مسؾؿ ( )2613-2611مـ صرق طـ أبل هريرة وجابر وأكس
 ،بألفاظ متقاربة.
واستدلقا بؼصة الرجؾ الذي جاء يشتؽل جاره ،فلمره الـبل ﷺ أن يخرج
متاطف ،فلخرج متاطف ،فجعؾ مـ يؿر مـ الـاس يؼقل :الؾفؿ العـف ،الؾفؿ اخزه ،ويف
رواية :فجعؾ الـاس يؾعـقكف :فعؾ اهلل بف وفعؾ وفعؾ .رواه أبقداود (،)5153
والبخاري يف األدب ادلفشد ( )124مـ حديث أبل هريرة

 ،وإسـاده حسـ.

وجاء طـد أمحد ( ،)5/4والبزار ( )247/2مـ حديث طبداهلل بـ الزبقر

،

َّ
الح َؽؿ وما ولد مـ صؾبف .والؾػظ لؾبزار ،وهق يف اٌصذُخ
أن الـبل ﷺ لعـ َ
ادلغٕذ (.)572
أيضا بحديث أبل هريرة يف مسؾؿ أن الـبل ﷺ قال« :اتؼقا الؾعاكقـ:
واستدلقا ً
الذي يتخؾك ّم صريؼ الـاس أو ّم ضؾفؿ» .
()1

والؼائؾقن بالؿـع مـ أدلتفؿ :ما جاء يف البخاري َّ
أن الـبل ﷺ لعـ بعض
الؽػار :الحارث بـ هشام ،وصػقان بـ أمقة ،وسفقؾ بـ طؿرو–قبؾ أن يسؾؿقا-

فلكزل اهلل ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ]
{آل عمران}174:

()2

 ،ثؿ أسؾؿقا ،وحسـ إسالمفؿ.

ففذا دلقؾ طىل أكف ٓ يجقز لعـ الؿعقـَّ :
ٕن الؾعـ الطرد مـ رمحة اهلل ،وأكت
كافرا فقجقز لعـف ،أو
ٓ تدري هؾ سقؿقت طىل كػره أم ٓ؟ أما مـ ُطؾؿ أكف مات ً
(َ)1أخرجهَمسؾمَ(َ)260ظنَأِبَهريرةَ .
(َ)2أخرجهَافبخاريَ(َ)3١60ظنَظبدَاهللَبنَظؿرَ

.
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مـ ُطؾِؿ أكف سقؿقت طىل كػره :فقجقز لعـف ،فـحـ كعؾؿ َّ
أن أبا جفؾ ،وأبا لفب ماتا
أيضا كعؾؿ أن الؿسقح الدجال ،وإبؾقس سقؿقتان طىل
طىل الؽػر :فقجقز لعـفؿا ،و ً
الؽػر :فقجقز لعـفؿا.
ِّ
لصديؼ أن يؽقن ل اعا ًكا» أخرجف مسؾؿ طـ
واستدلقا بحديث ٓ« :يـبغل
أبل هريرة

.

()1

وحديث طبد اهلل بـ مسعقد

طـد الترمذي وأمحد وغقرمها أن الـبل ﷺ

قال« :لقس الؿممـ بالطعان ،وٓ الؾعان ،وٓ الػاحش ،وٓ البذيء» .
()2

والذي يظفر الؿـع مـ ذلؽ إذا كان الؿؼصقد بف اإلبعاد والطرد مـ رمحة اهلل:
لؼقلف تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ] {آل عمران ،}174:ففذا لقس إىل اإلكسان.
وأما الؾعـ الذي هق السب ،والدطاء :فالظاهر جقازه لؿـ يستحؼف .وأما أدلة
الؿجقزيـ ففل محؿقلة طىل أكف قصد هبا السب والدطاء دون قصد الطرد مـ
رمحة اهلل ،وهبذا ُيجؿع بقـ إدلة ،وباهلل التقفقؼ .
()3

(َ)1أخرجهَمسؾمَ(َ)2٥0١ظنَأِبَهريرةَ .
(َ)2أخرجهَأحدَ(َ,)3١3/٣وافسمذيَ( )٣0١١بنسـاد حسـ.
( )3اكظر :مـفاج السـة ( ،)569/4أداب الشرطقة ( ،)269/1مققػ أهؾ السـة والجؿاطة
مـ إهقاء والبدع لؾرحقظ (.)251/1
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و َطـ َثابِ ِ
الض َّحاك َق َال :ك ََذ َر َر ُج ٌؾ َط َؾك َط ْف ِد َر ُسق ِل اهللِ ﷺ
ت ْب ِـ َّ
ْ
َأ ْن َيـ َْح َر إِبِ ًال بِ ُبقا َك َةَ ،ف َل َتك الـَّبِل ﷺ َف َؼ َال :إِكِّل ك ََذ ْر ُت َأ ْن َأك َْح َر إِبِ ًال بِ ُبقا َك َةَ .ف َؼ َال
الـج ِ
الـَّبِل ﷺَ « :ه ْؾ كَانَ فِقفَ ا و َث ٌـ ِم ْـ َأو َث ِ
اهؾِ اق ِة ُي ْع َب ُد؟»َ .قا ُلقاَ :
َٓ .ق َالَ « :ه ْؾ
ان َ
اد ِهؿ؟»َ .قا ُلقاَ .َٓ :ق َال رسقل اهلل ﷺَ « :أو ِ
ِ
كَانَ فِقفَ ا ِط ٌ ِ
ف بِ َـ ْذ ِر َك :فنكف َ
ٓ
ـقد م ْـ َأ ْط َق ْ
و َفا َء لِ َـ ْذ ٍر ِفل م ْع ِصق ِة اهللِ ،و َ ِ
ٓ يؿؾِ ُؽ اب ُـ آ َدم» َأ ْخرجف َأبقداود بِنِسـ ٍ
َاد
َ
ٓ ف َقَم َ َ ْ
َ َ
ْ
َ َ ُ ُ َ َ ْ
َص ِح ْق ٍح(.)1
َطا ٌ٥ايعكٝد ٠املطتفاد َٔ ٠اذتدٜح

1

َطأي :١حهِ ايربح هلل يف َهإ ٜعبد ف ٘ٝغري اهلل أ ٚف ٘ٝعٝد يًُػسنني.
َق َال َش ْق ُخ ِ
فِل الْرِضَاءُ اٌصِّشاطِ ادلُغِرَمُُِ (:)442/1
س َال ِم
اإل ْ

و٘زا َذي ػًٍ أْ اٌزتخ مبىاْ ػُذُ٘ وزلً أوشاهنُ ِؼصُح هلل ِٓ وجىٖ:
أحدٖا :أن ققلف« :فلوف بـذرك» تعؼقب لؾقصػ بالحؽؿ بحرف الػاء ،وذلؽ
يدل طؾك أن القصػ هق سبب الحؽؿ :فقؽقن سبب إمر بالقفاء وجقد الـذر
خالقا مـ هذيـ القصػقـ :فقؽقن وجقد القصػقـ ماك ًعا مـ القفاء ،ولق مل يؽـ
معصقة لجاز القفاء بف.
ٚايجاْ :ٞأكف طؼب ذلؽ بؼقلف ٓ« :وفاء لـذر ّم معصقة اهلل» ولقٓ اكدراج
الصقرة الؿسئقل طـفا يف هذا الؾػظ العام وإٓ مل يؽـ يف الؽالم ارتباط ،والؿـذور
يف كػسف وإن مل يؽـ معصقة لؽـ لؿا سللف الـبل ﷺ طـ الصقرتقـ قال لف« :فلوف
بـذرك» يعـل حقث لقس هـاك ما يقجب تحريؿ الذبح هـاك :فؽان جقابف ﷺ فقف
أمرا بالقفاء طـد الخؾق مـ هذا ،وهنك طـف طـد وجقد هذا وأصؾ القفاء بالـذر
ً

(َ)1أخرجهَأبوَداودَ(َ)١١٣١بنشـادَصحقح.
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معؾقمَ :ف َب َّقـ ما ٓ وفاء فقف ،والؾػظ العام إذا ورد طؾك سبب :فال بد أن يؽقن السبب
مـدرجا فقف.
ً
جائزا لسقغ ﷺ لؾـاذر القفاء بف:
ٚايجايح :أكف لق كان الذبح يف مقضع العقد ً
كؿا سقغ لؿـ كذرت الضرب بالدف أن تضرب بف ،بؾ ٕوجب القفاء بف :إذ كان
الذبح بالؿؽان الؿـذور واجبا :فنذا كان الذبح بؿؽان طقدهؿ مـفقا طـف :فؽقػ
الؿقافؼة يف كػس العقد بػعؾ بعض إطؿال التل تعؿؾ بسبب طقدهؿ.اه

2

َطأي :١حهُِ ختصٝصِ َهإٍ يًعباد.٠
َق َال َش ْق ُخ ِ
فِل الْرِضَاءُ اٌصِّشاطِ ادلُغِرَمُُِ (:)158/2
س َال ِم
اإل ْ
فؿـ قصد بؼعة يرجق الخقر بؼصدها ،ومل تستحب الشريعة ذلؽ ففق مـ

الؿـؽرات ،وبعضف أشد مـ بعض ،سقاء كاكت البؼعة شجرة أو غقرها أو قـاة
جارية أو جبال أو مغارة ،وسقاء قصدها :لقصظ طـدها أو لقدطق طـدها أو لقؼرأ
طـدها أو لقذكر اهلل سبحاكف طـدها ،أو لقـسؽ طـدها بحقث يخص تؾؽ البؼعة بـقع
مـ العبادة التل مل يشرع تخصقص تؾؽ البؼعة بف ٓ ،طقـًا وٓ كق ًطا.

3

َطأي :١حهِ ايٓرز بأَٛاٍ يتطسج ب٘ ايكبٛز ٚاملػاٖد ٜٚعإ ب٘ ايطدْ.١
َق َال َش ْق ُخ ِ
فِل الْرِضَاءُ اٌصِّشاطِ ادلُغِرَمُُِ (:)234/2
س َال ِم
اإل ْ
وأقبح مـ ذلؽ أن يـذر لتؾؽ البؼعة ده ًـا :لتـقر بف ويؼقل :إهنا تؼبؾ الـذر كؿا

يؼقلف بعض الضالقـ :فنن هذا الـذر كذر معصقة باتػاق العؾؿاء ٓ ،يجقز القفاء بف.
وكذلؽ إذا كذر مآ مـ الـؼد أو غقره لؾسدكة أو الؿجاوريـ العاكػقـ بتؾؽ
البؼعة فنن همٓء السدكة فقفؿ شبف مـ السدكة الذيـ كاكقا طـد ال َّالت والعزى ومـاة
يلكؾقن أمقال الـاس بالباصؾ ويصدون طـ سبقؾ اهلل والؿجاورون هـاك فقفؿ شبف

مـ العاكػقـ الذيـ قال لفؿ الخؾقؾ إبراهقؿ إمام الحـػاء ﷺ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ] {األىبواء ،}27:وقال[ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
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ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ] {الشعراء،}11-12:
والذيـ أتك طؾقفؿ مقسك طؾقف السالم وققمف بعد مجاوزهتؿ البحر كؿا قال تعاىل:

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ]
{األعراف.}134:

فالـذر ٕولئؽ السدكة والؿجاوريـ يف هذه البؼاع التل ٓ فضؾ يف الشريعة
لؾؿجاوريـ هبا كذر معصقة ،وفقف شبف مـ الـذر لسدكة الصؾبان والؿجاوريـ طـدها
أو سدكة إبداد التل بالفـد والؿجاوريـ طـدها.اه
وقال

ً
أيضا ( :)189/2وكذلؽ إيؼاد الؿصابقح يف هذه
ّم االلرضاء

الؿشاهد مطؾؼا ٓ يجقز بال خالف أطؾؿف لؾـفل القارد ،وٓ يجقز القفاء بؿا يـذر
لفا مـ دهـ وغقره ،بؾ مقجبف مقجب كذر الؿعصقة.اه

4

َطأي :١حهِ ايٓرز هلل.

القفاء بالـذر مؿدو ٌح :فقؽقن القفاء بف مـ العباداتَّ :
ٕن اهلل مدح مـ أوىف بف،

كؿا قال تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ] {اإلىسان }1:أية ،وقال﴿ :ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ] {احلج.}73:
َّ ،
أن الـبل ﷺ هنك طـ

والـذر مؽروه طـد الجؿفقر :لحديث ابـ طؿر

الـذر ،وقال« :إكف ٓ يليت بخقر ،وإكَم يستخرج بف مـ البخقؾ» متػؼ طؾقف ،والؾػظ
()1

لؿسؾؿ ،وجاء طـ أبل هريرة

 ،أن الـبل ﷺ قال« :إكف ٓ يرد مـ الؼدر ،وإكَم

يستخرج بف مـ البخقؾ» متػؼ طؾقف ،والؾػظ لؿسؾؿ  :و َّ
ٕن الـذر إلزام اإلكسان
()2

كػسف بعبادة ،وقد يعجز طـفا ،ويـدم :فؾفذا كره العؾؿاء الـذر ،وبعضفؿ اختار
َ
تحريؿف.

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)6618ومسؾؿ برقؿ (.)1639
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)6619ومسؾؿ برقؿ (.)1641
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و ذهب مالؽ إىل آستحباب :إٓ ما كان مـ كذر الؿؼابؾة ،أو الـذر الذي يشؼ:
ِ
آستحباب مطؾ ًؼا.
فػقف كراهة ،وذهب الحـػقة إىل
والراجح ما ذهب إلقف مالؽ رمحف اهللٕ :ن الـذر فقف تعظقؿ هلل ،وَٕ َّن اهلل أثـك
طىل الـاذريـ الؿقفقـ بـذورهؿ ،وإدلة القاردة يف الـفل طـ الـذر ضاهرها أكف يف
كذر الؿؼابؾة ،لؼقلف« :يستخرج بف مـ البخقؾ» ،ولؼقلف «ٓ يرد مـ الؼدر شقئا».
ويدل طىل الؽراهة فؼط ،وطدم التحريؿ ما جاء يف صذُخ ِغٍُ (،)1641
َّ ،
أن امرأ ًة مسؾؿة ُأ ِس َرت ،ففربت مـ الؿشركقـ
مـ حديث طؿران بـ حصقـ
لتـحركَّفا ،فلكؽر طؾقفا الـبل ﷺ كذرها يف
كجاها اهلل
طىل كاقة الـبل ﷺ ،وكذرت إن َّ
َ
أيضا لحديث ابـ طباس
مؾؽ غقرها ،ومل يـؽر طؾقفا الـذر مـ أصؾف ،و ً

طـد

أبل داود ( ،)3318وهق يف اٌصذُخ ادلغٕذ ( )656أ َّن امرأة ركبت البحر
شفرا ،فـجاها اهلل ،فؾؿ تصؿ حتك ماتت ،فلتت
فـذرت إن كجاها اهلل لتصق َم َّـ ً
أختفا إىل الـبل ﷺ ،فلمرها أن تصقم طـفا ،مع أكف كذر مؼابؾة ،ومل يـؽر طؾقفا ذلؽ
مع أكف مؼام بقان ،وتعؾقؿ .
()1

5

أقطاّ ايٓرز َٔ حٝح ايصٝػ.١

إٌزس ٔزساِْ :غٍك ،وِمُذ

ٍ
بشرط ،كلن يؼقل :إن شػك اهلل مريضل :ف َع َؾ َّل كذا.
* الـذر الؿؼقد هق :الذي يؽقن
طظ أن أفعؾ كذا.
* الـذر الؿطؾؼ هق :الذي يؽقن طـ غقر شرط ،كؼقلف :هلل َّ

6

َطأي :١نٝف ٜه ٕٛايٓرز عبادَ ٠ع نَ ْ٘ٛهسّٖٚا؟

تعظقؿا هلل ،مثؾ الحؾػ :فنكف فقف تعظقؿ :ففق طبادة،
هق طبادة مـ جفة أن فقف
ً

لؽـ إن شؼ طىل كػسف ،فقؽره لف ،كلن يؼقل :واهلل ٕصق َم َّـ شفريـ متتابعقـ .فؿـ
الخطلِ أن يؼال :القفاء بالـذر هق العبادة فؼط ،بؾ طؼد الـذر والقفاء بف كؾف طبادة.
( )1واكظر :الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة (.)137/41

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ

065

وكذلؽ إذا ألزم كػسف بعبادة مشروطة ،لقس فقفا مشؼة ،ولقس بؿؼابؾة :ففق
أيضآ :كتػاء أسباب الؽراهة يف هذه الصقرة.
مستحب ً

7

َطأي :١حهِ ايٓرز يػري اهلل ٌٖٚ ،ف ٘ٝنفاز٠؟
الشق ُخ س َؾقَمنُ بـ طب ِد اهلل ِ
ّم ذَُغًِنِ اٌؼَضَِضِ احلَُِّذِ  ،باب رقؿ
َق َال ا ْ ُ َ ُ َ ْ
(:)11
وقد كص غقر واحد مـ العؾَمء طؾك أن الـذر لغقر اهلل شرك.
قال شقخ اإلسالم :وأما ما كذره لغقر اهلل كالـذر لألصـام والشؿس والؼؿر
والؼبقر وكحق أن يحؾػ بغقر اهلل مـ الؿخؾققات والحالػ بالؿخؾققات ٓ وفاء
طؾقف وٓ كػارة وكذلؽ الـاذر لؾؿخؾقق لقس طؾقف وفاء وٓ كػارة فنن كالمها
شرك ،و الشرك لقس لف حرمة بؾ طؾقف أن يستغػر اهلل مـ هذا العؼد ويؼقل ما قال
الـبل ﷺ حقث قال« :مـ حؾػ بالالت والعزى فؾقؼؾ ٓ إلف إٓ اهلل» .اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)123/33
س َال ِم
اإل ْ
َفؿـ ك ََذر ل ِ َغق ِر ال َّؾ ِف َففق م ْش ِر ٌك َأ ْط َظؿ مِـ ِشر ِك الحؾِ ِ
ػ بِ َغ ْق ِر ال َّؾ ِف و ُهق كَالس ُجق ِد
َ
َ ْ َ ْ
ُ ْ ْ
ُ ُ
ل ِ َغ ْق ِر ال َّؾ ِف.اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
فِل الْرِضَاءُ اٌصِّشاطِ ادلُغِرَمُُِ (:)234/2
س َال ِم
اإل ْ
فقؿـ كذر لؾؼبقر أو كحقها ُد ْهـًا ل ِ ُتـَق َر بف ،ويؼقل :إهنا تؼبؾ الـذر كؿا يؼقلف
بعض الضالقـ -قال :وهذا الـذر معصقة باتػاق الؿسؾؿقـ ٓ ،يجقز القفاء بف،
()1

وكذلؽ إذا كذر ً
لؾسدكة ،أو الؿجاوريـ العاكػقـ بتؾؽ البؼعة :فنن فقفؿ َش َب ًفا
مآ َّ
مـ السدكة التل كاكت طـد الالت ،والعزى ،ومـاة ،يلكؾقن أمقال الـاس بالباصؾ،
ويصدون طـ سبقؾ اهلل ،والؿجاورون هـاك فقفؿ شبف مـ الذيـ قال فقفؿ الخؾقؾ:
﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ] {األىبواء ،}27:والذيـ اجتاز هبؿ مقسك
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)6651ومسؾؿ برقؿ ( ،)1647مـ حديث أبل هريرة

.

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ
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وققمف ،قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ] {األعراف ،}134:فالـذر ٕولئؽ السدكة والؿجاوريـ يف هذه البؼاع كذر
معصقة ،وفقف شبف مـ الـذر لسدكة الصؾبان والؿجاوريـ طـدها ،أو لسدكة إبداد

()1

التل يف الفـد والؿجاوريـ طـدها .اه
الشق ُخ س َؾقَمنُ بـ طب ِد اهلل ِ
ُ َ
َق َال ا ْ
ُ َْ
رقؿ(:)11
()2

ّمْ ذَُغًِنِ اٌؼَضَِضِ احلَُِّذِ  ،باب

ففذه الـذور القاقعة مـ طباد الؼبقر وأشباهفؿ مل يعتؼدون فقف كػعا أوضرا
فقتؼرب القف بالـذر لقؼضل حاجتف أو لقشػع لف كؾ ذلؽ شرك يف العبادة وهق شبقف

بؿا ذكر اهلل طـ الؿشركقـ يف ققلف ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ روى ابـ أبل حاتؿ يف أية،
يعـل :جعؾقا هلل جزءا مـ الحرث ،ولشركائفؿ وٕوثاهنؿ جزءا :فؿا ذهبت بف الريح
مؿا سؿقا هلل إىل جزء أوثاهنؿ تركقه ،وقالقا :اهلل طـ هذا غـل ،وما ذهبت بف الريح
مـ جزء أوثاهنؿ اىل جزء اهلل أخذوه ،وطباد الؼبقر يجعؾقن هلل جزءا مـ أمقالفؿ
بالـذر والصدقة ولألمقات والطقاغقت جزءا كذلؽ.اه
إذرطل ّم ششح ادلٕهاض  :وأما الـذر لؾؿشاهد التل طىل قبر ويل،
وقال
َ
()3

أو شقخ ،أو طىل اسؿ مـ حؾفا مـ إولقاء ،أو تردد يف تؾؽ البؼعة مـ إولقاء
السدَ كة :مجع سادن ،وهق خادم الصـؿ ،والؿاكع طـف ،والػرق بقـف
( )1إبداد :مجع ُبدّ  ،وهق الصـؿ .و َ
وبقـ الحاجب َّ
أن الحاجب يلذن إذا أمر بذلؽ مؿـ أمره بذلؽ ،والسادن يلذن بـػسف .لسان
العرب .
( )2اكظر اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ (.)234/2
( )3هق أمحد بـ محدان بـ طبد القاحد إ ْذ َرطل ،أبق العباس ،ولد سـة ( ،)718وتقيف سـة (.)783
اكظر :الدرر الؽامـة (.)135/1

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ

067

والصالحقـ :فنن قصد الـاذر بذلؽ –وهق الغالب أو القاقع مـ قصقد العامة-
تعظقؿ البؼعة ،أو الؿشفد ،أو الزاوية ،أو تعظقؿ مـ ُدفِـ هبا ،أو ُك ِس َبت إلقف ،أو ُبـ ِقت
طىل اسؿف :ففذا الـذر باصؾ غقر مـعؼد :فنن معتؼدهؿ َّ
أن لفذه إماكـ
خصقصقات ،ويرون أهنا مؿا ُيدفع هبا البالء ،و ُيستجؾب هبا الـَّ ْع َؿاء ،و ُيستشػك
بالـذر لفا مـ إدواء ،حتك إهنؿ يـذرون لبعض إحجار لؿا ققؾ( :إكف استـد إلقفا
طبد صالح) ،ويـذرون لبعض الؼبقر السرج والشؿقع ،والزيت ،ويؼقلقن :الؼبر
الػالين ،أو الؿؽان الػالين يؼبؾ الـذر .يعـقن بذلؽ أكف يحصؾ بف الغرض الؿلمقل:
ِ
سالمة ٍ
ٍ
ٍ
مال ،وغقر ذلؽ مـ أكقاع كذر
غائب ،أو
مريض ،أو قدوم
مـ شػاء
الؿجازاة :ففذا الـذر طىل هذا القجف ٌ
باصؾ ٓ شؽ فقف ،بؾ كذر الزيت والشؿع
وكحقمها لؾؼبقر ٌ
باصؾ مطؾ ًؼا ،ومـ ذلؽ :كذر الشؿقع الؽثقرة العظقؿة وغقرها لؼبر
الخؾقؾ ،ولؼبر غقره مـ إكبقاء وإولقاء :فنن الـاذر ٓ يؼصد بذلؽ إٓ اإليؼاد طىل
تعظقؿا َضا ًّكا َّ
أن ذلؽ قربة ،ففذا مؿا ٓ ريب يف بطالكف ،واإليؼاد
الؼبر تبر ًكا و
ً
الؿذكقر محرم ،سقاء اكتػع بف هـاك مـتػع أم ٓ.اه مـ اٌرُغًن  ،و فرخ اجملُذ
باب (.)11
وقال الشقخ قاسؿ الحـػل يف ششح دسس اٌثذاس  :الـذر الذي يـذره أكثر العقام
()1

طىل ما هق مشاهد ،كلن يؽقن للكسان غائب ،أو مريض ،أولف حاجة ،فقليت إىل بعض
الصؾحاء ،ويجعؾ طىل رأسف سترة ،ويؼقل :يا سقدي فالنْ ،
اهلل غائبل ،أو ُطقيف
إن ر َّد ُ
مريضل ،أو ُقضقت حاجتل :فؾؽ مـ الذهب كذا ،أو مـ الػضة كذا ،أو مـ الطعام
كذا ،أو مـ الؿاء كذا ،أو مـ الشؿع والزيت كذا :ففذا الـذر باصؾ باإلمجاع :لقجقه

( )1هق الؼاسؿ بـ قطؾقبغا بـ طبداهلل الؿصري ،ولد سـة ( ،)812وتقيف سـة ( ،)879لف مملػات
طديدة ،مـفا :شرح درر البحار لؾؼقكقي يف الػروع .اكظر :هداية العارفقـ (.)831/1

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ
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مـفا :أكف كذر لؿخؾقق ،والـذر لؾؿخؾقق ٓ يجقزٕ :كف طبادة ،والعبادة ٓ تؽقن
لؿخؾقق .
()1

وِٕهاَّ :
أن الؿـذور لف مقت ،والؿقت ٓ يؿؾؽ.
وِٕها :أكف ضـ أن الؿقت يتصرف يف إمقر دون اهلل ،واطتؼاد ذلؽ كػر.
إلك أن قال :إذا طؾؿت هذا فؿا يمخذ مـ الدراهؿ ،والشؿع ،والزيت وغقرها،
تؼربا إلقفؿ ،فحرام بنمجاع الؿسؾؿقـ.اه
ويـؼؾ إىل ضرائح إولقاء ً
كؼؾف طـف ابـ كجقؿ يف اٌثذش اٌشائك
()2

()3

 ،وكؼؾف الؿرشدي يف ذزوشذٗ
()4

ظ الـاس هبذآ ،سقؿا يف مقلد البدوي .اه مـ
وغقرمها طـف ،وزاد :وقد اب ُت َ
اٌرُغًن  ،و فرخ اجملُذ  ،باب (.)11
قال أبىعبد اهلل غفر اهلل له :الذي ُي ْس ِرج طىل الؼبقر إن كان متبركًا بصاحب
()5

الـذر لف ،أو دطاؤه ،ففذا هق الشرك
ب ذلؽ
اح َ
الؼبر يظـ أكف سقـػعف بشلء :أو َص َ
ُ
إكبر ،وإن كان يظـ َّ
أن هذا اإلسراج ُقربة هلل لؽقكف أسرج طىل هذه الؼبقر ،فقظـ
كاصر لألولقاء :ففذا ٓ يصؾ إىل حد الشرك إكبر :ففق مل يصرف لف
يف كػسف أكف
ٌ
طبادة ،وإكؿا يريد إجر مـ اهلل هبذا اإليؼاد ،واإلسراج :ففذا مبتدعٕ :كف تؼرب إىل
اهلل بشلء لقس مـ ديـ اهلل ،وهق وسقؾة إىل الشرك إكبر.اه
( )1وهذا يعتبر شركًا أكبرٕ :كف يتؼرب إىل القيل ،ويدطقه وهق مقت ،يدطقه مـ دون اهلل ،وٕكف صرف
الـذر لغقر اهلل بؼقلف :لؽ كذا.
( )2هق اإلمام زيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد الؿشفقر بابـ ك َُجقؿ ،ولد سـة ( ،)926وتقيف سـة
( ،)971لف كتب طديدة مـ أشفرها :البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ  ،و إشباه والـظائر .
اكظر :شذرات الذهب (.)523/11
( )3اكظر :البحر الرائؼ ( )468-467/2يف آخر [كتاب الصقم].
( )4هق طبد الرمحـ بـ طقسك بـ مرشد ،أبق القجاهة العؿري ،الؿرشدي ،مػتل الحرم الؿؽل ،ولد سـة
( ،)975وتقيف سـة ( ،)1137اكظر :إطالم لؾزركظ (.)321/3
( )5هق أمحد بـ طظ بـ إبراهقؿ بـ محؿد بـ أبل بؽر البدوي ،صقيف هالؽ ،وقبره معروف بؿصر يف
(صـطا) ،ويعبد مـ دون اهلل وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل ،هؾؽ طام ( .)675الشذرات (.)612/7

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ
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وقال الشقخ صـع اهلل الحؾبل الحـػل ّم الرد طؾك مـ أجاز الذبح والـذر
()1

لألولقاء:
باصال ،ويف
ففذا الذبح ،والـذر إن كان طىل اسؿ فالن :ففق لغقر اهلل :فقؽقن ً

التـزيؾ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ] {األىعام﴿ }171:ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ] {األىعام ،}163-167:والـذر
لغقر اهلل إشراك مع اهلل كالذبح لغقره .اه مـ اٌرُغًن  ،و فرخ اجملُذ  ،باب
()2

(.)11

8

َطأي :١حهِ ايٓرز هلل مبعص١ٝ؟

أمجع العؾؿاء طىل أكف ٓ يجقز كذر الؿعصقة ،وٓ يجقز القفاء فقف.

قال الحافظ :واتػؼقا طىل تحريؿ الـذر يف الؿعصقة.اه مـ اٌفرخ (.)6711

9

َطأي ٌٖٚ :١يف ْرز املعص ١ٝنفاز٠؟

اخرٍف اٌؼٍّاء ً٘ :جتة فُٗ وفاسج ميٌن؟ ػًٍ لىٌٌن:
أحدُٖا :يجب .وهق مذهب أمحد يف الؿشفقر طـف ،وبعض الحـػقة ،وهق ققل

لؾشافعل اختاره البقفؼل ،و ُروي طـ ابـ مسعقد ،وابـ طباس .
()3

ٌ
( )1هق اإلمام صـع اهلل بـ صـع اهلل الحؾبل ،الؿؽل ،و ٌ
محدث ،تقيف سـة ( .)1121هداية
اطظ ،فؼق ٌف،
العارفقـ ( ،)428/1معجؿ الؿملػقـ (.)6241
( )2اكتفك مـ كتابف سقػ اهلل طىل مـ كذب طىل أولقاء اهلل (ص.)69-68
أخرجف ابـ أبل شقبة ( ،)12288وطبد الرزاق ( )433/8بنسـاد رجالف
( )3أثر ابـ مسعقد
ثؼات ،مـ صريؼ :أبل طبقدة بـ طبد اهلل بـ مسعقد ،طـ أبقف بف ،وأبق طبقدة مل يسؿع مـ أبقف :ففق
مـؼطع :فاإلسـاد ضعقػ.
صحقح :أخرجف ابـ أبل شقبة ( ،)12313طـ وكقع ،طـ طبد اهلل بـ سعقد بـ أبل
وأثر ابـ طباس
ً
مطقٓ.
هـد ،طـ بؽقر بـ طبد اهلل بـ إشج ،طـ كريب ،طـ ابـ طباس بف
وإسـاده صحقح ،رجالف ثؼات معروفقن.

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ

070

ٍ
معصقة ،وكػارتف كػارة
مرفق ًطا ٓ« :كذر ّم

واستدلقا بحديث طائشة

يؿقـ» ،رواه أمحد ،وأهؾ الســ  ،واحتج بف أمحد وإسحاق.
()1

واستدلقا طىل ذلؽ بحديث ابـ طباس

طـد ابـ الجارود (َّ ،)935
أن

كذر هلل :فقجب القفاء ،وكذر لؾشقطان :فؽػارتف كػارة
الـبل ﷺ قال« :الـذر كذرانٌ :
الحراين ،قال ابـ معقـ :ثؼة .وقال أبق
يؿقـ» ،ويف إسـاده :خ َّطاب بـ الؼاسؿ
َّ
حاتؿُ :يؽتب حديثف .وقال أبق زرطة يف رواية ابـ أبل حاتؿ :ثؼة .وقال يف رواية
البرذطل :مـؽر الحديث .وقال الـسائل ٓ :طؾؿ يل بف.
خطابا قد وهؿ يف رفعفَّ :
ٕن الؿعروف طـ ابـ طباس
قلت :يغؾب طىل ضـل أن
ً
الؿقققف كؿا تؼدم ،واهلل أطؾؿ.
أيضا بحديث طؿران بـ حصقـ طـد أبل داود والـسائل بؿثؾ حديث
واستدلقا ً
طائشة ،ويف إسـاده محؿد بـ الزبقر الحـظظ ،وهق متروك.
قالقا :والؼقاس يؼتضقفٕ :ن الـذر يؿقـ كؿا وقع يف حديث طؼبة لؿا كذرت
أختف أن تحج ماشقة «لتؽػر طـ يؿقـفا» فسؿك الـذر يؿقـا ،ومـ حقث الـظر :هق
طؼدة هلل تعاىل بالتزام شلء ،والحالػ طؼد يؿقـف باهلل مؾتز ًما بشلء.
ايجاْ ٓ :ٞكػارة طؾقفُ .روي ذلؽ طـ مسروق ،والشعبل  ،وهق ققل
الشافعل ،والؿالؽقة :واستدلقا بحديث ْاب ِـ َط َّب ٍ
َأ َّك ُف َقالَ :بقْـَا الـَّبِل ﷺ
اس
ب إذا ُهق بِ َر ُج ٍؾ َقائِ ٍؿَ ،ف َس َلل َطـْ ُفَ ،ف َؼا ُلقاَ :أ ُبق إِ ْس َرائِقؾ ك ََذ َر َأ ْن َي ُؼق َم و َ
ٓ َي ْؼ ُعدَ ،
َي ْخ ُط ُ
()2

( )1ضعقػ مـؽر .أخرجف أمحد ( ،)247/6وأبق داود ( ،)3291( )3291والترمذي (،)1524
والـسائل ( ،)27-26/7وابـ ماجف ( ،)2125وهذا الحديث ُم َع ٌّؾ ،فؼد أطؾف البخاري،
والدارقطـل ،والترمذي ،وغقرهؿ ،وسـده ضاهره الصحة ،لؽـ ذكر الحػاظ أكف سؼط مـ سـده
سؾقؿان بـ أرقؿ ،وهق متروك ،وهق يف أحاديث معؾة لشقخـا مؼبؾ رمحف اهلل رقؿ (.)499
يف الؿغـل ( ،)624/13ومل أجد لألثريـ سـدً ا ،فؾعؾفؿا يف بعض
( )2ذكره طـفؿا ابـ قدامة
الؽتب الؿػؼقدة.
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ٓ َي ْستَظِؾ ،و َ
و َ
ٓ َيت ََؽ َّؾ َؿ ،و َي ُصق َمَ .ف َؼال الـَّبِل ﷺُ :م ْر ُه َف ْؾ َق َت َؽ َّؾ ْؿ و ْل َق ْستَظِؾ و ْل َق ْؼ ُعدْ ،
و ْل ُقتِ َّؿ َصق َم ُف ،أخرجف البخاري  ،ومل يذكر فقف كػارة.
ٕ ْك َْص ِ
واستدلقا بؿا أخرجف مسؾؿ َط ْـ ِط ْؿ َر َ
ار
َ ،أ َّن ا ْم َر َأ ًة مِ َـ ا َ
ان ْب ِـ ُح َص ْق ٍـ
اقَ ،فركِب ِ
ُأ ِسر ْت َفا ْك َػ َؾت َْت َذ َ ٍ ِ
اهلل َط َؾ ْق َفا
ت ال َع ْض َبا َء ،وك ََذ َر ْت إِ ْن ك ََّج َ
ات َل ْق َؾة م َـ الق َث ِ َ َ
َ
اها ُ
ان ال َّؾ ِف بِ ْئسؿا ج َز ْتفا ،ك ََذر ْت ل ِ َّؾفِ
ِ
ِ
ِ
َل َتـ َْح َرك ََّفاَ ،ف َذك َُروا َذل َؽ ل َر ُسقل ال َّؾف ﷺ َف َؼالُ :س ْب َح َ
َ َ َ َ
َ
ٓ و َفاء لِـ َْذ ٍر فِل مع ِصق ٍة ،و َ ِ
قؿا َ
ٓ َي ْؿؾِ ُؽ ال َعبْدُ .
إِ ْن ك ََّج َ
َْ َ
ٓف َ
اهلل َط َؾ ْق َفا َل َتـ َْح َرك ََّفاَ َ ،
اها ُ
هلل
واستدلقا بحديث طائشة
مـ َكذ َر أنْ ُي َ
الذي يف البخاريْ « :
طقع ا َ
ف ْؾقطِ ْعف ،ومـ كذر أن يعصل اهلل فال ي ِ
عصف»  .ولقس فقف ذكر الؽػارة.
َ
ُ
َ
َ
رجحف اإلمام ابـ باز ،واإلمام العثقؿقـ رمحة اهلل طؾقفؿا ،و٘ى
والؼقل إول َّ
()1

()2

()3

اٌصذُخٕ :كف التزام هلل ،ففق كالقؿقـ ،وقد أفتك بذلؽ ابـ طباس

 ،كؿا تؼدم،

 ،كؿا يف صذُخ اٌثخاسٌ ( ،)6173وٓ كعؾؿ لفؿا مخال ًػا.
وفعؾتف طائشة
 ،كؿا يف ِىعأ ِاٌه ( )476/2بنسـاد صحقح:
وقد سئؾ ابـ طباس
كقػ يؽقن يف هذا كػارة؟ -يعـل مع كقكف معصقة -فؼال ابـ طباس :إن اهلل تعاىل
قال[ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ] {ادجادلة }7:ثؿ جعؾ فقف
مـ الؽػارة ما قد رأيت .
()4

:

َطأي :١حهِ ايٓرز فُٝا ال اميًو ايعبد  ٌٖٚف ٘ٝنفاز٠؟

أجرى الحافظ ابـ حجر

الخالف يف هذه الؿسللة كالخالف يف كذر

الؿعصقةٕ :ن الـذر يف حؼ الغقر مـ الؿعاصل .
()5

( )1أخرجف البخاري برقؿ (.)6714
( )2أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)1641
( )3أخرجف البخاري برقؿ (.)6696
ِ
ِ
الؿ ْست َِؼقؿ (ص ،)315الؿقسقطة الػؼفقة (،)149/41
( )4اكظر :ا ْقت َضا ُء ِّ
الصراط ُ
( ،)624-622/13ســ الترمذي ( ،)1525فتح الباري (.)6711
( )5اكظر :فتح الباري (.)6711

الؿغـل
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تٓب ٓ :٘ٝيدخؾ يف الـذر فقؿا ٓ يؿؾؽ :أن يـذر طىل شلء يف الذمة مؿا ٓ
يؿؾؽف بعد :لصحة الـذر الؿبفؿ طـد أهؾ العؾؿ.
ّم ششح ِغٍُ ( :)1641وأما ققلف ﷺ« :وٓ فقَم ٓ
قال اإلمام الـقوي
يؿؾؽ العبد» ففق محؿقل طىل ما إذا أضاف الـذر إىل معقـ ٓ يؿؾؽف بلن قال :إن
شػك اهلل مريضل فؾؾف طظ أن أطتؼ طبد فالن أو أتصدق بثقبف أو بداره .أو كحق
ذلؽ فلما إذا التزم يف الذمة شقئا ٓ يؿؾؽف :فقصح كذره .مثالف :قال :إن شػك اهلل
مريضل فؾؾف طظ طتؼ رقبة .وهق يف ذلؽ الحال ٓ يؿؾؽ رقبة ،وٓ ققؿتفا فقصح
كذره وإن شػل الؿريض ثبت العتؼ يف ذمتف.اه

;

َطأي :١حهِ ْرز فعٌ املباح.

مـ أهؾ العؾؿ مـ قال ٓ :يـعؼد .وهق مذهب الؿالؽقة ،والشافعقة ،والحـػقة.
واستدلقا بحديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده ،أن الـبل ﷺ قال«:وٓ
كذر إٓ فقَم يبتغك بف وجف اهلل» .وإسـاده حسـ.
ومـ أهؾ العؾؿ مـ قال :يـعؼد مقج ًبا لؾؽػارة ،وهق مذهب الحـابؾة وبعض
الشافعقة ،واستدلقا بؿا رواه أبقداود طـ طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده

،

َّ :
أن امرأ ًة قالت :يا رسقل اهلل ،إين كذرت أن
وأمحد ،والترمذي طـ بريدة
ِ
أضرب طىل رأسؽ بالدف .فؼالَ « :أو ِ
بـذرك».
ف
()1

( )1حسـ لغقره .حديث طبد اهلل بـ طؿرو :أخرجف أبقداود ( ،)3312ويف إسـاده :الحارث بـ طبقد
أبق قدامة اإليادي ،وفقف ضعػ.
والحديث حسـ بشاهده طـ بريدة طـد أمحد ( ،)353/5والترمذي ( ،)3691وابـ أبل شقبة
( ،)29/12وابـ حبان ( ،)6892مـ صريؼ :الحسقـ بـ واقد ،طـ طبد اهلل بـ بريدة ،طـ أبقف بف،
وإسـاده حسـ.
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واستدلقا بحديث ٓ« :كذر ّم معصقة»ٕ :ن فقف كػل الـذر يف الؿعصقة فبؼل ما
طداه ثابتا ،وهذا الؼقل هق الصحقح ،واهلل أطؾؿ .
()1

<

َطأي :١حهِ ْرز املهس.ٙٚ

الخالف فقف كالخالف الؿتؼدم يف الؿسللة السابؼة.

=

َطأي :١حهِ ْرز ايًجاج ٚايػطب.

ٔزس اٌٍجاض واٌغضة هق الذي يؽقن يف حالة مغاضبة وخصام ،وما أشبف

طظ إن فعؾت كذا أن أحج طشر حجج .فنكف هـا ٓ يريد
ذلؽ ،فقؼقل ً
مثال :هلل َّ
الحج ،وإكؿا يريد آمتـاع طـ هذا الشلء .ففذه مـ إيؿان العرب ،وقد أفتك بعض
الصحابة َّ
أن فقف كػارة يؿقـ مـفؿ طؿر بـ الخطاب وابـف وأم سؾؿة
اٌىربي لؾبقفؼل ( ،)65/11وطائشة

 ،كؿا يف

كؿا يف ِصٕف اتٓ أيب شُثح

( ،)425/3و ِصٕف ػثذ اٌشصاق ( )483/8و عٕٓ اٌثُهمٍ (.)65/11
وهق يؿق ٌـ طـد مجفقر العؾؿاءَ ،ف ُق َخ َّقر بقـ فعؾف ،وبقـ تركف ،ويؽػر كػارة يؿقـ،
وقد جاء يف الؿسللة حديث طؿران بـ حصقـ مرفق ًطا ٓ« :كذر ّم غضب ،وكػارتف
كػارة يؿقـ» ،رواه أمحد ،والـسائل.

()2

كذرا يؾزم القفاء بف.
وخالػ مالؽ وبعض الشافعقة :فعدوه ً
والذي رجحف شقخ اإلسالم ،وابـ الؼقؿ أكف يؽػر كػارة يؿقـ ،أو يقيف بف ،وب َّقـ
شقخ اإلسالم

بلكف يشؿؾف ققل اهلل تعاىل[ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ] {ادائدة ،}43:قال :وهذا مـ أيؿان العرب.

( )1اكظر :الؿقسقطة الػؼفقة ( ،)151/41التقسقر  ،و فتح الؿجقد باب رقؿ (،)11 ،11
الػتح (.)6711
( )2اعقػ ا
جدا .أخرجف أمحد ( ،)433/4والـسائل ( ،)28/7ويف سـده :محؿد بـ الزبقر الحـظظ،
وهق متروك ،وقد اختؾػ طؾقف يف إسـاد الحديث ،واكظر :اإلرواء (.)2587
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وكؼؾ إمجاع أهؾ الؾغة طىل أن هذا يسؿك يؿقـًا ،وهذا هق ترجقح اإلمامقـ ابـ باز،
وابـ طثقؿقـ رمحفؿا اهلل .
()1

تٓب :٘ٝبؼل يف الـذر مسائؾ مقضعفا يف كتب الػؼف ،وإكؿا أشركا هفـا إىل بعض
مفؿاهتا ،وباهلل التقفقؼ.

( )1واكظر :مجؿقع الػتاوى ( ،)281 ،256 253/35فتح الباري ( ،)6711شرح مسؾؿ
( ،)1645بداية الؿجتفد ( ،)423/1شرح الؿفذب (.)459/8

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
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ت الـَّبِ َّل ﷺ َي ُؼق ُلَٓ « :
و َط ْـ ُط َؿ َر
َق َال و ُهق َط َؾك الِؿـْ َب ِرَ :س ِؿ ْع ُ
ُت ْط ُروكِل َك ََم َأ ْص َر ِت الـ َاص َارى ا ْب َـ َم ْر َي َؿَ ،فنِك َاَم َأ َكا َط ْب ُد ُهَ ،ف ُؼق ُلقاَ :ط ْب ُد اهلل ِ و َر ُسق ُل ُف» َأ ْخ َر َج ُف

ال ُب َخ ِاري(.)1
و َط ِـ ْاب ِـ َط َّب ٍ
َق َالَ :ق َال َر ُسق ُل اهللِ ﷺ« :إِ ايا ُك ْؿ وا ْل ُغ ُؾق ِفل
اس
يـَ :فنِكاَم َأ ْه َؾ َؽ م ْـ كَانَ َقب َؾ ُؽؿ ال ُغ ُؾق»َ .أ ْخرجف َأحؿدُ بِنِسـ ٍ
ٍ ()2
ِّ
َاد َح َسـ.
الد ِ َ
ْ ْ
َ
َ َ ُ ْ َ ْ
َطا ٌ٥ايعكٝد ٠املطتفاد َٔ ٠اذتدٜجني
ققلف« :إكَم أكا طبد فؼقلقا :طبد اهلل ورسقلف».
أي ٓ :تؿدحقين فتغؾقا يف مدحل كؿا غؾت الـصارى يف طقسك ،فا َّد َطقا فقف
اإللفقة ،وإكؿا أكا طبد اهلل ،فصػقين بذلؽ كؿا وصػـل ربل ،فؼقلقا طبد اهلل
ورسقلف.
فلبك الؿشركقن إٓ مخالػة َأ ْم ِره ،وارتؽاب َك ْفقِ ِف ،فعظؿقه بؿا هناهؿ طـف
وحذرهؿ مـف ،وكاقضقه أطظؿ مـاقضة ،وضاهقا الـصارى يف غؾقهؿ وشركفؿ،
ِ
كثرا ما يطقل َطده،
عرا و ً
ووقعقا يف الؿحذور ،وجرى مـفؿ مـ الغؾق والشرك ش ً
وصـػقا فقف مصـػات .اه مـ فرخ اجملُذ (باب)18 :
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل ادلُغِرَذِسَنِ ػًٍََ َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)34/4
س َال ِم
اإل ْ
وقد ثبت طـ الـبل ﷺ أكف قالُ ٓ« :ت ْطروين كَم َأ ْصر ِ
ت الـصارى طقسك ابـ
َ
ُ
مريؿ ،فنكَم أكا طبد فؼقلقا :طبد اهلل ورسقلف» ،وقال« :إ ّياكؿ وال ُغؾق ّم الديـ ،فنكَم
ِ
َ
الجؿار لئالَّ َي ْغ ُؾقا
أهؾؽ َمـ كان قبؾؽؿ ال ُغ ُؾق ّم الديـ» ،وهذا قال لفؿ بسبب َر ْمل
فقفا ،فؽقػ فقؿا هق أطظؿ مـ ذلؽ؟ وهمٓء ُ
شاب َففؿ مـ
أهؾ الغؾق الـصارى ومـ َ
س َـ َـ مـ كان
هذه إمة يف الغؾق -كؿا َ
ثبت طـف يف اٌصذُذٌن أكف قالَ « :ل َتر َك ُب اـ َ
( )1أخرجف البخاري برقؿ (.)3445
( )2أخرجف أمحد ( ،)125/1وهق كذلؽ طـد ابـ ماجف ( ،)3129والـسائل (َ.)268/5
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قبؾؽؿ َح ْذو ال ُؼ اذة بال ُؼ اذ ِة ،حتك لق َد َخؾقا ُج ْح َر َا ٍّب َل َدخؾ ُتؿقه» .
تعظقؿ إَكبقاء والصالحقـ بال ُغؾق فقفؿ ،فققعقا يف تؽذيبفؿ
هؿ َق َصدوا
َ
وب ِ
غضفؿ ما جاءوا بف ،فنن الؿسقح قال لؾـصارى كؿا أخبر اهلل طـف أكف قال ﴿ :ﮭ
ُ
()1

ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀

﯁ ﯂            ﴾ وقال الؿسقح:
[ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ] {مريم ،}31:وال ُغال ُة فقف َّ
كذبقه
َ
الشرك الذي هناهؿ طـف.
و َط َصقه ،فؼالقا :ما هق طبدَ اهلل بؾ هق اهلل ،وأشركقا بف
ُ
طظ طؾقف السالم
طظ ويف غقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ واإليؿان ،و ٌّ
وكذلؽ الغالقة يف ّ
ٍ
بلحد ُي َػض ُؾـل طىل أبل ِ
حر َق
يؼقل ٓ :أو َتك
بؽر و ُط َؿ َر إٓ َج َؾد ُتف حد الؿػتري  .و َّ
ِ
ِ
خقر هذه
إمة بعدَ
الغالق َة فقف بالـار  ،ويؼقل ما كُؼ َؾ طـف مـ كحق ثؿاكقـ و ً
جفاُ :
كبقفا أبقبؽر ثؿ طؿر ،و َيذكُر ذلؽ ٓبـِف محؿد بـ الحـػقة كؿا رواه البخاري
()2

()3

.
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)3456ومسؾؿ ( )2669طـ أبل سعقد الخدري
( )2اعقػ :أخرجف طبد اهلل بـ أمحد يف السـة ( ،)1312ويف فضائؾ الصحابة ٕبقف (،49
و ،)387وابـ أبل طاصؿ يف السـة ( ،)1219والدارقطـل يف الؿختؾػ والؿمتؾػ
( ،)817/2وابـ طبد البر يف آستقعاب ( )973/3مـ صرق طـ محؿد بـ صؾحة بـ مصرف
القامل ،طـ أبل طبقدة بـ الحؽؿ بـ َج ْحؾ ،طـ أبقف الحؽؿ بـ َج ْحؾ ،طـ طظ بـ أبل صالب
بف.
والحؽؿ بـ َج ْحؾ ،وثؼف ابـ معقـ كؿا يف الجرح والتعديؾ  ،وابـ كؿقر ،كؿا يف كتاب التراجؿ
الساقطة مـ إكؿال هتذيب الؽؿال لؿغؾطاي .وؿالَأبو َحاتمَافرازيَ:روى َظنَرجلَملَيسؿهَظنَ
ظعَبنَأِبَضافبَ.وؿالَافبخاريَِفَ افتاريخ َ:شؿعَظطاءَ,وؿالَبعضفمَ:شؿعَظؾ ًّقاَ َ.
ِ
ولؽـ ولده أبق طبقدة ،واسؿف :أمقة بـ الحؽؿ ،مل يقثؼف معتبر ،وقد روى طـف ابـف م ْف َجع،
ومحؿد بـ صؾحة بـ مصرف ،الذي يف اإلسـاد ،وقال الذهبل يف الؿقزان ويف الؿغـل ٓ :
يعرف.
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف (.)3117
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تؽذبف و ُتخال ِ ُػف ،ففؿ معف كالـصارى مع الؿسقح
يف اٌصذُخ طـف  ،والشقع ُة
ُ
ِ
تباع الشققخِ الصالحقـ الؿفتديـ َي ِضؾقن فقفؿ،
والقفقد مع مقسك .وكذلؽ َأ ُ
ِ
اهلل ورسقلف.
ويتركقن ا ّتبا َطفؿ طىل الطريؼة التل ُيحبفا ُ
()1

باب َ
ُ
الشقطان طىل خؾؼ كثقر فلض َّؾفؿ ،حتك يجعؾ أحدُ هؿ قق َل
دخؾ فقف
وهذا ٌ

الحؼ تـَؼ ًصا لف ،فنذا ققؾ لؾـصارى يف الؿسقح﴿ :ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ] {ادائدة ،}12:قالقا :هذا
تـؼقص بالؿسقح وسق ُء ٍ
أدب معف ،وهؿ مع هذا َيشتُؿقن اهلل و َي ُسبقكف َم َسبَّ ًة ما َسبَّ ُف
ٌ
إياها أحدٌ مـ البشر ،كؿا كان معاذ بـ جبؾ يؼقل يف الـصارىَ ٓ :ترمحقهؿ ،فؾؼد
َسبقا اهلل َم َسبَّ ًة ما َس َّبف إياها أحدٌ مـ البشر.
آدم ،وما
ويف اٌصذُخ طـ الـبل ﷺ أكف قال« :يؼقل اهلل تعالك َش َت َؿـ ِ ْل ُ
ابـ َ
اي :فؼقلف :إن لل
ابـ آدم ،وما يـبغل لف ذلؽ ،فلما ش ْت ُؿف إ ّي َ
َيـبغل لف ذلؽ ،و َك اذ َبـل ُ
ُ
ُ
الصؿد ،الذي مل يؾد ومل يقلد ،ومل يؽـ لف كػقا أحد ،وأما تؽذي ُبف
إحد
و ًلدا ،وأكا
اي فؼقلف لـ ُي ِع ْق َدين كَم بدأين ،ولقس َأو ُل ا ِ
طؾل مـ إطادتِف» ؟
إ ّي َ
لخؾؼ بلهقنَ ا
()2

الرب وتؽذيبف ،وهؽذا الغالقة الؿـتسبقن إىل
وهمٓء الغالق ُة َيجؿ ُعقن بقـ شتؿ ّ
ػ بؿا هق فقف ،و ُي َ
ؼال
هذه إ ّمة تجدُ أحدَ هؿ َيغ ُؾق يف ُقدوتِف ،حتك يؽر ُه أن ُيق َص َ
العظائؿ التل ما قالتْفا فقف ٓ القفق ُد وٓ
طؾقف الحؼ ،وهق مع هذا يؼقل يف اهلل
َ
ف بؽؾ
ف بؽؾ َذم وكؾ طقب كؿا هق مقصق ٌ
الـصارى ،حتك يؼقل :إن اهلل مقصق ٌ
ٍ
محد وكؾ مدحٍ  ،وإكف هق إبؾقس وفرطقن وإصـام ،كؿا قالتف الـصارى يف الؿسقح،
ُ
حقث قال ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ
طاب طىل الؿشركقـ ما هق دون هذا،
واهلل سبحاكَف َ
ِ
الحـ َِػ َّق ِةَ ،ق َالُ :ق ْؾ ُت َِٕبِل َأي الـ ِ
َّاس َخ ْق ٌر َب ْع َد
( )1أخرجف البخاري برقؿ (َ )3671ط ْـ ُم َح َّؿد ْاب ِـ َ
رس ِ
قت َأ ْن َي ُؼق َل ُط ْث َؿ ُ
انُ ،ق ْؾ ُتُ :ث َّؿ
قل ال َّؾ ِف ﷺ؟ َق َالَ « :أ ُبق َب ْؽ ٍر»ُ ،ق ْؾ ُتُ :ث َّؿ َم ْـ؟ َق َالُ « :ث َّؿ ط َُؿ ُر» ،و َخ ِش ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الؿ ْسؾؿقـ».
َأك َ
ْت؟ َق َالَ « :ما أكَا إ َّٓ َر ُج ٌؾ م َـ ُ
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( )4974مـ حديث أبل هريرة

.
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ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾،وقال﴿ :ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ] {األىعام.}114:
َ
وهمٓء ِيريدون أن ُي َ
الباصؾ ،و َيرضقن
ؼال يف أئؿتِفؿ الحؼ ،ويؼقلقن طىل اهلل
رضقن بلن يسب متبقع ِ
أحدهؿ طىل ما افتراه طىل اهلل
ب اهلل و ُي ْشتَؿ ،وٓ َي َ
ُ
ُ َ َّ
بلن ُي َس َّ
ضاف إلقف ٌ
اقع
رضقن أن ُيؼال فقف الحؼ أو أن ُي
َ
خطل ٌ
ورسقلف ،بؾ ٓ َي َ
جائز طؾقف وو ٌ
مـف.اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
س َال ِم
اإل ْ

فِل الْرِضَاءُ اٌصِّشاطِ ادلُغِرَمُُِ (ص:)126

وققلف« :إياكؿ والغؾق ّم الديـ» طام يف مجقع أكقاع الغؾق يف آطتؼادات
وإطؿال .واٌغٍى :هق مجاوزة الحد بلن يزاد يف محد الشلء أو ذمف طىل ما يستحؼ
وكحق ذلؽ.
والـصارى أكثر غؾقا يف آطتؼادات وإطؿال مـ سائر الطقائػ ،وإياهؿ

هنك اهلل طـ الغؾق يف الؼرآن يف ققلف تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ] {النساء.}111:
وسبب هذا الؾػظ العام رمل الجؿار ،وهق داخؾ فقف فالغؾق فقف مثؾ رمل
الحجارة الؽبار ،وكحق ذلؽ بـاء طىل أكف قد بالغ يف الحصك الصغار ،ثؿ طؾؾ ذلؽ
بلن ما أهؾؽ مـ كان قبؾـا إٓ الغؾق يف الديـ كؿا تراه يف الـصارى.
وذلؽ يؼتضل أن مجاكبة هديفؿ مطؾؼا أبعد طـ القققع فقؿا بف هؾؽقا وأن
الؿشارك لفؿ يف بعض هديفؿ يخاف طؾقف أن يؽقن هالؽا.اه
و َقا َل َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)622/12
س َال ِم
اإل ْ
قؿ َط َؾك ِ
َقق ُل َب ْع ِ
ض الـ ِ
الؿ َش َّؼ ِة َل ْق َس بِ ُؿ ْست َِؼ ِ
اإل ْص َال ِق ك ََؿا
َّاس :ال َّثق ُ
اب َط َؾك َقدْ ِر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لؿبْتَدَ َط ِة ا َّلتِل َل ْؿ
َقدْ َي ْست َِدل بِ ِف َصقائِ ُ
الر ْه َباك ّقات وا ْلع َبا َدات ا ُ
ػ َط َؾك َأ ْكقا ٍع م ْـ َّ
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ِ
ْس َتح ِر ِ
ِ
ِ ِ
اهلل مِ ْـ
يؿات ُ
اهلل و َر ُسق ُل ُف م ْـ جـ ِ ْ َ
الؿ ْش ِركق َـ و َغ ْق ِره ْؿ َما َأ َح َّؾ ُ
َي ْش َر ْط َفا ُ
ِ
ِ ِ
الؿ َت َـ ِّط ُعقنَ »
ال َّط ِّق َبات وم ْث ُؾ ال َّت َعؿ ِؼ وال َّتـَط ِع ا َّلذي َذ َّم ُف الـَّبِل ﷺ َحقْ ُث َق َالَ « :ه َؾ َؽ ُ
ِ
و َق َالَ « :لق ُمدا لِل ا
الجق ِع
الشفْ ُر َلق َ
اص ْؾت و َص ًآ َي َد ُع ُ
الؿ َت َع ِّؿ ُؼقنَ َت َع ُّؿ َؼفُ ْؿ»  -م ْث ُؾ ُ
ات َأو مستَحب ٍ
اجب ٍ
ش الؿ ْػ ِر ِ
ط ا َّل ِذي َي ُضر ال َع ْؼ َؾ وا ْل ِ
ات
ُ ْ َ َّ
ج ْس َؿ ،و َي ْؿـ َُع َأ َدا َء و ِ َ
َأو ا ْل َع َط ِ ُ
َأ ْك َػع مِـْ ُف ،وك ََذل ِ َؽ ِآ ْحتِ َػاء وال َّت َعري ،وا ْلؿ ْشل ا َّل ِذي َي ُضر ِ
اإلك َْس َ
ان بِ َال َفائِدَ ٍة :مِ ْث ُؾ
َ ُ
ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
إس َرائِ َقؾ ا َّل ِذي ك ََذ َر َأ ْن َي ُصق َم و َأ ْن َي ُؼق َم َقائ ًؿا و َٓ َي ْجؾِ ُس و َٓ َي ْستَظؾ و َٓ
َحديث َأبِل ْ
َي َت َؽ َّؾ ُؿ َف َؼ َال الـَّبِل ﷺ « ُم ُرو ُه َف ْؾ َق ْجؾِ ْس و ْل َق ْس َتظِ اؾ و ْل َق َت َؽ اؾ ْؿ و ْل ُقتِ اؿ َصق َم ُف» َروا ُه
اري  .و َه َذا باب و ِ
ال ُب َخ ِ
اس ٌع .و َأ َّما إَ ْج ُر َط َؾك َقدْ ِر ال َّطا َط ِة َف َؼدْ َت ُؽق ُن ال َّطا َط ُة ل ِ َّؾ ِف
َ ٌ
ورسقل ِ ِف فِل َطؿ ٍؾ م َقس ٍر كَؿا َيسر اهلل َط َؾك َأ ْه ِؾ ِ
اإل ْس َال ِم ال َؽؾِ َؿ َت ْق ِـ ،و ُه َؿا َأ ْف َض ُؾ
َ ُ َّ
َ ُ
َ َّ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إَ ْطؿ ِ
ان فل الؿ َقز ِ
ان َثؼق َؾ َت ِ
ان َط َؾك ال ِّؾ َس ِ
ان َخػ َقػ َت ِ
ال :ول َذل َؽ َق َال الـَّبِل ﷺَ « :كؾ َؿ َت ِ
ان
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحبِق َب َت ِ
س ْب َحانَ ال اؾف ال َعظق ِؿ» َأ ْخ َر َجا ُه فل
س ْب َحانَ ال اؾف وبِ َح ْؿده ُ
الر ْح َؿ ِـ ُ
ان إ َلك ا
ِ
قح ْق ِـ .
الصح َ
َّ
ِ
و َلق قِ َقؾ :إَ ْج ُر َط َؾك َقدْ ِر َمـْ َػ َع ِة ال َع َؿ ِؾ و َفائِدَ تِ ِف َل َؽ َ
اف» األَو ِي:
قحا ا ِّت َص ُ
ان َصح ً
ار َت َعؾ ِؼ ِف بِ ْإَ ْم ِر .واٌصَّأٍِ :بِا ْطتِ َب ِ
بِا ْطتِ َب ِ
ار ِص َػتِ ِف فِل َك ْػ ِس ِف .وا ْل َع َؿ ُؾ َت ُؽق ُن َمـْ َػ َع ُت ُف
و َفائِدَ ُت ُف َت َار ًة مِ ْـ ِج َف ِة إَ ْم ِر َف َؼ ْط ،و َت َار ًة مِ ْـ ِج َف ِة ِص َػتِ ِف فِل َك ْػ ِس ِف ،و َت َار ًة مِ ْـ كِ َال
إَ ْم َر ْي ِـ.اه
()1

()2

()3

()4

.
( )1أخرجف مسؾؿ ( )2671طـ طبد اهلل بـ مسعقد
.
( )2أخرجف البخاري ( ،)7241ومسؾؿ ( )1114طـ أكس
()3أخرجف البخاري (.)6714
()4أخرجف البخاري برقؿ ( ،)7563ومسؾؿ ( )2694طـ أبل هريرة

.
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ِ ِ
ِ
ِ
قس ًة
َأ َّن ُأ َّم َس َؾ َؿ َة
و َط ْـ َط ِائ َش َة
َذك ََر ْت ل َر ُسقل اهلل ﷺ كَـ َ
َر َأ ْت َفا بِ َل ْر ِ
الح َب َش ِةُ ،ي َؼ ُال َل َفاَ :م ِار َي ُةَ .ف َذك ََر ْت َل ُف َما َر َأ ْت فِ َقفا مِ ْـ الصق ِرَ ،ف َؼ َال
ض َ
قف ْؿ ال َع ْب ُد ا ِ َ
ات فِ ِ
َر ُسق ُل اهللِ ﷺ « ُأو َل ِئ َؽ َقق ٌم إذا َم َ
الصالِ ُح َب َـقا
الر ُج ُؾ ا
الصال ُح أو ا
الصق َرُ ،أو َلئِ َؽ ِش َر ُار َ
الخ ْؾ ِؼ ِط ْـ َد اهلل ِ» ُم َّت َػ ٌؼ
َط َؾك َق ْبرِ ِه َم ْس ِج ًدا ،و َصق ُروا فِ ِقف ِت ْؾ َؽ ُّ
ِ ()1
َط َؾ ْقف.
َقا َل ْتَ :ق َال َر ُسق ُل اهللِ ﷺ فِل َم َر ِض ِف ا َّل ِذي َل ْؿ
و َط ْـ َط ِائ َش َة
ِ
هلل ال َقفُ ق َد والـ َاص َارى :ات َاخ ُذوا ُق ُبق َر َأ ْكبِ َق ِائ ِف ْؿ َم َس ِ
اج َد»َ .قا َل ْتَ :ف َؾق َ
ٓ
َي ُؼ ْؿ مـْ ُفَ « :ل َع َـ ا ُ
ِ ()2
َذ َ
اك ُأ ْب ِر َز َق ْب ُر ُهَ :غ ْق َر َأ َّك ُف ُخ ِشل َأ ْن ُيت ََّخ َذ َم ْس ِجدً اُ .م َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْقف.
و َط ْـ َط ْب ِد اهللِ ِ
َق َالَ :س ِؿ ْع ُت َر ُسق َل اهللِ ﷺ َي ُؼق ُل:
بـ َم ْس ُعق ٍد
اط ُة و ُهؿ َأحقاء ،ومـ يت ِ
َّخ ُذ ال ُؼ ُبقر مس ِ
«إِ َّن مِ ْـ ِش َر ِار الـ ِ
اجدَ ».
الس َ
ْ َْ ٌ َ ْ َ
َ َ َ
َّاس َم ْـ ُتدْ ِر ُك ُف َّ
َأ ْخرجف َأحؿدُ بِنِسـ ٍ
ٍ ()3
َاد َح َسـ.
َ َ ُ ْ َ ْ
َط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ َق َال« :الؾفُ اؿ َٓ َت ْج َع ْؾ َق ْبرِي
و َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة
اج َد»َ .أ ْخرجف َأحؿدُ بِنِسـ ٍ
ٍ ()4
هلل َقق ًما ات َاخ ُذوا ُق ُبق َر َأ ْكبِ َقائِ ِف ْؿ َم َس ِ
َاد َح َسـ.
و َث ًـاَ ،ل َع َـ ا ُ
َ َ ُ ْ َ ْ

َق َالَ :ق َال َر ُسق ُل اهللِ ﷺَ « :
ٓ َت ْج َع ُؾقا ُب ُقق َت ُؽ ْؿ
و َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة
ٓ َت ْج َع ُؾقا َق ْبرِي ِط ًقدا ،و َص ُّؾقا َط َؾ ال :فنن َص َ
ُق ُبق ًرا ،و َ
ال َت ُؽ ْؿ َت ْب ُؾ ُغـِل َح ْق ُث ُك ْـ ُت ْؿ»َ .أ ْخ َر َج ُف

َأبقداود بِنِسـ ٍ
َاد َح َس ٍـ.
ُ َ َ ْ

()5

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)427ومسؾؿ (.)528
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)435ومسؾؿ (.)531
( )3أخرجف أمحد (َ.)415/1
( )4أخرجف أمحد (.)246/2
( )5أخرجف أبقداود برقؿ (.)2142
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1

َطا ٌ٥ايعكٝد ٠املطتفاد َٔ ٠األحادٜح
إغهاٍ يف قٛي٘ ﷺ يف ايٓصاز« :٣قبٛز أْبٝا.»ِٗ٥

ِ
است ُْشؽِ َؾ ِذك ُْر الـ ََّص َارى
قال الحافظ ابـ حجر
ّم اٌفرخ ( :)435و َقد ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
قسك و َب ْق َـ َكبِ ِّقـَا ﷺ َكبِ ٌّل
فقفَّ َٕ :ن ا ْل َق ُفق َد َل ُف ْؿ َأ ْكبِ َقا ٌء بِخ َالف الـ ََّص َارىَ ،ف َؾ ْق َس َب ْق َـ ط َ
َغ ْق ُر ُه ،و َل ْق َس َل ُف َق ْب ٌر.
وا ٌْجَىابَُ :أ َّك ُف ك َ
َان فِ ِقف ْؿ َأ ْكبِ َقا ٌء َأ ْي ًضاَ :لؽِـ َُّف ْؿ َغ ْق ُر ُم ْر َسؾِق َـ كَا ْل َحق ِار ِّيق َـ و َم ْر َي َؿ
فِل َقق ٍلَ ،أو ا ْل َج ْؿ ُع فِل َققل ِ ِف « َأ ْكبِ َقائِ ِف ْؿ» بِنِ َز ِاء ا ْل َؿ ْج ُؿق ِع مِ َـ ا ْل َق ُفق ِد والـ ََّص َارى،
اط ِفؿ َفا ْك َت َػك بِ ِذك ِْر ْإَ ْكبِق ِ
ِ
ِ
اء ،و ُي َم ِّيدُ ُه َقق ُل ُف فِل ِروا َي ِة ُم ْسؾِ ٍؿ
َ
وا ْل ُؿ َرا ُد ْإَ ْكبِ َقا ُء وك َب ُار َأ ْت َب ْ
خ ُذونَ ُقبقر َأ ْكبِقائِ ِفؿ و َصالِ ِ
بَ « :كا ُكقا يت ِ
قف ْؿ َم َس ِ
ح ِ
مِ ْـ َص ِر ِيؼ ُجـْدَ ٍ
اج َد» ول ِ َف َذا َل َّؿا
ُ َ َ ْ
َا
َأ ْفرد الـَّصارى فِل ا ْلح ِد ِ
ات فِ ِ
يث ا َّل ِذي َق ْب َؾ ُف َق َال« :إِ َذا َم َ
الصالِ ُح» و َل َّؿا
الر ُج ُؾ ا
َ
قف ُؿ ا
َ َ َ َ
يث ا َّل ِذي بعدَ ه َق َالُ « :قبقر َأ ْكبِقائِ ِفؿ» َأو ا ْلؿراد بِ ِ
آ ِّت َخ ِ
َأ ْفرد ا ْلقفقد فِل ا ْلح ِد ِ
اذ َأ َطؿ مِ ْـ
ُ َ َ ْ
َُ ُ
َْ ُ
َ
َ َ َُ ُ
ِ
ب َأ َّن الـ ََّص َارى
َأ ْن َي ُؽق َن ْابتدَ ا ًطا َأو ا ِّت َبا ًطا َفا ْل َق ُفق ُد ْابتَدَ َط ْت والـ ََّص َارى ا َّت َب َع ْت و َٓ َر ْي َ
ُتع ِّظؿ ُقبقر كَثِ ٍقر مِـ ْإَ ْكبِق ِ
اء ا َّل ِذي َـ ُت َع ِّظ ُؿ ُف ُؿ ا ْل َق ُفقد.اه
َ
َ
َ ُ ُ َ

2

َطأيَ :١عٓ ٢اختاذ ايكبٛز َطاجد ٚبٝإ ايعً َٔ ١حتس ِٜذيو.
َق َال َش ْق ُخ ِ
فِل الْرِضَاءُ اٌصِّشاطِ ادلُغِرَمُُِ (:)189/2
س َال ِم
اإل ْ

ومـ ذلؽ –يعـل مـ الؿحرمات التل فقف شبف بالؽافريـ -الصالة طـدها ،وإن
مل يبـ هـاك مسجد :فنن ذلؽ أيضا اتخاذها مسجدً ا ،كؿا قالت طائشة
ذلؽ ٕبرز قبره ولؽـ خشل أن يتخذ مسجدا» ومل تؼصد طائشة

« :ولقٓ
مجرد بـاء

مسجد فنن الصحابة مل يؽقكقا لقبـقا حقل قبره مسجدا ،وإكؿا قصدت أهنؿ خشقا
أن الـاس يصؾقن طـد قبره ،وكؾ مقضع قصدت الصالة فقف فؼد اتخذ مسجدا بؾ
كؾ مقضع يصىل فقف :فنكف يسؿك مسجدا ،وإن مل يؽـ هـاك بـاء كؿا قال ﷺ:
«جعؾت لل إرض مسجدا وصفقرا».
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وقد روى أبق سعقد الخدري ،طـ الـبل ﷺ قال« :إرض كؾفا مسجد إٓ
الؿؼبرة والحَمم» رواه أمحد وأبق داود والترمذي وابـ ماجف والبزار وغقرهؿ بلساكقد
جقدة ،ومـ تؽؾؿ فقف فؿا استقىف صرقف .
()1

و اطؾؿ أن مـ الػؼفاء مـ اطتؼد أن سبب كراهة الصالة يف الؿؼبرة لقس إٓ
لؽقهنا مظـة الـجاسة لؿا يختؾط بالتراب مـ صديد الؿقتك ،وبـك طىل هذا آطتؼاد
الػرق بقـ الؿؼبرة الجديدة والعتقؼة ،وبقـ أن يؽقن بقـف وبقـ التراب حائؾ أو ٓ
يؽقن ،وكجاسة إرض ماكعة مـ الصالة طؾقفا سقاء كاكت مؼبرة أو مل تؽـ لؽـ
الؿؼصقد إكبر بالـفل طـ الصالة طـد الؼبقر لقس هق هذا :فنكف قد بقـ أن القفقد
والـصارى كاكقا إذا مات فقفؿ الرجؾ الصالح بـقا طىل قبره مسجدا ،وقال:
«لعـ اهلل القفقد والـصارى اختذوا قبقر أكبقائفؿ مساجد حيذر ما فعؾقا» ،وروى طـف
أكف قال« :الؾفؿ ٓ جتعؾ قبري وثـا يعبد ،اشتد غضب اهلل طؾك ققم اختذوا قبقر
« :ولقٓ ذلؽ ٕبرز قبره ،ولؽـ كره أن يتخذ

أكبقائفؿ مساجد» وقالت طائشة

مسجدا» وقال« :إن مـ كان قبؾؽؿ كاكقا يتخذون الؼبقر مساجد :أٓ فال تتخذوا
الؼبقر مساجد فنين أهنك طـ ذلؽ» .
ففذا كؾف يبقـ لؽ أن السبب لقس هق مظـة  ،وإكؿا هق مظـة اتخاذها أوثاكا كؿا
قال الشافعل :وأكره أن يعظؿ مخؾقق حتك يجعؾ قبره مسجدا :مخافة الػتـة طؾقف،
وطىل مـ بعده مـ الـاس.
وقد ذكر هذا الؿعـك أبق بؽر إثرم يف ٔاعخ احلذَس وِٕغىخٗ  ،وغقره
مـ أصحاب أمحد وسائر العؾؿاء .
وقد كبف هق ﷺ طىل العؾة بؼقلف «:الؾفؿ ٓ جتعؾ قبري وثـا يعبد» وبؼقلف« :إن
مـ كان قبؾؽؿ كاكقا يتخذون الؼبقر مساجد فال تتخذوها مساجد» .وأولئؽ إكؿا
()2

( )1أخرجف أمحد ( ،)11784وأبق داود ( ،)492والترمذي ( ،)317والدارمل ( ،)1531وابـ ماجف
( ،)745وهق حديث صحقح.
.
( )2أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )532طـ جـدب بـ طبد اهلل
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كاكقا يتخذون قبقرا ٓ كجاسة طـدها ،وٕكف قد روى مسؾؿ يف صحقحف طـ أبل
مرثد الغـقي أن الـبل ﷺ قال ٓ« :تصؾقا إلك الؼبقر وٓ جتؾسقا طؾقفا» ،وٕكف ﷺ
قال« :كاكقا إذا مات فقفؿ الرجؾ الصالح بـقا طؾك قبره مسجدا ،وصقروا فقف تؾؽ
التصاوير ،أولئؽ شرار الخؾؼ طـد اهلل يقم الؼقامة» .فجؿع بقـ التؿاثقؾ والؼبقر.
وأيضا فنن الالت كان سبب طبادهتا :تعظقؿ قبر رجؾ صالح كان هـاك ،وقد
ذكروا أن (ودا وسقاطا ويغقث ويعقق وكسرا) أسؿاء ققم صالحقـ كاكقا بقـ آدم
وكقح طؾقفؿا السالم :فروى محؿد بـ جرير بنسـاده إىل الثقري ،طـ مقسك ،طـ
محؿد بـ ققس ﴿ﮰ ﮱ ﮲ ] {ىوح ،}73:قال :كاكقا ققما صالحقـ بقـ آدم
وكقح طؾقفؿا السالم ،وكان لفؿ أتباع يؼتدون هبؿ ،فؾؿا ماتقا قال أصحاهبؿ الذيـ
كاكقا يؼتدون هبؿ :لق صقركاهؿ كان أشقق لـا إىل العبادة إذا ذكركاهؿ فصقروهؿ:
فؾؿا ماتقا وجاء آخرون :دب إلقفؿ إبؾقس :فؼال :إكؿا كاكقا يعبدوهنؿ ،وهبؿ يسؼقن
الؿطر ،فعبدوهؿ .قال قتادة وغقره :كاكت هذه ألفة يعبدها ققم كقح ،ثؿ اتخذها
العرب بعد ذلؽ .
وهذه العؾة التل ٕجؾفا هنك الشارع هل التل أوقعت كثقرا مـ إمؿ إما يف
الشرك إكبر أو فقؿا دوكف مـ الشرك ،فنن الـػقس قد أشركت بتؿاثقؾ الؼقم
الصالحقـ ،وبتؿاثقؾ يزطؿقن أهنا صالسؿ الؽقاكب وكحق ذلؽ :فألن يشرك بؼبر
الرجؾ الذي يعتؼد كبقتف أو صالحف أطظؿ مـ أن يشرك بخشبة أو حجر طىل تؿثالف،
ولفذا تجد أققاما كثقريـ يتضرطقن طـدها ،ويتخشعقن ويعبدون بؼؾقهبؿ طبادة ٓ
يعبدوهنا يف الؿسجد ،بؾ وٓ يف السحر ومـفؿ مـ يسجد لفا ،وأكثرهؿ يرجقن مـ
بركة الصالة طـدها والدطاء مآ يرجقكف يف الؿساجد التل تشد إلقفا الرحال.
ففذه الؿػسدة التل هل مػسدة الشرك كبقره وصغقره هل التل حسؿ الـبل ﷺ
مادهتا حتك هنك طـ الصالة يف الؿؼبرة مطؾؼا ،وإن مل يؼصد الؿصظ بركة البؼعة
بصالتف كؿا يؼصد بصالتف بركة الؿساجد الثالثة وكحق ذلؽ ،كؿا هنك طـ الصالة
وقت صؾقع الشؿس واستقائفا وغروهبإ :هنا إوقات التل يؼصد الؿشركقن بركة
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الصالة لؾشؿس فقفا فـفك الؿسؾؿ طـ الصالة حقـئذ ،وإن مل يؼصد ذلؽ سدا
لؾذريعة.اه
وقال اإلمام ابـ الؼقؿ

ّم لغاشح اٌٍهفاْ (:)189/1

وبالجؿؾة فؿـ لف معرفة بالشرك ،وأسبابف ،وذرائعف ،وففؿ طـ رسقل اهلل ﷺ
مؼاصده :جزم جز ًما ٓ يحتؿؾ الـؼقض َّ
أن هذه الؿبالغة والؾعـ والـفل بصقغتف -
صقغة ٓ تػعؾقا -وصقغة« :إين أهناكؿ طـ ذلؽ» لقس ٕجؾ الـجاسة ،بؾ هق ٕجؾ
كجاسة الشرك الالحؼة لؿـ طصاه ،وارتؽب ما طـف هناه ،واتبع هقاه ،ومل يخش ربف
ومقٓه ،و َّ
قؾ كصقبف ،أو طدم مـ ٓ إلف إٓ اهلل.
فنن هذا وأمثالف مـ الـبل ﷺ صقاك ًة لحؿك التقحقد أن يؾحؼف الشرك ويغشاه،
وتجريد لف ،وغضب لربف أن ُي ْعدَ ل بف سقاه ،فلبك الؿشركقن إٓ معصق ًة ٕمره،
ارتؽابا لـفقف ،و َغ َّرهؿ الشقطان َّ
بلن هذا تعظقؿ لؼبقر الؿشايخ والصالحقـ ،وكؾؿا
و
ً
تعظقؿا وأشد فقفؿ غؾقا :كـتؿ بؼرهبؿ أسعد ،ومـ أطدائفؿ أبعد،
كـتؿ لفا أشد
ً
ولعؿر اهلل مـ هذا الباب دخؾ طىل ُط َّباد يعق َق ،ويغق َ
ث ،وكسر ،ودخؾ طىل ُط َّباد
إصـام مـذ كاكقا إىل يقم الؼقامة ،فجؿع الؿشركقن بقـ الغؾق فقفؿ ،والطعـ يف
اهلل َ
أهؾ التقحقد لسؾقك صريؼتفؿ ،وإكزالفؿ مـازلفؿ التل أكزلفؿ
صريؼتفؿ ،ففدى ُ
اهلل إياها مـ العبقدية ،وسؾب خصائص اإللفقة طـفؿ.اه
و َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)523-522/17
س َال ِم
اإل ْ
قف مِـ الت ََّشب ِف بِالؿت ِ
والؿ َؼابِر كَفك َطـْفا :لِؿا فِ ِ
َّخ ِذي َـ ال ُؼ ُبقر مس ِ
اجدَ  ،وإِ ْن ك َ
َان
ْ
َ ُ َ
َ َ َ
ُ
َ َ
الؿص ِّؾل َقدْ َٓ ي ْؼ ِصدُ الص َال َة َِٕج ِؾ َف ِضق َؾ ِة تِ ْؾ َؽ الب ْؼع ِة ،ب ْؾ ا َّت َػ َؼ َلف َذل ِ َؽَ ،لؽِـ فِ ِ
قف
ُ
ْ
َّ
َ
ُ َ
ُ َ َ
ِ
ِ
الؿ ْط َؾ َؼ ِة و ْق َت الط ُؾق ِع
َت َشب ٌف بِ َؿ ْـ ُي ْؼ َصدُ َذل َؽَ :فـَ َفك َطـْ ُف ك ََؿا َيـ َْفك َط ْـ َّ
الص َالة ُ
ت :لِؿا فِ ِ
ب ،وإِ ْن َلؿ ي ْؼ ِصدْ َف ِضق َؾ َة َذل ِ َؽ الق ْق ِ
وا ْل ُغ ُرو ِ
قف مِ ْـ الت ََّشب ِف بِ َؿ ْـ َي ْؼ ِصدُ َف ِضق َؾ َة
ْ َ
َ
ان َكـَفقِ ِف َطـ الص َالةِ
ِ ِ
ِ
ِ
الزم ِ
ْ َّ
ْ
الؿ ْش ِر ُكق َنَ ،فـ َْف ُق ُف َط ْـ َّ
الص َالة فل َه َذا َّ َ
َذل َؽ الق ْقت و ُه ْؿ ُ
فِل َذل ِ َؽ الؿ َؽ ِ
ان.اه
َ

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ

085

الشق ُخ س َؾقَمنُ بـ طب ِد اهلل ِ
َق َال ا ْ ُ َ ُ َ ْ
ومؿـ طؾؾ بخقف الػتـة بالشرك :اإلمام الشافعل ،وأبق بؽر إثرم ،وأبق
ّمْ ذَُغًِنِ اٌؼَضَِضِ احلَُِّذِ (باب:)19:

محؿد الؿؼدسل ،وشقخ اإلسالم وغقرهؿ ،وهق الحؼ الذي ٓ ريب فقف.اه

3

َطأي :١حهِ ايصال ٠عً ٢ايكبٛز أ ٚإيٗٝا أ ٚيف املكرب ٠أ ٚيف َطجد ف ٘ٝقرب.
و َق َال َش ْق ُخ ِ
اٌٍهِفَاِْ (:)185/1
َك ََم فِل ِلغَا َشحِ َّ
س َال ِم
اإل ْ

وأما إذا قصد الرجؾ الصالة طـد الؼبقر متبركًا بالصالة يف تؾؽ البؼعة ،ففذا
ابتداع ٍ
ديـ مل يلذن بف اهلل :فنن
طقـ الؿحادة هلل ولرسقلف ،والؿخالػة لديـف ،و
ُ
الؿسؾؿقـ قد أمجعقا طىل ما طؾؿقه بآضطرار مـ ديـ رسقل اهلل ﷺَّ :
أن الصالة
طـد الؼبقر مـفل طـفا ،وأكف لعـ مـ اتخذها مساجد ،فؿـ أطظؿ الؿحدثات،
وأسباب الشرك :الصالة طـدها ،واتخاذها مساجد ،وبـاء الؿساجد طؾقفا.اه
ثؿ قال :وقد تقاترت الـصقص طـ الـبل ﷺ بالـفل طـ ذلؽ ،والتغؾقظ فقف،
وقد صرح طامة الطقائػ بالـفل طـ بـاء الؿساجد طؾقفا :متابع ًة مـفؿ لؾسـة
الصحقحة الصريحة ،وصرح أصحاب أمحد ،وغقرهؿ مـ أصحاب مالؽ،
والشافعل بتحريؿ ذلؽ ،وصائػة أصؾؼت الؽراهة ،والذي يـبغل أن تحؿؾ طىل
كراهة التحريؿ :إحسا ًكا لؾظـ بالعؾؿاء ،و ْ
أن ٓ ُي َظـ هبؿ أن يجقزوا فعؾ ما تقاتر
طـ رسقل اهلل ﷺ لعـ فاطؾف ،والـفل طـف.اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
فِل الْرِضَاءُ اٌصِّشاطِ ادلُغِرَمُُِ (:)184/2
س َال ِم
اإل ْ
فلما بـاء الؿساجد طىل الؼبقر ،فؼد صرح طامة طؾؿاء الطقائػ بالـفل طـف
متابعة لألحاديث ،وصرح أصحابـا وغقرهؿ مـ أصحاب مالؽ والشافعل وغقرمها
بتحريؿف ،ومـ العؾؿاء مـ أصؾؼ فقف لػظ الؽراهة :فؿا أدري طـل بف التـزيف
أو التحريؿ ،وٓ ريب يف الؼطع بتحريؿف :لؿا روى مسؾؿ يف صذُذٗ طـ
جـدب بـ طبد اهلل البجظ قال :سؿعت رسقل اهلل ﷺ قبؾ أن يؿقت بخؿس ،وهق
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ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
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َ
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يؼقل« :إين أبرأ إلك اهلل أن يؽقن لل مـؽؿ خؾقؾ :فنن اهلل قد اختذين خؾقال ،كَم اختذ
إبراهقؿ خؾقال ولق كـت متخذا مـؽؿ خؾقالٓ :ختذت أبا بؽر خؾقال ،أٓ وإن مـ كان
قبؾؽؿ كاكقا يتخذون قبقر أكبقائفؿ مساجد ،أٓ فال تتخذوا الؼبقر مساجد ،إين
أهناكؿ طـ ذلؽ»

()1

وطـ طائشة وطبد اهلل بـ طباس

قآ :لؿا كزل برسقل اهلل ﷺ صػؼ يطرح

مخقصة لف طىل وجفف فنذا اغتؿ هبا كشػفا ،فؼال وهق كذلؽ« :لعـة اهلل طؾك القفقد
والـصارى ،اختذوا قبقر أكبقائفؿ مساجد ،حيذر ما صـعقا» أخرجف البخاري
ومسؾؿ .
()2

وأخرجاه مجق ًعا طـ أبل هريرة

أن رسقل اهلل ﷺ قال« :قاتؾ اهلل القفقد

والـصارى اختذوا قبقر أكبقائفؿ مساجد» ويف رواية لؿسؾؿ« :لعـ اهلل القفقد
()3

والـصارى ،اختذوا قبقر أكبقائفؿ مساجد» .
فؼد هنك طـ اتخاذ الؼبقر مساجد يف آخر حقاتف ،ثؿ إكف لعـ وهق يف السقاق مـ
فعؾ ذلؽ مـ أهؾ الؽتاب :لقحذر أمتف أن يػعؾقا ذلؽ.
قالت طائشة

قال رسقل اهلل ﷺ يف مرضف الذي مل يؼؿ مـف« :لعـ اهلل

القفقد والـصارى اختذوا قبقر أكبقائفؿ مساجد» ،ولقٓ ذلؽ ٕبرز قبره غقر أكف
خشل أن يتخذ مسجدا .رواه البخاري ومسؾؿ .
()4

وروى اإلمام أمحد يف ِغٕذٖ بنسـاد جقد طـ طبد اهلل بـ مسعقد

أن

الـبل ﷺ قال« :إن مـ شرار الـاس مـ تدركفؿ الساطة ،وهؿ أحقاء والذيـ
يتخذون الؼبقر مساجد» رواه أبق حاتؿ يف صحقحف.
()5

( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )532طـ جـدب بـ طبد اهلل
( )2مخرج يف أحاديث الباب.
( )3أخرجف البخاري ( ،)437ومسؾؿ (.)531
( )4أخرجف البخاري برقؿ ( ،)435ومسؾؿ (.)531
( )5مخرج يف أحاديث الباب.

.
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ويف الباب أحاديث كثقرة وآثار لقس هذا مقضع استؼصائفا.اه
وقال

كَم ّم جاِغ ادلغائً (:)122/2

وإحاديث وأثار يف هذا طـ الـبل ﷺ وأصحابف و ِ
سؾػ إمة وأئؿتِفا
و ِ
سائر طؾؿاء الديـ كثقرة .فؿـ اطتؼد أن الصالة طـدها فقفا فضقؾة طىل غقرها ،أو
مخطئ ّ
ضال
أجرا ومثقب ًة ،ففق
أكف يـبغل أن ُي َ
ٌ
ؼصد الصالة طـدها ،وأن يف ذلؽ ً
ِ
باتػاق أئؿة الؿسؾؿقـ.اه
قال أبىعبد اهلل عافاه اهلل :اتخاذ الؿساجد طىل الؼبقر محرم كؿا يف أحاديث
الباب ،وهذا يشؿؾ حآت:
 )1أن ُي ْبـَك مسجد طىل قبر.

 )2أن يدفـ الؼبر يف الؿسجد.

 )3أن ُي َص َّؾك إىل الؼبر.

 )4أن يصىل طىل الؼبر.

وكؾ هذه الحآت تعتبر اتخا ًذا لفا مسجدً ا ،وهذا محرم طـد أهؾ العؾؿ ،وقد
كؼؾ إلباين

يف كتابف حتزَش اٌغاجذ طـ أصحاب الؿذاهب إربعة

تحريؿ ذلؽ ،وبقـ أن إصالق الؽراهة طـد بعضفؿ الؿراد هبا كراهة التحريؿ.
واخرٍفىا يف تغالْ اٌصالج:
فؿذهب أمحد وأبل ثقر ،واختاره شقخ اإلسالم بطالن الصالةَّ :
ٕن هذا الـفل
ُيػضل إىل الشرك ،وهق أطظؿ الؿـفقات.
وأما مالؽ ،والشافعل ،وأبق حـقػة فقذهبقن إىل طدم البطالن ،وهق رواية طـ
ِ
ُ
ً
مسجدا ،وصفق ًرا».
إرض
لل
أمحد ،واستدلقا بحديث« :و ُجعؾت َ
واجلىابَّ :
أن هذا حديث طا ٌّم ،وٓ يعارض إدلة الخاصة الؿتؼدمة ،بؾ هذا
ص بإحاديث الؿتؼدمة :فالصقاب هق الؼقل إول ،وهق
الحديث العام مخصق ٌ

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
ض إُ ُم ِ
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الذي اختاره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،والشقكاين ،والسعدي ،وابـ طثقؿقـ،
والقادطل رمحة اهلل طؾقفؿ .
()1

4

َطأي ٌٖ :١حتسّ ايصال ٠يف املطجد إذا نإ ايكرب يف َؤخس ٠املطجد؟

قال اإلمام العثقؿقـ

كَم ّم رلّىع فراواٖ (:)325/12

ٓ يجقز أن يقضع يف الؿسجد قبر ٓ ،يف قبؾتف وٓ خؾػ الؿصؾقـ ،وٓ طـ
إيؿاهنؿ ،وٓ طـ شؿائؾفؿ ،وإذا دفـ أحد يف الؿسجد ولقكان هق الؿمسس لف فنكف
يجب أن يـبش هذا الؼبر ،وأن يدفـ مع الـاس ،أما إذا كان الؼبر ساب ًؼا طىل الؿسجد
وبـل الؿسجد طؾقف :فنكف يجب أن يفدم الؿسجد ،وأن يبعد طـ الؼبرٕ ،ن فتـة
الؼبقر يف الؿساجد طظقؿة جدً ا فربؿا يدطق إىل طبادة هذا الؿؼبقر ولق بعد زمـ
بعقد ،وربؿا يدطق إىل الغؾق فقف ،وإىل التبرك بف ،وهذا خطر طظقؿ طىل الؿسؾؿقـ،
لؽـ إن كان الؼبر ساب ًؼا :وجب أن يفدم الؿسجد ويغقر مؽاكف ،وإن كان الؿسجد
هق إول فنكف يجب أن يخرج هذا الؿقت مـ قبره ويدفـ مع الؿسؾؿقـ ،والصالة
إىل الؼبر محرمة وٓ تصح الصالة إىل الؼبر لؼقلف ﷺ ٓ« :تصؾقا إلك الؼبقر» ،واهلل
الؿستعان .اه
قلت :وبذلؽ أفتك اإلمام ابـ باز

5

كؿا يف رلّىع فراواٖ (.)233/29

حهِ َٔ صً ٢عٓد قرب أ ٚيف َكرب ٖٛٚ ،٠جاٌٖ بٛجٛد ايكرب أ ٚاملكرب.٠

قال شقخ اإلسالم

ّم ششح ػّذج اٌفمٗ (:)441/1

ولق صىل يف مقضع مل يعؾؿ أكف مؼبرة ،ثؿ تبقـ لف أكف مؼبرة :ففـا يـبغل أن يؽقن
كؿا لق صىل يف مقضع كجس ٓ ،يعؾؿ بـجاستف ،ثؿ طؾؿ بعد ذلؽ ،وقد تؼدم ققل
قبرا.اه
طؿر ٕكس الؼبر الؼبر  .ومل يلمره باإلطادةٕ :كف مل يؽـ يعؾؿ أن بقـ يديف ً
()1

( )1واكظر :الؿغـل ( ،)468/2غاية الؿرام ( ،)522/3إوسط ( ،)185 184/2شرح
الؿفذب ( ،)158 /3فتح الباري ٓبـ رجب ( ،)399/2مجؿقع الػتاوى (.)314/21
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قال أبى عبد اهلل وفقه
الخدري

اهلل :ويؿؽـ أن يستدل طىل ذلؽ بحديث أبل سعقد

أن رسقل اهلل ﷺ صىل فخؾع كعؾقف ،فخؾع الـاس كعالفؿ ،فؾؿا

اكصرف قال« :مل خؾعتؿ كعالؽؿ؟!» .فؼالقا :يا رسقل اهلل ،رأيـاك خؾعت فخؾعـا.
قال« :إن جبريؾ أتاين فلخبرين أن هبَم خبثا ،فنذا جاء أحدكؿ الؿسجد ،فؾقؼؾب
كعؾف ،فؾقـظر فقفَم ،فنن رأى هبا خبثا ،فؾقؿسحف بإرض ،ثؿ لقصؾ فقفَم» أخرجف
أمحد ،وأبق داود .
()2

6

حهِ َٔ صً ٢عٓد قرب ،أ ٚيف َكرب ٠غري عامل بايتخس.ِٜ

قال شقخ اإلسالم

ّم ششح ػّذج اٌفمٗ (:)441/1

إذا ثبت ذلؽ فؿـ صىل فقفا غقر طامل بالـفل :ففؾ تجب طؾقف اإلطادة طىل
روايتقـ شبقفتقـ بالروايتقـ بالتقضكء مـ لحؿ اإلبؾ لغقر العامل ،وكثقر مـ متلخري
أصحابـا يـصرون البطالن مطؾؼا لؾعؿقمات ،لػظا ومعـك ،والذي ذكره الخالل أن
ٓ إطادة ،وهذه أشبف ٓ سقؿا طىل ققل مـ يختار مـفؿ أن مـ كسل الـجاسة أو
جفؾفا ٓ إطادة :فقؽقن الجفؾ بالحؽؿ فقفا ،كالجفؾ بقجقد الـجاسة :إذا كان
مؿـ يعذر ،وٕن الـفل ٓ يثبت حؽؿف يف حؼ الؿـفل حتك يعؾؿ :فؿـ مل يعؾؿ ففق
كالـاسل وأوىل ،وٕكف لق صىل صالة فاسدة لـقع تلويؾ مثؾ أن يؿس ذكره ،أو
ُ
رجحان الؼقل أخر مل تجب طؾقف اإلطادة
يؾبس جؾقد السباع ،ويصظ ،ثؿ يتبقـ لف
مع سؿعف لؾحجة ،فالذي مل يسؿع الحجة يجب أن يعذر لذلؽ :إذ ٓ فرق بقـ أن
يتجدد لف ففؿ لؿعـك مل يؽـ قبؾ ذلؽ ،أو سؿاع لعؾؿ مل يؽـ قبؾ ذلؽ إذا كان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
= ( )1ظؾؼه َافبخاري َِف َ صحقحه َبصقغة َاِلزم َِف َـتاب َافصلة َ(بابَ ,)33/ووصؾه َظبد َافرزاقَ
(َ ,)٣٥3٣وابن َأِب َصقبة َ(َ ,١٥١٥وَ ,)١6١١3وابن َادـذر َِف َ األوشط َ(َ ,)١66وافبقفؼي َِفَ
افؽزى َ(َ,)3١٥/2وهوَأثرَصحقح.
( )2أخرجف أمحد ( ،)11153وأبق داود ( ،)651بنسـاد صحقح.
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معذورا بذلؽ :بخالف مـ جفؾ بطالن الصالة يف الؿقضع الـجس فنن هذا
مشفقر .اكتفك

7

َطأي :١قصد ايكبٛز يًتربى بايصالٚ ٠ايدعا ٤عٓدٖا.
َق َال َش ْق ُخ ِ
فِل الْرِضَاءُ اٌصِّشاطِ ادلُغِرَمُُِ (:)193/2
س َال ِم
اإل ْ

فلما إذا قصد الرجؾ الصالة طـد بعض قبقر إكبقاء أو بعض الصالحقـ متبر ًكا
ِ
الؿحادة هلل ورسقلف ،والؿخالػة لديـف وابتداع
بالصالة يف تؾؽ البؼعة :ففذا طقـ
ديـ مل يلذن اهلل بف :فنن الؿسؾؿقـ قد أمجعقا طىل ما طؾؿقه بآضطرار مـ ديـ
رسقل اهلل ﷺ مـ أن الصالة طـد الؼبر أي قبر كان ٓ فضؾ فقفا لذلؽ ،وٓ لؾصالة
يف تؾؽ البؼعة مزية خقر أصال بؾ مزية شر.اه
و َق َال َش ْق ُخ ِ
فِل الْرِضَاءُ اٌصِّشاطِ ادلُغِرَمُُِ (:)195/2
س َال ِم
اإل ْ
فإْ اٌذػاء ػٕذ اٌمثىس وغًن٘ا ِٓ األِاوٓ َٕمغُ لىل ٔىػٌن:
أحدُٖا :أن يحصؾ الدطاء يف البؼعة بحؽؿ آتػاق ٓ ،لؼصد الدطاء فقفا كؿـ
يدطق اهلل يف صريؼف ،ويتػؼ أن يؿر بالؼبقر أو مـ يزورها ،فقسؾؿ طؾقفا ويسلل اهلل
العافقة لف ولؾؿقتك كؿا جاءت بف السـة :ففذا وكحقه ٓ بلس بف.
ايجاْ :ٞأن يتحرى الدطاء طـدها بحقث يستشعر أن الدطاء هـاك أجقب مـف يف
غقره ففذا الـقع مـفل طـف إما هنل تحريؿ أو تـزيف وهق إىل التحريؿ أقرب.
والػرق بقـ البابقـ ضاهر :فنن الرجؾ لقكان يدطق اهلل واجتاز يف مؿره بصـؿ أو
صؾقب أو كـقسة أو كان يدطق يف بؼعة ،وكان هـاك بؼعة فقفا صؾقب وهق طـف ذاهؾ
أو دخؾ إىل كـقسة لقبقت فقفا مبقتا جائزا ،ودطا اهلل يف الؾقؾ ،أو بات يف بقت بعض
أصدقائف ،ودطا اهلل مل يؽـ هبذا بلس ،ولق تحرى الدطاء طـد صـؿ أو صؾقب أو
كـقسة يرجق اإلجابة بالدطاء يف تؾؽ البؼعة :لؽان هذا مـ العظائؿ بؾ لق قصد بقتا
أو حاكقتا يف السقق أو بعض طقامقد الطرقات يدطق طـدها ،يرجق اإلجابة بالدطاء
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طـدها لؽان هذا مـ الؿـؽرات الؿحرمة :إذ لقس لؾدطاء طـدها فضؾ :فؼصد
الؼبقر لؾدطاء طـدها مـ هذا الباب بؾ هق أشد مـ بعضفٕ :ن الـبل ﷺ هنك طـ
اتخاذها مساجد ،وطـ اتخاذها طقدا ،وطـ الصالة طـدها بخالف كثقر مـ هذه
الؿقاضع ،وما يرويف بعض الـاس مـ أكف قال( :إذا تحقرتؿ يف إمقر فاستعقـقا
بلهؾ الؼبقر) .أو كحق هذا ففق كالم مقضقع مؽذوب باتػاق العؾؿاء.اه

8

َطأي :١قصد ايكبٛز يًطٛاف حٛهلا أ ٚايعهٛف عٓدٖا.

قال شقخ اإلسالم

كَم ّم جاِغ ادلغائً (:)122/3

وكذلؽ العؽقف طـدها ،والؿجاورة طـدها ،لقس مشرو ًطا ،باتػاق الؿسؾؿقـ،
الؿـفل طـفا .وإكؿا تؽقن
وٓ واج ًبا وٓ مستح ًّبا ،بؾ ذلؽ مـ البدع الؿذمقمة
ّ
شرع العؽقف فقفا والؿجاورة فقفا :الؿساجد .اه
البؼعة التل ُي َ
قال اإلمام ابـ باز

كَم ّم فراوي ٔىس ػًٍ اٌذسب ( )271/1رقؿ السمال

(:)124
وهؽذا الطقاف طىل الؼبقر مـؽر ،والطقاف يؽقن بالؽعبة ٓ ،يطاف بالؼبقر
ففذا مـؽر طظقؿ ،بؾ شرك أكبر ،إذا قصد بف التؼرب إىل صاحب الؼبر ،وإذا ضـ أكف
قربة هلل وأكف يتؼرب إىل اهلل هبذا ففذه بدطة :الطقاف مـ خصائص البقت العتقؼ
الؽعبة ،والؼبقر ٓ يطاف هبا أبدا ،هذا مـؽر وبدطة ،وإذا كان فعؾف تؼربا لصاحب
الؼبر صار شركا أكبر ،وهؽذا دطاء الؿقت ،وآستغاثة بالؿقت ،والـذر لف والذبح
أيضا رقؿ].)128( :
لف ،كؾف مـ الشرك إكبر[ .واكظر ً
كَم ّم رلّىع فراواٖ (:)116/16
وقال اإلمام ابـ باز
صد الد ِ
طاء طـد قبقرهؿ ،أو العؽق ِ
فلما زيار ُتفؿ ل َؼ ِ
ف طـدها ،أو سمالِفؿ قضاء
َ ُ
ّ
ِ
سمال اهلل هبؿ أو بِجاهفؿ وكحق ذلؽ ،ففذه زيار ٌة
الحاجات ،أو شػا َء الؿرضك ،أو
ؾػ الصال ِ ُح ،بؾ هل مـ
الس ُ
اهلل وٓ رسق ُلف ،وٓ فع َؾفا ّ
بِدط َّق ٌة ُمـ َؽر ٌة َلؿ َي َ
شر ْطفا ُ
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جرا» ،
الف ْج ِر الذي كَفك طـف الرسقل ﷺ حقث قالُ « :زو ُروا الؼبق َر وٓ تؼقلقا ُه ً
ُ
فبعضفا
وهذه إمق ُر الؿذكقر ُة َتجت َِؿع يف كقهنا بِدطة ،ولؽـفا ُمختَؾِ َػ ُة الؿراتِب،
ُ
بش ٍ
بِدط ٌة و َلقس ِ
حؼ الؿقت و ِ
جاه ِف
رك ،كدُ طاء اهلل سبحاكَف طـد الؼبقر وسمالِف بِ ِّ
ِّ
رك إكبر كدُ طاء الؿق َتك وآست ِ
الش ِ
بعضفا مـ ِّ
عاكة هبؿ وكحق
وكَحق ذلؽ ،و ُ
()1

ذلؽ.اه
قال اإلمام الػقزان طافاه اهلل كَم ّم لػأح ادلغرفُذ (:)62/2
فالرسقل ﷺ هنك طـ الصالة طـد الؼبقر ،وهنك طـ الدطاء طـد الؼبقر ،وهنك
طـ البـاء طىل الؼبقر ،وهنك طـ العؽقف طـد الؼبقر ،واتخاذ الؼبقر طقدً ا ،إىل غقر
ذلؽ ،كؾ هذا مـ القسائؾ التل ُتػضل إىل الشرك ،وهل لقست شر ًكا يف كػسفا ،بؾ
طز و ّ
جؾ ،ولذلؽ مـعفا
قد تؽقن مشروطة يف إصؾ ،ولؽـفا تمدي إىل الشرك باهلل ّ
ﷺ.اه
قال أبىعبد اهلل غفر اهلل له :ويدل طىل أن الطقاف والعؽقف طـد الؼبر لقس
بـػسف شركًا أكبر حتك يتؼرب بذلؽ لصاحب الؼبر أن الصالة طـد الؼبر مل تؽـ
شركًا ،حتك يؽقن إمر كذلؽ :فالطقاف والعؽقف مـ باب أوىل ،واهلل أطؾؿ.

9

َطأيٚ :١جٛب إشاي ١املطاجد املبٓ ١ٝعً ٢ايكبٛز ٚإخساج ايكبٛز اييت دفٓت يف

املطجد.
َق َال ِ
اإل َم ُام ا ْب ُـ الؼ ِّق ِؿ

فِل صَا ِد ا َدلؼَادِ (:)572/3

الؿقت إذا ُدفِ َـ يف الؿسجد ،كص
ف ُقفدم الؿسجد إذا ُبـل طىل قبر ،كؿا ُيـبش
ُ
غقره ،فال يجتؿع يف ديـ اإلسالم مسجدٌ وقبر ،بؾ أيفؿا صرأ
طىل ذلؽ اإلمام أمحد و ُ
طىل أخر .مـع مـف ،وكان الحؽؿ لِؾسابؼ ،فؾق و ِضعا م ًعا ،مل يجز ،وٓ يصح هذا
الققػ وٓ يجقز ،وٓ َت ِصح الصالة يف هذا الؿسجد :لـفك رسق ِل اهلل ﷺ طـ
( )1أخرجف مالؽ ( ،)485/2وأمحد ( )11616طـ أبل سعقد الخدري
بطرقف وشقاهده.

 ،وهق حديث صحقح

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
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سراجا ،ففذا دي ُـ اإلسالم الذي
ذلؽ ،ولعـف َمـ اتخذ الؼبر مسجدً ا أو أوقد طؾقف
ً
بعث اهلل بف رسقلف وكبقف ،وغربتُف بق َـ الـاس كؿا ترى.اه
و َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)195/22
س َال ِم
اإل ْ
ِ
ا َّت َػ َؼ إَئِؿ ُة َأ َّك ُف َٓ ُي ْبـَك مس ِ
إن َم ْـ كَانَ َق ْب َؾ ُؽ ْؿ
جدٌ َط َؾك َقبْ ٍرَّ َٕ :ن الـَّبِ َّل ﷺ َق َال « :ا
َ ْ
َّ
ِ
َكا ُكقا يت ِ
اج َد َأ َٓ َف َال َت اتخ ُذوا ال ُؼ ُبق َر َم َس ِ
خ ُذونَ ال ُؼ ُبق َر َم َس ِ
اج َدَ :فنِ ِّكل َأ ْكفَ ا ُك ْؿ َط ْـ
َا
ِ
ِ ٍ
ٍ ِ
َان الؿس ِ
جدُ َق ْب َؾ الدَّ ْف ِـ ُغقِّ َر :إ َّما
َذل َؽ»  .و َأ َّك ُف َٓ َي ُجق ُز َد ْف ُـ َم ِّقت فل َم ْسجد .فنن ك َ َ ْ
إن ك َ ِ
َان الؿس ِ
بِت َْسق َي ِة ال َؼبْ ِر وإِ َّما بِـَ ْب ِش ِف ْ
جدُ ُبـ ِ َل َب ْعدَ ال َؼ ْب ِرَ :فنِ َّما َأ ْن
َان َجديدً ا .وإِ ْن ك َ َ ْ
جدُ ا َّل ِذي َط َؾك ال َؼب ِر َٓ يص َّؾك فِ ِ
جدُ  ،وإِما َأ ْن ُت َز َال ُصقر ُة ال َؼ ْب ِرَ :فا ْلؿس ِ
ُي َز َال الؿس ِ
قف
ُ َ
ْ
َ ْ
َ
َّ
َ ْ
َف ْر ٌض و َٓ َك ْػ ٌؾ :فنكف َمـ ِْف ٌّل َطـْ ُف.
َق َال َش ْق ُخ ِ
فِل الْرِضَاءُ اٌصِّشاطِ ادلُغِرَمُُِ (:)187/2
س َال ِم
اإل ْ
()1

ففذه الؿساجد الؿبـقة طىل قبقر إكبقاء والصالحقـ والؿؾقك وغقرهؿ يتعقـ
إزالتفا هبدم أو بغقره ،هذا مؿا ٓ أطؾؿ فقف خالفا بقـ العؾؿاء الؿعروفقـ ،وتؽره
الصالة فقفا مـ غقر خالف أطؾؿف ،وٓ تصح طـدكا يف ضاهر الؿذهبٕ :جؾ الـفل
والؾعـ القارد يف ذلؽ.اه

:

َطأي ٌٖ :١ايٓٗ ٞعٔ اختاذ ايكبٛز َطاجد خاص مبا نإ ظاٖسّا ،أّ ٜػٌُ غري

ايعاٖس؟

َان الؿس ِ
جدُ َق ْب َؾ
ضاهر كالم شقخ اإلسالم السابؼ آك ًػا –أطـل ققلف :-فنن ك َ َ ْ
إن ك َ ِ
َان الؿس ِ
الدَّ ْف ِـ ُغ ِّق َر :إ َّما بِت َْسق َي ِة ال َؼ ْب ِر وإِ َّما بِـَ ْب ِش ِف ْ
جدُ ُبـ ِ َل َب ْعدَ
َان َجديدً ا .وإِ ْن ك َ َ ْ
ال َؼ ْب ِرَ :فنِما َأ ْن ُي َز َال الؿس ِ
جدُ وإِ َّما َأ ْن ُت َز َال ُصق َر ُة ال َؼ ْب ِر.
َ ْ
َّ
ضاهره :أكف

يرى أن التحريؿ إكؿا هق فقؿا ضفر مـ الؼبقر ،و َّ
أن ما كان

مـدرسا ٓ يشؿؾف الـفل.
ً
( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )532طـ جـدب بـ طبد اهلل

.
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ً
أيضا كَم ّم رلّىع اٌفراوي (:)463/17
وقال
ب َهدْ م ك ُِّؾ مس ِ
اج ِد َط َؾك ا ْل ُؼ ُبق ِر ،و َي ِ
ك ََذل ِ َؽ َق َال ا ْل ُع َؾؿاءَ :ي ْحرم بِـَاء ا ْلؿس ِ
ج ٍد
ج ُ
َ ْ
ُ
ُ ُ ُ َ َ
َ ُ
ٍ
ِ
ِ
َان ا ْلؿ ِّق ُت َقدْ ُقبِر فل مس ِ
جد ،و َقدْ َص َال ُم ْؽ ُث ُف ُسقي ا ْل َؼ ْب ُر َحتَّك َٓ
َ ْ
َ
ُبـ َل َط َؾك َق ْب ٍر ،وإِ ْن ك َ َ
َت ْظ َف َر ُصق َر ُت ُف :فنن ِّ
الش ْر َك إك ََّؿا َي ْح ُص ُؾ إذا َض َف َر ْت ُصق َر ُت ُف .اه
أيضا اإلمام إلباين رمحف اهلل ،وكؼؾف طـ الؿال الؼاري :فؼال
وقد قال بذلؽ ً
كؿا يف حتزَش اٌغاجذ ِٓ اختار اٌمثىس ِغاجذ :
العبرة يف هذه الؿسللة بالؼبقر الظاهرة ،وأن ما يف بطـ إرض مـ الؼبقر فال
يرتبط بف حؽؿ شرطل مـ حقث الظاهر ،بؾ الشريعة تـزه طـ مثؾ هذا الحؽؿٕ :كـا

كعؾؿ بالضرورة والؿشاهدة أن إرض كؾفا مؼبرة إحقاء ،كؿا قال تعاىل ﴿ :ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ .قال الشعبل :بطـفا ٕمقاتؽؿ وضفرها
ٕحقائؽؿ.اه

قال أبىعبد اهلل عافاه

اهلل :إدلة طامة تشؿؾ ما ضفر مـفا ،وما مل يظفر :إذا

طؾؿ وجقدها .وكالم السؾػ طام يشؿؾ الصقرتقـ :والعؾة التل جاءت يف
إحاديث تشؿؾ الصقرة الؿذكقرة ،وهل :خشقة أن تعبد مـ دون اهلل :فؼد طبد
الؿشركقن إشجار وإحجار وإتربة وغقرها ،وهق ضاهر كالم إئؿة :ابـ باز
والعثقؿقـ والقادطل والػقزان وغقرهؿ كؿا يف فتاواهؿ ،رمحة اهلل طؾقفؿ أمجعقـ.

;

َطأي :١بٓا ٤ايكباب عً ٢قبٛز األٚيٝاٚ ٤األْبٝا.٤

هذا العؿؾ مـ البدع والؿحدثات ،ومؿا مل يشرطف اهلل :وطؾقف فالقاجب هق

إزالة هذه الؼباب والبـايات التل طىل الؼبقر ،وقد قال اهلل تعاىل يف مسجد الضرار:

﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ] {التوبة.}114:
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ويف صذُخ ِغٍُ ( )971مـ حديث جابر بـ طبد اهلل

 ،طـ الـبل ﷺ

أكف هنك أن يبـك طىل الؼبر أو يؼعد طؾقف أو يجصص .
وقد جاء طـ الـبل ﷺ أكف هدم مسجد الضرار كؿا بقـ ذلؽ اإلمام ابـ الؼقؿ
يف صاد ادلؼاد .
قال

كَم ّم صاد ادلؼاد (:)571/3

اهلل ورسق ُلف فقفا وهد ُمفا ،كؿا َ
حرق
ومـفا:
ُ
تحريؼ أمؽـة الؿعصقة التل ُيعصك ُ
اسؿ اهلل
رسقل اهلل ﷺ مسجد ِّ
الضرار ،وأمر هبدمف ،وهق مسجدٌ ُيص َّؾك فقف ،و ُيذكر ُ
ِ
رارا وتػري ًؼا بقـ الؿممـق َـ ،وملوى لؾؿـافؼقـ ،وكُؾ مؽان هذا
فقف ،لؿا كان بـاؤه ض ً
شلكف ،فقاجب طىل اإلمام تعطق ُؾف ،إما هبدم وتحريؼ ،وإما بتغققر صقرتف وإخراجف
ِ
شلن مسجد ال ِّض ِ
طؿا و ِض َع لف .وإذا كان هذا َ
فؿشاهدُ ِّ
الش ْر ِك التل تدطق سدكتُفا
رار،
إلِك اتخاذ َم ْـ فقفا أكدا ًدا مـ دون اهلل أحؼ بالفد ِم وأوجب ،وكذلؽ محال
الخؿاريـ ،وأرباب الؿـؽرات ،وقد حرق
الؿعاصل والػسقق ،كالحاكات ،و ُبققت
َّ
طؿر بـ الخطاب قري ًة بؽؿالفا ُيباع فقفا الخؿر ،وحرق حاكقت ُرويشد الثؼػل
ُ

()1

()2

هؿ
وسؿاه فقيس ًؼا ،وحرق
قصر سعد طؾقف لؿا احتجب فقف طـ الرطقة  ،و َّ
َ

( )1صحقح :أخرجف أبق طبقد يف إمقال ( )287حدثـا يحقك بـ سعقد ،طـ طبقد اهلل ،طـ كافع ،طـ ابـ
طؿر ،قال :وجد طؿر يف بقت رجؾ مـ ثؼقػ شرابا ،فلمر بف فلحرق ،وكان يؼال لف :رويشد ،فؼال لف:
صحقح ،رجالف رجال الشقخقـ.
«أكت فقيسؼ» وهذا إسـا ٌد
ٌ
وأخرجف ابـ زكجقيف برقؿ ( )411حدثـا طبد العزيز بـ طبد اهلل ،أكا إبراهقؿ بـ سعد بـ إبراهقؿ بـ طبد
الرمحـ بـ طقف ،طـ أبقف ،طـ جده ،أن طؿر بـ الخطاب ،أحرق بقت رويشد الثؼػل ،وكان،
حاكقت شراب ،وكان قد تؼدم إلقف يف ذلؽ .فؽلين أكظر إىل بقتف كلكف مجرة أو فحؿة ،يشؽ إبراهقؿ بـ
سعد .وهذا إسـاد صحقح.
وأخرجف طبد الرزاق ( )229/9مـ صريؼقـ طـ كافع ،طـ صػقة بـت أبل طبقد ،طـ طؿر بف.
( )2اعقػ :أخرجف أمحد ( )391مـ صريؼ طباية بـ رفاطة ،طـ طؿر
.
مـؼطع :فعباية مل يدرك طؿر

بف .وإسـاده ضعقػٕ :كف
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الج ُؿعة ،وإكؿا مـعف َمـ فقفا
رسقل اهلل ﷺ بتحريؼ بققت َتاركل حضقر الجؿاطة و ُ
مـ الـساء و ُ
تجب طؾقفؿ كؿا أخبر هق طـ ذلؽ .اه
الذ ِّرية الذيـ ٓ
ُ
()1

وقال ابـ الؼقؿ

كَم ّم لغاشح اٌٍهفاْ (:)212/1

هدم رسقل اهلل ﷺ مسجد الضرار ،فػل هذا دلقؾ طىل هدم ما هق أطظؿ فسا ًدا
مـف ،كالؿساجد الؿبـقة طىل الؼبقر ،فنن حؽؿ اإلسالم فقفا أن هتدم كؾفا ،حتك
تسقى بإرض ،وهل أوىل بالفدم مـ مسجد الضرار .وكذلؽ الؼباب التل طىل
الؼبقر يجب هدمفا كؾفإ ،هنا أسست طىل معصقة الرسقلٕ ،كف قد هنك طـ البـاء
طىل الؼبقر كؿا تؼدم .فبـاء أسس طىل معصقتف ومخالػتف بـاء غقر محترم .وهق أوىل
بالفدم مـ بـاء الغاصب قط ًعا.
وقد أمر رسقل اهلل ﷺ هبدم الؼبقر الؿشرفة كؿا تؼدم.
ففدم الؼباب والبـاء والؿساجد التل بـقت طؾقفا أوىل وأحرىٕ ،كف لعـ
متخذي الؿساجد طؾقفا ،وهنك طـ البـاء طؾقفا :فقجب الؿبادرة والؿساطدة إىل
هدم ما لعـ رسقل اهلل ﷺ فاطؾف وهنك طـف .واهلل طز وجؾ يؼقؿ لديـف وسـة رسقلف
تغققرا.
مـ يـصرمها ويذب طـفؿا .ففق أشد غقرة وأسرع ً
وكذلؽ يجب إزالة كؾ قـديؾ أو سراج طىل قبر ،وصػقف .فنن فاطؾ ذلؽ مؾعقن
بؾعـة رسقل اهلل ﷺ .وٓ يصح هذا الققػ وٓ يحؾ إثباتف وتـػقذه.
قال اإلمام أبق بؽر الطرصقشك :اكظروا رمحؽؿ اهلل أيـؿا وجدتؿ سدرة ،أو
شجرة يؼصدها الـاس ويعظؿقهنا ،ويرجقن البرء والشػاء مـ قبؾفا ،ويضربقن هبا
الؿسامقر والخرق ،ففل ذات أكقاط ،فاقطعقها.اه

 ،ولقس يف الصحقحقـ ذكر الـساء
( )1أخرجف البخاري ( ،)644ومسؾؿ ( )651طـ أبل هريرة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُّ
ْ
َ
والذرية ،ولؽـ أخرجف أمحد ( )8796بؾػظَ « :لق َٓ َما فل ال ُب ُققت م َـ ال ِّـ َساء والذ ِّر ايةَٕ ،ق ْؿ ُ
ت
اء ،و َأمر ُت فِ ْتقاكِل ي ْحرِ ُققنَ ما فِل ا ْلبقق ِ
الص َال َةَ ،ص َال َة ا ْل ِع َش ِ
ت بِالـ ِ
اار» وإسـاده ضعقػ :لضعػ أبل
ُُ
َ
َْ
ا
َ ُ
معشر كجقح بـ طبد الرمحـ السـدي.
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وقال الحافظ أبق محؿد طبد الرمحـ بـ إسؿاطقؾ الؿعروف بلبل شامة يف
كتاب احلىادز واٌثذع  :ومـ هذا الؼسؿ ما قد طؿ بف آبتالء مـ تزيقـ الشقطان
لؾعامة تخؾقؼ الحقطان والعؿد ،وسرج مقاضع مخصقصة مـ كؾ بؾد ،يحؽك لفؿ
حاك أكف رأى يف مـامف هبا أحدا مؿـ شفر بالصالح والقٓية ،فقػعؾقن ذلؽ،
ويحافظقن طؾقف ،مع تضققعفؿ فرائض اهلل ،وســف ،ويظـقن أهنؿ متؼربقن بذلؽ .ثؿ
يتجاوزون هذا إىل أن يعظؿ وقع تؾؽ إماكـ يف قؾقهبؿ فقعظؿقهنا ،ويرجقن
الشػاء لؿرضاهؿ ،وقضاء حقائجفؿ بالـذر لفا ،وهل مـ بقـ طققن ،وشجر
وحائط ،وحجر .وىف مديـة دمشؼ مـ ذلؽ مقاضع متعددة .كعقيـة الحؿك خارج
باب تقما ،والعؿقد الؿخؾؼ داخؾ باب الصغقر ،والشجرة الؿؾعقكة القابسة خارج
باب الـصر ،يف كػس قارطة الطريؼ ،سفؾ اهلل قطعفا واجتثاثفا مـ أصؾفا ،فؿا
أشبففا بذات أكقاط التل يف الحديث" ،ثؿ ساق حديث أبك واقد:
يؼال لفاَ :ذات َأ ْكق ٍ
" َأكّفؿ مروا مع رسق ِل اهللِ ﷺ بِ َشجرةٍ َطظِ ٍ
اط،
قؿة َخ ْض َرا َء ُ َ
َ
ََ
َ َ َ ُ
ُ ْ َ
ِ
اط كَؿا َلفؿ َذات َأ ْكق ٍ
ات َأ ْكق ٍ
اط .ف َؼ َال الـبل ﷺ:
اج َع ْؾ َلـَا َذ َ
ف َؼالقاَ :يا َر ُسق َل اهللْ ،
ُ ْ
اج َع ْؾ َل َـا إٍهلًا َك ََم َلفُ ْؿ آلِفَ ةَ .ق َال :إِ اك ُؽ ْؿ
سك لِ ُؿق َسكْ :
«اهلل أكبر ،هذا كَم َق َال َقق ُم ُمق َ
س َـ َـ َم ْـ كَانَ َق ْب َؾ ُؽ ْؿ»  .قال الترمذي :هذا حديث حسـ
َقق ٌم َت ْجفَ ُؾقنَ َ ،ل َت ْر َك ُب اـ َ
()1

صحقح.
ثؿ ذكر ما صـعف بعض أهؾ العؾؿ ببالد إفريؼقة :أكف كان إىل جاكبف طقـ تسؿك
طقـ العافقة ،كان العامة قد افتتـقا هبا يلتقهنا مـ أفاق ،فؿـ تعذر طؾقف كؽاح ،أو
ولد ،قال :امضقا بل إىل العافقة ،فقعرف فقفا الػتـة ،فخرج يف السحر ففدمفا ،وأذن
لؾصبح طؾقفا ،ثؿ قال :الؾفؿ إين هدمتفا لؽ ،فال ترفع لفا رأسا ،قال :فؿا رفع لفا
رأس إىل أن.

( )1أخرجف الترمذي برقؿ ( )2181طـ أبل واقد الؾقثل

بنسـاد صحقح.
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وقد كان بدمشؼ كثقر مـ هذه إكصاب ،فقسر اهلل سبحاكف كسرها طىل يد
شقخ اإلسالم وحزب اهلل الؿقحديـ ،كالعؿقد الؿخؾؼ ،والـصب الذي كان
بؿسجد الـاركج طـد الؿصىل يعبده الجفال ،والـصب الذي كان تحت الطاحقن
الذي طـد مؼابر الـصارى يـتابف الـاس لؾتبرك بف ،وكان صقرة صـؿ يف هنر الؼؾقط
يـذرون لف ويتبركقن بف ،وقطع اهلل سبحاكف الـصب الذي كان طـد الرحبة يسرج
طـده ،ويتبرك بف الؿشركقن .وكان طؿق ًدا صق ًيال طىل رأسف حجر كالؽرة .وطـد
مسجد درب الحجر كصب قد بـك طؾقف مسجد صغقر ،يعبده الؿشركقن يسر اهلل
كسره .اه
كَم ّم جاِغ ادلغائً (:)41/3
وقال شقخ اإلسالم
بـل مسجدً ا طىل ٍ
قبر مـ الؼبقر ،بؾ هذا
وكذلؽ ٓ ُي ْش َر ُع بنمجاع الؿسؾؿقـ أن َي َ
محر ٌم ،كَفك الـبل ﷺ طـ ذلؽ ،و َلع َـ مـ يػعؾ
ُيـ َْفك طـف باتػاق الؿسؾؿقـ ،وهق َّ
شر ُع باتػاق الؿسؾؿقـ إزالتُفا و َيجب ذلؽ،
ذلؽ ،والؿساجدُ الؿبـق ُة طىل الؼبقر ُي َ
ِ
الؼبر و ُي َ
زال َأ َث ُره ،أو ُيعا َد الؿسجدُ
فنن كان الؿسجد ق َب َؾ الؼبر فنكف يـبغل أن ُي َساوى ُ
إىل ما كان .وإن كان الؿسجدُ ُيبـل طىل الؼبر ف ُقفدَ م الؿسجدُ و ُي َزال ،كؿا ُه ِد َم
مسجدُ الضرار الذي قال اهلل تعاىل فقف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴]{التوبة.}111-111:
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ولفذا كان أصحاب الـبل ﷺ يلمرون هبد ِم مث ِؾ ذلؽ ،كؿا روى حرب
ِ
بـل طىل
الؽرماين طـ زيد بـ ثابت أن ابـًا لف َ
مات ،فاشترى غال ٌم لف َج ًصا و ُ
آج ًّرا ل َق َ
بـل طىل ِ
قبر ابـل مسجدً ا؟ وهناه طـ
حػرت و
الؼبر ،فؼال لف زيد:
َ
َ
كػرت ،أ ُتريد أن َت َ
ذلؽ.اه
وقال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ ّم فرخ اجملُذ (باب:)19/
يجب هدم الؼباب التل بـقت طىل الؼبقرٕ :هنا ُأ ِّس َس ْت
:
ُ

وقال ابـ الؼقؿ
طىل معصقة الرسقل ﷺ.

()1

وقد أفتك مجاطة مـ الشافعقة هبدم ما يف الؼرافة مـ إبـقة ،مـفؿ :ابـ
()2

الجؿقزي ،والظفقر ال َّت ْز َمـْتل ،وغقرمها.
وقال الؼاضل ابـ كج  :وٓ يجقز أن ُت َج َّصص الؼبقر ،وٓ أن ُيبـك طؾقفا
()3

قباب ،وٓ غقر قباب ،والقصقة هبا باصؾة.
وقال إذرطل :وأما بطالن القصقة ببـاء الؼباب وغقرها مـ إبـقة ،وإكػاق
إمقال الؽثقرة :فال ريب يف تحريؿف.
وقال الؼرصبل -يف حديث جابر «هنك الـبل ﷺ أن جيصص الؼبر ،أو يبـك
طؾقف»  :-وبظاهر هذا الحديث قال مالؽ ،وكره البـاء والجص طىل الؼبقر ،وقد
()4

أجازه غقره ،وهذا الحديث حجة طؾقف .
()5

وقال ابـ رشد :كره مالؽ البـا َء طىل الؼبر ،و َج ْع َؾ البالصة الؿؽتقبة ،وهق مـ
بدع أهؾ الطقل أحدثقه إرادة الػخر ،والؿباهاة ،والسؿعة ،وهق مؿا ٓ اختالف
فقف.
( )1اكتفك مـ إغاثة الؾفػان (.)327/1
( )2مؼبرة يف مصر مـسقبة إىل َق َرا َفة :بطـ مـ الؿعافر ،قبقؾة مـ القؿـ .معجؿ البؾدان (.)317/4
( )3هق الؼاضل يقسػ بـ أمحد ،أبق الؼاسؿ الدّ يـقري ،تقيف سـة ( .)415صبؼات الشافعقة (.)359/5
( )4أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)971
( )5اكتفك مـ الؿػفؿ (.)626/2
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وقال الزيؾعل يف ششح اٌىزن  :ويؽره أن ُيبـك طىل الؼبر .
()1

وذكر قاضل خان أكف ٓ يجصص الؼبر ،وٓ ُيبـك طؾقف :لؿا ُروي طـ الـبل ﷺ
أكف هنك طـ التجصقص والبـاء فقق الؼبر ،والؿراد بالؽراهة -طـد الحـػقة
رمحفؿ اهلل -كراهة التحريؿ ،وقد ذكر ذلؽ ابـ كجقؿ يف ششح اٌىزن .
()2

وقال الشافعل :أكره أن يعظؿ مخؾقق حتك يجعؾ قبره مسجدً ا :مخافة الػتـة
طؾقف وطىل مـ بعده مـ الـاس .
()3

وكالم الشافعل يبقـ أن مراده بالؽراهة كراهة التحريؿ.
قال الشارح :وجزم الـقوي يف ششح ادلهزب بتحريؿ البـاء مطؾ ًؼا ،وذكر يف
أيضا .
ششح ِغٍُ كحقه ً
()4

وقال أبق محؿد طبد اهلل بـ أمحد بـ قدامة إمام الحـابؾة صاحب الؿصـػات
الؽبار ك ادلغين  ،و اٌىايف  ،وٓ يجقز اتخاذ الؿساجد طىل الؼبقرٕ :ن الـبل
ﷺ قال« :لعـ اهلل القفقد والـصارى» الحديث ،وقد رويـا أن ابتداء طبادة إصـام:
تعظقؿ إمقات ،واتخاذهؿ صق ًرا ،والتؿسح هبا ،والصالة طـدها.اكتفك
ُ

()5

<

َطأي :١تعع ِٝقبٛز األْبٝاٚ ٤ايصاذتني ٜصريٖا أٚثاْا تعبد َٔ د ٕٚاهلل.

هلل َقق ًما
تؼدم يف حديث الباب ققلف ﷺ« :الؾفُ اؿ َٓ َت ْج َع ْؾ َق ْبرِي و َث ًـاَ ،ل َع َـ ا ُ
ات َاخ ُذوا ُق ُبق َر َأ ْكبِ َقائِ ِف ْؿ َم َس ِ
اج َد».

( )1اكتفك مـ تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ ( ،)246/1والزيؾعل هق أبق محؿد طثؿان بـ طظ
الزيؾعل ،مـ فؼفاء الحـػقة ،وهق غقر الزيؾعل طبداهلل بـ يقسػ صاحب كصب الراية .
( )2ذكر يف مقاضع طديدة مـ شرحف إمريـ ،أطـل أهنا تطؾؼ طىل كراهة التـزيف ،وكراهة التحريؿ.
( )3اكظر :إم (.)246/1
( )4اكظر :شرح الؿفذب ( ،)271/5شرح مسؾؿ ( ،)971تقسقر العزيز الحؿقد (ص،)333
والؿذكقر يف الؿصدريـ السابؼقـ هق الؽراهة.
( )5مـ الؿغـل (.)441/3
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َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)79/27
س َال ِم
اإل ْ
ِ
ِ
وك َ
قفا وك َْحق
َان ال ُع ُؽق ُ
ف َط َؾك ال ُؼ ُبق ِر والت ََّؿس ُح بِ َفا و َت ْؼبِق ُؾ َفا والد َطا ُء طـْدَ َها وف َ
ِ
الشر ِك و ِطباد ِة إَو َث ِ
ان :ول ِ َف َذا َق َال الـَّبِل ﷺ« :الؾفُ اؿ َٓ َت ْج َع ْؾ َق ْبرِي
َ َ
َذل َؽ ُهق َأ ْص َؾ ِّ ْ
و َث ًـا ُي ْع َب ُد».
وا َّت َػ َؼ الع َؾؿاء َط َؾك َأ َّن مـ َزار َقبر الـَّبِل ﷺ َأو َقبر َغق ِر ِه مِـ إَ ْكبِق ِ
اء والصال ِ ِ
حق َـ
َّ
َ
ْ
َْ ْ
َ ْ َ ْ َ ِّ
ُ َ ُ
 الصحاب ُة و َأ ْه ُؾ البق ِت و َغقْ ُر ُه ْؿ َ -أ َّك ُف َٓ َيت ََؿ َّس ُح بِ ِف و َٓ ُي َؼ ِّب ُؾ ُفَ :ب ْؾ َل ْق َس فِل الد ْك َقا مِ ْـ
َْ
َّ َ َ
ِ
الح َج ُر إَ ْسق ُد و َقدْ َثبَ َت فِل اٌصَّذُِذَ ُِِٓ َ :أ َّن
الج َؿا َدات َما ُي ْش َر ُع َت ْؼبِق ُؾ َفا َّإٓ َ
َ
َق َال« :و َال اؾ ِف إ ِّكل َ َ
ٕ ْط َؾ ُؿ َأكاؽ َح َج ٌر َٓ َت ُض ُّر و َٓ َت ْـ َػ ُع ،و َلق َٓ َأ ِّكل َر َأ ْيت
ُط َؿ َر
سق َل ال اؾ ِف ﷺ ُي َؼ ِّب ُؾؽ َما َق اب ْؾ ُتؽ» .
َر ُ
اق إَئِؿ ِة َأ ْن ي َؼب َؾ الرج ُؾ َأو يستَؾِؿ ر ْكـَل البق ِ
ول ِ َف َذا َٓ ُيسـ بِا ِّت َػ ِ
ت  -ال َّؾ َذ ْي ِـ
َ ْ َ ُ ْ َْ
ُ ِّ َّ ُ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْؼد ِ
الح َج َر  -و َٓ ُجدْ َر َ
س،
َيؾِ َقان َ
قؿ ،و َٓ َص ْخ َر َة َب ْقت َ
ان البَ ْقت ،و َٓ َم َؼا َم ْإب َراه َ
و َٓ َقبر َأح ٍد مِـ إَ ْكبِق ِ
اء والصال ِ ِ
حق َـَ .حتَّك َتـ ََاز َع ال ُػ َؼ َفا ُء فِل و ْض ِع ال َق ِد َط َؾك مِـْبَ ِر
َّ
َ
ْ
َْ َ
َس ِّق ِدكَا َر ُسق ِل ال َّؾ ِف ﷺ َل َّؿا ك َ
َان َمق ُجق ًدا َف َؽ ِر َه ُف َمال ِ ٌؽ و َغ ْق ُر ُهَّ َِٕ :ك ُف بِدْ َط ٌة و ُذكِ َر َأ َّن
الع ْؾؿ ،ور َّخص فِ ِ
مال ِ ًؽا َلؿا ر َأى َط َطاء َفع َؾ َذل ِ َؽ َلؿ ي ْل ُخ ْذ َطـْف ِ
قف َأ ْح َؿد و َغ ْق ُر ُهَّ َِٕ :ن
َ َ َ
ُ
ْ َ
ً َ
َّ َ
َ
َما َف َع َؾ ُف.
ْاب َـ ُط َؿ َر
و َأ َّما الت ََّؿس ُح بِ َؼ ْب ِر الـَّبِ ِّل ﷺ و َت ْؼبِق ُؾ ُف َف ُؽؾ ُف ْؿ ك َِر َه َذل ِ َؽ وك ََفك َطـْ ُف :و َذل ِ َؽ َِٕك َُّف ْؿ
قؼ ال َّتق ِح ِ
الش ْر ِك و َت ْح ِؼ ِ
ص الدِّ ِ
قد وإِ ْخ َال ِ
َطؾِ ُؿقا َما َق َصدَ ُه الـَّبِل ﷺ مِ ْـ َح ْس ِؿ َما َّد ِة ِّ
يـ
ل ِ َّؾ ِف َر ِّب ال َعا َل ِؿق َـ.اه
()1

قال اإلمام ابـ الؼقؿ

ّم لغاشح اٌٍهفاْ (:)212/1

و مـ أطظؿ كقد الشقطان :أكف يـصب ٕهؾ الشرك قبر معظؿ يعظؿف الـاس ثؿ
يجعؾف وثـا يعبد مـ دون اهلل ثؿ يقحل إىل أولقائف :أن مـ هنك طـ طبادتف ،واتخاذه
طقدا وجعؾِف وثـًا فؼد تـؼصف وهضؿ حؼف :فقسعك الجاهؾقن الؿشركقن يف قتؾف
( )1أخرجف البخاري ( ،)1597ومسؾؿ ( )1271طـ طؿر بـ الخطاب

.
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وطؼقبتف ويؽػروكف ،وذكبف طـد أهؾ اإلشراك :أمره بؿا أمر اهلل بف ورسقلف وهنقف طؿا
هنك اهلل طـف ورسقلف :مِـ جعؾِف وثـًا وطقدً ا ،وإيؼا َد السرج طؾقف ،وبـا َء الؿساجد
تجصقصف وإشادتف وتؼبقؾف واستالمف ،ودطائف أو الدطاء بف أو السػر
والؼباب طؾقف ،و
َ
إلقف أو آستغاثة بف مـ دون اهلل مؿا قد طؾؿ بآضطرار مـ ديـ اإلسالم أكف مضاد
لؿا بعث اهلل بف رسقلف :مـ تجريد التقحقد هلل ،وأن ٓ يعبد إٓ اهلل فنذا هنك الؿقحد
طـ ذلؽ غضب الؿشركقن واشؿلزت قؾقهبؿ ،وقالقا :قد تـؼص أهؾ الرتب
العالقة وزطؿ أهنؿ ٓ حرمة لفؿ وٓ قدر وسرى ذلؽ يف كػقس الجفال والطغام،
وكثقر مؿـ يـسب إىل العؾؿ والديـ حتك طادوا أهؾ التقحقد ،ورمقهؿ بالعظائؿ،
وكػروا الـاس طـفؿ .ووالقا أهؾ الشرك وطظؿقهؿ ،وزطؿقا أهنؿ هؿ أولقاء اهلل
وأكصار ديـف ورسقلف ،ويلبك اهلل ذلؽ .فؿا كاكقا أولقاءه ،وإن أولقاؤه إٓ الؿتبعقن
لف الؿقافؼقن لف ،العارفقن بؿا جاء بف ،الداطقن إلقف ٓ ،الؿتشبعقن بؿا مل يعطقا،
ٓبسق ثقاب الزور ،الذيـ يصدون الـاس طـ سـة كبقفؿ ،ويبغقهنا طق ًجا ،وهؿ
يحسبقن أهنؿ يحسـقن صـ ًعا.اه
وقال

ً
أيضا كَم ّم لغاشح اٌٍهفاْ (:)197/1

حجا ،ووضعقا
وقد آل إمر هبمٓء الضالل الؿشركقـ إىل أن شرطقا لؾؼبقر ً
كتابا وسؿاه مـاسؽ حج الؿشاهد
لف مـاسؽ ،حتك صـػ بعض غالهتؿ يف ذلؽ ً
مضاهاة مـف بالؼبقر لؾبقت الحرام ،وٓ يخػك أن هذا مػارقة لديـ اإلسالم،
ودخقل يف ديـ طباد إصـام.
فاكظر إىل هذا التبايـ العظقؿ بقـ ما شرطف رسقل اهلل ﷺ ،وقصده مـ الـفك
طؿا تؼدم ذكره يف الؼبقر ،وبقـ ما شرطف همٓء وقصدوه .وٓ ريب أن يف ذلؽ مـ
الؿػاسد ما يعجز العبد طـ حصره.
فؿـفا :تعظقؿفا الؿقاقع يف آفتتان هبا .ومـفا :اتخاذها طقدا .ومـفا :السػر
إلقفا.
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ومـفا :مشاهبة طبادة إصـام بؿا يػعؾ طـدها :مـ العؽقف طؾقفا ،والؿجاورة
طـدها .وتعؾقؼ الستقر طؾقفا وسداكتفا ،وطبادها يرجحقن الؿجاورة طـدها طىل
الؿجاورة طـد الؿسجد الحرام ،ويرون سداكتفا أفضؾ مـ خدمة الؿساجد ،والقيؾ
طـدهؿ لؼقؿفا لقؾة يطػئ الؼـديؾ الؿعؾؼ طؾقفا.
ومـفا :الـذر لفا ولسدكتفا .ومـفا :اطتؼاد الؿشركقـ هبا أن هبا يؽشػ البالء،
ويـصر طىل إطداء ،ويستـزل غقث السؿاء ،وتػرج الؽروب ،وتؼضك الحقائج،
ويـصر الؿظؾقم ،ويجار الخائػ ،وإىل غقر ذلؽ.
ومـفا :الدخقل يف لعـة اهلل تعاىل ورسقلف باتخاذ الؿساجد طؾقفا ،وإيؼاد السرج
طؾقفا ،ومـفا :الشرك إكبر الذي يػعؾ طـدها.
ومـفا :إيذاء أصحاهبا بؿا يػعؾف الؿشركقن بؼبقرهؿ ،فنهنؿ يمذيفؿ بؿا يػعؾ
طـد قبقرهؿ .ويؽرهقكف غاية الؽراهة .كؿا أن الؿسقح يؽره ما يػعؾف الـصارى طـد
قبره .وكذلؽ غقره مـ إكبقاء وإولقاء والؿشايخ يمذيفؿ ما يػعؾف أشباه الـصارى
طـد قبقرهؿ .ويقم الؼقامة يتبرءون مـفؿ .كؿا قال تعاىل:

[ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ]
{الفرقان}14-11 :

 .قال اهلل لؾؿشركقـ ﴿ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

﮵﮶﮷﮸﮹]

{الفرقان}13:

أية ،وقال تعاىل ﴿ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ] {ادائدة ،}116:أية ،وقال تعاىل[:ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ]{سبي-31 :

. }31اه
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َطأي :١قصد ايكرب ايٓب ٟٛيًصٜاز.٠
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)246/27
س َال ِم
اإل ْ
ا َّل ِذي َأ ْجؿ َع َط َؾ ْق ِف الؿسؾِؿق َن س َؾ ًػا و َخ َؾ ًػا َقر ًكا ب ْعدَ َقر ٍن ُهق الس َػر إ َلك مس ِ
ج ِد ِه
َ ْ
َّ ُ
ْ
َ
ُ ْ ُ
َ
ْ َ
قف ،وكَحق َذل ِ َؽ مِؿا ي ِ
ﷺ ،والص َال ُة والس َالم َط َؾق ِف فِ ِ
حب ُف اهلل ورسق ُل ُف مِ ْـ إ َ ْطؿ ِ
ال
َّ ُ
ْ
َّ ُ ْ
َّ
َ
ُ َ ُ
العباد ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ات ل ِ َّؾ ِف ك ََش َفا َدتِـَا
الؿت ََض ِّؿـَة لع َبا َدة ال َّؾف و ْحدَ ُه ،وا ْلؼ َقا ِم بِ َح ِّؼ َر ُسقلف م ْـ َأ ْف َض ِؾ َ َ
ُ
َل ُف و َثـَائِـَا َط َؾ ْق ِف ،و َص َالتِـَا و َس َالمِـَا َط َؾ ْق ِف مِ ْـ َأ ْف َض ِؾ َما َط َبدْ كَا ال َّؾ َف بِ ِف ،و َه َذا وك َْحق ُه ُهق
ا ْلؿ ْشرو ُع فِل مس ِ
ج ِد ِه َسقا ٌء ُس ِّؿ َل ِز َي َار ًة ل ِ َؼ ْب ِر ِه َأو َل ْؿ ُي َس َّؿ.
َ ْ
َ ُ
ٍ ِ
الزيار ِة ل ِ َؼب ِر ِه و ِ
الص َح َاب ِةَ ،ب ْؾ
اب َذل ِ َؽ َٓ ُي ْع َر ُ
ف َط ْـ َأ َحد م ْـ َّ
است ْح َب َ
َفنِ َّن َل ْػ َظ ِّ َ َ ْ
ْ
الس َال ُم َط َؾ ْق ِف ُهـ َ
الص َال ُة ،و ُه ْؿ َٓ ُي َسؿق َن َه َذا
َاك و َّ
الؿـْ ُؼق ُل َط ْـ ْاب ِـ ُط َؿ َر و َم ْـ وا َف َؼ ُف َّ
َ
ػ بالذيـ َلؿ َي ُؽق ُكقا َي ِؼ ُػق َن ِطـْدَ ال َؼ ْب ِر بِ َح ِ
الص َح َاب ِة.
ِز َي َار ًة ل ِ َؼ ْب ِر ِهَ ،ف َؽ ْق َ
ال و ُه ْؿ ُج ْؿ ُفق ُر َّ
ْ
و َأ َّما َما ْابتَدَ َط ُف َب ْع ُض الـ ِ
َّاس مِ ْـ ِّ
الش ْر ِك وا ْلبِدَ ِع و َس َّؿك َذل ِ َؽ ( ِز َي َار ًة ل ِ َؼ ْب ِر ِه) َففق
مـ ِجـ ِ
الز َي َار ِة َّ
الش ْر ِط َّق ِة.
الز َي َار ِة البِدْ ِط َّق ِة ا َّلتِل ُت ْػ َع ُؾ ِطـْدَ َق ْب ِر َغ ْق ِر ِه َل ْق َس هق مـ ِّ
ْس ِّ
و َأما ما َيدْ ُخ ُؾ فِل إَ ْطؿ ِ
ال َّ
الش ْر ِط َّق ِة َف َف َذا ُهق ا ْل ُؿ ْست ََحب بِ ُسـَّتِ ِف ال َّثابِت َِة َطـْ ُف
َ
َّ َ
وبِنِجؿا ِع ُأمتِ ِفُ ،ثؿ مِـ َأئِؿ ِة ِ
الع ْؾ ِؿ َم ْـ َٓ ُي َس ِّؿل َه َذا ( ِز َي َار ًة ل ِ َؼ ْب ِر ِه) َب ْؾ َي ْؽ َر ُه َه ِذ ِه
َّ ْ َّ
َّ
ْ َ
الت َّْس ِؿ َق َةَ :ف ْض ًال َط ْـ َأ ْن َي ُؼق َلَّ :
إن َذل ِ َؽ َس َػ ٌر إ َلك َق ْب ِر ِه ،و َقدْ َص َّر َح َم ْـ َق َال َذل ِ َؽ مِ ْث ُؾ
َان م ْؼصقده ال َؼبر َأ َّكف س َػر مـ ِْفل َطـْف د ِ
ِ
ِ ٍ
الؿ َسافِ َر إ َلك ُهـ َ
اخ ٌؾ
َاك إذا ك َ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ٌ َ ٌّ ُ َ
َمالؽ و َغ ْق ِره بِ َل َّن ُ
ِِ
ِ
الر َح ُال اإٓ إ َلك َث َال َث ِة َم َس ِ
الس َػ َر ا َّل ِذي ُهق َصا َط ٌة و ُق ْر َب ٌة
فل َققلفُ َٓ « :ت َش ُّد ِّ
اج َد» ،و َأ َّن َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الؿ ِديـ َِة ل ِ َغ ْق ِر
الس َػ ُر َٕ ْج ِؾ َّ
الؿ ْسجد و َأ َّك ُف َلق ك ََذ َر َأ ْن ُي َساف َر إ َلك َ
الص َالة فل َ
َأ ْن ُي ْؼ َصدَ َّ
ج ِد فنكف يـْفك َطـ الق َف ِ
الص َال ِة فِل الؿس ِ
اء بِـ َْذ ِر ِهَّ َِٕ :ك ُف ك َْذ ُر َم ْع ِص َق ٍة .فنذا ك َ
َان َه َذا مِ ْـ
ْ
ُ َ
َّ
َ ْ
ار وا ْلؽِ َب ِ
الص َغ ِ
َققل ِ ِف ْؿ َم ْع ُرو ًفا فِل ال ُؽت ِ
الس َػ َر ل ِ ُؿ َج َّردِ ِز َي َار ِة ال ُؼ ُبق ِر
ار َف َؽ ْق َ
ُب ِّ
ػ ُي َظـ َأ َّن َّ
ُهق ُم ْج َؿ ٌع َط َؾ ْق ِف َب ْق َـ إَئِ َّؿ ِة.
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و َصائِ َػ ٌة ُأ ْخرى مِـ الع َؾؿ ِ
اء ُي َسؿق َن َه َذا ِز َي َار ًة ل ِ َؼ ْب ِر ِه ،و َي ُؼق ُلق َنُ :ت ْست ََحب ِز َي َار ُة
ْ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َػ ُر إ َلك
الس َػ ُر ل ِ ِز َي َارة َق ْب ِره و َم ْؼ ُصق ُد ُه ْؿ بِ ِّ
الز َي َارة ُهق َم ْؼ ُصق ُد إَولق َـ و ُهق َّ
َق ْب ِره َأو َّ
اء َلف وال َّثـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج ِد ِه و َأ ْن ي ْػع َؾ فِل مس ِ ِ ِ
مس ِ
َاء
الس َال ِم َط َؾ ْقف والد َط ُ
جده َما ُي ْش َر ُع م ْـ َّ
ُ َ
الص َالة و َّ
َ ْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َط َؾ ْقف ،و َه َذا طـْدَ ُهؿ ُيسؿك ِز َيار ًة ل َؼ ْب ِره م َع ا ِّت َػ ِ
الجؿق ِع َط َؾك َأ َّن َأ َحدً ا َٓ َي ُزو ُر َق ْب َر ُه
اق َ
َ
َ
ْ َ َّ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْع ُرو َف َة فِل َسائر ال ُؼ ُبق ِر فنن ت ْؾ َؽ ُق ُبق ٌر ب ِ
ار َز ٌة ُيق َص ُؾ إ َل ْق َفا و ُي ْؼ َعدُ طـْدَ َهاَ .أو
ِّ
الز َي َار َة َ
َ
ي َؼام ِطـْدَ ها ويؿؽِـ َأ ْن ي ْػع َؾ ِطـْدَ ها ما ي ْشرع :كَالد َط ِ
اء ل ِ ْؾؿق ِ
ت و ِآ ْستِ ْغ َػ ِ
ار َل ُف و َما
َ ِّ
َ َ ُ َ ُ
َ ُْ ُ ُ َ
ُ ُ
يـْفك َطـْفَ :كدُ َطائِ ِف و ِّ ِ ِ
اح ِة ِطـْدَ َقبْ ِر ِه والـَّدْ ِ
بَ .ف َف َذا ُهق ا ْل َؿ ْػ ُفق ُم مِ ْـ
الش ْرك بِف والـِّ َق َ
ُ
ُ َ
( ِز َي َار ِة ال ُؼ ُبق ِر).
ِِ
ِِ ِ
ِ ِ
َّاس مِ ْـ الد ُخق ِل إ َلك ُهـ َ
َاك
الر ُسق ُل ُدف َـ فل َبقْتف فل ُح ْج َرتف و َمـ ََع الـ َ
و َّ
وا ْلق ُصق ِل إ َلك َقبْ ِر ِه َف َال َي ْؼ ِد ُر َأ َحدٌ َأ ْن َي ُزو َر َق ْب َر ُه ك ََؿا َي ُزو ُر َق ْب َر َغ ْق ِر ِهِ َٓ :ز َي َار ًة َش ْر ِط َّق ًة
ج ِد ِه وفِ ِ
ِ
ِ
ِ
الخ ْؾ ِؼ إ َلك مس ِ
قع َ
قف َي ْػ َع ُؾق َن َما ُي ْش َر ُع َل ُف ْؿ َأو َما
و َٓ بِدْ ط َّق ًةَ :ب ْؾ إك ََّؿا َيص ُؾ َجؿ ُ
َ ْ
ج ِد ِه َ -لؿا ُش ِر َع  -س َػر َصا َط ٍة و ُقرب ٍة بِ ْ ِ
ُي ْؽر ُه َل ُفؿ .والس َػر إ َلك مس ِ
اإل ْج َؿا ِع :و ُهق
َ ُ
َّ
َ ْ
َّ ُ
ْ
َ
َْ
ِ
ِ
الؿ ْسؾِ ُؿق َن.اه
ا َّلذي َأ ْج َؿ َع َط َؾ ْقف ُ
و َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل االعرغاشح (:)144/1
س َال ِم
اإل ْ
إحاديث التل رويت يف زيارة قبر الـبل ﷺ كؾفا ضعقػة بؾ مقضقطة ،ولقس
يف الســ إربعة مـفا حديث واحد :فضال طـ الصحقحقـ ،وٓ احتج إئؿة بشلء
مـفا ،وٓ رووا شقئا مـفا ،وٓ مالؽ وٓ الشافعل وٓ أمحد وٓ الثقري وٓ
إوزاطل وٓ الؾقث وٓ أبق حـقػة وٓ إسحاق بـ راهقيف ،وٓ أحد مـ أئؿة
الؿسؾؿقـ ،وذلؽ مثؾ ققلف« :مـ زارين بعد ممايت :فؽلكَم زارين ّم حقايت» ،ومثؾ ما
يروون طـف أكف قال« :مـ زارين بعد ممايت كـت لف شػقعا يقم الؼقامة» ،ومثؾ ما يروون
«مـ زارين وزار أبل إبراهقؿ ّم طام واحد اؿـت لف طؾك اهلل الجـة».
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ففذا إحاديث وما أشبففا كؾفا كذب مقضقع طىل الـبل ﷺ مل يثبت طـف لػظ
واحد يف زيارة قبره ،ولؽـ روى إوٓن مـ قد يروي الؿقضقطات كالبزار
والدارقطـل كؿا قد بسط الؽالم طىل ذلؽ يف غقر هذا الؿقضع.
كقػ يؽقن زائر قبره كالؿفاجر إلقف يف حقاتف :فنن زيارتف يف حقاتف إكؿا شرطت
لؿـ يليت ويبايعف طىل اإلسالم والجفاد أو يفاجر إلقف لطؾب أخرة أو يطؾب مـف
العؾؿ أو كحق ذلؽ مـ الؿؼاصد الؿلمقر هبا يف حقاتف التل ٓ يحصؾ شلء مـفا
بزيارة قبره و٘زٖ األِىس ادلثرذػح ِٓ األلىاي ٍ٘ ِشاذة:
أبعدٖا عٔ ايػسع :أن يسلل الؿقت حاجة أو يستغقث بف فقفا كؿا يػعؾف كثقر مـ
الـاس بؽثقر مـ إمقات ،وهق مـ جـس طبادة إصـام ،ولفذا تتؿثؾ لفؿ
الشقاصقـ طىل صقرة الؿقت أو الغائب كؿا كاكت تتؿثؾ لعبادة إصـام ،بؾ أصؾ
()1

طبادة إصـام إكؿا كاكت مـ الؼبقر كؿا قال ابـ طباس وغقره  ،وقد يرى أحدهؿ

(َ )1هذا إثر أخرجف البخاري برقؿ ( ،)4921مـ صريؼ :ابـ جريج ،طـ ططاء ،طـ ابـ طباس
ِ
قال« :صار ِ
الجـْدَ لِ،
َت لِ َؽ ْؾ ٍ
َت فِل َقق ِم ُكق ٍح فِل ال َع َر ِب َب ْعدُ َأ َّما و ٌّد كَاك ْ
ت إَو َثا ُن ا َّلتِل كَاك ْ
ب بِدَ و َمة َ
َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َت ل ُف َذ ْيؾٍ ،وأ َّما َي ُغق ُ
َت ل ُؿ َرادُ ،ث َّؿ ل َبـل ُغ َط ْقػ با ْل َجقف ،طـْدَ َس َبن ،وأ َّما َي ُعق ُق
ث َف َؽاك ْ
اع كَاك ْ
و َأ َّما ُسق ٌ
َت لِ ِحؿ َقر ِٔ ِل ِذي ال َؽالَعَِ ،أسؿاء ِر َج ٍ
ال َصالِ ِحق َـ مِ ْـ َقق ِم ُكق ٍحَ ،ف َؾ َّؿا
َت لِ َف ْؿدَ ا َن ،و َأ َّما ك َْس ٌر َف َؽاك ْ
َف َؽاك ْ
ْ َ ُ
ْ َ
َه َؾ ُؽقا َأو َحك َّ
الش ْق َطا ُن إِ َلك َققمِ ِف ْؿَ ،أ ِن اك ِْص ُبقا إِ َلك َم َجالِ ِس ِف ُؿ ا َّلتِل َكا ُكقا َي ْجؾِ ُسق َن َأك َْص ًابا و َسؿق َها
بِ َلسؿائِ ِفؿَ ،ف َػع ُؾقاَ ،ف َؾؿ ُتعبدْ  ،حتَّك ِإ َذا َه َؾ َؽ ُأو َل ِئ َؽ و َتـَس َخ ِ
الع ْؾ ُؿ ُط ِبدَ ْت».
ْ َْ َ
ْ َ ْ َ
َّ
وقد أطؾ :فن َّن ططاء لقس هق ابـ أبل رباح ،بؾ هق ططاء بـ أبل مسؾؿ الخراساين ،كؿا قرر ذلؽ غقر
واحد مـ الحػاظ ،كابـ الؿديـل ،وأبل مسعقد الدمشؼل ،وأبل طظ الغساين ،وآخريـ ،ويبقـ صحة
مصرحا بـسبتف طـد طبدالرزاق يف التػسقر ( )321/2بالخراساين،
ذلؽ أمق ٌر مـفا :أكف قد جاء
ً
ومـفا :قال ابـ الؿديـل رمحف اهلل كؿا يف الػتح ( :)4921سؿعت هشام بـ يقسػ يؼقل :قال يل
ابـ جريج :سللت ططاء طـ التػسقر مـ البؼرة وآل طؿران؟ ثؿ قال :اطػـل مـ هذا .قال :قال هشام:
فؽان َب ْعدُ إذا قال :قال ططاء ،طـ ابـ طباس ،قال :ططاء الخراساين .قال هشام :فؽتبـا ،ثؿ مؾؾـا.
يعـل كتبـا الخراساين ،قال ابـ الؿديـل :وإكؿا بقـت هذإ :ن محؿد بـ ثقر كان يجعؾفا -يعـل يف
روايتف -طـ ابـ جريج ،طـ ططاء ،طـ ابـ طباس ،فقظـ أكف ططاء بـ أبل رباح ،وقد أخرج الػاكفل
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الؼبر قد اكشؼ وخرج مـف الؿقت فعاكؼف أو صافحف أو كؾؿف ،ويؽقن ذلؽ شقطا ًكا:
تؿثؾ طىل صقرتف لقضؾف ،وهذا يقجد كثقرا طـد قبقر الصالحقـ ،وأما السجقد
لؾؿقت أو لؾؼبر ففق أطظؿ وكذلؽ تؼبقؾف.
املستب ١ايجاْ :١ٝأن يظـ أن الدطاء طـد قبره مستجاب ،أو أكف أفضؾ مـ الدطاء
يف الؿساجد والبققت :فقؼصد زيارتف لذلؽ أو لؾصالة طـده ،أو ٕجؾ صؾب
حقائجف مـف :ففذا أيضا مـ الؿـؽرات الؿبتدطة باتػاق أئؿة الؿسؾؿقـ ،وهل
محرمة وما طؾؿت يف ذلؽ كزاطا بقـ أئؿة الديـ.
املستب ١ايجايج :١أن يسلل صاحب الؼبر أن يسلل اهلل لف ،وهذا بدطة باتػاق أئؿة
الؿسؾؿقـ ،وقد أخبر اهلل طـ إخقة يقسػ أهنؿ خروا لف سجدا ،وكذلؽ سجد لف
أبقاه ،وهذا السجقد لقس مشروطا لـا :فال يجقز ٕحد أن يسجد ٕحد حتك قال
الـبل ﷺ« :لق أمرت أحدا أن يسجد ٕحدٕ :مرت الؿرأة أن تسجد لزوجفا» مـ
()1

طظؿ حؼف طؾقفا ،وكذلؽ الذيـ اتخذوا مسجدً ا طىل أهؾ الؽفػ ،وهذه إمة قد
هنقت طـ بـاء الؿساجد طىل الؼبقر.اه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
= الحديث الؿذكقر مـ صريؼ محؿد بـ ثقر ،طـ ابـ جريج ،طـ ططاء ،طـ ابـ طباس ،ومل يؼؾ:
الخراساين.
قًتُ :ورواية الػاكفل يف أخبار مؽة (.)163-162/5
قاٍ أبق طبداهلل :وططاء الخراساين مل يسؿع مـ ابـ طباس ،وابـ جريج مل يسؿع التػسقر مـ
ططاء ،وإكؿا سؿعف مـ ولده طثؿان ،وطثؿان بـ ططاء الخراساين شديد الضعػ ،وقد حاول
الحافظ أن يدافع طـ إثر يف الػتح  ،ثؿ قال يف هدي الساري  :وهذا طـدي مـ الؿقاضع
العؼقؿة طـ الجقاب السديد ،وٓبد لؾجقاد مـ كبقة ،واهلل الؿستعان.اه ؾافراجـح َّ
أن إثر معؾ ٓ
يثبت.
( )1جاء طـ طدد مـ الصحابة ،مـفا حديث أبل هريرة

 :أخرجف الترمذي ( )1159بنسـاد حسـ.
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َطأي :١قصد ايكرب ايٓب ٟٛيًدعا ٤عٓدٚ ،ٙاضتكباي٘ بايدعا.٤
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)471/17
س َال ِم
اإل ْ
ِ
ِ
ب الحاج ِ
ِ ِ
ات مِـ ُْف ْؿ َأو ُد َطائِ ِف ْؿ
الصالحق َـْ َٕ :ج ِؾ َص َؾ ِ َ َ
و َأ َّما ِز َي َار ُة ُق ُبق ِر إَ ْكبِ َقاء و َّ
ِ
و ِْ
الص َال َة ِطـْدَ ُق ُبق ِر ِه ْؿ َأ ْف َض ُؾ مِـْ ُف فِل
اإل ْق َسا ِم بِ ِف ْؿ َط َؾك ال َّؾفَ ،أو َض ِّـ َأ َّن الد َطا َء َأو َّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ.
الؿ َساجد وا ْل ُب ُققتَ :ف َف َذا َض َال ٌل وش ْر ٌك وبِدْ َط ٌة بِا ِّت َػاق َأئ َّؿة ُ
َ
ِ
الص َح َاب ِة َي ْػ َع ُؾ َذل ِ َؽ ،و َٓ كَا ُكقا إذا َس َّؾ ُؿقا َط َؾك الـَّبِ ِّل ﷺ
و َل ْؿ َي ُؽ ْـ َأ َحدٌ م ْـ َّ
ي ِؼ ُػق َن يدْ ُطق َن َِٕ ْك ُػ ِس ِفؿ ،ول ِف َذا ك َِره َذل ِ َؽ مال ِ ٌؽ و َغقره مِـ الع َؾؿ ِ
اء ،و َقا ُلقا :إ َّك ُف مِ ْـ
َ
َ
َ
َ
ُْ ُ ْ ُ َ
َ
ْ
ػ ،وا َّت َػ َؼ الع َؾؿاء إَربِع ُة و َغقر ُهؿ مِـ الس َؾ ِ
ِ
ػ َط َؾك َأ َّك ُف
الس َؾ ُ
ُ َ ُ ْ َ
ْ ُ ْ ْ َّ
البِدَ ِع ا َّلتل َل ْؿ َي ْػ َع ْؾ َفا َّ
إذا َأراد َأ ْن يدْ ُطق يس َت ْؼبِ ُؾ ِ
الؼ ْب َؾ َة ،و َٓ َي ْس َت ْؼبِ ُؾ َق ْب َر الـَّبِ ِّل ﷺ ،و َأ َّما إذا َس َّؾ َؿ َط َؾ ْق ِف
َ
َ َ
َْ
َف َل ْك َث ُر ُه ْؿ َقا ُلقاَ :ي ْس َت ْؼبِ ُؾ ال َؼ ْب َرَ .قا َل ُف َمال ِ ٌؽ و َّ
الشافِ ِعل و َأ ْح َؿد .و َق َال َأ ُبق َحـِق َػ َةَ :ب ْؾ
ار ِه وقِ َقؾ :ب ْؾ يستَدْ بِر ِ
يس َت ْؼبِ ُؾ ِ
الؼ ْب َؾ َة َأ ْي ًضا ،و َي ُؽق ُن ال َؼ ْب ُر َط ْـ َي َس ِ
الؼ ْب َؾ َة.اه
َ َْ ُ
َْ
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)223/27
س َال ِم
اإل ْ
الح ْجر ُة الـَّ َبق َّي ُة مـْ َػ ِص َؾ ًة َط ْـ الؿس ِ
وك َ
ج ِد إ َلك
الص َح َاب ُة والتَّابِ ُعق َن َل َّؿا كَاك ْ
َان َّ
َ ْ
ُ
َت ُ َ
قد ب ِـ َطب ِد الؿؾِ ِ
ِ ِ
ؽ َٓ َيدْ ُخ ُؾ ِطـْدَ ُه َأ َحدٌ َٓ ل ِ َص َال ِة ُهـ َ
َاك ،و َٓ لِت ََؿسحِ بِا ْل َؼ ْب ِر،
َز َم ِـ القل ْ ْ َ
و َٓ د َط ٍ
َان الس َؾ ُ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اء ُهـ َ
الص َح َاب ِة
ػ م ْـ َّ
ُ
الؿ ْسجد ،ك َ َّ
َاكَ ،ب ْؾ َه َذا َجؿق ُع ُف إك ََّؿا َي ْػ َع ُؾق َك ُف فل َ
والتَّابِ ِعقـ إذا س َّؾؿقا َط َؾك الـَّبِل ﷺ ،و َأرادوا الد َطاء د َطقا مس َت ْؼبِؾِل ِ
الؼ ْب َؾ َة َل ْؿ
َ َ
َ ُ
َ
ُ ْ
ِّ
َ ُ
َي ْس َت ْؼبِ ُؾقا ال َؼ ْب َر.
ف الؿس ِّؾ ِؿ َط َؾق ِفَ ،ف َؼ َال َأبق حـِق َػ َة :يس َت ْؼبِ ُؾ ِ
الؼ ْب َؾ َة َأ ْي ًضا َٓ َي ْس َت ْؼبِ ُؾ ال َؼ ْب َر.
ُ َ
ْ
َْ
و َأ َّما و ُقق ُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
اص ًة .و َل ْؿ َي ُؼ ْؾ َأ َحدٌ مِ ْـ
الس َال ِم َط َؾ ْقف َخ َّ
و َق َال َأ ْك َث ُر إَئ َّؿةَ :ب ْؾ َي ْس َت ْؼبِ ُؾ ال َؼ ْب َر طـْدَ َّ
اء َ -أي الد َط ِ
إَئِؿ ِة يس َت ْؼبِ ُؾ ال َؼبر ِطـْدَ الد َط ِ
اء ا َّل ِذي َي ْؼ ِصدُ ُه لِـَ ْػ ِس ِف َّ -إٓ فِل ِح َؽا َي ٍة
ْ
َْ
َّ َ ْ
ؽ وم ْذ َهبف بِ ِ
م ْؽ ُذوب ٍة ُتروى َطـ مال ِ ٍ
خ َالفِ َفا.
َ ُُ
ْ َ
َ ْ
َ
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وا َّت َػ َؼ إَئِ َّؿ ُة َط َؾك َأ َّك ُف َٓ َي َؿس َق ْب َر الـَّبِ ِّل ﷺ و َٓ ُي َؼ ِّب ُؾ ُف .و َه َذا كُؾ ُف ُم َحا َف َظ ًة َط َؾك
ِ
ِ ِ
الشر ِك بِ َال َّؾ ِف ا ِّت َخا َذ ال ُؼ ُبق ِر مس ِ
ِ
اجدَ ك ََؿا َق َال َصائِ َػ ٌة مِ ْـ
َ َ
ال َّتقحقد .فنن م ْـ ُأ ُصقل ِّ ْ
الس َؾ ِ
ػ فِل َققلف َت َعا َلك﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﮰ ﮱ ﮲ ] {ىوحَ ،}73:قا ُلقاَ :ه ُم َٓء كَا ُكقا َقق ًما َصالحق َـ فل َقق ِم ُكقحٍ َ ،ف َؾ َّؿا
َما ُتقا َط َؽ ُػقا َط َؾك ُق ُبق ِر ِه ْؿُ ،ث َّؿ َصق ُروا َت َؿاثِق َؾ ُف ْؿُ ،ث َّؿ َص َال َط َؾ ْق ِف ْؿ إَ َمدُ َ :ف َع َبدُ و ُه ْؿ.
ح ِ
اري فِل ص ِ
الؿ ْعـَك ال ُب َخ ِ
قح ِف َك َؿا َذك ََر َقق َل ْاب ِـ َط َّب ٍ
اسَّ :
إن َه ِذ ِه
َ
و َقدْ َذك ََر َب ْع َض َه َذا َ
ان َص َار ْت إ َلك ال َع َر ِ
إَو َث َ
ب .و َذك ََر ُه ْاب ُـ َج ِر ٍير الطبري و َغ ْق ُر ُه فِل ال َّت ْػ ِس ِقر َط ْـ َغ ْق ِر
ص إَ ْكبِق ِ
اح ٍد مِـ الس َؾ ِ
و ِ
ػ .و َذك ََر ُه َغقْ ُر ُه فِل َق َص ِ
اء مِ ْـ ِطدَّ ِة ُص ُر ٍق .اه
َ
ْ َّ
()1

?

َطأي :١قصد ايكرب ايٓب ٟٛيًطالّ عً ٢ايٓيب عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ايصالٚ ٠ايطالّ.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل اٌفَرَاوي اٌىُثِشَي (:)427/2
س َال ِم
اإل ْ
و َم َع َه َذا َل ْؿ َي ُؼ ْؾ َأ َحدٌ مِـ ُْف ْؿ َّ
اب ِطـْدَ َق ْب ِر ِه ،و َٓ َأ َّك ُف ُي ْست ََحب َأ ْن
إن الد َطا َء ُم ْست ََج ٌ
َيت ََح َّرى الد َطا َء ُم َتق ِّج ًفا إ َلك َق ْب ِر ِهَ ،ب ْؾ كَصقا َط َؾك ك َِؼ ِ
قض َذل ِ َؽ؟ وا َّت َػ ُؼقا كُؾ ُف ْؿ َط َؾك َأ َّك ُف
َٓ يدْ َطك مس َت ْؼبِ َؾ ال َؼب ِر و َتـ ََاز ُطقا فِل الس َال ِم َط َؾق ِف َف َؼ َال إَ ْك َثرو َن كَؿال ِ ٍ
ؽ و َأ ْح َؿدَ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َّ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
اب َّ
الشافِ ِع ِّل ،و َأ ُضـ ُف
و َغ ْق ِره َؿا ُي َس َّؾ ُؿ َط َؾ ْقف ُم ْس َت ْؼبِ َؾ ال َؼ ْب ِر ،و ُهق ا َّلذي َذك ََر ُه َأ ْص َح ُ
َمـْ ُؼق ًٓ َطـْ ُف.
الؼب َؾ ِة ،ب ْؾ كَص َأئِؿ ُة الس َؾ ِ
ِ
ِ
ِ
ػ
َّ َّ َّ
و َق َال َأ ُبق َحـق َػ َة و َأ ْص َح ُاب ُفَ :ب ْؾ ُي َس ِّؾ ُؿ َط َؾ ْقف ُم ْس َت ْؼبِ َؾ ْ َ
ػ ِطـْدَ ه لِؾد َطا ِء م ْط َؾ ًؼا كَؿا َذكَر َذل ِ َؽ إسؿ ِ
اق فِل كِت ِ
اط ُقؾ ْب ُـ إِ ْس َح َ
َاب
َط َؾك َأ َّك ُف َٓ ُيق َق ُ
ُ
ْ َ
َ
َ
ُ
الؿبسق ِ
ط ،و َذكَره ال َؼ ِ
ػ ِطـْدَ َق ْب ِر الـَّبِ ِّل ﷺ
اض َق َال َمال ِ ٌؽ َٓ َأ َرى َأ ْن َي ِؼ َ
اضل ِط َق ٌ
َُ
َُْ
و َيدْ ُطق و َلؽِ ْـ ُي َس ِّؾ ُؿ و َي ْؿ ِضل.
ط َ َٓ :ب ْل َس ل ِ َؿ ْـ َق ِد َم مِ ْـ َس َػ ٍر َأو َخ َر َج إ َلك َس َػ ٍرَ ،أ ْن
و َق َال َأ ْي ًضا فِل ادلَثِغُى ِ
ػ َط َؾك َق ْب ِر الـَّبِ ِّل ﷺ َف ُق َص ِّؾ َل َط َؾ ْق ِف ،و َيدْ ُطق َل ُف ،و َِٕبِل َب ْؽ ٍر ،و ُط َؿ َر.
َي ِؼ َ
( )1تؼدم تخريجف قري ًبا.
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ِ
ِ
الؿ ِديـ َِة َٓ َي ْؼدَ ُمق َن مِ ْـ َس َػ ٍر و َٓ ُي ِريدُ و َك ُف َي ْػ َع ُؾق َن
َاسا م ْـ َأ ْه ِؾ َ
َفؼ َقؾ َل ُف :فنن ك ً
ِ
ِ
ِ ِ
الؿ َّر َة وا ْل َؿ َّر َت ْق ِـ َأو
َذل َؽ فل ال َقق ِم َم َّر ًة َأو َأ ْك َث َر ،و ُر َّب َؿا و َق ُػقا فل ُ
الج ُؿ َعة َأو ا ْل َقق ِم َ
َأ ْك َث َر ِطـْدَ ال َؼ ْب ِرَ :ف ُق َس ِّؾ ُؿق َن و َيدْ ُطق َن َسا َط ًة.
الػ ْؼ ِف بِب ْؾدَ تِـَا .و َٓ يصؾِح ِ
َف َؼ َالَ :لؿ يب ُؾ ْغـِل َه َذا َطـ َأح ٍد مِـ َأ ْه ِؾ ِ
آخ َر َه ِذ ِه إ ُ َّم ِة
ُ ْ ُ
َ
ْ
ْ َ
ْ َْ
َّإٓ َما َأ ْص َؾ َح َأو َل َفا ،و َل ْؿ َي ْب ُؾ ْغـِل َط ْـ َأو ِل َه ِذ ِه إ ُ َّم ِة و َصدْ ِر َها َأك َُّف ْؿ كَا ُكقا َي ْػ َع ُؾق َن
َذل ِ َؽ َّإٓ َم ْـ َجا َء مِ ْـ َس َػ ٍر َأو َأ َرا َد ُه.
ِ
الؿ ِديـَ ِة إذا َخ َر ُجقا مِـ َْفا َأو َد َخ ُؾق َها َأ َتقا ال َؼ ْب َر
َق َال ْاب ُـ ال َؼاس ِؿَ :ر َأ ْيت َأ ْه َؾ َ
و َس َّؾ ُؿقاَ ،ق َال :و َذل ِ َؽ َد ْأبِل.
َف َف َذا َمال ِ ٌؽ و ُهق َأ ْط َؾ ُؿ َأ ْه ِؾ َز َماكِ ِف َأ ْي َز َم ِـ َتابِ ِع التَّابِ ِعق َـ بِا ْل َؿ ِديـ َِة الـَّ َبق َّي ِة ا َّل ِذي َـ
ِ
الص َح َاب ِة وال َّتابِ ِعق َـ و َتابِ ِع ِقف ْؿ َأ ْط َؾ ُؿ الـ ِ
ك َ
َّاس بِ َؿا ُي ْش َر ُع ِطـْدَ َق ْب ِر الـَّبِ ِّل
َان َأ ْه ُؾ َفا فل َز َم ِـ َّ
ِ
ِ
ﷺ ي ْؽر ُهق َن الق ُقق َ ِ
ب ُهق الد َطا ُء َل ُف
الؿ ْست ََح َّ
الس َال ِم َط َؾ ْقف ،و َب َّق َـ َأ َّن ُ
ف لؾد َطاء َب ْعدَ َّ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الس َالمِ ،و َأ َّن َذل ِ َؽ َأ ْي ًضا َٓ ُي ْست ََحب َِٕ ْه ِؾ
ول َصاح َب ْقف و ُهق ا ْل َؿ ْش ُرو ُع م ْـ َّ
الص َالة و َّ
ت ،ب ْؾ ِطـْدَ ال ُؼدُ و ِم مِـ س َػ ٍر َأو إرادتِ ِفَّ َ ِٕ ،ن َذل ِ َؽ َت ِ
ٍ
ِ ِ
ح َّق ٌة َل ُف ،وا ْل ُؿ َح َّقا َٓ
َ َ
ْ َ
َ
الؿديـَة ك َُّؾ و ْق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الس َػ ِر.
ُي ْؼ َصدُ َب ْق ُت ُف ك َُّؾ و ْقت لتَح َّقتف بِخ َالف ال َؼادمق َـ م ْـ َّ
و َق َال َمال ِ ٌؽ فِل ِروا َي ِة ابـ و ْه ٍ
ػ و ْج ُف ُف إ َلك ال َؼ ْب ِر
ب :إذا َس َّؾ َؿ َط َؾك الـَّبِ ِّل ﷺ َي ِؼ ُ
َٓ إ َلك ِ
الؼ ْب َؾ ِة ،و َيدْ ُكق و ُي َس ِّؾ ُؿ و َٓ َي َؿس ال َؼ ْب َر بِ َق ِد ِه ،وك َِر َه َمال ِ ٌؽ َأ ْن ُي َؼ َال ُز ْركَا َق ْب َر الـَّبِ ِّل
اض كَر َاه ُة مال ِ ٍ
ِ ِ
ؽ َل ُف ِ ِ
إل َضا َفتِ ِف إ َلك َقبْ ِر الـَّبِ ِّل ﷺ ل ِ َؼقل ِ ِف« :الؾفُ اؿ َٓ
َ
ﷺ َق َال ال َؼاضل ط َق ٌ َ
َت ْج َع ْؾ َق ْبرِي و َث ًـا ُي ْع َب ُد ْاشتَدا َغ َض ُب ال اؾ ِف َط َؾك َقق ٍم ات َاخ ُذوا ُق ُبق َر َأ ْكبِ َقائِ ِف ْؿ َم َس ِ
اج َد»
إضا َف ِة َه َذا ال َّؾ ْػ ِ
ظ إ َلك ال َؼ ْب ِر والت ََّشب ِف بِ ِػ ْع ِؾ َذل ِ َؽ َق ْط ًعا ل ِ َّ
ؾذ ِري َع ِة و َح ْس ًؿا
َيـ َْفك َط ْـ َ
ل ِ ْؾ َب ِ
اب.
ِ
ُقلْت :و ْإَح ِ
اد ُ
الؿ ْرو َّي ُة فِل ِز َي َار ِة َق ْب ِر ِه كُؾ َفا َض ِعق َػ ٌةَ ،ب ْؾ َمق ُضق َط ٌة َل ْؿ
َ
يث ال َؽث َقر ُة َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قفا
الؿتَّ َب َعة :ك َُسـ َِـ َأبِل َداود ،والـ ََّسائل ،وك َْحقه َؿا ،ف َ
َي ْرو ْإَئ َّؿ ُة ،و َٓ َأ ْه ُؾ السـ َِـ ُ
َشق ًئا و َلؽِـ جاء َل ْػ ُظ ِزيار ِة ال ُؼبق ِر فِل َغق ِر َه َذا الح ِد ِ
يث ،مِ ْثؾَِ :قق ُل ُف ﷺُ « :ك ْـ ُ
ت
َ
ْ
ُ
ْ
َ َ
ْ َ َ

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
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َكفَ ْق ُت ُؽ ْؿ َط ْـ ِز َي َار ِة ال ُؼ ُبق ِر َأ َٓ َف ُزو ُرو َها فنهنا ُت َذ ِّك ُر ُك ْؿ أخرة»  .وك َ
َان ﷺ ُي َع ِّؾ ُؿ
الدي ِ ِ
قـ
الؿمْ ِمـ ِ َ
ار م ْـ ُ
الس َال ُم َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َأ ْه َؾ ِّ َ
َأ ْص َح َاب ُف إذا َز ُاروا ال ُؼ ُبق َر َأ ْن َي ُؼق َل َأ َحدُ ُه ْؿ « :ا
ِ
ِِ
قـ ِمـاا و ِم ْـ ُؽ ْؿ
الؿ ْس َت ْؼ ِد ِم َ
هلل بِ ُؽ ْؿ َٓح ُؼقنَ َ ،ي ْر َح ُؿ ا ُ
وا ْل ُؿ ْسؾؿق َـ وإِكاا إنْ َشا َء ا ُ
هلل ُ
يـَ ،ك ْس َل ُل ال اؾ َف َل َـا و َل ُؽ ْؿ ال َعافِ َق َة» .
وا ْل ُؿ ْس َت ْل ِخرِ َ
()1

()2

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الز َي َار َة
الؿت ََل ِّخ ِري َـ َي َتـَاو ُل ِّ
و َلؽ ْـ َص َار َل ْػ ُظ ِز َي َارة ال ُؼ ُبق ِر فل ُط ْرف كَث ٍقر م ْـ ُ
الش ْر ِطقَّ َة و َأ ْك َث ُر ُه ْؿ َٓ َي ْس َت ْع ِؿ ُؾقك ََفا َّإٓ بِا ْل َؿ ْعـَك البِدْ ِط ِّل َٓ َّ
الز َي َار َة َّ
الش ْر ِط ِّل،
البِدْ ِط َّق َة و ِّ
ْس الص َال ِة َط َؾك الؿق ِ
ِ
الزيار ُة َّ ِ
ِ
ِ
ت
َ ِّ
الش ْرطقَّ ُة َف ِف َل م ْـ ِجـ ِ َّ
َفؾ َف َذا ك ُِر َه َه َذا اإل ْص َال ُقَ ،ف َل َّما ِّ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الؿـَافِ ِؼق َـ:
ُي ْؼ َصدُ بِ َفا الد َطا ُء ل ْؾ َؿ ِّقت ك ََؿا ُي ْؼ َصدُ بِ َّ
اهلل فل َح ِّؼ ُ
الص َالة َط َؾ ْقف ك ََؿا َق َال ُ

﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ] {التوبة.}43:
ِ
الؿـَافِ ِؼق َـ وا ْل ِؼ َقا ِم َط َؾك ُق ُبق ِر ِه ْؿ َد َّل َذل ِ َؽ بِ َط ِر ِيؼ
َف َؾ َّؿا ك ُِف َل َط ْـ َّ
الص َالة َط َؾك ُ
ِ
ِ
الخ َط ِ ِ ِ
م ْػفق ِم ِ
الؿ ْممِـِق َـ وا ْل ِؼ َقا ُم َط َؾك َقبْ ِر ِه
اب وط َّؾة ُ
َ ُ
الح ْؽ ِؿ َأ َّن َذل َؽ َم ْش ُرو ٌع فل َح ِّؼ ُ
َب ْعدَ الدَّ ْف ِـ مِ ْـ ِجـ ِ
ْس ال َّص َالةِ َط َؾ ْق ِف َق ْب َؾ الدَّ ْف ِـ ُي َرا ُد بِ ِف الد َطا ُء َل ُف.
ػ ِطـْدَ ِزيار ِة ُقبق ِر إَ ْكبِق ِ
ِ
ِ
اء
الس َؾ ُ
َ
َ َ ُ
است ََح َّب ُف َّ
و َه َذا ُهق ا َّلذي َم َض ْت بِف السـَّ ُة ،و ْ
والصال ِ ِ
حق َـ.اه
َّ

 ،وزيادة «فنهنا تذكركؿ أخرة» أخرجف ابـ أبل شقبة
( )1أخرجف مسؾؿ ( )977طـ بريدة
 ،ويف إسـاده طظ بـ زيد بـ
( ،)11816وأمحد ( )1236وغقرمها مـ حديث طظ بـ أبل صالب
جدطان ،وهق ضعقػ ،وجفالة ربقعة بـ الـابغة ،والحديث صحقح بشقاهده ،وقد أخرجف مسؾؿ
بؾػظ« :فنهنا تذكر الؿقت».
( )976طـ أبل هريرة
.
( )2أخرجف مسؾؿ ( )974طـ طائشة
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و َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي ( :)166/27ولِفَ َذا
س َال ِم
اإل ْ
قـ إذا س اؾؿ ال َعب ُد َط َؾك الـابِل ﷺ و َص ِ
ِ ِ ِ
ِ
اح َب ْق ِف:
الؿ ْسؾِ ِؿ َ
ِّ
الص َحا َبة و َأئ اؿة ُ
َكا َك ْت ُّ
السـ ُاة ط ْـد ا
َ َ ْ
الح ْجر ِة وا ْل ِ
ِ ِ
ح َؽا َي ُة الاتِل ُت ْروى فِل
َأنْ َي ْد ُطق ا ُ
هلل ُم ْس َت ْؼبِ َؾ الؼ ْب َؾة و َٓ َي ْد ُطق ُم ْس َت ْؼبِ َؾ ُ َ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
الؿ ْـ ُصق ِر َباصِ َؾ ٌة َٓ َأ ْص َؾ َلفَ ا.
خ َالف َذل َؽ َط ْـ َمالؽ َم َع َ
ِ
ِ ِ
و َلؿ َأ ْط َؾؿ إَئِؿ َة َتـ ََاز ُطقا فِل َأ َّن السـَّ َة ِ
استِ ْؼ َب ُال
است ْؼ َب ُال الؼ ْب َؾة و ْق َت الد َطاءْ َٓ :
ْ
َّ
ْ
ْ
ِ
ِ
الس َال ِم َط َؾ ْقفَ .ف َؼ َال إ َ ْك َث ُرو َنُ :ي َس ِّؾ ُؿ َط َؾ ْقف ُم ْس َت ْؼبِ َؾ
ال َؼ ْب ِر الـَّ َبق ِّي .وإِك ََّؿا َتـ ََاز ُطقا و ْق َت َّ
ال َؼب ِر .و َق َال َأبق حـِق َػ َة :يس ِّؾؿ َط َؾق ِف مس َت ْؼبِ َؾ ِ
الؼ ْب َؾ ِة ُم ْستَدْ بِ َر ال َؼ ْب ِر .وك َ
َان َط ْبدُ ال َّؾ ِف ْب ُـ
ُ َ
ْ
َُ ُ ْ ُ ْ
ِ
الس َال ُم َط َؾ ْقؽ َيا
الس َال ُم َط َؾقْؽ َيا َأ َبا َب ْؽ ٍرَّ ،
الس َال ُم َط َؾ ْقؽ َيا َر ُسق َل ال َّؾفَّ ،
ُط َؿ َر َي ُؼق ُل َّ
()1
َأب ِ
ف .
تُ ،ث َّؿ َيـ َْص ِر ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جد رسق ِل ال َّؾف ﷺ َأمر إَئؿ ُة فقف بِاست ْؼ َب ِ
َان الد َطاء فل مس ِ
فنذا ك َ
ال الؼ ْب َؾة ك ََؿا
ْ
َّ
ََ
َ ُ
َ ْ
استِ ْؼ َب َال ال َؼبْ ِرَ :ف َؿا ال َّظـ بِ َؼ ْب ِر َغ ْق ِر ِه و َه َذا مِ َّؿا ُي َب ِّق ُـ َلؽ َأ َّن
ُرو َي َط ْـ َّ
الص َح َابة وك َِر ُهقا ْ
َقصدَ الد َط ِ
اء ِطـْدَ ال ُؼ ُبق ِرَ :لقْ َس مِ ْـ ِد ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ.
ْ
يـ ُ
َاس ِ
ػ َه َذا مِـ الؿصـ ِِّػقـ فِل الؿـ ِ
ؽ َأو َغ ْق ِر َها َف َال ُح َّج َة َم َع ُف
و َم ْـ َذك ََر َشقْ ًئا ُي َخال ِ ُ
َ
ْ ُ َ
َ
َّاس َط ْـ َب ْع ٍ
بِ َذل ِ َؽ ،و َٓ َم َع ُف َك ْؼ ٌؾ َط ْـ إ َما ٍم َم ْت ُبقعٍ .وإِك ََّؿا ُهق َشل ٌء َأ َخ َذ ُه َب ْع ُض الـ ِ
ض:
حقح ًة ،و ِهل باصِ َؾ ٌة َأو لِعاد ِ
ِ
َِٕح ِ
اد َ
ات ُم ْبتَدَ َط ٍة َضـق َها ُسـَّ ًة بِ َال َأ ْص ٍؾ
َ َ
يث َضـق َها َص َ
َ
َ َ
َش ْر ِطل.
و َلؿ ي ُؽـ فِل العصق ِر الؿ َػ َّض َؾ ِة م َش ِ
اهدُ َط َؾك ال ُؼ ُبق ِر ،وإِك ََّؿا َض َف َر َذل ِ َؽ و َك ُث َر فِل
ُ ُ
ْ َ ْ
َ
ُ
َان بِفا َزك ِ
ت ال َؼ َرامِ َط ُة بِ َل ْر ِ
الؿ ْش ِر ِق وا ْل َؿ ْغ ِر ِ
َاد َق ٌة ُك َّػ ٌار
َدو َل ِة َبـِل بقيفَ :ل َّؿا َض َف َر ْ
بك َ َ
ض َ
ِ
اإلس َال ِم ،وك َ ِ ِ
م ْؼ ُصق ُد ُهؿ َت ْب ِد ُيؾ ِد ِ ِ
الؿقافِ َؼ ِة َل ُف ْؿ َط َؾك َب ْع ِ
ض
َان فل َبـل بقيف م ْـ ُ
يـ ْ
ْ
َ

(َ)1صحيح .أخرجف إسؿاطقؾ الؼاضل يف فضؾ الصالة رقؿ ( )111بنسـاد صحقح مـ صريؼ :أيقب
طـ كافع بف ،وأخرجف طبد الرزاق ( ،)6724مـ صريؼ :أيقب وطبقد اهلل وطبد اهلل ،طـ كافع بف ،وفقف:
قال طبقد اهلل ٓ :كعؾؿ أحدً ا فعؾ ذلؽ مـ أصحاب الـبل ﷺ :إٓ ابـ طؿر.

ور ادُنَافِو ِة لِلت ِ
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ف َِٕ ْه ِؾ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الع ْؾ ِؿ َف َبـَقا
الرافِ َض ِة َما ُهق َم ْع ُرو ٌ
َذل َؽ ،وم ْـ بِدَ ِع َ
الج ْفؿ َّقة وا ْل ُؿ ْعت َِز َلة و َّ
ِ
و َأ ْم َثال ِ ِف.
الؿ ْؽ ُذو َب َة ك ََؿ ْش َف ِد َطؾِل
الؿ َشاهدَ َ
َ
اه ِد والص َال ِة ِطـْدَ ها والد َطاءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّػ َأ ْه ُؾ الػ ْر َية إَ َحاد َ
الؿ َش
و َصـ َ
َ
َّ
يث فل ِز َي َارة َ
ِطـْدَ َها وما ي ْشبِف َذل ِ َؽَ .فصار َه ُم َٓ ِء َّ ِ
الؿ َّتبِ ُعق َن َل ُف ْؿ ُي َع ِّظ ُؿق َن
َ ُ ُ
الزكَاد َق ُة و َأ ْه ُؾ البِدَ ِع ُ
َ َ
الؿ َش ِ
اهدَ و ُي ِفقـُق َن الؿس ِ
اجدَ  ،و َذل ِ َؽ ِضد ِد ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ و َي ْستَتِ ُرو َن بِالت ََّشقعِ.
يـ ُ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ َتقات َرة َطـْ ُف م ْـ َت ْعظ ِ
الصدِّ ِيؼ وم ْـ الـ َّْف ِل َط ْـ
قؿ ِّ
الؿ َت َؼدِّ َمة ُ
َفػل إَ َحاديث ُ
اجدَ ما فِ ِ
ا ِّت َخ ِ
اذ ال ُؼ ُبق ِر مس ِ
قف َر ٌّد ل ِ َفا َت ْق ِـ البِدْ َط َت ْق ِـ ال َّؾتَ ْق ِـ ُه َؿا َأ ْص ُؾ ِّ
الش ْر ِك و َت ْب ِدي ِؾ
َ
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قفا وإِك ََّؿا َأ َم َر
الص َالة ف َ
الؿ َشاهدَ و َٓ َأ َم َر بِ َّ
اإل ْس َالمِ .وم َّؿا ُي َب ِّق ُـ َذل َؽ َأ َّن ال َّؾ َف َل ْؿ َي ْذك ُْر َ
بِا ْلؿس ِ
اج ِد َف َؼ َال َت َعا َلك﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ﭾ ﭿ ﮀ ] {البقرة ،}113:و َل ْؿ َي ُؼ ْؾَ :م َشاهدَ ال َّؾفَ :ب ْؾ َقدْ « َأ َم َر الـابِ ُّل ﷺ َطؾ اقا َأنْ َٓ
ي َد َع َقبرا م ْشرِ ًفا اإٓ سقا ُه و َٓ تِؿ َث ًآ اإٓ َصؿس ُف»  .وكَفك َطـ ا ِّت َخ ِ
اذ ال ُؼ ُبق ِر مس ِ
اجدَ
َ َ
ْ
ًْ ُ
ْ
َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و َل َع َـ َم ْـ َف َع َؾ َذل َؽ َف َف َذا َأ ْم ٌر بِت َْخ ِر ِ
الؿ َشاهد َٓ بِع َؿ َارت َفا َسقا ٌء ُأ ِريدَ بِف الع َؿ َار ُة
يب َ
الصق ِر َّي ُة َأو ا ْل َؿ ْعـَق َّي ُة.
()1

و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ] {البقرة،}141:
و َلؿ ي ُؼ ْؾ فِل الؿ َش ِ
اه ِد ،و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ْ َ
َ
ﯭ ﯮ ] {األعراف ،}73:و َل ْؿ َي ُؼ ْؾ ِطـْدَ ك ُِّؾ َم ْش َف ٍد .و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ] {التوبة ،}11:و َلؿ ي ُؼ ْؾ :م َش ِ
اهدَ ال َّؾ ِف :إ ْذ ُط َّؿ ُار
ْ َ
َ
الؿ َش ِ
اه ِد ُه ْؿ ُم ْش ِر ُكق َن َأو ُم َت َش ِّب ُفق َن بِا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ .إ َلك َققل ِ ِف﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ
َ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

اهدَ ال َّؾ ِف ،ب ْؾ ُطؿار الؿ َش ِ
ﮨ ﮩ ﮪ ] {التوبة ،}14:و َلؿ ي ُؼ ْؾ إكَّؿا يعؿر م َش ِ
اه ِد َي ْخ َشق َن
ْ َ
َّ ُ َ
َ َُُْ َ
َ
ِ
الؿق َتك و َٓ َي ْخ َشق َن ال َّؾ َف :إ ْذ َط َبدُ و ُه ِط َبا َد ًة َل ْؿ ُيـ َِّز ْل بِ َفا ُس ْؾ َطاكًا
َغ ْق َر ال َّؾفَ :ف َق ْخ َشق َن َ
ِ
ِ
َاب و َٓ سـَّ ٌة كَؿا َق َال َ ِ
الس َال ُم فِل ُمـَا َض َرتِ ِف ل ِ ْؾ ُؿ ْش ِركِق َـ َل َّؿا
و َٓ َجا َء بِ َفا كت ٌ
الخؾ ُقؾ َط َؾ ْقف َّ
َ
ُ
( )1أخرجف مسؾؿ ( )969طـ طظ

.
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َحاجق ُه و َخق ُفق ُه آل ِ َفت َُف ْؿ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉ ] {األىعامَ ،}41:ق َال َت َعا َلك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ] {األىعام.}47:
ِ
ِ
قح ْق ِـ َط ْـ ْاب ِـ َم ْس ُعق ٍد َق َالَ :ل َّؿا ك ََز َل ْت َه ِذ ِه أ َي ُة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
الصح َ
وفل َّ
ﭔ ﭕ ﭖ ] {األىعامَ ،}47:ش َّؼ َذل ِ َؽ َط َؾك َأ ْص َح ِ
اب الـَّبِ ِّل ﷺ و َقا ُلقا َيا
َر ُسق َل ال َّؾ ِف َأيـَا َل ْؿ َي ْظؾِ ْؿ َك ْػ َس ُف؟ َف َؼ َال الـَّبِل ﷺ« :إك َاَم ُهق ِّ
الش ْر ُك َأ َل ْؿ َت ْس َؿ ُعقا َقق َل
ِ
الصالِحِ ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ] {لقامنَ »}51:ق َال َت َعا َلك:
ال َع ْبد ا
﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ] {األىعام،}43:
َق َال َز ْيدُ ْب ُـ َأ ْس َؾ َؿ و َغ ْق ُر ُه .بِا ْل ِع ْؾ ِؿ.
()1

و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ] {اجلن ،}14:و َل ْؿ
اهدَ ل ِ َّؾ ِف ،ب ْؾ َأ ْه ُؾ الؿ َش ِ
ي ُؼ ْؾ :و َأ َّن الؿ َش ِ
اه ِد َيدْ ُطق َن َم َع ال َّؾ ِف َغ ْق َر ُه .ول ِ َف َذا َل َّؿا َل ْؿ َي ُؽ ْـ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قؿ َفا مِ ْـ ِد ِ
لؿ ْسؾِ ِؿق َـَ :ب ْؾ
يـ ا ُ
الؿ َشاهدَ و َت ْعظ ُ
الؿ َساجد َط َؾك ال ُؼ ُبق ِر ا َّلتل ُت َس َّؿك َ
بِـَا ُء َ
مِ ْـ ِد ِ
اهلل َض ِؿ َـ َلـَاَ :أ ْن َي ْح َػ َظ ِّ
الذك َْر ا َّل ِذي َأك َْز َل ُف
الؿ ْش ِركِق َـَ :ل ْؿ َي ْح َػ ْظ َذل ِ َؽ فنن َ َ
يـ ُ
اهلل بِ ِف
ك ََؿا َق َال﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ] {احلجرَ ،}3:ف َؿا َب َع َث ُ
اه ِد َف َغقر مح ُػق ٍ
ِ
ح ْؽؿ ِة مح ُػق ٌظ ،و َأما َأمر الؿ َش ِ
َر ُسق َل ُف مِ ْـ الؽِت ِ
ظَ ،ب ْؾ َطا َّم ُة
ُْ َ ْ
َاب وا ْل َ َ ْ
َّ ْ ُ َ
ِ
ال ُؼ ُبق ِر ا َّلتِل بـ ِ َق ْت َط َؾ ْق َفا الؿس ِ
قفا وإِ َّما ُمتَ َق َّؼ ٌـ ك َِذ ُب َفا.اه
اجدُ إ َّما َم ْش ُؽق ٌك ف َ
َ َ
ُ
ِ
فا٥دَ :٠ق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)224/27
س َال ِم
اإل ْ
و َأو ُل مـ و َضع َه ِذ ِه إَح ِ
يث فِل الس َػ ِر ل ِ ِزيار ِة الؿ َش ِ
اد َ
اه ِد ا َّلتِل َط َؾك ال ُؼ ُبق ِر ُه ْؿ
َ
َ
َ ْ
َ َ َ
َّ
اجدَ ويع ِّظؿق َن الؿ َش ِ
َأ ْه ُؾ البِدَ ِع  -مِ ْـ الرافِ َض ِة و َغ ْق ِر ِهؿ  -ا َّل ِذي َـ ُي َع ِّط ُؾق َن الؿس ِ
اهدَ :
َ
َُ ُ
َ َ
ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب
اهلل بِف ُس ْؾ َطاكًا فنن الؽت َ
قفا و ُي ْبتَدَ ُع ف َ
قفا و ُي َؽ َّذ ُب ف َ
ا َّلتل ُي ْش َر ُك ف َ
قفا دي ٌـ َل ْؿ ُيـ َِّز ْل ُ
ِ ِ ِ
اج ِد دو َن الؿ َش ِ
اه ِد.
الؿ َس ِ ُ
َ
والسـَّ َة إك ََّؿا فقف ذك ُْر َ
( )1أخرجف البخاري ( ،)32ومسؾؿ ( )124طـ ابـ مسعقد
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@

َطأي :١غد ايسحٌ يصٜاز ٠قبٛز األْبٝاٚ ٤ايصاذتني.
َق َال َش ْق ُخ ِ
فِل الْرِضَاءُ اٌصِّشاطِ ادلُغِرَمُُِ (:)182/2
س َال ِم
اإل ْ
ولذ اخرٍف أصذاتٕا وغًنُ٘ ً٘ :جيىص اٌغفش ٌضَاسهتا؟ ػًٍ لىٌٌن:
أحدُٖا ٓ :يجقز والؿسافرة لزيارهتا معصقة ٓ ،يجقز قصر الصالة فقفا .وهذا

ققل ابـ بطة وابـ طؼقؾ وغقرمهإ :ن هذا السػر بدطة ،مل يؽـ يف طصر السؾػ
وهق مشتؿؾ طىل ما سقليت مـ معاين الـفل ،وٕن يف الصحقحقـ طـ الـبل ﷺ
قال ٓ« :تشد الرحال إٓ إلك ثالثة مساجد :الؿسجد الحرام ،والؿسجد إقصك
ومسجدي هذا»  ،وهذا الـفل يعؿ السػر إىل الؿساجد والؿشاهد ،وكؾ مؽان
()1

يؼصد السػر إىل طقـف لؾتؼرب والعبادة.
بدلقؾ أن بصرة بـ أبل بصرة الغػاري لؿا رأى أبا هريرة راج ًعا مـ الطقر
الذي كؾؿ اهلل طؾقف مقسك :قال :لق رأيتؽ قبؾ أن تلتقف :مل تلتفٕ :ن الـبل ﷺ قال:
()2

«ٓ تشد الرحال إٓ إلك ثالثة مساجد» .
فؼد ففؿ الصحابل الذي روى الحديث أن الطقر وأمثالف مـ مؼامات إكبقاء
مـدرجة يف العؿقم ،وأكف ٓ يجقز السػر إلقفا كؿا ٓ يجقز السػر إىل مسجد غقر
الؿساجد الثالثة
( )1أخرجف البخاري ( ،1189و ،)1197ومسؾؿ ( ،827و )1397طـ أبل هريرة ،وأبل سعقد
.
الخدري
(َ )2صحيح .أخرجف مالؽ يف الؿقصل ( ،)118/1ومـ صريؼف :أمحد ( ،)23848والـسائل
( ،)114-113/3وغقرهؿ طـ يزيد بـ طبداهلل بـ الفاد ،طـ محؿد بـ إبراهقؿ التقؿل ،طـ أبل
،
بف ،وهذا إسـاد صحقح ،وصحابل الحديث هق أبق بصرة الغػاري
سؾؿة ،طـ أبل هريرة
كؿا كبف طىل ذلؽ ابـ طبد البر يف التؿفقد ( ،)38/23و آستقعاب ( ،)39/2ومـ قال فقف:
(بصرة بـ أبل بصرة) فؼد أخطل فقف.
وقد أخرج الحديث أمحد مـ وجفقـ آخريـ برقؿ ( ،)27231( ،)23851وسؿاه( :أبا بصرة
الغػاري) ،والؿقضع إول إسـاده صحقح ،والؿقضع الثاين إسـاده حسـ.
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ض إُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْو ِد
َ

116

وأيضا فنذا كان السػر إىل بقت مـ بققت اهلل غقر الؿساجد الثالثة ٓ يجقز مع
أن قصده ٕهؾ مصره يجب تارة ويستحب أخرى ،وقد جاء يف قصد الؿساجد مـ
الػضؾ مآ يحصك :فالسػر إىل بققت الؿقتك مـ طباده أوىل أن ٓ يجقز.
ٚايٛج٘ ايجاْ :ٞأكف يجقز السػر إلقفا قالف صائػة مـ الؿتلخريـ مـفؿ أبق حامد
الغزايل ،وأبق الحسـ بـ طبدوس الحراين ،والشقخ أبق محؿد الؿؼدسل ،وما
طؾؿتف مـؼقٓ طـ أحد مـ الؿتؼدمقـ بـا ًء طىل أن هذا الحديث مل يتـاول الـفل طـ
ذلؽ كؿا مل يتـاول الـفل طـ السػر إىل إمؽـة التل فقفا القالدان والعؾؿاء
والؿشايخ واإلخقان أو بعض الؿؼاصد مـ إمقر الدكققية الؿباحة.اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)225/27
س َال ِم
اإل ْ
يؿ الس َػ ِر إ َلك َغ ْق ِر الؿس ِ
اج ِد ال َّث َال َث ِة  -وإِ ْن ك َ
َان َق ْب َر َكبِ ِّقـَا ُم َح َّؿ ٍد ﷺ
َ َ
وا ْل َؼق ُل بِت َْح ِر ِ َّ
 ُهق َقق ُل مال ِ ٍؽ و ُج ْؿ ُفق ِر َأ ْص َحابِ ِف ،وك ََذل ِ َؽ َأ ْك َث ُر َأ ْص َحا ِ
الح ِد ُ
يث ِطـْدَ ُه ْؿ
ب َأ ْح َؿد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم ْعـَا ُه بِت َْح ِر ِ
الس َػ ِر إ َلك َغقْ ِر ال َّث َال َثةَ ،لؽ َّـ مـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ُؼق ُلَ :ق ْب ُر َكبِ ِّقـَا َل ْؿ َيدْ ُخ ْؾ فل
يؿ َّ
العؿق ِمُ ،ثؿ لِف َذا ال َؼق ِل م ْل َخ َذ ِ
ان :أَ َحدَُُُٖاَ :أ َّن الس َػر إ َلقْ ِف س َػر إ َلك مس ِ
ج ِد ِه .و َه َذا
َّ َ
َ ْ
َ ٌ
َّ َ
َ
ُُ
حقح .و ُهق مقافِ ٌؼ ل ِ َؼق ِل مال ِ ٍ
ِ
ؽ و ُج ْؿ ُفق ِر َأ ْص َحابِ ِف.
الص ُ
الؿ ْل َخ ُذ ُهق َّ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْممـق َـ .اكتفك الؿراد.
ٚايَُِأِخَ ُر ايجَّاَِْ :ٞأ َّن َكبِ َّقـَا َٓ ُي َش َّب ُف بِ َغ ْق ِره م ْـ ُ

A

َطأي :١قصد األَانٔ اييت صالٖا زض ٍٛاهلل ﷺ أْ ٚصٍ فٗٝا اتفاقّا بد ٕٚقصد.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)466/17
س َال ِم
اإل ْ
اهـَاَ :أ َّن الصحاب َة والتَّابِ ِعقـ َلفؿ بِنِحس ٍ
ان َل ْؿ َي ْبـُقا َقط َط َؾك َق ْب ِر َكبِل
وا ْل َؿ ْؼ ُصق ُد َه ُ
َ ُ ْ ْ َ
َّ َ َ
ار إَ ْكبِق ِ
و َٓ ر ُج ٍؾ َصالِحٍ مس ِ
جدً ا ،و َٓ َج َع ُؾق ُه َم ْش َفدً ا و َم َز ًارا و َٓ َط َؾك َش ْل ٍء مِ ْـ آ َث ِ
اء
َ
َ ْ
َ
قف َأو َفع َؾ فِ ِ
قف َأو ص َّؾك فِ ِ
ان ك ََز َل فِ ِ
مِ ْث َؾ م َؽ ٍ
قف َش ْق ًئا مِ ْـ َذل ِ َؽ َل ْؿ َي ُؽق ُكقا َي ْؼ ِصدُ و َن بِـَا َء
َ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
مس ِ
ج ٍد َِٕ ْج ِؾ آ َث ِ
الص َال َة فِل
الصالحق َـ ،و َل ْؿ َي ُؽ ْـ ُج ْؿ ُفق ُر ُه ْؿ َي ْؼصدُ و َن َّ
ار إَ ْكبِ َقاء و َّ
َ ْ
قف َأو ص َّؾك فِ ِ
قف ،ب ْؾ ك ََز َل فِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
قف ا ِّت َػا ًقاَ ،ب ْؾ ك َ
َان َأئِ َّؿت ُُف ْؿ
َ
الر ُسق ُل َّ
َم َؽان َل ْؿ َي ْؼصدْ َّ
الص َال َة ف َ
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ان ص َّؾك فِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
الخ َّط ِ
َك ُع َؿ ِر ْب ِـ َ
قف َر ُسق ُل ال َّؾ ِف ﷺ
الص َالة فل َم َؽ َ
اب و َغ ْق ِره َيـ َْفك َط ْـ َق ْصد َّ
ِ
اص ًةَ ،أ َّك ُف ك َ
َان َيت ََح َّرى َأ ْن َي ِس َقر َح ْق ُث َس َار
ا ِّت َػا ًقا َٓ َق ْصدً ا ،وإِك ََّؿا كُؼ َؾ َط ْـ ْاب ِـ ُط َؿ َر َخ َّ
َر ُسق ُل ال َّؾ ِف ﷺ و َيـ ِْز َل َح ْق ُث َك َز َل ،و ُي َص ِّؾ َل َح ْق ُث َص َّؾك ،وإِ ْن ك َ
َان الـَّبِل ﷺ َل ْؿ َي ْؼ ِصدْ
تِ ْؾ َؽ الب ْؼع َة ل ِ َذل ِ َؽ ِ
الػ ْع ِؾ َب ْؾ َح َص َؾ ا ِّت َػا ًقا ،وك َ
َان ْاب ُـ ُط َؿ َر
َر ُج ًال َصال ِ ًحا َش ِديدَ
ُ َ
ِآ ِّت َبا ِع َف َر َأى َه َذا مِ ْـ ِآ ِّت َباعِ.
و َأما َأبقه وسائِر الصحاب ِة مِـ ُ ِ
اء الر ِ
اش ِدي َـ ُط ْث َؿ َ
ان و َطؾِل و َسائِ ِر ال َع ْش َر ِة
َّ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ْ
الخ َؾ َػ َّ
و َغق ِر ِهؿ مِ ْث َؾ اب ِـ مسعق ٍد ومع ِ
اذ ْب ِـ َج َب ٍؾ وأبل ْب ِـ َك ْع ٍ
ب َف َؾ ْؿ َي ُؽق ُكقا َي ْػ َع ُؾق َن َما َف َع َؾ
َُ
ْ َ ْ ُ
ْ ْ
الج ْؿ ُفق ِر َأ َص ّح.
ْاب ُـ ُط َؿ َر و َقق ُل ُ
ِ
الؿت ََاب َع َة َأ ْن ُي ْػ َع َؾ مِ ْث َؾ َما َف َع َؾ َط َؾك الق ْج ِف ا َّل ِذي َف َع َؾ َِٕ ْج ِؾ َأ َّك ُف َف َع َؾ.
و َذل َؽ َأ َّن ُ
فنذا َقصدَ الص َال َة وا ْل ِعباد َة فِل م َؽ ٍ
ان ُم َع َّق ٍـ ك َ
الص َالةِ وا ْل ِع َبا َدةِ فِل َذل ِ َؽ
َان َق ْصدُ َّ
َ َ
َّ
َ
َ
الؿ َؽ ِ
ان ُمت ََاب َع ًة َل ُف و َأ َّما إذا َل ْؿ َي ْؼ ِصدُ تِ ْؾ َؽ ال ُب ْؼ َع َة فنن َق ْصدَ َها َي ُؽق ُن ُم َخا َل َػ ًة َٓ ُمت ََاب َع ًة
َ
َل ُف.
ِ
ِم َث ُال ا َ
ف و ِّ
الج ْؿ َر َت ْق ِـ
ٕو ِل َل َّؿا َق َصدَ الق ُقق َ
الذك َْر والد َطا َء بِ َع َر َف َة و ُم ْز َدل َػ َة و َب ْق َـ َ
الؿ َؼا ِم َر ْك َع َت ْق ِـ ك َ
ك َ
َان
اف و َص َّؾك َخ ْؾ َ
َان َق ْصدُ تِ ْؾ َؽ البِ َؼا ِع ُمت ََاب َع ًة َل ُف وك ََذل ِ َؽ َل َّؿا َص َ
ػ َ
ؾذك ِْر والد َط ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ك َ
الص َػا والؿروة ل ِ ِّ
َان َق ْصدُ
ف ْع ُؾ َذل َؽ ُمت ََاب َع ًة َل ُف وك ََذل َؽ َل َّؿا َصعدَ َط َؾك َّ
َذل ِ َؽ ُمت ََاب َع ًة َل ُف و َقدْ ك َ
الص َال َة ِطـْدَ إ ُ ْس ُطقاك َِة َق َال َِٕكِّل
َان َس َؾ َؿ ُة ْب ُـ إَ ْكق ِع َيت ََح َّرى َّ
ِ
الص َال َة ِطـْدَ َها .
َر َأ ْيت َر ُسق َل ال َّؾف ﷺ َيت ََح َّرى َّ
ِ
َف َؾؿا رآه ي ْؼ ِصدُ تِ ْؾ َؽ الب ْؼع َة َِٕج ِؾ الص َال ِة ك َ ِ
ؾص َال ِة ُمت ََاب َع ًة،
َان َذل َؽ ال َؼ ْصدُ ل َّ
َّ
ْ
ُ َ
َّ َ ُ َ
وك ََذل ِ َؽ َلؿا َأراد طتبان بـ مال ِ ٍ
ؽ َأ ْن َي ْبـِل مس ِ
جدً ا َل َّؿا َط ِؿ َل َف َل ْر َس َؾ إ َلك َر ُسق ِل ال َّؾ ِف
َّ َ َ
َ َ ْ
ْ ُ َ
ﷺ َق َال َلف إكِّل ُأ ِحب َأ ْن َت ْلتِقـِل ُتص ِّؾل فِل مـ ِْزلِل َفا َّت ِ
خ ْذ ُه ُم َص ًّؾك وفِل ِروا َي ٍة َف َؼ َال:
َ
َ
ُ
َ
َت َع َال َف َح َّط لِل مس ِ
جدً ا َف َل َتك الـَّبِل ﷺ و َم ْـ َشا َء مِ ْـ َأ ْص َحابِ ِف وفِل ِروا َي ٍة َف َغدَ ا َط َؾ َّل
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َت
است َْل َذ َن َر ُسق ُل ال َّؾف ﷺ َف َلذك ْ
َر ُسق ُل ال َّؾف ﷺ و َأ ُبق َب ْؽ ٍر َّ
الصد ُيؼ حق َـ ْار َت َػ َع الـ ََّف ُار َف ْ
()1

( )1أخرجف البخاري ( ،)512ومسؾؿ ( )519طـ سؾؿة بـ إكقع

.
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َلف َف َؾؿ يجؾِس حتَّك د َخ َؾ البق َتَ ،ف َؼ َالَ « :أي َـ ُت ِ
ح ُّب َأنْ ُأ َص ِّؾ َل ِم ْـ َب ْقتِؽ»؟ َف َل َش ْرت َل ُف
َْ
ُ ْ َ ْ ْ َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
س اؾ َؿ» .
سق ُل ال اؾف ﷺ َف ُؼ ْؿ َـا و َرا َء ُه َف َص اؾك َر ْك َع َت ْق ِـ ُث اؿ َ
إ َلك كَاح َقة م ْـ البَ ْقتَ « :ف َؼ َام َر ُ
الح ِد ُ
يث.
َ
جدً ا و َأحب َأ ْن ي ُؽق َن َأو َل مِـ يص ِّؾل فِ ِ
فنكف َق َصدَ َأ ْن َي ْبـِل مس ِ
قف الـَّبِل ﷺ ،و َأ ْن
ْ ُ َ
َ
َ َّ
َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َان بِـَاء الؿس ِ
جد و َأ َرا َد َأ ْن ُي َص ِّؾ َل
الؿقض ِع ا َّلذي َص َّؾك فقفَ :فا ْل َؿ ْؼ ُصق ُد ك َ َ َ ْ
َي ْبـ َق ُف فل َ
ان ا َّل ِذي يبـ ِ ِ
الـَّبِل ﷺ فِل الؿ َؽ ِ
الص َال ُة م ْؼ ُصق َد ًة َِٕ ْج ِؾ الؿس ِ
ج ِد َل ْؿ َي ُؽ ْـ
قفَ :ف َؽاك ْ
َت َّ
َْ
َ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ان َم َؽ ٌ
الؿ َؽ ُ
ان َق َصدَ الـَّبِل
الؿ ْسجد َم ْؼ ُصق ًداْ َٕ :ج ِؾ َكقكف َص َّؾك فقف ا ِّت َػا ًقا ،و َه َذا َ
بِـَا ُء َ
خ َال ِ
قف متَابع ًة َلف بِ ِ
ِ ِ ِ
ﷺ الص َال َة فِ ِ
قف :ل ِ َق ُؽق َن مس ِ
ف َما ا َّت َػ َؼ َأ َّك ُف
الص َالة ف ُ َ َ ُ
جدً ا َف َص َار َق ْصدُ َّ
َّ
َ ْ
ص َّؾك فِ ِ
قف بِ َغ ْق ِر َق ْص ٍد.
َ
وك ََذل ِ َؽ َق ْصدُ َيق ِم ِآ ْثـَ ْق ِـ وا ْل َخ ِؿ ِ
الصق ِم ُمت ََاب َع ًة َِٕ َّك ُف َق َصدَ َصق َم َه َذ ْي ِـ
قس بِ َّ
يث الص ِ
الققمق ِـ ،و َق َال فِل الح ِد ِ
الجـ ِاة فِل ُك ِّؾ َخ ِؿ ٍ
قس وا ْث َـ ْق ِـ
اب َ
حقحِ « :إك ُاف ُت ْػ َت ُح َأ ْبق ُ
َّ
َ
َ َْ
َف ُق ْغ َػ ُر لِ ُؽ ِّؾ َط ْب ٍد َٓ ُي ْشرِ ُك بِ َال اؾ ِف َش ْق ًئا اإٓ َر ُج ًال كَانَ َب ْق َـ ُف و َب ْق َـ َأ ِخ ِقف َش ْح َـا ُء َف ُق َؼ ُال
ِ
ِ
ِ
ِ
ان مس ِ
ج ِد ُق َباء ُمت ََاب َع ًة َل ُف فنكف َقدْ
َأ ْكظ ُروا َه َذ ْي ِـ َح اتك َي ْص َطؾ َحا»  .وك ََذل َؽ َق ْصدُ إ ْت َق َ ْ
ت راكِبا وم ِ
ٍ
حقحق ِـ َأ َّكف ك َ ِ
ِ
ِ
اش ًقا .
الص َ ْ ُ
َث َب َت َطـْ ُف فل َّ
َان َي ْلتل ُق َباء ك َُّؾ َس ْب َ ً َ
ِ ِ
ِ
ِ
الؿ ِديـ َِة و َغ ْق ِر َها َق ْصدُ َش ْل ٍء مِ ْـ
ول َف َذا َل ْؿ َي ْستَح َّ
الس َؾػ م ْـ َأ ْه ِؾ َ
ب ُط َؾ َؿا ُء َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف وآل ِ ِف
َ
الؿ َساجد وا ْل َؿ َز َارات ا َّلتل بِا ْل َؿديـَة و َما َحق َل َفا َب ْعدَ َم ْسجد الـَّبِ ِّل َص َّؾك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جدَ ُق َباءَّ َٕ :ن الـَّبِل ﷺ َلؿ َي ْؼصدْ مس ِ
وس َّؾؿ َّإٓ مس ِ
ب إ َل ْقف َّإٓ ُهق.
جدً ا بِ َع ْقـف َي ْذ َه ُ
َ ْ
ْ
َّ
َ ْ
َ َ
ِ
ِ
الذ َه ِ
الر ُسق ُل ﷺ بِ َّ
اب إ َل ْقف و َص َّح َطـْ ُف ﷺ َأ َّك ُف َق َالَ « :م ْـ َتق اا َل فل
و َقدْ َق َصدَ ُه َّ
َب ْقتِ ِف ُث اؿ َأ َتك َم ْس ِ
الص َال َة فِ ِقف كَانَ َك ُع ْؿ َرةِ»  .و َم َع َه َذا َف َال ُي َسا َف ُر إ َل ْق ِف
ج َد ُق َباء َٓ ُيرِ ُيد اإٓ ا
()1

()2

()3

()4

.

( )1أخرجف البخاري ( ،)425ومسؾؿ (كتاب الؿساجد )263/طـ طتبان بـ مالؽ
.
( )2أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )2565طـ أبل هريرة
.
( )3أخرجف البخاري ( ،)1191ومسؾؿ ( )1399طـ ابـ طؿر
( )4حسـ بشقاهده .أخرجف الترمذي ( ،)324وابـ ماجف ( )1411مـ حديث ُأسقد بـ ضفقر
إكصاري ،والراوي طـف أبق إبرد ،واسؿف :زياد الؿدين ،وهق مجفقل.
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ِ ِ
ِ
ان ِ
اإلك َْس ُ
َلؽِ ْـ إذا َك َ
الس َػ ِر إ َل ْق ِف َب ْؾ َي ْؼ ِصدُ إك َْشا َء
ان بِا ْل َؿديـَة َأ َتا ُه ،و َٓ َي ْؼصدُ إك َْشا َء َّ
ِ ِ ِِ
الس َػ ِر إ َلك الؿس ِ ِ
الر َح ُال اإٓ إ َلك َث َال َث ِة َم َس ِ
اج َد:
اجد ال َّث َال َثة ل َؼقلف ﷺُ َٓ « :ت َش ُّد ِّ
َ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٕ ْق َصك و َم ْس ِ
الح َرا ِم وا ْل َؿ ْس ِ
الؿ ْس ِ
جد ا َ
الس َػ َر إ َلك
جد َ
َ
جدي َه َذا» ول َف َذا َلق ك ََذ َر َّ
ف الؿس ِ ِ
خ َال ِ
ف بِـ َْذ ِر ِه ِطـْدَ إَئِؿ ِة إَربِع ِة و َغق ِر ِهؿ بِ ِ
مس ِ
الح َرا ِم:
ج ِد ُق َباء َل ْؿ ُيق ِّ
جد َ
ْ َ
َ ْ
ْ ْ
َّ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فنكف َي ِ
الؿ ْؼد ِ
س فل
ج ُ
الؿديـَة و َب ْق ُت َ
ب الق َفا ُء بِالـ َّْذ ِر إ َل ْقف بِا ِّت َػاق ِف ْؿ وك ََذل َؽ َم ْسجدُ َ
َأصح َقق َلق ِفؿ .و ُهق م ْذ َهب مال ِ ٍ
الشافِ ِع ِّل فِل َأ َح ِد َقق َل ْق ِف وفِل َ
ؽ و َأ ْح َؿد و َّ
أخ ِر ،و ُهق
َ ِّ
َ ُ َ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب َِٕ َّن مِ ْـ َأ ْصؾِ ِف َأ َّك ُف َٓ َي ِ
ب
ج ُ
َقق ُل َأبِل َحـق َػ َة َل ْق َس َط َؾ ْقف َذل َؽَ :لؽـَّ ُف َجائ ٌز و ُم ْست ََح ٌّ
الشر ِع و ْإَ ْك َثرو َن َي ُؼق ُلق َن َي ِ
بِالـ َّْذ ِر َّإٓ ما ك َ ِ
ب بِالـ َّْذ ِر كُؾ َما ك َ
َان َصا َط ًة ل ِ َّؾ ِف
ج ُ
ُ
َان واج ًبا بِ َّ ْ
َ
ِ
ِ
ك ََؿا َث َب َت فِل َصحقحِ ال ُب َخ ِ
َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف َق َالَ « :م ْـ َك َذ َر
ار ِّي َط ْـ َطائ َش َة
قع ال اؾ َف َف ْؾ ُقطِ ْع ُف و َم ْـ َك َذ َر َأنْ َي ْع ِص َل ال اؾ َف َف َال َي ْع ِص ِف» .اه
َأنْ ُيطِ َ
()1

()2

B

ايٓٗ ٞعٔ اختاذ ايكبٛز أعٝادا ٚبٝإ َعٓ ٢ذيو:
َق َال َش ْق ُخ ِ
فِل الْرِضَاءُ اٌصِّشاطِ ادلُغِرَمُُِ (:)169/2
س َال ِم
اإل ْ

وقد جاء طـ الـبل ﷺ ،والسؾػ الـفل طـ اتخاذها –يعـل قبقر إكبقاء
والصالحقـ -طقدً ا ،طؿق ًما وخصق ًصا .وبقـقا معـك العقد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
= ولف شاهد مـ حديث سفؾ بـ حـقػ طـد أمحد ( ،)15981وابـ ماجف ( ،)1412وفقف :محؿد بـ
سؾقؿان الؽرماين مجفقل حال.
 ،فقف داود بـ إسؿاطقؾ إكصاري،
ولف شاهد آخر طـد ابـ حبان ( )1627مـ حديث ابـ طؿر
وهق مجفقل الحال.
ولف صريؼ أخرى طـد ابـ أبل شقبة ( )373/2مـ صريؼ :سؾقط بـ سعد السالؿل ،طـ ابـ طؿر
مققق ًفا ،ولف حؽؿ الرفع ،وسؾقط مجفقل.
الحسـ ،وقد حسـف العالمة إلباين رمحف اهلل :وطىل هذا الحديث
فالحديث هبذه الشقاهد يرتؼل إىل ُ
يجقز قصد الصالة فقف مـ غقر سػر ،والـبل ﷺ كان يؼصده كؾ سبت.
( )1أخرجف البخاري ( ،1189و ،)1197ومسؾؿ ( ،827و )1397طـ أبل هريرة ،وأبل سعقد
.
الخدري
.
( )2أخرجف البخاري ( )6696طـ طائشة
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فلما العؿقم :فؼال أبق داود يف ســف :حدثـا أمحد بـ صالح قال :قرأت طىل
قال:
طبد اهلل بـ كافع أخبرين ابـ أبل ذئب طـ سعقد الؿؼبري ،طـ أبل هريرة
قال رسقل اهلل ﷺ ٓ« :جتعؾقا بققتؽؿ قبقرا ،وٓ جتعؾقا قبري طقدا ،وصؾقا طؾل
فنن صالتؽؿ تبؾغـل حقث كـتؿ» وهذا إسـاد حسـ ،فنن رواتف كؾفؿ ثؼات
مشاهقر ،لؽـ طبد اهلل بـ كافع الصائغ الػؼقف الؿدين صاحب مالؽ ،فقف لقـ ٓ يؼدح
يف حديثف .قال يحقك بـ معقـ :هق ثؼة .وحسبؽ بابـ معقـ مقثؼا .وقال أبق زرطة:
ٓ بلس بف .وقال أبق حاتؿ الرازي :لقس بالحافظ ،وهق لقـ تعرف حػظف وتـؽر.
فنن هذه العبارات مـفؿ تـزل حديثف مـ مرتبة الصحقح إىل مرتبة الحسـ ،إذ ٓ
خالف يف طدالتف وفؼفف ،وأن الغالب طؾقف الضبط ،لؽـ قد يغؾط أحقاكا ،ثؿ هذا
الحديث مؿا يعرف مـ حػظف ،لقس مؿا يـؽرٕ ،كف سـة مدكقة ،وهق محتاج إلقفا يف
فؼفف ،ومثؾ هذا يضبطف الػؼقف .ولؾحديث شقاهد مـ غقر صريؼف ،فنن هذا الحديث
روي مـ جفات أخرى فؿا بؼل مـؽرا ،وكؾ مجؾة مـ هذا الحديث رويت طـ الـبل
ﷺ بلساكقد معروفة ،وإكؿا الغرض هـا الـفل طـ اتخاذه طقدا.
فؿـ ذلؽ :ما رواه أبق يعىل الؿقصظ يف مسـده ،حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة،
حدثـا زيد بـ الحباب ،حدثـا جعػر بـ إبراهقؿ -مـ ولد ذي الجـاحقـ -حدثـا
طظ بـ طؿر ،طـ أبقف ،طـ طظ بـ الحسقـ :أكف رأى رجال يجلء إىل فرجة كاكت
طـد قبر الـبل ﷺ فقدخؾ فقفا فقدطق .فـفاه ،فؼال :أٓ أحدثؽؿ حديثا سؿعتف طـ
أبل ،طـ جدي ،طـ رسقل اهلل ﷺ قال ٓ« :تتخذوا قبري طقدا ،وٓ بققتؽؿ قبقرا،
()2
فنن تسؾقؿؽؿ يبؾغـل أيـَم كـتؿ» رواه أبق طبد اهلل محؿد بـ طبد القاحد الؿؼدسل
()1

( )1إسـاده حسـ ،وهق صحقح بشقاهده.
(َ )2صحيح بشواهده .رواه الؿؼدسل يف الؿختارة رقؿ ( ،)428وهق طـد ابـ أبل شقبة (،)375/2
وأبل يعىل ( ،)469والؼاضل يف فضؾ الصالة رقؿ ( ،)21وهق مـ صريؼ :جعػر بـ إبراهقؿ
الجعػري ،طـ طظ بـ طؿر بـ طظ بـ الحسقـ ،طـ أبقف ،طـ طظ بـ الحسقـ بف ،وجعػر بـ
الؿتؼدم :ففق
إبراهقؿ ،وطؿر بـ طظ كالمها مجفقل حال ،لؽـ يشفد لف حديث أبل هريرة
 ،وهق مسؾسؾ
حديث حسـ ،بؾ صحقح بشقاهده .وهذا الحديث صحابقف طظ بـ أبل صالب
بآل البقت.
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الحافظ ،فقؿا اختاره مـ إحاديث الجقاد الزائدة طىل الصحقحقـ ،وشرصف فقف
أحسـ مـ شرط الحاكؿ يف صحقحف.
وروى سعقد يف ســف ،حدثـا حبان بـ طظ ،حدثـل محؿد بـ طجالن ،طـ أبل
سعقد مقىل الؿفري قال :قال رسقل اهلل ﷺ ٓ« :تتخذوا بقتل طقدا ،وٓ بققتؽؿ
()1

قبقرا ،وصؾقا طؾل حقثَم كـتؿ ،فنن صالتؽؿ تبؾغـل» .
وقال سعقد :حدثـا طبد العزيز بـ محؿد ،أخبرين سفقؾ بـ أبل سفقؾ ،قال:
رآين الحسـ بـ الحسـ بـ طظ بـ أبل صالب طـد الؼبر ،فـاداين ،وهق يف بقت
فاصؿة يتعشك .فؼال :هؾؿ إىل العشاء؟ فؼؾت ٓ :أريده .فؼال :ما يل رأيتؽ طـد
الؼبر؟ فؼؾت :سؾؿت طىل الـبل ﷺ فؼال :إذا دخؾت الؿسجد فسؾؿ .ثؿ قال :إن
رسقل اهلل ﷺ قال ٓ« :تتخذوا بقتل طقدا ،وٓ تتخذوا بققتؽؿ مؼابر ،لعـ اهلل القفقد
اختذوا قبقر أكبقائفؿ مساجد ،وصؾقا طؾل :فنن صالتؽؿ تبؾغـل حقثَم كـتؿ» ما أكتؿ
()2

ومـ بإكدلس إٓ سقاء .
ففذان الؿرسالن مـ هذيـ القجفقـ الؿختؾػقـ يدٓن طىل ثبقت الحديث،
ٓ سقؿا ،وقد احتج مـ أرسؾف بف ،وذلؽ يؼتضل ثبقتف طـده ،ولق مل يؽـ روي مـ
(َ )1صحيح بشواهدهَ .أخرجف سعقد بـ مـصقر كؿا يف آقتضاء ( ،)656/2و الصارم الؿـؽل
(ص ،)161ويف إسـاده حبان بـ طظ ،وفقف ضعػ ،وأبق سعقد مقىل الؿفري حسـ الحديث ،وروى
لف مسؾؿ ،والحديث مرسؾ يتؼقى مع ما تؼدم :ففق صحقح بشقاهده.
تنبيه :ققلف يف الحديث« :بقتل» مـؽر ،والؿحػقظ «قبري» ،كؿا يف سائر الروايات.
(َ )2صحيح بشواهد .أخرجف سعقد بـ مـصقر كؿا يف آقتضاء ( ،)656/2و الصارم الؿـؽل
(ص ،)161وهق مرسؾَّ :
ٕن الحسـ بـ الحسـ بـ طظ يرويف طـ الـبل ﷺ ،وسفقؾ بـ أبل سفقؾ
 ،ففؿا
مجفقل حال ،لؽـ الحديث يصؾح يف الشقاهد ،وتؼدم حديث أبل هريرة ،وحديث طظ
شاهدان يتؼقى هبؿا.
وهذا الحديث وإثر أخرجف إسؿاطقؾ الؼاضل يف فضؾ الصالة طىل الـبل ﷺ رقؿ ( )31مـ صريؼ:
طبدالعزيز الداروردي بف ،وأخرجف طبدالرزاق ( ،)6726وابـ أبل شقبة ( )375/2مـ صريؼ:
محؿد بـ طجالن ،طـ سفقؾ بف.
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وجقه مسـدة غقر هذيـ .فؽقػ وقد تؼدم مسـدا؟ .
ووجٗ اٌذالٌح :أن قبر رسقل اهلل ﷺ أفضؾ قبر طىل وجف إرض ،وقد هنك
طـ اتخاذه طقدا .فؼبر غقره أوىل بالـفل كائـا مـ كان ،ثؿ إكف قرن ذلؽ بؼقلف ﷺ:
«وٓ تتخذوا بققتؽؿ قبقرا» أي ٓ تعطؾقها طـ الصالة فقفا والدطاء والؼراءة،
فتؽقن بؿـزلة الؼبقر ،فلمر بتحري العبادة يف البققت ،وهنك طـ تحريفا طـد الؼبقر،
طؽس ما يػعؾف الؿشركقن مـ الـصارى ،ومـ تشبف هبؿ .ويف الصحقحقـ طـ ابـ
 ،أن الـبل ﷺ قال« :اجعؾقا مـ صالتؽؿ ّم بققتؽؿ ،وٓ تتخذوها

طؿر
قبقرا» .
()1

وروى مسؾؿ طـ أبل هريرة طـ الـبل ﷺ قال ٓ« :جتعؾقا بققتؽؿ مؼابر ،فنن
الشقطان يػر مـ البقت الذي يسؿع سقرة البؼرة تؼرأ فقف» ثؿ إكف ﷺ أطؼب الـفل
()2

طـ اتخاذه طقدً ا بؼقلف« :صؾقا طؾل فنن صالتؽؿ تبؾغـل حقثَم كـتؿ» ،ويف الحديث
أخر« :فنن تسؾقؿؽؿ يبؾغـل أيـَم كـتؿ» يشقر بذلؽ ﷺ إىل أن ما يـالـل مـؽؿ مـ
الصالة والسالم يحصؾ مع قربؽؿ مـ قبري ،وبعدكؿ مـف :فال حاجة بؽؿ إىل
اتخاذه طقدً ا.
وإحاديث طـف بلن صالتـا وسالمـا تعرض طؾقف كثقرة ،مثؾ ما روى أبق داود
مـ حديث أبل صخر محقد بـ زياد ،طـ يزيد بـ طبد اهلل بـ قسقط ،طـ أبل هريرة
أن رسقل اهلل ﷺ قال« :ما مـ أحد يسؾؿ طؾل إٓ رد اهلل طؾل روحل حتك أرد
طؾقف السالم»  .وهذا الحديث طىل شرط مسؾؿ.
()3

ومثؾ ما روى أبق داود أيضا طـ أوس بـ أوس

أن رسقل اهلل ﷺ قال:

«أكثروا مـ الصالة طؾل يقم الجؿعة ولقؾة الجؿعة ،فنن صالتؽؿ معرواة طؾل»،
( )1أخرجف البخاري ( ،)432ومسؾؿ ( )777طـ ابـ طؿر
.
( )2أخرجف مسؾؿ ( )781طـ أبل هريرة
( )3أخرجف أمحد ( ،)527/2وأبق داود ( )2141بنسـاد حسـ.

.
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قالقا :يا رسقل اهلل ،كقػ تعرض صالتـا طؾقؽ وقد أرمت؟ فؼال« :إن اهلل حرم
طؾك إرض أن تلكؾ لحقم إكبقاء»  .ويف مسـد ابـ أبل شقبة طـ أبل هريرة
()1

قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :مـ صؾك طـد قبري سؿعتف ،ومـ صؾك طؾل كائقا
بؾغتف»  ،ويف الـسائل وغقره طـف ﷺ أكف قال« :إن اهلل وكؾ بؼبري مالئؽة يبؾغقين
()2

طـ أمتل السالم» إىل أحاديث أخر يف هذا الباب متعددة.
()3

( )1أخرجف أمحد ( ،)16162وأبق داود ( ،1147و ،)1531والـسائل ( ،)91/3وابـ ماجف (،1185
و ،)1636وإسـاده صحقح.
( )2أخرجف العؼقظ ( ،)137 - 136 /4والبقفؼل يف الشعب ( )1481ويف حقاة إكبقاء ()18
وأبق الؼاسؿ إصبفاين يف الترغقب ( )1666مـ صرق طـ العالء بـ طؿرو الحـػل ،ثـا محؿد
بـ مروان ،طـ إطؿش ،طـ أبل صالح ،طـ أبل هريرة بف.
وقال العؼقظ ٓ :أصؾ لف مـ حديث إطؿش ،ولقس بؿحػقظ ،وٓ يتابع محؿد بـ مروان السدي إٓ
مـ هق دوكف.اه
قال ابـ الجقزي يف الؿقضقطات ( :)313 - 312 /1هذا حديث ٓ يصح ،ومحؿد بـ مروان هق
السدي .قال ابـ معقـ :لقس بثؼة ،وقال ابـ كؿقر :كذاب ،وقال السعدي :ذاهب ،وقال الـسائل:
متروك ،وقال ابـ حبان ٓ :يحؾ كتب حديثف إٓ اطتبارا.اه
ولف صريؼ أخرى :فؼد أخرجف أبق الشقخ يف الصالة طىل الـبل كؿا يف جالء إففام
(ص )54ويف الثقاب كؿا يف الملئ الؿصـقطة ( )258 /1طـ طبد الرمحـ بـ أمحد إطرج
ثـا الحسـ بـ الصباح ثـا أبق معاوية ثـا إطؿش طـ أبل صالح طـ أبل هريرة مرفقطا « :مـ ص ّؾك
طؾل مـ بعقد أطؾؿتف» قال ابـ الؼقؿ :وهذا الحديث غريب جدا.
طؾل طـد قبري سؿعتف ،ومـ ص ّؾل ّ
ّ
وتؼدم ققل العؼقظ ٓ :أصؾ لف مـ حديث إطؿش ،ولقس بؿحػقظ ،وٓ يتابع محؿد بـ
مروان السدي إٓ مـ هق دوكف.اه
قؾت :رواتف ثؼات غقر طبد الرمحـ بـ أمحد إطرج ترمجف أبق الشقخ يف الطبؼات ()541 /3
وأبق كعقؿ يف أخبار أصبفان ( )113 /2ومل يذكرا فقف جرحا وٓ تعديال .فالظاهر أن آفة اإلسـاد
مـف.
( )3أخرجف أمحد ( ،)3666والدارمل ( ،)2981والـسائل يف الؿجتبك ( ،)1282ويف الؽبرى
 ،بؾػظ« :إن هلل مالئؽة سقاحقـ ّم إرض يبؾغقين مـ
( )1216و ( )9811طـ ابـ مسعقد
أمتل السالم» بنسـاد صحقح.
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 ،هنك ذلؽ الرجؾ أن

يتحرى الدطاء طـد قبره ﷺ ،واستدل بالحديث ،وهق راوي الحديث الذي سؿعف
مـ أبقف الحسقـ ،طـ جده طظ ،وأطؾؿ بؿعـاه مـ غقره :فبقـ أن قصده لؾدطاء
وكحقه اتخاذ لف طقدً ا.
وكذلؽ ابـ طؿف حسـ بـ حسـ شقخ أهؾ بقتف ،كره أن يؼصد الرجؾ الؼبر
لؾسالم طؾقف ،وكحقه طـد دخقل الؿسجد ،ورأى أن ذلؽ مـ اتخاذه طقدً ا.
فاكظر هذه السـة كقػ مخرجفا مـ أهؾ الؿديـة وأهؾ البقت ،الذيـ لفؿ مـ
رسقل اهلل ﷺ قرب الـسب وقرب الدارٕ ،هنؿ إىل ذلؽ أحقج مـ غقرهؿ فؽاكقا
لفا أضبط.
اسؿا لؾؿؽان ففق الؿؽان الذي يؼصد آجتؿاع فقف ،واكتقابف
والعقد إذا جعؾ ً
لؾعبادة طـده ،أو لغقر العبادة ،كؿا أن الؿسجد الحرام ومـك ومزدلػة وطرفة،
جعؾفا اهلل طقدً ا ،مثابة لؾـاس ،يجتؿعقن فقفا ،ويـتابقهنا ،لؾدطاء والذكر والـسؽ،
وكان لؾؿشركقـ أمؽـة يـتابقهنا لالجتؿاع طـدها .فؾؿا جاء اإلسالم محا اهلل ذلؽ
كؾف.
وهذا الـقع مـ إمؽـة يدخؾ فقف قبقر إكبقاء والصالحقـ والؼبقر التل يجقز
أيضا داخؾة يف
أن تؽقن قبق ًرا لفؿ ،بتؼدير كقهنا قبق ًرا لفؿ ،بؾ وسائر الؼبقر ً
هذا .اه
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1

ايػبٗ ١األٚىل :قٛهلِ :قرب ايٓيب ﷺ يف َطجدٚ ،ٙي ٛنإ حساَّا؛ َا فعٌ ب٘

ذيو ايصخاب ١زضٛإ اهلل عً.ِٗٝ

ٚادتٛاب عٓٗا:
َقا َل َش ْق ُخ ِ
س َال ِم
اإل ْ

فِل اٌشد ػًٍ األخٕائٍ (ص:)127

ومـ الؿعؾقم بالتقاتر أن ذلؽ كان يف خالفة القلقد بـ طبد الؿؾؽ ،وكان بعد
بضع وثؿاكقـ .وقد ذكروا أن ذلؽ كان سـة إحدى وتسعقـ ،وأن طؿر بـ طبد
العزيز مؽث يف بـائف ثالث سـقـ ،وسـة ثالث وتسعقـ مات فقفا خؾؼ كثقر مـ
التابعقـ مثؾ سعقد بـ الؿسقب وغقره مـ الػؼفاء السبعة ،ويؼال لفا سـة الػؼفاء.
وجابر بـ طبد اهلل كان مـ السابؼقـ إولقـ مؿـ بايع بالعؼبة ،وتحت
الشجرة ،ومل يؽـ بؼل مـ همٓء غقره لؿا مات ،وذلؽ قبؾ تغققر الؿسجد بسـتقـ،
ومل يبؼ بعده مؿـ كان بال ًغا حقـ مقت الـبل ﷺ إٓ سفؾ بـ سعد الساطدي فنكف
تقيف سـة ثؿان وثؿاكقـ ،وققؾ سـة إحدى وتسعقـ ،ولفذا ققؾ فقف :إكف آخر مـ مات
بالؿديـة مـ أصحاب الـبل ﷺ .كؿا قالف أبق حاتؿ البستل وغقره.
صغارا ،مثؾ السائب بـ يزيد الؽـدي ابـ أخت
وأما مـ مات بعد ذلؽ فؽاكقا
ً
كؿر فنكف مات بالؿديـة سـة إحدى وتسعقـ ،وققؾ إكف مات بعده طبد اهلل بـ أبل
صؾحة الذي حـؽف الـبل ﷺ ،وكذلؽ محؿقد بـ الربقع الذي طؼؾ مجة مجفا
رسقل اهلل ﷺ يف وجفف مـ بئر كاكت يف دارهؿ ولف مخس سـقـ ،مات سـة تسع
وتسعقـ ،وسـف [ثالث وتسعقـ] ،وأبق أمامة بـ سفؾ بـ حـقػ سؿاه الـبل ﷺ
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أسعد باسؿ أسعد بـ زرارة مات سـة مائة .لؽـ همٓء مل يؽـ لفؿ يف حقاتف ﷺ مـ
التؿققز ما يـؼؾقن طـف أققالف وأفعالف التل يـؼؾفا الصحابة ،مثؾ ما يـؼؾف جابر
وسفؾ بـ سعد وغقرمها.
وأما ابـ طؿر فؽان قد مات قبؾ ذلؽ ،طام قتؾ ابـ الزبقر بؿؽة سـة ثـتقـ
وسبعقـ ،وابـ طباس مات قبؾ ذلؽ بالطائػ سـة بضع وستقـ ،ففمٓء وأمثالفؿ
مـ الصحابة مل يدرك أحد مـفؿ تغققر الؿسجد ،وإدخال الحجر فقف ،وأكس بـ
مالؽ كان بالبصرة مل يؽـ بالؿديـة ،وقد ققؾ إكف آخر مـ مات هبا مـ الصحابة.
وكاكت حجر أزواج الـبل ﷺ شرقل الؿسجد وقبؾقف ،وققؾ وشامقف ،فاشتريت
مـ مالكفا ورثة أزواجف ﷺ وزيدت يف الؿسجد :فدخؾت حجرة طائشة

.

وكان الذي تقىل ذلؽ طؿر بـ طبد العزيز كائب القلقد طىل الؿديـة ،فسد باب
الحجرة وبـقا حائ ًطا آخر طؾقفا غقر الحائط الؼديؿ ،فصار الؿسؾؿ طؾقف مـ وراء
جدارا واحدً ا.اه
الجدار أبعد مـ الؿسؾؿ طؾقف لؿا كان
ً
قال اإلمام ابـ طبد اهلادي

ّم اٌصاسَ ادلٕىٍ (ص:)151

ثؿ إكف إكؿا أدخؾت الحجرة يف الؿسجد يف خالفة القلقد بـ طبد الؿؾؽ بعد
مقت طامة الصحابة الذيـ كاكقا بالؿديـة ،وكان مـ آخرهؿ مق ًتا جابر بـ طبد اهلل،
وهق تقيف يف خالفة طبد الؿؾؽ ،فنكف تقيف سـة ثؿان وسبعقـ ،والقلقد تقىل سـة
ست وثؿاكقـ ،وتقيف سـة ست وتسعقـ :فؽان بـاء الؿسجد ،وإدخال الحجرة فقف
فقؿا بقـ ذلؽ.اه
قال اإلمام ابـ باز

كَم ّم رلّىع فراواٖ (:)338/4

والرسقل محؿد ﷺ وصاحباه

مل يدفـقا يف الؿسجد وإكؿا دفـقا يف بقت

طائشة ،ولؽـ لؿا وسع الؿسجد يف طفد القلقد بـ طبد الؿؾؽ أدخؾ الحجرة يف
الؿسجد يف آخر الؼرن إول ،وٓ يعتبر طؿؾف هذا يف حؽؿ الدفـ يف الؿسجدٕ :ن
الرسقل ﷺ وصاحبقف مل يـؼؾقا إىل أرض الؿسجد وإكؿا أدخؾت الحجرة التل هؿ
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هبا يف الؿسجد مـ أجؾ التقسعة :فال يؽقن يف ذلؽ حجة ٕحد طىل جقاز البـاء
طىل الؼبقر أو اتخاذ الؿساجد طؾقفا أو الدفـ فقفا لؿا ذكرتف آكػا مـ إحاديث
الصحقحة الؿاكعة مـ ذلؽ ،وطؿؾ القلقد لقس فقف حجة طىل ما يخالػ السـة
الثابتة طـ رسقل اهلل ﷺ ،واهلل ويل التقفقؼ.
وقال

كَم ّم رلّىع فراواٖ (:)327/8

وأما وجقد قبر الـبل ﷺ وصاحبقف أبل بؽر وطؿر

يف مسجده ﷺ فؾقس

بف حجة طىل دفـ الؿقتك يف الؿساجدٕ :كف ﷺ دفـ يف بقتف -يف بقت طائشة

ثؿ

دفـ صاحباه معف ،فؾؿا وسع القلقد بـ طبد الؿؾؽ الؿسجد أدخؾ الحجرة فقف طىل
رأس الؿائة إوىل مـ الفجرة ،وقد أكؽر طؾقف ذلؽ أهؾ العؾؿ ،ولؽـف رأى أن ذلؽ
ٓ يؿـع مـ التقسعة ،وأن إمر واضح ٓ يشتبف .وبذلؽ يتضح لؽؾ مسؾؿ أكف ﷺ
وصاحبقف

مل يدفـقا يف الؿسجد ،وإدخالفؿ فقف بسبب التقسعة لقس بحجة طىل

جقاز الدفـ يف الؿساجدٕ :هنؿ لقسقا يف الؿسجد ،وإكؿا هؿ يف بقتف ﷺ ،وٕن
طؿؾ القلقد ٓ يصؾح حجة ٕحد يف ذلؽ ،وإكؿا الحجة يف الؽتاب والسـة ،ويف
إمجاع سؾػ إمة

 ،وجعؾـا مـ أتباطفؿ بنحسان.اه

وّم فراوي اٌٍجٕح اٌذائّح ( )141/1ما كصف:
وأما قبر الـبل ﷺ وقبر صاحبقف
طائشة

 ،فؼد كاكا خارج الؿسجد يف حجرة

 ،ولؿا وسع الؿسجد يف زمان القلقد بـ طبد الؿؾؽ أدخؾت الحجرة يف

الؿسجد بلمر القلقد ،ومل يؽـ ذلؽ بؿشقرة أهؾ العؾؿ .والؿؼصقد :أن مسجد
الرسقل ﷺ مل يبـ طىل قبر ،والحؿد هلل.
وباهلل التقفقؼ ،وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.
الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء
بؽر أبقزيد ...طبد العزيز آل الشقخ ...صالح الػقزان ...طبد اهلل بـ غديان...
طبد الرزاق طػقػل ...طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز.
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كَم ّم رلّىع فراواٖ (:)324/12

أيضا أن الـبل ﷺ مل يدفـ فقف ،وإكؿا دفـ يف بقتف الؿـػصؾ طـ
ومـ الؿعؾقم ً
الؿسجد ،ويف طفد القلقد بـ طبد الؿؾؽ كتب إىل أمقره طىل الؿديـة وهق طؿر بـ
طبد العزيز يف سـة ( )88مـ الفجرة أن يفدم الؿسجد الـبقي ،ويضقػ إلقف حجر
زوجات الـبل ﷺ ،فجؿع طؿر وجقه الـاس والػؼفاء ،وقرأ طؾقفؿ كتاب أمقر
الؿممـقـ القلقد فشؼ طؾقفؿ ذلؽ ،وقالقا :تركفا طىل حالفا أدطك لؾعبرة ،ويحؽك
أن سعقد بـ الؿسقب أكؽر إدخال حجرة طائشة

 ،كلكف خشل أن يتخذ الؼبر

مسجدً ا :فؽتب طؿر بذلؽ إىل القلقد :فلرسؾ القلقد إلقف يلمره بالتـػقذ ،فؾؿ يؽـ
لعؿر بد مـ ذلؽ ،فلكت ترى أن قبر الـبل ﷺ مل يقضع يف الؿسجد ومل يبـ طؾقف
الؿسجد فال حجة بف لؿحتج طىل الدفـ يف الؿساجد أو بـائفا طىل الؼبقر ،وقد ثبت
طـ الـبل ﷺ أكف قال« :لعـة اهلل طؾك القفقد والـصارى اختذوا قبقر أكبقائفؿ
تحذيرا ٕمتف مؿا صـع همٓء .ولؿا
مساجد» ،قال ذلؽ ،وهق يف سقاق الؿقت
ً
ذكرت لف أم سؾؿة

كـقسة رأهتا يف أرض الحبشة وما فقفا مـ الصقر قال:

ً
مسجدا،
«أولئؽ إذا مات فقفؿ الرجؾ الصالح ،أو العبد الصالح بـقا طؾك قبره
أولئؽ شرار الخؾؼ طـد اهلل» .وطـ ابـ مسعقد

أن الـبل ﷺ قال« :إن مـ

شرار الـاس مـ تدركفؿ الساطة وهؿ أحقاء ،والذيـ يتخذون مـ الؼبقر مساجد».
أخرجف اإلمام أمحد بسـد جقد .والؿممـ ٓ يرضك أن يسؾؽ مسؾؽ القفقد
والـصارى وٓ أن يؽقن مـ شرار الخؾؼ.اه
وقال اإلمام الػقزان طافاه اهلل ّم لػأح ادلغرفُذ (:)31/2
كؼقل :إن الـبل ﷺ مل يدفـ يف الؿسجد ،وإكؿا دفـ يف بقتف خارج الؿسجد،
والحؽؿة يف ذلؽ ما ذكرتف أم الؿممـقـ أكف خشل أن يتخذ مسجدً ا ،فالبقت مـػرد
طـ الؿسجد ،ويف معزل طـ الؿسجد ،وإكؿا أدخؾ البقت يف الؿسجد بعد طفد
طؿؿ
الخؾػاء الراشديـ يف وقت القلقد بـ طبد الؿؾؽ :لؿا أراد أن يقسع الؿسجد ّ
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التقسعة مـ جفة الؿشرق ،فلدخؾ حجرة الـبل ﷺ ،ومل يؽـ هذا بؿشقرة أهؾ
العؾؿ ،وإكؿا هذا طؿؾ الخؾقػة بدون مشقرة أهؾ العؾؿ ،ولؽـ مع هذا فالبقت ٓ
يزال طىل شؽؾف وحقازتف ،والؿسجد ٓ يزال طىل وضعف والحؿد هلل ،وما يحصؾ مـ
الجفال إكؿا يؽقن يف مسجد الرسقل ﷺ ،ولقس طـد الؼبرٕ ،ن الؼبر بعقد
الـّاس
ّ
طـفؿ ،و َم ُصقن طـفؿ ،وٓ يروكف ،ولفذا لؿا دطا الـبل ﷺ ربف قال« :الؾفؿ ٓ جتعؾ
قبري وث ًـا ُيعبد» استجاب اهلل دطاءه ،فصاكف يف بقتف ،ولفذا يؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ:

كأجاااااا برربرمحمةاااااا تنيراا مر ر وو طاااٍردباالثااا رمح اااهرمح .محَ ر
ر

2

ايػبٗ ١ايجاْ :١ٝقٛهلِ :مل ٜٓهس اهلل رعص ٚجٌ عً ٢اير ٜٔعصَٛا إٔ جيعًٛا عً٢

أصخاب ايهٗف َطجدّا؛ فكاٍ تعاىل﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ] {الكهف.}71:

ٚادتٛاب عٓٗا :جاء ّم فراوي اٌٍجٕح اٌذائّح ( )256/6ما كصف:

أما ققلف تعاىل﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ]
{الكهف ،}71:فؼال اإلمام ابـ كثقر يف تػسقره :حؽك ابـ جرير يف الؼائؾقـ ذلؽ ققلقـ:
أحدُٖا :أهنؿ الؿسؾؿقن مـفؿ .والثاين :أهؾ الشرك مـفؿ .فاهلل أطؾؿ ،والظاهر
أن الذيـ قالقا ذلؽ هؿ أصحاب الؽؾؿة والـػقذ ،ولؽـ هؾ هؿ محؿقدون أم ٓ؟
فقف كظرٕ :ن الـبل ﷺ قال« :لعـ اهلل القفقد والـصارى اختذوا قبقر أكبقائفؿ
وصالحقفؿ مساجد حيذر ما فعؾقا» ،فػفؿ مـ هذا أن اهلل مل يؼرهؿ طؾقف ،وطىل تؼدير
تؼريره فنن شرع مـ قبؾـا شرع لـا ما مل يرد شرطـا بخالفف ،وما دام ورد شرطـا
بالـفل طـ اتخاذ الؼبقر مساجد فال تجقز الصالة فقفا وٓ تصح.اه
الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء
طبد اهلل بـ قعقد ...طبد اهلل بـ غديان ...طبد الرزاق طػقػل ...طبد العزيز بـ
طبد اهلل بـ باز.
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ّم حتزَش اٌغاجذ (ص:)55

اجلىاب ػٕها ِٓ شالشح وجىٖ:
األ :ٍٚأن الصحقح الؿتؼرر يف طؾؿ إصقل أن شريعة مـ قبؾـا لقست شريعة
لـا ٕدلة كثقرة ،مـفا ققلف ﷺ« :أططقت مخسا مل يعطفـ أحدا مـ إكبقاء قبؾل» ...
فذكرها ...وآخرها« :وكان الـبل يبعث إلك ققمف خاصة ،وبعثت إلك الـاس كافة».
فنذا تبقـ هذا فؾسـا مؾزمقـ بإخذ بؿا يف أية :لق كاكت تدل طىل أن جقاز
بـاء الؿسجد طىل الؼبر كان شريعة لؿـ قبؾـا.
ايجاْ :ٞهب أن الصقاب ققل مـ قال( :شريعة مـ قبؾـا شريعة لـا) :فذلؽ
مشروط طـدهؿ بؿا إذا مل يرد يف شرطـا ما يخالػف ،وهذا الشرط معدوم هـا ٕن
إحاديث تقاترت يف الـفل طـ البـاء الؿذكقر كؿا سبؼ :فذلؽ دلقؾ طىل أن ما يف
أية لقس شريعة لـا.
ايجايح ٓ :كسؾؿ أن أية تػقد أن ذلؽ كان شريعة لؿـ قبؾـا غاية ما فقفا أن

مجاطة مـ الـاس قالقا﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ] {الكهف ،}71:فؾقس فقفا
التصريح بلهنؿ كاكقا مممـقـ ،وطىل التسؾقؿ فؾقس فقفا أهنؿ كاكقا مممـقـ صالحقـ
متؿسؽقـ بشريعة كبل مرسؾ ،بؾ الظاهر خالف ذلؽ.اه
قال الحافظ ابـ رجب

ّم فتح ايباز( ٟكتاب الصالة ،باب :)48

وقد دل الؼرآن طىل مثؾ ما دل طؾقف هذا الحديث –يعـل حديث« :لعـ اهلل
القفقد :اختذوا قبقر أكبقائفؿ مساجد» ،-وهق ققل اهلل طز وجؾ يف قصة أصحاب

الؽفػ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ]
{الكهف ،}71:فجعؾ اتخاذ الؼبقر طىل الؿساجد مـ فعؾ أهؾ الغؾبة طىل إمقر،
وذلؽ يشعر بلن مستـده الؼفر والغؾبة واتباع الفقى ،وأكف لقس مـ فعؾ أهؾ العؾؿ
والػضؾ الؿتبعقـ لؿا أكزل اهلل طىل رسؾف مـ الفدى.اه
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ّم أضىاء اٌثُاْ (:)321/2
وقال اإلمام الشـؼقطل
ِ
ستِ ْد َٓ ِل بِأية َففُ ق َأنْ َت ُؼق َلَ :م ْـ َه ُم َٓ ِء ا ْل َؼق ِم ا َّل ِذي َـ َقا ُلقا:
َأ اما ا ْل َجق ُ
اب َط ِـ آ ْ
﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ] {الكهف}71:؟ َأ ُه ْؿ مِ َّؿ ْـ ُي ْؼتَدَ ى بِ ِف؟ َأ ْم ُه ْؿ َك َػ َر ٌة
فِل َه ُم َٓ ِء ا ْل َؼق ِم،
َٓ َي ُجق ُز ِآ ْقتِدَ ا ُء بِ ِف ْؿ؟ ،و َقدْ َق َال َأ ُبق َج ْع َػ ِر ْب ُـ َج ِر ٍير ال َّطبَ ِري
ِ
اختُؾِ َ ِ ِ ِ ِ
َما كَص ُف :و َق ِد ْ
الر ْه ُط ا ْل ُؿ ْسؾِ ُؿق َن َأ ْم ُه ُؿ ا ْل ُؽ َّػ ُار؟
ػ فل َقائ ِؾ َهذه ا ْل َؿ َؼا َلةَ ،أ ُه ُؿ َّ
فنذا َطؾِ ْؿ َت َذل ِ َؽ َفا ْط َؾ ْؿ َأ َّك ُف ْؿ َط َؾك ا ْل َؼق ِل بلهن ْؿ ُك َّػ ٌارَ :ف َال إِ ْش َؽ َال فِل َأ َّن فِ ْع َؾ ُف ْؿ
َلقس بِحج ٍة :إِ ْذ َلؿ ي ُؼ ْؾ َأحدٌ بِ ِ
آ ْحتِ َجاجِ بِ َل ْف َع ِ
ال ا ْل ُؽ َّػ ِ
ار ك ََؿا ُهق َض ُرو ِر ٌّي ،و َط َؾك
َ
ْ َ
ْ َ ُ َّ
اج ِد مِـ ِص َػا ِ
ج ِدَّ َِٕ :ن ا ِّت َخا َذ ا ْلؿس ِ
ا ْل َؼق ِل :بلهنؿ مسؾِؿق َن كَؿا َيدُ ل َل ُف ِذكْر ا ْلؿس ِ
ت
ْ
َ َ
ُ َ ْ
َ
ْ ُ ْ ُ
ا ْلؿسؾِ ِؿقـَ ،ف َال ي ْخ َػك َط َؾك َأدكَك َطاقِ ٍؾ َأ َّن َقق َل َقق ٍم مِـ ا ْلؿسؾِ ِؿقـ فِل ا ْل ُؼرونِ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ ُ ْ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْل َؿاض َقة :إِك َُّف ْؿ َس َق ْػ َع ُؾق َن ك ََذاُ َٓ ،ي َع ِ
يح َة َط ِـ
الص ِر َ
قح َة َّ
الصح َ
ص َّ
ار ُض بِف الـ ُصق َ
الـَّبِ ِّل ﷺ إِ َّٓ َم ْـ َص َؿ َس ال َّؾ ُف َب ِص َقر َت ُف َف َؼ َاب َؾ َقق َل ُف ْؿ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ
ِ ِِ
ﭴ ] {الكهف }71:بِ َؼقل ِ ِف ﷺ فِل مر ِ ِ ِ
الرفِ ِ
قؼ ْإَ ْط َؾك
ض َمقتف َق ْب َؾ اكْت َؼالف إِ َلك َّ
ََ
ِ
ِ
سَ « :ل َع َـ ال اؾ ُف ا ْل َقفُ ق َد والـ َاص َارى :ات َاخ ُذوا ُق ُبق َر َأ ْكبِ َقائ ِف ْؿ َم َس ِ
بِ َخ ْؿ ٍ
اج َد» .ا ْل َحد َ
يث.
ِ
ِ
ِ
اذ ِهؿ ا ْلؿس ِ
جدَ َط َؾك ا ْل ُؼ ُبق ِرَ ،م ْؾ ُعق ٌن َط َؾك
َي ْظ َف ُر َل َؽ َأ َّن َم ِـ ا َّت َب َع َه ُم َٓء ا ْل َؼق َم فل ا ِّت َخ ُ َ ْ
ان الص ِ
لِس ِ
اد ِق ا ْلؿصدُ و ِق ﷺ كَؿا ُهق و ِ
اض ٌح.اه
َ ْ
َّ
َ
َ

3

ايػبٗ ١ايجايج :١قٛهلِ :قد جا ٤يف اذتدٜح إٔ َطجد ارتٝف قرب ف ٘ٝضبعٕٛ

ْبّٝاٚ ،قد صً ٢ف ٘ٝزض ٍٛاهلل ﷺ.

والجقاب طـفا قال اإلمام إلباين

كؿا يف حتزَش اٌغاجذ (ص:)68

اجلىاب :أكـا ٓ كشؽ يف صالتف ﷺ يف هذا الؿسجد ،ولؽــا كؼقل :لْ ِا روش
يف اٌشثهح ِٓ أٔٗ دفٓ فُٗ عثؼىْ ٔثُّا ال دجح فُٗ ِٓ وجهٌن:
األ :ٍٚأكـا ٓ كسؾؿ صحة الحديث الؿشار إلقفٕ :كف مل يروه أحد مؿـ طـل
بتدويـ الحديث الصحقح ،وٓ صححف أحد مؿـ يقثؼ بتصحقحف مـ إئؿة
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الؿتؼدمقـ ،وٓ الـؼد الحديثل يساطد طىل تصحقحف :فنن يف إسـاده مـ يروي
الغرائب ،وذلؽ مؿا يجعؾ الؼؾب ٓ يطؿئـ لصحة ما تػرد بف
قال الطبراين يف ِؼجّٗ اٌىثًن ( :)13525حدثـا طبدان بـ أمحد ،ثـا
طقسك بـ شاذان ،ثـا أبق مهام الدٓل ،ثـا إبراهقؿ بـ صفؿان ،طـ مـصقر ،طـ
مجاهد ،طـ ابـ طؿر ،قال :قال رسقل اهلل ﷺّ« :م مسجد الخقػ َق ُبر سبعقـ كبقا».
وأورده الفقثؿل اجملّغ ( )298/ 3بؾػظُ « :قبِر سبعقن كبقا» .وقال :رواه
البزار ورجالف ثؼات.
وهذا قصقر مـف يف التخريج فؼد أخرجف الطبراين أيضا كؿا رأيت.
قلت :ورجال الطبراين ثؼات أيضا غقر طبدان بـ أمحد وهق إهقازي كؿا ذكر
الطبراين يف ادلؼجُ اٌصغًن (ص  ،)136ومل أجد لف ترمجة وهق غقر طبدان بـ
محؿد الؿروزي ،وهق مـ شققخ الطبراين أيضا يف اٌصغًن (ص )136وغقره
وهق ثؼة حافظ لف ترمجة يف ذاسَخ تغذاد ( )135/11و ذزوشج احلفاػ
( )231/2وغقرها.
لؽـ يف رجال هذا اإلسـاد مـ يروي الغرائب مثؾ طقسك بـ شاذان ،قال فقف
ابـ حبان يف اٌصماخ  :يغرب .وإبراهقؿ بـ صفؿان ،قال فقف ابـ طؿار الؿقصظ:
ضعقػ الحديث مضطرب الحديث.
وهذا طىل إصالقف وإن كان مردودا طىل ابـ طؿار ففق يدل طىل أن يف حديث
ابـ صفؿان شقئا ،ويميده ققل ابـ حبان يف ثؼات أتباع التابعقـ :أمره مشتبف ،لف
مدخؾ يف الثؼات ،ومدخؾ يف الضعػاء ،وقد روى أحاديث مستؼقؿة تشبف أحاديث
إثبات ،وقد تػرد طـ الثؼات بلشقاء معضالت سـذكره إن شاء اهلل يف كتاب
الػصؾ بقـ الـؼؾة ،إن قضك اهلل سبحاكف ذلؽ ،وكذلؽ كؾ شلء تققػـا يف أمره مؿـ
لف مدخؾ يف الثؼات ،ولذلؽ قال فقف الحافظ ابـ حجر يف اٌرمشَة  :ثؼة يغرب.
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وشقخ مـصقر وهق ابـ الؿعتؿر ثؼة ،وقد روى لف ابـ صفؿان حديثا آخر يف
مشقختف ( )73( )2/ 244فالحديث مـ غرائبف أو مـ غرائب ابـ شاذان.
ثؿ رأيتف قد تقبع –يعـل :ابـ شاذان -فؼد وقػت طىل إسـاد البزار لؾحديث يف
صوائذٖ (ص  123مصقرة الؿؽتب اإلسالمل) فنذا هق يؼقل :حدثـا إبراهقؿ،
طـ الؿستؿر العروقل ثـا محؿد ثـا إبراهقؿ بـ صفؿان بف.
وقال البزار :تػرد بف إبراهقؿ طـ مـصقر وٓ كعؾؿف طـ ابـ طؿر بلحسـ مـ
هذا إسـادا .
وهذه متابعة ٓ بلس هبا العروقل بالؼاف صدوق يغرب كؿا يف اٌرمشَة .
فالعفدة يف الحديث طىل ابـ صفؿان وجرى الفقثؿل طىل ضاهر إسـاده فؼال
يف صوائذ اٌثضا س  :قؾت :هق إسـاد صحقح ،ولعؾ ققلف السابؼ :ورجالف ثؼات،
أدق لؿا ذكركا مـ الغرابة ذلؽ ٕن مثؾ هذه الؽؾؿة ٓ تؼتضل الصحة كؿا ٓ يخػك
طىل مـ مارس هذه الصـاطة ٕن طدالة الرواة وثؼتفؿ شرط واحد مـ شروط
الصحة الؽثقرة بؾ إن العامل ٓ يؾجل إىل هذه الؽؾؿة معرضا طـ التصريح بالصحة
إٓ ٕكف يعؾؿ أن يف السـد مع ثؼة رجالف طؾة تؿـع مـ الؼقل بصحتف أو طىل إقؾ مل
يعؾؿ تحؼؼ الشروط إخرى فقف :فؾذلؽ مل يصرح بصحتف وهذه مسللة مفؿة صالؿا
غػؾ طـفا الؿبتدئقن يف هذا العؾؿ الشريػ وغقرهؿ ،ولذلؽ كبفت طؾقفا يف
مؼدمة دتاَ ادلٕح ػًٍ فمٗ اٌغٕح .
وأكا أخشك أن يؽقن الحديث تحرف طىل أحدمها فؼال( :قبر) بدل (صىل) ٕن
هذا الؾػظ الثاين هق الؿشفقر يف الحديث ،فؼد أخرج الطبراين يف اٌىثًن
( )1551/3بنسـاد رجالف ثؼات طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس مرفقطا:
«صؾك ّم مسجد الخقػ سبعقن كبقا» الحديث وكذلؽ رواه الطبراين يف
األوعظ ( )2 /119 /1صوائذٖ (  ) 75وطـف الؿؼدسل يف ادلخراسج
( )2/ 249والؿخؾص يف الثالث مـ السادس مـ ادلخٍصُاخ ( )1/71وأبق
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محؿد بـ شقبان العدل يف اٌفىائذ ( )2/222/2وقال الؿـذري (:)116/2
رواه الطبراين يف األوعظ  ،وإسـاده حسـ.
وٓ شؽ يف حسـ الحديث طـدي :فؼد وجدت لف صري ًؼا أخرى طـ ابـ طباس
رواه إزرقل يف أخثاس ِىح (ص  )35طـف مقققفا طؾقف ،وإسـاده يصؾح
لالستشفاد بف كؿا بقـتف يف كتابل الؽبقر دجح اٌىداع (ومل يـجز بعد).
ثؿ رواه إزرقل (ص  )38مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق ،قال :حدثـل مـ ٓ
أهتؿ ،طـ طبد اهلل بـ طباس بف مققق ًفا .ففذا هق الؿعروف يف هذا الحديث ،واهلل
أطؾؿ .ومجؾة الؼقل :أن الحديث ضعقػ.اه

4

ايػبٗ ١ايسابع :١قٛهلِ :إٕ مجعّا َٔ األْبٝاَ ٤دف ْٕٛٛيف املطجد اذتساّ،

ٚإمساع ٌٝعً ٘ٝايطالّ َدف ٕٛيف اذتِجِس.

والجقاب طـفا قال اإلمام إلباين

ّم حتزَش اٌغاجذ :

ادتٛاب ٓ :شؽ أن الؿسجد الحرام أفضؾ الؿساجد ،والصالة فقف بؿائة ألػ
صالة ،ولؽـ هذه الػضقؾة أصؾقة فقف مـذ رفع ققاطده إبراهقؿ مع ابـف اسؿاطقؾ
طؾقفؿا السالم ،ومل تطرأ هذه الػضقؾة طؾقف بدفـ إسؿاطقؾ طؾقف السالم فقف لق صح
أكف دفـ فقف ،ومـ زطؿ خالف ذلؽ فؼد ضؾ ضالٓ بعقدا ،وجاء بؿا مل يؼؾف أحد مـ
السؾػ الصالح

 ،وٓ جاء بف حديث تؼقم الحجة بف.

فنن ققؾ ٓ :شؽ فقؿا ذكرت ،ودفـ إسؿاطقؾ فقف ٓ يخالػ ذلؽ ،ولؽـ أٓ
يدل هذا طىل إقؾ طىل طدم كراهقة الصالة يف الؿسجد الذي فقف قبر؟
فاجلىاب :وال ،مث وال ،و٘ان اٌثُاْ ِٓ وجىٖ:
األ :ٍٚأكف مل يثبت يف حديث مرفقع أن إسؿاطقؾ طؾقف السالم أو غقره مـ
إكبقاء الؽرام دفـقا يف الؿسجد الحرام ومل يرد شلء مـ ذلؽ يف كتاب مـ كتب
السـة الؿعتؿدة ك (الؽتب الستة ،ومسـد أمحد ،ومعاجؿ الطبراين الثالثة ،وغقرها)،
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ضعق ًػا بؾ مقضق ًطا طـد بعض الؿحؼؼقـ ،وغاية ما وري يف ذلؽ مـ آثار معضالت
بلساكقد واهقات مقققفات أخرجفا إزرقل يف أخثاس ِىح (ص  39و219
و )221فال يؾتػت إلقفا وإن ساقفا بعض الؿبتدطة مساق الؿسؾؿات ،وكحق ذلؽ
ما أورد السققصل يف اجلاِغ مـ رواية الحاكؿ يف اٌىىن طـ طائشة
مرفقطا بؾػظ« :إن قبر إسَمطقؾ ّم الحجر».
ايٛج٘ ايجاْ :ٞأن الؼبقر الؿزطقم وجقدها يف الؿسجد الحرام غقر ضاهرة وٓ
بارزة ولذلؽ ٓ تؼصد مـ دون اهلل تعاىل :فال ضرر مـ وجقدها يف بطـ أرض
الؿسجد فال يصح حقـئذ آستدٓل هبذه أثار طىل جقاز اتخاذ الؿساجد طىل قبقر
مرتػعة طىل وجف إرض لظفقر الػرق بقـ الصقرتقـ ،وهبذا أجاب الشقخ
طىل الؼاري

اهلل تعاىل فؼال يف ِشلاج ادلفاذُخ ( )456/1بعد أن حؽك ققل

الؿػسر الذي أشرت إلقف يف التعؾقؼ:
وذكر غقره أن صقرة قبر إسؿاطقؾ طؾقف السالم يف الحجر تحت الؿقزاب ،وأن
يف الحطقؿ بقـ الحجر إسقد وزمزم قبر سبعقـ كبقا
قال الؼاري :وفقف أن صقرة قبر إسؿاطقؾ طؾقف السالم وغقره مـدرسة :فال
يصؾح آستدٓل.
خريت ،وفقف اإلشارة إىل ما ذكركاه آكػا ،وهق
وهذا جقاب طامل كحرير ،وفؼقف ِّ
أن العبرة يف هذه الؿسللة بالؼبقر الظاهرة ،وأن ما يف بطـ إرض مـ الؼبقر فال
يرتبط بف حؽؿ شرطل مـ حقث الظاهر ،بؾ الشريعة تـزه طـ مثؾ هذا الحؽؿٕ :كـا

كعؾؿ بالضرورة والؿشاهدة أن إرض كؾفا مؼبرة إحقاء كؿا قال تعاىل[ :ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ] {ادرسَلت.}76:
قال الشعبل :بطـفا ٕمقاتؽؿ وضفرها ٕحقائؽؿ.
ضاهرا غقر معروفا مؽاكف فال
ثؿ قال :ومـ البقـ القاضح أن الؼبر إذا مل يؽـ
ً
يترتب مـ وراء ذلؽ مػسدة ،كؿا هق مشاهد حقث ترى القثـقات والشركقات إكؿا
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تؼع طـد الؼبقر الؿشرفة حتك ولق كاكت مزورة ٓ ،طـد الؼبقر الؿـدرسة ،ولق
كاكت حؼقؼة فالحؽؿة تؼتضل التػريؼ بقـ الـقطقـ ،وهذا ما جاءت بف الشريعة كؿا
بقـا سابؼا فال يجقز التسقية بقـفؿا واهلل الؿستعان.اه

5

َٔ ٖ ٛأ َٔ ٍٚبٓ ٢عً ٢ايكرب ايٓب ٟٛقب١؟

قال اإلمام ُمؿد بـ إمقر الصـعاين

ّم ذغهًن االػرماد :

فنن َ
قؾت :هذا قبر رسقل اهلل ﷺ قد طؿرت طؾقف قبة طظقؿة أكػؼت فقفا
إمقالُ .
قؾت :هذا جفؾ طظقؿ بحؼقؼة الحال ،فنن هذه الؼبة لقس بـاؤها مـف ﷺ،
وٓ مـ أصحابف ،وٓ مـ تابعقفؿ ،وٓ تابعل التابعقـ ،وٓ مـ طؾؿاء أمتف وأئؿة
مؾتف ،بؾ هذه الؼبة الؿعؿقلة طىل قبره ﷺ مـ أبـقة بعض مؾقك مصر الؿتلخريـ،
وهق قالون الصالحل الؿعروف بالؿؾؽ الؿـصقر يف سـة ثؿان وسبعقـ وستؿائة،
ذكره يف حتمُك إٌصشج ترٍخُُ ِؼامل داس اذلجشج
دلقؾقة ،يتبع فقفا أخر إول.اه

ففذه أمقر دولقة ٓ
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َ :أكَّفؿ َخرجقا طـ م َّؽ َة مع رسق ِل اهللِ
و َط ْـ َأبِل و ِاق ٍد ال َّؾ ْقثِ ِّل
ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ
ﷺ إِ َلك ُحـَ ْق ٍـَ ،ق َال :وك َ
َان ل ِ ْؾ ُؽ َّػ ِار ِسدْ َر ٌة َي ْع ُؽ ُػق َن ِطـْدَ َها ،و ُي َع ِّؾ ُؼق َن بِ َفا َأ ْسؾِ َحت َُف ْؿ،
ِ
ِ ٍ
ٍ
قؿ ٍةَ ،ق َالَ :ف ُؼ ْؾـَاَ :يا َر ُسق َل
ُي َؼ ُال َل َفاَ :ذ ُ
ات َأ ْكقاطَ ،ق َالَ :ف َؿ َر ْركَا بِسدْ َرة َخ ْض َرا َء َطظ َ
ِ
ات َأ ْكق ٍ
اطَ ،ف َؼ َال َر ُسق ُل اهللِ ﷺُ « :ق ْلت ُْم وا َّل ِذي َى ْف ِس بِ َو ِد ِه ك َََم َق َال َقو ُم
اج َع ْؾ َلـَا َذ َ
اهللْ ،
ُمو َسى﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ] {األعراف ،}511:إِ ََّّنَا
َان َق ْب َلك ُْم ُس َّن ًة ُس َّن ًة» .أخرجف أمحد والترمذي بنسـاد
َت َك ُب َّن ُسن ََن َم ْن ك َ
ُّ
الَن َُنَ ،ل َ ْ
()1
ٍ
صحقح
َطا ٌ٥ايعكٝد ٠املطتفاد َٔ ٠اذتدٜح

1

َطأي :١حهِ َٔ تربى عجس أ ٚغجس أ ٚقرب أ ٚغري ذيو َٔ األٚثإ.
الشق ُخ س َؾقَمنُ بـ طب ِد اهلل ِ
ّمْ ذَُغًِنِ اٌؼَضَِضِ احلَُِّذِ (:)147/1
َق َال ا ْ ُ َ ُ َ ْ
أخبر ﷺ أن هذا إمر الذي صؾبقه مـف ،وهق اتخاذ شجرة لؾعؽقف طـدها،

وتعؾقؼ إسؾحة هبا تبرك ًا كإمر الذي صؾبف بـق إسرائقؾ مـ مقسك طؾقف السالم

حقث قالقا ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ ،فنذا كان اتخاذ شجرة لتعؾقؼ
إسؾحة ،والعؽقف طـدها ،اتخاذ إلف مع اهلل مع أهنؿ ٓ يعبدوهنا ،وٓ يسللقهنا،
فؿا الظـ بؿا حدث مـ طباد الؼبقر مـ دطاء إمقات ،وآستغاثة هبؿ ،والذبح،

والـذر لفؿ ،والطقاف بؼبقرهؿ ،وتؼبقؾفا ،وتؼبقؾ أطتاهبا وجدراهنا ،والتؿسح هبا،
والعؽقف طـدها ،وجعؾ السدكة والحجاب لفا؟! وأي كسبة بقـ هذا ،وبقـ تعؾقؼ
إسؾحة طىل شجرة تبركًا؟!

( )1أخرجف أمحد ( ،)218/5والترمذي (.)2181
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قال اإلمام أبق بؽر الطرصقشل مـ أئؿة الَملؽقة :فاكظروا رمحؽؿ اهلل أيـؿا
وجدتؿ سدرة أو شجرة يؼصدها الـاس ،ويعظؿقهنا ،ويرجقن البرء والشػاء مـ
قبؾفا ،ويضربقن هبا الؿسامقر والخرق ،ففل ذات أكقاط فاقطعقها.
وقال الحافظ أبق محؿد طبد الرمحـ بـ إسؿاطقؾ الشافعل الؿعروف بلبل
أيضا ما قد طؿ آبتالء بف مـ
شامة يف كتاب اٌثذع واحلىادز  :ومـ هذا الؼسؿ ً
تزيقـ الشقطان لؾعامة ،تخؾقؼ الحقطان والعؿد ،وسرج مقاضع مخصقصة يف كؾ
ٍ
حاك أكف رأى يف مـامف هبا أحدً ا مؿـ شفر بالصالح والقٓية
بؾد يحؽل لفؿ
فقػعؾقن ذلؽ ،ويحافظقن طؾقف مع تضققعفؿ فرائض اهلل تعاىل وســف ،ويظـقن أهنؿ
متؼربقن بذلؽ ،ثؿ يتجاوزون هذا إىل أن يعظؿ وقع تؾؽ إماكـ يف قؾقهبؿ
فقعظؿقهنا ،ويرجقن الشػاء لؿرضاهؿ وقضاء حقائجفؿ بالـذر لفؿ ،وهل مـ بقـ
طققن وشجر وحائط وحجر ،ويف مديـة دمشؼ صاهنا اهلل مـ ذلؽ مقاضع متعددة
كعقيـة الحؿا خارج باب تقما ،والعؿقد الؿخؾؼ داخؾ باب الصغقر ،والشجرة
الؿؾعقكة القابسة خارج باب الـصر يف كػس قارطة الطريؼ ،سفؾ اهلل قطعفا
واجتثاثفا مـ أصؾفا ،فؿا أشبففا بذات أكقاط القاردة يف الحديث!
ثؿ ذكر الحديث الؿتؼدم ،وكالم الطرصقشل الذي ذكركا ،ثؿ قال :ولؼد
أطجبـل ما صـعف الشقخ أبق إسحاق الجبـقاين

تعاىل أحد الصالحقـ ببالد

أفريؼقة يف الؿائة الرابعة حؽك طـف صاحبف الصالح أبق طبد اهلل محؿد بـ أبل
العباس الؿمدب أكف كان إىل جاكبف طقـ تسؿك طقـ العافقة ،كان العامة قد افتتـقا هبا
يلتقهنا مـ أفاق ،مـ تعذر طؾقفا كؽاح أو ولد قالت :امضقا بل إىل العافقة ،فتعرف
هبا الػتـة ،قال أبق طبد اهلل :فلكا يف السحر ذات لقؾة إذ سؿعت أذان أبل إسحاق
كحقها ،فخرجت فقجدتف قد هدمفا ،وأذن الصبح طؾقفا ،ثؿ قال :الؾفؿ إين هدمتفا
رأسا ،قال :فؿا رفع لفا رأس إىل أن.
لؽ فال ترفع لفا ً
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قلت:

أبق إسحاق الذي هدمفا إمام مشفقر مـ أئؿة الؿالؽقة زاهد اسؿف

إبراهقؿ بـ أمحد بـ طظ بـ أسؾؿ ،وكان اإلمام أبق محؿد بـ أبل زيد يعظؿ شلكف،
ويؼقل :صريؼ أبل إسحاق خالقة ٓ يسؾؽفا أحد يف الققت ،وكان الؼابسل يؼقل:
الجبـقاين إمام يؼتدى بف .مات سـة تسع وستقـ وثالثؿائة.
وذكر ابـ الؼقؿ كحق ما ذكره أبق شامة ،ثؿ قال :فؿا أسرع أهؾ الشرك إىل اتخاذ
إوثان مـ دون اهلل ،ولق كاكت ما كاكت ،ويؼقلقن :إن هذا الحجر ،وهذه الشجرة،
وهذه العقـ تؼبؾ الـذر ،أي :تؼبؾ العبادة مـ دون اهلل ،فنن الـذر طبادة وقربة يتؼرب
هبا الـاذر إىل الؿـذور لف.
ويف ٘زٖ اجلٍّح ِٓ اٌفىائذ:
أن ما يػعؾف مـ يعتؼد يف إشجار والؼبقر وإحجار مـ التبرك هبا ،والعؽقف
طـدها ،والذبح لفا ،هق الشرك ،وٓ يغتر بالعقام والطغام ،وٓ يستبعد كقن هذا
شركًا ،ويؼع يف هذه إمة .فنذا كان بعض الصحابة ضـقا ذلؽ حسـًا ،وصؾبقه مـ
إلفا ،فؽقػ بغقرهؿ
الـبل ﷺ حتك بقـ لفؿ أن ذلؽ كؼقل بـل إسرائقؾ :اجعؾ لـا ً
مع غؾبة الجفؾ وبعد العفد بآثار الـبقة؟.اه
وقال اإلمام السعدي

ّم اٌمىي اٌغذَذ (ص:)51

فنن العؾؿاء اتػؼقا طىل أكف ٓ يشرع التبرك بشلء مـ إشجار وإحجار
والبؼع والؿشاهد وغقرها .فنن هذا التبرك غؾق فقفا ،وذلؽ يتدرج بف إىل دطائفا
وطبادهتا ،وهذا هق الشرك إكبر كؿا تؼدم اكطباق الحد طؾقف ،وهذا طام يف كؾ
شلء حتك مؼام إبراهقؿ ،وحجرة الـبل ﷺ ،وصخرة بقت الؿؼدس ،وغقرها مـ
البؼع الػاضؾة.
وأما استالم الحجر إسقد ،وتؼبقؾف واستالم الركـ القؿاين مـ الؽعبة الؿشرفة
ففذا طبقدية هلل وتعظقؿ هلل وخضقع لعظؿتف ففق روح التعبد.اه
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ٜ ٌٖٚه ٕٛايتربى غسنّا أصػس؟

مثال ،أو
الجقاب :كعؿ ،الذي يذهب هـالؽ يتبرك بالؿؽان كػسف ،بترابف ً

يتؿسح بالؼبر ،ويظـ َّ
أن هذا سبب لؾبركة ،وٓ يعتؼد يف ذلؽ الؿؽان وٓ يف صاحبف
أكف واسطة بقـف وبقـ اهلل ،وٓ يؼدم طبادة لصاحب الؼبر ،ويعتؼد َّ
أن اهلل هق الذي
يجؾب الـػع ،ويصرف طـف الشر :ففذا مـ الشرك إصغر الذي هق ذريعة إىل
الشرك إكبرٕ :كف اتخذ ما لقس سب ًبا سب ًبا.
والقاقع يف حال ُط َّباد الؼبقر غال ًبا أهنؿ يعتؼدون َّ
أن البركة حاصؾة يف الؿقت
أن الؿقت هق الذي جؾب البركة ،وهذا شرك أكبر ،ومؿـ ك َّبف طىل َّ
كػسف ،و َّ
أن التبرك
قد يؽقن شركًا أصغر اإلمام العثقؿقـ

كؿا يف رلّىع فراواٖ (،)231/2

والشقخ صالح آل الشقخ يف شرحف ل وراب اٌرىدُذ (ص ،)129-128وقد
أشار إىل ذلؽ الشقخ سؾقؿان بـ طبداهلل

يف اٌرُغًن ( )145/1حقث قال:

فنن قؾت :فليـ دلقؾ الترمجة مـ أيات؟ ققؾ :هق َب ِّق ٌـ بحؿد اهللٕ :كف إن كان التبرك
بالشجر ،والؼبقر ،وإحجار مـ إكبر فقاضح ،وإن كان مـ إصغر فالسؾػ
يستدلقن بؿا كزل يف إكبر طىل إصغر .اكتفك

3

َطأي :١نٝف ٜه ٕٛطًبِٗ ذات أْٛاط غسنا ِٖٚ ،مل ٜؤَسٚا بتجدٜد إضالَِٗ؟

جقاب هذه الشبفة مـ وجقه:
 -1أهنؿ معذورونٕ :هنؿ ُحدثاء طفد بؽػر كؿا ورد يف الحديث.
 -2أهنؿ ما فعؾقا ما قالقه.
قال اإلمام الؿجدد ُمؿد بـ طبد القهاب

ّم وشف اٌشثهاخ :

ٓ خالف أن الذيـ هناهؿ الـبل ﷺ لق مل يطقعقه ،واتخذوا ذات أكقاط بعد هنقف:
لؽػروا.
وقال يف كتابف  -كتاب التقحقد  -يف الؿسائؾ :الثالثة :كقهنؿ مل يػعؾقا.اه
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وقال الشقخ طبد اهلل أبا بطقـ رمحف اهلل ٓ :شؽ أن همٓء لق اتخذوا ذات أكقاط
بعد إكؽار الـبل ﷺ طؾقفؿ :لؽػروا .اه مـ آكتصار (ص .)35
كَم ّم اٌرىضُخ ادلفُذ دلغائً وراب

وقال اإلمام طبداهلل الدويش
اٌرىدُذ (ص:)72

لؿا شبف مؼالتفؿ بؿؼالة بـل إسرائقؾ ،وجعؾ ذلؽ اتخاذ إلف مع اهلل صار هذا
شركًا أصغر ،ولق كان أكبر ٕمرهؿ بتجديد إسالمفؿ ،والذي مـعفؿ مـ الردة
كقهنؿ مل يػعؾقا.اه
وبـػس الؿعـك أفتك اإلمام ابـ باز

مع غقره مـ أطضاء الؾجـة الدائؿة

كؿا يف فراوي اٌٍجٕح (.)52-51/2

4

َطأي :١حهِ ايتربى برٚات ايصاذتني ٚآثازِٖ.

قال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ

ّم فرخ اجملُذ (باب:)8/

وأما ما ا َّدطاه بعض الؿتلخريـ مـ أكف يجقز التبرك بآثار الصالحقـ :فؿؿـقع
()1

مـ وجقه:
ِٕهاَّ :
أن السابؼقـ إولقـ مـ الصحابة ،ومـ بعدهؿ مل يؽقكقا يػعؾقن ذلؽ
خقرا :لسبؼقكا إلقف ،وأفضؾ
مع غقر الـبل ﷺ ٓ ،يف حقاتف وٓ بعد مقتف ،ولقكان ً
الصحابة أبقبؽر ،وطؿر ،وطثؿان ،وطظ

 ،وقد شفد لفؿ الـبل ﷺ فقؿـ شفد

لف بالجـة ،وما فعؾف أحدٌ مـ الصحابة والتابعقـ مع أحد مـ همٓء السادة ،وٓ فعؾف
التابعقن مع أحد ساداهتؿ يف العؾؿ والديـ ،وهؿ إسقة :فال يجقز أن ُيؼاس طىل

( )1إصؾ َّ
أن هذا ققل الصقفققـ ،لؽـ حصؾت زٓت لبعض العؾؿاء إفاضؾ مـ طؾؿاء أهؾ السـة،
كالـقوي ،والؿازري ،والحافظ ابـ حجر ،والؼاضل طقاض ،فالتبرك بآثار الصالحقـ قد يؽقن
أن البركة تحصؾ مـ هذا الصالح كػسف ،وأما إن اطتؼد َّ
شر ًكا أكبر ،وذلؽ إذا اطتؼد َّ
أن البركة مـ
اهلل ،و َّ
أن هذا الصالح سبب يف ذلؽ ،فقؽقن بدطة وضاللة ،ويؽقن شركًا أصغر.اه
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رسقل اهلل ﷺ أحد مـ إمة ،ولؾـبل ﷺ يف حال الحقاة خصائص كثقرة ٓ يصؾح
أن يشاركف فقفا غقره.
وِٕهاَّ :
أن يف الؿـع طـ ذلؽ سدًّ ا لذريعة الشرك كؿا ٓ يخػك ،واهلل أطؾؿ.اه
ّم االػرصاَ (:)312/1
وقال اإلمام الشاصبل
ِ
أهنؿ كَا ُكقا َيتَ َب َّر ُكق َن بِ َل ْش َقا َء مِ ْـ َر ُسق ِل ال َّؾ ِف
الص َح َاب ِة
الص َحاحِ َط ِـ َّ
َث َب َت فل ِّ
ﷺَ :ف ِػل ا ْل ُب َخ ِ
سق ُل ال اؾ ِف ﷺ
ار ِّي َط ْـ َأبِل ُج َح ْق َػ َة
َق َالَ « :خ َر َج َط َؾ ْق َـا َر ُ
بِا ْلفَ ِ
ااس َي ْل ُخ ُذونَ ِم ْـ َف ْض ِؾ و ُاقئِ ِف
اج َر ِةَ ،ف ُلتِ َل بِق ُاق ٍءَ ،ف َتق اا َلَ ،ف َج َع َؾ الـ ُ
َف َق َت َؿ اس ُحقنَ بِ ِف . . .ا ْل َح ِد َ
يث .
فِل ح ِد ِ
يث ا ْل ُحدَ ْيبِ َق ِة« :و َما ا ْك َت َخ َؿ الـابِ ُّل ﷺ ُك َخا َم ًة :إِ آ
و َط ِـ ا ْل ِؿ ْسق ِر
َ
ِ
ػ ر ُج ٍؾ ِم ْـفُ ؿَ ،ف َد ال َؽ بِفَ ا و ْجفَ ُف و ِج ْؾ َد ُه» .وفِ ِ
قف« :كَانَ إذا َتق اا َل َي ْؼ َتتِ ُؾقنَ
ْ
و َق َع ْت فل َك ِّ َ
َط َؾك و ُاقئِ ِف» .
()1

()2

و َخ َّر َج َغ ْق ُر ُه مِ ْـ َذل ِ َؽ كَثِ ًقرا فِل التَّ َبر ِك بِ ِش ْع ِر ِه و َثقبِ ِف و َغ ْق ِر ِه َؿاَ ،حتَّك َأ َّك ُف َم َّس
ِ
ِ
بِنِ ْص َب ِع ِف َأ َحدَ ُه ْؿ بِ َق ِد ِهَ ،ف َؾ ْؿ َي ْحؾِ ْؼ َذل ِ َؽ َّ
ات.
الس َال ُم َحتَّك َم َ
الش ْع َر ا َّلذي َم َّس ُف َط َؾ ْقف َّ
َفال َّظ ِ
اه ُر فِل مِ ْث ِؾ َه َذا الـَّق ِع َأ ْن َي ُؽق َن َم ْش ُرو ًطا فِل َحؼ َم ْـ َث َبت َْت و َٓ َي ُت ُف وا ِّت َبا ُط ُف
ل ِ ُسـ َِّة َر ُسق ِل ال َّؾ ِف ﷺ ،و َأ ْن ُي َت َب َّر َك بِ َػ ْض ِؾ و ُضقئِ ِف ،و ُيتَدَ َّل َؽ بِـ َُخا َمتِ ِف ،و ُي ْست َْش َػك بِآ َث ِ
ار ِه
َان فِل آ َث ِ
ُك ِّؾ َفا ،و ُي ْر َجك ك َْحق مِ َّؿا ك َ
ار ا ْل َؿ ْت ُبق ِع ْإَ ْط َظ ِؿ ﷺ.
إِ َّٓ َأ َّك ُف َط َار َضـَا فِل َذل ِ َؽ َأ ْص ٌؾ َم ْؼ ُطق ٌع بِ ِف فِل َمتْـ ِ ِفُ ،م ْشؽِ ٌؾ فِل َتـ ِْزيؾِ ِف ،و ُهق َأ َّن
ِ
ِِ
الس َال ُم َل ْؿ َي َؼ ْع مِ ْـ َأ َح ٍد مِـ ُْف ْؿ َش ْل ٌء مِ ْـ َذل ِ َؽ
الص َح َاب َة
َّ
َب ْعدَ َمقتف َط َؾ ْقف َّ
بِالـ ِّْس َب ِة إِ َلك َم ْـ َخ َّؾ َػ ُف ،إِ ْذ َل ْؿ َيت ُْر ِك الـَّبِل ﷺ َب ْعدَ ُه فِل ْإُ َّم ِة َأ ْف َض َؾ مِ ْـ َأبِل َب ْؽ ٍر
َف ُفق ك َ
و ُهق
َان َخؾِق َػ َت ُف ،و َل ْؿ ُي ْػ َع ْؾ بِ ِف َش ْل ٌء مِ ْـ َذل ِ َؽ ،و َٓ ُط َؿ َر
الصدِّ ِيؼ
ِّ
ِ
َان فِل ْإُ َّم ِة َب ْعدَ ُهُ ،ث َّؿ ك ََذل ِ َؽ ُط ْث َؿ ُ
ك َ
الص َح َاب ِة ا َّل ِذي َـ َٓ َأ َحدَ
انُ ،ث َّؿ َطؾِ ٌّلُ ،ث َّؿ َسائ ُر َّ
( )1أخرجف البخاري ( ،)187ومسؾؿ (.)513
( )2أخرجف البخاري ( )2731طـ الؿسقر بـ مخرمة
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حقحٍ معرو ٍ
اح ٍد مِـْفؿ مـ َص ِر ٍيؼ ص ِ
َأ ْف َض َؾ مِـْفؿ فِل ْإُم ِةُ ،ثؿ َلؿ ي ْثب ْت ل ِق ِ
ف َأ َّن ُمتَ َب ِّركًا
َ
ُ ْ َ ْ
َّ َّ ْ َ ُ
َ ُْ
ُ ْ
َت َبر َك بِ ِف َط َؾك َأ َح ٍد تِ ْؾ َؽ ا ْلق ُجق ِه َأو ك َْحق َها ،ب ِؾ ا ْقت ََصروا فِ ِقفؿ َط َؾك ا ِٓ ْقتِدَ ِاء بِ ْإَ ْف َع ِ
ال
ْ
ُ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع مـ ُْف ْؿ َط َؾك َت ْرك ت ْؾ َؽ
قفا الـَّبِ َّل ﷺَ ،ف ُفق إذن إِ ْج َؿ ٌ
السقَ ِر ا َّلتل ا َّت َب ُعقا ف َ
و ْإَ ْققال و ِّ
ْإَ ْشق ِ
جهَ ُِِٓ:
اء ُك ِّؾ َفا و َب ِؼ َل الـَّ َظ ُر فِل و ْج ِف َت ْر ِك َما َت َر ُكقا مِـْ ُف ،وََذِرَ ًُِّ و ِ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
قفا َذل ِ َؽ كُؾ ُف:
اص ،و َأ َّن َم ْر َت َب َة الـبُقة َي َس ُع ف َ
(أَ َحدَُُُٖا)َ :أ ْن َي ْعتَؼدُ وا فقف آ ْخت َص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َال ُم ك َ
َان ُكق ًرا كُؾ ُف فِل
ل ْؾ َؼ ْط ِع بِق ُجقد َما ا ْلت ََؿ ُسقا م َـ ا ْل َب ْركَة وا ْل َخقْ ِرَّ َٕ :ك ُف َط َؾ ْقف َّ
خ َال ِ
اه ِر ِه وباصِـ ِ ِفَ ،فؿ ِـ ا ْلتَؿس مِـْف ُكقرا :وجدَ ه َط َؾك َأي ِجف ٍة ا ْلتَؿسف :بِ ِ
َض ِ
ف َغ ْق ِر ِه مِ َـ
َ َ ُ
ِّ َ
َ ُ
َ َ ُ ً
َ
َ
ْإُ َّم ِة :فنكف وإِ ْن َح َص َؾ َل ُف مِ ْـ ُكق ِر ِآ ْقتِدَ ِاء بِ ِف و ِآ ْهتِدَ ِاء بِ َفدْ يِ ِف َما َشا َء ال َّؾ ُف َٓ َي ْب ُؾ ُغ
م ْب َؾ َغ ُف َط َؾك َح ٍ
ال ُتق ِاز ِيف فِل َم ْر َتبَتِ ِف ،و َٓ ُي َؼ ِ
ار ُب ُف َف َص َار َه َذا الـَّق ُع ُم ْخت ًَّصا بِ ِف:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ْ
َاخت َصاصف بِـ َؽاحِ َما َزا َد َط َؾك ْإَ ْر َبعِ ،وإِ ْح َال ِل ُب ْض ِع ا ْلقاهبَة َك ْػ َس َفا َل ُف ،وطَدَ ِم
الزوج ِ
و ُجق ِ
ات . . .و ِش ْب ِف َذل ِ َؽ.
ب ا ْل َؼ َس ِؿ َط َؾك َّ َ
َف َع َؾك َه َذا ا ْل َؿ ْل َخ ِذَ َٓ :ي ِصح ل ِ َؿ ْـ َب ْعدَ ُه ِآ ْقتِدَ ا ُء بِ ِف فِل التَّ َبر ِك َط َؾك َأ َح ِد تِ ْؾ َؽ
الزيادةِ
ِ ِ
َان ا ْقتِدَ ُاؤه بِدْ َط ًة ،كَؿا ك َ ِ ِ
ا ْلق ُجق ِه وك َْحق َها ،و َم ِـ ا ْقتَدَ ى بِ ِف ك َ
َان آ ْقتدَ ا ُء بِف فل ِّ َ َ
ُ
َ
َط َؾك َأ ْر َب ِع كِ ْسق ٍة بِدْ َط ًة.
ِ ِ
ِ
اص ،و َلؽِـ َُّف ْؿ َت َر ُكقا َذل ِ َؽ مِ ْـ َب ِ
اب َّ
الذ َرائِعِ:
(ايجَّاَِْ :)ٞأ ْن َٓ َي ْع َتؼدُ وا آ ْخت َص َ
َخق ًفا مِ ْـ َأ ْن ُي ْج َع َؾ َذل ِ َؽ ُسـَّ ًة :ك ََؿا َت َؼدَّ َم ِذك ُْر ُه فِل ا ِّت َبا ِع ْأ َث ِ
ار والـ َّْف ِل َط ْـ َذل ِ َؽَ ،أو
َِٕ َّن ا ْلعام َة َٓ َت ْؼت َِصر فِل َذل ِ َؽ َط َؾك حد ،ب ْؾ َتتَجاو ُز فِ ِ
قف ا ْل ُحدُ و َد ،و ُت َبال ِ ُغ بِ َج ْفؾِ َفا فِل
َ
ُ
َ َّ
َ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْلتِ َؿ ِ
قؿ َي ْخ ُر ُج بِ ِف َط ِـ ا ْل َحدِّ َ ،ف ُر َّب َؿا ا ْط َت َؼدَ فِل
اس ا ْلبَ َركَةَ ،حتَّك ُيدَ اخ َؾ َفا ل ْؾ ُؿ َت َب َّرك بِف َت ْعظ ٌ
ا ْلؿ َتبر ِك بِ ِف ما َلقس فِ ِ
قف ،و َه َذا التَّ َبر ُك ُهق َأ ْص ُؾ ا ْل ِع َبا َد ِة ،و َِٕ َجؾِ ِف َق َط َع ُط َؿ ُر
َ ْ َ
ُ َ َّ
()1
ِ
ِ
َان َأص َؾ ِطباد ِة ْإَو َث ِ
َّ
ان فِل
َ َ
الش َج َر َة ا َّلتل ُبقيِ َع َت ْحت ََفا َر ُسق ُل ال َّؾف ﷺ َ ،ب ْؾ ُهق ك َ ْ
(َ )1أخرجف ابـ وضاح يف البدع والـفل طـفا رقؿ ( ،)42وفقف قال طقسك بـ يقكس :وهق طـدكا مـ
حديث ابـ طقن ،طـ كافع ،فذكر ذلؽ طـ طؿر .وأخرجف ابـ سعد ( ،)111/2وابـ أبل شقبة
 ،يف
 .وقد ثبت طـ ابـ طؿر
( )375/2بسـد صحقح إىل كافع ،لؽـ كاف ًعا مل يدرك طؿر
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ِ ِ
َأ ْن َيت ََؿا َدى ا ْل َح ُال فِل
اف ُط َؿ ُر
الس َق ِر َ ،ف َخ َ
ْإُ َم ِؿ ا ْل َخالقَة َح ْس َب َؿا َذك ََر ُه َأ ْه ُؾ ِّ
الص َال ِة إِ َلك تِ ْؾ َؽ َّ
الش َج َر ِة َحتَّك ُت ْع َبدَ مِ ْـ ُدو ِن ال َّؾ ِفَ ،ف َؽ َذل ِ َؽ َيت َِّػ ُؼ ِطـْدَ ال َّتقغ ِؾ ،و َقدْ
َّ
ب فِل جَاِِؼِٗ مِـ ح ِد ِ
يث ُيقك َُس ْب ِـ َي ِزيدَ َ ،ط ِـ ْاب ِـ ِش َف ٍ
َخ َّر َج ْاب ُـ و ْه ٍ
ابَ :ق َال:
ْ َ
َحدَّ َثـِل َر ُج ٌؾ مِ َـ ْإَك َْص ِ
ارَ :أ َّن َر ُسق َل ال َّؾ ِف ﷺ «ك َ
َان إذا َتق َّض َل َأو َتـ ََّخ َؿْ :ابتَدَ َر َم ْـ
َحق َل ُف مِ َـ ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ و ُضق َء ُه وك َ
آه ْؿ
ُخا َم َت ُفَ ،ف َش ِر ُبق ُه ،و َم َس ُحقا بِ ِف ُج ُؾق َد ُه ْؿَ ،ف َؾ َّؿا َر ُ
َي ْصـَ ُعق َن َذل ِ َؽَ :س َل َل ُف ْؿ« :لِ َؿ َت ْػ َع ُؾقنَ َه َذا؟»َ ،قا ُلقاَ :ك ْؾت َِؿ ُس الط ُفق َر وا ْل َب َر َك َة بِ َذل ِ َؽ،
ِ
ِ
ِ
سق َل ُفَ :ف ْؾ َق ْص ُد ِق ا ْل َح ِد َ
يث ،و ْل ُقمَ ِّد
َف َؼ َال َر ُسق ُل ال َّؾف ﷺَ « :م ْـ كَانَ م ْـ ُؽ ْؿ ُيح ُّب ال اؾ َف و َر ُ
َْ
إ َما َك َة ،و َٓ ُيمْ ِذ َج َار ُه» .
َفنِ ْن َص َّح َه َذا الـَّ ْؼ ُؾَ :ف ُفق ُم ْش ِع ٌر بِ َل َّن ْإَو َلك َت ْر َك ُف ،و َأ ْن َيت ََح َّرى َما ُهق ْأ َكدُ
اإلكْس َ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اص ِة َك ْػ ِس ِف.
ان فل َخ َّ
و ْإَ ْح َرى م ْـ و َضائػ ال َّت ْؽؾقػ ،و َٓ َي ْؾ َز ُم ْ َ
ِ
ِ
و َلؿ ي ْثب ْت مِـ َذل ِ َؽ ُك ِّؾ ِف إِ َّٓ ما ك َ ِ
الر ُج ِؾ
ْ
ْ َ ُ
َان م ْـ َقبِق ِؾ الر ْق َقة و َما َي ْت َب ُع َفاَ ،أو ُد َطاء َّ
َ
ل ِ َغ ْق ِر ِه َط َؾك و ْج ٍف َس َق ْلتِل بِ َحق ِل ال َّؾ ِف.
َف َؼدْ صار ِ
ت ا ْل َؿ ْس َل َل ُة َم ْـ َأ ْصؾِ َفا َدائِ َر ًة َب ْق َـ َأ ْم َر ْي ِـَ :أ ْن َت ُؽق َن َم ْش ُرو َط ًة ،و َأ ْن َت ُؽق َن
َ َ
بِدْ َط ًةَ ،فدَ َخ َؾ ْت َت ْح َت ُح ْؽ ِؿ ا ْل ُؿت ََشابِ ِف ،وال َّؾ ُف َأ ْط َؾ ُؿ.اه
()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
البخاري أكف قال :لؿا كان العام الؿؼبؾ مـ بقعة الرضقان مل يجتؿع مـا اثـان طىل الشجرة .يعـل:
=
أهنؿ اختؾػقا فقفا ،وصاروا ٓ يعرفقن أي شجرة هل .قال ابـ طؿر :رمحة مـ اهلل .ويف
 ،أكف قال :كسقـا مؽاهنا مـ العام الؿؼبؾ .ففذا هق الظاهر،
الصحقحقـ طـ الؿسقب بـ حزن
َّ
يف
 ،مل يعرفقا مؽاهنا :فقدل هذا طىل ضعػ أثر طؿر ،وقد ضعػف إلباين
أن الصحابة
 :فنكف ُيحؿؾ طىل َّ
أكاسا زيـ لفؿ
تحذير الساجد (ص .)93ولق فرض صحة أثر طؿر
أن ً
الشقطان بتحديد شجرة فظـقها هل ،فجعؾقا يتعبدون اهلل طـدها ،فلمر بؼطعفا.
( )1ضعقػ :إسـاده ضعقػٕ :نَصقخَافزهريَمبفمَ,وملَيذـرَأكهَصحاِبَ.
وقد أخرجف طبد الرزاق ( ،)7/11ومـ صريؼف البقفؼل يف شعب اإليؿان ( )9114مـ صريؼ
معؿر ،طـ الزهري ،قال :حدثـل مـ ٓ أهتؿ مـ إكصار ...فذكره.
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قال أبى عبد اهلل عافاه اهلل :القجف إول هق الصحقح بال ريب ،وهل أهنا مـ
خصقصقاتف ﷺ لؿا ذكره الشاصبل رمحف اهلل ،وباهلل التقفقؼ.

5

َطأيٖٓ ٌٖ :١اى تربى ٚاجبَٚ ،طتخب؟

كعؿ ،التبرك القاجب هق التبرك بالعبادات القاجبة ،كالصالة الؿػروضة،

وصقام رمضان ،...وكحق ذلؽ ،والتبرك الؿستحب هق التبرك بالعبادات
الؿستحبة.

6

ضؤاٍٜٛ ٌٖ :صف زبََُّٓا بصف ١ايربن١؟

الجقاب :يقصػ ربـا بصػة التبارك ،ومعـاها :التعاضؿ ،والتعايل ،ودلقؾف ققلف

تعاىل[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ] {ادًمنون ،}13:وققلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ] {ادلك.}1:

ويقصػ بصػة الؿباركة ،ودلقؾف ققلف تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ] {اإلرساء ،}1:وققلف:
﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ] {مريم ،}31:وإذا ُدطل لؿخؾقق بالبركة يؼال فقف:
بارك اهلل يف فالن .وٓ يؼال :تبارك اهلل يف فالنَّ :
ٕن صػة التبارك ذاتقة ،وصػة
الؿباركة متعدية.
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َق َالَ :ق َال رس ُ ِ
اهلل َت َب َار َك
وط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة
َ
َ ُ
قل اهلل ﷺَ « :ق َال ُ
و َتعا َلكَ :أكَا َأ ْغـَك الشرك ِ
َاء َط ِـ ِّ
الش ْر ِكَ ،م ْـ َط ِؿ َؾ َط َؿ ًال َأ ْش َر َك فِ ِقف َم ِع َل َغ ْق ِري َت َر ْك ُت ُف
َ
َ
ِ
وش ْر َك ُف»َ .أ ْخ َر َج ُف ُم ْسؾِ ٌؿ(.)1
الدي َـ ِ
َ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ َق َالَ « :ت ِع َس َط ْب ُد ِّ
ار،
و َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة
و َط ْب ُد ِّ
س،
الد ْر َهؿِ ،و َط ْب ُد ا ْل َخ ِؿ َقص ِة ،إِنْ ُأ ْططِ َل َر ِا َل وإِنْ َل ْؿ ُي ْع َط َس ِخ َط َت ِع َس وا ْك َت َؽ َ
ان َفر ِس ِف ِفل سبِ ِ ِ
ِ ٍ ِ ٍ ِ
وإِ َذا ِش َ
س ُف ُم ْغ َب ار ٍة
قؽ َف َال ا ْك َت َؼ َش ُصق َبك ل َع ْبد آخذ بِع َـ ِ َ
قؾ ال اؾف َأ ْش َع َث َر ْأ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
حراس ِة كَانَ ِفل ا ْل ِحرا ِ
ِ
ِ
السا َق ِة ،إِ ِن
َ َ
َق َد َما ُه ،إِنْ كَانَ فل ا ْل َ َ
السا َقة كَانَ فل ا
سة ،وإِنْ كَانَ فل ا
ا ْس َت ْل َذنَ َل ْؿ ُيمْ َذنْ َل ُف ،وإِنْ َش َػ َع َل ْؿ ُي َش اػ ْع» أخرجف البخاري (.)2688
َطا ٌ٥ايعكٝد ٠املطتفاد َٔ ٠اذتدٜجني

1

تعسٜف ايسٜا.٤

قال الحافظ ابـ حجر

مشتؼ مـ الرؤية،
يف اٌفرخ ( :)6499هق
ٌّ

والؿراد هبا إضفار العبادة لؼصد رؤية الـاس لفا ،فقحؿدون صاحبفا والػرق بقـف
وبقـ السؿعةَّ :
أن الرياء لؿا ُيرى مـ العؿؾ ،كالصالة ،والسؿعة لؿا يسؿع كالؼراءة،
والقطظ ،والذكر ،ويدخؾ يف ذلؽ التحدث بؿا طؿؾف.اه

2

َطأي :١حهِ ايسٜاٚ ٤بٝإ َا ٜه َ٘ٓ ٕٛغسنّا أنربَٚ ،ا ٜه ٕٛأصػس.

قال الحافظ ابـ رجب

ّم جاِغ اٌؼٍىَ واحلىُ (حديث:)1/

محضا ،بحقث ٓ يراد بف
واػٍُ أْ اٌؼًّ ٌغًن اهلل ألغاَ :فتارة يؽقن ريا ًء
ً
سقى مراآت الؿخؾقققـ لغرض دكققي ،كحال الؿـافؼقـ يف صالهتؿ ،كؿا قال اهلل

طز وجؾ  [:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ] {النساء ،}137:وقال تعاىل[ :ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)2985
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ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ] {اداعون ،}6-3:وكذلؽ وصػ اهلل تعاىل الؽػار

بالرياء يف ققلف﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ] {األىفال.}31:
و هذا الرياء الؿحض ٓ يؽاد يصدر مـ مممـ يف فرض الصالة والصقام ،وقد
يصدر يف الصدقة القاجبة أو الحج ،وغقرمها مـ إطؿال الظاهرة ،أو التل يتعدى
كػعفا ،فنن اإلخالص فقفا طزيز ،وهذا العؿؾ ٓ يشؽ مسؾؿ أكف حابط ،وأن صاحبف
يستحؼ الؿؼت مـ اهلل والعؼقبة.اه
وّم فراوي اٌٍجٕح اٌذائّح ( )749/1ما كصف:
أما إذا كان ٓ يليت بلصؾ العبادة إٓ رياء ولقٓ ذلؽ ما صىل وٓ صام وٓ
ذكر اهلل ،وٓ قرأ الؼرآن ففق مشرك شركا أكبر ،وهق مـ الؿـافؼقـ الذيـ قال اهلل

فقفؿ[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ] {النساء﴿}137:ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ] {النساء }133:أية ،إىل أن قال﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ] {النساء﴿ ،}132:ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ] {النساء ،}136:وصدق فقفؿ ققلف تعاىل يف الحديث
الؼدسل «أكا أغـك الشركاء طـ الشرك ،مـ طؿؾ طؿال أشرك معل فقف غقري تركتف
وشركف» رواه مسؾؿ يف صحقحف.اه
الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء
طبد اهلل بـ قعقد * طبد اهلل بـ غديان * طبد الرزاق طػقػل * طبد العزيز بـ
طبد اهلل بـ باز.
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:

وتارة يؽقن العؿؾ هلل ،ويشاركف الرياء  ،فنن شاركف مـ أصؾف ،فالـصقص
()1

الصحقحة تدل طىل بطالكف وحبقصف أيضا.
ويف صذُخ ِغٍُ طـ أبل هريرة

 ،طـ الـبل ﷺ قال« :يؼقل اهلل تبارك

وتعالك :أكا أغـك الشركاء طـ الشرك ،مـ طؿؾ طؿال أشرك فقف معل غقري ،تركتف
وشريؽف».
خرجف ابـ ماجف ،ولػظف« :فلكا مـف بريء ،وهق لؾذي أشرك»- ،ثؿ ذكر
و ّ
أحاديث يف كػس الؿعـك -ثؿ قال:
وخرج الـسائل بنسـاد جقد طـ أبل أمامة الباهظ :أن رجال جاء إىل رسقل اهلل
ﷺ ،فؼال :يا رسقل اهلل ،أرأيت رجال غزا يؾتؿس إجر والذكر؟ فؼال رسقل اهلل
ﷺ ٓ« :شلء لف» .فلطادها ثالث مرات ،يؼقل لف رسقل اهلل ﷺ  ٓ« :-شلء لف»،
ثؿ قال« :إن اهلل ٓ يؼبؾ مـ العؿؾ إٓ ما كان لف خالصا ،وابتغل بف وجفف».
ومؿـ روي طـف هذا الؿعـك ،وأن العؿؾ إذا خالطف شلء مـ الرياء كان باصال:
صائػة مـ السؾػ ،مـفؿ :طبادة بـ الصامت ،وأبق الدرداء ،والحسـ ،وسعقد بـ
الؿسقب ،وغقرهؿ.
وٓ كعرف طـ السؾػ يف هذا خالفا ،وإن كان فقف خالف طـ بعض
الؿتلخريـ.
فنن خالط كقة الجفاد مثال كقة غقر الرياء ،مثؾ أخذ أجرة لؾخدمة ،أو أخذ شلء
مـ الغـقؿة ،أو التجارة ،كؼص بذلؽ أجر جفادهؿ ،ومل يبطؾ بالؽؾقة ،ويف صذُخ
(َ )1إذا دخؾ الرياء طىل اإلكسان يف أثـاء العبادة ،فنذا كاكت العبادة متصؾة بعضفا ببعض :بطؾت العبادة
كؾفا كالصالة ،وإن كاكت العبادة مـػصؾة :كلن يؽقن َح ًّجا ،كلن يرائل يف الطقاف ،أويف السعل،
فقعقدهٕ :كف يبطؾ طؾقف الطقاف فؼط ،وٓ يبطؾ الحج ،ففذا التػصقؾ إذا استرسؾ يف الرياء ،وأما إذا
دفعف مباشرة :فال شلء طؾقف .اكظر :الؼقل الؿػقد لؾعثقؿقـ .
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ِغٍُ طـ طبد اهلل بـ طؿرو ،طـ الـبل ﷺ ،قال« :إن الغزاة إذا غـؿقا غـقؿة،
تعجؾقا ثؾثل أجرهؿ ،فنن مل يغـؿقا شقئا ،تؿ هلؿ أجرهؿ».
وقد ذكركا فقؿا مضك أحاديث تدل طىل أن مـ أراد بجفاده طرضا مـ الدكقا أكف
ٓ أجر لف ،وهل محؿقلة طىل أكف مل يؽـ لف غرض يف الجفاد إٓ الدكقا.
وقال اإلمام أمحد :التاجر والؿستلجر والؿؽاري أجرهؿ طىل قدر ما يخؾص مـ
كقتفؿ يف غزاهتؿ ،وٓ يؽقن مثؾ مـ جاهد بـػسف ومالف ٓ يخؾط بف غقره.
وقال أيضا :فقؿـ يلخذ جعال طىل الجفاد :إذا مل يخرج ٕجؾ الدراهؿ فال بلس
أن يلخذ ،كلكف خرج لديـف ،فنن أططل شقئا أخذه.
وكذا روي طـ طبد اهلل بـ طؿرو ،قال :إذا أمجع أحدكؿ طىل الغزو ،فعقضف اهلل
رزقا ،فال بلس بذلؽ ،وأما إن أحدكؿ إن أططل درمها غزا ،وإن مـع درمها مؽث،
فال خقر يف ذلؽ.
وكذا قال إوزاطل :إذا كاكت كقة الغازي طىل الغزو ،فال أرى بلسا.
وهؽذا يؼال فقؿـ أخذ شقئا يف الحج لقحج بف :إما طـ كػسف ،أو طـ غقره ،وقد
روي طـ مجاهد أكف قال يف حج الجؿال وحج إجقر وحج التاجر :هق تؿام ٓ
يـؼص مـ أجقرهؿ شلء ،وهذا محؿقل طىل أن قصدهؿ إصظ كان هق الحج
دون التؽسب.
قال

 :وأما إن كان أصؾ العؿؾ هلل ،ثؿ صرأت طؾقف كقة الرياء ،فنن كان

خاصرا ودفعف ،فال يضره بغقر خالف.
ً
لْ واْ أصً اٌؼًّ هلل ،مث عشأخ ػٍُٗ ُٔح اٌشَاء واعرشعً ِؼٗ،
جياصي ػًٍ أصً ُٔرٗ؟ يف ذلؽ اختالف بقـ العؾؿاء مـ السؾػ قد حؽاه اإلمام
أمحد وابـ جرير الطبري ،ورجحا أن طؿؾف ٓ يبطؾ بذلؽ ،وأكف يجازى بـقتف إوىل،
وهق مروي طـ الحسـ البصري وغقره.
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وذكر ابـ جرير أن هذا آختالف إكؿا هق يف طؿؾ يرتبط آخره بلولف ،كالصالة
والصقام والحج ،فلما ما ٓ ارتباط فقف كالؼراءة والذكر وإكػاق الؿال وكشر العؾؿ،
فنكف يـؼطع بـقة الرياء الطارئة طؾقف ،ويحتاج إىل تجديد كقة.
وٓ يرد طىل هذا الجفاد ،فنن الجفاد يؾزم بحضقر الصػ ،وٓ يجقز تركف
حقـئذ ،فقصقر كالحج.
قال

 :فلما إذا طؿؾ العؿؾ هلل خالصا ،ثؿ ألؼك اهلل لف الثـاء الحسـ يف قؾقب

الؿممـقـ بذلؽ ،فػرح بػضؾ اهلل ورمحتف ،واستبشر بذلؽ ،مل يضره ذلؽ.
ويف هذا الؿعـك جاء حديث أبل ذر ،طـ الـبل ﷺ ،أكف سئؾ طـ الرجؾ يعؿؾ
العؿؾ هلل مـ الخقر ويحؿده الـاس طؾقف ،فؼال :تؾؽ طاجؾ بشرى الؿممـ .خرجف
مسؾؿ.
خرجف ابـ ماجف وطـده« :الرجؾ يعؿؾ العؿؾ هلل فقحبف الـاس طؾقف» .وهبذا
و ّ
الؿعـك فسره اإلمام أمحد ،وإسحاق بـ راهقيف ،وابـ جرير الطبري ،وغقرهؿ.
وكذلؽ الحديث الذي خرجف الترمذي وابـ ماجف مـ حديث أبل هريرة :أن
رجال قال :يا رسقل اهلل ،الرجؾ يعؿؾ العؿؾ فقسره ،فنذا اصؾع طؾقف أطجبف  ،فؼال:
()1

مؾخصا.
«لف أجران :أجر السر ،وأجر العالكقة» .اه
ً
()2

( )1قال الترمذي يف الســ طؼب الحديث ( :)2384وقد فسر بعض أهؾ العؾؿ هذا الحديث فؼال :إذا
اصؾع طؾقف فلطجبف فنكؿا معـاه أن يعجبف ثـاء الـاس طؾقف بالخقر لؼقل الـبل ﷺ« :أكتؿ شفداء اهلل ّم
إرض» فقعجبف ثـاء الـاس طؾقف لفذا لؿا يرجق بثـاء الـاس طؾقف ،فلما إذا أطجبف لقعؾؿ الـاس مـف
الخقر لقؽرم طىل ذلؽ ويعظؿ طؾقف ففذا رياء .وقال بعض أهؾ العؾؿ :إذا اصؾع طؾقف فلطجبف رجاء أن
يعؿؾ بعؿؾف فقؽقن لف مثؾ أجقرهؿ ففذا لف مذهب أيضا.
( )2ضعقػ ،الراجح إرسالف :أخرجف أبق داود الطقالسل ( ،)2552وابـ ماجف ( ،)4226والترمذي
( ،)2384والبزار ( ،)8921وابـ حبان ( ،)375مـ صريؼ سعقد بـ سـان أبل سـان الشقباين ،طـ
حبقب بـ أبل ثابت ،طَ ْـ َأبِل َصالِحٍ  ،طـ أبل هريرة بف.
وسعقد بـ سـان ،طـده أخطاء وأوهام ،وقد أخطل يف الحديث :فنن الراجح فقف اإلرسال.
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ّم ِذاسض اٌغاٌىٌن (:)344/1
قال اإلمام ابـ الؼقؿ
وأما الشرك إصغرَ ،ف َؽ قَ ِسقر الرياء  ،والتصـع لؾخؾؼ ،والحؾػ بغقر اهلل،
وققل الرجؾ لؾرجؾ( :ما شاء اهلل وشئت .وهذا مـ اهلل ومـؽ .وأكا باهلل وبؽ .وما
()1

يل إٓ اهلل وأكت .وأكا متقكؾ طىل اهلل وطؾقؽ .ولقٓ اهلل وأكت مل يؽـ كذا وكذا)،
وقد يؽقن هذا شر ًكا أكبر بحسب حال قائؾف ومؼصده .اكتفك

()2

3

غسٚط قب ٍٛايعٌُ عٓد اهلل عص ٚجٌ.

ٌ
شرط لصحة العؿؾ وقبقلف ،وكذلؽ الؿتابعة كؿا
وٓ خالف أن اإلخالص

قال الػضقؾ بـ طقاض

يف ققلف تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ] {ادلك،}7:

قال :أخؾصف ،وأصقبف .ققؾ :يا أبا طظ ،ما أخؾصف ،وأصقبف؟ قال :إن العؿؾ إذا
خالصا :مل يؼبؾ،
خالصا ،ومل يؽـ صق ًابا :مل يؼبؾ ،وإذا كان صق ًابا ،ومل يؽـ
كان
ً
ً
خالصا صق ًابا ،فالخالص ما كان هلل ،والصقاب ما كان طىل السـة.
حتك يؽقن
ً

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 :هذا حديث غريب ،وقد روى إطؿش ،وغقره طـ حبقب بـ أبل ثابت ،طـ أبل
= قال الترمذي
صالح ،طـ الـبل ﷺ مرسال ،وأصحاب إطؿش مل يذكروا فقف طـ أبل هريرة.اه
وقال أبق حاتؿ :الصحقح طـدي مرسؾ.اه العؾؾ (.)276
وقال الدارقطـل يف العؾؾ ( :)1499والصحقح مـ ذلؽ ققل مـ قال ،طـ إطؿش ،طـ
حبقب ،طـ أبل صالح مرسال.
( )1كالمف هذا يعـل أن كثرة الرياء مـ الشخص تدل طىل فساد باصـف ،وأكف مـافؼ ،كؿا قال تعاىل ﴿ :ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ [الـساء ،]142:فؽثرة الرياء
مـ الشخص تدل طىل أكف مـافؼ كػا ًقا أكبر.
( )2مـ مدارج السالؽقـ (.)344/1
(َ )3صحقح .إثر ذكره ابـ رجب يف جامع العؾقم والحؽؿ ( ،)72/1والبغقي يف تػسقره طـد
ققلف تعاىل ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾[الؿؾؽ ،]2:وقد أسـده اب ُـ أبل الدكقا يف
كتابف اإلخالص ( )22طـ محؿد بـ طظ بـ شؼقؼ ،طـ إبراهقؿ بـ إشعث ،طـ ال ُػضقؾ بـ
بعض
طقاض بف ،وإبراهقؿ بـ إشعث هق خادم ال ُػ َضقؾ ،وقد و ِّث َؼ كؿا يف الؾسان  ،وروى َ
الؿـؽرات.
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4

َتٜ ٢ه ٕٛايسجٌ خمًصّا؟
قال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)262/18
س َال ِم
اإل ْ
إخ َالص الدِّ ِ ِ ِ
ِ ِ
َّاس فِل َحدِّ َها و َحدِّ
يـ ل َّؾف َف َؼدْ َت َؽ َّؾ َؿ الـ ُ
و َأ َّما الـِّ َّق ُة ا َّلتل ه َل ْ ُ
ِ ِ
ِ
اإل ْخ َال ِ
ص ُهق ا َّل ِذي َٓ ُي َبالِل َلق َخ َر َج كُؾ َقدْ ٍر َل ُف فِل
الؿ ْخؾِ ُ
ص َك َؼقل َب ْعض ِف ْؿُ :
ِ
ِ
ِ
ب الـ ِ ِ
ُق ُؾق ِ
َّاس َط َؾك
َّاس م ْـ َأ ْج ِؾ َص َالحِ َق ْؾبِف َم َع ال َّؾف َط َّز و َج َّؾ ،و َٓ ُيحب َأ ْن َي َّطؾِ َع الـ ُ
ِ
الذر مِـ َطؿؾِ ِف ،و َأم َث ِ ِ ِ
ِ
الح َس ِـ.
ال َذل َؽ م ْـ ك ََالم ِف ْؿ َ
ْ
َم َثاقق ِؾ َّ ِّ ْ َ
َلؽِ َّـ ك ََالم ُفؿ َيت ََضؿ ُـ ِ
ص فِل َسائِ ِر إَ ْط َؿال ِ،و َه َذا َٓ َي َؼ ُع مِ ْـ َسائِ ِر
اإل ْخ َال َ
َّ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
الـ ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ ُي ْخؾِ ُصق َن ل ِ َّؾ ِف فِل كَثِ ٍقر مِ ْـ
َّاسَ ،ب ْؾ َٓ َي َؼ ُع م ْـ َأ ْكثَ ِره ْؿ َب ْؾ َغال ُ
ب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْشت ََرك َِة َب ْقـ َُف ْؿ مِثْ َؾ َصق ِم َش ْف ِر َر َم َض َ
ب
ان َف َغال ُ
َأ ْط َؿال ِف ْؿ كَنِ ْخ َالص ِف ْؿ فل إَ ْط َؿال ُ
الؿسؾِ ِؿقـ يصقمق َكف ل ِ َّؾ ِف ،وك ََذل ِ َؽ مـ داوم َط َؾك الص َؾق ِ
ات فنكف َٓ ُي َص ِّؾل َّإٓ ل ِ َّؾ ِف َط َّز
َّ
َ َ ُ ُ ُ
َ ْ َ َ
ُ ْ
خ َال ِ
وج َّؾ بِ ِ
ف َم ْـ َل ْؿ ُي َحافِ ْظ َط َؾ ْق َفا َفنِك ََّؿا ُي َص ِّؾل َح َقا ًء َأو ِر َيا ًء َأو ل ِ ِع َّؾ ِة ُد ْك َقق َّي ٍة :ول ِ َف َذا
َ
ِِ
ِ
الؿ ْس ِ
ج َد َف ْ
اشفَ ُدوا َل ُف بِ ْاإليَمن:
الر ُج َؾ َي ْع َتا ُد َ
قؿا َروا ُه الت ِّْرمذي« :إ َذا َر َأ ْي ُت ْؿ ا
َق َال ﷺ ف َ
فنن ال اؾ َف َت َعا َلك َي ُؼق ُل﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ] {التوبة }51:أ َي َة»  .و َم ْـ َل ْؿ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ٍ
قؿا َروا ُه َأ ْح َؿد
ُي َص ِّؾ َّإٓ بِق ُضقء وا ْغت َسال فنكف َٓ َي ْػ َع ُؾ َذل َؽ َّإٓ ل َّؾف ول َف َذا َق َال ﷺ ف َ
يث ثقبان َطـْف َأ َّكف َق َال« :ا ِ
وابـ ماجف مِـ ح ِد ِ
اط َؾ ُؿقا َأ ان َخ ْق َر
قؿقا و َل ْـ َت ْح ُصقا ،و ْ
س َتؼ ُ
ُ ُ
ْ َ
ْ ُ َ َ
ْ
ِ
الص َال ُة ،و َٓ ُي َحافِ ُظ َط َؾك الق ُاق ِء اإٓ ُممْ ِم ٌـ» فنن الق ُضق َء ِس ٌّر َب ْق َـ ال َع ْب ِد
َأ ْط ََمل ُؽ ْؿ ا
و َب ْق َـ ال َّؾ ِف َط َّز و َج َّؾ و َقدْ َيـْت َِؼ ُض و ُضقؤ ُه و َٓ َيدْ ِري بِ ِف َأ َحدٌ فنذا َحا َف َظ َط َؾ ْق ِف َل ْؿ
()1

()2

( )1اعقػ :أخرجف أمحد ( ،)11651والدارمل ( ،)1259والترمذي ( ،)3193وغقرهؿ ،وهق مـ
صريؼ دراج أبل السؿح ،طـ أبل الفقثؿ ،طـ أبل سعقد الخدري بف .ودراج بـ سؿعان فقف ضعػ:
ٓسقؿا فقؿا رواه طـ أبل الفقثؿ.
،
( )2أخرجف أمحد ( ،)22378والدارمل ( ،)681وابـ ماجف ( ،)277وغقرهؿ ،مـ حديث ثقبان
وهق حديث صحقح.
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َان ك ََذل ِ َؽ َٓ َي ُؽق ُن َّإٓ م ْممِـًا وا ْ ِ
ُي َحافِ ْظ َط َؾ ْق ِف َّإٓ ل ِ َّؾ ِف ُس ْب َحا َك ُف و َم ْـ ك َ
ص فِل
إل ْخ َال ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الؿ َّت َػ ِؼ َط َؾك
الؿ َت َعدِّ ي َأ َقؾ مـْ ُف فل الع َبا َدات ال َبدَ ك َّقة ول َف َذا َق َال فل َ
الحديث ُ
الـَّ ْػ ِع ُ
ِ
ِ
ِصحتِ ِف« :سب َع ٌة يظِ ُّؾفُ ؿ ا ِ ِ ِ
الح ِد َ
يث.
ْ ُ
هلل فل ض ِّؾف َيق َم َٓ ض اؾ اإٓ ض ُّؾ ُف» َ
َّ
َْ ُ
فا٥د :٠قال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)277/12
س َال ِم
اإل ْ
وكَثِقرا ما ي ْؼ ِر ُن الـَّاس بقـ الري ِ
اإل ْشر ِ
اب ِ
الر َيا ُء مِ ْـ َب ِ
اء وا ْل ُع ْج ِ
اك بِا ْل َخ ْؾ ِؼ
ُ َ ْ َ ِّ َ
ً َ َ
َ
ب َف ِّ
اإل ْشر ِ
اب ِ
ب مِ ْـ َب ِ
اك بِالـَّ ْػ ِ
الؿ ْس َت ْؽبِ ِر َفا ْل ُؿ َرائِل َٓ ُي َح ِّؼ ُؼ َقق َل ُف:
وا ْل ُع ْج ُ
س ،و َه َذا َح ُال ُ
َ
ح ِّؼ ُؼ َقق َل ُف﴿ :ﭤ ﭥ] {الفاحتة}2:
ب َٓ ُي َ
﴿ﭢ ﭣ ] {الفاحتة }2:وا ْل ُؿ ْع َج ُ
الر َي ِاء ،و َم ْـ َح َّؼ َؼ َقق َل ُف ﴿ﭤ
َف َؿ ْـ َح َّؼ َؼ َقق َل ُف﴿ :ﭢ ﭣ ] {الفاحتةَ }2:خ َر َج َط ْـ ِّ
يث الؿعرو ِ
اب وفِل الح ِد ِ
ﭥ] {الفاحتةَ }2:خر َج َط ْـ ِ
اإل ْط َج ِ
فَ « :ث َال ٌث
َ
َ ُْ
َ
اتُ :شح م َطاع وهقى متبع وإِطجاب الؿر ِء بِ َـ ْػ ِس ِف»  .و َشر مِـ ه ُم َٓ ِء وه ُم َٓءِ
ُمفْ ؾِ َؽ ٌ
ُ ٌ َ
َ
ٌّ ْ َ
ُ اَ ٌ ْ َ ُ َ ْ
ِ ِ
ِ
استِ َعا َك ُت ُف بِ َال َّؾ ِف َب ْؾ َي ْع ُبدُ َغ ْق َر ُه و َي ْست َِعق ُـ َغ ْق َر ُه و َه ُم َٓ ِء
َم ْـ َٓ َت ُؽق ُن ط َبا َد ُت ُف ل َّؾف و َٓ ْ
الؿ ْش ِر ُكق َن مِ ْـ الق ْج َف ْق ِـ.اه
ُ
()1

5

َطأي :١اذترز َٔ تسى ايعٌُ ايصاحل؛ خٛفّا َٔ ايسٜا.٤
قال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)175/23
س َال ِم
اإل ْ
و َم ْـ ك َ
َان َل ُف و ْر ٌد َم ْش ُرو ٌع مِ ْـ َص َال ِة الض َحك َأو قِ َقا ِم َل ْق ٍؾ َأو َغ ْق ِر َذل ِ َؽ :فنكف
ِ
يص ِّؾ ِ
الؿ ْش ُرو َعْ َِٕ :ج ِؾ َكقكِ ِف َب ْق َـ الـ ِ
قف َح ْق ُث ك َ
َّاس إذا
ُ َ
َان و َٓ َيـْ َبغل َل ُف َأ ْن َيدَ َع و ْر َد ُه َ
اد ِه فِل س َالمتِ ِف مِـ الري ِ
اء وم ْػ ِسدَ ِ
َطؾِؿ اهلل مِـ َق ْؾبِ ِف َأ َّكف ي ْػع ُؾف ِسرا ل ِ َّؾ ِف مع اجتِف ِ
ات
ْ ِّ َ
َ َ ْ َ
َ ُ ْ
ُ
َ َ
ُ َ َ ُ ًّ
ِ
ص :ول ِ َف َذا َق َال ال ُػ َض ْقؾ ْب ُـ ِط َق ٍ
اإل ْخ َال ِ
اضَ :ت ْر ُك ال َع َؿ ِؾ َِٕ ْج ِؾ الـ ِ
َّاس ِر َيا ٌء وا ْل َع َؿ ُؾ
ِ
َّاس ِشر ٌك .وفِع ُؾف فِل م َؽاكِ ِف ا َّل ِذي َت ُؽق ُن فِ ِ
قف َم ِع َ
قش ُت ُف ا َّلتِل َي ْس َت ِعق ُـ بِ َفا َط َؾك
ْ ُ
َ
َٕ ْج ِؾ الـ ِ ْ
قش ُت ُف و َي ْشت َِغ ُؾ َق ْؾ ُب ُف بِ َس َب ِ
ِط َبا َد ِة ال َّؾ ِف َخ ْق ٌر َل ُف مِ ْـ َأ ْن َي ْػ َع َؾ ُف َح ْق ُث َت َت َع َّط ُؾ َم ِع َ
ب َذل ِ َؽ فنن
( )1أخرجف البزار ( ،6491و ،)7293والدوٓبل يف الؽـل ( ،)847والطبراين يف إوسط
 ،وهق حديث صحقح بشقاهده .واكظر الصحقحة
( ،)5452وغقرهؿ مـ حديث أكس
(.)1812

ذكر بعض شبهات الصوفوة وادْشكي

154

َت َأ ْج َؿ َع ل ِ ْؾ َؼ ْؾ ِ
ب و َأ ْب َعدَ مِ ْـ الق ْسق ِ
ػِٓ
َت َأك َْؿ َؾ .و َِِٓ َٔهًَ َ
اس كَاك ْ
الص َال َة ُك َّؾ َؿا كَاك ْ
َّ
ه سََِاءٌ فَ َٕهُُُِٗ َِشِدُودْ ػٍََُِِٗ ِِِٓ وجُىٍٖ:
أَِِشٍ َِشِشُو ٍع تِ ُّجَشَّدِ صَػِِِّٗ أََّْ رَ ٌِ َ
أَ َحدَُٖاَ :أ َّن إ َ ْطؿ َال الؿ ْشرو َط َة َٓ يـْفك َطـْفا َخق ًفا مِـ الري ِ
اء َب ْؾ ُي ْم َم ُر بِ َفا
ْ ِّ َ
َ
ُ َ
َ ُ
َ
اإل ْخ َال ِ ِ
وبِ ْ ِ
قفا وك َْح ُـ إذا َر َأ ْيـَا َم ْـ َي ْػ َع ُؾ َفا َأ ْق َر ْركَا ُه وإِ ْن َج َز ْمـَا َأ َّك ُف َي ْػ َع ُؾ َفا ِر َيا ًء
صف َ
ِ
ِ
اهلل فِ ِقف ْؿ[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
َفا ْل ُؿـَاف ُؼق َن ا َّلذي َـ َق َال ُ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ]

َان الـَّبِل ﷺ وا ْل ُؿ ْسؾِ ُؿق َن ُي ِؼروك َُف ْؿ َط َؾك َما ُي ْظ ِف ُرو َك ُف مِ ْـ الدِّ ِ
{النساءَ }137:ف َف ُم َٓ ِء ك َ
يـ
وإِ ْن كَا ُكقا مرائِقـ و َٓ يـْفقكَفؿ َطـ ال َّظ ِ
اه ِرَّ َِٕ :ن ال َػ َسا َد فِل َت ْر ِك إ ْض َف ِ
ار ال َؿ ْش ُرو ِع
َ َ ُ ْ ْ
َُ َ
ار اإليؿان والص َؾق ِ
َأ ْط َظؿ مِـ ال َػس ِ
ار ِه ِر َيا ًء ك ََؿا َأ َّن َف َسا َد َت ْر ِك إ ْض َف ِ
اد فِل إ ْض َف ِ
ات َأ ْط َظ ُؿ
َّ
ُ ْ َ
ِ
اإل ْك َؽار إكَّؿا ي َؼع َط َؾك ال َػس ِ
اد فِل إ ْضف ِ ِ
مِـ ال َػس ِ
اد فِل إ ْض َف ِ
ار َذل ِ َؽ
ار َذل َؽ ِر َيا ًء :وَٕ َّن ِ َ َ َ ُ
َ
َ
ْ َ
ِرئَا َء الـ ِ
َّاس.
ايجَّاَِّْ َِٕ :ٞن ِ
اإل ْك َؽ َار إك ََّؿا َي َؼ ُع َط َؾك َما َأ ْك َؽ َر ْت ُف َّ
اهلل ﷺ:
الش ِري َع ُة ،و َقدْ َق َال َر ُسق ُل ُ
«إ ِّكل َل ْؿ أومر َأنْ ُأ َك ِّؼ َب َط ْـ ُق ُؾق ِ
ب الـ ِ
ااس ،و َٓ َأنْ َأ ُش اؼ ُب ُطق َكفُ ْؿ؟» و َقدْ َق َال ُط َؿ ُر ْب ُـ
خ َال ِ
َت س ِرير ُتف بِ ِ
ِ
الخ َّط ِ
َ
ف
ابَ :م ْـ َأ ْض َف َر َلـَا َخقْ ًرا َأ ْحبَ ْبـَا ُه ،ووا َل ْقـَا ُه َط َؾ ْقف ،وإِ ْن كَاك ْ َ َ ُ
َذل ِ َؽ .و َم ْـ َأ ْض َف َر َلـَا َش ًّرا َأ ْب َغ ْضـَا ُه َط َؾ ْق ِف وإِ ْن َز َط َؿ َأ َّن َس ِر َير َت ُف َصال ِ َح ٌة .
الشر ِك وا ْل َػس ِ
ايجَّا ِيحَُ :أ َّن َتسق َ ِ
ِ
اد ُيـْؽِ ُرو َن َط َؾك
َ
يغ م ْث ِؾ َه َذا ُي ْػضل إ َلك َأ َّن َأ ْه َؾ ِّ ْ
ْ
ِ
َأ ْه ِؾ َ
الخ ْق ِر والدِّ ي ِـ إذا َر َأوا َم ْـ ُي ْظ ِف ُر َأ ْم ًرا َم ْش ُرو ًطا َم ْسـُقكًا َقا ُلقاَ :ه َذا م َرا ٌء َفقَت ُْر ُك َأ ْه ُؾ
الصدْ ِق و ْ ِ
اإل ْخ َال ِ
الؿ ْش ُرو َط ِة َح َذ ًرا مِ ْـ َل ْؿ ِز ِه ْؿ و َذ ِّم ِف ْؿ َف َق َت َع َّط ُؾ
ِّ
ص إ ْض َف َار إُ ُمق ِر َ
َ
الش ْر ِك َشق َك ٌة ُي ْظ ِف ُرو َن َّ
الخ ْق ُر و َي ْب َؼك ِٕ َ ْه ِؾ ِّ
الش َّر و َٓ َأ َحدَ ُيـْؽِ ُر َط َؾ ْق ِف ْؿ و َه َذا مِ ْـ َأ ْط َظ ِؿ
الؿ َػ ِ
اس ِد.
َ
()1

()2

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)4351ومسؾؿ ( )1164طـ أبل سعقد الخدري
( )2أخرجف البخاري برقؿ (.)2641

.
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ِ
ِ
ِ
الؿـَافِ ِؼق َـ و ُهق َي ْط َع ُـ َط َؾك َم ْـ ُي ْظ ِف ُر إَ ْط َؿ َال
ايسَّابِعَُ :أ َّن م ْث َؾ َه َذا م ْـ َش َعائ ِر ُ

اهلل َت َعا َلك﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
َ
الؿ ْش ُرو َط َة َق َال ُ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
اإل ْك َػ ِ
ﯺ ﯻ ] {التوبة ،}13:فنن الـَّبِل ﷺ َلؿا َح َّض َط َؾك ِ
اق َطا َم َت ُبق َك َجا َء َب ْع ُض
َّ
َّ
ِ
ِ
الص َحاب ِة بِ ُصر ِة كَا َد ْت َيدُ ُه َت ْع ِ
ج ُز م ْـ َح ْؿؾِ َفا َف َؼا ُلقاَ :ه َذا م َرا ٌء و َجا َء َب ْع ُض ُف ْؿ بِ َصا ِع
َّ
َّ َ
ِ
ٍ
َف َؼا ُلقاَ :ل َؼدْ ك َ
اهلل َذل ِ َؽ  .و َص َار
اهلل َغـ ًّقا َط ْـ َصا ِع ُف َالن َف َؾ َؿ ُزوا َه َذا و َه َذا َف َلك َْز َل ُ
َان ُ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
اهلل َأ ْط َؾ ُؿ.اه
الؿ ْممـق َـ ُ
قؿ ْـ َي ْؾؿ ُز ُ
ط ْب َر ًة ف َ
الؿطقعق َـ ل َّؾف و َر ُسقلف و ُ
()1

6

تفطري قٛي٘ تعاىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ] {هود.... }12:

إىل قٛي٘[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ]
{هود.}16:
ّم ػذج اٌصاتشَٓ (ص:)163

قال اإلمام ابـ الؼقؿ

وقد أشؽؾ ففؿ هذه أية طىل كثقر مـ الـاس حقث ففؿقا مـفا أن مـ كان لف
إرادة يف الدكقا وزيـتفا :فؾف هذا القطقد ،ثؿ اختؾػقا يف معـاها:
فؼالت صائػة مـفؿ ابـ طباس :مـ كان يريد تعجقؾ الدكقا :فال يممـ بالبعث،
()2

وٓ بالثقاب وٓ بالعؼاب  .قالقا :وأية يف الؽػار خاصة طىل ققل ابـ طباس.
وقال قتادة :مـ كاكت الدكقا مهف وسدمف وكقتف وصؾبف :جازاه اهلل يف الدكقا
بحسـاتف ،ثؿ يػضل اىل أخرة ولقس لف حسـة يجازى هبا .وأما الؿممـ فقجزى يف
الدكقا بحسـاتف ويثاب طؾقفا يف أخرة.
.
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)1415ومسؾؿ ( )1118طـ أبل مسعقد إكصاري
 ،وأخرجف ابـ أبل حاتؿ طـ أكس بنسـاد صحقح ،قال :حدثـا أبل ،ثـا
(َ )2مل أجده طـ ابـ طباس
مقسك بـ إسؿاطقؾ ،ثـا محاد بـ سؾؿة ،طـ قتادة ،طـ أكس بـ مالؽ يف ققلف﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ قال :كزلت يف القفقد والـصارى.
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قال همٓء :فأية يف الؽػار بدلقؾ ققلف﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ] {هود }16:قالقا :الؿممـ
مـ يريد الدكقا وأخرة :فلما مـ كاكت إرادتف مؼصقرة طىل الدكقا فؾقس بؿممـ.
وقال ابـ طباس

()1

يف رواية أبك صالح طـف :كزلت يف أهؾ الؼبؾة  .قال

صالحا مـ أهؾ اإليؿان مـ غقر
مجاهد هؿ أهؾ الرياء وقال الضحاك :مـ طؿؾ
ً
تؼقى طجؾ لف ثقاب طؿؾف يف الدكقا .واختار الػراء هذا الؼقل وقال :مـ أراد بعؿؾف
مـ أهؾ الؼبؾة ثقاب الدكقا طجؾ لف ثقابف ومل يبخس .وهذا الؼقل أرجح ومعـك
أية طىل هذا مـ كان يريد بعؿؾف الحقاة الدكقا وزيـتفا وهذا ٓ يؽقن مممـا البتة فنن
العاصل والػاسؼ ولق بالغا يف الؿعصقة والػسؼ :فنيؿاهنؿا يحؿؾفؿا طىل أن يعؿال
أطؿال البر هلل فقريدان بلطؿال البر وجف اهلل وإن طؿال بؿعصقتف.
فلما مـ مل يرد بعؿؾف وجف اهلل وإكؿا أراد بف الدكقا وزيـتفا :ففذا ٓ يدخؾ يف
دائرة أهؾ اإليؿان ،وهذا هق الذي ففؿف معاوية مـ أية واستشفد هبا طىل حديث
أبك هريرة الذي رواه مسؾؿ يف صذُذٗ

()2

يف الثالثة الذيـ هؿ أول مـ تسعر هبؿ

الـار يقم الؼقامة :الؼارئ الذي قرأ الؼرآن :لقؼال فالن قارئ ،والؿتصدق الذي أكػؼ
أمقالف لقؼال :فالن جقاد ،والغازي الذي قتؾ يف الجفاد :لقؼال هق جريء.
وكؿا أن خقار خؾؼ اهلل هؿ الـبققن والصديؼقن والشفداء والصالحقن :فشرار
الخؾؼ مـ تشبف هبؿ ،ولقس مـفؿ :فؿـ تشبف بلهؾ الصدق وآخالص وهق مراء
كؿـ تشبف بإكبقاء وهق كاذب.
ويدل طىل صحة هذا الؼقل يف أية ققلف تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ]،
وذلؽ طىل أهنا يف ققم لفؿ أطؿال مل يريدوا هبا وجف اهلل ،وإكؿا أرادوا هبا الدكقا ،ولفا
طؿؾقا فقفاهؿ اهلل ثقاب أطؿالفؿ فقفا مـ غقر بخس ،وأفضقا اىل أخرة بغقر طؿؾ
(َ)1أخرجف بؿعـاه ابـ جرير ،وابـ أبل حاتؿ بسؾسؾة العقفققـ الؿشفقرة بالضعػ.
.
( )2أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )1915طـ أبل هريرة
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يستحؼقن طؾقف الثقاب ،وهذا ٓ يؼع مؿـ يممـ بأخرة إٓ كؿا يؼع مـف كبائر
إطؿال وققطا طارضا يتقب مـف ويراجع التقحقد.
وقال ابـ إكباري :فعىل هذا الؼقل ،الؿعـك :يف ققم مـ أهؾ آسالم يعؿؾقن
العؿؾ الحسـ :لتستؼقؿ بف دكقاهؿ غقر متػؽريـ يف أخرة وما يـؼؾبقن القف ففمٓء
يجعؾ لفؿ جزاء حسـاهتؿ يف الدكقا ،فنذا جاءت أخرة كان جزاؤهؿ طؾقفا الـار اذ
مل يريدوا هبا وجف اهلل ،ومل يؼصدوا التؿاس ثقابف وأجره.
ثؿ أورد صاحب هذا الؼقل طىل أكػسفؿ سمآ ،قالقا :فنن ققؾ أية الثاكقة طىل
هذا الؼقل تقجب تخؾقد الؿممـ الؿريد بعؿؾف الدكقا يف الـار؟
وأجابقا طـف بلن ضاهر أية يدل طىل أن مـ راءى بعؿؾف ،ومل يؾتؿس بف ثقاب
أخرة بؾ كاكت كقتف الدكقا فنن اهلل يبطؾ إيؿاكف طـد الؿقافاة فال يقاىف ربف باإليؿان

قالقا :ويدل طؾقف ققلف﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ]
{هود ،}16:وهذا يتـاول أصؾ اإليؿان وفروطف.
وأجابت فرقة أخرى :بلن أية ٓ تؼتضل الخؾقد إبدي يف الـار ،وإكؿا
تؼتضل أن الذي يستحؼقكف يف أخرة الـار ،وأهنؿ لقس لفؿ طؿؾ صالح يرجقن بف
الـجاة فنذا كان مع أحدهؿ طؿقد التقحقد :فنكف يخرج بف مـ الـار مع مـ يخرج مـ
أصحاب الؽبائر الؿقحديـ ،وهذا هق جقاب ابـ إكباري ،وغقره .
وأية بحؿد اهلل ٓ إشؽال فقفا ،واهلل سبحاكف ذكر جزاء مـ يريد بعؿؾف الحقاة
الدكقا وزيـتفا ،وهق الـار ،وأخبر بحبقط طؿؾف وبطالكف :فنذا أحبط ما يـجق بف وبطؾ
مل يبؼ معف ما يـجقف :فنن كان معف إيؿان مل يرد بف الدكقا وزيـتفا ،بؾ أراد اهلل بف والدار
أخرة ،مل يدخؾ هذا اإليؿان يف العؿؾ الذي حبط وبطؾ ،وأكجاه إيؿاكف مـ الخؾقد
يف الـار ،وإن دخؾفا بحبقط طؿؾف الذي بف الـجاة الؿطؾؼة.
واإلمياْ لميأاْ :إيَمن يؿـع مـ دخقل الـار ،وهق اإليؿان الباطث طىل أن
تؽقن إطؿال هلل يبتغك هبا وجفف وثقابف .وإيَمن يؿـع الخؾقد ّم الـار وإن كان مع
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الؿرائل شل ٌء مـف وإٓ كان مـ أهؾ الخؾقد :فأية لفا حؽؿ كظائرها مـ آيات
القطقد ،واهلل الؿقفؼ ،وذلؽ ققلف﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ] {الشورى،}71:

ومـف ققلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ] {اإلرساء.}14:
ففذه ثالث مقاضع مـ الؼرآن يشبف بعضفا بعضا ويصدق بعضفا بعضا
وتجتؿع طىل معـك واحد ،وهق أن مـ كاكت الدكقا مراده ،ولفا يعؿؾ يف غاية سعقف
مل يؽـ لف يف أخرة كصقب ،ومـ كاكت أخرة مراده ولفا طؿؾ وهل غاية سعقف
ففل لف.
بؼل أن يؼال :فؿا حؽؿ مـ يريد الدكقا وأخرة فنكف داخؾ تحت حؽؿ
اإلرادتقـ فبليفؿا يؾحؼ؟
ققؾ :مـ هاهـا كشل اإلشؽال ،وضـ مـ ضـ مـ الؿػسريـ أن أية يف حؼ
الؽافر فنكف هق الذى يريد الدكقا دون أخرة ،وهذا غقر ٓزم صردا وٓ طؽسا فنن
بعض الؽػار قد يريد أخرة وبعض الؿسؾؿقـ قد ٓ يؽقن مراده إٓ الدكقا ،واهلل
تعاىل قد طؾؼ السعادة بنرادة أخرة ،والشؼاوة بنرادة الدكقا :فنذا تجردت اإلرادتان
تجرد مقجبفؿا ومؼتضامها وإن اجتؿعتا فحؽؿ اجتؿاطفؿا حؽؿ اجتؿاع البر
والػجقر والطاطة والؿعصقة واإليؿان والشرك يف العبد ،وقد قال تعاىل لخقر الخؾؼ
بعد الرسؾ ﴿ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ ،وهذا

خطاب لؾذيـ شفدوا معف الققعة ،ومل يؽـ فقفؿ مـافؼ ،ولفذا قال طبد اهلل بـ
مسعقد

 :ما شعرت أن أحد أصحاب رسقل اهلل ﷺ يريد الدكقا حتك كان يقم

أحد وكزلت هذه أية .
()1

( )1أخرجف ابـ جرير الطبري ،وابـ أبل حاتؿ يف تػسقر أية الؿذكقرة مـ صرق متعددة ،وهق أثر
صحقح بطرقف.
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والذيـ أريدوا يف هذه أية هؿ الذيـ أخؾقا مركزهؿ الذى أمرهؿ رسقل اهلل
بحػظف وهؿ مـ خقار الؿسؾؿقـ ،ولؽـ هذه إرادة طارضة محؾتفؿ طىل ترك الؿركز
واإلقبال طىل كسب الغـائؿ بخالف مـ كان مراده بعؿؾف الدكقا وطاجؾفا :ففذه
اإلرادة لقن وارادة همٓء لقن.
وها هـا أمر يجب التـبقف لف وهق أكف ٓ يؿؽـ إرادة الدكقا وطاجؾفا بلطؿال البر
دون أخرة مع اإليؿان باهلل ورسقلف ولؼائف أبدً ا :فنن اإليؿان باهلل والدار أخرة
يستؾزم إرادة العبد لرمحة اهلل والدار أخرة بلطؿالف فحقث كان مراده هبا الدكقا ففذا
ٓ يجامع اإليؿان أبدا ،وإن جامع اإلقرار والعؾؿ :فاإليؿان وراء ذلؽ واإلقرار
والؿعرفة حاصالن لؿـ شفد اهلل سبحاكف لف بالؽػر مع هذه الؿعرفة كػرطقن
وثؿقد والقفقد الذيـ شاهدوا رسقل اهلل وطرفقه كؿا طرفقا أبـاءهؿ ،وهؿ مـ أكػر
الخؾؼ بنرادة الدكقا وطاجؾفا ،فإطؿال قد تجامع هذه الؿعرفة والعؾؿ ،ولؽـ
اإليؿان الذى هق وراء ذلؽ ٓ بد أن يريد صاحبف بلطؿالف اهلل والدار أخرة ،واهلل
الؿستعان.اه
قال اإلمام الؿجدد ُمؿد بـ طبد القهاب

كَم ّم رلّىع ِؤٌفاذٗ

(:)123 -122/5
وقد ذكر طـ السؾػ مـ أهؾ العؾؿ فقفا –يعـل أية الؿتؼدمة -أكقاع مؿا
يػعؾ الـاس الققم وٓ يعرفقن معـاه:
ايٓٛع األ :ٍٚمـ ذلؽ العؿؾ الصالح الذي يػعؾ كثقر مـ الـاس ابتغاء وجف اهلل،
مـ صدقة وصالة وإحسان إىل الـاس ،وكحق ذلؽ ،وكذلؽ ترك ضؾؿ أو كالم يف
طرض ،وكحق ذلؽ مؿا يػعؾف اإلكسان أو يتركف خالصا هلل ،لؽـف ٓ يريد ثقابف يف
أخرة ،إكؿا يريد أن اهلل يجازيف بحػظ مالف وتـؿقتف ،وحػظ أهؾف وطقالف وإدامة
الـعؿة طؾقفؿ وكحق ذلؽ ،وٓ مهة لف يف صؾب الجـة وٓ الفرب مـ الـار ،ففذا
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يعطك ثقاب طؿؾف يف الدكقا ،ولقس لف يف أخرة كصقب ،وهذا الـقع ذكر طـ ابـ
طباس يف تػسقر أية.
وقد غؾط بعض مشايخـا بسبب طبارة يف ششح اإللٕاع يف أول باب الـقة،
لؿا قسؿ اإلخالص مراتب ،وذكر هذا مـفا ضـ أكف يسؿقف إخالصا مدحا لف ولقس
كذلؽ ،وإكؿا أراد أكف ٓ يسؿك رياء ،وإٓ ففق طؿؾ حابط يف أخرة.
ٚايٓٛع ايجاْ :ٞوهق أكبر مـ إول وأخقف ،وهق الذي ذكر مجاهد أن أية
كزلت فقف ،وهق أن يعؿؾ أطؿآ صالحة وكقتف رئاء الـاس ٓ ،صؾب ثقاب أخرة،
وهق يظفر أكف أراد وجف اهلل وإكؿا صىل أو صام أو تصدق أو صؾب العؾؿ ٕجؾ أن
الـاس يؿدحقكف ويجؾ يف أطقـفؿ ،فنن الجاه مـ أطظؿ أكقاع الدكقا .ولؿا ذكر
لؿعاوية حديث أبل هريرة يف الثالثة الذيـ هؿ أول مـ تسعر هبؿ الـار وهؿ :الذي
تعؾؿ العؾؿ لقؼال طامل حتك ققؾ ،وتصدق لقؼال جقاد ،وجاهد لقؼال شجاع ،بؽك
معاوية بؽاء شديدً ا ،ثؿ قرأ هذه أية.
ايٓٛع ايجايح :أن يعؿؾ إطؿال الصالحة ومؼصده هبا مآ ،مثؾ أن يحج لؿال
يلخذه ٓ هلل ،أو مفاجر لدكقا يصقبفا أو امرأة يـؽحفا ،أو يجاهد ٕجؾ الؿغـؿ ،فؼد
ذكر هذا الـقع أيضا يف تػسقر هذه أية كؿا يف الصحقح أن الـبل ﷺ قال« :تعس
طبد الديـار ،تعس طبد الدرهؿ ،تعس طبد الخؿقصة» إلخ .وكؿا يتعؾؿ العؾؿ
()1

ٕجؾ مدرسة أهؾف أو مؽسبفؿ أو رياستفؿ ،أو يؼرأ الؼرآن ويقاضب طىل الصالة
ٕجؾ وضقػة الؿسجد كؿا هق واقع كثقرا .وهمٓء أطؼؾ مـ الذيـ قبؾفؿٕ ،هنؿ
طؿؾقا لؿصؾحة يحصؾقهنا ،والذيـ قبؾفؿ طؿؾقا ٕجؾ الؿدح والجاللة يف أطقـ
الـاس وٓ يحصؾ لفؿ صائؾ .والـقع إول أطؼؾ مـ همٓء كؾفؿٕ ،هنؿ طؿؾقا هلل
وحده ٓ شريؽ لف ،لؽـ مل يطؾبقا مـف الخقر العظقؿ وهق الجـة ،ومل يفربقا مـ الشر
العظقؿ وهق العذاب يف أخرة.
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( )2887طـ أبل هريرة
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ايٓٛع ايسابع :أن يعؿؾ اإلكسان بطاطة اهلل مخؾصا يف ذلؽ هلل وحده ٓ شريؽ
كػرا يخرجف طـ اإلسالم ،مثؾ القفقد والـصارى إذا
لف ،لؽـف طىل طؿؾ يؽػره ً
طبدوا اهلل ،وتصدققا أو صامقا ابتغاء وجف اهلل والدار أخرة ،ومثؾ كثقر مـ هذه
إمة الذيـ فقفؿ شرك أكبر أو كػر أكبر يخرجفؿ طـ اإلسالم بالؽؾقة إذا أصاطقا
اهلل صاطة خالصة يريدون هبا ثقاب اهلل يف الدار أخرة ،لؽـفؿ طىل أطؿال تخرجفؿ
مـ اإلسالم وتؿـع قبقل أطؿالفؿ :ففذا الـقع أيضا قد ذكر يف أية طـ أكس بـ
()1

مالؽ وغقره .وكان السؾػ يخافقن مـف كؿا قال بعضفؿ :لق أطؾؿ أن اهلل تؼبؾ

مـل سجدة واحدة لتؿـقت الؿقتٕ :ن اهلل يؼقل﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ] {ادائدة .}71:ففذا قصد وجف اهلل والدار أخرة ،لؽـ فقف مـ حب الدكقا
والرياسة والؿال ما محؾف طىل ترك كثقر مـ أمر اهلل ورسقلف أو أكثره ،فصارت الدكقا
أكبر قصده :فؾذلؽ ققؾ قصد الدكقا ،وصار ذلؽ الؼؾقؾ كلكف مل يؽـ كؼقلف ﷺ
«صؾ فنكؽ مل تصؾ» ،وإول أصاع اهلل ابتغاء وجفف ،لؽـ أراد مـ اهلل الثقاب يف
الدكقا ،وخاف طىل الحظ والعقال مثؾ ما يؼقل الػسؼة ،فصح أن يؼال :قصد الدكقا.
والثاين والثالث واضح.
لؽـ بؼل أن يؼال :إذا طؿؾ الرجؾ الصؾقات الخؿس والزكاة والصقم والحج
ابتغاء وجف اهلل صالبا ثقاب أخرة ،ثؿ بعد ذلؽ طؿؾ أطؿآ كثقرة أو قؾقؾة قاصدا
هبا الدكقا ،مثؾ أن يحج فرضف هلل ،ثؿ يحج بعده ٕجؾ الدكقا كؿا هق القاقع كثقرا.
فاجلىاب أن هذا طؿؾ لؾدكقا وأخرة ،وٓ كدري ما يػعؾ اهلل يف خؾؼف،
والظاهر أن الحسـات والسقئات تدافعا ،وهق لؿا غؾب طؾقف مـفؿا .وقد قال
كثقرا ما يذكر أهؾ الجـة الخؾص وأهؾ الـار الخؾص ،ويسؽت
بعضفؿ :أن الؼرآن ً
( )1أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف تػسقر أية :قال :حدثـا أبل ،ثـا مقسك بـ إسؿاطقؾ ،ثـا محاد بـ سؾؿة ،طـ
قتادة ،طـ أكس بـ مالؽ يف ققلف ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ قال:
صحقح ،رجالف ثؼات.
كزلت يف القفقد والـصارى .وهذا إسـا ٌد
ٌ
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طـ صاحب الشائبتقـ ،وهق هذا وأمثالف ،ولفذا خاف السؾػ مـ حبقط إطؿال،
وأما الػرق بقـ الحبقط والبطالن :فال أطؾؿ بقـفؿا فرقا بقـا ،واهلل أطؾؿ.اه

7

غسح قٛي٘ ﷺ« :تعظ عبد ايدٜٓاز »...
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)182/12
س َال ِم
اإل ْ
قب الـَّؿؾِ .وفِل الص ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ول ِ َف َذا ك َ
َان ِّ
حقحِ َط ْـ
َّ
الش ْر ُك فل َهذه إُ َّمة َأ ْخ َػك م ْـ َدبِ ِ ْ
الدي َـ ِ
الد ْر َه ِؿ َت ِع َس َط ْب ُد ِّ
الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف َق َالَ « :ت ِع َس َط ْب ُد ِّ
ار َت ِع َس َط ْب ُد ال َؼطِ َقػ ِة َت ِع َس َط ْب ُد
قؽ َف َال ا ْك َت َؼ َش إنْ ُأ ْططِل ر ِال وإِنْ مـ ِ َع س ِ
قص ِة َت ِع َس وا ْك َت َؽ َس وإِ َذا ِش َ
َ
خ َط» .
الخ ِؿ َ
َ َ َ
ُ َ
َار و َطبدَ ال َؼطِق َػ ِة و َطبدَ َ ِ
قص ِة .و ِذك ُْر َما
الخؿ َ
ْ
َف َس َّؿا ُه الـَّبِل ﷺ َط ْبدَ الدِّ ْر َه ِؿ و َط ْبدَ الدِّ يـ ِ ْ
فِ ِ
قف ُد َطا ٌء و َخ َب ٌر و ُهق َقق ُل ُفَ « :ت ِع َس وا ْك َت َؽ َس وإِ َذا ِش َ
قؽ َف َال ا ْك َت َؼ َش» والـَّ ْؼ ُش ْ
اج
إخ َر ُ
َّ ِ ِ
الر ْج ِؾ وا ْل ِؿـْ َؼ ُ
اش َما ُي ْخ َر ُج بِ ِف َّ
الشق َك ُة و َه ِذ ِه َح ُال َم ْـ إذا َأ َص َاب ُف َش ٌّر َل ْؿ
الشقكَة م ْـ ِّ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ص مِ ْـ
الؿ ْط ُؾق َب و َٓ َخ َؾ َ
َي ْخ ُر ْج مـْ ُف و َل ْؿ ُي ْػؾ ْح ل َؽقكف َتع َس وا ْك َت َؽ َس َف َال ك ََال َ
ِ ِ
ِ
ػ َذل ِ َؽ بلكف «إ َذا ُأ ْططِ َل َر ِا َل وإِ َذا
الؿ َال ،و َقدْ و ِص َ
الؿ ْؽ ُروه ،و َهذه َح ُال َم ْـ َط َبدَ َ
َ
ُمـ ِ َع َس ِخ َط» ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ] {التوبةَ ،}24:ف ِرضاهؿ ل ِ َغق ِر اهللِ
َ ُ ْ ْ
و َس َخ ُط ُف ْؿ ل ِ َغ ْق ِر ال َّؾ ِف ،و َه َؽ َذا َح ُال َم ْـ ك َ
َاس ِة َأو بِ ُصق َر ِة ،وك َْحق َذل ِ َؽ مِ ْـ
َان ُم َت َع ِّؾ ًؼا بِ ِرئ َ
إن حص َؾ َلف ر ِضل وإِ ْن َلؿ يحص ْؾ َلف س ِ
ِ ِ ِ
خ َطَ ،ف َف َذا َط ْبدُ َما َي ْفقا ُه مِ ْـ
ْ َ ْ ُ
َأ ْهقاء َك ْػسف ْ َ َ
ُ َ
ُ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
الح ِؼق َؼ ِة ُهق ِرق ال َؼ ْؾ ِ
ب و ُط ُبق ِد َّي ُت ُفَ :ف َؿا
الرق وا ْل ُع ُبقد َّي ُة فل َ
َذل َؽ ،و ُهق َرق ٌقؼ َل ُف إ ْذ ِّ
()1

اس َت ْع َبدَ ُه َف ُفق َط ْبدُ ُه.
است ََر َّق ال َؼ ْؾ َ
بو ْ
ْ
ول ِ َف َذا ُي َؼ ُال:
َ
ْ َْ
َْ
َ
َ
َ
ُ ُ
ٌ َ
َ
ااااااذر ر و ْ ُ
اااااذ ر
ر
اااااةرٌباااااهروااااا رط ِى
محْل
ر
محمةبااااااهر ااااااةرواااااا ر ٌِ
ر

ر
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و َق َال ال َؼائِ ُؾ:
َ
َََْْ
ََ ْ
َ ْ
ُ ََ
َو ََْ ُ
اااارمَ ُك ٌْاااار ُ ًّ
اااةمح ر
وطةاااااارو ااااا ِو ِ رك اااااتةبهت ِ رر ر وناااِرأِّنرقٌة

ر و ُي َؼ ُال :ال َّطؿ ُع ُغ ٌّؾ فِل ال ُعـ ُِؼ َق ْقدٌ فِل الر ْر
ج ِؾ فنذا َز َال ال ُغؾ مِ ْـ ال ُعـ ُِؼ َز َال ال َؼ ْقدُ
ِّ
َ
ِ
ِ
الخ َّط ِ
الر ْجؾِ .و ُي ْروى َط ْـ ُط َؿ َر ْب ِـ َ
َأ َّك ُف َق َال :ال َّط َؿ ُع َف ْؼ ٌر وا ْل َق ْل ُس غـًك
اب
م ْـ ِّ
ٍ
ِ ِ
اس َت ْغـَك َطـْ ُف .
وإِ َّن َأ َحدَ ك ُْؿ إذا َيئ َس م ْـ َش ْلء ْ
جدُ ُه ِ
و َه َذا َأمر َي ِ
اإلك َْس ُ
ان مِ ْـ َك ْػ ِس ِف :فنن إَ ْم َر ا َّل ِذي َي ْق َل ُس مِـْ ُف َٓ َي ْط ُؾ ُب ُف و َٓ َي ْط َؿ ُع
ٌْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِ ِف و َٓ ُي ْب ِؼ َق ْؾ َب ُف َفؼ ًقرا إ َل ْقف ،و َٓ إ َلك َم ْـ َي ْػ َع ُؾ ُف ،و َأ َّما إذا َصؿ َع فل َأ ْم ٍر م ْـ إ ُ ُمق ِر و َر َجا ُه
ِِ
ِ
ِ
ب فِل ُح ُصقل ِ ِف ،و َه َذا
َت َع َّؾ َؼ َق ْؾ ُب ُف بِفَ :ف َص َار َفؼ ًقرا إ َلك ُح ُصقلف :وإِ َلك َم ْـ َي ُظـ َأ َّك ُف َس َب ٌ
فِل الؿ ِ
ال وا ْل َج ِاه والصق ِر و َغ ْق ِر َذل ِ َؽَ .ق َال َ
الخؾِ ُقؾ ﷺ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
َ
ِ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ] {العنكبوتَ .}11:فا ْل َع ْبدُ َٓ ُبدَّ َل ُف م ْـ ِر ْز ٍق،
ِ
ب ِر ْز َق ُف مِ ْـ ال َّؾ ِف َص َار َط ْبدً ا ل ِ َّؾ ِف َف ِؼ ًقرا إ َل ْق ِف ،وإِ ْن َص َؾ َب ُف
َاج إ َلك َذل َؽ ،فنذا َص َؾ َ
و ُهق ُم ْحت ٌ
ِ ِ
ِ
ٍ
الؿ ْخ ُؾق ِق َف ِؼ ًقرا إ َل ْق ِف.اه
م ْـ َم ْخ ُؾقق َص َار َط ْبدً ا ل َذل َؽ َ
()1

( )1أثر ثابت :أخرجف أمحد يف الزهد ( ،)619ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف الحؾقة ( )51/1طـ أبل
 ...فذكره .قال أبق كعقؿ :رواه ابـ
معاوية ،ووكقع ،طـ هشام بـ طروة ،طـ أبقف قال  :قال طؿر
.
وهب ،طـ الثقري ،طـ هشام ،طـ أبقف ،طـ زيقد بـ الصؾت ،طـ طؿر
أيضا ابـ الؿبارك ( ،)998مـ صريؼ أبل معاوية بف .وأخرجف طؿر بـ شبة يف تاريخ
وأخرجف ً
الؿديـة ( ،)767/2طـ يحقك بـ سعقد ،طـ هشام بـ طروة بف.
ضعقػ ٕن طروة مل يدرك طؿر
ٌ
وهذا إسـا ٌد

 :ففق مـؼطع .وإن ثبتت القاسطة التل طـد ابـ

وهب ،أطـل :زيادة (زيقد بـ الصؾت) فإثر صحقحٕ :كف ثؼة .وإن مل تثبت هذه الزيادة فإثر حسـ
بالطريؼ التل تؾقفا:
فؼد أخرجف ابـ وهب يف الجامع برقؿ(  ) 418قال  :وأخبرين مسؾؿ بـ خالد  ،طـ إسؿاطقؾ بـ
أمقة ،أن طؿر بـ الخطاب

 ،قال « :إن القلس غـك  ،وإن الطؿع فؼر حاار  ،وإن العزلة راحة مـ

خالط السقء» .وهذا إسـاد ضعقػ :لضعػ مسؾؿ بـ خالد ،وٕن إسؿاطقؾ بـ أمقة مل يدرك
طؿر بـ الخطاب
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و َق َال َش ْق ُخ ِ
َك ََم فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)189/12
س َال ِم
اإل ْ
ِ
ال فنن َذل ِ َؽ يس َتعبِدُ ه ويست َِرقف ،و َه ِذ ِه إُمقر َكق َط ِ
ب الؿ ِ
ان:
َْ ْ ُ َْ ُ
ُ ُ
و َه َؽ َذا َأ ْي ًضا َصال ُ َ
ِ
ِ
َاج إ َل ْق ِف مِ ْـ َص َعامِ ِف و َش َرابِ ِف و َم ْس َؽـ ِ ِف ومـؽحف وك َْحق
َاج ال َع ْبدُ إ َل ْقف ك ََؿا َي ْحت ُ
مـ َْفا َما َي ْحت ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اجتِ ِف
الؿ ُال طـْدَ ُه َي ْس َت ْعؿ ُؾ ُف فل َح َ
َذل َؽَ .ف َف َذا َي ْط ُؾ ُب ُف م ْـ ال َّؾف و َي ْر َغ ُ
ب إ َل ْقف فقف َف َق ُؽق ُن َ
ار ِه ا َّل ِذي ير َكبف وبِساصِ ِف ا َّل ِذي يجؾِس َط َؾق ِف :ب ْؾ بِؿـ ِْز َل ِة ال َؽـ ِ ِ
بِ َؿـ ِْز َل ِة ِح َؿ ِ
قػ ا َّل ِذي
َ ْ ُ
ْ َ َ
َْ ُُ َ
ِ ِ ِ
اج َت ُف مِ ْـ َغ ْق ِر َأ ْن َي ْس َت ْعبِدَ ُه َف َق ُؽق ُن َه ُؾق ًطا إذا َم َّس ُف َّ
الشر َج ُزو ًطا :وإِ َذا َم َّس ُف
َي ْؼضل فقف َح َ
َ
الخ ْق ُر َمـُق ًطا.
ِ
َاج ال َع ْبدُ إ َل ْق ِف َف َف ِذ ِه َٓ َيـْ َب ِغل َل ُف َأ ْن ُي َع ِّؾ َؼ َق ْؾ َب ُف بِ َفا :فنذا َت َع َّؾ َؼ َق ْؾ ُب ُف
ومـ َْفا َما َٓ َي ْحت ُ
ِ
العبادةِ
ِ
ِ
ِ
بِ َفا َص َار ُم ْس َت ْع َبدً ا َل َفا :و ُر َّب َؿا َص َار ُم ْعتَؿدً ا َط َؾك َغقْ ِر اهلل َف َال َي ْب َؼك َم َع ُف َحؼق َؼ ُة َ َ
قف ُشعب ٌة مِـ ِ
ل ِ َّؾ ِف و َٓ ح ِؼق َؼ ُة ال َّتقك ِؾ َط َؾق ِف :ب ْؾ فِ ِ
الع َبا َد ِة ل ِ َغ ْق ِر ال َّؾ ِف و ُش ْع َب ٌة مِ ْـ ال َّتقك ِؾ
َْ ْ
َ
ْ َ
الدي َـ ِ
َط َؾك َغ ْق ِر ال َّؾ ِف و َه َذا مِ ْـ َأ َح ِّؼ الـ ِ
الد ْر َه ِؿ َت ِع َس َط ْب ُد ِّ
َّاس بِ َؼقل ِ ِف ﷺَ « :ت ِع َس َط ْب ُد ِّ
ار:
َت ِع َس َط ْب ُد ال َؼطِ َقػ ِةَ :ت ِع َس َط ْب ُد َ
قص ِة» و َه َذا ُهق َط ْبدُ َه ِذ ِه إُ ُمق ِر و َلق َص َؾ َب َفا مِ ْـ
الخ ِؿ َ
اها س ِ
ال َّؾ ِف :فنن ال َّؾف إذا َأ ْط َطاه إي َ ِ
خ َط ،وإِك ََّؿا َطبْدُ ال َّؾ ِف َم ْـ
ُ َّ
َ
اها َرض َل :وإِ َذا َمـَ َع ُف إ َّي َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اهلل و َر ُسق ُل ُف،
ُي ْرضقف َما ُي ْرضل ال َّؾ َف :و ُي ْسخ ُط ُف َما ُي ْسخ ُط ال َّؾ َف :و ُيحب َما َأ َح َّب ُف ُ
ويب ِغ ُض ما َأب َغ َضف اهلل ورسق ُلف :ويقالِل َأولِقاء ال َّؾ ِف ويع ِ
ادي َأطْدَ ا َء ال َّؾ ِف َت َعا َلك ،و َه َذا
َُ
َ ْ ُ ُ َ ُ ُ ُ
ُْ
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ب لِ اؾ ِف و َأ ْب َغ َض لِ اؾ ِف و َأ ْط َطك لِ اؾ ِف
الحديث « َم ْـ َأ َح ا
اس َت ْؽ َؿ َؾ اإليؿان .ك ََؿا فل َ
ُهق ا َّلذي ْ
ِ ِ
الح ُّب فِل ال اؾ ِف :وا ْل ُب ْغ ُض
س َت ْؽ َؿ َؾ اإليَمن» و َق َالَ « :أو َث ُؼ ُط َرى اإليَمن ُ
و َم َـ َع ل اؾف َف َؼ ْد ا ْ
فِل ال اؾ ِف»  .وفِل الص ِ
حقحِ َطـْ ُف ﷺ قالَ « :ث َال ٌث َم ْـ ُك اـ فِ ِقف و َج َد َح َالو َة اإليَمنَ :م ْـ
َّ
ح ُّب الؿر َء َٓ ي ِ
كَانَ اهلل ورسق ُل ُف َأ َحب إ َلق ِف ِمما ِسق ُاهَم وم ْـ كَانَ ي ِ
ح ُّب ُف اإٓ لِ اؾ ِف و َم ْـ كَانَ
َْ
َ َ
ُ
ُ
ُ َ ُ
ا ْ ا
()1

()2

()3

.
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( )2887طـ أبل هريرة
بنسـاد حسـ.
( )2أخرجف أبق داود ( )4681طـ أبل أمامة
( )3أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿسـد كؿا يف إتحاف الخقرة الؿفرة ( )93طـ البراء بـ طازب
 ،وهق حديث حسـ.
 ،وأخرجف الطقالسل ( )378طـ ابـ مسعقد
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َي ْؽ َر ُه َأنْ َي ْر ِج َع فِل ال ُؽ ْػرِ َب ْع َد إ ْذ َأ ْك َؼ َذ ُه اهللُ ِم ْـ ُف َك ََم َي ْؽ َر ُه َأنْ ُي ْؾ َؼك فِل الـ ِ
اار» َف َف َذا وا َف َؼ
ِ ِ ِ
ربف فِقؿا ي ِ
حب ُف و َما َي ْؽ َر ُه ُف َف َؽ َ
ب
ب إ َل ْقف م َّؿا سق ُاه َؿا ،و َأ َح َّ
اهلل و َر ُسق ُل ُف َأ َح َّ
َ َّ ُ َ ُ
ان ُ
الؿ ْخ ُؾق َق ل ِ َّؾ ِف َٓ ل ِ َغ َر ِ
ان َه َذا مِ ْـ َت َؿا ِم ُح ِّب ِف ل ِ َّؾ ِف فنن َم َح َّب َة َم ْح ُبق ِ
آخ َرَ :ف َؽ َ
ض َ
ب
َ
ِ
ِ
الؿ ْح ُبق ِ
الؿ ْح ُبق ِ
ب.اه
ب م ْـ َت َؿا ِم َم َحبَّة َ
َ
()1

كَم ّم جاِغ ادلغائً (:)261/2
وقال
والؿحبة وإِن كَاكَت ِجـْسا َت ْح َت ُف َأ ْكقاع فالؿحبقبات الؿعظؿة لغقر اهلل قد أثبت
ارع فِقفا اسؿ ال َّتعبد َك َؼقلِف فِل الح ِديث الص ِ
الش ِ
حقح «تعس طبد ِّ
َّ
الد ْر َهؿ ،تعس طبد
َّ
َ
َ
َ ْ
ا ِّلدي َـار ،تعس طبد الؼطقػة ،تعس طبد الخؿقصة ،تعس واكتؽس ،وإِذا شقؽ َف َال
اكتؼش ،إِن أططل َر ِال ،وإِن مـع سخط» َ .ف ُسؿل َه ُم َٓ ِء إَ ْر َب َعة ا َّلذيـ إِن أ ْططقا
َرضقا وإِن مـ ُعقا سخطقا َِٕك ََّفا محبتفؿ ومرادهؿ :طبا ًدا َل َفا َح ْق ُث َق َال :طبد الدِّ ْر َهؿ
وطبد الدِّ يـَار وطبد الؼطقػة وطبد الخؿقصة.اه
()2

قال آمام ابـ الؼقؿ

كَم ّم لغاشح اٌٍهفاْ (:)149/2

فنن الؿحبقبات لغقر اهلل قد أثبت الشارع فقفا اسؿ التعبد كؼقلف ﷺ يف
الحديث الصحقح« :تعس طبد الديـار ،تعس طبد الدرهؿ ،تعس طبد الؼطقػة ،تعس
طبد الخؿقصة ،تعس واكتؽس ،وإذا شقؽ فال اكتؼش ،إن أططك رال ،وإن مـع
سخط» رواه البخاري .فسؿك همٓء الذيـ إن ُأططقا رضقا وإن مـعقا سخطقا
طبقدا لفذه إشقاء ٓكتفاء محبتفؿ ورضاهؿ ورغبتفؿ إلقفا :فنذا شغػ اإلكسان
بؿحبة صقرة لغقر اهلل بحقث يرضقف وصقلف إلقفا وضػره هبا ،ويسخطف فقات ذلؽ
كان فقف مـ التعبد لفا بؼدر ذلؽ.اه

( )1أخرجف البخاري ( ،)16ومسؾؿ ( )43طـ أكس
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( )2887طـ أبل هريرة

.
.
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كَم ّم رلّىع فراواٖ (:)325/9

فالشرك أمره طظقؿ جدً ا ،وكحـ كحذر إخقاكـا الؿسؾؿقـ مؿا هؿ طؾقف أن مـ
آكؽباب العظقؿ طىل الدكقا حتك غػؾقا طؿا خؾؼقا لف ،واشتغؾقا بؿا خؾؼ لفؿ:
فعامة الـاس أن تجدهؿ مشتغؾقـ بالدكقا ،ولقس يف أفؽارهؿ إٓ الدكقا قائؿقـ
وقاطديـ وكائؿقـ ومستقؼظقـ ،وهذا يف الحؼقؼة كقع مـ الشركٕ :كف يقجب الغػؾة
طـ اهلل طز وجؾ ،ولفذا سؿك الـبل ﷺ مـ فعؾ ذلؽ طبدً ا لؿا تعبد لف ،فؼال:
«تعس طبد الديـار ،تعس طبد الدرهؿ ،تعس طبد الخؿقصة ،تعس طبد الخؿقؾة»،
ولق أقبؾ العبد طىل اهلل بؼؾبف وجقارحف :لحصؾ ما قدر لف مـ الدكقا :فالدكقا وسقؾة
ولقست غاية ،وتعس مـ جعؾفا غاية ،كقػ تجعؾفا غاية ،وأكت ٓ تدري مؼامؽ
فقفا؟! وكقػ تجعؾفا غاية وسرورها مصحقب بإحزان :كؿا قال الشاطر:
ُ
ُ
كيااااااِورعنيٌاااااا رومااااااِورنلاااااا رر ومااااِورءساااا رومااااِورءساااااة ر
ر فاحلاصً :أن الـبل ﷺ بعث لتحؼقؼ ر
حريصا طىل سد
طبادة اهلل ،ولفذا كان
ً
ر
كؾ إبقاب التل تمدي إىل الشرك.اه

167

فهرس ادحتويات

تعريفَاإليًمنَواإلشلم0َ ......................................................َ .
دينَاإلشلمَهوَدينَاألكبقاءَأجعغ٣١َ .........................................َ .
دظوةَافـبيَﷺَورشيعتهَكاشخةَفؽلَرشيعةَؿبؾفاَ,ولَيؼبلَاهللَؽرها٣2َ ........َ .
وشطقةَهذهَاألمةَِفَديـفاَظذَشائرَاألمم٣3َ .....................................
لَيؽمَباإلشلمَدنَملَيـطقَبافشفادتغَ,ومنَـانَممنَيـطؼفاَوـػرهَبغرهاَملَ
يؽمَبنشلمهَبجردَكطؼفاَحتىَيتزأَمنَافؽػرَادوجودَظـدهَ٣١َ ................َ.
وجوبَافؽفَظؿنَؿالَ:لَإفهَإلَاهللَحتىَيـظرَِفَحافهَ,ومثلَذفكَفوَؿالَ:
أشؾؿتَأوَآمـت٣0َ ............................................................َ.
منَملَيلتَبافشفادتغَبؼوضفًمَملَتـػعهَظـدَاهلل2١َ .............................َ .
داذاَملَيؼتلَافـبيَﷺَأشامةَبؼتؾهَافرجلَافذيَأشؾمَمعَأكهَأكؽرَظؾقهَؿتؾه؟ َ2١َ ....
منَأؿرَفؾـبيَﷺَبافـبوةَأوَافصدقَوملَيتؾػظَبافشفادتغَؾؾقسَبؿسؾم2١َ ........َ.
منَأؿرَبقءَمنَأرـانَاإلشلمَمماَفقسَهوَِفَديـهَؾفلَيؽمَبنشلمه؟َ2١َ .......
اإلتقانَبافشفادتغَبافعجؿقةَ23َ ..................................................
هلَيؽمَفؾؽاؾرَافذيَرؤيَيصعَباإلشلم؟َ2٥َ .................................
األخرسَيؽػيَِفَحؼهَاإلصارةَادػفؿةَ26َ .......................................

168

افتػريقَبغَاإلشلمَواإليًمن2١َ ................................................َ .
حديثَجزيلَؾقهَمراتبَافدين١2َ .............................................َ .
داذاَاؿتكَِفَالديثَظذَمخسةَواجباتَمعَأنَِفَاإلشلمَواجباتَأخرى؟َ١3َ ..
هلَيطؾقَظذَادـاؾؼغَمسؾؿغ؟ َ١3َ .............................................
منَـانَؾقهَكػاقَظؿعَ,هلَيطؾقَظؾقهَاشمَاإلشلم؟َ١3َ .........................
هلَيدخلَادـاؾقَوصاحبَافؽبرةَِفَخطابَافؼع﴿َ:ياَأهياَافذينَآمـوا﴾؟ َ١٥َ ..
بقانَؿولَاهللَتعاػ﴿:ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛَ] {احلجرات١6َ .........................................َ.}13:
تػسرَؿوفهَتعاػ ﴿َ:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﴾3٣َ ......................................................................َ.
مسلفةَ:حؽمَتاركَافصلةَتؽاشل32َ ...........................................َ.
منَتركَافصلةَوأبىَأنَيصعَحتىَظرضَظذَافسقفَوؿتل30َ .................َ:
هلَ ُيؼتلَتاركَافصلةَتؽاشل؟ َ٥٣َ ..............................................
مسلفةَ:ماكعَافزـاةَبخل٥2َ .....................................................َ.
مسلفةَ:ماذاَيصـعَاإلمامَبؿنَمـعفاَ ُبخل؟٥١َ ....................................
الؽمَِفَمنَجحدَصقئاَمنَأرـانَاإلشلمَأوَماَهوَمعؾومَمنَافدينَبافرضورة.
َ٥3َ ..............................................................................
الؽمَؾقؿنَتركَصقئاَمنَأرـانَاإلشلمَبدونَجحود٥٥َ .......................َ.
مسلفةَ:وهلَيؼتلَتاركَصومَرمضانَوالج؟ َ٥6َ ................................

171

الؽمَِفَافطائػةَادؿتـعةَظنَبعضَصعائرَاإلشلمَافظاهرةَأوَافباضـةَادعؾومة٥0َ .
بقانَمعـىَاإلحسانَادذـورَِفَحديثَجزيل6١َ ................................َ.
ت ِ
َوحقدََُاألُ ُف ِ
وهق َِة62َ .............................................................َ :
ؾائدةَ:أولَمنَؿسمَافتوحقدَإػَهذهَافثلثةَاألؿسام6١َ ..........................َ.
ؾائدةَ:توحقدَادتابعة6٥َ ..........................................................
توحقدَافربوبقةَيستؾزمَتوحقدَاإلهلقةَ,وتوحقدَاإلهلقةََيتضؿنَتوحقدَافربوبقة6٥َ .َ.
خؾقَاهللَاخلؾقَمنَأجلَظبادته6١َ ..............................................َ .
تعريفَافعبادةَوبقانَحؼقؼتفا60َ ................................................َ.
ؾلحَافعبدَوإرضاؤهَفربهَبتحؼقؼهَافعبادةَهللَ,وافتوـلَظؾقه١١َ ..................َ .
لَتؼبلَافعبادةَهللَظزَوجلَإلَبؼضغ١١َ ......................................َ.
أؿسامَافـاسَمنَحقثَاإلخلصَوادتابعة١٥َ ...................................َ:
بقانَضريؼةَأهلَافسـةَواِلًمظةَِفَادؼصودَمنَافعبادةَوحؽؿتفاَومـػعتفا١١َ .....َ.
ماَهوَاِلؿعَبغَحديثَمعاذَافذيَِفَافبابَوبغَماَتواترَمنَافـصوصَمنَدخولَ
بعضَظصاةَادوحدينَافـارَثمَخروجفمَمـفا؟ َ36َ ...............................
مسلفةَ:ؿوفهَتعاػ﴿َ:ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ]
{النساءَ،}34:ادرادَِباَؾقؿنَملَيتب0٥َ ..........................................َ.
مسلفةَؿوفهَتعاػ﴿َ:ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ]
{النساءَ،}34:هلَيدخلَِفَهذهَاآليةَافؼكَاألصغر؟ َ0١َ .......................
مسلفةَ:هلَيطؾقَظذَافذكوبَرشـًا؟َ٣١٣َ........................................
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مسلفةَ:تؼسقمَافؼكَإػَأـزَوأصغر٣١٣َ.......................................َ.
ؾائدة٣١2َ.......................................................................َ:
ماَهوَاِلؿعَبغَاألحاديثَافتيَؾقفاَأكهَلَيدخلَاِلـةَمنَارتؽبَبعضَافؽبائرَ,
معَماَهوَمعؾومَمنَأنَجقعَادممـغَيدخؾونَاِلـة؟َ٣١١َ.........................
هلَفؾعبادَظذَاهللَحقَواجبَـًمَجاءَِفَحديثَمعاذَ

؟َ٣١٥َ.................

مسلفةَ:شمالَافربَظزَوجلَبالقَافذيَأوجبهَظذَكػسه٣١١َ...................َ.
هلَيصحَدنَشئلَظنَيشءَأنَيؼولَ:اهللَورشوفهَأظؾم؟َ٣٣١َ.....................
رشوطَـؾؿةَافتوحقدَواإلخلصَ:لَإفهَإلَاهلل٣٣٥َ.............................َ.
تـبقه٣2١َ.......................................................................َ :
مسلفةَ:تعريفَافرؿىَوافتًمئمَوافتوفة٣22َ.......................................َ.
مسلفةَ:شببَتسؿقةَافرؿىَ(ظزيؿة)٣22َ........................................َ .
مسلفةَ:داذاَشؿقتَافتؿقؿةَِبذاَالشم؟ َ٣2١َ.....................................
مسلفةَ:ضابطَافرؿقةَادؼوظةَوؽرَادؼوظة٣2١َ...............................َ.
مسلفةَ:حؽمَتعؾققَافتؿقؿة٣23َ.................................................َ.
األشبابَافتيَجيوزَؾعؾفاَ,ولَتـاِفَافتوحقد٣١٣َ................................َ:
وجوبَافعؿلَباألشبابَافؼظقةَافتيَأمرَاهللَِباَوافتحذيرَمنَالظتًمدَظؾقفا٣١٣:
مسلفةَافػرقَبغَافتوـلَظذَاهللَ,وافعجزَظنَافعؿل٣١3َ........................َ:
بعضَافضوابطَافؼظقةَظـدَافعؿلَباألشبابَادلمورَِبا٣١١َ....................َ.
مسلفةَ:بقانَمعـىَتؼؾقدَاإلبلَوؽرهاَاألوتارَوحؽمَذفك٣١3َ..................َ .
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مسلفةَ:إذاَـانَادعؾقَمنَافؼرآنَواألذـارَافؼظقةَؾفلَجيوزَذفك؟ َ٣١3َ..........
مسلفةَ:حؽمَـتابةَاآلياتَِفَورقَثمَوضعهَِفَاداءَثمَرشبه٣3١َ................َ.
مسلفةَ:ضؾبَافرؿقةَافؼظقةَمنَأهلَافصلحَ,هلَيـاِفَافتوحقد؟َ٣32َ............
هلَالـتواءَيـاِفَافتوحقد؟َ٣30َ..................................................
منَحؼقَافتوحقدَوافتوـلَظذَاهللَظزَوجلَدخلَاِلـةَبغرَحسابَولَظذاب:
َ٣٥٣َ.............................................................................
منَاشسؿىَأوَتطرَأوَاـتوىَثمَكدمَوتركَذفكَوماتَظذَذفكَاشتحقَافػضقؾةَ
ادتؼدمة٣٥2َ....................................................................َ .
الكتػاعَبافرؿقةَافؼظقةَمتعؾقَبلشباب٣٥١َ.....................................َ:
افسبقَِفَدخولَاِلـةَلَيؾزمَمـهَأنَـلَمنَدخلَبعدهمَؾفوَدوَنمَِفَادـزفة٣٥3َ :
مسلفةَ:حؽمَافذبحَهللَ,وافذبحَفغرَاهلل٣٥6َ.....................................َ.
مسلفةَ:ذبقحةَافؽتاِب٣٥0َ.......................................................َ.
مسلفةَ:هلَتباحَذبائحَأهلَافؽتابَمماَذبحوهَفغرَاهلل؟ َ٣٥0َ......................
مسلفةَ:حؽمَماَيذبحَأمامَافسؾطانَإذاَؿدمَ,ومثؾهَماَيذبحَأمامَأوفقاءَادؼتولَ
إلرضائفمَ,وماَأصبهَذفك٣6٥َ..................................................َ.
مسلفةَ:حؽمَافذبحَأمامَافعروسَظـدَزؾاؾفاَووصوهلاَإػَبقتَزوجفا٣6١َ......َ:
مسلفةَ:حؽمَافؾعنَدنَيستحؼهَبافوصف٣6١َ...................................َ.
مسلفةَ:حؽمَفعنَادعغَمنَادسؾؿغَ,أوَممنَملَيعؾمَموتهَظذَافؽػرَمنَافؽاؾرين.
َ٣63َ.............................................................................
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مسلفةَ:حؽمَافذبحَهللَِفَمؽانَيعبدَؾقهَؽرَاهللَأوَؾقهَظقدَفؾؿؼـغ٣١2َ.......َ .
مؽانَفؾعبادة٣١١َ........................................َ.
ختصقصَ ٍَ
َِ
حؽمَ
مسلفةَُ َ:
مسلفةَ:حؽمَافـذرَبلموالَفترسجَبهَافؼبورَوادشاهدَويعانَبهَافسدكة٣١١َ........َ.
مسلفةَ:حؽمَافـذرَهلل٣١3َ......................................................َ .
أؿسامَافـذرَمنَحقثَافصقغة٣١٥َ...............................................َ.
مؽروها؟َ٣١٥َ............................
مسلفةَ:ـقفَيؽونَافـذرَظبادةَمعَـوكهَ
ً
مسلفةَ:حؽمَافـذرَفغرَاهللَ,وهلَؾقهَـػارة؟ َ٣١6َ................................
مسلفةَ:حؽمَافـذرَهللَبؿعصقة؟ َ٣3١َ.............................................
مسلفةَ:وهلَِفَكذرَادعصقةَـػارة؟َ٣3١َ..........................................
مسلفةَ:حؽمَافـذرَؾقًمَلَيؿؾكَافعبدَوهلَؾقهَـػارة؟َ٣32َ.......................
تـبقه٣3١َ.......................................................................َ :
مسلفةَ:حؽمَكذرَؾعلَادباح٣3١َ................................................َ.
مسلفةَ:حؽمَكذرَادؽروه٣33َ...................................................َ.
مسلفةَ:حؽمَكذرَافؾجاجَوافغضب٣33َ.........................................َ.
تـبقه٣3٥َ.......................................................................َ :
إصؽالَِفَؿوفهَﷺَِفَافـصارى«َ:ؿبورَأكبقائفم»٣02َ.............................َ.
مسلفةَ:معـىَاختاذَافؼبورَمساجدَوبقانَافعؾةَمنَحتريمَذفك٣02َ................َ .
3مسلفةَ:حؽمَافصلةَظذَافؼبورَأوَإفقفاَأوَِفَادؼزةَأوَِفَمسجدَؾقهَؿز٣06َ..َ.
مسلفةَ:هلَحترمَافصلةَِفَادسجدَإذاَـانَافؼزَِفَممخرةَادسجد؟َ٣00َ..........
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حؽمَمنَصذَظـدَؿزَأوَِفَمؼزةَ,وهوَجاهلَبوجودَافؼزَأوَادؼزة٣00َ.......َ .
حؽمَمنَصذَظـدَؿزَ,أوَِفَمؼزةَؽرَظاملَبافتحريم2١١َ.......................َ.
مسلفةَ:ؿصدَافؼبورَفؾتزكَبافصلةَوافدظاءَظـدها2١٣َ...........................
مسلفةَ:ؿصدَافؼبورَفؾطوافَحوهلاَأوَافعؽوفَظـدها2١2َ.......................َ.
مسلفةَ:وجوبَإزافةَادساجدَادبـقةَظذَافؼبورَوإخراجَافؼبورَافتيَدؾـتَِفَ
ادسجد2١١َ....................................................................َ .
طاهراَ,أمَيشؿلَؽرَ
مسلفةَ:هلَافـفيَظنَاختاذَافؼبورَمساجدَخاصَبًمَـانَ ً
افظاهر؟ َ2١3َ....................................................................
مسلفةَ:بـاءَافؼبابَظذَؿبورَاألوفقاءَواألكبقاء2١٥َ...............................َ.
مسلفةَ:تعظقمَؿبورَاألكبقاءَوافصالغَيصرهاَأوثاكاَتعبدَمنَدونَاهلل2٣٣َ.......َ.
مسلفةَ:ؿصدَافؼزَافـبويَفؾزيارة2٣٥َ...........................................َ .
مسلفةَ:ؿصدَافؼزَافـبويَفؾدظاءَظـدهَ,واشتؼبافهَبافدظاء2٣0َ...................َ.
مسلفةَ:ؿصدَافؼزَافـبويَفؾسلمَظذَافـبيَظؾقهَوظذَآفهَافصلةَوافسلم22١َ...َ.
فائدة22٥َ.......................................................................َ:
مسلفةَ:صدَافرحلَفزيارةَؿبورَاألكبقاءَوافصالغ226َ...........................َ.
مسلفةَ:ؿصدَاألماـنَافتيَصلهاَرشولَاهللَﷺَأوَكزلَؾقفاَاتػا ًؿاَبدونَؿصد22١.
افـفيَظنَاختاذَافؼبورَأظقاداَوبقانَمعـىَذفك2١١َ...............................َ:
ِفَبـاءَادساجدَظذَافؼبورَ2١6َ ................................................................
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افشبفةَاألوػَ:ؿوهلمَ:ؿزَافـبيَﷺَِفَمسجدهَ,وفوَـانَحرا ًما؛َماَؾعلَبهَذفكَ
افصحابةَرضوانَاهللَظؾقفم2١6َ................................................َ .
واِلوابَظـفا2١6َ .................................................................َ :

افشبفةَافثاكقةَ:ؿوهلمَ:ملَيـؽرَاهللَظزَوجلَظذَافذينَظزمواَأنَجيعؾواَظذَأصحابَ
افؽففَمسجدً ا؛َؾؼالَتعاػ﴿َ:ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ] {الكهف23١َ......................................................َ.}71:
افشبفةَافثافثةَ:ؿوهلمَ:ؿدَجاءَِفَالديثَأنَمسجدَاخلقفَؿزَؾقهَشبعونَكب ًقاَ,وؿدَ
صذَؾقهَرشولَاهللَﷺ232َ......................................................َ.
افشبفةَافرابعةَ:ؿوهلمَ:إنَج ًعاَمنَاألكبقاءَمدؾوكونَِفَادسجدَالرامَ,وإشًمظقلَ
ظؾقهَافسلمَمدؾونَِفَ ِ
الجر23٥َ...............................................َ.
منَهوَأولَمنَبـىَظذَافؼزَافـبويَؿبة؟َ23١َ....................................
مسلفةَ:حؽمَمنَتزكَبحجرَأوَصجرَأوَؿزَأوَؽرَذفكَمنَاألوثان233َ........َ.
وهلَيؽونَافتزكَرشـًاَأصغر؟َ2٥٣َ.............................................
مسلفةَ:ـقفَيؽونَضؾبفمَذاتَأكواطَرشـاَ,وهمَملَيممرواَبتجديدَإشلمفم؟
َ2٥٣َ.............................................................................
مسلفةَ:حؽمَافتزكَبذواتَافصالغَوآثارهم2٥2َ..............................َ.
مسلفةَ:هلَهـاكَتزكَواجبَ,ومستحب؟َ2٥6َ..................................
شمالَ:هلَيوصفَربـَاَبصػةَافزـة؟ َ2٥6َ.......................................
تعريفَافرياء2٥١َ..............................................................َ .
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مسلفةَ:حؽمَافرياءَوبقانَماَيؽونَمـهَرشـًاَأـزَ,وماَيؽونَأصغر2٥١َ..........َ.
رشوطَؿبولَافعؿلَظـدَاهللَظزَوجل262َ.......................................َ .
خمؾصا؟َ26١َ...................................................
متىَيؽونَافرجلَ ً
فائدة263َ.......................................................................َ:
مسلفةَ:الذرَمنَتركَافعؿلَافصافح؛َخو ًؾاَمنَافرياء263َ.......................َ.
تػسرَؿوفهَتعاػ﴿َ:ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ] {هودَ....َ}12:إػَؿوفهَ:
[ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ] {هود266َ..........َ.}16:
رشحَؿوفهَﷺ«َ:تعسَظبدَافديـارَ2١١َ.......................................َ»...

ايكشِ ايجأَْ ٞ

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

4

َأ َّن َي ُفق ِد ًّيا َأ َتك الـَّبِ َّل ﷺَ ،ف َؼ َال:
و َط ْـ ُق َت ْق َؾ َة ا ْم َر َأ ٍة مِ ْـ ُج َف ْقـَ َة
اهلل و ِش ْئ َت .و َت ُؼق ُلق َن :وا ْل َؽ ْع َب ِة.
إِ َّك ُؽ ْؿ ُتـَدِّ ُدو َن ،وإِ َّك ُؽ ْؿ ُت ْش ِر ُكق َنَ ،ت ُؼق ُلق َنَ :ما َشا َء ُ
َف َل َم َر ُه ْؿ الـَّبِ ُّل ﷺ إذا َأ َرا ُدوا َأ ْن َي ْحؾِ ُػقا َأ ْن َي ُؼق ُلقا« :و َر ِّب َ
الؽ ْع َب ِة» .و َي ُؼق ُلق َنَ « :ما
َشا َء اللُ ،ثؿ ِش ْئ َت»َ .أ ْخرجف الـَّس ِائل بِنِسـ ٍ
َاد َص ِح ْق ٍح(.)1
ُ َّ
َ َ ُ َ ُّ ْ
ػَ :
ٓ وا ْل َؽ ْع َب ِةَ .ف َؼ َال َل ُف ْاب ُـ
و َط ِـ ْاب ِـ ُط َؿ َر
َأ َّك ُف َس ِؿ َع َر ُج ًل َي ْحؾِ ُ
ت َر ُسق َل اهللِ ﷺ َي ُؼق ُلَ « :م ْـ َح َؾ َ
ػ بِ َغ ْقرِ الل ِ َف َؼ ْد َأ ْش َر َك»َ .أ ْخ َر َج ُف
ُط َؿ َر :إِكِّل َس ِؿ ْع ُ
َأحؿدُ  ،و َأبق داود ،و ُهق ح ِدي ٌث ص ِحقح بِ َشق ِ
اه ِد ِه(.)2
َ ْ َ ٌْ
ُ َ َ
ْ َ
َشا ٌ٥ايعكٝد ٠املشتفاد َٔ ٠اذتدٜجني

1

َشأي :١حهِ اذتًف بػري اهلل ٜٓ ٌٖٚعكد ايُٝني بريو؟

الحؾػ بغقر اهلل شرك كؿا دلت طؾقف أحاديث الباب ،ولق كان حؾ ًػا بؿؾؽ

مؼرب ،أو بـبل مرسؾ.
فنن طظؿ الؿحؾقف بف كتعظقؿف هلل ،أو أشد :ففق شرك أكبر ،وإن مل يعظؿ
الؿحؾقف بف كتعظقؿف هلل :ففق شرك أصغر.
وجاء طـ أمحد رواية يف جقاز اإلقسام بالـبل ﷺ ،وأخذ بذلؽ بعض أصحابف.
كام يف جاِغ ادلسائً (:)116/5
قال شقخ اإلسالم
وهذه الرواية طـ أمحد مل ُيقافِ ْؼفا أحد مـ إئؿة ،بؾ مجفق ُر إئؿة طىل الرواية
ٍ
الـبل وٓ ِ
غقره ،وٓ يجب بذلؽ
شرع
ُ
الحؾػ بؿخؾقق ٓ ِّ
إخرى طـف ،وهق أكف ٓ ُي َ
( )1أخرجف الـسائل ( ،)6/7وكذلؽ أمحد (.)371/6
( )2أخرجف أمحد ( ،)4994وأبق داود برقؿ (.)3251

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

5

كػارة .وتؾؽ الرواية اختارها صائػة مـ أصحابف وك ََص ُروها يف الخلف ،كالؼاضل
والشريػ أبل جعػر وابـ طؼقؾ وغقرهؿ.
مختص بف ،لؽقن اإليؿان بف بخصقصف
الحؽؿ
ثؿ أكثر همٓء يؼقلقن :هذا
ٌّ
ُ
ّ
يتؿ اإليؿان إ ّ
ٓ بالشفادتقـ .وذكر ابـ طؼقؾ أن حؽؿ سائر
ركـًا يف اإليؿانُّ ٓ ،
إكبقاء كذلؽ يف اكعؼاد القؿقـ بالحؾػ هبؿ.
الس َؾػ والخؾػ فع َؾك أكف ٓ يـعؼد القؿق ُـ
وأما
مجاهقر طؾؿاء الؿسؾؿقـ مـ َّ
ُ
بؿخؾق ٍق ٓ ،إكبقاء وٓ ِ
غقرهؿ ،كالرواية الثاكقة طـ أمحد .وهذا مذهب مالؽ
ٍ
صائػة مـ أصحاب أمحد ،وهذا الؼقل هق الصقاب،
اختقار
والشافعل وأبل حـقػة و
ُ
فنكف قد ثبت يف الصحقح طـ الـبل ﷺ أكف قال ٓ« :حتؾػقا إ ّ
ٓ بالل»  ،وقال« :مـ
كان ً
ػ بالل أو ل َق ْص ُؿت»  .ويف الســ طـف أكف قالَ « :مـ َح َؾ َ
حالػا فؾقحؾِ ْ
ػ بغقر الل
()1

()2

فؼد أشرك» .
()3

أحؾػ
إل مـ أن
كاذبا
وقال ابـ مسعقد وابـ طباسٕ :ن
َ
َ
ُّ
أحؾػ باهلل ً
أحب َّ
ِ
بغقره صاد ًقا .
()4

 ،بنسـاد صحقح.
.

( )1أخرجف أبق داود برقؿ ( ،)3248والـسائل ( )3769طـ أبل هريرة
( )2أخرجف البخاري ( ،)3679ومسؾؿ ( )1646طـ طؿر بـ الخطاب
( )3خمرج يف أحاديث افباب.
:
( )4الؾػظ الؿذكقر هق ٓبـ مسعقد ،ولقس ٕثر ابـ طباس
أثر ابـ مسعقد صحقح :أخرجف طبدالرزاق ( ،)469/8والطبراين ( ،)8992مـ صريؼ :وبرة بـ
طبدالرمحـ ،طـ ابـ مسعقد ،ولقس لف سؿاع مـف ،وذلؽ َّ
ٕن بقـ وفاتقفؿا فترة كبقرة ،فابـ مسعقد
ُت ُق ِّف َل طام ( ،)32ووبرة ُت ُق ِّف َل طام (.)116
وجاءت زيادة طـد أبل كعقؿ يف التاريخ ( ،)181/2و الحؾقة ( ،)267/7طـ وبرة بـ طبدالرمحـ،
طـ مهام ،طـ ابـ مسعقد ،ويف السـد متروك ،وهق :محؿد بـ معاوية بـ أطقـ الـقسابقري ،بؾ قد
كذبف اب ُـ معقـ.
ثؿ وجدت يف الؿدوكة لسحـقن الؿالؽل ثبقت القاسطة ،وهل (مهام بـ الحارث).
فؼال سحـقن يف الؿدوكة ( :)584/1قال ابـ وهب ،طـ سػقان بـ طققـة ،طـ مسعر بـ
كدام ،طـ وبرة ،طـ مهام بـ الحارث ،أن طبد اهلل بـ مسعقد كان يؼقلٕ :ن أحؾػ باهلل كاذبا أحب

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ
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ُ
ٌ
افؼ
والشرك
شرك،
الحؾػ بغقر اهلل
وذلؽ ٕن
إثؿا مـ الؽذب .وهذا يق ُ
َ
أطظؿ ً
ُ
ٍ
تـزيف،
هنل
أضف َر قق َلل العؾؿاء أن
هنل تحريؿ ٓ ُ
الـفل طـ الحؾػ بالؿخؾققات ُ
َ
وهذا ققل ِ
أكثر العؾؿاء ،وهق أحد الؼقلقـ يف مذهب الشافعل وأمحد.
شر َك بف وٓ
وإذا كان
ُ
الحؾػ بغقر اهلل مـ باب الشرك ،فؿعؾق ٌم أكف ٓ يجقز أن ُي َ

غقرهؿ ،قال تعاىل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ُي ْعدَ َل بف وٓ ُي َسقى بف إكبقا ُء و ُ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ] {آل عمران ،}@8:وقال تعاىل:

﴿ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾.
َ
فلكزل اهلل هذه أية
قال صائػة مـ السؾػ :كان ققم يدطقن الؿلئؽة وإكبقاء،
ب َّقـ فقفا أن الؿلئؽة وإكبقاء قد يتؼربقن إىل اهلل ويرجقكف ويخافقكف ،كؿا أن سائر
ِ
ِ
إكبقاء .وقد
الؿلئؽة و
العباد يتؼربقن إىل اهلل ويرجقكف ويخافقكف ،فل يجقز دطا ُء
قال ٌ
أج َع ْؾ َتـل لل كِ ًّدا؟ ُق ْؾ :ما شاء الل
رجؾ لؾـبل ﷺ :ما شا َء اهلل و َ
شئت ،فؼالَ « :
()1

و َ
ثؿ شا َء
حده»  .وقال ٓ :تؼقلقا ما شاء اهلل وشا َء محؿدٌ  ،بؾ ققلقا ما شاء اهلل َّ
شركقا بف حتك يف مث ِؾ هذه إقق ِ
محؿدٌ  .فـفاهؿ أن ُي ِ
ال.

أمره اهلل أن يؼق َل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
وقد َ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ] {آل عمران }><:أية.اه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= إل مـ أن أحؾػ بغقره صادقا .وهذا إسـاد صحقح.
وأثر ابـ طباس :ضعقػ .ذـره شحـون ادافؽي يف اددوكة ( ،)485/1ؾؼال :ؿال يعـي ظبد افرمحن بن
مفدي  :وؿال ابن ظباس فرجل حؾف باهلل :واهلل ٕن أحؾف باهلل مائة ثم آثم أحب إيل من أن أحؾف
بغره مرة ثم أبر .وهذا إشـاد ضعقف ،معضل.
( )1أخرجف الـسائل يف الؽبرى ( ،)19825وكذلؽ ابـ ماجف ( ،)2117وأمحد ()1964( )1839
 ،والحديث صحقح بشقاهده.
( ،)3247( )2561وغقرهؿ مـ حديث ابـ طباس

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ
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2

َشأي ٌٖ :١اذتًف بػري اهلل ٚق ٍٛايسدٌَ( :ا طا ٤اهلل ٚط٦ت) طسى أنرب أّ

أصػس؟

اب فِل َرك ٍ
الخ َّط ِ
َ ،أ َّك ُف َأ ْد َر َك ُط َؿ َر ْب َـ َ
ْب و ُهق
يف الصحقحقـ َط ْـ ْاب ِـ ُط َؿ َر
ػ بِ َلبِ ِ
قف َفـَا َد ُاه ْؿ َر ُسق ُل ال َّؾ ِف ﷺَ « :أ َٓ إِ َّن ال َّؾ َف َي ْـفَ ا ُك ْؿ َأنْ َت ْحؾِ ُػقا ِبآ َبائِ ُؽ ْؿ َف َؿ ْـ
َي ْحؾِ ُ
كَانَ َحالِ ًػا َف ْؾ َق ْحؾِ ْ
ػ بِال َّؾ ِف وإٓ َف ْؾ َق ْص ُؿ ْت» .
ففذا الحديث يدل طىل أن الحؾػ بغقر اهلل لقس بشرك أكبرٕ :ن الـبل ﷺ مل
()1

يبقـ ذلؽ لعؿر

 ،ومل يخبره بلكف قد أشرك ،وأكف يحتاج إىل تجديد إسلمف،

وطؾقف فإمر يختؾػ باختلف كقة الحالػ :فؿـ كان معظؿا لؿحؾقفف كتعظقؿف هلل
أو أكثر :ففق مشرك شركًا أكبرٕ :كف قد جعؾف هلل كدً ا ،ومـ مل يعظؿف ذلؽ التعظقؿ:
ففق مشرك شركًا أصغر.
قال أبق زرطة ابـ العراقل

يف طشح اٌرصشَة (:)141/7

وقد قال أصحابـا :إكف لق اطتؼد الحالػ بالؿخؾقق يف الؿحؾقف بف مـ التعظقؿ
ما يعتؼده يف اهلل تعاىل كػر ،وطىل هذا يحؿؾ ما روي أن الـبل ﷺ قال« :مـ حؾػ
بغقر الل فؼد كػر» اكتفك.
يف ِذاسض اٌساٌىٌن (:)144/1
قال اإلمام ابـ الؼقؿ
وأما الشرك إصغرَ ،فـ َؽـ َق ِسقر الرياء  ،والتصـع لؾخؾؼ ،والحؾػ بغقر اهلل،
وققل الرجؾ لؾرجؾ( :ما شاء اهلل وشئت .وهذا مـ اهلل ومـؽ .وأكا باهلل وبؽ .وما
()2

ل إٓ اهلل وأكت .وأكا متقكؾ طىل اهلل وطؾقؽ .ولقٓ اهلل وأكت مل يؽـ كذا وكذا)،
وقد يؽقن هذا شر ًكا أكبر بحسب حال قائؾف ومؼصده.اه
.
( )1أخرجف البخاري ( ،)3679ومسؾؿ ( )1646طـ طؿر بـ الخطاب
( )2كلمف هذا يعـل أن كثرة الرياء مـ الشخص تدل طىل فساد باصـف ،وأكف مـافؼ ،كؿا قال تعاىل:
﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ [الـساء،]142:
فؽثرة الرياء مـ الشخص تدل طىل أكف مـافؼ كػا ًقا أكبر.

ور ادُـَافِق ِة لِؾ َّت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
وح ْق ِد
َ
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ويف فراوي اٌٍجٕح اٌذائّح ( )143/1ما كصف:
أما الحؾػ بغقر اهلل ،وققل الؼائؾ :ما شاء اهلل وشئت ،وما ل إٓ اهلل وأكت،
وكحق ذلؽ ،فنن قام بؼؾبف تعظقؿ لؿـ حؾػ بف مـ الؿخؾققات مثؾ تعظقؿ اهلل ففق
شرك أكبر :فنن كان جاهل طؾؿ :فنن أصر ففق والعامل ابتداء سقاء ،كؾ مـفؿا يؽقن
مشركا أكبر.
وكذا يف ققلف :ما شاء اهلل وشئت ،ولقٓ اهلل وأكت ،فنن اطتؼد أن هذا الشخص
شريؽ مع اهلل ٓ يؼع شلء إٓ بؿشقئة اهلل ومشقئة هذا الشخص ،فنن كان جاهل
طؾؿ ،فنن أصر ففق والعامل ابتداء سقاء ،كؾ مـفؿا مشرك شركا أكبر.
وأما إذا حؾػ بغقر اهلل بؾساكف ومل يعتؼد بؼؾبف تعظقؿ مـ حؾػ بف أو ما حؾػ
بف ،وكذلؽ إذا قال :ما شاء اهلل وشئت ،ولقٓ اهلل وأكت ،ففذا إن كان جاهل طؾؿ
فنن أصر ففق والعامل ابتداء سقاء كؾ مـفؿا مشرك شركا أصغر.اه

3

َشأي :١ق ٍٛايسدٌَ :تٛنٌ عً ٢اهلل ٚعًٝوٚ .قٛي٘ :ثِ عًٝو.

قال ابـ الؼقؿ

يف اٌذاء واٌذواء (ص )737ط/دار ابـ الجقزي:

ومـ الشرك بف سبحاكف الشرك بف يف الؾػظ كالحؾػ بغقره كؿا رواه أمحد وأبق
داود طـف أكف قال« :مـ حؾػ بغقر الل فؼد أشرك» وصححف الحاكؿ ،وابـ حبان.
ومـ ذلؽ ققل الؼائؾ لؾؿخؾقق( :ما شاء اهلل وشئت) كؿا ثبت طـ الـبل ﷺ
أكف قال لف رجؾ ما شاء اهلل وشئت قال« :أجعؾتـل لل كدا؟ قؾ :ما شاء الل وحده»

وهذا مع أن اهلل قد أثبت لؾعبد مشقئة كؼقلف﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ]
{التكوير ،}:@:فؽقػ مـ يؼقل :أكا متقكؾ طىل اهلل وطؾقؽ ،وأكا يف حسب اهلل
وحسبؽ ،ومال إٓ اهلل وأكت ،وهذا مـ اهلل ومـؽ ،وهذا مـ بركات اهلل وبركاتؽ،
كذرا هلل
واهلل ل يف السؿاء وأكت ل يف إرض .ويؼقل :واهلل ،وحقاة فلن .أو يؼقلً :
ولػلن ،وأكا تائب هلل ولػلن .أو :أرجقا اهلل وفل ًكا ،وكحق ذلؽَ ،فق ِاز ْن بقـ هذه
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إلػاظ وبقـ ققل الؼائؾ :ما شاء اهلل وشئت .ثؿ اكظر أيفؿا أفحش :يتبقـ لؽ أن
قائؾفا أوىل لجقاب الـبل ﷺ لؼائؾ تؾؽ الؽؾؿة ،وأكف إذا كان قد جعؾف كدًّ ا هلل هبا
ففذا قد جعؾ مـ ٓ يداين رسقل اهلل ﷺ يف شلء مـ إشقاء ،بؾ لعؾف أن يؽقن مـ
أطدائف كدًّ ا لرب العالؿقـ.اه
كام يف صاد ادلؼاد (:)751/7
وقال
ِ
ومـ ذلؽ قق ُلفَ « :
لل،
لل و َشا َء ُفالنٌ  ،و َلؽـ ُقق ُلقاَ :ما َشا َء ا ُ
ٓ َت ُؼق ُلقاَ :ما َشا َء ا ُ
لل و ِش ْئ َتَ ،ف َؼ َالَ « :أ َجع ْؾ َتـ ِل لِ َّؾ ِف كِدَّ ًا؟ ُقؾ:
ُث َّؿ َما َشا َء ُفالَنٌ " ،وقال لف رجؾ :ما َشا َء ا ُ
لل و ْح َد ُه».
َما َشا َء ا ُ
وىف معـك هذا الشرك الؿـفك طـف قق ُل َمـ ٓ يتق َّقك الشرك :أكا باهللِ وبِ َؽ ،وأكا
يف حس ِ ِ
أكت ،وأكا متقكِّؾ طىل اهلل وطؾقؽ ،وهذا
اهلل و َ
َ ْ
ب اهلل و َح ْسبِ َؽ ،وما ل إٓ ُ
ِ ِ
اهلل ل يف السؿاء وأكت ل يف إرض ،وواهللِ وحقاتِؽ ،وأمثال هذا
مـ اهلل ومـؽ ،و ُ
مـ إلػاظ التل يجعؾ فقفا قائِ ُؾ َفا الؿخؾق َق كِدًّ ا لؾخالؼ ،وهك أشدُّ مـ ًعا و ُق ْب ًحا مـ
شئت.اه
اهلل و َ
ققلف :ما َشا َء ُ
قال اإلمام العثقؿقـ

كام يف ٌماء اٌثاب ادلفرىح (رقؿ:)118/

اٌرىوً ٔىػاْ :ايٓٛع األ :ٍٚتقكؾ بؿعـك التػقيض والتسؾقؿ ،هذا ٓ يجقز
إٓ هلل ،وهذا الـقع يعتؼد الؿتقكؾ أكف دون الؿتقكَّؾ طؾقف ،أكف دوكف بؽثقر ،وهذا ٓ
يصح إٓ هلل.
ايٓٛع ايجاْ :ٞتقكؾ بؿعـك آطتؿاد طىل الشخص مع آطتؼاد بلكف دوكؽ يف
الرتبة ،وأكؽ تستطقع أن تػسخ وكالتف ،وأن تعتؿد طىل غقره ،هذا ٓ بلس بف ،فنذا
قؾت :اذهب فلكت وكقظ ،أو فلكا مقكؾؽ فل بلس هبذا ،ولقس هذا طبادة.
ثؿ قال :بعض أهؾ العؾؿ يػرق بقـ ( ُث َّؿ) يف الؿشقئة ويف التقكؾ؟ لؽـ التػريؼ
يف التقكؾ :هؾ هق طبادة وتػقيض وتسؾقؿ مطؾؼ؟ ففذا ٓ يصح إٓ هلل ،هؾ الؿراد
وكؾتؽ بؿعـك جعؾتؽ كائ ًبا طـل يف هذا الشلء؟ ففذا ٓ بلس بف.

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ
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ويف فراوي اٌٍجٕح ( )177/1ما كصف:
يجقز أن يؼقل الشخص تقكؾت طىل اهلل ثؿ طؾقؽ ،فنن التقكؾ طىل اهلل هق
تػقيض إمر إلقف وآطتؿاد طؾقف ،ففق جؾ وطل الؿتصرف يف هذا الؽقن،
والتقكؾ طىل العبد بعد التقكؾ طىل اهلل جؾ وطل تػقيض العبد فقؿا يؼدر طؾقف ،فاهلل

لف مشقئة ،والعبد لف مشقئة ،ومشقئة العبد تابعة لؿشقئة اهلل تعاىل ،قال تعاىل﴿ :ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ] {التكوير}:@:

﴿ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶ ﴾ وقال تعاىل﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ]
{ادزمل ﴿ ،}9A:ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ وقد أرشد
الـبل ﷺ إىل أصؾ ذلؽ ،فروى الـسائل وصححف طـ قتقؾة :أن يفقديا أتك الـبل
ﷺ فؼال :إكؽؿ تشركقن تؼقلقن :ما شاء اهلل وشئت ،وتؼقلقن :والؽعبة« : ،فلمرهؿ
الـبل ﷺ إذا أرادوا أن حيؾػقا أن يؼقلقا :ورب الؽعبة وأن يؼقلقا :ما شاء الل ثؿ
شئت» وصح طـف ﷺ أكف قال ٓ« :تؼقلقا :ما شاء الل وشاء فالن ،ولؽـ ققلقا :ما
شاء الل ثؿ ما شاء فالن».
طبد اهلل بـ قعقد * طبد اهلل بـ غديان * طبد الرزاق طػقػل * طبد العزيز بـ
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طبد اهلل بـ باز.
َشأيَ :١ا ٖ ٛادتٛاب عٔ اذتدٜح« :أفًح ٚأب ٘ٝإٕ صدم»؟

قال ابـ طبد البر

يف اٌرّهُذ (:)167/14

فنن احتج محتج بحديث يروى طـ إسؿاطقؾ بـ جعػر ،طـ أبل سفقؾ كافع
بـ مالؽ بـ أبل طامر ،طـ أبقف ،طـ صؾحة بـ طبقد اهلل ،يف قصة إطرابل الـجدي
أن الـبل ﷺ قال« :أفؾح وأبقف إن صدق» ققؾ لف :هذه لػظة غقر محػقضة يف هذا
الحديث مـ حديث مـ يحتج بف.
وقد روى هذا الحديث مالؽ وغقره طـ أبل سفقؾ مل يؼقلقا ذلؽ فقف ،وقد
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روي طـ إسؿاطقؾ بـ جعػر هذا الحديث وفقف« :أفؾح والل إن صدق ،أو دخؾ
الجـة والل إن صدق» وهذا أوىل مـ رواية مـ روى «وأبقف» ٕهنا لػظة مـؽرة تردها
أثار الصحاح وباهلل التقفقؼ.اه
وقال

كام يف اٌرّهُذ (:)158/16

وهذه لػظة إن صحت ففل مـسقخة :لـفل رسقل اهلل ﷺ طـ الحؾػ بأباء
وبغقر اهلل ،وقد ذكركا ذلؽ فقؿا سؾػ مـ كتابـا هذا.
وقال البغقي

كام يف ششح اٌسٕح (:)6/13

فنن ققؾ :ألقس الـبل ﷺ قال يف حديث إطرابل الذي سللف طـ اإلسلم،
وقال بعد ما بقـ لف ٓ :أزيد طىل هذا وٓ أكؼص ،فؼال طؾقف السلم« :أفؾح وأبقف إن
صدق» ققؾ :تؾؽ كؾؿة جرت طىل لساكف طىل طادة الؽلم الجاري طىل إلسـٓ ،
كثقرا يف خطاهبا ،تمكد هبا كلمفا ٓ طىل
طىل قصد الؼسؿ ،وكاكت العرب تستعؿؾفا ً
وجف التعظقؿ ،والـفل إكؿا وقع طـف إذا كان ذلؽ طىل وجف التقققر ،والتعظقؿ لف،
كالحالػ باهلل يؼصد بذكر اهلل سبحاكف وتعاىل يف يؿقـف التعظقؿ ،والتقققر يدل طؾقف
ققرا .وققؾ :فقف
أن فقف ذكر أبل إطرابل ،وٓ يحؾػ بلبل الغقر
تعظقؿا ،وتق ً
ً
إضؿار ،معـاه :ورب أبقف .كؿا سبؼ يف تلويؾ أية .وإكؿا هناهؿ طـ ذلؽٕ ،هنؿ مل
يؽقكقا يضؿرون ذلؽ يف إيؿاهنؿ ،وإكؿا كان مذهبفؿ يف ذلؽ مذهب التعظقؿ
ٔبائفؿ ،واهلل أطؾؿ.
يف ششح ِسٍُ (:)11
وقال اإلمام الـقوي
َققلف ﷺَ « :أ ْف َؾ َح و َأبِ ِقف إِنْ َص َد َق»َ .ه َذا مِ َّؿا َج َر ْت َطا َد ُت ُف ْؿ َأ ْن َي ْس َل ُلقا َط ْـ
الجقاب َطـْ ُف َم َع َققلف ﷺَ « :م ْـ كَانَ َحالِ ًػا َف ْؾ َق ْحؾِ ْ
ػ بِ َال َّؾ ِف» و َققلف ﷺ« :إِ َّن ال َّؾ َف
َ
َي ْـفَ ا ُك ْؿ َأنْ َت ْحؾِ ُػقا بِآ َبائِ ُؽ ْؿ» و َجقابفَ :أ َّن َققلف ﷺَ « :أ ْف َؾ َح و َأبِ ِقف» َل ْق َس ُهق َحؾِ ًػا إِك ََّؿا
اصدَ ٍة بِفا ح ِؼق َؼ َة الحؾِ ِ
ُهق كَؾِؿة جر ْت َطادة العرب َأ ْن ُتدْ ِخ َؾفا فِل ك ََلمفا َغقر َق ِ
ػ.
َ
َ َ
َ
َ َْ
َ ََ
َ َ َ
قف مِـ إِ ْط َظام الؿح ُؾق ِ
والـَّفل إِكَّؿا ورد فِقؿـ َقصدَ ح ِؼق َؼة الحؾِػ لِؿا فِ ِ
ف بِ ِف
َ ْ
ْ
َ
َ َ َ َ ْ َ َ
ْ
َ
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وم َض َ ِ ِ ِ
الؿ ْر ِض ُّل .وقِ َقؾُ :ي ْحت ََؿؾ َأ ْن
اهاتف بِف ال َّؾ َف ُس ْب َحاكف و َت َعا َلكَ .ف َف َذا ُهق ا ْل َجقاب َ
ُ
الحؾِػ بِ َغ ْق ِر ال َّؾف َ -ت َعا َلك  -و َال َّؾف َأ ْط َؾ ُؿ.اه
َي ُؽقن َه َذا َق ْبؾ الـ َّْفل َط ْـ َ
يف اٌفرخ (:)46
قال الحافظ ابـ حجر
ققلف« :أفؾح إن صدق» وقع طـد مسؾؿ مـ رواية إسؿاطقؾ بـ جعػر
الؿذكقرة« :أفؾح وأبقف إن صدق» أو «دخؾ الجـة وأبقف إن صدق» .وٕبل داود مثؾف
لؽـ بحذف «أو» .فنن ققؾ :ما الجامع بقـ هذا وبقـ الـفل طـ الحؾػ بأباء؟
أجقب :بلن ذلؽ كان قبؾ الـفل ،أو بلهنا كؾؿة جارية طىل الؾسان ٓ يؼصد هبا
الحؾػ ،كؿا جرى طىل لساهنؿ طؼرى ،حؾؼك .وما أشبف ذلؽ ،أوفقف إضؿار اسؿ
الرب كلكف قال :ورب أبقف ،وققؾ :هق خاص ويحتاج إىل دلقؾ ،وحؽك السفقظ طـ
بعض مشايخف أكف قال :هق تصحقػ ،وإكؿا كان واهلل ،فؼصرت اللمان .واستـؽر
الؼرصبل هذا وقال :إكف يجزم الثؼة بالروايات الصحقحة.
وغػؾ الؼرايف فادطك أن الرواية بؾػظ« :وأبقف» ،مل تصحٕ ،هنا لقست يف
الؿقصل ،وكلكف مل يرتض الجقاب فعدل إىل رد الخبر ،وهق صحقح ٓ مرية فقف.
وأققى إجقبة إوٓن.اه
قال اإلمام إلباين

يف اٌعؼُفح (:)4997

إرا ػشفد ٘زا؛ فمذ متهذ ٌذَٕا إِىأُح ذشجُخ سواَح ِاٌه ػًٍ سواَح
إمساػًُ مبشجذاخ شالشح:
األ :ٍٚأن مال ًؽا أوثؼ مـ إسؿاطقؾ :فنن هذا  -وإن كان ثؼة  :-فؿالؽ أققى
مـف يف ذلؽ وأحػظ .ويؽػل يف الدٓلة طىل ذلؽ أن اإلمام البخاري سئؾ طـ أصح
إساكقد؟ فؼال :مالؽ طـ كافع طـ ابـ طؿر .وقال طبد اهلل بـ أمحد :قؾت ٕبل:
مـ أثبت أصحاب الزهري؟ قال :مالؽ أثبت يف كؾ شلء.
ايجاْ :ٞأن مال ًؽا مل يختؾػ الرواة طؾقف يف ذلؽ :خل ًفا إلسؿاطقؾ :فؿـفؿ مـ
رواه طـف مثؾ رواية مالؽ ،كؿا سبؼ.
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ايجايح :أكـل وجدت لروايتف شاهدً ا بؾ شقاهد :خل ًفا لرواية إسؿاطقؾ –ثؿ
ذكرها.-اه

5

َشأيَٚ :١ا ٖ ٛادتٛاب عٔ حدٜح «أَا ٚأبٝو يتٓبأْ٘».

قال اإلمام إلباين

يف اٌعؼُفح (:)4997

مـؽر :أخرجف مسؾؿ ( ،)2/8وابـ ماجف ( ،)157 /2وأبق يعىل (/489 /19
 )6992مـ صريؼ أبل بؽر بـ أبل شقبة  -وهذا يف ادلصٕف (:- )541 /8
حدثـا شريؽ طـ طؿارة بـ الؼعؼاع بـ شبرمة ،طـ أبل زرطة ،طـ أبل هريرة

،

قال :جاء رجؾ إىل الـبل ﷺ ،فؼال :يا رسقل اهلل! كبئـل مـ أحؼ الـاس مـل بحسـ
الصحبة؟ فؼال« :أما وأبقؽ لتـبلكف ،أمؽ» .قال :ثؿ مـ؟ قال« :ثؿ أمؽ» .قال :ثؿ
مـ؟ قال« :ثؿ أمؽ» .قال :ثؿ مـ؟ قال« :ثؿ أبقك» .قال :كبئـل يا رسقل اهلل! طـ
مال كقػ أتصدق فقف؟ قال« :كعؿ»  -واهلل!  -لتـبلن :تصدق وأكت صحقح شحقح،
تلمؾ العقش وتخاف الػؼر ،وٓ تؿفؾ حتك إذا بؾغت كػسؽ هفـا :قؾت« :مالل
لػالن ،ومالل لػالن ،وهق هلؿ وإن كرهت» .والسقاق ٓبـ ماجف وأبل يعىل.
ولقس طـد مسؾؿ  -وكذا ابـ أبل شقبة  -قضقة الصدقة :إٓ مـ صريؼ أخرى
طـ طؿارة.
وكذلؽ هل طـد أمحد كؿا يليت :إٓ أن هذا أخرج الؼضقة إوىل مـ صريؼ
أخرى طـ شريؽ فؼال ( :)391 /2حدثـا أسقد بـ طامر :حدثـا شريؽ بف :إٓ أكف
قال ...فذكر الؼضقة إوىل ،وقال فقفا« :كعؿ  -والل! – لتـبلن» :كؿا يف الؼضقة
الثاكقة طـد ابـ ماجف.
وخالػف ابـ أبل شقبة ،وطـف مسؾؿ :فؼال« :وأبقؽ» مؽان« :والل»! وهذا مـ
أوهام شريؽ طـدي ،والصقاب رواية إسقد إن كاكت محػقضة طـ طؿارة يف هذه
الجؿؾةٕ :هنا مل ترد طـد الثؼات كؿا يليت.
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وقال الحافظ يف اٌفرخ ( )339-329 /19طؼبفا«:فؾعؾفا تصحػت»!
وأققل :بؾ إقرب أهنا مـ شريؽ كػسف – وهق ابـ طبد اهلل الؼاضل :-فنكف
سقئ الحػظ ،فاضطرب يف ضبط هذه الجؿؾة ،فؼال مرة« :والل» .وأخرى« :وأبقف».
وقد تابعف فقفا يف الؼضقة الثاكقة :ابـ فضقؾ طـ طؿارة بؾػظ:
أجرا؟ قال:
جاء رجؾ إىل رسقل اهلل ﷺ فؼال :يا رسقل اهلل! أي الصدقة أطظؿ ً
«أما  -وأبقؽ!  -لتـبلكف :أن تصدق»...الحديث.
أخرجف أمحد ( :)231 /2حدثـا محؿد بـ فضقؾ بف.
وأخرجف مسؾؿ ( :)93 /3حدثـا أبقبؽر بـ أبل شقبة وابـ كؿقر قآ :حدثـا
ابـ فضقؾ بف.
ومـ هذا القجف رواه البخاري يف األدب ادلفشد (.)778
وخالػفؿ أمحد بـ حرب فؼال :حدثـا محؿد بـ فضقؾ بف :دون ققلف:
«أما  -وأبقؽ!  -لتـبلكف» .أخرجف الـسائل (.)125/2
وتابعف أبق كريب :أخبركا محؿد بـ فضقؾ بف .أخرجف أبق يعىل (.)482/11
وتابعف يف بعضف جرير بـ طبد الحؿقد طـ طؿارة بـ الؼعؼاع بف :دون ققلف:
«أما  -وأبقؽ!  .»...-أخرجف أمحد ( :)259/2حدثـا جرير بف .ومـ صريؼف:
ابـ حبان (.)3324
وأخرجف مسؾؿ ( ،)93/3وأبق يعىل ( )1444/4مـ صريؼ زهقر بـ حرب:
حدثـا جرير بف :مثؾ رواية أمحد بـ حرب :لقس فقف« :أما  -وأبقؽ!  -لتـبلكف».
وكذلؽ رواه طبد القاحد بـ زياد :حدثـا طؿارة بـ الؼعؼاع بـ شبرمة بف.
أخرجف أمحد ( ،)415 /2والبخاري ( ،)221 /3ومسؾؿ (.)94/3
وتابعف سػقان الثقري طـ طؿارة بف .أخرجف أمحد ( ،)447/2والبخاري (/5
 ،)387والـسائل ( ،)353/1وابـ حبان (.)434
هذا ما يتعؾؼ بالؼضقة الثاكقة.
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أيضا :فرواه طـ طؿارة بف :دون ققلف:
وأما إوىل :فؼد خالػف جرير ً
«كعؿ  -وأبقؽ!  -لتـبلن» :أخرجف البخاري ( ،)329 /19ومسؾؿ (،)2 /8
وأبق يعىل ( ،)468 /19وابـ حبان ( - 1435،3391،3324اإلحسان).
قلت :ويتحرر طـدي مـ هذا التخريج أكف قد اختؾػ طىل طؿارة بـ الؼعؼاع يف
ذكر الحؾػ بإب :فتػرد بذكره شريؽ ومحؿد بـ فضقؾ ،طىل خلف يف ذلؽ
طؾقفؿا ،ومل يذكره جرير بـ طبد الحؿقد ،وطبد القاحد بـ زياد ،وسػقان الثقري
طـ طؿارة.
والؼؾب يطؿئـ لروايتفؿٕ :هنؿ أكثر وأحػظ .زد طىل ذلؽ أكف مل يختؾػ طؾقفؿ
يف ذلؽ :بخلف شريؽ وابـ فضقؾ :فؼد اختؾػ الرواة يف ذلؽ طؾقفؿا كؿا رأيت،
وذلؽ مؿا يضعػ الثؼة بزيادهتؿا طىل الثؼات.
وإذا مل يؽـ هذا كاف ًقا يف ترجقح رواية إكثر طـ طؿارة بـ الؼعؼاع :فل أقؾ مـ
التققػ يف ترجقح رواية شريؽ وابـ فضقؾ الؿخالػة لفؿ.
ولؽـ إمر يـعؽس تؿا ًما حقـؿا كجد لعؿارة متابعقـ طـ أبل زرطة ،مل يذكروا
يف الحديث الحؾػ مطؾ ًؼا ،ومها:
 -1طبد اهلل بـ شبرمة ،طـ أبل زرطة بـ طؿرو ،طـ أبل هريرة بالؼضقة إوىل.
أخرجف مسؾؿ ،وأمحد ( ،)328-327 /2والبخاري يف األدب ادلفشد رقؿ
( ،)5وابـ طدي يف اٌىاًِ ( )2241 /6مـ صرق طـف.
 -2يحقك بـ أيقب :حدثـا أبق زرطة بف.
أخرجف طبد اهلل بـ الؿبارك يف اٌرب واٌصٍح رقؿ ( ،)6وطـف أمحد (/2
 ،)492والبخاري يف األدب ( .)6وسـده صحقح طىل شرط الشقخقـ.
وطؾؼف  -مع الذي قبؾف  -البخاري يف صذُذٗ بصقغة الجزم.

قلت :فاتػاق هذيـ الثؼتقـ  -مع رواية إكثر طـ طؿارة  ٓ -يدع ش ًؽا يف أن
روايتفؿ هل إرجح.
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ومـ ذلؽ :يتبقـ أن زيادة الحؾػ بإب يف هذا الحديث زيادة شاذة غقر
حمػقضة.
و إن مؿا يمكد ذلؽ :أن الحديث قد جاء مـ حديث هبز بـ حؽقؿ طـ أبقف طـ
جده ،مثؾ رواية الجؿاطة طـ أبل زرطة ...لقس فقف الحؾػ بإب.
أخرجف ابـ الؿبارك (رقؿ  ،)5والبخاري يف األدب ادلفشد ( ،)3وطبد
الرزاق يف الؿصـػ ( ،)29121وغقرهؿ ،وحسـف الترمذي ،وهق مخرج يف
ادلشىاج  ،و اإلسواء ( ،837و.)2179
واطؾؿ أن الغرض مـ هذا البحث إكؿا هق مجرد التثبت مـ هذه الزيادة :هؾ
صحت طـ الـبل ﷺ يف هذا الحديث بالذات أم ٓ؟ ولقس ٕكف معارض
لألحاديث الؽثقرة الؿصرحة بالـفل طـ الحؾػ بغقر اهلل :فنكف لق صح فالجقاب
طـف معروف مـ وجقه ذكرها الحافظ وغقره ،ويؽػل يف ذلؽ قاطدة( :الؼقل مؼدم
طىل الػعؾ طـد التعارض).اه
أخقرا لقس مس َّؾؿا هبا :فالصحقح أكف يجؿع بقـفؿا ،وٓ
والؼاطدة الؿذكقرة
ً
يؼدم الؼقل طىل الػعؾ :إٓ إذا ضفرت دٓئؾ آختصاص بـبقـا محؿد ﷺ.

6

َشأي :١حهِ اذتًف باألَاْ.١

قال أبو عبد اهلل ر ا اهلل :

 :حديث الباب يدل طىل َّ
أن الحؾػ بإماكة

محرم ،ومـ الحؾػ بغقر اهلل ،والحؾػ بغقر اهلل شرك كؿا تؼدم.
ومما جيدر التـبقف طؾقف :أن بعض الػؼفاء قد أجاز الحؾػ بؼقلف( :أماكة اهلل)،
وجعؾفا مـ الحؾػ بصػات اهلل.
ً
وأيضا :بعض الؿتؾػظقـ بإماكة ٓ :يعـل بذلؽ القؿقـ ،وإكؿا يؼصد مـ
كػسف :أكف يتؽؾؿ بلماكة :ففذا لقس مـ الحؾػ بإماكة ،ولؽـ يـبغل الترك ٕكف

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ
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كثقرا مـ الـاس يستعؿؾقهنا يف إيؿان :لؼقلف ﷺ:
ضاهره الحؾػ بإماكة ،وٕن ً
«إكام إطامل بالـقات ،وإكام لؽؾ امرئ ما كقى».
كام يف خمرصش اٌفراوي ادلصشَح (ص:)548
قال شقخ اإلسالم
َص َّح َطـ ُف ﷺ َأكف َق َال« :مـ كَانَ َحالػا فؾقحؾػ بِال َّؾف َأو لقصؿت»َ ،و«مـ حؾػ
بِ َغ ْقر الل فؼد أشرك» َف َؾ ْق َس ٕحد َأن يحؾػ َٓ بِؿؾؽَ ،و َٓ َكبِلَ ،و َٓ غقر َذلِؽ مـ
سؿاء اهللَ ،أو صػة مـ ِص َػاتفَ ،وقد روي
ا ْل َؿ ْخ ُؾق َقاتَ ،و َٓ يحؾػ إِ َّٓ باسؿ مـ َأ َ
«مـ حؾػ بإماكة َف َؾ ْق َس مـا» َفؿـ حؾػ بإماكة َٓ يدْ ِري َما حؾػ بِ ِفَ ،أو طـل بِ ِف
مخؾققا فؼد َأ َسا َءَ ،وإِن َأ َرا َد هبَا صػة مـ ِص َػات اهلل ك َْحق َو َأ َماكَة اهللَ ،أو طصؿتف َج َاز
َذلِؽ.اه
ويف فراوي اٌٍجٕح اٌذائّح ( )147/1ما كصف:
إذا مل يؽـ قصد بؼقلف :بإماكة الحؾػ بغقر اهلل ،وإكؿا أراد بذلؽ ائتؿان أخقف
يف أن يخبره بالحؼقؼة فل شلء يف ذلؽ مطؾؼا ،لؽـ يـبغل أٓ يعبر هبذا الؾػظ الذي
ضاهره الحؾػ بإماكة ،أما إذا كان الؼصد بذلؽ الحؾػ بإماكة ففق حؾػ بغقر
اهلل ،والحؾػ بغقر اهلل شرك أصغر.اه
طضق  ...طضق  ...كائب رئقس الؾجـة
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طبد اهلل بـ مـقع  ...طبد اهلل بـ غديان  ...طبد الرزاق طػقػل
َشأي :١قشِ اهلل سبخاْ٘ ٚتعاىل مبخًٛقات٘.

يف ششح ِسٍُ (:)1468
قال اإلمام الـقوي
َفنِنْ قِ َقؾَ :ف َؼدْ َأ ْقسؿ اهلل َتعا َلك بِؿ ْخ ُؾق َقاتِ ِف َك َؼقل ِ ِف َتعا َلك (والصا َّف ِ
ات)
َّ
َ
َ َ ُ َ
َ
الذ ِاري ِ
ات) (وال ُّطق ِر) (والـ َّْج ِؿ).
(و َّ َ
ِ
ِ
قفا َط َؾك َش َرفف.اه
َفا ْل َجقابَ :أ َّن ال َّؾف َت َعا َلك ُي ْؼسؿ بِ َؿا َشا َء م ْـ َم ْخ ُؾق َقاتف َتـْبِ ً

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

قال اإلمام العثقؿقـ
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يف اٌمىي ادلفُذ ():

وأما ققلف تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ] {الشمس ،}9:وققلف﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ] {البلد ،}9:وققلف﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ] {اللول ، }9:وما أشبف ذلؽ ،مـ
الؿخؾققات التل أقسؿ اهلل هبا; فاجلىاب ػٕٗ ِٓ وجهٌن:
األ :ٍٚأن هذا مـ فعؾ اهلل ،واهلل ٓ ُي ْس َلل طؿا يػعؾ ،ولف أن يؼسؿ سبحاكف بؿا
شاء مـ خؾؼف ،وهق سائؾ غقر مسئقل ،وحاكؿ غقر محؽقم طؾقف.
ايجاْ :ٞأن قسؿ اهلل هبذه أيات :دلقؾ طىل طظؿتف ،وكؿال قدرتف وحؽؿتف;
فقؽقن الؼسؿ هبا الدال طىل تعظقؿفا ورفع شلهنا :متضؿـا لؾثـاء طىل اهلل طز وجؾ،
بؿا تؼتضقف مـ الدٓلة طىل طظؿتف .وأما كحـ; فل كؼسؿ بغقر اهلل أو صػاتف; ٕكـا
مـفققن طـ ذلؽ.اه
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َشأي :١حهِ تظسٜو ايطُري بني اهلل ٚزسٛي٘.

ب ِطـْدَ الـبل ﷺ
يف صذُخ ِسٍُ طـ طدي بـ حاتؿ
َأ َّن َر ُج ًل َخ َط َ
َف َؼ َال َم ْـ ُيطِ ِع ال َّؾ َف و َر ُسق َل ُف َف َؼدْ َر ِشدَ و َم ْـ َي ْع ِص ِف َؿا َف َؼدْ َغقىَ .ف َؼ َال َر ُسق ُل ال َّؾ ِف ﷺ:
قب َأ ْك َتُ .ق ْؾ و َم ْـ َي ْع ِ
«بِ ْئ َس َ
سق َل ُف».
الخطِ ُ
ص ال َّؾ َف و َر ُ

وقد جاءت أدلة يف جقاز تشريؽ الضؿقر ،مـفا :ققلف تعاىل﴿ :ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ] {التوبة ،}>::ومـفا :حديث« :أن يؽقن الل ورسقلف أحب إلقف مما
سقامها» متػؼ طؾقف طـ أكس
قال سؾقامن بـ طبد الل

.
يف ذُسًن اٌؼضَض احلُّذ (باب:)13/

وأدسٓ ِا لًُ فُٗ لىالْ:
أحدُٖا :ما قالف البقضاوي وغقره أكف ثـك الضؿقر هـا إيؿاء اىل أن الؿعتبر هق
الؿجؿقع الؿركب مـ الؿحبتقـ ٓ كؾ واحدة فنهنا وحدها ٓغقة وأمر بإفراد يف
حديث الخطقب إشعارا بلن كؾ واحد مـ العصقاكقـ مستؼؾ باستؾزام الغقاية إذ

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ
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العطػ يف تؼدير التؽرير وإصؾ استؼلل كؾ مـ الؿعطقفقـ يف الحؽؿ .قؾت:
وهذا جقاب بؾقغ جدا.
ايجاْ :ٞمحؾ حديث الخطقب طىل إدب وإوىل ،وهذا طىل الجقاز.
ٚدٛاب ثايح :وهق أن هذا ورد طىل إصؾ ،وحديث الخطقب كاقؾ فقؽقن
أرجح.

قال أبوعبد اهلل ع ا اهلل عن

 :ذكر الشارح ثلثة أجقبة ،وبؼل جقابان:

أحدُٖا :ذكره الـقوي طـد شرحف لـ صذُخ ِسٍُ حقث قال :إن الخطب
شلهنا البسط ،واإليضاح ،واجتـاب اإلشارات والرمقز :ولفذا ثبت أن رسقل اهلل
ِ
ُػفؿ طـف ،وإكؿا ثـك الضؿقر يف ققلف« :أن يؽقن الل
ﷺ كان إذا تؽؾؿ أطادها ثل ًثا :لت َ
ورسقلف أحب إلقف مما سقامها»ٕ :كف لقس خطبة وطظ ،وإكؿا هق تعؾقؿ ،فؽؾؿا قؾ
لػظف كان أقرب إىل حػظف ،بخلف الخطبة.اه
أيضا الخطب يحضرها مـ هق قؾقؾ الػفؿ ،فؼد يػفؿ مـ إشراك الضؿقر أن
و ً
اهلل تعاىل ورسقلف ﷺ يشتركان يف الحؼقق.
الثاين :جقاب شقخ اإلسلم رمحف اهلل:
قال

كام يف جاِغ ادلسائً (:)118/5

الخطقب َ
أكتُ ،ق ْؾ:
بئس
ُ
ولؿا قال إطرابل :و َمـ َي ْعصفؿا فؼد َغقى ،قالَ « :
ومـ َي ْع ِ
ص الل ورسق َلف».
مع أكف قد ُرو َي طـف أكف قال« :و َمـ َي ْع ِصفؿا» ،وذلؽ ٕن هذا إذا قالف مـ َج َع َؾ
الجؿع بقـفؿا
صاط َة الرسق ِل تابع ًة لطاطة اهلل ويجعؾف طبدً ا هللِ ورسق ًٓ ،مل ُيـ َؽر طؾقف
ُ
ِ
بخلف مـ قد ٓ َيػفؿ ذلؽ ،بؾ يجعؾ الرسق َل كدًّ ا ،كؼق ِل الؼائؾ :ما
يف الضؿقر،
شاء اهلل وشاء محؿد.اه
هذا وقال بعض الؿتلخريـ :إن ققلف« :قؾ :مـ يعص الل ورسقلف» مدرج مـ
بعض الرواة ،وإكؿا قال لف الـبل ﷺ« :بئس الخطقب أكت» فحسب ،فؾعؾف رأى مـف

ور ادُـَافِق ِة لِؾ َّت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
وح ْق ِد
َ
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جفا إىل العبارة ،واستدلقا طىل ذلؽ َّ
بلن بعض صرق
أحق ًآ ٓ تؾقؼ ،ولقس الذم متق ً
الحديث لقس فقفا هذه الزيادة« :قؾ :مـ يعص ،»...وإكؿا فقف فؼط« :بئس الخطقب
أكت» فحسب.

قال أبوعبد

اهلل :لؽـ الزيادة يف ِسٍُ  ،زادها وكقع بـ الجراح ،والذي مل

يزدها هق طبدالرمحـ بـ مفدي ،ويحقك بـ سعقد الؼطان ،وكؾفؿ أئؿة ،وهذه
الرواية يف ِسٍُ  ،ومل يـتؼدها الحػاظ ،كالدارقطـل ،وغقره.
وأحسـ إجقبة هق الجقاب إول الذي ذكره الشارح ،وهق جقاب
البقضاوي ،ثؿ جقاب شقخ اإلسلم ،ثؿ جقاب اإلمام الـقوي رمحة اهلل طؾقفؿ،
واهلل أطؾؿ.
وققلف« :بئس الخطقب» ٓ يؾزم مـف أهنا معصقة ،بؾ كره مـف هذه العبارة ،هذا
هق الذي يػفؿ مـ هذه العبارة أكف كرهفا ،وأن غقرها مـ العبارات أفضؾ.
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َشأي :١ملاذا مل  ٜ٘ٓايٓيب ﷺ عٔ اذتًف بايهعبٚ ١قَ ٍٛا طا ٤اهلل ٚط٦ت حت٢

صدز ذيو ايهالّ َٔ ايٛٗٝدٟ؟

قال اإلمام العثقؿقـ

يف اٌمىي ادلفُذ (:)143/7

فقف إشؽال ،وهق أن يؼال :كقػ مل يـبف طىل هذا العؿؾ إٓ هذا القفقدي؟!
وجىاتٗ :أكف يؿؽـ أن الرسقل ﷺ مل يسؿعف ومل يعؾؿ بف ،ولؽـ يؼالَّ :
بلن اهلل
يعؾؿ ،فؽقػ يؼرهؿ؟ فقبؼك اإلشؽال ،لؽـ ُيجاب طؾقف َّ
بلن هذا مـ الشرك إصغر
دون إكبر ،فتؽقن الحؽؿة هل ابتلء همٓء القفقد الذيـ اكتؼدوا الؿسؾؿقـ هبذه
الؾػظة مع أهنؿ يشركقن شركًا أكبر ،وٓ يرون طقبفؿ.اكتفك

قال أبوعبداهلل رمح

اهلل :أما يف مسللة الحؾػ بالؽعبة فؼقل العثقؿقـ

فقف محتؿؾ ،ويحتؿؾ َّ
أن ذلؽ كان قبؾ الـفل طـف.

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ
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وأما بالـسبة لؾتشريؽ بالؿشقئة ،فػل حديث الطػقؾ أيت قري ًبا ما يدل طىل َّ
أن
الـبل ﷺ كان يعؾؿ بذلؽ ،وكان يؽرهف ،ولؽـ يؿـعف الحقاء مـ الـفل طـف ،وهذا
يدل طىل أكف مل يؽـ قد أوحل إلقف بالـفل طـف :إذ لق أوحل إلقف بذلؽ لـفك طـف ،وما
مـعف مـف ماكع.

:

َشأي :١قٛي٘ :يعُسىٚ .يعُسَٚ ،ٟا أطبٗ٘؟

الجؿفقر طىل أهنا ٓ تـعؼد يؿقـفٕ :كف قسؿ بحقاة مخؾقق.
وقال الحسـ :ققلف( :لعؿري) فقف كػارة.

والصحقح ققل الجؿفقر ،وما جاء مـ إحاديث وأثار فقفا :ففل محؿقلة
طىل أكف جرى طىل الؾسان بغقر إرادة الحؾػ ،واهلل أطؾؿ.
اس َت ْق َؼـُقا بِ َذل ِ َؽ.
مثؾ ققل طائشة
يف البخاري (َ :)4695أ َج ْؾ َل َع ْؿ ِري َل َؼدْ ْ
ِ
ِ
الر ْح َؿ ِـ َل َع ْؿ ِرى َما
اهلل َٕبِك َط ْبد َّ
ومثؾ ققلفا يف صحقح مسؾؿ (َ :)1255ي ْغػ ُر ُ
ا ْطت ََؿ َر يف َر َج ٍ
ب.
ػ
اهلل َح َّج َم ْـ َل ْؿ َي ُط ْ
وققلفا كؿا يف صحقح مسؾؿ (َ :)1277ف َؾ َع ْؿ ِرى َما َأ َت َّؿ ُ
الص َػا.
َب ْق َـ َّ
ومـفا ققل ابـ طباس كؿا يف صحقح مسؾؿ (َ :)1496ف َؾعؿ ِرى َل َؼدْ كَاك ِ
َت
َْ
ِ
الؿت َِّؼق َـ.
الؿ ْت َع ُة ُت ْػ َع ُؾ َط َؾك َط ْفد إِ َما ِم ُ
ُ
الر ُج َؾ َل َتـْ ُب ُت ل ِ ْح َق ُت ُف وإِ َّك ُف
وققلف كؿا يف صحقح مسؾؿ (َ :)1812ف َؾ َع ْؿ ِرى إِ َّن َّ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َّاس
قػ إَ ْخ ِذ لِـَ ْػ ِس ِف َض ِع ُ
َل َض ِع ُ
قػ ال َع َطاء مـ َْفا فنذا َأ َخ َذ لـَ ْػسف م ْـ َصالحِ َما َي ْل ُخ ُذ الـ ُ
ب َطـْ ُف ال ُقت ُْؿ.
َف َؼدْ َذ َه َ
ِ
اء ب ِـ َي َس ٍ
ار َط ْـ َر ُج ٍؾ مِ ْـ َبـِك َأ َس ٍد َأ َّك ُف
ويف سٕٓ أيب داود (َ )1627ط ْـ َط َط ْ
َق َالَ :ذ َه ْب ُت إِ َلك َر ُسق ِل ال َّؾ ِف ﷺ َفق َجدْ ُت ِطـْدَ ُه َر ُج ًل َي ْس َل ُل ُف ،و َر ُسق ُل ال َّؾ ِف ﷺ َي ُؼق ُل:
ٓ َأ ِج ُد َما ُأ ْططِ َ
« َ
ب ،و ُهق َي ُؼق ُل َل َع ْؿ ِرى إِك َ
َّؽ
الر ُج ُؾ َطـْ ُف و ُهق ُم ْغ َض ٌ
قؽ»َ .ف َتق َّلك َّ
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ِ ِ
َل ُت ْعطِك َم ْـ ِش ْئ َتَ .ف َؼ َال َر ُسق ُل ال َّؾ ِف ﷺَ « :ي ْغ َض ُب َط َؾ َّك َأنْ َ
س َل َل
ٓ َأ ِج َد َما ُأ ْططقف َم ْـ َ
ِ
ِ
الحا ًفا» .وإسـاده صحقح.
س َل َل َ
م ْـ ُؽ ْؿ و َل ُف ُأوق َّق ٌة َأو َط ْد ُلفَ ا َف َؼ ْد َ
ويف ِسٕذ أمحذ ( )358/3طـ جابر
مجؾفَ « -ل َع ْؿرِي َما َك َػ ْع َـ َ
اك لِ ُـ ْـ ِز َل َؽ َط ْـ ُف» .

أن الـبل ﷺ قال لف –يف قصة

()1

;

َشأي :١ق ٍٛاذتايف :يعُس اهلل.

مذهب الحـابؾة ،والؿالؽقة ،وأبل حـقػة أهنا يؿقـ مـعؼدة ُتق ِجب الؽػارةَّ :
ٕن

(ال َع ْؿر) بؿعـك الحقاة والبؼاء :ففق حؾػ بصػات اهلل.
وقال الشافعل ،وبعض الحـابؾة :إن قصد القؿقـ :ففل يؿقـ ،وإٓ فلٕ :هنا
يؿقـ بتؼدير محذوف.
والصحقح الؼقل إول ،واهلل أطؾؿ .
()2

<

َشأي :١اذتًف بارتسٚج َٔ اإلسالّ.

كؼقل الحالػ( :هق يفقدي إن فعؾ كذا) أو(هق كصراين ،أو مجقسل ،أو

كافر) ،أو كحق ذلؽ ،أو(هق بريء مـ اإلسلم إن مل يػعؾ كذا) :ففؾ يؽػر بذلؽ أم
ٓ؟
فالذي طؾقف مجفقر العؾؿاء أكف ٓ يؽػر بذلؽ إٓ إن كان راضقا بالؽػر ،وكاكت
حؼقؼة التعؾقؼ مؼصقدة ،وأما إن كان قصده آمتـاع مـ فعؾ شلء ،أو تلكقده وققع
شلء ،أو ما أشبف ذلؽ :فنكف يحرم طؾقف ويلثؿ ،ولؽـف لقس بؽػر ،وهذا هق مذهب
الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة وأكثر الحـػقة.
ضعقػ.
وذهب بعض الحـػقة إىل أكف يؽػر مطؾ ًؼا ،وهذا قق ٌل
ٌ
واخرٍفىا يف ميُٕٗ ً٘ :ذٕؼمذ ،وً٘ ٍَضَ فُها وفاسج؟
( )1اكظر :ادغـي ( )544/11ادجؿوع (.)18/18
( )2اكظر :ادغـي ( )544/11افبقان ( )414/11ادوشوظة افػؼفقة (.)848/4
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فرٖب بعض أٌٖ ايعًِ إىل َّ
أن طؾقف يف ذلؽ الؽػارة إذا حـث ،وهق ققل ططاء،
وصاوس ،والحسـ ،والشعبل ،والثقري ،وإوزاطل ،وإسحاق ،وأصحاب الرأي،
وأمحد يف رواية ،وطؾقف فتقى اإلمام ابـ باز ،والػقزان ،وطبدالعزيز آل الشقخ ،وبؽر
أبقزيد ،والغديان ،وطؾقف التقبة وآستغػار.
وقال شقخ اإلسلم

( :)274/35ولفذا قال أكثر أهؾ العؾؿ :إذا قال :هق

يفقدي ،أو كصراين إن مل يػعؾ ذلؽ :ففل يؿقـ بؿـزلة ققلف :واهلل ٕفعؾـٕ :كف ربط
طدم الػعؾ بؽػره الذي هق براءتف مـ اهلل ،فقؽقن قد ربط الػعؾ بنيؿاكف باهلل ،وهذا

هق حؼقؼة الحؾػ باهلل .وقالقا :يدخؾ يف طؿقم إيؿان ﴿ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ] {ادائدة.}@A:اه
ٚذٖب مجاع َٔ ٌ١أٌٖ ايعًِ إىل أكف ٓ كػارة فقفا ،وهق ققل مالؽ ،والشافعل،
كص،
والؾقث ،وأبل ثقر ،وابـ الؿـذر ،وأمحد يف روايةٕ :كف مل يرد يف هذه القؿقـ ٌّ
تعظقؿا
وٓ هل يف ققاس الؿـصقص :فنن الؽػارة إكؿا وجبت يف الحؾػ باسؿ اهلل
ً
إضفارا لشرفف وطظؿتف ،وٓ تتحؼؼ السقية.
ٓسؿف ،و
ً
الضح ِ
ِ
َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َق َالَ « :م ْـ
اك
واستدلقا طىل ذلؽ بحديث َثابِت ْب ِـ َّ َّ
ػ بِ ِؿ َّؾ ٍة َغ ْقرِ ِ
َح َؾ َ
س َال ِم َكاذِ ًبا ُم َت َع ِّؿ ًدا َففُ ق َك َام َق َال» .متػؼ طؾقف ،وبحديث بريدة طـد
اإل ْ
أمحد ( ،)355/5والـسائل ( ،)6/7وغقرمهاَّ ،
أن الـبل ﷺ قال« :مـ قال :إين بريء
سالام»،
مـ اإلسالم :فنن كان كاذ ًبا ففق كام قال ،وإن كان صاد ًقا :مل يعد إلك اإلسالم ً
وهق حديث صحقح ،وهق يف اٌصذُخ ادلسٕذ لشقخـا القادطل

.

والؼقل الثاين :طزاه ابـ الؿـذر لألكثر ،وهق اختقار ابـ حزم ،والشقكاين .
()1

( )1اكظر :ادغـي ( )565/11كقل إوضار ( )591-591/4افسقل
افؼح ادؿتع ( )514/6ؾتاوى افؾجـة (.)196/81

ادحذ ()1189
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و َطـ الـُّعؿ ِ
َ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ َق َالُّ « :
الد َطا ُء ُهق
ان ْب ِـ َب ِش ٍقر
ْ َْ
ا ْل ِع َبا َد ُة» ،و َق َر َأ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ] {غافر ،}>8:إِ َلك َققل ِ ِف:
﴿ﭪﭫ] {غافرَ .}>8:أ ْخرجف َأبق داود ،والترمذي بِنِسـ ٍ
()1
َاد َص ِح ْقحٍ .
َ َ ُ ُ َ َ
ْ
َشا ٌ٥ايعكٝد ٠املشتفاد َٔ ٠اذتدٜح

1

َشأي َٔ :١ايظسى باهلل دعا ٤غري اهلل.
قال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)147/1
س َال ِم
اإل ْ
ٍ ِ
ِ
ِ
الؿق َتك وا ْل َغائِبِق َـ َٓ -
َفنِ َّن ُد َطا َء َغقْ ِر ال َّؾف ُك ْػ ٌر ول َف َذا َل ْؿ ُيـْ َؼ ْؾ ُد َطا ُء َأ َحد م ْـ َ
ِ ِ ِ ِ
ٍ ِ
يـ
الؿت ََل ِّخ ِر َ
الس َؾػ و َأئ َّؿة الع ْؾ ِؿ وإِك ََّؿا َذك ََر ُه َب ْع ُض ُ
إَ ْكبِ َقا ُء و َٓ َغ ْق ُر ُه ْؿ َ -ط ْـ َأ َحد م ْـ َّ
ِ ِ ِ ِ
ِ
الؿ ْجت َِف ِدي َـ.اه
م َّؿ ْـ َل ْق َس م ْـ َأئ َّؿة الع ْؾ ِؿ ُ

2

َشأي :١ايدعآٜ ٤كشِ إىل قشُني.
قال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)13/15
س َال ِم
اإل ْ
َقق ُل ال َّؾ ِف َط َّز و َج َّؾ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ]
{األعراف ﴿ ،}==:ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
َان م ْشت َِؿ َؾت ِ
ِ
ِ
َان َط َؾك آ َد ِ
اب
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾َ :ها َتان أ َيت ُ
ِ
ِ
العباد ِة ود َطاء الؿس َل َل ِة :فنن الدُّ َطاء فِل ال ُؼر ِ
آن ُي َرا ُد بِ ِف َه َذا َت َار ًة
ْ
َ
َكق َط ْل الدُّ َطاءُ :د َطا ُء َ َ ُ ُ َ ْ
ِ
ِ
ب َما
و َه َذا َت َار ًة و ُي َرا ُد بِف َم ْج ُؿق ُط ُف َؿا :و ُه َؿا ُمت ََل ِز َمان .فئْ دُػَاءَ ادلَسِأٌََحٔ ُهق َص َؾ ُ
اطل و َص َؾب ك َْش ِ
ِ
الض َّر والـَّ ْػ َع فنكف ُهق
ػ َما َي ُض ُّر ُه و َد ْف ِع ِف .وك ُُّؾ َم ْـ َي ْؿؾِ ُؽ ُّ
ُ
َيـْ َػ ُع الدَّ َ
الض ِّر .ول ِ َف َذا َأ ْك َؽ َر َت َعا َلك َط َؾك َم ْـ َط َبدَ َم ْـ ُدوكِ ِف
ا ْل َؿ ْع ُبق ُد َٓ ُبدَّ َأ ْن َي ُؽق َن َمال ِ ًؽا لِؾـَّ ْػ ِع و ُّ
ما َٓ يؿؾِ ُؽ ُضرا و َٓ َك ْػعا .و َذل ِ َؽ كَثِقر فِل ال ُؼر ِ
آن َك َؼقل ِ ِف َت َعا َلك﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ً
ْ
ٌ
ًّ
َ َْ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ] {يوىس ،}98>:و َق َال﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
( )1أخرجف أبق داود ( ،)1479والترمذي (.)2969
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ِ
الض َّر
الؿ ْع ُبق ِدي َـ ُّ
ﮨ ﮩ ﮪ ] {يوىسَ ،}9@:فـَ َػك ُس ْب َحا َك ُف َط ْـ َه ُم َٓء َ
اصر وا ْلؿ َتعدِّ ي َف َل يؿؾِ ُؽق َن َِٕ ْك ُػ ِس ِفؿ و َٓ لِعابِ ِد ِيفؿ .و َه َذا كَثِقر فِل ال ُؼر ِ
ِ
آن
َ
والـَّ ْػ َع ال َؼ َ ُ َ َ
ْ
ٌ
ْ
ْ
َْ
الض ِّر
الض ِّر َف ُفق َيدْ ُطق لِؾـَّ ْػ ِع و ُّ
الؿ ْع ُبق َد َٓ ُبدَّ َأ ْن َي ُؽق َن َمال ِ ًؽا لِؾـَّ ْػعِ .و ُّ
ُي َب ِّق ُـ َت َعا َلك َأ َّن َ
ِ
ِ
العباد ِة َفعؾِؿ َأ َّن الـَّق َطق ِـ مت ََل ِزم ِ
ان َف ُؽ ُّؾ
َ
ْ ُ
الؿ ْس َل َلة و َيدْ ُطق َخق ًفا و َر َجا ًء ُد َطا َء َ َ ُ َ
ُد َطا َء َ
اء مس َل َل ٍة مت ََضؿـ لِدُ َط ِ
ِ
ِ ِ
اء ِ
ِ
ِ ِ ٍ
الع َبا َد ِة .و َط َؾك
ُ ِّ ٌ
الؿ ْس َل َلة .وك ُُّؾ ُد َط َ ْ
ُد َطاء ط َبا َدة ُم ْس َت ْؾ ِز ٌم لدُ َطاء َ
َه َذا َف َؼق ُل ُف﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ] {البقرة ،}9@>:ي َتـَاو ُل َكق َطل الدُّ َط ِ
اء .وبِ ُؽ ِّؾ مِـْفؿا ُفسر ْت أي ُة .قِ َقؾُ :أ ْططِ ِ
قف
َ
َ
ُ َ ِّ َ
ْ
إذا س َل َلـِل .وقِ َقؾُ :أثِقبف إذا َطبدَ كِل .وا ْل َؼق َٓ ِن مت ََل ِزم ِ
ان .و َل ْق َس َه َذا مِ ْـ استِ ْعؿ ِ
ال
َ
ُُ
ْ َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّؾ ْػظ الؿ ْشتَرك فل م ْعـَقَ ْقف ك َؾ ْق ِفؿا َأو است ْعؿ ِ
ال ال َّؾ ْػظ فل َحؼق َؼتف و َم َج ِ
ازهَ :ب ْؾ َه َذا
ْ َ
َ
َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ الـَّ ْػ ِع و ُق ْؾ
الؿت ََض ِّؿـَة ل ْألَ ْم َر ْي ِـ َجؿق ًعا َفت ََل َّم ْؾ ُف فنكف َمق ُضق ٌع َطظ ُ
است ْع َؿا ُل ُف فل َحؼق َؼتف ُ
ْ
َما ُي ْػ َط ُـ َل ُف.

قال :ومِ ْـ َذل ِ َؽ َققلف َت َعا َلك ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ]

ِ ِِ
الؿ ْصدَ ُر ُم َضا ًفا
اؤك ُْؿ إ َّيا ُه وقِ َقؾُ :د َط ُ
{الفرقانَ ،}??:أ ْي ُد َط ُ
اؤ ُه إ َّياك ُْؿ إ َلك طبَا َدتف َف َق ُؽق ُن َ
إ َلك الؿ ْػعق ِل ومح ُّؾ إَو ِل م َضا ًفا إ َلك ال َػ ِ
اط ِؾ و ُهق ْإَ ْر َج ُح مِ ْـ ال َؼق َل ْق ِـ .و َط َؾك َه َذا
َ َ
َ ُ
ُ
اء وهق فِل د َط ِ
َفا ْلؿراد بِ ِف َكق َطل الدُّ َط ِ
اء ِ
الع َبا َد ِة َأ ْض َف ُر َأ ْي َما َي ْع َب ُل بِ ُؽ ْؿ َلق َٓ َأ َّك ُؽ ْؿ
ُ
ُ
َُ ُ
ْ
اخ َل ِن فِ ِ
ان د ِ
ِ
ِ
قف .ومِ ْـ َذل ِ َؽ َققلف َت َعا َلك
َت ْر ُجق َك ُف وط َبا َد ُت ُف َت ْس َت ْؾ ِز ُم َم ْس َل َل َت ُفَ .فالـَّق َط َ
﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ] {غافرَ ،}>8:فالدُّ َطا ُء َيت ََض َّؿ ُـ الـَّق َط ْق ِـ و ُهق
فِل د َط ِ
اء ِ
الع َبا َد ِة َأ ْض َف ُر :ول ِ َف َذا َأ ْط َؼ َب ُف﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ]
ُ
{غافر ،}>8:أي ُة .وي َػسر الدُّ َطاء فِل أية بِف َذا و َه َذا .وروى التِّرمِ ِذي َطـ الـُّعؿ ِ
ان ْب ِـ
َ
ْ ُّ ْ ْ َ
َ
ُ
َ ُ َّ ُ
ب ِش ٍقر َق َال :س ِؿعت رسق َل ال َّؾ ِف ﷺ ي ُؼق ُل َ -ط َؾك ِ
إن ُّ
الد َطا َء ُهق ا ْل ِع َبا َد ُةُ .ث َّؿ
الؿـْ َب ِر َّ « -
َ
َ ْ َ ُ
َ

َق َر َأ َققلف َت َعا َلك ﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ]

{غافر}>8:

أ َي ُة» َق َال

ِ
الت ِّْرمِ ِذ ُّي َح ِد ٌ
قح .و َأ َّما َققلف َت َعا َلك ﴿ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
يث َح َس ٌـ َصح ٌ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ] {احلج }?;:أ َي ُة .و َقق ُل ُف﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ
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ﮝﮞﮟ]

{النساء}99?:
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أ َي ُة .و َقق ُل ُف﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ِ ِ
ِ
الؿ ْش ِركِق َـ َِٕو َثاكِ ِف ْؿ َفا ْل ُؿ َرا ُد بِ ِف
ﭷ ﭸ ] {فصلت }<@:أ َي ُة .وك ُُّؾ َمقض ٍع َذك ََر فقف ُد َطا َء ُ
العباد ِة الؿت ََضؿـ د َطاء الؿس َل َل ِة َففق فِل د َط ِ
اء ِ
ِ
الع َبا َدةِ َأ ْض َف ُرٌٔ :ىجُىٖٔ شَال َشحٕ:
ُ
ُ
ُد َطا ُء َ َ ُ ِّ ُ ُ َ َ ْ
أَ َحدَُٖاَ :أك َُّف ْؿ َقا ُلقا﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ] {الزمرَ };:فا ْطت ََر ُفقا
اه ْؿ ِط َبا َد ُت ُف ْؿ َل ُف ْؿ.
بِ َل َّن ُد َطا َء ُه ْؿ إ َّي ُ
ايجَّاَِْ :ٞأ َّن ال َّؾ َف َت َعا َلكَ :ف َّس َر َه َذا الدُّ َطا َء فِل َمق ِض ٍع َ
آخ َر َك َؼقل ِ ِف َت َعا َلك﴿ :ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ] {الشعراء﴿ ،}A::ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ]

{الشعراء ،}A;:و َققلف َت َعا َلك ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ] {األىبواء ،}A@:و َققلف َت َعا َلك ﴿ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

اؤ ُه ْؿ ِٔل ِ َفتِ ِف ْؿ ُهق ِط َبا َد ُت ُف ْؿ.
ﭙ ] {الكافرونَ ،}::فدُ َط ُ
ايجَّا ِيحَُ :أكَّفؿ كَا ُكقا يعبدُ وكَفا فِل الر َخ ِ
اء فنذا َجا َء ْت ُف ْؿ َّ
الشدَ ائِدُ َد َطقا ال َّؾ َف و ْحدَ ُه
َُْ َ
َّ
ُ ْ
و َتر ُكق َها وم َع َه َذا َف َؽا ُكقا َيس َل ُلقك ََفا ب ْع َض َحقائِ ِ
ج ِف ْؿ و َي ْط ُؾ ُبق َن مِـ َْفا وك َ
اؤ ُه ْؿ
َان ُد َط ُ
ْ
َ
َ
َ
ٍ
ٍ
ِ
َل َفا ُد َطا َء ط َبا َدة و ُد َطا َء َم ْس َل َلة .و َققلف َت َعا َلك ﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ]
{غافرُ }9<:هق د َطاء ِ
الع َبا َد ِة وا ْل َؿ ْعـَك ُا ْط ُبدُ و ُه و ْحدَ ُه و َأ ْخؾِ ُصقا ِط َبا َد َت ُف َٓ َت ْع ُبدُ وا َم َع ُف
ُ ُ
َغ ْق َر ُه.
ِ
ِ
الس َل ُم ﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ] {إبراهوم};A:
قؿ َط َؾ ْقف َّ
و َأ َّما َقق ُل ْإب َراه َ
ِ ِ
ِ
الس ْؿ ُع َ
الس ْؿ ُع ال َعا ُّم:
الس ْؿ ِع َه ُ
الخ ُّ
اص و ُهق َس ْؿ ُع اإل َج َابة وا ْل َؼ ُبقل َٓ َّ
اهـَا َّ
َفا ْل ُؿ َرا ُد بِ َّ
ِ
الد َطا ُء :د َطاء ِ
ِ
الع َبا َد ِة و ُد َطا ُء ال َّط َؾ ِ
قع ل ِ ُؽ ِّؾ َم ْس ُؿقعٍ .وإِ َذا كَانَ َك َذلِ َؽ َف ُّ
ب
َٕ َّك ُف َسؿ ٌ
ُ ُ
وسؿع الرب َتعا َلك َلف إ َثاب ُتف َط َؾك الثَّـ ِ
ِ
َاء وإِ َج َاب ُت ُف لِؾ َّط َؾ ِ
قع َه َذا و َه َذا.
ب َف ُفق َسؿ ُ
ُ َ ُ
َ ْ ُ َّ ِّ َ
ِ
الس َل ُم ﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ]
و َأ َّما َقق ُل َزك َِر َّيا َط َؾ ْقف َّ
ِ
ِ
ِ
إج َابتَؽ و َل ْؿ ُت ْش ِؼـ ِل
الؿ ْس َل َلة ،وا ْل َؿ ْعـَكَ :أكَّؽ َطق ْد َتـل َ
{مريمَ ،}<:ف َؼ ْد ق َقؾ :إ َّك ُف ُد َطا ُء َ
انَ :ففق َتقس ٌؾ إ َلق ِف سبحا َكف و َتعا َلك بِؿا س َؾ َ ِ
ِ
حر م ِ
إج َابتِ ِف وإِ ْح َساكِ ِف
ػ م ْـ َ
ْ ُ ْ َ ُ َ
ُ
َ َ
ُّ
الر ِّد وا ْل ْ َ
بِ َّ
و َه َذا َض ِ
اهـَا.
اه ٌر َه ُ
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الؿ ْش ُفق ُر
و َأ َّما َققلف َت َعا َلك ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ أ َي ُةَ :ف َف َذا الدُّ َطا ُءَ :
ِ
ب الـ ُُّزو ِلَ .قا ُلقا :ك َ
َان الـَّبِ ُّل ﷺ َيدْ ُطق َر َّب ُف َف َق ُؼق ُل َم َّرةً:
الؿ ْس َل َلة و ُهق َسبَ ُ
َأ َّك ُف ُد َطا ُء َ
اهلل َه ِذ ِه أ َي َة.
اهلل) و َم َّر ًة ( َيا َر ْح َؿ ُـ) َف َظ َّـ ُ
الؿ ْش ِر ُكق َن َأ َّك ُف َيدْ ُطق إ َل َف ْق ِـ َف َلك َْز َل ُ
( َيا ُ

و َأ َّما َقق ُل ُف ﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ] {الطورَ }:@:ف َف َذا
ُخؾِص َلف ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الع َبا َد َة:
ؾس ُؾقك َر ْغ َب ًة و َر ْه َب ًة ،وا ْل َؿ ْعـَك :إكَّا ُكـَّا ك ْ ُ ُ
الؿت ََض ِّؿ ُـ ل ُّ
ُد َطا ُء الع َبا َدة ُ
ال الؿ ْشتَر ِك ب ْق َـ الـ ِ
اب السؿق ِم َٓ بِؿ َجر ِد الس َم ِ
َّاجل
است ََح ُّؼقا َأ ْن و َق ُ
ُ َّ ُّ
اهلل َط َذ َ ُّ ُ
وبِ َف َذا ْ
اه ْؿ ُ
ُ َ َ
و َغق ِر ِه :فنكف سبحا َكف يس َل ُلف مـ فِل السؿق ِ
ات و ْإَ ْر ِ
ض ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ]
ُ ْ َ ُ َْ ُ َ ْ
ْ
َّ َ
{الكهفَ }9<:أ ْيَ :ل ْـ َك ْعبُدَ َغقْ َر ُه .وك ََذا َقق ُل ُف﴿ :ﯪ ﯫ ] {الصافات }9:=:أ َي ُة.
الؿ ْس َل َل ِة َي ْؽبِ ُت ُف ْؿ
و َأ َّما َقق ُل ُف﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ] {القصصَ }><:ف َف َذا ُد َطا ُء َ
اهلل وي ْخ ِز ِيفؿ يقم ِ
الؼ َقام ِة بِآرائِ ِفؿ َأ َّن ُشركَاء ُهؿ َٓ َيست ِ
َجق ُبق َن َل ُف ْؿ َد ْطق َت ُف ْؿ و َل ْق َس
ُ ُ
ْ
َ َ ْ
َ َ ْ
ْ َ َ
الؿ َرا ُد ُا ْط ُبدُ و ُه ْؿ .و ُهق كَظِ ُقر َققلف َت َعا َلك ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ُ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ] {الكهف.}=::
إذا ُطرِ َ
ف َه َذاَ :ف َؼق ُل ُف َت َعا َلك﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ] {األعراف}==:
اهر فِل د َط ِ
اء الؿس َل َل ِة مت ََضؿـ د َطاء ِ
ِ ِ
ِ
الع َبا َد ِة ول ِ َف َذا َأ َم َر
ُ
ُ ِّ ٌ ُ َ
َ ْ
َي َتـَاو ُل َكق َط ْل الدُّ َطاءَ :لؽـَّ ُف َض ٌ
ِ
ِ
ِِ
الس ِّر و َد ْطق ِة ال َع َلكِ َق ِة َس ْب ُعق َن ِض ْع ًػا و َل َؼدْ
بِنِ ْخ َػائف وإِ ْس َر ِارهَ .ق َال َ
الح َس ُـَ :ب ْق َـ َد ْطقة ِّ
َان الؿسؾِؿق َن يجت َِفدُ و َن فِل الدُّ َط ِ
َت َّإٓ َه ْؿ ًسا
اء و َما ُي ْس َؿ ُع َل ُف ْؿ َصق ٌت َأ ْي َما كَاك ْ
ك َ ُ ْ ُ َ ْ
َب ْقـ َُف ْؿ و َب ْق َـ َر ِّب ِف ْؿ َط َّز و َج َّؾ :و َذل ِ َؽ َأ َّن ال َّؾ َف َط َّز و َج َّؾ َي ُؼق ُل﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ] {األعراف }==:و َأ َّك ُف َذك ََر َط ْبدً ا َصال ِ ًحا و َر ِض َل بِ ِػ ْعؾِ ِف َف َؼ َال﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ] {مريم .};:وفٍٔ إخِفَاءِ اٌذٗػَاءِ فَىائٔذُ ػَذَٔذَجٌ:
أَ َحدَُٖاَ :أ َّكف َأ ْط َظؿ إيؿاكاَّ َِٕ :ن ص ِ
اح َب ُف َي ْع َؾ ُؿ َأ َّن ال َّؾ َف َي ْس َؿ ُع الدُّ َطا َء َ
الخ ِػ َّل.
َ
ُ
ُ
ب وال َّتعظِ ِ ِ
ٚثَاَِْٗٝاَ :أ َّك ُف َأ ْط َظ ُؿ فِل إَ َد ِ
ات ِطـْدَ ُه ْؿ
الؿ ُؾق َك َٓ ُت ْر َف ُع إَ ْصق ُ
ْ
قؿ َٕ َّن ُ
ِ ِ
الؿ َث ُؾ إَ ْط َؾك فنذا ك َ
َان َي ْس َؿ ُع الدُّ َطا َء َ
الخ ِػ َّل َف َل
و َم ْـ َر َف َع َصق َت ُف َلدَ ْي ِف ْؿ َم َؼ ُتق ُه ول َّؾف َ
ب بقـ يدَ ي ِف َّإٓ َخ ْػ ُض الصق ِ
ت بِ ِف.
َّ
َيؾِ ُقؼ بِ ْإَ َد ِ َ ْ َ َ ْ
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ٚثَا ِي ُجَٗاَ :أ َّكف َأب َؾ ُغ فِل الت ََّضر ِع وا ْل ُخ ُشق ِع ا َّل ِذي هق روح الدُّ َط ِ
اء و ُل ُّب ُف و َم ْؼ ُصق ُد ُه.
ُ ُ ُ
ُّ
ُ ْ
الخ ِ
الذل ِ َقؾ إك ََّؿا َي ْس َل ُل َم ْس َل َل َة مِ ْسؽِ ٍ
اش َع َّ
فنن َ
قـ َذلِق ٍؾ َقدْ ا ْك َؽ َس َر َق ْؾ ُب ُف .و َذ َّل ْت َجق ِار ُح ُف
و َخ َش َع َصق ُت ُفَ :حتَّك إ َّك ُف َل َق َؽا ُد َت ْب ُؾ ُغ ِذ َّل ُت ُف و َسؽِقـَ ُت ُف و َض َرا َط ُت ُف إ َلك َأ ْن َيـْ َؽ ِس َر ل ِ َسا ُك ُف َف َل
ِ ِ
ِِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
الح ُال َٓ
ُي َطاو ُط ُف بِالـُّ ْط ِؼ .و َق ْؾ ُب ُف َي ْس َل ُل َصال ًبا ُم ْبت َِف ًل ول َسا ُك ُف لشدَّ ة ذ َّلتف َساكتًا و َهذه َ
ت بِالدُّ َط ِ
َت ْلتِل مع ر ْف ِع الصق ِ
اء َأ ْص ًل.
َّ
َ َ َ
ٚزَا ِب ُعَٗاَ :أ َّك ُف َأب َؾ ُغ فِل ِ
اإل ْخ َل ِ
ص.
ْ
الذ َّل ِة فِل الدُّ َط ِ
اء فنن ر ْفع الصقتِ
ِ
ِ
ِ
ٚخَاَِ ُشَٗاَ :أ َّك ُف َأ ْب َؾ ُغ فل َج ْؿع َّقة ال َؼ ْؾ ِ
ب َط َؾك ِّ
َ َ َّ
َان َأب َؾ َغ فِل َتج ِر ِ
يد ِه َّؿتِ ِف و َق ْص ِد ِه ل ِ ْؾ َؿدْ ُطق ُس ْب َحا َك ُف.
ْ
َي ْػ ُر ُق ُف َف ُؽ َّؾ َؿا َخ َػ َض َصق َت ُف ك َ ْ
بص ِ
ِ ِ ِ
احبِ ِف ل ِ ْؾ َؼ ِر ِ
يب
ٚسَادِسَُٗا- :وهق مـ الـُّ َؽت ال َبدي َعة ِجدًّ ا َ -أ َّك ُف َد ٌّال َط َؾك ُق ْر ِ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اهلل َط َؾك َطبْ ِد ِه َزك َِر َّيا بِ َؼقل ِ ِف َط َّز و َج َّؾ﴿ :ﭙ
َٓ َم ْس َل َلة كدَ اء ال َبعقد ل ْؾ َبعقد :ول َف َذا َأ ْثـَك ُ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ] {مريم.};:

وقال شقخ اإلسالم كام يف ادلسرذسن ِٓ جمّىع اٌفراوي (:)16/1
الديـ الذي بعث اهلل بف رسؾف وأكزل بف كتبف هق :طبادة اهلل وحده ٓ شريؽ لف.
فنذا كان مطؾقب العبد مـ إمقر التل ٓ يؼدر طؾقفا إٓ اهلل مثؾ :شػاء مريضف ،أو
وفاء ديـف مـ غقر جفة معقـة ،أو طافقتف مؿا بف مـ بلء الدكقا وأخرة ،أو اكتصاره
طىل طدوه ،أو هداية قؾبف ،أو غػران ذكبف ،أو دخقلف الجـة وكجاتف مـ الـار ،أو أن
حسـ ُخ ُؾؼف ،وأمثال ذلؽ ،ففذا ٓ يجقز
يتعؾؿ العؾؿ والؼرآن ،أو أن يصؾح قؾبف ،و ُي ِّ
أن يطؾب إٓ مـ اهلل تعاىل.
وٓ يجقز أن يؼقل لؿؾؽ وٓ كبل وٓ شقخ مقت أوحل :اغػر ل ذكبل واكصرين
طىل طدوي .فؿـ سلل مخؾققا شقئا مـ ذلؽ ففق مشرك بف قد اتخذه هلل كدا ،يجب
أن يستتاب ،فنن تاب وإٓ قتؾ .وهذا مثؾ ديـ الـصارى.
وكذلؽ ققلف :يا سقدي فلن أكا يف حسبؽ ،أويف جقرتؽ ،فلن يظؾؿـل يا
شقخل فلن :اكصرين طؾقف.
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وأما ما يؼدر طؾقف العبد فقجقز أن يطؾب مـف يف بعض إحقال دون بعض ،فنن
(مسللة الؿخؾقق) قد تؽقن جائزة ،وقد تؽقن مـفقا طـفا .ومـ ذلؽ ققلف :يا فلن
ادع اهلل ل ،اسلل اهلل ل كذا .فطؾب الدطاء مؿـ هق فققف أو دوكف مشروع ،وقد قال
ﷺَ « :م ْـ سلل الل لل القسقؾة حؾت طؾقف شػاطتل»  ،وذلؽ ٕجؾ مـػعتف ﷺ
()1

بطؾب القسقؾة لف ومـػعتـا بالشػاطة.
وفرق بقـ مـ يطؾب مـ غقره الدطاء لؿـػعتف مـف وبقـ مـ يسلل غقره لحاجتف
إلقف فؼط .ويف الصحقح أن طؿر

قال« :الؾفؿ إكا كـا إذا أجدبـا كتقسؾ إلقؽ

بـبقؽ فتسؼقـا وإكا كتقسؾ إلقؽ بعؿ كبقـا فاسؼـا» .
()2

وأِا صَاسج اٌمثىس ادلششوػح؛ فهٍ :أن يسؾؿ طىل الؿقت ويدطق لف فؼط
كالصلة طىل جـازتف .فؾقس يف الزيارة الؿشروطة حاجة لؾحل إىل الؿقت وٓ تقسؾ
بف :بؾ فقفا مـػعة الؿقت كالصلة طؾقف ،واهلل يرحؿ هذا ويثقبف طىل طؿؾف ،ويرحؿ
هذا ويثقبف طىل دطائف لؾؿقت وتذكره الدار أخرة ،كؿا طؾؿ الـبل ﷺ الصحابة
الزيارة ،وكؿا كان هق ﷺ يزور.اه

3

َشأي :١سؤاٍ املٝت ي٘ ثالخ أحٛاٍ:
قال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)157 -153/1
س َال ِم
اإل ْ

واٌَّْشَا ٔذةُ فٍٔ َ٘زَا اٌثَابِ شَالزٌ- :
َان مِـ إَ ْكبِق ِ
ِ
ِ
اء
َ
ب َسقا ٌء ك َ ْ
إ ِحدَاَٖاَ :أ ْن َيدْ ُطق َغ ْق َر ال َّؾف و ُهق َم ِّق ٌت َأو َغائ ٌ
والصال ِ ِ
حق َـ َأو َغ ْق ِر ِهؿ َف َق ُؼق ُلَ :يا س ِّق ِدي ُف َل ٌن َأ ِغ ْثـِل َأو َأكَا َأست ِ
َج ُقر بِؽ َأو َأ ْست َِغ ُ
قث
َّ
ْ
َ
ْ
الش ْر ُك بِ َال َّؾ ِف .وا ْل ُؿ ْست َِغ ُ
بِؽ َأو ُاك ُْص ْركِل َط َؾك طَدُ وي .وك َْحق َذل ِ َؽ َف َف َذا ُهق ِّ
قث
بِا ْلؿ ْخ ُؾق َق ِ
الش ْق َط ُ
ات َقدْ َي ْؼ ِضل َّ
اج َت ُف َأو َب ْع َض َفا و َقدْ َيت ََؿ َّث ُؾ َل ُف فِل ُصق َرةِ ا َّل ِذي
ان َح َ
َ
( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )384طـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص
.
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( )1919طـ أكس بـ مالؽ

.
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ِ
ِ
اس َت َغ َ ِ
اث بِ ِف :وإِك ََّؿا ُهق َش ْق َط ٌ
اس َت َغ َ
ان َد َخ َؾ ُف و َأ ْغقا ُه َل َّؿا
اث بِف َف َق ُظ ُّـ َأ َّن َذل َؽ ك ََرا َم ٌة ل َؿ ْـ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش ْق َط ُ
َأ ْش َر َك بِ َال َّؾف ك ََؿا َي َت َؽ َّؾ ُؿ َّ
الؿ ْص ُرو ِع و َغ ْق ِر َذل َؽ وم ْث ُؾ َه َذا
ان فل إَ ْصـَا ِم وفل َ
ِ
واقِع كَثِقرا فِل َزماكِـَا و َغق ِر ِه و َأ ْط ِر ُ ِ ِ
اس َت َغا ُثقا بِل َأو
ْ
ف م ْـ َذل َؽ َما َي ُطق ُل و ْص ُػ ُف فل َقق ٍم ْ
َ
ٌ ً
ص َط َؾك ُصق َرتِل َأو ُصق َر ِة َغ ْق ِري و َق َضك َحقائِ َج ُف ْؿ
بِ َغ ْق ِري و َذك َُروا َأ َّك ُف َأ َتك َش ْخ ٌ
َف َظـُّقا َأ َّن َذل ِ َؽ مِ ْـ َب َرك َِة ِآ ْستِ َغا َث ِة بِل َأو بِ َغ ْق ِري وإِك ََّؿا ُهق َش ْق َط ٌ
ان َأ َض َّؾ ُف ْؿ و َأ ْغق ُاه ْؿ
ِ
ِ
ِ
و َه َذا ُهق َأص ُؾ ِطباد ِة إَصـَا ِم واِ ِّت َخ ِ
اذ ُّ
الصدْ ِر إَو ِل مِ ْـ
الش َركَاء َم َع ال َّؾف َت َعا َلك فل َّ
ْ
َ َ
ْ
ال ُؼرو ِن الؿ ِ
اض َق ِة ك ََؿا َث َب َت َذل ِ َؽ َف َف َذا َأ ْش َر َك بِ َال َّؾ ِف َك ُعق ُذ بِ َال َّؾ ِف مِ ْـ َذل ِ َؽ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الج َّف ِ
ال
ب َط َؾ َّل ك ََؿا َي ْػ َع ُؾ ُف َصائ َػ ٌة م ْـ ُ
و َأ ْط َظ ُؿ م ْـ َذل َؽ َأ ْن َي ُؼق َل :ا ْغػ ْر لل و ُت ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الص َل َة َأ ْف َض َؾ مِ ْـ
الؿ ْش ِركق َـ .و َأ ْط َظ ُؿ م ْـ َذل َؽ َأ ْن َي ْس ُجدَ ل َؼ ْب ِره و ُي َص ِّؾ َل إ َل ْقف و َي َرى َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
است ْؼ َب ِ
ال الؼ ْب َؾة َحتَّك َي ُؼق َل َب ْع ُض ُف ْؿَ :هذه ق ْب َؾ ُة َ
اص وا ْل َؽ ْع َب ُة ق ْب َؾ ُة ال َعقا ِّم .و َأ ْط َظ ُؿ
الخق ِّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َػ َر إ َل ْقف م ْـ ِجـ ِ
الح ِّج َحتَّك َي ُؼق َل َّ
ات َي ْعد ُل
الس َػ َر إ َل ْقف َم َّر ٌ
ْس َ
إن َّ
م ْـ َذل َؽ َأ ْن َي َرى َّ
ت مر ٍ
ِ
ِ
ِ
ات ُم َت َعدِّ َد ٍة .وك َْحق
َح َّج ًة و ُغ َل ُت ُف ْؿ َي ُؼق ُلق َنِّ :
الز َي َار ُة إ َل ْقف َم َّر ًة َأ ْف َض ُؾ م ْـ َح ِّج ال َب ْق َ َّ
َان َي َؼ ُع كَثِ ٌقر مِ ْـ الـ ِ
َذل ِ َؽ َف َف َذا ِش ْر ٌك بِ ِف ْؿ وإِ ْن ك َ
َّاس فِل َب ْع ِض ِف.
ب مِـ إَ ْكبِق ِ
اء والصال ِ ِ
ِ
ِ ِ
حق َـُ :ا ْد ُع ال َّؾ َف لِـل َأو ُا ْد ُع
َّ
َ
ايجَّاَِْٝةَ :١أ ْن ُي َؼ َال ل ْؾ َؿ ِّقت َأو ا ْل َغائ ِ ْ
اس َل ْل ال َّؾ َف َلـَا ك ََؿا َت ُؼق ُل الـ ََّص َارى ل ِ َؿ ْر َي َؿ و َغ ْق ِر َها َف َف َ
يب
ـذا َأ ْي ًضـا َٓ َي ْسـت َِر ُ
َلـَا َر َّبؽ َأو ْ
ػ إُم ِ
َطالِؿ َأ َّكف َغقر جائِ ٍز و َأ َّكف مِـ البِدَ ِع ا َّلتِل َلؿ ي ْػع ْؾفا َأحـدٌ مِــ سـ َؾ ِ
ـة :وإِ ْن ك َ
َـان
ْ َ َ َ َ
ُ ْ
ٌ ُ ُْ َ
َّ
ْ َ
الس َل ُم َط َؾك َأ ْه ِؾ ال ُؼ ُبق ِر َجائِ ًزا و ُم َخا َص َبت ُُف ْؿ َجائِ َز ًة ك ََؿا ك َ
ـح َاب ُف
ـؿ َأ ْص َ
َان الـَّبِ ُّل ﷺ ُي َع ِّؾ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َلد َي ِ
َلال ُم َط َؾ َل ْق ُؽ ْؿ َأ ْهَل َ
َلؾ الَل ِّ
السَل َ
قـ
الؿَلَلمْ مـ َ
ار مَل ْ
َلـ ُ
إذا َز ُاروا ال ُؼ ُب ـق َر َأ ْن َي ُؼ ـق َل َقــائ ُؾ ُف ْؿ « َّ
ِ
ِ
َلؿ
وا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿ َ
لل بِ ُؽ ْؿ َٓح ُؼقنَ َ .ي ْغػ ُر ا ُ
قـ وإِكَّا إنْ َشا َء ا ُ
لل َل َـا و َل ُؽ ْؿ َك ْس ََلل ُل ال َّؾ ََلف َل َـَلا و َل ُؽ ْ
ِ
ِ
َلؿ َٓ َت ْحرِ ْم َـَلَلا َأ ْجَل ََلر ُه ْؿ و َٓ َت ْػتِـََّلَلا َب ْعَل َ
َلَلؿ» .
َلد ُه ْؿ و ْاغػَل َْلر َل َـَلَلا و َلفُ ْ
ال َعاف َقَل ََلة .الؾفُ َل َّ
()1

( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )975طـ بريدة
هل يف ضؿـ الدطاء لؾؿقت.
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الر ُج ِ
و َروى َأ ُبق ُط َؿ َر ْب ُـ َط ْب ِد ال َب ِّر َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف َق َالَ « :ما ِم ْـ َر ُج ٍ
َلؾ
َلؾ َي ُؿ َُّلر بِ َؼ ْبَلرِ َّ
ِ
ِ
ِ
كَانَ َي ْعرِ ُف ُف فِل ُّ
الس َال َم» .
الد ْك َقا َف ُق َس ِّؾ ُؿ َط َؾ ْقف َّإٓ َر َّد ا ُ
لل َط َؾ ْقف ُرو َح ُف َح َّتك َي ُر َّد َط َؾ ْقف َّ
()1

( )1ضعقػ ً
جدا :تخريجف مـ السؾسؾة الضعقػة ( ،)4493لإلمام إلباين :
قال  :أخرجف أبق بؽر الشافعل يف مجؾسان ( ، )1 /6وابـ مجقع يف معجؿف ( ، )351وأبق
العباس إصؿ يف الثاين مـ حديثف (ق  2 /143ورقؿ  - 43مـسقختل)  ،ومـ صريؼف الخطقب
يف التاريخ ( ، )137 /6وتؿام يف الػقائد ( ، )1 /19 /2وطـف ابـ طساكر ( 2 /299 /3و
 ، )1 /517 /8والديؾؿل ( ، )11 /4والذهبل يف سقر أطلم الـبلء ( )599 /12طـ طبد
الرمحـ بـ زيد بـ أسؾؿ  ،طـ أبقف  ،طـ ططاء بـ يسار  ،طـ أبل هريرة مرفقط ًا ،بؾػظ« :ما مـ طبد
يؿر بؼبر رجؾ كان يعرفف يف الدكقا :فسؾؿ طؾقف إٓ طرفف ورد طؾقف السالم».
قلت :وهذا إسـاد ضعقػ جد ًا  :طبد الرمحـ بـ زيد  :متروك كؿا تؼدم مرار ًا  ،وساق الذهبل يف ترمجتف
هذا الحديث يف مجؾة ما أكؽر طؾقف .
وقد تقبع طؾقف  ،لؽـ يف الطريؼ مـ ٓ يحتج بف  ،فؼال ابـ أبل الدكقا يف كتاب الؼبقر  -باب معرفة
الؿقتك بزيارة إحقاء ( : )1حدثـا محؿد بـ قدامة الجقهري  :حدثـا معـ بـ طقسك الؼزاز  :أخبركا
قال« :إذا مر الرجؾ بؼبر أخقف يعرفف فسؾؿ
هشام بـ سعد  :حدثـا زيد بـ أسؾؿ  ،طـ أبل هريرة
طؾقف  :رد طؾقف السالم وطرفف  ،وإذا مر بؼبر ٓ يعرفف فسؾؿ طؾقف  :رد طؾقف السالم».
قلت  :وهذا مع كقكف مقققف ًا طىل أبل هريرة  :فنكف مـؼطع وضعقػ .أما آكؼطاع  :فألن زيد بـ أسؾؿ مل
يسؿع مـف  :كؿا قال ابـ معقـ .وأما الضعػ  :ففق مـ الجقهري هذا  :قال ابـ معقـ  :لقس بشلء.
وقال أبق داود :ضعقػ  ،مل أكتب طـف شقئ ًا قط.
قلت  :ولفذا أورده الذهبل يف الضعػاء  ،وقال يف الؿقزان  :وقد وهؿ الخطقب وغقره يف خؾط
ترمجتف بترمجة محؿد بـ قدامة بـ أطقـ الؿصقصل الثؼة .وقال الحافظ ابـ حجر يف التفذيب :
ومقزه ابـ أبل حاتؿ وغقره  ،وهق الصقاب .ثؿ استدل طىل ذلؽ بدلقؾ ققي فؾقراجعف مـ شاء ،
وقال يف التؼريب  :فقف لقـ  ،ووهؿ مـ خؾطف بالذي قبؾف .يعـل الؿصقصل الثؼة .
قلت  :ولؾحديث شاهد مـ حديث ابـ طباس صححف البعض  ،فقجب تحرير الؼقل فقف بعد أن يسر اهلل
ل القققف طىل إسـاده يف مخطقصة الؿحؿقدية يف الؿديـة الـبقية  ،فؼال الحافظ ابـ طبد البر يف
شرح الؿقصل ( : )1 /147 /1أخبركا أبق طبد اهلل طبقد بـ محؿد -قراء ًة مـل طؾقف سـة تسعقـ،
وثلث مئة يف ربقع إول  -قال  :أمؾت طؾقـا فاصؿة بـت الريان الؿخزومل الؿستؿظ  -يف دارها
بؿصر يف شقال سـة اثـتقـ وأربعقـ وثلث مئة  -قالت  :أخبركا الربقع بـ سؾقؿان الؿمذن -صاحب
الشافعل : -أخبركا بشر بـ بؽر  ،طـ إوزاطل  ،طـ ططاء  ،طـ طبقد بـ طؿقر ،طـ ابـ طباس قال :
قال رسقل اهلل ﷺ :فذكره.
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وفِل سُ َِٕٓ أَتٍِ دَاود َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف َق َالَ « :ما ِم ْـ ُم ْسؾِ ٍؿ ُي َس ِّؾ ُؿ َط َؾ َّل
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
َّإٓ َر َّد ا ُ
الؿ ْش ُرو ِع َأ ْن ُي ْط َؾ َ
الس َال َم» َلؽ ْـ َلقْ َس م ْـ َ
لل َط َؾ َّل ُروحل َح َّتك َأ ُر َّد َط َؾ ْقف َّ
مِـ إَمق ِ
ات َٓ ُد َطا ٌء و َٓ َغقْ ُر ُه .وفِل ُِىطَّأٔ َِأٌهٕ َأ َّن ْاب َـ ُط َؿ َر ك َ
الس َال ُم
َان َي ُؼق ُلَّ « :
ْ ْ
()2
َط َؾقؽ يا رسق َل ال َّؾ ِف ،الس َالم َط َؾقؽ يا َأبا ب ْؽرٍ ،الس َالم َط َؾقؽ يا َأب ِ
تُ ،ث َّؿ َي ْـ َصرِ ُ
ف» .
َّ ُ ْ َ َ
َّ ُ ْ َ َ َ
ْ َ َ ُ
و َط ْـ َط ْب ِد ال َّؾ ِف ب ِـ ِديـ ٍ
ػ َط َؾك َق ْب ِر الـَّبِ ِّل ﷺ َف ُق َص ِّؾل
َار َق َالَ :ر َأ ْيت َط ْبدَ ال َّؾ ِف ْب َـ ُط َؿ َر َي ِؼ ُ
ْ
ِ ٍ ()4
()3
ِ
ِ
ِ
َط َؾك الـَّبِ ِّل ﷺ ،و َيدْ ُطق َٕبِل َب ْؽ ٍر و ُط َؿ َر  .وك ََذل َؽ َأك َُس ْب ُـ َمالؽ و َغ ْق ُر ُه كُؼ َؾ
()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= قلت  :وهذا إسـاد غريب  :الربقع بـ سؾقؿان فؿـ فققف :ثؼات معروفقن مـ رجال التفذيب  ،وأما مـ
دوكف فؾؿ أطرففؿا  ٓ ،شقخ ابـ طبد البر ،وٓ الؿؿؾقة فاصؿة بـت الريان ،وضـل أهنا تػردت  -بؾ
شذت  -بروايتفا الحديث طـ الربقع بـ سؾقؿان هبذا اإلسـاد الصحقح لف طـ ابـ طباس :فنن
الؿحػقظ طـف إكؿا هق اإلسـاد إول.
كذلؽ رواه الحافظ الثؼة أبق العباس إصؿ السابؼ الذكر ،قال :حدثـا الربقع بـ سؾقؿان :حدثـا بشر
بـ بؽر  ،طـ طبد الرمحـ بـ زيد ،بنسـاده الؿتؼدم طـ أبل هريرة .وكذلؽ هق طـد تؿام مـ صريؼقـ
أخريقـ طـ الربقع بف .
ومـ هذا التحؼقؼ يتبقـ أن ققل طبد الحؼ اإلشبقظ يف أحؽامف ( :)1 /89إسـاده صحقح.
غقر صحقح  ،وإن تبعف العراقل يف تخريج اإلحقاء ( - 419 /4حؾبل)  ،وأقره الؿـاوي ! وأما
الحافظ ابـ رجب الحـبظ  :فؼد رده بؼقلف يف أهقال الؼبقر (ق  :)2 /83يشقر إىل أن رواتف كؾفؿ
ثؼات  ،وهق كذلؽ  :إٓ أكف غريب  ،بؾ مـؽر.اه
ثؿ ساق حديث أبل هريرة مرفقط ًا يف شفداء أحد « :أشفد أكؽؿ أحقاء طـد الل ،فزوروهؿ وسؾؿقا
طؾقفؿ ،فقالذي كػسل بقده! ٓ يسؾؿ طؾقفؿ أحد إٓ ردوا طؾقف إلك يقم الؼقامة» .وأطؾف بآضطراب
واإلرسال ،وسلخرج ذلؽ فقؿا يليت (.)5221
(تـبقف) :سؼط مـ إسـاد ابـ مجقع والذهبل اسؿ ططاء بـ يسار  ،فؼال الذهبل طؼبف :غريب ،ومع ضعػف،
فػقف اكؼطاع :ما طؾؿـا زيد ًا سؿع أبا هريرة .اكتفى ـالم اإلمام إفباين رمحه اهلل.
( )1أخرجف أمحد ( ،)527/2وأبق داود ( )2941بنسـاد حسـ.
( )2صحيح .أخرجف إسؿاطقؾ الؼاضل يف فضؾ الصلة رقؿ ( )199بنسـاد صحقح مـ صريؼ :أيقب
طـ كافع بف ،وأخرجف طبد الرزاق ( ،)6724مـ صريؼ :أيقب وطبقد اهلل وطبد اهلل ،طـ كافع بف ،وفقف:
قال طبقد اهلل ٓ :كعؾؿ أحدً ا فعؾ ذلؽ مـ أصحاب الـبل ﷺ :إٓ ابـ طؿر.
( )3صحيح .أخرجف مالؽ يف الؿقصل ( )166/1طـ طبد اهلل بـ ديـار بف .وإسـاده صحقح.
( )4مل أجد لف سـدً ا طـف رضل اهلل طـف.
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َطـْفؿ َأكَّفؿ كَا ُكقا يس ِّؾؿق َن َط َؾك الـَّبِل ﷺ فنذا َأرادوا الدُّ َطاء اس َت ْؼب ُؾقا ِ
الؼ ْب َؾ َة َيدْ ُطق َن
َ ْ َ
َ ُ
ِّ
َُ ُ
ُ ْ ُ ْ
َان َقدْ و َق َع فِل َب ْع ِ
الح ْج َر ِة وإِ ْن ك َ
ػ مِ ْـ
ض َذل ِ َؽ َصقائِ ُ
ال َّؾ َف َت َعا َلك َٓ َيدْ ُطق َن ُم ْس َت ْؼبِؾِل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب إ َلك َذل ِ َؽ إ َما ٌم ُمتَّ َب ٌع فِل َققل ِ ِف:
الصقف َّقة وا ْل َعا َّمة َم ْـ َٓ ا ْطت َب َار بِ ِف ْؿ َف َؾ ْؿ َي ْذ َه ْ
ال ُػ َؼ َفاء و ُّ
و َٓ َم ْـ َل ُف فِل إ ُ َّم ِة ل ِ َس ُ
ان ِصدْ ٍق َطا ٌّم.
وم ْذ َهب إَئِؿ ِة إَربع ِة  -مال ِ ٍ
ؽ و َأبِل َحـِق َػ َة وا َّ
لشافِ ِع ِّل و َأ ْح َؿدَ  -و َغقْ ِر ِه ْؿ مِ ْـ
ََْ
َ ُ
َ
َّ
ِ ِ ِ
الر ُج َؾ إذا َس َّؾ َؿ َط َؾك الـَّبِ ِّل ﷺ ،و َأ َرا َد َأ ْن َيدْ ُطق لِـَ ْػ ِس ِف فنكف َي ْس َت ْؼبِ ُؾ
َأئ َّؿة اإل ْس َل ِم َأ َّن َّ
ِ
ِ
ِ
الؼ ْب َؾ َة .و ْ
الس َل ِم َط َؾ ْق ِف َف َؼ َال ال َّث َل َث ُة َ -مال ِ ٌؽ و َّ
الشافِ ِع ُّل و َأ ْح َؿدُ :-
اخ َت َؾ ُػقا فل و ْقت َّ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
الح ْج َر َة
الح ْج َر َة و ُي َس ِّؾ ُؿ َط َؾ ْقف م ْـ ت ْؾ َؼاء و ْج ِفف و َق َال َأ ُبق َحـق َػ َةَ َٓ :ي ْس َت ْؼبِ ُؾ ُ
َي ْس َت ْؼبِ ُؾ ُ
و ْق َت الس َل ِم كَؿا َٓ يس َت ْؼبِ ُؾفا و ْق َت الدُّ َط ِ
اء بِا ِّت َػاقِ ِف ْؿ.
َ
َ َْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ايجَّا ِيجََ :١أ ْن ُي َؼ َالَ :أ ْس َل ُلؽ بِ ُػ َلن َأو بِ َجاه ُف َلن طـْدَ ك وك َْحق َذل َؽ ا َّلذي َت َؼدَّ َم َط ْـ
ػ و َغقْ ِر ِه َؿا َأ َّك ُف َمـ ِْف ٌّل َطـْ ُف .و َت َؼدَّ َم َأ ْي ًضا َأ َّن َه َذا َل ْق َس بِ َؿ ْش ُفق ِر
َأبِل َحـِق َػ َة و َأبِل ُيق ُس َ
ِ
اس و َغق ِر ِه .و َقدْ َتبقـ ما فِل َل ْػ ِ
ِ
ظ
الص َح َابة َب ْؾ طَدَ ُلقا َطـْ ُف إ َلك ال َّتق ُّس ِؾ بِدُ َطاء ال َع َّب ِ ْ
َط ْـ َّ
َ َّ َ َ
(ال َّتقس ِؾ) مِـ ِآ ْشتِر ِ
الص َح َاب ُة َت ْػ َع ُؾ ُف و َب ْق َـ َما َل ْؿ َي ُؽق ُكقا َي ْػ َع ُؾق َك ُف فنن
اك َب ْق َـ َما كَاك ْ
َت َّ
ْ
َ
ُّ
ف الصحاب ِة و ُل َغتِ ِفؿ ُهق ال َّتقس ُؾ والتَّقجف بِدُ َطائِفِ
َل ْػ َظ ال َّتقس ِؾ وال َّتقج ِف فِل ُطر ِ
ُّ ُ
ُّ
ُّ
ْ
ْ
ُّ
َّ َ َ
و َش َػا َطتِ ِف.
ولِف َذا يجق ُز َأ ْن ي َتقس َؾ وي َتقجف بِدُ َط ِ
َان َب ْع ُض الـ ِ
اء ك ُِّؾ ُم ْممِ ٍـ وإِ ْن ك َ
َّاس مِ ْـ
َ َّ َ
َ َ ُ
َ َّ
الؿ ْت ُبق ِطق َـ َي ْحت َُّج بِ َؿا َي ْرو ِيف َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف َق َال« :إ َذا َأ ْط َق ْت ُؽ ْؿ ا ُ
ٕ ُمق ُر
الؿ َشايِخِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
الحد ُ
يث كَذ ٌب ُم ْػ َت ًرى َط َؾك
س َتعق ُـقا بِ َل ْه ِؾ ال ُؼ ُبق ِر» َف َف َذا َ
َف َع َؾ ْق ُؽ ْؿ بِل ْه ِؾ ال ُؼ ُبق ِر َأو َفا ْ
ارفِقـ بِح ِديثِ ِف َلؿ يرو ِه َأحدٌ مِـ الع َؾؿ ِ
اء بِ َذل ِ َؽ و َٓ ُيق َجدُ فِل
َ
الـَّبِ ِّل ﷺ بِنِ ْج َؿا ِع ال َع ِ َ َ
ْ ُ َ
ْ َْ
ِ ِ
َش ْل ٍء مِ ْـ ُكت ِ
الؿ ْعت ََؿدَ ِة .و َقدْ َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ُب َ
الحديث ُ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ] {الفرقان. }=@:
وه َذا مِؿا يع َؾؿ بِ ِ
يـ ِ
آ ْضطِ َر ِار مِ ْـ ِد ِ
اإل ْس َل ِم َأ َّك ُف َغ ْق ُر َم ْش ُرو ٍع ،و َقدْ ك ََفك الـَّبِ ُّل
َ
َّ ُ ْ ُ
ﷺ َطؿا ُهق َأ ْقرب مِـ َذل ِ َؽ َ -طـ ا ِّت َخ ِ
اذ ال ُؼ ُبق ِر مس ِ
اجدَ وك َْحق َذل ِ َؽ  -و َل َع َـ َأ ْه َؾ ُف
ْ
َ ُ ْ
َ َ
َّ
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َتح ِذيرا مِـ الت ََّشب ِف بِ ِفؿ فنن َذل ِ َؽ َأص ُؾ ِطباد ِة إَو َث ِ
ان .ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮥ ﮦ
َ َ
ْ
ُّ
ْ ً ْ
ْ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ] {ىوح ،}:;:فنن
َه ُم َٓ ِء كَا ُكقا َققما صال ِ ِ
حق َـ فِل َقق ِم ُكقحٍ َف َؾ َّؿا َما ُتقا َط َؽ ُػقا َط َؾك ُق ُبق ِر ِه ْؿ ُث َّؿ
ً َ
()1
َصق ُرو ُه ْؿ ُث َّؿ ا َّت َخ ُذوا إَ ْصـَا َم َط َؾك ُصق ِر ِه ْؿ ك ََؿا َت َؼدَّ َم ِذك ُْر َذل ِ َؽ َط ْـ ْاب ِـ َط َّب ٍ
اس
ِ
اء الس َؾ ِ
ِ ِ
ػ.
و َغ ْق ِره م ْـ ُط َؾ َؿ َّ
ف َأ َّك ُف َٓ
َف َؿ ْـ َف ِف َؿ َم ْعـَك َققل ِ ِف﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ] {الفاحتةَ }=:ط َر َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اهلل و ْحدَ ُه ،و َأ َّك ُف ُي ْس َت َع ُ
قؿا َي ْؼ ِد ُر
ان بِا ْل َؿ ْخ ُؾقق ف َ
ُيعق ُـ َط َؾك الع َبا َدة اإل َطا َك َة ُ
الؿ ْط َؾ َؼ َة َّإٓ ُ
َط َؾ ْق ِف ،وك ََذل ِ َؽ ِآ ْستِ َغا َث ُة َٓ َت ُؽق ُن َّإٓ بِ َال َّؾ ِف ،وال َّتقك ُُّؾ َٓ َي ُؽق ُن َّإٓ َط َؾ ْق ِف ﴿ﮔ ﮕ
ب بِ ِف ال َعدُ و-
الؿ ْط َؾ ُؼ – و ُهق َخ ْؾ ُؼ َما َي ْغؾِ ُ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ] {آل عمرانَ }9:>:فالـ َّْص ُر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َأ ْط َؾ ُؿ.اكتفك باختصار.
اهلل و ُ
اهلل ،وفل َه َذا ال َؼدْ ِر ك َػا َي ٌة ل َؿ ْـ َهدَ ا ُه ُ
َٓ َي ْؼد ُر َط َؾ ْقف َّإٓ ُ
واكظر (.)72/27
قال َش ْق ُخ ِ
س َال ِم
اإل ْ

َك َام فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)157/1

واٌُّْشِ ِشوُىَْ اٌَّزََٔٓ وصَ َف ُهُِ اهللُ وسَسُىٌُُٗ تِاٌشِّشِنٔ أَصٍُِ ُهُِ صِٕٔفَأَْ :قق ُم
ف َط َؾك ُقبق ِر الصال ِ ِ
ِ
قؿَ :ف َؼق ُم ُكقحٍ ك َ
حق َـُ ،ث َّؿ
َان َأ ْص ُؾ ِش ْركِ ِف ْؿ ال ُع ُؽق َ
َّ
ُ
ُكقحٍ  .و َقق ُم ْإب َراه َ
ِ
ِ
َان َأ ْص ُؾ ِش ْركِ ِف ْؿ ِط َبا َد َة ال َؽقاكِ ِ
قؿ ك َ
ب
َصق ُروا َت َؿاثق َؾ ُف ْؿ ُث َّؿ َط َبدُ و ُه ْؿ .و َقق ُم إ ْب َراه َ
س وا ْل َؼؿ ِر ،وك ٌُّؾ مِ ْـ َه ُم َٓ ِء َي ْع ُبدُ و َن ِ
الش ْؿ ِ
الج َّـ ،فنن َّ
و َّ
الش َقاصِق َـ َقدْ ُت َخاصِ ُب ُف ْؿ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الح ِؼق َؼ ِة
الؿ َلئ َؽ َة ،وإِ ْن كَا ُكقا فل َ
و ُتعقـ ُُف ْؿ َط َؾك َأ ْش َقا َء ،و َقدْ َي ْعتَؼدُ و َن َأك َُّف ْؿ َي ْع ُبدُ و َن َ
الج َّـ ،فنن ِ
إكَّؿا َي ْع ُبدُ و َن ِ
الج َّـ ُه ْؿ ا َّل ِذي َـ ُي ِعقـُقك َُف ْؿ و َي ْر َضق َن بِ ِش ْركِ ِف ْؿَ ،ق َال َت َعا َلك:
َ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ]

{سبي﴿ ،}<8:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ِ
ﭩ ﭪ ] {سبي .}<9:وا ْلؿ َلئِ َؽ ُة َٓ ُت ِعقـُفؿ َط َؾك ِّ ِ
الؿ ْح َقا و َٓ فِل
الش ْرك َٓ فل َ
ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿؿ ِ
ات و َٓ َي ْر َضق َن بِ َذل ِ َؽ ،و َلؽ َّـ َّ
الش َقاصق َـ َقدْ ُتعقـ ُُف ْؿ و َتت ََصق ُر َل ُف ْؿ فل ُصق ِر
َ َ
( )1تؼدم تخريجف (ص.)217
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ِ
ِ
ِ
ِ
قح َأكَا ُم َح َّؿدٌ َأكَا
الؿس ُ
قؿ َأكَا َ
أ َدم ِّقق َـَ ،ف َق َروك َُف ْؿ بِ َل ْط ُقـ ِف ْؿ ،و َي ُؼق ُل َأ َحدُ ُه ْؿَ :أكَا ْإب َراه ُ
الخ ِض ُر َأكَا َأ ُبق َب ْؽ ٍر َأكَا ُط َؿ ُر َأكَا ُط ْث َؿ ُ
َ
ان َأكَا َطؾِ ٌّل َأكَا َّ
الش ْق ُخ ُف َل ٌن ،و َق ْد َي ُؼق ُل َب ْع ُضفُ ْؿ َط ْـ
َب ْع ٍ
ضَ :ه َذا ُهق الـَّبِ ُّل ُف َل ٌن َأو َه َذا ُهق ا ْل َخ ِض ُر ،و َي ُؽق ُن ُأو َلئِ َؽ ُك ُّؾ ُف ْؿ ِجـًّا َي ْش َفدُ
ْس َف ِؿـْفؿ ال َؽافِر ومِـْفؿ ال َػ ِ
اس ُؼ ومِـْفؿ الع ِ
ج ُّـ ك ْ ِ
ض ،وا ْل ِ
َب ْع ُض ُف ْؿ ل ِ َب ْع ِ
َاإلك ِ
اصل،
ُ ْ َ
ُ ْ
ُ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َش ْق ًخا َف َقت ََز َّيا فِل ُصق َرتِ ِف ،و َي ُؼق ُلَ :أكَا ُف َل ٌن،
الجاه ُؾَ ،فؿـْ ُف ْؿ َم ْـ ُيح ُّ
وف ِقف ْؿ ال َعابِدُ َ
الش ْخص َصعاما ويس ِؼ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ٍ
قف َش َر ًاباَ ،أو
و َي ُؽق ُن َذل َؽ فل َب ِّر َّية و َم َؽان َق ْػ ٍرَ ،ف ُق ْطع ُؿ َذل َؽ َّ َ
َ ً َْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َيدُ ُّل ُف َط َؾك ال َّط ِر ِيؼَ ،أو ُي ْخبِ ُر ُه بِ َب ْع ِ
الر ُج ُؾ َأ َّن
ض إُ ُمق ِر القاق َعة ال َغائ َبةَ ،ف َق ُظ ُّـ َذل َؽ َّ
الشقخِ الؿق ِ
ت َأو ا ْل َح ِّل َف َع َؾ َذل ِ َؽ ،و َق ْد َي ُؼق ُلَ :ه َذا ِس ُّر َّ
الش ْقخِ  ،و َه ِذ ِه َرقِق َؼ ُت ُف
َ ِّ
َك ْػ َس َّ ْ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
الؿ َلئِ َؽ َة
و َهذه َحؼق َؼ ُت ُفَ ،أو َه َذا َم َؾ ٌؽ َجا َء َط َؾك ُصق َرتف ،وإِك ََّؿا َي ُؽق ُن َذل َؽ جـِّ ًّقا ،فنن َ
اإل ْف ِ
ِ
اإل ْث ِؿ وا ْلعدْ و ِ
ؽو ِْ
الشر ِك و ْ ِ
ان.
ُ
َٓ ُتعق ُـ َط َؾك ِّ ْ
اهلل َت َعا َلك﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
و َقدْ َق َال ُ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ] {اإلرساء﴿ ،}=>:ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ]
{اإلرساءَ ،}=?:ق َال َصائِ َػ ٌة ِم ْـ الس َؾ ِ
ػ :ك َ
الؿ َلئِ َؽ َة و ْإَ ْكبِ َقا َء َكا ْل ُع َز ْي ِر
َان َأ ْققا ٌم َيدْ ُطق َن َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ َلئ َؽ َة و ْإَ ْكبِ َقا َء ط َبا ُد ال َّؾف ك ََؿا َأ َّن ا َّلذي َـ َي ْع ُبدُ وك َُف ْؿ
اهلل َت َعا َلك َأ َّن َ
وا ْل َؿسقحِ َف َب َّق َـ ُ
ِط َبا ُد ال َّؾ ِف و َب َّق َـ َأك َُّف ْؿ َي ْر ُجق َن َر ْح َؿ َت ُف و َي َخا ُفق َن َط َذ َاب ُف و َي َت َؼ َّر ُبق َن إ َل ْق ِف ك ََؿا َي ْػ َع ُؾ َسائِ ُر
اد ِه الصال ِ ِ
ِطب ِ
حق َـ.
َّ
َ
وا ْلؿ ْش ِر ُكق َن مِـ َه ُم َٓ ِء َقدْ ي ُؼق ُلق َن :إكَّا كَست َْش ِػع بِ ِفؿ َأي َك ْط ُؾ ِ
الؿ َلئِ َؽ ِة
ُ
ُ ْ ْ
َ
ْ
ب م ْـ َ
ْ
ُ
و ْإَ ْكبِق ِ
ِ
ِ
ِ
اء َأ ْن َي ْش َػ ُعقا فنذا َأ َت ْقـَا َق ْب َر َأ َحد ِه ْؿ َص َؾ ْبـَا مـْ ُف َأ ْن َي ْش َػ َع َلـَا فنذا َصق ْر َكا ت ْؿ َثا َل ُف -
َ
والت ََّؿاثِ ُقؾ إ َّما ُم َج َّسدَ ٌة وإِ َّما َت َؿاثِ ُقؾ ُم َصق َر ٌة ك ََؿا ُي َصق ُر َها الـ ََّص َارى فِل َكـَائِ ِس ِف ْؿ -
َقا ُلقاَ :فؿ ْؼصقدكَا بِف ِذ ِه التَّؿاثِق ِؾ َت َذكُّر َأصحابِفا و ِسق ِر ِهؿ وكَحـ ك َ ِ
ب َه ِذ ِه
ُخاص ُ
ْ ُ
ُ ْ َ َ
َ ُ ُ َ
َ ْ
َ
ِ
ِ
اب َأ ْص َحابِ َفا ل ِ َق ْش َػ ُعقا َلـَا إ َلك ال َّؾ ِفَ ،ف َق ُؼق ُل َأ َحدُ ُه ْؿَ :يا َس ِّق ِدي
الت ََّؿاث َقؾ و َم ْؼ ُصق ُدكَا خ َط ُ
ِ
ُف َل ٌن َأو َيا َس ِّق ِدي جرجس َأو بِ َط ْر ِ
الحـُق َك ُة َم ْر َي ُؿ َأو َيا َسقِّ ِدي َ
الخؾِ ُقؾ
س َأو َيا ستِّل َ
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ِ
ِ
ِ
َأو ُمق َسك ْب َـ ِط ْؿ َر َ
الؿ ِّق َت ِطـْدَ
ان َأو َغقْ َر َذل َؽ ْاش َػ ْع لل إ َلك َر ِّبؽ ،و َقدْ ُي َخاص ُبق َن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان ح ِ
اض ًرا َح ًّقا
ب ك ََؿا ُي َخاص ُبق َك ُف َلقك َ َ
الح َّل و ُهق َغائ ٌ
َق ْب ِرهَ :س ْؾ لل َر َّبؽَ ،أو ُي َخاص ُبق َن َ
ِ
ِ
ِ
قفاَ :يا َس ِّق ِدي ُف َل ٌن َأكَا فِل َح َسبِؽ َأكَا فِل ِجق ِارك
و ُيـْشدُ و َن َق َصائدَ َ ،ي ُؼق ُل َأ َحدُ ُه ْؿ ف َ
ػ َطـَّا َه ِذ ِه
ْاش َػ ْع لِل إ َلك ال َّؾ ِفَ ،س ْؾ ال َّؾ َف َلـَا َأ ْن َيـ ُْص َركَا َط َؾك طَدُ وكَاَ ،س ْؾ ال َّؾ َف َأ ْن َي ْؽ ِش َ
ِّ
ػ َه ِذ ِه ال ُؽ ْر َب َةَ ،أو َي ُؼق ُل َأ َحدُ ُه ْؿ:
الشدَّ َةَ ،أ ْش ُؽق إ َل ْقؽ ك ََذا وك ََذا َف َس ْؾ ال َّؾ َف َأ ْن َي ْؽ ِش َ
َس ْؾ ال َّؾ َف َأ ْن َي ْغ ِػ َر لِل ،ومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َيت ََلو ُل َققلف َت َعا َلك ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸

﮹﮺ ﴾ .
و َي ُؼق ُلق َن :إذا َص َؾ ْبـَا مِـْ ُف ِآ ْستِ ْغ َػ َار َب ْعدَ َمقتِ ِف ُكـَّا بِ َؿـ ِْز َل ِة ا َّل ِذي َـ َص َؾ ُبقا ِآ ْستِ ْغ َػ َار
مِـ الصحاب ِة وي َخال ِ ُػق َن بِ َذل ِ َؽ إجؿاع الصحاب ِة والتَّابِ ِعقـ َلفؿ بِنِحس ِ
ان و َسائِ َر
ْ َّ َ َ ُ
َ ُ ْ ْ َ
ْ َ َ َّ َ َ
ِ
ِ
ب مِ ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َب ْعدَ َمقتِ ِف َأ ْن َي ْش َػ َع َل ُف و َٓ َس َل َل ُف
الؿ ْسؾِؿق َـ فنن َأ َحدً ا مـ ُْف ْؿ َل ْؿ َي ْط ُؾ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْسؾِؿق َـ فل ُك ُتبِ ِف ْؿ وإِك ََّؿا َذك ََر َذل َؽ َم ْـ َذك ََر ُه م ْـ
َش ْق ًئا و َٓ َذك ََر َذل َؽ َأ َحدٌ م ْـ َأئ َّؿة ُ
مت ََل ِّخ ِري ال ُػ َؼف ِ
اء وح َؽقا ِح َؽاي ًة م ْؽ ُذوب ًة َط َؾك مال ِ ٍ
َس َق ْلتِل ِذك ُْر َها ،و َب ْس ُط
ؽ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
َ
ال َؽ َل ِم َط َؾ ْق َفا ْ
اهلل َت َعا َلك.
إن َشا َء ُ
اب الؿ َلئِ َؽ ِة و ْإَ ْكبِق ِ
اء والصال ِ ِ
َفف ِذ ِه إَ ْكق ِ ِ
حق َـ َب ْعدَ َمقتِ ِف ْؿ ِطـْدَ
َّ
َ
ُ
َ
اع م ْـ خ َط ِ َ
اب َتؿاثِقؾِ ِفؿ هق مـ َأ ْط َظ ِؿ َأ ْكقا ِع ِّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿق ُجق ِد فِل
الش ْرك َ
ْ
ُق ُبق ِره ْؿ وفل َمغقبِ ِف ْؿ وخ َط ِ َ
َاب وفِل ُم ْبت َِد َط ِة َأ ْه ِؾ الؽِت ِ
الؿ ْش ِركِق َـ مِ ْـ َغقْ ِر َأ ْه ِؾ الؽِت ِ
َاب وا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ ا َّل ِذي َـ َأ ْحدَ ُثقا
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
مِ ْـ ِّ
اهلل َت َعا َلك﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ
اهلل َت َعا َلكَ .ق َال ُ
الش ْرك وا ْلع َبا َدات َما َل ْؿ َي ْل َذ ْن بِف ُ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ] {الشورى.}:9:
َفنِ َّن د َطاء الؿ َلئِ َؽ ِة و ْإَ ْكبِق ِ
اء َب ْعدَ َمقتِ ِف ْؿ وفِل َم ِغقبِ ِف ْؿ و ُس َما َل ُف ْؿ و ِآ ْستِ َغا َث َة بِ ِف ْؿ
َ
ُ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الح ِ
ب َت َؿاثِقؾِ ِف ْؿ  -بِ َؿ ْعـَك َص َؾ ِ
ب َّ
الش َػا َط ِة مِـ ُْف ْؿ -
ال وك َْص َ
اع بِ ِف ْؿ فل َهذه َ
وآ ْست ْش َػ َ
هق مـ الدِّ ِ ِ
اهلل و َٓ ْاب َت َع َث بِ ِف َر ُسق ًٓ و َٓ َأك َْز َل بِ ِف كِت ًَابا و َل ْق َس ُهق
يـ ا َّلذي َل ْؿ َي ْش َر ْط ُف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َح َاب ِة والتَّابِ ِعق َـ َل ُف ْؿ
الؿ ْسؾِؿق َـ و َٓ َف َع َؾ ُف َأ َحدٌ م ْـ َّ
واج ًبا و َٓ ُم ْست ََح ًّبا بِا ِّت َػاق ُ
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ِ ِ ِ
ِ
ِ
َان َذل ِ َؽ مِ َّؿا َي ْػ َع ُؾ ُف كَثِ ٌقر مِ ْـ الـَّا ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ وإِ ْن ك َ
س
بِنِ ْح َسان و َٓ َأ َم َر بِف إ َما ٌم م ْـ َأئ َّؿة ُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الشق َط ِ
ان .وفِ ِقف ْؿ
م َّؿ ْـ َل ُف ط َبا َد ٌة و ُز ْهدٌ و َي ْذك ُُرو َن فقف ح َؽا َيات و َمـَا َمات َف َف َذا ُك ُّؾ ُف م ْـ َّ ْ
مـ يـْظِؿ ال َؼصائِدَ فِل د َط ِ
اء الؿق ِ
ت و ِآ ْستِ ْش َػا ِع بِ ِف و ِآ ْستِ َغا َث ِة َأو َي ْذك ُُر َذل ِ َؽ فِل
َ ِّ
ُ
َ
َ ْ َ ُ
ِضؿ ِـ م ِديحِ إَ ْكبِق ِ
اء والصال ِ ِ
حق َـ َف َف َذا ُك ُّؾ ُف َل ْق َس بِؿ ْشرو ِع و َٓ و ِ
اج ٍ
ب
ب و َٓ ُم ْست ََح ٍّ
َّ
َ
َ ُ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِا ِّت َػ ِ
اق َأئؿة الؿسؾِؿق َـ وم ْـ َت َع َّبدَ بِع َبا َدة َل ْقس ْت و ِ
اج َب ًة و َٓ ُم ْست ََحبَّ ًة :و ُهق َي ْعتَؼدُ َها
َ
َ
َّ ُ ْ
اج َب ًة َأو مست ََحبَّ ًة َف ُفق َض ٌّال م ْبت َِد ٌع بِدْ َط ًة سقِّ َئ ًة َٓ بِدْ َط ًة َحسـَ ًة بِا ِّت َػ ِ
و ِ
اق َأئِ َّؿ ِة الدِّ ِ
يـ فنن
َ
َ
ُ
ُ ْ
ال َّؾ َف َٓ ُي ْع َبدُ َّإٓ بِؿا ُهق و ِ
ب .وكَثِ ٌقر مِ ْـ الـ ِ
َّاس َي ْذك ُُرو َن فِل َه ِذ ِه
ب َأو ُم ْست ََح ٌّ
اج ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إَ ْكقا ِع مِ ْـ ِّ
الر ْأ ِي َأو
الش ْرك َمـَاف َع و َم َصال َح و َي ْحت َُّجق َن َط َؾ ْق َفا بِ ُح َججِ م ْـ ج َفة َّ
قد وا ْلؿـَام ِ
الذو ِق أو مـ ِجف ِة ال َّت ْؼؾِ ِ
َّ
ات وك َْحق َذل ِ َؽ.
َ
َ َ
ِ ِ
ِ ِ
َّص و ْ ِ
اإل ْج َؿاعِ.
و َجق ُ
اج بِالـ ِّ
اب َهمُ َٓء م ْـ َصرِي َؼ ْق ِـ :أَدَ ُذَُّ٘ا :آ ْحت َج ُ
ان ما فِل َذل ِ َؽ مِـ ال َػس ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اس و َّ
اد فنن َف َسا َد َذل ِ َؽ
واٌصَّأٍِ :الؼ َق ُ
ْ َ
الذو ُق وآ ْطت َب ُار بِ َب َق َ
ٕو ُل َفق َؼ ُالَ :قدْ طؾِؿ بِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
الؿ ْص َؾ َح ِةَ .أ َّما ا َ
آ ْضطِ َر ِار وال َّتقا ُت ِر
ُ
ُ َ
َراج ٌح َط َؾك َما ُي َظ ُّـ فقف م ْـ َ
اإلس َل ِم وبِنِجؿا ِع س َؾ ِ
ػ إُم ِة و َأئِؿتِ َفا َأ َّن َذل ِ َؽ َل ْق َس بِق ِ
مِ ْـ ِد ِ ِ
اج ِ
ب.
ب و َٓ ُم ْست ََح ٍّ
َّ
َّ
ْ َ َ
يـ ْ
و ُطؾِؿ َأ َّكف َلؿ ي ُؽـ الـَّبِل ﷺ ب ْؾ و َٓ َأحدٌ مِـ إَ ْكبِق ِ
اء َق ْب َؾ ُف َش َر ُطقا لِؾـ ِ
َّاس َأ ْن َيدْ ُطقا
َ
ْ
َ
َ ُ ْ َ ْ ُّ
َ
الؿ َلئِ َؽ َة و ْإَ ْكبِقاء والصال ِ ِ
حق َـ و َٓ َي ْست َْش ِػ ُعقا بِ ِف ْؿ َٓ َب ْعدَ َم َؿاتِ ِف ْؿ و َٓ فِل َم ِغقبِ ِف ْؿ َف َل
َّ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ُؼق ُل َأ َحدٌ َ :يا َم َلئ َؽ َة ال َّؾف ْاش َػ ُعقا لل طـْدَ ال َّؾف َس ُؾقا ال َّؾ َف َلـَا َأ ْن َيـ ُْص َركَا َأو َي ْر ُز َقـَا َأو
َي ْف ِد َيـَا.
ات مِـ إَ ْكبِق ِ
اء والصال ِ ِ
ِ
ِ
حق َـَ :يا َكبِ َّل ال َّؾ ِف َيا َر ُسق َل ال َّؾ ِف
َّ
َ
وك ََذل َؽ َٓ َي ُؼق ُل ل َؿ ْـ َم َ ْ
ِ
ِ
اس َت ْغ ِػ ْر ال َّؾ َف لِل َس ْؾ ال َّؾ َف لِل َأ ْن َي ْغ ِػ َر لِل َأو َي ْف ِد َيـِل َأو
ُا ْد ُع ال َّؾ َف لل َس ْؾ ال َّؾ َف لل ْ
ِ ِ
ِ
ص ِر ْزقِل َأو َت َس ُّؾ َط ال َعدُ و
َيـ ُْص َركل َأو ُي َعاف َقـل و َٓ َي ُؼق ُلَ :أ ْش ُؽق إ َل ْقؽ ُذ ُكقبِل َأو َك ْؼ َ
َط َؾ َّل َأو َأ ْش ُؽق إ َل ْقؽ ُف َلكًا ا َّل ِذي َض َؾ َؿـِل ،و َٓ َي ُؼق ُلَ :أكَا ك َِزي ُؾؽ َأكَا َض ْق ُػؽ َأكَا َج ُارك َأو
ْت َخقر مع ٍ
جقر م ْـ َيست ِ
َأك َ ِ
اذ ُي ْس َت َعا ُذ بِ ِف.
َج ُقر َأو َأك َ ْ ُ ُ َ
ْت ُت ُ َ ْ
ِ
است ََج َار
ُب َأ َحدٌ و َر َق ًة و ُي َع ِّؾ ُؼ َفا طـْدَ ال ُؼ ُبق ِر و َٓ َي ْؽت ُ
و َٓ َي ْؽت ُ
ُب َأ َحدٌ َم ْح َض ًرا َأ َّك ُف ْ
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ِ
ِ
الؿ ْح َض ِر وك َْحق َذل ِ َؽ مِ َّؿا َي ْػ َع ُؾ ُف َأ ْه ُؾ
بِ ُػ َلن و َي ْذ َه ُ
ب بِا ْل َؿ ْح َض ِر إ َلك َم ْـ َي ْع َؿ ُؾ بِ َذل َؽ َ
البِدَ ِع مِ ْـ َأ ْه ِؾ الؽِت ِ
َاب وا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ ك ََؿا َي ْػ َع ُؾ ُف الـ ََّص َارى فِل َكـَائِ ِس ِف ْؿ وك ََؿا َي ْػ َع ُؾ ُف
الؿبت َِد ُطق َن مِـ الؿسؾِ ِؿقـ ِطـْدَ ُقبق ِر إَ ْكبِق ِ
اء والصال ِ ِ
حق َـ َأوفِل َم ِغقبِ ِف ْؿ َف َف َذا مِ َّؿا ُطؾِ َؿ
َّ
َ
ُ
َ
ُْ
ْ ُ ْ
بِ ِ
ِ
آ ْضطِر ِار مِ ْـ ِد ِ ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ َأ َّن الـَّبِ َّل ﷺ َل ْؿ
الؿ َتقات ِر وبِنِ ْج َؿا ِع ُ
يـ اإل ْس َل ِم وبِالـَّ ْؼ ِؾ ُ
َ
َي ْش َر ْع َه َذا ُِٕ َّمتِ ِف.اه
قال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)178/1
س َال ِم
اإل ْ
و َه َذا وكَحقه مِؿا يبقـ َأ َّن ا َّل ِذيـ يدْ ُطق َن إَ ْكبِقاء والصال ِ ِ
حق َـ َب ْعدَ َمقتِ ِف ْؿ ِطـْدَ
َّ
َ َ
ْ ُ َّ ُ َ ِّ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْش ِركِق َـ ا َّل ِذي َـ َيدْ ُطق َن َغ ْق َر ال َّؾ ِف َك َا َّل ِذي َـ َيدْ ُطق َن
ُق ُبق ِره ْؿ و َغقْ ِر ُق ُبق ِره ْؿُ :ه ْؿ م ْـ ُ
ِ
ِ
الؿ َلئِ َؽ َة والـَّبِ ِّقق َـ َأ ْر َب ًاباَ ،ق َال َت َعا َلك﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ال َؽقاك َ
ب و َا َّلذي َـ ا َّت َخ ُذوا َ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ]

{آل

عمران﴿ ،}?A:ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ] {آل عمران.}@8:

و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ] {اإلرساء﴿ ،}=>:ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ] {اإلرساء،}=?:

و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ]

{سبي﴿ ،}:::ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ] {سبي.}:;:
آن :يـْفك َأ ْن يدْ َطك َغقر ال َّؾ ِف َٓ مِـ الؿ َلئِ َؽ ِة و َٓ إَ ْكبِق ِ
ِ ِ
ِ
اء
َ
ُ
وم ْث ُؾ َه َذا َكث ٌقر فل ال ُؼ ْر ِ َ َ
ْ َ
ُْ
و َٓ َغق ِر ِهؿ :فنن َه َذا ِشر ٌك َأو َذ ِريع ٌة إ َلك ِّ ِ ِ ِ
ب مِ ْـ َأ َح ِد ِه ْؿ فِل
الش ْرك :بِخ َلف َما ُي ْط َؾ ُ
َ
ْ
ْ ْ
الش َػا َط ِة :فنكف َٓ ي ْػ ِضل إ َلك َذل ِ َؽ :فنن َأحدً ا مِـ إَ ْكبِق ِ
حقاتِ ِف مِـ الدُّ َط ِ
اء و َّ
اء
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ َ
خ َل ِ
حقـ َلؿ يعبدْ فِل حقاتِ ِف بِح ْضرتِ ِف فنكف يـْفك مـ ي ْػع ُؾ َذل ِ َؽ :بِ ِ
ِ ِ
ف ُد َطائِ ِف ْؿ
َ َ َ ْ َ َ
َ َ
الصال َ ْ ُ ْ َ
و َّ
َ َ
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َب ْعدَ َمقتِ ِف ْؿ فنن َذل ِ َؽ َذ ِري َع ٌة إ َلك ِّ
اؤ ُه ْؿ فِل َم ِغقبِ ِف ْؿ ُهق َذ ِري َع ٌة
الش ْر ِك بِ ِف ْؿ وك ََذل ِ َؽ ُد َط ُ
ِ
إ َلك ِّ ِ
الؿ َلئِ َؽ ِة و َق َال َل ُفُ :ا ْد ُع لِلَ ،ل ْؿ ُي ْػ ِ
ض َذل ِ َؽ إ َلك
الش ْركَ .ف َؿ ْـ َر َأى َكبِ ًّقا َأو َم َؾ ًؽا م ْـ َ
خ َل ِ
الشر ِك بِ ِف بِ ِ
ف َم ْـ َد َطا ُه فِل َم ِغقبِ ِف فنن َذل ِ َؽ ُي ْػ ِضل إ َلك ِّ
الش ْر ِك بِ ِف ك ََؿا َقدْ و َق َع فنن
ِّ ْ
ِ
ب وا ْل َؿ ِّق َت َٓ َيـ َْفك َم ْـ ُي ْش ِر ُك َب ْؾ إذا َت َع َّؾ َؼ ْت ال ُؼ ُؾق ُب بِدُ َطائِ ِف و َش َػا َطتِ ِف َأ ْف َضك
ال َغائ َ
ان َقب ِر ِه َأو تِؿ َثال ِ ِف َأو َغقر َذل ِ َؽ كَؿا َقدْ و َقع فِ ِ
َذل ِ َؽ إ َلك ِّ ِ ِ
قف
َ
الش ْرك بِف َفدَ َطا و َق َصدَ َم َؽ َ ْ
َ
َْ
ْ
ِ ِ
اه ْؿ مِ ْـ َأ ْه ِؾ الؽِت ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ.
اه ُ
الؿ ْش ِر ُكق َن و َم ْـ َض َ
َاب و ُم ْبتَد َطة ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ َلئ َؽ َة َتدْ ُطقا ل ْؾ ُؿ ْممـق َـ و َت ْس َت ْغػ ُر َل ُف ْؿ ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮰ
و َم ْع ُؾق ٌم َأ َّن َ

ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽
﮾﮿﯀﯁﯂
  ] {غافر﴿ ،}?:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ] {غافر﴿ ،}@:ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ]
{غافر ،}A:و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ]
{الشورى﴿ ،}=:ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ] {الشورى.}>:
َفا ْل َؿ َلئِ َؽ ُة َي ْس َت ْغ ِػ ُرو َن ل ِ ْؾ ُؿ ْممِـِق َـ مِ ْـ َغقْ ِر َأ ْن َي ْس َل َل ُف ْؿ َأ َحدٌ  .وك ََذل ِ َؽ َما ُرو َي َأ َّن
الـَّبِل ﷺ َأو َغقره مِـ إَ ْكبِق ِ
اء والصال ِ ِ
أل ْخ َق ِ
حق َـ َيدْ ُطق و َي ْش َػ ُع ل ِ ْ َ
ار مِ ْـ ُأ َّمتِ ِف هق مـ َه َذا
َّ
َ
َْ ُ ْ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْس ُهؿ َي ْػ َع ُؾق َن ما َأذ َن اهلل َل ُفؿ فقف بِدُ ون س َم ِ
ِ
ال َأ َحد .وإِ َذا َل ْؿ ُي ْش َر ْع ُد َطا ُء
ُ
ُ ْ
َ
الجـ ِ ْ
ِ
ِ ِ
الؿ َلئِ َؽ ِة َلؿ ي ْشرع د َطاء مـ م َ ِ
ب مِـ ُْف ْؿ الدُّ َطا َء
الصالحق َـ و َٓ َأ ْن َك ْط ُؾ َ
ات م ْـ إَ ْكبِ َقاء و َّ
ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
َ
ِ
و َّ
الش َػا َط َة وإِنْ َكا ُكقا ُي ْد َطقنَ و َي ْش َػ ُعقنَ لق ْجفَ ْق ِـ:
ِ ِ ِ
ب مِـْ ُف ْؿ و َما َل ْؿ
اهلل بِف م ْـ َذل َؽ ُه ْؿ َي ْػ َع ُؾق َك ُف وإِ ْن َل ْؿ ُي ْط َؾ ْ
أَ َحدَُُُٖاَ :أ َّن َما َأ َم َر ُه ْؿ ُ
ِ
ب مِـ ُْف ْؿ َف َل َفائِدَ َة فِل ال َّط َؾ ِ
ب مِـ ُْف ْؿ.
ُي ْم َم ُروا بِف َٓ َي ْػ َع ُؾق َك ُف و َلق ُصؾِ َ
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ِ ِ
ِ
ِ ِ
الح ِ
ال ُي ْػ ِضل إ َلك ِّ
ب َّ
الش ْر ِك
الش َػا َطة مـ ُْف ْؿ فل َهذه َ
ايجَّاَِْ :ٞأ َّن ُد َطا َء ُه ْؿ و َص َؾ َ
قف َه ِذ ِه الؿ ْػسدَ ُة َف َؾق ُقدِّ ر َأ َّن فِ ِ
بِ ِفؿ َف ِػ ِ
َت َه ِذ ِه الؿ ْػسدَ ُة ر ِ
ػ
اج َح ًة َف َؽ ْق َ
قف َم ْص َؾ َح ًة َل َؽاك ْ
َ َ َ
َ
َ َ
ْ
ب مِـْفؿ فِل حقاتِ ِفؿ وح ُضق ِر ِهؿ فنكف َٓ م ْػسدَ َة فِقفِ:
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُ
َ َ
ْ
و َٓ َم ْص َؾ َح َة فقف :بِخ َلف ال َّط َؾ ِ ُ ْ
الشر ِك بِ ِفؿ .ب ْؾ فِ ِ
قف َمـْ َػ َع ٌة و ُهق َأ َّك ُف ْؿ ُي َث ُابق َن و ُي ْم َج ُرو َن َط َؾك َما
فنهن ْؿ َيـ َْفق َن َط ْـ ِّ ْ
ْ َ
الخ ْؾ ِؼ ُك ِّؾ ِفؿ فنهنؿ فِل د ِار العؿ ِؾ وال َّت ْؽؾِ ِ
َي ْػ َع ُؾق َك ُف ِحقـَئِ ٍذ مِ ْـ َك ْػ ِع َ
قػ و َش َػا َطت ُُف ْؿ فِل
َ
ََ
ْ
ْ
أخرة فِقفا إ ْضفار كَرام ِة ال َّؾ ِف َلفؿ يقم ِ
الؼ َقا َم ِة.اه
َ
ُ ْ َ َ
َ ُ َ َ
كام يف ششح ِٕظىِرٗ اٌمىاػذ اٌفمهُح :
سئؾ اإلمام العثقؿقـ
اختؾػ بعض صلب العؾؿ يف مسللة :مـ جاء طـد قبر ،وقال :يا فلن لصاحب
الؼبر ادع اهلل ل ،فؼال بعضفؿ :هق شرك أكبر ،وقال آخرون :بؾ هق شرك أصغر،
فؿا هق الجقاب سددكؿ اهلل؟
الظاهر لل :أن هذا مـ باب الشرك إصغرٕ :كف مل يطؾب مـ هذا الؿقت أن
يحصؾ مؼصقده ،أو أن يدفع مؽروهف ،وإكؿا سللف أن يسلل اهلل  -طز وجؾ  -ومعؾقم
أن الؿقت ٓ يؿؽـ أن يسلل اهلل -طز وجؾٕ -ن الـبل ﷺ قال« :إذا مات اإلكسان
()1

اكؼطع طؿؾف إٓ مـ ثالث :صدقة جارية ،أو طؾؿ يـتػع بف ،أو ولد صالح يدطق لف»

وإن مـ السػف أن يتصقر اإلكسان أن الؿقت يؿؽـف الدطاء لؿـ صؾبف مـف الؿقتٓ ،
يؿؾؽ الدطاء ،وٓ يؿؾؽ أن يؽشػ الضر ،أما مـ دطا الؿقت بـػسف قال :يا فلن
اكشػ ما بل مـ ضر ،وأططـل كذا وكذا ،ففذا شرك أكبر ٓ شؽ فقف.اه
وقال الشقخ الػقزان طافاه الل يف رده طىل استدٓل الصقفقة طىل جقاز
آستغاثة بإمقات بحديث الشػاطة العظؿك:
والجقاب طـ هذا كام يؼقل الشقخ :إن هذا صؾب مـ إكسان حل قادر طىل الدطاء،
وطىل آستئذان بالشػاطة والطؾب مـ اإلكسان يف حال حقاتف وقدرتف لقس مـ الؿؿـقع
كؿا يف قصة مقسك﴿ :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ] {القصص.}9=:
( )1أخرجف مسؾؿ ( )1631طـ أبل هريرة

.
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وكؿا يستغقث اإلكسان بنخقاكف يف الحرب وغقرها ،ففذا فقف دلقؾ طىل أن
آستغاثة بالحل فقؿا يؼدر طؾقف جائزة ،والذي يؼع مـ إمؿ يقم الؼقامة هق
استغاثة بالحل ،وصؾب الدطاء مـف فقجقز أن تذهب إىل إكسان حل قادر يسؿع
كلمؽ ،وتؼقل :يا فلن ادع اهلل ل بؽذا وكذا ،والصحابة كاكقا يعؿؾقن هذا مع
الـبل ﷺ يف حقاتف ،ولقس هذا مـ الشرك ،إكؿا الذي يؽقن شركًا وأكؽركاه هق
آستغاثة بالؿقت وهذا ٓ طلقة لف بحديث الشػاطةٕ :كؽؿ تستغقثقن بلمقات
وتطؾبقن الشػاطة مـفؿ ،وإمقات ٓ يؼدرون طىل شلء :فل يجقز أن يذهب إىل
قبر يستـجد بف ويدطقه أو يطؾب مـف الدطاء أو الشػاطة أو غقر ذلؽ :فػرق بقـ
طؿؾ همٓء الؿشركقـ وبقـ ما يف الحديث الصحقح وما يف قصة مقسك ﷺ :فبفذا
التػصقؾ زالت هذه الشبفة والحؿد هلل.اه مـ شرح وشف اٌشثهاخ .

4

َشأيَ :١عٓ ٢االستعاذٚ ،٠االستػاثٚ ،١االستعاْٚ ،١بٝإ َا ٜه َ٘ٓ ٕٛطسنًا إذا

صسف يػري اهلل.

قال ابـ كثقر

 :آستعاذة هل آلتجاء إىل اهلل ،وآلتصاق بجـابف مـ شر

كؾ ذي شر ،والعقاذ يؽقن لدفع الشر ،والؾقاذ لطؾب الخقر.اكتفك.
يؼقل الشاطر:

يـــم نـــو ذ ـــَي ـــً ؤَهـــم ذ ن ـــً
ً
ال جيبـر انلـمس عـظهــم ذىـاك ه ه

ونـو ذعــَي ــً نـهــم ذ ــميهه
ً
وال يٍَظـَن عـظهـم ذىاك ـجمـره

وهذان البقتان صحقحان يف حؼ اهلل تعاىل ،وأما الشاطر فنكف أتك بف يف حؼ مؾؽ
مـ الؿؾقك ،وكان شقخ اإلسلم يدطق بف يف سجقده.

وقال اهلل تعاىل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ]
{اجلن.}>:
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وققل اهلل تعاىل[ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﰌﰍ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ]{يوىس-98>:
?[ .}98ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ] {الشعراء.}:9;:

قال تعاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ] {ادًمنون }99?:وققلف تعاىل[ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶
﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
       ] {الزمر.};@:

وقال﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ] {فاطر[ ،}::ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ]{األحقاف.}>-=:

قال شقخ اإلسالم

 :آستغاثة هل صؾب ال َغقث ،وهق إزالة الشدة،

كآستـصار صؾب الـصر ،وآستعاكة صؾب العقن.

()1

وقال غقره :الػرق بقـ آستغاثة والدطاء َّ
أن آستغاثة ٓ تؽقن إٓ مـ
ػ
الؿؽروب ،والدطاء أطؿ مـ آستغاثةٕ :كف يؽقن مـ الؿؽروب وغقرهَ ،ف َع ْط ُ
الدطاء طىل آستغاثة مـ ططػ العام طىل الخاص ،فبقـفؿا طؿقم وخصقص
مطؾؼ ،يجتؿعان يف مادة ،ويـػرد الدطاء طـفا يف مادة ،فؽؾ استغاثة دطاء ،ولقس
()2

كؾ دطاء استغاثة.
( )1اكظر :مجؿقع الػتاوى (.)193/1
( )2الؿادة التل يجتؿع فقفا آستغاثة والدطاء هل صؾب إزالة الؿؽروب بعد وققطف ،ويـػرد الدطاء طـد
خقرا ،أو يطؾب دفع شر مل يؼع بف ،إ ًذا كؾ استغاثة دطاء ،وٓ طؽس.
أن يطؾب ً
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5

َشأي :١االستعاذ ٠بصف ١اهلل أ ٚاالستػاث ١بٗا.
كام يف االسرغاشح (:)181/1

قال شقخ اإلسالم

مسللة اهلل بلسؿائف وصػاتف وكؾؿاتف جائز مشروع كؿا جاءت بف إحاديث وأما
دطاء صػاتف وكؾؿاتف فؽػر باتػاق الؿسؾؿقـ ففؾ يؼقل مسؾؿ يا كلم اهلل اغػر ل
وارمحـل وأغثـل أو أطـل أو يا طؾؿ اهلل أو يا قدرة اهلل أو يا طزة اهلل أو يا طظؿة اهلل
وكحق ذلؽ أو سؿع مـ مسؾؿ أو كافر أكف دطا لذلؽ مـ صػات اهلل وصػات غقره
أو يطؾب مـ الصػة جؾب مـػعة أو دفع مضرة أو إطاكة أو كصرا أو إغاثة أو غقر
ذلؽ.
قال أبو عبد اهلل :وما جاء مـ إحاديث يف ضاهرها آستعاذة بصػات اهلل تؽقن

مـ باب التقسؾ ،ولقس دطاء لؾصػة كػسفا ،كؿا قال تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ] {األعراف ،}9@8:ومـف حديث« :الؾفؿ ،إين أطقذ برضاك مـ سخطؽ،
وبؿعافاتؽ مـ طؼقبتؽ»  ،ففق دطاء هلل وتقسؾ بصػاتف ،وأما دطاء الصػة بـػسفا:
()1

فؾقس بؿشروع كؿا يؼقل بعضفؿ( :يا رمحة اهلل ارمحقـل ،ويا لطػ اهلل الطػ بل،)...
ففذا غقر مشروعَّ :
ٕن الصػة لقست قائؿة بـػسفا حتك ُتدْ َطك.
وذكر ابـ طثقؿقـ

كؿا يف ادلٕاٍ٘ اٌٍفظُح رقؿ ( ،)23وبؽر أبق زيد

يف ِؼجُ ادلٕاٍ٘ اٌٍفظُح (ص )579أن هذا مـ الشرك ،وكؼل كلم شقخ
اإلسلم الذي تؼدم كؼؾف.
ِ
س َت ِغ ُ
قثَ ،أ ْصؾِ ْح لِل َش ْلكِل ُك َّؾ ُفَ ،و َ
ٓ
تٓب :٘ٝحديثَ « :يا َح ُّل َيا َق ُّق ُ
قم ،بِ َر ْح َؿت َؽ َأ ْ
َتؽِ ْؾـِل إِ َلك َك ْػ ِسل َص ْر َف َة َط ْق ٍـ» هذا تقسؾ بالصػات ،ولقس دطاء لفا ،فؼقلف« :يا
()2

حل ياقققم» هذا دطاء هلل تعاىل.
.
( )1أخرجف مسؾؿ ( )486طـ طائشة
( )2أخرجف الـسائل يف طؿؾ الققم والؾقؾة ( )579طـ أكس
وشقاهده.

 ،وهق حديث حسـ بطرقف
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و َط ْـ َأك ِ
َ ،أ َّن َر ُج ًل َق َالَ :يا ُم َح َّؿدُ َ ،يا َس ِّقدَ كَا ،و ْاب َـ
َس ْب ِـ َمال ِ ٍؽ
َّاسَ ،ط َؾ ْق ُؽ ْؿ بِ َت ْؼقا ُك ْؿ،
َس ِّق ِد َكا ،و َخ ْق َركَا و ْاب َـ َخ ْق ِركَاَ .ف َؼ َال َر ُسق ُل اهلل ﷺَ « :يا َأ ُّيفَ ا الـ ُ
ِ
ِ ِ
سق ُل ُف ،والل ِ َما ُأ ِح ُّب َأنْ
و َٓ َي ْس َتفْ ق َيـ َُّؽ ْؿ َّ
الش ْق َطانُ َ ،أ َكا ُحمَ َّؿ ُد ْب ُـ َط ْبداللَ ،ط ْب ُدالل و َر ُ
َتر َف ُعقكِل َفق َق م ْـ ِز َلتِل ا َّلتِل َأ ْك َز َلـ ِل الل َط َّز و َج َّؾ»َ .أ ْخرجف َأحؿدُ  ،والـسائل بِنِسـ ٍ
َاد
ُ
َ
ْ
ْ
َ َ ُ ْ َ

َص ِح ْق ٍح(.)1
َشا ٌ٥ايعكٝد ٠املشتفاد َٔ ٠اذتدٜح

1

محا ١ٜاملصطف ٢ﷺ مح ٢ايتٛحٝد ٚسد ٙرسم ايظسى:

طىل هذا الحديث يف كتاب
بقب اإلمام الؿجدد محؿد بـ طبد القهاب
ِ ِ ِ
الـؿ ْص َط َػك ﷺ ِح َؿك ال َّتق ِحقد و َسدِّ ِه ُص ُر َق ِّ
الش ْر ِك.
التقحقدَ :ب ُ
اب َما َجا َء فل ح َؿا َية ُ
قال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ يف فرخ اجملُذ (باب:)65/
محايتف ﷺ محك التقحقد طؿا يشقبف مـ إققال وإطؿال التل يضؿحؾ معفا
التقحقد ،أو يـؼص ،وهذا كثقر يف السـة الثابتة طـف ﷺ ،كؼقلف ٓ« :تطروين كام
أصرت الـصارى ابـ مريؿ ،إكام أكا طبد ،فؼقلقا :طبد الل ورسقلف»  ،وتؼدم ،وققلف:
()2

«إكف ٓ يستغاث بل وإكام يستغاث بالل طز وجؾ»  ،وكحق ذلؽ.
()3

وهنك طـ التؿادح ،وشدد الؼقل فقف ،كؼقلف لؿـ مدح إكسا ًكا« :ويؾؽ قطعت
طـؼ صاحبؽ» ،والحديث أخرجف أبق داود طـ طبد الرمحـ بـ أبل بؽرة طـ أبقف،
َّ
رجل أثـك طىل رجؾ طـد الـبل ﷺ ،فؼال لف« :قطعت طـؼ صاحبؽ» ثل ًثا ،
أن ً
()4

( )1أخرجف الـسائل يف طؿؾ الققم والؾقؾة ( ،)249( )248وأمحد (.)241 ،153/3
.
( )2أخرجف البخاري ( ،)3445طـ طؿر
 ،ويف إسـاده ابـ
( )3أخرجف أمحد ( ،)317/5وابـ سعد ( )387/1مـ حديث طبادة بـ الصامت
لفقعة ،وهق ضعقػ مدلس ،وفقف رجؾ مبفؿ.
أيضا البخاري ( ،)6961 ،2662ومسؾؿ ( )3999مـ
( )4أخرجف أبقداود ( ،)4895وقد أخرجف ً
كػس القجف.
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وقال« :إذا لؼقتؿ الؿداحقـ فاحثقا يف وجقهفؿ التراب» ،أخرجف مسؾؿ ،والترمذي،
وابـ ماجف طـ الؿؼداد ابـ إسقد .
()1

ويف هذه إحاديث ك ََفك أن يؼقلقا :أكت سقدكا ،وقال« :السقد الل تبارك
فضل ،وأطظؿـا صق ًٓ ،وقال ٓ« :يستجريـؽؿ
وتعالك» ،وهناهؿ أن يؼقلقا :وأفضؾـا ً
الشقطان» .
()2

كاسا قالقا :يا رسقل اهلل ،يا خقركا وابـ خقركا،
وكذلؽ ققلف يف حديث أكس :أن ً
َّاسُ ،قق ُلقا بِ َؼقلِ ُؽ ْؿ و َٓ َي ْس َتفْ ق َيـَّ ُؽ ُؿ َّ
الش ْق َطانُ »
وسقدكا وابـ سقدكا ،فؼالَ « :يا َأ ُّيفَ ا الـ ُ
كره ﷺ أن يقاجفقه بالؿدح فقػضل هبؿ إىل الغؾق ،وأخبر ﷺ أن مقاجفة الؿادح
لؾؿدوح بؿدحف –ولق بؿا فقف -مـ طؿؾ الشقطان  :لؿا تػضل محبة الؿدح إلقف مـ
()3

تعاضؿ الؿؿدوح يف كػسف ،وذلؽ يـايف كؿال التقحقد :فنن العبادة ٓ تؼقم إٓ بؼطب
رحاها الذي ٓ تدور إٓ طؾقف ،وذلؽ غاية الذل يف غاية الؿحبة.
وكؿال الذل يؼتضل الخضقع ،والخشقة ،وآستؽاكة هلل تعاىل ،وأن ٓ يرى
كػسف إٓ يف مؼام الذم لفا ،والؿعاتبة لفا يف حؼ ربف ،وكذلؽ الحب ٓ تحصؾ غايتف
إٓ إذا كان يحب ما يحبف اهلل ،ويؽره ما يؽرهف اهلل مـ إققال وإطؿال
واإلرادات ،ومحبة الؿدح مـ العبد لـػسف يخالػ ما يحبف اهلل مـف ،والؿادح يغره
رأسا ،والـفل طـف
آثؿا ،فؿؼام العبقدية يؼتضل كراهة الؿدح ً
مـ كػسف :فقؽقن ً
صقاكة لفذا الؿؼام ،فؿتك أخؾص َّ
الذل هلل والؿحبة لف :خؾصت أطؿالف وصحت،
فؿتك أدخؾ طؾقفا ما يشقهبا مـ هذه الشقائب :دخؾ طىل مؼام العبقدية بالـؼص أو
( )1أخرجف مسؾؿ ( ،)3992والترمذي ( ،)2393وابـ ماجف (.)3742
( )2أخرجف أبق داود ( ،)4896والـسائل يف الؽبرى ( ،)19974وأمحد ( ،)24/4والبخاري يف
إدب الؿػرد ( ،)211وإسـاده صحقح.
) )1هذا فقؿا إذا سبب لؾؿدوح العجب وآغترار ،أو أدى بالؿادح إىل الغؾق بالؿؿدوح ،وأما إذا خل
مـ ذلؽ :جاز كؿا أثـك الـبل ﷺ طىل أبل بؽر وطؿر وطثؿان وطظ ،وغقرهؿ مـ الصحابة
رضقان اهلل طؾقفؿ يف حضقرهؿ.
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الػساد ،وإذا أداه الؿدح إىل التعاضؿ يف كػسف واإلطجاب هبا :وقع يف أمر طظقؿ يـايف
العبقدية الخاصة ،كؿا يف الحديث« :الؽبرياء ردائل ،والعظؿة إزاري ،فؿـ كازطـل
شق ًئا مـفام طذبتف»  ،ويف الحديث ٓ« :يدخؾ الجـة مـ كان يف قؾبف مثؼال ذرة مـ
()1

كبر»  ،وهذه أفات قد تؽقن محبة الؿدح سب ًبا لفا و ُس َّؾ ًؿا إلقفا ،والعجب يلكؾ
()2

الحسـات كؿا تلكؾ الـار الحطب ،وأما الؿادح فؼد يػضل بف الؿدح إىل أن يـزل
كثقرا يف أشعارهؿ مـ الغؾق الذي هنك طـف
الؿؿدوح مـزلة ٓ يستحؼفا ،كؿا يقجد ً
الرسقل ﷺ ،وحذر أمتف أن يؼع مـفؿ ،فؼد وقع الؽثقر مـف حتك صرحقا فقف بالشرك
يف الربقبقة واإللفقة والؿؾؽ ،كؿا تؼدمت اإلشارة إىل شلء مـ ذلؽ ،والـبل ﷺ
لؿا أكؿؾ اهلل لف مؼام العبقدية صار يؽره أن ُيؿدح :صقاكة لفذا الؿؼام ،وأرشد إمة
كصحا لفؿ ،ومحاي ًة لؿؼام التقحقد طـ أن يدخؾف ما يػسده أو يضعػف
إىل ترك ذلؽ:
ً

مـ الشرك ووسائؾف ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ]

{البقرة ،}=A:ورأوا أن فعؾ ما هناهؿ ﷺ طـ فعؾف قربة مـ أفضؾ الؼربات ،وحسـة
مـ أطظؿ الحسـات.اه

2

ٌٖ ايشٝد َٔ أمسا ٤اهلل تعاىل؟

قال اإلمام ابـ الؼقؿ

يف تذائغ اٌفىائذ (:)711/1

اختؾػ الـاس يف جقاز إصالق السقد طؾك البشر :فؿـعف ققم ،وكؼؾ طـ مالؽ
واحتجقا بلكف ققؾ لف« :يا سقدكا قال :إكام السقد الل» وجقزه ققم واحتجقا بؼقل
()3

الـبل ﷺ« :ققمقا إلك سقدكؿ» وهذا أصح مـ الحديث إول.
()1

( )1أخرجف مسؾؿ ( ،)2629والبخاري يف إدب الؿػرد ( ،)552وأبق داود ( ،)4999مـ حديث
بـحقه.
أبل هريرة ،وأبل سعقد
.
( )2أخرجف مسؾؿ ( ،)91مـ حديث ابـ مسعقد
( )3أخرجف أبق داود ( ،)4896والـسائل يف الؽبرى ( ،)19974وأمحد ( ،)24/4والبخاري يف
إدب الؿػرد ( ،)211وإسـاده صحقح.
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قال همٓء :السقد أحد ما يضاف إلقف ،فل يؼال لتؿقؿل :إكف سقد كـدة ،وٓ
يؼال لؿ ٍ
ؾؽ :إكف سقد البشر .قال :وطىل هذا فل يجقز أن يطؾؼ طىل اهلل هذا آسؿ.
ويف هذا كظر :فنن السقد إذا أصؾؼ طؾقف تعاىل :ففق بؿعـك الؿالؽ والؿقىل
والرب ٓ ،بالؿعـك الذي يطؾؼ طظ الؿخؾقق ،واهلل سبحاكف وتعاىل أطؾؿ.
وقال الطبري يف تػسقره سقرة اإلخالص:
َحدَّ َثـَا َطؾِ ٌّلَ ،ق َال :ثـا َأبق َصالِحٍ َ ،ق َال :ثـل ُم َع ِ
او َي ُةَ ،ط ْـ َطؾِ ٍّلَ ،ط ِـ ْاب ِـ َط َّب ٍ
اس،
ُ
قل« :السقدُ ا َّل ِذي َقدْ كَؿ َؾ فِل س ْمد ِدهِ،
فِل َق ْقل ِ ِف﴿ :ﭗ ﭘ ] {اإلخالصَ }::ي ُؼ ُ
ُ َ
َّ ِّ
ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الش ِر ُ ِ
ِ
َو َّ
قؿ
قؿ ا َّلذي َقدْ َط ُظ َؿ فل َط َظ َؿتفَ ،وا ْل َحؾ ُ
يػ ا َّلذي َقدْ ك َُؿ َؾ فل َش َرففَ ،وا ْل َعظ ُ
ا َّل ِذي َقدْ ك َُؿ َؾ فِل ِح ْؾ ِؿ ِفَ ،وا ْل َغـ ِ ُّل ا َّل ِذي َقدْ ك َُؿ َؾ فِل ِغـَا ُهَ ،وا ْل َج َّب ُار ا َّل ِذي َقدْ ك َُؿ َؾ فِل
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِِ
قؿ ا َّل ِذي َقدْ ك َُؿ َؾ فِل ِح ْؽ َؿتِ ِفَ ،و ُه َق
َج َب ُروتفَ ،وا ْل َعال ُؿ ا َّلذي َقدْ ك َُؿ َؾ فل ط ْؾؿفَ ،وا ْل َحؽ ُ
ا َّل ِذي َقدْ كَؿ َؾ فِل َأكْقا ِع َّ ِ
الس ْم َد ِدَ ،و ُه َق ال َّؾ ُف ُس ْب َحا َك ُف َه ِذ ِه ِص َػ ُت ُفَ َٓ ،تـْ َب ِغل إِ َّٓ
َ
الش َرف َو ُّ
ُ
َل ُف».
وهذا إسـاد احتج بف مجع مـ إئؿة ،وضعػف آخرون بسبب آكؼطاع بقـ
طظ بـ أبل صؾحة ،وابـ طباس

3

.

ٌٖ ٜطًل عً ٢املٓافل سٝد؟

أخرج أمحد ( ،)22939البخاري يف األدب ادلفشد ( ، )769وأبق داود

( ،)4977والـسائل يف ػًّ اٌُىَ واٌٍٍُح ( )244معاذ بـ هشام ،حدثـل أبل،
طـ قتادة ،طـ طبد اهلل بـ بريدة ،طـ أبقف ،أن كبل اهلل ﷺ قال ٓ« :تؼقلقا لؾؿـافؼ
سقدكا :فنكف إن يؽ سقدكؿ :فؼد أسخطتؿ ربؽؿ».
وهذا إسـا ٌد رجالف ثؼات ،ولؽـ قال الترمذي :قال بعض أهؾ العؾؿ ٓ كعرف
لؼتادة سؿاطا مـ طبد اهلل بـ بريدة.اه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)3943ومسؾؿ برقؿ ( ،)1768مـ حديث أبل سعقد الخدري

.
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قلت :لعؾف أراد بذلؽ البخاري :فؼد قال ذلؽ يف اٌراسَخ اٌىثًن (.)12/4
وهذا مبـل طىل مذهب البخاري مـ أكف يشترط يف صحة الحديث أن يؽقن الراوي
قد كص طىل سؿاطف مـ شقخف يف بعض مسؿقطاتف.
ومل يشترط ذلؽ مسؾؿ والجؿفقر ،بؾ اكتػقا بالؿعاصرة مع إمؽان الؾؼل،
وطؾقف فالحديث صحقح طىل مذهب مسؾؿ.
ومع ذلؽ فؼد تقبع قتادة

:

فؼد أخرجف الحاكؿ ( ،)311/4وأبق كعقؿ يف أخثاس أصثهاْ (،)198/2
والبقفؼل يف اٌشؼة ( ، )5229والخطقب يف ذاسَخ تغذاد ( )454/5مـ
صريؼ طؼبة بـ طبد اهلل إصؿ ،طـ طبد اهلل بـ بريدة ،بف.
وطؼبة بـ طبد اهلل ضعقػ ،ولؽـف متابع بؼتادة ،فالحديث صحقح ،وٓ يـزل
طـ رتبة الحسـ.
والؿراد بالـفل القارد يف الحديث :أن يـسب الصالحقن الؿـافؼ سقدا لفؿٕ ،ن
وتقققرا ،وهق ذلقؾ طـد اهلل طز وجؾ ،ولقس الؿراد أكف ٓ يؽقن
تعظقؿا لف
يف ذلؽ
ً
ً
سقدا لجـسف مـ الؿـافؼقـ ،أو يؽقن الؽافر سقدً ا طىل جـسف مـ الؽػار.
ففرقؾ كان سقد الروم ،وكسرى سقد فارس ،وطبد اهلل بـ أبل سقد الؿـافؼقـ،
وحقل بـ أخطب سقد بـل الـضقر ،وأبق سػقان كان سقد قريش يف حال الؽػر.
ويف صذُخ ِسٍُ (َ )1594ط ْـ َطائِ ِذ ْب ِـ َط ْؿ ٍروَ ،أ َّن َأ َبا ُس ْػ َق َ
انَ ،أ َتك َط َؾك
انَ ،و ُص َف ْق ٍ
َس ْؾ َؿ َ
قف اهللِ مِ ْـ ُطـ ُِؼ
بَ ،وبِ َل ٍل فِل َك َػ ٍرَ ،ف َؼا ُلقاَ :واهللِ َما َأ َخ َذ ْت ُس ُق ُ
قن َه َذا ل ِ َشقْخِ ُق َر ْي ٍ
طَدُ ِّو اهللِ َم ْل َخ َذ َهاَ ،ق َال َف َؼ َال َأ ُبق َب ْؽ ٍرَ :أ َت ُؼق ُل َ
ش َو َس ِّق ِد ِه ْؿ؟َ ،ف َل َتك
الـَّبِ َّل ﷺ َف َل ْخ َب َر ُهَ ،ف َؼ َالَ « :يا َأ َبا َب ْؽرٍ َل َع َّؾ َؽ َأ ْغ َض ْب َتفُ ْؿَ ،لئِ ْـ ُك ْـ َ
ت َأ ْغ َض ْب َتفُ ْؿَ ،ل َؼ ْد
ِ
اهلل َل َؽ َيا
َأ ْغ َض ْب َت َربَّ َؽ» َف َل َت ُ
اه ْؿ َأ ُبق َب ْؽ ٍر َف َؼ َالَ :يا إِ ْخ َق َتا ْه َأ ْغ َض ْب ُت ُؽ ْؿ؟ َقا ُلقاَ ،َٓ :ي ْغػ ُر ُ
َأ ِخل.
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 ،يف قصة صػقة
أيضا مـ حديث أكس
ويف صذُخ ِسٍُ (ً )1365
َ :ف َجا َء َر ُج ٌؾ إِ َلك َكبِ ِّل اهللِ ﷺَ ،ف َؼ َالَ :يا َكبِ َّل اهللَِ ،أ ْط َط ْق َت ِد ْح َق َة َص ِػ َّق َة بِـ َْت ُح َق ٍّل
َس ِّق ِد ُق َر ْي َظ َة َوالـ َِّض ِقر؟ َما َت ْص ُؾ ُح إِ َّٓ َل َؽ.
يف ششح ادلشىاج (:)1395/13
قال الطقبل
أي إن يؽ سقدا لؽؿ ،فقجب طؾقؽؿ صاطتف ،فنذا أصعتؿقه فؼد أسخطتؿ ربؽؿ:
أو ٓ تؼقلقا لؾؿـافؼ سقدا ،فنكؽؿ إن قؾتؿ ذلؽ فؼد أسخطتؿ ربؽؿ :فقضع الؽقن
مقضع الؼقل تحؼقؼا لف.
وفقف أن ققل الـاس لغقر اهلل (مقٓكا) كالحؽؿاء وإصباء داخؾ يف هذا الـفل
والقطقد بؾ هق أشد لقرود ققلف تعاىل (مقٓكا) يف التـزيؾ دون السقد.اه
وققلف( :كالحؽؿاء وإصباء) طـك بف مـ كان مـ غقر أهؾ آستؼامة.
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و َط ْـ َط ْب ِداهللِ ِ
َ ،ق َالَ :ق َال َر ُج ٌؾ فِل َغ ْزو ِة َت ُبق َك فِل
بـ ُط َؿ َر
س يقما :ما ر َأي ُت مِ ْث َؾ ُقرائِـَا َه ُم َٓ ِءَ َٓ ،أر َغب ب ُطق ًكا ،و َٓ َأ ْك َذب ِ
السـَ ًة ،و َٓ
َ
َم ْجؾِ ٍ َ ً َ َ ْ
َّ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْجؾِ ِ
سَ :ك َذ ْب َت ،و َلؽِـَّ َؽ ُمـَافِ ٌؼْ َُٕ :خبِ َر َّن
َأ ْج َب َـ طـْدَ ا ِّلؾ َؼاءَ .ف َؼ َال َر ُج ٌؾ فل َ
ِ
ِ
الـبل ﷺ ،و َك َز َل ال ُؼ ْرآ ُنَ .ق َال َط ْبدُ اهللَِ :ف َل ْكا َر َأ ْي ُت ُف ُم َت َع ِّؾ ًؼا
َر ُسق َل اهلل ﷺَ .ف َب َؾ َغ َذل َؽ َّ
ب َكا َق ِة رسق ِل اهللِ ﷺ َتـْ ُؽبف ِ
بِ َح َؼ ِ
الح َج َار ُة ،و ُهق َي ُؼق ُلَ :يا َر ُسق َل اهللِ :إِ َّك َؿا ُكـَّا
ُُ
َ ُ
ب .و َر ُسق ُل اهللِ ﷺ َي ُؼق ُلَ « :أبِالل ِ ،وآ َياتِ ِف ،و َر ُسقلِ ِف ُك ْـ ُتؿ َت ْس َتفْ ِز ُئقنَ ».
َك ُخق ُض و َك ْؾ َع ُ
َأ ْخرجف ابـ َأبِل حاتِ ٍؿ ،وابـ ج ِري ٍر بِنِسـ ٍ
()1
َاد َص ِح ْقحٍ .
َ
َ َ ُ ْ ُ
ْ ُ َ ْ ْ
َشا ٌ٥ايعكٝد ٠املشتفاد َٔ ٠اذتدٜح

4

حدٜح آخس يف بٝإ قص ١سبب ايٓز.ٍٚ

يف ذفسًنٖ (:)1831/6
قال اإلمام ابـ أبل حاتؿ
ِ
يسَ ،ق َالَ :ق َال ْاب ُـ
الربِق ِع ،ثـا َطبْدُ ال َّؾف ْب ُـ إِ ْد ِر َ
َحدَّ َثـَا َأبِل ،ثـا ا ْل َح َس ُـ ْب ُـ َّ
ب ب ِـ مال ِ ٍ
ِ ِ
ِ
إِ ْس َح َ
ؽَ ،ط ْـ
اقَ :حدَّ َثـِل ُّ
الر ْح َؿ ِـ ْب ِـ َط ْبد ال َّؾف ْب ِـ َك ْع ِ ْ َ
الز ْه ِر ُّيَ ،ط ْـ َط ْبد َّ
َأبِ ِ
قفَ ،ط ْـ َجدِّ ِه َك ْع ٍ
اضك َط َؾك َأ ْن ُي ْض َر َب
ب َق َالَ :ق َال َم ْخ ِش ُّل ْب ُـ ِح ْؿ َق ٍرَ :ل َق ِد ْد ُ
ت َأكِّل ُأ َق َ
آن َف َؼ َال َر ُس ُ
ك ُُّؾ َر ُج ٍؾ مِـْ ُؽ ْؿ مِا َئ ًة مِا َئ ًة َط َؾك َأ ْن َكـ ُْج َق مِ ْـ َأ ْن َيـ ِْز َل فِقـَا ُق ْر ٌ
قل ال َّؾ ِف ﷺ
ِ
ِ
ِ
ل ِ َع َّؿ ِ
اس َل ْل ُف ْؿ َط َّؿا َقا ُلقاَ :فنِ ْن ُه ْؿ َأ ْك َؽ ُروا
ار ْب ِـ َياس ٍرَ :أ ْد َرك ا ْل َؼ ْق َمَ :فنِك َُّف ْؿ َقد ْ
احت ََر ُققا َف ْ
َو َكت َُؿقا َف ُؼ ْؾَ :ب َؾك َقدْ ُق ْؾت ُْؿ ك ََذا َوك ََذاَ .ف َل ْد َرك َُف ْؿ َف َؼ َال َل ُف ُؿ :ا َّل ِذي َأ َم َر بِ ِف َر ُس ُ
قل ال َّؾ ِف
ﷺ َف َجاءوا لِرس ِ
ونَ ،و َق َال َم ْخ ِش ُّل ْب ُـ ِح ْؿ َق ٍرَ :يا َر ُس َ
قل ال َّؾ ِف ﷺ َي ْعت َِذ ُر َ
قل ال َّؾ ِفَ ،ق َعدَ
ُ َ ُ
بِل ْاس ِؿلَ ،و ْاس ُؿ َأبِل َف َلك َْز َل ال َّؾ ُف َت َعا َلك فِ ِقف ْؿ[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ] {التوبةَ }>>:ف َؽ َ
ان ا َّل ِذي َط َػا ال َّؾ ُف َطـْ ُف:
ِ
ِ
الر ْح َؿ ِـَ ،و َس َل َل ال َّؾ َف َأ ْن ُي ْؼت ََؾ َش ِفقدً ا َٓ َي ْع َؾ ُؿ بِ َؿ ْؼتَؾِ ِف
َم ْخش ُّل ْب ُـ ح ْؿ َق ٍر َفت ََس َّؿكَ :ط ْبدَ َّ
( )1أخرجاه يف تػسقر آية [ ]65مـ سقرة التقبة.
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َف ُؼتِ َؾ َي ْق َم ا ْل َق َؿا َم ِة َٓ َي ْع َؾ ُؿ َم ْؼتَ َؾ ِفَ ،و َٓ َم ْـ َق َت َؾ ُف َو َٓ ُي َرى َل ُف َأ َث ٌر َو َٓ َط ْق ٌـ.
وهذا إسـاد حسـ ،وابـ إسحاق صرح بالسؿاع.

5

بٝإ إٔ اآل ١ٜديت عً ٢نفس َٔ استٗزأ باهلل ٚزسٛي٘ ٚد.ٜ٘ٓ
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)771/7
س َال ِم
اإل ْ
ِ
الؿـَافِ ِؼق َـ بلهن ْؿ َد َخ ُؾقا فِل اإليؿان ُث َّؿ َخ َر ُجقا مِـْ ُف بِ َؼقل ِ ِف َت َعا َلك:
اهلل ُ
ول َف َذا َذ َّم ُ
﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ] {ادنافقون[ ،}9:ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ] و َق َال فِل أية إُ ْخ َرى ﴿ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ] {التوبة - }><:إ َلك َققل ِ ِف  [ -ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ] {التوبة﴿ }>=:ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ َف َؼدْ َأ َم َر ُه َأ ْن َي ُؼق َل
َلفؿَ :قدْ َك َػر ُتؿ بعدَ إيؿاك ُؽؿ .و َقق ُل مـ ي ُؼق ُل َطـ مِ ْث ِؾ َه ِذ ِه أي ِ
ات :إك َُّف ْؿ َك َػ ُروا َب ْعدَ
َ
ْ
َ ْ َ
ْ ْ َْ
ْ
ُ ْ
إيؿاهنِؿ بِؾِساكِ ِفؿ مع ُك ْػ ِر ِهؿ َأو ًٓ بِ ُؼ ُؾقبِ ِفؿ َٓ ي ِصح َِٕ َّن اإليؿان بِال ِّؾس ِ
ان َم َع ُك ْػ ِر
ْ َ ُّ
ْ َ ْ َ َ
َ
ْ
ال َؼ ْؾ ِ
ب َقدْ َق َار َك ُف ال ُؽ ْػ ُر َف َل ُي َؼ ُالَ :قدْ َك َػ ْر ُت ْؿ َب ْعدَ إيؿاك ُؽ ْؿ فنهن ْؿ َل ْؿ َي َزا ُلقا كَافِ ِري َـ فِل
س إَ ْم ِر ،وإِ ْن ُأ ِريدَ َأ َّك ُؽ ْؿ َأ ْض َف ْر ُت ْؿ ال ُؽ ْػ َر ب ْعدَ إ ْض َف ِ
َك ْػ ِ
ارك ُْؿ اإليؿانَ ،ف ُف ْؿ َل ْؿ ُي ْظ ِف ُروا
َ
ِ
لِؾـَّ ِ
اص ِف ْؿ َما َزا ُلقا َه َؽ َذاَ :ب ْؾ َل َّؿا كَا َف ُؼقا و َح ِذ ُروا َأ ْن
اص ِف ْؿ و ُه ْؿ َم َع َخق ِّ
اس َّإٓ ل َخق ِّ
اق و َت َؽ َّؾؿقا بِ ِ
َتـ ِْز َل سقر ٌة ُت َب ِّق ُـ ما فِل ُق ُؾقبِ ِفؿ مِ ْـ الـِّ َػ ِ
آ ْستِ ْف َز ِاء َص ُاروا كَافِ ِري َـ َب ْعدَ
ُ
ْ
َ
ُ َ
إيؿاهنِ ْؿ و َٓ َيدُ ُّل ال َّؾ ْػ ُظ َط َؾك َأك َُّف ْؿ َما َزا ُلقا ُمـَافِ ِؼق َـ.اه
و َق َال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)773/7
س َال ِم
اإل ْ
َف َؼدْ َأ ْخبر َأكَّفؿ َك َػروا بعدَ إيؿاهنِؿ مع َققل ِ ِفؿ :إكَّا َت َؽ َّؾؿـَا بِا ْل ُؽ ْػ ِر مِـ َغق ِر ا ْطتِ َؼ ٍ
اد َل ُف
ْ ْ
ْ َ َ
ََ ُ ْ ُ َ ْ
ْ
ْ
َخق ُض و َك ْؾعب ،وبقـ َأ َّن ِآستِف َزاء بِآي ِ
َب ْؾ ُكـَّا ك ُ
ات ال َّؾ ِف ُك ْػ ٌر و َٓ َي ُؽق ُن َه َذا َّإٓ مِ َّؿ ْـ
ْ ْ َ َ
َ ُ َ َّ َ
َش َر َح َصدْ َر ُه بِ َف َذا ال َؽ َل ِم ،و َلقك َ
َان اإليؿان فِل َق ْؾبِ ِف َمـَ َع ُف َأ ْن َيت ََؽ َّؾ َؿ بِ َف َذا ال َؽ َل ِم،
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ب يس َت ْؾ ِزم العؿ َؾ ال َّظ ِ
وا ْل ُؼ ْر ُ
اه َر بِ َح َسبِ ِف َك َؼقل ِ ِف َت َعا َلك:
آن ُي َب ِّق ُـ َأ َّن إيؿان ال َؼ ْؾ ِ َ ْ ُ َ َ

[ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼
﮽﮾﮿﯀﯁﯂ 
      ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ]{النورَ ،}=9-<?:فـَ َػك
ِ
ِ
الؿ ْممِـِق َـ إذا ُد ُطقا إ َلك ال َّؾ ِف
الر ُسقل ،و َأ ْخ َب َر َأ َّن ُ
اإليؿان َط َّؿ ْـ َتق َّلك َط ْـ َصا َطة َّ
و َر ُسقل ِ ِف ل ِ َق ْح ُؽ َؿ َب ْقـ َُف ْؿ َس ِؿ ُعقا و َأ َصا ُطقاَ :ف َبقَّ َـ َأ َّن َه َذا مِ ْـ َلق ِاز ِم اإليؿان.اه

قال أبوعبد اهلل ع ا اهلل عن

 :آستفزاء باهلل ،أو برسقلف ،أو بديـف ،أو بالؼرآن

كػر أكبر بل خلف بقـ العؾؿاء :لفذه أية.
ٌ

6

حهِ سب ايٓيب ﷺٜ ٌٖٚ ،كتٌ َٔ سب٘ ٚتٓكص٘ بأبٚ ٖٛ ٞأَ ٞﷺ.

قال الؼاضل أبق الػضؾ طقاض القحصبل

كام يف اٌشفا ترؼشَف دمىق

ادلصطفً (:)474/7
ِ
ب الـَّبِ ّل ﷺ
أج َؿع َطقا ّم أهؾ ا ْلع ْؾؿ َط َؾك أن مـ َس ّ
لؿـْذرْ :
قال أبق بؽر بـ ا ُ
ُي ْؼتَؾ.
َومِ َّؿـ َقال َذلِؽ َمالِؽ بـ َأكَسَ ،وال َّؾ ْقثَ ،و َأ ْح َؿد ،وإسحاقَ ،و ُهق َم ْذ َهب
َّ
الشافِ ِع ّل.
ِ
َ ،و َٓ ُت ْؼ َبؾ
الصدّ يؼ
َقال ا ْل َؼاضل َأ ُبق ا ْل َػ ْضؾَ :و ُهق ُم ْؼت ََضك َق ْقل َأبِل َب ْؽر َّ
وأصحابف ،وال َّث ْق ِر ّي َو َأ ْهؾ ال ُؽق َفة
َت ْق َبتُف ِطـْد َه ْم َٓءَ ،وبِ ِؿ ْثؾِف َقال َأ ُبق حـقػة
ُ
وز ِ
اط ّل فِل ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿقـ ،لؽِـ َُّفؿ َقا ُلقاِ :هل ِر َّدة.
َو ْإَ َ
ِ
ِ
ِ
وح َؽك ال َّط َب ِر ّي مِ ْث َؾف َطـ َأبِل حـقػة
َو َر َوى م ْث َؾف ا ْل َقلقد بـ ُم ْسؾِؿ َطـ َمالؽ َ
()1

( )1سقليت إثر طـف مع تخريجف إن شاء اهلل قري ًبا.
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وأصحابف فقؿـ َتـَ َّؼ َصف ﷺ َأو برئ مِـْف َأو ك ََّذ َبف َو َقال ُس ْحـُقن فقؿـ َس َّبفَ :ذلِؽ ر ّدة
َالزكْدَ َقة و َط َؾك َه َذا و َقع ِ
الخ َلف فِل استتابتف و َت ْؽ ِػ ِقره ،وهؾ َق ْت ُؾف َحد َأو ُك ْػرَ ،و َٓ
ك َّ
َ
َ
َكع َؾؿ ِخ َل ًفا فِل استِباحف دمِف بقـ ُط َؾؿاء إمصار وس َؾػ ْإُمة و َقد َذكَر َغقر و ِ
احد
ْ َ
َّ َ
ْ َ َ َ َْ
ْ
ْ َ َ َ
َ
ِ
وأشار بعض ال َّظ ِ
اه ِر َّية َو ُهق َأ ُبق ُم َح َّؿد َطؾِ ّل بـ َأ ْح َؿد
اإلج َؿاع طىل َقتْؾِف َو َت ْؽػ ِقره َ َ ْ
ْ
الػارسل إِ َلك ِ
الخ َلف فِل َت ْؽػقر الؿستخػ بِف َوا ْل َؿ ْع ُروف َما َقدَّ ْمـَاه َقال ُم َح َّؿد بـ
ّ
ِ
ِ
ِ
ؾؿاء َأ ّن َشاتؿ الـَّبِ ّل ﷺ ا ْل ُؿ َتـَ ّؼص َلف كَافر َوا ْل َقطقد َجار َط َؾ ْقف
ُس ْحـُقن ْ
أج َؿع ا ْل ُع َ
ِ
ِ
احت َّج
بِ َع َذاب ال َّؾف َلف َو ُح ْؽ ُؿف طـد إمة الؼتؾَ ،ومـ َش ّؽ فل ُك ْػ ِره َو َط َذابِف َك َػرَ ،و ْ
إبر ِ
اهقؿ بـ ُح َس ْقـ بـ َخالِد ا ْل َػ ِؼقف فِل مِ ْثؾ َه َذا بِ َؼتْؾ َخالِد بـ ا ْل َقلِقد َمالِؽ بـ ك َُق ْي َرة
َْ
ِ
ِ
ل ِ َؼ ْقلف َطـ الـَّبِ ّل ﷺ َصاح ُب ُؽؿَ ،و َقال َأ ُبق ُس َؾ ْق َؿان الخ َّطابِ ّل َٓ َأ ْط َؾؿ َأ َحدا مـ
ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿقـ ْ
اختُؾِػ فِل ُو ُجقب َقتْؾِف إ َذا كَان ُم ْسؾِ ًؿا.اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِى ِي (ص:)4
سال ِم
اإل ْ
()1

مـ سب الـبل مـ مسؾؿ أو كافر فنكف يجب قتؾف هذا مذهب طؾقف طامة أهؾ
العؾؿ قال ابـ الؿـذر :أمجع طقام أهؾ العؾؿ طىل أن حد مـ سب الـبل ﷺ الؼتؾ.
ومؿـ قالف مالؽ والؾقث وأمحد وإسحاق ،وهق مذهب الشافعل.
قال :وحؽل طـ الـعؿان ٓ :يؼتؾ .يعـل الذي هؿ طؾقف مـ الشرك أطظؿ.
وقد حؽك أبق بؽر الػارسل مـ أصحاب الشافعل إمجاع الؿسؾؿقـ طىل أن حد
مـ سب الـبل ﷺ الؼتؾ كؿا أن حد مـ سب غقره الجؾد.
وهذا اإلمجاع الذي حؽاه هذا محؿقل طىل إمجاع الصدر إول مـ الصحابة
والتابعقـ أو أكف أراد بف إمجاطفؿ طىل أن ساب الـبل ﷺ يجب قتؾف إذا كان مسؾؿا.
وكذلؽ ققده الؼاضل طقاض فؼال :أمجعت إمة طىل قتؾ متـؼصف مـ
الؿسؾؿقـ وسابف وكذلؽ حؽل طـ غقر واحد اإلمجاع طىل قتؾف وتؽػقره.

( )1تؼدم ذكر الؼصة.
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وقال اإلمام إسحاق بـ راهقيف أحد إئؿة إطلم :أمجع الؿسؾؿقن طىل أن
مـ سب رسقلف اهلل ﷺ ،أو دفع شقئا مؿا أكزل اهلل طز وجؾ ،أو قتؾ كبقا مـ أكبقاء اهلل
طز وجؾ :أكف كافر بذلؽ ،وإن كان مؼرا بؽؾ ما أكزل اهلل.
قال الخطابل ٓ :أطؾؿ أحدا مـ الؿسؾؿقـ اختؾػ يف وجقب قتؾف.
وقال محؿد بـ سحـقن :أمجع العؾؿاء طىل أن شاتؿ الـبل ﷺ ،والؿتـؼص لف
كافر والقطقد جار طؾقف بعذاب اهلل لف .وحؽؿف طـد إمة الؼتؾ ومـ شؽ يف كػره
وطذابف كػر.

7

َشأي :١حهِ َٔ سب ايٓيب ﷺ َٔ أٌٖ ايرَٜٛ ٌٖٚ ١دب قتً٘؟

كام يف اٌرّهُذ (:)167/6
قال ابـ طبد البر
ِ ِ
ب َر ُس َ
َو َق ِد ْ
قل ال َّؾ ِف ﷺ:
اخ َت َؾ َ
ػ ا ْل ُػ َؼ َفا ُء فل ا َّلذي َي ُس ُّ
َف َؼ َال َمال ِ ٌؽ َم ْـ َشت ََؿ الـَّبِ َّل ﷺ (مِ ْـ َأ ْه ِّؾ ِّ
الذ َّم ِة) ُقتِ َؾ إِ َّٓ َأ ْن ُي ْسؾِ َؿ.
َو َق َال َأ ُبق َحـِق َػ َة َو َأ ْص َح ُاب ُف َوال َّث ْق ِر ُّيُ :ي َع َّز ُر َو َٓ ُي ْؼت َُؾَ .و َق َال ال َّؾ ْق ُثُ :ي ْؼت َُؾ َم َؽا َك ُف.
الشافِ ِع ُّلُ :ي ْم َخ ُذ َط َؾك َم ْـ ُصقل ِ َح مِ َـ ا ْل ُؽ َّػ ِ
َو َق َال َّ
ار َف َذك ََر َأ ْش َقا َء ،مِـ َْفاَ :و َمتَك َذك ََر َأ َحدٌ
ِ
ِ
َاب ال َّؾ ِف َأ ْو ُم َح َّؿدً ا ﷺ بِ َؿا َٓ َيـْ َب ِغل َف َؼدْ ُأ ِح َّؾ َد ُم ُف.
مـ ُْف ْؿ كت َ
َق َال ال َّط َح ِ
او ُّيَ :ف َف َذا َيدُ ُّل َط َؾك َأ َّك ُف إِ ْن َل ْؿ ُي ْشت ََر ْط َذل ِ َؽ َط َؾ ْق ِفَ :ف َل ُي ْست ََح ُّؾ مالف
واحتج الطحاوي لؼقل أصحابف بؿا ٓ حج َة فِ ِ
قف.
ُ َّ
َوا ْل َؼ ْق ُل ِطـ ِْدي فِل َذل ِ َؽ َق ْق ُل مالؽ والؾقثَ ،و َقدْ ُر ِو َي َط ِـ ْاب ِـ ُط َؿ َر َأ َّك ُف قِ َقؾ َل ُف
فِل ر ِ
اه ٍ
ب الـَّبِ َّل ﷺَ .ق َالَ :ل ْق َس ِؿ ْع ُت ُف َل َؼ َت ْؾ ُت ُف .
ب َس َّ
َ
ِ
الص َح َاب ِة َطؾِ ْؿ ُت ُفَ ،و َٓ َي ْخ ُؾق َأ َم َر َر ُس ُ
قل ال َّؾ ِف ﷺ بِ َؼ ْت ِؾ ْاب ِـ
َو َٓ ُم َخال ِ َ
ػ َل ُف م َـ َّ
َان فِل ا ْلق ْق ِ
َخ َط ٍؾ مِ ْـ َأ َح ِد َو ْج َف ْق ِـ إِ َّما َأ َّن َذل ِ َؽ ك َ
ت ا َّل ِذي ُأ ِح َّؾ ْت َل ُف َم َّؽ ُةَ ،و ِه َل َد ُار
َ
()1

( )1ضعقػ :أخرجف أمحد كؿا يف الصارم الؿسؾقل (ص )293مـ صريؼ حصقـ طؿـ حدثف طـ ابـ
ضعقػٕ :ن الراوي طـ ابـ طؿر مبفؿ.
ٌ
طؿر حصقـ طؿـ حدثف طـ ابـ طؿر بف .وهذا إسـا ٌد
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ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َح ْر ٍ
ب َو ُك ْػ ٍر َوك َ
قفا
السا َطة ا َّلتل ُأح َّؾ َل ُف ف َ
َان َل ُف َأ ْن ُي ِر َيؼ َد َم َم ْـ َشا َء م ْـ َأ ْهؾ َفا فل َّ
ب جؿا َط ٍة مِـ ا ْلع َؾؿ ِ
اء فِل َأ َّن ا ْل َحرم َٓ ُي ِ
ا ْل ِؼت َُال َأ ْو َي ُؽ ُ
ب
ج ُقر َم ْـ َو َج َ
َ َ
َ ُ َ
قن َط َؾك َم ْذ َه ِ َ َ
ِ ِ
ب َق ْت ُؾ ُف لِؿا َذكَركَا َف َؾؿ ُي ِ
َط َؾ ْق ِف ا ْل َؼت ُْؾ َوك َ
ج ْر ُه ُؿ ا ْل َح َر ُم.اه
َان َه ُم َٓء م َّؿ ْـ َو َج َ
ْ
َ ْ
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِى ِي (ص:)517
سال ِم
اإل ْ
كؼقل :أثار طـ الصحابة والتابعقـ والػؼفاء ،مثؾ مالؽ وأمحد وسائر الػؼفاء
الؼائؾقـ بذلؽ كؾفا مطؾؼة يف مـ شتؿ الـبل ﷺ مـ مسؾؿ أو معاهد فنكف يؼتؾ ومل
يػصؾقا بقـ شتؿ وشتؿ ،وٓ بقـ أن يؽرر الشتؿ أو ٓ يؽرره ،أو يظفره أو ٓ يظفره
وأطـل بؼقل ٓ يظفره :أن ٓ يتؽؾؿ بف يف مأل مـ الؿسؾؿقـ ،وإٓ فالحد ٓ يؼام
طؾقف حتك يشفد مسؾؿان أهنؿا سؿعاه يشتؿف ،أو حتك يؼر بالشتؿ وكقكف يشتؿف
بحقث يسؿعف الؿسؾؿقن إضفارا لف ،الؾفؿ إٓ أن يػرض أكف شتؿف يف بقتف خالقا
فسؿعف جقراكف الؿسؾؿقن أو مـ استرق السؿع مـفؿ.
قال مالؽ وأمحد :كؾ مـ شتؿ الـبل ﷺ أو تـؼصف مسؾؿا كان أو كافرا :فنكف
يؼتؾ وٓ يستتاب.
فـصا طىل أن الؽافر يجب قتؾف بتـؼصف لف كؿا يؼتؾ بشتؿف ،وكؿا يؼتؾ الؿسؾؿ
بذلؽ ،وكذلؽ أصؾؼ سائر أصحابـا أن سب الـبل ﷺ مـ الذمل يقجب الؼتؾ.
وذكر الؼاضل وابـ طؼقؾ وغقرمها أن ما أبطؾ اإليؿان :فنكف يبطؾ إمان إذا
أضفروه :فنن اإلسلم أوكد مـ طؼد الذمة :فنذا كان مـ الؽلم ما يبطؾ حؼـ
اإلسلم فلن يبطؾ حؼـ الذمة أوىل مع الػرق بقـفؿا مـ وجف آخر :فنن الؿسؾؿ إذا
سب الرسقل دل طىل سقء اطتؼاده يف رسقل اهلل ﷺ فؾذلؽ كػر.
والذمل قد طؾؿ أن اطتؼاده ذلؽ وأقرركاه طىل اطتؼاده ،وإكؿا أخذ طؾقف كتؿف،
وأن ٓ يظفره :فبؼل تػاوت ما بقـ اإلضفار واإلضؿار.
قال ابـ طؼقؾ :فؽؿا أخذ طىل الؿسؾؿ أن ٓ يعتؼد ذلؽ أخذ طىل الذمل أن
ٓ يظفره فنضفار هذا كنضؿار ذاك وإضؿاره ٓ ضرر طىل اإلسلم ،وٓ إزراء فقف
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ويف إضفاره ضرر وإزراء طىل اإلسلم ،ولفذا ما بطـ مـ الجرائؿ ٓ يتبعفا يف حؼ
الؿسؾؿ ولق أضفرها أقؿـا طؾقفؿ حد اهلل.
وصرد الؼاضل وابـ طؼقؾ هذا الؼقاس يف كؾ ما يـؼض اإليؿان مـ الؽلم مثؾ
ّ
التثـقة والتثؾقث كؼقل الـصارى( :إن اهلل ثالث ثلثة) وكحق ذلؽ :أن الذمل متك
أضفر ما يعؾؿف مـ ديـف مـ الشرك كؼض العفد ،كؿا أكف إن أضفر ما كعؾؿف بؼقلف يف
كبقـا ﷺ كؼض العفد.
قال الؼاضل :وقد كص أمحد طىل ذلؽ فؼال يف رواية حـبؾ :كؾ مـ ذكر شقئا
يعرض بف الرب :فعؾقف الؼتؾ مسؾؿا كان أو كافرا هذا مذهب أهؾ الؿديـة.
وقال جعػر بـ محؿد :سؿعت أبا طبد اهلل يسلل طـ يفقدي مر بؿمذن وهق
يمذن فؼال لف :كذبت فؼال :يؼتؾ ٕكف شتؿ.
فؼد كص طىل قتؾ مـ كذب الؿمذن يف كؾؿات إذان وهل ققل (اهلل أكبر)
أو (أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل) أو (أشفد أن محؿدا رسقل اهلل) وقد ذكرها الخلل
والؼاضل يف سب اهلل بـاء طىل أكف كذبف فقؿا يتعؾؼ بذكر الرب سبحاكف.
وإشبف أكف طام يف تؽذيبف فقؿا يتعؾؼ بذكر الرب وذكر الرسقل بؾ هق يف هذا
أوىل ٕن القفقدي ٓ يؽذب مـ قال (ٓ إلف إٓ اهلل) وٓ مـ قال (اهلل أكبر) وإكؿا
يؽذب مـ قال (إن محؿدا رسقل اهلل) وهذا ققل مجفقر الؿالؽققـ قالقا :إكف يؼتؾ
بؽؾ سب سقاء كاكقا يستحؾقكف أو ٓ يستحؾقكفٕ :هنؿ وإن استحؾقه فنكا مل كعطفؿ
العفد طىل إضفاره ،وكؿا ٓ يحصـ اإلسلم مـ سبف كذلؽ ٓ تحصـ مـف الذمة
وهق ققل أبل مصعب وصائػة مـ الؿدكققـ.اه
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8

ٌٖ ٜكتٌ ايشاب بعد االستتاب ١أّ ٜكتٌ بد ٕٚاستتاب١؟
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِى ِي (ص:)117
سال ِم
اإل ْ
ذكركا أن الؿشفقر طـ مالؽ وأمحد :أكف ٓ يستتاب ،وٓ ُت ِسؼط َ
الؼتؾ طـف تقب ُتف

وهق ققل الؾقث بـ سعد ،وذكر الؼاضل طقاض أكف الؿشفقر مـ ققل السؾػ
ومجفقر العؾؿاء ،وهق أحد القجفقـ ٕصحاب الشافعل.
وحؽك مالؽ وأمحد أكف تؼبؾ تقبتف ،وهق ققل اإلمام أبل حـقػة وأصحابف وهق
الؿشفقر مـ مذهب اإلمام الشافعل بـاء طىل قبقل تقبة الؿرتد.اه
كام يف صاد ادلؼاد (:)54/5
قال اإلمام ابـ الؼقؿ
َث َب َت َطـْ ُف ﷺ َأ َّك ُف َق َضك بِنِ ْهدَ ِار َد ِم ُأ ِّم َو َل ِد ْإ َ ْط َؿك َل َّؿا َق َت َؾ َفا َم ْق َٓ َها َط َؾك
ب .
الس ِّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّاس َي ْق َم ا ْل َػ ْتحِ إِ َّٓ َك َػ ًرا مِ َّؿ ْـ
َو َقت ََؾ َج َؿا َط ًة م َـ ا ْل َق ُفقد َط َؾك َس ِّبف َو َأ َذا ُهَ ،و َأ َّم َـ الـ َ
ك َ ِ ِ
ال وامر َأ َت ِ
ٍ
انَ .و َق َالَ « :م ْـ لؽعب بـ إشرف،
َان ُي ْمذيف َو َي ْف ُجق ُهَ ،و ُه ْؿ َأ ْر َب َع ُة ِر َج َ ْ َ
سق َل ُف» َ .و َأ ْهدَ َر َد َم ُف َو َد َم أبل رافع .
َفنِك َُّف َق ْد آ َذى ال َّؾ َف َو َر ُ
َ ،و َقدْ َأ َرا َد َقت َْؾ َم ْـ َس َّب ُف:
َِٕبِل َب ْر َز َة ْإ َ ْس َؾ ِؿ ِّل
الصدِّ ُيؼ
َو َق َال َأ ُبق َب ْؽ ٍر ِّ
َل ْق َس َه َذا َِٕ َح ٍد ب ْعدَ رس ِ
اؤ ُه ﷺ َو َق َضا ُء ُخ َؾ َػائِ ِف مِ ْـ َب ْع ِد ِهَ ،و َٓ
قل ال َّؾ ِف ﷺ َ .ف َف َذا َق َض ُ
َ َ ُ
ِ
الص َح َاب ِةَ ،و َقدْ َأ َطا َذ ُه ُؿ ال َّؾ ُف مِ ْـ ُم َخا َل َػ ِة َه َذا ا ْل ُح ْؽ ِؿ.
ُم َخال ِ َ
ػ َل ُف ْؿ م َـ َّ
()1

()3

()2

()4

ٍ
بنسـاد صحقحٍ .
،
( )1أخرجف أبق داود ( )4361طـ ابـ طباس
.
( )2أخرجف البخاري ( ،)2519ومسؾؿ ( )1891طـ جابر بـ طبد اهلل
.
( )3أخرجف البخاري ( )3922طـ البراء بـ طازب
( )4صحقح :أخرجف الطقالسل ( ،)4والحؿقدي ( ،)6وأمحد ( ،54و ،)61وأبق داود (،)4363
والـسائل يف الؿجتبك ( ،)4971ويف الؽبرى ( ،)3529والبزار ( ،)49وأبق يعىل (،)81
والطحاوي يف مشؽؾ أثار ( ،)495/12والطبراين يف إوسط ( ،1129و،)5392
والحاكؿ ( ،)8946والضقاء يف الؿختارة ( ،24و ،)25والبقفؼل ( ،)13377من ضرق ظن أيب
به ،وبعض أشاكقده صحقحة.
برزة إشؾؿي
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« َأ َّن يفُ ِ
قد َّي ًة َكا َك ْ
ت َت ْشتِ ُؿ
َو َقدْ َر َوى أبق داود فِل سَُِٕٕٗٔ َ :ط ْـ طظ
َ
ِ ِ
َ
س ُ
قل ال َّؾ ِف ﷺ َد َمفَ ا» .
الـَّبِ َّل ﷺ َو َت َؼ ُع فقفَ ،ف َخ َـ َؼفَ ا َر ُج ٌؾ َح َّتك َما َت ْتَ ،فل ْب َط َؾ َر ُ
َق َالَ :هج ِ
اب اٌسَُِّشِ وَاٌْ َّغَاصٌِ َط ِـ ْاب ِـ َط َّب ٍ
ت ا ْم َر َأ ٌة
اس
َ
َو َذك ََر َأ ْص َح ُ
الـَّبِ َّل ﷺَ ،ف َؼ َالَ « :م ْـ لِل ِبفَ ا؟» َف َؼ َال َر ُج ٌؾ مِ ْـ َق ْقمِ َفاَ :أكَاَ ،فـ ََف َض َف َؼ َت َؾ َفاَ ،ف ُل ْخبِ َر
الـَّبِ ُّل ﷺَ ،ف َؼ َالَ َٓ « :ي ْـ َتطِ ُح فِقفَ ا َط ْـ َز ِ
ان» .
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
اع
َوفل َذل َؽ بِ ْض َع َة َط َش َر َحدي ًثا َما َب ْق َـ ص َحاحٍ َوح َسان َو َم َشاه َقرَ ،و ُه َق إِ ْج َؿ ُ
الص َح َاب ِة.
َّ
()1

()2

( )1أخرجف أبق داود ( )4362وهق حديث صحقح بشقاهده.
( )2باصؾ واهل :أخرجف الؼضاطل يف مسـد الشفاب ( ،)856والحربل يف فقائده ( )59كؿا يف
اإليؿاء إىل زوائد إمال وإجزاء ( ،)2752وابـ طدي يف الؽامؾ ( ،)2156 /6وابـ
طساكر يف تاريخ دمشؼ ( ،)224/51محؿد بـ إبراهقؿ بـ العلء الشامل ،ثـا محؿد بـ
الحجاج الؾخؿل أبق إبراهقؿ القاسطل ،طـ مجالد بـ سعقد ،طـ الشعبل ،طـ ابـ طباس ،قال:
هجت امرأة مـ بـل خطؿة الـبل ﷺ هبجاء لفا ،فبؾغ ذلؽ الـبل ﷺ فاشتد طؾقف ذلؽ ،وقال« :مـ
لل هبا؟» فؼال رجؾ مـ ققمفا :أكا يا رسقل اهلل ،وكاكت تؿار ًة تبقع التؿر ،قالَ :فلتاها َ
فؼال لفا:
ِ
َ
فدخؾت لِتر َي ُفَ ،
أردت أجق َد مِـ هذاَ ،
فؼالت :كَعؿ ،فلر ْت ُف تؿر ًاَ ،
ودخؾ
قال:
قال:
فؼال:
تؿر؟
ُ
ْ
ْ
طـدَ ك ٌ
خؾ َػفا ،فـظر يؿقـا وشؿآ ،فؾؿ ير إٓ خقاكا ،قال :فعل بف رأسفا حتك دمغفا بف ،قال :ثؿ أتك الـبل
ﷺ فؼال :يا رسقل اهلل قد كػقتؽفا ،قال :فؼال الـبل ﷺ« :أما إكف ٓ يـتطح فقفا طـزان»  ،فلرسؾفا
مثل.
وهذا اإلسـاد فقف محؿد بـ إبراهقؿ بـ العلء الشامل ،وهق متروك ،قال الدارقطـل :كذاب.
أيضا محؿد بـ الحجاج الؾخؿل ،ترمجتف يف مقزان آطتدال  ،قال البخاري :مـؽر
وفقف ً
الحديث .وقال ابـ طدي :هق وضع حديث الفريسة .وقال الدارقطـل :كذاب .وقال ابـ معقـ:
كذاب خبقث.
وقال  -مرة :لقس بثؼة.
و أخرجف الخطقب البغدادي يف تاريخ بغداد ( )99 /13مـ صريؼ مسؾِؿ ب ُـ ِطقسكَ -جار َأبِل مسؾ ٍؿِ
ُ ْ
ُ
َ
ُ ْ ُ ْ
الؿستؿظَ -حدَّ َثـَا ُم َح َّؿدُ ْب ُـ ا ْل َح َّجاجِ ال َّؾ ْخ ِؿ ُّل ،طَ ْـ ُم َجال ِ ٍد بف.
فتقبع محؿد بـ إبراهقؿ مـ مسؾؿ بـ طقسك ،وهق مجفقل الحال ،وبؼقت أفة الؽبرى مـ
محؿد بـ الحجاج الؾخؿل.
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ب
َو َقدْ َذك ََر َح ْر ٌب فِل َِسَائٍٔٔٗٔ َ :ط ْـ مجاهد َق َالُ :أتِ َل طؿر
بِ َر ُج ٍؾ َس َّ
 :مـ سب ال َّؾف ورسق َلفَ ،أو سب َأحدً ا مِـ ْإَ ْكبِق ِ
اء
الـَّبِ َّل ﷺ َف َؼ َت َؾ ُفُ ،ث َّؿ َق َال طؿر
َ
َ
َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ
َفا ْق ُت ُؾق ُه ُ .ث َّؿ َق َال مجاهد َط ِـ ْاب ِـ َط َّب ٍ
ب ال َّؾ َف َو َر ُسق َل ُفَ ،أ ْو
اس
َ :أ ُّي َؿا ُم ْسؾِ ٍؿ َس َّ
سب َأحدً ا مِـ ْإَ ْكبِق ِ
اءَ ،ف َؼدْ ك ََّذب بِرس ِ ِ
ِ
َابَ ،فنِ ْن َر َج َع،
قل ال َّؾف ﷺ َوه َل ِر َّدةٌُ ،ي ْس َتت ُ
َ
َ
َ َّ َ
َ َ ُ
وإِ َّٓ ُقتِ َؾ ،و َأيؿا معاه ٍد َطاكَدَ َ ،فسب ال َّؾف َأو سب َأحدً ا مِـ ْإَ ْكبِق ِ
اء َأ ْو َج َف َر بِ ِفَ ،ف َؼدْ
َ ُّ َ ُ َ َ
َ
َ
َ َّ َ ْ َ َّ َ
َ
()1

َك َؼ َض ا ْل َع ْفدَ َفا ْق ُت ُؾق ُه .
ِ
ِ ِ
ب الـَّبِ َّل ﷺ،
َو َذك ََر أمحدَ ،ط ِـ ْاب ِـ ُط َؿ َر
بَ ،فؼ َقؾ َل ُفَ :ه َذا َي ُس ُّ
َأ َّك ُف َم َّر بِف َراه ٌ
َ :ل ْق َس ِؿ ْع ُت ُف َل َؼ َت ْؾ ُت ُف ،إِكَّا َل ْؿ ُك ْعطِ ِف ُؿ ِّ
الذ َّم َة َط َؾك َأ ْن َي ُس ُّبقا َكبِ َّقـَا .
َف َؼ َال ْاب ُـ ُط َؿ َر
و ْأ َثار َط ِـ الصحاب ِة بِ َذل ِ َؽ كَثِقرةٌ ،وح َؽك َغقر و ِ
اح ٍد مِ َـ ْإَئِؿ ِة ْ ِ
اع َط َؾك
اإل ْج َؿ َ
ُْ َ
َ َ َ
َ
َّ
ُ
َّ َ َ
ِ
َقتْؾِ ِفَ .ق َال َش ْق ُخـَاَ :و ُه َق َم ْح ُؿ ٌ
الص َح َاب ِة َوالتَّابِ ِعق َـ.
الصدْ ِر ْإَ َّو ِل م ْـ َّ
قل َط َؾك إِ ْج َؿا ِع َّ
ِِ ِ
ِ
قؿ ْـ َس َّب ُف.
َوا ْل َؿ ْؼ ُصق ُد :إِك ََّؿا ُه َق ذك ُْر ُح ْؽ ِؿ الـَّبِ ِّل ﷺ َو َق َضائف ف َ
َو َأ َّما َت ْر ُك ُف ﷺ َقت َْؾ َم ْـ َقدَ َح فِل طَدْ ل ِ ِف بِ َؼ ْقل ِ ِفْ « :اط ِد ْل َفنِك َ
َّؽ َل ْؿ َت ْع ِدل» َ ،وفِل
ُح ْؽ ِؿ ِف بِ َؼ ْقل ِ ِفَ « :أنْ كَانَ ا ْب َـ َط َّؿتِ َؽ» َ ،وفِل َق ْص ِد ِه بِ َؼ ْقل ِ ِف« :إِ َّن َه ِذ ِه قِ ْس َؿ ٌة َما ُأ ِر َيد بِفَ ا
َو ْج ُف ال َّؾ ِف» َأ ْو فِل َخ ْؾ َقتِ ِف بِ َؼ ْقل ِ ِفَ « :ي ُؼق ُلقنَ إِ َّك َؽ َت ْـفَ ك َط ِـ ا ْل َغ ِّل َو َت ْس َت ْخؾِل بِف» َو َغقْ ُر
()2

()3

()4

()5

()6

()7

( )1أخرجف حرب يف مسائؾف كؿا يف الصارم الؿسؾقل (ص )291مـ صريؼ لقث بـ أبل سؾقؿ،
طـ مجاهد بف.
.
وهذا إسـا ٌد ضعقػ :لقث ضعقػ ،ومجاهد مل يدرك طؿر بـ الخطاب
( )2أخرجف حرب يف مسائؾف كؿا يف الصارم الؿسؾقل (ص )291مـ صريؼ لقث بـ أبل سؾقؿ،
طـ مجاهد بف .وهذا إسـا ٌد ضعقػ :لضعػ لقث بـ أبل سؾقؿ.
( )3أخرجف أمحد كؿا يف الصارم الؿسؾقل (ص ،)293و أحؽام أهؾ الذمة ( ،)1358/3ومسدد
كؿا يف الؿطالب العالقة ( )2931مـ صريؼ حصقـ بـ طبد الرمحـ ،طؿـ حدثف ،طـ ابـ طؿر بف.
ضعقػ :فقف رجؾ مبفؿ.
ٌ
وهذا إسـا ٌد
( )4أخرجف البخاري ( ،3138و ،)3619ومسؾؿ ( ،1963و )1964طـ أبل سعقد الخدري ،وطـ
.
جابر بـ طبد اهلل
.
( )5أخرجف البخاري ( ،)2359ومسؾؿ ( )2357طـ طبد اهلل بـ الزبقر
.
( )6أخرجف البخاري ( ،)3159ومسؾؿ ( )1962طـ طبد اهلل بـ مسعقد
( )7أخرجف أمحد ( )3631طـ هبز بـ حؽقؿ ،طـ أبقف ،طـ جده .وإسـاده حسـ.
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َذل ِ َؽَ ،ف َذل ِ َؽ َأ َّن ا ْلح َّؼ َلفَ ،ف َؾف َأ ْن يستَقفِقف ،و َلف َأ ْن يتْر َكف ،و َلقس ُِٕمتِ ِف َتر ُك استِق َػ ِ
اء
َ ُ ُ َ ْ ْ َُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ
َّ ْ ْ
َح ِّؼ ِف ﷺ.
َان فِل َأ َّو ِل ْإَ ْم ِر َح ْق ُث ك َ
َو َأ ْي ًضا َفنِ َّن َه َذا ك َ
الص ْػحِ .
قرا بِا ْل َع ْػ ِق َو َّ
َان ﷺ َم ْل ُم ً
َان يع ُػق َطـ ح ِّؼ ِف لِؿص َؾح ِة الت َّْلل ِ ِ
قػ َو َج ْؿ ِع ا ْل َؽؾِ َؿ ِةَ ،ول ِ َئ َّل ُيـَ ِّػ َر
َ ْ َ
ْ َ
َو َأ ْي ًضا َفنِ َّك ُف ك َ َ ْ
ِ
َص بِ َح َقاتِ ِف ﷺ.اه
َّاس َطـْ ُفَ ،ول َئ َّل َيت ََحدَّ ُثقا َأ َّك ُف َي ْؼت ُُؾ َأ ْص َح َاب ُفَ ،وك ُُّؾ َه َذا َي ْخت ُّ
الـ َ
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِىيِ (ص:)117
سال ِم
اإل ْ
والدلقؾ طىل أن الؿسؾؿ يؼتؾ مـ غقر استتابة وإن أضفر التقبة بعد أخذه كؿا هق

مذهب الجؿفقر ققلف سبحاكف﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ] {األحزاب.}=?:
وقد تؼدم أن هذا يؼتضل قتؾف ،ويؼتضل تحتؿ قتؾف ،وإن تاب بعد إخذ ٕكف
سبحاكف ذكر الذيـ يمذون اهلل ورسقلف ،والذيـ يمذون الؿممـقـ والؿممـات فنذا
كاكت طؼقبة أولئؽ ٓ تسؼط إذا تابقا بعد إخذ :فعؼقبة همٓء أوىل وأحرىٕ :ن
طؼقبة كؾقفؿا طىل إذى الذي قالف بؾساكف ٓ ،طىل مجرد كػر هق باق طؾقف.

وأيضا فنكف قال﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ] {األحزاب }>8:إىل ققلف﴿ :ﯱ]
{األحزاب }>9:وهق يؼتضل أن مـ مل يـتف :فنكف يمخذ ويؼتؾ فعؾؿ أن آكتفاء العاصؿ
ما كان قبؾ إخذ.
تػسقرا لؾعـ :فعؾؿ أن الؿؾعقن متك أخذ قتؾ إذا مل يؽـ
وأيضا فنكف جعؾ ذلؽ
ً
اكتفك قبؾ إخذ ،وهذا مؾعقن :فدخؾ يف أية.

يميد ذلؽ :ما قدمـاه طـ ابـ طباس أكف قال يف ققلف تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ]
{النور ،}:;:قال :هذه يف شلن طائشة

 ،وأزواج الـبل ﷺ خاصة لقس فقفا تقبة

ثؿ قرأ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ] {النور }<:إىل ققلف﴿ :ﮡ ﮢ
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ] {النور }=:فجعؾ لفمٓء تقبة ،ومل يجعؾ ٕولئؽ تقبة .قال:
ففؿ رجؾ أن يؼقم فقؼبؾ رأسف مـ حسـ ما فسر .
()1

ففذا ابـ طباس قد بقـ أن مـ لعـ هذه الؾعـة ٓ ،تقبة لف والؾعـة إخرى أبؾغ
مـفا .يؼرره أن قاذف أمفات الؿممـقـ إكؿا استحؼ هذه الؾعـة طىل ققلف ٕجؾ الـبل
ﷺ فعؾؿ أن ممذيف ٓ تقبة لف.
ثؿ قال

:

وأيضا فسـة رسقل اهلل ﷺ دلت مـ غقر وجف طىل قتؾ الساب مـ غقر استتابة:
فنكف أمر بؼتؾ الذي كذب طؾقف مـ غقر استتابة ،وقد ذكركا أن ذلؽ يؼتضل قتؾ
الساب سقاء أجريـا الحديث طىل ضاهره أو محؾـاه طىل مـ كذب طؾقف كذبا يشقـف
وكذلؽ يف حديث الشعبل :أكف أمر بؼتؾ الذي صعـ طؾقف يف قسؿ مال العزى مـ
غقر استتابة .
()2

ويف حديث أبل بؽر لؿا استلذكف أبق برزة أن يؼتؾ الرجؾ الذي شتؿف مـ غقر
استتابة قال« :إهنا مل تؽـ ٕحد بعد رسقل الل ﷺ» فعؾؿ أكف كان لف قتؾ مـ شتؿف
()3

مـ غقر استتابة ،وطؿر

قتؾ الذي مل يرض بحؽؿف ﷺ مـ غقر استتابة أصل

( )1ضعقػ :أخرجف ابـ جرير يف تػسقره (سقرة الـقر/آية ،)23وطؿر بـ شبة ( ،)338/1والطبراين
َـ َش ْقخٍ مِ ْـ َبـِل َأ َس ٍدِ ،
طَـ ْاب ِـ طَ َّب ٍ
اس
يف الؿعجؿ الؽبقر ( )153/23مـ صريؼ ا ْل َع َّقا ِم بـ حقشب ،ط ْ
بف .وهذا إسـاد ضعقػ :فقف ٍ
يسؿ.
راو مل َّ
( )2ضعقػ :قال سعقد بـ يحقك بـ سعقد إمقي يف مغازيف كؿا يف الصارم الؿسؾقل (ص:)89
حدثـل أبل طـ الؿجالد بـ سعقد ،طـ الشعبل ،قال« :لؿا افتتح رسقل اهلل ﷺ مؽة دطا بؿال
العزى :فـثره بقـ يديف ،ثؿ دطا رجل قد سؿاه :فلططاه مـفا ،ثؿ دطا أبا سػقان بـ حرب ،فلططاه مـفا
ثؿ دطا سعد بـ حريث :فلططاه مـفا ،ثؿ دطا رهطا مـ قريش :فلططاهؿ ،فجعؾ يعطل الرجؾ
الؼطعة مـ الذهب فقفا مخسقن مثؼآ ،وسبعقن مثؼآ ،وكحق ذلؽ فؼام رجؾ ،فؼال :إكؽ لبصقر
حقث تضع التبر ،ثؿ قام الثاكقة ،فؼال مثؾ ذلؽ .فلطرض طـف الـبل ﷺ ،ثؿ قام الثالثة فؼال :إكؽ
ثؿ دطا كبل اهلل ﷺ أبا بؽر فؼال:
لتحؽؿ وما كرى طدٓ قال« :وحيؽ ،إذن ٓ يعدل أحد بعدي»
«اذهب فاقتؾف» فذهب فؾؿ يجده فؼال« :لق قتؾتف لرجقت أن يؽقن أوهلؿ وآخرهؿ».
ً
مرسل.
وهذا إسـاد ضعقػ :لضعػ مجالد بـ سعقد ،والشعبل رواه
( )3صحقح :تؼدم تخريجف قري ًبا.
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فـزل الؼرآن بنقراره طىل ذلؽ وهق مـ أدكك أكقاع آستخػاف بف فؽقػ
()1

بلطلها؟.
وأيضا فنن طبد اهلل بـ سعد بـ أبل سرح لؿا صعـ طؾقف ،وافترى افتراء طابف بف
بعد أن أسؾؿ ،أهدر دمف ،وامتـع طـ مبايعتف وقد تؼدم تؼرير الدٓلة مـف طىل أن
()1

( )1حسـ :قال شقخ اإلسلم يف الصارم الؿسؾقل (ص :)38رواه أبق إسحاق إبراهقؿ بـ
طبد الرمحـ بـ إبراهقؿ بـ دحقؿ يف تػسقره  :حدثـا شعقب بـ شعقب ،حدثـا أبق الؿغقرة ،حدثـا
طتبة بـ ضؿرة ،حدثـل أبل :أن رجؾقـ اختصؿا إىل الـبل ﷺ فؼضك لؾؿحؼ طىل الؿبطؾ .فؼال
الؿؼضل طؾقف ٓ :أرضك فؼال صاحبف :فؿا تريد؟ قال :أن كذهب إىل أبل بؽر الصديؼ ،فذهبا إلقف،
فؼال الذي قضل لف :قد اختصؿـا إىل الـبل ﷺ فؼضك ل طؾقف .فؼال أبق بؽر :فلكتؿا طىل ما قضك بف
الـبل ﷺ فلبك صاحبف أن يرضك ،وقال :كليت طؿر بـ الخطاب فلتقاه فؼال الؿؼضل لف :قد اختصؿـا
إىل الـبل ﷺ فؼضك ل طؾقف فلبك أن يرضك ثؿ أتقـا أبا بؽر الصديؼ ،فؼال :أكتؿا طىل ما قضك بف الـبل
ﷺ فلبك أن يرضك فسللف طؿر ،فؼال :كذلؽ؟ فدخؾ طؿر مـزلف ،فخرج والسقػ يف يده قد سؾف،
فضرب بف رأس الذي أبك أن يرضك فؼتؾف .فلكزل اهلل تبارك وتعاىل﴿ :﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂  ﴾ أية.
وهذا الؿرسؾ لف شاهد مـ وجف آخر يصؾح للطتبار.
قال ابـ دحقؿ :حدثـا الجقزجاين ،حدثـا أبق إسقد ،حدثـا ابـ لفقعة ،طـ أبل إسقد ،طـ طروة بـ
الزبقر قال :اختصؿ إىل رسقل اهلل ﷺ رجلن فؼضك ٕحدامها فؼال الذي قضك طؾقف :ردكا إىل طؿر
فؼال رسقل اهلل ﷺ :كعؿ اكطؾؼقا إىل طؿر ،فاكطؾؼا فؾؿا أتقا طؿر ،قال الذي قضل لف :يا ابـ الخطاب
إن رسقل اهلل ﷺ قضك ل ،وإن هذا قال :ردكا إىل طؿر :فردكا إلقؽ رسقل اهلل ﷺ فؼال طؿر:
أكذلؽ؟ لؾذي قضل طؾقف .قال :كعؿ .فؼال طؿر :مؽاكؽ حتك أخرج :فلقضل بقـؽؿا فخرج مشتؿل
طىل سقػف فضرب الذي قال :ردكا إىل طؿر .فؼتؾف وأدبر أخر إىل رسقل اهلل ﷺ فؼال يا رسقل اهلل
قتؾ طؿر صاحبل ،ولقٓ ما أطجزتف لؼتؾـل فؼال رسقل اهلل ﷺ« :ما كـت أضـ أن طؿر يجتري طىل
قتؾ مممـ .فلكزل اهلل تعاىل﴿ :﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﴾ فبرأ اهلل
طؿر مـ قتؾف».
وقد رويت هذه الؼصة مـ غقر هذيـ القجفقـ قال أبق طبد اهلل أمحد بـ حـبؾ :ما أكتب حديث ابـ لفقعة
إٓ للطتبار وآستدٓل ،وقد أكتب حديث هذا الرجؾ طىل هذا الؿعـك ،كلين أستدل بف مع غقره
يشده ٓ أكف حجة إذا اكػرد.
قؾت :الؼصة بالطريؼقـ حسـة ،ولؽـ وقع يف الطريؼ الثاكقة ما ٓ يشفد لف يف إوىل ،ولؽـ كل
الطريؼقـ فقفؿا أصؾ الؼصة.

53

ور ادُـَافِق ِة لِؾ َّت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
وح ْق ِد
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف الصارم الؿسؾقل (ص :)199قصة ابـ أبل سرح وهل مؿا اتػؼ طؾقفا
= ( )1قال شقخ اإلسلم
أهؾ العؾؿ ،واستػاضت طـدهؿ استػاضة ،تستغـك طـ رواية أحاد ،وذلؽ أثبت وأققى مؿا رواه
القاحد العدل :فـذكرها مشروحة :لقتبقـ وجف الدٓلة مـفا:
 ،قال :لؿا كان يقم فتح مؽة اختبل طبد اهلل بـ سعد
طـ مصعب بـ سعد ،طـ سعد بـ أبل وقاص
بـ أبل سرح طـد طثؿان بـ طػان ،فجاء بف حتك أوقػف طىل الـبل ﷺ فؼال :يا رسقل اهلل ،بايع
طبد اهلل فرفع رأسف ،فـظر إلقف ثلثا ،كؾ ذلؽ يلبك ،فبايعف بعد ثلث ،ثؿ أقبؾ طىل أصحابف ،فؼال:
«أما كان فقؽؿ رجؾ رشقد يؼقم إلك هذا حقث رآين كػػت يدي طـ بقعتف فقؼتؾف» فؼالقا :ما كدري يا
رسقل اهلل ما يف كػسؽ إٓ أوملت إلقـا بعقـؽ قال« :إكف ٓ يـبغل لـبل أن تؽقن لف خائـة إطقـ» رواه
أبق داود بنسـاد صحقح.
قال أبو عبد اهلل :أخرجف أبق داود ( )2683ويف إسـاده أسباط بـ كصر الفؿداين ،وهق سقئ
الحػظ ،ولؽـ الحديث صحقح بشقاهده.
قال شقخ اإلسلم رمحف اهلل :وراوه الـسائل كذلؽ بلبسط مـ هذا طـ سعد قال :لؿا كان يقم فتح مؽة
آمـ رسقل اهلل ﷺ الـاس :إٓ أربعة كػر ،وقال :اقتؾقهؿ ،وإن وجدتؿقهؿ متعؾؼقـ بلستار الؽعبة:
طؽرمة بـ أبل جفؾ ،وطبد اهلل بـ خطؾ ،ومؼقس بـ صبابة ،وطبد اهلل بـ سعد بـ أبل سرح .فلما
طبد اهلل بـ خطؾ فلدرك ،وهق متعؾؼ بلستار الؽعبة ،فاستبؼ إلقف سعقد بـ حريث ،وطؿار بـ ياسر
فسبؼ سعقد طؿارا وكان أشب الرجؾقـ فؼتؾف .وأما مؼقس بـ صبابة ،فلدركف الـاس يف السقق
فؼتؾقه .وأما طؽرمة فركب البحر ،فلصابتفؿ طاصػ ،فؼال أصحاب السػقـة :أخؾصقا فنن آلفتؽؿ
ٓ تغـل طـؽؿ شقئا هاهـا .فؼال طؽرمة :واهلل لئـ مل يـجـل يف البحر إٓ اإلخلص ٓ :يـجـل يف البر
غقره .الؾفؿ لؽ طظ طفد ،إن أكت طافقتـل مؿا أكا فقف أن آيت محؿد حتك أضع يدي يف يده ،وٕجدكف
طػقا كريؿا فجاء وأسؾؿ .وأما طبد اهلل بـ سعد بـ أبل سرح فنكف اختبل طـد طثؿان بـ طػان فؾؿا دطا
رسقل اهلل ﷺ الـاس إىل البقعة جاء بف حتك أوقػف طىل الـبل ﷺ ثؿ ذكر الباقل كؿا رواه أبق داود.
قال أبو عبد اهلل :أخرجف الـسائل ( )4967وهق مـ صريؼ أسباط بـ كصر الؿتؼدم .والحديث
صحقح بشقاهده.
 :وطـ طبد اهلل بـ طباس قال :كان طبد اهلل بـ سعد بـ أبل سرح يؽتب
قال شقخ اإلسلم
لرسقل اهلل ﷺ :فلزلف الشقطان فؾحؼ بالؽػار ،فلمر بف رسقل اهلل ﷺ أن يؼتؾ يقم الػتح ،فاستجار لف
طثؿان ،فلجاره رسقل اهلل ﷺ .رواه أبق داود.
قال أبق طبد اهلل غػر اهلل لف :أخرجف أبق داود ( ،)4358وهق حديث صحقح بشقاهده.
قال شقخ اإلسلم  :وروى محؿد بـ سعد يف الطبؼات طـ طظ بـ زيد ،طـ سعقد بـ الؿسقب ،أن
رسقل اهلل ﷺ أمر بؼتؾ ابـ أبل سرح يقم الػتح ،و َف ْر َتـَا ،وابـ الزبعري ،وابـ خطؾ ،فلتاه أبق بردة
وهق متعؾؼ بلستار الؽعبة فبؼر بطـف.
وكان رجؾ مـ إكصار قد كذر إن رأى ابـ أبل سرح أن يؼتؾف ،فجاء طثؿان ،وكان أخاه مـ الرضاطة
فشػع لف إىل رسقل اهلل ﷺ وقد أخذ إكصاري ،بؼائؿ السقػ يـظر إىل الـبل ﷺ ،متك يقمئ إلقف أن
يؼتؾف ،فشػع لف طثؿان ،حتك تركف ثؿ قال رسقل اهلل ﷺ لألكصاري« :هال وفقت بـذرك؟» فؼال :يا

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

54

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= رسقل اهلل ،وضعت يدي طىل قائؿ السقػ ،أكتظر متك تقمئ :فلقتؾف .فؼال الـبل ﷺ« :لقس لـبل أن
يقمئ».
قال أبق طبد اهلل غػر اهلل لف :أخرجف ابـ سعد يف الطبؼات ( )197/2طـ طػان بـ مسؾؿ ،طـ
محاد بـ سؾؿة ،طـ طظ بـ زيد بف .وطظ بـ زيد ضعقػ ،واإلسـاد مرسؾ .ولؽـف يف الشقاهد.
 :وقال محؿد بـ إسحاق يف رواية ابـ بؽقر طـف :قال أبق طبقدة بـ محؿد بـ
قال شقخ اإلسلم
طؿار بـ ياسر وطبد اهلل بـ أبل بؽر بـ حزم :إن رسقل اهلل ﷺ حقـ دخؾ مؽة ،وفرق جققشف
أمرهؿ أن ٓ يؼتؾقا أحدا إٓ مـ قاتؾفؿ :إٓ كػرا قد سؿاهؿ رسقل اهلل ﷺ وقال« :اقتؾقهؿ وإن
وجدمتقهؿ حتت أستار الؽعبة» طبد اهلل بـ خطؾ ،وطبد اهلل بابـ أبل سرح ،وإكؿا أمر بابـ أبل سرح
ٕكف كان قد أسؾؿ فؽان يؽتب لرسقل اهلل ﷺ القحل فرجع مشركا ولحؼ بؿؽة فؽان يؼقل :لفؿ إين
ٕصرفف كقػ شئت :إكف لقلمرين أن أكتب لف الشلء :فلققل لف :أو كذا أو كذا ،فقؼقل :كعؿ .وذلؽ أن
رسقل اهلل ﷺ كان يؼقل« :طؾقؿ حؾقؿ» فقؼقل لف :أو أكتب «طزيز حؽقؿ» فقؼقل لف رسقل اهلل ﷺ:
كلمها سقاء.
وقال ابـ إسحاق يف رواية إبراهقؿ بـ سعد طـف :حدثـل بعض طؾؿائـا ،أن ابـ أبل سرح رجع إىل قريش
فؼال :واهلل لق أشاء لؼؾت كؿا يؼقل محؿد ،وجئت بؿثؾ ما يليت بف إكف لقؼقل الشلء وأصرفف إىل
شلء فقؼقل :أصبت فػقف أكزل اهلل تعاىل ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﴾ فؾذلؽ أمر رسقل اهلل ﷺ بؼتؾف.
يف (ص:)119
قال شقخ اإلسلم
واطؾؿ أن افتراء ابـ أبل سرح والؽاتب أخر الـصراين طىل رسقل اهلل ﷺ بلكف كان يتعؾؿ مـفؿا افتراء
ضاهر .وكذلؽ ققلف( :إين ٕصرفف كقػ شئت إكف لقلمرين أن أكتب لف الشلء فلققل لف أو كذا أو كذا
فقؼقل كعؿ) فرية ضاهرة فنن الـبل ﷺ كان ٓ ُيؽتِبف إٓ ما أكزلف اهلل ،وٓ يلمره أن يؽتب قرآكا إٓ ما
أوحاه اهلل إلقف ،وٓ يـصرف لف كقػ شاء ،بؾ يـصرف كؿا يشاء اهلل.
شئت ،هذا الذي كتبت يقحك إل كؿا يقحك إىل محؿد ،وإن محؿدا إذا
وكذلؽ ققلف( :إين ٕكتب لف ما ُ
كان يتعؾؿ مـل :فنين سلكزل مثؾ ما أكزل اهلل) فرية ضاهرة فنن الـبل ﷺ مل يؽـ ُيؽتبف ما شاء ،وٓ كان
يقحك إلقف شلء.
وكذلؽ ققل الـصراين( :ما يدري محؿد إٓ ما كتبت لف) مـ هذا الؼبقؾ ،وطىل هذا آفتراء حاق بف
العذاب ،واستقجب العؼاب.
يبقـ ذلؽ أن الذي يف الصحقح أن الـصراين كان يؼقل :ما يدري محؿد إٓ ما كتبت لف .كعؿ ربؿا كان
هق يؽتب غقر ما يؼقلف الـبل ﷺ ويغقره ويزيده ويـؼصف :فظـ أن طؿدة الـبل ﷺ طىل كتابتف مع ما
فقف مـ التبديؾ ،ومل يدر أن كتاب اهلل آيات بقـات يف صدور الذيـ أوتقا العؾؿ ،وأكف ٓ يغسؾف الؿاء،
وأن اهلل حافظ لف ،وأن اهلل يؼرئ كبقف :فل يـسك إٓ ما شاء اهلل مؿا يريد رفعف وكسخ تلوتف ،وأن
جبريؾ كان يعارض الـبل ﷺ بالؼرآن كؾ طام ،وأن الـبل ﷺ إذا كزل طؾقف آية أقرأها لعدد مـ
الؿسؾؿقـ ،يتقاتر كؼؾ أية هبؿ.اه
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الساب يؼتؾ ،وإن أسؾؿ وذكركا أكف كان قد جاءه مسؾؿا تائبا ،قد أسؾؿ قبؾ أن يجلء
إلقف كؿا رويـاه طـ غقر واحد ،أو قد جاء يريد اإلسلم ،وقد طؾؿ الـبل ﷺ أكف قد
جاء يريد اإلسلم ،ثؿ كػ طـف اكتظار أن يؼقم إلقف رجؾ فقؼتؾف.
وهذا كص يف أن مثؾ هذا الؿرتد الطاطـ ٓ يجب قبقل تقبتف ،بؾ يجقز قتؾف
وإن جاء تائبا وإن تاب ،وقد قرركا هذا فقؿا مضك ،وهـا مـ وجقه أخرى أن الذي
طصؿ دمف طػق رسقل اهلل ﷺ طـف ٓ مجرد إسلمف ،وأن باإلسلم والتقبة اكؿحك
اإلثؿ وبعػق رسقل اهلل ﷺ احتؼـ الدم ،والعػق بطؾ بؿقتف ﷺ ،ولقس لألمة أن
يعػقا طـ حؼف وامتـاطف مـ بقعتف حتك يؼقم إلقف بعض الؼقم فقؼتؾف كص يف جقاز
قتؾف وإن جاء تائبا.
وأما طصؿة دمف بعد ذلؽ :فؾقس دلقل لـا طىل أن كعصؿ دم مـ سب وتاب بعد
أن قدركا طؾقف ٕكا قد بقـا مـ غقر وجف أن الـبل ﷺ قد كان يعػق طؿـ سبف مؿـ ٓ
خلف بقـ إمة يف وجقب قتؾف إذا فعؾ ذلؽ وتعذر طػق الـبل ﷺ طـف وقد ذكركا
أيضا أن حديث طبد اهلل بـ خطؾ يدل طىل قتؾ السابٕ :كف كان مسؾؿا فارتد وكان
يفجقه فؼتؾ مـ غقر استتابة.
وأيضا فؿا تؼدم مـ حديث أكس الؿرفقع ،وأثر أبل بؽر يف قتؾ مـ آذاه يف
أزواجف وسراريف مـ غقر استتابة  ،وما ذاك إٓ ٕجؾ أكف كقع مـ إذى ولذلؽ
()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َان مِـَّا َر ُج ٌؾ مِ ْـ بـِل الـ ََّّج ِ
َ
َ
َ
ار
ك
:
ال
ق
،
أكس
طـ
)
2781
(
مسؾؿ
= قؾت :حديث الـصراين يف صحقح
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُب ل َر ُسقل اهلل ﷺَ ،فا ْك َط َؾ َؼ َه ِ
ار ًبا َحتَّك َلح َؼ بِ َل ْه ِؾ ا ْلؽت ِ
انَ ،وك َ
َقدْ َق َر َأ ا ْل َب َؼ َر َة َو َآل ِط ْؿ َر َ
َابَ ،ق َال:
َان َي ْؽت ُ
ِ
ٍ
َان ي ْؽت ِ
ِ
اهلل طُ ـُ َؼ ُف فِ ِقف ْؿَ ،ف َح َػ ُروا َل ُف
َف َر َف ُعق ُهَ ،قا ُلقاَ :ه َذا َقدْ ك َ َ ُ
ُب ل ُؿ َح َّؿد َف ُل ْطج ُبقا بِفَ ،ف َؿا َلبِ َث َأ ْن َق َص َؿ ُ
ِ
َفقاروهَ ،ف َلصبح ِ
ت ْإَ ْر ُض َقدْ َك َب َذ ْت ُف َط َؾك َو ْج ِف َفاُ ،ث َّؿ طَا ُدوا َف َح َػ ُروا َل ُفَ ،ف َق َار ْو ُه َف َل ْص َب َحت ْإَ ْر ُض َقدْ
َ َ ُْ ْ َ َ
َكب َذ ْتف َط َؾك وج ِففاُ ،ثؿ طَادوا َفح َػروا َلفَ ،فقاروه َف َلصبح ِ
ت ْإَ ْر ُض َقدْ َك َب َذ ْت ُف َط َؾك َو ْج ِف َفاَ ،فت ََركُق ُه
ُ َ َ ُْ ْ َ َ
َ ْ َ َّ ُ
َ ُ
َ ُ
َمـْ ُبق ًذا.
( )1ضعقػ ً
جدا :ذكره سقػ بـ طؿر التؿقؿل يف كتاب الردة والػتقح كؿا يف الصارم الؿسؾقل
(ص ،)299طـ شققخف قال :ورفع إىل الؿفاجر يعـل الؿفاجر بـ أبل أمقة ،وكان أمقرا طىل القؿامة
وكقاحقفا امرأتان مغـقتان غـت إحدامها بشتؿ الـبل ﷺ فؼطع يدها وكزع ثـقتقفا ،وغـت إخرى
هبجاء الؿسؾؿقـ :فؼطع يدها وكزع ثـقتقفا ،فؽتب إلقف أبق بؽر :بؾغـل الذي سرت بف يف الؿرأة التل
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حرمف اهلل ومعؾقم أن السب أشد أذى مـف بدلقؾ أن السب يحرم مـف ومـ غقره،
وكؽاح إزواج ٓ يحرم إٓ مـف ﷺ ،وإكؿا ذاك مبالغة يف تحريؿ ما يمذيف ،ووجقب
قتؾ مـ يمذيف أي أذى كان مـ غقر استتابة.
وأيضا فنكف ﷺ أمر بؼتؾ الـسقة الليت كـ يمذيـف بللسـتفـ بالفجاء مع أماكف
لعامة أهؾ البؾد ومع أن قتؾ الؿرأة ٓ يجقز إٓ أن تػعؾ ما يقجب الؼتؾ ومل يستتب
واحدة مـفـ حقـ قتؾ مـ قتؾ ،والؽافرة الحربقة مـ الـساء ٓ تؼتؾ إن مل تؼاتؾ
والؿرتدة ٓ تؼتؾ حتك تستتاب ،وهمٓء الـسقة قتؾـ مـ غقر أن يؼاتؾـ ومل يستتبـ
فعؾؿ أن قتؾ مـ فعؾ مثؾ فعؾفـ جائز بدون استتابة :فنن صدور ذلؽ طـ مسؾؿة
أو معاهدة أطظؿ مـ صدوره طـ حربقة.
ثؿ قال

:

وأيضا ما اطتؿده اإلمام أمحد مـ أن أصحاب رسقل اهلل ﷺ فرققا بقـ الساب
وبقـ الؿرتد الؿجرد فؼتؾقا إول مـ غقر استتابة ،واستتابقا الثاين وأمروا باستتابتف
وذلؽ أكف قد ثبت أهنؿ قتؾقا سابف وقد تؼدم ذكر بعض ذلؽ مع أكف قد تؼدم طـفؿ
أهنؿ كاكقا يستتقبقن الؿرتد ،ويلمرون باستتابتف :فثبت بذلؽ أهنؿ كاكقا ٓ يؼبؾقن
تقبة مـ يسبف مـ الؿسؾؿقـٕ :ن تقبتف لق قبؾت لشرطت استتابتف كالؿرتد :فنكف طىل
هذا الؼقل كقع مـ الؿرتديـ.
ومـ خص الؿسؾؿ بذلؽ قال ٓ :يدل ذلؽ طىل أن الؽافر الساب ٓ يسؼط طـف
إسلمف الؼتؾ فنن الحربل يؼتؾ مـ غقر استتابة مع أن إسلمف يسؼط طـف الؼتؾ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= تغـت وزمرت بشتؿ الـبل ﷺ :فؾقٓ ما قد سبؼتـل ٕمرتؽ بؼتؾفإ :ن حد إكبقاء لقس يشبف
الحدود :فؿـ تعاصك ذلؽ مـ مسؾؿ ،ففق مرتد أو معاهد ففق محارب غادر.
وكتب إلقف أبق بؽر يف التل تغـت يف هبجاء الؿسؾؿقـ :أما بعد فنكف بؾغـل أكؽ قطعت يد امرأة يف أن تغـت
هبجاء الؿسؾؿقـ وكزطت ثـقتقفا :فنن كاكت مؿـ تدطل اإلسلم فلدب دون الؿثؾة وإن كاكت ذمقة
فؾعؿري لؿا صػحت طـف مـ الشرك أطظؿ ،ولق كـت تؼدمت إلقؽ يف مثؾ هذا لبؾغت مؽروهؽ
فاقبؾ الدطة ،وإياك يف الؿثؾة يف الـاس :فنهنا ملثؿ ومـػرة إٓ يف قصاص.اه
قؾت :سقػ بـ طؿر التؿقؿل متروك ،ومشايخف مجفقلقن ،وهق معضؾ.
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إمجاطا ومل يبؾغـا طـ أحد مـ الصحابة أكف أمر باستتابة الساب إٓ ما روى طـ ابـ
طباس ،ويف إسـاد الحديث طـف مؼال ولػظف( :أيؿا مسؾؿ سب اهلل أو سب أحدا مـ
إكبقاء فؼد كذب برسقل اهلل ﷺ وهل ردة يستتاب فنن رجع وإٓ قتؾ) وهذا
()1

واهلل أطؾؿ فقؿـ كذب بـبقة شخص مـ إكبقاء ،وسبف بـا ًء طىل أكف لقس بـبل أٓ
ترى إىل ققلف( :فؼد كذب برسقل اهلل ﷺ) وٓ ريب أن مـ كذب بـبقة بعض
إكبقاء وسبف بـاء طىل ذلؽ ،ثؿ تاب قبؾت تقبتف كؿـ كذب ببعض آيات الؼرآن:
فنن هذا أضفر أمره :ففق كالؿرتد أما مـ كان يظفر اإلقرار بـبقة الـبل ثؿ أضفر سبف
ففذا هق مسللتـا.
يميد هذا أكا قد رويـا طـف أكف كان يؼقل( :لقس لؼاذف أزواج الـبل ﷺ تقبة
وقاذف غقرهـ لف تقبة) ومعؾقم أن ذلؽ رطاية لحؼ رسقل اهلل ﷺ فعؾؿ أن
()2

مذهبف أن ساب الـبل ﷺ وقاذفف ٓ تقبة لف ،وأن وجف الرواية إخرى طـف إن
صحت ما ذكركاه أو كحقه.
وأيضا فنن سبف أو شتؿف مؿـ يظفر اإلقرار بـبقتف دلقؾ طىل فساد اطتؼاده وكػره
بف بؾ هق دلقؾ طىل آستفاكة بف وآستخػاف بحرمتف :فنن مـ وقر اإليؿان يف قؾبف
واإليؿان مقجب إلكرامف وإجللف مل يتصقر مـف ذمف وسبف والـؼص بف ،وقد كان مـ
أقبح الؿـافؼقـ كػاقا مـ يستخػ بشتؿ الـبل ﷺ كؿا روي طـ ابـ طباس قال :كان
رسقل اهلل ﷺ جالسا يف ضؾ حجرة مـ حجر كسائف يف كػر مـ الؿسؾؿقـ قد كان
تؼؾص طـفؿ الظؾ ،فؼال :سقلتقؽؿ إكسان يـظر بعقـ شقطان ،فل تؽؾؿقه .فجاء
( )1ضعقػ :أخرجف حرب يف مسائؾف ٕمحد كؿا يف الصارم الؿسؾقل (ص )285مـ صريؼ
بف.
لقث بـ أبل سؾقؿ ،طـ مجاهد ،طـ ابـ طباس
وهذا إسـا ٌد ضعقػ :لضعػ لقث بـ أبل سؾقؿ.
( )2ضعقػ :أخرجف ابـ جرير يف تػسقره (سقرة الـقر/آية ،)23وطؿر بـ شبة ( ،)338/1والطبراين
َـ َش ْقخٍ مِ ْـ َبـِل َأ َس ٍدِ ،
طَـ ْاب ِـ طَ َّب ٍ
اس
يف الؿعجؿ الؽبقر ( )153/23مـ صريؼ ا ْل َع َّقا ِم بـ حقشب ،ط ْ
بف .وهذا إسـاد ضعقػ :فقف ٍ
يسؿ.
راو مل َّ
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رجؾ أزرق فدطاه الـبل ﷺ فؼال :طلم تشتؿـل أكت وفلن وفلن؟ دطاهؿ
بلسؿائفؿ فاكطؾؼ فجاء هبؿ فحؾػقا لف واطتذروا إلقف فلكزل اهلل تبارك وتعاىل:
﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ] {التوبة }A>:أية رواه أبق مسعقد بـ الػرات،

ورواه الحاكؿ يف صحقحف وقال :فلكزل اهلل تعاىل ﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ]
{ادجادلة }9@:أية .
()1

وإذا ثبت أكف كافر مستفقـ بف :فنضفار اإلقرار برسالتف بعد ذلؽ ٓ يدل طىل
زوال الؽػر وآستفاكة ٕن الظاهر إكؿا يؽقن دلقل صحقحا معتؿدا إذا مل يثبت أن
الباصـ بخلفف فنذا قام دلقؾ طىل الباصـ مل يؾتػت إىل ضاهر قد طؾؿ أن الباصـ
بخلفف.
وهلذا اتػؼ العؾامء طؾك أكف ٓ جيقز لؾحاكؿ أن حيؽؿ بخالف طؾؿف ،وإن شفد
طـده بذلؽ العدول ،ويجقز لف أن يحؽؿ بشفادهتؿ إذا مل يعؾؿ خلففا ،وكذلؽ
أيضا لق أقر إقرارا طؾؿ أكف كاذب فقف مثؾ ،أن يؼقل لؿـ هق أكبر مـف (هذا ابـل) مل
يثبت كسبف ،وٓ مقراثف باتػاق العؾؿاء ،وكذلؽ إدلة الشرطقة مثؾ خبر العدل
القاحد ،ومثؾ إمر والـفل والعؿقم والؼقاس يجب إتباطفا إٓ أن يؼقم دلقؾ أققى
مـفا يدل طىل أن باصـفا مخالػ لظاهرها ،وكظائر هذا كثقرة.
فنذا طؾؿت هذا فـؼقل :هذا الرجؾ قد قام الدلقؾ طىل فساد طؼقدتف وتؽذيبف بف
واستفاكتف لف فنضفاره اإلقرار برسالتف أن لقس فقف أكثر مؿا كان يظفره قبؾ هذا
وهذا الؼدر بطؾت دٓلتف فل يجقز آطتؿاد طؾقف.
وهذه كؽتة مـ ٓ يؼبؾ تقبة الزكديؼ وهق مذهب أهؾ الؿديـة ومالؽ وأصحابف
والؾقث بـ سعد ،وهق الؿـصقر مـ الروايتقـ طـ أبل حـقػة ،وهق إحدى الروايات
طـ أمحد كصرها كثقر مـ أصحابف وطـفؿا أكف يستتاب وهق الؿشفقر طـ الشافعل.
( )1صحقح :أخرجف أمحد ( ،)2497والبزار ( ،)5919والحاكؿ ( ،)3795والضقاء يف الؿختارة
( ،176و ،)181وإسـاده صحقح ،وطـد هؿ مجق ًعا ذكر آية الؿجادلة ٓ ،آية التقبة.
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وقال أبق يقسػ آخرا :أقتؾف مـ غقر استتابة ،لؽـ إن تاب قبؾ أن أقتؾف قبؾت
تقبتف ،وهذا أيضا الرواية الثالثة طـ أمحد.
وطىل هذا الؿلخذ فنذا كان الساب قد تؽرر مـف السب وكحقه مؿا يدل طىل
الؽػر اطتضد السبب بدٓٓت أخر مـ آستخػاف بحرمات اهلل وآستفاكة
بػرائض اهلل وكحق ذلؽ مـ دٓٓت الـػاق والزكديؼ كان ذلؽ أبؾغ يف ثبقت زكدقتف
وكػره ،ويف أن ٓ يؼبؾ مـف مجرد ما يظفر مـ اإلسلم مع ثبقت هذه إمقر ،وما
يـبغل أن يتققػ يف قتؾ مثؾ هذا ،ويف أن ٓ يسؼط طـف الؼتؾ بؿا يظفر مـ اإلسلم:
إذ تقبة هذا بعد أخذه مل تجدد لف حآ مل تؽـ قبؾ ذلؽ :فؽقػ تعطؾ الحدود بغقر
مقجب؟ كعؿ لق أكف قبؾ رفعف إىل السؾطان ضفر مـف مـ إققال وإطؿال ما يدل
طىل حسـ اإلسلم ،وكػ طـ ذلؽ :مل يؼتؾ يف هذه الحال.
وطىل مثؾ هذا ومـ هق أخػ مـف مؿـ مل يظفر كػاقف قط تحؿؾ آيات التقبة مـ
الـػاق وطىل إول تحؿؾ آيات إقامة الحد .اكتفك الؿراد بتؾخقص
قال اإلمام العثقؿقـ كام يف ٌماءاخ اٌثاب ادلفرىح (رقؿ:)51/
يؼقل السائؾ :ذكرتؿ يف بعض دروسؽؿ أن مـ سب الرسقل ﷺ أو أحدً ا مـ
أصحابف فنكف يؽػر ويؼتؾ؟
قال العثقؿقـ

 :وإمر لقس كذلؽ ،إكؿا الصقاب :أن مـ سب الرسقل

ﷺ فنكف هق الذي يؽػر ،أما مـ سب ً
أحدا مـ الصحابة فال يؽػر ،لؽـ لق سب
كػرا ً
قؾقال فنكف يؽػر ،لؽـ الؽلم أن ومقضقع
الصحابة طؿق ًما أو سبفؿ إٓ ً
اإلجابة سقؽقن طـ سب الرسقل ﷺ .فـؼقل :إذا سب الرسقل فنكف يؽػر ،سقاء

مازحا أو مستفز ًئا ،فنكف يؽػر لؼقل اهلل تعاىل[ :ﮋ ﮌ ﮍ
كان جا ًدا أو
ً
ﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ]{التوبة->=:

>>} ولؽـ إذا تاب تؼبؾ تقبتف :لؼقلف تبارك وتعاىل[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
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ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹
﮺ ] {الزمر .}=;:ولؽـ هؾ يسؼط طـف الؼتؾ؟
اجلىاب ػًٍ ٘زا :فقف تػصقؾ :إن كان الذي سب الرسقل ﷺ سبف وهق كافر

مل يسؾؿ بعد :فنكف ٓ يؼتؾ :لعؿقم ققلف تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
مسؾؿا،
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ] {األىفال .};@:أما إذا كان الذي سب الرسقل
ً
وارتد بسبب سبف الرسقل ﷺ :فنن الؼقل الراجح الذي اختاره شقخ اإلسلم
ابـ تقؿقة أكف يؼتؾ مع قبقل تقبتفً :
أخذا بالثلر لؾرسقل ﷺ.
فنن قال قائؾ :إكف قد وجد أكاس سبقا الرسقل ﷺ وقبؾ تقبتفؿ ومل يؼتؾفؿ.
قؾـا :كعؿ .هذا صحقح ،لؽـ الحؼ يف الؼتؾ لؿـ؟ لؾرسقل ﷺ ،وإذا طػا طـفؿ يف
حقاتف فالحؼ لف ،إن شاء قتؾفؿ وإن شاء مل يؼتؾفؿ ،لؽـ بعد مقتف ٓ كستطقع معرفة
إن كان الرسقل سقعػق طـفؿ أم ٓ ،فنذا كاكقا مستحؼقـ لؾؼتؾ بسبفؿ الرسقل ﷺ
وهق حؼ آدمل ،ومل كعؾؿ أكف طػا طـفؿ ،فنن القاجب قتؾفؿ .ثؿ إن يف قتؾفؿ مصؾحة
وهق كػ ألسـة غقرهؿ طـ سب الرسقل ﷺ ،أما هؿ فؼد قبؾ اهلل تقبتفؿ إذا كاكت
تقبتفؿ كصق ًحا ،وأمرهؿ إىل اهلل ،وإذا مل يؼتؾقا الققم ماتقا غدً ا ،وهذا هق الؼقل
الراجح يف هذه الؿسللة.
كافرا ،وهق الؿشفقر يف
ويرى بعض العؾؿاء أكف إذا تاب فل تؼبؾ تقبتف ويؼتؾ ً
مذهب اإلمام أمحد ،قال يف صاد ادلسرمٕغ  :وٓ تؼبؾ تقبة مـ سب اهلل أو رسقلف،
ولؽـ هذا الؼقل ضعقػٕ :ن الصقاب :أن التقبة مؼبقلة متك صدرت طىل القجف
الصحقح ،لؽـ إن كان سب اهلل فنكف ٓ يؼتؾ ،وإن كان قد سب الرسقل فنكف يؼتؾ،
ولعؾؽؿ تتعجبقن فتؼقلقن :أيفؿا أطظؿ :سب اهلل ،أم سب الرسقل ﷺ؟!!
اجلىاب :سب اهلل أطظؿ بل إشؽال ،إذن ..فؾؿاذا إذا تاب مـ سب اهلل قبؾـا
تقبتف ومل كؼتؾف ،وإذا تاب مـ سب الرسقل قبؾـا تقبتف وقتؾـاه؟
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ٕن مـ سب اهلل وتاب تاب اهلل طؾقف ،وقد أخبر اهلل تعاىل طـ كػسف أكف يسؼط

حؼف فؼال[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ] {الزمر }=;:فـحـ كعؾؿ أن اهلل تعاىل قد
طػا طـف بتقبتف مـ سب اهلل ،أما مـ سب الرسقل فل كعؾؿ أن الرسقل طػا طـف،
ٍ
حقـئذ يتعقـ قتؾف ،هذا وجف الػرق بقـفؿا.
و
وذهب بعض العؾامء :إىل أن مـ سب اهلل أو رسقلف ،ثؿ تاب قبؾت تقبتف ومل
يؼتؾ ،فصارت إققال يف الؿسللة ثلثة ،أرجحفا أن تقبتف تؼبؾ ويؼتؾ.اه

9

بٝإ ايشب ٚبٝإ َا ًٜتخل ب٘.

قال الؼاضل طقاض

كام يف اٌشفا ترؼشَف دمىق ادلصطفً

(:)471/7
ِ
ا ْط َؾ ْؿ َو َّف َؼـَا ال َّؾ ُف َوإِ َّي َ
ب الـَّبِ َّل ﷺ َأ ْو َط َاب ُف َأ ْو َأ ْل َح َؼ بِ ِف َك ْؼ ًصا فِل
قع َم ْـ َس َّ
اك َأ َّن َجؿ َ
َك ْػ ِس ِف َأ ْو ك ََسبِ ِفَ ،أ ْو ِديـ ِ ِف َأ ْو َخ ْص َؾ ٍة مِ ْـ ِخ َصال ِ ِف َأ ْو َط َّر َض بِ ِف َأ ْو َش َّب َف ُف بِ َش ْل ٍء َط َؾك َص ِر ِيؼ
ب َل ُف َأ ِو ْ ِ
اإل ْز َر ِاء َط َؾ ْق ِفَ ،أ ِو الت َّْص ِغ ِقر ل ِ َش ْلكِ ِفَ ،أ ِو ا ْل َغ ِّض مِـْ ُف َوا ْل َع ْق ِ
اب َل ُف.
ب َل ُف َف ُف َق َس ٌّ
الس ِّ
َّ
ِ ِ
اب ُي ْؼت َُؾ كَؿا ُك َب ِّقـُ ُفَ .و َٓ كَس َتثْـِل َف ْص ًل مِ ْـ ُف ُص ِ
قل َه َذا
الس ِّ
ْ
َ
َوا ْل ُح ْؽ ُؿ فقف ُح ْؽ ُؿ َّ
ِ ِ
ِ ِ
ا ْل َب ِ
يحا ك َ
يحا.
َان َأ ْو َت ْؾ ِق ً
اب َط َؾك َه َذا ا ْل َؿ ْؼصدَ ،و َٓ ك َْؿت َِري فقف َت ْص ِر ً
ِ
ِ
ب إِ َل ْق ِف َما َٓ َيؾِ ُقؼ
َوك ََذل َؽ َم ْـ َل َعـَ ُف َأ ْو َد َطا َط َؾ ْقفَ ،أ ْو َت َؿـَّك َم َض َّر ًة َل ُفَ ،أ ْو ك ََس َ
الذمَ ،أو َطب َث فِل ِجفتِ ِف ا ْلع ِز َيز ِة بِس ْخ ٍ
ِ ِ
ػ مِ َـ ا ْل َؽ َلمَِ ،و َه ْج ٍر،
َ
َ
بِ َؿـْصبِف َط َؾك َص ِر ِيؼ َّ ِّ ْ َ
ُ
ومـؽر مـ الؼقل وزور .أو َط َّق َر ُه بِ َش ْل ٍء مِ َّؿا َج َرى مِ َـ ا ْل َب َل ِء َوا ْل ِؿ ْحـ َِة َط َؾ ْق ِفَ ،أ ْو
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ض ا ْل َع َق ِار ِ
َغ َؿ َص ُف بِ َب ْع ِ
اع مِ َـ
ض ا ْل َب َش ِر َّية ا ْل َجائ َزة َوا ْل َؿ ْع ُفق َدة َلدَ ْيفَ ،و َه َذا ُك ُّؾ ُف إِ ْج َؿ ٌ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الص َح َاب ِة ِر ْض َق ُ
ان ال َّؾ ِف طؾقفؿ إىل هؾؿ جرا.اه
ا ْل ُع َؾ َؿاء َو َأئ َّؿة ا ْل َػت َْقى م ْـ َلدُ ن َّ
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َق َال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِى ِي (ص:)577
سال ِم
اإل ْ
قد ثبت أن كؾ سب وشتؿ يبقح الدم :ففق كػر وإن مل يؽـ كؾ كػر سبا ،وكحـ
كذكر طبارات العؾؿاء يف هذه الؿسللة:
قال اإلمام أمحد :كؾ مـ شتؿ الـبل ﷺ أو تـؼصف ـ مسؾؿا كان أو كافرا ـ فعؾقف
الؼتؾ ،ورأى أن يؼتؾ وٓ يستتاب.
وقال يف مقضع آخر :كؾ مـ ذكر شقئا يعرض بذكر الرب سبحاكف وتعاىل فعؾقف
الؼتؾ مسؾؿا كان أو كافرا وهذا مذهب أهؾ الؿديـة.
وقال أصحابـا :التعريض بسب اهلل وسب رسقلف ﷺ ردة ،وهق مقجب لؾؼتؾ
كالتصريح ،وٓ يختؾػ أصحابـا أن قذف أم الـبل ﷺ مـ مجؾة سبف الؿقجب لؾؼتؾ
وأغؾظٕ :ن ذلؽ يػضل إىل الؼدح يف كسبف ،ويف طبارة بعضفؿ إصلق الؼقل بلن
مـ سب أم الـبل ﷺ يؼتؾ مسؾؿا كان أو كافرا ويـبغل أن يؽقن مرادهؿ بالسب هـا
الؼذف كؿا صرح بف الجؿفقر لؿا فقف مـ سب الـبل ﷺ
وقال ابـ الؼاسؿ طـ مالؽ :مـ سب الـبل ﷺ قتؾ ومل يستتب .قال ابـ
الؼاسؿ :أو شتؿف أو طابف أو تـؼصف :فنكف يؼتؾ كالزكديؼ ،وقد فرض اهلل تقققره.
وكذلؽ قال مالؽ يف رواية الؿدكققـ طـف :مـ سب رسقل اهلل ﷺ ،أو شتؿف،
أو طابف ،أو تـؼصف :قتؾ مسؾؿا كان أو كافرا ،وٓ يستتاب.
وروى ابـ وهب طـ مالؽ أكف قال :مـ قال إن رداء الـبل ﷺ ـ وروي برده ـ
وسخ ،وأراد طقبف قتؾ.
ورو ى بعض الؿالؽقة إمجاع العؾؿاء طىل أن مـ دطا طىل كبل مـ إكبقاء بالقيؾ
أو بشلء مـ الؿؽروه أكف يؼتؾ بل استتابة.
وكذلؽ قال أبق حـقػة وأصحابف فقؿـ تـؼصف أو برئ مـف أو كذبف :إكف مرتد.
وكذلؽ قال أصحاب الشافعل :كؾ مـ تعرض لرسقل اهلل ﷺ بؿا فقف استفاكة :ففق
كالسب الصريح فنن آستفاكة بالـبل كػر ،وهؾ يتحتؿ قتؾف أو يسؼط بالتقبة ؟
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طىل القجفقـ ،وقد كص الشافعل طىل هذا الؿعـك.
فؼد اتػؼت كصقص العؾؿاء مـ مجقع الطقائػ طىل أن التـؼص لف كػر مبقح
لؾدم وهؿ يف استتابتف طىل ما تؼدم مـ الخلف ،وٓ فرق يف ذلؽ بقـ أن يؼصد طقبف
لؽـ الؿؼصقد شلء آخر حصؾ السب تبعا لف ،أو ٓ يؼصد شقئا مـ ذلؽ بؾ يفزل
ويؿزح ،أو يػعؾ غقر ذلؽ .
ففذا كؾف يشترك يف هذا الحؽؿ إذا كان الؼقل كػسف سبا :فنن الرجؾ يتؽؾؿ
بالؽؾؿة مـ سخط اهلل تعاىل ما يظـ أن تبؾغ ما بؾغت يفقي هبا يف الـار أبعد مؿا بقـ
الؿشرق والؿغرب ،ومـ قال :ما هق سب وتـؼص لف :فؼد آذى اهلل ورسقلف ،وهق
ملخقذ بؿا يمذي بف الـاس مـ الؼقل الذي هق يف كػسف أذى ،وإن مل يؼصد أذاهؿ أمل
تسؿع إىل الذيـ قالقا﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ] {التوبة }>=:فؼال اهلل تعاىل:

[ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ] {التوبة.}>>:
وهذا مثؾ مـ يغضب فقذكر لف حديث طـ الـبل ﷺ أو حؽؿ مـ حؽؿف أو

يدطك إىل سـتف :فقعؾـ ويؼبح وكحق ذلؽ ،وقد قال تعاىل﴿ :﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿﯀﯁﯂
    ] {النساء.] }>=:
فلقسؿ سبحاكف بـػسف أهنؿ ٓ يممـقن حتك يحؽؿقه ،ثؿ ٓ يجدوا يف كػقسفؿ
حرجا مـ حؽؿف ،فؿـ شاجر غقره يف حؽؿ ،وحرج لذكر رسقل اهلل ﷺ حتك
أفحش فقف مـطؼف :ففق كافر بـص التـزيؾ ،وٓ يعذر بلن مؼصقده رد الخصؿ ،فنن
الرجؾ ٓ يممـ حتك يؽقن اهلل ورسقلف أحب إلقف مؿا سقامها ،وحتك يؽقن
الرسقل أحب إلقف مـ ولده ووالده والـاس أمجعقـ.
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ومـ هذا الباب ققل الؼائؾ( :إن هذه لؼسؿة ما أريد هبا وجف الل) وققل
()1

أخر( :اطدل :فنكؽ مل تعدل) وققل ذلؽ إكصاري( :أن كان ابـ طؿتؽ)  :فنن
()2

هذا كػر محض حقث زطؿ أن الـبل ﷺ إكؿا حؽؿ لؾزبقرٕ :كف ابـ طؿتف ،ولذلؽ
أكزل اهلل تعاىل هذه أية وأقسؿ أهنؿ ٓ يممـقن حتك ٓ يجدوا يف أكػسفؿ حرجا مـ
حؽؿف وإكؿا طػا طـف الـبل ﷺ كؿا طػا طـ الذي قال( :إن هذه لؼسؿة ما أريد هبا
وجف الل) وطـ الذي قال( :اطدل فنكؽ مل تعدل) ،وقد ذكركا طـ طؿر

أكف قتؾ

رجل مل يرض بحؽؿ الـبل ﷺ فـزل الؼرآن بؿقافؼتف :فؽقػ بؿـ صعـ يف حؽؿف ؟
()3

وقد ذكر صائػة مـ الػؼفاء ـ مـفؿ ابـ طؼقؾ وبعض أصحاب الشافعل ـ أن
هذا كان طؼقبتف التعزير ،ثؿ مـفؿ مـ قال :مل يعزره الـبل ﷺ ٕن التعزير غقر
واجب .ومـفؿ مـ قال :طػا طـفٕ :ن الحؼ لف .ومـفؿ مـ قال :طاقبف بلن أمر الزبقر
أن يسؼل ،ثؿ يحبس الؿاء حتك يرجع إىل الجدر.
وهذه أققال ردية وٓ يستريب مـ تلمؾ يف أن هذا كان يستحؼ الؼتؾ بعد كص
الؼرآن أن مـ هق بؿثؾ حالف :لقس بؿممـ.
ثؿ قال

 :وإذا ثبت أن كؾ سب ـ تصريحا أو تعريضا ـ مقجب لؾؼتؾ

فالذي يجب أن يعتـل بف الػرق بقـ السب الذي ٓ يؼبؾ مـف التقبة ،والؽػر الذي
تؼبؾ مـف التقبة فـؼقل :هذا الحؽؿ قد كقط يف الؽتاب والسـة باسؿ أذى اهلل ورسقلف
ويف بعض إحاديث ذكر الشتؿ والسب وكذلؽ جاء يف ألػاظ الصحابة والػؼفاء
ذكر السب والشتؿ وآسؿ إذا مل يؽـ لف حد يف الؾغة كاسؿ إرض والسؿاء والبحر
والشؿس والؼؿر وٓ يف الشرع كاسؿ الصلة والزكاة والحج واإليؿان والؽػر فنكف
يرجع يف حده إىل العرف كالؼبض والحرز والبقع والرهـ والؽري وكحقها فقجب
( )1أخرجف البخاري ( ،)3159ومسؾؿ ( )1962طـ طبد اهلل بـ مسعقد
( )2أخرجف البخاري ( ،)2359ومسؾؿ ( )2357طـ طبد اهلل بـ الزبقر
( )3حسـ :تؼدم تخريجف قري ًبا.

.
.
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أن يرجع إذى والسب إىل العرف فؿا طده أهؾ العرف سبا واكتؼاصا أو طقبا أو
صعـا وكحق ذلؽ ففق مـ السب.
وما مل يؽـ كذلؽ ففق كػر بف :فقؽقن لقس بسب ،حؽؿ صاحبف حؽؿ الؿرتد
إن كان مظفرا لف وإٓ ففق زكدقة ،والؿعتبر أن يؽقن س ًّبا وأذى لؾـبل ﷺ وإن مل يؽـ
سبا وأذى لغقره.
فعىل هذا كؾ ما لق ققؾ لغقر الـبل ﷺ أوجب تعزيرا أوحدا بقجف مـ القجقه
فنكف مـ باب سب الـبل ﷺ كالؼذف والؾعـ وغقرمها مـ الصقر التل تؼدم التـبقف
طؾقفا.
وأما ما يختص بالؼدح يف الـبقة فنن مل يتضؿـ إٓ بؿجرد طدم التصديؼ بـبقتف
ففق كػر محض ،وإن كان فقف استخػاف واستفاكة مع طدم التصديؼ :ففق مـ
السب.
وهـا مسائؾ اجتفادية يتردد الػؼفاء هؾ هل مـ السب أو مـ الردة الؿحضة،
ثؿ ما ثبت أكف لقس بسب فنن استسر بف صاحبف ففق زكديؼ حؽؿف الزكديؼ وإٓ ففق
مرتد محض واستؼصاء إكقاع بقـفا لقس هذا مقضعف.
أما الذمل فقجب التػريؼ بقـ مجرد كػره بف وبقـ سبف :فنن كػره بف ٓ يـؼض
العفد ،وٓ يبقح دم الؿعاهد بآتػاقٕ :كا صالحـاهؿ طىل هذا ،وأما سبف لف فنكف
يـؼض العفد ،ويقجب الؼتؾ كؿا تؼدم.
قال الؼاضل أبق يعىل :طؼد إمان يقجب إقرارهؿ طىل تؽذيب الـبل ﷺٓ ،
طىل شتؿفؿ وسبفؿ لف.اه
و َق َال َش ْق ُخ ا ِ
سال ِم
إل ْ

َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِىيِ (ص:)566
السب الذي ذكركا حؽؿف مـ الؿسؾؿ هق :الؽلم الذي يؼصد بف آكتؼاص

وآستخػاف ،وهق ما يػفؿ مـف السب يف طؼقل الـاس طىل اختلف اطتؼاداهتؿ
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كالؾعـ والتؼبقح وكحقه ،وهق الذي دل طؾقف ققلف تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ] {األىعام.}98@:
ففذا أطظؿ ما تػقه بف إلسـة ،فلما ما كان س ًّبا يف الحؼقؼة والحؽؿ ،لؽـ مـ
الـاس مـ يعتؼده ديـا ،ويراه صقابا وحؼا ،ويظـ أن لقس فقف اكتؼاص وٓ تعققب
ففذا كقع مـ الؽػر ،حؽؿ صاحبف إما حؽؿ الؿرتد الؿظفر لؾردة ،أو الؿـافؼ
الؿبطـ لؾـػاق.اه

:

َشأي :١ملاذا مل ٜكتٌ ايٓيب ﷺ بعض َٔ آذا َٔ ٙاملٓافكني ٚتهًِ يف عسض٘؟

قال الؼاضل طقاض

يف اٌشفا (:)496/7

فنن قؾت :فؾؿ مل يؼتؾ الـبل ﷺ القفقدي الذي قال لف( :السام طؾقؽؿ)  .وهذا
()1

دطاء طؾقف .وٓ قتؾ أخر الذي قال لف( :إن هذه لؼسؿة ما أريد هبا وجف الل)  .وقد
()2

تلذى الـبل ﷺ مـ ذلؽ ،وقال :قد أوذي مقسك بلكثر مـ هذا فصبر .وٓ قتؾ
الؿـافؼقـ الذيـ كاكقا يمذوكف يف أكثر إحقان؟
فاطؾؿ ـ وفؼـا اهلل وإياك ـ أن الـبل ﷺ كان أول اإلسلم يستللػ طؾقف الـاس،
ويؿقؾ قؾقهبؿ ،ويحبب إلقفؿ اإليؿان ،ويزيـف يف قؾقهبؿ ويداريفؿ ،ويؼقل:
ٕصحابف« :إكام بعثتؿ مبشريـ ومل تبعثقا مـػريـ»  ،ويؼقل« :يسروا وٓ تعسروا
()3

وسؽـقا وٓ تـػروا»  ،ويؼقل ٓ« :يتحدث الـاس أن حمؿدا يؼتؾ أصحابف» .
()4

()5

وكان ﷺ يداري الؽػار والؿـافؼقـ ،ويجؿؾ صحبتفؿ ،ويغضل طـفؿ،
ويحتؿؾ مـ أذاهؿ ،ويصبر طىل جػائفؿ ما ٓ يجقز لـا الققم الصبر لفؿ طؾقف ،وكان

يرفؼفؿ بالعطاء واإلحسان ،وبذلؽ أمره اهلل تعاىل .فؼال تعاىل [ :ﯙ ﯚ ﯛ
.
( )1أخرجف البخاري ( ،)6924ومسؾؿ ( )2165طـ طائشة
.
( )2أخرجف البخاري ( ،)3159ومسؾؿ ( )1962طـ طبد اهلل بـ مسعقد
ِ
يـ».
( )3أخرجف البخاري ( ،)229طـ أبل هريرة
بؾػظَ « :فنِك ََّؿا ُبع ْثت ُْؿ ُم َق ِّس ِري َـ َو َل ْؿ ُت ْب َعثُقا ُم َع ِّس ِر َ
.
( )4أخرجف البخاري ( ،)6125ومسؾؿ ( )1734طـ أكس
.
( )5أخرجف البخاري ( ،)4995ومسؾؿ ( )2584طـ جابر بـ طبد اهلل
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ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ] {ادائدة.}9;:

وقال تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ] {فصلت.};<:
وذلؽ لحاجة الـاس لؾتللػ أول اإلسلم ،ومجع الؽؾؿة طؾقف ،فؾؿا استؼر
وأضفره اهلل طىل الديـ كؾف قتؾ مـ قدر طؾقف واشتفر أمره كػعؾف بابـ خطؾ ومـ
طفد بؼتؾف يقم الػتح ،ومـ أمؽـف قتؾف غقؾة مـ يفقد وغقرهؿ أو غؾبف مؿـ مل يـظؿف
قبؾ سؾؽ صحبتف وآكخراط يف مجؾة مظفري اإليؿان لف مؿـ كان يمذيف كابـ
إشرف وأبل رافع والـضر وطؼبة.
وكذلؽ هدر دم مجاطة سقاهؿ كؽعب بـ زهقر وابـ الزبعرى وغقرمها مؿـ
آذاه حتك ألؼقا بليديفؿ ولؼقه مسؾؿقـ.
وبقاصـ الؿـافؼقـ مستترة ،وحؽؿف ﷺ طىل الظاهر ،وأكثر تؾؽ الؽؾؿات إكؿا
كان يؼقلفا الؼائؾ مـفؿ خػقة ومع أمثالف ،ويحؾػقن طؾقفا إذا كؿقت ويـؽروهنا
ويحؾػقن باهلل ما قالقا ولؼد قالقا كؾؿة الؽػر ،وكان مع هذا يطؿع يف فقئتفؿ
ورجقطفؿ إىل اإلسلم وتقبتفؿ فقصبر ﷺ طىل هـاهتؿ وجػقهتؿ كؿا صبر أولقا
العزم مـ الرسؾ حتك فاء كثقر مـفؿ باصـا كؿا فاء ضاهرا ،وأخؾص سرا كؿا أضفر
جفرا وكػع اهلل بعد بؽثقر مـفؿ ،وقام مـفؿ لؾديـ وزراء وأطقان ومحاة وأكصار كؿا
جاءت بف إخبار.
وهبذا أجاب بعض أئؿتـا رمحفؿ اهلل طـ هذا السمال ،وقال :لعؾف مل يثبت
طـده ﷺ مـ أققالفؿ ما رفع ،وإكؿا كؼؾف القاحد ،ومـ مل يصؾ رتبة الشفادة يف مثؾ
هذا الباب مـ صبل أو طبد أو امرأة ،والدماء ٓ تستباح إٓ بعدلقـ.
وطىل هذا يحؿؾ أمر القفقد مـ السلم ،وأهنؿ لقوا ألسـتفؿ ،ومل يبقـقه أٓ ترى
كقػ كبفت طؾقف طائشة

 ،ولق كان صرح بذلؽ مل تـػرد بعؾؿف ،ولفذا
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كبف الـبل ﷺ أصحابف طىل فعؾفؿ ،وقؾة صدقفؿ يف سلمفؿ وخقاكتفؿ يف ذلؽ لقا
بللسـتفؿ وصعـا يف الديـ فؼال« :إن القفقد إذا س َّؾ َؿ ُ
أحدهؿ :فنكام يؼقل :السام
طؾقؽؿ :فؼقلقا :طؾقؽؿ» .
()1

وكذلؽ قال بعض أصحابـا البغداديقـ :إن الـبل ﷺ مل يؼتؾ الؿـافؼقـ بعؾؿف
فقفؿ ،ومل يلت أكف قامت بقـة طىل كػاقفؿ فؾذلؽ تركفؿ.
سرا وباصـا ،وضاهرهؿ اإلسلم واإليؿان ،وإن كان مـ
وأيضا :فنن إمر كان ًّ
أهؾ الذمة بالعفد والجقار ،والـاس قريب طفدهؿ باإلسلم ،ومل يتؿقز بعد الخبقث
مـ الطقب.
وقد شاع طـ الؿذكقريـ يف العرب كقن مـ يتفؿ بالـػاق مـ مجؾة الؿممـقـ
وصحابة سقد الؿرسؾقـ وأكصار الديـ بحؽؿ ضاهرهؿ :فؾق قتؾفؿ الـبل ﷺ
لـػاقفؿ وما يبدر مـفؿ ،وطؾؿف بؿا أسروا يف أكػسفؿ :لقجد الؿـػر ما يؼقل
وٓرتاب الشارد وأرجػ الؿعاكد ،وارتاع مـ صحبة الـبل ﷺ ،والدخقل يف
اإلسلم غقر واحد ولزطؿ الزاطؿ ،وضـ العدو الظامل ـ أن الؼتؾ إكؿا كان لؾعداوة
وصؾب أخذ الترة.
وقد رأيت معـك ما حررتف مـسقبا إىل مالؽ بـ أكس رمحف اهلل ،ولفذا قال ﷺ:
«ٓ يتحدث الـاس أن حمؿدا يؼتؾ أصحابف» وقال« :أولئؽ الذيـ هناين الل طـ
()2

قتؾفؿ»  .وهذا بخلف إجراء إحؽام الظاهرة طؾقفؿ مـ حدود الزكا والؼتؾ
()3

وشبفف لظفقرها ،واستقاء الـاس يف طؾؿفا.
.
( )1أخرجف البخاري ( ،)6257ومسؾؿ ( )2164طـ طبد اهلل بـ طؿر
.
( )2أخرجف البخاري ( ،)4995ومسؾؿ ( )2584طـ جابر بـ طبد اهلل
( )3صحقح :أخرجف أمحد ( )23679حدثـا طبد الرزاق ،أخبركا ابـ جريج ،أخبرين ابـ شفاب ،طـ
ططاء بـ يزيد الؾقثل ،طـ طبقد اهلل بـ طدي بـ الخقار ،أن رجل ،مـ إكصار حدثف أتك رسقل اهلل
ﷺ وهق يف مجؾس فساره يستلذكف يف قتؾ رجؾ مـ الؿـافؼقـ ،فجفر رسقل اهلل ﷺ فؼال« :ألقس
يشفد أن ٓ إلف إٓ الل؟» قال إكصاري :بىل يا رسقل اهلل ،وٓ شفادة لف .قال رسقل اهلل ﷺ« :ألقس
يشفد أن حمؿدا رسقل الل؟» قال :بىل يا رسقل اهلل ،وٓ شفادة لف .قال« :ألقس يصؾل؟» قال :بىل يا
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وقد قال حمؿد بـ الؿقاز :لق أضفر الؿـافؼقن كػاقفؿ :لؼتؾفؿ الـبل ﷺ ،وقالف
الؼاضل أبق الحسـ بـ الؼصار.

وقال قتادة يف تػسقر ققلف تعاىل[ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

]{األحزاب}>: ->8:

أية :قال:

معـاه إذا أضفروا الـػاق.
 ،أكف ﷺ ما اكتؼؿ

فنن قؾت :فؼد جاء يف الحديث الصحقح طـ طائشة
لـػسف يف شلء يمتك إلقف قط :إٓ أن تـتفؽ حرمة اهلل فقـتؼؿ هلل .
()1

فاطؾؿ أن هذا ٓ يؼتضل أكف مل يـتؼؿ مؿـ سبف أو آذاه أو كذبف :فنن هذه مـ
حرمات اهلل التل اكتؼؿ لفا ،وإكؿا يؽقن ما ٓ يـتؼؿ لف فقؿا تعؾؼ بسقء أدب أو
معامؾة مـ الؼقل أو الػعؾ بالـػس والؿال مؿا مل يؼصد فاطؾف بف أذاه لؽـ مؿا
جبؾت طؾقف إطراب مـ الجػاء والجفؾ ،أو جبؾ طؾقف البشر مـ الغػؾة كجبذ
إطرابل بنزاره حتك أثر يف طـؼف  ،وكرفع صقت أخر طـده  ،وكجحد إطرابل
()3

()2

شراءه مـف فرسف التل شفد فقفا خزيؿة  ،وما كان مـ تظاهر زوجقف طؾقف  ،وأشباه
()4

()5

هذا مؿا يحسـ الصػح طـف.
وقد قال بعض طؾامئـا :إن أذى الـبل ﷺ حرام ٓ يجقز بػعؾ مباح وٓ غقره.
وأما غقره :فقجقز بػعؾ مباح مؿا يجقز لإلكسان فعؾف ،وإن تلذى بف غقره ،واحتج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= رسقل اهلل ،وٓ صلة لف ،فؼال رسقل اهلل ﷺ« :أولئؽ الذيـ هناين الل طـفؿ» وهذا إسـا ٌد صحقح،
رجالف ثؼات.
.
( )1أخرجف البخاري ( ،)3569ومسؾؿ ( )2327طـ طائشة
.
( )2أخرجف البخاري ( ،)3149ومسؾؿ ( )1957طـ أكس
.
( )3أخرجف البخاري ( ،)2399ومسؾؿ ( )1691طـ أبل هريرة
( )4أخرجف أبق داود ( )3697طـ طؿارة بـ خزيؿة ،طـ طؿف بنسـاد صحقح بف.
.
( )5أخرجف البخاري ( ،)4915ومسؾؿ ( )1479طـ طؿر
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بعؿقم ققلف تعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ]
{األحزاب ،}=?:وبؼقلف ﷺ يف حديث فاصؿة« :إهنا بضعة مـل يمذيـل ما يمذهيا أٓ
وإين ٓ أحرم ما أحؾ الل ولؽـ ٓ جتتؿع ابـة رسقل الل وابـة طدو الل طـد رجؾ
أبدا» .اه
َق َال َش ْق ُخ ِ
سال ِم
اإل ْ
()1

َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِىيِ (ص:)178
ومـ هذا الباب :أن الرجؾ الذي قال لف لؿا قسؿ غـائؿ حـقـ :إن هذه لؼسؿة ما

أريد هبا وجف اهلل فؼال طؿر :دطـل يا رسقل اهلل ﷺ فلقتؾ هذا الؿـافؼ .فؼال:
«معاذ الل أن يتحدث الـاس أين أقتؾ أصحابل» ثؿ أخبر أكف يخرج مـ ضئضئف أققام
يؼرؤون الؼرآن ٓ يجاوز حـاجرهؿ وذكر حديث الخقارج .رواه مسؾؿ .
()2

فنن الـبل ﷺ مل يؿـع طؿر مـ قتؾف إٓ لئل يتحدث الـاس أن محؿدا يؼتؾ
أصحابف ،ومل يؿـعف لؽقكف يف كػسف معصقما كؿا قال يف حديث حاصب بـ أبل بؾتعة
فنكف لؿا قال :ما فعؾت ذلؽ كػرا ،وٓ رغبة طـ ديـل ،وٓ رضا بالؽػر بعد
اإلسلم .فؼال الـبل ﷺ« :إكف قد صدقؽؿ» فؼال طؿر :دطـل أضرب طـؼ هذا
الؿـافؼ .فؼال« :إكف قد شفد بدرا ،وما يدريؽ لعؾ الل اصؾع طؾك أهؾ بدر ،فؼال:
اطؿؾقا ما شئتؿ فؼد غػرت لؽؿ» فبقـ ﷺ أكف باق طىل إيؿاكف ،وأكف صدر مـف ما
()3

يغػر لف بف الذكقب :فعؾؿ أن دمف معصقم ،وهـا طؾؾ بؿػسدة زالت.
فعؾؿ أن قتؾ مثؾ هذا الؼائؾ إذا أمـت هذه الؿػسدة جائز ،وكذلؽ لؿا أمـت

هذه الؿػسدة أكزل اهلل ققلف﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ]
{التحريم ،}A:بعد أن كان قد قال لف﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ]
{األحزاب ،}<@:قال زيد بـ أسؾؿ :ققلف﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ]
( )1أخرجف البخاري ( ،)3729ومسؾؿ ( )2449طـ الؿسقر بـ مخرمة
.
( )2أخرجف البخاري ( ،)3344ومسؾؿ ( )1964طـ أبل سعقد
( )3أخرجف البخاري ( ،)3997ومسؾؿ ( )2494طـ طظ بـ أبل صالب

.
.
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{التحريم }A:كسخت ما كان قبؾفا.

أبل لؿا قال﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ومؿا يشبف هذا أن طبد اهلل بـ ّ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ] {ادنافقون ،}@:وقال﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ] {ادنافقون ،}?:استلمر طؿر يف قتؾف فؼال« :إذن ترطد لف
أكقف كثقرة بالؿديـة» وقال ٓ« :يتحدث الـاس أن حمؿدا يؼتؾ أصحابف» .
()2

()1

فعؾؿ أن مـ آذى الـبل ﷺ بؿثؾ هذا الؽلم :جاز قتؾف كذلؽ مع الؼدرة ،وإكؿا
ترك الـبل ﷺ قتؾف لؿا خقػ يف قتؾف مـ كػقر الـاس طـ اإلسلم لؿا كان ضعق ًػا.
ومـ هذا الباب :أن الـبل ﷺ لؿا قال« :مـ يعذرين يف رجؾ بؾغـل أذاه يف
أهؾل» قال لف سعد بـ معاذ :أكا أطذرك إن كان مـ إوس ضربت طـؼف  .والؼصة
()3

مشفقرة فؾؿا مل يـؽر ذلؽ طؾقف دل طىل أن مـ آذى الـبل ﷺ وتـؼصف يجقز ضرب
أبل ،وغقره مؿـ تؽؾؿ يف شلن طائشة
طـؼف والػرق بقـ ابـ ّ

 :أكف كان يؼصد

بالؽلم فقفا طقب رسقل اهلل ﷺ والطعـ طؾقف وإلحاق العار بف ،ويتؽؾؿ بؽلم
يـتؼصف بف ،فؾذلؽ قالقا :كؼتؾف .بخلف حسان ومسطح ومحـة :فنهنؿ مل يؼصدوا
أبل دون
ذلؽ ومل يتؽؾؿقا بؿا يدل طىل ذلؽ ،ولفذا إكؿا استعذر الـبل ﷺ مـ ابـ ّ
غقره ،وٕجؾف خطب الـاس حتك كاد الحقان يؼتتؾقن.اه
كام يف صاد ادلؼاد (:)55/5
قال اإلمام ابـ الؼقؿ
َو َأ َّما َت ْر ُك ُف ﷺ َقت َْؾ َم ْـ َقدَ َح فِل طَدْ ل ِ ِف بِ َؼ ْقل ِ ِفْ « :اط ِد ْل َفنِك َ
َّؽ َل ْؿ َت ْع ِدل» َ ،وفِل
ُح ْؽ ِؿ ِف بِ َؼ ْقل ِ ِفَ « :أنْ َكانَ ا ْب َـ َط َّؿتِ َؽ» َ ،وفِل َق ْص ِد ِه بِ َؼ ْقل ِ ِف« :إِ َّن َه ِذ ِه قِ ْس َؿ ٌة َما ُأ ِر َيد بِفَ ا
()4

()5

( )1مل أجد لف هبذا الؾػظ إسـا ًدا يف كتب السـة والحديث.
.
( )2أخرجف البخاري ( ،)4995ومسؾؿ ( )2584طـ جابر
.
( )3أخرجف البخاري ( ،)2661ومسؾؿ ( )2779طـ طائشة
( )4أخرجف البخاري ( ،3138و ،)3619ومسؾؿ ( ،1963و )1964طـ أبل سعقد الخدري ،وطـ
.
جابر بـ طبد اهلل
.
( )5أخرجف البخاري ( ،)2359ومسؾؿ ( )2357طـ طبد اهلل بـ الزبقر
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َو ْج ُف ال َّؾ ِف» َأ ْو فِل َخ ْؾ َقتِ ِف بِ َؼ ْقل ِ ِفَ « :ي ُؼق ُلقنَ إِك َ
َّؽ َت ْـفَ ك َط ِـ ا ْل َغ ِّل َو َت ْس َت ْخؾِل بِف» َو َغ ْق ُر
َذل ِ َؽَ ،ف َذل ِ َؽ َأ َّن ا ْلح َّؼ َلفَ ،ف َؾف َأ ْن يستَقفِقف ،و َلف َأ ْن يتْر َكف ،و َلقس ُِٕمتِ ِف َتر ُك استِق َػ ِ
اء
َ ُ ُ َ ْ ْ َُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ
َّ ْ ْ
َح ِّؼ ِف ﷺ.
َان فِل َأ َّو ِل ْإَ ْم ِر َح ْق ُث ك َ
َو َأ ْي ًضا َفنِ َّن َه َذا ك َ
الص ْػحِ .
قرا بِا ْل َع ْػ ِق َو َّ
َان ﷺ َم ْل ُم ً
َان يع ُػق َطـ ح ِّؼ ِف لِؿص َؾح ِة الت َّْلل ِ ِ
قػ َو َج ْؿ ِع ا ْل َؽؾِ َؿ ِةَ ،ول ِ َئ َّل ُيـَ ِّػ َر
َ ْ َ
ْ َ
َو َأ ْي ًضا َفنِ َّك ُف ك َ َ ْ
ِ
َص بِ َح َقاتِ ِف ﷺ.اه
َّاس َطـْ ُفَ ،ول َئ َّل َيت ََحدَّ ُثقا َأ َّك ُف َي ْؼت ُُؾ َأ ْص َح َاب ُفَ ،وك ُُّؾ َه َذا َي ْخت ُّ
الـ َ
()1

()2

;

حهِ سب اهلل عز ٚدٌ  ٌٖٚتكبٌ تٛبت٘؟
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِى ِي (ص:)553
سال ِم
اإل ْ
إن كان مسؾؿا وجب قتؾف باإلمجاعٕ :كف بذلؽ كافر مرتد ،وأسقأ مـ الؽافر:

فنن الؽافر يعظؿ الرب ،ويعتؼد أن ما هق طؾقف مـ الديـ الباصؾ لقس باستفزاء باهلل
وٓ مسبة لف.
مث اخرٍف أصذاتٕا وغًنُ٘ يف لثىي ذىترٗ مبؼىن أٔٗ ً٘ َسرراب
وادلشذذ وَسمط ػٕٗ اٌمرً إرا أظهش اٌرىتح ِٓ رٌه تؼذ سفؼٗ إىل اٌسٍطاْ
وشثىخ احلذ ػٍُٗ؟ ػًٍ لىٌٌن:
أحدُٖا :أكف بؿـزلة ساب الرسقل ،وفقف الروايتان يف ساب الرسقل هذه صريؼة
أبل الخطاب ،وأكثر مـ احتذى حذوه مـ الؿتلخريـ ،وهق الذي يدل طؾقف كلم
اإلمام أمحد حقث قال :كؾ مـ ذكر شقئا يعرض بذكر الرب تبارك وتعاىل فعؾقف
الؼتؾ مسؾؿا كان أو كافرا ،وهذا مذهب أهؾ الؿديـة.
فلصؾؼ وجقب الؼتؾ طؾقف ،ومل يذكر استتابة وذكر أكف ققل أهؾ الؿديـة ،وققل
أهؾ الؿديـة الؿشفقر أكف ٓ يسؼط الؼتؾ بتقبتف ،ولق مل يرد هذا مل يخصف بلهؾ
الؿديـة فنن الـاس مجؿعقن طىل أن مـ سب اهلل تعاىل مـ الؿسؾؿقـ يؼتؾ ،وإكؿا
.
( )1أخرجف البخاري ( ،)3159ومسؾؿ ( )1962طـ طبد اهلل بـ مسعقد
( )2أخرجف أمحد ( )3631طـ هبز بـ حؽقؿ ،طـ أبقف ،طـ جده .وإسـاده حسـ.
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اختؾػقا يف تقبتف فؾؿا أخذ بؼقل أهؾ الؿديـة يف الؿسؾؿ كؿا أخذ بؼقلفؿ يف الذمل:
طؾؿ أكف قصد محؾ الخلف بنضفار التقبة بعد الؼدرة طؾقف كؿا ذكركاه يف ساب
الرسقل.
وأما الرواية الثاكقة :فنن طبد اهلل قال :سئؾ أبل طـ رجؾ قال :يا ابـ كذا وكذا
أكت ومـ خؾؼؽ .قال أبل :هذا مرتد طـ اإلسلم .قؾت ٕبل :تضرب طـؼف؟ قال:
كعؿ تضرب طـؼف .فجعؾف مـ الؿرتديـ.
والرواية إولك :ققل الؾقث بـ سعد ،وققل مالؽ .وروى ابـ الؼاسؿ طـف
قال :مـ سب اهلل تعاىل مـ الؿسؾؿقـ قتؾ ،ومل يستتب إٓ أن يؽقن افترى طىل اهلل
بارتداده إىل ديـ دان بف ،وأضفره فقستتاب ،وإن مل يظفره مل يستتب .وهذا ققل ابـ
الؼاسؿ ،ومطرف ،وطبد الؿؾؽ ،ومجاهقر الؿالؽقة.
ٚايجاْ :ٞأكف يستتاب ،وتؼبؾ تقبتف ،بؿـزلة الؿرتد الؿحض .وهذا ققل الؼاضل
أبل يعىل ،والشريػ أبل جعػر ،وأبل طظ بـ البـاء ،وابـ طؼقؾ ،مع ققلفؿ :إن مـ
سب الرسقل ٓ يستتاب وهذا ققل صائػة مـ الؿدكققـ :مـفؿ محؿد بـ مسؾؿة
والؿخزومل وابـ أبل حازم قالقا ٓ :يؼتؾ الؿسؾؿ بالسب حتك يستتاب وكذلؽ
القفقدي والـصراين :فنن تابقا قبؾ مـفؿ ،وإن مل يتقبقا قتؾقا ،وٓ بد مـ آستتابة،
وذلؽ كؾف كالردة ،وهق الذي ذكره العراقققن مـ الؿالؽقة.
وكذلؽ ذكر أصحاب الشافعل

 ،قالقا :سب اهلل ردة :فنذا تاب قبؾت

تقبتف .وفرققا بقـف وبقـ سب الرسقل طىل أحد القجفقـ وهذا مذهب اإلمام أبل
حـقػة أيضا.
وأما مـ استتاب الساب هلل ولرسقلف فؿلخذه أن ذلؽ مـ أكقاع الردة ،ومـ
فرق بقـ سب اهلل وسب الرسقل قالقا :سب اهلل كػر محض وهق حؼ هلل ،وتقبة مـ
مل يصدر مـف إٓ مجرد الؽػر إصظ أو الطارئ مؼبقلة مسؼطة لؾؼتؾ باإلمجاع،
ويدل طىل ذلؽ أن الـصارى يسبقن اهلل بؼقلفؿ :هق ثالث ثلثة .وبؼقلفؿ :إن لف
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ولدا .كؿا أخبر الـبل ﷺ طـ اهلل طز وجؾ أكف قال« :شتؿـل ابـ آدم ،وما يـبغل لف
ذلؽ ،وكذبـل ابـ آدم ،وما يـبغل لف ذلؽ ،فلما شتؿف إياي :فؼقلف :إن لل و ًلدا وأكا

إحد الصؿد» وقال سبحاكف[ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
()1

ﮮ ﮯ ﮰ ] {ادائدة.}?<:
وهق سبحاكف قد طؾؿ مـف أكف يسؼط حؼف طـ التائب فنن الرجؾ لق أتك مـ
الؽػر والؿعاصل بؿؾء إرض ثؿ تاب :تاب اهلل طؾقف وهق سبحاكف ٓ تؾحؼف
بالسب غضاضة وٓ معرة ،وإكؿا يعقد ضرر السب طىل قائؾف ،وحرمتف يف قؾقب
العباد أطظؿ مـ أن يفتؽفا جرأة الساب.
وهبذا يظفر الػرق بقـف وبقـ الرسقل فنن السب هـاك قد تعؾؼ بف حؼ آدمل
والعؼقبة القاجبة ٔدمل ٓ ،تسؼط بالتقبة ،والرسقل تؾحؼف الؿعرة والغضاضة
بالسب :فل تؼقم حرمتف وٓ تثبت يف الؼؾقب مؽاكتف إٓ باصطلم سابف لؿا أن
هجقه وشتؿف يـؼص مـ حرمتف طـد كثقر مـ الـاس ،ويؼدح يف مؽاكف يف قؾقب
كثقرة :فنن مل يحػظ هذا ِ
الح َؿك بعؼقبة الؿـتفؽ وإٓ أفضك إمر إىل الػساد.
 :وإذا قبؾـا تقبة مـ سب اهلل سبحاكف فنكف يمدب أدبا وجقعا حتك
ثؿ قال
يردطف طـ العقد إىل مثؾ ذلؽ هؽذا ذكره بعض أصحاب مالؽ يف كؾ مرتد.

<

َشأي :١إٕ نإ ايشاب هلل َٔ أٌٖ ايرَ.١
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِى ِي (ص:)559
سال ِم
اإل ْ
وإن كان الساب هلل ذمقا ففق كؿا لق سب الرسقل ،وقد تؼدم كص اإلمام أمحد

طىل أن مـ ذكر شقئا يعرض بذكر الرب سبحاكف فنكف يؼتؾ سقاء كان مسؾؿا أو
كافرا .وكذلؽ أصحابـا قالقا :مـ ذكر اهلل أو كتابف أو ديـف أو رسقلف بسقء .فجعؾقا
الحؽؿ فقف واحدً ا ،وقالقا :الخلف يف ذكر اهلل ويف ذكر الـبل ﷺ سقاء.
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( )4974مـ حديث أبل هريرة

.
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وكذلؽ مذهب مالؽ وأصحابف ،وكذلؽ أصحاب الشافعل ذكروا لؿـ
سب اهلل ورسقلف أو كتابف مـ أهؾ الذمة حؽؿا واحدا.
ٌىٓ ٕ٘ا ِسأٌراْ :إدذامها :أْ سة اهلل ذؼاىل ػًٍ لسٌّن:
أحدُٖا :أن يسبف بؿا ٓ يتديـ بف مؿا هق استفاكة طـد الؿتؽؾؿ وغقره مثؾ
الؾعـ والتؼبقح وكحقه :ففذا هق السب الذي ٓ ريب فقف.
ٚايجاْ :ٞأن يؽقن مؿا يتديـ بف ،ويعتؼده تعظقؿا ،وٓ يراه س ًّبا ،وٓ اكتؼاصا
مثؾ ققل الـصراين :إن لف ولدً ا وصاحبة وكحقه.
ففذا مؿا اختؾػ فقف إذا أضفره الذمل :فؼال الؼاضل وابـ طؼقؾ مـ أصحابـا:
يـتؼض بف العفد كؿا يـتؼض إذا أضفروا اطتؼادهؿ يف الـبل ﷺ .وهق مؼتضك ما
ذكره الشريػ أبق جعػر وأبق الخطاب وغقرمها :فنهنؿ ذكروا أن ما يـؼض اإليؿان
يـؼض الذمة ،ويحؽك هذا طـ صائػة مـ الؿالؽقة.
ووجف ذلؽ :أكا طاهدكاهؿ طىل أن ٓ يظفروا شقئا مـ الؽػر وإن كاكقا
يعتؼدوكف :فؿتك أضفروا مثؾ ذلؽ :فؼد آذوا اهلل ورسقلف والؿممـقـ بذلؽ ،وخالػقا
كسب الـبل ﷺ وقد تؼدم طـ طؿر
العفد فقـتؼض العفد بذلؽ
ِّ
لؾـصراين الذي كذب بالؼدر :لئـ طدت إىل مثؾ ذلؽ ٕضربـ طـؼؽ .

أكف قال

()1

( )1أخرجف حرب يف مسائؾف  ،كؿا يف الصارم الؿسؾقل (ص )291مـ صريؼ أبل مشجعف بـ
الشام قام قسطـطقـ بطريؼ الشام وذكر معاهدة طؿر لف
ربعل قال :لؿا قدم طؿر بـ الخطاب
وشروصف طؾقفؿ قال :اكتب بذلؽ كتابا .قال طؿر :كعؿ فبقـؿا هق يؽتب الؽتاب إذ ذكر طؿر ،فؼال:
إين استثـل طؾقؽ معرة الجقش مرتقـ قال :لؽ ثـتان ،وقبح اهلل مـ أقالؽ.
فؾؿا فرغ طؿر مـ الؽتاب قال لف :يا أمقر الؿممـقـ قؿ يف الـاس فلخبرهؿ الذي جعؾت ل وفرضت طظ
لقتـاهقا طـ ضؾؿل قال طؿر :كعؿ فؼام يف الـاس فحؿد اهلل وأثـك طؾقف ،فؼال :الحؿد هلل أمحده
وأستعقـف مـ يفد اهلل فل مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فل هادي لف .فؼال الـبطل :إن اهلل ٓ يضؾ أحدا .فؼال
طؿر :ما يؼقل؟ قال ٓ :شلء .وطاد الـبطل لؿؼالتف ،فؼال :أخبروين ما يؼقل .قالقا :يزطؿ أن اهلل ٓ
يضؾ أحدا .قال طؿر :إكا مل كعطؽ الذي أططقـاك :لتدخؾ طؾقـا يف ديــا ،والذي كػسل بقده لئـ
طدت ٕضربـ الذي فقف طقـاك وطاد طؿر ،ومل يعد الـبطل ،فؾؿا فرغ طؿر أخذ الـبطل الؽتاب.
وهذا إسـا ٌد فقف ضعػ :فنن أبا مشجعة بـ ربعل ،مل يرو طـف سقى ابـ أخقف مسؾؿة بـ
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والؿـصقص طـ مالؽ :أن مـ شتؿ اهلل مـ القفقد والـصارى بغقر القجف
الذي كػروا بف قتؾ ومل يستتب .قال ابـ الؼاسؿ :إٓ أن يسؾؿ صقطا.
فؾؿ جيعؾ ما يتديـ بف الذمل سبا ،وهذا ققل طامة الؿالؽقة ،وهق مذهب
الشافعل ذكره أصحابف ،وهق مـصقصف ،قال يف األَ يف تحديد اإلمام ما يلخذه
مـ أهؾ الذمة :وطىل أن ٓ يذكروا رسقل اهلل ﷺ إٓ بؿا هق أهؾف ،وٓ يطعـقا يف
ديـ اإلسلم ،وٓ يعقبقا مـ حؽؿف شقئا :فنن فعؾقه فل ذمة لفؿ ،ويلخذ طؾقفؿ أن
ٓ يسؿعقا الؿسؾؿقـ شركفؿ ،وققلفؿ يف طزير وطقسك :فنن وجدوهؿ فعؾقا بعد
التؼدم يف طزير وطقسك إلقفؿ :طاقبفؿ طىل ذلؽ طؼقبة ٓ ،يبؾغ هبا حدًّ إ :هنؿ قد
أذن بنقرارهؿ طىل ديـفؿ مع طؾؿ ما يؼقلقن.
وهذا ضاهر كلم اإلمام أمحدٕ :كف سئؾ طـ يفقدي مر بؿمذن ،فؼال لف:
كذبت .فؼال :يؼتؾ ٕكف شتؿ .فعؾؾ قتؾف بلكف شتؿ ،فعؾؿ أن ما يظفره مـ ديـف الذي
لقس بشتؿ :لقس كذلؽ.
كافرا،
قال :مـ ذكر شقئا يعرض بذكر الرب تعاىل :فعؾقف الؼتؾ
مسؾؿا كان أو ً
ً
وهذا مذهب أهؾ الؿديـة.
وإكؿا مذهب أهؾ الؿديـة فقؿا هق سب طـد الؼائؾ ،وذلؽ أن هذا الؼسؿ لقس
مـ باب السب والشتؿ الذي يؾحؼ بسب اهلل وسب الـبل ﷺٕ :ن الؽافر ٓ يؼقل
ً
إجلٓ ،ولقس هق وٓ أحد مـ الخؾؼ
تعظقؿا و
هذا صعـا وٓ طقبا ،وإكؿا يعتؼده
ً
يتديـ بسب اهلل تعاىل بخلف ما يؼال يف حؼ الـبل ﷺ مـ السقء :فنكف ٓ يؼال إٓ
صعـا وطقبا ،وذلؽ أن الؽافر يتديـ بؽثقر مـ تعظقؿ اهلل ،ولقس يتديـ بشلء مـ
تعظقؿ الرسقل.

=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيضا فقف جفالة.
طبد اهلل بـ ربعل الجفـل ،ومل يقثؼف معتبر بتقثقؼف :ففق مجفقل ،وابـ أخقف ً
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أٓ ترى أكف قال :محؿد ﷺ ساحر أو شاطر ،ففق يؼقل :إن هذا كؼض وطقب.
وإذا قال :إن الؿسقح أو طزيرا ابـ اهلل .فؾقس يؼقل :إن هذا طقب وكؼص .وإن كان
هذا طقبا وكؼصا يف الحؼقؼة.
وفرق بقـ ققل يؼصد بف قائؾف العقب والـؼص ،وققل ٓ يؼصد بف ذلؽ،
وٓ يجقز أن يجعؾ ققلفؿ يف اهلل كؼقلفؿ يف الرسقل بحقث يجعؾ الجؿقع كؼضا
لؾعفد :إذ يػرق يف الجؿقع بقـ ما يعتؼدوكف وبقـ ما ٓ يعتؼدوكفٕ :ن ققلفؿ يف
الرسقل كؾف صعـ يف الديـ ،وغضاضة طىل اإلسلم ،وإضفار لعداوة الؿسؾؿقـ
يؼصدون بف طقب الرسقل وكؼصف ،ولقس مجرد ققلفؿ الذي يعتؼدوكف يف اهلل مؿا
يؼصدون بف طقب اهلل وكؼصف.
أٓ ترى أن قريشا كاكت تؼار الـبل ﷺ طىل ما كان يؼقلف مـ التقحقد
وطبادة اهلل وحده ،وٓ يؼاروكف طىل طقب آلفتفؿ والطعـ يف ديـفؿ وذم آبائفؿ ،وقد
هنك اهلل الؿسؾؿقـ أن يسبقا إوثان لئل يسب الؿشركقن اهلل مع كقهنؿ مل يزالقا طىل
الشرك فعؾؿ أن محذور سب اهلل أغؾظ مـ محذور الؽػر بف فل يجعؾ حؽؿفا
واحدا.اه

=

َشأيٜ ٌٖٚ :١شتتاب ايرَ ٞايشاب هللٚ ،تكبٌ تٛبت٘؟
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِى ِي (ص:)567
سال ِم
اإل ْ
أما الؼاضل ومجفقر أصحابف ـ مثؾ الشريػ وابـ البـاء وابـ طؼقؾ ومـ تبعفؿ

ـ فنهنؿ يؼبؾقن تقبتف ،ويسؼطقن طـف الؼتؾ هبا ،وهذا ضاهر طىل أصؾفؿ :فنهنؿ
يؼبؾقن تقبة الؿسؾؿ إذا سب اهلل فتقبة الذمل أوىل ،وهذا هق الؿعروف مـ مذهب
الشافعل وطؾقف يدل طؿقم كلمف حقث قال يف شروط أهؾ الذمة :وطىل أن أحدً ا
مـؽؿ إن ذكر محؿدا ﷺ أو كتاب اهلل وديـف بؿا ٓ يـبغل فؼد برئت مـف ذمة اهلل .ثؿ
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كؼضا لؾعفد ،وأسؾؿ :مل يؼتؾ إذا كان ذلؽ
قال :وأيفؿ قال أو فعؾ شقئا مؿا وصػتف ً
ققٓ إٓ أكف مل يصرح بالسب هلل :فؼد يؽقن طـك إذا ذكروا ما يعتؼدوكف.
وكذلؽ قال ابـ الؼاسؿ وغقره مـ الؿالؽقة :إكف يؼتؾ إٓ أن يسؾؿ .وقال ابـ
مسؾؿة ،وابـ أبل حازم ،والؿخزومل :إكف ٓ يؼتؾ حتك يستتاب :فنن تاب وإٓ
قتؾ.
والؿـصقص طـ مالؽ أكف يؼتؾ وٓ يستتاب ،كؿا تؼدم وهذا معـك ققل أمحد
يف إحدى الروايتقـ:
قال يف رواية حـبؾ :مـ ذكر شقئا يعرض بذكر الرب فعؾقف الؼتؾ مسؾؿا كان
أو كافرا ،وهذا مذهب أهؾ الؿديـة.
وضاهر هذه العبارة أن الؼتؾ ٓ يسؼط طـف بالتقبة كؿا ٓ يسؼط الؼتؾ طـ
الؿسؾؿ بالتقبة :فنكف قال مثؾ هذه العبارة يف شتؿ الـبل ﷺ يف رواية حـبؾ أيضا قال:
كؾ مـ شتؿ الـبل ﷺ مسؾؿا كان أو كافرا فعؾقف الؼتؾ .وكان حـبؾ يعرض طؾقف
مسائؾ الؿدكققـ ،ويسللف طـفا.
ثؿ قال

 :وَظهش احلىُ يف ادلسأٌح تأْ َشذة ٘زا اٌسة شالز ِشاذة:

املستب ١األٚىل :أن مـ شان الرب بؿا يتديـ بف ،ولقس فقف سب لديـ اإلسلم إٓ
أكف سب طـد اهلل تعاىل ،مثؾ ققل الـصارى يف طقسك وكحق ذلؽ :فؼد قال تعاىل فقؿا
يرويف طـف رسقلف« :شتؿـل ابـ آدم ،وما يـبغل لف ذلؽ» ثؿ قال« :وأما شتؿف إياي
فؼقلف إين اختذت و ًلدا ،وأكا إحد الصؿد الذي مل ألد ومل أولد» .
()1

ففذا الؼسؿ حؽؿف حؽؿ سائر أكقاع الؽػر سؿقت شتؿا أو مل تسؿ وقد ذكركا
الخلف يف اكتؼاض العفد بنضفار مثؾ هذا ،وإذا ققؾ باكتؼاض العفد بف :فسؼقط
الؼتؾ طـف باإلسلم متقجف وهق يف الجؿؾة ققل الجؿفقر.

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( )4974مـ حديث أبل هريرة

.
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املستب ١ايجاْ :١ٝأن يذكر ما يتديـ بف ،وهق سب لديـ الؿسؾؿقـ وصعـ طؾقفؿ
كؼقل القفقدي لؾؿمذن :كذبت .وكرد الـصراين طىل طؿر

 ،وكؿا لقطاب

()1

شقئا مـ أحؽام اهلل أو كتابف ،وكحق ذلؽ :ففذا حؽؿف حؽؿ سب الرسقل يف
اكتؼاض العفد بف.
وهذا الؼسؿ هق الذي طـاه الػؼفاء يف كقاقض العفد حقث قالقا :إذا ذكر اهلل أو
كتابف أو رسقلف أوديـف بسقء.
ولذلؽ اقتصر كثقر مـفؿ طىل ققلف( :أو ذكر كتاب اهلل وديـف أو رسقلف بسقء)
وأما سؼقط الؼتؾ طـف باإلسلم ففق كسب الرسقل :إٓ أن يف ذلؽ ح ًؼا ٔدمل فؿـ
سؾؽ ذلؽ الؿسؾؽ يف سب الرسقل :فرق بقـف وبقـ هذا ،وهل صريؼة الؼاضل
وأكثر أصحابف ،ومـ قتؾف لؿا يف ذلؽ مـ الجـاية طىل اإلسلم وأكف محارب هلل
ورسقلف فنكف يؼتؾ بؽؾ حال ،وهق مؼتضك أكثر إدلة التل تؼدم ذكرها.
املستب ١ايجايج :١أن يسبف بؿا ٓ يتديـ بف ،بؾ هق محرم يف ديـف كؿا هق محرم يف
ديـ اهلل تعاىل كالؾعـ والتؼبقح ،وكحق ذلؽ ففذا الـقع ٓ يظفر بقـف وبقـ سب
الؿسؾؿ فرق ،بؾ ربؿا كان فقف أشدٕ :كف يعتؼد تحريؿ مثؾ هذا الؽلم يف ديـف ،كؿا
يعتؼد الؿسؾؿقن تحريؿف ،وقد طاهدكا طىل أن كؼقؿ طؾقف الحد فقؿا يعتؼد تحريؿف،
( )1أخرجف حرب يف مسائؾف  ،كؿا يف الصارم الؿسؾقل (ص )291مـ صريؼ أبل مشجعف بـ
الشام قام قسطـطقـ  ،....وفقف :فؾؿا فرغ طؿر مـ
ربعل قال :لؿا قدم طؿر بـ الخطاب
الؽتاب قال لف :يا أمقر الؿممـقـ قؿ يف الـاس فلخبرهؿ الذي جعؾت ل وفرضت طظ لقتـاهقا طـ
ضؾؿل قال طؿر :كعؿ فؼام يف الـاس فحؿد اهلل وأثـك طؾقف ،فؼال :الحؿد هلل أمحده وأستعقـف مـ
يفده اهلل فل مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فل هادي لف .فؼال الـبطل :إن اهلل ٓ يضؾ أحدا .فؼال طؿر :ما
يؼقل؟ قال ٓ :شلء .وطاد الـبطل لؿؼالتف ،فؼال :أخبروين ما يؼقل .قالقا :يزطؿ أن اهلل ٓ يضؾ
أحدا .قال طؿر :إكا مل كعطؽ الذي أططقـاك :لتدخؾ طؾقـا يف ديــا ،والذي كػسل بقده لئـ طدت
ٕضربـ الذي فقف طقـاك وطاد طؿر ،ومل يعد الـبطل ،فؾؿا فرغ طؿر أخذ الـبطل الؽتاب.
وهذا إسـا ٌد فقف ضعػ :فنن أبا مشجعة بـ ربعل ،مل يرو طـف سقى ابـ أخقف مسؾؿة بـ
أيضا فقف جفالة.
طبد اهلل بـ ربعل الجفـل ،ومل يقثؼف معتبر بتقثقؼف :ففق مجفقل ،وابـ أخقف ً
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فنسلمف مل يجدد لف اطتؼادا لتحريؿف ،بؾ هق فقف كالذمل إذا زكك أو قتؾ أو سرق ثؿ
أسؾؿ سقاء ثؿ هق مع ذلؽ مؿا يمذي الؿسؾؿقـ كسب الرسقل بؾ هق أشد.
فنذا قؾـا ٓ :تؼبؾ تقبة الؿسؾؿ مـ سب اهلل :فألن كؼقل ٓ :تؼبؾ تقبة الذمل
أوىل :بخلف الرسقل :فنكف يتديـ بتؼبقح مـ يعتؼد كذبف ،وٓ يتديـ بتؼبقح خالؼف
الذي يؼر أكف خالؼف ،وقد يؽقن مـ هذا القجف أوىل بلن ٓ يسؼط طـف الؼتؾ مؿـ
سب الرسقل.
و٘زا اٌمسُ لذ اخرٍف اٌفمهاء فُٗ ػًٍ شالشح ألىاي:
أحدٖا :أن الذمل يستتاب مـف كؿا يستتاب الؿسؾؿ مـف ،هذا ققل صائػة مـ
الؿدكققـ كؿا تؼدم ،وكلن همٓء مل يروه كؼضا لؾعفدٕ :ن كاقض العفد يؼتؾ كؿا
يؼتؾ الؿحارب ،وٓ معـك ٓستتابة الؽافر إصظ الؿحارب ،وإكؿا رأوا حده الؼتؾ
فجعؾقه كالؿسؾؿ ،وهق يستتقبقن الؿسؾؿ ،فؽذلؽ يستتاب الذمل ،وطىل ققل
همٓء :فإشبف أن استتابتف مـ السب ٓ :تحتاج إىل إسلمف ،بؾ تؼبؾ تقبتف مع بؼائف
طىل ديـف.
ايك ٍٛايجاْ :ٞأكف ٓ يستتاب لؽـ إن أسؾؿ مل يؼتؾ ،وهذا ققل ابـ الؼاسؿ
وغقره ،وهق ققل الشافعل وإحدى الروايتقـ طـ أمحد ،وطىل صريؼة الؼاضل مل يذكر
فقف خلف بـاء طىل أكف قد كؼض طفده فل يحتاج قتؾف استتابة لؽـ إذا أسؾؿ سؼط
طـف الؼتؾ كالحربل.
ايك ٍٛايجايح :أكف يؼتؾ بؽؾ حال وهق ضاهر كلم مالؽ وأمحد ٕن قتؾف وجب
طىل جرم محرم يف ديـ اهلل ويف ديـف ،فؾؿ يسؼط طـف مقجبف باإلسلم كعؼقبتف طىل
الزكا والسرقة والشرب وهذا الؼقل هق الذي يدل طؾقف أكثر إدلة الؿتؼدم
ذكرها.اه

قال أبو عبد اهلل أحسن اهلل إ:ي

 :يظفر ل أن الؼقل الثاين أصحٕ :كف كؼض

العفد :فاستحؼ الؼتؾ ،وٓ يدفعف طـف إٓ اإلسلم ،كؿا لق أسؾؿ الؿحارب ،واهلل أطؾؿ.
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>

َشأي َٔ :١تاب َٔ ايشب قبٌ ايكدز ٠عً.٘ٝ
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِى ِي (ص:)517
سال ِم
اإل ْ
إذا تؾخص ذلؽ فؿـ سب الرسقل ﷺ ورفع إىل السؾطان ،وثبت ذلؽ طؾقف

بالبقـة ،ثؿ أضفر التقبة مل يسؼط طـف الحد طـد مـ يؼقل إكف يؼتؾ حدا سقاء تاب قبؾ
أداء البقـة ،أو بعد أداء البقـةٕ :ن هذه تقبة بعد أخذه ،والؼدرة طؾقف ففق كؿا لق تاب
قاصع الطريؼ والزاين والسارق يف هذه الحال.
وكذلؽ لق تاب بعد أن أريد رفعف إىل السؾطان ،والبقـة بذلؽ مؿؽـة ،وهذا ٓ
ريب فقف والذمل يف ذلؽ كالؿظ إذا ققؾ :إكف يؼتؾ حدا كؿا قرركاه.
وأما إن أقر بالسب ،ثؿ تاب أو جاء تائبا مـف ،فؿذهب الؿالؽقة أكف يؼتؾ أيضا:
ٕكف حد مـ الحدود ٓ ،يسؼط طـدهؿ بالتقبة قبؾ الؼدرة وٓ بعدها.
ولفؿ يف الزكديؼ إذا جاء تائبا ققٓن لؽـ قال الؼاضل طقاض :مسللتف أققى ٓ
يتصقر فقفا الخلف ٕكف حؼ يتعؾؼ بالـبل ﷺ ،وٕمتف بسببف ٓ يسؼط بالتقبة
كسائر حؼقق أدمققـ.
وكذلؽ يؼقل مـ يرى أكف يؼتؾف حدا كؿا يؼقلف الجؿفقر ،ويرى أن التقبة ٓ
تسؼط الحد بحال كلحد ققل الشافعل ،وإحدى الروايتقـ طـ أمحد وأما طىل
الؿشفقر يف الؿذهبقـ ـ مـ أن التقبة قبؾ الؼدرة تسؼط الحد ـ فؼد ذكركا أكؿا ذاك
يف حدود اهلل فلما حدود أدمققـ مـ الؼقد وحد الؼذف فل تسؼط بالتقبة.
فعىل هذا ٓ يسؼط الؼتؾ طـف ،وإن تاب قبؾ الؼدرة كؿا ٓ يسؼط الؼتؾ ققدا
طـ قاصع الطريؼ إذا تاب قبؾ الؼدرةٕ :كف حؼ آدمل مقت :فلشبف الؼقد وحد
الؼذف وهذا ققل الؼاضل أبل يعىل وغقره ،وهق مبـل طىل أن قتؾف حؼ ٔدمل ،وأكف
مل يعػ طـف وٓ يسؼط إٓ بالعػق ،وهق ققل مـ يػرق بقـ مـ سب اهلل ،ومـ سب
رسقلف.
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وأما مـ سقى بقـ مـ سب اهلل ،ومـ سب رسقلف ،وقال :إن الحدود تسؼط
بالتقبة قبؾ الؼدرة :فنكف يسؼط الؼتؾ هـإ :كف حد مـ الحدود القاجبة هلل تعاىل تاب
صاحبف قبؾ الؼدرة طؾقف ،وهذا مقجب ققل مـ قال :إن تقبتف تـػعف فقؿا بقـف
وبقـ اهلل ويسؼط طـف حؼ الرسقل يف أخرة ،وبف صرح غقر واحد مـ أصحابـا،
وغقرهؿ ٕن التقبة الؿسؼطة لحؼ اهلل وحؼ العبد :وجدت قبؾ أخذه إلقامة الحد
طؾقف ،وذلؽ أن هذا الحد لقس لف طاف طـف ،فنن مل تؽـ التقبة مسؼطة لف :لزم أن
يؽقن مـ الحدود ما ٓ تسؼطف تقبة قبؾ الؼدرة ،وٓ طػق ،ولقس لفذا كظقر كعؿ لق
كان الرسقل ﷺ حقا لتقجف أن يؼال ٓ :يسؼط الحد :إٓ طػقه بؽؾ حال.
وأما إن أخذ وثبت السب بنقراره ثؿ تاب ،أو جاء فلقر بالسب غقر مظفر
لؾتقبة ،ثؿ تاب فذلؽ مبـل طىل جقاز رجقطف طـ هذا اإلقرار :فنذا مل يؼبؾ رجقطف
أققؿ طؾقف الحد بل تردد وإن قبؾ رجقطف ،وأسؼط الحد طؿـ جاء تائبا :فػل
سؼقصف طـ هذا القجفان الؿتؼدمان.
وإن أققؿ الحد طىل مـ جاء تائبا :فعىل هذا أوىل ،والؼقل يف الذمل إذا جاء
مسؾؿا معترفا أو أسؾؿ بعد إقراره كذلؽ.اه

?

َشأي :١حهِ َٔ سب ايٓيب عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ايصالٚ ٠ايشالّ َٔ ايهفاز احملازبني.
قال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)791/1
س َال ِم
اإل ْ
احر َأو َش ِ
ِ
الر ُسق َل مِ ْـ ال ُؽ َّػ ِ
اط ٌر
و َم ْع ُؾق ٌم َأ َّن َم ْـ َس َّ
الؿ َح َاربِق َـ ،و َق َالُ :هق َس ٌ
ار ُ
ب َّ
اهلل َط َؾ ْق ِف.
اب َت َ
َأو َم ْجـُق ٌن َأو ُم َع َّؾ ٌؿ َأو ُم ْػت ٍَر و َت َ
اب ُ
ِ
و َقدْ ك َ ِ
الح ْر ِ
إس َل ُم ُف ْؿ
َان َصائ َػ ٌة َي ُس ُّبق َن الـَّبِ َّل م ْـ َأ ْه ِؾ َ
بُ ،ث َّؿ َأ ْس َؾ ُؿقا و َح ُس َـ ْ
ِ
ان بـ الح ِ ِ
ِ
ِ
الؿ َّطؾِ ِ
ب ا ْب ِـ َط ِّؿ الـَّبِ ِّل
و َقبِ َؾ الـَّبِ ُّل ﷺ مـ ُْف ْؿ :مـ ُْف ْؿ َأ ُبق ُس ْػ َق َ ْ ُ َ
ارث ْب ِـ َط ْبد ُ
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َان َقدْ ْار َتدَّ  ،وك َ
ﷺ ،و َط ْبدُ ال َّؾ ِف ْب ُـ َس ْع ِد ْب ِـ َأبِل َس ْرحٍ  ،وك َ
َان َي ْؽ ِذ ُب َط َؾك الـَّبِ ِّل،
و َي ُؼق ُلَ :أكَا ُكـْت ُأ َط ِّؾ ُؿ ُف ال ُؼ ْر َ
اب و َأ ْس َؾ َؿ ،و َبا َي َع ُف الـَّبِ ُّل ﷺ َط َؾك َذل ِ َؽ .اه
آنُ ،ث َّؿ َت َ
()1

وقال

كام يف اٌصاسَ ادلسٍىي (ص:)153

إن الحربل إذا أسؾؿ مل يمخذ بشلء مؿا طؿؾف يف الجاهؾقة ٓ ،مـ حؼقق اهلل،

وٓ مـ حؼقق العباد مـ غقر خلف كعؾؿف :لؼقلف تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ] {األىفال };@:ولؼقلف ﷺ« :اإلسالم جيب ما
قبؾف» رواه مسؾؿ  .ولؼقلف ﷺ« :مـ أحسـ يف اإلسالم مل يماخذ بام طؿؾ يف
()2

الجاهؾقة» متػؼ طؾقف  .ولفذا أسؾؿ خؾؼ كثقر ،وقد قتؾقا رجآ يعرفقن :فؾؿ
()3

يطؾب أحد مـفؿ بؼقد وٓ دية وٓ كػارة.
أسؾؿ وحشل قاتؾ محزة ،وابـ العاص قاتؾ ابـ قققؾ ،وطؼبة بـ الحارث قاتؾ
خبقب بـ طدي ،ومـ ٓ يحصك مؿـ ثبت يف الصحقح أكف أسؾؿ وقد طؾؿ أكف قتؾ
رجل بعقـف مـ الؿسؾؿقـ :فؾؿ يقجب الـبل ﷺ طىل أحد مـفؿ قصاصا ،بؾ قال
ﷺ« :يضحؽ الل تعالك إلك رجؾقـ يؼتؾ أحدمها صاحبف ،كالمها يدخؾ الجـة:
يؼتؾ هذا يف سبقؾ الل فقدخؾ الجـة ،ثؿ يتقب الل طؾك الؼاتؾ فقسؾؿ ،ويؼتؾ يف
سبقؾ الل ويدخؾ الجـة» متػؼ طؾقف .اه
()4

@

حهِ َٔ سب ْبّٝا آخس نخهِ َٔ سب ايٓيب ﷺ.
َق َال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِى ِي (ص:)573
سال ِم
اإل ْ

والحؽؿ يف سب سائر إكبقاء كالحؽؿ يف سب كبقـا فؿـ سب كبقـا مسؿك
باسؿف مـ إكبقاء الؿعروفقـ الؿذكقريـ يف الؼرآن أو مقصقفا بالـبقة ـ مثؾ أن
( )1صحقح :تؼدم تخرج قصتف بتؿامفا.
.
( )2أخرجف مسؾؿ ( )121طـ طؿرو بـ العاص
( )3أخرجف البخاري برقؿ ( ،)6921ومسؾؿ ( )129مـ حديث ابـ مسعقد
( )4أخرجف البخاري برقؿ ( ،)2826ومسؾؿ ( )1899مـ حديث أبل هريرة

.
.
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يذكر يف حديث أن كبقا فعؾ كذا أوقال كذا فقسب ذلؽ الؼائؾ أو الػاطؾ مع العؾؿ
بلكف كبل وإن مل يعؾؿ مـ هق أو يسب كقع إكبقاء طىل اإلصلق ـ فالحؽؿ يف هذا كؿا
تؼدم ٕن اإليؿان هبؿ واجب طؿقما وواجب اإليؿان خصقصا بؿـ قصف اهلل طؾقـا
يف كتابف وسبفؿ كػر وردة إن كان مـ مسؾؿ ،ومحاربة إن كان مـ ذمل.
وقد تؼدم يف إدلة الؿاضقة ما يدل طىل ذلؽ بعؿقمف لػظا أو معـك ،وما أطؾؿ
أحدا فرق بقـفؿا ،وإن كان أكثر كلم الػؼفاء إكؿا فقف ذكر مـ سب كبقـا فنكؿا ذلؽ
لؿسقس الحاجة إلقف ،وأكف وجب التصديؼ لف والطاطة لف مجؾة وتػصقل وٓ ريب أن
جرم سابف أطظؿ مـ جرم ساب غقره كؿا أن حرمتف أطظؿ مـ حرمة غقره ،وإن
شاركف سائر إخقاكف مـ الـبققـ والؿرسؾقـ يف أن ساهبؿ كافر حلل الدم.
فلما إن سب كبقا غقر معتؼد لـبقتف :فنكف يستتاب مـ ذلؽ إذا كان مؿـ طؾؿت
كبقتف بالؽتاب والسـةٕ :ن هذا جحد لـبقتف إن كان مؿـ يجفؾ أكف كبل فنكف سب
محض فل يؼبؾ ققلف( :إين مل أطؾؿ أكف كبل).اه

A

َشأي َٔ :١سب َٛصٛفا بٛصف أَ ٚشُ ٢باسِ ٚذيو ٜكع عً ٢اهلل سبخاْ٘ أٚ

بعض زسً٘.
َق َال َش ْق ُخ ِ
سال ِم
اإل ْ

َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِى ِي (ص:)576
فنن سب مقصق ًفا بقصػ ،أو مسؿك باسؿ ،وذلؽ يؼع طىل اهلل سبحاكف أو

بعض رسؾف خصقصا أو طؿقما ،لؽـ قد ضفر أكف مل يؼصد ذلؽ :إما ٓطتؼاده أن
القصػ أو آسؿ ٓ يؼع طؾقف ،أو ٕكف وإن كان يعتؼد وققطف طؾقف لؽـ ضفر أكف مل
يرده لؽقن آسؿ يف الغالب ٓ يؼصد بف ذلؽ بؾ غقره :ففذا الؼقل وشبفف حرام يف
الجؿؾة يستتاب صاحبف مـف إن مل يعؾؿ أكف حرام ،ويعزر مع العؾؿ تعزيزا بؾقغا لؽـ
ٓ يؽػر بذلؽ ،وٓ يؼتؾ ،وإن كان يخاف طؾقف الؽػر.
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ِصاي األوي :أن يسب الدهر الذي فرق بقـف وبقـ إحبة ،أو الزمان الذي
أحقجف إىل الـاس ،أو الققت الذي أبله بؿعاشرة مـ يـؽد طؾقف ،وكحق ذلؽ مؿا
يؽثر الـاس ققلف كظؿا وكثرا :فنكف إكؿا يؼصد أن يسب مـ يػعؾ ذلؽ بف .ثؿ إكف
يعتؼد أو يؼقل :إن فاطؾ ذلؽ هق الدهر .الذي هق الزمان فقسبف.
وفاطؾ ذلؽ إكؿا هق اهلل سبحاكف :فقؼع السب طؾقف مـ حقث مل يعتؿده الؿرء،
وإىل هذا أشار الـبل ﷺ بؼقلف ٓ« :تسبقا الدهر فنن الل هق الدهر بقده إمر»

()1

وققلف فقؿا يرويف طـ ربف تبارك وتعاىل ،يؼقل« :يا ابـ آدم تسب الدهر وأكا
الدهر بقدي إمر أقؾب الؾقؾ والـفار» فؼد هنك رسقل اهلل ﷺ طـ هذا الؼقل
()2

وحرمف ،ومل يذكر كػرا وٓ قتل ،والؼقل الؿحرم يؼتضل التعزيز والتـؽقؾ.
وِصاي اٌصاين :أن يسب مسؿك باسؿ طام يـدرج فقف إكبقاء ،وغقرهؿ لؽـ
يظفر أكف مل يؼصد إكبقاء مـ ذلؽ العام مثؾ ما كؼؾ الؽرماين قال :سللت أمحد قؾت:
رجؾ افترى طىل رجؾ ،فؼال :يا ابـ كذا وكذا إىل آدم وحقاء.
فعظؿ ذلؽ جدا وقال :كسلل اهلل العافقة ،لؼد أتك هذا طظقؿا .وسئؾ طـ الحد
فقف فؼال :مل يبؾغـل يف هذا شلء .وذهب إىل حد واحد وذكر هذا أبقبؽر طبد العزيز
أيضا فؾؿ يجعؾف أمحد هبذا الؼقل كافرا ،مع أن هذا الؾػظ يدخؾ فقف كقح ،وإدريس
وشقث ،وغقرهؿ مـ الـبققـٕ :ن الرجؾ مل يدخؾ آدم وحقاء يف طؿقمف وإكؿا
جعؾفا غاية وحدًّ ا لؿـ قذفف ،وإٓ لق كان مـ الؿؼذوفقـ تعقـ قتؾف بل ريب ،ومثؾ
هذا العؿقم يف مثؾ هذا الحال ٓ يؽاد يؼصد بف صاحبف مـ يدخؾ فقف مـ إكبقاء
فعظؿ اإلمام أمحد ذلؽٕ :ن أحسـ أحقالف أن يؽقن قد قذف خؾ ًؼا مـ الؿممـقـ،
ومل يقجب إٓ حدا واحدً إ :ن الحد هـا ثبت لؾحل ابتداء طىل أصؾف ،وهق واحد
وهذا ققل أكثر الؿالؽقة يف مثؾ ذلؽ .
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)6181ومسؾؿ ( )2246مـ حديث أبل هريرة
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)4826ومسؾؿ ( )2246مـ حديث أبل هريرة

.
.
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وقال سحـقن وأصبغ وغقرمها يف رجؾ قال لف غريؿف :صىل اهلل طىل الـبل
محؿد ،فؼال لف الطالب ٓ :صىل اهلل طىل مـ صىل طؾقف ،قال سحـقن :لقس هق كؿـ
شتؿ رسقل اهلل ﷺ أو شتؿ الؿلئؽة الذيـ يصؾقن طؾقف إذا كان طىل ما وصػ مـ
الغضبٕ :كف إكؿا شتؿ الـاس .وقال أصبغ وغقره ٓ :يؼتؾ إكؿا شتؿ الـاس وكذلؽ
قال ابـ أبل زيد فقؿـ قال :لعـ اهلل العرب ،ولعـ اهلل بـل إسرائقؾ ،ولعـ اهلل بـل
آدم ،وذكر أكف مل يرد إكبقاء ،وإكؿا أراد الظالؿقـ مـفؿ :إن طؾقف إدب بؼدر اجتفاد
السؾطان.
وذهب صائػة ـ مـفؿ الحارث بـ مسؽقـ وغقره ـ إىل الؼتؾ يف مسللة الؿصظ
وكحقها ،وكذلؽ قال أبق مقسك بـ مقاس فقؿـ قال :لعـف اهلل إىل آدم .إكف يؼتؾ.اه

B

َشأي َٔ :١أنس ٙعً ٢سب ايٓيب عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ايصالٚ ٠ايشالّ.
قال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)563/7
س َال ِم
اإل ْ
الؿ ْؽ َر َه مِ ْـ ال ُؽ َّػ ِ
َان ال ُؽ ْػ ُر َٓ َي ُؽق ُن َّإٓ بِ َت ْؽ ِذ ِ
ار و َلق ك َ
يب
اس َت ْثـَك ُ
فنكف ُس ْب َحا َك ُف ْ
ب و َج ْفؾِ ِف َلؿ َيس َت ْث ِـ مِـْ ُف الؿ ْؽر َهَّ َِٕ :ن ِ
ال َؼ ْؾ ِ
اإلك َْرا َه َط َؾك َذل ِ َؽ ُم ْؿتَـ ِ ٌع َف ُعؾِ َؿ َأ َّن ال َّت َؽ ُّؾ َؿ
ُ َ
ْ ْ
ال ِ
بِا ْل ُؽ ْػ ِر ُك ْػر إٓ فِل َح ِ
اإلك َْر ِاه .و َققلف َت َعا َلك ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ]
ٌ
{النحلَ ،}98>:أ ْيْ ِٓ :ستِ ْح َبابِ ِف الدُّ ْك َقا َط َؾك أخرة ،ومِـْ ُف َقق ُل الـَّبِ ِّل ﷺُ « :ي ْصبِ ُح
قع دِي َـ ُف بِ َع َر ِ
ض ِم ْـ
الر ُج ُؾ ُممْ ِم ًـا و ُي ْؿ ِسل َكافِ ًرا و ُي ْؿ ِسل ُممْ ِم ًـا و ُي ْصبِ ُح َكافِ ًرا َيبِ ُ
َّ
ُّ
الد ْك َقا» .
ِ
ِ
ِ
ِ
وأية ك ََز َل ْت فِل َط َّؿ ِ
الؿ ْممِـِق َـ
ار ْب ِـ َياس ٍر  ،وبِ َلل ْب ِـ َر َباحٍ  ،و َأ ْم َثال ِف َؿا م ْـ ُ
الؿست َْضع ِػقـ َلؿا َأكْر َهفؿ الؿ ْش ِر ُكق َن َط َؾك سب الـَّبِل ﷺ ،وكَحق َذل ِ َؽ مِـ كَؾِؿ ِ
ات
ْ
َ ِّ
ْ َ
ِّ
ُ ْ َ َ َّ َ ُ ْ ُ
()1

()2

()1

.
( )1أخرجف مسؾؿ ( )118مـ حديث أبل هريرة
( )2صحقح بطرقف :أخرجف طبد الرزاق يف تػسقره ( )1599طـ َم ْعؿر بـ راشد ،طـ طبد الؽريؿ بـ
مالؽ الجزري ،طـ أبل طبقدة بـ محؿد بـ طؿار بـ ياسر ،قال :أخذ الؿشركقن طؿار بـ ياسر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= فعذبقه ،حتك قارهبؿ يف بعض ما أرادوا ،فشؽا ذلؽ إىل الـبل ﷺ ،فؼال الـبل ﷺ «كقػ جتد قؾبؽ؟»
قال :مطؿئـ باإليؿان ،فؼال الـبل ﷺ« :فننْ طادوا فعد».
وأخرجف الطبري يف تػسقره (الـحؾ )196/مـ صريؼ محؿد بـ ثقر الصـعاين ،طـ معؿر بف.
وأخرجف ابـ سعد يف الطبؼات ( ،)189/3مـ صريؼ طبقد اهلل بـ طؿرو ،طـ طبد الؽريؿ بف.
وهذا إسـا ٌد مرسؾ ،رجالف ثؼات ،وأبق طبقدة ،هق مـ آل طؿار بـ ياسر ،ويحؽل قصة وقعة
لجده ،وهذا يؼقي مـ شلهنا.
ولف شاهد مـ حديث ابـ طباس

:

أخرجف الطبري يف تػسقره ( )181 /14حدثـا محؿد بـ سعد ،حدثـا أبل ،حدثـل طؿل ،حدثـل
أبل ،طـ أبقف ،طـ ابـ طباس ،ققلف ﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [الـحؾ ]196 :إىل
آخر أية ،وذلؽ ّ
أن الؿشركقـ أصابقا طؿار بـ ياسر فعذبقه ،ثؿ تركقه ،فرجع إىل رسقل اهلل ﷺ:
فحدثف بالذي لؼل مـ قريش ،والذي قال :فلكزل اهلل تعاىل ذكره طذره ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ] إىل ققلف ﴿ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﴾[الـحؾ.]196 :
وهذا إسـاد مسؾسؾ بالضعػاء .سعد بـ محؿد بـ الحسـ بـ ططقة بـ سعد العقيف ،وطؿف
الحسقـ بـ الحسـ بـ ططقة العقيف ،والحسـ بـ ططقة العقيف ،وططقة العقيف كؾفؿ ضعػاء.
ولف شاهد مـ مراسقؾ قتادة:
أخرجف الطبري يف تػسقره (الـحؾ )196/حدثـا بشر ،قال :ثـا يزيد ،قال :ثـا سعقد ،طـ قتادة...
ً
مرسل.
فذكره
ولف شاهد مـ مراسقؾ أبل مالؽ غزوان الغػاري:
أخرجف ابـ سعد يف الطبؼات ( ،)259/3وابـ أبل شقبة ( ،)121/12والطبري يف تػسقره
(الـحؾ )196/مـ صريؼ هشقؿ ،طـ حصقـ ،طـ أبل مالؽ غزوان الغػاري ،يف ققلف [ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ] [الـحؾ ]196 :قال :كزلت يف طؿار بـ ياسر.
وهذا إسـا ٌد مرسؾ رجالف ثؼات.
وله شاهد من مراسقل حمؿد بن سريين:

أخرجه ابن شعد ( )188 /1ظن إشامظقل بن إبراهقم بن ِم ْؼسم افبرصي ،ظن ابن ظون ،ظن
حمؿدّ :
ظامرا ،وهو يبؽي :ؾجعل يؿسح ظن ظقـقه ،وهو يؼول« :أخذك الؽػار9
أن افـبي ﷺ فؼي ً
فإن عادوا فؼل ذاك هلم» .وهو مرشل رجافه ثؼات.
فغطوك يف اداء فؼؾت كذا وكذاْ ،
وفه صاهد من مراشقل أيب ادتوـل افـاجي ،ظع بن داود:
أخرجه مسدد ،ـام يف إحتاف اخلرة ادفرة ( )5619ويف ادطافب افعافقة ( ،)1656ظن
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ار ،ومِـْفؿ مـ صبر َط َؾك ِ
ِ
اب بِؾِ َساكِ ِف َك َع َّؿ ِ
الؿ ْحـ َِة َكبِ َل ِل ،و َل ْؿ
ال ُؽ ْػ ِر َفؿـ ُْف ْؿ َم ْـ َأ َج َ
ُ ْ َ ْ َ ََ
ي ْؽره َأحدٌ مِـْفؿ َط َؾك ِخ َل ِ
ف َما فِل َق ْؾبِ ِفَ ،ب ْؾ ُأك ِْر ُهقا َط َؾك ال َّت َؽ ُّؾ ِؿَ ،ف َؿ ْـ َت َؽ َّؾ َؿ بِدُ و ِن
ُ َْ َ
ُ ْ
ِ
اإلك َْر ِاه َل ْؿ َي َت َؽ َّؾ ْؿ َّإٓ و َصدْ ُر ُه ُمـ َْش ِر ٌح بِ ِف.اه

C

حتس ِٜسب األصٓاّ إذا نإ ٜؤد ٟإىل سب اهلل.

يؼقل اهلل ُس ْب َحا َك ُف و َت َعا َلك﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ] {األىعام.}98@:

كام يف اٌفراوي اٌىربي (:)174/6
قال شقخ اإلسالم
ب أل ِ َف ِة َم َع َأ َّك ُف ِط َبا َد ٌة ل ِ َؽقكِ ِف َذ ِري َع ًة إ َلك َس ِّب ِف ْؿ ل ِ َّؾ ِف ُس ْب َحا َك ُف و َت َعا َلك; َِٕ َّن
َح َّر َم َس َّ
ِ
ب ال َّؾ ِف س ْب َحا َك ُف ر ِ
اج َح ٌة َط َؾك َم ْص َؾ َح ِة َس ِّبـَا ِٔل ِ َفتِ ِف ْؿ.اه
َم ْص َؾ َح َة َت ْرك ِف ْؿ َس َّ
َ
ُ
يف أػالَ ادلىلؼٌن (:)117/1
وقال اإلمام ابـ الؼقؿ
فحرم اهلل تعاىل سب آلفة الؿشركقـ ،مع كقن السب غقظا ومحقة هلل وإهاكة
ٔلفتفؿ :لؽقكف ذريعة اىل سبفؿ هلل تعاىل ،وكاكت مصؾحة ترك مسبتف تعاىل أرجح
مـ مصؾحة سبـا ٔلفتفؿ ،وهذا كالتـبقف ،بؾ كالتصريح طىل الؿـع مـ الجائز :لئل
يؽقن سببا يف فعؾ ما ٓ يجقز.اه

D

َشأي :١حهِ سبِّ ايصخاب.١

يؼقل اهلل تعاىل﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيقى ،ظن إشامظقل بن مسؾم ،ثـا أبو ادتوـل افـاجي ...ؾذـر كزول أية يف ظامر ريض اهلل ظـه .وهذا
إشـاد مرشل ،رجافه ثؼات .وحيقى هو افؼطان ،وإشامظقل هو افعبدي.
 ،صحقح ثابت بؿجؿوع هذه افطرق ،واهلل أظؾم.
وشبب كزول أية يف ظامر بن يارس
.
( )1مل أجد سبب كزول أية يف قصة بلل بـ رباح
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ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ] {الفتح.}:A:

وقال اهلل تعاىل[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅﰆ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ]{احلرش.}98-@:
قال اإلمام أبق طبد الل الؼرصبل

يف تػسقره لمية الؿتؼدمة :روى أبق طروة

رجل يـتؼص أصحاب
ً
الزبقري مـ ولد الزبقر :كـا طـد مالؽ بـ أكس ،فذكروا
رسقل اهلل ﷺ ،فؼرأ مالؽ هذه أية﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ] {الفتح،}:A:
حتك بؾغ ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ] {الفتح ،}:A:فؼال مالؽ :مـ أصبح مـ
الـاس يف قؾبف غقظ طىل أحد مـ أصحاب رسقل اهلل ﷺ ،فؼد أصابتف هذه أية.
ثؿ قال –يعـل :الزبقري :-لؼد أحسـ مالؽ يف مؼالتف ،وأصاب يف تلويؾف فؿـ
كؼص واحدً ا مـفؿ أو صعـ طؾقف يف روايتف :فؼد رد طىل اهلل رب العالؿقـ ،وأبطؾ
شرائع الؿسؾؿقـ ،ثؿ ذكر صائػة مـ أيات التل تضؿـت الثـاء طؾقفؿ والشفادة
لفؿ بالصدق والػلح ،ثؿ قال طؼبفا :وهذا كؾف مع طؾؿف تبارك وتعاىل بحالفؿ
ومآل أمرهؿ.اه

وقال ربـا جؾ وطل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ] {التوبة.}988:
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وقال تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ]
{احلديد.}98:

وقال رب العزة ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹ ﮺
﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂ 
     ﴾.

وقال تعاىل﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ] {التوبة.}99?:

وقال طز وجؾ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ] {الفتح.}9@:

وقال اهلل جؾ وطل[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ]{ التوبة.}@A-@@:

وقال تعاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ] {آل عمران.}998:
َ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ َق َال« :آ َي ُة ِ
ب
ويف اٌصذُذٌن طـ أكس
اإل َيام ِن ُح ُّ
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ارَ ،وآ َي ُة ال ِّـ َػ ِ
ٕ ْك َص ِ
ٕ ْك َص ِ
اق ُب ْغ ُض ا َ
ا َ
ار» .
()1

ويف اٌصذُذٌن طـ البراء بـ طازب رضل اهلل طـفؿاَ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ َق َال:
ٓي ِ
ح ُّبفُ ْؿ إِ َّٓ ُممْ ِم ٌـَ ،و َ
ٓ ُي ْب ِغ ُضفُ ْؿ إِ َّٓ ُم َـافِ ٌؼَ ،ف َؿ ْـ َأ َح َّبفُ ْؿ َأ َح َّب ُف ال َّؾ ُفَ ،و َم ْـ
«إَ ْك َص ُار َ ُ
َأ ْب َغ َضفُ ْؿ َأ ْب َغ َض ُف ال َّؾ ُف» .
()2

ويف صذُخ ِسٍُ طـ أبل هريرة ،وأبل سعقد الخدري ،رضل اهلل طـفؿا،
قل اهللِ ﷺ َق َالُ َٓ « :ي ْب ِغ ُض ْ َ
َأ َّن َر ُس َ
إ ْك َص َار َر ُج ٌؾ ُيمْ ِم ُـ بِالل ِ َوا ْل َق ْق ِم ْأ ِخرِ» .
قالَ :وا َّل ِذي َف َؾ َؼ ا ْل َحبَّ َةَ ،و َب َر َأ
ويف صذُخ ِسٍُ طـ طظ بـ أبل صالب
الـَّسؿ َة ،إِ َّكف َلعفدُ الـَّبِل ْإُمل ﷺ إِ َللَ « :أنْ َٓ ي ِ
ح َّبـِل إِ َّٓ ُممْ ِم ٌـَ ،و َٓ ُي ْب ِغ َضـِل إِ َّٓ
ُ َْ
ُ
َّ
ِّ ِّ
ِّ
َ َ
ُم َـافِ ٌؼ» .
ويف اٌصذُذٌن َطـ َأبِل س ِع ٍ
قد ُ
َ ،ق َالَ :ق َال الـَّبِ ُّل ﷺَ « :
ٓ
الخدْ ِر ِّي
ْ
َ
َت ُس ُّبقا َأ ْص َحابِلَ ،ف َؾ ْق َأ َّن َأ َح َد ُك ْؿ َأ ْك َػ َؼ ِم ْث َؾ ُأ ُح ٍدَ ،ذ َه ًبا َما َب َؾ َغ ُمدَّ َأ َح ِد ِه ْؿَ ،وَٓ
َك ِص َقػ ُف» .
َ ،ق َالَ :ق َال الـَّبِ ُّل ﷺَ « :و َما
ويف اٌصذُذٌن َط ْـ طظ بـ أبل صالب
ُي ْد ِر َ
يؽ َل َع َّؾ ال َّؾ َف َأنْ َي ُؽقنَ َق ِد ا َّص َؾ َع َط َؾك َأ ْه ِؾ َب ْد ٍر َف َؼ َالْ :اط َؿ ُؾقا َما ِش ْئ ُت ْؿ َف َؼ ْد َغ َػ ْر ُت
()3

()4

()5

َل ُؽ ْؿ» .
()6

ويف فعائً اٌصذاتح ٕمحد ( )15طـ ْاب ِـ ُط َؿ َر َي ُؼ ُ
اب
قلَ َٓ :ت ُس ُّبقا َأ ْص َح َ
ُم َح َّؿ ٍدَ ،ف َؾ َؿ َؼا ُم َأ َح ِد ِه ْؿ َسا َط ًة َخ ْق ٌر مِ ْـ َط َؿ ِؾ َأ َح ِدك ُْؿ ُط ْؿ َر ُه.

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)17ومسؾؿ برقؿ (.)74
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)3783ومسؾؿ برقؿ (.)75
( )3أخرجف مسؾؿ برقؿ ( ،76و.)77
( )4أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)78
( )5أخرجف البخاري برقؿ ( ،)3673ومسؾؿ برقؿ (.)2549
( )6أخرجف البخاري برقؿ ( ،)3997ومسؾؿ برقؿ (.)2494
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قال اإلمام الـقوي

012

تعالك يف ششح ِسٍُ (:)91/16

واطؾؿ أن سب الصحابة

حرام مـ فقاحش الؿحرمات ،سقاء مـ ٓبس

الػتـ مـفؿ وغقره ٕكف مجتفدون يف تؾؽ الحروب متلولقن.اه
ب الصحابة أو
وأققل :ذهب مجع مـ أهؾ العؾؿ إىل الؼقل بتؽػقر مـ س َّ
اكتؼصفؿ ،وصعـ يف طدالتفؿ ،وصرح ببغضفؿ ،وأن مـ كاكت هذه صػتف أباح دم
كػسف وحؾ قتؾف ،إٓ أن يتقب مـ ذلؽ ويترحؿ طؾقفؿ.
ومؿـ ذهب إىل هذا الؼقل مـ السؾػ الصحابل الجؾقؾ طبد الرمحـ بـ أبزى،
وطبد الرمحـ بـ طؿرو إوزاطل ،وأبق بؽر بـ طقاش ،وسػقان بـ طققـة ،ومحؿد
بـ يقسػ الػريابل ،وبشر بـ الحارث الؿروزي ،ومحؿد بـ بشار العبدي،
وغقرهؿ كثقر ،ففمٓء إئؿة صرحقا بؽػر مـ سب الصحابة ،وبعضفؿ صرح مع
ذلؽ أكف يعاقب بالؼتؾ ،وإىل هذا الؼقل ذهب بعض العؾؿاء مـ الحـػقة ،والؿالؽقة،
والشافعقة ،والحـابؾة ،والظاهرية.
قال اإلمام الطحاوية يف ػمُذذٗ :
وحبفؿ ـ أي الصحابة ـ ديـ وإيؿان ،وبغضفؿ كػر وكػاق وصغقان.اه
قؾت :ومـ سبفؿ ،وصعـ فقفؿ :فؼد زاد طىل بغضفؿ.
قال اإلمام الذهبل

يف اٌىثائش (ص:)717

فؿـ صعـ فقفؿ أو سبفؿ :فؼد خرج مـ الديـ ومرق مـ مؾة الؿسؾؿقـٕ :ن
الطعـ ٓ يؽقن إٓ طـ اطتؼاد مساويفؿ ،وإضؿار الحؼد فقفؿ ،وإكؽار ما ذكره اهلل
تعاىل يف كتابف مـ ثـائف طؾقفؿ ،وما لرسقل اهلل ﷺ مـ ثـائف طؾقفؿ وفضائؾفؿ
ومـاقبفؿ وحبفؿ ،وٕهنؿ أرضك القسائؾ مـ الؿلثقر ،والقسائط مـ الؿـؼقل،
والطعـ يف القسائط :صعـ يف إصؾ واإلزدراء بالـاقؾ ازدراء بالؿـؼقل ،وهذا
ضاهر لؿـ تدبره وسؾؿ مـ الـػاق ومـ الزكدقة واإللحاد يف طؼقدتف.اه
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قال الحافظ ابـ حجر

كام يف اٌفرخ (:)1671

اختؾػ يف ساب الصحابل ،فؼال طقاض :ذهب الجؿفقر إىل أكف يعزر ،وطـ
بعض الؿالؽقة يؼتؾ .وخص بعض الشافعقة ذلؽ بالشقخقـ والحسـقـ فحؽك
الؼاضل حسقـ يف ذلؽ وجفقـ :وققاه السبؽل يف حؼ مـ كػر الشقخقـ ،وكذا مـ
كػر مـ صرح الـبل ﷺ بنيؿاكف أو تبشقره بالجـة إذا تقاتر الخبر بذلؽ طـف لؿا
تضؿـ مـ تؽذيب رسقل اهلل ﷺ.اه
قال ابـ حزم

يف اإلدىاَ يف أصىي األدىاَ (:)149/1

ساب الصحابة ـ يعؾؿ ويعرف ،فنن تؿادى ففق فاسؼ ،وإن طاكد يف ذلؽ اهلل
تعاىل أو رسقلف ﷺ ففق كافر مشرك.اه
و َق َال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِ ْل اٌصٖاسَِ ادلَسٍُِى ِي (ص:)581
سال ِم
اإل ْ
فؿـ سبفؿ فؼد زاد طىل بغضفؿ ،فقجب أن يؽقن مـاف ًؼا ٓ يممـ باهلل وٓ بالققم
أخر ،وإكؿا خص إكصار ـ واهلل أطؾؿ ـ ٕهنؿ هؿ الذيـ تبقءوا الدار واإليؿان مـ
قبؾ الؿفاجريـ وآووا رسقل اهلل ﷺ وكصروه ومـعقه ،وبذلقا يف إقامة الديـ
الـػقس وإمقال وطادوا إمحر وإسقد مـ أجؾف وآووا الؿفاجريـ وواسقهؿ يف
قؾقل غرباء فؼراء مستضعػقـ ،ومـ طرف السقرة
إمقال ،وكان الؿفاجرون إذ ذاك ً
وأيام رسقل اهلل ﷺ وما قامقا بف مـ إمر ،ثؿ كان مممـًا يحب اهلل ورسقلف ،مل
يؿؾؽ أن ٓ يحبفؿ ،كؿا أن الؿـافؼ ٓ يؿؾؽ أن ٓ يبغضفؿ ،وأراد بذلؽ ـ واهلل
أطؾؿ ـ أن يعرف الـاس قدر إكصار لعؾؿف بلن الـاس يؽثرون وإكصار يؼؾقن وأن
إمر سقؽقن يف الؿفاجريـ فؿـ شارك إكصار يف كصر اهلل ورسقلف ﷺ بؿا أمؽـف
ففق شريؽفؿ يف الحؼقؼة ،كؿا تعاىل﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ] {الصف}9<:

فبغض مـ كصر اهلل ورسقلف مـ أصحابف كػاق.اه

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
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وقال اإلمام ابـ بطة
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يف كتابف اإلتأح اٌىربي (:)146/8

فؾؿ يؽـ اهلل لقؿدح هذه إمة بالخقرة ،ويجعؾفا شاهدة طىل غقرها ،ويصػفا
بالعدالة ،مع ما كعتفا بف مـ إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر ،واإليؿان بف ،فؾؿ
يؽـ تعاىل لقؿدح هذه إمة بالخقر الؽثقر ،ويػضؾفا طىل مجقع إمؿ الؿاضقة،
ويجعؾ كبقفا خقر الؿرسؾقـ وخاتؿ الـبققـ ،ثؿ يػضؾ سائر إمؿ طؾقفا ومجقع
إكبقاء طىل كبقفا ،بلن يجعؾ يف طؼب كؾ كبل كبق ًا مثؾف ،أو رجلً مـ أمتف هق خقرها
وأفضؾفا ،يخؾػ ذلؽ الـبل ﷺ أمتف ،ويدطقهؿ إىل شريعتف.
ّ
وأضؾ
شر أهؾ زماكف،
ويجعؾ َخ ْؾػ هذا الـبل الػاضؾ يف هذه إمة الخقّرة ّ
أهؾ طصره كؿا زطؿت هذه الػرقة الضالة التل صعـت يف خلفة أبل بؽر ،وقالت:
إن الخؾقػة الذي قام بعؼب كبقـا ّ
ضال ،وأن إمة التل قال اهلل تعاىل﴿ :ﭞ ﭟ
شر أمة أخرجت لؾـاسٕ :هنؿ ضلل
ﭠ ﭡ ﭢ ] {آل عمران }998:إهنا ُّ
كػار إذ بايعقا ضا ً
ٓ ،وكاكت مجقع إمؿ قبؾفؿ أفضؾ مـفؿ ،إذ قام بعؼب كؾ كبل
كبل ،أو أفضؾ أهؾ زماكف ،وقام بعد كبقـا -بزطؿ الرافضة -أضؾ أهؾ زماكف يتؾقه
ٌ
ويتبعف ،وتابعتف إمة كؾفا طىل ذلؽ مـذ يقم قبض رسقل اهلل ﷺ إىل وقتـا هذإ :ن
البقعة اكعؼدت بعد الـبل ﷺ لؾضال وبايعف ضلل ،والـاس كؾفؿ طىل آثارهؿ
ُي ْفرطقن.
فعىل ما أص ِ
ؾت الرافضة ٕكػسفا مـ ديـفا ،واكتحؾتف مـ مذاهبفا ،أن هذه إمة
ّ
التل أخبر اهلل أهنا خقر أمة أخرجت لؾـاس ،هل شر أمة أخرجت لؾـاس؟ وأن إمة
التل جعؾفا اهلل وسط ًا لتؽقن الشاهدة طىل الـاس هل الؿشفقد طؾقفا؟! ،وأن الـبل
الذي أرسؾف اهلل رمحة لؾعالؿقـٕ :ن الذيـ آمـقا بف يف حقاتف وطزروه وكصروه،
واتبعقا الـقر الذي أكزل معف أولئؽ هؿ الؿػؾحقن :كػروا بف بعد وفاتف ،وخالػقه
وجحدوه ،وأمجعقا كؾفؿ طىل ضللة بعده ،ثؿ قػا الـاس أثرهؿ ،فضؾقا بضللتفؿ،
أمر اهلل ،وكذبت أخبار اهلل،
وكػرت إمة كؾفا باتباطفؿ ،فبطؾ طـد الرافضة ُ
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واستحال وجقد صحة كتاب اهلل فقؿا أثـك طؾقفؿ فقف ،حقث يؼقل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ] {الفتح.}:A:
فؼالت الػرقة الؿػترية طؾك الل :يبتغقن ضؾؿ ًا وصغقاك ًا ،وكػر ًا وآثام ًا :تعاىل طؿا
تؼقلف الرافضة طؾق ًا كبقر ًا.

وقال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ]
{التوبة.}988:

وقال تعاىل[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ] {التوبة.}@A-@@:

وقال تعاىل﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ] {الفتح .}9@:فؼدم اهلل
الرضك طـفؿ ل ِ َؿا طؾؿ مـ قؾقهبؿ أهنا خقر قؾقب البرية بؼقلف﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ] {الفتح }9@:لؿا طؾؿ مـ صحة قؾقهبؿ ،ثؿ أخبر بعاقبة

أمرهؿ ،وآخر مصقرهؿ ،وما أطده لفؿ ،فؼال﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ] {التوبة }988:ثؿ وصػ أطؿالفؿ وأققالفؿ ،يف حركاهتؿ
وسؽقهنؿ وققامفؿ وقعقدهؿَ ،و ِه َؿ ِؿفؿ وطزومفؿ ،وما هؿ هلل سائؾقن ومـف
صالبقن ،ثؿ وصػ استجابتف لفؿ ،وحػظف ٕطؿالفؿ ،ومجقؾ صـقعف هبؿ ،ذكْر ًا
ُيػفؿ ،وأثاهبؿ ،ومؽافلتف لفؿ بلحسـ الؿؽافلة ،وأجزل الؿجازاة ،فؼال تعاىل:

﴿ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ] {آل عمران }9A9:ثؿ
ما زالقا دوام ًا وإلحاح ًا حتك استجاب لفؿ رهبؿ ﴿ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾
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إىل ققلف﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ] {آل عمران.}9A=:
فقؾزم مـ صعـ يف خلفة أبل بؽر ،وطؿر ،وطثؿان ،وطظ رضل اهلل طـفؿ ،أو
صعـ طىل َم ْـ بايعفؿ واتبعفؿ أن يؼقل :إن اهلل تبارك وتعاىل -طؿا تؼقلف هذه الػرق
الضالة -طؾق ًا كبقر ًا ،أن يؼقلقا :إن اهلل أثـك طؾقفؿ بؿا جفؾف مـ أمر طاقبتفؿ ،وذلؽ
أكف قدّ م القطد لفؿ ،وهق ٓ يعؾؿ أهنؿ يـؽثقن ويجقرون ،فقؽػرون ،وأكف رفع
السؽقـة مـ قؾقهبؿ لؽػر يف قؾقهبؿ حتك قالت الخقارج الضالة يف طظ طؾقف السلم
ما قالتف وكػرتف.
وقالت الؿبتدطة الؿتلخرة فقف

ما قالتف مؿا قد رفعف اهلل طـف وكَطؼ الؼرآن

بف ،وجاءت السـة بخلفف.
وقالت الؿبتدطة يف خلفة أبل بؽر ما قالتف حتك كػرتف ،وك ّػرت الذيـ طؼدوا
خلفة أبل بؽر وبايعقه وكػك بؼائؾ هذه الؿؼالة مـ الػريؼقـ شـاطة وبشاطة ،فنهنا
ألزمت أكػسفا -جفلً وبغق ًا وطدواك ًا ،وسؾؽت صريؼ ًا مقحش ًا ُم ْغ ِقر ًا مفؾؽا غقر
مستؼقؿ وٓ مسؾقك -بلن قالقا :إن اهلل مل يعؾؿ طاقبة أصحاب رسقل اهلل ﷺ ،وٓ
إىل ماذا يصقرون ،وٓ ما هؿ طامؾقن ،حتك أثـك طؾقفؿ بؿا ٓ يستحؼقن ،ووطدهؿ
جـات تجري مـ تحتفا إهنار خالديـ فقفا أبد ًا.
فزطؿت هذه الػرق الشاردة طـ الديـ ،والؿػارقة لجؿاطة الؿسؾؿقـ ،أن
الصحابة غقروا وبدلقا وكػروا ،فالجـان التل وطدهؿ اهلل أهنؿ فقفا خالدون إهنؿ
إلقفا ٓ يصؾقن ،وفقفا ٓ يسؽـقن ،فـعقذ باهلل مـ الحقرة ،والعؿك والضللة بعد
الفدى ،وأن كؼقل طىل اهلل ما مل يؼؾ ،وكؾزم أصحاب رسقل اهلل ﷺ خلف ما
وطدهؿ ،وأن كؽذب اهلل فقؿا وصػفؿ بف ،وأن كؼقل بؼقل هذه الػرق الؿذمقمة
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وج ّفؾقا اهلل تعاىل إذ أطدّ لؿـ يؽػر بف ويرتد
الذيـ أدخؾقا يف أخبار الؼرآن التـاقضَ ،
طـ ديـف جـات تجري مـ تحتفا إهنار خالديـ فقفا أبد ًا.
وبعد فنكف ٓ يخؾق ما ألزمقه أصحاب رسقل اهلل ﷺ مـ السابؼقـ إولقـ مـ
الؿفاجريـ وإكصار ،والذيـ اتبعقهؿ بنحسان الذيـ قدم اهلل فقفؿ القطد،
وأخبرهؿ بؿا أطدّ لفؿ جـات تجري مـ تحتفا إهنار ،فل يخؾق أن يؽقن َف ْرض
الرضا وإطداد الجـات وهق يعؾؿ أهنؿ يؽػرون ،أو ٓ يعؾؿ أهنؿ يؽػرون؟.
فنن كان يعؾؿ أهنؿ يؽػرون ببقعتفؿ أبا بؽر ،فؼد قدم الرضا طـ ققم ،وأطدّ لفؿ
جـات تجري مـ تحتفا إهنار ،وهق طامل أهنؿ يؽػرون ،أو يؽقن قدّ م لفؿ هذا
القطد وهق ٓ يعؾؿ بؿا هؿ طامؾقن .فؽػك بؼائؾ هذه الؿؼالة جحد ًا وكػر ًا.اه
يف اٌسٕح (:)777
قال أبق بؽر الخالل
ِ
ِ
الرافِ َض ُة؟ َق َال :ا َّل ِذي َي ْشتِ ُؿ
َأ ْخ َب َركَا َط ْبدُ ال َّؾف ْب ُـ َأ ْح َؿدَ َ ،ق َالُ :ق ْؾ ُت َٕبِلَ :م ِـ َّ
ب َأ َبا َب ْؽ ٍر َو ُط َؿ َر َر ِح َؿ ُف َؿا ال َّؾ ُف.
َو َي ُس ُّ
َأ ْخبركَا َأبق ب ْؽ ٍر ا ْلؿر ِ
وذ ُّيَ ،ق َالَ :س َل ْل ُت َأ َبا َط ْب ِد ال َّؾ ِف َط َّؿ ْـ َي ْشتِ ُؿ َأ َبا َب ْؽ ٍر َو ُط َؿ َر
َ ُّ
ََ ُ َ
َو َطائِ َش َة؟ َق َال :ما ُأرآ ُه َط َؾك ْ ِ
اإل ْس َلمَِ ،ق َالَ :و َس ِؿ ْع ُت َأ َبا َط ْب ِد ال َّؾ ِف َي ُؼ ُ
قلَ :ق َال َمال ِ ٌؽ:
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قب فل ْ ِ
اإل ْس َل ِم.
اب الـَّبِ ِّل ﷺ َل ْق َس َل ُف َس ْف ٌؿَ ،أ ْو َق َال :كَص ٌ
ا َّلذي َي ْشت ُؿ َأ ْص َح َ
ؽ بـ َطب ِد ا ْلح ِؿ ِ
ِ
ِ
قدَ ،ق َالَ :س ِؿ ْع ُت َأ َبا َط ْب ِد ال َّؾ ِفَ ،ق َالَ :م ْـ َشت ََؿ
َ
َو َأ ْخ َب َركل َطبْدُ ا ْل َؿؾِ ْ ُ ْ
ِ
ِ
الر َوافِ ِ
اب الـَّبِ ِّل ﷺ َٓ ك َْل َم ُـ َأ ْن
َأ َخ ُ
ضُ ،ث َّؿ َق َالَ :م ْـ َشت ََؿ َأ ْص َح َ
اف َط َؾ ْقف ا ْل ُؽ ْػ َر م ْث َؾ َّ
قن َقدْ َم َر َق َط ِـ الدِّ ِ
َي ُؽ َ
يـ.
ِ
ِ ِ
َأ ْخ َب َركَا َزك َِر َّيا ْب ُـ َي ْح َقكَ ،ق َال :ثـا َأ ُبق َصال ِ ٍ
الر ُج ُؾ َي ْشتِ ُؿ
بَ ،أ َّك ُف َق َال َٕبِل َط ْبد ال َّؾفَّ :
ُط ْث َؿ َ
ان؟ َف َل ْخ َب ُروكِل َأ َّن َر ُج ًل َت َؽ َّؾ َؿ فِق ِفَ ،ف َؼ َالَ :ه ِذ ِه َزكْدَ َق ٌة.
َأ ْخ َب َركَا َط ْبدُ ال َّؾ ِف ْب ُـ َأ ْح َؿدَ ْب ِـ َحـْ َبؾٍَ ،ق َالَ :س َل ْل ُت َأبِل َط ٍـ َر ُج ٍؾ َشت ََؿ َر ُج ًل مِ ْـ
اب الـَّبِل ﷺَ ،ف َؼ َال :ما ُأرا ُه َط َؾك ْ ِ
َأ ْص َح ِ
اإل ْس َل ِم.اه
َ َ
ِّ

قال أبو عبد اهلل ر ا اهلل :

 :إساكقد إىل أمحد

صحقحة.
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وذهب مجاطة مـ أهؾ العؾؿ إىل الؼقل بعدم تؽػقر ساب الصحابل ،وهق
مؼتضك قضاء طؿر بـ طبد العزيز ،وطاصؿ إحقل ،وهق ققل مالؽ ،وأمحد يف
رواية ،وإسحاق ،وآخرون ،وحجتفؿ يف ذلؽ:
ما يف اٌصذُذٌن َطـ َأبِل س ِع ٍ
قد ُ
َ ،ق َالَ :ق َال الـَّبِ ُّل ﷺَٓ« :
الخدْ ِر ِّي
ْ
َ
َت ُس ُّبقا َأ ْص َحابِلَ ،ف َؾ ْق َأ َّن َأ َح َد ُك ْؿ َأ ْك َػ َؼ ِم ْث َؾ ُأ ُح ٍدَ ،ذ َه ًبا َما َب َؾ َغ ُمدَّ َأ َح ِد ِه ْؿَ ،وَٓ
َك ِص َقػ ُف» .
()1

وما رواه اإلمام أمحد وغقره طـ أبل برزة إسؾؿل
ٕبل بؽر الصديؼ

 ،قال :أغؾظ رجؾ

 ،قال :فؼال أبق برزة :أٓ أضرب طـؼف ،قال :فاكتفره ،وقال:

ما هل ٕحد بعد رسقل اهلل ﷺ .
()2

ويف اٌصذُذٌن َط ْـ ابـ مسعقد
ُف ُس ٌ
ققَ ،وقِ َتا ُل ُف ُك ْػ ٌر» .

الؿ ْسؾِ ِؿ
َ ،أ َّن الـَّبِ َّل ﷺ َق َالِ « :س َب ُ
اب ُ

()3

واهلل تعاىل يؼقل[ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ]{ األحزاب.}=@-=?:
فػرق اهلل بقـ مـ يمذيف ويمذي رسقلف :فتقطدهؿ بالؾعـة يف الدكقا وأخرة،

وبقـ مـ يمذي الؿممـقـ :فؼال فقفؿ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ]
{األحزاب.}=@:
والصحقح يف هذه الؿسللة هق التػصقؾ الذي ذكره شقخ اإلسلم رمحف اهلل.
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)3673ومسؾؿ برقؿ (.)2549
( )2صحقح :أخرجف الطقالسل ( ،)4والحؿقدي ( ،)6وأمحد ( ،54و ،)61وأبق داود (،)4363
والـسائل يف الؿجتبك ( ،)4971ويف الؽبرى ( ،)3529والبزار ( ،)49وأبق يعىل (،)81
والطحاوي يف مشؽؾ أثار ( ،)495/12والطبراين يف إوسط ( ،1129و،)5392
والحاكؿ ( ،)8946والضقاء يف الؿختارة ( ،24و ،)25والبقفؼل ( ،)13377من ضرق ظن أيب
به ،وبعض أشاكقده صحقحة.
برزة إشؾؿي
( )3أخرجف البخاري برقؿ ( ،)48ومسؾؿ برقؿ (.)64
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قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

يف اٌصاسَ ادلسٍىي (ص:)591

أما مـ اقترن بسبف دطقى أن طؾ ًقا إلف ،أو أكف كان هق الـبل ،وإكؿا غؾط جبرائقؾ
يف الرسالة ،ففذا ٓ شؽ يف كػره ،بؾ ٓ شؽ يف كػر مـ تققػ يف تؽػقره.
و كذلؽ مـ زطؿ مـفؿ أن الؼرآن كؼص مـف آيات وكتؿت ،أو زطؿ أن لف
تلويلت باصـة ُت ْسؼط إطؿال الؿشروطة ،وكحق ذلؽ ،وهمٓء يسؿقن الؼرامطة
والباصـقة ،ومـفؿ التـاسخقة ،وهمٓء ٓ خلف يف كػرهؿ.
وأما مـ سبفؿ س ًّبا ٓ يؼدح يف طدالتفؿ ،وٓ يف ديـفؿ ،مثؾ وصػ بعضفؿ
بالبخؾ ،أو الجبـ ،أو قؾة العؾؿ ،أو طدم الزهد ،وكحق ذلؽ ،ففذا هق الذي يستحؼ
التلديب والتعزير ،وٓ كحؽؿ بؽػره بؿجرد ذلؽ ،وطىل هذا يحؿؾ كلم مـ مل
يؽػرهؿ مـ أهؾ العؾؿ.
وأما مـ لعـ وقبح مطؾ ًؼا ،ففذا محؾ الخلف فقفؿ :لتردد إمر بقـ لعـ
الغقظ ،ولعـ آطتؼاد.
وأما مـ جاوز ذلؽ إىل أن زطؿ أهنؿ ارتدوا بعد رسقل اهلل طؾقف الصلة
كػسا ،أو أهنؿ فسؼقا طامتفؿ :ففذا ٓ
كػرا ً
قؾقل يبؾغقن بضعة طشر ً
والسلم إٓ ً
أيضا يف كػرهٕ :كف مؽذب لؿا كصف الؼرآن يف غقر مقضع مـ الرضك طـفؿ،
ريب ً
والثـاء طؾقفؿ ،بؾ مـ يشؽ يف كػر مثؾ هذا :فنن كػره متعقـ :فنن مضؿقن هذه
الؿؼالة أن كؼؾة الؽتاب والسـة كػار أو فساق.
وأن هذه أية التل هل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ] {آل عمران،}998:
كػارا أو فسا ًقا ،ومضؿقهنا :أن هذه إمة شر
وخقرها هق الؼرن إول كان طامتفؿ ً
إمؿ ،وأن سابؼل هذه إمة هؿ شرارهؿ ،وكػر هذا مؿا يعؾؿ باضطرار مـ ديـ
اإلسلم.
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ولفذا تجد طامة مـ ضفر طؾقف شلء مـ هذه إققال فنكف يتبقـ أكف زكديؼ،
وطامة الزكادقة إكؿا يستترون بؿذهبفؿ ،وقد ضفرت هلل فقفؿ َم ُث َلت ،وتقاتر الـؼؾ
بلن وجقهفؿ تؿسخ خـازير يف الؿحقا والؿؿات.
ومجع العؾؿاء ما بؾغفؿ يف ذلؽ ،ومؿـ صـػ فقف الحافظ الصالح أبق طبداهلل
محؿد بـ طبدالقاحد الؿؼدسل كتابف يف إٌهٍ ػٓ سة األصذاب وِا جاء فُٗ
ِٓ اإلمث واٌؼماب .
السابة مـ ٓ ريب يف كػره ،ومـفؿ مـ ٓ يحؽؿ
وبالجؿؾة :فؿـ أصـاف
َّ
بؽػره ،ومـفؿ مـ تردد فقف.اه

E

َشأي :١قرف أَٗات املؤَٓني بايزْ ٢نفس ٚزد.٠

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

يف اٌصاسَ ادلسٍىي (ص:)565

فلما مـ سب أزواج الـبل ﷺ :فؼال الؼاضل أبق يعىل :مـ قذف طائشة بؿا
برأها اهلل مـف كػر بل خلف .وقد حؽك اإلمجاع طىل هذا غقر واحد ،وصرح غقر
واحد مـ إئؿة هبذا الحؽؿ.
فروي طـ مالؽ :مـ سب أبا بؽر جؾد ،ومـ سب طائشة

قتؾ .ققؾ لف:

مل؟ قال :مـ رماها فؼد خالػ الؼرآنٕ :ن اهلل تعاىل قال﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ] {النور.}9?:
وقال أبق بؽر بـ زياد الـقسابقري :سؿعت الؼاسؿ بـ محؿد يؼقل إلسؿاطقؾ
بـ إسحاق :أيت الؿلمقن بالرقة برجؾقـ :شتؿ أحدمها فاصؿة ،وأخر طائشة :فلمر
بؼتؾ الذي شتؿ فاصؿة ،وترك أخر فؼال إسؿاطقؾ :ما حؽؿفؿا إٓ أن يؼتلٕ :ن
الذي شتؿ طائشة
أهؾ البقت وغقرهؿ.

رد الؼرآن ،وطىل هذا مضت سقرة أهؾ الػؼف ،والعؾؿ مـ
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قال أبق السائب الؼاضل :كـت يقما بحضرة الحسـ بـ زيد الداطل بطبرستان،
وكان يؾبس الصقف ،ويلمر بالؿعروف ويـفك طـ الؿـؽر ويقجف يف كؾ سـة
بعشريـ ألػ ديـار إىل مديـة السلم يػرق طىل سائر ولد الصحابة وكان بحضرتف
رجؾ ذكر طائشة بذكر قبقح مـ الػاحشة فؼال :يا غلم اضرب طـؼف.
فؼال لف :العؾقيقن :هذا رجؾ مـ شقعتـا فؼال :معاذ اهلل ،هذا رجؾ صعـ طىل

الـبل ﷺ قال اهلل تعاىل ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ

ﯭ ﴾ فنن كاكت طائشة خبقثة :فالـبل خبقث ،ففق كافر فاضربقا طـؼف.
فضربقا طـؼف وأكا حاضر .رواه الللؽائل.
وأِا ِٓ سة غًن ػائشح ِٓ أصواجٗ؛ ففُٗ لىالْ:
أحدُٖا :أكف كساب غقرهـ مـ الصحابة.
ٚايجاْ :ٞوهق إصح أن مـ قذف واحدة مـ أمفات الؿممـقـ :ففق كؼذف
طائشة

 ،وقد تؼدم معـك ذلؽ طـ ابـ طباس ،وذلؽ ٕن هذا فقف طار

وغضاضة طىل رسقل اهلل ﷺ ،وأذى لف أطظؿ مـ أذاه بـؽاحفـ بعده ،وقد تؼدم

التـبقف طىل ذلؽ فقؿا مضك طـد الؽلم طىل ققلف﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ]
{األحزاب }=?:أية وإمر فقف ضاهر.اه

F

َشأي :١حهِ االستٗزا ٤بايعًُاٚ ٤ايصاذتني.

وأما آستفزاء بالعؾؿاء ،أو ال ُؼ َّراء :فؼد ذكر العؾؿاء أكف إن استفزأ هبؿ استفزا ًء
يرجع طىل ما يحؿؾف مـ الؼرآن ،والسـة :ففق كػر أكبر.
وإن استفزأ بف لشخصقتف مـ صقلف ،أو قصره ،أو لقكف ٓ ،بسبب ما يحؿؾف مـ
ضؾؿ ،وضلل ،والدلقؾ طىل أكف إن
الؼرآن والسـة :ففذا لقس بؽػر ،ولؽـف ٌ
فسؼ ،و ٌ
استفزأ بف ٕجؾ ديـف يؽػر :أية السابؼة ،ففل تشؿؾف ،ويدل طىل هذا ققلف تعاىل:
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[ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
أيضا ققلف
ﯽ] {ادطففني };8-:A:أيات ،فؾؿ يسخروا مـفؿ إٓ ٕهنؿ آمـقا ،و ً

تعاىل[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ]
{ ادًمنون} 998-98A:

()1

( )1اكظر :الصارم الؿسؾقل (ص ،)559 ،5-4فتاوى الؾجـة الدائؿة (.)25-18/2
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ِ
لل َط َّز و َج َّؾ:
و َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة
َ ،أ َّن َر ُسق َل اهلل ﷺ َق َالَ « :ق َال ا ُ
ُيمْ ِذيـِل ا ْب ُـ آ َد َم َي ُس ُّب الدَّ ْه َر و َأ َكا الدَّ ْهرِ ،ب َقدي إ ْم ُرُ ،أ َق ِّؾ ُب ال َّؾ ْق َؾ والـَّفَ َار» ُم َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْق ِف(.)1
َشا ٌ٥ايعكٝد ٠املشتفاد َٔ ٠اذتدٜح
يف اٌىربي (:)165/1
قال اإلمام البقفؼل
ِ
َق َال َّ ِ ِ ِ
اهلل َأ ْط َؾ ُؿَ ،أ َّن ا ْل َع َر َب ك َ
َان َش ْلك َُفا
الشافع ُّل فل ِر َوا َية َح ْر َم َؾ َةَ :وإِك ََّؿا َت ْل ِوي ُؾ ُفَ ،و ُ
تَ ،أو َهرمٍَ ،أو َت َؾ ٍ
ب ا َّلتِل َتـ ِْز ُل بِ ِفؿ مِـ مق ٍ
َأ ْن َت ُذ َّم الدَّ ْه َرَ ،و َت ُس َّب ُف ِطـْدَ ا ْل َؿ َصائِ ِ
ػ َأ ْو
ْ
ْ ْ َْ
ْ َ
قن :إِكَّؿا يفؾِ ُؽـَا الدَّ ْهر ،و ُهق ال َّؾق ُؾ والـَّفار ،و ُهؿا ا ْل ِػ ْتـَت ِ
َغ ْق ِر َذل ِ َؽَ ،ف َق ُؼق ُل َ
َان
ُ َ َ
َ ُْ
ْ َ َ ُ َ َ
وا ْلج ِديدَ ِ
قنَ :أ َص َابت ُْف ْؿ َق َق ِار ُع الدَّ ْه ِرَ .و َأ َبا َد ُه ُؿ الدَّ ْه ُرَ :ف َق ْج َع ُؾ َ
انَ ،ف َق ُؼق ُل َ
قن ال َّؾ ْق َؾ
َ َ
قن الدَّ ْه َر َفنِ َّك ُف ا َّل ِذي ُي ْػـِقـَا َو َي ْػ َع ُؾ بِـَاَ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
َوالـ ََّف َار ال َّؾ َذ ْي ِـ َي ْػ َع َل ِن َذل ِ َؽَ ،ف َق ُذ ُّم َ
قل
اهللِ ﷺَ َٓ « :ت ُس ُّبقا الدَّ ْه َر» َط َؾك َأ َّك ُف ا َّل ِذي ُي ْػـِق ُؽ ْؿَ ،وا َّل ِذي َي ْػ َع ُؾ بِ ُؽ ْؿ َه ِذ ِه ْإَ ْش َقا َء،
اط َؾ ه ِذ ِه ْإَ ْشق ِ
اءَ :فنِكَّؿا َتسبقا اهلل َتبار َك و َتعا َلكَ ،فنِ َّن اهلل َف ِ
اط ُؾ
َفنِ َّك ُؽ ْؿ إِ َذا َس َب ْبت ُْؿ َف ِ َ
َ َ َ َ َ
َ ُ ُّ
َ
َ
ه ِذ ِه ْإَ ْشق ِ
اء.اه
َ
َ
قال أبوعبد اهلل ع ا اهلل عن  :كسبة إفعال إىل الدهر ٓ تجقز ،وهل طؼقدة
الجاهؾققـ كؿا يف هذا الحديث ققلفؿ« :إكام هيؾؽـا الؾقؾ والـفار» ،وهل طؼقد ٌة
كػريةٕ :ن اهلل هق الػاطؾ يف الحؼقؼة.
وأما السب لف بدون هذا آطتؼاد فقعتبر مـ كبائر الذكقب ،ويعتبر ضعػ إيؿان
بالؼدر ،وتسخ ًطا طىل اهلل يف أقداره.
وأما وصػ إيام والؾقال بلهنا باردة ،أو حارة ،أو شديدة :فنكف ٓ يدخؾ يف
هذا .والؿؼصقد بؼقلف تعاىل« :وأكا الدهر» ،تبقـف الرواية إخرى« :بقدي إمر،
ُأقؾب الؾقؾ والـفار» :فقؽقن معـك« :أكا الدهر» ،أي :أكا خالؼ الدهر ،وأتصرف

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)4826ومسؾؿ برقؿ (.)2246
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السب
فقف ،وأقدر فقف إمقر ،فسبفا يرجع إىل طدم اإليؿان بإقدار :فقؽقن مرجع َّ
إىل اهلل تعاىل.اه
كام يف صاد ادلؼاد (:)155-154/7
قال ابـ الؼقؿ
لث م َػ ِ
ِ
اسدَ َطظِقْ َؿةِ ،إدِ َذا َ٘اَ :س ُّبف َم ْـ لقس بله ٍؾ أن ُي َسب :فنن
وفل َه َذا َث ُ َ
فسابف أوىل بالذ ِّم
الدهر َخ ْؾ ٌؼ ُم َس َّخ ٌر مِـ خؾؼ اهلل ،مـؼا ٌد ٕمره ،مذ َّل ٌؾ لتسخقره،
َ
ُّ
السب مـف.
و ِّ
يضر ويـػع ،وأكف مع
اٌصأُح :أن س َّبف
متضؿـ لؾشرك :فنكف إكؿا س َّبف لظـَّف أكف ُّ
ِّ
يستحؼ الع َطا َء ،ورفع َمـ ٓ
ضر َمـ ٓ يستحؼ الضرر ،وأططك َمـ ٓ
ُّ
ذلؽ ضامل قد َّ
يستح ُؼ ِ
ِ
الحرمان ،وهق طـد شاتؿقف مـ أضؾؿ الظؾؿة،
الرفعة ،وحرم َمـ ٓ
ُّ
يستحؼ ِّ
صرح بؾعـف
و
كثقر مـ ُ
الج َّفال ُي ِّ
أشعار همٓء الظؾؿة الخقكة يف س ِّبف كثقر ٌة جدً ا ،و ٌ
ُ
ِ
تؼبقحف.
و
الحؼ
اٌصاٌصح :أن
يؼع طىل َمـ فعؾ هذه إفعال التل لق ا َّت َب َع ُّ
السب مـفؿ إكؿا ُ
َّ
ِ
الدهر،
ات وإرض ،وإذا وقعت أهق ُاؤهؿَ ،ح ِؿدُ وا
فقفا أهقا َءهؿ
لػسدت السؿاو ُ
َ
ِ
رب الدَّ ْه ِر َت َعا َلك ُهق ا ْلـ ُؿ ْعطِك الـ َؿاكِ ُع ،الخافِ ُض
و َأ ْثـَقا طؾقف ،وىف حؼقؼة إمرَ ،ف ُّ
الدهر َل ْق َس َل ُف مِ َـ إَ ْم ِر َشل ٌء ،فؿس َّبتفؿ لؾدَّ ْه ِر َم َس َّبة ل َّؾف
عز الـ ُؿ ِذ ُّل ،و
افع ،الـ ُؿ ُّ
الر ُ
ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
لؾرب َت َعا َلكَ ،ك َؿا يف الصحقحقـ م ْـ َحد ْيث َأبك
َط َّز و َج َّؾ :ول َف َذا َكا َك ْت ممذ َي ًة
ِّ
ُه َر ْي َر َةَ ،ط ِـ الـبل ﷺ َق َالَ « :
لل َتعا َلكُ :يمْ ِذيـك ا ْب ُـ آ َد َمَ :ي ُس ُّب الدَّ ْه َر و َأ َكا الدَّ ْه ُر»،
قال ا ُ
الش ُ
اب الدَّ ْهر َدائِ ٌر َب ْق َـ َأ ْم َر ْي ِـ َٓ ُبدَّ َل ُف مِ ْـ َأ َحدَ ِه َؿا :إِ َّما َسبُّف لِؾفَ ،أو ِّ
رك بِ ِف :فنكف إذا
َف َس ُّ
ِ
ِ
ِ
اهلل و ْحدَ ُه ُهق ا َّل ِذى َف َع َؾ
ا ْط َت َؼدَ َأ َّن الدَّ ْه َر َفاط ٌؾ َم َع اهلل َف ُفق ُم ْش ِر ٌك ،وإِن ا ْط َت َؼدَ َأ َّن َ
ِ
اهلل.اكتفك.
ب َم ْـ َف َع َؾ ُفَ ،ف َؼدْ َس َّ
َذل َؽ و ُهق َي ُس ُّ
ب َ
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َ ،أ َّن رسق َل اهللِ ﷺ َق َالِ ْ « :
الس ْب َع
و َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة
اج َتـ ُبقا َّ
َ ُ
ِ
الؿقبِ َؼ ِ
الس ْح ُر ،و َق ْت ُؾ الـ َّْػ ِ
ات» .قِ َقؾَ :يا رسقل اهلل ،و َما ُه َّـ؟ َق َالِّ « :
س
الش ْر ُك بِالل ،و ِّ
ُ
ال القتِق ِؿ ،و َأ ْك ُؾ الربا ،والتق ِّلل يقم الز َّْح ِ
ِ
ػ ،و َق ْذ ُ
ف
ا َّلتل َح َّر َم ا ُ
َ َ
لل إِ َّٓ بِا ْلَل َح ِّؼ ،و َأ ْك ُؾ َم ِ َ
َّ
ِّ َ
ت الَلؿمْ ِم َـ ِ
ال ِ
الَلؿ ْح َص َـ ِ
ات ال َغافِ َ
ات»ُ .م َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْق ِف(.)1
ُ
ُ
َشا ٌ٥ايعكٝد ٠املشتفاد َٔ ٠اذتدٜح

1

َشأي :١ملاذا اقتصس يف ٖرا اذتدٜح عً ٢ذنس سبع َٛبكات َع إٔ ايهبا٥س أنجس

َٔ ذيو؟
يف اٌفرخ (:)6857

قال الحافظ ابـ حجر

ويحتاج طـد هذا إىل الجقاب طـ الحؽؿة يف آقتصار طىل سبع ،ويجاب بلن
مػفقم العدد لقس بحجة ،وهق ضعقػ ،أو بلكف أطؾؿ أو ًٓ بالؿذكقرات ،ثؿ أطؾؿ
بؿا زاد ،فقجب إخذ بالزائد ،أو أن آقتصار وقع بحسب الؿؼام بالـسبة لؾسائؾ.
وقد أخرج الطبري ،وإسؿاطقؾ الؼاضل طـ ابـ طباس أكف ققؾ لف :الؽبائر سبع؟
قال :هـ أكثر مـ سبع وسبع  .ويف رواية :هل إىل السبعقـ أقرب  .ويف رواية :إىل
()2

()3

السبعؿائة .اه
()4

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)2766ومسؾؿ برقؿ (.)89
( )2أخرجف الطبري يف تػسقره [آية ]31:مـ سقرة الـساء ،فؼال :حدثـا محؿد بـ طبدإطىل ،قال:
حدثـا معتؿر ،طـ أبقف ،طـ صاوس ،طـ ابـ طباس بف ،وهذا إسـاد صحقح.
( )3رواية صحقحة ،كؿا يف تػسقر الطبري و مصـػ طبدالرزاق (َّ :)469/19
فنن لفا إسـاديـ إىل
ٌّ ،
كؾ مـفؿا صحقح.
ابـ طباس
( )4أخرجفا اب ُـ أبل حاتؿ يف تػسقره [آية ]31:مـ سقرة الـساء ،وفقف زيادة ،وهل ققلف« :إٓ أكف ٓ
صغقرة مع اإلصرار ،وٓ كبقرة مع آستغػار»  ،وهقمـ صريؼ أبل حاتؿ ،ثـا هارون بـ زيد بـ أبل
الزرقاء ،ثـا أبل ،ثـا شبؾ ،طـ ققس ،طـ سعقد بـ جبقر ،طـ ابـ طباس بف ،وهذا إسـاد صحقح،
رجالف ثؼات معروفقن ،وققس هق ابـ سعد.
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َشأي :١تعسٜف ايشخس.

ػ َس َب ُبف :ولفذا جاء يف الحديث« :إن مـ
السحر يف الؾغة :طبارة طؿا َخ ِػل و َل ُط َ
الس َح ُر َس َح ًرإ :كف يؼع َخ ِػ ًّقا آخر الؾقؾ.
البقان لسحرا»  ،و ُس ِّؿل َّ
يف ادلغين (:)153/8
قال ابـ قدامة
()1

الساحر ،أو يعؿؾ شقئا يم ّثر يف بدن الؿسحقر
هق طؼد ورقك يتؽ ّؾؿ بف ،أو يؽتبف ّ
أو قؾبف ،أو طؼؾف مـ غقر مباشرة لف.
وقال الؽػق ّي يف اٌىٍُاخ (ص:)513
هق مزاولة الـّػقس الخبقثة ٕفعال وأحقال يتر ّتب طؾقفا أمقر خارقة لؾعادة ٓ
ّ
يتعذر معارضتف .ويطؾؼ طىل ما يػعؾف صاحب الحقؾ بؿعقكة أٓت وإدوية ،وما
يريؽ إ ّياه صاحب خ ّػة القد.

3

َشأي :١بٝإ أْٛاع ايشخس.

روش أً٘ اٌؼٍُ أْ اٌسذش ػًٍ لسٌّن:

اكتشارا طـد السحرة ،وهذا
أحدٖا :ما كان باستخدام الشقاصقـ ،وهق إكثر
ً

الـقع ٓ يتعؾؿف صاحبف إٓ بعد الؽػر باهلل كؿا قال تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ] {البقرة ،}98::فقصرفقن العبادة لؾشقاصقـ،
ويستؿتع كؾ واحد بأخر ،فاإلكسل يستؿتع بالجـ بلن يخدمقه ،ويعقـقه ،والجـ
يستؿتعقن باإلكس بتعظقؿفؿ ،وصرف طبادات لفؿ.
ايجاْ :ٞهق أن يسحره بخػة الحركة ،أو باستخدام إطشاب ،أو بعض
كػرا ،وذلؽ إذا اطتؼد إباحة ذلؽ ،وقد
العؼاققر :ففذا يختؾػ حؽؿف ،فؼد يؽقن ً

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( )5146مـ حديث ابـ طؿر
.
بـ ياسر

 ،ومسؾؿ برقؿ ( )869مـ حديث طؿار
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ضؾؿا ،وذلؽ إذا اطتؼد تحريؿف ،وآذى الـاس بف ،أو أكؾ أمقالفؿ
يؽقن فسق ًقا ،و ً
بالباصؾ.

4

َشأي :١ايشخس ي٘ تأثري حكٝكٚ ٞيٝص مبذسد خت.ٌٝٝ

يؼقل اهلل طز وجؾ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ] {الفلق،}<:

ويؼقل سبحاكف ﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ] {األعراف.}99>:
َقا َل ْت َس َح َر َر ُسق َل ال َّؾ ِف ﷺ َر ُج ٌؾ مِ ْـ َبـِل
ويف اٌصذُذٌن َط ْـ َطائِ َش َة
َان َر ُسق ُل ال َّؾ ِف ﷺ ُي َخ َّق ُؾ إِ َل ْق ِف َأ َّك ُف ك َ
ُز َر ْي ٍؼ ُي َؼ ُال َل ُف َلبِقدُ ْب ُـ إَ ْط َص ِؿ َحتَّك ك َ
َان َي ْػ َع ُؾ
الش ْل َء و َما َف َع َؾ ُف َحتَّك إذا ك َ
َّ
ات َل ْق َؾ ٍة و ُهق ِطـ ِْدي َلؽِـَّ ُف َد َطا و َد َطا ُث َّؿ
ات َيق ٍم َأو َذ َ
َان َذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
س َت ْػ َت ْق ُت ُف فِ ِقف َأ َتاكِل َر ُج َال ِن َف َؼ َع َد َأ َح ُد ُه َام
َق َالَ « :يا َطائ َش ُة َأ َش َع ْرت َأ َّن ال َّؾ َف َأ ْف َتاكل ف َقام ا ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ِؾ َف َؼ َال َم ْط ُبق ٌب
ط ْـ َد َر ْأسل و ْأ َخ ُر ط ْـ َد ِر ْج َؾ َّل َف َؼ َال َأ َح ُد ُه َام ل َصاحبِف َما و َج ُع َّ
ٕ ْط َص ِؿ َق َال فِل َأ ِّي َشل ٍء َق َال فِل م ْش ٍ
َق َال َم ْـ َص َّب ُف َق َال َلبِ ُقد ْب ُـ ا َ
ط و ُم َشا َص ٍة و ُج ِّ
ػ َص ْؾ ِع
ُ
ْ
ِ
ٍ
اها َر ُسق ُل ال َّؾ ِف ﷺ فِل ك ٍ
َاس مِ ْـ
َك ْخ َؾة َذ َكرٍ َق َال و َأ ْي َـ ُهق َق َال فل بِ ْئرِ َذ ْروانَ » َف َل َت َ
الحـ ِ
اط ُة ِ
َّاء َأو َك َل َّن ُر ُءو َس َك ْخؾِفَ ا
َأ ْص َحابِ ِف َف َجا َء َف َؼ َالَ « :يا َطائِ َش ُة َك َل َّن َما َء َها ُك َؼ َ
ِ
ِ
الش َقاصِ ِ
ُر ُءو ُس َّ
لل
است َْخ َر ْج َت ُفَ .ق َالَ « :ق ْد َطا َفاكل ا ُ
قـ» ُق ْؾ ُتَ :يا َر ُسق َل ال َّؾف َأ َف َل ْ
َف َؽرِ ْه ُت َأنْ ُأ َثق َر َط َؾك الـ ِ
َّاس فِ ِقف َش ًّرا َف َل َم َر بِفَ ا َف ُدفِ َـ ْ
ت» .
()1

قال اإلمام ابـ الؼقؿ

كام يف تذائغ اٌفىائذ (:)777/7

وقد دل ققلف ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ] {الفلق }<:وحديث
طائشة

الؿذكقر طىل تلثقر السحر ،وأن لف حؼقؼة ،وقد أكؽر ذلؽ صائػة مـ

أهؾ الؽلم مـ الؿعتزلة وغقرهؿ ،وقالقا :إكف ٓ تلثقر لؾسحر البتة ٓ ،يف مرض،

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)5763ومسؾؿ برقؿ ( )2189مـ حديث طائشة

.
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وٓ قتؾ ،وٓ حؾ ،وٓ طؼد .قالقا :وإكؿا ذلؽ تخقؾ ٕطقـ الـاضريـ ٓ ،حؼقؼة لف
سقى ذلؽ.
وهذا خلف ما تقاترت بف أثار طـ الصحابة والسؾػ واتػؼ طؾقف الػؼفاء
وأهؾ التػسقر والحديث وأرباب الؼؾقب مـ أهؾ التصقف وما يعرفف طامة العؼلء
والسحر الذي يمثر مرضا وثؼل وحل وطؼدا وحبا وبغضا وتزيـا وغقر ذلؽ مـ
أثار مقجقد تعرفف طامة الـاس وكثقر مـفؿ قد طؾؿف ذوقا بؿا أصقب بف مـف.
وققلف تعاىل ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ] {الفلق}<:

دلقؾ طىل

أن هذا الـػث يضر الؿسحقر يف حال غقبتف طـف ،ولق كان الضرر ٓ يحصؾ إٓ
بؿباشرة البدن ضاهرا كؿا يؼقلف همٓء مل يؽـ لؾـػث ،وٓ لؾـػاثات شر يستعاذ مـف.
وأيضا فنذا جاز طىل الساحر أن يسحر مجقع أطقـ الـاضريـ مع كثرهتؿ حتك
يروا الشلء بخلف ما هق بف مع أن هذا تغقر يف إحساسفؿ :فؿا الذي يحقؾ تلثقره
يف تغققر بعض أطراضفؿ وققاهؿ وصباطفؿ ،وما الػرق بقـ التغققر القاقع يف الرؤية
والتغققر يف صػة أخرى مـ صػات الـػس والبدن ،فنذا غقر إحساسف حتك صار يرى
الساكـ متحركا والؿتصؾ مـػصل والؿقت حقا ،فؿا الؿحقؾ ٕن يغقر صػات كػسف
حتك يجعؾ الؿحبقب إلقف بغقضا ،والبغقض محبقبا وغقر ذلؽ مـ التلثقرات.

وقد قال تعاىل طـ سحرة فرطقن إهنؿ ﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩ]

{األعراف}99>:

فبقـ سبحاكف أن أطقـفؿ سحرت،

وذلؽ إما أن يؽقن لتغققر حصؾ يف الؿرئل ،وهق الحبال والعصل مثؾ أن يؽقن
السحرة استعاكت بلرواح حركتفا ،وهل الشقاصقـ فظـقا أهنا تحركت بلكػسفا،
وهذا كؿا إذا جر مـ ٓ يراه حصقرا أو بساصا فترى الحصقر والبساط يـجر ،وٓ
الجار لف مع أكف هق الذي يجره :ففؽذا حال الحبال والعصل :التبستفا
ترى
َّ
الشقاصقـ فؼؾبتفا كتؼؾب الحقة :فظـ الرائل أهنا تؼؾبت بلكػسفا ،والشقاصقـ هؿ
الذيـ يؼؾبقهنا.
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وإما أن يؽقن التغققر حدث يف الرائل حتك رأى الحبال والعصل تتحرك ،وهل
ساكـة يف أكػسفا ،وٓ ريب أن الساحر يػعؾ هذا وهذا :فتارة يتصرف يف كػس
الرآي وإحساسف حتك يرى الشلء بخلف ما هق بف ،وتارة يتصرف يف الؿرئل
باستعاكتف بإرواح الشقطاكقة حتك يتصرف فقفا.
وأما ما يؼقلف الؿـؽرون مـ أهنؿ فعؾقا يف الحبال والعصل ما أوجب حركتفا
ومشقفا مثؾ الزئبؼ وغقره حتك سعت :ففذا باصؾ مـ وجقه كثقرة ،فنكف لق كان
كذلؽ مل يؽـ هذا خقآ ،بؾ حركة حؼقؼقة ،ومل يؽـ ذلؽ سحرا ٕطقـ الـاس وٓ

يسؿك ذلؽ سحرا ،بؾ صـاطة مـ الصـاطات الؿشتركة ،وقد قال تعاىل﴿ :ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ] {طه.}>>:
ولق كاكت تحركت بـقع حقؾة كؿا يؼقلف الؿـؽرون مل يؽـ هذا مـ السحر يف
شلء ،ومثؾ هذا ٓ يخػك ،وأيضا لق كان ذلؽ بحقؾة ،كؿا قال همٓء لؽان صريؼ
إبطالفا إخراج ما فقفا مـ الزئبؼ ،وبقان ذلؽ الؿحال ،ومل يحتج إىل إلؼاء العصا
ٓبتلطفا وأيضا :فؿثؾ هذه الحقؾة ٓ يحتاج فقفا إىل آستعاكة بالسحرة ،بؾ يؽػل
فقفا حذاق الصـاع ،وٓ يحتاج يف ذلؽ إىل تعظقؿ فرطقن لؾسحرة ،وخضقطف لفؿ،

ووطدهؿ بالتؼريب والجزاء ،وأيضا :فنكف ٓ يؼال يف ذلؽ ﴿ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ]

{الشعراء}<A:

فنن الصـاطات يشترك الـاس يف تعؾؿفا وتعؾقؿفا

وبالجؿؾة فبطلن هذا أضفر مـ أن يتؽؾػ رده.اه
تلثقرا حؼقؼ ًّقا بحقث
قلت :والذي طؾقف مجفقر أهؾ السـة والجؿاطة أن لف ً
يجعؾ الرجؾ يظـ أكف يػعؾ الشلء وٓ يػعؾف ،أو يضقؼ طؾقف صدره ،أو يمثر طؾقف
يف بدكف وكشاصف ،ففذه أمقر ملحظة ،ومشاهدةَّ :
أن الرجؾ يتغقر حالف ،هذا هق
معـك ققلفؿ (لف تلثقر حؼقؼل) ،ولقس الؿراد أن السحر يؼؾب الحؼائؼ مـ شلء إىل
شلء ،كلن يؼؾب الشجرة إىل إكسان حؼقؼة.
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وأما حديث« :حتك إكف لقخقؾ إلقف أكف يػعؾ الشلء وما يػعؾف» هذا فقف دٓلة
تغقر يف حال الـبل ﷺ ،ففذا يدل
لؼقل مجفقر أهؾ السـة :فنن التخقؾ هذا معـاه :أكف ٌ

طىل أكف حؼقؼ ٌة أثر طىل الـبل ﷺ بسبب طؿؾ الساحر ،وكذلؽ ققلف تعاىل﴿ :ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ] {طه }>>:يعـل أهنؿ سحروا أطقـ الـاس حتك خقؾ
إلقفؿ أن العصل تسعك.
والؿعتزلة يؼقلقن :لقس هـاك تلثقر حؼقؼل ،بؾ هق خقال .وقال بؼقلفؿ بعض
الػؼفاء ،وهق ققل باصؾ.
كام يف ششح ِسٍُ (:)7189
قال اإلمام الـقوي
ِ
الؿ ِ
السـَّة و ُج ْؿ ُفقر ُط َؾ َؿاء إُ َّمة َط َؾك إِ ْث َبات
از ِر ّي َ :م ْذ َهب َأ ْهؾ ُّ
َق َال اإل َمام َ
ِ
َح ِؼق َؼ ِة َغ ْقره مِ ْـ إَ ْش َقاء ال َّثابِتَةِ ،خ َل ًفا ل ِ َؿ ْـ َأ ْك َؽ َر َذل ِ َؽ و َك َػك
الس ْحر ،و َأ َّن َل ُف َحؼق َؼة ك َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اف َما َي َؼع مـْ ُف إِ َلك َخ َق َآت َباص َؾة َٓ َح َؼائؼ َل َفا ،و َقدْ َذك ََر ُه ال َّؾف َت َعا َلك
َحؼق َؼتف ،و َأ َض َ
فِل كِتَابف ،و َذكَر َأ َّكف مِؿا ي َتع َّؾؿ ،و َذكَر ما فِ ِ
قف إِ َش َارة إِ َلك َأ َّك ُف مِ َّؿا ُي َؽ َّػر بِ ِف ،و َأ َّك ُف ُي َػ ِّرق
َ ُ َّ ُ َ
َ َ
ِ
ِ ِ
الح ِديث َأ ْي ًضا ُم َص ِّرح
قؿا َٓ َحؼق َؼة َل ُف ،و َه َذا َ
الؿ ْرء و َزوجف ،و َه َذا ُك ّؾف َٓ ُي ْؿؽـ ف َ
َب ْقـ َ
بِنِ ْث َباتِ ِف ،و َأ َّك ُف َأ ْش َقاء ُدفِـ َْت و ُأ ْخ ِر َج ْت ،و َه َذا ُك ّؾف ُي ْبطِؾ َما َقا ُلق ُهَ ،فنِ َحا َلة َكقكف مِ ْـ
الح َؼائِؼ ُم َحال ،و َٓ َي ْس َتـْؽِر فِل ال َع ْؼؾ َأ َّن ال َّؾف ُس ْب َحاكف و َت َعا َلك َي ْخ ِرق ال َعا َدة ِطـْد
َ
ِ
الؿ ْزج َب ْقـ ُققى َط َؾك َت ْرتِقب َٓ َي ْع ِرف ُف إِ َّٓ
الـُّ ْطؼ بِ َؽ َل ِم ُم َؾ َّػؼَ ،أو َت ْركقب َأ ْج َسامَ ،أو َ
ِ
ِ
الس ِ
ِ
َالس ُؿقمِ ،ومِـ َْفا ُم ْس ِؼ َؿة
احر .وإِ َذا َش َ
اهدَ اإلك َْسان َب ْعض إَ ْج َسام مـ َْفا َقات َؾة ك َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ َضا َّدة ل ْؾ َؿ َر ِ
الحا َّدة ،ومـ َْفا ُمض َّرة ك ْ
ك ْ
ض َل ْؿ َي ْس َت ْبعد َط ْؼؾف َأ ْن َيـْ َػ ِرد
َإَ ْدو َية َ
َإَ ْدو َية ُ
الس ِ
احر بِ ِع ْؾ ِؿ ُققى َقتَّا َلةَ ،أو ك ََلم ُم ْفؾِؽَ ،أو ُم َم ٍّد إِ َلك ال َّت ْػ ِر َقة .اه
َّ
()1

( )1واكظر :الحاوي الؽبقر ( ،)93/13الؿغـل ( ،)299/12الػتح (.)5763
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5

ادتٛاب عُٔ أْهس حدٜح إٔ ايٓيب ﷺ سخس.

كام يف ششح ِسٍُ (:)7189
قال اإلمام الـقوي
ِ
َق َال ال َؿ ِ
الح ِديث بِ َس َب ٍ
ب َ
آخرَ ،ف َز َط َؿ َأ َّك ُف
الؿ ْبتَد َطة َه َذا َ
از ِر ّي :و َقدْ َأ ْك َؽ َر َب ْعض ُ
ِ
ِ
قفا ،و َأ َّن َت ْجقيزه َي ْؿـَع ال ِّث َؼة بِ َّ
الش ْرعَِ ،ه َذا ا َّل ِذي اِ َّد َطا ُه
َي ُح ّط َمـْصب الـُّ ُبقة ،و ُي َش ِّؽؽ ف َ
ِ
الؿ ْبت َِد َطة َباصِؾَّ َِٕ :ن الدَّ َٓئِؾ ال َؼ ْط ِع َّقة َقدْ َقا َم ْت َط َؾك ِصدْ قف و ِص َّحتف
َه ُم َٓء ُ
ج َزة َش ِ
و ِط ْصؿتف فِقؿا َي َت َع َّؾؼ بِال َّت ْبؾِقغِ ،وا ْلؿ ْع ِ
اهدَ ة بِ َذل ِ َؽ ،و َت ْجقيز َما َقا َم الدَّ لِقؾ
ُ
َ
َ
بِ ِ
خ َلفِ ِف َباصِؾ.
َف َل َّما َما َي َت َع َّؾؼ بِ َب ْع ِ
ض ُأ ُمقر الدُّ ْك َقا ا َّلتِل َل ْؿ ُي ْب َعث بِ َس َببِ َفا ،و َٓ ك َ
َان ُم َػ َّض ًل مِ ْـ
ؾفا ،و ُهق مِ َّؿا َي ْع ِرض ل ِ ْؾ َب َش ِر َف َغ ْقر َب ِعقد َأ ْن ُي َخ َّقؾ إِ َل ْق ِف مِ ْـ ُأ ُمقر الدُّ ْك َقا َما َٓ َح ِؼق َؼة
َأ ْج َ
َل ُف ،و َقدْ قِ َقؾ :إِك ََّؿا ك َ
َان ُيت ََخ َّقؾ إِ َل ْق ِف َأ َّك ُف وصِ َئ َزو َجاتف و َل ْق َس بِقاصِ ٍئ ،و َقدْ َيت ََخ َّقؾ
ِ
ِ
ِ
الؿـَامَ ،ف َل َي ْب ُعد َت َخ ُّقؾف فِل ال َق ِؼ َظة ،و َٓ َح ِؼق َؼة َل ُف.
اإلك َْسان م ْثؾ َه َذا فل َ
وقِ َقؾ :إِ َّك ُف ُي َخ َّقؾ إِ َل ْق ِف َأ َّك ُف َف َع َؾ ُف و َما َف َع َؾ ُف ،و َلؽِ ْـ َٓ َي ْعت َِؼد ِص َّحة َما َيت ََخ َّقؾ ُفَ ،ف َت ُؽقن
ِ ِ
السدَ اد.
ا ْطت َؼا َداتف َط َؾك َّ
ِ ِ
ِ
الس ْحر إِك ََّؿا
َق َال ال َؼاضل ط َقاض :و َقدْ َجا َء ْت ِروا َيات َه َذا َ
الحديث ُم َب ِّقـَة َأ َّن ِّ
َتس َّؾ َط َط َؾك جسده و َضق ِ
اهر َجق ِارحفَ َٓ ،ط َؾك َط ْؼؾف و َق ْؾبف وا ْطتِ َؼاده ،و َي ُؽقن َم ْعـَك
َ َ
َ
ِ
الح ِديثَ « :ح َّتك َي ُظ ّـ َأك َُّف َي ْلتِل َأ ْهؾف و َٓ َي ْلتِ ِ
قف َّـ» و ُي ْروىُ « :ي َخ َّقؾ إِ َل ْق ِف» َأ ْي
َققلف فل َ
ِ
ِ
الس ْحر
َي ْظ َفر َل ُف م ْـ ك ََشاصف و ُم َت َؼدِّ م َطا َدتف ال ُؼدْ َرة َط َؾ ْق ِف َّـ ،فنذا َدكَا مـ ُْف َّـ َأ َخ َذ ْت ُف َأ ْخ َذة ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
الروا َيات
الؿ ْس ُحقر .وك ُّؾ َما َجا َء فل ِّ
َف َؾ ْؿ َي ْلت ِف َّـ ،و َل ْؿ َيت ََؿ َّؽـ م ْـ َذل َؽ ك ََؿا َي ْعت َِري َ
مِ ْـ َأ َّك ُف ُي َخ َّقؾ إِ َل ْق ِف فِ ْعؾ َش ْلءُ ،ث َّؿ َٓ َي ْػ َعؾ ُف وك َْحقه َف َؿ ْح ُؿقل َط َؾك الت ََّخ ُّقؾ بِا ْل َب َص ِرَٓ ،
ِ ِ
ِ
الر َسا َلة ،و َٓ َص ْعـًا
ل َخ َؾ ٍؾ َت َط َّر َق إِ َلك ال َع ْؼؾ ،و َل ْق َس فل َذل َؽ َما َيدْ ُخؾ َل ْب ًسا َط َؾك ِّ
ِ
الض َل َلة .وال َّؾف َأ ْط َؾؿ.اه
َٕ ْه ِؾ َّ
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كام يف تذائغ اٌفىائذ :

وهذا الحديث ثابت طـد أهؾ العؾؿ بالحديث متؾؼك بالؼبقل بقـفؿ ٓ يختؾػقن
يف صحتف ،وقد اطتاض طىل كثقر مـ أهؾ الؽلم وغقرهؿ ،وأكؽروه أشد اإلكؽار
وقابؾقه بالتؽذيب ،وصـػ بعضفؿ فقف مصـػا مػردا محؾ فقف طىل هشام ،وكان غاية
ما أحسـ الؼقل فقف ،أن قال :غؾط واشتبف طؾقف إمر ،ومل يؽـ مـ هذا شلء .قال:

ٕن الـبل ٓ يجقز أن يسحر :فنكف يؽقن تصديؼا لؼقل الؽػار ﴿ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀ]

{اإلرساء}<?:

قالقا وهذا كؿا قال فرطقن لؿقسك ﴿ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ] {اإلرساء.}989:

وقال ققم صالح لف ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ] {الشعراء ،}9=;:وقال ققم
شعقب لف ﴿ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ] {الشعراء }9@=:قالقا :فإكبقاء ٓ يجقز
طؾقفؿ أن يسحروا ،فنن ذلؽ يـايف محاية اهلل لفؿ وطصؿتفؿ مـ الشقاصقـ.
وهذا الذي قالف همٓء مردود طـد أهؾ العؾؿ :فنن هشا ًما مـ أوثؼ الـاس
وأطؾؿفؿ ،ومل يؼدح فقف أحد مـ إئؿة بؿا يقجب رد حديثف :فؿا لؾؿتؽؾؿقـ وما
لفذا الشلن ،وقد رواه غقر هشام طـ طائشة.
وقد اتػؼ أصحاب اٌصذُذٌن طىل تصحقح هذا الحديث ،ومل يتؽؾؿ فقف
أحد مـ أهؾ الحديث بؽؾؿة واحدة ،والؼصة مشفقرة طـد أهؾ التػسقر والســ
والحديث والتاريخ والػؼفاء ،وهمٓء أطؾؿ بلحقال رسقل اهلل ﷺ وأيامف مـ
الؿتؽؾؿقـ.
قال أبق بؽر بـ أبل شقبة :حدثـا أبق معاوية ،طـ إطؿش ،طـ يزيد بـ حقان،
الـبل ﷺ ٌ
رجؾ مـ القفقد فاشتؽك لذلؽ أياما ،قال:
طـ زيد بـ إرقؿ ،قال :سحر َّ
فلتاه جبريؾ ،فؼال :إن رجل مـ القفقد سحرك ،وطؼد لذلؽ طؼدا ،فلرسؾ رسقل
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اهلل طؾقا ،فاستخرجفا ،فجاء هبا فجعؾ كؾؿا حؾ طؼدة ،وجد لذلؽ خػة :فؼام
رسقل اهلل كلكؿا أكشط مـ طؼال ،فؿا ذكر ذلؽ لؾقفقدي ،وٓ رآه يف وجفف قط .
وقال ابـ طباس وطائشة :كان غلم مـ القفقد يخدم رسقل اهلل ﷺ :فدكت إلقف
القفقد :فؾؿ يزالقا حتك أخذ مشاصة رأس الـبل ،وطدة أسـان مـ مشطف :فلططاها
القفقد ،فسحروه فقفا ،وتقىل ذلؽ لبقد بـ إطصؿ رجؾ مـ القفقد ،فـزلت هاتان
السقرتان فقف .
()1

()2

قالقا :والسحر الذي أصابف كان مرضا مـ إمراض طارضا شػاه اهلل مـف ،وٓ
كؼص يف ذلؽ ،وٓ طقب بقجف ما :فنن الؿرض يجقز طىل إكبقاء ،وكذلؽ اإلغؿاء
فؼد أغؿل طؾقف يف مرضف  ،ووقع حقـ اكػؽت قدمف وجحش شؼف  .رواه البخاري
()4

()3

ومسؾؿ ،وهذا مـ البلء الذي يزيده اهلل بف رفعة يف درجاتف وكقؾ كرامتف ،وأشد
الـاس بلء إكبقاء ،فابتؾقا مـ أمؿفؿ بؿا ابتؾقا بف مـ الؼتؾ والضرب والشتؿ
والحبس ،فؾقس ببدع أن يبتىل الـبل ﷺ مـ بعض أطدائف بـقع مـ السحر كؿا ابتىل
بالذي رماه فشجف ،وابتىل بالذي ألؼك طىل ضفره السل ،وهق ساجد ،وغقر ذلؽ فل
كؼص طؾقفؿ ،وٓ طار يف ذلؽ ،بؾ هذا مـ كؿالفؿ ،وطؾق درجاهتؿ طـد اهلل.

( )1أخرجف ابـ أبل شقبة ( ،)39-29/8وكذلؽ أمحد ( ،)19267وطبد بـ محقد ( ، )271والـسائل
يف الؿجتبك ( ،)113-112/7ويف الؽبرى ( ، )3543والطحاوي يف شرح مشؽؾ أثار
( ،)5935والطبراين يف الؽبقر ( )5916مـ صريؼ أبل معاوية بف .وإسـاده صحقح ،رجالف ثؼات
رجال الشقخقـ ،إٓ يزيد بـ حقان :فؿـ رجال مسؾؿ فؼط.
ً
مطقٓ بدون إسـاد ،وقال الحافظ ابـ كثقر ،بعد أن
( )2ذكره الثعؾبل يف تػسقره يف سقرة الػؾؼ،
َاد ،وفِ ِ
ٍ
قف غ ََر َاب ٌةَ ،وفِل َب ْع ِض ِف َك َؽ َار ٌة
أورده يف تػسقره يف سقرة الػؾؼ :قالَ :ه َؽ َذا َأ ْو َر َد ُه بِ َل إِ ْسـ َ
َش ِديدَ ةٌَ ،ول ِ َب ْع ِض ِف شقاهد مؿا تؼدم ،واهلل أطؾؿ.
( )3أخرجف البخاري برقؿ ( ،)687ومسؾؿ برقؿ ( )418مـ حديث طائشة
( )4أخرجف البخاري برقؿ ( ،)378ومسؾؿ برقؿ ( )411مـ حديث أكس

.
.
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قالقا :وقد ثبت يف الصحقح طـ أبل سعقد الخدري أن جبريؾ أتك الـبل ﷺ
فؼال :يا محؿد اشتؽقت؟ فؼال :كعؿ .فؼال :باسؿ اهلل أرققؽ ،مـ كؾ شلء يمذيؽ،
ومـ شر كؾ كػس أو طقـ حاسد اهلل يشػقؽ ،بسؿ اهلل أرققؽ .
()1

فعقذه جبريؾ مـ شر كؾ كػس وطقـ حاسد لؿا اشتؽك فدل طىل أن هذا
التعقيذ مزيؾ لشؽايتف وإٓ فل يعقذه مـ شلء وشؽايتف مـ غقره.
قالقا :وأما أيات التل استدلؾتؿ هبا فل حجة لؽؿ فقفا:

أما ققلف تعال طـ الؽػار أهنؿ قالقا ﴿ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ]
{اإلرساء}<?:

وققل ققم صالح لف ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ] {الشعراء،}9=;:

فؼقؾ :الؿراد بف مـ لف َس ْحر ،وهل الرئة ،أي أكف بشر مثؾفؿ يلكؾ ويشرب ،لقس
بؿؾؽ ،ولقس الؿراد بف السحر.
وهذا جقاب غقر مرضل ،وهق يف غاية البعد :فنن الؽػار مل يؽقكقا يعبرون طـ
البشر بؿسحقر ،وٓ يعرف هذا يف لغة مـ الؾغات وحقث أرادوا هذا الؿعـك أتقا

بصريح لػظ البشر ﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ ﴿ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ] {اإلرساء.}A<:
وأما الؿسحقر فؾؿ يريدوا بف ذا السحر ،وهل الرئة وأي مـاسبة لذكر الرئة يف

هذا الؿقضع ،ثؿ كقػ يؼقل فرطقن لؿقسك ﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ]
{اإلرساء}989:

أفتراه ما طؾؿ أكف لف سحرا ،وأكف بشر ثؿ كقػ يجقبف مقسك بؼقلف

﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ] {اإلرساء }98::ولق أراد بالؿسحقر أكف
بشر لصدقف مقسك .وقال كعؿ أكا بشر ،أرسؾـل اهلل إلقؽ .كؿا قالت الرسؾ لؼقمفؿ

لؿا قالقا لفؿ إن أكتؿ إٓ بشرا مثؾـا فؼالقا ﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ]
{إبراهوم }99:ومل يـؽروا ذلؽ ففذا الجقاب يف غاية الضعػ.

( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )2186مـ حديث أبل سعقد الخدري

.
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وأجابت صائػة مـفؿ ابـ جرير وغقره بلن الؿسحقر هـا هق معؾؿ السحر الذي
قد طؾؿف إياه غقره ،فالؿسحقر طـده بؿعـك ساحر أي طامل بالسحر.
وهذا جقد إن ساطدت طؾقف الؾغة ،وهق أن مـ طؾؿ السحر يؼال لف مسحقر وٓ
يؽاد هذا يعرف يف آستعؿال وٓ يف الؾغة .وإكؿا الؿسحقر مـ سحره غقره
كالؿطبقب والؿضروب والؿؼتقل وبابف.
وأما مـ ُط ِّؾؿ السحر :فنكف يؼال لف ساحر بؿعـك :أكف طامل بالسحر ،وإن مل

يسحره غقره كؿا قال ققم فرطقن لؿقسك ﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ] {الشعراء};<:

فػرطقن قذفف بؽقكف مسحقرا وققمف قذفقه بؽقكف ساحرا فالصقاب هق:
الجقاب الثالث ،وهق جقاب صاحب اٌىشاف وغقره إن الؿسحقر طىل بابف
وهق مـ سحر حتك جـ فؼالقا مسحقر مثؾ مجـقن زائؾ العؼؾ ٓ ،يعؼؾ ما يؼقل
فنن الؿسحقر الذي ٓ يتبع هق الذي فسد طؼؾف بحقث ٓ يدري ما يؼقل ففق
كالؿجـقن ولفذا قالقا فقف معؾؿ مجـقن.
فلما مـ أصقب يف بدكف بؿرض مـ إمراض يصاب بف الـاس :فنكف ٓ يؿـع
ذلؽ مـ اتباطف وأطداء الرسؾ مل يؼذفقهؿ بلمراض إبدان ،وإكؿا قذفقهؿ بؿا
يحذرون بف سػفاءهؿ مـ اتباطفؿ ،وهق أهنؿ قد سحروا حتك صاروا ٓ يعؾؿقن ما

يؼقلقن بؿـزلة الؿجاكقـ ،ولفذا قال تعاىل ﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﰈﰉﰊ]

{اإلرساء}<@:

مثؾقك بالشاطر مرة ،والساحر أخرى،

والؿجـقن مرة ،والؿسحقر أخرى ،فضؾقا يف مجقع ذلؽ ضلل مـ يطؾب يف تقفف،
وتحقره صريؼا يسؾؽف :فل يؼدر طؾقف فنن أي صريؼ أخذها :ففل صريؼ ضلل
وحقرة ،ففق متحقر يف أمره ٓ يفتدي سبقل ،وٓ يؼدر طىل سؾقكفا ،ففؽذا حال
أطداء رسقل اهلل معف حتك ضربقا لف أمثآ برأه اهلل مـفا ،وهق أبعد خؾؼ اهلل مـفا،
وقد طؾؿ كؾ طاقؾ أهنا كذب وافتراء وهبتان.
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وأما ققلؽؿ :إن سحر إكبقاء يـايف محاية اهلل تعاىل لفؿ :فنكف سبحاكف كؿا
يحؿقفؿ ويصقهنؿ ويحػظفؿ ويتقٓهؿ فقبتؾقفؿ بؿا شاء مـ أذى الؽػار لفؿ
لقستقجبقا كؿال كرامتف ولقتسىل هبؿ مـ بعدهؿ مـ أمؿفؿ وخؾػائفؿ إذا أوذوا مـ
الـاس فرأوا ما جرى طىل الرسؾ وإكبقاء صبروا ورضقا وتلسقا هبؿ ولتؿتظء صاع
الؽػار فقستقجبقن ما أطد لفؿ مـ الـؽال العاجؾ والعؼقبة أجؾة ،فقؿحؼفؿ
بسبب بغقفؿ وطداوهتؿ فقعجؾ تطفقر إرض مـفؿ ،ففذا مـ بعض حؽؿتف تعاىل
يف ابتلء أكبقائف ورسؾف بنيذاء ققمفؿ ،ولف الحؽؿة البالغة والـعؿة السابغة ٓ ،إلف
غقره وٓ رب سقاه.اه

6

َشأي ٌٖ :١استخسج ايٓيب ﷺ ايشخس ٚأفشد.ٙ

ِ
تؼدم يف حديث طائشة
است َْخ َر ْج َت ُف؟ َق َالَ :قدْ
أهنا قالتَ :يا َر ُسق َل ال َّؾف َأ َف َل ْ
َّاس فِ ِ
ِ
اهللَ :ف َؽ ِر ْه ُت َأ ْن ُأ َثق َر َط َؾك الـ ِ
قف َش ًّراَ :ف َل َم َر بِ َفا َفدُ فِـ َْت.
َطا َفاكل ُ
است َْخ َر َج ُف
ويف رواية يف البخاري ( :)5765قالَ :ف َل َتك الـَّبِ ُّل ﷺ البِ ْئ َر َحتَّك ْ
الحـ ِ
َف َؼ َال َه ِذ ِه البِ ْئر ا َّلتِل ُأ ِريتُفا وك ََل َّن ماء َها ُك َؼا َط ُة ِ
الش َقاصِ ِ
َّاء وك ََل َّن ك ْ
َخ َؾ َفا ُر ُءو ُس َّ
قـ
َ
َ َ
ُ
اهلل َف َؼدْ َش َػاكِل و َأك َْر ُه َأ ْن ُأثِ َقر
َق َال َف ْ
است ُْخ ِر َج َقا َل ْت َف ُؼ ْؾ ُت َأ َف َل َأ ْي َتـ ََّش ْر َت َف َؼ َال َأ َّما ُ
َط َؾك َأ َح ٍد مِ ْـ الـ ِ
َّاس َش ًّرا.
ويف ِسٕذ أمحذ و سٕٓ إٌسائٍ َط ْـ َز ْي ِد ْب ِـ َأ ْر َق َؿ َق َالَ « :س َح َر الـَّبِ َّل ﷺ
ِ
ِ ِ
ِ
َر ُج ٌؾ مِ َـ ال َق ُفق ِدَ ،ق َالَ :ف ْ
الس َل ُم َف َؼ َال:
اش َت َؽك ل َذل َؽ َأ َّيا ًماَ ،ق َالَ :ف َجا َء ُه ج ْب ِر ُيؾ َط َؾ ْقف َّ
إِ َّن ر ُج ًل مِ َـ ال َق ُفق ِد س َحر َكَ ،ط َؼدَ َل َؽ ُط َؼدً ا فِل بِ ْئ ِر ك ََذا وك ََذاَ ،ف َلرس َؾ إِ َل ْق َفا م ْـ َي ِ
جل ُء
َ
ْ َ
َ َ
َ
است َْخ َر َج َفاَ ،ف َجا َء بِ َفاَ ،ف َح َّؾ َفاَ .ق َالَ :ف َؼا َم
بِ َفاَ ،ف َب َع َث َر ُسق ُل اهللِ ﷺ َطؾِ ًّقا
َ ،ف ْ
رسق ُل اهللِ ﷺ ك ََلكَّؿا ك ُِش َط مِ ْـ ِط َؼ ٍ
ال»َ ،ف َؿا َذك ََر ل ِ َذل ِ َؽ ال َق ُفق ِد ِّي ،و َٓ َرآ ُه فِل و ْج ِف ِف
َ
َ ُ
ات .
َق ُّط َحتَّك َم َ
()1

( )1صحقح :تؼدم تخريجف قري ًبا.
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قال ابـ الؼقؿ

كام يف تذائغ اٌفىائذ (:)771/7

ففذان الحديثان قد يظـ يف الظاهر تعارضفؿا :فنن حديث طقسك ،طـ هشام،
طـ أبقف إول فقف أكف مل يستخرجف وحديث ابـ جريج طـ هشام فقف أكف استخرجف
وٓ تـايف بقـفؿا :فنكف استخرجف مـ البئر حتك رآه وطؾؿف ،ثؿ دفـف بعد أن شػل.
وققل طائشة

هل استخرجتف أي :هل أخرجتف لؾـاس حتك يروه

ويعايـقه :فلخبرها بالؿاكع لف مـ ذلؽ ،وهق أن الؿسؾؿقـ مل يؽقكقا لقسؽتقا طـ
ذلؽ فقؼع اإلكؽار ويغضب لؾساحر ققمف فقحدث الشر ،وقد حصؾ الؿؼصقد
بالشػاء والؿعافاة ،فلمر هبا فدفـت ،ومل يستخرجفا لؾـاس فآستخراج القاقع غقر
الذي سللت طـف طائشة

 ،والذي يدل طؾقف أكف إكؿا جاء إىل البئر :لقستخرجفا

مـف ،ومل يجلء إلقف لقـظر إلقفا ثؿ يـصرف إذ ٓ غرض لف يف ذلؽ واهلل أطؾؿ.اه

7

َشأي :١حهِ ايشخس.

أما ما كان باستخدام الشقاصقـ فنكف كػر باهلل طز وجؾ.

قال اهلل تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ]{ البقرة.}98;-98::
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يف اٌرُسًن (باب:)71/

قال الشقخ سؾقامن بـ طبد الل

فدلت أية طىل تحريؿ السحر ،وكذلؽ هق محرم يف مجقع أديان الرسؾ طؾقفؿ
السلم ،كؿا قال تعاىل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ] {طه ،}>A:وقد كص
أصحاب أمحد أكف يؽػر بتعؾؿف وتعؾقؿف.
وروى طبد الرزاق طـ صػقان بـ سؾقؿ قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :مـ تعؾؿ
شق ًئا مـ السحر ً
كثقرا كان آخر طفده مـ الل» ،وهق مرسؾ.
قؾقال كان أو ً

()1

وقد اختؾػقا :هؾ يؽػر الساحر أو ٓ؟ فذهب صائػة مـ السؾػ إىل أكف يؽػر،
أصحاب ُف :إٓ أن يؽقن سحره بلدوية،
وبف قال مالؽ ،وأبق حـقػة ،وأمحد  .قال
ُ
وتدخقـ ،وسؼل شلء ٓ يضر :فل يؽػر.
()2

وقال الشافعل :إذا تعؾؿ السحر :قؾـا لف :صػ لـا سحرك :فنن وصػ ما
يقجب الؽػر :مثؾ ما اطتؼده أهؾ بابؾ مـ التؼرب إىل الؽقاكب السبعة ،وأهنا تػعؾ
ما يؾتؿس مـفا :ففق كافر ،وإن كان ٓ يقجب الؽػر :فنن اطتؼد إباحتف :كػر.
قال

 :وطـد التحؼقؼ لقس بقـ الؼقلقـ اختلف فنن مـ مل يؽػر لظـف أكف

يتلتك بدون الشرك ،ولقس كذلؽ ،بؾ ٓ يليت السحر الذي مـ قبؾ الشقاصقـ إٓ

بالشرك ،وطبادة الشقطان والؽقاكب ،ولفذا سؿاه اهلل كػرا يف ققلف ﴿ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ] {البقرة ،}98::وققلف﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ] {البقرة .}98::اكتفك باختصار .
()3

وأما ما كان بالحركات الخػقة ،أو الغش والتؾبقس باستخدام بعض إطشاب
أو إدوية أو غقر ذلؽ :فنكف فسقق ،وصاحبف مرتؽب لؽبقرة مـ الؽبائر.
( )1أخرجف طبدالرزاق ( ،)184/19وهق مع إرسالف يف إسـاده :إبراهقؿ بـ أبل يحقكَّ ،
كذبف ابـ معقـ
وغقره ،وبعضفؿ يؼقل :متروك.
( )2الصحقح مذهب الجؿفقر ،وهق أن مـ تعؾؿ السحر ،أو سحر :فنكف يؽػر لؿا تؼدم يف أية ،وهق
ترجقح إئؿة :ابـ باز ،وابـ طثقؿقـ ،والقادطل ،والػقزان رمحة اهلل طؾقفؿ.
( )3واكظر :الحاوي الؽبقر ( ،)96/13الؿغـل (.)391/12
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8

َشأي :١بٝإ حد ايشاحس.
طـد

جاء يف الؿسللة حديث مرفقع ،ولؽـف ضعقػ ،وهق حديث جـدب
اح ِر َضرب ُف ِبالسق ِ
الترمذي أن الـبل ﷺ قالَ « :ح ُّد الس ِ
ػ» ،ويف إسـاده إسؿاطقؾ بـ
َّ ْ
ُْ
َّ
مسؾؿ الؿؽل ،وهق شديد الضعػ.
قال الشقخ سؾقامن بـ طبد الل

يف اٌرُسًن (باب:)71/

وهبذا الحديث أخذ أمحد ،ومالؽ ،وأبق حـقػة ،فؼالقاُ :يؼتؾ الساحر.
و ُروي ذلؽ طـ طؿر ،وطثؿان ،وابـ طؿر ،وحػصة ،وجـدب بـ طبداهلل،
وجـدب بـ كعب ،وققس بـ سعد ،وطؿر بـ طبد العزيز.
ومل ير الشافعل طؾقف َ
الؼتؾ بؿجرد السحر :إٓ إِ ْن طؿؾ يف سحره ما يبؾغ الؽػر،
()1

وبف قال ابـ الؿـذر ،وهق رواية طـ أمحد ،وإول أوىل :لؾحديث ،وٕثر طؿر،
وطؿؾ بف الـاس يف خلفتف مـ غقر كؽقر فؽان إمجاطا.
صحقح ،وذكره الؿصـػ يف الباب.
( )1أثر طؿر
 ،أخرجف ابـ أبل شقبة ( ،)136-135/19وطبدالرزاق
وأثر طثؿان ،وابـ طؿر ،وحػصة
( ،)189/19والبقفؼل ( ،)136/8مـ صرق طـ طبقد اهلل بـ طؿر ،طـ كافع ،طـ ابـ طؿر ،طـ
حػصة ،وطثؿان ،فذكر قصة يف ذلؽ ،وإسـاده صحقح.
طـد ابـ أبل شقبة ( ،)135/19طـ يحقك بـ سعقد ،طـ سػقان ،طـ أبل
وأثر جـدب بـ طبداهلل
إسحاق ،طـ حارثة بـ مضربَّ ،
ساحرا ،أو أراد أن يؼتؾف .وهذا إسـاد صحقح،
جـدبا قتؾ
أن
ً
ً
فقحتؿؾ أن يؽقن هق ،ويحتؿؾ أن يؽقن جـدب الخقر ،وهق أقرب.
وأثر ققس بـ سعد أخرجف ابـ أبل شقبة ( ،)135/19وطبدالرزاق ( )183/19طـ ابـ طققـة ،طـ طؿرو
ساحرا .وهذا إسـاد صحقح.
بـ ديـار ،طـ سامل بـ أبل الجعد ،طـ ققس بـ سعد ،أكف قتؾ
ً
وأثر طؿر بـ طبدالعزيز أخرجف ابـ أبل شقبة ( ،)135/19طـ أبل داود الطقالسل ،طـ مهام ،طـ يحقك
بـ أبل كثقر ،طـ طؿر بـ طبدالعزيز بف .وهذا إسـاد صحقح.
وأثر جـدب بـ كعب أخرجف البخاري يف التاريخ ( ،)222/2وكذلؽ الدارقطـل (،)114/3
والطبراين ( ،)1725والبقفؼل يف الؽبرى ( ،)136/8والؿزي يف هتذيب الؽؿال (،)143/5
مـ صرق طـ خالد الحذاء ،طـ أبل طثؿان الـفدي بف .وهذا إسـاد صحقح ،وخالد الحذاء قد سؿع
مـ أبل طثؿان ،وروايتف طـف يف الصحقحقـ .
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َشأيٜ ٌٖٚ :١شتتاب أّ ٜكتٌ بد ٕٚاستتاب١؟

الخ َّط ِ
ب إِ َل ْقـَا ُط َؿ ُر ب ُـ َ
اب
ثبت طـ بجالة بـ َط َبدة
أكف قالَ :ك َت َ
ث سق ِ
ِ ٍ
ِ
اح َر.
ا ْق ُت ُؾقا ُك َّؾ َساح ٍ ٍر و َساح َرةَ .ق َالَ :ف َؼ َت ْؾـَا َث َل َ َ
يف اٌرُسًن (باب:)71/
قال الشقخ سؾقامن بـ طبد الل

َ :أ ِن

()1

وضاهره أكف ُيؼتؾ مـ غقر استتابة ،وهق كذلؽ طىل الؿشفقر طـ أمحد ،وبف قال
مالؽٕ :ن طؾؿ السحر ٓ يزول بالتقبة ،وطـ أمحد يستتاب :فنن تاب ُقبِؾت تقبتف.
وبف قال الشافعلٕ :ن ذكبف ٓ يزيد طـ الشرك ،والؿشرك ُيستتاب وتؼبؾ تقبتف:
ولذلؽ صح إيؿان سحرة فرطقن وتقبتفؿ.

قال أبو عبد اهلل رمح

اهلل :إن كان سحره مـ السحر الذي يؽػر بف صاحبف:

كػرا .وهؾ ُيستتاب؟ الـاضر إىل آثار الصحابة الؿتؼدمة يجد أهنؿ مل يستتقبقا
فقؼتؾ ً
الساحر :فالظاهر أكف ٓ يستتاب ،وإن استتابف الحاكؿ فل يـؽر طؾقف :إٓ أن ُيعؾؿ
تلطبف يف التقبة ،وطدم صدقف هبا.
وأما إن كان سحره بغقر الؽػر :فقعزره الحاكؿ بؿا يدفع ضرره بالسجـ ،أو
أيضا ،وباهلل التقفقؼ.
الضرب ،ويجقز بالؼتؾ ً

:

بٝإ َعٓ ٢قٛي٘ تعاىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ] {الفلق.}<:

قال اإلمام ابـ الؼقؿ

يف تذائغ اٌفىائذ (:)771/7

وهذا الشر :هق شر السحر :فنن الـػاثات يف العؼد :هـ السقاحر الليت يعؼدن
الخققط ،ويـػثـ طىل كؾ طؼدة حتك يـعؼد ما يردن مـ السحر ،والـػث هق :الـػخ
( )1أخرج البخاري أصؾ إثر بدون الؾػظ الؿذكقر برقؿ ( ،)3156وقد أخرجف بالؾػظ الؿذكقر أمحد
( ،)19/1وأبق داود ( ،)3943وطبدالرزاق ( ،)367 ،184 ،189-179/19وابـ أبل شقبة
( ،)136/19والبزار ( ،)1969وأبق يعىل ( ،)869والبقفؼل ( ،)248-247/8مـ صرق طـ
سػقان بـ طققـة ،طـ طؿرو بـ ديـار ،طـ بجالة التؿقؿل بف .وهذا إسـاد صحقح ،ومل يذكر بعضفؿ:
«وساحرة».
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مع ريؼ ،وهق دون التػؾ ،وهق مرتبة بقـفؿا ،والـػث فعؾ الساحر ،فنذا تؽقػت
كػسف بالخبث والشر الذي يريده بالؿسحقر ويستعقـ طؾقف بإرواح الخبقثة كػخ يف
تؾؽ العؼد كػخا معف ريؼ :فقخرج مـ كػسف الخبقثة كػس مؿازج لؾشر وإذى
مؼترن بالريؼ الؿؿازج لذلؽ ،وقد تساطد هق والروح الشقطاكقة طىل أذى
الؿسحقر :فقؼع فقف السحر بنذن اهلل الؽقين الؼدري ٓ ،إمر الشرطل.
فنن ققؾ :فالسحر يؽقن مـ الذكقر واإلكاث فؾؿ خص آستعاذة مـ اإلكاث
دون الذكقر؟
ققؾ يف جقابف :إن هذا خرج طىل السبب القاقع ،وهق أن بـات لبقد بـ إطصؿ
سحرن الـبل ﷺ .هذا جقاب أبل طبقدة وغقره ،ولقس هذا بسديد :فنن الذي سحر
الـبل هق لبقد بـ إطصؿ كؿا جاء يف الصحقح.
والجقاب الؿحؼؼ :أن الـػاثات هـا هـ إرواح ،وإكػس الـػاثات ٓ الـساء
الـػاثاتٕ :ن تلثقر السحر إكؿا هق مـ جفة إكػس الخبقثة ،وإرواح الشريرة
وسؾطاكف إكؿا يظفر مـفا :فؾفذا ذكرت الـػاثات هـا بؾػظ التلكقث دون التذكقر ،واهلل
أطؾؿ.اه

;

َشأي :١ايطسٜك ١ايظسع ١ٝيف حٌ ايشخس.

قال اإلمام الؿجدد حمؿد بـ طبد القهاب

يف وراب اٌرىدُذ :

تاب ِا جَاءَ يف إٌٗشِشَجٔ.
 ،أن رسقل اهلل ﷺ سئؾ طـ الـُّشرة؟ فؼالِ « :ه َل ِم ْـ َط َؿ ِؾ
طـ جابر
الش ْق َط ِ
َّ
ان»  .رواه أمحد بسـد جقد ،وأبق داود ،وقال :سئؾ أمحد طـفا؟ فؼال :ابـ
()1

مسعقد يؽره هذا كؾف.
( )1صحقح .رواه أمحد ( ،)294/3ومـ صريؼف أبق داود ( )3868طـ طبدالرزاق ،طـ طؼقؾ بـ معؼؾ
بـ مـبف ،طـ طؿف وهب بـ مـبف ،طـ جابر بف ،ورجالف ثؼات .وطؼقؾ بـ معؼؾ وثؼف ابـ معقـ ،لؽـ
كؿا يف جامع التحصقؾ ،
وهب بـ مـبف ذكر بعض الحػاظ أكف مل يسؿع مـ جابر بـ طبداهلل
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ِ
ب أو ُي َم َّخذ طـ امرأتف،
ولؾبخاري طـ قتادة :قؾت ٓبـ الؿسقب :رجؾ بف ص ٌّ
أ ُي َح ُّؾ طـف أو ُيـَ َّشر؟ قال َٓ :ب ْل َس بِ ِف ،إِ َّكؿا ُي ِر ْيدُ و َن بِ ِف ِ
ـػعَ ،ف َؾ ْؿ ُيـَف
اإل ْص َل َحَ ،ف َل َّما َما َي ُ
َ
َ
َطـْ ُف .اكتفك
()1

ِ
الس َحر إٓ ساحر .اه
وروي طـ الحسـ ،أكف قالَ ٓ :يح ُّؾ ِّ
()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتابا ،لؽـ العبرة بصحة
= وإكؿا هل صحقػة ،أو كتاب ،وبعض أهؾ العؾؿ يحتج بذلؽ وإن كان ً
الؽتاب طـ جابر ،هؾ صح طـف أم ٓ؟ َّ
ٕن وهب بـ مـبف مل يذكر أكف أخذه مـ أصؾ جابر ،والعؾؿاء
طـدما يؼقلقن( :إكؿا هل صحقػة ،أو كتاب) يريدون بذلؽ أكف ٓ يعتؿد طىل هذا السؿاعَّ ٕ :ن
الصحقػة قد تصح وقد ٓ تصح طـ صاحبفا :وطىل هذا فالحديث مـؼطع هبذا اإلسـاد ،ثؿ أفادكا
كؿا يف الؽـك :وطؾقف
قد أثبت سؿاع وهب مـ جابر
مسؾؿا
أحد إخقاكـا طافاه اهلل بنن
ً
فاإلسـاد صحقح.
ولف شاهد مـ مراسقؾ الحسـ البصري طـد أبل داود يف مراسقؾف ( ،)453وزاد الحاكؿ (،)418/4
 ،والذي زادها هق :مسؽقـ بـ بؽقر ،وخالػف طظ بـ الجعد ،وهق
والبزار ( )3934طـ أكس
] غقر محػقضة،
ثؼة ،ثبت ،وكلمها يرويف طـ شعبة ،والراجح الؿرسؾ ،وزيادة[ :أكس
والراوي طـ الحسـ كـقتف :أبق رجاء ،ويؽـك هبا يف هذه الطبؼة اثـان ،أحدمها :محؿد بـ سقػ
إزدي ،وهق ثؼة ،والثاين :مطر الق َّراق ،وهق ضعقػ ،فالبزار ،والؿزي يرجحان أكف الثؼة ،والحاكؿ
 ،ويزداد بف ققةً ،واهلل أطؾؿ.
يرجح أكف الق َّراق وهق ضعقػ ،ففذا الؿرسؾ يؼقي حديث جابر
وكلم اإلمام أمحد َّ
أن ابـ مسعقد كان يؽره هذا كؾف :لعؾ اإلمام أمحد أخذه مـ إثر العام« :إن الرقك،
والتامئؿ ،والتقلة شرك»َّ :
ٕن إثر الذي ذكره اإلمام أمحد مل كؼػ طؾقف هبذا الـص.
( )1إثر طؾؼف البخاري يف صحقحف [باب ( )49مـ كتاب الطب] بصقغة الجزم ،ووصؾف الطبري
يف هتذيب أثار  ،وابـ مـصقر ،وإثرم ،وإبراهقؿ الحربل ،وابـ طبد البر كؿا يف تغؾقؼ
التعؾقؼ ( ،)49/5مـ صرق طـ قتادة ،وإسـاده صحقح .وقتادة إذا طـعـ يف روايتف طـ سعقد بـ
الؿسقب ففل ضعقػة ،كص طىل ذلؽ ابـ الؿديـل وغقره كؿا يف هتذيب التفذيب ٕ :كف يسؼط
طـف ،لؽـ هـا كص طىل أكف سلل ابـ الؿسقب هق بـػسف :فالرواية صحقحة.
()2طزاه الحافظ يف الػتح لؾطبري يف هتذيب أثار  ،وذكره ابـ مػؾح يف أداب الشرطقة
( )77/3بدون إسـاد.
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قال ابـ الؼقؿ

يف أػالَ ادلىلؼٌن (:)196/4

وإٌششج دً اٌسذش ػٓ اٌسذىس ،وٍ٘ ٔىػاْ:
حؾ سحر بسحر مثؾف :وهق الذي مـ طؿؾ الشقطان :فنن السحر مـ طؿؾف:
فقتؼرب القف الـاشر والؿـتشر بؿا يحب :فقبطؾ طؿؾف طـ الؿسحقر.
والثاين :الـشرة بالرققة والتعقذات والدطقات وإدوية الؿباحة :ففذا جائز بؾ
مستحب ،وطىل الـقع الؿذمقم يحؿؾ ققل الحسـ ٓ يحؾ السحر إٓ ساحر.
قال أبق طبد الل غػر الل لف :ويؿؽـ حؾ السحر بالبحث طـ مؽاكف ،ثؿ
استخراجف مـ مؽاكف ،وحؾ طؼده ،وإفساده كؿا فعؾف الـبل ﷺ.

<

َشأي :١قتٌ املشًِ عُدّا ٌٖ ف ٘ٝتٛب١؟

قال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ

يف فرخ اجملُذ (:)71

اخرٍف اٌؼٍّاء فُّٓ لرً ِؤِّٕا ِرؼّذّا ٌٗ ً٘ ،ذىتح أَ ال؟
فذهب ابـ طباس ،وأبق هريرة وغقرمها إىل أكف ٓ تقبة لف  :استدٓٓ بؼقلف
()1

تعاىل[ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ]
{النساء.}A;:

يف الصحقحقـ  ،أخرجف البخاري برقؿ ( ،)4764ومسؾؿ برقؿ ()3923
( )1أثر ابـ طباس
أخرجف سعقد بـ مـصقر يف ســف رقؿ ( ،)669( )668مـ صريؼقـ:
( ،)29وأثر أبل هريرة
صريؼ فقفا مجفقل ،وهق كردم ،وصريؼ أخرى فقفا محاد بـ يحقك إبح صدوق ُيخطئ :فل بلس
بتحسقـف .وتقجقفف بلكف ٓ تقبة لؾؼاتؾ ،يعـل فقؿا بقـف وبقـ الؿؼتقل :فنكف يليت يقم الؼقامة يحؿؾ
 :فنكف قال :هؾ يستطقع أن يحققف؟ وبـحق هذا
رأسف .ويدل طىل هذا التقجقف سقاق أثر أبل هريرة
 ،ومـفؿ مـ وجفف بلكف تقرية ،وتعريض ٓ( :تقبة لف) ،أي :إن أصر طىل
جاء طـ ابـ طباس
ذكبف ،ومل يبقـ ذلؽ.
قد ثبت طـف غقر هذا الؼقل فؾعؾف قد تراجع طـف فؼد ثبت طـف كؿا يف إدب الؿػرد
وابـ طباس
رقؿ (َّ )4
أن ً
رجل سللف أكف قتؾ امرأة ففؾ لف مـ تقبة؟ فؼال :أمؽ َح َّقة؟ قال .ٓ :قال :تب إىل اهلل طز
وجؾ ،و تؼرب إلقف ما استطعت .أخرجف البخاري طـ سعقد بـ أبل مريؿ ،قال :أخبركا محؿد بـ
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قال ابـ طباس :كزلت هذه أية ،وهل آخر ما كزل ،وما كسخفا شلء.

()1

ويف رواية :لؼد كزلت يف آخر ما كزل ،وما كسخفا شلء حتك قبض رسقل اهلل
حل.
ﷺ ،وما كزل و ٌ

()2

و ُروي يف ذلؽ آثار تدل لؿا ذهب إلقف كؿا طـد اإلمام أمحد ،والـسائل ،وابـ
الؿـذر طـ معاوية

قال :سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼقل« :كؾ ذكب طسك اهلل أن

كافرا ،أو الرجؾ يؼتؾ مممـًا متعؿدً ا».
يغػره إٓ الرجؾ يؿقت ً

()3

وذهب مجفقر إمة سؾ ًػا وخؾ ًػا إىل أن الؼاتؾ لف تقبة فقؿا بقـف وبقـ اهلل :فنن

اهلل سقئاتف حسـات كؿا قال تعاىل[ :ﭑ ﭒ
تاب ،وأكاب ،وطؿؾ
ً
صالحاَ :بدَّ َل ُ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= جعػر بـ أبل كثقر ،قال :أخبرين زيد بـ أسؾؿ ،طـ ططاء بـ يسار ،طـ ابـ طباس بف .وهذا إسـاد
صحقح.
والذي طؾقف مجفقر أهؾ السـة والجؿاطة أن مجقع الذكقب تحت الؿشقئة إٓ الشرك ،قال تعاىل ﴿ :ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ [افـساء58:و .]116
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)4599ومسؾؿ برقؿ (.)3923
( )2هذا الؾػظ طـد أمحد ( ،)2142ويف إسـاده :يحقك بـ الؿج ِّبر التقؿل ،وهق ضعقػ ،ولؽـ هق بؿعـك
الؾػظ السابؼ ،فل يضر.
( )3صحقح لغقره .أخرجف أمحد ( ،)99/4والـسائل ( ،)87/1وابـ الؿـذر كؿا يف الدر الؿـثقر
[آية ]91:مـ سقرة الـساء ،والحاكؿ ( ،)351/4ويف إسـاده :أبق طقن الشامل إكصاري ،وهق
مجفقل الحال ،ولف شاهد مـ حديث أبل الدرداء أخرجف أبق داود ( ،)4279وابـ حبان (،)5989
والحاكؿ ( ،)315/4وإسـاده صحقح ،وهق يف الصحقح الؿسـد (.)1953
تـبقه :هذا احلديث طاهره َّ
أن افؼاتل ٓ يغػر فه ،فؽن هذا مػرس ظـد أهل افسـة بلكه خرج خمرج افزجر ،ومـفم
من ؿال :يصاب بذكبه يف افدكقا ،أو يؿحص يف أخرة ،وافصحقح أكه حتت ادشقئة ،ويدل ظذ ذفك حديث
ظبادة بن افصامت يف افصحقحغ ظـد أن بايعوا افـبي ﷺ ظذ ترك افؼتل ،وافزكى ،وافرسؿة ،ؿال ﷺ« :ؾؿن
أصاب من ذفك صقئًا ،ؾعوؿب به يف افدكقا :ؾفو ـػارة فه ،ومن مل يعاؿب يف افدكقا :ؾفو إػ اهلل إن صاء ظػا ظـه،
وإن صاء ظاؿبه  ،وؿوفه تعاػ ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ أية
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ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ]{ الفرقان }?8->@:اآلية.

وققلف« :ومـ يؼتؾ مممـًا متعؿدً ا» .فؼد قال أبق هريرة وغقره :هذا جزاؤه إن
جازاه.

()1

وقد ُروي طـ ابـ طباس ما يقافؼ ققل الجؿفقر ،فروى طبد بـ محقد،
كان يؼقل :لؿـ قتؾ مممـًا تقبة .
والـحاس طـ سعقد بـ طبقدة أن ابـ طباس
()2

وكذلؽ طـ ابـ طؿر

 .اكتفك.
()3

 ،وإكؿا وجدكاه طـ بعض التابعقـ كؿا طـد الطبري ،وابـ أبل حاتؿ يف
( )1مل كجده طـ أبل هريرة
تػسقر [أية ]91:مـ سقرة الـساء.
( )2إثر أخرجف ابـ أبل شقبة ( ،)362/9ورجالف رجال الشقخقـ ،وسعد بـ طبقدة مل ُيذكر لف سؿاع
مـ ابـ طباس ،ولؽـف أدركف ،ومع ذلؽ مل كجد مـ أثبتف ،وٓ مـ أكؽر السؿاع ،وطؾقف فإثر صحقح،
واهلل أطؾؿ ،وقد طزاه السققصل يف الدر الؿـثقر إىل الـحاس ،وطبد بـ محقد كؿا يف تػسقر سقرة
الـساء [آية.]93:
 ،ولقس طـ ابـ طؿر ،أخرجف ابـ أبل شقبة بسـد مـؼطع (.)361/9
( )3وجدكاه طـ طؿر
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َط ِـ الـَّبِل ﷺ َق َال« :م ْـ َأ َتك َك ِ
اه ًـا َأو َط َّرا ًفا،
و َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة
َ
ِّ
َف َصدَّ َق ُف بِ َام َي ُؼق ُلَ :ف َؼ ْد َك َػ َر ِب َام ُأ ْك ِز َل َط َؾك ُحمَ َّؿ ٍد»َ .أ ْخ َر َج ُف َأ ْح َؿدُ  ،و َأ ُبق َداو َد( ،)1و َأ ْخ َر َج ُف

الب َّزار( )2مِـ ح ِدي ِ
 ،و ُهق َح ِد ْي ٌث َص ِح ْق ٌح.
ث َجابِ ٍر
ْ َ ْ
َ ُ
و َط ْـ َب ْع ِ
ض َأ ْزو ِ
اج الـَّبِ ِّل ﷺَ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ َق َالَ « :م ْـ َأ َتك َط َّرا ًفا َف َس َل َل ُف
()3
َط ْـ َشل ٍءَ :ل ْؿ ُت ْؼ َب ْؾ َل ُف َص َ
قـ َل ْق َؾ ًة»َ .أ ْخ َر َج ُف ُم ْسؾِ ٌؿ.
ال ٌة َأ ْر َب ِع َ
و َط ْـ ِط َ
َ ،ق َالَ :ق َال رسقل اهلل ﷺَ « :ل ْق َس ِمـَّا َم ْـ
ؿران ْب ِـ ُح َص ْق ٍـ
َت َطقرَ ،أو ُتطِقر َل ُفَ ،أو َت َؽف َـَ ،أو ُتؽِفِّ َـ َل ُفَ ،أو س َحرَ ،أو س ِحر َل ُف ،وم ْـ َأ َتك َك ِ
اه ًـا َف َصدَّ َق ُف
َّ
َ
ُ َ
َ َ
َّ َ
َّ َ
بِ َام َي ُؼق ُلَ :ف َؼ ْد َك َػ َر ِب َام ُأ ْك ِز َل َط َؾك ُحمَ َّؿ ٍد ﷺ»َ .أ ْخ َر َج ُف ال َب َّز ُار ،و ُهق ِطـْدَ ال َّط َب َراكِ ِّل فِل

”إَوس ِ
ط“ َط ِـ ْاب ِـ َط َّب ٍ
اس
َ
()4
َح ِد ْي ٌث َح َس ٌـ.

دو َن َققل ِ ِف« :وم ْـ َأ َتك »....إِ َلك ِ
آخ ِر ِه ،و ُهق
َ
ُ

َشا ٌ٥ايعكٝد ٠املشتفاد َٔ ٠اذتدٜح
قال اإلمام الؿجدد حمؿد بـ طبد القهاب

يف كتابف اٌرىدُذ

(باب:)75/
قال البغقي :اٌؼشاف :الذي يدَّ طل معرفة إمقر بؿؼدمات يستدل هبا طىل
الؿسروق ،ومؽان الضالة ،وكحق ذلؽ .وققؾ :هق الؽاهـ.
()5

واٌىا٘ٓ :هق الذي يخبر طـ الؿغقبات يف الؿستؼبؾ .وققؾ :الذي يخبر طؿا يف
الضؿقر.

( )1أخرجف أمحد ( ،)476 ،498/2وأبق داود (.)3994
( )2اكظر كشػ إستار برقؿ (.)3945
( )3أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)2239
( )4اكظر كشػ إستار ( ،)499-399/3إوسط لؾطبراين رقؿ ( )4262ط/الحرمقـ.
( )5اكظر :شرح السـة (.)182/12
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العراف :اسؿ لؾؽاهـ والؿـجؿ والر َّمال وكحقهؿ،
وقال أبق العباس ابـ تقؿقةَّ :
مؿـ يتؽؾؿ يف معرفة إمقر هبذه الطرق.

()1

وقال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ يف فرخ اجملُذ (باب:)75/
ققلف :العراف الذي يدطل معرفة إمقر.
ضاهره َّ
العراف هق الذي يخبر طـ القاقع كالسرقة وسارقفا ،والضالة
أن َّ
ومؽاهنا.
وقال شقخ اإلسلم ابـ تقؿقة

َّ :
إن العراف اسؿ لؾؽاهـ ،والؿـجؿ،

والرمال ،وكحقهؿ ،كالحازر الذي يدطك طؾؿ الغقب ،أو يدطك الؽشػ.
وقال أيضا :والؿـجؿ يدخؾ يف اسؿ العراف ،وطـد بعضفؿ هق معـاه.

()2

وقال أيضا :والؿـجؿ يدخؾ يف اسؿ الؽاهـ طـد الخطابل وغقره مـ العؾؿاء،
و ُحؽِل ذلؽ طـ العرب ،وطـد آخريـ هق مـ جـس الؽاهـ وأسقء ً
حآ مـف:
فقؾحؼ بف مـ جفة الؿعـك.
العراف صرف مـ السحر ،والساحر أخبث.
وقال اإلمام أمحدَّ :
وقال أبق السعادات :العراف :الؿـجؿ والحازر الذي يدطل طؾؿ الغقب ،وقد
اهلل تعاىل بف.
استلثر ُ
سؿقه طائ ًػا وطرا ًفا.
الزجر طـدهؿ
وقال ابـ الؼقؿ :مـ اشتفر بنحسان َّ
َّ
()3

()4

( )1اكظر :مجؿقع الػتاوى (.)173/35
( )2اكظر :مجؿقع الػتاوى (.)193/35
( )3خلصة الؽلم الؿتؼدم فقؿا ققؾ يف العراف ،والؽاهـ ،والساحرَّ :
جامع يشؿؾ كؾ
اسؿ
ٌ
أن العراف ٌ
إمقر الؿذكقرة :الؽاهـ ،والرمال ،والؿـجؿ ،...لؽـ الؽفاكة ،والتـجقؿ قد تؽقن بغقر استخدام
أيضا .فالؽاهـ،
الشقاصقـ ،فقدطل طؾؿ الؿغقبات ٕكؾ أمقال الـاس ،وقد يؽقن باستخدام الشقاصقـ ً
والؿـجؿ يؽػرانٓ :دطائفؿا طؾؿ الغقب ،وقد يؽقن باستخدام الشقاصقـ ،فقصرفقن لفؿ العبادات
كالساحر.
( )4اكظر :مػتاح دار السعادة ( )229/2ط/دار الؽتب العؾؿقة.
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والؿؼصقد مـ هذا :معرفة أن مـ يدطل معرفة طؾؿ الشلء مـ الؿغقبات :ففق
إما داخؾ يف اسؿ الؽاهـ ،وإما مشارك لف يف الؿعـك ،فقؾحؼ بف ،وذلؽ َّ
أن إصابة
الؿخبر ببعض إمقر الغائبة يف بعض إحقان يؽقن بالؽشػ ،ومـف ما هق مـ
الشقاصقـ ،ويؽقن بالػلل ،والزجر ،والطقرة ،والضرب بالحصك ،والخط يف
إرض ،والتـجقؿ ،والؽفاكة ،والسحر ،وكحق هذا مـ طؾقم الجاهؾقة ،وكعـل
بالجاهؾقة :كؾ مـ لقس مـ أتباع الرسؾ طؾقفؿ السلم ،كالػلسػة ،والؽفان،
والؿـجؿقـ ،وجاهؾقة العرب الذيـ كاكقا قبؾ مبعث الـبل ﷺ :فنن هذه طؾقم
الؼقم لقس لفؿ طؾؿ بؿا جاءت بف الرسؾ طؾقفؿ السلم ،وكؾ هذه إمقر ُي َس َّؿك
صاحبفا كاهـًا أو طرا ًفا ،أو يف معـامها ،فؿـ أتاهؿ فصدقفؿ بؿا يؼقلقن :لحؼف
القطقد ،وقد ورث هذه العؾقم طـفؿ أققا ٌم فا َّد َطقا هبا طؾؿ الغقب الذي استلثر اهلل
تعاىل بعؾؿف ،وا َّد َطقا أهنؿ أولقاء ،وأن ذلؽ كرامة.
وٓ ريب َّ
أن َم ِـ ا َّد َطك القٓي َة ،واستدل بنخباره ببعض الؿغقبات :ففق مـ
أمر يجريف اهلل طىل يد طبده الؿممـ
أولقاء الشقطان ٓ ،مـ أولقاء الرمحـ :إذ الؽرامة ٌ
التؼل ،إما بدطاء ،أو أطؿال صالحة ٓ صـع لؾقل فقفا ،وٓ قدرة لف طؾقفا ،بخلف
مـ يدطل أكف ول هلل ويؼقل لؾـاس :اطؾؿقا أين أطؾؿ الؿغقبات .فنن مثؾ هذه إمقر
أسبابا محرمة كاذبة يف الغالب :ولفذا
قد تحصؾ بؿا ذكركا مـ إسباب ،وإن كاكت
ً
قال الـبل ﷺ يف وصػ الؽفان« :فقؽذبقن معفا مائة كذبة» َ ،ف َب َّق َـ أهنؿ يصدققن
()1

مر ًة ويؽذبقن مائة ،وهؽذا حال مـ سؾؽ سبقؾ الؽفان مؿـ يدطل القٓية والعؾؿ
أن كػس دطقاه ٌ
دلقؾ طىل كذبفَّ :
بؿا يف ضؿائر الـاس مع َّ
ٕن يف دطقاه القٓية تزكق َة
الـػس الؿـفل طـفا بؼقلف تعاىل﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ] {النجم.};::

( )1قطعة مـ حديث أخرجف البخاري برقؿ ( ،)3219ومسؾؿ برقؿ ( ،)2228مـ حديث طائشة
.
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ولقس هذا مـ شلن إولقاء :بؾ شلهنؿ اإلزراء طىل كػقسفؿ ،وطقبفؿ لفا،
وخقففؿ مـ رهبؿ ،فؽقػ يلتقن الـاس ويؼقلقن :اطرفقا أكا أولقاء ،وأكا كعؾؿ
الغقب؟ ويف ضؿـ ذلؽ صؾب الؿـزلة يف قؾقب الخؾؼ ،واقتـاص الدكقا هبذه
إمقر .اكتفك.

=

َشأي :١حهِ ايرٖاب إىل ايشخسٚ ٠ايهٗإ ٚايعسافني.

تبقـ مـ حديث أبل هريرة وجابر

 ،الؿذكقريـ يف الباب أن مـ ذهب

إلقفؿ مصد ًقا لفؿ أهنؿ يعؾؿقن الؿغقبات ،أو أهنؿ يشػقن أو يـػعقن مـ دون اهلل ،أو
استجابقا لفؿ بصرف طبادات لغقر اهلل :فؼد كػر بؿا أكزل طىل محؿدٕ ،كف يرد
إدلة كؼقلف تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ] {النمل،}>=:

وققلف﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ] {اجلن ،}:>:وققلف﴿ :ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ] {سبي،}9<:
وققلف﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ] {األعراف،}9@@:
وققلف﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ] {لقامن };<:أية.
وطؾقف فالصحقح أن الؽػر الؿراد بف يف حديث أبل هريرة وجابر ،هق الؽػر
إكبر الؿخرج مـ الؿؾة.
ومـ ذهب إىل الؽفان أو السحرة غقر مصدق لفؿ بؿا يذكروكف مـ طؾؿ الغقب،
ومل يصرف طبادة لغقر اهلل :فنكف مرتؽب لؽبقرة مـ كبائر الذكقب ،وٓ تؼبؾ لف صلة
أربعقـ لقؾة كؿا جاء يف حديث بعض أزواج الـبل ﷺ ،وهبذا يجؿع بقـ إحاديث،
وٓ يحصؾ بقـفا التعارض ،واهلل أطؾؿ.
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َعٓ ٢قٛي٘ ﷺ :مل تكبٌ ي٘ صال ٠أزبعني ي.١ًٝ

يف ششح ِسٍُ (:)7713
قال اإلمام الـقوي
ِ
َت ُم ْج ِزئَة فِل
قفا ،وإِ ْن كَاك ْ
و َأ َّما طَدَ م َق ُبقل َص َلتفَ ،ف َؿ ْعـَا ُهَ :أ َّك ُف َٓ َثقاب َل ُف ف َ
ِ ِ
ِ
الص َلة فِل إَ ْرض
ُس ُؼقط ال َػ ْرض َطـْ ُف ،و َٓ َي ْحتَاج َم َع َفا إِ َلك إِ َطا َدة ،وكَظقر َهذه َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قفا ،ك ََذا َقا َل ُف ُج ْؿ ُفقر َأ ْص َحابـَا،
الؿ ْغ ُصق َبة ُم ْج ِزئَة ُم ْسؼ َطة ل ْؾ َؼ َضاء ،و َلؽ ْـ َٓ َثقاب ف َ
َ
ِ
ِ
رها مِ ْـ الق ِ
ب
َقا ُلقاَ :ف َص َلة ال َػ ْرض و َغ ْق َ
ففا ال َؽامؾ َت َر َّت َ
اج َبات ،إذا ُأت َل بِ َفا َط َؾك و ْج َ
َط َؾقفا َشق َئ ِ
انُ ،س ُؼقط ال َػ ْرض َطـْ ُف ،و ُح ُصقل ال َّثقاب.
َْ ْ
فنذا َأ َّد َاها فِل َأ ْرض َم ْغ ُصق َبة َح َص َؾ إَول ُدون ال َّثاكِل ،و َٓ ُبدّ مِ ْـ َه َذا الت َّْلويؾ
ِ
الح ِديث ،فنن ال ُع َؾ َؿاء ُمت َِّػ ُؼق َن َط َؾك َأ َّك ُف َٓ َي ْؾ َزم َم ْـ َأ َتك ال َع َّراف إِ َطا َدة
فل َه َذا َ
ِ
اهلل َأ ْط َؾؿ .اه
َص َؾقات َأ ْر َبعق َـ َل ْق َؾةَ ،فق َج َ
ب َت ْلويؾف .و ُ

?

َشأي ٌٖٚ :١تكبٌ صالت٘ إذا تاب؟

الحؽؿ الؿذكقر ،وهق طدم قبقل التقبة ،يؽقن يف حؼ مـ مل يتب :فلما مـ

تاب :فنن اهلل يتقب طؾقف ،وتؼبؾ صلتف ،ويدل طىل ذلؽ أكف قد جاء مثؾ ذلؽ يف
شرب الخؿر ،وققد ذلؽ بؿا إذا مل يتب :فؼد روى أمحد والدارمل وغقرمها طـ طبد
اهلل بـ طؿرو بـ العاص

أن الـبل ﷺ قال« :مـ شرب الخؿر شربة مل تؼبؾ لف

صالة أربعقـ صباحا فنن تاب :تاب الل طؾقف»  .وإسـاده صحقح.
()1

وٕن اهلل طز وجؾ يؼبؾ التقبة مـ الؽػر ،والشرك :فؼبقل التقبة مـ هذه
الذكقب مـ باب أوىل.

،
( )1أخرجف أمحد ( ،)6644والدارمل ( )2136بنسـاد صحقح ،طـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص
وجاء يف بعض صرق الحديث ،أن الراوي سلل طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص :بؾغـل أكؽ تحدث:
صباحا ...وذكر الحديث» .بؾػظ (تقبة) ،وفقف :أن
«مـ شرب الخؿر شربة مل تؼبؾ لف تقبة أربعقـ
ً
طبد اهلل قال :الؾفؿ إين ٓ أحؾ ٕحد أن يؼقل طـل مامل أقؾ.
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قال اهلل تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ] {األىفال.};@:

وقال تعاىل[ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ] {الزمر.}=;:

وقال جؾ وطل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

]{الفرقان->@:

.}?8

@

َشأي َٔ :١ذٖب إىل ايهأٖ الَتخاْ٘ٚ ،إظٗاز نرب٘ ٚددً٘.
قال َش ْق ُخ ِ
َك َام فِل َِجُِّىعِ اٌفَرَاوي (:)67/19
س َال ِم
اإل ْ
سمَ ُال ِ
سمَ ُال َم ْـ َي ْس َل ُلفُ ْؿَ :ففَ َذا إنْ كَانَ َط َؾك و ْج ِف ال َّت ْص ِد ِ
يؼ َلفُ ْؿ فِل
الج ِّـ و ُ
و َأ َّما ُ
ك ُِّؾ َما ُي ْخبِ ُرو َن بِ ِف وال َّت ْعظِ ِ
قؿ ل ِ ْؾ َؿ ْس ُئق ِل َف ُفق َح َرا ٌم ك ََؿا َث َب َت فِل صَذُٔخِ ُِسٍٍُِٔ
ِ
الس َؾ ِؿل َق َالُ :ق ْؾتَ :يا َر ُسق َل ال َّؾ ِف ُأ ُمق ًرا ُكـَّا ك َْصـَ ُع َفا فِل
و َغ ْق ِره َط ْـ ُم َعاو َي َة ْب ِـ َ
الح َؽ ِؿ ُّ
الج ِ
اهؾِ َّق ِة ُكـَّا ك َْلتِل ال ُؽ َّف َ
ان َق َالَ « :ف َال َت ْل ُتقا ال ُؽ َّفانَ » وفِل صَذُٔخِ ُِسٍٍُِٔ َأ ْي ًضا َط ْـ
َ
ُط َب ْق ِد ال َّؾ ِفَ :ط ْـ كَافِ ٍعَ :ط ْـ َص ِػ َّق َةَ :ط ْـ َب ْع ِ
ض َأ ْزواجِ الـَّبِ ِّل ﷺ َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َق َالَ « :م ْـ
قـ َيق ًما» .
َأ َتك َط َّرا ًفا َف َس َل َل ُف َط ْـ َش ْل ٍء َل ْؿ ُت ْؼ َب ْؾ َل ُف َص َال ٌة َأ ْر َب ِع َ
و َأما إنْ كَانَ يس َل ُل الؿس ُئق َل :لِقؿ َت ِ
ح َـ َحا َل ُف ،و َي ْخ َتبِ َر َباصِ َـ َأ ْم ِر ِه ،و ِطـْدَ ُه َما ُي َؿ ِّق ُز
َْ
َ ْ
َْ
َّ
بِ ِف ِصدْ َق ُف مِ ْـ ك َِذبِ ِفَ :ف َف َذا َجائِ ٌز ك ََؿا َث َب َت فِل اٌصٖذُٔذَ ُِِٓ َ :أ َّن الـَّبِ َّل ﷺ َس َل َل ْاب َـ
اد ٌق وك ِ
اد َف َؼ َال :ما ي ْلتِقؽ ؟ َف َؼ َال :ي ْلتِقـِل ص ِ
صق ٍ
َاذ ٌب َق َالَ :ما َت َرى ؟ َق َالَ :أ َرى َط ْر ًشا
َ
َ
َ َّ
َ َ
()1

()2

( )1أخرجف مسؾؿ ( )537مـ حديث معاوية بـ الحؽؿ السؾؿل رضل اهلل طـف.
( )2أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)2239

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

032

َط َؾك الؿ ِ
اء َق َالَ :فنِكِّل َقدْ َخبَّ ْلت َلؽ َخبِق ًئا َق َال :الدُّ ّخ الدُّ ّخَ .ق َالْ :
اخ َس ْل َف َؾ ْـ َت ْع ُدو
َ
ِ
الؽ َّف ِ
إخق ِ
ان ُ
َق ْد َرك َفنِك ََّام َأ ْك َت م ْـ ْ
ان .
ِ
ِ
وك ََذل ِ َؽ إذا ك َ
الؿ ْسؾِ ُؿق َن
َان َي ْس َؿ ُع َما َي ُؼق ُلق َك ُف و ُي ْخبِ ُرو َن بِف َط ْـ الج ِّـ ك ََؿا َي ْس َؿ ُع ُ
ما ي ُؼق ُل ال ُؽ َّػار وا ْل ُػجار :لِقع ِر ُفقا ما ِطـْدَ ُهؿ َفقع َتبِروا بِ ِف وكَؿا يسؿع َخبر ال َػ ِ
اس ِؼ
َّ ُ َ ْ
َ َ
َ ُ ْ َ ُ َُ
ْ َْ ُ
َ
ُ
و ُي َت َب َّق ُـ و ُي َت َث َّب ُت َف َل ُي ْج َز ُم بِ ِصدْ قِ ِف و َٓ ك َِذبِ ِف َّإٓ بِ َب ِّقـ ٍَة ك ََؿا َق َال َت َعا َلك ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﴾ و َقدْ َث َب َت فِل صَذُٔخِ اٌثُخَاسٌِِّ َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َرةََ :أ َّن َأ ْه َؾ الؽِت ِ
َاب
كَا ُكقا َي ْؼ َر ُءو َن ال َّتق َرا َة و ُي َػ ِّس ُروك ََفا بِا ْل َع َربِ َّق ِةَ ،ف َؼ َال الـَّبِ ُّل ﷺ« :إذا َحدَّ َث ُؽ ْؿ َأ ْه ُؾ الؽِ َت ِ
اب
َف َال ُت َص ِّد ُقق ُه ْؿ و َٓ ُت َؽ ِّذ ُبق ُه ْؿ َفنِ َّما َأنْ ُي َح ِّد ُثق ُك ْؿ بِ َح ٍّؼ َف ُت َؽ ِّذ ُبق ُه وإِ َّما َأنْ ُي َح ِّد ُثق ُك ْؿ
بِ َباصِ ٍؾ َف ُت َص ِّد ُقق ُه ،و ُقق ُلقا﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ
ِ
ِ
اع َما َي ُؼق ُلق َك ُف
ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ] {العنكبوتَ »}64:ف َؼدْ َج َاز ل ْؾ ُؿ ْسؾِؿق َـ َس َؿ ُ
()1

()2

و َل ْؿ ُي َصدِّ ُقق ُه و َل ْؿ ُي َؽ ِّذ ُبق ُه.
َان ُهـ َ
و َقدْ ُرو َي َط ْـ َأبِل ُمق َسك إَ ْش َع ِر ِّيَ :أ َّك ُف َأ ْب َط َل َط َؾ ْق ِف َخ َب ُر ُط َؿ َر ،وك َ
َاك ا ْم َر َأ ٌة
ِ
َل َفا َق ِري ٌـ مِ ْـ ِ
الصدَ َق ِة .
الج ِّـَ ،ف َس َل َل ُف َطـْ ُفَ :ف َل ْخ َب َر ُه َأ َّك ُف َت َر َك ُط َؿ َر َيس ُؿ إبِ َؾ َّ
()3

( )1أخرجف البخاري ( ،)1354ومسؾؿ ( )2924مـ حديث معاوية بـ الحؽؿ السؾؿل رضل اهلل طـف.
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( )7362 ،4485مـ حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف ،ولقس طـده زيادة:
« َفنِ َّما َأنْ ُي َح ِّد ُثق ُك ْؿ بِ َح ٍّؼ َف ُت َؽ ِّذبُق ُه وإِ َّما َأنْ ُي َح ِّد ُثق ُك ْؿ بِ َباصِ ٍؾ َف ُت َص ِّد ُقق ُه» ،وهق زيادة صحقحة يف
أحاديث أخرى.
( )3ضعقػ :أخرجف طبد اهلل بـ أمحد يف زوائده طىل فضائؾ الصحابة ٕبقف ( ،)394وابـ أبل الدكقا
يف كتابف هقاتػ الجان ( ،)165ومـ صريؼف الشبظ يف آكام الؿرجان (ص )192مـ صريؼ
ٍ
يحقك بـ ا ْلقؿ ِ
انَ ،ط ْـ ُس ْػ َق َ
َـ َسال ِ ِؿ ْب ِـ َط ْب ِد ال َّؾ ِفَ ،ق َالَ « :أ ْب َط َل َخ َب ُر ط َُؿ َر طَ َؾك
انَ ،ط ْـ ط َُؿ َر ْب ِـ ُم َح َّؿد ،ط ْ
َ َْ ْ ُ ََ
ِ
ِ
ِ
الش ْق َط ُ
قسك َف َل َتك ا ْم َر َأ ًة فل َب ْطـ َفا َش ْق َط ٌ
ان َف َس َل َل َفا َطـْ ُف َف َؼا َل ْتَ :حتَّك َيجل َء إِ َل َّل َّ
ان َف َجا َء َف َس َل َل ْت ُف
َأبِل ُم َ
ٍ
ِ
الصدَ َق ِة َو َذ َ
اك َٓ َي َرا ُه َش ْق َط ٌ
ان إِ َّٓ َخ َّر ل ِ ِؿـ َْخ ِر ِه ا ْل َؿ َؾ ُؽ َب ْق َـ َيدَ ْي ِف
َطـْ ُف َف َؼ َالَ :ت َر ْك ُت ُف ُممْ َت ِز ًرا بِؽ َساء َي ْفـ َُل إِبِ َؾ َّ
وح ا ْل ُؼدُ ِ
س َيـْطِ ُؼ بِؾِ َساكِ ِف».
َو ُر ُ
ِ
قسكَ ،و َم َّر ًة َق َالَ :أ ْب َط َل َط َؾك َأبِل
قال طبد اهلل بـ أمحدَ :حدَّ َثـَا بِف ُش َج ٌ
اع َم َّر َت ْق ِـَ :م َّر ًة َق َالَ :ط ْـ َأبِل ُم َ
قسك َخ َب ُر ط َُؿ َر.اه يعـل بف شجاع بـ القلقد شقخف فقف طـ يحقك بـ القؿان.
ُم َ
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ِ
وفِل َخ َب ٍر َ
الؿ ِديـ َِةَ :ف َل ْخ َب َر َأك َُّف ْؿ
آخ َر َأ َّن ُط َؿ َر َأ ْر َس َؾ َج ْق ًشا َف َؼد َم َش ْخ ٌ
ص إ َلك َ
ِ
اع َ
الخ َب ُرَ :ف َس َل َل ُط َؿ ُر َط ْـ َذل ِ َؽَ :ف َذك ََر َل ُف َف َؼ َالَ :ه َذا َأ ُبق
ا ْكت ََص ُروا َط َؾك طَدُ وه ْؿ ،و َش َ
ْس بعدَ َذل ِ َؽَ :فجاء بعدَ َذل ِ َؽ بِ ِعدَّ ةِ
الج ِّـ وس َق ْلتِل ب ِريدُ ِ
الف ْق َث ِؿ ب ِريدُ الؿسؾِ ِؿق َـ مِ ْـ ِ
َ َ َْ
اإلك ِ َ ْ
َ
ُ ْ
َ
َ َ
َأ َّيا ٍم .اه
()1

=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
مرسل بدون شؽ ،وشقخف فقف طـ يحقك بـ القؿان ،هق طبد اهلل
قلت :وأما ابـ أبل الدكقا :فرواه
بـ أبل بدر .وطؾقف فاإلسـاد فقف طؾتان :إحدامها :يحقك بـ القؿان ،فقف ضعػ .والثاكقة :أكف مرسؾ.
( )1مل يقجد لف إسـاد :ذكره الشبظ يف آكام الؿرجان (ص )192بدون إسـاد.
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و َط ْـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ َم ْس ُعق ٍد
ِشر ٌك ،ال ِّطقر ُة ِشر ٌك» ثل ًثاَ .أ ْخرجف َأحؿدُ  ،وأبق داود بِنِسـ ٍ
()1
َاد َص ِح ْق ٍح.
ََ ْ
ْ
ْ
َ َ ُ ْ َ
ٓ َط ْدوى و َ
َق َالَ :ق َال َر ُسق ُل اهللِ ﷺَ « :
ٓ
و َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة
ِ ()2
ٓ َص َػ َر و َ
صِ َق َر َة ،و َ
ٓ َها َم َة»ُ .م َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْقف.
َ ،ط ْـ رسقل اهلل ﷺ َق َال« :ال ِّط َق َر ُة

َشا ٌ٥ايعكٝد ٠املشتفاد َٔ ٠اذتدٜح

1

َعٓ ٢ايطري ٠اييت ْٗ ٢عٓٗا ايظسع.

قال الحافظ ابـ حجر

يف اٌفرخ (:)5751

الطقرة :بؽسر الؿفؿؾة وفتح التحتاكقة وقد تسؽـ ،هل التشاؤم بالشقـ ،وهق
مصدر تطقر مثؾ تحقر حقرة .قال بعض أهؾ الؾغة مل يجلء مـ الؿصادر هؽذا غقر
هاتقـ ،وتعؼب بلكف سؿع صقبة ،وأورد بعضفؿ التقلة وفقف كظر ،وأصؾ التطقر أهنؿ
كاكقا يف الجاهؾقة يعتؿدون طىل الطقر :فنذا خرج أحدهؿ ٕمر :فنن رأى الطقر صار
يؿـة تقؿـ بف واستؿر ،وإن رآه صار يسرة تشاءم بف ورجع ،وربؿا كان أحدهؿ يفقج
الطقر لقطقر فقعتؿدها ،فجاء الشرع بالـفل طـ ذلؽ ،وكاكقا يسؿقكف الساكح بؿفؿؾة
ثؿ كقن ثؿ حاء مفؿؾة ،والبارح بؿقحدة وآخره مفؿؾة .فالساكح ما وٓك مقامـف بلن
يؿر طـ يسارك إىل يؿقـؽ ،والبارح بالعؽس .وكاكقا يتقؿـقن بالساكح ويتشاءمقن
بالبارح.اه
يف ششح ِسٍُ (:)7773
قال اإلمام الـقوي
اؤم ،و َأ ْصؾف َّ
الؿ ْؽ ُروه مِ ْـ َقق ٍل َأو فِ ْعؾ َأو َم ْرئِ ّل ،وكَا ُكقا
و( ال َّت َط ُّقر ) الت ََّش ُ
الش ْلء َ
السقاكِحِ وا ْل َبق ِارحَ ،ف ُقـَ ِّػ ُرو َن ال ِّظ َباء وال ُّط ُققر ،فنن َأ َخ َذ ْت َذات ال َق ِؿقـ
َي َت َط َّق ُرو َن بِ َّ
ِ
ِ
ِ
جفؿ ،وإِ ْن َأ َخ َذ ْت َذات ِّ
الش َؿال َر َج ُعقا َط ْـ
رهؿ و َحقائ ْ
َت َب َّر ُكقا بِف ،و َم َضقا فل َس َػ ْ
( )1أخرجف أمحد ( ،)389/1وأبق داود ( ،)3919وكذلؽ الترمذي ( ،)1614وابـ ماجف (.)3538
( )2أخرجف البخاري ( ،)5757ومسؾؿ (.)2229
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َت َت ُصدّ ُه ْؿ فِل كَثِقر مِ ْـ إَو َقات َط ْـ
تفؿ ،و َت َشا َء ُمقا بِ َفاَ ،ف َؽاك ْ
رهؿ و َح َ
اج ْ
َس َػ ْ
ِ
حفؿَ ،فـَ َػك َّ
الش ْرع َذل ِ َؽ و َأ ْب َط َؾ ُف ،وك ََفك َطـْ ُف ،و َأ ْخ َب َر َأ َّك ُف َل ْق َس َل ُف َت ْلثِقر بِـَ ْػ ٍع و َٓ
َم َصال ْ
ُض ّرَ ،ف َف َذا َم ْعـَك َققلف ﷺ ( َٓ صِ َق َرة ).اه
قال اإلمام العثقؿقـ  :هق التشاؤم بؿرئل ،أو مسؿقع ،أو معؾقم.
صقرا فتشاءم لؽقكف مق ً
حشا.
بؿرئل مثؾ :لق رأى ً
أو مسؿقع مثؾ :مـ هؿ بلمر فسؿع أحدً ا يؼقل ٔخر :يا خسران ،أو يا خائب،
فقتشاءم.
أو معؾقم ،كالتشاؤم ببعض إيام أو بعض الشفقر أو بعض الشفقر أو بعض
السـقات ،ففذه ٓ ترى وٓ تسؿع.اه

2

َشأي :١بٝإ حهِ ايطري.٠

يف ششح ِسٍُ (:)7771
قال اإلمام الـقوي
اها ُم ْعت َِؼ ِدي َـ
(ال ِّط َق َرة ِش ْرك) َأ ْي اِ ْطتِ َؼاد َأك ََّفا َتـْ َػع َأو َت ُض ّر :إِ ْذ َط ِؿ ُؾقا بِ ُؿ ْؼت ََض َ
قرهاَ ،ففق ِشرك َِٕكَّفؿ جع ُؾقا َلفا َأ َثرا فِل ِ
ِ
الػ ْعؾ و ْ ِ
يجاد.اه
اإل َ
ُ ْ َ َ
َ ً
َت ْلث َ ُ ْ
وقال الحافظ يف اٌفرخ  :وإكؿا جعؾ ذلؽ شركا ٓطتؼادهؿ أن ذلؽ يجؾب
كػعا أو يدفع ضرا ،فؽلهنؿ أشركقه مع اهلل تعاىل.اه
وهذا التػسقر مـ اإلمام الـقوي ثؿ الحافظ رمحفؿا اهلل يجعؾفا مـ الشرك
إكبر ،وهق كذلؽ إذا كاكت صاحبت الطقرة العؼقدة الؿذكقرة.
وقد كص مجع مـ العؾؿاء طىل أهنا مـ الشرك إصغر :وذلؽ ٕكف جعؾ ما لقس
بسبب شرطل وٓ قدري سب ًبا :فنن ترك العؿؾ مـ أجؾ أمقر يتشاءم مـفا شرك
أسبابا لؾؿصائب والؿؽروهات.
أصغرٕ :ن هذه إمقر مل يجعؾفا اهلل
ً
ومؿـ كص طىل أن ذلؽ شرك أصغر شقخ اإلسلم ابـ تقؿقة
جمّىع اٌفراوي (.)329/7

كؿا يف
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َا ادتُع بني ق ٍٛاهلل تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ]

{األعراف}9;9:

ٚقٛي٘﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ] {يس}9A:؟

ققلف تعاىل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ] {يس }9A:يعـل هؿ السبب يف جؾب الشر
طىل أكػسفؿٕ :هنؿ هؿ الذيـ أتقا بالؿعاصل ،فسببت طؾقفؿ هذه الؿصائب مـ
تؼديرا ،وكُسب
اهلل هق الذي قدَّ ر ذلؽَ ،فـُسب إىل اهلل تعاىل خؾ ًؼا و ً
الؼحط وغقره ،و ُ
إلقفؿ سب ًبا ،وتؽس ًبا.اه

4

َعٓ ٢قٛي٘ ﷺ :إٕ نإ َٔ ايظؤّ ط ْ٤ٞحكًا فف ٞاملسأٚ ٠ايداز ٚايفسض.

قال الحافظ ابـ رجب

يف ٌطائف ادلؼاسف (ص:)75

فلما ققل الـبل ﷺ ٓ« :طدوى وٓ صقرة والشمم يف ثالث يف الؿرأة والدار
والدابة» خرجاه يف اٌصذُذٌن مـ حديث ابـ طؿر طـ الـبل ﷺ فؼد اختؾػ
الـاس يف معـاه أيضا :فروي طـ طائشة

أهنا أكؽرت هذا الحديث أن يؽقن مـ

كلم الـبل ﷺ وقالت :إكؿا قال :كان أهؾ الجاهؾقة يؼقلقن ذلؽ .خرجف اإلمام
أمحد.
وقال معؿر سؿعت مـ يػسر هذا الحديث يؼقل :شمم الؿرأة :إذا كاكت غقر
ولقد ،وشمم الػرس :إذا مل يؽـ يغزى طؾقف يف سبقؾ اهلل .وشمم الدار :جار السقء
وروي هذا الؿعـك مرفقطا مـ وجقه ٓ تصح ومـفؿ مـ قال :قد روي طـ الـبل
ﷺ أكف قال ٓ« :شمم وإن يؽـ ال ُقؿـ يف شلء فػل ثالثة» فذكر هذه الثلثة ،وقال:
هذه الرواية أشبف بلصقل الشرع .كذا قالف ابـ طبد البر ،ولؽـ إسـاد هذه الرواية ٓ
يؼاوم ذلؽ اإلسـاد.
والتحؼقؼ :أن يؼال يف إثبات الشمم يف هذه الثلث :ما ذكركاه يف الـفل طـ إيراد
الؿريض طىل الصحقح ،والػرار مـ الؿجذوم ،ومـ أرض الطاطقن إن هذه الثلث
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أسباب قدر اهلل تعاىل هبا الشم َم وال ُقؿ َـ ويؼركف ،ولفذا يشرع لؿـ استػاد زوجة أو
أمة أو دابة أن يسلل اهلل تعاىل مـ خقرها ،وخقر ما جؾبت طؾقف ويستعقذ بف تعاىل مـ
شرها وشر ما جبؾت طؾقف كؿا يف حديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده طـ
الـبل ﷺ الذي خرجف أبق داود وغقره.
وكذا يـبغل لؿـ سؽـ دارا أن يػعؾ ذلؽ ،وقد أمر الـبل ﷺ قق ًما سؽـقا دارا
فؼؾ طددهؿ وقؾ مالفؿ أن يتركقها ذمقؿة فترك ما ٓ يجد اإلكسان فقف بركة مـ دار
أو زوجة أو دابة غقر مـفل طـف ،وكذلؽ مـ اتجر يف شلء فؾؿ يربح فقف ثلث
مرات فنكف يتحقل طـف .روى ذلؽ طؿر بـ الخطاب

فنكف قال :مـ بقرك لف يف

شلء فل يتغقر طـف .
()1

فػل ادلسٕذ و سٕٓ اتٓ ِاجٗ طـ طائشة

مرفقطا« :إذا كان

ٕحدكؿ رزق يف شلء :فال يدطف حتك يتغقر لف أو يتـؽر لف»  .وأما تخصقص الشمم
()2

وإكؿا وجدتف مرفقطًا طـ طائشة رضل اهلل طـفا ،وهق الذي

( )1مل أجده طـ طؿر بـ الخطاب

بعده.
( )2ضعقػ :أخرجف أمحد ( ،)26992وابـ ماجف ( )2148والبقفؼل يف شعب اإليؿان (،1186
و ، )1187ويف أداب ( )1143مـ صريؼ مخؾد والد الضحاك ،طـ الزبقر بـ طبقد ،طـ كافع،
قال :يعـل أبا طاصؿ قال مخؾد :وٓ أدري مـ هق يعـل كافعا هذا ،قال :كـت أتجر إىل الشام  -أو إىل
مصر  -قال :فتجفزت إىل العراق ،فدخؾت طىل طائشة أم الؿممـقـ فؼؾت :يا أم الؿممـقـ إين قد
تجفزت إىل العراق فؼالت :ما لؽ ،ولؿتجرك إين سؿعت رسقل اهلل ﷺ ،يؼقل« :إذا كان ٕحدكؿ
رزق يف شلء :فال يدطف حتك يتغقر لف ،أو يتـؽر لف» فلتقت العراق ،ثؿ دخؾت طؾقفا ،فؼؾت :يا أم
الؿممـقـ ،واهلل ما رددت الرأس مال .فلطادت طؾقف الحديث  -أو قالت الحديث كؿا حدثتؽ.
وهذا إسـاد ضعقػ مـؽر ،مخؾد والد الضحاك :ضعقػ  ،والزبقر بـ طبقد اكػرد بالرواية طـف
مخؾد هذا ،ومل يقثؼف معتبر :ففق مجفقل ،وكافع مجفقل كذلؽ .قال ابـ حبان يف الثؼات  :كافع
شقخ يروي طـ طائشة ،جفدت فؾؿ أقػ طىل كافع هذا مـ هق.
وقد صرح البقفؼل يف إحدى روايتقف :أن كاف ًعا لقس هق مقىل ابـ طؿر.
ولف شاهد مـ حديث أكس

:

أخرجف ابـ ماجف ( ، )2147والبقفؼل يف الشعب ( )1184و ( ،)1185مـ صريؼ َف ْر َو ُة ْب ُـ
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بزمان دون زمان كشفر صػر أو غقره :فغقر صحقح ،وإكؿا الزمان كؾف خؾؼ اهلل تعاىل
وفقف تؼع أفعال بـل آدم فؽؾ زمان شغؾف الؿممـ بطاطة اهلل :ففق زمان مبارك طؾقف
وكؾ زمان شغؾف العبد بؿعصقة اهلل ففق مشمم طؾقف :فالشمم يف الحؼقؼة هق معصقة
اهلل تعاىل كؿا قال ابـ مسعقد

 :إذا كان الشمم يف شلء فػقؿا بقـ الؾحقـ ـ يعـل

الؾسان وقال :ما مـ شلء أحقج إىل صقل سجـ مـ لسان  .وقال طدي بـ
حاتؿ :أيؿ ُـ ا ْمر ٍئ وأشل ُمف ما بقـ لحققف ،يعـل لساكف .
()2

()1

()3

ويف ادلسٕذ وأبل داود طـ الـبل ﷺ قال« :حسـ الؿؾؽة كامء ،وسقء الؿؾؽة
شمم ،والبر زيادة يف العؿر ،والصدقة متـع مقتة السقء» فجعؾ سقء الؿؾؽة شمما،
()4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
قل« :م ْـ ر ِز َق فِل َشلءٍ
ِ
= ُيقك َُسَ ،حدَّ َثـِل ِه َل ُل ْب ُـ ُج َب ْق ٍرَ ،ط ْـ َأ َك ٍ
سَ ،ق َالَ :سؿ ْع ُت َر ُس َ
ْ
قل اهلل ﷺ َي ُؼ ُ َ ُ
َف ْؾ َق ْؾ َز ْم ُف» وإسـاده ضعقػ :فروة بـ يقكس ضعقػ ،وهلل بـ جبقر مجفقل الحال ،وقد تػردا هبذا
الحديث طـ أكس .ؾاحلديث ضعقف ،وـال افطريؼغ مـؽرة.
( )1ضعقػ :أخرجف معؿر يف جامعف  ،كؿا يف الؿصـػ ( )412/19طـ إطؿش ،طـ ابـ
ضعقػ مـؼطع :فإطؿش مل يدرك ابـ مسعقد رضل اهلل طـف.
ٌ
مسعقد بف .وهذا إسـا ٌد
( )2صحقح :أخرجف ابـ أبل شقبة يف الؿصـػ ( ،)65/9وابـ أبل الدكقا يف الصؿت (،)16
وهـاد يف الزهد ( ،)532/2وأبق داود يف الزهد ( ،)149وابـ أبل طاصؿ يف الزهد (،)23
والطبراين يف الؿعجؿ الؽبقر ( ،8744و ،)8745وأبق كعقؿ يف حؾقة إولقاء ( )134/1مـ
انَ ،ط ْـ َطـْ َب ِ
طْؿ ِ
ش ،طَ ْـ َي ِزيدَ ْب ِـ َحقَّ َ
س ْب ِـ طُ ْؼ َب َةَ ،ق َالَ :ق َال َط ْبدُ اهللِ ...فذكره .وهذا إسـا ٌد
صرق طـ ْإَ َ
صحقح ،رجالف ثؼات ،وطـبس وثؼف ابـ معقـ.
( )3صحقح :أخرجف ابـ الؿبارك يف الزهد ( ،)373وابـ أبل شقبة ( ،)559/13وابـ أبل الدكقا يف
الصؿت ( ،)63وابـ خزيؿة يف التقحقد ( ،364/1و ،)365وابـ حبان ( ،)5717والطبراين
( ،)85/17وابـ طبد البر يف التؿفقد ( ،)67/5مـ صرق طـ جرير بـ حازم ،طـ إطؿش ،طـ
صحقح ،رجالف ثؼات.
خقثؿة بـ طبد الرمحـ ،طـ طدي بـ حاتؿ بف .وهذا إسـا ٌد
ٌ
( )4ضعقػ :أخرجف طبد الرزاق ( ،)131/11وأمحد ( ،)16979وأبق داود ( ،5162و ،)5163وأبق
يعىل ( )1544مـ صريؼ طثؿان بـ زفر الجفـل ،طـ بعض بـك رافع بـ مؽقث ،طـ رافع بـ مؽقث
بف .ومل يذكر أبق داود« :والبر زيادة »...إىل آخره .وهذا إسـاد ضعقػ :لجفالة حال طثؿان بـ زفر
يسؿ.
الجفـل ،وشقخف غقر معروف ،مل َّ
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ويف حديث آخر ٓ« :يدخؾ الجـة سقئ الؿؾؽة» وهق مـ يسلء إىل مؿالقؽف
()1

ويظؾؿفؿ.اه
قال ابـ الؼقؿ

يف ِفراح داس اٌسؼادج (:)755/7

٘زا احلذَس لذ سوي ػًٍ وجهٌن :أحدُٖا :بالجزمٚ .ايجاْ :ٞبالشرط.
فلما إول فرواه مالؽ طـ ابـ شفاب طـ سامل ومحزة بـ طبد اهلل بـ طؿر طـ
أبقفؿا أن رسقل اهلل ﷺ قال« :الشمم يف الدار والؿرأة والػرس» متػؼ طؾقف  .ويف
()2

لػظ يف اٌصذُذٌن طـف ٓ« :طدوى وٓ صػر وٓ صقرة ،وإكام الشمم يف ثالثة
الؿرأة والػرس والدار» وأما الثاين فػل اٌصذُذٌن أيضا طـ سفؾ بـ سعد
()3

قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :إن كان فػل الؿرأة والػرس والؿسؽـ» يعـل الشمم.
()4

وقال البخاري« :إن كان يف شلء» ويف صذُخ ِسٍُ طـ جابر مرفقطا« :إن كان
يف شلء فػل الربع والخادم والػرس» ويف اٌصذُذٌن طـ ابـ طؿر مرفق ًطا:
()5

«إن يؽـ مـ الشمم شلء حؼا فػل الػرس والؿسؽـ والؿرأة» .
()6

ثؿ ذكر بعض أققال العؾامء يف تقجقف الحديث ،وبقان معـاه ،ثؿ قال:
وبالجؿؾة فنخباره ﷺ بالشمم يف هذه الثلثة لقس فقف إثبات الطقرة التل
كػاها اهلل ،وإكؿا غايتف أن اهلل سبحاكف قد يخؾؼ مـفا أطقا ًكا مشمومة طىل مـ قارهبا،
شر ،وهذا كؿا يعطل
وسؽـفا ،وأطقا ًكا مباركة ٓ يؾحؼ مـ قارهبا مـفا شمم ،وٓ ٌّ
سبحاكف القالديـ ولدً ا مبار ًكا يريان الخقر طىل وجفف ،ويعطل غقرمها ولدً ا مشئق ًما
( )1ضعقػ :أخرجف أمحد ( ،13و ،31و ،)32والترمذي ( ،)1946وابـ ماجف ( ،)3691طـ أبل بؽر
 ،ويف إسـاده فرقد بـ يعؼقب السبخل ،وهق ضعقػ.
الصديؼ
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)5993ومسؾؿ برقؿ (.)2225
( )3أخرجف البخاري برقؿ ( ،)5753ومسؾؿ برقؿ (.)2225
( )4أخرجف البخاري برقؿ ( ،)2859ومسؾؿ برقؿ (.)2226
( )5أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)2227
( )6أخرجف مسؾؿ برقؿ ( ،)2225ومل أجدها يف البخاري.
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يريان الشر طىل وجفف ،وكذلؽ ما يعطاه العبد مـ وٓية وغقرها ،فؽذلؽ الدار،
والؿرأة ،والػرس ،واهلل سبحاكف خالؼ الخقر والشر ،والسعقد والـحقس ،فقخؾؼ
بعض هذه إطقان سعق ًدا مباركة ،ويؼضل بسعادة مـ قارهبا ،وحصقل ال ُقؿـ
والبركة لف ،ويخؾؼ بعضفا كحق ًسا يتـحس هبا مـ قارهبا ،وكؾ ذلؽ بؼضائف وقدره،
كؿا خؾؼ سائر إسباب وربطفا بؿسبباهتا الؿتضادة والؿختؾػة ،كؿا خؾؼ الؿسؽ
وغقره مـ إرواح الطقبة ،ولذذ هبا مـ قارهبا مـ الـاس ،وخؾؼ ضدها ،وجعؾفا
سببا ٕمل مـ قارهبا مـ الـاس ،والػرق بقـ هذيـ الـقطقـ ُمدْ َر ٌك بالحس ،فؽذلؽ
يف الديار ،والـساء ،والخقؾ ،ففذا لقن ،والطقرة الشركقة لقن آخر .اكتفك.

قال أبو عبد

اهلل :الطقرة الشركقة ،هل التشاؤم وترك العؿؾ :بجعؾ ما لقس

سب ًبا سب ًبا ،فقعؾؼ ترك العؿؾ بسبب لقس هق سب ًبا شرط ًّقا ،وٓ قدر ًّيا ،وأما القارد يف
الحديث مـ سقء خؾؼ الؿرأة ،أو صعقبة الدابة ،أو ضقؼ الدار :ففذه أسباب
ضاهرة تجعؾ لإلكسان الضقؼ يف صدره ،والتلمل مـ ذلؽ :ففذه أسباب قدرية جعؾفا
اهلل لإلكسان ،فؿا مـ إكسان ُيبتَىل هبذه إمقر إٓ ويصقبف الضقؼ ،لؽـ يصبر ،أو
يترك هذا إمر الذي سبب لف هذا الضقؼ إن كاكت امرأة :يطؾؼفا ،أو دابة يبقعفا ،أو
ٍ
بـؼص يف التقكؾَّ :
أسبابا تضقؼ
ٕن هذه الثلثة جعؾفا اهلل
دارا يتركفا ،وهذا لقس
ً
ً
الصدور ،وتجؾب الشرور.
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5

َعٓ ٢قٛي٘ ﷺ :ذزٖٚا ذَ .١ُٝيًسدٌ اير ٟطها إي َٔ ٘ٝداز سهٓٗا فكٌ فٗٝا

َاي٘ ٚعٝاي٘.

قال اإلمام ابـ الؼقؿ

يف ِفراح داس اٌسؼادج (:)757/7

وأما إثر الذي ذكره مالؽ  ،طـ يحقك بـ سعقد ،قال :جاءت امرأة إىل
()1

رسقل اهلل ﷺ فؼالت يا رسقل اهلل دار سؽـاها والعدد كثقر والؿال وافر فؼؾ العدد
وذهب الؿال فؼال الـبل ﷺ :دطقها ذمقؿة.
وقد ذكر هذا الحديث غقر مالؽ مـ رواية أكس أن رجل جاء إىل رسقل اهلل
ﷺ فؼال يا رسقل اهلل أكا كزلـا دارا فؽثر فقفا طددكا ،وكثرت فقفا أمقالـا ،ثؿ تحقلـا
إىل أخرى :فؼؾت فقفا أمقالـا ،وقؾ فقفا طددكا .فؼال رسقل اهلل ﷺ وذكره.
فؾقس هذا مـ الطقرة الؿـفل طـفا ،وإكام أمرهؿ ﷺ بالتحقل طـفا طـد ما وقع يف
قؾقهبؿ مـفا لؿصؾحتقـ ومـػعتقـ:
إحداُٖا :مػارقتفؿ لؿؽان هؿ لف مستثؼؾقن ومـف مستقحشقن لؿا لحؼفؿ فقف
وكالفؿ :لقتعجؾق ا الراحة مؿا داخؾفؿ مـ الجزع يف ذلؽ الؿؽان والحزن والفؾع:
ٕن اهلل طز وجؾ قد جعؾ يف غرائز الـاس وتركقبفؿ استثؼال ما كالفؿ الشر فقف وإن
كان ٓ سبب لف يف ذلؽ ،وحب ما جرى لفؿ طىل يديف الخقر ،وإن مل يردهؿ بف
فلمرهؿ بالتحقل مؿا كرهقهٕ :ن اهلل طز وجؾ بعثف رمحة ،ومل يبعثف طذابا ،وأرسؾف
مقسرا ومل يرسؾف معسرا :فؽقػ يلمرهؿ بالؿؼام يف مؽان قد أحزهنؿ الؿؼام بف،
واستقحشقا طـده لؽثرة مـ فؼدوه فقف :لغقر مـػعتف وٓ صاطة وٓ مزيد تؼقى
وهدى :فل سقؿا وصقل مؼامفؿ فقفا بعد ما وصؾ إىل قؾقهبؿ مـفا ما وصؾ قد
يبعثفؿ ويدطقهؿ إىل التشاؤم والتطقر فُىلؼهُ رٌه يف أِشَٓ ػظٌُّن :أحدمها:
مؼاركة الشرك .والثاين :حؾقل مؽروه أحزهنؿ بسبب الطقرة التل إكؿا تؾحؼ الؿتطقر.
( )1ذكره يف الؿقصل ( )972/2طـ يحقك بـ سعقد بف.
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فحؿاهؿ ﷺ بؽؿال رأفتف ورمحتف مـ هذيـ الؿؽروهقـ بؿػارقة تؾؽ الدار
وآستبدال هبا مـ غقر ضرر يؾحؼفؿ بذلؽ يف دكقا وٓ كؼص يف ديـ ،وهق ﷺ حقـ
ففؿ طـفؿ يف سمالفؿ ما أرادوه مـ التعرف طـ حال رحؾتفؿ طـفا هؾ ذلؽ لفؿ
ضار ممد إىل الطقرة .قال :دطقها ذمقؿة.
وهذا بؿـزلة الخارج مـ أرض هبا الطاطقن غقر فار مـف ،ولق مـع الـاس الرحؾة
مـ الدار التل تتقاىل طؾقفؿ الؿصائب والؿحـ فقفا ،وتعذر إرزاق مع سلمة
التق حقد يف الرحؾة لؾزم ذلؽ أن كؾ مـ ضاق طؾقف رزق يف بؾد أن ٓ يـتؼؾ مـف إىل
بؾد آخر ،ومـ َق َؾ ْت فائدة صـاطتف أن ٓ يـتؼؾ طـفا إىل غقرها.اه

6

ادتُع بني حدٜح« :ال عدٚ ٣ٚال رريٚ »٠حدٜح «ال ٜٛزد ممسض عًَ ٢صح» َع

حدٜح «فس َٔ اجملر ّٚفسازى َٔ األسد».

قال اإلمام ابـ الؼقؿ

يف داشُرٗ ػًٍ سٕٓ أيب داود (:)789/13

ذهب بعضفؿ إىل أن ققلف ٓ« :يقرد ممرض طؾك مصح» مـسقخ بؼقلف «ٓ
()1

طدوى» وهذا غقر صحقح ،وهق مؿا تؼدم آكػا أن الؿـفل طـف كقع غقر الؿلذون
()2

فقف :فنن الذي كػاه الـبل ﷺ يف ققلف ٓ« :طدوى وٓ صػر» هق ما كان طؾقف أهؾ
()3

اإلشراك مـ اطتؼادهؿ ثبقت ذلؽ طىل ققاس شركفؿ ،وقاطدة كػرهؿ.
واٌزٌ هنً ػٕٗ إٌيب ﷺ ِٓ إَشاد ادلّشض ػًٍ ادلصخ فُٗ ذأوَالْ:
أحدُٖا :خشقة تقريط الـػقس يف كسبة ما طسك أن يؼدره اهلل تعاىل مـ ذلؽ إىل
العدوى ،وفقف التشقيش طىل مـ يقرد طؾقف وتعريضف ٓطتؼاد العدوى :فل تـايف
بقـفؿا بحال.
.
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)5771ومسؾؿ برقؿ ( )2221طـ أبل هريرة
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( ،5797و ،)5756 ،5753ومسؾؿ برقؿ ( ،2229و ،2224و )2225طـ
.
 ،وأخرجف مسؾؿ ( )2222طـ جابر بـ طبد اهلل
أبل هريرة وابـ طؿر وأكس بـ مالؽ،
.
( )3ققلف ﷺ« :وٓ صػر» جاء يف حديث أبل هريرة ،وجابر

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

043

ٚايتأ ٌٜٚايجاْ :ٞأن هذا إكؿا يدل طىل أن إيراد الؿؿرض طىل الؿصح قد يؽقن
سببا يخؾؼ اهلل تعاىل بف فقف الؿرض :فقؽقن إيراده سببا ،وقد يصرف اهلل سبحاكف
تلثقره بلسباب تضاده ،أو تؿـعف ققة السببقة ،وهذا محض التقحقد بخلف ما كان
طؾقف أهؾ الشرك.

وهذا كظقر كػقف سبحاكف الشػاطة يف يقم الؼقامة بؼقلف﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ] {البقرة }:=<:فنكف ٓ تضاد إحاديث الؿتقاترة الؿصرحة بنثباهتا فنكف
سبحاكف إكؿا كػك الشػاطة التل كان أهؾ الشرك يثبتقهنا ،وهل شػاطة يتؼدم فقفا
الشافع بقـ يدي الؿشػقع طـده ،وإن مل يلذن لف ،وأما التل أثبتفا اهلل ورسقلف ففل

الشػاطة التل تؽقن مـ بعد إذكف ،كؼقلف ﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ]
{البقرة }:==:وققلف ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ] {األىبواء ،}:@:وققلف ﴿ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ] {سبي ،}:;:واهلل الؿقفؼ لؾصقاب.اه
قال الحافظ ابـ حجر

يف اٌفرخ (:)5737

ويف طشَك اجلّغ ِساٌه أخشي:
أحدٖا :كػل العدوى مجؾة ،ومحؾ إمر بالػرار مـ الؿجذوم طىل رطاية خاصر
الؿجذومٕ ،كف إذا رأى الصحقح البدن السؾقؿ مـ أفة تعظؿ مصقبتف وتزداد
حسرتف ،وكحقه حديث ٓ« :تديؿقا الـظر إلك الؿجذومقـ»  :فنكف محؿقل طىل هذا
()1

الؿعـك.
ثاْٗٝا :محؾ الخطاب بالـػل ،واإلثبات طىل حالتقـ مختؾػتقـ ،فحقث جاء:
«ٓ طدوى» كان الؿخاصب بذلؽ مـ ققي يؼقـف ،وصح تقكؾف بحقث يستطقع أن
،
( )1ضعقػ :أخرجف أمحد ( ،)233/1وابـ ماجف ( ،)3543وغقرمها ،مـ حديث ابـ طباس
ويف إسـاده محؿد بـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ طثؿان إمقي ،وفقف ضعػ ،قال البخاري :طـده
طجائب .وقال الـسائل :ثؼة .ومرة قال :لقس بالؼقي .وقال مسؾؿ يف كتابف الؽـك وإسؿاء :
مـؽر الحديث.

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

044

يدفع طـ كػسف اطتؼاد العدوى ،كؿا يستطقع أن يدفع التطقر الذي يؼع يف كػس كؾ
أحد ،لؽـ الؼقي القؼقـ ٓ يتلثر بف ،وهذا مثؾ ما تدفع ققة الطبقعة العؾة فتبطؾفا،
وطىل هذا يحؿؾ حديث جابر يف أكؾ الؿجذوم مـ الؼصعة ،وسائر ما ورد مـ
جـسف ،وحقث جاء «فر مـ الؿجذوم» كان الؿخاصب بذلؽ مـ ضعػ يؼقـف ،ومل
()1

يتؿؽـ مـ تؿام التقكؾ :فل يؽقن لف ققة طىل دفع اطتؼاد العدوى ،فلريد بذلؽ سد
باب اطتؼاد العدوى طـف بلن ٓ يباشر ما يؽقن سببا إلثباهتا.
ثايجٗا :قال الؼاضل أبق بؽر الباقلين :إثبات العدوى يف الجذام وكحقه
مخصقص مـ طؿقم كػل العدوى ،قال :فقؽقن معـل ققلف ٓ« :طدوى» أي إٓ مـ
الجذام والبرص والجرب مثل ،قال :فؽلكف قال ٓ :يعدي شلء شقئا :إٓ ما تؼدم
تبققـل لف أن فقف العدوى .وقد حؽك ذلؽ ابـ بطال.
زابعٗا :أن إمر بالػرار مـ الؿجذوم لقس مـ باب العدوى يف شلء ،بؾ هق
ٕمر صبقعل ،وهق اكتؼال الداء مـ جسد لجسد بقاسطة الؿلمسة ،والؿخالطة،
وشؿ الرائحة ،ولذلؽ يؼع يف كثقر مـ إمراض يف العادة اكتؼال الداء مـ الؿريض
إىل الصحقح بؽثرة الؿخالطة ،وهذه صريؼة ابـ قتقبة.
خاَشٗا :أن الؿراد بـػل العدوى :أن شقئا ٓ يعدي بطبعف :كػقا لؿا كاكت
الجاهؾقة تعتؼده أن إمراض تعدي بطبعفا مـ غقر إضافة إىل اهلل ،فلبطؾ الـبل ﷺ
اطتؼادهؿ ذلؽ ،وأكؾ مع الؿجذوم  :لقبقـ لفؿ أن اهلل هق الذي يؿرض ويشػل،
()2

 ،معؾ ًؼا.
( )1أخرجف البخاري ( )5797مـ حديث أبل هريرة
( )2ضعيف .أخرجف أبق داود ( ،)3925والترمذي ( ،)1818وغقرمها ،ويف سـده :الؿػضؾ بـ فضالة
البصري ،وهق غقر الؿصري .والبصري ضعقػ ،وقد ُأكؽر طؾقف هذا الحديثَ ،و َص َّق َب ال ُع َؼقظ أكف
 ،مققق ًفا ،وهق أكف
مقققف طىل سؾؿان ،فقهؿ فقف الؿػضؾ ،وخالػف الثؼات ،فرووه طـ سؾؿان
 ،وسـده صحقح كؿا
كان يشتري الطعام ،ويجعؾ الؿجذوم يلكؾ معف ،وهق ثابت طـ سؾؿان
يف الضعقػة برقؿ
يف مصـػ ابـ أبل شقبة ( ،)129/8وض َّعػ الحديث إلباين
(.)1144

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

045

وهناهؿ طـ الدكق مـف :لقبقـ لفؿ أن هذا مـ إسباب التل أجرى اهلل العادة بلهنا
تػضل إىل مسبباهتا ،فػل هنقف إثبات إسباب ،ويف فعؾف إشارة إىل أهنا ٓ تستؼؾ،
بؾ اهلل هق الذي إن شاء سؾبفا ققاها :فل تمثر شقئا ،وإن شاء أبؼاها فلثرت.
ثؿ كؼؾ هذا الؼقل طـ الشافعل ،ثؿ البقفؼل ،وابـ الصلح.
سادسٗا :العؿؾ بـػل العدوى أصل ورأسا ،ومحؾ إمر بالؿجاكبة طىل حسؿ
الؿادة وسد الذريعة لئل يحدث لؾؿخالط شلء مـ ذلؽ :فقظـ أكف بسبب
الؿخالطة :فقثبت العدوى التل كػاها الشارع ،وإىل هذا الؼقل ذهب أبق طبقد وتبعف
مجاطةٓ.ثؿ كؼؾ هذا الؼقل طـ مالؽ ،والطبري ،وابـ خزيؿة ،والطحاوي،
والؼرصبل رمحة اهلل طؾقفؿ .اكتفك بتصرف وتؾخقص.

قال أبو عبد اهلل ر ا اهلل : :

الصحقح فقؿا أراه هق ما اختاره اإلمام

الشافعل والبقفؼل ،وابـ الؼقؿ رمحة اهلل طؾقفؿ.

7

َعٓ ٢قٛي٘ ﷺٚ :ال ٖاَ.١

قال الحافظ ابـ حجر

يف اٌفرخ (:)5737

قال أبق زيد :هل بالتشديد ،وخالػف الجؿقع فخػػقها ،وهق الؿحػقظ يف
الرواية ،وكلن مـ شددها ذهب إىل واحدة الفقام ،وهل ذوات السؿقم .وققؾ:
دواب إرض التل هتؿ بلذى الـاس ،وهذا ٓ يصح فقف إٓ إن أريد أهنا ٓ تضر
لذواهتا ،وإكؿا تضر إذا أراد اهلل إيؼاع الضرر بؿـ أصابتف.
وقد ذكر الزبقر بـ بؽار يف ادلىفمُاخ أن العرب كاكت يف الجاهؾقة تؼقل :إذا
قتؾ الرجؾ ،ومل يمخذ بثلره خرجت مـ رأسف هامة  -وهل دودة  -فتدور حقل
قبره فتؼقل :اسؼقين اسؼقين ،فنن أدرك بثلره ذهبت وإٓ بؼقت.
وذكر ابـ فارس وغقره مـ الؾغقيقـ كحق إول ،إٓ أهنؿ مل يعقـقا كقهنا دودة،
بؾ قال الؼزاز :الفامة صائر مـ صقر الؾقؾ ،كلكف يعـل البقمة.

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

046

وقال ابـ إطرابل :كاكقا يتشاءمقن هبا ،إذا وقعت طىل بقت أحدهؿ يؼقل:
كعت إل كػسل أو أحدً ا مـ أهؾ داري.
وقال أبق طبقد :كاكقا يزطؿقن أن طظام الؿقت تصقر هامة فتطقر ،ويسؿقن
ذلؽ الطائر الصدى .فعىل هذا فالؿعـل يف الحديث ٓ :حقاة لفامة الؿقت ،وطىل
إول ٓ :شمم بالبقمة وكحقها ،ولعؾ الؿملػ ترجؿ «ٓ هامة» مرتقـ بالـظر
لفذيـ التػسقريـ واهلل أطؾؿ.اه
وقال ابـ رجب

يف ٌطائف ادلؼاسف (ص:)74

و أما ققلف ﷺ« :وٓ هامة» ففق :كػل لؿا كاكت الجاهؾقة تعتؼده :أن الؿقت إذا
مات صارت روحف أو طظامف هامة :وهق صائر يطقر ،وهق شبقف باطتؼاد أهؾ
التـاسخ :أن أرواح الؿقتك تـتؼؾ إىل أجساد حققاكات مـ غقر بعث وٓ كشقر ،وكؾ
هذه اطتؼادات باصؾة جاء اإلسلم بنبطالفا وتؽذيبفا ،ولؽـ الذي جاءت هبا
الشريعة :أن «أرواح الشفداء يف حقاصؾ صقر خضر تلكؾ مـ ثامر الجـة ،وترد مـ
أهنار الجـة إلك أن يردها الل إلك أجسادها» وروي أيضا« :أن كسؿة الؿممـ صائر
()1

يعؾؼ يف شجر الجـة حتك يرجعفا الل إلك أجسادها يقم الؼقامة» .اه
()2

8

َعٓ ٢قٛي٘ ﷺٚ :ال صفس.

قال ابـ رجب

يف ٌطائف ادلؼاسف (ص:)74

وأِا لىٌٗ ﷺ« :وٓ صػر» فاخرٍف يف ذفسًنٖ:
فؼال كثقر مـ الؿتؼدمقـ :الصػر :داء يف البطـ يؼال :إكف دود فقف كبار كالحقات
وكاكقا يعتؼدون أكف يعدي :فـػك ذلؽ الـبل ﷺ ،ومؿـ قال هذا مـ العؾؿاء :ابـ
طققـة ،واإلمام أمحد ،وغقرمها ،ولؽـ لق كان كذلؽ :لؽان هذا داخل يف ققلف:
.
( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( )1887طـ طبد اهلل بـ مسعقد
( )2صحقح :أخرجف مالؽ ( ،)829وأمحد ( ،)15778 ،15777والـسائل ( ،)2973وابـ ماجف
بنسـاد صحقح.
( )4271طـ كعب بـ مالؽ

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

047

«ٓ طدوى» وقد يؼال :هق مـ باب ططػ الخاص طىل العام ،وخصف بالذكر
ٓشتفاره طـدهؿ بالعدوى.
وقالت صائػة :بؾ الؿراد بصػر شفر ثؿ اختؾػقا يف تػسقره طىل ققلقـ:
أحدُٖا :أن الؿراد كػل ما كان أهؾ الجاهؾقة يػعؾقكف يف الـسلء :فؽاكقا يحؾقن
الؿحرم ،ويحرمقن صػر مؽاكف ،وهذا ققل مالؽ.
ٚايجاْ :ٞأن الؿراد أن أهؾ الجاهؾقة كاكقا يستشئؿقن بصػر ،ويؼقلقن :إكف
شفر مشئقم .فلبطؾ الـبل ﷺ ذلؽ وهذا حؽاه أبق داود طـ محؿد بـ راشد
الؿؽحقل طؿـ سؿعف يؼقل ذلؽ.
ولعؾ هذا الؼقل أشبف إققال ،وكثقر مـ الجفال يتشاءم بصػر ،وربؿا يـفك
طـ السػر فقف ،والتشاؤم بصػر هق مـ جـس الطقرة الؿـفك طـفا ،وكذلؽ التشاؤم
بإيام كققم إربعاء ،وقد روي أكف« :يقم كحس مستؿر» يف حديث ٓ يصح .
()1

وكذلؽ تشاؤم أهؾ الجاهؾقة بشقال يف الـؽاح فقف خاصة ،وقد ققؾ :إن أصؾف
أن صاطقكا وقع يف شقال يف سـة مـ السـقـ :فؿات فقف كثقر مـ العرائس فتشائؿ
بذلؽ أهؾ الجاهؾقة ،وقد ورد الشرع بنبطالف .قالت طائشة

 :تزوجـل

رسقل اهلل ﷺ يف شقال ،وبـك بل يف شقال :فلي كسائف كان أحظك طـده مـل.
وكاكت طائشة

تستحب أن تدخؾ كساءها يف شقال .وتزوج الـبل ﷺ أم سؾؿة

يف شقال أيضا.اه

( )1ضعقػ ً
جدا :أخرجف أبق طقاكة يف الؿستخرج ( ،)6922والطبراين يف الؿعجؿ إوسط
محؿد ،طـ
( ،797و ،)6422والبقفؼل ( )29655مـ صريؼ إبراهقؿ بـ أبل َح َّقة ،طـ جعػر بـ
َّ
 ،قال :قال الـبل ﷺ« :أتاين جبريؾ طؾقف السالم ،فلمرين بالقؿقـ مع الشاهد،
أبقف ،طـ جابر
ٍ
وقال :إن يقم إربعاء يقم كحس مستؿر» .وهذا إشـا ٌد واه :إبراهقم بن أيب حقة ،أبو إشامظقل ادؽي.
غ ظذ أحاديثه
افـسائي :ضعقف .وؿال ابن
ؿال افبخاري :مـؽر احلديث .وؿال
ظدي :وضع ُػه َب ن ٌ
ّ
ُّ
ورواياته .وؿال افدارؿطـي :مسوك.

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

048

قؾت :والؼقل إول قال بف البخاري

وبقب يف صحقحف« :باب ٓ صػر

وهق داء يلخذ البطـ» ،وكذلؽ الطبري كؿا يف اٌفرخ .
()1

9

َعٓ ٢قٛي٘ ﷺٚ :ال ْٚ ٤ٛال غ.ٍٛ

قال الحافظ ابـ حجر

يف اٌفرخ (:)5737

وأما الغقل فؼال الجؿفقر :كاكت العرب تزطؿ أن الغقلن يف الػؾقات ،وهل
جـس مـ الشقاصقـ تتراءى لؾـاس ،وتتغقل لفؿ تغقٓ ،أي :تتؾقن تؾقكا فتضؾفؿ
طـ الطريؼ فتفؾؽفؿ ،وقد كثر يف كلمفؿ «غالتف الغقل» أي أهؾؽتف أو أضؾتف،
فلبطؾ ﷺ ذلؽ.
وققؾ :لقس الؿراد إبطال وجقد الغقلن ،وإكؿا معـاه إبطال ما كاكت العرب
تزطؿف مـ تؾقن الغقل بالصقر الؿختؾػة ،قالقا :والؿعـك ٓ يستطقع الغقل أن يضؾ
()7

أحدا .ويميده حديث« :إذا تغقلت الغقالن :فـادوا بإذان» أي ادفعقا شرها
بذكر اهلل .ويف حديث أبل أيقب طـد ققلف« :كاكت لل سفقة فقفا متر ،فؽاكت الغقل
جتلء فتلكؾ مـف» الحديث .وأما الـقء فؼد تؼدم الؼقل فقف يف كتاب آستسؼاء،
وكاكقا يؼقلقن :مطركا بـقء كذا فلبطؾ ﷺ ذلؽ بلن الؿطر إكؿا يؼع بنذن اهلل ٓ بػعؾ
الؽقاكب ،وإن كاكت العادة جرت بقققع الؿطر يف ذلؽ الققت ،لؽـ بنرادة اهلل
تعاىل وتؼديره ٓ ،صـع لؾؽقاكب يف ذلؽ ،واهلل أطؾؿ.اه

( )1واكظر :الػتح ٓبـ حجر (باب/25/الطب).
( )2ضعيفٌ .أخرجف أمحد ( ،)382 ،395/3وابـ حزيؿة ( ،)2549( )2548وابـ السـل (،)523
وغقرهؿ مـ حديث جابر رضل اهلل طـف ،وهق مـ صريؼ :الحسـ ،طـ جابر ،ومل يسؿع مـف ،والراوي
حسان ،ولف أخطاء يف روايتف طـ الحسـ ،وقد خالػف يقكس بـ طبقد طـد
طـ الحسـ هق هشام بـ َّ
البزار كؿا يف كشػ إستار ( ،)3129فجعؾف طـ الحسـ ،طـ سعد بـ أبل وقاص ،ولؽـ يف
اإلسـاد إلقف شقخ البزار :محؿد بـ الؾقث الفدادي ،مل أقػ لف طىل ترمجة ،والحسـ مل يسؿع مـ سعد
واكظر :السؾسؾة الضعقػة لإلمام إلباين رقؿ (.)1149
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قلت :والـػل يف الحديث الؿتؼدم ،وهق ققلف« :وٓ غقل» محؿقل طىل أهنا ٓ
تستطقع أن تصد إكساكًا بـػسفا ،أو أن تضؾ أحدً ا ،أو تضره مع ذكر اهلل ،وأما وجقد
الشقاصقـٓ :سقؿا يف إسػار فؼد يحصؾ أهنا تتعرض لإلكس ،فؼد جاء يف البخاري
( )2998طـ ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا ،قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :لق يعؾؿ الـاس
ما يف القحدة :لام سار راكب بؾقؾ وحده»َّ :
فنن الشقاصقـ قد تتعرض لف بلشؽال
مخقػة ،ومزطجة.
وقد وجد هذا َّ
أن بعض الـاس مؿـ كاكقا يسافرون يجدون بعض إشخاص
يف الؾقؾ ،وجاء حديث يف ِسٕذ أمحذ ( ،)2519مـ حديث ابـ طباس
بنسـاد صحقح يميد ذلؽ ،فؿـ حقث وجقد الجـ والشقاصقـ :فنهنا قد تظفر
وتتؾقن خاصة يف إسػار ،لؽـ ٓ تضر الشخص ،وهق يذكر اهلل ،هذا هق الذي
وأيضا لق
أيضا أن تصد هذه الشقاصقـ الـاس طـ حاجاهتؿً ،
ُيـ َػك ،أو يؽقن الؿـػل ً
كان الـاس مجاطة :لؿا حصؾ هذا :لؼقلف ﷺ« :الراكب شقطان ،والراكبان شقطاكان،
والثالثة ركب» ،أخرجف أبق داود ( ،)2697والترمذي ( ،)1674والـسائل يف
اٌىربي ( )8849مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص بنسـاد حسـ.
هذا ولقعؾؿ أن تعرض الشقاصقـ لألكس بصقر مخقػة يؽقن غال ًبا طـد مـ
ضعػ تقكؾف ،وخاف مـفا ،ولقس بذاكر لربف ،أما مـ ققي تقكؾف واطتؿاده طىل اهلل،
وهق مـ الذاكريـ :فنكف يؿضل لحاجتف ،وٓ تتعرض لف بنذن اهلل طز وجؾ.

:

َشأي :١املساد بايٓف ٞيف قٛي٘ :ال عدٚ ٣ٚال رريٚ ٠ال صفس ٚال ٖاَ.١

قال الحافظ ابـ رجب

يف كتابف ٌطائف ادلؼاسف (ص:)71

و هذا مؿا يدل طىل أن الؿراد كػل تلثقر هذه إسباب بـػسفا مـ غقر اطتؼاد أهنا
بتؼدير اهلل وقضائف :فؿـ أضاف شقئا مـ الـعؿ إىل غقر اهلل مع اطتؼاده أكف لقس
مـ اهلل :ففق مشرك حؼقؼة ،ومع اطتؼاد أكف مـ اهلل ففق كقع شرك خػل.اه
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َق َالَ :ق َال رسقل اهلل ﷺَ « :م ِـ ا ْق َت َب َس ِط ْؾ ًام

و َط ِـ ْاب ِـ َط َّب ٍ
اس

ِم َـ ال ُّـ ُجق ِم :ا ْق َتب َس ُش ْعب ًة ِم َـ الس ْح ِرَ ،زا َد ما َزا َد»َ .أ ْخرجف َأبق داود ،وابـ ماجف بِنِسـ ٍ
َاد
َ
ِّ
َ
َ
َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ
َص ِح ْق ٍح(.)1
َشا ٌ٥ايعكٝد ٠املشتفاد َٔ ٠اذتدٜح

1

َشأي :١بٝإ َعٓ ٢عًِ ايٓذٚ ّٛحهُ٘.

ػٍُ إٌجىَ َٕمسُ إىل لسٌّن :ػٍُ اٌرأشًن ،وػٍُ اٌرسًُن.
اد ِ
فؼٍُ اٌرأشًنُ :هق ِآستِدْ َٓ ُل َط َؾك الحق ِ
ث إَر ِضقَّ ِة بِ ْإَ ْحق ِ
ال ال َػ َؾؽِ َّق ِة .قالف
َ
ْ
ْ

شقخ اإلسلم

كؿا يف جمّىع اٌفراوي (.)192/35

وػٍُ اٌرسًُن :هق آستدٓل بالـجقم طىل إزمـف وآتجاهات.
قال الحافظ ابـ رجب

يف كتابف فعً ػٍُ اٌسٍف ػًٍ ػٍُ اخلٍف

كام يف جمّىع سسائٍٗ (:)17/1
وقد ورد إمر بلن ُيتعؾؿ مـ إكساب ما تقصؾ بف إرحام مـ حديث أبل
هريرة طـ الـبل ﷺ قال« :تعؾؿقا مـ أكسابؽؿ ما تصؾقن بف أرحامؽؿ» .أخرجف
اإلمام أمحد والترمذي .
()2

وخرجف محقد بـ زكجقيف مـ صريؼ آخر طـ أبل هريرة مرفقطا« ،تعؾؿقا مـ
أكسابؽؿ ما تصؾقن بف أرحامؽؿ ثؿ اكتفقا .وتعؾؿقا مـ العربقة ما تعرفقن بف كتاب

( )1أخرجف أبق داود ( ،)3995وابـ ماجف (.)3736
( )2صحقح بطرقف وشقاهده :أخرجف أمحد ( ،)8868والترمذي ( )1979مـ حديث أبل هريرة
يف السؾسؾة الصحقحة (.)276
وهق حديث صحقح بشقاهده ،وصححف اإلمام إلباين

،
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الل ثؿ اكتفقا .وتعؾؿقا مـ الـجقم ما هتتدون بف يف ضؾامت البر والبحر ثؿ اكتفقا» .
()1

ويف إسـاد روايتف ابـ ُل َفقعة.
أيضا مـ رواية كعقؿ بـ أبل هـد ،قال :قال طؿر« :تعؾؿقا مـ الـجقم ما
وخرج ً
هتتدون بف يف بركؿ وبحركؿ ثؿ امسؽقا ،وتعؾؿقا مـ الـسبة ما تصؾقن بف أرحامؽؿ،
وتعؾؿقا ما حيؾ لؽؿ مـ الـساء ،وحيرم طؾقؽؿ ثؿ اكتفقا» .
()2

وروى مسعر ،طـ محؿد بـ طبد اهلل ،قال :قال طؿر بـ الخطاب« :تعؾؿقا مـ
الـجقم ما تعرفقن بف الؼبؾة والطريؼ».
بلسا أن يتعؾؿ الرجؾ مـ الـجقم ما يفتدي بف.
وكان الـخعل ٓ يرى ً
ورخص يف تعؾؿ مـازل الؼؿر أمحد وإسحؼ ،ويتعؾؿ مـ أسؿاء الـجقم ما
يفتدي بف.
وكره قتادة تعؾؿ مـازل الؼؿر :ومل يرخص ابـ طققـف فقف ذكره حرب طـفؿا.
وقال صاوس :رب كاضر يف الـجقم ،ومتعؾؿ حروف أبل جاد ،لقس لف طـد اهلل
( )1ضعقػ :أخرجف البقفؼل يف شعب اإليؿان ( ،)1594مـ صريؼ ُح َؿ ْق ِد ْب ِـ زَ ك َْج َق ْي ِف ،حدثـا ُط ْث َؿا ُن
بـ صالِحٍ  ،حدثـا ابـ َل ِفقع َة ،طَ ـ طَ َط ٍ
ضعقف:
ٌ
 ...فذكره .وهذا إشـا ٌد
اءَ ،ق َالَ :ق َال َأ ُبق ُه َر ْي َر َة
ْ
َ
ْ ُ
ْ ُ َ
فضعف ابن هلقعة.
.
( )2حسـ بطرقف :إسـاده مـؼطعٕ :ن كعقؿ بـ أبل هـد مل يدرك طؿر بـ الخطاب
ولف صريؼ أخرى :أخرجف ابن أيب صقبة ( ،)515/8ومن ضريؼه ابن ظبد افز يف جامع بقان افعؾم
وؾضؾه ( ،)1545ظن ؽسان بن مرض ،ظن شعقد بن يزيد ،ظن أيب كرضة ،ؿال :ؿال ظؿر« :تعؾؿوا
مـؼطع :ؾنن أبا كرضة مل
من هذه الـجوم ما هتتدون به يف ظؾؿة الرب والبحر ،ثم أمسؽوا» .وهذا إشـا ٌد
ٌ
.
يدرك ظؿر
وفه ضريق أخرى :أخرجه ادعاىف بن ظؿران يف افزهد ( )156ظن ِمسعر بن ـِدَ امٍَ ،ؿ َال :حدَّ َثـَا َأبو ظَ ونٍ،
ُ ْ
َ
ْ َ ْ
ِ
ِ
ظُؿ َرَ ،ؿ َالَ « :ت َع َّؾ ُؿوا ِم َن ْإَك َْس ِ
اب َما َت ْع َؾ ُؿ َ
ون بِ ِه َما َأ َح َّل اهللَُّ َفؽ ُْم ِمَّا َح َّر َم َظ َؾ ْقؽ ُْمَ ،و َت َع َّؾ ُؿوا م َن
َأ َّن َ
افـ ُُّجو ِم َما َت ْع ِر ُؾ َ
أيضا إشـاد مـؼطع :ؾنن أبا ظون مل يدرك
ون بِ ِه ا ْف ِؼ ْب َؾ َة َواف َّط ِر َيقُ ،ث َّم َأ ْم ِسؽُوا» .وهذا ً
ؾإثر بؿجؿوع ضرؿه حسن ،واهلل أظؾم.
ظؿر
وقد روي مرفقطًا ،وٓ يثبت الؿرفقع :ففق وهؿ مـ بعض الرواة ،كؿا بقـف الدارقطـل يف العؾؾ
(.)2999
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خلق خرجف حرب .وخرجف محقد بـ زكجقيف مـ رواية صاوس ،طـ ابـ طباس.
وهذا محؿقل طىل طؾؿ التلثقر ٓ طؾؿ التسققر فنن طؾؿ التلثقر باصؾ محرم وفقف
ورد الحديث الؿرفقع« :ومـ اقتبس شعبة مـ الـجقم فؼد اقتبس شعبة مـ
أيضا مـ حديث
السحر» .خرجف أبق داود مـ حديث ابـ طباس مرفق ًطا ،وخرج ً
قبقصة مرفق ًطا« :العقافة والطِ َقرة والطرق مـ الجبت»  .والعقافة زجر الطقر:
والطرق الخط يف إرض.
()1

فعؾؿ تلثقر الـجقم باصؾ محرم .والعؿؾ بؿؼتضاه كالتؼرب إىل الـجقم،
وتؼريب الؼرابقـ لفا كػر.
وأما طؾؿ التسققر فنذا تعؾؿ مـف ما يحتاج إلقف للهتداء ومعرفة الؼبؾة والطرق
جائزا طـد الجؿفقر ،وما زاد طؾقف :فل حاجة إلقف ،وهق يشغؾ طؿا هق أهؿ
كان ً
مـف ،وربؿا أدى التدققؼ فقف إىل إساءة الظـ بؿحاريب الؿسؾؿقـ يف أمصارهؿ كؿا
قديؿا وحدي ًثا ،وذلؽ يػضل إىل اطتؼاد خطل
كثقرا مـ أهؾ هذا العؾؿ
ً
وقع ذلؽ ً
الصحابة والتابعقـ يف صلهتؿ يف كثقر مـ إمصار وهق باصؾ.
وقد أكؽر اإلمام أمحد آستدٓل بالجدي ،وقال :إكؿا ورد ما بقـ الؿشرق
والؿغرب قبؾة .يعـل مل يرد اطتبار الجدي ،وكحقه مـ الـجقم.
وقد أكؽر ابـ مسعقد طىل كعب ققلف :أن الػؾؽ تدور ،وأكؽر ذلؽ مالؽ
وغقره ،وأكؽر اإلمام أمحد طىل الؿـجؿقـ ققلفؿ :إن الزوال يختؾػ يف البؾدان .وقد
يؽقن إكؽارهؿ أو إكؽار بعضفؿ لذلؽٕ :ن الرسؾ مل تتؽؾؿ يف هذا وإن كان أهؾف
يؼطعقن بف وإن كان آشتغال بف ربؿا أدى إىل فساد طريض.
وقد اطترض بعض مـ كان يعرف هذا طىل حديث الـزول ثؾث الؾقؾ أخر
( )1ضعيف .أخرجف أمحد ( ،)477/3( )69/5وأبق داود ( ،)3997والـسائل يف الؽبرى
( ،)11198وابـ حبان ( ،)6131والطبراين ( ،)945-941/18ويف إسـاده :حقان بـ العلء ،وهق
مجفقل.
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وقال :ثؾث الؾقؾ يختؾػ باختلف البؾدان فل يؿؽـ أن يؽقن الـزول يف وقت
معقـ .ومعؾقم بالضرورة مـ ديـ اإلسلم قبح هذا آطتراض .وأن الرسقل ﷺ أو
خؾػاءه الراشديـ لق سؿعقا مـ يعترض بف لؿا كاضروه ،بؾ بادروا إىل طؼقبتف
وإلحاقف بزمرة الؿخالػقـ الؿـافؼقـ الؿؽذبقـ .اكتفك.
قلت :وقد كص قتادة طىل العؾؿ الجائز مـ طؾؿ الـجقم ،وأشار إىل الؿحرم :فؼال
قـ ،و َط َلم ٍ
ِ
ِ ٍ
ِِ
ؾش َقاصِ ِ
ؾس َؿ ِاء ،و ُر ُجق ًما ل ِ َّ
ات ُي ْفتَدَى
َ
اهلل َهذه الـ ُُّجق َم ل َث َلثِ :زيـَ ًة ل َّ
رمحف اهللَ :خ َؾ َؼ ُ
ِ
ِ
ػ َما َٓ ِط ْؾ َؿ َل ُف بِ ِف.
اع ك َِصق َب ُف ،و َت َؽ َّؾ َ
بِ َفاَ ،ف َؿ ْـ َت َلو َل ف َقفا َغ ْق َر َذل َؽ َأ ْخ َط َل ،و َأ َض َ
قال الشقخ سؾقامن بـ طبد الل

يف اٌرُسًن (باب:)78/

هذا إثر َط َّؾؼف البخاري يف صذُذٗ  ،وأخرجف طبد الرزاق ،وطبد بـ محقد،
وابـ جرير ،وابـ الؿـذر ،وابـ أبل حاتؿ ،وأبق الشقخ .

()1

وأخرجف الخطقب يف كتاب إٌجىَ طـ قتادة ،ولػظف قال :إكؿا جعؾ اهلل
هذه الـجقم لثلث خصال :جعؾفا زيـة لؾسؿاء ،وجعؾفا ُيفتدى هبا ،وجعؾفا
رجق ًما لؾشقاصقـ ،فؿـ تعاصك فقفا غقر ذلؽ :فؼد قال برأيف ،وأخطل َح َّظف ،وأضاع
كصقبف ،وتؽؾػ ما ٓ طؾؿ لف بف ،و َّ
كاسا َج َف َؾة بلمر اهلل قد أحدثقا يف هذه الـجقم
إن ً
كفاكة( :مـ أطرس بـجؿ كذا وكذا :كان كذا وكذا) ،و(مـ سافر بـجؿ كذا وكذا:
كان كذا وكذا) ،ولعؿري ،ما مـ كجؿ إٓ يقلد بف إمحر وإسقد ،والطقيؾ
والؼصقر ،والحسـ وال َّذمقؿ ،وما طؾؿ هذه الـجقم ،وهذا الدابة ،وهذا الطائر بشلء
مـ هذا الغقب ،ولق أن أحدً ا طؾؿ الغقب :لعؾؿف آدم الذي خؾؼف اهلل بقده ،وأسجد لف
ملئؽتف ،وطؾؿف أسؿاء كؾ شلء .اكتفك .
()2

( )1طؾؼف البخاري يف صحقحف يف [كتاب بدء الخؾؼ /الباب رقؿ ( ،])3ووصؾف طبد بـ محقد يف تػسقره كؿا
يف التغؾقؼ ( :)489/3ثـا يقكس ،ثـا شقبان ،طـ قتادة بف ،وهذا إسـاد صحقح.
وأخرجه ابن جرير يف تػسر شورة ادؾك [آية ،]4:وأبو افشقخ يف افعظؿة ( ،)418من ضريق :شعقد بن أيب
أيضا ظبدافرزاق ،وابن ادـذر ـام يف افدر ادـثور [آية ]94:من شورة إكعام.
ظروبة ،ظن ؿتادة به.وأخرجه ً
( )2أخرجف الخطقب يف كتابف الؼقل يف الـجقم كؿا يف الدر الؿـثقر [آية ]97:مـ سقرة إكعام،
وهق طـد ابـ أبل حاتؿ يف تػسقره ( :)2913/9حدثـا أبل ،ثـا هشام بـ خالد ،ثـا شعقب بـ
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قلت :وإثر القارد طـ ابـ طباس

يف تحريؿ الـظر يف الـجقم أخرجف

طبدالرزاق ( ،)26/11وابـ أبل شقبة ( ،)414/8والبقفؼل ( )139/8مـ صريؼ:
طبداهلل بـ صاوس ،طـ أبقف ،طـ ابـ طباس

 ،وإسـاده صحقح.

ودشوف أيب جاد هل[ :أبجد ،هقز ،حطل ،كؾؿـ ،سعػص ،قرشت ،ثخذ،
ضظغ] .فالؿـجؿقن يستخدمقهنا ،فقرقؿقهنا مع طؾؿ الـجقم ،فقستخدمقهنا يف
معرفة الغقبقات ،وهذا كػر باهلل ،ويستخدمفا الشعراء يف ذكر بعض التقاريخ ،كلن
يمرخ بف تاريخ اكتفاء كتابة قصقدتف ،أو تاريخ بـاء مسجد ،أو بقت ،أو كحق ذلؽ،
ومـفا ققل العؿريطل يف آخر كظؿ القرقات:

وتــــم ىظــــم ٌــــ ه ا ـــــه ن

ذـَمتٍـــم ل ا ِّـــ (ده حمكهـــ )

ل اعم (طــم) ثــم (ظــم) ثــم (ؤــم)

ثمين هبَـ هـٍر و ـ اف ـ ى

 :قال شقخـا طبدالرمحـ بـ سعدي

وقال اإلمام العثقؿقـ

يف تاريخ

بـاء الؿسجد الجامع الؼديؿ:

ل
واعــــ ا ـــــهى

نـــــو اـــــمع وا ل يا ا يـــــم

اىـــــــ ى

قــــَن افيَــــنل (ا ــــر نلــــم)

واطشــــــٍر ل (هــــــَان) يــــــم

هب ت بــــــــــ اــــــــــَِّيم

ل
ـجــــ ـــــمطر

تمهخيـــــــً ـــــــ

وصريؼة الترققؿ أهنؿ يرقؿقن الحروف إبجدية الؿتؼدمة طىل الترتقب مـ ()1
إىل ( ،)19فقؽقن العاشر حرف القاء ،ثؿ بعد القاء يستخدمقن طؼقد إطداد طىل
الترتقب إىل ( ،)199فقؽقن حرف الؼاف رقؿف ( ،)199ثؿ يستخدمقن طؼقد
الؿئات إىل ( :)1999فقؽقن آخرها هق حرف الغقـ رقؿف ( ،)1999فؾق طددكا
ققل العؿريطل (صا ،ثؿ ضا ،ثؿ فا) وجدكاها يف طام (989هـ) ،ولق طددكا ققل
السعدي (اغػر لـا) لقجدكاها (1362هـ) ،واكظر اٌمىي ادلفُذ (.)24/2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= إسحاق ،ثـا سعقد ،طـ قتادة ،فذكره بطقلف مع زيادة ،وإسـاده صحقح ،رجالف ثؼات معروفقن.
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ٍِ
ِ
َق َالَ :ص َّؾك بِـَا َر ُسق ُل اهللِ ﷺ
الج َفـ ِ ِّل
و َط ْـ َز ْيد ْب ِـ َخالد ُ
صلَ َة الصبحِ بِا ْلحدَ يبِق ِة فِل إِ ْث ِر السؿ ِ
ف َأ ْق َب َؾ َط َؾك
َت مِ َـ ال َّؾ ْق ِؾَ ،ف َؾ َّؿا اك َْص َر َ
اء كَاك ْ
ُ ْ َ
ُّ ْ
َ
َّ َ
الـ ِ
اهلل و َر ُسق ُل ُف َأ ْط َؾ ُؿَ .ق َالَ « :ق َال:
َّاس َف َؼ َالَ « :ه ْؾ َت ْد ُرونَ َما َذا َق َال َر ُّب ُؽ ْؿ؟»َ .قا ُلقاُ :
َأ ْصب َح ِم ْـ ِطب ِ
ادي ُممْ ِم ٌـ ِبل و َكافِ ٌرَ ،ف َل َّما َم ْـ َق َالُ :مطِ ْر َكا بِ َػ ْض ِؾ اللِ و َر ْح َؿتِ ِفَ .ف َذلِ َؽ
َ
َ
ُممْ ِم ٌـ ِبل و َكافِ ٌر ِبا ْل َؽق َك ِ
ب ،و َأ َّما َم ْـ َق َالُ :مطِ ْر َكا بِ َـق ِء َك َذا و َك َذاَ .ف َذلِ َؽ َكافِ ٌر ِبل ُممْ ِم ٌـ
ِبا ْل َؽق َك ِ
ب»ُ .م َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْق ِف(.)1
و َطـ َأبِل مال ِ ٍ
َأ َّن الـَّبِ َّل ﷺ َق َالَ « :أ ْر َب ٌع فِل ُأ َّمتِل
ؽ إَ ْش َع ِر ِّي
ْ
َ
ِم ْـ َأمرِ الَل َج ِ
اب ،وال َّط ْع ُـ فِل ا َ
الػ ْخ ُر فِل ا َ
ٕ ْك َس ِ
ٕ ْح َس ِ
ٓ َي ْت ُر ُكق َكفُ َّـَ :
اهؾِ َّق ِة َ
اب،
ْ
اح ُة» .و َق َال« :الـ َِّائ َح ُة إذا َلؿ َت ُت ْب َقب َؾ مقتِفَ ا ُت َؼام يقم ِ
ِ
الؼ َقا َم ِة
ستِ ْس َؼا ُء بِال ُّـ ُجق ِم وال ِّـ َق َ
ُ َ َ
ْ َ
ْ
وآ ْ
()2
و َط َؾ ْقفَ ا ِس ْر َب ٌال ِم ْـ َقطِ َر ٍ
ان ،و ِد ْر ٌع ِم ْـ َج َر ٍب»َ .أ ْخ َر َج ُف ُم ْسؾِ ٌؿ.
َشا ٌ٥ايعكٝد ٠املشتفاد َٔ ٠اذتدٜح

1

َعٓ ٢االستشكا ٤باألْٛاٚ ٤سبب تشُٝتٗا :أْٛا.٤

قال اإلمام أبق طبقد الؼاسؿ بـ سالم

يف غشَة احلذَس :

سؿعت طدة مـ أهؾ العؾؿ ،يؼقلقن :أما الطعـ يف إكساب والـقاحة
فؿعروفان ،وأما إكقاء فنهنا ثؿاكقة وطشرون كجؿا معروفة الؿطالع يف أزمـة السـة
كؾفا يف الصقػ والشتاء والربقع والخريػ يسؼط مـفا يف كؾ ثلث طشرة لقؾة كجؿ
يف الؿغرب مع صؾقع الػجر ،ويطؾع آخر يؼابؾف يف الؿشرق مـ ساطتف ،وكلمها
مسؿك واكؼضاء هذه الثؿاكقة وطشريـ كؾفا مع اكؼضاء السـة ،ثؿ يرجع إمر
معؾقم ّ
إىل الـجؿ إول مع استئـاف السـة الؿؼبؾة :فؽاكت العرب يف الجاهؾقة إذا سؼط
مـفا كجؿ وصؾع آخر قالقا ٓ :بد مـ أن يؽقن طـد ذلؽ مطر ورياح فقـسبقن كؾ
( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)846ومسؾؿ برقؿ (.)71
( )2أخرجف مسؾؿ برقؿ (.)934

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

056

غقث يؽقن طـد ذلؽ إىل ذلؽ الـجؿ الذي يسؼط حقـئذ فقؼقلقنُ :مطِركا بـقء الثريا
السؿاك ،وما كان مـ هذه الـجقم فعىل هذا ; ففذه هل إكقاء واحدها
والدبران و ِّ
كقء .
وإكؿا سؿل كق ًءا ٕكف إذا سؼط الساقط مـفا بالؿغرب :كاء الطالع بالؿشرق
لؾطؾقع ففق يـقء كق ًءا وذلؽ الـفقض هق الـقء فسؿل الـجؿ بف ،وكذلؽ كؾ كاهض
بثؼؾ وإبطاء فنكف يـقء طـد هنقضف.اه

2

َشأي :١حهِ االستشكا ٤باألْٛا.٤

قال الشقخ طبد الرمحـ بـ حسـ

يف فرخ اجملُذ (باب:)79/

فنذا قال قائؾفؿُ :مطركا بـجؿ كذا ،أو بـقء كذا :فل يخؾق :إما أن يعتؼد أن لف
ٌ
كػر ،وهق الذي يعتؼده أهؾ الجاهؾقة،
تلثقرا يف كزول الؿطر :ففذا
شرك و ٌ
ً
ضرا ،أو أكف
كاطتؼادهؿ أن دطاء الؿقت والغائب يجؾب لفؿ كػ ًعا ،أو يدفع طـفؿ ًّ
اهلل رسق َلف ﷺ بالـفل طـف،
يشػع لفؿ بدطائفؿ إياه ،ففذا هق الشرك الذي بعث ُ

وقتال مـ فعؾف ،كؿا قال تعاىل﴿ :﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ] {األىفال ،};A:والػتـة الشرك ،وإما أن يؼقلُ :مطركا بـقء كذا -
مثل -لؽـ مع اطتؼاده أن الؿمثر هق اهلل وحده ،لؽـف أجرى العادة بقجقد الؿطر
ً
طـد سؼقط ذلؽ الـجؿ ،والصحقح :أكف يحرم كسبة ذلؽ إىل الـجؿ ،ولق طىل صريؼ
الؿجاز ،فؼد َص َّرح ابـ مػؾح يف الػروع بلكف يحرم ققل (مطركا بـقء كذا) .
()1

وجزم يف اإلٔصاف بتحريؿف ،ومل يذكرا خل ًفا  ،وذلؽ أن الؼائؾ لذلؽ
()2

كسب ما هق مـ فعؾ اهلل تعاىل الذي ٓ يؼدر طؾقف غقره إىل خؾؼ مسخر ٓ يـػع وٓ
يضر ،وٓ قدرة لف طىل شلء :فقؽقن ذلؽ شر ًكا أصغر ،واهلل أطؾؿ.اه
( )1اكظر :الػروع ٓبـ مػؾح (.)163/2
( )2اكظر :اإلكصاف ( ،)434/2وققل الشارح( :ومل يذكرا خل ًفا) ،أي :يف مذهب الحـابؾة ،والقاقع أكف قد
ابـ رجب الؼقل بالتحريؿ إىل أكثر الحـابؾة ،قال :والـصقص تدل طؾقف .قال :وقال
ٌ
و ِجدَ
خلف ،وقد طَ زا ُ
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وقال ً
أيضا :ققلف« :مممـ بل وكافر».
تلثقرا يف إكزال الؿطر ففذا كػرٕ :كف شرك يف الربقبقة،
إذا اطتؼد أن لؾـقء ً
والؿشرك كافر ،وإن مل يعتؼد ذلؽ ففق مـ الشرك إصغرٕ :كف كسب كعؿة اهلل إىل
غقره :وٕن اهلل مل يجعؾ الـقء سب ًبا إلكزال الؿطر فقف ،وإكؿا هق فضؾ مـ اهلل ورمحتف
يحبسف إذا شاء ويـزلف إذا شاء.
ودل هذا الحديث طىل أكف ٓ يجقز ٕحد أن يضقػ أفعال اهلل إىل غقره ،ولق
ٍ
معان  ،وكؾفا ٓ تصدق هبذا الؾػظ ،فؾقست
أيضا الباء تحتؿؾ
طىل سبقؾ الؿجاز ،و ً
()1

أيضا طىل أهنا
لؾسببقة ،وٓ للستعاكة :لؿا طرفت مـ أن هذا باصؾ ،وٓ َت ْصدُ ق ً
لؾؿصاحبةٕ :ن الؿطر قد يجلء يف هذا الققت وقد ٓ يجلء فقف ،وإكؿا يجلء
الؿطر يف الققت الذي أراد اهلل مجقئف فقف برمحتف ،وحؽؿتف ،وفضؾف ،فؽؾ معـك
ُتحؿؾ طؾقف الباء يف هذا الؾػظ الؿـفل طـف فاسد ،فقظفر طىل هذا تحريؿ هذه الؾػظة
مطؾ ًؼا :لػساد الؿعـك ،وقد تؼدم الؼطع بتحريؿف يف كلم صاحب اٌفشوع
و اإلٔصاف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= صائػ ٌة :هق مؽروه .وهق ققل الشافعل وأصحابف ،وبعض أصحابـا .اكتفك مـ الػتح ٓبـ رجب
(.)1938
( )1ذكر الشارح أهنا لؾسببقة ،وآستعاكة ،والؿصاحبة ،وهـاك معـك آخر لؾباء ،وهق الظرفقة « ُمطركا
بـقء كذا»  ،أي :يف كقء كذا ،وطـد حؾقل الـقء الػلين ،والباء إذا كاكت لؾظرفقة ففل بؿعـك (يف).
وهذا الؾػظ إن كان ٓ يعتؼد فقف َّ
سبب ،وٓ ممثر :ففق جائز ،وإفضؾ تركف حتك ٓ يػفؿ
أن الـقء
ٌ
مـف غقر ذلؽٓ :سقؿا إذا كان بالباء ،وأما بغقر الباء كـالػاء فإمر فقفا أهقنَّ :
ٕن الباء آشتباه فقفا
كبقرٕ :ن أكثر استعؿال الباء لؾسببقة ،وآستعاكة ،واستعؿالفا لؾظرفقة قؾقؾ ،وهذا كبف طؾقف اإلمام
العثقؿقـ رمحف اهلل يف الؼقل الؿػقد ( ،)157/2وقد أجاز بعض الحـابؾة أن يؼال( :مطركا يف كقء
كذا ،وكذا) مريدً ا الظرفقة كؿا يف اإلكصاف ( ،)434/2و الػتح ٓبـ رجب ( ،)1938وكره
بعضفؿ ذلؽ إٓ أن يؼقده برمحة اهلل طز وجؾ .وإول أضفر –واهلل أطؾؿ -وهق اختقار العلمة
العثقؿقـ .
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َط ْـ َأك ٍ
وج َد َح َالو َة ْاإليامن،
َسَ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ َق َالَ « :ث َال ٌث َم ْـ ُك َّـ فِ ِقف َ
حب ا ْلؿر َء َٓ ي ِ
قاهامِ َ ،
ِ ِ ِ
ح ُّب ُف إِ َّٓ لِ َّؾ ِفَ ،
وأنْ َي ْؽ َر َه
ب إِ َل ْقف ممَّا س ُ َ
َأنْ َي ُؽقنَ ا ُ
وأنْ ُي َّ َ ْ
لل َ
ور ُسق ُل ُف َأ َح َّ
ُ
َأنْ َي ُعق َد ِفل ا ْل ُؽ ْػ ِر َك َام َي ْؽ َر ُه َأنْ ُي ْؼ َذ َ
ف فِل الـ َِّار» متػؼ طؾقف(.)1
َشا ٌ٥ايعكٝد ٠املشتفاد َٔ ٠اذتدٜجني

1

َشأي :١ستب ١اهلل عً ٢دزدتني.

قال الحافظ ابـ رجب

يف فرخ اٌثاسٌ (:)16

إحداُٖا :فرض ،وهل الؿحبة الؿؼتضقة لػعؾ أوامره القاجبة وآكتفاء طـ
زواجره الؿحرمة والصبر طىل مؼدوراتف الؿملؿة ،ففذا الؼدر ٓبد مـف يف محبة اهلل،
ومـ مل تؽـ محبتف طىل هذا القجف :ففق كاذب يف دطقى محبة اهلل ،كؿا قال بعض
العارفقـ :مـ ادطك محبة اهلل ،ومل يحػظ حدوده ففق كاذب ،فؿـ وقع يف ارتؽاب
شلء مـ الؿحرمات ،أو أخؾ بشلء مـ فعؾ القاجبات :فؾتؼصره يف محبة اهلل
حقث قدم محبة كػسف وهقاه طىل محبة اهلل ،فنن محبة اهلل لق كؿؾت :لؿـعت مـ
القققع فقؿا يؽرهف.
وإكؿا يحصؾ القققع فقؿا يؽرهف لـؼص محبتف القاجبة يف الؼؾقب وتؼديؿ
هقى الـػس طىل محبتف ،وبذلؽ يـؼص اإليؿان كؿا قال ﷺ ٓ« :يزين الزاين حقـ
يزين وهق مممـ» الحديث.
ٚايدزد ١ايجاْ ١ٝمـ الؿحبة  -وهل فضؾ مستحب  :-أن ترتؼل الؿحبة مـ
ذلؽ إىل التؼرب بـقافؾ الطاطات وآكؽػاف طـ دقائؼ الشبفات والؿؽروهات،
والرضك بإقضقة الؿملؿات ،كؿا قال طامر بـ طبد ققس :أحببت اهلل ح ًبا هقن طظ
كؾ مصقبة ورضاين بؽؾ بؾقة ،فؿا أبال مع حبل إياه طىل ما أصبحت ،وٓ طىل ما
أمسقت.
( )1أخرجف البخاري ( ،)16ومسؾؿ (.)43
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وقال طؿر بـ طبد العزيز :أصبحت ومال سرور إٓ يف مقاقع الؼضاء والؼدر،
ولؿا مات ولده الصالح ،قال :إن اهلل أحب قبضف ،وأطقذ باهلل أن تؽقن ل محبة
تخالػ محبة اهلل .وقال بعض التابعقـ يف مرضف :أحبف إل أحبف إلقف.اه
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َشأي :١بٝإ عظِ َستب ١احملب:١
يف ِذاسض اٌساٌىٌن (:)8/1

قال اإلمام ابـ الؼقؿ
َومِ ْـ َمـ ِ
َاز ِل " ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ {الفاحتةَ " }= :مـ ِْز َل ُة ا ْل َؿ َح َّب ِة
ِ ِ
ِ
ص ا ْل َعامِ ُؾ َ
قفا َتـَا َف َس ا ْل ُؿ َتـَافِ ُس َ
قنَ .وإِ َلك
قنَ .وإِ َل ْق َفا َش َخ َ
َوه َل ا ْل َؿـ ِْز َل ُة ا َّلتل ف َ
قن .وبِروحِ ك َِس ِ
ِ
ِ ِ
قؿ َفا َت َر َّو َح ا ْل َعابِدُ َ
السابِ ُؼ َ
ون.
قنَ .و َط َؾ ْق َفا َت َػاكَك ا ْل ُؿح ُّب َ َ ُ
ط ْؾؿ َفا َش َّؿ َر َّ
قب ،و ِغ َذاء ْإَرواحِ  ،و ُقر ُة ا ْلعق ِ
قنَ .و ِه َل ا ْل َح َقا ُة ا َّلتِل َم ْـ ُح ِر َم َفا َف ُف َق
َف ِف َل ُق ُ
َ َّ ُ ُ
قت ا ْل ُؼ ُؾ ِ َ ُ ْ َ
ار ال ُّظ ُؾؿ ِ
ِ
ِ
ِ
ُّقر ا َّل ِذي َم ْـ َف َؼدَ ُه َف ُف َق فِل بِ َح ِ
اتَ .و ِّ
الش َػا ُء ا َّل ِذي
َ
م ْـ ُج ْؿ َؾة ْإَ ْم َقاتَ .والـ ُ
ِ ِ
ِ
قع ْإَ ْس َؼامَِ .وال َّؾ َّذ ُة ا َّلتِل َم ْـ َل ْؿ َي ْظ َػ ْر بِ َفا َف َع ْق ُش ُف ُك ُّؾ ُف ُه ُؿق ٌم
َم ْـ َطد َم ُف َح َّؾ ْت بِ َؼ ْؾبِف َجؿ ُ
ال ،وا ْلؿ َؼام ِ
اإليؿ ِ
ات َو ْإ َ ْح َق ِ
ان َو ْإَ ْطؿ ِ
َو َآٓمَ .و ِهل ر ُ ِ
ال ا َّلتِل َمتَك َخ َؾ ْت مِـ َْفا
َ َ َ
َ
وح ْ َ
َ ُ
ٌ
ِ
َف ِفل كَا ْلجس ِد ا َّل ِذي َٓ ر ِ ِ
السائِ ِري َـ إِ َلك بِ َل ٍد َل ْؿ َي ُؽقكُقا إِ َّٓ بِ ِش ِّؼ
ُ َ
وح فقفَ .ت ْحؿ ُؾ َأ ْث َؼ َال َّ
َ َ
َ
ِ
ِ
س بال ِ ِغقفا .و ُت ِ
قص ُؾ ُف ْؿ إِ َلك َمـ ِ
قفاَ .و ُت َب ِّق ُؤ ُه ْؿ مِ ْـ
َاز َل َل ْؿ َي ُؽقكُقا بِدُ وك َفا َأ َبدً ا َواصؾِ َ
ْإَ ْك ُػ ِ َ َ َ
ِ
ٍ
ِِ
قفاَ .و ِه َل َم َطا َيا ا ْل َؼ ْق ِم ا َّلتِل َم ْس َر ُاه ْؿ
الصدْ ِق َم َؼا َمات َل ْؿ َي ُؽقكُقا َل ْق َٓ َها َداخؾِ َ
َم َؼاطد ِّ
قبَ .و َص ِري ُؼ ُف ُؿ ْإَ ْق َق ُم ا َّل ِذي ُي َب ِّؾ ُغ ُف ْؿ إِ َلك َمـ ِ
َط َؾك ُض ُف ِ
قر َها َدائِ ًؿا إِ َلك ا ْل َحبِ ِ
َازل ِ ِف ُؿ ْإُو َلك
مِ ْـ َق ِر ٍ
يب.
َتال َّؾ ِف َل َؼدْ َذ َهب َأ ْه ُؾفا بِ َشر ِ
ف الدُّ ْك َقا َو ْأ ِخ َر ِة .إِ ْذ َل ُف ْؿ مِ ْـ َم ِع َّق ِة َم ْح ُبقبِ ِف ْؿ َأ ْو َف ُر
َ
َ
َ
قب .و َقدْ َق َضك ال َّؾف  -يقم َقدَّ ر م َؼ ِ
ِ
اد َير ا ْل َخ َلئِ ِؼ بِ َؿ ِشق َئتِ ِف َو ِح ْؽ َؿتِ ِف ا ْل َبال ِ َغ ِة َ :-أ َّن
كَص ٍ َ
ُ َْ َ َ َ
ا ْلؿرء مع مـ َأحبَ .فقا َلفا مِـ كِعؿ ٍة َط َؾك ا ْلؿ ِ
ح ِّبق َـ َسابِ َغ ٍة.
ُ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ
ِ
الس َعاةََ ،و ُه ْؿ َط َؾك ُض ُف ِ
قر ا ْل ُػ ُر ِ
ش كَائِ ُؿ َ
قنَ .و َقدْ َت َؼدَّ ُمقا
َتال َّؾف َل َؼدْ َس َب َؼ ا ْل َؼ ْق ُم ُّ
الركْب بِؿر ِ
اح َؾَ ،و ُه ْؿ فِل َس ْق ِر ِه ْؿ َواقِ ُػ َ
قن.
َّ َ َ َ
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ل
ل
ل ً
تـــهِش هويــ ا وتــي ل اَّون

َأجابقا مـ ِ
َاد َي َّ ِ
قس ُف ْؿ فِل َص َؾ ِ
ب
الش ْقق إِ ْذ كَا َدى بِ ِف ْؿَ :ح َّل َط َؾك ا ْل َػ َلحِ َ .و َب َذ ُلقا ُك ُػ َ
َ ُ ُ
ِ
ِ
ا ْل ُق ُص ِ
قل إِ َلك َم ْح ُبقبِ ِف ْؿَ ،وك َ
اص ُؾقا إِ َل ْقف ا ْل َؿس َقر
الس َؿاحِ َ ،و َو َ
الر َضا َو َّ
َان َب ْذ ُل ُف ْؿ بِ ِّ
اإل ْد َٓجِ َوا ْل ُغدُ ِّو َوالر َواحِ َ .تال َّؾ ِف َل َؼدْ َح ِؿدُ وا ِطـْدَ ا ْل ُق ُص ِ
بِ ْ ِ
قل ُس َر ُاه ْؿَ .و َش َؽ ُروا
َّ
ِ
الص َباحِ .
َم ْق َٓ ُه ْؿ َط َؾك َما َأ ْط َط ُ
الس َرى طـْدَ َّ
اه ْؿَ .وإِك ََّؿا َي ْح َؿدُ ا ْل َؼ ْق َم ُّ
َ :ل َّؿا َك ُث َر ا ْل ُؿدَّ ُط َ
قن ل ِ ْؾ َؿ َح َّب ِة ُصقل ِ ُبقا بِنِ َقا َم ِة ا ْل َب ِّقـ َِة َط َؾك ِص َّح ِة الدَّ ْط َقى.
قال
الش ِ
ج ِّلَ .فتَـ ََّق َع ا ْل ُؿدَّ ُط َ
َّاس بِدَ ْط َق ُاه ْؿ َٓ َّد َطك ا ْل َخؾِ ُّل ُح ْر َق َة َّ
قن فِل
َف َؾ ْق ُي ْع َطك الـ ُ
الشف ِ
قدَ .ف ِؼ َقؾُ َٓ :ت ْؼ َب ُؾ َه ِذ ِه الدَّ ْط َقى إِ َّٓ بِ َب ِّقـ ٍَة ﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ُّ ُ

ﭴ ﭵ ﴾ {آل عمران. };9 :
اع ا ْل َحبِ ِ
قب فِل َأ ْف َعال ِ ِف َو َأ ْق َقال ِ ِف َو َأ ْخ َلقِ ِفَ .ف ُطقل ِ ُبقا
َفت ََل َّخ َر ا ْل َخ ْؾ ُؼ ُك ُّؾ ُف ْؿَ .و َث َب َت َأ ْت َب ُ
بِ َعدَ ا َل ِة ا ْل َب ِّقـ َِة بِت َْزكِ َق ِة ﴿ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴾ {ادائدة. }=< :
ونَ ،ف ِؼ َقؾ َلفؿ :إِ َّن ُك ُػقس ا ْلؿ ِ
ِ
حبقـ و َقام ا ْلؿج ِ
اهدُ َ
ح ِّبق َـ
َ
َفت ََل َّخ َر َأ ْك َث ُر ا ْل ُؿ ِّ َ َ َ ُ َ
ُ
ُ ْ
َو َأ ْم َقا َل ُف ْؿ َل ْق َس ْت َل ُف ْؿَ .ف َف ُؾ ُّؿقا إِ َلك َب ْق َع ِة ﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ {التوبة. }999 :
َف َؾ َّؿا َط َر ُفقا َط َظ َؿ َة ا ْل ُؿ ْشت َِريَ ،و َف ْض َؾ ال َّث َؿ ِـَ ،و َج َل َل َة َم ْـ َج َرى َط َؾك َيدَ ْي ِف َط ْؼدُ
قها ل ِ َغ ْق ِر ِه
الس ْؾ َع ِةَ ،و َأ َّن َل َفا َش ْلكًاَ .ف َر َأ ْوا مِ ْـ َأ ْط َظ ِؿ ا ْل َغ ْب ِـ َأ ْن َيبِق ُع َ
ال َّت َبا ُيعَِ :ط َر ُفقا َقدْ َر ِّ
اضل ،مِـ َغق ِر ُثب ِ
سَ .فع َؼدُ وا معف بقع َة الر ْضق ِ
ان بِالتَّر ِ
قت ِخ َق ٍ
ارَ .و َقا ُلقا:
ْ ْ ُ
َ َ ُ َ ْ َ ِّ َ
بِ َث َؿ ٍـ َب ْخ ٍ َ
َ
َوال َّؾ ِف َٓ ك ُِؼق ُؾ َؽ َو َٓ ك َْست َِؼق ُؾ َؽ.
ِ
قس ُؽ ْؿ َو َأ ْم َقا ُل ُؽ ْؿ َلـَا
َف َؾ َّؿا َت َّؿ ا ْل َع ْؼدُ َو َس َّؾ ُؿقا ا ْل َؿبِ َ
قع ،ق َقؾ َل ُف ْؿُ :م ْذ َص َار ْت ُك ُػ ُ
َاها َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َأ ْو َف َر َما كَاك َْتَ ،و َأ ْض َعا َف َفا َم ًعا [ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
َر َد ْدك َ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
عمران. }9?8 - 9>A :
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ب ،وس ِؼق ْت بِؿ ِ
ِ ِ
اء ْ ِ
اإل ْخ َل ِ
صَ ،و ُمت ََاب َع ِة
إِ َذا ُغ ِر َس ْت َش َج َر ُة ا ْل َؿ َحبَّة فل ا ْل َؼ ْؾ ِ َ ُ َ
َ
اع ال ِّث َؿ ِ
ارَ ،وآ َت ْت ُأ ُك َؾ َفا ك َُّؾ ِح ٍ
ا ْل َحبِ ِ
قـ بِنِ ْذ ِن َر ِّب َفاَ ،أ ْص ُؾ َفا َثابِ ٌت فِل َق َر ِار
قبَ ،أ ْث َؿ َر ْت َأك َْق َ
ا ْل َؼ ْؾ ِ
بَ .و َف ْر ُط َفا ُمت َِّص ٌؾ بِ ِسدْ َر ِة ا ْل ُؿـْت ََفك.
حب ص ِ
ِ
اطدً ا إِ َلك َحبِقبِ ِف َٓ َي ْح ُج ُب ُف ُدو َك ُف َش ْل ٌء ﴿ﯦ ﯧ
َٓ َي َزا ُل َس ْع ُل ا ْل ُؿ ِّ َ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ] {فاطر. }98:
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َشأي :١نٝف ٜتشبب اإلْشإ إىل دًب ستب ١اهلل ي٘؟

قال اإلمام ابـ الؼقؿ

يف ِذاسض اٌساٌىٌن (:)18/1

فٍٔ األَسِثَابِ ا ٌْجَأٌ َثحٔ ٌٍَّْٔذَ ٖثحٔ ،وَاٌُّْىجِ َثحٔ ٌَهَا َوٍَ٘ٔ ػَشَشَجٌ:
آن بِالتَّدَ ب ِر وال َّت َػف ِؿ لِؿعاكِ ِ
أَ َحدَُٖا :قِراء ُة ا ْل ُؼر ِ
قف َو َما ُأ ِريدَ بِ ِفَ ،كتَدَ ُّب ِر ا ْلؽِت ِ
َاب ا َّل ِذي
ُّ َ ُّ َ َ
ْ
َ َ
يح َػ ُظف ا ْلعبدُ وي ْشرحف .لِق َت َػفؿ مراد ص ِ
احبِ ِف مِـْ ُف.
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ
ايجَّاِْ :ٞال َّت َؼ ُّر ُب إِ َلك ال َّؾ ِف بِالـ ََّقافِ ِؾ َب ْعدَ ا ْل َػ َرائِ ِ
ضَ .فنِك ََّفا ُت َق ِّص ُؾ ُف إِ َلك َد َر َج ِة
ا ْل َؿ ْح ُبقبِ َّق ِة َب ْعدَ ا ْل َؿ َح َّب ِة.
ال :بِال ِّؾس ِ
بَ ،وا ْل َعؿ ِؾ َوا ْل َح ِ
ايجَّا ِيحَُ :د َوام ِذك ِْر ِه َط َؾك ك ُِّؾ َح ٍ
ان َوا ْل َؼ ْؾ ِ
الَ .فـ َِصق ُب ُف
َ
َ
ُ
مِ َـ ا ْل َؿ َح َّب ِة َط َؾك َقدْ ِر ك َِصقبِ ِف مِ ْـ َه َذا ِّ
الذك ِْر.
ايسَّابِعُ :إِي َثار محاب ِف َط َؾك محاب َؽ ِطـْدَ َغ َؾب ِ
ات ا ْل َف َقىَ ،والت ََّسـ ُُّؿ إِ َلك َم َح ِّاب ِفَ ،وإِ ْن
َ
َ َ ِّ
ُ َ َ ِّ
ب ا ْل ُؿ ْر َت َؼك.
َص ُع َ
ا ْيخَا َِصُ :م َطا َلع ُة ا ْل َؼ ْؾ ِ ِ
اهدَ ُت َفا َو َم ْع ِر َفت َُفاَ .و َت َؼ ُّؾ ُب ُف فِل
ب ٕ َ ْس َؿائِ ِف َو ِص َػاتِ ِفَ ،و ُم َش َ
ُ َ
اض َه ِذ ِه ا ْلؿع ِر َف ِة ومب ِ
ِر َي ِ
ف ال َّؾ َف بِ َل ْس َؿائِ ِف َو ِص َػاتِ ِف َو َأ ْف َعال ِ ِفَ :أ َح َّب ُف َٓ
اد َيفاَ .ف َؿ ْـ َط َر َ
َ ََ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع ال َّط ِر ِيؼ َط َؾك ا ْل ُؼ ُؾ ِ
قب َب ْقـ ََفا
َم َحا َل َةَ .ول َف َذا كَاكَت ا ْل ُؿ َع ِّط َؾ ُة َوا ْلػ ْر َط ْقك َّق ُة َوا ْل َج ْفؿ َّق ُة ُق َّط َ
َوب ْق َـ ا ْل ُق ُص ِ
قل إِ َلك ا ْل َؿ ْح ُب ِ
قب.
َ
اهر ِةَ .فنِكَّفا د ِ
ِ ِ
ِِ ِ ِِ
ِِ
ِ
ِ
اط َق ٌة إِ َلك
ايشَّادِضُُ :م َش َ
َ َ
اهدَ ُة بِ ِّره َوإِ ْح َساكف َو َآٓئفَ ،وك َعؿف ا ْل َباصـَة َوال َّظ َ
َم َح َّبتِ ِف.
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ايشَّابِعَُ :و ُه َق مِ ْـ َأ ْط َجبِ َفا ،اكْؽِ َس ُار ا ْل َؼ ْؾ ِ
ب بِ ُؽ ِّؾ َّقتِ ِف َب ْق َـ َيدَ ِي ال َّؾ ِف َت َعا َلكَ .و َل ْق َس فِل
ِ
اء وا ْل ِعبار ِ
ات.
ال َّت ْعبِ ِقر َط ْـ َه َذا ا ْل َؿ ْعـَك َغقْ ُر ْإَ ْس َؿ َ َ َ
اإل َل ِفل ،لِؿـَاجاتِ ِف وتِ َلو ِة ك ََلمِ ِف ،وا ْلق ُق ِ
ايجَّأَُِ :ا ْل َخ ْؾ َق ُة بِ ِف َو ْق َت الـ ُُّز ِ
قف
َ ُ
َ َ
ول ْ ِ ِّ ُ َ
قدي ِة بقـ يدَ ي ِفُ .ثؿ َخت ِْؿ َذل ِ َؽ بِ ِ
ِ
آ ْستِ ْغ َػ ِ
ب بِ َل َد ِ
ب َوالت ََّل ُّد ِ
بِا ْل َؼ ْؾ ِ
ار َوالت َّْق َب ِة.
ب ا ْل ُع ُب َّ َ ْ َ َ ْ َّ
ب َثؿر ِ
حبقـ الص ِ
ِ
ادقِق َـَ ،وا ْلتِ َؼ ُ
ات ك ََلمِ ِف ْؿ ك ََؿا
ايتَّاسِعُُ :م َجا َل َس ُة ا ْل ُؿ ِّ َ َّ
اط َأ َصايِ ِ َ َ
يـْت َِؼل َأ َصايِب ال َّثؿ ِر .و َٓ َتتَ َؽ َّؾؿ إِ َّٓ إِ َذا َترجح ْت مص َؾح ُة ا ْل َؽ َلمِ ،و َطؾِؿ َت َأ َّن فِ ِ
قف
َ َّ َ َ ْ َ
َ َ
َ
َ
َ ْ
ْ
َم ِزيدً ا ل ِ َحال ِ َؽَ ،و َمـْ َػ َع ًة ل ِ َغ ْق ِر َك.
قل َب ْق َـ ا ْل َؼ ْؾ ِ
ا ْيعَاطِسُُ :م َباطَدَ ُة ك ُِّؾ َس َب ٍ
ب َي ُح ُ
ب َو َب ْق َـ ال َّؾ ِف َط َّز َو َج َّؾ.
اب ا ْلع ْشر ِة :وص َؾ ا ْلؿ ِ
ِ ِ
ِ
قن إِ َلك َمـ ِ
ح ُّب َ
َاز ِل ا ْل َؿ َح َّب ِةَ .و َد َخ ُؾقا َط َؾك
َفؿ ْـ َهذه ْإَ ْس َب ِ َ َ َ َ
ُ
ِ
ان :استِعدَ اد الروحِ لِف َذا َّ ِ
قب .ومِ َل ُك َذل ِ َؽ ُك ِّؾ ِف َأمر ِ
َاح َطقْ ِـ
الش ْلنَ ،واكْػت ُ
َ
ا ْل َحبِ ِ َ
ْ ْ ُ ُّ
َْ
ا ْل َب ِص َقرةَِ .وبِال َّؾ ِف الت َّْقفِ ُقؼ.اه
قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

يف زتُٛع ايفتا:)85/13( ٣ٚ

َٚأَصٌُِ ايَُْ َخبَََّ َُٖٛ ِ١عِسِفَ ١ايًَّ ِ٘ ُسبِخَاَُْ٘ َ َٚتعَايََ َٚ ٢يَٗا أَصِالِٕ:
أَ َحدَُُُٖا :و ُهق ا َّل ِذي ي َؼ ُال َلف محب ُة ا ْلعام ِةَِٕ :ج ِؾ إحساكِ ِف إ َلك ِطب ِ
اد ِه َو َه ِذ ِه
َ
ْ
ُ
َ َ
ْ َ
ُ َ َ َّ َ َّ
ِ
ب َم ْـ َأ ْح َس َـ
قب َم ْج ُبق َل ٌة َط َؾك ُح ِّ
ا ْل َؿ َح َّب ُة َط َؾك َه َذا ْإَ ْص ِؾ َٓ ُيـْؽ ُر َها َأ َحدٌ َ :فنِ َّن ا ْل ُؼ ُؾ َ
إ َل ْق َفا َو ُب ْغ ِ
ض َم ْـ َأ َسا َء إ َل ْق َفاَ ،و َال َّؾ ُف ُس ْب َحا َك ُف ُه َق ا ْل ُؿـ ِْع ُؿ ا ْل ُؿ ْح ِس ُـ إ َلك َط ْب ِد ِه بِا ْل َح ِؼق َؼ ِة:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ب
َفنِ َّك ُف ا ْل ُؿ َت َػ ِّض ُؾ بِ َجؿق ِع الـِّ َع ِؿ َوإِ ْن َج َر ْت بِ َقاس َطة :إ ْذ ُه َق ُم َق ِّس ُر ا ْل َق َسائطَ ،و ُم َس ِّب ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْإَ ْس َب ِ
ب إ َلك َم َح َّب ِة ال َّؾ ِف َك ْػ ِس ِف:
اب َو َلؽ َّـ َهذه ا ْل َؿ َحبَّ َة فل ا ْل َحؼق َؼة إ َذا َل ْؿ َت ْجذ ْب ا ْل َؼ ْؾ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
إح َساكِ ِف إ َل ْق ِف
ب َش ْق ًئا َٕ ْج ِؾ ْ
ب ا ْل َع ْبدُ فل ا ْل َحؼق َؼة َّإٓ َك ْػ َس ُفَ ،وك ََذل َؽ ك ُُّؾ َم ْـ َأ َح َّ
َف َؿا َأ َح َّ
ب فِل ا ْل َح ِؼق َؼ ِة َّإٓ َك ْػ َس ُفَ .و َه َذا َل ْق َس بِ َؿ ْذ ُمق ِم َب ْؾ َم ْح ُؿق ٌد.
َف َؿا َأ َح َّ
َو َه ِذ ِه ا ْل َؿ َحبَّ ُة ِه َل ا ْل ُؿ َش ُار إ َل ْق َفا بِ َؼ ْقل ِ ِف ﷺَ « :أ ِح ُّبقا ال َّؾ َف لِ َام َي ْغ ُذو ُك ْؿ بِ ِف ِم ْـ كِ َع ِؿ ِف
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َو َأ ِح ُّبقكِل لِ ُح ِّب ال َّؾ ِف َو َأ ِح ُّبقا َأ ْهؾِل بِ ُح ِّبل» َوا ْل ُؿ ْؼت َِص ُر َط َؾك َه ِذ ِه ا ْل َؿ َح َّب ِة ُه َق َل ْؿ
ِ
ِ ِ
يع ِر ْ ِ
إح َسا َك ُف إ َل ْق ِفَ ،و َه َذا ك ََؿا َقا ُلقاَّ :
إن
ب َأ َّك ُف ُيح ُّب ُف َّإٓ ْ
ف م ْـ ِج َفة ال َّؾف َما َي ْست َْق ِج ُ
َْ
ا ْل َح ْؿدَ ل ِ َّؾ ِف َط َؾك ك َْق َط ْق ِـَ " :ح ْؿدٌ ُه َق ُش ْؽ ٌرَ .و َذل ِ َؽ َٓ َي ُؽ ُ
قن َّإٓ َط َؾك كِ ْع َؿتِ ِفَ .و َح ْؿدٌ ُه َق
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ب َفنِ َّن:
َمدْ ٌح َو َثـَا ٌء َط َؾ ْقف َو َم َح َّب ٌة َل ُفَ ،و ُه َق بِ َؿا َي ْستَح ُّؼ ُف لـَ ْػسف ُس ْب َحا َك ُفَ :ف َؽ َذل َؽ ا ْل ُح ُّ
ِ
ِ ِ
ف مِ ْـ ال َّؾ ِف َما
ب َم ْـ َط َر َ
األَصٌَِ ايجَّاِْ :َٞفقف ُه َق َم َح َّب ُت ُف ل َؿا ُه َق َل ُف َأ ْه ٌؾَ ،و َه َذا ُح ُّ
َح ُّؼ َأ ْن يحب َِٕجؾِ ِف ،وما مِـ وج ٍف مِـ ا ْلقج ِ
يست ِ
ف ال َّؾ َف بِ َفا مِ َّؿا َد َّل ْت َط َؾ ْق ِف
قه ا َّلتِل َي ْع ِر ُ
َ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ
ُ َ َّ ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قع
َأ ْس َؿ ُ
اؤ ُه َوص َػا ُت ُف َّإٓ َو ُه َق َي ْستَح ُّؼ ا ْل َؿ َحبَّ َة ا ْل َؽام َؾ َة م ْـ َذل َؽ ا ْل َق ْجف َحتَّك َجؿ ُ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ ٍ ِ
م ْػع َ ِ ِ
است ََح َّؼ َأ ْن َي ُؽق َن
َ ُ
قٓتف إ ْذ ك ُُّؾ ك ْع َؿة مـْ ُف َف ْض ٌؾ َوك ُُّؾ ك ْؼ َؿة مـْ ُف طَدْ ٌلَ ،ول َف َذا ْ
ِ
ٍ
الض َّر ِاءَ ،و َه َذا َأ ْط َؾك َو َأك َْؿ ُؾ
الس َّر ِاء َو َّ
َم ْح ُؿق ًدا َط َؾك ك ُِّؾ َحال َو َي ْستَح ُّؼ َأ ْن ُي ْح َؿدَ َط َؾك َّ
اص ِة.اه
ب ا ْل َخ َّ
َو َه َذا ُح ُّ
()1

وقال الحافظ ابـ رجب

يف فتح ايباز:)16( ٟ

ومحبة اهلل تـشل تارة مـ معرفتف ،وكؿال معرفتف :تحصؾ مـ معرفة أسؿائف
وصػاتف وأفعالف الباهرة والتػؽقر يف مصـقطاتف وما فقفا مـ اإلتؼان والحؽؿ
والعجائب ،فنن ذلؽ كؾف يدل طىل كؿالف وقدرتف وحؽؿتف وطؾؿف ورمحتف.
وتارة يـشل مـ مطالعة الـعؿ ،ويف حديث ابـ طباس الؿرفقع« :أحبقا الل لام
يغدوكؿ مـ كعؿف وأحبقين لحب الل»  .خرجف الترمذي يف بعض كسخ كتابف.
()2

وقال بعض السؾػ :مـ طرف اهلل أحبف ،ومـ أحبف أصاطف فنن الؿحبة تؼتضل
الطاطة كؿا قال بعض العارفقـ :الؿقافؼة يف مجقع إحقال ،ثؿ أكشد:
نـــــــاك اـــــــهِّم وطمعـــــــ
وطــــــــَ ق ــــــــاك ب نــــــــاك
وق ـــــــــــاك ا

افـــــــــــَ

ذٌـــــــــــ و ر بـــــــــــم.اٌ

( )1ضعقػ :أخرجف طبد اهلل بـ أمحد يف زوائد فضائؾ الصحابة ( ،)1952والترمذي (،)3789
 ،ويف إسـاده طبد اهلل بـ سؾقؿان الـقفظ ،وهق مجفقل.
وغقرمها مـ حديث ابـ طباس
( )2ضعقػ :تؼدم تخريجف قري ًبا.
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ِسأٌح :حمثح إٌيب ﷺ ػًٍ دسجرٌن:
وقال الحافظ ابـ رجب

يف فرخ اٌثاسٌ (:)16

وحمثح اٌشسىي ػًٍ دسجرٌن  -أَعا:
إحداُٖا :فرض ،وهل ما اقتضك صاطتف يف امتثال ما أمر بف مـ القاجبات
وآكتفاء طؿا هنك طـف مـ الؿحرمات والرضك بذلؽ ،وأن ٓ يجد يف كػسف حرجا
مؿا جاء بف ويسؾؿ لف تسؾقؿا ،وأن ٓ يتؾؼك الفدى مـ غقر مشؽاتف وٓ يطؾب شقئا
مـ الخقر إٓ مؿا جاء بف.
ايدزد ١ايجاْ :١ٝفضؾ مـدوب إلقف ،وهل :ما ارتؼك بعد ذلؽ إىل اتباع سـتف
وآدابف وأخلقف وآقتداء بف يف هديف وسؿتف وحسـ معاشرتف ٕهؾف وإخقاكف ويف
التخؾؼ بلخلقف الظاهرة يف الزهد يف الدكقا والرغبة يف أخرة ويف جقده وإيثاره
وصػحف وحؾؿف واحتؿالف وتقاضعف ،ويف أخلقف الباصـة مـ كؿال خشقتف هلل
ومحبتف لف وش ققف إىل لؼائف ورضاه بؼضائف وتعؾؼ قؾبف بف دائؿا وصدق آلتجاء إلقف
والتقكؾ وآطتؿاد طؾقف ،وقطع تعؾؼ الؼؾب بإسباب كؾفا ودوام لفج الؼؾب
والؾسان بذكره وإكس بف والتـعؿ بالخؾقة بؿـاجاتف ودطائف وتلوة كتابف بالتدبر
والتػؽر.

4

نٝف ٜصري ايعبد ستبًّا يسس ٍٛاهلل ﷺ؟

وقال الحافظ ابـ رجب

يف فرخ اٌثاسٌ (:)16

وأما محبة الرسقل :فتـشل طـ معرفتف ،ومعرفة كؿالف وأوصافف ،وطظؿ ما جاء
بف ،ويـشل ذلؽ يف معرفة مرسؾف وطظؿتف  -كؿا سبؼ  ،-فنن محبة اهلل ٓ تتؿ إٓ

بطاطتف ،وٓ سبقؾ إىل صاطتف إٓ بؿتابعة رسقلف ،كؿا قال تعاىل﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ] {آل عمران.};9:
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5

َشأي :١بٝإ حكٝك ١احملب:١

يف جمّىع اٌفراوي (:)197/13
قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة
ِ
ِ
َف َح ِؼق َؼ ُة ا ْل َؿ َح َّب ِة َٓ َتتِ ُّؿ َّإٓ بِ ُؿ َق َآ ِة ا ْل َؿ ْح ُب ِ
ب
ب َما ُيح ُّ
قبَ ،و ُه َق ُم َقا َف َؼ ُت ُف فل ُح ّ
ِ
ِ
ب ِْ
َو ُب ْغ ِ
ان َوال َّت ْؼ َقى َو ُي ْب ِغ ُض ا ْل ُؽ ْػ َر َوا ْل ُػ ُس َ
يؿ َ
قق
ض َما ُي ْبغ ُضَ ،و َال َّؾ ُف ُيح ُّ
اإل َ
َوا ْل ِع ْص َق َ
ان.
بَ ،ف ُؽ َّؾ َؿا َق ِق َي ْت ا ْل َؿ َح َّب ُة فِل ا ْل َؼ ْؾ ِ
ب ُي َح ِّر ُك َإرا َد َة ا ْل َؼ ْؾ ِ
ب
ب َص َؾ َ
َو َم ْع ُؾق ٌم َأ َّن ا ْل ُح َّ
ا ْل َؼ ْؾب فِع َؾ ا ْلؿحبقب ِ
ازم ًة فِل ُح ُص ِ
قل
اتَ ،فنِ َذا كَاك ْ
ُ ْ
اس َت ْؾ َز َم ْت َإرا َد ًة َج ِ َ
َت ا ْل َؿ َح َّب ُة َتا َّم ًة ْ
َ ُْ َ
ا ْلؿحبقب ِ
ات.
َ ُْ َ
َان ا ْلعبدُ َق ِ
َان َط ِ
اد ًرا َط َؾ ْق َفا َح َّص َؾ َفاَ ،وإِ ْن ك َ
اج ًزا َطـ َْفا َف َػ َع َؾ َما َي ْؼ ِد ُر َط َؾ ْق ِف مِ ْـ
َفنِ َذا ك َ َ ْ
َان َلف ك ََلج ِر ا ْل َػ ِ
ِ
إ ْجرِ
اط ِؾ ك ََؿا َق َال الـَّبِ ُّل ﷺَ « :م ْـ َد َطا إ َلك ُه ًدى كَانَ َل ُف ِم ْـ ْ َ
َذل َؽ ك َ ُ ْ
قر َم ْـ ا َّت َب َع ُف ِم ْـ َغ ْقرِ َأنْ ُي ْـ ِؼ َص ِم ْـ ُأ ُج ِ
ِم ْث ُؾ ُأ ُج ِ
قر ِه ْؿ َش ْق ًئاَ ،و َم ْـ َد َطا إ َلك َض َال َل ٍة كَانَ
َط َؾ ْق ِف ِم ْـ ا ْل ِق ْز ِر ِم ْث ُؾ َأ ْو َز ِار َم ْـ ا َّت َب َع ُف ِم ْـ َغ ْق ِر َأنْ ُي ْـ ِؼ َص ِم ْـ َأ ْو َز ِار ِه ْؿ َش ْق ًئا» .
إن بِا ْلؿ ِدي َـ ِة َلرِ َج ًآ ما ِسر ُتؿ م ِسقرا َو َٓ َق َط ْع ُتؿ َو ِ
اد ًيا َّإٓ َكا ُكقا َم َع ُؽ ْؿ.
ْ
َ ْ ْ َ ً
َو َق َالَ َّ « :
َقا ُلقاَ :و ُه ْؿ بِا ْل َؿ ِدي َـ ِةَ .ق َالَ :و ُه ْؿ بِا ْل َؿ ِدي َـ ِة َح َب َسفُ ْؿ ا ْل ُع ْذ ُر» .
جهَادُُ :ه َق ب ْذ ُل ا ْل ُقس ِعَ ،و ُه َق ا ْل ُؼدْ ر ُة فِل ُح ُص ِ
قل َم ْح ُب ِ
قب ا ْل َح ِّؼَ ،و َد ْف ُع َما
وا ٌْ ِ
َ
ْ
َ
قل َط َؾك َضع ِ
جف ِ
ِ ِ
ِ
اد ك َ
ػ َم َح َّب ِة
َان َدل ِ ً
ْ
َي ْؽ َر ُه ُف ا ْل َح ُّؼَ ،فنِ َذا َت َر َك ا ْل َع ْبدُ َما َي ْؼد ُر َط َؾ ْقف م ْـ ا ْل ِ َ
ِ
ال َّؾ ِف ورسقل ِ ِف فِل َق ْؾبِ ِف ،ومع ُؾقم َأ َّن ا ْلؿحب ِ
احتِؿ ِ
ال
قبات َٓ ُتـ َُال َغال ًباَّ :إٓ بِ ْ َ
َ َْ ٌ
ََ ُ
َ ُْ َ
اسدَ ًةَ :فا ْلؿ ِ
َت محب ًة صالِح ًة َأو َف ِ
ا ْلؿ ْؽر َ ِ
ح ُّب َ ِ ِ
َاس ِة
وهات َس َقا ٌء كَاك ْ َ َ َّ َ َ ْ
الرئ َ
قن ل ْؾ َؿال َو ِّ
ُ
َ ُ
الص َق ِر َٓ َيـَا ُل َ
الض َر ِر
قن َم َطال ِ َب ُف ْؿ َّإٓ بِ َض َر ِر َي ْؾ َح ُؼ ُف ْؿ فِل الدُّ ْك َقا َم َع َما ُي ِصق ُب ُف ْؿ مِ ْـ َّ
َو ُّ
ِ
ِِ
ح ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الر ْأ ِي مِ ْـ
فل الدُّ ْك َقا َو ْأخ َرةَ ،فا ْل ُؿ ُّ
ب ل َّؾف َو َر ُسقلف إ َذا َل ْؿ َي ْحتَؿ ْؾ َما َي َرى ُذو َّ
()1

()2

( )1أخرجف مسؾؿ ( )2674طـ أبل هريرة
.
( )2أخرجف البخاري ( )2839طـ أكس

.
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قل محبقبِ ِفؿ د َّل َذل ِ َؽ َط َؾك َضع ِ
حبقـ ل ِ َغق ِر ال َّؾ ِف مِؿا يحت َِؿ ُؾ َ ِ
ِ
ػ
ْ
قن فل ُح ُص ِ َ ْ ُ ْ َ
َّ َ ْ
ا ْل ُؿ ِّ َ ْ
َم َح َّبتِ ِف ْؿ ل ِ َّؾ ِف إ َذا ك َ
َان َما َي ْس ُؾ ُؽ ُف ُأو َلئِ َؽ ُه َق ال َّط ِر ُيؼ ا َّل ِذي ُي ِش ُقر بِ ِف ا ْل َع ْؼ ُؾ.
َومِ ْـ ا ْل َؿ ْع ُؾق ِم َأ َّن ا ْل ُؿ ْممِ َـ َأ َشدُّ ُح ًّبا ل ِ َّؾ ِف .ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ] {البقرة.}9>=:
ثؿ قال َ :وإِ َذا َتبق َـ َه َذاَ .ف ُؽ َّؾام ْاز َدا َد ا ْل َؼ ْؾ ُب ُحبا لِ َّؾ ِفْ :از َدا َد َل ُف ُطب ِ
قد َّي ًةَ ،و ُك َّؾ َام
َ
ُ
ًّ
َ َّ
ِ
ْاز َدا َد َل ُف ُطب ِ
قد َّي ًةْ :از َدا َد َل ُف ُح ًّبا َو ُح ِّر َّي ًة َط َّام س َقا ُه.
ُ
جهَ ُِِٓ:
ًن تِاٌزَّاخٔ إًٌَ اٌٍَّٗٔ ِِٔٓ َو ِ
وَاٌْمَ ٍْةُ فَمٔ ْ
مِ ْـ ِج َف ِة ا ْل ِع َبا َد ِة َو ِه َل ا ْل ِع َّؾ ُة الغائقة.
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب َٓ َي ْص ُؾ ُح َو َٓ ُي ْػؾِ ُح
َوم ْـ ِج َفة آ ْست َعاكَة َوالت ََّق ُّك ِؾ َوه َل ا ْلع َّؾ ُة ا ْل َػاطؾِ َّق ُة َفا ْل َؼ ْؾ ُ
ِ
قب َو َٓ َيس ُؽ ُـ َو َٓ َي ْطؿئِ ُّـ َّإٓ بِ ِع َبا َد ِة رب ِف َو ُح ِّب ِف َو ْ ِ
اإلك ََاب ِة إ َل ْق ِف.
َو َٓ َي ْؾت َُّذ َو َٓ ُي َس ُّر َو َٓ َيط ُ
َ
ْ
َ ِّ
ات َلؿ ي ْطؿئِـ و َلؿ يس ُؽـ إ ْذ فِ ِ
و َلق حص َؾ َلف ك ُُّؾ ما ي ْؾت َُّذ بِ ِف مِـ ا ْلؿ ْخ ُؾق َق ِ
قف َف ْؼ ٌر
ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
َ َ
ُ
َ ْ َ َ
ْ َ
ِ ِ
ِ
قب ُف َوبِ َذل ِ َؽ َي ْح ُص ُؾ َل ُف ا ْل َػ َر ُح
قب ُف َو َم ْط ُؾ ُ
َذات ٌّل إ َلك َر ِّبف َوم ْـ َح ْق ُث ُه َق َم ْع ُبق ُد ُه َو َم ْح ُب ُ
الس ُؽ ُ
قن َوال ُّط َؿ ْلكِقـَ ُة.
ور َوال َّؾ َّذ ُة َوالـِّ ْع َؿ ُة َو ُّ
الس ُر ُ
َو ُّ
َو َه َذا َٓ َي ْح ُص ُؾ َل ُف َّإٓ بِنِ َطاك َِة ال َّؾ ِف َل ُف َٓ َي ْؼ ِد ُر َط َؾك َت ْح ِصق ِؾ َذل ِ َؽ َل ُف َّإٓ ال َّؾ ُف َف ُف َق
َدائِ ًؿا ُم ْػت َِؼ ٌر إ َلك َح ِؼق َؼ ِة ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ] {الفاحتةَ }=:فنِ َّك ُف َل ْق ُأ ِطق َـ َط َؾك
حبف وي ْط ُؾبف وي ْشت َِف ِ
ِ
ُح ُص ِ
قف َو ُي ِريدُ ُه َو َل ْؿ َي ْح ُص ْؾ َل ُف ِط َبا َد ُت ُف ل ِ َّؾ ِف بِ َح ْق ُث َي ُؽ ُ
قن ُه َق
قل َما ُي ُّ ُ َ َ ُ ُ َ َ
قد ِه و ُهق ا ْلؿحبقب َلف بِا ْل َؼص ِد ْإَو ِل وك ُُّؾ ما ِسقاه إكَّؿا ي ِ
اد ِه وكِفاي َة م ْؼص ِ
ِ
ح ُّب ُف
َ َ ُ َ ُ
َّ َ
ْ
َ َ َ ُْ ُ ُ
َغا َي َة ُم َر َ َ َ َ ُ
ِ
ِ ِ
ب َش ْق ًئا ل ِ َذاتِ ِف َّإٓ ال َّؾ َف َف َؿتَك َل ْؿ َي ْح ُص ْؾ َل ُف َه َذا َل ْؿ َي ُؽ ْـ َقدْ َح َّؼ َؼ َح ِؼق َؼ َة
َٕ ْجؾِف َٓ ُيح ُّ
َان فِ ِ
( َٓ إ َلف إ َّٓ ال َّؾف) ،و َٓ ح َّؼ َؼ التَّق ِحقدَ وا ْلعب ِ
قف مِ ْـ الـَّ ْؼ ِ
قد َّي َة َوا ْل َؿ َح َّب َةَ ،وك َ
ص
َ ُُ
ْ
ُ َ َ
َ
اب بِ َح َس ِ
بَ ،ب ْؾ مِ ْـ ْإَ َل ِؿ َوا ْل َح ْس َر ِة َوا ْل َع َذ ِ
َوا ْل َع ْق ِ
ب َذل ِ َؽ.
َو َل ْق َس َعك فِل َه َذا ا ْل َؿ ْط ُؾ ِ
قب َو َل ْؿ َي ُؽ ْـ ُم ْست َِعقـًا بِ َال َّؾ ِف ُمت ََقك ًِّل َط َؾ ْق ِف ُم ْػت َِؼ ًرا إ َل ْق ِف فِل
ُح ُصقل ِ ِف َل ْؿ َي ْح ُص ْؾ َل ُفَ :فنِ َّك ُف َما َشا َء ال َّؾ ُف ك َ
َان َو َما َل ْؿ َي َش ْل َل ْؿ َي ُؽ ْـَ :ف ُف َق ُم ْػت َِؼ ٌر إ َلك ال َّؾ ِف
ِ
قب ا ْل ُؿ َرا ُد ا ْل َؿ ْع ُبق ُدَ ،ومِ ْـ َح ْق ُث ُه َق ا ْل َؿ ْس ُئ ُ
قل
قب ا ْل َؿ ْح ُب ُ
م ْـ َح ْق ُث ُه َق ا ْل َؿ ْط ُؾ ُ
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ا ْل ُؿ ْس َت َع ُ
ان بِ ِف ا ْل ُؿت ََقك َُّؾ َط َؾ ْق ِف َف ُف َق إ َل ُف ُف َٓ إ َل َف َل ُف َغ ْق ُر ُهَ ،و ُه َق َر ُّب ُف َٓ َر َّب َل ُف ِس َقا ُهَ .و َٓ
َتتِؿ ُطب ِ
قد َّي ُت ُف ل ِ َّؾ ِف َّإٓ بِ َف َذ ْي ِـ.اه
ُّ ُ

6

َشأي :١أقشاّ احملب:١

قال اإلمام ابـ الؼقؿ

يف اجلىاب اٌىايف (ص:)189

جةُ اٌرٖفْشَِكُ تَُِ َٕهَاَ ،وإَِّٖٔا ظًََّ َِِٓ ظًََّ
َوَ٘إَُ٘ا أَسِ َت َؼحُ أَ ِٔىَاعٍ َِٔٓ اٌَّْذَ ٖث ٔح ََ ِ
ِتؼَذََِ اٌرُُِِّٖضِ تَُِ َٕهَا.
أَ َحدَُٖا :محب ُة ال َّؾ ِف ،و َٓ َت ْؽ ِػل وحدَ َها فِل الـَّج ِ
اة مِ ْـ َط َذ ِ
اب ال َّؾ ِف َوا ْل َػ ْق ِز بِ َث َقابِ ِف،
َ
َ ْ
َ
َ َ َّ
قب وا ْلقفقد و َغقر ُهؿ ي ِ
ِ
ح ُّب َ
قن ال َّؾ َف.
الصؾِ ِ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ
َفنِ َّن ا ْل ُؿ ْش ِركق َـ َو ُط َّبا َد َّ
ِ
ب ال َّؾ ُفَ ،و َه ِذ ِه ِهل ا َّلتِل ُتدْ ِخ ُؾ ُف فِل ْ ِ
اإل ْس َلمَِ ،و ُت ْخ ِر ُج ُف مِ َـ
ايجَّاَِْ :ٞم َح َّب ُة َما ُيح ُّ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب الـ ِ
قفا.
َّاس إِ َلك ال َّؾف َأ ْق َق ُم ُف ْؿ بِ َفذه ا ْل َؿ َح َّبة َو َأ َشدُّ ُه ْؿ ف َ
ا ْل ُؽ ْػ ِرَ ،و َأ َح ُّ
ِ
ِ
ِ
ايجَّا ِيحُ :ا ْلح ِ ِ ِ ِ ِ ِ
قؿ َم َح َّب ُة َما
ب ل َّؾف َوفقفَ ،وه َل م ْـ َل َق ِاز ِم َم َح َّبة َما ُيح ُّ
ُ ُّ
بَ ،و َٓ َت ْستَؼ ُ
حب إِ َّٓ فِ ِ
ِ
قف َو َل ُف.
ُي ُّ
ايسَّابِعُ :ا ْلؿحب ُة مع ال َّؾ ِف ،و ِهل ا ْلؿحب ُة ِّ ِ
ب َش ْق ًئا َم َع ال َّؾ ِف َٓ
الش ِرك َّق ُةَ ،وك ُُّؾ َم ْـ َأ َح َّ
َ َ َ َ َّ
َ َ َّ َ َ
ل ِ َّؾ ِف ،و َٓ مِـ َأجؾِ ِف ،و َٓ فِ ِ
قفَ ،ف َؼ ِد ا َّت َخ َذه كِدًّ ا مِـ د ِ
ون ال َّؾ ِفَ ،و َه ِذ ِه َم َح َّب ُة ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ.
ْ ُ
ُ
َ
ْ ْ
َ
ِ
ِ ِ
قف :و ِهل ا ْلؿحب ُة ال َّطبِ ِ
ِ ِ
ِ
قع َّق ُةَ ،و ِه َل َم ْق ُؾ
َو َبؼ َل ق ْس ٌؿ َخام ٌس َل ْق َس م َّؿا ك َْح ُـ ف َ َ َ َ َّ
ان ل ِ ْؾؿ ِ
ان إِ َلك ما ي َلئِؿ َصبعف ،كَؿحب ِة ا ْلع ْط َش ِ
اإلكْس ِ
ِ
اءَ ،وا ْل َجائِ ِع لِؾ َّط َعامَِ ،و َم َح َّب ِة الـ َّْق ِم
َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ
َ
ْ َ
الز ْو َج ِة َوا ْل َق َل ِدَ ،فتِ ْؾ َؽ َٓ ُت َذ ُّم إِ َّٓ إِ َذا َأ ْل َف ْت َط ْـ ِذك ِْر ال َّؾ ِفَ ،و َش َغ َؾ ْت َط ْـ َم َح َّبتِ ِف ،ك ََؿا
َو َّ
َق َال َت َعا َلك ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾

ور ُة ادمُنَافِ ُق َ
ون:
{ ُس َ

{النور.};?:اه

َ .}Aو َق َال َت َعا َلك [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ]
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7

َشأي :١أصٌ ايظسى باهلل ،ايظسى يف احملب:١
اإل ْشر ِ
و َأص ُؾ ِّ ِ
ِ ِ
اك فِل ا ْل َؿ َح َّب ِة ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ
َ ْ
الش ْرك بِال َّؾف ْ َ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ]
{البقرة.}9>=:
ِ
ِ
ِ ِ
َف َل ْخ َب َر ُس ْب َحا َك ُف َأ َّن مِ َـ الـَّا ِ
ب ال َّؾ َفَ ،و َأ ْخ َب َر َأ َّن
س َم ْـ ُي ْش ِر ُك بِف كدًّ ا ُيح ُّب ُف ك ََؿا ُيح ُّ
ا َّل ِذي َـ آ َمـُقا َأ َشدُّ ُح ًّبا ل ِ َّؾ ِف مِ ْـ َأ ْص َح ِ
اب ْإَكْدَ ادِ َِٕكْدَ ادِ ِه ْؿ.
َوقِ َقؾَ :ب ِؾ ا ْل َؿ ْعـَك َأك َُّف ْؿ َأ َشدُّ ُح ًّبا ل ِ َّؾ ِفَ ،فنِك َُّف ْؿ َوإِ ْن َأ َح ُّبقا ال َّؾ َفَ ،لؽِ ْـ َل َّؿا َش ِركُقا َب ْقـَ ُف
َو َب ْق َـ َأكْدَ ادِ ِه ْؿ فِل ا ْل َؿ َح َّب ِة َض ُع َػ ْت َم َح َّبت ُُف ْؿ ل ِ َّؾ ِفَ ،وا ْل ُؿ َق ِّحدُ َ
ون ل ِ َّؾ ِف َل َّؿا َخ ُؾ َص ْت
َت َأ َشدَّ مِ ْـ َم َح َّب ِة ُأو َلئِ َؽَ ،وا ْل َعدْ ُل بِ َر ِّب ا ْل َعا َل ِؿق َـَ ،والت َّْس ِق َي ُة َب ْقـَ ُف َو َب ْق َـ
َم َح َّبت ُُف ْؿ َل ُف كَاك ْ
ْإَكْدَ ِ
اد ُه َق فِل َه ِذ ِه ا ْل َؿ َح َّب ِة ،ك ََؿا َت َؼدَّ َم.
ِِ
ِ ِ
َو َل َّؿا ك َ
قص َه ِذ ِه ا ْل َؿ َح َّب ِة َل ُفَ ،أ ْك َؽ َر َط َؾك َم ِـ ا َّت َخ َذ مِ ْـ
َان ُم َرا ُد ال َّؾف م ْـ َخ ْؾؼف ُخ ُؾ َ
ُدوكِ ِف َول ِ ًّقا َأ ْو َش ِػق ًعا َغا َي َة ْ ِ
اإل ْك َؽ ِ
ارَ ،و َج ْؿ ُع َذل ِ َؽ َت َارةًَ ،وإِ ْف َرا ُد َأ َح ِد ِه َؿا َط ِـ ْأ َخ ِرَ ،ف َؼ َال
َت َعا َلك[ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ] {يوىس.};:

َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ] {السجدة.}<:
اإل ْفر ِ
ِ
ِ
اد[ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
َو َق َال فل ْ َ

ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ]{الزمر. }<< - <; :

َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ] {األىعام. }=9:
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َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ] {اجلاثوة.}98:
الش َػعاء ،و َط َؼدَ ا ْلؿق َآ َة بقـَف وبقـ ِطب ِ
اد ِه
َْ ُ ََْ َ َ
َُ
َفنِ َذا َوا َلك ا ْل َع ْبدُ َر َّب ُف َو ْحدَ ُه َأ َقا َم َل ُف ُّ َ َ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ف م ِـ ا َّت َخ َذ م ْخ ُؾق ًقا ولِقا مِـ د ِ
ون ال َّؾ ِف.
َ ًّ ْ ُ
َ
ا ْل ُؿ ْممـق َـ َف َص ُاروا َأ ْول َقا َء ُه فل ال َّؾف ،بِخ َل َ
َف َف َذا َل ْق ٌن َو َذ َ
الش ِركِقَّ َة ا ْل َباصِ َؾ َة َل ْق ٌنَ ،و َّ
الش َػا َط َة َّ
اك َل ْق ٌن ،ك ََؿا َأ َّن َّ
الش َػا َط َة ا ْل َح َّؼ
ان بقـ َأ ْه ِؾ التَّق ِح ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
قد َو َأ ْه ِؾ
ْ
ال َّثابِ َت َة ا َّلتل إِك ََّؿا ُتـ َُال بِالت َّْقحقد َل ْق ٌنَ ،و َه َذا َم ْقض ُع ُف ْر َق َ ْ َ
اك ،وال َّؾف يف ِدي مـ ي َشاء إِ َلك ِصر ٍ
ِ
ِْ
اط ُم ْست َِؼ ٍ
قؿ.
اإل ْش َر َ ُ َ ْ
َ
َ ْ َ ُ
اإل ْشر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اك بِال َّؾ ِف فِل ا ْل َؿ َح َّب ِة،
َوا ْل َؿ ْؼ ُصق ُدَ :أ َّن َحؼق َؼ َة ا ْل ُعبُقد َّية َٓ َت ْح ُص ُؾ َم َع ْ َ
ف ا ْلؿحب ِة ل ِ َّؾ ِفَ ،فنِكَّفا مِـ َلق ِاز ِم ا ْلعب ِ
خ َل ِ
بِ ِ
قج َباتِ َفاَ ،فنِ َّن م َح َّب َة الرس ِ
قد َّي ِة َوم ِ
قل َ -ب ْؾ
ُُ
َ ْ َ
َ َ َّ
َّ ُ
َ
ُ
اء و ْإَبـ ِ
ِ
ِ
ِ
َاء َ َٓ -يتِؿ ْ ِ
ب َط َؾك ْإَ ْك ُػ ِ
يؿ ُ
ان إِ َّٓ بِ َفا ،إِ ْذ َم َح َّب ُت ُف
يؿ ُف فل ا ْل ُح ِّ
اإل َ
ُّ
َت ْؼد ُ
س َو ْأ َب َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
مِـ محب ِة ال َّؾ ِف ،وك ََذل ِ َؽ ك َُّؾ ح ِ
قح ْق ِـ“ َطـْ ُف ﷺ َأ َّك ُف
الصح َ
ب فل ال َّؾف َول َّؾف ،ك ََؿا فل ” َّ
ُ ٍّ
َ
ْ َ َ َّ
ِ
ٍ ِ
ِ
َق َالَ « :ث َال ٌث َم ْـ ُك َّـ فِ ِقف َو َج َد بِ ِف َّـ َح َال َو َة ا ْ ِ
قح ْق ِـ“َٓ « :
الصح َ
إل َيام ِن»َ .وفل َل ْػظ فل ” َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ج ُد َح َال َو َة ْ ِ
َي ِ
ب إِ َل ْق ِف ممَّا
سق ُل ُف َأ َح َّ
اإل َيام ِن إِ َّٓ َم ْـ كَانَ فقف َث َال ُث خ َصالَ :أنْ َي ُؽقنَ ال َّؾ ُف َو َر ُ
حب ا ْلؿر َء َٓ ي ِ
ِ
ِ
ح ُّب ُف إِ َّٓ لِ َّؾ ِفَ ،و َأنْ َي ْؽ َر َه َأنْ َي ْر ِج َع فِل ا ْل ُؽ ْػرِ َب ْع َد إِ ْذ َأ ْك َؼ َذ ُه
س َق ُاه َامَ ،و َأنْ ُي َّ َ ْ
ُ
ال َّؾ ُف ِم ْـ ُفَ ،ك َام َي ْؽ َر ُه َأنْ ُي ْؾ َؼك فِل الـ ِ
َّار» .
ِ ِ ِ ِ
ِ
ب لِ َّؾ ِفَ ،و َأ ْب َغ َض لِ َّؾ ِفَ ،و َأ ْط َطك لِ َّؾ ِف،
َوفل ا ْل َحديث ا َّلذي فل اٌسٗ َِٕٓ َ « :م ْـ َأ َح َّ
ِ ِ ِ
س َت ْؽ َؿ َؾ ْ ِ
اإل َيامنَ » .
َو َم َـ َع ل َّؾفَ ،ف َؼد ا ْ
وفِل ح ِد ٍ
يث َ
اب َر ُج َال ِن فِل ال َّؾ ِف إِ َّٓ كَانَ َأ ْف َض ُؾفُ َام َأ َشدَّ ُه َام ُح ًّبا
آخ َرَ « :ما َت َح َّ
َ
َ
لِ َص ِ
احبِ ِف» .
()1

()2

()3

( )1أخرجف البخاري ( ،)16ومسؾؿ (.)43
 ،وإسـاده حسـ.
( )2أخرجف أبق داود ( )4681طـ أبل أمامة
( )3ضعقػ :أخرجف الطقالسل ( ،)2166وابـ الجعد ( ،)3192وأبق يعىل ( ،)3419والبقفؼل يف
شعب اإليؿان ( ،)8631والبغقي يف شرح السـة ( ،)52/13مـ صريؼ مبارك بـ فضالة،
.
طـ ثابت البـاين ،طـ أكس
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َفنِ َّن َه ِذ ِه ا ْلؿ َح َّب َة مِ ْـ َل َق ِاز ِم م َح َّب ِة ال َّؾ ِف َت َعا َلك َوم ِ
َت َأ ْق َقى ك َ
َان
قج َباتِ َفاَ ،و ُك َّؾ َؿا كَاك ْ
ُ
َ
َ
َأ ْص ُؾ َفا ك ََذل ِ َؽ.

8

تفشري ق ٍٛاهلل تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ] {البقرة:}9>=:

يف جمّىع اٌفراوي (:)197/13
قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة
ِ
ب ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ ل ِ َّؾ ِف.
َح ِّ
وَفُٔٗٔ َلىٌَِأْ :أَحَدَُُُٖاُ :يح ُّبقك َُف ْؿ ك ُ
َ(ٚايجَّاِْ :ٞي ِ
ح ُّبقك َُف ْؿ ك ََؿا ُي ِح ُّب َ
قن ال َّؾ َفَّ َِٕ :ك ُف َقدْ َق َال﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ُ
إن ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ َي ْع ُبدُ َ
ﮍ ﮎ ] {البقرةَ }9>=:ف َؾ ْؿ ُي ْؿؽِ ْـ َأ ْن ُي َؼ َالَّ :
ون آل ِ َفت َُف ْؿ ،ك ََؿا َي ْع ُبدُ
ون ال َّؾف ب ْؾ كَؿا ي ِ
قن ُ -ه ْؿ  -ال َّؾ َفَ :فنِك َُّف ْؿ َي ْع ِد ُل َ
ح ُّب َ
قن آل ِ َفت َُف ْؿ بِ َر ِّب ا ْل َعا َل ِؿق َـ.
َ ُ
ا ْل ُؿ َق ِّحدُ َ َ َ
ك ََؿا َق َال﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ] {األىعامَ ،}9:و َق َال﴿ :ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ] {الشعراء﴿ ،}A?:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وأخرجف الطبراين يف إوسط ( ،)2899والضقاء يف الؿختارة ( ،)1744مـ صريؼ طبد اهلل بـ
الزبقر هق الباهظ طـ ثابت ،طـ أكس بف .وقد كُسب طبد اهلل بـ الزبقر ب(الحؿقدي) طـد الطبراين،
كص طىل ذلؽ البقفؼل يف شعب اإليؿان (.)8631
والصحقح فقف أكف الباهظ ،كؿا َّ
وهذا إسـاد ضعقػ لضعػ يف مبارك بـ فضالة ،الذي يف اإلسـاد إول ،وجفالة طبد اهلل بـ الزبقر
ً
مرسل .رجح ذلؽ
الباهظ الذي يف اإلسـاد الثاين ،ثؿ إكف قد ومها فقف :فالؿحػقظ طـ ثابت
الدارقطـل يف العؾؾ (.)2366
ووقع يف تاريخ بغداد ( )446/9إسـاد آخر ضاهره الصحة مـ صريؼ محاد بـ سؾؿة ،طـ
ثابت ،طـ أكس بف.
لؽـف وهؿ مـ بعض الرواة كؿا بقـف الخطقب

.

ولف صريؼ أخرى واهقة :أخرجف أبق يعىل ،كؿا يف إتحاف الخقرة الؿفرة ( )5441مـ صريؼ
أبل إسؿاطقؾ العبدي ،طـ أكس بف.
وأبق إسؿاطقؾ العبدي ،هق أبان بـ أبل طقاش ،وهق متروك.
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ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

{الشعراء.}A@:
َو َقدْ َق َالَ :ب ْع ُض َم ْـ ك ََص َر ا ْل َؼ ْق َل ْإَ َّو َل فِل ا ْل َج َق ِ
اب َط ْـ ُح َّج ِة (ا ْل َؼ ْق ِل ال َّثاكِل)
َق َال :ا ْل ُؿ َػ ِّس ُر َ
ونَ :ق ْق ُل ُف﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ] {البقرةَ ،}9>=:أ ْي َأ َشدُّ ُح ًّبا ل ِ َّؾ ِف
مِ ْـ ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ ِٔل ِ َفتِ ِف ْؿ.
قل :إكَّفؿ ي ِ
ون ُمـَاقِ ٌض ل ِ َؼ ْقلِؽَ :فنِكَّؽ َت ُؼ ُ
ح ُّب َ
َف ُق َؼ ُالَ ،َٓ :ما َقا َل ُف َه ُم َٓ ِء ا ْل ُؿ َػ ِّس ُر َ
قن
ُ ْ ُ
قن ا ْل ُؿ ْممِـ َ
ب ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ ل ِ َّؾ ِفَ .و َه َذا ُيـَاقِ ُض َأ ْن َي ُؽ َ
ُقن َأ َشدَّ ُح ًّبا ل ِ َّؾ ِف مِ ْـ
َح ِّ
ْإَكْدَ ا َد ك ُ
ػ َه َذا ا ْل َؼق ِل ،و َثب َت َأ َّن ا ْلؿ ْممِـِقـ ي ِ
ح ُّب َ
قن ال َّؾ َف َأ ْك َث َر
ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ َِٕ ْر َبابِ ِف ْؿَ :ف َت َب َّق َـ َض ْع ُ
َ ُ
ْ َ َ
ُ
مِ ْـ َم َح َّب ِة ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ ل ِ َّؾ ِف َو ِٔل ِ َفتِ ِف ْؿَّ َِٕ :ن ُأو َلئِ َؽ َأ ْش َركُقا فِل ا ْل َؿ َح َّب ِةَ ،وا ْل ُؿ ْممِـ َ
ُقن
قها ُك َّؾ َفا ل ِ َّؾ ِف.
َأ ْخ َؾ ُص َ
قػ فِ ِ
قف ا ْل َؿ ْصدَ ُر إ َلك ا ْل َؿ ْح ُب ِ
قب
َو َأ ْي ًضا َف َؼ ْق ُل ُف﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ] {البقرةَ }9>=:أ ِض َ
قـ َف ِ
ِ
قل ،وح ِذ َ ِ
ب ال َّؾ ُف  -مِ ْـ َغ ْق ِر َت ْعقِ ِ
اط ٍؾ
بَ :فنِ َّما َأ ْن ُي َرا َد ك ََؿا ُيح ُّ
ف َفاط ُؾ ا ْل ُح ِّ
ا ْل َؿ ْػ ُع ِ َ ُ
 َف َق ْب َؼك َطا ًّما فِل َح ِّؼ ال َّطائِ َػ َت ْق ِـَ ،و َه َذا ُيـَاقِ ُض َق ْق َل ُف﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ]ِ
ب َغ ْق ُر ُه ْؿ ال ِ َّؾ ِف :إ ْذ
َح ِّب ِف ْؿ ل ِ َّؾ ِف َو َٓ َي ُج ُ
قز َأ ْن ُي َرا َد ك ََؿا ُيح ُّ
{البقرةَ }9>=:وإِ َّما َأ ْن ُي َرا َد ك ُ
َل ْق َس فِل ا ْل َؽ َل ِم َما َيدُ ُّل َط َؾك َه َذا بِ ِخ َل ِف ُح ِّب ِف ْؿَ :فنِ َّك ُف َقدْ َد َّل َط َؾ ْق ِف َق ْق ُل ُف﴿ :ﭽ
اف
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ] {البقرةَ }9>=:ف َل َض َ
ِ
َان ِس َق ُ
ب ا ْل ُؿ َش َّب ُف َل ُف ْؿ إ ْذ ك َ
اق ا ْل َؽ َل ِم َيدُ ُّل َط َؾ ْق ِف .إ َذا
ب ا ْل ُؿ َش َّب َف إ َل ْق ِف ْؿ َف َؽ َذل َؽ ا ْل ُح ُّ
ا ْل ُح َّ
حب الصال ِ ِ
ِ
ِ
ِ
حق َـ
ب َأبِل َب ْؽ ٍرَ ،أ ْو ُي ُّ َّ
َح ِّ
ب َطؾِ ًّقا ك ُ
ب َط ْؿ ٍروَ ،أ ْو ُيح ُّ
َح ِّ
ب َز ْيدً ا ك ُ
َق َالُ :يح ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب ا ْل َح ِّؼَ ،أ ْو
َح ِّ
ب ا ْل َباص َؾ ك ُ
الصالحق َـ م ْـ َأ ْهؾِفَ ،أ ْو ق َقؾُ :يح ُّ
ب َّ
َح ِّ
م ْـ َغ ْق ِر َأ ْهؾِف ك ُ
ِ
ِ
اء والتَّص ِدي ِة ،كَحب سؿا ِع ا ْل ُؼر ِ
آن َو َأم َث ِ
ال َذل ِ َؽ َل ْؿ َي ُؽ ْـ ا ْل َؿ ْػ ُفق ُم
اع ا ْل ُؿ َؽ َ ْ َ
ب َس َؿ َ
ُيح ُّ
ْ
ْ
ُ ِّ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ح ِ
ِ
ب َه َذاُ َٓ ،ي ْػ َف ُؿ مِـْ ُف
ب َه َذا ك ََؿا ُيح ُّ
ب ل ْؾ ُؿ َش ِّبف َوا ْل ُؿ َش َّبف بِفَ ،و َأ َّك ُف ُيح ُّ
َّإٓ َأ َّك ُف ُه َق ا ْل ُؿ ُّ
ِ
ِ
ب َغ ْق َر ُه َه َذا :إ ْذ َل ْق َس فِل ا ْل َؽ َل ِم َما َيدُ ُّل َط َؾك َم َح َّب ِة َغ ْق ِر ِه
ب َه َذا ك ََؿا ُيح ُّ
َأ َّك ُف ُيح ُّ
َأ ْص ًل.اه
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َشأي :١ستب ١اهلل عباد ٖٛٚ ،٠زنٔ ايعبادات:

يف جمّىع اٌفراوي (:)48/13
قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة
ِِ ِ
ِ
ِ
اإليؿ ِ
ِ ِ ِ
ان َو َأ ْك َب ِر ُأ ُصقل ِ ِف
َم َح َّب ُة ال َّؾف َب ْؾ َم َح َّب ُة ال َّؾف َو َر ُسقلف م ْـ َأ ْط َظ ِؿ َواج َبات ْ َ
ِ
ِِ ِ
اإليؿ ِ
ِ
ِ ِ
ان َوالدِّ ِ
يـ ك ََؿا َأ َّن الت َّْص ِد َيؼ
َو َأ َج ِّؾ َق َقاطدهَ :ب ْؾ ه َل َأ ْص ُؾ ك ُِّؾ َط َؿ ٍؾ م ْـ َأ ْط َؿال ْ َ
يـَ :فنِ َّن ك َُّؾ حرك ٍَة فِل ا ْلقج ِ
ٍ ِ
ِ
اإليؿ ِ
ِ ِ
ان َوالدِّ ِ
قد إك ََّؿا َت ْصدُ ُر
ُ ُ
َ َ
بِف َأ ْص ُؾ ك ُِّؾ َق ْقل م ْـ َأ ْق َقال ْ َ
َط ْـ َم َح َّب ٍة :إ َّما َط ْـ َم َح َّب ٍة َم ْح ُؿق َد ٍة َأ ْو َط ْـ َم َح َّب ٍة َم ْذ ُمق َم ٍة َك َؿا َقدْ َب َس ْطـَا َذل ِ َؽ فِل
ِ
اطدَ ِة ا ْلؿحب ِة مِـ ا ْل َؼق ِ
( َق ِ
ال ْ ِ
قع ْإَ ْطؿ ِ
اط ِد ا ْلؽِ َب ِ
يؿاكِ َّق ِة الدِّ يـ ِ َّق ِة َٓ َت ْصدُ ُر َّإٓ
ار)َ .ف َجؿ ُ
َ َ َّ ْ َ
اإل َ
َ
َط ْـ ا ْل َؿ َح َّب ِة ا ْل َؿ ْح ُؿق َد ِة.
و َأص ُؾ ا ْلؿحب ِة ا ْلؿحؿقد ِة ِهل محب ُة ال َّؾ ِف سبحا َكف و َتعا َلك إ ْذ ا ْلعؿ ُؾ الص ِ
اد ُر َط ْـ
َّ
ُ ْ َ ُ َ َ
َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ
َ ْ
ََ
ِ
ِ
ِ ِ
َم َح َّب ٍة َم ْذ ُمق َم ٍة ِطـْدَ ال َّؾ ِف َٓ َي ُؽ ُ
يؿاكِ َّق ِة الدِّ يـ ِ َّق ِة َٓ
قن َط َؿ ًل َصال ًحاَ ،ب ْؾ َجؿ ُ
قع ْإَ ْط َؿال ا ْإل َ
َت ْصدُ ُر َّإٓ َط ْـ َم َح َّب ِة ال َّؾ ِفَ :فنِ َّن ال َّؾ َف َت َعا َلك َٓ َي ْؼ َب ُؾ مِ ْـ ا ْل َع َؿ ِؾ َّإٓ َما ُأ ِريدَ بِ ِف َو ْج ُف ُف َك َؿا
الشر َك ِ
َثب َت فِل الص ِ
حقحِ َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف َق َالَ « :ي ُؼ ُ
اء َط ْـ
قل ال َّؾ ُف َت َعا َلكَ :أ َكا َأ ْغ َـك ُّ َ
َّ
َ
ِّ
الش ْر ِك َف َؿ ْـ َط ِؿ َؾ َط َؿ ًال َف َل ْش َر َك فِ ِقف َغ ْق ِري َف َل َكا ِم ْـ ُف َبرِي ٌء َو ُه َق ُك ُّؾ ُف لِ َّؾ ِذي َأ ْش َر َك»
و َثب َت فِل الص ِ
يث ال َّث َل َث ِة ا َّل ِذي َـ ُه ْؿ َأ َّو ُل َم ْـ ُت َس َّع ُر بِ ِف ْؿ الـ َُّار :ا ْل َؼ ِ
حقحِ َح ِد ُ
ار ُئ
َّ
َ َ
ا ْلؿرائِل وا ْلؿج ِ
اهدُ ا ْل ُؿ َرائِل َوا ْل ُؿت ََصدِّ ُق ا ْل ُؿ َرائِل.
َ ُ َ
َُ
ص الدِّ ِ
َب ْؾ ْ
يـ ل ِ َّؾ ِف ُه َق الدِّ ي ُـ ا َّل ِذي َٓ َي ْؼ َب ُؾ ال َّؾ ُف ِس َقا ُهَ ،و ُه َق ا َّل ِذي َب َع َث بِ ِف
إخ َل ُ
ِ ِ
ِ
ِ
قع ا ْل ُؽت ِ
ُبَ ،وا َّت َػ َؼ َط َؾ ْق ِف َأئِ َّؿ ُة َأ ْه ِؾ
الر ُس ِؾَ ،و َأك َْز َل بِف َجؿ َ
ْإَ َّولق َـ وأخريـ م ْـ ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
اإل ِ
ِ
ور َط َؾ ْق ِف َر َحا ُه.
يؿان َو َه َذا ُه َق ُخ َل َص ُة الدَّ ْط َقة الـَّ َب ِق َّيةَ ،و ُه َق ُق ْط ُ
ب ا ْل ُؼ ْرآن ا َّلذي َتدُ ُ
ْ َ
()1

َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ] {الزمر﴿ }9:ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ] {الزمر﴿ ،}::ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ]
( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ ( ،)1985بؾػظ« :تركتف وشركف» بدون زيادةَ « :ف َل َكا ِم ْـ ُف بَرِي ٌء َو ُه َق ُك ُّؾ ُف لِ َّؾ ِذي
َأ ْش َرك» وهذه الزيادة طـد أمحد ( ،)391/2وابـ ماجف ( ،)4292وابـ خزيؿة ( ،)938وابـ حبان
( ،)395وإسـادها حسـ ،طىل شرط مسؾؿ.
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قر ُة ُك ُّؾ َفا َطا َّمت َُفا فِل َه َذا ا ْل َؿ ْعـَكَ .ك َؼ ْقل ِ ِف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
الس َ
{الزمرَ ،};:و ُّ

ﭗ ﭘ ﭙ] {الزمر﴿ ،}99:ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ] {الزمر ،}9::إ َلك َق ْقل ِ ِف:
﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ] {الزمر }9<:إ َلك َق ْقل ِ ِف﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ] {الزمر };>:إ َلك َق ْقل ِ ِف﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ] {الزمرْ };@:أ َي َة .إ َلك
َق ْقل ِ ِف﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ] {الزمر }<;:؟ ﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ] {الزمر﴿ }<<:ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ] {الزمر }<=:إ َلك
َق ْقل ِ ِف﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ] {الزمر }><:إ َلك َق ْقل ِ ِف ﴿﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂   ] {الزمر.}>>:
ِ ِ ِ
ِ
قس َأ َّك ُف َق َال﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ
قؿا َق َّص ُف م ْـ ق َّصة آ َد َم َوإِ ْبؾِ َ
َو َق َال َت َعا َلك ف َ
ﮭ ] {القصص﴿ ،}@::ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ] {احلجرَ ،}<8:و َق َال

َت َعا َلك﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ]
{احلجر.}<::

َو َق َال﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ]

{النحل﴿ ،}AA:ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ]
الشق َط ِ
{النحلَ }988:فبَ َّق َـ َأ َّن ُس ْؾ َط َ
ان َوإِ ْغ َقا َء ُه إك ََّؿا ُه َق ل ِ َغ ْق ِر ا ْل ُؿ ْخ َؾ ِصق َـَ :ول ِ َف َذا َق َال
ان َّ ْ
ِ ِ ِ
ػ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
قس َ
فل ق َّصة ُي ُ
ِ
اع َّ
اب الـ َِّار ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭑ
الش ْق َطان ُه ْؿ َأ ْص َح ُ
ﮁ ] {يوسفَ }:<:و َأ ْت َب ُ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ] {القصصَ ،}@=:و َقدْ َق َال ُس ْب َحا َك ُف:

﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ] {النساء.}<@:
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ص الدِّ ِ
ثؿ قالَ :فنِ َذا ك َ
َان َأ ْص ُؾ ا ْل َع َؿ ِؾ الدِّ يـ ِ ِّل ُه َق ْ
يـ ل ِ َّؾ ِف َو ُه َق َإرا َد َة ال َّؾ ِف
إخ َل َ
ِ ِ ِ
َو ْحدَ ُه َف َّ
قب ل ِ َذاتِ ِفَ ،و َه َذا ك ََؿ ُال ا ْل َؿ َح َّب ِة َلؽِ َّـ َأ ْك َث َر َما
الش ْل ُء ا ْل ُؿ َرا ُد لـَ ْػسف ُه َق ا ْل َؿ ْح ُب ُ
اس ِؿ ا ْل ِع َبا َد ِة َك َؼ ْقل ِ ِف﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
َجا َء ا ْل َؿ ْط ُؾ ُ
قب ُم َس ًّؿك بِ ْ
ﭹ ] {الذارياتَ ،}=>:و َق ْق ُل ُف﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ِ
ب َوكِ َفا َي َت ُفَ ،وك ََؿ َال
ﮤ ] {البقرةَ ،}:9:و َأ ْم َث ُال َه َذا َوا ْلع َبا َد ُة َتت ََض َّؿ ُـ ك ََؿ َال ا ْل ُح ِّ
ِ
قب ا َّل ِذي َٓ ُي َع َّظ ُؿَ ،و َٓ ُي َذ ُّل َل ُف َٓ َي ُؽ ُ
ُّ
قن َم ْع ُبق ًداَ ،وا ْل ُؿ َع َّظ ُؿ
الذ ِّل َوك َفا َي َت ُفَ :فا ْل َؿ ْح ُب ُ
ِ
ب َٓ َي ُؽ ُ
قن َم ْع ُبق ًداَ :ول ِ َف َذا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ا َّلذي َٓ ُي َح ُّ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ] {البقرة.}9>=:

ِ
ِ
ِ
ون مِـ د ِ
ون ال َّؾ ِف َأكْدَ ا ًدا َوإِ ْن كَاكُقا
َف َب َّق َـ ُس ْب َحا َك ُف َأ َّن ا ْل ُؿ ْش ِركق َـ بِ َر ِّب ِف ْؿ ا َّلذي َـ َيتَّخ ُذ َ ْ ُ
حبقكَفؿ كَؿا ي ِ
ِ
ح ُّب َ
قن ال َّؾ َف َف َا َّل ِذي َـ آ َمـُقا َأ َشدُّ ُح ًّبا ل ِ َّؾ ِف مِـ ُْف ْؿ ل ِ َّؾ ِف َو َِٕ ْو َثاكِ ِف ْؿَّ َِٕ :ن
ُي ُّ ُ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
قع ُح ِّب ِف ْؿ ل ِ َّؾ ِف
ب َي ْت َب ُع ا ْلع ْؾ َؿَ ،وَٕ َّن ا ْل ُؿ ْممـق َـ َج َع ُؾقا َجؿ َ
ا ْل ُؿ ْممـق َـ َأ ْط َؾ ُؿ بِ َال َّؾف َوا ْل ُح ُّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ب
َو ْحدَ ُه َو ُأو َلئ َؽ َج َع ُؾقا َب ْع َض ُح ِّب ِف ْؿ ل َغ ْق ِره َو َأ ْش َركُقا َب ْقـَ ُف َو َب ْق َـ ْإَكْدَ اد فل ا ْل ُح ِّ
َو َم ْع ُؾق ٌم َأ َّن َذل ِ َؽ َأك َْؿ ُؾَ .ق َال َت َعا َلك﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ] {الزمر. }:A:
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ب ُر ُس َؾ ُف َو َأ ْكبِ َقا َء ُه
ب ال َّؾ َف َو ُيح ُّ
اس ُؿ ا ْل َؿ َح َّبة فقف إ ْص َل ٌق َو ُط ُؿق ٌمَ :فنِ َّن ا ْل ُؿ ْمم َـ ُيح ُّ
َو ْ
َو ِط َبا َد ُه ا ْل ُؿ ْممِـِق َـَ ،وإِ ْن ك َ
َت ا ْل َؿ َح َّب ُة ا َّلتِل ل ِ َّؾ ِف َٓ
َان َذل ِ َؽ مِ ْـ َم َح َّب ِة ال َّؾ ِف َوإِ ْن كَاك ْ
ِ
ِ
ِ
َص بِ ِف
ُقر ًة بِ َؿا َي ْخت ُّ
َي ْستَح ُّؼ َفا َغ ْق ُر ُهَ :ول َف َذا َجا َء ْت َم َح َّب ُة ال َّؾف ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك َم ْذك َ
س ْب َحا َك ُف مِ ْـ ا ْل ِع َبا َد ِةَ ،و ْ ِ
اإلك ََاب ِة إ َل ْق ِفَ ،وال َّت َب ُّت ِؾ َل ُفَ :وك َْح ِق َذل ِ َؽَ .ف ُؽ ُّؾ َه ِذ ِه ْإَ ْس َؿا ُء
ُ
ِ
َتت ََض َّؿ ُـ َم َحبَّ َة ال َّؾف ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكُ ،ث َّؿ إ َّك ُف ك ََؿا َب َّق َـ َأ َّن َم َح َّب َت ُف َأ ْص ُؾ الدِّ ِ
يـ َف َؼدْ َب َّق َـ َأ َّن
إ ْمرِ ْ ِ
ك ََؿ َال الدِّ ِ
يـ بِ َؽ َؿال ِ َفا َو َك ْؼ َص ُف بِـَ ْؼ ِص َفا َفنِ َّن الـَّبِ َّل ﷺ َق َالَ « :ر ْأ ُس ْ َ
س َال ُم،
اإل ْ
ِ
س َـ ِام ِف ا ْل ِ
سب ِ ِ
قؾ ال َّؾ ِف» .
َو َط ُؿق ُد ُه َّ
جفَ ا ُد فل َ
الص َال ُةَ ،و ِذ ْر َو ُة َ
()1

( )1حسـ بطرقف :أخرجف أمحد ( ،)22916والترمذي ( ،)2616وابـ ماجف ( )3973طـ معاذ بـ جبؾ
رضل اهلل طـف ،وهق حديث حسـ بشقاهده.
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َف َل ْخ َبر َأ َّن ا ْل ِ
ج َفا َد ُذ ْر َو ُة َسـَا ِم ا ْل َع َؿ ِؾ َو ُه َق َأ ْط َل ُه َو َأ ْش َر ُف ُفَ .و َقدْ َق َال َت َعا َلك:
َ

﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ] {التوبة }9A:إ َلك َق ْقل ِ ِف﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ]

جف ِ
ِ
ِ
اد َو َأ ْهؾِ ِف كَثِ َقرةٌ.
قص فل َف َضائ ِؾ ا ْل ِ َ
{التوبةَ }:::والـ ُُّص ُ
َو َقدْ َث َب َت َأ َّك ُف َأ ْف َض ُؾ ما َت َط َّق َع بِ ِف ا ْل َع ْبدُ َ .وا ْل ِ
ج َفا ُد َدل ِ ُقؾ ا ْل َؿ َح َّب ِة ا ْل َؽامِ َؾ ِةَ .ق َال
َ
َت َعا َلك ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ ْأ َي َة.
َو َق َال َت َعا َلك فِل ِص َػ ِة ا ْل ُؿ ِحبِّق َـ ا ْل َؿ ْح ُبقبِق َـ ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲

ػ ا ْلؿحبقبِقـ ا ْلؿ ِ
ح ِّبق َـ بِ َلك َُّف ْؿ َأ ِذ َّل ٌة َط َؾك ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﴾ َف َق َص َ َ ْ ُ َ ُ
َأ ِط َّز ٌة َط َؾك ا ْل َؽافِ ِريـ و َأكَّفؿ يج ِ
ون فِل َسبِق ِؾ ال َّؾ ِف َو َٓ َي َخا ُف َ
اهدُ َ
قن َل ْق َم َة َٓئِ ٍؿ.
َ َ ُ ْ ُ َ
َفنِ َّن ا ْلؿحب َة مس َت ْؾ ِزم ٌة ل ِ ْؾ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قب ُفَ ،و ُي ْب ِغ ُض َما
ب َما ُيح ُّ
ب ُيح ُّ
ج َفادَّ َٕ :ن ا ْل ُؿح َّ
َ َ َّ ُ ْ َ
ب َم ْح ُب ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب
قب ُف َو ُي َقالل َم ْـ ُي َقالقف َو ُي َعادي َم ْـ ُي َعاديفَ :و َي ْر َضك ل ِر َضا ُه َو َي ْغ َض ُ
ُي ْبغ ُض َم ْحبُ ُ
ل ِ َغ َضبِ ِفَ ،و َي ْل ُم ُر بِ َؿا َي ْل ُم ُر بِ ِف َو َيـ َْفك َط َّؿا َيـ َْفك َطـْ ُفَ ،ف ُف َق ُم َقافِ ٌؼ َل ُف فِل َذل ِ َؽَ .و َه ُم َٓ ِء ُه ْؿ
ِ
ب ل ِ َغ َضبِ ِف ْؿ :إ ْذ ُه ْؿ إك ََّؿا َي ْر َض ْق َن ل ِ ِر َضا ُه،
الر ُّب ل ِ ِر َض ُ
اه ْؿ َو َي ْغ َض ُ
ا َّلذي َـ َي ْر َضك َّ
وي ْغ َضب َ ِ
ب َل ُف.اه
قن ل َؿا َي ْغ َض ُ
ََ ُ

:

َشأي :١ايفسم بني اذتب يف اهلل ٚاذتب َع اهلل ٚضابط احملب ١ايظسنَٚ ١ٝا

دْٗٚا؟

قال اإلمام ابـ الؼقؿ

يف اٌشوح (ص:)751

حب فِل اهللَ ،وا ْلحب َم َع اهللَ ،و َه َذا مـ أهؿ الػروق ،وكؾ أحد
َوا ْلػرق َبقـ ا ْل ّ
ُم ْحتَاج بؾ ُم ْض َطر إِ َلك ا ْلػرق َبقـ َه َذا َو َه َذا:
فالحب فِل اهلل ُه َق مـ كَؿال ْ ِ
يؿانَ ،وا ْلحب َم َع اهلل ُه َق طقـ ّ
الشرك َوا ْلػرق
اإل َ
َ
ِ
حب َتابع لؿحبة اهلل َفنِذا تؿؽـت محبتف مـ قؾب ال َع ْبد
قـفؿا َأن ا ْل ُؿحب فل ا ْل ّ
َب َ
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أوجبت تِ ْؾ َؽ ا ْلؿحبة ان يحب ما ي ِ
حب ُف اهلل َفنِذا أحب َما أحبف ربف وولقف ك َ
َان َذلِؽ
َ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
بف ْؿ
حب َل ُف َوفقف ك ََؿا يحب رسؾف وأكبقاءه َو َم َلئ َؽتف وأولقائف ل َؽقكف َت َعا َلك ُيح ُ
ا ْل ّ
َويبغض مـ يبغضفؿ ل َؽقكف َت َعا َلك ببغضفؿ.
حب والبغض فِل اهلل َأكف َٓ َيـْ َؼؾِب بغضف لبغقض اهلل حبا
وطلمة َه َذا ا ْل ّ
إلحساكف إِ َل ْق ِف وخدمتف َل ُف َو َق َضاء َح َقائِجف َو َٓ َيـْ َؼؾِب حبف لحبقب اهلل بغضا إِذا وصؾ
إِ َلق ِف مـ ِجفتف مـ يؽرهف ويملؿف إِما خطل وإِما طؿدا مطقعا هلل فِ ِ
قف َأو متلوٓ َأو
ُ ً
ُ
َ
ْ
َ َّ
َّ
اغقا كازطا َتائِبا والدّ يـ كُؾف يدُ ور طىل َأربع َقق ِ
مجتَفدا َأو ب ِ
اطد حب وبغض َو َيت ََر َّتب
َ
َ
ً َ
ُ ْ
َ
َان حبف وبغضف َوفعؾف َو َتركف هلل فؼد است ْؽؿؾ ْ ِ
َط َؾ ْق ِف َؿا فعؾ َوترك َفؿـ ك َ
يؿان
اإل َ
ْ
بِ َح ْق ُث إِذا أحب :أحب هللَ ،وإِذا ْأبغضْ :أبغض هللَ ،وإِذا فعؾ :فعؾ هللَ ،وإِذا ترك:
ِ
إيؿاكفَ ،وديـف ،بِ َحسبِ ِفَ ،وَ٘زَا
ترك هللَ ،و َما كؼص مـ أصـافف َهذه ْإَ ْر َب َعة :كؼص مـ َ
تِخٔالف اٌْذةٓ َِغَ اهلل َف ُه َى َٔىِػَأْ:
كقع ي ْؼدَ ح فِل أصؾ الت َّْق ِحقدَ ،و ُه َق شرك.
ٌ
اإل ْخ َلص ومحبة اهللَ ،و َٓ ُيخرج مـ ْ ِ
َوكَقع ي ْؼدَ ح فِل كَؿال ْ ِ
اإل ْس َلم.
َ

فَاأل :ٍٚكؿحبة ا ْل ُؿ ْشركقـ ٕوثاهنؿ وأكدادهؿَ .ق َال َت َعا َلك ﴿ ﭽ ﭾ ﭿ

َ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ َو َه ُم َٓء ا ْل ُؿ ْشرك َ
يحبقن أوثاهنؿ
ُقن
َ
يتبعفا ا ْل َخ ْقف
يحبقن اهلل َف َف ِذ ِه مح َّبة تللف ومقآة
وأصـامفؿ وآلفتفؿ َم َع اهلل ك ََؿا
َ
والرجاء َوا ْل ِع َبا َدة َوالدُّ َطاءَ ،و َه ِذه ا ْلؿح َّبة ِه َل َم ْحض ّ
الشرك ا َّل ِذي َٓ يغػره اهللَ ،و َٓ
ِ
يتؿ ْ ِ
هؾفا ومعاداهتؿ
يؿان إِ َّٓ بؿعاداة َهذه إكدادَ ،وشدَّ ة بغضفا وبغض َأ َ
اإل َ
ومحاربتفؿَ ،وبِ َذلِؽ أرسؾ اهلل َج ِؿقع رسؾفَ ،وأكزل َج ِؿقع كتبفَ ،وخؾؼ الـَّار ٕهؾ
َه ِذه ا ْلؿحبة الشركقة ،وخؾؼ ا ْلجـَّة لؿـ حارب َأهؾفا ،وطاداهؿ فِ ِ
قف َوفِل مرضاتف،
َ
َ
َ
َّ
َفؽؾ مـ طبد َش ْقئا مـ لدن َط ْرشف إِ َلك َق َرار أرضف :فؼد اتخذ مـ دون اهلل إِ َل ًفا وول ًّقا،
ِ
أحقج َما ك َ
وأشرك بِ ِف كَائِـا َذلِؽ الؿعبقد َما ك َ
َان إِ َل ْق ِف.
َانَ ،و َٓ ُبد َأن يتبرأ مـْ ُف ْ
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َٚايَِّٓٛع ايجَّاِْ :ٞمح َّبة َما زيـف اهلل لؾـػقس مـ الـ َِّساء والبـقـ َو َّ
الذ َهب َوا ْل ِػ َّضة
َوا ْل َخ ْقؾ الؿسقمة وإكعام والحرث فقحبفا محبَّة َش ْف َقة كؿحبة الجائع لؾطعام
والظؿآن ل ْؾ َؿاء.
ِِ
ؿحبة َث َال َثة َأ ْك َقاعَ :فنِن أحبفا هلل تقصل هبَا إِ َل ْق ِف ،واستعاكة طىل مرضاتف
َففَ ذه ا ْل َّ
حب هلل تقصل هبَا إِ َل ْق ِف ،ويؾتذ بالتؿتع هبَا.
وصاطتف أثقب َط َؾ ْق َفاَ ،وكَاكَت مـ قسؿ ا ْل ّ
َو َه َذا َحالف أكؿؾ ا ْلخؾؼ ا َّل ِذي حبب إِ َل ْق ِف مـ الدُّ ْك َقا الـ َِّساء َوال ّطقبَ ،وكَاكَت
رسا َلتفَ ،وا ْل ِؼ َقام َبل ْمره.
محبتف َلفؿا طقكا َل ُف طىل محبَّة اهلل ،وتبؾقغ َ
وإِن أحبفا لؿقافؼة صبعف وهقاه وإرادتف ومل يمثرها طىل ما ي ِ
حب ُف اهلل ويرضاه بؾ
َ ُ
َ
َ
احاتَ ،ومل ُي َعاقب طىل َذلِؽَ ،و َلؽِـ
كالفا بِحؽؿ ا ْلؿقؾ الطبقعل كَاكَت مـ قسؿ ا ْل ُؿ َب َ
يـؼص مـ كَؿال محبتف هلل ،والؿحبة فِ ِ
قف.
َ
ِ
ِ
ِ
قؾفا َوالظػر هبَا ،وقدمفا طىل َما
مراده وسعقف فل َت ْحص َ
َوإِن كَاكَت ه َل َم ْؼ ُصق َدة َو َ
َان َضالِؿا لـ ِ
ي ِ
حب ُف اهلل ويرضاه مِـْ ُف ك َ
َػس ِف ُمتبعا لفقاه.
ُ
السابِؼقـَ .والثَّاكقِة مح َّبة ا ْل ُؿ ْؼت َِص ِدي َـَ .والثَّالِ َثة محبَّة ال َّظالِؿقـ.
َف ْإولك محبَّة َّ
َفتَلمؾ َه َذا ا ْلؿقضع وما فِ ِ
قف مـ ا ْلجؿع َوا ْلػرق َفنِ َّك ُف معترك الـَّػس إمارة،
َ َ
ؿف ِدي مـ هداه اهلل.اه
والؿطؿئـةَ ،وا ْل ْ
يف سوظح احملثٌن (ص:)791
قال اإلمام ابـ الؼقؿ
فئْ احملثح شالشح ألساَ :محبة اهلل ،والؿحبة لف وفقف ،والؿحبة معف.
فالؿحبة لف وفقف :مـ تؿام محبتف ومقجباهتا ٓ مـ ققاصعفا :فنن محبة الحبقب
تؼتضل محبة ما يحب ،ومحبة ما يعقـ طىل حبف ،ويقصؾ إىل رضاه وقربف ،وكقػ
ٓ يحب الؿممـ ما يستعقـ بف طىل مرضاة ربف ،ويتقصؾ بف إىل حبف وقربف.
وأما الؿحبة مع اهلل ففل الؿحبة الشركقة ،وهل كؿحبة أهؾ إكداد ٕكدادهؿ

كؿا قال تعاىل ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍ]

{البقرة}9>=:

وأصؾ الشرك الذي ٓ يغػره اهلل هق
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الشرك يف هذه الؿحبة :فنن الؿشركقـ مل يزطؿقا أن آلفتفؿ وأوثاهنؿ شاركت الرب
سبحاكف يف خؾؼ السؿقات وإرض ،وإكؿا كان شركفؿ هبا مـ جفة محبتفا مع اهلل
فقالقا طؾقفا ،وطادوا طؾقفا وتللفقها ،وقالقا :هذه آلفة صغار تؼربـا إىل اإللف
إطظؿ :فػرق بقـ محبة اهلل أصل والؿحبة لف تبعا ،والؿحبة مع الشرك .وطؾقؽ
بتحؼقؼ هذا الؿقضع فنكف مػرق الطرق بقـ أهؾ التقحقد وأهؾ الشرك
ويحؽك أن الػضقؾ دخؾ طىل ابـتف يف مرضفا ،فؼالت لف :يا أبت هؾ تحبـل؟
قال :كعؿ .قالت ٓ :إلف إٓ اهلل ،واهلل ما كـت أضـ فقؽ هذا ،ومل أكـ أضـؽ تحب
مع اهلل أحدا ،ولؽـ أفرد اهلل بالؿحبة ،واجعؾ ل مـؽ الرمحة ،أي يؽقن حبؽ ل
حب رحؿ جعؾفا اهلل يف قؾب القالد لقلده ٓ ،محبة مع اهلل.
فؾؾف حؼ مـ الؿحبة ٓ يشركف فقف غقره ،وأضؾؿ الظؾؿ وضع تؾؽ الؿحبة يف
غقر مقضعفا ،والتشريؽ بقـ اهلل وغقره فقفا :فؾقتدبر الؾبقب هذا الباب :فنكف مـ
أكػع أبقاب الؽتاب إن شاء اهلل تعاىل.اه

;

َشأيَ :١ا حيب أحد يرات٘ إال اهلل ٚحد ٙدٌ ٚعال:

يف اجلىاب اٌىايف (ص:)191
قال اإلمام ابـ الؼقؿ
ِ ِ ِ
قب لِ َغ ْقرِ ِهُ َٓ ،بدَّ
قب ل ِ َغ ْق ِر ِهَ :وا ْل َؿ ْح ُب ُ
قب لـَ ْػسفَ ،و َم ْح ُب ٌ
وَاٌَّْذِثُىبُ لٔسَِّأَْ :م ْح ُب ٌ
قب لِـَ ْػ ِس ِفَ ،د ْف ًعا لِؾتَّس ْؾس ِؾ ا ْلؿ َح ِ
الَ ،وك ُُّؾ َما ِس َقى ا ْل َؿ ْح ُبق ِ
َأ ْن َيـْت َِف َل إِ َلك ا ْل َؿ ْح ُب ِ
ب
ُ
َ ُ
ِ ِ
ب ل ِ َذاتِ ِف إِ َّٓ ال َّؾ َف َو ْحدَ ُهَ ،وك ُُّؾ َما ِس َقا ُه مِ َّؿا
قب ل َغ ْق ِرهَ ،و َل ْق َس َش ْل ٌء ُي َح ُّ
ا ْل َح ِّؼ َف ُف َق َم ْح ُب ٌ
ِ ِ
الر ِّب َت َب َار َك َو َت َعا َلك ،ك ََؿ َح َّب ِة َم َلئِ َؽتِ ِف َو َأ ْكبِ َقائِ ِف َو َأ ْول ِ َقائِ ِف،
ُي َح ُّ
ب َفنِك ََّؿا َم َح َّب ُت ُف َت َب ٌع ل َؿ َح َّبة َّ
قب ُت ِ
َفنِك ََّفا َت َب ٌع ل ِ َؿ َح َّبتِ ِف ُس ْب َحا َك ُفَ ،و ِه َل مِ ْـ َل َق ِاز ِم َم َح َّبتِ ِفَ ،فنِ َّن َم َح َّب َة ا ْل َؿ ْح ُب ِ
ب َم َح َّب َة
قج ُ
ِ
جب ِآ ْطتِـَاء بِ ِفَ ،فنِ َّكف مح ُّؾ ُفر َق ٍ
ِ
ان َب ْق َـ ا ْل َؿ َح َّب ِة الـَّافِ َع ِة ل ِ َغ ْق ِر ِه،
َما ُيح ُّب ُفَ ،و َه َذا َم ْقض ٌع َي ِ ُ
ُ َ َ ْ
ُ
َوا َّلتِل َٓ َتـْ َػ ُع َب ْؾ َقدْ َت ُض ُّر.

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

081

ب ل ِ َذاتِ ِف إِ َّٓ َم ْـ ك َ
َان ك ََؿا ُل ُف مِ ْـ َل َق ِاز ِم َذاتِ ِفَ ،وإِ َل ِف َّق ُت ُف َو ُر ُبقبِ َّق ُت ُف
َفا ْط َؾ ْؿ َأ َّك ُف َٓ ُي َح ُّ
َو ِغـَا ُه مِ ْـ َل َق ِاز ِم َذاتِ ِفَ ،و َما ِس َقا ُه َفنِك ََّؿا ُي ْب َغ ُض َو ُي ْؽ َر ُه ل ِ ُؿـَا َفاتِ ِف َم َح ِّاب ُف َو ُم َضا َّدتِ ِف َل َفا،
ب ُقق ِة َه ِذ ِه ا ْلؿـَا َف ِ
اة َو َض ْع ِػ َفاَ ،ف َؿا ك َ
َان َأ َشدَّ ُمـَا َفا ًة ل ِ َؿ َح ِّاب ِف،
َو ُب ْغ ُض ُف َوك ََر َاه ُت ُف بِ َح َس ِ َّ
ُ
اإلراد ِ
ان و ْإَوص ِ
ِ
ِ
اف َو ْإَ ْف َع ِ
ات َو َغقْ ِر َهاَ ،ف َف َذا مِ َقز ٌ
َك َ
ان
ال َو ْ ِ َ َ
ان َأ َشدَّ ك ََر َاه ًة م َـ ْإَ ْط َق َ ْ َ
ِ
اد ٌل ُت َ ِ
َط ِ
ب َما
الر ِّب َو ُم َخا َل َػ ُت ُف َو ُم َق َآ ُت ُف َو ُم َعا َدا ُت ُفَ ،فنِ َذا َر َأ ْيـَا َش ْخ ًصا ُيح ُّ
قز ُن بِف ُم َقا َف َؼ ُة َّ
حبفَ ،طؾِؿـَا َأ َّن فِ ِ
ِ
قف مِ ْـ ُم َعا َداتِ ِف بِ َح َس ِ
ب َذل ِ َؽَ ،وإِ َذا
َي ْؽ َر ُه ُف ال َّر ُّب َت َعا َلك َو َي ْؽ َر ُه َما ُي ُّ ُ
ْ
ِ
ِ
الر ُّب َو َي ْؽ َر ُه َما َي ْؽ َر ُه ُفَ ،و ُك َّؾ َؿا ك َ
َان َّ
َر َأ ْيـَا َّ
ب إِ َلك
الش ْل ُء َأ َح َّ
ص ُيح ُّ
الش ْخ َ
ب َما ُيح ُّب ُف َّ
َان َأ ْب َغ َض إِ َل ْق ِف ك َ
ب إِ َل ْق ِف َوآ َث َر ُه ِطـْدَ ُهَ ،و ُك َّؾ َؿا ك َ
الر ِّب ك َ
َان َأ ْب َغ َض إِ َل ْق ِف َو َأ ْب َعدَ مِـْ ُف،
َان َأ َح َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِّب بِ َح َس ِ
ب َذل َؽ.
َطؾ ْؿـَا َأ َّن فقف م ْـ ُم َق َآة َّ
َفت ََؿ َّس ْؽ بِ َف َذا ْإَ ْص ِؾ فِل َك ْػ ِس َؽ َوفِل َغ ْق ِر َكَ ،فا ْل ِق َٓ َي ُة ِط َب َار ٌة َط ْـ ُم َقا َف َؼ ِة ا ْل َقل ِ ِّل
قد فِل محاب ِف ومس ِ
ا ْلح ِؿ ِ
اخطِ ِفَ ،و َل ْق َس ْت بِ َؽ ْث َر ِة َص ْق ٍم َو َٓ َص َل ٍة َو َٓ َت َؿ ُّز ٍق َو َٓ
َ
َ َ ِّ َ َ َ
اض ٍة.اه
ِر َي َ
يف جاِغ اٌشسائً (:)787/7
وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة
واحملثىتاخ ػًٍ لسَّ ُِِٓ :قسؿ يحب لـ ِ
َػس ِفَ ،وقسؿ يحب لغقره :إِ ْذ َٓ ُبد مـ
محبقب يحب لـ ِ
َػس ِفَ ،و َلقْ َس َش ْلء شرع َأن يحب لذاتف إِ َّٓ اهلل َت َعا َلكَ ،وك ََذل ِ َؽ
َ ُْ
ِ ِ
ال َّت ْعظِقؿ لذاتف َت َارة يعظؿ َّ
يستَحؼ
تارة يعظؿ لغقرهَ ،و َل ْق َس َش ْلء ْ
الش ْلء لـَػسفَ ،و َ
ال َّت ْعظِقؿ لذاتف إِ َّٓ اهلل َت َعا َلك ،وكؾ َما َأمر اهلل َأن يحب ويعظؿَ :فنِك ََّؿا محبتف هلل
وتعظقؿف ط َبا َدة هللَ :فاهلل ُه َق الؿحبقب ا ْل ُؿعظؿ فِل ا ْلؿح َّبة والتعظقؿ ،ا ْل َؿ ْؼ ُصقد
الؿستؼر ا َّل ِذي إِ َل ْق ِف الؿـتفلَ ،وأما َما سقي َذلِؽ :فقحب ٕجؾ اهلل َأيٕ :جؾ مح َّبة
ال َع ْبد هلل :يحب َما أحبف اهلل َفؿـ َتؿام مح َّبة َّ
الش ْلء محبَّة َم ْح ُبقب الؿحبقب،
الح ِديث «أوثؼ طرى ْ ِ
وبغض بغقضفَ ،و ْ
حب فِل الل والبغض فِل
اإل َيامن ا ْل ّ
لف َذا َ
يشفد َ
الل» .
()1

( )1أخرجف ابـ أبل شقبة يف مسـده  ،كؿا يف إتحاف الخقرة الؿفرة ( )93مـ حديث البراء بـ
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وفِل اٌسَٕٓٓ «مـ أحب للَ ،وأبغض للَ ،و ْ ِ
س ْ
تؽؿؾ
َ
أططل للَ ،ومـع لل :فؼد ا ْ
ْ
اْ ِ
إل َيامن» َ .فؿـ أحب َش ْقئا لذاتفَ ،أو ط َّظؿف لذاتف غقر اهللَ :ف َذاك شرك بِ ِفَ ،وإِن أحبف
لقتقصؾ بِ ِف إِ َلك َم ْح ُبقب آخر ،وتعظقؿ آخر سقى اهللَ :ف ُف َق مـ فروع َه َذاَ ،واهلل
س ْب َحا َك ُف مل يشرع َأن يعبد ْ ِ
اإلك َْسان َش ْقئا مـ دوكفَ ،أو يتَّخذ إِ َل ًفا لقتقصؾ بِ ِع َبا َدتِ ِف ك ََؿا
ُ
()1

َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫ]

{الزخرف}<=:

َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ] {آل عمران.}9=9:
مـ أحب َش ْقئا ك ََؿا يحب اهلل َأو طظؿف ك ََؿا يعظؿ اهلل فؼد أشركَ ،فؿـ أحب
َش ْقئا ك ََؿا يحب اهلل َأو طظؿف ك ََؿا يعظؿ اهلل فؼد جعؾف هلل كدا َوإِن ك َ
َان َي ُؼقل إِك ََّؿا
كعبدهؿ لقؼربقكا إِ َلك اهلل زلػل َو َأك َُّف ْؿ شػعاؤكا ِطـْد اهللَ .ق َال َت َعا َلك ﴿ :ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ َأي:
ِ
َ
ؾصقا هللَ :فؾؿ
يحبقهنؿ ك ََؿا
يحبقن اهللَ ،وا َّلذيـ آمـُقا َأشد حبا هلل مـْ ُفؿَٕ :هنؿ َأ ْخ ُ
ِ
ِ ِ
َؼصفاَ ،واهلل َٓ
قفا ُيقجب ك َ
يج َع ُؾقا ا ْلؿح َّبة ُم ْشتَركَة َبقـف َو َبقـ َغقرهَ :فنِن آ ْشت َراك ف َ
ْ
ي َت َؼبؾ َذلِؽ كَؿا فِل الح ِديث الص ِ
حقحَ « :ي ُؼقل الل َت َعا َلكَ :أكا ُأغـل ُّ
الش َر َكاء َطـ
َّ
َ
َّ
َ
ّ
الشرك َفؿـ طؿؾ طؿال أشرك فِ ِقف َغ ْقرِي َف َلكا ِم ْـ ُف َبرِيء َو ُه َق ُكؾف ل َّؾذي أشرك» .
سقاه َؿا َٓ ُبد َأن يؽقن َما أحبف
فالؿممـ ا َّل ِذي يؽقن اهلل َو َر ُسقلف أحب إِ َل ْق ِف مِ َّؿا
ُ
اهلل ورسقلف أحب إِ َلق ِف مِؿا مل ي ِ
حب ُف اهلل َو َر ُسقلفَ ،و َأن يبغض َما يبغضف اهلل َو َر ُسقلف
ْ َّ ُ
ََ ُ
()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،وأخرجف الطقالسل ( )378مـ حديث ابـ مسعقد رضل اهلل طـف ،وهق حديث حسـ
= طازب
بطرقف.
بنسـاد حسـ.
( )1أخرجف أبق داود ( )4681طـ أبل أمامة
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ُّ
َ
( )2أخرجف مسؾؿ برقؿ ( ،)1985بؾػظ« :تركتف وشركف» بدون زيادة« :فل َكا م ْـ ُف بَري ٌء َو ُه َق ُكؾ ُف ل َّؾذي
َأ ْش َرك» وهذه الزيادة طـد أمحد ( ،)391/2وابـ ماجف ( ،)4292وابـ خزيؿة ( ،)938وابـ حبان
( ،)395وإسـادها حسـ ،طىل شرط مسؾؿ.
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َف َل يؽقن َذلِؽ البغقض أحب إِ َل ْق ِف مـ َم ْح ُبقب اهلل َو َر ُسقلف
َوا ْلحب التَّام مـا ُم ْس َت ْؾزم لإلرادة التَّا َّمة ا ْل ُؿقج َبة ل ْؾ ِػ ْعؾ َم َع ا ْل ُؼدْ َرة ،والبغض
َان العبد َق ِ
ِ
اد ًرا طىل محبات
التَّام مـا ُم ْس َت ْؾزم لؾؽراهة التَّا َّمة ا ْل َؿاك َعة لؾؼدرةَ ،فنِذا ك َ َ ْ
ؾفا فؾضعػ محبتفا فِل قؾبفَ ،أو وجقد َما ُي َعارض ا ْلحؼ مثؾ محبتف
ا ْلحؼَ ،و َٓ َي ْػ َع َ
َٕهؾف َو َمالف َفنِن َذلِؽ قد يؿـع ُف َطـ فعؾ َم ْح ُبقب ا ْلحؼ ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ﴾ .
و َق َال ﷺَ « :وا َّل ِذي َك ِ
ػسل بِ َق ِد ِه َٓ ُيممـ أحد ُكؿ َح َّتك أكقن أحب إِ َل ْق ِف مـ َو َلده
َ
ِ
قـ» َ .و َق َال َل ُف طؿرَ :واهلل َيا َر ُسقل اهلل َٕكْت أحب إِ َل ّل مـ كؾ
ووالده َوالـَّاس َأ ْج َؿع َ
َشلء إِ َّٓ مـ ك ِ
َػسلَ .ف َؼ َالَ َٓ « :يا طؿرَ ،ح َّتك أكقن أحب إِ َل ْقؽ مـ َكػسؽ» َق َال:
ْ
ان الحديثان فِل الص ِ
َف َلكت أحب إِ َلل مـ ك ِ
َػسلَ .ق َالْ « :أن يا طؿر»  .و َه َذ ِ
حقح.اه
َّ
َ
َ
ّ
()1

()2

( )1أخرجف البخاري ( ،)15ومسؾؿ ( )44مـ حديث أكس بـ مالؽ
.
مـ حديث أبل هريرة
.
( )2أخرجف البخاري ( )6632مـ حديث طبد اهلل بـ هشام

 ،وأخرجف البخاري ()14
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ِ
ِ
الز َب ْق َر
الز َب ْق ِر
اص َؿ ُّ
و َط ْـ َط ْب ِد اهلل ْب ِـ ُّ
َأ َّن َر ُج ًل م ْـ إَك َْص ِار َخ َ
ِ ِ
ِ
الح َّر ِة ا َّلتِل َي ْس ُؼق َن بِ َفا الـَّ ْخ َؾَ ،ف َؼ َال إَك َْص ِار ُّيَ :س ِّر ْح
طـْدَ الـَّبِ ِّل ﷺ فل ش َراجِ َ
ِ
الؿا َء َي ُؿ ُّرَ .ف َل َبك َط َؾ ْق ِفَ ،ف ْ
س ِؼ َيا
اخت ََص َؿا ِطـْدَ الـَّبِ ِّل ﷺ َف َؼ َال َر ُسق ُل اهلل ﷺ ل ِ ُّ
ؾز َب ْق ِر« :ا ْ
َ
ِ
ِ
ب إَك َْص ِار ُّيَ ،ف َؼ َالَ :أ ْن ك َ
َان ْاب َـ َط َّؿتِ َؽ.
ُز َب ْق ُرُ ،ث َّؿ َأ ْرس ْؾ َ
الام َء إِ َلك َج ِار َك»َ .ف َغض َ
ِ ِ
الام َء َح َّتك َي ْر ِج َع إِ َلك
س ِؼ َيا ُز َب ْق ُرُ ،ث َّؿ ْ
احبِ ْس َ
َف َت َؾق َن و ْج ُف َر ُسقل اهلل ﷺ ُث َّؿ َق َال« :ا ْ
ِ
ِ
ب َه ِذ ِه أية ك ََز َل ْت فِل َذل ِ َؽ﴿ :﮻ ﮼ ﮽
الج ْد ِر»َ .ف َؼ َال ُّ
َ
الز َب ْق ُر :واهلل إِكِّل ََٕ ْحس ُ

﮾﮿﯀﯁﯂] {النساء .}>=:متػؼ طؾقف(.)1
و َط ِـ ال َب َر ِاء ْب ِـ َط ِاز ٍ
ل ﷺ بِ َق ُفق ِد ٍّى
َق َالُ :م َّر َط َؾك الـَّبِ َ ِ
ب
اه ْؿ ﷺ َف َؼ َالَ « :ه َؽ َذا َت ِج ُدونَ َحدَّ الزَّاكِك يف كِ َتابِ ُؽ ْؿ؟»َ .قا ُلقا
ُم َح َّؿ ًؿا َم ْج ُؾق ًداَ ،فدَ َط ُ
َك َع ْؿَ .فدَ َطا َر ُج ًل مِ ْـ ُط َؾ َؿ ِائ ِف ْؿَ ،ف َؼ َالَ « :أ ْك ُش ُد َك بِالل ِ ا َّل ِذي َأ ْك َز َل ال َّتق َرا َة َط َؾك ُمق َسك،
ٓ ،و َلق َ
َأ َه َؽ َذا َت ِج ُدونَ َحدَّ الزَّاكِل يف كِ َتابِ ُؽ ْؿ»َ .ق َالَ :
ٓ َأك ََّؽ ك ََشدْ َتـ ِل بِ َف َذاَ :ل ْؿ ُأ ْخبِ ْر َك،
ِ
الر ْج َؿ ،و َلؽِـَّ ُف َك ُث َر يف َأ ْش َرافِـَاَ :ف ُؽـَّا إذا َأ َخ ْذكَا َّ
يػ َت َر ْكـَا ُه ،وإِ َذا َأ َخ ْذكَا
الش ِر َ
كَجدُ ُه َّ
الش ِر ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
قؿ ُف َط َؾك َّ
يػ
الض ِع َ
َّ
قػ َأ َق ْؿـَا َط َؾ ْقف َ
الحدَّ ُ :ق ْؾـَاَ :ت َعا َلقاَ :ف ْؾـ َْجتَؿ ْع َط َؾك َش ْكء كُؼ ُ
ِ
ِ
قؿ وا ْل َج ْؾدَ َم َؽ َ
الر ْج ِؿَ .ف َؼ َال َر ُسق ُل اهللِ ﷺ« :الؾفُ َّؿ إِ ِّكل
ان َّ
وا ْلقضق ِعَ :ف َج َع ْؾـَا الت َّْحؿ َ
ِ ِ
َ
َ َ
َ
اهلل َط َّز و َج َّؾ﴿ :ﮔ ﮕ
أو ُل َم ْـ أ ْح َقا أ ْم َر َك إِ ْذ أ َما ُتق ُه»َ .ف َل َم َر بِف َف ُرج َؿَ :ف َلك َْز َل ُ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ] {ادائدة }<9:إِ َلك َققل ِ ِف﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ] {ادائدةَ }<9:ي ُؼق ُل :ا ْئ ُتقا ُم َح َّؿدً ا ﷺ :فنن َأ َم َرك ُْؿ بِالت َّْح ِؿ ِ
قؿ وا ْل َج ْؾ ِد
اهلل َت َعا َلك﴿ :ﮤﮥﮦﮧﮨ
الر ْج ِؿ َف ْ
َف ُخ ُذو ُه ،وإِ ْن َأ ْفتَاك ُْؿ بِ َّ
اح َذ ُرواَ .ف َلك َْز َل ُ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ]

{ادائدة}<<:

( )1أخرجف البخاري ( ،)2359ومسؾؿ (.)2357

﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
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ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ] {ادائدة﴿ }<=:ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ] {ادائدة }<?:يف ال ُؽ َّػ ِار ُك ُّؾ َفا .أخرجف مسؾؿ(.)1
َشا ٌ٥ايعكٝد ٠املشتفاد َٔ ٠اذتدٜجني

1

َشأي :١اذتهِ بػري َا أْزٍ اهلل عز ٚدٌ.

قال اإلمام ابـ الؼقؿ

يف ِذاسض اٌساٌىٌن (:)116/1

صغَشُ.
فَأَِٖا اٌْىُفْشُ فَ َٕىِػَأْ :وُفْشْ َأوْثَشَُ ،ووُفْشْ أَ ِ
قجب ل ِ ْؾ ُخ ُؾ ِ
قد فِل الـ ِ
َّار.
َفا ْل َؽ ْػ ُر ْإَ ْك َب ُر ُه َق ا ْل ُؿ ِ ُ
اق ا ْلق ِط ِ
قج ِ ِ
ون ا ْل ُخ ُؾق ِد ،ك ََؿا فِل َق ْقل ِ ِف َت َعا َلك َ -وك َ
قد ُد َ
َان
ب ٓ ْست ْح َؼ ِ َ
َو ْإَ ْص َغ ُر ُم ِ ٌ
مِ َّؿا ُي ْت َؾك َفـ ُِس َخ َل ْػ ُظ ُف َ َٓ ﴿ -ت ْر َغ ُبقا َط ْـ َآبائِ ُؽ ْؿ َفنِ َّك ُف ُك ْػ ٌر بِ ُؽ ْؿ﴾ َو َق ْقل ِ ِف ﷺ فِل
ا ْلح ِد ِ
يث «ا ْث َـ َت ِ
ان فِل ُأ َّمتِلُ ،ه َام ِب ِف ْؿ ُك ْػ ٌر :ال َّط ْع ُـ فِل الـ ََّس ِ
اح ُة» َو َق ْق ُل ُف فِل
بَ ،وال ِّـ َق َ
َ
اٌسٗ َِٕٓ « :م ْـ َأ َتك امر َأ ًة فِل ُدب ِر َها َف َؼ ْد َك َػر ِبام ُأ ْك ِز َل َط َؾك ُحمؿ ٍد»  .وفِل ا ْلح ِد ِ
يث
َ َ
َْ
َ
َ
َ
ُ
َ َّ
ْأ َخ ِر« :م ْـ َأ َتك َك ِ
اه ًـا َأ ْو َط َّرا ًفاَ ،ف َصدَّ َق ُف بِ َام َي ُؼ ُ
قلَ ،ف َؼ ْد َك َػ َر بِ َام َأ ْك َز َل ال َّؾ ُف َط َؾك
َ
()4
اب َب ْع ٍ
ض» َو َه َذا
ُحمَ َّؿ ٍد» َو َق ْقل ِ ِفَ َٓ « :ت ْر ِج ُعقا بِ ْع ِدي ُك َّػ ًارا َي ْضرِ ُب َب ْع ُض ُؽ ْؿ ِر َق َ
()2

()3

()1

( )1أخرجف مسؾؿ (.)1799
.
( )2أخرجف مسؾؿ ( )67طـ أبل هريرة
( )3ضعقػ :أخرجف أمحد ( ،)476 ،498/2والدارمل ( ،)1239وابـ ماجف ( ،)639وأبق داود
( ،)3994والترمذي ( ،)135والـسائل يف الؽبرى ( )8967مـ صريؼ حؽقؿ إثرم ،طـ أبل
تؿقؿة الفجقؿل ،طـ أبل هريرة بف.
وهذا الحديث قد أطؾ ،فنن البخاري يؼقل يف أبل تؿقؿة ٓ :يعرف لف سؿاع مـ أبل هريرة .وحؽقؿ
إثرم ثؼة ،ولؽـ قال البخاري ٓ :يتابع طىل حديثف هذا .وقال البزار :حدث طـف محاد بحديث مـؽر،
يعـل هذا الحديث .وذكره ابـ طدي يف الؽامؾ .
أيضا الترمذي ( ،)135والـسائل يف الؽبرى
( )4صحيح لغريه .أخرجف أبق داود ( ،)3994وأخرجف ً
( ،)9917وابـ ماجف ( ،)639وأمحد ( ،)476 ،498/2وغقرهؿ مـ صريؼَ :حؽقؿ إثرم ،طـ
َ
الحديث البخاري،
 ،وحؽقؿ قد ُأكؽر طؾقف هذا الحديث .فضعػ
أبل تؿقؿة ،طـ أبل هريرة
والـسائل ،وأبق طظ الـقسابقري ،وغقرهؿ كؿا يف الػتح (.)4526
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ِ
َت ْل ِو ُيؾ ْاب ِـ َط َّب ٍ
الص َح َاب ِة فِل َق ْقل ِ ِف َت َعا َلك ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
اسَ ،و َطا َّمة َّ
ﮪ ﮫ ﮬ] {ادائدةَ }<<:ق َال ْاب ُـ َط َّب ٍ
اسَ :لقْ َس بِ ُؽ ْػ ٍر َيـْ ُؼ ُؾ َط ِـ ا ْل ِؿ َّؾ ِةَ ،ب ْؾ
ِ
ِ
ِ
ِ
او ٌس،
إِ َذا َف َع َؾ ُف َف ُف َق بِف ُك ْػ ٌرَ ،و َل ْق َس ك ََؿ ْـ َك َػ َر بِال َّؾف َوا ْل َق ْق ِم ْأخ ِر َ ،وك ََذل َؽ َق َال َص ُ
ون ُض ْؾ ٍؿَ ،وفِ ْس ٌؼ ُد َ
ون ُك ْػ ٍرَ ،و ُض ْؾ ٌؿ ُد َ
َو َق َال َط َطا ٌءُ :ه َق ُك ْػ ٌر ُد َ
ون فِ ْس ٍؼ .
()2

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= وأبق تؿقؿة قال البخاري :لقس لف سؿاع مـ أبل هريرة .ولؽـ لؾحديث صريؼ أخرى:
أخرجف أمحد ( ،)429/2والحاكؿ ( ،)8/1والبقفؼل ( ،)135/8وهق مـؼطع ،مـ صريؼ خلس بـ
 ،ومل يسؿع مـف.
طؿرو ،طـ أبل هريرة
 وقد جاءت طـد الحاكؿ زيادة (محؿد بـ سقريـ) مؼروكًا بـ ِ
ِخلس بـ طؿرو ،والصقاب طدم ذكره:
َّ
ذكر يف مسـده
ٕن الحاكؿ رواه مـ صريؼ :الحارث بـ أبل أسامة ،ولقس لفذه الزيادة ٌ
( )2/187/2كؿا يف اإلرواء ،)69/7( وأخرجفا مـ صريؼ :أمحد بـ مفران إصبفاين ،وهق
رجؾ زاهد مل يمثر تقثقؼف طـ أحد ،فرواية اإلمام أمحد بدون زيادة (ابـ سقريـ) أرجح ،وطؾقف ففق
مـؼطع.
ولف شاهد آخر مـ حديث جابر طـد البزار كؿا يف كشػ إستار ( ،)3945قال :حدثـا طؼبة بـ
غسان بـ مضر ،ثـا سعقد بـ يزيد ،طـ أبل كضرة ،طـ جابر بـ طبداهلل ،طـ الـبل ﷺ بف.
سـان ،ثـا َّ
وهذا إسـاد حسـ ،رجالف كؾفؿ ثؼات مـ رجال التفذيب  :إٓ طؼبة بـ سـان فؼد ترجؿ لف ابـ
أبل حاتؿ يف الجرح والتعديؾ ( ،)311/6وكؼؾ طـ أبقف أكف قال :صدوق .وطؾقف فالحديث
.
يرتؼل إىل الصحة مع صريؼل حديث أبل هريرة
( )1أخرجف البخاري ( ،121و ،1739و ،1741و ،)4493ومسؾؿ ( ،65و ،66و )1679مـ حديث
.
 ،واكػرد بف البخاري طـ ابـ طباس
جرير بـ طبد اهلل ،وطبد اهلل بـ طؿر ،وأبل بؽرة
( )2صحقح :أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف تػسقره ( :)6434حدثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ يزيد الؿؼري،
ثـا سػقان ،طـ هشام بـ حجقر ،طـ صاوس ،طـ ابـ طباس يف ققلف﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ] قال :لقس هق بالؽػر الذي يذهبقن إلقف .وهذا إسـا ٌد حسـ ،رجالف ثؼات:
إٓ هشام بـ حجقر :فنكف حسـ الحديث.
وأخرجف سعقد بـ مـصقر ( )749وابـ كصر الؿروزي يف تعظقؿ قدر الصلة ( )569مـ صريؼ
سػقان ،طـ هشام بف.
وأخرجف الحاكؿ ( ،)3219والبقفؼل ( )15854مـ صريؼ طظ بـ حرب ،طـ سػقان بـ طققـة
بف ،ولػظفَ :ل ْق َس بِا ْل ُؽ ْػ ِر ا َّل ِذي َي ْذ َه ُب َ
قن إِ َل ْق ِف إِ َّك ُف َل ْق َس ُك ْػ ًرا َيـ ِْؼ ُؾ َط ِـ ا ْل ِؿ َّؾ ِة ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ [الؿائدةُ ]44 :ك ْػ ٌر ُد َ
ون ُك ْػ ٍر.
ِ
طَـ َم ْع َؿ ٍر ،ط ِ
قعَ ،ط ْـ ُس ْػ َق َ
وأخرجف الؿروزي ( )571قالَ :حدَّ َثـَا إِ ْس َح ُ
َـ ْاب ِـ
انْ ،
اق ،أكا َوك ٌ
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ومِـْفؿ مـ َت َلو َل ْأي َة َط َؾك َتر ِك ا ْلح ْؽ ِؿ بِؿا َأك َْز َل ال َّؾف ج ِ
احدً ا َل ُفَ ،و ُه َق َق ْق ُل
ُ َ
ُ
َ
َ ُ ْ َ ْ َّ
َ
ْ
ِط ْؽ ِرم َة ،و ُهق َت ْل ِو ٌيؾ مرجقحَ ،فنِ َّن َك ْػس جح ِ
قد ِه ُك ْػ ٌرَ ،س َقا ٌء َح َؽ َؿ َأ ْو َل ْؿ َي ْح ُؽ ْؿ.
َ ُ ُ
َْ ُ ٌ
َ َ َ
َومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َت َل َّو َل َفا َط َؾك َت ْر ِك ا ْل ُح ْؽ ِؿ بِ َج ِؿق ِع َما َأك َْز َل ال َّؾ ُفَ ،ق َالَ :و َيدْ ُخ ُؾ فِل َذل ِ َؽ
ا ْلح ْؽؿ بِالتَّق ِح ِ
قد َو ْ ِ
اإل ْس َلمَِ ،و َه َذا َت ْل ِو ُيؾ َط ْب ِد ا ْل َع ِز ِيز ا ْلؽِـَاكِ ِّلَ ،و ُه َق َأ ْي ًضا َب ِعقدٌ  ،إِ ِذ
ْ
ُ ُ
ا ْلق ِطقدُ َط َؾك َك ْػ ِل ا ْلح ْؽ ِؿ بِا ْلؿـ ََّز ِل ،و ُهق يتَـَاو ُل َتعطِ َقؾ ا ْلح ْؽ ِؿ بِج ِؿ ِ
قع ِف َوبِ َب ْع ِض ِف.
َ
ُ
َ َ َ َ ْ
ُ
َ
ُ
ومِـْفؿ مـ َت َلو َلفا َط َؾك ا ْلح ْؽ ِؿ بِؿ َخا َل َػ ِة الـَّصَ ،تعؿدً ا مِـ َغق ِر جف ٍؾ بِ ِف و َٓ َخ َطلٍ
َ
ْ ْ َ ْ
ِّ
ُ
َ ُ ْ َ ْ َّ َ
َ ُّ
ُ
فِل الت َّْل ِويؾِ ،ح َؽاه ا ْلب َغ ِقي َط ِـ ا ْلع َؾؿ ِ
اء ُط ُؿق ًما.
َ ُ َ ُّ
ُ َ
الضح ِ
َومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َت َل َّو َل َفا َط َؾك َأ ْه ِؾ ا ْلؽِت ِ
اك َو َغ ْق ِر ِه َؿاَ ،و ُه َق
َابَ ،و ُه َق َق ْق ُل َقتَا َدةََ ،و َّ َ
اه ِر ال َّؾ ْػ ِ
ف َض ِ
ظَ ،ف َل ُي َص ُار إِ َل ْق ِفَ .ومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َج َع َؾ ُف ُك ْػ ًرا َيـْ ُؼ ُؾ َط ِـ ا ْل ِؿ َّؾ ِة.
َب ِعقدٌ َ ،و ُه َق ِخ َل ُ
ِ
قح َأ َّن ا ْل ُح ْؽ َؿ بِ َغ ْق ِر َما َأك َْز َل ال َّؾ ُف َي َتـ ََاو ُل ا ْل ُؽ ْػ َر ْي ِـْ ،إَ ْص َغ َر َو ْإَ ْك َب َر
الصح ُ
َو َّ
ِ
ِ
ب َح ِ
بِ َح َس ِ
قب ا ْل ُح ْؽ ِؿ بِ َؿا َأك َْز َل ال َّؾ ُف فِل َه ِذ ِه ا ْل َقاقِ َع ِة،
ال ا ْل َحاك ِؿَ ،فنِ َّك ُف إِن ا ْط َت َؼدَ ُو ُج َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
قب ِةَ ،ف َف َذا ُك ْػ ٌر َأ ْص َغ ُرَ ،وإِ ِن ا ْط َت َؼدَ َأ َّك ُف
َوطَدَ َل َطـْ ُف ط ْص َقاكًاَ ،م َع ا ْطت َرافف بِ َل َّك ُف ُم ْستَح ٌّؼ ل ْؾ ُع ُؼ َ
ب ،و َأ َّكف م َخقر فِ ِ
ِ
قفَ ،م َع َت َق ُّؼـ ِ ِف َأ َّك ُف ُح ْؽ ُؿ ال َّؾ ِفَ ،ف َف َذا ُك ْػ ٌر َأ ْكبَ ُرَ ،وإِ ْن َج ِف َؾ ُف
َغ ْق ُر َواج ٍ َ ُ ُ َّ ٌ
َو َأ ْخ َط َل ُه َف َف َذا ُم ْخطِ ٌئَ ،ل ُف ُح ْؽ ُؿ ا ْل ُؿ ْخطِئِق َـ.
وا ْل َؼصدُ َأ َّن ا ْلؿع ِ
اص َل ُك َّؾ َفا مِ ْـ ك َْق ِع ا ْل ُؽ ْػ ِر ْإَ ْص َغ ِرَ ،فنِك ََّفا ِضدُّ ُّ
الش ْؽ ِر ،ا َّل ِذي ُه َق
َ َ
َ ْ
ِ
الس ْع ُل إِ َّما ُش ْؽ ٌرَ ،وإِ َّما َك ْػ ٌرَ ،وإِ َّما َثال ِ ٌث َٓ ،مِ ْـ َه َذا َو َٓ مِ ْـ َه َذا،
ا ْل َع َؿ ُؾ بِال َّطا َطةَ ،ف َّ
َوال َّؾ ُف َأ ْط َؾ ُؿ.اه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ،طَـ َأبِ ِ
قف ،طَ ِـ ْاب ِـ َط َّب ٍ
=
اسَ ،ق َالُ « :ه َق بِف ك ْػ َرةَ ،و َل ْق َس ك ََؿ ْـ َك َػ َر بِال َّؾفَ ،و َم َلئ َؽتف َو ُكتُبِف َو ُر ُسؾِف».
او ٍ ْ
َص ُ
صحقح ،رجالف ثؼات.
وهذا إسـا ٌد
ٌ
ِ
ِ
وأخرجف طبد الرزاق يف تػسقره (َ )713ط ْـ َم ْع َؿ ٍر  ،ط ِ
او ٍ
س َ ،ط ْـ َأبِقف َ ،ق َالُ :سئ َؾ ْاب ُـ
َـ ْاب ِـ َص ُ
َط َّبا ٍ
س َ ،ط ْـ َق ْقل ِ ِف َت َعا َلك ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ [الؿائدة، ]44 :
ِ
او ٍ
سَ « :و َل ْق َس ك ََؿ ْـ َك َػ َر بِال َّؾ ِف َو َم َلئِ َؽتِ ِف َو ُر ُسؾِ ِف»
َق َال« :ه َل ُك ْػ ٌر» َ ،ق َال ْاب ُـ َص ُ
( )1أخرجف الثقري يف تػسقره (ص ،)191وطـف طبد الرزاق يف تػسقره ( ،)21/2طـ ابـ جريج،
صحقح ،رجافه ثؼات.
طـ ططاء بف .وهذا إشـا ٌد
ٌ
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يف ششح اٌطذاوَح (:)446/7
قال اإلمام ابـ أبل العز
َو ُهـَا َأمر َي ِ
ب َأ ْن ُي َت َػ َّط َـ َل ُفَ ،و ُه َقَ :أ َّن ا ْل ُح ْؽ َؿ بِ َغ ْق ِر َما َأك َْز َل ال َّؾ ُف َقدْ َي ُؽ ُ
قن ُك ْػ ًرا
ج ُ
ٌْ
ِ
ِ
ِ
قن ُك ْػ ًرا :إِ َّما َم َج ِ
قن َم ْعص َق ًةَ :كبِ َقر ًة َأ ْو َصغ َقرةًَ ،و َي ُؽ ُ
َيـْ ُؼ ُؾ َط ِـ ا ْل ِؿ َّؾةَ ،و َقدْ َي ُؽ ُ
از ًّياَ ،وإِ َّما
ب َح ِ
ُقر ْي ِـَ .و َذل ِ َؽ بِ َح َس ِ
ال ا ْل َحاكِ ِؿَ :فنِ َّك ُف إِ ِن ا ْط َت َؼدَ
ُك ْػ ًرا َأ ْص َغ َرَ ،ط َؾك ا ْل َؼ ْق َلقْ ِـ ا ْل َؿ ْذك َ
ِ ِ
َأ َّن ا ْل ُح ْؽؿ بِؿا َأك َْز َل ال َّؾ ُف َغ ْقر َو ِ
اج ٍ
است ََف َ
ان بِ ِف َم َع َت َق ُّؼـ ِ ِف َأ َّك ُف ُح ْؽ ُؿ
بَ ،و َأ َّك ُف ُم َخ َّق ٌر فقفَ ،أ ِو ْ
ُ
َ َ
ال َّؾ ِف َ :-فف َذا َك ْػر َأ ْكبر .وإِ ِن ا ْط َت َؼدَ وجقب ا ْلح ْؽ ِؿ بِؿا َأك َْز َل ال َّؾف ،و َطؾِؿف فِل َه ِذهِ
ُ َ َُ
ُ ُ َ ُ
ٌ َُ َ
َ
َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
قب ِةَ ،ف َف َذا َط ٍ
اصَ ،و ُي َس َّؿك كَافِ ًرا
ا ْل َقاق َعةَ ،وطَدَ َل َطـْ ُف َم َع ا ْطت َرافف بِ َل َّك ُف ُم ْستَح ٌّؼ ل ْؾ ُع ُؼ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُك ْػ ًرا َم َج ِ
استِ ْػ َرا ِغ
از ًّياَ ،أ ْو ُك ْػ ًرا َأ ْص َغ َرَ .وإِ ْن َج ِف َؾ ُح ْؽ َؿ ال َّؾف ف َ
قفاَ ،م َع َب ْذل ُج ْفده َو ْ
وس ِع ِف فِل مع ِر َف ِة ا ْلح ْؽ ِؿ و َأ ْخ َط َلهَ ،فف َذا م ْخطِئَ ،لف َأجر َط َؾك اجتِف ِ
اد ِهَ ،و َخ َط ُم ُه
ْ َ
َ
ُ
َْ
ٌ ُ ْ ٌ
ُ َ ُ
ُ ْ
قر.اه
َم ْغ ُػ ٌ
كام يف ِٕهاض اٌسٕح (:)113/5
قال شقخ اإلسالم
ِ
قب ا ْل ُح ْؽ ِؿ بِ َؿا َأك َْز َل ال َّؾ ُف َط َؾك َر ُسقل ِ ِف َف ُف َق كَافِ ٌر،
ب َأ َّن َم ْـ َل ْؿ َي ْعتَؼدْ ُو ُج َ
َو َٓ َر ْي َ
است ََح َّؾ َأ ْن َي ْح ُؽ َؿ َب ْق َـ الـ ِ
َّاس بِ َؿا َي َرا ُه ُه َق طَدْ ًٓ مِ ْـ َغ ْق ِر ا ِّت َبا ٍع ل ِ َؿا َأك َْز َل ال َّؾ ُف َف ُف َق
َف َؿ ِـ ْ
كَافِ ٌر ; َفنِ َّك ُف َما مِ ْـ ُأ َّم ٍة إِ َّٓ َو ِه َل َت ْل ُم ُر بِا ْل ُح ْؽ ِؿ بِا ْل َعدْ ِلَ ،و َقدْ َي ُؽ ُ
قن ا ْل َعدْ ُل فِل ِديـ ِ َفا َما
رآ ُه َأكَابِر ُهؿ ،ب ْؾ كَثِقر مِ َـ ا ْلؿـْت َِسبِق َـ إِ َلك ْ ِ
اإل ْس َل ِم َي ْح ُؽ ُؿ َ
قن بِ َعا َداتِ ِف ُؿ ا َّلتِل َل ْؿ
ُ
ٌ
َ
ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُيـ ِْز ْل َفا ال َّؾ ُف ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك ،ك ََس َقالػ ا ْل َباد َيةَ ،وك ََل َوام ِر ا ْل ُؿ َطاطق َـ ف ِقف ْؿَ ،و َي َر ْو َن َأ َّن
ون ا ْلؽِت ِ
َه َذا ُه َق ا َّل ِذي َيـْ َب ِغل ا ْل ُح ْؽ ُؿ بِ ِف ُد َ
السـ َِّة.
َاب َو ُّ
َو َه َذا ُه َق ا ْل ُؽ ْػ ُرَ ،فنِ َّن كَثِ ًقرا مِ َـ الـ ِ
َّاس َأ ْس َؾ ُؿقاَ ،و َلؽِ ْـ َم َع َه َذا َٓ َي ْح ُؽ ُؿ َ
قن إِ َّٓ
بِا ْلعاد ِ
ات ا ْل َج ِ
ار َي ِة َل ُف ُؿ ا َّلتِل َي ْل ُم ُر بِ َفا ا ْل ُؿ َطا ُط َ
قز
قنَ ،ف َف ُم َٓ ِء إِ َذا َط َر ُفقا َأ َّك ُف َٓ َي ُج ُ
َ َ
خ َل ِ
ا ْلح ْؽؿ إِ َّٓ بِؿا َأك َْز َل ال َّؾف َف َؾؿ ي ْؾت َِزمقا َذل ِ َؽ ،ب ِؾ استَح ُّؾقا َأ ْن يح ُؽؿقا بِ ِ
ف َما َأك َْز َل
َ ْ َ
َ ْ ُ
ُ ْ َ ُ
َ
ُ ُ
ال َّؾ ُف َف ُف ْؿ ُك َّػ ٌارَ ،وإِ َّٓ كَاكُقا ُج َّف ًآ ،ك ََؿ ْـ َت َؼدَّ َم َأ ْم ُر ُه ْؿ.
َو َقدْ َأمر ال َّؾ ُف ا ْلؿسؾِ ِؿق َـ ُك َّؾ ُفؿ إِ َذا َتـ ََاز ُطقا فِل َشل ٍء َأ ْن َير ُّدو ُه إِ َلك ال َّؾف َوالرس ِ
قل،
َّ ُ
ُ
ْ
ْ
ُ ْ
ََ

َف َؼ َال َت َعا َلك﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
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ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ ]
{النساء. }=A:

َو َق َال َت َعا َلك﴿ :﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 

           ] {النساء. }>=:
ِِ ِ
ِ
ِ
قؿا َش َج َر َب ْقـ َُف ْؿَ :ف َؼدْ َأ ْق َس َؿ ال َّؾ ُف بِـَ ْػ ِس ِف َأ َّك ُف َٓ
قؿ ال َّؾف َو َر ُسقلف ف َ
َف َؿ ْـ َل ْؿ َي ْؾت َِز ْم َت ْحؽ َ
ِ
َان م ْؾت َِزما لِح ْؽ ِؿ ال َّؾ ِف ورسقل ِ ِف باصِـًا و َض ِ
اه ًراَ ،لؽِ ْـ َط َصك َوا َّت َب َع
َ
ُي ْمم ُـَ ،و َأ َّما َم ْـ ك َ ُ ً ُ
ََ ُ
َ
َهقاهَ ،فف َذا بِؿـ ِْز َل ِة َأم َثال ِ ِف مِـ ا ْلعص ِ
اة.
َ ُ َ
ْ
َ ُ َ َ
َو َه ِذ ِه ْأ َي ُة مِ َّؿا َي ْحت َُّج بِ َفا ا ْل َخ َق ِار ُج َط َؾك َت ْؽ ِػ ِقر ُو َٓ ِة ْإ َ ْم ِر ا َّل ِذي َـ َٓ َي ْح ُؽ ُؿ َ
قن
ِ
ِ
َّاس بِ َؿا َي ُط ُ
بِ َؿا َأك َْز َل ال َّؾ ُفُ ،ث َّؿ َي ْز ُط ُؿ َ
قل
قن َأ َّن ا ْطت َؼا َد ُه ْؿ ُه َق ُح ْؽ ُؿ ال َّؾفَ .و َقدْ َت َؽ َّؾ َؿ الـ ُ
ِذك ُْر ُه ُهـَاَ ،و َما َذك َْر ُت ُف َيدُ ُّل َط َؾ ْق ِف ِس َق ُ
اق ْأ َي ِة.
ِ
ان وم َؽ ٍ
ٍ
َوا ْلؿ ْؼ ُصق ُد َأ َّن ا ْل ُح ْؽؿ بِا ْل َعدْ ِل َو ِ
ان َط َؾك ك ُِّؾ َأ َح ٍد
اج ٌ
ب ُم ْط َؾ ًؼا ،فل ك ُِّؾ َز َم َ َ
َ
َ
ٍ
ٍ
ِ
اصَ ،و ُه َق َأك َْؿ ُؾ
َول ُؽ ِّؾ َأ َحدَ ،وا ْل ُح ْؽ ُؿ بِ َؿا َأك َْز َل ال َّؾ ُف َط َؾك ُم َح َّؿد ﷺ ُه َق طَدْ ٌل َخ ٌّ
َأك َْقا ِع ا ْل َعدْ ِل َو َأ ْحسـ َُفاَ ،وا ْل ُح ْؽؿ بِ ِف َو ِ
ب َط َؾك الـَّبِ ِّل ﷺ َوك ُِّؾ َم ِـ ا َّت َب َع ُفَ ،و َم ْـ َل ْؿ
اج ٌ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َي ْؾت َِز ْم ُح ْؽ َؿ ال َّؾ ِف َو َر ُسقلف َف ُف َق كَاف ٌر.
قر ِآ ْطتِ َؼ ِ
اجب َط َؾك ْإُم ِة فِل ك ُِّؾ ما َتـ ََاز َط ْت فِ ِ
قف مِ َـ ْإ ُ ُم ِ
اد َّي ِة
َو َه َذا َو ِ ٌ
َ
َّ
َوا ْل َع َؿؾِ َّق ِة.اه
قال اإلمام ابـ باز

كام يف جمّىع فراواٖ (:)176/7

أِا اٌذاسسىْ ٌٍمىأٌن واٌمائّىْ ترذسَسها فهُ ألساَ:
ايكشِ األ :ٍٚمـ درسفا أو تقىل تدريسفا :لقعرف حؼقؼتفا أو لقعرف فضؾ
أحؽام الشريعة طؾقفا ،أو لقستػقد مـفا فقؿا ٓ يخالػ الشرع الؿطفر ،أو لقػقد غقره
يف ذلؽ ،ففذا ٓ حرج طؾقف فقؿا يظفر ل مـ الشرع ،بؾ قد يؽقن ملجقرا ومشؽقرا
إذا أراد بقان طققهبا ،وإضفار فضؾ أحؽام الشريعة طؾقفا ،والصلة خؾػ هذا
الؼسؿ ٓ شؽ يف صحتفا ،وأصحاب هذا الؼسؿ حؽؿفؿ حؽؿ مـ درس أحؽام

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ

088

الربا ،وأكقاع الخؿر ،وأكقاع الؼؿار ،وكحقها كالعؼائد الػاسدة ،أو تقىل تدريسفا
لقعرففا ويعرف حؽؿ اهلل فقفا ويػقد غقره ،مع إيؿاكف بتحريؿفا ،ولقس حؽؿف حؽؿ
مـ تعؾؿ السحر أو طؾؿف غقرهٕ :ن السحر محرم لذاتف لؿا فقف مـ الشرك وطبادة
الجـ مـ دون اهلل ،فالذي يتعؾؿف أو يعؾؿف غقره ٓ يتقصؾ إلقف إٓ بذلؽ أي
بالشرك بخلف مـ يتعؾؿ الؼقاكقـ ويعؾؿفا غقره ٓ لؾحؽؿ هبا ،وٓ باطتؼاد حؾفا،
ولؽـ لغرض مباح أو شرطل كؿا تؼدم.
ايكشِ ايجاْ :ٞمـ يدرس الؼقاكقـ أو يتقىل تدريسفا :لقحؽؿ هبا أو لقعقـ غقره
طىل ذلؽ مع إيؿاكف بتحريؿ الحؽؿ بغقر ما أكزل اهلل ،ولؽـ محؾف الفقى أو حب
الؿال طىل ذلؽ .فلصحاب هذا الؼسؿ ٓ شؽ فساق ،وفقفؿ كػر وضؾؿ وفسؼ،
لؽـف كػر أصغر وضؾؿ أصغر وفسؼ أصغر ٓ يخرجقن بف مـ دائرة اإلسلم ،وهذا
الؼقل هق الؿعروف بقـ أهؾ العؾؿ ،وهق ققل ابـ طباس وصاوس وططاء ومجاهد،
ومجع مـ السؾػ والخؾػ كؿا ذكر الحافظ ابـ كثقر والبغقي والؼرصبل وغقرهؿ،
وذكر معـاه اإلمام ابـ الؼقؿ
الرمحـ بـ حسـ

يف كتاب اٌصالج ولؾشقخ طبد الؾطقػ بـ طبد

رسالة جقدة يف هذه الؿسللة مطبقطة يف الؿجؾد الثالث مـ

مجؿقطة ( الرسائؾ إوىل).
وٓ شؽ أن أصحاب هذا الؼسؿ طىل خطر طظقؿ ،ويخشك طؾقفؿ مـ القققع
يف الردة ،أما صحة الصلة خؾػفؿ وأمثالفؿ مـ الػساق فػقفا خلف مشفقر،
وإضفر مـ إدلة الشرطقة صحتفا خؾػ مجقع الػساق الذيـ مل يصؾ فسؼفؿ إىل
حد الؽػر إكبر ،وهق ققل جؿ غػقر مـ أهؾ العؾؿ واختقار شقخ اإلسلم ابـ
تقؿقة.
ايكشِ ايجايح :مـ يدرس الؼقاكقـ ،أو يتقىل تدريسفا مستحل لؾحؽؿ هبا،
سقاء اطتؼد أن الشريعة أفضؾ ،أم مل يعتؼد ذلؽ :ففذا الؼسؿ كافر بنمجاع الؿسؾؿقـ
كػرا أكبرٕ :كف باستحللف الحؽؿ بالؼقاكقـ القضعقة الؿخالػة لشريعة اهلل يؽقن
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مستحل لؿا طؾؿ مـ الديـ بالضرورة أكف محرم فقؽقن يف حؽؿ مـ استحؾ الزكا
والخؿر وكحقمها ،وٕكف هبذا آستحلل يؽقن قد كذب اهلل ورسقلف ،وطاكد
الؽتاب والسـة ،وقد أمجع طؾؿاء اإلسلم طىل كػر مـ استحؾ ما حرمف اهلل أو حرم
ما أحؾف اهلل مؿا هق معؾقم مـ الديـ بالضرورة ،ومـ تلمؾ كلم العؾؿاء يف مجقع
الؿذاهب إربعة يف باب حؽؿ الؿرتد اتضح لف ما ذكركا .
وٓ شؽ أن الطؾبة الذيـ يدرسقن بعض الؼقاكقـ القضعقة ،أو الؿدخؾ إلقفا
يف معفد الؼضاء أو يف معفد اإلدارة ٓ يؼصدون بذلؽ أن يحؽؿقا بؿا خالػ
شرع اهلل مـفا ،وإكؿا أرادوا أو أريد مـفؿ أن يعرفقها ويؼاركقا بقـفا وبقـ أحؽام
الشريعة اإلسلمقة لقعرفقا بذلؽ فضؾ أحؽام الشريعة طىل أحؽام الؼقاكقـ
القضعقة ،وقد يستػقدون مـ هذه الدراسة فقائد أخرى تعقـفؿ طىل الؿزيد مـ
التػؼف يف الشريعة وآصؿئـان إىل طدالتفا .
ولق فرضـا أكف قد يقجد مـ بقـفؿ مـ يؼصد بتعؾؿفا الحؽؿ هبا بدٓ مـ
الشريعة اإلسلمقة ويستبقح ذلؽ ،مل يجز أن يحؽؿ طىل الباققـ بحؽؿفٕ :ن اهلل
سبحاكف يؼقل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ] {األىعام }9><:ويؼقل الـبل ﷺ ٓ« :جيـل
جان إٓ طؾك كػسف» .
()1

وبؿا ذكركا يتضح أن الؼدح يف إمامة الطؾبة الؿذكقريـ والحؽؿ بعدم صحة
الصلة خؾػفؿ أمر ٓ تؼره الشريعة ،وٓ يؼره أهؾ العؾؿ ،ولقس لف أصؾ يرجع
إلقف.اه
وقال

كام يف جمّىع فراواٖ (:)155/5

مـ حؽؿ بغقر ما أكزل اهلل ،وهق يعؾؿ أكف يجب طؾقف الحؽؿ بؿا أكزل اهلل ،وأكف
خالػ الشرع ،ولؽـ استباح هذا إمر ،ورأى أكف ٓ حرج طؾقف يف ذلؽ ،وأكف يجقز
( )1أخرجف أمحد ( ،)16964وابـ أبل شقبة ( )37162مـ حديث طؿرو بـ إحقص الجشؿل
وهق حديث صحقح بشقاهده.
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لف أن يحؽؿ بغقر شريعة اهلل :ففق كافر كػرا أكبر طـد مجقع العؾؿاء :كالحؽؿ
بالؼقاكقـ القضعقة التل وضعفا الرجال مـ الـصارى ،أو القفقد ،أو غقرهؿ مؿـ
زطؿ أكف يجقز الحؽؿ هبا ،أو زطؿ أهنا أفضؾ مـ حؽؿ اهلل ،أو زطؿ أهنا تساوي
حؽؿ اهلل ،وأن اإلكسان مخقر إن شاء حؽؿ بالؼرآن والسـة ،وإن شاء حؽؿ بالؼقاكقـ
القضعقة  ...مـ اطتؼد هذا كػر بنمجاع العؾؿاء كؿا تؼدم .
وأما مـ حؽؿ بغقر ما أكزل اهلل لفقى أو لحظ طاجؾ ،وهق يعؾؿ أكف طاص هلل
ولرسقلف ،وأكف فعؾ مـؽرا طظقؿا ،وأن القاجب طؾقف الحؽؿ بشرع اهلل :فنكف ٓ
يؽػر بذلؽ الؽػر إكبر ،لؽـف قد أتك مـؽرا طظقؿا ومعصقة كبقرة وكػرا أصغر،
كؿا قال ذلؽ ابـ طباس ومجاهد وغقرمها مـ أهؾ العؾؿ ،وقد ارتؽب بذلؽ كػرا
دون كػر ،وضؾؿا دون ضؾؿ ،وفسؼا دون فسؼ ،ولقس هق الؽػر إكبر ،وهذا ققل
أهؾ السـة والجؿاطة ،وقد قال اهلل سبحاكف ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ وقال

تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ] {ادائدة﴿ }<<:ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ] {ادائدة﴿ ،}<=:ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ] {ادائدة ،}<?:وقال طز وجؾ:

﴿﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     
       ] {النساء.}>=:

وقال طز وجؾ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ] {ادائدة﴿ ،}=8:ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ] {ادائدة ،}=8:فحؽؿ اهلل هق أحسـ إحؽام ،وهق القاجب
آتباع ،وبف صلح إمة وسعادهتا يف العاجؾ وأجؾ وصلح العامل كؾف ،ولؽـ
أكثر الخؾؼ يف غػؾة طـ هذا .واهلل الؿستعان ،وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل العظ
العظقؿ .اه
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2

حهِ املططس يًتخانِ إىل ايكٛاْني ايٛضع١ٝ

يف جمّىع فراوي اإلمام ابـ باز

( )714/71ما كصف:

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إىل حضرة إخ الؿؽرم ه  .ع .م .سؾؿف اهلل.
سلم طؾقؽؿ ورمحة اهلل وبركاتف ،وبعد:
فلشقر إىل استػتائؽ الؿؼقد بندارة البحقث العؾؿقة واإلفتاء برقؿ ()2151
وتاريخ (1497\6\6هـ) الذي تسلل فقف طـ حؽؿ الؿتحاكؿ إىل مـ يحؽؿ
بالؼقاكقـ القضعقة إذا كاكت الؿحاكؿ يف بؾده كؾفا تحؽؿ بالؼقاكقـ القضعقة وٓ
يستطقع القصقل إىل حؼف إٓ إذا تحاكؿ إلقفا هؾ يؽقن كافرا .
وأفقدك :بلكف إذا اضطر إىل ذلؽ ٓ يؽقن كافرا ،ولؽـ لقس لف أن يتحاكؿ إلقفؿ
إٓ طـد الضرورة :إذا مل يتقسر لف الحصقل طىل حؼف إٓ بذلؽ ،ولقس لف أن يلخذ
خلف ما يحؾف الشرع الؿطفر.
وفؼ اهلل الجؿقع لؿا فقف رضاه والسلم طؾقؽؿ ورمحة اهلل وبركاتف.

3

الرئقس العام إلدارات البحقث العؾؿقة واإلفتاء والدطقة واإلرشاد.
َشأي :١املعازض ١يًٓصٛص ايظسع ١ٝبتكد ِٜايعكٌ ٚايكٝاض ٚايرٚم ٚايٛدد

ٚايشٝاسات؟

قال اإلمام ابـ الؼقؿ

يف ِذاسض اٌساٌىٌن (:)68/7

َواالػِرٔشَاضُ شَال َشحُ أَ ِٔىَاعٍ سَاسِ ََحٌ فٍٔ إٌٖاطِ ،وَاٌَّْؼِصُىَُ َِِٓ ػَصََُّٗ اٌٍَُّٗ
ِٔ ِٕهَا.
ِ
ِ ِ ِ
اض َط َؾك َأسؿائِ ِف و ِص َػاتِ ِف بِ ُّ ِ
قفا
ايَّٓ ِٛعُ األَ :ٍَُّٚآ ْطتِ َر ُ
الش َبف ا ْل َباص َؾة ،ا َّلتل ُي َس ِّؿ َ
َ
ْ َ
َأ ْر َب ُاب َفا َق َقاصِ َع َط ْؼؾِ َّق ًةَ .و ِه َل فِل ا ْل َح ِؼق َؼ ِة َخ َق َآ ٌت َج ْفؾِ َّق ٌةَ ،و ُم َح َآ ٌت ِذ ْهـ ِ َّق ٌة ،ا ْطت ََر ُضقا
بِ َفا َط َؾك َأ ْس َؿائِ ِف َو ِص َػاتِ ِف َط َّز َو َج َّؾَ .و َح َؽ ُؿقا بِ َفا َط َؾ ْق ِف.
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َو َك َػ ْقا َِٕ َج ِّؾ َفا َما َأ ْث َب َت ُف لِـَ ْػ ِس ِفَ ،و َأ ْث َب َت ُف َل ُف َر ُسق ُل ُف ﷺَ .و َأ ْثبَتُقا َما َك َػا ُهَ ،و َوا َل ْقا بِ َفا
َأطْدَ اءه .و َطادوا بِفا َأولِقاءه .وحر ُفقا بِفا ا ْل َؽؾِؿ َطـ مق ِ
اض ِع ِفَ .وك َُسقا بِ َفا ك َِصق ًبا كَثِ ًقرا
َ ْ ََ
َ
َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ
مِ َّؿا ُذك ُِّروا بِ ِف َو َت َؼ َّط ُعقا َل َفا َأ ْم َر ُه ْؿ َب ْقـ َُف ْؿ ُز ُب ًرا ،ك ُُّؾ ِح ْز ٍ
ب بِ َؿا َلدَ ْي ِف ْؿ َف ِر ُح َ
قن.
ِ
وا ْلع ِ
ِ
اص ُؿ مِ ْـ َه َذا ِآ ْطتِ َر ِ
ب َل ُف
قؿ ا ْل َؿ ْح ُض ل ْؾ َق ْح ِلَ .فنِ َذا َس َّؾ َؿ ا ْل َؼ ْؾ ُ
َ َ
اض الت َّْسؾ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
الس ْؿ ُع َوا ْل َع ْؼ ُؾ
َر َأى ص َّح َة َما َجا َء بِفَ ،و َأ َّك ُف ا ْل َح ُّؼ بِ َص ِريحِ ا ْل َع ْؼ ِؾ َوا ْلػ ْط َرةَ .ف ْ
اجت ََؿ َع َل ُف َّ
ِ
اإليؿ ِ
ِ
انَ .ل ْق َس ك ََؿ ِـ ا ْل َح ْر ُب َقائِ ٌؿ َب ْق َـ َس ْؿ ِع ِف َو َط ْؼؾِ ِف َوفِ ْط َرتِ ِف.
َوا ْلػ ْط َر ُةَ .و َه َذا َأك َْؿ ُؾ ْ َ
ِ
اض َط َؾك َش ْر ِط ِف َو َأ ْم ِر ِهَ .و َأ ْه ُؾ َه َذا ِآ ْطتِ َر ِ
اض َث َل َث ُة َأك َْقا ٍع:
ايَّٓ ِٛعُ ايجَّاِْ :ٞآ ْطتِ َر ُ
َأ َح ُد َها :ا ْل ُؿ ْعت َِر ُض َ
قن َط َؾ ْق ِف بِ َآرائِ ِف ْؿ َو َأ ْققِ َستِ ِف ْؿ ،ا ْل ُؿت ََض ِّؿـ َِة َت ْحؾِ َقؾ َما َح َّر َم ال َّؾ ُف
اح ُفَ ،وإِ ْس َؼ َ
اب َما َأ ْس َؼ َط ُفَ ،وإِ ْب َط َال
يج َ
اط َما َأ ْو َج َب ُفَ ،وإِ َ
يؿ َما َأ َب َ
ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ،و َت ْح ِر َ
ِ
قح َما َأ ْب َط َؾ ُفَ ،وا ْطتِ َب َار َما َأ ْل َغا ُهَ ،وإِ ْل َغا َء َما ا ْطتَ َب َر ُهَ ،و َت ْؼقِقدَ َما َأ ْص َؾ َؼ ُف،
َما َص َّح َح ُفَ ،و َت ْصح َ
َوإِ ْص َل َق َما َق َّقدَ ُه.
ِ
ِ ِ ِ
ػ َقاصِ َب ًة َط َؾك َذ ِّم َفاَ ،والت َّْح ِذ ِير مِـ َْفا.
الس َؾ ُ
َو َهذه ه َل ْأ َرا ُء َو ْإَ ْققِ َس ُة ا َّلتل ا َّت َػ َؼ َّ
احقا َط َؾك َأ ْص َحابِ َفا مِ ْـ َأ ْق َط ِ
ار ْإَ ْر ِ
ضَ .و َح َّذ ُروا مِـ ُْف ْؿَ ،و َك َػ ُروا َطـ ُْف ْؿ.
َو َص ُ
ِ
اج ِ
ِ
اإل ِ
الشر ِع بِ ْإَ ْذ َو ِ
اق َوا ْلؿ َق ِ
ِ
قد
الـ َّْق ُع الثَّاكِل :آ ْطتِ َر ُ
َ
يؿان َو َّ ْ
اض َط َؾك َح َؼائ ِؼ ْ َ
ت ،وا ْل ُؽ ُشق َف ِ
وا ْل َخق َآ ِ
الش ْق َطاكِ َّق ِة ،ا ْل ُؿت ََض ِّؿـ َِة َش َر َع ِد ٍ
ات ا ْل َباصِ َؾ ِة َّ
يـ َل ْؿ َي ْل َذ ْن بِ ِف ال َّؾ ُف،
َ
َ َ
ِ
ِِ
ِ ِِ ِ
اإليؿ ِ
ِ ِ
ِ
ان بِ ُخدَ ِع
َوإِ ْب َط َال ديـف ا َّلذي َش َر َط ُف َط َؾك ل َسان َر ُسقلفَ ،وال َّت َع ُّق َض َط ْـ َح َؼائ ِؼ ْ َ
ِ
ِ
قس ا ْلج ِ
َّ
اه َؾ ِة.
الش ْق َطان َو ُح ُظقظ الـُّ ُػ ِ َ
قظ .وك ُُّؾ ما ُهؿ فِ ِ
ون َط َؾك َأ ْه ِؾ ا ْلح ُظ ِ
ب َأ َّن َأ ْر َب َاب َفا ُيـْؽِ ُر َ
قف َف َح ٌّظَ ،و َلؽِ َّـ
َ
ُ
َوا ْل َع َج ُ
َ ْ
ح َّظفؿ مت ََضؿـ م َخا َل َػ َة مر ِ
اد ال َّؾ ِفَ ،و ْ ِ
اإل ْط َرا َض َط ْـ ِديـ ِ ِفَ ،وا ْطتِ َؼا َد َأ َّك ُف ُق ْر َب ٌة إِ َلك ال َّؾ ِف.
َُ
َ ُ ْ ُ ِّ ٌ ُ
الشفق ِ
َف َليـ َه َذا مِـ ح ُظ ِ
قظ َأ ْص َح ِ
ات ،ا ْل ُؿ ْعت َِرفِق َـ بِ َذ ِّم َفا ،ا ْل ُؿ ْس َت ْغ ِػ ِري َـ مِـ َْفا،
اب َّ َ َ
ْ ُ
ْ َ
ا ْل ُؿ ِؼ ِّري َـ بِـَ ْؼ ِص ِف ْؿ َو َط ْقبِ ِف ْؿَ ،و َأك ََّفا ُمـَافِ َق ٌة لِؾدِّ ِ
يـ؟
و َه ُم َٓ ِء فِل ح ُظ ٍ
قها َط َؾك َش ْر ِع ال َّؾ ِف َو ِديـ ِ ِفَ .وا ْغتَا ُلقا بِ َفا
وها ِديـًاَ ،و َقدَّ ُم َ
قظ ا َّت َخ ُذ َ
ُ
َ
قها َط ْـ َص ِر ِيؼ ال َّؾ ِفَ .فت ََق َّلدَ مِ ْـ م ْع ُؼ ِ
قل ُأو َلئِ َؽَ ،و َآر ِاء ْأ َخ ِري َـ
قبَ .وا ْق َت َط ُع َ
ا ْل ُؼ ُؾ َ
َ
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قد ،و َهدْ م َقق ِ
اق َه ُم َٓ ِء َخراب ا ْلعا َل ِؿ ،و َفساد ا ْلقج ِ
َو َأ ْققِستِ ِفؿ ا ْل َباصِ َؾ ِةَ ،و َأ ْذ َو ِ
اط ِد
َ ُ َ
َ َ ُ ُ ُ
َ ُ َ
َ ُ
ِ
ِ
الدِّ ِ
يـَ ،و َت َػا َق َؿ ْإَ ْم ُر َوكَا َدَ :ل ْق َٓ َأ َّن ال َّؾ َف َضؿ َـ َأ َّك ُف َٓ َي َز ُال َي ُؼق ُم بِف َم ْـ َي ْح َػ ُظ ُفَ ،و ُي َب ِّق ُـ
معالِؿف ،ويح ِؿ ِ
قف مِ ْـ َك ْق ِد َم ْـ َيؽِقدُ .
ََ َُ ََ ْ
ِ
اض َط َؾك َذل ِ َؽ بِالسقاس ِ
ات ا ْل َجائِ َر ِة ،ا َّلتِل َِٕ ْر َب ِ
اب
الـ َّْق ُع الثَّالِ ُث :آ ْطتِ َر ُ
ِّ َ َ
قها َط َؾك ح ْؽ ِؿ ال َّؾ ِف ورسقل ِ ِف .وح َؽؿقا بِفا بقـ ِطب ِ
ا ْل ِق َٓي ِ
اد ِهَ ،و َط َّط ُؾقا َل َفا
ات ا َّلتِل َقدَّ ُم َ
َ َ ُ َ َْ َ َ
ُ
َ
ََ ُ
َوبِ َفا َش ْر َط ُف َوطَدَ َل ُف َو ُحدُ و َد ُه.
َف َؼ َال ْإَ َّو ُل َ
قن :إِ َذا َت َع َار َض ا ْل َع ْؼ ُؾ َوالـَّ ْؼ ُؾ َأ ُّي ُف َؿا ُي َؼدَّ ُم؟ َ :قدَّ ْمـَا ا ْل َع ْؼ َؾ.
ِ
ِ
َو َق َال ْأ َخ ُر َ
اس.
اسَ :قدَّ ْمـَا ا ْلؼ َق َ
ون :إِ َذا َت َع َار َض ْإَ َث ُر َوا ْلؼ َق ُ
الذو ِق وا ْل َؽ ْش ِ
ػ َوا ْل َق ْج ِد :إِ َذا َت َع َار َض َّ
الذ ْو ُق َوا ْل َق ْجدُ
َ
اب َّ ْ
َو َق َال َأ ْص َح ُ
ػ و َض ِ
الش ْر ِعَ :قدَّ ْمـَا َّ
اه ُر َّ
ػ.
الذ ْو َق َوا ْل َق ْجدَ َوا ْل َؽ ْش َ
َوا ْل َؽ ْش ُ َ
ِ
و َق َال َأصحاب السق ِ
اس ُة َو َّ
اس َة.
َ
الس َق َ
الش ْر ُعَ ،قدَّ ْمـَا ِّ
الس َق َ
اسة :إِ َذا َت َع َار َضت ِّ
ْ َ ُ ِّ َ َ
َف َج َع َؾ ْت ك ُُّؾ َصائِ َػ ٍة ُق َبا َل َة ِد ِ
يـ ال َّؾ ِف َو َش ْر ِط ِف َصا ُغق ًتا َيت ََحاك َُؿ َ
قن إِ َل ْق ِف.
اب آ َث ٍ
ون َي ُؼق ُل َ
قنَ :ل ُؽ ُؿ الـَّ ْؼ ُؾ َو َلـَا ا ْل َع ْؼ ُؾَ .و ْأ َخ ُر َ
َف َف ُم َٓ ِء َي ُؼق ُل َ
ار
قنَ :أ ْكت ُْؿ َأ ْص َح ُ
قنَ :أ ْكتُؿ َأرباب ال َّظ ِ
اب َأ ْققِ َس ٍة َو َآر ٍاء َو َأ ْف َؽ ٍ
َو َأ ْخ َب ٍ
ارَ .و ُأو َلئِ َؽ َي ُؼق ُل َ
اه ِر،
ْ َْ ُ
ارَ ،وك َْح ُـ َأ ْص َح ُ
ون َي ُؼق ُل َ
َوك َْح ُـ َأ ْه ُؾ ا ْل َح َؼائِ ِؼَ .و ْأ َخ ُر َ
قنَ :ل ُؽ ُؿ َّ
اس ُة .فِ َقا َل َفا مِ ْـ َبؾِقَّ ٍة،
الس َق َ
الش ْر ُع َو َلـَا ِّ
ِ
ِ ٍ
ٍ
قب َف َل َج َاب َفا ك ُُّؾ َق ْؾ ٍ
ب
َط َّؿ ْت َف َل ْط َؿ ْتَ ،و َر ِز َّية َر َم ْت َف َل َص َّؿ ْتَ ،وف ْتـَة َد َطت ا ْل ُؼ ُؾ َ
م ْػت ٍ
انَ ،و َط ِؿقَ ْت مِـ َْفا ا ْل ُع ُق ُ
ُقنَ ،و َأ ْه ِق َي ٍة َط َص َػ ْتَ .ف ُص َّؿ ْت مِـ َْفا ْأ َذ ُ
قنُ .ط ِّط َؾ ْت َل َفا -
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ذي ا ْل َج َل ِل َو ْ ِ
اس َتـَدَ ك ُُّؾ
َوال َّؾف َ -م َعال ُؿ ْإَ ْح َؽا ِم .ك ََؿا كُػ َق ْت َل َفا ص َػ ُ
اإلك َْرا ِمَ .و ْ
اسدَ ةِ
اد ِه بِؿ َؼ َآتِ ِفؿ ا ْل َػ ِ
ات آر ِائ ِفؿ ،وح َؽؿقا َط َؾك ال َّؾ ِف وبقـ ِطب ِ
َقق ٍم إِ َلك ُض ْؾ ِؿ و ُض ُؾؿ ِ
ََْ َ َ
ْ
ُ
َ
َ ْ َ َ ُ
َ َ
و َأ ْهقائِ ِفؿ .وصار َِٕجؾِفا ا ْلقحل ُطر َض ًة ل ِ ُؽ ِّؾ َتح ِر ٍ
يػ َو َت ْل ِويؾٍَ ،والدِّ ي ُـ َو ْق ًػا َط َؾك
ْ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ
ك ُِّؾ إِ ْفس ٍ
اد َو َت ْب ِدي ٍؾ.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اض ا ْل ُج َّف ِ
ال.
اض َط َؾك َأ ْف َعالف َو َق َضائف َو َقدَ ِرهَ .و َه َذا ا ْطت َر ُ
ايَّٓ ِٛعُ ايجايح :آ ْطت َر ُ
ِ
اع َٓ ُت ْح َصك.
َو ُه َق َما َب ْق َـ َجؾِ ٍّل َو َخػ ٍّلَ ،و ُه َق َأك َْق ٌ

ور ادُـَافِق ِة لِؾت ِ
ض األُ ُم ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
َّوح ْق ِد
َ
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َو ُه َق َس ٍ
ار فِل الـُّ ُػ ِ
قس َس َر َي َ
ان ا ْل ُح َّؿك فِل َبدَ ِن ا ْل َؿ ْح ُؿق ِمَ .و َل ْق َت َل َّم َؾ ا ْل َع ْبدُ ك ََل َم ُف
َو ُأ ْمـ ِ َق َت ُف َوإِ َرا َد َت ُف َو َأ ْح َقا َل ُفَ ،ل َر َأى َذل ِ َؽ فِل َق ْؾبِ ِف َط َقاكًاَ ،ف ُؽ ُّؾ َك ْػ ٍ
س ُم ْعت َِر َض ٍة َط َؾك َقدَ ِر
َّت إِ َل ْق ِفَ ،و َط َر َفتْ ُف َح َّؼ ا ْل َؿ ْع ِر َف ِة ا َّلتِل ُي ْؿؽِ ُـ
ال َّؾ ِف َو َق ْس ِؿ ِف َو َأ ْف َعال ِ ِف ،إِ َّٓ َك ْػ ًسا َق ِد ا ْص َؿ َلك ْ
قل ا ْلب َش ِر إِ َلقفاَ .فتِ ْؾ َؽ ح ُّظفا التَّسؾِقؿ و ِآك ِْؼقاد .والر َضا ك ُُّؾ الر َض ِ
اء.اه
َ َ ْ ُ َ
َْ
ُو ُص ُ َ
ِّ
َ ُ َ ِّ
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كام يف اجلىاب اٌىايف (:)94/1
قال
دَمُٔمَحُ اٌشِّشِنُٔ :ه َق الت ََّش ُّب ُف بِا ْل َخال ِ ِؼَ ،و َت ْشبِق ُف ا ْلؿ ْخ ُؾ ِ
قق بِ ِفَ ،ه َذا ُه َق الت َّْشبِق ُف فِل
َ
ات ِص َػ ِ
ات ا ْل َؽؿ ِ
ػ ال َّؾ ُف بِ َفا َك ْػ َس ُفَ ،و َو َص َػ ُف بِ َفا َر ُسق ُل ُف،
ال ا َّلتِل َو َص َ
ا ْل َح ِؼق َؼ ِة َٓ ،إِ ْث َب ُ
َ
ﷺَ :ف َع َؽ َس ْإ َ ْم َر َم ْـ َك َؽ َس ال َّؾ ُف َق َؾ َب ُفَ ،و َأ ْط َؿك َب ِص َقر َت ُفَ ،و َأ ْرك ََس ُف بِ َؽ ْسبِ ِفَ ،و َج َع َؾ
ِ
قفاَ ،والت َّْشبِق َف َت ْعظِقؿا َو َصا َط ًةَ ،فا ْلؿ ْش ِر ُك م َش ِّب ٌف ل ِ ْؾؿ ْخ ُؾ ِ
قق بِا ْل َخال ِ ِؼ فِل
الت َّْقحقدَ َت ْشبِ ً
َ
ُ
ُ
ً
ص ِْ
َخ َصائِ ِ
اإل َل ِف َّق ِة.
الضر والـَّ ْػ ِع وا ْلع َط ِ
ِ ِ
ص ِْ ِ
َفنِ َّن مِ ْـ َخ َصائِ ِ
اء َوا ْل َؿـْعَِ ،و َذل ِ َؽ
َ َ
اإل َل ِف َّقة ال َّت َػ ُّر َد بِؿ ْؾؽ ُّ ِّ َ
ف والرج ِ
ِ
ِ
اء َوالت ََّق ُّك ِؾ بِ ِف َو ْحدَ ُهَ ،فؿ ْـ َط َّؾ َؼ َذل ِ َؽ بِؿ ْخ ُؾ ٍ
ُي ِ
قق
ب َت ْعؾِ َقؼ الدُّ َطاء َوا ْل َخ ْق َ َّ َ
قج ُ
َ
َ
َف َؼدْ َش َّب َف ُف بِا ْل َخال ِ ِؼَ ،و َج َع َؾ َم ْـ َٓ َي ْؿؾِ ُؽ لِـَ ْػ ِس ِف َض ًّرا َو َٓ َك ْػ ًعاَ ،و َٓ َم ْق ًتا َو َٓ َح َقا ًة َو َٓ
قراَ ،ف ْض ًل َط ْـ َغ ْق ِر ِه َشبِق ًفا بِ َؿ ْـ َل ُف ْإَ ْم ُر ُك ُّؾ ُفَ ،ف َل ِز َّم ُة ْإُ ُم ِ
قر ُك ِّؾ َفا بِ َقدَ ْي ِفَ ،و َم ْر ِج ُع َفا
ك ُُش ً
إِ َل ْق ِفَ ،ف َؿا َشا َء ك َ
َان َو َما َل ْؿ َي َش ْل َل ْؿ َي ُؽ ْـَ َٓ ،ماكِ َع ل ِ َؿا َأ ْط َطكَ ،و َٓ ُم ْعطِ َل ل ِ َؿا َمـ ََعَ ،ب ْؾ إِ َذا
ِ ِ ِ
اب َر ْح َؿتِ ِف َل ْؿ ُي ْؿ ِس ْؽ َفا َأ َحدٌ َ ،وإِ ْن َأ ْم َس َؽ َفا َطـْ ُف َل ْؿ ُي ْر ِس ْؾ َفا إِ َل ْق ِف َأ َحدٌ .
َفت ََح ل َع ْبده َب َ
الذ ِ
ات بِا ْل َؼ ِ
الذ ِ
َف ِؿ ْـ َأ ْق َبحِ ال َّت ْشبِ ِقفَ :ت ْشبِق ُف َه َذا ا ْل َع ِ
اد ِر ا ْل َغـ ِ ِّل بِ َّ
اج ِز ا ْل َػ ِؼ ِقر بِ َّ
ات.
قه ا َّل ِذي َٓ َك ْؼص فِ ِ
اإل َل ِفق ِة :ا ْل َؽؿ ُال ا ْلؿ ْط َؾ ُؼ مِـ ج ِؿق ِع ا ْلقج ِ
َومِ ْـ َخ َصائِ ِ
قف
َ
ُ ُ
ْ َ
ص ْ ِ َّ
ُ
َ
ِ
قجب َأ ْن َت ُؽ َ ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
قؿ
بِ َق ْجف م َـ ا ْل ُق ُجقهَ ،و َذل َؽ ُي ِ ُ
قن ا ْلع َبا َد ُة ُك ُّؾ َفا َل ُف َو ْحدَ ُهَ ،وال َّت ْعظ ُ
اإل ْج َل ُل َوا ْل َخ ْش َق ُة َوالدُّ َطاء َوالر َجاء َو ْ ِ
َو ْ ِ
اإلك ََاب ُة َوالت َّْق َب ُة َوالت ََّقك ُُّؾ َو ِآ ْستِ َعا َك ُةَ ،و َغا َي ُة
ُ َّ ُ
ِ
ب  -ك ُُّؾ َذل ِ َؽ َي ِ
ب َط ْؼ ًل َو َش ْر ًطا َوفِ ْط َر ًة َأ ْن َي ُؽ َ
ُّ
قن َل ُف َو ْحدَ ُه،
ج ُ
الذ ِّل َم َع َغا َية ا ْل ُح ِّ
َو َي ْؿتَـ ِ ُع َط ْؼ ًل َو َش ْر ًطا َوفِ ْط َر ًة َأ ْن َي ُؽ َ
قن ل ِ َغ ْق ِر ِهَ ،ف َؿ ْـ َج َع َؾ َش ْق ًئا مِ ْـ َذل ِ َؽ ل ِ َغ ْق ِر ِه َف َؼدْ َش َّب َف
قف و َأب َط ُؾف ،ول ِ ِشدَّ ةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َذل َؽ ا ْل َغقْ َر بِ َؿ ْـ َٓ َشبِق َف َل ُف َو َٓ َمث َقؾ َو َٓ كدَّ َل ُفَ ،و َذل َؽ َأ ْق َب ُح الت َّْشبِ َ ْ ُ َ
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ِ
ِ
ِِ
ِِ
َب َط َؾك َك ْػ ِس ِف
ُق ْبحف َو َت َض ُّؿـف َغا َي َة ال ُّظ ْؾ ِؿ َأ ْخ َب َر ُس ْب َحا َك ُف ط َبا َد ُه َأ َّك ُف َٓ َي ْغػ ُر ُهَ ،م َع َأ َّك ُف َكت َ
الر ْح َؿ َة.
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِْ
َوم ْـ َخ َصائ ِ
اإل َل ِف َّقة :ا ْل ُعبُقد َّي ُة ا َّلتل َقا َم ْت َط َؾك َسا َق ْق ِـ َٓ ق َقا َم َل َفا بِدُ وك ِف َؿا:
ِ
ِ ِ
ِ
او ُت َمـ ِ
قفا بِ َح َس ِ
بَ ،م َع َغا َي ِة ُّ
ب
َاز ِل ا ْل َخ ْؾ ِؼ ف َ
الذ ِّلَ .ه َذا َت َؿا ُم ا ْل ُع ُبقد َّيةَ ،و َت َػ ُ
َغا َية ا ْل ُح ِّ
اوتِ ِف ْؿ فِل َه َذ ْي ِـ ْإَ ْص َؾ ْق ِـ.
َت َػ ُ
َف َؿ ْـ َأ ْط َطك ُح َّب ُف َو ُذ َّل ُف َو ُخ ُضق َط ُف ل ِ َغ ْق ِر ال َّؾ ِف َف َؼدْ َش َّب َف ُف بِ ِف فِل َخال ِ ِ
ص َح ِّؼ ِفَ ،و َه َذا
ال َأ ْن َت ِ
مِ َـ ا ْلؿ َح ِ
جل َء بِ ِف َش ِري َع ٌة مِ َـ ا َّ
لش َرائِعَِ ،و ُق ْب ُح ُف ُم ْست َِؼ ٌّر فِل ك ُِّؾ فِ ْط َر ٍة َو َط ْؼؾٍ،
ُ
ِ
ِ
ِ
َو َلؽِ ْـ َغ َّق َرت َّ
اجتَا َلت ُْف ْؿ َطـ َْفا،
الش َقاصق ُـ ف َط َر ا ْل َخ ْؾ ِؼ َو ُط ُؼق َل ُف ْؿ َو َأ ْف َسدَ ْت َفا َط َؾ ْق ِف ْؿَ ،و ْ
َو َم َضك َط َؾك ا ْل ِػ ْط َر ِة ْإُو َلك َم ْـ َس َب َؼ ْت َل ُف مِ َـ ال َّؾ ِف ا ْل ُح ْسـَكَ ،ف َل ْر َس َؾ إِ َل ْق ِف ْؿ ُر ُس َؾ ُف،
ِ
ِ ِ
ُقرا َط َؾك ك ٍ
ُقر،
َو َأك َْز َل َط َؾ ْق ِف ْؿ ُكتُ َب ُف بِ َؿا ُي َقاف ُؼ ف َط َر ُه ْؿ َو ُط ُؼق َل ُف ْؿَ ،ف ْاز َدا ُدوا بِ َذل َؽ ك ً
[ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ] {النور.};=:
ص ِْ ِ
ف َه َذا َف ِؿ ْـ َخ َصائِ ِ
الس ُجق ُدَ ،ف َؿ ْـ َس َجدَ ل ِ َغ ْق ِر ِه َف َؼدْ َش َّب َف
إِ َذا ُط ِر َ
اإل َل ِف َّقة ُّ
ا ْل َؿ ْخ ُؾ َ
قق بِ ِف.
ؤَِ ِٕهَا :الت ََّقك ُُّؾَ ،ف َؿ ْـ َت َقك ََّؾ َط َؾك َغ ْق ِر ِه َف َؼدْ َش َّب َف ُف بِ ِف.
اب ل ِ َغقْ ِر ِه َف َؼدْ َش َّب َف ُف بِ ِف.
ؤَِ ِٕهَا :الت َّْق َب ُةَ ،ف َؿ ْـ َت َ
ػ بِ ِ ِ ِ
ِ
ػ بِ َغ ْق ِر ِه َف َؼدْ َش َّب َف ُف بِ ِفَ ،ه َذا
قؿا َوإِ ْج َل ًٓ َل ُفَ ،ف َؿ ْـ َح َؾ َ
اسؿف َت ْعظ ً
ؤَِ ِٕهَا :ا ْل َحؾ ُ ْ
ب الت َّْشبِ ِ
فِل َجاكِ ِ
قف.
ِ ِ
َو َأ َّما فِل َجاكِ ِ
َّاس إِ َلك إِ ْص َرائِ ِف فِل ا ْل َؿدْ حِ
ب الت ََّش ُّبف بِفَ :ف َؿ ْـ َت َعا َض َؿ َو َت َؽ َّب َر َو َد َطا الـ َ
قؿ وا ْل ُخ ُضق ِع والرج ِ
ِ
قؼ ا ْل َؼ ْؾ ِ ِ
ِ
اءَ ،و َت ْعؾِ ِ
استِ َعا َك ًة،
َ َّ َ
َوال َّت ْعظ ِ َ
ب بِف َخ ْق ًفا َو َر َجا ًء َوا ْلت َجا ًء َو ْ
ِ
َاز َطف فِل ربقبِقتِ ِف وإِ َل ِفقتِ ِف ،و ُهق ح ِؼ ٌقؼ بِ َل ْن ي ِفقـَف َغاي َة ا ْلفق ِ
انَ ،و ُي ِذ َّل ُف
ُ ُ َ ََ
ُ ُ َّ َ َّ َ َ َ
َف َؼدْ َت َش َّب َف بِال َّؾف َوك َ ُ
َغا َي َة ُّ
الذ ِّلَ ،و َي ْج َع َؾ ُف َت ْح َت َأ ْقدَ ا ِم َخ ْؾ ِؼ ِف.
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وفِل الص ِ
حقحِ َطـْ ُف ﷺ َق َالَ « :ي ُؼ ُ
قل ال َّؾ ُف َط َّز َو َج َّؾ :ا ْل َع َظ َؿ ُة إِ َز ِاريَ ،وا ْلؽِ ْبرِ َيا ُء
َّ
َ
ِر َدائِلَ ،فؿ ْـ َك َاز َطـِل َو ِ
اح ًدا ِم ْـفُ َام َط َّذ ْب ُت ُف» .
َ
ِ
قر َة بِ َق ِد ِه مِ ْـ َأ َشدِّ الـ ِ
َوإِ َذا ك َ
َّاس َط َذ ًابا َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة
َان ا ْل ُؿ َص ِّق ُر ا َّلذي َي ْصـ َُع ُّ
الص َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الصقر ِةَ ،فؿا ال َّظ ُّـ بِالت ََّش ُّب ِف بِال َّؾ ِف فِل الربقبِ َّق ِة َو ْ ِ
اإل َل ِفقَّ ِة؟
لت ََش ُّب ِفف بِال َّؾف فل ُم َج َّرد ُّ َ َ
ُّ ُ
ك ََؿا َق َال الـَّبِ ُّل ﷺَ « :أ َش ُّد الـ ِ
َّاس َط َذا ًبا َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة ا ْل ُؿ َص ِّق ُرونَ ُ ،ي َؼ ُال َلفُ ْؿ َأ ْح ُققا
َما َخ َؾ ْؼ ُت ْؿ» .
ِ
َوفِل اٌصٖذُٔذَ ُِِٓ َطـْ ُف ﷺ َأ َّك ُف َق َالَ « :ق َال ال َّؾ ُف َط َّز َو َج َّؾَ :و َم ْـ َأ ْض َؾ ُؿ مم َّ ْـ َذ َه َب
َي ْخ ُؾ ُؼ َخ ْؾ ًؼا َك َخ ْؾ ِؼلَ ،ف ْؾ َق ْخ ُؾ ُؼقا َذ َّر ًةَ ،ف ْؾ َق ْخ ُؾ ُؼقا َش ِع َقر ًة» َ ،فـَ َّب َف بِ َّ
الذ َّر ِة َو َّ
الش ِع َقر ِة َط َؾك
َما ُه َق َأ ْط َظ ُؿ مِـ َْفا َو َأ ْك َب ُر.
ِ
ِ ِ
ػ َح ُال َم ْـ َت َش َّب َف بِ ِف
قر ٍةَ ،ف َؽ ْق َ
َوا ْل َؿ ْؼ ُصق ُدَ :أ َّن َه َذا َح ُال َم ْـ َت َش َّب َف بِف فل َصـْ َعة ُص َ
ِ
اص ُر ُبقبِقَّتِ ِف َوإِ َل ِفقَّتِ ِف؟ َوك ََذل ِ َؽ َم ْـ َت َش َّب َف بِ ِف فِل ِآ ْس ِؿ ا َّل ِذي َٓ َيـْ َب ِغل إِ َّٓ ل ِ َّؾ ِف
فل َخ َق ِّ
ؽ ا ْلؿ ُؾ ِ
وحدَ ه ،كَؿؾِ ِ
قكَ ،و َحاكِ ِؿ ا ْل ُح َّؽامَِ ،وك َْح ِق ِه.
ُ
َ ْ ُ َ
و َقدْ َثب َت فِل الص ِ
حقحِ َط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف َق َال« :إِ َّن َأ ْخ َـ َع ْ َ
س َام ِء ِط ْـ َد ال َّؾ ِف َر ُج ٌؾ
َّ
َ
َ
إ ْ
ؽ ا ْلؿ ُؾ ِ
اهانْ َشا ْه َ -أ ْي مؾِ ِ
قك  َٓ -مؾِ َؽ إِ َّٓ ال َّؾ ُف» وفِل َل ْػ ٍ
ظَ « :أ ِغ ُ
قظ َر ُج ٍؾ
ُي َس َّؿك بِ َش َ
َ
ُ
َ
َ
َط َؾك ال َّؾ ِف ر ُج ٌؾ يسؿك بِؿؾِ ِ
ؽ َْ
إ ْم َال ِك» .
ُ َ َّ َ
َ
َف َف َذا َم ْؼ ُت ال َّؾ ِف َو َغ َض ُب ُف َط َؾك َم ْـ َت َش َّب َف بِ ِف فِل ِآ ْس ِؿ ا َّل ِذي َٓ َيـْ َب ِغل إِ َّٓ َل ُفَ ،ف ُف َق
سبحا َكف مؾِ ُؽ ا ْلؿ ُؾ ِ
قك َو ْحدَ ُهَ ،و ُه َق َحاكِ ُؿ ا ْل ُح َّؽا ِم َو ْحدَ ُهَ ،ف ُف َق ا َّل ِذي َي ْح ُؽ ُؿ َط َؾك
ُ
ُ ْ َ ُ َ
ا ْل ُح َّؽا ِم ُك ِّؾ ِف ْؿَ ،و َي ْؼ ِضل َط َؾ ْق ِف ْؿ ُك ِّؾ ِف ْؿَ َٓ ،غ ْق ُر ُه.اه
()1

()2

()3

()4

()5

( )1أخرجف مسؾؿ ( ،)2629وأمحد ( ،)7382وأبق داود ( ،)4999طـ أبل هريرة
بللػاظ متؼاربة.
.
( )2أخرجف البخاري ( ،)5959ومسؾؿ ( )2199طـ ابـ مسعقد
.
( )3أخرجف البخاري ( ،)7559ومسؾؿ ( )2111طـ أبل هريرة
.
( )4أخرجف البخاري ( ،)6296ومسؾؿ ( )2143طـ أبل هريرة
.
( )5أخرجف مسؾؿ ( )2143طـ أبل هريرة
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يف ٔىالط اإلسالَ :

اػٍُ أْ ٔىالط اإلسالَ ػششج ٔىالط:

األ :ٍٚالشرك يف طبادة اهلل تعاىل ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ] {النساء.}<@:

وقال تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ] {ادائدة }?::ومـف الذبح لغقر اهلل كؿـ يذبح لؾجـ أو
لؾؼبر.
ايجاْ :ٞمـ جعؾ بقـف وبقـ اهلل وسائط يدطقهؿ ،ويسللفؿ الشػاطة ،ويتقكّؾ
طؾقفؿ َك َػ َر إمجا ًطا.
ايجايحَ :مـ مل ُي َؽ ّػر الؿشركقـ ،أو شؽ يف كػرهؿ ،أو صحح مذهبفؿ َك َػ َر.
أكؿؾ مِـ هديف ،أو أن ُح ْؽ َؿ ِ
ُ
غقره
ايسابعَ :مـ اطتؼد أن غقر هدْ ي الـبل ﷺ
يػضؾ حؽؿ الطقاغقت طىل حؽؿف ففق كافِ ٌر.
أحس ُـ مـ حؽؿف ،كالذي ِّ
ارتاَصَ :مـ ْأب َغ َض شق ًئا مؿا جاء بف الرسقل ﷺ ولق َط ِؿؾ بف َك َػ َر.
ايشادضَ :مـ استفزأ بشلء مِـ ديـ الرسقل ﷺ ،أو ثقاب اهلل ،أو طؼابفَ ،ك َػ َر.

والدلقؾ ققلف تعاىل ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾.
ايشابع :السحر ،ومـف الصرف والعطػ ،فؿـ فعؾف أو رضل بف كػر ،والدلقؾ

ققلف تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ]
{البقرة.}98::
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الثامـُ :مظاهرة الؿشركقـ ومعاوكتفؿ طىل الؿسؾؿقـ ،والدلقؾ ققلف تعاىل:
﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ] {ادائدة.}=9:
ايتاسع :مـ اطتؼد أن بعض الـاس يسعف الخروج طـ شريعة محؿد ﷺ كؿا
و ِسع َ
الخ ِضر الخروج طـ شريعة مقسك طؾقف السلم ففق كافر.
ايعاطس :اإلطراض طـ ديـ اهلل تعاىل ٓ يتعؾؿف وٓ يعؿؾ بف ،والدلقؾ ققلف

تعاىل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ] {السجدة.}:::
الؿ ْؽ َره،
وٓ فرق يف مجقع هذه الـقاقض بقـ الفازل والجاد والخائػ ،إٓ ُ
خطرا ،ومِـ أكثر ما يؽقن وقق ًطا ،فقـبغل لؾؿسؾؿ أن
وكؾفا مـ أطظؿ ما يؽقن
ً
يحذرها ،ويخاف مـفا طىل كػسف ،كعقذ باهلل مـ مقجبات غضبف ،وألقؿ طؼابف،
وصىل اهلل طىل خقر خؾؼف محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.اه
قال الؼاضل طقاض يف اٌشفا ترؼشَف دمىق ادلصطفً ( :) 1371 / 7
ولفذا كؽ ِّػر كؾ مـ دان بغقر مؾة الؿسؾؿقـ مـ الؿؾؾ ،أو وقػ فقفؿ ،أو شؽ،
صحح مذهبفؿ ،وإن أضفر مع ذلؽ اإلسلم ،واطتؼده ،واطتؼد إبطال كؾ
أو
َّ
مذهب سقاه ،ففق كافر بنضفاره ما أضفر مـ خلف ذلؽ.اه.
قال اإلمام ابـ باز

كام يف جمّىع فراواٖ (:)11/8

واٌمىادح لسّاْ:
قسؿ يـؼض هذه العؼقدة ويبطؾفا ،فقؽقن صاحبف كافرا ،كعقذ باهلل .
وقسؿ يـؼص هذه العؼقدة ويضعػفا .
كافرا
فاأل :ٍٚيسؿك :كاقضا ،وهق :الذي يبطؾفا ويػسدها ،ويؽقن صاحبف ً
مرتدً ا طـ اإلسلم ،وهذا الـقع هق :الؼقادح الؿؽػرة:
وهل كقاقض اإلسلم ،وهل الؿقجبة لؾردة ،هذه تسؿك :كقاقض .
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وإٌالط :يؽقن ققٓ ،ويؽقن طؿل ،ويؽقن اطتؼادا ،ويؽقن شؽا .فؼد يرتد
اإلكسان بؼقل يؼقلف ،أو بعؿؾ يعؿؾف ،أو باطتؼاد يعتؼده ،أو بشؽ يطرأ طؾقف ،هذه
إمقر إربعة كؾفا يليت مـفا الـاقض الذي يؼدح يف العؼقدة ويبطؾفا ،وقد ذكرها
أهؾ العؾؿ يف كتبفؿ وسؿقا باهبا( :باب حؽؿ الؿرتد) ،فؽؾ مذهب مـ مذاهب
العؾؿاء ،وكؾ فؼقف مـ الػؼفاء ألػ كتبا -يف الغالب -طـدما يذكر الحدود يذكر
(باب حؽؿ الؿرتد) :وهق الذي يؽػر بعد اإلسلم ،ويسؿك هذا :مرتدا ،يعـل :أكف
رجع طـ ديـ اهلل وارتد طـف ،قال فقف الـبل ﷺ« :مـ بدل ديـف فاقتؾقه» خرجف
البخاري يف الصحقح .
()1

ويف اٌصذُذٌن « :أن الـبل ﷺ بعث أبا مقسك إشعري إلك القؿـ ،ثؿ أتبعف
معاذ بـ جبؾ ا ما فؾام قدم طؾقف قال :اكزل .وألؼك لف وسادة ،وإذا رجؾ طـده مقثؼ،
قال :ما هذا؟ قال :هذا كان هيقديا ،فلسؾؿ ،ثؿ راجع ديـف -ديـ السقء -فتفقد .فؼال
معاذ ٓ :أكزل حتك يؼتؾ ،قضاء الل ورسقلف ،فؼال :اكزل .قال ٓ :أكزل حتك يؼتؾ،
قضاء الل ورسقلف ،ثالث مرات ،فلمر بف أبق مقسك

فؼتؾ» .
()2

فدل ذلؽ طىل أن الؿرتد طـ اإلسلم يؼتؾ ،إذا مل يتب ،يستتاب فنن تاب
ورجع فالحؿد هلل ،وإن مل يرجع وأصر طىل كػره وضللف يؼتؾ ،ويعجؾ بف إىل الـار:
لؼقلف ﷺ« :مـ بدل ديـف فاقتؾقه».
فإٌىالط اٌيت ذٕمط اإلسالَ وصًنجِٕ ،ها:
ايسد ٠بايك :ٍٛمثؾ :سب اهلل ،هذا ققل يـؼض الديـ ،وهؽذا سب الرسقل ﷺ،
يعـل :الؾعـ والسب هلل ولرسقلف ،أو العقب والتـؼص ،مثؾ أن يؼقل :إن اهلل ضامل،
إن اهلل بخقؾ ،إن اهلل فؼقر ،إن اهلل جؾ وطل ٓ يعؾؿ بعض إمقر ،أو ٓ يؼدر طىل
بعض إمقر ،كؾ هذه إققال وأشباهفا سب وردة طـ اإلسلم .
( )1أخرجف البخاري ( ،)3917طـ ابـ طباس
( )2أخرجف البخاري ( ،)6923ومسؾؿ (.)1733

.
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فؿـ اكتؼص اهلل أو سبف أو طابف بشلء ففق كافر مرتد طـ اإلسلم  -كعقذ باهلل
مـ ذلؽ  -وهذه ردة ققلقة ،إذا سب اهلل أو استفزأ بف أو تـؼصف أو وصػف بلمر ٓ
يؾقؼ ،كؿا تؼقل القفقد :إن اهلل بخقؾ ،إن اهلل فؼقر وكحـ أغـقاء ،وهؽذا لق قال :إن
اهلل ٓ يعؾؿ بعض إمقر ،أو ٓ يؼدر طىل بعض إمقر ،أو كػك صػات اهلل ومل يممـ
هبا ،ففذا يؽقن مرتدا بلققالف السقئة .
أو قال مثل :إن اهلل مل يقجب طؾقـا الصلة ،ففذه ردة طـ اإلسلم ،فؿـ قال:
إن اهلل مل يقجب الصلة فؼد ارتد طـ اإلسلم بنمجاع الؿسؾؿقـ ،إٓ إذا كان جاهل
بعقدا طـ الؿسؾؿقـ ٓ يعرف ،فقعؾؿ ،فنن أصر كػر ،وأما إذا كان بقـ الؿسؾؿقـ،
ويعرف أمقر الديـ ،ثؿ قال :لقست الصلة بقاجبة .ففذه ردة ،يستتاب مـفا ،فنن
تاب وإٓ قتؾ ،أو قال :الزكاة غقر واجبة طىل الـاس ،أو قال :صقم رمضان غقر
واجب طىل الـاس ،أو الحج مع آستطاطة غقر واجب طىل الـاس ،مـ قال هذه
الؿؼآت كػر إمجاطا ،ويستتاب فنن تاب وإٓ قتؾ  -كعقذ باهلل مـ ذلؽ  -وهذه
إمقر ردة ققلقة .
َٗٓٚا :ايسد ٠بايفعٌ:
والردة الػعؾقة مثؾ :ترك الصلة ،فؽقكف ٓ يصظ وإن قال :إهنا واجبة  -لؽـ ٓ
يصظ  -هذه ردة طىل إصح مـ أققال العؾؿاء :لؼقل الـبل ﷺ« :العفد الذي بقــا
وبقـفؿ الصالة ،فؿـ تركفا فؼد كػر» رواه اإلمام أمحد ،والترمذي ،والـسائل،
()1

وابـ ماجف بنسـاد صحقح ،وققلف ﷺ« :بقـ الرجؾ وبقـ الشرك والؽػر ترك
الصالة» .أخرجف مسؾؿ يف صحقحف .
()2

( )1أخرجف أمحد ( ،)22937والترمذي ( ،)2621والـسائل ( ،)463وابـ ماجف ( )1979طـ بريدة
 ،وإسـاده حسـ.
( )2أخرجف مسؾؿ (.)82
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وقال طبد اهلل بـ شؼقؼ العؼقظ  -التابعل الؿتػؼ طىل جللة قدره رمحف اهلل :كان
أصحاب محؿد ﷺ ٓ يرون شقئا مـ إطؿال تركف كػر غقر الصلة .رواه
الترمذي ،وإسـاده صحقح .وهذه ردة فعؾقة ،وهل ترك الصلة طؿدً ا .
ومـ ذلؽ :لق استفان بالؿصحػ الشريػ ،وقعد طؾقف مستفقـا بف ،أو لطخف
بالـجاسة طؿدً ا ،أو وصله بؼدمف يستفقـ بف ،فنكف يرتد بذلؽ طـ اإلسلم.
 َٔٚايسد ٠ايفعً :١ٝكقكف يطقف بالؼبقر يتؼرب ٕهؾفا بذلؽ ،أو يصظ لفؿ أو
لؾجـ ،وهذه ردة فعؾقة .أما دطاؤه لفؿ وآستعاكة هبؿ والـذر لفؿ :فردة ققلقة.
أما مـ صاف بالؼبقر ،يؼصد بذلؽ طبادة اهلل ،ففق بدطة قادحة يف الديـ،
ووسقؾة مـ وسائؾ الشرك ،وٓ يؽقن ردة ،إكؿا يؽقن بدطة قادحة يف الديـ إذا مل
يؼصد التؼرب إلقفؿ بذلؽ ،وإكؿا فعؾ ذلؽ تؼربا إىل اهلل سبحاكف جفل مـف .
 َٔٚايهفس ايفعً :ٞكقكف يذبح لغقر اهلل ،ويتؼرب لغقره سبحاكف بالذبائح ،يذبح
البعقر أو الشاة أو الدجاجة أو البؼرة ٕصحاب الؼبقر تؼربا إلقفؿ يعبدهؿ هبا ،أو
لؾجـ يعبدهؿ هبا ،أو لؾؽقاكب يتؼرب إلقفا بذلؽ ،وهذا مؿا أهؾ بف لغقر اهلل،
فقؽقن مقتة ،ويؽقن كػرا أكبر ،كسلل اهلل العافقة مـ ذلؽ ،هذه كؾفا مـ أكقاع الردة
والـقاقض طـ اإلسلم الػعؾقة .
َٗٓٚا :ايسد ٠باالعتكاد:
ومـ أكقاع الردة العؼدية التل يعتؼدها بؼؾبف ،وإن مل يتؽؾؿ هبا ومل يػعؾ ،بؾ بؼؾبف
يعتؼد :إذا اطتؼد بؼؾبف أن اهلل جؾ وطل فؼقر ،أو أكف بخقؾ ،أو أكف ضامل ،ولق أكف ما
تؽؾؿ ،ولق مل يػعؾ شقئا ،هذا كػر  -بؿجرد هذه العؼقدة  -بنمجاع الؿسؾؿقـ .
أو اطتؼد بؼؾبف أكف ٓ يقجد بعث وٓ كشقر ،وأن كؾ ما جاء يف هذا لقس لف
حؼقؼة ،أو اطتؼد بؼؾبف أكف ٓ يقجد جـة أو كار ،وٓ حقاة أخرى ،إذا اطتؼد ذلؽ بؼؾبف
ولق مل يتؽؾؿ بشلء ،هذا كػر وردة طـ اإلسلم  -كعقذ باهلل مـ ذلؽ  -وتؽقن
أطؿالف باصؾة ،ويؽقن مصقره إىل الـار بسبب هذه العؼقدة .
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وهؽذا لق اطتؼد بؼؾبف  -ولق مل يتؽؾؿ  -أن محؿدا ﷺ لقس بصادق ،أو أكف
لقس بخاتؿ إكبقاء وأن بعده أكبقاء ،أو اطتؼد أن مسقؾؿة الؽذاب كبل صادق ،فنكف
يؽقن كافرا هبذه العؼقدة .
أو اطتؼد بؼؾبف أن كقحا ،أو مقسك ،أو طقسك ،أو غقرهؿ مـ إكبقاء طؾقفؿ
السلم أهنؿ كاذبقن أو أحدا مـفؿ ،هذا ردة طـ اإلسلم .
أو اطتؼد أكف ٓ بلس أن يدطك مع اهلل غقره كإكبقاء أو غقرهؿ مـ الـاس ،أو
الشؿس والؽقاكب أو غقرها ،إذا اطتؼد بؼؾبف ذلؽ صار مرتدا طـ اإلسلمٕ :ن اهلل

تعاىل يؼقل﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ] {احلج ،}>::وقال سبحاكف﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ] {البقرة }9>;:وقال﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ] {الفاحتة ،}=:وقال:

﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ] {اإلرساء ،}:;:وقال﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ] {غافر }9<:وقال سبحاكف﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ] {الزمر}>=:

وأيات يف هذا الؿعـك كثقرة .
فؿـ زطؿ أو اطتؼد أكف يجقز أن يعبد مع اهلل غقره :مـ مؾؽ ،أو كبل ،أو شجر،
أو جـ ،أو غقر ذلؽ ففق كافر ،وإذا كطؼ وقال بؾساكف ذلؽ صار كافرا بالؼقل
والعؼقدة مجقعا ،وإن فعؾ ذلؽ ودطا غقر اهلل واستغاث بغقر اهلل صار كافرا بالؼقل
والعؿؾ والعؼقدة مجقعا ،كسلل اهلل العافقة مـ ذلؽ .
ومؿا يدخؾ يف هذا :ما يػعؾف طباد الؼبقر الققم يف كثقر مـ إمصار مـ دطاء
إمقات ،وآستغاثة هبؿ ،وصؾب الؿدد مـفؿ ،فقؼقل بعضفؿ :يا سقدي ،الؿدد
الؿدد ،يا سقدي ،الغقث الغقث ،أكا بجقارك ،اشػ مريضل ،ورد غائبل ،وأصؾح
قؾبل .
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يخاصبقن إمقات الذيـ يسؿقهنؿ :إولقاء ،ويسللقهنؿ هذا السمال ،كسقا اهلل
وأشركقا معف غقره  -تعاىل اهلل طـ ذلؽ  -ففذا كػر ققل وطؼدي وفعظ .
وبعضفؿ يـادي مـ مؽان بعقد ويف أمصار متباطدة :يا رسقل اهلل،
اكصرين...وكحق هذا ،وبعضفؿ يؼقل طـد قبره :يا رسقل اهلل ،اشػ مريضل ،يا
رسق ل اهلل ،الؿدد الؿدد ،اكصركا طىل أطدائـا ،أكت تعؾؿ ما كحـ فقف ،اكصركا طىل
أطدائـا .
والرسقل ﷺ ٓ يعؾؿ الغقب :إذ ٓ يعؾؿ الغقب إٓ اهلل سبحاكف ،هذا مـ الشرك
الؼقل والعؿظ ،وإذا اطتؼد مع ذلؽ أن هذا جائز ،وأكف ٓ بلس بف صار شركا ققلقا
وفعؾقا وطؼديا ،كسلل اهلل العافقة مـ ذلؽ .
وهذا واقع يف دول وبؾدان كثقرة ،وكان واقعا يف هذه البلد ،كان واقعا يف
الرياض والدرطقة قبؾ ققام دطقة الشقخ محؿد بـ طبد القهاب رمحف اهلل ،فؼد كاكت
لفؿ آلفة يف الرياض والدرطقة وغقرمها ،أشجار تعبد مـ دون اهلل ،وأكاس يؼال:
إهنؿ مـ إولقاء يعبدوهنؿ مع اهلل ،وقبقر تعبد مع اهلل .
وكان قبر زيد بـ الخطاب

مقجقدا يف الجبقؾة حقث قتؾ يف حروب الردة

أيام مسقؾؿة ،كان قبره يعبد مـ دون اهلل حتك هدم ذلؽ الؼبر ،وكسل الققم
والحؿد هلل ،بلسباب دطقة الشقخ محؿد ،قدس اهلل روحف وجزاه طـا وطـ
الؿسؾؿقـ أفضؾ الجزاء.
وقد كان يف كجد والحجاز مـ الشرك العظقؿ وآطتؼادات الباصؾة ،ودطقة
غقر اهلل ما ٓ يعد وٓ يحصك ،فؾؿا جاء الشقخ محؿد بـ طبد القهاب

يف

الـصػ الثاين مـ الؼرن الثاين طشر ،أي :قبؾ ما يزيد طـ مائتل سـة ،دطا إىل اهلل
وأرشد الـاس ،فعاداه كثقر مـ العؾؿاء الجفؾة وأهؾ الفقى ،لؽـ اهلل أيده بعؾؿاء
الحؼ ،وبآل سعقد  -رحؿ اهلل الجؿقع  -فدطا إىل اهلل ،وأرشد الـاس إىل تقحقد اهلل،
وبقـ لفؿ :أن طبادة الجـ وإحجار وإولقاء والصالحقـ وغقرهؿ شرك مـ طؿؾ
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الجاهؾقة ،وأهنا أطؿال أبل جفؾ ،وأمثالف مـ كػار قريش يف طبادهتؿ اللت،
والعزى ،ومـاة ،وطبادة الؼبقر ،هذه هل أطؿالفؿ .
فبقـ

لؾـاس وهدى اهلل طىل يديف مـ هدى ،ثؿ طؿت الدطقة بلد كجد

والحجاز وبؼقة الجزيرة العربقة ،واكتشر فقفا التقحقد واإليؿان ،وترك الـاس
الشرك باهلل وطبادة الؼبقر وإولقاء بعد أن كاكقا يعبدوهنا إٓ مـ رحؿ اهلل ،بؾ كان
بعضفؿ يعبد أكاسا مجاكقـ ٓ طؼقل لفؿ ،ويسؿقهنؿ :أولقاء ،وهذا مـ طظقؿ
جفؾفؿ الذي كاكقا واقعقـ فقف .
َٗٓٚا :ايسد ٠بايظو:
طرضـا لؾردة التل تؽقن بالؼقل ،والردة بالعؿؾ ،والردة بالعؼقدة ،أما الردة
بالشؽ :فؿثؾ الذي يؼقل :أكا ٓ أدري هؾ اهلل حؼ أم ٓ؟ أكا شاك .هذا كافر كػر
شؽ ،أو قال :أكا ٓ أطؾؿ هؾ البعث حؼ أم ٓ؟ أو قال :أكا ٓ أدري هؾ الجـة والـار
حؼ أم ٓ؟ أكا ٓ أدري ،أكا شاك .فؿثؾ هذا يستتاب ،فنن تاب وإٓ قتؾ كافرا لشؽف
فقؿا هق معؾقم مـ الديـ بالضرورة وبالـص واإلمجاع .
فالذي يشؽ يف ديـف ويؼقل :أكا ٓ أدري هؾ اهلل حؼ؟ أو هؾ الرسقل حؼ؟
وهؾ هق صادق أم كاذب؟ أو قال ٓ :أدري هؾ هق خاتؿ الـبققـ؟ أو قال ٓ :أدري
مسقؾؿة كاذب أم ٓ؟ أو قال :ما أدري هؾ إسقد العـسل  -الذي ادطك الـبقة يف
القؿـ  -كاذب أم ٓ؟ هذه الشؽقك كؾفا ردة طـ اإلسلم ،يستتاب صاحبفا ويبقـ
لف الحؼ ،فنن تاب وإٓ قتؾ .ومثؾ لق قال :أشؽ يف الصلة هؾ هل واجبة أم ٓ؟ أو
الزكاة هؾ هل واجبة أم ٓ؟ وصقام رمضان هؾ هق واجب أم ٓ؟ أو شؽ يف الحج
مع آستطاطة هؾ هق واجب يف العؿر مرة أم ٓ؟ ففذه الشؽقك كؾفا كػر أكبر
يستتاب صاحبفا ،فنن تاب وآمـ وإٓ قتؾ :لؼقل الـبل ﷺ« :مـ بدل ديـف
فاقتؾقه» رواه البخاري يف الصحقح.
()1

( )1أخرجف البخاري ( ،)3917طـ ابـ طباس

.
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فل بد مـ اإليؿان بلن هذه إمقر  -أطـل :الصلة والزكاة والصقام والحج -
كؾفا حؼ وواجبة طىل الؿسؾؿقـ بشروصفا الشرطقة .
هذا الذي تؼدم هق الؼسؿ إول مـ الؼقادح ،وهق الؼسؿ الذي يـؼض اإلسلم
ويبطؾف ،ويؽقن صاحبف مرتدا يستتاب ،فنن تاب وإٓ قتؾ .
أَا ايٓٛع ايجاْ :ٞففق وجقد الؼقادح دون الؽػر ،لؽـفا تضعػ اإليؿان
وتـؼصف ،وتجعؾ صاحبفا معرضا لؾـار وغضب اهلل ،لؽـ ٓ يؽقن صاحبفا كافرا .
وأمثؾة ذلؽ كثقرة مـفا :الزكا إذا آمـ أكف حرام ومل يستحؾف ،بؾ يزين ويعؾؿ أكف
طاص ،هذا ٓ يؽقن كافرا وإكؿا يؽقن طاصقا ،لؽـ إيؿاكف كاقص .وهذه الؿعصقة
قدحت يف طؼقدتف لؽـ دون الؽػر .فؾق اطتؼد أن الزكا حلل صار بذلؽ كافرا .
وهؽذا لق قال :السرقة حلل ،أو ما أشبف ذلؽ ،يؽقن كافرإ :كف استحؾ ما
حرم اهلل .
وكذلؽ الغقبة والـؿقؿة وطؼقق القالديـ وأكؾ الربا وأشباه ذلؽ ،كؾ هذه مـ
الؼقادح يف العؼقدة الؿضعػة لؾديـ واإليؿان .
وهؽذا البدع ،وهل أشد مـ الؿعاصل ،فالبدع يف الديـ تضعػ اإليؿان ،وٓ
تؽقن ردة ما مل يقجد فقفا شرك ومـ أمثؾة ذلؽ :بدطة البـاء طىل الؼبقر ،كلن يبـل
طىل الؼبر مسجدا أو قبة ،ففذه بدطة تؼدح يف الديـ وتضعػ اإليؿان ،لؽـ إذا بـاها
وهق ٓ يعتؼد جقاز الؽػر باهلل ،ومل يؼترن بذلؽ دطاء الؿقتقـ وآستغاثة هبؿ والـذر
لفؿ ،بؾ ضـ أكف بػعؾف هذا يحترمفؿ ويؼدرهؿ ،ففذا العؿؾ حقـئذ لقس كػرا ،بؾ
بدطة قادحة يف الديـ تضعػ اإليؿان وتـؼصف ،ووسقؾة إىل الشرك .
 َٔٚأَجً ١ايبدع :بدطة آحتػال بالؿقلد الـبقي :حقث يحتػؾ بعض الـاس يف
الثاين طشر مـ ربقع إول بؿقلد الـبل ﷺ ،ففذا العؿؾ بدطة ،مل يػعؾف الـبل ﷺ
وٓ أصحابف وٓ خؾػاؤه الراشدون ،ومل يػعؾفا أهؾ الؼرن الثاين وٓ الثالث ،بؾ
هذه بدطة محدثة.
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أو آحتػال بؿقلد البدوي ،أو طبد الؼادر الجقلين ،أو غقرمها ،فآحتػال
بالؿقالد بدطة مـ البدع ،ومـؽر مـ الؿـؽرات التل تؼدح يف العؼقدةٕ :ن اهلل ما
أكزل هبا مـ سؾطان ،وقد قال الـبل ﷺ« :وشر إمقر حمدثاهتا ،وكؾ بدطة ضاللة»
رواه مسؾؿ  ،وقال ﷺ« :مـ أحدث يف أمركا هذا ما لقس مـف ففق رد» متػؼ طىل
()2

()1

صحتف  ،أي :ففق مردود طؾقف ،وقال ﷺ« :مـ طؿؾ طؿال لقس طؾقف أمركا ففق
()3

رد» خرجف مسؾؿ يف صحقحف ،وقال« :إياكؿ وحمدثات إمقر :فنن كؾ حمدثة
()4

بدطة ،وكؾ بدطة ضاللة» .
()5

فالبدع مـ الؼقادح يف الديـ التل دون الؽػر ،إذا مل يؽـ فقفا كػر ،أما إذا كان
يف آحتػال بالؿقلد دطقة الرسقل ﷺ وآستغاثة بف وصؾبف الـصر صار شركا باهلل،
وكذا دطاؤهؿ :يا رسقل اهلل اكصركا ،الؿدد الؿدد يا رسقل اهلل  ..الغقث الغقث ،أو
اطتؼادهؿ أن الرسقل ﷺ يعؾؿ الغقب أو غقره ،كاطتؼاد بعض الشقعة يف طظ
والحسـ والحسقـ أهنؿ يعؾؿقن الغقب ،كؾ هذا شرك وردة طـ الديـ ،سقاء كان
يف الؿقلد أو يف غقر الؿقلد .
ومثؾ هذا ققل بعض الرافضة :إن أئؿتفؿ آثـل طشر يعؾؿقن الغقب ،وهذا

كػر وضلل وردة طـ اإلسلم :لؼقلف تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ] {النمل.}>=:
أما إذا كان آحتػال بؿجرد قراءة السقرة الـبقية ،وذكر ما جرى يف مقلده
وغزواتف ،ففذا بدطة يف الديـ تـؼصف ولؽـ ٓ تـؼضف .

.
( )1أخرجف مسؾؿ ( ،)867طـ جابر بـ طبد اهلل
()2أخرجف البخاري ( ،)2697ومسؾؿ ( )1718طـ طائشة
( )3أخرجف البخاري ( ،)2697ومسؾؿ ( ،)1718طـ طائشة
()4أخرجف البخاري ( ،)2697ومسؾؿ ( )1718طـ طائشة
.
( )5أخرجف مسؾؿ ( ،)867طـ جابر بـ طبد اهلل

.
.
.
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 َٔٚايبدع :ما يعتؼده بعض الجفال يف شفر صػر مـ أكف ٓ يسافر فقف،
فقتشاءمقن بف ،وهذا جفؾ وضلل ،فؼد قال الـبل ﷺ ٓ« :طدوى وٓ صقرة وٓ
صػر وٓ هامة» متػؼ طىل صحتف ،وزاد مسؾؿ« :وٓ كقء وٓ غقل»ٕ :ن اطتؼاد
()1

العدوى والطقرة والتعؾؼ بإكقاء أو الغقل ،كؾ هذه مـ أمقر الجاهؾقة التل تؼدح
يف الديـ .
ومـ زطؿ أن هـاك طدوى ففذا باصؾ ،ولؽـ اهلل جعؾ الؿخالطة لبعض
الؿرضك قد تؽقن سببا لقجقد الؿرض يف الصحقح ،ولؽـ ٓ تعدي بطبعفا ،ولؿا
سؿع بعض العرب ققل الـبل ﷺ ٓ« :طدوى ...قال :يا رسقل الل ،اإلبؾ تؽقن يف
الرمال كلهنا الظباء ،فنذا دخؾفا إجرب أجرهبا ؟ قال ﷺ :فؿـ أطدى إول؟»
أي :مـ الذي أكزل الجرب يف إول؟ .
()2

فإمر بقد اهلل سبحاكف وتعاىل إذا شاء أجرهبا بسبب هذا الجرب ،وإن شاء مل
يجرهبا ،وقد قال ﷺ ٓ« :يردن ممرض طؾك مصح» يعـل ٓ :تقردوا اإلبؾ
()3

الؿريضة طىل الصحقحة ،بؾ تؽقن هذه طىل حدة وهذه طىل حدة ،وذلؽ مـ باب
اتؼاء الشر والبعد طـ أسبابف ،وإٓ فإمقر بقد اهلل ٓ ،يعدي شلء بطبعف ،إكؿا هق
بقد اهلل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ] {التوبة }=9:فالخؾطة مـ أسباب
وجقد الؿرض فل تـبغل الخؾطة ،فإجرب ٓ يخالط الصحقح ،هؽذا أمركا
الرسقل ﷺ مـ باب آتؼاء والحذر مـ أسباب الشر ،لؽـ لقس الؿعـك :أكف إذا
خالط فنكف سقعدي ،ٓ ،قد يعدي وقد ٓ يعدي ،وإمر بقد اهلل سبحاكف وتعاىل:
ولفذا قال ﷺ« :فؿـ أطدى إول؟» .
()4

.
( )1أخرجف البخاري ( ،)5757ومسؾؿ ( )2229طـ أبل هريرة
( )2أخرجف البخاري برقؿ ( ،)5771ومسؾؿ برقؿ ( )2221طـ أبل هريرة
( )3أخرجف البخاري برقؿ ( ،)5771ومسؾؿ برقؿ ( )2221طـ أبل هريرة
( )4أخرجف البخاري برقؿ ( ،)5771ومسؾؿ برقؿ ( )2221طـ أبل هريرة

.
.
.
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ومـ هذا الباب ققلف ﷺ« :فر مـ الؿجذوم فرارك مـ إسد» والؿؼصقد:
()1

أن تشاؤم أهؾ الجاهؾقة بالعدوى وبالتطقر أو الفامة  -وهل :روح الؿقت ،يؼقلقن:
إهنا تؽقن كلهنا صائر حقل قبره يتشاءمقن هبا  -وهذا باصؾ ٓ أصؾ لف ،وروح
الؿقت مرهتـة بعؿؾف إما يف الجـة أو الـار .
والطقرة والتشاؤم بالؿرئقات والسؿعقات مـ طؿؾ الجاهؾقة ،حقث كاكقا
يتشاءمقن إذا رأوا شقئا ٓ يـاسبفؿ مثؾ الغراب ،أو الحؿار إسقد ،أو مؼطقع
الذكب ،أو ما أشبف ذلؽ ،فقتشاءمقن بف ،هذا مـ جفؾفؿ وضللفؿ ،قال اهلل جؾ
وطل يف الرد طؾقفؿ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ] {األعراف }9;9:فاهلل بقده الضر
والـػع ،وبقده العطاء والؿـع ،والطقرة ٓ أصؾ لفا ،ولؽـف شلء يجدوكف يف
صدورهؿ وٓ حؼقؼة لف ،بؾ هق شلء باصؾ ،ولفذا قال ﷺ ٓ« :صقرة».
ولذا يجب طىل الؿسؾؿ إذا رأى ما يتشاءم بف :أٓ يرجع طـ حاجتف ،فؾق خرح
لقسافر ،وصادفف محار غقر مـاسب أو رجؾ غقر مـاسب أو ما أشبف ذلؽ ،فل يرجع،
بؾ يؿضل يف حاجتف ويتقكؾ طىل اهلل ،فنن رجع ففذه هل الطقرة ،والطقرة قادحة يف
العؼقدة ولؽـفا دون الشرك إكبر ،بؾ هل مـ الشرك إصغر.
وهؽذا سائر البدع ،كؾفا مـ الؼقادح يف العؼقدة ،لؽـفا دون الؽػر ،إن مل
يصاحبفا كػر .
فٗر ٙايبدع َجٌ :بدطة الؿقالد ،والبـاء طىل الؼبقر ،واتخاذ الؿساجد طؾقفا،
ومثؾ صلة الرغائب هذه كؾفا بدع ،وآحتػال بؾقؾة اإلسراء والؿعراج التل
يحددوهنا بسبع وطشريـ مـ رجب ،هذه بدطة لقس لفا أصؾ ،وبعض الـاس
يحتػؾ بؾقؾة الـصػ مـ شعبان ويعؿؾ فقفا أطؿآ يتؼرب هبا ،وربؿا أحقا لقؾفا أو
صام هنارها يزطؿ أن هذا قربة ،ففذا ٓ أصؾ لف ،وإحاديث فقف غقر صحقحة ،بؾ
هق مـ البدع.
( )1أخرجف البخاري ( )5797مـ حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف ،معؾ ًؼا.
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والجامع يف هذا :أن كؾ شلء مـ العبادات يحدثف الـاس ومل يلمر بف الرسقل
ﷺ ومل يػعؾف ومل يؼره ففق بدطةٕ :ن الرسقل ﷺ قال« :مـ أحدث يف أمركا هذا ما
لقس مـف ففق رد»  ،وقال« :مـ طؿؾ طؿال لقس طؾقف أمركا ففق رد» وكان يؼقل يف
()1

خطبة الجؿعة« :وشر إمقر حمدثاهتا ،وكؾ بدطة ضاللة»  ،يحذر الـاس مـ البدع
()2

ويدطقهؿ إىل لزوم السـة ﷺ .
فالقاجب طىل أهؾ اإلسلم أن يؾزمقا اإلسلم ويستؼقؿقا طؾقف ،ويف هذا

كػايتفؿ وكؿالفؿ ،فؾقسقا بحاجة إىل بدع ،يؼقل اهلل تعاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ] {ادائدة };:فاهلل أكؿؾ الديـ
وأتؿف بحؿده وفضؾف ،فؾقس الـاس بحاجة إىل بدع يلتقن هبا ،وقد قال الـبل ﷺ:
«طؾقؽؿ بسـتل وسـة الخؾػاء الراشديـ مـ بعدي ،متسؽقا هبا ،وطضقا طؾقفا
بالـقاجذ» .
()3

فؾقس الـاس بحاجة إىل بدع زيد وطؿرو ،بؾ يجب التؿسؽ بؿا شرطف اهلل،
والسقر طىل مـفج اهلل ،والقققف طـد حدوده ،وترك ما أحدثف الـاس ،كؿا قال اهلل

سبحاكف وتعاىل ذما لؾبدع وأهؾفا﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ] {الشورى.}:9:
وفؼ اهلل الجؿقع لؿا فقف الخقر ،وأصؾح أحقال الؿسؾؿقـ ،ووفؼفؿ لؾػؼف يف
ديـف ،وجـبفؿ أسباب الزيغ والضلل وآكحراف ،وصىل اهلل وسؾؿ طىل كبقـا
محؿد ،وآلف وصحبف وأتباطفؿ بنحسان إىل يقم الديـ ،اكتفك.

.

( )1أخرجف البخاري برقؿ ( ،)5771ومسؾؿ برقؿ ( )2221طـ أبل هريرة
.
( )2أخرجف مسؾؿ ( ،)867طـ جابر بـ طبد اهلل
( )3أخرجف أمحد ( ،)17142والدرامل ( ،)193وأبق داود ( ،)4697وابـ ماجف ( ،)43والترمذي
( ،)2676وهق حديث صحقح.
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قال اإلمام العثقؿقـ

كام يف فراوي ٔىس ػًٍ اٌذسب :

كاقض لإلسلم
كقاقض اإلسلم بؿعـاها اإلمجال كؾ ما أوجب الردة :ففق ٌ
كاقض
يعـل كؾ شلء مـ قق ٍل أو فعؾ أو طؼقدة يؽقن بف اإلكسان مرتدً ا ففق ٌ
لإلسلم وهق ٓ يحصر يف القاقع يعـل أفراده ٓ تحصر ٓ بعشرة وٓ بعشريـ وٓ
فؿثل كػر
بلكثر لؽـ الضابط أن كؾ ما كان مؼتض ًقا لؾردة ففق مـ كقاقض اإلسلم ً
الحجقد أن يجحد ما يجب اإليؿان بف مثؾ أن يجحد والعقاذ باهلل وجقد اهلل أو
كاقضا
الؿلئؽة أو الرسؾ أو الؽتب أو الققم أخر أو الؼدر خقره وشره فؼد أتك ً
مـ كقاقض اإلسلم.
لق جحد وجقب الصلة أو وجقب الزكاة أو وجقب الصقام أو وجقب الحج
أو أكؽر تحريؿ الزكا أو تحريؿ الخؿر أو ما أشبف ذلؽ مـ الؿحرمات الظاهرة
كاقض مـ كقاقض اإلسلم.
الؿجؿع طؾقفا ففذا ٌ
كذلؽ مـ كقاقض اإلسلم آستفزاء :لق استفزأ باهلل أو آياتف أو رسقلف ففذا

كاقض مـ كقاقض اإلسلم .قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ٌ
ﮇﮈﮉﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾.
كذلؽ لق استؽبر طؿا يؽقن آستؽبار طـف ردة كؿا لق ترك الصلة وصار ٓ
كاقض مـ كقاقض اإلسلم.
يصظ ٓ يف بقتف ،وٓ مع الجؿاطة ،ففذا ٌ
كذلؽ لق اطتؼد يف قؾبف ما ٓ يؾقؼ باهلل طز وجؾ اطتؼد يف اهلل ما ٓ يؾقؼ باهلل ففق
مرتد والحاصؾ أن كقاقض اإلسلم ٓ تحصر بعدد ،وإكؿا تذكر بحد وهق وهل كؾ
كاقض مـ كقاقض اإلسلم سقا ٌء كان ذلؽ
ما أوجب الردة أي كؾ ما كان ردة ففق ٌ
يف العؼقدة أو يف الؼقل أو الػعؾ.
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يف ادلذاسض (:)115/1

قال ابـ الؼقؿ

صغَشُ.
اٌْىُفْشُ َٔىِػَأْ :وُفْشْ َأوْثَشَُ ،ووُفْشْ أَ ِ
قجب ل ِ ْؾ ُخ ُؾ ِ
ب ِٓستِ ْح َؼ ِ
َّارَ .و ْإَ ْص َغر م ِ
قد فِل الـ ِ
اق
قج ٌ
فَا ْيهَفْسُ األَ ْنبَسُ ُه َق ا ْل ُؿ ِ ُ
ْ
ُ ُ
ون ا ْل ُخ ُؾ ِ
ا ْلق ِط ِ
قد ،ك ََؿا فِل َق ْقل ِ ِف َت َعا َلك َ -وك َ
قد ُد َ
َان مِ َّؿا ُي ْت َؾك َفـ ُِس َخ َل ْػ ُظ ُف َ َٓ ﴿ -ت ْر َغ ُبقا
َ
فِل ا ْلح ِد ِ
يث «ا ْث َـ َت ِ
ان فِل ُأ َّمتِلُ ،ه َام بِ ِف ْؿ ُك ْػ ٌر:
َط ْـ آ َبائِ ُؽ ْؿ َفنِك َُّف ُك ْػ ٌر بِ ُؽ ْؿ﴾َ .و َق ْقل ِ ِف
َ
ِ
ال َّط ْع ُـ فِل الـ ََّس ِ
السـ َِـَ « :م ْـ َأ َتك ا ْم َر َأ ًة فِل ُد ُبرِ َها َف َؼ ْد َك َػ َر
بَ ،وال ِّـ َق َ
اح ُة» َو َق ْق ُل ُف فل ُّ
يث ْأ َخ ِر «م ْـ َأ َتك َك ِ
بِام ُأ ْك ِز َل َط َؾك ُحمؿ ٍد» وفِل ا ْلح ِد ِ
اه ًـا َأ ْو َط َّرا ًفاَ ،ف َصدَّ َق ُف بِ َام
َ
َ
َ
َ
َ َّ
)
1
(
َي ُؼ ُ
قلَ ،ف َؼ ْد َك َػ َر بِ َام َأ ْك َز َل ال َّؾ ُف َط َؾك ُحمَ َّؿ ٍد» َو َق ْقل ِ ِفَ َٓ « :ت ْر ِج ُعقا بِ ْع ِدي ُك َّػ ًارا َي ْضرِ ُب
()1

()2

.
( )1أخرجف مسؾؿ ( )67طـ أبل هريرة
( )2ضعقػ :أخرجف أمحد ( ،)476 ،498/2والدارمل ( ،)1239وابـ ماجف ( ،)639وأبق داود
( ،)3994والترمذي ( ،)135والـسائل يف الؽبرى ( )8967مـ صريؼ حؽقؿ إثرم ،طـ
أبل تؿقؿة الفجقؿل ،طـ أبل هريرة بف.
وهذا الحديث قد أطؾ ،فنن البخاري يؼقل يف أبل تؿقؿة ٓ :يعرف لف سؿاع مـ أبل هريرة .وحؽقؿ
إثرم ثؼة ،ولؽـ قال البخاري ٓ :يتابع طىل حديثف هذا .وقال البزار :حدث طـف محاد بحديث مـؽر،
يعـل هذا الحديث .وذكره ابـ طدي يف الؽامؾ .
أيضا الترمذي ( ،)135والـسائل يف الؽبرى
( )3صحيح لغريه .أخرجف أبق داود ( ،)3994وأخرجف ً
( ،)9917وابـ ماجف ( ،)639وأمحد ( ،)476 ،498/2وغقرهؿ مـ صريؼَ :حؽقؿ إثرم ،طـ
َ
الحديث البخاري،
 ،وحؽقؿ قد ُأكؽر طؾقف هذا الحديث .فضعػ
أبل تؿقؿة ،طـ أبل هريرة
والـسائل ،وأبق طظ الـقسابقري ،وغقرهؿ كؿا يف الػتح (.)4526
وأبق تؿقؿة قال البخاري :لقس لف سؿاع مـ أبل هريرة .ولؽـ لؾحديث صريؼ أخرى:
أخرجف أمحد ( ،)429/2والحاكؿ ( ،)8/1والبقفؼل ( ،)135/8وهق مـؼطع ،مـ صريؼ خلس بـ
 ،ومل يسؿع مـف.
طؿرو ،طـ أبل هريرة
ِ
 وقد جاءت طـد الحاكؿ زيادة (محؿد بـ سقريـ) مؼروكًا بـِخلس بـ طؿرو ،والصقاب طدم ذكره:
َّ
ذكر يف مسـده
ٕن الحاكؿ رواه مـ صريؼ :الحارث بـ أبل أسامة ،ولقس لفذه الزيادة ٌ

( )2/187/2كؿا يف اإلرواء ،)69/7( وأخرجفا مـ صريؼ :أمحد بـ مفران إصبفاين ،وهق
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ِ
ض» َو َه َذا َت ْل ِو ُيؾ ْاب ِـ َط َّب ٍ
اب َب ْع ٍ
الص َح َاب ِة فِل َق ْقل ِ ِف َت َعا َلك
َب ْع ُض ُؽ ْؿ ِر َق َ
اس َو َطا َّمة َّ
﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ] {ادائدةَ }<<:ق َال ْاب ُـ
َط َّب ٍ
اسَ :ل ْق َس بِ ُؽ ْػ ٍر َيـْ ُؼ ُؾ َط ِـ ا ْل ِؿ َّؾ ِة َ ،ب ْؾ إِ َذا َف َع َؾ ُف َف ُف َق بِ ِف ُك ْػ ٌرَ ،و َل ْق َس ك ََؿ ْـ َك َػ َر بِال َّؾ ِف
()1

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجؾ زاهد مل يمثر تقثقؼف طـ أحد ،فرواية اإلمام أمحد بدون زيادة (ابـ سقريـ) أرجح ،وطؾقف ففق
=
مـؼطع.
ولف شاهد آخر مـ حديث جابر طـد البزار كؿا يف كشػ إستار ( ،)3945قال :حدثـا طؼبة بـ
غسان بـ مضر ،ثـا سعقد بـ يزيد ،طـ أبل كضرة ،طـ جابر بـ طبداهلل ،طـ الـبل ﷺ بف.
سـان ،ثـا َّ
وهذا إسـاد حسـ ،رجالف كؾفؿ ثؼات مـ رجال التفذيب  :إٓ طؼبة بـ سـان فؼد ترجؿ لف ابـ
أبل حاتؿ يف الجرح والتعديؾ ( ،)311/6وكؼؾ طـ أبقف أكف قال :صدوق .وطؾقف فالحديث
.
يرتؼل إىل الصحة مع صريؼل حديث أبل هريرة
( )1أخرجف البخاري ( ،121و ،1739و ،1741و ،)4493ومسؾؿ ( ،65و ،66و )1679مـ حديث
جرير بـ طبد اهلل ،وطبد اهلل بـ طؿر ،وأبل بؽرة رضل اهلل طـفؿ ،واكػرد بف البخاري طـ ابـ طباس
.
( )2صحقح :أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف تػسقره ( :)6434حدثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ يزيد الؿؼري،
ثـا سػقان ،طـ هشام بـ حجقر ،طـ صاوس ،طـ ابـ طباس يف ققلف﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ] قال :لقس هق بالؽػر الذي يذهبقن إلقف .وهذا إسـا ٌد حسـ ،رجالف
ثؼات :إٓ هشام بـ حجقر :فنكف حسـ الحديث.
وأخرجف سعقد بـ مـصقر ( )749وابـ كصر الؿروزي يف تعظقؿ قدر الصلة ( )569مـ صريؼ
سػقان ،طـ هشام بف.
وأخرجف الحاكؿ ( ،)3219والبقفؼل ( )15854مـ صريؼ طظ بـ حرب ،طـ سػقان بـ طققـة
قن إِ َل ْق ِف إِ َّك ُف َل ْق َس ُك ْػ ًرا َيـ ِْؼ ُؾ ط ِ
بف ،ولػظفَ :ل ْق َس بِا ْل ُؽ ْػ ِر ا َّل ِذي َي ْذ َه ُب َ
َـ ا ْل ِؿ َّؾ ِة ﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ [الؿائدةُ ]44 :ك ْػ ٌر ُد َ
ون ُك ْػ ٍر.
ِ
طَـ َم ْع َؿ ٍر ،ط ِ
قعَ ،ط ْـ ُس ْػ َق َ
وأخرجف الؿروزي ( )571قالَ :حدَّ َثـَا إِ ْس َح ُ
َـ ْاب ِـ
انْ ،
اق ،أكا َوك ٌ
س ،طَـ َأبِ ِ
قف ،طَ ِـ ْاب ِـ َط َّب ٍ
اسَ ،ق َالُ « :ه َق بِ ِف كِ ْػ َرةَ ،و َل ْق َس ك ََؿ ْـ َك َػ َر بِال َّؾ ِفَ ،و َم َلئِ َؽتِ ِف َو ُك ُتبِ ِف َو ُر ُسؾِ ِف».
او ٍ ْ
َص ُ
صحقح ،رجالف ثؼات.
وهذا إسـا ٌد
ٌ
س َ ،طـ َأبِ ِ
وأخرجف طبد الرزاق يف تػسقره (َ )713ط ْـ َم ْع َؿ ٍر  ،ط ِ
او ٍ
قف َ ،ق َالُ :سئِ َؾ ْاب ُـ
ْ
َـ ْاب ِـ َص ُ
َط َّبا ٍ
س َ ،ط ْـ َق ْقل ِ ِف َت َعا َلك ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ [الؿائدة، ]44 :
ِ
او ٍ
سَ « :و َل ْق َس ك ََؿ ْـ َك َػ َر بِال َّؾ ِف َو َم َلئِ َؽتِ ِف َو ُر ُسؾِ ِف»
َق َال« :ه َل ُك ْػ ٌر» َ ،ق َال ْاب ُـ َص ُ
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ِ
ِ
ون ُك ْػ ٍرَ ،و ُض ْؾ ٌؿ ُد َ
او ٌسَ ،و َق َال َط َطا ٌءُ :ه َق ُك ْػ ٌر ُد َ
ون
َوا ْل َق ْق ِم ْأخ ِرَ ،وك ََذل َؽ َق َال َص ُ
ُض ْؾ ٍؿَ ،وفِ ْس ٌؼ ُد َ
ون فِ ْس ٍؼ .
َو ِم ْـفُ ؿ مـ َت َلو َل ْأي َة َط َؾك َتر ِك ا ْلح ْؽ ِؿ بِؿا َأك َْز َل ال َّؾف ج ِ
احدً ا َل ُفَ ،و ُه َق َق ْق ُل
ُ َ
ُ
َ
ْ َ ْ َّ
َ
ْ
ِط ْؽ ِرم َة ،و ُهق َت ْل ِو ٌيؾ مرجقحَ ،فنِ َّن َك ْػس جح ِ
قد ِه ُك ْػ ٌرَ ،س َقا ٌء َح َؽ َؿ َأ ْو َل ْؿ َي ْح ُؽ ْؿ.
َ ُ ُ
َْ ُ ٌ
َ َ َ
َو ِم ْـفُ ْؿ َم ْـ َت َل َّو َل َفا َط َؾك َت ْر ِك ا ْل ُح ْؽ ِؿ بِ َج ِؿق ِع َما َأك َْز َل ال َّؾ ُفَ ،ق َالَ :و َيدْ ُخ ُؾ فِل َذل ِ َؽ
ا ْلح ْؽؿ بِالتَّق ِح ِ
قد َو ْ ِ
اإل ْس َلمَِ ،و َه َذا َت ْل ِو ُيؾ َط ْب ِد ا ْل َع ِز ِيز ا ْلؽِـَاكِ ِّلَ ،و ُه َق َأ ْي ًضا َب ِعقدٌ  ،إِ ِذ
ْ
ُ ُ
ا ْلق ِطقدُ َط َؾك َك ْػ ِل ا ْلح ْؽ ِؿ بِا ْلؿـ ََّز ِل ،و ُهق يتَـَاو ُل َتعطِ َقؾ ا ْلح ْؽ ِؿ بِج ِؿ ِ
قع ِف َوبِ َب ْع ِض ِف.
َ
ُ
َ َ َ َ ْ
ُ
َ
ُ
َو ِم ْـفُ ؿ مـ َت َلو َلفا َط َؾك ا ْلح ْؽ ِؿ بِؿ َخا َل َػ ِة الـَّصَ ،تعؿدً ا مِـ َغق ِر جف ٍؾ بِ ِف و َٓ َخ َطلٍ
َ
ْ ْ َ ْ
ِّ
ُ
ْ َ ْ َّ َ
َ ُّ
ُ
فِل الت َّْل ِويؾِ ،ح َؽاه ا ْلب َغ ِقي َط ِـ ا ْلع َؾؿ ِ
اء ُط ُؿق ًما.
َ ُ َ ُّ
ُ َ
الضح ِ
َو ِم ْـفُ ْؿ َم ْـ َت َل َّو َل َفا َط َؾك َأ ْه ِؾ ا ْلؽِت ِ
اك َو َغ ْق ِر ِه َؿاَ ،و ُه َق
َابَ ،و ُه َق َق ْق ُل َقتَا َدةََ ،و َّ َ
اه ِر ال َّؾ ْػ ِ
ف َض ِ
ظَ ،ف َل ُي َص ُار إِ َل ْق ِفَ .ومِـْ ُف ْؿ َم ْـ َج َع َؾ ُف ُك ْػ ًرا َيـْ ُؼ ُؾ َط ِـ
َب ِعقدٌ َ ،و ُه َق ِخ َل ُ
ا ْل ِؿ َّؾ ِة.
ِ
قح َأ َّن ا ْل ُح ْؽ َؿ بِ َغ ْق ِر َما َأك َْز َل ال َّؾ ُف َي َتـ ََاو ُل ا ْل ُؽ ْػ َر ْي ِـْ ،إَ ْص َغ َر َو ْإَ ْك َب َر
الصح ُ
َو َّ
ِ
ِ
ب َح ِ
بِ َح َس ِ
قب ا ْل ُح ْؽ ِؿ بِ َؿا َأك َْز َل ال َّؾ ُف فِل َه ِذ ِه ا ْل َقاقِ َع ِة،
ال ا ْل َحاك ِؿَ ،فنِ َّك ُف إِن ا ْط َت َؼدَ ُو ُج َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
قب ِةَ ،ف َف َذا ُك ْػ ٌر َأ ْص َغ ُرَ ،وإِ ِن ا ْط َت َؼدَ َأ َّك ُف
َوطَدَ َل َطـْ ُف ط ْص َقاكًاَ ،م َع ا ْطت َرافف بِ َل َّك ُف ُم ْستَح ٌّؼ ل ْؾ ُع ُؼ َ
ب ،و َأ َّكف م َخقر فِ ِ
ِ
قفَ ،م َع َت َق ُّؼـ ِ ِف َأ َّك ُف ُح ْؽ ُؿ ال َّؾ ِفَ ،ف َف َذا ُك ْػ ٌر َأ ْكبَ ُرَ ،وإِ ْن َج ِف َؾ ُف
َغ ْق ُر َواج ٍ َ ُ ُ َّ ٌ
َو َأ ْخ َط َل ُه َف َف َذا ُم ْخطِ ٌئَ ،ل ُف ُح ْؽ ُؿ ا ْل ُؿ ْخطِئِق َـ.
وا ْل َؼصدُ َأ َّن ا ْلؿع ِ
اص َل ُك َّؾ َفا مِ ْـ ك َْق ِع ا ْل ُؽ ْػ ِر ْإَ ْص َغ ِرَ ،فنِك ََّفا ِضدُّ ُّ
الش ْؽ ِر ،ا َّل ِذي ُه َق
َ َ
َ ْ
ِ
الس ْع ُل إِ َّما ُش ْؽ ٌرَ ،وإِ َّما َك ْػ ٌرَ ،وإِ َّما َثال ِ ٌث َٓ ،مِ ْـ َه َذا َو َٓ مِ ْـ َه َذا،
ا ْل َع َؿ ُؾ بِال َّطا َطةَ ،ف َّ
َوال َّؾ ُف َأ ْط َؾ ُؿ.
()1

( )1أخرجف الثقري يف تػسقره (ص ،)191وطـف طبد الرزاق يف تػسقره ( ،)21/2طـ ابـ جريج،
صحقح ،رجافه ثؼات.
طـ ططاء بف .وهذا إشـا ٌد
ٌ
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ار وإِب ٍ
يبَ ،و ُك ْػ ُر ْ ِ ٍ
سحُ أَ ِٔىَاعٍُ :ك ْػ ُر َت ْؽ ِذ ٍ
اء
صًٌَ :وأَِٖا اٌْىُفْشُ األَوْثَشُ ،فَخَِّ َ
فَ ِ
است ْؽ َب َ َ
اضَ ،و ُك ْػر َش ٍّؽَ ،و ُك ْػر كِ َػ ٍ
َم َع الت َّْص ِد ِيؼَ ،و ُك ْػ ُر إِ ْط َر ٍ
اق.
ُ
ُ
الر ُسؾَِ ،و َه َذا ا ْل ِؼ ْس ُؿ َقؾِ ٌقؾ فِل ا ْل ُؽ َّػ ِ
يب َف ُف َق ا ْطتِ َؼا ُد ك َِذ ِ
َف َل َّما ُك ْػ ُر ال َّت ْؽ ِذ ِ
ارَ ،فنِ َّن
ب ُّ
قـ و ْأي ِ
ال َّؾف َتعا َلك َأيدَ رس َؾف ،و َأ ْط َط ُ ِ
ِ
ات َط َؾك ِصدْ قِ ِف ْؿ َما َأ َقا َم بِ ِف
اه ْؿ م َـ ا ْل َب َراه ِ َ َ
َّ ُ ُ ُ َ
َ َ
ا ْل ُح َّج َةَ ،و َأ َز َال بِ ِف ا ْل َؿ ْع ِذ َرةََ ،ق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك َط ْـ فِ ْر َط ْق َن َو َق ْقمِ ِف ﴿ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ] {النملَ }9<:و َق َال ل ِ َر ُسقل ِ ِف ﷺ ﴿ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ] {األىعام.};;:
ِ
حقح ،إِ ْذ ُهق َت ْؽ ِذيب بِال ِّؾس ِ
َوإِ َّن ُس ِّؿ َل َه َذا ُك ْػ َر َت ْؽ ِذ ٍ
ان.
ٌ
َ
يب َأ ْي ًضا َف َص ٌ
َ
و َأما ُك ْػر ْ ِ ِ ِ
ستِ ْؽ َب ِ
قسَ ،فنِ َّك ُف َل ْؿ َي ْج َحدْ َأ ْم َر ال َّؾ ِف َو َٓ َق َاب َؾ ُف
َ َّ ُ
ار َفـ َْح ُق ُك ْػ ِر إِ ْبؾِ َ
اإل َباء َوآ ْ
اإلب ِ
ف ِصدْ َق الرس ِ
ِ
اء َو ِآ ْستِ ْؽ َب ِ
بِ ْ ِ ِ
قل،
ارَ ،ومِ ْـ َه َذا ُك ْػ ُر َم ْـ َط َر َ
َّ ُ
اإل ْك َؽارَ ،وإِك ََّؿا َت َؾ َّؼا ُه بِ ْ َ
ِ
و َأ َّكف جاء بِا ْلح ِّؼ مِـ ِطـ ِْد ال َّؾ ِف ،و َلؿ يـْ َؼدْ َلف إِباء و ِ
ب َط َؾك ُك ْػ ِر
است ْؽ َب ًاراَ ،و ُه َق ا ْل َغال ُ
َ ْ َ
ْ
َ ُ َ َ َ
ُ َ ً َ ْ
ِ
الر ُسؾِ ،ك ََؿا َح َؽك ال َّؾ ُف َت َعا َلك َط ْـ فِ ْر َط ْق َن َو َق ْقمِ ِف ﴿ﮂ ﮃ ﮄ
َأطْدَ اء ُّ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ] {ادًمنونَ }<?:و َق ْق ِل ْإُ َم ِؿ ل ِ ُر ُسؾِ ِف ْؿ ﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ] {إبراهومَ }98:و َق ْقل ِ ِف﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ] {الشمسَ }99:و ُه َق ُك ْػ ُر
ا ْلقف ِ
قد ك ََؿا َق َال َت َعا َلك ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ] {البقرةَ }@A:و َق َال
َُ
﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ] {البقرةَ }9<>:و ُه َق ُك ْػ ُر َأبِل َصال ِ ٍ
ب َأ ْي ًضاَ ،فنِ َّك ُف َصدَّ َق ُف
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ب َط ْـ مِ َّؾتِ ِف ْؿ،
قؿ َآبائف َأ ْن َي ْر َغ َ
َو َل ْؿ َي ُش َّؽ فل صدْ قفَ ،و َلؽ ْـ َأ َخ َذ ْت ُف ا ْل َحؿ َّق ُةَ ،و َت ْعظ ُ
َو َي ْش َفدَ َط َؾ ْق ِف ْؿ بِا ْل ُؽ ْػ ِر.
اض َف َل ْن ُي ْع ِر َض بِسؿ ِع ِف َو َق ْؾبِ ِف َط ِـ الرس ِ
َو َأ َّما ُك ْػ ُر ْ ِ
اإل ْط َر ِ
قلُ َٓ ،ي َصدِّ ُق ُف َو َٓ
َّ ُ
َ ْ
قف و َٓ يع ِ
ِ ِ
اد ِيفَ ،و َٓ ُي ْص ِغل إِ َلك َما َجا َء بِ ِف ا ْل َبتَّ َة ،ك ََؿا َق َال َأ َحدُ َبـِل َط ْب ِد
ُي َؽ ِّذ ُب ُفَ ،و َٓ ُي َقال َ ُ َ
قل َل َؽ كَؾِؿ ًة ،إِ ْن ُكـ َْت ص ِ
َيال ِ َقؾ لِؾـَّبِ ِّل ﷺَ :واهلل َأ ُق ُ
ْت َأ َج ُّؾ فِل َط ْقـِل مِ ْـ َأ ْن
اد ًقاَ ،ف َلك َ
َ
َ
َأرد َط َؾق َؽ ،وإِ ْن ُكـ َْت ك ِ
ْت َأ ْح َؼ ُر مِ ْـ َأ ْن ُأ َك ِّؾ َؿ َؽ.
َاذ ًباَ ،ف َلك َ
َ
ُ َّ ْ
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َو َأ َّما ُك ْػ ُر َّ
الش ِّؽ َفنِ َّك ُف َٓ َي ْج ِز ُم بِ ِصدْ قِ ِف َو َٓ ُي َؽ ِّذ ُب ُفَ ،ب ْؾ َي ُش ُّؽ فِل َأ ْم ِر ِهَ ،و َه َذا َٓ
اض َط ِـ الـَّ َظ ِر فِل آي ِ
ات ِصدْ ِق الرس ِ
َيست َِؿر َش ُّؽ ُف إِ َّٓ إِ َذا َأ ْل َزم َك ْػس ُف ْ ِ
قل َص َّؾك
اإل ْط َر َ
َ
َّ ُ
َ َ
ْ ُّ
ال َّؾف َط َؾق ِف وس َّؾؿ جؿ َؾ ًةَ ،ف َل يسؿعفا و َٓ ي ْؾت َِػ ُت إِ َلقفا ،و َأما مع ا ْلتِ َػاتِ ِف إِ َلقفا ،و َك َظ ِرهِ
َْ َ
ْ َ َ َّ َ َ
َْ َ َُ َ َ
ُ ْ َ َ َ ُ ْ
فِقفا َفنِ َّكف َٓ يب َؼك معف َش ٌّؽَِٕ ،كَّفا مس َت ْؾ ِزم ٌة لِؾصدْ ِق ،و َٓ ِسقؿا بِؿجؿ ِ
قط َفاَ ،فنِ َّن
َ
ِّ
ُ َْ َ َ ُ
َ
َّ َ َ ْ ُ
َ ُ ْ َ
س َط َؾك الـ ََّف ِ
الش ْؿ ِ
الصدْ ِق َكدَ َٓ َل ِة َّ
ار.
َد َٓ َلت ََفا َط َؾك ِّ
اق َف ُف َق َأ ْن ُي ْظ ِفر بِؾِساكِ ِف ْ ِ
َو َأ َّما ُك ْػ ُر ال ِّـ َػ ِ
انَ ،و َيـْ َط ِق َي بِ َؼ ْؾبِ ِف َط َؾك ال َّت ْؽ ِذ ِ
يؿ َ
يب،
اإل َ
َ َ
اق ْإَ ْك َب ُرَ ،و َس َق ْلتِل َب َق ُ
َف َف َذا ُه َق الـِّ َػ ُ
ان َأ ْق َسامِ ِف إِ ْن َشا َء ال َّؾ ُف َت َعا َلك.
فَصًٌَِ :ووُفْشُ ا ٌْجَذُىدٔ َٔىِػَأْ :وُفْشْ ُِطٍََكْ ػَاٌََّ ،ووُفْشْ ُِمَُٖذْ خَاصٌّ.
الر ُس َ
قل.
َفا ْل ُؿ ْط َؾ ُؼَ :أ ْن َي ْج َحدَ ُج ْؿ َؾ َة َما َأك َْز َل ُف ال َّؾ ُفَ ،وإِ ْر َسا َل ُف َّ
وض ْ ِ
اص :ا ْل ُؿ َؼ َّقدُ َأ ْن َي ْج َحدَ َف ْر ًضا مِ ْـ ُف ُر ِ
يؿ ُم َح َّر ٍم مِ ْـ
َوا ْل َخ ُّ
اإل ْس َلمَِ ،أ ْو َت ْح ِر َ
ِ
ِ
يؿا
ُم َح َّر َماتِ ِفَ ،أ ْو ِص َػ ٍة َو َص َ
ػ ال َّؾ ُف بِ َفا َك ْػ َس ُفَ ،أ ْو َخ َب ًرا َأ ْخ َب َر ال َّؾ ُف بِفَ ،ط ْؿدً اَ ،أ ْو َت ْؼد ً
ض مِ َـ ْإَ ْغ َر ِ
ل ِ َؼ ْق ِل َم ْـ َخا َل َػ ُف َط َؾ ْق ِف ل ِ َغ َر ٍ
اضَ .و َأ َّما َج ْحدُ َذل ِ َؽ َج ْف ًلَ ،أ ْو َت ْل ِو ًيل ُي ْع َذ ُر
احبف بِ ِف ،كَح ِد ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يث ا َّل ِذي َج َحدَ ُقدْ َر َة ال َّؾ ِف َط َؾ ْق ِف َو َأ َم َر َأ ْه َؾ ُف َأ ْن
َ
فقف َصاح ُب ُف َف َل ُي َؽ َّػ ُر َص ُ ُ
ِ
الريحِ َ ،و َم َع َه َذا َف َؼدْ َغ َػ َر ال َّؾ ُف َل ُفَ ،و َر ِح َؿ ُف ل ِ َج ْفؾِ ِف ،إِ ْذ ك َ
َان َذل ِ َؽ
َي ْح ِر ُقق ُه َو َي ْذ ُرو ُه فل ِّ
ا َّل ِذي َف َع َؾ ُف َم ْب َؾ َغ ِط ْؾ ِؿ ِفَ ،و َل ْؿ َي ْج َحدْ ُقدْ َر َة ال َّؾ ِف َط َؾك إِ َطا َدتِ ِف ِطـَا ًدا َأ ْو َت ْؽ ِذي ًبا.اه
مت اجلزء األول حبند اهلل وتىفيقه وإعانته
يف شهر رجب من عام 3311ﻫ
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هل يؼتل افساب بعد آشتتابة أم يؼتل بدون اشتتابة؟ 48 .........................
بقان افسب وبقان ما يؾتحق به48 .................................................
مسلفة :داذا مل يؼتل افـبي ﷺ بعض من آذاه من ادـاؾؼغ وتؽؾم يف ظرضه؟44 ......
حؽم شب اهلل ظز وجل وهل تؼبل توبته؟81 .....................................
مسلفة :إن ـان افساب هلل من أهل افذمة84 .......................................
مسلفة :وهل يستتاب افذمي افساب هلل ،وتؼبل توبته؟ 88 .........................
مسلفة :من تاب من افسب ؿبل افؼدرة ظؾقه98 .................................. .

ففرس ادحتويات

120

مسلفة :حؽم من شب افـبي ظؾقه وظذ آفه افصالة وافسالم من افؽػار ادحاربغ.
91 ..............................................................................
حؽم من شب كب ًقا آخر ـحؽم من شب افـبي ﷺ95 ..............................
مسلفة :من شب موصوؾا بوصف أو مسؿى باشم وذفك يؼع ظذ اهلل شبحاكه
أوبعض رشؾه94 ............................................................... .
مسلفة :من أـره ظذ شب افـبي ظؾقه وظذ آفه افصالة وافسالم94 ............... .
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اجلزء الثاني

دَار احلَدِيْث بِدَمَّاج

ِ
الؿ َّطؾِ ِ
َط ِـ ال َع َّب ِ
ب َ أ َّك ُف َس ِؿ َع رسقل اهلل
اس ْب ِـ َط ْبد ُ

اإل َيَم ِن َم ْن َر ِض َي بِاهلل ِ َر ًّباَ ،وبِ ِ
قلَ « :ذ َاق َص ْع َم ِ
َ ي ُؼ ُ
س َ
ال ِم دِي ًـا،
اإل ْ
ٍ
س ً
وٓ»َ .أ ْخ َر َج ُف ُم ْسؾِ ٌؿ(.)1
َوبِ ُؿ َح َّؿد َ ر ُ
ذنس بعض فٛا٥د احلدٜح
دل حديث الباب طىل أن العبد ٓ يجد صعؿ اإليؿان :حتك يحؼؼ تقحقد الربقبقة
الؿستؾزم لتقحقد إلقهقة.
قاه ابَ القٗي  يف ودازج الطاللني (:)172/2
اإل َيَم ِن َم ْن َر ِض َي بِال َّؾ ِه َر ًّباَ ،وبِ ْ ِ
َو َق َال الـَّبِ ُّل َ « :ذ َاق َص ْع َم ْ ِ
س َال ِم ِدي ًـاَ ،وبِ ُؿ َح َّؿ ٍد
اإل ْ
س ً
وٓ» .
َر ُ
()2

قت بِال َّؾ ِه َر ًّباَ ،وبِ ْ ِ
قن َي ْس َؿ ُع ال ِّـ َدا َءَ :ر ِض ُ
س َال ِم ِدي ًـاَ ،وبِ ُؿ َح َّؿ ٍد
َو َق َالَ « :م ْن َق َال ِح َ
اإل ْ
س ً
وُٓ ،غ ِػ َر ْت َل ُه ُذ ُكو ُب ُه» .
َر ُ
ان َط َؾق ِفؿا مدَ ار م َؼام ِ
ان ا ْلح ِدي َث ِ
و َه َذ ِ
ات الدِّ ِ
الر َضا
َ
َ
يـَ ،وإِ َل ْق ِف َؿا َيـْت َِفلَ .و َقدْ َت َض َّؿـَا ِّ
ْ َ َ ُ َ َ
ِ ِِ
ِِ ِ ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
قؿ َل ُف،
الر َضا بِديـفَ ،والت َّْسؾ َ
الر َضا بِ َر ُسقلفَ ،وآكْؼ َقا َد َل ُفَ .و ِّ
بِ ُر ُبقبِ َّقتف ُس ْب َحا َك ُف َو ُأ ُلقه َّقتفَ .و ِّ
()3

( )1أخرجف مسؾؿ برؿؿ (.)34
( )2أخرجف مسؾؿ برؿؿ (.)34
( )3أخرجف مسؾؿ برؿؿ (.)386

وم ِـ اجتَؿع ْت َلف َه ِذ ِه ْإَربع ُةَ :ففق الصدِّ ُيؼ ح ًّؼا .و ِهل سف َؾ ٌة بِالدَّ ْطقى وال ِّؾس ِ
انَ .و ِه َل
َ َ َ َ ْ
ْ َ َ ُ َ ِّ
ُ
َ َ ْ َ َ
َ َ َ
قر ِطـْدَ ا ْلح ِؼق َؼ ِة و ِآمتِح ِ
ب ْإُ ُم ِ
مِ ْـ َأ ْص َع ِ
ػ َه َقى الـَّ ْػ ِ
س
انَ .و َٓ ِس َّق َؿا إِ َذا َجا َء َما ُي َخال ِ ُ
َ ْ َ
َ
ِ ِ
الر َضا ك َ
َان ل ِ َسا ُك ُف بِ ِف كَاصِ ًؼاَ .ف ُف َق َط َؾك ل ِ َساكِ ِف َٓ َط َؾك َحال ِ ِف.
َو ُم َرا َد َها .م ْـ َذل َؽ َت َب َّق َـ َأ َّن ِّ
َفالر َضا بِنِ َل ِف َّقتِ ِف َيت ََضؿ ُـ الر َضا بِؿ َح َّبتِ ِف َو ْحدَ ُهَ ،و َخ ْق َف ُفَ ،ور َجا َئ ُفَ ،و ْ ِ
اإلك ََاب َة إِ َل ْق ِف،
َ
َ
ِّ
َّ
ِّ
اإلرادةِ وا ْلحب ُك ِّؾفا إِ َلق ِفَ .فع َؾ الر ِ
َوال َّت َبت َُّؾ إِ َل ْق ِفَ ،واك ِ
اضل بِ َؿ ْح ُبقبِ ِف ك َُّؾ
َ
َ ْ
اب ُق َقى ْ ِ َ َ َ ُ ِّ
ْج َذ َ
َّ
الر َضاَ .و َذل ِ َؽ َيت ََضؿ ُـ ِط َبا َد َت ُف َو ْ ِ
ص َل ُف.
اإل ْخ ََل َ
َّ
ِّ
ِِ
الر َضا بِتَدْ بِ ِقر ِه ل ِ َع ْب ِد ِهَ .و َيت ََض َّؿ ُـ إِ ْف َرا َد ُه بِالت ََّق ُّك ِؾ َط َؾ ْق ِف.
َو ِّ
الر َضا ِب ُر ُبو ِب َّقتهَ :يت ََض َّؿ ُـ ِّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
قن ر ِ
اض ًقا بِ ُؽ ِّؾ َما َي ْػ َع ُؾ بِ ِف.
َوآ ْست َعاكَة بِفَ ،وال ِّث َؼة بِفَ ،وآ ْطت َؿاد َط َؾ ْقفَ .و َأ ْن َي ُؽ َ َ
َف ْ َ
إ َّو ُلَ :يت ََض َّؿ ُـ ِر َضا ُه بِ َؿا ُي ْم َم ُر بِ ِفَ .وال َّثاكِلَ :يت ََض َّؿ ُـ ِر َضا ُه بِ َؿا َي ْؼ ِد ُر َط َؾ ْق ِف.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
س ً
قؿ ا ْل ُؿ ْط َؾ َؼ إِ َل ْق ِف ،بِ َح ْق ُث
َو َأ َّما ِّ
الر َضا بِ َـبِ ِّقه َر ُ
وَٓ :فقَت ََض َّؿ ُـ ك ََؿ َال آكْؼ َقاد َل ُفَ .والت َّْسؾ َ
َي ُؽ ُ
قن َأ ْو َلك بِ ِف مِ ْـ َك ْػ ِس ِفَ .ف ََل َي َت َؾ َّؼك ا ْل ُفدَ ى إِ َّٓ مِ ْـ َم َقاقِ ِع كَؾِ َؿاتِ ِفَ .و َٓ ُي َحاكِ ُؿ إِ َّٓ إِ َل ْق ِف.
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِّب
َو َٓ َي ْح ُؽ ُؿ َط َؾ ْقف َغ ْق ُر ُهَ ،و َٓ َي ْر َضك بِ ُح ْؽ ِؿ َغ ْق ِره ا ْل َبتَّ َة َٓ .فل َش ْلء م ْـ َأ ْس َؿاء َّ
ٍ ِ
ِ
ِِ
ِ ِِ
اإليؿ ِ
ِ
ِ ِ
ان َو َم َؼا َماتِ ِفَ .و َٓ فِل َش ْل ٍء مِ ْـ
َوص َػاتف َو َأ ْف َعالفَ .و َٓ فل َش ْلء م ْـ َأ ْذ َواق َح َؼائ ِؼ ْ َ
َأح َؽا ِم َض ِ
اه ِر ِه َو َباصِـ ِ ِفَ َٓ .ي ْر َضك فِل َذل ِ َؽ بِ ُح ْؽ ِؿ َغ ْق ِر ِهَ .و َٓ َي ْر َضك إِ َّٓ بِ ُح ْؽ ِؿ ِفَ .فنِ ْن
ْ
ِ
اب ِغ َذ ِاء ا ْلؿ ْض َطر إِ َذا َلؿ َي ِ
قؿ ُف َغ ْق َر ُه مِ ْـ َب ِ
َط َج َز َطـْ ُف ك َ
جدْ َما ُي ِؼق ُت ُف إِ َّٓ مِ َـ ا ْل َؿ ْقت َِة
ْ
ِّ
ُ
َان َت ْحؽ ُ
اب الت َُّر ِ
قن مِ ْـ َب ِ
َوالدَّ مَِ .و َأ ْح َس ُـ َأ ْح َقال ِ ِفَ :أ ْن َي ُؽ َ
اب ا َّل ِذي إِك ََّؿا ُي َت َق َّؿ ُؿ بِ ِف ِطـْدَ ا ْل َع ْج ِز َط ِـ
ال ا ْلؿ ِ
استِ ْعؿ ِ
اء ال َّط ُف ِ
قر.
َ
ْ َ
ِ ِِ
ِ
الر َضاَ .و َل ْؿ َي ْب َؼ
َو َأ َّما ِّ
الر َضا ِبديـهَ :فنِ َذا َق َالَ ،أ ْو َح َؽ َؿَ ،أ ْو َأ َم َرَ ،أ ْو ك ََفكَ :رض َل ك َُّؾ ِّ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿاَ .و َل ْق ك َ
َان ُم َخال ِ ًػا ل ِ ُؿ َرا ِد َك ْػ ِس ِف َأ ْو َه َق َاها،
فل َق ْؾبِف َح َر ٌج م ْـ ُح ْؽؿفَ .و َس َّؾ َؿ َل ُف َت ْسؾ ً
َأو َقق ِل م َؼ ِّؾ ِد ِه و َشق ِ
خ ِف َو َصائِ َػتِ ِف.
َ ْ
ْ ْ ُ

قل الر َضاَ :أ ْن ي ْؾ َزم ما جع َؾ ال َّؾف ِر َضاه فِ ِ
اب ُح ُص ِ
قاه َ :ومِ ْـ َأ ْط َظ ِؿ َأ ْس َب ِ
قفَ .فنِ َّك ُف
ُ
ُ
َ َ َ َ َ
ِّ
ي ِ
قص ُؾ ُف إِ َلك َم َؼا ِم ال ِّر َضا َو َٓ ُبدَّ .
ُ
ٍ
ِ ِ
الر َضا؟ َف َؼ َال :إِ َذا َأ َقا َم َك ْػ َس ُف َط َؾك
ق َقؾ ل َق ْح َقك ْب ِـ ُم َعاذَ :متَك َي ْب ُؾ ُغ ا ْل َع ْبدُ إِ َلك َم َؼا ِم ِّ
ٍ ِ
ِ
قؿا ُي َعامِ ُؾ بِ ِف َر َّب ُفَ ،ف َق ُؼ ُ
قتَ .وإِ ْن
قل :إِ ْن َأ ْط َط ْقتَـِل َقبِ ْؾ ُتَ .وإِ ْن َمـَ ْعتَـِل َر ِض ُ
َأ ْر َب َعة ُأ ُصقل ف َ
َت َر ْكتَـِل َط َبدْ ُتَ .وإِ ْن َد َط ْق َتـِل َأ َج ْب ُت.
و َق َال ا ْلجـَقدُ  :الر َضا ُهق ِصح ُة ا ْل ِع ْؾ ِؿ ا ْلق ِ
اص ِؾ إِ َلك ا ْل َؼ ْؾ ِ
بَ .فنِ َذا َب َ
ب َح ِؼق َؼ ُة
اش َر ا ْل َؼ ْؾ َ
َ
َّ
َ
ُ ْ
َ
ِّ
ِ
الر َضا.
ا ْلع ْؾ ِؿ َأ َّدا ُه إِ َلك ِّ
ط الر َضا َأ َّٓ ي ِ
ِ
ِ
ح َّس بِ ْإَ َل ِؿ َوا ْل َؿ َؽ ِ
ار ِهَ .ب ْؾ َأ َّٓ َي ْعت َِر َض َط َؾك
ُ
قاه َ :و َل ْق َس م ْـ َش ْر ِّ
وه ،و َصعـُقا فِ ِ
َّاس الر َضا بِا ْلؿ ْؽر ِ
ا ْل ُح ْؽ ِؿ َو َٓ َيت ََس َّخ َط ُفَ .ول ِ َف َذا ُأ ْشؽِ َؾ َط َؾك َب ْع ِ
قف.
َ َ
َ ُ
ض الـ ِ ِّ
ِ
ِ
ِ
الر َضا
الص ْب ُرَ ،وإِ َّٓ َف َؽ ْق َ
َو َقا ُلقاَ :ه َذا ُم ْؿتَـ ٌع َط َؾك ال َّطبِق َعةَ .وإِك ََّؿا ُه َق َّ
ػ َي ْجتَؿ ُع ِّ
وا ْل َؽر َاه ُة؟ و ُهؿا ِضدَّ ِ
ان.
َ َ
َ َ
ابَ :أ َّك ُف َٓ َتـَا ُق َض َب ْقـ َُف َؿاَ ،و َأ َّن ُو ُجق َد الت ََّل ُّل ِؿ َوك ََر َاه َة الـَّ ْػ ِ
س َل ُف َٓ ُيـَافِل
الص َو ُ
َو َّ
ِ
الش ِد ِ
ِ
الر َضا ،ك َِر َضا ا ْل َؿ ِر ِ
يض بِ ُش ْر ِ
لصائِ ِؿ فِل ا ْل َق ْق ِم َّ
يد ا ْل َح ِّر بِ َؿا
ب الدَّ َواء ا ْل َؽ ِريفَ ،و ِر َضا ا َّ
ِّ
يـَا ُلف مِـ َأ َل ِؿ ا ْلجق ِع وال َّظؿلِ ،و ِر َضا ا ْلؿج ِ
اه ِد بِ َؿا َي ْح ُص ُؾ َل ُف فِل َسبِق ِؾ اهلل مِ ْـ َأ َل ِؿ
ُ َ
َ َ َ
ُ
َ ُ ْ
ا ْل ِ
ج َراحِ َ ،و َغ ْق ِر َها.
ِ ِ
ٍ
ِ
قفا
الر َضا َص ِر ٌيؼ ُم ْخت ََص َرةٌَ ،ق ِري َب ٌة ِجدًّ اُ ،مقص َؾ ٌة إِ َلك َأ َج ِّؾ َغا َيةَ .و َلؽ َّـ ف َ
َو َص ِر ُيؼ ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
م َش َّؼ ًة .ومع َه َذا َف َؾقس ْت م َش َّؼتُفا بِ َلصع ِ
قفا مِ َـ
ب م ْـ َم َش َّؼة َص ِر ِيؼ ا ْل ُؿ َجاهدَ ةَ .و َٓ ف َ
ْ َ َ
َ َ
َ َ َ
َْ
َ
ِ
ا ْلع َؼب ِ
ات َوا ْل َؿ َػ ِ
قفاَ .وإِك ََّؿا َط َؼ َبت َُفا ِه َّؿ ٌة َطال ِ َق ٌةَ .و َك ْػ ٌس َزكِ َّق ٌةَ ،و َت ْقصِق ُـ الـَّ ْػ ِ
س َط َؾك
او ِز َما ف َ
َ َ
ك ُِّؾ َما َي ِر ُد َط َؾ ْق َفا مِ َـ ال َّؾ ِف.
الر َضا َث َال َث ُة َأ ْق َسا ٍمِ :ر َضا ا ْل َع َّقا ِّم بِ َؿا َق َس َؿ ُف ال َّؾ ُف َو َأ ْط َطا ُهَ .و ِر َضا
ٔقاه َ :و ِّ
اص بِ ِف َبدَ ًٓ مِ ْـ ك ُِّؾ َما ِس َقا ُه.
اص ا ْل َخ َق ِّ
اص بِ َؿا َقدَّ َر ُه َو َق َضا ُهَ .و ِر َضا َخ َق ِّ
ا ْل َخ َق ِّ

ٔقاه  :الر َضا بِال َّؾ ِف رباَ :أ ْن َٓ يت ِ
َّخ َذ َر ًّبا َغ ْق َر اهلل َت َعا َلك َي ْس ُؽ ُـ إِ َلك َتدْ بِ ِقر ِه.
َ
ِّ
َ ًّ
َو ُيـ ِْز ُل بِ ِف َح َقائِ َج ُفَ .ق َ
ال ال َّؾ ُف َت َعا َلك﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ {األنعام}461:
َق َال ْاب ُـ َط َّب ٍ
ب َر ًّبا َغ ْق َر ُهَ ،و ُه َق َر ُّب ك ُِّؾ َش ْل ٍء؟
اس َ :س ِّقدً ا َوإِ َل ًفا َ .ي ْعـِل َف َؽ ْق َ
ػ َأ ْص ُؾ ُ
ِ
ِ
قر ِة﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ [إكعامَ ]14 :ي ْعـِل
الس َ
َو َق َال فل َأ َّول ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب َوال َّطا َط َةَ .و َق َال
َم ْع ُبق ًدا َوكَاص ًرا َو ُمعقـًا َو َم ْؾ ًجاَ .و ُه َق م َـ ا ْل ُؿ َق َآة ا َّلتل َتت ََض َّؿ ُـ ا ْل ُح َّ
فِل َو َسطِ َفا ﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [إكعام:
اخ َت َؾ ْػـَا فِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قؿا ْ
قف؟
َ .]114أ ْيَ :أ َف َغ ْق َر اهلل َأ ْبتَغل َم ْـ َي ْح ُؽ ُؿ َب ْقـل َو َب ْقـَ ُؽ ْؿَ ،فـَت ََحاك ََؿ إِ َل ْقف ف َ
ػ َكت ََحاك َُؿ إِ َلك َغ ْق ِر كِتَابِ ِف؟ َو َقدْ َأك َْز َل ُف ُم َػ َّص ًَلُ ،م َب َّقـًا كَافِقًا
َو َه َذا كِت َُاب ُف َس ِّقدُ ا ْل ُح َّؽامَِ ،ف َؽ ْق َ
َشافِ ًقا.
ْت إِ َذا َت َلم ْؾ َت َه ِذ ِه ْأي ِ
ِ
ات ال َّث ََل َ
الر َضا بِال َّؾ ِف َر ًّبا،
َو َأك َ
َ
ث َح َّؼ ال َّت َل ُّمؾَِ ،ر َأ ْيت ََفا ه َل َك ْػ َس ِّ
َّ
َوبِ ْ ِ
قَٓ ،و َر َأ ْي َت ا ْل َح ِد َ
اإل ْس ََل ِم ِديـًاَ ،وبِ ُؿ َح َّؿ ٍد َ ر ُس ً
يث ُيت َْر ِج ُؿ َطـ َْفاَ ،و ُم ْش َت ًّؼا مِـ َْفا.
َف َؽثِ ٌقر مِ َـ الـ ِ
َّاس َي ْر َضك بِال َّؾ ِف َر ًّباَ ،و َٓ َي ْب ِغل َر ًّبا ِس َقا ُهَ ،لؽِـَّ ُف َٓ َي ْر َضك بِ ِف َو ْحدَ ُه َول ِ ًّقا
َوكَا ِص ًراَ .ب ْؾ ُي َقالِل مِ ْـ ُدوكِ ِف َأ ْول ِ َقا َءَ .ضـًّا مِـْ ُف َأك َُّف ْؿ ُي َؼ ِّر ُبق َك ُف إِ َلك اهللَ ،و َأ َّن ُم َق َآ َت ُف ْؿ
الشر ِك .ب ِؾ التَّق ِحقدُ َ :أ ْن َٓ يت ِ
ِ ِ
ِ
َّخ َذ مِ ْـ ُدوكِ ِف َأ ْول ِ َقا َء.
َ
ْ
ك َُؿ َق َآة َخ َق ِّ
اص ا ْل َؿؾؽَ .و َه َذا َط ْق ُـ ِّ ْ َ
آن مؿ ُؾقء مِـ وص ِ
ػ ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ بِ َلك َُّف ُؿ ا َّت َخ ُذوا مِ ْـ ُدوكِ ِف َأ ْول ِ َقا َء.
َوا ْل ُؼ ْر ُ َ ْ ٌ ْ َ ْ
ِ
ِِ ِ ِ
ِِ ِ ِِ
ِِ
ِ
اإليؿ ِ
ِ
ان
َو َه َذا َغ ْق ُر ُم َق َآة َأ ْكبِ َقائف َو ُر ُسؾفَ ،وط َباده ا ْل ُؿ ْممـق َـ فقفَ .فنِ َّن َه َذا م ْـ َت َؿا ِم ْ َ
َومِ ْـ َت َؿا ِم ُم َق َآتِ ِفَ .ف ُؿ َق َآ ُة َأ ْول ِ َقائِ ِف َل ْق ٌن َوا ِّت َخا ُذ ا ْل َقل ِ ِّل مِ ْـ ُدوكِ ِف َل ْق ٌنَ .و َم ْـ َل ْؿ َي ْػ َف ِؿ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ان َب ْقـ َُف َؿا َف ْؾ َق ْط ُؾ ِ
ا ْل ُػ ْر َق َ
اس ُف.
ب الت َّْقحقدَ م ْـ َأ َساسفَ .فنِ َّن َهذه ا ْل َؿ ْس َل َل َة َأ ْص ُؾ الت َّْقحقد َو َأ َس ُ
()1

( )1ذـره افبغقي يف تػسره ،شقرة إكعام ،ظـد أية ادذـقرة بدون إشـاد.

ِ ِ
َّاس يبت َِغل َغقره ح َؽؿا ،يتَحاكَؿ إِ َلق ِف ،وي َخ ِ
اص ُؿ إِ َل ْق ِفَ ،و َي ْر َضك بِ ُح ْؽ ِؿ ِف.
َْ ُ َ ً َ َ ُ ْ َ ُ
َوكَث ٌقر م َـ الـ ِ َ ْ
قدَ :أ ْن َٓ يت ِ
َان التَّق ِح ِ
ات ال َّث ََل ُ ِ
َّخ َذ ِس َقا ُه َر ًّباَ ،و َٓ إِ َل ًفاَ ،و َٓ َغ ْق َر ُه
َو َه ِذ ِه ا ْل َؿ َؼا َم ُ
َ
ث ه َل َأ ْرك ُ ْ
َح َؽ ًؿا.
ِ
ِ
ِ
الر َضا بِال َّؾ ِف َر ًّباَ .و ُه َق
الر َضا بِال َّؾف َر ًّباَ :أ ْن َي ْس َخ َط ط َبا َد َة َما ُدو َك ُفَ .ه َذا ُه َق ِّ
َو َت ْػس ُقر ِّ
ِ
ِ
ِ
الر َضا بِ ِف َر ًّبا َح ُّؼ ُف ُس ْخ ُط ِط َبا َد ِة َما ُدو َك ُف َق ْط ًعاَّ َِٕ .ن
الر َضا بِال َّؾف َر ًّباَ .ف َؿ ْـ ُأ ْطط َل ِّ
م ْـ َت َؿا ِم ِّ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
الر ُبقبِ َّق ِة َي ْس َت ْؾ ِز ُم
الر َضا بِت َْج ِريد ُر ُبقبِ َّقتف َي ْس َت ْؾ ِز ُم َت ْج ِريدَ ط َبا َدتف ،ك ََؿا َأ َّن ا ْلع ْؾ َؿ بِت َْقحقد ُّ
ِّ
ا ْل ِع ْؾؿ بِتَق ِح ِ
قد ْ ِ
اإل َل ِف َّق ِة.
َ ْ

ثي ذكس  السضا عَ اهلل :وهق الرضك طـف يف كؾ ما قضك وقدر ،وكؼؾ طـ

صاحب مـازل السائريـ أكف جعؾ هذا الؼسؿ أرفع مـ الرضا باهلل.
ثي قاه َ :وفِل َج ْعؾِ ِف َه ِذ ِه الدَّ َر َج َة َأ ْط َؾك مِ َـ ا َّلتِل َق ْب َؾ َفا َك َظ ٌر َٓ َي ْخ َػكَ ،و ُه َق كَظِ ُقر
ِ
ِ
ِ
الص ْب ِر ل ِ َّؾ ِف.
الص ْب َر بِال َّؾف َأ ْط َؾك م َـ َّ
َج ْعؾِف َّ
َوا َّل ِذي َيـْ َب ِغلَ :أ ْن َت ُؽ َ
قن الدَّ َر َج ُة ْإَ ْو َلك َأ ْط َؾك َش ْلكًا َو َأ ْر َف َع َقدْ ًراَ .فنِك ََّفا ُم ْخت ََّص ٌة
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
قؿ
الر َضا بِا ْل َؼ َضاء َيص ُّح م َـ ا ْل ُؿ ْمم ِـ َوا ْل َؽاف ِرَ .و َغا َي ُت ُف الت َّْسؾ ُ
َو َهذه الدَّ َر َج ُة ُم ْشت ََر َك ٌةَ .فنِ َّن ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر َضا بِ ِف َر ًّبا َوإِ َل ًفا َو َم ْع ُبق ًدا؟
ل َؼ َضاء اهلل َو َقدَ ِرهَ .ف َل ْي َـ َه َذا م َـ ِّ
وض بِا ِّت َػ ِ
الر َضا بِ ِف َر ًّبا َف ْر ٌضَ .ب ْؾ ُه َق مِ ْـ آك َِد ا ْل ُػ ُر ِ
اق ْإُ َّم ِةَ .ف َؿ ْـ َل ْؿ َي ْر َض
َو َأ ْي ًضا َف ِّ
بِ ِف َر ًّباَ ،ل ْؿ َي ِص َّح َل ُف إِ ْس ََل ٌم َو َٓ َط َؿ ٌؾ َو َٓ َح ٌال.
َّاس َط َؾك َأ َّك ُف مست ََحبَ .و َل ْق َس بِ َق ِ
اج ٍ
الر َضا بِ َؼ َضائِ ِفَ :ف َل ْك َث ُر الـ ِ
بَ .وقِ َقؾَ :ب ْؾ ُه َق
ُ ْ
َو َأ َّما ِّ
َو ِ
بَ ،و ُه َؿا َق ْق َٓ ِن فِل َم ْذ َه ِ
ب َأ ْح َؿدَ .
اج ٌ

ب .وفِل ا ْلح ِد ِ
يث ْ ِ
َفا ْل َػ ْر ُق َب ْق َـ الدَّ َر َج َتقْ ِـ َف ْر ُق َما َب ْق َـ ا ْل َػ ْر ِ
اإل َل ِف ِّل
َ
ض َوالـَّدْ ِ َ
ول ال َّؾ ُه َط َّز َو َج َّل :ما َت َؼر َب إِ َلي َطب ِدي بِ ِؿ ْث ِل َأ َد ِ
الص ِ
حقحِ « َي ُؼ ُ
اء َما ا ْف َت َر ْض ُت َط َؾ ْق ِه» َفدَ َّل
َّ
َّ ْ
َ َّ
َط َؾك َأ َّن ال َّت َؼ ُّر َب إِ َل ْق ِف ُس ْب َحا َك ُف بِ َل َد ِاء َف َرائِ ِض ِف َأ ْف َض ُؾ َو َأ ْط َؾك مِ َـ ال َّت َؼ ُّر ِ
ب إِ َل ْق ِف بِالـ ََّقافِؾِ.
ِ
الر َضا بِ ُر ُبقبِقَّتِ ِفُ :ه َق
الر َضا َطـْ ُفَ ،و َي ْس َت ْؾ ِز ُم ُفَ .فنِ َّن ِّ
الر َضا بِف َر ًّبا َيت ََض َّؿ ُـ ِّ
َو َأ ْي ًضاَ :فنِ َّن ِّ
ِر َضا ا ْلعب ِد بِؿا ي ْلمره بِ ِف ،ويـْفاه َطـْف ،وي ْؼ ِسؿف َلف وي َؼدِّ ره َط َؾق ِف ،ويعطِ ِ
قف إِ َّيا ُهَ ،و َي ْؿـَ ُع ُف مِـْ ُف.
ََ َ ُ ُ ََ ُ ُ ُ َُ ُُ ْ َُْ
َْ َ َ ُُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان ر ِ
ِ
اض ًقا
َف َؿتَك َل ْؿ َي ْر َض بِ َذل َؽ ُك ِّؾف َل ْؿ َي ُؽ ْـ َقدْ َرض َل بِف َر ًّبا م ْـ َجؿق ِع ا ْل ُق ُجقهَ .وإِ ْن ك َ َ
()1

ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر َضا َطـْ ُفَ ،و َيت ََض َّؿـُ ُف بِ ََل َر ْي ٍ
ب.
الر َضا بِف َر ًّبا م ْـ ك ُِّؾ َو ْجفَ :ي ْس َت ْؾ ِز ُم ِّ
بِف َر ًّبا م ْـ َب ْعض َفاَ .ف ِّ
ِ
ِِ
ِِ
ِِ ِ ِِ
ِ
اص ِة،
الر َضا بِف َر ًّبا ُم َت َع ِّؾ ٌؼ بِ َذاتفَ ،وص َػاتف َو َأ ْس َؿائفَ ،و ُر ُبقبِ َّقتف ا ْل َعا َّمة َوا ْل َخ َّ
َو َأ ْي ًضاَ :ف ِّ
َففق الر َضا بِ ِف َخال ِ ًؼا ومدَ برا ،وآمِرا وك ِ
قَل
َاه ًقاَ ،و َمؾِ ًؽاَ ،و ُم ْعطِ ًقا َو َماكِ ًعاَ ،و َح َؽ ًؿاَ ،و َوكِ ً
َ ُ ِّ ً َ ً َ
ُ َ ِّ
َاصرا وم ِعقـًا ،وكَافِقا وح ِسقبا ورقِقبا ،ومبتَؾِقا ومعافِقا ،و َقابِ ًضا وب ِ
ِ
ِ
اس ًطا ،إِ َلك
َ ً َ َ ً َ َ ً َ ُْ ً َ ُ َ ً َ
َو َول ًّقاَ ،وك ً َ ُ
ََ
َغق ِر َذل ِ َؽ مِـ ِص َػ ِ
ات ُر ُبقبِ َّقتِ ِف.
ْ
ْ
و َأما الر َضا َطـْفَ :ففق ِر َضا ا ْلعب ِد بِؿا ي ْػع ُؾف بِ ِف ،ويعطِ ِ
قف إِ َّيا ُهَ ،ول ِ َف َذا َلؿ َي ِ
ج ْئ إِ َّٓ فِل
َُْ
َْ َ َ َ ُ
ُ َُ
ْ
َ َّ ِّ
ال َّث َق ِ
اب َوا ْل َج َز ِاءَ .ك َؼ ْقل ِ ِف َت َعا َلك﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
اها َطـْ ُف ل ِ َؿا َح َص َؾ َل َفا مِ ْـ ك ََرا َمتِ ِفَ .ك َؼ ْقل ِ ِف َت َعا َلك:
ﭪ﴾ [افػجرَ ]28-27 :ف َف َذا بِ ِر َض َ
﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [افبقـة. ]8 :
ِ
الر َضا بِ ِف.
الر َضا َطـْ ُفَ ،وال ِّر َضا َطـْ ُفَ :ث َؿ َر ُة ِّ
الر َضا بِفَ :أ ْص ُؾ ِّ
َو ِّ
ِِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
الر َضا َطـْ ُفُ :م َت َع ِّؾ ٌؼ بِ َث َقابِ ِف
الر َضا بِف ُم َت َع ِّؾ ٌؼ بِ َل ْس َؿائف َوص َػاتفَ .و ِّ
َوس ُّر ا ْل َؿ ْس َل َلةَ :أ َّن ِّ
َو َج َزائِ ِف.
اإليؿ ِ
ِ
ان بِ َؿ ْـ َر ِض َل بِال َّؾ ِف َر ًّباَ .و َل ْؿ ُي َع ِّؾ ْؼ ُف
َو َأ ْي ًضاَ :فنِ َّن الـَّبِ َّل َ ط َّؾ َؼ َذ ْو َق َص ْع ِؿ ْ َ
اإل َيَم ِن َم ْن َر ِض َي بِال َّؾ ِه َر ًّباَ ،وبِ ْ ِ
بِ َؿ ْـ َر ِض َل َطـْ ُف ،ك ََؿا َق َال َ « ذ َاق َص ْع َم ْ ِ
س َال ِم ِدي ًـا،
اإل ْ
( )1أخرجف افبخاري برؿؿ ( )6552ظـ أيب هريرة . 

ٍ
ِ
س ً
الر َضا بِ ِديـ ِ ِف َو َكبِ ِّق ِفَ .و َه ِذ ِه ال َّث ََل َث ُة ِه َل
َوبِ ُؿ َح َّؿد َ ر ُ
الر َضا بِف َق ِري َـ ِّ
وٓ» َ .ف َج َع َؾ ِّ
قل ْ ِ
ُأ ُص ُ
اإل ْس ََلمِ ،ا َّلتِل َٓ َي ُؼق ُم إِ َّٓ بِ َفا َو َط َؾ ْق َفا.
َو َأ ْي ًضاَ :فالر َضا بِ ِف ربا َيت ََضؿ ُـ َت ْق ِحقدَ ُه َو ِط َبا َد َت ُفَ ،و ْ ِ
اإلك ََاب َة إِ َل ْق ِفَ ،والت ََّقك َُّؾ َط َؾ ْق ِف،
َّ
ِّ
َ ًّ
الص ْب َر َل ُف َوبِ ِفَ .و ُّ
الش ْؽ ُر َط َؾك كِ َع ِؿ ِفَ :يت ََض َّؿ ُـ ُر ْؤ َي َة ك ُِّؾ َما مِـْ ُف
َو َخ ْق َف ُف َو َر َجا َء ُه َو َم َح َّب َت ُفَ ،و َّ
()1

ِ
ِ
الر َضا
الر َضا بِف َيت ََض َّؿ ُـ َش َفا َد َة َأ ْن َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ال َّؾ ُف َو ِّ
ك ْع َؿ ًة َوإِ ْح َساكًاَ ،وإِ ْن َسا َء َط ْبدُ ُهَ .ف ِّ
قل اهلل َوالر َضا بِ ْ ِ
قٓ َيت ََض َّؿ ُـ َش َفا َد َة َأ ْن ُم َح َّؿدً ا َر ُس ُ
بِ ُؿ َح َّؿ ٍد َر ُس ً
اإل ْس ََل ِم ِديـًاَ :ي َت َض َّؿ ُـ
ِّ
ا ْلتِ َزام ُطب ِ
قد َّيتِ ِفَ ،و َصا َط َت ُف َو َصا َط َة َر ُسقل ِ ِفَ .ف َج َؿ َع ْت َه ِذ ِه ال َّث ََل َث ُة الدِّ ي َـ ُك َّؾ ُف.
َ ُ
الر َضا بِ ِف َر ًّبا َيت ََض َّؿ ُـ ا ِّت َخا َذ ُه َم ْع ُبق ًدا ُد َ
ون َما ِس َقا ُهَ .وا ِّت َخا َذ ُه َول ِ ًّقا َو َم ْع ُبق ًدا،
َو َأ ْي ًضاَ :ف ِّ
َوإِ ْب َط َال ِط َبا َد ِة ك ُِّؾ َما ِس َقا ُهَ .و َقدْ َق َال َت َعا َلك ل ِ َر ُسقل ِ ِف﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾

[إكعامَ ]114 :و َق َال﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ [إكعامَ ]14 :و َق َال﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
الر َضا بِ ِف َر ًّبا.
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ [إكعامَ . ]164 :ف َف َذا ُه َق َطقْ ُـ ِّ
و َأي ًضاَ :فنِ َّكف جع َؾ ح ِؼق َؼ َة الر َضا بِ ِف رباَ :أ ْن يس َخ َط ِطباد َة ما دو َكفَ .فؿتَك س ِ
خ َط
ُ َ َ َ
َ ْ
َ
َ َ َ ُ ُ َ
َْ
ِّ
َ ًّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قؿاَ ،وإِ ْج ََل ًٓ -
ا ْل َع ْبدُ ط َبا َد َة َما س َقى اهلل م َـ ْأل َفة ا ْل َباص َؾةُ ،ح ًّبا َو َخ ْق ًفاَ ،و َر َجا ًء َو َت ْعظ ً
ِ
ِ
ب ر َحك ْ ِ
اإل ْس ََلمِ.
الر َضا بِف َر ًّبا ،ا َّلذي ُه َق ُق ْط ُ َ
َف َؼدْ َت َح َّؼ َؼ بِ ِّ
َان ُق ْطب رحك الدِّ ِ ِ
ِ
الَ ،و ْإَ ْح َق ِ
قع ا ْل َع َؼائِ ِد َو ْإَ ْطؿ ِ
َوإِك ََّؿا ك َ
ال :إِك ََّؿا َتـْ َبـِل
يـ َٕ َّن َجؿ َ
َ َ َ
َ
قد اهلل َط َّز وج َّؾ فِل ا ْل ِعباد ِة ،وس ْخ ِ
َط َؾك َتق ِح ِ
ط ِط َبا َدةِ َما ِس َقا ُهَ .ف َؿ ْـ َل ْؿ َي ُؽ ْـ َل ُف َه َذا
َ َ
ْ
َ َ َ ُ
ِ
الر َحك.
ور َط َؾ ْقفَ .و َم ْـ َح َص َؾ َل ُف َه َذا ا ْل ُؼ ْط ُ
ا ْل ُؼ ْط ُ
ب َث َبت َْت َل ُف َّ
ب َل ْؿ َي ُؽ ْـ َل ُف َر ًحك َتدُ ُ
ِ ِ
ِ ٍِ ِ
الشر ِك إِ َلك َدائِر ِة ْ ِ
َو َد َار ْت َط َؾك َذل ِ َؽ ا ْل ُؼ ْط ِ
ور
اإل ْس ََلمَِ .فتَدُ ُ
َ
بَ .ف َق ْخ ُر ُج حقـَئذ م ْـ َدائ َرة ِّ ْ
رحك إِس ََلمِ ِف وإِيؿاكِ ِف َط َؾك ُق ْطبِفا ال َّثابِ ِ
الَل ِزمِ.
ت َّ
َ
َ َ
َ َ ْ

( )1أخرجف مسؾؿ برؿؿ ( )34ظـ افعباس بـ ظبد ادطؾب .

ِ ِ
و َأي ًضاَ :فنِ َّكف جع َؾ حص َ ِ ِ
الر َضا َم ْق ُقق ًفا َط َؾك ك َْق ِن ا ْل َؿ ْر ِض ِّل بِ ِف
ُ َ َ ُ ُ
َ ْ
قل َهذه الدَّ َر َجة م َـ ِّ
قؿ ،و َأح َّؼ ْإَ ْشق ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
اء
َ
ب إِ َلك ا ْل َع ْبد م ْـ ك ُِّؾ َش ْلءَ ،و َأ ْو َلك ْإ َ ْش َقاء بِال َّت ْعظ ِ َ َ
َر ًّبا ُ -س ْب َحا َك ُف َ -أ َح َّ
اطدَ ا ْلعب ِ
بِال َّطا َط ِة ،ومع ُؾقم َأ َّن َه َذا يجؿع َقق ِ
قد َّي ِةَ ،و ُيـَّظِ ُؿ ُف ُرو َط َفا َو ُش َع َب َفا.
ُُ
َ ْ َ ُ َ
َ َْ ٌ
و َلؿا كَاك ِ
ب بِ ُؽ ِّؾ َّقتِ ِف إِ َلك ا ْل َؿ ْح ُب ِ
َت ا ْل َؿ َح َّب ُة التَّا َّم ُة َم ْق َؾ ا ْل َؼ ْؾ ِ
قب :ك َ
َان َذل ِ َؽ ا ْل َؿ ْق ُؾ
َ َّ
ِ
ِ
حامِ ًَل َط َؾك َصا َطتِ ِف و َتعظِ ِ
قؿ ِفَ .و ُك َّؾ َؿا ك َ
قؿ
َ ْ
َ
َان ا ْل َؿ ْق ُؾ َأ ْق َقى :كَاكَت ال َّطا َط ُة َأ َت َّؿَ ،وال َّت ْعظ ُ
اإليؿ ِ
ان ،ب ْؾ ُه َق ر ُ ِ
َأ ْو َفرَ .و َه َذا ا ْلؿ ْق ُؾ ُي ََل ِزم ْ ِ
ان َو ُل ُّب ُفَ .ف َل ُّي َش ْل ٍء َي ُؽ ُ
قن َأ ْط َؾك مِ ْـ
وح ْ َ
ُ
اإل َ
ُ
َ
َ
يؿ َ َ
اء إِ َلك ا ْلعب ِد ،و َأو َلك ْإ َ ْشق ِ
قن ال َّؾف سبحا َكف َأحب ْإَ ْشق ِ
اء بِال َّت ْعظِ ِ
قؿ،
َ
َْ َ ْ
َ
َأ ْم ٍر َيت ََض َّؿ ُـ َأ ْن َي ُؽ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ
و َأح َّؼ ْإَ ْشق ِ
اء بِال َّطا َط ِة؟
َ
َ َ
ان .كَؿا فِل الص ِ
اإليؿ ِ
ِ
ِ
حقحِ َطـْ ُف َ أ َّك ُف َق َالَ « :ث َال ٌث َم ْن
َّ
َ
َوبِ َف َذا َيجدُ ا ْل َع ْبدُ َح ََل َو َة ْ َ
اإليَم ِن :م ْن كَانَ ال َّؾ ُه َورسو ُل ُه َأ َحب إِ َلق ِه ِِما ِس َو ُاهَمَ .وم ْن كَانَ ي ِ
ِ ِ
حب
َ َ
ُك َّن فقه َو َج َد َح َال َو َة ْ ِ َ َ
ُ
َ ُ
َّ ْ َّ
ا ْلؿر َء َٓ ي ِ
حب ُه إِ َّٓ لِ َّؾ ِهَ .و َم ْن كَانَ َي ْؽ َر ُه َأنْ َي ْر ِج َع إِ َلى ا ْل ُؽ ْػرِ َ -ب ْع َد إِ ْذ َأ ْك َؼ َذ ُه ال َّؾ ُه ِم ْـ ُه َ -ك ََم
َْ
ُ
َي ْؽ َر ُه َأنْ ُي ْؾ َؼى فِي الـ ِ
َّار» .
اإل ِ
ِ
قف َط َؾ ْق ِف.
الر َضا بِال َّؾ ِف َر ًباَ .و َط َّؾ َؼ ُو ُجق َد َح ََل َوتِ ِف بِ َؿا ُه َق َم ْق ُق ٌ
يؿان بِ ِّ
َف َع َّؾ َؼ َذ ْو َق ْ َ
و َٓ يتِؿ إِ َّٓ بِ ِف ،وهق كَق ُكف سبحا َكف َأحب ْإَ ْشق ِ
اء إِ َلك ا ْل َع ْب ِد ُه َق َو َر ُسق ُل ُف.
َ
َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ
َ َ ُّ
اإل ْخ ََلص  -ا َّل ِذي ُهق َثؿر ُتف َ -أ ْط َؾك مِـ مجردِ
ب التَّامَ ،و ْ ِ
َو َل َّؿا ك َ
َ ََ ُ
ُ
َان َه َذا ا ْل ُح ُّ
ْ ُ َ َّ
ُّ
اإل ِ
ِ ِ
الر َضا:
الر َضا بِ ُر ُبقبِ َّقتِ ِف ُس ْب َحا َك ُفَ :كاك ْ
يؿانَ .و َث َؿ َر ُة ِّ
َت َث َؿ َر ُت ُف َأ ْط َؾكَ .و ُه َق َو ْجدُ َح ََل َوة ْ َ
ِّ
()1

اإليؿ ِ
ِ
انَ .ف َف َذا َو ْجدُ َح ََل َو ٍةَ ،و َذل ِ َؽ َذ ْو ُق َص ْع ٍؿَ .وال َّؾ ُف ا ْل ُؿ ْس َت َع ُ
ان.
َذ ْو ُق َص ْع ِؿ ْ َ
وإِكَّؿا َتر َّتب َه َذا و َه َذا َط َؾك الر َضا بِ ِف وحدَ ه ربا ،وا ْلبراء ِة مِـ ُطب ِ
قد َّي ِة َما ِس َقا ُه،
َ ْ ُ َ ًّ َ َ َ َ ْ ُ
َ
َ َ َ َ
ِّ
ِ
ب بِ ُؽ ِّؾ َّقتِ ِف إِ َل ْق ِفَ ،واك ِ
ْج َذ ِ
َومِق ِؾ ا ْل َؼ ْؾ ِ
ب ُك ِّؾ َفا إِ َل ْق ِفَ .و ِر َضا ُه َط ْـ َر ِّب ِف َتابِ ٌع ل ِ َف َذا
اب ُق َقى ا ْل ُؿح ِّ
الر َضا بِ ِفَ .ف َؿ ْـ َر ِض َل بِال َّؾ ِف َر ًّبا َر ِض َق ُف ال َّؾ ُف َل ُف َط ْبدً اَ .و َم ْـ َر ِض َل َطـْ ُف فِل َط َطائِ ِف َو َمـ ِْع ِف
ِّ
( )1أخرجف افبخاري ( ،)16ومسؾؿ ( )43ظـ أكس .

ِ
ِ ِِ
ِِ
الر ِّب َطـْ ُف ،إِ ْن َل ْؿ َي ْر َض بِ ِف َر ًّباَ ،وبِـَبِ ِّق ِف َر ُس ً
قٓ،
َو َب ََلئف َو َطاف َقتفَ :ل ْؿ َيـ َْؾ بِ َذل َؽ َد َر َج َة ِر َضا َّ
ِ
ِ ِ
ِ
َوبِ ْ ِ
قؿا َمـَ َع ُفَ ،و َلؽِ ْـ َٓ
قؿا َأ ْط َطا ُه َوف َ
اإل ْس ََل ِم ديـًاَ ،فنِ َّن ا ْل َع ْبدَ َقدْ َي ْر َضك َط ِـ اهلل َر ِّبف ف َ
َي ْر َضك بِ ِف َو ْحدَ ُه َم ْع ُبق ًدا َوإِ َل ًفاَ .ول ِ َف َذا إِك ََّؿا َض ِؿ َـ ِر َضا ا ْل َع ْب ِد َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة ل ِ َؿ ْـ َر ِض َل بِ ِف
قت بِال َّؾ ِه َر ًّباَ ،وبِ ْ ِ
َر ًّبا .ك ََؿا َق َال الـَّبِ ُّل َ « م ْن َق َال ُك َّل َي ْومٍَ :ر ِض ُ
س َال ِم ِدي ًـاَ ،وبِ ُؿ َح َّؿ ٍد
اإل ْ
َكبِ ًّقا :إِ َّٓ كَانَ َح ًّؼا َط َؾى اهلل َأنْ ُي ْر ِض َق ُه َي ْو َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة» .
قر :الر َضاء بِال َّؾ ِف ،والر َضا َط ِـ اهلل ،والر َضا بِ َؼ َض ِ
اء ال َّؾ ِف.
ٔقاه َ :ه ُ
َ ِّ
َ ِّ
اهـَا َث ََل َث ُة ُأ ُم ٍ ِّ ُ
ف َأكْقا ِع ا ْلعب ِ
قر و َأ ْشر ِ
َفالر َضا بِ ِف َفر ٌض .والر َضا َطـْف  -وإِ ْن ك َ ِ
قد َّي ِة
ُُ
َ
ُ َ
َان م ْـ َأ َج ِّؾ ْإ ُ ُم ِ َ َ
َ ِّ
ْ
ِّ
ِ
ب بِ ِف ا ْل ُع ُؿق َم .ل ِ َع ْج ِز ِه ْؿ َو َم َش َّؼتِ ِف َط َؾ ْق ِف ْؿ.
 َف َؾ ْؿ ُي َطال ِْ
ِ
احت َُّجقا بِ ُح َججٍ .
الر َضا بِفَ ،و ْ
َو َأ ْو َج َب ْت ُف َصائ َػ ٌة ك ََؿا َأ ْو َج ُبقا ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر َضا
مـ َْفاَ :أ َّك ُف إِ َذا َل ْؿ َي ُؽ ْـ َراض ًقا َط ْـ َر ِّبف َف ُف َق َساخ ٌط َط َؾ ْقف .إِ ْذ َٓ َواس َط َة َب ْق َـ ِّ
ط .وس َخ ُط ا ْلعب ِد َط َؾك رب ِف مـ ٍ
ِ
َاف ل ِ ِر َضا ُه بِ ِف َر ًّبا.
َْ
َ ِّ ُ
الس َخ َ َ
َو َّ
()1

اختِ َق ِ
َقا ُلقاَ :و َأ ْي ًضا َف َعدَ ُم ِر َضا ُه َطـْ ُف َي ْس َت ْؾ ِز ُم ُسق َء َضـ ِِّف بِ ِفَ ،و ُمـ ََاز َط َت ُف َل ُف فِل ْ
ار ِه ل ِ َع ْب ِد ِه،
و َأ َّن الرب َتبار َك و َتعا َلك ي ْختَار َشق ًئا وير َضاه َف ََل ي ْختَاره ا ْلعبدُ و َٓ ير َضاه ،و َه َذا مـ ٍ
َاف
َ ُ ُ َْ َ َْ ُ َ
َّ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
َ
ُ
ل ِ ْؾعب ِ
قد َّي ِة.
ُُ
ار ْ ِ
ض ْأ َث ِ
َقا ُلقاَ :وفِل َب ْع ِ
اإل َل ِف َّق ِة َم ْـ َل ْؿ َي ْر َض بِ َؼ َضائِلَ ،و َل ْؿ َي ْصبِ ْر َط َؾك َب ََلئِل،
ِ
ِ
ايَ .و َٓ ُح َّج َة فِل َش ْل ٍء مِ ْـ َذل ِ َؽ.
َف ْؾ َق َّتخ ْذ َر ًّبا س َق َ
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ط َط َؾك رب ِف إِ َّٓ بِالر َضا َطـْف .إِ ْذ َٓ و ِ
َأما َقق ُلف( :إِ َّكف َٓ يت ََخ َّؾص مِـ الس َخ ِ
اس َط َة َبقْ َـ
َ
ُ
ُ
ُ َ
َّ ْ ُ
ِّ
َ َّ
َ ِّ
ط) َف َؽ ََلم مدْ ُخ ٌ ِ
الر َضا والس َخ ِ
ِ
الس ْخ َط َط َؾك َم ْـ
الس ْخ َط بِا ْل َؿ ْؼض ِّل َٓ َي ْس َت ْؾ ِز ُم ُّ
قلَّ َٕ .ن ُّ
ٌ َ
َ َّ
ِّ
َق َضا ُه ،ك ََؿا َأ َّن ك ََر َاه َة ا ْل َؿ ْؼ ِض ِّل َو ُب ْغ َض ُف َوالـُّ ْػ َر َة َطـْ ُف َٓ َت ْس َت ْؾ ِز ُم َت َع ُّؾ َؼ َذل ِ َؽ بِا َّل ِذي َق َضا ُه
َو َقدَّ َر ُهَ .فا ْل َؿ ْؼ ِض ُّل َقدْ َي ْس َخ ُط ُف ا ْل َع ْبدُ َو ُه َق َر ٍ
اض َط َّؿ ْـ َق َضا ُه َو َقدَّ َر ُهَ .ب ْؾ َقدْ َي ْجت َِؿ ُع
س ا ْل َؼ َض ِ
الر َضا بِـَ ْػ ِ
اء .ك ََؿا َس َق ْلتِل إِ ْن َشا َء ال َّؾ ُف.
َت َس ُّخ ُط ُف َو ِّ
اختِ َق ِ
َو َأ َّما َق ْق ُل ُؽ ْؿ( :إِ َّك ُف َي ْس َت ْؾ ِز ُم ُسق َء َض ِّـ ا ْل َع ْب ِد بِ َر ِّب ِف َو ُمـ ََاز َط َت ُف َل ُف فِل ْ
ار ِه) َف َؾ ْق َس
ِ ِ
ِ
ور َو ُيـ ِ
َاز ُط ُف
ك ََذل َؽَ .ب ْؾ ُه َق حسـ ال َّظ ِّـ بِ َر ِّبف فل ا ْل َحا َلتَ ْق ِـَ .فنِ َّك ُف إِك ََّؿا َي ْس َخ ُط ا ْل َؿ ْؼدُ َ
َازع ا ْل َؼدَ ر ا َّل ِذي ي ْؽر ُهف ربف بِا ْل َؼدَ ِر ا َّل ِذي ي ِ
ح ُّب ُف َو َي ْر َضا ُهَ .ف ُقـ ِ
بِ َؿ ْؼدُ ٍ
ور َ
َاز ُع َقدَ َر
ُ
َ َ ُ َ ُّ ُ
آخ َر .ك ََؿا ُيـ ِ ُ
َ
ِِ ِ
ِِ
ِ
قبتِ ِفَ ،و َي ْست َِع ُ
اهلل بِ َؼدَ ِر اهلل ،بِال َّؾ ِف ل ِ َّؾ ِف ،ك ََؿا َي ْست َِع ُ
قذ
قذ بِ ِر َضا ُه م ْـ َس َخطفَ ،وبِ ُؿ َعا َفاتف م ْـ ُط ُؼ َ
بِ ِف مِـْ ُف.
ِ
ِ
ب
َف َل َّما ك َْق ُك ُف َي ْخت َُار لِـَ ْػ ِس ِف ِخ ََل َ
الر ُّب َف َف َذا َم ْقض ُع َت ْػصقؾٍُ َٓ .ي ْس َح ُ
ف َما َي ْخت َُار ُه َّ
َط َؾق ِف َذي ُؾ الـَّ ْػ ِل و ْ ِ ِ
اختِقار الرب َتعا َلك لِعب ِد ِه كَق َط ِ
ان.
َْ ْ
اإل ْث َباتَ .ف ْ َ ُ َّ ِّ َ
َ
ْ ْ
اختِ َقار ِديـِل َشر ِطلَ .فا ْل َق ِ
ب َط َؾك ا ْل َعبْ ِد َأ ْن َٓ َي ْخت ََار فِل َه َذا الـ َّْق ِع َغقْ َر
اج ُ
ْ
َأ َح ُد ُه ََمٌ ْ :
َما ْ
اخت ََار ُه َل ُف َس ِّقدُ ُهَ .ق َال َت َعا َلك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
اختِقار ا ْلعب ِد ِخ ََل َ ِ
ٍ ِِ
يؿاكِ ِف
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾[إحزابَ ]36 :ف ْ َ ُ َ ْ
ف َذل َؽ ُمـَاف إل َ
و َتسؾِ ِ
قؿ ِفَ ،و ِر َضا ُه بِال َّؾ ِف رباَ ،وبِ ْ ِ
اإل ْس ََل ِم ِديـًاَ ،وبِ ُؿ َح َّؿ ٍد َر ُس ً
قٓ.
َ ْ
َ ًّ
ِ
الـ َّْو ُع الثَّاكِيِ ْ :
الر ُّب ،كَا ْل َؿ َصائِ ِ
ب ا َّلتِل َي ْبتَؾِل ال َّؾ ُف
اخت َق ٌار ك َْقكل َقدَ ِريَ َٓ .ي ْس َخ ُط ُف َّ
بِ َفا َط ْبدَ ُهَ .ف َف َذا َٓ َي ُض ُّر ُه فِ َر ُار ُه مِـ َْفا إِ َلك ا ْل َؼدَ ِر ا َّل ِذي َي ْر َف ُع َفا َطـْ ُفَ ،و َيدْ َف ُع َفا َو َي ْؽ ِش ُػ َفا.
َان فِ ِ
َو َل ْق َس فِل َذل ِ َؽ ُمـ ََاز َط ٌة ل ِ ُّؾر ُبقبِ َّق ِةَ .وإِ ْن ك َ
قف ُمـ ََاز َط ٌة ل ِ ْؾ َؼدَ ِر بِا ْل َؼدَ ِر.
قن َتار ًة َو ِ
قن ُم ْست ََح ًّباَ ،و َت َار ًة َي ُؽ ُ
اج ًباَ ،و َت َار ًة َي ُؽ ُ
احا ُم ْست َِق َي ال َّط َر َف ْق ِـ،
قن ُم َب ً
َف َف َذا َي ُؽ ُ َ
وهاَ ،و َت َار ًة َي ُؽ ُ
َو َت َار ًة َي ُؽ ُ
قن َح َرا ًما.
قن َم ْؽ ُر ً

و َأما ا ْل َؼدَ ر ا َّل ِذي َٓ ي ِ
الذك ِ
ح ُّب ُف َو َٓ َي ْر َضا ُه  -مِ ْث َؾ َقدَ ِر ا ْل َؿ َعائِ ِ
ب َو ُّ
ُقب َ -فا ْل َع ْبدُ
ُ
ُ
َ َّ
ِ
الر َضا بِ َفا.
قر بِ َس َخط َفاَ .و َمـ ِْفل َط ِـ ِّ
َم ْل ُم ٌ
اجب فِل الر َضا بِا ْل َؼ َض ِ
ِ
اء.
َو َه َذا ُه َق ال َّت ْػص ُقؾ ا ْل َق ِ ُ
ِّ
ِ
ِ
اض َطرب الـَّاس فِل َذل ِ َؽ ْ ِ
ِ
اب ا ْل ِػ َر ِق
قؿاَ .وك ََجا مـْ ُف َأ ْص َح ُ
ُ
َو َقد ْ َ َ
اضط َر ًابا َطظ ً
وال َّت ْػ ِصقؾَِ .فنِ َّن َل ْػ َظ الر َضا بِا ْل َؼ َض ِ
اء َل ْػ ٌظ محؿقد م ْلمقر بِ ِف .و ُهق مِـ م َؼام ِ
ات
َ
َ َ ْ َ َ
َ ْ ُ ٌ َ ُ ٌ
ِّ
الصدِّ ِيؼق َـَ .ف َص َار ْت َل ُف ُح ْر َم ٌة َأ ْو َج َب ْت ل ِ َطائِ َػ ٍة َق ُبق َل ُف مِ ْـ َغ ْق ِر َت ْػ ِصقؾٍَ .و َضـُّقا َأ َّن ك َُّؾ َما
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َ
الر َضا بِ ِفُ .ث َّؿ ا ْك َؼ َس ُؿقا َط َؾك
َان َم ْخ ُؾق ًقا ل َّؾر ِّب َت َعا َلك َف ُف َق َم ْؼضل َم َرضل َل ُفَ .يـْ َبغل َل ُف ِّ
فِ ْر َقتَ ْق ِـ.
ون بِ ُب ْغ ِ
قر َ
َف َؼا َل ْت فِ ْر َق ٌة :إِ َذا ك َ
ض
الر َضا ُمت َََل ِز َم ْق ِـَ .ف َؿ ْع ُؾق ٌم َأكَّا َم ْل ُم ُ
َان ا ْل َؼ َضا ُء َو ِّ
ا ْلؿع ِ
اصلَ ،وا ْل ُؽ ْػ ِر َوال ُّظ ْؾ ِؿَ .ف ََل َت ُؽ ُ
قن َم ْؼ ِض َّق ًة ُم ْؼدَّ َرةً.
َ َ
الشرع َط َؾك َأكَّفا واقِع ٌة بِ َؼ َض ِ
ِ
اء اهلل َو َقدَ ِر ِهَ .فـ َْح ُـ
َ َ َ
َوف ْر َق ٌة َقا َل ْتَ :قدْ َد َّل ا ْل َع ْؼ ُؾ َو َّ ْ ُ
ك َْر َضك بِ َفا.
ان َطـ َقص ِد السبِقؾَِ .ف ُلو َلئِ َؽ َأ ْخرجقها َطـ َق َض ِ
َان ،جائِر َت ِ
َان مـْح ِر َفت ِ
ِ ِ
اء
َ ُ َ
ْ
ْ ْ
َوال َّطائ َػت ُ َ
َّ
َ َ
ِ
ِ
الر َّب َت َعا َلك فِل ِر َضا ُه
الر ِّب َو َقدَ ِر ِهَ .و َه ُم َٓء َر ُضقا بِ َفا َو َل ْؿ َي ْس َخ ُط َ
قهاَ .ه ُم َٓء َخا َل ُػقا َّ
َّ
َو َس َخطِ ِفَ .و َخ َر ُجقا َط ْـ َش ْر ِط ِف َو ِديـ ِ ِفَ .و ُأو َلئِ َؽ َأ ْك َؽ ُروا َت َع ُّؾ َؼ َق َضائِ ِف َو َقدَ ِر ِه بِ َفا.
قاه :

و َقدْ َأ ْك َؽر ال َّؾف سبحا َكف و َتعا َلك َط َؾك مـ جع َؾ م ِشق َئ َتف و َق َضاءه مس َت ْؾ ِزم ِ
ان ل ِ َؿ َح َّبتِ ِف
ُ َ
َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ
َ
َُ ُ ْ َ
َ ْ َ َ َ
ػ بِؿـ جع َؾ َذل ِ َؽ َشق ًئا و ِ
احدً ا؟ َق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ْ َ
َو ِر َضا ُهَ .ف َؽ ْق َ َ ْ َ َ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ﴾ [إكعامَ ]148 :و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ﴾ [افـحؾَ ]35 :و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
استَدَ ُّلقا َط َؾك َم َح َّبتِ ِف ل ِ ِش ْركِ ِف ْؿ َو ِر َضا ُه َطـْ ُف بِ َؿ ِشق َئتِ ِف ل ِ َذل ِ َؽ.
ﯪ ﴾ [افزخرفَ .]25 :ف ُف ُؿ ْ
ِ ِ
ِ
الر ِّد ل ِ َؼ ْق ِل َم ْـ َج َع َؾ َم ِشق َئ َت ُف َغ ْق َر َم َح َّبتِ ِف
َو َط َار ُضقا بِ َف َذا الدَّ لق ِؾ َأ ْم َر ُه َوك َْف َق ُفَ .وفقف َأ ْب َق ُـ َّ
َو ِر َضا ُهَ .ف ْ ِ
اإل ْش َؽ ُال إِك ََّؿا ك ََش َل مِ ْـ َج َع ْؾ ِف ُؿ ا ْل َؿ ِشق َئ َة َك ْػ َس ا ْل َؿ َح َّب ِةُ .ث َّؿ َزا ُدو ُه بِ َج ْعؾِ ِف ُؿ
ا ْل ِػ ْع َؾ َك ْػ َس ا ْلؿ ْػ ُع ِ
قلَ ،وا ْل َؼ َضا َء َط ْق َـ ا ْل َؿ ْؼ ِض ِّلَ .فـ ََش َل مِ ْـ َذل ِ َؽ إِ ْل َزا ُم ُف ْؿ بِ َؽ ْقكِ ِف َت َعا َلك
َ
اضقا م ِ
ِ
اه ْؿ بِ ِف.
ح ًّبا ل ِ َذل ِ َؽَ .وا ْلتِ َزا ُم ِر َض ُ
َر ً ُ
ػ َه ِذ ِه ا ْل ُغ َّؿ َةَ ،و ُي َب ِّص ُر مِ ْـ َه ِذ ِه ا ْل ِع َؿا َي ِةَ ،و ُيـ ِْجل مِ ْـ َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َص ِة :إِك ََّؿا
َوا َّل ِذي َي ْؽ ِش ُ
ُهق ال َّت ْػ ِر ُيؼ بقـ ما َفر َق ال َّؾف بقـَف ،و ُهق ا ْلؿ ِشقئَ ُة وا ْلؿحب ُةَ .فنِكَّفؿا َلقسا و ِ
احدً اَ .و َٓ ُه َؿا
ُ َ َْ َ
َ َ َ َّ
َ
ُ َْ ُ َ َ َ
َ ْ َ َ َّ
ِ
ِ
ب َما َٓ َي َشا ُء ك َْق َك ُف.
ُمت َََل ِز َمقْ ِـَ .ب ْؾ َقدْ َي َشا ُء َما َٓ ُيح ُّب ُفَ ،و ُيح ُّ
قد إِبؾِقس وجـ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
َف ْ َ
ُقد ِهَ .و َم ِشق َئتِ ِف ا ْل َعا َّم ِة ل ِ َج ِؿق ِع َما فِل ا ْل َؽ ْق ِن َم َع
إ َّو ُل :ك ََؿشقئَتف ل ُق ُج ْ َ َ ُ
ُب ْغ ِض ِف ل ِ َب ْع ِض ِف.
ِ
ار ،و َصا َط ِ
ِِ
ات ا ْل ُػ َّج ِ
يؿ َ
ارَ ،وطَدْ َل ال َّظال ِ ِؿق َـَ ،و َت ْق َب َة
ان ا ْل ُؽ َّػ ِ َ
َوالثَّاكي :ك ََؿ َح َّبتف إِ َ
ا ْل َػ ِ
َان َج ِؿق ُع ُفَ .فنِ َّك ُف َما َشا َء ك َ
اس ِؼق َـَ .و َل ْق َشا َء َذل ِ َؽ َل ُق ِجدَ ُك ُّؾ ُف َوك َ
َانَ .و َما َل ْؿ َي َش ْل َل ْؿ
َي ُؽ ْـ.
َفنِ َذا َت َؼرر َه َذا ْإَ ْص ُؾَ ،و َأ َّن ا ْل ِػ ْع َؾ َغ ْقر ا ْلؿ ْػ ُع ِ
قلَ ،وا ْل َؼ َضا َء َغ ْق ُر ا ْل َؿ ْؼ ِض ِّلَ ،و َأ َّن ال َّؾ َف
ُ َ
َّ َ
ات .واكْح َّؾ ِ
سبحا َكف َلؿ ي ْلمر ِطباده بِالر َضا بِ ُؽ ِّؾ ما َخ َؾ َؼف و َشاءهَ :زا َل ِ
ت ُّ
ت
الش َب َف ُ َ َ
ُ َ َُ
َ
ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ِّ
ِ ِ
ِْ
الر ِّب َو َقدَ ِر ِه ُتـَا ُق ٌض ،بِ َح ْق ُث ُي َظ ُّـ إِ ْب َط ُال
اإل ْش َؽ َآ ُتَ .ول َّؾف ا ْل َح ْؿدُ َ .و َل ْؿ َي ْب َؼ َب ْق َـ َش ْر ِع َّ
الش ْر َعَ .و َّ
َأ َح ِد ِه َؿا ل ِ ْم َخ ِرَ ،ب ِؾ ا ْل َؼدَ ُر َيـ ُْص ُر َّ
الش ْر ُع ُي َصدِّ ُق ا ْل َؼدَ َرَ .وكُؾ مِـ ُْف َؿا ُي َح ِّؼ ُؼ
ْأ َخ َر.

ِ
ِ
اس ْ ِ
الشر ِطل َو ِ
اإل ْس ََل ِم
إِ َذا ُط ِر َ
بَ ،و ُه َق َأ َس ُ
اج ٌ
الر َضا بِا ْل َؼ َضاء الدِّ يـ ِّل َّ ْ ِّ
ف َه َذاَ ،ف ِّ
ِ
ِ
اإليؿ ِ
قن ر ِ
انَ .ف َق ِ
ِ
اض ًقا بِ ِف بِ ََل َح َرجٍ َ ،و َٓ ُمـ ََاز َط ٍة َو َٓ
ج ُ
ب َط َؾك ا ْل َع ْبد َأ ْن َي ُؽ َ َ
َو َقاطدَ ُة ْ َ
ُم َع َار َض ٍةَ ،و َٓ ا ْطتِ َر ٍ
اضَ .ق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾
[افـساء.]65 :
ُقن حتَّك يح ِّؽؿقا رسق َلف ،وحتَّك ير َت ِػع ا ْلحرج مِـ ُك ُػ ِ
ِ
قس ِف ْؿ
َف َل ْق َس َؿَ :أك َُّف ْؿ َٓ ُي ْممـ َ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِِ ِ
الر َضا بِ ُح ْؽ ِؿ ِف.
قؿاَ .و َه َذا َحؼق َؼ ُة ِّ
م ْـ ُح ْؽؿفَ ،و َحتَّك ُي َس ِّؾ ُؿقا ل ُح ْؽؿف َت ْسؾ ً
ِ
ِ
اإل ِ
ِ
ِ
َفالت َّْحؽِقؿ :فِل م َؼا ِم ْ ِ
قؿ :فِل
يؿانَ .والت َّْسؾ ُ
اإل ْس ََلمَِ .واكْت َػا ُء ا ْل َح َرجِ  :فل َم َؼا ِم ْ َ
َ
ُ
اإلحس ِ
ِ
ان.
َم َؼا ِم ْ ْ َ
اإليؿ ِ
ِ
انَ ،وا ْكت ََح َؾ ْت َب ِص َقر ُت ُف بِ َح ِؼق َؼ ِة ا ْل َق ِؼ ِ
ب َب َش َ
قـَ ،و َح َّقك
َو َمتَّك َخا َل َط ا ْل َؼ ْؾ َ
اش ُة ْ َ
اضق ًة و ِ
ِ
ِ
ِ
اد َط ًةَ ،و َت َؾ َّؼك
بِ ُروحِ ا ْل َق ْح ِلَ ،و َت َؿ َّفدَ ْت َصبِق َع ُت ُفَ ،وا ْك َؼ َؾ َبت الـَّ ْػ ُس ْإ َ َّم َار ُة ُم َط َؿئـَّ ًة َر َ َ
اس ٍع مـ َْش ِرحٍ مسؾِ ٍؿَ :ف َؼدْ ر ِضل ك َُّؾ الر َضا بِف َذا ا ْل َؼ َض ِ
َأح َؽام الرب َتعا َلك بِصدْ ٍر و ِ
اء
َ
َ
َ
ْ َ َّ ِّ َ
ِّ
َ َ
ُ ْ
ُ
الدِّ يـ ِ ِّل ا ْل َؿ ْح ُب ِ
قب ل ِ َّؾ ِف َول ِ َر ُسقل ِ ِف.
والر َضا بِا ْل َؼ َض ِ
اء ا ْل َؽ ْقكِ ِّل ا ْل َؼدَ ِر ِّي ،ا ْل ُؿ َقافِ ِؼ ل ِ َؿ َح َّب ِة ا ْل َعبْ ِد َوإِ َرا َدتِ ِف َو ِر َضا ُه  -مِ َـ
َ ِّ
الص َّح ِةَ ،وا ْل ِغـَكَ ،وا ْل َعافِ َق ِةَ ،وال َّؾ َّذ ِة َ -أ ْم ٌر َٓ ِز ٌم بِ ُؿ ْؼت ََضك ال َّطبِق َع ِةَّ َِٕ .ك ُف ُم ََلئِ ٌؿ ل ِ ْؾ َع ْب ِد،
ِّ
الش ْؽ ِر ،و ِآ ْطتِر ِ
قدي ٌة .ب ِؾ ا ْلعب ِ
ِ
ِ
ِ
قد َّي ُة فِل ُم َؼ َاب َؾتِ ِف بِ ُّ
اف
َ
ُُ
َم ْح ُب ٌ
َ
قب َل ُفَ .ف َؾ ْق َس فل ِّ
الر َضا بِف ُط ُب َّ َ
حب ال َّؾف َأ ْن ُت َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قفاَ ،و َأ ْن َٓ ُي ْع َصك ا ْل ُؿـ ِْع ُؿ
قض َع ف َ
بِا ْلؿـَّةَ ،و َو ْض ِع الـِّ ْع َؿة َم َقاض َع َفا ا َّلتل ُي ُّ ُ
بِ َفاَ ،و َأ ْن ُي َرى ال َّت ْؼ ِص ُقر فِل َج ِؿق ِع َذل ِ َؽ.
والر َضا بِا ْل َؼ َض ِ
اري َط َؾك ِخ ََل ِ
اء ا ْل َؽ ْقكِ ِّل ا ْل َؼدَ ِر ِّي ،ا ْل َج ِ
ف ُم َرادِ ا ْل َع ْب ِد َو َم َح َّبتِ ِف  -مِ َّؿا
َ ِّ
ِ
ِ
اختِق ِ ِ
ِ
اإليؿ ِ
ِ
ان َوفِل
َٓ ُي ََلئ ُؿ ُفَ .و َٓ َيدْ ُخ ُؾ َت ْح َت ْ َ
اره ُ -م ْست ََحبَ .و ُه َق م ْـ َم َؼا َمات َأ ْه ِؾ ْ َ

ُو ُجقبِ ِف َق ْق َٓ ِنَ .و َه َذا كَا ْل َؿ َر ِ
ض َوا ْل َػ ْؼ ِرَ ،و َأ َذى ا ْل َخ ْؾ ِؼ َل ُفَ ،وا ْل َح ِّر َوا ْلبَ ْر ِدَ ،و ْأ َٓ ِم َوك َْح ِق
َذل ِ َؽ.
اختِ َق ِ
الر َضا بِا ْل َؼدَ ِر ا ْل َج ِ
اري َط َؾ ْق ِف بِ ْ
ار ِه  -مِ َّؿا َي ْؽ َر ُه ُف ال َّؾ ُف َو َي ْس َخ ُط ُفَ ،و َيـ َْفك َطـْ ُف -
َو ِّ
ِ
ِ
ك ََلك َْقا ِع ال ُّظ ْؾ ِؿ َوا ْل ُػس ِ
ب َط َؾ ْق ِفَ .و ُه َق ُم َخا َل َػ ٌة ل ِ َر ِّب ِف َت َعا َلكَ .فنِ َّن
قق َوا ْلع ْص َقانَ :ح َرا ٌم ُي َعا َق ُ
ُ
حبفَ .ف َؽق َ ِ
ِ
ِ
قب
ػ َتتَّػ ُؼ ا ْل َؿ َح َّب ُة َو ِر َضا َما َي ْس َخ ُط ُف ا ْل َحبِ ُ
ْ
ال َّؾ َف َٓ َي ْر َضك بِ َذل َؽ َو َٓ ُي ُّ ُ
ويب ِغ ُضف؟ َفع َؾق َؽ بِف َذا ال َّت ْػ ِصق ِؾ فِل مس َل َل ِة الر َضا بِا ْل َؼ َض ِ
اء.
َُْ ُ َ ْ َ
ِّ
َ ْ
ػ ي ِريدُ ال َّؾف سبحا َكف َأمرا َٓ ير َضاه و َٓ ي ِ
اؤ ُه َو ُي َؽ ِّق ُك ُف؟
ح ُّب ُف؟ َو َك ْق َ
ػ َي َش ُ
ُ ُ ْ َ ُ ًْ َْ ُ َ ُ
َفنِ ْن ُق ْؾ َتَ :ك ْق َ ُ
ػ َتجت َِؿع إِراد ُة اهلل َلف وب ْغ ُضف وكَر ِ
اه َق ُت ُف؟
َو َك ْق َ ْ ُ َ َ
ُ َُ ُ َ َ
ِ
ِ
َّاس َِٕ ْجؾِ ِف فِ َر ًقاَ ،و َت َبا َيـ َْت ِطـْدَ ُه ُص ُر ُق ُف ْؿ
الس َم ُال ُه َق ا َّلذي ا ْفت ََر َق الـ ُ
ق َقلَ :ه َذا ُّ
َو َأ ْق َقا ُل ُف ْؿ.
اط َؾ ْم َأ َّن ا ْل ُؿ َرا َد َك ْو َط ِ
انُ :م َرا ٌد لِ َـ ْػ ِس ِهَ .و ُم َرا ٌد لِ َغ ْقرِ ِه.
َف ْ
قف مِـ ا ْل َخق ِرَ .ففق مراد إِراد ِة ا ْل َغاي ِ
َفا ْلؿراد لِـَ ْػ ِس ِف :م ْط ُؾقب محبقب ل ِ َذاتِ ِف ولِؿا فِ ِ
ات
َ
ْ ُ َ َُ ُ َ َ
َ
ٌ َ ُْ ٌ
َُ ُ
َ َ
َ
وا ْلؿ َؼ ِ
اص ِد.
َ َ
يد ،و َٓ فِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وا ْلؿراد ل ِ َغق ِر ِهَ :قدْ َٓ ي ُؽ ُ ِ
قف َم ْص َؾ َح ٌة َل ُف بِالـَّ َظ ِر
قن فل َك ْػسف َم ْؼ ُصق ًدا ل ْؾ ُؿ ِر َ
َ
َ َُ ُ ْ
إِ َلك َذاتِ ِفَ .وإِ ْن َك َ
ان َو ِسق َؾ ًة َم ْؼ ُصق َد ًة َو ُم َرا َدةًَ .ف ُف َق َم ْؽ ُرو ٌه َل ُف مِ ْـ َح ْق ُث َك ْػ ُس ُف َو َذا ُت ُفُ ،م َرا ٌد
اد ِهَ .فقجت َِؿع فِ ِ
اؤه وإِيصا ُلف إِ َلك مر ِ
ِ
قف ْإَمر ِ
انُ :ب ْغ ُض ُفَ ،وإِ َرا َد ُت ُفَ ،و َٓ
َ ْ ُ
َل ُف م ْـ َح ْق ُث إِ ْف َض ُ ُ َ َ ُ
َْ
َُ
ِ ِ ِ ِ
ف م َتع ِّؾ ِؼ ِفؿا .و َه َذا َكالدَّ و ِاء ا ْلؿتَـ ِ
َاهل فِل ا ْل َؽ َر َاه ِة ،إِ َذا َطؾِ َؿ ُمتَـ ِ
َاو ُل ُف َأ َّن
َ
َي َتـَا َف َقانْ ٓ .خت ََل ُ َ َ َ
ُ
فِ ِ
قف ِش َػا َء ُهَ ،و َك َؼ ْط ِع ا ْل ُع ْض ِق ا ْل ُؿتَآكِ ِؾ إِ َذا ُطؾِ َؿ َأ َّن فِل َق ْط ِع ِف َب َؼا َء َج َس ِد ِهَ ،و َك َؼ ْط ِع ا ْل َؿ َسا َف ِة
قص ُؾف إِ َلك مر ِ
الشا َّق ِة ِجدًّ ا إِ َذا ُطؾِؿ َأكَّفا ُت ِ
اد ِه َو َم ْح ُبقبِ ِف .ب ِؾ ا ْل َعاقِ ُؾ َي ْؽت َِػل فِل إِي َث ِ
َّ
ار َه َذا
ُ
َ َ
َُ
َ
ا ْلؿ ْؽر ِ
وه َوإِ َرا َدتِ ِف بِال َّظ ِّـ ا ْل َغال ِ ِ
ػ
بَ ،وإِ ْن َخ ِػ َق ْت َطـْ ُف َطاقِ َب ُت ُفَ ،و ُص ِق َي ْت َطـْ ُف َم َغ َّب ُت ُفَ ،ف َؽ ْق َ
َ ُ

ِ
ِ
ب؟ َف ُف َق ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك َي ْؽ َر ُه َّ
الش ْل َء َو ُي ْب ِغ ُض ُف فِل َذاتِ ِفَ .و َٓ
بِ َؿ ْـ َٓ َت ْخ َػك َط َؾ ْقف ا ْل َع َقاق ُ
ِ ِ
ِ ِ
ب إِ َلقْ ِف مِ ْـ َف ْقتِ ِف.
ُيـَافل َذل َؽ إِ َرا َد َت ُف ل َغ ْق ِرهَ ،وك َْق َك ُف َس َب ًبا إِ َلك َما ُه َق َأ َح ُّ
مِ َث ُال َذل ِ َؽَ :أ َّكف سبحا َكف َخ َؾ َؼ إِبؾِقس ،ا َّل ِذي ُهق ماد ٌة ل ِ َػس ِ
اد ْإَدي ِ
ان َو ْإَ ْطؿ ِ
ال،
َْ
َ َ َّ
ْ َ
ُ ُ ْ َ ُ
َ
َ
ِ
ات ،و ُهق سبب َش َؼ ِ
اإلراد ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الر َّب َت َب َار َك
اوة ا ْل َعبِقدَ ،و َط َؿؾِ ِف ْؿ بِ َؿا ُي ْغض ُ
َ
َ َ َ َ ُ
َوآ ْطت َؼا َدات َو ْ ِ َ َ
ب َّ
ف ما ي ِ
ِ ِ
ِ ِ
ح ُّب ُف ال َّؾ ُف َو َي ْر َضا ُه بِ ُؽ ِّؾ َص ِر ٍيؼ َوك ُِّؾ ِحق َؾ ٍة.
الساطل فل ُو ُقق ِع خ ََل َ ُ
َو َت َعا َلكَ .و ُه َق َّ
ِ
قض ل ِ َّؾر ِّب ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ،م ْس ُخ ٌ
ب َط َؾ ْق ِفَ .و َم َع
َف ُف َق َم ْب ُغ ٌ
قط َل ُفَ .ل َعـَ ُف ال َّؾ ُف َو َم َؼ َت ُفَ .و َغض َ
ِِ
ِ ٍ ِ
ِ
ب إِ َل ْق ِف
اب كَث َقرة ل َّؾر ِّب َت َعا َلك َت َر َّت َب ْت َط َؾك َخ ْؾؼفَ .و ُجق ُد َها َأ َح ُّ
َه َذا َف ُف َق َوسق َؾ ٌة إِ َلك َم َح َّ
مِ ْـ طَدَ مِ َفا.
ات ا ْلؿ َت َؼابِ ََل ِ
اد ُقدْ ر ُة الرب َتعا َلك َط َؾك َخ ْؾ ِؼ ا ْلؿت ََضاد ِ
مِـْفاَ :أ ْن َت ْظفر ل ِ ْؾ ِعب ِ
ت َف َخ َؾ َؼ
َّ
َ َّ ِّ َ
ََ َ
َ
ُ
ُ
ات و َشر َها .و ِهل سبب ك ُِّؾ َشر  -فِل م َؼاب َؾ ِة َذ ِ
ات  -ا َّلتِل ِهل َأ ْخب ُث َّ ِ
َه ِذ ِه َّ
ات
الذ َ
َ َ َ َ ُ
َ
ٍّ
الذ َو َ ُّ
َ
ُ َ
الذو ِ
َاهاَ .و ِه َل َما َّد ُة ك ُِّؾ َخقْ ٍرَ .ف َت َب َار َك ال َّؾ ُف
ِج ْب ِر َيؾ ،ا َّلتِل ِه َل َأ ْش َر ُ
اتَ ،و َأ ْص َف ُر َها َو َأ ْزك َ
ف َّ َ
الضق ِ
َخال ِ ُؼ َه َذا َو َه َذا .ك ََؿا َض َف َر ْت َل ُف ْؿ ُقدْ َر ُت ُف التَّا َّم ُة فِل َخ ْؾ ِؼ ال َّؾ ْق ِؾ َوالـ ََّف ِ
اء
ارَ ،و ِّ َ
ِ
ِ
اة وا ْلؿق ِ
ِ
تَ ،وا ْل َح ِّر َوا ْل َب ْر ِدَ ،وا ْل َح َس ِـ َوا ْل َؼبِقحِ ،
َوال َّظ ََلمَِ ،والدَّ اء َوالدَّ َواءَ ،وا ْل َح َق َ َ ْ
الذك َِر و ْإُ ْك َثك ،وا ْلؿ ِ
ِ
اء َوالـ ِ
َو ْإَ ْر ِ
َّارَ ،وا ْل َخ ْق ِر َو َّ
الش ِّر.
الس َؿاءَ ،و َّ َ
َ َ
ض َو َّ
َو َذل ِ َؽ مِ ْـ َأ َد ِّل الدَّ َٓئِ ِؾ َط َؾك َكؿ ِ
ال ُقدَ َرتِ ِف َو ِط َّزتِ ِفَ ،و ُس ْؾ َطاكِ ِف َو ُم ْؾؽِ ِفَ .فنِ َّك ُف َخ َؾ َؼ َه ِذ ِه
َ
ا ْلؿت ََضاد ِ
ضَ .و َس َّؾ َط َب ْع َض َفا َط َؾك َب ْع ٍ
اتَ .و َق َاب َؾ َب ْع َض َفا بِ َب ْع ٍ
ضَ .و َج َع َؾ َفا َم َح َّال َت َص ُّرفِ ِف
َّ
ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ح ْؽؿتِ ِفَ ،وكَؿ ِ
ال َت َص ُّرفِ ِف
َ
َو َتدْ بِ ِقره َوح ْؽ َؿتفَ .ف ُخ ُؾ ُّق ا ْل ُق ُجقد َط ْـ َب ْعض َفا بِا ْل ُؽ ِّؾ َّقة َت ْعط ٌقؾ ل َ
َو َتدْ بِ ِقر َم ْؿ َؾ َؽتِ ِف.
ِ
ار َأ ْس َؿ ِائ ِف ا ْل َؼ ْف ِر َّي ِة ،مِ ْث َؾ ا ْل َؼ َّف ِ
قر آ َث ِ
الض ِّار،
ارَ ،وا ْل ُؿـْت َِؼ ِؿَ ،وا ْل َعدْ ِلَ ،و َّ
َوم ْـفَ اُ :ض ُف ُ
الش ِد ِ
اب ،وس ِري ِع ا ْل ِ
ِ ِ ِ
يدَ ،وا ْل َخافِ ِ
ح َس ِ
ابَ ،و ِذي ا ْل َب ْط ِ
ش َّ
ضَ ،وا ْل ُؿ ِذ ِّلَ .فنِ َّن
َو َشديد ا ْلع َؼ ِ َ َ

َه ِذ ِه ْإَسؿاء و ْإَ ْفع َال كَؿ ٌالَ .ف ََل بدَّ مِـ وج ِ
قد ُم َت َع ِّؾ ِؼ َفاَ .و َل ْق ك َ
َان ا ْل َخ ْؾ ُؼ ُك ُّؾ ُف ْؿ َط َؾك
ْ ُ ُ
َ
ْ َ َ َ
َ
ُ
ؽ َلؿ ي ْظفر َأ َثر ه ِذ ِه ْإَسؿ ِ
اء َو ْإَ ْف َع ِ
ال.
َصبِق َع ِة ا ْل َؿ َؾ ِ ْ َ َ ْ ُ َ
ْ َ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِِ
قر آ َث ِ
او ِز ِه
ار َأ ْس َؿائف ا ْل ُؿت ََض ِّؿـَة لح ْؾؿف َو َط ْػ ِقهَ ،و َم ْغػ َرتف َوست ِْرهَ ،و َت َج ُ
َوم ْـفَ اُ :ض ُف ُ
َطـ ح ِّؼ ِف ،و ِطت ِْؼ ِف لِؿـ َشاء مِـ َطبِ ِ
قد ِهَ .ف َؾ ْق َٓ َخ ْؾ ُؼ َما َي ْؽ َر ُه مِ َـ ْإَ ْس َب ِ
اب ا ْل ُؿ ْػ ِضقَ ِة إِ َلك
َ ْ َ ْ
َ
ْ َ
ار ه ِذ ِه ْإَسؿ ِ
اء َل َتع َّط َؾ ْت َه ِذ ِه ا ْل ِ
ُض ُف ِ
ح َؽ ُؿ َوا ْل َػ َقائِدُ َ .و َقدْ َأ َش َار الـَّبِ ُّل  إِ َلك َه َذا
قر آ َث ِ َ
َ
ْ َ
بِ َؼ ْقل ِ ِفَ « :ل ْو َل ْم ُت ْذكِ ُبوا َل َذ َه َب ال َّؾ ُه بِ ُؽ ْمَ ،و َل َجا َء بِ َؼ ْو ٍم ُي ْذكِ ُبونَ َف َق ْس َت ْغ ِػ ُرونَ اهللَ .ف َق ْغ ِػ ُر
َلفُ ْم» .
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
قر آ َث ِ
قؿ ا ْل َخبِ ُقر ا َّل ِذي
ار َأ ْس َؿاء ا ْلح ْؽ َؿة َوا ْلخبْ َرةَ .فنِ َّك ُف ُس ْب َحا َك ُف ا ْل َحؽ ُ
َوم ْـفَ اُ :ض ُف ُ
ي َضع ا َْٕ ْشقاء مق ِ
اض َع َفاَ .و ُيـ ِْز ُل َفا َمـ ِ
الَلئِ َؼ َة بِ َفاَ .ف ََل َي َض ُع َّ
الش ْل َء فِل َغ ْق ِر َم ْق ِض ِع ِف.
َاز َل َفا َّ
َ َ ََ
َ ُ
و َٓ يـ ِْز ُلف َغقر مـ ِْزل ِ ِف ،ا َّلتِل ي ْؼت َِضقفا كَؿ ُال ِط ْؾ ِؿ ِف و ِح ْؽؿ ُتف و ِخبر ُتفَ .ف ََل ي َضع ا ْل ِ
ح ْر َم َ
ان
َ ُ
َ ُ َ َْ ُ
َ
َ
َ َ
َ ُ ُ َْ َ
ِ
ِ
حر م ِ
ِ
ِ
ان َوا ْل َؿـْعَِ .و َٓ
َوا ْل َؿـ َْع َم ْقض َع ا ْل َع َطاء َوا ْل َػ ْضؾَِ .و َٓ ا ْل َػ ْض َؾ َوا ْل َع َطا َء َم ْقض َع ا ْل ْ َ
ِ
ِ
اب َم ْق ِض َع ال َّث َق ِ
اب َم ْق ِض َع ا ْل ِع َؼ ِ
الر ْفعَِ ،و َٓ
ابَ ،و َٓ ا ْلع َؼ َ
ال َّث َق َ
ابَ ،و َٓ ا ْل َخ ْػ َض َم ْقض َع َّ
الر ْف َع َم ْق ِض َع ا ْل َخ ْػ ِ
الذ َّل َم َؽ َ
الذ ِّلَ ،و َٓ ُّ
ان ُّ
ضَ ،و َٓ ا ْل ِع َّز َم َؽ َ
ان ا ْل ِع ِّزَ ،و َٓ َي ْل ُم ُر بِ َؿا َيـْ َب ِغل
َّ
الـ َّْف ُل َطـْ ُفَ ،و َٓ َيـ َْفك َط َّؿا َيـْ َب ِغل ْإَ ْم ُر بِ ِف.
َف ُف َق َأ ْط َؾ ُؿ َح ْق ُث َي ْج َع ُؾ ِر َسا َل َت ُفَ .و َأ ْط َؾ ُؿ بِ َؿ ْـ َي ْص ُؾ ُح ل ِ َؼ ُبقل ِ َفاَ .و َي ْش ُؽ ُر ُه َط َؾك اكْتِ َفائِ َفا
إِ َل ْق ِف َو ُو ُصقل ِ َفاَ .و َأ ْط َؾ ُؿ بِ َؿ ْـ َٓ َي ْص ُؾ ُح ل ِ َذل ِ َؽ َو َٓ َي ْست َْل ِه ُؾ ُفَ .و َأ ْح َؽ ُؿ مِ ْـ َأ ْن َي ْؿـَ َع َفا َأ ْه َؾ َفا.
َو َأ ْن َي َض َع َفا ِطـْدَ َغ ْق ِر َأ ْهؾِ َفا.
َف َؾ ْق ُقدِّ َر طَدَ ُم ْإَ ْس َب ِ
قض ِة َل ُف َل َت َع َّط َؾ ْت َه ِذ ِه ْأ َث ُارَ .و َل ْؿ َت ْظ َف ْر
وه ِة ا ْل َب ِغ َ
اب ا ْل َؿ ْؽ ُر َ
ِ
ِ
ِ ِِ
ح َؽؿ َوا ْلؿ َصال ِ ُح ا ْلؿتَر ِّت َب ُة َط َؾ ْق َفاَ .و َف َقا ُت َفا َشر مِ ْـ ُح ُص ِ
قل تِ ْؾ َؽ
ُ َ
َ
ل َخ ْؾؼفَ .و َل َػا َتت ا ْل ُ
ْإَ ْس َب ِ
اب.
()1
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ِ ِ
ِ
قفا مِ َـ َّ
الش ِّر َ -ل َت َع َّط َؾ ا ْل َخ ْق ُر ا َّل ِذي ُه َق َأ ْط َظ ُؿ مِ َـ
اب  -ل َؿا ف َ
َف َؾ ْق ُط ِّط َؾ ْت ت ْؾ َؽ ْإَ ْس َب ُ
ِ ِ
الش ِّر ا َّل ِذي فِل تِ ْؾ َؽ ْإ َ ْس َب ِ
َالش ْؿ ِ
ابَ .و َه َذا ك َّ
َّ
قفا مِ َـ ا ْل َؿ َصالِحِ
الر َياحِ ا َّلتل ف َ
س َوا ْل َؿ َط ِر َو ِّ
اف َأ ْضع ِ
اف َما َي ْح ُص ُؾ بِ َفا مِ َـ َّ
الض َر ِرَ .ف َؾ ْق ُقدِّ َر َت ْعطِق ُؾ َفا  -ل ِ َئ ََّل
َما ُه َق َأ ْض َع ُ
الش ِّر َو َّ
َ
الش ُّر ا ْل ُج ْزئِ ُّل َ -ل َت َع َّط َؾ مِ َـ ا ْل َخ ْق ِر َما ُه َق َأ ْط َظ ُؿ مِ ْـ َذل ِ َؽ َّ
َي ْح ُص َؾ مِـ َْفا َذل ِ َؽ َّ
الش ِّر بِ َؿا َٓ
مؾخصا.
كِ ْس َب َة َب ْقـَ ُف َو َب ْقـَ ُف .اه
ً
ٔقَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)- 682/10( ٝ
ِ
الر َضا بِ ِػ ْع ِؾ َما َأ َم َر بِ ِف َو َت ْر ِك َما ك ََفك َطـْ ُفَ ،و َي َتـ ََاو ُل َما
الر َضا ك َْق َطانَ :أ َح ُد ُه ََمِّ :
ِّ
ِ
الؿ ْح ُظ ِ
قر ك ََؿا َق َال﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾.
َأ َب َ
اهلل م ْـ َغ ْق ِر َت َعدٍّ إ َلك َ
اح ُف ُ
َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾.
َو َه َذا الر َضا َو ِ
بَ ،ول ِ َف َذا ُذ َّم َم ْـ َت َر َك ُف بِ َؼ ْقل ِ ِف﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
اج ٌ
ِّ
ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﴾.
ِ
ب ،كَا ْل َػ ْؼ ِر َوا ْل َؿ َر ِ
الؿ َصائِ ِ
ض َو ُّ
الر َضا ُم ْست ََحب
الذ ِّلَ ،ف َف َذا ِّ
الر َضا بِ َ
َوالـ َّْو ُع الثَّاكيِّ :
فِل َأح ِد َقق َلل الع َؾؿ ِ
ِ
الق ِ
بَ ،و َقدْ قِ َقؾ :إ َّك ُف َو ِ
اءَ ،و َل ْق َس بِ َق ِ
اج ٍ
ب
اج َ
قحَ :أ َّن َ
الصح ُ
بَ ،و َّ
اج ٌ
َ ْ ْ ُ َ
ِ
ِ
الؿ ْممِ ِـ.
الر َضا َغ ِر َيزةٌَ ،و َلؽ َّـ َّ
الص ْب ُر ،ك ََؿا َق َال َ
ُه َق َّ
الص ْب َر م ْع َق ُل ُ
الح َس ُـِّ :
و َقدْ ر ِوي فِل ح ِد ِ
يث ْاب ِـ َط َّب ٍ
س َت َط ْعت َأنْ َت ْع َؿ َل
َ
َ ُ َ
اس َ أ َّن الـَّبِ َّل َ ق َال« :إنْ ا ْ
ِ
ِ
الر َضا َم َع ال َق ِؼ ِ
الص ْبرِ َط َؾى َما َت ْؽ َر ُه َخ ْق ًرا َكثِ ًقرا» .
بِ ِّ
قنَ ،فنِنْ َل ْم َت ْس َتط ْع َفنِ َّن في َّ
()1
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قق وا ْل ِعصق ِ
انَ ،ف َا َّل ِذي َط َؾ ْق ِف َأئِ َّؿ ُة الدِّ ِ
يـ َأ َّك ُف َٓ َي ْر َضك
الر َضا بِا ْل ُؽ ْػ ِر َوا ْل ُػ ُس ِ َ ْ َ
َو َأ َّما ِّ
بِ َذل ِ َؽَ ،فنِ َّن ال َّؾ َف َٓ َي ْر َضا ُه ك ََؿا َق َال﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾.
َو َق َال﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾َ ،و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾َ .و َق َال َت َعا َلك ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾َ .و َق َال﴿ :ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾َ .و َق َال َت َعا َلك:
ِِ ِ
ِ ِ
ِِ
قفا ِه َل َح ْس ُب ُف ْؿ﴾َ .و َق َال
َار َج َفـ ََّؿ َخالدي َـ ف َ
الؿـَاف َؼات َوا ْل ُؽ َّػ َار ك َ
الؿـَافؼق َـ َو ُ
اهلل ُ
﴿ َوطَدَ ُ
َت َعا َلك﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﴾َ .و َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾.
َفنِ َذا ك َ
اهلل ُس ْب َحا َك ُف َٓ َي ْر َضك َل ُف ْؿ َما َط ِؿ ُؾق ُهَ ،ب ْؾ َي ْس َخ ُط ُف َذل ِ َؽ َو ُه َق َي ْس َخ ُط َط َؾ ْق ِف ْؿ
َان ُ
ِ
ِ ِ
ب ل ِ َؿا
ب َط َؾ ْق ِف ْؿَ ،ف َؽ ْق َ
ػ ُي ْش َر ُع ل ْؾ ُؿ ْمم ِـ َأ ْن َي ْر َضك َذل َؽ َو َأ ْن َٓ َي ْس َخ َط َو َي ْغ َض َ
َو َي ْغ َض ُ
يس ِ
خ ُط ال َّؾف وي ْغ ِضبف .وإِكَّؿا َض َّؾ ُهـَا َف ِري َؼ ِ
ان مِ ْـ الـ ِ
َّاس:
َ َُ ُُ َ َ
ُْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الح ِّؼ
السـَّة فل ُمـَا َض َرة ال َؼدَ ِر َّيةَ ،ضـُّقا َأ َّن َم َحبَّ َة َ
الؿـْتَسبِق َـ إ َلك ُّ
َق ْق ٌم م ْـ َأ ْه ِؾ ال َؽ ََل ِم ُ
و ِر َضاه و َغ َضبف وس َخ َطف ير ِجع إ َلك إرادتِ ِف ،و َقدْ َطؾِؿقا َأ َّكف م ِريدٌ لِج ِؿق ِع ال َؽائِـ ِ
َات ِخ ََل ًفا
َ
َ َ َ
ُ َْ ُ
ُ َ
َ
ُ ُ
ُ
َُ َ َ
ل ِ ْؾ َؼدَ ِر َّي ِة.
و َقا ُلقاُ :هق َأي ًضا م ِ
قن ال َؽؾِؿ َطـ مق ِ
حب َل َفاُ ،م ِريدٌ َل َفاُ .ث َّؿ َأ َخ ُذوا ُي َح ِّر ُف َ
اض ِع ِف،
َ ْ ََ
َ ْ
َ
ُ
ِ
ب ال َػ َسا َد ،بِ َؿ ْعـَك َٓ ُي ِريدُ ال َػ َسا َدَ ،أ ْي َٓ ُي ِريدُ ُه ل ِ ْؾ ُؿ ْممِـِق َـَ .و َٓ َي ْر َضك
َف َؼا ُلقاُ َٓ :يح ُّ
ِِ ِِ
ِِ ِِ
الؿ ْممِـِق َـ.
لع َباده ال ُؽ ْػ َرَ .أ ْيُ َٓ :ي ِريدُ ه لع َباده ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و َه َذا َغ َؾ ٌط َطظِقؿَ ،فنِ َّن َه َذا ِطـْدَ ُهؿ بِؿـ ِْز َل ِة َأ ْن ي َؼ َال َٓ :ي ِ
ح ُّ ِ
يؿ َ
انَ ،و َٓ َي ْر َضك
ُ
ُ
َ
ب اإل َ
ْ َ
ٌ
ِِ ِِ ِ
يؿ َ
انَ .أ ْي َٓ ُي ِريدُ ُه ل ِ ْؾ َؽافِ ِري َـَ ،و َٓ َي ْر َضا ُه ل ِ ْؾ َؽافِ ِري َـ.
لع َباده اإل َ
قن مستَحبا ي ِ
ِ
ِ
ح ُّب ُف.
اهلل بِف َفنِ َّك ُف َي ُؽ ُ ُ ْ َ ًّ ُ
َو َقدْ ا َّت َػ َؼ َأ ْه ُؾ اإل ْس ََل ِم َط َؾك َأ َّن َما َأ َم َر ُ
ِ
قن مست ََح ًّبا َل ْق َس بِ َق ِ
ِ
اج ٍ
ُث َّؿ َقدْ َي ُؽ ُ
بَ ،س َقا ٌء َف َع َؾ َأ ْو َل ْؿ
قن َم َع َذل َؽ َواج ًباَ ،و َقدْ َي ُؽ ُ ُ ْ
ي ْػع ْؾ ،وا ْل َؽ ََلم َط َؾك َه َذا مبس ٌ ِ
الؿ ْق ِضعِ.
َ َ َ
قط فل َغ ْق ِر َه َذا َ
َُْ
ُ
ِ ِ
ِ ِ
الؿت ََص ِّق َف ِةَ ،ش ِر ُبقا مِ ْـ َه ِذ ِه ال َع ْق ِـَ ،ف َش ِفدُ وا َأ َّن ال َّؾ َف َر ُّب
َوا ْل َػري ُق الثَّاكي :م ْـ َغالطل ُ
ال َؽائِـ ِ
َات ج ِؿقعا ،و َطؾِؿقا َأ َّكف َقدَ ر َط َؾك ك ُِّؾ َشل ٍء و َشاءه ،و َضـُّقا َأكَّفؿ َٓ ي ُؽقكُقا ر ِ
اضق َـ
ُ ْ َ
ْ َ َُ َ
َ
ُ َ
َ ً َ ُ
ِ ِ ِ
قق وا ْل ِعصق ِ
انَ ،حتَّك َق َال َب ْع ُض ُف ْؿ:
َحتَّك َي ْر َض ْقا بِ ُؽ ِّؾ َما ُي َؼدِّ ُر ُه َو َي ْؼضقف م ْـ ال ُؽ ْػ ِر َوا ْل ُػ ُس ِ َ ْ َ
ِ
ِ
الؿ ْح ُب ِ
َار ُت ْح ِر ُق مِ ْـ ال َؼ ْؾ ِ
قب.
ب ك َُّؾ َما س َقى ُم َراد َ
ا ْل َؿ َح َّب ُة ك ٌ
الؿ ْح ُب ِ
قب.
َقا ُلقاَ :وا ْل َؽ ْق ُن ُك ُّؾ ُف ُم َرا ُد َ
ِ
ِ
اإلرا َدةِ الدِّ يـِقَّ ِة َوا ْل َؽ ْقكِقَّ ِةَ ،و ْ ِ
ِ
اإل ْذ ِن
قؿاَ ،ح ْق ُث َل ْؿ ُي َػ ِّر ُققا َب ْق َـ َ
َو َض َّؾ َه ُم َٓء َض ََل ًٓ َطظ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلرس ِ
ِ
ال
ال َؽ ْقك ِّل َوالدِّ يـ ِّلَ ،و ْإ َ ْم ِر ال َؽ ْقك ِّل َوالدِّ يـ ِّلَ ،وا ْل َب ْعث ال َؽ ْقك ِّل َوالدِّ يـ ِّلَ ،و ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْق ِضعِ.
ال َؽ ْقك ِّل َوالدِّ يـ ِّل ،ك ََؿا َب َس ْطـَا ُه فل َغ ْق ِر َه َذا َ
ِ
قر َوا ْل َؿ ْح ُظ ِ
الؿ ْل ُم ِ
قر.
َو َه ُم َٓء يمول إَ ْم ُر بِ ِف ْؿ إ َلك َأ ْن َٓ ُي َػ ِّر ُققا َب ْق َـ َ
اء اهلل و َأطْدَ ائِ ِف ،و ْإَ ْكبِق ِ
و َأولِق ِ
اء َوا ْل ُؿت َِّؼق َـَ ،و َي ْج َع ُؾ َ
قن ا َّل ِذي َـ آ َمـُقا َو َط ِؿ ُؾقا
َ
َ
َ
َ ْ َ
الصالِح ِ
الؿت َِّؼق َـ كَا ْل ُػ َّج ِ
ات كَا ْل ُؿ ْػ ِس ِدي َـ فِل إَ ْر ِ
ار َو َي ْج َع ُؾ َ
ضَ ،و َي ْج َع ُؾ َ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ
َّ َ
قن ُ
قن ُ
كَا ْل ُؿ ْج ِرمِق َـَ ،و ُي َع ِّط ُؾ َ
قن إَ ْم َر َوالـ َّْف َلَ ،وا ْل َقطْدَ َوا ْل َق ِطقدَ َو َّ
الش َرائِ َعَ ،و ُر َّب َؿا َس َّؿ ْقا َه ِذ ِه
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الح ِؼق َؼ َة ال َؽ ْقكِ َّق َة َقدْ َط َر َف َفا ُط َّبا ُد إَ ْصـَامِ،
َحؼق َؼ ًةَ ،و َل َع ْؿ ِري َأ َّك ُف َحؼق َؼ ٌة ك َْقك َّق ٌةَ ،لؽ َّـ َهذه َ
ك ََؿا َق َال﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾.

َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ات.
ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ ْأ َي ُ
ُقن ا َّل ِذي َـ َي ْع ُبدُ َ
َفا ْل ُؿ ْش ِرك َ
ون إَ ْصـَا َم كَاكُقا ُم ِؼ ِّري َـ بِ َل َّن ال َّؾ َف َخال ِ ُؼ ك ُِّؾ َش ْل ٍء َو َر ُّب ُف
قن َكعب ِ
َان َه َذا ُمـْ َت َفك َت ْح ِؼ ِقؼ ِف ك َ
َو َمؾِق ُؽ ُفَ ،ف َؿ ْـ ك َ
اد إَ ْصـَامِ.
َان َأ ْق َر َب َأ ْن َي ُؽ َ ُ َّ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
اإل ِ
ِ
قؿا َأ ْخ َب ُروا
يؿان بِ َال َّؾف َوبِ ُر ُسؾفَ ،وبِت َْصديؼ ِف ْؿ ف َ
َوا ْل ُؿ ْمم ُـ إك ََّؿا َف َار َق ال ُؽ ْػ َر بِ ْ َ
ون ما ي َؼدِّ ره وي ْؼ ِض ِ
ِ
ِ
قف مِ ْـ ال ُؽ ْػ ِر
اهلل َو ُيح ُّب ُفُ ،د َ َ ُ ُ ُ َ َ
قؿا َأ َم ُرواَ ،وا ِّت َب ُ
َو َصا َطت ُُف ْؿ ف َ
اع َما َي ْر َضا ُه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ َعائِ ِ
الؿ َصائِ ِ
ب.
ب َٓ ،بِ َؿا َف َع َؾ ُف م ْـ َ
َوا ْل ُػ ُسقق َوا ْلع ْص َقانَ ،و َلؽ ْـ َي ْر َضك بِ َؿا َأ َص َاب ُف م ْـ َ
ِ
الؿ َصائِ ِ
الذك ِ
َف ُف َق مِ ْـ ُّ
ب َي ْصبِ ُرَ ،ف ُف َق ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮋ
ُقب َي ْس َت ْغػ ُرَ ،و َط َؾك َ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾.
ِ
الؿ َصائِ ِ
ب ،ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯩ ﯪ
َف َق ْج َؿ ُع َب ْق َـ َصا َطة إَ ْم ِر َو َّ
الص ْب ِر َط َؾك َ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﴾.
َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾.
ػ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
قس ُ
َو َق َال ُي ُ
ﮣ ﴾.اه
قاه ابَ زجب  يف جاوع العمًٕ ٔاحللي (شسح حدٖح:)2/
ويف صحقح مسؾؿ طـ العباس بـ طبد الؿطؾب ،طـ الـبل  ،-  -قال« :ذاق
صعم اإليَمن من رضي باهلل ربا ،وباإلسالم ديـا ،وبؿحؿد رسوٓ» .
()1

والرضا بربقبقة اهلل يتضؿـ الرضا بعبادتف وحده ٓ شريؽ لف ،وبالرضا بتدبقره
لؾعبد واختقاره لف .والرضا باإلسَلم ديـا يؼتضل اختقاره طىل سائر إديان .والرضا
بؿحؿد رسقٓ يؼتضل الرضا بجؿقع ما جاء بف مـ طـد اهلل ،وقبقل ذلؽ بالتسؾقؿ
( )1أخرجف مسؾؿ برؿؿ ( )34ظـ افعباس بـ ظبد ادطؾب .

وآكشراح ،كؿا قال تعاىل﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾ .
ويف الصحقحقـ طـ أكس ،طـ الـبل  قال« :ثالث من كن فقه وجد هبن حالوة
اإليَمن :من كان اهلل ورسوله أحب إلقه ِما سوامها ،وأن حيب الؿرء ٓ حيبه إٓ هلل ،وأن
يؽره أن يرجع إلى الؽػر بعد إذ أكؼذه اهلل مـه كَم يؽره أن يؾؼى يف الـار»  .ويف رواية:
()1

«وجد هبن صعم اإليَمن»  ،ويف بعض الروايات« :صعم اإليَمن وحالوته» .
()3

()2

ويف الصحقحقـ طـ أكس ،طـ الـبل  قال ٓ« :يممن أحدكم حتى أكون أحب
إلقه من ولده ،ووالده ،والـاس أمجعقن»  ،ويف رواية« :من أهؾه ،وماله ،والـاس
()4

أمجعقن» .اه
َطأي :)1( ١ايبها ٤عً ٢املٝت ٌٖ ٜٓايف ايسضا عٔ اهلل؟
()5

قاه اإلواً ابَ القٗي  يف ودازج الطاللني (:)202/2
َّاس فِي َذلِ َك َط َؾى َأ ْر َب ِع َم َراتِ َب.
َوالـ ُ
َأح ُدها :م ِـ اجتَؿع َلف الر َضا بِا ْل َؼ َض ِ
اء َو َر ْح َؿ ُة ال ِّط ْػؾَِ .فدَ َم َع ْت َطقْـَا ُه َر ْح َؿ ًة
ْ َ َ ُ ِّ
َ َ َ
ب َر ٍ
اض.
َوا ْل َؼ ْؾ ُ
ِ
الر ْح َؿ ِةَ .ف َؾ ْؿ َيت َِّس ْع ل ِ ْْلَ ْم َر ْي ِـَ .ب ْؾ َغ َّق َب ُف َأ َحدُ ُه َؿا َط ِـ
الر َضا َط ِـ َّ
الثَّاكيَ :م ْـ َغ َّق َب ُف ِّ
ْأ َخ ِر.
( )1أخرجف افبخاري ( ،)16ومسؾؿ ( )43ظـ أكس .

( )2أخرجف أمحد ( ،12765و )13912ظـ أكس  ،بنشـاد صحقح ظذ رشط افشقخغ.
( )3أخرجف ابـ أيب صقبة ( ،35365و )34765ظـ أكس  ،بنشـاد حسـ.
( )4أخرجف افبخاري ( ،)15ومسؾؿ ( )44ظـ أكس .
( )5أخرجف مسؾؿ ( )44ظـ أكس .

ِ
ِ
الر َضا.
الر َضا َف َؾ ْؿ َي ْش َفدْ ُهَ ،ب ْؾ َفـ َل َط ِـ ِّ
الر َّق ُة َط ِـ ِّ
الر ْح َؿ ُة َو ِّ
الثَّال ُثَ :م ْـ َغ َّقبَ ْت ُف َّ
ات ح ِّظ ِف مِـ ا ْلؿق ِ
قن ح ْز ُكف ل ِ َػق ِ
ِ
ت.
َ َ ِّ
َ
الرابِ ُعَ :م ْـ َٓ ِر َضا طـْدَ ُه َو َٓ َر ْح َؿ َةَ .وإِك ََّؿا َي ُؽ ُ ُ ُ َ
َّ
الر ْح َؿ ِـَ .وال َّؾ ُف ا ْل ُؿ ْس َت َع ُ
َو َه َذا َح ُال َأ ْك َث ِر ا ْل َخ ْؾ ِؼَ .ف ََل إِ ْح َس َ
ان.
انَ .و َٓ ِر َضا َط ِـ َّ
ب الر َضا .وال َّثاكِل دو َكف .وال َّثال ِ ُث د َ ِ
ِ
ِ
الرابِ ُع ُه َق
ُ
ُ ُ َ
َ
ون ال َّثاكلَ .و َّ
َف ْإَ َّو ُل فل َأ ْط َؾك َم َرات ِ ِّ
الس ِ
اخ ُط.اه
َّ

سفَ ْق ِل ِ
بن َأبِي َصالِحٍ َق َال :كَانَ َأ ُبو َصالِحٍ َي ْل ُم ُر َكا إِ َذا َأ َرا َد
َو َط ْن ُ
َأ َح ُد َكا َأنْ َي َـ َام َأنْ َي ْض َط ِ
ٕ ْي َؿ ِنُ ،ث َّم َي ُؼ ُ
ج َع َط َؾى ِش ِّؼ ِه ا َ
ول« :الؾفُ َّم َر َّب
ش ال َعظِقمِ ،رب َـا َورب ُك ِّل َش ٍ
السؿ َو ِ
ات َو َر َّب ا َ
ضَ ،و َر َّب ال َع ْر ِ
ٕ ْر ِ
يء،
َّ َ
َ َّ َ َّ
الـح ِّب َوالـ ََّوىَ ،و ُم ْـ ِز َل ال َّت ْو َر ِاة َو ِ
قل َوا ْل ُػ ْر َق ِ
اإل ْك ِ
ج ِ
انَ ،أ ُطو ُذ بِ َك ِم ْن َش ِّر
َفالِ َق َ
آخ ٌذ بِ َـ ِ
ت ِ
ُك ِّل َش ٍ
ت إَ َّو ُل َف َؾ ْق َس َق ْب َؾ َك َشي ٌءَ ،و َأ ْك َ
اص َقتِ ِه ،الؾفُ َّم َأ ْك َ
يء َأ ْك َ
ت
أخر َف َؾق َس ب ْع َد َك َشي ٌءَ ،و َأ ْك َت ال َّظ ِ
ِ
اه ُر َف َؾ ْق َس َف ْو َق َك َشي ٌءَ ،و َأ ْك َت ال َباصِ ُن
ُ ْ َ
َف َؾ ْق َس ُدو َك َك َشي ٌء ،ا ْق ِ
ض َطـَّا الدَّ ْي َنَ ،و َأ ْغـ ِ َـا ِم َن َ
الػ ْؼ ِر»َ .وكَانَ َي ْر ِوي َذلِ َك
َط ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َ ط ِن ال َّـبِ ِّي َ .أ ْخ َر َج ُه ُم ْسؾِ ٌم (.)3172
مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
َطأي :)1( ١تٛحٝد ايسبٛب ١ٝهلل عص ٚدٌ
ٓ يحؼؼ العبد إيؿاكف :إٓ بنيؿاكف بتقحقد الربقبقة هلل طز وجؾ :فَل إلف غقره ،وٓ
رب سقاه.
َّ
قال اهلل جؾ وطَل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﴾ [يقكس .]31:وقال تعاىل ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﴾ [آل طؿران .]27-26:وقال تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [إكعام ]17:وقال

سبحاكف وتعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﴾ [يقكس.]157:
وقال اهلل جؾ وطَل ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱ﮲﮳ ﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻ ﮼﮽﮾﮿
﯀﯁﯂   
    ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯹ ﴾ [القاقعة.]74-58:
وقال جؾ وطَل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾
[الؿممـقن.]89-84:
وأيات يف هذا الؿعـك كثقرة جدًّ ا معؾقمة.
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ اجلٕاب الضخٗح (:)- 491/3
والرب تعاىل يؿتـع أن يحتاج إىل شلء مـ مخؾققاتف ٓ ،إىل العرش ،وٓ إىل غقره،
أو يحقط بف شلء مـ الؿقجقدات :إذ هق الظاهر :فؾقس فققف شلء ،كؿا ثبت يف
الصحقح طـ الـبل  أكف قال« :أكت إول فؾقس قبؾك شيء ،وأكت أخر فؾقس
بعدك شيء ،وأكت الظاهر فؾقس فوقك شيء ،وأكت الباصن فؾقس دوكك شيء» :ففق
غـل طـ كؾ ما سقاه ،وكؾ ما سقاه فؼقر إلقف ،ولفذا مل يؽـ ما وصػ اهلل بف كػسف

مؿاثَل لصػات الؿخؾقققـ كؿا مل تؽـ ذاتف كذوات الؿخؾقققـ ففق مستق طىل طرشف
كؿا أخبركا طـ كػسف مع غـاه طـ العرش
والؿخؾقق الؿستقي طىل السرير ،أو الػؾؽ ،أو الدابة لق ذهب ما تحتف :لسؼط
لحاجتف إلقف ،واهلل غـل طـ كؾ ما سقاه ،وهق الحامؾ بؼدرتف لؾعرش ،ولحؿؾة
العرش.اه
َطأيَ :)2( ١عٓ ٢قٛي٘ عً ٘ٝايصالٚ ٠ايطالّ :أْت األ ٍٚفًٝظ قبًو غ...٤ٞاخل
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ بٗاُ تمبٗظ اجلّىٗ:)111/1( ٛ

وقال الـبل 

يف الحديث الصحقح« :أكت إول فؾقس قبؾك شيء ،وأكت

أخر فؾقس بعدك شيء وأكت الظاهر فؾقس فوقك شيء ،وأكت الباصن فؾقس دوكك
شيء» والباري سبحاكف وتعاىل فقق العامل فقققة حؼقؼقة ،لقست فقققة الرتبة كؿا أن
التؼدم طىل الشلء ،قد يؼال :إكف بؿجرد الرتبة كؿا يؽقن بالؿؽان مثؾ تؼدم العامل طىل
الجاهؾ ،وتؼدم اإلمام طىل الؿلمقم ،فتؼدم اهلل طىل العامل لقس بؿجرد ذلؽ ،بؾ هق
قبؾف حؼقؼة :فؽذلؽ العؾق طىل العامل قد يؼال :إكف يؽقن بؿجرد الرتبة ،كؿا يؼال العامل
فقق الجاهؾ .وطؾق اهلل طىل العامل لقس بؿجرد ذلؽ ،بؾ هق طال طؾقف طؾقا حؼقؼقا
وهق العؾق الؿعروف والتؼدم الؿعروف.اه
ٔقاه  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)244/5( ٝ
و َق ْقلف َت َعا َلك ﴿ ﯷ﴾ ُض ِّؿ َـ َم ْعـَك ا ْل َعالِل ك ََؿا َق َال﴿ :ﰛ ﰜ ﰝ
خ ََل ِ
ب َأ ْط ََله بِ ِ
ﰞ ﴾ وي َؼ ُالَ :ضفر ا ْل َخطِقب َط َؾك ا ْل ِؿـْب ِر .و َض ِ
اه ُر ال َّث ْق ِ
ف بِ َطاكَتِ ِف.
ُ
َ َ
ُ
َُ
ََ
اهر ا ْلبق ِ
ِ
اإلكْس ِ
ت َأ ْط ََله ،و َض ِ
ِ
ِ ِ
اه ُر ا ْل َؼ ْق ِل َما َض َف َر مِـْ ُف َو َب َ
ف
ان ِخ ََل ُ
ُ َ
َوك ََذل َؽ َض ُ َ ْ
انَ ،و َضاه ُر ْ َ
الشلء َضفر :ولِف َذا َق َالَ « :أ ْك َت ال َّظ ِ
ِِِ
اه ُر َف َؾ ْق َس َف ْو َقك َش ْي ٌء» َف َل ْث َب َت
َباصـفَ ،ف ُؽ َّؾ َؿا َط ََل َّ ْ ُ َ َ َ َ

ال ُّظ ُفقر َو َج َع َؾ م ِ
ب ال ُّظ ُف ِ
قر َأ َّك ُف َل ْق َس َف ْق َق ُف َش ْل ٌء َو َل ْؿ َي ُؼ ْؾ َل ْق َس َش ْل ٌء َأ ْب َق َـ مِـْؽ
قج َ
ُ
َ
ف.
َو َٓ َأ ْط َر َ
قل ال َّظ ِ
وبِف َذا َتبقـ َخ َط ُل مـ َفسر (ال َّظ ِ
وف ك ََؿا َي ُؼق ُل ُف َم ْـ َي ُؼ ُ
اه ُر
اه َر) بِ َل َّك ُف ا ْل َؿ ْع ُر ُ
َ َ َ َّ َ
َ ْ َّ َ
بِالدَّ لِق ِؾ ا ْلباصِ ِـ بِا ْل ِ
ح َج ِ
اب ك ََؿا فِل ك َََل ِم َأبِل ا ْل َػ َرجِ َو َغقْ ِر ِه َف َؾ ْؿ َي ْذك ُْر ُم َرا َد اهلل َو َر ُسقل ِ ِف
َ
ِ
وإِ ْن ك َ ِ
قحَ ،و َق َالَ « :أ ْك َ
ت ا ْل َباصِ ُن َف َؾ ْق َس ُدو َكك َش ْي ٌء» فِ ِقف َؿا
َان ا َّلذي َذك ََر ُه َل ُف َم ْعـًك َصح ٌ
َ
م ْعـَك ْ ِ
قر ل ِ َؿ ْـ َي ْظ َف ُر َو ُي ْبطِ ُـَ ،وإِ ْن ك َ
اإل َضا َف ِةُ َٓ ،بدَّ َأ ْن َي ُؽق َن ا ْل ُب ُط ُ
َان فِ ِقف َؿا
قن َوال ُّظ ُف ُ
َ
معـَك التَّج ِّؾل وا ْل َخ َػ ِ
آخ ُر كَا ْل ُع ُؾ ِّق فِل ال ُّظ ُف ِ
اءَ ،و َم ْعـًك َ
ػ
قص ُ
قرَ :فنِ َّك ُف ُس ْب َحا َك ُف َٓ ُي َ
َ
َ
َْ
اإل َحا َص ِة َلؽِ ْـ إكَّؿا َي ْظ َفر مِ ْـ ا ْل ِ
قلَ .و َقدْ بس ْطـَا َه َذا فِل ْ ِ
بِالس ُػ ِ
ج َف ِة ا ْل َعال ِ َق ِة َط َؾقْـَاَ :ف ُف َق
ُ
َ
ََ
ُّ
قب و َقصدً ا َلف ومعايـَ ًة إ َذا رئِل يقم ا ْل ِؼقام ِة ،و ُهق ب ٍ
ِ
اد َط ٍ
ال َل ْق َس َف ْق َق ُف
ُ َ َُ َ
ُي ْظ ِف ُر ط ْؾ ًؿا بِا ْل ُؼ ُؾ ِ َ ْ
ُ َ َْ َ َ َ َ َ َ
َش ْل ٌء.
َومِ ْـ ِج َف ٍة ُأ ْخ َرى َي ْب ُط ُـ َف ََل ُي ْؼ َصدُ مِـ َْفاَ ،و َٓ ُي ْش َفدُ َوإِ ْن َل ْؿ َي ُؽ ْـ َش ْل ٌء َأ ْدكَك مِـْ ُفَ :فنِ َّك ُف
مِـ ورائِ ِفؿ م ِ
ح ٌ
قط َف ََل َش ْل َء ُدو َك ُف ُس ْب َحا َك ُف.اه
ْ ََ ْ ُ
ٔقاه  يف وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)424/16( ٝ
الر ُّب َت َعا َلك َٓ َي ُؽ ُ
قن َش ْل ٌء َأ ْط َؾك مِـْ ُف َق ُّط َب ْؾ ُه َق ا ْل َعؾِ ُّل ْإَ ْط َؾك َو َٓ َي َز ُال ُه َق
َو َّ
ا ْلعؾِل ْإ َ ْط َؾك مع َأ َّكف ي ْؼرب إ َلك ِطب ِ
اد ِه َو َيدْ كُق مِـ ُْف ْؿَ ،و َيـ ِْز ُل إ َلك َح ْق ُث َشا َءَ ،و َي ْلتِل ك ََؿا
َ
َ َ ُ َ ُ ُ
َ ُّ

َشا َء.
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يب فِل ُط ُؾ ِّق ِهَ .ف َف َذا
َو ُه َق فل َذل َؽ ا ْل َعؾِ ُّل ْإَ ْط َؾك ا ْل َؽبِ ُقر ا ْل ُؿ َت َعالل َطؾِل فل ُدك ُِّقه َق ِر ٌ
ػ بِ ِف َغ ْقر ُه َفؾِ َع ْج ِز ا ْلؿ ْخ ُؾ ِ
قق َأ ْن َي ْجؿ َع ب ْق َـ َه َذا َو َه َذا .كَؿا َي ْع ِ
ج ُز َأ ْن َي ُؽ َ
قن
َوإِ ْن َل ْؿ َيت َِّص ْ
َ
َ
ُ
َ َ
اهر وا ْلباصِـ .ولِف َذا قِ َقؾ َِٕبِل س ِع ٍ
ِ
ِ
قد ا ْل َخ َّر ِاز بِ َؿ َط َر ْفت ال َّؾ َف؟
ُه َق ْإَ َّو ُل َو ْأخ ُر َوال َّظ ُ َ َ ُ َ َ
َ
ِ
ِ
اجت ََؿ َع
َق َال :بِا ْل َج ْؿ ِع َب ْق َـ الـ َِّؼ َ
قض ْق ِـَ .و َأ َرا َد َأ َّك ُف َي ْجتَؿ ُع َل ُف َما َي َتـَا َق ُض فل َح ِّؼ ا ْل َخ ْؾ ِؼ ك ََؿا ْ
ِ
َلف َأ َّكف َخال ِ ُؼ ك ُِّؾ َشل ٍء مِـ َأ ْفع ِ ِ ِ
اد و َغق ِر َها مِـ ْإ َ ْطق ِ
ان َو ْإَ ْف َع ِ
قفا مِ ْـ
ال َم َع َما ف َ
َ
ْ
ال ا ْلع َب َ ْ
ْ َ
ُ ُ
ْ

ث و َأ َّكف طَدْ ٌل حؽِقؿ ر ِحقؿ .و َأ َّكف يؿ ِّؽـ مـ م َّؽـَف مِـ ِطب ِ
ِ
اد ِه مِـ ا ْلؿع ِ
اصل َم َع ُقدْ َرتِ ِف
ْ َ َ
َ ٌ َ ٌ َ ُ َُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ
ا ْل ُخ ْب َ ُ
َط َؾك مـ ِْع ِفؿ و ُهق فِل َذل ِ َؽ حؽِقؿ َط ِ
اد ٌلَ .فنِ َّك ُف َأ ْط َؾ ُؿ ْإَ ْط َؾ ِؿق َـ َو َأ ْح َؽ ُؿ ا ْل َحاكِ ِؿق َـ َو َخقْ ُر
َ ْ َ َ
َ ٌ
حقـ :يع َؾؿ ما بقـ َأي ِد ِيفؿ وما َخ ْؾ َػفؿَ .ف َل ْن َٓ ي ِ
ِ ِ
حق ُطقا ِط ْؾ ًؿا بِ َؿا ُه َق َأ ْط َظ ُؿ فِل َذل ِ َؽ
ُ
ُ ْ
ا ْل َػات َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ
َأ ْو َلك َو َأ ْح َرى.اه

قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ اجلٕاب الضخٗح (:)318/4

ات اهلل َط َؾق ِفؿ َ -أ ْخبروا بِ َل َّن ال َّؾف َفق َق ا ْلعا َل ِؿ بِ ِعبار ٍ
ات ُم َتـ َِّق َط ٍة،
الر ُس ُؾ َ -ص َؾ َق ُ
َ
َ ْ
َ َ
َُ
ْ ْ
َو ُّ
قن :هق فِل السؿ ِ
َت َار ًة َي ُؼق ُل َ
اءَ ،ك َؼ ْقل ِ ِفَ ﴿ :أ ْم َأمِـْت ُْؿ
قنُ :ه َق ا ْل َعؾِ ُّل َو ُه َق ْإَ ْط َؾكَ ،و َت َار ًة َي ُؼق ُل َ ُ َ
َّ َ
مـ فِل السؿ ِ
اء َأ ْن ير ِس َؾ َط َؾق ُؽؿ ح ِ
اص ًبا﴾.
ْ ْ َ
َ ْ
ُْ
َّ َ
ف السؿاو ِ
و َلقس مراد ُهؿ بِ َذل ِ َؽ َأ َّن ال َّؾف فِل جق ِ
اتَ ،أ ْو َأ َّن ال َّؾ َف َي ْح ُص ُر ُه َش ْل ٌء مِ َـ
َّ َ َ
َ ْ
َ
َ ْ َ َُ َ ْ
ِ
الر ُس ِؾ ُك ُّؾ ُف ُي َصدِّ ُق َب ْع ُض ُف َب ْع ًضا ،ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯺ ﯻ
ا ْل َؿ ْخ ُؾق َقاتَ ،ب ْؾ ك َََل ُم ُّ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾.
َو َقدْ َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ [احلديد. ]3 :
و َثب َت فِل الص ِ
حقحِ َط ِـ الـَّبِ ِّل َ أ َّك ُف َق َالَ « :أ ْك َت ْ َ
إ َّو ُل َف َؾ ْق َس َق ْب َؾ َك َش ْي ٌءَ ،و َأ ْك َ
ت
َّ
َ َ
ْأ ِخر َف َؾق َس ب ْع َد َك َشي ٌءَ ،و َأ ْك َت ال َّظ ِ
اه ُر َف َؾ ْق َس َف ْو َق َك َش ْي ٌءَ ،و َأ ْك َت ا ْل َباصِ ُن َف َؾ ْق َس ُدو َك َك
ْ
ُ ْ َ
َش ْي ٌء»َ ،ف َل ْخ َب َر َأ َّك ُف َٓ َي ُؽ ُ
قن َش ْل ٌء َف ْق َق ُف.
ػ :إِ َّكف يـ ِْز ُل إِ َلك السؿ ِ
اح ٍد مِـ َأئِؿ ِة الس َؾ ِ
ولِف َذا َق َال َغقر و ِ
اء الدُّ ْك َقاَ ،و َٓ َي ْخ ُؾق
ُ َ
ُْ َ
َ َ
َّ َ
َّ
ْ َّ
ا ْلعر ُش مِـْفَ ،ف ََل ي ِصقر َتح َت ا ْلؿ ْخ ُؾق َق ِ
ات َوفِل َج ْقفِ َفا َق ُّطَ ،ب ِؾ ا ْل ُع ُؾ ُّق َط َؾ ْق َفا ِص َػ ٌة َٓ ِز َم ٌة
َ ُ ْ
ُ
َ
َْ
ققَ ،ف ََل َي ُؽ ُ
َل ُف َح ْق ُث ُو ِجدَ َم ْخ ُؾ ٌ
الر ُّب إِ َّٓ َطال ِ ًقا َط َؾ ْق ِف.
قن َّ
و َقق ُل الرسؾِ( :فِل السؿ ِ
اء) َأي فِل ا ْلع ُؾقَ ،لقس مراد ُهؿ َأ َّكف فِل جق ِ
ف ْإَ ْف ََل ِكَ ،ب ْؾ
َ ْ
ُ ِّ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ
ْ
َّ َ
َ ْ ُّ ُ
َان َف ْق َق ا ْل َع ْر ِ
شَ ،ف ُف َق ا ْل َعؾِ ُّل ْإَ ْط َؾك َو َل ْق َس ُهـ َ
َاك َم ْخ ُؾ ٌ
الس َؿا ُء ا ْل ُع ُؾ ُّقَ ،و ُه َق إِ َذا ك َ
قق َحتَّك
َّ
قن الرب محصقرا فِل َشل ٍء مِـ ا ْلؿ ْخ ُؾق َق ِ
اتَ ،و َٓ ُه َق فِل ِج َف ٍة َم ْق ُجق َد ٍةَ ،ب ْؾ َل ْق َس
َ َ
ْ
َي ُؽ َ َّ ُّ َ ْ ُ ً

ققَ ،وا ْل َخال ِ ُؼ بائِ ٌـ َط ْـ م ْخ ُؾق َقاتِ ِفَ ،ط ٍ
َم ْق ُجق ًدا إِ َّٓ ا ْل َخال ِ ُؼ َوا ْل َؿ ْخ ُؾ ُ
ال َط َؾ ْق َفاَ ،ف َؾ ْق َس ُه َق
َ
َ
فِل م ْخ ُؾ ٍ
قق َأ ْص ًَلَ ،س َقا ٌء ُس ِّؿ َل َذل ِ َؽ ا ْل َؿ ْخ ُؾ ُ
قق ِج َف ًةَ ،أ ْو َل ْؿ ُي َس َّؿ ِج َف ًة.
َ
ح ُ ِ
ومـ َق َال :إِ َّكف فِل ِجف ٍة مقجقد ٍة َتع ُؾق َط َؾق ِف َأو ُت ِ
َاج إِ َل ْق َفا بِ َق ْج ٍف مِ َـ
قط بِف َأ ْو َي ْحت ُ
ْ ْ
َ َْ ُ َ ْ
ُ
َ َ ْ
ا ْلقج ِ
قهَ ،ف ُف َق ُم ْخطِ ٌئ.
ُ ُ
كَؿا َأ َّن مـ َق َالَ :لقس َفق َق السؿاو ِ
ات َربَ ،و َٓ َط َؾك ا ْل َع ْر ِ
ش إِ َل ٌفَ ،و ُم َح َّؿدٌ َل ْؿ
َّ َ َ
ْ َ ْ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُب مِـْ ُفَ ،و َٓ َي ْؼ ُر ُب مِـْ ُف َش ْل ٌء،
ُي ْع َر ْج بِف إِ َلك َر ِّبفَ ،و َٓ َت ْص َعدُ ا ْل َؿ ََلئ َؽ ُة إِ َل ْقفَ ،و َٓ َتـ ِْز ُل ا ْل ُؽت ُ
َو َٓ َيدْ كُق إِ َلك َش ْل ٍء َ -ف ُف َق َأ ْي ًضا ُم ْخطِ ٌئ.
َو َم ْـ َس َّؿك َما َف ْق َق ا ْل َعا َل ِؿ ِج َف ًةَ ،و َج َع َؾ ا ْل َعدَ َم ا ْل َؿ ْح َض ِج َف ًةَ ،و َق َال ُه َق فِل ِج َف ٍة -
ٍ
ِ
قح.
بِ َف َذا ا ْل َؿ ْعـَك َ -أ ْي ُه َق َك ْػ ُس ُف َف ْق َق ك ُِّؾ َش ْلءَ :ف َف َذا َم ْعـًك َصح ٌ
َو َم ْـ َك َػك َه َذا ا ْل َؿ ْعـَك بِ َؼ ْقل ِ ِفَ :ل ْق َس فِل ِج َف ٍة َف َؼدْ َأ ْخ َط َل.
ِ ِ
ِ ِ
الر ُس ُؾ َط ِـ اهلل ،ك ُِػ َل
الر ُس ُؾ ل َّؾفُ ،أ ْثبِ َت َل ُفَ ،و َما َك َػ ْت ُف ُّ
َب ْؾ َص ِر ُيؼ آ ْطت َصا ِم َأ َّن َما َأ ْث َب َت ُف ُّ
َطـْ ُف.
اتَ ،ك َؾ ْػ ِ
اظ ا َّلتِل َلؿ َتـْطِ ِؼ الرس ُؾ فِقفا بِـَػْلٍ و َٓ إِ ْثب ٍ
ظ ا ْل ِ
َو ْإَ ْل َػ ُ
ج َف ِة َوا ْل َح ِّق ِزَ ،وك َْح ِق
َ
َ
َ
ُّ ُ
ْ
ان ا ْلؿر ِ
َذل ِ َؽ َٓ ،ي ْطؾِ ُؼ َك ْػقا و َٓ إِ ْثبا ًتا إِ َّٓ بعدَ بق ِ
اد.
َ ْ ََ
َ
ً َ
ُ
َُ
َان فِل ال َّؾ ْػ ِ
ِ
اب فِل ا ْل َؿ ْعـَكَ ،وإِ ْن ك َ
ظ
قحاَ ،ف َؼدْ َأ َص َ
َف َؿ ْـ َأ َرا َد بِ َؿا َأ ْث َب َت َم ْعـًك َصح ً
َخ ًطا.
ِ
اب فِل ا ْل َؿ ْعـَكَ ،وإِ ْن ك َ
َان فِل َل ْػظِ ِف
قحاَ ،ف َؼدْ َأ َص َ
َو َم ْـ َأ َرا َد بِ َؿا َك َػا ُه َم ْعـًك َصح ً
ط ا.
َخ َ ً
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
قب
َو َأ َّما َم ْـ َأ ْث َب َت بِ َؾ ْػظف َح ًّؼا َو َباص ًَلَ ،أ ْو َك َػك بِ َؾ ْػظف َح ًّؼا َو َباص ًَلَ ،فؽ ََل ُه َؿا ُمص ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
قؿا َطـَا ُه مِ َـ ا ْل َباصِؾَِ ،قدْ َل َّب َس ا ْل َح َّؼ بِا ْل َباصِؾَِ ،و َج َؿ َع فِل
قؿا َطـَا ُه م َـ ا ْل َح ِّؼُ ،م ْخط ٌئ ف َ
ف َ
ك َََلمِ ِف َح ًّؼا َو َباصِ ًَلَ .و ْإَ ْكبِ َقا ُء ُك ُّؾ ُف ْؿ ُم َت َطابِ ُؼ َ
قن َط َؾك َأ َّك ُف فِل ا ْل ُع ُؾ ِّق.

ػ دلِق ٍؾ َط َؾك َذل ِ َؽ ،وفِل ك َََل ِم ْإَ ْكبِق ِ
ِ
ِ
السـ َِّة َما ُي َؼ ِ
اء ا ْل ُؿ َت َؼدِّ مِق َـ
َ
َ
ار ُب َأ ْل َ َ
َوفل ا ْل ُؼ ْرآن َو ُّ
َما َٓ ُي ْح َصك.اه
َطأي :)4( ١ملاذا دا ٤ذنس االمسني :األٚ ٍٚاآلخسٚ ,نرا ايظاٖس ٚايباطَٔ ,عطٛفني
حبسف ايعطفٚ ,قد دا٤ت أمسا ٤أخسَ ٣كرتْ ١بد ٕٚحسف ايعطف؟
قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ بداٟع الفٕاٟد (:)52/3
فنذا كان الؿؼام مؼام تعداد الصػات مـ غقر كظر إىل مجع أو اكػراد :حسـ إسؼاط
حرف العطػ ،وإن أريد الجؿع بقـ الصػات أو التـبقف طىل تغايرها حسـ إدخال
حرف العطػ فؿثال إول﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ وققلف:
﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ ومثال الثاين :ققلف تعاىل﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﴾ ،وتلمؾ كقػ اجتؿع الـقطان يف ققلف تعاىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ فلتك بالقاو يف
القصػقـ إولقـ ،وحذففا يف القصػقـ أخريـٕ :ن غػران الذكب وقبقل التقب قد
يظـ أهنؿا يجريان مجرى القصػ القاحد :لتَلزمفؿا :فؿـ غػر الذكب قبؾ التقب:
فؽان يف ططػ أحدمها طىل أخر ما يدل طىل أهنؿا صػتان وفعَلن متغايران
ومػفقمان مختؾػان لؽؾ مـفؿا حؽؿف:
أحدمها :يتعؾؼ باإلساءة واإلطراض وهق الؿغػرة.
والثاين :يتعؾؼ باإلحسان ،واإلقبال طىل اهلل تعاىل ،والرجقع إلقف ،وهق التقبة
فتؼبؾ هذه الحسـة ،وتغػر تؾؽ السقئة.
وحسـ العطػ هفـا لفذا التغاير الظاهر ،وكؾؿا كان التغاير أبقـ كان العطػ
أحسـ ،ولفذا جاء العطػ يف ققلف ﴿ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾ وترك يف ققلف:
﴿﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴾ وققلف﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ وأما

﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ فترك العطػ بقـفؿا :لـؽتف بديعة ،وهل الدٓلة طىل
اجتؿاع هذيـ إمريـ يف ذاتف سبحاكف ،وأكف حال كقكف شديد العؼاب ففق ذو الطقل،
وصقلف ٓ يـاىف شدة طؼابف ،بؾ مها مجتؿعان لف بخَلف إول وأخر :فنن إولقة ٓ
تجامع أخرية ،ولفذا فسرها الـبل  بؼقلف «أكت إول فؾقس قبؾك شيء ،وأكت
أخر فؾقس بعدك شيء» فلولقتف أزلقتف ،وآخريتف أبديتف.
فنن قؾت :فؿا تصـع بؼقلف ﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﴾ فنن ضفقره تعاىل ثابت مع بطقكف
فقجتؿع يف حؼف الظفقر والبطقن ،والـبل  فسر الظاهر بلكف الذي لقس فققف شلء،
والباصـ بلكف الذي لقس دوكف شلء ،وهذا العؾق والػقققة مجامع لفذا الؼرب والدكق
واإلحاصة.
حسـ دخقل القاو هفـا أن هذه الصػات متؼابؾة
قؾت :هذا سمال حسـ ،والذي َّ
متضادة ،وقد ططػ الثاين مـفا طىل إول لؾؿؼابؾة التل بقـفؿا ،والصػتان إخريان
كإولققـ يف الؿؼابؾة ،وكسبة الباصـ إىل الظاهر كـسبة أخر إىل إول :فؽؿا حسـ
العطػ بقـ إولققـ حسـ بقـ إخريقـ.اه
َطأي :)5( ١تطُ ١ٝغري اهلل بٗر ٙاألمسا ٤األزبعٚ ١بػريٖا مما ٖ ٛخمتص ب٘ ضبحاْ٘
ٚتعاىل.
يف فتأ ٝاإلواً ابَ باش  )292/7( وا ٌضْ:
السمال :ما رأيؽؿ يف الغؾق يف الـبل  حقث يؼقل بعضفؿ :إكف إول وأخر
والظاهر والباصـ ..فؿا رأيؽؿ يف مثؾ هذا آطتؼاد فقف  ؟
الجقاب :إول وأخر والظاهر والباصـ هق اهلل طز وجؾ قال تعاىل يف سقرة
الحديد﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾.

وقال الـبل  يف دطائف« :الؾفم أكت إول؛ فؾقس قبؾك شيء ،وأكت أخر
فؾقس بعدك شيء ،وأكت الظاهر فؾقس فوقك شيء ،وأكت الباصن فؾقس دوكك شيء
اقض طـا الدين ،وأغــا من الػؼر» ،رواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف.
فؿـ قال :إن الـبل  هق إول وأخر والظاهر والباصـ وهق بؽؾ شلء طؾقؿ
ففق كافر ،لؽقكف وصػ الـبل  بلسؿاء أربعة مختصة باهلل طز وجؾ ٓ يستحؼفا
غقره .وهذا ٓ يؼقلف طاقؾ يػفؿ ما يؼقل ،إول وأخر هق اهلل وحده سبحاكف ،وهق
الذي قبؾ كؾ شلء ،وبعد كؾ شلء سبحاكف وتعاىل .وهق الظاهر فقق مجقع خؾؼف،
والباقل بعدهؿ ،والذي يعؾؿ أحقالفؿ ،والرسقل  ٓ يعؾؿ إٓ ما طؾؿف اهلل ،وقد
تقيف طؾقف الصَلة والسَلم ،ووجد بعد أن كان معدوما ،وجد يف مؽة بقـ أمف آمـة وأبقف
طبد اهلل ،وكان طدما قبؾ ذلؽ ،ثؿ وجد مـ ماء مفقـ ،وغقره مـ البشر كذلؽ :فالذي
يؼقل :إكف إول وأخر والظاهر والباصـ :ففق ضال ومرتد إن كان مسؾؿا.اه
قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ حتف ٛاملٕدٔد (ص:)- 125
ومؿا ُيؿـع تسؿقة اإلكسان بف :أسؿاء الرب تبارك وتعاىل ،فَل يجقز التسؿقة
بإحد ،والصؿد ،وٓ بالخالؼ ،وٓ بالرازق ،وكذلؽ سائر إسؿاء الؿختصة بالرب
تبارك وتعاىل ،وٓ تجقز تسؿقة الؿؾقك بالؼاهر ،والظاهر ،كؿا ٓ يجقز تسؿقتفؿ
بالجبار ،والؿتؽبر ،وإول ،وأخر ،والباصـ ،وطَلم الغققب.
ثؿ قال :وأما إسؿاء التل تطؾؼ طؾقف وطىل غقره كالسؿقع والبصقر والرؤوف
والرحقؿ :فقجقز أن يخبر بؿعاكقفا طـ الؿخؾقق ،وٓ يجقز أن يتسؿك هبا طىل
اإلصَلق بحقث يطؾؼ طؾقف كؿا يطؾؼ طىل الرب تعاىل .اكتفك.

قل اهللِ َ ي ُؼ ُ
َو َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة َ ،ق َالَ :س ِؿ ْع ُت َر ُس َ
قل:
ِ
ب َي ْخ ُؾ ُؼ َخ ْؾ ًؼا ك َ
َخ ْؾ ِؼل،
اهلل َط َّز َو َج َّؾَ :و َم ْـ َأ ْض َؾ ُؿ م َّؿ ْـ َذ َه َ
« َق َال ُ
َف ْؾ َق ْخ ُؾ ُؼقا َذ َّرةًَ ،أ ْو ل ِ َق ْخ ُؾ ُؼقا َح َّب ًةَ ،أ ْو ل ِ َق ْخ ُؾ ُؼقا َش ِع َقر ًة»ُ .م َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْق ِف(.)1
مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
َطأي :)1(١إفساد اهلل باخلًل َٔ تٛحٝد ايسبٛب:١ٝ
دل حديث الباب طىل أن اهلل طز وجؾ هق الؿتػرد بالخؾؼ سبحاكف وتعاىل ،ويدل
أيضا ققلف تعاىل﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
طىل ذلؽ ً
ﮪ ﮫ﴾ [افعـؽبقت ،]65:وققلف تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [فؼامن ،]25:وققلف تعاىل:
﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾
[افزخرف ]9:وققلف تعاىل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﴾ [يقكس.]31:
هلل أَحِطَُٔ ا ِيدَائكٔنيَ﴾ إثبات خايل غري اهلل؟
َطأي ٌٖ :)2(١يف قٛي٘ تعاىلَ ﴿ :ف َتبَازَىَ ا ُ
قاه اإلواً ابَ القٗي  يف شفا ٞالعمٗن (:)131/1
وأما الخالؼ والؿصقر :فنن استعؿَل مطؾؼقـ غقر مؼقديـ مل يطؾؼا إٓ طىل الرب
كؼقلف﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ وإن استعؿَل مؼقديـ أصؾؼا طىل العبد كؿا يؼال لؿـ
قدَّ ر شقئا يف كػسف :إكف خؾؼف .قال –يعـل الشاطر:-
( )1أخرجف افبخاري ( ،)5953ومسؾؿ (.)2111

مألنتتتفريتتاهفل ت ف

مبعتتافقو تتلقفث تت ففتت ف ف يتتاه ف

تتتفهجينه ت ف

أي لؽ قدرة تؿضل وتـػذ هبا ما قدرتف يف كػسؽ ،وغقرك يؼدر أشقاء ،وهق طاجز
طـ إكػاذها وإمضائفا ،وهبذا آطتبار صح إصَلق خالؼ طىل العبد يف ققلف تعاىل
﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ أي أحسـ الؿصقريـ والؿؼدريـ.
والعرب تؼقل :قدرت إديؿ وخؾؼتف .إذا قستف :لتؼطع مـف مزاده أو قربف
وكحقها .قال مجاهد :يصـعقن ويصـع اهلل ،واهلل خقر الصاكعقـ .وقال الؾقث :رجؾ
خالؼ .أي :صاكع .وهـ الخالؼات لؾـساء .وقال مؼاتؾ :يؼقل تعاىل هق أحسـ خؾؼا
مـ الذيـ يخؾؼقن التؿاثقؾ ،وغقرها التل ٓ يتحرك مـفا شلء.اه
ٔقاه اإلواً العجٗىني  كَىَا فِ٘ جمىٕع فتأآ (:)4/1
فنن ققؾ :كقػ كجؿع بقـ إفراد اهلل طز وجؾ بالخؾؼ مع أن الخؾؼ قد يثبت لغقر

اهلل كؿا يدل طؾقف ققل اهلل تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ .وققل الـبل 
يف الؿصقريـ« :يؼال :هلم :أحقوا ما خؾؼتم» ؟
()1

فالجواب طؾى ذلك :أن غقر اهلل تعاىل ٓ يخؾؼ كخؾؼ اهلل :فَل يؿؽـف إيجاد
معدوم ،وٓ إحقاء مقت ،وإكؿا خؾؼ غقر اهلل تعاىل يؽقن بالتغققر ،وتحقيؾ الشلء مـ
مثَل ،إذا صقر صقرة
صػة إىل صػة أخرى ،وهق مخؾقق هلل  -طز وجؾ  -فالؿصقر ً
فنكف مل يحدث شق ًئا غاية ما هـالؽ أكف حقل شق ًئا إىل شلء كؿا يحقل الطقـ إىل صقرة
صق ر أو صقرة مجؾ ،وكؿا يحقل بالتؾقيـ الرقعة البقضاء إىل صقرة مؾقكة فالؿداد مـ
خؾؼ اهلل طز وجؾ ،والقرقة البقضاء مـ خؾؼ اهلل طز وجؾ ،هذا هق الػرق بقـ إثبات

( )1أخرجف افبخاري ( ،2155و ،)5951ومسؾؿ ( ،2157و )2158ظـ ظائشة وابـ ظؿر .

الخؾؼ بالـسبة إىل اهلل ،طز وجؾ وإثبات الخؾؼ بالـسبة إىل الؿخؾقق .وطىل هذا يؽقن
اهلل سبحاكف وتعاىل مـػر ًدا بالخؾؼ الذي يختص بف.اه
فا٥د ٠تتعًل بعًِ ايهُٝٝا:٤
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)390/29( ٝ
ِ
ِ ِ
ِ
الذ َه ِ
الؿ َش َّب ُف بِ َّ
َص
قؿ َقا ُء َٓ َت ْخت ُّ
الؿ ْخ ُؾق َق ْق ِـَ .وا ْلؽ ْ
ب َوا ْلػ َّضة َ
قؿ َقا ُءَ :ف ُف َق ُ
َو َأ َّما الؽ ْ
الزبرج ِد .وكِقؿقاء الؿ ْشؿقم ِ
ِ
ِ
ات:
الج َقاه ِر :كَال ُّؾ ْم ُل ِم َو َّ َ ْ َ
قؿ َقا َء َ
َ َْ َ َ ُ َ
بِ َف َذ ْي ِـَ :ب ْؾ َت ْصـ َُع ك ْ
ؽ وا ْلعـْب ِر وا ْلقر ِد وكِقؿقاء الؿ ْطعقم ِ
ِ ِ
اتَ .و ِه َل َباصِ َؾ ٌة َص ْب ًعا ُم َح َّر َم ٌة َش ْر ًطاَ :فنِ َّك ُف
كَا ْلؿ ْس َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ َقا ُء مِ ْـ
َقدْ َث َب َت فل َّ
الصحقحِ َط ْـ الـَّبِ ِّل َ أ َّك ُف َق َالَ « :م ْن َغ َّش َـا َف َؾ ْق َس مـَّا» َ .وا ْلؽ ْ
الغ ِّشَ :فنِ َّن ال َّؾف َلؿ ي ْخ ُؾ ْؼ َشق ًئا َّإٓ بِ َؼدَ ٍر ،وا ْل َخ ْؾ ُؼ َٓ يصـَع َ ِ
ِ
اهلل َت َعا َلك.
َ ْ ُ
َ
ْ
َ ْ َ
قن م ْث َؾ َما َخ َؾ َؼ ُ
يث الص ِ
َق َال اهلل َتعا َلك﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ .وفِل الح ِد ِ
حقحِ َ « :ي ُؼ ُ
هلل
ول ا ُ
َّ
َ
َ
ُ َ
ِ
َت َعا َلىَ :و َم ْن َأ ْض َؾ ُم ِم َّ ْن َذ َه َب َي ْخ ُؾ ُق َك َخ ْؾ ِؼي؛ َف ْؾ َق ْخ ُؾ ُؼوا َذ َّر ًة َأ ْو لِ َق ْخ ُؾ ُؼوا ُش َع ْق َر ًة» .
قاه :ولِف َذا َٓ يقجدُ مِـ الؿ ْخ ُؾق َق ِ
الخ ْؾ ُؼ مِ ْث َؾ ُفَ ،و َما َي ْصـَ ُع ُف َ
ات َما َصـ ََع َ
الخ ْؾ ُؼ َل ْؿ
ُ َ
َ َ
ْ َ
اب َو َي ْبـ َ
ُقن ال َّط َعا َم َو َيـ ِْس ُج َ
َي ْخ ُؾ ْؼ َل ُف ْؿ مِ ْث َؾ ُفَ :ف ُف ْؿ َي ْط َحـ َ
قت َو َل ْؿ َي ْخ ُؾ ْؼ َل ُف ْؿ
ُقن البُ ُق َ
قن ال ِّث َق َ
مِ ْث َؾ َذل ِ َؽ.
()1

()2

ِ
ِ
ِ
احت ََّج بِ ِف
َوك ََذل ِ َؽ ُّ
الر ْم ِؾ َوا ْل َح َصك َو َل ْؿ َي ْخ ُؾ ْؼ م ْث َؾ ُفَ .و َه َذا م َّؿا ْ
الز َج ُ
اج َي ْصـَ ُعق َك ُف م ْـ َّ
ِ
ِ ِ
ِ
اوي ُة َط َؾك ِصح ِة الؽِ ِ ِ
اج َو ُصـ ِ َع
قؿ َقاءَ ،وه َل ُح َّج ٌة َباص َؾ ٌة :ل َؿا ُذك َرَ :فنِ َّك ُف َل ْق ُخؾِ َؼ ُز َج ٌ
َّ
قؿ ِ َّ
ْ
الؽ َ
اج مِ ْث ُؾ ُفَ :ل َؽ َ
ان فِل َه َذا ُح َّج ٌةَ ،و َل ْق َس إَ ْم ُر ك ََذل ِ َؽ.
ُز َج ٌ

( )1أخرجف مسؾؿ ( )2111ظـ أيب هريرة .

( )2أخرجف افبخاري ( ،)5953ومسؾؿ ( )2111ظـ أيب هريرة .

وجؿ ِ
اه ُقر ال ُع َؼ ََل ِء مِ ْـ إَ َّولِق َـ وأخريـ ا َّل ِذي َـ َت َؽ َّؾ ُؿقا بِ ِع ْؾ ٍؿ فِل َه َذا ال َب ِ
اب
َ َ َ
قق مِـ الؿع ِ
ِ
قؿ َقا َء ُم َش َّب ٌفَ ،و َأ َّن َّ
َي ْع َؾ ُؿ َ
اد ِن َما ُي ْؿؽِ ُـ َأ ْن ُي ْصـ ََع مِ ْث ُؾ ُف:
الؿ ْخ ُؾ َ ْ َ َ
الذ َه َ
ب َ
قن َأ َّن الؽ ْ
ػ َق ِري ًبا َأ ْو َب ِعقدً اَ ،و َلؽِ ْـ مِـْ ُف َما ُه َق َش ِديدُ َّ
الش َب ِفَ ،ومِـْ ُف َما ُه َق
َب ْؾ َو َٓ ُي ْصـ َُع َوكُؾ َيـْ َؽ ِش ُ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْق ِضعِ.اه
َأ ْب َعدُ َش َب ًفا مـْ ُفَ .و َقدْ ُبس َط ال َؽ ََل ُم َط َؾك َه َذا فل َغقْ ِر َه َذا َ
َطأي :)3(١حهِ ايتصٜٛس ٚاملصٛز يرٚات األزٚاح:
قاه احلافظ ابَ حجس  يف الفتح (:)5950
َق َال الـَّق ِويَ :ق َال ا ْلع َؾؿاءَ :تص ِقير صقر ِة ا ْلحقق ِ
ان َح َرا ٌم َش ِديدُ الت َّْح ِر ِ
يؿَ ،و ُه َق مِ َـ
َََ
َ ُّ
ُ َ ُ ْ ُ ُ َ
الش ِد ِ
ا ْل َؽبائِ ِرَّ َِٕ :كف متَقطَّدٌ َط َؾق ِف بِف َذا ا ْلق ِط ِ
قد َّ
يدَ ،و َس َقا ٌء َصـَ َع ُف ل ِ َؿا ُي ْؿت ََف ُـ َأ ْم ل ِ َغقْ ِر ِه َف ُصـْ ُع ُف
َ
ْ َ
ُ ُ َ
َ
س َأو إِك ٍ
ب َأو بِس ٍ
ال ،وسقاء ك َ ِ
َحرام بِ ُؽ ِّؾ َح ٍ
اط َأ ْو ِد ْر َه ٍؿ َأ ْو ِديـ ٍ
َاء
َار َأ ْو َف ْؾ ٍ ْ
َان فل َث ْق ٍ ْ َ
َ َ َ ٌ
َ ٌ
ِ ِ
ِ ٍ
قف صقر ُة حقق ٍ
انَ :ف َؾ ْق َس بِ َح َرا ٍم.
َأ ْو َحائط َأ ْو َغ ْق ِر َهاَ .ف َل َّما َت ْص ِق ُير َما َل ْق َس ف ُ َ َ َ َ
ُق ْؾ ُت :وي َميدُ ال َّتع ِؿقؿ فِقؿا َلف ضِؾ ،وفِقؿا َٓ ضِ َّؾ َلف ما َأ ْخرجف َأحؿدُ مِـ ح ِد ِ
يث
ْ َ
ْ َ َ ُ
َ ُ ِّ
َ َ ُ ْ َ
ُ َ
َ َ
َطؾِ ٍّل َأ َّن الـَّبِ َّل َ ،ق َالَ « :أي ُؽ ْم َي ْـ َطؾِ ُق إِ َلى ا ْل َؿ ِدي َـ ِة؛ َف َال َي َد ُع بِفَ ا َو َث ًـا إِ َّٓ َك َس َر ُه َو َٓ
يث »...وفِ ِ
ور ًة إِ َّٓ َل َّط َخفَ ا َأ ْي َص َؿ َسفَ ا ا ْل َح ِد َ
قف َم ْـ َطا َد إِ َلك َصـْ َع ِة َش ْل ٍء مِ ْـ َه َذا َف َؼدْ
ُص َ
َ
َك َػ َر بِ َؿا ُأك ِْز َل َط َؾك ُم َح َّؿ ٍد.
و َق َال ا ْل َخ َّطابِل :إِكَّؿا ُط ِّظؿ ْت ُط ُؼقب ُة ا ْلؿصق ِرَّ َِٕ :ن الصقر كَا َك ْت ُتعبدُ مِـ د ِ
ون اهلل،
َْ ْ ُ
َ ُ َ ِّ
َ
ُّ َ َ
َ
َ
ُّ
ِ
َو َِٕ َّن الـَّ َظ َر إِ َل ْق َفا َي ْػتِ ُـَ ،و َب ْع ُض الـُّ ُػ ِ
الص َق ِر ُهـَا الت ََّؿاثِ ُقؾ
قس إِ َل ْق َفا َتؿ ُقؾَ .ق َالَ :وا ْل ُؿ َرا ُد بِ ُّ
ِ
وح.
ا َّلتل َل َفا ُر ٌ
()1

( )1أخرجف أمحد ( ،)657مـ حديث ظع بـ أيب ضافب  ،ويف إشـاده أبق حمؿد اهلذيل ويؽـك أيضا بليب
ور ًة
ادقرع .ؿال افذهبل يف ادقزان  ٓ :يعرف .واحلديث ثابت يف صحقح مسؾؿ ( )969بؾػظَ « :و ََل ُص َ
إِ اَل َط َؿ ْست ََفا»

استَدَ َّل بِ ِف َأبق َطؾِ ٍّل ا ْل َػ ِ
ار ِس ُّل فِل الت َّْذكِ َر ِة َط َؾك َت ْؽ ِػ ِقر ا ْل ُؿ َش ِّب َف ِةَ :ف َح َؿ َؾ ا ْل َح ِد َ
يث
َو ْ
ُ
ِ ِ
َط َؾ ْق ِف ْؿَ ،و َأك َُّف ُؿ ا ْل ُؿ َرا ُد بِ َؼ ْقل ِ ِف «ا ْل ُؿ َص ِّو ُرونَ » َأ ِي :ا َّل ِذي َـ َي ْعت َِؼدُ َ
ب
قر ًةَ ،و ُت ُع ِّؼ َ
ون َأ َّن ل َّؾف ُص َ
اب بِ َؾ ْػ ِ
بِا ْلح ِد ِ
يث ا َّل ِذي َب ْعدَ ُه فِل ا ْل َب ِ
ظ« :إن الَّذين يصـعون َه ِذه الصور ُي َع َّذ ُبونَ »
َ
يث َطائِ َش َة ْ أتِل بعدَ بابق ِـ بِ َؾ ْػ ِ
وبِح ِد ِ
اب َه ِذ ِه الص َو ِر ُي َع َّذ ُبونَ » َو َغ ْق ِر
ظ« :إِ َّن َأ ْص َح َ
َ ْ َ َْ
َ َ
َذل ِ َؽ.
اصدً ا َأ ْن ي َض ِ
الش ِديدَ بِؿـ صقر َق ِ
ص َب ْع ُض ُف ُؿ ا ْل َق ِطقدَ َّ
اه َلَ :فنِ َّك ُف َي ِص ُقر بِ َذل ِ َؽ
ُ
َو َخ َّ
َ ْ َ َّ َ
او ِير) بِ َؾ ْػ ِ
اب َما وصلء مِ َـ الت ََّص ِ
ا ْل َؼ ْص ِد كَافِ ًرا َو َس َق ْلتِل فِل ( َب ِ
ظَ « :أ َشد الـَّ ِ
ين
اس َط َذا ًبا ا َّل ِذ َ
اهونَ بِ َخ ْؾ ِق اهلل َت َعا َلى» َو َأ َّما َم ْـ طَدَ ا ُهَ :ف َق ْح ُر ُم َط َؾقْ ِفَ ،و َي ْل َث ُؿ َلؽِ ْـ إِ ْث ُؿ ُف ُد َ
ون إِ ْث ِؿ
ُي َض ُ
ا ْلؿ َض ِ
اهل.
ُ
ُق ْؾ ُت :و َأ َشدُّ مِـْف مـ يصقر ما يعبدُ مِـ د ِ
ون اهلل ك ََؿا َت َؼدَّ َمَ ،و َذك ََر ا ْل ُؼ ْر ُصبِ ُّلَ :أ َّن َأ ْه َؾ
ُ َ ْ ُ َ ِّ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ
َ
قن ْإَصـَام مِـ ك ُِّؾ َشل ٍء حتَّك إِ َّن بع َضفؿ َط ِؿ َؾ صـَؿف مِـ َطجقةٍ
ا ْلج ِ
اهؾِ َّق ِة كَاكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
َ َ ُ ْ ْ َ
ْ َ
ْ َ ْ
َ
َْ ُ ْ
اع َف َل َك َؾ ُف.اه
ُث َّؿ َج َ
()1

كػرا أكبر:
كافرا ً
قال أبو عبد اهلل :فففـا صقرتان مـ التصقير يؽقن صاحبفؿا ً
إحدامها :مـ صقر صقرة ،وهق يزطؿ أكف يستطقع أن يخؾؼ كخؾؼ اهلل ،ويدل طىل
كػره حديث الباب :فؼقلف« :ومن أضؾم ِمن ذهب خيؾق كخؾؼي» فقف دٓلة طىل تؽػقره:
فنكف هذا الؾػظ« :ومن أضؾم» يستعؿؾ يف الشرع يف حؼ مـ بؾغ مـ الظؾؿ مـتفاه ،وهذا
هق الؽػر.
وقد أشار إىل ذلؽ شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة  حقث أورد هذا الحديث يف مؼام
ذكره ٕدلة طىل الظؾؿ إكبر ،وهق الؽػر.

( )1أخرجف افبخاري ( ،2155و ،)5951ومسؾؿ ( ،2157و )2158ظـ ظائشة وابـ ظؿر .

قاه  كَىَا فِ٘ جامع املسائل (:)237/6
ولفذا يؽثر مـ ذكر الشرك والؽػر وأكقاطف يف الؼرآن ،ويخبر بلكف ضؾؿ ،وأكف مـ
أطظؿ الظؾؿ ،كؼقلف﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ ،وققلف﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﴾ إىل ققلف﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ .وقد أخبر الؿسقح أن العبادة
حؼ لؾخالؼ تعاىل ،يف ققلف﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
لقست بحؼ لؾؿخؾقق ،وإكؿا هل ّ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾.
أضؾم ِمن ذهب خيؾق كخؾؼي» .وقال تعاىل﴿ :ﮜ
ويف الحديث الصحقح« :ومن
ُ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ أية .وققلف﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ وقال﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ أيات .وقال﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾.
وققلف يف الذي آتاه اهلل الؿؾؽ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾.
وققلف﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﴾ أية .وققلف﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾.
وققلف﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾ .وقال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ .وققلف﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾﴿ ،ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﴾ .وقال﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾﴿ ،ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﴾ .وقال﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﴾﴿ ،ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾ ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ .وققلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾.

وققلف ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﴾ .وققل أهؾ إطراف﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ .وققلف﴿ :ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ .وققلف﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾
﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ وققلف﴿ :ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ .وأيات يف هذا كثقرة.اه
ويدل طىل كػر مـ أراد التشبف بخؾؼ ربف :ققلف تعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾
[مريؿ ،]65 :وهذا استػفام بؿعـك الـػل ،وقال﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾
[اإلخالص ،]4 :وقال تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [افـحؾ ،]74 :وقال﴿ :ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [افبؼرة.]22 :
الثاكقة :أن يصقر صقرة :لعبادهتا مـ دون اهلل :فنكف هبذا العؿؾ يؽقن راض ًقا بعبادة
غقر اهلل ،والعقاذ باهلل.
قال أبو عبد اهلل غفر اهلل له :ومـ مل يرد بتصقيره هذيـ الغرضقـ :فنن تصقيره
لذوات إرواح يعد مـ كبائر الذكقب :لْلدلة القاردة بتعظقؿ حرمة ذلؽ.
مـفا :حديث ابـ مسعقد يف الصحقحقـ أن الـبل  قالَ « :أ َشد الـ ِ
َّاس َط َذا ًبا
ِ
ِ ِ
ِ
الؿ َص ِّو ُرون» .
ط ْـ َد اهلل َي ْو َم الؼ َقا َمة ُ
ومـفا :حديث َط ْبدَ اهلل ْب َـ ُط َؿ َر  يف الصحقحقـ َأ َّن َر ُس َ
قل اهلل َ ق َال« :إِ َّن
ين ي ْص َـ ُعونَ َه ِذ ِه الص َور ي َع َّذبونَ ي ْوم ِ
ِ
الؼ َقا َم ِةُ ،ي َؼ ُال َلفُ ْمَ :أ ْح ُقوا َما َخ َؾ ْؼ ُت ْم» .
َ ُ ُ َ َ
ا َّلذ َ َ
ومـفا :ما أخرجف مسؾؿ مـ حديث ابـ طباس  ،قالَ :س ِؿ ْع ُت َر ُس َ
قل اهلل 
قلُ « :كل ُم َص ِّو ٍر فِي الـ ِ
َي ُؼ ُ
ور ٍة َص َّو َر َها َك ْػ ًسا؛ َف ُت َع ِّذ ُب ُه فِي َجفَ ـ ََّم».
َّارَ ،ي ْج َع ُل َل ُه بِ ُؽ ِّل ُص َ
()1

()2

( )1أخرجف افبخاري ( ،)5955ومسؾؿ ( )2159ظـ ابـ مسعقد .
( )2أخرجف افبخاري ( ،)5951ومسؾؿ ( )2158ظـ ابـ ظؿر .

ومـفا ما أخرجف الشقخان طـ أبل صؾحة  ،طـ الـبل  قال« :إن الؿالئؽة
ٓ تدخل بق ًتا فقه كؾب وٓ صورة» .
()1

وهذه إدلة تشؿؾ ما كان مـحق ًتا ،وما مل يؽـ كذلؽ :ومؿا يدل طىل أن غقر
الؿـحقت داخؾ يف التحريؿ حديث طائشة  ،طـد الشقخقـ أهنا قالتَ :د َخ َؾ َط َؾ َّك
قل اهلل  ،و َقدْ ستَر ُت سفق ًة ل ِل بِ ِؼرا ٍم فِ ِ
َر ُس ُ
قف َت َؿاثِ ُقؾَ ،ف َؾ َّؿا َرآ ُه َه َت َؽ ُفَ ،و َت َؾ َّق َن َو ْج ُف ُف،
َ َ ْ َ َْ
َ
َّاس َط َذابا ِط ْـ َد اهلل ي ْوم ِ
َو َق َالَ « :يا َطائِ َش ُةَ :أ َشد الـ ِ
اهونَ بِ َخ ْؾ ِق اهلل ».
ين ُي َض ُ
الؼ َقا َم ِة ا َّل ِذ َ
َ َ
ً
َقا َل ْت َطائِ َش ُةَ :ف َؼ َط ْعـَا ُه َف َج َع ْؾـَا مِـْ ُف ِو َسا َد ًة َأ ْو ِو َسا َد َت ْق ِـ .
()2

وكذلؽ حديث طظ  ،طـد مسؾؿ أن الـبل  قال لف ٓ« :تدع صورة إٓ

قبرا مشر ًفا إٓ سويته» .
صؿستفا ،وٓ ً
َطأيٜ ٌٖ :)4(١دخٌ يف ايتحسَ ِٜا نإ َصٛزا باآلآلت احلدٜج١؟
()3

صرح بالتحريؿ اإلمام إلباين،
أكثر طؾؿائـا الؿعاصريـ طىل تحريؿ ذلؽ ،ومؿـ َّ
واإلمام ابـ باز ،واإلمام القادطل ،وغقرهؿ رمحة اهلل طؾقفؿ.
واستدلقا طىل ذلؽ بعؿقم إدلة ،وٕن التصقير بألة ٓ يؿؽـ إٓ بتدخؾ
اإلكسان يف ذلؽ :فصار ذلؽ مـ فعؾ اإلكسان ،وصار هق الؿصقر حؼقؼة.
وقد ذهب بعضفم إلى الجواز ،واستدلوا بتعؾقالت وققاسات:
مـفا :أهنؿ قاسقها طىل الؿرآة ،فؼالقا :التصقير بألة ،مثؾ ضفقر القجف والجسؿ
طىل الؿرآة.

( )1أخرجف افبخاري ( ،)3225ومسؾؿ ( )2156ظـ أيب ضؾحة .
( )2أخرجف افبخاري ( ،)5954ومسؾؿ ( )2157ظـ ظائشة .
( )3أخرجف مسؾؿ (.)969

وقالقا :الؿصقر بألة لقس لف طؿؾ ،وإكؿا العؿؾ طؿؾ ألة ،وهق بؿثابة الـاقؾ،
وهذا ققل لبعضفؿ.
ٔقد زد عمّٗي الشٗخ حمىد بَ إبساِٗي يف اجلص ٞالجاٌ٘ وَ الفتأٔ .ٝبني أُ
ٍِاك فسقًا بني التضٕٖس باآللٔ ٛالظّٕز باملسآ ٚوَ ٔجٕٓ:
الوجه إول :أن التصقير بألة ،فقف استؼرار وبؼاء ،وأما طىل الؿرآة فَل تبؼك وٓ
تستؼر.
الوجه الثاين :أن التصقير بألة طـ طؿؾ ومعالجة :بخَلف الظفقر طىل الؿرآة
فَل طؿؾ فقف وٓ معالجة.
الوجه الثالث :مـ حقث الؾغة والعرف والعؼؾ ،قال ٓ :يليت لغة وٓ طر ًفا وٓ
طؼَل أن مـ وقػ أمام الؿرآة أكف صقر .اه
ً
ٔأوا قٕهلي إُ اآلل ٛلٗظ فّٗا عىن فٗقاه:
إن الؿصقر بألة يليت بألة ،ويضع ِ
الػؾؿ ،أو الذاكرة فقفا ،ويقجف ألة ،ويؾتؼط
أيضا ،فليـ
الصقرة ،ويحؿض الصقرة ،وهذه كؾفا أطؿال ،وربؿا طدّ ل يف الصقرة ً
الدطقى أكف لقس لف طؿؾ؟
وهذا الؼقل مثؾ لق قال قائؾ إكف ٓ يحرم مـ الخؿر إٓ ما اطتصر بإيدي فؼط،
أما الؿعتصر بأٓت فَل يحرم.
ويؼال لفؿ :هذه تعؾقَلت يف مؼابؾ الـص ،والتعؾقؾ يف مؼابؾ الـص فاسد
آطتبار.
كظرا
ويؼال ً
أيضا :إن التصقير الػقتقغرايف أطظؿ مػسدة مـ التصقير بالقد ً
لسفقلتف وكثرة اكتشاره.

وقد ألػ اإلمام ابـ باز  رسالة اسؿفا الجقاب الؿػقد يف حؽؿ التصقير أفتك
هبا بتحريؿ التصقير الػقتقغرايف ،وتؽؾؿ طـ هذه الؿسللة ابـ إبراهقؿ يف مجؿقع
الػتاوى ،وتؽؾؿ طـفا الشقخ محقد التقيجري يف رسالتقف تحريؿ التصقير والرد طىل مـ
أباحف ،وإخرى إطَلن الـؽقر طىل الؿػتقكقـ بالتصقير ،وكذلؽ لإلمام إلباين،
واإلمام القادطل :كتابان متعؾؼان بتحريؿ صقر ذوات إرواح.
َطأي :)5(١تصٜٛس غري ذٚات األزٚاح نايػذس ٚاجلباٍ ٚحن ٛذيو:
طامة العؾؿاء طىل جقاز تصقير ما ٓ روح لف مـ الشجر وغقره ،واستدلقا طىل
ذلؽ بؿا يظ:
 -1ما أخرج أمحد وأبق داود طـ أبل هريرة  ،يف حديث جبريؾ أكف قال

لؾرسقل 

«مر برأس التؿثال ،فؾقؼطع فقصقر كفقئة الشجرة»  .فلجاز كقكف
()1

كالشجرة مؿا يدل طىل الجقاز.
 -2ققل ابـ طباس  طـد مسؾؿ لرجؾ استػتاه يف التصقير ،فؼال ابـ طباس:
سؿعت رسقل اهلل  يؼقل« :كل مصور يف الـار» ،ثؿ قال ابـ طباس :إن كـت ٓ بد
فاطَل :فاصـع الشجر ،وما ٓ كػس لف .
ً
()2

قاه اإلواً الٍٕٔ  ٙكَىَا فِ٘ شسح وطمي (:)2110
الشجر وكَحقه مِؿا َٓ روح فِ ِ
قف َف ََل َت ْح ُرم َصـْ َعتفَ ،و َٓ ال َّت َؽ ُّسب بِ ِفَ ،و َس َقاء
َو َأ َّما َّ َ َ ْ
ُ
َّ
الشجر الؿ ْث ِؿر و َغقره ،و َه َذا م ْذ َهب الع َؾؿاء كَا َّفة إِ َّٓ مج ِ
اهدً اَ :فنِ َّك ُف َج َع َؾ َّ
الؿ ْث ِؿر
ُ َ
َ ْ َ
الش َجر ُ
ُ َ
َ
َّ َ ُ
اضلَ :لؿ ي ُؼ ْؾف َأحد َغقر مج ِ
مِـ الؿ ْؽروهَ .ق َال ال َؼ ِ
اهد.اه
ْ َ ُ َ ْ ُ َ
ْ َ ُ

( )1أخرجف أمحد ( ،)8545وأبق داود ( )4158مـ حديث أيب هريرة  ،بنشـاد حسـ.
( )2أخرجف مسؾؿ ( )2115ظـ ابـ ظباس .

قؾت :أثر مجاهد مل يثبت طـف :فؼد أخرجف ابـ أبل شقبة ( )319/8مـ صريؼ
لقث ،وهق ابـ أبل سؾقؿ ،طـ مجاهد بف .وهذا إسـا ٌد ضعقػٕ :ن لق ًثا ضعقػ
مختؾط.
َطأي :)6(١صٛز ٠ذٚات األزٚاح املُتٗٓ.١
أجاز مجاطة مـ أهؾ العؾؿ مـ صقر ذوات إرواح ما كان مؿتفـًا بالقطء،
أو الجؾقس طؾقف ،أو آتؽاء ،وما أشبف ذلؽ.
واستدلقا طىل ذلؽ بحديث طائشة الؿتؼدم يف الـؿرقة  ،فنن فقفا تصاوير،
()1

فؼطعت ،فجعؾت وسادة ،أو وسادتقـ ،وهذا مثال لَلتؽاء وآستـاد.
وحديث جبريؾ طؾقف السَلم وفقف« :ومر بالستر فؾقؼطع ،ولقجعل مـه وسادتان
مـبوذتان توصآن» ويحتؿؾ أهنا أصَل قطعت ،وفصؾ الرأس ،ثؿ وضعت وسادة
()2

أصَل يف الؼطع ،وذهاب الؿعامل لؾصقرة ،والقسادة والقطء
تقصل :فزوال الؿحظقر ً
زيادة.
قاه احلافظ ابَ حجس  يف الفتح (:)5954
واستدل هبذا الحديث – يعـل حديث طائشة الؿتؼدم يف قطع الـؿرقة واتخاذ
القسائد مـفا -طىل جقاز اتخاذ الصقر إذا كاكت ٓ ضؾ لفا ،وهل مع ذلؽ مؿا يقصل
ويداس أو يؿتفـ بآستعؿال كالؿخاد والقسائد.
قال الـقوي :وهق ققل مجفقر العؾؿاء مـ الصحابة والتابعقـ ،وهق ققل الثقري
ومالؽ وأبل حـقػة والشافعل ،وٓ فرق يف ذلؽ بقـ ما لف ضؾ ،وما ٓ ضؾ لف ،فنن كان
معؾؼا طىل حائط أو مؾبقسا أو طؿامة أو كحق ذلؽ مؿا ٓ يعد مؿتفـا :ففق حرام.
( )1أخرجف افبخاري ( ،)5954ومسؾؿ ( )2157ظـ ظائشة .

( )2أخرجف أمحد ( ،)8545وأبق داود ( )4158مـ حديث أيب هريرة  ،بنشـاد حسـ.

قاه احلافظ :وفقؿا كؼؾف مماخذات :مـفا أن ابـ العربل مـ الؿالؽقة كؼؾ أن
الصقرة إذا كان لفا ضؾ حرم باإلمجاع سقاء كاكت مؿا يؿتفـ أم ٓ ،وهذا اإلمجاع
محؾف يف غقر لعب البـات كؿا سلذكره يف (باب مـ صقر صقرة) وحؽك الؼرصبل يف
الؿػفؿ يف الصقر التل ٓ تتخذ لإلبؼاء كالػخار ققلقـ :أضفرمها الؿـع.
قؾت :وهل يؾتحق ما يصـع من الحؾوى بالػخار ،أو بؾعب البـات؟ حمل تلمل.
وصحح ابـ العربل أن الصقرة التل ٓ ضؾ لفا إذا بؼقت طىل هقئتفا حرمت سقاء
كاكت مؿا يؿتفـ أم ٓ ،وإن قطع رأسفا ،أو فرقت هقئتفا جاز ،وهذا الؿذهب مـؼقل
طـ الزهري ،وققاه الـقوي ،وقد يشفد لف حديث الـؿرقة  -يعـل الؿذكقر يف الباب
الذي بعده  -وسقليت ما فقف.
ومـفا :أن إمام الحرمقـ كؼؾ وجفا أن الذي يرخص فقف مؿا ٓ ضؾ لف ما كان طىل
ستر أو وسادة ،وأما ما طىل الجدار والسؼػ فقؿـع ،والؿعـك فقف أكف بذلؽ يصقر
مرتػ ًعا :فقخرج طـ هقئة آمتفان بخَلف الثقب :فنكف بصدد أن يؿتفـ ،وتساطده
طبارة مختصر الؿزين صقرة ذات روح إن كاكت مـصقبة.
وكؼؾ الرافعل طـ الجؿفقر :أن الصقرة إذا قطع رأسفا ارتػع الؿاكع .وقال
الؿتقيل يف التتؿة ٓ فرق.
ومـفا :أن مذهب الحـابؾة جقاز الصقرة يف الثقب ،ولق كان معؾؼا طىل ما يف خبر
أبل صؾحة  ،لؽـ إن ستر بف الجدار مـع طـدهؿ.
قال الـقوي :وذهب بعض السؾػ إىل أن الؿؿـقع ما كان لف ضؾ ،وأما ما ٓ ضؾ
لف :فَل بلس باتخاذه مطؾؼا ،وهق مذهب باصؾ ،فنن الستر الذي أكؽره الـبل  كاكت
الصقرة فقف بَل ضؾ بغقر شؽ ،ومع ذلؽ فلمر بـزطف.

قال الحافظ :الؿ ْذ َهب الؿ ْذكُقر َك َؼ َؾف ابـ َأبِل َشقب َة َط ِـ ال َؼ ِ
اس ِؿ ْب ِـ ُم َح َّؿ ٍد بِ َسـ ٍَد
َْ
ُ ُ
ُ َ
َ
حقح ،و َلػظف َطـ ابـ َطق ٍنَ :ق َال :د َخ ْؾ ُت َط َؾك ال َؼ ِ
ص ِ
اس ِؿ َو ُه َق بِ َل ْط َؾك َم َّؽ َة فِل َب ْقتِ ِف
َ
ْ
َ
َ
س وا ْلعـْ َؼ ِ
ِ
ِ ِِ
قفا َت َص ِ
اءَ :ف ِػل إِ ْص ََل ِق ك َْقكِ ِف َم ْذ َه ًبا َباصِ ًَل
او ُير ال ُؼـْدُ ِ َ َ
َف َر َأ ْي ُت فل َب ْقتف َح َج َؾ ًة ف َ
َك َظ ٌر :إِ ْذ ُي ْحت ََؿ ُؾ َأ َّك ُف َت َؿ َّس َؽ فِل َذل ِ َؽ بِ ُع ُؿق ِم َق ْقل ِ ِف «إِ َّٓ َر ْق ًَم فِي َث ْو ٍ
ب» َفنِ َّك ُف َأ َط ُّؿ مِ ْـ َأ ْن
ِ
ِ
الؿ ْذك ِ
وشاَ ،و َك َل َّك ُف َج َع َؾ إِك َْؽ ِ
َي ُؽ َ
قن ُم َع َّؾ ًؼا َأ ْو َم ْػ ُر ً
ُقر
الست ِْر َ
ار الـَّبِ ِّل َ ط َؾك َطائ َش َة َت ْعؾ َقؼ ِّ
مر َّك ًبا مِ ْـ ك َْقكِ ِف م َص َّقراَ ،ومِ ْـ ك َْقكِ ِف ساتِرا ل ِ ْؾ ِ
جدَ ِار.
َ ً
ُ ً
َُ
ِ ِ ِ
ِ
وي َميدُ ه :ما ورد فِل بع ِ ِ ِ ِ
ِ
قد ب ِـ َي َس ٍ
ارَ ،ط ْـ
َ ُ ِّ ُ َ َ َ َ َ ْ
ض ُص ُرقف طـْدَ ُم ْسؾ ٍؿَ :ف َل ْخ َر َج م ْـ َص ِريؼ َسع ْ
َزي ِد ب ِـ َخال ِ ٍد الجفـِلَ ،ق َال :د َخ ْؾ ُت َط َؾك َطائِ َش َة َ ف َذكَر كَحق ح ِد ِ
يث ال َب ِ
اب َلؽِ ْـ َق َال
َ ْ َ َ
َ
ُ َ ِّ
ْ ْ
َفج َذبف حتَّك ه َت َؽف ،و َق َال« :إِ َّن ال َّؾ َه َلم ي ْلمر َكا َأنْ َك ْؽس َو ِ
قن» َق َالَ :ف َؼ َط ْعـَا
الح َج َار َة َوال ِّط َ
ُ
ْ َ ُْ
َ ُ َ
َ َُ َ
ِ
الح ِد َ
يث.
مـْ ُف ِو َسا َد َت ْق ِـَ .
ب الؿصق ِر َف ََل يس ِ ِ
َف َف َذا َيدُ ُّل َط َؾك َأ َّك ُف ك َِر َه ستْر ِ
الؿ ْؿت ََف ُـ
الجدَ ِار بِالثَّ ْق ِ ُ َ َّ
اويف ال َّث ْق ُب ُ
َُ
َ َ
َت فِ ِ
قف ُصقر ٌة َوك ََذل ِ َؽ ال َّث ْق ُب ا َّل ِذي َٓ ُيستَر بِ ِف ِ
الجدَ ُار.
َو َل ْق كَاك ْ
ْ ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
الؿ ِديـ َِة َوك َ
َان مِ ْـ َأ ْف َض ِؾ َأ ْه ِؾ َز َماكِ ِفَ ،و ُه َق ا َّل ِذي
َوا ْل َؼاس ُؿ ْب ُـ ُم َح َّؿد َأ َحدُ ُف َؼ َفاء َ
ِ
ِ ِ
ِ
َر َوى َح ِد َ
استِ ْع َؿا َل َفا
الر ْخ َص َة فل م ْث ِؾ َ
است ََج َاز ْ
الح َج َؾة َما ْ
يث الـ ُّْؿ ُر َقةَ :ف َؾ ْق َٓ َأ َّك ُف َف ِف َؿ ُّ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
قحَ ،و َأ َّن ا َّل ِذي
ب َم ْر ُج ٌ
الق ِار َدة فل َذل َؽ َيدُ ُّل َط َؾك َأ َّك ُف َم ْذ َه ٌ
الج ْؿ َع َب ْق َـ إَ َحاديث َ
َلؽ َّـ َ
ر ِّخص فِ ِ
قف مِ ْـ َذل ِ َؽ َما ُي ْؿت ََف ُـ َٓ َما َك َ
قبا.
ُ َ
ان َمـ ُْص ً
ِ
قب َط ْـ ِط ْؽ ِر َم َة َق َال كَاكُقا َي ُؼق ُل َ
قن فِل
َوقد أخرج ابـ َأبِل َشقْ َب َة م ْـ َص ِر ِيؼ َأ ُّي َ
او ِير فِل البس ِ
الت ََّص ِ
ط َوا ْل َق َسائِ ِد ا َّلتِل ُتق َص ُل ُذل َل َفا.
ُُ
ِ
ومِـ َص ِر ِيؼ َط ِ
اص ٍؿ َط ْـ ِط ْؽ ِر َم َة َق َال كَاكُقا َي ْؽ َر ُه َ
ب مِ َـ الت ََّؿاثِق ِؾ ك َْص ًبا َو َٓ
قن َما كُص َ
َ ْ
َي َر ْو َن َب ْل ًسا بِ َؿا وصئتف إَ ْقدَ ام.

ومـ َص ِريؼ ابـ ِس ِقريـ وسال ِ ِؿ ب ِـ َطب ِد اهلل و ِط ْؽ ِرم َة ب ِـ َخال ِ ٍد وس ِع ِ
قد ْب ِـ ُج َب ْق ٍر
َ
ْ
َ
َ َ
َ َ َ
َ ْ
ْ
َت ُتق َص ُل.
قر ِة إِ َذا كَاك ْ
َف َّر َق ُف ْؿ َأك َُّف ْؿ َقا ُلقا َٓ َب ْلس بِ ُّ
الص َ
ِ
ِ ِ
ومِـ َص ِر ِيؼ ُطرو َة َأ َّكف ك َ ِ
الر َج ُال .اكتفك.
الؿ َراف ِؼ ف َ
ْ َ ُ
َ ْ
قفا الت ََّؿاث ُقؾ ال َّط ْق ُر َو ِّ
َان َيتَّؽ ُئ َط َؾك َ
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يف شرحف لحديث َطائِ َش َة َ ،أك ََّفا ْاشت ََر ْت ك ُْؿ ُر َق ًة فِ َقفا َت َص ِاو ُير َف َؼا َم الـَّبِ ُّل 
بِا ْل َب ِ
قب إِ َلك اهلل مِ َّؿا َأ ْذ َك ْب ُت َق َالَ :ما َه ِذ ِه الـ ُّْؿ ُر َق ُة؟ ُق ْؾ ُت :لِت َْجؾِ َس
اب َف َؾ ْؿ َيدْ ُخ ْؾ َف ُؼ ْؾ ُت َأ ُت ُ
اب َه ِذ ِه الص َو ِر ي َع َّذبونَ ي ْوم ِ
الؼ َقا َم ِة ُي َؼ ُال َلفُ ْم َأ ْح ُقوا َما
َط َؾ ْق َفا َو َت َق َّسدَ َهاَ .ق َال« :إِ َّن َأ ْص َح َ
ُ ُ َ َ
ِ ِ
الئِ َؽ َة َ
الؿ َ
ور ُة»
ٓ َت ْد ُخ ُل َب ْق ًتا فقه الص َ
َخ َؾ ْؼ ُت ْم َوإِ َّن َ
قاه َ :و ُي ْس َت َػا ُد مِـْ ُف َأ َّك ُف َٓ َف ْر َق فِل َت ْح ِر ِ
يؿ الت َّْص ِق ِير َب ْق َـ َأ ْن َت ُؽ َ
قر ُة َل َفا
قن ُّ
الص َ
ضِؾ َأ ْو ََٓ ،و َٓ َب ْق َـ َأ ْن َت ُؽ َ
قن َمدْ ُهق َك ًة َأ ْو َمـْ ُؼ َ
قج ًةِ ،خ ََل ًفا ل ِ َؿ ِـ
قر ًة َأ ْو َمـ ُْس َ
قش ًة َأ ْو َمـْ ُؼ َ
اس َتثْـَك الـ َّْس َج َوا َّد َطك َأ َّك ُف َلقْ َس بِت َْص ِق ٍير.
ْ

َو َض ِاه ُر َح ِدي َث ْل َطائِ َش َة َه َذا َوا َّل ِذي قبؾف ال َّت َع ُارضَِٕ :ن ا َّل ِذي َق ْب َؾ ُف َيدُ ُّل َط َؾك َأ َّك ُف 
ِ ِ ِ
قر ُة َب ْعدَ َأ ْن ُقطِ َعَ ،و ُط ِؿ َؾ ْت مِـْ ُف ِ
الق َسا َد ُةَ ،و َه َذا َيدُ ُّل َط َؾك
الست َْر ا َّلذي فقف ُّ
الص َ
اس َت ْع َؿ َؾ ِّ
ْ
َأ َّك ُف َل ْؿ َي ْس َت ْع ِؿ ْؾ ُف َأ ْص ًَل.
ِّػ إِ َلك الجؿ ِع بقـَفؿا :بِ َل َّكف َٓ ي ْؾ َزم مِـ جق ِاز ا ِّت َخ ِ
اذ َما ُيق َص ُل مِ َـ
الؿ َصـ ُ
ُ َ ُ ْ َ َ
َ ْ َْ ُ َ
َو َقدْ َأ َش َار ُ
ِ
ِ
استَ ْع َؿ َؾ مِ َـ ِ
قز َأ ْن َي ُؽ َ
قر َة
قر ِة َف َق ُج ُ
الص َق ِر َج َق ُاز ال ُؼ ُعقد َط َؾك ُّ
ُّ
الق َسا َدة َما َٓ ُص َ
قن ْ
الص َ
قد و ِآ ِّت َؽ ِ
ِ
فِ ِ
قز َأ ْن َي ُؽ َ
اء َو ُه َق َب ِعقدٌ .
قفَ ،و َي ُج ُ
قن َر َأى ال َّت ْػ ِر َق َة َب ْق َـ ال ُؼ ُع َ
ت الستْر و َقع ال َؼ ْطع فِل وس ِ
ويحتَؿ ُؾ َأي ًضا َأ ْن يجؿع بقـ الح ِدي َثق ِـ بِ َلكَّفا َلؿا َق َطع ِ
ط
ُ
ِّ َ َ َ
َ
ُ ْ َ َ َْ َ َ ْ
َُ ْ َ ْ
َ َ
َ َّ
قر ِة َم َث ًَلَ :ف َخ َر َج ْت َط ْـ َه ْقئَتِ َفاَ :فؾِ َف َذا َص َار َي ْر َت ِػ ُؼ بِ َفا.
ُّ
الص َ

اب ك ِ
ِ ِ
يث ال َب ِ
آخ َرَ :فا َّد َطك َأ َّن َح ِد َ
الج ْؿ ِع َم ْس َؾ ًؽا َ
َاس ٌخ ل ِ َج ِؿق ِع
َو َس َؾ َؽ الدَّ ُاود ُّي فل َ
ِ
ِ
ِ ِ
احت ََّج بِ َل َّك ُف َخ َب ٌر َوا ْل َخ َب ُر َٓ َيدْ ُخ ُؾ ُف الـ َّْس ُخ َف َق ُؽ ُ
قن ُه َق
الر ْخ َصة َو ْ
إَ َحاديث الدَّ ا َّلة َط َؾك ُّ
الـ ِ
َّاس ُخ.
ُق ْؾ ُت :والـَّس ُخ َٓ ي ْثبت بِ ِ
آ ْحتِؿ ِ
الج ْؿ ُعَ :ف ََل ُي ْؾ َت َػ ُت لِدَ ْط َقى الـ َّْسخِ
َ ُ ُ
الَ ،و َقدْ َأ ْم َؽ َـ َ
َ
َ ْ
قل الـَّسخِ فِ ِ
احت ََّج بِ ِف َفرده ابـ الت ِ
ِّقـ بِ َل َّن َ
قف.اكتفك.
َو َأ َّما َما ْ
الخ َب َر إِ َذا َق َار َك ُف إ َ ْم ُر َج َاز ُد ُخ ُ ْ
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َو َو َق َع ِطـْدَ ُم ْسؾِ ٌؿ – يعـل يف حديث ابـ مسعقد -مِ ْـ َص ِر ِيؼ َأبِل ُم َع ِ
او َي َة َط ِـ
ِ
ِ
إَ ْط َؿ ِ
ش« :إ َّن مِ ْـ َأشد الـَّاس» َو ْ
الؿ َص ِّق ِريـ» َو ِه َل
اختؾػت ك َْس ُخ ُف َفػل َب ْعض َفا « ُ
ِ
ِ
ون»َ .و ِه َل َِٕ ْح َؿدَ َط ْـ َأبِل ُم َع ِ
لِ ْ َ
الؿ َص ِّق ُر َ
او َي َة َأ ْي ًضا.
ْل ْك َث ِرَ ،وفل َب ْعض َفاُ « :
ؽ َط َؾك ح ْذ ِ
ووجف ْت بِ َل َّن (مِـ) َزائِدَ ٌة ،واسؿ إِ َّن ( َأشد) ووجففا ابـ مال ِ ٍ
ف َض ِؿ ِقر
َ
ْ
َ ُ ِّ َ
َ
َ ْ ُ
الش ْل ِنَ ،وال َّت ْؼ ِد ُير :إ َّك ُف مِ ْـ َأ َشدِّ الـ ِ
َّ
َّاس إِ َل ْخ.
ِ
الؿ َص ِّق ِر َأ َشدَّ الـ ِ
َّاس َط َذ ًابا َم َع َق ْقل ِ ِف َت َعا َلك ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ
است َْش َؽ َؾ ك َْق ُن ُ
َو َقد ْ
ِ
قن الؿ َص ِّقر َأ َشدَّ َط َذابا مِ ْـ ِ
آل فِ ْر َط ْق َن
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ َفنِ َّك ُف َي ْؼتَضل َأ ْن َي ُؽ َ ُ ُ
ً
و َأجاب ال َّطب ِري بِ َل َّن الؿراد ُهـَا مـ يصقر ما يعبدُ مِـ د ِ
ون اهللَ ،و ُه َق َط ِ
ف بِ َذل ِ َؽ
ار ٌ
ْ ُ
َ ْ ُ َ ِّ ُ َ ُ ْ َ
َُ َ
َ ُّ
َ َ َ

َق ِ
اصدً ا َل ُفَ :فنِ َّك ُف َي ْؽ ُػر بِ َذل ِ َؽَ :ف ََل َي ْب ُعدُ َأ ْن ُيدْ َخ َؾ مدْ َخ َؾ ِ
آل فِ ْر َط ْق َنَ .و َأ َّما َم ْـ َٓ َي ْؼ ِصدُ
ُ
ُ
قن َط ِ
َذل ِ َؽ َفنِ َّك ُف َي ُؽ ُ
اص ًقا بِت َْص ِق ِير ِه َف َؼ ْط.
و َأجاب َغقره بِ َل َّن الرواي َة بِنِ ْثب ِ
ات (مِ ْـ) َثابِ َت ٌة َوبِ َح ْذفِ َفا َم ْح ُؿق َل ٌة َط َؾ ْق َفاَ ،وإِ َذا ك َ
َان َم ْـ
ِّ َ َ َ
َ َ َ ُْ ُ
َي ْػ َع ُؾ الت َّْص ِق َير مِ ْـ َأ َشدِّ الـ ِ
َّاس َط َذ ًابا ك َ
َان ُم ْشت َِركًا َم َع َغ ْق ِر ِهَ ،و َل ْق َس فِل أ َي ِة َما َي ْؼت َِضل
ْ ِ
اص ِ
ابَ ،ب ْؾ ُه ْؿ فِل ال َع َذ ِ
آل فِ ْر َط ْق َن بِ َل َشدِّ ال َع َذ ِ
قز
اب إَ َشدِّ َ :ف َؽ َذل ِ َؽ َغقْ ُر ُه ْؿ َي ُج ُ
اخت َص َ
اب إَ َشدِّ َ ،و َق َّقى ال َّط َح ِ
قن فِل ال َع َذ ِ
َأ ْن َي ُؽ َ
او ُّي َذل ِ َؽ بِ َؿا َأ ْخ َر َج ُف مـ َوجف آخر َطـ ابـ
َّاس َط َذابا ي ْوم ِ
مسع ٍ
قد َر َف َع ُف« :إِ َّن َأ َشدَّ الـ ِ
الؼ َقا َم ِةَ :ر ُج ٌل َق َت َل َكبِ ًّقا َأ ْو َق َت َؾ ُه َكبِيَ ،وإِ َم ُام
ً َ َ
َ ْ ُ
ِ
ٍ
قن» َوك ََذا َأ ْخ َر َج ُف َأ ْح َؿدُ .
الؿ َؿ ِّثؾِ َ
َض َال َلةَ ،و ُِم َ ِّث ٌل م َن ُ
اوي َأي ًضا مِـ ح ِد ِ
يث َطائِ َش َة َ م ْر ُفق ًطاَ « :أ َشد الـ ِ
َّاس َط َذا ًبا َي ْو َم
ْ َ
َو َأ ْخ َر َج ال َّط َح ِ ُّ ْ
ِ ِ
اويَ :ف ُؽ ُّؾ و ِ
َ
اح ٍد مِ ْـ َه ُم َٓ ِء
َ
سرِ َها» َق َال ال َّط َح ِ ُّ
الؼ َقا َمة َر ُج ٌل َه َجا َر ُج ًال َففَ َجا ال َؼبِق َؾ َة ِبل ْ
أخ ِر فِل ِشدَّ ةِ ال َع َذ ِ
َي ْشت َِر ُك َم َع َ
اب.
و َق َال َأبق ِ ِ
ِ
قد ب ُـ ُر ْش ٍد فِل ُم ْخت ََص ِر ُم ْشؽِ ِؾ ال َّط َح ِ
الق ِطقدَ
او ِّي َما َحاص ُؾ ُف :إِ َّن َ
ُ َ
َ
القل ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
قن م ْشت َِركًا فِل َذل ِ َؽ م َع ِ
آل
بِ َفذه ِّ
َ
الصق َغة إِ ْن َو َر َد فل َح ِّؼ كَاف ٍرَ :ف ََل إِ ْش َؽ َال فقفَّ َٕ :ك ُف َي ُؽ ُ ُ
ِ
فِر َطق َن ،وي ُؽ ُ ِ ِ
الؿ ْذك ِ
ُقرَ ،وإِ ْن َو َر َد فِل َح ِّؼ َط ٍ
اص َف َق ُؽ ُ
قن
ْ ْ ََ
قن فقف َد َٓ َل ٌة َط َؾك ط َظ ِؿ ُك ْػ ِر َ
()1

()2

ِ ِ
ِ
اة ،وي ُؽ ُ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُقر ِة.
َأ َشدَّ َط َذ ًابا م ْـ َغ ْق ِره م َـ ال ُع َص َ َ
الؿ ْذك َ
الؿ ْعص َقة َ
قن َذل َؽ َد ًّآ َط َؾك ط َظ ِؿ َ
ِ
قػ إِ َل ْق ِف ْؿ َأ َشدُّ َٓ ُي َرا ُد بِ ِف ْؿ ك ُُّؾ
َّاس ا َّل ِذي َـ ُأ ِض َ
الؿ ْػ ِف ِؿ بِ َل َّن الـ َ
َو َأ َج َ
اب ال ُؼ ْر ُصبِ ُّل فل ُ
َّاس ب ْؾ بع ُضفؿ ،و ُهؿ مـ ي َش ِ ِ
الؿت ََق َّط ِد َط َؾ ْق ِف بِا ْل َع َذ ِ
ابَ :ف ِػ ْر َط ْق ُن َأ َشدُّ
الـ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ
الؿ ْعـَك ُ
ار ُك فل َ
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مِ َّؿ ْـ
مِ َّؿ ْـ

َّاس ا َّل ِذي َـ ا َّد َط ُقا ِ
الـ ِ
اإل َل ِف َّق َة َط َذ ًاباَ ،و َم ْـ ُي ْؼتَدَ ى بِ ِف فِل َض ََل َل ِة ُك ْػ ِر ِه َأ َشدُّ َط َذ ًابا
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ات ُروحٍ ل ِ ْؾ ِع َبا َد ِة َأ َشدُّ َط َذ ًابا
قر ًة َذ َ
ُي ْؼتَدَ ى بِف فل َض ََل َلة ف ْسؼفَ ،و َم ْـ َص َّق َر ُص َ
ُي َص ِّق ُر َها َٓ ل ِ ْؾ ِع َبا َد ِة.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قب :بِ َل َّك ُف
قس َوبِ ْاب ِـ آ َد َم ا َّلذي َس َّـ ال َؼت َْؾَ ،و ُأ ِج َ
الحديث َأ ْي ًضا بِنِ ْبؾِ َ
اس ُت ْشؽ َؾ َضاه ُر َ
َو ْ
ِ
ِ
الؿ َرا َد بِالـ ِ
ب إِ َلك آ َد َم.
َّاس َم ْـ ُيـ َْس ُ
قس َواض ٌحَ ،و ُي َج ُ
فل إِ ْبؾِ َ
اب بِ َل َّن ُ
ِ
قب بِ َل َّن ال َّثابِ َت فِل َح ِّؼ ِف َأ َّن َط َؾ ْق ِف مِ ْث ُؾ َأ ْو َز ِار َم ْـ َي ْؼت ُُؾ ُض ْؾ ًؿا َو َٓ
َوأما فل ابـ آ َد َم َف ُل ِج َ
َي ْؿتَـ ِ ُع َأ ْن ُي َش ِ
الزكَا َم َث ًَلَ :فنِ َّن َط َؾ ْق ِف مِ ْث َؾ َأ ْو َز ِار َم ْـ َي ْزكِل
ار َك ُف فِل مِ ْث ِؾ َت ْع ِذيبِ ِف َم ِـ ْابتَدَ َأ ِّ
ِ
الزك ِ
َاة َأ ْكثَ ُر مِ َـ ال َؼاتِؾِق َـ.اه
َب ْعدَ ُهَّ َٕ :ك ُف َأ َّو ُل َم ْـ َس َّـ َذل ِ َؽَ ،و َل َع َّؾ طَدَ َد ُّ

اس ٍؿ
َو َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال الـَّبِ ُّل « :إِ َّن َأ ْخـ ََع ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َط َّز َو َج َّؾ» ُم َّت َػ ٌؼ
طـْدَ اهلل َر ُج ٌؾ َت َس َّؿك َمؾ َؽ إَ ْمَلَكَ َٓ ،مال َؽ إِ َّٓ ُ
َط َؾ ْق ِفَ ،وا َّلؾ ْػ ُظ ل ِ ُؿ ْسؾِ ٍؿ(.)1
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( )1أخرجف افبخاري ( ،)6255ومسؾؿ ( )2143ظـ أيب هريرة .

قاه ابَ القٗي  يف اجلٕاب اللايف (:)94/1
ِ
الشر ِكُ :ه َق الت ََّش ُّب ُف بِا ْل َخال ِ ِؼ َو َت ْشبِق ُف ا ْلؿ ْخ ُؾ ِ
قق بِ ِفَ ،ه َذا ُه َق الت َّْشبِق ُف فِل
َ
َحؼق َؼ ُة ِّ ْ
ات ِص َػ ِ
ات ا ْل َؽؿ ِ
ػ ال َّؾ ُف بِ َفا َك ْػ َس ُفَ ،و َو َص َػ ُف بِ َفا َر ُسق ُل ُف،
ال ا َّلتِل َو َص َ
ا ْل َح ِؼق َؼ ِة َٓ ،إِ ْث َب ُ
َ
َ .ف َع َؽ َس ْإ َ ْم َر َم ْـ َك َؽ َس ال َّؾ ُف َق َؾ َب ُف َو َأ ْط َؿك َب ِص َقر َت ُف َو َأ ْرك ََس ُف بِ َؽ ْسبِ ِفَ ،و َج َع َؾ الت َّْق ِحقدَ
قفا َوالت َّْشبِق َف َت ْعظِقؿا َو َصا َط ًةَ ،فا ْلؿ ْش ِر ُك م َش ِّب ٌف ل ِ ْؾؿ ْخ ُؾ ِ
قق بِا ْل َخال ِ ِؼ فِل َخ َصائِ ِ
ص
َت ْشبِ ً
َ
ُ
ُ
ً
ِْ
اإل َل ِفقَّ ِة.
الضر والـَّ ْػ ِع وا ْلع َط ِ
ِ ِ
ص ِْ ِ
َفنِ َّن مِ ْـ َخ َصائِ ِ
اء َوا ْل َؿـْعَِ ،و َذل ِ َؽ
َ َ
اإل َل ِف َّقة ال َّت َػ ُّر َد بِؿ ْؾؽ ُّ ِّ َ
ف والرج ِ
ِ
ِ
اء َوالت ََّق ُّك ِؾ بِ ِف َو ْحدَ ُهَ ،فؿ ْـ َط َّؾ َؼ َذل ِ َؽ بِؿ ْخ ُؾ ٍ
ُي ِ
قق
ب َت ْعؾِ َقؼ الدُّ َطاء َوا ْل َخ ْق َ َّ َ
قج ُ
َ
َ
َف َؼدْ َش َّب َف ُف بِا ْل َخال ِ ِؼ َو َج َع َؾ َم ْـ َٓ َي ْؿؾِ ُؽ لِـَ ْػ ِس ِف َض ًّرا َو َٓ َك ْػ ًعاَ ،و َٓ َم ْق ًتا َو َٓ َح َقا ًة َو َٓ
ِ
قفا بِ َؿ ْـ َل ُف ْإَ ْم ُر ُك ُّؾ ُفَ ،ف َل ِز َّم ُة ْإ ُ ُم ِ
قر ُك ِّؾ َفا بِ َقدَ ْي ِفَ ،و َم ْر ِج ُع َفا
قراَ ،ف ْض ًَل َط ْـ َغ ْق ِره َ -شبِ ً
ك ُُش ً
إِ َل ْق ِفَ ،ف َؿا َشا َء ك َ
َان َو َما َل ْؿ َي َش ْل َل ْؿ َي ُؽ ْـَ َٓ ،ماكِ َع ل ِ َؿا َأ ْط َطكَ ،و َٓ ُم ْعطِ َل ل ِ َؿا َمـ ََعَ ،ب ْؾ إِ َذا
ِ ِِ
اب َر ْح َؿتِ ِف َل ْؿ ُي ْؿ ِس ْؽ َفا َأ َحدٌ َ ،وإِ ْن َأ ْم َس َؽ َفا َطـْ ُف َل ْؿ ُي ْر ِس ْؾ َفا إِ َل ْق ِف َأ َحدٌ .
َفت ََح ل َع ْبده َب َ
الذ ِ
ات بِا ْل َؼ ِ
الذ ِ
َف ِؿـ َأ ْقبحِ الت َّْشبِ ِ
قفَ :ت ْشبِق ُف َه َذا ا ْل َع ِ
اد ِر ا ْل َغـ ِ ِّل بِ َّ
اج ِز ا ْل َػ ِؼ ِقر بِ َّ
ات...
ْ َ
ثي قاه :

ِ
قر َة بِ َق ِد ِه مِ ْـ َأ َشدِّ الـ ِ
َوإِ َذا ك َ
َّاس َط َذ ًابا َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة
َان ا ْل ُؿ َص ِّق ُر ا َّلذي َي ْصـ َُع ُّ
الص َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الصقر ِةَ ،فؿا ال َّظ ُّـ بِالت ََّش ُّب ِف بِال َّؾ ِف فِل الربقبِ َّق ِة َو ْ ِ
اإل َل ِف َّق ِة؟
لت ََش ُّب ِفف بِال َّؾف فل ُم َج َّرد ُّ َ َ
ُّ ُ
ك ََؿا َق َال الـَّبِ ُّل َ « :أ َشد الـ ِ
َّاس َط َذا ًبا َي ْو َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة ا ْل ُؿ َص ِّو ُرونَ ُ ،ي َؼ ُال َلفُ ْم َأ ْح ُقوا َما
َخ َؾ ْؼ ُت ْم» .
()1

( )1أخرجف افبخاري ( ،)5955ومسؾؿ ( )2159ظـ ابـ مسعقد  ،دون آخره« :أحققا ما خؾؼتؿ»،
وآخره أخرجف افبخاري ( ،)5951ومسؾؿ ( )2158ظـ ابـ ظؿر . 

ِ
ِ
ِ
قح ْق ِـ َطـْ ُف َ أ َّك ُف َق َالَ « :ق َال ال َّؾ ُه َط َّز َو َج َّلَ :و َم ْن َأ ْض َؾ ُم ِم َّ ْن َذ َه َب َي ْخ ُؾ ُق
الصح َ
َوفل َّ
َخ ْؾ ًؼا َك َخ ْؾ ِؼيَ ،ف ْؾ َق ْخ ُؾ ُؼوا َذ َّر ًةَ ،ف ْؾ َق ْخ ُؾ ُؼوا َش ِع َقر ًة» َ ،فـَ َّب َف بِ َّ
الذ َّر ِة َوال َّش ِع َقر ِة َط َؾك َما ُه َق
َأ ْط َظ ُؿ مِـ َْفا َو َأ ْك َب ُر.
ِ
ِ ِ
ػ َح ُال َم ْـ َت َش َّب َف بِ ِف فِل
قر ٍةَ ،ف َؽ ْق َ
َوا ْل َؿ ْؼ ُصق ُدَ :أ َّن َه َذا َح ُال َم ْـ َت َش َّب َف بِف فل َصـْ َعة ُص َ
اص ُر ُبقبِ َّقتِ ِف َوإِ َل ِف َّقتِ ِف؟ َوك ََذل ِ َؽ َم ْـ َت َش َّب َف بِ ِف فِل ِآ ْس ِؿ ا َّل ِذي َٓ َيـْ َب ِغل إِ َّٓ ل ِ َّؾ ِف َو ْحدَ ُه،
َخ َق ِّ
()1

ؽ ا ْلؿ ُؾ ِ
كَؿؾِ ِ
قكَ ،و َحاكِ ِؿ ا ْل ُح َّؽامَِ ،وك َْح ِق ِه.
ُ
َ
و َقدْ َثب َت فِل الص ِ
حقحِ َط ِـ الـَّبِ ِّل َ أ َّك ُف َق َال« :إِ َّن َأ ْخ َـ َع ْ َ
س ََم ِء ِط ْـ َد اهلل َر ُج ٌل
َّ
َ
َ
إ ْ
ك ا ْلؿ ُؾ ِ
اهانْ َشا ْه َ -أ ْي مؾِ ِ
وك  َٓ -مؾِ َك إِ َّٓ ال َّؾ ُه» وفِل َل ْػ ٍ
ظَ « :أ ِغ ُ
قظ َر ُج ٍل َط َؾى
ُي َس َّؿى ِب َش َ
َ
ُ
َ
َ
اهلل ر ُج ٌل يسؿى بِؿؾِ ِ
ك َْ
إ ْم َال ِك».
ُ َ َّ َ
َ
َف َف َذا َم ْؼ ُت اهلل َو َغ َض ُب ُف َط َؾك َم ْـ َت َش َّب َف بِ ِف فِل ِآ ْس ِؿ ا َّل ِذي َٓ َيـْ َب ِغل إِ َّٓ َل ُفَ ،ف ُف َق
سبحا َكف مؾِ ُؽ ا ْلؿ ُؾ ِ
قك َو ْحدَ ُهَ ،و ُه َق َحاكِ ُؿ ا ْل ُح َّؽا ِم َو ْحدَ ُهَ ،ف ُف َق ا َّل ِذي َي ْح ُؽ ُؿ َط َؾك ا ْل ُح َّؽا ِم
ُ
ُ ْ َ ُ َ
ُك ِّؾ ِف ْؿَ ،و َي ْؼ ِضل َط َؾ ْق ِف ْؿ ُك ِّؾ ِف ْؿَ َٓ ،غ ْق ُر ُه.اه

َطأي :)2(١حتس ِٜايتطُ ٞمبًو األَالىَٚ ,ا أغبٗ٘ َٔ األمسا ٤املدتص ١باهلل

تعاىل.
ٔقاه  يف حتف ٛاملٕدٔد (:)114/1
َومـ ا ْلؿحرم ال َّت ْس ِؿ َقة بِؿؾؽ ا ْل ُؿ ُؾقك ،وسؾطان السَلصقـ ،وشاهـشاه .فؼد َثبت
ِ
ِ
ِ
سم ِط ْـد اهلل رجل
الصح َ
فل َّ
قح ْق ِـ مـ َحديث أبل ُه َر ْي َرة َطـ الـَّبِل َ ق َال« :إِن أخـع ا ْ
ِ
ِ
تسؿى مؾك ْ َ
لؿسؾؿَ « :أغقظ
إ ْم َالك» َوفل ِر َوا َية« :أخـى» بدل «أخـع» َوفل ِر َوا َية ُ
رجل ِط ْـد اهلل َي ْوم ا ْل ِؼ َقا َمة وأخبثه رجل كَانَ ُيسؿى مؾك ْ َ
إ ْم َالك َٓ مؾك إِ َّٓ اهلل»
َومعـك أخـع وأخـك :أوضع.
( )1أخرجف افبخاري ( ،)5953ومسؾؿ ( )2111ظـ أيب هريرة .

عؾَمء :وفِل معـك َذلِؽ كَر ِ
اهقَة الت َّْس ِؿ َقة بؼاضل ا ْل َؼ َضاة ،وحاكؿ
َو َق َال بعض ا ْل َ َ
َ
ا ْل ُح َّؽام :فنن َحاكؿ ا ْل ُح َّؽام فِل ا ْل َح ِؼق َؼة ُه َق اهللَ ،وقد ك َ
َان مجَا َطة مـ أهؾ الدّ يـ
وا ْلػضؾ يتقرطقن َطـ إِ ْص ََلق لػظَ :ق ِ
اضل ا ْل ُؼ َضاة ،وحاكؿ ا ْل ُح َّؽام قِ َقاسا طىل
َ
َما يبغضف اهلل َو َر ُسقلف مـ الت َّْس ِؿ َقة بِؿؾؽ ْإ َ ْم ََلكَ ،و َه َذا َم ْحض ا ْلؼ َقاس.
َوك ََذل ِ َؽ تحرم الت َّْس ِؿ َقة بِ َس ِّقد الـَّاسَ ،وسقد ا ْلؽؾ ،ك ََؿا يحرم سقد ولد آدم :فنن
َه َذا َل ْق َس ٕحد إِ َّٓ ل َر ُسقل اهلل َ وحدهَ :ف ُف َق سقد ولد آدمَ :ف ََل يحؾ ٕحد َأن ُيطؾؼ
طىل َغقره َذلِؽ.اكتفك.

الؿ ِغ َقر َة ْب ِـ ُش ْع َب َة َ أ َّن َر ُس َ
قل اهللِ  ك َ
َان إِ َذا َف َر َغ مِ َـ
َو َط ِـ ُ
ٓ َشرِ َ
هلل َو ْح َد ُه َ
الصَلَ ِةَ ،و َس َّؾ َؿَ ،ق َالَ « :
الـح ْؿ ُد،
الـؿ ْؾ ُك َو َل ُه َ
ٓ إِ َل َه إِ َّٓ ا ُ
يك َل ُهَ ،ل ُه ُ
َّ
ٓ ُم ْعطِ َي لِ ََم َم َـ ْع َتَ ،و َ
ٓ َماكِ َع لِ ََم َأ ْط َط ْق َتَ ،و َ
َو ُه َو َط َؾى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير ،الؾفُ َّم َ
ٓ
لـجد»ُ .م َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْق ِف(.)1
الـج ِّد ِم ْـ َك ا َ
َي ْـ َػ ُع َذا َ
مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
َطأي َٔ :)1(١تٛحٝد ايسبٛب ١ٝإفساد اهلل عص ٚدٌ باملًو ٚايسشم ٚايتدبري.
دل حديث الباب طىل إفراد اهلل بالؿؾؽ ،والرزق ،والتدبقر ،وذلؽ مـ ققلف :
«له الؿؾك» ،وققلف ٓ« :ماكع لَم أططقت» ،وققلف« :وٓ معطي لَم مـعت» ،وققلف« :وٓ
يـػع ذا الجد مـك الجد».
أيضا ققلف تعاىل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ويدل طىل ذلؽ ً
ﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ [يقكس ،]31:وققلف تعاىل ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇ ﴾ [الؿممـقن .]89-84:وأيات يف هذا إمر كثقرة جدًّ ا.

( )1أخرجف افبخاري ( ،)844ومسؾؿ ( )593ظـ ادغرة بـ صعبة .

َطأي : )2(١أثبت اهلل عص ٚدٌ يًعبد ًَهّا ٚتدبريّا؛ فٌٗ ٜٓايف ذيو إفساد ٙتعاىل باملًو
ٚايتدبري؟
قاه اإلواً العجٗىني  كَىَا فِ٘ جمىٕع فتأآ (:)4/1
تقحقد الربقبقة :وهق إفراد اهلل سبحاكف وتعاىل بالخؾؼ ،والؿؾؽ ،والتدبقر،
وتػصقؾ ذلؽ:
ً
أوٓ :بالـسبة إلفراد اهلل تعالى بالخؾق؛ فاهلل تعاىل وحده هق الخالؼ ٓ خالؼ سقاه
قال اهلل تعاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ .وقال
تعاىل مبقـًا بطَلن آلفة الؽػار﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ .فاهلل تعاىل
تؼديرا.
وحده هق الخالؼ ،خؾؼ كؾ شلء فؼدره
ً
َ
أيضا ،ولفذا كان
وخ ْؾ ُؼ ُف يشؿؾ ما يؼع مـ مػعقٓتف ،وما يؼع مـ مػعقٓت خؾؼف ً
خالؼ ٕفعال العباد كؿا قال اهلل تعاىل:
مـ تؿام اإليؿان بالؼدر أن تممـ بلن اهلل تعاىل ٌ
﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾.
ووجه ذلك :أن فعؾ العبد مـ صػاتف ،والعبد مخؾقق هلل ،وخالؼ الشلء خالؼ
لصػاتف .ووجه آخر :أن فعؾ العبد حاصؾ بنرادة جازمة ،وقدرة تامة ،واإلرادة
والؼدرة كؾتامها مخؾققتان هلل طز وجؾ ،وخالؼ السبب التام خالؼ لؾؿسبب.
ثاك ًقا :إفراد اهلل تعاىل بالؿؾؽ ،فاهلل تعاىل وحده هق الؿالؽ ،كؿا قال اهلل تعاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ وقال تعاىل﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ .فالؿالؽ الؿؾؽ الؿطؾؼ العام الشامؾ هق
اهلل سبحاكف وتعاىل وحده ،وكسبة الؿؾؽ إىل غقره كسبة إضافقة فؼد أثبت اهلل طز وجؾ
لغقره الؿؾؽ ك ََؿا فِل ققلف تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ .وققلف ﴿ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ .إىل غقر ذلؽ مـ الـصقص الدالة طىل أن لغقر اهلل

تعاىل ً
مؾؽا لؽـ هذا الؿؾؽ لقس كؿؾؽ اهلل طز وجؾ ،ففق مؾؽ قاصر ،ومؾؽ مؼقد،
مؾؽ قاصر ٓ يشؿؾ ،فالبقت الذي لزيد ٓ يؿؾؽف طؿرو ،والبقت الذي لعؿرو ٓ
يؿؾؽف زيد ،ثؿ هذا الؿؾؽ مؼقد بحقث ٓ يتصرف اإلكسان فقؿا مؾؽ :إٓ طىل القجف
الذي أذن اهلل فقف ،ولفذا هنك الـبل  طـ إضاطة الؿال ،وقال اهلل تبارك وتعاىل:
﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾.
وهذا دلقؾ طىل أن مؾؽ اإلكسان مؾؽ قاصر ومؾؽ مؼقد ،بخَلف مؾؽ اهلل
سبحاكف وتعاىل ففق مؾؽ طام شامؾ ومؾؽ مطؾؼ يػعؾ اهلل سبحاكف وتعاىل ما يشاء وٓ
يسلل طؿا يػعؾ وهؿ يسللقن.
ثال ًثا :التدبقر فاهلل طز وجؾ مـػرد بالتدبقر ففق الذي يدبر الخؾؼ ويدبر السؿاوات
وإرض كؿا قال اهلل سبحاكف وتعاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾.
وهذا التدبقر شامؾ ٓ يحقل دوكف شلء وٓ يعارضف شلء.
والتدبقر الذي يؽقن لبعض الؿخؾققات كتدبقر اإلكسان أمقالف وغؾؿاكف وخدمف،
وما أشبف ذلؽ هق تدبقر ضقؼ محدود ،ومؼقد غقر مطؾؼ :فظفر بذلؽ صدق صحة
ققلـا :إن تقحقد الربقبقة :هق إفراد اهلل بالخؾؼ والؿؾؽ ،والتدبقر.

ِ
قؿا َر َوى َط ِـ اهللِ َت َب َار َك َو َت َعا َلك
َو َط ْـ َأبِل َذ ٍّر َ ط ِـ الـَّبِ ِّل  ف َ
َأ َّكف َق َال« :يا ِطب ِ
ادي ،إِكِّل َح َّر ْم ُت ال ُّظ ْؾ َؿ َط َؾك َك ْػ ِسل َو َج َع ْؾ ُت ُف َب ْقـَ ُؽ ْؿ ُم َح َّر ًما َفَلَ
َ َ
ُ
اديُ ،ك ُّؾ ُؽؿ َضال إِ َّٓ مـ َهدَ ي ُتف َفاستَفدُ وكِل َأ ْه ِدكُؿ ،يا ِطب ِ
َت َظا َلؿقا ،يا ِطب ِ
ادي،
ْ َ َ
َ ْ ْ ُ ْ ْ
ُ َ َ
ْ
ُك ُّؾ ُؽؿ جائِع إِ َّٓ مـ َأ ْصعؿ ُتف َفاس َت ْط ِعؿقكِل ُأ ْص ِعؿ ُؽؿ ،يا ِطب ِ
اديُ ،ك ُّؾ ُؽ ْؿ َط ٍ
ار إِ َّٓ َم ْـ
ْ ْ َ َ
ْ َ ٌ
ُ
َ ْ َْ ُ ْ
كَسق ُتف َفاس َت ْؽسقكِل َأكْس ُؽؿ ،يا ِطب ِ
قن بِال َّؾ ْق ِؾ َوالـ ََّف ِ
ادي ،إِ َّك ُؽ ْؿ ُت ْخطِ ُئ َ
ار َو َأكَا َأ ْغ ِػ ُر
ُ ْ َ َ
َ ْ ُ ْ ُ
الذكُقب ج ِؿقعا َفاس َت ْغ ِػروكِل َأ ْغ ِػر َل ُؽؿ ،يا ِطب ِ
ادي ،إِ َّك ُؽ ْؿ َل ْـ َت ْب ُؾ ُغقا َض ِّري
ْ َ َ
ُّ َ َ ً
ْ
ْ ُ
اديَ ،لق َأ َّن َأو َل ُؽؿ و ِ
َفت َُضروكِل ،و َلـ َتب ُؾ ُغقا َك ْػ ِعل َف َتـْ َػعقكِل ،يا ِطب ِ
آخ َرك ُْؿ،
َّ ْ َ
ْ
َ َ
ُ
َ ْ ْ
ُّ
ب رج ٍؾ و ِ
اح ٍد مِـْ ُؽ ْؿ َما َزا َد َذل ِ َؽ فِل ُم ْؾؽِل
َوإِك َْس ُؽ ْؿ َو ِجـَّ ُؽ ْؿ ،كَاكُقا َط َؾك َأ ْت َؼك َق ْؾ ِ َ ُ َ
اديَ ،لق َأ َّن َأو َل ُؽؿ و ِ
َشق ًئا ،يا ِطب ِ
آخ َرك ُْؿَ ،وإِك َْس ُؽ ْؿ َو ِجـَّ ُؽ ْؿ ،كَاكُقا َط َؾك َأ ْف َج ِر َق ْؾ ِ
ب
َّ ْ َ
ْ
ْ َ َ
اديَ ،لق َأ َّن َأو َل ُؽؿ و ِ
اح ٍد ما َك َؼص َذل ِ َؽ مِـ م ْؾؽِل َشق ًئا ،يا ِطب ِ
رج ٍؾ و ِ
آخ َرك ُْؿ،
َّ ْ َ
ْ
ْ َ َ
َ
َ ُ َ
ْ ُ
َ
قد و ِ
ِ ٍ
ِ
اح ٍد َفس َل ُلقكِلَ ،ف َل ْط َطق ُت ك َُّؾ إِكْس ٍ
ان َم ْس َل َل َت ُف،
ْ
َوإِك َْس ُؽ ْؿ َو ِجـَّ ُؽ ْؿَ ،قا ُمقا فل َصع َ
َ
َ
الؿ ْخق ُط إِ َذا ُأد ِخ َؾ البحر ،يا ِطب ِ
ما َك َؼص َذل ِ َؽ مِؿا ِطـْ ِدي إِ َّٓ كَؿا يـْ ُؼص ِ
ادي ،إِك ََّؿا
َ َْ َ َ
ْ
َ
َ َ ُ
َ
َّ
َ
ِ
اهللَ ،و َم ْـ
ِهل َأ ْط َؿا ُل ُؽ ْؿ ُأ ْح ِص َقفا َل ُؽ ْؿ ُث َّؿ ُأ َو ِّفق ُؽ ْؿ إِ َّي َ
اهاَ ،ف َؿ ْـ َو َجدَ َخ ْق ًرا َف ْؾ َق ْح َؿد َ
َو َجدَ َغ ْق َر َذل ِ َؽ َفَلَ َي ُؾق َم َّـ إِ َّٓ َك ْػ َس ُف»َ .أ ْخ َر َج ُف ُم ْسؾِ ٌؿ(.)1
مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
َطأي َٔ :)1(١تٛحٝد ايسبٛب ١ٝإفساد اهلل عص ٚدٌ بايسشم ٚاهلداٚ ١ٜاإلضالٍ ٚغفسإ
ايرْٛب ٚغري ذيو َٔ أفعاي٘ ضبحاْ٘ ٚتعاىل.
دل حديث الباب طىل إفراد اهلل طز وجؾ بالرزق والفداية واإلضَلل ،وذلؽ يف
ققلفُ « :كؾ ُؽم َضال إِ َّٓ م ْن َه َدي ُت ُه َفاس َتفْ ُدوكِي َأ ْه ِد ُكم ،يا ِطب ِ
اديُ ،كؾ ُؽ ْم َجائِ ٌع إِ َّٓ َم ْن
َ
ْ
ْ
ْ َ َ
ْ
( )1أخرجف مسؾؿ ( )2577ظـ أيب ذر .

َأ ْص َعؿ ُت ُه َفاس َت ْط ِعؿوكِي ُأ ْص ِعؿ ُؽم ،يا ِطب ِ
اديُ ،كؾ ُؽ ْم َط ٍ
س َت ْؽ ُسوكِي
ْ ُ
ْ
ار إِ َّٓ َم ْن َك َس ْو ُت ُه َفا ْ
ْ ْ َ َ
َأ ْكس ُؽم ،يا ِطب ِ
ادي»
ُ ْ َ َ
أيضا ققلف تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ويدل طىل ذلؽ ً
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [افعـؽبقت ]17:وققلف تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﴾ [افذاريات.]58:
وققلف تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ [اددثر ]31:وققلف تعاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾
[إكعام ]125:وققلف تعاىل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾ ﯿ ﴾ [ادائدة. ]41:وققلف تعاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [آل ظؿران.]135:
ويف الصحقحقـ طـ أبل بؽر الصديؼ َ ،أ َّك ُف َق َال لِرس ِ
قل اهلل َ ط ِّؾ ْؿـ ِل ُد َطا ًء
َ ُ
ت َك ْػ ِسي ُض ْؾ ًَم َكثِ ًقرا َو َ
َأ ْد ُطق بِ ِف فِل َصَلَتِل َق َال « ُق ِل ال َّؾفُ َّم إِ ِّكي َض َؾ ْؿ ُ
وب إِٓ َّ
ٓ َي ْغ ِػ ُر الذ ُك َ
اغ ِػر لِي م ْغ ِػر ًة ِم ْن ِط ْـ ِد َك َوار َحؿـ ِي إِ َّك َك َأ ْك َت ال َغ ُػور ِ
قم» .
الرح ُ
ْ ْ
َ َ
َأ ْك َت َف ْ ْ
ُ َّ
()1

( )1أخرجف افبخاري ( ،)834ومسؾؿ ( )2755ظـ أيب بؽر افصديؼ .

َطأي :)2( ١مباذا حسٓف املبتدع ١ايكدز :١ٜاهلداٚ ١ٜاإلضالٍ يف احلدٜح ٚاآلٜات َٚا ٖٛ
ايسد عًِٗٝ؟
حر ف الؿبتدطة الحديث ،وقالقا :هداه .أي :حؽؿ طؾقف بالفداية ،أو سؿاه:
ّ
مفتد ًيا ،وأضؾف .أي :حؽؿ طؾقف بالضَلل ،أو سؿاهً :
ضآ.
وقد أجاب طؾقفم أهل السـة والجَمطة رمحفم اهلل.
قاه أبٕ احلطَ األشعس  ٙيف كتابْ اإلباٌ ٛعَ أصٕه الدٖاٌ:)213/1( ٛ
ويؼال لفؿ :ما معـك ققل اهلل تعاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾؟
فنن قالقا :معـك ذلؽ أكف يسؿقفؿ ضالقـ ،ويحؽؿ طؾقفؿ بالضَلل .ققؾ لفؿ:
ألقس خاصب اهلل العرب بؾغتفؿ فؼال﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ وقال﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾؟ فَل بد مـ كعؿ.
يؼال لفؿ :وإذا كان اهلل طز وجؾ أكزل الؼرآن بؾسان العرب :فؿـ أيـ وجدتؿ يف
لغة العرب أن يؼال :أضؾ فَلن فَلكا .أي :سؿاه ضآ ؟
فقؼال :قالقا :وجدكا الؼائؾ يؼقل :إذا قال رجؾ لرجؾ ضال :قد ضؾؾت.
ققؾ لفؿ :قد وجدكا لعؿري الؼائؾ :ضؾؾ فَلن فَلكا .أكف سؿاه ضآ .ومل كجدهؿ
يؼقلقن :أضؾ فَلن فَلكا هبذا الؿعـك.
فؾؿا قال اهلل تعاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ مل يجز أن يؽقن معـك ذلؽ
آسؿ ،والحؽؿ إذا مل يجز يف لغة العرب أن يؼال :أضؾ فَلن فَلكا .بلن سؿاه ضآ:
بطؾ تلويؾؽؿ إذا كان خَلف لسان العرب.اكتفك

قاه اإلواً ابَ القٗي  يف شفا ٞالعمٗن (ص:)82
والؼدرية ترد هذا كؾف إىل الؿتشابف ،وتجعؾف مـ متشابف الؼرآن ،وتتلولف طىل غقره
بؿا يؼطع ببطَلكف ،وطدم إرادة الؿتؽؾؿ لف ،كؼقل بعضفؿ :الؿراد مـ ذلؽ تسؿقة اهلل
العبد مفتديا وضآ .فجعؾقا هداه وإضَللف :مجرد تسؿقة العبد بذلؽ.
وهذا مؿا يعؾؿ قطعا أكف ٓ يصح محؾ هذه أيات طؾقف ،وأكت إذا تلمؾتفا وجدهتا
ٓ تحتؿؾ ما ذكروه البتة ،ولقس يف لغة أمة مـ إمؿ ،فضَل طـ أفصح الؾغات
وأكؿؾفا :هداه بؿعـك سؿاه مفتديا ،وأضؾف سؿاه ضآ .وهؾ يصح أن يؼال :طؾؿف.
إذا سؿاه طالؿا ،وففؿف :إذا سؿاه ففؿا.
وكقػ يصح هذا يف مثؾ ققلف تعاىل ﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ ففؾ ففؿ أحد غقر الؼدرية الؿحرفة لؾؼرآن مـ هذا (لقس طؾقؽ
تسؿقتفؿ مفتديـ ولؽـ اهلل يسؿل مـ يشاء مفتديا).
وهؾ ففؿ أحد قط مـ ققلف تعاىل﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ ٓ تسؿقف مفتديا
ولؽـ اهلل يسؿقف هبذا آسؿ.
وهؾ ففؿ أحد مـ ققل الداطل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ وققلف «الؾفؿ اهدين
مـ طـدك» وكحقه :الؾفؿ سؿـل مفتديا.
وهذا مـ جـاية الؼدرية طىل الؼرآن ومعـاه ،كظقر جـاية إخقاهنؿ مـ الجفؿقة طلىل
كصقص الصػات وتحريػفا طـ مقاضعفا ،وفتحقا لؾزكادقة والؿَلحدة جـايتفؿ طلىل
كصقص الؿعاد وتلويؾفا بتلويَلت إن مل تؽـ أققى مـ تلويَلهتؿ مل تؽـ دوهنا وفتحقا
لؾؼرامطة والباصـقة تلويؾ كصقص إمر والـفلل بـحلق تللويَلهتؿ فتلويلؾ التحريلػ
الذي سؾسلؾتف هلذه الطقائلػ أصلؾ فسلاد اللدكقا واللديـ وخلراب العلامل وسلـػرد
إن شاء اهلل كتابا كذكر فقف جـاية الؿتلولقـ طىل الدكقا والديـ.اه

أقطاّ اهلدا:١ٜ
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)171/18( ٝ
َولِفَ َذا قِ َقل :اهل َُدى َأ ْر َب َع ُة َأ ْق َسامٍ:
َأ َح ُد َها :اهل َِداي ُة إ َلى م َصالِحِ الد ْكقاَ :فف َذا م ْشتَر ٌك بقـ الحقق ِ
ان الـَّاصِ ِؼ َو ْإَ ْط َج ِؿ:
َ
َ َ ُ َ َْ َ َ ََ
َ
الؿ ْممِ ِـ َوا ْل َؽافِ ِر.
َو َب ْق َـ ُ
ِ
ِ
َوالثَّاكِي :اهل َُدى بِؿ ْع َـى ُد َط ِ
اء َ
ب
َ
الخ ْؾ ِق إ َلى َما َي ْـ َػ ُعفُ ْمَ ،و َأ ْمرِه ْم بِ َذل َكَ ،و ُه َق ك َْص ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
الر ُس ِؾَ ،وإِك َْز ُال ال ُؽت ِ
الؿ َؽ َّؾ ِػق َـ َس َقا ٌء
ُبَ ،ف َف َذا َأ ْي ًضا َي ْشت َِر ُك فقف َجؿ ُ
قع ُ
إَد َّلةَ ،وإِ ْر َس ُال ُّ
آ َمـُقا َأ ْو َك َػ ُروا ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ َو َق َال
َت َعا َلك﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ِِ
الفدَ ى ا َّل ِذي َأ ْث َب َت ُف ُه َق
ﭭ﴾ َف َف َذا َم َع َق ْقلف﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ ُي َب ِّق ُـ َأ َّن ُ
ِ
ِ
ال َب َق ُ
الفدَ ى ا َّل ِذي َك َػا ُه َو ُه َق
قؿ َو َما َي ْت َب ُع َذل َؽ َلقْ َس ُه َق ُ
ان َوالدُّ َطا ُءَ :و ْإَ ْم ُر َوالـَّ ْف ُلَ :وال َّت ْعؾ ُ
ِ
الؼ ْس ُؿ ال َّثال ِ ُث ا َّل ِذي َٓ َي ْؼ ِد ُر َط َؾ ْق ِف َّإٓ اهلل.
ِ
ِ
ِ
ِ
وب .و ُهق ا َّل ِذي يسؿ ِ
قف
َوا ْلؼ ْس ُم ال َّثال ُث :اهل َُدى ا َّلذي ُه َو َج ْع ُل اهل َُدى في ال ُؼ ُؾ ِ َ َ
ُ َ ِّ
اإلر َش ِ
اإليؿ ِ
قلُ :ه َق َخ ْؾ ُؼ ال ُؼدْ ر ِة َط َؾك ِ
ِ
ب ْع ُض ُفؿ بِ ْ ِ
ان :كَالت َّْقفِ ِ
اد َو َب ْع ُض ُف ْؿ َي ُؼ ُ
قؼ
َ
َ
اإل ْل َفا ِم َو ْ ْ
ْ
َ
قن َّإٓ مع ِ
ِطـْدَ ُه ْؿ َوك َْح ِق َذل ِ َؽ َو ُه َق بِـَا ًء َط َؾك َأ َّن ِآ ْستِ َطا َط َة َٓ َت ُؽ ُ
الػ ْع ِؾ َف َؿ ْـ َق َال َذل ِ َؽ
َ َ
اإل ْثب ِ
ِ
ات َج َع َؾ الت َّْقفِ َقؼ َوا ْل ُفدَ ى َوك َْح َق َذل ِ َؽ َخ ْؾ َؼ ال ُؼدْ َر ِة َط َؾك ال َّطا َط ِة.
م ْـ َأ ْه ِؾ ِ َ
ِ ِ ِ
ِ
و َأما مـ َق َال :إكَّفؿا استِ َطا َطت ِ
الؿ ْش ُرو َص ُة
َانْ :
َ َّ َ ْ
إح َد ُاه ََمَ :ق ْب َؾ الػ ْع ِؾ َوه َل آ ْست َطا َط ُة َ
ُ َ ْ
فِل ال َّت ْؽؾِ ِ
قػ ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴾ َو َق َال
الـَّبِل  ل ِ ِعؿران ب ِـ حصق ٍـَ « :ص ِّل َقائَِم َفنِنْ َلم َتس َتطِ ْع َف َؼ ِ
اط ًداَ ،فنِنْ َل ْم َت ْس َتطِ ْع َف َع َؾى
ً
ْ ْ
َْ ْ ُ َ ْ
ُّ
َج ْـ ٍ
ب» .
()1

( )1أخرجف افبخاري ( ،)1117ظـ ظؿران بـ حصغ .

و َه ِذ ِه ِآستِ َطا َط ُة ي ْؼت َِر ُن بِفا ِ
الػ ْع ُؾ َت َار ًةَ ،والت َّْر ُك ُأ ْخ َرى َو ِه َل ِآ ْستِ َطا َط ُة ا َّلتِل َل ْؿ
َ
َ
َ
ْ
اإل ْثب ِ
ِ
ِِ
ِ
ات َل ْؿ َي ْع ِر ُفقا َّإٓ
َت ْع ِر ْ
الؿ َخالػق َـ َل ُف ْؿ م ْـ َأ ْه ِؾ ِ َ
ف ال َؼدَ ِر َّي ُة َغقْ َر َها ك ََؿا َأ َّن ُأو َلئ َؽ ُ
الؿ َؼ َار َك َة.
ُ
الػ ْؼ ِف وا ْلح ِد ِ
قن مِـ َأئِؿ ِة ِ
ِ
ِ
ات
يث َوا ْل َؽ ََل ِم َو َغ ْق ِر ِه ْؿ َفنِ ْث َب ُ
َ َ
الؿ َح ِّؼ ُؼ َ ْ َّ
َو َأ َّما ا َّلذي َط َؾ ْقف ُ
ِ
ِ
الؿ ْق ِضعَِ :فنِ َّن إَدِ َّل َة َّ
الش ْر ِطقَّ َة َوا ْل َع ْؼؾِ َّق َة
الـ َّْق َط ْق ِـ َجؿق ًعا ك ََؿا َقدْ َب َس ْطـَا ُه فل َغقْ ِر َه َذا َ
ُت ْثبِ ُت الـ َّْق َط ْق ِـ َج ِؿق ًعا.
َوالثَّاكِق ُة :الؿ َؼ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الؿـ ِْػ َّق ُة َط َّؿ ْـ َل ْؿ َي ْػ َع ْؾ فِل مِ ْث ِؾ
َ
الؿقج َب ُة َل ُفَ ،وه َل َ
ار َك ُة ل ْؾػ ْعؾَِ :وه َل ُ
ُ
َق ْقل ِ ِف﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ َوفِل َق ْقل ِ ِف﴿ :ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﴾ و َه َذا الفدَ ى ا َّل ِذي ي ْؽ ُثر َذكَره فِل ال ُؼر ِ
آن فِل مِ ْث ِؾ َق ْقل ِ ِف﴿ :ﭧ ﭨ
َ ُ َُ
ُ
َ
ْ
ﭩ ﭪ ﴾ َو َق ْقل ِ ِف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ َوفِل َق ْقل ِ ِف﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ َو َأم َث ِ
ال َذل ِ َؽ.
ْ
قن ال َّؾف ُهق ال َػ ِ
ِ
ِ
اط َؾ َل ُفَ ،و َي ْز ُط ُؿ َ
قن َأ َّن ال َع ْبدَ ُه َق
َو َه َذا ُه َق ا َّلذي ُتـْؽ ُر ال َؼدَ ِر َّي ُةَ :أ ْن َي ُؽ َ ُ َ
يث و َأم َثا ُلف حج ٌة َط َؾق ِفؿ :حق ُث َق َال« :يا ِطب ِ
ِ
ِ
ِ
ادي ُكؾ ُؽ ْم
ْ ْ َ ْ
الحد ُ َ ْ ُ ُ َّ
ا َّلذي َي ْفدي َك ْػ َس ُفَ .و َه َذا َ
َ َ
س َتفْ ُدوكِي َأ ْه ِد ُك ْم».
َضال َّإٓ َم ْن َه َد ْيته َفا ْ
َف َلمر ِ
الع َبا َد بِ َل ْن َي ْس َل ُلق ُه ِ
الفدَ ا َي َة ك ََؿا َأ َم َر ُه ْؿ بِ َذل ِ َؽ فِل ُأ ِّم الؽِت ِ
َاب فِل َق ْقل ِ ِف﴿ :ﭧ
ََ
ِ ِ
ِ
ِ
الفدَ ى َّإٓ َط َؾك ما َف َع َؾ ُف مِ ْـ :إرس ِ
ال
ﭨ ﭩ ﴾ َوطـْدَ ال َؼدَ ِر َّيةَ :أ َّن ال َّؾ َف َٓ َي ْؼدر م ْـ ُ
ْ َ
َ
ب إَدِ َّل ِة وإِ َزاح ِة ِ
الر ُس ِؾ َوك َْص ِ
الع َّؾ ِةَ ،و َٓ مِ ْز َي َة ِطـْدَ ُه ْؿ ل ِ ْؾ ُؿ ْممِ ِـ َط َؾك ال َؽافِ ِر فِل ِهدَ ا َي ِةاهلل
َ َ
ُّ
ِ
الؿ ْممِ ِـ َأ ْط َظ ُؿ مِ ْـ كِ ْع َؿتِ ِف َط َؾك ال َؽافِ ِر فِل َب ِ
الفدَ ى.
اب ُ
َت َعا َلكَ ،و َٓ ك ْع َؿ َة َل ُف َط َؾك ُ
ِ ِ
اص فِل َه ِذ ِه َب ْعدَ ُط ُؿق ِم الدَّ ْط َق ِة فِل َق ْقل ِ ِف﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
َو َقدْ َب َّق َـ آ ْخت َص َ
الح ِد َ
يثَ :تـ ِْز ُيف ُف َط ْـ ال ُّظ ْؾ ِؿ ا َّل ِذي
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾ َف َؼدْ َج َؿ َع َ

ِ
لؿ ْثبِت َِة َو َب َق ُ
ان َأ َّك ُف ُه َق ا َّل ِذي َي ْف ِدي ِط َبا َد ُه َر ًّدا َط َؾك ال َؼدَ ِر َّي ِةَ .ف َل ْخ َب َر
ُي َج ِّق ُز ُه َط َؾ ْقف َب ْع ُض ا ُ
ِِ ِ
ُهـ َ
الؿ ْثبِت َِة َو َأ ْخ َب َر ُهـَا بِنِ ْح َساكِ ِف َو ُقدْ َرتِ ِف ا َّل ِذي ُتـْؽِ ُر ُه ال َؼدَ ِر َّي ُة
َاك بِ َعدْ لف ا َّلذي َي ْذك ُُر ُه َب ْع ُض ُ
ِ
ِ
َوإِ ْن ك َ
ف َما ْاشت ََؿ َؾ َط َؾ ْق ِف َق ْق ُل ُف.
قؿا َٓ َي ْع ِر ُ
َان كُؾ مـ ُْف َؿا َق َصدَ ُه َت ْعظ ً
َوا ْل ِؼسم الرابِ ُع :الفدَ ى فِل ِ
أخ َر ِة ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ُ
ْ ُ َّ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﴾ َو َق َال﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ َف َؼ ْق ُل ُف﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ َك َؼ ْقل ِ ِف:
﴿وا َّل ِذيـ آمـُقا وا َّتبع ْتفؿ ُذريتُفؿ بِنِ ٍ
َاه ْؿ مِ ْـ َط َؿؾِ ِف ْؿ مِ ْـ
لح ْؼـَا بِ ِف ْؿ ُذ ِّر َّيت َُف ْؿ َو َما َأ َلتْـ ُ
يؿان أ َ
َ
َ َ َ َ َ ُ ْ ِّ َّ ُ ْ َ
َش ْل ٍء﴾ َط َؾك َأ َح ِد ال َؼ ْق َل ْق ِـ فِل أ َي ِة.
و َه َذا الفدَ ى َثقاب ِآ ْهتِدَ ِاء فِل الدُّ ْكقا كَؿا َأ َّن َض ََل َل ِ
أخ َر ِة َج َزا ُء َض ََل ِل الدُّ ْك َقا:
َ ُ
ُ
َ
َ َ
وكَؿا َأ َّن َقصدَ َّ ِ
الفدَ ى إ َلك َص ِر ِيؼ الـ ِ
َّار ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯶ
الش ِّر فل الدُّ ْك َقا َج َز ُاؤ ُه ُ
ْ
َ َ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾َ .و َق َال:
﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ َو َق َال﴿ :ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ َو َق َال﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﴾ أ َي َة.
ِ ِ
الضا ِّلق َـ فِل الدُّ ْك َقا ُي ْح َش ُر َ
الج َزا َء
َف َل ْخ َب َر َأ َّن َّ
ون َي ْق َم الؼ َقا َمة ُط ْؿ ًقا َو ُب ْؽ ًؿا َو ُص ًّؿا َفنِ َّن َ
س العؿ ِؾ ،كَؿا َق َال ِ « :
ِ ِ
الر ْح َؿ ُنْ ،ار َح ُؿوا َم ْن فِي
الراح ُؿونَ َي ْر َح ُؿفُ ْم َّ
َّ
َ
َأ َبدً ا م ْـ جـْ ِ َ َ

ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ا َ
ٕ ْر ِ
س َّف َل ال َّؾ ُه
س َؾ َك َصرِي ًؼا َي ْؾ َتؿ ُس فقه ط ْؾ ًَم َ
الس ََمء» َو َق َالَ « :م ْن َ
ض َي ْر َح ُؿ ُؽ ْم َم ْن في َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َل ُه بِ ِه َصرِي ًؼا إ َلى َ ِ
س َت َر
الجـَّة َو َم ْن َي َّس َر َط َؾى ُم ْعسرٍ َي َّس َر ال َّؾ ُه َط َؾ ْقه في الد ْك َقا َو ْأخ َرة َو َم ْن َ
ِ
س َت َر ُه ال َّؾ ُه فِي الد ْك َقا َو ْأ ِخ َر ِة َو َال َّؾ ُه فِي َط ْو ِن ال َع ْب ِد َما كَانَ ال َع ْب ُد فِي َط ْو ِن َأ ِخ ِقه» .
ُم ْسؾ ًَم َ
لجؿ ُه ال َّؾ ُه ي ْوم ِ
ِ
و َق َال« :م ْن ِ
الؼ َقا َم ِة بِؾِ َجا ِم ِم ْن َك ٍ
ار» َ .و َقدْ
َ َ
سئ َل َط ْن ط ْؾ ٍم َي ْع َؾ ُؿ ُه َف َؽ َت َؿ ُه أ َ َ
َ
َ ُ
()1

()2

()3

َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ َو َق َال﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ َو َأ ْم َث ُال َه َذا كَثِ ٌقر فِل الؽِت ِ
السـ َِّة.
َاب َو ُّ
ِ
ِ
ِ
الفدَ ى بِ َؿا َي ْػت َُح َط َؾ ْق ِف مِ ْـ
الر ُج َؾ فل الدُّ ْك َقا َط َؾك َما َف َع َؾ ُف م ْـ َخقْ ِر ُ
َول َف َذا َأ ْي ًضا َي ْج ِزي َّ
ُهدً ى َ
آخ َرَ ،ول ِ َف َذا قِ َقؾَ :م ْـ َط ِؿ َؾ بِ َؿا َطؾِ َؿَ :و َّر َث ُف ال َّؾ ُف ِط ْؾ َؿ َما َل ْؿ َي ْع َؾ ْؿَ .و َقدْ َق َال َت َعا َلك:
﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ إ َلك َق ْقل ِ ِف:
﴿ﭷ ﴾ َو َق َال﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾َ .و َق َال﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﴾.
َو َق َال﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ َف َّس ُرو ُه بِالـ َّْص ِر َوالـ ََّجاةِ َك َؼ ْقل ِ ِف﴿ :ﭩ
ِ
ِ
الح ِّؼ َوا ْل َباصِؾِ.
ُقر ُي َػ ِّر ُق بِف َب ْق َـ َ
ﭪ ﴾َ .و َقدْ ق َقؾ :ك ٌ
َو ِم ْث ُؾ ُه َق ْو ُل ُه﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ َو َطدَ
ِ
الض ِ
الؿت َِّؼق َـ بِا ْل َؿ َخ ِ
الؿـَافِعَِ .ومِ ْـ َه َذا ال َب ِ
اب َق ْق ُل ُف﴿ :ﯱ ﯲ
ارجِ مِ ْـ ِّ
قؼ َوبِ ِر ْزق َ
ُ
( )1أخرجف أمحد ( ،)6494وأبق داود ( ،)4941وافسمذي ( )1924مـ حديث ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ
افعاص  ، ويف إشـاده أبق ؿابقس مقػ ظبد اهلل بـ ظؿرو ،وهق جمفقل ،وهق حديث صحقح
بشقاهده.
( )2أخرجف مسؾؿ ( )2699ظـ أيب هريرة .

( )3أخرجف أمحد ( ،)8533وأبق داود ( )3658ظـ أيب هريرة  ،بنشـاد صحقح.

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ َو َق ْق ُل ُف﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﴾َ .ومِـْ ُف َق ْق ُل ُف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾ ﴿ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾.
الض ََل َل وا ْلؿع ِ
الذك ِ
قن بِ َس َب ِ
ب ُّ
اص َل َت ُؽ ُ
الؿ َت َؼدِّ َم ِة ك ََؿا َق َال اهلل:
َوبِنِ َز ِاء َذل ِ َؽ َأ َّن َّ
َ َ َ
ُقب ُ
﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ َو َق َال:
﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾َ .و َق َال ﴿ :ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﴾ إ َلك َققل ِ ِف ﴿ :ﯽ ﯾ ﴾ إ َلك َققل ِ ِف ﴿ :ﰌ ﴾ .و َه َذا باب و ِ
اس ٌع.اه
َ ٌ َ
َ
ْ
ْ
َطأي ٌٖ :)3( ١ايظًِ ممتٓع عٔ اهلل يرات٘ ,أّ تٓص ٙعٓ٘ َع قدزت٘ عً ٘ٝعدال َٓ٘
ضبحاْ٘ ٚتعاىل؟
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)505/8( ٝ
ِ
الؿ ْسؾِ ُؿ َ
َّاس فِل
قن َو َغ ْق ُر ُه ْؿ َط َؾك َأ َّن ال َّؾ َف ُمـ ََّز ٌه َط ْـ ال ُّظ ْؾ ِؿ َلؽ ْـ َتـ ََاز َع الـ ُ
َو َقدْ ا َّت َػ َؼ ُ
ِ
م ْعـَك (ال ُّظ ْؾ ِؿ) ا َّل ِذي َي ِ
الؿ ْعت َِز َل ِة َو َغقْ ِر ِه ْؿ
ج ُ
الر ِّب َطـْ ُفَ :ف َج َع َؾ ْت ال َؼدَ ِر َّي ُة م ْـ ُ
ب َتـ ِْزي ُف َّ
َ
ِ
الخال ِ ُؼ مِ ْـ ِجـ ِ
الؿ ْخ ُؾ َ
(ال ُّظ ْؾ َؿ) ا َّل ِذي ُيـ ََّز ُه َطـْ ُف َ
قق َو َش َّب ُفقا
ْس (ال ُّظ ْؾ ِؿ) ا َّلذي ُيـ َْفك َطـْ ُف َ
ِِ
ب َط َؾك الؿ ْخ ُؾ ِ
ْس ما َي ِ
ِ ِ ِ
قق.
ج ُ
َ
ال َّؾ َف َت َعا َلك بِ َخ ْؾؼف َف َل ْو َج ُبقا َط َؾ ْقف م ْـ جـ ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الج ْف ِؿ َّقة
الؿ َت َؼدِّ مق َـ والؿتلخريـ م ْـ َ
قاه َ :و َقا َل ْت َصائ َػ ٌة م ْـ ُم ْثبِتَة ال َؼدَ ِر  -م ْـ ُ
ِ
اء و َأ ْه ِؾ الح ِد ِ
يث  -ال ُّظ ْؾ ُؿ مِـْ ُف ُم ْؿتَـ ِ ٌع ل ِ َذاتِ ِف َف ُؽ ُّؾ ُم ْؿؽِ ٍـ َيدْ ُخ ُؾ
َ
َو َأ ْه ِؾ ال َؽ ََل ِم َوا ْل ُػ َؼ َف َ
ف فِل مِ ْؾ ِ
ؽ ال َغ ْق ِر َأ ْو ُ
وج َط ْـ
َت ْح َت ال ُؼدْ َر ِة َل ْق َس فِ ْع ُؾ ُف ُض ْؾ ًؿاَ .و َقا ُلقا :ال ُّظ ْؾ ُؿ الت ََّص ُّر ُ
الخ ُر ُ
َصا َط ِة م ْـ َت ِ
ب َصا َط ُت ُف َوكُؾ مِ ْـ َه َذ ْي ِـ ُم ْؿتَـ ِ ٌع فِل َح ِّؼ اهللِ.
ج ُ
َ
و َق َال كَثِقر مِـ َأ ْه ِؾ السـ َِّة وا ْلح ِد ِ
يث َوالـُّ َّظ ِ
ارَ :ب ْؾ ال ُّظ ْؾ ُؿ ُه َق َو ْض ُع َّ
الش ْل ِء فِل َغقْ ِر
ُّ َ َ
ٌ ْ
َ
مق ِض ِع ِف ،ومِـ َذل ِ َؽَ :أ ْن يب َخس الؿح ِسـ َشق ًئا مِـ حسـَاتِ ِفَ ،أو يح ِؿ َؾ َط َؾق ِف مِـ سق َئ ِ
ات
ْ ْ َ ِّ
ْ َ ْ
َ ْ
َْ
َْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ

َغ ْق ِر ِهَ ،و َه َذا مِ ْـ ال ُّظ ْؾ ِؿ ا َّل ِذي ك ََّز َه ال َّؾ ُف َك ْػ َس ُف َطـْ ُفَ .ك َؼ ْقل ِ ِف َت َعا َلك﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ِ
ِ ٍ ِ
الف ْض ُؿَ :أ ْن
الس َؾػَ :
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾َ .ق َال َغ ْق ُر َواحد م ْـ َّ
ُي ْف َض َؿ مِ ْـ َح َسـَاتِ ِفَ ،وال ُّظ ْؾ ُؿ َأ ْن ُي َزا َد فِل َس ِّق َئاتِ ِفَ .و َقدْ َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰈ ﴾ َو َق َال﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ وفِل ح ِد ِ
يث البِ َطا َق ِة ا َّل ِذي َر َوا ُه الت ِّْرمِ ِذ ُّي َو َغ ْق ُر ُه َو َح َّسـَ ُفَ ،و َر َوا ُه
َ
َ
قح ِف َطـ الـَّبِل َ أ َّكف َق َال« :ي َجا ُء ي ْوم ِ
ح ِ
الحاكِؿ فِل ص ِ
الؼ َقا َم ِة بِ َر ُج ِل ِم ْن ُأ َّمتِي َط َؾى
َ َ
ُ
َ
ُ
ْ ِّ
َ ُ
ج ًّال ُكل ِس ِ
الخ َالئِ ِق َف ُق ْـ َش ُر َل ُه تِ ْس َع ٌة َوتِ ْس ُعونَ ِس ِ
ج ٍّل ِم ْـفَ ا َمد ال َب َصرِ ُث َّم َي ُؼ ُ
ُر ُء ِ
وس َ
ول ال َّؾ ُه
ولَ َٓ :يا َر ِّب َف َق ُؼ ُ
َت َعا َلى َل ُهَ :أ ُت ْـؽِ ُر ِم ْن َه َذا َش ْق ًئا ؟ َف َق ُؼ ُ
ول ال َّؾ ُه َط َّز َو َج َّلَ :أ َل َك ُط ْذ ٌر َأ ْو
إن َل َك ِط ْـ َد َكا َحس َـ ٍ
ولَ َٓ :يا َر ِّب َف َق ُؼ ُ
الر ُج ُل َف َق ُؼ ُ
ات
ول ال َّؾ ُه َت َعا َلىَ :ب َؾىَّ .
َح َس َـ ٌة ؟ َف َقفَ ُ
َ
اب َّ
َوإِك َُّه َٓ ُض ْؾ َم َط َؾ ْق َك َف ُت ْخ َر ُج َل ُه بِ َطا َق ٌة فِقفَ اَ :أ ْشفَ ُد َأنْ َٓ إ َل َه َّإٓ ال َّؾ ُه َو َأ ْشفَ ُد َأ َّن ُحمَ َّؿ ًدا
ج َّال ِ
ِِ
ِِ
الس ِ
ت ؟ َف َق ُؼ ُ
ول اهلل َف َق ُؼ ُ
س ُ
ول :إك َ
َّك َٓ ُت ْظ َؾ ُم
ولَ :يا َر ِّب َما َهذه البِ َطا َق ُة َم َع َهذه ِّ
َر ُ
الس ِ
الس ِ
ج َّال ُت فِي كِ َّػ ٍة َوا ْلبِ َطا َق ُة فِي كِ َّػ ٍة َف َط َ
َق َالَ :ف ُت َ
ج َّال ُت َو َث ُؼ َؾ ْ
ت البِ َطا َق ُة»
اش ْت ِّ
وض ُع ِّ
()1

َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﴾ َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ َو َق َال﴿ :ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾.
ِ
ومِ ْث ُؾ َه ِذ ِه الـُّص ِ ِ
الؿ ْؿتَـ ِ َع ا َّل ِذي َٓ
ُ
َ
قص كَث َقر ٌةَ ،و َم ْع ُؾق ٌم َأ َّن ال َّؾ َف َت َعا َلك َل ْؿ َيـْػ بِ َفا ُ
الضدَّ ي ِـَ :فنِ َّن َه َذا َلؿ يتَق َّهؿ َأحدٌ وجقده ،و َلقس فِل مجردِ
ْ َ َ ْ َ ُ ُ َُ َ ْ َ
الق ُجق َد كَا ْل َج ْؿ ِع َب ْق َـ ِّ ْ
َي ْؼ َب ُؾ ُ
ُ َ َّ
َك ْػقِ ِف ما يحص ُؾ بِ ِف م ْؼصقد ِ
الخ َط ِ
الؿ َرا َد َب َق ُ
ان طَدْ ِل اهللَ ،و َأ َّك ُف َٓ َي ْظؾِ ُؿ َأ َحدً ا ك ََؿا
َ ُ ُ
َ َ ْ ُ
ابَ :فنِ َّن ُ
( )1أخرجف أمحد ( ،)6994وابـ ماجف ( ،)4355وافسمذي ( )2639ظـ ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعاص
 ،بنشـاد صحقح.

َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ ب ْؾ ُي َج ِ
از ِيف ْؿ بِ َل ْط َؿال ِ ِف ْؿ َو َٓ
َ
ِ
ِ
الح َّج ِة َط َؾ ْق ِف ْؿ ك ََؿا َق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ُي َعاق ُب ُف ْؿ َّإٓ َب ْعدَ إ َقا َمة ُ
ﯭ ﯮ ﴾ َو َق َال﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﴾ َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾.
وفِل الص ِ
حقحِ َط ْـ الـَّبِ ِّل َ أ َّك ُف َق َالَ « :ما َأ َح ٌد َأ َحب إ َل ْق ِه ال ُع ْذ ُر ِم ْن اهلل ِم ْن َأ ْج ِل
َّ
َ
ِ
الؽ ُت َب» َومِ ْث ُؾ َه ِذ ِه الـ ُُّص ِ
س َل َو َأ ْك َز َل ُ
قص كَثِ َقر ٌة َو ِه َل ُت َب ِّق ُـ َأ َّن ال ُّظ ْؾ َؿ
َذل َك َب َع َث الر ُ
ِ
الج ْب ِر َّي ُة َو َم ْـ َوا َف َؼ ُف ْؿ َو َقدْ
اهلل َك ْػ َس ُف َطـْ ُف َل ْق َس ُه َق َما َت ُؼق ُل ُف ال َؼدَ ِر َّي ُة َو َٓ َما َت ُؼق ُل ُف َ
ا َّلذي ك ََّز َه ُ
ِ
ِ
ِ
ب ِس َط ال َؽ ََل ُم َط َؾك َت ْح ِؼ ِ
قفا ِح ْؽ َؿ ُة اهللِ َوطَدْ ُل ُف َفنِ َّن
الؿ َؼا ِم فل َم َقاض َع ُأ َخ َر َو ُب ِّق َـ ف َ
قؼ َه َذا َ
ُ
ِ
َه َذا الؿ َؼام ُهق مِـ َأ ْط َظ ِؿ الؿ َؼام ِ
قفا كَثِ ٌقر مِ ْـ إَ َّولِق َـ وأخريـ.اه
ات ا َّلتِل ْ
اض َط َر َب ف َ
َ َ َ ْ
َ َ
()1

َطأيٜ )4(١طتدٍ اجلرب ١ٜعً ٢تفطريِٖ ايظًِ مبا ذنس ٙٚبكٛي٘ « :ي ٛإٔ اهلل
عرب أٌٖ مساٚات٘ ٚأٌٖ أزض٘ يعربِٗ  ٖٛٚغري ظامل هلِ» .فُا تفطري احلدٜح؟
قاه اإلواً ابَ القٗي  يف شفا ٞالعمٗن (ص:)113
وهذا الحديث حديث صحقح ،رواه الحاكؿ يف صحقحف ولف شلن طظقؿ ،وهق
()2

دال طىل أن مـ تؽؾؿ بف أطرف الخؾؼ باهلل ،وأطظؿفؿ لف تقحقدً ا ،وأكثرهؿ لف تعظقؿا،
وفقف الشػاء التام يف باب العدل والتقحقد :فنكف ٓ يزال يجقل يف كػقس كثقر مـ

أيضا ()2765
( )1أخرجف افبخاري ( ،)7416ومسؾؿ ( )1499ظـ ادغرة بـ صعبة  ،وأخرجف مسؾؿ ً
ظـ ابـ مسعقد  ،وافؾػظ فف بـحقه.

( )2أخرجف أمحد ( ،)21589وأبق داود ( ،)4699وابـ ماجف ( )77ظـ زيد بـ ثابت  ،بنشـاد
صحقح.

الـاس :كقػ يجتؿع الؼضاء والؼدر ،وإمر والـفل .وكقػ يجتؿع العدل والعؼاب
طىل الؿؼضل الؿؼدر الذي ٓ بد لؾعبد مـ فعؾف.
ثِ ضًو نٌ طا٥ف ١يف ٖرا املكاّ ٚادٜا ٚطسٜكا:
فسؾك الجبرية وادي الجبر ،وصريؼ الؿشقئة الؿحضة الذي يرجح مثَل طىل مثؾ،
مـ غقر اطتبار طؾة وٓ غاية وٓ حؽؿة ،قالقا :وكؾ مؿؽـ طدل .والظؾؿ هق الؿؿتـع
لذاتف .فؾق طذب أهؾ سؿاواتف وأهؾ أرضف :لؽان متصرفا يف مؾؽف ،والظؾؿ تصرف
الؼادر يف غقر مؾؽف ،وذلؽ مستحقؾ طؾقف سبحاكف .قالقا :ولؿا كان إمر راجعا إىل
محض الؿشقئة :مل تؽـ إطؿال سببا لؾـجاة :فؽاكت رمحتف لؾعباد هل الؿستؼؾة
بـجاهتؿ فؽاكت رمحتف خقرا مـ أطؿالفؿ.
وهمٓء راطقا جاكب الؿؾؽ ،وططؾقا جاكب الحؿد ،واهلل سبحاكف لف الؿؾؽ ولف
الحؿد.
وسؾؽت الؼدرية وادي العدل والحؽؿة ،ومل يقفقه حؼف ،وططؾقا جاكب التقحقد،
وحاروا يف هذا الحديث ،ومل يدروا ما وجفف ،وربؿا قابؾف كثقر مـفؿ بالتؽذيب ،والرد
لف ،وأن الرسقل  مل يؼؾ ذلؽ.
قالقا :وأي ضؾؿ يؽقن أطظؿ مـ تعذيب مـ استـػد أوقات طؿره كؾفا واستػرغ
ققاه يف صاطتف ،وفعؾ ما يحبف ،ومل يعصف صرفة طقـ ،وكان يعؿؾ بلمره دائؿا فؽقػ
يؼقل الرسقل  أن تعذيب هذا يؽقن طدٓ ٓ ضؾؿا .وٓ يؼال :إن حؼف طؾقفؿ ،وما
يـبغل لف أطظؿ مـ صاطاهتؿ :فَل تؼع تؾؽ الطاطات يف مؼابؾة كعؿف وحؼققف ،فؾق
طذهبؿ لعذهبؿ بحؼف طؾقفؿٕ :هنؿ إذا فعؾقا مؼدورهؿ مـ صاطتف مل يؽؾػقا بغقره:
فؽقػ يعذبقن طىل ترك ما ٓ قدرة لفؿ طؾقف ،وهؾ ذلؽ إٓ بؿـزلة تعذيبفؿ طىل كقهنؿ
مل يخؾؼقا السؿاوات وإرض وكحق ذلؽ مؿا ٓ يدخؾ تحت مؼدورهؿ.

قالقا :فَل وجف لفذا الحديث إٓ رده أو تلويؾف ،ومحؾف طىل معـك يصح ،وهق أكف
لق أراد تعذيبفؿ :جعؾفؿ أمة واحدة طىل الؽػر :فؾق طذهبؿ يف هذه الحال :لؽان غقر
ضامل لفؿ ،وهق مل يؼؾ لق طذهبؿ مع كقهنؿ مطقعقـ لف طابديـ لف :لعذهبؿ وهق غقر ضامل
لفؿ ،ثؿ أخبر أكف لق طؿفؿ بالرمحة :لؽاكت رمحتف لفؿ خقرا مـ أطؿالفؿ ،ثؿ أخبر أكف ٓ
يؼبؾ مـ العبد طؿؾ :حتك يممـ بالؼدر ،والؼدر هق طؾؿ اهلل بالؽائـات وحؽؿف فقفا.
ووقػت صائػة أخرى يف وادي الحقرة بقن الؼدر وإمر ،والثواب والعؼاب؛ فتارة:
يغؾب طؾقفؿ شفقد الؼدر :فقغقبقن بف طـ إمر ،وتارة يغؾب طؾقفؿ شفقد إمر،
فقغقبقن طـ الؼدر ،وتارة يبؼقن يف حقرة وطؿك.
وهذا كؾف إكؿا سببف إصقل الػاسدة والؼقاطد الباصؾة التل بـقا طؾقفا ،ولق مجعقا
بقـ الؿؾؽ والحؿد ،والربقبقة واإللفقة ،والحؽؿة والؼدرة ،وأثبتقا لف الؽؿال
الؿطؾؼ ،ووصػقه بالؼدرة التامة الشامؾة ،والؿشقئة العامة الـافذة ،التل ٓ يقجد كائـ
إٓ بعد وجقدها ،والحؽؿة البالغة التل ضفرت يف كؾ مقجقد :لعؾؿقا حؼقؼة إمر،
وزالت طـفؿ الحقرة ،ودخؾقا إىل اهلل سبحاكف مـ باب أوسع مـ السؿاوات السبع،
وطرفقا أكف ٓ يؾقؼ بؽؿالف الؿؼدس :إٓ ما أخبر بف طـ كػسف طىل ألسـة رسؾف ،وأن
ما خالػف ضـقن كاذبة ،وأوهام باصؾة ،تقلدت بقـ أفؽار باصؾة وآراء مظؾؿة ،فـؼول
وباهلل التوفقق وهو الؿستعان ،وطؾقه التؽالن ،وٓ حول وٓ قوة إٓ باهلل:
الرب تبارك اسؿف ،وتعاىل جده وٓ إلف غقره ،هق الؿـعؿ طىل الحؼقؼة بصـقف
الـعؿ التل ٓ يحصقفا أهؾ سؿاواتف وأرضف ،فنيجادهؿ كعؿة مـف ،وجعؾفؿ أحقاء
كاصؼقـ كعؿة مـف ،وإططاؤهؿ إسؿاع وإبصار والعؼقل كعؿة مـف ،وإدرار إرزاق
طؾقفؿ طىل اختَلف أكقاطفا وأصـاففا كعؿة مـف ،وتعريػفؿ كػسف بلسؿائف وصػاتف
وأفعالف كعؿة مـف ،وإجراء ذكره طىل ألسـتفؿ ومحبتف ومعرفتف طىل قؾقهبؿ كعؿة مـف،

وحػظفؿ بعد إيجادهؿ كعؿة مـف ،وققامف بؿصالحفؿ دققؼفا وجؾقؾفا كعؿة مـف،
وهدايتفؿ إىل أسباب مصالحفؿ ومعايشفؿ كعؿة مـف.
وذكر كعؿف طىل سبقؾ التػصقؾ ٓ سبقؾ إلقف وٓ قدرة لؾبشر طؾقف ،ويؽػل أن
الـَّ َػ َس مـ أدكك كعؿف التل ٓ يؽادون يعدوهنا ،وهق أربعة وطشرون ألػ َك َػس يف كؾ
يقم ولقؾة ،فؾؾف طىل العبد يف الـػس خاصة أربعة وطشرون ألػ كعؿة كؾ يقم ولقؾة،
دع ما طدا ذلؽ مـ أصـاف كعؿف طىل العبد ،ولؽؾ كعؿة مـ هذه الـعؿ حؼ مـ الشؽر
يستدطقف ويؼتضقف :فنذا وزطت صاطات العبد كؾفا طىل هذه الـعؿ مل يخرج قسط كؾ
ٍ
بقجف مـ القجقه.
كعؿة مـفا إٓ جزء يسقر جدا ٓ ،كسبة لف إىل قدر تؾؽ الـعؿة
وقد صح طـف  أكف قال« :لن يـجو أحد مـؽم بعؿؾه» ويف لػظ« :لن يدخل أحد
مـؽم الجـة بعؿؾه» .قالقا :وٓ أكت يا رسقل اهلل؟ قال« :وٓ أكا إٓ أن يتغؿدين اهلل
برمحة مـه وفضل» فؼد أخبر  :أكف ٓ يـجل أحدً ا طؿ ُؾف مـ إولقـ ،وٓ مـ
()1

خقرا لف مـ طؿؾفٕ :ن رمحتف تـجقف،
أخريـ :إٓ أن يرمحف ربف سبحاكف :فتؽقن رمح ُتف ً
وطؿؾف ٓ يـجقف :فعؾؿ أكف سبحاكف لق طذب أهؾ سؿاواتف وأرضف :لعذهبؿ ببعض حؼف
طؾقفؿ.
ومؿا يقضحف :أكف كؾؿا كؿؾت كعؿة اهلل طىل العبد طظؿ حؼف طؾقف ،وكان ما
يطالب بف مـ الشؽر أكثر مؿا يطالب مـ دوكف :فقؽقن حؼ اهلل طؾقف أطظؿ ،وأطؿالف ٓ
تػل بحؼف طؾقف ،وهذا إكؿا يعرفف حؼ الؿعرفة مـ طرف اهلل ،وطرف كػسف ،هذا كؾف لق
مل يحصؾ لؾعبد مـ الغػؾة واإلطراض والذكقب ما يؽقن يف قبالة صاطاتف :فؽقػ إذا
حصؾ لف مـ ذلؽ ما يقازي صاطاتف ،أو يزيد طؾقفا :فنن مـ حؼ اهلل طىل طبده أن يعبده
( )1أخرجف افبخاري ( ،)6467 ،5673ومسؾؿ ( ،2816و )2818ظـ أيب هريرة وظائشة  ،واكػرد بف
مسؾؿ ( )2817ظـ جابر  ،بلفػاظ متؼاربة.

ٓ يشرك بف شقئا ،وأن يذكره وٓ يـساه ،وأن يشؽره وٓ يؽػره ،وأن يرضك بف ربا،
وباإلسَلم ديـا ،وبؿحؿد  رسقٓ ،ولقس الرضا بذلؽ مجرد إصَلق هذا الؾػظ،
وحالف وإرادتف تؽذبف وتخالػف :فؽقػ يرضك بف ربا مـ يسخط ما يؼضقف لف إذا مل يؽـ
مقافؼا إلرادتف وهقاه :فقظؾ ساخطا بف متبرما ،يرضك وربف غضبان ويغضب وربف
راض ،ففذا إكؿا رضل مـ ربف حظا ،مل يرض باهلل ربا ،وكقػ يدطل الرضا باإلسَلم
ديـا مـ يـبذ أصقلف خؾػ ضفره إذا خالػت بدطتف وهقاه وفروطف وراءه إذا مل يقافؼ
غرضف وشفقتف ،وكقػ يصح الرضا بؿحؿد  رسقٓ مـ مل يحؽؿف طىل ضاهره
وباصـف ،ويتؾؼ أصقل ديـف وفروطف مـ مشؽاتف وحده ،وكقػ يرضك بف رسقٓ مـ
يترك ما جاء بف لؼقل غقره ،وٓ يترك ققل غقره لؼقلف ،وٓ يحؽؿف ويحتج بؼقلف :إٓ
إذا وافؼ تؼؾقده ومذهبف ،فنذا خالػف مل يؾتػت إىل ققلف.
والؿؼصقد أن مـ حؼف سبحاكف طىل كؾ أحد مـ طبقده أن يرضك بف ربا،
وباإلسَلم ديـا ،وبؿحؿد رسقٓ ،وأن يؽقن حبف كؾف هلل ،وبغضف يف اهلل ،وققلف هلل
وتركف هلل ،وأن يذكره وٓ يـساه ،ويطقعف وٓ يعصقف ،ويشؽره وٓ يؽػره ،وإذا قام
بذلؽ كؾف كاكت كعؿ اهلل طؾقف أكثر مـ طؿؾف ،بؾ ذلؽ كػسف مـ كعؿ اهلل طؾقف حقث
وفؼف لف ويسره وأطاكف طؾقف ،وجعؾف مـ أهؾف واختصف بف طىل غقره :ففق يستدطل شؽرا
آخر طؾقف وٓ سبقؾ لف إىل الؼقام بؿا يجب هلل مـ الشؽر أبدا ،فـعؿ اهلل تطالبف بالشؽر
وأطؿالف ٓ تؼابؾفا وذكقبف وغػؾتف وتؼصقره قد تستـػد طؿؾف فديقان الـعؿ وديقان
الذكقب يستـػدان صاطاتف كؾفا.
هذا وأطؿال العبد مستحؼة طؾقف بؿؼتضك كقكف طبدا مؿؾقكا مستعؿَل فقؿا يلمره
بف سقده ،فـػسف مؿؾقكة وأطؿالف مستحؼة بؿقجب العبقدية :فؾقس لف شلء مـ أطؿالف
كؿا أكف لقس لف ذرة مـ كػسف ،فَل هق مالؽ لـػسف وٓ صػاتف وٓ أطؿالف وٓ لؿا بقده

مـ الؿال يف الحؼقؼة ،بؾ كؾ ذلؽ مؿؾقك طؾقف مستحؼ طؾقف لؿالؽف أطظؿ استحؼاقا
إيل فؾقس لؽ يف كػسؽ وٓ يف
مـ سقد اشترى طبدا بخالص مالف ،ثؿ قال :اطؿؾ وأ ِّد ّ
كسبؽ شلء ،فؾق طؿؾ هذا العبد مـ إطؿال ما طؿؾ ،فنن ذلؽ كؾف مستحؼ طؾقف
لسقده وحؼ مـ حؼققف طؾقف ،فؽقػ بالؿـعؿ الؿالؽ طىل الحؼقؼة الذي ٓ تعد كعؿف
وحؼققف طىل طبده ،وٓ يؿؽـ أن تؼابؾفا صاطاتف بقجف ،فؾق طذبف سبحاكف لعذبف وهق
غقر ضامل لف ،وإذا رمحف فرمحتف خقر لف مـ أطؿالف ،وٓ تؽقن أطؿالف ثؿـا لرمحتف البتة
فؾقٓ فضؾ اهلل ورمحتف ومغػرتف ما هـل أحدً ا طقش البتة ،وٓ طرف خالؼف ،وٓ ذكره
وٓ آمـ بف وٓ أصاطف ،فؽؿا أن وجقد العبد محض إيجاده وفضؾف ومـتف طؾقف ،وهق
الؿحؿقد طىل إيجاده ،فتقابع وجقده كؾفا كذلؽ لقس لؾعبد مـفا شلء كؿا لقس لف يف
وجقده شلء فالحؿد كؾف هلل ،والػضؾ كؾف لف ،واإلكعام كؾف لف ،والحؼ لف طىل مجقع
خؾؼف ،ومـ مل يـظر يف حؼف طؾقف وتؼصقره وطجزه طـ الؼقام بف :ففق مـ أجفؾ الخؾؼ
بربف وبـػسف ،وٓ تـػعف صاطاتف وٓ يسؿع دطاؤه.
والعبد يسقر إىل اهلل سبحاكف بقـ مشاهدة مـتف طؾقف وكعؿف وحؼققف ،وبقـ رؤية
طقب كػسف وطؿؾف وتػريطف ،وإضاطتف :ففق يعؾؿ أن ربف لق طذبف أشد العذاب :لؽان
قد طدل فقف ،وأن أقضقتف كؾفا طدل فقف ،وأن ما فقف مـ الخقر فؿجرد فضؾف ومـتف
وصدقتف طؾقف ،ولفذا كان يف حديث سقد آستغػار« :أبوء لك بـعؿتك طؾي وأبوء
بذكبي» فَل يرى كػسف إٓ مؼصرا مذكبا ،وٓ يرى ربف إٓ محسـا متػضَل.
()1

وقد قسؿ اهلل خؾؼف إىل قسؿقـ ٓ ثالث لفؿا تائبقـ وضالؿقـ فؼال﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﴾ وكذلؽ جعؾفؿ قسؿقـ معذبقـ وتائبقـ فؿـ مل يتب ففق
( )1أخرجف افبخاري ( )6356ظـ صداد بـ أوس .

معذب وٓ بد قال تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ وأمر مجقع الؿممـقـ مـ أولفؿ إىل
آخرهؿ بالتقبة وٓ يستثـك مـ ذلؽ أحد وطؾؼ فَلحفؿ هبا قال تعاىل ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ وطدَّ د سبحاكف مـ مجؾة كعؿف طىل خقر خؾؼف
وأكرمفؿ طؾقف وأصقطفؿ لف وأخشاهؿ لف :أن تاب طؾقف ،وطىل خقاص أتباطف فؼال:
﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ ثؿ كرر تقبتف طؾقفؿ فؼال﴿ :ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ وقدم تقبتف طؾقفؿ طىل تقبة الثَلثة الذيـ
خؾػقا ،وأخبر سبحاكف أن الجـة التل وطدها أهؾفا يف التقراة واإلكجقؾ :أهنا يدخؾفا
التائبقن فذكر طؿقم التائبقـ أوٓ ،ثؿ خص الـبل  والؿفاجريـ وإكصار هبا ،ثؿ
خص الثَلثة الذيـ خؾػقا :فعؾؿ بذلؽ احتقاج مجقع الخؾؼ إىل تقبتف طؾقفؿ ،ومغػرتف
لفؿ ،وطػقه طـفؿ وقد قال تعاىل لسقد ولد آدم وأحب خؾؼف إلقف ﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﴾
ففذا خبر مـف وهق أصدق الؼائؾقـ ،أو دطاء لرسقلف بعػقه طـف ،وهق صؾب مـ كػسف

وكان 

يؼقل يف سجقده أقرب ما يؽقن مـ ربف« :أطوذ برضاك من سخطك،

وأطوذ بعػوك من طؼوبتك ،وأطوذ بك مـك ٓ ،أحصي ثـاء طؾقك أكت كَم أثـقت طؾى
كػسك» وقال ٕصقع كساء إمة وأفضؾفـ ،وخقرهـ الصديؼة بـت الصديؼ وقد
()1

قالت لف :يا رسقل اهلل لئـ وافؼت لقؾة الؼدر ،فؿا أدطق بف؟ قال« :قولي :الؾفم إكك
طػو حتب العػو فاطف طـي» قال الترمذي حديث حسـ صحقح ،وهق سبحاكف
()2

( )1أخرجف مسؾؿ ( )486ظـ ظائشة .

( )2أخرجف أمحد ( ،)25384وافسمذي ( ،)3513وابـ ماجف ( ،)3855ظـ ظائشة  ،وهق حديث
صحقح.

لؿحبتف لؾعػق والتقبة خؾؼ خؾؼف طىل صػات وهقئات وأحقال تؼتضل تقبتفؿ إلقف
واستغػارهؿ وصؾبفؿ طػقه ومغػرتف.
وقد روى مسؾؿ يف صحقحف مـ حديث أبل هريرة ،قال :قال رسقل اهلل « :لو
مل تذكبوا لذهب اهلل بؽم ،ولجاء بؼوم يذكبون ،فقستغػرون اهلل فقغػر هلم» .
()1

واهلل تعاىل يحب التقابقـ ،والتقبة مـ أحب الطاطات إلقف ،ويؽػل يف محبتفا شدة
فرحف هبا ك ََؿا فِل صحقح مسؾؿ طـ أبل هريرة قال :قال رسقل اهلل « :قال اهلل طز
هلل أفرح بتوبة طبده من
وجل :أكا طـد ضن طبدي بي ،وأكا معه حقن يذكرين ،واهلل ُ
أحدكم جيد ضالته يف الػالة» ويف الصحقحقـ مـ حديث طبد اهلل بـ مسعقد طـ
()2

هلل أشد فرحا بتوبة طبده الؿممن من رجل يف أرض دوية مفؾؽة ،معه
رسقل اهلل ُ « :
راحؾته طؾقفا صعامه وشرابه ،فـام فاستقؼظ وقد ذهبت فطؾبفا حتى أدركه العطش ،ثم
قال :أرجع إلى الؿؽان الذي كـت فقه ،فلكام حتى أموت فوضع رأسه طؾى ساطده؛
لقؿوت ،فاستقؼظ وطـده راحؾته طؾقفا زاده وصعامه وشرابه ،فاهلل أشد فرحا بتوبة العبد
الؿممن من هذا براحؾته وزاده» .
()3

فرحا
هلل أشد ً
ويف صحقح مسؾؿ طـ الـعؿان بـ بشقر يرفعف إىل الـبل  قالُ « :
بتوبة طبده من رجل محل زاده ومزاده طؾى بعقر ،ثم سار حتى كان بػالة ،فلدركته
الؼائؾة ،فـزل فؼال حتت شجرة فغؾبته طقـه واكسل بعقره ،فاستقؼظ فسعى شرفا ،فؾم ير
شقئا ،ثم سعى شرفا ثاكقا ،ثم سعى شرفا ثالثا ،فؾم ير شقئا ،فلقبل حتى أتى إلى مؽاكه

( )1أخرجف مسؾؿ (.)2749
( )2أخرجف مسؾؿ (.)2675
( )3أخرجف افبخاري ( ،)6358ومسؾؿ (.)2744

الذي قال فقه ،فبقـا هو قاطد فقه؛ إذ جاء بعقره يؿشي حتى وضع خطامه يف يده» فاهلل
()1

فرحا بتقبة العبد مـ هذا حقـ وجد بعقره :فتلمؾ محبتف سبحاكف لفذه الطاطة التل
أشد ً
هل أصؾ الطاطات وأساسفا.
ثي قاه :وحؼقؼة إمر :أن العبد فؼقر إىل اهلل مـ كؾ وجف وبؽؾ اطتبار ،ففق فؼقر
إلقف مـ جفة ربقبقتف لف وإحساكف إلقف وققامف بؿصالحف وتدبقره لف ،وفؼقر إلقف مـ جفة
إلفقتف ،وكقكف معبقده وإلفف ومحبقبف إطظؿ الذي ٓ صَلح لف وٓ فَلح وٓ كعقؿ
وٓ سرور إٓ بلن يؽقن أحب شلء إلقف ،فقؽقن أحب إلقف مـ كػسف وأهؾف ومالف
ووالده وولده ومـ الخؾؼ كؾفؿ ،وفؼقر إلقف مـ جفة معافاتف لف مـ أكقاع البَلء فنكف إن
مل يعافف مـفا هؾؽ ببعضفا ،وفؼقر إلقف مـ جفة طػقه طـف ومغػرتف لف ،فنن مل يعػ طـ
العبد ويغػر لف :فَل سبقؾ إىل الـجاة فؿا كجك أحد إٓ بعػق اهلل ،وٓ دخؾ الجـة إٓ
برمحة اهلل ،وكثقر مـ الـاس يـظر إىل كػس ما يتاب مـف فقراه كؼصا ،وٓ يـظر إىل كؿال
الغاية الحاصؾة بالتقبة ،وأن العبد بعد التقبة الـصقح خقر مـف قبؾ الذكب ،وٓ يـظر
إىل كؿال الربقبقة ،وتػرد الرب بالؽؿال وحده ،وأن لقازم البشرية ٓ يـػؽ مـفا
البشر ،وأن التقبة غاي ُة كؾ أحد مـ ولد آدم وكؿالف كؿا كاكت هل غايتف وكؿالف ،فؾقس
لؾعبد كؿال بدون التقبة البتة ،كؿا أكف لقس لف اكػؽاك طـ سببفا ،فنكف سبحاكف هق
الؿتػرد الؿستلثر بالغـك والحؿد مـ كؾ وجف وبؽؾ اطتبار ،والعبد هق الػؼقر الؿحتاج
إلقف الؿضطر إلقف بؽؾ وجف وبؽؾ اطتبار ،فرمحتف لؾعبد خقر لف مـ طؿؾف :فنن طؿؾف

( )1أخرجف مسؾؿ (.)2745

ٓ يستؼؾ بـجاتف وٓ سعادتف ،ولق وكؾ إىل طؿؾف مل يـج بف البتة ،ففذا بعض ما يتعؾؼ
بؼقلف « :إن اهلل لو طذب أهل سَمواته وأهل أرضه لعذهبم وهو غقر ضامل هلم» .
()1

ومؿا يقضحف :أن شؽره سبحاكف مستحؼ طؾقفؿ بجفة ربقبقتف لفؿ وكقهنؿ طبقده
ومؿالقؽف ،وذلؽ يقجب طؾقفؿ أن يعرفقه ويعظؿقه ويقحدوه ويتؼربقا إلقف تؼرب
العبد الؿحب الذي يتؼؾب يف كعؿف ،وٓ غـاء بف طـف صرفة طقـ :ففق يدأب يف التؼرب
إلقف بجفده ويستػرغ يف ذلؽ وسعف وصاقتف وٓ يعدل بف سقاه يف شلء مـ إشقاء
ويمثر رضا سقده طىل إرادتف وهقاه ،بؾ ٓ هقى لف وٓ إرادة إٓ فقؿا يريد سقده ويحبف
وهذا يستؾزم طؾقما وأطؿآ وإرادات وطزائؿ ٓ يعارضفا غقرها ،وٓ يبؼك لف معفا
التػات إىل غقره بقجف ،ومعؾقم أن ما يطبع طؾقف البشر ٓ يػل بذلؽ ،وما يستحؼف
الرب تعاىل لذاتف وأكف أهؾ أن يعبد أطظؿ مؿا يستحؼف إلحساكف ،ففق الؿستحؼ لـفاية
العبادة والخضقع والذل لذاتف ،وإلحساكف وإكعامف ،ويف بعض أثار( :لق مل أخؾؼ جـة
وٓ كارا لؽـت أهَل أن أطبد) ولفذا يؼقل أطبد خؾؼف لف يقم الؼقامة ،وهؿ الؿَلئؽة:
(سبحاكؽ ما طبدكاك حؼ طبادتؽ) فؿـ كرمف وجقده ورمحتف أن رضل مـ طباده
بدون القسقر مؿا يـبغل أن يعبد بف ،ويستحؼف لذاتف وإحساكف :فَل كسبة لؾقاقع مـفؿ إىل
ما يستحؼف بقجف مـ القجقه :فَل يسعفؿ إٓ طػقه وتجاوزه ،وهق سبحاكف أطؾؿ بعباده
مـفؿ بلكػسفؿ ،فؾق طذهبؿ لعذهبؿ بؿا يعؾؿف مـفؿ ،وإن مل يحقطقا بف طؾؿا ،ولق طذهبؿ
قبؾ أن يرسؾ رسؾف إلقفؿ طىل أطؿالفؿ مل يؽـ ضالؿا لفؿ كؿا أكف سبحاكف مل يظؾؿفؿ
بؿؼتف لفؿ قبؾ إرسال رسقلف طىل كػرهؿ وشركفؿ وقبائحفؿ ،فنكف سبحاكف كظر إىل

( )1أخرجف أمحد ( ،)21589وأبق داود ( ،)4699وابـ ماجف ( )77ظـ زيد بـ ثابت  ،بنشـاد
صحقح.

أهؾ إرض فؿؼتفؿ طرهبؿ وطجؿفؿ إٓ بؼايا مـ أهؾ الؽتاب ،ولؽـ أوجب طىل
كػسف إذ كتب طؾقفا الرمحة أكف ٓ يعذب أحدا إٓ بعد ققام الحجة طؾقف برسالتف.
ٚضس املطأي :١أكف لؿا كان شؽر الؿـعؿ طىل قدره ،وطىل قدر كعؿف ،وٓ يؼقم بذلؽ
أحد كان حؼف سبحاكف طىل كؾ أحد ،ولف الؿطالبة بف ،وإن مل يغػر لف ويرمحف وإٓ طذبف،
فحاجتفؿ إىل مغػرتف ورمحتف وطػقه كحاجتفؿ إىل حػظف وكَلءتف ورزقف :فنن
مل يحػظفؿ هؾؽقا ،وإن مل يرزقفؿ هؾؽقا ،وإن مل يغػر لفؿ ويرمحفؿ هؾؽقا وخسروا
ولفذا قال أبقهؿ آدم وأمفؿ حقاء﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﴾ وهذا شلن ولده مـ بعده ،وقد قال مقسك كؾقؿف سبحاكف﴿ :ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ وقال﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ وقال:
﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ وقال﴿ :ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾ وقال خؾقؾف إبراهقؿ ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴ ﴾ وقال﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾ إىل ققلف﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ وقال أول رسؾف إىل أهؾ إرض﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ وقال ٕكرم خؾؼف
طؾقف وأحبفؿ إلقف﴿ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﴾ وقال﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﴾ إىل ققلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ وقال﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﴾ وقد تؼدم حديث ابـ طباس  يف دطائف « :رب أطـي وٓ تعن

طؾي» وفقف« :رب تؼبل توبتي واغسل حوبتي» الحديث ،وقد أخبر سبحاكف طـ أطبد
ّ
()1

وخر راكعا وأكاب ،وقال تعاىل ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾ وقال طـ
البشر داود أكف استغػر ربف َّ
كبقف سؾقؿان ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﴾ وقال طـ كبقف يقكس أكف كاداه يف
الظؾؿات﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ وقال صديؼ
إمة وخقرها وأبرها وأتؼاها هلل بعد رسقلف :يا رسقل اهلل طؾؿـل دطاء أدطق بف يف
صَليت فؼال« :قل :الؾفم إين ضؾؿت كػسي ضؾَم كبقرا ،وٓ يغػر الذكوب إٓ أكت،
فاغػر لي مغػرة من طـدك ،وارمحـي أكك أكت الغػور الرحقم» فاستػتح الخبر طـ
()2

كػسف بلداة التقكقد التل تؼتضل تؼرير ما بعدها ،ثؿ ثـك باإلخبار طـ ضؾؿف لـػسف ،ثؿ
وصػ ذلؽ الظؾؿ بؽقكف ضؾؿا كبقرا ،ثؿ صؾب مـ ربف أن يغػر لف مغػرة مـ طـده،
أي ٓ :يبؾغفا طؾؿف ،وٓ سعقف ،بؾ هل محض مـتف ،وإحساكف وأكبر مـ طؿؾف ،فنذا
كان هذا شلن مـ وزن بإمة ،فرجح هبؿ فؽقػ بؿـ دوكف .اكتفك.
ٔقاه  يف كتابْ طسٖق اهلجستني (ص:)286
ف يف مؾؽف -والؿتصرف يف مؾؽف غقر ضامل-
ولقس الؿراد بف :لق طذهبؿَ :ل َت َص َّر َ
مدحا ،والحديث إكؿا سقؼ لؾؿدح ،وبقان
كؿا يظـف كثقر مـ الـاس ،فنن هذا يتضؿـ ً
طظؿ حؼ اهلل طىل طباده ،وأكف لق طذهبؿ لعذهبؿ بحؼف طؾقفؿ ،ومل يؽـ بغقر استحؼاق،
فنن حؼف سبحاكف طؾقفؿ أضعاف أضعاف ما َأتقا.

( )1أخرجف أمحد ( ،)1997وأبق داود ( ،)1515وافسمذي ( ،)3551وابـ ماجف ( ،)3835وإشـاده
صحقح.
( )2أخرجف افبخاري ( ،)834ومسؾؿ ( )2755ظـ أيب بؽر افصديؼ .

خقرا لفؿ مـ َأطؿالفؿ .يعـل :أن رمحتف
ولفذا قال بعده :ولق رمحفؿ كاكت رمحتف ً
لفؿ لقست ثؿـًا ٕطؿالفؿ ،وٓ تبؾغ أطؿالفؿ رمحتف :فرمحتف لفؿ لقست طىل قدر
أطؿالفؿ ،إذ أطؿالفؿ ٓ تستؼؾ باقتضاء الرمحة ،وحؼقق طبقديتف وشؽره التل
يستحؼفا طؾقفؿ مل يؼقمقا هبا ،فؾق طذهبؿ والحالة هذه :لؽان تعذي ًبا لحؼف ،وهق غقر
ضامل لفؿ فقف .وٓ سقؿا فنن أطؿالفؿ ٓ تقازى الؼؾقؾ مـ كعؿف طؾقفؿ ،فتبؼك كعؿف
ِ
وأداء حؼف الذى
الؽثقرة ٓ مؼابؾ لفا مـ شؽرهؿ ،فنذا طذهبؿ طىل ترك شؽرهؿ،
ضالؿا لفؿ.
يـبغل لف سبحاكف طذهبؿ ،ومل يؽـ ً
فإُ قٗن :فّي إذا فعمٕا وكدٔزِي وَ شكسٓ ٔعبٕدٖتْ؛ مل ٖكَ وا عدآ مما
ٍٖبػ٘ لْ وكدٔزّا هلي .فكٗف حيطَ العراب عمْٗ؟ قٗن :اجلٕاب وَ ٔدّني:
أحدُٖا :أن الؿؼدور لؾعبد ٓ ي ْليت بف كؾف ،بؾ ٓ بد مـ فتقر وإطراض وغػؾة
وتقان ،وأي ًضا فػل كػس ققامف بالعبقدية ٓ يقفقفا حؼفا القاجب لفا مـ كؿال الؿراقبة
واإلجَلل والتعظقؿ والـصقحة التامة هلل فقفا ،بحقث يبذل مؼدوره كؾف يف تحسقـفا
ضاهرا وباصـًا ،فالتؼصقر ٓزم يف حال الترك ،ويف حال الػعؾ ،ولفذا سلل
وتؽؿقؾفا
ً
الصديؼ الـبل  ،دطا ًء يدطق بف يف صَلتف ،فؼال لف« :قل :ال َّؾفم إين ضؾؿت كػسى
كثقرا ،وٓ يغػر الذكوب إٓ أكت ،فاغػر لي مغػرة من طـدك ،وارمحـي إكك أكت
ً
ضؾَم ً
الغػور الرحقم»  ،فلخبر طـ ضؾؿف لـػسف ممكدً ا لف بلن الؿؼتضقة ثبقت الخبر
()1

وتحؼؼف ،ثؿ أكده بالؿصدر الـايف لؾتجقز وآستعارة ،ثؿ وصػف بالؽثرة الؿؼتضقة
لتعدده وتؽثره ،ثؿ قال« :فاغػر لي مغػرة من طـدك» ،أي ٓ يـالفا طؿظ وٓ سعقل بؾ
طؿظ يؼصر طـفا ،وإكؿا هل مـ فضؾؽ وإحساكؽ ٓ ،بؽسبل وٓ باستغػاري
وتقبتل .ثؿ قال« :وارمحـي» أي لقس معقيل إٓ طىل مجرد رمحتؽ ،فنن رمحتـل،
( )1أخرجف افبخاري ( ،)834ومسؾؿ ( )2755ظـ أيب بؽر افصديؼ .

وإٓ فالفَلك ٓزم يل ،فؾقتدبر الؾبقب هذا الدطاء ،وما فقف مـ الؿعارف والعبقدية ،وىف
ضؿـف :إكؽ لق طذبتـل لعدلت يف ومل تظؾؿـل ،وإين ٓ أكجق إٓ برمحتؽ ومغػرتؽ.
ومـ هذا ققلف « :لن يـجي ً
أحدا مـؽم طؿؾه» قالقا :وٓ أكت يا رسقل اهلل؟
قال« :وٓ أكا؛ إٓ أن يتغؿدين اهلل برمحة مـه وفضل»  ،فنذا كان طؿؾ العبد ٓ يستؼؾ
()1

بالـجاة ،فؾق مل يـجف اهلل :مل يؽـ قد بخسف شق ًئا مـ حؼف وٓ ضؾؿف ،فنكف لقس معف ما
ضالؿا لف لق طذبف؟
يؼتضل كجاتف ،وطؿؾف لقس واف ًقا بشؽر الؼؾقؾ مـ كعؿف ،ففؾ يؽقن ً
وهؾ تؽقن رمحتف لف جزا ًء لعؿؾف ،ويؽقن العؿؾ ثؿـًا لفا مع تؼصقره فقف وطدم تقفقتف
ِ
الحقاء والؿراقبة ،والؿحبة
ما يـبغل لف مـ بذل الـصقحة فقف ،وكؿال العبقدية مـ
والخشقع وحضقر الؼؾب بقـ يدي اهلل يف العؿؾ لف؟.
ومـ طؾؿ هذا طؾؿ السر يف كقن أطؿال الطاطات تختؿ بآستغػار ،فػل صحقح
مسؾؿ طـ ثقبان  ،قال :كان رسقل اهلل  إذا سؾؿ مـ صَلتف استغػر ثَل ًثا.
وقال« :ال َّؾفم أكت السالم ،ومـك السالم ،تباركت يا ذا الجالل واإلكرام»  ،قال
()2

تعاىل ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [ الذاريات-17 :
 ،]18فلخبر طـ استغػارهؿ طؼقب صَلة الؾقؾ .قال الحسـ :مدوا الصَلة إىل
السحر ،فؾؿا كان السحر جؾسقا يستغػرون اهلل.
وأمر اهلل تعاىل طباده بآستغػار طؼقب اإلفاضة يف الحج فؼال﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [افبؼرة ،]199 :وشرع
رسقل اهلل  لؾؿتقضئ أن يختؿ وضق َءه بالتقحقد وآستغػار فقؼقلَ « :أ ْشفَ ُد َأ َّن ٓ
( )1أخرجف افبخاري ( ،)6467 ،5673ومسؾؿ ( ،2816و )2818ظـ أيب هريرة وظائشة  ،واكػرد بف
مسؾؿ ( )2817ظـ جابر  ،بلفػاظ متؼاربة.
( )2أخرجف مسؾؿ ( )591ظـ ثقبان .

هلل َ
اج َع ْؾـ ِي ِم َن
اج َع ْؾـ ِي ِم َن ال َّت َّوابِقن َو ْ
فم ْ
إِ َل َه إِٓ ا ُ
وأ ْشفَ ُد َأ َّن ُحمَ َّؿ ًدا َط ْب ُد ُه َو َر ُ
سو ُله ،ال َّؾ َّ
ا ْل ُؿ َت َطفِّ رِين»  ،ففذا وكحقه مؿا يبقـ حؼقؼة إمر ،وأن كؾ أحد محتاج إىل مغػرة اهلل
()1

أصَل.
ورمحتف ،وأكف ٓ سبقؾ إىل الـجاة بدون مغػرتف ورمحتف ً
ضاهرا وباصـًا،
اجلٛاب ايجاْ :ٞأكف لق فرض أن العبد ْيليت بؿؼدوره كؾف مـ الطاطة
ً
فالذي يـبغل لربف سبحاكف فقق ذلؽ ،وأضعاف أضعافف .فنذا طجز العبد طـف مل يستحؼ
ِ
الجزاء .والذي أتك بف ٓ يؼابؾ َأقؾ الـعؿ .فنذا حرم جزا َء العؿؾ
ما يترتب طؾقف مـ
ضالؿا لف يف
الذي يـبغل لؾرب سبحاكف مـ طبده :كان ذلؽ تعذي ًبا لف ،ومل يؽـ الرب
ً
هذا الحرمان.
ضالؿا بؿـعف.
طاجزا طـ أسبابف :فنكف مل يؿـعف ح ًؼا يستحؼف طؾقف :فقؽقن
ولق كان
ً
ً
فنذا أططاه الثقاب كان مجرد صدقة مـف ،وفضؾ تصدق هبا طؾقف ٓ يـالفا طؿؾف ،بؾ
هل خقر مـ طؿؾف وأفضؾ وأكثر ،لقست معقضة طؾقف .واهلل أطؾؿ.اه
ٔقاه اإلواً ابَ زجب  يف كتابْ العىن ال ٖٕجب الٍجا ،ٚكَىَا فِ٘ جمىٕع
زضاٟن ابَ زجب (:)404/4
أن العؿؾ ْ
ف َّ
وإن طظؿ :فنكَّف ٓ يستؼؾ بـجاة
فؿـ حؼؼ معرفة هذه إمقرَ ،ط َر َ
العبد ،وٓ يستحؼ بف َط َؾك اهلل دخقل الجـة ،وٓ الـجاة مـ الـار.
ٍ
وحقـئذ فقػؾس العبد مـ طؿؾف ،ويقلس مـ آتؽال طؾقف ،ومـ الـظر إِ َل ْقف وإن كثر
العؿؾ وحسـ .فؽقػ بؿـ لقس لف كثقر طؿ ٍؾ ،ولقس لف ٌ
طؿؾ حس ٌـ؟

( )1أخرجف مسؾؿ ( )234ظـ ظؿر  ،بدون زيادة« :افؾفؿ اجعؾـل مـ افتقابغ واجعؾـل مـ ادتطفريـ»

ؾفل يف رواية افسمذي ( ،)55وهل رواية ضعقػة مضطربة ،ـام بقـت ذفؽ يف ـتايب ؾتح افعالم بدراشة

أحاديث بؾقغ ادرام حتت احلديث رؿؿ (.)54

فنن هذا يـبغل أن يشغؾف الػؽر يف التؼصقر يف طؿؾف ،ويشتغؾ بالتقبة مـ تؼصقره
وآستغػار مـف.
فلما مـ َح ُسـ طؿؾف وكثر ،فنكف يـبغل لف أن يشتغؾ بالشؽر طؾقف :فنن ذلؽ مـ
أطظؿ كعؿ اهلل َط َؾك طبده ،فقجب مؼابؾتف بالشؽر طؾقف ،وبرؤية التؼصقر يف الؼقام
بشؽره.
أجر طؿؾ مـ إطؿالَ ،ي ُؼقل ٓ :تسللقا
كؿا كان وهقب بـ القرد إذا ُسئؾ طـ ْ
طـ ِ
أجر ِه ،ولؽـ سؾقا طؿا يجب َط َؾك مـ هدي لف مـ الشؽر طؾقف.
وكان أبق سؾقؿان يؼقل :كقػ يعجب طاقؾ بعؿؾف؟ وإكَّؿا ُيعد العؿؾ كعؿ ًة مـ
كعؿ اهلل طز وجؾ ،وإكؿا يـبغل لف أن يشؽر ويتقاضع ،إِك ََّؿا يعجب بعؿؾف الؼدرية.
يعـل :الذيـ ٓ يرون أن أطؿال العباد مخؾقق ٌة هلل طز وجؾ.
السؿاك بعد
وما أحسـ ما َق َال أبق بؽر الـفشظ يقم مات داود الطائل ،وقام ابـ َّ -
دفـف يثـل طؾقف بصالح طؿؾف ويبؽل ،والـاس يبؽقكف ويصدققكف َط َؾك مؼالتف ،ويشفدون
بؿا يثـل بف طؾقف ،فؼام أبق بؽر الـفشظَ ،ف َؼ َال :الؾفؿ اغػر لف وارمحف ،وٓ تؽؾف إِ َلك
طؿؾف.
ويف ســ أبل داود طـ زيد بـ ثابت  مرفق ًطا« :لو َط َّذب اهلل أهل سَمواته
خقرا هلم من
وأهل أرضه لعذهبم وهو غقر ضاملٍ هلم ،ولو رمحفم لؽاكت رمحته ً
أطَمهلم» .
()1

ويف صحقح الحاكؿ طـ ٍ
الـبل َ ف َؼ َال :وا ُذكقباه
جابر  :أن ً
رجَل جاء إِ َلك ّ
أوسع لي من
وا ُذكقباه .قالفا مرتقـ أو ثَل ًثاَ .ف َؼ َال رسقل اهلل « :قل :ال َّؾفم مغػر ُتك
ُ
( )1أخرجف أمحد ( ،)21589وأبق داود ( ،)4699وابـ ماجف ( )77ظـ زيد بـ ثابت  ،بنشـاد
صحقح.

ذكوبي ،ورمح ُت َك أرجى طـدي من طؿؾي» .فؼالفا ،ثؿ َق َال« :طد» فعاد ،ثؿ َق َال« :طد»
فعادَ ،ف َؼ َال لف« :قم؛ فؼد ُغ ِػ َر لك» .
ُ
ٌ
ى
ٌ
ٌ
ُ
مرمحتتترفرنفلٍتتتيبفذنتتتلنف م تتت ف ف
ذنتتتلنففكفرتتتتاافريهتتت ف تتت ف ف
ٌ ٌ
ٌ
ملتنتتتتيفيففرمحتتتترٍفقطٍف ع تتتت ف ف
مفلتت فع تتيفيففصتت و ي ف تتلفُ تت ف ف
ف
ف َفنِ َذا تؼرر هذا إصؾ الشريػ العظقؿ ،وف ُطؾؿ َّ
أن العؿؾ بـػسف ٓ يقجب الـجاة
ف ف
َ
القصقل إِ َلك أطىل ما يف الجـة
فضَل طـ أن يقجب بـػسف
مـ الـار ،وٓ دخقل الجـةً ،
()1

رب العالؿقـ ،وإكؿا ذلؽ كؾف برمحة اهلل وفضؾف
مـ مـازل الؿؼربقـ،
والـظر إِ َلك وجف ِّ
َ
ومغػرتف.
فذلؽ يقجب َط َؾك الؿممـ أن يؼطع كظره طـ طؿؾف بالؽؾقة ،وأن ٓ يـظر إ َّ
ٓ إِ َلك
فضؾ اهلل ومـّتف طؾقف.
كؿا ُسئؾ بعض العارفقـ :أي إطؿال أفضؾ؟ َق َال :رؤية فضؾ اهلل طز وجؾ،
وأكشد:
ُ
ُ
ُلا ف
ف
فكفقمل تتتتتتتت س اففذقف تتتتتتتت

ًً
حل تتتتتتتفقوعتتتتتت

زق ف
ً ف حلتتتتتت ٍف

ف
ٍ
الطالب لؾـجاة مـ الـار ولدخقل الجـة،
حقـئذ َط َؾك العبد الؿممـ
فقتعقـ

ولؾؼرب مـ مقٓه ،والـظر إِ َل ْقف يف دار كرامتف ،فأن يطؾب ذلؽ بإسباب الؿقصؾة إِ َلك
رمحة اهلل وطػقه ومغػرتف ورضاه ومحبتف .فبفا يـال ما طـد اهلل مـ الؽرامة .إذ اهلل
أسبابا مـ إطؿال التل جعؾفا مقصؾة
سبحاكف وتعاىل قد جعؾ لؾقصقل إِ َلك ذلؽ
ً
ِ
قؿ
( )1ضعقف :أخرجف احلاـؿ ( ،)1994ومـ ضريؼف افبقفؼل يف صعب اإليامن ( )6724مـ ضريؼ إِ ْب َراه ُ
بـ ادُْـ ِْذ ِر ِْ
احلزَ ِام ُّلَ ،حدَّ َثـِل ظُ َب ْقدُ اهللِ ْب ُـ حمُ ََّؿ ِد ْب ِـ ُحـ ْ ٍ
َغَ ،حدَّ َثـِل ظبقد اهللِ ْب ُـ حمُ َ َّؿ ِد ْب ِـ َجابِ ِر ْب ِـ َظ ْب ِد اهللِ،
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
َظ ْـ َأبقفَ ،ظ ْـ َجدِّ ه َؿ َال ...ؾذـره .وهذا إشـا ٌد ضعقػ :حمؿد بـ جابر ضعػف ابـ شعد ـام يف هتذيب
افتفذيب .وظبقد اهلل بـ حمؿد بـ جابر ،وظبقد اهلل بـ حمؿد بـ حـغ ،ـالمها جمفقل ،مل يقؿػ هلام ظذ
تراجؿ .ووؿع يف رواية افبقفؼل (ظبد اهلل) بـ حمؿد بـ جابر.

إلقفا ،ولقس ذلؽ مقجق ًدا إ َّ
ٓ فقؿا شرطف اهلل لعباده َط َؾك لسان رسقلف ،وأخبر طـف
يؼرب إِ َلك اهلل ويقجب رضقاكف ومغػرتف ،وأكف مؿا يح ُّبف اهلل ،أو أكّف مـ
رسقلف أكّف ِّ
أحب إطؿال إِ َلك اهلل طز وجؾ ،فؼد َق َال تعاىل﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
َّ
ﯢ ﴾ [إظراف .]56 :وقال تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﴾ [إظراف.]156 :
خصال التؼقى ،وخصال ِ
ِ
ُ
اإلحسان التل شرطفا
البحث طـ
فالقاجب َط َؾك العبد
اهلل يف كتابف ،أو َط َؾك لسان رسقلف  ،والتؼرب بذلؽ إِ َلك اهلل طز وجؾ فنكف ٓ صريؼ
لؾعبد يقصؾف إِ َلك رضك مقٓه وقربف ورمحتف وطػقه ومغػرتف سقى ذلؽ.اه
قٛي٘ عص ٚدٌ يف احلدٜح :نًهِ دا٥ع إال َٔ أطعُت٘ ....نًهِ عاز إال َٔ نطٛت٘.

قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)- 178/18( ٝ
ِ
ِ ِ
س َت ْط ِع ُؿوكِي ُأ ْص ِع ْؿ ُؽ ْم َو ُك ّؾ ُؽ ْم
َو َأ َّما َق ْق ُل ُفَ « :يا ط َبادي ُكؾ ُؽ ْم َجائ ٌع َّإٓ َم ْن َأ ْص َع ْؿته َفا ْ
ِ
ِ
ِ
َط ٍ
قؿ ْق ِـ:
ار َّإٓ َم ْن َك َس ْوته َفا ْ
س َت ْؽ ُسوكي َأ ْك ُس ُؽ ْم» َف َق ْؼتَضل َأ ْص َؾ ْق ِـ َطظ َ
ِ
ِ
الؿـْ َػ َع ِة كَال َّط َعا ِم
الؿت ََض ِّؿ ِـ َج ْؾ َ
َأ َحدُ ُه َؿاُ :و ُج ُ
ب َ
الر ْزق ُ
قب الت ََّق ُّك ِؾ َط َؾك اهلل فل ِّ
اس َو َأ َّك ُف َٓ َي ْؼ ِدر َغ ْقر اهلل َط َؾك ِ
الؿ َض َّر ِة كَال ِّؾ َب ِ
اإل ْص َعا ِم َوا ْل ُؽ ْس َق ِة ُقدْ َر ًة ُم ْط َؾ َؼ ًة.
ُ ُ
َو َد ْف َع َ
العب ِ
وإِكَّؿا ال ُؼدْ ر ُة ا َّلتِل َتحص ُؾ لِبع ِ ِ
قن َط َؾك َب ْع ِ
ض َأ ْس َب ِ
اد َت ُؽ ُ
اب َذل ِ َؽَ :ول ِ َف َذا
ض َ
َْ
ْ ُ
َ
َ َ
َق َال﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ َو َق َال﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ َفا ْلؿ ْلمقر بِ ِف ُهق الؿ ْؼدُ ور ل ِ ْؾ ِعب ِ
اد َوك ََذل ِ َؽ َق ْق ُل ُف﴿ :ﮯ
ُ َ
َ َ
َ ُ ُ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﴾ َو َق ْق ُل ُف﴿ :ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ َو َق ْق ُل ُف ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ َو َق َال﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ َف َذ َّم َم ْـ
قر بِ ِف اكْتِ َػا ًء بِ َؿا َي ْج ِري بِ ِف ال َؼدَ ُر.
الؿ ْل ُم َ
َيت ُْر ُك َ

ِ
ِ
قب الت ََّق ُّك ِؾ َط َؾك
َومِ ْـ ُهـَاُ :ي ْع َر ُ
اح َٓ ُيـَافل ُو ُج َ
الؿ َب َ
الس َب َ
قر بِفَ ،أ ْو ُ
الؿ ْل ُم َ
ب َ
ف َأ َّن َّ
ِ
ِ
ِ
الس َب ِ
الس َب ِ
ب :إ ْذ َل ْق َس فِل
الح َ
بَ :ب ْؾ َ
اج ُة َوا ْل َػ ْؼ ُر إ َلك اهلل َثابِ َت ٌة َم َع ف ْع ِؾ َّ
اهلل فل ُو ُجقد َّ
ِ
ِ
قبَ :ول ِ َف َذا َٓ َي ِ
ِ
الؿ ْط ُؾ ِ
ب َأ ْن َت ْؼت َِر َن
ج ُ
الؿ ْخ ُؾق َقات َما ُه َق َو ْحدَ ُه َس َب ٌ
ب َتام ل ُح ُصقل َ
َ
الحق ِ
ث بِ َؿا َقدْ ُي ْج َع ُؾ َس َب ًبا َّإٓ بِ َؿ ِشقئَ ِة اهلل َت َعا َلكَ :فنِ َّك ُف َما َشا َء ال َّؾ ُف ك َ
اد ُ
َانَ ،و َما َل ْؿ َي َش ْل َل ْؿ
َ َ
َي ُؽ ْـ.
ِ ِ
الس َب ِ
ب ال َّؾ ُف َط َؾ ْق ِف مِ ْـ الت ََّق ُّكؾِ:
ب َط ْـ ال َّت َق ُّك ِؾَ :ف َؼدْ َت َر َك َما َأ ْو َج َ
َف َؿ ْـ َض َّـ آ ْست ْغـَا َء بِ َّ
ب التَّق ِح ِ
َو َأ َخ َّؾ بِ َق ِ
قدَ ،ول ِ َف َذا ُي ْخ َذ ُل َأ ْم َث ُال َه ُم َٓ ِء إ َذا ا ْطت ََؿدُ وا َط َؾك إَ ْس َب ِ
ابَ .ف َؿ ْـ
اج ِ ْ
َر َجا ك َْص ًراَ ،أ ْو ِر ْز ًقا مِ ْـ َغ ْق ِر اهلل َخ َذ َل ُف ال َّؾ ُف ك ََؿا َق َال َطؾِل َ َٓ ي ْر ُج َقن َط ْبدٌ َّإٓ َر َّب ُف،
َو َٓ َي َخا َفـ َّإٓ َذ ْك َب ُف.
َو َقدْ َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ َو َق َال َت َعا َلك ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ َو َق َال﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀
﯁ ﯂         ﴾.
َو َه َذا ك ََؿا َأ َّن َم ْـ َأ َخ َذ َيدْ ُخ ُؾ فِل الت ََّق ُّك ِؾ َت ِ
اركًا ل ِ َؿا ُأمِ َر بِ ِف مِ ْـ إَ ْس َب ِ
اب َف ُف َق َأ ْي ًضا
ِ
ِ
اه ٌؾ َضالِؿَ :ط ٍ ِ ِ
ج ِ
الؿ ْل ُم ِ
قر بِ ِف ِط َبا َد ٌة ل ِ َّؾ ِفَ .و َقدْ َق َال َت َعا َلك:
َ
اص ل َّؾف بِت َْرك َما َأ َم َر ُهَ :فنِ َّن ف ْع َؾ َ
ٌ
﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ َو َق َال﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ َو َق َال﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ِ
الس ََل ُم﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ َو َق َال ُش َع ْق ٌ
ب َط َؾ ْقف َّ
ﰁ ﰂ ﴾ َو َق َال﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﴾َ .و َق َال ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾

﮿﯀﯁﯂
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾.
َف َؾ ْق َس َم ْـ َف َع َؾ َش ْق ًئا ُأمِ َر بِ ِف َو َت َر َك َما ُأمِ َر بِ ِف مِ ْـ الت ََّق ُّك ِؾ بِ َل ْط َظ َؿ َذ ْك ًبا مِ َّؿ ْـ َف َع َؾ َت َق ُّك ًَل
ب :إ ْذ كِ ََل ُهؿا م ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
خؾ بِ َب ْع ِ
الس َب ِ
ب َط َؾ ْق ِف َو ُه َؿا َم َع
ض َما َو َج َ
َ ُ
ُأم َر بِف َو َت َر َك ف ْع َؾ َما ُأم َر بِف م ْـ َّ
الذك ِ
ْاشتِ َراكِ ِف َؿا فِل ِجـ ِ
قن َه َذا ألقم َو َقدْ َي ُؽ ُ
ْب َف َؼدْ َي ُؽ ُ
ْس َّ
قن َ
أخ َر َم َع َأ َّن الت ََّقك َُّؾ فِل
الح ِؼق َؼ ِة مِ ْـ ُج ْؿ َؾ ِة إَ ْس َب ِ
اب.
َ
ِِ
ِ
الؿ ْؼ ِض ُّل َط َؾ ْق ِف:
َو َقدْ َر َوى َأ ُبق َد ُاود فل ُسـَـف َأ َّن الـَّبِ َّل َ ق َضك َب ْق َـ َر ُج َؾ ْق ِـَ .ف َؼ َال َ
ِ
وم َط َؾى ال َع ْج ِزَ ،و َلؽِ ْن َط َؾ ْقك
القكِ ُقؾَ .ف َؼ َال الـَّبِ ُّل َّ « :
إن ال َّؾ َه َي ُؾ ُ
َح ْسبِل ال َّؾ ُف َوك ْع َؿ َ
بِا ْل َؽ ْق ِ
الوكِ ُقل» .
سَ ،فنِنْ َغ َؾ َبك َأ ْم ٌر َف ُؼ ْلَ :ح ْسبِي ال َّؾ ُه َوكِ ْع َم َ
ِ
ِ
الؿمْ ِم ُن ال َؼ ِوي
َوفل َصحقحِ ُم ْسؾِ ٍؿ َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة َ ط ْـ الـَّبِ ِّل َ أ َّك ُف َق َالُ « :
الض ِع ِ
ِ
احرِ ْص َط َؾى َما َي ْـ َػ ُعك
الؿمْ ِم ِن َّ
قف َوفِي ُك ٍّل َخ ْق ٌر ْ
َخ ْق ٌر َو َأ َحب إ َلى اهلل م ْن ُ
س َت ِع ْن بِ َال َّؾ ِه َو َٓ َت ْع ِ
ج ْز َفنِنْ َأ َصا َبك َش ْي ٌء َف َال َت ُؼ ْلَ :ل ْو َأ ِّكي َف َع ْؾت َل َؽانَ َك َذا َو َك َذا َو َلؽِ ْن
َوا ْ
الش ْق َط ِ
ُق ْلَ :قدَّ َر ال َّؾ ُه َو َما َشا َء َف َع َل َفنِ َّن َل ْو َت ْػ َت ُح َط َؿ َل َّ
احرِ ْص َط َؾى
ان» َف ِػل َق ْقل ِ ِف ْ « :
ِ
ب الؿ ْلم ِ ِ
س َت ِع ْن بِ َال َّؾ ِه َو َٓ َت ْع ِ
ص َط َؾك
قر بِف َو ُه َق الح ْر ُ
َما َي ْـ َػ ُعك َوا ْ
ج ْز» َأ ْم ٌر بِالت ََّس ُّب ِ َ ُ
الؿـَافِعَِ .و َأ َم َر َم َع َذل ِ َؽ بِالت ََّق ُّك ِؾ َو ُه َق ِآ ْستِ َعا َك ُة بِ َال َّؾ ِف َف َؿ ْـ ا ْك َت َػك بِ َل َح ِد ِه َؿا َف َؼدْ َط َصك
َ
س .كَؿا َقا َل فِل الح ِد ِ
ِ
ِ
يث َ
إن
أخ ِرَّ « :
َ
َأ َحدَ إَ ْم َر ْي ِـ َوك ََفك َط ْـ ال َع ْج ِز ا َّلذي ُه َق ضدُّ ال َؽ ْق ِ َ
ِ
س» وكَؿا فِل الح ِد ِ
الشامِ ِّلَ « :
يث َّ
الؽ ِّق ُس َم ْن
ال َّؾ َه َي ُؾ ُ
َ
وم َط َؾى ال َع ْج ِزَ ،و َلؽ ْن َط َؾ ْقك بِا ْل َؽ ْق ِ َ َ
()1

()2

( )1ضعقف :أخرجف أمحد ( ،)23983وأبق داود ( )3627مـ ضريؼ خافد بـ معدان ،ظـ شقػ ،ظـ
ضعقػ :جلفافة شقػ افشامل ،افراوي ظـ ظقف .
ٌ
ظقف بـ مافؽ بف .وهذا إشـا ٌد
( )2أخرجف مسؾؿ برؿؿ ( )2664ظـ أيب هريرة .

َدانَ َك ْػس ُه َو َط ِؿ َل لَِم ب ْع َد الؿ ْو ِ
ت َوا ْل َع ِ
اج ُز َم ْن ا َّت َب َع َك ْػ َس ُه َه َو َاها َو َت َؿـَّى َط َؾى ال َّؾ ِه»
َ
َ
َ َ
ِ ِ
َفا ْلع ِ ِ
سَ ،وم ْـ َق َال :ال َع ِ
ف
اج ُز ُه َق ُم َؼابِ ُؾ ال َب ِّر َف َؼدْ َح َّر َ
اج ُز فل َ
َ
الحديث ُم َؼابِ ُؾ ال َؽ ْق ِ َ
ِ
يثُ « :كل َش ْي ٍء بِ َؼ َد ِر َح َّتى ال َع ْج ِز َوا ْل َؽ ْق ِ
الح ِد ُ
الح ِد َ
س» .
يثَ ،و َل ْؿ َي ْػ َف ْؿ َم ْعـَا ُهَ .ومـْ ُف َ
َ
ح ِ
اري فِل ص ِ
ِ ِ
قح ِف َط ْـ ْاب ِـ َطبَّ ٍ
اس َ ق َال :ك َ
َان َأ ْه ُؾ القَ َؿ ِـ
َ
َوم ْـ َذل َؽ َما َر َوى ال ُب َخ ِ ُّ
ِ
الؿت ََق ِّك ُؾ َ
ون َي ُؼق ُل َ
قن َو َٓ َي َت َز َّو ُد َ
َي ُح ُّج َ
َّاسَ :ف َؼ َال ال َّؾ ُف
قن َفنِ َذا َقد ُمقا َس َل ُلقا الـ َ
قن :ك َْح ُـ ُ
()1

()2

َت َعا َلك﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ .
ِ
ِ ِ ِ
اس َت َع َ
ان بِ ِف َط َؾك َصا َط ِة ال َّؾف َو َأ ْح َس َـ مِـْ ُف إ َلك َم ْـ
َف َؿ ْـ َف َع َؾ َما ُأم َر بِف م ْـ الت ََّز ُّود َف ْ
ف مـ َتر َك َذل ِ َؽ م ْؾت َِػتًا إ َلك َأ ْزوادِ
ِ ِ
قن محتَاجا ك َ ِ ِ ِ ِ
َ
َي ُؽ ُ ُ ْ ً
ُ
َان ُمطق ًعا ل َّؾف فل َه َذ ْي ِـ إَ ْم َر ْي ِـ بِخ ََل َ ْ َ
َان مع َه َذا َق ْؾبف َغقر م ْؾت َِػ ٍ
الح ِ
جقجِ ك ًََّل َط َؾك الـ ِ
ت إ َلك ُم َع َّق ٍـ َف ُف َق ُم ْؾت َِػ ٌت إ َلك
َّاسَ :وإِ ْن ك َ َ َ
َ
ُُ َْ ُ
جب َط َؾق ِف مِـ التَّق ُّك ِؾ َط َؾك اهلل ومقاساةِ
ِ
إن ك َ
الج ْؿ َؾ ِة َلؽِ ْـ ْ
الؿت ََز ِّو ُد َغ ْق َر َقائ ٍؿ بِ َؿا َي ِ ُ ْ ْ َ
ُ
َ َُ َ
َان ُ
ِ
ْس َه َذا الت ِ ِ ِ
الؿ ْل ُم ِ
قن فِل َت ْركِ ِف ل ِ َؿا ُأمِ َر بِ ِف مِ ْـ ِجـ ِ
الؿ ْح َتاجِ َف َؼدْ َي ُؽ ُ
قر بِ ِف.اه
َّارك لؾت ََّز ُّود َ
ُ
()3

قٕلْ عص ٔدنٔ :أٌا أغفس الرٌٕب مجٗعّا.
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)- 185/18( ٝ
ذىِٗعِ الرٌُُّٕبِ ٌَِٕعَاُِ:
َاو ُِ ٛل َ
ا ِل َى ِػ ِفسَ ُٚالع َّ
ِ ِ
اب ك ََؿا فِل َق ْقلف َت َعا َلك ﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
الؿ ْغػ َر ُة ل َؿ ْـ َت َ
أَ َحدَُُُٖاَ :
ِِ
الس َق ُ
اق َم َع
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ إ َلك َق ْقلف﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾ َف َف َذا ِّ

( )1ضعقف :أخرجف أمحد ( ،)17123وافسمذي ( ،)2459وابـ ماجف ( )4265مـ حديث صداد بـ
أوس  ،ويف إشـاده أبق بؽر بـ أيب مريؿ ،وهق ضعقػ.
( )2أخرجف مسؾؿ برؿؿ ( )2656ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر .
( )3أخرجف افبخاري برؿؿ (.)1523

ِ
ِ
ِ
َس َب ِ
ُقب ُف َما
ب مِ ْـ َم ْغ ِػ َر ِة اهللَ ،و َل ْق كَاك ْ
الؿ ْعـَك َٓ َي ْق َل ُس ُم ْذك ٌ
ب ك ُُزول أ َية ُي َب ِّق ُـ َأ َّن َ
َت ُذك ُ
ْب َأ ْن َي ْغ ِػ َر ُه ل ِ َع ْب ِد ِه التَّائِ ِ
ب.
كَاك ْ
َت َفنِ َّن ال َّؾ َف ُس ْب َحا َك ُف َٓ َي َت َعا َض ُؿ ُف َذك ٌ
الش ْر ُك َو َغ ْق ُر ُه ِم ْن الذ ُك ِ
َو َق ْد َد َخ َل فِي َه َذا ال ُع ُؿو ِم ِّ
وب َفنِ َّن ال َّؾ َه َت َعا َلى َي ْغ ِػ ُر َذلِ َك لِ َؿ ْن
اب ِم ْـ ُهَ ،ق َال َت َعا َلك﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ إ َلك َق ْقل ِ ِف﴿ :ﯘ ﯙ
َت َ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ َو َق َال فِل أ َي ِة إُ ْخ َرى﴿ :ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ َو َق َال﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ إ َلك َق ْقل ِ ِف ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﴾.
ْب لِؾتَّائِ ِ
الجامِ ُع بِا ْل َؿ ْغ ِػ َر ِة ل ِ ُؽ ِّؾ َذك ٍ
ب مِـْ ُف  -ك ََؿا َد َّل َط َؾ ْق ِف ال ُؼ ْر ُ
آن
َو َه َذا ال َؼ ْق ُل َ
اه ِقر َأ ْه ِؾ ِ
يث ُ -هق الصقاب ِطـْدَ جؿ ِ
َان مِ ْـ الـ ِ
الع ْؾ ِؿَ ،وإِ ْن ك َ
َوا ْل َح ِد ُ
َّاس َم ْـ َي ْس َت ْثـِل
َ َّ َ ُ
َ َ
اطق ِة إ َلك البِدَ ِع َٓ ُت ْؼب ُؾ باصِـًا ل ِ ْؾح ِد ِ
ِ
ِ
الذك ِ
َب ْع َض ُّ
يث
َ
ُقب َك َؼ ْق ِل َب ْعض ِف ْؿَ :أ َّن َت ْق َب َة الدَّ َ
َ َ
اإلسرائِقؾِل ا َّل ِذي فِ ِ
ِ
قفَ « :ف َؽ ْق َ
ف َم ْن َأ ْض َؾ ْؾت» َ .و َه َذا َغ َؾ ٌطَ :فنِ َّن ال َّؾ َف َقدْ َب َّق َـ فِل كِتَابِ ِف
ْ َ ِّ
ِِ
ِ
ُقب َط َؾك َأئِ َّؿ ِة ال ُؽ ْػ ِر ا َّل ِذي َـ ُه ْؿ َأ ْط َظ ُؿ مِ ْـ َأئِ َّؿ ِة البِدَ عِ.
َو ُسـَّة َر ُسقلف َأ َّك ُف َيت ُ
()1

( )1أخرجف ابـ أيب صقبة ( )4995/13حدثـا أبق أشامة ،ظـ ظقف ،ظـ خافد افربعل ،ؿال :ـان يف بـل
إرسائقؾ رجؾ ،وـان مغؿقرا يف افعؾؿ ،وأكف ابتدع بدظة ،ؾدظا افـاس ؾاتبع ،وأكف تذـر ذات فقؾة ،ؾؼال:
هب همٓء افـاس ٓ يعؾؿقن ما ابتدظت ،أفقس اهلل ؿد ظؾؿ ما ابتدظت ،ؿال :ؾبؾغ مـ تقبتف أن حرق
ترؿقتف ،وجعؾ ؾقفا شؾسؾة وربطفا بسارية مـ شقاري ادسجد ،ؿال ٓ :أكزظفا حتك يتاب ظع ،ؿال:
ؾلوحك اهلل إػ كبل مـ أكبقاء بـل إرسائقؾ ،وـان ٓ يستـؽر بافقحل :أن ؿؾ فػالن :فق أن ذكبؽ ـان ؾقام
بقـل وبقـؽ فغػرت فؽ ،وفؽـ ـقػ بؿـ أضؾؾت مـ ظبادي ،ؾدخؾ افـار.
وهذا إشـا ٌد صحقح إػ خافد بـ ثابت افربعل ،وفؽـف ؿافف مـ ؿبؾ كػسف ،ومل يسـده إػ افـبل ﷺ.
وهذه ؿصة باضؾة خمافػة ٕدفة افؼع يف ؿبقل افتقبة.
وأخرجف أمحد يف افزهد ( ،)556وابـ وضاح يف افبدع ( )75مـ ضريؼ ظقف إظرايب بف.
وأخرجف مـ وجف آخر ( )69ظـ احلسـ افبكي بـحقه ،ويف إشـاده رجؾ مبفؿ ،وأبان بـ أيب

َو َقدْ َق َال َت َعا َلك﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
الح َس ُـ ال َب ْص ِر ُّيُ :ا ْك ُظ ُروا إ َلك َه َذا ال َؽ َر ِمَ :ط َّذ ُبقا َأ ْول ِ َقا َء ُه
ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ َق َال َ
قه ْؿ إ َلك الت َّْق َب ِة.
ُقه ْؿُ ،ث َّؿ ُه َق َيدْ ُط ُ
َو َف َتـ ُ
ِ ٍ
َوك ََذل ِ َؽ َت ْق َب ُة ال َؼاتِ ِؾ َوك َْح ِق ِه َو َح ِد ُ
الؿ َّت َػ ُؼ َط َؾ ْق ِف فِل ا َّل ِذي َقت ََؾ تِ ْس َع ًة
يث َأبِل َسعقد ُ
َوتِس ِعق َـ َك ْػسا َيدُ ُّل َط َؾك َق ُب ِ
قل َت ْق َبتِ ِف َو َل ْق َس فِل الؽِت ِ
السـ َِّة َما ُيـَافِل َذل ِ َؽ َو َٓ
َاب َو ُّ
ً
ْ
قد  -فِ ِ
كُصقص الق ِط ِ
قص َق ُب ِ
قف َوفِل َغ ْق ِر ِه مِ ْـ ال َؽ َبائِ ِر  -بِ ُؿـَافِ َق ٍة لِـ ُُص ِ
قل الت َّْق َب ِة َف َؾ ْق َس ْت آ َي ُة
ُ َ َ
قخ ٍة بِآي ِة الـِّس ِ
ْب فِ ِ
ِ
اء :إ ْذ َٓ ُمـَا َفا َة َب ْقـ َُف َؿاَ :فنِ َّك ُف َقدْ َطؾِ َؿ َي ِؼقـًا َأ َّن ك َُّؾ َذك ٍ
قف
ال ُػ ْر َقان بِ َؿـ ُْس َ َ
َ
ِ
قق الق ِط ِ
ِ
قص الت َّْق َب ِة ُم َبقِّـَ ٌة لِتِ ْؾ َؽ الـ ُُّص ِ
قد َم ْش ُر ٌ
قص
وط بِ َعدَ ِم الت َّْق َبة :إ ْذ ك ُُص ُ
َوطقدٌ َفنِ َّن ُل ُح َ َ
ِ ِ ِ
الشر ِك َو َأ ْك ِؾ الربا َو َأ ْك ِؾ م ِ
الذك ِ
ال ال َقتِ ِ
الس ْح ِر َو َغ ْق ِر َذل ِ َؽ مِ ْـ ُّ
ُقب.
قؿ َو ِّ
َ
كَا ْل َقطقد فل ِّ ْ
ِّ َ
َو َم ْن َق َال ِم ْن ال ُع َؾ ََم ِءَ :ت ْق َب ُت ُف َغ ْق ُر َم ْؼ ُبق َل ٍةَ .ف َح ِؼق َؼ ُة َق ْقل ِ ِف ا َّلتِل ُت ََلئِ ُؿ ُأ ُص َ
قل َّ
الش ِري َع ِة َأ ْن
يراد بِ َذل ِ َؽ َأ َّن ال َّتقب َة الؿجرد َة ُتس ِؼ ُط ح َّؼ اهلل مِـ ِ
الع َؼ ِ
اب.
ْ
َ
َُ َ
ْ َ ُ َ َّ َ ْ
الؿ ْظ ُؾق ِم َف ََل َي ْس ُؼ ُط بِ ُؿ َج َّر ِد الت َّْق َب ِة َو َه َذا َحؼَ .و َٓ َف ْر َق فِل َذل ِ َؽ َب ْق َـ
َو َأ َّما َح ُّؼ َ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
الؿ ْظ ُؾق ِم َلؽِ ْـ مِ ْـ َت َؿا ِم
ال َؼات ِؾ َو َسائ ِر ال َّظالؿق َـَ .ف َؿ ْـ َت َ
اب م ْـ ُض ْؾ ٍؿ َل ْؿ َي ْس ُؼ ْط بِت َْق َبتف َح ُّؼ َ
َتقبتِ ِف َأ ْن يعق َضف بِ ِؿ ْث ِؾ م ْظؾِؿتِ ِف .وإِ ْن َلؿ يعق ْضف فِل الدُّ ْكقا َف ََل بدَّ َلف مِـ ِ
الع َق ِ
ض فِل
ُ ُ ْ
َ
ْ ُ َ ِّ ُ
َ
ُ َ ِّ ُ
َ َ
َْ
ِ
ِ ِ
أ ِخ َر ِة َفقَـْ َب ِغل لِؾ َّظال ِ ِؿ التَّائِ ِ
الؿ ْظ ُؾق ُم َ
قن
ب َأ ْن َي ْس َت ْؽث َر م ْـ َ
است َْق َفك َ
الح َسـَات َحتَّك إ َذا ْ
ِ
الؿ ْظ ُؾق َم مِ ْـ ِطـ ِْد ِهَ :ف ََل َرا َّد
ُح ُؼق َق ُف ْؿ َل ْؿ َي ْب َؼ ُم ْػؾ ًساَ .و َم َع َه َذا َفنِ َذا َشا َء ال َّؾ ُف َأ ْن ُي َع ِّق َض َ
ل ِ َػ ْضؾِ ِف ك ََؿا إ َذا َشا َء َأ ْن َي ْغ ِػ َر َما ُد َ
ون ِّ
الش ْر ِك ل ِ َؿ ْـ َي َشا ُء.
اص ا َّل ِذي ركِب فِ ِ
يث ِ
ولِف َذا فِل ح ِد ِ
الؼ َص ِ
قف َجابِ ُر ْب ُـ َط ْب ِد اهلل إ َلك َط ْب ِد اهلل ْب ِـ أكقس
َ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
است َْش َفدَ بِ ِف ال ُب َخ ِ
ار ُّي فِل
َش ْف ًرا َحتَّك َشا َف َف ُف بِفَ ،و َقدْ َر َوا ُه اإل َما ُم َأ ْح َؿد َو َغ ْق ُر ُه َو ْ
اح ِف َأو ِحساكِ ِفَ :ق َال فِ ِ
يث التِّرمِ ِذي ِصح ِ
ْس ح ِد ِ
ِ
ِ ِِ
قف« :إ َذا كَانَ َي ْو َم
َ
ْ ِّ
َصحقحفَ :و ُه َق م ْـ ِجـ ِ َ
ْ َ
=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظقاش ،وهق مسوك.

اح ٍد؛ يس ِؿ ُعفُ م الدَّ ِ
قد َو ِ
الخ َالئِ َق فِي َص ِع ٍ
ِ
الؼ َقا َم ِة َفنِ َّن ال َّؾ َه َي ْج َؿ ُع َ
اط َي ويـػذهم ال َب َص َرُ .ث َّم
ْ
ُْ
اديِم بِ َص ْو ِ
ِ
ت َي ْس َؿ ُع ُه ِم ْن َب ُع َد َك ََم َي ْس َؿ ُع ُه ِم ْن َق ُر ٍ
الؿؾِ ُكَ ،أ َكا الدَّ َّيانُ َ َٓ ،ي ْـ َب ِغي
بَ :أ َكا َ
ُي َـ ْ
ٕ َح ِد ِم ْن َأ ْه ِل الـ ِ
الجـ ََّة ،و ِ َ
َِ
َّار قِ َب َؾ ُه َم ْظؾِ َؿ ٌةَ ،و َٓ َي ْـ َب ِغي
الجـ َِّة َأنْ َي ْد ُخ َل َ
ٕ َح ِد ِم ْن َأ ْه ِل َ
ٕ َح ِد ِم ْن َأ ْه ِل الـ ِ
َّار َأنْ َي ْد ُخ َل الـ ََّار ،و ِ َ
َِ
الجـ َِّة قِ َب َؾ ُه َم ْظؾِ َؿ ٌة َح َّتى َأ ُق َّص ُه
ٕ َح ِد ِم ْن َأ ْه ِل َ
ِم ْـ ُه» .
()1

َّار .وفِل ص ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
حقحِ
َ
الجـَّة َو َأ ْه ِؾ الـ ِ َ
اص َب ْق َـ َأ ْه ِؾ َ
الحديث ال َعدْ َل َوا ْلؼ َص َ
َف َب َّق َـ فل َ
يث َأبِل س ِع ٍ
مسؾِ ٍؿ مِـ ح ِد ِ
الص َر َ
اط َو َق ُػوا َط َؾى َق ْـ َط َر ٍة َب ْق َن
الجـ َِّة إ َذا َط َب ُروا ِّ
قدَ « :أ َّن َأ ْه َل َ
ْ َ
َ
ُ ْ
( )1حسن :أخرجف ابـ أيب صقبة يف مسـده ( ،)851وأمحد ( ،)495 /3وافبخاري يف إدب ادػرد
( ،)975ويف خؾؼ أؾعال افعباد ( ،)463ويف افتاريخ افؽبر ( ،)175 - 169 /1 /4وابـ أيب
ظاصؿ يف افسـة ( )514ويف أحاد ( ،)2534وافطحاوي يف "ادشؽؾ" ( ،)3527واحلاـؿ (/2
 438 - 437و  ،)575 - 574 /4وافبقفؼل يف "إشامء" (ص  155 - 99و  )347 - 346وؽرهؿ
مـ ضرق ظـ افؼاشؿ بـ ظبد افقاحد ادؽل ،ظـ ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظؼقؾ بـ أيب ضافب ،ظـ جابر بـ
ضعقػ :فضعػ يسر يف افؼاشؿ ،وظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظؼقؾ.
ٌ
ظبد اهلل بف .وهذا إشـاد
ولؾحديث طريق أخرى يتؼوى هبا:
أخرجف افطزاين يف مسـد افشامقغ ( )156ومـ ضريؼف ابـ ظساـر ( )286/72ظـ احلسـ بـ
جرير افصقري ،ثـا ظثامن بـ شعقد افصقداوي ،ثـا شؾقؿ (وؿع يف مطبقع افطزاين شؾقامن ،وادثبت مـ
تاريخ ابـ ظساـر) بـ صافح ،ثـا ظبد افرمحـ بـ ثابت بـ ثقبان ،ظـ احلجاج بـ ديـار ،ظـ حمؿد بـ
ادـؽدر ظـ جابر بف كحقه.
وأخرجف متام يف ؾقائده ( ،)1746ومـ ضريؼف احلاؾظ يف افتغؾقؼ ( )357-356/4ظـ أيب
يعؼقب إشحاق بـ إبراهقؿ بـ زامؾ إذرظل ،ثـا أبق ظع احلسـ بـ جرير افصقري بف.
وأخرجف ابـ ظساـر يف تاريخ دمشؼ ( )286/72مـ ضريؼ ظع بـ أمحد بـ إشحاق افبـداري،
كا احلسـ بـ جرير افصقري (وؿع يف آشؿ تصحقػ ،وافصقاب ما أثبتف) ،كا ظثامن بـ شعقد
افصقداوي.
ضعقػ :جلفافة حال ظثامن بـ شعقد ،وشؾقؿ بـ صافح افعـيس .واحلديث حسـ
ٌ
وهذا إشـا ٌد
بافطريؼ افسابؼة.

ض َفنِ َذا ُه ِّذبوا َو ُكؼوا ُأ ِذنَ َلفُ ْم فِي ُد ُخ ِ
الجـ َِّة َوالـ ِ
َّار َف َق ْؼ َتص لِ َب ْع ِض ِف ْم ِم ْن َب ْع ٍ
الجـ َِّة»
ول َ
َ
ُ
ِ ِ
اب مِ ْـ ُض ْؾ ِؿ إَ ْط َر ِ
اض-
َو َقدْ َق َال ُس ْب َحا َك ُف َل َّؿا َق َال﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ َ -وآ ْغت َق ُ
َق َال﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾.
َف َؼدْ َك َّب َف ُف ْؿ َط َؾك الت َّْق َب ِة مِ ْـ ِآ ْغتِ َق ِ
ابَ ،و ُه َق مِ ْـ ال ُّظ ْؾ ِؿ.
يث الص ِ
وفِل الح ِد ِ
حقحِ َ « :م ْن كَانَ ِط ْـ َد ُه ِ َ
ٕ ِخ ِقه َم ْظؾِ َؿ ٌة فِي َد ٍم َأ ْو َما ٍل َأ ْو َط َر ٍ
ض
َّ
َ
َ
َف ْؾق ْلتِ ِه َف ْؾقس َت ِ
الس ِّق َئ ُ
الح َس َـ ُ
ات.
ح َّل ِم ْـ ُه َق ْب َل َأنْ َي ْلتِ َي َي ْو ٌم َل ْق َس فِ ِقه دِ ْر َه ٌم َو َٓ ِدي َـ ٌار َّإٓ َ
َْ
َ
ات َو َّ
ات َص ِ
ات َوإِ َّٓ ُأ ِخ َذ ِم ْن سق َئ ِ
احبِ ِه َف ُط ِر َح ْت َط َؾ ْق ِه ُث َّم ُي ْؾ َؼى فِي الـ ِ
َفنِنْ كَانَ َل ُه َح َس َـ ٌ
َّار» َأ ْو
َ ِّ
()1

()2

ك ََؿا َق َال.
و َه َذا فِقؿا َطؾِؿف الؿ ْظ ُؾقم مِـ ِ
الع َق ِ
ض َف َل َّما إ َذا ا ْغت ََاب ُف َأ ْو َق َذ َف ُف َو َل ْؿ َي ْع َؾ ْؿ بِ َذل ِ َؽَ ،ف َؼدْ
ُ ْ
َ
َُ َ
َ
قِ َقؾ :مِـ َشر ِ
ط َت ْق َبتِ ِف إ ْط ََل ُم ُفَ .وقِ َقؾُ َٓ :ي ْشت ََر ُط َذل ِ َؽَ .و َه َذا َق ْق ُل إَ ْك َث ِري َـَ ،و ُه َؿا
ْ ْ
َات َكالدُّ َط ِ
َان َطـ َأحؿدَ .لؽِـ َقق َلف مِ ْث َؾ َه َذا َأ ْن ي ْػع َؾ مع الؿ ْظ ُؾق ِم حسـ ٍ
ِروايت ِ
اء َل ُف
َّ ْ ُ
َ َ
َ َ
َ َ َ َ َ
ْ ْ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َو ِآ ْستِ ْغ َػ ِ
الح َس ُـ البَ ْص ِر ُّي:
ار َو َط َؿ ٍؾ َصالحٍ َي ْفدي إ َل ْقف َي ُؼق ُم َم َؼا َم ا ْغت َقابِف َو َق ْذففَ .ق َال َ
َك َّػار ُة ِ
الغق َب ِة َأ ْن َت ْس َت ْغ ِػ َر ل ِ َؿ ْـ ا ْغ َتبْتف.
َ
ِ
ِ
ِ
قفا َك ْػل َق ُب ِ
َو َأ َّما ُّ
قل الت َّْق َب ِة مِ ْث َؾ َق ْق ِل َأ ْك َث ِر ِه ْؿُ َٓ :ت ْؼ َب ُؾ
الذك ُ
ُقب ا َّلتل ُي ْطؾ ُؼ ال ُػ َؼ َفا ُء ف َ َ
ِ
َتقب ُة ِّ ِ
الؿ َح ِ
ار ُب َق ْب َؾ ال ُؼدْ َرةِ َط َؾ ْق ِف َت ْس ُؼ ُط َطـْ ُف
الؿـَاف ُؼَ ،و َق ْق ُل ُف ْؿ :إ َذا َت َ
اب ُ
الزكْد ِيؼ َو ُه َق ُ
َْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الج َرائِ ِؿ ك ََؿا ُه َق َأ َحدُ َق ْق َل ْل
ُحدُ و ُد اهللَ .وك ََذل َؽ َق ْق ُل كَث ٍقر مـ ُْف ْؿ َأ ْو َأ ْك َث ِره ْؿ فل َسائ ِر َ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
الر ْف ِع إ َلك
الر َوا َي َت ْق ِـ َط ْـ َأ ْح َؿدَ .و َق ْق ُل ُف ْؿ فل َه ُم َٓء :إ َذا َت ُابقا َب ْعدَ َّ
الشافع ِّل َو َأ َص ُّح ِّ
ون بِ ِف ر ْفع الع ُؼ ِ
ِ
الؿ ْش ُرو َط ِة َطـ ُْف ْؿَ ،أ ْيُ َٓ :ت ْؼ َب ُؾ
قبة َ
اإل َما ِم َل ْؿ ُت ْؼ َب ْؾ َت ْق َبت ُُف ْؿَ .ف َف َذا إك ََّؿا ُي ِريدُ َ َ َ ُ َ
ِ
ِ
َتقبتُفؿ بِحق ُث ي َخ َّؾك بِ ََل ُط ُؼ ٍ
الص َّح ِةَ ،ب ْؾ ُي َظ ُّـ
ب :إ َّما َٕ َّن َت ْق َب َت ُف َغ ْق ُر َم ْع ُؾق َمة ِّ
قبةَ ،ب ْؾ ُي َعا َق ُ
َْ ُ ْ َْ ُ
َ
( )1أخرجف افبخاري برؿؿ ( )2445ظـ أيب شعقد اخلدري  ،ومل خيرجف مسؾؿ.
( )2أخرجف افبخاري برؿؿ ( ،2449و )6534ظـ أيب هريرة  ،بـحقه.

ِ ِ
بِ ِف ال َؽ ِذب فِقفا ،و َأما َِٕ َّن ر ْفع الع ُؼ ِ ِ
ِ
الؿ َح ِ
ارمَ ،و َسدِّ َب ِ
اب
قبة بِ َذل َؽ ُي ْػضل إ َلك اكْت َفاك َ
ُ َ َ َّ
َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
الع ُؼقب ِة َط َؾك الجرائِ ِؿ ،و َٓ ي ِريدُ َ ِ
قح ًة َفنِ َّن ال َّؾ َف
اب م ْـ َه ُم َٓء َت ْق َب ًة َصح َ
ون بِ َذل َؽ َأ َّن َم ْـ َت َ
َ ُ
ََ
ُ َ
َٓ ي ْؼب ُؾ َتقب َتف فِل الباصِ ِـ :إ ْذ َلقس ه َذا َقق َل َأح ٍد مِـ َأئِؿ ِة ال ُػ َؼف ِ
اءَ ،ب ْؾ َه ِذ ِه الت َّْق َب ُة َٓ ُت ْؿـَ ُع
َ
ْ َ َ ْ َ
َ
َ َ َْ ُ
ْ َّ
َّإٓ إ َذا َطايـ َأمر ِ
أخ َر ِة ك ََؿا َق َال َت َعا َلك ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
َ َ َْ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ أ َي َة.
ِ ِ
اب ُم َح َّؿ ٍد َ ط ْـ َذل ِ َؽ َف َؼا ُلقا لِل :ك ُُّؾ َم ْـ َط َصك
َق َال َأ ُبق ال َعال َقةَ :س َل ْل ُت َأ ْص َح َ
ِ
ِ
اب مِ ْـ َق ِر ٍ
يب .
الؿ ْقت َف َؼدْ َت َ
ال َّؾ َف َف ُف َق َجاه ٌؾَ ،وك ُُّؾ َم ْـ َت َ
اب َق ْب َؾ َ
و َأما مـ َتاب ِطـْدَ معايـ َِة الؿق ِ
ت َف َف َذا ك َِػ ْر َط ْق َن ا َّل ِذي َق َالَ :أكَا ال َّؾ ُف ﴿ﭨ ﭩ
َْ
َُ َ
َ َّ َ ْ َ
()1

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ﴾
استِ ْػ َفا ُم إ ْك َؽ ٍ
ار َب َّق َـ بِ ِف
َق َال اهلل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ َو َه َذا ْ
َأ َّن َه ِذ ِه الت َّْقب َة َل ْقس ْت ِهل الت َّْقب ُة الؿ ْؼ ُبق َل ُة الؿ ْلمقر بِ َفاَ :فنِ َّن استِ ْػ َفام ِ
اإل ْك َؽ ِ
ار :إ َّما بِ َؿ ْعـَك
َ
ْ
َ ُ ُ
َ َ
َ
َ َ
الذم َوالـ َّْفلِ إ َذا َقاب َؾ ِ
ِ
اإلك َْشا َء َو َه َذا مِ ْـ َه َذا.
الـَّ ْػ ِل إ َذا َق َاب َؾ اإل ْخ َب َار َوإِ َّما بِ َؿ ْعـَك َّ ِّ
َ

( )1ؿال ابـ ادـذر يف افتػسر ( :)145حدثـا مقشك ،ؿال :حدثـا محقد ،ؿال :حدثـا شػقان ،ظـ شعقد ،ظـ
ؿتادة ،ظـ أيب افعافقة افرياحل ،ؿال :اجتؿع رأي رهط مـ أصحاب افـبل ﷺ ،أن ـؾ ذكب أصابف ابـ
صحقح ،رجافف ثؼات ،ومقشك هق ابـ هارون احلامل ،ومحقد هق ابـ
آدم ؾفل جفافة .وهذا إشـا ٌد
ٌ
مسعدة افباهع.
وؿال ابـ جرير يف تػسره شقرة افـساء ( :)557/6حدَّ َثـَا بِ ْؼ بـ مع ٍ
اذَ ،ؿ َال :ثـا َي ِزيدُ َ ،ؿ َال :ثـا
ُ ْ ُ َُ
َ
اب ،رش ِ
قل اهللَِّ ﷺ ـَاكُقا َي ُؼق ُفق َن« :ك ُُّل َذك ٍ
حيدِّ ُ
َش ِعقدٌ َ ،ظ ْـ َؿتَا َدةََ ،ظ ْـ َأ ِيب ا ْف َعاف ِ َق ِةَ ،أ َّك ُف ـ َ
ْب
َان ُ َ
ث َأ َّن َأ ْص َح َ َ ُ
َأ َصا َب ُه َع ْبدٌ َف ُف َو بِ َج َفا َل ٍة»

َومِ ْث ُؾ ُف َق ْقلف َت َعا َلك ﴿ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼ ﮽﮾﮿﯀﯁﯂
             ﴾ أ َي َة.
س َٓ َتـْ َػع و َأ َّن َه ِذ ِه سـَّ ُة اهلل ا َّلتِل َقدْ َخ َؾ ْت فِل ِطب ِ
َب َّق َـ َأ َّن الت َّْق َب َة َب ْعدَ ُر ْؤ َي ِة ال َب ْل ِ
اد ِه:
َ
ُ َ
ُ
ك َِػر َطق َن و َغق ِر ِه وفِل الح ِد ِ
يث« :إ َّن ال َّؾ َه َي ْؼ َب ُل َت ْو َب َة ال َع ْب ِد َما َل ْم ُي َغ ْر ِغ ْر» َو ُر ِو َيَ « :ما َل ْم
َ
ْ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
قح ْق ِـ َأ َّك ُف َ ط َر َض َط َؾك َط ِّؿ ِف الت َّْق ِحقدَ فِل َم َر ِض ِف ا َّل ِذي
الصح َ
ُي َعايِ ْن» َ .و َقدْ َث َب َت فل َّ
قف  ،و َقدْ َطاد يف ِ
ات فِ ِ
َان َي ْخ ِدم ُف َف َعر َض َط َؾ ْق ِف ِ
قد ًّيا ك َ
الح ْؿ ُد لِ َّؾ ِه
َم َ
اإل ْس ََل َم َف َل ْس َؾ َؿ َف َؼ َالَ « :
ََُ
َ
ُ َ
ا َّل ِذي َأ ْك َؼ َذ ُه بِي ِم ْن الـ ِ
َّار» .
()1

()2

()3

()4

الزم ِر ِهل لِؾتَّائِبِقـ َأ َّكف َق َال فِل سقر ِة الـِّس ِ
ِ
ِ
ِ
اء﴿ :ﮢ
َ ُ
َ
ُ َ
الؿ ْغػ َر َة ال َعا َّم َة فل ُّ َ َ
َوم َّؿا ُي َب ِّق ُـ َأ َّن َ
الؿ ْغ ِػ َر َة بِ َؿا ُد َ
ون ال ِّش ْر ِك
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ َف َؼ َّقدَ َ
الؿ ِشق َئ ِةَ ،و ُهـ َ
َاك َأ ْص َؾ َؼ َو َط َّؿ َؿَ ،فدَ َّل َه َذا التَّ ْؼقِقدُ َوال َّت ْعؾِ ُقؼ َط َؾك َأ َّن َه َذا فِل
َو َط َّؾ َؼ َفا َط َؾك َ
ِ ِ ِ ِ
ح ِّؼ َغق ِر التَّائِ ِ ِ
الؿ ْغ ِػ َر ِة ِٕ َ ْه ِؾ ال َؽ َبائِ ِر
ْ
َ
السـَّة بِ َفذه أ َية َط َؾك َج َق ِاز َ
استَدَ َّل َأ ْه ُؾ ُّ
بَ :ول َف َذا ْ
فِل الجؿ َؾ ِة ِخ ََل ًفا لِؿـ َأوجب ُك ُػق َذ الق ِط ِ
الخ َق ِارجِ َوا ْل ُؿ ْعت َِز َل ِةَ ،وإِ ْن ك َ
قد بِ ِف ْؿ مِ ْـ َ
َان
َ
َ ْ ْ َ َ
ُ ْ
قق الق ِط ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ َخال ِ ُػ َ
قد بِ َل َح ِد
قن َل ُف ْؿ َقدْ َأ ْس َر َ
الؿ ْر ِج َئة َحتَّك َت َق َّق ُػقا فل ُل ُح ِ َ
ف َف ِر ٌيؼ مـ ُْف ْؿ م ْـ ُ
ُ
مِـ َأ ْه ِؾ ال ِؼب َؾ ِة كَؿا ي ْذكَر َطـ َغ ََّلتِ ِفؿ َأكَّفؿ َك َػقه م ْط َؾ ًؼا و ِديـ اهلل وس ٌط بقـ ال َغالِل فِ ِ
قف
َ َ َْ َ
َ ُ
َ ُ ُ ْ
ْ
ْ
ْ ُ ْ ُْ ُ
( )1أخرجف أمحد ( ،)6165وافسمذي ( ،)3537وابـ ماجف ( ،)4253ظـ ابـ ظؿر  ،وإشـاده حسـ.
َـ ِظ ْؿ َر َ
ان ْب ِـ
َض ،ظ ْ
( )2أخرج أبق حاتؿ يف افزهد (َ :)54حدَّ َثـَا ا ْب ُـ َص ْخ ٍرَ ،ؿ َالَ :أ ْخ َ َ
زكَا ُش َؾ ْق ُؿ ْب ُـ َأ ْخ َ َ
ُحدَ ْي ٍرَ ،ظ ْـ َأ ِيب ِجم ْ َؾ ٍزَ ،ؿ َالَ َٓ :يزَ ُال ا ْف َع ْبدُ ِيف ت َْق َب ٍة َما َمل ْ ُي َعايِ ِـ ادَْ َؾؽ .وهذا إشـا ٌد حسـ :رجافف ثؼات ،إٓ
ابـ صخر ،وهق أمحد بـ ظبد اهلل بـ شفقؾ بـ صخر افغداين ،ترمجتف يف اجلرح وافتعديؾ :ؿال أبق حاتؿ:
صدوق.
( )3أخرجف افبخاري ( ،)1365ومسؾؿ ( )24ظـ ادسقب بـ حزن .
( )4أخرجف افبخاري ( )1356ظـ أكس .

اق س َؾ ِ
َاب و ِ
ِ
ِ
ِ
ػ إُ َّم ِة َو َأئِ َّؿتِ َفا ُم َت َطابِ َؼ ٌة َط َؾك َأ َّن
َوا ْل َجافل َطـْ ُف َوك ُُص ُ
السـَّة َم َع ا ِّت َػ َ
قص الؽت ِ َ ُّ
ِ
ِ
ِ
َّار مـ فِل َق ْؾبِ ِف مِ ْث َؼ ُال َذر ٍة مِـ إيؿ ٍ
ان.
م ْـ َأ ْه ِؾ ال َؽ َبائ ِر َم ْـ ُي َع َّذ ُب َو َأ َّك ُف َٓ َي ْب َؼك فل الـ ِ َ ْ
َّ ْ َ
ايَّٓ ِٛعُ ايجَّأْ :ٞمِـ الؿ ْغ ِػر ِة العام ِة ا َّلتِل د َّل َط َؾقفا َقق ُلف« :يا ِطب ِ
ادي إك َُّؽ ْم ُت ْخطِئُونَ
َ
َْ ْ ُ َ َ
ْ َ َ َ َّ
وب َج ِؿق ًعا» الؿ ْغ ِػر ُة بِؿعـَك َت ْخ ِػ ِ
بِال َّؾ ْق ِل َوالـَّفَ ِ
قػ ال َع َذ ِ
ابَ :أ ْو بِ َؿ ْعـَك
ار َو َأ َكا َأ ْغ ِػ ُر الذ ُك َ
َ َ َ ْ
َت ْل ِخ ِقر ِه إ َلك َأ َج ٍؾ ُم َس ًّؿك َ ،و َه َذا َطام ُم ْط َؾ ًؼاَ :ول ِ َف َذا َش َػ َع الـَّبِ ُّل  فِل َأبِل َصال ِ ٍ
ب َم َع
َار َحتَّك ُج ِع َؾ فِل ِض ْح َضاحٍ مِ ْـ ك ٍ
الش ْر ِك َفـ ُِؼ َؾ مِ ْـ َغ ْؿ َر ٍة مِ ْـ ك ٍ
َم ْقتِ ِف َط َؾك ِّ
َار فِل َقدَ َم ْق ِف
َك ْع ََل ِن مِ ْـ ك ٍ
س َػ ِل ِم ْن الـ ِ
َار َي ْغؾِل مِـ ُْف َؿا ِد َما ُغ ُفَ .ق َالَ « :و َل ْو َٓ َأ َكا َل َؽانَ فِي الدَّ ْر ِك ا َ
َّار»
ٕ ْ
الؿ ْعـَك َد َّل َق ْق ُل ُف ُس ْب َحا َك ُف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
َو َط َؾك َه َذا َ
()1

ﭘﭙﭚﭛﭜ﴾ ﴿ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ﴾
﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾.اه
قٕلْ عص ٔدن يف احلدٖح« :إٌكي لَ تبمػٕا ضس ٙفتطسٌٔ٘ٔ ,لَ تبمػٕا ٌفع٘
فتٍفعٌٕ٘».
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)- 192/18( ٝ
َو َأ َّما َق ْق ُل ُف َط َّز َو َج َّؾَ « :يا ِط َبادِي إك َُّؽ ْم َل ْن َت ْب ُؾ ُغوا ُض ِّري َف َت ُضروكِيَ ،و َل ْن َت ْب ُؾ ُغوا َك ْػ ِعي
َف َت ْـ َػ ُعوكِي»َ :فنِ َّكف ُهق بقـ بِ َذل ِ َؽ َأ َّكف َلقس ُهق فِقؿا يح ِسـ بِ ِف إ َلق ِفؿ مِـ إجاب ِة الدَّ َطق ِ
ات
َ
ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ
ُ َ َ َّ َ
ْ ْ ْ َ َ
ت بِا ْلؿست َِع ِ ِ ِ
الز َّٓ ِ
و ُغ ْػر ِ
ب َمـْ َػ َع ٍة َأ ْو َد ْف َع َم َض َّر ٍة ك ََؿا ِه َل َطا َد ُة
ان َّ
قض بِ َذل َؽ مـ ُْف ْؿ َج ْؾ َ
ُ ْ
َ َ
الؿ ْخ ُؾ ِ
قق ا َّل ِذي ُي ْعطِل َغ ْق َر ُه َك ْػ ًعا :ل ِ ُق َؽافِ َئ ُف َط َؾ ْق ِف بِـَ ْػ ِع َأ ْو َيدْ َف َع َطـْ ُف َض َر ًرا :ل ِ َقت َِّؼ َل بِ َذل ِ َؽ
َ
َض َر َر ُه َف َؼ َال« :إك َُّؽ ْم َل ْن َت ْب ُؾ ُغوا َك ْػ ِعي َف َت ْـ َػ ُعوكِي َو َل ْن َت ْب ُؾ ُغوا ُض ِّري َف َت ُضروكِي».
( )1أخرجف افبخاري ( ،)3885 ،3883ومسؾؿ ( ،259و )215ظـ أيب شعقد اخلدري ،وافعباس بـ ظبد
َان ِِف الدا ْر ِك األَ ْس َػ ِل ِم ْن الـ ِ
اار» مل يؼع يف رواية أيب شعقد .وذـر
ادطؾب  ،وؿقففَ « :و َل ْو ََل َأكَا َلؽ َ
افـعؾغ ،وؿع يف رواية مسؾؿ ظـ ابـ ظباس .)212( 

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الؿ ْس َت ْط ِع ِؿ
الؿ ْس َت ْؽػلُ ،
الؿ ْست َْفديَ ،وك َػا َية ُ
َف َؾ ْس ُت إ َذا َأ ُخ ُّص ُؽ ْؿ بِ ِفدَ ا َية ُ
ِ
ِ
ب َأ ْن َتـْ َػ ُعقكِلَ ،و َٓ َأكَا إ َذا َغ َػ ْرت َخ َطا َياك ُْؿ بِال َّؾ ْق ِؾ َوالـ ََّف ِ
ار
َوا ْل ُؿ ْس َت ْؽسل بِ َا َّلذي َأ ْص ُؾ ُ
َأ َّت ِؼل بِ َذل ِ َؽ َأ ْن َت ُض ُّروكِلَ :فنِ َّك ُؽ ْؿ َل ْـ َت ْب ُؾ ُغقا َك ْػ ِعل َف َتـْ َػ ُعقكِل َو َل ْـ َت ْب ُؾ ُغقا ُض ِّري
ون َط َؾق ِف مِـ ِ
ِ
ِ
َفت َُضروكِل :إ ْذ ُهؿ َط ِ
الػ ْع ِؾ َٓ َي ْؼ ِد ُر َ
اج ُز َ
ون َط َؾ ْق ِف َّإٓ
ون َط ْـ َذل َؽ َب ْؾ َما َي ْؼد ُر َ ْ ْ
ْ
ُّ
ػ بِ َؿا َٓ َي ْؼ ِد ُر َ
ون َط َؾ ْق ِف؟
بِ َت ْؼ ِد ِير ِه َو َتدْ بِ ِقر ِهَ :ف َؽ ْق َ
ػ بِا ْل َغـِل الصؿ ِد ا َّل ِذي يؿتَـِع َط َؾق ِف َأ ْن يست ِ
َح َّؼ مِ ْـ َغ ْق ِر ِه َك ْػ ًعا َأ ْو ُض ًّرا ؟ َو َه َذا
َف َؽ ْق َ
َْ ُ ْ
َْ
ِّ َّ َ
ِ
ال َؽ ََل ُم ك ََؿا ُب ِّق َـ َأ َّن َما َي ْػ َع ُؾ ُف بِ ِف ْؿ مِ ْـ َج ْؾ ِ
الؿ َض ِّار َفنِك َُّف ْؿ َل ْـ َي ْب ُؾ ُغقا َأ ْن
الؿـَاف ِع َو َد ْف ِع َ
ب َ
ي ْػع ُؾقا بِ ِف مِ ْث َؾ َذل ِ َؽ َف َؽ َذل ِ َؽ يت ََضؿـ َأ َّن ما ي ْلمر ُهؿ بِ ِف مِـ ال َّطا َط ِ
اه ْؿ َطـْ ُف مِ ْـ
ات َو َما َيـ َْف ُ
ْ
َ َ
َ َّ ُ َ َ ُ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ات َفنِ َّكف َٓ يت ََضؿـ ِ
السق َئ ِ
القال ِ ِد ل ِ َق َل ِد ِهَ :و ْإَمِ ِقر
الس ِّقد ل َع ْبدهَ :أ ْو َ
َّ ِّ
است ْج ََل َب َك ْػع ِف ْؿ ك ََل ْم ِر َّ
ُ َ َّ ُ ْ
ل ِ َر ِطقَّتِ ِفَ :وك َْح ِق َذل ِ َؽَ .و َٓ َد ْف ِع َم َض َّرتِ ِف ْؿَ :كـ َْف ِل َه ُم َٓ ِء َأ ْو َغ ْق ِر ِه ْؿ ل ِ َب ْع ِ
ض الـ ِ
َّاس َط ْـ
ِ
ض َو َم َض َّر َة َب ْع ٍ
الؿ ْخ ُؾققِق َـ َي ْب ُؾ ُغ َب ْع ُض ُف ْؿ َك ْػ َع َب ْع ٍ
ض َوكَاكُقا فِل َأ ْم ِر ِه ْؿ
َم َض َّرت ِف ْؿَ .فنِ َّن َ
َوك َْفقِ ِف ْؿ َقدْ َي ُؽقك َ
ُقن ك ََذل ِ َؽَ .وا ْل َخال ِ ُؼ ُس ْب َحا َك ُف ُم َؼدَّ ٌس َط ْـ َذل ِ َؽ َف َب َّق َـ َتـ ِْز َيف ُف َط ْـ ُل ُحق ِق
ِ ِ
ِ
قن مِ ْـ َأ ْف َعال ِ ِف بِ ِف ْؿ َو َأ َوامِ ِر ِه َل ُف ْؿ َق َال قتادةَّ :
إح َساكِ ِف إ َل ْق ِف ْؿ بِ َؿا َي ُؽ ُ
إن
َك ْػع ِف ْؿ َو ُض ِّره ْؿ فل ْ
ِ ِ
ِ
اه ْؿ َطـْ ُف ُب ْخ ًَل بِ ِف
اه ْؿ َط َّؿا ك ََف ُ
اجتِ ِف إ َل ْق ِف ْؿَ ،و َٓ ك ََف ُ
ال َّؾ َف َل ْؿ َي ْل ُم ْر الع َبا َد بِ َؿا َأ َم َر ُه ْؿ بِف ل َح َ
اهؿ َطؿا فِ ِ
ِ ِ
ِ
قف َف َسا ُد ُه ْؿ.
َط َؾ ْق ِف ْؿَ ،و َلؽ ْـ َأ َم َر ُه ْؿ بِ َؿا فقف َص ََل ُح ُف ْؿَ ،وك ََف ُ ْ َّ
ِ
قر ُه ْؿ ا َّل ِذي ُه َق َصا َطت ُُف ْؿ
َول َف َذا َذك ََر َه َذ ْي ِـ إَ ْص َؾ ْق ِـ َب ْعدَ َه َذا َف َذك ََر َأ َّن بِ َّر ُه ْؿ َو ُف ُج َ
ِ ِ ِِ
ِ
اه ْؿ َغا َي ُة َما َي ْس َل ُلق َك ُف كِ ْس َب َت ُف إ َلك
صَ ،و َأ َّن إ ْط َطا َء ُه إ َّي ُ
َو َم ْعص َقت ُُف ْؿ َٓ َي ِزيدُ فل م ْؾؽف َو َٓ َيـْ ُؼ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
الر ِط َّق ِة
الؿ ُؾقك َو َغ ْق ِره ْؿ م َّؿ ْـ َي ْز َدا ُد م ْؾ ُؽ ُف بِ َطا َطة َّ
َما طـْدَ ُه َأ ْدكَك ك ْس َبة َو َه َذا بِخ ََلف ُ
ص مِ ْؾ ُؽ ُف بِا ْل َؿ ْع ِص َق ِة.
َو َيـْ ُؼ ُ
َّاس َما َي ْس َل ُلق َك ُف َأ ْك َػدَ َما ِطـْدَ ُه َو َل ْؿ ُي ْغـ ِ ِف ْؿ َو ُه ْؿ فِل َذل ِ َؽ َي ْب ُؾ ُغق َن
َوإِ َذا َأ ْط َطك الـ َ
ِ ِ
ِ
ٍ
الؿـْ َػ َع ِة
َم َض َّر َت ُف َو َمـْ َػ َع َت ُف َو ُه َق َي ْػ َع ُؾ َما َي ْػ َع ُؾ ُف م ْـ ْ
إح َسان َو َط ْػ ٍق َو َأ ْم ٍر َوك َْف ٍل ل َر َجاء َ

ادي؛ َل ْو َأ َّن َأو َل ُؽم َو ِ
ف الؿ َضر ِةَ .ف َؼ َال« :يا ِطب ِ
و َخق ِ
آخ َر ُك ْم َوإِ ْك َس ُؽ ْم َو ِجـ َُّؽ ْم َكا ُكوا َط َؾى
َّ ْ
َ ْ
َ َ
َ َّ
ادي َل ْو َأ َّن َأو َل ُؽم َو ِ
ب ر ُج ٍل ِم ْـ ُؽم ما َزا َد َذلِ َك فِي م ْؾؽِي َشق ًئا يا ِطب ِ
آخ َر ُك ْم
َّ ْ
ُ
ْ َ
َأ ْت َؼى َق ْؾ ِ َ
ْ َ َ
َوإِ ْك َس ُؽ ْم َو ِجـَّ ُؽ ْم َكا ُكوا َط َؾى َأ ْف َجرِ َق ْؾ ِ
ب َر ُج ٍل ِم ْـ ُؽ ْم َما َك َؼ َص َذلِ َك ِم ْن ُم ْؾؽِي َش ْق ًئا» إ ْذ
ِ
ِ
ص بِ َؿ ْع ِص َقتِ ِف ْؿ ك ََؿا َت ْز َدا ُد
ُم ْؾ ُؽ ُف ُه َق ُقدْ َر ُت ُف َط َؾك الت ََّص ُّرفَ .ف ََل َت ْز َدا ُد بِ َطا َطت ِف ْؿ َو َٓ َتـْ ُؼ ُ
قعقـ َلفؿ ،و َتـْ ُؼص بِ ِؼ َّؾ ِة الؿطِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قعق َـ َل ُف ْؿَ :فنِ َّن ُم ْؾ َؽ ُف ُم َت َع ِّؾ ٌؼ
الؿط َ ُ ْ َ ُ
ُ
الؿ ُؾقك بِ َؽ ْث َرة ُ
ُقدْ َر ُة ُ
ِ
ِ
بِـَ ْػ ِس ِف َو ُه َق َخال ِ ُؼ ك ُِّؾ َش ْل ٍء َو َر ُّب ُف َو َمؾِ ُ
الؿ ْؾ َؽ َم ْـ َي َشا ُءَ ،و َيـ ِْز ُع
قؽ ُفَ ،و ُه َق ا َّلذي ُي ْمتل ُ
الؿ ْؾؽ مِؿـ ي َشاء .وا ْلؿ ْؾ ُؽ َقدْ يراد بِ ِف ال ُؼدْ ر ُة َط َؾك التَّصر ِ
ف َوالتَّدْ بِ ِقر َو ُي َرا ُد بِ ِف َك ْػ ُس
َُ ُ
َ ُّ
َ
َّ ْ َ ُ َ ُ
ُ
ِ
ِ
الؿ ْؿ ُؾ ُ
قك َك ْػ ُس ُف ا َّل ِذي ُه َق َم َح ُّؾ التَّدْ بِ ِقر َو ُي َرا ُد بِ ِف َذل ِ َؽ ُك ُّؾ ُف.
التَّدْ بِ ِقر َوالت ََّص ُّرف َو ُي َرا ُد بِف َ
ال َف َؾ ْق َس بِر إَبر ِار َو ُف ُجقر ال ُػ َّجا ِر م ِ
َوبِ ُؽ ِّؾ َح ٍ
قج ًبا ل ِ ِز َيا َد ِة َشل ٍء مِ ْـ َذل ِ َؽ َو َٓ
ُ
ُ
ُّ ْ َ
قر ال ُػ َّج ِ
َك ْؼ ِص ِف :ب ْؾ ُه َق بِ َؿ ِشق َئتِ ِف َو ُقدْ َرتِ ِف َي ْخ ُؾ ُؼ َما َي َشا ُء َف َؾ ْق َشا َء َأ ْن َي ْخ ُؾ َؼ َم َع ُف ُج ِ
ار َما
َ
ِ
ِ ِ
اه ْؿ ا َّلتِل ُت َع ِ
الؿ ُؾ َ
ار ُض َأ َوامِ َر ُه ْؿ
قر َر َطا َي ُ
قك ُف ُج ُ
َشا َء َل ْؿ َي ْؿـَ ْع ُف م ْـ َذل َؽ َماك ٌع ك ََؿا َي ْؿـ َُع ُ
َط َّؿا َي ْخت َُارو َك ُف مِ ْـ َذل ِ َؽَ .و َل ْق َشا َء َأ ْن َٓ َي ْخ ُؾ َؼ َم َع بِ ِّر إَ ْب َر ِار َش ْق ًئا مِ َّؿا َخ َؾ َؼ ُف َل ْؿ َي ُؽ ْـ
ِ
ِ
ِ
الؿ ُؾ ُ
قك َو َي ْست َِعقـ َ
الر َطا َيا
بِ ُّر ُه ْؿ ُم ْح ِق ًجا َل ُف إ َلك َذل َؽ َو َٓ ُمعقـًا َل ُف ك ََؿا َي ْحت ُ
ُقن بِ َؽ ْث َرة َّ
َاج ُ
الؿطِ ِ
قعق َـ.
ُ
ُثؿ َذكَر حا َلفؿ فِل الـَّق َطق ِـ س َم َال بِر ِه و َصا َط ِة َأم ِر ِه .ا َّل َؾ َذي ِـ َذكَر ُهؿا فِل الح ِد ِ
يث
َ
ْ
ِّ َ
َ َ
ْ
ْ ْ ُ
َّ َ َ ُ ْ
َح ْق ُث َذك ََر ِآ ْستِ ْفدَ ا َء َو ِآ ْستِ ْط َعا َم َو ِآ ْستِ ْؽ َسا َء َو َذك ََر ال ُغ ْػ َر َ
قر َف َؼ َال:
ان َوا ْلبِ َّر َوا ْل ُػ ُج َ
قد َو ِ
آخر ُكم َوإِ ْكس ُؽم َو ِجـ َُّؽم َكا ُكوا فِي َص ِع ٍ
ِ
اح ٍدَ ،ف َس َل ُلوكِي َف َل ْط َط ْقت ُك َّل
ْ
« َل ْو َأ َّن َأ َّو َل ُؽ ْم َو َ ْ َ ْ
ان ِم ْـفُ م مس َل َل َت ُه ما َك َؼ َص َذلِ َك ِِما ِط ْـ ِدي َّإٓ َكَم ي ْـ ُؼ ُص الؿ ِ
إ ْك َس ٍ
خ ُ
قط إ َذا ُأ ْد ِخ َل ال َب ْح َر»
َ
َ
ْ َْ
َ َ
َّ
أٓ ِ
اط وا ْلؿ ِ
قطَ :ما ُي َخ ُ
خ ُ
اط بِ ِف إ ْذ ال َػ َّع ُال َوا ْل ُؿ ْػ ِعؾ والؿػعال مِ ْـ ِص َق ِغ َ
ت ا َّلتِل
َوا ْل َخ َّق ُ َ َ
َي ْػ َع ُؾ بِ َفا كَا ْل ُؿ َس ِّع ِر والؿخَلب َوا ْل ِؿـ َْش ُار.

ان و ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
َفبقـ َأ َّن ج ِؿقع َ ِ
ٍ
اح ٍد َف ُل ْططِ َل ك ُُّؾ
الخ ََلئ ِؼ إ َذا َس َل ُلقا َو ُه ْؿ فل َم َؽان َواحد َو َز َم َ
َ َ
َ َّ َ
ِ ِ ِ
ٍ ِ
ص الؿخقط َو ِهل ِ
اإل ْب َر ُة إ َذا
إك َْسان مـ ُْف ْؿ َم ْس َل َل َت ُف َل ْؿ َيـْ ُؼ ْص ُف َذل َؽ م َّؿا طـْدَ ُه َّإٓ ك ََؿا َيـْ ُؼ ُ
َ
ُغ ِؿ َس فِل ال َب ْح ِر.
و َقق ُلفَ « :لؿ يـْ ُؼص مِؿا ِطـ ِْدي» فِ ِ
قف َق ْق َٓ ِن:
َ ْ ُ ْ َ ْ َّ
ِ
قرا َم ْق ُجق َد ًة ُي ْعطِ ِقف ْؿ مِـ َْفا َما َس َل ُلق ُه إ َّيا ُه َو َط َؾك
َأ َح ُد ُه ََمَ :أ َّك ُف َيدُ ُّل َط َؾك َأ َّن طـْدَ ُه ُأ ُم ً
ص َط َؾك َحال ِ ِف َِٕ َّن ِ
َه َذا َف ُق َؼ ُالَ :ل ْػ ُظ الـَّ ْؼ ِ
اإل ْط َطا َء مِ ْـ ال َؽثِ ِقر َوإِ ْن ك َ
قَلَ ،ف ََل ُبدَّ َأ ْن
َان َقؾِ ً
ُيـ ِْؼ َص ُف َش ْق ًئا َماَ .و َم ْـ َر َوا ُهَ « :ل ْم َي ْـ ُؼ ْص ِم ْن ُم ْؾؽِي» ُي ْح َؿ ُؾ َط َؾك َما ِطـْدَ ُه ك ََؿا فِل َه َذا
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
قص َل ْق َس ُه َق فِل َق ْقل ِ ِفِ « :م ْن ُم ْؾؽِي».
ال َّؾ ْػظَ :فنِ َّن َق ْق َل ُفِ« :مَّا ط ْـدي» فقف َت ْخص ٌ
ِ ِ
ظ الـَّ ْؼ ِ ِ
ص ُهـَا َك َؾ ْػ ِ
َوا ْل َؼ ْق ُل ال َّثاكِلَ :أ َّن َل ْػ َظ الـَّ ْؼ ِ
قسك َوا ْل َخ ِض ِر
ص فل َحديث ُم َ
حقحق ِـ مِـ ح ِد ِ
ِ
ِ ِ
يث ا ْب ِـ َط َّب ٍ
اسَ :ط ْـ أبل ْب ِـ َك ْع ٍب َ :ط ْـ الـَّبِ ِّل 
ْ َ
الص َ ْ
ا َّلذي فل َّ
ِ
قفَ « :أ َّن َ ِ
وف ِ ِ
ور َط َؾى َق ِ
الس ِػق َـ ِة َف َـ َؼ َر فِي ال َب ْحرِ
ار ِ
سى َل ََّم َو َق َع ُط ْص ُػ ٌ
َ
الخض َر َق َال ل ُؿو َ
ب َّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ور ِم ْن
سى َما َك َؼ َص ط ْؾؿي َوط ْؾ ُؿك م ْن ط ْؾ ِم اهلل َّإٓ َك ََم َك َؼ َص َه َذا ال ُع ْص ُػ ُ
َف َؼ َالَ :يا ُمو َ
ِ
الؿ ْع ُؾق ِم َأ َّن َك ْػ َس ِط ْؾ ِؿ اهلل ال َؼائِ ِؿ بِـَ ْػ ِس ِف َٓ َي ُز ُ
ول مِـْ ُف َش ْل ٌء بِ َت َع ُّؾ ِؿ
َه َذا ال َب ْحرِ» َوم ْـ َ
ِ ِ
الؿ ْؼ ُصق ُد َأ َّن ك ِ ْس َب َة ِط ْؾ ِؿل َو ِط ْؾ ِؿؽ إ َلك ِط ْؾ ِؿ اهلل كَـ ِ ْس َب ِة َما َطؾِ َؼ بِ ِؿـْ َؼ ِ
ار
الع َباد َوإِك ََّؿا َ
()1

ٕ ْكبِق ِ
ِِ
ِ
ال ُع ْص ُػ ِ
قر إ َلك ال َب ْح ِرَ .ومِ ْـ َه َذا ال َب ِ
قر ُ
اء»
ث َك َؼ ْقلف« :ال ُع َؾ ََم ُء َو َر َث ُة ا َ َ
اب ك َْق ُن الع ْؾ ِؿ ُي َ
يث الؽِت ِ
َومِـْ ُف َق ْق ُل ُف ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ َومِـْ ُف َت ْق ِر ُ
َاب َأ ْي ًضا َك َؼ ْقل ِ ِف﴿ :ﭣ ﭤ
()2

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾.اه
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قل ِطـْدَ ال َؽ ْر ِ
َو َط ِـ ْاب ِـ َط َّب ٍ
َان َي ُؼ ُ
اس َ ،أ َّن َكبِ َّل اهللِ  ك َ
بَ « :
ٓ
إِ َل َف إِ َّٓ اهلل ال َعظِقؿ َ ِ
اهلل َر ُّب ال َع ْر ِ
ش ال َعظِ ِ
قؿَ ،
قؿَ ،
اهلل َر ُّب
اللحؾ ُ
ُ
ٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُ
ٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُ
ُ
السؿق ِ
اتَ ،و َر ُّب إَ ْر ِ
ضَ ،و َر ُّب ال َع ْر ِ
ش ال َؽ ِر ِ
يؿ» ُم َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْق ِف(.)1
َّ َ َ
مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
َطأي :١احلدٜح تطُٔ ايتٛضٌ باإلميإ بايسبٛبٚ ١ٝبايتٛحٝد يسفع ايهسب:
قاه اإلواً ابَ القٗي  يف شاد املعاد (:)180/4
َف ْص ٌل فِي َه ْديِ ِه ِ ط َالجِ ا ْل َؽ ْر ِ
ب َوا ْلفَ ِّم َوا ْل َغ ِّم َوا ْل َح َز ِن:
حقحق ِـ مِـ ح ِد ِ
ِ
ِ
يث ْاب ِـ َط َّب ٍ
ان َي ُؼ ُ
اس َ أ َّن َر ُس َ
قل اهلل َ ك َ
قل
ْ َ
الص َ ْ
َأ ْخ َر َجا فل َّ
ِ
ِ
ِ
ِطـْدَ ا ْل َؽ ْر ِ
قم َٓ ،إِ َل َه إِ َّٓ ال َّؾ ُه َرب ا ْل َع ْر ِ
قم َٓ ،إِ َل َه
ش ا ْل َعظ ُ
قم ا ْل َحؾ ُ
ب َٓ « :إِ َل َه إِ َّٓ ال َّؾ ُه ا ْل َعظ ُ
ِ
الس ْبعَِ ،و َرب ْ َ
ض َرب ا ْل َع ْر ِ
إ ْر ِ
يم».
ش ا ْل َؽرِ ُ
الس ََم َوات َّ
إِ َّٓ ال َّؾ ُه َرب َّ
َوفِل َجامِ ِع الترمذي َط ْـ َأك ٍ
َس َ ،أ َّن َر ُس َ
قل اهلل « كَانَ إِ َذا َح َز َب ُه َأ ْم ٌر َق َال:
ِ
س َت ِغ ُ
قث».
« َيا َحي َيا َقق ُ
وم بِ َر ْح َؿت َك َأ ْ
َان إِ َذا َأهؿف ْإَمر ،ر َفع َصر َفف إِ َلك السؿ ِ
وف ِ ِ
قف َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َرةََ ،أ َّن الـَّبِ َّل  ك َ
اء
َّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ
َ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
وم».
اجت ََفدَ فل الدُّ َطاءَ ،ق َالَ « :يا َحي َيا َقق ُ
س ْب َحانَ اهلل ا ْل َعظق ِم»َ ،وإِ َذا ْ
َف َؼ َالُ « :
ات ا ْل َؿ ْؽ ُر ِ
َوفِل ُسـ َِـ أبل داود َط ْـ أبل بؽرةَ ،أ َّن َر ُس َ
قل اهلل َ ق َالَ « :د َط َو ُ
وب
الؾفُ َّم َر ْح َؿ َت َك َأ ْر ُجوَ ،ف َال َتؽِ ْؾـِي إِ َلى َك ْػ ِسي َص ْر َف َة َط ْق ٍنَ ،و َأ ْصؾِ ْح لِي َش ْلكِي ُك َّؾ ُه َٓ ،إِ َل َه
إِ َّٓ َأ ْك َت».
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ِ
قفا َأ ْي ًضا َط ْـ أسؿاء بـت طؿقس َقا َل ْتَ :ق َال ل ِل َر ُس ُ
قل ال ُّؾ ِف َ « :أ َٓ ُأ َط ِّؾ ُؿ ِك
َوف َ
َكؾَِم ٍ
ت َت ُؼولِ ِ
بَ ،أ ْو فِي ا ْل َؽ ْر ِ
قف َّن َط ْـ َد ا ْل َؽ ْر ِ
ب :ال َّؾ ُه َر ِّبي َٓ ُأ ْشرِ ُك بِ ِه َش ْق ًئا»َ ،وفِل ِر َوا َي ٍة:
َ
َأكَّفا ُت َؼ ُال سبع مر ٍ
ات.
َ
َ ْ َ َ َّ
اإلما ِم َأحؿدَ َط ِـ اب ِـ مسع ٍ
ِ
ِ ِ
اب َط ْب ًدا َهم
قد َط ِـ الـَّبِ ِّل َ ق َالَ « :ما َأ َص َ
ْ َ ْ ُ
َوفل ُم ْسـَد ْ َ ْ َ
َو َٓ ُح ْزنٌ َف َؼ َال :ال َّؾفُ م إِ ِّكي َطب ُد َك اب ُن َطب ِد َك اب ُن َأمتِ َك َك ِ
اص َقتِي ِب َق ِد َك َم ٍ
اض فِ َّي ُح ْؽ ُؿ َك،
ْ َ
ْ ْ
ْ
َّ
َط ْد ٌل فِي َق َض ُاؤ َكَ ،أ َ
س َّؿ ْق َت بِ ِه َك ْػ َس َكَ ،أ ْو َأ ْك َز ْل َت ُه فِي كِ َتابِ َكَ ،أ ْو
س ٍم ُه َو َل َك َ
سل ُل َك بِ ُؽ ِّل ا ْ
ْ
َّ
ِ
َط َّؾؿ َت ُه َأ َح ًدا ِم ْن َخ ْؾ ِؼ َكَ ،أ ِو اس َت ْل َثر َت ِب ِه فِي ِط ْؾ ِم ا ْل َغق ِ ِ
قم
ب ط ْـ َد َك َأنْ َت ْج َع َل ا ْل ُؼ ْرآنَ ا ْل َعظ َ
ْ
ْ ْ
ْ
اب َه ِّؿي .إِ َّٓ َأ ْذ َه َب ال َّؾ ُه ُح ْز َك ُه َو َه َّؿ ُه
ور َص ْد ِريَ ،و َج َال َء ُح ْزكِيَ ،و َذ َه َ
َربِ َ
قع َق ْؾبِيَ ،و ُك َ
َو َأ ْب َد َل ُه َم َؽا َك ُه َف َر ًحا».
َوفِل الترمذي َط ْـ َس ْع ِد ْب ِـ َأبِل َو َّق ٍ
اص َ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهلل :-  -
ِ
ِ
« َد ْط َو ُة ِذي الـ ِ
س ْب َحا َك َك إِ ِّكي ُك ْـ ُت
ون إِ ْذ َد َطا َربَّ ُه َو ُه َو في َب ْط ِن ا ْل ُحوت َٓ :إِ َل َه إِ َّٓ َأ ْك َت ُ
ٍ
ِ ِ
س ُت ِ
قب َل ُه».
ج َ
ِم َن ال َّظالِ ِؿ َ
قنَ ،ل ْم َي ْد ُع بِفَ ا َر ُج ٌل ُم ْسؾ ٌم في َش ْيء َقط إِ َّٓ ا ْ
َوفِل ِر َوا َي ٍة« :إِ ِّكي َ َ
وب إِ َّٓ َف َّر َج ال َّؾ ُه َط ْـ ُهَ ،كؾِ َؿ َة َأ ِخي
ٕ ْط َؾ ُم َكؾِ َؿ ًة َٓ َي ُؼو ُلفَ ا َم ْؽ ُر ٌ
ُيو ُك َس».
وفِل سـ َِـ أبل داود َطـ َأبِل س ِع ٍ
قد ا ْل ُخدْ ِر ِّي َق َالَ :د َخ َؾ َر ُس ُ
ات َي ْق ٍم
قل اهلل َ ذ َ
ْ
َ
َ
ُ
ا ْلؿس ِ
جدَ َ ،فنِ َذا ُه َق بِ َر ُج ٍؾ مِ َـ ْإَك َْص ِ
ار ُي َؼ ُال َل ُف أبق أمامةَ ،ف َؼ َالَ « :يا أبا أمامة َمالِي َأ َر َ
اك
َ ْ
ِ
فِي ا ْلؿس ِ ِ ِ
قن َيا َر ُس َ
الص َال ِة؟» َف َؼ َالُ :ه ُؿق ٌم َل ِز َمتْـِل َو ُد ُي ٌ
قل اهلل َف َؼ َال:
َ ْ
جد في َغ ْقرِ َو ْقت َّ
« َأ َٓ ُأ َط ِّؾ ُؿ َك َك َال ًما إِ َذا َأ ْك َ
ت ُق ْؾ َت ُه َأ ْذ َه َب ال َّؾ ُه َط َّز َو َج َّل َه َّؿ َكَ ،و َق َضى َد ْي َـ َك؟» َق َال:
ُق ْؾ ُتَ :ب َؾك َيا َر ُس َ
قل اهلل َق َالُ « :ق ْل إِ َذا َأ ْص َب ْح َت َوإِ َذا َأ ْم َس ْق َت :ال َّؾفُ َّم إِ ِّكي َأ ُطو ُذ بِ َك ِم َن
ا ْلفَ ِّم َوا ْل َح َز ِنَ ،و َأ ُطو ُذ بِ َك ِم َن ا ْل َع ْج ِز َوا ْل َؽ َس ِلَ ،و َأ ُطو ُذ بِ َك ِم َن ا ْل ُج ْب ِنَ ،وا ْل ُب ْخ ِلَ ،و َأ ُطو ُذ

ِ
ِ
الر َج ِ
الَ ،ق َالَ :ف َػ َع ْؾ ُت َذلِ َك َف َل ْذ َه َب ال َّؾ ُه َط َّز َو َج َّل َه ِّؿي
بِ َك م ْن َغ َؾ َبة الدَّ ْي ِنَ ،و َقفْ رِ ِّ
َو َق َضى َط ِّـي َد ْيـِي».
َوفِل ُسـ َِـ أبل داود َط ِـ ْاب ِـ َط َّباس ٍَ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهلل َ « :م ْن َل ِز َم
ِ
ستِ ْغ َػ َار َج َع َل ال َّؾ ُه َل ُه ِم ْن ُك ِّل َه ٍّم َف َر ًجا َو ِم ْن ُك ِّل ِض ٍ
قق ََم َْر ًجا َو َر َز َق ُه ِم ْن َح ْق ُث َٓ
آ ْ
َي ْح َت ِس ُب».
ِ
ِ
الص َال ِة»َ ،و َقدْ َق َال َت َعا َلك:
َوفل ا ْل ُؿ ْسـَد َأ َّن الـَّبِ َّل « كَانَ إِ َذا َح َز َب ُه َأ ْم ٌر َف ِز َع إِ َلى َّ
﴿ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﴾ [افبؼرة.]45 :
جفَ ِ
ِ
السـ َِـَ « :ط َؾ ْق ُؽ ْم بِا ْل ِ
اب ِم ْن َأ ْب َو ِ
اب ا ْل َجـ َِّةَ ،ي ْد َف ُع ال َّؾ ُه بِ ِه َط ِن الـ ُػو ِ
س
ادَ ،فنِك َُّه َب ٌ
َوفل ُّ
ا ْلفَ َّم َوا ْل َغ َّم».
َو ُي ْذك َُر َط ِـ ْاب ِـ َط َّب ٍ
اس َ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل 

قالَ « :م ْن َك ُث َر ْت ُه ُؿو ُم ُه َو ُغ ُؿو ُم ُه،

َف ْؾ ُق ْؽثِ ْر ِم ْن َق ْو ِل َٓ َح ْو َل َو َٓ ُق َّو َة إِ َّٓ بِال َّؾ ِه».
ِ
ِ
قح ْق ِـَ « :أكَّفَ ا َك ْـ ٌز ِم ْن ُك ُـ ِ
اب ِم ْن
وز ا ْل َجـ َِّة»َ .وفِل الترمذيَ « :أكَّفَ ا َب ٌ
الصح َ
َو َث َب َت فل َّ
َأ ْب َو ِ
اب ا ْل َجـ َِّة».
َه ِذ ِه ْإَ ْد ِو َي ُة َتت ََض َّؿ ُـ َخ ْؿ َس َة َط َش َر ك َْق ًطا مِ َـ الدَّ َو ِاءَ ،فنِ ْن َل ْؿ َت ْؼ َق َط َؾك إِ ْذ َه ِ
اب َد ِاء
ِ
ِ
استِ ْػ َرا ٍغ
است َْح َؽ َؿ َو َت َؿ َّؽـ َْت َأ ْس َب ُاب ُفَ ،و َي ْحت ُ
َاج إِ َلك ْ
ا ْل َف ِّؿ َوا ْل َغ ِّؿ َوا ْل ُح ْزنَ ،ف ُف َق َدا ٌء َقد ْ
ُك ِّؾ ٍّل.
ِ
َْ
الر ُبقبِ َّق ِة.
إ َّو ُلَ :ت ْقحقدُ ُّ
الثَّاكِيَ :ت ْق ِحقدُ ْ ِ
اإل َل ِف َّق ِة.
الثَّالِ ُث :التَّق ِحقدُ ا ْل ِع ْؾ ِؿل ِآ ْطتِ َؼ ِ
اد ُّي.
ْ
ُّ
ب مِ َـ ا ْل َع ْب ِد ُي ِ
الر ِّب َت َعا َلك َط ْـ َأ ْن َي ْظؾِ َؿ َط ْبدَ ُهَ ،أ ْو َي ْل ُخ َذ ُه بِ ََل َس َب ٍ
ب
قج ُ
الرابِ ُعَ :تـ ِْزي ُف َّ
َّ
َذل ِ َؽ.

اف ا ْل َع ْب ِد بِ َل َّك ُف ُه َق ال َّظال ِ ُؿ.
ا ْل َخ ِام ُس :ا ْطتِ َر ُ
ادس :التَّقس ُؾ إِ َلك الرب َتعا َلك بِ َلحب ْإَ ْشق ِ
اؤ ُه َو ِص َػا ُت ُفَ ،ومِ ْـ
اءَ ،و ُه َق َأ ْس َؿ ُ
الس ِ ُ
َ
َ ِّ
َّ ِّ َ
َ ُّ
َّ
ِ
اء والص َػ ِ
ِ ِ ِ
ات ا ْل َح ُّل ا ْل َؼ ُّقق ُم.
َأ ْج َؿع َفا ل َؿ َعاكل ْإَ ْس َؿ َ ِّ
السابِ ُعِ :آ ْستِ َعا َك ُة بِ ِف َو ْحدَ ُه.
َّ
الث َِّامن :إِ ْقرار ا ْلعب ِد َلف بِالرج ِ
اء.
ُ َ ُ َ ْ ُ َّ َ
ِ
يض إِ َلق ِف و ِآ ْطتِر ِ
ِ
ِ
اف َلف بِ َل َّن ك ِ
َاص َق َت ُف فِل َي ِد ِه،
ُ
ال َّتاس ُعَ :ت ْحؼ ُقؼ الت ََّق ُّك ِؾ َط َؾ ْقفَ ،وال َّت ْػ ِق ِ ْ َ
َ
قف ح ْؽؿف طَدْ ٌل فِ ِ
ػ ي َشاء ،و َأ َّكف م ٍ ِ ِ
اؤ ُه.
قف َق َض ُ
اض ف ُ ُ ُ
َي ْص ِر ُف ُف َك ْق َ َ ُ َ ُ َ
ِ
ِ
آن ،ويجع َؾف ل ِ َؼ ْؾبِ ِف كَالربِق ِع ل ِ ْؾحقق ِ
اض ا ْل ُؼر ِ
انَ ،و َأ ْن
َََ
ََ ْ َ ُ
َّ
ا ْل َعاش ُرَ :أ ْن َي ْر َت َع َق ْؾ ُب ُف فل ِر َي ِ ْ
ات ،و َأ ْن يتَس َّؾك بِ ِف َطـ ك ُِّؾ َفائِ ٍ
الشفق ِ
ِ
يست َِضلء بِ ِف فِل ُض ُؾؿ ِ
ات ُّ
تَ ،و َي َت َع َّزى بِ ِف
ْ
الش ُب َفات َو َّ َ َ
َ َ َ
َ
َ
َْ
َط ْـ ك ُِّؾ ُم ِصق َب ٍةَ ،و َي ْست َْش ِػ َل بِ ِف مِ ْـ َأ ْد َو ِاء َصدْ ِر ِهَ ،ف َق ُؽ َ
قن َج ََل َء ُح ْزكِ ِفَ ،و ِش َػا َء َه ِّؿ ِف َو َغ ِّؿ ِف.
ا ْل َح ِ
اد َي َط َش َرِ :آ ْستِ ْغ َػ ُار.
الثَّاكِ َي َط َش َر :الت َّْق َب ُة.
الثَّالِ َث َط َش َر :ا ْل ِ
ج َفا ُد.
الص ََلةُ.
الرابِ َع َط َش َرَّ :
َّ
يض ُف َؿا إِ َلك َم ْـ ُه َؿا بِ َق ِد ِه.اه
ا ْل َخ ِام َس َط َش َر :ا ْل َب َرا َء ُة مِ َـ ا ْل َح ْق ِل َوا ْل ُؼ َّق ِة َو َت ْػ ِق ُ

ِ ِ
ِ ِ
قـ
َو َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة َ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل َ ق َال« :إِ َّن لؾف ت ْس َع ًة َوت ْسع َ
اسؿا ،مِا َئ ًة إِ َّٓ و ِ
اللجـَّ َة» ُم َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْق ِف.
احدً اَ ،م ْـ َأ ْح َص َ
اها َد َخ َؾ َ
َ
ْ ً
ِ ِ
بـ مسع ٍ
قد َ ق َالَ :ق َال رسقل اهلل َ « :ما َق َال
و َط ْـ َط ْبد اهلل ِ َ ْ ُ
َطبدٌ َق ُّط إِ َذا َأصابف َهؿ وح َز ٌن :الؾفؿ إِكِّل َطبدُ َك وابـ َطب ِد َك ،وابـ َأمتِ َؽ ،ك ِ
َاص َقتِل
ْ َ ْ ُ ْ
َ َ
َ َُ
ْ
َ ْ ُ َ
ُ َّ
بِ َق ِد َكَ ،م ٍ
اس ٍؿ ُه َق َل َؽَ ،س َّؿ ْق َت بِ ِف
اض فِ َّل ُح ْؽ ُؿ َؽ ،طَدْ ٌل فِ َّل َق َض ُ
اؤ َكَ ،أ ْس َل ُل َؽ بِ ُؽ ِّؾ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
اس َت ْل َث ْر َت بِ ِف فِل ِط ْؾ ِؿ
َك ْػ َس َؽَ ،أ ْو َأك َْز ْل َت ُف فل كتَابِ َؽَ ،أ ْو َط َّؾ ْؿ َت ُف َأ َحدً ا م ْـ َخ ْؾؼ َؽَ ،أ ِو ْ
ِ
ال َغ ْق ِ
ب ِطـْدَ َكَ ،أ ْن َت ْج َع َؾ ال ُؼ ْر َ
اب
ُقر َصدْ ِريَ ،و ِج ََل َء ُح ْزكلَ ،و َذ َه َ
آن َربِ َ
قع َق ْؾبِلَ ،وك َ
ان ُح ْزكِ ِف َف َر ًحا» َقا ُلقاَ :يا َر ُس َ
اهلل َط َّز َو َج َّؾ َه َّؿ ُفَ ،و َأ ْبدَ َل ُف َم َؽ َ
قل اهللِ،
َه ِّؿل :إِ َّٓ َأ ْذ َه َ
ب ُ
يـْب ِغل َلـَا َأ ْن َك َتع َّؾؿ َه ُم َٓ ِء ال َؽؾِؿ ِ
ات؟ َق َالَ « :أ َج ْؾَ ،يـْ َب ِغل ل ِ َؿ ْـ َس ِؿ َع ُف َّـ َأ ْن
َ َ
َ
َ َ
َي َت َع َّؾ َؿ ُف َّـ»َ .أ ْخ َر َج ُف َأ ْح َؿدُ (َ ،)452/1و ُه َق َح ِد ْي ٌث َح َس ٌـ.
قل اهللِ َ لق َؾ ًة مِـ ِ
الػ َر ِ
و َط ْـ َطائِ َش َة َ قا َل ْتَ :ف َؼدْ ُت َر ُس ُ
اش،
َ
ْ
ج ِد ،و ُهؿا مـْصقبت ِ
َفا ْلتَؿس ُت ُفَ ،ف َق َق َع ْت َي ِدي َط َؾك ب ْط ِـ َقدَ م ْق ِف َو ُه َق فِل اللؿس ِ
َان،
َ ْ
َ
َ ْ
َ َ َ ُ َ
َ
قل« :الؾفُ مَ ،أ ُطو ُذ بِرِ َض َ ِ
َو ُه َق َي ُؼ ُ
س َخطِ َكَ ،وبِ ُؿ َعا َفاتِ َك ِم ْن ُط ُؼو َبتِ َكَ ،و َأ ُطو ُذ
اك م ْن َ
َّ
بِ َك ِم ْـ َك َ
ٓ ُأ ْح ِصى َث َـا ًء َط َؾ ْق َكَ ،أ ْك َت َك ََم َأ ْث َـ ْق َت َط َؾى َك ْػ ِس َك» َأ ْخ َر َج ُف ُم ْسؾِ ٌؿ
(.)818
ب َ ق َالَ :ق َال رس ُ ِ
َو َط ْـ ُأ َب ِّل ْب ِـ َك ْع ٍ
الؿـ ِْذ ِر،
قل اهلل َ « :يا َأ َبا ُ
َ ُ
َأ َتدْ ِري َأي آي ٍة مِـ كِت ِ ِ
اهلل َو َر ُسق ُل ُف َأ ْط َؾ ُؿَ .ق َال:
ُّ َ ْ
َاب اهلل َم َع َؽ َأ ْط َظ ُؿ؟»َ .ق َالُ :ق ْؾ ُتُ :
«يا َأبا الؿـ ِْذ ِرَ ،أ َتدْ ِري َأي آي ٍة مِـ ِكت ِ ِ
ت ﴿ :ﮣ ﮤ
َاب اهلل َم َع َؽ َأ ْط َظ ُؿ؟»َ .ق َالُ :ق ْؾ ُ
ُّ َ ْ
َ َ ُ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾َ .ق َالَ :ف َضرب فِل صدْ ِري ،و َق َال« :واهللِ ،لِقفـ ِ َؽ ِ
الع ْؾ ُؿ َأ َبا
َْ
َ
َ
َ
َ َ
الؿـ ِْذ ِر»َ .أ ْخ َر َج ُف ُم ْسؾِ ٌؿ)818(.
ُ

َو َط ْـ ُب َر ْيدَ َة َ أ َّن الـَّبِ َّل َ س ِؿ َع َر ُج ًَل َي ُؼ ُ
الؾف َّؿ إِكِّل
قلُ :
الص َؿدُ  ،ا َّل ِذي َل ْؿ َيؾِدْ َو َل ْؿ ُيق َلدْ َ ،و َل ْؿ َي ُؽ ْـ َل ُف ُك ُػ ًقا
َأ ْس َل ُل َؽ بِ َلك ََّؽ َأك َ
اهلل إَ َحدُ َّ
ْت ُ
َأحدٌ َ .ف َؼ َال رس ُ ِ
ِ
س ِؿ ِه ا َ
سئِ َل بِ ِه َأ ْط َطى،
س َل َل ا َ
َ
ٕ ْط َظمِ ،ا َّلذي إِ َذا ُ
هلل ِبا ْ
قل اهلل َ « :ل َؼ ْد َ
َ ُ
َاد ص ِ
ٍ
ِ
ح ْقحٍ (.)1
َوإِ َذا ُد ِط َي بِ ِه َأ َج َ
اب» َأ ْخ َر َج ُف َأ ْح َؿدُ َ ،والـ ََّسائ ُّل بِنِ ْسـ َ
َس ب ِـ مال ِ ٍؽ َ ق َالُ :كـ ُْت م َع رس ِ
قل اهللِ َ جال ِ ًسا فِل
َ َ ُ
َو َط ْـ َأك ِ ْ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
الؾف َّؿ
الح ْؾ َؼةَ ،و َر ُج ٌؾ َقائ ٌؿ ُي َص ِّؾلَ ،ف َؾ َّؿا َرك ََع َو َس َجدَ َ ،فت ََش َّفدَ ُ ،ث َّؿ َق َال فل ُد َطائفُ :
َ
َّان ،يا ب ِديع السؿق ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ضَ ،يا
الح ْؿدَ  َٓ ،إِ َل َف إِ َّٓ َأك َ
الؿـ ُ َ َ َ َّ َ َ
إِكِّل َأ ْس َل ُل َؽ بِ َل َّن َل َؽ َ
ْت َ
الج ََل ِل َو ْ ِ
اإلك َْرامَِ ،يا َح ُّل َيا َق ُّقق ُم ،إِكِّل َأ ْس َل ُل َؽَ .ف َؼ َال الـَّبِ ُّل َ « :أ َت ْد ُرونَ ِب َم
َذا َ
ِِ
ِ
ِ
هلل
اهلل َو َر ُسق ُل ُف َأ ْط َؾ ُؿَ .ق َالَ « :وا َّلذي َك ْػسي بِ َقدهَ ،ل َؼ ْد َد َطا ا َ
َد َطا ا َ
هلل؟» َق َالَ :ف َؼا ُلقاُ :
س ِؿ ِه ا َ
سئِ َل بِ ِه َأ ْط َطى»َ .أ ْخ َر َج ُف َأ ْح َؿدُ
ٕ ْط َظمِ ،ا َّل ِذي إِ َذا ُد ِط َي بِ ِه َأ َج َ
ابَ ،وإِ َذا ُ
بِا ْ
( )245/3بِنِسـ ٍ
َاد َح َس ٍـ.
ْ
مسائل العقيدة املستفادة من األحاديث
َطأي :)1(١أمسا ٤اهلل عص ٚدٌ غري حمصٛز ٠بعدد َعً ّٛيٓا.
دل حللديث ابللـ مسللعقد وحللديث طائشللة  الؾللذيـ يف البللاب طللىل أن

أسؿاء اهلل 

وصػاتف غقر محصقرة ،وٓ معؾقمة لـا بعدد معقـ.

وأما حديث أبل هريرة الذي يف الباب :فَل يستػاد مـف حصر إسؿاء الحسـك،
وإكؿا إسؾقب الؿذكقر مـ تؼديؿ الجار والؿجرور لقػقد اختصاص الحؽؿ

( )1أخرجف أمحد ( ،349/5و ،)355وافـسائل يف افؽزى ( ،)7666وهق ـذفؽ ظـد أيب داود (،)1493
وافسمذي (.)3475

الؿذكقر يف الحديث بنحصاء التسعة والتسعقـ ،وهق ققلف«:من أحصاها دخل
الجـة».
قاه ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ شفا ٞالعمٗن (ص:)277
وققلف« :أو استلثرت به يف طؾم الغقب طـدك» دلقؾ طىل أن أسؿائف أكثر مـ تسعة
وتسعقـ ،وأن لف أسؿاء وصػات ،استلثر هبا يف طؾؿ الغقب طـده ٓ ،يعؾؿفا غقره،
وطىل هذا فؼقلف« :إن هلل تسعة وتسعقن اسَم ،من أحصاها دخل الجـة» ٓ يـػل أن
يؽقن لف غقرها والؽَلم مجؾة واحدة أي لف أسؿاء مقصقفة هبذه الصػة كؿا يؼال لػَلن
مائة طبدا أطدهؿ لؾتجارة ،ولف مائة فرس أطدها لؾجفاد ،وهذا ققل الجؿفقر
وخالػفؿ ابـ حزم فزطؿ أن أسؿائف تـحصر يف هذا العدد.اه
ٔقاه  كَىَا فِ٘ بداٟع الفٕاٟد (:)188/1
إسؿاء الحسـك ٓ تدخؾ تحت حصر وٓ تحد بعدد :فنن هلل تعاىل أسؿاء
وصػات استلثر هبا يف طؾؿ الغقب طـده ٓ ،يعؾؿفا مؾؽ مؼرب ،وٓ كبل مرسؾ ك ََؿا
فِل الحديث الصحقح« :أسللك بؽل اسم هو لك سؿقت به كػسك ،أو أكزلته يف كتابك
أو استلثرت به يف طؾم الغقب طـدك».
فذعٌ أمسا ٙ٤ثالث ١أقطاّ:
قسم سؿك بف كػسف ،فلضفره لؿـ شاء مـ مَلئؽتف أو غقرهؿ ومل يـزل بف كتابف.
وقسم أكزل بف كتابف فتعرف بف إىل طباده.
وقسم استلثر بف يف طؾؿ غقبف :فؾؿ يطؾع طؾقف أحد مـ خؾؼف.
ولفذا قال استلثرت بف أي اكػردت بعؾؿف ،ولقس الؿراد اكػراده بالتسؿل بفٕ :ن
هذا آكػراد ثابت يف إسؿاء التل أكزل اهلل هبا كتابف.

ومـ هذا ققل الـبل  يف حديث الشػاطة :فقػتح طظ مـ محامده بؿا ٓ أحسـف
أن .رواه البخاري ومسؾؿ ،وتؾؽ الؿحامد تػل بلسؿائف وصػاتف.
ومـف ققلف ٓ« :أحصي ثـاء طؾقك أكت كَم أثـقت طؾى كػسك» رواه مسؾؿ
وأبق داود وغقرمها.
وأما ققلف« :إن هلل تسعة وتسعقن اسَم من أحصاها دخل الجـة» رواه البخاري
ومسؾؿ فالؽَلم مجؾة واحدة ،وققلف ومـ أحصاها دخؾ الجـة صػة ٓ خبر مستؼبؾ
والؿعـك لف أسؿاء متعددة مـ شلهنا أن مـ أحصاها دخؾ الجـة ،وهذا ٓ يـػل أن
يؽقن لف أسؿاء غقرها.
وهذا كؿا تؼقل لػَلن مائة مؿؾقك ،وقد أطدهؿ لؾجفاد :فَل يـػل هذا أن يؽقن
لف مؿالقؽ سقاهؿ معدون لغقر الجفاد ،وهذا ٓ خَلف بقـ العؾؿاء فقف.اه
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)- 379/6( ٝ
يث ا َّل ِذي فِ ِ
قف َذك ََر َذل ِ َؽ –يعـل :إسؿاء الحسـكُ -ه َق َح ِد ُ
َفا ْل َح ِد ُ
يث الت ِّْرمِ ِذ ِّي
يث القل ِ ِ
روى إَسؿاء الحسـَك فِل جامِ ِع ِف مِـ ح ِد ِ
قد ْب ِـ ُم ْسؾِ ٍؿَ ،ط ْـ ُش َع ْق ٍ
بَ ،ط ْـ َأبِل
َ
ْ َ
َ
َ َ
ْ َ َ ُ ْ
الزك ِ
َادَ ،ط ْـ إَ ْط َرجِ َ ،ط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة.
ِّ
ورو َاها ابـ ماجف فِل سـَـ ِ ِف مِـ َص ِر ِيؼ مخؾد ب ِـ ِزي ٍ
اد الؼطقاينَ :ط ْـ ِه َشا ِم ْب ِـ
ْ َ
ْ
ْ ُ َ َ
ََ َ
ُ
حس ٍ
انَ ،ط ْـ ُم َح َّؿ ِد ْب ِـ ِس ِقريـَ ،ط ْـ َأبِل ُه َر ْي َرةَ.
َ َّ
ِ ِ
ِ
الر َوا َي َت ْق ِـ َل ْق َستَا مِ ْـ ك َََل ِم الـَّبِ ِّل
الؿ ْع ِر َفة بِا ْل َحديث َط َؾك َأ َّن َها َت ْق ِـ ِّ
َو َقدْ ا َّت َػ َؼ َأ ْه ُؾ َ
ض ُشق ِ
ِ
ِ
َ ،وإِك ََّؿا كُؾ مِـ ُْف َؿا مِ ْـ ك َََل ِم َب ْع ِ
قخ ِف
الس َؾػ َفا ْل َقلقدُ َذك ََر َها َط ْـ َب ْع ِ ُ
ض َّ
الشامِقِّق َـ ك ََؿا َجا َء ُم َػ َّس ًرا فِل َب ْع ِ
َّ
ض ُص ُر ِق َح ِديثِ ِف.
ات مِـ إَسؿ ِ
اخ َت َؾ َػ ْت َأ ْطقاكُفؿا َطـْفَ :فر ِوي َطـْف فِل إحدَ ى الرواي ِ
َول ِ َف َذا ْ
اء َبدَ ُل َما
ِّ َ َ
ْ
ُ ُ َ ُ
ْ ْ َ
َ ُ َ
ِ
ِ
قها َقدْ كَاكُقا َي ْذك ُُر َ
ون َه َذا َت َار ًة َو َه َذا َت َارةً:
الر َوا َي ِة إُ ْخ َرىَّ َٕ :ن ا َّل ِذي َـ َج َؿ ُع َ
ُي ْذك َُر فل ِّ

الجـَّ َة َل ْق َس ْت
الح ْسـَك ا َّلتِل َم ْـ َأ ْح َص َ
اها َد َخ َؾ َ
َوا ْط َت َؼدُ وا ُ -ه ْؿ َو َغ ْق ُر ُه ْؿ َ -أ َّن إ َ ْس َؿا َء ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الجـَّ َة َأ ْو َأك ََّفا َوإِ ْن
اس ًؿا م ْـ َأ ْس َؿاء اهلل َد َخ َؾ َ
َش ْق ًئا ُم َع َّقـًاَ :ب ْؾ َم ْـ َأ ْح َصك ت ْس َع ًة َوت ْسعق َـ ْ
ِ
َاهؿا ي ُؼقم َأحدُ ُهؿا م َؼام ص ِ
ِ ِ
ِ
احبِ ِف ك ْ
َإَ َح ِد
كَاك ْ
َت ُم َع َّقـَ ًة َفآ ْس َؿان ال َّؾ َذان َيتَّػ ُؼ َم ْعـ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ان بـ س ِع ٍ
ار َطـ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
قد
َوا ْل َقاحدَ :فنِ َّن فل ِر َوا َية ه َشا ِم ْب ِـ َط َّؿ ٍ ْ َ
القلقد ْب ِـ ُم ْسؾ ٍؿ َطـْ ُف َر َو َاها ُط ْث َؿ ُ ْ ُ َ
ان و ِطـْدَ القل ِ ِ
(إَحدُ ) بدَ َل (الق ِ
اح ِد) و(الؿعطِل) بدَ َل (الؿ ْغـِل) و ُهؿا م َت َؼ ِ ِ
قد َه ِذ ِه
َ
ار َب َ
ُ ْ
َ
َ َ ُ
ُ
َ
َ َ
الح ِد َ
يث َط ْـ خؾقد ْب ِـ َد ْط َؾجٍ َ ،ط ْـ قتادةَ ،ط ْـ ْاب ِـ ِس ِقريـَ ،ط ْـ َأبِل
إَ ْس َؿا ُء َب ْعدَ َأ ْن َر َوى َ
ُه َر ْي َرةَ.
ِ
القلِقدُ َ ،حدَّ َثـَا َس ِعقدُ ْب ُـ َط ْب ِد ال َع ِز ِيز مِ ْث َؾ َذل ِ َؽَ ،و َق َالُ :ك ُّؾ َفا
ُث َّؿ َق َال ه َشا ٌمَ :و َحدَّ َثـَا َ
فِل ال ُؼر ِ
آن ﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ ...مِ ْث َؾ َما َسا َق َفا الت ِّْرمِ ِذ ُّي َلؽِ َّـ الت ِّْرمِ ِذ َّي َر َو َاها
ْ
ان ب ِـ صالِحٍ َ ،طـ القل ِ ِ
قد َط ْـ ُش َع ْق ٍ
ب.
ْ َ
َط ْـ َص ِر ِيؼ َص ْػ َق َ ْ َ
اص ٍؿ وبقـ ما َذكَره ُهق والتِّرمِ ِذي ِخ ََل ٌ ِ
ض الؿق ِ
و َقدْ رو َاها ابـ َأبِل َط ِ
اض ِع
ف فل َب ْع ِ َ َ
ْ ُ
َ َ َ
ََْ َ َ َ ُ َ َ ْ
قل الؿدْ رجِ فِل الح ِدي ِ
َو َه َذا ُك ُّؾ ُف مِؿا ُي َب ِّق ُـ َلؽ َأك ََّفا مِ ْـ الؿ ْق ُص ِ
ث َط ْـ الـَّبِ ِّل  فِل
َ
ُ َ
َ
َّ
َب ْع ِ
ض ال ُّط ُر ِقَ :و َل ْق َس ْت مِ ْـ ك َََلمِ ِف.
قها مِـ ال ُؼر ِ
آخ ُر َ
َول ِ َف َذا َج َؿ َع َفا َق ْق ٌم َ
آن مِـ ُْف ْؿ
ون َط َؾك َغ ْق ِر َه َذا َ
است َْخ َر ُج َ ْ ْ
الج ْؿ ِعَ ،و ْ
ِ ِ
ان ب ُـ ُط َق ْقـَة َو ْ ِ
قؿا َت َؽ َّؾ ْؿت بِ ِف
اإل َما ُم َأ ْح َؿد ْب ُـ َحـْ َب ٍؾ َو َغ ْق ُر ُه ْؿ :ك ََؿا َقدْ َذك َْرت َذل َؽ ف َ
ُس ْػ َق ُ ْ
ِ
يؿا َط َؾك َه َذاَ :و َه َذا ُك ُّؾ ُف َي ْؼت َِضل َأك ََّفا ِطـْدَ ُه ْؿ مِ َّؿا َي ْؼ َب ُؾ ال َبدَ َل.
َقد ً
ِ
ِ
ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ َأ َّن َأ ْس َؿا َء اهلل َأ ْك َث ُر مِ ْـ تِ ْس َع ٍة َوتِ ْس ِعق َـَ .قا ُلقا- :
َفنِ َّن ا َّلذي َط َؾ ْقف َج َؿاه ُقر ُ
ِ ِ
ومِـْفؿ الخطابل َ -قق ُلفِ ِ ِ َّ « :
اها» ال َّت ْؼقِقدُ بِا ْل َعدَ ِد َطائِدٌ
اس ًؿا َم ْـ َأ ْح َص َ
ْ ُ
إن ل َّؾف ت ْس َع ًة َوت ْسعق َـ ْ
َ ُ ْ
ِ
الؿ ْق ُصق َف ِة بِ َلك ََّفا ِه َل َه ِذ ِه إَ ْس َؿا ُء.
إ َلك إَ ْس َؿاء َ
ِ ِ
الجـ ََّة» ِص َػ ٌة لِؾت ِّْس َع ِة َوالت ِّْس ِعق َـ َل ْق َس ْت
اها َد َخ َل َ
الج ْؿ َؾ ُة َو ِه َل َق ْق ُل ُفَ « :م ْن َأ ْح َص َ
َف َفذه ُ
ِ
ِ
قز َأ ْن َت ُؽ َ
ػ
قن ُم ْبتَدَ َأ ًةَ ،وا ْل َؿ ْعـَك َٓ َي ْختَؾِ ُ
بَ ،و َي ُج ُ
ُج ْؿ َؾ ًة ُم ْبتَدَ َأ ًةَ ،و َلؽ َّـ َم ْقض َع َفا الـ َّْص ُ

الجـَّ َة ك ََؿا َي ُؼ ُ
قل ال َؼائِ ُؾَّ :
إن
َوال َّت ْؼ ِد ُيرَ :أ َّن ل ِ َّؾ ِف َأ ْس َؿا ًء بِ َؼدْ ِر َه َذا ال َعدَ ِد َم ْـ َأ ْح َص َ
اها َد َخ َؾ َ
ِ ِ
ػ ِد ْر َه ٍؿ َأطْدَ ْدهتَا ل ِ ْؾ َح ِّجَ ،فال َّت ْؼقِقدُ بِا ْل َعدَ ِد ُه َق فِل
هتؿ ل ِ ْؾ ِعت ِْؼَ ،و َأ ْل َ
لل ما َئ َة ُغ ََل ٍم َأطْدَ ْد ْ
ِ
ِ
ِ ِِ
استِ ْح َؼاقِ ِف ل ِ َذل ِ َؽ ال َعدَ ِدَ :فنِ َّك ُف َل ْؿ َي ُؼ ْؾ َّ
إن َأ ْس َؿا َء اهلل
الؿ ْق ُصقف بِ َفذه ِّ
الص َػة َٓ ،فل َأ ْص ِؾ ْ
َ
قنَ .ق َال :ويدُ ُّل َط َؾك َذل ِ َؽ َقق ُلف فِل الح ِد ِ
تِ ْس َع ٌة َوتِ ْس ُع َ
يث ا َّل ِذي َر َوا ُه َأ ْح َؿد فِل ال ُؿ ْسـ َِد:
َ
ْ ُ
ََ
«ال َّؾفُ م إ ِّكي َأ َ
س َّؿ ْقت بِ ِه َك ْػ َسك َأ ْو َأ ْك َز ْلته فِي كِ َتابِك َأ ْو َط َّؾ ْؿته
س ٍم ُه َو َلك َ
سل ُلك بِ ُؽ ِّل ا ْ
ْ
َّ
ِ
س َت ْل َث ْرت بِ ِه فِي ِط ْؾ ِم ال َغ ْق ِ
ب ِط ْـ َدك».
َأ َح ًدا َم ْن َخ ْؾؼك َأ ْو ا ْ
ِ ٍ ِ ِ
ِ ِ
ِ
الؿ ْممِـِق َـَ .و َأ ْي ًضا
َف َف َذا َيدُ ُّل َط َؾك َأ َّن ل َّؾف َأ ْس َؿا ًء َف ْق َق ت ْس َعة َوت ْسعق َـ ُي ْحص َ
قفا َب ْع ُض ُ
قن» َت ْؼقِقدُ ُه بِ َف َذا ال َعدَ ِد بِ َؿـ ِْز َل ِة َق ْقلف َت َعا َلك ﴿ﮆ ﮇ ﮈ
إن لِ َّؾ ِه تِ ْس َع ًة َوتِ ْس ِع َ
َف َؼ ْق ُل ُفَّ « :
قه ْؿ َق َال﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾.
اس َت َؼ ُّؾ ُ
ﮉ ﴾ َف َؾ َّؿا ْ
َف َل ْن َٓ َي ْع َؾ َؿ َأ ْس َؿا َء ُه َّإٓ ُه َق َأ ْو َلكَ :و َذل ِ َؽ َأ َّن َه َذا َل ْق ك َ
َان َقدْ قِ َقؾ ُمـْ َػ ِر ًدا َل ْؿ ُي ِػدْ
ون م ْػفق ِم الص َػ ِة والـ َِّز ِ ِ
ِ ِ
قرَ ،وإِ ْن ك َ
َان
ُ
ِّ َ
الـَّ ْػ َل َّإٓ بِ َؿ ْػ ُفق ِم ال َعدَ د ا َّلذي ُه َق ُد َ َ ُ
اع فقف َم ْش ُف ٌ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قص بِ ِّ
اص
الؿ ْؼتَضل ل ْؾ ُع ُؿق ِم – ُيػقدُ آ ْخت َص َ
الؿ ْخت َُار طـْدَ كَا َأ َّن الت َّْخص َ
الذك ِْر َ -ب ْعدَ ق َقا ِم ُ
ُ
إن َل ْؿ َي ُؽ ْـ ل ِ َِل ْختِ َص ِ
قؿ إ َلك الت َّْخ ِص ِ
ول َط ْـ ُو ُج ِ
قب ال َّت ْع ِؿ ِ
بِا ْل ُح ْؽ ِؿَ :فنِ َّن ال ُعدُ َ
قص ْ
اص
َان َت ْركًا ل ِ ْؾ ُؿ ْؼت ََضك بِ ََل ُم َع ِ
ار ٍ
بِا ْل ُح ْؽ ِؿَ ،وإِ َّٓ ك َ
إن لِ َّؾ ِه تِ ْس َع ًة
ض َو َذل ِ َؽ ُم ْؿتَـ ِ ٌعَ .ف َؼ ْق ُل ُفَّ « :
ِ ِ
قن» َقدْ ي ُؽ ُ ِ
ِ
الح ْص ِر.
َوتِ ْس ِع َ
قن لؾت َّْحصق ِؾ بِ َف َذا ال َعدَ د َف َقائدُ َغقْ ُر َ
َ
ِ ِ
ِ
إح َصا َء َها ُي ِ
قر ُ
الج ْؿ َؾ َة ُمـْ َػ ِر َد ًة َو َأ ْت َب َع َفا
الجـَّ َةَ :فنِ َّك ُف َل ْق َذك ََر َهذه ُ
ث َ
و(مـ َْفا) َذك ََر َأ َّن ْ
ػ َو ْإَ ْص ُؾ فِل ال َؽ ََل ِم ِآ ِّت َص ُالَ ،وطَدَ م ِآك ِْػ َص ِ
ال َف َت ُؽ ُ
بِ َف ِذ ِه ُمـْ َػ ِر َد ًة َل َؽ َ
قن
ان َح َسـًاَ :ف َؽ ْق َ
ُ
الج ْؿ َؾ ُة َّ
الش ْرصِ َّق ُة ِص َػ ًةْ َٓ :ابتِدَ ائِ َّق ًة.
ُ
اجح فِل العربِق ِة مع ما َذكَر مِـ الدَّ لِقؾِ .ولِف َذا َق َال« :إك َُّه ِو ْتر ي ِ
حب
َ َ
َ ْ
الر ِ ُ
ٌ ُ
َ َ َّ َ َ َ
َف َف َذا ُه َق َّ
ِ
ِ
الو ْت َر» َوم َح َّب ُت ُف ل ِ َذل ِ َؽ َتدُ ُّل َط َؾك َأ َّك ُف م َت َع ِّؾ ٌؼ بِ ْ ِ
ِ
ب َأ ْن ُي ْح َصك مِ ْـ َأ ْس َؿائِ ِف
اإل ْح َصاءَ :أ ْي ُيح ُّ
ُ
َ
َت َأ ْس َؿا ُء اهلل َأ ْك َث َر مِ ْـ تِ ْس َع ٍة َوتِ ْس ِعق َـ َأ ْم َؽ َـ َأ ْن َي ُؽ َ
إح َصا ُء تِ ْس َع ٍة
َه َذا ال َعدَ ُدَ :وإِ َذا كَاك ْ
قن ْ

ِ ِ
اس ًؿا ُي ِ
الجـَّ َة ُم ْط َؾ ًؼا َط َؾك َسبِق ِؾ ال َبدَ ِلَ :ف َف َذا ُي َق ِّج ُف َق ْقل َه ُم َٓ ِء َوإِ ْن ك َ
قر ُ
َان
ث َ
َوت ْسعق َـ ْ
كَثِ ٌقر مِ ْـ الـ ِ
َّاس َي ْج َع ُؾ َفا َأ ْس َؿا ًء ُم َع َّقـَ ًةُ :ث َّؿ مِ ْـ َه ُم َٓ ِء َم ْـ َي ُؼ ُ
قلَ :ل ْق َس َّإٓ تِ ْس َع ًة َوتِ ْس ِعق َـ
اس ًؿا َف َؼ ْط َو ُه َق َق ْق ُل ْاب ِـ َح ْز ٍم َو َصائِ َػ ٍة.
ْ
ِ
ون مِـ ُْف ْؿ َي ُؼق ُل َ
َو ْإَ ْك َث ُر َ
الؿ ْق ُطق َد بِا ْل َجـ َِّة ل ِ َؿ ْـ
قنَ :وإِ ْن كَاك ْ
َت َأ ْس َؿا ُء اهلل َأ ْك َث َرَ :لؽ َّـ َ
ِ
َأحص َ ِ
ِ
ٍ
الؿ ْع ِر َف ِة
ْ َ
اها ه َل ُم َع َّقـَ ٌةَ ،وبِ ُؽ ِّؾ َحالَ :ف َت ْعقِقـ َُفا َل ْق َس م ْـ ك َََل ِم الـَّبِ ِّل  بِا ِّت َػاق َأ ْه ِؾ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
اع :مِ ْـ َذل ِ َؽ َما َذك ََر ُه الت ِّْرمِ ِذ ُّيَ .ومِـ َْفا َغ ْق ُر
الس َؾػ َأك َْق ٌ
بِ َحديثفَ :و َلؽ ْـ ُر ِو َي فل َذل َؽ َط ْـ َّ
َذل ِ َؽ.اه
ٔقَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)96/8( ٝ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وا ْلح ِد ُ ِ ِ
الؿـْت َِؼ ُؿ َف ُذكِ َر فِل ِس َقاقِ ِف
يث ا َّلذي فل طَدَ د إ َ ْس َؿاء ُ
َ َ
الح ْسـَك ا َّلذي ُي ْذك َُر فقف ُ
ِ
وف» َلقس ُهق ِطـْدَ َأ ْه ِؾ الؿع ِر َف ِة بِا ْلح ِد ِ
يث مِ ْـ ك َََل ِم
«ال َبر ال َّت َّو ُ
َ
َ ْ
الر ُء ُ ْ َ َ
اب ال ُؿ ْـ َتؼ ُم ال َع ُػو َّ
ض ُشق ِ
ِ
ِ ِ
الـَّبِل  ب ْؾ َه َذا َذكَره ِ
قخ ِف:
القلقدُ ْب ُـ ُم ْسؾِ ٍؿ َط ْـ َسعقد ْب ِـ َط ْبد ال َع ِز ِيز َأ ْو َط ْـ َب ْع ِ ُ
َُ َ
ِّ
َ
ُب الؿ ْشفقر ِة َّإٓ التِّرمِ ِذي رواه َطـ َص ِر ِيؼ القل ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قد ْب ِـ
َ
ْ ُّ َ َ ُ ْ
َول َف َذا َل ْؿ َي ْر ِوه َأ َحدٌ م ْـ َأ ْه ِؾ ال ُؽت ِ َ ُ َ
ف فِل إَسؿ ِ
اختِ ََل ِ
مسؾِ ٍؿ بِ ِس َق ِ
اق َو َر َوا ُه َغ ْق ُر ُه بِ ْ
اء َوفِل َت ْرتِقبِ َفاُ :ي َب ِّق ُـ َأ َّك ُف َل ْق َس مِ ْـ ك َََل ِم
ْ َ
ُ ْ
الـَّبِ ِّل .
الزكَادِ
ِ
الح ِد َ
يث َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َةُ ،ث َّؿ َط ْـ إَ ْط َرجِ ُ ،ث َّؿ َط ْـ َأبِل ِّ
َو َسائ ُر َم ْـ َر َوى َه َذا َ
ِ
َل ْؿ َي ْذك ُُروا َأ ْط َق َ
س ًَم ِما َئ ٌة
إن لِ َّؾ ِه تِ ْس َع ًة َوتِ ْس ِع َ
ان إَ ْس َؿاءَ :ب ْؾ َذك َُروا َق ْق َل ُف َّ « 
قن ا ْ
َّإٓ َو ِ
الجـَّ َة».
اها َد َخ َل َ
اح ًدا َم ْن َأ ْح َص َ
و َه َؽ َذا َأ ْخرجف َأ ْه ُؾ الص ِ
حقحِ كَا ْل ُب َخ ِ
ار ِّي َو ُم ْسؾِ ٍؿ َو َغ ْق ِر ِه َؿاَ .و َلؽِ ْـ ُر ِو َي طَدَ ُد
َّ
َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اجف
إَ ْس َؿاء م ْـ َص ِر ٍيؼ ُأ ْخ َرى م ْـ َحديث ُم َح َّؿد ْب ِـ س ِقريـ َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة َو َر َوا ُه ْاب ُـ َم َ
يث َأ َّكف َلقس مِـ ك َََل ِم الـَّبِل  و َلقس فِل طَدَ دِ
قػ يع َؾؿ َأ ْه ُؾ الح ِد ِ
ِ
َ ْ َ
ْ
ُ ْ َ
َ
ِّ
َوإِ ْسـَا ُد ُه َضع ٌ َ ْ ُ

ِ
الح ْسـَك َط ْـ الـَّبِ ِّل 
إَ ْس َؿاء ُ

ان الح ِدي َث ِ
َّإٓ َه َذ ِ
ان كِ ََل ُه َؿا َم ْر ِوي مِ ْـ َص ِر ِيؼ َأبِل
َ

ُه َر ْي َر َة َو َه َذا َم ْب ُس ٌ
أيضا (.)481/22
قط فِل َم ْق ِض ِع ِف.اه واكظر ً

ٔقاه اإلواً الٍٕٔ  ٙيف شسح وطمي (:)2677
وا َّت َػ َؼ الع َؾؿاء َط َؾك َأ َّن َه َذا الح ِديث َلقس فِ ِ
قف َح ْصر َِٕ ْس َؿائِ ِف ُس ْب َحاكف َو َت َعا َلك،
ْ َ
َ
َ
ُ َ
ِ
ِ ِ
الح ِديث َأ َّن
َف َؾ ْق َس َم ْعـَا ُهَ :أ َّك ُف َل ْق َس َل ُف َأ ْس َؿاء َغ ْقر َهذه الت ِّْس َعة َوالت ِّْسعق َـَ ،وإِك ََّؿا َم ْؼ ُصقد َ
الجـَّةَ ،فا ْلؿراد ِ
الجـَّة
َه ِذ ِه الت ِّْس َعة َوالت ِّْس ِعق َـ َم ْـ َأ ْح َص َ
اإل ْخ َبار َط ْـ ُد ُخقل َ
اها َد َخ َؾ َ
َُ
ِ
ِ
بِنِ ْح َصائِ َفا َٓ ِ
الح ِديث َ
س َللك بِ ُؽ ِّل
اإل ْخ َبار بِ َح ْص ِر إَ ْس َؿاءَ ،ول َف َذا َجا َء فل َ
أخرَ « :أ ْ
ِ
ِ
ِ
س َت ْل َث ْرت بِ ِه فِي ِط ْؾم ال َغ ْقب ِط ْـدك».اه
س َّؿ ْقت بِه َك ْػسك َأ ْو ا ْ
سم َ
ا ْ
قاه احلافظ ابَ حجس  يف الفتح (:)6409

واختؾف العؾَمء يف سرد إسَمء :هؾ هق مرفقع أو مدرج يف الخبر مـ بعض
الرواة ،فؿشك كثقر مـفؿ طىل إول ،واستدلقا بف طىل جقاز تسؿقة اهلل تعاىل بؿا مل يرد
كثقرا مـ هذه إسؿاء كذلؽ.
يف الؼرآن بصقغة آسؿٕ ،ن ً
وذهب آخرون إىل أن التعققـ مدرج لخؾق أكثر الروايات طـف .وكؼؾف طبد العزيز
الـخشبل طـ كثقر مـ العؾؿاء ،قال الحاكؿ بعد تخريج الحديث مـ صريؼ صػقان بـ
صالح طـ القلقد بـ مسؾؿ :صحقح طىل شرط الشقخقـ ،ومل يخرجاه بسقاق إسؿاء
الحسـك ،والعؾة فقف طـدمها تػرد القلقد بـ مسؾؿ ،قال :وٓ أطؾؿ خَلفا طـد أهؾ
الحديث أن القلقد أوثؼ وأحػظ وأجؾ وأطؾؿ مـ بشر بـ شعقب ،وطظ بـ طقاش
بشرا وطؾ ًقا وأبا القؿان رووه طـ شعقب
وغقرمها مـ أصحاب شعقب ،يشقر إىل أن ً
بدون سقاق إسؿاء :فرواية أبل القؿان طـد الؿصـػ ،ورواية طظ طـد الـسائل،
ورواية بشر طـد البقفؼل ،ولقست العؾة طـد الشقخقـ تػرد القلقد فؼط بؾ آختَلف
فقف وآضطراب وتدلقسف واحتؿال اإلدراج ،قال البقفؼل :يحتؿؾ أن يؽقن التعققـ

وقع مـ بعض الرواة يف الطريؼقـ معا ،ولفذا وقع آختَلف الشديد بقـفؿا ،ولفذا
آحتؿال ترك الشقخان تخريج التعققـ.
وقال الترمذي بعد أن أخرجف مـ صريؼ القلقد :هذا حديث غريب حدثـا بف غقر
واحد طـ صػقان وٓ كعرفف إٓ مـ حديث صػقان وهق ثؼة ،وقد روي مـ غقر وجف
طـ أبل هريرة وٓ كعؾؿ يف شلء مـ الروايات ذكر إسؿاء إٓ يف هذه الطريؼ وقد
روي بنسـاد أخر طـ أبل هريرة فقف ذكر إسؿاء ولقس لف إسـاد صحقح .اكتفك .ومل
يـػرد بف صػقان فؼد أخرجف البقفؼل مـ صريؼ مقسك بـ أيقب الـصقبل ،وهق ثؼة طـ
القلقد أيضا ،وقد اختؾػ يف سـده طىل القلقد فلخرجف طثؿان الدارمل يف الـؼض طىل
الؿريسل طـ هشام بـ طؿار ،طـ القلقد فؼال :طـ خؾقد بـ دطؾج ،طـ قتادة ،طـ
محؿد بـ سقريـ ،طـ أبل هريرة فذكره بدون التعققـ ،قال القلقد وحدثـا سعقد بـ
طبد العزيز مثؾ ذلؽ وقال :كؾفا يف الؼرآن هق اهلل الذي ٓ إلف إٓ هق الرمحـ الرحقؿ
وسرد إسؿاء.
وأخرجف أبق الشقخ ابـ حبان مـ رواية أبل طامر الؼرشل ،طـ القلقد بـ مسؾؿ
بسـد آخر فؼال :حدثـا زهقر بـ محؿد ،طـ مقسك بـ طؼبة ،طـ إطرج ،طـ أبل
هريرة ،قال زهقر :فبؾغـا أن غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ قال :إن أولفا أن تػتتح بَل إلف
إٓ اهلل وسرد إسؿاء.
وهذه الطريؼ :أخرجفا ابـ ماجف ،وابـ أبل طاصؿ ،والحاكؿ مـ صريؼ طبد
الؿؾؽ بـ محؿد الصـعاين ،طـ زهقر بـ محؿد ،لؽـ سرد إسؿاء أوٓ.
فؼال بعد ققلف« :من حػظفا دخل الجـة» :اهلل القاحد الصؿد ..إلخ.
ثؿ قال بعد أن اكتفك العد :قال زهقر فبؾغـا طـ غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ أن أولفا
يػتتح بَل إلف إٓ اهلل لف إسؿاء الحسـك .قؾت :والقلقد بـ مسؾؿ أوثؼ مـ طبد الؿؾؽ

بـ محؿد الصـعاين ،ورواية القلقد تشعر بلن التعققـ مدرج ،وقد تؽرر يف رواية القلقد
طـ زهقر ثَلثة أسؿاء وهل (إحد الصؿد الفادي) ووقع بدلفا يف رواية طبد الؿؾؽ
(الؿؼسط الؼادر القايل) وطـد القلقد أيضا( :القايل الرشقد) وطـد طبد الؿؾؽ (القايل
الراشد) وطـد القلقد (العادل الؿـقر) وطـد طبد الؿؾؽ (الػاصر الؼاهر) ،واتػؼا يف
البؼقة.
وأما رواية القلقد طـ شعقب ،وهل أقرب الطرق إىل الصحة ،وطؾقفا طقل غالب
مـ شرح إسؿاء الحسـك :فسقاقفا طـد الترمذي:
ِ
ِ
الس ََل ُم،
قؿ ،ا ْل َؿؾِ ُؽ ،ا ْل ُؼدُّ ُ
وسَّ ،
الرح ُ
الر ْح َؿ ُـَّ ،
( ُه َق ال َّؾ ُف ا َّلذي َٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُه َقَّ ،
ا ْل ُؿ ْممِ ُـ ،ا ْل ُؿ َف ْق ِؿ ُـ ،ا ْل َع ِزيز ،ا ْل َج َّبار ،الؿتؽبر ،ا ْل َخالِؼ ،الباريء ،ا ْل ُؿ َص ِّق ُر ،ا ْل َغ َّػ ُار،
ِ
ِ
ِ
الرافِ ُع ،ا ْل ُؿ ِع ُّز،
الر َّز ُاق ،ا ْل َػت ُ
ا ْل َؼ َّف ُار ،ا ْل َق َّه ُ
قؿ ،ا ْل َؼابِ ُض ،ا ْل َباس ُط ،ا ْل َخاف ُضَّ ،
َّاح ،ا ْل َعؾ ُ
ابَّ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
قر،
قع ،ا ْل َب ِص ُقر ،ا ْل َح َؽ ُؿ ،ا ْل َعدْ ُل ،ال َّؾطِ ُ
السؿ ُ
قؿ ،ا ْل َغ ُػ ُ
قؿ ،ا ْل َعظ ُ
قػ ،ا ْل َخبِ ُقر ،ا ْل َحؾ ُ
ا ْل ُؿذ ُّلَّ ،
قت ،ا ْلح ِسقب ،ا ْلجؾِ ُقؾ ،ا ْل َؽ ِريؿِ ،
قر ،ا ْل َعؾِ ُّل ،ا ْل َؽبِ ُقر ،ا ْل َح ِػ ُ
َّ
قب،
قظ ،ا ْل ُؿ ِؼ ُ
الرق ُ
َ
َ ُ
ُ َّ
الش ُؽ ُ
جقدُ  ،ا ْلب ِ
جقب ،ا ْلق ِ
اس ُع ،ا ْل َحؽِقؿ ،ا ْل َق ُدو ُد ،ا ْلؿ ِ
اط ُثَّ ،
الش ِفقدُ  ،ا ْل َح ُّؼ ،ا ْل َقكِ ُقؾ،
َ
َ
ا ْل ُؿ ِ ُ
َ
ُ
قت،
ا ْل َؼ ِق ُّي ،ا ْل َؿتِق ُـ ،ا ْل َقل ِ ّل ،الحؿقد ،الؿحصل ،الؿبديء ،ا ْل ُؿ ِعقدُ  ،ا ْل ُؿ ْحقِل ،ا ْل ُؿ ِؿ ُ
احدُ  ،الصؿدُ  ،ا ْل َؼ ِ
اجدُ  ،ا ْلق ِ
اجدُ  ،ا ْلؿ ِ
ا ْل َحل ،ا ْل َؼ ُّققم ،ا ْل َق ِ
اد ُر ،ا ْل ُؿ ْؼت َِد ُر ،ا ْل ُؿ َؼدِّ ُم ،ا ْل ُؿ َم ِّخ ُر،
َ
َّ َ
َ
ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ،ا ْل ُؿـْ َت ِؼ ُؿ ،ا ْل َع ُػ ُّق،
ْإَ َّو ُلْ ،أخ ُر ،ال َّظاه ُر ،ا ْل َباص ُـ ،ا ْل َقالل ،ا ْل ُؿ َت َعالل ،ا ْل َب ُّر ،الت ََّّق ُ
وف ،مال ِ ُؽ ،ا ْلؿ ْؾ ِ
ؽُ ،ذو ا ْل َج ََل ِلَ ،و ْ ِ
اإلك َْرا ِم ،ا ْل ُؿ ْؼ ِس ُط ،ا ْل َجامِ ُع ،ا ْل َغـ ِ ُّل ،ا ْل ُؿ ْغـِل،
ُ
الر ُء ُ َ
َّ
ثِ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
قر).
ا ْل َؿاكِ ُعَّ ،
الرشقدُ َّ ،
ُّقر ،ا ْل َفادي ،ا ْل َبد ُ
الص ُب ُ
يع ،ا ْل َباقل ،ا ْل َق ِار ُ َّ
الض ُّار ،الـَّاف ُع ،الـ ُ
َو َقدْ َأ ْخ َر َج ُف ال َّط َب َراكِ ُّلَ ،ط ْـ َأبِل ُز ْر َط َة الدِّ َم ْش ِؼ ِّلَ ،ط ْـ َص ْػ َق َ
ػ
ان ْب ِـ َصالِحٍ َ ،ف َخا َل َ
فِل ِطدَّ ِة َأ ْس َؿا َء َف َؼ َال( :ا ْل َؼائِ ُؿ ،الدَّ ائِ ُؿ) َبدَ َل (ا ْل َؼابِ ُض ،الباسط) و(الشديد) بدل
ح ُ ِ
(الرشقد) و(إطىل ،ا ْلؿ ِ
يـ) بدَ َل (ا ْل َق ُدو ُد ،ا ْلؿ ِ
جقدُ  ،ا ْل َحؽِقؿ).
َ
ُ
قطَ ،مال ُؽ َي ْق ِم الدِّ ِ َ

ان َط ْـ َص ْػ َق َ
ان َط ِـ ا ْل َح َس ِـ ْب ِـ ُس ْػ َق َ
َو َوقع ِطـْد ابـ ِح َّب َ
ان( :الرافع) بدل (ا ْل َؿاكِع)
ووقع فِل ص ِ
حقح ابـ ُخ َز ْي َؿ َة فِل ِر َوا َي ِة َص ْػ َق َ
ان َأ ْي ًضا ُم َخا َل َػ ٌة فِل بعض ْإَ ْس َؿاءَ :ق َال
َ
َ َ
ِ
ِ
الرقِقب) َو(ا ْلؿقىل) بدل (ا ْل َقالِل)
(ا ْل َحاكؿ) بدل (ا ْل َحؽقؿ) و(الؼريب) بدل ( َّ
و(إحد) بدل (ا ْل ُؿغـِل).
ووقع فِل ِرواية ا ْلبقف ِؼل ،وابـ مـْدَ ه مِـ َص ِر ِيؼ مقسك ب ِـ َأيقبَ ،ط ِـ ا ْلقل ِ ِ
قد
َ
ُ َ ْ ُّ َ
َ ْ ْ
َ َ
َ َ ََْ ّ
اف وا ْلؿ َثـ ِ
ِ
(ا ْل ُؿ ِغ ُ
َّاة.
قث) بِا ْل ُؿ ْع َج َؿ ِة َوا ْل ُؿ َث َّؾ َث ِة َبدَ َل (ا ْل ُؿ ِؼ ُ
قت) بِا ْل َؼ َ ُ
ٍ ِ
ِ
َو َو َق َع َب ْق َـ ِر َوا َي ِة ُز َهقْ ٍر َو َص ْػ َق َ
اس ًؿا َف َؾ ْق َس فِل ِر َوا َي ِة
ان ا ْل ُؿ َخا َل َػ ُة فل َث ََل َثة َوط ْش ِري َـ ْ
ِ
قب ،ا ْل َجؾِ ُقؾ ،ا ْل ُؿ ْح ِصل ،ا ْل ُؿ ْؼ َت ِد ُر،
َّاح ،ا ْل َؼ َّف ُار ،ا ْل َح َؽ ُؿ ،ا ْل َعدْ ُل ،ا ْل َحس ُ
ُز َه ْق ٍر (ا ْل َػت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع ،ا ْل َغ َّػ ُار ،ا ْل َح ِػ ُ
قظ،
قر ،ا ْل َبد ُ
ا ْل ُؿ َؼدِّ ُم ،ا ْل ُؿ َم ِّخ ُر ،ا ْل َب ُّر ،ا ْل ُؿـْتَؼ ُؿ ،ا ْل ُؿ ْغـل ،الـَّاف ُعَّ ،
الصبُ ُ
اسعْ ،إَحدُ  ،مال ِ ُؽ ،ا ْلؿ ْؾ ِ
ِ
ؽُ ،ذو ا ْل َج ََل ِل َو ْ ِ
الر ُّب،
ا ْل َؽبِ ُقر ،ا ْل َق ُ
اإلك َْرا ِم) َو َذك ََر َبدَ َل َفا ( َّ
ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يؿ،
ا ْل َػ ْر ُد ،ا ْل َؽافل ،ا ْل َؼاه ُر ،ا ْل ُؿبِق ُـ بِا ْل ُؿ َق َّحدَ ةَّ ،
الصاد ُق ،ا ْل َجؿ ُقؾ ،ا ْل َبادي ،بِالدَّ ال ،ا ْل َؼد ُ
اف ا ْل َؼ ِدير ،ا ْلحافِ ُظ ،ا ْلع ِ
الش ِديدُ  ،ا ْلقاقِل بِا ْل َؼ ِ
ِ ِ
الر ِاء ،ا ْل َقفِ ُّل ،ا ْل ُب ْر َه ُ
انَّ ،
اد ُل،
َ
َ
َ
ُ
ا ْل َب ُّار بِت َْشديد َّ
ا ْل ُؿ ْعطِل ،ا ْل َعال ِ ُؿْ ،إَ َحدُ ْ ،إَ َبدُ  ،ا ْل ِق ْت ُرُ ،ذو ا ْل ُؼ َّق ِة).
ِ
َو َو َق َع فِل ِر َوا َي ِة َط ْب ِد ا ْل َع ِز ِيز ْب ِـ ا ْل ُح ِص ِ
ف َ
قـ ْ
قفا مِ َّؿا فِل ِر َوا َي ِة
اختِ ََل ٌ
آخ ُرَ :ف َس َؼ َط ف َ
ص ْػق َ ِ
اس ًؿا َط َؾك ا ْل َق َٓ ِءَ ،و َس َؼ َط مِـ َْفا َأ ْي ًضا:
َ َ
ان م َـ (ا ْل َؼ َّف ُار) إِ َلك َت َؿا ِم َخ ْؿ َس َة َط َش َر ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرافِ ُع ،ا ْل ُؿ ِع ُّز ،ا ْل ُؿ ِذ ُّل،
قؿ ،ا ْل َؿاجدُ  ،ا ْل َؼابِ ُض ،ا ْل َباس ُط ،ا ْل َخاف ُضَّ ،
(ا ْل َؼ ِق ُّي ،ا ْل َحؾ ُ
ِ
الضار ،الـَّافِع ،ا ْلقالِل ،الرب) َفق َقع فِ ِ ِ
ِ
ِ
قسك ْب ِـ
َّ ُّ َ َ َ
ُ َ
قفا م َّؿا فل ِر َوا َية ُم َ
ا ْل ُؿ ْؼس ُط ،ا ْل َجام ُعُّ َّ ،
ِ
ُط ْؼب َة ا ْلؿ ْذك ِ ِ
اس ًؿا َط َؾك ا ْل َق َٓ ِء.
ُقرة آك ًػا َث َؿاك َق َة َط َش َر ْ
َ
َ َ
ادرِ ،
ِ
َّان ،ا ْلجؾِ ُقؾ ،ا ْل َؽ ِػ ُقؾ ،ا ْلؿ ِ
ِ
ح ُ
قفاَ :أ ْي ًضا (ا ْل َحـ ُ
قعَّ ،
الشاكِ ُر،
الرف ُ
َّان ،ا ْل َؿـ ُ َ
َوف َ
قط ،ا ْل َؼ ُ َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
قب بِا ْل ُؿ َث َّؾ َث ِة ُث َّؿ ا ْل ُؿ َق َّحدَ ِة ،ا ْل َع ََّل ُم ،ا ْل َؿ ْق َلك،
ْإَك َْر ُم ،ا ْل َػاص ُر ،ا ْل َخ ََّل ُق ،ا ْل َػات ُح ،ا ْل ُؿث ُ
اإل َلف ،ا ْلؿدَ بر بِت َْش ِد ِ
ِ
الـ َِّص ُقرُ ،ذو ال َّط ْق ِلُ ،ذو ا ْل َؿ َع ِ
يد ا ْل ُؿ َق َّحدَ ِة).
ارجِ ُ ،ذو ا ْل َػ ْض ِؾُ ِّ ُ ُ ْ ،

اهدً ا ل ِ ِرواي ِة ا ْلقل ِ ِ
َق َال ا ْلحاكِؿ :إِكَّؿا َأ ْخرج ُت ِرواي َة َطب ِد ا ْلع ِز ِيز ب ِـ ا ْلحصق ِـ َش ِ
قد َط ْـ
َ َ َ
ُ َ ْ
َ ْ
َ ُ َ
َ َ ْ َ ْ
ُشعب َة َِٕ َّن ْإَسؿاء ا َّلتِل َزاد َها َط َؾك ا ْلقل ِ ِ
قد ُك ُّؾفا فِل ا ْل ُؼر ِ
آن ك ََذا َق َال َو َل ْق َس ك ََذل ِ َؽَ ،وإِك ََّؿا
َ
َ
َ
َْ
ْ
ْ َ َ
قف بِصقر ِة ْإَسؿ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
آن بِ َضر ٍ ِ
ُت ْم َخ ُذ مِـ ا ْل ُؼر ِ
اء.
ْ َ
ب م َـ ال َّت َؽ ُّؾػ َٓ َأ َّن َجؿق َع َفا َو َر َد ف ُ َ
ْ
َ ْ
ف َأحدً ا مِـ ا ْلع َؾؿ ِ
ِ
ِ ِ
اء ُطـ ِ َل بِ َط َؾ ِ
ب
َو َقدْ َق َال ا ْل َغ َزال ُّل فل َش ْرحِ ْإَ ْس َؿاء َل ُف َٓ َأ ْط ِر ُ َ
َ ُ َ
ٍ
اء وجؿ ِعفا ِسقى رج ٍؾ مِـ ح َّػ ِ
اظ ا ْل َؿ ْغ ِر ِ
ب ُي َؼ ُال َل ُف َطؾِ ُّل ْب ُـ َح ْز ٍم َفنِ َّك ُف َق َال َص َّح
ْ ُ
َأ ْس َؿ َ َ ْ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اح مِ َـ ْإَ ْخ َب ِ
ار َف ْؾ ُت ْط َؾ ِ
ب
الص َح ُ
َاب اهلل َو ِّ
اس ًؿا َي ْشتَؿ ُؾ َط َؾ ْق َفا كت ُ
طـْدي َق ِر ٌ
يب م ْـ َث َؿاكق َـ ْ
ِ
ا ْل َب ِؼ َّق ُة مِ َـ ْإَ ْخ َب ِ
قح ِة.
الصح َ
ار َّ
َق َال ا ْل َغ َزال ِ ُّلَ :و َأ ُضـُّ ُف َل ْؿ َي ْب ُؾ ْغ ُف ا ْل َح ِد َ
يث َي ْعـِل ا َّل ِذي َأ ْخ َر َج ُف الت ِّْرمِ ِذ ُّي َأ ْو َب َؾ َغ ُف
ػ إِ ْسـَا َد ُه.
است َْض َع َ
َف ْ
ُق ْلتُ :ال َّثاكِل ُهق مراده َفنِ َّكف َذكَر كَحق َذل ِ َؽ فِل ا ْلؿح َّؾك ُثؿ َق َال :و ْإَح ِ
اد ُ
يث
َ َ
ُ َ
َ َُ ُُ ُ َ ْ َ
َّ
ا ْلق ِارد ُة فِل سر ِد ْإَسؿ ِ
اء َض ِعق َػ ٌة َٓ ي ِصح َشلء مِـْفا َأص ًَل وج ِؿقع ما َت َتبع ُتف مِـ ا ْل ُؼر ِ
آن
َ َ
َ ُّ ْ ٌ َ ْ َ َ ُ َ َّ ْ ُ َ ْ
ْ َ
َ ْ
ِ ِ
َث َؿاكِ َق ٌة َو ِست َ
قر ِة ِآ ْس ِؿ َٓ َما ُي ْم َخ ُذ مِ َـ
اس ًؿا َفنِ َّك ُف ا ْقت ََص َر َط َؾك َما َو َر َد فقف بِ ُص َ
ُّقن ْ
ِآ ْشتِ َؼ ِ
اق كَا ْل َباقِل مِ ْـ َق ْقلف َت َعا َلك ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ َو َٓ َما َو َر َد ُم َضا ًفا كَا ْل َب ِدي ِع مِ ْـ
َق ْقل ِ ِف َت َعا َلك ﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾.
ِ
ػ ا ْل َح ِد َ
يث َأ ْي ًضا َج َؿا َط ٌةَ ،ف َؼ َال الدَ ُاو ِد ُّيَ :ل ْؿ َي ْث ُب ْت َأ َّن الـَّبِ َّل  طقـ
است َْض َع َ
َو َقد ْ
قن ْإَسؿاء َت ْؽ ِؿ َؾ َة ا ْلح ِد ِ
ُقرة َو َق َال ابـ ا ْل َع َربِ ِّلُ :ي ْحت ََؿ ُؾ َأ ْن َت ُؽ َ
يث
َ
ْ َ ُ
ْإَ ْس َؿاء ا ْل َؿ ْذك َ
قن مِ ْـ َج ْؿ ِع َب ْع ِ
ا ْل َؿ ْر ُفق ِعَ ،و ُي ْحت ََؿ ُؾ َأ ْن َت ُؽ َ
الر َو ِاةَ ،و ُه َق ْإَ ْض َف ُر ِطـ ِْدي.
ض ُّ
ان َأ َّن سرد ْإَسؿ ِ
َوإِ َذا َت َؼ َّر َر ُر ْج َح ُ
اء َل ْق َس َم ْر ُفق ًطا َف َؼ ِد ا ْط َتـَك َج َؿا َط ٌة بِ َت َت ُّب ِع َفا مِ َـ
َ ْ َ ْ َ
آن مِـ َغق ِر َت ْؼقِ ٍ
ا ْل ُؼر ِ
قد بِ َعدَ دٍ.اه الؿراد باختصار
ْ ْ
ْ

َعٓ ٢قٛي٘ عً ٘ٝايصالٚ ٠ايطالّ َٔ« :أحصاٖا دخٌ اجلٓ.»١
قاه اإلواً الٍٕٔ  ٙيف شسح وطمي (:)2677
ِ
الجـَّة»َ ،ف ْ
الؿ َراد بِنِ ْح َصائِ َفاَ ،ف َؼ َال
اها َد َخ َل َ
َو َأ َّما َق ْقلف َ « :م ْن َأ ْح َص َ
اخ َت َؾ ُػقا فل ُ
ِ
ال ُب َخ ِ
الؿ َح ِّؼ ِؼق َـَ :م ْعـَا ُهَ :ح ِػ َظ َفاَ ،و َه َذا ُه َق إَ ْض َفرَّ َِٕ :ك ُف َجا َء ُم َػ َّس ًرا فِل
ار ّي َو َغ ْقره م ْـ ُ
اها :طَدَّ َها فِل الدُّ َطاء بِ َفاَ ،وقِ َقؾَ :أ َصا َق َفا َأ ْي:
الر َوا َية إُ ْخ َرى ( َم ْـ َح ِػ َظ َفا) َوقِ َقؾَ :أ ْح َص َ
ِّ
ِ
ِ
قفاَ ،وقِ َقؾَ :م ْعـَا ُه:
الؿ َرا َطاة َل َفاَ ،وا ْل ُؿ َحا َف َظة َط َؾك َما َت ْؼتَضقفَ ،و َصدَّ َق بِ َؿ َعاك َ
َأ ْح َسـ ُ
ِ
ِ
ؿفاَ ،و ْ ِ
الؿ َراد
ال َع َؿؾ بِ َفا َوال َّطا َطة بِ ُؽ ِّؾ ا ْس َ
ضفؿُ :
يؿان بِ َفا َٓ َي ْؼتَضل َط َؿ ًَلَ ،و َق َال َب ْع ْ
اإل َ
ِ
ف َلفا ،و ُهق َض ِعقػ والص ِ
ٍ
ِ
ِ
حقح إَ َّول.اه
َ َّ
ح ْػظ ال ُؼ ْرآن َوت ََل َوتف ُك ّؾفَّ َٕ ،ك ُف ُم ْست َْق َ َ َ
قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ بداٟع الفٕاٟد (:)164/1

بقان مراتب إحصاء أسؿائف التل مـ أحصاها دخؾ الجـة ،وهذا هق قطب
السعادة ،ومدار الـجاة والػَلح:
الؿرتبة إوىل :إحصاء ألػاضفا وطددها .الؿرتبة الثاكقة :ففؿ معاكقفا ومدلقلفا.
الؿرتبة الثالثة :دطاؤه هبا .كؿا قال تعاىل ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [إظراف:
 ]85وهق مرتبتان :إحدامها دطاء ثـاء وطبادة .والثاين :دطاء صؾب ومسللة.
فَل يثـك طؾقف إٓ بلسؿائف الحسـك ،وصػاتف العىل ،وكذلؽ ٓ يسلل إٓ هبا ،فَل
يؼال يا مقجقد ،أو يا شلء ،أو يا ذات اغػر يل وارمحـل بؾ يسلل يف كؾ مطؾقب باسؿ
يؽقن مؼتضقا لذلؽ الؿطؾقب فقؽقن السائؾ متقسَل إلقف بذلؽ آسؿ.اه

َطأيَ :)2(١ا ٖ ٛاضِ اهلل األعظِ؟
قاه احلافظ ابَ حجس  يف فتح الباز:)6410( ٙ
اح ِ
وإِ ْذ َقدْ جرى ِذكْر ِآس ِؿ ْإَ ْط َظ ِؿ فِل َه ِذ ِه ا ْلؿب ِ
ث َف ْؾ َق َؼ ِع ْ ِ
اإل ْل َؿا ُم بِ َش ْل ٍء مِ َـ
ََ
َ
ْ
ُ
ََ
ا ْل َؽ ََل ِم َط َؾ ْق ِفَ ،و َقدْ َأ ْك َؽ َر ُه َق ْق ٌم ك ََلبِل َج ْع َػ ٍر ال َّط َب ِر ِّي َو َأبِل ا ْل َح َس ِـ ْإَ ْش َع ِر ِّي َو َج َؿا َط ٌة
ِ
ِ
ان وا ْل َؼ ِ
قز َت ْػ ِض ُقؾ
اضل َأبِل َب ْؽ ٍر ا ْل َباقِ ََّلكِ ِّل َف َؼا ُلقاَ َٓ :ي ُج ُ
َب ْعدَ ُه َؿا ك ََلبِل َحات ِؿ ْب ِـ ح َّب َ َ
بع ُض ْإَسؿ ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ
ِ
اء َط َؾك َب ْع ٍ
قر ٌة
ضَ ،وك ََس َ
َْ
ب َذل َؽ َب ْع ُض ُف ْؿ ل َؿالؽ ل َؽ َراه َقتف َأ ْن ُت َعا َد ُس َ
ْ َ
ون َغق ِر َها مِـ السق ِر ل ِ َئ ََّل ي َظـ َأ َّن بع َض ا ْل ُؼر ِ
آن َأ ْف َض ُؾ مِ ْـ َب ْع ٍ
ض َف ُق ْم ِذ ُن َذل ِ َؽ
ُ َّ َ ْ
َ ُّ َ
َأ ْو ُت َر َّد ُد ُد َ ْ
ْ
بِا ْطتِ َؼ ِ
اد ُك ْؼص ِ
ان ا ْلؿ ْػ ُض ِ
قل َط ِـ ْإَ ْف َض ِؾَ ،و َح َؿ ُؾقا َما َو َر َد مِ ْـ َذل ِ َؽ َط َؾك َأ َّن ا ْل ُؿ َرا َد
َ
َ
ِ
ِ
قؿ ٌة.
قؿَ ،و َأ َّن َأ ْس َؿا َء اهلل ُك َّؾ َفا َطظ َ
بِ ْإَ ْط َظ ِؿ ا ْل َعظ ُ
اخ َت َؾ َػ ِ
ت ْأ َث ُار فِل َت ْعقِ ِ
َو ِط َب َار ُة َأبِل َج ْع َػ ٍر ال َّط َب ِر ِّيْ :
قـ ِآ ْس ِؿ ْإَ ْط َظ ِؿَ ،وا َّل ِذي
ِ
ِ ِ
قح ٌة :إِ ْذ َل ْؿ َي ِر ْد فِل َخبَ ٍر مِـ َْفا َأ َّك ُف ِآ ْس ُؿ ْإَ ْط َظ ُؿَ ،و َٓ َش ْل َء
طـْدي َأ َّن ْإَ ْق َق َال ُك َّؾ َفا َصح َ
َأ ْط َظ ُؿ مِـْ ُفَ :ف َؽ َل َّك ُف َي ُؼ ُ
قز َو ْص ُػ ُف بِ َؽ ْقكِ ِف َأ ْط َظ َؿ َف َق ْر ِج ُع
اس ٍؿ مِ ْـ َأ ْس َؿائِ ِف َت َعا َلك َي ُج ُ
قل :ك ُُّؾ ْ
إِ َلك َم ْعـًك َطظِ ٍ
قؿ ك ََؿا َت َؼدَّ َم.
اب الدَّ ِ
انْ :إَ ْط َظ ِؿ َّق ُة ا ْل َق ِار َد ُة فِل ْإَ ْخ َب ِ
ار إِك ََّؿا ُي َرا ُد بِ َفا َم ِزيدُ َث َق ٍ
َو َق َال ابـ ِح َّب َ
اطل
بِ َذل ِ َؽ كَؿا ُأ ْصؾِ َؼ َذل ِ َؽ فِل ا ْل ُؼر ِ
آنَ ،وا ْل ُؿ َرا ُد بِ ِف َم ِزيدُ َث َق ِ
اب الؼاريء.
ْ
َ
ِ
آس ِؿ ْإَ ْط َظ ِؿ ك ُُّؾ اس ٍؿ مِـ َأسؿ ِ
ِ
اء اهلل َت َعا َلك َد َطا ا ْل َع ْبدُ بِ ِف ُم ْس َت ْغ ِر ًقا
ْ ْ َ
ْ
َوق َقؾ :ا ْل ُؿ َرا ُد بِ ْ
قن فِل فِ ْؽ ِر ِه َحا َلتَئِ ٍذ َغقْر اهلل َت َعا َلكَ :فنِ َّن م ْـ َت َل َّتك َل ُف َذل ِ َؽ است ِ
بِ َح ْق ُث َٓ َي ُؽ ُ
قب َل ُف َوك ُِؼ َؾ
ُج َ
ْ
َ
ُ
الصادِ ِقَ ،و َط ِـ ا ْل ُجـَ ْق ِد َو َط ْـ َغ ْق ِر ِه َؿا.
َم ْعـَك َه َذا َط ْـ َج ْع َػ ٍر َّ
آخ ُر َ
َو َق َال َ
اس َت ْل َث َر ال َّؾ ُف َت َعا َلك بِ ِع ْؾ ِؿ ِآ ْس ِؿ ْإَ ْط َظ ِؿَ ،و َل ْؿ ُي ْطؾِ ْع َط َؾ ْق ِف َأ َحدً ا مِ ْـ
ونْ :
َخ ْؾ ِؼ ِف.

د ِى َم ُٛوَا َٔ َقفِتُ َعمَ ِِْٗ ِوَِ َذ ِلكَ
طسَبُٕا فِ٘ َذ ِلكَ َٔ ُ
خسَُُٔ ُوعٍََّّٗا َٔاضِ َ
َٔأَ ِثبَ َتُْ آ َ
صسَ َقِٕال:
أَزِ َب َع َٛعَ َ
ِ
ِ
الر ِاز ُّي َط ْـ َب ْع ِ
اح َت َّج َل ُف
ض َأ ْه ِؾ ا ْل َؽ ْشػَ ،و ْ
األَ :ٍَُّٚآ ْس ُؿ ْإَ ْط َظ ُؿ ( ُه َو) َك َؼ َؾ ُف ا ْل َػ ْخ ُر َّ
ْت ُق ْؾ َت ك ََذا َوإِك ََّؿا َي ُؼ ُ
قل ُه َق
بِ َل َّن َم ْـ َأ َرا َد أن يعبر َطـ ك َََلم ُمعظؿ بِ َح ْض َرتِ ِف َل ْؿ َي ُؼ ْؾ َل ُف َأك َ
َي ُؼ ُ
قل َت َل ُّد ًبا َم َع ُف.
ايجَّأْ( :ٞال َّؾه) َِٕ َّكف اسؿ َلؿ ي ْط َؾ ْؼ َط َؾك َغق ِر ِه ،و َِٕ َّكف ْإَص ُؾ فِل ْإَسؿ ِ
اء ا ْل ُح ْسـَك،
ُ
ْ َ ُ ْ
ُ ْ ٌ ْ ُ
ْ َ
َومِ ْـ َث َّؿ ُأ ِضق َػ ْت إِ َل ْق ِف.
قاه الطٕٗط٘



يف الدز املٍظَّي يف االضي االعظي كَىَا فِ٘ احلأٙ

(:)473/1
َق َال ْاب ُـ َأبِل َحاتِ ٍؿ فِل َت ْػ ِس ِقر ِهَ :حدَّ َثـَا الحسـ بـ محؿد بـ الصباحَ ،حدَّ َثـَا
ِ
ِ
اس ُؿ اهلل
إِ ْس َؿاط ُقؾ ْاب ُـ ُط َؾقَّ َةَ ،ط ْـ أبل رجاءَ ،حدَّ َثـل َر ُج ٌؾ َط ْـ جابر بـ زيد َأ َّك ُف َق َالْ :
ْإَ ْط َظ ُؿ ُه َق (ال َّؾ ُف)َ ،أ َل ْؿ َت ْس َؿ ْع َأ َّك ُف َي ُؼ ُ
قل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [احلؼ.]22 :
َاب الدُّ َط ِ
َو َق َال ْاب ُـ َأبِل الدُّ ْك َقا فِل كِت ِ
اءَ :حدَّ َثـَا إسحاق بـ إسؿاطقؾَ ،ط ْـ ُس ْػ َق َ
ان ْب ِـ
ُط َق ْقـَ َةَ ،ط ْـ مسعر َق َالَ :ق َال َّ
اس ُؿ اهلل ْإَ ْط َظ ُؿَ ( :يا ال َّؾ ُف).
الش ْعبِ ُّلْ :
مبفؿا ،واإلسـاد الثاين صحقح،
رجَل
ً
قمت :اإلسـاد إول ضعقػٕ :ن فقف
ً
وإسحاق بـ إسؿاطقؾ هق الطالؼاين ،وهق ثؼة.
ايجَّا ٔيحُ( :ال َّؾ ُه الر ْحؿ ُن ِ
اج ْف َط ْـ َطائِ َش َة َأك ََّفا
الرح ُ
َّ َ
قم) َو َل َع َّؾ ُم ْس َتـَدَ ُهَ ،ما أخرجف ابـ َم َ
َّ
س َل َل ِ
ت الـَّبِ َّل َ أ ْن ُي َع ِّؾ َؿ َفا ِآ ْس َؿ ْإَ ْط َظ َؿَ ،ف َؾ ْؿ َي ْػ َع ْؾَ ،ف َص َّؾ ْت َو َد َط ْت« :ال َّؾفُ َّم إِ ِّكي
َ
ِ
قم َو َأ ْد ُط َ َ
الر ْح َؿ َن َو َأ ْد ُط َ
وك ال َّؾ َه َو َأ ْد ُط َ
َأ ْد ُط َ
س ََمئِ َك ا ْل ُح ْس َـى ُك ِّؾفَ ا َما
الرح َ
وك بِل ْ
وك َّ
وك َّ

ِ
ِ
يث ،وفِ ِ
ِ
قف َأ َّك ُف َ ق َال َل َفا« :إِك َُّه َل ِػي ْ َ
س ََم ِء ا َّلتِي
َطؾ ْؿ َت م ْـفَ اَ ،و َما َل ْم َأ ْط َؾ ْم »...ا ْل َحد َ َ
إ ْ
قػَ ،وفِل ِآ ْستِدْ َٓ ِل بِ ِف َك َظ ٌر َٓ َي ْخ َػك.
َد َط ْو َت بِفَ ا» ُق ْؾ ُتَ :و َسـَدُ ُه َض ِع ٌ
قاه الطٕٗط٘
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ُق ْؾ ُتَ :أ ْق َقى مِـْ ُف فِل ِآ ْستِدْ َٓ ِل َما َأ ْخ َر َج ُف الحاكؿ فِل ا ْل ُؿ ْستَدْ َر ِك َو َص َّح َح ُف طـ
ْاب ِـ َط َّب ٍ
ان َس َل َل َر ُس َ
ان ْب َـ َط َّػ َ
اسَ ،أ َّن ُط ْث َؿ َ
قل اهلل َ ط ْـ ﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾،
إ ْكبرِ إِ َّٓ َكَم بق َن س َوادِ
ِ
ِ
َ َْ َ
س ِم اهلل ْ َ َ
س ٌم م ْن َأ ْس ََمء اهلل َت َعا َلىَ ،و َما َب ْق َـ ُه َو َب ْق َن ا ْ
َف َؼ َالُ « :ه َو ا ْ
ا ْل َعق ِن َوبق ِ
س لؾديؾؿل ،مِـ ح ِد ِ
اضفَ ا ِم َن ا ْل ُؼ ْر ِ
يث ْاب ِـ َط َّبا ٍ
ب»َ ،وفِل ُم ْسـ َِد ا ْل ِػ ْر َد ْو ِ
س
ْ ََ
ْ َ
ٍ ِ ِ
ِ ِ
س ُم اهلل ْ َ
ور ِة ا ْل َح ْشرِ» .
س َ
إ ْط َظ ُم في س ِّت آ َيات م ْن آخرِ ُ
َم ْر ُفق ًطا« :ا ْ
يث َأسؿاء بِـ ِ
ايسَّابٔعُ( :الر ْحؿ ُن الر ِحقم ا ْل َحي ا ْل َؼقوم) لِؿا َأ ْخرج التِّرمِ ِذي مِـ ح ِد ِ
ْت
َّ َ َّ ُ
َ َ ْ ُّ ْ َ
ْ َ َ
ُ َ
س ُم اهلل ْ َ
إ ْط َظ ُم فِي َها َت ْق ِن ْأ َي َت ْق ِن﴿ :ﯽﯾﯿ ﰀ ﰁﰂﰃ
َي ِزيدَ َأ َّن الـَّبِ َّل َ ق َال« :ا ْ
ِ
ور ِة ِ
آل ِط ْؿ َرانَ ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﴾» َأ ْخ َر َج ُف
س َ
ﰄ ﰅ ﰆ ﴾ َو َفات َح ُة ُ
َأصحاب السـ َِـ إِ َّٓ الـَّسائِل وحسـَف التِّرمِ ِذي .وفِ ِ
قف َك َظ ٌر َِٕ َّك ُف مِ ْـ ِر َوا َي ِة َش ْف ِر ْب ِـ
َ َّ َ َ َّ ُ ْ ُّ َ
ْ َ ُ ُّ
َح ْق َش ٍ
ب.
ِ
ِ ِ
ِ
س ُم ْ َ
إ ْط َظ ُم
ا ِيدَا َٔظُ( :ا ْل َحي ا ْل َؼق ُ
وم) أ ْخرج ابـ َم َ
اج ْف م ْـ َحديث َأبِل ُأ َما َم َة« :آ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِ
اوي َط ْـ َأبِل ُأ َما َم َة :ا ْلت ََؿ ْستُ ُف
في َث َالث ُ
س َو ٍر :ا ْل َب َؼ َرةَ ،وآل ط ْؿ َرانَ َ ،و َصه» َق َال ا ْل َؼاس ُؿ َّ
مِـْفا َفعر ْف ُت َأ َّكف ا ْلحل ا ْل َؼققم .و َققاه ا ْل َػ ْخر الر ِازي واحتَج بِ َلكَّفؿا يدُ َّٓ ِن مِـ ِص َػ ِ
ات
ْ
ُ َّ ُّ َ ْ َّ ُ َ َ
ُّ ُ َ َّ ُ
ُ َ ُّ
َ ََ
ا ْل َع َظ َؿ ِة بالربقبقة َمآ َيدُ ُّل َط َؾك َذل ِ َؽ َغ ْق ِر ِه َؿا َكدَ َٓ َلتِ ِف َؿا.
يع السَم َو ِ
ِ
ضُ ،ذو ا ْل َج َال ِل َو ْ ِ
ات َو ْ َ
إ ْر ِ
اإل ْك َرا ِم ،ا ْل َحي،
ايطَّادٔعُ( :ا ْل َحـَّانُ  ،ا ْل َؿـَّانُ َ ،بد ُ َّ َ
ا ْل َؼقوم) ورد َذل ِ َؽ مجؿق ًطا فِل ح ِد ِ
يث َأك ٍ
َس ِطـْدَ َأ ْح َؿدَ َوا ْل َحاكِ ِؿ َو َأ ْص ُؾ ُف ِطـْدَ َأبِل َد ُاود
َ
ُ ََ َ
َ ْ ُ
َوالـ ََّسائِ ّل َو َصحح ُف ابـ ِح َّب َ
ان.

يع السَم َو ِ
ِ
ات َو ْ َ
إ ْر ِ
ضُ ،ذو ا ْل َج َال ِل واإلكرام) أخرجف َأ ُبق يعىل مـ
ايطَّابٔعَُ ( :بد ُ َّ َ
السري بـ يحقكَ ،طـ رجؾ مـ صلَ ،و َأ ْثـَك َط َؾ ْق ِف َق َالُ :كـ ُْت َأ ْس َل ُل ال َّؾ َف َأ ْن ُي ِر َيـِل
َص ِريؼ ّ
ِ
ب فِل السؿ ِ
ِ
ُقبا فِل ا ْل َؽ َقاكِ ِ
اء.
َّ َ
آ ْس َؿ ْإ َ ْط َظ َؿَ :ف ُلري ُت ُف َم ْؽت ً
يث مع ِ
اإل ْكرا ِم) َأ ْخرج التِّرمِ ِذي مِـ ح ِد ِ
اذ ْب ِـ َج َب ٍؾ َق َال:
ايجَّأَُُٔ ( :ذو ا ْل َج َال ِل َو ْ ِ َ
َُ
ْ َ
َ َ ْ
ِ
قل َيا َذا ا ْل َج ََل ِل َو ْ ِ
س ُت ِ
َس ِؿ َع الـَّبِ ُّل َ ر ُج ًَل َي ُؼ ُ
قب َل َك؛ َف َس ْل»
ج َ
اإلك َْرا ِمَ .ف َؼ َالَ « :قد ا ْ
واحتَج َلف ا ْل َػ ْخر بِ َل َّكف ي ْشؿ ُؾ ج ِؿقع الص َػ ِ
ات ا ْلؿ ْع َت َبر ِة فِل ْ ِ
اإل َل ِف َّق ِة َِٕ َّن فِل ا ْل َج ََل َل إِ َش َار ًة
ُ ُ َ َ َ َ ِّ
َ ْ َّ ُ
ُ َ
اإل َضا َف ِ
اإلكْرا ِم إِ َشار ًة إِ َلك َج ِؿق ِع ْ ِ
إِ َلك َج ِؿق ِع الس ُؾ ِ ِ ِ
ات.
َ
قبَ ،وفل ْ َ
ُّ
قاه الطٕٗط٘
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و َأ ْخرج ابـ ج ِر ٍير فِل َت ْػ ِس ِقر سقر ِة الـَّؿ ِؾ َطـ مج ِ
اه ٍد َق َالِ :آ ْس ُؿ ا َّل ِذي إِ َذا ُد ِط َل بِ ِف
ْ ُ َ
َ َ َ ْ ُ َ
ْ
ُ َ
ابَ :يا َذا ا ْل َج ََل ِل َو ْ ِ
اإلك َْرا ِم.اه
َأ َج َ
ايتَّاضٔعُ( :ال َّؾ ُه َٓ إِ َل َه إِ َّٓ ُه َو ْ َ
الص َؿ ُد ا َّل ِذي َل ْم َيؾِ ْد َو َل ْم ُيو َل ْد َو َل ْم َي ُؽ ْن َل ُه ُك ُػ ًوا
إ َح ُد َّ
ان وا ْلحاكِؿ مِـ ح ِد ِ
ِ
ِِ
يث ُب َر ْيدَ َة،
َأ َح ٌد) َأ ْخ َر َج ُف َأ ُبق َد ُاود َوالت ِّْرمذ ّي وابـ ماجف وابـ ح َّب َ َ َ ُ ْ َ
ِ
السـَدُ مِ ْـ َج ِؿق ِع َما َو َر َد فِل َذل ِ َؽ.
َو ُه َق َأ ْر َج ُح م ْـ َح ْق ُث َّ
اس بِ َؾ ْػ ِ
ا ِيعَاغٔسَُ ( :ر ِّب َر ِّب) َأ ْخ َر َج ُف ا ْل َحاكِ ُؿ مـ َح ِديث أبل الدَّ ْر َداء ،وابـ َط َّب ٍ
ظ
س ُم اهلل ْ َ
إ ْك َب ُرَ :ر ِّب َر ِّب» .وأخرج ابـ َأبِل الدُّ ْك َقاَ ،ط ْـ َطائِ َش َة« :إِ َذا َق َال ا ْل َع ْب ُد َيا َر ِّب
«ا ْ
ِ
س ْل ُت ْع َط» َر َوا ُه َم ْر ُفق ًطاَ ،و َم ْق ُقق ًفا.
َيا َر ِّب َق َال ال َّؾ ُه َت َعا َلىَ :ل َّب ْق َك َط ْبدي َ
ايِحَادٔ َٟعَػَ َسَ ( :د ْط َو ُة ِذي الـ ِ
ون) َأ ْخ َر َج الـ ََّسائِ ُّل َوا ْل َحاكِ ُؿ َط ْـ َف َضا َل َة ْب ِـ ُطبَ ْق ٍد َر َف َع ُف:
ِ
« َد ْط َو ُة ِذي الـ ِ ِ
قن َل ْم
س ْب َحا َك َك إِ ِّكي ُك ْـ ُت ِم َن ال َّظالِ ِؿ َ
ون في َب ْط ِن ا ْل ُحوت َٓ :إِ َل َه إِ َّٓ َأ ْك َت ُ
ِ
اب ال َّؾ ُه َل ُه».
س َت َج َ
َي ْد ُع بِفَ ا َر ُج ٌل ُم ْسؾ ٌم َقط إِ َّٓ ا ْ

الر ِاز ُّي َط ْـ َز ْي ِـ ا ْل َعابِ ِدي َـ َأ َّك ُف َس َل َل ال َّؾ َف َأ ْن ُي َع ِّؾ َؿ ُف ِآ ْس َؿ
ايجَّأْ َٞعَػَسََ :ك َؼ َؾ ا ْل َػ ْخ ُر َّ
ْإَ ْط َظ َؿ َف َر َأى فِل الـ َّْق ِم ُه َق (ال َّؾ ُه ال َّؾ ُه ال َّؾ ُه ا َّل ِذي َٓ إِ َل َه إِ َّٓ ُه َو َرب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِق ِم).
ايجَّا ٔيحَ عَػَسَُ :ه َق ( ََمْ ِػي فِي ْ َ
س ََم ِء ا ْل ُح ْس َـى)َ ،و ُي َم ِّيدُ ُه َح ِد ُ
يث َطائِ َش َة ا ْل ُؿ َت َؼدِّ ُم َل َّؿا
إ ْ
اء ا ْلحسـَكَ ،ف َؼ َال َلفا  :إِ َّكف َل ِػل ْإَسؿ ِ
اء ،وبِ ْإَسؿ ِ
ِ
َد َط ْت بِ َب ْع ِ
اء ا َّلتِل
ُ
َ
ض ْإَ ْس َؿ َ
ْ َ
ُ ْ
ْ َ
د َطق ِ
ت بِ َفا.
َ ْ
ايسَّابٔ َع عػس( :كؾؿة ال َّت ْو ِحقد) َكؼؾف ِط َقاض.
َاوى ( ،)311/18التقحقد ٓبـ مـده ( ،)21/2تػسقر
اكظرَ :م ْج ُؿقع ا ْل َػت َ
الؼرصبل (.)182/1
َطأي :)2( ١أمسا ٤اهلل ٚصفات٘ يٝطت خمًٛقٚ ,١مل ٜصٍ اهلل عص ٚدٌ ٜتطُ ٢بأمسا٘٥
ٜٚتصف بصفات٘ أشال.
قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ شفا ٞالعمٗن (ص:)276
وقد دل الحديث طىل أن أسؿاء اهلل غقر مخؾققة  ،بؾ هق الذي تؽؾؿ هبا ،وسؿك
هبا كػسف ،ولفذا مل يؼؾ (بؽل اسم خؾؼته لـػسك) ،ولق كاكت مخؾققة مل يسللف هبا :فنن
اهلل ٓ يؼسؿ طؾقف بشلء مـ خؾؼف ،فالحديث صريح يف أن أسؿاءه لقست مـ فعؾ
أدمققـ وتسؿقاهتؿ.
وأيضا :فنن أسؿاءه مشتؼة مـ صػاتف ،وصػاتف قديؿة بف فلسؿاؤها غقر
ً
مخؾققة.اه
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)227/18( ٝ
ال ا ْل َػ ِ
و َأما كَق ُن ا ْل َػ ِ
اط ِؾ َلؿ َي َز ْل َي ْػ َع ُؾ فِ ْع ًَل ب ْعدَ فِ ْع ٍؾَ :ف َف َذا مِ ْـ كَؿ ِ
اط ِؾَ :فنِ َذا ك َ
َان
َ َّ ْ
َ
ْ
َ
ا ْل َػ ِ
اط ُؾ َح ًّقاَ ،وقِ َقؾَّ :
إن ا ْل َح َقا َة ُم ْس َت ْؾ ِز َم ٌة ا ْل ِػ ْع َؾ َوا ْل َح َر َك َة .ك ََؿا َق َال َذل ِ َؽ َأئِ َّؿ ُة َأ ْه ِؾ

ا ْلح ِد ِ
يث كَا ْل ُب َخ ِ
ار ِّي َوالدَّ ِارمِل َو َغ ْق ِر ِه َؿاَ ،و َأ َّك ُف –طز وجؾَ -ل ْؿ َي َز ْل ُم َت َؽ ِّؾ ًؿا إ َذا َشا َء،
َ
وبِؿا َشاء ،وكَحق َذل ِ َؽ كَؿا َقا َلف ابـ ا ْلؿبار ِك و َأحؿد ،و َغقر ُهؿا مِـ َأئِؿ ِة َأ ْه ِؾ ا ْلح ِد ِ
يث
َ
َ َ ْ َ
ُ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َّ
َ
َ َ
َان كَق ُكف م َت َؽ ِّؾؿاَ ،أو َف ِ
و ِ
اط ًَل مِ ْـ َل َق ِاز ِم َح َقاتِ ِفَ ،و َح َقا ُت ُف َٓ ِز َم ٌة َل ُف َف َؾ ْؿ َي َز ْل ُم َت َؽ ِّؾ ًؿا
السـَّة :ك َ ْ ُ ُ ً ْ
َ ُّ
َف َّع ًآ :م َع ا ْل ِع ْؾ ِؿ بِ َل َّن ا ْل َحل َي َت َؽ َّؾؿَ ،و َي ْػ َع ُؾ بِؿ ِشق َئتِ ِف َو ُقدْ رتِ ِفَ ،و َأ َّن َذل ِ َؽ ُي ِ
ب ُو ُجق َد
قج ُ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ك َََل ٍم بعدَ ك َََل ٍم ،وفِع ٍؾ بعدَ فِع ٍؾَ ،فا ْل َػ ِ
اط ُؾ َي َت َؼدَّ ُم َط َؾك ك ُِّؾ فِ ْع ٍؾ مِ ْـ َأ ْف َعال ِ ِفَ ،و َذل ِ َؽ
َ ْ َْ ْ
َْ
ُي ِ
ث َم ْخ ُؾ ٌ
ب َأ َّن ك َُّؾ َما ِس َقا ُه ُم ْحدَ ٌ
قق.
قج ُ
ت مِـ ْإَو َق ِ
َان فِل و ْق ٍ
َو َٓ َك ُؼ ُ
قل :إ َّك ُف ك َ
ؾؼ َل ُف ُقدْ َرةَ ،و َا َّل ِذي
ات َو َٓ ُقدْ َر َة َحتَّك َخ َ
ْ ْ
َ
قلَ :لؿ ي َز ْل ال َّؾف َطالِؿا َق ِ
َل ْق َس َل ُف ُقدْ ر ٌة ُه َق َط ِ
اج ٌزَ ،و َلؽِ ْـ َك ُؼ ُ
اد ًرا َمال ِ ًؽا َٓ ِش ْب َف َل ُف
ُ
ْ َ
ً
َ
ػَ .ف َؾقس مع اهلل َشلء مِـ م ْػع َ ِ ِ ِ
يؿ َم َع ُفَ َٓ .ب ْؾ ُه َق َخال ِ ُؼ ك ُِّؾ َش ْل ٍء َوك ُُّؾ
َو َٓ َك ْق َ
ْ ٌ ْ َ ُ
ْ َ َ َ
قٓتف َقد ٌ
قق َل ُفَ ،وك ُُّؾ م ْخ ُؾ ٍ
قق ُم ْحدَ ٌ
َما ِس َقا ُه َم ْخ ُؾ ٌ
ث كَائِ ٌـ َب ْعدَ َأ ْن َل ْؿ َي ُؽ ْـَ ،وإِ ْن ُقدِّ َر إ َّك ُف َل ْؿ َي َز ْل
َ
إن ا ْل َخ ْؾ َؼ ِص َػ ُة كَؿ ٍ
َخال ِ ًؼا َف َّع ًآَ .وإِ َذا قِ َقؾَّ :
ال :ل ِ َؼ ْقل ِ ِف َت َعا َلك ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾
َ
قن خالؼقتف َدائِؿ ًةَ ،وك ُُّؾ م ْخ ُؾ ٍ
ث َم ْس ُب ٌ
قق َل ُف ُم ْحدَ ٌ
َأ ْم َؽ َـ َأ ْن َت ُؽ َ
قق بِا ْل َعدَ ِمَ ،و َل ْق َس َم َع اهلل
َ
َ
ِ
يؿ؟
َش ْل ٌء َقد ٌ
اد ٍر َط َؾك ا ْل ِػع ِؾُ ،ثؿ ي ِصقر َق ِ
قن مع َّط ًَل َغقر َق ِ
و َه َذا َأب َؾ ُغ فِل ا ْل َؽؿ ِ ِ
اد ًرا
ْ
ال م ْـ َأ ْن َي ُؽ َ ُ َ
َ
َّ َ َ
َْ
َ
ْ
َوا ْل ِػ ْع ُؾ ُم ْؿؽِـًا َل ُف بِ ََل َس َب ٍ
ب.
َو َأما َج ْع ُؾ ا ْلؿ ْػ ُع ِ
قل ا ْل ُؿ َع َّق ِـ ُم َؼ ِ
اركًا َل ُف َأ َز ًٓ َو َأ َبدً اَ :ف َف َذا فِل ا ْل َح ِؼق َؼ ِة َت ْعطِ ٌقؾ ل ِ َخ ْؾ ِؼ ِف
َ
َّ
وفِعؾِ ِف َفنِ َّن كَق َن ا ْل َػ ِ
ػ ل ِ َص ِريحِ ا ْلؿ ْع ُؼ ِ
اط ِؾ ُم َؼ ِ
قل.
اركًا ل ِ َؿ ْػ ُعقل ِ ِف َأ َز ًٓ َو َأ َبدً ا ُم َخال ِ ٌ
ْ
َ ْ
َ
ِ
ُقن دوام ا ْل َػ ِ
ِ
اطؾِ َّق ِةَ :ف ُف ْؿ فِل ا ْل َح ِؼق َؼ ِة
َف َف ُم َٓء ا ْل َػ ََلس َػ ُة الدَّ ْه ِر َّي ُة َوإِ ْن ا َّد َط ْقا َأك َُّف ْؿ ُي ْثبِت َ َ َ َ
ِ ِ
ِ ِ
مع ِّط ُؾ َ ِ ِ ِ ِ
الر ِّب َت َعا َلكَ ،ول ِ َف َذا َو َق َع
قن ل ْؾ َػاطؾِ َّقةَ ،وه َل ِّ
َُ
الص َػ ُة ا َّلتل ه َل َأ ْض َف ُر ص َػات َّ
اإل ْخ َبار بِ َفا فِل َأ َّو ِل ما ُأك ِْز َل َط َؾك الرس ِ
ِْ
قل َ فنِ َّن َأ َّو َل ُف﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
َّ ُ
َ
ُ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾.

ِ
ِ
ص ِْ
اإلك َْس َ
قؿ بِا ْل َؼ َؾ ِؿ،
قؿُ ،ث َّؿ َخ َّ
َف َل ْص َؾ َؼ ا ْل َخ ْؾ َؼُ ،ث َّؿ َخ َّ
ص ال َّت ْعؾ َ
انَ ،و َأ ْص َؾ َؼ ال َّت ْعؾ َ
اإليح ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
اء:
قؿ ُف بِ ْ ِ َ
قؿ َيت ََض َّؿ ُـ َق ْق َل ُفَ ،فنِ َّك ُف ُي َع ِّؾ ُؿ بِ َت ْؽؾقؿفَ ،و َت ْؽؾ ُ
َوا ْل َخ ْؾ ُؼ َيت ََض َّؿ ُـ ف ْع َؾ ُفَ ،وال َّت ْعؾ ُ
قل ي ِ
ابَ ،وبِنِرس ِ
َوبِال َّت َؽ ُّؾ ِؿ مِ ْـ َو َر ِاء ِح َج ٍ
قحل بِنِ ْذكِ ِف َما َي َشا ُء َق َال َت َعا َلك:
ال َر ُس ٍ ُ
ْ َ
﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ َو َق َال َت َعا َلك ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾
َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾
َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾.
َو َه ُم َٓ ِء ا ْل َػ ََل ِس َػ ُة َيت ََض َّؿ ُـ َق ْق ُل ُف ْؿ فِل ا ْل َح ِؼق َؼ ِةَ :أ َّك ُف َل ْؿ َي ْخ ُؾ ْؼ َو َل ْؿ ُي َع ِّؾ ْؿ َفنِ َّن
َما ُي ْثبِتُق َك ُف مِ ْـ ا ْل َخ ْؾ ِؼ َوال َّت ْعؾِ ِ
قؿ إك ََّؿا َيت ََض َّؿ ُـ ال َّت ْعطِ َقؾَ :فنِ َّك ُف َط َؾك َق ْقل ِ ِف ْؿ َل ْؿ َي َز ْل ا ْل َػ َؾ ُؽ
قٓ َلفَ :فنِ َّن ا ْل َػ ِ
ُم َؼ ِ
اركًا َل ُف َأ َز ًٓ َو َأ َبدً اَ :فا ْم َتـ ََع ِحقـَئِ ٍذ َأ ْن َي ُؽ َ
اط َؾ َٓ ُبدَّ َأ ْن َي َت َؼدَّ َم َط َؾك
قن َم ْػ ُع ً ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
قؿ َف ْر ُع ا ْل ِع ْؾ ِؿَ :ف َؿ ْـ َل ْؿ َي ْع َؾ ْؿ
ف ْعؾفَ ،وطـْدَ ُه ْؿَ :أ َّك ُف َٓ َي َع َؾ ُؿ َش ْق ًئا م ْـ ُج ْزئ َّقات ا ْلع ْؾ ِؿَ ،والتَّ ْعؾ ُ
ا ْلج ْزئِق ِ
ات إك ََّؿا
ات َي ْؿتَـ ِ ُع َأ ْن ُي َع ِّؾ َؿ َفا َغ ْق َر ُهَ ،وك ُُّؾ َم ْق ُجقدٍ َف ُف َق ُج ْزئِل َٓ ُك ِّؾل ،ك ََذا ا ْل ُؽ ِّؾ َّق ُ
ُ َّ
انَ :فنِ ْذ َلؿ يع َؾؿ َشق ًئا مِـ ا ْلج ْزئِق ِ
ان َٓ فِل ْإَ ْطق ِ
وجقد َها فِل ْإ َ ْذ َه ِ
اتَ :ل ْؿ َي ْع َؾ ْؿ َش ْق ًئا مِ ْـ
ْ َ ْ ْ ْ ْ ُ َّ
َ
ُ ُ ُ
اتَ :فام َتـَع َأ ْن يع ِّؾؿ َغقره َشق ًئا مِـ ا ْل ِع ْؾ ِؿ بِا ْلؿقجقد ِ
ا ْلؿقجقد ِ
ات ا ْل ُؿ َع َّقـ َِة.
َْ ُ َ
ْ َ ُ َ َ َْ ُ ْ ْ
َْ ُ َ
َو َم ْـ َق َال مِـ ُْف ْؿَ َٓ :ي ْع َؾ ُؿ َٓ ُك ِّؾ ًّقا َو َٓ ُج ْزئِ ًّقا َف َؼ ْق ُل ُف َأ ْق َب ُح.
ومـ َق َال :يع َؾؿ ا ْل ُؽ ِّؾق ِ
ات ال َّثابِ َت َة ُد َ
ون ا ْل ُؿ َت َغ ِّق َر ِةَ ،ف ُف َق ِطـْدَ ُه ْؿ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َش ْق ًئا مِ ْـ
َّ
َ َ ْ
َْ ُ
اد ِ
ا ْلحق ِ
ثَ ،و َٓ يعؾؿفا َِٕ َح ِد مِ ْـ َخ ْؾ ِؼ ِف ك ََؿا َي ْؼت َِضل َق ْق ُل ُف ْؿَ :أ َّك ُف َل ْؿ َي ْخ ُؾ ْؼ َفاَ ،ف َع َؾك َق ْقل ِ ِف ْؿ
َ َ
َٓ َخ ْؾ َؼ َو َٓ ِط ْؾ َؿ.
ِ
ِ
ِ
الر َّب ُم ْب ِد ٌع ل ِ ْؾ َعا َل ِؿ َو َٓ َج َع َؾ ُف
َو َه َذا َحؼق َؼ ُة َق ْقل ُم َؼدِّ م ِف ْؿ َأ ِر ْس ُطق َفنِ َّك ُف َل ْؿ ُي ْثبِ ْت َأ َّن َّ
اط َؾ ًة ب ْؾ ا َّل ِذي َأ ْثب َتف َأ َّكف ِط َّؾ ٌة غائقة ،يتَحر ُك ا ْل َػ َؾ ُؽ لِت ََشب ِف ِف بِ ِف َكتَح ِر ِ
ِط َّؾ ًة َف ِ
يؽ ا ْلؿ ْع ُش ِ
قق
ْ
ُّ
َ ُ ُ
َ
َ َ َّ
َ
ل ِ ْؾع ِ
اش ِؼَ ،و َص َّر َح بِ َل َّك ُف َٓ َي ْع َؾ ُؿ ْإَ ْش َقا َءَ ،ف ِعـْدَ ُه َٓ َخ ْؾ َؼ َو َٓ ِط ْؾ َؿ.
َ

َو َأ َّو ُل َما َأك َْز َل ال َّؾ ُف َط َؾك َكبِ ِّق ِف ُم َح َّؿ ٍد ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾.اه
قاه اإلواً ابَ القٗي  يف اللافٗ ٛالشافٗ:)878( ٛ
ث ك ََل ٍ
ون ُأو ُلررو ا ْلرررح ِدي ِ
الرررر َب ال ا ررر ْق َبا ِ
رررن َحـْ َب ٍ
َذ َ
رررل
ررد
َو َ
اك ا ْب ُ
َْ
ررر َ ْ
ْ
َ ْ
اآلخ ُ
ِ
َقررردْ َق َ
ُم َت َؽ ْؾ ًؿررررررا إِ ْن َ
ررررران
ررررراْ ُذو إِ ْح َس
ررررم َيررر َ َّْ
ررراَّ إِ ان اًَّ َح مؼرررا َل ْ
َ
ِ
ررل َقرررا ِ ٍم بِ ا ِ
ررل ا ْل َؽررر ََلم ِصررر َػ ِ
اف فِ ْعر ٍ
َج َعر َ
الرررر ْ َ ِن
ررررم ُي ْػ َؼررردْ م َ
رررن ا
الرررتاف َل ْ
َ
ررَ ِوا ِم ِ
َرررران َ ررررا ِ
ٍ
ِ
الػ ْع ِ
َررت َ
َوك َ
رررران َأ ْي ًِفررررا ِِف َمؽ
ررل بِا ْلررر إِ ْح َس
َررَ َع َ َ َ
اك ك ا
ِ
ِ
ررراس َف َر ِ
ٍ
َوك َ
ررررر ِن
رؿرررررا َأ َج
اجررر ْ َق ْو َلررر ُه
رررن َع اب
َ
َرررتا ا ْب ُ
ررررائ م َسررررا َل ا ْل ُؼ ْ
َل ا
ِ
وَّ ِعـْررردَ ا ْلررررخَ ْؾ ِق ُذو ا ْل ِع ْر َفر ِ
ررر ْ ِ
ررؿ ْؼ ُب ُ
َررت َ
َوك َ
رران
اِ َمررا ُم ا
الِرراِ ُـ ا ْلررر رر َ
اك َج ْع َػ ٌ
ِ
ِ
ِ
ُرررررل َأ َو ِ
َقرردْ َق َ
ْ
ان
ررررروا ًِا ِعـْررررردَ ك
رررررا َج َ
رررؿ َف ْقؿ ُن ُ ْسررـًا َبر م
رررم َيرر َ َّ ا ْل ُ
رراَّ َل ْ
ِ ِ
رررح ْ ِ
َررررتا ْ ِ
َقرردْ َق َ
َوك َ
ان
اِ َمررررا ُم الرررردا ِار ِم ُّي َفنِكارررر ُه
رراَّ َمررا ف ْقرره ُْرردَ ى ا ْل َ َ
رراَّ ا ْلررررحقا ُة مررر ِ
الػ َعر ِ
ِ
ِ
َقر َ
رررررران
رررررران َف َؾرررررر ْق َا َي ْػ َ ِ َق
ُمت َََل ِز َم
رراَّ كِ ََل ُ َ رررا
َ َ َ َ
ِ
ِ
َصرردَ َـ ْ ِ
اِ َمررا ُم َفؽ ُّ
رررررررررران
ررررررررررة ال ْت ْب َقر
ررو َف اعررا ٌَّ َو َذا ِِف غَا َير
ُررل َحرري َف ْف َ
ِمررررن َف ٍ
ِ
رررررح َق َو ِ
ِِ
َررررران َ
ان
رررراو ا ْل
ررررة َأ ْو َق
إِ اَل إِ َذا َمرررررا ك
َ
َ
ْ
رررررم َم َواكررررر ٌ
ا
ِِ ِ ِ ِ
ررران بِ ُؼرررردْ َر ِة الرررردا اي ِ
رررن َمررراكِ ٍ
ان
ررراْ َكر َ
الرررر ُّئ َلررر ْق َا لػ ْعؾررره م ْ
َو ا
َمررررا َ ر َ
ِ
َررررت َ
َوك َ
الررررر ْ َ ِن
اك ُقرررردْ َر ُة َر ْبـَررررا
ررررر ْ َ ِن ََل ِز َمررررر ٌة َلررررر ُه
ا
َو َم ررررر ْق َا ُة الر ا
اِ َلرررره ِعبرررراِه َأ ان ا ْلررررررؿفق ِؿن ِا ِ
ِ
رررررم ْ ِ
َْر َ
ررررران
اِ ْح َس
َُْ َ َ
رررر ْ ِ َ َ َ ُ
ُ
رررتا َو َقرررردْ َف َِر َ
ِ
ِ
ٍ
السررر ْؾ َِ ِ
ررو ََّ ُكر ْ
ان
َأ َو َل ْسر َ
ررؿ ُ َقر ْ
ررررؿ ْع ُرول َو ُّ
رررم ا ْل َ
ررل ُم َو ْحرررد َيرررا َِا َ
ررت ْ َْسر َ
ِ
ِ ِ
ِ
اَلحس ِ ِ
ِ
ِ
ررر ِ
ان
ررجوِ ا ْل َعظررر ْق ِم َو َصررراح َ
ررم ا ْلررر رر ُ
ب ا ْل ُغ ْػر َ
رران ا ْلؽَِرر ْ ِ َو َِا َ
َو َقررد ْي َم ْ َ
ِ
ِ
ِ
اص َ ررررا ِ
رررن غَررر ْ ِ إِ ْكؽ ٍ
َررررو ٍ
رررر ٌة
ررررروا َع َؾ ْق َفررررا ََل ْ َ
م ْ
ُفِ ُ
َرررار َع َؾررر ْق ِف ْم ف ِْ َ
ررل الررررئ َْرررابِ وصر ِ
اك ُذو ِحررررردْ َ ِ
رررررت َ
َ
َأ َو َلررر ْق َا فِ ْعر ُ
ان
َوك ََؿررررررالِ ِه َأ َف
ررػ ِه
َ َ ْ
ا ْ

وكَؿررررا ُله سررربب ِ
الػ ِع ِ
ررراَّ َو َخ ْؾ ُؼررر ُه
ُ َ َ ُ
َ َ
َأ َو َمرررا فِ َع ُ
ررره ك ََؿررررالِ ِه
الرررر ْئ َع ْ َ
ررراَّ ا
ِ
ررررم َيررر َ َّْ
رررار ف ْق َؿررررا َل ْ
َأز ًََل إِ ََل َأ ْن َص َ
ت ُع ُؼر ُ
رروَّ ا ْل َؼرررو ِم إِ ْذ
َْررراًِّ َقررردْ َضررر اؾ ْ
ِ
رررحى َلررر ُه ُمت ََجررردْ ًِا
َمرررا َذا ا الرررتي َأ ْض َ

رررَل عرررن فِعؾِ ِ
ررره
الرررر ُّئ َلررر ْق َا ُم َع اِ ً َ ْ ْ
َو ا
ررر َوال ات ْؽر ِ
ررو ْي ُن َو ْصر ُ
ررف ك ََؿررررالِ ِه
َو ْاألَ ْمر ُ
رررف الت ْ ِ
َو َ ََت ُّؾ ُ
َرؿررررا ِم ُمرررو
ارررل ْ ِ َب ْعررردَ ْ َ
ررررررم َيرررررر َ َّْ َذا ُقرررررردْ َر ٍة
واًُّ َر ِّْب َلر
ْ
ررف ا ْلررررحق ِاة وْر ِ
ا ْل ِع ْؾرررم مررر وصر ِ
ررت ِه
َ َ َ َ
ُ َ ْ َ ْ
َرؿررررا ُم ا ْل ِػ ْعر ِ
ررل َلررر ْق َا بِررردُ و ِ َا
َو ِ َهبرررا ْ َ
ي َ ٍْ َقررررردْ ْ َ
َف ِ َ
َررررل اخ َر فِ ْع ُؾررررر ُه
ررررِّ ْ
رران ُنْتَـِعرررا ع َؾقر ِ
ررل َبر ْ
رره ا ْل ِػ ْعر ُ
ررل
َمرررا َكر َ ً َ ْ
واًُّ عرررررائ ا ْلررررررؿ ْ ِ ِ
ه بِ َ
رررررل ا ُ ْم
ِك ْ َ
َ
َ َ
ُ
ررت َبخَ رررا
َو َك َعرررى َع َؾررر ْق ِف ْم ك َْو َ َرررا َل ْق َسر ْ
ِ
ِ
ررران َأ ان ِ
الػ ْعر َ
رررن
َف َل َبر َ
رررل َوال اتؽْؾرررر ْق َم مر ْ
ِ
وهبا
َفرررنِ َذا ُ َ رررا ُفؼررردَ ا َف َؿررررا َم ْسررر ُؾ ُ َ
رررررو إِ َلررررر ُه َحرررررق َِا ِ ًؿررررررا
َواًُّ َف ْف َ
ررردْا ِمررررن غَاي ٍ
ِ
ِ
ررررة
َأز ًََل َو َلرررر ْق َا ل َػ ْؼر َ
ْ َ
ررر ِ
رررم َيرر َ َّْ
إِ ْن ك َ
ش َح مؼررا َل ْ
َرران َر ُّئ ا ْل َع ْ
ررت َ
َف َؽر َ
رررم َيررر َ َّْ ُم َت َؽ ْؾ ًؿررررا
اك َأ ْي ًِفرررا َلر ْ

ب ا ْلؽَؿر ِ
رررراَّ ال اِررررا ِ
َأ ْف َعر ُ
ررراْ ْم َسرررر َب ُ
َ

رررررؿ اـ ِ
ررررت َ
َأ َفر َ
اك ُنْتَـِررررر ٌ َعر َ
ان
ررررَ ا ْلر
َ
متَؿؽِـًررررررا و ِ
ِ
الػ ْعر ُ
ررررران
رررررل ُذو إِ ْم َؽر
َ
ُ َ

ِ
ررروَّ ِذي ا ْل ُب ِْ َ
َقرررا ُلوا ِ َهب َ
ررررَل ِن
رررتا ا ْل َؼ
ِ
رررران
َرررررؿؽ َان َفرررراكِِْ ُؼوا بِ َب َق
َحتاررررى ْ
َ
ِ
ررررل ك ُّ
َب ْ
ررررو ٍم َر ُّبـَررررا ِِف َ
رررران
ُررررل َي ْ
َمرررررا َف ْؼررررردُ َذا َو ُو ُجرررررو ُِ ُه ِسررررر اق ِ
ان
ِجبِ ِ
ِ
رررراَّ َلرررر ْق َا ِِف ْ ِ
رررره ُ َ ٌ
َرررران
اِ ْمؽ
رؿررررررا َو ْصررررر َػ ِ
َو َم ِ رررررقا ٍَة َو َيؾِ ِ
ان
قف َ
ررررال َذ ِ
رررررؿـ ِ
اان
اف ا ْلرررررخَ الِ ِق ا ْل
َأ ْو َص
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
فِ ْع ٌ
رررران
ُب َْ
ررررل َيررررت ُّم َب َواضرررر ِ ا ْل ُ ْ
َرررم بِ ْاألَ ْرك ِ
َمررر َ ُم ِ
وج ٍ
َررران
رررب َقررردْ ْ ا
ِ
ُ
َرررررران
ررررررل اًِّ َذا إِ ْمؽ
َمررررررا ز ََاَّ فِ ْع
عبررردُ وا ا ْلر ِ
رررح َج َار َة ِِف ِر َب ال ا ررر ْق َِ ِ
ان
ََ

لِ َؼ ٍ
ِ
اف ُك ِْ ِ
رررران
ررررق َب َق
ررررة َو َل ْق
سررررت َذ َ
ْ
ررررررك َم ْػ ُؼررررررو َِ ِ
َأ ْو َ ررررررا ِ ِم ََل َ
ا
ان
ِ
ررررو ُذو ُب ِْر َ
ررررَل ِن
بِنِ َلررررره َحرررررق َو ْْر َ
ان َم ْسررررر ُؾو َب ِ
َأ َف َعـْررررر ُه َذا ا ْل َو ْصررررر َػ ِ
ان
َْ َ
رررم الررر ُب ِْ ََل ِن
ررررؿ َح ُاَّ َو َأ ْع َظ ُ
رررتا ا ْل ُ
رررررح ْق َذا ُسررررر ْؾ َِ ِ
ان
َأ َبرررردً ا إِ َلرررر َه ا ْل
َ
رررل َف ِ
ررراْ َذا إِ ْح َس ِ
َب ْ
ررراع ًَل َمرررا َ
ررران
َ

َواًِّ َمرررا ِِف ا ْل َع ْؼ ِ
رررل َمرررا َي ْؼ ِ ررر لِ َ
رررتا
وَّ غَرر ُ بوِْ ِ
ررل َلررق َا ِِف ا ْلرررؿ ْع ُؼ ِ
رره
ُْ ُ
َ
َب ْ ْ
ون ا ْلررررؿفق ِؿ ِن ح ِ
َْ َ
ررراِ ٌ
رررتا َو َمرررا ُِ َ
َ
َُْ
َواًُّ َسررررررابِ ُق ُكر ْ
رررررل َ ٍْ َغرررررر ْ ِ ِه
َررررران َو َلررررر ْق َا َ ٌْ غَررررر ْ ُ ُه
َواًُّ ك
َ
روَّ ا ْلرررؿ ْؾ ِ
روَّ ك ََؿرررا َي ُؼر ُ
َل ْسرـَا َك ُؼر ُ
حدُ الر ْ
ُ
ررتا ا ْلعا َلررر ِم ا ْلرررؿ ْ ف ِ
وِ َوا ْلررر
َ ُ
بِرردَ َوا ِم َْ َ َ
رررراَل ُف ا ْلرررررؿ ََل ِح ِ
ْ ِ
ررررتي َم َؼ َ
دة ْاألُ ََل
َ
َ

ِ
ْررررررر ِ
رررررالر ِْ َوا ِ
ان
ررررراَّ َوالـُّؽ
ِ ْب َِر
بِر
َ
ا
ِ
لِ ْؾخَ رررررررالِ ِق ْاألَ َز ِ ْ ِذي ْ ِ
رررررران
اِ ْح َسر
ِ ِ
كرررو ِ
ررروا ُه ِِف ْاألَ
ان
َ
َلررر ْق َا ا ْل َؼرررد ْي ُم س َ

َمرررررا َر ُّبـَرررررا َوا ْلررررررخَ ْؾ ُق ُم ْؼ َ ِ َكر ِ
رررران
ِ
ُسرررر ْب َحا َك ُه َج ا
ررررل ا ْل َعظِرررر ْق ُم ال ا
رررران

ِ
ِ
رررق ال ُقوك ِ
ب َمـِِْ ِ
َررران
ِزكْرررد ُيق َصررراح ُ
َأ ْر َواحِ ِِف َأ َز ٍَّ َو َلرررررررر ْق َا بِ َػررررررررا ِ
ِِ
ِ
ْررررو ِ
ان
ررررروا بِخَ ررررال ِق َْررررته ْاألك َ
َك َػ ُ

َطأيَ :)3( ١ا املساد بايتطًطٌٚ ٖٛ ٌٖٚ ,اقع؟
قاه اإلواً ابَ القٗي  يف شفا ٞالعمٗن (ص:)156
والتسؾسؾ لػظ مجؿؾ ،مل يرد بـػقف وٓ إثباتف كتاب كاصؼ ،وٓ سـة متبعة ،لقجب
مراطاة لػظف ،وهق يـؼسؿ إىل :واجب ،ومؿتـع ،ومؿؽـ:
كالتسؾسل يف الؿمثر حمال ِمتـع لذاته ،وهق أن يؽقن ممثريـ كؾ واحد مـفؿ
استػاد تلثقره مؿـ قبؾف ٓ إىل غاية.
والتسؾسل الواجب ما دل طؾقه العؼل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى يف
إبد ،وأكف كؾؿا اكؼضك ٕهؾ الجـة كعقؿ :أحدث لفؿ كعقؿا آخر ٓ ،كػاد لف ،وكذلؽ
التسؾسؾ يف أفعالف سبحاكف مـ صرق إزل ،وأن كؾ فعؾ مسبقق بػعؾ آخر ،ففذا
واجب يف كَلمف :فنكف مل يزل متؽؾؿا إذا شاء ،ومل تحدث لف صػة الؽَلم يف وقت،
وهؽذا أفعالف التل هل مـ لقازم حقاتف :فنن كؾ حل فعال ،والػرق بقـ الحل والؿقت

بالػعؾ .ولفذا قال غقر واحد مـ السؾػ :الحل الػعال  ،وقال طثؿان بـ سعقد :كؾ
حل فعال.
ومل يؽـ ربـا سبحاكف قط يف وقت مـ إوقات الؿحؼؼة أو الؿؼدرة معطَل طـ
كؿالف مـ الؽَلم ،واإلرادة ،والػعؾ.
وأما التسؾسل الؿؿؽن :فالتسؾسؾ يف مػعقٓتف مـ هذا الطرف ،كؿا يتسؾسؾ يف
صرف إبد :فنكف إذا مل يزل حقا قادرا مريدا متؽؾؿا ،وذلؽ مـ لقازم ذاتف ،فالػعؾ
مؿؽـ لف بؿقجب هذه الصػات لف ،وأن يػعؾ أكؿؾ مـ أن ٓ يػعؾ ،وٓ يؾزم مـ هذا
أكف مل يزل الخؾؼ معف :فنكف سبحاكف متؼدم طىل كؾ فرد مـ مخؾققاتف ،تؼد ًما ٓ أول لف
فؾؽؾ مخؾقق أول ،والخالؼ سبحاكف ٓ أول لف ،ففق وحده الخالؼ ،وكؾ ما سقاه
مخؾقق كائـ بعد أن مل يؽـ.
قالقا :وكؾ ققل سقى هذا فصريح العؼؾ يرده ،ويؼضل ببطَلكف ،وكؾ مـ اطترف
بلن الرب سبحاكف مل يزل قادرا طىل الػعؾ لزمف أحد إمريـ ٓ بد لف مـفؿا:
إما أن يؼقل :بلن الػعؾ مل يزل مؿؽـا .وإما أن يؼقل :مل يزل واقعا .وإٓ تـاقض
تـاقضا بقـا حقث زطؿ أن الرب سبحاكف مل يزل قادرا طىل الػعؾ ،والػعؾ محال مؿتـع
لذاتف ،لق أراده مل يؿؽـ وجقده ،بؾ فرض إرادتف طـده محال ،وهق مؼدور لف ،وهذا
بعضا.
ققل يـؼض بعضف ً
ثي قاه :
فؽؾفؿ متػؼقن –يعـل مجقع الؿسؾؿقـ -طىل أن اهلل وحده الخالؼ ،وكؾ ما سقاه
مخؾقق مقجقد بعد طدمف ،ولقس معف غقره مـ الؿخؾققات يؽقن وجقده مساويا
لقجقده :فؿا لزم بعد هذا مـ إثبات خؾؼف ،وأمره وصػات كؿالف ،وكعقت جَللف
وكقكف رب العالؿقـ ،وأن كؿالف الؿؼدس مـ لقازم ذاتف ،فنكا بف قائؾقن ولف مؾتزمقن،

كؿا إكا مؾتزمقن لؽؾ ما لزم مـ كقكف حقا طؾقؿا قديرا سؿقعا بصقرا متؽؾؿا آمرا كاهقا
فقق طرشف ،بائـ مـ خؾؼف ،يراه الؿممـقن بلبصارهؿ طقاكا يف الجـة ،ويف طرصات
الؼقامة ويؽؾؿفؿ ويؽؾؿقكف ،فنن هذا حؼ ،وٓزم الحؼ مثؾف ،وما مل يؾزم مـ إثبات
ذلؽ مـ الباصؾ الذي تتخقؾف خػافقش العؼقل فـحـ لف مـؽرون ،وطـ الؼقل بف
طادلقن ،وباهلل التقفقؼ.اه
َطأي ٌٖ :)4( ١االضِ غري املطُ ,٢أّ ْٖ ٛفظ املطُ٢؟
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)208 - 185/6( ٝ
ِ
ِ
الؿ َس َّؿك) َه ْؾ ُه َق ُه َق َأ ْو َغ ْق ُر ُه؟ َأ ْو َٓ ُي َؼ ُالُ :ه َق ُه َقَ .و َٓ ُي َؼ ُال:
َف ْص ٌؾ :فل (آ ْس ِؿ َو ُ
ُه َق َغقْ ُر ُه ؟ َأ ْو ُه َق َل ُف ؟ َأ ْو ُي ْػ َص ُؾ فِل َذل ِ َؽ؟.
ِ ِ
اع ْاشت ََف َر فِل َذل ِ َؽ َب ْعدَ إَئِ َّؿ ِة َب ْعدَ َأ ْح َؿد
َّاس َقدْ َتـ ََاز ُطقا فل َذل َؽ َوالـ َِّز ُ
َفنِ َّن الـ َ
ِ
ِ
َان م ْعرو ًفا ِطـْدَ ( َأئِؿ ِة السـ َِّة) َأ ْحؿد َو َغ ْق ِر ِهِ :
الج ْف ِؿ َّقة)،
اإل ْك َؽ ُار َط َؾك ( َ
َ
َّ ُّ
َو َغ ْق ِرهَ ،و َا َّلذي ك َ َ ُ
قنَ :أسؿاء اهلل م ْخ ُؾق َق ٌةَ .فق ُؼق ُل َ ِ
ِ
الؿ َس َّؿكَ ،و َأ ْس َؿا ُء اهلل َغ ْق ُر ُه،
َ
قن :آ ْس ُؿ َغقْ ُر ُ
َ
ا َّلذي َـ َي ُؼق ُل َ ْ َ ُ
ِ
ِ
َان َغ ْق ُر ُه َف ُف َق َم ْخ ُؾ ٌ
َو َما ك َ
ػَ ،و َغ َّؾ ُظقا فِ ِقف ْؿ ال َؼ ْق َلَّ َِٕ :ن
الس َؾ ُ
ققَ :و َه ُم َٓء ُه ْؿ ا َّلذي َـ َذ َّم ُف ْؿ َّ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
الؿ َس ِّؿل لِـَ ْػ ِس ِف
الؿ َت َؽ ِّؾ ُؿ بِفَ ،و ُه َق ُ
َأ ْس َؿا َء اهلل م ْـ ك َََلمفَ ،وك َََل ُم اهلل َغقْ ُر َم ْخ ُؾققَ :ب ْؾ ُه َق ُ
قف مِـ إَسؿ ِ
بِؿا فِ ِ
اء.
ْ ْ َ
َ
قن :ك َََل ُم ُف َم ْخ ُؾ ٌ
الج ْف ِؿ َّقة) َي ُؼق ُل َ
اؤ ُه َم ْخ ُؾق َق ٌةَ :و ُه َق َك ْػ ُس ُف َل ْؿ َي َت َؽ َّؾ ْؿ
ققَ ،و َأ ْس َؿ ُ
و( َ
ِِ
الؿ َت َؽ ِّؾ ُؿ بِ ِفَ :ب ْؾ َقدْ َي ُؼق ُل َ
قن :إ َّك ُف َت َؽ َّؾ َؿ بِ ِف
اس ِؿ ُه َق ُ
بِ َؽ ََل ِم َي ُؼق ُم بِ َذاتفَ ،و َٓ َس َّؿك َك ْػ َس ُف بِ ْ
وسؿك َك ْػسف بِف ِذ ِه إَسؿ ِ
اء بِ َؿ ْعـَك َأ َّك ُف َخ َؾ َؼ َفا فِل َغ ْق ِر ِه َٓ :بِ َؿ ْعـَك َأ َّك ُف َك ْػ ُس ُف َت َؽ َّؾ َؿ بِ َفا
َ ُ َ
ْ َ
َ َ َّ
ال َؽ ََل َم ال َؼائِ َؿ بِ ِفَ .فا ْل َؼ ْق ُل فِل َأ ْس َؿائِ ِف ُه َق ك َْق ٌع مِ ْـ ال َؼ ْق ِل فِل ك َََلمِ ِف.

ِ ِ
السـ َِّة إ ْك َؽ ُار ُه ْؿ َط َؾك َم ْـ َق َالَ :أ ْس َؿا ُء اهلل
الؿ ْع ُر َ
وف َط ْـ َأئ َّؿة ُّ
َوا ْل َؿ ْؼ ُصق ُد ُهـَا َأ َّن َ
ِ
َان ا َّل ِذي َـ ُي ْطؾِ ُؼ َ
َم ْخ ُؾق َق ٌةَ ،وك َ
الؿ َس َّؿك َه َذا ُم َرا ُد ُه ْؿَ :فؾِ َف َذا
قن ال َؼ ْق َل بِ َل َّن آ ْس َؿ َغ ْق ُر ُ
ِ
ِ
يروى َطـ َّ ِ ِ
ِ
الر ُج َؾ َي ُؼ ُ
قلِ :آ ْس ُؿ
ْ
ُْ َ
الشافع ِّل َو ْإَ ْص َؿع ِّل َو َغ ْق ِره َؿا َأ َّكفؿ َقالقا :إ َذا َسؿ ْعت َّ
الزكْدَ َق ِة.
الؿ َس َّؿك َفا ْش َفدْ َط َؾ ْق ِف بِ َّ
َغ ْق ُر ُ
ِ
ِ
ٍ ِ
الؿ َس َّؿك)َ :ب ْؾ َه َذا َقا َل ُف
َو َل ْؿ ُي ْع َر ْ
الس َؾػ َأ َّك ُف َق َال( :آ ْس ُؿ ُه َق ُ
ف َأ ْي ًضا َط ْـ َأ َحد م ْـ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
السـ َِّة َط َؾ ْق ِف ْؿ.
السـَّة َب ْعدَ إَئ َّؿةَ ،و َأ ْك َؽ َر ُه َأ ْك َث ُر َأ ْه ِؾ ُّ
الؿـْتَسبِق َـ إ َلك ُّ
كَث ٌقر م ْـ ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الؿ ْس َل َل ِة َك ْػ ًقا َوإِ ْث َبا ًتا :إ ْذ ك َ
َان كُؾ مِ ْـ
ُث َّؿ مـ ُْف ْؿ َم ْـ َأ ْم َس َؽ َط ْـ ال َؼ ْقل فل َهذه َ
ِ
ِ
اإل ْص ََل َق ْق ِـ بِدْ َط ًة ك ََؿا َذك ََر ُه َ
الح ْربِ ِّل َو َغ ْق ِر ِهَ :وك ََؿا َذك ََر ُه َأ ُبق َج ْع َػ ٍر
قؿ َ
الخ ََّل ُل َط ْـ ْإب َراه َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قر فِل ال ُؼر ِ
الؿ ْش ُف ِ
آن
السـَّة َذك ََر َم ْذ َه َ
الج ْزء ا َّلذي َس َّؿا ُه َص ِر َ
الطبري فل ُ
ْ
السـَّة َ
ب َأ ْه ِؾ ُّ
يح ُّ
ان وا ْل َؼدَ ِر والصحاب ِة و َغق ِر َذل ِ َؽ .و َذكَر َأ َّن (مس َل َل َة ال َّؾ ْػ ِ
اإل ِ
ِ ِ
ظ) َل ْق َس َِٕ َح ِد
َ َّ َ َ َ ْ
يؿ َ
َ ْ
َ َ
الر ْؤ َية َو ْ َ
َو ُّ
مِـ الؿ َت َؼدِّ مِقـ فِقفا ك َََلم :كَؿا َق َالَ :لؿ ك ِ ِ
قفا ك َََل ًما َط ْـ َص َحابِ ٍّل َم َضكَ ،و َٓ َط ْـ
َجدْ ف َ
َ َ
ْ
ٌ َ
ْ ُ
َتابِ ِع ٍّل َق َػاَّ :إٓ َط َّؿ ْـ فِل ك َََلمِ ِف ِّ
الش َػا ُء َوا ْل ِغـَا ُءَ ،و َم ْـ َي ُؼق ُم َلدَ ْيـَا َم َؼا َم إَئِ َّؿ ِة إُو َلكَ :أ ُبق
قل :ال َّؾ ْػظِ َّق ُة جفؿقةَ .و َي ُؼ ُ
َان َي ُؼ ُ
َط ْب ِد اهلل َأ ْح َؿد ْب ُـ َحـْ َب ٍؾَ :فنِ َّك ُف ك َ
قلَ :م ْـ َق َال َل ْػظِل
بِا ْل ُؼر ِ
قق َف ُف َق جفؿلَ ،وم ْـ َق َال َغ ْقر م ْخ ُؾ ٍ
آن َم ْخ ُؾ ٌ
قق َف ُف َق ُم ْبت َِد ٌع.
ُ َ
َ
ْ
ات الؿب َتدَ َط ِة ا َّلتِل َٓ يعر ُ ِ
و َذكَر َأ َّن ال َؼق َل فِل ِآس ِؿ وا ْلؿسؿك مِـ الحؿا َق ِ
قفا
فف َ
ُْ
ْ
َُْ
ْ َ َ
ْ َ ُ َ َّ
َ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
اإلكْس ِ
ب ِ
ان َأ ْن َيـْت َِف َل إ َلك َق ْقلف َت َعا َلك ﴿ﭳ ﭴ
َق ْق ٌل َٕ َحد م ْـ إَئ َّؿةَ ،و َأ َّن َح ْس َ
َ
َ ِ
اإل ْص ََل ُق ْ ِ
س َم لِ ْؾ ُؿ َسؿىَ .و َه َذا ِ
الؿـْت َِسبِق َـ
ﭵ ﴾ َو َه َذا ُه َق ال َؼ ْو ُل بِل َّن آ ْ
اخت َق ُار َأ ْك َث ِر ُ
َّ
اب ِ
السـ َِّة مِ ْـ َأ ْص َح ِ
اإل َما ِم َأ ْح َؿد َو َغ ْق ِر ِه.
إ َلك ُّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
السـ َِّة :مِ ْث ُؾ َأبِل َب ْؽ ٍر
الؿـْتَسبِق َـ إ َلك ُّ
الؿ َس َّؿك) كَث ٌقر م ْـ ُ
َو َا َّلذي َـ َقا ُلقا( :آ ْس َؿ ُه َق ُ
َطب ِد الع ِز ِيز ،و َأبِل ال َؼ ِ
اس ِؿ الطبري ،والَللؽائلَ ،و َأبِل ُم َح َّؿ ٍد البغقي َصا ِح ِ
ب َش ْرحِ
َ
ْ َ

السـ َِّة َو َغ ْق ِر ِه ْؿَ :و ُه َق َأ َحدُ َق ْق َل ْل َأ ْص َح ِ
الح َس ِـ إَ ْش َع ِر ِّيْ ،
اخت ََار ُه َأ ُبق َب ْؽ ِر ْب ِـ
اب َأبِل َ
ُّ
فقرك َو َغ ْق ُر ُه.
وهم َٓ ِء ا َّل ِذيـ َقا ُلقاِ َّ :
ِ
ػ
الؿ َم َّل َ
َ َ ُ
َ
الؿ َس َّؿك) َل ْؿ ُي ِريدُ وا بِ َذل َؽ َأ َّن ال َّؾ ْػ َظ ُ
إن (آ ْس َؿ ُه َق ُ
مِـ الحر ِ
الش ْخ ِ
وف ُه َق َك ْػ ُس َّ
الؿ َس َّؿك بِ ِفَ :فنِ َّن َه َذا َٓ َي ُؼق ُل ُف َطاقِ ٌؾ.
ص ُ
ْ ُُ
ولِف َذا ي َؼ ُالَ :لق ك َ ِ
الؿ َس َّؿك) َل َؽ َ
احت ََر َق ل ِ َسا ُك ُفَ .ومِ ْـ
َار) ْ
ْ
َ َ ُ
ان َم ْـ َق َال (ك ٌ
َان (آ ْس ُؿ ُه َق ُ
الـ ِ
َّاس َم ْـ َي ُظ ُّـ َأ َّن َه َذا ُم َرا ُد ُه ْؿ َو ُي َشـ ُِّع َط َؾ ْق ِف ْؿ َو َه َذا َغ َؾ ٌط َط َؾ ْق ِف ْؿَ :ب ْؾ َه ُم َٓ ِء َي ُؼق ُل َ
قن:
ال َّؾ ْػ ُظ ُهق التَّس ِؿق ُة ،و ِآسؿ َلقس ُهق ال َّؾ ْػ ُظ :ب ْؾ ُهق الؿراد بِال َّؾ ْػ ِ
ظَ :فنِكَّؽ إ َذا ُق ْؾتَ :يا
َ َُ ُ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
َ
َزيدُ يا ُطؿرَ .ف َؾقس مرادك د َطاء ال َّؾ ْػ ِ
ظ.
ْ َ َُ ْ َ َُ ُ ُ َ
ظ ،و َذكَرت ِآسؿَ :فصار الؿراد بِ ِ
ب ْؾ مرادك د َطاء الؿسؿك بِال َّؾ ْػ ِ
آ ْس ِؿ ُه َق
َ َ َُ ُ
ْ َ
َ ْ
َ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ َّ
قف إ َذا َأ ْخبر َطـ إَ ْشق ِ
الؿسؿك .و َه َذا َٓ ريب فِ ِ
اؤ َها َف ِؼ َقؾ﴿ :ﭑ ﭒ
اء َف ُذكِ َر ْ
ت َأ ْس َؿ ُ
َ
ََ ْ
َْ َ
ُ َ َّ َ
الؿ َرا ُد َأ َّن َه َذا
ﭓ ﭔ ﴾ ﴿ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾ َف َؾ ْق َس ُ
الر ُس ُ
قل َو ُه َق ا َّل ِذي َك َّؾ َؿ ُف اهللَ .وك ََذل ِ َؽ إ َذا ققؾَ :جا َء َز ْيدٌ َو َأ ْش َفدُ َط َؾك َط ْؿرو
ال َّؾ ْػ َظ ُه َق َّ
ِ
ات َو َه َذا ُه َق َم ْؼ ُصق ُد
الؿ َس َّؿ َق ُ
َو ُف ََل ٌن طَدْ ٌلَ .وك َْح ُق َذل َؽ َفنِك ََّؿا ُت ْذك َُر إَ ْس َؿا ُء َوا ْل ُؿ َرا ُد بِ َفا ُ
ال َؽ ََلمِ.
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْؼ ُصق ُد ُه َق
َف َؾ َّؿا كَاك ْ
الؿ َم َّلػ َفنِك ََّؿا َ
َت َأ ْس َؿا ُء إَ ْش َقاء إ َذا ُذك َر ْت فل ال َؽ ََل ِم ُ
ِ ِ
الؿ َس َّؿك)َ ،و َج َع ُؾقا ال َّؾ ْػ َظ ا َّل ِذي ُه َق ِآ ْس ُؿ ِطـْدَ
الؿ َس َّؿ َق ُ
اتَ :قا َل َه ُم َٓء( :آ ْس ُؿ ُه َق ُ
ُ
الـ ِ
َّاس ُه َق الت َّْس ِؿ َق ُة.
ثؿ قالُ :ق ْؾتَ :ل ْق ا ْقت ََص ُروا َط َؾك َأ َّن َأ ْس َؿا َء َّ
الشل ِء إ َذا ُذكِ َر ْت فِل ال َؽ ََل ِمَ :فا ْل ُؿ َرا ُد
ات  -ك ََؿا َذك َُرو ُه فِل َق ْقل ِ ِف﴿ :ﭑ ﴾ َوك َْح ُق َذل ِ َؽ َ -ل َؽ َ
ان َذل ِ َؽ َم ْعـًك
الؿ َس َّؿ َق ُ
بِ َفا ُ
َاز ُطف فِ ِ
ِ
قف َم ْـ َف ِف َؿ ُفَ ،لؽِ ْـ َل ْؿ َي ْؼت َِص ُروا َط َؾك َذل ِ َؽ.
َواض ًحا َٓ ُيـ ِ ُ

ولِف َذا َأ ْك َؽر َقق َلفؿ جؿفقر الـ ِ ِ
السـ َِّة َو َغقْ ِر ِه ْؿ :ل ِ َؿا فِل َق ْقل ِ ِف ْؿ مِ ْـ
َ َ
َّاس م ْـ َأ ْه ِؾ ُّ
َ ْ ُ ْ ُ ُْ ُ
ِ ِ ِ
إُ ُم ِ
ات َّ
الش ْل ِء َو َك ْػ ُس ُف،
اس ٍؿ ا َّل ِذي ُه َق (ا س م) َم ْعـَا ُه َذ ُ
قر ال َباص َؾة م ْث ُؾ َد ْط َق ُاه ْؿ َأ َّن َل ْػ َظ ْ
اتَ :ل ْق َس ْت ِه َل َأ ْس َؿا َء
َو َأ َّن إَ ْس َؿا َء  -ا َّلتِل ِه َل إ َ ْس َؿا ُء  -مِ ْث ُؾ َز ْي ٍد َو َط ْؿ ٍرو ِه َل الت َّْس ِؿ َق ُ
ِ
ات وكِ ََل ُهؿا باصِ ٌؾ م َخال ِ ٌ ِ
الؿسؿق ِ
قع الـ ِ
َّاس مِ ْـ َج ِؿق ِع إُ َم ِؿ َول ِ َؿا
ػ ل َؿا َي ْع َؾ ُؿ ُف َجؿ ُ
َ
ُ َ َّ َ
ُ
َ َ
إن َز ْيدً ا َو َط ْؿ ًرا َوك َْح َق َذل ِ َؽ ِه َل َأ ْس َؿا ُء الـ ِ
قنَّ :
َي ُؼق ُلق َك ُفَ .فنِك َُّف ْؿ َي ُؼق ُل َ
َّاسَ ،والت َّْس ِؿ َق ُة َج ْع ُؾ
َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اس ًؿا و( ِآ ْس ُؿ) ُه َق ال َؼ ْق ُل
اس ًؿا ل َغقْ ِره ه َل َم ْصدَ ُر َس َّؿ ْقتف َت ْسؿقَ ًة إ َذا َج َع ْؾت َل ُف ْ
الش ْلء ْ
ِ
ِ
الؿ َس َّؿكَ :ب ْؾ َقدْ ُي َرا ُد بِ ِف
اس ٍؿ ُه َق ُ
الؿ َس َّؿك َل ْق َس آ ْس ُؿ ا َّلذي ُه َق َل ْػ ُظ ْ
الدَّ ُّال َط َؾك ُ
الؿ َس َّؿكَّ َِٕ :ك ُف ُح ْؽ ٌؿ َط َؾ ْق ِف َو َدل ِ ٌقؾ َط َؾ ْق ِف.
ُ
و َأي ًضاَ :ففؿ َت َؽ َّؾ ُػقا َه َذا التَّؽؾ َ ِ
إن اسؿ اهلل َغ ْقر م ْخ ُؾ ٍ
قق) َو ُم َرا ُد ُه ْؿ َأ َّن
َ ْ
ُ َ
ػ :ل َق ُؼق ُلقاَ ْ َّ ( :
ُ ْ
قق ،و َه َذا مِؿا َٓ ُتـ ِ ِ ِ
الج ْف ِؿقَّة َوا ْل ُؿ ْعت َِز َل ُةَ :فنِ َّن ُأو َلئِ َؽ َما َقا ُلقا
َاز ُع فقف َ
ال َّؾ َف َغ ْق ُر َم ْخ ُؾ ٍ َ
َّ
الج ْف ِؿ َّقة َوا ْل ُؿ ْعت َِز َل َة فِل
إَ ْس َؿا ُء َم ْخ ُؾق َق ٌة َّإٓ َل َّؿا َق َال َه ُم َٓ ِء ِه َل الت َّْس ِؿ َق ُ
اتَ ،ف َقا َف ُؼقا َ
الؿعـَك ووا َف ُؼقا َأ ْه َؾ السـ َِّة فِل ال َّؾ ْػ ِ
ظَ .و َلؽِ ْـ َأ َرا ُدوا بِ ِف َما َل ْؿ َي ْسبِ ْؼ ُف ْؿ َأ َحدٌ إ َلك ال َؼ ْق ِل بِ ِف
َ ْ َ َ
ُّ
ِ
مِـ َأ َّن َل ْػ َظ اس ٍؿ و ُهق ( َأل ِ ٌ ِ
قؿ) َم ْعـَا ُه إ َذا ُأ ْصؾِ َؼ ُه َق َّ
الؿ َس َّؿاةَُ :ب ْؾ َم ْعـَك
الذ ُ
ْ َ َ
ْ
ات ُ
ػ سق ٌـ م ٌ
ظ ِهل إَ ْقق ُال ا َّلتِل ِهل َأسؿاء إَ ْشق ِ
َه َذا ال َّؾ ْػ ِ
اء مِ ْث ُؾ َزي ٍد و َطؿ ٍرو و َطال ِ ٍؿ وج ِ
اهؾٍَ .ف َؾ ْػ ُظ
َ َ
ْ َ ْ َ
َ
َ
َ ْ َ ُ
َ
ف َأ َّك ُف إ َذا َأ ُصؾِ َؼ ِآ ْس ُؿ فِل
ِآ ْس ِؿ َٓ َيدُ ُّل َط َؾك َأ َّن َه ِذ ِه إَ ْس َؿا َء ِه َل ُم َس َّؿا ُهُ .ث َّؿ َقدْ ُط ِر َ
ِ
ِ
اب
اس ُؿ َه َذا؟ َف ُق َؼ ُالَ :ز ْيدٌ َ .ف ُق َج ُ
الؿ َس َّؿكَ :فؾ َف َذا ُي َؼ ُالَ :ما ْ
الؿـْ ُظق ِم َفا ْل ُؿ َرا ُد بِف ُ
ال َؽ ََل ِم َ
ِ
اس ُؿ َه َذا َف ُق َؼ ُال ُه َق ُه َق.
بِال َّؾ ْػظ َو َٓ ُي َؼ ُالَ :ما ْ
ِ
ِ ِ
الؿ َس َّؿك) إك ََّؿا َي ْس َؾ ُؿ َل ُف ْؿ َأ َّن َأ ْس َؿا َء
َف َت َب َّق َـ َأ َّن َه ُم َٓء ا َّلذي َـ َقا ُلقا( :آ ْس ُؿ ُه َق ُ
إَ ْشق ِ
َازع فِ ِ
ِ
ِ
اء إ َذا ُذكِر ْ ِ
قف َأ َحدٌ مِ ْـ ال ُع َؼ ََل ِء:
الؿ َس َّؿكَ ،و َه َذا م َّؿا َٓ ُيـ ِ ُ
َ
ت فل ال َؽ ََل ِم ُأ ِريدَ بِف ُ
َ
ِ
َٓ َأ َّن َل ْػ َظ اس ٍؿَ .أل ِ ٌ ِ
قؿ ُي َرا ُد بِ ِف َّ
ص.
الش ْخ ُ
ػ سق ٌـ م ٌ
ْ

ثي قاه :و َأما ا َّل ِذيـ َقا ُلقاِ َّ :
الؿ َس َّؿك) َف ُف ْؿ إ َذا َأ َرا ُدوا َأ َّن إَ ْس َؿا َء
َ
إن (آ ْس َؿ َغ ْق ُر ُ
َ َّ
َازع فِ ِ
ِ
ِ ِ
قف َأ َحدٌ مِ ْـ ال ُع َؼ ََل ِء.
الؿ َس َّؿ َق ُ
ات َف َف َذا َأ ْي ًضا َٓ ُيـ ِ ُ
ا َّلتل ه َل َأ ْق َق ٌال َل ْق َس ْت َك ْػ ُس َفا ه َل ُ
قن فِل ه َذا :ب ْؾ َطبروا َطـ إَسؿ ِ
اء ُهـَا بِال َّتس ِؿق ِ
اب ال َؼ ْق ِل إَ َّو ِل َٓ ُيـ ِ
َو َأ ْر َب ِ
َاز ُط َ
ات َو ُه ْؿ
ْ َ
ْ ْ َ
َ َ َّ ُ
ِِ
ِ
ِ
َأي ًضا َٓ يؿؽِـُفؿ الـ َِّز ِ
ُقح
ُقر َة فل ال َؽ ََل ِم م ْث ُؾ َق ْقلف َيا آ َد َم َيا ك ُ
ُ
ْ
الؿ ْذك َ
اع فل َأ َّن إَ ْس َؿا َء َ
ُْ ُ ْ
اهقؿ إكَّؿا ُأ ِريدَ بِفا كِدَ اء الؿسؿقـ بِف ِذ ِه إَسؿ ِ
ِ
اء.
ُ ُ َ ِّ َ َ
َ
ْ َ
َيا ْإب َر ُ َ
ات و ْإَر َض َفا ْلؿراد َخ َؾ َؼ الؿسؿك بِف ِذ ِه إَ ْل َػ ِ
ِ
ِ
اظَ :ل ْؿ
ُ َ َّ َ
َُ ُ
الس َؿ َق َ ْ
َوإِ َذا ق َقؾَ :خ َؾ َؼ ال َّؾ ُف َّ
ِ
ض والـَّاس َٓ ي ْػفؿ َ ِ ِ
ِ
الؿ ْعـَك
الس َؿاء َو َل ْػ َظ إَ ْر ِ َ ُ
قن م ْـ َذل َؽ َّإٓ َ
َ َ ُ
َي ْؼصدْ َأ َّك ُف َخ َؾ َؼ َل ْػ َظ َّ
اظ :لِؿا َقدْ اس َت َؼر فِل ُك ُػ ِ
ب َأح ٍد إراد ُة إَ ْل َػ ِ
ِ
قس ِف ْؿ مِ ْـ َأ َّن َه ِذ ِه
الؿ َرا َد بِف َو َٓ َي ْخ ُط ُر بِ َؼ ْؾ ِ َ َ َ
ْ َّ
َ
ُ
إَ ْل َػ َ
الؿ َرا ُدَ :لؽِ ْـ
الؿ َعاكِل َوا ْل ُؿ َس َّؿ َق ُ
اتَ :فنِ َذا َت َؽ َّؾ َؿ بِ َفا َف َف َذا ُه َق ُ
اظ َو ْإَ ْس َؿا َء ُي َرا ُد بِ َفا َ
ِ
اء الؿبقـ َِة ل ِ ْؾؿر ِ
ِ
ِ
الؿ َرا ُد ْ
اد الدَّ ا َّل ِة َط َؾ ْق ِفَ .و َه َذا مِ ْـ
إن َل ْؿ َيـْط ْؼ بِ ْإَ ْل َػاظ َو ْإَ ْس َؿ ُ َ ِّ
َُ
َٓ ُي ْع َؾ ُؿ َأ َّك ُف ُ
البق ِ
ان ا َّل ِذي َأ ْك َع َؿ ال َّؾ ُف بِ ِف َط َؾك َبـِل آ َد َم فِل َق ْقل ِ ِف﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ََ

ﮁ ﴾ َو َقدْ َط َّؾ َؿ آ َد َم إَ ْس َؿا َء ُك َّؾ َفا ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الؿ َس َّؿك
َو َلؽ ْـ َه ُم َٓء ا َّلذي َـ َأ ْص َؾ ُؼقا م ْـ َ
الؿ ْعت َِز َلة َأ َّن آ ْس َؿ َغ ْق ُر ُ
الج ْفؿقَّة َو ُ
َان َغ ْق ُر ُه َف ُف َق َم ْخ ُؾ ٌ
َم ْؼ ُصق ُد ُه ْؿ َأ َّن َأ ْس َؿا َء اهلل َغ ْق ُر ُهَ :و َما ك َ
قق.
قنِ َّ :
ِ
ثي قاهَ :و َأ َّما ا َّل ِذي َـ َي ُؼق ُل َ
السـ َِّة
إن (آ ْس َؿ ل ْؾ ُؿ َس َّؿك) ك ََؿا َي ُؼق ُل ُف َأ ْك َث ُر َأ ْه ِؾ ُّ
ِ
ِ
السـَّ َة َوا ْل َؿ ْع ُؼ َ
قل َق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ َو َق َال:
َف َف ُم َٓء َوا َف ُؼقا الؽت َ
َاب َو ُّ
س ًَم» َو َق َال
إن لِ َّؾ ِه تِ ْس َع ًة َوتِ ْس ِع َ
﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾َ .و َق َال الـَّبِ ُّل َّ « :
قن ا ْ
إن لِي َخؿس َة َأسَم ٍءَ :أ َكا حمؿ ٌد َو َأ ْحؿد َوا ْلَم ِحي َوا ْل َح ِ
اش ُر َوا ْل َعاقِ ُب»
الـَّبِ ُّل َّ « :
َ
َْ
َ
ْ َ
ُ َ َّ
ِ
ِ
ِ
قح ْق ِـ .
الصح َ
َوك ََل ُه َؿا فل َّ
ِ
الؿ َس َّؿك
الؿ َس َّؿك َأ ْم َغ ْق ُر ُه ؟ َف َّص ُؾقاَ :ف َؼا ُلقاَ :ل ْق َس ُه َق َك ْػ َس ُ
َوإِ َذا ق َقؾ َل ُف ْؿَ :أ ُه َق ُ
َو َلؽِ ْـ ُيرا ُد بِ ِف الؿسؿكَ :وإِ َذا قِ َقؾ :إ َّك ُف َغ ْقر ُه بِؿ ْعـَك َأ َّك ُف َي ِ
ب َأ ْن َي ُؽ َ
قن ُم َبايِـًا َل ُف َف َف َذا
ج ُ
ُ َ
ُ َ َّ
َ

قق َقدْ ي َت َؽ َّؾؿ بِ َلسؿ ِ
ِ
اء َك ْػ ِس ِف َف ََل َت ُؽ ُ
الؿ ْخ ُؾ َ
ػ بِا ْل َخال ِ ِؼ
قن َبائِـَ ًة َطـْ ُف َف َؽ ْق َ
َ ُ ْ َ
َباص ٌؾَ :فنِ َّن َ
اؤ ُه مِ ْـ ك َََلمِ ِفَ :و َل ْق َس ك َََل ُم ُف َبائِـًا َطـْ ُفَ ،و َلؽِ ْـ َقدْ َي ُؽ ُ
قن ِآ ْس ُؿ َك ْػ ُس ُف َبائِـًا مِ ْث ُؾ َأ ْن
َو َأ ْس َؿ ُ
اس ِؿ ِفَ .ف َف َذا ِآ ْس ُؿ َك ْػ ُس ُف َل ْق َس َقائِ ًؿا بِا ْل ُؿ َس َّؿكَ :لؽِ َّـ
اس ِؿ َأ ْو َي َت َؽ َّؾ َؿ بِ ْ
الر ُج ُؾ َغ ْق َر ُه بِ ْ
ُي َس ِّؿ َل َّ
ِ
ِ
الؿ َس َّؿك َو َب َقا ُك ُفَ .و ُه َق ُم ْشتَؼ مِ ْـ
الؿ َس َّؿك َفنِ َّن آ ْس َؿ َم ْؼ ُصق ُد ُه إ ْض َف ُار ُ
الؿ ْؼ ُصق َد بِف ُ
َ
قنَ ،و َق َال الـ َُّحا ُة ال ُؽقفِ ُّق َ
الس ُؿ ِّق) َو ُه َق ال ُع ُؾ ُّق ك ََؿا َق َال الـ َُّحا ُة ال َب ْص ِر ُّي َ
قنُ :ه َق ُم ْشتَؼ مِ ْـ
( ُّ
ط) و ُهق ما يت َِّػ ُؼ فِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قح فِل ( ِآ ْشتِ َؼ ِ
وف
قف ُح ُر ُ
اق إَ ْو َس َ َ َ َ
الس َؿة) َوه َل ال َع ََل َم ُة َو َه َذا َصح ٌ
( ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
ال َّؾ ْػ َظق ِـ د َ ِ
قحَ :فنِ َّن
قؿ َوا ْل َق ُاو) َوا ْل َؿ ْعـَك َصح ٌ
ْ ُ
(السق ُـ َوا ْلؿ ُ
ون َت ْرتقبِ ِف َؿا َفنِ َّك ُف فل ك َؾ ْق ِف َؿا ِّ
قؿا ال َع ََل َم ُة.
الس َ
الس َؿ َة َو ِّ
ِّ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ص َو َأ َت ُّؿ َفنِك َُّف ْؿ َي ُؼق ُل َ
قن فِل َت ْص ِر ِيػ ِف
الح ُروف َو َت ْرتقبِ َفاَ ،و َم ْعـَا ُه َأ َخ ُّ
فقف ال َّؾ ْػ َظان فل ُ
َس َّؿ ْقت َو َٓ َي ُؼق ُل َ
قن َو َس ْؿت َوفِل َج ْؿ ِع ِف َأ ْس َؿا ٌء َٓ أوسام َوفِل َت ْص ِغ ِقر ِه سؿل َٓ وسقؿ.
ِ ِ ِ
ار ٌن لِؾ ُّظ ُف ِ
صَ .فنِ َّن ال ُع ُؾ َّق ُم َؼ ِ
قر
الؿ ْعـَك َأ َخ ُّ
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َان َأ ْضفر وك ُُّؾ و ِ
اح ٍد مِ ْـ ال ُع ُؾ ِّق َوال ُّظ ُف ِ
ُك َّؾ َؿا ك َ
َان َّ
الؿ ْعـَك
َ
الش ْل ُء َأ ْط َؾك ك َ َ َ َ
قر َيت ََض َّؿ ُـ َ
َ
أخ َر.اه

قاه اإلواً ابَ القٗي  يف بداٟع الفٕاٟد (:)17/1
مل يؼؾ كحقي قط وٓ طربل :إن آسؿ هق الؿسؿك .ويؼقلقن :أجؾ مسؿك.

وٓ يؼقلقن :أجؾ اسؿ .ويؼقلقن :مسؿك هذا آسؿ كذا .وٓ يؼقل أحد :اسؿ هذا
آسؿ كذا :ويؼقلقن :هذا الرجؾ مسؿك بزيد .وٓ يؼقلقن :هذا الرجؾ اسؿ زيد
ويؼقلقن :بسؿ اهلل :وٓ يؼقلقن :بؿسؿك اهلل .وقال رسقل اهلل « :لي مخسة أسَمء»
رواه البخاري ومسؾؿ .وٓ يصح أن يؼال« :لي مخس مسؿقات»« .وتسؿوا باسؿي»

رواه مسؾؿ .وٓ يصح أن يؼال« :تسؿوا بؿسؿقايت» و«هلل تسعة وتسعون اسَم» رواه
البخاري ومسؾؿ وأمحد .وٓ يصح أن يؼال« :تسعة وتسعون مسؿى» وإذا ضفر الػرق
بقـ آسؿ والؿسؿك ،بؼقت هاهـا :التسؿقة.
وهل التل اطتبرها مـ قال باتحاد آسؿ والؿسؿك والتسؿقة ،طبارة طـ فعؾ
الؿسؿك ،ووضعف :آسؿ لؾؿسؿك ،كؿا أن التحؾقة طبارة طـ فعؾ الؿحظ ،ووضعف
الحؾقة طىل الؿحىل.
ففـا ثَلث حؼائؼ (اسؿ ومسؿك وتسؿقة) كحؾقة ومحىل وتحؾقة ،وطَلمة ومعؾؿ
وتعؾقؿ .وٓ سبقؾ إىل جعؾ لػظقـ مـفا مترادفقـ طىل معـك واحد :لتبايـ حؼائؼفؿا
وإذا جعؾت آسؿ هق الؿسؿك ،بطؾ واحد مـ هذه الحؼائؼ الثَلثة ،وٓ بد.
فنن ققؾ :فحؾقا لـا ُش َب َف مـ قال باتحادمها :لقتؿ الدلقؾ :فنكؽؿ أقؿتؿ الدلقؾ
فعؾقؽؿ الجقاب طـ الؿعارض:
فؿـفا :أن اهلل وحده هق الخالؼ ،وما سقاه مخؾقق :فؾق كاكت أسؿاؤه غقره:
لؽاكت مخؾققة ،ولؾزم أن ٓ يؽقن لف اسؿ يف إزل ،وٓ صػةٕ :ن أسؿاءه صػات،
وهذا هق السمال إطظؿ الذي قاد متؽؾؿل اإلثبات إىل أن يؼقلقا :آسؿ هق
الؿسؿك .فؿا طـدكؿ يف دفعف؟
والجواب :أن مـشل الغؾط يف هذا الباب مـ إصَلق ألػاظ مجؿؾة محتؿؾة لؿعـققـ
صحقح وباصؾ ،فَل يـػصؾ الـزاع إٓ بتػصقؾ تؾؽ الؿعاين ،وتـزيؾ ألػاضفا طؾقفا وٓ
ريب أن اهلل تبارك وتعاىل مل يزل وٓ يزال مقصقفا بصػات الؽؿال الؿشتؼة أسؿاؤه
مـفا ،فؾؿ يزل بلسؿائف وصػاتف ،وهق إلف واحد لف إسؿاء الحسـك ،والصػات العىل
وأسؿاؤه وصػاتف داخؾة يف مسؿك اسؿف ،وإن كان ٓ يطؾؼ طىل الصػة أهنا إلف يخؾؼ
ويرزق :فؾقست صػاتف وأسؿاؤه غقره ،ولقست هل كػس اإللف.

ٔبالء الكًٕ وَ لفظ ٛالػري؛ فإٌْ ٖساد بّىا وعٍٗني:
أحدُٖا :الؿغاير لتؾؽ الذات الؿسؿاة باهلل ،وكؾ ما غاير اهلل مغايرة محضة هبذا
آطتبار :فَل يؽقن إٓ مخؾققا .ويراد بف مغايرة الصػة لؾذات إذا خرجت طـفا :فنذا
ققؾ :طؾؿ اهلل ،وكَلم اهلل غقره ،بؿعـك أكف غقر الذات الؿجردة طـ العؾؿ ،والؽَلم كان
الؿعـك صحقحا ،ولؽـ اإلصَلق باصؾ ،وإذا أريد أن العؾؿ والؽَلم مغاير لحؼقؼتف
الؿختصة التل امتاز هبا طـ غقره كان باصَل لػظا ومعـك.
وهبذا أجاب أهؾ السـة الؿعتزلة الؼائؾقـ بخؾؼ الؼرآن ،وقالقا :كَلمف تعاىل داخؾ
يف مسؿك اسؿف ،فاهلل تعاىل اسؿ الذات الؿقصقفة بصػات الؽؿال ،ومـ تؾؽ
الصػات صػة الؽَلم ،كؿا أن طؾؿف وقدرتف وحقاتف وسؿعف وبصره غقر مخؾققة ،وإذا
كان الؼرآن كَلمف ،وهق صػة مـ صػاتف ،ففق متضؿـ ٕسؿائف الحسـك.
فنذا كان الؼرآن غقر مخؾقق ،وٓ يؼال :إكف غقر اهلل .فؽقػ يؼال :إن بعض
ما تضؿـف ،وهق أسؿاؤه مخؾققة ،وهل غقره فؼد حصحص الحؼ بحؿد اهلل واكحسؿ
اإلشؽال ،وأن أسؿاءه الحسـك التل يف الؼرآن مـ كَلمف ،وكَلمف غقر مخؾقق ،وٓ
يؼال( :هق غقره) وٓ (هق هق).
وهذا الؿذهب مخالػ لؿذهب الؿعتزلة الذيـ يؼقلقن :أسؿاؤه تعاىل غقره،
وهل مخؾققة ،ولؿذهب مـ رد طؾقفؿ مؿـ يؼقل :اسؿف كػس ذاتف ٓ غقره.
وبالتػصقؾ تزول الشبف ويتبقـ الصقاب والحؿد هلل.
حجة ثاكقة هلم قالوا :قال تبارك وتعاىل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ ﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﴾﴿ :ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ ،وهذه الحجة طؾقفؿ يف الحؼقؼةٕ :ن الـبل  امتثؾ هذا إمر.
وقال( :سبحان ربل إطىل) (سبحان ربل العظقؿ) ،ولق كان إمر كؿا زطؿقا :لؼال:
(سبحان اسؿ ربل العظقؿ) .ثؿ إن إمة كؾفؿ ٓ يجقز ٕحد مـفؿ أن يؼقل :طبدت

اسؿ ربل .وٓ سجدت ٓسؿ ربل .وٓ ركعت ٓسؿ ربل .وٓ باسؿ ربل ارمحـل،
وهذا يدل طىل أن إشقاء متعؾؼة بالؿسؿك ٓ بآسؿ.
وأما الجقاب طـ تعؾؼ الذكر والتسبقح الؿلمقر بف بآسؿ :فؼد ققؾ فقف :إن
التعظقؿ والتـزيف إذا وجب لؾؿعظؿ :فؼد تعظؿ ما هق مـ سببف ومتعؾؼ بف كؿا يؼال
سَلم طىل الباب السامل والؿجؾس الؽريؿ وكحقه.
ِٔرا دٕاب غري وسض؛ لٕدّني:
أحدُٖا :أن رسقل اهلل  مل يػفؿ هذا الؿعـك ،وإكؿا قال :سبحان ربل فؾؿ يعرج
طىل ما ذكرتؿقه.
ايجاْ :ٞأكف يؾزمف أن يطؾؼ طىل آسؿ :التؽبقر والتحؿقد والتفؾقؾ وسائر ما يطؾؼ
طىل الؿسؿك :فقؼال :الحؿد ٓسؿ اهلل .وٓ إلف إٓ اسؿ اهلل .وكحقه .وهذا مؿا مل يؼؾف
أحد.
بؾ الجقاب الصحقح أن الذكر الحؼقؼل محؾف الؼؾب ٕكف ضد الـسقان والتسبقح
كقع مـ الذكر ،فؾق أصؾؼ الذكر والتسبقح لؿا ففؿ مـف إٓ ذلؽ دون الؾػظ بالؾسان
واهلل تعاىل أراد مـ طباده إمريـ مجقعا ،ومل يؼبؾ اإليؿان وطؼد اإلسَلم إٓ باقتراهنؿا
واجتؿاطفؿا فصار معـك أيتقـ (سبح ربؽ بؼؾبؽ ولساكؽ) (واذكر ربؽ بؼؾبؽ
ولساكؽ) فلقحؿ آسؿ تـبقفا طىل هذا الؿعـك حتك ٓ يخؾق الذكر والتسبقح مـ
الؾػظ بالؾسانٕ :ن ذكر الؼؾب متعؾؼف الؿسؿك الؿدلقل طؾقف بآسؿ دون ما سقاه،
والذكر بالؾسان متعؾؼف الؾػظ مع مدلقلفٕ :ن الؾػظ ٓ يراد لـػسف ،فَل يتقهؿ أحد أن
الؾػظ هق الؿسبح دون ما يدل طؾقف مـ الؿعـك .وطبر يل شقخـا أبق العباس ابـ تقؿقة
قدس اهلل روحف طـ هذا الؿعـك بعبارة لطقػة وجقزة فؼال :الؿعـك( :سبح كاصؼا باسؿ
ربؽ متؽؾؿا بف) .وكذا﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ الؿعـك( :سبح ربؽ ذاكرا اسؿف) وهذه

الػائدة تساوي رحؾة ،لؽـ لؿـ يعرف قدرها ،فالحؿد هلل الؿـان بػضؾف وكسللف تؿام
كعؿتف.
حجة ثالثة :قالقا قال تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾ وإكؿا
طبدوا مسؿقاهتا.
والجقاب :أكف كؿا قؾتؿ إكؿا طبدوا الؿسؿقات ،ولؽـ مـ أجؾ أهنؿ كحؾقها
أسؿاء باصؾة ،كالَلت والعزى ،وهل مجرد أسؿاء كاذبة باصؾة ٓ ،مسؿك لفا يف
الحؼقؼة ،فنهنؿ سؿقها آلفة وطبدوهآ :طتؼادهؿ حؼقؼة اإللفقة لفا ،ولقس لفا مـ
إلقهقة إٓ مجرد إسؿاء ٓ ،حؼقؼة الؿسؿك ،فؿا طبدوا إٓ أسؿاء ٓ ،حؼائؼ
لؿسؿقاهتا ،وهذا كؿـ سؿك :قشقر البصؾ لحؿا ،وأكؾفا ،فقؼال :ما أكؾت مـ الؾحؿ
إٓ اسؿف ٓ ،مسؿاه .وكؿـ سؿك التراب خبزا ،وأكؾف ،يؼال :ما أكؾت إٓ اسؿ الخبز،
بؾ هذا الـػل أبؾغ يف آلفتفؿ :فنكف ٓ حؼقؼة إللفقتفا بقجف .فتلمؾ هذه الػائدة الشريػة
يف كَلمف تعاىل.
فنن ققل :فؿا الػائدة يف دخقل الباء يف ققلف﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯹ ﴾ ومل
تدخؾ يف ققلف﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾؟
ققؾ :التسبقح يراد بف التـزيف ،والذكر الؿجرد دون معـك آخر ،ويراد بف ذلؽ مع
الصَلة ،وهق ذكر وتـزيف مع طؿؾ ،ولفذا تسؿك الصَلة تسبقحا :فنذا أريد التسبقح
الؿجرد :فَل معـك لؾباءٕ :كف ٓ يتعدى بحرف جر ٓ ،تؼقل :سبحت باهلل وإذا أردت
الؿؼرون بالػعؾ ،وهق الصَلة أدخؾت الباء تـبقفا طىل ذلؽ الؿراد كلكؽ قؾت سبح
مػتتحا باسؿ ربؽ ،أو كاصؼا باسؿ ربؽ ،كؿا تؼقل صؾ مػتتحا ،أو كاصؼا باسؿف،
ولفذا السر واهلل أطؾؿ دخؾت الَلم يف ققلف تعاىل ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾
والؿراد التسبقح الذي هق السجقد والخضقع والطاطة ومل يؼؾ يف مقضع سبح اهلل ما

يف السؿقات وإرض كؿا قال ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ [افرظد ]15
وتلمؾ ققلف تعاىل ﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﴾ [إظراف  ]256فؽقػ قال﴿ :ﯻ ﴾ لؿا ذكر السجقد باسؿف الخاص
فصار التسبقح ذكرهؿ لف ،وتـزيففؿ إياه.
حجة رابعة :قالقا قد قال الشاطر:
فىلفقحلللفف فق فقلسالقفُ يت ف

مليبف بكفحل فاكمالفر لفقُ ذر

وكذلؽ ققل إطشك( :داع يـاديف باسؿ الؿاء مبغقم).
وهذه حجة طؾقفم ٓ هلم:
أما ققلف( :ثؿ اسؿ السَلم طؾقؽؿا) فالسَلم هق اهلل تعاىل ،والسَلم أيضا التحقة
فنن أراد إول فَل إشؽال فؽلكف قال ثؿ اسؿ السَلم طؾقؽؿا أي بركة اسؿف.
وإن أراد التحقة فقؽقن الؿراد بالسَلم الؿعـك الؿدلقل ،وباسؿف لػظف الدال
طؾقف .والؿعـك ثؿ اسؿ هذا الؿسؿك طؾقؽؿا فقراد بإول الؾػظ وبالثاين الؿعـك كؿا
تؼقل :زيد بطة وكحقه مؿا يراد بلحدمها الؾػظ وبأخر الؿدلقل فقف ،وفقف كؽتة حسـة
كلكف أراد ثؿ هذا الؾػظ باق طؾقؽؿا جار ٓ ،يـؼطع مـل ،بؾ أكا مراطقف دائؿا.
وقد أجاب السفقظ طـ البقت بجقاب آخر ،وهذا حؽاية لػظف :فؼال لبقد :مل يرد
إيؼاع التسؾقؿ طؾقفؿ لحقـف ،وإكؿا أراد بعد الحقل .ولق قال :السَلم طؾقؽؿا كان
مسؾؿا لققتف الذي كطؼ فقف بالبقت ،فؾذلؽ ذكر آسؿ الذي هق طبارة طـ الؾػظ أي
إكؿا الؾػظ بالتسؾقؿ بعد الحقل .ثؿ قال :فؾق أن لبقدا قال( :إىل الحقل ثؿ السَلم
طؾقؽؿا) لؽان مسؾؿا لحقـف ،ولؽـف أراد أن ٓ يققع الؾػظ بالتسؾقؿ والقداع إٓ بعد
الحقل ،وكذلؽ ذكر آسؿ الذي هق بؿعـك الؾػظ بالتسؾقؿ :لقؽقن ما بعد الحقل
ضرفا لف وهذا الجقاب مـ أحد أطاجقبف وبدائعف .

وأما ققلف( :باسؿ الؿاء) والؿاء الؿعروف هـا هق الحؼقؼة الؿشروبة ،ولفذا طرفف
الر َّمة وصدره:
تعريػ الحؼقؼة الذهـقة ،والبقت لذي ُّ
ً
ً ً
ً ُ ٌ ُ
اففف فلتتت ف ف ُفلنتتت ف
عشفقوطتتت ف
فيتتت فن ف
.... .... ....

....

ثؿ قال( :داع يـاديف باسؿ الؿاء مبغقم) فظـ الغالط :أكف أراد حؽاية صقت الظبقة،
وأهنا دطت ولدها هبذا الصقت وهق (ماما) ولقس هذا مراده وإكؿا الشاطر ألغز لؿا
وقع آشتراك بقـ لػظ الؿاء الؿشروب ،وصقهتا بف ،فصار صقهتا كلكف هق الؾػظ
الؿعبر طـ الؿاء الؿشروب ،فؽلهنا تصقت باسؿ هذا الؿاء الؿشروب ،وهذا ٕن
صقهتا (ماما) وهذا يف غاية القضقح.اه
َطأي ٌٖ :)5( ١ايصفات شا٥د ٠عً ٢ايرات؟
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)206/6( ٝ
و َقدْ كَص َأئِؿ ُة السـ َِّة َ -ك َلحؿدَ و َغق ِر ِهَ -ط َؾك َأ َّن ِص َػاتِ ِف د ِ
اخ َؾ ٌة فِل ُم َس َّؿك َأ ْس َؿائِ ِف
َ
ْ َ َ ْ
َ
َّ َّ ُّ
اإل ْثب ِ
ِ ِ ِ
ِ
َف ََل ي َؼ ُالِ َّ :
ات َم ْـ َق َال :إك ََّفا َزائِدَ ٌة
إن ط ْؾ َؿ اهلل َو ُقدْ َر َت ُف َزائدَ ٌة َط َؾ ْقفَ :لؽ ْـ م ْـ َأ ْه ِؾ ِ َ
ُ
الذ ِ
َط َؾك َّ
ات.
و َه َذا إ َذا ُأ ِريدَ بِ ِف َأكَّفا َزائِدَ ٌة َط َؾك ما َأ ْثب َتف َأ ْه ُؾ الـَّ ْػ ِل مِـ َّ ِ
الؿ َج َّر َد ِةَ :ف ُف َق
ْ
َ َ ُ
َ
َ
الذات ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ات
الر ُّب َل ُف ِص َػ ٌ
َصح ٌ
قحَ :فنِ َّن ُأو َلئ َؽ َق َّص ُروا فل اإل ْث َباتَ ،ف َزا َد َه َذا َط َؾ ْق ِف ْؿَ ،و َق َالَّ :
َزائِدَ ٌة َط َؾك َما َطؾِ ْؿت ُُؿق ُه.
وإِ ْن َأراد َأكَّفا َزائِدَ ٌة َط َؾك َّ ِ
الؿ ْق ُجق َد ِة فِل َك ْػ ِ
س إَ ْم ِرَ :ف ُف َق ك َََل ٌم ُم َتـَاقِ ٌض:
َ َ َ
َ
الذات َ
إن الص َػ ِ
َِٕ َّك ُف َل ْق َس فِل َك ْػ ِ
ات َزائِدَ ٌة َط َؾ ْق َفاَ :ب ْؾ
س إَ ْم ِر َذ ٌ
ات ُم َج َّر َد ٌةَ :حتَّك ُي َؼ َالِّ َّ :
ات ،و َٓ يؿؽِـ وجقد الص َػ ِ
ات َّإٓ بِؿا بِ ِف َت ِصقر َذا ًتا مِـ الص َػ ِ
لذ ِ
َٓ ُي ْؿؽِ ُـ ُو ُجق ُد ا َّ
ات
َ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ِّ
ْ ِّ
ُ
َ

اتَ ،فت ََخق ُؾ وج ِ
الذ ِ
قد َأ َح ِد ِه َؿا ُد َ
َّإٓ بِ َؿا بِ ِف َت ِص ُقر ِص َػات مِ ْـ َّ
أخ ِرُ ،ث َّؿ ِز َيا َد ِة َ
ون َ
أخ ِر
ُّ ُ ُ
َط َؾ ْق ِف َت َخ ُّق ٌؾ َباصِ ٌؾ.اه
ٔقَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ اقتطا ٞالضساط املطتقٗي (:)326/2
لػظ (الغقر) قد يراد بف الؿبايـ الؿـػصؾ ،ولفذا مل يطؾؼ السؾػ ،وسائر إئؿة
طىل الؼرآن وسائر صػات اهلل ،أهنا غقره ،ومل يطؾؼقا طؾقف أهنا لقست غقرهٕ :ن لػظ
(الغقر) فقف إمجال ،قد يراد بف :الؿبايـ الؿـػصؾ :فَل يؽقن صػة الؿقصقف أو بعضف
داخَل يف لػظ :الغقر.
وقد يرا د بف :ما يؿؽـ تصقره ،دون تصقر ما هق غقر لف :فقؽقن غقرا هبذا
آصطَلح.
ولفذا تـازع أهؾ الـظر يف مسؿك( :الغقر) والـزاع يف ذلؽ لػظل ،ولؽـ بسبب
ذلؽ حصؾت يف مسائؾ الصػات مـ الشبفات ما ٓ يـجظ إٓ بؿعرفة ما وقع يف
إلػاظ مـ آشتراك واإلهبامات ،كؿا قد ُبسط يف غقر هذا الؿقضع.
ولفذا يػرق بقـ ققل الؼائؾ( :الصػات غقر الذات) ،وبقـ ققلف( :صػات اهلل غقر
اهلل) ،فنن الثاين باصؾٕ :ن مسؿك اسؿ (اهلل) يدخؾ فقف صػاتف ،بخَلف مسؿك
(الذات) فنكف ٓ يدخؾ فقف الصػات ،ولفذا ٓ يؼال :صػات اهلل زائدة طؾقف سبحاكف،
وإن ققؾ :الصػات زائ دة طىل الذاتٕ :ن الؿراد أهنا هل زائدة طىل ما أثبتف الؿثبتقن
مـ الذات الؿجردة ،واهلل تعاىل هق الذات الؿقصقفة بصػاتف الَلزمة ،فؾقس اسؿ اهلل

متـاوٓ لذات مجردة طـ الصػات أصَل ،وٓ يؿؽـ وجقد ذلؽ ،ولفذا قال أمحد 
يف مـاضرتف لؾجفؿقة ٓ :كؼقل :اهلل وطؾؿف ،واهلل وقدرتف ،واهلل وكقره ،ولؽـ كؼقل :اهلل
بعؾؿف وقدرتف وكقره :هق إلف واحد.اه

ٔقَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ كتابْ اجلٕاب الضخٗح (:)17/5
الذ ِ
جب ا ْل َػر ُق بقـ َأ ْن ي َؼ َال :إِ َّن الص َػ ِ
ِ
ات َغ ْق ُر َّ
اتَ ،و َب ْق َـ َأ ْن ُي َؼ َال :إِك ََّفا َغ ْق ُر
ِّ
َو َلؽ ْـ َي ِ ُ ْ َ ْ َ ُ
ِ
اس َؿ (ال َّؾ ِف) ُم َتـ ِ
َاو ٌل ل ِ َذاتِ ِف ا ْل ُؿت َِّص َػ ِة بِ ِص َػاتِ ِفَ .فنِ َذا َق َال ا ْل َؼائِ ُؾَ :د َط ْق ُت ال َّؾ َف
ال َّؾفَ :فنِ َّن ْ
و َطبدْ ُت ال َّؾفَ :ف َؾؿ يدْ ع َذا ًتا مجرد ًة و َٓ ِص َػ ٍ
ات ُم َج َّر َدةًَ ،ب ْؾ َد َطا َّ
ات ا ْل ُؿت َِّص َػ َة
الذ َ
ُ َ َّ َ َ
ْ َ ُ
َ
َ َ
ِ ِ
اس ُؿ ُف َ -ت َعا َلك َ -ي َتـ ََاو ُل َذل ِ َؽَ .ف َؾ ْق َس ْت ِص َػا ُت ُف َخ ِ
اس ِؿ ِف َو َٓ
ار َج ًة َط ْـ ُم َس َّؿك ْ
بِص َػات َفا َف ْ
الذ ِ
َزائِدَ ًة َط َؾك َذل ِ َؽَ ،وإِ ْن قِ َقؾ إِك ََّفا َزائِدَ ٌة َط َؾك َّ
ات ا ْل ُؿ َج َّر َد ِةَ .و َم ْـ َض َّـ َأك ََّفا َزائِدَ ٌة َط َؾك
الذ ِ
اهاَ ،ف َؼدْ َغؾِ َط و َلؽِـ فِل ْإَ ْذ َه ِ
َّ
ان
ات ا ْل ُؿت َِّص َػ ِة بِ ِص َػاتِ َفا ا َّلتِل َتدْ ُخ ُؾ ِص َػا ُت َفا فِل ُم َس َّؿ َ
َ ْ
َو ْإَ ْل ِسـ َِة َز َل ٌؼ فِل َه َذا ا ْل َؿ ْق ِض ِع كَثِ ًقرا.
ؾذ ِ
ِ
اتَ ،ل ْؿ َي ُؽ ْـ فِل َه َذا مِ َـ ا ْل َؿ ْح ُذ ِ
ات ُم َغايِ َر ٌة ل ِ َّ
ور َما فِل َق ْقلِـَا :إِ َّن
الص َػ ُ
َفنِ َذا ق َقؾِّ :
ِ
ِ ِ
اس َؿ اهلل َي َتـ ََاو ُل ِص َػاتِ ِف.
ص َػات اهلل َغ ْق ُر ال َّؾفَ :فنِ َّن ْ
َفنِ َذا قِ َقؾ :إِك ََّفا َغ ْق ُر ُهُ :ف ِف َؿ مِ ْـ َذل ِ َؽ َأك ََّفا ُم َبايِـَ ٌة َل ُف َو َه َذا َباصِ ٌؾَ .ول ِ َف َذا ك َ
َان الـُّ َػا ُة إِ َذا
ِ ِ ِِ
كَا َضروا َأئِؿ َة ا ْلؿسؾِ ِؿق َـ ،كَؿا كَا َضروا ْ ِ
قر ِة َف َؼا ُلقا
اإل َما َم َأ ْح َؿدَ ْب َـ َحـْبَ ٍؾ فل م ْحـَتف ا ْل َؿ ْش ُف َ
ُ
َ
َّ ُ ْ
ُ
قل فِل ا ْل ُؼر ِ
َل ُفَ :ما َت ُؼ ُ
آن َوك َََل ِم اهللَ ،أ ْه َق ال َّؾ ُف َأ ْم َغقْ ُر ال َّؾ ِف؟ َط َار َض ُف ْؿ بِا ْل ِع ْؾ ِؿَ :و َق َال َل ُف ْؿَ :ما
ْ
ِ
َت ُؼق ُل َ ِ ِ
الر ُس َؾ َل ْؿ َتـْطِ ْؼ
قن فل ط ْؾ ِؿ اهللَ ،أ ْه َق ال َّؾ ُف َأ ْم َغ ْق ُر ال َّؾف؟ َ .و َأ َج َ
اب َ -أ ْي ًضا  -بِ َل َّن ُّ
بِق ِ
اح ٍد مِ َـ ْإ َ ْم َر ْي ِـَ ،ف ََل ُح َّج َة َل ُف ْؿ فِل ك َََل ِم اهلل َو َر ُسقل ِ ِفَ ،فنِ َّن ال َّؾ َف َل ْؿ َي ُؼ ْؾ ل ِ َؽ ََلمِ ِفُ :ه َق
َ
َأكَاَ ،و َٓ َق َال :إِ َّك ُف َغ ْق ِري! َحتَّك َي ُؼ َ
قل ا ْل َؼائِ ُؾ :إِ َذا ك َ
َان َقدْ َج َع َؾ ك َََل َم ُف َغ ْق َر ُه َو ِس َقا ُه َف َؼدْ
َأ ْخ َب َر َأ َّك ُف َخال ِ ٌؼ ل ِ ُؽ ِّؾ َما ِس َقا ُه! .
قف ،وإِ ْن ك َ ِ ِ
ِ ِ
َفنِ ْن َك َ ِ ِ
اج بِا ْل َع ْؼؾَِ :فا ْل َؿ ْر ِج ُع
َان آ ْحت َج ُ
الس ْؿعَِ :ف ََل ُح َّج َة ف َ
ان آ ْحت َج ُ
اج بِ َّ
فِل َذل ِ َؽ إِ َلك ا ْلؿعاكِل َٓ إِ َلك ا ْل ِعبار ِ
اتَ .فنِ ْن َأ َرا َد ا ْل ُؿ ِريدُ بِ َؼ ْقل ِ ِفَ :ه ْؾ ك َََل ُم ُف َو ِط ْؾ ُؿ ُف َغ ْق ُر ُه،
َ َ
َ َ
َأ َّك ُف ُم َبايِ ٌـ َل ُفَ .ف َؾ ْق َس ُه َق َغ ْق ًرا َل ُف بِ َف َذا ِآ ْطتِ َب ِ
ارَ .وإِ ْن َأ َرا َد بِ َذل ِ َؽ َأ َّن َك ْػ َس ا ْل َؽ ََل ِم َوا ْل ِع ْؾ ِؿ

َل ْق َس ُه َق ا ْل َعال ِ َؿ ا ْل ُؿ َت َؽ ِّؾ َؿَ :ف ُف َق َغ ْق ٌر َل ُف بِ َف َذا ِآ ْطتِ َب ِ
ارَ .وإِ َذا ك َ
َان ال َّؾ ْػ ُظ ُم ْج َؿ ًَل َل ْؿ َي ُج ْز
إِ ْص ََل ُقف َط َؾك ا ْلقج ِف ا َّل ِذي ي ْػ ِفؿ ا ْلؿعـَك ا ْل َػ ِ
اسدَ .اه
ُ ُ َ ْ
َ ْ
ُ

قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)335/3( ٝ
ػ َتار ًة يراد بِ ِف ال َؽ ََلم ا َّل ِذي يقص ُ ِ
قفَ :ك َؼ ْق ِل
الؿ ْق ُص ُ
ُ َ
الص َػ ُة َوا ْل َق ْص ُ َ ُ َ ُ
َو ِّ
ػ بِف َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْح َؿ ِـَ ،و َت َار ًة ُي َرا ُد بِ ِف
َّ
الص َحابِ ِّل فل ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ ُأح ُّب َفا َٕك ََّفا ص َػ ُة َّ
الؿ َعاكِل ا َّلتِل َد َّل َط َؾ ْق َفا ال َؽ ََل ُم :كَا ْل ِع ْؾ ِؿ َوا ْل ُؼدْ َر ِة.
َ
ات مجرد ِ
َوا ْل َج ْف ِؿ َّقة َوا ْل ُؿ ْعت َِز َل ُة َو َغقْ ُر ُه ْؿ ُتـْؽِ ُر َه ِذ ِه َو َت ُؼ ُ
الع َب َار ِة ا َّلتِل
الص َػ ُ ُ َ َّ ُ
قل :إك ََّؿا ِّ
يعبر بِفا َطـ الؿقص ِ
قف.
ُ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ
قن بقـ الص َػ ِة وا ْلقص ِ
ِ
ػ َف َق ْج َع ُؾ َ
قن
وا ْل ُؽ ََّلبِ َقة َو َم ْـ ا َّت َب َع ُف ْؿ م ْـ الصػاتقة َقدْ ُي َػ ِّر ُق َ َ ْ َ ِّ َ َ ْ
ػ ُهق ال َؼق َل :والص َػ َة الؿعـَك ال َؼائِؿ بِا ْلؿقص ِ
قف.
َ َْ ُ
َ ْ
الق ْص َ َ ْ َ ِّ
َ
ظ الص َػ ِة وا ْلقص ِ
اح ٍد مِـ َل ْػ ِ
قن َأ َّن ك َُّؾ و ِ
و َأما جؿ ِ
اه ُقر الـ ِ
َّاس َف َق ْع َؾ ُؿ َ
ػ َم ْصدَ ٌر فِل
ِّ َ َ ْ
ْ
َ
َ َّ َ َ
الزك َِةَ :و َأ َّك ُف ُي َرا ُد بِ ِف َت َار ًة َه َذاَ :و َت َار ًة َه َذا.
إَ ْص ِؾ :كَا ْل َق ْط ِد َوا ْل ِعدَ ِةَ :وا ْل َق ْز ِن َو ِّ
و َلؿا ك َ ِ
قن َأ ْن َي ُؽ َ
الج ْف ِؿ َّقة َيـْ ُػ َ
ػ َقائِ ٌؿ بِ ِفِ :ط ْؾ ٌؿ َأ ْو ُقدْ َرةٌَ :أ ْو
قن ل ِ َّؾ ِف َو ْص ٌ
َان ُأو َلئ َؽ َ
َ َّ
قنَ :ه ُم َٓ ِء َأ ْثبتُقا ِص َػ ٍ
قن َ -ص ُاروا َي ُؼق ُل َ
الؿ ْسؾِ ُؿ َ
ات َزائِدَ ًة
َ
َإرا َد ٌة َأ ْو ك َََل ٌم َ -و َقدْ َأ ْث َبت ََفا ُ
الذ ِ
اتَ .و َقدْ َصار َصائِ َػ ٌة مِ ْـ مـَاضِ ِر ِيفؿ الصػاتقة ُي َقافِ ُؼقك َُفؿ َط َؾك َه َذا ِ
َط َؾك َّ
اإل ْص ََل ِق
ْ
ْ
ُ
َ
الذ ِ
َّاس َأ َّن ُهـ َ
ات ا َّلتِل َو َص ُػقا َف ُق ْش ِع ُر َ
ات َزائِدَ ٌة َط َؾك َّ
َو َي ُؼق ُل َ
َاك َذا ًتا
الص َػ ُ
ون الـ َ
قنِّ :
ات .وي َشـِّع كػاة الص َػ ِ
الذ ِ
ات ،و َأ َّن َلفا ِص َػ ٍ
متَؿق َز ًة َطـ الص َػ ِ
ات ُمت ََؿ ِّق َز ًة َط ْـ َّ
ات
ِّ
َُ ُ
َ
َ
ْ ِّ
ُ َ ِّ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْق ِض ِع.
بِ َشـَا َطات َل ْق َس َه َذا َم ْقض َع َفاَ ،و َقدْ َب َّقـَّا َف َسا َد َها فل َغقْ ِر َه َذا َ
ات الؿقصق َف َة َٓ َتـْ َػ ُّؽ َطـ الص َػ ِ
َوالت َّْح ِؼ ُقؼ َأ َّن َّ
ات َأ ْص ًَلَ ،و َٓ ُي ْؿؽِ ُـ ُو ُجق ُد
ْ ِّ
الذ َ َ ْ ُ
قؿ َق ِد ٍير ب ِص ٍقر بِ ََل حق ٍ
ِ
ِ ٍ
ٍ
الؿدَّ ِطل ُو ُجق ُد َح ٍّل َطؾِ ٍ
اة َو َٓ
َ َ
َذات َخال َقة َط ْـ ِّ
الص َػاتَ .فدَ ْط َقى ُ
َ
ِط ْؾ ٍؿ و َٓ ُقدْ ر ٍةَ :كدَ ْطقى ُقدْ ر ٍة و ِط ْؾ ٍؿ وحق ٍ
ِ
اة َٓ َي ُؽ ُ
قؿا َق ِد ًيرا،
الؿ ْق ُص ُ
َ ََ
َ َ
َ
َ
قف بِ َفا َح ًّقا َطؾ ً
قن َ
َ

ٍ
ث َط ِري َطـ ج ِؿق ِع الص َػ ِ
يؿ َأو محدَ ٍ
ِ ِ ِ
ٍ ِ
ات ُم ْؿتَـ ِ ٌع
ِّ
َ ْ َ
َب ْؾ َد ْط َقى َش ْلء َم ْق ُجقد َقائ ٍؿ بِـَ ْػسف َقد ٍ ْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْعت َِز َل َة َو َغ ْق َر ُه ْؿَ :ل َّؿا َأ ْث َبتُقا َذا ًتا ُم َج َّر َد ًة َط ْـ
فل َص ِريحِ ال َع ْؼؾَِ .و َلؽ َّـ َ
الج ْفؿ َّقة ُ
الذ ِ
قلَ :أكَا ُأ ْثبِ ُت الص َػ ِ
الص َػ ِ
ات َص َار ُمـَاضِ ُر ُه ْؿ َي ُؼ ُ
ات َزائِدَ ًة َط َؾك َما َأ ْث َبت ُُّؿق ُه مِ ْـ َّ
اتَ :أ ْي
ِّ
ِّ
ات بِ ََل ِص َػ ٍ
ات َذ ٍ
َٓ َأ ْقت َِصر َط َؾك مجردِ إ ْثب ِ
الخ ِ
اتَ .و َل ْؿ َي ْع ِـ بِ َذل ِ َؽ َأ َّك ُف فِل َ
ات َثابِ َت ٌة
ارجِ َذ ٌ
ُ َ َّ َ
ُ
الذ ِ
الذ ِ
اتَ ،ول ِ َف َذا ك َ
ات ُمت ََؿ ِّق َز ٌة َط ْـ َّ
ات ِه َل َزائِدَ ٌة َط َؾك َه ِذ ِه َّ
َان
بِـَ ْػ ِس َفاَ :و َٓ َم َع َذل ِ َؽ ِص َػ ٌ
ِ
ات َغقر َّ ِ
مِ ْـ الـ ِ
َّاس َم ْـ َي ُؼ ُ
الؿ ْعت َِز َل ُة
قلِّ :
الؿ ْعت َِز َل ُة :وال َؽ َّرامقَةُ :ث َّؿ ُ
الذات .ك ََؿا َي ُؼق ُل ُف ُ
الص َػ ُ ْ ُ
ِ
ِ
قفا :وال َؽ َّرامِ َقة ُتثْبِت َُفاَ .ومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ُؼ ُ
قف َو َٓ ِه َل َغ ْق ُر ُه .ك ََؿا
الؿ ْق ُص ُ
قلِّ :
َتـْػ َ
الص َػ ُة َٓ ه َل َ
ي ُؼق ُلف َصقائِ ُ ِ
الح َس ِـ إَ ْش َع ِر ِّي َو َغ ْق ِر ِه.
ػ م ْـ الصػاتقة َك َلبِل َ
َ ُ َ
ِ
قفَ :و َٓ َك ُؼ ُ
قل ك ََؿا َقا َل ْت إَئِ َّؿ ُةَ َٓ :ك ُؼ ُ
َومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ُؼ ُ
قلِ :ه َل
الؿ ْق ُص ُ
قل ِّ
الص َػ ُة ه َل َ
ِ ِ
ِ
ِ
َغ ْق ُر ُهَِٕ :كَّا َٓ َك ُؼ ُ
إج َؿ ٌال َقدْ ُي َرا ُد بِ ِف
قل َٓ :ه َل ُه َقَ :و َٓ ه َل َغ ْق ُر ُهَ :فنِ َّن َل ْػ َظ ال َغقْ ِر فقف ْ
ِ
ان َأو م َؽ ٍ
ٍ
ؾش ْل ِء َأ ْو َما َق َار َن َأ َحدُ ُه َؿا َ
الؿ َبايِ ُـ ل ِ َّ
انَ :و ُي َرا ُد
أخ َرَ :و َما َق َار َب ُف بِ ُق ُجقد َأ ْو َز َم ْ َ
ُ
الع ْؾؿ بِ َلح ِد ِهؿا مع طَدَ ِم ِ
بِا ْل َغق ِرَ :أ َّن ما ج َاز ِ
الع ْؾ ِؿ بِ ْأ َخ ِر.
ُ َ َ َ َ
َ َ
ْ
ِ
الج ْؿ َؾ ِة َغقْ َر َهاَ .و َط َؾك
الؿ ْق ُصقفَ ،و َٓ َب ْع ُض ُ
َو َط َؾك إَ َّو ِل َف َؾ ْق َس ْت ِّ
الص َػ ُة َغ ْق َر َ
ِ
ِ
الج ْؿ َؾ ِة َغ ْق ُر َها.
الؿ ْق ُصقف َو َب ْع ُض ُ
ال َّثاكل َف ِّ
الص َػ ُة َغ ْق ُر َ
ِ
ِ ِ
الص َػ ِة َك ْػ ًقا َأ ْو إ ْث َبا ًتا :ل ِ َؿا فِل
الس َؾ ُ
ػ َو ْإَئ َّؿ ُة م ْـ إ ْص ََل ِق َل ْػظ ال َغ ْق ِر َط َؾك ِّ
َفا ْم َتـ ََع َّ
اإل ْجؿ ِ
َذل ِ َؽ مِ ْـ ِ
ال َوال َّت ْؾبِق ِ
سَ :ح ْق ُث َص َار الجفؿل َي ُؼ ُ
قل :ال ُؼ ْر ُ
آن ُه َق ال َّؾ ُف َأ ْو َغ ْق ُر اهلل،
َ
ار ُضق َكف بِ ِع ْؾ ِؿ ِف َفق ُؼق ُل َ ِ
َفت ََار ًة ُي َع ِ
إن ك َ
اهلل َأ ْو َغ ْق ُر ُهْ :
َان مِ َّؿ ْـ ُي ْثبِ ُت
َ
ُ
قن :ط ْؾ ُؿ اهلل ُه َق ُ
ِ
الع ْؾ َؿَ :أ ْو َٓ ُي ْؿؽِـُ ُف َك ْػ ُق ُف.
ات لِؿا فِ ِ
اإل ْثب ِ
ُقن َخ َط َل ِ
الش ْب َف َة َو ُي ْثبِت َ
َو َت َار ًة ُي ِح ُّؾ َ
قن ُّ
قف مِ ْـ
اإل ْص ََل َق ْق ِـ :الـَّ ْػ ِل َو ْ ِ َ
َ
ِ
ِ
ال َّت ْؾبِ ِ
الص َػ ُة
الؿ ْق ُص َ
قف َف ِّ
السائ ُؾ َف ُق َؼ ُال َل ُف :إ ْن َأ َر ْدت بِا ْل َغ ْق ِر َما ُي َبايِ ُـ َ
قس َب ْؾ َي ْس َت ْػص ُؾ َّ
َٓ ُتبايِـُفَ :ف َؾقس ْت َغقره .وإِ ْن َأردت بِا ْل َغق ِر ما يؿؽِـ َففؿ الؿقص ِ
قف َط َؾك َسبِق ِؾ
ْ َ ُْ ُ ْ ُ َْ ُ
َ ْ
َْ ُ َ
َ ُ
َْ

اإل ْجؿ ِ
ِ
الَ :وإِ ْن َل ْؿ َي ُؽ ْـ ُه َق َف ُف َق َغ ْق ُر بِ َف َذا ِآ ْطتِ َب ِ
اهلل َط َؾك
َ
ار َو َال َّؾ ُف َت َعا َلك َأ ْط َؾ ُؿ َو َص َّؾك ُ
ُم َح َّؿ ٍد.اه
ٌٖ ٜطًل عًْ ٢فظ اهلل ايرات؟
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)334/3( ٝ
ِ
ظ َّ ِ ِ
ات) فِل ُل َغتِ ِفؿ َلؿ ي ُؽـ َك َؾ ْػ ِ
الذ ِ
َفنِ َّن َل ْػ َظ ( َّ
الؿت ََل ِّخ ِري َـَ ،ب ْؾ
الذات فل ْ
ْ ْ َ ْ
اصط ََلحِ ُ
اف إ َلك اهللِ ك ََؿا َق َال خبقب ُ :
ُي َرا ُد بِ ِف َما ُي َض ُ
ً
ً
ًً
ً ً ُ ًً
ًٌ
ُ ٌ ً
ُ ًً ُ ً
ً
فصتتت يلفم تتت ُ ٍف ف
فقوإ
ٍفمٍَكف ضتتتتتت ف ف يبتتت ٍرلَعف ف مصتتت ٍل ٍ
مذلٍتتتتتتك ٍفيففذ ٍ
قا ٍ
ات ُكؾفَ ا فِي َذ ِ
اهقم َّإٓ َث َال َث َك َذب ٍ
ِ
ِ
ِ
الح ِد ُ
ات ال َّؾ ِه»َ .ومِـْ ُف
يثَ « :ل ْم َي ْؽذ ْب إ ْب َر ُ
َومـْ ُف َ
َ
َق ْقلف َت َعا َلك ﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ َوك َْح ُق
قث ( ُذو) ،و ُهق يس َتعؿ ُؾ م َضا ًفا يتَقص ُؾ بِ ِف إ َلك القص ِ
ػ بِ ْإَ ْجـ ِ
ات َت ْلكِ ُ
َاس:
َذل ِ َؽَ .فنِ َّن َذ َ
َ ْ
ُ َ َّ
َ َ ُْ َْ ُ
قف ُم َذك ًَّرا قِ َقؾُ :ذو ك ََذاَ ،وإِ ْن ك َ
َفنِ َذا ك َ
ات
الؿ ْق ُص ُ
ات ك ََذا ك ََؿا ُي َؼ ُال َذ ُ
َان ُم َم َّك ًثا قِ َقؾَ :ذ ُ
َان َ
ِس َق ٍار.
ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قؿا َأ َم َر بِ ِف
َفنِ ْن ق َقؾُ ( :أص َ
قب ُف ََل ٌن فل َذات ال َّؾف) َفا ْل َؿ ْعـَك فل ج َفتف َو ُو ْج َفتفَ :أ ْي ف َ
إن الص َػ ِ
ِ ِ
سَ ،ف ُق َؼ ُال فِل الـَّ ْػ ِ
َت ُم َضا َف ًة إ َلك الـَّ ْػ ِ
س َأ ْي ًضا
ات َل َّؿا كَاك ْ
َو َأ َح َّب ُفَ :وَٕ ْجؾِفُ .ث َّؿ َّ ِّ
ات ِط ْؾ ٍؿ َو ُقدْ ر ٍة َوك َََل ٍم َوك َْح ِق َذل ِ َؽ َح َذ ُفقا ِ
قها َف َؼا ُلقاَّ :
ات
الذ ُ
إك ََّفا َذ ُ
اإل َضا َف َة َو َط َّر ُف َ
َ
الؿ ْق ُصق َف ُة.
الؿ ْق ُصق َف ُةَ .أ ْي :الـَّ ْػ ُس َ
َ
ِ
ات) َفنِكَّؿا يعـ َ ِ
ونَّ ( :
الؿ َم ِّكدُ َ
الح ِؼ ِقؼ َّق َة :ا َّلتِل َل َفا
الذ ُ
ُقن بِف الـَّ ْػ َس َ
َ َْ
َفنِ َذا َق َال َه ُم َٓء ُ
ات.
َو ْص ٌ
ػ َو َل َفا ِص َػ ٌ

قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)98/6( ٝ
ِ
ِ
و َل ْػ ُظ ( َذ ٍ
قؿا ك َ
ات) َت ْلكِ ُ
َان ُم َضا ًفا إ َلك َغ ْق ِر ِه َف ُف ْؿ
َ
قث ُذو َو َذل َؽ َٓ ُي ْس َت ْع َؿ ُؾ َّإٓ ف َ
َي ُؼق ُل َ
ات ِط ْؾ ٍؿ َو ُقدْ َر ٍةَ .و َح ْق ُث َجا َء فِل ال ُؼ ْرآ ِن َأ ْو ُل َغ ِة
قنُ :ف ََل ٌن ُذو ِط ْؾ ٍؿ َو ُقدْ َر ٍة َو َك ْػ ٌس َذ ُ
جئ َّإٓ م ْؼروكًا بِ ْ ِ
ِ
ال َع َر ِ
اإل َضا َف ِة َك َؼ ْقل ِ ِف ﴿ﭚ ﭛ
ب َل ْػ ُظ ( ُذو) َو َل ْػ ُظ ( َذ ُ
َ ُ
ات) َل ْؿ َي ْ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ َو َق ْقل ِ ِف﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﴾َ .و َق ْق ِل َخبِ ٍ
قب َ ( :و َذل ِ َؽ فِل
ب العرب ِ
ِ
ِ
َذ ِ
ِ
ات ِ
اإل َل ِف)َ .و َط َّر ُفق ُهَ :ف َؼا ُلقاَّ ( :
اء،
الذ ُ
ات)َ ،وه َل َل ْػ ٌظ ُم َق َّلدٌ َل ْق َس م ْـ َل ْػظ ال َع َر ِ َ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ان واب ِـ الدَّ َّه ِ
ان َو َغ ْق ِر ِه َؿا.
َول َف َذا َأ ْك َؽ َر ُه َصائ َػ ٌة م ْـ َأ ْه ِؾ الع ْؾ ِؿ :ك ََلبِل ال َػ ْتحِ ْب ِـ ُب ْر َه َ َ ْ
ون كَا ْل َؼ ِ
آخ ُر َ
َو َقا ُلقاَ :ل ْق َس ْت َه ِذ ِه ال َّؾ ْػ َظ ُة َط َربِ َّق ًة َو َر َّد َط َؾ ْق ِف ْؿ َ
اضل َو ْاب ِـ َط ِؼق ٍؾ َو َغ ْق ِر ِه َؿا.
ِ
ظ الؿقج ِ
اء ،ب ْؾ مِـ الؿق َّلدَ ِة َك َؾ ْػ ِ
ِ
ِ
و َفص ُؾ ِ
الخ َط ِ
قد،
َْ ُ
ْ َُ
َ ْ
ابَ :أك ََّفا َل ْق َس ْت م ْـ ال َع َربِ َّقة ال َع ْر َب َ
اهق ِة ،وا ْل َؽق ِػق ِة ،وكَح ِق َذل ِ َؽَ ،فف َذا ال َّؾ ْػ ُظ ي ْؼت َِضل وجقد ِص َػ ٍ
ِ
ِ
اف َّ
ات
ات ُت َض ُ
الذ ُ
ُ ُ َ
َ
َ
الؿ َّ َ ْ َّ َ ْ
َو َل ْػظ َ
ات ك َََل ٍم.
ات ُقدْ َر ٍةَ ،و َذ ُ
ات ِط ْؾ ٍؿَ ،و َذ ُ
إ َل ْق َفاَ :ف ُق َؼ ُالَ :ذ ُ
الخ ِ
َوا ْل َؿ ْعـَك ك ََذل ِ َؽ َفنِ َّك ُف َٓ ُي ْؿؽِ ُـ ُو ُجق ُد َش ْل ٍء َقائِ ٍؿ بِـَ ْػ ِس ِف فِل َ
ػ بِ ِص َػ ِة
ارجِ َٓ َيت َِّص ُ
الخ ِ
ض َط َر ٍ
ارجِ َك َػ ْر ِ
ُث ُبقتِ َّق ٍة َأ ْص ًَلَ :ب ْؾ َف ْر ُض َه َذا فِل َ
ض َي ُؼق ُم بِـَ ْػ ِس ِف َٓ بِ َغ ْق ِر ِهَ .ف َػ ْر ُض
ض َقائِ ٍؿ بِـَ ْػ ِس ِف َٓ ِص َػ َة َل ُف َك َػ ْر ِ
َط َر ٍ
ض ِص َػ ٍة َٓ َت ُؼق ُم بِ َغ ْق ِر َهاَ ،وكِ ََل ُه َؿا ُم ْؿتَـ ِ ٌعَ ،ف َؿا ُه َق
َان ِص َػ ًةَ :ف ََل بدَّ َلف مِـ َقائِ ٍؿ بِـَ ْػ ِس ِف مت َِّص ٍ
َقائِ ٌؿ بِـَ ْػ ِس ِفَ :ف ََل ُبدَّ َل ُف مِ ْـ ِص َػ ٍةَ ،و َما ك َ
ػ بِ ِف.اه
ُ ُ ْ
ُ
قاه اإلواً ابَ القٗي  يف بداٟع الفٕاٟد (:)6/2

وأما الذات فؼد استفقى أكثر الـاس ،وٓ سقؿا الؿتؽؾؿقـ الؼقل فقفا أهنا يف
معـك الـػس والحؼقؼة.
ويؼقلقن :ذات الباري هل كػسف ،ويعبرون هبا طـ وجقده ،وحؼقؼتف ،ويحتجقن
يف إصَلق ذلؽ بؼقلف يف قصة إبراهقؿ «ثالث كذبات ،كؾفن يف ذات اهلل» .رواه
البخاري ومسؾؿ .وققل خبقب( :وذلؽ يف ذات اإللف) قال :ولقست هذه الؾػظة إذا

استؼريتفا يف الؾغة والشريعة كؿا زطؿقا ،ولق كان كذلؽ لجاز أن يؼال :طـد ذات اهلل
واحذر ذات اهلل كؿا قال تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [آل ظؿران ]28 /وذلؽ
غقر مسؿقع ،وٓ يؼال إٓ بحرف (يف) الجارة ،وحرف (يف) لؾقطاء ،وهق معـك
مستحقؾ طىل كػس الباري تعاىل ،إذا قؾت جاهدت يف اهلل تعاىل ،وأحببتؽ يف اهلل تعاىل
محال أن يؽقن هذا الؾػظ حؼقؼة لؿا يدل طؾقف هذا الحرف مـ معـك القطاء ،وإكؿا هق
طىل حذف الؿضاف ،أي يف مرضاة اهلل وصاطتف ،فقؽقن الحرف طىل بابف ،كلكؽ قؾت
هذا محبقب يف إطؿال التل فقفا مرضاة اهلل وصاطتف ،وأما أن تدع الؾػظ طىل ضاهرة
فؿحال.
وإذا ثبت هذا فؼقلف (يف ذات اهلل) أو (يف ذات اإللف) إكؿا يريد يف الدياكة والشريعة
التل هل (ذات اإللف) فذات وصػ لؾدياكة ،وكذلؽ هل يف إصؾ مقضقطفا كعت
لؿمكث ،أٓ ترى أن فقفا تاء التلكقث ،وإذا كان إمر كذلؽ فؼد صارت طبارة طؿا
تشرف باإلضافة إىل اهلل تعاىل طز وجؾ ٓ ،طـ كػسف سبحاكف وهذا هق الؿػفقم مـ
كَلم العرب أٓ ترى ققل الـابغة الذبقاينَ ( :م َج َّؾ ُتفؿ ذات اإللف وديـفؿ)...
وأصؾ لػظة (ذات) هق تلكقث (ذو) بؿعـك صاحب فذات كذا :صاحبة كذا يف
إصؾ ،ولفذا ٓ يؼال ذات الشلء إٓ لؿا لف صػات وكعقت تضاف إلقف فؽلكف يؼقل:
صاحبة هذه الصػات والـعقت.
ولفذا أكؽر مجاطة مـ الـحاة مـفؿ ابـ برهان وغقره طىل إصقلققـ ققلفؿ:
الذات .وقالقا ٓ :مدخؾ لْللػ والَلم هـا ،كؿا ٓ يؼال الذو يف ذو ،وهذا إكؽار
صحقح ،وآ طتذار طـفؿ أن لػظة الذات يف اصطَلحفؿ قد صارت طبارة طـ الشلء
كػسف ،وحؼقؼتف وطقـف ،فؾؿا استعؿؾقها استعؿال الـػس والحؼقؼة طرفقها بالَلم
وجردوها.

وهذا كجـب الشلء إذا قالقا هذا يف جـب اهلل ٓ يريدون إٓ فقؿا يـسب إلقف مـ
سبقؾف ومرضاتف وصاطتف ٓ يريدون غقر هذا البتة.
فؾؿا اصطؾح الؿتؽؾؿقن طىل إصَلق الذات طىل الـػس والحؼقؼة :ضـ مـ ضـ
أن هذا هق الؿراد مـ ققلف «ثالث كذبات يف ذات اهلل» وققلف( :وذلؽ يف ذات اإللف)
فغؾط واستحؼ التغؾقط بؾ الذات هـا كالجـب يف ققلف تعاىل ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ [ الزمر ]56 :أٓ ترى أكف ٓ يحسـ أن يؼال هفـا :فرصت يف كػس اهلل
وحؼقؼتف ،ويحسـ أن يؼال :فرط يف ذات اهلل .كؿا يؼال :فعؾ كذا يف ذات اهلل ،وقتؾ يف
ذات اهلل تعاىل ،وصبر يف ذات اهلل :فتلمؾ ذلؽ فنكف مـ الؿباحث العزيزة الغريبة التل
يثـك طىل مثؾفا الخـاصر واهلل الؿقفؼ الؿعقـ.اه باختصار
قاه أبٕ عبد اهلل  :تبقـ مؿا سبؼ أن الذات يف الؾغة العربقة هل تلكقث ذو،
وأهنا ٓ تستعؿؾ إٓ مضافة ،وأما استعؿالفا بؿعـك حؼقؼة الشلء وذاتف :ففق اصطَلح
متلخر ،وٓ مخالػة فقف لْلدلة الشرطقة :فقصح إصَلق الذات طىل اهلل ،ولؽـ طىل
سبقؾ اإلخبار ،ولقس طىل سبقؾ القصػ ،واهلل أطؾؿ.
َطأي ٌٖ :١ايٓفظ صف ١أّ ٖ ٞايرات اإلهل ١ٝاملكدض١؟
ققلف طؾقف الصَلة والسَلم يف الحديث« :سؿقت به كػسك» يدل طىل أن الـػس
لقست مجرد صػة :بؾ تطؾؼ طىل الذات الؿؼدسة بجؿقع صػاهتا.
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)- 292/9( ٝ
َو ُي َرا ُد بِـَ ْػ ِ
س َّ
الش ْل ِء َذا ُت ُف َو َطقْـُ ُف ك ََؿا ُي َؼ ُال َر َأ ْيت َز ْيدً ا َك ْػ َس ُف َو َط ْقـَ ُفَ ،و َقدْ َق َال َت َعا َلك:
﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ َو َق َال﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الؿ ْممِـِق َـ:
الحديث َّ
َو َق َال َت َعا َلك﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ َوفل َ
الصحقحِ َأ َّك ُف َق َال ُٕ ِّم ُ

ِ ٍ
س ْب َحانَ اهلل َط َد َد َخ ْؾ ِؼ ِه،
« َل َؼ ْد ُق ْؾت َب ْع َدك َأ ْر َب َع َكؾ ََمت َل ْو ُو ِز َّن بِ ََم قؾتقه َل َو َز َك ْتفُ َّنُ :
سب َحانَ اهلل ِز َك َة َطر ِش ِه ،سب َحانَ اهلل ِر َضا َك ْػ ِس ِه ،سب َحانَ اهلل ِم َدا َد َكؾَِمتِ ِه» وفِل الح ِد ِ
يث
َ
ْ
َ
َ
ُْ
ُْ
ُْ
الص ِ
حقحِ ِ
اإل َل ِف ِّل َط ْـ الـَّبِ ِّل َ « ي ُؼ ُ
قن
ول ال َّؾ ُه َت َعا َلىَ :أ َكا ِط ْـ َد َض ِّن َط ْب ِدي بِيَ ،و َأ َكا َم َع ُه ِح َ
َّ
َل َذ َكرته فِي م َ ٍ
ي ْذ ُكركِي ،إنْ َذ َكركِي فِي َك ْػ ِس ِه َذ َكرته فِي َك ْػ ِسيَ ،وإِنْ َذ َكركِي فِي م َ ٍ
َل َخ ْقرٍ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ ُ
ِم ْـفُ ْم».
ِ
اضع الؿراد فِقفا بِ َؾ ْػ ِ
ِِ
ِ
س ِطـْدَ ُج ْؿ ُف ِ
ظ الـَّ ْػ ِ
اهلل َك ْػ ُس ُف ا َّلتِل ِه َل
الؿ َق ُ ُ َ ُ َ
َف َفذه َ
قر ال ُع َؾ َؿاءُ :
ِ
ِ ِِ
ِ
الؿ َرا ُد بِ َفا ِص َػ ًة
الؿ َرا ُد بِ َفا َذا ًتا ُمـْ َػ َّؽ ًة َط ْـ ِّ
الص َػاتَ ،و َٓ ُ
الؿتَّص َػ ُة بِص َػاتفَ ،ل ْق َس ُ
َذا ُت ُف ُ
اب الص َػ ِ
ِ
ؾذ ِ
ات َو َصائِ َػ ٌة مِ ْـ الـ ِ
ات ،ك ََؿا َي ُظ ُّـ َص ِائ َػ ٌة َأك ََّفا َّ
ل ِ َّ
ات
الذ ُ
َّاس َي ْج َع ُؾقك ََفا م ْـ َب ِ ِّ
الؿجرد ُة َطـ الص َػ ِ
ات َوكِ ََل ال َؼ ْق َل ْق ِـ َخ َط ٌل.اه
ُ َ َّ َ ْ ِّ
ٔقاه  يف وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)196/14( ٝ
وكػسف هل ذاتف الؿؼدسة.اه
قمت :وقد وقع يف كَلم اإلمام ابـ خزيؿة آحتؿال بلكف جعؾفا صػة ،ولؽـ يظفر
أكف مل يرد ذلؽ ،وإكؿا مذهبف ما ذكره شقخ اإلسَلم مـ أن الـػس هق الذات الؿؼدسة،
وذلؽ يظفر طـد التلمؾ يف كَلمف.
قاه  كَىَا فِ٘ بداٖ ٛكتابْ التٕحٗد:
فلول ما كبدأ بف مـ ذكر صػات خالؼـا جؾ وطَل يف كتابـا هذا :ذكر كػسف جؾ ربـا
طـ أن تؽقن كػسف كـػس خؾؼف ،وطز أن يؽقن طدما ٓ كػس لف.اه
فؼقلف ( :وطز أن يؽقن طدما ٓ كػس لف) فقف إشارة إىل أكف فسر الـػس
بالذات.

َو َط ْـ ُس َؾ ْق ِؿ ْب ِـ ُج َب ْق ٍر َم ْق َلك َأبِل ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :س ِؿ ْع ُت َأ َبا ُه َر ْي َر َة
َي ْؼ َر ُأ َه ِذ ِه أ َي َة﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ إِ َلك َق ْقل ِ ِف َت َعا َلك﴿ :ﯲ
ﯳ ﴾ َق َالَ :ر َأ ْي ُت َر ُس َ
قل اهللِ َ ي َض ُع إِ ْب َفا َم ُف َط َؾك ُأ ُذكِ ِف َوا َّلتِل َتؾِ َقفا َط َؾك َط ْقـ ِ ِف.
َق َال َأ ُبق ُه َر ْي َرةََ :ر َأ ْي ُت َر ُس َ
قل اهللِ َ ي ْؼ َر ُؤ َها َو َي َض ُع إِ ْص َب َع ْق ِف .أخرجف أبق داود
ٍ
بنسـاد صحقح.
()3991
مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
طسٜك ١أٌٖ ايطٓٚ ١اجلُاع ١يف إثبات أمسا ٤اهلل ٚصفات٘.
دل حديث الباب طىل إثبات صػات اهلل طز وجؾ كؿا تؾقؼ بجَللف :إثبا ًتا بَل
وتـزيفا بَل تعطقؾ.
تؿثقؾ،
ً
قاه اإلواً حمىد بَ إضخاق بَ خصمي  ٛيف كتاب التٕحٗد (:)26/1
ِ
الحج ِ ِ
َفـَحـ  -وج ِؿقع ُط َؾؿائِـَا مِـ َأ ْه ِؾ ِ
العر ِ
اق َو َّ
الشا ِم َومِ ْص َر
َ
ْ
از َوت َفا َم َة َوال َق َؿ ِـ َو َ
ْ ُ َ َ ُْ َ
ِ ِ
اهلل لِـَ ْػ ِس ِف ،ك ُِؼ ُّر بِ َذل ِ َؽ بِ َل ْل ِسـَتِـَاَ ،وك َُصدِّ ُق َذل ِ َؽ بِ ُؼ ُؾ ْقبِـَا :مِ ْـ
 َم ْذ َه ُبـَاَ :أكَّا ُك ْثبِ ُت ل َّؾف َما َأ ْث َبتَ ُف ُِ
ِ ٍ ِ
ِِ
الؿ ْخ ُؾ ْققِ ْق َـ،
الؿ ْخ ُؾ ْقق ْق َـَ ،ط َّز َر ُّبـَا َط ْـ َأ ْن ُي َش َّب َف بِ َ
َغ ْق ِر َأ ْن ك َُش ِّب َف َو ْج َف َخالؼـَا بِ َق ْجف َأ َحد م َـ َ
ِ
ِ
الؿ ْبطِ ُؾ ْق َنَّ َٕ ،ن َما َٓ
الؿ َع ِّطؾ ْق َـَ ،و َط َّز َط ْـ َأ ْن َي ُؽ ْق َن طَدَ ًما ك ََؿا َقا َل ُف ُ
َو َج َّؾ َر ُّبـَا َط ْـ َم َؼا َلة ُ
ِص َػ َة َلف طَدَ مَ ،تعا َلك اهلل َطؿا ي ُؼق ُل الجف ِؿقق َن ا َّل ِذيـ يـْؽِرو َن ِص َػ ِ
ات َخال ِ ِؼـَا ا َّل ِذ ْي
ْ َ ُ ُ ْ
َ ْ ُّ ْ
ُ َّ َ ْ
ٌ َ
ُ
ػ بِفا َك ْػسف فِل مح َؽ ِؿ َتـ ِْزيؾِ ِف ،و َط َؾك لِس ِ
ان َكبِ ِّق ِف ُم َح َّؿ ٍد .
ْ َ
ُ ْ
َو َص َ َ َ ُ
َ
ٔقاه اإلواً ابَ بط  ٛكَىَا فِ٘ اإلباٌ)91/3( ٛط/الساٖ:ٛ
ا ْط َؾؿقا ر ِحؿ ُؽؿ ال َّؾف َأ َّن مِـ ِص َػ ِ
ات ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ مِ ْـ َأ ْه ِؾ ا ْل َح ِّؼ َت ْص ِد َيؼ ْأ َثا ِر
ْ
ُ َ َ ُ ُ
ِ
قح ِةَ ،و َت َؾ ِّؼ َق َفا بِا ْل َؼ ُب ِ
قلَ ،و َت ْر َك ِآ ْطتِ َر ِ
اض َط َؾ ْق َفا بِا ْل ِؼ َق ِ
اض َع ِة ا ْل َؼ ْق ِل بِ ْأ َر ِاء
اس َو ُم َق َ
الصح َ
َّ

َو ْإَ ْه َق ِاءَ ،فنِ َّن ْ ِ
يؿ َ
ان َت ْص ِد ٌيؼَ ،وا ْل ُؿ ْممِ َـ ُه َق ا ْل ُؿ َصدِّ ُق.
اإل َ
َق َال ال َّؾ ُف َط َّز َو َج َّؾ ﴿ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾[افـساء.]65 :
َف ِؿـ َط ََلم ِ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُفَ ،وبِ َؿا َو َص َػ ُف بِ ِف َر ُسق ُل ُف
ات ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ َأ ْن َي ِص ُػقا ال َّؾ َف بِ َؿا َو َص َ
ْ
َ
ِ
ِ
 مِؿا َك َؼ َؾ ْتف ا ْلع َؾؿاء ،ورواه ال ِّث َؼ ُ ِ
قؿا َر َو ْو ُه مِ َـ
ُ ُ َ ُ ََ َ ُ
ات م ْـ َأ ْه ِؾ الـَّ ْؼؾِ ،ا َّلذي َـ ُه ُؿ ا ْل ُح َّج ُة ف َ
َّ
ارَ ،و َٓ ُي َؼ ُال فِقؿا َص َّح َط ْـ رس ِ
ِ
السـ َِـ َو ْأ َث ِ
ػ؟
قل اهلل َ :ك ْق َ
َ ُ
َ
ا ْل َح ََلل َوا ْل َح َرا ِمَ ،و ُّ
قنَ ،و َٓ ُي َع ِ
ُقن َو َٓ َي ْش ُؽ َ
قنَ ،و َي َت َق َّؼـ َ
ار ُض َ
قنَ ،و ُي َس ِّؾ ُؿ َ
قن َو َٓ َي ْبت َِد ُط َ
َو َٓ؟ ل ِ َؿ؟ َب ْؾ َي َّتبِ ُع َ
قن،
َو َٓ َي ْر َت ُاب َ
قن.اه

ٔقاه اإلواً ابَ عبد الرب  كَىَا فِ٘ التىّٗد (:)145/7
ِ
ِ
ِ
ِ
أهؾ السـة مجؿعقن َط َؾك ْ ِ
السـ َِّة
اإل ْق َر ِار بِ ِّ
الص َػات ا ْل َق ِار َدة ُك ِّؾ َفا فل ا ْل ُؼ ْرآن َو ُّ
اإليؿ ِ
ِ
ان بِ َفاَ ،و َح ْؿؾِ َفا َط َؾك ا ْل َح ِؼق َؼ ِة َٓ َط َؾك ا ْل َؿ َج ِ
از ،إِ َّٓ َأك َُّف ْؿ َٓ ُي َؽ ِّق ُػ َ
قن َش ْق ًئا مِ ْـ
َو ْ َ
َذل ِ َؽ ،و َٓ يحدُّ َ ِ ِ ِ
قر ًة.
َ َ ُ
ون فقف ص َػ ًة َم ْح ُص َ
َو َأ َّما َأ ْه ُؾ ا ْلبِدَ ِع َوا ْل َج ْف ِؿ َّق ُة َوا ْل ُؿ ْعت َِز َل ُة ُك ُّؾ َفاَ ،وا ْل َخ َق ِار ُج َف ُؽ ُّؾ ُف ْؿ ُيـْؽِ ُر َهاَ ،و َٓ َي ْح ِؿ ُؾ
قن َأ َّن َم ْـ َأ َق َّر بِ َفا ُم َشبِّ ٌفَ ،و ُه ْؿ ِطـْدَ َم ْـ َأ ْث َبت ََفا كَا ُف َ
َش ْق ًئا مِـ َْفا َط َؾك ا ْل َح ِؼق َؼ ِةَ ،و َي ْز ُط ُؿ َ
قن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قؿا َقا َل ُف ا ْل َؼائِ ُؾ َ
َاب اهللَ ،و ُسـَّ ُة َر ُسقل ِ ِفَ ،و ُه ْؿ َأئِ َّؿ ُة
قن بِ َؿا َك َط َؼ بِف كت ُ
ل ْؾ َؿ ْع ُبقدَ ،وا ْل َح ُّؼ ف َ
ا ْل َج َؿا َط ِة َوا ْل َح ْؿدُ ل ِ َّؾ ِف.اه
قاه اإلواً األصبّاٌ٘ يف احلج ٛيف بٗاُ احملج:)409/2( ٛ
ِ
ِ
السـة َوا ْل َج َؿا َطةَ :أن أحدا َٓ يشؽ َأن
ػر َقة الـَّاجقة ُهؿ أهؾ ّ
َوالدَّ لقؾ َط َؾك َأن ا ْل ْ
ا ْلػر َقة الـ ِ
َّاجقة ِه َل الؿتؿسؽة بديـ اهللَ ،وديـ اهلل ا َّل ِذي كزل بِ ِف كتاب اهلل وبقـتف سـة
ْ
قن :إِن اهلل و ِ
َر ُسقل اهلل  ،وهؿ ا ْل َؼ ِائ ُؾ َ
احد﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
َ
اركف َشلء مـ الؿقجقدات بِقجف مـ ا ْلقجقهَّ َِٕ ،كف َلق َشاركف و ِ
احد
ُ َ
ُ
ُ ُ
َ ْ
ﭧ ﴾َ ،و َٓ ُي َش ِ ُ ْ

ان مثَل َلف فِل ا ْلقجف ا َّل ِذي َشاركف فِ ِ
فِل َذل ِ َؽ َل َؽ َ
قفَ ،ف ََل ُيسؿك إِ َّٓ بِ َؿا سؿك بِ ِف كَػسف فِل
ُ
َ ْ
ُ
كِتَابفَ ،أو َس َّؿا ُه بِ ِف َر ُسقلف  ،وأمجعت َط َؾ ْق ِف ْإمةَ ،أو َأمجعت ْإمة َط َؾك َت ْس ِؿ َقتف بِ ِف،
ِ
ِ
ِ
سؾؿ َ
قن.
َو َٓ ُيقصػ إِ َّٓ بِ َؿا وصػ بِف كَػسفَ ،أو َوصػف بِف َر ُسقلف َ ،أو أمجع َط َؾ ْقف ا ْل ُؿ ُ
َفؿـ َوصػف بِ َغ ْقر َذل ِ َؽ َف ُف َق ضال.اه
قاه اإلواً أبٕ حمىد الرببّاز ٙكَىَا فِ٘ ضري إعالً الٍبال:)91/15( ٞ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
باراَ ،فال َؽَلَ ُم فِل
الؿحدَ َثات م َـ إُ ُمقرَ ،فنِ َّن ص َغ َار البِدَ ع ،ت ُعق ُد ك ً
احذر ص َغار ُ
ْ
ال َّر ِّب َ -ط َّز َو َج َّؾ ُ -محدَ ٌ
ث َوبِدْ َطة َو َضَلَ َلةَ ،فَلَ كتؽ َّؾؿ فِ ْق ِف إِ َّ
صػ بِ ِف َك ْػ َسف،
ٓ بِ َؿا َو َ
ِ
ٓ َك ُؼ ْق ُل فِل ِص َػاتف :ل ِ َؿ؟ َو َ
َو َ
كقره َل ْق َس مخؾق ًقا،
ٓ َك ْق َ
ػ؟ َوال ُؼ ْرآن َكَلَ ُم اهللَ ،وتـ َِز ْي ُؾف َو ُ
و ِ
الؿ َرا ُء فِ ْق ِف ُك ْػر.اه
َ
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ



يف العقٗد ٚالٕاضطٗ ٛكَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَٝ

(:)- 129/3
اإل ِ
ِ ِ
َومِ ْـ ِ
يؿ ُ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُف فِل كِتَابِ ِفَ ،وبِ َؿا َو َص َػ ُف بِ ِف َر ُسق ُل ُف
ان بِ َؿا َو َص َ
يؿان بِ َال َّؾف :اإل َ
َ
يػ ،و َٓ َتعطِق ٍؾ ،ومِـ َغق ِر َت ْؽقِ ٍ
محؿدٌ  مِـ َغق ِر َتح ِر ٍ
قػَ ،و َٓ َت ْؿثِق ٍؾَ ،ب ْؾ ُي ْممِـ َ
ُقن بِ َل َّن
َ ْ ْ
َ ْ
ْ ْ ْ
ُ َ َّ
ال َّؾ َف ُس ْب َحا َك ُف﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾.
اض ِع ِف ،و َٓ ي ْؾ ِ
قن ال َؽؾِؿ َطـ مق ِ
حدُ َ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُفَ ،و َٓ ُي َح ِّر ُف َ
َف ََل َيـْ ُػ َ
ون
قن َطـْ ُف َما َو َص َ
َ ُ
َ ْ ََ
فِل َأسؿ ِ
قن ِص َػاتِ ِف بِ ِص َػ ِ
قنَ ،و َٓ ُي َؿ ِّث ُؾ َ
اء اهلل َوآ َياتِ ِفَ ،و َٓ ُي َؽ ِّق ُػ َ
ات َخ ْؾ ِؼ ِفَّ َِٕ :ك ُف ُس ْب َحا َك ُف
ْ َ
َٓ َس ِؿ َّل َل ُف َو َٓ ُك ُػ َق َل ُف َو َٓ كِدَّ َل ُف.اه

ٔقاه  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)4- 3/3( ٝ
ات ما َأ ْثب َتف اهلل مِـ الص َػ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ات ،مِ ْـ َغقْ ِر
ْ ِّ
َو َقدْ ُطؾِ َؿ َأ َّن َص ِري َؼ َة َس َؾػ إُ َّمة َو َأئ َّؿت َفا إ ْث َب ُ َ َ ُ
قػ و َٓ َتؿثِق ٍؾ ،ومِـ َغق ِر َتح ِر ٍ
َت ْؽقِ ٍ
يػ َو َٓ َت ْعطِقؾٍ.
َ ْ ْ ْ
َ ْ

ات مِـ َغق ِر الح ٍ
ات ما َأ ْثب َتف مِـ الص َػ ِ
ِ
ِ ِ
َوك ََذل ِ َؽ َيـْ ُػ َ
اد:
ْ ْ َ
قن َطـْ ُف َما َك َػا ُه َط ْـ َك ْػسف َم َع إ ْث َب َ َ ُ ْ ِّ
َٓ فِل َأسؿائِ ِف و َٓ فِل آياتِ ِفَ :فنِ َّن ال َّؾف َتعا َلك َذم ا َّل ِذيـ ي ْؾ ِ
حدُ َ
ون فِل َأ ْس َؿائِ ِف َوآ َياتِ ِف ك ََؿا َق َال
َ ُ
َ َ
َ
ْ َ َ
َّ
َت َعا َلك ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﴾ َو َقا َل َت َعا َلك﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ أ َي َة.
ِ
ات مع َك ْػ ِل مؿا َث َؾ ِة الؿ ْخ ُؾق َق ِ
اء والص َػ ِ
ات :إ ْث َبا ًتا
َف َط ِري َؼت ُُف ْؿ َتت ََض َّؿ ُـ إ ْث َب َ
َ َ
ات إَ ْس َؿ َ ِّ
َ
َُ
بِ ََل َت ْشبِ ٍ
قفَ ،و َتـ ِْز ًيفا بِ ََل َت ْعطِق ٍؾ ك ََؿا َق َال َت َعا َلك﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﴾َ .ف ِػل َققل ِ ِف ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ رد لِؾت َّْشبِ ِ
قف َوالت َّْؿثِق ِؾَ ،و َق ْق ُل ُف﴿ :ﭥ
ْ
َ
ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ .رد ل ِ ْإلِ ْلح ِ
اد َوال َّت ْعطِقؾِ.اه
َ
َ

ٔقَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)165/3( ٝ
ظ (التَّح ِر ِ
ظ (ال َّت ْل ِوي ِؾ) إ َلك َل ْػ ِ
طَدَ ْلت َطـ َل ْػ ِ
اس ٌؿ َجا َء ال ُؼ ْر ُ
آن
يػ)َّ َِٕ :ن الت َّْح ِر َ
ْ
ْ
يػ ْ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
اع الؽِت ِ
السـ َِّةَ :فـَ َػ ْقت َما َذ َّم ُف ال َّؾ ُف مِ ْـ
بِ َذ ِّمفَ ،و َأكَا َت َح َّر ْيت فل َهذه ال َعؼقدَ ة ا ِّت َب َ
َاب َو ُّ
يػ ،و َلؿ َأ ْذكُر فِقفا َل ْػ َظ (الت َّْل ِوي ِؾ) بِـَ ْػ ٍل و َٓ إ ْثب ٍ
التَّح ِر ِ
اتَّ َِٕ :كف َل ْػ ٌظ َلف ِطدَّ ُة مع ٍ
ان ك ََؿا
ََ
ُ
ُ
َ
َ
ْ َ
ْ
َ ْ
بقـْتف فِل مق ِض ِع ِف مِـ ال َؼق ِ
اط ِد.اه
ْ َ
َْ
َ َّ
ٔقاه  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)195/5( ٝ
ِ ِ ِ
ِ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُف َوبِ َؿا َو َص َػ ُف بِ ِف
ػ ال َّؾ ُف بِ َؿا َو َص َ
قص َ
ب َس َؾػ إُ َّمة َو َأئ َّؿت َفا َأ ْن ُي َ
َو َم ْذ َه ُ
يػ و َٓ َتعطِقؾٍ :و َٓ َت ْؽقِ ٍ
ٍ
ِ
قػ َو َٓ َت ْؿثِقؾٍ.
َ
َر ُسق ُل ُف  م ْـ َغ ْق ِر َت ْح ِر َ ْ
قز َتؿثِق ُؾفا بِ ِص َػ ِ
قز َك ْػل ِص َػ ِ
ات
ات اهلل َت َعا َلك ا َّلتِل َو َص َ
ػ بِ َفا َك ْػ َس ُفَ :و َٓ َي ُج ُ ْ َ
َف ََل َي ُج ُ ُ
الؿ ْخ ُؾققِق َـَ :ب ْؾ ُه َق ُس ْب َحا َك ُف ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ َل ْق َس ك َِؿ ْثؾِ ِف
َ
َش ْل ٌء َٓ ،فِل َذاتِ ِفَ ،و َٓ فِل ِص َػاتِ ِفَ ،و َٓ فِل َأ ْف َعال ِ ِف.اه

ٔقاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ خمتضس الضٕاعق (ص :)7
تـازع الـاس يف كثقر مـ إحؽام ،ومل يتـازطقا يف آيات الصػات وأخبارها يف
مقضع واحد ،بؾ اتػؼ الصحابة والتابعقن طىل إقرارها وإمرارها مع ففؿ معاكقفا
وإثبات حؼائؼفا.اه
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)26/5( ٝ
الشامِ ُؾ فِل َج ِؿق ِع َه َذا ال َب ِ
ُث َّؿ ال َؼ ْق ُل َّ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُف،
ػ ال َّؾ ُف بِ َؿا َو َص َ
قص َ
ابَ :أ ْن ُي َ
ِ
ِ
آن َوا ْل َح ِد َ
او ُز ال ُؼ ْر َ
قن إَ َّو ُل َ
السابِ ُؼ َ
يث.
قن َٓ َيت ََج َ
َأ ْو َو َص َػ ُف بِف َر ُسق ُل ُفَ ،وبِ َؿا َو َص َػ ُف بِف َّ
َق َال ِ
اهلل َّإٓ بِ َؿا َو َص َػ بِ ِف َك ْػ َس ُف َأ ْو َو َص َػ ُف بِ ِف َر ُسق ُل ُف 
قص ُ
اإل َما ُم َأ ْح َؿدُ َٓ :ي َ
ػ ُ
يث .وم ْذ َهب الس َؾ ِ
ِ
ػَ :أك َُّف ْؿ َي ِص ُػ َ
او ُز ال ُؼ ْر َ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُف،
قن ال َّؾ َف بِ َؿا َو َص َ
َٓ َيت ََج َ
آن َوا ْل َحد َ َ َ ُ َّ
يػ ،و َٓ َتعطِق ٍؾ ،ومِـ َغق ِر َت ْؽقِ ٍ
وبِؿا وص َػف بِ ِف رسق ُلف مِـ َغق ِر َتح ِر ٍ
قػَ ،و َٓ َت ْؿثِقؾٍ.اه
َ ْ ْ
َ ْ
َ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ ْ ْ

ٔقاه  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)7- 6/4( ٝ
ِ
َفؿ ْذ َهب الس َؾ ِ
ات وإِجر ُاؤ َها َط َؾك َض ِ
ػ ِر ْض َق ُ
اه ِر َها َو َك ْػ ُل
ان اهلل َط َؾ ْق ِف ْؿ إ ْث َب ُ
ات ِّ
الص َػ َ ْ َ
ُ َّ
َ
الذ ِ
الذ ِ
ال َؽق ِػق ِة َطـْفاَّ َِٕ .ن ال َؽ ََلم فِل الص َػ ِ
ات َّ
ات َف ْر ٌع َط ْـ ال َؽ ََل ِم فِل َّ
ات
اتَ ،وإِ ْث َب ُ
ِّ
َ
ْ َّ
َ
ِ
ات وج ٍ
ػ
الس َؾ ُ
ات َك ْق ِػ َّق ٍةَ ،ف َؽ َذل ِ َؽ إ ْث َب ُ
قد َٓ :إ ْث َب ُ
ات ِّ
إ ْث َب ُ ُ ُ
الص َػاتَ .و َط َؾك َه َذا َم َضك َّ

ُك ُّؾ ُف ْؿ.اه
قاه أبٕ عبد اهلل غفس اهلل لْ ٔزمحْ:
وكحـ كعتؼد يف أسؿاء اهلل وصػاتف ،ما زبره همٓء إئؿة ،وما كان طؾقف صحابة
رسقل اهلل  ،ومـ بعدهؿ ،وهق َأك َُّف ْؿ َي ِص ُػ َ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُفَ ،وبِ َؿا َو َص َػ ُف
قن ال َّؾ َف بِ َؿا َو َص َ
يػ ،و َٓ َتعطِقؾٍ ،ومِـ َغق ِر َت ْؽقِ ٍ
بِ ِف رسق ُلف مِـ َغق ِر َتح ِر ٍ
قػَ ،و َٓ َت ْؿثِق ٍؾ.
َ ْ ْ
َ ْ
َ ُ ُ ْ ْ ْ
وأخرج اإلمام ابـ بطة ( )121والَللؽائل ( )398/3والذهبل يف العؾق (،)322
وابـ قدامة يف إثبات صػة العؾق (ص )114مـ صرق طـ َي ْح َقك ْب ِـ آ َد َمَ ،ط ْـ ُس ْػ َق َ
ان ْب ِـ

ِ
ِ
الر ْح َؿ ِـ َط ْـ َق ْقل ِ ِف﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ُط َق ْقـَ َةَ ،ق َالُ :سئ َؾ ربقع ُة ْب ُـ َأبِل َط ْبد َّ
ِ ِ
ػ َغ ْقر م ْع ُؼ ٍ
ٍ
قلَ ،ومِ َـ اهلل َت َعا َلك
ﮍ ﴾ [ضفَ ،]5 :ق َال :آ ْست َقا ُء َغ ْق ُر َم ْج ُفقلَ ،وا ْل َؽ ْق ُ ُ َ
الر َسا َل ُةَ ،و َط َؾك الـَّبِ ِّل ا ْل َب ََل ُغَ ،و َط َؾ ْقـَا الت َّْص ِد ُيؼ.
ِّ
صحقح ،رجالف رجال الشقخقـ.
وهذا إسـا ٌد
ٌ
وأخرج البقفؼل يف إسؿاء والصػات ( )866بنسـاد صحقح ،طـ طبد اهلل بـ
وهب ،قالُ :كـَّا ِطـْدَ مال ِ ِ
ؽ ْب ِـ َأك ٍ
َس َفدَ َخ َؾ َر ُج ٌؾَ ،ف َؼ َالَ :يا َأ َبا َط ْبدَ اهلل﴿ ،ﮉ ﮊ
َ
ِ
ػ ِ
الر َح َضا ُء ُث َّؿ
است َق ُاؤ ُه؟ َق َالَ :ف َل ْص َر َق َمال ٌؽ َو َأ َخ َذ ْت ُف ُّ
ﮋ ﮌ ﮍ ﴾[ضفَ ]5 :ك ْق َ ْ
ػ َك ْػ َس ُفَ ،و َٓ
َر َف َع َر ْأ َس ُف َف َؼ َال﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾[ضف ]5 :ك ََؿا َو َص َ
ٍ
ِ
ب بِدْ َط ٍةَ ،أ ْخ ِر ُجق ُهَ .ق َال:
ػَ ،و َك ْق ٌ
ُي َؼ ُالَ :ك ْق َ
قعَ ،و َأك َ
ْت َر ُج ُؾ ُسقء َصاح ُ
ػ َطـْ ُف َم ْر ُف ٌ
الر ُج ُؾ.
َف ُل ْخ ِر َج َّ
وأخرج البقفؼل يف آطتؼاد (ص ،)116ويف إسؿاء والصػات ()867
والذهبل يف العؾق ( ،)344مـ صريؼ يحقك بـ يحقك ،قالُ :كـَّا ِطـْدَ مال ِ ِ
ؽ ْب ِـ َأك ٍ
َس
َ
ػ
َف َجا َء َر ُج ٌؾ َف َؼ َالَ :يا َأ َبا َط ْب ِد اهلل﴿ ،ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾[ضفَ ]5 :ف َؽ ْق َ
ِ ِ
ِ
الر َح َضا ُءُ ،ث َّؿ َق َالِ :آ ْستِ َقا ُء َغ ْق ُر
است ََقى؟ َق َالَ :ف َل ْص َر َق َمال ٌؽ بِ َر ْأسف َح َّتك َط ََل ُه ُّ
ْ
ان بِ ِف َو ِ
قلَ ،و ْ ِ
ػ َغ ْقر م ْع ُؼ ٍ
ٍ
الس َم ُال َطـْ ُف بِدْ َط ٌةَ ،و َما َأ َر َ
يؿ ُ
اك إِ َّٓ
اج ٌ
بَ ،و ُّ
اإل َ
َم ْج ُفقلَ ،وا ْل َؽ ْق ُ ُ َ
ُم ْبت َِد ًطاَ .ف َل َم َر بِ ِف َأ ْن ُي ْخ َر َج.

قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)4/4( ٝ
َاف فِل ج ِؿق ِع الص َػ ِ
اف ك ٍ
ؽ  -  -فِل ِآستِق ِاء َش ٍ
و َه َذا الجقاب مِـ مال ِ ٍ
ات.
ِّ
َ
ْ َ
َ
َ َ ُ ْ َ
ج ِ
لء َوا ْل َق ِد َوا ْل َق ْج ِف َو َغ ْق ِر َهاَ .ف ُق َؼ ُال فِل مِ ْث ِؾ الـ ُُّز ِ
ول َوا ْلؿ ِ
مِ ْث َؾ الـ ُُّز ِ
ول :الـ ُُّز ُ
ول َم ْع ُؾق ٌم
َ
ان بِ ِف َو ِ
قل َو ْ ِ
ػ َم ْج ُف ٌ
يؿ ُ
الس َم ُال َطـْ ُف بِدْ َط ٌةَ .و َه َؽ َذا ُي َؼ ُال فِل َسائِ ِر
َوا ْل َؽ ْق ُ
اج ٌ
ب َو ُّ
اإل َ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
السـَّ ُة.اه
الق ِارد بِف الؽت ُ
الص َػات إ ْذ ه َل بِ َؿ َث َابة آ ْست َقاء َ
ِّ
َاب َو ُّ

ٔقاه اإلواً ابَ القٗي  يف كتابْ ودازج الطاللني (:)85/2
ِ
ب ا ْل َؿـَ ِ
از ِل:
َق َال َصاح ُ
اه ِر ِه ،و ُهق َأ ْن َتب َؼك َأ ْط ََلم َتق ِح ِ
(الدَّ رج ُة ال َّثاكِق ُة :إِجراء ا ْل َخب ِر َط َؾك َض ِ
قد ا ْل َعا َّم ِة
ُ ْ
ْ
َ َ
َ
َ
َ َ
ْ َ ُ
ا ْل َخب ِري ِة َط َؾك َضق ِ
ػ َل َفا َت ْل ِو ًيَلَ .و َٓ
اه ِر َهاَ .و َٓ َيت ََح َّؿ ُؾ ا ْل َب ْح ُث َطـ َْفا َت َع ُّس ًػاَ .و َٓ َي َت َؽ َّؾ ُ
َ
َ َّ
يتَجاو ُز َضق ِ
قَلَ .و َٓ َيدَّ ِطل َط َؾ ْق َفا إِ ْد َراكًا َأ ْو َت َق ُّه ًؿا).
اه َر َها َت ْؿثِ ً
َ َ َ َ
قص ْإَسؿ ِ
ِ
ِ
ِ
ُي ِش ُقر َّ
اء
الش ْق ُخ َ  -و َقدَّ َس ُر َ
وح ُف  -بِ َذل َؽ إِ َلك َأ َّن ح ْػ َظ ُح ْر َمة ك ُُص ِ ْ َ
اه ِر َها .و ُهق ا ْطتِ َؼاد م ْػفقمِفا ا ْلؿ َتب ِ
والص َػ ِ
اد ِر إِ َلك َأ ْذ َه ِ
ار َها َط َؾك َضق ِ
ات بِنِ ْج َر ِاء َأ ْخ َب ِ
ان
ُ َ ُ َ ُ َ
َ َ
َ
َ ِّ
ا ْل َعا َّم ِةَ .و َٓ َي ْعـِل بِا ْل َعا َّم ِة ا ْل ُج َّف َالَ ،ب ْؾ َطا َّم َة ْإُ َّم ِة ،ك ََؿا َق َال َمال ِ ٌؽ َ - و َقدْ ُسئِ َؾ َط ْـ
است ََقى؟ َف َل ْص َر َق َمال ِ ٌؽ،
َق ْقل ِ ِف َت َعا َلك﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ [ضفَ ]5 :ك ْق َ
ػ ْ
ِ ِ
قلَ ،و ْ ِ
ػ َغ ْقر م ْع ُؼ ٍ
يؿ ُ
ان بِ ِف
اإل َ
الر َح َضا ُءُ ،ث َّؿ َق َال :آ ْست َقا ُء َم ْع ُؾق ٌمَ ،وا ْل َؽقْ ُ ُ َ
َحتَّك َط ََل ُه ُّ
َو ِ
الس َم ُال َطـْ ُف بِدْ َط ٌة.
اج ٌ
بَ ،و ُّ
َف َػر َق بقـ ا ْلؿعـَك ا ْلؿع ُؾق ِم مِـ َه ِذ ِه ال َّؾ ْػ َظ ِة ،وبقـ ا ْل َؽق ِ
ػ ا َّل ِذي َٓ َي ْع ِؼ ُؾ ُف ا ْل َب َش ُر.
ْ
ََْ َ
ْ
َ ْ
َّ َ ْ َ َ ْ
افَ ،طام فِل ج ِؿق ِع مسائِ ِؾ الص َػ ِ
ؽ َ ش ٍ
و َه َذا ا ْلجقاب مِـ مال ِ ٍ
ات.
ِّ
َ
َ
َ َ
َ َ ُ ْ َ
ػ َي ْس َؿ ُع
َف َؿ ْـ َس َل َل َط ْـ َق ْقل ِ ِف﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [ضفَ ]46 :ك ْق َ
ِِ ِ
قب بِ َف َذا ا ْل َج َق ِ
ػ َغقْ ُر
الس ْؿ ُع َوا ْل َب َص ُر َم ْع ُؾق ٌمَ .وا ْل َؽ ْق ُ
َو َي َرى؟ ُأ ِج َ
اب بِ َع ْقـفَ .فؼ َقؾ َل ُفَّ :
م ْع ُؼ ٍ
قل.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلرا َد ِةَ ،والـ ُُّز ِ
ِ
ولَ ،وا ْل َغ َض ِ
ب،
َوك ََذل َؽ َم ْـ َس َل َل َط ِـ ا ْلع ْؾ ِؿَ ،وا ْل َح َقاةَ ،وا ْل ُؼدْ َرةَ ،و ْ َ
ِ
ِ
والر َضا ،والرحؿ ِة ،و َّ ِ ِ
قفا ُك ُّؾ َفا َم ْػ ُفق َم ٌةَ .و َأ َّما َك ْق ِػ َّقت َُفا َف َغ ْق ُر
الضحؽَ ،و َغ ْق ِر َذل َؽَ .ف َؿ َعاك َ
َ َّ ْ َ َ
َ ِّ
الذ ِ
َان َذل ِ َؽ َغقْر م ْع ُؼ ٍ
ات َو ُكـ ِْف َفاَ .فنِ َذا ك َ
َم ْع ُؼق َل ٍة :إِ ْذ َت َع ُّؼ ُؾ ا ْل َؽ ْق ِػقَّ ِة َف ْر ُع ا ْل ِع ْؾ ِؿ بِ َؽ ْق ِػ َّق ِة َّ
قل
َ َ
ػ يع َؼ ُؾ َلفؿ َكق ِػق ُة الص َػ ِ
ِ
ات؟
ُ ْ ْ َّ ِّ
ل ْؾ َب َش ِرَ ،ف َؽ ْق َ ُ ْ

َوا ْل ِع ْص َؿ ُة الـَّافِ َع ُة فِل َه َذا ا ْل َب ِ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُفَ .وبِ َؿا َو َص َػ ُف
ػ ال َّؾ ُف بِ َؿا َو َص َ
قص َ
ابَ :أ ْن ُي َ
يػ و َٓ َتعطِقؾٍ ،ومِـ َغق ِر َت ْؽقِ ٍ
بِ ِف رسق ُلف  ،مِـ َغق ِر َتح ِر ٍ
قػ َو َٓ َت ْؿثِقؾٍ.
َ ْ ْ
َ ْ
ْ ْ ْ
َ ُ ُ
ات ،و ُتـْ َػك َطـْف م َشابف ُة ا ْلؿ ْخ ُؾق َق ِ
اتَ .ف َق ُؽ ُ
قن إِ ْث َبا ُت َؽ
الص َػ ُ َ
َب ْؾ ُت ْث َب ُت َل ُف ْإَ ْس َؿا ُء َو ِّ
ُ ُ ََ َ
مـ ََّز ًها َط ِـ الت َّْشبِ ِ
قفَ .و َك ْػ ُق َؽ ُمـ ََّز ًها َط ِـ ال َّت ْعطِقؾِ.
ُ
َفؿ ْـ َك َػك َح ِؼق َؼ َة ِآستِ َق ِاء َف ُف َق م َع ِّط ٌؾَ .وم ْـ َش َّب َف ُف بِاستِ َق ِاء ا ْلؿ ْخ ُؾ ِ
قق َط َؾك
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ِ
استِ َقا ٌء َل ْق َس ك َِؿ ْثؾِ ِف َش ْل ٌءَ .ف ُف َق ا ْل ُؿ َق ِّحدُ ا ْل ُؿـ َِّز ُه.
ا ْل َؿ ْخ ُؾقق َف ُف َق ُم َؿ ِّث ٌؾَ .و َم ْـ َق َالْ :
و َه َؽ َذا ا ْل َؽ ََلم فِل السؿعِ ،وا ْلبص ِر ،وا ْلحق ِ
اةَ ،و ْ ِ
اإل َرا َد ِةَ ،وا ْل ُؼدْ َر ِةَ ،وا ْل َق ِدَ ،وا ْل َق ْج ِف،
َّ ْ َ َ َ َ َ َ
َ
ُ
ح ِ
الض ِ
بَ ،والـ ُُّز ِ
الر َضاَ ،وا ْل َغ َض ِ
ػ ال َّؾ ُف بِ ِف َك ْػ َس ُف.
ؽَ ،و َسائِ ِر َما َو َص َ
ولَ ،و َّ
َو ِّ
قن فِل َه َذا ا ْل َب ِ
َوا ْل ُؿـ َْح ِر ُف َ
اب َقدْ َأ َش َار َّ
الش ْق ُخ إِ َل ْق ِف ْؿ بِ َؼ ْقل ِ ِفَ َٓ ( :يت ََح َّؿ ُؾ ا ْل َب ْح ُث َطـ َْفا
ػ َط ِـ ا ْلبح ِ
ػ ُس ُؾ ُ
قك َغ ْق ِر
ث َط ْـ َك ْق ِػ َّقاتِ َفاَ .وال َّت َع ُّس ُ
ػ التَّ َع ُّس َ
َت َع ُّس ًػا)َ :أ ْي َٓ َي َت َؽ َّؾ ُ
َ ْ
ال َّط ِر ِيؼ .ي َؼ ُال :ركِب ُف ََل ٌن ال َّتع ِ
قػ فِل َس ْق ِر ِه .إِ َذا ك َ
َان َي ِس ُقر َي ِؿقـًا َو ِش َؿ ًآَ ،جائِ ًرا َط ِـ
اس َ
َ
َ َ
ُ
ال َّط ِر ِيؼ.
ف
اهـَا الت َّْل ِو َيؾ ِآ ْصطِ ََل ِح َّلَ .و ُه َق َص ْر ُ
( َو َٓ َي َت َؽ َّؾ ُ
ػ َل َفا َت ْل ِو ًيَل)َ .أ َرا َد بِالت َّْل ِوي ِؾ َه ُ
ال َّؾ ْػ ِ
ظ َطـ َض ِ
اه ِر ِهَ ،و َط ِـ ا ْلؿ ْعـَك الر ِ
اجحِ إِ َلك ا ْل َؿ ْعـَك ا ْل َؿ ْر ُجقحِ .
ْ
َّ
َ
ِ
اء إِجؿاع الس َؾ ِ
ِ ٍ ِ
ػ َط َؾك َت ْركِ ِفَ .ومِ َّؿ ْـ َح َؽا ُه ا ْل َب َغ ِق ُّي،
َو َقدْ َح َؽك َغ ْق ُر َواحد م َـ ا ْل ُع َؾ َؿ ْ َ َ َّ
ف ما س َؾ َؽف فِل َشامِؾِ ِف و إِر َش ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
اد ِه
َو َأ ُبق ا ْل َؿ َعالل ا ْل ُج َق ْيـ ُّل فل ِر َسا َلتف الـِّ َظام َّقة ،بِخ ََل َ َ ُ
َ ْ
الزكْجاكِل .و َقب َؾ ه ُم َٓ ِء َخ ََلئِ ُؼ مِـ ا ْلع َؾؿ ِ
اء َٓ ُي ْح ِص ِقف ْؿ
َومِ َّؿ ْـ َح َؽا ُه َس ْعدُ ْب ُـ َطؾِ ٍّل َّ َ ُّ َ ْ َ
َ ُ َ
إِ َّٓ ال َّؾ ُف.
قَل)َ .أي َٓ يؿ ِّث ُؾفا بِ ِص َػ ِ
(و َٓ يتَجاو ُز َض ِ
ات ا ْل َؿ ْخ ُؾققِق َـ.
اه َر َها َت ْؿثِ ً
ْ َُ َ
َ َ َ َ
ِِ
ِ
اهر َها) ،إِ َشار ٌة َلطِق َػ ٌة .و ِهل َأ َّن َضق ِ
ِ
اه َر َها َٓ َت ْؼت َِضل
َ
َوفل َق ْقلفَ َٓ ( :يت ََج َ
َ َ
َ
او ُز َض َ
اه ِر َها إِ َلك ما َٓ َت ْؼت َِض ِ
التَّؿثِ َقؾ ،كَؿا َت ُظـُّف ا ْلؿع ِّط َؾ ُة الـُّ َػاةُ ،و َأ َّن التَّؿثِ َقؾ َتجاو ٌز ل ِ َظق ِ
قف ،ك ََؿا
َ
َ ُ
َ
ُ ُ َ
َ
ْ
َ
ْ

ػ ،وحؿ ٌؾ َلفا َط َؾك ما َٓ َت ْؼت َِض ِ
قفَ .ف ِفل َٓ َت ْؼت َِضل َضق ِ
قَلَ ،و َٓ
اه ُر َها َت ْؿثِ ً
َ
َأ َّن َت ْل ِوي َؾ َفا َت َؽ ُّؾ ٌ َ َ ْ َ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
السالِؽِق َـ
َت ْحتَؿ ُؾ َت ْل ِو ًيَلَ ،ب ْؾ إِ ْج َرا ًء َط َؾك َض َقاه ِر َها بِ ََل َت ْل ِوي ٍؾ َو َٓ َت ْؿثقؾٍَ .ف َفذه َص ِري َؼ ُة َّ
السبِقؾِ.
بِ َفا َس َقا َء َّ
ِ
ِ
استِدْ َراكًا َو َٓ َف ْف ًؿا،
َو َأ َّما َق ْق ُل ُفَ ( :و َٓ َيدَّ طل َط َؾقْ َفا إِ ْد َراكًا)َ :أ ْي َٓ َيدَّ طل َط َؾ ْق َفا ْ
قف َأرباب ا ْل َؽ ََل ِم ا ْلباصِؾِ ،ا ْلؿ ْذمق ِم بِنِجؿا ِع الس َؾ ِ
ِ ِ
ِ
ػ.
َ
َو َٓ َم ْعـًك َغ ْق َر َف ْف ِؿ ا ْل َعا َّمة ،ك ََؿا َيدَّ ط ْ َ ُ
َّ
ْ َ
َ ُ
و َقق ُلف( :و َٓ َتق ُّهؿا)َ :أي َٓ يع ِد ُل َطـ َضق ِ
اه ِر َها إِ َلك الت ََّق ُّه ِؿ.
ْ َ
ْ َْ
َ ْ ُ َ َ ً
والتَّق ُّهؿ كَق َط ِ
انَ :تق ُّهؿ َكق ِػق ٍةَ َٓ .تدُ ُّل َط َؾق ِف َضق ِ
اه ُر َهاَ ،أ ْو َت َق ُّه ُؿ َم ْعـًك َغ ْق َر َما
ْ َ
َ ُ ْ َّ
َ َ ُ ْ
قف و َتؿثِقؾٍَ ،أو َتح ِر ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يػ
ْ ْ
َت ْؼتَضقف َض َقاه ُر َهاَ .وك ََل ُه َؿا َت َق ُّه ٌؿ َباص ٌؾَ .و ُه َؿا َت َق ُّه ُؿ َت ْشبِ َ ْ
َو َت ْعطِقؾٍ.
ِ
َو َه َذا ا ْل َؽ ََلم مِ ْـ َش ْقخِ ْ ِ
السـ َِّةَ ،ومِ ْؼدَ َار ُه فِل ا ْل ِع ْؾ ِؿَ ،و َأ َّك ُف
اإل ْس ََل ِم ُي َب ِّق ُـ َم ْر َت َب َت ُف م َـ ُّ
ُ
ب ِريء مِؿا رماه بِ ِف َأطْدَ ُاؤه ا ْلجف ِؿق ُة مِـ الت َّْشبِ ِ
قف َوالت َّْؿثِقؾَِ ،ط َؾك َطا َدتِ ِف ْؿ فِل َر ْم ِل َأ ْه ِؾ
ُ َ ْ َّ َ
َ ٌ َّ َ َ ُ
ِ ِ
يث و ِ ِ
ا ْلح ِد ِ
ِ
بَ ،وا ْل ُؿ ْعت َِز َل ِة بِ َلك َُّف ْؿ ك ََقابِ ُت
الراف َضة َل ُف ْؿ بِ َلك َُّف ْؿ ك ََقاص ُ
َ
السـَّة بِ َذل َؽ ،ك ََر ْم ِل َّ
َ ُّ
َح َش ِق َّي ٌة.
اث مِ ْـ َأطْدَ ِاء رس ِ
َو َذل ِ َؽ مِ َقر ٌ
قل اهلل  فِل َر ْمقِ ِف َو َر ْم ِل َأ ْص َحابِ ِف رضل اهلل طـفؿ
َ ُ
بِ َلكَّفؿ صب َلةٌَ .ق ِد ابتَدَ طقا ِديـًا محدَ ًثا .ومِقر ٌ ِ
ِ ِ
السـ َِّة مِ ْـ َكبِ ِّق ِف ْؿ 
ْ ُ
ُ ْ
ُ ْ َ َ
اث َٕ ْه ِؾ ا ْل َحديث َو ُّ
َ َ
قب َأ ْه ِؾ ا ْل َباصِ ِؾ َل ُف ْؿ بِ ْإَ ْل َؼ ِ
ان اهلل َط َؾ ْق ِف ْؿ َأ ْج َؿ ِعق َـ .بِ َت ْؾ ِؼ ِ
َو َأ ْص َحابِ ِفِ ،ر ْض َق ُ
اب ا ْل َؿ ْذ ُمق َم ِة.
الر ْف ِ
الشافِ ِع ِّل َح ْق ُث َي ُؼ ُ
وح َّ
ض:
ب إِ َلك
قلَ ،و َقدْ ك ُِس
َ
َو َقدَّ َس ال َّؾ ُف ُر َ
َّ
ً

ُ ً ً ًُ و
ٌ ُم
فَلف
تتت
فح
تتت
ض
فٍكفاككفرر
ٍ

ًٌُ

تتتلف ف
ي

ًًُ ُ ً ًُ ً
تتالكفَف ً
فرقرٍتتتت ٍضف ف
ر يضتتته ٍلفقَ ت ٍ

ف ور ِضل ال َّؾف َطـ َشق ِ
خـَا َأبِل ا ْل َع َّبا ِ
س ْاب ِـ َت ْق ِؿ َّق َةَ ،ح ْق ُث َي ُؼ ُ
قل:
ََ َ ُ ْ ْ
ً
ًًُ ُ ً ًُ ً
ً
ُ ً ً ً ُ و ٌ ُم ً ُ ٌ ً ُ
تلف ف ر يضتتته ٍلفقَ تتتال ٍكفَففن ٍصتتت ٍ ف ف
فٍك فاكك فنصب فحت فصتب ٍ ف
ي

و َط َػا ال َّؾف َط ِـ ال َّثال ِ ِ
ثَ ،ح ْق ُث َي ُؼ ُ
قل:
ُ
َ

ً
و ٌٌ ٌ
ً ُ ً ً ًُ
فصتتي ر ٍ ٍف
رتتنٍكفاككفْ ٍستتي فوبتتلا ٍ
ً
ًٌ
ُ
ً
فقطفرنف-فُمستتت ىف ف
رتتتنٍفف-ف ٍِبً تتت ٍل

ً ُ ٌ ً ً ُ ٌ ًُ
ً
ْنيههت فنتتيبفتفر ٍميت
مت ٍ
ً ٌ ُم ٌ ٌ و ً ُ ً ٌ ٌ ُ
قفمقم ئلقفت ف
ه لقفصهلس

احلىٕٖ:)299/1( ٛ
ف قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  يف الفتٕٝ
ف

ٌُ ً
تِه ف
ٍ ف
فليت ٍ
ًُ ً
فت ٍف
ض

روى أبق بؽر البقفؼل يف إسؿاء والصػات بنسـاد صحقح طـ إوزاطل قال:
كـا والتابعقن متقافرون كؼقل :إن اهلل تعاىل ذكره فقق طرشف ،وكممـ بؿا وردت بف
السـة مـ صػاتف.
فؼد حؽك إوزاطل ل وهق أحد إئؿة إربعة يف طصر تابعل التابعقـ ،الذيـ هؿ
مالؽ إمام أهؾ الحجاز ،وإوزاطل إمام أهؾ الشام ،والؾقث إمام أهؾ مصر،
والثقري إمام أهؾ العراق ل حؽك شفرة الؼقل يف زمـ التابعقـ باإليؿان بلن اهلل فقق
العرش ،وبصػاتف السؿعقة.
وروى أبق بؽر الخَلل يف كتاب السـة طـ إوزاطل قالُ :سئؾ مؽحقل
والزهري طـ تػسقر إحاديث ،فؼآَ :أمِ ُّروها كؿا جاءت.
َ
مالؽ بـ أكس ،وسػقان الثقري،
سللت
أيضا طـ القلقد بـ مسؾؿ ،قال:
ُ
وروى ً
والؾقث بـ سعد ،وإوزاطل طـ إخبار التل جاءت يف الصػات؟ فؼالقا :أمِ ُّروها
كؿا جاءت .ويف رواية :فؼالقا :أمِ َّرها كؿا جاءت بَل كقػ.
فؼقلفؿ( :أمِ ُّروها كؿا جاءت) رد طىل الؿعطؾة ،وققلفؿ( :بَل كقػ) رد طىل
الؿؿثؾة .والزهري ومؽحقل مها أطؾؿ التابعقـ يف زماهنؿ ،وإربعة الباققن هؿ أئؿة
الدكقا يف طصر تابعل التابعقـ.

وإكؿا قال إوزاطل هذا بعد ضفقر أمر جفؿ الؿـؽر لؽقن اهلل فقق طرشف،
والـايف لصػاتف ،لقعرف الـاس أن مذهب السؾػ كان خَلف ذلؽ.اه
ٔقاه اإلواً الرِيب  يف العمٕ (:)359
كبلكَا طبد ا ْل َؼ ِ
ادر بـ طبد اهللَ ،أ َ
أخبركَا يحقك بـ أبل َمـ ُْصقر فِل كِتَابفَ ،أ َ
كبلكَا َم ْس ُعقد
بـ ا ْلحسـَ ،أكب َلكَا طبد ا ْل َق َّهاب بـ َمـْدَ هَ ،أكب َلكَا أبلَ ،أكب َلكَا َأ ْحؿد بـ ُم َح َّؿد بـ ِز َياد،
حدثـَا َطباس الدوري ،س ِؿعت يحقك بـ ِ
معقـَ ،ي ُؼقلِ :
شفدت َزك َِر َّياء بـ طديَ ،س َل َل
َّ
َ
َ
اديث مثؾ ح ِديث «ا ْل ُؽر ِسي م ِ
وكقعا َف َؼ َال :يا َأبا س ْػقان َه ِذه ْإَح ِ
وضع ا ْل َؼ َد َم ْق ِن» َوك َْحق
ْ ّ َ
َ
َ
َ َ ُ َ
ً
اطقؾ بـ أبل َخالِد وال َّثقري ومسعر يروون َه ِذه ْإَح ِ
َان إِسؿ ِ
اديثَٓ ،
َ
َ ْ
َه َذا َف َؼ َال :ك َ ْ َ
يػسرون مِـ َْفا َش ْقئا.
قاه اإلواً األلباٌ٘  كَىَا فِ٘ خمتضس الضٕاعق (ص:)150
والؿراد بؼقلف (ٓ يػسرون مـفا شقئا) ٓ يتلولقهنا ،وٓ يخرجقن معـاها طـ
ضاهرها.
ٔقاه اإلواً الرِيب  يف العمٕ (:)429
كبلكَا ُم َح َّؿد بـ طبد ا ْل َباقِل َأ َ
كبلكَا ْابـ قدا َمة َأ َ
أخبركَا َأ ُبق ا ْل ِػدَ اء بـ ا ْلػراء َأ َ
كبلكَا ْابـ
ان َأ َ
خقرون َو َأ ُبق ا ْلحسـ بـ َأ ُّيقب َق َآ َأ ْك َب َلكَا َأ ُبق َطؾِ ِّل ْب ُـ َشا َذ َ
كبلكَا ْابـ ِز َياد ا ْلؼ َّطان
حدثـَا محؿد بـ إِسؿ ِ
اطقؾ الت ِّْرمِ ِذ ّي َس ِؿعت كعقؿ بـ َح َّؿاد َي ُؼقل مـ شبف اهلل بخؾؼف
َ
ْ َ
ُ َ َّ
فؼد كػر َومـ أكؽر َما وصػ بِ ِف كَػسف فؼد كػر َو َل ْق َس َما وصػ اهلل بِ ِف كَػسف َو َٓ َر ُسقلف
َت ْشبِقفا.
قال الذهبل :كعقؿ بـ َح َّؿاد مـ أوطقة ا ْلعؾؿ َأخذ فِل محـة خؾؼ ا ْل ُؼ ْرآن ،فسجـ
ات فِل ا ْل َؼ ْقد  فِل سـة تسع َو ْ
طشريـ َومِا َئ َت ْق ِـَ ،ولف َث َؿاكُقن سـة حدث َطـ ُف
َحتَّك َم َ
ال ُب َخ ِ
ار ّي

أيضا يف السقر ( )618/18مـ صرق طـ أبل طظ بف.
وأخرجف ً
ادي ِ
ِ
ثي قاه  :قؾتَ :ه َذا ال َؽَلَ ُم َحؼَ ،ك ُع ْق ُذ بِاهللِ مِ َـ الت َّْشبِ ْق ِفَ ،ومِ ْـ إِ ْك َؽ ِ
ث
ار َأ َح ْ
ِ
ِ
ِ
ان م ْذمقم ِ
ِ
ِ ِ
ان:
ِّ
الص َػاتَ ،ف َؿا ُيـْؽ ُر ال َّثابِ َت مـ َْفا َم ْـ َف ُؼ َفَ ،وإِك ََّؿا َب ْعدَ اإل ْي َؿان بِ َفا ُهـَا َم َؼا َم َ ُ ْ َ
َت ْل ِوي ُؾفا وصر ُففا َطـ مق ُضق ِع ِ
الخ َط ِ
ػَ ،و َ
ٓ َح َّر ُفقا َأل َػا َض َفا َط ْـ
الس َؾ ُ
ْ َْ ْ
ْ َ َ َ ْ َ
ابَ ،ف َؿا َأ َّو َل َفا َّ
مق ِ
اءت.
اض ِع َفاَ ،ب ْؾ آ َمـُقا بِ َفاَ ،و َأ َم ُّر ْو َها ك ََؿا َج ْ
ََ
س ِص َػ ِ
ِ
الؿ َبال َغ ُة فِل إِ ْث َباتِ َفاَ ،و َت َص ُّق ُر َها مِ ْـ ِجـْ ِ
ات ال َب َش ِرَ ،و َت َش ُّؽ ُؾ َفا
الؿ َؼا ُم ال َّثاكلُ :
َ
الذ ْه ِـَ ،فف َذا جف ٌؾ و َضَلَ ٌل ،وإِكَّؿا الص َػ ُة َتابِع ٌة ل ِ ْؾؿقص ِ
قفَ ،فنِ َذا ك َ
فِل ِّ
قف -
الؿ ْق ُص ُ
َ َْ ُ
َ َ ِّ
َ َ ْ َ
َان َ
َط َّز َو َج َّؾَ -ل ْؿ ك ََر ُهَ ،و َ
ٓ َأ ْخ َب َركَا َأ َحدٌ َأ َّك ُف َطا َيـَ ُف َم َع َققل ِ ِف َلـَا فِل َتـ َِز ْيؾِ ِف﴿ :ﭡ ﭢ
ػ ب ِؼل َٕ ْذ َهاكِـَا مج ٌال فِل إِ ْثب ِ
ات َك ْق ِػقَّ ِة ال َب ِ
ﭣ ﭤ ﴾ ُّ
ار ِئ َ -ت َعا َلك
َ
َ َ
[افش ْق َرىَ ،]11 :ف َؽ ْق َ َ َ
ِ
ِ ِ
ٓ ُك َؿ ِّث ُؾ َفا َأ ْص ًَل َو َ
الؿ َؼدَّ َس ُة ،ك ُِؼ ُّر بِ َفا َو َك ْعت َِؼدُ َأك ََّفا َحؼَ ،و َ
ٓ
اهلل َط ْـ َذل َؽ -ف َؽ َذل َؽ ص َػا ُت ُف ُ
ُ
َكت ََش َّؽ ُؾ َفا.اه
ٔقاه اإلواً الرِيب  يف الطري (:)299/13
اد ،ا َّل ِذي س ِؿعـَاه بِ َلصح إِسـ ٍ
بـ حؿ ٍ
َاد َط ْـ ُم َح َّؿ ِد ِ
بـ
ُ َ ِّ ْ
َ
حس َـ َق ْق َل ُك َع ْق ِؿ ِ َ َّ
َو َما َأ َ
ِ
ِِ
ِ
ػ
هلل بِ َخ ْؾ ِؼ ِفَ ،ف َؼدْ َك َػ َرَ ،و َم ْـ َأ ْك َؽ َر َما َو َص َ
إِ ْس َؿاط ْق َؾ الت ِّْرمذ ِّيَ ،أ َّك ُف َسؿ َع ُف َي ُؼ ْق ُلَ :م ْـ َش َّب َف ا ُ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُف َو َ
ٓ َر ُس ْق َل ُف َت ْشبِ ْق ًفا.
اهلل بِ ِف َك ْػ َس ُفَ ،ف َؼدْ َك َػ َرَ ،و َل ْق َس َما َو َص َ
ُ
ات َتابِع ٌة لِؾؿقصق ِ
ُق ْؾ ُتَ :أراد َأ َّن الص َػ ِ
فَ ،فنِ َذا ك َ
ف َت َعا َلك﴿ :ﭡ
الؿ ْق ُص ْق ُ
َْ ُ ْ
َ
ِّ
َ َ
َان َ
ِِ
ِ
ٓ مِ ْث َؾ َل َفا ،إِ ْذ َ
الؿ َؼدَّ َس ِةَ ،ف َؽ َذل ِ َؽ ِص َػاتِ ِف َ
ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [ ُّ
ٓ
افش ْق َرى ،]11 :فل َذاتف ُ
ات ،و َه َذا ُهق م ْذ َهب الس َؾ ِ
ات وال َؼق ِل فِل الص َػ ِ
َفر َق بقـ ال َؼق ِل فِل َّ ِ
ػ.اه
َ
ِّ
الذ َ ْ
ْ َْ َ ْ
َ َ ُ َّ

ٔقاه اإلواً الالللا ٟ٘يف كتابْ شسح أصٕه اعتقاد أِن الطٍٔ ٛاجلىاعٛ
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ٍ
ِ
اس ْب ُـ ُم َح َّؿ ٍد
َأ ْخ َب َركَا َأ ْح َؿدُ ْب ُـ ُم َح َّؿد ْب ِـ ا ْل َج َّراحِ َ ،و ُم َح َّؿدُ ْب ُـ َم ْخ َؾدَ ،ق َآَ :ثـَا َط َّب ُ
اسؿ بـ س ََّلمٍ ،و ُذكِر ِطـْدَ ه َه ِذ ِه ْإَح ِ
ِ
ٍ
ِ
الدُّ ِ
اد َ
يثَ « :ض ِح َك
َ
ُ
َ َ
ور ُّيَ ،ق َالَ :سؿ ْع ُت َأ َبا ُط َب ْقد ا ْل َؼ َ ْ َ َ
وط ِطب ِ
رب َـا َط َّز َو َج َّل ِم ْن ُق ُـ ِ
اد ِه َ ،و ُق ْر ِ
ب ِغ َق ِر ِه»َ ،و«ا ْل ُؽ ْر ِسي َم ْو ِض َع ا ْل َؼ َد َم ْق ِن»َ ،و«إ َّن
َ
َ
َجفَ ـَّم َل َتؿ َتؾِئ َفق َض ُع رب َك َق َدم ُه فِقفَ ا» ،و َأ ْشباه َه ِذ ِه ْإَحادِ ِ
يث؟
َ
َ
َ ْ ُ َ
َ
َ َ ُ
َف َؼ َال َأبق ُطبق ٍدَ :ه ِذ ِه ْإَح ِ
ات َب ْع ُض ُف ْؿ َط ْـ َب ْع ٍ
اد ُ
ض إِ َّٓ َأكَّا
يث ِطـْدَ كَا َحؼ َي ْر ِو َيفا ال ِّث َؼ ُ
َ
ُ َْ
إِ َذا ُسئِ ْؾـَا َط ْـ َت ْػ ِس ِقر َهاُ :ق ْؾـَاَ :ما َأ ْد َر ْكـَا َأ َحدً ا ُي َػ ِّس ُر مِـ َْفا َش ْق ًئاَ ،وك َْح ُـ َٓ ُك َػ ِّس ُر مِـ َْفا َش ْق ًئا
ك َُصدِّ ُق بِ َفاَ ،وك َْس ُؽ ُت.اه
قاه اإلواً األصبّاٌ٘ يف كتابْ احلج ٛيف بٗاُ احملج:)446/1( ٛ
ِ
ِ
ِ
الص َػات :أمروها ك ََؿا َجا َءتَ .وفِل ِر َوا َية
الحديث فل َأ ْخ َبار ِّ
َو َق َال َأئ َّؿة َأ ْص َحاب َ
ِ
ِ
السـةَ :ما َجا َء َطـ
ا ْل
ؿروزي َطـ َأ ْح َؿدَ :أ َحاديث ِّ
الص َػات تؿر ك ََؿا َجا َءتَ .ق َال أهؾ ّ
ِ
الص َػات بلساكقد ِص َحاح َف ُف َق حؼ.
الر ُسقل  فل ِّ
َّ
َقػ َذلِؽ إِ َّٓ بِت َْص ِديؼ
يضحؽ ال َّؾف َو َٓ كعؾؿ ك َ
َو َقا َل َأ ْح َؿد فِل ِر َوا َية َحـْ َبؾْ :
الرسقل  ،وقد كَص َأحؿد َط َؾك ال َؼقل بِ َظ ِ
اهر ْإَ ْخ َبار مـ غقر َت ْشبِقف َو َٓ َت ْل ِويؾ.
ْ
َ
ْ َ
َّ ُ
ِ ِ
الص َػات بنِسـاده َطـ َي ْح َقك ْبـ م ِعقـَ ،ق َالِ :
شفدت
َوذكر الدَّ َار ُق ْطـ ّل فل َأ ْخ َبار ِّ
ِ
الص َػاتَ ،ف َؼ َال :أدركـا إِسؿاطقؾ ْبـ أبل
َزك َِر َّياء ْبـ طدي سلل وكقعا َطـ َأ َحاديث ِّ
قن َه ِذه ْإَح ِ
ِ
ومسعرا يحد ُث َ
اديثَ ،و َٓ يػسرون َش ْقئا.
وس ْػ َقان
َ
ً
َخالد ُ
َو َق َال َأ ْح َؿد ْبـ كصرَ :س َللت ُس ْػ َقان ْبـ ُط َق ْقـَة َطـ َح ِديث الـَّبِل « :إِن ال َّؾه يضع
ِ
الر ْح َؿن».
الس َؿ َوات َط َؾى إِصبع» َو َحديث «إِن قؾب ا ْبن آدم َبقن إِصبعقن من َأ َصابِع َّ
َّ

َو َح ِديث «إِن ال َّؾه يعجب ويضحك» َف َؼ َال ُس ْػ َقانِ :ه َل ك ََؿا َجا َءت كؼر هبَا ،وكحدث بِ ََل
َقػ.
ك َ
وذكر َأبق بؽر ا ْلخَلل فِل كتاب السـة بنِسـاده َط ِـ ْإَو َز ِ
اط ّل َق َالُ :سئِ َؾ َم ْؽ ُحقل
ْ
َ
ّ
ُ
الزه ِري َطـ َت ْػ ِسقر َه ِذه ْإَح ِ
اديث َف َؼ َآ :أمروها ك ََؿا َجا َءت.
َ
َو ْ ّ
اطل ومالؽا وس ْػقان ولقثا َطـ َه ِذه ْإَح ِ
ِ
ِ
اديث
َ
ُ َ
َو َق َال ا ْل َقلقد ْبـ ُمسؾؿَ :س َللت ْإَ ْو َز ّ
ِ ِ
َقػ.
الصػة َف َؼا ُلقا :أمروها بِ ََل ك َ
قفا ّ
ا َّلتل ف َ
ِ
ِ
ِ
الح ِديث َوا ْل ُػ َؼ َفاء َبعضفؿ
محؾفا َأ ْص َحاب َ
َو َق َال َأ ُبق طبقدَ :هذه َأ َحاديث ص َحاح َ
ِ
شؽ فِ ِ
َطـ بعضَ ،و ِهل طـد َكا حؼ َٓ ّ
قفا؟ َوكَقػ
قفَ ،و َلؽِـ إِ َذا ققؾ :ك َ
َقػ وضع قدمف ف َ
ضحؽ؟ .
رها.
ُق ْؾـَا َٓ :كػسر َه َذاَ ،و َٓ سؿعـَا أحدا ُي َػ ِّس َ
َق َال أهؾ ا ْلعؾؿ مـ أهؾ السـةَ :ه ِذه ْإَح ِ
اديث مِ َّؿا َٓ يدْ رك َح ِؼق َؼة طؾؿف بالػؽر
َ
ّ
ِ
ِ
ؿعفا مـ ا ْل َب ِ
صريقـَ :ح َّؿاد ْبـ
والرويةَ .قا ُلقاَ :وأول مـ خرج َهذه ْإَ َحاديث َو َج َ
سؾؿةَ .فؼقؾ َلف فِل َذلِؽَ :ف َؼ َال :إِكف واهلل ما دطتـل ك ِ
َػسل إِ َلك إِخراج َذلِؽ ،إِٓ َأكِّل
َ
ُ
َ
َ َ
َر َأ ْيت ا ْلعؾؿ يخرج َف َل ْح َب ْبت إِحقاءه.
َو َق َال الػضقؾ ْبـ ِط َقاض :إِ َذا َق َال َلؽ الجفؿلَ :أكا كَافِر بِ َر ّب يـزلَ ،فؼؾ َل ُفَ :أكا
ُمممـ بِ َر ّب يػعؾ َما َي َشاء.
و َق َال شريؽ :إِكؿا جاءكَا بِف ِذ ِه ْإَح ِ
اديث مـ َجا َءكَا بالســ َطـ َر ُسقل اهلل :
َ
َ َ َ
َ
الزكَاة وا ْلحج ،وإِكَّؿا طرفـَا ال َّؾف بِف ِذ ِه ْإَح ِ
اديث.اه
الص َقام َو َّ
َ
َ
َ
الص ََلة َو ِّ
َّ
َ َ

ٔقاه اإلواً الدازقطين  يف كتابْ الضفات (ص:)70
حدَّ ثـا محؿد بـ مخؾد ،ثـا طقسك بـ إسحاق بـ مقسك إكصاري أبق العباس،
قال :سؿعت أبل يؼقل :سؿعت سػقان بـ طققـة يؼقل :كؾ شلء وصػ اهلل بف كػسف يف
الؼرآن فؼراءتف تػسقره ٓ كقػ وٓ مثؾ.
ٔقَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)50/5( ٝ
ِ
ِ
ِ
ب َأبِل َحامِ ٍد اإلسػرائقـل فِل
الحاف ُظ الطبريَ :صاح ُ
َو َر َوى َأ ُبق ال َؼاس ِؿ الَللؽائل َ
َاد ِه َطـ محؿ ِد ب ِـ الحس ِـ ص ِ
قل السـ َِّة بِنِسـ ِ
ِ ِ
قر فِل ُأ ُص ِ
الؿ ْش ُف ِ
اح ِ
ب َأبِل َحـِق َػ َة
َ َ َ
ْ
ُّ
كتَابِف َ
ْ ُ َ َّ ْ
ِ
ان بِا ْل ُؼر ِ
اإليؿ ِ
ِ
ب َ -ط َؾك ِ
الؿ ْغ ِر ِ
آن
ْ
َ
َق َال :ا َّت َػ َؼ ال ُػ َؼ َفا ُء ُك ُّؾ ُف ْؿ  -م ْـ ال َؿ ْش ِرق إ َلك َ
ِ ِ ِ
اد ِ
و ْإَح ِ
ِ
الر ِّب َط َّز َو َج َّؾ :مِ ْـ َغ ْق ِر
يث :ا َّلتِل َجا َء بِ َفا ال ِّث َؼ ُ
َ َ
ات َط ْـ َر ُسقل اهلل  فل ص َػة َّ
ػ و َٓ َت ْشبِ ٍ
ٍ
ِ
قفَ :ف َؿ ْـ َف َّس َر ال َق ْق َم َشقْ ًئا مِـ َْفا َف َؼدْ َخ َر َج مِ َّؿا ك َ
َان َط َؾ ْق ِف الـَّبِ ُّل
َت ْػس ٍقرَ :و َٓ َو ْص َ
الج َؿا َط َةَ :فنِك َُّف ْؿ َل ْؿ َي ِص ُػقا َو َل ْؿ ُي َػ ِّس ُرواَ :و َلؽِ ْـ َأ ْفت َْقا بِ َؿا فِل الؽِت ِ
السـ َِّة
َ و َف َار َق َ
َاب َو ُّ
الج َؿا َط َةَّ َِٕ :ك ُف َقدْ َو َص َػ ُف بِ ِص َػ ِة َٓ َش ْل َء.
ُث َّؿ َس َؽتُقاَ :ف َؿ ْـ َق َال :بِ َؼ ْق ِل َج ْف ٍؿ َف َؼدْ َف َار َق َ
ؽ و َصب َؼتِ ِفؿا مِـ الع َؾؿ ِ
ِ ٍ
ِ
اءَ .و َقدْ َح َؽك
ُم َح َّؿدُ ْب ُـ َ
الح َس ِـ َأ َخ َذ َط ْـ َأبِل َحـق َػ َة َو َمال َ َ َ ْ ُ َ
َه َذا ِ
الج ْف ِؿ َّقة َت ِص ُػ ُف بِ ْإُ ُم ِ
الس ْؾبِ َّق ِة َغال ِ ًبا َأ ْو َدائِ ًؿاَ .و َق ْق ُل ُف مِ ْـ َغ ْق ِر
اع َو َأ ْخ َب َر َأ َّن َ
اإل ْج َؿ َ
قر َّ
خ ََل ِ
ات بِ ِ
َت ْػ ِس ٍقرَ :أراد بِ ِف َت ْػ ِسقر الجف ِؿقة الؿع ِّط َؾ ِة ا َّل ِذيـ ابتَدَ ُطقا َت ْػ ِسقر الص َػ ِ
ف َما ك َ
َان
َ ِّ
َ َ ْ َّ ُ َ
َ َ
َ ْ
ِ
الص َح َاب ُة َوالتَّابِ ُع َ
قن مِ ْـ إثبات.
َط َؾ ْقف َّ
ِ
ِ
ِِ
الؿ َب َار ِكَ :أ َّن َر ُج ًَل َق َال َل ُف َيا
َو َر َوى الَللؽائل َوا ْلبَ ْق َفؼل بِنِ ْسـَاده َؿا َط ْـ َط ْبد اهلل ْب ِـ ُ
ِ
ِ
الؿ َب َار ِكَ :و َأكَا
الر ْح َؿ ِـ إكِّل َأك َْر ُه ِّ
الر ِّبَ -ف َؼ َال َل ُف َط ْبدُ اهلل ْب ُـ ُ
الص َػ َة َ -طـَك ص َػ َة َّ
َأ َبا َط ْبد َّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َأ َشدُّ الـ ِ
اب بِ َش ْل ِء ُق ْؾـَا بِ ِف َوإِ َذا َجا َء ْت أ َث ُار
َّاس ك ََراهقَ ًة ل َذل َؽَ ،و َلؽ ْـ إ َذا َك َط َؼ الؽ َت ُ
بِ َشل ِء جسركَا َط َؾق ِف وكَحق َه َذاَ .أراد ابـ الؿبار ِكَ :أكَّا َك ْؽره َأ ْن َكبت َِد َئ بِقص ِ
ػ اهلل مِ ْـ
َ ْ
ْ
َُ
ْ َ ْ ُ
َ َ ْ ُ َُ َ
ْ َ َ ْ
تِ ْؾ َؼ ِ
ِ ِ
اء َأ ْك ُػ ِسـَا َحتَّك َي ِ
َاب َو ْأ َث ُار.
جل َء بِف الؽت ُ

ِ ِ
الؿ َب َار ِك َأ َّك ُف قِ َقؾ َل ُف :بِ َؿا َذا
َو َر َوى َط ْبدُ اهلل ْب ُـ َأ ْح َؿد َو َغ ْق ُر ُه بِ َل َساكقدَ ص َحاحٍ َط ْـ ْاب ِـ ُ
قل ك ََؿا َت ُؼ ُ
ف َر َّبـَا ؟ َق َال :بِ َل َّك ُف َف ْق َق َس َؿ َقاتِ ِف َط َؾك َط ْر ِش ِف َبائِ ٌـ مِ ْـ َخ ْؾ ِؼ ِف َو َٓ َك ُؼ ُ
قل
َك ْع ِر ُ
ض َ -و َه َؽ َذا َق َال ِ
الج ْف ِؿ َّقة إ َّك ُف َه ُفـَا فِل إَ ْر ِ
اإل َما ُم َأ ْح َؿد َو َغ ْق ُر ُه.
َ
َاد ص ِ
ِ
ب ِ
ان ْب ِـ َح ْر ٍ
حقحٍ َط ْـ ُس َؾ ْق َؿ َ
اإل َما ِم َس ِؿ ْعت َح َّؿا َد ْب َـ َز ْي ٍد َو َذك ََر
َو ُر ِو َي بِنِ ْسـ َ
قن َأ ْن ي ُؼق ُلقا َلقس فِل السؿ ِ
ِ
الج ْف ِؿقَّةَ .ف َؼ َال :إك ََّؿا ُي َح ِ
اء َش ْل ٌء.
ْ َ
او ُل َ َ
َه ُم َٓء َ
َّ َ
َاب الرد َط َؾك الجف ِؿقة َطـ س ِع ِ
ِ ِ ِ
قد ْب ِـ َطامِ ٍر الضبعل -
َ ْ َّ
َو َر َوى ا ْب ُـ َأبِل َحات ٍؿ فل كت ِ َّ ِّ
ْ َ
ِ ِ
إما ِم َأ ْه ِؾ البَ ْصر ِة ِط ْؾؿا َو ِديـًا مِ ْـ ُش ُققخِ ِ
الج ْف ِؿ َّقة َف َؼ َال:
اإل َما ِم َأ ْح َؿد َ -أ َّك ُف ُذك َر طـْدَ ُه َ
ً
َ
َ
ِ
ِ
قد والـَّصارى ،و َقدْ َأجؿع القفقد والـَّصارى و َأ ْه ُؾ إَدي ِ
ان َم َع
َْ
ْ َ َ َُ ُ َ َ َ َ
َ
َأ َش ُّر َق ْق ًٓ م ْـ ال َق ُف َ َ َ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـ َط َؾك َأ َّن ال َّؾ َف َط َؾك ال َع ْر ِ
ش َو ُه ْؿ َقا ُلقاَ :ل ْق َس َط َؾك َش ْل ٍء.
ُ
اق ْب ِـ ُخ َز ْي َؿة إ َما ُم إَئِ َّؿ ِةَ :م ْـ َل ْؿ َي ُؼ ْؾَّ :
إس َح َ
إن ال َّؾ َف َف ْق َق َس َؿ َقاتِ ِف
َو َق َال ُم َح َّؿدُ ْب ُـ ْ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
اب َوإِ َّٓ ُض ِر َب ْت ُطـُ َؼ ُف ُث َّؿ أ ِلؼ َل َط َؾك
َاب َفنِ ْن َت َ
ب َأ ْن ُي ْس َتت َ
َط َؾك َط ْرشف َبائ ٌـ م ْـ َخ ْؾؼف َو َج َ
َاد ص ِ
ِ
ِ
الؼب َؾ ِة ،و َٓ َأ ْه ُؾ ِّ ِ
ِ
ِِ
ٍ ِ
حقحٍ .اه
الحاك ُؿ بِنِ ْسـ َ
الذ َّمة َذك ََر ُه َطـْ ُف َ
َم ْز َب َؾة ل َئ ََّل َيت ََل َّذى بِ ِريحف َأ ْه ُؾ ْ َ
قاه اإلواً أبٕ القاضي األصبّاٌ٘ يف احلج:)107/1( ٛ
ِ
ِ
اء الس َؾ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػ.
َف ْص ٌؾ :فل َت ْػس ِقر َأ ْس َؿاء اهلل َط َّز َو َج َّؾ م ْـ َق ْقل ُط َؾ َؿ َّ
َق َال بع ُض ا ْلع َؾؿ ِ
اءَ :أ َّو ُل َف ْر ٍ
ض َف َر َض ُف ال َّؾ ُف َت َعا َلك َط َؾك َخ ْؾ ِؼ ِف َم ْع ِر َف ُت ُفَ ،فنِ َذا َط َر َف ُف
َْ
ُ َ
َّاس َط َبدُ و ُه َق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك ﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﴾َ .ف َقـْ َب ِغل ل ِ ْؾ ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ َأ ْن َي ْع ِر ُفقا
الـ ُ
َأ ْس َؿا َء اهلل َو َت ْػ ِس َقر َها َف ُق َع ِّظ ُؿقا ال َّؾ َف َح َّؼ َط َظ َؿتِ ِف.اه

ٔقاه اإلواً ابَ بط  ٛيف اإلباٌ)252( ٛط/الساٖ:ٛ
حدَّ َثـِل َأبق ب ْؽ ٍر َطبدُ ا ْلع ِز ِيز بـ جع َػ ٍر ،ثـا َطبدُ اهلل بـ َأحؿدَ ب ِـ ِغق ٍ
اث ،ثـا َحـْ َب ٌؾ،
ْ ُ ْ َ ْ َ
ْ
ْ َ ْ ُ َ ْ
َ
ُ َ
َق َالَ :س ِؿ ْع ُت َأ َبا َط ْب ِد اهللَ ،ي ُؼ ُ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُفَ ،قدْ َأ ْج َؿ َؾ
قلَ :ك ْع ُبدُ ال َّؾ َف بِ ِص َػاتِ ِف ك ََؿا َو َص َ
يثَ ،فـَ ُؼ ُ
آن َوا ْل َح ِد َ
الص َػ َة لِـَ ْػ ِس ِفَ ،و َٓ َك َت َعدَّ ى ا ْل ُؼ ْر َ
ػ َك ْػ َس ُف،
قل ك ََؿا َق َال َوكِ ِص ُػ ُف ك ََؿا َو َص َ
ِّ

و َٓ َك َتعدَّ ى َذل ِ َؽ ،ك ُْممِـ بِا ْل ُؼر ِ
آن ُك ِّؾ ِف ُم ْح َؽ ِؿ ِف َو ُمت ََشابِ ِف ِفَ ،و َٓ ك ُِز ُيؾ َطـْ ُف َت َعا َلك ِذك ُْر ُه ِص َػ ًة
َ
َ
ُ ْ
ػ بِ ِف َك ْػس ُف مِ ْـ ك َََلمٍَ ،وك ُُز ٍ
ول َو ُخ ُؾ ِّق ِه بِ َع ْب ِد ِه
مِ ْـ ِص َػاتِ ِف َشـَا َط ًة ُشـِّ َع ْتَ ،و َٓ ك ُِز ُيؾ َما َو َص َ
َ
َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِةَ ،و َو ْض ِع َكـ َِػ ِف َط َؾ ْق ِفَ ،ه َذا ُك ُّؾ ُف َيدُ ُّل َط َؾك َأ َّن ال َّؾ َف ُي َرى فِل ْأ ِخ َر ِةَ ،والت َّْح ِديدُ
ِ
ِ
فِل َه َذا بِدْ َط ٌة ،وال َّتسؾِ ِ ِ
ِ
قراَ ،طال ِ َؿ ا ْل َغقْ ِ
ب
قؿ ل َّؾف بِ َل ْم ِرهَ ،و َل ْؿ َي َزل ال َّؾ ُف ُم َت َؽ ِّؾ ًؿا َطال ًؿاَ ،غ ُػ ً
َ ْ ُ
الش َفا َد ِةَ ،طال ِ َؿ ا ْل ُغ ُق ِ
َو َّ
ػ بِ َفا َك ْػ َس ُفُ َٓ ،تدْ َف ُعَ ،و َٓ ُت َر ُّدَ ،و َق َال:
ات اهلل َو َص َ
قبَ ،ف َف ِذ ِه ِص َػ ُ
﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [افبؼرة﴿ ،]255 :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
ات اهلل
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴾[احلؼَ ،]23 :ه ِذ ِه ِص َػ ُ
اؤ ُهَ ،و ُه َق َط َؾك ا ْل َع ْر ِ
ش بِ ََل َحدٍّ َ ،و َق َال﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [إظراف]54 :
َو َأ ْس َؿ ُ
ػ َشا َء :ا ْل َؿ ِشقئَ ُة إِ َل ْق ِف َو ِآ ْستِ َطا َط ُةَ .و ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [افشقرى ،]11 :ك ََؿا
َك ْق َ
ِ
قع َب ِص ٌقر بِ ََل َحدٍّ َو َٓ َت ْؼ ِد ٍير.
َو َص َ
ػ َك ْػ َس ُف َسؿ ٌ
ُق ْؾ ُت َِٕبِل َط ْب ِد اهللَ :وا ْل ُؿ َش ِّب َف ُة َما َي ُؼق ُل َ
قن؟ َق َالَ :ب َص ٌر َك َب َص ِريَ ،و َيدٌ َك َق ِديَ ،و َقدَ ٌم
َك َؼدَ مِلَ ،ف َؼدْ َشبف ال َّؾف بِ َخ ْؾ ِؼ ِف وه َذا ك َََلم س ٍ
اؤ ُه
قءَ ،وا ْل َؽ ََل ُم فِل َه َذا َٓ ُأ ِح ُّب ُفَ ،و َأ ْس َؿ ُ
َ َ
َّ َ َ
ُ ُ
الز َلؾَِ ،و ِآ ْرتِ َق ِ
ابَ ،و َّ
الش ِّؽ ،إِ َّك ُف َط َؾك ك ُِّؾ َش ْل ٍء
َو ِص َػا ُت ُف َغ ْق ُر َم ْخ ُؾق َق ٍةَ ،ك ُعق ُذ بِال َّؾ ِف مِ َـ َّ
َق ِد ٌير.
حدَّ َثـِل َأبق ب ْؽ ٍر َطبدُ ا ْلع ِز ِيز ،ثـا الصقدَ َٓكِل ،ثـا ا ْلؿر ِ
وذ ُّيَ ،ق َالَ :س َل ْل ُت َأ َبا َط ْب ِد اهلل
ْ َ
َ
َ ُّ
َّ ْ ُّ
ُ َ
يث الص َػ ِ
اد ِ
َطـ َأح ِ
اتَ ،ق َال( :ك ُِؿ ُّر َها ك ََؿا َجا َء ْت).اه
ِّ
ْ َ
قاه اإلواً أبٕ ٌعٗي األصبّاٌ٘ يف عقٗدتْ املشّٕز ٚعٍْ كَىَا فِ٘ دزٞ
التعازض (:)252/6
صريؼتـا صريؼة الؿتبعقـ لؾؽتاب والسـة ،وإمجاع سؾػ إمة ،فؿا اطتؼدوه:
اطتؼدكاه:

فؿؿا اطتؼدوه أن إحاديث التل تثبت طـ الـبل 

يف العرش ،واستقاء اهلل

طؾقف ،يؼقلقن هبا ويثبتقهنا مـ غقر تؽققػ وٓ تؿثقؾ وٓ تشبقف ،وأن اهلل بائـ طـ
خؾؼف ،والخؾؼ بائـقن مـف ٓ ،يحؾ فقفؿ وٓ يؿتزج هبؿ ،وهق مستق طىل طرشف يف
سؿاواتف مـ دون أرضف.اه
ٔقَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  يف دز ٞالتعازض (:)252/6
قال الشقخ أبق أمحد الؽرخل اإلمام الؿشفقر يف أثـاء الؿائة الرابعة يف العؼقدة التل
ذكر أهنا اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة ،وهل العؼقدة التل كتبفا لؾخؾقػة الؼادر باهلل،
وقرأها طىل الـاس ،ومجع الـاس طؾقفا ،وأقرهتا صقائػ أهؾ السـة – إىل أن قال-:
وهذه العؼقدة مشفقرة وفقفا( :كان ربـا وحده وٓ شلء معف ،وٓ مؽان يحقيف،
فخؾؼ كؾ شلء بؼدرتف ،وخؾؼ العرش ٓ لحاجتف إلقف ،فاستقى طؾقف استقاء استؼرار،
كقػ شاء وأراد ٓ ،استؼرار راحة كؿا يستريح الخؾؼ ،وهق يدبر السؿاوات وإرض،
ويدبر ما فقفؿا ،ومـ يف البر والبحر ٓ ،مدبر غقره ،وٓ حافظ سقاه ،يرزقفؿ
ويؿرضفؿ ،ويعافقفؿ ويؿقتفؿ ،والخؾؼ كؾفؿ طاجزون :الؿَلئؽة والـبققن
والؿرسؾقن وسائر الخؾؼ أمجعقـ ،وهق الؼادر بؼدرة ،والعامل بعؾؿ أزيل غقر مستػاد،
وهق السؿقع بسؿع ،والبصقر ببصر ،تعرف صػتفؿا مـ كػسف ٓ ،يبؾغ كـففا أحد مـ
خؾؼف ،متؽؾؿ بؽَلم يخرج مـف ٓ ،بآلة مخؾقق كآلة الؿخؾقققـ ٓ يقصػ إٓ بؿا
وصػ بف كػسف ،أو وصػف بف كبقف  ،وكؾ صػة وصػ هبا كػسف أو وصػ هبا كبقف
ففل صػة حؼقؼقة ٓ صػة مجاز.
قاه :وقال طبد الرمحـ بـ أبل حاتؿ :سللت أبل وأبا زرطة طـ مذاهب أهؾ السـة
يعـل يف أصقل الديـ  -وما أدركا طؾقف العؾؿاء يف مجقع إمصار ،فؼالقا :أدركـا
العؾؿاء يف مجقع إمصار حجازا وطراقا ومصرا وشاما ويؿـا :فؽان مـ مذاهبفؿ أن

اإليؿان ققل وطؿؾ يزيد ويـؼص والؼرآن كَلم اهلل غقر مخؾقق بجؿقع جفاتف...إىل أن
قآ( :وأن اهلل طىل طرشف بائـ مـ خؾؼف ،كؿا وصػ كػسف يف كتابف وطىل لسان رسقلف،
َاوى (.)222/3
بَل كقػ أحاط بؽؾ شلء طؾؿا).اه واكظرَ :م ْج ُؿقع ا ْل َػت َ

قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)58/5( ٝ
َوك َََل ُم إَئِ َّؿ ِة فِل َه َذا ال َب ِ
اب َأ ْص َق ُل َو َأ ْك َث ُر مِ ْـ َأ ْن َت َس َع َه ِذ ِه ال ُػ ْت َقا ُط ْش َر ُهَ .وك ََذل ِ َؽ
ِِ
ِ
ك َََل ُم الـَّاقِؾِق َـ ل ِ َؿ ْذ َهبِ ِف ْؿ .مِثْ ُؾ َما َذك ََر ُه َأ ُبق ُس َؾ ْق َؿ َ
قر ِة فِل
الؿ ْش ُف َ
ان الخطابل فل ِر َسا َلتف َ
الغـقة َطـ ال َؽ ََل ِم و َأ ْهؾِ ِف َق َالَ :ف َلما ما س َل ْلت َطـْف مِـ الص َػ ِ
ات َو َما َجا َء مِـ َْفا فِل الؽِت ِ
َاب
ُ ْ ِّ
َ
ْ
َّ َ َ
اه ِر َها و َك ْػل ال َؽق ِػق ِة والت َّْشبِ ِ
والسـ َِّةَ :فنِ َّن م ْذ َهب الس َؾ ِ
ػ إ ْثبا ُتفا وإِجر ُاؤ َها َط َؾك َضق ِ
قف
ْ َّ َ
َ
َ ُ
َ َ َ ْ َ
َ َ َّ
َ ُّ
ِ
الؿثْبِتِق َـ َف َخ َر ُجقا فِل َذل ِ َؽ
َطـ َْفاَ ،و َقدْ َك َػ َ
اها َق ْق ٌم َف َل ْب َط ُؾقا َما َأ ْث َب َت ُف ال َّؾ ُف َو َح َّؼ َؼ َفا َق ْق ٌم م ْـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إ َلك َضر ٍ ِ
قؿ ِة َبقْ َـ
الؿ ْستَؼ َ
ب م ْـ الت َّْشبِقف َوالتَّ ْؽقِقػَ ،وإِك ََّؿا ال َؼ ْصدُ فل ُس ُؾقك ال َّط ِري َؼة ُ
ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الؿ َؼ ِّص ِر َطـْ ُف.
إَ ْم َر ْي ِـَ ،ودي ُـ اهلل َت َعا َلك َب ْق َـ ال َغالل فقفَ ،وا ْل َجافل َو ُ
الذ ِ
و ْإَص ُؾ فِل َه َذاَ :أ َّن ال َؽ ََلم فِل الص َػ ِ
ات َف ْر ٌع َط َؾك ال َؽ ََل ِم فِل َّ
ات َو ُي ْحت ََذى فِل
ِّ
َ ْ
َ
ات وج ٍ
ات ال َب ِ
َذل ِ َؽ َح ْذ ُو ُه َومِ َثا ُل ُفَ .فنِ َذا ك َ
قد َٓ
َان َم ْع ُؾق ًما َأ َّن إ ْث َب َ
اري ُس ْب َحا َك ُف إك ََّؿا ُه َق إ ْث َب ُ ُ ُ
يد و َت ْؽقِ ٍ
ِ ٍ
ات وج ٍ
ات َكق ِػق ٍة َف َؽ َذل ِ َؽ إ ْثب ُ ِ ِ ِ
قػ.
قد َٓ إ ْث َب َ
ات َت ْحد َ
ات ص َػاتف إك ََّؿا ُه َق إ ْث َب ُ ُ ُ
َ
إ ْث َب َ ْ َّ
ات َأ ْث َبت ََفا ال َّؾ ُف لِـَ ْػ ِس ِفَ :و َل ْسـَا
َفنِ َذا ُق ْؾـَا َيدٌ َو َس ْؿ ٌع َو َب َص ٌر َو َما َأ ْش َب َف َفاَ :فنِك ََّؿا ِه َل ِص َػ ٌ
إن معـَك الق ِد ال ُؼق ُة َأو الـِّعؿ ُة ،و َٓ معـَك السؿ ِع وا ْلبص ِر ِ
الع ْؾ ُؿَ :و َٓ َك ُؼ ُ
َك ُؼ ُ
قل إك ََّفا
َّ ْ َ َ َ
َّ ْ ْ َ َ َ ْ
َ
قلْ َ َّ :
َج َق ِار ُحَ ،و َٓ ك َُش ِّب ُف َفا بِ ْإَ ْي ِدي َو ْإَ ْس َؿا ِع َو ْإَب َص ِ
ات ل ِ ْؾ ِػ ْع ِؾ
ار ا َّلتِل ِه َل َج َق ِار ُح َو َأ َد َو ٌ
ْ
ِ
ات الص َػ ِ
إن ال َؼق َل إكَّؿا وجب بِنِ ْثب ِ
َو َك ُؼ ُ
ب َك ْػ ُل
اتَّ َٕ :ن الت َّْققِ َ
قػ َو َر َد بِ َفاَ :و َو َج َ
ِّ
َ َ َ َ َ
قلْ َّ :
اد ِ
ػ فِل َأح ِ
قف َطـْفاَّ َِٕ :ن ال َّؾف َلقس ك َِؿ ْثؾِ ِف َشلء :و َط َؾك َه َذا جرى َقق ُل الس َؾ ِ
الت َّْشبِ ِ
يث
َ
ْ
ْ ٌ َ
َ ْ َ
َ
َّ
َ َ
الص َػ ِ
اتَ .ه َذا ُك ُّؾ ُف ك َََل ُم الخطابل.
ِّ

الخطِقب الحافِ ُظ فِل ِرسا َل ٍة َلف َأ ْخبر فِقفا َأ َّن م ْذ َهب الس َؾ ِ
ػ
ُ ََ َ
َو َه َؽ َذا َقا َل ُف َأ ُبق َب ْؽ ٍر َ ُ َ
َ َ َّ
َ
َط َؾك َذل ِ َؽ .وه َذا ال َؽ ََلم ا َّل ِذي َذكَره الخطابل َقدْ َك َؼ َؾ كَحقا مِـْف مِـ الع َؾؿ ِ
اء َم ْـ
َ َ
ْ ً
َُ
ُ ْ ُ َ
ُ
ِ
ِ
اطقؾِلَ ،و ْ ِ
ِ
اإل َما ِم َي ْح َقك ب ِـ َط َّؿ ٍ
ار السجزي،
َٓ ُي ْح َصك طَدَ ُد ُه ْؿ ،م ْث ُؾ َأبِل َب ْؽ ٍر اإل ْس َؿ ِّ
ْ
ِ
ِ
ب مـ ِ ِ
ِ
السائِ ِري َـ و َذ ِّم ال َؽ ََل ِم َو ُه َق
َازل َّ
إس َؿاط َقؾ الفروي َصاح ِ َ
َو َش ْقخِ اإل ْس ََل ِم َأبِل ْ
ِ
ػَ ،و َش ْقخِ ِ
اإل ْس ََل ِم َأبِل ُط ْث َؿ َ
الص ُابقكِ ِّلَ ،و َأبِل ُط َؿ َر ْب ِـ َط ْب ِد البَ ِّر
قص َ
ان َّ
َأ ْش َف ُر م ْـ َأ ْن ُي َ
الؿ ْغ ِر ِ
بَ ،و َغ ْق ِر ِه ْؿ.
الـؿري إ َما ِم َ
تكط ِٝايصفات إىل ذاتٚ ١ٝفعًٚ ,١ٝايرات ١ٝإىل َعٓٚ ١ٜٛخرب( ١ٜع:)١ٝٓٝ
قاه اإلواً العجٗىني  يف القٕاعد املجم( ٜص:)25
الضفات الجبٕتٗ ٛتٍكطي إىل قطىني :ذاتٗٔ .ٛفعمٗ.ٛ
فايرات :١ٝهل التل مل يزل وٓ يزال متصػا هبا ،كالعؾؿ والؼدرة والسؿع والبصر
والعزة والحؽؿة والعؾق والعظؿة.
ومـفا الصػات الخبرية :كالقجف والقديـ والعقـقـ.
ٚايفعً :١ٝهل التل تتعؾؼ بؿشقئتف ،إن شاء فعؾفا ،وإن شاء مل يػعؾفا ،كآستقاء
طىل العرش ،والـزول إىل السؿاء الدكقا.
وقد تؽقن الصػة ذاتقة فعؾقة باطتباريـ كالؽَلم ،فنكف باطتبار أصؾف صػة ذاتقة،
ٕن اهلل تعاىل مل يزل وٓ يزال متؽؾؿا ،وباطتبار آحاد الؽَلم صػة فعؾقةٕ ،ن الؽَلم
يتعؾؼ بؿشقئتف ،يتؽؾؿ متك شاء بؿا شاء ،ك ََؿا فِل ققلف تعاىل﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ .وكؾ صػة تعؾؼت بؿشقئتف تعاىل :فنهنا تابعة لحؽؿتف.

وقد تؽقن الحؽؿة معؾقمة لـا ،وقد كعجز طـ إدراكفا ،ولؽــا كعؾؿ طؾؿ القؼقـ
أكف سبحاكف ٓ يشاء شقئا إٓ وهق مقافؼ لؾحؽؿة ،كؿا يشقر إلقف ققلف تعاىل ﴿ :ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾.اه
ٔقاه اإلواً العجٗىني  يف شسح الٕاضطٗ ٛكَىَا فِ٘ جمىٕع فتأآ (:)62/8
فالضفات الراتٗ ِ٘ ٛاليت مل ٖصه ٔال ٖصاه وتضفّا بّإٌ ِ٘ٔ ,عاُ :وعٍٕٖٛ
ٔخربٖ:ٛ
فالؿعـوية ،مثؾ :الحقاة ،والعؾؿ ،الؼدرة ،والحؽؿة ..وما أشبف ذلؽ ،وهذا طىل
سبقؾ التؿثقؾ ٓ الحصر.
والخبرية ،مثؾ :القديـ ،والقجف ،والعقـقـ ..وما أشبف ذلؽ مؿا مسؿك كظقره
أبعاض وأجزاء لـا.
فاهلل تعاىل مل يزل لف يدان ووجف وطقـان ،مل يحدث لف شلء مـ ذلؽ بعد أن مل يؽـ،
طالؿا وٓ يزال
ولـ يـػؽ طـ شلء مـف ،كؿا أن اهلل مل يزل ح ًّقا وٓ يزال ح ًّقا ،مل يزل ً
قادرا ...وهؽذا ،يعـك لقس حقاتف تتجدد ،وٓ قدرتف
قادرا وٓ يزال ً
طالؿا ،ومل يزل ً
ً
تتجدد ،وٓ سؿعف يتجدد بؾ هق مقصقف هبذا ً
أزٓ وأبدً ا ،وتجدد الؿسؿقع ٓ يستؾزم
مثَل طـدما أسؿع إذان أن ففذا لقس معـاه أكف حدث يل سؿع
تجدد السؿع ،فلكا ً
جديد طـد سؿاع إذان بؾ هق مـذ خؾؼف اهلل يفَّ لؽـ الؿسؿقع يتجدد وهذا ٓ أثر لف يف
الصػة.
واصطؾح العؾؿاء رمحفؿ اهلل طىل أن يسؿقها الصػات الذاتقة ،قالقإ :هنا مَلزمة
لؾذات ٓ ،تـػؽ طـفا.

ٔالضفات الفعمٗ ِ٘ ٛالضفات املتعمك ٛمبصٗئتٌْٕ ِ٘ٔ ,عاُ:
صػات هلا سبب معؾوم ،مثل :الرضك ،فاهلل طز وجؾ إذا وجد سبب الرضك،
رضل ،كؿا قال تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﴾ [افزمر. ]7 :
وصػات لقس هلا سبب معؾوم؛ مثل :الـزول إىل السؿاء الدكقا حقـ يبؼك ثؾث
الؾقؾ أخر.
ومـ الصػات ما هق صػة ذاتقة وفعؾقة باطتباريـ :فالؽَلم صػة فعؾقة باطتبار
متؽؾؿا لؽـف يتؽؾؿ بؿا
آحاده لؽـ باطتبار أصؾف صػة ذاتقةٕ :ن اهلل مل يزل وٓ يزال
ً
شاء متك شاء ،كؿا سقليت يف بحث الؽَلم إن شاء اهلل تعاىل.
اصطؾح العؾؿاء رمحفؿ اهلل أن يسؿقا هذه الصػات الصػات الػعؾقةٕ :هنا مـ
فعؾف سبحاكف وتعاىل.
ولفا أدلة كثقرة مـ الؼرآن ،مثؾ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ [افػجر:
 ﴿ ، ]22ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾
[إكعام﴿ ، ]158 :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾ [ادائدة﴿ ، ]119 :ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﴾[افتقبةَ ﴿ ، ]46 :أ ْن س ِ
خ َط ال َّؾ ُف َط َؾ ْق ِف ْؿ َوفِل ا ْل َع َذ ِ
اب ُه ْؿ
َ
َخالِدُ َ
ون﴾ [ادائدة. ]85 :
فاطَل
ولقس يف إثباهتا هلل تعاىل كؼص بقجف مـ القجقه ،بؾ هذا مـ كؿالف أن يؽقن ً
لؿا يريد.
وأولئؽ الؼقم الؿحرفقن يؼقلقن :إثباهتا مـ الـؼص! ولفذا يـؽرون مجقع
الصػات الػعؾقة ،يؼقلقن ٓ :يجلء وٓ يرضك ،وٓ يسخط وٓ يؽره وٓ يحب.
يـؽرون كؾ هذه ،بدطقى أن هذه حادثة والحادث ٓ يؼقم إٓ بحادث وهذا باصؾ:

ٕكف يف مؼابؾة الـص ،وهق باصؾ بـػسف :فنكف ٓ يؾزم مـ حدوث الػعؾ حدوث
الػاطؾ.اه
قاه أبٕ عبد اهلل غفس اهلل لْ :وما ذكره اإلمام العثقؿقـ  ،هق الذي طؾقف أهؾ
السـة والجؿاطة ،وهق مذهب السؾػ الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ.
وأصؾؼ شقخ اإلسَلم  طىل الخبرية (طقـقة) ك ََؿا فِل بقان تؾبقس الجفؿقة
َاوى ( ،)189/6وأرى أن هذا اإلصَلق أفضؾ مـ
(َ )186/1( ،)76/1م ْج ُؿقع ا ْل َػت َ
تسؿقتفا (خبرية)ٕ ،ن مجقع الصػات( :الؿعـقية والعقـقة) كؾفا ٓ تثبت إٓ بإدلة
الشرطقة.
ٔقَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ بٗاُ تمبٗظ اجلّىٗ:)329/1( ٛ
إن الصحابة والتابعقـ وسائر سؾػ إمة وأئؿتفا ،وأئؿة أهؾ الحديث والػؼفاء،
والصقفقة ،والؿتؽؾؿة الصػاتقة مـ الؽَلبقة والؽرامقة وإشعرية ،وغقرهؿ مـ
صقائػ الؿتؽؾؿقـ مـ الؿرجئة والشقعة وغقرهؿ طىل إثبات هذه الصػات الخبرية.
أيضا،
لؽـ مـ همٓء الصػاتقة مـ يجعؾ تؾؽ الصػات الخبرية ،صػات معـقية ً
قائؿة بالؿقصقف مثؾ هذه ،وإكؿا يػرق بقـفؿآ ،فتراق الطريؼ التل هبا ُطؾِ َؿ ْت،
فتؾؽ ُطؾِ َؿ ْت مع الخبر الصادق بالعؼؾ ،وهذه مل ُت ْع َرف إٓ بالخبر.
وأما السؾػ وإئؿة وأهؾ الحديث ،وأئؿة الػؼفاء والصقفقة ،وصقائػ مـ أهؾ
أيضا صػات خبريةٕ :ن
الؽَلم ،فَل يؼقلقن :إن هذه مـ جـس تؾؽ ،وٓ يسؿقهنا ً
مؿقزا لفا طـدهؿ ،ومـفؿ
أيضا ،فؾقس هذا ً
مـ الصػات الؿعـقية ما ٓ ُي ْع َؾؿ إٓ بالخبر ً
أيضا.
مـ يؼقل :هذه معؾقمة بالعؼؾ ً
وطىل الؼقلقـ سقاء كاكت صػات طقـقة أو معـقية :فقؼال مـ الؿعؾقم أن
الؿقجقدات يف حؼـا ،إما أجسام كالقجف والقد ،وإما أطراض كالعؾؿ والؼدرة ،فنذا

كان أهؾ اإلثبات متػؼقـ طىل أن العؾؿ والؼدرة كَلمها ثابت هلل ،طىل خَلف ما هق
تؿثقَل لف بالؿخؾقق ،فؽذلؽ
ً
ثابت لؾؿخؾقق ،وإن مل يؽـ يف ذلؽ كػ ًقا لحؼقؼتف ،وٓ
إذا قالقا يف هذه الصػات :إكا كثبتفا طىل خَلف ما هق ثابت لؾخؾؼ ،أو ٓ فرق بقـ
ثبقت ما هق طرض فقـا ،مع كقكف غقر مؿاثؾ لْلطراض ،وبقـ ما هق جسؿ فقـا مع
كقكف غقر مؿاثؾ لْلجسام :بؾ يؼال :مـ الؿعؾقم الؿتػؼ طؾقف بقـ الؿسؾؿقـ ،أن اهلل
حل طامل قادر مع كقكف لقس مـ إحقاء العالؿقـ الؼادريـ ،بؾ ٓ خَلف بقـ أهؾ
اإلثبات أكف مقجقد ،مع كقكف لقس مثؾ سائر الؿقجقدات :بؾ العؼؾ الصريح يؼتضل
مؿاثَل لؾؿقجقد الؿحدث الؿؿؽـ،
ً
وجقد مقجقد واجب قديؿ .ويؼتضل بلكف لقس
وإٓ لؾزم أن يجقز طىل القاجب ،ما يجقز طىل الؿحدث ،فبلوائؾ العؼؾ يعؾؿ أن مـ
الؿقجقد وجق ًدا واج ًبا ،وأكف لقس مثؾ الؿقجقد الؿؿؽـ ،فالذي يثبتقكف يف مجقع
الصػات الؿعؾقمة ،هق مـ جـس ما يثبتقكف يف الذات ،وذلؽ أمر َب ِّقـ بلدكك تلمؾ،
معؾقم بالعؼؾ الصريح :فؾقس الؿحؽل طـفؿ يف ذلؽ إٓ ما اتػؼ العؼَلء طىل كظقره،
وما هق ثابت معؾقم بصريح العؼؾ.اه
ٔقاه  يف كتابْ دز ٞتعازض العقن ٔالٍقن (:)53/8
فنن كَلم الصحابة يف إثبات الصػات هلل تعاىل أكثر وأطظؿ مـ أن يؿؽـ سطره
هـا ،بؾ كَلم الصحابة يف إثبات الصػات العقـقة الخبرية التل تسؿقفا كػاة الصػات
تجسقؿا ،أكثر مـ أن يؿؽـ سطره هـا ،وكَلمفؿ وكَلم التابعقـ صريح يف أهنؿ
ً
مل يؽقكقا يثبتقن ذا ًتا مجردة طـ الصػات.اه

َا ايفسم بني ايتعطٚ ٌٝايتحسٜف؟
التحريف :هق التغققر ،وإمالة الشلء طـ وجفف .يؼال :اكحرف طـ كذا إذا مال،
ِٕٔ ٌٕعاُ:
ايٓٛع األ :ٍٚتحريػ الؾػظ الؿستؾزم لتحريػ الؿعـك ،وهق العدول بف طـ جفتف
إىل غقرها ،إما بزيادة كؾؿة ،أو حرف ،أو كؼصاكف ،أو تغققر حركة ،كؼقل أهؾ الضَلل
يف ققلف تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ [ضف ]5 :أي استقىل فزادوا يف أية
حرفا .وكؼقلفؿ يف ققلف تعاىل﴿ :ﯩ ﯪ ﴾ [افػجر ]164 :أي :أمر ربؽ .فزادوا
كؾؿة ،وكؼقلفؿ يف ققلف تعاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾ [افـساء]164 :
بـصب لػظ الجَللة فغ ّقروا الحركة اإلطرابقة مـ الرفع إىل الـصب.
ايٓٛع ايجاْ :ٞتحريػ الؿعـك ،وهق العدول بف طـ وجفف ،وحؼقؼتف ،وإططاء
الؾػظ معـك لػظ آخر ،كؼقل الؿبتدطة :إن معـك الرمحة إرادة اإلكعام ،وإن معـك
الغضب إرادة آكتؼام.
والتعطقل لغة :اإلخَلء ،يؼال :ططؾف أي أخَله ،والؿراد بف هـا :كػل الصػات طـ
اهلل سبحاكف وتعاىل.
ٔالفسق بني التحسٖف ٔالتعطٗن :أن التحريف :هق كػل الؿعـك الصحقح الذي
دلت طؾقف الـصقص ،واستبدالف بؿعـك آخر غقر صحقح.
والتعطقل :هق كػل الؿعـك الصحقح ،ولق مل يعطف معـك آخر غقر صحقح ،وكؾ
محرف معطؾ ،ولقس كؾ معطؾ محرفا.

َا ايفسم بني ايتهٝٝف ٚايتُجٌٝ؟
التؽققف :هق تعققـ كقػقة الصػة ،يؼال :ك ّقػ الشلء .إذا جعؾ لف كقػقة معؾقمة،
فتؽققػ صػات اهلل تعاىل هق تعققـ كقػقتفا ،والفقئة التل تؽقن طؾقفا ،وهذا ٓ يؿؽـ
لؾبشر ٕكف مؿا استلثر اهلل تعاىل بعؾؿف :فَل سبقؾ إىل القصقل إلقفٕ -ن الصػة تابعة
لؾذات -فؽؿا أن ذات اهلل ٓ يؿؽـ لؾبشر معرفة كقػقتفا ،فؽذلؽ صػتف سبحاكف ٓ
تعؾؿ كقػقتفا .والتؽققػ يحصؾ ،ولق تخقؾ الؽقػقة يف ذهـف.
والتؿثقل :هق إثبات الؿثؾ هلل يف ذاتف ،أو صػاتف ،أو أفعالف ،كلن يؼال :إن صػات
اهلل مثؾ صػات الؿخؾقققـ كؼقلفؿ :يد اهلل كليديـا وسؿعف كسؿعـا -تعاىل اهلل طؿا
طؾقا كبقرا -فاهلل تعاىل يؼقل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
يؼقل الظالؿقن ّ
ﭧ ﴾ [افشقرى ]11 :فَل يؼال يف صػاتف أهنا مثؾ صػاتـا ،أو شبف صػاتـا أو
كصػاتـا ،كؿا ٓ يؼال :إن ذات اهلل مثؾ أو شبف ذواتـا.
فالؿممـ الؿقحد يثبت الصػات كؾفا طىل القجف الَلئؼ بعظؿة اهلل وكبريائف.
والؿعطؾ يـػقفا ،أو يـػل بعضفا ،والؿشبف الؿؿثؾ يثبتفا طىل وجف ٓ يؾقؼ باهلل وإكؿا
مؿثَل.
يؾقؼ بالؿخؾقق .فؽؾ مؿثؾ مؽقػ ،ولقس كؾ مؽقػ ً
بٝإ إٔ ْف ٞايتُج ٌٝأٚىل َٔ ْف ٞايتػب.٘ٝ
قاه اإلواً العجٗىني  يف شسح الٕاضطٗ:)112/1( ٛ
أيفؿا أوىل :أكعبر بالتشبقف ،أو كعبر بالتؿثقؾ؟
كؼقل :بالتؿثقؾ أوىل.
أٚالٕ :ن الؼرآن طبر بف﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [افشقرى﴿ ،]11 :ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [افبؼرة .. ]22 :وما أشبف ذلؽ ،وكؾ ما طبر بف الؼرآن ،ففق أوىل

مـ غقرهٕ ،كـا ٓ كجد أفضؾ مـ الؼرآن ،وٓ أدل طىل الؿعـك الؿراد مـ الؼرآن ،واهلل
أطؾؿ بؿا يريده مـ كَلمف ،فتؽقن مقافؼة الؼرآن هل الصقاب ،فـعبر بـػل التؿثقؾ.
وهؽذا يف كؾ مؽان ،فنن مقافؼة الـص يف الؾػظ أوىل مـ ذكر لػظ مرادف أو مؼارب.
ثاّْٝا :أن التشبقف طـد بعض الـاس يعـل إثبات الصػات ،ولفذا يسؿقن أهؾ
السـة :مشبفة ،فنن قؾـا :مـ غقر تشبقف .وهذا الرجؾ ٓ يػفؿ مـ التشبقف إٓ إثبات
الصػات ،صار كلكـا كؼقل لف :مـ غقر إثبات صػات! فصار معـك التشبقف يقهؿ معـك
فاسدً ا :فؾفذا كان العدول طـف أوىل.
ثايجّا :أن كػل التشبقف طىل اإلصَلق غقر صحقحٕ ،ن ما مـ شقئقـ مـ إطقان أو
مـ الصػات ،إٓ وبقـفؿا اشتراك مـ بعض القجقه ،وآشتراك كقع تشابف ،فؾق كػقت
التشبقف مطؾ ًؼا ،لؽـت كػقت كؾ ما يشترك فقف الخالؼ والؿخؾقق يف شلء ما.
مثَل :القجقد ،يشترك يف أصؾف الخالؼ والؿخؾقق ،هذا كقع اشتراك وكقع تشابف،
ً
لؽـ فرق بقـ القجقديـ ،وجقد الخالؼ واجب ،ووجقد الؿخؾقق مؿؽـ.
وكذلؽ السؿع ،فقف اشتراك ،اإلكسان لف سؿع ،والخالؼ لف سؿع ،لؽـ بقـفؿا
فرق ،لؽـ أصؾ وجقد السؿع مشترك.
فنذا قؾـا :مـ غقر تشبقف .وكػقـا مطؾؼ التشبقف ،صار يف هذا إشؽال.اه
ٔقاه شٗخ اإلضالً ابَ تٗىٗ  ٛكَىَا فِ٘ الضفدٖ:)99/1( ٛ
والؿؼصقد هـا التـبقف طىل مجامع إققال ومـشل الضَلل حقث أخذوا لػظ
(التشبقف) بؿعـك مشترك مجؿؾ :فلرادوا كػقف بؽؾ معـك مـ الؿعاين ،ومـ الؿعؾقم أكف
ما مـ مقجقديـ ،إٓ وبقـفؿا قدر يتػؼان فقف ،وإن كان الؿعـك الؽظ الؿشترك وجقده
يف إذهان ٓ ،يف إطقان :فَل بد أن يؽقن بقـ أفراد آسؿ العام الؽظ كقع

مـ الؿشاهبة باطتبار اتػاقفؿا يف ذلؽ الؿعـك العام ،وهذا مقضع غؾط فقف كثقر مـ
الـاس يف أحؽام إمقر الؽؾقة التل تشتبف فقفا أطقاهنا:
مـفؿ مـ يجعؾ الؽظ ثاب ًتا يف الخارج كؾقا ،ومـفؿ مـ يؼقل :أفراده مل تتػؼ إٓ يف
مجرد الؾػظ ،وهل مسللة إحقال التل اضطرب فقفا كثقر مـ الـاس.
والتحؼقؼ :أكف ٓ بد مـ تشابف يف الخارج ،ومعـك كظ طام يف الذهـ مـ غقر أن
يؽقن يف الخارج.
فقؼال لفمٓء :التشبقف الؿؿتـع إكؿا هق مشاهبة الخالؼ لؾؿخؾقق يف شلء مـ
خصائص الؿخؾقق ،أو أن يؿاثؾف يف شلء مـ صػات الخالؼ :فنن الرب تعاىل مـزه
طـ أن يقصػ بشلء مـ خصائص الؿخؾقق ،أو أن يؽقن لف مؿاثؾ يف شلء مـ
صػات كؿالف ،وكذلؽ يؿتـع أن يشاركف غقره يف شلء مـ أمقره بقجف مـ القجقه ،بؾ
يؿتـع أن يشترك مخؾققان يف شلء مقجقد يف الخارج ،بؾ كؾ مقجقد يف الخارج :فنكف
مختص بذاتف ،وصػاتف الؼائؿة بف ٓ يشاركف غقره فقفا البتة.
وإذا ققؾ :هذان يشتركان يف كذا .كان حؼقؼتف أن هذا يشابف هذا يف ذلؽ الؿعـك
كؿا إذا ققؾ هذا اإلكسان يشارك هذا يف اإلكساكقة ،أو يشارك هذا الحققان يف الحققاكقة
فؿعـاه :أهنؿا يتشاهبان يف ذلؽ الؿعـك ،وإٓ فـػس اإلكساكقة التل لزيد ٓ يشاركف فقفا
غقره ،وإكؿا يشتركان يف كقع اإلكساكقة الؿطؾؼة ٓ ،يف اإلكساكقة الؼائؿة بف.
واإلكساكقة الؿشتركة الؿطؾؼة هل يف إذهان ٓ ،تؽقن يف إطقان مشتركة مطؾؼة
فؿا هق مقجقد يف الخارج ٓ ،اشتراك فقف ،وما وقع فقف آشتراك هق الؽظ الؿطؾؼ
الذي ٓ يؽقن كؾقا مطؾؼا إٓ يف الذهـ :فنذا كان الؿخؾقق ٓ يشاركف غقره فقؿا لف مـ
ذاتف وصػاتف وأفعالف ،فالخالؼ أوىل أن ٓ يشاركف غقره يف شلء مؿا هق لف تعاىل ،لؽـ

الؿخؾقق قد يؿاثؾ الؿخؾقق ،ويؽافئف ويسامقف ،واهلل سبحاكف وتعاىل لقس لف كػم وٓ
مثقؾ ،وٓ سؿل.
ولقس مطؾؼ الؿقافؼة يف بعض إسؿاء والصػات الؿقجبة كقطا مـ الؿشاهبة:
تؽقن مؼتضقة لؾتؿاثؾ والتؽافم ،بؾ ذلؽ ٓزم لؽؾ مقجقديـ :فنهنؿا ٓ بد أن يتػؼا يف
بعض إسؿاء والصػات ،ويشتبفا مـ هذا القجف ،فؿـ كػك ما ٓ بد مـف كان معطَل.
ومـ جعؾ شقئا مـ صػات اهلل مؿاثَل لشلء مـ صػات الؿخؾقققـ كان مؿثَل،
والحؼ هق كػل التؿثقؾ ،وكػل التعطقؾ :فَل بد مـ إثبات صػات الؽؿال الؿستؾزمة
كػك التعطقؾ ،وٓ بد مـ إثبات اختصاصف بؿا لف طىل وجف يـػل التؿثقؾ ،ولؽـ صائػة
مـ الـاس يجعؾقن التؿثقؾ والتشبقف واحدً ا ،ويؼقلقن :يؿتـع أن يؽقن الشلء يشبف
غقره مـ وجف ويخالػف مـ وجف ،بؾ طـدهؿ كؾ مختؾػقـ كالسقاد والبقاض :فنهنؿا مل
يشتبفا مـ وجف ،وكؾ مشتبفقـ كإجسام طـدهؿ يؼقلقن بتؿاثؾفا :فنهنا مؿاثؾة
طـدهؿ مـ كؾ وجف ٓ ،اختَلف بقـفؿا إٓ يف أمقر طارضة لفا.
وهمٓء يؼقلقن كؾ مـ أثبت ما يستؾزم التجسقؿ يف اصطَلحفؿ ففق مشبف مؿثؾ
وهذه صريؼة كثقر مـ أهؾ الؽَلم مـ الؿعتزلة وإشعرية ومـ وافؼفؿ كالؼاضل أبل
يعىل يف الؿعتؿد وغقره وأما مجفقر الـاس فقؼقلقن أن الشلء قد يشبف غقره مـ وجف
دون وجف وهذا الؼقل هق الؿـؼقل طـ السؾػ وإئؿة كاإلمام أمحد وغقره ولفذا يـؽر
همٓء طىل مـ يـػل مشاهبة الؿقجقد لؾؿقجقد مـ كؾ وجف ويؼقلقن ما مـ مقجقديـ
إٓ وأحدمها يشبف أخر مـ بعض القجقه.اه

ٔقاه شٗخ اإلضالً ابَ تٗىٗ  ٛكَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)350/5( ٝ
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َغَ ،أ ْو ْ
َان ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اش ُؿ ِْ
اجلـ ِ
اع َوك َْح ُق َذف َؽَ .و ُـ ُّؾ َفا َأ ْش َام ٌء ُمت ََقاضئَ ٌة
َاسَ ،و ْإَ ْصـ ُ
َافَ ،و ْإَك َْق ُ
ْس ِيف اف ُّؾغَةَ ،يدْ ُخ ُؾ ؾقف ْإَ ْجـ ُ
َب ْؾ ْ
ِ
اخلَ ِ
اهتا ِيف ْ
َو َأ ْظ َق ُ
ار ِج ُمت ََؿ ِّقزَ ةٌ.اه مـ جمؿقع افػتاوى (.)191/3
ان ُم َس َّؿ َق َ
وادعـك مـ ذفؽ :ما اتػؼ يف افؾػظ ،واتػؼ يف ادعـك ،واختؾػت إظقان ،ـؾػظ (اإلكسان) ،و(افرجؾ)،
و(افعامل) ،و(افؽتاب) .و(افرشقل) ،و(افؼايض) ،وما أصبف ذفؽ.
وإشامء ادشسـة :هل إشامء ادشسـة يف افؾػظ ،وادختؾػة يف ادعـك ،ـؾػظ( :افعغ).
َاها ُمت َِّػ ًؼاَ ،و ِه َل ادُْت ََقاضِ َئ ُةَ ،و َؿدْ َيؽ ُ
وؿال صقخ اإلشالم (ْ :)427/25إَ ْش َام ُء ادُْت َِّػ َؼ ُة اف َّؾ ْػ ُظ َؿدْ َيؽ ُ
ُقن
ُقن َم ْعـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظ ش َف ْق ٍؾ ادَْ ُؼ ِ
ظَذ ا ْفؽ َْقـ ِ
َب َو َ
قل َ
افر ُج ِؾَ ،و َؿدْ َيؽُق ُن
َم ْعـ َ
ظَذ َّ
ساـًا َف ْػظ ًّقاَ ،ـ َؾ ْػ ُ
َاها ُم َت َبايِـًاَ ،وه َل ادُْ ْش َ ِس َـ ُة ْاص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ساـًا َف ْػظ ًّقاَ ،و َٓ ُه َق
َم ْعـ َ
سك ْاص َ
َاها ُمتَّػ ًؼا م ْـ َو ْجفُ ،خمْتَؾ ًػا َم ْـ َو ْجفَ ،ؾ َف َذا ؿ ْس ٌؿ َثاف ٌثَ ،ف ْق َس ُه َق ـَادُْ ْش َ َ
ف معـ َِقي ِمـ وجفٍ،
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ٌ
ُقن َب ْقـ ََفا ا ِّت َػ ٌ
ـَادُْت َِّػ َؼة ادُْت ََقاضئَةَ :ؾ َقؽ ُ
س ٌاق ُه َق ْ
اخت َال ٌ َ ْ ٌّ ْ َ ْ
اك َم ْعـ َِق ٌّي م ْـ َو ْجفَ ،وا ْؾ َ
اق ُه َق ْاص َ
و َفؽِـ َه َذا َٓ يؽُق ُن َّإٓ إ َذا ُخص ،ـ ُُّؾ َف ْػ ٍ
ظ بِ َام َيدُ ُّل َ
َص.
ظَذ ادَْ ْعـَك ادُْ ْخت ِّ
َّ
َ
َ َّ

كَا ْل َؼ ْق ِل فِل َسائِ ِر َهاَ ،و َأ َّن ا ْل َؼ ْق َل فِل ِص َػاتِ ِف كَا ْل َؼ ْق ِل فِل ( َذاتِ ِف)َ ،و َأ َّن َم ْـ َأ ْث َب َت ِص َػ ًة ُد َ
ون
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ
الر ُس ُ
اها :ك َ
َان
قؿا بِ ِف َك َػ َ
قل َ م َع ُم َش َاركَة َأ َحده َؿا ْإُ ْخ َرى ف َ
ص َػة م َّؿا َجا َء بِف َّ
ُم َتـَاقِ ًضا.
ِ
َفؿـ َك َػك الـ ُُّز َ ِ ِ
اس َؿ ا ْل َعؾِ ِ
قؿ
الر َضك َوا ْل َغ َض َ
َ ْ
ب َأ ْو ا ْلع ْؾ َؿ َوا ْل ُؼدْ َر َة َأ ْو ْ
ول َوآ ْست َقا َء َأ ْو ِّ
ِ
َأو ا ْل َؼ ِد ِير َأو اسؿ ا ْلؿقج ِ
قد فِ َر ًارا بِ َز ْط ِؿ ِف مِ ْـ َت ْشبِقف و َت ْر ِك ٍ
قب َو َت ْج ِس ٍ
قؿا
ْ ْ َ َْ ُ
ْ
قؿَ :فنِ َّك ُف َي ْؾ َز ُم ُف ف َ
ِ ِ ِ
ِ
قؿا َك َػا ُه ُه َق َو َأ ْث َب َت ا ْل ُؿ ْثبِ ُت.
َأ ْث َب َت ُف كَظ ُقر َما َأ ْل َز َم ُف ل َغقْ ِره :ف َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
بُ :ي ْؿؽِ ُـ ُمـ ِ
الر َضك َوا ْل َغ َض ِ
َاز َط ُف
َف ُؽ ُّؾ َما ُي ْستَدَ ُّل بِف َط َؾك َك ْػ ِل الـ ُُّزول َوآ ْست َقاء َو ِّ
َأ ْن يست َِد َّل بِـَظِ ِقر ِه َط َؾك َك ْػ ِل ْ ِ ِ
الس ْؿ ِع َوا ْل َب َص ِر َوا ْل ُؼدْ َر ِة َوا ْل ِع ْؾ ِؿ.
اإل َرا َدةَ :و َّ
َْ
ِ ِ
ِ ِ
الس ْؿ ِع َوا ْل َب َص ِرُ :ي ْؿؽِ ُـ ُمـ ِ
َاز َط ُف َأ ْن
َوك ُُّؾ َما َي ْستَد ُّل بِف َط َؾك َك ْػ ِل ا ْل ُؼدْ َرة َوا ْلع ْؾ ِؿ َو َّ
ِ
َي ْست َِد َّل بِـَظِ ِقر ِه َط َؾك َك ْػ ِل ا ْل َعؾِ ِ
الس ِؿق ِع َوا ْل َب ِص ِقر.
قؿ َوا ْل َؼد ِير َو َّ
وك ُُّؾ ما يست َِد ُّل بِ ِف َط َؾك َك ْػ ِل ه ِذ ِه ْإَسؿ ِ
اءُ :ي ْؿؽِ ُـ ُمـ ِ
َاز َط ُف َأ ْن َي ْست َِد َّل بِ ِف َط َؾك َك ْػ ِل
َ
َ
ْ َ
َ َْ
ا ْلؿقج ِ
قد َوا ْل َق ِ
اج ِ
ب.
َْ ُ
الضرور ِة َأ َّكف َٓ بدَّ مِـ مقج ٍ
ِ
يؿ َو ِ
اج ٍ
قد َق ِد ٍ
ب بِـَ ْػ ِس ِف َي ْؿتَـ ِ ُع َط َؾ ْق ِف
ْ َْ ُ
َوم ْـ ا ْل َؿ ْع ُؾق ِم بِ َّ ُ َ ُ ُ
ِ
ثَ :وإِما َو ِ
يؿَ .وا ْل ُؿ ْؿؽِ ُـ ا ْل ُؿ ْحدَ ُ
ا ْل َعدَ ُمَ :فنِ َّن ا ْل َؿ ْق ُجق َد :إ َّما ُم ْؿؽِ ٌـ َو ُم ْحدَ ٌ
ث َٓ
اج ٌ
ب َو َقد ٌ
َّ
ُيق َجدُ َّإٓ بِ َق ِ
اج ِ
ب َق ِد ٍ
يؿ.
ات ال َّثابِت َِة يس َت ْؾ ِزم َك ْػل ا ْلؿقج ِ
َان ما يستَدَ ُّل بِ ِف َط َؾك َك ْػ ِل الص َػ ِ
قد ا ْل َق ِ
اج ِ
ب
َْ ُ َ َْ ُ
ِّ
َفنِ َذا ك َ َ ُ ْ
قد م ْط َؾ ًؼاُ :طؾِؿ َأ َّن مـ َط َّط َؾ َشق ًئا مِـ الص َػ ِ
ِ
ِ
ا ْل َؼ ِد ِ
ات
ْ ْ ِّ
َ ْ
َ
يؿَ ،و َك ْػ ُل َذل َؽ َي ْس َت ْؾ ِز ُم َك ْػ َل ا ْل َؿ ْق ُج ُ
قد ا ْلؿ ْشف ِ
َان َقق ُلف مس َت ْؾ ِزما َتعطِ َقؾ ا ْلؿقج ِ
ِ
ِ ِ
قد.اه
َ ُ
َْ ُ
ال َّثابِتَة بِؿ ْث ِؾ َه َذا الدَّ لق ِؾ ك َ ْ ُ ُ ْ ً ْ

ايهالّ عًَ ٢عٓ ٢ايهاف يف قٛي٘ تعاىل ﴿يٝظ نُجً٘ غ ٖٛٚ ٤ٞايطُٝع ايبصري﴾.
قاه اإلواً العجٗىني  يف شسح الٕاضطٗ:)208/1( ٛ
كثقرا يف ققلف ﴿ :ﭢ﴾ ،حقث قالقا :الؽاف
واطؾؿ أن الـحاة خاضقا
ً
خقضا ً
مثَل لقس لف مثؾٕ ،كف مل يؼؾ :لقس كفق ،بؾ قال:
داخؾة طىل (الؿثؾ) ،وضاهره أن هلل ً
كػرا ،وهذا
﴿ﭡ ﭢ ﴾ ،ففذا ضاهرها مـ حقث الؿعـك ،لؽان ضاهر الؼرآن ً
مستحقؾ ،ولفذا اختؾػت طبارات الـحقيقـ يف تخريج هذه أية طىل أققال:
ايك ٍٛاأل :ٍٚالؽاف زائدة ،وأن تؼدير الؽَلم :لقس مثؾف شلء ،وهذا الؼقل مريح،
وزيادة الحروف يف الـػل كثقرة ،ك ََؿا فِل ققلف :تعاىل ﴿ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾ [ؾاضر:
 ،]11فقؼقلقن :إن زيادة الحروف يف الؾغة العربقة لؾتقكقد أمر مطرد.
ٚايك ٍٛايجاْ :ٞقالقا العؽس ،قالقا :إن الزائد (مثؾ) ،ويؽقن التؼدير :لقس كفق
شلء ،لؽـ هذا ضعقػ ،يضعػف أن الزيادة يف إسؿاء يف الؾغة العربقة قؾقؾة جدً ا أو
كادرة ،بخَلف الحروف ،فنذا كـا ٓ بد أن كؼقل بالزيادة ،فؾقؽـ الزائد الحرف ،وهل
الؽاف.
ٚايك ٍٛايجايح :أن (مثؾ) بؿعـك :صػة ،والؿعـك( :لقس كصػتف شلء) ،وقالقا :إن

الؿثؾ ،والشبف ،والشبف يف الؾغة العربقة بؿعـك واحد ،وقد قال اهلل تعاىل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﴾[حمؿد ،]15 :أي :صػة الجـة ،وهذا لقس ببعقد مـ الصقاب.
ايك ٍٛايسابع :أكف لقس يف أية زيادة ،لؽـ إذا قؾت﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ ،لزم

مـ ذلؽ كػل الؿثؾ ،وإذا كان لقس لؾؿثؾ مثؾ ،صار الؿقجقد واحدً ا ،وطىل هذا ،فَل
حاجة إىل أن كؼدر شق ًئا .قالقا :وهذا قد وجد يف الؾغة العربقة ،مثؾ ققلف:
لقس كؿثؾ الػتك زهقر.

واضحا ،ومعـاها:
والحؼقؼة أن هذه البحقث لق مل تعرض لؽؿ ،لؽان معـك أية
ً
أن اهلل لقس لف مثقؾ ،لؽـ هذا وجد يف الؽتب ،والراجح :أن كؼقل ،إن الؽاف زائدة
لؽـ الؿعـك إخقر لؿـ تؿؽـ مـ تصقره أجقد.اه
قاه أبٕ عبد اهلل  :بؾ الؿعـك إول هق إجقد ،وإرجح ،فالؽاف زائدة
مـ حقث إطراب ،وأما مـ حقث الؿعـك :فَل زيادة يف كَلم اهلل ،بؾ هل صؾة،
وتقكقد.
َطأيَ :١ا ٚزد عٔ بعض األ١ُ٥ناإلَاّ أمحد ٚابٔ قداَ :١إٔ صفات اهلل تجبت بال
َعَٓ ,٢ا املساد ب٘ ؟
قاه ابَ قداو  ٛيف كتابْ حتسٖي الٍظس يف كتب اللالً (ص:)39



َطـ َه ِذه

َو َق َال حـبؾَ :س َللت َأ َبا طبد اهلل َأ ْحؿد بـ ُم َح َّؿد بـ َحـْ َبؾ
ْإَح ِ
اديث ،ا َّلتِل تروي َأن اهلل ت َبارك َو َت َعا َلك يرىَ ،و َأكف يـزل إِ َلك َس َؿاء الدُّ ْك َقاَ ،و َأكف
َ
يضع قدمف َو َما أشبف َذلِؽ.
َف َؼ َال َأ ُبق طبد اهلل  :كممـ هبَا وكصدق هبَاَ ،و َٓ كرد مِـ َْفا َش ْقئا إِذا كَاكَت بلساكقد
ِ
الر ُسقل َ ق ْقلف.
ص َحاحَ ،و َٓ كرد طىل َّ
ِ
الر ُسقل  حؼَ ،و َٓ ُيقصػ اهلل َت َعا َلك بِ َل ْك َث َر مِ َّؿا وصػ بِ ِف
وكعؾؿ َأن َما َجا َء بِف َّ
كَػسف ،بِ ََل حدَ ،و َٓ َغا َية ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾.
َفـَ ُؼقل ك ََؿا َق َالَ ،وكصػف ك ََؿا وصػ كَػسف َٓ ،كتعدى َذلِؽَ ،و َٓ كزيؾ َطـ ُف صػة مـ
ِص َػاتف لشـاطة شـعت.

كممـ بِف ِذ ِه ْإَح ِ
َقػ َو َٓ معـك ،طىل َما
اديث وكؼرها ،وكؿرها ك ََؿا َجا َءت بِ ََل ك َ
َ
َ
وصػ بِ ِف كَػسف ت َبارك َو َت َعا َلكَ ،و ُه َق ك ََؿا وصػ كَػسف سؿقع َب ِصقر ،بِ ََل حد َو َٓ َت ْؼ ِدير،
ِص َػاتف مِـْ ُف َولف.
ِ
الر ُسقل 
َٓ كتعدى ا ْل ُؼ ْرآن وا ْل َح ِديث َوا ْل َخ َبرَ ،و َٓ كعؾؿ ك َ
َقػ َذاك إِ َّٓ بِت َْصديؼ َّ
وتثبقت ا ْل ُؼ ْرآن.
و َق َال َأبق طبد اهلل :حدثـَا وكِقع يقما بِح ِديث مـ َه ِذه ْإَح ِ
اديث فاقشعر َزك َِر َّياء بـ
َ
َْ ً َ
َ
َ
َ
ُ
قن بِف ِذ ِه ْإَح ِ
ِ
اديث
َ
وس ْػقَان يحد ُث َ َ
طديَ ،ف َؼ َال َوكقعَ ،و َغضب :أدركـا ْإَ ْط َؿش ُ
َو َٓ ُيـْؽِ ُروك ََفا.
و َه َذا مِؿا َٓ كعؾؿ فِ ِ
اختِ ََلفا ،وا ْلؿـؽر َلف إِما ج ِ
قف َبقـ سؾػـا َر ِحؿفؿ اهلل ْ
اهؾ
ُ َّ َ
َ
َ ُ
َّ
َأو متجاهؾَ ،قؾِقؾ الدّ يـ َوا ْلح َقاءَ َٓ ،
يخاف مـ اهلل َت َعا َلك إِذا كذبَ ،و َٓ يستحقل مـ
الـَّاس إِذا كذب.
َوكحـ طىل َصري َؼة سؾػـا وجادة َأئِ َّؿتـَا َوسـة كَبقـَا َ ،ما أحدثـا ققَٓ ،و َٓ ِز ْدكَا
ِز َيا َدة ،بؾ آمـا بِ َؿا َجا َء ،وأمرركاه ك ََؿا َجا َءَ ،و ُق ْؾـَا بِ َؿا َقا ُلقا ،وسؽتـا َط َّؿا سؽتقا َطـ ُف،
وسؾؽـا َح ْق ُث سؾؽقا.اه
ٔحنٕٓ يف اإلباٌ ٛالبَ بط:ٛ
قال أبق طبد اهلل :وكحـ كممـ بإحاديث يف هذا ،وكؼرها وكؿرها كؿا جاءت
بَل كقػ وٓ معـك ،إٓ طىل ما وصػ بف كػسف تعاىل.اه
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)363/17( ٝ
َاها .قال:
ل وهق يـؼؾ طـ بعض الحـابؾة أهنؿ ل َضـُّقا َأ َّن ُم َرا َد ُهَ .أكَّا َٓ َك ْع ِر ُ
ف َم ْعـ َ
ف َه َذا فِل َغق ِر مق ِض ٍع ،و َقدْ بقـ َأ َّكف إكَّؿا يـْؽِر َت ْل ِو َيَل ِ
خ ََل ِ
وك َََلم َأحؿد ص ِريح بِ ِ
ت
ْ َْ
َ ُ ْ َ َ ٌ
َ َ َّ َ ُ َ ُ ُ
ِ
قن ال ُؼرآ َن َط َؾك َغق ِر َت ْل ِويؾِ ِف وصـ َ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِّد َط َؾك
َ َ
ْ
َ
َّػ كت ََاب ُف فل َّ
الج ْفؿ َّقة َوك َْح ِقه ْؿ :ا َّلذي َـ َيتَ َل َّو ُل َ ْ

الزك ِ
َاد َق ِة وا ْلجف ِؿقة فِقؿا َأ ْك َؽر ْتف مِـ مت ََشابِ ِف ال ُؼر ِ
آن َو َت َل َّو َل ْت ُف َط َؾك َغقْ ِر َت ْل ِويؾِ ِف َف َل ْك َؽ َر َط َؾ ْق ِف ْؿ
َّ
ْ
َ ُ ْ ُ
َ َ ْ َّ َ
آن َط َؾك َغق ِر مر ِ
َت ْل ِو َيؾ ال ُؼر ِ
اد اهلل َو َر ُسقل ِ ِف.
ْ َُ
ْ
ُقن َك ْق ِػ َّق ًةَ .ي ُؼق ُل َ
قن ُي ْثبِت َ
قنَ :م ْعـَك َه ِذ ِه أ َي ِة ك ََذاَ ،وا ْل ُؿ َؽ ِّق ُػ َ
َو ُه ْؿ إ َذا َت َل َّو ُلق ُه َي ُؼق ُل َ
قن:
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
الر ِّب.
إك َُّف ْؿ َطؾ ُؿقا َك ْقػ َّق َة َما َأ ْخ َب َر بِف م ْـ ص َػات َّ
ِ
ِ
الؿ َؽ ِّق َػ ِة ا َّل ِذي َـ َيدَّ ُط َ
قن َأك َُّف ْؿ َطؾِ ُؿقا
َفـَ َػك َأ ْح َؿد َق ْق َل َه ُم َٓء َو َق ْق َل َه ُم َٓءَ :ق ْق َل ُ
ِ
قن ال َؽؾِؿ َطـ مق ِ
اض ِع ِف َو َي ُؼق ُل َ
الؿ َح ِّر َف ِة ا َّل ِذي َـ ُي َح ِّر ُف َ
قن َم ْعـَا ُه ك ََذا
َ ْ ََ
ال َؽ ْقػ َّق َةَ ،و َق ْق َل ُ
َوك ََذا.اه
ٔقاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ الضٕاعق املسضم:)924/3( ٛ
َو َأ َّما َت ْل ِو ُيؾ َما َأ ْخ َب َر بِ ِف ال َّؾ ُف َت َعا َلك َط ْـ َك ْػ ِس ِف َو َط ِـ ا ْل َق ْق ِم ْأ ِخ ِر َف ُف َق َك ْػ ُس ا ْل َح ِؼق َؼ ِة
ا َّلتِل َأ ْخ َب َر ال َّؾ ُف َطـ َْفاَ ،ذل ِ َؽ فِل َح ِّؼ اهلل ُه َق ُكـْ ُف َذاتِ ِف َو ِص َػاتِ ِف ا َّلتِل َٓ َي ْع َؾ ُؿ َفا َغ ْق ُر ُهَ ،ول ِ َف َذا
اج ُش ِ
قلَ ،وك ََذل ِ َؽ َق َال اب ُـ ا ْلؿ ِ
ػ َم ْج ُف ٌ
قن
َق َال َمال ِ ٌؽ َو َربِق َع ُةِ :آ ْستِ َقا ُء َم ْع ُؾق ٌم َوا ْل َؽ ْق ُ
َ
ْ
اإلمام َأحؿدُ و َغقر ُهؿ مِـ الس َؾ ِ
ِ
ػ :إِكَّا َٓ َك ْع َؾ ُؿ َك ْق ِػ َّق َة َما َأ ْخ َب َر ال َّؾ ُف بِ ِف َط ْـ َك ْػ ِس ِف َوإِ ْن ُكـَّا
َو ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ
َك ْع َؾ ُؿ َت ْػ ِس َقر ُه َو َم ْعـَا ُه.
ِ ِ
َو َقدْ َفسر ْ ِ
احت ََّج بِ َفا ا ْل َج ْف ِؿ َّق ُة مِ َـ ا ْل ُؿت ََشابِ ِف َو َق َال :إِك َُّف ْؿ
اإل َما ُم َأ ْح َؿدُ ْأ َيات ا َّلتل ْ
َّ َ
ِ
قن َف َّس ُروا ا ْل ُؼ ْر َ
الص َح َاب ُة َوالتَّابِ ُع َ
آن،
قها َط َؾك َغ ْق ِر َت ْل ِويؾِ َفاَ ،و َب َّق َـ َم ْعـ َ
َت َل َّو ُل َ
َاهاَ ،وك ََذل َؽ َّ
ات كَؿا َطؾِؿقا ا ْلؿراد مِـ آي ِ
ات الص َػ ِ
و َطؾِؿقا ا ْلؿراد بِآي ِ
ات ْإَ ْم ِر َوالـ َّْف ِلَ ،وإِ ْن َل ْؿ
َُ َ ْ َ
ِّ
َُ َ َ
ُ
َ
َ ُ
َي ْع َؾ ُؿقا ا ْل َؽ ْق ِػ َّق َة ،ك ََؿا َطؾِ ُؿقا َم َعاكِ َل َما َأ ْخبَ َر ال َّؾ ُف بِ ِف فِل ا ْل َجـ َِّة َوالـ ِ
َّارَ ،وإِ ْن َل ْؿ َي ْع َؾ ُؿقا
َح ِؼق َؼ َة ُكـ ِْف ِف َو َك ْق ِػ َّقتِ ِف.
َفؿـ َق َال مِـ الس َؾ ِ
ػ :إِ َّن َت ْل ِو َيؾ ا ْل ُؿت ََشابِ ِف َٓ َي ْع َؾ ُؿ ُف إِ َّٓ اهلل ،بِ َف َذا ا ْل َؿ ْعـَكَ ،ف ُف َق َحؼ،
َ ْ
َ َّ
َو َأ َّما َم ْـ َق َال :إِ َّن ال َّت ْل ِو َيؾ ا َّل ِذي ُه َق َت ْػ ِس ُقر ُه َو َب َق ُ
ان ا ْل ُؿ َرادِ مِـْ ُف َٓ َي ْع َؾ ُؿ ُف إِ َّٓ ال َّؾ ُف َف ُف َق َغ َؾ ٌط،

قن وجؿفقر ْإُم ِة َط َؾك ِخ ََلفِ ِفَ ،ق َال مج ِ
ػ
اهدٌ َ :ط َر ْض ُت ا ْل ُؿ ْص َح َ
ُ َ
َو َّ
الص َح َاب ُة َوالتَّابِ ُع َ َ ُ ْ ُ ُ َّ
َط َؾك ْاب ِـ َط َّب ٍ
اس مِ ْـ َفاتِ َحتِ ِف إِ َلك َخاتِ َؿتِ ِفَ ،أقِ ُػ ُف ِطـْدَ ك ُِّؾ آ َي ٍة َو َأ ْس َل ُل ُف َطـ َْفا .
()1

ِ
و َق َال َطبدُ اهلل بـ مسع ٍ
قدَ :ما فِل كِت ِ
قؿ ُأك ِْز َل ْت َ .و َق َال
ْ ُ َ ْ ُ
ْ
َ
َاب اهلل آ َي ٌة إِ َّٓ َو َأكَا َأ ْط َؾ ُؿ ف َ
ِ
ب َأ ْن َي ْع َؾ َؿ َما َأ َرا َد بِ َفا.
ا ْل َح َس ُـ ا ْل َب ْص ِر ُّيَ :ما َأك َْز َل ال َّؾ ُف آ َي ًة إِ َّٓ َو ُه َق ُيح ُّ
وق :ما كَس َل ُل َأصحاب محؿ ٍد َ طـ َشل ٍء إِ َّٓ و ِط ْؾؿف فِل ا ْل ُؼر ِ
آن،
َ ُُ
ْ
ْ ْ
ْ َ َ ُ َ َّ
َو َق َال َم ْس ُر ٌ َ ْ
الش ْعبِ ُّلَ :ما ْابتَدَ َع َق ْق ٌم بِدْ َط ًة إِ َّٓ َوفِل كِت ِ
َو َلؽِ َّـ ِط ْؾ َؿـَا َق َص َر َطـْ ُف َ .و َق َال َّ
َاب اهلل َب َقاك َُفا.
()2

()3

والؿؼصقد أن مـ ادطك معارضة العؼؾ لؾسؿع ٓ بد لف أن يسؾؽ أحد هذه
الؿسالؽ إربعة الباصؾة وأسؾؿفا هذا الؿسؾؽ الرابع وقد طؾؿت بطَلكف وإكؿا كان
أقؾ بطَلكا ٕكف ٓ يتضؿـ الخبر الؽاذب طىل اهلل ورسقلف :فنن صاحبف يؼقل ٓ أففؿ
مـ هذه الـصقص شقئا ،وٓ أطرف الؿراد هبا ،وأصحاب تؾؽ الؿسالؽ تتضؿـ
أققالفؿ تؽذيب اهلل ورسقلف ،أو اإلخبار طـ الـصقص بالتؽذيب وباهلل التقفقؼ.اه
( )1صحق  :أخرجف ابـ أيب صقبة ( ،)559/15وابـ جرير ( ،)85/1وافدارمل ( )116مـ ضرق ظـ
ان ب ِـ صافِحٍ َ ،ظـ جمُ ِ
ػ ظ ََذ ا ْب ِـ َظ َّب ٍ
اسَ ،ث َال َ
ُحم ََّؿد ْب ِـ إِ ْش َح َ
ث
َاه ٍدَ ،ؿ َال« :ظ ََر ْض ُت ادُْ ْص َح َ
ْ
اقَ ،ظ ْـ َأ َب َ ْ َ
احتَتِ ِف إِ َػ َخ ِ
اتِ ،مـ َؾ ِ
ظَر َض ٍ
امتَتِ ِفَ ،أ ْو َؿ ْػ ُت ُف ِظـْدَ ـ ُِّؾ آ َي ٍة ِمـْ ُفَ ،و َأ ْش َل ُف ُف َظـ َْفا» .وهذا إشـاد حسـ :إن شؾؿ مـ
ْ
َ
تدفقس ابـ إشحاق :ؾؼد ظـعـ.

وفؽـ أخرجف ابـ أيب صقبة ( )559/15مـ وجف آخر ،ؾؼالَ :حدَّ َثـَا ا ْف َػ ْض ُؾ ْب ُـ ُدـ ْ ٍ
َغ  ،ظَـ ِص ْب ٍؾ  ،ظ ِ
َـ ا ْب ِـ
الث ظَر َض ٍ
َجقحٍ  ،ظَـ ُجم ِ
َأ ِيب ك ِ
آن ظ ََذ ا ْب ِـ ظَ َّب ٍ
َاه ٍد َ ،ؿ َال  :ظ ََر ْضت ا ْف ُؼ ْر َ
ات .وهذا إشـاد صحقح.
اس َث َ ْ
وصبؾ هق ابـ ظباد ادؽل افؼارىء ،وهق ثؼة.
( )2أخرجف افبخاري برؿؿ ( ،)5552ومسؾؿ برؿؿ ( )2463ظـ ظبد اهلل بـ مسعقد .
( )3صحق  :أخرجف أبق ظبقد يف ؾضائؾ افؼرآن (صَ :)96حدَّ َثـِل َأ ُبق ُك َعقْ ٍؿ ،ظ ِ
َـ ْإَظ َْؿ ِ
شَ ،ظ ْـ ُم ْسؾِ ِؿ ْب ِـ
وق ب ِـ ْإَجدَ عَِ ،ؿ َال« :ما كَس َل ُل َأصحاب حمُ َؿ ٍد ﷺ ظَـ ََش ٍء إِ َّٓ و ِظ ْؾؿف ِيف ا ْف ُؼر ِ
آن،
َ ُُ
ْ
ْس ِ ْ
ْ
ْ َ َ َّ
َ ْ
ْ ْ
ُص َب ْقحٍ َ ،ظ ْـ َم ْ ُ
ِ ِ
صحقح ،رجافف رجال افشقخغ.
ك َظـْ ُف» .وهذا إشـا ٌد
ٌ
َو َفؽ ْـ ظ ْؾ ُؿـَا َؿ َّ َ
وأخرجف اخلطقب يف افػؼقة وادتػؼف ( )197/1مـ ضريؼ ظع بـ ظبد افعزيز افبغقي ،ظـ أيب كعقؿ بف.

ٔيف كتاب لقاٞات الباب املفتٕح لإلواً العجٗىني  وا ٌضْ:
الطؤاه :ما معـك ققل اإلمام أمحد  يف حديث الـزول ،وأحاديث الرؤية
وغقرها :كممـ هبا ،وكصدق هبا بَل كقػ وٓ معـك  ،وٓ كرد شق ًئا مـفا؟
اجلٕاب :أما ققلف( :بَل كقػ) ،أي ٓ :كؽقػف ٓ ،كؼقل :يـزل طىل صػة كذا وكذا:
ٕن الؽقػ مجفقل.
وأما ققلف( :وٓ معـك) ،ف َؼ َال َش ْق ُخ ِ
اإل ْسَل ِم  :مراده بذلؽ :معـك أهؾ التلويؾ
الذيـ يمولقهنا ،أي :أكـا ٓ كليت لفا بؿعـك يخالػ ضاهرها ،وهذا حؼ ،يعـل :ما ذكره
شقخ اإلسَلم  يف مراد اإلمام أمحد صحقح بَل شؽٕ :ن اإلمام أمحد كغقره مـ
أهؾ السـة يممـقن بالؿعاين التل تدل طؾقفا هذه الؽؾؿات.اه
قمت :ويدل طىل ذلؽ ما اشتفر طـ اإلمام أمحد مـ إكؽاره طىل الؿػقضة،
وتبديعفؿ ،وكذلؽ ما اشتفر طـف مـ إثبات معاين الصػات ،وكػل معرفة الؽقػقة.
ومـ إثبات اإلمام أمحد لؾؿعاين ما رواه طبدوس بـ مالؽ العطار ،طـ أمحد أكف
قال :ومـ السـة الَلزمة التل مـ ترك مـفا خصؾة مل يؼبؾفا ويممـ هبا :مل يؽـ مـ
أهؾفا :اإليؿان بالؼدر خقره وشره ،والتصديؼ بإحاديث فقف ،واإليؿان هبا ٓ يؼال :مل
وٓ كقػ ،إكؿا هق التصديؼ واإليؿان هبا.
ومـ مل يعرف تػسقر الحديث ويبؾغف طؼؾف :فؼد ُك ِػل ذلؽ ،و ُأحؽِؿ لف فعؾقف
باإليؿان بف والتسؾقؿ لف مثؾ حديث الصادق الؿصدوق ،وما كان مثؾف يف الؼدر ،ومثؾ
أحاديث الرؤية كؾفا .أخرجف الَللؽائل ( )317وإسـاده صحقح.

نٝف ١ٝدالي ١ايٓصٛص عً ٢ايصفات.
كثبت صػات اهلل طز وجؾ مـ كتاب ربـا ،ومـ سـة كبقـا  ،وقد دلت الـصقص
طىل صػاتف جؾ وطَل مـ طدة أوجف:
فتارة بذكر آسؿ الؿشتؿؾ طىل الصػة ،كالسؿقع ،البصقر ،العؾقؿ ،الؼدير،
العزيز ،الحؽقؿ.
وتارة بذكر الؿصدر ،وهق القصػ الذي اشتؼت مـف تؾؽ الصػة ،كؼقلف﴿ :ﮖ
ﮗ ﮘ ﴾ [افـساء .]166:وققلف﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾.
[افذاريات .]58 :وققلف ﴿ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [إظراف.]14:
وققلف ﴿ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﴾[ ص .]82:وققلف يف الحديث الصحقح:
«حجابه الـور لو كشػه؛ ٕحرقت سبحات وجفه ما اكتفى إلقه بصره من خؾؼه» وققلف
يف دطاء آستخارة« :الؾفم إين أستخقرك بعؾؿك ،وأستؼدرك بؼدرتك» وققلف:
«أسللك بعؾؿك الغقب ،وقدرتك طؾى الخؾق» وققل طائشة« :الحؿد هلل الذي وسع
سؿعه إصوات» وكحقه.
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أُٜٗا أغس ايتأ ٌٜٚأّ ايتعطٌٝ؟
قاه اإلواً ابَ القٗي  يف الضٕاعق املسضم:)296/1( ٛ
التلويؾ شر مـ التعطقؾ فنكف يتضؿـ التشبقف والتعطقؾ والتَلطب بالـصقص
وإساءة الظـ هبا :فنن الؿعطؾ والؿمول قد اشتركا يف كػل حؼائؼ إسؿاء والصػات،
وامتاز الؿمول بتَلطبف بالـصقص ،واكتفاكف لحرمتفا ،وإساءة الظـ هبا ،وكسبة قائؾفا
إىل التؽؾؿ بؿا ضاهره الضَلل واإلضَلل ،فذىعٕا بني أزبع ٛحماذٖس:
األ :ٍٚاطتؼادهؿ أن ضاهر كَلم اهلل ورسقلف الؿحال الباصؾ فػفؿقا التشبقف أوٓ
ثؿ اكتؼؾقا طـف إىل:
احملرٚز ايجاْ :ٞوهق التعطقؾ فعطؾقا حؼائؼفا بـاء مـفؿ طىل ذلؽ الػفؿ الذي
يؾقؼ هبؿ ،وٓ يؾقؼ بالرب جؾ جَللف.
احملرٚز ايجايح :كسبة الؿتؽؾؿ الؽامؾ العؾؿ ،الؽامؾ البقان التام الـصح إىل ضد
البقان والفدى واإلرشاد ،وإن الؿتحقريـ الؿتفقكقـ أجادوا العبادة يف هذا الباب
وطبروا بعبارة ٓ تقهؿ مـ الباصؾ ما أومهتف طبارة الؿتؽؾؿ بتؾؽ الـصقص ،وٓ ريب
طـد كؾ طاقؾ أن ذلؽ يتضؿـ أهنؿ كاكقا أطؾؿ مـف أو أفصح أو أكصح لؾـاس.
احملرٚز ايسابع :تَلطبفؿ بالـصقص واكتفاك حرماهتا.اكتفك الؿراد.

فصل يف ذكر بعض القىاعد املهمة يف األمساء والصفات
قاه اإلواً ابَ القٗي  يف بداٟع الفٕاٟد (:)159/1
فا٥د ٠دً:١ًٝ
وا جيس ٙصف ّٛأٔ خربّا عم ٜالسب تبازك ٔتعاىل أقطاًْ:
يرجع إىل كػس الذات؟ كؼقلؽ :ذات ،ومقجقد ،وشلء.
أحدٖا :ما
ُ
ٍ
ٍ
معـقية ،كالعؾقؿ ،والؼدير ،والسؿقع.
صػات
يرجع إىل
ايجاْ :ٞما
ُ
يرجع إىل أفعالف :كحق :الخالؼ ،والرزاق.
ايجايح :ما
ُ
يرجع إىل التـزيف الؿحض .وٓبد مـ تضؿـف ثبق ًتا :إذ ٓ كؿال يف العدم
ايسابع :ما
ُ
الؿحض؟ كالؼدوس السَلم.
ٍ
ٍ
طديدة ٓ
أوصاف
أكثر الـاس ،وهق آسؿ الدال طىل مجؾة
اخلاَظ :ومل يذكره ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
معقـة ،بؾ هق ٌ
مػرد :كحق( :الؿجقد ،العظقؿ
معان ٓ ،طىل معـك
دال طىل
بصػة
تختص
ُ
ٍ
ٍ
الصؿد)َّ ،
متعددة مـ صػات الؽؿال ،ولػظف يدل طىل
بصػات
فنن الؿجقد مـ اتصػ
الؿ ْر ُخ
هذا ،فنكَّف
ٌ
مقضقع لؾسعة ،والؽثرة ،والزيادة ،ومـف ققلفؿ( :استؿجد َ
ػار)  ،و(أمجد الـاقة طؾ ًػا) ،ومـف ﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ صػة لؾعرش :لسعتف
وال َع ُ
()1

وطظؿف وشرفف.

( )1ؿال إزهري يف هتذيب افؾغة ( :)683 /15ومـ أمثال افعرب :يف ـؾ افشجر كار ،واشتؿجد ادَ ْر ُخ
ػار :صحر
ػار :أي :اشتؽثرا مـ افـار ؾصؾحا فالؿتداح هبام.اه وادَ ْر ُخ :صجر رسيع افقري ،واف َع ُ
واف َع ُ
يتخذ مـف افزِّ كاد.

آسؿ مؼتركًا بطؾب الصَلة مـ اهلل طىل رسقلف كؿا طؾؿـاه
وتلمؾ كقػ جاء هذا
ُ
ٕ :كف يف مؼام صؾب الؿزيد والتعرض لسعة العطاء ،وكثرتف ،ودوامف ،فلتك يف هذا
الؿطؾقب باسؿ يؼتضقف :كؿا تؼقل( :اغػر يل وارمحـل إكؽ أكت الغػقر الرحقؿ) ،وٓ
راجع إىل الؿتقسؾ إلقف بلسؿائف وصػاتف ،وهق
يحسـ (إكؽ أكت السؿقع البصقر) ،ففق
ٌ
مـ أقرب القسائؾ وأحبفا إلقف.
ومـف الحديث الذي يف الؿسـد و الترمذيَ « :ألِظوا بقاذا الجالل واإلكرام» ومـف:
()1

بديع السؿوات وإرض ،يا
«الؾفم إين أسللك بلن لك الحؿد ٓ ،إله إٓ أكت ،الؿـان ُ
ذا الجالل واإلكرام» .
()2

ٌ
ٌ
تقسؾ
سمال لف ،وتقس ٌؾ إلقف بحؿده ،وأكف الذي ٓ إلف إٓ هق الؿـان ،ففق
ففذا
باب
إلقف بلسؿائف وصػاتف ،وما أحؼ ذلؽ باإلجابة وأطظؿف مقق ًعا طـد الؿسئقل ،وهذا ٌ
طظقؿ مـ أبقاب التقحقد أشركا إلقف إشارةً ،وقد فتح لؿـ بصره اهلل.
ُ
ٍ
ٍ
طديدة،
لصػات
ولـرجع إىل الؿؼصقد ،وهق وصػف تعاىل بآسؿ الؿتضؿـ
فالعظقؿ مـ اتصػ بصػات كثقرة مـ صػات الؽؿال ،وكذلؽ الصؿد ،قال ابـ
طباس  :هق السقد الذي كؿؾ يف سمدده  .وقال أبق وائؾ :هق السقد الذي اكتفك
()3

سمدده .وقال طؽرمة :الذي لقس فققف أحد.
( )1أخرجف أمحد ( )17596ظـ ربقعة بـ ظامر  بنشـاد صحقح.
( )2أخرجف أمحد ( ،13575و) وأبق داود ( ،)1495وافسمذي ( ،)3544وابـ ماجف ( )3858ظـ أكس
 ،وهق حديث صحقح ،فف ظدد مـ افطرق ،بعضفا حسـ فذاتف.
( )3أخرجف ابـ جرير افطزي ،وابـ أيب حاتؿ يف تػسر شقرة اإلخالص ،وأبق افشقخ يف افعظؿة ()96
ِِ
ِ
ِ
ِ
َعِ ،
ظَـ ا ْب ِـ ظَ َّب ٍ
افص َؿدُ ﴾ [اإلخالص]2 :
اسِ ،يف َؿ ْقففَّ ﴿ :
مـ ضريؼ أيب َصافحٍ َ ،ؿ َال :ثـل ُم َعاو َي ُة ،ظَ ْـ ظ ٍّ
ِ
الِيفُ ا ال ِتي َقدْ كَؿ َل ِِف َ ِ ِ
الس ْقدُ ا ال ِتي َقدْ ك َُؿ َل ِِف ُس ْم َِ ِِ ِهَ ،و ا ِ
َي ُؼ ُ
قم ا ال ِتي َقدْ َع ُظ َم ِِف
َشفهَ ،وا ْل َعظ ُ
ُ
قل « :ا
َ
ع َظؿتِ ِه ،و َْ ِ
قم ا ال ِتي َقدْ ك َُؿ َل ِِف ِح ْؾ ِؿ ِهَ ،وا ْلغَـ ِ ُّي ا ال ِتي َقدْ ك َُؿ َل ِِف ِغـَا ُهَ ،و َْ
اْل اب ُار ا ال ِتي َقدْ ك َُؿ َل ِِف
َ
اْلؾ ُ
َ َ

وكذلؽ قال الزجاج :الذى يـتفل إلقف السمدد :فؼد صؿد لف كؾ شلء.
وقال ابـ إكباري ٓ :خَلف بقـ أهؾ الؾغة َّ
أن الصؿد السقد الذي لقس فققف
أحد الذي يصؿد إلقف الـاس يف حقائجفؿ ،وأمقرهؿ ،واشتؼاقف يدل طىل هذا ،فنكَّف مـ
الجؿع والؼصد ،ففق الذي اجتؿع الؼصد كحقه ،واجتؿعت فقف صػات السمدد ،وهذا
أصؾف يف الؾغة كؿا قال:

ً ً ً ًَ
ٍ ًً ُ
ً
كافقنلت يفخت
ف ف

ً ُ ً ُ ً ُ
هف ت ٍيف ف
تل

ًُ ُ ً ُ ٌ ً ُ
ُ ًُ
فمب ٍ لسي ٍلفقلصت فل ف
ٍع امف ٍيبفمسعل يس

والعرب تسؿل أشراففا بالصؿدٓ :جتؿاع قصد الؼاصديـ إلقف ،واجتؿاع صػات
السقادة فقف.
قدر
ايطادع :صػة تحصؾ مـ اقتران أحد آسؿقـ والقصػقـ بأخر ،وذلؽ ٌ
زائدٌ طىل مػرديفؿا :كحق :الغـل الحؿقد ،العػق الؼدير ،الحؿقد الؿجقد ،وهؽذا طامة
الصػات الؿؼتركة ،وإسؿاء الؿزدوجة يف الؼرآن.
َّ
فنن الغـل صػة كؿال ،والحؿد كذلؽ ،واجتؿاع الغـل مع الحؿد كؿال آخر ،فؾف
ثـا ٌء مـ غـاه ،وثـا ٌء مـ محده ،وثـا ٌء مـ اجتؿاطفؿا.
وكذلؽ العػق الؼدير ،والحؿقد الؿجقد ،والعزيز الحؽقؿ ،فتلمؾف فنكَّف مـ أشرف
الؿعارف.
وأما صػات السؾب الؿحض :فَل تدخؾ يف أوصافف تعاىل :إٓ أن تؽقن متضؿـ ًة
ٍ
لثبقت :كإحد الؿتضؿـ ٓكػراده بالربقبقة ،واإللفقة ،والسَلم الؿتضؿـ لبراءتف مـ
كؾ كؼص يضاد كؿالف ،وكذلؽ اإلخبار طـف بالسؾقب ،إكؿا هق لتضؿـفا ثبق ًتا كؼقلف
تعاىل﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ :فنكَّف متضؿ ٌـ لؽؿال حقاتف وقققمقتف ،وكذلؽ ققلف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج َُبوِْ ِهَ ،وا ْل َع ِ
اِل ُ ا ال ِتي َقدْ ك َُؿ َل ِِف ِع ْؾ ِؿهَ ،و َْ
قم ا التي َقدْ ك َُؿ َل ِِف حؽ َْؿتهَ ،و ُْ َو ا التي َقدْ ك َُؿ َل ِِف َأك َْوا ِ ِ
=
اْلؽ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْم ََِِ ،و ُْ َو اًّاُ ُس ْب َحا َك ُه َْته ص َػ ُت ُهََ ،ل َْـْ َبغي إ اَل َل ُه».
الِل َو ُّ
اَ

تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ متضؿ ٌـ لؽؿال قدرتف ،وكذلؽ ققلف﴿ :ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ متضؿ ٌـ لؽؿال طؾؿف ،وكذلؽ ققلف﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﴾ متضؿ ٌـ لؽؿال صؿديتف وغـاه ،وكذلؽ ققلف﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﴾ [اإلخالص ]4 :متضؿ ٌـ لتػرده بؽؿالف ،وأكف ٓ كظقر لف ،وكذلؽ ققلف تعاىل:
﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ متضؿ ٌـ لعظؿتف ،وأكَّف َّ
جؾ طـ أن ُيدرك بحقث يحاط بف،
وهذا مطر ٌد يف ِّ
كؾ ما وصػ بف كػسف مـ السؾقب.
ٔجيب أُ تعمي ٍِا أوٕز:
أحدٖاَّ :
أن ما يدخؾ يف باب اإلخبار طـف تعاىل أوسع مؿا يدخؾ يف باب أسؿائف
وصػاتف؟ كالشلء والؿقجقد والؼائؿ بـػسف ،فنكَّف يخبر بف طـف ،وٓ يدخؾ يف أسؿائف
الحسـك وصػاتف العؾقا.
ايجاْ :ٞأن الصػة إذا كاكت مـؼسؿة إىل كؿال وكؼص :مل تدخؾ بؿطؾؼفا يف
أسؿائف ،بؾ يطؾؼ طؾقف مـفا كؿالفا ،وهذا كالؿريد ،والػاطؾ ،والصاكعَّ ،
فنن هذه
إلػاظ ٓ تدخؾ يف أسؿائف :ولفذا غؾط مـ سؿاه بالصاكع طـد اإلصَلق ،بؾ هق
الػ َّع ُال لؿا يريدَّ :
فنن اإلرادة والػعؾ والصـع مـؼسؿ ٌة :ولفذا إكَّؿا أصؾؼ طىل كػسف مـ
وخبرا.
فعَل
ذلؽ أكؿؾف ً
ً
مطؾؼ كؿا
اسؿ
ٌ
ايجايح :أكَّف ٓ يؾزم مـ اإلخبار طـف بالػعؾ مؼقدً ا أن يشتؼ لف مـف ٌ
بعض الؿتلخريـ :فجعؾ مـ أسؿائف الحسـك :الؿضؾ الػاتـ الؿاكر ،تعاىل
غؾط فقف ُ
ٌ
اهلل طـ ققلفَّ ،
أفعال مخصقص ٌة معقـ ٌة:
فنن هذه إسؿاء مل يطؾؼ طؾقف سبحاكف مـفا إٓ
فَل يجقز أن يسؿك بلسؿائفا الؿطؾؼة ،وال َّؾف أطؾؿ.

ايسابعَّ :
صػ هبا ٓ ُيـايف ال َع َؾ ِؿ َقة،
أن أسؿا َءه الحسـك هل أطَل ٌم
وأوصاف ،والق ُ
ٌ
بخَلف أوصاف العباد :فنكَّفا تـايف طؾؿقتفؿٕ :ن أوصاففؿ مشترك ٌة :فـافتفا العؾؿق ُة
الؿختص ُة بخَلف أوصافف تعاىل.
اخلاَظَّ :
أن آسؿ مـ أسؿائف .لف دٓٓت:
 دٓلة طىل الذات والصػة بالؿطابؼة. ودٓلة طىل أحدمها بالتضؿـ. ودٓلة طىل الصػة إخرى بالؾزوم.ايطادعَّ :
أن أسؿا َءه الحسـك لفا اطتباران:
الذات.
 اطتبار مـ حقثُ
الصػات.
 واطتبار مـ حقثُ
ففل بآطتبار إول مترادف ٌة ،وبآطتبار الثاين متبايـ ٌة.
ايطابعّ :
تقققػل ،وما يطؾؼ طؾقف يف
أن ما يطؾؼ طؾقف يف باب إسؿاء والصػات
ٌ
باب اإلخبار ٓ يجب أن يؽقن تقققػ ًقا :كالؼديؿ ،والشلء ،والؿقجقد ،والؼائؿ بـػسف.
ففذا فصؾ الخطاب يف مسللة أسؿائف :هؾ هل تقققػق ٌة ،أو يجقز أن يطؾؼ طؾقف
بعض ما مل يرد بف السؿع.
مـفا ُ
أن آسؿ إذا أصؾؼ طؾقف جاز ْ
ايجأََّ :
أن يشتؼ مـف الؿصدر ،والػعؾ فقخبر بف طـف
ومصدرا :كحق :السؿقع البصقر الؼدير ،يطؾؼ طؾقف مـف السؿع والبصر والؼدرة،
فع ًَل
ً
ويخبر طـف بإفعال مـ ذلؽ :كحق﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾﴿ ،ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ ،هذا
إن كان الػعؾ متعد ًياْ ،
ْ
فنن كان ٓز ًما مل يخبر طـف بف كحق :الحل ،بؾ يطؾؼ طؾقف آسؿ
والؿصدر ،دون الػعؾ ،فَل يؼال :حقل.

ايتاضع :أن أفعال الرب تبارك وتعاىل صادرة طـ أسؿائف وصػاتف ،وأسؿا ُء
الؿخؾقققـ صادر ٌة طـ أفعالفؿ ،فالرب تبارك وتعاىل فِعالف طـ كؿالف ،والؿخؾقق
كؿالف طـ فعالف ،فاشتؼت لف إسؿاء بعد ْ
كامَل
ً
أن كؿؾ بالػعؾ ،فالرب مل يزل
فحصؾت أفعالف طـ كؿالف؟ ٕكَّف ٌ
كامؾ بذاتف وصػاتف ،فلفعالف صادر ٌة طـ كؿالف :ك َُؿ َؾ
فػعؾ ،والؿخؾقق فعؾ فؽؿؾ الؽؿال الَلئؼ بف.
ٌ
أصؾ لؾعؾؿ بؽؾ معؾقمِّ ،
فنن
والعؾؿ هبا
ايعاغس :إحصا ُء إسؿاء الحسـك
ُ
طؾؿ بؿا
طؾؿ بؿا كقكف ،أو ٌ
أمرا ،إ َّما ٌ
الؿعؾقمات سقاه إ َّما أن تؽقن خؾ ًؼا لف تعاىل أو ً
ومصدر الخؾؼ وإمر طـ أسؿائف الحسـك ،ومها مرتبطان هبا ارتباط الؿؼتضك
شرطف.
ُ
فإمر ك ُّؾف مصدره طـ أسؿائف الحسـك ،وهذا ك ُّؾف حس ٌـ ٓ ،يخرج طـ
بؿؼتضقف،
ُ
مصالح العباد والرأفة والرمحة هبؿ واإلحسان إلقفؿ بتؽؿقؾفؿ بؿا أمرهؿ بف وهناهؿ
ٌ
وإحسان ،إذ مصدر ُه أسؿاؤه الحسـك،
ولطػ
طـف ،فلمره ك ُّؾف مصؾح ٌة وحؽؿ ٌة ورمح ٌة
ٌ
وفعؾف ك ُّؾف ٓ يخرج طـ العدل والحؽؿة والؿصؾحة والرمحة ،إذ مصدره أسؿاؤه
باصَل وٓ سدى وٓ طبثًا،
الحسـك :فَل تػاوت يف خؾؼف وٓ طبث ،ومل يخؾؼ خؾؼف ً
ٍ
تابع لقجقده تبع الؿػعقل
وكؿا َأ َّن كؾ مقجقد سقاه :فبنيجاده فقجقد مـ سقاه ٌ
العؾؿ بف ٌ
أصؾ لؾعؾؿ بؽؾ ما سقاه.
الؿخؾقق لخالؼف ،فؽذلؽ
ُ
فالعؾؿ بلسؿائف وإحصاؤها ٌ
أصؾ لسائر العؾقم :فؿـ أحصك أسؿا َءه كؿا يـبغل
أصؾ إلحصاء ِّ
مجقع العؾقم ،إذ إحصا ُء أسؿائف ٌ
كؾ معؾقمَّ :
ٕن
لؾؿخؾقق أحصك
َ
الؿعؾقمات هل مـ مؼتضاها ومرتبط ٌة هبا.
خؾَل
وتلمؾ صدور الخؾؼ وإمر طـ طؾؿف وحؽؿتف تعاىل :ولفذا ٓ تجد فقفا ً
يلمر يف العبد أو يػعؾف :إ َّما ْ
وٓ تػاو ًتاَّ :
أن يؽقن لجفؾف بف ،أو
ٕن الخؾؾ القاقع فقؿا ُ

لعدم حؽؿتف .وأ َّما الرب تعاىل ففق العؾقؿ الحؽقؿ ،فَل يؾحؼ فعؾف وٓ أمره ٌ
خؾؾ وٓ
تـاقض.
ٌ
تػاوت وٓ ٌ
احلاد ٟعػسَّ :
أصَل ،وقد تؼدم
اسؿ غقر ذلؽ ً
أن أسؿاءه ك َّؾفا حسـك ،لقس فقفا ٌ
َّ
أن مـ أسؿائف ما يطؾؼ طؾقف باطتبار الػعؾ :كحق الخالؼ والرازق والؿحقل والؿؿقت،
وهذا يدل طىل َّ
خقرات محض ٌة ٓ شر فقفإ :كَّف لق فعؾ الشر ٓشتؼ لف
أن أفعالف ك َّؾفا
ٌ
مـف اسؿ ،ومل تؽـ أسؿاؤه ك ُّؾفا حسـك ،وهذا ٌ
باصؾ ،فالشر لقس إلقف ،فؽؿا ٓ يدخؾ
فعَل
يف صػاتف ،وٓ يؾحؼ ذاتف ،فَل يدخؾ يف أفعالف ،فالشر لقس إلقف ٓ ،يضاف إلقف ً
وٓ وص ًػا ،وإكَّؿا يدخؾ يف مػعقٓتف.
ٌ
قائؿ بؿػعقلف الؿبايـ لف ٓ ،بػعؾف الذي هق
وفرق بقـ الػعؾ والؿػعقل ،فالشر ٌ
فعؾف ،فتلمؾ هذا :فنكف خػل طىل كثقر مـ الؿتؽؾؿقـ ،وزلت فقف أقدا ٌم وضؾت فقف
أففا ٌم ،وهدى ال َّؾف أهؾ الحؼ لؿا اختؾػقا فقف بنذكف واهلل يفدي مـ يشاء إىل صراط
مستؼقؿ.
ايجاْ ٞعػس :يف بقان مراتب إحصاء أسؿائف التل مـ أحصاها دخؾ الجـة ،وهذا
هق قطب السعادة ،ومدار الـجاة والػَلح.
الؿرتبة إوىل :إحصا ُء ألػاضفا وطددها.
ففؿ معاكقفا ومدلقلفا.
الؿرتبة الثاكقةُ :
الؿرتبة الثالثة :دطاؤه هبا :كؿا قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾.
ِٕٔ وستبتاُ:
إحداُٖا :دطاء ِ
ٍ
وطبادة .والثاين :دطاء صؾب ومسللة.
ثـاء

فَل يثـك طؾقف إٓ بلسؿائف الحسـك وصػاتف العىل ،وكذلؽ ٓ ُيسلل إٓ هبا ،فَل
يؼال :يا مقجقد أو يا شلء أو يا ذات اغػر يل وارمحـل ،بؾ ُيسلل يف كؾ مطؾقب باسؿ
متقسَل إلقف بذلؽ آسؿ.
ً
يؽقن مؼتض ًقا لذلؽ الؿطؾقب ،فقؽقن السائؾ
ومـ تلمؾ أدطقة الرسؾ ،وٓسقؿا خاتؿفؿ وإمامفؿ -صؾقات اهلل وسَلمف
طؾقفؿ -وجدها مطابؼ ًة لفذا.
ٍ
بعبارة
وهذه العبارة أوىل مـ طبارة مـ قال :يتخؾؼ بلسؿاء اهلل ،فنكَّفا لقست
ٍ
سديدة ،وهل مـتزط ٌة مـ ققل الػَلسػة :الػؾسػة التشبف باإللف طىل قدر الطاقة،
وأحسـ مـفا طبارة أبل الحؽؿ بـ َب َّرجان ،وهل التعبد ،وأحسـ مـفا العبارة الؿطابؼة
لؾؼرآن ،وهل الدطاء الؿتضؿـ لؾتعبد والسمال.
إكؽارا طبارة الػَلسػة وهل التشبف ،وأحسـ مـفا طبارة مـ
فؿراتبفا أربعة :أشدها
ً
قال :التخؾؼ ،وأحسـ مـفا طبارة مـ قال التعبد ،وأحسـ مـ الجؿقع الدطاء وهل
لػظ الؼرآن.
ايجايح عػس :اختؾػ الـُ َّظار يف إسؿاء التل تطؾؼ طىل اهلل وطىل العباد :كالحل
والسؿقع والبصقر والعؾقؿ والؼدير والؿؾؽ وكحقها ،فؼالت صائػة مـ الؿتؽؾؿقـ:
مجاز يف الرب .وهذا ققل غَلة الجفؿقة ،وهق أخبث إققال
هل حؼقؼ ٌة يف العبد
ٌ
وأشدها فسا ًدا.
مجاز يف العبد ،وهذا ققل أبل العباس
ايجاْ :ٞمؼاب ُؾ ُف ،وهق َأكَّفا حؼقؼ ٌة يف الرب
ٌ
الـاشئ.
ايجايحَ :أكَّفا حؼقؼة فقفؿا ،وهذا ققل أهؾ السـة ،وهق الصقاب.
واختَلف الحؼقؼتقـ فقفؿا ٓ يخرجفا طـ كقهنا حؼقؼة فقفؿا ،ولؾرب تعاىل مـفا
ما يؾقؼ بجَللف ،ولؾعبد مـفا ما يؾقؼ بف.

ولقس هذا مقضع التعرض لؿلخذ هذه إققال وإبطال باصؾفا وتصحقح
ٍ
أمقر يـبغل معرفتفا يف هذا الباب ،ولق كان
صحقحفا ،فنِ َّن الغرض اإلشار ُة إىل
الؿؼصقد بسطفا ٓستدطت سػريـ أو أكثر.
ٍ
ُ
اطتبارات:
ثَلث
ايسابع عػس :أن آسؿ والصػة مـ هذا الـقع لف
اطتبار مـ حقث هق مع قطع الـظر طـ تؼققده بالرب تبارك وتعاىل أو العبد.
ٌ
مختصا بف.
 آطتبار الثاين :اطتباره مضافا إىل الربً
 الثالث :اطتباره مضا ًفا إىل العبد مؼقدً ا بف.فؿا لزم آسؿ لذاتف وحؼقؼتف كان ثابتًا لؾرب والعبد ،ولؾرب مـف ما يؾقؼ بؽؿالف
ولؾعبد مـف ما يؾقؼ بف.
وهذا كاسؿ السؿقع الذي يؾزمف إدراك الؿسؿقطات والبصقر الذي يؾزمف رؤية
الؿبصرات ،والعؾقؿ والؼدير وسائر إسؿاءَّ ،
فنن شرط صحة إصَلقفا حصقل
معاكقفا وحؼائؼفا لؾؿقصقف هبا.
فؿا لزم هذه إسؿاء لذاهتا :فنثباتف لؾرب تعاىل ٓ محذور فقف بقجف ،بؾ يثبت لف
ُ
يؿاثؾ فقف َخ ْؾ َؼ ُف ،وٓ يشاهب ُُفؿ.
طىل وجف ٓ
فؿـ كػاه طـف إلصَلقف طىل الؿخؾقق ألحد يف أسؿائف وجحد صػات كؿالف.
ومـ أثبتف لف طىل ٍ
وجف يؿاثؾ فقف خؾؼف :فؼد شبفف بخؾؼف ،ومـ شبف اهلل بخؾؼف فؼد
كػر.
ومـ أثبتف لف طىل ٍ
وجف ٓ يؿاثؾ فقف خؾؼف ،بؾ كؿا يؾقؼ بجَللف وطظؿتف :فؼد برئ
مـ فرث التشبقف ،ودم التعطقؾ ،وهذا صريؼ أهؾ السـة.
وما لزم الصػ َة إلضافتفا إىل العبد :وجب كػقف طـ اهلل ،كؿا يؾز ُم حقاة العبد مـ
ِ
ِ
والس ِ
الـق ِم ِ
الغذاء وكحق ذلؽ ،وكذلؽ ما يؾز ُم إرادتف مـ حركة كػسف يف
والحاجة إىل
ـة

جؾب ما يـتػع بف ،ودفع ما يتضرر بف ،وكذلؽ ما يؾزم طؾقه مـ احتقاجف إىل ما هق ٍ
طال
ُ
مػتؼرا إلقف محا ًصا بفُّ .
ً
كؾ هذا يجب كػقف طـ الؼدوس السَلم
محؿقٓ بف
طؾقف وكقكف
ً
تبارك وتعاىل.
ِ
اختصاصف تعاىل هبا :فنكَّف ٓ َي ْث ُب ُت لؾؿخؾقق بقجف كعؾؿف
وما لزم صػة مـ جفة
ِ
ِ
الذي يؾزمف ِ
وإرادتف ،وسائر صػاتف.
وقدرتف،
والقجقب واإلحاص ُة بؽؾ معؾقمٍ،
الؼدَ ُم
ُ
َّ
يختص بف مـفا ٓ يؿؽ ُـ إثبا ُت ُف لؾؿخؾقق.
فنن ما
ُ
خؾصت مـ أفتقـ الؾتقـ مها
أحطت هبذه الؼاطدة ُخ ًبرا و َط َؼ ْؾتَفا كؿا يـبغل
فنذا
َ
َ
أصؾ ِ
آفة التعطقؾ ِ
بَلء الؿتؽؾؿقـِ :
وآفة التشبقف ،فنكَّؽ إذا وفقت هذا الؿؼا َم حؼف مـ
ِ
والصػات العىل حؼقؼ ًة :فخؾصت مـ التعطقؾ،
التصقر أثبت هلل إسؿاء الحسـك
وكػقت طـفا خصائص الؿخؾقققـ ومشاهبتفؿ :فخؾصت مـ التشبقف ،فتدبر هذا
ترجع إلقفا يف هذا الباب ،واهلل الؿقفؼ لؾصقاب.
الؿقضع واجعؾف آخ َّقت ََؽ التل
ُ
ِ
اخلاَظ عػسَّ :
أمقر أربع ٌة :أمران لػظقان،
أن الصػة متك قامت بؿقصقف لزمفا ٌ
()1

وأمران معـقيان.
فالمفظٗاُ :ثبٕت٘ ٔضميب ,فالجبٕتْ٘ :
اسؿٔ .الطميب:
أن يشتؼ لؾؿقصقف مـفا ٌ
ْ
أن يؿتـع آشتؼاق لغقره.
ٔاملعٍٕٖاُ :ثبٕت٘ ٔضميب؛ فالجبٕتْ٘ :
أن يعقد حؽؿفا إىل الؿقصقف ،ويخبر هبا
طـفٔ .الطميبْ :
خبرا طـف.
أن ٓ يعقد حؽؿفا إىل غقره ،وٓ يؽقن ً
وهل قاطد ٌة طظقؿ ٌة يف معرفة إسؿاء والصػات ،فؾـذكر مـ ذلؽ ً
مثآ واحدً ا
وهق صػ ُة الؽَلم .فنكَّفا إذا قامت بؿحؾ كان هق الؿتؽؾؿ دون مـ مل تؼؿ بف ،و ُأخبر
طـف هبا وطاد حؽؿفا إلقف دون غقره ،فقؼال :قال ،وأمر ،وهنك ،وكادى ،وكاجك ،وأخبر،
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وخاصب ،وتؽؾؿ ،وكؾؿ ،وكحق ذلؽ ،وامتـعت هذه إحؽا ُم لغقره :فقستدل هبذه
إحؽام وإسؿاء طىل ققام الصػة بف ،وسؾبفا طـ غقره طىل طدم ققامفا بف ،وهذا هق
أصؾ السـة الذي ردوا بف طىل الؿعتزلة والجفؿقة وهق مـ أصح إصقل صر ًدا
وطؽسا.
ً
ٍ
ٍ
بعددَّ ،
فنن ل َّؾف
حصر ،وٓ تحد
ايطادع عػس :أن إسؿاء الحسـك ٓ تدخؾ تحت
ٍ
وصػات استلثر هبا يف طؾؿ الغقب طـده ٓ ،يعؾؿفا ٌ
كبل
مؾؽ
تعاىل أسؿا ًء
ٌ
مؼرب وٓ ٌ
ٌ
مرسؾ ،ك ََؿا فِل الحديث الصحقح« :أسللك بؽل اسم هو لك سؿقت به كػسك ،أو
أكزلته يف كتابك ،أو استلثرت به يف طؾم الغقب طـدك».
فذعن أمساءٓ ثالث ٛأقطاً:
 قسؿ سؿك بف كػسف :فلضفره لؿـ شاء مـ مَلئؽتف ،أو غقرهؿ ومل يـزل بف كتابف. وقسؿ أكزل بف كتابف ،فتعرف بف إىل طباده. وقسؿ استلثر بف يف طؾؿ غقبف :فؾؿ ُيطؾع طؾقف أحدً ا مـ خؾؼف :ولفذا قال:«استلثرت به» أي :اكػردت بعؾؿف ،ولقس الؿرا ُد اكػرا َد ُه بالتسؿل بفَّ :
ٕن هذا آكػراد
ثابت يف إسؿاء التل أكزل هبا كتابف.
ٌ
طؾي من حمامده بَم ٓ أحسـه
ومـ هذا ققل الـبل  يف حديث الشػاطة« :فقػتح َّ
أن» ،وتؾؽ الؿحامد هل بلسؿائف وصػاتف .ومـف .ققلف  ٓ« أحصي ثـاء طؾقك
أكت كَم أثـقت طؾى كػسك».
اسَم ،من أحصاها دخل الجـة» فالؽَلم
وأما ققلف َّ « :
إن ل َّؾه تسعة وتسعقن ً
ٌ
مستؼؾ.
خبر
مجؾ ٌة واحدةٌ ،وققلف« :من أحصاها دخل الجـة» صػة ٓ ٌ
والؿعـك لف أسؿا ٌء متعدد ٌة مـ شلهنا أن مـ أحصاها دخؾ الجـة ،وهذا ٓ يـػل َّ
أن
ٍ
مؿؾقك قد أطدهؿ لؾجفاد :فَل
يؽقن لف أسؿا ٌء غقرها ،وهذا كؿا تؼقل :لػَلن مائ ُة

يـػل هذا ْ
ٌ
مؿالقؽ سقاهؿ معديـ لغقر الجفاد ،وهذا ٓ خَلف بقـ العؾؿاء
أن يؽقن لف
فقف.
ايطابع عػسَّ :
إن أسؿا َءه تعاىل مـفا ما يطؾؼ طؾقف مػر ًدا ،ومؼتركًا بغقره ،وهق غالب
إسؿاء :كالؼدير والسؿقع والبصقر والعزيز والحؽقؿ ،وهذا يسقغ ْ
أن يدطا بف مػر ًدا
ومؼتركًا بغقره ،فتؼقل :يا طزيز يا حؾقؿ ،يا غػقر يا رحقؿْ ،
وأن يػرد كؾ اسؿ .وكذلؽ
والجؿع.
يف الثـاء طؾقف والخبر طـف بف يسقغ لؽ اإلفرا ُد
ُ
ومـفا ما ٓ يطؾؼ طؾقف بؿػرده ،بؾ مؼروكًا بؿؼابؾف :كالؿاكع والضار والؿـتؼؿ ،فَل
ٌ
مؼرون بالؿعطل والـافع والعػق.
يجقز أن يػرد هذا طـ مؼابؾف :فنكَّف
ففق الؿعطل الؿاكع ،الضار الـافع ،الؿـتؼؿ العػق ،الؿعز الؿذلٕ :ن الؽؿال يف
اقتران كؾ اسؿ مـ هذه بؿا يؼابؾفٕ :كَّف يراد بف أكَّف الؿـػر ُد بالربقبقة وتدبقر الخؾؼ
وطػقا واكتؼا ًما .وأ َّما ْ
أن يثـك طؾقف بؿجرد
وضرا،
والتصرف فقفؿ ططا ًء ومـ ًعا ،وكػ ًعا
ً
ً
الؿـع وآكتؼام واإلضرار فَل يسقغ.
ففذه إسؿا ُء الؿزدوج ُة تجري إسؿا ُء مـفا مجرى آسؿ القاحد الذي يؿتـع
ُ
فصؾ بعض حروفف طـ بعض ،ففل وإن تعددت جارية مجرى آسؿ القاحد :ولذلؽ
مل تجئ مػردة ،ومل تطؾؼ طؾقف إٓ مؼتركة فاطؾؿف .فؾق قؾت :يا مذل يا ضار يا ماكع
وأخبرت بذلؽ مل تؽـ مثـ ًقا طؾقف ،وٓ حامدً ا لف حتك تذكر مؼابؾفا.
ايجأَ عػسَّ :
أن الصػات ثَلث ُة أكقاع :صػات كؿال ،وصػات كؼص ،وصػات ٓ
تؼتضل ً
قسؿا راب ًعا وهق ما يؽقن
كؿآ وٓ ً
كؼصا ،وإن كاكت الؼسؿ ُة التؼديرية تؼتضل ً
ً
وكؼصا باطتباريـ.
كؿآ
ً
ومقصقف بالؼسؿ إول ،وصػا ُت ُف ك ُّؾفا
والرب تعاىل مـز ٌه طـ إقسام الثَلثة،
ٌ
ٍ
ٍ
مقصقف مـ الصػات بلكؿؾفا ،ولف مـ الؽؿال أكؿؾف.
محض ففق
كؿال
صػات
ُ
ُ

وهؽذا أسؿاؤه الدالة طىل صػاتف هل أحسـ إسؿاء وأكؿ ُؾفا ،فؾقس يف إسؿاء
غقرها مؼامفا ،وٓ يمدي معـاها ،وتػسقر آسؿ مـفا بغقره لقس
أحس ُـ مـفا ،وٓ يؼقم ُ
ٍ
ٍ
محض ،بؾ هق طىل سبقؾ التؼريب والتػفقؿ.
بؿرادف
تػسقرا
ً
ٍ
ٍ
كؿال ،أحس ُـ ٍ
وإذا طرفت هذا فؾف سبحاكف مـ ِّ
وأتؿ ُف معـك
صػة
كؾ
اسؿ وأكؿ ُؾ ُف ُ
ٍ
وأكزهف طـ شائبة ٍ
كؼص ،فؾف مـ صػة اإلدراكات :العؾقؿ الخبقر ،دون
طقب أو
وأبعدُ ه
ُ
العاقؾ الػؼقف ،والسؿقع البصقر ،دون السامع والباصر والـاضر ،ومـ صػات
اإلحسان :البر الرحقؿ القدود ،دون الرققؼ والشػقق وكحقمها ،وكذلؽ العظ العظقؿ،
دون الرفقع الشريػ ،وكذلؽ الؽريؿ دون السخل ،والخالؼ الباريء الؿصقر ،دون
()1

الػاطؾ الصاكع الؿشؽؾ ،والغػقر العػق ،دون الصػقح الساتر.
وكذلؽ سائر أسؿائف تعاىل يجري طىل كػسف مـفا أكؿؾفا وأحسـفا ،وما ٓ يؼقم
غقر ُه مؼامف.
ُ
فتلمؾ ذلؽ :فلسؿاؤه أحسـ إسؿاء ،كؿا َّ
أن صػاتف أكؿؾ الصػات :فَل تعدل
طؿا سؿك بف كػسف إىل غقره ،كؿا ٓ تتجاوز ما وصػ بف كػسف ووصػف بف رسقلف إىل ما
وصػف بف الؿبطؾقن والؿعطؾقن.
ايتاضع عػسَّ :
إن مـ أسؿائف الحسـك ما يؽقن ً
دآ طىل طدة صػات ،ويؽقن ذلؽ
ً
متـاوٓ لجؿقعفا تـاول آسؿ الدال طىل الصػة القاحدة لفا كؿا تؼدم بقاكف:
آسؿ
ُ
كاسؿف (العظقؿ ،والؿجقد ،والصؿد) :كؿا قال ابـ طباس  فقؿا رواه طـف ابـ أبل
حاتؿ يف تػسقره :الصؿد :السقد الذي قد كؿؾ يف سمدده ،والشريػ الذي قد كؿؾ يف
شرفف ،والعظقؿ الذي قد كؿؾ يف طظؿتف ،والحؾقؿ الذي قد كؿؾ يف حؾؿف ،والعؾقؿ

( )1ورد هذا آشؿ مضا ًؾا ،ـام يف ؿقفف تعاػ﴿ :رؾقع افدرجات ذو افعرش﴾ [ؽاؾر.]15 :

الذي قد كؿؾ يف طؾؿف ،والحؽقؿ الذي قد كؿؾ يف حؽؿتف ،وهق الذي قد كؿؾ يف
كػقا أحد،
أكقاع شرفف وسمدده ،وهق اهلل سبحاكف .هذه صػتف ٓ تـبغل إٓ لف ،لقس لف ً
ولقس كؿثؾف شلء ،سبحان اهلل القاحد الؼفار .هذا لػظف.
وهذا مؿا خػل طىل ٍ
كثقر مؿـ تعاصك الؽَلم يف تػسقر إسؿاء الحسـك فػسر
طؾؿا بخس آسؿ
آسؿ بدون معـاه ،وكؼصف مـ حقث ٓ يعؾؿ ،فؿـ مل يحط هبذا ً
إطظؿ حؼف ،وهضؿف معـاه ،فتدبره.
ايعػس :ٕٚوهل الجامع ُة لؿا تؼدم مـ القجقه ،وهق معرفة اإللحاد يف أسؿائف

حتك ٓ يؼع فقف ،قال تعاىل ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾.
واإللحاد يف أسؿائف هق العدول هبا وبحؼائؼفا ومعاكقفا طـ الحؼ الثابت لفا .وهق
ملخق ٌذ مـ الؿقؾ كؿا يدل طؾقف مادتف(ل ح د) فؿـف :الؾحد ،وهق الشؼ يف جاكب الؼبر
الذي قد مال طـ القسط ،ومـف :الؿؾحد يف الديـ الؿائؾ طـ الحؼ إىل الباصؾ .قال ابـ
السؽقت :الؿؾحد الؿائؾ طـ الحؼ الؿدخؾ فقف ما لقس مـف .ومـف :الؿؾتحد ،وهق
مػتعؾ مـ ذلؽ .وققلف تعاىل﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﴾ أي :مـ تعدل إلقف،
وهترب إلقف ،وتؾتجئ إلقف ،وتبتفؾ إلقف :فتؿقؾ إلقف طـ غقره .تؼقل العرب :التحد فَلن
إىل فَلن إذا طدل إلقف.
إذا عسفت ِرا فاإلحلاد يف أمسائْ إٌٔاعْ:
أحدٖاْ :
أن يسؿك إصـام هبا :كتسؿقتفؿ الَلت مـ اإللفقة ،والعزى مـ العزيز،
إلفا .وهذا إلحاد حؼقؼة فنكَّفؿ طدلقا بلسؿائف إىل أوثاهنؿ وآلفتفؿ
وتسؿقتفؿ الصـؿ ّ
الباصؾة.

ايجاْ :ٞتسؿقتف بؿا ٓ يؾقؼ بجَللف ،كتسؿقة الـصارى لف ًأبا ،وتسؿقة الػَلسػة لف
مقج ًبا بذاتف ،أو طؾ ًة فاطؾ ًة بالطبع ،وكحق ذلؽ.
ٚثايجٗا :وصػف بؿا يتعاىل طـف ويتؼدس مـ الـؼائص :كؼقل أخبث القفقد :إكَّف
فؼقر ،وققلفؿ :إكَّف استراح بعد ْ
أن خؾؼ خؾؼف .وققلفؿ :يد اهلل مغؾقلة .وأمثال ذلؽ
مؿا هق إلحا ٌد يف أسؿائف وصػاتف.
ٚزابعٗا :تعطقؾ إسؿاء طـ معاكقفا وجحد حؼائؼفا :كؼقل مـ يؼقل مـ الجفؿقة
ٌ
ألػاظ مجرد ٌة ٓ تتضؿـ صػات وٓ معاين ،فقطؾؼقن طؾقف اسؿ السؿقع
وأتباطفؿ :إكَّفا
والبصقر والحل والرحقؿ والؿتؽؾؿ والؿريد ،ويؼقلقن ٓ :حقاة لف وٓ سؿع وٓ بصر
طؼَل وشر ًطا ولغة وفطرة،
وٓ كَلم وٓ إرادة تؼقم بف ،وهذا مـ أطظؿ اإللحاد فقفا ً
وهق يؼابؾ إلحاد الؿشركقـَّ :
فنن أولئؽ أططقا أسؿاءه وصػاتف ٔلفتفؿ ،وهمٓء
سؾبقه صػات كؿالف وجحدوها وططؾقها :فؽَلمها مؾحدٌ يف أسؿائف.
ُ
وفروخ ُفؿ متػاوتقن يف هذا اإللحاد :فؿـفؿ الغايل والؿتقسط
ثؿ الجفؿقة
والؿـؽقب .وكؾ مـ جحد شق ًئا مؿا وصػ اهلل بف كػسف ،أو وصػف بف رسقلف :فؼد
ألحد يف ذلؽ :فؾقستؼؾ أو لقستؽثر.
كبقرا،
ٚخاَطٗا :تشبقف صػاتف بصػات خؾؼف تعاىل اهلل طؿا يؼقل الؿشبفقن ً
طؾقا ً
ففذا اإللحاد يف مؼابؾف إلحاد الؿعطؾة َّ
فنن أولئؽ كػقا صػة كؿالف وجحدوها وهمٓء
شبفقها بصػات خؾؼف فجؿعفؿ اإللحاد وتػرقت هبؿ صرقف.
وبرأ اهلل أتباع رسقلف وورثتف الؼائؿقـ بسـتف طـ ذلؽ كؾف :فؾؿ يصػقه إٓ بؿا
َّ
وصػ بف كػسف ،ووصػف بف كبقف ، ،ومل يجحدوا صػاتف ،ومل يشبفقها بصػات
خؾؼف ،ومل يعدلقا هبا طؿا أكزلت طؾقف لػ ًظا وٓ معـك ،بؾ أثبتقا لف إسؿاء والصػات

وكػقا طـف مشاهبة الؿخؾققات :فؽان إثباهتؿ بر ًيا مـ التشبقف ،وتـزيفؿ خؾ ًقا مـ
صـؿا أو ططؾ حتك كلكَّف ٓ يعبد إٓ طد ًما.
التعطقؾ ٓ ،كؿـ شبف حتك كلكَّف يعبد ً
وأهؾ السـة وسط يف الـحؾ ،كؿا أن أهؾ اإلسَلم وسط يف الؿؾؾ ،تققد مصابقح
معارففؿ ﴿ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾.
فـسلل اهلل تعاىل أن يفديـا لـقره ،ويسفؾ لـا السبقؾ إىل القصقل إىل مرضاتف،
مجقب.
قريب
ومتابعة رسقلف إكف
ٌ
ٌ
الرب
ففده طشرون فائد ًة مضاف ًة إىل الؼاطدة التل بدأكا هبا يف أقسام ما
ُ
يقصػ بف ُ
تبارك وتعاىل ،فعؾقؽ بؿعرفتفا ومراطاهتا ثؿ اشرح إسؿاء الحسـك ْ
إن وجدت قؾ ًبا
َاب الربقبقة أ ُّ
وأطز
جؾ
ومحَل ً
ً
قائَل
طاقَل ولساكًا ً
ً
ُّ
فجـ ُ
قابَل ،وإٓ فالسؽقت أوىل بؽ َ
مؿا يخطر بالبال أو يعبر طـف الؿؼال﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ حتك يـتفل
طؾؿا.
العؾؿ إىل مـ أحاط بؽؾ شلء ً
وطسك اهلل ْ
أن يعقـ بػضؾف طىل تعؾقؼ شرح إسؿاء الحسـك مراط ًقا فقف أحؽام
()1

ُ
الؿان بػضؾف ،وال َّؾف ذو
هذه الؼقاطد بري ًئا مـ اإللحاد يف أسؿائف وتعطقؾ صػاتف ففق
الػضؾ العظقؿ.اكتفك
ٌٖ ٜطَُّ ٢اهلل عص ٚدٌ مبا مل ٜسد يف ايهتاب ٚايطٓ ١تطُٝت٘ بَ٘ٚ ,عٓا ٙصحٝح؟
اس ُم َتـ ِ
َاز ُط َ
قنَ :ه ْؾ ُي َس َّؿك ال َّؾ ُف بِ َؿا َص َّح َم ْعـَا ُه فِل ال ُّؾ َغ ِة َوا ْل َع ْؼ ِؾ َو َّ
الش ْر ِعَ ،وإِ ْن
َوالـَّ ُ
ِِ
اع َط َؾك َق ْق َلقْ ِـ
إج َؿ ٌ
اعَ ،أ ْم َٓ ُي ْط َؾ ُؼ َّإٓ َما َأ ْص َؾ َؼ كَص َأ ْو ْ
إج َؿ ٌ
َل ْؿ َي ِر ْد بِنِ ْص ََلقف كَص َو َٓ ْ
( )1وؿد صـع ذفؽ ابـ افؼقؿ رمحف اهلل ،ؾؼد ذـر ابـ رجب وؽره ضؿـ ممفػات ابـ افؼقؿ ـتاب رشح
إشامء احلسـك كسلل اهلل أن يقْس بطبعف وكؼه.

قن ما َٓ كَص فِل إ ْص ََلقِ ِف ،و َٓ إجؿاع َك َؾ ْػ ِ
م ْش ُفقر ْي ِـَ .و َطام ُة الـُّ َّظ ِ ِ
ظ ا ْل َؼ ِد ِ
يؿ
ْ َ َ
َ
َّ
ار ُي ْطؾ ُؼ َ َ
َّ
َ
َ
الذ ِ
َو َّ
ات َوك َْح ِق َذل ِ َؽ.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َومِ ْـ الـ ِ
اج ِة
َّاس َم ْـ َي ْػص ُؾ َب ْق َـ ْإَ ْس َؿاء ا َّلتل ُيدْ َطك بِ َفاَ ،و َب ْق َـ َما ُي ْخ َب ُر بِف َطـْ ُف ل ْؾ َح َ
َففق سبحا َكف إكَّؿا يدْ َطك بِ ْإَسؿ ِ
اء ا ْل ُح ْسـَك ك ََؿا َق َال﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾
َُ ُ ْ َ ُ َ ُ
ْ َ
قد و َٓ َذ ٍ
ٍ
ِ
قج إ َلك ْ ِ
اإل ْخ َب ِ
ار َطـْ ُف مِ ْث ُؾ َأ ْن ُي َؼ َالَ :ل ْق َس ُه َق بِ َؼ ِد ِ
ات
يؿ َو َٓ َم ْق ُج َ
َو َأ َّما إ َذا ُا ْحت َ
ِ
قؼ ْ ِ ِ
َقائِ َؿ ٍة بِـَ ْػ ِس َفا َوك َْح َق َذل ِ َؽَ .ف ِؼ َقؾ فِل َت ْح ِؼ ِ
يؿ َم ْق ُجق ٌد َو ُه َق
اإل ْث َباتَ :ب ْؾ ُه َق ُس ْب َحا َك ُف َقد ٌ
ات َقائِ َؿ ٌة بِـَ ْػ ِس َفاَ .وقِ َقؾَ :لقْ َس بِ َش ْل ِءَ .ف ِؼ َقؾَ :ب ْؾ ُه َق َش ْل ٌءَ :ف َف َذا َسائِ ٌغ.
َذ ٌ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
َوإِ ْن ك َ
قفا َما َيدُ ُّل َط َؾك ا ْل َؿدْ حِ َك َؼ ْق ِل
َان َٓ ُيدْ َطك بِؿ ْث ِؾ َهذه ْإَ ْس َؿاء ا َّلتل َل ْق َس ف َ
َان َه َذا َل ْػ ًظا يعؿ ك َُّؾ مقج ٍ
ا ْل َؼائِؾَِ :يا َش ْل ُء إ ْذ ك َ
ات َو َم ْق ُجق ٌد) َوك َْح ُق
قدَ ،وك ََذل ِ َؽ َل ْػ ُظ ( َذ ٌ
َْ ُ
َ ُ ُّ
َذل ِ َؽ.
َّإٓ إ َذا سؿك بِا ْلؿقج ِ
قد ا َّل ِذي َي ِ
جدُ ُه َم ْـ َص َؾ َب ُف َك َؼ ْقل ِ ِف ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ َف َف َذا
َْ ُ
َ َّ
َأ َخص مِـ ا ْلؿقج ِ
قد ا َّل ِذي َي ُع ُّؿ ا ْل َخال ِ َؼ َوا ْل َؿ ْخ ُؾ َ
قق.اه
ُّ ْ َ ْ ُ
َا ضابط اإلخباز عٔ اهلل عص ٚدٌ؟
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ جمىٕ ع الفتأ:)142/6( ٝ
َو َأما ِ
اس ِؿ َس ِّق ٍئَ :لؽِ ْـ َقدْ َي ُؽ ُ
اإل ْخ َب ُار َطـْ ُفَ :ف ََل َي ُؽ ُ
اس ِؿ َل ْق َس
اس ِؿ َح َس ٍـ َأ ْو بِ ْ
قن بِ ْ
قن بِ ْ
َّ
ات ومقج ٍ
بِسق ِئ ،وإِ ْن َلؿ يح َؽؿ بِحسـ ِ ِف .مِ ْث َؾ اس ِؿَ :شل ٍء و َذ ٍ
قد :إ َذا ُأ ِريدَ بِ ِف ال َّثابِ ُت
َ َْ ُ
ْ َ
َ ِّ َ
ْ
ْ ُ ْ ْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
و َأما إ َذا ُأ ِريدَ بِ ِف الؿقجقد ِطـْدَ َّ ِ ِ
الؿ ِريدُ
الشدَ ائد َف ُف َق م ْـ إَ ْس َؿاء ُ
َْ ُ ُ
الح ْسـَكَ ،وك ََذل َؽ ُ
َ َّ
قد وم ْذمق ٍمَ :ف َؾقس َذل ِ َؽ مِـ إَسؿ ِ
ٍ
ِ
ِ
اء
ْ َ
ْ ْ َ
َوا ْل ُؿ َت َؽ ِّؾ ُؿَ :فنِ َّن اإل َرا َد َة َوا ْل َؽ ََل َم َتـْ َؼس ُؿ إ َلك َم ْح ُؿ َ َ ُ
قؿ والص ِ
قؿ و ِ
ِ
ِ ِ
اد ِق َوك َْح ِق َذل ِ َؽَ :فنِ َّن َذل ِ َؽ َٓ َي ُؽ ُ
قن
الرح ِ َ َّ
الح ْسـَك ،بِخ ََلف َ
ُ
الحؽ ِ َ َّ
َّإٓ َم ْح ُؿق ًدا.

َو َه َؽ َذا كَؿا فِل َح ِّؼ الرس ِ
قل َح ْق ُث َق َال﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
َّ ُ
َ
ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ َف َل َم َر ُه ْؿ َأ ْن َي ُؼق ُلقاَ ( :يا َر ُس َ
قل اهللَ ،يا َكبِ َّل ال َّؾ ِف) ك ََؿا َخا َص َب ُف ال َّؾ ُف بِ َؼ ْقل ِ ِف:
قل :يا محؿدُ  ،يا َأحؿد ،يا َأبا ال َؼ ِ
اس ِؿَ ،وإِ ْن
﴿ﭶ ﭷ ﴾ ﴿ﮔ ﮕ ﴾ َٓ َي ُؼ ُ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ
َإَ َذ ِ
قن فِل ِ
اإل ْخ َب ِ
ان َوك َْح ِق ِهَ :-أ ْش َفدُ َأ َّن ُم َح َّؿدً ا َر ُس ُ
كَا ُكقا َي ُؼق ُل َ
ار -ك ْ
قل اهلل ،ك ََؿا َق َال
َت َعا َلك ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ َو َقا َل﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ َو َق َال﴿ :ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾.
ت الت ْشرِ ِ
َففُ َو سب َحا َك ُه َلم ي َخاصِ ْب حمؿ ًدا َّإٓ بِ َـ ْع ِ
يف :كَالرس ِ
قل َوالـَّبِ ِّل َوا ْل ُؿ َّز ِّم ِؾ
َّ
ْ ُ
ُْ
َّ ُ
ُ َ َّ
وا ْلؿدَّ ِّث ِر :و َخا َصب سائِر إَ ْكبِق ِ
اء بِ َلسؿائِ ِفؿ ،م َع َأ َّك ُف فِل م َؼا ِم ِ
اإل ْخ َب ِ
اس َؿ ُف.
َ
َ
ار َطـْ ُف َقدْ َي ْذك ُُر ْ
َ
ْ َ ْ َ
َ َ َ
َ ُ
َف َؼدْ َفر َق سبحا َكف بقـ حا َلتَل ِ
اب واإلخبار فِل َح ِّؼ الرس ِ
الخ َط ِ
قلَ ،و َأ َم َركَا بِال َّت ْػ ِر ِيؼ
َّ ُ
َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ
ب ْقـ َُفؿا فِل َح ِّؼ ِفَ :وك ََذل ِ َؽ ُه َق الؿ ْعتَا ُد فِل ُط ُؼ ِ
قل الـ ِ
َّاس إ َذا َخا َص ُبقا إَكَابِ َر مِ ْـ إ ُ َم َر ِاء
ُ
َ َ
ِ
ِ
اس ِؿ َح َس ٍـَ :وإِ ْن ك َ
َان فِل
قه ْؿَ ،و َيدْ ُط ُ
الر َؤ َساء َل ْؿ ُي َخاصِ ُب ُ
قه ْؿ َّإٓ بِ ْ
َوا ْل ُع َؾ َؿاء َوا ْل َؿ َش ِايخِ َو ُّ
َح ِ
ث َو َم ْخ ُؾ ٌ
ان كَاصِ ٌؼ َو ِج ْس ٌؿ َو ُم ْحدَ ٌ
ان َو َح َق َق ٌ
الخ َب ِر َط ْـ َأ َح ِد ِه ْؿ ُي َؼ ُالُ :ه َق إك َْس ٌ
ال َ
قق
ُقع َو ْاب ُـ ُأ ْكثَك َو َي ْلك ُُؾ ال َّط َعا َم َو َي ْش َر ُب َّ
اب.
الش َر َ
قب َو َم ْصـ ٌ
َو َم ْر ُب ٌ
ار َطـْ ُفُ :يدْ َطك بِ ِف فِل َح ِ
ال ِ
َلؽِ َّـ ك َُّؾ ما ُي ْذكَر مِ ْـ َأسؿائِ ِف َو ِص َػاتِ ِف فِل َح ِ
اإل ْخ َب ِ
ال
ْ َ
ُ
َ
َت َأسؿاء الؿ ْخ ُؾ ِ ِ
ِِ
مـ ِ ِ
قفا َما َيدُ ُّل َط َؾك َك ْؼ ِص ِفَ ،و ُحدُ وثِ ِف
قق ف َ
ُ َ
َاجاتف َو ُم َخا َص َبتفَ :وإِ ْن كَاك ْ ْ َ ُ َ
ِ
ٍ
ِ
قفا َما َيدُ ُّل َط َؾك َك ْؼ ٍ
قفا إَ ْح َس ُـ ا َّل ِذي َيدُ ُّل َط َؾك
ص َو َٓ ُحدُ وثَ :ب ْؾ ف َ
َو َأ ْس َؿا ُء اهلل َل ْق َس ف َ
ال َؽؿ ِ
ال َو ِه َل ا َّلتِل ُيدْ َطك بِ َفاَ :وإِ ْن ك َ
اس ِؿ َٓ َيـ ِْػل
اس ِؿ َح َس ٍـ َأ ْو بِ ْ
َان إ َذا ُأ ْخبِ َر َطـْ ُف ُي ْخ َب ُر بِ ْ
َ
الحس َـ َو َٓ َي ِ
ب َأ ْن َي ُؽ َ
قن َح َسـًا.
ج ُ
َ َ
و َأما فِل إَسؿ ِ
ِ
اء الؿ ْل ُث ِ
اس ٍؿ َّإٓ َو ُه َق َيدُ ُّل َط َؾك َم ْعـًك َح َس ٍـَ :ف َقـْ َب ِغل
قرةَ :ف َؿا م ْـ ْ
َ َ
ْ َ
َ َّ
ِ
قر ا َّل ِذي قِ َقؾ ل ِ َضر ِ
ِ ِ
ِ
الؿ ْل ُث ِ
الؿ ْل ُث ِ
الؿ َخال ِ ِػق َـ
ورة ُحدُ وث ُ
ُ َ
قرَ ،و َغ ْق ِر َ
َتدَ ُّب ُر َه َذا لؾدُّ َطاء َول ْؾ َخ َب ِر َ

ِ
ِ
الؿ ْل ُث ِ
قر ا َّل ِذي ُي َؼ ُال َ -أ ْو َت ْع ِر ِيػ ِف ْؿ ل ِ َؿا َل ْؿ َي ُؽقكُقا بِ ِف
 لؾ َّت ْػ ِر ِيؼ َب ْق َـ الدُّ َطاء َوا ْل َخ َب ِر َو َب ْق َـ َارفِق َـ َو ِحقـَئِ ٍذَ :ف َؾ ْق َس ك ُُّؾ اس ٍؿ ُذكِر فِل م َؼا ٍم ُي ْذكَر فِل م َؼا ٍم ب ْؾ َي ِ
َط ِ
ب ال َّت ْػ ِر ُيؼ.اه
ج ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ َ
ٔقاه  يف دز ٞتعازض العقن ٔالٍقن (:)298/1
فالػرق بقـ مؼام الؿخاصبة ،ومؼام اإلخبار فرق ثابت بالشرع والعؼؾ ،وبف يظفر
الػرق بقـ ما يدطك اهلل بف مـ إسؿاء الحسـك ،وبقـ ما يخبر بف طـف وجؾ مؿا هق حؼ
ثابت ،إلثبات ما يستحؼف سبحاكف مـ صػات الؽؿال ،وكػل ما تـزه طـف طز وجؾ مـ
العققب والـؼائص ،فنكف الؿؾؽ الؼدوس السَلم ،سبحاكف وتعاىل طؿا يؼقل الظالؿقن
كبقرا.
ً
طؾقا ً
وقال تعاىل ﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [إظراف ]185 :مع ققلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [إكعام ،]19 :وٓ يؼال يف الدطاء :يا شلء.اه
ٔقاه  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)300/9( ٝ
َّاس ُم َتـ ِ
َاز ُط َ
قنَ :ه ْؾ ُي َس َّؿك ال َّؾ ُف بِ َؿا َص َّح َم ْعـَا ُه فِل ال ُّؾ َغ ِة َوا ْل َع ْؼ ِؾ َو َّ
الش ْر ِعَ ،وإِ ْن
َوالـ ُ
ِِ
اع َط َؾك َق ْق َل ْق ِـ
إج َؿ ٌ
اع َأ ْم َٓ ُي ْط َؾ ُؼ َّإٓ َما َأ ْص َؾ َؼ كَص َأ ْو ْ
إج َؿ ٌ
َل ْؿ َي ِر ْد بِنِ ْص ََلقف كَص َو َٓ ْ
قر ْي ِـ.
َم ْش ُف َ
الذ ِ
قن ما َٓ كَص فِل إ ْص ََلقِ ِف و َٓ إجؿاع َك َؾ ْػ ِ
َو َطام ُة الـُّ َّظ ِ ِ
ظ ال َؼ ِد ِ
يؿ َو َّ
ات
ْ َ َ
َ
َّ
ار ُي ْطؾ ُؼ َ َ
َّ
َّاس مـ ي ْػ ِص ُؾ بقـ إَسؿ ِ
ِ
ِ
اء ا َّلتِل ُيدْ َطك بِ َفاَ ،و َب ْق َـ َما ُي ْخ َب ُر بِ ِف َطـْ ُف
َوك َْح ِق َذل َؽَ ،وم ْـ الـ ِ َ ْ َ
َْ َ ْ َ
ِ
ل ِ ْؾح ِ
الح ْسـَك ،ك ََؿا َق َال﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ
اجةَ ،ف ُف َق ُس ْب َحا َك ُف إك ََّؿا ُيدْ َطك بِ ْإَ ْس َؿاء ُ
َ َ
ﭶ ﭷ ﭸ ﴾.

قد و َٓ َذ ٍ
ٍ
ِ
قج إ َلك ِ
اإل ْخ َب ِ
ار َطـْ ُف مِ ْث ُؾ َأ ْن ُي َؼ َالَ :ل ْق َس ُه َق بِ َؼ ِد ِ
ات
يؿ َو َٓ َم ْق ُج َ
َو َأ َّما إ َذا ا ْحت َ
ِ
َقائِؿ ٍة بِـَ ْػ ِسفا وكَحق َذل ِ َؽَ ،ف ِؼ َقؾ فِل َتح ِؼ ِ ِ ِ
يؿ َم ْق ُجق ٌد َو ُه َق
ْ
َ َ ْ َ
قؼ اإل ْث َباتَ :ب ْؾ ُه َق ُس ْب َحا َك ُف َقد ٌ
َ
ات َقائِ َؿ ٌة بِـَ ْػ ِس َفاَ .وقِ َقؾَ :ل ْق َس بِ َش ْل ِءَ .ف ِؼ َقؾَ :ب ْؾ ُه َق َش ْل ٌء.
َذ ٌ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َف َف َذا َسائِ ٌغ َوإِ ْن ك َ
قفا َما َيدُ ُّل َط َؾك
َان َٓ ُيدْ َطك بِؿ ْث ِؾ َهذه إَ ْس َؿاء ا َّلتل َل ْق َس ف َ
َان َه َذا َل ْػ ًظا يعؿ ك َُّؾ مقج ٍ
الؿدْ حِ َك َؼ ْق ِل ال َؼائِؾَِ :يا َش ْل ُء :إ ْذ ك َ
ات
قدَ ،وك ََذل ِ َؽ َل ْػ ُظَ ( :ذ ٌ
َْ ُ
َ ُ ُّ
َ
ومقجقد) وكَحق َذل ِ َؽَّ :إٓ إ َذا سؿك بِا ْلؿقج ِ
قد ا َّل ِذي َي ِ
جدُ ُه َم ْـ َص َؾ َب ُف َك َؼ ْقل ِ ِف ﴿ :ﮄ ﮅ
َْ ُ
َ َْ ُ ٌ َ ْ ُ
َ َّ
ﮆ ﴾ َفف َذا َأ َخص مِـ الؿقج ِ
الخال ِ َؼ َوا ْل َؿ ْخ ُؾ َ
قد ا َّل ِذي َي ُع ُّؿ َ
قق.اه
ُّ ْ َ ْ ُ
َ
ٔقاه  يف اجلٕاب الضخٗح (:)7/5

ٔذلك أُ املطمىني يف أمساء اهلل تعاىل عم ٜطسٖكتني؛ فكجري وٍّي ٖكٕه :إن
أسؿاءه سؿعقة شرطقة :فَل يسؿك إٓ بإسؿاء التل جاءت هبا الشريعة :فنن هذه
طبادة والعبادات مبـاها طىل التقفقؼ وآتباع.
ومـفؿ مـ يؼقل :ما صح معـاه يف الؾغة ،وكان معـاه ثابتا لف مل يحرم تسؿقتف بف فنن
الشارع مل يحرم طؾقـا ذلؽ :فقؽقن طػقا.
والصواب الؼول الثالث :وهق أن يػرق بقـ أن يدطك بإسؿاء ،أو يخبر هبا طـف
فنذا دطل مل يدع إٓ بإسؿاء الحسـك ،كؿا قال تعاىل ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾
وأما اإلخبار طـف ،ففق بحسب الحاجة ،فنذا احتقج يف تػفقؿ الغقر الؿراد إىل أن
تترجؿ أسؿاؤه بغقر العربقة ،أو يعبر طـف باسؿ لف معـك صحقح :مل يؽـ ذلؽ محرما.اه
قاه أبٕ عبد اهلل :وقد جاء يف كتاب اهلل ،وسـة رسقلف  اإلخبار طـ اهلل بؿا
لقس مـ أسؿائف ،وصػاتف:

فؿـ ذلؽ ققلف جؾ وطَل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [إكعام:
 ،]19ومـ ذلؽ ققلف  ٓ« :شيء أغقر من اهلل تعالى» متػؼ طؾقف طـ أسؿاء بـت
أبل بؽر .
ومـ ذلؽ ققلف َ « :و َٓ َش ْخ َص َأ ْغقر ِم َن اهللِِ ،م ْن َأ ْج ِل َغقر ِة اهلل ِ َحرم ا ْل َػ َو ِ
اح َش،
َّ َ
َْ
َُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َما َضفَ َر م ْـفَ اَ ،و َما َب َط َنَ ،و َٓ َش ْخ َص َأ َحب إِ َل ْقه ا ْل ُع ْذ ُر م َن اهلل ،م ْن َأ ْج ِل َذل َك َب َع َث اهللُ
ينَ ،و َٓ َش ْخ َص َأ َحب إِ َل ْق ِه ا ْل ِؿ ْد َح ُة ِم َن اهللِِ ،م ْن َأ ْج ِل َذلِ َك
ين َو ُم ْـ ِذ ِر َ
قنُ ،م َب ِّشرِ َ
سؾ ِ َ
ا ْل ُؿ ْر َ
هلل ا ْل َجـ ََّة» أخرجف مسؾؿ طـ الؿغقرة بـ شعبة .
َو َط َد ا ُ
ويف كَلم أهؾ العؾؿ مـ السؾػ وإئؿة الشلء الؽثقر مؿا يخبر بف طـ اهلل مؿا
ثبت معـاه ،ومل يثبت بؾػظف.
قاعدَ ٠تعًك ١مبا ٜه َٔ ٕٛاألمسا ٤احلطَٓٚ ,٢ا ال ٜه َٔ ٕٛاألمسا ٤احلطٓ.٢
قاه اإلواً ابَ القٗي  يف شفا ٞالعمٗن (:)131/1
هفـا ألػاظ ،وهل فاطؾ وطامؾ ومؽتسب وكاسب وصاكع ومحدث وجاطؾ
وممثر ومـشئ ومقجد وخالؼ وبارئ ومصقر وقادر ومريدِٔ ،رٓ األلفاظ ثالثٛ
أقطاً:
قسؿ مل يطؾؼ إٓ طىل الرب سبحاكف ،كالبارئ والبديع والؿبدع.
وقسؿ ٓ يطؾؼ إٓ طىل العبد كالؽاسب والؿؽتسب.
وقسؿ وقع إصَلقف طىل الرب والعبد ،كاسؿ صاكع وفاطؾ وطامؾ ومـشئ ومريد
وقادر.
وأما الخالؼ والؿصقر :فنن استعؿَل مطؾؼقـ غقر مؼقديـ :مل يطؾؼا إٓ طىل الرب،
كؼقلف الخالؼ البارئ الؿصقر.

وإن استعؿَل مؼقديـ أصؾؼا طىل العبد ،كؿا يؼال لؿـ قدر شقئا يف كػسف :إكف خؾؼف
قال الشاطر:

مألنتتتتفريتتتاهفلتتت ف

تتتتت ف

مبعتافقو تلقفث ت ففت ف ف يتتاه ف

أي لؽ قدرة تؿضل ،وتـػذ هبا ما قدرتف يف كػسؽ ،وغقرك يؼدر أشقاء ،وهق
طاجز طـ اكػاذها وإمضائفا ،وهبذا آطتبار صح إصَلق خالؼ طىل العبد يف ققلف تعاىل
﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ أي أحسـ الؿصقريـ والؿؼدريـ ،والعرب تؼقل:
قدرت إديؿ ،وخؾؼتف .إذا قستف :لتؼطع مـف مزاده أو قربف وكحقها.
قال مجاهد :يصـعقن ويصـع اهلل ،واهلل خقر الصاكعقـ .وقال الؾقث :رجؾ خالؼ
أي صاكع .وهـ الخالؼات لؾـساء .وقال مؼاتؾ :يؼقل تعاىل هق أحسـ خؾؼا مـ الذيـ
يخؾؼقن التؿاثقؾ ،وغقرها التل ٓ يتحرك مـفا شلء.
وأما البارئ فَل يصح إصَلقف إٓ طؾقف سبحاكف :فنكف الذي برأ الخؾقؼة وأوجدها
بعد طدمفا ،والعبد ٓ تتعؾؼ قدرتف بذلؽ :إذ غاية مؼدوره التصرف يف بعض صػات
ما أوجده الرب تعاىل وبراه ،وتغققرها مـ حال إىل حال طىل وجف مخصقص ٓ تتعداه
قدرتف ،ولقس مـ هذا بريت الؼؾؿٕ :كف معتؾ ٓ مفؿقز ،وٓ برأت مـ الؿرضٕ :كف
فعؾ ٓزم غقر متعد.
وكذلؽ مبدع الشلء وبديعف ٓ ،يصح إصَلقف إٓ طىل الرب ،كؼقلف بديع
السؿاوات وإرض .واإلبداع إيجاد الؿبدَ ع طىل غقر مثال سبؼ .والعبد يسؿك
مبتد ًطا :لؽقكف أحدث ققٓ مل تؿض بف سـة ،ثؿ يؼال لؿـ اتبعف طؾقف مبتدع أيضا.
وأما لػظ (الؿقجد) :فؾؿ يؼع يف أسؿائف سبحاكف ،وإن كان هق الؿقجد طىل
الحؼقؼة ،ووقع يف أسؿائف القاجد وهق بؿعـك الغـك الذي لف القجد.

ثي قاه :وكذلؽ لػظ (الؿمثر) مل يرد إصَلقف يف أسؿاء الرب ،وقد وقع اصَلق
إثر والتلثر! طىل فعؾ العبد قال تعاىل ﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﴾ قال ابـ طباس  :ما أثروا مـ خقر أو شر :فسؿك ذلؽ آثارا لحصقلف
بتلثقرهؿ.
ومـ العجب :أن الؿتؽؾؿقـ يؿتـعقن مـ اصَلق التلثقر والؿمثر طىل مـ ُأصؾؼ
طؾقف يف الؼرآن والسـة كؿا قال الـبل  لبـل سؾؿة« :دياركم تؽتب آثاركم» أي
الزمقا دياركؿ.
ويخصقكف بؿـ مل يؼع اصَلقف طؾقف يف كتاب وٓ سـة ،وإن استعؿؾ يف حؼف اإليثار
وآستئثار ،كؿا قال أخقة يقسػ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ ويف إثر« :إذا
استلثر اهلل بشيء َفا ْل ُه َط ْـ ُه»  ،وقال الـاضؿ:
()1

ق تتت فافقطف َنتتت مفمب حل تتتل ف

ممىلفقملاللتتتتتتتتترفقلتتتتتتتتتا ال ف

تلثقرا ،فلكا ممثر مل يؿتـع اصَلقف طىل
ولؿا كان التلثقر تػعقَل مـ أثرت يف كذا ً
العبد .قال يف الصحاح :التلثقر إبؼاء إثر يف الشلء.
وأما لػظ (الصاكع) فؾؿ يرد يف أسؿاء الرب سبحاكف ،وٓ يؿؽـ ورودها :فنن
الصاكع مـ صـع شقئاً ،
سػفا أو حؽؿة ،جائ ًزا أو غقر جائز.
ضؾؿاً ،
طدٓ كان أو ً
وما اكؼسؿ مسؿاه إىل مدح وذم :مل يجئ اسؿف (الؿطؾؼ) يف إسؿاء الحسـك
كالػاطؾ ،والعامؾ والصاكع ،والؿريد ،والؿتؽؾؿٓ :كؼسام معاين هذه إسؿاء إىل
محؿقد ومذمقم بخَلف العامل والؼادر والحل والسؿقع والبصقر ،وقد سؿل الـبل
 العبد صاكعا.
( )1أخرجف ابـ ظساـر يف تاريخ دمشؼ ( )154/31ظـ ابـ ظؿر  ،ويف إشـاده ظبد اهلل بـ جعػر
ادديـل ،وهق ضعقػ.

اوي َة ،حدَّ َثـَا َأبق مال ِ ٍ
قال البخاريَ :حدَّ َثـَا َطؾِ ُّل ْب ُـ َط ْب ِد ال َّؾ ِفَ ،حدَّ َثـَا َم ْر َو ُ
ؽ
ان ْب ُـ ُم َع ِ َ َ
ُ َ
َط ْـ ِر ْب ِعل ْب ِـ ِح َر ٍ
هلل َي ْص َـ ُع ُك َّل َصاكِ ٍع
اشَ ،ط ْـ ُح َذ ْي َػ َة َ ،ق َال الـَّبِ ُّل « :إِ َّن ا َ
َو َص ْـ َع َت ُه» .
()1

وقد أصؾؼ سبحاكف طىل فعؾف اسؿ الصـع ،فؼال﴿ :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﴾،
وهق مـصقب طىل الؿصدرٕ :ن ققلف تعاىل ﴿ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﴾ يدل طىل الصـعة ،وققؾ :هق كصب طىل الؿػعقلقة .أي :اكظروا صـع اهلل.
مصدرا بؿعـك الػعؾ ،وطىل الثاين يؽقن بؿعـك الؿصـقع
فعىل إول :يؽقن صـع اهلل
ً
الؿػعقل :فنكف الذي يؿؽـ وققع الـظر والرؤية طؾقف.
وأما (اإلكشاء) فنكؿا وقع إصَلقف طؾقف سبحاكف فعَل كؼقلف ﴿ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﴾ وققلف﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ وققلف ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾
وهق كثقر ،ومل يرد لػظ (الؿـشئ).
وأما العبد فقطؾؼ طؾقف اإلكشاء باطتبار آخر وهق شروطف يف الػعؾ وابتداؤه لف يؼقل
أكشل يحدثـا ،وأكشل السقر ،ففق مـشئ لذلؽ وهذا اكشاء ،وأكشل مؼقد ،وإكشاء الرب
إكشاء مطؾؼ ،وهذه الؾػظة تدور طىل معـك آبتداء ،أكشله اهلل أي ابتدأ خؾؼف وأكشل
يػعؾ كذا ابتداء وفَلن يـشئ إحاديث أي يبتدئ وضعفا والـاشئ أول ما يـشل مـ
السحاب .قال الجقهري :وكاشئة الؾقؾ أول ساطاتف .قؾت :هذا قد قالف غقر واحد مـ
السؾػ :إن كاشئة الؾقؾ أولف التل مـفا يـشل الؾقؾ.
والصحقح أهنا ٓ تختص بالساطة إوىل ،بؾ هل ساطاتف كاشئة بعد كاشئة كؾؿا
اكؼضت ساطة كشلت بعدها أخرى .وقال أبق طبقدة :كاشئة الؾقؾ ساطاتف وآكاؤه كاشئة
بعد كاشئة .قال الزجاج :كاشئة الؾقؾ كؾؿا كشل مـف أي حدث مـف :ففق كاشئة.
( )1أخرجف افبخاري يف خؾؼ أؾعال افعباد ( ،)357وإشـاده صحقح.

قال ابـ قتقبة :هل آكاء الؾقؾ وساطاتف ملخقذة مـ كشلت تـشل كشل أي ابتدأت
وأقبؾت شقئا بعد شلء وأكشلها اهلل فـشلت .والؿعـك :أن ساطات الؾقؾ الـاشئة.
ثي قاه :والؿؼصقد أن اإلكشاء ابتداء سقاء تؼدمف مثؾف كالـشلة الثاكقة أو مل يتؼدمف
كالـشلة إوىل.
وأما (الجعؾ) فؼد أصؾؼ طىل اهلل سبحاكف بؿعـققـ أحدمها اإليجاد والخؾؼ.
والثاين التصققر :فإول يتعدى إىل مػعقل كؼقلف﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ والثاين أكثر
ما يتعدى إىل مػعقلقـ كؼقلف﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ وأصؾؼ طىل العبد بالؿعـك
الثاين خاصة كؼقلف ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾
وغالب ما يستعؿؾ يف حؼ العبد يف جعؾ التسؿقة وآطتؼاد حقث ٓ يؽقن لف صـع يف
الؿجعقل كؼقلف﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﴾ وققلف﴿ :ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ وهذا يتعدى إىل واحد
وهق جعؾ اطتؼاد وتسؿقة.
وأما (الػعؾ والعؿؾ) فنصَلقف طىل العبد كثقر ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾
﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾ ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ وأصؾؼف طىل كػسف فعَل واسؿا فإول
كؼقلف﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ والثاين كؼقلف﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﴾ وققلف﴿ :﮵
﮶ ﴾ يف مقضعقـ مـ كتابف :أحدمها ققلف ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﴾ والثاين ققلف﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ فتلمؾ ققلف ﴿ ﭹ ﭺ ﴾
يف هذيـ الؿقضعقـ الؿتضؿـ لؾصـع العجقب الخارج طـ العادة كقػ تجده
كالدلقؾ طىل ما أخبر بف ،وأكف ٓ يستعصل طىل الػاطؾ حؼقؼة .أي :شلكـا الػعؾ ،كؿا
ٓ يخػك الجفر واإلسرار بالؼقل طىل مـ شلكف العؾؿ والخبرة ،وٓ تصعب الؿغػرة

طىل مـ شلكف أن يغػر الذكقب ،وٓ الرزق طىل مـ شلكف أن يرزق العباد ،وقد وقع
الزجاج طىل هذا الؿعـك بعقـف فؼال ﴿ ﮵ ﮶﴾ قادريـ طىل فعؾ ما كشاء.اه
قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ ودزاج الطاللني (:)415/3
وأما (القاجد) يف أسؿائف سبحاكف ،ففق بؿعـك ذو القجد والغـك ،وهق ضد الػاقد،
وهق كالؿقسع ذي السعة.
قال تعاىل﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ أي :ذوو سعة وقدرة ومؾؽ كؿا قال
تعاىل﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴾ ودخؾ يف أسؿائف سبحاكف (القاجد)
دون الؿقجد ،فنن الؿقجد صػة فعؾ ،وهق معطل القجقد كالؿحقل معطل الحقاة،
وهذا الػعؾ مل يجلء إصَلقف يف أفعال اهلل يف الؽتاب وٓ يف السـة :فَل يعرف إصَلق:
(أوجد اهلل كذا وكذا) ،وإكؿا الذي جاء خؾؼف ،وبرأه ،وصقره ،وأططاه خؾؼف ،وكحق
ذلؽ.
فؾؿا مل يؽـ يستعؿؾ فعؾف مل يجلء اسؿ الػاطؾ مـف يف أسؿائف الحسـك ،فنن الػعؾ
أوسع مـ آسؿ .ولفذا أصؾؼ اهلل طىل كػسف أفعآ مل يتسؿ مـفا بلسؿاء الػاطؾ ،كلراد
وشاء ،وأحدث ،ومل يسؿ بالؿريد والشائل والؿحدث ،كؿا مل يسؿ كػسف بالصاكع،
والػاطؾ ،والؿتؼـ ،وغقر ذلؽ مـ إسؿاء التل أصؾؼ أفعالفا طىل كػسف ،فباب
إفعال أوسع مـ باب إسؿاء.
اسؿا ،وبؾغ بلسؿائف زيادة طىل
وقد أخطل أقبح خطل مـ اشتؼ لف مـ كؾ فعؾ ً
إلػ :فسؿاه( :الؿاكر والؿخادع والػاتـ والؽائد) ،وكحق ذلؽ .وكذلؽ باب
اإلخبار طـف بآسؿ أوسع مـ تسؿقتف بف :فنكف يخبر طـف بلكف شلء ،ومقجقد ،ومذكقر،
ومعؾقم ،ومراد ،وٓ يسؿك بذلؽ.

فلما (القاجد) فؾؿ تجلء تسؿقتف بف إٓ يف حديث تعداد إسؿاء الحسـك،
والصحقح أكف لقس مـ كَلم الـبل  ،ومعـاه صحقح :فنكف ذو القجد والغـك :ففق
أوىل بلن يسؿك بف مـ الؿقجقد ،ومـ الؿقجد.
مـؼسؿا:
أما الؿقجقد فنكف مـؼسؿ إىل كامؾ وكاقص ،وخقر وشر ،وما كان مسؿاه
ً
مل يدخؾ اسؿف يف إسؿاء الحسـك ،كالشلء والؿعؾقم ،ولذلؽ مل يسؿ بالؿريد،
وٓ بالؿتؽؾؿ ،وإن كان لف اإلرادة والؽَلم ٓكؼسام مسؿك الؿريد والؿتؽؾؿ.
وأما الؿقجد :فؼد سؿك كػسف بلكؿؾ أكقاطف ،وهق (الخالؼ البارئ الؿصقر)
فالؿقجد( :كالؿحدث والػاطؾ والصاكع)
وهذا مـ دققؼ فؼف إسؿاء الحسـك فتلمؾف ،وباهلل التقفقؼ.اه
أقطاّ ايٓاع املٓحسفني عٔ طسٜك ١ايطًف يف صفات اهلل ْٚصٛص ايهتاب ٚايطٓ:١
قاه شٗخ اإلضالً ابَ تٗىٗ  ٛكَىَا فِ٘ الفتٕ ٝاحلىٕٖ( ٛص:)277
وأما الؿـحرفقن طـ صريؼفؿ –يعـل :صريؼة السؾػ -ففؿ ثَلث صقائػ :أهؾ
التخققؾ ،وأهؾ التلويؾ ،وأهؾ التجفقؾ.
فلهل التخققل :هؿ الؿتػؾسػة ومـ سؾؽ سبقؾفؿ مـ متؽؾؿ ومتصقف.
فنهنؿ يؼقلقن :إن ما ذكره الرسقل  مـ أمر اإليؿان باهلل والققم أخر ،إكؿا هق
تخققؾ لؾحؼائؼ :لقـتػع بف الجؿفقر ٓ ،أكف َب َّق َـ بف الحؼ ،وٓ هدى بف الخؾؼ،
وٓ أوضح الحؼائؼ .ثم هم طؾى قسؿقن:
مـفؿ مـ يؼقل :إن الرسقل  مل يعؾؿ الحؼائؼ طىل ما هل طؾقف .ويؼقلقن :إن
مـ الػَلسػة اإللفقة مـ طؾؿفا ،وكذلؽ مـ إشخاص الذيـ يسؿقهنؿ أولقاء مـ
طؾؿفا ،ويزطؿقن أن مـ الػَلسػة أو إولقاء مـ هق أطؾؿ باهلل والققم أخر

مـ الؿرسؾقـ ،وهذه مؼالة غَلة الؿؾحديـ مـ الػَلسػة والباصـقة :باصـقة الشقعة،
وباصـقة الصقفقة.
ومن مـفم من يؼول :بؾ الرسقل َطؾِ َؿفا لؽـ مل ُيب ِّقـفا ،وإكؿا تؽؾؿ بؿا يـاقضفا،
وأراد مـ الخؾؼ َف ْف َؿ ما يـاقضفإ ،ن مصؾحة الخؾؼ يف هذه آطتؼادات التل ٓ
تطابؼ الحؼ.
ويؼول همٓء :يجب طىل الرسقل أن يدطق الـاس إىل اطتؼاد التجسقؿ مع أكف
باصؾ ،وإىل اطتؼاد معاد إبدان مع أكف باصؾ ،ويخبرهؿ بلن أهؾ الجـة يلكؾقن
ويشربقن ،مع أن ذلؽ باصؾٕ :كف ٓ يؿؽـ دطقة الخؾؼ إٓ هبذه الطريؼ التل تتضؿـ
الؽذب لؿصؾحة العباد .ففذا ققل همٓء يف كصقص اإليؿان باهلل والققم أخر.
وأما إطؿال :فؿـفؿ مـ يؼرها ،ومـفؿ مـ يجريفا هذا الؿجرى ،ويؼقل :إكؿا
يممر هبا بعض الـاس دون بعض ،ويممر هبا العامة دون الخاصة ،وهذه صريؼة الباصـقة
الؿَلحدة واإلسؿاطقؾقة وكحقهؿ.
وأما أهل التلويل :فقؼقلقن :إن الـصقص القاردة يف الصػات مل يؼصد هبا الرسقل
 أن يعتؼد الـاس الباصؾ ،ولؽـ قصد هبا معاين ،ومل يبقـ لفؿ تؾؽ الؿعاين ،وٓ
َد َّلفؿ طؾقفا ،ولؽـ أراد أن يـظروا فقعرفقا الحؼ بعؼقلفؿ ،ثؿ يجتفدوا يف صرف تؾؽ
الـصقص طـ مدلقلفا ،ومؼصقده امتحاهنؿ ،وتؽؾقػفؿ إتعاب أذهاهنؿ وطؼقلفؿ يف
أن يصرفقا كَلمف طـ مدلقلف ومؼتضاه ،ويعرفقا الحؼ مـ غقر جفتف ،وهذا ققل
الؿتؽؾؿة ،والؿعتزلة ،ومـ دخؾ معفؿ يف شلء مـ ذلؽ.
والذيـ قصدكا الرد طؾقفؿ يف هذه الػتقا –الػتقى الحؿقية -هؿ همٓء ،إذ كان
مشفقرا ،بخَلف همٓء ،فنهنؿ تظاهروا بـصر السـة يف
كػقر الـاس طـ إَ َّولقـ
ً
مقاضع كثقرة وهؿ يف الحؼقؼة ٓ لإلسَلم كصروا ،وٓ لؾػَلسػة كسروا ،ولؽـ أولئؽ

الػَلسػة ألزمقهؿ يف كصقص الؿعاد كظقر ما ادطقه يف كصقص الصػات ،فؼالقا لفؿ:
كحـ كعؾؿ بآضطرار أن الرسؾ جاءت بؿعاد إبدان ،وقد طؾؿـا ُّ
الش َبف الؿاكعة مـف.
وأهؾ السـة يؼقلقن لفمٓء :وكحـ كعؾؿ بآضطرار أن الرسؾ جاءت بنثبات
الصػات ،وكصقص الصػات يف الؽتب اإللفقة أكثر وأطظؿ مـ كصقص الؿعاد.
ويؼقلقن لفؿ :معؾقم أن مشركل العرب وغقرهؿ كاكقا يـؽرون الؿعاد ،وقد
أكؽروه طىل الرسقل وكاضروه طؾقف ،بخَلف الصػات ،فنكف مل يـؽر شق ًئا مـفا أحد مـ
العرب.
فعؾؿ أن إقرار العؼقل بالصػات أطظؿ مـ إقرارها بالؿعاد ،وأن إكؽار الؿعاد
أطظؿ مـ إكؽار الصػات ،وكقػ يجقز مع هذا أن يؽقن ما أخبر بف مـ الصػات لقس
كؿا أخبر بف ،وما أخبر بف مـ الؿعاد هق طىل ما أخبر بف.
حرفقه وبدَّ لقه ،ومعؾقم أن
ً
وأيضا :فؼد ُطؾؿ أكف  قد ذ َّم أهؾ الؽتاب طىل ما َّ
التقراة مؿؾقءة مـ ذكر الصػات ،فؾق كان هذا مؿا حرف وبدل لؽان إكؽار ذلؽ
طؾقفؿ أوىل ،فؽقػ وكاكقا إذا ذكروا بقـ يديف الصػات يضحؽ تعج ًبا مـفؿ
وتصدي ًؼا؟ ،ومل َي ِع ْب ُفؿ قط بؿا تعقب الـػا ُة ٕهؾ اإلثبات ،مثؾ :لػظ التجسقؿ والتشبقف
وكحق ذلؽ ،بؾ طاهبؿ بؼقلفؿ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ [ادائدة.]64:
وققلفؿ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾[آل ظؿران ،]181:وققلفؿ :استراح لؿا
خؾؼ السؿاوات وإرض ،فؼال تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [ق ،]38:والتقراة مؿؾقءة مـ الصػات
الؿطابؼة لؾصػات الؿذكقرة يف الؼرآن والحديث ،ولقس فقفا تصريح بالؿعاد ك ََؿا فِل
الؼرآن .فنذا جاز أن كتلول الصػات التل اتػؼ طؾقفا الؽتابان ،فتلويؾ الؿعاد الذي

اكػرد بف أحدمها أوىل ،والثاين مؿا يعؾؿ بآضطرار مـ ديـ الرسقل  أكف باصؾ
فإول أوىل بالبطَلن.
وأما الصـف الثالث :وهم أهل التجفقل :ففؿ كثقر مـ الؿـتسبقـ إىل السـة وأتباع

السؾػ .يؼقلقن :إن الرسقل 

مل يؽـ يعرف معاين ما أكزل اهلل طؾقف مـ آيات

الصػات ،وٓ جبريؾ يعرف معاين تؾؽ أيات ،وٓ السابؼقن إولقن طرفقا ذلؽ.
وكذلؽ ققلفؿ يف أحاديث الصػات :إن معـاها ٓ يعؾؿف إٓ اهلل ،مع أن الرسقل
تؽؾؿ هبذا ابتدا ًء ،فعىل ققلفؿ تؽؾؿ بؽَلم ٓ يعرف معـاه.
وهمٓء يظـقن أهنؿ اتبعقا ققلف تعاىل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [آل ظؿران،]7:
فنكف وقػ كثقر مـ السؾػ طىل ققلف ﴿ :ﯗ ﯘ ﴾ وهق وقػ صحقح لؽـ مل يػرققا بقـ
معـك الؽَلم وتػسقره ،وبقـ التلويؾ الذي اكػرد اهلل تعاىل بعؿؾف ،وضـقا أن التلويؾ
الؿذكقر يف كَلم اهلل تعاىل ،هق التلويؾ الؿذكقر يف كَلم الؿتلخريـ ،وغؾطقا يف ذلؽ.
فإُ التأٖٔن ٖساد بْ ثالخ وعاُ:
فالتلويل يف اصطالح كثقر من الؿتلخرين هق :صرف الؾػظ طـ آحتؿال الراجح
إىل آحتؿال الؿرجقح لدلقؾ يؼترن بذلؽ.
تلويَل طىل اصطَلح همٓء ،وضـقا
ً
فَل يؽقن معـك الؾػظ الؿقافؼ لدٓلة ضاهره
تلويَل مخالػ لؿدلقلفا ٓ يعؾؿف
ً
أن مراد اهلل بؾػظ التلويؾ ذلؽ ،وأن لؾـصقص
إٓ اهلل ،أو يعؾؿف الؿتلولقن.
ثؿ كثقر مـ همٓء يؼقلقن :تجرى طىل ضاهرها ،فظاهرها مراد .مع ققلفؿ :إن لفا
تلويَل هبذا الؿعـك ٓ ،يعؾؿف إٓ اهلل ،وهذا تـاقض وقع فقف كثقر مـ همٓء الؿـتسبقـ
ً
إىل السـة مـ أصحاب إئؿة إربعة وغقرهؿ.

ٚاملعٓ ٢ايجاْ :ٞأن التلويؾ هق تػسقر الؽَلم ،سقاء وافؼ ضاهره أو مل يقافؼف ،وهذا
هق التلويؾ يف اصطَلح مجفقر الؿػسريـ وغقرهؿ ،وهذا التلويؾ يعؾؿف الراسخقن يف
العؾؿ ،وهق مقافؼ لققػ مـ وقػ مـ السؾػ طىل ققلف تعاىل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﴾
كؿا كؼؾ ذلؽ طـ ابـ طباس ،ومجاهد ،ومحؿد بـ جعػر بـ الزبقر ،ومحؿد بـ
إسحاق ،وابـ قتقبة وغقرهؿ.
وكَل الؼقلقـ حؼ باطتبار ،كؿا قد بسطـاه يف مقاضع ُأ َخر ،ولفذا كؼؾ طـ ابـ
طباس هذا وهذا ،وكَلمها حؼ.
ٚاملعٓ ٢ايجايح :أن التلويؾ :هق الحؼقؼة التل يمول الؽَلم إلقفا ،وإن وافؼت
ضاهره ،فتلويؾ ما أخبر بف يف الجـة مـ إكؾ والشرب والؾباس والـؽاح وققام الساطة
وغقر ذلؽ ،هق الحؼائؼ الؿقجقدة أكػسفا ٓ ،ما يتصقر مـ معاكقفا يف إذهان ،ويعبر
طـف بالؾسان ،وهذا هق التلويؾ يف لغة الؼرآن كؿا قال تعاىل طـ يقسػ طؾقف السَلم أكف
قال﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [يقشػ . ]155:وقال تعاىل:
﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﴾ [إظراف ،]53:وقال تعاىل﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﴾ [الـساء. ]59:
وهذا التلويؾ هق الذي ٓ يعؾؿف إٓ اهلل.
فتلويؾ الصػات هق الحؼقؼة التل اكػرد اهلل بعؾؿفا ،وهق الؽقػ الؿجفقل الذي
قال فقف السؾػ كؿالؽ وغقره( :آستقاء معؾقم ،والؽقػ مجفقل) فآستقاء معؾقم
يعؾؿ معـاه وتػسقره ،ويترجؿ بؾغة أخرى ،وأما كقػقة ذلؽ آستقاء ،ففق التلويؾ
الذي ٓ يعؾؿف إٓ اهلل تعاىل.

وهذا كؿا قال تعاىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾
ُ
أطددت لعبادي الصالحقن ما ٓ َط ْقن
[افسجدة ،]17:وقال الـبل « :يؼول اهلل:
ْ
س ِؿ َع ْت ،وٓ َخ َطر طؾى َق ْؾب َب َشر» .
رأت ،وٓ ُأ ُذنٌ َ
()1

وكذلؽ ِط ْؾؿ الساطة ،وكحق ذلؽ ،ففذا مـ التلويؾ الذي ٓ يعؾؿف إٓ اهلل ،وإن كـا
كػفؿ معاين ما خقصبـا بف ،وكػفؿ مـ الؽَلم ما قصد إففامـا إياه ،كؿا قال تعاىل:
﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ [حمؿد ،]24:وقال تعاىل﴿ :ﮣ
ﮤ ﮥ ﴾ [ادممـقن ،]68:فلمر بتدبر الؼرآن كؾف ٓ بتدبر بعضف.اه
ٔقاه اإلواً ابَ القٗي  يف الضٕاعق املسضم:)418/2( ٛ
الػصؾ الثامـ طشر :يف اكؼسام الـاس يف كصقص القحل إىل أصحاب تلويل،
وأصحاب ختققل ،وأصحاب جتفقل ،وأصحاب متثقل ،وأصحاب سواء السبقل:
ِرٓ مخط ٛأصٍاف اٌكطي الٍاس إلّٗا يف ِرا الباب حبطب اعتكادِي وا
أزٖد بالٍضٕص
ايصٓف األ :ٍٚأصحاب التلويل :وهؿ أشد إصـاف اضطرابا :إذ مل يثبت لفؿ
قدم يف الػرق بقـ ما ُيتلول ،وما ٓ ُيتلول ،وٓ ضابط مطرد مـعؽس ،تجب مراطاتف
وتؿـع مخالػتف ،بخَلف سائر الػرق :فنهنؿ جروا طىل ضابط واحد ،وإن كان فقفؿ مـ
هق أشد خطل مـ أصحاب التلويؾ ،كؿا سـذكره:
ايصٓف ايجاْ :ٞأصحاب التخققل :وهؿ الذيـ اطتؼدوا أن الرسؾ مل تػصح لؾخؾؼ
بالحؼائؼ :إذ لقس يف ققاهؿ إدراكفا ،وإكؿا خقؾت لفؿ ،وأبرزت الؿعؼقل يف صقرة
الؿحسقس.
( )1أخرجف افبخاري برؿؿ ( ،)3244ومسؾؿ برؿؿ ( )2824ظـ أيب هريرة  ،وأخرجف مسؾؿ برؿؿ
( )2825ظـ شفؾ بـ شعد افساظدي .

قالقا :ولق دطت الرسؾ أمؿفؿ إىل اإلقرار برب ٓ ،داخؾ العامل وٓ خارجف ،وٓ
محايثا لف ،وٓ مبايـا لف ،وٓ متصَل بف ،وٓ مـػصَل طـف ،وٓ فققف ،وٓ تحتف ،وٓ طـ
يؿقـف ،وٓ طـ يساره :لـػرت طؼقلفؿ مـ ذلؽ ،ومل تصدق بنمؽان وجقد هذا
الؿقجقد :فضَل طـ وجقب وجقده.
وكذلؽ لق أخبروهؿ بحؼقؼة كَلمف ،وأكف فقض فاض مـ الؿبدأ إول طىل العؼؾ
الػعال ،ثؿ فاض مـ ذلؽ العؼؾ طىل الـػس الـاصؼة الزكقة الؿستعدة :مل يػفؿقا ذلؽ.
ولق أخبروهؿ طـ الؿعاد الروحاين بؿا هق طؾقف :مل يػفؿقه ،فؼربقا لفؿ الحؼائؼ
الؿعؼقلة يف إبرازها يف الصقر الؿحسقسة ،وضربقا لفؿ إمثال بؼقام إجساد مـ
الؼبقر يف يقم العرض والـشقر ،ومصقرها إىل جـة فقفا أكؾ وشرب ،ولحؿ ومخر
وجقار حسان ،أو كار فقفا أكقاع العذاب :تػفقؿا لؾذة الروحاكقة هبذه الصقرة ،وإمل
الروحاين هبذه الصقرة.
وهؽذا فعؾقا يف وجقد الرب وصػاتف وأفعالف ،ضربقا لفؿ إمثال بؿقجقد طظقؿ
جدً ا أكبر مـ كؾ مقجقد ،ولف سرير طظقؿ ،وهق مستق فقق سريره يسؿع ويبصر
ويتؽؾؿ ويلمر ويـفك ويرضك ويغضب ويليت ويجلء ويـزل ،ولف يدان ووجف ،ويػعؾ
بؿشقئتف وإرادتف ،وإذا تؽؾؿ العباد سؿع كَلمفؿ ،وإذا تحركقا رأى حركاهتؿ ،وإذا
هجس يف قؾب أحد مـفؿ هاجس طؾؿف ،وأكف يـزل كؾ لقؾة إلقفؿ إىل سؿائفؿ هذه،
فقؼقل :مـ يسللـل فلططقف ،ومـ يستغػرين فلغػر لف .إىل غقر ذلؽ مؿا كطؼت بف
الؽتب اإللفقة.
قالقا :وٓ يحؾ ٕحد أن يتلول ذلؽ طىل خَلف ضاهره لؾجؿفقرٕ :كف يػسد ما
وضعت لف الشرائع والؽتب اإللفقة.

وأما الخاصة :ففؿ يعؾؿقن أن هذه أمثال مضروبة ٕمقر طؼؾقة تعجز طـ إدراكفا
طؼقل الجؿفقر :فتلويؾفا جـاية طىل الشريعة والحؽؿة .وإقرارها إقرار لؾشريعة
والحؽؿة .قالقا :وطؼقل الجؿفقر بالـسبة إىل هذه الحؼائؼ أضعػ مـ طؼقل
الصبقان بالـسبة إىل ما يدركف طؼَلء الرجال ،وأهؾ الحؽؿة مـفؿ والحؽقؿ إذا أراد أن
ورجاه بؿا يـاسب ففؿف وصبعف.
يخقف الصغقر ،أو يبسط أمؾف خقفف َّ
وحؼقؼة إمر :طـد هذه الطائػة أن الذي أخبرت بف الرسؾ طـ اهلل وصػاتف
وأفعالف ،وطـ الققم أخر ٓ ،حؼقؼة لف يطابؼ ما أخبروا بف ،ولؽـف أمثال وتخققؾ
وتػفقؿ بضرب إمثال ،وقد ساطدهؿ أرباب التلويؾ طىل هذا الؿؼصد يف باب معرفة
اهلل وأسؿائف وصػاتف ،وصرحقا يف ذلؽ بؿعـك ما صرح بف همٓء يف باب الؿعاد
وحشر إجساد ،بؾ كؼؾقا كؾؿاهتؿ بعقـفا إىل كصقص آستقاء والػقققة وكصقص
الصػات الخبرية ،لؽـ همٓء أوجبقا أو سقغقا تلويؾفا بؿا يخرجفا طـ حؼائؼفا
وضقاهرها ،وضـقا أن الرسؾ قصدت ذلؽ مـ الؿخاصبقـ تعريضا لفؿ إىل الثقاب
الجزيؾ ببذل الجفد يف تلويؾفا ،أو استخراج معان تؾقؼ هبا ،ومحؾفا طؾقفا وأولئؽ
حرمقا التلويؾ ،ورأوه طائدً ا طىل ما قصدتف إكبقاء باإلبطال ،والطائػتان متػؼتان طىل
اكتػاء حؼائؼفا الؿػفقمة مـفا يف كػس إمر.
ٚايصٓف ايجايح :أصحاب التجفقل :الذيـ قالقا :كصقص الصػات ألػاظ ٓ
تعؼؾ معاكقفا ،وٓ كدري ما أراد اهلل ورسقلف مـفا ،ولؽـ كؼرؤها ألػا ًضا ٓ ،معاين لفا،
وكعؾؿ أن لفا تلويَل ٓ يعؾؿف إٓ اهلل ،وهل طـدكا بؿـزلة﴿ :ﭑ ﭒ ﴾
[مريؿ ]1:و﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ [الشورى ،]4:و﴿ﭑ ﭒ ﴾ [إظراف.]1:
فؾق ورد طؾقـا مـفا ما ورد :مل كعتؼد فقف تؿثقَل ،وٓ تشبقفا ،ومل كعرف معـاه وكـؽر
طىل مـ تلولف ،وكؽؾ طؾؿف إىل اهلل ،وضـ همٓء أن هذه صريؼة السؾػ ،وأهنؿ مل يؽقكقا

يعرفقن حؼائؼ إسؿاء والصػات ،وٓ يػفؿقن معـك ققلف ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﴾
[ص .]57:وققلف ﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [افزمر ،]67:وأمثال
ذلؽ مـ كصقص الصػات .وبـقا هذا الؿذهب طىل أصؾقـ:
أحدمها :أن هذه الـصقص مـ الؿتشابف.
لويَل ٓ ،يعؾؿف إٓ اهلل.
والثاين :أن لؾؿتشابف ت ً
فـتج مـ هذيـ إصؾقـ استجفال السابؼقـ إولقـ مـ الؿفاجريـ وإكصار،
وسائر الصحابة والتابعقـ لفؿ بنحسان ،وأهنؿ كاكقا يؼرؤون﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﴾ [ضف ]5:و﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ [ادائدة .]6:ويروون «يـزل ربـا كل لقؾة
إلى سَمء الدكقا» وٓ يعرفقن معـك ذلؽ ،وٓ ما أريد بف ،وٓزم ققلفؿ :أن الرسقل
 كان يتؽؾؿ بذلؽ ،وٓ يعؾؿ معـاه ،ثؿ تـاقضقا أقبح تـاقض ،فؼالقا :تجري طىل
ضقاهرها ،وتلويؾفا مؿا يخالػ الظقاهر باصؾ ،ومع ذلؽ :فؾفا تلويؾ ٓ يعؾؿف إٓ
اهلل :فؽقػ يثبتقن لفا تلويَل ،ويؼقلقن :تجرى طىل ضقاهرها ،ويؼقلقن :الظاهر مـفا
غقر مراد ،والرب مـػرد بعؾؿ تلويؾفا ،وهؾ يف التـاقض أقبح مـ هذا.
وهمٓء غؾطقا يف الؿتشابف ،ويف جعؾ هذه الـصقص مـ الؿتشابف ،ويف كقن
الؿتشابف ٓ يعؾؿ معـاه إٓ اهلل ،فلخطلوا يف الؿؼدمات الثَلث ،واضطرهؿ إىل هذا
التخؾص مـ تلويَلت الؿبطؾقـ ،وتحريػات الؿعطؾقـ ،وسدوا طىل كػقسفؿ الباب،
وقالقا ٓ :كرضك بالخطل ،وٓ وصقل لـا إىل الصقاب ،ففمٓء تركقا التدبر الؿلمقر
بف ،والتذكر والعؼؾ لؿعاين الـصقص الذي هق أساس اإليؿان ،وطؿقد القؼقـ،
وأطرضقا طـف بؼؾقهبؿ ،وتعبدوا بإلػاظ الؿجردة ،التل أكزلت يف ذلؽ ،وضـقا أهنا
أكزلت لؾتَلوة والتعبد هبا ،دون تعؼؾ معاكقفا ،وتدبرها والتػؽر فقفا.

فلولئؽ جعؾقها طرضة لؾتلويؾ والتحريػ ،كؿا جعؾفا أصحاب التخققؾ أمثآ،
ٓ حؼقؼة لفا ،وقابؾفؿ:
ايصٓف ايسابع :وهؿ أصحاب التشبقف والتؿثقؾ :فػفؿقا مـفا مثؾ ما لؾؿخؾقققـ،
وضـقا أن ٓ حؼقؼة لفا سقى ذلؽ ،وقالقا :محال أن يخاصبـا اهلل سبحاكف بؿا ٓ كعؼؾف،
ثؿ يؼقل﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [افبؼرة﴿ ،]73:ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [افبؼرة:
 ﴿ ،]219ﭶ ﭷ﴾ [ص .]92:وكظائر ذلؽ وهمٓء هؿ الؿشبفة
ففذه الػرق ٓ تزال تبدع بعضفؿ بعضا ،وتضؾؾف وتجفؾف ،وقد تصادمت كؿا
ترى ،ففؿ كزمرة مـ العؿقان ،تَلققا فتصادمقا ،كؿا قال أطؿك البصر والبصقرة مـفؿ:

منظتت هفيففقوع تت فلتت ف ُتتى ف

رِقنتتتت فيففحنتتتتلسفن صتتتت سق ف

وهدى اهلل أصحاب سواء السبقل لؾطريؼة الؿثىل ،فؾؿ يتؾقثقا بشلء مـ أوضار
هذه الػرق وأدكاسفا ،وأثبتقا هلل حؼائؼ إسؿاء والصػات ،وكػقا طـف مؿاثؾة
الؿخؾققات ،فؽان مذهبفؿ مذهبا بقـ مذهبقـ ،وهدى بقـ ضَللتقـ ،خرج مـ بقـ
مذاهب الؿعطؾقـ والؿخقؾقـ ،والؿجفؾقـ والؿشبفقـ ،كؿا خرج الؾبـ مـ بقـ فرث
ودم لبـا خالصا سائغا لؾشاربقـ.
وقالقا :كصػ اهلل بؿا وصػ بف كػسف ،وبؿا وصػف بف رسقلف ،مـ غقر تحريػ،
وٓ تعطقؾ ،ومـ غقر تشبقف ،وٓ تؿثقؾ ،بؾ صريؼتـا إثبات حؼائؼ إسؿاء والصػات،
وكػل مشاهبة الؿخؾققات ،فَل كعطؾ ،وٓ كمول ،وٓ كؿثؾ ،وٓ كجفؾ ،وٓ كؼقل:
لقس هلل يدان وٓ وجف وٓ سؿع وٓ بصر وٓ حقاة وٓ قدرة وٓ استقى طىل طرشف،
وٓ كؼقل لف يدان كليدي الؿخؾقق ،ووجف كقجقهفؿ وسؿع وبصر وحقاة وقدرة
واستقى كلسؿاطفؿ وأبصارهؿ وقدرهتؿ واستقائفؿ ،بؾ كؼقل :لف ذات حؼقؼة لقست
كالذوات ،ولف صػات حؼقؼة ٓ مجازا لقست كصػات الؿخؾقققـ ،وكذلؽ ققلـا يف

وجفف تبارك وتعاىل ويديف وسؿعف وبصره وكَلمف واستقائف ،وٓ يؿـعـا ذلؽ أن كػفؿ
الؿراد مـ تؾؽ الصػات وحؼائؼفا ،كؿا مل يؿـع ذلؽ مـ أثبت هلل شقئا مـ صػات
الؽؿال مـ ففؿ معـك الصػة وتحؼقؼفا :فنن مـ أثبت لف سبحاكف السؿع والبصر:
أثبتفؿا حؼقؼة ،وففؿ معـامها :ففؽذا سائر صػاتف الؿؼدسة ،يجب أن تجري هذا
الؿجرى ،وإن كان ٓ سبقؾ لـا إىل معرفة كـففا وكقػقتفا :فنن اهلل سبحاكف مل يؽؾػ
طباده بذلؽ ،وٓ أراده مـفؿ ،ومل يجعؾ لفؿ إلقف سبقَل ،بؾ كثقر مـ مخؾققاتف،
أو أكثرها مل يجعؾ لفؿ سبقَل إىل معرفة كـفف وكقػقتف ،وهذه أرواحفؿ التل هل أدكك
إلقفؿ مـ كؾ دان ،قد حجب طـفؿ معرفة كـففا وكقػقتفا ،وجعؾ لفؿ السبقؾ إىل
معرفتفا ،والتؿققز بقـفا ،وبقـ أرواح البفائؿ ،وقد أخبركا سبحاكف طـ تػاصقؾ يقم
الؼقامة ،وما يف الجـة والـار فؼامت حؼائؼ ذلؽ يف قؾقب أهؾ اإليؿان ،وشاهدتف
وأهنارا
أهنارا مـ مخر
ً
طؼقلفؿ ومل يعرفقا كقػقتف وكـفف فَل يشؽ الؿسؾؿقن أن يف الجـة ً
وأهنارا مـ لبـ ،ولؽـ ٓ يعرفقن كـف ذلؽ ومادتف وكقػقتف :إذ كاكقا ٓ
مـ طسؾ
ً
يعرفقن يف الدكقا الخؿر إٓ ما اطتصر مـ إطـاب ،والعسؾ إٓ ما قذفت بف الـحؾ يف
بققهتا ،والؾبـ إٓ ما خرج مـ الضروع ،والحرير إٓ ما خرج مـ فؿ دود الؼز.
وقد ففؿقا معاين ذلؽ يف الجـة مـ غقر أن يؽقن مؿاثَل لؿا يف الدكقا كؿا قال ابـ
طباس  :لقس يف الدكقا مؿا يف أخرة إٓ إسؿاء .
()1

انِ ،
( )1صحق  :رواه وـقع يف كسختف ظـ إظؿش  ،رؿؿ (َ ،)1ظ ْـ ُش َؾ ْق َام َن ْإَظ َْؿ ِ
َـ َأ ِيب َط ْب َق َ
ظَـ ا ْب ِـ
ش ،ظ ْ
ظَ َّب ٍ
صحقح ،رجافف ثؼات.
اس بف .وهذا إشـا ٌد
ٌ
وأخرجف هـاد يف افزهد رؿؿ ( ،3و )8ظـ وـقع ،ظـ إظؿش بف.
وأخرجف ابـ جرير يف تػسر [افبؼرة ،]25 :وابـ أيب حاتؿ يف تػسره [افبؼرة ،)261( ،]25 :وأبق كعقؿ
يف صػة اجلـة رؿؿ ( ،)124وافبقفؼل يف افبعث وافـشقر رؿؿ ( )332مـ ضرق ظـ إظؿش بف.
وفػظف ظـدهؿ مجق ًعاَ « :ل ْق َا ِِف َْ
اْلـ ِاة َ ْ ٌِْ ،ن اا ِِف الدُّ ْك َقا إِ اَل ْاألَ ْس َء ُْ»

ومل يؿـعفؿ طدم الـظقر يف الدكقا مـ ففؿ ما أخبروا بف مـ ذلؽ :ففؽذا إسؿاء
والصػات مل يؿـعفؿ اكتػاء كظقرها يف الدكقا ومثالفا مـ ففؿ حؼائؼفا ومعاكقفا ،بؾ قام
بؼؾقهبؿ معرفة حؼائؼفا ،واكتػاء التؿثقؾ والتشبقف طـفا ،وهذا هق الؿثؾ إطىل الذي
أثبتف سبحاكف لـػسف يف ثَلثة مقاضع مـ الؼرآن:
أحدٖا :ققلف ﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﴾ [افـحؾ.]65:

ايجاْ :ٞققلف ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [الروم.]95:

ايجايح :ققلف تعاىل ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [افشقرى:
]11اه
بٝإ طسٜك ١اجلُٗ ١ٝيف األمساٚ ٤ايصفات.
الجفؿقة :مـسقبقن إىل جفؿ بـ صػقان (ت128ه) ،وهق أول مـ شفر الؼقل
بـػل الصػات :فـسبت الػرقة إلقف.
وقد أخذ الجفؿ صريؼتف مـ شقخف الجعد بـ درهؿ ،وهق أول مـ أضفر الؼقل
بـػل صػات اهلل طز وجؾ.
ويؼال :إن الجعد بـ درهؿ أخذ مؼالتف مـ بقان بـ سؿعان ،وبقان أخذها مـ
صالقت ابـ أخت لبقد بـ إطصؿ ،وصالقت أخذها مـ خالف لبقد بـ إطصؿ
القفقدي الساحر الذي سحر الـبل .

وقد قتؾ الجعدَ بـ درهؿ خالدُ بـ طبد اهلل الؼسري ،وكان طام ًَل لبـل أمقة طىل
الؽقفة ،وضحك بف يف يقم إضحك .
()1

قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)350/12( ٝ
ِ
قن ال َّؾ ُف َي َت َؽ َّؾ ُؿ َأ ْو َي ُؼ ُ
الج ْف ِؿ َّقة َأ ْن َي ُؽ َ
ب َأ ْو ُي ْب ِغ ُضَ ،و َأ ْك َؽ ُروا َسائِر
قل َأ ْو ُيح ُّ
َف َل ْك َؽ َر ْت َ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
الر َسا َل ِة ا َّلتِل ِه َل ك َََل ُم اهلل
الر ُس ُؾَ ،ف َل ْك َؽ ُروا َب ْع َض َحؼق َؼة ِّ
ص َػاتف ا َّلتل َجا َء ْت بِ َفا ُّ
و َأ ْك َؽروا بع َض ما فِل الرسا َل ِة مِـ ِص َػ ِ
ات ال َّؾ ِف.
ْ
َ ُ َْ
ِّ َ
َ
َان َذل ِ َؽ م ْق ُجق ًدا َق ْب َؾ ِ
َو َأ َّو ُل م ْـ َأ ْض َفر َذل ِ َؽ فِل ِ
اإل ْس ََل ِم َ -وإِ ْن ك َ
اإل ْس ََل ِم فِل ُأ َم ٍؿ
َ
َ
َ
ِ
َان َط َؾك َما قِ َقؾ مِ ْـ َأ ْه ِؾ َح َّر َ
انَ ،وك َ
الج ْف ِؿ ْب ِـ َص ْػ َق َ
ان،
الج ْعدُ ْب ُـ د ْر َه ٍؿ َش ْق ُخ َ
ُأ ْخ َرى َ -
َوك َ
َان فِ ِقف ْؿ َأئِ َّؿ ُة ال َػ ََل ِس َػ ِةَ ،ومِـ ُْف ْؿ َت َع َّؾ َؿ َأ ُبق ك َْص ٍر ال َػ َارابِ ُّل كَثِ ًقرا مِ َّؿا َت َع َّؾ َؿ مِ ْـ ال َػ ْؾ َس َػ ِة
ػ الب ْغدَ ِ
ِ ِ
اد ُّيَ ،ف َض َّحك بِا ْل َج ْع ِد َخالِدُ ْب ُـ َط ْب ِد اهلل
قس َ َ
َط َؾك َما َذك ََر ُه َط ْبدُ ال َّؾطقػ ْب ُـ ُي ُ
افس َر وافتقاريخ ،وأما مـ حقث إشاكقد ؾؾفا إشـادان ٓ يثبتان:
()1اصتفرت هذه افؼصة يف ِّ
أحدِىا :ما رواه افبخاري يف خؾؼ أؾعال افعباد ( ،)3و افتاريخ ( ،)64/1وافدارمل يف افرد ظذ
اجلفؿقة (ص ،)182 ،17و افرد ظذ ادرييس (ص ،)118واخلالل يف افسـة (،)1695
وأجري يف افؼيعة ( ،)2572( )694وافالفؽائل ( ،)512وافبقفؼل يف افؽزى

( ،)256-25/15ويف إشامء وافصػات ( ،)563واخلطقب يف افتاريخ ( ،)425/12ـؾفؿ مـ
ضريؼ :افؼاشؿ بـ حمؿد ادعؿري ،ظـ ظبدافرمحـ بـ حمؿد بـ حبقب بـ أيب حبقب ،ظـ أبقف ،ظـ جده،
ؿال :صفدت خافد بـ ظبداهلل افؼْسي ،...ؾذـر افؼصة .وهذا إشـاد ضعقػَّ :
ؾنن ظبدافرمحـ جمفقل ٓ
أيضا ـام يف ادقزان  ،وجده حبقب بـ أيب حبقب هق
يعرف ،وـذفؽ أبقه حمؿد بـ حبقب جمفقل ً
اجلرمل افبكي ،ؾقف فغ.
الجاٌ٘ :أخرجف ابـ أيب حاتؿ ـام يف افعؾق فؾعع افعظقؿ ( )335ط/افقضـ ،ظـ ظقسك بـ أيب ظؿران
افرمع ،كا أيقب بـ شقيد ،ظـ افْسي بـ حيقك ،ؿال :خطبـا خافد افؼْسي ،...ؾذـره .وهذا إشـاد
صديد افضعػ :ؾنن ظقسك افرمع ؿال ؾقف أبق حاتؿ :ؽر صدوق .وأيقب بـ شقيد افرمع ؿال ابـ معغ
ؾقف :فقس بقء ،يْسق إحاديث .وؿال افـسائل :فقس بثؼة .وضعػف آخرون.

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الؿ ْسؾِ ِؿق َـَ ،و ُه ْؿ َب َؼا َيا
ال َؼ ْس ِر ُّي بِ َقاسط َط َؾك َط ْفد ُط َؾ َؿاء التَّابِعق َـَ ،و َغ ْق ِره ْؿ م ْـ ُط َؾ َؿاء ُ
ِِ ِ
ِ ِ
الح َس ِـ ال َب ْص ِر ِّي َو َغ ْق ِر ِه ا َّل ِذي َـ َح ِؿدُ و ُه َط َؾك َما َف َع َؾَ ،و َش َؽ ُروا
التَّابِعق َـ فل َو ْقتف :م ْث ُؾ َ
ِ
َّاس َض ُّحقا َت َؼ َّب َؾ ال َّؾ ُف َض َحا َياك ُْؿَ :فنِكِّل ُم َض ٍّح بِا ْل َج ْع ِد ْب ِـ ِد ْر َه ٍؿ :إ َّك ُف
َذل َؽَ ،ف َؼ َالَ :أ ُّي َفا الـ ُ
ِ
ِ
ِ
قؿا َ -ت َعا َلك ال َّؾ ُف َط َّؿا َي ُؼ ُ
قل
قؿ َخؾِ ً
قسك َت ْؽؾ ً
قَل َو َل ْؿ ُي َؽ ِّؾ ْؿ ُم َ
َز َط َؿ َأ َّن ال َّؾ َف َل ْؿ َيتَّخ ْذ ْإب َراه َ
الج ْعدُ ُط ُؾ ًّقا َكبِ ًقرا ُ -ث َّؿ َك َز َل َف َذ َب َح ُف.اه
َ
ٔقاه  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)302/20( ٝ
اخ ِر َطص ِر التَّابِ ِعقـ بعدَ مق ِ
و َأما الجف ِؿقةَ ،فنِكَّؿا حدَ ُثقا فِل َأو ِ
ت ُط َؿ َر ْب ِـ َط ْب ِد
َ َْ َْ
ْ
َ
َ َ
َ ْ َّ
َ َّ
اس َ
ال َع ِز ِيزَ ،و َقدْ ُر ِو َي َأ َّك ُف َأك َْذ َر بِ ِف ْؿَ ،وك َ
ان فِل ِخ ََل َف ِة ِه َشا ِم ْب ِـ َطبْ ِد
قر َج ْف ٍؿ بِ ُخ َر َ
َان ُض ُف ُ
ِ ِ
الؿ ْسؾِ ُؿ َ
الج ْعدَ ْب َـ ِد ْر َه ٍؿ َق ْب َؾ َذل ِ َؽ َض َّحك بِ ِف َخالِدُ ْب ُـ َط ْب ِد
قن َش ْق َخ ُف ْؿ َ
الؿؾؽَ ،و َقدْ َقت ََؾ ُ
َ
َّاس َض ُّحقا َت َؼ َّب َؾ ال َّؾ ُف َض َحا َياك ُْؿ َفنِكِّل ُم َض ٍّح بِا ْل َج ْع ِد ْب ِـ
اهلل ال َؼ ْس ِر ُّيَ ،و َق َالَ :يا َأ ُّي َفا الـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿا َت َعا َلك ال َّؾ ُف َط َّؿا
قؿ َخؾِ ً
قسك َت ْؽؾ ً
قَلَ ،و َل ْؿ ُي َؽ ِّؾ ْؿ ُم َ
د ْر َه ٍؿ إ َّك ُف َز َط َؿ َأ َّن ال َّؾ َف َل ْؿ َيتَّخ ْذ ْإب َراه َ
َي ُؼ ُ
الج ْعدُ ْب ُـ ِد ْر َه ٍؿ ُط ُؾ ًّقا َكبِ ًقرا ُث َّؿ ك ََز َل َف َذ َب َح ُف.
قل َ
ِ
الح َس َـ البَ ْص ِر َّي َو َأ ْم َثا َل ُف مِ ْـ التَّابِ ِعق َـ َف َش َؽ ُروا َذل ِ َؽ.اه
َو َقدْ ُر ِو َي َأ َّن َذل َؽ َب َؾ َغ َ
ٔقاه  كَىَا فِ٘ ”بٗاُ تمبٗظ اجلّىٗ:)277/1( “ٛ

فلما الجعد بـ درهؿ فضحك بف خالد بـ طبداهلل الؼسري طىل رؤوس الخَلئؼ،
ومالف يقمئذ كؽقر ،وذلؽ سـة كقػ وطشريـ ومائة.
وأما الجفؿ وكان بؿرو ،فؽتب هشام بـ طبد الؿؾؽ إىل والقف طىل خراسان كصر
بـ سقار يلمره بؼتؾف ،فؽتب إىل سؾؿ بـ أحقز ،وكان طىل مرو فضرب طـؼف بقـ كظارة
أهؾ العؾؿ ،وهؿ يحؿدون ذلؽ.اه

قاه اإلواً ابَ كجري  يف البدأٖ ٛالٍّاٖ:)147/13( ٛ
َق َال ابـ َطساكِر و َغقره :و َقدْ َأ َخ َذ بِدْ َط َتف َطـ بق ِ
انَ ،و َأ َخ َذ َها َب َق ٌ
ان ْب ِـ َس ْؿ َع َ
ان َط ْـ
ُ ْ ََ
ْ ُ َ َ َ ُْ ُ َ
قد ب ِـ َأ ْطصؿ الس ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اح ِر َل َعـَ ُف اهلل،
َ َ َّ
َصا ُلقت ْاب ِـ ُأ ْخت َلبِقد ْب ِـ َأ ْط َص َؿ َو َز ْوجِ ْابـَتفَ ،ط ْـ َلبِ ْ
ان ا ْل َخ َز ِر ُّيَ .وقِ َقؾ :الت ِّْرمِ ِذ ُّيَ .و َقدْ َأ َقا َم بِ َب ْؾ َخ َوك َ
َو َأ َخ َذ َط ِـ ا ْل َج ْع ِد ا ْل َج ْف ُؿ ْب ُـ َص ْػ َق َ
َان
ج ِد ِه وي َتـَا َضر ِ
ان فِل مس ِ
ُي َص ِّؾل َم َع ُم َؼاتِ ِؾ ْب ِـ ُس َؾ ْق َؿ َ
انَ ،حتَّك ك ُِػ َل إِ َلك تِ ْرمِ َذُ ،ث َّؿ ُقتِ َؾ
ََ َ
َ ْ
ا ْل َج ْف ُؿ بِ َل ْص َب َف َ
ان َوقِ َقؾ :بِ َؿ ْر َوَ .ق َت َؾ ُف كَائِ ُب َفا َس ْؾ ُؿ ْب ُـ َأ ْح َق َز َ ،و َج َزا ُه َط ِـ ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ
يسل َط ِـ ا ْلجف ِؿ و َأ َخ َذ َأحؿدُ بـ َأبِل د َؤ ٍ
ِ
ادَ ،ط ْـ بِ ْش ٍر.
ُ
ْ َ ْ ُ
َ ْ َ
َخ ْق ًراَ ،و َأ َخ َذ بِ ْش ُر ا ْل َؿ ِر ُّ
و َأما ا ْلجعدُ َلعـَف اهللَ ،فنِ َّكف َأ َقام بِ ِدم ْش َؼ حتَّك َأ ْضفر ا ْل َؼق َل بِ َخ ْؾ ِؼ ا ْل ُؼر ِ
آنَ ،ف َت َط َّؾ َب ُف َبـُق
ََ ْ
َ
َ َّ َ ْ َ ُ
ْ
ُ َ َ
ُأ َمقَّ َة َف َف َر َب مِـ ُْف ْؿَ ،ف َس َؽ َـ ا ْل ُؽق َف َة ،فِ ْؾ َؼ ْق ِف بِ َفا ا ْل َج ْف ُؿ ْب ُـ َص ْػ َق َ
انَ ،ف َت َؼ َّؾدَ َه َذا ا ْل َؼ ْق َل،
َلعـَفؿا اهللُ ،ثؿ َق َت َؾف َخالِدُ بـ َطب ِد اهلل ا ْل َؼس ِري يقم ِط ِ
قد ْإَ ْض َحك بِا ْل ُؽق َف ِةَ ،و َذل ِ َؽ َأ َّن
ْ ُ ْ
َّ ُ
ْ ُّ َ ْ َ
َ ُ َ
ِ
َّاس.
ب الـ َ
َخالدً ا َخ َط َ
ِِ ِ
ِ
َّاسَ ،ض ُّحقا َت َؼ َّب َؾ ال َّؾ ُف َض َحا َياك ُْؿَ ،فنِكِّل ُم َض ٍّح
َف َؼ َال فل ُخ ْط َبتف ت ْؾ َؽَ :أ ُّي َفا الـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿا،
قؿ َخؾِ ً
قسك َت ْؽؾ ً
قَلَ ،و َل ْؿ ُي َؽ ِّؾ ْؿ ُم َ
بِا ْل َج ْعد ْب ِـ د ْر َه ٍؿ إِ َّك ُف َز َط َؿ َأ َّن ال َّؾ َف َل ْؿ َيتَّخ ْذ إِ ْب َراه َ
َت َعا َلك ال َّؾ ُف َط َّؿا َي ُؼ ُ
قل ا ْل َج ْعدُ ُط ُؾ ًّقا َكبِ ًقراُ .ث َّؿ ك ََز َل َف َذ َب َح ُف فِل َأ ْص ِؾ ا ْل ِؿـْ َب ِر بِ َق ِد ِهَ ،أ َث َاب ُف ال َّؾ ُف
َتعا َلك و َت َؼب َؾ مِـْف ،و َذل ِ َؽ فِل َأيا ِم ِه َشا ِم ب ِـ َطب ِد ا ْلؿؾِ ِ
ؽَ ،و َقدْ ك َ
َان ِه َشا ٌم َص َؾ َب ُف بِ ِد َم ْش َؼ
َّ
ُ َ
َ َّ
َ
ْ ْ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ري
َب إِ َلك كَائبِف َخالد ْب ِـ َط ْبد اهلل ا ْل َؼ ْس ِّ
حق َـ َأ ْض َف َر َما َأ ْض َف َرُ ،ث َّؿ إِ َّك ُف َه َر َب َب ْعدَ َذل َؽَ ،ف َؽت َ
َأ ْن َي ْؼ ُت َؾ ُفَ ،ف َؼ َت َؾ ُف ك ََؿا َذك َْركَا.
اد وابـ َأبِل حاتِ ٍؿ و َغقر و ِ
اري فِل َأ ْفع ِ ِ ِ
ٍِ
ِ
اح ٍد
َ ُْ َ
َ
ال ا ْلع َب َ ْ ُ
َ
َو َقدْ َر َوى ق َّص َت ُف َم َع َخالد ا ْل ُب َخ ِ ُّ
َّػ فِل السـ َِّة كَال َّطبراكِل ،واب ِـ َأبِل َط ِ
اص ٍؿَ ،و َط ْب ِد اهلل ْب ِـ َأ ْح َؿدَ َو َذك ََر ُه ْاب ُـ
مِ َّؿ ْـ َصـ َ
ُّ
َ َ ِّ َ ْ
َط َساكِ َر فِل الت ِ
َان َيت ََر َّد ُد إِ َلك َو ْه ِ
ب ْب ِـ ُمـَ ِّب ٍف َو َأ َّك ُف ك َ
َّاريخِ َ .و َذك ََر َأ َّك ُف ك َ
اح إِ َلك
َان ُك َّؾ َؿا َر َ
َان يس َل ُل و ْهبا َطـ ِص َػ ِ
ِ
َو ْه ٍ
ب َي ْغت َِس ُؾ َو َي ُؼ ُ
ات اهللَ ،ط َّز َو َج َّؾَ ،ف َؼ َال
قلَ :أ ْج َؿ ُع ل ْؾ َع ْؼؾَِ .وك َ َ ْ َ ً ْ

ب َي ْق ًماَ :و ْي َؾ َؽ َيا َج ْعدُ َأ ْق ِص ِر ا ْل َؿ ْس َل َل َة ،إِكِّل ََٕ ُضـ َُّؽ مِ َـ ا ْل َفالِؽِق َـَ ،ل ْق َل ْؿ ُي ْخبِ ْركَا
َل ُف َو ْه ٌ
ال َّؾف فِل كِتَابِ ِف َأ َّن َلف يدً ا ما ُق ْؾـَا َذل ِ َؽ ،و َأ َّن َلف َطقـًا ما ُق ْؾـَا َذل ِ َؽُ .ثؿ َلؿ ي ْؾب ِ
ث ا ْل َج ْعدُ َأ ْن
َّ ْ َ َ
َ
ُ
ُ ْ َ
ُ َ َ
بُ ،ث َّؿ ُقتِ َؾ .اه
ُصؾِ َ
()1

والجفؿقة يـػقن صػات اهلل طز وجؾ ،ويدطقن أن إسؿاء تطؾؼ طىل اهلل طز
وجؾ إصَلقا مجاز ًيا ،وٓ حؼقؼة لؿعاكقفا.
قاه اآللٕض٘  يف جال ٞالعٍٗني (ص:)151
وحؽك بعضفؿ أن جفؿ بـ صػقان الترمذي كان يدطق الـاس إىل مذهبف الباصؾ،
وهق أن اهلل تعاىل طامل ٓ طؾؿ لف ،قادر ٓ قدرة لف ،وكذا يف سائر الصػات ،وكان جؾس
يق ًما يدطق الـاس لؿذهبف ،وحقلف أققام كثقرة ،فجاء أطرابل ووقػ حتك سؿع مؼالتف،
فلرشده اهلل تعاىل إىل بطَلن هذا الؿذهب فلكشل يؼقل:

ى ً ً
و
كيتتالف ف
ٌف
كف
فاكرتتاف تت ف
ف
ففكف ه تت
ٌ ُ
يبف هتت ىفففذف ستتيففهلتت ف ف
فو تتلف تت ف
و
و
فُ ي ت ف تتالفُ ت ي فرالتتي ف تتالفرالت ف ف
ى
ف االيكف كفللف ت لف ت ف هت ٌفف ئت فف ف

فف للَعفقمتا فحتاف طت ف تالف طتا ف

فح تتي ف تتالفح تت فمفف تتالفمرتت ف ف

ففرب وع فملصلففمب جله فمض هاف

فم تتي ف تتالفم تت ف تتيف تتالف هتت ف ف
ف

و
فمليبف لف لل ف للف ه فر لفكياف
و
ف يع ف الف ف صت وقف تالف تترص ف
و
ففوطيي ف الفوطت ف بت وقف تالف تر ف
ففعليت ف تتالفعتتللفث ويت فقو تترص ف

( )1واكظر جمؿقع افػتاوى (،)173/13( ،)553/12( ،)697 ،66/15( ،)357 ،238 ،142/8
( ،)25/5بقان تؾبقس اجلفؿقة ( ،)-487/2رشح افسـة فؾبغقي ( ،)186/1افصقاظؼ
ادرشؾة ( ،)1571/3افبداية وافـفاية ( ،)217 ،148/13( )724/12رشح افطحاوية
( ،)794/2افؽامؾ ٓبـ إثر (.)75/7

تتلقسف تتالف تتلسف تتلهف تتالف تتلن فف

ف بت ف تتالف تترفصتتر ف تتالفصتترا ف

فرننتتتكفصتتتيط كف ع تتتتفأللتتترف ف

ففرصتت ه فُ تت ف ايتت ففىلف تت ا ف

فلتتتلح فرتتتاقلف قفهجتتت مفم تتتبر فف
ف

ففمه ف يت لَعفقطف ت ف محت فقوتتبرش ف

فللفؿف اهلل طز وجؾ حؼقؼة مذهب أهؾ ف
السـة ،ورجع كثقر مـ الـاس ببركة أبقاتف،

وكان طبداهلل بـ الؿبارك يؼقل :إن اهلل تعاىل بعث إطرابل رمحة ٕولئؽ  -اكتفك.
قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ اجتىاع اجلٕٗش اإلضالوٗ:)206/2( ٛ
ِ
ِ
َق َال ْ ِ
اإل َما ُم َأ ْح َؿدُ  :ك َ
َّاس إِ َلك ا ْل ُؿت ََشابِ ِف مِ َـ
َان َج ْف ٌؿ َوشق َع ُت ُف ك ََذل َؽ َد َط ُقا الـ َ
يثَ ،ف َض ُّؾقا و َأ َض ُّؾقا بِ َؽ ََلمِ ِفؿ ب َشرا كَثِقرا ،وك َ ِ
آن وا ْلح ِد ِ
ِ
قؿا َب َؾ َغـَا َأ َّن ا ْل َج ْف َؿ
ً َ
َ
ا ْل ُؼ ْر َ َ
َان ف َ
ْ َ ً
احب ُخصقم ٍ
ِ
طَدُ و اهلل ك َ ِ
ات َو َش ٍّر َوك َََلمٍَ ،وك َ
انَ ،وك َ
اس َ
َان َأ ْكثَ ُر
َان َص َ
ُّ
ُ َ
َان م ْـ َأ ْه ِؾ ُخ َر َ
ِ
ِِ ِ
َاسا مِ َـ ا ْل ُؽ َّػ ِ
الس َؿـ ِ َّق ُةَ .ف َع َر ُفقا ا ْل َج ْف َؿ َف َؼا ُلقا
ارُ ،ي َؼ ُال َل ُف ُؿُّ :
ك َََلمف فل اهلل َت َعا َلكَ ،ف َؾؼ َل ُأك ً
َل ُفُ :ك َؽ ِّؾ ُؿ َؽ َفنِ ْن َض َف َر ْت ُح َّج ُتـَا َط َؾ ْق َؽَ :د َخ ْؾ َت فِل ِديـِـَاَ ،وإِ ْن َض َف َر ْت ُح َّجت َُؽ َط َؾ ْقـَا:
د َخ ْؾـَا فِل ِديـ ِ َؽ ،وك َ ِ
قؿا َك َّؾ ُؿقا َج ْف ًؿا َقا ُلقاَ :أ َل ْس َت َت ْز ُط ُؿ َأ َّن َل َؽ إِ َل ًفا؟ َق َال ا ْل َج ْف ُؿ:
َ
َ
َان ف َ
َك َع ْؿَ .قا ُلقا َل ُفَ :ف َف ْؾ َر َأ ْت َط ْقـ َُؽ إِ َل َف َؽ؟ َق َالَ .َٓ :قا ُلقاَ :ف َف ْؾ َس ِؿ ْع َت ك َََل َم ُف؟ َق َال.َٓ :
َقا ُلقاَ :ف َف ْؾ َش َؿ ْؿ َت َل ُف َرائِ َح ًة؟ َق َالَ .َٓ :قا ُلقاَ :ف َف ْؾ َو َجدْ َت َل ُف ِح ًّسا؟ َق َالَ .َٓ :قا ُلقا:
َف َف ْؾ َو َجدْ َت َل ُف مِ َج ًّسا؟ َق َالَ .َٓ :قا ُلقاَ :ف َؿا ُيدْ ِر َ
يؽ َأ َّك ُف إِ َل ٌف؟.
ِ
استَدْ َر َك ُح َّج ًة مِ ْـ ِجـْ ِ
س
َق َالَ :فت ََحقَّ َر ا ْل َج ْف ُؿ َف َؾ ْؿ َيدْ ِر َم ْـ َي ْع ُبدُ َأ ْر َبعق َـ َي ْق ًماُ ،ث َّؿ َأ َّك ُف ْ
َاد َق ِة الـَّصارى ( َلعـَفؿ ال َّؾف) و َذل ِ َؽ َأ َّن َزك ِ
حججِ َزك ِ
َاد َق َة الـ ََّص َارى َل َعـ َُف ُؿ ال َّؾ ُف َت َعا َلك
َ ُ ُ ُ َ
ُ َ
َ َ
قن َأ َّن الروح ا َّل ِذي فِل ِطقسك اب ِـ مريؿ روح اهلل مِـ َذ ِ
َي ْز ُط ُؿ َ
ات ال َّؾ ِفَ :فنِ َذا َأ َرا َد َأ ْن
ْ
َ ْ ََْ َ ُ ُ
ُّ َ
ث َأ ْم ًرا َد َخ َؾ فِل َب ْع ِ
ُي ْح ِد َ
ض َخ ْؾ ِؼ ِف َف َت َؽ َّؾ َؿ َط َؾك ل ِ َساكِ ِفَ :ف َق ْل ُم ُر بِ َؿا َي َشا ُءَ ،و َيـ َْفك َط َّؿا َي َشا ُء،
ِ
ب َط ِـ ْإَب َص ِ
ار.
وح َغائ ٌ
َو ُه َق ُر ٌ
ْ

ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ؾس َؿـ ِ ِّلَ :أ َل ْس َت َت ْز ُط ُؿ َأ َّن فِ َ
قؽ
استَدْ َر َك ا ْل َج ْف ُؿ َح َّج ًة م ْث َؾ َهذه ا ْلح َّجةَ :ف َؼ َال ل ُّ
َف ْ
وح َؽ؟ َق َالَ ،َٓ :ق َال َف َف ْؾ َس ِؿ ْع َت ك َََل َم ُف؟ َق َال:
وحا؟ َق َالَ :ك َع ْؿَ .ق َالَ :ف َف ْؾ َر َأ ْي َت ُر َ
ُر ً
ََٓ .ق َالَ :ف َف ْؾ َو َجدْ َت َل ُف مِ َج ًّسا َأ ْو ِح ًّسا؟ َق َالَ .َٓ :ق َالَ :ف َؽ َذل ِ َؽ ال َّؾ ُف َٓ ُي َرى َل ُف َو ْج ٌف،
ِ
ِ
قن فِل م َؽ ٍ
ب َط ِـ ْإَب َص ِ
ارَ ،و َٓ َي ُؽ ُ
ان
َو َٓ ُي ْس َؿ ُع َل ُف َص َّق ٌتَ ،و َٓ ُي ُش ُّؿ َل ُف َرائ َح ٌةَ ،و ُه َق َغائ ٌ
َ
ْ
ث آي ٍ
ات فِل ا ْل ُؼر ِ
ٍ
ُد َ
آن مِ َـ ا ْل ُؿت ََشابِ ِف َق ْق َل ُف َت َعا َلك﴿ :ﭡ ﭢ
ون َم َؽانَ ،و َو َجدَ َث ََل َ َ
ْ
ﭣ ﴾ [افشقرى﴿ ]11 :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [إكعام﴿ ،]3 :ﭥ
ﭦ ﭧ ﴾ [إكعامَ ]153 :فبـَك َأص َؾ ك َََلمِ ِف َط َؾك َه ُم َٓ ِء ْأي ِ
اتَ ،و َت َل َّو َل
َ
ْ
َ
آن َط َؾك َغق ِر َت ْل ِويؾِ ِف ،وك ََّذب َأح ِ
اد َ
ا ْل ُؼ ْر َ
ػ ال َّؾ َف َت َعا َلك
يث الـَّبِ ِّل َ ف َز َط َؿ َأ َّن َم ْـ َو َص َ
َ َ َ
ْ
َاب َأو ح ِد ٍ
ِ ِ
بِ َشل ٍء مِؿا وص َ ِ
َان كَافِ ًرا َأ ْو ك َ
يث َط ِـ الـَّبِ ِّل  ك َ
َان مِ َـ
ػ بِف َك ْػ َس ُف فل كت ٍ ْ َ
َّ َ َ
ْ
ا ْل ُؿ َش ِّب َف ِة.
اب َط ْؿ ِرو ْب ِـ ُط َب ْق ٍدَ ،و َأ ْص َح ِ
َف َل َض َّؾ َب َش ًرا كَثِ ًقرا َو َتبِ َع ُف َط َؾك َق ْقل ِ ِف ِر َج ٌال مِ ْـ َأ ْص َح ِ
اب
ِ ِ
ِ
ٍ
َّاس َط ْـ َق ْقل ِ ِف َت َعا َلك﴿ :ﭡ ﭢ
ُف ََلنَ ،و َو َض َع دي َـ ا ْل َج ْفؿ َّقةَ ،فنِ َذا َس َل َل ُف ُؿ الـ ُ
قنَ :لقس ك َِؿ ْثؾِ ِف َشلء مِـ ْإَ ْشق ِ
ِ
اءَ ،و ُه َق
َ
ْ ٌ َ
ﭣ ﭤ ﴾ [افشقرىَ ]11 :ما َت ْػس ُقر ُه؟ َي ُؼق ُل َ ْ َ
ِ
ان ،و َٓ ُهق فِل م َؽ ٍ
َت ْح َت ْإَ ْر ِ
السابِ َع ِة ك ََؿا ُه َق َط َؾك ا ْل َع ْر ِ
ان ُد َ
ون
َ
شَ َٓ ،ي ْخ ُؾق مـْ ُف َم َؽ ٌ َ
َ
ض َّ
م َؽ ٍ
انَ ،و َٓ َيت ََؽ َّؾ ُؿ َو َٓ ُي َؽ ِّؾ ُؿَ ،و َٓ َيـْ ُظ ُر إِ َل ْق ِف َأ َحدٌ َٓ فِل الدُّ ْك َقاَ ،و َٓ فِل ْأ ِخ َر ِةَ ،و َٓ
َ
ف بِ ِص َػ ٍةَ ،و َٓ ُي ْع َؼ ُؾَ ،و َٓ َل ُف َغا َي ٌة َو َٓ ُمـْت ًَفكَ ،و َٓ ُيدْ َر ُك بِ َع ْؼ ٍؾَ ،و ُه َق
ػَ ،و َٓ ُي ْع َر ُ
ُي َق َص ُ
ِ
ُقر ُك ُّؾ ُفَ ،و ُه َق ُقدْ َر ٌة ُك ُّؾ ُف،
َو ْج ٌف ُك ُّؾ ُفَ ،و ُه َق ط ْؾ ٌؿ ُك ُّؾ ُفَ ،و ُه َق َس ْؿ ٌع ُك ُّؾ ُفَ ،و ُه َق َب َص ٌر ُك ُّؾ ُفَ ،و ُه َق ك ٌ
ػ بِ َق ْص َػ ْق ِـ م ْختَؾِ َػ ْق ِـَ ،و َل ْق َس بِؿ ْع ُؾق ٍم َو َٓ م ْع ُؼ ٍ
قلَ ،وك ُُّؾ َما َي ْخ ُط ُر بِ َؼ ْؾبِ َؽ َأ َّك ُف
قص ُ
َٓ ُي َ
َ
َ
ُ
َش ْل ٌء َت ْع ِر ُف ُفَ ،ف ُف َق َط َؾك ِخ ََلفِ ِفَ :ف ُؼ ْؾـَا َل ُف ْؿ َف َؿ ْـ َت ْع ُبدُ َ
ون؟

َقا ُلقاَ :ك ْع ُبدُ َم ْـ ُيدَ ِّب ُر َأ ْم َر َه َذا ا ْل َخ ْؾ ِؼُ .ق ْؾـَاَ :فا َّل ِذي ُيدَ ِّب ُر َأ ْم َر َه َذا ا ْل َخ ْؾ ِؼ َم ْج ُف ٌ
قل َٓ
ُقن َشقْ ًئا إِك ََّؿا َتدْ َف ُع َ
قن َأ َّك ُؽ ْؿ َٓ ُت ْثبِت َ
ف ا ْل ُؿ ْسؾِ ُؿ َ
قن
ف بِ َص ِّػ ٍف؟ َقا ُلقاَ :ك َع ْؿُ .ق ْؾـَاَ :قدْ َط َر َ
ُي ْع َر ُ
الشـْ َع َة بِ َؿا ُت ْظ ِف ُر َ
َط ْـ َأ ْك ُػ ِس ُؽ ُؿ ُّ
ون.
ِ
ِ
قسك؟ َقا ُلقاَ :ل ْؿ ُي َؽ ِّؾ ْؿ َو َٓ َي َت َؽ َّؾ ُؿ َِٕ َّن
ُث َّؿ ُق ْؾـَا َل ُف ْؿَ :ه َذا ا َّلذي ُيدَ ِّب ُر ُه َق ا َّلذي َك َّؾ َؿ ُم َ
قن إِ َّٓ بِ َج ِ
ا ْل َؽ ََل َم َٓ َي ُؽ ُ
ار َح ٍة َوا ْل َج َق ِار ُح َمـ ِْػقَّ ٌة َط ِـ اهلل ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلكَ ،فنِ َذا َس ِؿ َع
اه ُؾ َقق َلفؿ َضـ َأكَّفؿ مِـ َأ َشدِّ الـ ِ ِ
ا ْلج ِ
قؿا ل ِ َّؾ ِف ُس ْب َحا َك ُف َو َل ْؿ َي ْع َؾ ْؿ َأ َّن ك َََل َم ُف ْؿ إِك ََّؿا
ْ ُ ْ َّ ُ ْ ْ
َ
َّاس َت ْعظ ً
ِ
ٍ
َاب مِ ْـ َخ ِّط َط ْب ِد اهلل
َي ُعق ُد إِ َلك َض ََل َلة َو ُك ْػ ٍر َف َؾ َعـ َُف ُؿ اهللَ ،ق َال ا ْل َخ ََّل ُلَ :ك َت ْب ُت َه َذا ا ْلؽت َ
و َك َتبف َطبدُ اهلل مِـ َخ ِّط َأبِ ِ
قف.اه
ْ
َ َُ ْ
بٝإ طسٜك ١املعتصي ١يف األمساٚ ٤ايصفات:
الؿعتزلة فرقة كَلمقة ضفرت يف أول الؼرن الثاين الفجري ،وبؾغت شلوها يف
العصر العباسل إول :ويرجع اسؿفا إىل اطتزال إمامفا واصؾ بـ ططاء مجؾس
الحسـ البصري :لؼقل واصؾ بلن مرتؽب الؽبقرة لقس كافرا ،وٓ مممـا ،بؾ هق يف
مـزلة بقـ الؿـزلتقـ ،ولؿا اطتزل واصؾ مجؾس الحسـ ،وجؾس طؿرو بـ طبقد إىل
واصؾ ،وتبعفؿا أكصارمها :ققؾ لفؿ :معتزلة ،أو معتزلقن .وهذه الػرقة تعتد بالعؼؾ،
وتغؾق فقف ،وتؼدمف طىل الـؼؾ.
ولفذه الػرقة مدرستان رئقسقتان :إحدامها بالبصرة ،ومـ أشفر رجالفا:
واصؾ بـ ططاء ،وطؿرو بـ طبقد ،وأبق الفذيؾ العَلف ،وإبراهقؿ الـظام ،والجاحظ.
وإخرى ببغداد ،ومـ أشفر رجالفا :بشر بـ الؿعتؿر ،وأبق مقسك الؿردار،
وثؿامة بـ أشرس ،وأمحد بـ أبل دؤاد.

ولؾؿعتزلة أصقل مخسة يدور طؾقفا مذهبفؿ وهل( :العدل ،والتقحقد ،والؿـزلة
بقـ الؿـزلتقـ ،والقطد والقطقد ،وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر) .ولفؿ يف هذه
إصقل معان طـدهؿ خالػقا فقفا مقجب الشريعة ،ومجفقر الؿسؾؿقـ .
()1

قاه ابَ أب٘ العص احلٍف٘  يف شسح الطخأٖ( ٛص:)521
اص َؾ بـ َط َط ٍ
وقِ َقؾ :إِ َّن و ِ
قل َم ْذ َه ِ
اء (تُ )131ه َق ا َّل ِذي َو َض َع ُأ ُص َ
الؿ ْعت َِز َل ِة،
ْ َ
َ
َ
ب ُ
ون الر ِش ِ
َو َت َاب َع ُف َط ْؿ ُرو ْب ُـ ُط َب ْق ٍد (ت )144تِ ْؾ ِؿ ُ
قد
قذ َ
الح َس ِـ البَ ْص ِر ِّيَ ،ف َؾ َّؿا كَا َن َز َم ُـ َه ُار َ َّ
الف َذ ْي ِؾ كِتَاب ْق ِـَ ،وب َّق َـ م ْذ َه َب ُفؿَ ،وبـَك م ْذ َه َب ُفؿ َط َؾك إُ ُص ِ
قل َ
الخ ْؿ َس ِة،
َصـ َ
َّػ َل ُف ْؿ َأ ُبق ُ
ْ
ْ َ َ
َ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
الؿـ ِْز َل َت ْق ِـَ ،و ْإ َ ْم َر
ا َّلتل َس َّؿ ْق َها :ال َعدْ َلَ ،والت َّْقحقدَ َ ،وإِ ْك َػا َذ َ
القطقدَ ،وا ْل َؿـ ِْز َل َة َب ْق َـ َ
ِ
ِ
الح َّؼ بِا ْل َباصِؾِ ،إِ ْذ َش ْل ُن البِدَ ِع َه َذا،
قفا َ
الؿـْ َؽ ِر ! َو َل َّب ُسقا ف َ
بِا ْل َؿ ْع ُروف َوالـ َّْف َل َط ِـ ُ
ْاشتِ َؿا ُل َفا َط َؾك َح ٍّؼ َو َباصِؾٍ.
ِ ِ
ال ِطب ِ
اد ِهَ ،و َج َع ُؾقا َما
اسقا َأ ْف َع َال اهلل َت َعا َلك َط َؾك َأ ْف َع ِ َ
َو ُه ْؿ ُم َش ِّب َف ُة إَ ْف َعالَٕ :ك َُّف ْؿ َق ُ
العب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اد َي ْؼبُ ُح مِـْ ُف! َو َقا ُلقاَ :ي ِ
ب َط َؾ ْق ِف َأ ْن
ج ُ
َي ْح ُس ُـ م َـ الع َباد َي ْح ُس ُـ مـْ ُفَ ،و َما َي ْؼ ُب ُح م َـ َ
ِ ِ
قز َلف َأ ْن ي ْػع َؾ ك ََذا ،بِؿ ْؼت ََضك َذل ِ َؽ ِ
الؼ َق ِ
الس ِّقدَ مِ ْـ
َي ْػ َع َؾ ك ََذاَ ،و َٓ َي ُج َ ُ َ َ
اس ال َػاسد !! َفنِ َّن َّ
ُ
َبـِل آ َد َم َل ْق َر َأى َطبِقدَ ُه َت ْزكِل بِنِ َمائِ ِفَ ،و َٓ َي ْؿـَ ُع ُف ْؿ مِ ْـ َذل ِ َؽ َل ُعدَّ إِ َّما ُم ْست َْح ِسـًا ل ِ ْؾ َؼبِقحِ َ ،وإِ َّما
ال ِطب ِ
ِِ
اج ًزاَ ،ف َؽق َ ِ ِ
َط ِ
اد ِه ؟! َوا ْل َؽ ََل ُم َط َؾك
اس َأ ْف َعالف ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك َط َؾك َأ ْف َع ِ َ
ػ َيص ُّح ق َق ُ
ْ
الؿ ْعـَك َم ْب ُس ٌ
قط فِل َم ْق ِض ِع ِف.
َه َذا َ
َف َل َّما (ال َعدْ ُل)َ ،ف َست َُروا َت ْح َت ُف َك ْػ َل ال َؼدَ ِرَ ،و َقا ُلقا :إِ َّن ال َّؾ َف َٓ َي ْخ ُؾ ُؼ َّ
الش َّر َو َٓ َي ْؼ ِضل
ِ
بِ ِف ،إِ ْذ َلق َخ َؾ َؼف ُثؿ يع ِّذبفؿ َط َؾق ِف ي ُؽ ُ ِ
قر.
ُ َّ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ
ْ
قن َذل َؽ َج ْق ًرا !! َوال َّؾ ُف َت َعا َلك َطاد ٌل َٓ َي ُج ُ
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وي ْؾ َزمفؿ َط َؾك َه َذا إَص ِؾ ال َػ ِ
اس ِد َأ َّن ال َّؾ َف َت َعا َلك َي ُؽ ُ
قن فِل ُم ْؾؽِ ِف َما َٓ ُي ِريدُ ُهَ ،ف ُق ِريدُ
ْ
ََ ُُ ْ
الش ْل َء َو َٓ َي ُؽ ُ
َّ
قنَ ،و َٓ ِز ُم ُف َو ْص ُػ ُف بِا ْل َع ْج ِز ! َت َعا َلك ال َّؾ ُف َط ْـ َذل ِ َؽ.
ِ
ِ
َان َغ ْقر م ْخ ُؾ ٍ
قق َل ِز َم َت َعدُّ ُد
َو َأ َّما (الت َّْقحقدُ ) َف َست َُروا َت ْح َت ُف ال َؼ ْق َل بِ َخ ْؾ ِؼ ال ُؼ ْرآن ،إِ ْذ َل ْق ك َ َ َ
ال ُؼدَ م ِ
اء !! وي ْؾ َزمفؿ َط َؾك َه َذا ال َؼق ِل ال َػ ِ
اس ِد َأ َّن ِط ْؾ َؿ ُف َو ُقدْ َر َت ُف َو َسائِ َر ِص َػاتِ ِف َم ْخ ُؾق َق ٌةَ ،أ ِو
ْ
ََ ُُ ْ
َ
ال َّتـَا ُق ُض !.
و َأما (الق ِطقدُ )َ ،ف َؼا ُلقا :إِ َذا َأوطَدَ بع َض َطبِ ِ
قز َأ ْن َٓ ُي َع ِّذ َب ُف ْؿ
قد ِه َو ِطقدً اَ :ف ََل َي ُج ُ
َْ
ْ
َ
َ َّ
ػ ِ
الؿق َعا َدَ ،ف ََل َي ْع ُػق َط َّؿ ْـ َي َشا ُءَ ،و َٓ َي ْغ ِػ ُر ل ِ َؿ ْـ ُي ِريدُ ،
ػ َو ِطقدَ ُهَّ َِٕ ،ك ُف َٓ ُي ْخؾِ ُ
َو ُي ْخؾِ َ
ِطـْدَ ُه ْؿ !!.
ِ
اإليؿ ِ
ب َكبِقر ًة َي ْخر ُج مِ َـ ِ
ان
الؿـ ِْز َل َتقْ ِـ)َ ،فعـْدَ ُه ْؿ َأ َّن َم ِـ ْار َت َؽ َ
َ
ُ
َ
لؿـ ِْز َل ُة َب ْق َـ َ
َو َأ َّما (ا َ
َو َٓ َيدْ ُخ ُؾ فِل ال ُؽ ْػ ِر !!.
و َأما (إَمر بِا ْلؿعر ِ
وف)َ ،ف ُف َق َأك َُّف ْؿ َقا ُلقاَ :ط َؾ ْقـَا َأ ْن َك ْل ُم َر َغ ْق َركَا بِ َؿا ُأمِ ْركَا بِ ِفَ ،و َأ ْن
ُْ َ ُْ
َ َّ
ِ
ِ
قز
الؿـْ َؽ ِرَ ،و َض َّؿـُق ُه َأ َّك ُف َي ُج ُ
ُك ْؾ ِز َم ُف بِ َؿا َي ْؾ َز ُمـَاَ ،و َذل َؽ ُه َق إَ ْم ُر بِا ْل َؿ ْع ُروف َوالـ َّْف ُل َط ِـ ُ
وج َط َؾك إَئِؿ ِة بِا ْل ِؼت ِ
ُ
َال إِ َذا َج ُاروا !!.اه
الخ ُر ُ
َّ
ويؼقلقن :إن اهلل تعاىل قديؿ ،والؼدم أخص وصػ ذاتف ،ويـػقن الصػات الؼديؿة
أصَل ويؼقلقن :هق طامل بذاتف ،قادر بذاتف ،حل بذاتف ٓ بعؾؿ وقدرة وحقاة ،ويـػقن أن
تؽقن صػات قديؿة ،ومعان قائؿة بفٕ :كف لق شاركتف الصػات يف الؼدم الذي هق
أخص القصػ لشاركتف يف اإللفقة .
()1
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بٝإ طسٜك ١األغاعس ٠يف األمساٚ ٤ايصفات:
بـ إِسؿ ِ
ِ
اط ْق َؾ ِ
بـ َأبِل بِ ْش ٍر
إشعرية :يـسب هذا الؿذهب إىل أبل َ
الح َس ِـ َطؾ ِّل ِ ْ َ
بـ إِسؿ ِ
اق ِ ِ
ابـ َأمِ ْقر ال َب ْص َر ِة بَِلَ ِل ِ
بـ ُم ْق َسك ِ
بـ َط ْب ِد اهللِ ِ
اط ْق َؾ ِ
إِ ْس َح َ
بـ َأبِل ُب ْر َد َة
بـ َسال ِؿ ِ ْ َ
ابـ ص ِ
بـ َق ْقس بـ َح َّض ٍ
احب َر ُس ْقل اهللِ َ أبِل ُم ْق َسك َط ْب ِد اهللِ ِ
ار إَ ْش َع ِر ُّي ،ال َق َؿاكِ ُّل،
ِ َ
ال َب ْص ِر ُّي .ولد سـة ستقـ ومئتقـ مـ الفجرة الـبقية ،وتقيف يف طام (324ه)
أخذ طـ أبل طظ الجبائل محؿد بـ طبد القهاب -زوج أمف -مذهب آطتزال
آطتزالِ ،
كرهف َوتب َّر َأ مِـْ ُفَ ،و َصعدَ لِؾـَّا ِ
َاب إِ َلك اهللِ َت َعا َلك مِـْ ُف،
َو َل َّؿا َب َر َع فِل َم ْع ِر َف ِة
َ
س ،فت َ
الؿ ْعت َِز َلةَ ،ويفتِؽ ِط َق َار ُهؿ.
ُث َّؿ َأخذ ُير ُّد َط َؾك ُ
ثؿ سؾؽ صريؼة طبد اهلل بـ سعقد بـ كَلب (ت243ه) ،وكسج طىل مذهبف يف
الصػات.
فؿال إلقف مجاطة وطقلقا طىل رأيف وجادلقا فقف .واكتشر مذهب أبل الحسـ
إشعري ،ومحؾقا الـاس طىل التزامف فاكتشر يف أمصار اإلسَلم.
طؼقدة إشاطرة يف الصػات :كػقفا إٓ سبعا يثبتقهنا بالعؼؾ .وأشفر طؾؿاء
إشاطرة :الباقَلين والجقيـل والرازي.
وقد رجع أبق الحسـ إشعري طـ هذا الؿذهب ،وقال بؼقل أهؾ السـة
والجؿاطة يف مسائؾ أصقل الديـ ،وأثبت ذلؽ يف كتابقف:

مقاالت

اإلسالمني و اإلبانة عن أصول الديانة .
ِ ِ
يذكر فِ ْق َفا
وقال الذهبل ُ :ق ْؾ ُتَ :ر َأ ْي ُت َٕبِل َ
الح َسـ َأ ْر َب َعة َتقالقػ فل إُ ُص ْقل ُ
ِ
ققاطدَ َم ْذ َه ِ
الص َػاتَ ،و َق َال فِ ْق َفاُ :ت َؿ ُّر ك ََؿا َجاءتُ .ث َّؿ َق َالَ :وبِ َذل ِ َؽ
الس َؾػ فل ِّ
َ
ب َّ
َأ ُققلَ ،وبِ ِف َأديـَ ،و َ
مول.
ٓ ُت َّ

قلت:

قد صرح يف كتابف اإلباكة بؿذهبف ،فؼال :فنن قال لـا قائؾ :قد أكؽرتؿ ققل

الؿعتزلة والؼدرية والجفؿقة والحرورية والرافعة والؿرجئة :فعرفقكا ققلؽؿ الذي بف
تؼقلقن ،ودياكتؽؿ التل هبا تديـقن؟!.
ققؾ لف :ققلـا الذي كؼقل بف ،ودياكتـا التل كديـ هبا :التؿسؽ بؽتاب اهلل ربـا طز
وجؾ ،وبسـة كبقـا محؿد  ،وما روى طـ السادة الصحابة والتابعقـ وأئؿة الحديث
وكحـ بذلؽ معتصؿقن ،وبؿا كان يؼقل بف أبق طبد اهلل أمحد بـ محؿد بـ حـبؾ -
كضر اهلل وجفف ،ورفع درجتف وأجزل مثقبتف  -قائؾقن ولؿا خالػ ققلف مخالػقنٕ :كف
اإلمام الػاضؾ والرئقس الؽامؾ الذي أبان اهلل بف الحؼ ،ودفع بف الضَلل ،وأوضح بف
الؿـفاج ،وقؿع بف بدع الؿبتدطقـ ،وزيع الزائغقـ ،وشؽ الشاكقـ فرمحة اهلل طؾقف مـ
إمام مؼدم ،وجؾقؾ معظؿ ،وكبقر مػفؿ.
ومجؾة ققلـا :أكا كؼر باهلل ومَلئؽتف وكتبف ورسؾف ،وبؿا جاءوا بف مـ طـد اهلل ،وما
رواه الثؼات طـ رسقل اهلل  ٓ كرد مـ ذلؽ شقئا ،وأن اهلل طز وجؾ إلف واحد ٓ إلف
إٓ هق فرد صؿد ،مل يتخذ صاحبة وٓ ولدا ،وأن محؿدا طبده ورسقلف ،أرسؾف
بالفدى ،وديـ الحؼ ،وأن الجـة والـار حؼ ،وأن الساطة آتقة ٓ ريب فقفا ،وأن اهلل
يبعث مـ يف الؼبقر.
وأن اهلل تعاىل استقى طىل العرش طىل القجف الذي قالف ،وبالؿعـك الذي أراده
استقاء مـزها طـ الؿؿاسة وآستؼرار والتؿؽـ والحؾقل وآكتؼال ٓ ،يحؿؾف
العرش ،بؾ العرش ومحؾتف محؿقلقن بؾطػ قدرتف ،ومؼفقرون يف قبضتف ،وهق فقق
العرش وفقق كؾ شلء إىل تخقم الثرى ،فقققة ٓ تزيده قربا إىل العرش والسؿاء ،بؾ
هق رفقع الدرجات طـ العرش ،كؿا أكف رفقع الدرجات طـ الثرى ،وهق مع ذلؽ

قريب مـ كؾ مقجقد ،وهق أقرب إىل العبد مـ حبؾ القريد ،وهق طىل كؾ شلء
شفقد.
وأن لف سبحاكف وجفا بَل كقػ كؿا قال﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾
وأن لف سبحاكف يديـ بَل كقػ كؿا قال سبحاكف ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ﴾ مـ [ص]57:
وكؿا قال﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ﴾ وأن لف سبحاكف طقـقـ بَل كقػ كؿا قال سبحاكف:
﴿ﮋ ﮌ﴾ ،وأن مـ زطؿ أن أسؿاء اهلل غقره كان ضآ ،وأن هلل طؾؿا كؿا قال:
﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ وكؿا قال﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾.
وكثبت هلل السؿع والبصر ،وٓ كـػل ذلؽ كؿا كػتف الؿعتزلة والجفؿقة والخقارج.
وكثبت أن هلل ققة كؿا قال﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾اه.
واكظر بؼقة كَلمف .
ومـ العجقب أن الذيـ اتبعقه يف أققالف الؼديؿة مل يزالقا مصريـ طىل هذه إققال
حتك بعد رجقع إمامفؿ  طـفا .وطىل ذلؽ فلققال إشعرية لقست هل إققال
التل ُيـسب إلقفا أبق الحسـ إشعري  ،وإكؿا هؿ يف الحؼقؼة (كَلبقة).

والذي اشتفر يف الؿذهب إشعري إثبات سبع صػات يدطقن أن العؼؾ دل
طؾقفا وهل :الحقاة ،والعؾؿ ،والؼدرة ،والؽَلم ،والسؿع ،والبصر ،واإلرادة.
وهل مجؿقطة يف ققل الـاضؿ:

يحفُ تتتتي ف تتتتل افمقلتتتت قفإ ف
وققل أخر:

يحفمايتتتتتتلف تتتتتت سرفُتتتتتتالق

فرسق فمكتتتذقلَعفقلستتت فمق تتتترص ف
ف
إفقلستتتت فمق تتتتترصفمقلتتتت ق ف

ٔقَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)32/12( ٝ
و َه ُم َٓ ِء َأ ْه ُؾ ا ْل َؽ ََل ِم ا ْل ِؼق ِ
اس ِّل مِ ْـ الصػاتقة َف َار ُققا ُأو َلئِ َؽ ا ْل ُؿ ْبت َِد َط َة ا ْل ُؿ َع ِّط َؾ َة
َ
َ
قر ِهؿ ،و َأ ْثبتُقا الص َػ ِ
ِ ِ ِ
ات ا َّلتِل َقدْ ُي ْستَدَ ُّل بِا ْل ِؼ َق ِ
اس ا ْل َع ْؼؾِ ِّل َط َؾ ْق َفا
ِّ
الصابِ َئ َة فل كَث ٍقر م ْـ ُأ ُم ِ ْ َ َ
َّ
كَالص َػ ِ
ات الس ْب ِعَ ،و ِهل :ا ْل َح َقا ُة َوا ْل ِع ْؾؿ َوا ْل ُؼدْ ر ُة َو ْ ِ
الس ْؿ ُع َوا ْل َب َص ُر َوا ْل َؽ ََل ُم.
ِّ
اإل َرا َد ُة َو َّ
َ
ُ
َ
َّ
ات ا ْلع ْؼؾِق ِة َأو الص َػ ِ
و َلفؿ كِ َزاع فِل السؿ ِع وا ْلبص ِر وا ْل َؽ ََل ِمَ ،ه ْؾ ُهق مِـ الص َػ ِ
ات
َ َّ ْ ِّ
َ ْ ِّ
َّ ْ َ َ َ َ
َ ُ ْ ٌ
اإلدر ِ
ِ
ِ ِ
اختِ ََل ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْؿ ِع َّق ِةَ ،و َل ُف ْؿ ْ
اك ا َّل ِذي ُه َق
ف فل ا ْل َب َؼاء َوا ْلؼدَ ِمَ ،وفل ْ ْ َ
الـَّ َب ِق َّية ا ْل َخ َب ِر َّية َّ
ف فِل الص َػ ِ
ات وا ْلؿ ْؾؿقس ِ
ات وا ْلؿ ُذو َق ِ
إدرا ُك ا ْلؿ ْشؿقم ِ
اتَ ،و َل ُف ْؿ َأ ْي ًضا ْ
ات
اختِ ََل ٌ
ِّ
َ َ ُ َ
َ َ
َ ُ َ
َْ
الس ْؿ ِع َّق ِة ا ْل ُؼ ْرآكِ َّق ِة ا ْل َخ َب ِر َّي ِة كَا ْل َق ْج ِف َوا ْل َق ِدَ ،ف َل ْك َث ُر ُم َت َؼدِّ مِ ِقف ْؿ َأ ْو ُك ُّؾ ُف ْؿ ُي ْثبِت َُفا َوكَثِ ٌقر مِ ْـ
َّ
م َت َل ِّخ ِر ِيفؿ َٓ ي ْثبِتُفا و َأما ما َٓ ي ِرد َّإٓ فِل ا ْلح ِد ِ
يث َف َل ْك َث ُر ُه ْؿ َٓ ُي ْثبِت َُفا.
َ
ْ ُ َ َ َّ َ َ ُ
ُ
قص َط ْـ َد َٓ َلتِ َفاْ َِٕ :ج ِؾ َما َط َار َض َفا مِ ْـ ا ْل ِؼ َق ِ
اس ا ْل َع ْؼؾِ ِّل
ُث َّؿ مِـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ْص ِر ُ
ف الـ ُُّص َ
َاها.اه
ِطـْدَ ُه َومِـ ُْف ْؿ َم ْـ ُي َػ ِّق ُض َم ْعـ َ
قاه أبٕ عبد اهلل :ولقس إثباهتؿ لفذه الصػات إثبا ًتا ح ًؼا طىل صريؼة أهؾ السـة
مـ كؾ وجف  :بؾ ابتدطقا يف تػسقر هذه الصػات التل أثبتقها ،كؿا سقليت بقان ذلؽ إن
شاء اهلل.

بعض أ ١ُ٥األغاعس ٠املتكدَني ناْٛا ٜجبت ٕٛصفاتّا أخس ٣نُا بني ذيو غٝذ اإلضالّ 
ٚغري.ٙ
قَاهَ شَِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)147/4( ٝ
ِ
ِ
ُقن الص َػ ِ
ِ
ِ
الج ْؿ َؾ ِةَ .وإِ ْن ك َ
ات َ
قفا ُص ُر ٌق
َان َل ُف ْؿ ف َ
الخ َب ِر َّي َة فل ُ
الؿ َت َؽ ِّؾؿق َـ ُي ْثبِت َ ِّ
َب ْؾ َأئ َّؿ ُة ُ
َك َلبِل س ِع ٍ
قد ْب ِـ ك ََُّل ٍ
الح َس ِـ إَ ْش َع ِر ِّيَ ،و َأئِ َّؿ ِة َأ ْص َحابِ ِفَ :ك َلبِل َط ْب ِد اهلل ْب ِـ
بَ ،و َأبِل َ
َ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِِ
إس َح َ
اق
ُم َجاهدَ ،و َأبِل َ
الح َس ِـ ال َباهؾ ِّلَ ،وا ْل َؼاضل َأبِل َب ْؽ ٍر ْب ِـ ال َباق ََلكلَ ،و َأبِل ْ

اإلسػرايقـل ،و َأبِل ب ْؽ ٍر ب ِـ فقرك ،و َأبِل محؿ ٍد ب ِـ ال َّؾب ِ
انَ ،و َأبِل َطؾِ ٍّل ْب ِـ شاذانَ ،و َأبِل
َّ
َ
َ
ُ َ َّ ْ
َ ْ
ال َؼ ِ
اس ِؿ الؼشقريَ ،و َأبِل َب ْؽ ٍر البقفؼل َو َغ ْق ِر َه ُم َٓ ِء.
َفؿا مِـ َه ُم َٓ ِء َّإٓ مـ يثْبِ ُت مِـ الص َػ ِ
ات َ
الخ َب ِر َّي ِة َما َشا َء ال َّؾ ُف َت َعا َلكَ .و ِط َؿا ُد
ْ ِّ
َ ْ ُ
َ ْ
ات ا َّلتِل فِل الح ِد ِ
ِ ٍ ِ
ِ
الؿ ْذ َه ِ
يثَ :ف ِؿـْ ُف ْؿ
الص َػ ُ
ب َطـ ُْف ْؿ :إ ْث َب ُ
َ
ات ك ُِّؾ ص َػة فل ال ُؼ ْرآنَ .و َأ َّما ِّ
َ
َم ْـ ُي ْثبِت َُفا َومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َٓ ُي ْثبِت َُفا.
بٝإ طسٜك ١املاتسٜد ١ٜيف األمساٚ ٤ايصفات:
املاتسٜد :١ٜفرقة مبتدطة ُتـسب إىل أبل مـصقر محؿد بـ محؿد بـ محؿقد
السؿرقـدي الؿاتريدي333[ ،ه] مـسقب إىل (ماتريد) ،وهل محؾة قرب سؿرقـد
فقؿا وراء الـفر ،ولد هبا ،وٓ يعرف طىل وجف القؼقـ تاريخ مقلده ،بؾ مل يذكر مـ
كثقرا طـ حقاتف ،أو كقػ كشل وتعؾؿ ،أو بؿـ تلثر.
ترجؿ لف ً
وهذه الػرقة هل شؼقؼة إشعرية :فؽَل الػرقتقـ اطتؼاداهتؿ متؼاربة :إٓ يف أشقاء
يسقرة :وكَل الػرقتقـ بضعة مـ الؽَلبقة.
وطؼقدة الؿاتريدية يف إسؿاء والصػات كعؼقدة إشعرية يف كثقر مـفا :إٓ أهنؿ
أضافقا صػة ثامـة ،وهل( :صػة التؽقيـ) ،وهؿ كذلؽ ٓ يثبتقن هذه الصػة طىل
الؿعـك الحؼ الذي يثبتف أهؾ السـة والجؿاطة ،ولفؿ يف تػسقرها معـك باصؾ.
خمايف ١األغاعس ٠ألٌٖ ايطٓ ١يف تفطري ايصفات اييت أثبتٖٛا:
أٚال :صف ١ايهالّ :قالقا :هق كَلم كػساين بدون حرف ،وٓ صقت ،أزيل قائؿ
بالذات ،يؾفؿ اهلل جبريؾ أن يػفؿ مراد اهلل :فقعبر طـف جبريؾ طؾقف السَلم ،فالؾػظ مـ
كبقرا ،وسقليت إن شاء اهلل بقان
جبريؾ ،والؿعـك مـ اهلل .تعاىل اهلل طـ ققلفؿ ًّ
طؾقا ً
بطَلن مذهبفؿ طـد كَلمـا طىل صػة الؽَلم هلل طز وجؾ.

ثاّْٝا :صف ١ايعًِ :يثبت إشاطرة العؾؿ الؼديؿ ،وقالقا :طؾؿف طز وجؾ قديؿ ٓزم
لذاتف ،متعؾؼ بؽؾ ما سقؽقن .وهذا يثبتف أهؾ السـة والجؿاطة :إٓ أن أهؾ السـة
طؾؿا آخر طـد الػعؾ ،يـبـل طؾقف الثقاب والعؼاب ،وهق طؾؿف بف
والجؿاطة يثبتقن ً
مقجق ًدا ،وأن اهلل يعؾؿ الشلء كائـا بعد وجقده مع طؾؿف السابؼ بف قبؾ وجقده ،وهذا
هق الذي دل طؾقف الؼرآن الؽريؿ ،مثؾ ققلف تعاىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ [افبؼرة ،]143 :وققلف﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [آل ظؿران:
 ،]142وققلف﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴾
وققلف﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ [افعـؽبقت]11 ،3 :
وققلف﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [حمؿد،]31 :
وغقرها.
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  يف كتابْ السد عم ٜاملٍطقٗني (ص:)464
وطامة مـ يستشؽؾ أيات القاردة يف هذا الؿعـك ،كؼقلف﴿ :ﭽ ﭾ ﴾ و﴿ﭡ
ﭢ﴾ ،ويتقهؿ أن هذا يـػل طؾؿف السابؼ بلن سقؽقن ،وهذا جفؾ :فنن الؼرآن قد
أخبر بلكف يعؾؿ ما سقؽقن يف غقر مقضع ،بؾ أبؾغ مـ ذلؽ أكف قدر مؼادير الخَلئؼ
كؾفا ،وكتب ذلؽ قبؾ أن يخؾؼفا ،فؼد طؾؿ ما سقخؾؼف طؾؿا مػصَل ،وكتب ذلؽ،
وأخبر بؿا أخبر بف مـ ذلؽ قبؾ أن يؽقن ،وقد أخبر بعؾؿف الؿتؼدم طىل وجقده،
ثؿ لؿا خؾؼف طؾؿف كائـا مع طؾؿف الذي تؼدم أكف سقؽقن ،ففذا هق الؽؿال ،وبذلؽ
جاء الؼرآن يف غقر مقضع ،بؾ وإثبات رؤية الرب لف بعد وجقده ،كؿا قال تعاىل:
﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [افتقبة ،]155 :فلخبر أكف سقرى
أطؿالفؿ.

وقد دل الؽتاب والسـة ،واتػاق سؾػ إمة ،ودٓئؾ العؼؾ طىل أكف سؿقع بصقر،
والسؿع والبصر ٓ يتعؾؼ بالؿعدوم ،فنذا خؾؼ إشقاء رآها سبحاكف ،وإذا دطاه طباده
سؿع دطاءهؿ ،وسؿع كجقاهؿ ،كؿا قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ أي تشتؽل إلقف ،وهق يسؿع التحاور ،والتحاور
تراجع الؽَلم بقـفا ،وبقـ الرسقل.
قالت طائشة :سبحان الذي وسع سؿعف إصقات ،لؼد كاكت الؿجادلة تشتؽل
إىل الـبل  يف جاكب البقت وإكف لقخػل طىل بعض كَلمفا .فلكزل اهلل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ وكؿا قال تعاىل لؿقسك
وهارون﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ وقال﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾.
وقد ذكر اهلل طؾؿف بؿا سقؽقن بعد أن يؽقن يف بضعة طشر مقض ًعا يف الؼرآن مع
إخباره يف مقاضع أكثر مـ ذلؽ أكف يعؾؿ ما يؽقن قبؾ أن يؽقن ،وقد أخبر يف الؼران
مـ الؿستؼبَلت التل مل تؽـ بعد بؿا شاء اهلل ،بؾ أخبر بذلؽ كبقف وغقر كبقف ﴿ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ بؾ هق سبحاكف يعؾؿ ما كان ،وما يؽقن ،وما لق
كان كقػ كان يؽقن .كؼقلف ﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ بؾ وقد يعؾؿ بعض طباده بؿا
شاء أن يعؾؿف مـ هذا وهذا ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾.
قال تعاىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﴾ وقال﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﴾ وققلف﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ وققلف ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ وققلف﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ وققلف﴿ :ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ وققلف﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴾ إىل ققلف﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﴾ وققلف﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﴾ وغقر ذلؽ مـ الؿقاضع.
روى طـ ابـ طباس يف ققلف﴿ :ﭽ ﭾ ﴾ أي لـرى  .وروي لـؿقز .
()1

()2

وهؽذا قال طامة الؿػسريـ :إٓ لـرى وكؿقز .وكذلؽ قال مجاطة مـ أهؾ العؾؿ،
قالقا :لـعؾؿف مقجق ًدا واق ًعا بعد أن كان قد طؾؿ أكف سقؽقن.
ولػظ بعضفؿ :قال :العؾؿ طىل مـزلتقـ :طؾؿ بالشلء قبؾ وجقده ،وطؾؿ بف بعد
وجقده .والحؽؿ لؾعؾؿ بف بعد وجقدهٕ :كف يقجب الثقاب والعؼاب .قال :فؿعـك
ققلف ﴿ﭾ ﴾ أي لـعؾؿ العؾؿ الذي يستحؼ بف العامؾ الثقاب والعؼاب ،وٓ ريب أكف
كان طالؿا سبحاكف بلكف سقؽقن ،لؽـ مل يؽـ الؿعؾقم قد وجد ،وهذا كؼقلف﴿ :ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ أي بؿا مل يقجد ،فنكف لق وجد
لعؾؿف ،فعؾؿف بلكف مقجقد ووجقده متَلزمان يؾزم مـ ثبقت أحدمها ثبقت أخر،
ومـ اكتػائف اكتػاؤه.اه
أيضا يف تػسره شقرة افبؼرة (آية )145 :بدون إشـاد.
( )1وذـره ابـ ـثر ً
( )2أخرجف ابـ جرير ،وابـ أيب حاتؿ يف تػسر شقرة افبؼرة (آية )145 :مـ ضريؼ أيب صافح ؿال ،حدثـل
معاوية بـ صافح ،ظـ ظع بـ أيب ضؾحة ،ظـ ابـ ظباس﴿ :وما َجعؾـا افؼبؾ َة افتل ــت ظؾقفا إٓ فـعؾؿ
مـ يتّبع افرشقل ممـ يـؼؾب ظذ ظؼبقف﴾ ،ؿال ابـ ظباس :فـؿ ّقز أ َ
هؾ افقؼغ مـ أهؾ افؼك وافريبة.
وهذا اإلشـاد ؾقف أبق صافح ـاتب افؾقث ،ؾقف ضعػ ،وظع بـ أيب ضؾحة مل يدرك ابـ ظباس :ؾفق
مـؼطع ،وؿد احتج هبذا اإلشـاد بعض إئؿة بحجة أن ابـ أيب ضؾحة أخذ افتػسر ظـ تالمذة ابـ ظباس
افثؼات.

ثايجّا :صف ١اإلزاد :٠يثبت إشاطرة هذه الصػة ،ويػسروهنا بلهنا :قديؿة أزلقة
واحدة ،وإكؿا يتجدد تعؾؼفا بالؿراد.
وهذا يثبتف أهؾ السـة والجؿاطة ،إٓ أن أهؾ السـة يثبتقن إرادة أخرى طـد الػعؾ،
وٓ تتـاىف هذه اإلرادة التل طـد الػعؾ مع اإلرادة السابؼة ،ويؼقلقن :مل يزل اهلل مريدً ا
بنرادات متعاقبة .فـقع اإلرادة قديؿ ،وأما إرادة الشلء الؿعقـ :فنكؿا يريده يف وقتف،
وهق سبحاكف يؼدر إشقاء ويؽتبفا ،ثؿ بعد ذلؽ يخؾؼفا .ففق إذا قدرها طؾؿ ما
سقػعؾف ،وأراد فعؾف يف الققت الؿستؼبؾ ،لؽـ مل يرد فعؾف يف تؾؽ الحال :فنذا جاء وقتف
أراد فعؾف ،فإول طزم ،والثاين قصد.
ِٔن جيٕش ٔصفْ بالعصً فْٗ قٕالُ :أحدُٖا :الؿـع .كؼقل الؼاضل أبل بؽر

والؼاضل أبل يعىل .والثاين :الجقاز ،وهق أصح .فؼد قرأ مجاطة مـ السؾػ ﴿ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ بالضؿ .ويف الحديث الصحقح مـ حديث أم سؾؿة« :ثم طزم اهلل
لي»  .وسقاء سؿل (طز ًما) أو مل يسؿ :ففق سبحاكف إذا قدرها طؾؿ أكف سقػعؾفا يف
()1

وقتفا ،وأراد أن يػعؾفا يف وقتفا .فنذا جاء الققت :فَل بد مـ إرادة الػعؾ الؿعقـ،
وكػس الػعؾ ،وٓ بد مـ طؾؿف بؿا يػعؾف.
ثؿ الؽَلم يف طؾؿف بؿا يػعؾف :هؾ هق العؾؿ الؿتؼدم بؿا سقػعؾف ،وطؾؿف بلن قد
فعؾف هؾ هق إول ،فقف ققٓن معروفان .والعؼؾ والؼرآن يدل طىل أكف قدر زائد كؿا
قال ﴿ﭾ﴾ يف بضعة طشر مقضعا .وقال ابـ طباس :إٓ لـرى .وحقـئذ فنرادة
الؿعقـ تترجح لعؾؿف بؿا يف الؿعقـ مـ الؿعـك الؿرجح إلرادتف .فاإلرادة تتبع
العؾؿ .
()2

( )1أخرجف مسؾؿ برؿؿ ( )918ظـ أم شؾؿة .
َاوى (.)353/16
( )2اكظر :جمَ ُْؿقع ا ْف َػت َ

والدلقؾ طىل ثبقت اإلرادة التل طـد الػعؾ ققلف تعاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾ [افـحؾ ،]45:وققلف تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [إكعام﴿ ،]125:ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [افرظد .]11:وغقرها مـ أيات،
وأيات العامة يف صػة اإلرادة تشؿؾ اإلرادتقـ.
زابعّا :صف ١ايكدز :٠وقد فسروها بؿثؾ ما قالقه يف اإلرادة ،ومذهب أهؾ السـة

إثبات قدرة طـد الػعؾ ،وهبا وجد الػعؾ ،قال تعاىل ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﴾ [الذاريات ،]15:وقال تعاىل ﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙ
ﰚ ﰛ ﴾ [ؾاضر .]44:وقال طز وجؾ ﴿ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [ص﴿ ،]57:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ [افشقرى.]29:
ولؿا كاكت الشبفة الرئقسة لْلشاطرة يف كػل الصػات آختقارية طـ اهلل طز وجؾ
هل شبفة حؾقل الحقادث بذات اهلل طز وجؾ ،ورأوا أن العؼؾ بزطؿفؿ يدل طىل
ثبقت سبع صػات فؼط ،وجدوا أن هذه الصػات -ما طدا صػة الحقاة  -يؾزم مـ
إثباهتا حؾقل الحقادث بذات اهلل طز وجؾ فادطقا بلهنؿ وجدوا الحؾ لفذه الؿعضؾة،
بلن قالقا بلزلقة هذه الصػات ،وأهنا ٓ زمة لذات اهلل طز وجؾ أزٓ وأبدا ،وٓ يتجدد
هلل طـد وجقد هذه الؿخؾققات كعت وٓ صػة ،وإكؿا يتجدد مجرد التعؾؼ بقـ العؾؿ
والؿعؾقم ،وبقـ الؼدرة والؿؼدور ،وهؽذا يف بؼقة الصػات.

ٖٔقاه هلي:
ما مـ شؽ يف وجقد الؿػعقٓت ،فقؾزم أحد أمريـ ،إما أن يؼال :هل قديؿة
أزلقةٕ :ن الؿقجب لفا وجقد الؼدرة واإلرادة ،ومها صػتان أزلقتان ،وٓ شؽ يف
صَلحقتفؿا لإليجاد ً
أزٓ ،وإما أن يؼال إكف قد حدث تخصقص يف وقت معقـ
إلحداث الػعؾ ،وهق أمر ٓزم -وهؿ يسؾؿقن بف -ولؽـفؿ يؼقلقن إن الذي حدث
هق التعؾؼ ،ولؽـ ما زال اإلشؽال باق ًقا :وهق هؾ هذا التعؾؼ أمر وجقدي أو طدمل؟
فعَل اختقار ًيا ،وٓبد وإن سؿقه تؿقيفا بحؾقل
 فنن كان إول :فؼد أثبتقا ًفضَل طـ أن ُيقجد شق ًئا ،ولفذا
ً
الحقادث ،وإن كان الثاين :فنن العدم لقس بشلء
أمرا وجقد ًيا ،ومـفؿ مـ طده مـ
السبب اضطربقا يف معـك التعؾؼ ،فؿـفؿ مـ أثبتف ً
الـسب واإلضافات ،وأن الؿقجب لذلؽ الذات!!.
خاَطّا ٚضادضّا :صفيت ايطُع ٚايبصس :يػسر إشاطرة هاتقـ الصػتقـ ،بؼقلفؿ يف
كؾ صػة :هل صػة أزلقة قائؿة بذاتف تعاىل تتعؾؼ بجؿقع الؿقجقدات .فػسروا
الصػتقـ بؿعـك العؾؿ واإلدراك ،وجعؾقمها بؿعـك واحد.
بصقرا ،وأكف لقس هق مجرد
ومذهب أهؾ السـة والجؿاطة :إثبات كقكف سؿق ًعا
ً
العؾؿ بالؿسؿقطات والؿرئقات ،وما يف الؽتاب والسـة مـ وصػف بلكف سؿقع بصقر،
فقف إثبات صػتقـ تؾقؼان بؽؿال اهلل وجَللف ،وٓ يجقز أن يراد بذلؽ مجرد العؾؿ بؿا
وفرق بقـ السؿع والبصر،
يسؿع ويرىٕ :ن اهلل ّفرق بقـ العؾؿ ،وبقـ السؿع والبصرّ ،
وهق ٓ يػرق بقـ طؾؿ وطؾؿ :لتـقع الؿعؾقمات قال تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ ويف مقضع آخر ﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾
وقال تعاىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ ذكر سؿعف ٕققالفؿ وطؾؿف:
لقتـاول باصـ أحقالفؿ.

الـبل
وقال لؿقسك وهارون﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ ويف الســ طـ ّ
 أكف قرأ طىل الؿـبر﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ ،ووضع إهبامف طىل أذكف،
وسبابتف طىل طقـف  ،وٓ ريب أن مؼصقده بذلؽ تحؼقؼ الصػة ٓ تؿثقؾ الخالؼ
()1

بالؿخؾقق ،فؾق كان السؿع والبصر :العؾؿ مل يصح ذلؽ .
()2

تًدٝص يػٝذ اإلضالّ يف اعتكادات ايفسم يف األمساٚ ٤ايصفات:
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)51/6( ٝ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
الج ْؿ َؾ ِة َق ْق ُل ال َػ ََل ِس َػ ِة َوا ْل ُؿ ْعت َِز َل ِة
الص َػات َوالت َّْقحقدَ :فالـَّ ْػ ُل فقف فل ُ
اب ِّ
َأ َّما َب ُ
ِ ِ
الج ْف ِؿقَّةَ ،وإِ ْن ك َ
َان َب ْق َـ ال َػ ََل ِس َػ ِة َوا ْل ُؿ ْعت َِز َل ِة ك َْق ُع َف ْر ٍق.
َو َغ ْق ِره ْؿ م ْـ َ
اختِ ََل ٌ ِ
وك ََذل ِ َؽ بقـ الب ْغدَ ِ
اد ِّيق َـ َوا ْل َب ْص ِر ِّيق َـ –يعـل :مـ الؿعتزلةْ -
الس ْؿ ِع
َْ َ َ
َ
ف فل َّ
اك َغقر ِ
ِ
الع ْؾ ِؿ ؟ َوفِل ِ
اإل َرا َد ِة.
َوا ْل َب َص ِر َه ْؾ ُه َق ط ْؾ ٌؿ َأ ْو إ ْد َر ٌ ْ ُ
ِ
ِ
ػَ :ق ْق َل َج ْف ٍؿ َِٕ َّك ُف َأ َّو ُل م ْـ َأ ْض َفر ُه فِل ِ
اإل ْس ََل ِم،
الس َؾ ُ
الؿ ْذ َه ُ
َ
َ
ب ا َّلذي ُي َس ِّؿقف َّ
َو َه َذا َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الصابِ َئ ِة ال َػ ََل ِس َػ ِة
الؿ ْقضعَِ :أ َّك ُف ُم َت َؾ ًّؼك م ْـ َّ
إسـَا َد ُه فقف فل َغ ْق ِر َه َذا َ
َو َقدْ َب َّقـْت ْ
ِ
ِ
الس َح َر ِة.
َوا ْل ُؿ ْش ِركق َـ البرامهة َوا ْل َق ُفقد َّ
ِ
اإل ْثب ُ ِ
ب (الصػاتقة) مِ ْـ ال ُؽ ََّلبِ َقة َو ْإَ ْش َع ِر َّي ِة وال َؽ َّرامِ َقة َو َأ ْه ِؾ
الج ْؿ َؾة َم ْذ َه ُ
ات فل ُ
َو ْ ِ َ
ِ ِ
ِ ِ
الح ِد ِ
يث َو ُج ْؿ ُف ِ
الشافِ ِع َّق ِة َّإٓ َّ
الؿالِؽِ َّق ِة َو َّ
الشا َّذ مِـ ُْف ْؿ َوكَثِ ٍقر
قر ُّ
َ
الصقف َّقة َوا ْل َحـْ َبؾ َّقة َو َأ ْك َث ِر َ
ات إ َلك حدِّ ال َّت ْشبِ ِ
اإل ْثب ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قف ُه َق
السالؿقةَ :لؽِ َّـ ِّ
َ
الز َيا َد َة فل ِ َ
م ْـ َ
الحـَػ َّقة َأ ْو َأ ْكثَ ِره ْؿ َو ُه َق َق ْق ُل َّ

ٍ
ٍ
صحقح.
بنشـاد
( )1أخرجف أبق داود ( )4728ظـ أيب هريرة 
( )2اكظر :رشح افعؼقدة إصػفاكقة (ص )122فشقخ اإلشالم.

ال َأ ْه ِؾ الح ِد ِ
َق ْق ُل ال َغالِقَ ِة مِ ْـ الرافِ َض ِةَ ،ومِ ْـ ُج َّف ِ
يثَ ،و َب ْع ِ
الؿـ َْح ِرفِق َـَ .و َب ْق َـ َك ْػ ِل
َ
ض ُ
َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ب.
الؿ َش ِّب َفة َم َرات ُ
َ
الج ْفؿ َّقةَ ،وإِ ْث َبات ُ
ات َ ِ
( َف ْإَ ْشع ِري ُة) وا َف َؼ بع ُضفؿ فِل الص َػ ِ
قر ُه ْؿ َوا َف َؼ ُف ْؿ فِل
ِّ
َ َّ َ
الخ َب ِر َّيةَ ،و ُج ْؿ ُف ُ
َْ ُ ْ
ات الحديثقة :و َأما فِل الص َػ ِ
الص َػ ِ
ات ال ُؼ ْرآكِ َّق ِة َف َؾ ُف ْؿ َق ْق َٓ ِنَ :ف ْإَ ْش َع ِر ُّي وا ْل َباقِ ََلكِل
ِّ
ِّ
َ َّ
اؤ ُه ْؿ ُي ْثبِتُقك ََفاَ ،و َب ْع ُض ُف ْؿ ُي ِؼ ُّر بِ َب ْع ِض َفاَ :وفِ ِقف ْؿ َت َج ُّف ٌؿ مِ ْـ ِج َف ٍة ُأ ْخ َرى َفنِ َّن إَ ْش َع ِر َّي
َو ُقدَ َم ُ
الؿ ْعت َِز َل ِةَ ،وكِ ْس َب ُت ُف فِل ال َؽ ََل ِم إ َل ْق ِف ُم َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْق َفا ِطـْدَ َأ ْص َحابِ ِف
َش ِر َب ك َََل َم الجبائل َش ْقخِ ُ
َو َغ ْق ِر ِهؿَ :واب ُـ ال َباقِ ََلكِل َأ ْك َثر إ ْث َبا ًتا ب ْعدَ إَ ْش َع ِر ِّي فِل ِ
اإل َباك َِة .
ُ
َ
ْ ْ
وبعدَ اب ِـ الباقِ ََلكِل ابـ فقركَ :فنِ َّكف َأ ْثب َت بع َض ما فِل ال ُؼر ِ
آن.
ُ َ َْ
ْ ُ
ََْ ْ َ
ْ
َ
ِ
الج َق ْيـِل َو َم ْـ َس َؾ َؽ َص ِري َؼ َت ُفَ :ف َؿا ُلقا إ َلك َم ْذ َه ِ
الؿ َعالِل
و َأ َّما ُ
الؿ ْعت َِز َلةَ :فنِ َّن َأ َبا َ
ب ُ
ِ ِ
ك َ ِ
ِ ِ
الؿ ْع ِر َف ِة بِ ْأ َث ِ
الؿ َطا َل َع ِة ل ِ ُؽت ِ
قع إَ ْم َر ْي ِـ.
ار َف َل َّث َر فقف َم ْج ُؿ ُ
ُب َأبِل َهاش ٍؿ َقؾ َقؾ َ
َان كَث َقر ُ
والؼشقري تِ ْؾ ِؿ ُ
ب إَ ْش َع ِر ِّي مِ ْـ ِحقـَئِ ٍذَ ،و َو َق َع َب ْقـَ ُف
قذ ْاب ِـ فقركَ :فؾِ َف َذا تغؾظ َم ْذ َه ُ
الحـْ َبؾِ َّق ِة َتـَا ُف ٌر َب ْعدَ َأ ْن كَاكُقا متقالػقـ َأ ْو ُمت ََسال ِ ِؿق َـ.
َو َب ْق َـ َ
ات جاد فِ ِ
اإل ْثب ِ
ِ
ٍِ
ِ
قف َيـ ِْز ُع ل ِ َؿ َسائِ ِؾ
َ
الحـْ َبؾِقَّ ُة َف َل ُبق َط ْبد اهلل ْب ُـ َحامد َق ِقي فل ِ َ
و َأ َّما َ
ِ
ات َ ِ
الص َػ ِ
احبف ال َؼ ِ
اضل َأ ُبق َي ْع َؾكَ :لؽِـَّ ُف أل َق ُـ مِـْ ُف َو َأ ْب َعدُ َط ْـ
الخ َب ِر َّيةَ :و َس َؾ َؽ َص ِري َؼ ُف َص ُ ُ
ِّ
اإل ْثب ِ
ِّ ِ ِ
ات.
الز َيا َدة فل ِ َ
ِ
ِ
الؿ ْح َض ِة ك ََلبِل َب ْؽ ٍر أجري فِل
الؿ َحدِّ ثق َـ َ
َو َأ َّما َأ ُبق َط ْبد اهلل ْب ُـ َب َّط َة َف َط ِري َؼ ُت ُف َص ِري َؼ ُة ُ
ِ
ِ
َّ ِ
يب مِـْ ُف َوإِ َلك َص ِري َؼتِ ِف َي ِؿ ُقؾ َّ
الش ْق ُخ َأ ُبق
السـ َِـ َوا ْل َخ ََّل ُل م ْث ُؾ ُف َق ِر ٌ
الش ِري َعة والَللؽائل فل ُّ
ٍ
الؿ َحدِّ ثِق َـ.
ُم َح َّؿد َو ُم َت َل ِّخ ُرو ُ
و َأما الت َِّؿ ِ
قؿقُّ َ
الح َس ِـَ ،و ْابـِف َأبِل ال َػ ْض ِؾَ ،و ْاب ِـ ابـف ِر ْز ِق اهلل َف ُف ْؿ َأ ْب َعدُ َط ْـ
قن َك َلبِل َ
َ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الصقفِ َّق ُةَ ،و َي ِؿ ُقؾ إ َل ْق ِف ْؿ
اإل ْث َباتَ ،و َأ ْق َر ُب إ َلك ُم َقا َف َؼة َغ ْق ِره ْؿ َو َأ ْل َق ُـ َل ُف ْؿَ :ول َف َذا َت ْت َب ُع ُف ْؿ ُّ

ُف َض ََل ُء إَ ْش َع ِر َّي ِة :كا ْل َباقِ ََلكِل َوا ْل َب ْق َف ِؼلَ :فنِ َّن َط ِؼقدَ َة َأ ْح َؿد ا َّلتِل َكتَ َب َفا َأ ُبق ال َػ ْض ِؾ ِه َل
اش َ
ا َّلتِل ا ْطت ََؿدَ َها البقفؼل َم َع َأ َّن ال َؼ ْق َم َم ُ
السـ َِّة.
قن َط َؾك ُّ
ف و َقع فِل ك َََلمِ ِف ماد ٌة َق ِقي ٌة معت َِزلِق ٌة فِل الص َػ ِ
ِ
ات َوا ْل َؼدَ ِر
ِّ
َ َّ َّ ُ ْ َّ
َو َأ َّما ْاب ُـ َطؼق ٍؾ َفنِ َذا اك َْح َر َ َ َ
ات إَولِق ِ
ِ
وكَرام ِ
اء :بِ َح ْق ُث َي ُؽ ُ
السـ َِّة.
ْ َ
قن إَ ْش َع ِر ُّي َأ ْح َس َـ َق ْق ًٓ مـْ ُفَ ،و َأ ْق َر َب إ َلك ُّ
َ َ َ
ب َأ ْه ِؾ الح ِد ِ
َفنِ َّن إَ ْشع ِري ما ك َ ِ
ب َّإٓ إ َلك َم ْذ َه ِ
يثَ ،وإِ َما ُم ُف ْؿ طـد ُه َأ ْح َؿد
َ
َان َيـْتَس ُ
َ َّ َ
ْب ُـ َحـْ َب ٍؾَ ،و َقدْ َذك ََر َأ ُبق َب ْؽ ٍر َط ْبدُ ال َع ِز ِيز َو َغ ْق ُر ُه فِل ُمـَا َض َراتِ ِفَ :ما َي ْؼت َِضل َأ َّك ُف ِطـْدَ ُه مِ ْـ
ِ
ِ ِ
ِ
يؿا ُم َت َؼ ِ
اربِق َـ َّإٓ َأ َّن فِ ِقف ْؿ َم ْـ
ُم َت َؽ ِّؾؿل َأ ْه ِؾ َ
الحديثَ ،ل ْؿ َي ْج َع ْؾ ُف ُم َبايِـًا َل ُف ْؿَ :وكَاكُقا َقد ً
ُيـْؽِ ُر َط َؾ ْق ِف َما َقدْ ُيـْؽِ ُرو َك ُف َط َؾك َم ْـ َخ َر َج مِـ ُْف ْؿ إ َلك َش ْل ٍء مِ ْـ ال َؽ ََلمِ :ل ِ َؿا فِل َذل ِ َؽ مِ ْـ
ِ
ِِ
ِ
ِ
الؿ ْح َض ِةَ ،ب ْؾ ُه َق ُم َؼ ِّص ٌر َطـ َْفا َت ْؼ ِص ًقرا
السـَّة َ
البِدْ َطةَ :م َع َأ َّك ُف فل َأ ْص ِؾ َم َؼا َلتف َل ْق َس َط َؾك ُّ
َم ْع ُرو ًفا.
ِ
ِ
ِ
ِ
الحـْ َبؾِ َّق ِة -
الحـْ َبؾِ َّقة ك ََؿا َأ َّن ُم َت َؽ ِّؾ َؿ َة َ
السـَّة َف ْر ٌع َط َؾك َ
قؿا ُي ْثبِتُق َك ُف م ْـ ُّ
و(إَ ْش َع ِر َّي ُة) ف َ
قن بِ ِف مِـ ِ
ِ
اس ال َع ْؼؾِ ِّل َ -ف ْر ٌع َط َؾ ْق ِف ْؿَ :وإِك ََّؿا َو َق َع ْت ال ُػ ْر َق ُة بِ َس َب ِ
الؼ َق ِ
قؿا َي ْحت َُّج َ
ب فِ ْتـ َِة
ْ
ف َ
الؼشقري.
ب َأ َّن (إَ ْش َع ِر َّي َة) الخراساكققـ كَاكُقا َقدْ اك َْح َر ُفقا إ َلك ال َّت ْعطِقؾَِ .وكَثِ ٌقر مِ ْـ
َو َٓ َر ْي َ
ال ال َّت ْل ِوي ِؾ رد فِ ِ
اإل ْثب ِ
ِ
ِ
َّػ ال َؼ ِ
اضل َأبق َي ْع َؾك كِتَاب ُف فِل إب َط ِ
قف
اتَ .و َصـ َ
َ َّ
الحـْ َبؾِ َّقة َزا ُدوا فل ِ َ
َ
ْ
َ
ُ
َط َؾك ْاب ِـ فقرك َش ْقخِ الؼشقريَ ،وك َ
َان َ
الخؾِق َػ ُة َو َغ ْق ُر ُه َم ِائؾِق َـ إ َل ْق ِفَ :ف َؾ َّؿا َص َار لؾؼشقرية
ِ
ِ
ِ
ِ
َد ْو َل ٌة بِ َس َب ِ
قفا ك َ
َان َم َع الػرائقة َم َع ك َْق ٍع مِ ْـ
الح ِّؼ ف َ
الس ََل ِج َؼة َج َر ْت ت ْؾ َؽ الػتْـَ ُة َو َأ ْك َث ُر َ
ب َّ
ِ
ِ
ال َباصِ ِؾَ ،وك َ
الح ِّؼ َم َع كَثِ ٍقر مِ ْـ ال َباصِؾِ.
قفا ك َْق ٌع م ْـ َ
َان َم َع الؼشقرية ف َ
خ ِف َأبِل َطؾِل ب ِـ القل ِ ِ
ب َشق ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
قد
َ
الؿ ْعت َِزل َّق ُة بِ َس َب ِ ْ
الؿا َّد ُة ُ
َف ْاب ُـ َطؼق ٍؾ إك ََّؿا َو َق َع فل ك َََلمف َ
ِّ ْ
ان الؿعتزلققـ :ولِف َذا َلف فِل كِتَابِ ِف إ ْثب ِ
و َأبِل ال َؼ ِ
اس ِؿ ب ِـ ال َّتب ِ
ات ال َّتـ ِْز ِيف َوفِل َغ ْق ِر ِه ك َََل ٌم
َ
ُ
َ َ
َّ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اس َت َؼ َّر
ُي َضاهل ك َََل َم الؿريسل َوك َْح ِقهَ ،لؽ ْـ َل ُف فل اإل ْث َبات ك َََل ٌم كَث ٌقر َح َس ٌـَ ،و َط َؾ ْقف ْ

اتَ ،لؽِـ مع َه َذا َفؿ ْذ َهبف فِل الص َػ ِ
اإل ْثب ِ
ِ
ِ
َاب ِ
َأ ْم ُر ُه فِل كِت ِ
ات
ِّ
َ ُُ
ْ َ َ
اإل ْر َشاد َم َع َأ َّك ُف َقدْ َي ِزيدُ فل ِ َ
ب ُقدَ م ِ
يب مِ ْـ َم ْذ َه ِ
اء إَ ْش َع ِر َّي ِة وا ْل ُؽ ََّلبِ َقة فِل َأ َّك ُف ُي ِؼ ُّر َما َد َّل َط َؾ ْق ِف ال ُؼ ْر ُ
آن َوا ْل َخ َب ُر
َق ِر ٌ
َ
الؿت ََقاتِ ُر َو َيت ََل َّو ُل َغ ْق َر ُهَ :ول ِ َف َذا َي ُؼ ُ
الحـْ َبؾِ َّق ِة َأكَا ُأ ْثبِ ُت ُمت ََق ِّس ًطا َب ْق َـ َت ْعطِق ِؾ ْاب ِـ
قل َب ْع ُض َ
ُ
َط ِؼق ٍؾ و َت ْشبِ ِ
قف ْاب ِـ َحامِ ٍد.
َ
َوا ْل َغ َزال ِ ُّل فِل ك َََلمِ ِف َما َّد ٌة َف ْؾ َس ِػ َّق ٌة َكبِ َقر ٌة بِ َس َب ِ
ب ك َََل ِم ْاب ِـ ِسقـَا فِل الشػا
ان التَّق ِح ِ
و َغق ِر ِه :ورسائِ ِؾ ْ ِ
قد ِّي.
الص َػاَ ،وك َََل ِم َأبِل َح َّق َ ْ
إخ َقان َّ
َ ْ ََ َ
ِ ِ
ِِ ِ
الؿا َّد َة ال َػ ْؾ َس ِػ َّق َة فِل ك َََل ِم
الؿ ْعت َِزل َّق ُة فل ك َََلمف َف َؼؾق َؾ ٌة َأ ْو َم ْعدُ و َم ٌة ك ََؿا َأ َّن َ
الؿا َّد ُة ُ
َو َأ َّما َ
قف مقاد َف ِ
ِ ِ ِ
اب ِـ َط ِؼق ٍؾ َقؾِق َؾ ٌة َأو معدُ وم ٌة وك َََلمف فِل ِ ِ ِ
اسدَ ةًَ :ما َّد ٌة
اإل ْح َقاء َغال ُب ُف َج ِّقدٌ َلؽ َّـ ف َ َ َّ
ْ َْ َ َ ُُ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْق ُضق َط ِة.
َف ْؾ َسػ َّق ٌةَ ،و َما َّد ٌة ك َََلم َّق ٌةَ ،و َما َّد ٌة م ْـ ُت َّر َهات ُّ
الصقف َّقةَ :و َما َّد ٌة م ْـ إَ َحاديث َ
ت فِل الص َػ ِ
ض الؿ َؼ َآ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اتَ :فنِ َّك ُف َقدْ
ِّ
َو َب ْقـَ ُف َو َب ْق َـ ْاب ِـ َطؼق ٍؾ َقدْ ٌر ُم ْشت ََر ٌك م ْـ ج َفة َتـَا ُق ِ َ
ات بِا ْلؿ َؼا َل ِة ا َّلتِل يـْصر َها فِل الؿصـ ِ
ي ْؽ ُػر فِل َأح ِد الص َػ ِ
َّػ َ
َّػ َط َؾك
أخ ِرَ :وإِ َذا َصـ َ
ُ َ
ِّ
َ
َ ُ ُ
َ
َ ُ
ِ ِ ٍ
ب َط َؾ ْق ِف َم ْذ َه ُب َفا.
َص ِري َؼة َصائ َػة َغ َؾ َ
اب ِجدًّ ا َٓ َيست َِؼر َط َؾك َح ٍ
قب َف َؽثِ ُقر ِآ ْضطِ َر ِ
الخطِ ِ
َو َأ َّما ْاب ُـ َ
ال َوإِك ََّؿا ُه َق َب ْح ٌث
ْ ُّ
خ ََل ِ
وجدَ ٌل بِؿـ ِْز َل ِة ا َّل ِذي ي ْط ُؾب ،و َلؿ يفت َِد إ َلك م ْط ُؾقبِ ِف :بِ ِ
ف َأبِل َحامِ ٍد َفنِ َّك ُف كَثِ ًقرا
َ ُ َ ْ َْ
َ َ
َ
َ
َما َي ْست َِؼ ُّر.اه

أٚهلا :شعُِٗ إٔ إثبات ايصفات ٜكتط ٞايتذط.ِٝ
قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ خمتضس الضٕاعق (ص:)139
قن َل ُف ْ ِ
َوا ْط َؾؿ َأ َّن َل ْػ َظ ا ْل ِ
ج ْس ِؿ َل ْؿ َيـْطِ ْؼ بِ ِف ا ْل َق ْح ُل إِ ْث َبا ًتاَ :ف َق ُؽ ُ
اتَ ،و َٓ َك ْػ ًقا
اإل ْث َب ُ
ْ
َف َق ُؽ ُ
قن َل ُف الـَّ ْػ ُلَ ،ف َؿ ْـ َأ ْص َؾ َؼ ُف َك ْػ ًقا َأ ْو إِ ْث َبا ًتا ُسئِ َؾ َط َّؿا َأ َرا َد بِ ِف.
ت بِا ْل ِ
ج ْس ِؿ َم ْعـَا ُه فِل ُل َغ ِة ا ْل َع َر ِ
قػ ا َّل ِذي َٓ ُي َس َّؿك
بَ ،و ُه َق ا ْل َبدَ ُن ا ْل َؽثِ ُ
َفنِ ْن َق َالَ :أ َر ْد ُ
َّار و َٓ ل ِ ْؾؿ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اءَ ،ف َف ِذ ِه ال ُّؾ َغ ُة
فل ال ُّؾ َغة ِج ْس ٌؿ س َقا ُهَ ،ف ََل ُي َؼ ُال ل ْؾ َف َقى ِج ْس ٌؿ ُل َغ ًةَ ،و َٓ لؾـ ِ َ
َ
َو ُك ُت ُب َفا َب ْق َـ َأ ْض ُف ِركَاَ ،ف َف َذا ا ْل َؿ ْعـَك َمـ ِْػل َط ِـ اهلل َط ْؼ ًَل َو َس ْؿ ًعا.
وإِ ْن َأرد ُتؿ بِ ِف ا ْلؿركَّب مِـ ا ْلؿاد ِة والصقر ِة ،وا ْلؿركَّب مِـ ا ْلجق ِ
اه ِر ا ْل ُؿ ْػ َر َد ِةَ ،ف َف َذا
ُ َ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َ َ ْ ْ
مـ ِْػل َط ِـ اهلل َق ْطعا ،والصقاب َك ْػقف َط ِـ ا ْلؿؿؽِـ ِ
َات َأ ْي ًضاَ ،ف َؾ ْق َس ا ْل َؿ ْخ ُؾ ُ
قق ُم َر َّك ًبا مِ ْـ
ً َ َّ َ ُ ُ ُ
ُ ْ
َ
َه َذا َو َٓ مِ ْـ َه َذا.
ػ بِالص َػ ِ
َوإِ ْن َأر ْد ُتؿ بِا ْل ِ
اتَ ،و ُي َرى بِ ْإَب َص ِ
ارَ ،و َي َت َؽ َّؾ ُؿ َو ُي َؽ ِّؾ ُؿ َو َي ْس َؿ ُع
ج ْس ِؿ َما ُي َق َص ُ
ِّ
َ ْ
ْ
ِ
قف بِ َفاَ ،ف ََل
بَ ،ف َف ِذ ِه ا ْل َؿ َعاكِل َثابِ َت ٌة ل ِ َّؾ ِف َت َعا َلكَ ،و ُه َق َم ْق ُص ٌ
َو ُي ْبص ُرَ ،و َي ْر َضك َو َي ْغ َض ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الص َح َاب َة َِٕ ْج ِؾ َت ْس ِؿ َق ِة
ب َّ
قفا َطـْ ُف بِت َْسؿ َقت ُؽ ْؿ ل ْؾ َؿ ْق ُصقف بِ َفا ِج ْس ًؿا ،ك ََؿا َأكَّا َٓ ك َُس ُّ
َكـْػ َ
ِ
ِ
ِ
الروافِ ِ ِ
ِ
الر ِّب َو ُك َؽ ِّذ ُب بِ ِف َِٕ ْج ِؾ َت ْس ِؿقَ ِة
ض ل َؿ ْـ ُيح ُّب ُف ْؿ َو ُي َقال ِقف ْؿ ك ََقاص َ
َّ َ
بَ ،و َٓ َكـْػل َقدَ َر َّ
ا ْل َؼدَ ِري ِة لِؿـ َأ ْثب َتف جب ِريا ،و َٓ كرد ما َأ ْخبر بِ ِف الص ِ
اد ُق َط ِـ اهلل َو َأ ْس َؿائِ ِف َو ِص َػاتِ ِف لِت َْس ِؿ َق ِة
َّ
َّ َ ْ َ ُ َ ْ ًّ َ
ََ
َ
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
استِ َقا َء ُه
َأطْدَ اء ا ْل َحديث َلـَا َح ْش ِق َّي ًةَ ،و َٓ ك َْج َحدُ ص َػات َخالؼـَاَ ،و ُط ُؾ َّق ُه َط َؾك َخ ْؾؼف َو ْ
َط َؾك َط ْر ِش ِف لِت َْس ِؿ َق ِة ا ْل ِػ ْر َط ْقكِقَّ ِة ا ْل ُؿ َع ِّط َؾ ِة ل ِ َؿ ْـ َأ ْث َب َت َذل ِ َؽ ُم َج ِّس ًؿا ُم َش ِّب ًفا.

و ٌٌ ٌ ُ
ًً ً
و ٌ ً
ً ُ ً ً ًُ
ُ
ً
ٌ
فرتتتنٍكفاككفْ ٍستتتي فوبتتتلافق تتت ٍلقئ ٍ ٍف فف ف فُا ٍصتتتتت ٍ ففٍفففٍذقفل ٍ جستتتتت ف ف
ف

ف

ً ُ ً ً ُ ُ
ً
ُ ً ً ًُ
ً ًً ً ُ
و ٌٌ
ٌ
ٌ
فصتتتتي ر ٍ ٍف فف فر ٍ تيبفذلٍتتكفقوشض تبٍي ٍ ف ف رك ت ف ف
ًمٍَكفاككفتضتتتتبٍيه فوبتتتتلا ٍ
ً ً ًُ
ٌ ُ
فً ُ ً ً ً ُ و
ف ًً ُ ً
ٌ ٌ
ًُ ًُ
ٌ
ْنيهتتت ف بتتتلسفق تتت ٍ ًلقئ ٍ ٍف فف فم مصتتتت ر ٍ ٍ ف مف لن ٍتتتت ٍ فيتتتت ف ف
مٍَكفاككفت ٍ
ً
ً
ً ٌ ًُ ً ُ ً
ً ً ُ ً ً ُُ
ًُ ُ ٌ ًًُ
ًُ
فم نظتتتتت ٌف ف
فربنتتت ف ف فف ٍ لفٍي ٍ تتتتت ٍ فمقط ُف
ْنيتتت ٍ فن هتتتت
ففعتتتيبفذلٍتتتكفقه ٍ
الشافِ ِع ِّل َحقْ ُث َفت ََح لِؾـ ِ
َو َر ْح َؿ ُة اهلل َط َؾك َّ
اب فِل َق ْقل ِ ِف:
َّاس ف َه َذا ا ْل َب َ

ف
ُ
ً ً و ُ
ٌ ً ُ
ُ و
فرق ٍب ف ٍ ف ٍ ل بصت ٍ فلٍتيب فلٍت ف فف
ُ ً ً ًُ و
ًٌُ
ٌ ُم
تتتل فف
يف
فَلف
تتت
فح
تتت
ض
فٍكفاككفرر
ٍ

ً ُ
قه ٍت ُ ف ً ٍُت ٍلف ً ُي ٍي ًهت ً
فمقنلُت ه ٍٍاف ف
فم
ٍ
ًًُ ُ ً ًُ ً
تتالك ًفَف ً
فرقر ٍضتتت فت ٍي ف
ففر يضتتته ٍلفقَ ت ٍ

الش ِ
ف َو َه َذا ُك ُّؾ ُف ك ََل َّك ُف َم ْل ُخق ٌذ مِ ْـ َق ْق ِل َّ
اط ِر ْإَ َّفو ِل:
ً
ًُ ٌ
ً ً ٌ ُم ً
ً ً ً ًُ ى ً ُ ٌ ُ ٌ ٌ ٌ
ً ُ
مذل ٍتتكفذنتت فلستتتفلٍنتت ف رتتل ف ف
حبهتتتت
ًمنتتتت ً ٍلفقللقصتتتتلكفَفف ٍ
َوإِ ْن َأر ْد ُتؿ بِا ْل ِ
ف ا ْل َخ ْؾ ِؼ بِ ِف بِ ُل ْص ُب ِع ِف
ج ْس ِؿ َما ُي َش ُار إِ َل ْق ِف إِ َش َار ًة ِح ِّسفقَّ ًةَ :ف َؼدْ َأ َش َار َأ ْط َر ُ
َ ْ
رافِعا بِفا إِ َلك السؿ ِ
اء بِ َؿ ْش َف ِد ا ْل َج ْؿ ِع ْإَ ْط َظ ِؿ ُم ْس َت ْش ِفدً ا َل ُف َٓ ،ل ِ ْؾ ِؼ ْب َؾ ِة.
َ ً َ
َّ َ
َوإِ ْن َأر ْد ُتؿ بِا ْل ِ
ج ْس ِؿ َما ُي َؼ ُالَ :أ ْي َـ ُه َق؟ َف َؼدْ َس َل َل َأ ْط َؾ ُؿ ا ْل َخ ْؾ ِؼ بِ ِف بِ َل ْي َـُ ،مـَ ِّب ًفا َط َؾك
َ ْ

ِ
ِ ِ
ِ
الس َم ُال إِك ََّؿا َي ُؽ ُ
قن
الس َم َال بِ َل ْي َـَ ،و َأ َج َ
اب َطـْ ُفَ ،و َل ْؿ َي ُؼ ْؾَ :ه َذا ُّ
ُط ُؾ ِّقه َط َؾك َط ْرشفَ ،و َسؿ َع ُّ
َط ِـ ا ْل ِ
ج ْس ِؿ.
َوإِ ْن َأر ْد ُتؿ بِا ْل ِ
ج ْس ِؿ َما َي ْؾ َح ُؼ ُف مِ ْـَ ،وإِ َلكَ ،ف َؼدْ ك ََز َل ِج ْب ِر ُيؾ مِ ْـ ِطـ ِْد ِهَ ،و َط َر َج بِ َر ُسقل ِ ِف
َ ْ
ِ
ِ
ِ
قح ُرفِ َع إِ َل ْق ِف.
بَ ،و َط ْبدُ ُه ا ْل َؿس ُ
إِ َل ْقفَ ،وإِ َل ْقف َي ْص َعدُ ا ْل َؽؾِ ُؿ ال َّط ِّق ُ
قف بِ ِص َػ ِ
َوإِ ْن َأر ْد ُتؿ بِا ْل ِ
ات
ج ْس ِؿ َما َيت ََؿ َّق ُز مِـْ ُف َأ ْم ٌر َغ ْق ُر َأ ْم ٍرَ ،ف ُف َق ُس ْب َحا ُك ُف َم ْق ُص ٌ
َ ْ
ال ،ج ِؿقعا ،مِـ السؿ ِع وا ْلبص ِر وا ْل ِع ْؾ ِؿ وا ْل ُؼدْ ر ِة وا ْلحق ِ
ات ُمت ََؿ ِّق َز ٌة
اةَ ،و َه ِذ ِه ِص َػ ٌ
َ َ ََ
َ
َ َّ ْ َ َ َ َ
ا ْل َؽ َؿ ِ َ ً
م َت َغايِرةٌ ،ومـ َق َال :إِكَّفا ِص َػ ٌة و ِ
احدَ ٌة َف ُف َق بِا ْل َؿ َجاكِ ِ
قـ َأ ْشبَ َف مِـْ ُف بِا ْل ُع َؼ ََل ِءَ ،و َقدْ َق َال َأ ْط َؾ ُؿ
َ
َ
ُ َ َ َ ْ
ا ْل َخ ْؾ ِؼ بِ ِفَ « :أ ُطو ُذ بِرِ َض َ ِ
س َخطِ َكَ ،و َأ ُطو ُذ بِ َع ْػ ِو َك ِم ْن ُط ُؼو َبتِ َك َو َأ ُطو ُذ بِ َك ِم ْـ َك»
اك م ْن َ

()1

( )1أخرجف مسؾؿ برؿؿ ( )486ظـ ظائشة .

ِ ِ
ِ
استِ َعا َذ ُت ُف  بِ ِف مِـْ ُف َفبِا ْطتِ َب َار ْي ِـ ُم ْختَؾِ ِػق َـَ ،فنِ َّن
َوا ْل ُؿ ْس َت َعا ُذ بِف َغ ْق ُر ا ْل ُؿ ْس َت َعاذ مـْ ُفَ ،و َأ َّما ْ
اح ٍد ورب و ِ
قف و ِ
َان لِؿقص ٍ
الص َػ َة ا ْلؿس َتعا َذ بِفا والص َػ َة ا ْلؿس َتعا َذ مِـْفا ِص َػت ِ
اح ٍد،
َ َ ٍّ َ
َ
َ ْ ُ
َ
ُ ْ َ
ُ ْ َ َ َ ِّ
ِّ
قذا بِا ْلؿقص ِ
ِ
ِ
َفا ْل ُؿ ْست َِع ُ
قف بِ ِف َؿا مِـْ ُف.
الص َػ َت ْق ِـ م َـ ْإُ ْخ َرى ُم ْستَع ً َ ْ ُ
قذ بِنِ ْحدَ ى ِّ
َوإِ ْن َأر ْد ُتؿ بِا ْل ِ
ج ْس ِؿ َما َي ُؽ ُ
قن َف ْق َق َغ ْق ِر ِهَ ،و ُم ْست َِق ًيا َط َؾك َغ ْق ِر ِهَ ،ف ُف َق ُس ْب َحا َك ُف َف ْق َق
َ ْ
ِطب ِ
اد ِه ُم ْست ٍَق َط َؾك َط ْر ِش ِف.
َ
ك ََذل ِ َؽ إِ ْن َأرد ُتؿ مِـ الت َّْشبِ ِ
قف َوالت َّْركِ ِ
قب َه ِذ ِه ا ْل َؿ َعاكِ َل ا َّلتِل َد َّل َط َؾ ْق َفا ا ْل َق ْح ُل
َ ْ ْ َ
اب ا ْلؿـْ َؽر ِة َخ َط ٌل فِل ال َّؾ ْػ ِ
ِِ
ظ َوا ْل َؿ ْعـَكَ ،و ِجـَا َي ٌة َط َؾك
َوا ْل َع ْؼ ُؾَ ،فـَ ْػ ُق ُؽ ْؿ َل َفا بِ َفذه ْإَ ْل َؼ ِ ُ َ
َأ ْل َػ ِ
اظ ا ْل َق ْح ِل:
قف بِ َذل ِ َؽ ِج ْس ًؿا ُم َر َّك ًبا ُم َم َّل ًػا ُم َش َّب ًفا بِ َغ ْق ِر ِه،
َأ َّما ا ْل َخ َط ُل ال َّؾ ْػظِ ُّل َفت َْس ِؿقَ ُت ُؽ ُؿ ا ْل َؿ ْق ُص َ
و َتس ِؿق ُت ُؽؿ َه ِذ ِه الص َػ ِ
ات َتركِقبا و َتج ِسقؿا و َت ْشبِقفاَ ،ف َؽ َذبتُؿ َط َؾك ا ْل ُؼر ِ
آن َو َط َؾك الرس ِ
قل
ً
ْ ً َ ْ ً َ
ِّ
َّ ُ
ْ
ْ ْ
َ ْ َ ْ
َت َوإِ َل ْق ُؽ ْؿ َت ُعق ُد.
َو َط َؾك ال ُّؾ َغ ِةَ ،و َو َض ْعت ُْؿ ل ِ ِص َػاتِ ِف َأ ْل َػا ًضا مِـْ ُؽ ْؿ ُب ِدئ ْ
ات كَؿال ِ ِف بِق ِ
و َأما َخ َط ُمكُؿ فِل ا ْلؿعـَكَ ،فـَ ْػق ُؽؿ و َتعطِق ُؾ ُؽؿ ل ِ ِص َػ ِ
اس َط ِة َه ِذ ِه الت َّْس ِؿ َق ِة
َ
َ ْ
َ
ُ ْ َ ْ ُ ْ
ْ
َ َّ
ابَ ،فـَ َػقتُؿ ا ْلؿعـَك ا ْلح َّؼ وسؿقتُؿقه بِ ِ
َو ْإَ ْل َؼ ِ
آ ْس ِؿ ا ْل ُؿـْ َؽ ِرَ ،و ُكـْت ُْؿ فِل َذل ِ َؽ بِ َؿـ ِْز َل ِة َم ْـ
َ َ َ َّ ْ ُ ُ
ْ ُ َ ْ
َس ِؿ َع َأ َّن ا ْل َع َس َؾ ِش َػا ٌءَ ،و َل ْؿ َي َر ُه َف َس َل َل َطـْ ُفَ ،ف ِؼ َقؾ َل ُفَ :مائِ ٌع َرقِ ٌقؼ َأ ْص َػ ٌر ُي ْشبِ ُف ا ْل َع ِذ َرةَ،
ف ا ْلعس َؾ يـ ِْػر َطـْف بِف َذا ال َّتع ِر ِ
الزكَابِقر ،ومـ َلؿ يع ِر ِ
يػَ ،و َم ْـ َط َر َف ُف َو َذا َق ُف َل ْؿ َي ِز ْد ُه
ْ
َ َ َ ُ ُ َ
َت َت َؼ َّق ُم ُه َّ ُ َ َ ْ ْ َ ْ
يػ ِطـْدَ ه إِ َّٓ محب ًة َلف ور ْغب ًة فِ ِ
قفَ ،ول ِ َّؾ ِف َد ُّر ا ْل َؼائِؾِ:
َه َذا ال َّت ْع ِر ُ
ُ َ َ َّ ُ َ َ َ
ُ

ٌُ ً ً
ً
ُ ًً
ًٌ ٌ ً ً ً
ُ ًُ ً ٌ ٌ
فذ ً ُ
قفا ٌمفقل ُ نتتت ٍ ٍف ف
ًمٍَكفتضتتت ف تتتت
ت لل فهتذقف ٍ نت ٌم فقنلُبت ٍ فت لحت ف
ٌ ٌ ًُ
ً ُ ً ُم ً ُ ً ُ ً
ً ُ و ً ً ًّ ً ً ً ً ُ ً ً ُ ً ٌ ً
ف
ِيتت ٍ ف تتلمفتعبٍتت ٍف ف
ع
في
تتل
ف
تت
قحل
م
ف
للح فم فذل فمل ف ت مزا فمصتيه
ٍ
ف َو َأ َشدُّ ما َجا َد َل َأطْدَ اء الرس ِ
قل فِل ال َّتـ ِْػ ِقر ف َطـْ ُف ُسق ُء ال َّت ْعبِ ِقر َط َّؿا َجا َء بِ ِفَ ،و َض ْر ُب
ُ َّ ُ
َ

ال ا ْل َؼبِقح ِة َلف ،وال َّتعبِقر َطـ تِ ْؾ َؽ ا ْلؿعاكِ فل ا َّلتِل َأحسـ مِـْفا بِ َل ْل َػ ٍ
ْإَم َث ِ
اظ ُمـْ َؽ َر ٍة َأ ْل َؼ ْق َها
ْ َ َ َ
َ َ
َ ُ َ ْ ُ ْ
ْ

فِل مسامِ ِع ا ْلؿ ْغتَريـ ا ْلؿ ْخدُ ِ
وطق َـَ ،ف َق َص َؾ ْت إِ َلك ُق ُؾقبِ ِفؿ َفـَ َػر ْت َطـْ ُفَ ،و َأ ْك َثر ا ْل ُع ُؼ ِ
قل
ُ
ْ َ
ُ ِّ َ َ
َ َ
ك ََؿا ُط ِفدت َت ْؼ َب ُؾ ا ْل َؼ ْق َل بِ ِع َب َار ٍة َو َت ُر ُّد ُه بِ ِع َب َار ٍة ُأ ْخ َرى.اه
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)33/6( ٝ

وقد سئؾ  طؿـ يؼقل :إن إثبات الصػات يؼتضل التجسقؿ.
اة -كػاة الص َػ ِ
فقاه َ :ضفر ْت م َؼا َل ُة الجف ِؿقة الـُّ َػ ِ
ات.-
ِّ
َ ْ َّ
ََ َ
ِ
ِ
قؿَ ،و َال َّؾ ُف ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك ُمـ ََّز ٌه َط ْـ
و َقا ُلقا :إ ْث َب ُ
ات ِّ
الص َػات َي ْس َت ْؾ ِز ُم الت َّْشبِق َف َوالت َّْجس َ
ِ
ات) ا َّلتِل ِهل ِ
َذل ِ َؽَّ َِٕ :ن (الص َػ ِ
اض ومع ٍ
الع ْؾؿ َوا ْل ُؼدْ ر ُة َو ْ ِ
ان
اإل َرا َد ُةَ ،وك َْح ُق َذل َؽ َأ ْط َر ٌ َ َ َ
ِّ
َ
ُ
َ
جس ِؿَ ،و َال َّؾ ُف َت َعا َلك َل ْق َس بِ ِ
ِ
ج ْس ِؿَّ َِٕ :ن إَ ْج َسا َم َٓ
َت ُؼق ُم بِ َغ ْق ِر َهاَ ،وا ْل َع َر ُض َٓ َي ُؼق ُم َّإٓ بِ ْ
اد ِ
اد َث ِة ،وما َٓ ي ْخ ُؾق مِـ الحق ِ
اض الح ِ
ِ
ثَ ،ف ُف َق ُم ْحدَ ٌ
ث.
ْ َ َ
َ َ َ
َت ْخ ُؾق م ْـ إَ ْط َر ِ َ
َقا ُلقا :وبِف َذا استَدْ َل ْؾـَا َط َؾك حدُ ِ
وث إَ ْج َسامَِ :فنِ ْن َب َط َؾ َه َذا َب َط َؾ ِآ ْستِدْ َٓ ُل َط َؾك
ُ
َ َ ْ
وث العا َل ِؿ َفقب ُط ُؾ الدَّ ل ِ ُقؾ َط َؾك إ ْثب ِ
وث إَجسا ِم َفقب ُط ُؾ الدَّ ل ِ ُقؾ َط َؾك حدُ ِ
حدُ ِ
ات
َ
َْ
َ
ُ
َْ
ُ
ْ َ
الص َػ ِ
ِ ِ
جس ِؿَ ،وا ْل ِ
ِ
ج ْس ُؿ
الص َػ ُ
اتَ .قا ُلقاَ :وإِ َذا كَاك ْ
َت إَ ْط َر ُ
اض ا َّلتل ه َل ِّ
ِّ
ات َٓ َت ُؼق ُم َّإٓ بِ ْ
اجب القج ِ
ِ
مركَّب مِـ َأج َزائِ ِف ،وا ْلؿركَّب م ْػت َِؼر إ َلك َغق ِر ِه ،و َٓ ي ُؽ ُ ِ
قد
قن َغـ ًّقا َط ْـ َغ ْق ِره َو ِ َ ُ ُ
ْ َ َ
َُ ٌ ْ ْ
َ َُ ُ ُ ٌ
اجب القج ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قد بِـَ ْػ ِس ِف.
بِـَ ْػسفَ ،و َال َّؾ ُف َت َعا َلك َغـل َط ْـ َغ ْق ِره َو ِ ُ ُ ُ
ان محدُ ودا م َتـ ِ
َقا ُلقاَ :و َِٕ َّن ِ
الج ْس َؿ َم ْحدُ و ٌد ُمتَـ ٍَاهَ :ف َؾ ْق ك َ
َاه ًقا:
َان َل ُف ِص َػ ٌ
ات َل َؽ َ َ ْ ً ُ
ون َقدْ ٍرَ ،و َما ا ْف َت َؼ َر إ َلك ُم َخ ِّص ٍ
ص َخ َّص َص ُف بِ َؼدْ ِر ُد َ
َو َذل ِ َؽ َٓ ُبدَّ َأ ْن َي ُؽ َ
ص:
قن َل ُف ُم َخ ِّص ٌ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َلؿ َي ُؽ ْـ َغـ ِ ًّقا َق ِديؿا َو ِ
ات َل َؽ َ
ان
الص َػ ُ
الق ُجقد بِـَ ْػسفَ .قا ُلقاَ :وَٕ َّك ُف َل ْق َقا َم ْت بِف ِّ
ب ُ
اج َ
ً
ْ
َان ِج ْس ًؿا َل َؽ َ
ِج ْس ًؿاَ ،و َل ْق ك َ
قز َط َؾ ْق َفا
قز َط َؾ ْق ِف َما َي ُج ُ
ان ُم َؿاثِ ًَل ل ِ َسائِ ِر إَ ْج َسا ِمَ :ف َق ُج ُ
َو َي ْؿتَـ ِ ُع َط َؾ ْق ِف َما َي ْؿتَـ ِ ُع َط َؾ ْق َفاَ ،و َذل ِ َؽ ُم ْؿتَـ ِ ٌع َط َؾك اهلل َت َعا َلك.
الج ْف ُؿ فِل َذل ِ َؽ ُه َق َوا ْل ُغ ََل ُة  -مِ ْـ ال َؼ َرامِ َط ِة َوا ْل َػ ََل ِس َػ ِة  -ك َْح َق َذل ِ َؽ َف َؼا ُلقا:
َو َزاد َ
َالش ْل ِء َوا ْل َح ِّل َوا ْل َعؾِ ِ
قؿ َوك َْح ِق َذل ِ َؽَّ َِٕ :ك ُف إ َذا ك َ
اس ٌؿ ك َّ
اس ٌؿ مِ ْـ َه ِذ ِه
َان َل ُف ْ
َو َل ْق َس َل ُف ْ

ِ
إَسؿ ِ
ِ
ِ
ِ
اء َل ِزم َأ ْن ي ُؽ َ ِ
الؿ ْشت َِّؼ
َ
قن ُمتَّص ًػا بِ َؿ ْعـَك آ ْس ِؿ كَا ْل َح َقاة َوا ْلع ْؾ ِؿَ :فنِ َّن صدْ َق ُ
َ
ْ َ
مس َت ْؾ ِزم ل ِ ِصدْ ِق الؿ ْشت َِّؼ مِـْف :و َذل ِ َؽ ي ْؼت َِضل قِقام الص َػ ِ
ات بِ ِف َو َذل ِ َؽ ُم َح ٌالَ :و َِٕ َّك ُف إ َذا
َ َ ِّ
َ
ُ َ
ُ
ُ ْ ٌ
سؿل بِف ِذ ِه إَسؿ ِ
اء َف ِف َل مِ َّؿا ُي َس َّؿك بِ ِف َغ ْق ُر ُهَ .و َال َّؾ ُف ُمـ ََّز ٌه َط ْـ ُم َش َاب َف ِة ال َغ ْق ِر.
ُ ِّ َ َ
ْ َ
ون بِا ْل ُغ ُؾق َف َؼا ُلقا َٓ :يسؿك بِنِ ْثب ِ
آخ ُر َ
َو َزا َد َ
ات َو َٓ َك ْػ ٍل َو َٓ ُي َؼ ُالَ :م ْق ُجق ٌد َو َٓ َٓ
َ
ِّ
ُ َ َّ
ات َت ْشبِقفا َلف بِا ْلؿقجقد ِ
اإل ْثب ِ
ِ ِ
ات َوفِل الـَّ ْػ ِل
ً ُ َْ ُ َ
َم ْق ُجق ٌدَ ،و َٓ َحل َو َٓ َٓ َحلَّ َٕ :ن فل ِ َ
َت َشبفا َلف بِا ْلؿعدُ وما ِ
ت َوك ُُّؾ َذل ِ َؽ َت ْشبِق ٌف.
ُّ ً ُ َ ْ َ
ِ
ِ
قها بِ َؿا
الس َؾ ُ
وها َو َق َاب ُؾ َ
ػ َو ْإَئِ َّؿ ُة َم َؼا َل َت ُف ْؿ َو َر ُّد َ
َف َؾ َّؿا َض َف َر َه ُم َٓء َ
الج ْفؿ َّقة َأ ْك َؽ َر َّ
الشر ِطل وكَاك ْ ِ
َتست ِ
َح ُّؼ مِ ْـ ِ
اإل ْك َؽ ِ
الج ْف ِؿ َّقة فِل
َت َخػ َّق ًة إ َلك َأ ْن َض َف َر ْت َو َق ِق َي ْت َش ْق َك ُة َ
ار َّ ْ ِّ َ
ْ
قدَ ،فامتَحـُقا الـَّاس ِ
الؿائ َِة إُو َلك ،و َأوائِ ِؾ ال َّثاكِق ِة ،فِل دو َل ِة َأو َٓ ِد الر ِش ِ
اخ ِر ِ
َأو ِ
الؿ ْحـَ َة
َ
ْ َ
َْ ْ
َ
َ َ
َ
َّ
الؿ ْشفقر َة ا َّلتِل د َطقا الـَّاس فِقفا إ َلك ال َؼق ِل بِ َخ ْؾ ِؼ ال ُؼر ِ
آن َو َل َق ِاز ِم َذل ِ َؽ :مِ ْث َؾ إ ْك َؽ ِ
ار
ْ
َ
َ
َ ْ
ْ
َ ُ َ
الر ْؤي ِة والص َػ ِ
آن ُه َق مِ ْـ ُج ْؿ َؾ ِة إَ ْط َر ِ
ات ،بِـَا ًء َط َؾك َأ َّن ال ُؼ ْر َ
اض.
ُّ َ َ ِّ
ِ
َف َؾق َقام بِ َذ ِ
قؿَ .و َحدَ َ
ث َم َع
ات اهلل َل َؼا َم ْت بِ ِف إَ ْط َر ُ
اض َف َق ْؾ َز ُم الت َّْشبِق ُف َوالت َّْجس ُ
ْ َ
الجف ِؿقة َققم َشبفقا ال َّؾف َتعا َلك بِ َخ ْؾ ِؼ ِفَ :فجع ُؾقا ِص َػاتِ ِف مِـ ِجـ ِ ِ ِ
الؿ ْخ ُؾققِق َـ،
ْ
َ َ
َ َ
َ ْ َّ ْ ٌ َّ ُ
ْس ص َػات َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ َؿ ِّث َؾ ِةَ ،وك َ
َان إ َما ُم
الس َؾ ُ
ػ َو ْإَئ َّؿ ُة َط َؾك َ
الؿ َش ِّب َفة ُ
الؿ َع ِّط َؾةَ ،و َط َؾك ُ
الج ْفؿ َّقة ُ
َف َل ْك َؽ َر َّ
ف وكَحقه مِـ كػاة الص َػ ِ
ِ
اتَ ،قا ُلقاَ :ي ْؼت َِضل َأ ْن َي ُؽ َ
قن ِج ْس ًؿا
ِّ
الؿ ْعت َِز َلة َأ ُبق الفذيؾ ال َع ََّل ُ َ ْ ُ ُ ْ
ُ
َو َال َّؾ ُف َت َعا َلك ُمـ ََّز ٌه َط ْـ َذل ِ َؽ.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الؿ ْق ُجق ُد َأ ْو َغ ْق ُر َذل ِ َؽ مِ ْـ
َق َال َه ُم َٓءَ :ب ْؾ ُه َق ج ْس ٌؿَ ،وا ْلج ْس ُؿ ُه َق ال َؼائ ُؿ بِـَ ْػسف َأ ْو َ
ِ
الؿ َؼ َآ ِ
ت َو َص َعـُقا فِل َأ ِد َّل ِة كػاة ِ
اب ُهـَا.
الج َق ُ
الج ْس ِؿ بِ َؽ ََل ِم َص ِقي ٍؾ َٓ َيتَّس ُع َل ُف َ
َ
َإَ ْج َسا ِم َومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َو َص َػ ُف بِ َخ َصائِ ِ
ُث َّؿ مِ ْـ َه ُم َٓ ِء َم ْـ َق َالُ :ه َق ِج ْس ٌؿ ك ْ
ص
ات وحؽِل َطـ ك ُِّؾ و ِ
ِ
احدَ ٍة مِ ْـ ال َّطائِ َػ َت ْق ِـ َم َؼ َآ ٌت َشـِق َع ٌةَ .و َجا َء َأ ُبق ُم َح َّؿ ِد ْب ِـ
َ
الؿ ْخ ُؾق َق َ ُ َ ْ
َ
ِ
ِ
ك ََُّل ٍ
اضا:
الؿ ْق ُص ُ
الص َػ ُ
ات َأ ْط َر ً
الص َػاتَ ،و َلؽ ْـ َل ْق َس ْت ِّ
قف بِ ِّ
ب َف َؼ َال ُه َق َو َأ ْت َبا ُط ُفُ :ه َق َ

ِ
ِ
ِ
ػ بِ ْإَ ْف َع ِ
يؿ ٌة َباقِ َق ٌة َٓ َت ْع ِر ُض َو َٓ َت ُز ُ
ال ال َؼائِ َؿ ِة بِ ِف
قص ُ
ولَ ،و َلؽ ْـ َٓ ُي َ
إ ْذ ه َل َقد َ
كَا ْلحرك ِ
َاتَِٕ :ك ََّفا َت ْع ِر ُض َو َت ُز ُ
ول.
ََ
قف بِالص َػ ِ
قف
اض َو َم ْق ُص ٌ
َف َؼ َال ْاب ُـ ك ََّرا ٍم َو َأ ْت َبا ُط ُفَ :لؽِـَّ ُف َم ْق ُص ٌ
ات َوإِ ْن قِ َقؾ إك ََّفا َأ ْط َر ٌ
ِّ
َت ح ِ
بِ ْإَ ْفع ِ ِ ِ ِ ِ
اد َث ًة.
ال ال َؼائ َؿة بِـَ ْػسف َوإِ ْن كَاك ْ َ
َ
َو َل َّؿا قِ َقؾ َل ُف ْؿَ :ه َذا َي ْؼت َِضل َأ ْن َي ُؽ َ
قن ِج ْس ًؿاَ .قا ُلقاَ :ك َع ْؿ ُه َق ِج ْس ٌؿ ٓ ك ْ
َإَ ْج َسامِ.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قز
ب َو َي ُج ُ
قؿا َي ِج ُ
الؿ ْخ ُؾق َقات ف َ
الؿ ْؿتَـ ُع َأ ْن ُي َشابِ َف َ
َو َل ْق َس َذل َؽ ُم ْؿتَـ ًعا َدائ ًؿا َوإِك ََّؿا ُ
َو َيؿتَـ ِ ُع َومِـ ُْفؿ م ْـ َق َالَ :أ ْص َؾ َؼ َل ْػ َظ ِ
الج ْس ِؿ َٓ َم ْعـَا ُه.
ْ َ
ْ
ِ
ِ
الؿ َت َؽ ِّؾ ِؿق َـ الـُّ َّظ ِ
ار ُب ُح ٌ
الؿ ْق ِضعِ.
قث َص ِقي َؾ ٌة ُم ْست َْق َفا ٌة فل َغ ْق ِر َه َذا َ
َو َب ْق َـ َه ُم َٓء ُ
ِ ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
قؿا ْابتَدَ ُطق ُه مِ ْـ َك ْػ ٍل
الس َؾ ُ
ػ َو ْإَئ َّؿ ُةَ :ف َؾ ْؿ َيدْ ُخ ُؾقا َم َع َصائ َػة م ْـ ال َّط َقائػ ف َ
َو َأ َّما َّ
ِ
َاب و ِ
ِ
ٍ
الؿ َقافِ ُؼ ل ِ َص ِريحِ ال َع ْؼ ِؾ
السـَّةَ ،و َر َأ ْوا َذل َؽ ُه َق ُ
َأ ْو إ ْث َباتَ ،ب ْؾ ا ْطت ََص ُؿقا بِا ْلؽت ِ َ ُّ
ِ ِ
ٍ
َاب َوالسـَّ ُة مِ ْـ َأسؿائِ ِف َو ِص َػاتِ ِف َح ًّؼا َي ِج ُ ِ
يؿ ُ
ان بِ ِفَ ،وإِ ْن
َف َج َع ُؾقا ك َُّؾ َل ْػظ َجا َء بِف الؽت ُ
ب اإل َ
ْ َ
ُّ
ٍ
َلؿ ُتعر ْ ِ
آخ ُر َ
َّاس َف َل ْث َب َت ُف َق ْق ٌم َو َك َػا ُه َ
ونَ :ف َؾ ْق َس َط َؾ ْقـَا
ف َحؼق َؼ ُة َم ْعـَا ُهَ ،وك ُُّؾ َل ْػظ َأ ْحدَ َث ُف الـ ُ
ْ َْ
ِ
الؿ َت َؽ ِّؾ ِؿ.
َأ ْن ُك ْطؾ َؼ إ ْث َبا َت ُفَ ،و َٓ َك ْػ َق ُف َحتَّك َك ْػ َف َؿ ُم َرا َد ُ
ِ
ِ
ِ ِ
َفنِ ْن ك َ
السـَّ ُة :مِ ْـ َك ْػ ٍل َأ ْو
الر ُس ُؾ َوا ْلؽت ُ
َاب َو ُّ
َان ُم َرا ُد ُه َح ًّؼا ُم َقاف ًؼا ل َؿا َجا َء ْت بِف ُّ
َان باصِ ًَل م َخال ِ ًػا لِؿا جاء بِ ِف الؽِتَاب والسـَّ ُة مِـ َك ْػ ٍل َأو إ ْثب ٍ
ِ
ٍ
ات َمـَ ْعـَا
ْ َ
ْ
ُ َ ُّ
َ َ َ
ُ
إ ْث َبات ُق ْؾـَا بِفَ :وإِ ْن ك َ َ
ِ
ِ
آن ِهل ال َّط ِري َؼ ُة الؿ َقافِ َؼ ُة ل ِ َص ِريحِ الؿ ْع ُؼ ِ
قل
َ
ُ
ال َؼ ْق َل بِفَ ،و َر َأ ْوا َأ َّن ال َّط ِري َؼ َة ا َّلتل َجا َء بِ َفا ال ُؼ ْر ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات اهلل َط َؾ ْق ِف ْؿ
الر ُس َؾ َص َؾ َق ُ
الؿـْ ُؼقلَ ،وه َل َص ِري َؼ ُة إَ ْكبِ َقاء َوا ْل ُؿ ْر َسؾق َـَ .و َأ َّن ُّ
َو َصحقحِ َ
جاءوا بِـَ ْػ ٍل مجؿ ٍؾ وإِ ْثب ٍ
ات ُم َػ َّصؾٍَ :ول ِ َف َذا َق َال ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعا َلك ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ
ُ ْ َ َ َ
َ ُ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ َف َس َّب َح
َك ْػسف َطؿا وص َػف بِ ِف الؿ َخال ِ ُػ َ ِ
الؿ ْر َسؾِق َـ ل ِ َس ََل َم ِة َما َقا ُلق ُه مِ ْـ
َ ُ َّ َ َ ُ
قن ل ُّؾر ُس ِؾ َو َس َّؾ َؿ َط َؾك ُ
ُ
الـَّ ْؼ ِ
ص َوا ْل َع ْق ِ
ب.

آن ي ْثبِ ُت الص َػ ِ
ِ
ِ
الر ُس ِؾ ِه َل َما َجا َء بِ َفا ال ُؼ ْر ُ
ات َط َؾك
ِّ
آن َو َال َّؾ ُف َت َعا َلك فل ال ُؼ ْر ُ
َو َص ِري َؼ ُة ُّ
اإل ْجؿ ِ
َو ْج ِف ال َّت ْػ ِصق ِؾ َو َيـ ِْػل َطـْ ُف َ -ط َؾك َص ِر ِيؼ ِ
ال  -الت َّْشبِق َف َوالت َّْؿثِ َقؾ.
َ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
قؿ
قؿَ ،و َط َؾك ك ُِّؾ َش ْلء َقد ٌيرَ ،و َأ َّك ُف َط ِز ٌيز َحؽ ٌ
َف ُف َق فل ال ُؼ ْرآن ُي ْخبِ ُر َأ َّك ُف بِ ُؽ ِّؾ َش ْلء َطؾ ٌ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
قر َو ُدو ٌدَ ،و َأ َّك ُف َت َعا َلك َ -ط َؾك ط َظ ِؿ َذاتف ُ -يح ُّ
قؿَ ،و َأ َّك ُف َسؿ ٌ
قع َبص ٌقرَ ،و َأ َّك ُف َغ ُػ ٌ
قر َرح ٌ
َغ ُػ ٌ
ار ،ويس َخ ُط َط َؾق ِفؿ ،و َأ َّكف َخ َؾ َؼ السؿق ِ
ِِ
ات
َّ َ َ
ْ ْ َ ُ
الؿ ْممـق َـَ ،و َي ْر َضك َطـ ُْف ْؿ َو َي ْغ َض ُ
ب َط َؾك ال ُؽ َّػ ِ َ َ ْ
ُ
ِ ِ ِ
ِ
است ََقى َط َؾك ال َع ْر ِ
قؿاَ ،و َأ َّك ُف َت َج َّؾك
قسك َت ْؽؾ ً
شَ ،و َأ َّك ُف َك َّؾ َؿ ُم َ
َو ْإَ ْر َض فل ستَّة َأ َّيا ٍم ُث َّؿ ْ
ل ِ ْؾ َج َب ِؾ َف َج َع َؾ ُف َدكًّاَ :و َأ ْم َث ُال َذل ِ َؽ.
َو َي ُؼ ُ
قل فِل الـَّ ْػ ِل ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ ﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ ﴿ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ات ،ويـ ِْػل مؿا َث َؾ َة الؿ ْخ ُؾق َق ِ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ َفقثْبِ ُت الص َػ ِ
ات.
ََ
ِّ
ُ
َ
َُ
َت َص ِري َؼ ُة الس َؾ ِ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُف ُر َّب َؿا َو َص َػ ُف بِ ِف
ػَ :أ ْن َي ِص ُػقا ال َّؾ َف بِ َؿا َو َص َ
َو َل َّؿا كَاك ْ
َّ
يػ و َٓ َتعطِق ٍؾ ،ومِـ َغق ِر َت ْؽقِ ٍ
رسق ُلف مِـ َغق ِر َتح ِر ٍ
قػ َو َٓ َت ْؿثِقؾٍ.
َ ْ ْ
َ ْ
َ ُ ُ ْ ْ ْ
ِ
الر ُس ِؾ َي ِص ُػق َك ُف بِ ْإُ ُم ِ
الس ْؾبِ َّق ِةَ :ل ْق َس ك ََذا َل ْق َس ك ََذاَ .فنِ َذا قِ َقؾ َل ُف ْؿ:
قر َّ
َو ُم َخال ُػق ُّ
ِ ٍ
ِ
لؿ ْع ُؼقل َأ َّن
َف َل ْثبِتُق ُهَ .قا ُلقاُ :ه َق ُو ُجق ٌد ُم ْط َؾ ٌؼَ ،أ ْو َذ ٌ
ات بِ ََل ص َػاتَ .و َقدْ ُطؾ َؿ بِ َص ِريحِ ا َ
ان و َأ َّن الؿ ْط َؾ َؼ َٓ بِ َشر ِ
ِ
ِ
الؿ ْط َؾ َؼ بِ َشر ِ
ِ
ِ
ط ِ
ط
قجدُ َّإٓ فل إَ ْذ َهان َٓ :فل إَ ْط َق َ
اإل ْص ََل ِق َٓ ُي َ
ْ
ُ
ْ
ُ
الخ ِ
قجدُ َّإٓ ُم َعقَّـًاَ ،و َٓ َي ُؽ ُ
قجدُ فِل َ
قن ل ِ َّؾر ِّب ِطـْدَ ُه ْؿ َح ِؼق َؼ ٌة ُم َغايِ َر ٌة
ارجِ ُم ْط َؾ ًؼاُ َٓ ،ي َ
َٓ ُي َ
ات ،ب ْؾ إما َأ ْن يع ِّط ُؾقه َأو يجع ُؾقه وجقد الؿ ْخ ُؾق َق ِ
ل ِ ْؾؿ ْخ ُؾق َق ِ
ات َأ ْو ُج ْز َأ َها َأ ْو َو ْص َػ َفا،
َُ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ
َ َّ
َ
الؿ ْج َؿ َؾ ُة َي ُؽ ُّػ َ
َو ْإَ ْل َػ ُ
َاها.
قن َط ْـ َم ْعـ َ
اظ ُ
ثي قاه َ :فبِ َف َذا ال َّت ْػ ِصق ِؾ َي ُز ُ
ول ِآ ْشتِ َبا ُه َوالت َّْضؾِ ُقؾ َوإِ َّٓ َف ُؽ ُّؾ َم ْـ َك َػك َش ْق ًئا مِ ْـ
ِ
اء والص َػ ِ
ات سؿك م ْـ َأ ْث َب َت َذل ِ َؽ م َجسؿا َقائِ ًَل بِالت ََّح ُّق ِز َوا ْل ِ
ج َف ِة.
إَ ْس َؿ َ ِّ
ُ ِّ ً
َ َّ َ

إن ال َّؾف َتعا َلك حل بِحقاةِ
َفا ْل ُؿ ْعت َِز َل ُة َوك َْح ُق ُه ْؿ ُي َس َّؿ ْق َن الصػاتقة  -ا َّل ِذي َـ َي ُؼق ُل َ
ََ
َ
قنَ َ َّ :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قع بِ َس ْؿ ِع َب ِص ٌقر بِ َب َص ِر ُم َت َؽ ِّؾ ٌؿ بِ َؽ ََل ِم ُي َس ُّؿقك َُف ْؿ ُ -م َج ِّس َؿ ًة
قؿ بِع ْؾ ِؿ َقد ٌير بِ ُؼدْ َرة َسؿ ٌ
َطؾ ٌ
ُم َش ِّب َف ًة َح ْش ِق َّي ًة.
ػ الؿ ْثبِت َِة لِؾص َػ ِ
ػ و ْإَئِؿ ُة وج ِؿقع ال َّطقائِ ِ
ات :كا ْل ُؽ ََّلبِ َقة
ِّ
َ
الس َؾ ُ َ َّ َ َ ُ
ُ
و(الصػاتقة) ُه ْؿ َّ
وال َؽرامِقة و ْإ َ ْشع ِري ِة والسالؿقة و َغق ِر ِهؿ مِـ َصقائِ ِ
ػ إ ُ َّم ِة.
َ ْ ْ ْ َ
َ َّ
َّ َ َ
ِ
الج ْف ِؿ َّقة َوا ْل ُؿ ْعت َِز َل ِة َو َصائِ َػ ٌة مِ ْـ ال َػ ََل ِس َػ ِة ل ِ َف ُم َٓ ِء :إ َذا َأ ْث َبت ُّْؿ
الص َػات َم ْـ َ
َقا َل ْت كػاة ِّ
اض َٓ َت ُؼقم َّإٓ بِ ِ
ج ْس ِؿَ ،وإِ َذا ُق ْؾت ُْؿُ :ي َرى
اضَ ،و ْإَ ْط َر ُ
َل ُف َح َقا ًة َو ُقدْ َر ًة َوك َََل ًما َف َف ِذ ِه َأ ْط َر ٌ
ُ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
الر ْؤ َي ُة َٓ َت ُؽ ُ
قؿ.
قن َّإٓ ل ُؿ َعا َي ِـ فل ج َفةَ ،و َه َذا َي ْس َت ْؾ ِز ُم الت َّْجس َ
َف ُّ
ِ
ِ ِ
اضا:
قفا َأ ْط َر ً
الص َػات َو َٓ ك َُس ِّؿ َ
َفنِ َذا َقا َل ْت إ َ ْش َع ِر َّي ُة َو َم ْـ ا َّت َب َع ُف ْؿ :ك َْح ُـ ُك ْثبِ ُت َهذه ِّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ات َباقِ َق ٌة َٓ َت ُز ُ
ول.
الص َػ ُ
َٕ َّن ال َع َر َض َما َي ْع ِر ُض ل َؿ َح ِّؾفَ ،و َهذه ِّ
ِ
ِ
اع َل ْػظِلَ :فنِ َّن ال َع َر َض ِطـْدَ ك ُْؿ َيـْ َؼ ِس ُؿ إ َلك َٓ ِز ٍم ل ِ َؿ َح ِّؾ ِف َٓ
َقا َل ْت َل ُف ْؿ الـُّ َػاةَ :ه َذا ك َز ٌ
قز َأ ْن ُي َػ ِ
ُي َػ ِ
ار َق َم َح َّؾ ُف َف ْإَ َّو ُل كَالت ََّح ُّق ِز
الؿ َح ُّؾ َم ْق ُجق ًدا َ -وإِ َلك َما َي ُج ُ
ار ُق ُف َ -ما َدا َم َ
ِِ
جس ِؿ ،ب ْؾ وكالحققاكقة والـاصؼقة ل ِ ْإلِكْس ِ
ِ ِ
انَ :فنِ َّك ُف َما َدا َم إك َْساكًا َٓ ُت َػ ِ
الص َػ ُة.
ار ُق ُف َهذه ِّ
َ
ل ْؾ ْ َ
َو َأ َّما َق ْق ُل ُؽ ْؿَّ :
إن ال َع َر َض َٓ َي ْب َؼك َز َما َك ْق ِـ َف َف َذا َشل ٌء ا ْك َػ َر ْد ُت ْؿ بِ ِف مِ ْـ َب ْق ِـ َسائِ ِر
ات الؿ ْػ ِ
اإل ْل َزام ِ
الع َؼ ََل ِء :وكَابر ُتؿ بِ ِف ِ
الح َّس ل ِ َتـ ُْج َقا بالؿغالقط َط ْـ َه ِذ ِه ِ
ح َؿ ِةُ ،ث َّؿ إ َّك ُؽ ْؿ
ُ
ُ
َ
َ َْ ْ
قن بِتَجدُّ ِد َأم َثال ِ ِفَ ،فف َذا هق معـَك ب َؼ ِ
اء ال َع َر ِ
ض.
َت ُؼق ُل َ َ
ْ
َ ُ َ َْ َ
اج َف ٍة َو َٓ مدَ ابر ٍةَ ،و َٓ َيت ََق َّج ُف إ َل ْق ِف الرائِل بِ ِ
ج َف ِة مِ ْـ
َو َه َذا ك ََؿا ُق ْؾت ُْؿ إ َّك ُف ُي َرى بِ ََل ُم َق َ
َّ
ُ ََ
ِجفاتِ ِفَ ،فف َذا َأي ًضا مِؿا ا ْك َػرد ُتؿ بِ ِف َطـ الع َؼ ََل ِء وكَابر ُتؿ بِ ِف ِ
الح َّس َوا ْل َع ْؼ َؾ.
ْ ُ
َ ْ
َ
َ َْ ْ
َّ َ ْ ْ
ِ
ِ
قؿ َوالت َّْشبِق َف َوا ْل َح ْش َق َأ ْو َك َػ ْقت ُْؿ الت َََّل ُز َم
َقا َل ْت َل ُف ْؿ الـُّ َػاةَ :ف َل ْث َبت ُّْؿ َما َي ْس َت ْؾ ِز ُم الت َّْجس َ
ور ِة.
يح ال َع ْؼ ِؾ َو َّ
َف َخا َل ْػت ُْؿ َص ِر َ
الض ُر َ

ِ
ِ
الح ِؼق َؼ ِة ُم َقافِ ُؼ َ
قن َلـَا َط َؾك َك ْػ ِل ُر ْؤ َي ِة اهلل َت َعا َلك
َول َف َذا َص َار ُح َّذا ُق ُؽ ْؿ إ َلك َأ َّك ُؽ ْؿ فل َ
ِ
و َلؽِـ َأ ْضفر ُتؿ إ ْثبا َتفا ل ِ َؽقكِ ِف الؿ ْشف ِ
الؿ ْش ُف ِ
السـ َِّة َوا ْل َج َؿا َط ِة:
قر طـْدَ ( َ
ْ
َ ْ َْ ْ َ َ
قري َـ بِ ُّ
الح ْش ِق َّية) َ
َ ُ َ
ل ِ ُق َؼ َال :إ َّك ُؽ ْؿ مِـ ُْف ْؿ َأ ْو َأ ْث َبت ُّْؿ َذل ِ َؽ َتـَا ُق ًضا مِـْ ُؽ ْؿَ :ف َل ْكت ُْؿ َدائِ ُر َ
الؿـَا َق َض ِة َوا ْل ُؿدَ َاهـ َِة.
ون َب ْق َـ ُ
ِ
ِ
ِ
َفنِ ْن ك َ
الح ْسـَك  -ك ََؿا َت ْػ َع ُؾ
الص َػاتَ ،و ُي ْثبِ ُت َأ ْس َؿا َء اهلل ُ
الر ُج ُؾ م َّؿ ْـ ُي َقاف ُؼ كػاة ِّ
َان َّ
ِ
ِ
الح ْسـَك ُم َش ِّب ًفا َح ْش ِق ًّيا ُم َج ِّس ًؿا:
الؿ ْعت َِز َل ُةَ ،و ُه ْؿ َأئ َّؿ ُة ال َؽ ََل ِم َ -س َّؿا ُه كػاة َأ ْس َؿاء اهلل ُ
ُ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
قؿ َحل
ك ََؿا َف َع َؾ ْت ال َؼ َرام َط ُة َ
الحاكؿ َّق ُة ال َباصـ َّق ُة َو َغ ْق ُر ُه ْؿَ ،و َقا ُلقا :إ َذا ُق ْؾت ُْؿ إ َّك ُف َم ْق ُجق ٌد َطؾ ٌ
َق ِديرَ ،فف َذا ُهق ال َؼق ُل بِالت َّْشبِ ِ
قف َوالت َّْج ِسقؿ َوا ْل َح ْش ِقَ ،فنِ َّن َذل ِ َؽ ُم َش َاب َف ٌة ل ِ َغ ْق ِر ِه مِ ْـ
ْ
َ
ٌ َ
ِ
ِ
ِ
قؿ َق ِد ٌير َّإٓ ِج ْس ًؿاَ ،و َِٕ َّن َه ِذ ِه إَ ْس َؿا َء
الؿ ْخ ُؾق َقاتَ ،وَٕ َّك ُف َٓ ُي ْع َؼ ُؾ َم ْق ُجق ٌد َحل َطؾ ٌ
َ
ِ
ِ
قؿ.
الص َػ ُ
الص َػاتَ .و ِّ
َت ْس َت ْؾ ِز ُم ِّ
ات َت ْس َت ْؾ ِز ُم الت َّْجس َ
ِ
ِ
ِ
َفنِ ْن ك َ
الج ْف ِؿ َّقة
الص َػات  -ك ََؿا َت ْػ َع ُؾ ُف ُغ ََل ُة َ
الر ُج ُؾ م َّؿ ْـ َيـْػل إَ ْس َؿا َء َو ِّ
َان َّ
قل َلف الـُّ َػ ِ
ِ ٍِ
ِ ِ
ِ ِ
ْت
اةَ :أك َ
َوا ْل َؼ َرام َطة َوا ْل َػ ََلس َػة َ -ف ََل ُبدَّ َل ُف َأ ْن ُي ْثبِ َت َأ َّك ُف َم ْق ُجق ٌدَ .وحقـَئذ َف َت ُؼ ُ ُ
ِ
َان مقجقداَ :ف َؼدْ َشار َكف َغقره فِل معـَك القج ِ
قدَ ،و ُه َق
ُ ُ
َْ
َ ُ ُْ ُ
ُم َج ِّس ٌؿ ُم َش ِّب ٌف َح ْش ِقيَّ َٕ :ك ُف إ َذا ك َ َ ْ ُ ً
ِ ٍِ
ال َّت ْشبِق ُفَّ َِٕ :ك ُف َٓ ُي ْع َؼ ُؾ م ْق ُجق ٌد َّإٓ ِجسؿ َأ ْو َقائِؿ بِ ِ
َاج َأ ْن َي ُؼ َ
قلَٓ :
ج ْس ِؿَ :فحقـَئذ َي ْحت ُ
ٌ
ْ ٌ
َ
َم ْق ُجق َد َو َٓ َم ْعدُ و َمَ ،و َٓ َح َّل َو َٓ َم ِّق َتَ ،أ ْو َٓ َم ْق ُجق َد َو َٓ َٓ َم ْق ُجق َدَ ،و َٓ َح َّل َو َٓ
قض ْق ِـَ ،و َذل ِ َؽ مِ ْـ َأ ْط َظ ِؿ
قض ْق ِـ َج ِؿق ًعاَ ،و َما ُه َق فِل َم ْعـَك الـ َِّؼ َ
َٓ َح َّلَ :ف َق ْؾ َز ُم َك ْػ ُل الـ َِّؼ َ
اس َققل ِ ِفؿ َت ْشبِقفف بِا ْلؿؿتَـِع ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
إُ ُم ِ
اتَّ َِٕ :ن
ُُ ُ ْ َ
قر ال َباص َؾة فل َبد َيفة ال َع ْؼ ِؾ َم َع َأ َّك ُف َي ْؾ َز ُم َط َؾك ق َق ِ ْ ْ
ما َلقس بِؿقج ِ
قد َو َٓ َم ْعدُ و ٍمَ َٓ ،ي ُؽ ُ
قن َل ُف َح ِؼق َؼ ًة َأ ْص ًَل َ َٓ -م ْق ُجق َد ًة َو َٓ َم ْعدُ و َم ًة ،-
َ ْ َ َْ ُ
ان َٓ يتَح َّؼ ُؼ فِل إ َ ْطق ِ
ب ْؾ ُهق َأمر م َؼدَّ ر فِل إ َ ْذ َه ِ
انَ ،ه َذا َم َع َما الت ََز َم ُف مِ ْـ ال ُؽ ْػ ِر
َ
َ َ
َ ٌْ ُ ٌ
َ
الص ِريحِ .
َّ
ِ
الق ِ
يؿ بِا ْل ُؽ ِّؾ َّق ِةَ :ل َؽ َ
ان َم َع ال ُؽ ْػ ِر ا َّل ِذي ُه َق َأ ْص ُؾ
اج َ
الق ُجق َد َ
َو َل ْق ُقدِّ َر َأ َّك ُف َك َػك ُ
ب ال َؼد َ
ات ،و َكع َؾؿ َأ َّن ك َُّؾ مقج ٍ
وري َةَ :فنِكَّا ك َْشفدُ الؿقجقد ِ
قد إ َّما
ك ُِّؾ ُك ْػ ٍر َقدْ ك ََاب َر ال َؼ َضا َيا َّ
َْ ُ
َ َْ ُ َ
الض ُر ِ َّ
َ ْ ُ

ِ
ثَ ،وإِما َو ِ
يؿ َوإِ َّما ُم ْحدَ ٌ
ب َم ْق ُجق ٌد بِـَ ْػ ِس ِف َوإِ َّما ُم ْؿؽِ ٌـ بِـَ ْػ ِس ِف َم ْق ُجق ٌد بِ َغ ْق ِر ِهَ .وك ُُّؾ
اج ٌ
َّ
َقد ٌ
محدَ ٍ
يؿ َو ِ
اج ٍ
ث َو ُم ْؿؽِ ٍـ بِـَ ْػ ِس ِف َم ْق ُجق ٌد بِ َغ ْق ِر ِه َف ََل ُبدَّ َل ُف مِ ْـ َق ِد ٍ
ب بِـَ ْػ ِس ِف َفا ْل ُق ُجق ُد
ُ ْ
يؿ .ومِـ القج ِ
ٍ ِ
قد َما ُه َق ُم ْؿؽِ ٌـ ُم ْحدَ ٌ
ث :ك ََؿا ك َْش َفدُ ُه
ور ِة َي ْس َت ْؾ ِز ُم إ ْث َب َ
بِ َّ
ات َم ْق ُجقد َقد ٍ َ ْ ُ ُ
الض ُر َ
ان والـَّب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ات.
الح َق َق َ َ
الؿ ْحدَ َثات م ْـ َ
فل ُ
اجب بِـَ ْػ ِس ِف ،وفِ ِ
ِ
ِ ِ
َفنِ َذا ُطؾِؿ بِ َضرور ِة ال ُع ُؼ ِ
قف
َ
يؿ َو ِ ٌ
قل َأ َّن ُ
الق ُجق َد فقف َما ُه َق َم ْق ُجق ٌد َقد ٌ
َ ُ َ
ان ا َّت َػ َؼا فِل مسؿك القج ِ
ان الؿقجقد ِ
ث مقجقد مؿؽِـ بِـَ ْػ ِس ِفَ ،فف َذ ِ
قد،
ُ ُ
َْ ُ َ
َ
َما ُه َق ُم ْحدَ ٌ َ ْ ُ ٌ ُ ْ ٌ
ُ َ َّ
ِِ
وامت ََاز و ِ
أخ ِر بِ ُخ ُص ِ
احدٌ مِـ ُْف َؿا َط ْـ َ
الؿ ْق ُجق َد ْي ِـ مِ ْـ
َ ْ َ
قص ُو ُجقده َف َؿ ْـ َل ْؿ ُي ْثبِ ْت َما َب ْق َـ َ
اقَ ،وما ب ْقـ َُفؿا مِ ْـ ِآ ْفتِر ِ
ِآ ِّت َػ ِ
ات ُك ُّؾ َفا َق ِديؿ ًة َو ِ
اق َوإِ َّٓ َل ِز َم ُف َأ ْن َت ُؽ َ
اج َب ًة
لؿ ْق ُجق َد ُ
َ
قن ا َ
َ
َ َ َ
اد بِ ِ
بِ َل ْك ُػ ِسفا َأو محدَ َث ًة مؿؽِـَ ًة م ْػت َِؼر ًة إ َلك َغق ِر َها وكِ ََل ُهؿا مع ُؾقم ال َػس ِ
آ ْضطِ َر ِار.
ْ َ
َ ْ ُ ْ
َ َْ ُ َ
ُ َ
ُْ
ٍ
ِ ِ ِ
ٍ
ات ِآ ِّت َػ ِ ِ
َح ُـ َك ْع َؾ ُؿ َأ َّن َما ا ْمت ََاز بِ ِف
َف َت َع َّق َـ إ ْث َب ُ
اق م ْـ َو ْجفَ ،وآ ْمت َق ُاز م ْـ َو ْجفَ ،وك ْ
ات َأ ْط َظؿ مِؿا َتؿت َُاز بِ ِف سائِر الؿقجقد ِ
الخال ِ ُؼ الؿقجقد َطـ سائِ ِر الؿقجقد ِ
َ
ات َب ْع ُض َفا
َ ُ َْ ُ َ
َْ ُ َ
ُ َّ ْ
َْ ُ ُ ْ َ
قض) َقدْ ْاشتَركَا فِل مسؿك القج ِ
َط ْـ َب ْع ٍ
ض َفنِ َذا ك َ
قدَ ،وا ْل َح ِّل َم َع
الؿؾِ ُؽ) و(ال َب ُع ُ
ُ ُ
ُ َ َّ
َ
َان ( َ
ِ
ِِ ِ
ِ
َت َػ ِ
الؿ َقا َف َؼ ُة
ُ
اوت َما َب ْقـ َُف َؿاَ ،فا ْل َخال ُؼ ُس ْب َحا َك ُف َأ ْو َلك بِ ُؿ َبا َيـَتف ل ْؾ َؿ ْخ ُؾق َقاتَ :وإِ ْن َح َص َؾ ْت ُ
ِ
اء والص َػ ِ
فِل َب ْع ِ
ات.اه الؿراد.
ض إَ ْس َؿ َ ِّ
ٔقاه اإلواً العجٗىني  يف شسح الٕاضطٗ:)177/1( ٛ

ما هذا الجسؿ الذي تـػرون الـاس طـ إثبات صػات اهلل مـ أجؾف؟!
أتريدون بالجسؿ الشلء الؿؽقن مـ أشقاء مػتؼر بعضفا إىل بعض ٓ ،يؿؽـ أن
يؼقم إٓ باجتؿاع هذه إجزاء؟! فنن أردتؿ هذا ،فـحـ ٓ كؼره ،وكؼقل :إن اهلل لقس
بجسؿ هبذا الؿعـك ،ومـ قال :إن إثبات طؾقه يستؾزم هذا الجسؿ ،فؼقلف مجرد دطقى
ويؽػقـا أن كؼقل ٓ :قبقل.

أما إن أردتؿ بالجسؿ الذات الؼائؿة بـػسفا الؿتصػة بؿا يؾقؼ هبا ،فـحـ كثبت
ذلؽ ،وكؼقل :إن هلل تعاىل ذا ًتا ،وهق قائؿ بـػسف ،متصػ بصػات الؽؿال ،وهذا هق
الذي يعؾؿ بف كؾ إكسان.اه
ثاْٗٝا :شعُِٗ إٔ إثبات ايصفات ٜكتط ٞايتػب ٘ٝباملدًٛقني.
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)58/5( ٝ
ِِ
ِ
َق َال َأ ُبق ُس َؾ ْق َؿ َ
قرةِ فِل الغـقة َط ْـ ال َؽ ََل ِم َو َأ ْهؾِ ِف :
الؿ ْش ُف َ
ان الخطابل فل ِر َسا َلتف َ
َاب والسـ َِّةَ :فنِ َّن م ْذ َهب الس َؾ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ػ
َف َل َّما َما َس َل ْلت َطـْ ُف م ْـ ِّ
َ َ َّ
الص َػاتَ ،و َما َجا َء مـ َْفا فل الؽت ِ َ ُّ
اه ِر َها و َك ْػل ال َؽق ِػق ِة والت َّْشبِ ِ
إ ْثبا ُتفا وإِجر ُاؤ َها َط َؾك َضق ِ
اها َق ْق ٌم َف َل ْب َط ُؾقا َما
قف َطـ َْفاَ ،و َقدْ َك َػ َ
ْ َّ َ
َ
َ ُ
َ َ َ َْ
ب مِـ الت َّْشبِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قف
الؿ ْثبِتق َـَ :ف َخ َر ُجقا فل َذل َؽ إ َلك َض ْر ٍ ْ
َأ ْث َب َت ُف ال َّؾ ُف َو َح َّؼ َؼ َفا َق ْق ٌم م ْـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ ِة َب ْق َـ إَ ْم َر ْي ِـَ ،و ِدي ُـ اهلل َت َعا َلك
الؿ ْستَؼ َ
َوال َّت ْؽقِقػَ ،وإِك ََّؿا ال َؼ ْصدُ فل ُس ُؾقك ال َّط ِري َؼة ُ
ِ
ِ ِ ِ
الؿ َؼ ِّص ِر َطـْ ُف.
َب ْق َـ ال َغالل فقفَ ،وا ْل َجافل َو ُ
الذ ِ
و ْإَص ُؾ فِل َه َذاَ :أ َّن ال َؽ ََلم فِل الص َػ ِ
ات َف ْر ٌع َط َؾك ال َؽ ََل ِم فِل َّ
اتَ ،و ُي ْحت ََذى
ِّ
َ ْ
َ
ات ال َب ِ
فِل َذل ِ َؽ َح ْذ ُو ُه َومِ َثا ُل ُفَ .فنِ َذا ك َ
ات
اري ُس ْب َحا َك ُف ،إك ََّؿا ُه َق إ ْث َب ُ
َان َم ْع ُؾق ًما َأ َّن إ ْث َب َ
ات َتح ِد ٍ
ٍ
وج ٍ
يد
ات ِص َػاتِ ِف ،إك ََّؿا ُه َق إ ْث َب ُ
ات َك ْق ِػ َّق ٍةَ ،ف َؽ َذل ِ َؽ إ ْث َب ُ
قد َٓ إ ْث َب َ
ات ُو ُجقد َٓ إ ْث َب َ ْ
ُ ُ
و َت ْؽقِ ٍ
قػ.
َ
ات َأ ْث َبت ََفا ال َّؾ ُف لِـَ ْػ ِس ِفَ :و َل ْسـَا
َفنِ َذا ُق ْؾـَاَ :يدٌ َو َس ْؿ ٌع َو َب َص ٌر َو َما َأ ْش َب َف َفاَ :فنِك ََّؿا ِه َل ِص َػ ٌ
إن معـَك الق ِد ال ُؼق ُة َأو الـِّعؿ ُة ،و َٓ معـَك السؿ ِع وا ْلبص ِر ِ
الع ْؾ ُؿَ :و َٓ َك ُؼ ُ
َك ُؼ ُ
قل إك ََّفا
َّ ْ َ َ َ
َّ ْ ْ َ َ َ ْ
َ
قلْ َ َّ :
َج َق ِار ُحَ ،و َٓ ك َُش ِّب ُف َفا بِ ْإَ ْي ِدي َو ْإَ ْس َؿا ِع َو ْإَب َص ِ
ات ل ِ ْؾ ِػ ْع ِؾ
ار ا َّلتِل ِه َل َج َق ِار ُح َو َأ َد َو ٌ
ْ
ِ
ات الص َػ ِ
إن ال َؼق َل إكَّؿا وجب بِنِ ْثب ِ
َو َك ُؼ ُ
ب َك ْػ ُل
اتَّ َٕ :ن الت َّْققِ َ
قػ َو َر َد بِ َفاَ :و َو َج َ
ِّ
َ َ َ َ َ
قلْ َّ :

اد ِ
ػ فِل َأح ِ
قف َطـْفاَّ َِٕ :ن ال َّؾف َلقس ك َِؿ ْثؾِ ِف َشلء :و َط َؾك َه َذا جرى َقق ُل الس َؾ ِ
الت َّْشبِ ِ
يث
َ
ْ
ْ ٌ َ
َ ْ َ
َ
َّ
َ َ
الص َػ ِ
اتَ .ه َذا ُك ُّؾ ُف َك ََل ُم الخطابل.اه
ِّ

ٔقاه شٗخ اإلضالً ابَ تٗىٗ  ٛيف وٍّاج الطٍ ٛالٍبٕٖ:)110/2( ٛ
السـ َِّة ُمت َِّػ ُؼ َ
قن َط َؾك َأ َّن ال َّؾ َف َل ْق َس ك َِؿ ْثؾِ ِف َش ْل ٌء َٓ ،فِل َذاتِ ِف
َوا ْل َؿ ْؼ ُصق ُد ُهـَا َأ َّن َأ ْه َؾ ُّ
قف) فِل ك َََل ِم َه ُم َٓ ِء الـُّ َػ ِ
و َٓ فِل ِص َػاتِ ِف ،و َٓ فِل َأ ْفعال ِ ِف .و َلؽِـ َل ْػ َظ (الت َّْشبِ ِ
اة ا ْل ُؿ َع ِّط َؾ ِة
َ َّ
َ
َ
َ
َل ْػ ٌظ ُم ْج َؿ ٌؾ:
ِ
ِ
ظ الت َّْشبِ ِ
َفنِ ْن َأراد بِ َؾ ْػ ِ
قف َما َك َػا ُه ا ْل ُؼ ْر ُ
ص
آنَ ،و َد َّل َط َؾ ْقف ا ْل َع ْؼ ُؾَ ،ف َف َذا َحؼَ ،فنِ َّن َخ َصائ َ
َ َ
ات ،و َٓ يؿاثِ ُؾف َشلء مِـ ا ْلؿ ْخ ُؾق َق ِ
ػ بِفا َشلء مِـ ا ْلؿ ْخ ُؾق َق ِ
ات فِل
َ َُ ُ
قص ُ َ
الر ِّب َت َعا َلك َٓ ُي َ
ٌ َ َ
ٌ َ َ
َّ
َش ْل ٍء مِ ْـ ِص َػاتِ ِف.
ِ ِ ِ
ِ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُفَ ،وبِ َؿا َو َص َػ ُف بِ ِف
ػ ال َّؾ ُف بِ َؿا َو َص َ
قص َ
ب َس َؾػ ْإُ َّمة َو َأئ َّؿت َفا َأ ْن ُي َ
َو َم ْذ َه ُ
يػ و َٓ َتعطِقؾٍ ،ومِـ َغق ِر َت ْؽقِ ٍ
رسق ُلف ،مِـ َغق ِر َتح ِر ٍ
قػ َو َٓ َت ْؿثِقؾٍُ ،ي ْثبِت َ
ُقن ل ِ َّؾ ِف َما َأ ْث َب َت ُف
َ ْ ْ
َ ْ
َ ُ ُ ْ ْ ْ
ُقن َلف ِص َػ ِ
ِ
مِـ الص َػ ِ
ات ا ْل َؽؿ ِ
الَ ،و َيـْ ُػ َ
اتَ ،و َيـْ ُػ َ
قن َطـْ ُف
قن َطـْ ُف ُم َؿا َث َؾ َة ا ْل َؿ ْخ ُؾق َقاتُ ،ي ْثبِت َ ُ
َ ِّ
َ
ص وال َّتعطِقؾِ ،و َط ِـ الت َّْشبِ ِ
وب ْإَم َث ِ
ات بِ ََل
قف َوالت َّْؿثِقؾِ ،إِ ْث َب ٌ
َ
الُ ،يـ َِّز ُهق َك ُف َط ِـ الـَّ ْؼ ِ َ ْ
ُض ُر َ
ْ
َت ْشبِ ٍ
قفَ ،و َتـ ِْزي ٌف بِ ََل َت ْعطِقؾٍ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ َرد َط َؾك ا ْل ُؿ َؿ ِّث َؾ ِة﴿ ،ﭥ ﭦ
افشقرى ]11 :رد َط َؾك ا ْلؿع ِّط َؾ ِة .ومـ جع َؾ ِص َػ ِ
ات ا ْل َخال ِ ِؼ
َ َ ْ َ َ
ُ َ
َ
قر ُة ُّ َ
[ش َ
ﭧﭨ﴾ ُ
مِ ْث َؾ ِص َػ ِ
ات ا ْلؿ ْخ ُؾ ِ
ققَ ،ف ُف َق ا ْل ُؿ َش ِّب ُف ا ْل ُؿ ْبطِ ُؾ ا ْل َؿ ْذ ُمق ُم.
َ
قف َأ َّكف َٓ ي ْثب ُت ل ِ َّؾ ِف َشلء مِـ الص َػ ِ
ِ
اتَ ،ف ََل ُي َؼ ُالَ :ل ُف ِط ْؾ ٌؿ َو َٓ ُقدْ َر ٌة
ٌ َ ِّ
َوإِ ْن َأ َرا َد بِالت َّْشبِ ُ َ ُ
ِ
و َٓ حقا ٌة ; َِٕ َّن ا ْلعبدَ مقص ٌ ِ ِ
ِ
قؿ َق ِد ٌير;
قف بِ َفذه ِّ
َْ َْ ُ
َ ََ
الص َػات ; َف َؾ ِز َم ُف َأ ْن َٓ ُي َؼ َال َل ُفَ :حل َطؾ ٌ
َِٕ َّن ا ْلعبدَ يسؿك بِف ِذ ِه ْإَسؿ ِ
اءَ ،وك ََذل ِ َؽ فِل ك َََلمِ ِف َو َس ْؿ ِع ِف َو َب َص ِر ِه َو ُر ْؤ َيتِ ِف َو َغ ْق ِر َذل ِ َؽ.
َ ْ ُ َ َّ َ
ْ َ
قن َأ ْه َؾ السـ َِّة َط َؾك َأ َّن ال َّؾف مقجقد حل َطؾِقؿ َق ِ
اد ٌرَ ،وا ْل َؿ ْخ ُؾ ُ
َو ُه ْؿ ُي َقافِ ُؼ َ
قق ُي َؼ ُال َل ُف:
َ َْ ُ ٌ َ
ٌ
ُّ
م ْق ُجق ٌد َحل َطؾِقؿ َق ِديرَ ،و َٓ ُي َؼ ُالَ :ه َذا َت ْشبِق ٌف َي ِ
ب َك ْػ ُق ُف.
ج ُ
ٌ ٌ
َ

ػ فِ ِ
ِ ِ
ِ
قف
يح ا ْل َع ْؼؾَِ ،و َٓ ُي ْؿؽِ ُـ َأ ْن ُي َخال ِ َ
السـَّ ُة َو َص ِر ُ
َو َه َذا م َّؿا َيدُ ُّل َط َؾ ْقف ا ْلؽت ُ
َاب َو ُّ
اد ِه بِ َلسؿ ٍ
ٍ
اء ،وسؿك بع َض ِطب ِ
ِ
اءَ ،وك ََذل ِ َؽ َس َّؿك
َ
َطاق ٌؾَ ،فنِ َّن ال َّؾ َف َت َعا َلك َس َّؿك َك ْػ َس ُف بِ َل ْس َؿ َ َ َّ َ ْ
ْ َ
ٍ
اء ،وسؿك بع َضفا ِص َػ ِ
ِ ِِ
ات َخ ْؾ ِؼ ِفَ ،و َل ْق َس ا ْل ُؿ َس َّؿك كَا ْل ُؿ َس َّؿك.
ص َػاتف بِ َل ْس َؿ َ َ َّ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿاَ ،س ِؿق ًعا َب ِص ًقراَ ،مؾِ ًؽا
قؿاَ ،ط ِز ًيزا َحؽ ً
قؿا َقد ًيراَ ،ر ُءو ًفا َرح ً
َف َس َّؿك َك ْػ َس ُف َح ًّقا َطؾ ً
ُم ْممِـًاَ ،ج َّب ًارا ُم َت َؽ ِّب ًراَ ،ك َؼ ْقل ِ ِف﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [ا ْف َب َؼ َر ِةَ ،]255 :و َق ْقل ِ ِف:
﴿ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ ُّ
قرىَ ،]55 :و َق َال﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
[افش َ
ﭞ ﭟ ﴾ [ا ْف َب َؼ َر ِةَ ،]225 :و َق َال﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ [ا ْف َب َؼ َر ِة،]245 ،228 :
َو َق َال ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ ْ
[احلَ ِّجَ ،]65 :و َق َال﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﴾ [افـِّس ِ
اءَ ،]58 :و َق َال﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
َ
[احلَ ْ ِ
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﴾ ْ
ؼ. ]23 :
و َقدْ سؿك بع َض ِطب ِ
اد ِه َحقًّاَ ،ف َؼ َال﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
َ
َ َّ َ َ ْ
َ
[افذ ِاري ِ
ِِ
ِ
ات:
قؿا بِ َؼ ْقلف﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ َّ َ
[افرو ِمَ . ]19 :و َب ْع َض ُف ْؿ َطؾ ً
ﭴ ﴾ ُّ
 ،]28وبع َضفؿ حؾِقؿا بِ َؼقل ِ ِف﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾ [افصا َّؾ ِ
ات،]151 :
َّ
ْ
ََْ ُ ْ َ ً
ِ
قؿا بِ َؼ ْقل ِ ِف ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [افت َّْق َب ِة،]128 :
َو َب ْع َض ُف ْؿ َر ُءو ًفا َرح ً
[اإلكْس ِ
ِِ
ِ
ِ
انَ ،]2 :و َب ْع َض ُف ْؿ
َو َب ْع َض ُف ْؿ َسؿق ًعا َبص ًقرا بِ َؼ ْقلف﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾ ْ ِ َ
َط ِز ًيزا بِ َؼ ْقل ِ ِف ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ [يوسفَ ،]74:و َب ْع َض ُف ْؿ َمؾِ ًؽا بِ َؼ ْقل ِ ِف﴿ :ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [ا ْفؽَف ِ
ػَ ،]79 :و َب ْع َض ُف ْؿ ُم ْممِـًا بِ َؼ ْقل ِ ِف﴿ :ﮮ ﮯ
ْ
[افس ْجدَ ِةَ ،]18 :و َب ْع َض ُف ْؿ َج َّب ًارا ُم َت َؽبِّ ًرا بِ َؼ ْقل ِ ِف﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮰ﴾ َّ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ [ َؽاؾِ ٍر. ]35 :

ِ
ِ
ِ
قؿَ ،و َٓ ا ْل َع ِز ُيز ا ْل َع ِز َيزَ ،و َٓ
قؿ ا ْل َعؾ َ
َو َم ْع ُؾق ٌم َأ َّك ُف َٓ ُي َؿاث ُؾ ا ْل َح ُّل ا ْل َح َّلَ ،و َٓ ا ْل َعؾ ُ
ِ
ِ
قؿَ ،و َٓ ا ْل َؿؾِ ُؽ ا ْل َؿؾِ َؽَ ،و َٓ ا ْل َج َّب ُار ا ْل َج َّب َارَ ،و َٓ
الر ُء َ
الر ُء ُ
الرح َ
قؿ َّ
الرح ُ
وفَ ،و َٓ َّ
وف َّ
َّ
ا ْل ُؿ َت َؽ ِّب ُر ا ْل ُؿ َت َؽ ِّب َر.
َو َق َال﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ [ا ْف َب َؼ َر ِةَ ،]255 :و َق َال﴿ :ﮖ
ِ
قر ُة
[ش َ
ﮗ ﮘ ﴾ [افـ َِّساءَ ،]166 :و َق َال﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﴾ ُ
[افذ ِاري ِ
ِ
اتَ ،]58 :و َق َال:
َؾاض ٍرَ ،]11 :و َق َال﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ َّ َ
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ [ ُؾ ِّص َؾ ْت. ]15 :
ِ
َان َر ُس ُ
قح ْق ِـ َط ْـ َجابِ ِر ْب ِـ َط ْب ِد اهلل َق َال« :ك َ
قل اهلل ُ -  -ي َع ِّؾ ُؿـَا
َوفِل
الصح َ
َّ
ِ
ِ ِ
قر ُك ِّؾفا كَؿا يع ِّؾؿـَا السقر َة مِـ ا ْل ُؼر ِ
آنَ ،ي ُؼ ُ
قل« :إِ َذا َه َّم َأ َح ُد ُك ْم
َ ْ
ُّ َ
آ ْست َخ َار َة فل ا ْٕ ُ ُم ِ َ َ ُ َ ُ
يض ِةُ ،ثم لِق ُؼ ِل :ال َّؾفُ م إِ ِّكي َأس َت ِ
بِ ْ َ
إ ْمرِ َف َق ْر َك ْع َر ْك َع َت ْق ِن ِم ْن َغ ْقرِ ا ْل َػرِ َ
خ ُقر َك بِ ِع ْؾ ِؿ َك،
َّ َ
ْ
َّ
ِ
َو َأ ِ
س َل ُل َك ِم ْن َف ْضؾِ َك ا ْل َعظِقمَِ ،فنِك َ
َّك َت ْؼ ِد ُر َو َٓ َأ ْق ِد ُرَ ،و َت ْع َؾ ُم َو َٓ
س َت ْؼد ُر َك بِ ُؼ ْد َرت َكَ ،و َأ ْ
ْ
وب .ال َّؾفُ َّم إِنْ ُك ْـ َت َت ْع َؾ ُم َأ َّن َه َذا ْ َ
َأ ْط َؾ ُم َو َأ ْك َت َط َّال ُم ا ْل ُغ ُق ِ
إ ْم َر ُ -ي َس ِّؿ ِقه َ -خ ْق ٌر لِي ِفي
ِديـِي َوم َع ِ
اشي َو َطاقِ َب ِة َأ ْمرِيَ ،فا ْق ُد ْر ُه لِي َو َي ِّس ْر ُه لِي ُث َّم َب ِ
ار ْك لِي فِ ِقهَ ،وإِنْ ُك ْـ َت َت ْع َؾ ُم َأ َّن
َ
إمر َشر لِي فِي ِديـِي َوم َع ِ
اصرِ ْفـِي َط ْـ ُهَ ،وا ْق ُد ْر
اصرِ ْف ُه َط ِّـي َو ْ
اشي َو َطاقِ َب ِة َأ ْمرِيَ ،ف ْ
َ
َه َذا ْ َ ْ َ
لِ َي ا ْل َخ ْق َر َح ْق ُث كَانَ ُث َّم َر ِّضـِي بِ ِه» .
ار ب ِـ ي ِ
ِ
ِ
ِ
وفِل ح ِد ِ
يث َط َّؿ ِ
اس ٍر َأ َّن الـَّبِ َّل
ار ْب ِـ َياس ٍر ا َّلذي َر َوا ُه الـ ََّسائ ُّل َو َغ ْق ُر ُهَ ،ط ْـ َط َّؿ ِ ْ َ
َ
َ
َان يدْ ُطق بِف َذا الدُّ َط ِ
اء« :ال َّؾفُ َّم بِ ِع ْؾ ِؿ َك ا ْل َغ ْق َبَ ،وبِ ُؼ ْد َرتِ َك َط َؾى ا ْل َخ ْؾ ِقَ ،أ ْحقِـِي َما
َ
ك َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س َل ُل َك َخ ْش َق َت َك فِي
َكا َكت ا ْل َح َقا ُة َخ ْق ًرا ليَ ،و َت َو َّفـي إِ َذا َكا َكت ا ْل َو َفا ُة َخ ْق ًرا لي ،ال َّؾفُ َّم إِ ِّكي َأ ْ
ب َو َّ ِ
س َل ُل َك ا ْل َؼ ْص َد فِي ا ْل َػ ْؼرِ
س َل ُل َك َكؾِ َؿ َة ا ْل َح ِّق فِي ا ْل َغ َض ِ
ا ْل َغ ْق ِ
ب َو ِّ
الر َضاَ ،و َأ ْ
الشفَ ا َدةَ ،و َأ ْ
َوا ْل ِغ َـىَ ،و َأس َل ُل َك َك ِعقَم َٓ ي ْـ َػ ُدَ ،و ُقر َة َطق ٍن َٓ َت ْـ َؼطِ ُعَ ،و َأس َل ُل َك الر َضا ب ْع َد ا ْل َؼ َض ِ
اء،
ً
ِّ
َّ ْ
َ
َ
ْ
ْ
()1
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ِ
س َل ُل َك َب ْر َد ا ْل َع ْق ِ
س َل ُل َك َل َّذ َة الـَّ َظرِ إِ َلى َو ْج ِف َكَ ،و َّ
الش ْو َق إِ َلى لِ َؼائِ َك
ش َب ْع َد ا ْل َؿ ْوتَ ،و َأ ْ
َو َأ ْ
فِي َغ ْقرِ َض َّرا َء ُم ِض َّر ٍةَ ،و َٓ فِ ْت َـ ٍة ُم ِض َّؾ ٍة ،ال َّؾفُ َّم َز ِّيـَّا بِ ِزي َـ ِة ْ ِ
ين» .
اج َع ْؾ َـا ُه َدا ًة ُمفْ َت ِد َ
اإل َيَم ِنَ ،و ْ
()1

َف َؼدْ سؿك ال َّؾف ورسق ُلف ِص َػ ِ
ات اهلل َت َعا َلك ِط ْؾ ًؿا َو ُقدْ َر ًة َو ُق َّقةًَ ،و َقدْ َق َال ال َّؾ ُف َت َعا َلك:
ُ ََ ُ ُ
َ َّ
﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ػَ ،]68 :و َم ْع ُؾق ٌم َأ َّك ُف
قش َ
[افرو ِمَ ،]54 :و َق َال﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ [ ُي ُ
ﮉ ﮊ﴾ ُّ
َل ْق َس ا ْل ِع ْؾ ُؿ كَا ْل ِع ْؾ ِؿَ ،و َٓ ا ْل ُؼ َّق ُة كَا ْل ُؼ َّق ِةَ ،و َك َظائِ ُر َه َذا كَثِ َقرةٌ.
ِ
َالر َضا
َو َه َذا َٓ ِز ٌم ل ِ َج ِؿق ِع ا ْل ُع َؼ ََل ِءَ ،فنِ َّن َم ْـ َك َػك َب ْع َض َما َو َص َ
ػ ال َّؾ ُف بِف َك ْػ َس ُف ك ِّ
ِ
ِ
ِ
ب َوا ْل َؿ َح َّب ِة َوا ْل ُب ْغ ِ
َوا ْل َغ َض ِ
قؿ.
ض َوك َْح ِق َذل َؽَ ،و َز َط َؿ َأ َّن َذل َؽ َي ْس َت ْؾ ِز ُم الت َّْشبِق َف َوالت َّْجس َ
ْت ُت ْثبِ ُت َل ُف ْ ِ
الس ْؿ َع َوا ْل َب َص َرَ ،م َع َأ َّن َما ُت ْثبِ ُت ُف َل ْق َس مِ ْث َؾ
قِ َقؾ َل ُفَ :ف َلك َ
اإل َرا َد َة َوا ْل َؽ ََل َم َو َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قؿا َك َػ ْق َت ُفَ ،و َأ ْث َب َت َف ال َّؾ ُف َو َر ُسق ُل ُف إِ ْذ َٓ َف ْر َق
قؿا َأ ْث َب َّت ُف م ْث َؾ َق ْقل َؽ ف َ
ص َػات ا ْل َؿ ْخ ُؾققق َـَ ،ف ُؼ ْؾ ف َ
َب ْقـ َُف َؿا.
َفنِ ْن َق َالَ :أكَا َٓ ُأ ْثبِ ُت َشق ًئا مِـ الص َػ ِ
ات.
ْ َ ِّ
قِ َقؾ َل ُفَ :ف َل ْك َت ُت ْثبِ ُت َل ُف ْإَ ْس َؿا َء ا ْل ُح ْسـَك مِ ْث َؾَ :ح ٍّل َو َطؾِ ٍ
قؿ َو َق ِد ٍيرَ ،وا ْل َع ْبدُ ُي َس َّؿك
اء ،و َلقس ما ُت ْثبِ ُت لِؾرب مِـ ه ِذ ِه ْإَسؿ ِ
ِ
ِِ
اء ُم َؿاثِ ًَل ل ِ َؿا ُت ْثبِ ُت ل ِ ْؾ َع ْب ِدَ ،ف ُؼ ْؾ فِل
َّ ِّ ْ َ
ْ َ
بِ َفذه ْإَ ْس َؿ َ ْ َ َ
ِص َػاتِ ِف كَظِ َقر َق ْقل ِ َؽ َذل ِ َؽ فِل ُم َس َّؿك َأ ْس َؿائِ ِف.
َفنِ ْن َق َالَ :و َأكَا َٓ ُأ ْثبِ ُت َل ُف ْإَ ْس َؿا َء ا ْل ُح ْسـَكَ ،ب ْؾ َأ ُق ُ
قل ِه َل َم َج ٌازَ ،أ ْو ِه َل َأ ْس َؿا ٌء
ل ِ َب ْع ِ
ض ُم ْبتَدَ َطاتِ ِفَ ،ك َؼ ْق ِل ُغ ََل ِة ا ْل َباصِـ ِ َّق ِة َوا ْل ُؿ َت َػ ْؾ ِس َػ ِة.
قِ َقؾ َل ُفَ :ف ََل بدَّ َأ ْن َت ْع َت ِؼدَ َأ َّك ُف َحؼ َقائِؿ بِـَ ْػ ِس ِفَ ،وا ْل ِ
ج ْس ُؿ َم ْق ُجق ٌد َقائِ ٌؿ بِـَ ْػ ِس ِفَ ،و َل ْق َس
ٌ
ُ
ُه َق ُم َؿاثِ ًَل َل ُف.
( )1أخرجف أمحد ( ،)18325وافـسائل ( ،)55-54/3وهق حديث صحقح.

َفنِ ْن َق َالَ :أكَا َٓ ُأ ْثبِ ُت َشقْ ًئا ،ب ْؾ ُأكْؽِر ُو ُجق َد ا ْل َق ِ
اج ِ
ب.
ُ
َ
ِ
ِ
ب بِـَ ْػسفَ ،وإِما َغ ْقر َو ِ
قِ َقؾ َل ُف :م ْع ُؾقم بِ َص ِريحِ ا ْل َع ْؼ ِؾ َأ َّن ا ْلؿ ْق ُجق َد إِما َو ِ
اج ٍ
ب
اج ٌ
َّ ُ
َّ
َ
َ ٌ
بِـَ ْػ ِس ِف ،وإِما َق ِديؿ َأ َزلِل ،وإِما ح ِ
ث كَائِ ٌـ َب ْعدَ َأ ْن َل ْؿ َي ُؽ ْـَ ،وإِ َّما َم ْخ ُؾ ٌ
اد ٌ
قق ُم ْػت َِؼ ٌر إِ َلك
َ َّ َ
ٌ
َ َّ
َخال ِ ٍؼَ ،وإِما َغ ْقر م ْخ ُؾ ٍ
قق َو َٓ ُم ْػت َِؼ ٍر إِ َلك َخال ِ ٍؼَ ،وإِ َّما َف ِؼ ٌقر إِ َلك َما ِس َقا ُهَ ،وإِ َّما َغـِل َط َّؿا
َّ ُ َ
ِس َقا ُه.
ب بِـَ ْػ ِس ِف ،وا ْلح ِ
قن إِ َّٓ بِا ْل َق ِ
َو َغ ْقر ا ْل َق ِ
اج ِ
اج ِ
قن إِ َّٓ بِ َؼ ِد ٍ
ث َٓ َي ُؽ ُ
اد ُ
ب بِـَ ْػ ِس ِف َٓ َي ُؽ ُ
يؿ،
َ َ
ُ
قن إِ َّٓ بِ َخال ِ ٍؼَ ،وا ْل َػ ِؼ ُقر َٓ َي ُؽ ُ
قق َٓ َي ُؽ ُ
َوا ْل َؿ ْخ ُؾ ُ
قن إِ َّٓ بِ َغـ ِ ٍّل َطـْ ُفَ ،ف َؼدْ َل ِز َم َط َؾك َت ْؼ ِد ِير
قضق ِـ وجقد مقج ٍ
ِ
قد َو ِ
اج ٍ
ب بِـَ ْػ ِس ِف َق ِد ٍ
يؿ َأ َزل ِ ٍّل َخال ِ ٍؼ َغـ ِ ٍّل َط َّؿا ِس َقا ُهَ ،و َما ِس َقا ُه
الـَّؼ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ
خ ََل ِ
بِ ِ
ف َذل ِ َؽ.
اد ٍ
قد ح ِ
الضرور ِة وجقد مقج ٍ
ِ
ث كَائِ ٍـ َب ْعدَ َأ ْن َل ْؿ َي ُؽ ْـ،
َ
َو َقدْ ُطؾِ َؿ بِا ْلح ِّس َو َّ ُ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ
ِ
ِ ِ
وا ْلح ِ
ث َٓ َي ُؽ ُ ِ
اد ُ
يؿا َأ َزل ِ ًّقاَ ،و َٓ َخال ِ ًؼا ل ِ َؿا ِس َقا ُهَ ،و َٓ َغـ ِ ًّقا َط َّؿا
َ َ
قن َواج ًبا بِـَ ْػسفَ ،و َٓ َقد ً
ور ِة ُو ُجق ُد َم ْق ُجق َد ْي ِـَ :أ َحدُ ُه َؿا َغـِل َو ْأ ِخ ُر َف ِؼ ٌقرَ ،و َأ َحدُ ُه َؿا َخال ِ ٌؼ
ِس َقا ُهَ ،فثَ َب َت بِ َّ
الض ُر َ
ِ
قق ،و ُهؿا مت َِّػ َؼ ِ
ان فِل ك َْق ِن ك ٍُّؾ مِـ ُْف َؿا َش ْق ًئا َم ْق ُجق ًدا َثابِتًا.
َو ْأخ ُر َم ْخ ُؾ ٌ َ َ ُ
َفعؾِؿ بِف ِذ ِه ا ْلبر ِ
اه ِ
قـ ا ْل َب ِّقـ َِة ا ِّت َػا ُق ُف َؿا مِ ْـ َو ْج ٍفَ ،و ْ
اختِ ََل ُف ُف َؿا مِ ْـ َو ْج ٍفَ ،ف َؿ ْـ َك َػك َما
ُ َ َ
ََ
ا َّت َػ َؼا فِ ِ
َان ُم َع ِّط ًَل َقائِ ًَل ل ِ ْؾ َباصِؾَِ ،و َم ْـ َج َع َؾ ُف َؿا ُمت ََؿ ِاث َؾ ْق ِـ ك َ
قف ك َ
َان ُم َش ِّب ًفا َقائِ ًَل ل ِ ْؾ َباصِؾِ،
َوال َّؾ ُف َأ ْط َؾ ُؿ.
قفَ ،فال َّؾف َتعا َلك م ْختَص بِقج ِ
و َذل ِ َؽ; َِٕكَّفؿا وإِ ِن ا َّت َػ َؼا فِل مسؿك ما ا َّت َػ َؼا فِ ِ
قد ِه
ُ ُ
ُ َ
ُ َ َ
َ
ُ
ُ َ َّ َ
َو ِط ْؾ ِؿ ِف َو ُقدْ َرتِ ِف َو َسائِ ِر ِص َػاتِ ِفَ ،وا ْل َع ْبدُ َٓ َي ْش َر ُك ُف فِل َش ْل ٍء مِ ْـ َذل ِ َؽَ ،وا ْل َع ْبدُ َأ ْي ًضا
م ْختَص بِقج ِ
قد ِه َو ِط ْؾ ِؿ ِف َو ُقدْ َرتِ ِفَ ،وال َّؾ ُف َت َعا َلك ُمـ ََّز ٌه َط ْـ ُم َش َارك َِة ا ْل َع ْب ِد فِل َخ َصائِ ِص ِف،
ُ ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
قجدُ فِل
َوإِ َذا ا َّت َػ َؼا فل ُم َس َّؿك ا ْل ُق ُجقد َوا ْلع ْؾ ِؿ َوا ْل ُؼدْ َرةَ ،ف َف َذا ا ْل ُؿ ْشت َُر ُك ُم ْط َؾ ٌؼ ُك ِّؾل ُي َ
اك فِ ِ
ِ
ان ،وا ْلؿقجقد فِل ْإَ ْطق ِ
ِ
ِ
ان ُم ْختَص َٓ ْاشتِ َر َ
قف.اه
َ
ْإَ ْذ َهان َٓ ،فل ْإَ ْط َق َ َ ْ ُ ُ

ثايجٗا :شعُِٗ إٔ إثبات ايصفات ٜكتط ٞايرتنٝب:
قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ خمتضس الضٕاعق (ص:)141
َان َفق َق السؿاو ِ
ِ
ِ
ِ
ات َرب َأ ْو َط َؾك ا ْل َع ْر ِ
ش إِ َل ٌف َل َؽ َ
ان
َّ َ َ
َوك ََذل َؽ إِ َذا َق َال ا ْلػ ْر َط ْقك ُّلَ :ل ْق ك َ ْ
ُم َر َّك ًبا ،قِ َقؾ َل ُفَ :ل ْػ ُظ ا ْل ُؿ َرك ِ
َّب فِل ال ُّؾ َغ ِة ُه َق ا َّل ِذي َر َّك َب ُف َغ ْق ُر ُه فِل َم َح ِّؾ ِفَ ،ك َؼ ْقل ِ ِف َت َعا َلك:
ابَ ،و َما
َّب ا ْل َخ َش َب َة َوا ْل َب َ
﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ [آكػطارَ ،]8 :و َق ْق ُل ُف ْؿَ :رك َ
يركَّب مِـ َأ ْخ ََل ٍ
اجت ََؿ َع ْت َو ُر ِّك َبت َحتَّك َص َار
ط َو َأ ْج َز ٍاء ،بِ َح ْق ُث كَاك ْ
َت َأ ْج َز ُاؤ ُه ُم َػ َّر َق ًةَ ،ف ْ
َُ ُ ْ
َشق ًئا و ِ
احدً اَ ،ك َؼ ْقل ِ ِف ْؿ َر َّك ْب ُت الدَّ َوا َء مِ ْـ ك ََذا َوك ََذا.
ْ َ
ِ
َان َف ْق َق ا ْل َع ْر ِ
شك َ
َوإِ ْن َأ َر ْد ُت ْؿ بِ َؼ ْقل ِ ُؽ ْؿَ :ل ْق ك َ
قب ا ْل َؿ ْع ُفق َدَ ،أ ْو َأ َّك ُف
َان ُم َر َّك ًبا َه َذا الت َّْرك َ
ك َ
اجت ََؿ َعَ ،ف ُف َق ك َِذ ٌب َوفِ ْر َي ٌة َو َب ْف ٌت َط َؾك اهلل َو َط َؾك َّ
الش ْر ِع َو َط َؾك ا ْل َع ْؼؾِ.
َان ُم َت َػ ِّر ًقا َف ْ
َان َف ْق َق ا ْل َع ْر ِ
شَ :ل َؽ َ
َوإِ ْن َأ َر ْد ُت ْؿ َأ َّك ُف َل ْق ك َ
ان َطال ِ ًقا َط َؾك َخ ْؾ ِؼ ِف َبائِـًا مِـ ُْف ْؿ ُم ْست َِق ًيا َط َؾك
َط ْر ِش ِف َل ْق َس َف ْق َق ُف َش ْل ٌءَ ،ف َف َذا ا ْل َؿ ْعـَك َحؼ.
الشلء بِ َت ْغقِ ِقر ا ْل ِعبارةِ
ان َف ْق َق ا ْل َع ْر ِ
َان َف ْق َق ا ْل َع ْر ِ
ش َل َؽ َ
َّؽ ُق ْؾ َتَ :ل ْق ك َ
َف َؽ َلك َ
َ َ
شَ ،فـَ َػ ْق َت َّ ْ َ
بِ َؼ ْقل ِ َؽ َو َق ْؾبِ َفا إِ َلك ِط َب َارةٍ ُأ ْخ َرىَ ،و َه َذا َش ْل ُك ُؽ ْؿ فِل َأ ْك َث ِر َم َطالِبِ ُؽ ْؿ.
َوإِ ْن َأ َر ْد َت بِ َؼ ْقل ِ َؽ :ك َ
ْت
َان ُم َر َّك ًبا َأ َّك ُف َيت ََؿ َّق ُز مِـْ ُف َش ْل ٌء َط ْـ َش ْل ٍء َف َؼدْ َو َص ْػ َت ُف َأك َ
بِ ِص َػ ٍ
ات َيت ََؿ َّق ُز َب ْع ُض َفا مِ ْـ َب ْع ٍ
ضَ ،ف َف ْؾ ك َ
َان ِطـْدَ َك َه َذا َت ْركِق ًبا؟
َفنِ ْن ُق ْؾ َتَ :ه َذا ٓ ي َؼ ُال لِل ،وإِكَّؿا ي َؼ ُال لِؿـ َأ ْثب َت َشق ًئا مِـ الص َػ ِ
اتَ ،ف َل َّما َأكَا َف ََل
َ ِّ
ْ
َ ْ َ
َ َ ُ
ُ
ُأ ْثبِ ُت َلف ِص َػ ًة و ِ
احدَ ًة فِ َر ًارا مِ َـ الت َّْركِ ِ
قب ،قِ َقؾ َل َؽ :ا ْل َع ْؼ ُؾ َل ْؿ َيدُ َّل َط َؾك َك ْػ ِل ا ْل َؿ ْعـَك
َ
ُ
ْت ُم َر َّك ًبا ،وهبؽ سؿقتف تركق ًباَ ،و َقدْ َد َّل ا ْل َق ْح ُل َوا ْل َع ْؼ ُؾ َوا ْل ِػ ْط َر ُة َط َؾك
ا َّل ِذي َس َّؿقْ َت ُف َأك َ
ِ ِ
ِِ
قف لِؿجر ِد َتس ِؿقتِ َؽ ا ْلباصِ َؾ ِة؟ َفنِ َّن التَّركِقب ي ْط َؾ ُؼ ويراد بِ ِف َخؿس ُة مع ٍ
ان:
ْ َ ََ
ََُ ُ
ْ َ ُ
َ
ُث ُبقتفَ ،أ َف َتـْػ ُ َ َّ ْ َ

ات ِم َن ا ْل ُو ُج ِ
الذ ِ
ود َوا ْل ََم ِهق ِة ِطـْدَ مـ يجع ُؾ وجقد َها َزائِدً ا َط َؾك م ِ
قب َّ
اه َّقتِ َفا،
َت ْركِ ُ
َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
َ
َّ
َفنِ َذا َك َػق َت َه َذا التَّركِقب جع ْؾ َتف وجقدا م ْط َؾ ًؼا ،إِكَّؿا ُهق فِل ا َْٕ ْذ َه ِ
ان َٓ ُو ُجق َد َل ُف فِل
َ َ
ْ
ْ َ َ َ ُ ُ ُ ً ُ
ْإَ ْطق ِ
ان.
َ
ات َو ِّ ِ
الذ ِ
ِ
قب ا ْل ََم ِه َّق ِة ِم َن َّ
قب َج َع ْؾ َت ُف َذا ًتا
الثَّاكِيَ :ت ْركِ ُ
الص َػاتَ ،فنِ َذا َك َػ ْق َت َه َذا الت َّْرك َ
مجرد ًة َطـ ك ُِّؾ وص ٍ
ػُ َٓ ،ي ْب ِص ُر َو َٓ َي ْس َؿ ُع َو َٓ َي ْع َؾ ُؿ َو َٓ َي ْؼ ِد ُر َو َٓ ُي ِريدُ َو َٓ َح َقا َة َل ُف
َ ْ
ُ َ َّ َ ْ
الذ ِ
ات فِل ا ْلؿ ْخ ُؾق َق ِ
و َٓ م ِشق َئ َة و َٓ وص َػ َة َأص ًَلَ ،ف ُؽ ُّؾ َذ ٍ
ات َخ ْق ٌر مِ ْـ َه ِذ ِه َّ
ات،
ْ
َ َ ْ
َ
َ َ
اس َت َػدْ َت بِ َف َذا الت َّْركِ ِ
قب ُك ْػ َر َك بِال َّؾ ِف َو َج ْحدَ َك ل ِ َذاتِ ِف َول ِ ِص َػاتِ ِف َو َأ ْف َعال ِ ِف.
َف ْ
الثَّالِ ُثَ :تركِق ُب ا ْلَم ِهق ِة ا ْل ِ ِ ِ ِ
ور ِة ك ََؿا َي ُؼق ُل ُف ا ْل َػ ََل ِس َػ ُة.
ج ْسؿ َّقة م َن ا ْلفُ ُقو َلى َوالص َ
ْ
َ َّ
قب ِم َن ا ْل َج َو ِ
اهرِ ا ْل َػ ْر َد ِة ك ََؿا َي ُؼق ُل ُف كَثِ ٌقر مِ ْـ َأ ْه ِؾ ا ْل َؽ ََل ِم.
الرابِ ُع :ال َّت ْركِ ُ
َّ
قب ا ْلَم ِهق ِة ِم ْن َأ ْج َز ٍ
ِ
ِ
اج َت َؿ َع ْت َو َت َر َّك َب ْت.
اء َكا َك ْت ُم َت َػ ِّر َق ًة َف ْ
ا ْل َخام ُسَ :ت ْرك ُ َ َّ
ان مر َّكبا ،كَؿا يدَّ ِط ِ
َان َف ْق َق ا ْل َع ْر ِ
َفنِ ْن َأ َر ْد َت بِ َؼ ْقل ِ َؽَ :ل ْق ك َ
قف ا ْل َػ ََل ِس َػ ُة
َ َ
ش َل َؽ َ ُ َ ً
وا ْلؿ َت َؽ ِّؾؿ َ ِ
قر ا ْل ُع َؼ ََل ِء ِطـْدَ ُه ْؿ َأ َّن ْإَ ْج َسا َد ا ْل ُؿ ْحدَ َث َة ا ْل َؿ ْخ ُؾق َق َة َل ْق َس ْت
قن ،ق َقؾ َل َؽُ :ج ْؿ ُف ُ
َ ُ ُ
َان َف ْق َق ا ْل َع ْر ِ
قق َأ ْو َحدَ ٌ
ش ِج ْس ٌؿ َم ْخ ُؾ ٌ
ُم َر َّك َب ًة َٓ ،مِ ْـ َه َذا َو َٓ مِ ْـ َه َذاَ ،ف َؾ ْق ك َ
ث َل ْؿ َي ْؾ َز ْم
قن ُم َر َّك ًبا بِ َف َذا ِآ ْطتِ َب ِ
ػ َي ْؾ َز ُم َذل ِ َؽ فِل َح ِّؼ َخال ِ ِؼ ا ْل َػ ْر ِد َوا ْل ُؿ َرك ِ
َأ ْن َي ُؽ َ
َّب ،ا َّل ِذي
ارَ ،ف َؽ ْق َ
ػ بقـ ْإَ ْشق ِ
ِ
اء َف ُق َر ِّك ُب َفا ك ََؿا َي َشا ُءَ ،وا ْل َع ْؼ ُؾ َل َّؿا
َ
َي ْج َؿ ُع ا ْل ُؿ َت َػ ِّر َق َو ُي َػ ِّر ُق ا ْل ُؿ ْجتَؿ َعَ ،و ُي َم ِّل ُ َ ْ َ
اح ٍد ورب و ِ
ات إِ َل ٍف و ِ
د َّل َط َؾك إِ ْثب ِ
اح ٍد َٓ َش ِر َ
يؽ َل ُفَ ،و َٓ َشبِق َف َل ُفَ ،ل ْؿ َيؾِدْ َو َل ْؿ ُيق َلدْ َ ،و َل ْؿ
َ َ ٍّ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
اس َؿ َل ُف َو َٓ ِص َػ َةَ ،و َٓ َو ْج َفَ ،و َٓ َيدَ ْي ِـَ ،و َٓ ُه َق َف ْق َق
الر َّب ا ْل َقاحدَ َٓ ْ
َيدُ َّل َط َؾك َأ َّن َذل َؽ َّ
َخ ْؾ ِؼ ِفَ ،و َٓ َي ْص َعدُ إِ َل ْق ِف َش ْل ٌءَ ،و َٓ َيـ ِْز ُل مِـْ ُف َش ْل ٌءَ ،فدَ ْط َقى َذل ِ َؽ َط َؾك ا ْل َع ْؼ ِؾ ك َِذ ٌب
يح َط َؾك ا ْل َق ْح ِل.اه
َص ِر ٌ

زابعٗا :شعُِٗ إٔ إثبات ايصفات ٜكتط ٞإٔ ي٘ دٛازح:
قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ خمتضس الضٕاعق (ص:)31
و َقا َل ْت َصائِ َػ ٌة ُأ ْخرى –يعـل مـ الـػاة :-ما َلؿ ي ُؽـ َض ِ
اضا،
اه ُر ُه َج َق ِار َح َو َأ ْب َع ً
َ ْ َ ْ
َ
َ
كَا ْل ِع ْؾ ِؿ وا ْلحق ِ
َان َض ِ
اة َوا ْل ُؼدْ ر ِة َوا ْ ِ
إل َرا َدةِ َوا ْل َؽ ََل ِم َٓ َيت ََل َّو ُلَ ،و َما ك َ
اضا
اه ُر ُه َج َق ِار َح َو َأ ْب َع ً
َ ََ
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
قؿ.
كَا ْل َق ْجف َوا ْل َقدَ ْي ِـ َوا ْل َؼدَ ِمَ :فنِ َّك ُف َي َت َع َّق ُـ َت ْل ِوي ُؾ ُفْ ٓ :ست ْؾ َزا ِم إِ ْث َباتف الت َّْرك َ
قب َوالت َّْجس َ
ُقنَ :ج َقابـَا َل ُؽؿ ُه َق َط ْق ُـ ا َّل ِذي ُت ِ
جق ُب َ
َق َال ا ْل ُؿ ْثبِت َ
قن بِ ِف ُخ ُصق َم ُؽ ْؿ مِ َـ ا ْل َج ْف ِؿ َّق ِة
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َالس ْؿ ِع
َوا ْل ُؿ ْعت َِز َلة ُك َػاة ِّ
الص َػاتَ ،ف ُف ْؿ َقا ُلقا َل ُؽ ْؿَ :ل ْق َقا َم بِف ُس ْب َحا َك ُف ص َػ ٌة ُو ُجقد َّي ٌة ك َّ
ِ
ِ
وا ْلبص ِر وا ْل ِع ْؾ ِؿ وا ْل ُؼدْ ر ِة وا ْلحق ِ
ْل ْط َر ِ
ان َم َح ًَّل ل ِ ْ َ
اةَ :ل َؽ َ
قؿ
اضَ ،و َل ِز َم الت َّْرك َ
َ َ ََ
َ
َ َ َ َ
قبَ ،والت َّْجس َ
ِ
َو ِآك ِْؼ َسا َم ،ك ََؿا ُق ْؾت ُْؿَ :ل ْق ك َ
قب َو ِآك ِْؼ َسا َمَ ،و ِحقـَئِ ٍذ
َان َل ُف َو ْج ٌف َو َيدٌ َوإِ ْص َب ٌعَ :ل ِز َم الت َّْرك َ
َفؿا ُه َق َج َقاب ُؽؿ ل ِ َف ُم َٓ ِء ك ِ
ُجق ُب ُؽ ْؿ بِ ِف؟
ُ ْ
َ
َفنِ ْن ُق ْؾتُؿ :كَحـ ُك ْثبِ ُت َه ِذ ِه الص َػ ِ
ات َط َؾك َو ْج ٍف َٓ َت ُؽ ُ
قفا
قن َأ ْط َر ً
اضاَ ،و َٓ ك َُس ِّؿ َ
ِّ
ْ ْ ُ
ِ
ِ
قؿا.
َأ ْط َر ً
اضاَ :ف ََل َي ْس َت ْؾ ِز ُم َت ْركق ًباَ ،و َٓ َت ْجس ً
قِ َقؾ َل ُؽؿ :وكَحـ ُك ْثبِ ُت الص َػ ِ
قها َأ ْكت ُْؿ َطـْ ُف َط َؾك
ات ا َّلتِل َأ ْث َبت ََفا ال َّؾ ُف لِـَ ْػ ِس ِفَ ،و َك َػ ْقت ُُؿ َ
ِّ
ْ َ ْ ُ
ػ بِ َفا ُم َر َّك ًباَ ،و َٓ ِج ْس ًؿاَ ،و َٓ
اض َوا ْل َج َق ِار َحَ ،و َٓ ُي َس َّؿك ا ْل ُؿت َِّص ُ
َو ْج ٍف َٓ َي ْس َت ْؾ ِز ُم ْإَ ْب َع َ
ُمـْ َؼ ِس ًؿا.
اضُ ،ق ْؾـَا َل ُؽ ْؿَ :وتِ ْؾ َؽ َٓ ُي ْع َؼ ُؾ مِـ َْفا
َفنِ ْن ُق ْؾت ُْؿَ :ه َذا َٓ ُي ْع َؼ ُؾ مِـ َْفا إِ َّٓ ْإَ ْج َزا ُء َو ْإَ ْب َع ُ
اض.
إِ َّٓ ْإ َ ْط َر ُ
الر ِّب َت َعا َلك َباقِ َق ٌة َدائِ ًؿا َأ َب ِد َّي ٌة َف َؾ ْق َس ْت
َفنِ ْن ُق ْؾت ُْؿ :ا ْل َع َر ُض َٓ َي ْب َؼك َز َما َك ْق ِـَ ،و ِص َػ ُ
ات َّ
ِ ِ
ِ
اضاُ ،ق ْؾـَا :وك ََذل ِ َؽ ْإَبع ُ ِ
الر ِّب
َأ ْط َر ً
َْ
َ
اض ه َل َما َج َاز ُم َػ َار َقت َُفا َواكْػ َصا ُل َفاَ ،و َذل َؽ فل َح ِّؼ َّ

اإل َل ِفق ِة ل ِ ْؾؿقص ِ
ِ
قف بِ َفا
َت َعا َلك ُم َح ٌالَ ،ف َؾ ْق َس ْت َأ ْب َع ً
الص َػات ْ ِ َّ َ ْ ُ
اضا َو َٓ َج َق ِار َحَ ،ف ُؿ َػ َار َق ُة ِّ
مست ِ
قز َأ ْن ُت َػ ِ
َح ٌقؾ ُم ْط َؾ ًؼا فِل الـ َْق َط ْق ِـَ ،وا ْل َؿ ْخ ُؾ ُ
اض ُف.اه
اض ُف َو َأ ْط َر ُ
ار َق ُف َأ ْب َع ُ
قق َي ُج ُ
ُ ْ
خاَطٗا :شعُِٗ إٔ إثبات ايصفات ٜكتط ٞأْ٘ حتً٘ احلٛادخ:
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  يف كتابْ دز ٞتعازض العقن ٔالٍقن (:)12/2
محَل
ً
وإذا قالقا ٓ( :تحؾف الحقادث) أومهقا الـاس أن مرادهؿ أكف ٓ يؽقن
لؾتغقرات وآستحآت ،وكحق ذلؽ مـ إحداث التل تحدث لؾؿخؾقققـ،
فتحقؾفؿ وتػسدهؿ ،وهذا معـك صحقح ،ولؽـ مؼصقدهؿ بذلؽ :أكف لقس لف فعؾ
اختقاري يؼقم بـػسف ،وٓ لف كَلم ،وٓ فعؾ يؼقم بف يتعؾؼ بؿشقئتف وقدرتف ،وأكف ٓ
يؼدر طىل استقاء ،أو كزول ،أو إتقان ،أو مجلء ،وأن الؿخؾققات التل خؾؼفا مل يؽـ
أصَل ،بؾ طقـ الؿخؾققات هل الػعؾ ،لقس هـاك فعؾ ومػعقل،
مـف طـد خؾؼفا فعؾ ً
وخؾؼ ومخؾقق ،بؾ الؿخؾقق طقـ الخؾؼ ،والؿػعقل طقـ الػعؾ ،وكحق ذلؽ.اه
ٔقَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  يف دز ٞتعازض العقن ٔالٍقن (:)239/2
وٓ ريب أن أهؾ السـة والحديث ٓ يطؾؼقن طؾقف سبحاكف وتعاىل :أكف محؾ
لؾحقادث ،وٓ محؾ لْلطراض ،وكحق ذلؽ مـ إلػاظ الؿبتدطة التل يػفؿ مـفا
معـك باصؾ ،فنن الـاس يػفؿقن مـ هذا أن يحدث يف ذاتف ما سؿقكف هؿ حاد ًثا
كالعققب وأفات ،واهلل مـزه طـ ذلؽ سبحاكف وتعاىل ،وإذا ققؾ :فَلن ويل طىل
إحداث ،أو تـازع أهؾ الؼبؾة يف أهؾ إحداث ،فالؿراد بذلؽ :إفعال الؿحرمة
كالزكا ،والسرقة ،وشرب الخؿر ،وقطع الطريؼ ،واهلل أجؾ وأطظؿ مـ أن يخطر
بؼؾقب الؿممـقـ ققام الؼبائح بف.اه

ضادضٗا :شعُِٗ إٔ إثبات ايصفات ٜكتط ٞأْ٘ ضبحاْ٘ أزنإ ٚأعطاٚ ٤أدصاٚ ٤أبعاض
ٚأدٚات:
قاه ابَ أب٘ العص احلٍف٘  يف شسح الطخأٖ:)260/1( ٛ
ِ
ِ
قفاَ ،و َصائِ َػ ٌة ُت ْثبِت َُفا،
الٍَّاسَ فِ٘ إِطِال ِق وِ ِجنِ َِرِِٓ الِ َأ ِلفَاظِ ثَال َث ُٛأَ ِقَٕاهَ ::ف َطائ َػ ٌة َتـْػ َ
قن لِؾس َؾ ِ
ِ
ػَ ،ف ََل ُي ْطؾِ ُؼ َ
قن َك ْػ َق َفا َو َٓ إِ ْث َبا َت َفا إِ َّٓ إِ َذا ُب ِّق َـ
َو َصائ َػ ٌة ُت َػ ِّص ُؾَ ،و ُه ُؿ ا ْل ُؿ َّتبِ ُع َ َّ
َما ُأ ْثبِ َت بِ َفا َف ُف َق َثابِ ٌتَ ،و َما ك ُِػ َل بِ َفا َف ُف َق َمـ ِْػلَّ َِٕ .ن ا ْل ُؿت ََل ِّخ ِري َـ َقدْ َص َار ْت َه ِذ ِه ْإ َ ْل َػ ُ
اظ
فِل اصطِ ََل ِح ِفؿ فِقفا إِجؿ ٌال وإِبفامَ ،ك َغق ِر َها مِـ ْإَ ْل َػ ِ
اظ ِآ ْصطِ ََل ِح َّق ِةَ ،ف َؾ ْق َس ُك ُّؾ ُف ْؿ
َ
ْ
ْ
ْ َ ْ َ َ َْ ٌ
َي ْس َت ْع ِؿ ُؾ َفا فِل َك ْػ ِ
قن بِ َفا َح ًّؼا َو َباصِ ًَلَ ،و َي ْذك ُُر َ
َان الـُّ َػا ُة َيـْ ُػ َ
َاها ال ُّؾ َغ ِق ِّيَ .ول ِ َف َذا ك َ
ون
س َم ْعـ َ
ِ ِ
ِ
َطـ م ْثبِتِقفا ما َٓ ي ُؼق ُل َ ِ
قفا َم ْعـًك َباصِ ًَلُ ،م َخال ِ ًػا ل ِ َؼ ْق ِل
قن بِفَ ،و َب ْع ُض ا ْل ُؿ ْثبِتق َـ َل َفا ُيدْ خ ُؾ ف َ
ْ ُ َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
انَ .و َل ْؿ َي ِر ْد كَص مِ َـ ا ْلؽِت ِ
اب َوا ْل ِؿ َقز ُ
السـ َِّة
الس َؾػَ ،ول َؿا َد َّل َط َؾ ْقف ا ْلؽ َت ُ
َاب َو َٓ م َـ ُّ
َّ
ػ بِ ِف َك ْػ َس ُف َو َٓ َو َص َػ ُف بِ ِف
ػ ال َّؾ َف َت َعا َلك بِ َؿا َل ْؿ َي ِص ْ
بِـَ ْػقِ َفا َو َٓ إِ ْث َباتِ َفاَ ،و َل ْق َس َلـَا َأ ْن ك َِص َ
قن َٓ ُم ْبت َِد ُط َ
َح ُـ ُم َّتبِ ُع َ
قن.
َر ُسق ُل ُف َك ْػ ًقا َو َٓ إِ ْث َبا ًتاَ ،وإِك ََّؿا ك ْ
ابَ ،أ ْطـِل باب الص َػ ِ
َفا ْل َق ِ
ب َأ ْن ُيـْ َظ َر فِل َه َذا ا ْل َب ِ
اتَ ،ف َؿا َأ ْثبَ َت ُف ال َّؾ ُف َو َر ُسق ُل ُف
َ َ ِّ
اج ُ
َأ ْثب ْتـَاه ،وما َك َػاه ال َّؾف ورسق ُلف َك َػقـَاه .و ْإَ ْل َػ ُ ِ
َّص ُي ْعت ََص ُؿ بِ َفا فِل
اظ ا َّلتل َو َر َد بِ َفا الـ ُّ
ُ ُ ََ ُ ُ ْ ُ َ
َ ُ َ َ
ات والـَّ ْػ ِلَ ،فـُ ْثبِ ُت ما َأ ْثب َتف ال َّؾف ورسق ُلف مِـ ْإ َ ْل َػ ِ
ِْ ِ
اظ َوا ْل َؿ َعاكِلَ .و َأ َّما ْإَ ْل َػ ُ
اظ ا َّلتِل
َ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ
اإل ْث َب َ
ِ
َلؿ ي ِرد َك ْػقفا و َٓ إِ ْثبا ُتفا َف ََل ُت ْط َؾ ُؼ حتَّك يـْ َظر فِل م ْؼص ِ
قد َقائِؾِ َفا َ :فنِ ْن ك َ
قحا
َان َم ْعـًك َصح ً
َ ُ
َ َ
ْ َ ْ َُ َ
َ ُ َ
ون ْإَ ْل َػ ِ
ُقبِ َؾَ ،لؽِـ يـْب ِغل ال َّتعبِقر َطـْف بِ َل ْل َػ ِ
اظ الـ ُُّص ِ
قصُ ،د َ
اظ ا ْل ُؿ ْج َؿ َؾ ِة ،إِ َّٓ ِطـْدَ
ْ ُ ُ
ْ َ َ
ا ْلحاج ِة ،مع َقرائِـ ُتبقـ ا ْلؿراد وا ْلحاج َة مِ ْث ُؾ َأ ْن ي ُؽ َ ِ
اب َم َع َم ْـ َٓ َيتِ ُّؿ
قن ا ْلخ َط ُ
َ
َ َ َ َ َ َ َ ِّ ُ ُ َ َ َ َ َ
ب بِ َفاَ ،وك َْح ُق َذل ِ َؽ.اه
ا ْل َؿ ْؼ ُصق ُد َم َع ُف إِ ْن َل ْؿ ُي َخا َص ْ
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قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ خمتضس الضٕاعق (ص:)472
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ص ا ْلؿ ْخ ُؾ ِ
قق َف َؼدْ
َأ َّما ا َّلذي َـ َك َػ ُقا ا ْل َح َر َك َة َوآكْت َؼ َالَ ،فنِ ْن َك َػ ْقا َما ُه َق م ْـ َخ َصائ ِ َ
َأ َص ُابقا َو َلؽِ ْـ َأ ْخ َط ُئقا فِل َضـ ِِّف ْؿ َأ َّن َذل ِ َؽ َٓ ِز ُم َما َأ ْثبَ َت ُف لِـَ ْػ ِس ِفَ ،ف َل َص ُابقا فِل َك ْػ ِل
َخ َصائِ ِ
ص ا ْل َؿ ْخ ُؾققِق َـَ ،و َأ ْخ َط ُئقا فِل َضـ ِِّف ْؿ َأ َّك ُف َٓ ِز ُم َما َأ ْث َب َت ُف لِـَ ْػ ِس ِفَ ،وفِل َك ْػقِ ِف ْؿ ل ِ ََل ِز ِم
ِ
ِ ِ ِ
ا َّل ِذي يست ِ
الص َػ َة َي ْؾ َز ُم َفا َل َق ِاز ُم
َح ُقؾ ا ِّت َص َ
قؿا َت َؼدَّ َم َأ َّن ِّ
اف ا ْل َؿ ْخ ُؾقق بِـَظ ِقرهَ ،و َقدْ َب َّقـَّا ف َ
َْ
ِ
ِِ
الر ِّبَ ،و َٓ فِل َح ِّؼ ا ْل َع ْب ِد،
لِـَ ْػ ِس َفا َو َذاتِ َفاَ ،ف ََل َي ُج ُ
قز َك ْػ ُل َهذه ال َّؾ َق ِاز ِم َطـ َْفا َٓ ،فل َح ِّؼ َّ
ِ
ِ
اختِص ِ
ات تِ ْؾ َؽ ال َّؾ َق ِاز ِم ل ِ َّؾر ِّب،
قز إِ ْث َب ُ
اص َفا بِا ْل َع ْب ِدَ ،ف ََل َي ُج ُ
َو َي ْؾ َز ُم َفا َل َق ِاز ُم م ْـ ِج َفة ْ َ
وي ْؾ َزمفا َلق ِازم مِـ حق ُث ْ ِ ِ
قز َس ْؾ ُب َفا َطـْ ُفَ ،و َٓ إِ ْث َبا ُت َفا ل ِ ْؾ َع ْب ِد،
الر ِّبَ :ف ََل َي ُج ُ
ََ َُ َ ُ ْ َْ
اخت َصاص َفا بِ َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الر ِّب َت َعا َلكَ ،و َط َؾك
َف َع َؾ ْق َؽ بِ ُؿ َرا َطاة َه َذا ْإَ ْص ِؾَ ،وآ ْطت َصا ِم بِف فل ك ُِّؾ َما ُي ْط َؾ ُؼ َط َؾك َّ
ا ْل َع ْب ِد.
َو َأ َّما ا َّل ِذي َـ َأ ْم َس ُؽقا َط ِـ ْإ َ ْم َر ْي ِـ َو َقا ُلقاَ َٓ :ك ُؼ ُ
قل َيت ََح َّر ُك َو َيـْت َِؼ ُؾَ ،و َٓ َكـ ِْػل َذل ِ َؽ
طـْفَ ،ففؿ َأسعدُ بِالصق ِ ِ
ِ
َّصَ ،و َس َؽتُقا َط َّؿا
اب َوآ ِّت َباعَِ ،فنِك َُّف ْؿ َك َط ُؼقا بِ َؿا َك َط َؼ بِف الـ ُّ
َّ َ
َ ُ ُ ْ ْ َ
َس َؽ َت َطـْ ُف.
َت ْإَ ْل َػ ُ ِ
و َت ْظفر ِصح ُة َه ِذ ِه ال َّط ِري َؼ ِة ُضفقرا َتاما فِقؿا إِ َذا كَاك ِ
َّص
اظ ا َّلتل َس َؽ َت الـ ُّ
َّ
ُ ً ًّ َ
َ َُ
اسدٌ َ ،ك َؾ ْػ ِ
حقح و َف ِ
ِ
ِ ِ
الَ ،وا ْل ِ
ظ ا ْل َحرك َِةَ ،و ِآكْتِ َؼ ِ
ج ْس ِؿ،
َطـ َْفا ُم ْج َؿ َؾ ًة ُم ْحتَؿ َؾ ًة ل َؿ ْعـَ َق ْق ِـَ :ص ٌ َ
َ
اد ِ
اض ،وا ْلحق ِ
وا ْلحق ِز ،وا ْل ِ ِ
ثَ ،وا ْل ِع َّؾ ِةَ ،وال َّت َغقُّرَ ِ،والت َّْركِ ِ
قبَ ،وك َْح ِق َذل ِ َؽ
ج َفةَ ،و ْإَ ْط َر ِ َ َ َ
َ َ ِّ َ
مِـ ْإ َ ْل َػ ِ
اظ ا َّلتِل َت ْحت ََفا َحؼ َو َباصِ ٌؾَ ،ف َف ِذ ِه َٓ ُت ْؼ َب ٌؾ ُم ْط َؾ ًؼاَ ،و َٓ ُت َر ُّد ُم ْط َؾ ًؼاَ ،فنِ َّن ال َّؾ َف
َ
سبحا َكف َلؿ ي ْثبِ ْت لِـَ ْػ ِس ِف َه ِذ ِه ا ْلؿسؿق ِ
اتَ ،و َل ْؿ َيـ ِْػ َفا َطـْ ُفَ ،ف َؿ ْـ َأ ْث َبت ََفا ُم ْط َؾ ًؼا َف َؼدْ َأ ْخ َط َل
ُ َ َّ َ
ُ ْ َ ُ ْ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب
َو َم ْـ َك َػ َ
قفا ُمـْ َؼس َؿ ٌة إِ َلك َما َي ْؿتَـ ُع إِ ْث َبا ُت ُف ل َّؾفَ ،و َما َي ِج ُ
اها ُم ْط َؾ ًؼا َف َؼدَ َأ ْخ َط َلَ ،فنِ َّن َم َعاك َ
جس ِؿ وا ْلعر ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
َاج إِ َل ْق ِف إِ َلك
ض م ْـ َم َؽان ُه َق ُم ْحت ٌ
إِ ْث َبا ُت ُف َل ُفَ ،فنِ َّن آكْت َؼ َال ُي َرا ُد بِف اكْت َؼ ُال ا ْل ْ َ َ َ

م َؽ ٍ
ان َ
َاج إِ َل ْق ِفَ ،و ُه َق ُي ْؿ َتـ َُع إِ ْث َبا ُت ُف ل ِ َّؾر ِّب َت َعا َلكَ ،وك ََذل ِ َؽ ا ْل َح َر َك ُة إِ َذا ُأ ِريدَ بِ َفا َه َذا
آخ َر َي ْحت ُ
َ
ا ْل َؿ ْعـَك ا ْمتَـ ََع إِ ْث َبا ُت َفا ل ِ َّؾ ِف َت َعا َلك.
اط ٍؾ إِ َلك كَقكِ ِف َف ِ
اط ِؾ مِـ كَقكِ ِف َغقر َف ِ
ال حر َك ُة ا ْل َػ ِ
ِ ِ ِ ِ
اط ًَل،
ْ
ْ ْ
َْ
َو ُي َرا ُد بِا ْل َح َركَة َوآكْت َؼ َ َ
اط ٍؾ إِ َلك كَقكِ ِف َف ِ
واكْتِ َؼال ِ ِف َأي ًضا مِـ كَقكِ ِف َغقر َف ِ
اط ًَل.
ْ
ْ ْ
ْ
َ
َْ
فاطَل إِ َّٓ بِ ِفَ ،فـَ ْػقف َط ِـ ا ْل َػ ِ
َفف َذا ا ْلؿعـَك حؼ فِل َك ْػ ِس ِف َٓ يع َؼ ُؾ كَق ُن ا ْل َػ ِ
اط ِؾ
اط ِؾ ً
ُُ
ْ
ُْ
َ
َ ْ
َ
َك ْػ ٌل ل ِ َح ِؼق َؼ ِة ا ْل ِػ ْع ِؾ َو َت ْعطِ ٌقؾ َل ُف.
ات ا ْل َػ ِ
ال ما ُهق َأ َطؿ مِـ َذل ِ َؽ ،و ُهق فِع ٌؾ ي ُؼقم بِ َذ ِ
ِ ِ ِ
اط ِؾ
َو َقدْ ُي َرا ُد بِا ْل َح َركَة َوآكْت َؼ ِ َ َ ُّ ْ
َ َ ْ َ ُ
ان ا َّل ِذي َقصدَ َلف ،و َأراد إِي َؼاع ا ْل ِػع ِؾ بِـَ ْػ ِس ِف فِ ِ
ي َتع َّؾ ُؼ بِا ْلؿ َؽ ِ
قفَ ،و َقدْ َد َّل ا ْل ُؼ ْر ُ
السـَّ ُة
َ ْ
َ ُ َ َ َ
َ َ
آن َو ُّ
َ
ِ
اء بقـ ِطب ِ
ِ
ِ ِ
اع َط َؾك َأ َّك ُف س ْب َحا َك ُف َي ِ
َو ْ ِ
اد ِهَ ،و َي ْلتِل
جل ُء َي ْق َم ا ْلؼ َقا َمةَ ،و َيـ ِْز ُل ل َػ ْص ِؾ ا ْل َؼ َض َ ْ َ َ
اإل ْج َؿ ُ
ُ
فِل ُض َؾ ٍؾ مِـ ا ْل َغؿا ِم وا ْلؿ ََل ِئ َؽ ِة ،ويـ ِْز ُل ك َُّؾ َلق َؾ ٍة إِ َلك سؿ ِ
اء الدُّ ْك َقاَ ،و َيـ ِْز ُل َط ِش َّق َة َط َر َف َة،
ْ
ََ
َ َ
َ َ َ َ
َو َيـ ِْز ُل إِ َلك ْإَ ْر ِ
ض َق ْب َؾ َي ْق ِم ا ْل ِؼ َقا َم ِةَ ،و َيـ ِْز ُل إِ َلك َأ ْه ِؾ ا ْل َجـ َِّةَ ،و َه ِذ ِه َأ ْف َع ٌال َي ْػ َع ُؾ َفا بِـَ ْػ ِس ِف
قز َك ْػ ُق َفا َطـْ ُف بِـَ ْػ ِل ا ْل َح َرك َِة َوالـَّ ْؼ َؾ ِة ا ْل ُؿ ْخت ََّص ِة بِا ْل َؿ ْخ ُؾققِق َـ،
فِل َه ِذ ِه ْإَ ْمؽِـ َِةَ ،ف ََل َي ُج ُ
َفنِك ََّفا َل ْق َس ْت مِ ْـ َل َق ِاز ِم َأ ْف َعال ِ ِف ا ْل ُؿ ْخت ََّص ِة بِ ِفَ ،ف َؿا ك َ
َان مِ ْـ َل َق ِاز ِم َأ ْف َعال ِ ِف َل ْؿ َي ُج ْز َك ْػ ُق ُف َطـْ ُف،
َان مِ ْـ َخ َصائِ ِ
َو َما ك َ
ص ا ْل َخ ْؾ ِؼ َل ْؿ َي ُج ْز إِ ْث َبا ُت ُف َل ُفَ ،و َح َر َك ُة ا ْل َح ِّل َم ْـ َل َق ِاز ِم َذاتِ ِفَ ،و َٓ َف ْر َق
قرَ ،ف ُؽ ُّؾ حل متَحر ٌك بِ ْ ِ ِ
بقـ ا ْلحل وا ْلؿق ِ
الش ُع ِ
ت إِ َّٓ بِا ْل َح َرك َِة َو ُّ
قرَ ،فـَ ْػ ُل
َ ْ َ َ ِّ َ َ ِّ
اإل َرا َدة َو َل ُف ُش ُع ٌ
َ ٍّ ُ َ ِّ
قر ،و َذل ِ َؽ يس َت ْؾ ِزم َك ْػل ا ْلحق ِ
ا ْل َح َرك َِة َطـْ ُف َكـَ ْػ ِل ُّ
اة.اه
َْ ُ َ ََ
الش ُع ِ َ
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داث الدَّ ْه ِر مِـ ا ْلؿق ِ
ايعَسَضُ :مِـ َأح ِ
ت َوا ْل َؿ َر ِ
ض َوك َْح َق َذل ِ َؽَ :ق َال إَصؿعل:
َ َْ
ْ ْ
ال َع َر ُض إَمر َي ْع ِر ُض ل ِ َّؾر ُج ِؾ ُي ْب َت َؾك بِ ِفَ :ق َال ال ِّؾ ْح َقاكِ ُّل :وال َع َر ُض َما َط َر َض لإلِكسان مِ ْـ
ض َأو ُل ُص ٍ
َأمر َي ْحبِس ُف مِ ْـ َم َر ٍ
قص .وال َع َر ُضَ :ما َي ْع ِر ُض لإلِكسان مِ ْـ ا ْل ُف ُؿق ِم
والعارض ُة :و ِ
وإَشغال .ي َؼ ُالَ :طر َض لِل يع ِر ُض و َط ِر َض يعر ُض ُل َغت ِ
ِ
احدَ ُة
َان.
َ
َْ
ُ
ََْ
َ
والعار ُض :أف ُة َتع ِر ُض فِل َّ ِ
ِ
ال َع ِ
قار ِ
وج ْؿ ُع
الحاجات .وال َع َر ُض
ضَ ،و ِه َل
ُ
الش ْلءَ ،
ْ
وش ْبف ٌة ِ
ال َع َر ِ
ُّ
وكحقه مِ ْـ َذل ِ َؽُ .
طارض ٌة :معترض ٌة فِل
الشؽ
راض ،و َط َر َض َل ُف
ض َأ ْط ٌ
ُ
ا ْل ُػ َم ِ
اد.
ول َطـْف مِـ َغق ِر َفس ِ
ِِِ
ِ
اد َحامِؾِ ِفَ ،ومِـْ ُف َما
ٚايعَسَضُ فٔ ٞايِ َفًِطَفََ :ٔ١ما ُي َ
قجدُ فل َحامؾف َو َي ُز ُ ُ ْ ْ َ
كلد ِ
ول َطـْفِ ِ ّ ،
الش ُح ِ
َٓ َي ُز ُ
مة ُّ
وغقر
قبَ ،و ُص ْػ َر ِة ال َّؾ ْق ِن َو َح َرك َِة ا ْل ُؿت ََح ِّر ِك،
فالزائؾ مـْ ُف ُ ْ
ُ
ُ
َّ ِ
كسقاد ِ
الؼار وال ُغ ِ
راب و َت َع َّر َض الشل ُءَ :
ب ك ََذل ِ َؽ .
الح ّ
دخ َؾف َفسا ٌد ،و َت َع َّر َض ُ
الزائ ِؾ َ
()1

ٔقاه الفٕٗو٘ احلىٕ ٙيف املضباح املٍري (:)402/2
ِ ِ
قجدُ َّإٓ فِل َم َح ِّؾ َي ُؼق ُم بِ ِف
َٚا ِيعَسَضُ فٔ ٞاصِطالحِ ايِ ُُ َتهًَُِّٔنيَ َما َٓ َي ُؼق ُم بِـَ ْػسف َو َٓ ُي َ
ف ا ْل َج ْق َه ِر َو َذل ِ َؽ ك َْح ُق ُح ْؿ َر ِة ا ْل َخ َج ِؾ َو ُص ْػ َر ِة ا ْل َق َج ِؾ.
َو ُه َق ِخ ََل ُ
ٔقاه الساغب األصفّاٌ٘ يف وفسدات غسٖب القسآُ (ص:)560
ثبات ،ومـف استعار الؿتؽ ّؾؿقن ال َع َر َض لؿا ٓ ثبات لف ّإٓ
ٚايعَسَضُ :ما ٓ يؽقن لف ٌ
بالجقهر كال ّؾقن وال ّطعؿ.اه

( )1اكظر فسان افعرب (.)169/7

قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  كَىَا فِ٘ وَجِىُٕع ا ْلفَتَأَ:)300/9( ٝ
َو َل ْػ ُظ (ا ْل َع َر ِ
ض) فِل ال ُّؾ َغ ِة َل ُف َم ْعـًكَ ،و ُه َق َما َي ْع ِر ُض َو َي ُز ُ
ول ك ََؿا َق َال َت َعا َلك:
﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ َو ِطـْدَ َأ ْه ِؾ ِآ ْصطِ ََلحِ ا ْل َؽ ََلمِ ِّلَ :قدْ ُي َرا ُد بِا ْل َع َر ِ
ض َما َي ُؼق ُم
جس ِؿ مِـ الص َػ ِ
ِ
ِ
ِ
اتَ ،و ُي َرا ُد بِ ِف فِل َغ ْق ِر َه َذا
ْ ِّ
بِ َغ ْق ِره ُم ْط َؾ ًؼاَ ،و َقدْ ُي َرا ُد بِف َما َي ُؼق ُم بِا ْل ْ
ِ
ِ
قر ُأ ْخ َرى.
آ ْصط ََلحِ ُأ ُم ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
ات
السـ َِّة َوا ْل َج َؿا َط ِة إ ْث َب ُ
َو َم ْع ُؾق ٌم َأ َّن َم ْذ َه َ
الس َؾػ َو ْإَئ َّؿةَ ،و َطا َّمة َأ ْه ِؾ ُّ
ب َّ
قن َه ِذ ِه الص َػ ِ
ِص َػ ِ
ات اهللَ ،و َأ َّن َل ُف ِط ْؾ ًؿا َو ُقدْ َر ًة َو َح َقا ًة َوك َََل ًماَ ،و ُي َس ُّؿ َ
ات.
ِّ
ُث َّؿ مِـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ُؼ ُ
اضاَّ َ ِٕ :ن ا ْل َع َر َض َٓ َي ْب َؼك َز َما َك ْق ِـ
قلِ :ه َل ِص َػ ٌ
اتَ ،و َل ْق َس ْت َأ ْط َر ً
َو َه ِذ ِه َباقِ َق ٌة.
َومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ُؼ ُ
اضاَّ َِٕ :ن ا ْل َع َر َض َقدْ َي ْب َؼكَ .و َق ْق ُل َم ْـ َق َالَّ :
إن ك َُّؾ
قلَ :ب ْؾ ُت َس َّؿك َأ ْط َر ً
َط َر ٍ
اضاَ :ج َاز
ض َٓ َي ْب َؼك َز َما َك ْق ِـ َق ْق ٌل َض ِع ٌ
الص َػ ُ
قػَ .وإِ َذا كَاك ْ
ات ا ْل َباقِقَ ُة ُت َس َّؿك َأ ْط َر ً
َت ِّ
اضا.
َأ ْن ُت َس َّؿك َه ِذ ِه َأ ْط َر ً
قلَ :أكَا َٓ ُأ ْصؾِ ُؼ َذل ِ َؽ :بِـَاء َط َؾك َأ َّن ْ ِ
َومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ُؼ ُ
اإل ْص ََل َق ُم ْس َتـَدُ ُه َّ
الش ْر ُع.اه
ً
قمت :وهذا إخقر هق الصحقح :فَل يطؾؼ طىل الصػات (أطراض).
ٔقاه اإلواً الطفازٖين يف كتابْ لٕاٟح األٌٕاز الطٍٗ:)263/1( ٛ
ولػظ (إطراض) لغة يػفؿ مـف ما يعرض لإلكسان مـ إمراض وكحقها.
وكذلؽ كػل الحقادث والؿحدثات قد يػفؿ مـف ما يحدثف الـاس مـ إفعال
الؿذمقمة ،والبدع التل لقست مشروطة ،أو ما يحدث باإلكسان مـ كحق إمراض.
وال َّؾف تعاىل يجب تـزيفف ،طؿا هق فقق ذلؽ مؿا فقف كقع كؼص ،ولؽـ مل يؽـ
مؼصقد الؿعتزلة بؼقلفؿ :مـزه طـ إطراض والحقادث إٓ كػل صػاتف الذاتقة
وأفعالف آختقارية :فعـدهؿ ٓ يؼقم بف طؾؿ وٓ قدرة وٓ مشقئة وٓ رمحة وٓ حب

وٓ رضا وٓ فرح وٓ خؾؼ وٓ إحسان وٓ طدل وٓ إتقان وٓ مجلء وٓ تجظ وٓ
كزول وٓ استقاء ،وٓ غقر ذلؽ مـ صػات ذاتف وأفعالف.
ومجفقر الؿسؾؿقـ يخالػفؿ يف ذلؽ ،ومـ الطقائػ مـ يـازطفؿ يف الصػات دون
إفعال ،ومـفؿ مـ يـازطفؿ يف بعض الصػات دون بعض ،ومـ الـاس مـ يـازطفؿ
يف الػعؾ الؼديؿ ،فقؼقل :فعؾف تعاىل قديؿ ،وإن كان الؿػعقل محد ًثا.
وقد طؾؿت أن مذهب السؾػ إثبات الصػات الذاتقة والػعؾقة والخبرية لف.اه

قال أبو عبد اهلل غفر اهلل له:
ومراد الؿتؽؾؿقـ مـ ققلفؿ( :إن اهلل مـزه طـ إطراض) :كػل الصػات الػعؾقة،
التل هل متعؾؼة بؿشقئتف سبحاكف وتعاىل.
ويجاب طـفؿ بلن لػظ (إطراض) مل يرد يف الؽتاب ،وٓ يف السـة ٓ ،كػ ًقا وٓ
إثبا ًتا ،ومل يرد كذلؽ طـ سؾػ إمة.
وصريؼة أهؾ السـة الؿعفقدة يف مثؾ هذه إلػاظ الؿجؿؾة التققػ يف الؾػظ ،فَل
كثبت إطراض ،وٓ كـػقفا.
أما معـاها فقستػصؾ طـ مرادهؿ يف ذلؽ ويؼال لفؿ:
إن أردتؿ بإطراض ما يؼتضل كؼصا يف حؼ اهلل تعاىل كقصػف بالحزن ،والـدم،
والؿرض ،والخقف ،وسائر الـؼائص ،فنن الؿعـك صحقح ،واهلل مـزه طـ ذلؽٕ :كف
كؼص.
وإن أردتؿ كػل ما أثبتف اهلل لـػسف يف كتابف أو طىل لسان رسقلف  مـ الصػات
كالغضب ،والػرح ،والرضا ،وكحقها بحجة أهنا أطراض  -فنن ذلؽ باصؾ مردود،
وٓ يؾزم مـ إثباهتا أي ٓزم.

ثؿ إن صػات اهلل جؾ وطَل لقست كؾفا فعؾقة طارضة لسبب ،بؾ إن بعضفا
فالصػات الذاتقة كالقد ،والقجف ،والؼدم ،والساق ،وهؽذا العؾؿ والحؽؿة والعزة
والؼدرةٓ ،زمة لؾذات ٓ تـػؽ طـفا.
قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ خمتضس الضٕاعق (ص:)473
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اض ،وقِ َقا ُم
الص َػ ُ
ات َل َؼا َم ْت بِ ِف ْإَ ْط َر ُ
َوكَظ ُقر َذل َؽ َق ْق ُل ا ْل َج ْفؿ َّقةَ :ل ْق َقا َم ْت بِف ِّ
ت الص َػاتِق ُةَ :قدْ د َّل الدَّ ل ِ ُقؾ َط َؾك قِقا ِم الص َػ ِ
اض بِ ِف يس َت ْؾ ِزم كَق َكف ِجسؿاَ ،ف َؼا َل ِ
ات
ِّ
َ
َ
ِّ َّ
ْإَ ْط َر ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ ً
اض الص َػ ِ
ات
ات َفنِ ْث َب ُ
قز َك ْػ ُق َفا َطـْ ُف بِت َْس ِؿ َقتِ َفا َأ ْط َر ً
بِ ِفَ ،ف ََل َي ُج ُ
اضاَ ،فنِ ْن َأ َر ْد ُت ْؿ بِ ْإَ ْط َر ِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ا ْلؿ ْخ ُؾ ِ
قق َف ََل َي ْؾ َز ُم َذل ِ َؽ مِ ْـ إِ ْث َباتِ َفا
ِّ
الص َػات َحؼَ ،وإِ ْن َأ َر ْد ُت ْؿ بِف َما ُه َق م ْـ َخ َصائ ِ َ
ل ِ َّؾر ِّب َت َعا َلك.
ِ
ِ ِ
َان َفق َق سؿ ِ ِ
ِ
ب َل َؽ َ
ان
اواتف َط َؾك َط ْرشف َي ْص َعدُ إِ َل ْقف ا ْل َؽؾِ ُؿ ال َّط ِّق ُ
َوك ََذل َؽ َق ْق ُل ُف ْؿَ :ل ْق ك َ ْ َ َ َ
ِ ِ
اواتِ ِف َط ٍ
ال
ِج ْس ًؿا َو َج َق ُاب ُف ْؿ بِ َل َّك ُف َقدْ َث َب َت بِا ْل َع ْؼ ِؾ َوالـَّ ْؼ ِؾ َوا ْلػ ْط َرة َأ َّك ُف ُس ْب َحا َك ُف َف ْق َق َس َؿ َ
ِ
ِ ِِ ِ
قؿاَ ،فنِ ْن ك َ
الَل ِز ُم مِ ْـ َذل ِ َؽ ك َْق َك ُف
قؿ َّ
َط َؾك َخ ْؾ ِؼ ِفَ ،ف ََل َي ُج ُ
َان الت َّْجس ُ
قز َك ْػ ُق ُف بِت َْسؿ َقتف َت ْجس ً
قها َما ِش ْئت ُْؿَ ،وإِ ْن ك َ
َان
اواتِ ِف َط َؾك َط ْر ِش ِف َب ِائـًا مِ ْـ َخ ْؾ ِؼ ِفَ ،ف َف َذا َّ
الَل ِز ُم َحؼ َف َس ُّؿ َ
َف ْق َق َس َؿ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
قر ِة َأ ْو ك َْق ُك ُف ُم َؿاثِ ًَل ل ِ ْ َ
ْل ْج َسا ِم
ا ْل ُؿدَّ َطك ُل ُزو ُم َت ْركقبِف م َـ ا ْل َج َقاه ِر ا ْل َػ ْر َدة َوا ْل َؿا َّدة َو ُّ
الص َ
قز َأ ْن ُيـْ َػك َط ِـ اهلل َما َد َّل َط َؾ ْق ِف ا ْل َع ْؼ ُؾ
ا ْل َؿ ْخ ُؾق َق ِة َفدَ ْط َقى َه ِذ ِه ا ْل ُؿ ََل َز َم ِة ك َِذ ٌبَ ،ف ََل َي ُج ُ
ِ
ٍ ِ
ٍ
ِ
قفا إِ َلك َح ٍّؼ َو َباصِ ٍؾ.اه
َوالـَّ ْؼ ُؾ َوا ْلػ ْط َر ُة بِ َل ْل َػاظ ُم ْج َؿ َؾة َتـْ َؼس ُؿ َم َعاك َ

تاضعّا :شعُِٗ :إٕ إثبات ايصفات ٜكتط ٞإثبات احلدٚد ٚايػاٜات هلل تعاىلٚ ,اهلل
َٓص ْٙعٔ ذيو:
وباصَل ،ولذلؽ
ً
أيضا مـ إلػاظ الؿجؿؾة ،التل تحتؿؾ ح ًّؼا
(الحد) ،و(الغاية) ً
تجد مـ أئؿة السـة مـ أثبتفا ،وأراد بف الؿعـك الحؼ ،ومـفؿ مـ كػاها ،وأراد بف
الؿعـك الباصؾ.
قاه اإلواً أبٕ ضعٗد عجىاُ بَ ضعٗد الدازو٘ يف كتابْ السد عم ٜاملسٖط٘
(:)223/1
بَابُ ا ِلحَدِّ َٔا ِل َعسِشِ:
َق َال َأبق س ِع ٍ
قدَ :وا َّد َطك ا ْل ُؿ َع ِ
ار ُض َأ ْي ًضا َأ َّك ُف َل ْق َس ل ِ َّؾ ِف َحد َو َٓ َغا َي ٌة َو َٓ كِ َفا َي ٌةَ .و َه َذا
ُ َ
ُه َق ْإَ ْص ُؾ ا َّل ِذي بـك َط َؾ ْق ِف جفؿ َض ََل َٓتِ ِفَ ،و ْاشت ََّؼ مِـ َْفا ُأ ْغ ُؾق َصاتِ ِفَ ،و ِه َل كَؾِ َؿ ٌة َل ْؿ َي ْب ُؾ ْغـَا
َأ َّك ُف َس َب َؼ َج ْف ًؿا إِ َل ْق َفا َأ َحدٌ مِ َـ ا ْل َعا َل ِؿق َـ.
َف َؼ َال َل ُف َقائِ ٌؾ مِ َّؿ ْـ ُي َح ِ
او ُر ُهَ :قدْ َطؾِ ْؿ ُت ُم َرا َد َك بِ َفا َأ ُّي َفا إطجؿل :تعـل َأن اهلل َٓ
ِ
اس ُؿ َّ
الش ْل ِء إِ َّٓ َو َل ُف َحد َو َغا َي ٌة
َش ْل ٌءَّ َٕ ،ن
َ
الخؾؼ ُكؾفؿ َطؾِ ُؿقا َأ َّكف َل َ
قس َشلء َي َؼ ُع َط َؾ ْقف ْ
َو ِص َػ ٌةَ ،و َأ َّن َٓ َش ْل ٌء َل ْق َس َل ُف َحد َو َٓ َغا َي ٌة َو َٓ ِص َػ ٌةَ ،ف َّ
قف َٓ َم َحا َل َة
الش ْل ُء َأ َبدً ا َم ْق ُص ٌ
ػ بِ ََل َحدٍّ َو َٓ َغا َي ٍة َو َق ْق ُل َؽَ َٓ :حدَّ َل ُف َي ْعـِل َأ َّك ُف َٓ َش ْل ٌء.
قص ُ
َو َٓ َش ْل ٌء ُي َ
َق َال َأبق س ِع ٍ
قدَ :وال َّؾ ُف َت َعا َلك َل ُف َحد َٓ َي ْع َؾ ُؿ ُف َأ َحدٌ َغقرهَ ،و َٓ يجقز ٕحد َأن يت ََق َّهؿ
ُ َ
لحده فِل َك ْػ ِس ِفَ ،و َلؽِ ْـ ُي ْممِ ُـ بِا ْل َحدِّ  ،ويؽؾ طؾؿ َذلِؽ إِ َلك اهلل َأ ْي ًضا َحدَ ،و ُه َق َط َؾك
َطر ِش ِف َفق َق سؿ ِ ِ
ان ا ْثـ ِ
ان حدَّ ِ
ِ
َان.
اواتف َف َف َذ َ
ْ َ َ َ
ْ
ف َر َّبـَا؟ َق َال :بِ َل َّك ُف َط َؾك ا ْل َع ْر ِ
شَ ،بائِ ٌـ مِ ْـ َخ ْؾ ِؼ ِف .قِ َقؾ:
َو ُسئِ َؾ ْاب ُـ ا ْل ُؿ َب َار ِك :بِ َؿ َك ْع ِر ُ
الصالِحِ ا ْل َب َّز ُارَ ،ط ْـ َطؾِ ُّل ب ُـ ا ْل َح َس ِـ ب ِـ َش ِؼ ٍ
قؼ،
بِ َحدٍّ ؟ َق َال :بِ َحدّ  .حدّ ثـَا ُه ا ْل َح َس ُـ ْب ُـ َّ
ْ
ْ
َط ِـ ْاب ِـ ا ْل ُؿ َب َار ِك.

َف َؿ ِـ ا َّد َطك َأ َّك ُف َل ْق َس ل ِ َّؾ ِف َحد َف َؼدْ َر َّد ا ْل ُؼ ْر َ
آنَ ،وا َّد َطك َأ َّك ُف َٓ َش ْل ٌءَّ َِٕ :ن ال َّؾ َف َحدَّ َم َؽا َك ُف
فِل مق ِ
اض َع كَثِ َقر ٍة مِ ْـ كِتَابِ ِف َف َؼ َال﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ ﴿ﭴ ﭵ ﭶ
ََ
ﭷ ﴾ ﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾﴿ ،ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ ﴿ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﴾ َفف َذا ُك ُّؾف ،وما َأ ْشبفف َشق ِ
ف بِ ِف َف َؼدْ َك َػ َر
اهدُ َو َد َٓئِؾ طىل ا ْل َحدَ .و َم ْـ َٓ َي ْعت َِر ُ
ََ ُ َ
َ
ُ َ َ
بِ َتـ ِْزي ِؾ اهلل وجحدَ آي ِ
ات ال َّؾ ِف.
َ َ َ َ
ِ ِ
اواتِ ِفَ ،و َق َال ل ِ ْ َ
َو َق َال َر ُس ُ
ْل َم ِةَ « :أ ْي َن ال َّؾ ُه؟»
قل اهلل  :إِ َّن ال َّؾ َف َف ْق َق َط ْرشف َف ْق َق َس َؿ َ
َقا َل ْت :فِل السؿ ِ
اءَ .ف َؼ َالَ « :أ ْطتِ ْؼفَ ا َفنِكَّفَ ا ُممْ ِم َـ ٌة» .
َّ َ
()1

قل اهلل « :إِكَّفَ ا ممْ ِم َـ ٌة» دل ِ ٌقؾ َط َؾك َأكَّفا َلق َلؿ ُت ْممِـ بِ َل َّن ال َّؾف فِل السؿ ِ
َف َؼ ْق ُل رس ِ
اء:
ُ
َ
ْ
َ
َّ َ
َ ْ ْ
َ ُ
حدُّ ال َّؾف َأ َّكف فِل السؿ ِ
مل تؽـ مممـَة ،و َأكف ٓ يجقز فِل الر َقبة :إِ َّٓ مـ ي ِ
اء ،ك ََؿا َق َال ال َّؾ ُف
َ ُ
َ ْ ُ
َّ َ
َ
َّ َ
ُ
َو َر ُسقلف.اه

ٔقَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ  يف كتابْ دز ٞتعازض العقن ٔالٍقن (:)170/1

وروى إسحاق ،قال :قال طؿل :كحـ كممـ بلن اهلل طىل العرش كقػ شاء ،وكؿا
شاء ،بَل حد ،وٓ صػة يبؾغفا واصػ ،أو يحده أحد ،فصػات اهلل لف ومـف ،وهق كؿا
وصػ كػسف ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ بحد وٓ غاية ﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [إكعام:
 ]153هق طامل الغقب والشفادة ،وطَلم الغققب ،وٓ يدركف وصػ واصػ ،وهق كؿا
وصػ كػسف ،ولقس مـ اهلل مـ شلء محدود ،وٓ يبؾغ طؾؿ قدرتف أحد ،غؾب إشقاء
كؾفا بعؾؿف وقدرتف وسؾطاكف ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [افشقرى:
 ،]11وكان اهلل قبؾ أن يؽقن شلء ،واهلل هق إول وهق أخر ،وٓ يبؾغ أحد حد
صػاتف.
( )1أخرجف مسؾؿ برؿؿ ( )537ظـ معاوية بـ احلؽؿ افسؾؿل .

حـبَل حدثفؿ ،قال :سللت أبا طبد اهلل طـ
قال حرب :وأخبرين طظ بـ طقسك أن ً
إحاديث التل تروى« :إن اهلل تبارك وتعاىل يـزل كؾ لقؾة إىل السؿاء الدكقا» ،و «إن اهلل
يرى» و «إن اهلل يضع قدمف» وما أشبف هذه إحاديث ،فؼال أبق طبد اهلل :كممـ هبا،
وكصدق هبا ،وٓ كقػ وٓ معـك  -أي ٓ كؽقػفا ،وٓ كحرففا بالتلويؾ ،فـؼقل :معـاها
كذا  -وٓ كرد مـفا شق ًئا ،وكعؾؿ أن ما جاء بف الرسقل حؼ ،إذا كان بلساكقد صحاح،
وٓ كرد طىل اهلل ققلف ،وٓ يقصػ اهلل بلكثر مؿا وصػ بف كػسف بَل حد وٓ غاية ،لقس
كؿثؾف شلء.
وقال حـبؾ يف مقضع آخر طـ أمحد.
قال :لقس كؿثؾف شلء يف ذاتف كؿا وصػ بف كػسف ،قد أمجؾ تبارك وتعاىل بالصػة
لـػسف ،فحد لـػسف صػة ،لقس يشبفف شلء.
فـعبد اهلل بصػاتف غقر محدودة ،وٓ معؾقمة إٓ بؿا وصػ بف كػسف.
قال :ففق سؿقع بصقر بَل حد وٓ تؼدير ،وٓ يبؾغ القاصػقن صػتف .وصػاتف مـف
ولف ،وٓ كتعدى الؼرآن والحديث ،فـؼقل كؿا قال ،وكصػف كؿا وصػ كػسف ،وٓ
كتعدى ذلؽ.
وٓ تبؾغف صػة القاصػقـ ،كممـ بالؼرآن كؾف محؽؿف ومتشابف ،وٓ كزيؾ طـف صػة
مـ صػاتف لشـاطة شـعت ،وما وصػ بف كػسف مـ كَلم وكزول ،وخؾقه بعبده يقم
الؼقامة ،ووضعف كـػف طؾقف  -هذا كؾف يدل طىل أن اهلل تبارك وتعاىل يرى يف أخرة،
والتحديد يف هذا كؾف بدطة ،والتسؾقؿ هلل بلمره بغقر صػة وٓ حد إٓ ما وصػ بف
غػقرا ،طامل الغقب والشفادة ،طَلم الغققب.
طالؿا
كػسف :سؿقع ،بصقر ،مل يزل
ً
متؽؾؿا ً
ً
ففذه صػات وصػ اهلل هبا كػسف ٓ ،تدفع وٓ ترد ،وهق طىل العرش بَل حد ،كؿا
قال تعاىل﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [إظراف ،]45 :كقػ شاء ،الؿشقئة إلقف طز وجؾ،

وآستطالة لف ،لقس كؿثؾف شلء ،وهق خالؼ كؾ شلء ،وهق كؿا وصػ كػسف سؿقع
بصقر بَل حد ،وٓ تؼدير ،وققل إبراهقؿ ٕبقف﴿ ،ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾
[مريؿ ]42 :فـثبت أن اهلل سؿقع بصقر ،صػاتف مـف ٓ ،كتعدى الؼرآن والحديث،
والخبر بضحؽ اهلل ،وٓ كعؾؿ كقػ ذلؽ إٓ بتصديؼ الرسقل  ،وبتثبقت الؼرآن،
ٓ يصػف القاصػقن ،وٓ يحده أحد ،تعاىل اهلل طؿا تؼقلف الجفؿقة والؿشبفة.
قؾت لف :والؿشبفة ما يؼقلقن؟ قال :مـ قال بصر كبصري ،ويد كقدي ،وقدم
كؼدمل ،فؼد شبف اهلل بخؾؼف ،وهذا يحده ،وهذا كَلم سقء ،وهذا َم ْحدُ و ُد ،والؽَلم يف
هذا ٓ أحبف.
قَاهَ شَ ِٗخُ اإلِضِالًِ :
وققلف( :بَل حد وٓ صػة يبؾغفا واصػ أو يحده أحد) كػك بف إحاصة طؾؿ الخؾؼ
بف ،وأن يحدوه أو يصػقن طىل ما هق طؾقف ،إٓ بؿا أخبر طـ كػسف ،لقبقـ أن طؼقل
الخؾؼ ٓ تحقط بصػاتف ،كؿا قال الشافعل يف خطبة الرسالة( :الحؿد اهلل الذي هق كؿا
وصػ بف كػسف ،وفقق ما يصػف بف خؾؼف).
ولفذا قال أمحد ٓ( :تدركف إبصار بحد وٓ غاية) فـػك أن يدرك لف حد أو غاية،
وهذا أصح الؼقلقـ يف تػسقر اإلدراك.
وما يف الؽَلم مـ كػل تحديد الخؾؼ ،وتؼديرهؿ لرهبؿ ،وبؾقغفؿ صػتف ٓ يـايف ما
أيضا ،قال :حدثـا أبق بؽر
كص طؾقف أمحد وغقره مـ إئؿة ،كؿا ذكره الخَلل ً
الؿروزي ،قال :سؿعت أبا طبد اهلل  -لؿا ققؾ لف :روى طظ بـ الحسـ بـ شؼقؼ طـ
ابـ الؿبارك ،أكف ققؾ لف :كقػ كعرف اهلل طز وجؾ؟ قال :طىل العرش بحد  -قال:
قد بؾغـل ذلؽ طـف ،وأطجبف ،ثؿ قال أبق طبد اهلل﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ [افبؼرة ]215 :ثؿ قال﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [افػجر:
.]22
قال الخَلل :وأكبلكا محؿد بـ طظ القراق ،حدثـا أبق بؽر إثرم ،حدثـل محؿد
بـ إبراهقؿ الؼقسل ،قال :قؾت ٕمحد بـ حـبؾ :يحؽك طـ ابـ الؿبارك  -وققؾ لف:
كقػ تعرف ربـا؟  -قال :يف السؿاء السابعة طىل طرشف بحد ،فؼال أمحد :هؽذا هق
طـدكا.
وأخبرين حرب بـ إسؿاطقؾ قال :قؾت إلسحاق  -يعـل ابـ راهقيف  :-هق طىل
العرش بحد؟ قال :كعؿ بحد.
وذكر طـ ابـ الؿبارك قال :هق طىل طرشف بائـ مـ خؾؼف بحد.
قال :وأخبركا الؿروزي قال :قال إسحاق بـ إبراهقؿ بـ راهقيف :قال اهلل تبارك
وتعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ [ضف ،]5 :إمجاع أهؾ العؾؿ أكف فقق العرش
استقى ،ويعؾؿ كؾ شلء يف أسػؾ إرض السابعة ،ويف قعقر البحار ورؤوس أكام،
وبطقن إودية ،ويف كؾ مقضع ،كؿا يعؾؿ طؾؿ ما يف السؿاوات السبع ،وما دون
طؾؿا ،فَل تسؼط مـ ورقة إٓ يعؾؿفا ،وٓ حبة يف ضؾؿات
العرش ،أحاط بؽؾ شلء ً
البر والبحر وٓ رصب وٓ يابس إٓ قد طرف ذلؽ كؾف وأحصاه ،فَل تعجزه معرفة
شلء طـ معرفة غقره.
ففذا مثالف مؿا كؼؾ طـ إئؿة ،كؿا قد بسط يف غقر هذا الؿقضع ،وبقـقا أن ما
أثبتقه لف مـ الحد ٓ يعؾؿف غقره ،كؿا قال مالؽ وربقعة وغقرمها :آستقاء معؾقم،
والؽقػ مجفقل ،فبقـ أن كقػقة استقائف مجفقلة لؾعباد ،فؾؿ يـػقا ثبقت ذلؽ يف كػس
إمر ،ولؽـ كػقا طؾؿ الخؾؼ بف ،وكذلؽ مثؾ هذا يف كَلم طبد العزير بـ طبد اهلل بـ
الؿاجشقن وغقر واحد مـ السؾػ ،وإئؿة يـػقن طؾؿ الخؾؼ بؼدره وكقػقتف.اه

قال أبو عبد اهلل غفر اهلل له:

فؿـ أثبت الحد مـ إئؿة أراد إثبات أن

صػات اهلل لفا كقػقة تؾقؼ بجَللف ،وصػاتف معؼقلة الؿعـك ،وطؾقه طىل طرشف ،طؾق
حؼقؼل يؾقؼ بجَللف﴿ ،ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [افشقرى.]11 :
ومـ كػك الحد مـ إئؿة ،أراد كػل معرفة كقػقة الصػات ،فـعؾؿ صػات اهلل ،وٓ
طؾؿا.
كحقط هبا ً
تٓب :٘ٝإصَلق (الغاية) بؿعـك إصَلق (الحد) ،والؼقل فقف ،كالؼقل يف (الحد).
نالّ َفٝد يإلَاّ ابٔ ايك ِٝف ٘ٝتًدٝص ملا ضبل:
قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ خمتضس الضٕاعق (ص:)137
ِ
ِ
ِ
َومِ َـ ا ْل َع َج ِ
قؿا
الر ُس َؾ ش ْركًا َو َت ْجس ً
ب يعـل- :مـ الؿعطؾةَ -أك َُّف ْؿ َس َّؿ ْقا َت ْقحقدَ ُّ
قفا ،م َع َأ َّك ُف َغا َي ُة ا ْل َؽؿ ِ
الَ ،و َس َّؿ ْقا َت ْعطِق َؾ ُف ْؿ َوإِ ْل َحا َد ُه ْؿ َو َب ْغ َق ُف ْؿ َت ْق ِحقدً اَ ،و ُه َق َغا َي ُة
َ
َو َت ْشبِ ً َ
ِ
قص الر ِّبَ ،و َقدْ س َؾ ُبق ُه ك َُّؾ كَؿ ٍ
الـَّ ْؼ ِ
الَ ،و َز َط ُؿقا َأك َُّف ْؿ
صَ ،وك ََس ُبقا َأ ْت َب َ
َ
َ
الر ُس ِؾ إِ َلك َتـْؼ ِ َّ
اع ُّ
َأ ْث َبتُقا َل ُف ا ْل َؽ َؿ َال ،و َقدْ ك ََّز ُهق ُه َطـْ ُفَ ،ف َف َذا َت ْق ِحقدُ ا ْل َج ْف ِؿ َّق ِة َوا ْل ُؿ َع ِّط َؾ ِة.
ات كَقكِ ِف َف ِ
ات ِص َػ ِ
ِ
ات ا ْل َؽؿ ِ
اط ًَل بِ َؿ ِشق َئتِ ِف
الر ُس ِؾ َف ُف َق إِ ْثبَ ُ
ال َل ُف َوإِ ْث َب ُ ْ
َ
َو َأ َّما َت ْقحقدُ ُّ
ار ِه ،و َأ َّن َلف فِع ًَل ح ِؼق َؼ ًة ،و َأ َّكف وحدُ ه ا َّل ِذي يست ِ
و ُقدْ رتِ ِف و ْ ِ
اف
َح ُّؼ َأ ْن ُي ْع َبدَ َو ُي َخ َ
َ ُ َ ْ ُ
ُ ْ َ
اخت َق ِ َ
َ َ َ
َْ
ِ ِ ِ
ِ
ب بِ َغا َي ِة ُّ
الذ ِّلَ ،و َل ْق َس ل ِ َخ ْؾ ِؼ ِف مِ ْـ ُدوكِ ِف
َو ُي ْر َجك َو ُيت ََقك ََّؾ َط َؾ ْقفَ ،ف ُف َق ا ْل ُؿ ْستَح ُّؼ ل َغا َية ا ْل ُح ِّ
و َكق ٌؾ ،و َٓ ولِل ،و َٓ َش ِػقع ،و َٓ و ِ
اس َط ٌة ب ْقـَ ُف َوب ْقـ َُفؿ فِل ر ْف ِع َح َقائِ ِ
ج ِف ْؿ إِ َل ْق ِفَ ،وفِل
ٌ َ َ
َ
َ ْ َ َ
َ
َ ْ
َ
َت ْػ ِريجِ ك ُُر َباتِ ِف ْؿ َوإِ َج َاب ِة َد َط َقاتِ ِف ْؿ.
قن ما ي ِ
اس َط ٌة فِل َتبؾِق ِغ َأم ِر ِه وكَفقِ ِف وإِ ْخب ِ ِ
وبقـَف وبقـَفؿ و ِ
ح ُّب ُف َو َي ْر َضا ُه
ارهَ ،ف ََل َي ْع ِر ُف َ َ ُ
ْ َ ْ َ َ
ْ
َْ ُ ََْ ُ ْ َ
ويب ِغ ُضف ويس ِ
خ ُط ُفَ ،و َٓ َح َؼ ِائ َؼ َأسؿائِ ِف َو َت ْػ ِص َقؾ ما َي ِ
ػ بِ ِف
ب َل ُفَ ،و َي ْؿتَـ ِ ُع َط َؾ ْق ِفَ ،و ُي َق َص ُ
ج ُ
َ
ْ َ
َُْ ُ َُ ْ

إِ َّٓ مِـ ِجف ِة َه ِذ ِه ا ْلق ِ
اس َط ِةَ ،ف َجا َء َه ُم َٓ ِء ا ْل َؿ ََل ِحدَ ُة َف َع َؽ ُسقا ْإَ ْم َر َو َق َؾ ُبقا ا ْل َح َؼائِ َؼ ;
َ
ْ َ
الر ُس ِؾ َو َسائِ َط فِل َذل ِ َؽ َو َقا ُلقاَ :ي ْؽ ِػل َت َق ُّس ُط ا ْل َع ْؼؾَِ ،و َك َػ ْقا َح َؼائِ َؼ َأ ْس َؿائِ ِف
َفـَ َػ ْقا ك َْق َن ُّ
َو ِص َػاتِ ِف َو َقا ُلقاَ :ه َذا الت َّْق ِحقدُ .
جف ِ
ِ
اتَ ،و ُح ُؾ ِ
اض َو ْإَ ْب َع ِ
قن :ك َْح ُـ ُكـ َِّز ُه ال َّؾ َف َط ِـ ْإَ ْط َر ِ
َو َي ُؼق ُل َ
قل
اض َوا ْل ُحدُ ود َوا ْل ِ َ
ِ
ِ ِ
اظ َف َقت ََق َّه ُؿ مِـ َْفا َأك َُّف ْؿ ُيـ َِّز ُه َ
وع َه ِذ ِه ْإ َ ْل َػ َ
قن ال َّؾ َف َط َّؿا
ا ْل َح َقادثَ ،ف َق ْس َؿ ُع ا ْلغ ُّر ا ْل َؿ ْخدُ ُ
ُي ْػ َفؿ مِ ْـ م َعاكِ ِقفؿا ِطـْدَ ْ ِ
اإل ْص ََل ِق َوالـَّ َؼائِ ِ
اج ِةَ ،ف ََل َي ُش ُّؽ َأك َُّف ْؿ ُي َؿ ِّجدُ و َك ُف
ص َوا ْل َح َ
َ
َ
ُ
ػ الـَّافِ ُذ ا ْلب ِصقر ما َتح َت َه ِذ ِه ْإَ ْل َػ ِ
اظ َف َقرى َت ْحت ََفا ْ ِ
اإل ْل َحا َد
َو ُي َع ِّظ ُؿق َك ُفَ ،و َي ْؽ ِش ُ
َ ُ َ ْ
َ
و َت ْؽ ِذيب الرسؾِ ،و َتعطِ َقؾ الرب َتعا َلك َطؿا يست ِ
َح ُّؼ ُف مِ ْـ ك ََؿال ِ ِف.
َّ ِّ َ
َ ْ
َ
َّ َ ْ
َ ُّ ُ
َف َتـ ِْز ُيف ُف ْؿ َط ِـ ْإَ ْط َر ِ
اض ُه َق جحد ِص َػاتِ ِف ك ََس ْؿ ِع ِف َو َب َص ِر ِه َو َح َقاتِ ِفَ ،و ِط ْؾ ِؿ ِف وكَلمف،
اض َٓ َت ُؼقم إِ َّٓ بِ ِ
َان ُمت َِّص ًػا بِ َفا َل َؽ َ
ج ْس ٍؿَ ،ف َؾ ْق ك َ
َت
ان ِج ْس ٌؿ َوكَاك ْ
َوإِ َرا َدتِ ِفَ ،فنِ َّن َه ِذ ِه َأ ْط َر ٌ
ُ
اضا َل ُف َو ُه َق ُمـ ََّز ٌه َط ِـ ْإ َ ْط َر ِ
اض.
َأ ْط َر ً
اض َف ِفل ا ْل َغاي ُة وا ْل ِ
ح ْؽ َؿ ُة ا َّلتِل َِٕ ْجؾِ َفا َي ْخ ُؾ ُؼ َو َي ْػ َع ُؾَ ،و َي ْل ُم ُر َو َيـ َْفك،
َو َأ َّما ْإَ ْغ َر ُ
َ َ
َ
ِ
ِ
قب ُة َل ُف مِ ْـ َأ ْم ِر ِه َوك َْفقِ ِف َوفِ ْعؾِ ِفَ ،ف ُق َس ُّؿقك ََفا
بَ ،و ِه َل ا ْل َغا َي ُ
قب َو ُي َعاق ُ
َو ُيث ُ
ات ا ْل َؿ ْح ُؿق َد ُة ا ْل َؿ ْط ُؾ َ
اضا َو ِط َؾ ًَل ُيـ َِّز ُهق َك ُف َطـ َْفا.
َأ ْغ َر ً
اض َفؿراد ُهؿ بِ َتـ ِْز ِيف ِف َطـْفا َأ َّكف َلقس َلف وجف و َٓ يدَ ِ
ان؟ َو َٓ َي ْؿ ِس ُؽ
َو َأ َّما ْإَ ْب َع ُ
َ ُ ْ َ ُ َ ْ ٌ َ َ
َُ ُ ْ
السؿاو ِ
ات َط َؾك إِ ْص َبعٍَ ،و ْإَ ْر َض َط َؾك إِ ْص َبعٍَ ،و َّ
الش َج َر َط َؾك إِ ْص َبعٍَ ،وا ْل َؿا َء َط َؾك
َّ َ َ
اضَ ،وال َّؾ ُف ُمـ ََّز ٌه َط ِـ ْإَ ْب َع ِ
اض.
إِ ْص َبعٍَ ،فنِ َّن َذل ِ َؽ ُك َّؾ ُف َأ ْب َع ٌ
اتَ ،فؿراد ُهؿ بِتَـ ِْز ِيف ِف َطـْفا َأ َّكف َلقس َفق َق السؿاو ِ
ِ
ات َربَ ،و َٓ
َّ َ َ
َ ُ ْ َ ْ
َو َأ َّما ا ْل ُحدُ و ُد َوا ْلج َف ُ ُ َ ُ ْ
َط َؾك ا ْل َع ْر ِ
ش إِ َل ٌفَ ،و َٓ ُي َش ُار إِ َل ْق ِف بِ ْإَ َصابِ ِع إِ َلك َف ْق ٍق ،ك ََؿا َأ َش َار إِ َل ْق ِف َأ ْط َؾ ُؿ ا ْل َخ ْؾ ِؼ بِ ِف،
ِ
ِ
ِ
وح إِ َل ْق ِفَ ،و َٓ َر َف َع
الر ُ
َو َٓ َيـ ِْز ُل مـْ ُف َش ْل ٌءَ ،و َٓ َي ْص َعدُ إِ َل ْقف َش ْل ٌءَ ،و َٓ َت ْع ُر ُج ا ْل َؿ ََلئ َؽ ُة َو ُّ

ِ
قح إِ َل ْق ِفَ ،و َٓ َطر َج بِرس ِ
قل اهلل ُم َح َّؿ ٍد 
ا ْل َؿس َ
َ َ ُ

إِ َل ْق ِف ،إِ ْذ َل ْق ك َ
ات
َان ك ََذل ِ َؽ َل ِز َم إِ ْث َب ُ

جف ِ
ِ
ات َل ُفَ ،و ُه َق ُمـ ََّز ٌه َط ْـ َذل ِ َؽ.
ا ْل ُحدُ ود َوا ْل ِ َ
اد ِ
قل ا ْلحق ِ
ث َف ُق ِريدُ َ
ون بِ ِف َأ َّك ُف َٓ َي َت َؽ َّؾ ُؿ بِ ُؼدْ َرتِ ِف َو َم ِشقئَتِ ِفَ ،و َٓ َيـ ِْز ُل ك َُّؾ َل ْق َؾ ٍة
َو َأ َّما ُح ُؾ ُ َ َ
إِ َلك سؿ ِ
َان ر ِ
اء الدُّ ْك َقاَ ،و َٓ َي ْلتِل َي ْقم ا ْل ِؼ َقام ِة َو َٓ َي ِ
اض ًقاَ ،و َٓ
جل ُء َو َٓ َي ْغ َض ُ
ب َب ْعدَ َأ ْن ك َ َ
َ
َ
َ َ
َان َغ ْض َب َ
َي ْر َضك َب ْعدَ َأ ْن ك َ
انَ ،و َٓ َي ُؼق ُم بِ ِف فِ ْع ٌؾ ا ْلبَ َّت َةَ ،و َٓ َأ ْم ٌر ُم َجدَّ ٌد َب ْعدَ َأ ْن َل ْؿ َي ُؽ ْـَ ،و َٓ
ِ
است ََقى َط َؾك َط ْر ِش ِف َب ْعدَ َأ ْن َل ْؿ
ُي ِريدُ َش ْق ًئا َب ْعدَ َأ ْن َل ْؿ َي ُؽ ْـ ُم ِريدً ا َل ُفَ ،ف ََل َل ُف ُك ْـ َحؼق َؼ ًةَ ،و َٓ ْ
ِ
ِ ِ
ب َب ْعدَ ُه
ب َق ْب َؾ ُف م ْث َؾ ُفَ ،و َل ْـ َي ْغ َض َ
ب َي ْق َم ا ْلؼ َقا َمة َغ َض ًبا َل ْؿ َي ْغ َض ْ
َي ُؽ ْـ ُم ْست َِق ًياَ ،و َٓ َي ْغ َض ُ
َادي ِطباده يقم ا ْل ِؼقام ِة بعدَ َأ ْن َلؿ ي ُؽـ مـ ِ
ِ
ِ
َاد ًياَ ،و َٓ َي ُؼ ُ
قل ل ِ ْؾ ُؿ َص ِّؾل إِ َذا َق َال:
م ْث َؾ ُفَ ،و َٓ ُيـ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ
ْ َ ْ ُ
﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [افػاحتةَ ]2 :ح ِؿدَ كِل َط ْب ِديَ ،فنِ َذا َق َال﴿ :ﭓ ﭔ﴾
[افػاحتةَ ]1 :ق َالَ :أ ْثـَك َط َؾ َّل َط ْب ِديَ ،فنِ َذا َق َال﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [افػاحتةَ ]4 :ق َال:
اد ِ
قل ا ْلحق ِ
مجدَ كِل َطب ِدي َفنِ َّن َه ِذ ِه ُك َّؾفا حق ِ
اد ُ
ث.
ثَ ،و ُه َق ُمـ ََّز ٌه َط ْـ ُح ُؾ ِ َ َ
َ َ َ
ْ
َ َّ
احدً ا ،وم ْثبِتُق الص َػ ِ
ت ا ْلجف ِؿق ُة :كَحـ ُك ْثبِ ُت َق ِديؿا و ِ
و َقا َل ِ
ات ُي ْثبِت َ
ُقن ِطدَّ َة ُقدَ َما َء،
ِّ
ً َ
ْ ُ
َ ْ َّ
َ
َ ُ
ػ َم ْـ َأ ْث َب َت َس ْب َع َة ُقدَ َما َء
َق َالَ :والـ ََّص َارى َأ ْث َبتُقا َث ََل َث َة ُقدَ َما َء َم َع اهلل َت َعا َلك َف َؽ َّػ َر ُه ْؿَ ،ف َؽ ْق َ
َأ ْو َأ ْك َث َر؟
قس وال َّت ْؾبِ ِ ِ
ِ
ِ
السامِ َعَ :أك َُّف ْؿ َأ ْث َبتُقا ُقدَ َما َء َم َع اهلل
َفا ْك ُظ ْر إِ َلك َه َذا التَّدْ ل ِ َ
قس ا َّلذي ُيقه ُؿ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
اس ِؿ ِف ،ك ََؿا َأك َُّف ْؿ إِك ََّؿا َأ ْث َبتُقا
يؿا َواحدً ا بِص َػاتفَ ،وص َػا ُت ُف َداخ َؾ ٌة فل ْ
َت َعا َلك وإِك ََّؿا َأ ْث َبتُقا َقد ً
اإل َلف ا ْلق ِ
ِ ٍ ِ ِ ِِ
ِ
احدُ بِ َج ِؿق ِع َأ ْس َؿائِ ِف
إِ َل ًفا َواحدً اَ ،و َل ْؿ َي ْج َع ُؾقا ك َُّؾ ص َػة م ْـ ص َػاتف إِ َل ًفاَ ،ب ْؾ ُه َق ْ ِ ُ َ
َو ِص َػاتِ ِف.
و َه َذا بِعقـ ِ ِف م َت َؾ ًّؼك مِـ ُطب ِ
اد ْإَ ْصـَا ِم مِ َـ ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ بِال َّؾ ِف َت َعا َلك ا ْل ُؿ َؽ ِّذبِق َـ ل ِ َر ُسقل ِ ِف
ْ َّ
َ
َْ ُ
ِ
حق ُث َقا ُلقا :يدْ ُطق محؿدٌ إِ َلك إِ َل ٍف و ِ
اح ٍدُ ،ث َّؿ َي ُؼ ُ
قع َيا َب ِص ُقرَ ،ف َقدْ ُطق آل ِ َف ًة
قلَ :يا ال َّؾ ُف َيا َسؿ ُ
َ
َ
َْ
ُ َ َّ

ُم َت َعدِّ َدةًَ ،ف َلك َْز َل اهلل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾
[اإلرساء.]115 :
اس ٍؿ َد َط ْق ُت ُؿق ُه بِ ِف َفنِك ََّؿا َد َط ْق ُت ُؿ ا ْل ُؿ َس َّؿك بِ َذل ِ َؽ ِآ ْس ِؿَ ،ف َل ْخ َب َر ُس ْب َحا َك ُف َأ َّك ُف إِ َل ٌف
َف َل ُّي ْ
و ِ
َت ُح ْسـَكَ ،وإِ َّٓ
اؤ ُه ا ْل ُح ْسـَك ا ْل ُؿ ْش َت َّؼ ُة مِ ْـ ِص َػاتِ ِفَ ،ول ِ َف َذا كَاك ْ
احدٌ َ ،وإِ ْن َت َعدَّ َد ْت َأ ْس َؿ ُ
َ
قل ا ْلج ِ
ون ل ِ َؽ َؿال ِ ِفَ :أ ْس َؿا ٌء َم ْح َض ٌة َف ِ
احدُ َ
ار َغ ٌة مِ َـ ا ْل َؿ َعاكِلَ ،ل ْق َس َل َفا
َف َؾ ْق كَاك ْ
َت ك ََؿا َي ُؼ ُ َ
َت َأسؿاء ا ْلؿقصقفِقـ بِالص َػ ِ
ِ
ات َو ْإَ ْف َع ِ
ال َأ ْح َس َـ مِـ َْفا،
َ ِّ
َح َؼائ ُؼ َل ْؿ َت ُؽ ْـ ُح ْسـَكَ ،و َل ْق كَاك ْ ْ َ ُ َ ْ ُ
قت والص َػ ِ
ات و َك ْثر ِة الـُّع ِ
قد َّ ِ
ت ْأي ُة َط َؾك َتق ِح ِ
َفدَ َّل ِ
ات.اه
َ ِّ
ُ
ْ
َ
الذ َ َ
تٓاقض املبتدع ١يف تأ ًِٜٗٚبعض ايصفات حبذ ١ايتذطٚ ِٝايرتنٝبٚ ,إثباتِٗ بعض
ايصفات:
قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ خمتضس الضٕاعق (ص:)29
ات وسؿك َك ْػسف بِ َلسؿ ٍ
ػ َك ْػسف بِ ِص َػ ٍ
اء َو َأ ْخ َب َر َط ْـ َك ْػ ِس ِف
ب َأ َّن ال َّؾ َف َو َص َ َ ُ
َٓ َر ْي َ
َ ُ ْ َ
َ َ َّ
ِ
ب َو َيس َخ ُط َو َي ِ
بِ َل ْف َع ٍ
جل ُء َو َي ْلتِل إِ َلك
الَ ،و َأ ْخ َب َر َأ َّك ُف ُيح ُّ
ب َو َي ْؽ َر ُه َو َي ْؿ ُؼ ُت َو َي ْر َضك َو َي ْغ َض ُ ْ
سؿ ِ
اء الدُّ ْك َقا َو َأ َّك ُف ا ْل ُؿ ْست َِقي َط َؾك َط ْر ِش ِفَ ،و َأ َّن َل ُف ِط ْؾ ًؿا َو َح َقا ًة َو ُقدْ َر ًة َوإِ َرا َد ًة َو َس ْؿ ًعا
َ َ
وبصرا ووجفا و َأ َّن َلف يدَ ي ِـ و َأ َّكف َفق َق ِطب ِ
اد ِهَ ،و َأ َّن ا ْل َؿ ََلئِ َؽ َة َت ْع ُر ُج إِ َل ْق ِف َو َت َتـ ََّز ُل بِ ْإَ ْم ِر مِ ْـ
َ
ُ َ ْ َ ُ ْ
ََ َ ً َ َ ْ ً َ
ِطـ ِْد ِه و َأ َّكف َق ِريب و َأ َّكف مع ا ْلؿح ِسـِقـ ومع الصابِ ِريـ ومع ا ْلؿت َِّؼقـ و َأ َّن السؿاو ِ
ات
َّ َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ
َ َ َ َ َّ
ٌ َ ُ َ َ ُ ْ
َ ُ
م ْط ِقيا ٌت بِق ِؿقـ ِ ِف ،ووص َػف رسق ُلف بِ َل َّكف ي ْػرح وي ْضح ُؽ و َأ َّن ُق ُؾقب ا ْل ِعب ِ
اد َب ْق َـ َأ َصابِ ِع ِف،
َ
َ
َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ََ َ َ
َ
َ َّ
َو َغ ْق ِر َذل ِ َؽ.
َفق َؼ ُال لِ ْؾؿ َت َل ِّو ِلَ :تت ََلو ُل َه َذا ُك َّؾف َط َؾك ِخ ََل ِ
اه ِر ِهَ ،أم ُت َػسر ا ْلج ِؿقع َط َؾك َض ِ
ف َض ِ
اه ِر ِه
ُ
ُ
ْ ِّ ُ َ َ
ُ
َّ
ض َذل ِ َؽ وبع ِض ِفَ ،فنِ ْن َت َلو ْل َت ا ْلج ِؿقع وحؿ ْؾ َتف َط َؾك ِخ ََل ِ
َو َح ِؼق َؼتِ ِفَ ،أ ْم ُت َػ ِّر ُق َب ْق َـ َب ْع ِ
ف
َ َ َ َ َ ُ
َّ
ََْ
ِِ
ِ
ح ِؼق َؼتِ ِف ك َ ِ ِ
ِ
ب الدَّ ْه ِر َّي ِة
احا َو َج ْحدً ا ل ُر ُبقبِ َّقتفَ ،و َه َذا َم ْذ َه ُ
َان َذل َؽ طـَا ًدا َضاه ًرا َو ُك ْػ ًرا ُص َر ً
َ

ا َّل ِذي َـ َٓ ُيثْبِت َ
ُقن ل ِ ْؾ َعا َل ِؿ َصاكِ ًعاَ ،فنِ ْن ُق ْؾ َتُ :أ ْثبِ ُت ل ِ ْؾ َعا َل ِؿ َصاكِ ًعا َو َلؽِ ْـ َٓ َأ ِص ُػ ُف بِ ِص َػ ٍة َت َؼ ُع
ِِ
ِ
ػ بِؿا َي َؼ ُع َط َؾك ا ْلؿ ْخ ُؾ ِ
قق َت َل َّو ْل ُت ُف.
َ
َط َؾك َخ ْؾؼف َو َح ْق ُث ُوص َ َ
ِ
ِ ِ
ػ بِ َفا َك ْػ َس ُف َه ْؾ َتدُ ُّل َط َؾك
ات ا َّلتِل َو َص َ
الص َػ ُ
ق َقل َل ُهَ :ف َفذه ْإَ ْس َؿا ُء ا ْل ُح ْسـَك َو ِّ
ان َثابِت ٍَة ِهل حؼ فِل َك ْػ ِسفا َأو َٓ َتدُ ُّل؟ َفنِ ْن َك َػق َت د َٓ َلتَفا َط َؾك معـًك َثابِ ٍ
مع ٍ
تك َ
َان َذل ِ َؽ
َْ
ْ َ َ
َ ْ
َ َ
ََ
َغا َي َة ال َّت ْعطِقؾَِ ،وإِ ْن َأ ْث َب َّت َد َٓ َلت ََفا َط َؾك َم ْعـَك ِه َل َحؼ فِل َك ْػ ِس َفا َثابِ ٌت.
ون َب ْع ٍ
قِ َقل َل َكَ :ف َؿا ا َّل ِذي َس َّق َغ َل َؽ َت ْل ِو َيؾ َب ْع ِض َفا ُد َ
ض؟ َو َما ا ْل َػ ْر ُق َب ْق َـ َما َأ ْث َبت ََّفا
ِ ِ ِ
الس ْؿ ِع َأ ِو ا ْل َع ْؼ ِؾ َو ِد َٓ َل ِة الـ ُُّص ِ
قص َأ َّن َل ُف َس ْؿ ًعا َو َب َص ًرا َو ِط ْؾ ًؿا َو ُقدْ َر ًة
َو َك َػ ْقت ََفا م ْـ ج َفة َّ
َوإِ َرا َد ًة َو َح َقا ًة َوك َََل ًما َكدَ َٓ َلتِ َفا َط َؾك َأ َّن َل ُف َم َح َّب ًة َو َر ْح َؿ ًة َو َغ َض ًبا َو ِر ًضا َو َف َر ًحا َو َض ِح ًؽا
َو َو ْج ًفا َو َيدَ ْي ِـَ ،ف ِد َٓ َل ُة الـ ُُّص ِ
قص َط َؾك َذل ِ َؽ َس َقا ٌءَ ،فؾِ َؿ َك َػ ْق َت َح ِؼق َؼ َة َر ْح َؿتِ ِف َو َم َح َّبتِ ِف
و ِر َضاه و َغ َضبِ ِف و َفر ِح ِف و َض ِ
حؽِ ِفَ ،و َأ َّو ْلت ََفا َك ْػ َس ْ ِ
اإل َرا َد ِة؟
َ َ َ
ُ َ
َ
ِ
ِ ِ
ات ْ ِ ِ
ات َح َؼائِ ِؼ
قؿاَ ،وإِ ْث َب َ
َفنِنْ ُق ْؾ َت :إِ َّن إِ ْث َب َ
اإل َرا َدة َوا ْل َؿشق َئة َٓ َي ْس َت ْؾ ِز ُم َت ْشبِ ً
قفا َو َت ْجس ً
ِ
ِ
ِ
ِِ
الر ْح َؿ َة
َهذه ِّ
قؿ َفنِك ََّفا َٓ ُت ْع َؼ ُؾ إِ َّٓ فل ْإَ ْج َسامَِ ،فنِ َّن َّ
الص َػات َي ْس َت ْؾ ِز ُم الت َّْشبِق َف َوالت َّْجس َ
ِر َّق ٌة َتعت َِري َصبِقع َة ا ْلحقق ِ
س ل ِ َج ْؾ ِ
انَ ،وا ْل َؿ َح َّب َة َم ْق ُؾ الـَّ ْػ ِ
ب ِغؾ
ب َما َيـْ َػ ُع َفاَ ،وا ْل َغ َض َ
َََ
َ
ْ
ب لِقر ِ
ود َما َي ِر ُد َط َؾ ْق ِف.
بِا ْل َؼ ْؾ ِ ُ ُ
قِ َقل َل َكَ :وك ََذل ِ َؽ ْ ِ
س إِ َلك َج ْؾ ِ
اإل َرا َد ُة ِه َل َم ْق ُؾ الـَّ ْػ ِ
ب َما َيـْ َػ ُع َفا َو َد ْف ِع َما َي ُض ُّر َها،
وك ََذل ِ َؽ ج ِؿقع ما َأ ْثب َّتف مِـ الص َػ ِ
الش ِ
اض َقائِ َؿ ٌة بِ ْإَ ْج َسا ِم فِل َّ
اه ِدَ ،فنِ َّن
ات إِك ََّؿا ِه َل َأ ْغ َر ٌ
َ ُ َ َ ُ َ ِّ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قر ِة ا ْل َؿ ْع ُؾق ِم فِل َك ْػ ِ
الس ْؿ ُع
ا ْلع ْؾ َؿ اكْط َب ُ
س ا ْل َعال ِؿَ ،أ ْو ص َػ ٌة َط َرض َّق ٌة َقائ َؿ ٌة بِفَ ،وك ََذل َؽ َّ
اع ُص َ
ػ َل ِزم الت َّْشبِقف والتَّج ِسقؿ مِـ إِ ْثب ِ
ِ
ِ
ات
َوا ْل َب َص ُر َوا ْل َح َقا ُة َأ ْط َر ٌ
ُ َ ْ ُ ْ َ
اض َقائ َؿ ٌة بِا ْل َؿ ْق ُصقفَ ،ف َؽ ْق َ َ
ات و َلؿ ي ْؾ َزم مِـ إِ ْثب ٍ
ِ
ِ
ات َه ِذ ِه؟
الص َػ َ ْ َ ْ ْ َ
ت ْؾ َؽ ِّ
َفنِنْ ُق ْؾ َتَ :أكَا ُأ ْثبِت َُفا َط َؾك َو ْج ٍف َٓ ُي َؿاثِ ُؾ ِص َػاتِـَا َو َٓ ُي ْشبِ ُف َفا.
قِ َقل َل َكَ :فف ََّل َأ ْثب َّت ا ْلج ِؿقع َط َؾك وج ٍف َٓ يؿاثِ ُؾ ِص َػ ِ
ات ا ْل َؿ ْخ ُؾققِق َـ؟
َ ْ
َ َ
َ
َ
َُ

َفنِنْ ُق ْؾ َتَ :ه َذا َٓ ُي ْع َؼ ُؾ.
ػ َط َؼ ْؾ َت َس ْؿ ًعا َو َب َص ًرا َو َح َقا ًة َوإِ َرا َد ًة َو َم ِشقئَ ًةَ ،ل ْق َس ْت مِ ْـ ِجـْ ِ
س
قِ َقل َل َكَ :ف َؽ ْق َ
ِص َػ ِ
ات ا ْل َؿ ْخ ُؾققِق َـ؟
َفنِنْ ُق ْؾ َتَ :أكَا ُأ َف ِّر ُق َب ْق َـ َما ُيت ََل َّو ُل َو َما َٓ ُيت ََل َّو ُل بِ َل َّن َما َد َّل ا ْل َع ْؼ ُؾ َط َؾك ُث ُبقتِ ِف َي ْؿتَـ ِ ُع
َت ْل ِوي ُؾف كَا ْل ِع ْؾ ِؿ وا ْلحق ِ
اة َوا ْل ُؼدْ ر ِة َوالسؿ ِع َوا ْل َب َص ِرَ ،وما َٓ َيدُ ُّل َط َؾ ْق ِف ا ْل َع ْؼ ُؾ َي ِ
ب َأ ْو
ج ُ
َ ََ
ُ
َ
َّ ْ
َ
ح ِ
الض ِ
ؽ َوا ْل َػ َرحِ َوا ْل َغ َض ِ
الر َضكَ ،فنِ َّن ا ْل ِػ ْع َؾ ا ْل ُؿ ْح َؽ َؿ
َي ُسق ُغ َت ْل ِوي ُؾ ُف كَا ْل َق ِد َوا ْل َق ْج ِف َو َّ
ب َو ِّ
ِ
ِ
د َّل َط َؾك ْ ِ ِ
يح ا ْل َع ْؼؾِ.
اإل َرا َدة َف َق ْؿتَـ ُع ُم َخا َل َػ ُة َما َد َّل َط َؾ ْقف َص ِر ُ
َ
ِ
الضر و َت ْػ ِريج ا ْل ُؽرب ِ
ِ
اإل ْك َعام َو ْ ِ
ِ
اإل ْح َس ُ
ات َد َّل َط َؾك
ان َوك َْش ُ
ُ
ػ ُّ ِّ َ
ق َقل َل َكَ :وك ََذل َؽ ْ ُ
َُ
اإلراد ِة سقاء ،والت َّْخ ِصقص بِا ْل َؽرام ِة و ِآصطِ َػ ِ
الر ْح َؿ ِة ك َِد َٓ َل ِة الت َّْخ ِص ِ
اء
َ َ َ ْ
ُ
قص َط َؾك ْ ِ َ َ َ َ ٌ َ
َّ
ِ ِ ِ
اإل َها َك ُة َوال َّطر ُد َو ْ ِ
اإلرا َد ِةَ ،و ْ ِ
ِ
َو ِآ ْختِ َق ِ
اإل ْب َعا ُد
ْ
ار َدال َط َؾك ا ْل َؿ َحبَّة كَد َٓ َلة َما َذك َْر َت َط َؾك ْ َ
ت وا ْلب ْغ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
وا ْل ِ
ح ْر َم ُ
قب ُة
الر َضك َوا ْل ُح ِّ
ان َدال َط َؾك ا ْل َؿ ْؼ َ ُ
َ
ض كَد َٓ َلة ضدِّ ه َط َؾك ِّ
بَ ،وا ْل ُع ُؼ َ
وا ْلب ْط ُش و ِآكْتِ َؼام دال َط َؾك ا ْل َغ َض ِ ِ ِ ِ ِ
الر َضك.
ُ َ
َ
َ َ
ب كَد َٓ َلة ضدِّ ه َط َؾك ِّ
ات َه ِذ ِه الص َػ ِ
ول َثاكِقاَ :هب َأ َّن ا ْلع ْؼ َؾ َٓ يدُ ُّل َط َؾك إِ ْثب ِ
ات ا َّلتِل َك َػ ْقت ََفا َفنِ َّك ُف َٓ
َو َك ُؼ ُ ً
ِّ
َ
َ
َ
ْ
ِ
الس ْؿ ُع َدل ِ ٌقؾ ُم ْست َِؼؾ بِـَ ْػ ِس ِفَ ،ب ِؾ ال ُّط َؿ ْلكِقـَ ُة إِ َل ْق ِف فِل َه َذا ا ْل َب ِ
اب َأ ْط َظ ُؿ مِ َـ
َيـْػ َ
قفاَ ،و َّ
ال ُّط َؿ ْلكِقـ َِة إِ َلك ُم َج َّر ِد ا ْل َع ْؼؾَِ ،ف َؿا ا َّل ِذي ُي َس ِّق ُغ َل َؽ َك ْػ َل َمدْ ُلقل ِ ِف؟
قص ي ْؼت َِضل َت ْشبِقفا و َتج ِسقؿا َففق ي ْؼت َِض ِ
َوي َؼ ُال َثالِ ًثا :إِ ْن ك َ ِ
قف فِل
ً َ ْ ً َُ َ
َان َضاه ُر الـ ُُّص ِ َ
ُ
ِ
ِ
قعَ ،وإِ ْن ك َ
َان َٓ َي ْؼت َِضل َذل ِ َؽ َل ْؿ َي ُج ْز َت ْل ِو ُيؾ َش ْل ٍء مِـْ ُفَ ،وإِ ْن َز َط ْؿ َت
ا ْل َجؿق ِعَ ،ف َل ِّو ِل ا ْل َجؿ َ
قف وبع َضفا َٓ ي ْؼت َِض ِ
ِ ِ
قف ُصقل ِ ْب َت بِا ْل َػ ْر ِق َب ْق َـ ْإَ ْم َر ْي ِـ.
َأ َّن َب ْع َض َفا َي ْؼتَض َ َ ْ َ َ
ِ ِ
َو َلؿا َت َػ َّط َـ ب ْع ُض ُفؿ ل ِ َت َع ُّذ ِر ا ْل ِػر ِ
اق َق َال :ما َد َّل َط َؾ ْق ِف ْ ِ
الس ْؿ ِع
اإل ْج َؿ ُ
اع كَص َػات َّ
َ
َ
ْ
َّ
َ
اع َفنِ َّك ُف َي َت َل َّو ُلَ ،و َه َذا كَؿا َترا ُه مِ ْـ َأ ْفس ِد ا ْل ُػر ِ
َٓ َي َت َل َّو ُلَ ،وما َلؿ َيدُ َّل َط َؾ ْق ِف ْ ِ
وقَ ،فنِ َّن
اإل ْج َؿ ُ
ُ
َ
َ َ
َ ْ

قؿ والت َّْشبِ ِ
ِ
قفَ ،و َه َذا َقدْ ٌح فِل ْ ِ
م ْضؿق َك ُف َأ َّن ْ ِ
اإل ْج َؿاعِ،
اع َأ ْث َب َت َما َيدُ ُّل َر ْأ ُي الت َّْجس ِ َ
اإل ْج َؿ َ
َ ُ
َفنِ َّك ُف َٓ َيـْ َع ِؼدُ َط َؾك َباصِؾٍ.
اإلجؿاع د َّل َط َؾك َه ِذ ِه الص َػ ِ
ات و َض ِ
ُث َّم ُي َؼ ُال :إِ ْن ك َ
اه ُر َها َي ْؼت َِضل الت َّْشبِق َف
َ
ِّ
َان ْ ِ ْ َ ُ َ
ِ
قؿ َب َط َؾ َك ْػ ُق ُؽ ْؿ ل ِ َذل ِ َؽَ ،وإِ ْن َل ْؿ َيـْ َع ِؼدْ َط َؾ ْق َفا َب َط َؾ ال َّت ْػ ِر ُيؼ بِ ِف.
َوالت َّْجس َ
قت َه ِذ ِه الص َػ ِ
ُثم ي َؼ ُالُ :خصقم ُؽؿ مِـ ا ْلؿعت َِز َل ِة َلؿ ُتج ِؿع َط َؾك ُثب ِ
ات.
ِّ
ُ
ْ ْ ْ
ُ ُ ْ َ ُ ْ
َّ ُ
َفنِنْ ُق ْؾ ُت ْم :ا ْك َع َؼدَ ْ ِ
اع َق ْب َؾ ُف ْؿ ،قِ َقؾَ :صدَ ْقت ُْؿ َوال َّؾ ِفَ ،وا َّل ِذي َـ َأ ْج َؿ ُعقا َق ْب َؾ ُف ْؿ َط َؾك
اإل ْج َؿ ُ
ات سائِ ِر الص َػ ِ
ات َأجؿعقا َط َؾك إِ ْثب ِ
ات َه ِذ ِه الص َػ ِ
إِ ْثب ِ
قها بِ َس ْبعٍَ ،ب ْؾ
ات َو َل ْؿ َي ُخ ُّص َ
ِّ
َ
ْ َ ُ
ِّ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس كَاكُقا
الس ْب ِع ِخ ََل ُ
الس َؾػَ ،و َق ْق ِل ا ْل َج ْفؿ َّقة َوا ْل ُؿ ْعت َِز َلةَ ،فالـ ُ
َت ْخص ُ
ف َق ْقل َّ
قص َفا بِ َّ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ
الس ْب ِع َّق ُة َو ْاش َت َّؼ ْت َق ْق ًٓ َب ْق َـ َق ْق َل ْق ِـَ ،ف ََل
َصائ َػ َت ْق ِـَ :س َؾػ َّقة َو َج ْفؿ َّقةَ ،ف َحدَ َثت ال َّطائ َػ ُة َّ
لِؾس َؾ ِ
ػ ا َّت َب ُعقا َو َٓ َم َع ا ْل َج ْف ِؿ َّق ِة َب ُؼقا.
َّ
اضا ،كَا ْل ِع ْؾ ِؿ وا ْلحق ِ
َو َقا َل ْت َصائِ َػ ٌة ُأ ْخرى :ما َلؿ ي ُؽـ َض ِ
اة َوا ْل ُؼدْ َر ِة
اه ُر ُه َج َق ِار َح َو َأ ْب َع ً
َ
َ ََ
َ ْ َ ْ
َان َض ِ
َو ْ ِ
اإل َرا َد ِة َوا ْل َؽ ََل ِم َٓ َيت ََل َّو ُلَ ،و َما ك َ
اضا كَا ْل َق ْج ِف َوا ْل َقدَ ْي ِـ َوا ْل َؼدَ ِم
اه ُر ُه َج َق ِار َح َو َأ ْب َع ً
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
قؿ.
َفنِ َّك ُف َي َت َع َّق ُـ َت ْل ِوي ُؾ ُف ٓ ْست ْؾ َزا ِم إِ ْث َباتف الت َّْرك َ
قب َوالت َّْجس َ
َق َال ا ْل ُؿ ْثبِ ُتونَ َ :ج َقابـَا َل ُؽؿ ُه َق َط ْق ُـ ا َّل ِذي ُت ِ
جق ُب َ
قن بِ ِف ُخ ُصق َم ُؽ ْؿ مِ َـ ا ْل َج ْف ِؿ َّق ِة
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َالس ْؿ ِع
َوا ْل ُؿ ْعت َِز َلة ُك َػاة ِّ
الص َػاتَ ،ف ُف ْؿ َقا ُلقا َل ُؽ ْؿَ :ل ْق َقا َم بِف ُس ْب َحا َك ُف ص َػ ٌة ُو ُجقد َّي ٌة ك َّ
ِ
ِ
وا ْلبص ِر وا ْل ِع ْؾ ِؿ وا ْل ُؼدْ ر ِة وا ْلحق ِ
ْل ْط َر ِ
ان َم َح ًَّل ل ِ ْ َ
اة َل َؽ َ
قؿ
اض َو َل ِز َم الت َّْرك َ
َ َ ََ
َ
َ َ َ َ
قب َوالت َّْجس َ
ِ
َو ِآك ِْؼ َسا َم ،ك ََؿا ُق ْؾت ُْؿَ :ل ْق ك َ
قب َو ِآك ِْؼ َسا َم َو ِحقـَئِ ٍذ َف َؿا
َان َل ُف َو ْج ٌف َو َيدٌ َوإِ ْص َب ٌع َل ِز َم الت َّْرك َ
ُه َق َج َقاب ُؽؿ ل ِ َف ُم َٓ ِء ك ِ
ُجق ُب ُؽ ْؿ بِ ِف؟
ُ ْ
َفنِنْ ُق ْؾ ُتم :كَحـ ُكثْبِ ُت َه ِذ ِه الص َػ ِ
ات َط َؾك َو ْج ٍف َٓ َت ُؽ ُ
قفا
قن َأ ْط َر ً
اضا َو َٓ ك َُس ِّؿ َ
ِّ
ْ ْ ُ
ِ
ِ
قؿا.
َأ ْط َر ً
اضا َف ََل َي ْس َت ْؾ ِز ُم َت ْركق ًبا َو َٓ َت ْجس ً

قِ َقل َل ُؽم :وكَحـ ُك ْثبِ ُت الص َػ ِ
قها َأ ْكت ُْؿ َطـْ ُف َط َؾك
ات ا َّلتِل َأ ْث َبت ََفا ال َّؾ ُف لِـَ ْػ ِس ِف َو َك َػ ْقت ُُؿ َ
ِّ
ْ َ ْ ُ
ػ بِ َفا ُم َر َّك ًبا َو َٓ ِج ْس ًؿا َو َٓ
اض َوا ْل َج َق ِار َح َو َٓ ُي َس َّؿك ا ْل ُؿت َِّص ُ
َو ْج ٍف َٓ َي ْس َت ْؾ ِز ُم ْإَ ْب َع َ
ُمـْ َؼ ِس ًؿا.
َفنِنْ ُق ْؾ ُت ْمَ :ه َذا َٓ ُي ْع َؼ ُؾ مِـ َْفا إِ َّٓ ْإَ ْج َزا ُء َو ْإَ ْب َعا ُض.
اض.
ُق ْؾ َـا َل ُؽ ْمَ :وتِ ْؾ َؽ َٓ ُي ْع َؼ ُؾ مِـ َْفا إِ َّٓ ْإ َ ْط َر ُ
الر ِّب َت َعا َلك َباقِ َق ٌة َدائِ ًؿا َأ َب ِد َّي ٌة
َفنِنْ ُق ْؾ ُت ْم :ا ْل َع َر ُض َٓ َي ْب َؼك َز َما َك ْق ِـ َ ،و ِص َػ ُ
ات َّ
اض ِه َل َما َج َاز ُم َػ َار َقت َُفا َواك ِْػ َصا ُل َفاَ ،و َذل ِ َؽ فِل
اضاُ ،ق ْؾـَاَ :وك ََذل ِ َؽ ْإَ ْب َع ُ
َف َؾ ْق َس ْت َأ ْط َر ً
اضا و َٓ جق ِارحَ ،فؿ َػار َق ُة الص َػ ِ
ات ْ ِ
اإل َل ِف َّق ِة
ِّ
َ َ َ
الر ِّب َت َعا َلك ُم َح ٌالَ ،ف َؾ ْق َس ْت َأ ْب َع ً َ
ُ َ
َح ِّؼ َّ
قف بِفا مست ِ
ل ِ ْؾؿقص ِ
قز َأ ْن ُت َػ ِ
َح ٌقؾ ُم ْط َؾ ًؼا فِل ك َْق َط ْق ِـَ ،وا ْل َؿ ْخ ُؾ ُ
اض ُف
ار َق ُف َأ ْب َع ُ
قق َي ُج ُ
َْ ُ
َ ُ ْ
()1

اض ُف.
َو َأ ْط َر ُ
َان ا ْل َق ْج ُف َط ْق ُـ ا ْل َق ِد َو َط ْق ُـ الس ِ
اق َو ْ ِ
اإل ْص َب ِع َف ُف َق ُم َح ٌالَ ،وإِ ْن ك َ
َفنِنْ ُق ْؾ ُت ْم :إِ ْن ك َ
َان
َّ
ِ
قب.
َغ ْق َر ُه َي ْؾ َز ُم ال َّت َؿ ُّق ُز َو َي ْؾ َز ُم الت َّْرك ُ

()1افعرض ظـدهؿ :هق ما يعرض ويزول وٓ يبؼك زماكغ ،ومـ أجؾ هذا ؾنن ابـ ـالب وإصعري
واداتريدي افتزمقا كػل افصػات افػعؾقة افتل شؿقها احلقادث ،وأما أصقل افصػات ؾفل ظـدهؿ ثابتة
ظذ خالف بقـفؿ :فؽقهنا ٓ تسؿك أظراض ًإ ،ن حد افعرض ظـدهؿ ما يعرض ويزول.
وهذا ـؾف تؽؾػ وحتؽؿ ظذ فغة ادـطؼ ،إذ بلي ظؼؾ وبلي كظام وبلي مـطؼ وبلي ؿاكقن فزم أن افعرض هق
ما يزول وٓ يبؼك زمـغ.
ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل يف افتسعقـقة (:)948/3
ومعؾقم أن ؿقهلؿ افعرض ما ٓ يبؼك زماكغ :هق دظَقى وحتؽؿ ،ؾنن افصػات يف ادخؾقق ٓ تبؼك -
ظرضا ٓ ،يقجب افػرق ،فؽـفؿ ادظقا أن صػة ادخؾقق
أيضا -زماكغ ظـدهؿ :ؾتسؿقة افقء صػة أو ً
ً
ٓ تبؼك زماكغ ،وصػة اخلافؼ تبؼك ،ؾقؿؽـفؿ أن يؼقفقا :بادخؾقق ٓ يبؼك ،وافؼائؿ باخلافؼ باق ،هذا إن
صح ؿقهلؿ :إن افصػات افتل هل إظراض ٓ تبؼك ،وأـثر افعؼالء خيافػقهنؿ يف ذفؽ.اه

َان السؿع ُهق َطقـ ا ْلبص ِر ،و ُهؿا َك ْػس ا ْل ِع ْؾ ِؿ ،و ِهل َك ْػس ا ْلحقاةِ
ََ
ُ
ُ
َ َ
ُق ْؾ َـا َل ُؽ ْمَ :وإِ ْن ك َ َّ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ
ِ
ِ
اب ُم ْشت ََر ٌك.
قبَ ،ف َؿا ُه َق َج َق ُاب ُؽ ْؿ؟ َفا ْل َج َق ُ
َوا ْل ُؼدْ َرة َف ُف َق ُم َح ٌالَ ،وإِ ْن َت َؿقَّ َز َل ِز َم الت َّْرك ُ
َفنِنْ ُق ْؾ ُتم :كَحـ َكع ِؼ ُؾ ِص َػ ٍ
اضا َت ُؼق ُم بِ َغ ْق ِر ِج ْس ٍؿ َوإِ ْن َل ْؿ َي ُؽ ْـ َل ُف فِل
ات َل ْق َس ْت َأ ْط َر ً
ْ ْ ُ ْ
الش ِ
َّ
اه ِد كَظِ ٌقرَ ،وك َْح ُـ َٓ ُكـْؽِ ُر ا ْل َػ ْر َق َبقْ َـ الـ َّْق َطقْ ِـ فِل ا ْل ُج ْؿ َؾ ِةَ ،و َلؽِ ْـ َف ْر ٌق َغ ْق ُر كَافِ ٍع َل ُؽ ْؿ
ِ
ِ
ِ
قب َو ْأ َخ َر َٓ َي ْس َت ْؾ ِز ُم ُف.
قؿ َوالت َّْرك َ
فل ال َّت ْػ ِر ِيؼ َب ْق َـ الـ َّْق َط ْق ِـَ ،وإِ َّن َأ َحدَ ُه َؿا َي ْس َت ْؾ ِز ُم الت َّْجس َ
َاق ا ْلجف ِؿق ِة َقا ُلقا :ا ْلباب ُك ُّؾف ِطـْدَ كَا و ِ
ِ
َو َلؿا َأ َخ َذ َه َذا ْ ِ
احدٌ َوك َْح ُـ َكـ ِْػل
َ
َ ُ ُ
اإل ْل َزا ُم بِخـ ِ َ ْ َّ
َّ
ِ
قع.
ا ْل َجؿ َ
َف َتبقـ َأ َّكف َٓ بدَّ َل ُؽؿ مِـ و ِ
اح ٍد مِ ْـ َأ ْم َر ْي ِـ :إِ َّما َه َذا الـَّ ْػ ُل َوال َّت ْعطِ ُقؾَ ،وإِ َّما َأ ْن َت ِص ُػقا
ْ ْ َ
َ َّ َ ُ ُ
ػ بِ ِف َك ْػسف وبِؿا وص َػف بِ ِف رسق ُلف و َت َّتبِعقا فِل َذل ِ َؽ سبِ َقؾ الس َؾ ِ
ػ ا َّل ِذي َـ ُه ْؿ
ال َّؾ َف بِ َؿا َو َص َ
َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ
َّ
َ
ِ
َأ ْط َؾؿ ْإُم ِة بِف َذا َّ ِ
قؿا ل ِ َّؾ ِف َو َتـ ِْز ًيفا َل ُف َط َّؿا َٓ َيؾِ ُقؼ بِ َج ََلل ِ ِف،
ُ َّ َ
الش ْلن َك ْػ ًقا َوإِ ْث َبا ًتاَ ،و َأ َشدُّ َت ْعظ ً
الشبف ِ
َاب و ِ
ِ
ِ
ِ
قن َر ُّد َها مِ ْـ َب ِ
ات َف َق ُؽ ُ
اب
السـَّة َٓ ُت َر ُّد بِ ُّ َ َ
َفنِ َّن ا ْل َؿ َعاك َل ا ْل َؿ ْػ ُفق َم َة م َـ ا ْلؽت ِ َ ُّ
َتح ِر ِ
يػ ا ْل َؽؾِ ِؿ َطـ مق ِ
قن َذل ِ َؽ ُم َش َاب َف ًة ل ِ َّؾ ِذ ِ
اض ِع ِفَ ،و َٓ ُيت َْر ُك َتدَ ُّب ُر َها َو َم ْع ِر َف ُت َفا َف َق ُؽ ُ
يـ
ْ ََ
ْ
َات دا َّل ٌة َط َؾك َأ ْشر ِ
َٓ يع َؾؿ َ ِ
ف ا ْل َؿ َعاكِل َو َأ َج ِّؾ َفا،
َاب إِ َّٓ َأ َماكِ َّلَ ،ب ْؾ ِه َل آ َي ٌ
ات َب ِّقـ ٌ َ
قن ا ْلؽت َ
َ
َْ ُ
ان ،إِ ْثبا ًتا بِ ََل َت ْشبِ ٍ
ور ا َّل ِذي َـ ُأو ُتقا ا ْل ِع ْؾؿ َو ْ ِ
َقائِ َؿ ٌة َح َؼ ِائ ُؼ َفا فِل ُصدُ ِ
قفَ ،و َتـ ِْز ًيفا بِ ََل
يؿ َ َ
اإل َ
َ
َتعطِقؾٍ ،كَؿا َقا َل ْت ح َؼائِ ُؼ سائِ ِر ِص َػ ِ
ات ا ْل َؽؿ ِ
ال فِل ُق ُؾقبِ ِف ْؿ ك ََذل ِ َؽَ ،ف َؽ َ
اب ِطـْدَ ُه ْؿ
ان ا ْل َب ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
الذو ِ
ات ح ْؽؿفا ح ْؽؿ َّ ِ
احدً ا ،و َطؾِؿقا َأ َّن الص َػ ِ
بابا و ِ
ات َف َؽ َذا
الذاتَ ،ف َؽ َؿا َذا ُت ُف َٓ ُت ْشبِ ُف َّ َ
ِّ
َ ً َ
ُ ُ َ ُ ُ
َ ُ
ِص َػا ُتف َٓ ُت ْشبِف الص َػ ِ
ات.
ُ ِّ
ُ
َق َال ْ ِ
اإل َما ُم َأ ْح َؿدُ  :الت َّْشبِق ُف َأ ْن َت ُؼ َ
ات َي ٍد َل ْق َس ْت
قلَ :يدٌ َك َق ٍد َأ ْو َو ْج ٌف ك ََق ْج ٍفَ ،ف َل َّما إِ ْث َب ُ
ات ،وحق ٍ
َالذو ِ
ٍ
َإَي ِدي ،ووج ٍف َلقس كَا ْلقج ِ
اة َل ْق َس ْت
قهَ :ف ُف َق إِ ْث َب ُ
َ ََ
ات َذات َل ْق َس ْت ك َّ َ
ُ ُ
َ َ ْ ْ َ
ك ْ ْ
َك َغق ِر َها مِـ ا ْلحق ِ
َإَ ْس َؿا ِع َو ْإَب َص ِ
اةَ ،و َس ْؿ ٍع َو َب َص ٍر َل ْق َس ك ْ
ارَ ،و َل ْق َس إِ َّٓ َه َذا ا ْل َؿ ْس َؾ ُؽ،
َ ََ
ْ
ْ

ض ا َّل ِذي َٓ يثْب ُت لِص ِ
ض َوال َّتـَا ُق ِ
َو َم ْس َؾ ُؽ ال َّت ْعطِق ِؾ ا ْل َؿ ْح ِ
احبِ ِف َقدَ ٌم فِل الـَّ ْػ ِل َو َٓ فِل
َ
َ ُ
اإل ْثب ِ
اتَ ،وبِال َّؾ ِف الت َّْقفِ ُقؼ.
ِْ َ
ػ كِ ْح َؾت ََفا َو َأ ْص َؾ َفاَ ،فا ْل ِع َق ُار ِطـْدَ ُه ْؿ
َو َح ِؼق َؼ ُة ْإَ ْم ِر َأ َّن ك َُّؾ َصائِ َػ ٍة َتت ََل َّو ُل ك َُّؾ َما ُي َخال ِ ُ
ِ
ب ا َّل ِذي َذ َه َب ْت إِ َل ْق ِفَ ،ما َوا َف َؼ َفا َأ َق ُّرو ُه َو َل ْؿ َيت ََل َّو ُلق ُه
قؿا ُيت ََل َّو ُل َو َما َٓ ُيت ََل َّو ُل ُه َق ا ْل َؿ ْذ َه ُ
ف َ
َو َما َخا َل َػ َفا َت َل َّو ُلق ُه.اه
ًٜصّ احملسفني املتأٚيني يف املعٓ ٢اير ٟأثبتْ ٙٛظري َا فسٚا َٓ٘:
قاه اإلواً ابَ القٗي  كَىَا فِ٘ خمتضس الضٕاعق (ص:)33
ضنْ :فِل إِ ْل َزامِ ِف ْؿ فِل ا ْل َؿ ْعـَك ا َّل ِذي َج َع ُؾق ُه َت َل ُّو ًٓ كَظِ َقر َما َف ُّروا مِـْ ُف
فَ ِ
ِ
يع ُي ْع َؾ ُؿ مِـْ ُف َأ َّن ا ْل ُؿ َت َل ِّولِق َـ َل ْؿ َي ْست َِػقدُ وا بِتَ ْل ِويؾِ ِف ْؿ إِ َّٓ َت ْعطِ َقؾ َح َؼائِ ِؼ
َو ُه َق َف ْص ٌؾ َبد ٌ
ِ
ِ
الـ ُُّص ِ
قؿا َف ُّروا إِ َل ْق ِف
ورا َب ْؾ ُه َق َٓ ِز ٌم َل ُف ْؿ ف َ
قصَ ،و َأ َّك ُف ْؿ َل ْؿ َيت ََخ َّؾ ُصقا م َّؿا َضـُّق ُه َم ْح ُذ ً
قن ما ُهق َأ ْط َظؿ مح ُذورا ،كَح ِ ِ
ِ
ِِ ِ
قص
ال ا َّلذي َـ َت َل َّو ُلقا ك ُُص َ
َ
قؿا َف ُّروا مـْ ُفَ ،ب ْؾ َقدْ َيـْ ُػ َ َ َ
ُ َ ْ ً
َك ُؾ ُزومف ف َ
ا ْلع ُؾق وا ْل َػققِق ِة و ِآستِق ِاء فِرارا مِـ التَّحق ِز وا ْلحص ِرُ ،ثؿ َقا ُلقاُ :هق فِل ك ُِّؾ م َؽ ٍ
ان بِ َذاتِ ِف،
َ
ُ ِّ َ ْ َّ َ ْ َ َ ً َ َ ُّ َ َ ْ
َ
َّ
اف ا ْلبق ِ
َفـ ََّز ُهقه َط ِـ استِقائِ ِف َط َؾك َطر ِش ِف ومبايـَتِ ِف ل ِ َخ ْؾ ِؼ ِف وجع ُؾقه فِل َأجق ِ
قت َو ْأب ِ
ار
ُُ
ْ َ
َ َ َ ُ
َ َُ َ
ْ َ
ُ
ْ
َ
ِ ِ
ِ
ب َط ْـ ِذك ِْر َها.
َو ْإَ َواكل َو ْإَ َماك ِـ ا َّلتل ُي ْر َغ ُ
َو َل َّؿا َطؾِ َؿ ُم َت َل َّخ ُرو ا ْل َج ْف ِؿ َّق ِة َف َسا َد َذل ِ َؽ َقا ُلقاَ :ل ْق َس َو َرا َء ا ْل َعا َل ِؿ َو َٓ َف ْق َق ا ْل َع ْر ِ
ش
إِ َّٓ ا ْل َعدَ ُم ا ْل َؿ ْح ُضَ ،و َل ْق َس ُهـ َ
َاك َرب ُي ْع َبدُ َو َٓ إِ َل ٌف ُي َص َّؾك َل ُف َو ُي ْس َجدُ َ ،و َٓ ُه َق َأ ْي ًضا فِل
ِ
ش كَـِسبتِ ِف إِ َلك َأ َخس م َؽ ٍ
ان.
ا ْل َعا َل ِؿَ ،ف َج َع ُؾقا ك ْس َب َت ُف إِ َلك ا ْل َع ْر ِ ْ َ
ِّ َ
ب بِ ْ ِ
اإل َرا َد ِة ،قِ َقؾ َل ُفَ :ي ْؾ َز ُم َؽ
الر َضك َوا ْل َغ َض َ
الر ْح َؿ َة َو ِّ
َفنِ َذا َت َل َّو َل ا ْل ُؿ َت َل ِّو ُل ا ْل َؿ َح َّب َة َو َّ
الذ ِ
اإلراد ِة ما َل ِزم َؽ فِل َه ِذ ِه الص َػ ِ
ِ ِ
ات ،ك ََؿا َت َؼدَّ َم َت ْؼ ِر ُير ُهَ ،وإِ َذا َت َل َّو َل ا ْل َق ْج َف بِ َّ
ات َل ِز َم ُف
ِّ
فل ْ َ َ َ َ
يؿ وا ْلؿحدَ ِ
ِ
ات ما ي ْؾ َزمف فِل ا ْلقج ِفَ ،فنِ َّن َل ْػ َظ َّ ِ
فِل َّ ِ
ثَ ،وإِ َذا َت َل َّو َل
الذات َي َؼ ُع َط َؾك ا ْل َؼد ِ َ ُ ْ
َ ْ
الذ َ َ ُ ُ

ِ
ِ
ػ بِ َفا ا ْل َخال ِ ُؼ َوا ْل َؿ ْخ ُؾ ُ
الس ْؿ َع َوا ْل َب َص َر بِا ْل ِع ْؾ ِؿ
قص ُ
َل ْػ َظ ا ْل َقد بِا ْل ُؼدْ َرةُ ،ي َ
ققَ ،وإِ َذا َت َل َّو َل َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قفا َما َف َّر مِـْ ُف مِ ْـ َف ْققِقَّ ِة
َل ِز َم ُف َما َف َّر مـْ ُف فل ا ْلع ْؾ ِؿَ ،وإِ َذا َت َل َّو َل ا ْل َػ ْقققَّ َة بِ َػ ْقققَّة ا ْل َؼ ْف ِر َل ِز َم ُف ف َ
الذ ِ
َّ
ػ بِا ْل ُؼ َّق ِة َوا ْل َغ َؾ َب ِةَ ،و َٓ ُي ْع َؼ ُؾ َه َذا إِ َّٓ ِج ْس ًؿاَ ،فنِ ْن َأ ْث َب َت ُف ا ْل َع ْؼ ُؾ
اتَ ،فنِ َّن ا ْل َؼا ِه َر َم ِـ ا َّت َص َ
الذ ِ
ج ْز َطـ إِ ْثب ِ
ات ل ِ َغ ْق ِر ِجس ٍؿَ ،وك ََذل ِ َؽ م ْـ َت َل َّو َل ْ ِ
َغ ْقر ِجس ٍؿ َلؿ َي ْع ِ
ات َف ْققِ َّق ِة َّ
اإل ْص َب َع
ْ َ
َ
ْ
ْ
َ ْ
بِا ْل ُؼدْ ر ِة َفنِ َّن ا ْل ُؼدْ ر َة َأي ًضا ِص َػ ٌة َقائِؿ ٌة بِا ْلؿقص ِ
قف و َطر ٌض مِـ َأ ْطر ِ
اض ِفَ ،ف َػ َّر مِ ْـ ِص َػ ٍة
َْ ُ
َ ْ
ْ َ
َ َ
َ
َ
الض ِ
ح َؽ بِالر َضك بِ ْ ِ
اإل َرا َد ِة إِك ََّؿا َف َّر مِ ْـ ِص َػ ٍة إِ َلك ِص َػ ٍة،
إِ َلك ِص َػ ٍةَ ،وك ََذل ِ َؽ َم ْـ َت َل َّو َل َّ
ِّ
قص َط َؾك َما ِه َل َط َؾ ْق ِف َو َل ْؿ َيـْت َِف ْؽ ُح ْر َمت ََفا؟ َفنِ َّن ا ْل ُؿت ََل ِّو َل إِ َّما َأ ْن َي ْذك َُر
َف َف ََّل َأ َق َّر الـ ُُّص َ
معـًك ُثبقتِقا َأو يت ََلو َل ال َّؾ ْػ َظ بِؿا ُهق طَدَ م مح ٌضَ ،فنِ ْن َت َلو َلف بِؿعـًك ُثبقتِل كَائِ ٍـ َل ِزمف فِ ِ
قف
َُ
َّ ُ َ ْ
ٌ َ ْ
َ َ
ُ ًّ ْ َ َّ
َْ
ُ ٍّ
كَظِ ُقر َما َف َّر مِـْ ُف.اه
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مسللة( :)6صقرة ذوات إرواح الؿؿتفـة44 ........................................... .
مسللة( :)7جاء يف حديث ابـ مسعقد يف الصحقحقـ أشد الـاس طذابا يقم الؼقامة
الؿصقرون .ومثؾف حديث طائشة فقف :أشد الـاس طذابا يقم الؼقامة الذيـ يضاهقن بخؾؼ
اهلل .طىل ماذا يحؿؾ ققلف يف الحديث :أشد الـاس طذابا؟ 48 ..............................
مسائؾ العؼقدة الؿستػادة مـ الحديث 51 ................................................
مسللة( :)1مـ تقحقد الربقبقة إفراد اهلل طز وجؾ بالؿؾؽ51 ............................. .
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مخالػة إشاطرة ٕهؾ السـة يف تػسقر الصػات التل أثبتقها238 ........................ :
تؾخقص لشقخ اإلسَلم يف اطتؼادات الػرق يف إسؿاء والصػات245 ................... :
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للمبتدعت مسالك يف رد نصىص الكتاب والسنت
أٚهلا :ايتأ:ٌٜٚ
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)822/31
َ٫مڅمِ َّن (اٮمت َّْڃم ِو َيؾ) ِٓم ُ٥مر ِ
ف اٜمُت ََڃم ِّٛم ِري َـ ِٲم ْـ اٜمُ َت َٺم ِّٻم َڀم ِډم َواٜمُْ َت َټم ِّٽم َپم ِډم َواٜمُْ َحدِّ َ٘م ِډم َواٜمُْت ََٴم ِّق َ٫م ِډم
ْ
ف اٮم َّٽم ْٺم ِ
ِ ِ
ظ َ٥م ْـ اٜمَ ْٸمٿمَك اٮمر ِ
اٙمحِ َإ٨م اٜمَ ْٸمٿمَك اٜمَ ْر ُٙمقحِ  :ٮمِدَ ٮم ِ ِ
ځمؾ َي ْٻم َ ِ٠م ُن ٖمِ ِف،
س ُ
َّ
َوڂم َْحقه ْؿُ ،ه َق َ ْ
اخل ََل ِ
اٮمٺم ْٻم ِف وٲمً ِڇمئ ِؾ ِ
قل ِ
قن َ٥م َٽم ْځم ِف ِٓم ُأ ُص ِ
َو َه َذا ُه َق اٮمت َّْڃم ِو ُيؾ ا َّٮم ِذي َي َت َټم َّٽم ُپم َ
ف.
َ َ َ
َّص ُٲم َڄم َّو ٌلَ ،أ ْو ُه َق َِم ْ ُپم ٌ
حل ِد ُ
قل َ٥م َٝم َ٭م َذا.
يڋمَ ،أ ْو َه َذا اٮمٿم ُّ
َ٫مڅمِ َذا َ٬م َڇمل َأ َٚمدُ ُه ْؿَ :ه َذا ا َ
ِ
ځمؾ .واٜمُْت ََڃمو ُل َ٥م َٽمځم ِف و٤مِځم َٺمت ِ
أٛم ُرَ :ه َذا ڂم َْق ُع ٗم َْڃم ِو ٍ
َ٬م َڇمل َ
َڇمن:
ْ َ
َڇمج َإ٨م َدٮم ٍ َ ِّ
َيت ُ
يؾَ ،واٮمت َّْڃم ِو ُيؾ َ ْ
ڈم ٮمِٽمٰم ِ
ڇمن اٚمتَِم ِل اٮم َّٽم ْٺم ِ
ِ
ڇمن اٮمدَّ ٮم ِ ِ
ظ ٮم ِ ْٽم َپم ْٸمٿمَك ا َّٮم ِذي ا َّد َ٥مڇم ُهَ ،و َٖم َځم ُ
ف إ َٮم ْځم ِف َ٥م ْـ
َٖم َځم ُ ْ َ
ځمؾ اٜمُقٙم ِ َّ ْ
اٜمَٸمٿمَك اٮم َّٷم ِ
ڇمه ِر.
ْ

قن ٫مِ ِځمف ِٓم ٲمً ِڇمئ ِؾ اٮمٴم َٺم ِ
َو َه َذا ُه َق اٮمت َّْڃم ِو ُيؾ ا َّٮم ِذي َي َتٿم ََڇمز ُ٥م َ
َّػ َٖم ْٸم ُٵم ُڀم ْؿ ِٓم
ڇمت إ َذا َصٿم َ
ِّ
َ َ
ڇمت اٮمٴم َٺم ِ
إ ْٖم َٶم ِ
يؾ َأ ْو َذ ِّم اٮم َّت ْڃم ِو ِ
ڇمل اٮم َّت ْڃم ِو ِ
ڇمت َٓ ٗم َُڄم َّو ُل.
يؾ َأ ْو َ٬م َڇمل َٖم ْٸم ُٵم ُڀم ْؿ آ َي ُ ِّ
َو َ٬م َڇمل َ
ڈم َٗم ْڃم ِوي ُٽم َڀمڇمَ .و َ٬م َڇمل اٮم َّثڇمٮم ِ ُڋمَٖ :م ْؾ اٮم َّت ْڃم ِو ُيؾ َٙم ِڇمئ ٌز ُي ْٺم َٸم ُؾ ِ٥مٿمْدَ
أٛم ُرَٖ :م ْؾ ََيِ ُ
ِ
٠م ُك ِ٥مٿمْدَ اٜمَ ْٴم َٽم َح ِډمَ ،أ ْو َي ْٴم ُٽم ُح ٮم ِ ْٽم ُٸم َٽم ََم ِء ُد َ
ون َ٪م ْ ِٞم ِه ْؿ َإ٨م َ٪م ْ ِٞم َذٮم ِ َؽ ِٲم ْـ
اٜمَ ْٴم َٽم َحډمَ ،و ُي ْ َ
اٜمَ َٻم َڇمٓ ِ
ت َواٮم َّتٿم َُڇمزعِ.
ظ اٮمً َٽم ِ
و َأٲمڇم (اٮمت َّْڃم ِو ُيؾ) ِٓم َٮم ْٺم ِ
ػ َ٫م َٽمف ٲمٸمٿمَځم ِ
ڇمن:
ُ َْ َ
َّ
َ َّ
ِ
ڇمن ٲمٸمٿمَڇمه ١مقاء وا َ٫م َؼ َ٤م ِ
ڇمه َر ُه َأ ْو َٛمڇم َٮم َٺم ُف٫َ :م َځمټم ُ
ُقن اٮمت َّْڃم ِو ُيؾ
ُهاَٗ :م ْٺمً ُٞم اٮمټم َََل ِم َو َٖم َځم ُ َ ْ ُ َ َ ٌ َ
َأ َحدُ ُ َ
ِ
ڇمرٖمڇم َأو ٲم َ٠م ِ
ِ ِ
اد ً٫مڇم َو َه َذا َ -و َاَّللَُّ َأ ْ٥م َٽم ُؿ ُ -ه َق ا َّٮم ِذي َ٥مٿمَڇم ُه ُُمَڇم ِهدٌ َأ َّن
َواٮم َّت ْٺمً ُٞم ٥مٿمْدَ َه ُڄم َٓء ُٲم َت َٻم ِ ً ْ ُ َ
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قل ِٓم َٗم ْٺم ًِ ِٞم ِه :اٮم َٻم ْق ُل ِٓم َٗم ْڃم ِو ِ
قن َٗم ْڃم ِوي َٽم ُفَ ،و ُِم َ َّپمدُ ْٖم ُـ َٙم ِر ٍير اٮمٶمٟمي َي ُٻم ُ
اٮم ُٸم َٽم ََم َء َي ْٸم َٽم ُپم َ
يؾ
ػ َأ ْه ُؾ اٮمت َّْڃم ِو ِ
َ٬م ْقٮم ِ ِف ٭م ََذا َو٭م ََذاَ .و ْ
يؾ ِٓم َه ِذ ِه أ َي ِډم َوڂم َْح ِق َذٮم ِ َؽ َو ُٲم َرا ُد ُه اٮم َّت ْٺم ًِ ُٞم.
اٛم َت َٽم َ
ظ اٮمً َٽم ِ
وادًََْك اف َّث ِان ِٓم َٮم ْٺم ِ
ػ َ -و ُه َق اٮم َّثڇمٮم ِ ُڋم ِٲم ْـ ُٲم ًَ َّپمك اٮمت َّْڃم ِو ِ
يؾ ُٲم ْٶم َٽم ًٻمڇم ُ :-ه َق
ْ
َّ
َڇمن ٗم َْڃم ِوي ُٽمف َڂم ْٺمس ِ
َڂم ْٺمس اٜمُر ِ
اٮمٺم ْٸم ِؾ اٜمَ ْٶم ُٽم ِ
َڇمن َ٣م َٽم ًٌڇم ٭م َ
إن ٭م َ
اد ٖمِڇم ْٮمټم َََل ِم٫َ :مڅمِ َّن اٮمټم َََل َم ْ
قبَ ،وإِ ْن
ُ َ
ُ َ
ٟما ٭م َ ِ
٭م َ
اٮمٯم ِء اٜمُ ْخ َ ِٟم ٖمِ ِف.
َڇمن َٛم َ ً
َڇمن ٗم َْڃموي ُٽم ُف َڂم ْٺم َس َّ ْ

ُقن اٮم َّت ْڃم ِو ُيؾ ٫مِ ِځمف ِٲم ْـ َٖم ِ
٧م َه َذا اٜمَ ْٸمٿمَك َو َا َّٮم ِذي َ٬م ٌْ َٽم ُف َٖم ْق ٌن٫َ :مڅمِ َّن ا َّٮم ِذي َ٬م ٌْ َٽم ُف َيټم ُ
ڇمب
َو َٖم ْ َ
ِ
ِ ِ
اٮم٩م ِح َو ْ ِ
اٮمٻم ْٽم ِ
ُقن ُو ُٙمق ُد اٮمت َّْڃم ِو ِ
يؾ ِٓم َ
ڇمحَ ،و َيټم ُ
يٵم ِ
ڈم
اْل َ
اٮمٸم ْٽم ِؿ َوا ْٮمټم َََل ِم ٭مَڇمٮم َّت ْٺمًٞم َو َّ ْ
ِ
ڇمن َٮمف اٮمقٙمقد ِّ ِ
ِ
اٮمر ْ١م ِپم ُّل.
َواٮم ِّٽم ًَ ُ ُ ُ ُ
اٮمذ ْهٿم ُّل َواٮم َّٽم ْٺمٷم ُّل َو َّ
َڊم ٲم ِ
قر اٜمَ ْق ُٙمق َد ِة ِٓم اخلَ ِ
َو َأ َّٲمڇم َه َذا َ٫مڇمٮمت َّْڃم ِو ُيؾ ٫مِ ِځمف َڂم ْٺم ُس إُ ُٲم ِ
ڇمو َځم ًډم َأ ْو
ڇمر ِج َ١م َقا ٌء ٭مَڇمڂم ْ َ
اٮمٳمپمس َ٫مت َْڃم ِو ُيؾ ه َذا َڂم ْٺمس ُ٣م ُٽم ِ
ِ
ق٥م َڀمڇم.
َ
ُ
ُٲم ًْ َت ْٻم ٌَ َٽم ًډم٫َ .مڅمِ َذا ٬م َځمؾ٣َ :م َٽم َٸم ْڊم َّ ْ ُ
ڇمب اٮمقٙم ِ
ِ
قد اٮم َٸم ْځمٿم ِ ِّل اخلَ ِ
َو َيټم ُ
ڇمر ِٙم ِّل٫َ :مت َْڃم ِو ُيؾ اٮمټم َََل ِم ُه َق احلَ َٻم ِڇمئ ُؼ
ُقن (اٮمت َّْڃم ِو ُيؾ) ٲم ْـ َٖم ِ ُ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اٮم َّثڇمٖمِ َت ُډم ِٓم اخلَ ِ
ف
حل َٻم ِڇمئ ُؼ َٓ ُٗم ْٸم َر ُ
ڇمِتڇم َو ُ٢م ُڄموِنَڇم َو َأ ْٚم َقاِلَڇمَ ،وٗم ْٽم َؽ ا َ
ڇمر ِج ٖمِ ََم ه َل َ٥م َٽم ْځمف ٲم ْـ ص َٺم َ
اْل ْٛم ٌَ ِ
َ٥م َٝم َٲمڇم ِه َل َ٥م َٽم ْځم ِف ٖمِ ُپم َج َّر ِد اٮمټم َََل ِم َو ْ ِ
ڇمر َّإٓ َأ ْن َيټم َ
ُقن ا ُٜم ًْت َِپم ُع َ٬مدْ ٗم ََٴم َّق َر َهڇم َأ ْو ٗم ََٴم َّق َر
ِ
ِ
ڇمرَ :ٮمټمِ ْـ َي ْٸم ِر ُ ِ ِ ِ
ڂمَٷمِٞم َهڇم ٖمِ َٹم ْ ِٞم ٭م َََل ٍم َوإِ ْٛم ٌَ ٍ
ڈم:
ڇمِتڇم َو َأ ْٚم َقاِلَڇم َ٬مدْ َر َٲمڇم َأ ْ٫م َڀم َپم ُف اٜمُ َخڇم٣م ُ
ف ٲم ْـ ص َٺم َ
َ
ب اٜمَ َث ِؾَ ،وإِ َّٲمڇم ٖمِڇمٮمت َّْٻم ِر ِ
ي ِ
٧م َ٪م ْ ِٞم َهڇمَ ،وإِ َّٲمڇم ٖمِ َٹم ْ ِٞم
٠م ِك َٖم ْځمٿم ََڀمڇم َو َٖم ْ َ
يڈمَ ،وإِ َّٲمڇم ٖمِڇم ْٮم َٻمدْ ِر اٜمُ ْٳم َ َ
إ َّٲمڇم ٖمِ َ ْ
َذٮم ِ َؽ.

ف اٮم َّثڇمٮمِ ُڋم هق ُٮم َٹم ُډم اٮم ُٻمر ِ
٧م ِٓم
اٮمق ْو ُع َوا ْٮم ُٸم ْر ُ
آن ا َّٮمتِل ڂم ََز َل ِ َِبڇمَ .و َ٬مدْ َ٬مدَّ ْٲمٿمَڇم اٮم َّت ٌْ ِځم َ
ُ َ
َو َه َذا َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َيتٌَِ َ
ځمؽ َر ُّٖم َؽ
ق١م َ
َذٮم َؽَ .وٲم ْـ َذٮم َؽ َ٬م ْق ُل َي ْٸم ُٻم َ
ػَ ﴿ :و٭م ََذٮم َؽ َ ْ
اٮمً ََل ُم ٮم ُځم ُ
قب َ٥م َٽم ْځمف َّ
ِ ِ ِ ِ
َو ُي َٸم ِّٽم ُپم َؽ ِٲم ْـ ٗم َْڃم ِو ِ
اٮمً ْج َـ
يؾ إَ َٚمڇمديڋم َو ُيت ُّؿ ڂم ْٸم َپم َت ُف َ٥م َٽم ْځم َؽ﴾ َو َ٬م ْق ُٮم ُفَ ﴿ :و َد َٛم َؾ َٲم َٸم ُف ِّ
5
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ِ
ِ
ِ
خ ًرا َو َ٬م َڇمل َ
أٛم ُر ِّإِّن َأ َر ِاِّن َأ ِْمِ ُؾ َ٫م ْق َق َر ْأ ِد ُٛم ٌْ ًزا
ٰم َ ْ
َ٫م َت َځمڇمن َ٬م َڇمل َأ َٚمدُ ُ َ
ُهڇم ِّإِّن َأ َراِّن َأ ْ٥م ُ
ٗم َْڃم٭م ُُؾ اٮم َّٶم ْ ُٞم ِٲمٿمْ ُف َڂم ٌِّ ْئٿمَڇم ٖمِت َْڃم ِويٽمِ ِف إڂمَّڇم ڂم ََر َ
٧م﴾ ﴿ َ٬م َڇمل َٓ َي ْڃمٗمِځمټم ََُم َ٣م َٸمڇم ٌم ٗم ُْر َز َ٬مڇمڂمِ ِف َّإٓ
اك ِٲم َـ اٜمُ ْح ًِٿم ِ َ
َڂمٌ ْڃم ُٗمټمَُم ٖمِ َت ْڃم ِو ِيٽم ِف َ٬مٌ َؾ َأ ْن ي ْڃمٗمِځم ُټمَم﴾ و َ٬مق ُل اٜمَ َ ِ
ڇمث َأ ْٚم ََل ٍم َو َٲمڇم ڂم َْح ُـ ٖمِ َت ْڃم ِو ِ
َلَ ﴿ :أ ْو َٹم ُ
يؾ
َ َ َ َ ْ
ْ
َّ َ
٧م﴾ ﴿ َو َ٬م َڇمل ا َّٮم ِذي ڂم ََجڇم ِٲمٿم ُْڀم ََم َوا َّد٭م ََر َٖم ْٸمدَ ُأ َّٲم ٍډم َأڂمَڇم ُأ َڂم ٌِّ ُئټم ُْؿ ٖمِت َْڃم ِو ِيٽم ِف
إَ ْٚم ََل ِم ٖمِ َٸمڇمٜم ِ َ

ِ
ِ
ِ ِ
ٰم ﴿ َآوى إ َٮم ْځم ِف َأ َٖم َق ْي ِف َو َ٬م َڇمل ا ْد ُٛم ُٽمقا
ق١م َ
َ٫م َڃم ْر١م ُٽمقِّن﴾ َو َ٬م ْق ُل ُي ُ
ػ ٜمََّڇم َد َٛم َؾ َ٥م َٽم ْځمف َأ ْه ُٽم ُف ٲم ْ َ
ش و َٛمروا َٮمف ١مجدً ا و َ٬م َڇمل يڇم َأٖم ِ
ِ
ِ
ٰم ْ
ڊم
إن َ٢مڇم َء اَّللَُّ ِآٲمٿم ِ َ
َ َ
ُ ُ َّ َ
٧م﴾ ﴿ َو َر َ٫م َع َأ َٖم َق ْيف َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ َ ُّ
ٲم ْ َ
ڇمد ِ
ه َذا ٗم َْڃم ِو ُيؾ ر ْؤيڇمي ِٲمـ َ٬مٌ ُؾ َ٬مدْ ٙمٸم َٽمڀمڇم رِّب ٚم ًّٻمڇم﴾٫َ .مت َْڃم ِو ُيؾ إَٚم ِ
يڋم ا َّٮمتِل ِه َل ُر ْؤ َيڇم
َ
َ
َ َ َ َ ِّ َ
ُ َ َ ْ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ڇمي ِٲم ْـ
ق١م ُ
ػَ ﴿ :ه َذا َٗم ْڃم ِو ُيؾ ُر ْؤ َي َ
اٜمَٿمَڇم ِم ه َل َڂم ْٺم ُس َٲمدْ ُٮمقِلَڇم ا َّٮمتل ٗم َُڄم َّو ُل إ َٮم ْځمف ٭م َََم َ٬م َڇمل ُي ُ
ڇمِل ٖمِت َْڃم ِويٽمِڀمڇم :ا َّٮم ِذي ُُي ِ ِ
ِ
ػَ َٓ ﴿ :ي ْڃمٗمِځمټم ََُم َ٣م َٸمڇم ٌم ٗم ُْر َز َ٬مڇمڂمِ ِف﴾
ق١م ُ
َ
ْٟم ٖمِف .٭م َََم َ٬م َڇمل ُي ُ
ُ
َ٬م ٌْ ُؾ﴾ َوا ْٮم َٸم ُ
َأ ْي ِٓم اٜمَٿمَڇم ِم ﴿ َّإٓ َڂم ٌَّ ْڃم ُٗمټم ََُم ٖمِت َْڃم ِويٽمِ ِف َ٬م ٌْ َؾ َأ ْن َي ْڃمٗمِ َځمټم ََُم﴾ َأ ْي َ٬م ٌْ َؾ َأ ْن َي ْڃمٗمِ َځمټم ََُم اٮمت َّْڃم ِو ُيؾَ .و َ٬م َڇمل اَّللَُّ
َٗم َٸم َڇم٨م٫َ ﴿ :مڅمِ ْن َٗمٿم ََڇمز ْ٥متُؿ ِٓم َر ٍء َ٫مر ُّدو ُه َإ٨م اَّلل َواٮمر١م ِ
إن ُ٭مٿمْت ُْؿ ٗم ُْڄم ِٲمٿم َ
قل ْ
َّلل َوا ْٮم َځم ْق ِم
ُقن ٖمِڇم َِّ
َّ ُ
ْ ُ
ْ
أٛم ِر َذٮم ِ َؽ َٛمٞم و َأٚمًـ ٗم َْڃم ِو ًيَل﴾ َ٬مڇم ُٮمقاَ :أٚمًـ َ٥م ِ
ِ
ڇم٬م ٌَ ًډم َو َٲم ِٴم ًٞما٫َ .مڇمٮمت َّْڃم ِو ُيؾ ُهٿمَڇم ٗم َْڃم ِو ُيؾ
ْ َ ُ
ٌْ َ ْ َ ُ
ڇمد ِ
ػ َٗم ْڃم ِو ُيؾ َأٚم ِ
َڇمب واٮمًٿم َِّډم .واٮم َّت ْڃم ِو ُيؾ ِٓم ١م ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يڋم
ق١م َ
َ
َ
قرة ُي ُ
ُ َ
اٮمر ُّد َإ٨م اٮمټمت ِ َ ُّ
٫م ْٸمٽم ِڀم ْؿ ا َّٮمذي ُه َق َّ
اٮمر ْؤيڇم .واٮمت َّْڃم ِو ُيؾ ِٓم إَ ْ٥مر ِ
اف ويقڂمُس ٗم َْڃم ِو ُيؾ اٮم ُٻمر ِ
آن َو٭م ََذٮم ِ َؽ ِٓم ١مقر ِة ِ
آل ِ٥م ْپم َر َ
ان.
َُ َ
ُّ َ َ
ُ َ
ْ
َ
و َ٬م َڇمل َٗمٸم َڇم٨م ِٓم ِ٬مٴم ِډم ٲمق١مك وا ْٮمٸم ِ
ڇمِلِ٬َ ﴿ :م َڇمل َه َذا ٫مِ َر ُاق َٖم ْځمٿمِل َو َٖم ْځمٿم ِ َؽ َ١م ُڃم َڂم ٌِّ ُئ َؽ ٖمِت َْڃم ِو ِ
َّ ُ َ َ َ
َ
َ
يؾ َٲمڇم َِل ْ
ِ
ِ
ٟما﴾ َإ٨م َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :و َٲمڇم َ٫م َٸم ْٽم ُت ُف َ٥م ْـ َأ ْٲم ِري َذٮم ِ َؽ َٗم ْڃم ِو ُيؾ َٲمڇم َِل ْ ٗم ًَْٶمِ ْع َ٥م َٽم ْځم ِف
ٗم ًَْتَٶم ْع َ٥م َٽم ْځمف َص ْ ً
ٟما﴾.
َص ْ ً
ڇمِل ِٲمـ َٛمر ِق اٮمً ِٺمځمٿم َِډم ٖمِ َٹم ِٞم إ ْذ ِن ص ِ
ِ ِ
ِ
ڇمٚمٌِ َڀمڇم
َ
ْ
َّ
َ٫مڇمٮم َّت ْڃم ِو ُيؾ ُهٿمَڇم َٗم ْڃم ِو ُيؾ إَ ْ٫م َٸمڇمل ا َّٮمتل َ٫م َٸم َٽم َڀمڇم اٮم َٸم ُ ْ ْ
َو ِٲم ْـ َ٬مت ِْؾ اٮم ُٹم ََل ِم َو ِٲم ْـ إ َ٬مڇم َٲم ِډم ِ
اجلدَ ِار َ٫م ُڀم َق ٗم َْڃم ِوي ُؾ َ٥م َپم ٍؾ َٓ ٗم َْڃم ِو ُيؾ َ٬م ْق ٍل.
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َوإِڂم َََّم ٭م َ
َڇمن ٭م ََذٮم ِ َؽ َِٕ َّن اٮم َّت ْڃم ِو َيؾ َٲم ْٴمدَ ُر َأ َّو َٮم ُف ُي َڄم ِّو ُٮم ُف َٗم ْڃم ِو ًيَل ِٲم ْث َؾ َٚم َّق َل َ َْت ِق ًيَل َو َ٥م َّق َل
ِ
قل َٚم ْق ًَٓ .و َ٬م ْق ُِل ُ ْؿَ :آل َي ُئ ُ
َي ُ
َٗم ْٸم ِق ًيَلَ .و َأ َّو َل ُي َڄم ِّو ُل ُٗم َٸمدِّ ِيف َآل َي ُئ ُ
قل َأ ْي
قل َأ ْو ًٓ ٲم ْث َؾ َٚم َڇمل َ ُ
ڇمر ُ٭مف ِٓم ِ
َ٥مڇمد َإ٨م َ٭م َذا ورٙمع إ َٮمځم ِف و ِٲمٿمْف (اٜمَ ُآل) وهق ٲمڇم ي ُئ ُ ِ
آ ْ٢متِ َٻم ِ
ڇمق
اٮمٯم ُء َو ُي َٳم ِ ُ
َ ُ َ َ َ
ََ َ َ ْ َ ُ
َ
قل إ َٮم ْځمف َّ ْ
إَ٭م َ ِ
ْٟم (اٜمَ ْق ِئ ُؾ) َ٫مڅمِ َّڂم ُف ِٲم ْـ َو َأ َل َو َه َذا ِٲم ْـ َأ ِو َلَ .واٜمَْ ْق ِئ ُؾ اٜمَ ْر ِٙم ُع َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :ٮم ْـ ََيِدُ وا
ِٲم ْـ ُدوڂمِ ِف َٲم ْق ِئ ًَل﴾.اه
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)318
وه ُڄم َٓ ِء َِل ي ْٺمڀمپمقا ٲمراد اٮمً َٽم ِ
ػ ٖمِ َٻم ْق ِِل ْؿَ َٓ :ي ْٸم َٽم ُؿ ٗم َْڃم ِو َيؾ ا ُْٜمت ََٳمڇمٖمِ ِف إِ َّٓ اَّلل٫َ ،مڇمٮمت َّْڃم ِو ُيؾ
َ َ
ْ َ َ ُ ُ َ َ َّ
ون إِ َّٓ َٗم ْڃم ِوي َٽم ُف َي ْق َم َي ْڃم ِِت َٗم ْڃم ِوي ُٽم ُف َي ُٻم ُ
ِٓم ِٲم ْث ِؾ َ٬م ْقٮم ِ ِف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :ه ْؾ َيٿمْ ُٷم ُر َ
قل ا َّٮم ِذي َـ ڂم ًَُق ُه ِٲم ْـ
َ٬م ٌْ ُؾ َ٬مدْ َٙمڇم َء ْت ُر ُ١م ُؾ َر ِّٖمٿمَڇم ٖمِ ْ
ڇمحلَ ِّؼ﴾ [إ٥مرافَ ،]53 :و َ٬م ْقٮم ِ ِف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :ذٮم ِ َؽ َٛم ْ ٌٞم َو َأ ْٚم ًَ ُـ
ِ
ِ
ڇمي ِٲم ْـ َ٬م ٌْ ُؾ َ٬مدْ َٙم َٸم َٽم َڀمڇم
ق١م َ
ػَ ﴿ :يڇم َأ َٖمڊم َه َذا ٗم َْڃم ِو ُيؾ ُر ْؤ َي َ
ٗم َْڃم ِو ًيَل﴾ [اٮمٿمًڇمءَ ،]59 :و َ٬م ْقل ُي ُ
يؾ ْإَ ِ ِ
قبَ ﴿ :و ُي َٸم ِّٽم ُپم َؽ ِٲم ْـ ٗم َْڃم ِو ِ
ٚمڇمديڋم﴾ [يق١مػ:
َ
َر ِِّّب َٚم ًّٻمڇم﴾ [يق١مػَ ،]011 :و َ٬م ْق ِل َي ْٸم ُٻم َ
 ،]6و َ٬م َڇمل َٗمٸم َڇم٨م﴿ :و َ٬م َڇمل ا َّٮم ِذي ڂمَجڇم ِٲمٿمْڀمَم واد٭مَر ٖمٸمدَ ُأٲم ٍډم َأڂمَڇم ُأ َڂمٌ ُئټمُؿ ٖمِت َْڃم ِو ِيٽم ِف َ٫م َڃمر ِ١م ُٽم ِ
قن﴾
َ
َ
َ
ْ
ِّ ْ
َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َّ
ػَ َٓ ﴿ :ي ْڃمٗمِځمټم ََُم َ٣م َٸمڇم ٌم ٗم ُْر َز َ٬مڇمڂمِ ِف إِ َّٓ َڂم ٌَّ ْڃم ُٗمټم ََُم ٖمِت َْڃم ِويٽمِ ِف َ٬م ٌْ َؾ َأ ْن
ق١م ُ
[يق١مػَ ،]45 :و َ٬م َڇمل ُي ُ
َي ْڃمٗمِ َځمټم ََُم﴾ [يق١مػ٫َ ،]37 :مت َْڃم ِو ُيؾ ا ْٮمټم َََل ِم اٮم َّٶم َٽمٌِ ِّل ُه َق َڂم ْٺم ُس ٫مِ ْٸم ِؾ اٜمَْ ْڃم ُٲم ِ
قر ٖمِ ِفَ ،وٗم َْر ِك اٜمَْٿم ِْڀم ِّل
اٮمًٿمَّ ُډم ٗم َْڃم ِو ُيؾ ْإَ ْٲم ِر َواٮمٿم َّْڀم ِلَ .و َ٬مڇم َٮم ْڊم َ٥م ِڇمئ َٳم ُډم ▲« :٭م َ
َڇمن
َ٥مٿمْ ُف ٭م َََم َ٬م َڇمل ا ْٖم ُـ ُ٥م َځم ْځمٿمَ َډمُّ :
ُق٥م ِف و١مج ِ
قل ِٓم ر٭م ِ
قل اَّلل ﷺ َي ُٻم ُ
َر ُ١م ُ
قد ِهُ « :ش ْب َحإ َ
َؽ اف َِّ ُٓ َّؿ َر َّبَْا َوبِ َح ّْ ِد َك ،اف َِّ ُٓ َّؿ
َ ُ ُ
ُ

اؽ ٍِْ ْر ِلش َيت ََڃم َّو ُل ا ْٮم ُٻم ْر َ
آن .
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ( ،)807وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )484مـ ٥مڇمئٳمډم ▲.
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ِ
ِ ِ
و َأٲمڇم َٗم ْڃم ِو ُيؾ ٲمڇم َأ ْٛم ِ
احل ِٻمځم َٻم ِډم
ٟم ٖمِف اَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨م َ٥م ْـ َڂم ْٺمًف َو َ٥م ِـ ا ْٮم َځم ْق ِم ْأٛم ِر َ٫م ُڀم َق َڂم ْٺم ُس ْ َ
ََ
َ
َ َّ
ِ
ٟم اَّللَُّ َ٥مٿم َْڀمڇمَ ،ذٮم ِ َؽ ِٓم َٚم ِّؼ اَّلل ُه َق ُ٭مٿمْ ُف َذاٗمِ ِف َو ِص َٺمڇمٗمِ ِف ا َّٮمتِل َٓ َي ْٸم َٽم ُپم َڀمڇم َ٪م ْ ُٞم ُهَ ،و ِِل َ َذا
ا َّٮمتل َأ ْٛم َ َ
َ٬م َڇمل ٲمڇمٮم ِ ٌؽ ورٖمِځمٸم ُډمِ :
ڇمٙم ُٳم ِ
قلَ ،و٭م ََذٮم ِ َؽ َ٬م َڇمل ا ْٖم ُـ ا َْٜم ِ
ػ َُم ْ ُڀم ٌ
قن
آ ْ١متِ َقا ُء َٲم ْٸم ُٽمق ٌم َوا ْٮم َټم ْځم ُ
ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َو ْ ِ
ٟم اَّللَُّ ٖمِ ِف َ٥م ْـ َڂم ْٺم ًِ ِف َوإِ ْن ُ٭مٿمَّڇم
اٮمً َٽمػ :إِڂمَّڇم َٓ َڂم ْٸم َٽم ُؿ َ٭م ْځمٺم َّځم َډم َٲمڇم َأ ْٛم َ َ
اْل َٲمڇم ُم َأ ِْمَدُ َو َ٪م ْ ُٞم ُه ْؿ ٲم َـ َّ
َڂم ْٸم َٽم ُؿ َٗم ْٺم ًِ َٞم ُه َو َٲم ْٸمٿمَڇم ُه.
ِ ِ
ن ِْ
اجل ْڀم ِپم َّځم ُډم ِٲم َـ اٜمُْت ََٳمڇمٖمِ ِف َو َ٬م َڇمل :إِ َِّن ُ ْؿ
اْل َٲمڇم ُم َأ ِْمَدُ ْأ َيڇمت ا َّٮمتل ْ
اٚمت ََّڌم ِ َِبڇم ْ َ
َو َ٬مدْ َ٫م َّ َ

ِ
نوا ا ْٮم ُٻم ْر َ
اٮمٴم َحڇم َٖم ُډم َواٮمتَّڇمٖمِ ُٸم َ
آن،
قهڇم َ٥م َٝم َ٪م ْ ِٞم ٗم َْڃم ِويٽمِ َڀمڇمَ ،و َٖم َّ َ
ٗم ََڃم َّو ُٮم َ
٧م َٲم ْٸمٿمَڇم َهڇمَ ،و٭م ََذٮم َؽ َّ
قن َ٫م َّ ُ
ڇمت ٭مََم َ٥مٽمِپمقا اٜمُْراد ِٲمـ آي ِ
ڇمت اٮمٴم َٺم ِ
و َ٥مٽمِپمقا اٜمُْراد ٖمِآي ِ
ڇمت ْإَ ْٲم ِر َواٮمٿم َّْڀم ِلَ ،وإِ ْن َِل ْ َي ْٸم َٽم ُپمقا
َ َ ْ َ
ِّ
َ َ َ
َ ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ٟم اَّللَُّ ٖمِ ِف ِٓم ْ
اجلَٿم َِّډم َواٮمٿم َِّڇمرَ ،وإِ ْن َِل ْ َي ْٸم َٽم ُپمقا َٚم ِٻمځم َٻم َډم ُ٭مٿم ِْڀم ِف
ڇمِّن َٲمڇم َأ ْٛم َ َ
ا ْٮم َټم ْځمٺم َّځم َډم ،٭م َََم َ٥مٽم ُپمقا َٲم َٸم َ
َو َ٭م ْځم ِٺم َّځمتِ ِف.
َ٫مپمـ َ٬م َڇمل ِٲمـ اٮمً َٽم ِ
ػ :إِ َّن َٗم ْڃم ِو َيؾ اٜمُْت ََٳمڇمٖمِ ِف َٓ َي ْٸم َٽم ُپم ُف إِ َّٓ اَّللَِ ِ ،ب َذا اٜمَْ ْٸمٿمَك٫َ ،م ُڀم َق َٚم ٌّؼ،
َ ْ
َ َّ
ڇمن اٜمُْر ِ
ِ
ِ
اد ِٲمٿمْ ُف َٓ َي ْٸم َٽم ُپم ُف إِ َّٓ اَّللَُّ َ٫م ُڀم َق َ٪م َٽم ٌط،
َو َأ َّٲمڇم َٲم ْـ َ٬م َڇمل :إِ َّن اٮمت َّْڃم ِو َيؾ ا َّٮمذي ُه َق َٗم ْٺمً ُٞم ُه َو َٖم َځم ُ َ
ُجڀمقر ْإُٲم ِډم َ٥م َٝم ِٛم ََل٫مِ ِف٬َ ،م َڇمل ُُم َ ِ
اٮمٴم َحڇم َٖم ُډم َواٮمتَّڇمٖمِ ُٸم َ
ػ َ٥م َٝم
ڇمهدٌ ٥َ :م َر ْو ُڊم اٜمُْ ْٴم َح َ
َو َّ
قن َو ُ ْ ُ ُ َّ
ڇمَتتِ ِف إِ َ٨م َٛم ِ
ا ْٖم ِـ َ٥م ٌَّ ٍ
ڇمِتَتِ ِفَ ،أ ِ٬م ُٺم ُف ِ٥مٿمْدَ ٭م ُِّؾ آ َي ٍډم َو َأ ْ١م َڃم ُٮم ُف َ٥مٿمْ َڀمڇم .
ڇمس ِٲم ْـ َ٫م ِ َ
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0صحٔح :أٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم ( ،)559/01واٖمـ ٙمرير ( ،)85/0واٮمدارٲمل ( )006ٲمـ ٣مرق ٥مـ
ڇمن ٖم ِـ صڇمٮمِحٍ ٥َ ،مـ ُمُ َ ِ
ػ ٥م ََٝم ا ْٖم ِـ َ٥م ٌَّ ٍ
ڇمسَ٘ ،م ََل َ
ِمُ ََّپمد ْٖم ِـ إِ ْ١م َح َ
ث
ڇمه ٍد٬َ ،م َڇمل٥« :م ََر ْو ُڊم اٜمُْ ْٴم َح َ
ْ
ڇمق٥َ ،م ْـ َأ َٖم َ ْ َ
ڇمَتَتِ ِف ِإ َ٨م َٛم ِ
ڇمتِ ،ٲمـ َ٫م ِ
٥مَر َو ٍ
ڇمِتَتِ ِفَ ،أ ْو َ٬م ْٺم ُت ُف ِ٥مٿمْدَ ٭م ُِّؾ آ َي ٍډم ِٲمٿمْ ُفَ ،و َأ ْ١م َڃم ُٮم ُف َ٥مٿم َْڀمڇمش .وهذا إ١مٿمڇمد ٚمًـ :إن ١مٽمؿ
ْ
َ
ٲمـ ٗمدٮمځمس اٖمـ إ١محڇمق٫ :مٻمد ٥مٿمٸمـ.

وٮمټمـ أٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم ( )559/01ٲمـ وٙمف آٛمر٫ ،مٻمڇملَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم ا ْٮم َٺم ْٵم ُؾ ْٖم ُـ ُد٭م ْ ٍ
َ٧م ٥ ،مَـ ِ٢م ٌْ ٍؾ ِ ،
٥مَـ
َلث ٥مَر َو ٍ
َجځمحٍ ٥ ،مَـ ُمُ َ ِ
ا ْٖم ِـ َأ ِِّب ڂم ِ
آن ٥م ََٝم ا ْٖم ِـ َ٥م ٌَّ ٍ
ڇمه ٍد ٬َ ،م َڇمل ٥ :م ََر ْوڊم ا ْٮم ُٻم ْر َ
ڇمت .وهذا إ١مٿمڇمد
ڇمس َ٘م َ ْ
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ِ
و َ٬م َڇمل َ٥مٌدُ اَّلل ٖمـ ٲمًٸم ٍ
قدَ :ٲمڇم ِٓم ٭مِت ِ
ځمؿ ُأڂم ِْز َٮم ْڊم َ .و َ٬م َڇمل
ْ ُ َ ْ ُ
ْ
َ
َڇمب اَّلل آ َي ٌډم إِ َّٓ َو َأڂمَڇم َأ ْ٥م َٽم ُؿ ٫م َ
ِ
احل ًَ ُـ ا ْٮم ٌَ ْ ِ
ڈم َأ ْن َي ْٸم َٽم َؿ َٲمڇم َأ َرا َد ِ َِبڇم.
ٰم ُّيَ :ٲمڇم َأڂم َْز َل اَّللَُّ آ َي ًډم إِ َّٓ َو ُه َق َُي ُّ
َْ
وق :ٲمڇم ڂمًَ َڃم ُل َأصحڇمب ُِمَپم ٍد ﷺ َ٥مـ َر ٍء إِ َّٓ و ِ٥م ْٽمپمف ِٓم ا ْٮم ُٻمر ِ
آن،
َ ُُ
ْ
ْ َ َ َّ
ن ٌ َ ْ
ْ ْ
َو َ٬م َڇمل َٲم ْ ُ
ِ ِ
اٮمٳم ْٸمٌِ ُّلَ :ٲمڇم ا ْٖمتَدَ َع َ٬م ْق ٌم ٖمِدْ َ٥م ًډم إِ َّٓ َو ِٓم ٭مِت ِ
ٰم َ٥مٿمْ ُف َ .و َ٬م َڇمل َّ
َڇمب اَّلل َٖم َځم ُڇمِنَڇم.اه
َو َٮمټم َّـ ٥م ْٽم َپمٿمَڇم َ٬م َ َ
()0

()2

ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ ”رلتصس الصْاعق“ (ص:)64
ِ
احل ِٻمځم َٻم ُډم ،واٮم َّٷم ِ
َڇمن ا ْٮم ُٸمدُ ُ
ڇمه ُر ٭م َ
ٜمََّڇم ٭م َ
ول ٖمِ ِف َ٥م ْـ َٚم ِٻمځم َٻمتِ ِف ُّم ْ ِر ًٙمڇم
َ
َڇمن ْإَ ْص ُؾ ِٓم اٮم َّٽم ْٺمظ ُه َق ْ َ
َڇمج ُٲمدَّ ِ٥مل َذٮم ِ َؽ إِ َ٨م َدٮم ِ ٍ
اٙم ُف َ٥م ْـ َأ ْصٽمِ ِف٫َ :م َٸم َٽم ْځم ِف
ځمؾ ُي ًَ ِّق ُغ َٮم ُف إِ ْٛم َر َ
ڇمٚمت َ
َٮم ُف َ٥م ِـ ْإَ ْص ِؾ٫َ ،م ْ
َأ ْر َٖم َٸم ُډم ُأ ُٲم ٍ
قر َٓ ٗمَتِ ُّؿ َد ْ٥م َقا ُه إِ َّٓ ِ َِبڇم:
ِ
ِ
ِ ِ
ڇمن ْ ِ ِ
اٮم٠م٭مِ ِ
ْإَ ْم ُر ْإَ َّو ُلَٖ :م َځم ُ
ځمڈم ا َّٮم ِذي َو َ٬م َع
اٚمت ََمل اٮم َّٽم ْٺمظ ٮم ْٽم َپم ْٸمٿمَك ا َّٮمذي ٗم ََڃم َّو َٮم ُف ِٓم َذٮم َؽ َّ ْ
َڇمذٖمڇم َ٥م َٝم اٮم ُّٽم َٹم ِډم٫َ ،مڅمِ َّن اٮم َّٽم ْٺم َظ َ٬مدْ َٓ َ ِ ِ
٫مِ ِځمف وإِ َّٓ ٭م َ ِ
ِ
اٚمت ََپم َٽم ُف
َيتَپم ُؾ َذٮم َؽ اٜمَْ ْٸمٿمَك ُٮم َٹم ًډمَ ،وإِن ْ
َڇمن ٭م ً
َ
ْ
ِ
َ٫م َٻمدْ َٓ َ ِ
اٮم٠م ِ٭م ِ
ځمڈم ْ
ِم ُؾ
٧م َٓ ُي ٌَ ِڇمٕم إِ َذا َ َِت َّځم َڃم َٮم ُف َ ْ
ڇمصَ ،و٭مَثِ ٌٞم ِٲم َـ اٜمُْت ََڃم ِّوٮم ِ َ
اخلَ ِّ
َيتَپم ُٽم ُف ِٓم َذٮم َؽ َّ ْ
ْ
اٮم َّٽم ْٺم ِ
ِم َٽمف َ٥م َٽم ِځمف إِ ْذ َٲم ْٻم ُٴمق ُده َد ْ٫م ِ ُع
ظ َ٥م َٝم َذٮم ِ َؽ اٜمَْ ْٸمٿمَك ٖمِ َڃم ِّي َ٣م ِر ٍيؼ َأ ْٲم َټمٿمَ ُف َأ ْن َيدَّ ٥مل َ ْ
اٮمٴم ِڇمئ ِؾ٫َ .مٌِ َڃمي َ٣م ِر ٍيؼ َِتځم َڃم َٮمف د ْ٫مٸمف :د َ٫مٸمف٫َ ،مڅمِ َّن اٮمٿمُّٴمقص َ٬مدْ صڇم َٮم ْڊم َ٥م َٝم َ٬مق ِ
ا٥م ِد ِه
َ
َ
ُ َ
َ َّ ُ َ ُ ُ َ َ ُ
ِّ
َّ
ِ ٍ
ِ ِ
َي ِپم َؾ ٭م َََل َم اَّلل َو َر ُ١مقٮم ِ ِف َ٥م َٝم ٭م ُِّؾ َٲمڇم َ١مڇم َغ ِٓم اٮم ُّٽم َٹم ِډم
ا ْٮم ٌَڇم٣م َٽمډمَ ،و َٮم ْځم َس َٕ َٚمد َأ ْن َ ْ
اخل َٶمٌ ِ
ض ُّ ِ
و ِ
آ ْصٶمِ ََلحِ ٮم ِ ٌَ ْٸم ِ
ڇمء َوا ْٮم ُټمت ِ
َّڇمب َوا ْٮم َٸمڇم َّٲم ِډم إِ َّٓ إِ َذا ٭م َ
َڇمن َذٮم ِ َؽ َ٪م ْ َٞم
اٮمٳم َٸم َراء َأ ِو ْ ُ َ
َ
ــــــــــــــــــــــ

.

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)5112وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2463مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمًٸمقدؓ
( )2صحٔح :أٛمرٙمف أٖمق ٥مٌځمد ٓم ”٫مٵمڇمئؾ اٮمٻمرآن“ (صَٚ :)96مدَّ َ٘مٿمِل َأ ُٖمق ُڂم َٸم ْځم ٍؿ٥ ،م ِ
َـ ْإَ٥م َْپم ِ
ش٥َ ،م ْـ ُٲم ًْٽمِ ِؿ
ٍ
َـ ٲمن ِ
ر ٍء إِ َّٓ َو ِ٥م ْٽم ُپم ُف ِٓم
وق ْٖم ِـ ْإَ ْٙمدَ عِ٬َ ،م َڇملَ « :ٲمڇم ڂم ًَْ َڃم ُل َأ ْص َح َ
ڇمب ِمُ ََّپمد ﷺ ٥مَ ْـ َ ْ
ْٖم ِـ ُص ٌَ ْځمحٍ ٥ ،م ْ َ ْ ُ
ِ ِ
ِ
صحځمح ،رٙمڇمٮمف رٙمڇمل اٮمٳمځمخ٧م.
ٰم َ٥مٿمْ ُفش .وهذا إ١مٿمڇم ٌد
ٌ
ا ْٮم ُٻم ْرآنَ ،و َٮمټم ْـ ٥م ْٽم ُپمٿمَڇم َ٬م َّ َ
وأٛمرٙمف اخلٶمځمڈم ٓم اٮمٺمٻمځمډم واٜمتٺمٻمف ( )097/0ٲمـ ٣مريؼ ٥م٦م ٖمـ ٥مٌد اٮمٸمزيز اٮمٌٹمقي٥ ،مـ أِّب ڂمٸمځمؿ ٖمف.
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ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ
اٮمر ِّب ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َأ ْ١م ََم ِئ ِف َو َٲمڇم ٗم ََٵمڇم َ٫م َر ْت ٖمِ ِف ِص َٺمڇم ُٗم ُف ٮمِٿمَ ْٺم ًِ ِف
ُّمَڇمٮمػ َٜمڇم ُ٥مٽم َؿ ٲم ْـ َو ْصػ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
و ِص َٺم ِ
قز َو َي ْٴم ُٽم ُح ٮمِٿم ِ ًْ ٌَتِ َڀمڇم إِ َ٨م
ڇمت َر ُ١مقٮمِ ِفَ ،و٭مَڇمڂم ْ
َي ُ
َ
َڊم إِ َرا َد ُة َذٮم َؽ اٜمَْ ْٸمٿمَك ٖمِ َذٮم َؽ اٮم َّٽم ْٺمظ ِمَّڇم َ ُ
اَّلل َٗمٸم َڇم٨م َٓ ِ١مځمَم ،واٜمُْ َت َڃمو ُل ُُي ِْٟم َ٥مـ ٲمر ِ
اد اَّلل َو َر ُ١مقٮم ِ ِف٫َ ،مڅمِ َّن َٗم ْڃم ِو َيؾ ٭م َََل ِم اٜمُْ َت َټم ِّٽم ِؿ ٖمِ ََم
َّ َ َ ِّ
َ
ُ ْ َُ
ڇمن ُٜم ِر ِ
ِ
ِ
ِ
اد ِه.
ُي َقا٫م ُؼ َ٤مڇمه َر ُه َأ ْو ُُيَڇمٮم ُٺم ُف إِڂم َََّم ُه َق َٖم َځم ٌ َ
َ٫مڅمِ َذا ُ٥مٽمِؿ أن اٜمُْ َت َټم ِّٽمؿ َِل ي ِرد ه َذا اٜمَْٸمٿمَك ،و َأ َّڂمف يپمتَٿمِع َأ ْن ي ِريدَ ه و َأ َّن ِٓم ِص َٺم ِ
ڇمت ٭م َََمٮم ِ ِف
َ ُْ ْ َ
َ ُ َْ ُ ُ ُ َ
ْ
َ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
احلټم ُْؿ َ٥م َٽم ْځم ِف إِ َرا َد َٗم ُف.
ا١مت ََح َڇمل ْ ُ
َو ُڂم ُٸمقت َٙم ََلٮمف َٲمڇم َي ْپمٿم َُع ٲم ْـ إِ َرا َدٗمفْ ،
ِ
ڈم َٲم ْٸم ِر َ٫م ُت ُفَ ،و َٲم ْـ َأ َٚم َ
٧م َٮم ُف َأ َّن ٭مَثِ ًٞما ِِمَّڇم َيدَّ ِ٥م ِځمف
ڇمط ٖمِ ِف َ٫م َٸم َر َ٫م ُف َٗم ٌَ َّ َ
ځمؿ ََيِ ُ
َ٫م َڀم َذا َأ ْص ٌؾ َ٥مٷم ٌ
قن ٲمـ اٮم َّت ْڃم ِو َيَل ِ
ا ُْٜمح ِّر ُ٫م َ
تِِ ،مَّڇم ُي ْٸم َٽم ُؿ َ٬م ْٶم ًٸمڇم َأ َّن ا ُْٜم َت َټم ِّٽم َؿ َِل ْ ُي ِر ْد ُه.
ُقن اٜمَْٸمٿمَك ا َّٮم ِذي ٗم ََڃمو َٮمف اٜمُْت ََڃمو ُل ِِمڇم يًق ُغ ا١متِٸمَم ُل اٮم َّٽم ْٺم ِ
ظ ٫مِ ِځمف ِٓم ٗمِ ْٽم َؽ
َّ ُ
َ٫م ََل ُٖمدَّ َأ ْن َيټم َ ْ
ْ َْ
ِّ َّ َ ُ
اٮم ُّٽم َٹم ِډم ا َّٮمتِل و َ٬مع ِِبڇم اٮمت ََّخڇم ُ٣مڈم ،و َأ ْن يټم َ ِ ِ
قز ڂمِ ًْ ٌَ ُت ُف إِ َ٨م اَّلل َٗم َٸم َڇم٨مَ ،و َأ َّٓ َي ُٸمق َد
َي ُ
ُ َ َ
ُقن َذٮم َؽ ِمَّڇم َ ُ
َ َ َ
َ٥م َٝم َر ٍء ِٲمـ ِص َٺم ِ
ڇمْل ْٖم َٶم ِ
ڇمت ٭م َََمٮم ِ ِف ٖمِ ْ ِ
ڇمل َواٮم َّت ْٸمٶمِ ِ
ځمؾَ ،و َأ ْن َيټم َ
٧م
ُقن َٲم َٸم ُف َ٬م َر ِائ ُـ َ َْتت ُّ
َػ ٖمِ ِف ُٗم ٌَ ِّ ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َڊم َد ْ٥م َقى إِ َرا َدٗمف ٭مَذ ًٖمڇم َ٥م َٝم اٜمُْ َت َټم ِّٽم ِؿ.
َأ َّڂم ُف ُٲم َرا ٌد ٖمِڇمٮم َّٽم ْٺمظَ ،وإِ َّٓ ٭مَڇمڂم ْ
٧م اٚمتَِم َل اٮم َّٽم ْٺم ِ
ِ
ظ ٮم ِ ْٽم َپم ْٸمٿمَك ا َّٮم ِذي َذ٭م ََر ُه َأ َّو ًٓ.
َؾ ًَ َذ ادُْت ََٖ ِّول َأ ْن ُي ٌَ ِّ َ ْ َ
ِ ِِ
ُقن َٮمف ِ٥مدَّ ُة ٲمٸم ٍ
٧م اٜمَْ ْٸمٿمَك َثإِ ًٔا٫َ ،مڅمِ َّڂم ُف إِ َذا ُأ ِ
ڇمن،
٧م َٗم ْٸم ِځم َ
َو ُي ٌَ ِّ َ
ََ
ٛمر َج َ٥م ْـ َٚمٻمځم َٻمتف َ٬مدْ َيټم ُ ُ
َ٫م َتٸم ِځم ُ ِ
َڇمج إِ َ٨م َدٮم ِ ٍ
ځمؾ.
َيت ُ
ْ
٧م َذٮم َؽ اٜمٸمٿمك َ ْ
ف ٮم ِ َّٽم ْٺم ِ
ڇمر ِ
ظ َ٥مـ ٚم ِٻمځم َٻمتِ ِف و َ٤م ِ
اٮمٴم ِ
افثافث :إِ َ٬مڇم َٲم ُډم اٮمدَّ ٮم ِ ِ
ڇمه ِر ِه٫َ ،مڅمِ َّن َدٮم ِ َځمؾ اٜمُْدَّ ِ٥مل
َ
ْ َ
ځمؾ َّ
ڇمر ٍ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ځمؾ َص ِ
ول َ٥مٿمْ ُف إِ َّٓ ٖمِدَ ٮم ِ ٍ
قز ا ْٮم ُٸمدُ ُ
ف َيټم ُ
ُقن َأ ْ٬م َقى ِٲمٿمْ ُف.
َي ُ
ٮم ْٽم َحٻمځم َٻمډم َواٮم َّٷمڇمه ُر َ٬مڇمئ ٌؿ َ٫م ََل َ ُ
اب َ٥م ِـ اٜمُْ َٸم ِ
ڇمر ِ
ض٫َ ،مڅمِ َّن ُٲمدَّ ِ٥مل ْ
افرابعْ :
احلَ ِٻمځم َٻم ِډم َ٬مدْ َ٬مڇم َم اٮمدَّ ٮم ِ ُځمؾ ا ْٮم َٸم ْٻم ِ ُّ٦م ِ٥مٿمْدَ ُه َ٥م َٝم
اجلَ َق ُ
ُ
إِراد ِة ْ ِ ِ
اٮمً ْپم ِٸم ُّل َ٫م ََل ُي ْپمټمِٿم َُؽ اٜمُْټمَڇم َٖم َر ُة َأ َّڂم ُف َٲم َٸم ُفَ ،و َأ َّٲمڇم ا ْٮم َٸم ْٻم ِ٦م َ٫م ِپم ْـ َو ْٙم َڀم ْ ِ
٧م:
احلٻمځم َٻمډمَ :أ َّٲمڇم َّ
َ َ َ
ُّ
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ڇمص٫َ ،مڇم ْٮم َٸمڇم ُّم :اٮمدَّ ٮم ِ ُځمؾ اٮمدَّ ُّال َ٥م َٝم ٭م َََم ِل ِ٥م ْٽم ِؿ اٜمُْ َت َټم ِّٽم ِؿَ ،و٭م َََم ِل َٖم َځمڇمڂمِ ِف َو٭م َََم ِل
َ٥مڇم ٌّمَ ،و َٛم ٌّ
ڂم ُْٴم ِح ِف.
اٮمٳم ٌَ ِف ْ
َواٮمدَّ ٮم ِ ُځمؾ ا ْٮم َٸم ْٻم ِ ُّ٦م َ٥م َٝم َذٮم ِ َؽ َأ ْ٬م َقى ِٲم َـ ُّ
اخلَ َځمڇمٮم ِ َّځم ِډم ا َّٮمتِل َي ًْت َِد ُّل ِ َِبڇم اٮمٿمُّ َٺمڇم ُة ٖمِټمَثِ ٍٞم،
اخلَ َځمڇمٮم ِ َّځم ِډم َأ ْو َ٨م ٖمِ ْ َ ِ ِ
َ٫مڅمِ ْن َٙم َڇمز ُّمَڇم َٮم َٺم ُډم َه َذا اٮمدَّ ٮم ِ ِ
اٮمٳم ٌَ ِف ْ
ځمؾ ا ْٮم َٻمڇم٣مِ ِع َ٫م ُپم َخڇم َٮم َٺم ُډم ٗمِ ْٽم َؽ ُّ
ڇمجل َقازَ ،وإ ْن َِل ْ
ِ
ََي ْز ُّمَڇم َٮم َٺم ُډم ٗمِ ْٽم َؽ ُّ ِ
َڇمع ُّمَڇم َٮم َٺم ِډم اٮمدَّ ٮم ِ ِ
ځمؾ ا ْٮم َٻمڇم٣مِ ِع َأ ْو َ٨م.
اٮمٳم ٌَف٫َ ،مڇم ْٲمتٿم ُ
ُ
َو َأ َّٲمڇم ْ
ػ اَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨م ِ َِبڇم َڂم ْٺم ًَ ُف َو َو َص َٺم ُف ِ َِبڇم َر ُ١مق ُٮم ُف ﷺ َ٫م ِڀم َل
ڇمص َ٫مټم ُُّؾ ِص َٺم ٍډم َو َص َ
اخلَ ُّ
قز َٗمٸمٶمِ ُځمؾ ِص َٺم ِ
ِ
ٍ
ڇمت ٭م َََمٮم ِ ِف َوٗم َْڃم ِوي ُٽم َڀمڇم ٖمِ ََم ُي ٌْٶمِ ُؾ َٚم َٻم ِڇمئ َٻم َڀمڇم.
َي ُ ْ
ص َٺم ُډم ٭م َََمل َ٬م ْٶم ًٸمڇم٫َ ،م ََل َ ُ
ڇمة وا ْٮم ُٻمدْ ر ِة وا ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ و ْ ِ ِ
قت ْ ِ
َ٫مڇمٮمدَّ ٮم ِ ُځمؾ ا ْٮمٸم ْٻم ِ٦م ا َّٮم ِذي د َّل َ٥م َٝم ُ٘مٌ ِ
اٮمً ْپم ِع
َ
َ َ
احل َځم َ
ُ
َ
اْل َرا َدة َو َّ
َ
َ ُّ
قت ِْ ِ
ٰم ،د َّل ڂمَٷمِٞمه َ٥م َٝم ُ٘مٌ ِ
ِم ِډم َوا ْٮم َٹم َٵم ِ
ڈم َوا ْٮم َٺم َر ِح
اٮمر ْ َ
ُ
ُُ
َوا ْٮم ٌَ َ ِ َ
اٮمر َى َو َّ
احلټم َْپمډم َو ِّ
ؽ ،وا َّٮم ِذي د َّل َ٥م َٝم َأ َّڂمف َ٫م ِ
اٮمٵم ِح ِ
اٛمتِ َځم ِ
ڇم٥م ٌؾ ٖمِ َپم ِٳمځم َئتِ ِف َو ْ
ڇمر ِه َد َّل َ٥م َٝم ِ٬م َځمڇم ِم َأ ْ٫م َٸمڇمٮم ِ ِف ٖمِ ِفَ ،و َذٮم ِ َؽ
َو َّ
ُ
َ
َ
ِ
ِ ٍ
اٮمًٿمَّ ُډم َ٫م ِڀم َل ِص َٺم ُډم ٭م َََم ٍلَ ،وا ْٮم َٸم ْٻم ُؾ َٙم ِ
ڇمز ٌم
َ٥م ْ ُ
٧م ا ْٮمټم َََم ِلَ ،و٭م ُُّؾ ص َٺمډم َد َّل َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم ا ْٮمټمت ُ
َڇمب َو ُّ

ِ
ِ ِ ِ
ػ َڂم ْٺمًف َأو ي ِٴم َٺمف ر١مق ُٮمف ٖمِ ِٴم َٺم ٍډم ٗم ِ
ِ
ُقه ُؿ
ٖمِڅمِ ْ٘م ٌَڇمت ص َٺمڇمت ا ْٮمټم َََم ِل َّللَِّ َٗم َٸم َڇم٨مَ ،و َي ْپمتَٿم ُع َأ ْن َيٴم َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ
َڂم ْٻمٴمڇم ،وه َذا دٮم ِ ٌځمؾ َأي ًٵمڇم َأ ْ٬مقى ِٲمـ ٭م ُِّؾ ُ٢مٌڀم ٍډم ٮمِٽمٿمُّ َٺم ِ
ڇمة.
َْ
ْ
َ
ْ
ً َ َ َ
ِ
ِ
اٮمر ِّب ِخلَ ْٽم ِٻم ِف َو ُ٥م ُٽم ِّق ِه َ٥م َٝم َُجِځم ِع َّم ْ ُٽمق َ٬مڇمٗمِ ِف َأ ِد َّٮم ٌډم َ٥م ْٻمٽمِ َّځم ٌډم ٫مِ ْٶم ِر َّي ٌډم
ُي َق ِّو ُح ُف َأ َّن َأد َّٮم َډم ُٲم ٌَڇم َيٿمَډم َّ
وري ٖمِپمدْ ُٮم ِ
ِ
ٗم ِ
قِلَڇم.
ُقٙم ُ
اٮمي ِ َّ َ
ڈم ا ْٮمٸم ْٽم َؿ َّ ُ
اٮمً ْپم ِٸم َّځم ُډم َ٫م ُت َٻم ِ
ػ َدٮم ِ ٍ
ڇمت
ڇمر ُب َأ ْٮم َ
ځمڈم َ٥م ْـ َذٮم ِ َؽ ُ٭م ِّٽم ِفَ ،و َه ْځم َڀم َ
ځمؾ٫َ ،م َٸم َٝم اٜمُْ َت َڃم ِّو ِل َأ ْن َُيِ َ
َو َأ َّٲمڇم َّ
ځمؾ و ِ
ِ
ِ
ځمح َ٥م ْـ َٖم ْٸم ِ
ض َذٮم ِ َؽ٫َ ،مٿم َْح ُـ ُڂم َٶمڇمٮم ِ ٌُ ُف ٖمِ َج َق ٍ
َٮم ُف ٖمِ َج َق ٍ
اب َص ِح ٍ
اٚم ٍد
اب َصحځمحٍ َ٥م ْـ َدٮم ٍ َ
اٮمذه ِـ َ٘مڇمٖمِ ٌڊم ِٓم ْإَ ْ٥مځم ِ
ُقن َٮم ُف ُو ُٙمق ٌد َٛم ِ
اٮمر َّب َٗم َٸم َڇم٨م إِ َّٲمڇم َأ ْن َيټم َ
ڇمنَ ،أ ْو
ڇمر ٌج َ٥م ِـ ِّ ْ
َ
َو ُه َقَ :أ َّن َّ
َٓ؟ َ٫مڅمِ ْن َِل َي ُټم ْـ َٮم ُف ُو ُٙمق ٌد َٛم ِ
َڇمن َٛم َځم ًڇمٓ َ٬م ِڇمئ ًَم ٖمِ ِّ
ڇمر ِٙم ٌّل ٭م َ
ڇمٮمذ ْه ِـ َٓ َٚم ِٻمځم َٻم َډم َٮم ُفَ ،و َه َذا َٚم ِٻمځم َٻم ُډم
ْ
00
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َ٬مق ِل اٜمُْٸم ِّٶم َٽم ِډم وإِ ْن ٗمًَ َّ٠موا ٖمِ ُز ْٛمر ٍ
َڇمن ُو ُٙمق ُد ُه َٛم ِ
ڇمر َج ِّ
ف ِٲم َـ ا ْٮم َٻم ْق ِلَ ،وإِ ْن ٭م َ
اٮمذ ْه ِـ َ٫م ُڀم َق
َ
َ
ْ
ُ
َ ُ
ٲمٌ ِڇميـ َٮمف ،إذ هق ٲمٿمْ َٺم ِٴم ٌؾ َ٥مٿمْف ،إِ ْذ َٮمق ٭م َ ِ ِ
َڇمن َ٥مر ًوڇم ِٲمـ َأ ْ٥مر ِ
او ِف.
ْ
ُ
َُ ٌ ُ
ْ َ
َڇمن َ٬مڇمئ ًَم ٖمِف َٮمټم َ َ
ُ َ ُ
َڇمن َه َذا ا ْٮم َٸم َڇمِل َ٫م َڀم َذا ٗم ْ ِ
ُقن ُه َق َه َذا ا ْٮم َٸم َڇمِلَُ ،أ ْو َ٪م ْ َٞم ُه٫َ ،مڅمِ ْن ٭م َ
َو ِٚمځمٿم َِئ ٍذ َ٫مڅمِ َّٲمڇم َأ ْن َيټم َ
يح
َٰم ٌ
َ
ڇمب وٚمدَ ِة ا ْٮمقٙم ِ
قدَ ،و َأ َّڂم ُف َٮم ْځم َس ِِل َ َذا ا ْٮم َٸم َڇمِلِ إِ َٮم ٌف ُٲم ٌَ ِڇمي ٌـ َٮم ُفُ ،ٲمٿمْ َٺم ِٴم ٌؾ َ٥مٿمْ ُفَ ،و َه َذا
ُ ُ
ٖمِ َٻم ْق ِل َأ ْص َح ِ َ ْ

َأ ْ٭م َٺمر َأ ْ٬م َق ِ
ال َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ض.
ُ
ُقن َ٬م ِڇمئ ًَم ٖمِٿمَ ْٺم ًِ ِفَ ،أ ْو َ٬م ِڇمئ ًَم ٖمِڇم ْٮم َٸم َڇمِلِ؟ َ٫مڅمِ ْن ٭م َ
َڇمن َ٪م ْ َٞم ُه٫َ ،مڅمِ َّٲمڇم َأ ْن َيټم َ
َ٫مڅمِ ْن ٭م َ
َڇمن َ٬م ِڇمئ ًَم ٖمِڇم ْٮم َٸم َڇمِلِ
َ٫مڀمق ٙم ْزء ِٲمـ َأٙم َز ِائ ِف َأو ِص َٺم ٌډم ِٲمـ ِص َٺمڇمٗمِ ِف ،و َٮمځمس ه َذا ٖمِ َٻمځمق ِم اٮمًَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض.
َ ْ َ َ
َّ َ َ
ُّ
ْ
ْ
َُ ُ ٌ ْ ْ
ڇمن َ٬م ِڇمئپمت ِ
َڇمن َ٬م ِڇمئَم ٖمِٿمَ ْٺم ًِ ِف ،و َ٬مدْ ُ٥مٽمِؿ َأ َّن ا ْٮمٸم َڇمِل َ٬م ِڇمئؿ ٖمِٿمَ ْٺم ًِ ِف٫َ ،م َذا َٗم ِ
َڇمن ٖمِ َڃم ْڂم ُٺم ًِ ِڀم ََم
َ
َ
َ َ ٌ
َ
َوإِ ْن ٭م َ ً
اُهڇم د ِ
اٛم َٽم ًډم ِٓم ْإُ ْٛم َرىَ ،و َٓ َٛم ِ
ڇمر َٙم ًډم َ٥مٿم َْڀمڇم َو َٓ ُٲمت َِّٴم َٽم ًډم ِ َِبڇم َو َٓ ُٲمٿمْ َٺم ِٴم َٽم ًډم َ٥مٿم َْڀمڇم
َٮم ْځم ًَ ْڊم إِ ْٚمدَ ُ َ َ
َتت ََڀمڇم َو َٓ َٛم ْٽم َٺم َڀمڇم َو َٓ َأ َٲمڇم َٲم َڀمڇم َو َٓ َ٥م ْـ َي ِپمځمٿم ِ َڀمڇم َو َٓ
َو َٓ ُِم َ ِڇمي َث ًډم َو َٓ ُٲم ٌَ ِڇميٿمَ ًډم َو َٓ َ٫م ْق َ٬م َڀمڇم َو َٓ َ ْ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
اٮمي ِ
ڇم١متِ َحڇم َٮم ِډم
َ٥م ْـ ِ٢م ََم ِِلَڇم ،٭م َََل ٌم َٓ َ ْ
ور َّي ُډم َٚمڇم٭م َپم ٌډم ٖمِ ْ
ُي َٺمك َ٥م َٝم َ٥مڇم٬م ٍؾ ُٲمٿمْٴمػَ ،وا ْٮم ٌَد َهي ُډم َّ ُ
ڇم١متِ َحڇم َٮم ِډم ٗم ََٴم ُّق ِر ِه٫َ :م ْٵم ًَل َ٥م ِـ اٮمت َّْٴم ِد ِيؼ ٖمِ ِف.
َه َذاَٖ ،م ْؾ ٖمِ ْ

ُج َٽم ِډم َأ ْٮم ِ
ځمؾ ا ْٮمق ِ
ِ
ِ
َ٬مڇم ُٮمقا٫َ :مٿم َْح ُـ ُڂم َٶمڇمٮم ِ ٌُټم ُْؿ ٖمِ َج َق ٍ
ػ
اٚم ِد ِٲم ْـ ُ ْ
اب َصحځمحٍ َ٥م ْـ َه َذا اٮمدَّ ٮم ِ َ
ِ
٧م َ٥م َٝم َو ْٙم ِف ْإَ ْر ِ
َدٮم ِ ٍ
اٙمت ََپم ُٸمقا ٜمَڇم َأ َٙمڇم ُٖمقا
اجل ْڀم ِپم ِّځم َ
ض َٮم ِق ْ
ځمؾَ ،و َڂم ْٸم َٽم ُؿ َ٬م ٌْ َؾ اٜمُْ َٶمڇم َٮم ٌَډم َأ َّن ٭م َُّؾ ْ َ
ِ
َ٥مٿمْف ٖمِ َٹم ِٞم اٜمُْټمَڇمٖمر ِة واٮمت َّْٳمٿمِځم ِع َ٥م َٝم َأه ِؾ ْ ِ ِ
ڈمَ ،ه ِذ ِه َو٤مِځم َٺم ُډم ٭م ُِّؾ
ْ
اٮمً ِّ
ََ َ
اْل ْ٘م ٌَڇمت ٖمِڇمٮمت َّْجًځم ِؿ َو َّ
ُ ْ
ُٲم ٌْٶمِ ٍؾ َ٬مڇم َٲم ْڊم َ٥م َٽم ْځم ِف ُٚم َّج ُډم اَّلل َٗم َٸم َڇم٨م.اه
ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف ”اللافٔة الشافٔة“:

َ )1و َظ َِييي ُْٔ ُُؿ ِذ َذا َو َطييياَِ ُ
يييع
ػ َأ ْر َب ٌ
ِ
ييار ٌ ِ
ييؾ َص ِ
ِ )2مْْٓييا َدفِ ْٔ ٌ
ييـ
ِ ف َِّ ٍْييظ َظ ْ
اي َِٔ ََ ِ
 )3إِ ْذ ُمييدَّ ِظل َٕ ٍْ ِ
يية ُمييدَّ ٍ
ييس َ ْ
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ييييييـ َ يييييييدَ ِ
ان
ييييييؿ ِ ِي
َواهللِ َفييييييي ْٔ َس َف ُُي
َّ
ْ

ِ
ِ
ييييييييان
ييييييييقظ ِف إَ ْص
َم ْق ُض
زَ
ِّ
ييييييييع بِا ْف ُ ْ
ِ
فِ ْ َ
ِ
ييييييان
ييييييؾ َف
ْل ْص
يييييييؿ َ ْ ييييييت َْج إِ َػ ُب ْر َ
ْ
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َ )4ؾِ٘ َذا اش َت ََام فَُُؿ دفِٔ ُؾ افك ِ
ِ َا
ْ َ ْ َ ْ
َّ ْ
يال ا َّفِ ٍْ ِ
احتِ َّ ُ
ظ فِ ِْ َّ ًَْْك ا َّف ِذي
َ )5و ُ َق ْ
َ )6ؾيييِ٘ َذا َأ َْ ْٔيييت ُْؿ َذ َ
اك ُضيييقفِ ْبت ُْؿ بِ َٖ ْميييي

ييييث ِمييييـ بً ِ
ٍ
ييييير َثافِ
ِ
ٍ
ييييد َ َ
ييييان
ييييذا اف َّث
ْ َْ

يييّ َرا َد ـ َ
َييذا َؾ َّيييا
 )7إِ ْذ ُؿ ِْييت ُُؿ إِ َّن ا ْف ُ

ييييييييؿ َأ َلَييييييييير ُص افُ َُّٓيييييييييا ِن
َذا َد َّف ُُي
ْ

ِ ِ
ييّ ُ
قضق َ َفيي
ْ َ )8
يؿ َ َْهد ا ْف َ
ب َأ َّٕ ُف َف ْ
َيييذا ُٕ َىيييافِ ُبُ ُْؿ بِ َ
َ )9وـ َ
يييٖ ْم ٍر َرابِييي ٍع
ض إِ ْذ ِ
افييّ ًَ ِار ِ
َ )11و ُ َق َ
بيف
اجل َق ُ
اب َظ ِـ ُ
ِ
يغ افيييّ َح ِ
افيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدْيا
يق ُ َ ي
يـ َذا َظي ْ ُ
ال َو َفي ْ
َ )11فُي َّ
ُ
ْ ْثب ِ
ِ
يييات َح يَيييا َٓ َ َُيييق
َ )12ؾ َٖد َّفييي ُة ا ِ َ
ِ
ِْ َْْ )13ز ْ ي ُ
غ َو َو ْح ُٔييي ُف
ييؾ َر ِّب ا ْف ًَا َفييييّ ْ َ
ًار ُضييٓا ُـَْاشيي ُة ِ
َ )14إَّٔييك ُ ِ
ييذ ِه ا ْفييي
َ َ
ِ
َ )15و َج ًَ ِ
يييع َميييا َ ْ ت ََٓيييا
ييياج ٌع َو َؾ َراؿ ٌ

ــــــــــــــــــــــ

( )0ٲمٿمٻمقل ٲمـ ”اٮمټمڇم٫مځمډم“ (.)0843-0836
( )2ٲمٿمٻمقل ٲمـ اٮمټمڇم٫مځمډم.)0891-0884( 
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َ
ِ
ييييييان
ييييييٖ ِم ٍر َثي
ييييييات ُضيييييييقفِ ْبت ُْؿ بِي
َ ْٔ َٓي
َ
ِ
ييييييان
يييييييّ َْ ُهق ُد بِاف ِّت ْب َٔ
ييييييق ا ْف
َ
ُؿ ِْييييييت ُْؿ ُ
َ

ُيييقن اف ََ ْهيييدُ َم ًًْْيييك َث ِ
يييان
ييييُِ ْـ َؿيييدْ َ ُ ُ

()0

ِ
َ
ييييييان
ييييييذا إِ ْم َُي
ييييييؿ بِي
َواهللِ َفييييييي ْٔ َس َف ُُي
ْ
ِ
ييييييان
ييييييقى َْيييييييتِؿ َشيييييييِِ ْٔ َّ َة إَ ْر َـي
َد ْظي
َ
ِّ ِ
ِ
ِ
ييييييان
ييييييف َرب ـ
ِظييييييدُ ـ ُْؿ َظ َِ ْٔ
ُييييييؾ ف َ
ْييييييق ِ
ُم ََلييييييا ِ
ُ
ان
ييييييال َو َشيييييياَِ ُر إَـ
اجل َب
َ
ِ
ييييييان
يييييير ِة
ييييييع ؾِ ْى
َم
افز َ
َ
َّ
َ
افيييييير ْ َ ِـ َو ُ ْ
ييييييييان بافنييييييييبٓ ِ
ييييييييذ َ ِ
ِ
َ
ان
ات َو َْاَل
َُ
أ ْذ َ
إِ َّٓ افَّسيييييييياب فِ
ييييييييق ِار ٍد َط ّْيييييييي ِن
َ
ُ
َّ َ

()2
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ٌ َٚجَبَ تَكِدِ ُِٜايِعَكٌِِ:
ٌ َٚايَّٓكِ ُ
ثاْٗٝا :ق ٍٛاملبتدع :١إِذَا تَعَازَضَ ايِعَكِ ُ
ٮمإلٲمڇمم و٢مځمخ اْل١مَلم اٖمـ ٗمځمپمځمډم رِمف اَّلل ٭متڇمب ٭مٌٞم ٲمٺمځمد ٓم هذه اٜمًڃمٮمډم ،ا١مپمف
”درء ٗمٸمڇمرض اٮمٸمٻمؾ واٮمٿمٻمؾ“ِ ،ل يڄمٮمػ ٲمثٽمف ٫مځمَم ڂمٸمٽمؿ ٓم د٫مع ٢مٌڀمڇمت ٥مٽمؿ اٮمټمَلم،
٫مرِمف اَّلل ،ور٫مع درٙمتف ٓم ٥مٽمځم٧م ،وُجٸمٿمڇم ٖمف ٓم ٙمٿمڇمت اٮمٿمٸمځمؿ.
و٬مد اد٥مك أهؾ اٮمټمَلم أڂمف يٻمع اٮمتٸمڇمرض ٖم٧م اٮمٸمٻمؾ واٮمٿمٻمؾ ،وٖمٿمقا ٥مٽمځمف أڂمف إِ َذا
ِ
ِ
ِ
اجل ْپم ُع َٖم ْځمٿم َُڀم ََم َو َٓ إِ ْٖم َٶم ُڇمِل ُ ََم.
َٗم َٸم َڇمر َض ا ْٮم َٸم ْٻم ُؾ َواٮمٿمَّ ْٻم ُؾ َو َٙم َ
يؿ ا ْٮم َٸم ْٻم ِؾَّ َٕ ،ڂم ُف َٓ ُي ْپمټم ُـ ْ َ
ڈم َٗم ْٻمد ُ

٬مڇمٮمقاَ :و َٓ ُي َٻمدَّ ُم اٮمٿمَّ ْٻم ُؾَّ َِٕ ،ن ا ْٮم َٸم ْٻم َؾ َأ ْص ُؾ اٮمٿمَّ ْٻم ِؾ٫َ ،م َٽم ْق َ٬مدَّ َٲمٿمَڇم َ٥م َٽم ْځم ِف اٮمٿمَّ ْٻم َؾ َٮم ٌَ َٶم َؾ
ا ْٮم َٸم ْٻم ُؾَ ،و ُه َق َأ ْص ُؾ اٮمٿمَّ ْٻم ِؾ٫َ ،م َٽم ِز َم ُٖم ْٶم ََل ُن اٮمٿمَّ ْٻم ِؾ٫َ ،م َځم ْٽم َز ُم ِٲم ْـ َٗم ْٻم ِد ِ
يؿ اٮمٿمَّ ْٻم ِؾ ُٖم ْٶم ََل ُن ا ْٮم َٸم ْٻم ِؾ
ِ
واٮمٿمَّ ْٻم ِؾ٫َ ،م َتٸم َ ِ
يؿ ا ْٮم َٸم ْٻم ِؾ.
َ
اٮمراٖمِ ُعَ ،و ُه َق َٗم ْٻمد ُ
٧م ا ْٮمٻم ًْ ُؿ َّ
َ َّ
ًتدل ٖمِ ِف ِٲمـ ُ٭م ِ
اٮمټمَل ُم َ٬مد َٙم َٸم َٽمف اٮمراز ُّي َو َأٗم ٌَڇم ُ٥م ُف َ٬مڇم ُڂمق ًڂمڇم ٭مٽم ًّځمڇم ٫مځمَم ُي ُ
َو َه َذا َ
تڈم اَّللِ
ٗمٸم َڇم٨م و َ٭مَل ِم َأڂمٌِځم ِڇمئ ِف َ٥مٽمځمڀمؿ اٮمًَلم ،وٲمڇم ٓ يًتدل ٖمِف ،وِلذا ردوا ِ
َ
١متدٓل ٖمَِم
آ
َ ُّ
َ
ُ
َ
َ َ
ُ َّ ُ َ َ
ڇمءت ٖمِ ِف إَڂمٌځمڇمء واٜمر١مٽمقن ٓم ِص ِ
٪مٞم ذٮمؽ ٲمـ إُ ِ
ٺمڇمت اَّللِ ٗمٸمڇم٨مَ ،و ِ
ٲمقر اٮمتل َأ َ
ڂمٌڃموا
َٙم ْ
ُ
ٻمؾ ُي َٸم ِ
ِِبڇمَ ،و َ٤م َّـ َهڄمٓ ُء َأ َّن اٮم َٸم َ
يٵمؿ ٖمٸمٵمڀمؿ إ٨م ذٮمؽ أن إدٮمډم اٮمًپمٸمځمډم
ڇمر ُو َڀمڇمَ ،و٬مد ُّ
ٓ ٗمٺمځمد اٮمځمٻم٧م.
وهذا اٮمٻمڇمڂمقن اٮمذي ووٸمقه ١مٌٻمڀمؿ إٮمځمف ٣مڇمئٺمډم ،ٲمٿمڀمؿ أٖمق ٚمڇمٲمد ،وٙمٸمٽمف ٬مڇمڂمق ًڂمڇم
ٓم ٙمقاب اٜمًڇمئؾ اٮمتل ١مئؾ ٥مٿمڀمڇم ٓم ڂمٴمقص أ٢مټمٽمڊم ٥مٝم اٮمًڇمئؾ.
وهذا اٮمټمَلم ٚمقٮمف ٲمٿمڇم٬مٳمڇمت:
ً
ؾٖوٓ :ؿقَلؿ :إٕف َع افتًارض بغ افًَؾ وافَْؾ:
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٫مڀمذا ٭مَلم ٖمڇم٣مؾ٫ ،مڇمٮمٸمٻمؾ اٮمٰميحُ ٓ ،يڇمٮمػ اٮمٿمٻمؾ اٮمٴمحځمح إ٣مَل ً٬مڇم٫ :مڅمذا وٙمد
صحځمحڇم،
٫مڀمَم
ً
ٲمڇم ٫مځمف ٗمٸمڇمرض ٲمًتځمٻمـ٫ ،مذٮمؽ ڂمڇمٗمڌم إٲمڇم ٲمـ اٮمٸمٻمؾ اٮمذي ِل يٺمڀمؿ إدٮمډم ً
أو يټمقن اٮمٿمٻمؾ وٸمځم ًٺمڇم.
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف كتابُ ”الصْاعق“ (:)476/8
و٬مد ٗمدٖمر أڂمٴمڇمر اَّلل ور١مقٮمف و١مٿمتف هذا٫ :مَم وٙمدوا ٖمحپمد اَّلل اٮمٸمٻمؾ اٮمٰميح
يٺمڇمرق اٮمٿمٻمؾ اٮمٴمحځمح أصَلٖ ،مؾ هق ٛمڇمدٲمف وصڇمٚمٌف واٮمٳمڇمهد ٮمف ،وٲمڇم وٙمدوا اٮمٸمٻمؾ
اٜمٸمڇمرض ٮمف إٓ ٲمـ أ٫مًد اٮمٸمٻمقل ،وأ١مخٺمڀمڇم وأ٢مدهڇم ٲمٿمڇم٫مڇمة ٮمٰميح اٮمٸمٻمؾ
وصحځمحف ،وَيڈم ٥مٝم اٜمًٽمؿ ،اٮمذي َّلل وٮمټمتڇمٖمف و٬مڇمر و٥مٷمپمډم ٓم ٬مٽمٌف أن يٸمتٻمد هذا،
وإن ِل يٷمڀمر ٮمف ٗمٺمٴمځمٽمف٫ ،مڅمذا ٤مڀمر ٮمف ٗمٺمٴمځمٽمف :٭مڇمن ڂمقرا ٥مٝم ڂمقر٫ :مڅمن اَّلل ١مٌحڇمڂمف أ٬مڇمم
احلجډم ٥مٝم اخلٽمؼ ٖمټمتڇمٖمف ور١مقٮمف٫ :مَل يپمټمـ أن يټمقن ٫مځمڀمَم ٲمڇم يٷمڀمر ٲمٿمف ٛمَلف احلؼ
وٓ ٲمڇم ُيڇمٮمػ اٮمٸمٻمؾ ،وٓ يپمټمـ أن َيځمؾ اٮمر١مقل ﷺ اٮمٿمڇمس ٓم اِلدى واٮمٸمٽمؿ
وصٺمڇمٗمف وأ٫مٸمڇمٮمف ٥مٝم ٲمڇم يٿمڇم٬مض ٭مَلٲمف ٲمـ ٥مٻمٽمځمڇمِتؿ ،وهذا واوح وَّلل احلپمد.اه
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف كتابُ الصْاعق (:)286/1
ػ ٫مِ ِځمف ا ْٮم ُٸم َٻم ََل ُء َٓ ُيت ََٴم َّق ُر َأ ْن ُي َٸم ِ
إ َّن َٲمڇم ُ٥مٽمِ َؿ ٖمِ َ ِ
ٰم ِ
ڇمر َو ُف
ُيتَٽمِ ُ
يح ا ْٮم َٸم ْٻم ِؾ ا َّٮم ِذي َٓ َ ْ
اٮم٩م ُع ا ْٮم ٌَ َّت َډمَ ،و َٲم ْـ ٗم ََڃم َّٲم َؾ َذٮم ِ َؽ ٫مِ َځمَم َٗمٿم ََڇمز َع ا ْٮم ُٸم َٻم ََل ُء ٫مِ ِځمف ِٲم َـ ا َْٜم ًَ ِڇمئ ِؾ ا ْٮمټمِ ٌَ ِ
ٮمػ
ڇمر َو َٙمدَ َٲمڇم َٛمڇم َ
َّ ْ
ڇمت َ٫م ِ
اٮمٰمَي ِډم ُ٢مٌڀم ٍ
اٮمٿم ُُّٴم ِ
قت
ڇم١مدَ ًة ُي ْٸم َٽم ُؿ ٖمِڇم ْٮم َٸم ْٻم ِؾ ُٖم ْٶم ََل ُِنَڇمَٖ ،م ْؾ ُي ْٸم َٽم ُؿ ٖمِڇم ْٮم َٸم ْٻم ِؾ ُ٘م ٌُ ُ
قص َّ ِ َ َ َ
ات واٜمَْٸم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ڇمد،
اٮمٴم َٺمڇمت َو َٲم ًَڇمئ ِؾ ا ْٮم َٻمدَ ِر َواٮمٿمُّ ٌُ َّق َ َ
ڂمَٻمځمٵم َڀمڇم٫َ ،مت ََڃم َّٲم ْؾ َذٮم َؽ ِٓم َٲم ًَڇمئ ِؾ اٮمت َّْقٚمځمد َو ِّ
َِ
ْمدْ َٲمڇم َيدُ ُّل َ٥م َٽم ْځم ِف َ ِ
ُيڇمٮم ِ ُٺمف إ َّٲمڇم َأ ْن
١مپمع ٬مطَٖ ،مؾ
يح ا ْٮم َٸم ْٻم ِؾ َِل ْ ُُيَڇمٮم ِ ْٺم ُف
اٮمًپمع اٮمذي ُ َ
ُ
ٌ
س ُ
َي ُټم َ
قوق٥مڇم أو ٓ ٗمټمقن دٓ َٮم ُتف ّمڇمٮمٺمډم َٜم ِڇم َد َّل َ٥م َٽم ْځم ِف ا ْٮم َٸم ْٻم ُؾَ ،وڂم َْح ُـ َڂم ْٸم َٽم ُؿ َ٬م ْٶم ًٸمڇم
قن َٚم ِدي ًثڇم َٲم ُ
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ِ
ِ
ِ
ْٟم َ
ْٟم َ
ون
ٟموا ٖمپمحڇمرات ا ْٮم ُٸم ُٻمقل٫َ ،م ََل ُُي ِ ُ
ون ٖمِ ُپم َح َڇمٓت ا ْٮم ُٸم ُٻمقل َوإِ ْن َأ ْٛم َ ُ
اٮمر ُ١م َؾ َٓ ُُي ِ ُ
َأ َّن ُّ
ِ
ُ
َي ُڇمر ٫مځمف ا ُ
يًتٻمؾ ٖمِپمٸمر٫متِفَ ،و َٲم ْـ َٗم َڃم َّٲم َؾ َأ ِد َّٮم َډم
ٮمٸمٻمؾ وٓ
ٖمِ ََم َُيځم ُٽم ُف ا ْٮم َٸم ْٻم ُؾ ،وإن أٛمٟموا ٖمَم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
واٜمٸمڇمد وأ٥مٶمڇمهڇم ٚمٻمڀمڇم ِٲم َـ اٮمٿمَّ ِ
ٷمر اٮمٸمٻم٦م ٥مٽمؿ
واحلټمپمډم
واٮمٻمدر
وإ٫مٸمڇمل
اٮمٴمٺمڇمت
ُڂم َٺمڇم َة ِّ
ِ
ځمٵمڀمڇم ،وَّلل احلپمد.اه
ٖمڇمٮمٸمٻمؾ ٫مًڇم َدهڇم،
َ
و٘مٌقت َڂم ِٻم َ
ثإ ًٔا :ؿقَلؿَ ( :و َٓ ُ ََدَّ ُم افَّْ َْ ُؾَّ َِٕ ،ن ا ْف ًَ َْ َؾ َأ ْص ُؾ افَّْ َْ ِؾ) إػ آخره:
هذا اٮمټمَلم ٲمٸمڇمرض ،و٪مٞم صحځمح.
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ يف كتابُ ”دزء تعازض العقل ّاليقل“
(:)371/3
يٸمڇمرض دٮمځمٽمڀمؿ ٖمٿمٷمٞم ٲمڇم ٬مڇمٮمقه٫ ،مځمٻمڇمل :إذا ٗمٸمڇمرض اٮمٸمٻمؾ واٮمٿمٻمؾ :وٙمڈم ٗمٻمديؿ
اٮمٿمٻمؾٕ ،ن اجلپمع ٖم٧م اٜمدٮمقٮم٧مُ :جع ٖم٧م اٮمٿمٻمځمٵم٧م ،ور٫مٸمڀمَم ر٫مع ٮمٽمٿمٻمځمٵم٧م ،وٗمٻمديؿ
اٮمٸمٻمؾ ِمتٿمعٕ ،ن اٮمٸمٻمؾ ٬مد دل ٥م٦م صحډم اٮمًپمع ،ووٙمقب ٬مٌقل ٲمڇم أٛمٟم ٖمف اٮمر١مقل
ﷺ٫ ،مٽمق أٖمٶمٽمٿمڇم اٮمٿمٻمؾ :ٮمټمٿمڇم ٬مد أٖمٶمٽمٿمڇم دٓٮمډم اٮمٸمٻمؾ ،وإذا أٖمٶمٽمٿمڇم دٓٮمډم اٮمٸمٻمؾ ِل يٴمٽمح
ٲمٸمڇمروڇم ٮمٽمٿمٻمؾٕ ،ن ٲمڇم ٮمځمس ٖمدٮمځمؾ ٓ يٴمٽمح ٜمٸمڇمروډم رء ٲمـ إ٢مځمڇمء،
أن يټمقن
ً
٫مټمڇمن ٗمٻمديؿ اٮمٸمٻمؾ ٲمقٙم ًٌڇم ٥مدم ٗمٻمديپمف٫ ،مَل َيقز ٗمٻمديپمف.
وهذا ٖم٧م واوح٫ ،مڅمن اٮمٸمٻمؾ هق اٮمذي دل ٥م٦م صدق اٮمًپمع وصحتف وأن ٛمٟمه
ٲمٶمڇمٖمؼ ٜمخٟمه٫ ،مڅمن ٙمڇمز أن ٗمټمقن هذه اٮمدٓٮمډم ٖمڇم٣مٽمډم :ٮمٌٶمَلن اٮمٿمٻمؾ ٮمزم أن ٓ يټمقن
اٮمٸمٻمؾ ً
صحځمحڇم ِل َيز أن يتٌع ٖمحڇمل٫ :مٵمَل ٥مـ أن
صحځمحڇم ،وإذا ِل يټمـ دٮم ًځمَل
دٮمځمَل
ً
ً
٬مدٚمڇم ٓم اٮمٸمٻمؾ ٖمڇمڂمتٺمڇمء ٮمقازٲمف وٲمدٮمقٮمف ،وإذا
يٻمدم٫ ،مٴمڇمر ٗمٻمديؿ اٮمٸمٻمؾ ٥م٦م اٮمٿمٻمؾ ً
٭مڇمن ٗمٻمديپمف ٥م٦م اٮمٿمٻمؾ يًتٽمزم اٮمٻمدح ٫مځمف ،واٮمٻمدح ٫مځمف يپمٿمع دٓٮمتف ،واٮمٻمدح ٓم دٓٮمتف
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ً
ٲمٌٶمَل ٮمٽمپمٸمڇمروډم٫ ،مڇمٲمتٿمع ٗمٻمديپمف ٥م٦م
يٻمدح ٓم ٲمٸمڇمروتف ،٭مڇمن ٗمٻمديپمف ٥مٿمد اٜمٸمڇمروډم
اٮمٿمٻمؾ ،وهق اٜمٶمٽمقب.اه
أيٵمڇم إٚمڇمٮمډم اٮمٿمڇمس إ٨م ٗمٻمديؿ اٮمٸمٻمؾ :إٚمڇمٮمډم إ٨م أٲمر ٲمٵمٶمرب ٪مٞم ٘مڇمٖمڊم،
٘مؿ ً
٫مٸمٻمقل اٮمٿمڇمس ختتٽمػ ،و٭مؾ يد٥مل أن ٲمڇم هق ٥مٽمځمف هق اٮمذي يقا٫مؼ اٮمٸمٻمؾ.
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ ”رلتصس الصْاعق“ (ص:)314
ِ ِ
ا١متِ َٺمڇم َد َة ا ْٮم َځم ِٻم ِ
٧م ِٲم ْـ ٭م َََل ِم اَّلل َو َر ُ١مقٮمِ ِف
إ َّن َأ ْر َٖم َ
ڇمب َه َذا ا ْٮم َٻمڇمڂمُقن ا َّٮمذي َـ َٲمٿمَ ُٸمقا ْ
ڇمر ُض اٮمٿمَّ ْٻم َؾ َأ َ٢مدَّ ِ
٧م ِٓم ا ْٮم َٸم ْٻم ِؾ ا َّٮم ِذي ُي َٸم ِ
آ ْوٶمِ َر ِ
اب.
ُٲم ْٵم َٶم ِرٖمِ َ
قٓ ِ
اوٶمِ َرا ًٖمڇم ِٓم َه َذا ا ْٮم ٌَ ِ
ت َأ َ٢مدُّ اٮمٿم ِ
َ٫مڇم ْٮم َٺم ََل ِ١م َٺم ُډم َٲم َع ِ٢مدَّ ِة ا ْ٥متِٿم َِڇمئ ِڀم ْؿ ٖمِڇمٜمَْ ْٸم ُٻم َ
ڇمب ِٲم ْـ
َّڇمس ْ
َ٣مق ِائ ِ
ػ َ٥م َٝم َٲم َٻم َڇمٓ ِِتِ ْؿ ِٓم ُ٭مت ِ
ُڈم َأ ْه ِؾ
ػ َأ ْه ِؾ اٜمْ ِ َٽم ِؾَ ،و َٲم ْـ َأ َرا َد َٲم ْٸم ِر َ٫م َډم َذٮم ِ َؽ َ٫م ْٽم َځم ِٻم ْ
َ
َل ْ٢مٸم ِري ،و ْأر ِاء واٮمدِّ يڇمڂم ِ
ِ
ِ
ِ
َڇمت ٮمِٽمٿمُّق َٖم ْختِ ِّلَ ،و َ٪م ْ ِٞم َذٮم ِ َؽ،
ُٟمى ٮم ْ َ َ ِّ َ َ َ َ
اٜمَْ َٻم َڇمٓت ،٭مَڇمٜمَْ َٻم َڇمٓت ا ْٮمټم ْ َ
قن َ٫م ْ ِ
اوٶمِ َر ٍ
اِب ْؿ ِٓم َه َذا ا ْٮم ٌَ ِ
َو َأ َّٲمڇم اٜمُْ َت َټم ِّٽم ُپم َ
اب.
ڇمب ِٲم ْـ َأ َ٢مدِّ ْ
ڇموٶم َر ُ ُ
اخلق ِارجِ واٜمُْٸمت َِز َٮم ِډم ،و َ٣مق ِائ ِ
اوٶمِراب ٫مِر ِق ِّ ِ
ػ َأ ْه ِؾ ا ْٮمټم َََل ِمَ ،و٭م ٌُّؾ
َ َ
َ ْ
اٮمٳمځم َٸمډم َو ْ َ َ
َ٫مت ََڃم َّٲم ِؾ ْ َ َ َ
يح ا ْٮم َٸم ْٻم ِؾ َٲم َٸم ُفَ ،و َأ َّن ُّمَڇمٮمِ َٺم ُف َ٬مدْ َٛم َر َج َ٥م ْـ َ ِ
ِٲمٿم ُْڀم ْؿ َيدَّ ِ٥مل َأ َّن َ ِ
س ِ
يح ا ْٮم َٸم ْٻم ِؾَ ،وڂم َْح ُـ
س َ
ڂم َُّٴمدِّ ُق َُجِځم َٸم ُڀم ْؿَ ،و ُڂم ٌْٶمِ ُؾ َ٥م ْٻم َؾ ٭م ُِّؾ ٫مِ َر ِ٬م ِڀم ْؿ ٖمِ َٸم ْٻم ِؾ ْإُ ْٛم َرىُ٘ ،م َّؿ َڂم ُٻم ُ
قل ٮمِ ْٽم َج ِپمځمعِٖ :مِ َٸم ْٻم ِؾ َٲم ْـ
قز ُن ٭م َََل ُم اَّلل َو َر ُ١مقٮمِ ِف ﷺ٫َ ،م ََم َوا َ٫م َٻم ُف ُ٬مٌِ َؾ َو ُأ ِ٬م َّر َ٥م َٽم ْځم ِفَ ،و َٲمڇم َٛمڇم َٮم َٺم ُف ُر َّد ،أو ُأ ِّو َل َأ ْو
ِٲمٿمْټم ُْؿ ُي َ
ُ٫م ِّق َض؟

َأ َ٥م ْٻم ُؾ َأ ِر١م ُٶمق و ِ٢مځمٸمتِ ِفَ ،أم َ٥م ْٻم ُؾ َأ َ٫م ََل ُ٣م َ ِ
قر َسَ ،أ ْم ُٖم ْٻم َر َ
اِّب،
اطَ ،أ ِم ا ْٮم َٺم َڇمر ِ ِّ
َ َ
قن َأ ْم ٫مځم َثڇم ُ٪م ْ
ْ
ْ
َأ ِم اٖم ِـ ِ١مځمٿمَڇمَ ،أم ُِمَپم ِد ٖم ِـ َز٭م َِريڇمَ ،أم َ٘مڇمٖمِ ِ
ڊم ْٖم ِـ ُ٬م َّرةََ ،أ ْم َٙم ْڀم ِؿ ْٖم ِـ َص ْٺم َق َ
انَ ،أ ِم اٮمٿمَّ َّٷمڇم ِمَ ،أ ِو
ْ َّ ْ
ْ
َّ ْ
اجلٌ ِڇمئلَ ،أم ٖمِ ْ ٍ ِ ِ
ِ
يزَ ،أ ِم ْ ِ
َڇمٓم؟ .
اْل ْ١مټم ِ ِّ
ا ْٮم َٸم ََّلفَ ،أ ِم ْ ُ َّ ِّ ْ
٩م اٜمْ ِّر ِّ
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قل اٜمُْ َت َڃم ِّٛم ِريـ ا َّٮم ِذيـ ه َّذٖمقا ا ْٮمٸم ْٻمٽمِځم ِ
قن ٖمِ ُٸم ُٻم ِ
ُقص َ
ڇمتَ ،و َّم َّ ُٵمقا ُز ْٖمدَ َ َِتڇم َو ْ
اٛمت َُڇمروا
َ َّ
َ َ ُ
َ
َأ ْم ٗم ُ
َِٕ ْڂم ُٺم ًِ ِڀمؿَ ،و َِل يروقا ٖمِ ُٸم ُٻم ِ
قل َ١م ِڇمئ ِر َٲم ْـ َٗم َٻمدَّ َم؟
ْ ْ
ِ
اٮمر ِاز ُّي٫َ ،مٌِ َڃم ِّي َٲم ْٸم ُٻم َ
قٓٗمِ ِف ٗم َِزڂم َ
قص
ُقن ڂم ُُٴم َ
َ٫م َڀم َذا َأ ْ٫م َٵم ُٽم ُڀم ْؿ ٥مٿمْدَ ٭م ُْؿ ُِم َ َّپمدُ ْٖم ُـ ُ٥م َپم َر َّ
ِ
ا ْٮمقٚم ِل ،و َأ ْڂمتُؿ ٗمَرو َن ْ ِ
اوٶمِ َر ٍ
اب َو َٓ َي ْث ٌُ ُڊم َ٥م َٝم َ٬م ْق ٍل؟
ځمڀمڇم ِٓم ُ٭متٌُِ ِف َأ َ٢مدَّ ْ
اوٶم َرا َٖم ُف ٫م َ
َ ْ َ ْ َ ْ
آ ِّ ََت ِ
قل ِ
قل ا ْٮم َٻم َر ِاٲم َٶم ِډم َوا ْٮم ٌَڇم٣مِٿم ِ َّځم ِډم َو ْ ِ
اْل ْ١م ََم ِ٥مځمٽمِځمَّ ِډمَ ،أ ْم ُ٥م ُٻم َ
َأ ْم ٗم َْر َو ْق َن ُ٥م ُٻم َ
ڇمد َّي ِډم؟ َ٫مټم ُُّؾ
ڇمف َأ ْو َٸمڇم٫مِ ِڀم ْؿ َيدَّ ِ٥مل َأ َّن ا ْٮم َٸم ْٻم َؾ َّ ِ
يح َٲم َٸم ُفَ ،و َأ َّن ُّمَڇمٮم ِ ِٺم ِځمف َٛم َر ُٙمقا َ٥م ْـ
َه ُڄم َٓ ِء َو َأ ْو َٸم ُ
اٮمٰم َ
ځمح اٜمَْ ْٸم ُٻم ِ
َص ِح ِ
قل.
قِلؿ ُٗمٿم ِ
ِ ِ
َڇمدي َ٥م َٽم ْځم ِڀم ْؿَ ،و َٮم ْق َٓ ْ ِ
اٮمً ِڇمٲم ِع َ٥م ْٻم ًَل َ٥م ْٻم ًَل،
اْل َ٣مڇم َٮم ُډم َٮم َٸم َر ْوٿم َ
َڇمهڇم َ٥م َٝم َّ
َو َهذه ُ٥م ُٻم ُ ُ ْ
ِ
َو َه ِذ ِه ا ْٮم ُٸم ُٻم ُ
ڈم َو َّ
َّڈم.
اجل ْڀم َؾ اٜمُْ َر٭م َ
اٮمر ْي َ
احل ْ َٞم َة َو ْ َ
اٮمٳم َّؽ َو ْ َ
قل إِڂم َََّم ٗمُٺمځمدُ َّ
ِ
َ٫مڅمِ َذا َٗمٸمڇمر َض اٮمٿمَّ ْٻم ُؾ وه ِذ ِه ا ْٮمٸم ُٻم ُ ِ
ځمحَ ،ور ِٲمل ِِب ِذ ِه ا ْٮم ُٸم ُٻم ِ
قل
َ َ
قل ُأٛم َذ ٖمِڇمٮمٿمَّ ْٻم ِؾ َّ
ُ
اٮمٴمح ِ ُ َ َ
َ َ

َت َڊم ْإَ ْ٬مدَ ا ِمَ ،و ُٚم ِّٶم ْڊم َٚم ْځم ُڋم َٚم َّٶم َڀمڇم اَّللَُّ َو َّ
ڇمِبڇم.اه
َْ
ٚمط َأ ْص َح َ َ

ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ ”رلتصس الصْاعق“ (ص:)331
ِ
ِ
َي ِق ْٙم ُف ُه َق َو َٓ ُأ َّٲم َت ُف إِ َ٨م َ٥م ْٻم ٍؾ
إ َّن اَّللََّ َٗم َٸم َڇم٨م َ٬مدْ َِت َّ َؿ اٮمدِّ ي َـ ٖمِٿمٌَِ ِّځمف ﷺ َو٭م ََّپم َٽم ُف ٖمِفَ ،و َِل ْ ُ ْ
و َٓ َڂم ْٻم ٍؾ ِ١مقاه و َٓ ر ْأ ٍي و َٓ ٲمٿمَڇم ٍم و َٓ ٭م َْٳم ٍ
ػ٬َ .م َڇمل اَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨م﴿ :ا ْٮم َځم ْق َم َأ٭م َْپم ْٽم ُڊم َٮم ُټم ْؿ
َ َ َ
َ
َ ُ َ َ
ځمڊم َٮمټم ُُؿ ْ ِ
اْل ْ١م ََل َم ِديٿمًڇم﴾ [اٜمڇمئدةَ ]3 :و َأ ْڂمټم ََر َ٥م َٝم َٲم ْـ
ِديٿمَټم ُْؿ َو َأ ِْت َ ْپم ُڊم َ٥م َٽم ْځمټم ُْؿ ڂمِ ْٸم َپمتِل َو َر ِو ُ

ِ
ِ
ِ
َڇمب ُيت َْٝم َ٥م َٽم ْځم ِڀم ْؿ إِ َّن ِٓم َذٮم ِ َؽ
َِل ْ َي ْټمتَػ ٖمِڇم ْٮم َق ْٚم ِل َ٫م َٻم َڇملَ ﴿ :أ َو َِل ْ َيټمْٺم ِڀم ْؿ َأڂمَّڇم َأڂم َْز ْٮمٿمَڇم َ٥م َٽم ْځم َؽ ا ْٮمټمت َ
ِم ًډم َو ِذ٭م َْرى ٮم ِ َٻم ْق ٍم ُي ْڄم ِٲمٿم َ
ُقن﴾ [اٮمٸمٿمټمٌقتَ ]50 :ذ َ٭م َر َه َذا َٙم َقا ًٖمڇم ٮم ِ َٶم َٽمٌِ ِڀم ْؿ آ َي ًډم ٗمَدُ ُّل َ٥م َٝم
َٮم َر ْ َ
ِ ِِ
اْل ْٛم ٌَ ِ
ٟم َأ َّڂم ُف َيټم ِْٺم ِ
َڇمن َٲمڇم ٗم ََٵم َّپمٿمَ ُف ِٲم َـ ْ ِ
ځمڀم ْؿ ِٲم ْـ ٭م ُِّؾ آ َي ٍډم٫َ ،م َٽم ْق ٭م َ
ڇمر َ٥مٿمْ ُف َو َ٥م ْـ
صدْ ٬مف٫َ ،م َڃم ْٛم َ َ
ِص َٺمڇمٗمِ ِف و َأ ْ٫مٸمڇمٮم ِ ِف وا ْٮمځمق ِم ْأ ِٛم ِر يٿم ِ
َڇم٬م ُض ا ْٮم َٸم ْٻم َؾَِ :ل ْ َي ُټم ْـ َدٮم ِ ًځمَل َ٥م َٝم ِصدْ ِ٬م ِف٫َ :م ْٵم ًَل َ٥م ْـ َأ ْن
ُ
َ َ َ َْ
َيټم َ
ُقن ٭مَڇم٫مِ ًځمڇم.
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ِ
ِ
َي ِق ْج ُأ َّٲم َت ُف
َواٜمَْ ْٻم ُٴمق ُد َأ َّن اَّللََّ ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َِت َّ َؿ اٮمدِّ ي َـ َو َأ٭م َْپم َٽم ُف ٖمِٿمٌَِ ِّځمف ﷺ َو َٲمڇم َٖم َٸم َث ُف ٖمِف َ٫م َٽم ْؿ ُ ْ
َڇمن َأ ْو َ٨م ٖمِڇمٮم َّت ْٻم ِدي ِؿ ِٲمٿمْ ُفَِ :ل ْ َي ُټم ْـ ٭مَڇم٫مِ ًځمڇم ٮم ِ ْ ُ
إِ َ٨م ِ١م َقا ُه٫َ ،م َٽم ْق َ٥م َڇمر َو ُف ا ْٮم َٸم ْٻم ُؾَ ،و٭م َ
َل َّٲم ِډم َو َٓ ٗمَڇم ًّٲمڇم ِٓم
َڂم ْٺم ًِ ِف.

َيټم ُِّپم َ
َو َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م٫َ ﴿ :م ََل َو َر ِّٖم َؽ َٓ ُي ْڄم ِٲمٿم َ
قك ٫مِ َځمَم َ٢م َج َر َٖم ْځمٿم َُڀم ْؿ ُ٘م َّؿ َٓ ََيِدُ وا
ُقن َٚمتَّك ُ َ
ِٓم َأ ْڂم ُٺم ًِ ِڀم ْؿ َٚم َر ًٙمڇم ِِمَّڇم َ٬م َٵم ْځم َڊم َو ُي ًَ ِّٽم ُپمقا ٗم ًَْٽمِ ًځمَم﴾ [اٮمٿمًڇمء. ]65 :
َ٫م َڃم ْ٬م ًَ َؿ ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َأڂمَّڇم َٓ ڂم ُْڄم ِٲم ُـ َٚمتَّك ڂم َُحټم َِّؿ َر ُ١مق َٮم ُف ِٓم َُجِځم ِع َٲمڇم َ٢م َج َر َٖم ْځمٿمَٿمَڇم َو َٗمت ًَِّ َع
ِ
ِ ِِ
ځمڀمڇم َٚم َر ٌجَ ،وڂم ًَُ ِّٽم َؿ ِحلُټم ِْپم ِف ٗم ًَْٽمِ ًځمَم٫َ :م ََل ُڂم َٸم ِ
ڇمر ُو ُف ٖمِ َٸم ْٻم ٍؾ َو َٓ
ورڂمَڇم حلُټمْپمف٫َ ،م ََل َي ٌْ َٻمك ٫م َ
ُصدُ ُ
َر ْأ ٍي٫َ ،م َٻمدْ َأ ْ٬م ًَ َؿ اَّللَُّ ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف ٖمِٿمَ ْٺم ًِ ِف َ٥م َٝم َڂم ْٺم ِل ْ ِ
اْل َيَم ِن َ٥م ْـ َه ُڄم َٓ ِء ا َّٮم ِذي َـ ُي َٻمدِّ ُٲم َ
قن ا ْٮم َٸم ْٻم َؾ
ِ
اٮمر ُ١م ُ
٧م ٖمِ َپم ْٸمٿمَڇم ُه َوإِ ْن
قلَ ،و َ٬مدْ َ٢م ِڀمدُ وا ُه ْؿ َ٥م َٝم َأ ْڂم ُٺم ًِ ِڀم ْؿ ٖمِ َڃم َِّن ُ ْؿ َ٪م ْ ُٞم ُٲم ْڄم ِٲمٿم ِ َ
َ٥م َٝم َٲمڇم َٙمڇم َء ٖمِف َّ
آ َٲمٿمُقا ٖمِ َٽم ْٺمٷمِ ِف.
اٛم َت َٽم ْٺمتُؿ ٫مِ ِځمف ِٲمـ َ ٍ
َو َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و َٲمڇم ْ
َص
رء َ٫م ُحټم ُْپم ُف إِ َ٨م اَّللَِّ﴾ [اٮمٳمقرىَ ]01 :و َه َذا ڂم ٌّ
ْ
ْ ْ
ِ ِ
ِ
َ ِ
احلڇم٭مِ ُؿ ٫مِ ِځمف َ٥م َٝم
س ٌ
يح ِٓم َأ َّن ُٚمټم َْؿ َُجځم ِع َٲمڇم َٗمٿم ََڇمز ْ٥مٿمَڇم ٫مځمف َٲم ْر ُدو ٌد إِ َ٨م اَّلل َو ْٚمدَ ُه٫َ ،م ُڀم َق ْ َ
ِِ
ِِ
ِ ِ
احلڇم٭مِ َؿ ٖمِټمِتَڇمٖمِ ِفَ ،و َ٬م َڇمل
ٮم ًَڇمن َر ُ١مقٮمف٫َ ،م َٽم ْق ُ٬مدِّ َم ُٚمټم ُْؿ ا ْٮم َٸم ْٻم ِؾ َ٥م َٝم ُٚمټمْپمفَِ :ل ْ َي ُټم ْـ ُه َق ْ َ
َٗم َٸم َڇم٨م﴿ :اٗمٌَِّ ُٸمقا َٲمڇم ُأڂم ِْز َل إِ َٮم ْځمټم ُْؿ ِٲم ْـ َر ِّٖمټم ُْؿ َو َٓ َٗمتٌَِّ ُٸمقا ِٲم ْـ ُدوڂمِ ِف َأ ْوٮم ِ َځمڇم َء َ٬مٽمِ ًځمَل َٲمڇم ٗم ََذ٭م َُّر َ
ون﴾
ِ
ٟم َأ َّن ٭مِتَڇم َٖم ُف َٖم ِّځمٿمَ ٌډم
[إ٥مراف٫َ ]3 :م َڃم َٲم َر ٖمِڇم ِّٗم ٌَڇم ِع ا ْٮم َق ْٚم ِل اٜمُْٿم ََّزل َو ْٚمدَ ُهَ ،و َِنَك َ٥م ََّم َٛمڇم َٮم َٺم ُفَ ،و َأ ْٛم َ َ
ُقر ُٲم َٺم َّٴم ًَل َو ُٖم ْر َهڇمڂمًڇم َو ُٚم َّج ًډم َو َٖم َځمڇمڂمًڇم،
َو َهدً ى َو ِ٢م َٺمڇم ٌء َو َر ْ َ
ِم ٌډم َوڂم ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ُي َٸم ِ
ر ٌء ِٲم ْـ
ڇمر ُو ُف َو ََيِ ُ
ڈم َٗم ْٻمد ُ
يپم ُف َ٥م َٝم ا ْٮم ُٻم ْرآنَِ :ل ْ َي ُټم ْـ ٫مځمف َ ْ
ڇمت ٮمِ ْٽم َٸم ْٻم ِؾ ُدو َڂم ُف.اه
اٮمٴم َٺم ُ
ِّ

َ٫م َٽم ْق ٭م َ
َڇمن ِٓم ا ْٮم َٸم ْٻم ِؾ َٲمڇم
َڊم َه ِذ ِه
َذٮم ِ َؽَٖ ،م ْؾ ٭مَڇمڂم ْ

ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ ”رلتصس الصْاعق“ (ص:)381
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و َ٬م ِد اص َٶم َٺمك اَّللَُّ ِٲمـ َٛم ْٽم ِٻم ِف َأڂمٌِْځمڇمءَ ،أ ْڂمٌ َڃمهؿ ِٲمـ َأ ْڂمٌ ِ
ڇمء ا ْٮم َٹم ْځم ِ
ڈم ٖمِ ََم َي َٳمڇم ُءَ ،و َأ ْ٣م َٽم َٸم ُڀم ْؿ ِٲمٿم َْڀمڇم
َ َ َ ُ ْ ْ َ
ْ
ْ
َ
َ٥م َٝم َٲمڇم َِل ْ ُي ْٶمٽمِ ْع َ٥م َٽم ْځم ِف َ٪م ْ َٞم ُه ْؿ ،٭م َََم َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :ٲمڇم ٭م َ
٧م َ٥م َٝم َٲمڇم َأ ْڂمت ُْؿ
َڇمن اَّللَُّ ٮم ِ َځم َذ َر اٜمُْ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
ِ
َڇمن اَّللَُّ ٮم ِ ُځم ْٶمٽمِ َٸمټم ُْؿ َ٥م َٝم ا ْٮم َٹم ْځم ِ
ځمڋم ِٲم َـ اٮم َّٶم ِّځم ِ
َ٥م َٽم ْځم ِف َٚمتَّك َي ِپم َځمز ْ
ڈم َو َٲمڇم ٭م َ
اخلٌَِ َ
َي َتٌِل
ڈم َو َٮمټم َّـ اَّللََّ َ ْ
ِِ
ِ
ِ
ڇمِل ا ْٮم َٹم ْځم ِ
ڈم َ٫م ََل ُي ْٷم ِڀم ُر َ٥م َٝم َ٪م ْځمٌِ ِف
ٲم ْـ ُر ُ١مٽمف َٲم ْـ َي َٳمڇم ُء﴾ [آل ٥مپمرانَ ،]079 :و َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م٥َ ﴿ :م ُ
ِِ
قل َ٫مڅمِ َّڂمف يً ُٽم ُؽ ِٲمـ ٖم ِ ِ ِ
َأ َٚمدً ا  -إِ َّٓ ٲم ِـ ارٗم ََچم ِٲم ْـ ر١م ٍ
صدً ا﴾ [اجلـ:
٧م َيدَ ْيف َوٲم ْـ َٛم ْٽمٺمف َر َ
ْ َْ
ُ َْ
َ ُ
َ ْ
َّلل َي ْٴم َٶم ِٺمل ِٲم َـ اٜمَْ ََل ِئټم َِډم ُر ُ١م ًَل َو ِٲم َـ اٮمٿم ِ
َّڇمس إِ َّن اَّللََّ َ١م ِپمځم ٌع
َ ]27 - 26و َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م﴿ :ا َُّ
ٖم ِٴمٞم﴾ [احلڌم٫َ ]75 :مڀمق ١مٌحڇم ُڂمف يٴم َٶم ِٺمل ٲمـ ي ْٶمٽمِٸمف ِٲمـ َأ ْڂمٌ ِ
ڇمء ا ْٮم َٹم ْځم ِ
ڈم َ٥م َٝم َٲمڇم َِل ْ ُي ْٶمٽمِ ْع
َ ْ ُ ُُ ْ َ
َُ ُ ْ َ ُ َ ْ
َ ٌ
اْل ْڂمٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ڇمءَ ،و ُه َق ْ ِ
ٟم ِٲم ْـ ِٙم َڀم ِډم اَّلل
َ٥م َٽم ْځمف َ٪م ْ َٞم ُهَ ،و٭م ََذٮم َؽ ُ١م ِّپم َل (ڂمٌَِ ًّځمڇم) ٲم َـ ْ ِ َ
اْل ْٛم ٌَ ُڇمرَّ َٕ ،ڂم ُف ُّم ْ َ ٌ
و ُّم ْ ِٟم َ٥مٿمْف َ٫مڀمق ٲمٿمٌَ ٌڃم ،وٲمٿمٌِْئ ،و َٮمځمس ٭م ُُّؾ ٲمڇم َأ ْٛمٟم ٖمِ ِف ْإَڂمٌِْځمڇمء ،يپمټمِـ ٲمٸم ِر َ٫م ُتف ٖمِدُ ِ
ون
َ ُ ُْ ُ َْ ُ
َ ٌ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ٌ َ ْ َ
ََ
َ
ِ
اٮمر ُ١م ِؾَ ،وإِ ْن ٭م َ
َٛم َ ِٟم ِه ْؿ َٖم ْؾ َو َٓ َأ ْ٭م َث ُر ُهَ ،و ِِل َ َذا ٭م َ
َڇمن َ٪م ْ ُٞم ُه ْؿ
َڇمن َأ٭م َْپم ُؾ ْإُ َٲم ِؿ ٥م ْٽم ًَم َأ ْٗم ٌَ َ
ڇمع ُّ
َأ ْٚم َذ َق ِٲمٿم ُْڀم ْؿ ِٓم ِ٥م ْٽم ِؿ اٮمٿم ُُّجق ِم َو ْاِلَٿمْدَ َ١م ِډمَ ،و ِ٥م ْٽم ِؿ ا ْٮمټم َِّؿ اٜمُْت َِّٴم ِؾ َواٜمُْٿمْ َٺم ِٴم ِؾَ ،و ِ٥م ْٽم ِؿ اٮمٿمَّ ٌْ ِ
ض
َوا ْٮم َٻمڇمرور ِة َو ْإَ ْٖم َق ِ
ال َو َٲم ْٸم ِر َ٫م ِډم ِ٬م َق ِاٲم َڀمڇمَ ،وڂم َْح ِق َهڇم ِٲم َـ ا ْٮم ُٸم ُٽمق ِم ا َّٮمتِل ٜمََّڇم َٙمڇم َء ْ ُِت ْؿ ُر ُ١م ُٽم ُڀم ْؿ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اٮمر ُ١م ِؾَ ،و ِه َل ٭م َََم َ٬م َڇمل
ٖمِڇم ْٮم ٌَ ِّځمٿمَڇمت َ٫م ِر ُٚمقا ٖمِ ََم ٥مٿمْدَ ُه ْؿ ٲم َـ ا ْٮمٸم ْٽم ِؿ ِ َِبڇم َوآ َ٘م ُر َ
وهڇم َ٥م َٝم ُ٥م ُٽمق ِم ُّ
ُقن ٭م ِ
ػ َ٥م َٝم ِِنَڇم َيتِ َڀمڇم٤ُ ( :مٿم ٌ
َڇمذ َٖم ٌډمَ ،وإِ َّن َٖم ْٸم َض اٮم َّٷم ِّـ إِ ْ٘م ٌؿ)َ ،و ِه َل ُ٥م ُٽمق ٌم َ٪م ْ ُٞم ڂمَڇم٫مِ َٸم ٍډم،
ا ْٮم َق ِا٬م ُ
َ٫مٿمَٸمق ُذ ٖمِڇمَّللَِّ ِٲمـ ِ٥م ْٽم ٍؿ َٓ يٿمْ َٺمع ،وإِ ْن َڂم َٺمٸمڊم َ٫مٿمَ ْٺمٸمڀمڇم ٖمِڇمٮمٿمًٌِّ ِډم إِ َ٨م ٥م ُٽمق ِم ْإَڂمٌِْځم ِ
ڇمء َ٭مٿمَ ْٺم ِع ا ْٮم َٸم ْځم ِ
ش
َ ْ
ُ
َ
ْ َ
َُ
َ ُ َ
ْ
ُ
ا ْٮم َٸم ِ
ڇمٙم ِؾ ٖمِڇمٮمٿم ًِّْ ٌَ ِډم إِ َ٨م ْأ ِٛم َر ِة َو َد َو ِاٲم َڀمڇم.
ِ
َ٫م َٽمځمس ا ْٮم ِٸم ْٽمؿ ِٓم ْ ِ ِ
ٟما،
ْ َ
اٮمر ُ١م ُؾ َ٥م ِـ اَّلل َ٥م َّز َو َٙم َّؾ َ٣م َٽم ًٌڇم َو َٛم َ ً
ٟم ْت ٖمِف ُّ
احلٻمځم َٻمډم إِ َّٓ َٲمڇم َأ ْٛم َ َ
َ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ٫م ُڀم َق ا ْٮم ِٸم ْٽم ُؿ اٜمُْ َز٭مِّل ٮمِٽمٿمُّ ُٺم ِ
ڇم١م ِؿ
قس اٜمُْټم َِّپم ِؾ ٮم ْٽمٺم َٶم ِر اٜمُْ َٴم ِّح ُح ٮم ْٽم ُٸم ُٻمقل ا َّٮمذي َٛم َّٴم ُف اَّللَُّ ٖمِ ْ
ِ ِ
ِ
احل ِّؼ َ٢م ْځم ًئڇم َو َٛم ْر ًصڇم َو٭م َِذ ًٖمڇم٫َ ،م َٻم َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م:
ا ْٮمٸم ْٽم ِؿَ ،و َ١م َّپمك َٲمڇم َ٥م َڇمر َو ُف َ٤مٿمًّڇم َٓ ُي ْٹمٿمل ٲم َـ ْ َ
ڇمٙم َؽ ٫مِ ِځمف ِٲم ْـ َٖم ْٸم ِد َٲمڇم َٙمڇم َء َك ِٲم َـ ا ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ﴾ [آل ٥مپمرانَ ]60 :و َ٢م ِڀمدَ َِٕ ْهٽمِ ِف َأ َِّن ُ ْؿ
﴿ َ٫م َپم ْـ َٚم َّ
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ُأو ُٮمق ا ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ َ٫م َٻم َڇمل ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و َ٬م َڇمل ا َّٮم ِذي َـ ُأوٗمُقا ا ْٮم ِٸم ْٽم َؿ َو ْ ِ
اْل َيَم َن َٮم َٻمدْ َٮمٌِ ْثت ُْؿ ِٓم
ڋم َ٫مڀم َذا يقم ا ْٮمٌٸم ِ
َڇمب اَّلل إِ َ٨م يق ِم ا ْٮمٌٸم ِ
٭مِت ِ
ڋم﴾ [اٮمرومَ ]56 :و َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م٢َ ﴿ :م ِڀمدَ اَّللَُّ َأ َّڂم ُف َٓ
َ َْ ُ َْ
َْ َْ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ځمؿ﴾ [آل ٥مپمران:
احلټم ُ
إِ َٮم َف إِ َّٓ ُه َق َواٜمَْ ََلئ َټم ُډم َو ُأو ُٮمق ا ْٮمٸم ْٽم ِؿ َ٬مڇمئ ًَم ٖمِڇم ْٮمٻم ًْط َٓ إِ َٮم َف إِ َّٓ ُه َق ا ْٮم َٸم ِز ُيز ْ َ

َ ]08واٜمُْ َرا ُد ِ ِِب ْؿ ُأو ُٮمق ا ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ ٖمِ ََم َأڂم َْز َٮم ُف َ٥م َٝم ُر ُ١مٽمِ ِف َٮم ْځم َس اٜمُْ َرا ُد ِ ِِب ْؿ ُأ ِ
وٕم ا ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ ٖمِڇمٜمَْٿمْٶمِ ِؼ
ِ
ِ
و٥مڀمڇم ،و َ٬م َڇمل َٗمٸم َڇم٨م﴿ :و َٓ َٗمٸمج ْؾ ٖمِڇم ْٮم ُٻمر ِ
آن ِٲم ْـ َ٬م ٌْ ِؾ َأ ْن ُي ْٻم َچم إِ َٮم ْځم َؽ َو ْٚم ُځم ُف
َ ْ َ
َ
َوا ْٮم َٺم ْٽم ًَ َٺمډم َو ُ٫م ُر َ َ
ْ

ِ
ِ
ِ ِ
ڇم١متِ َزا َدٗمِ ِف ُه َق ِ٥م ْٽم ُؿ ا ْٮم َق ْٚم ِل َٓ ِ٥م ْٽم ُؿ
َو ُ٬م ْؾ َر ِّب ِز ْدِّن ٥م ْٽم ًَم﴾ [٣مف٫َ ]004 :مڇم ْٮمٸم ْٽم ُؿ ا َّٮمذي َأ َٲم َر ُه ٖمِ ْ
ِ ِِ
ا ْٮمټم َََل ِم َوا ْٮم َٺم ْٽم ًَ َٺم ِډمَ ،و َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :ٮمټمِ ِـ اَّللَُّ َي ْٳم َڀمدُ ٖمِ ََم َأڂم َْز َل إِ َٮم ْځم َ
ؽ َأڂم َْز َٮم ُف ٖمِٸم ْٽمپمف﴾ [اٮمٿمًڇمء:
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ڇمٚم ٌَ ِډمِ ،ٲم ْث َؾ َ٬م ْقٮم ِ ِف٫َ ﴿ :مڅمِ ْن
٩م٫َ ،مڇم ْٮم ٌَڇم ُء ٮم ْٽم ُپم َٴم َ
َ ]066أ ْي َأڂم َْز َٮم ُفَ ،و٫مځمف ٥م ْٽم ُپم ُف ا َّٮمذي َٓ َي ْٸم َٽم ُپم ُف ا ْٮم ٌَ َ ُ
َِل َيًت ِ
َجځم ٌُقا َٮمټم ُْؿ َ٫مڇم ْ٥م َٽم ُپمقا َأڂم َََّم ُأڂم ِْز َل ٖمِ ِٸم ْٽم ِؿ اَّللَِّ﴾ [هقدَ ]04 :أ ْي ُأڂم ِْز َلَ ،و٫مِ ِځمف ِ٥م ْٽم ُؿ اَّلل،
ْ ْ
و َذٮم ِ َؽ ِٲمـ َأ ْ٥م َٷم ِؿ ا ْٮمٟم ِ
اه ِ
٧م َ٥م َٝم ِصدْ ِق ُڂم ٌُ َّق ِة َٲم ْـ َٙمڇم َء ٖمِ ِف.
ْ
َ
ََ
َو َِل ْ َي ْٴمٿم َْع َ٢م ْځم ًئڇم َٲم ْـ َ٬م َڇمل :إِ َّن اٜمَْ ْٸمٿمَكَ :أڂم َْز َٮم ُف َو ُه َق َي ْٸم َٽم ُپم ُفَ ،و َه َذا َوإِ ْن ٭م َ
َڇمن َٚم ًّٻمڇم٫َ :مڅمِ َّن
ر ٍء٫َ ،م َٽم ْځم َس ِٓم َذٮم ِ َؽ َدٮم ِ ٌځمؾ َو ُٖم ْر َه ٌ
ڇمن َ٥م َٝم ِص َّح ِډم اٮمدَّ ْ٥م َق ِة٫َ ،مڅمِ َّن اَّللََّ َي ْٸم َٽم ُؿ
اَّللََّ َي ْٸم َٽم ُؿ ٭م َُّؾ َ ْ
خ ََل ِ
احل َّؼ وا ْٮمٌڇم٣مِ َؾٖ ،مِ ِ
ف َٲمڇم إِ َذا ٭م َ
َڇمن اٜمَْ ْٸمٿمَك َأڂم َْز َٮم ُف ُٲمت ََٵم ِّپمٿمًڇم ٮم ِ ِٸم ْٽم ِپم ِف ا َّٮم ِذي َٓ َي ْٸم َٽم ُپم ُف َ٪م ْ ُٞم ُه إِ َّٓ
َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
اٮمر َ١مڇم َٮم ِډم.
َٲم ْـ َأ ْ٣م َٽم َٸم ُف اَّللَ ،و َأ ْ٥م َٽم َپم ُف ٖمِف٫َ :مڅمِ َّن َه َذا ٲم ْـ َأ ْ٥م َٷم ِؿ َأ ْ٥م ََل ِم اٮمٿمُّ ٌُ َّقة َو ِّ
ِ ِ ِ
و َ٬م َڇمل ٫مِځمَم َ٥مڇمر َوف ِٲمـ ُّ ِ
ڇمِبڇم٬َ :م َقا٣مِ ُع َ٥م ْٻمٽمِ َّځم ٌډم﴿ :إِ ْن
اٮمٳم ٌَف ا ْٮم َٺمڇم١مدَ ة ا َّٮمتل ُي ًَ ِّپم َ
َ َ ُ َ
َ
ځمڀمڇم َأ ْر َٖم ُ َ
قن إِ َّٓ اٮم َّٷم َّـ َوإِ َّن اٮم َّٷم َّـ َٓ ُي ْٹمٿمِل ِٲم َـ ْ
َيتٌَِّ ُٸم َ
احلَ ِّؼ َ٢م ْځم ًئڇم﴾ [اٮمٿمجؿَ ]28 :و َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م﴿ :إِ ْن
قن إِ َّٓ اٮم َّٷم َّـ َوإِ ْن ُه ْؿ إِ َّٓ َُي ُْر ُص َ
َيتٌَِّ ُٸم َ
قن﴾ [إڂمٸمڇممَ ]006 :و َ٬م َڇمل َٜم ِ ْـ َأ ْڂمټم ََر اٜمَْ َٸمڇم َد ٖمِ َٸم ْٻمٽمِ ِف:
قت َو َڂم ْح َځمڇم َو َٲمڇم ُ ْهيٽمِ ُټمٿمَڇم إِ َّٓ اٮمدَّ ْه ُر َو َٲمڇم َِل ُ ْؿ ٖمِ َذٮم ِ َؽ ِٲم ْـ
﴿ َو َ٬مڇم ُٮمقا َٲمڇم ِه َل إِ َّٓ َٚم َځمڇم ُٗمٿمَڇم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم ڂم َُپم ُ
ُّقن﴾ [اجلڇم٘مځمډمَ ]24 :واٮم َّٷم ُّـ ا َّٮم ِذي َأ ْ٘م ٌَ َت ُف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف ٮم ِ ْٽم ُپم َٸم ِ
ِ٥م ْٽم ٍؿ إِ ْن ُه ْؿ إِ َّٓ َي ُٷمٿم َ
قص
ڇمر ِو َ
٧م ڂم ُُٴم َ
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احل ِد ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يڋمَ ،و َ٬م َڇمل٬ُ ﴿ :متِ َؾ
اٮمراٙم َحَٖ ،م ْؾ ُه َق ٭مَذ ُب ْ َ
ا ْٮم َق ْٚم ِل ٖمِ ُٸم ُٻمقِل ْؿ َٮم ْځم َس ُه َق آ ْ٥مت َٻمڇم ُد َّ
ٍ
ِ
ْ
ڇمه َ
اص َ
قن﴾ [اٮمذاريڇمت. ]00 - 01 :
قن  -ا َّٮمذي َـ ُه ْؿ ِٓم َ٪م ْپم َرة َ١م ُ
اخلَ َّر ُ
ِ
ڇمء ٖمِٸم ُٻم ِ
ْڊم إِ َذا َٗم َڃم َّٲم ْٽم َڊم َٲمڇم ِ٥مٿمْدَ َه ُڄم َٓ ِء اٜمُْ َٸم ِ
٧م ٮمِٿم ُُٴم ِ
قِل ْؿَ :ر َأ ْي َڊم ُ٭م َّٽم ُف
َو َأڂم َ
ڇمر ِو َ
قص ْإَڂمٌِْ َځم ُ
ِ
َٛم ْر ًصڇمَ ،و َ٥مٽمِ ْپم َڊم َأ َِّن ُ ْؿ ُه ُؿ ْ
اص َ
احل ِٻمځم َٻم ِډم َٲمڇم ڂم ََز َل ٖمِ ِف ا ْٮم َق ْٚم ُل َ٥م َٝم
اخلَ َّر ُ
قنَ ،و َأ َّن ا ْٮمٸم ْٽم َؿ ِٓم ْ َ
ِ
٧مَ ،و ُه َق ا َّٮم ِذي َأ َ٬مڇم َم اَّللَُّ ٖمِ ِف ُٚم َّج َت ُفَ ،و َهدَ ى ٖمِ ِف َأڂمٌِْ َځمڇم َء ُه َو ُر ُ١م َٽم ُف َو َأ ْٗم ٌَڇم َ٥م ُڀم ْؿ
ْإَڂمٌِْ َځمڇمء َواٜمُْ ْر َ١مٽمِ َ
َو َأ ْ٘مٿمَك َ٥م َٽم ْځم ِڀم ْؿ َ٫م َٻم َڇمل﴿ :٭م َََم َأ ْر َ١م ْٽمٿمَڇم ٫مِځمټم ُْؿ َر ُ١م ً
قٓ ِٲمٿمْټم ُْؿ َي ْت ُٽمق َ٥م َٽم ْځمټم ُْؿ آ َيڇمٗمِٿمَڇم َو ُي َز٭مِّځمټم ُْؿ
ويٸم ِّٽمپمټمُؿ ا ْٮمټمِتَڇمب و ِْ
احلټم َْپم َډم َو ُي َٸم ِّٽم ُپمټم ُْؿ َٲمڇم َِل ْ َٗمټمُقڂمُقا َٗم ْٸم َٽم ُپم َ
قن﴾ [اٮمٌٻمرةَ ]050 :و َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م:
َ َ
ََُ ُ ُ
﴿و َأڂم َْز َل اَّللَُّ َ٥م َٽمځم َؽ ا ْٮمټمِتَڇمب و ِْ
احلټم َْپم َډم َو َ٥م َّٽم َپم َؽ َٲمڇم َِل ْ َٗم ُټم ْـ َٗم ْٸم َٽم ُؿ َو٭م َ
َڇمن َ٫م ْٵم ُؾ اَّلل َ٥م َٽم ْځم َؽ
َ َ
ْ
َ
٧م إِ ْذ َٖم َٸم َڋم ٫مِ ِ
ځمڀم ْؿ َر ُ١م ً
قٓ ِٲم ْـ
َ٥مٷمِ ًځمَم﴾ [اٮمٿمًڇمءَ ]003 :و َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :ٮم َٻمدْ َٲم َّـ اَّللَُّ َ٥م َٝم اٜمُْ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
ِّځمڀمؿ ويٸم ِّٽمپمڀمؿ ا ْٮمټمِتَڇمب و ِْ
ِِ
ِ
احلټم َْپم َډم﴾ [آل ٥مپمران٫َ ]064 :م َڀم ِذ ِه
َ َ
َأ ْڂم ُٺمً ِڀم ْؿ َي ْت ُٽمق َ٥م َٽم ْځم ِڀم ْؿ آ َيڇمٗمف َو ُي َز٭م ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
ػ ٮم ِ َ ِ
يح ا ْٮم َٸم ْٻم ِؾَ ،و َأ َّن ا ْٮم ُٸم ُٻم َ
ٰم ِ
قل
ف َز ْ٥م َؿ َأ َّن َذٮم ِ َؽ ُّمَڇمٮم ِ ٌ
اٮمٿمِّ ْٸم َپم ُډم َواٮمت َّْز٭مِ َځم ُډم إِڂم َََّم ِه َل ٜمَ ِ ْـ َ٥م َر َ
ُٲم َٻمدَّ َٲم ٌډم َ٥م َٽم ْځم ِفَ ،واَّللَُّ اٜمُْ ًْ َت َٸم ُ
ڇمن.اه
ثايجٗا :ق ٍٛاملبتدع :١إٕ ْؿٛص ايؿفات إمنا ٖ َٔ ٞباب اجملاش:
قال اإلماو ابً تٔنٔة زمحُ اه يف ”مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى“ (:)141/4
وهق َيټمل ٥مـ ڂمٴمځمحتف ٮمٳمخص و٬مع ٓم َتريػ اٮمٴمٺمڇمت ٖمحجډم اٜمجڇمز٫ ،مٻمڇمل
رِمف اَّلل:

ػ اَّللَُّ َڂم ْٺم ًَ ُف ٖمِ ِٴم َٺم ِډمَ ،أ ْو َو َص َٺم ُف ِ َِبڇم َر ُ١مق ُٮم ُفَ ،أ ْو َو َص َٺم ُف ِ َِبڇم اٜمُْ ْڄم ِٲمٿم َ
ُقن
ُؿ ِْت َف ُف :إ َذا َو َص َ
قن َ٥م َٝم ِهدَ ايتِ ِڀمؿ و ِدرايتِ ِڀمؿ ٫َ -مٰم ُ٫مڀمڇم َ٥مـ َ٤م ِ
ڇمه ِر َهڇم َّ
 ا َّٮم ِذي َـ ا َّٗم َٺم َؼ اٜمُْ ًْٽمِ ُپم َاٮمَل ِئ ِؼ
ْ
َ ْ َ
َ ْ َ َ َ ْ
ػ اٮم َّٷم ِ
ڇمه َرَ ،و َُم َ ٍ
ڇمز ُيٿم َِڇمٓم
ٖمِ َج ََل ِل اَّلل ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َٚم ِٻمځم َٻمتِ َڀمڇم اٜمَْ ْٺم ُڀمق َٲم ِډم ِٲمٿم َْڀمڇم َإ٨م َٖمڇم٣مِ ٍـ ُُيَڇمٮمِ ُ
احل ِٻمځم َٻم َډم َٓ ُٖمدَّ ٫مِ ِځمف ِٲم ْـ َأ ْر َٖم َٸم ِډم َأ ْ٢م َځمڇم َء:
َْ
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ِ
ِ
َأ َحدُ َ اَ :أ َّن َذٮم ِ َؽ اٮم َّٽم ْٺم َظ ُٲم ًْ َت ْٸم َپم ٌؾ ٖمِڇمٜمَْ ْٸمٿمَك اٜمَْ َج ِ
اٮمًٿمَّ َډم َو٭م َََل َم
ڇمز ِّيَّ َٕ :ن ا ْٮمټمت َ
َڇمب َو ُّ
قز َأ ْن يراد ٖمِ َ ِ ِ ِ
ِ
ف ٮمًِ ِ
ِ
ڇمن ا ْٮم َٸم َر ِ
ب َأ ْو
َي ُ
اٮمً َٽمػ َٙمڇم َء ٖمِڇمٮم ِّٽم ًَڇمن ا ْٮم َٸم َر ِ ِّ
ٯمء ٲمٿمْ ُف ٛم ََل ُ َ
ِّبَ ،و َٓ َ ُ
َّ
َُ َ ْ
ُقن َذٮم ِ َؽ اٜمَْ ْٸمٿمَك اٜمَْ َج ِ
ف ْإَ ْٮم ًِٿم َِډم ُ٭م ِّٽم َڀمڇم٫َ :م ََل ُٖمدَّ َأ ْن َيټم َ
ڇمز ُّي َٲمڇم ُي َرا ُد ٖمِ ِف اٮم َّٽم ْٺم ُظ َوإِ َّٓ
ِٛم ََل ُ
َ٫مځمپمټمِـ ٭م ُُّؾ ٲمٌٶمِ ٍؾ َأ ْن ي َٺمن َأي َٮم ْٺم ٍ
ظ ٖمِ َڃم ِّي َٲم ْٸمٿمًك َ١مٿم ََح َٮم ُفَ :وإِ ْن َِل ْ َي ُټم ْـ َٮم ُف َأ ْص ٌؾ ِٓم اٮم ُّٽم َٹم ِډم.
ُ ِّ َ َّ
ُْ
ُْ ُ
ف اٮم َّٽم ْٺم ِ
ُقن ٲم َٸم ُف َدٮم ِ ٌځمؾ ُي ِ
ظ َ٥م ْـ َٚم ِٻمځم َٻمتِ ِف َإ٨م َُم َ ِ
ڇمز ِه َوإِ َّٓ َ٫مڅمِ َذا
س َ
قٙم ُ
اف َّث ِانَ :أ ْن َيټم َ َ
ڈم َ ْ
احل ِٻمځم َٻم ِډمَ ،و ِٓم َٲم ْٸمٿمًك ٖمِ َٶم ِر ِيؼ ا َْٜم َج ِ
٭م َ
ِم ُٽم ُف َ٥م َٝم
َي ْز َ ْ
ڇمز َِل ْ َ ُ
َڇمن ُي ًْ َت ْٸم َپم ُؾ ِٓم َٲم ْٸمٿمًك ٖمِ َٶم ِر ِيؼ ْ َ
ځمؾ ُي ِ
اٜمَْ َج ِ
ڇمز ِّي ٖمِ َٹم ْ ِٞم َدٮم ِ ٍ
ُجڇم ِع ا ْٮم ُٸم َٻم ََل ِءُ٘ ،م َّؿ ْ
س٫مِ ِف َ٥م ْـ
اٮمٰم َ
ف ٖمِڅمِ ْ َ
إن ا َّد َ٥مك ُو ُٙم َ
قٙم ُ
قب َ ْ
ڈم َّ ْ
ځمؾ َ٬مڇم٣مِ ٍع َ٥م ْٻم ِ٦مَ ،أ ْو ١مپم ِٸمل ُي ِ
احل ِٻمځم َٻم ِډم٫َ :م ََل ُٖمدَّ َٮم ُف ِٲم ْـ َدٮم ِ ٍ
ف.
اٮمٰم َ
قٙم ُ
َ ْ ي
َْ
ڈم َّ ْ
ي
ځمؾ ُٲم َر ِّٙمحٍ ٮم ِ ْٽم َح ْپم ِؾ َ٥م َٝم اٜمَْ َج ِ
احلَ ِٻمځم َٻم ِډم٫َ :م ََل ُٖمدَّ ِٲم ْـ َدٮم ِ ٍ
س٫مِ ِف َ٥م ْـ ْ
ڇمز.
َوإِ ْن ا َّد َ٥مك ُ٤م ُڀم َ
قر َ ْ
ِ
ِ
ِ
ف ٥َ -م ْـ ُٲم َٸم ِ
اٮمٴم ِ
ڇمر ٍ
اف َّثافِ ُ
ضَ :وإِ َّٓ َ٫مڅمِ َذا
ڇمر ُ
ثَ :أ َّڂم ُف َٓ ُٖمدَّ ٲم ْـ َأ ْن َي ًْ َٽم َؿ َذٮم َؽ اٮمدَّ ٮم ُځمؾ َّ -
ِ
ِ
٧م َأ َّن ْ
إن ٭م َ
احلَ ِٻمځم َٻم َډم ُٲم َرا َد ٌة ا ْٲم َتٿمَ َع ٗم َْر٭م َُڀمڇمُ٘ ،م َّؿ ْ
َڇمن َه َذا اٮمدَّ ٮم ِ ُځمؾ
إيَم ِ ٌِّّن ُيٌَ ِّ ُ
آِّن َأ ْو َ
َ٬مڇم َم َدٮم ٌځمؾ ُ٬م ْر ٌّ
ِ
ځمٵم ِف وإِ ْن ٭م َ ِ
ڂمَٴمڇم َ٬مڇم٣مِٸمڇم َِل ي ْٽم َت َٺم ْڊم َإ٨م ڂم َِٻم ِ
اٮم٠م ِٙمځمحِ .
َ
ً ُْ
ًّ
َڇمن َ٤مڇمه ًرا َ٫م ََل ُٖمدَّ ٲم ْـ َّ ْ
ف َ٤م ِ
اٮمر ُ١م َ
ڇمه ِر ِه َو ِودَّ َٚم ِٻمځم َٻمتِ ِف:
قل ﷺ إ َذا َٗم َټم َّٽم َؿ ٖمِټم َََل ِمَ ،و َأ َرا َد ٖمِ ِف ِٛم ََل َ
افرابِ ُعَ :أ َّن َّ
َّ
٧م ٮم ِ ْ ُ
َل َّٲم ِډم َأ َّڂم ُف َِل ْ ُي ِر ْد َٚم ِٻمځم َٻم َت ُفَ ،و َأ َّڂم ُف َأ َرا َد َُم َ َڇمز ُه َ١م َقا ٌء َ٥م َّځمٿمَ ُف َأ ْو َِل ْ ُي َٸم ِّځمٿمْ ُف َٓ ِ١م َّځم ََم ِٓم
َ٫م ََل ُٖمدَّ َأ ْن ُي ٌَ ِّ َ
ڇمب ا ْٮم ِٸم ْٽم ِپمل ا َّٮم ِذي ُأ ِريدَ ِٲمٿمْڀمؿ ٫مِځم ِف ِ
ِْ
اخل َٶم ِ
آ ْ٥متِ َٻمڇم ُد َوا ْٮم ِٸم ْٽم ُؿُ :د َ
اجل َق ِار ِح٫َ :مڅمِ َّڂم ُف
ون َ٥م َپم ِؾ ْ َ
ُ ْ
ِّ

ِ
آن ڂمُقرا وهدً ى وٖمځمڇمڂمًڇم ٮمِٽمٿم ِ ِ
اٮمٴمدُ ِ
ورَ ،و َأ ْر َ١م َؾ
ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َٗم َٸم َڇم٨م َٙم َٸم َؾ ا ْٮم ُٻم ْر َ ً َ ُ
َّڇمس َو٢م َٺمڇم ًء ٜمَڇم ِٓم ُّ
َََ
٧م اٮمٿم ِ
٧م ٮمِٽمٿم ِ
اٛم َت َٽم ُٺمقا ٫مِ ِځمفَ ،وٮم ِ َئ ََّل َيټم َ
َّڇمس ٫مِ َځمَم ْ
ُقن
َّڇمس َٲمڇم ڂم ََّز َل إ َٮم ْځم ِڀم ْؿَ ،وٮم ِ َځم ْحټم َُؿ َٖم ْ َ
اٮمر ُ١م َؾ :ٮم ِ ُځم ٌَ ِّ َ
ُّ
ٮمِٽمٿم ِ
اٮمر ُ١م ِؾ.
َّڇمس َ٥م َٝم اَّلل ُٚم َّج ٌډم َٖم ْٸمدَ ُّ
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٧م ْإَ ْٮم ًِٿم َِډم وا ْٮم ِٸمٌڇمر ِ
قل ْإُٲمل ا ْٮمٸمر ِِّب ٖم ِٸم َڋم ٖمِ َڃم ْ٫مٴمحِ اٮم ُّٽم َٹم ِ
ڇمتَ ،و َأ ْٖم َ ِ
اٮمر ُ١م ُ
ات،
َ
ِّ ُّ َ َ ُّ ُ
َ َ َ
ُ٘م َّؿ َه َذا َّ
ِ
َّڇمس ِ٥م ْٽمَم ،و َأڂمْٴمحڀمؿ ٮمِ ْ ُ ِ
ِ
ٽمًٿم َِّډم
َل َّٲمډمَ ،و َأ ْٖم َځمٿم َُڀم ْؿ ٮم ُّ
ُ٘م َّؿ ْإُ َّٲم ُډم ا َّٮمذي َـ َأ َٛم ُذوا َ٥مٿمْ ُف ٭مَڇمڂمُقا َأ ْ٥م َپم َؼ اٮمٿم ِ ً َ َ َ ُ ْ
ِ ِ
قز َأ ْن َي َت َټم َّٽم َؿ ُه َق َو َه ُڄم َٓ ِء ٖمِټم َََل ِم ُي ِريدُ َ
ڈم َدٮم ِ ًځمَل
ون ٖمِ ِف ِٛم ََل َ
َي ُ
ف َ٤مڇمه ِره َّإٓ َو َ٬مدْ َڂم َٴم َ
َ٫م ََل َ ُ
ُقن َ٥م ْٻمٽمِځمڇم َ٤م ِ
ِمٽمِ ِف َ٥م َٝم َ٤م ِ
ڇمه ِر ِه :إ َّٲمڇم َأ ْن َيټم َ
ڇمه ًرا ِٲم ْث ُؾ َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :و ُأوٗمِ َځم ْڊم ِٲم ْـ ٭م ُِّؾ
َي ْپمٿم َُع ِٲم ْـ َ ْ
ًّ
ر ٍء﴾ َ٫مڅمِ َّن ٭م َُّؾ َأ َٚم ٍد َي ْٸم َٽم ُؿ ٖمِ َٸم ْٻمٽمِ ِف َأ َّن اٜمُْ َرا َد ُأوٗمِ َځم ْڊم ِٲم ْـ ِٙمٿم ِ
ْس َٲمڇم ُي ْڄمٗمَڇم ُه ِٲم ْث ُٽم َڀمڇمَ .و٭م ََذٮم ِ َؽ:
َ ْ
ِ
ر ٍء﴾ َي ْٸم َٽم ُؿ اٜمُْ ًْت َِپم ُع َأ َّن ْ
اخلَڇمٮم ِ َؼ َٓ َيدْ ُٛم ُؾ ِٓم َه َذا ا ْٮم ُٸم ُپمق ِمَ .أ ْو َ١م ْپم ِٸم ًّځمڇم
﴿اَّللُ َٛمڇمٮم ُؼ ٭م ُِّؾ َ ْ
ڇمهرا ِٲم ْث ُؾ اٮمدَّ َٓ َٓ ِ
ف ٖمٸم َض اٮم َّٷمق ِ
ِ
اٮمًٿم َِّډم ا َّٮمتِل ٗم ْ ِ
ت ِٓم ا ْٮمټمِت ِ
اه ِر.
َ
َٰم ُ َ ْ
َڇمب َو ُّ
َ٤م ً
ځمؾ َٛم ِٺم يل َٓ َي ًْ َتٿمٌِْ ُٶم ُف َّإٓ َأ ْ٫م َرا ُد اٮمٿم ِ
قز َأ ْن َُيِځم َٽم ُڀم ْؿ َ٥م َٝم َدٮم ِ ٍ
َّڇمس َ١م َقا ٌء ٭م َ
َڇمن َ١م ْپم ِٸم ًّځمڇم
َي ُ
َو َٓ َ ُ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ڈم
َأ ْو َ٥م ْٻمٽم ًّځمڇمَّ َٕ :ڂم ُف إ َذا َٗم َټم َّٽم َؿ ٖمِڇم ْٮمټم َََل ِم ا َّٮمذي ُي ْٺم َڀم ُؿ ٲمٿمْ ُف َٲم ْٸمٿمًك َو َأ َ٥مڇم َد ُه َٲم َّرات ٭مَث َٞمةًَ :و َٛمڇم َ٣م َ
ِ ِ
ِ
ځمڀمؿ َّ ِ
ِ
ِ
ٖمِ ِف ْ
ڈم َ٥م َٽم ْځم ِڀم ْؿ َأ ْن
اٮمذ٭م ُّل َوا ْٮم ٌَٽمځمدُ َوا ْٮم َٺمٻمځم ُف َو َ٪م ْ ُٞم ا ْٮم َٺمٻمځمفَ ،و َ٬مدْ َأ ْو َٙم َ
اخلَ ْٽم َؼ ُ٭م َّٽم ُڀم ْؿ َو٫م ِ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
يتَدَ ٖمروا َذٮم ِ َؽ ْ ِ
ڈم َأ ْن َٓ
قٙم ٌَ ُفُ٘ ،م َّؿ َأ ْو َٙم َ
ڇمب َو َي ْٸمٻم ُٽمق ُه َو َي َت َٺمټم َُّروا ٫مځمف َو َي ْٸمتَٻمدُ وا ُٲم َ
اخل َٶم َ
َ َّ ُ
يٸمت َِٻمدُ وا ِِب َذا ْ ِ
ڇمب َ٢مځم ًئڇم ِٲمـ َ٤م ِ
َڇمك َدٮم ِ ًځمَل َٛم ِٺم ًّځمڇمَ ،ي ًْ َتٿمٌِْ ُٶم ُف َأ ْ٫م َرا ُد اٮمٿم ِ
ڇمه ِر ِهَّ َِٕ :ن ُهٿم َ
َّڇمس
ْ
اخل َٶم ِ ْ
َْ
َ

ِ
ځمض ا ْٮمٌځم ِ
يدُ ُّل َ٥م َٝم َأ َّڂمف َِل ي ِرد َ٤م ِ
ځمًڇمَ ،و٭م َ
ڇمه َر ُه :٭م َ
ڇمنَ ،و ِودَّ
َڇمن ڂم َِٻم َ
ََ
ُ ْ ُ ْ
َ
ځمًڇمَ ،و َٗم ْٽمٌِ ً
َڇمن َه َذا ٗمَدْ ٮم ً
ڇمٙمل َأ ْ٢مٌف ِٲمٿمْف ٖمِ ْڇمِلدَ ى وا ْٮمٌځم ِ
ْاِلدَ ىَ ،و ُه َق ٖمِ ْڇمَٕ ْٮم َٹم ِ
ڇمن.
ڇمزَ ،و ْإَ َٚم ِ ِّ َ ُ ُ ُ َ َ َ
ُ
ڇمه ِر ِه َأ ْ٬مقى ٖمِدَ رٙم ِ
َڊم د َٓ َٮم ُډم َذٮم ِ َؽ ْ ِ
ڇمب َ٥م َٝم َ٤م ِ
اخل َٶم ِ
ڇمت ٭مَثِ َٞم ٍة ِٲم ْـ َد َٓ َٮم ِډم
َ٫م َټم ْځم َ
َ َ
َ
ػ إ َذا ٭مَڇمڂم ْ َ
ڇمهر َ٪مٞم ٲمر ٍ
ځمؾ ْ ِ
ِ
َذٮم ِ َؽ اٮمدَّ ٮم ِ ِ
َڇمن َذٮم ِ َؽ ْ
ػ إ َذا ٭م َ
اخلَ ِٺم ُّل ُ٢م ٌْ َڀم ًډم َٮم ْځم َس
اد َأ ْم َ٭م ْځم َ
اخلَٺم ِّل َ٥م َٝم َأ َّن اٮم َّٷم َ ْ ُ ُ َ
َِلڇم ٚم ِٻمځم َٻم ٌډم؟٫َ .مً َّٽمؿ ِٕم َذٮم ِ َؽ اٮمرٙم ُؾ ه ِذ ِه اٜمَْ َٻمڇمٲم ِ
ڇمت.
َّ ُ َ
َ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
َيت ََذى َ٥م َٽم ْځم ِف
اٮمٴم َٺمڇمتَ ،وڂم َْج َٸم ُؾ ا ْٮمټم َََل َم ٫م َ
َوڂم َْح ُـ َڂم َت َټم َّٽم ُؿ َ٥م َٝم ص َٺمډم ٲم ْـ ِّ
ځمڀمڇم ُأڂم ُْپمق َذ ًٙمڇم ُ ْ
ٟم ٖمِ ِٴم َٺم ِډم (ا ْٮم َځم ِد):
َو ُڂم َٸم ِّ ُ
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و َ٬مدْ َ٬م َڇمل َٗمٸم َڇم٨م﴿ :و َ٬مڇم َٮم ِ
ڊم ا ْٮم َځم ُڀمق ُد َيدُ اَّلل َٲم ْٹم ُٽمق َٮم ٌډم ُ٪م َّٽم ْڊم َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو ُٮم ِٸمٿمُقا ٖمِ ََم َ٬مڇم ُٮمقا َٖم ْؾ
َ
َ
َ
يدَ اه ٲمًٌق َ٣مت ِ
ػ َي َٳمڇم ُء﴾ َو َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م ْلٖمٽمځمسَ ﴿ :ٲمڇم َٲمٿمَ َٸم َؽ َأ ْن ٗم ًَْ ُجدَ ٜمَ ِڇم
َڇمن ُيٿم ِْٺم ُؼ َ٭م ْځم َ
َ ُ َُْ
َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ َو َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و َٲمڇم َ٬مدَ ُروا اَّللََّ َٚم َّؼ َ٬مدْ ِر ِه َو ْإَ ْر ُض َُجِځم ًٸمڇم َ٬م ٌْ َٵم ُت ُف َي ْق َم
ِ ِ
ڇمت ٖمِ َځم ِپمځمٿم ِ ِف﴾ َو َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَٗ ﴿ :م ٌَ َڇمر َك ا َّٮم ِذي ٖمِ َځم ِد ِه اٜمُْ ْٽم ُؽ﴾ َو َ٬م َڇمل
ات َٲم ْٶم ِق َّي ٌ
َمو ُ
اٮمً َ
ا ْٮمٻم َځمڇم َٲمډم َو َّ
﴿ٖمِ َځم ِد َك ْ
اخلَ ْ ُٞم إڂم َ
ر ٍء َ٬م ِد ٌير﴾ َو َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :أ َو َِل ْ َي َر ْوا َأڂمَّڇم َٛم َٽم ْٻمٿمَڇم َِل ُ ْؿ ِِمَّڇم
َّؽ َ٥م َٝم ٭م ُِّؾ َ ْ
َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم َأ ْڂم َٸمڇم ًٲمڇم َ٫م ُڀم ْؿ َِلَڇم َٲمڇمٮمِټم َ
ُقن﴾.
و َ٬مدْ ٗمَقاٗمَر ِٓم اٮمًٿم َِّډم َ ُِملء (ا ْٮمځم ِد) ِٓم ٚم ِد ِ
يڋم اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ٫َ .مڇمٜمَْ ْٺم ُڀمق ُم ِٲم ْـ َه َذا ا ْٮمټم َََل ِم:
َ
ُ َ
َ
ُّ
َ َ
َ٧م ٖمِ ِف َذاٗمِ َّځمت ْ ِ
َأ َّن َّللَِّ َٗم َٸم َڇم٨م َيدَ ْي ِـ ُّمْت ََّٴمت ْ ِ
َ٧م َٮم ُف ٭م َََم َيٽمِ ُځمؼ ٖمِ َج ََلٮم ِ ِفَ :و َأ َّڂم ُف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َٛم َٽم َؼ آ َد َم ٖمِ َځم ِد ِه
ون اٜمَْ ََل ِئټم َِډم وإِٖمٽمِځمس و َأ َّڂمف ١مٌحڇم َڂمف ي ْٻمٌِ ُض ْإَر َض ،وي ْٶم ِقي اٮمًپمق ِ
ُد َ
ات ٖمِځمَ ِد ِه ا ْٮم ُځم ْپمٿمَك
َّ َ َ
ََ
َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ
ْ
قد و١مٸم ُډم ا ْٮمٸم َٶم ِ
َڇمن﴾ وٲمٸمٿمَك ٖمًٶمِ ِڀمَم ٖم ْذ ُل ْ ِ
و َأ َّن ﴿يدَ اه ٲمًٌق َ٣مت ِ
ڇمءَّ َِٕ :ن ْ ِ
اْل ْ٥م َٶمڇم َء
اجل َ َ َ َ
َ َْ َْ َ َ
َ
ُ
َ ُ َُْ
ُقن ٖمًٌِ ِ
اجلُق َد ِٓم ا ْٮم َٹمڇمٮم ِ ِ
َو ْ
ط ا ْٮم َځم ِد َو َٲمدِّ َهڇمَ :وٗم َْر ُ٭م ُف َيټم ُ
ُقن َو ًَّم ٮم ِ ْٽم َځم ِد َإ٨م ا ْٮم ُٸمٿم ُِؼ َص َڇمر ِٲم ْـ
ڈم َيټم ُ َ ْ
ِ
قط ا ْٮم َځم ِد ُ٫م ِڀم َؿ ِٲمٿمْ ُف َيدٌ َٚم ِٻمځم َٻم ًډم َو٭م َ
احل َٻم ِڇمئ ِؼ ا ْٮم ُٸم ْر٫مِ َّځم ِډم إ َذا ٬مِ َځمؾ ُه َق َٲم ٌْ ًُ ُ
اجلق َد
َڇمن َ٤مڇمه ُر ُه ْ ُ
َْ

ْمٸم ْؾ يدَ َك ٲم ْٹم ُٽمق َٮم ًډم َإ٨م ُ٥مٿم ُِٻم َؽ و َٓ َٗمًٌ ْٶمڀمڇم ٭م َُّؾ ا ْٮمًٌ ِ
ط﴾
َ ُْ َ
َوا ْٮم ٌُ ْخ َؾ ٭م َََم َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و َٓ َ ْ َ َ
َْ
َ
َڇمن و١مٌ ُط ا ْٮمٌٿم ِ
ِ
َو َي ُٻمق ُٮم َ
َڇمن.
قن٫ُ :م ََل ٌن َٙم ْٸمدُ ا ْٮم ٌَٿم َ َ ْ َ
ْس َأي ِدي ا َْٜم ْخ ُٽم ِ
ِ
ؿِت فف٫َ :مڇم ْٮم َٻم ِڇمئ ُؾْ :
٧مَ :و َأ َّن َيدَ ُه
ق٬م َ
إن َز َ٥م َؿ َأ َّڂم ُف َٮم ْځم َس َٮم ُف َيدٌ ٲم ْـ ِٙمٿم ِ ْ
ِ
ِ
َٮم ْځم ًَ ْڊم َٙم ِ
اٮمً ٌْعِ٫َ :م ُڀم َق
ڇمر َٚم ًډم َ٫م َڀم َذا َٚم ٌّؼَ .وإِ ْن َز َ٥م َؿ َأ َّڂم ُف َٮم ْځم َس َٮم ُف َيدٌ َزائدَ ٌة َ٥م َٝم ِّ
اٮمٴم َٺمڇمت َّ
ُٲم ٌْٶمِ ٌؾ.
َ٫مځمحتَڇمج َإ٨م ٗمِ ْٽم َؽ اٜمَْ َٻمڇمٲم ِ
ڇمت ْإَ ْر َٖم َٸم ِډم.
َ ْ ُ
َ
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ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َأ َّٲمڇم ( ْإَ َّو ُل) َ٫م َځم ُٻم ُ
إن ا ْٮم َځمدَ َٗمټم ُ
قلَّ :
ڇم١م ِؿ
ٽمٯمء ٖمِ ْ
ُقن ٖمِ َپم ْٸمٿمَك اٮمٿمِّ ْٸم َپمډمَ ،وا ْٮم َٸمٶم َّځمډم ٗم ًَْپم َځم ًډم ٮم َّ ْ
ڇمت ١مَمء ،و ِٲمٿمْف َ٬مق ُِلؿ :ٮم ِ ُٺم ََل ِن ِ٥مٿمْدَ ه َأي ٍ
ِ
ڇمد.
ُ َ
َ١م ٌٌَِف ،٭م َََم ُي ًَ َّپمك اٜمَْ َٶم ُر َواٮمٿمَّ ٌَ ُ َ َ ً َ ُ ْ ُ ْ
َو َ٬م ْق ُل َأ ِِّب َ٣مڇمٮم ِ ٍ
ڈم ََّٜمڇم َ٫م َٻمدَ اٮمٿمٌَِّ َّل ﷺ:
ِ
اص َٶمٿم ِ ْع ِ٥مٿم ِْدي َيدً ا
َيڇم َر ِّب ُر َّد َرا٭مٌِل ُِم َ َّپمدً ا  ...اردده رِّب َو ْ
ٍ ِ
احلدَ ْيٌِ َځم ِډمَ :ٮم ْق َٓ َيدٌ َٮمؽ ِ٥مٿم ِْدي َِل ْ َأ ْٙم ِزك ِ َِبڇم
َو َ٬م ْق ُل ُ٥م ْر َو َة ْٖم ِـ َٲم ًْ ُٸمقد َٕ ِِّب َٖمټم ٍْر َي ْق َم ْ ُ
ََٕ َٙم ٌْتُؽ.
ِ
ِ ِ ِ
َو َ٬مدْ َٗمټم ُ
ڇم١م ِؿ ُٲم ًَ ٌٌِِّ ِفَّ َِٕ :ن ا ْٮم ُٻمدْ َر َة ِه َل َ ََت ُّر ُك
ٽمٯمء ٖمِ ْ
ُقن ا ْٮم َځمدُ ٖمِ َپم ْٸمٿمَك ا ْٮم ُٻمدْ َرة ٗم ًَْپم َځم ًډم ٮم َّ ْ
قن٫ُ :م ََل ٌن َٮمف يدٌ ِٓم ٭م ََذا و٭م ََذا .و ِٲمٿمْف َ٬مق ُل ِزي ٍ
ڇمد ُٜم ِ َٸم ِ
ا ْٮم َځمدَ َي ُٻمق ُٮم َ
ڇمو َي َډم:
َ ُ ْ َ
َ
َُ
ِّإِّن َ٬مدْ َأ ْٲم ًَټمْڊم ا ْٮم ِٸم َر َاق ٖمِڅمِ ْٚمدَ ى َيدَ َّيَ ،و َي ِدي ْإُ ْٛم َرى َ٫م ِ
ػ
ڇمر َ٪م ٌډمُ .ي ِريدُ  :ڂمِ ْٴم ُ
ُ٬مدْ ر ِِت َو ٌْ ُط َأٲم ِر ا ْٮم ِٸمر ِ
اق.
َ
ْ
َ
ِ ِ
ِ
َڇمح ٭م َََل ٌم ُي َٻم ُڇملَ ،وإِڂم َََّم َٲم ْٸمٿمَڇم ُه َأ َّڂم ُف ُٲم ْٻمت َِد ٌر
َوٲمٿمْ ُف َ٬م ْق ُٮم ُفٖ﴿ :مِ َځمده ُ٥م ْٻمدَ ُة اٮمٿمِّټمَڇمحِ ﴾ َواٮمٿمِّټم ُ
ِ
اٮمٳم ْخ ِ ِ ِ ِ
ِ
َي َٸم ُٽم َ
إوڇم َ٫م َډم ا ْٮم ِٺم ْٸم ِؾ َإ٨م َّ
ڈم
إوڇم َ٫م َډم ا ْٮم ِٺم ْٸم ِؾ إ َٮم ْځم َڀمڇم َ
قن َ
ص َڂم ْٺمًفَّ َٕ :ن َ٪مڇمٮم َ
َ٥م َٽم ْځمفَ .و َ٬مدْ َ ْ
ْإَ ْ٫م َٸم ِ
َڊم ٖمِڇم ْٮم َځم ِد ُٙم ِٸم َؾ ِذ٭م ُْر ا ْٮم َځم ِد َ
إ٢م َڇمر ًة َإ٨م َأ َّڂم ُف ُ٫م ِٸم َؾ ٖمِٿمَ ْٺم ًِ ِف.
ڇمل ٜمََّڇم ٭مَڇمڂم ْ
َ٬م َڇمل اَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :ٮم َٻمدْ َ١م ِپم َع اَّللَُّ َ٬م ْق َل ا َّٮم ِذي َـ َ٬مڇم ُٮمقا َّ
إن اَّللََّ َ٫م ِٻم ٌٞم َوڂم َْح ُـ َأ ْ٪مٿم ِ َځمڇم ُء﴾ َ -إ٨م
َ٬م ْقٮم ِ ِف َ ﴿ -ذٮم ِ َؽ ٖمِ ََم َ٬مدَّ َٲم ْڊم َأ ْي ِديټم ُْؿ﴾ َأ ْيٖ :مِ ََم َ٬مدَّ ْٲمت ُْؿ٫َ :مڅمِ َّن َٖم ْٸم َض َٲمڇم َ٬مدَّ ُٲمق ُه ٭م َََل ٌم َٗم َټم َّٽم ُپمقا
ٖمِ ِفَ .و٭م ََذٮم ِ َؽ َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ َو َٮم ْق ٗم ََرى إ ْذ َيت ََق َّٔم ا َّٮم ِذي َـ َ٭م َٺم ُروا اٜمَْ ََل ِئ َټم ُډم َي ْ ِ
ي ُٖم َ
قه ُڀم ْؿ
قن ُو ُٙم َ

َو َأ ْد َٖم َڇمر ُه ْؿ﴾ َ -إ٨م َ٬م ْقٮم ِ ِف َ ﴿ -ذٮم ِ َؽ ٖمِ ََم َ٬مدَّ َٲم ْڊم َأ ْي ِديټم ُْؿ﴾.
َوا ْٮم َٸم َر ُب َٗم ُٻم ُ
قلَ :يدَ اك َأ ْو َ٭متَڇمَ ،و ُ٫مقك ڂم ُِٺم َخٗ .م َْقٖمِ ً
ځمخڇم ٮمِټم ُِّؾ َٲم ْـ َٙم َّر َ٥م َٝم َڂم ْٺم ًِ ِف َٙم ِر َيرةً:
َِٕ َّن َأ َّو َل َٲمڇم ِ٬م َځمؾ َه َذا َٜم ِ ْـ َ٫م َٸم َؾ ٖمِ َځمدَ ْي ِف َو َ٫م ِپم ِف.

26

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

ؿِت ففَ :وڂم َْح ُـ َٓ ُڂمٿمْټمِ ُر ُٮم َٹم َډم ا ْٮم َٸم َر ِ
ب ا َّٮمتِل ڂم ََز َل ِ َِبڇم ا ْٮم ُٻم ْر ُ
آن ِٓم َه َذا ُ٭م ِّٽم ِف .واٜمتڃموٮمقن
ٮمِٽمٴم َٺم ِ
ڇمت ا َّٮم ِذيـ ٚمر ُ٫مقا ا ْٮمټم َِٽمؿ َ٥مـ ٲمق ِ
او ِٸم ِفَ ،و َأ ْحلَدُ وا ِٓم َأ ْ١م ََم ِئ ِف َوآ َيڇمٗمِ ِف ٗم ََڃم َّو ُٮمقا َ٬م ْق َٮم ُف:
َ ْ ََ
ِّ
َ َ َّ
﴿ٖم ْؾ يدَ اه ٲمًٌق َ٣مت ِ
َڇمن﴾ َو َ٬م ْق َٮم ُفَٜ ﴿ :م ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ َ٥م َٝم َه َذا ُ٭م ِّٽم ِف َ٫م َٻمڇم ُٮمقاَّ :
إن اٜمُْ َرا َد
َ َ ُ َُْ
ڂمِ ْٸم َپم ُت ُف َأ ْي :ڂمِ ْٸم َپم ُډم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم َوڂمِ ْٸم َپم ُډم ْأ ِٛم َر ِةَ ،و َ٬مڇم ُٮمقاٖ :مِ ُٻمدْ َرٗمِ ِفَ .و َ٬مڇم ُٮمقا :اٮم َّٽم ْٺم ُظ ٭مِٿمَڇم َي ٌډم َ٥م ْـ َڂم ْٺم ِ
س
َڇمك يدٌ ٚم ِٻمځم َٻم ًډمٖ :م ْؾ ه ِذ ِه اٮم َّٽم ْٺم َٷم ُډم َ٬مدْ صڇمرت ٚم ِٻمځم َٻم ًډم ِٓم ا ْٮمٸم َٶم ِ
اجل ِ
قدِ :ٲم ْـ َ٪م ْ ِٞم َأ ْن َيټم َ
ڇمء
َ َ
َ
َ َ ْ َ
ُقن ُهٿم َ َ َ
ُْ
اجل ِ
قدَ .و َ٬م ْق ُٮم ُفَٜ ﴿ :م ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ َأ ْيَٛ :م َٽم ْٻمتف َأڂمَڇم َوإِ ْن َِل ْ َي ُټم ْـ ُهٿم َ
َڇمك َيدٌ َٚم ِٻم ِځمٻم َّځم ٌډم.
َو ْ ُ
ُؿ ِْت َف ُف٫َ :م َڀم ِذ ِه ٗم َْڃم ِو َيَل ُ ُِت ْؿ؟ َ٬م َڇملَ :ڂم َٸم ْؿ ُ٬م ْٽمڊم َٮم ُف٫َ :مٿمَٿمْ ُٷم ُر ٫مِ َځمَم َ٬مدَّ ْٲمٿمَڇم:
اٜمَْ َٻمڇم ُم ْإَ َّو ُلَ :أ َّن َٮم ْٺم َظ (ا ْٮم َځمدَ ْي ِـ) ٖمِ ِٴمځم َٹم ِډم اٮم َّتثْٿم ِ َځم ِډم َِل ْ ُي ًْ َت ْٸم َپم ْؾ ِٓم اٮمٿمِّ ْٸم َپم ِډم َو َٓ ِٓم ا ْٮم ُٻمدْ َر ِة:
َِٕ َّن ِٲمـ ُٮم َٹم ِډم ا ْٮم َٻمق ِم ا١متِٸمَم َل ا ْٮمق ِ
إن ْ ِ
ڇمن َٮم ِٺمل ُٛم ْ ٍ
اٚم ِد ِٓم ْ
اْلڂم ًَْ َ
اجلَ ْپم ِع َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِفَّ ﴿ :
ن﴾ َو َٮم ْٺم ُظ
َ
ْ
ْ ْ َْ
اجلپم ِع ِٓم ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
آ ْ٘مٿم ْ ِ
َّڇمس َّ
َ٧م
إن اٮمٿم َ
اجل ْپم ِع ِٓم ا ْٮم َقاٚمد َ٭م َٻم ْقٮمف﴿ :ا َّٮمذي َـ َ٬م َڇمل َِل ُ ُؿ اٮمٿم ُ
َّڇمس﴾ َو َٮم ْٺم ُظ ْ َ ْ
َْ
َ٭م َٻم ْقٮمِ ِفَ ﴿ :ص َٹم ْڊم ُ٬م ُٽمق ُٖمټم ََُم﴾.
َ٧م ِٓم ا ْٮمق ِ
َ٧مَ ،أو ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َأٲمڇم ِ
آ ْ٘مٿم ْ ِ
اٚم ِد٫َ :م ََل َأ ْص َؾ َٮم ُفَّ َِٕ :ن َه ِذ ِه
َ
ا١مت ْٸم ََم ُل َٮم ْٺمظ ا ْٮم َقاٚمد ِٓم آ ْ٘مٿم ْ ِ ْ
َّ ْ

ِ
ْإَ ْٮم َٺم َ
قز َأ ْن ُي َٻم َڇمل٥ِ :مٿم ِْدي َر ُٙم ٌؾ
َي ُ
قص ِٓم َٲم ْٸمٿم َ
ڇمظ ٥مَدَ ٌدَ ،وه َل ڂم ُُٴم ٌ
َڇمهڇم َٓ ُيت ََج َّق ُز ِ َِبڇمَ ،و َٓ َ ُ
اجلٿمْسَّ َِٕ :ن ا١مؿ ا ْٮمق ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َو َي ْٸمٿمِل َر ُٙم َٽم ْ ِ
اٚم ِد َيدُ ُّل َ٥م َٝم
ْ َ َ
٧مَ ،و َٓ ٥مٿمْدي َر ُٙم ََلن َو َي ْٸمٿمل ٖمِف ِْ َ
ِ
ِ ِ ِ
ْسَ ،و ِْ
اجل ْپم ِع ٫مِ ِځمف َٲم ْٸمٿمَك ِْ
ْسَ ،و ِْ
ِْ
اجلٿم ِ
اجلٿم ِ
َي ُٴم ُؾ
اجلٿم ُْس ٫مځمف ٢م َځم ٌ
اجلٿم ُْس َ ْ
ا١م ُؿ ْ َ
ڇمعَ .و٭م ََذٮم َؽ ْ
قل ا ْٮمق ِ
اٚم ِد.
ٖمِ ُح ُٴم ِ َ

قز َأ ْن يراد ٖمِ ِف ا ْٮم ُٻمدْ رةَُّ َِٕ :ن ا ْٮم ُٻمدْ ر َة ِص َٺم ٌډم و ِ
ِ
اٚمدَ ٌة
َ
َي ُ ُ َ َ
َ
َ
َ٫م َٻم ْق ُٮم ُفَٜ ﴿ :مڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ َٓ َ ُ
َ٧م َ٥مـ ا ْٮمق ِ
ِ
اٚم ِد.
َي ُ
ٟم ٖمِڇمٓ ْ٘مٿم ْ ِ ْ َ
قز َأ ْن ُي َٸم َّ َ
َو َٓ َ ُ
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ِ ِ
ِ
ٟم َ٥م ْـ اٮمٿمِّ َٸم ِؿ
َي ُ
َي ُ
قز َأ ْن ُي َٸم َّ َ
قز َأ ْن ُي َرا َد ٖمِف اٮمٿمِّ ْٸم َپم ُډمَّ َٕ :ن ڂم َٸم َؿ اَّلل َٓ ُ َْت َٱم٫َ :م ََل َ ُ
َو َٓ َ ُ
َت َٱم ٖمِ ِٴمځم َٹم ِډم اٮم َّت ْثٿم ِ َځم ِډم.
ا َّٮمتِل َٓ ُ ْ
قز َأ ْن َيټم َ
ُقن ( َٜم ِڇم َٛم َٽم ْٻمڊم َأڂمَڇم) َِٕ َِّن ُ ْؿ إ َذا َأ َرا ُدوا َذٮم ِ َؽ َأ َوڇم ُ٫مقا ا ْٮم ِٺم ْٸم َؾ َإ٨م ا ْٮم َځم ِد
َي ُ
َو َٓ َ ُ
إوڇم َ٫م ًډم َٮم ُف َإ٨م ا ْٮم ِٺم ْٸم ِؾ َ٭م َٻم ْقٮمِ ِفٖ﴿ :مِ ََم َ٬مدَّ َٲم ْڊم َيدَ َ
َ٫م َتټم ُ
اك﴾ ﴿ٖمِ ََم َ٬مدَّ َٲم ْڊم
إوڇم َ٫م ُت ُف َإ٨م ا ْٮم َځم ِد َ
ُقن َ
َأ ْي ِديټم ُْؿ﴾ َو ِٲمٿمْ ُف َ٬م ْق ُٮم ُفِِ ﴿ :مَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم َأ ْڂم َٸمڇم ًٲمڇم﴾.
ف ا ْٮمٌ ِ
ڇم٥م ِؾ ،و٥مَدَّ ى ا ْٮم ِٺمٸم َؾ َإ٨م ا ْٮمځم ِد ٖمِحر ِ
ڇمف ا ْٮم ِٺمٸم َؾ َإ٨م ا ْٮم َٺم ِ
ڇمء َ٭م َٻم ْقٮمِ ِفَٜ ﴿ :مِڇم
َ
ْ
َ
َأ َّٲمڇم إ َذا َأ َو َ ْ
َ َْ
ِ ِ
ِ
قز َٜم ِ ْـ َٗم َټم َّٽم َؿ َأ ْو َٲم َٳمك:
َي ُ
َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ َ٫مڅمِ َّڂم ُف ڂم ٌّ
َص ِٓم َأ َّڂم ُف َ٫م َٸم َؾ ا ْٮمٺم ْٸم َؾ ٖمِ َځمدَ ْيفَ ،وِل َ َذا َٓ َ ُ
َأ ْن ي َٻم َڇمل٫َ :مٸم ْٽمڊم ه َذا ٖمِځمدَ يؽ .وي َٻم ُڇمل :ه َذا َ٫مٸم َٽم ْتف يدَ اكَّ َِٕ .ن ُُمَرد َ٬مقٮم ِ ِف٫َ :مٸم ْٽمڊم ٭م ٍ
َڇمف ِٓم
َ
َ
َّ َ ْ
َ ُ َ
َُ
َ َ ْ
َ
ُ
اْل َوڇم َ٫م ِډم َإ٨م ا ْٮم َٺم ِ
ِْ
ڇم٥م ِؾ٫َ :م َٽم ْق َِل ْ ُي ِر ْد َأ َّڂم ُف َ٫م َٸم َٽم ُف ٖمِڇم ْٮم َځم ِد َٚم ِٻمځم َٻم ًډم ،٭م َ
َڇمن َذٮم ِ َؽ ِز َيڇم َد ًة َِم ْ َٵم ًډم ِٲم ْـ َ٪م ْ ِٞم
ِ
َ٫م ِڇمئدَ ٍةَ ،و َٮمًڊم َ ِ
ْمدُ ِٓم ٭م َََل ِم ا ْٮم َٸم َر ِ
ځمحڇم َي ُٻم ُ
ب َو َٓ ا ْٮم َٸم َج ِؿ ْ -
قل:
إن َ٢مڇم َء اَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨م َ -أ َّن َ٫مٴم ً
ْ
ِ ِ
َ٫م َٸم ْٽمڊم َه َذا ٖمِ َځمدَ َّي َأ ْو ُ٫م ََل ٌن َ٫م َٸم َؾ َه َذا ٖمِ َځمدَ ْي ِف َّإٓ َو َيټم ُ
قز َأ ْن
َي ُ
ُقن َ٫م َٸم َٽم ُف ٖمِ َځمدَ ْيف َٚمٻمځم َٻم ًډمَ .و َٓ َ ُ
ُقن َٓ َيدَ َٮم ُفَ ،أ ْو َأ ْن َيټم َ
َيټم َ
ُقن َٮم ُف َيدٌ َوا ْٮم ِٺم ْٸم ُؾ َو َ٬م َع ٖمِ َٹم ْ ِٞم َهڇم.
٧م َأ َّن ْأي ِ
ڇمز ،وٲمق ِ
ِ
او ُع ْ
ڇمت
احلَ ِٻمځم َٻم ِډمَ :و َي َت ٌَ َّ ُ
َو ِ َِب َذا ا ْٮم َٺم ْر ِق اٜمُْ َح َّٻم ِؼ َٗم َت ٌَ َّ ُ
َ
٧م َٲم َقاو ُع اٜمَْ َج ِ َ َ َ
َٓ َٗم ْٻم ٌَ ُؾ اٜمَْ َج َڇمز َأ ْٮم ٌَ َّت َډم ِٲم ْـ ِٙم َڀم ِډم َڂم ْٺم ِ
س اٮم ُّٽم َٹم ِډم.
َ٧م ٲمق ِ٬مع ا ْٮمق ِ
ِ
اٚم ِد ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :أ ْٮم ِٻم َځمڇم ِٓم َٙم َڀمٿم ََّؿ﴾ َوإِڂم َََّم ُه َق
َؿ َال ِل٫َ :م َٻمدْ َأ ْو َ٬م ُٸمقا آ ْ٘مٿم ْ ِ َ ْ َ َ
ِٛم َٶمڇمب ٮمِ ْٽمق ِ
اٚم ِد.
ٌ َ
ُؿ ِْت َفف :ه َذا َِمٿمُقعٖ :م ْؾ َ٬مق ُٮمفَ ﴿ :أ ْٮم ِٻمځمڇم﴾ َ٬مدْ ِ٬م َځمؾ َٗم ْثٿمِځم ُډم ا ْٮم َٺم ِ
ڇم٥م ِؾ ٮم ِ َت ْثٿم ِ َځم ِډم ا ْٮم ِٺم ْٸم ِؾ َواٜمَْ ْٸمٿمَك
َ
َ
ُ َ ْ ٌ َ ْ ُ
ځمد .وٲمـ َ٬م َڇمل :إ َّڂمف ِٛم َٶمڇمب ٮم ِ ْٽمق ِ
َأ ْٮم ِؼ َأ ْٮم ِؼ .و َ٬مدْ ِ٬م َځمؾ :إ َّڂمف ِٛم َٶمڇمب ٮمِٽمً ِڇمئ ِؼ و َّ ِ
اٚم ِد َ٬م َڇمل:
ٌ َ
ُ
اٮمٳم ِڀم َ َ ْ
َ
ُ
َ
ٌ َّ
ِ
ِ
إن ْ ِ
ُهڇم َ٥م ْـ َي ِپمځمٿم ِ ِف َو ْأ َٛم ُر َ٥م ْـ ِ٢م ََمٮم ِ ِف٫َ ،م َځم ُٻم ُ
ڇمن َيټم ُ
اْلڂم ًَْ َ
َّ
ځم٦م
ُقن َٲم َٸم ُف ا ْ٘مٿمَڇمنَ :أ َٚمدُ ُ َ
قلَٛ :مٽم َ َّ
ِ
ق٬مع ه َذا ْ ِ
ِ
ِ
ڈم َٲم ْق ُٙمق َد ْي ِـ:
ځم٦م ُ٘م َّؿ إ َّڂم ُف ُي ُ َ
ڇمب َوإِ ْن َِل ْ َيټمُقڂمَڇم َٲم ْق ُٙمق َد ْي ِـ ٭م ََڃم َّڂم ُف ُُيَڇم٣م ُ
اخل َٶم َ
َٛمٽم َ َّ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ڇمب ِٓ ْ٘مٿم ْ ِ
ُهڇم َ٫م ََل ُٚم َّج َډم ٫مِ ِځمف
َ٫م َٻم ْق ُٮم ُفَ ﴿ :أ ْٮمٻم َځمڇم﴾ ٥مٿمْدَ َه َذا ا ْٮم َٻمڇمئ ِؾ إڂم َََّم ُه َق ٛم َٶم ٌ
َ٧م ُي َٻمدَّ ُر ُو ُٙمق ُد ُ َ
َأ ْٮم ٌَ َّت َډم.
قز َأ ْن َي ْٸمٿم ِ َل ٖمِڇم ْٮم َځم ِد َٚم ِٻمځم َٻم َډم ا ْٮم َځم ِدَ ،و َأ ْن َي ْٸمٿم ِ َل ِ َِبڇم
َي ُ
ادَْ ََا ُم اف َّث ِانَ :أ ْن ُي َٻم َڇملَ :ه ْ
ڈم َأ َّڂم ُف َ ُ
قٙم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰم٫مِ َڀمڇم َ٥م ْـ
َي َٸم َؾ ذ٭م َْر َهڇم ٭مٿمَڇم َي ًډم َ٥م ْـ ا ْٮمٺم ْٸم ِؾَ :ٮمټم ْـ َٲمڇم ا ُْٜم ِ ُ
ا ْٮم ُٻمدْ َر َة َأ ْو اٮمٿمِّ ْٸم َپم َډم َأ ْو َ ْ
ڈم ٮم َ ْ
احل ِٻمځم َٻم ِډم؟.
َْ
ِ
ِ
اجل ِ
ڇمر َٚم ُډمَ ،و َذٮم ِ َؽ ُِمْتَٿم ِ ٌع َ٥م َٝم اَّلل ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف.
َ٫مڅمِ ْن ُ٬م ْٽمڊمَّ َٕ :ن ا ْٮم َځمدَ ه َل ْ َ
ِ
ُؿ ِْت َفؽَ :ه َذا َوڂم َْح ُق ُه ُي ِ
َڇمع َو ْص ِٺم ِف ٖمِ َڃم َّن َٮم ُف َيدً ا ِٲم ْـ ِٙمٿم ِ
ْس َأ ْي ِدي
ڈم ا ْٲمتٿم َ
قٙم ُ
َڇم١مڈم َذا َٗمف ٗمًَت ِ
ِ
ِ
٧م ،و َه َذا َٓ ري ِ ِ ِ ِ
قز َأ ْن َيټم َ
َح ُّؼ
َي ُ
ُقن َٮم ُف ( َيدٌ ) ُٗمٿم ُ
َْ َ
ا َْٜم ْخ ُٽمق٬م َ َ
ُ ْ
ڈم ٫مځمفَ :ٮمټم ْـ ِل َ َٓ َ ُ
ڇمت ا ْٮمټمََم ِل ٲمڇم ٗمًَت ِ
ِٲمـ ِص َٺم ِ
َح ُّؼ َّ
ات؟
اٮمذ ُ
ْ
َ َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ف َ٥مٿمْ ُف اٮم َّٽم ْٺم ُظ َإ٨م َُم َ ِ
ؿِت٫َ :مڅمِ َذا ٭م َ
ڇمز ِه؟
ٰم ُ
َڇمن َه َذا ُِمْټمٿمًڇمَ ،و ُه َق َٚمٻمځم َٻم ُډم اٮم َّٽم ْٺمظ٫َ :مٽم َؿ ُي ْ َ
اخلَ ْٴم ُؿ ِٲم ْـ َدٮم ِ ٍ
َو٭م ُُّؾ َٲمڇم َي ْذ٭م ُُر ُه ْ
ځمؾ َيدُ ُّل َ٥م َٝم ا ْٲمتِٿمَڇم ِع َو ْص ِٺم ِف ٖمِ ََم ُي ًَ َّپمك ٖمِ ِف َ -و َص َّح ْڊم
َػ َ٥مٿمْف ،وإِڂمََّم ٚم ِٻمځم َٻم ُډم اٮم َّٽم ْٺم ِ
قق ٲمٿمْت ٍ
ِ
ِ
ظ
ُ َ َ َ
اٮمدَّ َٓ َٮم ُډم ١ُ -م ِّٽم َؿ َٮم ُف َأ َّن اٜمَْ ْٸمٿمَك ا َّٮمذي َي ًْتَح ُّٻم ُف اٜمَْ ْخ ُٽم ُ ُ
ات وا ْٮمقٙم ِ
اخلڇمٮمِ ُؼ ،٭مَڇم ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ وا ْٮم ُٻمدْ ر ِةٖ ،م ْؾ ٭م َّ ِ
ِ
ِ
قد.
َڇمٮمذ َ ُ ُ
َ َ
َ
َو َ٤مڇمه ُر ُه ( َيدٌ ) َي ًْتَح ُّٻم َڀمڇم ْ َ
َڇمب اَّلل َأ ْو ِٓم ١مٿم َِّډم ر١م ِ
ث٬ُ :م ْٽمڊم َٮم ُفَٖ :م َٽم َٹمؽ َأ َّن ِٓم ٭مِت ِ
ادَْ ََا ُم اف َّثافِ ُ
قل اَّلل ﷺَ ،أ ْو َ٥م ْـ
ُ َ ُ
ڇمهر َ٪مٞم ٲمر ٍ
ِ ِ
ِ
اد،
٧مَ :أ َِّن ُ ْؿ َ٬مڇم ُٮمقا :اٜمُْ َرا ُد ٖمِڇم ْٮم َځم ِد ِٛم ََل ُ
َأ َٚم ٍد ِٲم ْـ َأ ِئ َّپم ِډم اٜمُْ ًْٽمِ ِپم َ
ف َ٤مڇمه ِرهَ ،أ ْو اٮم َّٷم ُ ْ ُ ُ َ
ِ ِ
ڇمء وص ِٺم ِف ٖمِڇم ْٮمځم ِد د َٓ َٮم ًډم َ٤م ِ
َأ ْو َه ْؾ ِٓم ٭مِت ِ
ڇمه َرةًَٖ :م ْؾ َأ ْو َد َٓ َٮم ًډم َٛم ِٺم َّځم ًډم؟
َ َ
َڇمب اَّلل آ َي ٌډم ٗمَدُ ُّل َ٥م َٝم اڂمْت َٺم َ ْ
ِ ِِ
ر ٌء﴾
َ٫مڅمِ َّن َأ ْ٬م َٱم َٲمڇم َي ْذ٭م ُُر ُه اٜمُْ َت َټم ِّٽم ُ
ػ َ٬م ْق ُٮم ُف٬ُ ﴿ :م ْؾ ُه َق اَّللَُّ َأ َٚمدٌ ﴾ َو َ٬م ْق ُٮم ُفَ ﴿ :ٮم ْځم َس ٭مَپم ْثٽمف َ ْ
و َ٬مق ُٮمف﴿ :ه ْؾ َٗمٸم َٽمؿ َٮمف ١م ِپمځمڇم﴾ ،وهڄم َٓ ِء ْأيڇمت إڂمََّم يدْ ُٮم ْٽمـ ٥م َٝم اڂمْتِ َٺم ِ
ڇمء اٮمت َّْج ًِځم ِؿ
َ ُ َ َ َ َ
َ َ ُ
َ
ْ ُ ُ َ ًّ
َ ْ ُ
َواٮمت َّْٳمٌِ ِځمف.
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َأٲمڇم اڂمْتِ َٺمڇمء ي ٍد ٗمَٽمِ ُځمؼ ٖمِج ََلٮم ِ ِف َ٫م َٽمځمس ِٓم ا ْٮمټم َََل ِم ٲمڇم يدُ ُّل َ٥م َٽمځم ِف ٖمِقٙم ِف ِٲمـ ا ْٮمقٙم ِ
قه.
ْ ُ ُ
ْ َ ْ
َ َ
ْ َ
َ
ُ َ
َّ
و٭م ََذٮم ِ َؽ َه ْؾ ِٓم ا ْٮمٸم ْٻم ِؾ ٲمڇم يدُ ُّل د َٓ َٮم ًډم َ٤م ِ
ڇمه َر ًة َ٥م َٝم َأ َّن ا ْٮم ٌَ ِ
ڇمر َي َٓ ( َيدَ ) َٮم ُف َأ ْٮم ٌَ َّت َډم؟ َٓ ( َيدً ا)
َ
َ َ َ
َ
َڇم١مڈم اٜمُْحدَ َ٘م ِ
ِ
ِِ
ِ
ڇمتَ ،و َه ْؾ ٫مِ ِځمف َٲمڇم َيدُ ُّل َ٥م َٝم َذٮم ِ َؽ َأ ْص ًَلَ :و َٮم ْق
ٗمَٽم ُځمؼ ٖمِ َج ََلٮمف َو َٓ ( َيدً ا) ُٗمٿم ُ ْ
ِ ِ
اٮمً ْپم ِعَ ،و َٓ ِٓم ا ْٮم َٸم ْٻم ِؾ َٲمڇم َيٿم ِْٺمل َٚم ِٻمځم َٻم َډم ا ْٮم َځم ِد َأ ْٮم ٌَ َّت َډمَ .وإِ ْن
ٖمِ َق ْٙمف َٛمٺم يل؟ َ٫مڅمِ َذا َِل ْ َي ُټم ْـ ِٓم َّ
ِ
ِ ِ
قه ْ ِ ِ ِ
ُ٫م ِر َض ٲمڇم يٿمَڇم٫مِځمڀمڇم َ٫مڅمِڂمََّم هق ِٲمـ ا ْٮمقٙم ِ
احل ِٻمځم َٻم ِډم إڂم َََّم
َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ ُ
اخلَٺم َّځمډم ٥ -مٿمْدَ َٲم ْـ َيدَّ ٥مځمف َ -وإِ َّٓ َ٫مٺمل ْ َ
هق ُ٢مٌڀم ٌډم َ٫م ِ
ڇم١مدَ ٌة.
ُ َ َْ
قز َأ ْن يپم َ َ ِ
اٮمًٿمَّ ُډم ِٲم ْـ ِذ٭م ِْر ا ْٮم َځم ِد َو َأ َّن اَّللََّ َٗم َٸم َڇم٨م َٛم َٽم َؼ ٖمِ َځم ِد ِه َو َأ َّن
َي ُ
َل ا ْٮمټمت ُ
َڇمب َو ُّ
ُْ
َ٫م َڀم ْؾ َ ُ
َڇمن﴾ ،و َأ َّن اٜمُْ ْٽم َؽ ٖمِځم ِد ِه ،و ِٓم ْ ِ ِ
﴿يدَ اه ٲمًٌق َ٣مت ِ
إن َر ُ١م َ
َي َٱم ُ٘م َّؿ َّ
قل اَّلل ﷺ
َ
َ
َ
احلديڋم َٲمڇم َٓ ُ ْ
َ
َ ُ َُْ
َّڇمس َأ َّن َه َذا ا ْٮمټم َََلم َٓ يراد ٖمِ ِف ٚم ِٻمځم َٻم ُتف ،و َٓ َ٤م ِ
ُقن ٮمِٽمٿم ِ
َو ُأ ِ
وٕم ْإَ ْٲم ِرُ َٓ :ي ٌَ ِّځمٿم َ
ڇمه ُر ُه َٚمتَّك َيٿم َْٳم َڃم
ُ َ
َ َُ ُ َ
اض َ٥م ْ ِ
ان َٖم ْٸمدَ اڂم ِْٻم َر ِ
٧م ٮمِٽمٿم ِ
َٙم ْڀم ُؿ ْٖم ُـ َص ْٺم َق َ
َّڇمس َٲمڇم ڂم ُِّز َل إ َٮم ْځم ِڀم ْؿ َ٥م َٝم ڂمٌَِ ِّځم ِڀم ْؿ
اٮمٴم َحڇم َٖم ِډم٫َ :م ُځم ٌَ ِّ َ
ٰم َّ
وي ْتٌٸمف َ٥م َٽمځم ِف ٖمِ ْ٩م ٖمـ ِ٪مځم ٍ
قص َ٥م َٽم ْځم ِف ٖمِڇمٮمٿمِّ َٺم ِ
ڇمثَ ،و َٲم ْـ َ١م َٽم َؽ َ١مٌِځم َٽم ُڀم ْؿ ِٲم ْـ ٭م ُِّؾ َٲم ْٹم ُپم ٍ
ڇمق.
ََ ََُ ْ ُ ْ ُ َ
قز َأ ْن يٸم ِّٽمپمٿمَڇم ڂمٌَِځمٿمَڇم ﷺ ٭م َُّؾ َر ٍء ٚمتَّك ْ ِ
اخل َرا َء َة َو َي ُٻم َ
قلَ « :ما ْ ََرـْت ِم ْـ
َو َ٭م ْځم َ
ْ َ
َي ُ ُ َ َ ُّ
ػ َُ
اجلْ َِّة َّإٓ َو َؿدْ َحدَّ ْث ُتُ ُْؿ بِ ِف َو َٓ ِم ْـ َر ٍء ُ ْب ًِدُ ـ ُْؿ َظ ْـ افْ ِ
ر ٍء ُ ََ ِّر ُبُ ُْؿ َإػ َْ
َّار َّإٓ َو َؿدْ
ْ
َ ْ
حدَّ ْث ُتُُؿ بِ ِفش «َْر ْـ ُتُُؿ ظ َذ ا ْفبٔ َو ِ
اء َف ْٔ ُِ َٓا َـْ ََٓ ِ
ار َ ا َٓ َ ِز غُ َظْ َْٓا َب ًْ ِدي َّإٓ َ افِ ٌ
ؽش ،
ْ َ
َ
َْ
َ
ْ
()0

()0

()2

ــــــــــــــــــــــ

أڂمف ِ٬م َځمؾ َٮم ُف٬َ :مدْ ٥مَ َّٽم َپمټم ُْؿ
( )0يٳمٞم رِمف اَّلل إ٨م ٲمڇم أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )262مـ ١مٽمَمن اٮمٺمڇمردؓ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ڂمٌَِځمټمُؿ ﷺ ٭م َُّؾ َر ٍء ٚمتَّك ْ ِ
ٍ
اخل َرا َء َة َ٬م َڇمل٫َ :م َٻم َڇملَ :أ َٙم ْؾ « َف ََدْ ََنَإَا َأ ْن َٕ ْ َت َْبِ َؾ ا ْفَ ْب َِ َة فٌَاَطَ ،أ ْو َب ْقلَ ،أ ْو َأ ْن
ْ َ
ُّ ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َٕ ْ َتْْج َل با ْف َّٔغ ،أ ْو أ ْن َٕ ْ َتْْج َل بٖ َؿ َّؾ م ْـ َث ََل َثة أ ْح َجار ،أ ْو أ ْن َٕ ْ َتْْج َل ب َرجٔ ٍع أ ْو ب ًَ ْي ٍؿش.
( )2صحٔح :أٛمرٙمف ٲمٸمپمر ٓم اجلڇمٲمع ٭مَم ٓم اٜمٴمٿمػ (٥ ،)025/00مـ ٥مپمران صڇمٚمڈم ٮمف ٥مـ اٮمٿمٌل ﷺ
ٖمف .وهذا إ١مٿمڇمد وٸمځمػ٥ :مپمران ُمڀمقل ،وهق ٲمر١مؾ.
وأٛمرٙمف ٖمٿمحقه اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم ( ،)227/03وهٿمڇمد ٓم اٮمزهد ( )494/280 /0واٮمٌٹمقي (- 313/04
4000 /315و )4003واحلڇم٭مؿ ( )4/2واٖمـ أِّب اٮمدڂمځمڇم ٓم اٮمٻمٿمڇم٥مډم ٭مَم ٓم اٮمٺمتح ( )26 /0ٲمـ ٣مرق
اجلْ َِّة ،و ب ِ
٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمًٸمقد ريض اَّلل ٥مٿمفٖ .مٽمٺمظَ « :أُّيا افَّْاس َفٔس ِمـ َ ٍ
اظدُ ـ ُْؿ
رء ُ ََ ِّر ُبُ ُْؿ إِ َػ َْ َ ُ َ
ُ ْ َ ْ ْ
َ
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ِ
ِ
ِ
اخلٴمؿ َأ َّن َ٤م ِ
ڇمه َر ُه ٗم َْٳمٌِځم ٌف
٠م َك ا ْٮمټمتَڇمب اٜمُْٿمَ َّز َل َ٥م َٽم ْځمفَ ،و ُ١مٿمَّ َت ُف ا ْٮم َٹم َّرا َء َِم ْ ُٽمق َء ًة ِمَّڇم َي ْز ُ٥م ُؿ ْ َ ْ ُ
ُ٘م َّؿ َي ْ ُ
ْم ًِځمؿ ،و َأ َّن ا ْ٥متِ َٻمڇمد َ٤م ِ
قز
٧م َذٮم ِ َؽَ ،و َٓ ُي َق ِّو ُح ُفَ ،و َ٭م ْځم َ
َي ُ
ڇمه ِر ِه َو ََل ٌلَ ،و ُه َق َٓ ُي ٌَ ِّ ُ
َ
َو َ ْ ٌ َ
ػ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ٌء َٓ
وهڇم ٭م َََم َٙمڇم َء ْتَ .ٲم َع َأ َّن َٲم ْٸمٿم َ
ٽمً َٽمػ َأ ْن َي ُٻمق ُٮمقاَ :أٲم ُّر َ
ٮم َّ
َڇمهڇم اٜمَْ َجڇمز َّي ُه َق اٜمُْ َرا ُدَ ،و ُه َق َ ْ
ب ِٲمـ َأٖمٿم ِ
ِ
َڇمء ا ُْٜم َڀم ِ
ُقن َأ ْٖمٿمَڇم ُء ا ْٮم ُٺم ْر ِ
َي ْٺم َڀم ُپم ُف ا ْٮم َٸم َر ُبَٚ ،متَّك َيټم َ
ڇمٙم ِري َـ
اٮمرو ِم َأ ْ٥م َٽم ُؿ ٖمِ ُٽم َٹمډم ا ْٮم َٸم َر ِ ْ ْ
س َو ُّ
َو ْإَڂم َْٴم ِ
ڇمر؟.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّار ،إِٓ َؿدْ َأ َم ْر ُُْ ُْؿ بِ ِفَ ،و َف ْٔ َس َر ٌء ُ ََ ِّر ُبُ ُْؿ م َـ افْ ِ
ِم َـ افْ ِ
َّارَ ،و ُ َباظدُ ـ ُْؿ م َـ َْ
اجلَّْة إِٓ َؿدْ ََن َ ْٔ ُتُ ُْؿ َظْْ ُفش
=
ْ
وٖمٸمض أ١مڇمڂمځمده صحځمحډم.
( )0صحٔح :أٛمرٙمف أِمد ( ،)07042واٖمـ ٲمڇمٙمف ( ،)43واٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ٓم اٮمًٿمډم ( ،)48واٮمٶمٟماِّن ٓم
اٮمټمٌٞم ( ،)247/08واحلڇم٭مؿ ( )96/0ٲمـ ٣مرق ٥مـ ُٲم َٸم ِ
ڇمو َي َډم ْٖم ِـ َصڇمٮمِ ٍح٥َ ،م ْـ َو ْپم َر َة ْٖم ِـ َٚمٌِ ٍ
ځمڈم٥ ،مَ ْـ
ِ
ڇمض ْٖم َـ َ١م ِ
قلَ :و َ٥م َٷمٿمَڇم َر ُ١م ُ
ڇمر َي َډمَ ،ي ُٻم ُ
قل اَّللَِّ َص َّٝم اَّللُ ٥مَ َٽم ْځم ِف
اٮمً َٽم ِپم ِّلَ ،أ َّڂم ُف َ١م ِپم َع ا ْٮم ِٸم ْر َٖم َ
اٮمر ِْم َِـ ْٖم ِـ ٥م َْپم ٍرو ُّ
٥مَ ٌْد َّ
ِ
قب٫َ ،م ُٻم ْٽمٿمَڇمَ :يڇم َر ُ١م َ
َو َ١م َّٽم َؿ َٲم ْق ِ٥م َٷم ًډم َذ َر َ٫م ْڊم ِٲمٿم َْڀمڇم ا ْٮم ُٸمځمُ ُ
قل اَّللَِّ ،إِ َّن َه ِذ ِه ٜمَ ْق ِ٥م َٷم ُډم ُٲم َق ِّدعٍ،
قنَ ،و َو ِٙم َٽم ْڊم ٲمٿم َْڀمڇم ا ْٮم ُٻم ُٽم ُ
َ٫م ََم َذا َٗم ْٸم َڀمدُ إِ َٮم ْځمٿمَڇم؟ َ٬م َڇملَ « :ؿدْ ْ ََر ْـ ُتُ ُْؿ َظ َذ ا ْف َب ْٔ َوا ِء َف ْٔ ُِ َٓا َـْ ََٓ ِ
ار َ اِ َ َٓ ،ز غُ َظْ َْٓا َب ًْ ِدي إِ َّٓ َ افِ ٌ
ؽ...ش.
احلديڋم .وهذا إ١مٿمڇمد ٚمًـ :رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت ،و٥مٌد اٮمرِمـ ٖمـ ٥مپمرو هق اٖمـ ٥مًٌډم اٮمًٽمپمل ،وهق
ٲمٳمڀمقر روى ٥مٿمف ُجڇم٥مډم٫ :مڀمق ٚمًـ احلديڋم.
وأٛمرٙمف اٖمـ ٲمڇمٙمف ( ،)5واٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ٓم اٮمًٿمډم ( )47واٮمٌزار ( ،)4040ٲمـ ٣مرق ٥مـ ِمُ ََّپمدُ ْٖم ُـ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ځمؿ ْٖم ُـ ُ١م َٽم ْځم ََم َن ْإَ ْ٫م َٶم ُسِ ،
اٮمر ِْم َِـ
٥مَـ ا ْٮم َقٮمځمد ْٖم ِـ َ٥م ٌْد َّ
ځمًك ْٖم ِـ ا ْٮم َٻمڇم١م ِؿ ْٖم ِـ ُ١م َپم ْځم ٍع َ٬م َڇملَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم إِ ْٖم َراه ُ
٥م َ
ْ ِ
ر٥َ ،م ْـ ُٙم ٌَ ْ ِٞم ْٖم ِـ ُڂم َٺم ْ ٍٞم٥َ ،م ْـ َأ ِِّب اٮمدَّ ْر َد ِاء٬َ ،م َڇملَٛ :م َر َج َ٥م َٽم ْځمٿمَڇم َر ُ١م ُ
َح ُـ ڂم َْذ٭م ُُر ا ْٮم َٺم ْٻم َر
قل اَّللَِّ ﷺَ ،وڂم ْ
اجلُ َر ِّ
ِِ
ِ
ِ
ب
َو َڂمت ََخ َّق ُ٫م ُف٫َ ،م َٻم َڇمل« :آ ْف ٍَ َْ َر َلَا ُؾ َ
قن؟ َوا َّفذي َٕ ٍْز بِ َٔدهَ ،فت َُه َّب َّـ َظ َِ ُْٔ ُُؿ افد ْٕ َٔا َص يباَ ،حتَّك َٓ ُ ِز غَ َؿ ِْ َ
َأح ِدـُؿ إِزَا َؽ ًة إِ َّٓ ِ ٔف ،وا ؿ اهللََِّ ،ف ََدْ َْر ْـ ُتُُؿ ظ َذ ِم ْث ِؾ ا ْفبٔ َو ِ
اءَ ،ف ْٔ ُِ َٓا َو ََن َ ُار َ ا َش َق ٌاءش
ْ َ
َْ
َ
ْ َ ُْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
َ٬م َڇمل َأ ُٖمق اٮمدَّ ْر َداءَ :صدَ َق َواَّللَِّ َر ُ١م ُ
قل اَّللَِّ ﷺََ ْ« :ر َـَْا َواهللَِّ َظ َذ م ْث ِؾ ا ْف َب ْٔ َواءَ ،ف ْٔ ُِ َٓا َو ََنَ ُار َ ا َش َق ٌاءش.
وهذا إ١مٿمڇم ٌد ٚمًـ ،رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت :إٓ ِمپمد ٖمـ ٥مځمًك ٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ ٖمـ ١مپمځمع٫ :مڅمڂمف ٚمًـ احلديڋم.
وٮمف ٣مرق أٛمرى و٢مقاهد ،واحلديڋم صحځمح ٖمپمجپمقع ٣مر٬مف و٢مقاهده.
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ِ ِ
ِ
اجلٽمِځم ِډم ا ْٮم َٻمڇم٣مِٸم ِډم واٮم َّٷم ِ
٧م
ڇمه َر ِة َٲمڇم ُي ٌَ ِّ ُ
َ َ
افرابِ ُعُ :ؿ ِْت َف ُفَ :أڂمَڇم َأ ْذ٭م ُُر َٮمؽ ٲم ْـ ْإَد َّٮمډم ْ َ َّ
ادَْ ََا ُم َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ڈم ُ١م ُجق َد اٜمَْ ََل ِئټم َِډم
َٮمؽ َأ َّن َّللَِّ ( َيدَ ْي ِـ) َٚمٻمځم َٻم ًډم٫َ .مپم ْـ َذٮم َؽ َٗم ْٺمٵمځم ُٽم ُف ٔ َد َمَ :ي ًْت َْق ِٙم ُ
َوا ْٲمتِٿمَڇم َ٥م ُڀم ْؿ َ٥م ْـ اٮم َّتټم ُّ ِ
َٟم َ٥م َٽم ْځم ِف٫َ :م َٽم ْق ٭م َ
إوڇم َ٫م ِډم
َڇمن اٜمُْ َرا ُد َأ َّڂم ُف َٛم َٽم َٻم ُف ٖمِ ُٻمدْ َرٗمِ ِف َأ ْو ٖمِٿم ِ ْٸم َپمتِ ِف َأ ْو ُُم َ َّر ِد َ
َٛم ْٽم ِٻم ِف إ َٮمځم ِف َٮم َٳمڇمر َ٭مف ِٓم َذٮم ِ َؽ إٖمٽمِځمس و َُجِځمع اٜمَْ ْخ ُٽمق َ٬م ِ
ڇمت.
ْ ُ َ ُ
َ ُ
ْ

َّ٩م ِ
ځمؾ اٮمت ْ ِ
اٮمٯم ُء َإ٨م اَّلل َ٥م َٝم َ١مٌِ ِ
يػ َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِف﴿ :ڂمَڇم َ٬م ُډم اَّللَِّ﴾ َو َٖم ْځم ُڊم
َؿ َال ِل٫َ :م َٻمدْ ُي َٵم ُ
ڇمف َّ ْ

اَّلل.

ُقن ِٓم اٜمُْ َٵم ِ
ُقن ْ ِ
اْل َوڇم َ٫م ُډم ٗم ْ ِ
َ٩مي ًٺمڇمَٚ :متَّك َيټم َ
ُؿ ِْت َف ُفَٗ َٓ :مټم ُ
ڇمف َٲم ْٸمٿمًك َأ ْ٫م َر َد ُه ٖمِ ِف َ٥م ْـ
ڇمت ا ْٮمٌځمٿم ِ
ڊم ِٲمـ ْأي ِ
َ٪م ِٞم ِه٫َ :م َٽمق َِل ي ُټمـ ِٓم اٮمٿمَّڇم َ٬م ِډم وا ْٮمٌځم ِ
َڇمت ٲمڇم َِتت َُڇمز ٖمِ ِف َ٥م َٝم َُجِځم ِع اٮمٿم ِ
ُّقق
َ ِّ
ْ َ
َ َْ
ْ َْ ْ
َ ْ
ْ
ِ
ا١مت ََح َّٻمڇم َه ِذ ِه ْ ِ
اْل َوڇم َ٫م َډمَ ،و ْإَ ْٲم ُر ُهٿمَڇم ٭م ََذٮم ِ َؽ َ٫مڅمِ َوڇم َ٫م ُډم َٛم ْٽم ِؼ آ َد َم إ َٮم ْځم ِف َأ َّڂم ُف َٛم َٽم َٻم ُف
َوا ْٮم ٌُ ُځمقت ٜمَڇم ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ٖمِ َځمدَ ْي ِفُ :ي ِ
ڈم َأ ْن َيټم َ
ُـ
ُقن َٛم َٽم َٻم ُف ٖمِ َځمدَ ْيف َأ َّڂم ُف َ٬مدْ َ٫م َٸم َٽم ُف ٖمِ َځمدَ ْيفَ ،و َٛم َٽم َؼ َه ُڄم َٓء ٖمِ َٻم ْقٮمف :٭م ْ
قٙم ُ
َ٫م َځمټم ُ
ُقن ٭م َََم َٙمڇم َء ْت ٖمِ ِف ْأ َ٘م ُڇمر.

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ڇمت
ُهڇم) إ ْ٘م ٌَ ُ
َوٲم ْـ َذٮم َؽ َأ َِّن ُ ْؿ إ َذا َ٬مڇم ُٮمقاٖ :مِ َځمده اٜمُْ ْٽم ُؽ َأ ْو َ٥مپم َٽم ْت ُف َيدَ اك َ٫م ُڀم ََم َ٢م ْځم َئڇمنَ ( :أ َٚمدُ ُ َ
إوڇم َ٫م ُډم اٜمُْ ْٽم ِ
ؽ َوا ْٮم َٸم َپم ِؾ إ َٮم ْځم َڀمڇمَ .و(اٮم َّث ِڇمِّن) َي َٻم ُع ٫مِ ِځمف اٮمت ََّج ُّق ُز ٭مَثِ ًٞما.
ا ْٮم َځم ِد َو (اٮم َّث ِڇمِّن) َ
قن َه َذا ا ْٮمټم َََل َم َّإٓ ِجلٿم ِ
ْس َٮم ُف ( َيدٌ ) َٚم ِٻمځم َٻم ًډم َو َٓ َي ُٻمق ُٮم َ
َأ َّٲمڇم ْإَ َّو ُل َ٫مڅمِ َِّن ُ ْؿ َٓ ُي ْٶمٽمِ ُٻم َ
قن:
ِ
ڈم َأ َّن َ٬م ْق َٮم ُفٖ :مِ َځم ِد ِه اٜمُْ ْٽم ُؽ٬َ .مدْ ُ٥مٽمِ َؿ ِٲمٿمْ ُف َأ َّن اٜمُْ َرا َد ٖمِ ُٻمدْ َرٗمِ ِف
( َيدُ ) ْاِل َ َقى َو َٓ ( َيدُ ) اٜمَْڇمء َ٫م َڀم ْ
َٮمټمِ ْـ َٓ ُيت ََج َّق ُز ٖمِ َذٮم ِ َؽ َّإٓ َٜم ِ ْـ َٮم ُف َيدٌ َٚم ِٻمځم َٻم ًډم.
٧م َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ٜمَ ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ َو َ٬م ْقٮم ِ ِفِِ ﴿ :مَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم﴾ ِٲم ْـ
َوا ْٮم َٺم ْر ُق َٖم ْ َ
َو ْٙم َڀم ْ ِ
٧م:
٧م َأ َّڂم ُف َٛم َٽم َٻم ُف ٖمِ َځمدَ ْي ِفَ ،و ُهٿم َ
ڇمف ا ْٮم ِٺم ْٸم َؾ
َڇمك َأ َو َ
ُهڇم)َ :أ َّڂم ُف ُهٿمَڇم َأ َو َ
ڇمف ا ْٮم ِٺم ْٸم َؾ إ َٮم ْځم ِفَ ،و َٖم َّ َ
( َأ َٚمدُ ُ َ
َإ٨م ْإَ ْي ِدي.
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(اٮم َّث ِڇمِّن)َ :أ َّن ِٲم ْـ ُٮم َٹم ِډم ا ْٮم َٸم َر ِ
ب َأ َِّن ُ ْؿ َي َٵم ُٸم َ
اجل ْپم ِع َٲم ْق ِو َع اٮم َّت ْثٿم ِ َځم ِډم إ َذا ُأ ِٲم َـ
ا١م َؿ ْ َ
قن ْ
ِِ
اٮمً ِ
اٮمً ِ
ڇمر َ٬م ُډم َ٫مڇم ْ٬م َٶم ُٸمقا َأ ْي ِد َ ُهي ََم﴾ َأ ْيَ :يدَ ْهيِ ََمَ .و َ٬م ْقٮم ِ ِف:
ڇمر ُق َو َّ
اٮم َّٽم ٌْ ُس َ٭م َٻم ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و َّ
﴿ َ٫م َٻمدْ َص َٹم ْڊم ُ٬م ُٽمق ُٖمټم ََُم﴾ َأ ْي٬َ :م ْٽم ٌَڇم٭م ََُم َ٫مټم ََذٮم ِ َؽ َ٬م ْق ُٮم ُفِِ ﴿ :مَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم﴾.
قن ِظْْدَ اهلل َظ َذ َمَْابِ َر ِم ْـ ٕ ٍ
ُقر َظ ْـ
اٮمًٿمَّ ُډم َ٫مټمَثِ َٞم ٌة ِٙمدًّ ا ِٲم ْث ُؾ َ٬م ْقٮم ِ ِف ﷺ «ادُْ َْ ِ ُى َ
َو َأ َّٲمڇم ُّ
ِ ِ
ِ
َ ِّ ِ
قن ِذ ُحُ ِّْ ِٓ ْؿ َو َأ ْ ِِ ِ
ٔٓ ْؿ َو َما ُوفقاش َر َوا ُه
غ ا َّف ِذ َـ َ ًْ ِد ُف َ
افر ْ َ ِـ َوـ ِْتَا َ دَ ْ ف َ ّ ٌ
غ َّ

ُٲم ًْٽمِ ٌؿ .
ِ
ِِ
غ اهلل َم ْ َ
اء اف َِّ ْٔ َؾ َوافْ ََّٓا َر َأ َر َأ ْ ت ُْؿ َما َأ ْٕ ٍَ َؼ
ْلى َٓ َ ٌِ ُ
َو َ٬م ْقٮمف ﷺُ ّ َ « :
ٔو َٓا َٕ ٍَ ََ ٌة َش َّح ُ
مْ ُْذ َخ َِ َؼ اف ّق ِ
ات َو ْإَ ْر َض؟ َؾِ٘ َّٕ ُف َل ْ َ ٌِ ْض َما ِذ َ ِّْٔ ِ ِف َوا ْف َِ ْ ُط بِ َٔ ِد ِه ْإُ ْخ َرى َ ْر َؾ ُع
َّ َ َ
ُ
َي ٍِ ُض َإػ ق ِم ا ْف َِٔام ِةش رواه ٲمًٽمِؿ ِٓم ص ِح ِ
ځمح ِفَ :وا ْٮم ٌُ َخ ِ
َو َ ْ
ڇمر ُّي ٫مِ َځمَم َأ ُ٤م ُّـ.
َ
َْ
َ َ ُ ُ ْ ٌ
َ َ
ځمح َأي ًٵمڇم َ٥مـ َأ ِِّب ١م ِٸم ٍ
ِ
٥َ ،م ْـ ر١م ِ
قل اَّلل ﷺ َ٬م َڇمل:
ځمد اخلدري ؓ
ْ
اٮمٴمح ِ ْ
َو ِٓم َّ
َ ُ
َ
اجلبار بِٔ ِد ِه ـَم َت َُ ٍَّ ُٖ َأحدُ ـُؿ بِٔ ِدهِ
ِ
ِ ِ
« َُْ ُ
َ ْ َ
َ َ
ُقن ْإَ ْر ُض َ ْق َم ا ْفَ َٔ َامة ُخ ْب َز ًة َواحدَ ًة تٍُٗ ا َْ َّ ُ َ
ُخ ْب َز َْ ُف ِذ اف َّ ٍَ ِرش .
()0

()2

()3

َيټمِل َر ُ١م ُ
اٮمٴم ِح ِ
اٮمر ُّب َ٥م َّز
َو ِٓم ” َّ
قل اَّلل ﷺ َ٬م َڇملَ « :ي ْڃم ُٛم ُذ َّ
ځمح“ َأ ْي ًٵمڇم َ٥م ْـ ا ْٖم ِـ ُ٥م َپم َر َ ْ
َو َٙم َّؾ َ١م َپم َقاٗمِ ِف َو َأ ْر َو ُف ٖمِ َځمدَ ْي ِف َ -و َٙم َٸم َؾ َي ْٻمٌِ ُض َيدَ ْي ِف َو َي ٌْ ًُ ُٶم ُڀم ََم َ -و َي ُٻم ُ
افر ْ َ ُـ
قلَ « :إَٔا َّ

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )0827مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص ريض اَّلل ٥مٿمڀمَم.
( )2أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)7409وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )993مـ أِّب هريرة ريض اَّلل ٥مٿمف.
( )3أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)6521وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2792مـ أِّب ١مٸمځمدؓ
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ِ
ِ
قلَ :أشاؿِ ٌط ُ َق بِرش ِ
قل اهلل
َ ُ
َحتَّك َٕ َي ْرت َإػ ادْْ َ ِْز َ ت ََح َّرك َأ ْش ٍَ َؾ مْْ ُف َحتَّك ِّإن َأ ُؿ ُ َ
ﷺ؟ش

()0

ؓ َ٬م َڇمل٬َ :م َڇمل َر ُ١م ُ
اٮمٴم ِح ِ
قل اَّلل ﷺَْ َ « :بِ ُض
ځمح“ َأ ْي ًٵمڇم َ٥م ْـ َأ ِِّب ُه َر ْي َر َةؓ
َو ِٓم ” َّ
قك ْإَ ْر ِ
ؽ َأ ْ َـ ُم ُِ ُ
اهللَُّ ْإَ ْر َض َو َ ْى ِقي اف َّ َم َء بِ َٔ ِّْٔ ِ ِف ُث َّؿ َ َُ ُ
قلَ :إَٔا ادَِِْ ُ
ض؟ش َو َٲمڇم
ِ ِ
ِ
ِ
احل ْ ِٟم.
ُي َقا٫م ُؼ َه َذا ٲم ْـ َٚمديڋم ْ َ
()2

و ِٓم ٚم ِد ٍ
قضت ِ
يڋم َص ِح ٍ
إن اهللََّ دََّا َخ َِ َؼ آ َد َم َؿ َال َف ُف َو َ دَ ا ُه َم َْ ُب َ
س َأ َّ ُُّي َم
َانْ :
ځمحَّ « :
َ َ
اخ َ ْ
ِ
ِ
ِ
غ ُم َب َارـَة ُث َّؿ َب َ ىَ َٓا َؾِ٘ َذا ؾِ َٔٓا آ َد َم
ِصئْت َؿ َالْ :
ي َر ِّّب َ ّ ٌ
ست َ ّ َ
غ َر ِّّب َوـ ِْتَا َ دَ ْ
اخ َ ْ
َو ُذ ِّر َّ ُت ُفش .
اٮمٴم ِح ِ
هلل
اص َى ٍَاك ا َُّ
قشك ْ
ځمح“َ « :أ َّٕ ُف دََّا َ َ َّ
َو ِٓم ” َّ
قشكَ ،ؿ َال آ َد َم َ :ا ُم َ
اج آ َد َم َو ُم َ
ِِ
ِِ
ْت آ َد َم ا َّف ِذي َخ َِ ََؽ اهللَُّ بِ َٔ ِد ِه
قشكَ :إٔ َ
بُِ َََلمف َو َخ َّط َفؽ افت َّْق َرا َة بِ َٔدهَ :و َؿدْ َؿ َال َف ُف ُم َ
و َٕ ٍَ َخ ؾِٔؽ ِمـ ر ِ
وح ِفش .
َ
ْ ُ
و ِٓم ٚم ِد ٍ
يڋم َ
آٛم َر َأ َّڂم ُف « َؿ َال ُش ْب َحا َٕ ُفَ :و ِظز َِّت َو َج ََل ِلَ َٓ :أ ْج ًَ ُؾ َصافِ َح َذ ِّر َّ ِة َم ْـ
َ َ
()3

()4

َانش .
ي ـ ََّ ْـ ُؿ ِْت َف ُف :ـ ُْـ َؾُ َ
َخ َِ َْت بَِٔدَ َّ
()5

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2788مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمر ¶.
( )2أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)4802وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2787مـ أِّب هريرةؓ
( )3أٛمرٙمف اٮم٠مٲمذي ( ،)3368و٪مٞمه ٥مـ أِّب هريرةؓ

.

ٖؓمڅم١مٿمڇمد ٚمًـ.

( )4أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)6604وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2652مـ أِّب هريرةؓ

.

إٖمراهځمؿ ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٛمڇمٮمد
( )5ضًٔػ مُْر :أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم ”اٮمټمٌٞم“ ( ،)04584ٲمـ ٣مريؼ
ُ
ِ
ِمپمد ٖمـ ُٲم َٶم ِّرف٥ ،مـ صٺمقان ٖمـ ١مٽمځمؿ٥ ،مـ َ٥مٶمڇمء ٖمـ
٪مًڇمن َّ
ِمپمد٘ ،مٿمڇم أٖمق َّ
اٜم ِّٴمځميص٘ ،مٿمڇم َٚم َّجڇمج ٖمـ َّ
ت َبِْل آ َد َم افد ْٕ َٔا
ت َ :ا َر َّبَْاَ ،أ ْظ َى ْٔ َ
اٮمٿمٌل ﷺ٬ ،مڇمل« :إِ َّن ادََلََِ َُ َة َؿا َف ْ
َيًڇمر٥ ،مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مَپمرو٥ ،مـ ِّ
ِ
ْ
ت
َؼ ُب وَٓ َٕ ِْ ُٓق ،وـ ََم َج ًَ ِْ َ
قن و َ ِْ َب ُ َ
ؼ ُب َ
َ ْٖ ُـ ُِ َ
قن َ
قن ،وٕ َْح ُـ ُٕ َ ِّب ُح بِ َح ّْد َك ،وَٓ َٕٖـ ُُؾ وَٓ ٕ ْ َ
ؾٔٓا و َ ْ َ
َانش.
ي ـ ََّ ْـ ُ
اج ًَ ْؾ َفَْا أ ِخ َر َة ؿالَ َٓ :أ ْج ًَ ُؾ َصافِ َح ُذ ِّر َّ ِة َم ْـ َخ َِ َْ ُ
ؿِت َف ُف :ـ ُْـ َؾُ َ
ت بِ َٔدَ َّ
ََُل ُؿ افد ْٕ َٔا َؾ ْ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأٛمرٙمف ٓم ”إو١مط“ ( )6073( )096 /6ٲمـ ٣مريؼ ٣مٽمحډم ٖمـ زيد٥ ،مـ صٺمقان ٖمـ ١مٽمځمؿ ٖمف.
٬مڇمل اِلځمثپمل ٓم ”اٜمجپمع“ ( :)254 /0و٫مځمف إٖمراهځمؿ ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٛمڇمٮمد اٜمٴمځميص ،وهق ٭مذاب
ٲم٠موك ،وٓم ١مٿمد إو١مط ٣مٽمحډم ٖمـ زيد ،وهق ٭مذاب أيٵم ًڇم.
ؿِت :و٬مد روي ٲمق٬مق ً٫مڇم ٥مٝم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص.

أٛمرٙمف اٮمدارٲمل ٓم ”اٮمرد ٥مٝم اٜمريز“ (َٚ )257- 256/0مدَّ َ٘مٿمَڇم ٥مَ ٌْدُ اَّللَِّ ْٖم ُـ َصڇمٮم ِ ٍحَٚ ،مد٘مٿم ِل
اٮم َّٽمځمڋمٚ ،مدَّ َ٘مٿمِل ِه َٳمڇمم ٖمـ ١مٸم ٍد٥َ ،مـ زَ ي ِد ٖم ِـ َأ١م َٽمؿ٥َ ،مـ َ٥م َٶم ِ
ڇمء ْٖم ِـ َي ًَ ٍ
٥مَپم ِرو ْٖم ِـ
ْ
ُ ْ ُ َ ْ
َ
ْ
ڇمرَ ،أ َّن َ٥م ٌْدَ اَّللَِّ ْٖم َـ ْ
ْ ْ ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْٮم َٸم ِ
قنَ ،ومَّْا َ َ َِ ُة ا ْف ًَ ْر ِ
شَ ،ومَّْا ا ْفُ َرا ُم
ڇمص٬َ ،م َڇملَ « :ف ََدْ َؿا َفت ادَْ ََلَ َُ ُة َ :ا َر َّبَْا ،مَّْا ادَْ ََلَ َُ ُة ا ُْد ََ َّر ُب َ
ت ََُل ُؿ افد ْٕ َٔا،
قنَ ،وٕ َْح ُـ ُٕ َ ِّب ُح اهللََّ اف َِّ ْٔ َؾ َوافْ ََّٓ َار َٓ ٕ ٖم َو َٓ ٍٕس ،خَِت َبْل آ َد َم َؾ َج ًَ ِْ َ
ا ْفَُاِْ ُب َ
ِ
ثؿ
قن َؾُ ََم َج ًَ ِْ َ
قن َو َ َتز ََّو ُج َ
ؼ ُب َ
َو َج ًَ ِْت َُٓ ْؿ َ ْٖ ُـ ُِ َ
ت ََُل ُؿ افد ْٕ َٔا َؾ ْ
اج ًَ ْؾ َفَْا ْأخ َر َة َؾ ََ َال :فـ أؾًؾَّ ،
قن َو َ ْ َ
ِ
ثؿ ظادو ؾاجتٓدوا ادَْ ْ َٖ َفة بِّثؾ َذفِ َ
ؽَ ،ؾ ََ َال:
ظادو ؾاجتٓدوا ادَْ ْ َٖ َفةَ ،ؾ ََا ُفقا مثؾ َذفؽَ ،ؾ ََ َال :فـ أؾًؾَّ ،
َان؟ش.
َف ْـ َأ ْج ًَ َؾ َصافِ َح ُذ ِّر َّ ِة َم ْـ َخ َِ َْ ُ
ي ـ ََّ ْـ ؿِت َف ُف :ــ َؾُ َ
ت بِ َٔدَ َّ
وذ٭مره اٮمذهٌل ٭مَم ٓم ”اٮمٸمٽمق“ (ص ٥ )82مـ اٮمدارٲمل ،و٬مڇمل :إ١مٿمڇمده صڇمٮمح.
ؿِتٓ :م إ١مٿمڇمده ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح ،وهق ٭مڇمٗمڈم اٮمٽمځمڋم٫ ،مځمف وٸمػ يًٞم .و٬مد ٛمقٮمػ هٳمڇمم ٖمـ
َڇمه ْؿ﴾ [اْلهاء:
َـ زَ ْي ِد ْٖم ِـ َأ ْ١م َٽم َؿِٓ ،م َ٬م ْقٮم ِ ِف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و َٮم َٻمدْ ٭م ََّر ْٲمٿمَڇم َٖمٿمِل آ َد َم َو َ َ
ِم ْٽمٿم ُ
١مٸمد٫ :مٻمد رواه َٲم ْٸم َپم ٌر ٥ ،م ْ
٬َ ، ]71م َڇمل٬َ :مڇم َٮم ِ
قن ِٲمٿم َْڀمڇم َو ُيٿمَ َّٸم ُپم َ
ڊم اٜمَْ ََلئِ َټم ُډمَ :ر َّٖمٿمَڇم إِڂم ََّؽ آ َٗم ْځم َڊم َٖمٿم ِل آ َد َم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم َي ْڃم ُ٭م ُٽم َ
قن ٫َ ،م َٽم ْؿ ُٗم ْٸمٶمِٿمَڇم َذٮم ِ َؽ
َ٫م َڃم٥مْ ٶمِٿمَڇم ِٓم ْأ ِٛم َر ِة ٫َ ،م َٻم َڇملَ :و ِ٥مزَّ ِِت َٓ َأ ْٙم َٸم ُؾ َصڇمٮم ِ َح ُذ ِّر َّي ِډم َٲم ْـ َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي َ٭م َپم ْـ ُ٬م ْٽم ُڊم َٮم ُفُ :٭م ْـ َ٫مټم َ
َڇمنش.
أٛمرٙمف ٥مٌد اٮمرزاق ٓم ”ٗمٺمًٞمه“ (٥ )0592مـ ٲمٸمپمر ٖمف.
ُهڇم إٲمڇم ٲمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح ،أو
وهذا أصح ،أ٥مٿمل أڂمف ٲمـ ٬مقل زيد ٖمـ أ١مٽمؿ٫ :مځمټمقن اٮمقصؾ و ً
ٲمـ هٳمڇمم ٖمـ ١مٸمد.
وأٛمرٙمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم ”اٮمًٿمډم“ ( ،469/2ر٬مؿ  ،)0165واٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء
واٮمٴمٺمڇمت“ ( 020 /2ر٬مؿ  ،)688وٓم ”٢مٸمڈم اْليَمن“ ( 072 /0ر٬مؿ ٚ )049مد٘مٿمڇم اِلځمثؿ ٖمـ
ٛمڇمرٙمډم ،ڂمڇم ٥مثَمن ٖمـ ٥مَلق ،وهق ٥مثَمن ٖمـ ٚمٴمـ ٖمـ ٥مَلق٬ ،مڇمل١ :مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ يٻمقل:
أٛمٟمِّن إڂمٴمڇمري :أن اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇمل ٫ ...مذ٭مره ٖمٿمحقه.

وإڂمٴمڇمري هذا ٓ ُيدرى ٲمـ هق ،و٥مروة ٖمـ رويؿ ٮمځمس ٮمف ١مَمع ٲمـ أٚمد ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم٫ ،مڀمق=
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ِ ِِ
و ِٓم ٚم ِد ٍ
يڋم َ
اشتَخْ َر َج ِمْْ ُف
َ َ
اٮمًٿم َِـ« :دََّا َخ َِ َؼ اهللَُّ آ َد َم َو َم َ َح َط ْٓ َر ُه بِ َّْٔٔفَ ،ؾ ْ
آٛم َر ِٓم ُّ
ُذ ِّر َّ َت ُف َؾ ََ َالَ :خ َِ َْت َ ُٗ َٓ ِء فِ ِْ َجْ َِّةَ ،وبِ ًَ َّ ِؾ َأ ْ ِؾ َْ
قنُ ،ث َّؿ َم َ َح َط ْٓ َر ُه بِ َٔ ِد ِه
اجلْ َِّة َ ًْ َّ ُِ َ
َّار َوبِ ًَ َّ ِؾ َأ ْ ِؾ افْ ِ
ْإُ ْخ َرىَ ،ؾ ََ َالَ :خ َِ َْت َ ُٗ َٓ ِء فِِْ ِ
قنش .
َّار َ ًْ َّ ُِ َ
()0

=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٲمر١مؾ.
و٬مد ٙمڇمء ٲمٰمٚمڇم ٖمف ٥مٿمد اٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“ (ٚ ،)689مځمڋم أورده ٲمـ ٣مريؼ ٙمٿمځمد
ٖمـ ٚمټمځمؿ٥ ،مـ هٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر٥ ،مـ ٥مٌد رٖمف ٖمـ صڇمٮمح اٮمٻمرر ٬مڇمل١ :مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ َيدث ٥مـ
ٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل ريض اَّلل ٥مٿمف٫ ،مذ٭مره ٲمر٫مق٥مڇم ٖمٿمحقه.
إٓ أن روايډم ٥مروة ٖمـ رويؿ ٥مـ ٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل إڂمٴمڇمري ٲمر١مٽمډم.
أيٵمڇم ٙمٿمځمد ٖمـ ٚمټمځمؿ ٫مځمف وٸمػ٬ ،مڇمل ٫مځمف اٮمدار٬مٶمٿمل :ٮمځمس ٖمڇمٮمٻمقي .و٬مد ٛمڇمٮمٺمف أٖمق زر٥مډم
٘مؿ ً
اْلٲمڇمم ٫مرواه ٥مـ هٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر ٖمڅم١مٿمڇمده ...٭مَم رواه اجلَم٥مډم ،و٬مڇمل ٫مځمف ٥مـ إڂمٴمڇمريٖ ،مدون ٗمًپمځمډم
ٙمڇمٖمر .أٛمرٙمف اٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“ (.)688
أڂمًڇم٫ ،مڃمٛمرٙمف ٲمـ ٣مريؼ أِّب ٖمټمر ِمپمد
و٬مد أٛمرٙمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر ( )039/52و١مپمك إڂمٴمڇمري ً
ٖمـ أيقب اٮمداراِّن ٚمد٘مٿمڇم احلًـ ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ٛمٽمػ اٮمٴمځمدِّٓنٚ ،مد٘مٿمڇم ١مٽمځمَمن ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـٚ ،مد٘مٿمل
٥مثَمن ٖمـ ٚمٴمـ ٖمـ ٥مٌځمدة ٖمـ ٥مَلق٬ ،مڇمل ١مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ اٮمٽمخپمل يٻمقلٚ :مد٘مٿمل أڂمس ٖمـ
ٲمڇمٮمؽ.
وهذا إ١مٿمڇمد وٸمځمػ :أٖمق ٖمټمر ِمپمد ٖمـ أيقب اٮمداراِّن ،واحلًـ ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ٛمٽمػ اٮمٴمځمدِّٓنِ ،ل
يڄم٘مر ٗمق٘مځمٻمڀمَم ٥مـ ٲمٸمتٟم٫ ،مڀمَم ُمڀمقٓ احلڇمل.
و٬مد ٗمٴمحػ ٓم ٗمٺمًٞم اٖمـ ٭مثٞم ٓم ٗمٺمًٞم أيډم اٜمتٻمدٲمډم (اٮمداراِّن) إ٨م (اٮمرازي) وهق ٭مذاب ،وِل
يٺمٶمـ ٮمذٮمؽ ِمٻمؼ إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت ( ،)689وإڂمَم هق اٮمداراِّن.
( )0أٛمرٙمف ٲمڇمٮمؽ ( )898/2وٲمـ ٣مريٻمف أِمد ( ،)300وأٖمق داود ( ، )4713واٮم٠مٲمذي (،)3175
واٮمٿمًڇمئل ٓم ”اٮمټمٟمى“ ( ،)00091و٪مٞمهؿ ٲمـ ٣مريؼ ٥مٌد احلپمځمد ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـ ٖمـ زيد ٖمـ
اخلٶمڇمب٥ ،مـ ٲمًٽمؿ ٖمـ يًڇمر اجلڀمٿمل ،أن ٥مپمر ٖمـ اخلٶمڇمب٫ ...مذ٭مره.
وهذا إ١مٿمڇمد وٸمځمػ :ٲمًٽمؿ ٖمـ يًڇمر اجلڀمٿمل ُمڀمقلِ ،ل يڄم٘مر ٗمق٘مځمٻمف ٥مـ ٲمٸمتٟم ،وِل يًپمع ٲمـ ٥مپمر
ٖمـ اخلٶمڇمبؓ

.

واحلديڋم ٮمف ٢مقاهد يٴمح ِبڇم ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس ،و٥مـ أِّب اٮمدرداء ،و٥مـ رٙمؾ ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم ،و٥مـ=
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ْإَٚم ِ
ڇمد َ
يڋم
َ
َواٮمت َّْٴم ِد ِيؼ

َ٫م َذ٭مَرت َٮمف ه ِذ ِه ْإَٚم ِ
ڇمد َ
يڋم َو َ٪م ْ َٞم َهڇمُ٘ :م َّؿ ُ٬م ْٽمڊم َٮم ُفَ :ه ْؾ َٗم ْٻم ٌَ ُؾ َه ِذ ِه
ُ َ
َ
ْ
ٗم َْڃم ِو ًيَلَ :أم ِهل ڂمُٴمقص َ٬مڇم٣مِٸم ٌډم؟ وه ِذ ِه َأٚم ِ
يڋم َٗم َٽم َّٻمت َْڀمڇم ْإُٲم ُډم ٖمِڇم ْٮم َٻم ٌُ ِ
ڇمد ُ
قل
َ َ َ
َ
ْ َ ُ ٌ
َّ
ِ
احل ُّؼ.
اٮمر ُٙم ُؾ اٮمت َّْق َٖم َډمَ ،و َٗم ٌَ َّ َ
٧م َٮم ُف ْ َ
َو َڂم َٻم َٽمت َْڀمڇم ٲم ْـ َٖم ْح ٍر َ٪م ِز ٍير٫َ .م َڃم ْ٤م َڀم َر َّ
َ٫مڀم َذا ا َّٮم ِذي َأ َذت إ َٮمځم ِف َ -أٚمًـ اَّللَُّ إ َٮمځمؽ َ -أ ْن َأ ْ٭م ُتٌف .وه َذا ٖمڇمب و ِ
ا١م ٌعَ ﴿ .و َٲم ْـ
َُ َ َ َ ٌ َ
ْ
ْ َ َ
ْ
َ
ْ
ُقر﴾ َو ﴿ٲم ْـ هي ِد اَّللَُّ َ٫م ُڀم َق اٜمُْ ْڀمت َِدي َوٲم ْـ ُي ْٵمٽمِ ْؾ َ٫م َٽم ْـ َ ِ
ُقرا َ٫م ََم َٮم ُف ِٲم ْـ ڂم ٍ
ْمدَ
َ
َي َٸم ِؾ اَّللَُّ َٮم ُف ڂم ً
َِل ْ َ ْ
َ َْ
َٮم ُف َوٮم ِ ًّځمڇم ُٲم ْر ِ٢مدً ا﴾.
َو ْ
٧م.اه
ُج ِٸم َ
٧مَ ،و َص َّٝم اَّللَُّ َ٥م َٝم ُِم َ َّپم ٍدَ ،و َ٥م َٝم آٮم ِ ِفَ ،و َص ْحٌِ ِف َأ ْ َ
احلَ ْپمدُ َّللَِّ َر ِّب ا ْٮم َٸمڇمٜمَ ِ َ
ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)163
ڇمز اٜمُْ َٸم َّ ِ
ُٲمدَّ ِ٥م َل اٜمَْ َج ِ
قر:
٧م َي ْٽم َز ُٲم ُف ُأ ُٲم ٌ

ځمؾ اٮمٴم ِ ِ
ِ
احل ِٻمځم َٻم ِډم ،إِ ْذ ٲمدَّ ِ٥مځمڀمڇم ٲمٸمف ْإَص ُؾ واٮم َّٷم ِ
ڇمه ُر
ْ َ
ُ َ ََُ
َأ َحدُ َ ا :إِ َ٬مڇم َٲم ُډم اٮمدَّ ٮم ِ َّ
ڇمرف َ٥م ِـ ْ َ
ػ َِل ُ ََم َُجِځم ًٸمڇم.
َو ُّمَڇمٮم ِ ُٺم َڀمڇم ُّمَڇمٮمِ ٌ
ڇمن اٚمتَِم ِل اٮم َّٽم ْٺم ِ
ِ
ظ َٜم ِڇم َذ٭م ََر ُه ِٲم َـ اٜمَْ َج ِ
ڇمز ُٮم َٹم ًډم َوإِ َّٓ ٭م َ
َڇمن ُٲمٿم ِْٳم ًئڇم ِٲم ْـ ِ٥مٿم ِْد ِه َو ْو ًٸمڇم
َثإ َٔٓاَٖ :م َځم ُ ْ َ
َٙم ِديدً ا.
ِ
اٚمتَِم ُل َذٮم ِ َؽ اٜمَْ ْٸمٿمَك ِٓم َه َذا اٮمً َځم ِ
ڇمق اٜمُْ َٸم َّ ِ
اٚمت ََپم َٽم ُف اٮم َّٽم ْٺم ُظ ِٲم ْـ
٧م٫َ ،م َٽم ْځم َس ٭م ُُّؾ َٲمڇم ْ
ِّ
َثاف ُث َٓاَ ْ :
اجلپم َٽم ُډم َ ِ
ڇمق ْ
اٮمً َځم ُ
٧م
ڇمصَ ،و َه َذا َٲم ْق ِو ٌع َ٪مٽمِ َط ٫مِ ِځمف َٲم ْـ َ٢مڇم َء اَّللَ ،و َِل ْ ُي ٌَ ِّ ْ
اخلَ ُّ
َيتَپم ُٽم ُف َه َذا ِّ
َٚم ْځم ُڋم ْ ُ ْ ْ
٧م ٲمڇم ََيت َِپم ُٽمف اٮم َّٽم ْٺم ُظ ٖمِ َڃمص ِؾ اٮم ُّٽم َٹم ِډم وإِ ْن َِل َ ِ
اٮم٠م٭مِ ِ
ځمڈم ْ
٧م
ڇمص َو َٖم ْ َ
اخلَ ِّ
ْ
َأ ْو ُي َپم ِّځم ْز َٖم ْ َ َ ْ ُ
َيتَپم ْٽم ُف ِٓم َه َذا َّ ْ
َ ْ ْ
َيت َِپم ُٽم ُف ٫مِ ِځمف.
َٲمڇم َ ْ

=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٪مٞمهؿ ريض اَّلل ٥مٿمڀمؿ .اڂمٷمرهڇم ٓم ٲمًٿمد أِمد ( ،2271و ،07593و )،27488و٥مـ أِّب هريرة
ؓ

٥مٿمد اٮم٠مٲمذي (.)3176
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ڇمز ا َّٮم ِذي َ٥مځمٿمَف ٖمِ َڃم َّڂمف ا ُْٜمراد :إِ ْذ يًت ِ
ڇمن ا ْٮم َٻم َر ِائ ِـ اٮمدَّ ا َّٮم ِډم َ٥م َٝم ا َْٜم َج ِ
َرابِ ًُ َٓاَٖ :م َځم ُ
َح ُځمؾ َأ ْن
َّ ُ ُ َ ُ
َْ
ُقن ه َذا هق اٜمُْراد ِٲمـ َ٪م ِٞم َ٬م ِريٿم ٍَډم ِٓم اٮم َّٽم ْٺم ِ
ظ ٗمَدُ ُّل َ٥م َٽم ْځم ِف َأ ْٮم ٌَ َّت َډمَ ،وإِ َذا ُ٣مقٮم ِ ٌُقا ِ َِب ِذ ِه ْإُ ُٲمق ِر
َيټم َ َ ُ َ َ ُ ْ ْ
٧م َ٥م ْج ُز ُه ْؿ.اه
ْإَ ْر َٖم َٸم ِډم َٗم ٌَ َّ َ
قال أبْ عبد اه غفس اه لُ :ٲمڇم ٗمٻمدم ذ٭مره ٲمـ ٭مَلم اْلٲمڇمٲم٧م رِمڀمَم اَّلل ٭مَلم
ٲمٺمځمد ،وهق ٲمٌٿمل ٥مٝم اٮمتٿمزل ٓم ٬مٌقل اٮمتٻمًځمؿ اٜمذ٭مقر.
وڂمٿمٌف ٥مٝم أن اٮمتٻمًځمؿ اٜمذ٭مقر ٥مٽمځمف ٖمٸمض اٜمآٛمذ ،أ٥مٿمل ٗمٻمًځمؿ اٮمټمَلم إ٨م ٚمٻمځمٻمډم
وُمڇمز.
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)27/7
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ځمڀمڇم َإ٨م َٚم ِٻمځم َٻم ٍډم َو َُم َ ٍ
ځمؿ َد َٓ َٮمتِ َڀمڇم َأ ْو اٜمَْ َٸم ِڇمِّن
ځمؿ ْإَ ْٮم َٺمڇمظ اٮمدَّ ا َّٮمډم َ٥م َٝم َٲم َٸمڇمڂم َ
ڇمز َوٗم َْٻمً ُ
َٗم ْٻمً ُ
ِ
ڇمز ِٓم اٜمَْدْ ُٮم ِ
اٜمَْدْ ُٮم ِ
احل ِٻمځم َٻم ِډم َواٜمَْ َج ِ
قل َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم ْ
قل َأ ْو ِٓم اٮمدَّ َٓ َٮم ِډم٫َ :مڅمِ َّن َه َذا ُ٭م َّٽم ُف
إن ُا ْ١م ُت ْٸمپم َؾ َٮم ْٺم ُظ ْ َ
ض ْإَ ْٮم َٺم ِ
ِ
احل ِٻمځم َٻم َډم َواٜمَْ َج َڇمز ِٲم ْـ َ٥م َق ِار ِ
ڇمظ
قر َأ َّن ْ َ
َ٬مدْ َي َٻم ُع ِٓم ٭م َََل ِم اٜمُْ َت َڃم ِّٛم ِري َـَ .و َٮمټم َّـ اٜمَْ ْٳم ُڀم َ
ث ٖمٸمدَ اڂم ِْٻمٵم ِ
ِ
ِ
ِ
ڇمء ا ْٮم ُٻمر ِ
ٍ
ون اٮم َّث ََل َ٘م ِډمَِ ،ل ْ َي َت َټم َّٽم ْؿ
َ
اصٶم ََل ٌح َٚمڇمد ٌ َ ْ
ځمؿ ُه َق ْ
ُ
َوٖمِټم ُِّؾ َٚمڇمل َ٫م َڀم َذا اٮم َّت ْٻمً ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
٧م َِلؿ ٖمِڅمِٚمً ِ
ڇمنَ ،و َٓ َأ َٚمدٌ ِٲم ْـ ْإَ ِئ َّپم ِډم اٜمَْ ْٳم ُڀم ِ
قري َـ ِٓم
ٖمِف َأ َٚمدٌ ٲم ْـ َّ
اٮمٴم َحڇم َٖمډمَ ،و َٓ اٮمتَّڇمٖمِٸم َ ُ ْ ْ َ
ؽ واٮم َّثق ِري و ْإَو َز ِ
ِ ِ
ِ
ا٥مل َو َأ ِِّب َٚمٿمِځم َٺم َډم َو َّ
اٮمٳمڇم٫مِ ِٸم ِّلَٖ ،م ْؾ َو َٓ َٗم َټم َّٽم َؿ ٖمِ ِف َأ ِئ َّپم ُډم اٮم ُّٽم َٹم ِډم
ا ْٮمٸم ْٽم ِؿ ،٭م َََمٮم َ ْ ِّ َ ْ
َڇمخلَٽمِ ِ
َواٮمٿم َّْح ِق ٭م ْ
ځمؾ َو ِ١مځم ٌَ َق ْي ِف َو َأ ِِّب َ٥م ْپم ِرو ْٖم ِـ ا ْٮم َٸم ََل ِء َوڂم َْح ِق ِه ْؿ.

ف َأ َّڂمف َٗم َټم َّٽمؿ ٖمِ َٽم ْٺم ِ
ظ (اٜمَْ َج ِ
ڇمز) َأ ُٖمق ُ٥م ٌَ ْځمدَ َة َٲم ْٸم َپم ُر ْٖم ُـ اٜمُْ َثٿمَّك ِٓم ٭مِتَڇمٖمِ ِف.
َو َأ َّو ُل َٲم ْـ ُ٥م ِر َ ُ
َ
ِ
ِ
احل ِٻمځم َٻم ِډمَ .وإِڂم َََّم َ٥مٿمَك ٖمِ َپم َج ِ
َو َٮمټمِ ْـ َِل َي ْٸم ِـ ٖمِڇمٜمَْ َج ِ
ٟم ٖمِ ِف َ٥م ْـ ْأ َي ِډم:
ڇمز ْأ َيډم َٲمڇم ُي َٸم َّ ُ
ځمؿ ْ َ
ڇمز َٲمڇم ُه َق َ٬مً ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
٧م ا ْٮم ٌَ ْ ِ
ف ْ
٧م َ -٭م َڃم ِِّب ْ
احلَٻمځم َٻم ُډم
ٰم ِّي َو َأ ْٲم َثڇمٮمف  -إڂم َََّم ُٗم ْٸم َر ُ
َو ِِل َ َذا َٲم ْـ َ٬م َڇمل ٲم ْـ ْإُ ُصقٮمځمِّ َ
ِ
ِٲم ْـ اٜمَْ َج ِ
َص َأ ْه ِؾ اٮم ُّٽم َٹم ِډم َ٥م َٝم َذٮم ِ َؽ ٖمِ َڃم ْن َي ُٻمق ُٮمقاَ :ه َذا َٚم ِٻمځم َٻم ٌډم َو َه َذا َُم َ ٌڇمز.
ڇمز ٖمِ ُٶم ُر ِق ٲمٿم َْڀمڇم :ڂم ُّ
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َ٫م َٻمدْ َٗم َټم َّٽم َؿ ٖمِ ََل ِ٥م ْٽم ٍؿ٫َ ،مڅمِ َّڂم ُف َ٤م َّـ َأ َّن َأ ْه َؾ اٮم ُّٽم َٹم ِډم َ٬مڇم ُٮمقا َه َذاَ ،و َِل ْ َي ُٻم ْؾ َذٮم ِ َؽ َأ َٚمدٌ ِٲم ْـ َأ ْه ِؾ
اٮم ُّٽم َٹم ِډم و َٓ ِٲمـ ١م َٽم ِ
ػ ْإُ َّٲم ِډم َو ُ٥م َٽم ََم ِئ َڀمڇم.
َ
ْ َ
ِ
وإِڂمََّم ه َذا اصٶمِ ََلح ٚم ِ
ڈم َأ َّڂم ُف ٭م َ
ڇمد ٌ
َڇمن ِٲم ْـ ِٙم َڀم ِډم اٜمُْ ْٸمت َِز َٮم ِډمَ ،وڂم َْح ِق ِه ْؿ ِٲم ْـ
َ َ َ
ثَ ،وا ْٮم َٹمڇمٮم ُ
ٌ َ
ْ
قٙمدْ َه َذا ِٓم ٭م َََل ِم َأ َٚم ٍد ِٲم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْٮم ِٺم ْٻم ِف َو ْإُ ُص ِ
قل َواٮم َّت ْٺم ًِ ِٞم
ا ُْٜم َت َټم ِّٽم ِپم َ
٧م٫َ :مڅمِ َّڂم ُف َِل ْ ُي َ
يڋم وڂمَح ِق ِهؿ ِٲمـ اٮمً َٽم ِ
و ْ ِ ِ
ػ.
احلد َ ْ ْ ْ َّ
َ َ
ِ
ِ ِ ِ
وه َذا َّ ِ ِ
ځمؿ
َ َ
اٮمٳمڇم٫مٸم ُّل ُه َق َأ َّو ُل َٲم ْـ َٙم َّر َد ا ْٮمټم َََل َم ِٓم ( ُأ ُصقل ا ْٮمٺم ْٻمف)َِ ،ل ْ ُي َٻم ًِّ ْؿ َه َذا اٮم َّت ْٻمً َ
و َٓ َٗم َټم َّٽمؿ ٖمِ َٽم ْٺم ِ
احلَ ِٻمځم َٻم ِډم َوا َْٜم َج ِ
ظ( ْ
ڇمز).
َ
َ
ِ
اجل ِڇمٲم ِع
احل ًَ ِـ َٮم ُف ِٓم اٜمَْ ًَ ِڇمئ ِؾ اٜمَْ ٌْٿم ِ َّځم ِډم َ٥م َٝم ا ْٮم َٸم َرٖمِ َّځم ِډم ٭م َََل ٌم َٲم ْٸم ُر ٌ
وف ِٓم ْ َ
َو٭م ََذٮم َؽ ُِم َ َّپمدُ ْٖم ُـ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ا ْٮمټمٌَِ ِٞم و َ٪م ِٞم ِه :و َِل ي َت َټم َّٽمؿ ٖمِ َٽم ْٺم ِ
احلَ ِٻمځم َٻم ِډم َواٜمَْ َج ِ
ظ ْ
قٙمدْ َٮم ْٺم ُظ
ڇمزَ .و٭م ََذٮم َؽ َ١مڇمئ ُر ْإَئ َّپمډم َِل ْ ُي َ
َ ْ َ َْ ْ
اٜمَْ َج ِ
ِمد ْٖم ِـ َٚمٿمْ ٌَ ٍؾ٫َ :مڅمِ َّڂم ُف َ٬م َڇمل ِٓم ٭مِت ِ
اٮمر ِّد َ٥م َٝم
ڇمز ِٓم ٭م َََل ِم َأ َٚم ٍد ِٲمٿم ُْڀم ْؿ َّإٓ ِٓم ٭م َََل ِم َأ ْ َ
َڇمب َّ
اجلڀم ِپمځمډم ِٓم َ٬مقٮم ِ ِف( :إڂمَّڇم ،وڂمَحـ) وڂمَحق َذٮم ِ َؽ ِٓم ا ْٮم ُٻمر ِ
آنَ :ه َذا ِٲم ْـ َُم َ ِ
ڇمز اٮم ُّٽم َٹم ِډم َي ُٻم ُ
قل
َ ْ ُ َ ْ ُ
ْ
ْ َ ْ َّ
ْ
اٮمر ُٙم ُؾ :إڂمَّڇم َ١مٿمُ ْٸمٶمِځمؽ .إڂمَّڇم َ١مٿمَ ْٺم َٸم ُؾ٫َ :م َذ٭م ََر َأ َّن َه َذا َُم َ ُڇمز اٮم ُّٽم َٹم ِډم.
َّ
آن) َُم َ ًڇمزا ٭مَڇم ْٮم َٻم ِ
إن ِٓم (ا ْٮم ُٻمر ِ
اٚمت ََّڌم َ٥م َٝم َٲم ْذ َهٌِ ِف ِٲم ْـ َأ ْص َحڇمٖمِ ِف َٲم ْـ َ٬م َڇملَّ :
ڇميض َأ ِِّب
َو ِ َِب َذا ْ
ْ
اخلَ َّٶم ِ
َي ْٸم َٝم َوا ْٖم ِـ َ٥م ِٻم ٍ
ځمؾ َو َأ ِِّب ْ
ڇمب َو َ٪م ْ ِٞم ِه ْؿ.
ِ
ون ِٲم ْـ َأ ْص َحڇمٖمِ ِف َٲمٿمَ ُٸمقا َأ ْن َيټم َ
آٛم ُر َ
َو َ
احل ًَ ِـ اخلرزيَ ،و َأ ِِّب
ُقن ِٓم ا ْٮم ُٻم ْرآن َُم َ ٌڇمز ٭م ََڃم ِِّب ْ َ
احلً ِـ اٮمت َِّپم ِ
ِ ِ
ٍِ
ِ
ځمپم ِّلَ ،و٭م ََذٮم ِ َؽ َٲمٿم ََع َأ ْن
َ٥م ٌْد اَّلل ْٖم ِـ َٚمڇمٲمدَ .و َأ ِِّب ا ْٮم َٺم ْٵم ِؾ اٮمتَّپمځمپم ِّل ْٖم ِـ َأ ِِّب ْ َ َ
ُقن ِٓم ا ْٮم ُٻمر ِ
َيټم َ
آن َُم َ ٌڇمز ُِم َ َّپمدُ ْٖم ُـ ٛمقيز ٲمٿمدادَ ،و َ٪م ْ ُٞم ُه ِٲم ْـ اٜمَْڇمٮمِټمِ َّځم ِډم.
ْ
وٲمٿمَع ِٲمٿمْف داود ٖمـ َ٥م ِ٦م واٖمٿمُف َأٖمق ٖمټم ٍْر وٲمٿم ِْذر ٖمـ ١م ِٸم ٍ
َّػ ٫مِ ِځمف
ځمد اٮمٌٽمق٣ملَ ،و َصٿم َ
َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ي َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ َ
ِمد ِٓم َذٮم ِ َؽ ِر َوا َيت ْ ِ
ُٲم َٴمٿمَّ ًٺمڇمَ .و َٚمټمَك َٖم ْٸم ُض اٮمٿم ِ
َ٧م.
َّڇمس َ٥م ْـ َأ ْ َ
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و َأٲمڇم ١م ِڇمئر ْإَ ِئپم ِډم َ٫م َٽمؿ ي ُٻم ْؾ َأٚمدٌ ِٲمٿمْڀمؿ ،و َٓ ِٲمـ ُ٬مدَ ٲم ِ
ڇمء َأ ْص َح ِ
ِمدَّ :
إن ِٓم
ڇمب َأ ْ َ
ُ ْ َ
َ
ْ َ
ْ َ
َّ
َ َّ َ ُ
ا ْٮم ُٻمر ِ
آن َُم َ ًڇمزا َٓ َٲمڇمٮم ِ ٌؽ َو َٓ َّ
اٮمٳمڇم٫مِ ِٸم ُّل َو َٓ َأ ُٖمق َٚمٿمِځم َٺم َډم.
ْ
ِ ِ
َ٫مڅمِ َّن َٗم ْٻم ًِځمؿ ْإَ ْٮم َٺم ِ
ڇمظ َإ٨م َٚم ِٻم َځمٻم ٍډم َو َُم َ ٍ
اٮمراٖمِ َٸم ِډم َو َ٤م َڀم َر ْت َأ َو ِائ ُٽم ُف
ڇمز .إڂم َََّم ُا ْ٢مت ُِڀم َر ِٓم اٜمْڇمئَډم َّ
َ
ُقن ِٓم َأو ِ
ِٓم ا ْٜمِڇمئ َِډم اٮم َّثڇمٮم ِ َث ِډم َو َٲمڇم َ٥مٽمِ ْپمتف َٲم ْق ُٙمق ًدا ِٓم ا ْٜمِڇمئ َِډم اٮم َّثڇمڂمِ َځم ِډم اٮم َّٽم ُڀم َّؿ َّإٓ َأ ْن َيټم َ
اٛم ِر َهڇم.
َ
ِمد َو َ٪م ْ ُٞم ُه َڂم َٶم ُٻمقا ِ َِب َذا اٮم َّت ْٻم ًِځم ِؿ٬َ .مڇم ُٮمقاَّ :
َو َا َّٮم ِذي َـ َأ ْڂمټم َُروا َأ ْن َيټم َ
إن َٲم ْٸمٿمَك َ٬م ْق ِل
ُقن َأ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِمدِ :ٲم ْـ َُم َ ِ
قز ِٓم اٮم ُّٽم َٹم ِډم َأ ْن َي ُٻم َ
ځمؿ ا َّٮم ِذي َٮم ُف َأ ْ٥م َق ٌ
ان:
َي ُ
َأ ْ َ
قل ا ْٮم َقاٚمدُ ا ْٮم َٸمٷم ُ
ڇمز اٮم ُّٽم َٹمډمَ .أ ْيِ :مَّڇم َ ُ
َح َق َذٮم ِ َؽ.
ڂم َْح ُـ َ٫م َٸم ْٽمٿمَڇم ٭م ََذا َو َڂم ْٺم َٸم ُؾ ٭م ََذا َوڂم ْ
ِمد ٖمِ َذٮم ِ َؽ َأ َّن اٮم َّٽم ْٺم َظ ُا ْ١م ُت ْٸم ِپم َؾ ِٓم َ٪م ْ ِٞم َٲمڇم ُو ِو َع َٮم ُفَ .و َ٬مدْ َأ ْڂمټم ََر َ٣م ِڇمئ َٺم ٌډم
َ٬مڇم ُٮمقاَ :و َِل ْ ُي ِر ْد َأ ْ َ
ِ
ِ
ِ
إ١م َح َ
َأ ْن َيټم َ
ڇمق اْل١مٺمرايځمٿمل.
ُقن ِٓم اٮم ُّٽم َٹمډم َُم َ ٌڇمز َٓ ِٓم ا ْٮم ُٻم ْرآن َو َٓ َ٪م ْ ِٞمه ٭م ََڃم ِِّب ْ
َو َ٬م َڇمل اٜمُْٿم َِڇمز ُ٥م َ
اع َٲم َٸم ُف َٮم ْٺمٷمِ ٌّل َ٫مڅمِ َّڂم ُف إ َذا َ١م َّٽم َؿ َأ َّن ِٓم اٮم ُّٽم َٹم ِډم َٮم ْٺم ًٷمڇم ُٲم ًْ َت ْٸم َپم ًَل ِٓم
قن َٮم ُف :اٮمٿم َِّز ُ
َ٪م ْ ِٞم َٲمڇم ُو ِو َع َٮم ُف َٓ َيدُ ُّل َ٥م َٝم َٲم ْٸمٿمَڇم ُه َّإٓ ٖمِ َٻم ِريٿم ٍَډم٫َ :م َڀم َذا ُه َق اٜمَْ َج ُڇمز َوإِ ْن َِل ْ ُي ًَ ِّپم ِف َُم َ ًڇمزا.
ِ
قل ٲمـ يٿمْٰمهِ َّ :
احل ِٻمځم َٻم ُډم) ُه َق
َ٫م َځم ُٻم ُ َ ْ َ ُ ُ ُ
إن ا َّٮمذي َـ َ٬م ًَّ ُپمقا اٮم َّٽم ْٺم َظَٚ :مٻمځم َٻم ًډم َو َُم َ ًڇمزا َ٬مڇم ُٮمقاَ ْ ( :
اٮم َّٽم ْٺم ُظ اٜمُْ ًْ َت ْٸم َپم ُؾ ٫مِ َځمَم ُو ِو َع َٮم ُف.
ظ ْإَ١م ِد و ِْ
و(ا َْٜمج ُڇمز) هق اٮم َّٽم ْٺم ُظ ا ُْٜمً َتٸمپم ُؾ ِٓم َ٪م ِٞم ٲمڇم و ِوع َٮمفَ ،٭م َٽم ْٺم ِ
احل ََم ِر إ َذا ُأ ِريدَ
َ َ
ْ َ ُ َ ُ
ُ َ
َ َ
ْ َْ
ځمپم ُډمَ ،أ ْو ُأ ِريدَ ِ ِِب ََم ُّ
ڇمع َوا ْٮم ٌَٽمِځمدُ .
اٮمٳم َج ُ
ِ ِِب ََم ا ْٮم ٌَ ِڀم َ
ِ
ځمؿ َواٮمت َّْح ِديدُ َي ًْ َت ْٽم ِز ُم َأ ْن َيټم َ
ُقن اٮم َّٽم ْٺم ُظ َ٬مدْ ُو ِو َع َأ َّو ًٓ َٜم ِ ْٸمٿمَكُ٘ ،م َّؿ َٖم ْٸمدَ
َو َه َذا اٮم َّت ْٻمً ُ
ق٥م ِف و َ٬مدْ يً َتٸمپم ُؾ ِٓم َ٪م ِٞم ٲمق ُو ِ
َذٮم ِ َؽ َ٬مدْ يً َتٸمپم ُؾ ِٓم ٲمق ُو ِ
ق٥م ِفَ :و ِِل َ َذا ٭م َ
قر
ْ َْ
َْ
َڇمن اٜمَْ ْٳم ُڀم ُ
َ ُْ َْ
ُْ َْ
ِ٥مٿمْدَ َأ ْه ِؾ اٮم َّت ْٻم ًِځم ِؿ َأ َّن ٭م َُّؾ َُم َ ٍ
ڇمز َ٫م ََل ُٖمدَّ َٮم ُف ِٲم ْـ َٚم ِٻمځم َٻم ٍډم َو َٮم ْځم َس ٮمِټم ُِّؾ َٚم ِٻمځم َٻم ٍډم َُم َ ٌڇمز؟
َ٫مڇم ْ٥م َ٠م َض َ٥م َٽمځم ِڀمؿ ٖمٸم ُض ٲمت ََڃم ِّٛم ِرهيِؿ ،و َ٬م َڇمل :اٮم َّٽم ْٺم ُظ اٜمَْق ُوقع َ٬مٌ َؾ ِ
آ ْ١متِ ْٸم ََم ِل َٓ
ُ ْ
ْ
ْ َ
ْ ْ َْ
ُ
َ
ٚم ِٻمځم َٻم ٌډم و َٓ َُم َ ٌڇمز٫َ :مڅمِ َذا ُا١م ُتٸم ِپم َؾ ِٓم َ٪م ِٞم ٲمق ُو ِ
ق٥م ِف٫َ :م ُڀم َق َُم َ ٌڇمز َٓ َٚم ِٻمځم َٻم َډم َٮم ُف.
ْ َْ
ْ ْ
َ
َ
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ڇمظ ا ْٮمٸمرٖمِځم َډم و ِوٸم ْڊم َأو ًٓ َٜم ِٸم ٍ
ِ
ِ
ڇمنُ٘ ،م َّؿ َٖم ْٸمدَ َذٮم ِ َؽ
َ
َّ
َو َه َذا ُ٭م ُّٽم ُف إڂم َََّم َيٴم ُّح َٮم ْق ُ٥مٽم َؿ َأ َّن ْإَ ْٮم َٺم َ َ َ َّ ُ َ
ُقن َِلڇم و ْوع ٲم َت َٻمدِّ م َ٥م َٝم ِ
ِ
ِ
آ ْ١متِ ْٸم ََم ِل.
ُا ْ١م ُت ْٸمپم َٽم ْڊم ٫م َ
ځمڀمڇم٫َ :م َځمټم ُ َ َ ٌ ُ ٌ
ِ
ِ
اصٶمِ ََل ِٚم َّځم ًډم َ٫م َځمدَّ ِ٥مل َأ َّن َ٬م ْق ًٲمڇم ِٲم ْـ
َي َٸم ُؾ اٮم ُّٽم َٹمڇمت ْ
َو َه َذا إڂم َََّم َص َّح َ٥م َٝم َ٬م ْقل َٲم ْـ َ ْ
ِ
َي َٸم َؾ َه َذا َ٥مڇم ًّٲمڇم
اٙمت ََپم ُٸمقاَ ،و ْ
ا ْٮم ُٸم َٻم ََلء ْ
اص َٶم َٽم ُحقا َ٥م َٝم َأ ْن ُي ًَ ُّپمقا َه َذا ٖمِټم ََذا َو َه َذا ٖمِټم ََذاَ ،و َ ْ
ِٓم َُجِځم ِع اٮم ُّٽم َٹم ِ
ڇمت.

٧م َ٬مڇم َٮمف َ٬مٌ َؾ َأ ِِّب ه ِ
ِِ
ِ
ڇم٢م ِؿ ْٖم ِـ اجلٌڇمئل٫َ :مڅمِ َّڂم ُف َو َأ َٖمڇم
َو َه َذا ا ْٮم َٻم ْق ُل َٓ َڂم ْٸم ِر ُ
َ
ف َأ َٚمدً ا ٲم ْـ اٜمُْ ًْٽمپم َ ُ ْ
ِ
ُهڇم َ٬م َر َأ َ٥م َٝم َأ ِِّب َ٥م ِ ي٦م اجلٌڇمئل َٮمټمِ َّـ ْإَ ْ٢م َٸم ِر َّي َر َٙم َع َ٥م ْـ َٲم ْذ َه ِ
ڈم
احل ًَ ِـ ْإَ ْ٢م َٸم ِر َّي ٭م ََل ُ َ
َْ
ځمد و ِٓم ْإَ١مَم ِء و ْإَٚمټمَڇم ِم و ِٓم ِص َٺم ِ
ِ ِ
ِ
ڇمت اَّلل َٗم َٸم َڇم٨م
َ
َْ َ ْ
اٜمُْ ْٸمت َِز َٮمډمَ ،و َٛمڇم َٮم َٺم ُڀم ْؿ ِٓم ا ْٮم َٻمدَ ِر َوا ْٮم َق٥م َ
٧م ِٲمـ َٗمٿمَڇم ُ٬م ِٵم ِڀمؿ و َ٫مً ِ
وف َ٥مٿمْ ُف.
ڇمد َ٬م ْق ِِل ْؿ َٲمڇم ُه َق َٲم ْٸم ُر ٌ
َو َٖم َّ َ ْ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اصٶمِ ََل ِٚم َّځم ٌډم
َ٫م َتٿم ََڇمز َع ْإَ ْ٢م َٸم ِر ُّي َو َأ ُٖمق َهڇم٢م ٍؿ ِٓم َٲم ٌْدَ أ اٮم ُّٽم َٹمڇمت٫َ :م َٻم َڇمل َأ ُٖمق َهڇم٢م ٍؿ :ه َل ْ
آٛم ُر َ
ُهڇم ِٓم َه ِذ ِه اٜمَْ ًْ َڃم َٮم ِډم٫َ :م َٻم َڇمل َ
ون:
َو َ٬م َڇمل ْإَ ْ٢م َٸم ِر ُّيِ :ه َل ٗم َْق ِ٬م ِځمٺمځمَّ ٌډمُ٘ .م َّؿ َٛم َ
ڇمض اٮمٿم ُ
َّڇمس َٖم ْٸمدَ ُ َ
ٖمٸم ُٵمڀمڇم ٗمَق ِ٬م ِځمٺمل وٖمٸم ُٵمڀمڇم اصٶمِ ََل ِٚمل .و َ٬م َڇمل َ٫م ِر ٌيؼ راٖمِع ٖمِڇم ْٮمق ْ٬م ِ
ػ.
َ ٌ َ
ٌّ َ
َ ْ َ ْ ٌّ َ َ ْ َ ْ
َوا َْٜم ْٻم ُٴمق ُد ُهٿمَڇم َأ َّڂم ُف َٓ ُي ْپمټمِ ُـ َأ َٚمدً ا َأ ْن َيٿمْ ُٻم َؾ َ٥م ْـ ا ْٮم َٸم َر ِ
بَٖ ،م ْؾ َو َٓ َ٥م ْـ ُأ َّٲم ٍډم ِٲم ْـ ْإُ َٲم ِؿ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قهڇم َٖم ْٸمدَ
اٙمت ََپم َع َ َ
ا١م َت ْٸم َپم ُٽم َ
ُجڇم َ٥م ٌډم َ٫م َق َو ُٸمقا َُج َ
َأ َّڂم ُف ْ
ځمع َهذه ْإَ ْ١م ََمء اٜمَْ ْق ُٙمق َدة ِٓم اٮم ُّٽم َٹمډمُ٘ ،م َّؿ ْ
ا ْٮم َق ْو ِع.
قل ٖمِڇمٮمتَّقاٗم ُِر ا١متِٸمَم ُل ه ِذ ِه ْإَ ْٮم َٺم ِ
وف اٜمَْٿمْ ُٻم ُ
ڇمظ ٫مِ َځمَم َ٥مٿم َْق ُه ِ َِبڇم ِٲم ْـ اٜمَْ َٸم ِڇمِّن٫َ :مڅمِ ْن
َوإِڂم َََّم اٜمَْ ْٸم ُر ُ
ْ َْ َ
َ
ا َّد َ٥مك ُٲمدَّ ٍع َأ َّڂم ُف َي ْٸم َٽم ُؿ َو ْو ًٸمڇم َي َت َٻمدَّ ُم َذٮم ِ َؽ٫َ :م ُڀم َق ُٲم ٌْٶمِ ٌؾ٫َ :مڅمِ َّن َه َذا َِل َيٿمْ ُٻم ْٽم ُف َأ َٚمدٌ ِٲم ْـ اٮمٿم ِ
َّڇمس.
ْ
َو َٓ ُي َٻم ُڇمل :ڂم َْح ُـ َڂم ْٸم َٽم ُؿ َذٮم ِ َؽ ٖمِڇمٮمدَّ ٮم ِ ِ
ځمؾ٫َ :مڅمِ َّڂم ُف ْ
اصٶمِ ََل ٌح ُٲم َت َٻمدِّ ٌم َِل ْ ُي ْپمټمِ ْـ
إن َِل ْ َي ُټم ْـ ْ
ان ِٲمـ ْإَصق ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات
احل َځم َق َ ْ ْ َ
آ ْ١مت ْٸم ََم ُل٬ .م َځمؾَ :ٮم ْځم َس ْإَ ْٲم ُر ٭م ََذٮم َؽَٖ :م ْؾ ڂم َْح ُـ ڂمَجدُ َأ َّن اَّللََّ ُي ْٽم ِڀم ُؿ ْ َ
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ف َٖم ْٸم ُٵم َڀمڇم ُٲم َرا َد َٖم ْٸم ٍ
ضَ ،و َ٬مدْ ُ١م ِّپم َل َذٮم ِ َؽ َٲمٿمْٶمِ ًٻمڇمَ ،و َ٬م ْق ًٓ ِٓم َ٬م ْق ِل ُ١م َٽم ْځم ََم َن:
َٲمڇم ٖمِ ِف َي ْٸم ِر ُ
﴿ ُ٥م ِّٽم ْپمٿمَڇم َٲمٿمْٶمِ َؼ اٮم َّٶم ْ ِٞم﴾َ .و ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِف٬َ ﴿ :مڇم َٮم ْڊم ڂم َْپم َٽم ٌډم َيڇم َأ ُّ َهيڇم اٮمٿم َّْپم ُؾ ا ْد ُٛم ُٽمقا َٲم ًَڇم٭مِٿمَټم ُْؿ﴾ َو ِٓم
َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :يڇم ِٙم ٌَ ُڇمل َأ ِّو ِِّب َٲم َٸم ُف َواٮم َّٶم ْ َٞم﴾.
َو٭م ََذٮم ِ َؽ ْأ َد ِٲم ُّځم َ
قن٫َ :مڇمٜمَْ ْق ُٮمق ُد إ َذا َ٤م َڀم َر ِٲمٿمْ ُف اٮمت َّْپم ِځم ُځمز َ١م ِپم َع َأ َٖم َق ْي ِف َأ ْو َٲم ْـ ُي َر ِّٖم ِځمف َيٿمْٶمِ ُؼ
ٖمِڇمٮم َّٽم ْٺم ِ
ظَ ،و ُي ِٳم ُٞم َإ٨م ا َْٜم ْٸمٿمَك٫َ ،م َٴم َڇمر َي ْٺم َڀم ُؿ َأ َّن َذٮم ِ َؽ اٮم َّٽم ْٺم َظ ُي ًْ َت ْٸم َپم ُؾ ِٓم َذٮم ِ َؽ اٜمَْ ْٸمٿمَك َأ ْي:

َأراد اٜمُْ َت َټم ِّٽمؿ ٖمِ ِف َذٮم ِ َؽ اٜمَْٸمٿمَك ُ٘مؿ ه َذا يًپمع َٮم ْٺم ًٷمڇم ٖمٸمدَ َٮم ْٺم ٍ
ف ُٮم َٹم َډم ا ْٮم َٻم ْق ِم ا َّٮم ِذي َـ
ظ َٚمتَّك َي ْٸم ِر َ
َْ
َّ َ َ ْ َ ُ
ْ
َ َ
ُ
ِ
اص َٶم َٽم ُحقا َٲم َٸم ُف َ٥م َٝم َو ْو ٍع ُٲم َت َٻمدِّ ٍمَٖ :م ْؾ َو َٓ َأ ْو َ٬م ُٺمق ُه َ٥م َٝم
ڂم ََٳم َڃم َٖم ْځمٿم َُڀم ْؿ ٲم ْـ َ٪م ْ ِٞم َأ ْن َيټمُقڂمُقا َ٬مدْ ْ
ض ْإَ ْ٢مځم ِ
َڇمن َأ ْٚم َځمڇمڂمًڇم َ٬مدْ َي ًْ َڃم ُل َ٥م ْـ ُٲم ًَ َّپمك َٖم ْٸم ِ
َٲم َٸم ِڇمِّن ْإَ ْ١م ََم ِءَ ،وإِ ْن ٭م َ
ػ َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم ٭م َََم
ڇمء َ٫م ُځمق َ٬م ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ڇمذ َأ ْه ُٽم َڀمڇم ُٲمدَّ َة
٠م َٙم ُؿ ٮم ِ َّٽمر ُٙم ِؾ اٮم ُّٽم َٹم ُډم ا َّٮمتِل َٓ َي ْٸم ِر ُ٫م َڀمڇم َ٫م ُځمق َ٬م ُ
ُي َ ْ
ػ َ٥م َٝم َٲم َٸمڇمِّن َأ ْٮم َٺمڇم٤م َڀمڇمَ ،وإ ْن َٖم َ َ
ون ٗمَق ِ٬م ٍ
ِ٥م ْٽم ِؿ َذٮم ِ َؽ ٖمِدُ ِ
ځمػ ِٲم ْـ َأ َٚم ِد ِه ْؿ.
ْ
ِ
ِ
َيدُ ُ
ث ِِمَّڇم َِل ْ َي ُټم ْـ َٲم ْـ َ٬م ٌْٽمڀم ْؿ َي ْٸم ِر ُ٫م ُف َ٫م ُځم ًَ ِّپم ِځمف ٭م َََم ُيق َٮمدُ
َڂم َٸم ْؿ َ٬مدْ َي َٵم ُع اٮمٿم ُ
َّڇمس آ ْ١م َؿ ٜمَڇم َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ا١م ًَم إ َّٲمڇم َٲمٿمْ ُٻم ً
قٓ َوإِ َّٲمڇم ُٲم ْر َ َْم ًَل َو َ٬مدْ َيټم ُ
َٕ َٚمده ْؿ َو َٮمدٌ َ٫م ُځم ًَ ِّپمځمف ْ
ُقن اٜمُْ ًَ َّپمك َواٚمدً ا َِل ْ
َي ْٴم َٶمٽمِ ْح َٲم َع َ٪م ْ ِٞم ِه َو َ٬مدْ َي ًْت َُق َ
ون ٫مِ َځمَم ُي ًَ ُّپمق َڂم ُف.
ِ
َيدُ ُ
ِّػ ٭مِ َتڇم ًٖمڇم َأ ْو َي ٌْٿمِل َٲم ِديٿمَ ًډم َوڂم َْح َق
ث ٮم ِ َّٽمر ُٙم ِؾ آ َٮم ٌډم ِٲم ْـ ِصٿمَڇم َ٥م ٍډم َأ ْو ُي َٴمٿم ُ
َو٭م ََذٮم َؽ َ٬مدْ َ ْ
ِ
ِ
ڇم١م ِؿ َِٕ َّڂم ُف َٮم ْځم َس ِٲم ْـ ْإَ ْٙمٿم ِ
َڇمس اٜمَْ ْٸم ُرو َ٫م ِډم َٚمتَّك َيټم َ
ا١م ٌؿ ِٓم اٮم ُّٽم َٹم ِډم
ُقن َٮم ُف ْ
َذٮم َؽ َ٫م ُځم ًَ ِّپمل َذٮم َؽ ٖمِ ْ
ا ْٮم َٸمڇم َّٲم ِډم.
آن * َٛم َٽم َؼ ْ ِ
ڇمن * َ٥م َّٽم َپم ُف ا ْٮم ٌَ َځم َ
اْلڂم ًَْ َ
ِم ِـ * َ٥م َّٽم َؿ ا ْٮم ُٻم ْر َ
ڇمن﴾ .و
اٮمر ْ َ
َو َ٬مدْ َ٬م َڇمل اَّللَّ ﴿ :
ِ
ر ٍء﴾ َ .و َ٬م َڇمل﴿ :ا َّٮم ِذي َٛم َٽم َؼ َ٫م ًَ َّقى * َوا َّٮم ِذي َ٬مدَّ َر
﴿ َ٬مڇم ُٮمقا َأ ْڂم َٶم َٻمٿمَڇم اَّللَُّ ا َّٮمذي َأ ْڂم َٶم َؼ ٭م َُّؾ َ ْ
َ٫م َڀمدَ ى﴾.
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َ٫م ُڀم َق ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف ُي ْٽم ِڀم ُؿ ْ ِ
ڇمن اٜمَْٿمْٶمِ َؼ ٭م َََم ُي ْٽم ِڀم ُؿ َ٪م ْ َٞم ُهَ .و ُه َق ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف إ َذا ٭م َ
اْلڂم ًَْ َ
َڇمن َ٬مدْ َ٥م َّٽم َؿ
ِ ِ
ِ
ٟم ٖمِ َذٮم ِ َؽ ِٓم ٭مِتَڇمٖمِ ِف٫َ :مٿم َْح ُـ
آ َد َم ْإَ ْ١م ََم َء ُ٭م َّٽم َڀمڇمَ ،و َ٥م َر َض اٜمُْ ًَ َّپم َځمڇمت َ٥م َٝم اٜمَْ ََلئټمَډم ٭م َََم َأ ْٛم َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ځمع اٮمٿم ِ
َّڇمس َإ٨م َي ْق ِم ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډمَ ،و َأ َّن
ځمع اٮم ُّٽم َٹمڇمت ا َّٮمتل َي َت َټم َّٽم ُؿ ِ َِبڇم َُج ُ
َڂم ْٸم َٽم ُؿ َأ َّڂم ُف َِل ْ ُي َٸم ِّٽم ْؿ آ َد َم َُج َ
ٗمِ ْٽم َؽ اٮم ُّٽم َٹم ِ
قن َّإٓ ِِبڇم٫َ :مڅمِ َّن د ْ٥مقى َه َذا ٭م َِذب َ٤م ِ
ڇمت اٗم ََّٴم َٽم ْڊم َإ٨م َأ ْو َٓ ِد ِه٫َ :م ََل َي َت َټم َّٽم ُپم َ
ڇمه ٌر:
ٌ
َ َ
َ
ِ ِ
ِ
ځمع ُذ ِّر َّيتِ ِف َّإٓ
اٮمً ََل ُم إڂم َََّم ُيٿمْ َٻم ُؾ َ٥مٿمْ ُف َٖمٿمُق ُهَ ،و َ٬مدْ َأ ْ٪م َر َق اَّللَُّ َ٥مڇم َم اٮم ُّٶمق َ٫مڇمن َُج َ
َ٫مڅمِ َّن آ َد َم َ٥م َٽم ْځمف َّ
ٲمـ ِٓم ِ ِ
اٮمً ِٺمځمٿم َِډم ا ْڂم َٻم َٶم َٸم ْڊم ُذ ِّر َّيت ُُڀم ْؿ َّإٓ َأ ْو َٓ َد ُڂمقحٍ َ ،و َِل ْ َيټمُقڂمُقا َي َت َټم َّٽم ُپم َ
قن
َ ْ
اٮمًٺمځمٿمَډم َو َأ ْه ُؾ َّ
َّ
ٖمِ َج ِپمځم ِع َٲمڇم َٗم َټم َّٽم َپم ْڊم ٖمِ ِف ْإُ َٲم ُؿ َٖم ْٸمدَ ُه ْؿ.
وٲمځم ِډم ،و ُّ ِ ِ ِ
ڇمر ِ١مځم ِډم ،وا ْٮمٸمرٖمِځم ِډم ،و ِ
ِ
ځمڀمڇم ِٲم ْـ
اٮم٠م٭م َّځمډم ٫م َ
اٮمر َّ َ ْ
َ٫مڅمِ َّن (اٮم ُّٽم َٹم َډم ا ْٮم َقاٚمدَ َة) ٭مَڇم ْٮم َٺم ِ َّ َ َ َ َّ َ ُّ

ِ ِ ِ
َي ِٴم ِځمف َّإٓ اَّللَُّ.
آ ْٛمت ََلف َو ْإَڂم َْقا ِع َٲمڇم َٓ ُ ْ
ػ ُيت ََٴم َّق ُر َأ ْن ُيٿمْ َٻم َؾ َه َذا
ڇمت َٓ َي ْٺم َڀم ُپم َڀمڇم َ٪م ْ ُٞم ُه ْؿ٫َ :م َټم ْځم َ
َوا ْٮم َٸم َر ُب َأ ْڂم ُٺم ًُ ُڀم ْؿ ٮمِټم ُِّؾ َ٬م ْق ٍم ُٮم َٹم ٌ
ِ
ِ
ِ
اٮمً ِٺمځمٿم َِډمَ ،و ُأو َٮم ِئ َؽ َُجِځم ُٸم ُڀم ْؿ َِل ْ َي ُټم ْـ َِل ُ ْؿ ڂم ًَْ ٌؾَ ،وإِڂم َََّم
َُجځم ُٸم ُف َ٥م ْـ ُأو َٮمئ َؽ ا َّٮمذي َـ ٭مَڇمڂمُقا ِٓم َّ
اٮمٿمًَّ ُؾ ٮمِٿمُ ِ ِ
ځمع اٮمٿم ِ
َّڇمس ِٲم ْـ َأ ْو َٓ ِد ِه َو ُه ْؿ َ٘م ََل َ٘م ٌډم١َ ( :مڇم ُم وٚمڇمم ويڇم٫مڋم) ،٭م َََم َ٬م َڇمل اَّللَُّ
قح َو َُج ُ
ْ
٧م﴾٫َ .م َٽمؿ ََيٸم ْؾ ٖم ِ
َٗمٸم َڇم٨م﴿ :وٙمٸم ْٽمٿمَڇم ُذري َتف هؿ ا ْٮمٌ ِ
ڇم٬م ًځمڇم َّإٓ ُذ ِّر َّي َت ُفَ ،و٭م َََم ُر ِو َي َذٮم ِ َؽ َ٥م ْـ
ڇم٬م َ
ْ َْ َ
ِّ َّ ُ ُ ُ َ
َ َ َ
َ
ِمد َو َ٪م ْ ُٞم ُه.
اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ « َأ َّن َأ ْو َٓ َد ُه َث ََل َث ٌةش َ .ر َوا ُه َأ ْ َ
َو َٲم ْٸم ُٽمق ٌم َأ َّن اٮم َّث ََل َ٘م َډم َٓ ُي ْپمټمِ ُـ َأ ْن َيٿمْٶمِ ُٻمقا ِ َِب َذا ُ٭م ِّٽم ِفَ ،و َي ْپمتَٿم ِ ُع َڂم ْٻم ُؾ َذٮم ِ َؽ َ٥مٿم ُْڀم ْؿ٫َ :مڅمِ َّن
َڇمن اٮمٿم ِ
قن َه ِذ ِهَ ،وإِ َذا ٭م َ
قن َه ِذ ِه اٮم ُّٽم َٹم َډم َٓ َي ْٸم ِر ُ٫م َ
ا َّٮم ِذي َـ َي ْٸم ِر ُ٫م َ
َّڇم٬م ُؾ َ٘م ََل َ٘م ًډم٫َ :م ُڀم ْؿ َ٬مدْ َ٥مٽمِ ُپمقا
َأ ْو َٓ َد ُه ْؿَ ،و َأ ْو َٓ ُد ُه ْؿ َ٥مٽمِ ُپمقا َأ ْو َٓ َد ُه ْؿَ ،و َٮم ْق ٭م َ
َڇمن ٭م ََذٮم ِ َؽ َٓٗم ََّٴم َٽم ْڊم.
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػ :أٛمرٙمف أِمد ( )21004ٲمـ ٣مريؼ احلًـ ٥مـ ١مپمرة ٖمـ ٙمٿمدبؓ
ٲمـ ٙمٿمدب إٓ ٚمديڋم اٮمٸمٻمځمٻمډم.
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ب ا ْٮمق ِ
وڂمَحـ ڂم ِ ِ
اٚم ِد َي َت َټم َّٽم ُؿ ٭م ُُّؾ َ٬مٌِځم َٽم ٍډم ِٲمٿم ُْڀم ْؿ ٖمِ ُٽم َٹم ِډم َٓ َٗم ْٸم ِر ُ٫م َڀمڇم ْإُ ْٛم َرى
َجدُ َٖمٿمل ْإَ ِ َ
َ ْ ُ
و ْإَب و ِ
اٚمدٌ ُ َٓ ،ي َٻم ُڇمل :إ َّڂم ُف َ٥م َّٽم َؿ َأ َٚمدَ ا ْٖمٿمَ ْځم ِف ُٮم َٹم ًډم َوا ْٖمٿمَ ُف ْأ َٛم َر ُٮم َٹم ًډم٫َ :مڅمِ َّن ْإَ َب َ٬مدْ َٓ
َ ُ َ
ُقن َٮمف َّإٓ اٖمٿم ِ
ڇمف َذٮم ِ َؽ.
ڇمت ِٓم َأ ْو َٓ ِد ِه َأ ْو َٸم ُ
َڇمن َواٮم ُّٽم َٹم ُ
ْ
َيټم ُ ُ
َو َا َّٮم ِذي َأ ْٙم َرى اَّللَُّ َ٥م َٽم ْځم ِف َ٥مڇم َد َة َٖمٿمِل آ َد َم َأ َِّن ُ ْؿ إڂم َََّم ُي َٸم ِّٽم ُپم َ
قن َأ ْو َٓ َد ُه ْؿ ُٮم َٹمت َُڀم ْؿ ا َّٮمتِل
ِ
ُي ُٽم ْؼ اَّللَُّ َٲم ْـ َي َت َټم َّٽم ُؿ ِ َِبڇم َ٫م ََل
ڇمت َِل ْ َ ْ
قِن ُ ْؿ ِ َِبڇم َأ ْو ُُيَڇم٣مِ ٌُ ُڀم ْؿ ِ َِبڇم َ٪م ْ ُٞم ُه ْؿ٫َ ،م َڃم َّٲمڇم ُٮم َٹم ٌ
ُُيَڇم٣م ٌُ َ
قِنَڇم َأ ْو َٓ َد ُه ْؿ.
ُي َٸم ِّٽم ُپم َ
ِ
ِ
قهڇم َ٬م ُّط ِٲم ْـ َ٪م ْ ِٞم ِه ْؿ.
قٙمدُ َٖمٿمُق آ َد َم َي َت َټم َّٽم ُپمق َن ٖمِ َڃم ْٮم َٺمڇمظ َٲمڇم َ١مپم ُٸم َ
َو َأ ْي ًٵمڇم َ٫مڅمِ َّڂم ُف ُي َ
ثه قال زمحُ اه:
ڇمت ڂم ِ
ڇمت َٮمځمً ْڊم ٲم َت َٽم َّٻمڇم ًة َ٥مـ آدمَ :أ َّن َأ ْ٭م َثر اٮم ُّٽم َٹم ِ
و ِِمڇم يدُ ُّل َ٥م َٝم َأ َّن ه ِذ ِه اٮم ُّٽم َٹم ِ
َڇم٬م َٴم ٌډم َ٥م ْـ
َ
َ َّ َ
َ
ْ ََ
َْ ُ
قت ،و ْإَصق ِ
َلو َٓ ِد ،وا ْٮمٌځم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات َو َ٪م ْ ِٞم َذٮم ِ َؽ
َ ْ َ
َ ُُ
ڇمص ٌډم ،ٮم ْ َ ْ
اٮم ُّٽم َٹمډم ا ْٮم َٸم َرٖمِ َّځمډم َٮم ْځم َس ٥مٿمْدَ ُه ْؿ َأ ْ١م ََم ٌء َٛم َّ
احلځمق ِ
قن ِٓم َذٮم ِ َؽ ْ ِ
انَٖ :م ْؾ إڂم َََّم َي ًْ َت ْٸم ِپم ُٽم َ
اْل َوڇم َ٫م َډم.
ِِمَّڇم ُي َٵم ُ
ڇمف َإ٨م ْ َ َ َ
اجل ِپمځمع َٮمٸم َّٽمپمڀمڇم ٲم َتٿم ِ
ِ
َ٫م َٽم ْق ٭م َ
َڇم١م ٌَ ًډمَ ،و َأ ْي ًٵمڇم َ٫مټم ُُّؾ ُأ َّٲم ٍډم َٮم ْځم َس
اٮمً ََل ُم َ٥م َّٽم َپم َڀمڇم ْ َ َ َ َ َ ُ
َڇمن آ َد َم َ٥م َٽم ْځمف َّ
ِ
ِ
ِ
ا١م ُؿ ا ْٮم َځم ْق ِم َو َّ
اٮمًٿم َِډم:
َڇمب َٮم ْځم َس ِٓم ُٮم َٹمت َڀمڇم َأ َّيڇم ُم ْإُ ْ١م ٌُقعَِ ،وإِڂم َََّم ُي َ
َِلَڇم ٭مت ٌ
اٮمٳم ْڀم ِر َو َّ
قٙمدُ ِٓم ُٮم َٹمت َڀمڇم ْ
ف ٖمِ ِْ
ڇمحل ِّس َوا ْٮم َٸم ْٻم ِؾ٫َ :م َق َو َٸم ْڊم َٮم ُف ْإُ َٲم ُؿ ْإَ ْ١م ََم َءَّ َِٕ :ن اٮم َّت ْٸمٌِ َٞم َي ْت ٌَ ُع
َِٕ َّن َذٮم ِ َؽ ُ٥م ِر َ
ف َأ َّن اَّللََّ َٛم َٽم َؼ اٮمًپمق ِ
ات
ڇمٮمً ْپمعَِِ ،ل ْ ُي ْٸم َر ْ
قع َ٫م َٽم ْؿ ُي ْٸم َر ْ
َّ َ َ
اٮمت ََّٴم ُّق َرَ ،و َأ َّٲمڇم ْإُ ْ١م ٌُ ُ
ف َّإٓ ٖمِ َّ
ڇمر ْإَڂمٌِْځم ِ
ِ ِ
ش َّإٓ ٖمِ َڃم ْٛم ٌَ ِ
ڇمء ا َّٮم ِذي َـ ُ ِ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم ا ْٮم َٸم ْر ِ
ذ َع
َ
َو ْإَ ْر َض َو َٲمڇم َٖم ْځمٿم َُڀم ََم ِٓم ١متَّډم َأ َّيڇم ٍم ُ٘م َّؿ ْ
ون اَّللََّ ٫مِ ِځمف و ََي َٺم ُٷم َ ِ
َيت َِپم ُٸمقا ِٓم ْإُ ْ١م ٌُق ِع َي ْق ًٲمڇم َي ْٸم ٌُدُ َ
قع ْإَ َّو َل ا َّٮم ِذي
قن ٖمِف ْإُ ْ١م ٌُ َ
َ ْ
َِل ُ ْؿ َأ ْن َ ْ
ب ِ
َٖمدَ َأ اَّللَُّ ٫مِ ِځمف َٛم ْٽم َؼ َه َذا ا ْٮم َٸم َڇمِلِ٫َ :م ِٺمل ُٮم َٹم ِډم ا ْٮم َٸم َر ِ
ڇمم
واٮمٸم ْٟماڂمِ ِّځم َ
٧مَ ،و َٲم ْـ َٗم َٽم َّٻمك َ٥مٿم ُْڀم ْؿَ ،أ َّي ُ
ِ ِ
اٮم٠م ِك َوڂم َْح ِق ِه ْؿ٫َ :مڅمِ َّڂم ُف َٮم ْځم َس ِٓم ُٮم َٹمتِ ِڀم ْؿ َأ َّيڇم ُم ْإُ ْ١م ٌُق ِعَِّ َِٕ :ن ُ ْؿ َِل ْ َي ْٸم ِر ُ٫مقا
ْإُ ْ١م ٌُقعِٖ :مِخ ََلف ُّ ْ
ِ
ٟموا َ٥مٿمْ ُف.
َذٮم َؽ َ٫م َٽم ْؿ ُي َٸم ِّ ُ
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َ٫م ُٸمٽمِؿ َأ َّن اَّللََّ َأ ِْلؿ اٮمٿم َّْق َع ْ ِ ِ
ٟم َ٥م ََّم ُي ِريدُ ُهَ ،و َيت ََٴم َّق ُر ُه ٖمِ َٽم ْٺمٷمِ ِفَ ،و َأ َّن َأ َّو َل
ڇمِّن َأ ْن ُي َٸم ِّ َ
ََ
َ
اْلڂم ًَْ َّ
ِ
قه ْؿ آ َد َمَ ،و ُه ْؿ َ٥مٽمِ ُپمقا ٭م َََم َ٥مٽمِ َؿَ ،وإِ ْن ْ
ڇمت.
اٛم َت َٽم َٺم ْڊم اٮم ُّٽم َٹم ُ
َٲم ْـ َ٥مٽمِ َؿ َذٮم َؽ َأ ُٖم ُ

و َ٬مدْ َأوٚمك اَّللَُّ َإ٨م ٲمق١مك ٖمڇمٮمٸمٟماڂمځمډم ،وإِ َ٨م ُِمَپم ٍد ٖمِڇم ْٮمٸمرٖمِځم ِډم :و ْ ِ
ځمع ٭م َََل ُم اَّللَ ،و َ٬مدْ
اجلپم ُ
َ
ْ َ
َ
َ َ َّ َ َ
َّ
ُ َ
َڊم َه ِذ ِه اٮم ُّٽم َٹم ُډم َٮم ْځم ًَ ْڊم ْإُ ْٛم َرىَ ،ٲم َع َأ َّن
٧م اَّللَُّ ٖمِ َذٮم ِ َؽ َٲمڇم َأ َرا َد ِٲم ْـ َٛم ْٽم ِٻم ِف َو َأ ْٲم ِر ِهَ ،وإِ ْن ٭مَڇمڂم ْ
َٖم َّ َ
ب اٮم ُّٽم َٹم ِ
ِ
ڇمت َإ٨م ا ْٮم َٸم َرٖمِ َّځم ِډم َٚمتَّك َّإِنَڇم َأ ْ٬م َر ُب إ َٮم ْځم َڀمڇم ِٲم ْـ ُٮم َٹم ِډم َٖم ْٸم ِ
ٟماڂمِ َّځم َډم ِٲم ْـ َأ ْ٬م َر ِ
ض ا ْٮم َٸم َج ِؿ َإ٨م
ا ْٮمٸم ْ َ

َٖم ْٸم ٍ
ض.

ڇمجل ْپم َٽم ِډم ڂم َْح ُـ َٮم ْځم َس َ٪م َر ُوٿمَڇم إ َ٬مڇم َٲم َډم اٮمدَّ ٮم ِ ِ
ځمؾ َ٥م َٝم ٥مَدَ ِم َذٮم ِ َؽَٖ :م ْؾ َيټم ِْٺمځمٿمَڇم َأ ْن ُي َٻم َڇملَ :ه َذا
َ٫مٌِ ْ ُ
َڇمف ِٓم اٮمٿمُّ ْٶم ِؼ ٖمِڇمٮم ُّٽم َٹم ِ
اْل ِْلڇمم ٭م ٍ
او َٸم ٍډم ُٲم َت َٻمدِّ َٲم ٍډمَ :وإِ َذا
ڇمت ِٲم ْـ َ٪م ْ ِٞم ُٲم َق َ
َ٪م ْ ُٞم َٲم ْٸم ُٽمق ٍم ُو ُٙمق ُد ُهَٖ ،م ْؾ ْ ِ َ ُ
ِ ٍِ
ِ
ِ
ا١متِ ْٸم ََم ِل َُجِځم ِع
ُ١م ِّپم َل َه َذا ٗم َْق٬مځم ًٺمڇم٫َ :م ْٽم ُځم ًَ َّؿ ٗم َْق٬مځم ًٺمڇم َوٚمځمٿمَئذ َ٫م َپم ْـ ا َّد َ٥مك َو ْو ًٸمڇم ُٲم َت َٻمدِّ ًٲمڇم َ٥م َٝم ْ
ڈم هق ِ
ِ
ِ
ْإَ ْٙمٿم ِ
آ ْ١متِ ْٸم ََم ُل.
َڇمس٫َ :م َٻمدْ َ٬م َڇمل َٲمڇم َٓ ٥م ْٽم َؿ َٮم ُف ٖمِفَ .وإِڂم َََّم اٜمَْ ْٸم ُٽمق ُم ٖمِ ََل َر ْي ٍ ُ َ
ڇمٓ٭مْتِ َٺم ِ
ِ
ڇمء ٖمِڇمٮم َّٽم ْٺم ِ
ڇمز ٖمِ ِ
احل ِٻمځم َٻم ُډم ِٲم ْـ اٜمَْ َج ِ
ظ٫َ :مڅمِ َذا َد َّل اٮم َّٽم ْٺم ُظ
ُ٘م َّؿ َه ُڄم َٓء َي ُٻمق ُٮمق َنَٗ :مت ََپم َّځم ُز ْ َ

ٖمِ ُپم َج َّر ِد ِه َ٫م ُڀم َق َٚم ِٻمځم َٻم ٌډم.
وإِ َذا َِل يدُ َّل َّإٓ ٲمع ا ْٮم َٻم ِريٿم َِډم٫َ :مڀمق َُم َ ٌڇمز وه َذا َأٲمر ٲم َتٸم ِّٽم ٌؼ ٖمِڇم١متِٸمَم ِل اٮم َّٽم ْٺم ِ
ظ ِٓم اٜمَْ ْٸمٿمَك
َ َ ٌْ ُ َ
َُ
َ َ
َْ
َ
ْ َْ
َٓ ٖمِ َق ْو ِع ُٲم َت َٻمدِّ ٍم.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ځمح
ځمؿ َٓ َٚمٻمځم َٻم َډم َٮم ُفَ :و َٮم ْځم َس َٜم ْـ َ٫م َّر َق َٖم ْځمٿم َُڀم ََم َٚمدٌّ َصح ٌ
ُ٘م َّؿ ُي َٻم ُڇمل ( َ٘مڇمڂم ًځمڇم)َ :ه َذا اٮم َّت ْٻمً ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ځمؿ َٲم ْـ َِل ْ َيت ََٴم َّق ْر َٲمڇم َي ُٻم ُ
قل
ُي َپم ِّځم ُز ٖمِ ِف َٖم ْ َ
ځمؿ َٖمڇم٣م ٌؾَ ،و ُه َق َٗم ْٻمً ُ
٧م َه َذا َو َه َذا َ٫م ُٸمٽم َؿ َأ َّن َه َذا اٮم َّت ْٻمً َ
ِ
ِ ِ
اٮم٩م ِعُّ ،مَڇمٮم ِ ُٺم َ
قن ٮم ِ ْٽم َٸم ْٻم ِؾ َو َذٮم ِ َؽ َأ َِّن ُ ْؿ َ٬مڇم ُٮمقا:
َٖم ْؾ َي َت َټم َّٽم ُؿ ٖمِ ََل ٥م ْٽم ٍؿ٫َ :م ُڀم ْؿ ُٲم ٌْتَد َ٥م ٌډم ٓم َّ ْ
( ْ
احلَ ِٻمځم َٻم ُډم) :اٮم َّٽم ْٺم ُظ اٜمُْ ًْ َت ْٸم َپم ُؾ ٫مِ َځمَم ُو ِو َع َٮم ُفَ .و(اٜمَْ َج ُڇمز)ُ :ه َق اٜمُْ ًْ َت ْٸم َپم ُؾ ِٓم َ٪م ْ ِٞم َٲمڇم ُو ِو َع
ڇمت ا ْٮمق ْو ِع اٮمًڇمٖمِ ِؼ َ٥م َٝم ِ
َٮمف٫َ :مڇمٚمتَڇمٙمقا َإ٨م إ ْ٘مٌ ِ
آ ْ١متِ ْٸم ََم ِل َو َه َذا َي َت َٸم َّذ ُر.
َ
َ
ُ ْ ُ
َّ
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احل ِٻمځم َٻم َډم َإ٨م ُٮم َٹم ِقي ٍډم و ُ٥مر٫مِځم ٍډم و َأ ْ٭م َثرهؿ ي َٻمًپمڀمڇم َإ٨م َ٘م ََل ٍ
ُ٘م َّؿ ُي َٻم ًِّ ُپم َ
ثُ :ٮم َٹم ِق َّي ٍډم
َّ َ ْ َّ َ ُ ُ ْ ُ ِّ ُ َ
قن ْ َ
ذ ِ٥م َّځم ٍډم َو ُ٥م ْر٫مِځمَّ ٍډم.
َو َ ْ
ڇمحل ِٻمځم َٻم ُډم ا ْٮمٸمر٫مِځم ُډمِ :هل ٲمڇم صڇمر اٮم َّٽم ْٺم ُظ د ًّآ ٫مِځمڀمڇم َ٥م َٝم اٜمَْٸمٿمَك ٖمِڇم ْٮمٸمر ِ
ف َٓ ٖمِڇمٮم ُّٽم َٹم ِډم
ْ
َ
َ
ُ ْ َّ
ُْ
َ َ َ َ
َ٫م ْ َ
ِ
َڇمر ًة َيټم ُ
َو َذٮم ِ َؽ اٜمَْ ْٸمٿمَك َيټم ُ
ُقن ُٲم ٌَ ِڇميٿمًڇم َٮم ُفَ ،ٮمټمِ ْـ
َڇمر ًة َأ َٛم َّ
صَ ،وٗم َ
َڇمر ًة َأ َ٥م َّؿ ٲم ْـ اٮم ُّٽم َٹم ِق ِّيَ ،وٗم َ
ُقن ٗم َ
َٖم ْځمٿم َُڀم ََم َ٥م ََل َ٬م ٌډم ُا ْ١م ُت ْٸم ِپم َؾ َِٕ ْٙمٽمِ َڀمڇم.
ِ
ِ
ِ
ِ
اٮمر ْأ ِ
ُهڇم ٭م َ
َڇمن ُي ًْ َت ْٸم َپم ُؾ ِٓم ا ْٮم ُٸم ْٵم ِق
س) َوڂم َْح ِق َ
اٮمر َ٬م ٌَډم) َو( َّ
َ٫م ْڇمَٕ َّو ُل :ٲم ْث ُؾ َٮم ْٺمظ ( َّ
اٜمَْ ْخ ُٴم ِ
قصُ٘ ،م َّؿ َص َڇمر ُي ًْ َت ْٸم َپم ُؾ ِٓم َُجِځم ِع ا ْٮم ٌَدَ ِن.
ِ
ِ
ِ
َح ِق َهڇم ٭م َ
َڇمن ُي ًْ َت ْٸم َپم ُؾ ِٓم ٭م ُِّؾ َٲمڇم َد َّب ُ٘م َّؿ َص َڇمر
َواٮم َّث ِڇمِّن :ٲم ْث ُؾ َٮم ْٺمظ (اٮمدَّ ا َّٖمډم) َوڂم ْ
ات ْإَرٖم ِع ،و ِٓم ُ٥مر ِ
ڇمس ِٓم َذو ِ
يً َتٸمپم ُؾ ِٓم ُ٥مر ِ
ف َٖم ْٸم ِ
ف َٖم ْٸم ِ
ض اٮمٿم ِ
ض اٮمٿمَّ ِ
َّڇمس ِٓم
َْ َ
َ
ْ
ْ
ُْ َْ

ف ٖمٸم ِٵم ِڀمؿ ِٓم ِْ
ِ
ا ْٮم َٺم َر ِ
احل ََم ِر.
سَ ،و ِٓم ُ٥م ْر َ ْ
ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اٮمر ِاو َي ِډم) َو(اٜمَْ َزا َد ِة)٫َ :مڅمِ َّن ا ْٮم َٹم ِڇمئ َط ِٓم
َواٮم َّثڇمٮم ُڋم :ٲم ْث ُؾ َٮم ْٺمظ (ا ْٮم َٹمڇمئط) َو(اٮم َّٷمٸمځمٿمَډم) َو( َّ
ض٫َ ،م َٽمَم ٭مَڇمڂمُقا يٿمْتَڇمٖمق َڂمف ٮمِ َٻمٵم ِ
ِ
ِ
اٮم ُّٽم َٹم ِډم ُه َق اٜمَْټم ُ
ڇمء َٚم َق ِائ ِج ِڀم ْؿ َ١م َّپم ْقا َٲمڇم
َ ُ ُ َ
َڇمن اٜمُْٿم َْخٺم ُض ٲم ْـ ْإَ ْر ِ َّ
ِ
ِ
َُيْرج ِٲمـ ْ ِ ِ
ا١م ُؿ اٮمدَّ ا َّٖم ِډمُ٘ ،م َّؿ َ١م َّپم ْقا اٜمَْ ْر َأ َة ا َّٮمتِل ٗم َْر َ٭م ٌُ َڀمڇم
ُ ُ ْ
ڇم١م ِؿ َِم َ ِّٽمفَ ،واٮم َّٷمٸمځمٿمَ ُډم ْ
اْلڂم ًَْڇمن ٖمِ ْ
ڇم١م ِپم َڀمڇم َو َڂم َٷم ِڇمئ َر َذٮم ِ َؽ.
ٖمِ ْ
ِ
ِ
ِ
واٜمَْ ْٻمٴمقدَ :أ َّن ه ِذ ِه ْ ِ
جل ََم َ٥م ِډم ٗم ََقا َ٣م ُئقا َ٥م َٝم َڂم ْٻمٽمِ َڀمڇم،
َ
َ ُ ُ
َٰم َٚمٻمځم َٻم ًډم ِ َ
َ
احلٻمځم َٻم َډم ا ْٮم ُٸم ْر٫م َّځم َډم َِل ْ ٗم ْ
َّڇمس ،و َأراد ِِبڇم َذٮم ِ َؽ اٜمَْٸمٿمَك ا ْٮمٸمر ِٓمُ٘ ،مؿ َ٢مڇمع ِ
ِ
آ ْ١متِ ْٸم ََم ُل
َ
ْ
ُ ْ َّ َّ
َو َٮمټم ْـ َٗم َټم َّٽم َؿ ِ َِبڇم َٖم ْٸم ُض اٮمٿم ِ َ َ َ َ
َ٫مٴمڇمر ْت ٚم ِٻمځم َٻم ًډم ُ٥مر٫مِځم ًډم ِِب َذا ِ
آ ْ١متِ ْٸم ََم ِل.
َ َ َ
ْ َّ َ
ِ ِ
و ِِل َذا َزاد ٲمـ َزاد ِٲمٿمْڀمؿ ِٓم ٚمدِّ ْ ِ ِ
ڈمُ٘ ،م َّؿ ُه ْؿ
احلٻمځم َٻمډم ِٓم اٮم ُّٽم َٹمډم ا َّٮمتل ِ َِبڇم اٮمت ََّخڇم ُ٣م ُ
َ
َ
َ َ ْ َ ُ ْ
َ َ
ض ْإَ ْٮم َٺم ِ
قن :إ َّڂمف َ٬مدْ ي ْٹمٽمِڈم ِ
آ ْ١متِ ْٸم ََم ُل َ٥م َٝم َٖم ْٸم ِ
َي ْٸم َٽم ُپم َ
ڇمظ٫َ :م َځم ِٴم ُٞم ا َْٜم ْٸمٿمَك ا ْٮم ُٸم ْر ِ ُّٓم
قنَ ،و َي ُٻمق ُٮم َ ُ َ ُ
احل ِٻمځم َٻم ُډم ا ْٮمٸمر٫مِځم ُډم ڂم ِ
ِ ِ
َأ ْ٢م َڀمر ٫مِ ِځمف َو َٓ َيدُ ُّل ِ٥مٿمْدَ ْ ِ ِ
َڇم١م َخ ًډم ٮم ِ ْٽم َح ِٻمځم َٻم ِډم
ُ ْ َّ
اْل ْ٣م ََلق َّإٓ َ٥م َٽم ْځمف َ٫متَٴم ُٞم ْ َ
َ
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ڇمد ِ
احل ِ
ِ
ِ ِ ِ
ث ٮم ِ ْٽم ُٸم ْر ِ ِّٓم َو ُه َق َٚم ِٻمځم َٻم ٌډم ِٲم ْـ َ٪م ْ ِٞم َأ ْن
اٮم ُّٽم َٹم ِق َّيډمَ .واٮم َّٽم ْٺم ُظ ُٲم ًْ َت ْٸم َپم ٌؾ ِٓم َه َذا آ ْ١مت ْٸم ََمل ْ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
يټم َ ِ
ِ
احل ِٻمځم َٻم ِډم ِ َِب َذا َٓ َي ِٴم ُّح.
َ
ُقن ٜمَڇم ُا ْ١م ُت ْٸمپم َؾ ٫مځمف َذٮم َؽ ٗم ََٻمدُّ ُم َو ْوعٍ٫َ ،م ُٸمٽم َؿ َأ َّن َٗم ْٺمً َٞم ْ َ
َوإِ ْن َ٬مڇم ُٮمقاَ :ڂم ْٸمٿمِل ٖمِ ََم ُو ِو َع َٮم ُف َٲمڇم ُا ْ١م ُت ْٸم ِپم َٽم ْڊم ٫مِ ِځمف َأ َّو ًٓ٫َ :م ُځم َٻم ُڇملِ :ٲم ْـ َأ ْي َـ ُي ْٸم َٽم ُؿ َأ َّن َه ِذ ِه
ول ا ْٮم ُٻمر ِ
ڈم ِِبڇم ِ٥مٿمْدَ ڂم ُُز ِ
ْإَ ْٮم َٺم َ
آن َو َ٬م ٌْ َٽم ُف َِل ْ ٗم ًُْ َت ْٸم َپم ْؾ َ٬م ٌْ َؾ َذٮم ِ َؽ
ڇمظ ا َّٮمتِل ٭مَڇمڂم ْ
ْ
َڊم ا ْٮم َٸم َر ُب َٗمت ََخڇم َ٣م ُ َ
ِ
ر ٍء َ
آٛم َر.
ٓم َٲم ْٸمٿمَك َ ْ
ف َٲمڇم ا َّٗم َٺم ُٻمقا َ٥م َٽم ْځم ِف.
َوإِ َذا َِل ْ َي ْٸم َٽم ُپمقا َه َذا اٮمٿمَّ ْٺم َل٫َ :م ََل ُي ْٸم َٽم ُؿ َأ َِّنَڇم َٚم ِٻمځم َٻم ٌډم َو َه َذا ِٛم ََل ُ
ڇمظ َأ َّڂمف ٚم ِٻمځم َٻم ٌډم وه َذا َٓ ي ُٻمق ُٮمف َ٥م ِ
و َأي ًٵمڇم َ٫مځم ْٽم َزم ِٲمـ ه َذا َأ ْن َٓ ي ْٻم َٶمع ٖمِ َٯم ِء ِٲمـ ْإَ ْٮم َٺم ِ
ڇم٬م ٌؾ.
َ َ
َ ُ ْ َ
َ ُ
ُ َ
ْ
َ ْ
ُ َ ْ
ثه قال زمحُ اه:

احل ِٻمځم َٻم ِډم َواٜمَْ َج ِ
احل ِٻمځم َٻم َډم َٲمڇم ُي ِٺمځمدُ اٜمَْ ْٸمٿمَك ُُم َ َّر ًدا َ٥م ْـ ا ْٮم َٻم َر ِائ ِـ،
َو َأ َّٲمڇم َٲم ْـ َ٫م َّر َق َٖم ْ َ
ڇمزٖ :مِ َڃم َّن ْ َ
٧م ْ َ
َواٜمَْ َج َڇمز َٲمڇم َٓ ُي ِٺمځمدُ َذٮم ِ َؽ اٜمَْ ْٸمٿمَك َّإٓ َٲم َع َ٬م ِريٿم ٍَډم.
احل ِٻمځم َٻم ُډم) :ٲمڇم ي ِٺمځمدُ ه اٮم َّٽم ْٺم ُظ اٜمُْ ْٶم َٽم ُؼ .و(اٜمَْج ُڇمز) :ٲمڇم َٓ ي ِٺمځمدُ َّإٓ ٲمع اٮم َّت ْٻم ِځم ِ
ځمد.
َ َ
َ ُ
َ َ
َ ُ ُ
َأ ْو َ٬م َڇملَ ْ ( :
اٮمذ ْه ِـ ِ٥مٿمْدَ ْ ِ
احل ِٻمځم َٻم ُډم) ِه َل اٜمَْ ْٸمٿمَك ا َّٮم ِذي َي ًٌِْ ُؼ َإ٨م ِّ
اْل ْ٣م ََل ِقَ .و(اٜمَْ َج ُڇمز) َٲمڇم
َأ ْو َ٬م َڇملَ ْ ( :
َٓ َي ًٌِْ ُؼ َإ٨م ِّ
اٮمذ ْه ِـ.

احل ِٻمځم َٻم ُډم) َٲمڇم َٓ َي ِٴم ُّح َڂم ْٺم ُځم َڀمڇم.
َأ ْو َ٬م َڇمل( :اٜمَْ َج ُڇمز) َٲمڇم َص َّح َڂم ْٺم ُځم ُف َو ( ْ َ
يد َ٥مـ ا ْٮم َٻمر ِائ ِـ و ِ
َ٫مڅمِ َّڂمف ي َٻم ُڇمل :ٲمڇم َٗمٸمٿمِل ٖمِڇمٮمتَّج ِر ِ
آ ْ٬م ِ٠م ِ
ان ٖمِڇم ْٮم َٻم َر ِائ ِـ؟ ْ
إن ُ٥مٿم ِ َل ٖمِ َذٮم ِ َؽ
َ
ْ
َ ْ
ُ ُ
َ
ْ َ
ڇمْل َوڇم َ٫م ِډم َأو َٓ ِم اٮم َّتٸم ِر ِ
ا ْٮم َٻمر ِائـ اٮم َّٽم ْٺمٷمِځم ُډم ِٲم ْث ُؾ ٭مَق ِن ِ
آ ْ١م ِؿ ُي ًْ َت ْٸم َپم ُؾ َٲم ْٻم ُروڂمًڇم ٖمِ ْ ِ
يػ َو ُي َٻم َّځمدُ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ ُ
ِ
ٖمِټمَقڂمِ ِف َ٫م ِ
ڇم٥م ًَل َو َٲم ْٺم ُٸم ً
ا١م ٌؿ َّإٓ ُٲم َٻم َّځمدً ا.
ٟما٫َ :م ََل ُي َ
ْ
قٙمدُ َ٬م ُّط ِٓم ا ْٮمټم َََل ِم اٜمُْ َڄم َّٮمػ ْ
قٓ َو ُٲم ٌْتَدَ ًأ َو َٛم َ ً
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ځمد ِه َأ َّڂمف َٓ ٖمدَّ َٮمف ِٲمـ َ٫م ِ
إن ُ٥مٿمِل ٖمِ َت ْٻم ِځم ِ
ِ
ِ
ڇم٥م ٍؾَ ،و َ٬مدْ ُي َٻم َّځمدُ ٖمِڇمٜمَْ ْٺم ُٸم ِ
قل ٖمِ ِف
ُ ُ ُ ْ
َو٭م ََذٮم َؽ ا ْٮمٺم ْٸم ُؾ ْ َ
ِ
و َ٤مر َٓم َّ ِ
احل ِ
ِ
ڇمل َ٫مڇم ْٮم ِٺم ْٸم ُؾ َٓ ُي ًْ َت ْٸم َپم ُؾ َ٬م ُّط َّإٓ ُٲم َٻم َّځمدً ا
اٮمز َٲمڇمن َواٜمَْټمَڇمن َواٜمَْ ْٺم ُٸمقل َٮم ُف َو َٲم َٸم ُف َو ْ َ
َ ْ ْ
ِت ٖمِ ِف َٜم ِ ْٸمٿمَك ِٓم َ٪م ْ ِٞم ِه.
احل ْر َ
احل ْر ُ
ف ُأ ِ َ
ف َ٫م َڃم ْٖم َٽم ُغ٫َ :مڅمِ َّن ْ َ
َو َأ َّٲمڇم ْ َ
ف َّإٓ ٲم َٻمځمدً ا ٖمِ ُٻمځم ِ
َ٫م ِٺمل ْ ِ
قد
ا١م ٌؿ َو َٓ ٫مِ ْٸم ٌؾ َو َٓ َٚم ْر ٌ
ُ
ُ َّ
اجل ْپم َٽمډمُ َٓ :ي َ
قٙمدُ َ٬م ُّط ِٓم ٭م َََل ٍم ٗمَڇم يم ْ
ُ
ٗم ُِز ُيؾ َ٥مٿمْ ُف ْ ِ
اْل ْ٣م ََل َق.
َڊم ا ْٮم َٻم ِريٿمَ ُډم ِِمَّڇم َي ْپمٿم َُع ْ ِ
اْل ْ٣م ََل َق َ٥م ْـ ٭م ُِّؾ َ٬م ْځم ٍد َ٫م َٽم ْځم َس ِٓم ا ْٮمټم َََل ِم ا َّٮم ِذي َي َت َټم َّٽم ُؿ ٖمِ ِف
َ٫مڅمِ ْن ٭مَڇمڂم ْ
ِ
ځمع اٮمٿم ِ
ا١م ِپم َّځم ًډم َأ ْو ٫مِ ْٸمٽمِځمَّ ًډمَ ،و ِِل َ َذا ٭م َ
َڇمن
َّڇمس َٮم ْٺم ٌظ ُٲم ْٶم َٽم ٌؼ َ٥م ْـ ٭م ُِّؾ َ٬م ْځم ٍد َ١م َقا ٌء ٭مَڇمڂم ْ
َُج ُ
اجل ْپم َٽم ُډم ْ
َڊم ْ ُ
َٮم ْٺم ُظ (ا ْٮمټم َََل ِم) َو (ا ْٮمټمَٽمِ َپم ِډم) ِٓم ُٮم َٹم ِډم ا ْٮم َٸم َر ِ
بَٖ ،م ْؾ َو ِٓم ُٮم َٹم ِډم َ٪م ْ ِٞم ِه ْؿ َٓ ٗم ًُْ َت ْٸم َپم ُؾ َّإٓ ِٓم
اٜمُْ َٻم َّځم ِدَ .و ُه َق ْ
َڊم َأ ْو ٫مِ ْٸمٽمِ َّځم ًډم َأ ْو ڂمِدَ ِائ َّځم ًډم ْ
إن ِ٬م َځمؾ َّإِنَڇم ِ٬م ًْ ٌؿ َ٘مڇمٮم ِ ٌڋم.
ا١م ِپم َّځم ًډم ٭مَڇمڂم ْ
اجلُ ْپم َٽم ُډم اٮمتَّڇم َّٲم ُډم ْ
ِ
آ١م ِؿ َأو ا ْٮم ِٺمٸم ِؾ َأو ْ ِ ِ
ِ
ڇم١م ِؿ َو َٓ ٫مِ ْٸم ٍؾ َ٫م َڀم َذا
احل ْرف ا َّٮمذي َٙمڇم َء َٜم ْٸمٿمَك َٮم ْځم َس ٖمِ ْ
َ٫م َڃم َّٲمڇم ُُم َ َّر ُد ْ ْ ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َٓ ُي ًَ َّپمك ِٓم ٭م َََل ِم ا ْٮم َٸم َر ِ
اصٶمِ ََل ٌح ڂم َْح ِق ٌّي ،٭م َََم
ب َ٬م ُّط ٭مَٽم َپم ًډمَ ،وإِ َّڂم ََم ٗم ًَْپم َځم ُډم َه َذا ٭مَٽم َپم ًډم ْ
١مپمقا ٖمٸم َض ْإَ ْٮم َٺم ِ
ڇمض َو ُٲم َٵم ِ
ڇمظ ٫مِ ْٸم ًَلَ ،و َ٬م ًَّ ُپمق ُه َإ٨م ٫مِ ْٸم ٍؾ َٲم ٍ
ڇمر ٍع َو َأ ْٲم ٍر.
َ َّ ْ َ ْ
ِ
اص َٶم َٽم ُحقا َ٥م َٝم َه َذا َ٫م ًَ َّپم ْقا اٮم َّٽم ْٺم َظ
َوا ْٮم َٸم َر ُب َِل ْ ٗم ًَُ ِّؿ َ٬م ُّط اٮم َّٽم ْٺم َظ ٫م ْٸم ًَلَٖ :م ْؾ اٮمٿم َُّحڇم ُة ْ
ِ ِ
ِِ
ڇمض ١مپمقه ٫مِٸم ًَل ٲم ِ
ڇمو ًځمڇم
ڇم١م ِؿ َٲمدْ ُٮمقٮمف َ٫مڇمٮم َّٽم ْٺم ُظ اٮمدَّ ُّال َ٥م َٝم ُٚمدُ وث ٫م ْٸم ٍؾ ِٓم َز َٲم ٍـ َٲم ٍ َ َّ ْ ُ ْ َ
ٖمِ ْ
َو٭م ََذٮم ِ َؽ َ١م ِڇمئ ُر َهڇم.
اٮمًٿم َِّډمَٖ ،م ْؾ َو ِٓم ٭م َََل ِم ا ْٮم َٸم َر ِ
َو٭م ََذٮم ِ َؽ َٚم ْځم ُڋم ُو ِٙمدَ ِٓم ا ْٮمټمِت ِ
ب َڂم ْٷم ِپم ِف َو َڂم ْث ِر ِه َٮم ْٺم ُظ
َڇمب َو ُّ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
يـ
ځمڀمڇم اٮمٿم َُّحڇم ُة ُ ْ
ُج َٽم ًډم ٗمَڇم َّٲم ًډمَ ،٭م َٻم ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و ُيٿمْذ َر ا َّٮمذ َ
٭مَٽم َپمډم٫َ :مڅمِڂم َََّم ُي َرا ُد ٖمِف ا ُْٜمٺمځمدُ ا َّٮمتل ٗم ًَُ ِّپم َ
َ٬مڇم ُٮمقا َّاخت ََذ اَّللَُّ و َٮمدً ا﴾ ﴿ٲمڇم َِلؿ ٖمِ ِف ِٲمـ ِ٥م ْٽم ٍؿ و َٓ ِٖٔم ِڇمئ ِڀمؿ ٭مَٟم ْت ٭مَٽمِپم ًډم َختْرج ِٲمـ َأ ْ٫مق ِ
اه ِڀم ْؿ
َ ُ ُ ْ َ
َ
ْ
َ
َ ْ َُ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
إن َي ُٻمق ُٮم َ
ْ
اٮمً ْٺم َٝم َو٭مَٽمِ َپم ُډم اَّلل
قن َّإٓ ٭مَذ ًٖمڇم﴾ .و َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ َو َٙم َٸم َؾ ٭مَٽم َپم َډم ا َّٮمذي َـ َ٭م َٺم ُروا ُّ
ِه َل ا ْٮم ُٸم ْٽم َځمڇم﴾ .و َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ َٗم َٸمڇم َٮم ْقا َإ٨م ٭مَٽمِ َپم ٍډم َ١م َق ٍاء َٖمځمْٿمَٿمَڇم َو َٖم ْځمٿمَټم ُْؿ﴾َ .و َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :و َٙم َٸم َٽم َڀمڇم
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٭مَٽمِپم ًډم ٖم ِ
ڇم٬م َځم ًډم ِٓم َ٥م ِٻمٌِ ِف﴾َ .و َ٬م ْقٮمِ ِفَ ﴿ :و َأ ْٮم َز َٲم ُڀم ْؿ ٭مَٽمِ َپم َډم اٮم َّت ْٻم َقى َو٭مَڇمڂمُقا َأ َٚم َّؼ ِ َِبڇم َو َأ ْه َٽم َڀمڇم﴾.
َ َ
ٍ
و َ٬مق ِل اٮمٿمٌَِّل ﷺَ « :أصدَ ُق ٭مَٽمِپم ٍډم َ٬م َڇمِلڇم َّ ِ ِ
ر ٍء َٲمڇم َٛم ََل اَّللََّ
ْ
َ ْ
َ
ِّ
َ
اٮمٳمڇم٥م ُر ٭مَٽم َپم ُډم َٮمٌِځمدَ :أ َٓ ٭م ُُّؾ َ ْ
َان َحبِٔ َبت ِ
ان ِذ ادِْٔز ِ
َان َث َِٔ َِ َت ِ
َٖمڇم٣مِ ُؾش َو َ٬م ْقٮم ِ ِف« :ـَِِ َّت ِ
ان اهلل َوبِ َح ّْ ِد ِه
افر ْ َ ِـُ :ش ْب َح َ
َان َإػ َّ
افر ُج َؾ َف َٔ َت َُ َِّ ُؿ بِافَُِِْ َّ ِة ِم ْـ ِر ْض َق ِ
ان اهلل َما َ ُيـ َأ ْن
ان اهلل ا ْف ًَئِ ِؿش َ .و َ٬م ْقٮم ِ ِفَّ « :
ُش ْب َح َ
إن َّ
()0

ِ ِ
افر ُج َؾ َف َٔ َت َُ َِّ ُؿ بِافَُِِْ َّ ِة
َْ ْب ُِغَ بِ ِف َما َب ٌَِ ْ
َت َ ُْت ُ
ُب اهللَُّ َف ُف ِ َ ا ِر ْض َقا َٕ ُف َإػ َ ْق ِم ا ْفَ َٔ َامةَ ،وإِ َّن َّ
ِمـ شخَ ِ
ُب اهللَُّ ِ َ ا َشخَ َى ُف َإػ َ ْق ِم ا ْف َِ َٔ َام ِةش .
ط اهلل َما َ ُيـ َأ ْن َْ ْب ُِغَ بِ ِف َما َب ٌَِ ْ
َت َ ُْت ُ
ْ َ
ان اهلل
َو َ٬م ْقٮم ِ ِفَ « :ف ََدْ َف ْق ُو ِزٕ ْ
ان اهلل َظدَ َد َخ ِْ َِ ِف ُش ْب َح َ
َت بِ َم ُؿ ِْتف ُمْ ُْذ ا ْف َٔ ْق ِم َف َق َز َٕت ُْٓ َّـُ :ش ْب َح َ
ان اهلل ِمدَ ا َد ـَِِ َمِْ ِفش .
ان اهلل ِر َضا َٕ ٍْ ِ ِف ُش ْب َح َ
ِز َٕ َة َظ ْر ِص ِف ُش ْب َح َ
ٍ
ِ
َوإِ َذا ٭م َ
َي ْز
ا١م ٍؿ َأ ْو ٫م ْٸم ٍؾ َأ ْو َٚم ْرف ُي َ
قٙمدُ ِٓم ا ْٮمټم َََل ِم٫َ :مڅمِ َّڂم ُف ُٲم َٻم َّځمدٌ َٓ ُٲم ْٶم َٽم ٌؼ َِل ْ َ ُ
َڇمن ٭م ُُّؾ ْ
ِ ِ
اْل ْ٣م ََل ِقَ ،واٮمت ََّج ُّر ِد َ٥م ْـ ٭م ُِّؾ َ٬م ِريٿم ٍَډم ُٗم َٻم ِ
احل ِٻمځم َٻم ِډم َٲمڇم َد َّل َٲم َع ْ ِ
ڇمر ُڂم ُف.
َأ ْن ُي َٻم َڇمل ٮم َٽم ْٺمظ ْ َ
ون َٖم ْٸم ٍ
َ٫مڅمِ ْن ِ٬م َځمؾُ :أ ِريدَ َٖم ْٸم ُض ا ْٮم َٻم َر ِائ ِـ ُد َ
٧م ا ْٮم َٻم ِريٿم َِډم ا َّٮمتِل
ض ِ٬م َځمؾ َٮم ُفُ :ا ْذ٭م ُْر ا ْٮم َٺم ْٴم َؾ َٖم ْ َ
()2

()3

ِ
ِ
ُقن ٲم َٸم َڀمڇم َُم َ ٌڇمزَ ،و َٮم ْـ َ ِ
َيټم ُ
ْمدَ َإ٨م َذٮم ِ َؽ َ١مٌِ ًځمَل َٗم ْٻم ِد ُر ٖمِ ِف
ُقن َٲم َٸم َڀمڇم َٚمٻمځم َٻم ٌډمَ ،وا ْٮم َٻم ِريٿمَ َډم ا َّٮمتل َيټم ُ َ
َ٥م َٝم َٗم ْٻم ًِځم ٍؿ َص ِحځمحٍ ٲم ْٸم ُٻم ٍ
قل.اه
َ
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (:)4/8
ِ ٍ
ِ
َو َه َذا ُ٭م ُّٽم ُف إِڂم َََّم َي ِٴم ُّح إِ َذا ُ٥مٽمِ َؿ َأ َّن ْإَ ْٮم َٺم َ
ا١م ُت ْٸم ِپم َٽم ْڊم
ڇمظ ا ْٮم َٸم َرٖمِ َّځم َډم ُوو َٸم ْڊم َأ َّو ًٓ َٜم َٸمڇمن ُ٘م َّؿ ْ
ڇمن ُأ َٛمر ٖمٸمدَ ا ْٮمق ْو ِع ْإَو ِل و ِ
٫مِځمڀمڇمُ٘ ،مؿ و ِوع ٜمَ ِٸم ٍ
آ ْ١متِ ْٸم ََم ِل َٖم ْٸمدَ ُه َوا ْٮم َق ْو ِع اٮم َّث ِڇمِّن
َّ َ
َ
َ َْ
َّ ُ َ َ
َ
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)7563وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2694مـ أِّب هريرةؓ

.

( )2أٛمرٙمف ٲمڇمٮمؽ ( ،)985/2وأِمد ( ،)05852واٮم٠مٲمذي ( ،)2309واٖمـ ٲمڇمٙمف ( ،)3969وهق
ٚمديڋم صحځمح.
( )3أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2726مـ ٙمقيريډم ٖمٿمڊم احلڇمرث ▲.
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ڇمز إِ َّٓ ِِب ِذ ِه اٜمَْ َٻمڇمٲم ِ
و ِ
آ ْ١متِ ْٸم ََم ِل َٖم ْٸمدَ ُهَ ،و َٓ ٗمَتِ ُّؿ َٮمټم ُْؿ َد ْ٥م َقى اٜمَْ َج ِ
ڇمت ْإَ ْر َٖمعَِ ،و َٮم ْځم َس َٲم َٸمټم ُْؿ
َ
َ
َ
و َٓ ٲمع َ٪م ِٞم٭مُؿ ِ١مقى ا١متِٸمَم ِل اٮم َّٽم ْٺم ِ
ظ ِٓم اٜمَْ ْٸمٿمَك.
َ َ َ ْ ْ َ ْ َْ
ِ
ا١م َت ْٸم َپم ُٽمق ُه ٫مِ ِځمف َو َو ُٸمق ُه َٖم ْٸمدَ َذٮم ِ َؽ َٜم ِ ْٸمٿمًك َ
آٛم َر َ٪م ْ ِٞم َٲم ْٸمٿمَڇم ُه
َو َأ َّٲمڇم إِ َِّن ُ ْؿ َو َو ُٸمق ُه َٜم ْٸمٿمًك ُ٘م َّؿ ْ
ْإَ َّو ِل ُ٘مؿ ا١م َت ْٸمپم ُٽمق ُه ٫مِ ِځمف٫َ ،مدَ ْ٥م َقى َذٮم ِ َؽ َ٬م ْق ٌل ٖمِ ََل ِ٥م ْٽم ٍؿَ ،و ُه َق َٚمرام ِٓم َٚم ِّؼ اٜمَْ ْخ ُٽم ِ
قق،
َ ٌ
َّ ْ َ

ػ ِٓم ٭م َََل ِم اَّلل َو َر ُ١مقٮم ِ ِف ﷺ٫َ ،م َپم ْـ ُي ْپمټمِٿمُ ُف ِٲم ْـ َٖمٿمِل آ َد َم َأ ْن ُي ْثٌِ َڊم َذٮم ِ َؽَ ،و َه َذا َٮم ْق
َ٫م َټم ْځم َ
َأٲم َټم َـ ا ْٮم ِٸم ْٽمؿ ٖمِ ِف َِل َي ُټم ْـ َٮم ُف َ٣م ِر ٌيؼ إِ َّٓ ا ْٮم َق ْٚمل َو َٛمٟم َّ ِ ِ
ور ِة
ڇمٮمي َ
ََ
َ
ُ
ْ
اٮمٴمڇمدق اٜمَْ ْٸم ُٽمق ِم ٖمِ َّ ُ
ْ
ِصدْ ُ٬م ُف.اه
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)822
ِ
ِ
ِ
اص َٶم َٽم ُحقا َ٥م َٝم َأ ْن
اٙمت ََپم ُٸمقا َو ْ
َه َذا إِڂم َََّم ُي ْپمټم ُـ َد ْ٥م َقا ُه إِ َذا َ٘م ٌَ َڊم َأ َّن َ٬م ْق ًٲمڇم ٲم َـ ا ْٮم ُٸم َٻم ََلء ْ
ا١م َت ْٸم َپم ُٽمقا ٗمِ ْٽم َؽ ْإَ ْٮم َٺم َ
ڇمظ ِٲم ْـ ٗمِ ْٽم َؽ اٜمَْ َٸم ِڇمِّنُ٘ ،م َّؿ َٖم ْٸمدَ َذٮم ِ َؽ
ُي ًَ ُّپمقا َه َذا ٖمِټم ََذا َو َه َذا ٖمِټم ََذاُ٘ ،م َّؿ ْ
ِ ِ
ڇمظ ٖمِٸمځمٿمِڀمڇم ِٓم ٲمٸم ٍ
ڇمن ُأ َٛم َر َ٪م ْ ِٞم اٜمَْ َٸم ِڇمِّن
ََ
اٙمت ََپم ُٸمقا َوٗم ََقا َ٣م ُئقا َ٥م َٝم َأ ْن َي ًْ َت ْٸمپم ُٽمقا ٗم ْٽم َؽ ْإَ ْٮم َٺم َ َ ْ َ
ْ
ْإُ َو ِل ،ٮم ِ َٸم ََل َ٬م ٍډم َٖم ْځمٿم ََڀمڇم َو َٖم ْځمٿم ََڀمڇمَ ،و َ٬مڇم ُٮمقاَ :ه ِذ ِه ْإَ ْٮم َٺم ُ
ڇمظ َٚم ِٻم َځمٻم ٌډم ٗمِ ْٽم َؽ اٜمَْ َٸم ِڇمِّن َُم َ ٌڇمز ِٓم َه ِذ ِه
ِ
اجلٌ ِڇمئل َ٫مڅمِ َّڂمف َز َ٥مؿ َأ َّن اٮم ُّٽم َٹم ِ
ِ
ِ
ڇمت
َو َه ِذ ِهَ ،و َٓ َڂم ْٸم ِر ُ
ف َأ َٚمدً ا ٲم َـ ا ْٮم ُٸم َٻم ََلء َ٬مڇم َٮم ُف َ٬م ٌْ َؾ َأ ِِّب َهڇم٢م ٍؿ ْ َ َ ِّ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ڇمه َر ٌة ٖمِڇم ْٮمټم َِذ ِ
بَ ،و َ٬م ْق ٌل ٖمِ ََل
اص َٶم َٽم ُحقا َ٥م َٝم َذٮم َؽَ ،و َه َذا ُُم َ َ
اصٶم ََلٚم َّځم ٌډمَ ،و َأ َّن َأ ْه َؾ اٮم ُّٽم َٹمډم ْ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ٥م ْٽم ٍؿ ،وا َّٮم ِذي يٸم ِر ُ٫مف اٮمٿمَّڇمس ِ
ځمڀمڇم اٜمَْ ْٺم ُڀمق َٲم ِډم ِٲمٿم َْڀمڇم.
ا١مت ْٸم ََم ُل َهذه ْإَ ْٮم َٺمڇمظ ِٓم َٲم َٸمڇمڂم َ
َْ ُ
َ
ُ ْ

ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)822
اٮمذ ْه ِـ٫َ ،مڇمٜمَْدْ ُٮم ُ
َ٫م َّر ْ٬مت ُْؿ َأ ْي ًٵمڇم َٖم ْځمٿم َُڀم ََم َأ َّن اٜمَْ َج َڇمز َٲمڇم َي َت ٌَڇم َد ُر َ٪م ْ ُٞم ُه إِ َ٨م ِّ
قل إِ ْن َٗم ٌَڇم َد َر إِ َ٨م
َڇمن َ٪مٞم اٜمُْ َتٌ ِ
اْل ْ٣م ََل ِق ٭م َ ِ
اٮمذ ْه ِـ ِ٥مٿمْدَ ْ ِ
ِّ
ڇمد ِر َُم َ ًڇمزا٫َ ،مڅمِ َّن ْإَ َ١مدَ إِ َذا ُأ ْ٣مٽمِ َؼ َٗم ٌَڇم َد َر
َڇمن َٚمٻمځم َٻم ًډمَ ،و٭م َ ْ ُ َ
ِ
ان اٜمُْ ْٺم َ ِ٠م ُس ُد َ
احل َځم َق ُ
اٮمر ُٙم ِؾ ُّ
اٮمٳم َجڇمعِ٫َ ،م َڀم َذا ا ْٮم َٺم ْر ُق َٲم ٌْٿم ِ ٌّل َ٥م َٝم َد ْ٥م َقى َٖمڇم٣مِ َٽم ٍډم َو ُه َق
ون َّ
ٲمٿمْ ُف ْ َ
ِ
ِ ٍِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ِٻمځم َٻم ُډم ِ٥مٿمْدَ
َْ
ْم ِريدُ اٮم َّٽم ْٺمظ َ٥م ِـ ا ْٮم َٻم َرائ ِـ ٖمِڇم ْٮم ُټم ِّٽم َّځمډم َواٮمٿمُّ ْٶم ِؼ ٖمِف َو ْٚمدَ ُهَ ،وٚمځمٿمَئذ َ٫م َځمتَ ٌَڇم َد ُر ٲمٿمْ ُف ْ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
اٮم٠م٭مِ ِ
ځمڈم
اٮمت ََّج ُّردَ ،و َه َذا ا ْٮم َٺم ْر ُض ُه َق ا َّٮمذي َأ ْو َ٬م َٸمټم ُْؿ ِٓم ا ْٮم َق ْه ِؿ٫َ ،مڅمِ َّن اٮم َّٽم ْٺم َظ ٖمِدُ ون ا ْٮم َٻم ْځمد َو َّ ْ
ٖمِپمٿم ِْز َٮم ِډم ْإَصق ِ
ات ا َّٮمتِل ُيٿمْ َٸم ُؼ ِ َِبڇم َٓ ٗم ُِٺمځمدُ َ٫م ِڇمئدَ ًةَ ،وإِڂم َََّم ُي ِٺمځمدُ ٗم َْر٭مِځم ٌُ ُف َٲم َع َ٪م ْ ِٞم ِه ٗم َْر٭مِځم ًٌڇم
ْ َ
َ
ِ ِ
ځمڈم ٖمِ َح ًْ ِ
ُقت َ٥م َٽم ْځم ِفَ ،و ِٚمځمٿم َِئ ٍذ َ٫مڅمِ َّڂم ُف َي َت ٌَڇم َد ُر ِٲمٿمْ ُف ِ٥مٿمْدَ ٭م ُِّؾ ٗم َْر٭مِ ٍ
ڈم َٲمڇم ُ٬م ِّځمدَ
اٮمًټم ُ
إِ ْ١مٿمَڇمد ًّيڇم َيٴم ُّح ُّ
ِ
ِ
ِ
اٮم٠م٭مِ ِ
اٮم٠م٭مِ ِ
ځمڈم ْإَ ِٛم ِٞم.
ځمڈم َٲمڇم َٓ َي َت ٌَڇم َد ُر ٲمٿمْ ُف ِٓم َه َذا َّ ْ
ٖمِف٫َ ،م َځم َت ٌَڇم َد ُر ٲمٿمْ ُف ِٓم َه َذا َّ ْ
َ٫مڅمِ َذا ُ٬م ْٽم َڊم :ه َذا اٮم َّثقب ِٛم ْٶم ُتف َٮم َؽ ٖمِځم ِديَٗ ،مٌڇمدر ِٲمـ ه َذا َأ َّن ا ْٮمځمدَ آ َٮم ُډم ْ ِ
اخل َځمڇم َ٣م ِډم َٓ َ٪م ْ ُٞم،
َ ََ ْ َ
َ
َ
َ
ُ
ْ ُ
ِ ِ
يؽ ِ َِبڇمَٗ ،م ٌَڇم َد َر ِٲم ْـ َه َذا اٮمٿمِّ ْٸم َپم ُډم َوا ْ ِ
ڇمنَ ،و ََّٜمڇم ٭م َ
ْل ْٚم ًَ ُ
َي ِز َ
َڇمن
َوإِ َذا ُ٬م ْٽم َڊمَ :ٮم َؽ ٥مٿمْدي َيدُ اَّلل َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْص ُٽم ُف ْ ِ
اٮم٠م٭مِ ِ
ځمڈمَ ،و َه َذا
ٟم َ٥مٿمْ ُف ِ َِبڇمَِّ َٕ ،نَڇم آ َٮم ٌډمَ ،وه َل َٚمٻمځم َٻم ٌډم ِٓم َه َذا َّ ْ
اْل ْ٥م َٶمڇم َء َو ُه َق ٖمِڇم ْٮم َځمد َ٥م َّ َ
اٮم٠م٭مِ ِ
ځمڈم٫َ ،م ََم ا َّٮم ِذي َص َّ َٞم َهڇم َٚم ِٻمځم َٻم ًډم ِٓم َه َذاَُ ،م َ ًڇمزا ِٓم ْأ َٛم ِر؟ .
َّ ْ
ِ
ٍ
ِ
قص٬ِ ،م َځمؾَ :ٮم ْٺم َٷم ُډم َي ٍد
َ٫مڅمِ ْن ُ٬م ْٽم َڊمَٕ :ڂمَّڇم إِ َذا َأ ْ٣م َٽم ْٻمٿمَڇم َٮم ْٺم َٷم َډم َيد َٗم ٌَڇم َد َر ٲمٿم َْڀمڇم ا ْٮم ُٸم ْٵم ُق اٜمَْ ْخ ُٴم ُ

ت يٿمْٸم ُؼ ٖمِ ِف َٓ ي ِٺمځمدُ َ٢مځم ًئڇم ا ْٮمٌ َّت َډم ٚمتَّك ُٗم َٻمځمدَ ه ٖمَِم يدُ ُّل َ٥م َٝم اٜمُْر ِ
ٍ
ِ
اد ِٲمٿمْ ُفَ ،و َٲم َع
ِّ ُ َ َ
ْ َ َ
ُ
ٖمِ َپمٿم ِْز َٮمډم َص ْق ُ َ
َ
ُقن ْ ِ
ځمد ٖمَِم يدُ ُّل َ٥م َٝم اٜمُْر ِ
ِ
اد َٓ َي َت ٌَڇم َد ُر ِ١م َقا ُه٫َ ،م َتټم ُ
ا١م ُت ْٸم ِپم َٽم ْڊم ِٓم َٲم ْٸمٿمًك
اٮم َّت ْٻم ِځم َ َ
احلَٻمځم َٻم ُډم َٚم ْځم ُڋم ْ
َ
َي َت ٌَڇم َد ُر إِ َ٨م ا ْٮم َٺم ْڀم ِؿ ،٭م ََذٮم ِ َؽ َأ َ١مدٌ َٓ ٗم ُِٺمځمدُ َ٢م ْځم ًئڇم َو َٓ ُي ْٸم َٽم ُؿ ُٲم َرا ُد ا ُْٜم َت َټم ِّٽم ِؿ ٖمِ ِف َٚمتَّك إِ َذا َ٬م َڇمل َز ْيدٌ
٠م َ١م ُف ْإَ َ١مدُ َ٫م َڃم َ٭م َٽم ُفَ ،أ ِو ْإَ َ١مدُ َٲمٽمِ ُؽ ا ْٮم ُق ُٚم ِ
قش
َأ َ١مدٌ َ ،أ ْو َر َأ ْي ُڊم َأ َ١مدً ا ُي َٴم َّٝمَ ،أ ْو ُ٫م ََل ٌن ا ْ٫م َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اٮمً ِڇمٲم ِع
َوڂم َْح ُق َذٮم َؽ٥ُ ،مٽم َؿ ا ُْٜم َرا ُد ٖمِف ٲم ْـ ٭م َََل ِم ا ُْٜم َت َټم ِّٽم ِؿَ ،و َٗم ٌَڇم َد َر ِٓم ٭م ُِّؾ َٲم ْقو ٍع إِ َ٨م ذ ْه ِـ َّ
ِ
ٖمِحً ِ ِ
اٮم٠م٭مِ ِ
ځمڈم٫َ ،م ََل َي َت ٌَڇم َد ُر ِٲم ْـ َ٬م ْقٮم ِ َؽَ :ر َأ ْي ُڊم َأ َ١مدً ا ُي َٴم ِّ٦م ،إِ َّٓ َر ُٙم ًَل
ڈم َذٮم َؽ اٮم َّت ْٻم ِځمځمد َو َّ ْ
َ َ
ُ٢م َجڇم ً٥مڇم٫َ ،م َٽم ِز َم َأ ْن َيټم َ
ُقن َٚم ِٻمځم َٻم ًډم.
إىل أٌ قال زمحُ اه:
اْل ْ٣م ََل ِق واٮم َّت ْٻم ِځم ِ
قل :اٮم َّٽم ْٺم ُظ ا ْٮمق ِ
ػ َد َٓ َٮم ُت ُف ِ٥مٿمْدَ ْ ِ
َو َٮمټمِ ْـ َڂم ُٻم ُ
ځمدَ ،و َيټم ُ
اٚمدُ َ ْ
ُقن َٚم ِٻمځم َٻم ًډم
ختتَٽمِ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِٓم اٜمُْ ْٶم َٽم ِؼ َواٜمُْ َٻم ِّځم ِدِ ،ٲم َثڇم ُٮم ُف َٮم ْٺم ُظ ا ْٮم َٸم َپم ِؾ ،إِ َّڂم ُف ِ٥مٿمْدَ ْ ِ
اجل َق ِار ِح،
اْل ْ٣م ََلق إِڂم َََّم ُي ْٺم َڀم ُؿ ٲمٿمْ ُف َ٥م َپم ُؾ ْ َ
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ڇمٛم َت َٽم َٺم ْڊم َد َٓ َٮم ُت ُف ٖمِ ْ ِ
َ٫مڅمِ َذا ُ٬م ِّځمدَ ٖمِ َٸم َپم ِؾ ا ْٮم َٻم ْٽم ِ
َڊم َد َٓ َٮم ُت ُف َ٥م َٽم ْځم ِف َأ ْي ًٵمڇم َٚم ِٻمځم َٻم ًډم٫ ،م ْ
ڇمْل ْ٣م ََل ِق
ڈم ٭مَڇمڂم ْ
واٮم َّت ْٻم ِځم ِ
ځمدَ ،و َِل ْ َُي ُْر ْج ٖمِ َذٮم ِ َؽ َ٥م ْـ ٭م َْقڂمِ ِف َٚم ِٻمځم َٻم ًډم.
َ
اْل َيَم ِن ِ٥مٿمْدَ ْ ِ
َو٭م ََذٮم ِ َؽ َٮم ْٺم ُظ ْ ِ
اْل ْ٣م ََل ِق َيدْ ُٛم ُؾ ٫مِ ِځمف ْإَ ْ٥م ََم ُلَ ،٭م َٻم ْقٮم ِ ِف ﷺِ ْ « :
اْ َم ُن بِ ْو ٌع
قن ُص ًْ َب ًةَ ،أ ْظ ََل َ ا َؿ ْق ُل َٓ :إِ َف َف إِ َّٓ اهللَ ،و َأ ْدَٕا َ ا إِ َما َض ُة ْإَ َذى َظ ِـ اف َّى ِر ِؼَ ،و َْ
اء
َو َش ْب ًُ َ
اي َٔ ُ

َڊم َد َٓ َٮم ُت ُف َ٥م َٝم اٮمت َّْٴم ِد ِيؼ ٖمِڇم ْٮم َٻم ْٽم ِ
ُص ًْ َب ٌة ِم َـ ْ ِ
ڈم.
اْ َم ِنش َ٫مڅمِ َذا ُ٬م ِر َن ٖمِ ْڇمَٕ ْ٥م ََم ِل ٭مَڇمڂم ْ
ڇمحل ِ
ِ
ِ
ِِ
ڇمٛم َت َٽم َٺم ْڊم َد َٓ َٮم ُت ُف ٖمِ ْ ِ
ڇمت﴾ [اٮمٌٻمرة٫َ ]25 :م ْ
ڇمْل ْ٣م ََل ِق
َو َ٭م َٻم ْقٮمف﴿ :آ َٲمٿمُقا َو َ٥مپم ُٽمقا َّ
اٮمٴم َ
َواٮم َّت َٻم ُّځم ِدَ ،و ُه َق َٚم ِٻمځم َٻم ٌډم ِٓم ا َْٜم ْق ِو َٸم ْ ِ
٧م.
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َو٭م ََذٮم َؽ َٮم ْٺم ُظ ا ْٮم َٺمٻمٞم َواٜمْ ًْټم٧م َيدْ ُٛم ُؾ ٫مځمف ْأ َٛم ُر ٥مٿمْدَ ْاْل ْ٣م ََلق٫َ ،مڅم َذا ُُج َع َٖم ْځمٿم َُڀم ََم َِل ْ
ِ ِ
ُهڇم ِٓم ُٲم ًَ َّپمك ْأ َٛم ِر.
َيدْ ُٛم ْؾ ُٲم ًَ َّپمك َأ َٚمد َ
و٭م ََذٮم ِ َؽ َٮم ْٺم ُظ اٮم َّت ْٻمقى وا ْٮم َٻمق ِل اٮمً ِد ِ
يد إِ َذا ُأ ْ٣مٽمِ َؼ َٮم ْٺم ُظ اٮمت َّْٻم َقى َٗمٿم ََڇمو َل َٗم ْٻم َقى ا ْٮم َٻم ْٽم ِ
ڈم
َ َ ْ
َ
َّ
اجلق ِار ِح واٮم ِّٽمً ِ
ت َد َٓ َٮم ُت ُف َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِف َٗم َٸم َڇم٨م﴿ :ا َّٗم ُٻمقا اَّللََّ َو ُ٬مق ُٮمقا
ڇمن َ٫مڅمِ َذا ُُجِ َع َٖم ْځمٿم َُڀم ََم َٗم َٻم َّځمدَ ْ
َو ْ َ َ
َ َ
()0

َ٬م ْق ًٓ َ١م ِديدً ا﴾ [إٚمزاب.]71 :
ِ ِ
َو٭م ََذٮم ِ َؽ َٮم ْٺم ُظ اٮم َّت ْٻم َقى ِ٥مٿمْدَ ْ ِ
ڇمٮمٴم ْ ِٟم َِل ْ َيدْ ُٛم ْؾ
ٟم٫َ ،مڅمِ َذا ُ٬م ِر َن ٖمِ َّ
اْل ْ٣م ََل ِق َيدْ ُٛم ُؾ ٫مځمف َّ
اٮمٴم ْ ُ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ٟموا
ٟموا َو َٗم َّت ُٻمقا﴾ [آل ٥مپمرانَ ]025 :و َ٬م ْقٮمفَ ﴿ :وإِ ْن ٗم َْٴم ِ ُ
٫مځمف َ٭م َٻم ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨مَٖ ﴿ :م َٝم إِ ْن ٗم َْٴم ِ ُ
َو َٗم َّت ُٻمقا َ٫مڅمِ َّن َذٮم ِ َؽ ِٲم ْـ َ٥م ْز ِم ْإُ ُٲم ِ
قر﴾ [آل ٥مپمرانَ ]086 :و َڂم َٷم ِڇمئ ُر َذٮم ِ َؽ َأ ْ٭م َث ُر ِٲم ْـ َأ ْن ٗم ُْذ٭م ََر.
َڇمٮمر ْأ ِ
ص ِٲم ْـ َه َذا َأ ْن َيټم َ
اجل َق ِار ِح َوا ْٮم َځم ِد
َو َأ َٛم ُّ
س َو ْ َ
ُقن اٮم َّٽم ْٺم ُظ َٓ ُي ًْ َت ْٸم َپم ُؾ :إِ َّٓ ُٲم َٻم َّځمدً ا ٭م َّ
َو َ٪م ْ ِٞم َذٮم ِ َؽ٫َ ،مڅمِ َّن ا ْٮم َٸم َر َب َِل ْ ٗم ًَْ َت ْٸم ِپم ْؾ َه ِذ ِه ْإَ ْٮم َٺم َ
ڇمظ ُٲم ْٶم َٽم َٻم ًډم َٖم ْؾ َٓ َٗمٿمْٶمِ ُؼ ِ َِبڇم إِ َّٓ ُٲم َٻم َّځمدَ ًة
س اٜمَْ ِ
اْلڂمًْ ِ
س ْإَ ْٲمرَ ِ،و َر ْأ ِ
ڇمءَ ،و َر ْأ ِ
س اٮمدَّ ا َّٖم ِډمَ ،و َر ْأ ِ
س اٮم َّٶم ِڇمئ ِرَ ،و َر ْأ ِ
ڇمنَ ،و َر ْأ ِ
٭م ََر ْأ ِ
س
س ِْ َ
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)9وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )35مـ أِّب هريرة ؓ
وشتقنش

52

 .وٮمٺمظ اٮمٌخڇمري« :بوع

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

ڇمف إِ َٮمځم ِف َُجِځمٸمڇم ٚم ِٻمځم َٻم ٌډم ،و ُُهڇم ٲمق ُوق َ٥م ِ
اٜمَْ ِ
ڇملَ ،و َر ْأ ِ
ڇمن،
ڇمهٿمَڇم اٜمُْ َٵم ُ
س ا ْٮم َٻم ْق ِم٫َ ،م َڀم ُ
َ َ َْ
ً َ
ڇمف َواٜمُْ َٵم ُ ْ
وٲمـ ٗمَقهؿ َأ َّن ْإَص َؾ ِٓم اٮمر ْأ ِ ِ
إلڂمًْ ِ
ڇمنَ ،و َأ َّڂم ُف ڂم ُِٻم َؾ ِٲمٿمْ ُف إِ َ٨م َه ِذ ِه ْإُ ُٲم ِ
قر٫َ :م َٻمدْ َ٪مٽمِ َط
ْ
س ٮم ْ ِ َ
َّ
َ َ ْ َ َّ َ

ط ،و َ٬م َڇمل ٲمڇم َٓ ِ٥م ْٽمؿ َٮمف ٖمِ ِف ٖمِقٙم ٍف ِٲمـ ا ْٮمقٙم ِ
ٍ
قهَ ،و َٮم ْق َ٥م َڇمر َو ُف َ
آٛم ُر ٖمِ ِٵمدِّ َٲمڇم َ٬مڇم َٮم ُف
َ ُ ُ
َ ْ
َ ُ
َأ ْ٬م ٌَ َح َ٪م َٽم َ
َ
َڇمن َ٬م ْق ُٮم ُف ِٲم ْـ ِٙمٿم ِ
٭م َ
ْس َ٬م ْقٮمِ ِف٫َ َٓ ،م ْر َق َٖم ْځمٿم َُڀم ََم٫َ ،مڇمٜمُْٻمځمدُ َٲم ْق ِو ُع اٮمٿم َِّزا ِعَ ،واٜمُْ ْٶم َٽم ُؼ َ٪م ْ ُٞم ُٲم ًْ َت ْٸم َپم ٍؾ
َو َٓ ُي ِٺمځمدُ َ٫مت ََڃم َّٲم ْٽم ُف.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َڇمح ُّ
اٮمذ ِّل
اٮمً َٺم ِر َٚمٻمځم َٻم ٌډم ٫مځمفَ ،و َٙمٿم ُ
جلٿمَڇمحِ اٮم َّٶمڇمئ ِر َٚمٻمځم َٻم ٌډمَ ،و َٙمٿم ُ
اجلٿم ُ
َڇمح َّ
َڇمح ِ َ
َو٭م ََذٮم َؽ ْ َ
َڇمح ِر ٍ
َٚم ِٻمځم َٻم ٌډم ٫مِ ِځمف٫َ ،مڅمِ ْن ِ٬م َځمؾَ :ٮم ْځم َس ٮمِ ُّ
َڇمح َٲم ْٸمٿم َِق ٌّي
يشَ ،و َٮم ُف َٙمٿم ٌ
َڇمح٬ُ ،م ْٽمٿمَڇمَ :ٮم ْځم َس َٮم ُف َٙمٿم ُ
ٽمذ ِّل َٙمٿم ٌ
ِ
احلځمق ِ
ان َو َِلَڇم َر ْأ ٌس ٖمِ َح ًٌَِ َڀمڇمَ ،و َه َذا
ُيٿمَڇم١م ٌُ ُف ،٭م َََم َأ َّن ْإَ ْٲم َر َواٜمَْ َڇمل َواٜمَْڇم َء َٮم ْځم َس َٮم ُف َر ْأ ُس ْ َ َ َ
ِ
ٚمټمْؿ َ٥مڇمم ِٓم َُجِځم ِع ْإَ ْٮم َٺم ِ
ڇمظ ا ُْٜم َٵمڇم َ٫م ِډم ٭مَڇم ْٮم َځم ِد َوا ْٮم َٸم ْ ِ
ُهڇم.
٧م َو َ٪م ْ ِٞم َ
ُ ٌ ٌّ
ځمؾ َٚم ِٻمځم َٻم ٌډم َو َٮم ْځم ًَ ْڊم َُم َ ًڇمزا ِٓم َأ َٚم ِد اٜمَْ ْق ِو َٸم ْ ِ
قو ِډم َٚم ِٻمځم َٻم ٌډم َو َيدُ ا ْٮم ِٺم ِ
٧م َٚم ِٻمځم َٻم ًډم ِٓم
َ٫م َځمدُ ا ْٮم ٌَ ُٸم َ
ِ
ِ
٠ما٭مًڇم َٮم ْٺمٷمِ ًّځمڇمَ ،و٭م ََذٮم ِ َؽ إِ َرا َد ُة ا ْٮم ٌَ ُٸم ِ
ڇمِتڇم
قض َو َٚم َځم ُ َ
ْأ َٛم ِرَ ،و َٮم ْځم ًَڊم ا ْٮم َځمدُ ُٲم ْٳم َ ِ٠م َ٭م ًډم َٖم ْځمٿم َُڀم ََم ْا٢م َ
ِ
ِ ِ
ِ
٧م
٠م َك َٖم ْ َ
َو ُ٬م َّق ُ َِتڇم َٚمٻمځم َٻم ٌډمَ ،وإِ َرا َد ُة اٜمَْٽمؽ َو ُ٬م َّق ُٗم ُف َو َٚم َځمڇم ُٗم ُف َٚمٻمځم َٻم ٌډمَ ،و َٲم ْٸم ُٽمق ٌم َأ َّن ا ْٮم َٻمدْ َر اٜمُْ ْٳم َ َ
ِ
ځمد و ِْ
اٮمٳمجڇم ِع وٖم َ ِ ِ
ِ
٧م
٠م ِك ا َّٮم ِذي َٖم ْ َ
٧م ا ْٮم ٌَٽم َ
احل ََم ِر َأ ْ٥م َٷم ُؿ ٲم َـ ا ْٮم َٻمدْ ِر اٜمُْ ْٳم َ َ
اٮمر ُٙم ِؾ ُّ َ َ َ ْ
ْإَ َ١مد َو َّ
قو ِډم واٜمَْٽمِ ِ
َڇمك ِٓ ْ٥متِ ٌَ ِ
قو ِډم َوا ْٮم ِٺم ِ
ؽ٫َ ،مڅمِ َذا َٙم َٸم ْٽمت ُُؿ اٮم َّٽم ْٺم َظ َٚم ِٻمځم َٻم ًډم ُهٿم َ
ڇمر
ځمؾ َو َٖم ْ َ
ا ْٮم ٌَ ُٸم َ
٧م ا ْٮم ٌَ ُٸم َ َ

ا ْٮم َٻمدْ ِر اٜمُْ ْٳم َ ِ٠م ِك َ٫م َڀم ََّل َٙم َٸم ْٽمت ُُپمق ُه َٚم ِٻمځم َٻم ًډم ٖمِڇم ْ٥متِ ٌَ ِ
٧مَ ،و َه َذا
ڇمر ا ْٮم َٻمدْ ِر اٜمُْ ْٳم َ ِ٠م ِك ٫مِ َځمَم ُه َق َأ ْ٤م َڀم ُر َو َأ ْٖم َ ُ
٧م اٜمُْت َََم٘مِ َٽم ْ ِ
احل ِٻمځم َٻم َډم َ٥م ََّم ُه َق َأ ْو َ٨م ِ َِبڇم.اه
َيدُ ُّل َ٥م َٝم َٗمٿمَڇم ُ٬م ِٵمټم ُْؿ َو َٗم ْٺم ِر ِيٻمټم ُْؿ َٖم ْ َ
٧م َو َ١م ْٽمٌِټم ُُؿ ْ َ
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف بدائع الفْائد (:)816/6

ْمرد اٮمٽمٺمظ ٥مـ ُجځمع اٮمٻمرائـ اٮمداٮمډم ٥مٝم ٲمراد اٜمتټمٽمؿ ِمتٿمع ٓم اخلڇمرج ،وإڂمَم يٻمدره
اٮمذهـ ويٺمروف ،وإٓ ٫مَل يپمټمـ ا١متٸمَمٮمف إٓ ٲمٻمځمدا ٖمڇمٜمًٿمد ،واٜمًٿمد إٮمځمف ،وٲمتٸمٽمٻمڇمِتَم
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وأٛمقاِتَم اٮمداٮمډم ٥مٝم ٲمراد اٜمتټمٽمؿ٫ :مڅمن ٭مڇمن ٭مؾ ٲمٻمځمد ُم ًڇمزا :ا١متحڇمل أن يټمقن ٓم
اخلڇمرج ٮمٺمظ ٚمٻمځمٻمډم.
ُمڇمزا ،وٖمٸمٵمڀمڇم ٚمٻمځمٻمډم٫ :مَل ٖمد ٲمـ وڇمٖمط ٮمٽمٻمځمقد اٮمتل
وإن ٭مڇمن ٖمٸمض اٜمٻمځمدات ً
ْمٸمؾ اٮمٽمٺمظ ُمڇمزا ،واٮمٻمځمقد اٮمتل ٓ خترٙمف ٥مـ ٚمٻمځمٻمتف ،وٮمـ َيد ٲمد٥مقا اٜمجڇمز إ٨م
وڇمٖمط ٲمًتٻمځمؿ ١مٌځمَل اٮمٌتډم ٫مپمـ ٭مڇمن ٮمديف رء ٫مٽمځمذ٭مره.
ثه قال زمحُ اه:
وٲمـ اد٥مك سف ٮمٺمظ ٥مـ ٤مڇمهره إ٨م ُمڇمزهِ :ل يتؿ ٮمف ذٮمؽ إٓ ٖمٸمد أرٖمع
ٲمٻمڇمٲمڇمت:
أحد اٖ :مځمڇمن اٲمتٿمڇمع إرادة احلٻمځمٻمډم.
افثانٖ :مځمڇمن صَلٚمځمډم اٮمٽمٺمظ ٮمذٮمؽ اٜمٸمٿمك اٮمذي ٥مځمٿمف ،وإٓ ٭مڇمن ٲمٺم٠ميڇم ٥مٝم اٮمٽمٹمډم.
افثافثٖ :مځمڇمن ٗمٸمځم٧م ذٮمؽ اٜمحپمؾ :إن ٭مڇمن ٮمف ٥مدة ُمڇمزات.
افرابع :اجلقاب ٥مـ اٮمدٮمځمؾ اٜمقٙمڈم ْلرادة احلٻمځمٻمډم.اه
وٛمَلصډم ٲمڇم ٗمٻمدم :أن أٮمٺمڇمظ اٮمٽمٹمډم اٮمٸمرٖمځمډم ٭مثٞم ٲمٿمڀمڇم يٺمڀمؿ ٲمٸمٿمڇمهڇم ٲمـ اٮمًځمڇمق،
وُمڇمزا ٓم ٲمقوع َتټمؿ ٖمَل
وهق ٚمٻمځمٻمډم ٓم ٭مؾ ١مځمڇمق ،وٗمٴمځمٞمهڇم ٚمٻمځمٻم ًډم ٓم ٲمقوع
ً
دٮمځمؾ ،و٬مقل ٥مٝم اَّلل ٖمَل ٥مٽمؿ.
وٙمٸمؾ اٮمٽمٺمظ ٲمقوق ً٥مڇم ٕٚمد اٜمٸمڇمِّن ٬مٌؾ أٛمر ،واصٶمٽمح ٥مٽمځمف ٬مٌؾ أٛمر
أيٵمڇم َتټمؿ ٖمَل دٮمځمؾ ،و٬مقل ٖمَل ٥مٽمؿ.
ً
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زابعٗا :ق ٍٛاملبتدع :١إٕ أحادٜح ايؿفات ال تفٝد ايٝكني؛ فال تجبت بٗا
ؾفات اهلل عص ٚجٌ:
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)111
قل اَّلل ﷺ َ٥م َٝم َر ٍء ِٲمـ ِص َٺم ِ
ځمؾَُ َٓ :يت َُّڌم ٖمِټم َََل ِم ر١م ِ
٬مڇمل َأ ْه ِؾ اٮم َّت ْٸمٶمِ ِ
َ
ڇمت ِذي
ْ
َ ُ
ْ
ْ
اجل ََل ِل َو ْ ِ
اْل٭م َْرا ِم.
َْ
و َ٬مڇم ُٮمقاْ :إَ ْٛمٌڇمر ِ٬مًَم ِن :ٲمتَقاٗمِر وآٚمڇمد٫َ ،مڇمٜمُْتَقاٗمِر ،وإِ ْن ٭م َ ِ
اٮمًٿم َِد َٮمټمِٿمَّ ُف َ٪م ْ ُٞم
َ ُ َ
َ ُ َْ ُ َ ٌ َ َ ٌ
َڇمن َ٬م ْٶمٸم َّل َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٧م ،و ِِب َذا َ٬مدَ ٚمقا ِٓم د َٓ َٮم ِډم ا ْٮم ُٻمر ِ
آن َ٥م َٝم
َ
ُ
ْ
َ٬م ْٶمٸم ِّل اٮمدَّ َٓ َٮمډم٫َ ،مڅمِ َّن اٮمدَّ َٓ َٮم َډم اٮم َّٽم ْٺمٷم َّځم َډم َٓ ٗمُٺمځمدُ ا ْٮم َځمٻم َ َ َ

ڇمت .و ْأٚم ِ
اٮمٴم َٺم ِ
ڇمد َٓ ٗم ُِٺمځمدُ ا ْٮم ِٸم ْٽم َؿ.
َ َ
ِّ
َ٫م ًَدُّ وا َ٥م َٝم ا ْٮم ُٻم ُٽم ِ
اٮمر ِّب َٗم َٸم َڇم٨م َو َأ ْ١م ََم ِئ ِف َو ِص َٺمڇمٗمِ ِف َو َأ ْ٫م َٸمڇمٮمِ ِف ِٲم ْـ ِٙم َڀم ِډم
قب َٲم ْٸم ِر َ٫م َډم َّ
ُهځم ٍډم ،وٲم َٻمدِّ ٲم ٍ
ِ
اٮمر١م ِ
ڇمت َٛم َځمڇمٮم ِ َّځم ٍډم١َ ،م َّپم ْق َهڇم َ٬م َقا٣مِ َع
قل ﷺ َو َأ َٚمڇم ُٮمقا اٮمٿم َ
َّڇمس َ٥م َٝم َ٬م َٵمڇم َيڇم َو ْ َّ َ ُ َ
َّ ُ
٧م َڂم ْٻمٽمِځم ًډم ،و ِهل ِٓم اٮمتَّح ِٻم ِځمؼ ﴿٭مَن ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
َي ًَ ٌُ ُف اٮم َّٷم ْپم ُ
آن َٲمڇم ًء َٚمتَّك إِ َذا
ْ
اب ٖمِٻمځم َٸمډم َ ْ
َ٥م ْٻمٽم َّځم ًډمَ ،و َٖم َراه َ َّ َ َ
ََ
هيع ِْ
ِ
ِ
احل ًَ ِ
ڇمب﴾ [اٮمٿمقر. ]39 :
َٙمڇم َء ُه َِل ْ ََيِدْ ُه َ٢م ْځم ًئڇم َو َو َٙمدَ اَّللََّ ٥مٿمْدَ ُه َ٫م َق َّ٫مڇم ُه ٚم ًَڇم َٖم ُف َواَّللَُّ َ ِ ُ
ِ ِ
قهڇم َ٥م َٝم ڂم ُُٴم ِ
َو ِٲم َـ ا ْٮم َٸم َج ِ
قص.
ڈم َأ َِّن ُ ْؿ َ٬مدَّ ُٲم َ
قص ا ْٮم َق ْٚم ِلَ ،و َ٥م َز ُٮمقا َٕ ْٙمٽم َڀمڇم اٮمٿم ُُّٴم َ
قال زمحُ اه:
ِ
َ٫مٿمَ ُٻم ُ ِ ِ
ځمح ُډم ِٓم َه َذا ا ْٮم ٌَ ِ
ڇمب ُي َقا٫مِ ُٻم َڀمڇم ا ْٮم ُٻم ْر ُ
آنَ ،و َيدُ ُّل َ٥م َٝم ِٲم ْث ِؾ َٲمڇم
اٮمٴمح َ
قل َهذه ْإَ ْٛم ٌَ ُڇمر َّ
احل ِد ِ
آن ٖمِپمٿم ِْز َٮم ِډم ْأي ِډم ٲمع ْأي ِډم ،و ْ ِ ِ
ِ
ِ
يڋم اٜمُْت َِّٺم َٻم ْ ِ
٧م.
احلديڋم َٲم َع ْ َ
َ َ َ َ َ َ
َد َّٮم ْڊم َ٥م َٽم ْځمف٫َ ،م ِڀم َل َٲم َع ا ْٮم ُٻم ْر َ
ڇمة و ِ
ٍ
ِ ِ ِ
َ٫م َٽمَم ٭مَڇمڂم ِ
اٮمٳم َڀمڇم َد ُة ٖمِ َڃم َّن َه ِذ ِه ْإَ ْٛم ٌَ َڇمر َوا ْٮم ُٻم ْر َ
َڊم َّ
اٚمدَ ٍة َ٫مٿم َْح ُـ
آن َُي ُْر َٙمڇمن ٲم ْـ ٲم ْٳم َټم َ
َّ
اٮمز ِ
ور َأ َِّنَڇم
ڂم ُْٳم ِڀمدُ اَّللََّ َ٥م َٝم َذٮم ِ َؽ َ٢م َڀمڇم َد ًة َ٥م َٝم ا ْٮم َٻم ْٶم ِع َوا ْٮم ٌَ ِّڊم ،إِ ْذ َ٢م ِڀمدَ ُٛم ُٴمق ُٲمٿمَڇم َ٢م َڀمڇم َد َة ُّ
ِ ِ
ػ ٗمِ ْٽم َؽ ا ْٮم ُٸم ُٻم َ
َڇمب
ي َهڇم َأ ْن ُختَڇمٮم ِ َ
ُختَڇمٮمِ ُ
ُق١م َډم ،إِ َذا َوا َ٫م َٻمڊم ا ْٮمټمت َ
قل اٜمَْٿمْټم َ
ػ ا ْٮم َٸم ْٻم َؾَ ،و َٲمڇم َي ُ ُّ
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قل اٜمُْ َڄم َّيدَ َة ٖمِٿم ِ
َو٫مِ ْٶم َر َة اَّلل ا َّٮمتِل َ٫م َٶم َر ِ٥م ٌَڇم َد ُه َ٥م َٽم ْځم َڀمڇمَ ،وا ْٮم ُٸم ُٻم َ
ُقر ا ْٮم َق ْٚم ِلَ ،و٭م ََذٮم ِ َؽ َ٢م َڀمڇم َد ُة َو َر َ٬م َډم
ِ
ِ ِ
ِ
ق١مك.
ْٖم ِـ ڂم َْق َ٫م ٍؾ ٖمِ ُپم َقا َ٫م َٻمډم ا ْٮم ُٻم ْرآن ٜمَڇم َٙمڇم َء ٖمِف ُٲم َ
ِ
ِ
ِ ِ
يڋم ُٗم َٻمرر ڂمُٴمقص ا ْٮم ُٻمر ِ
ځمڀمڇم ٭م َْٳم ًٺمڇم ُٲم َٺم َّٴم ًَلَ ،و ُٗم َٻم ِّر ُب
آن َو َٗمټم ِْٳم ُ
ػ َٲم َٸمڇمڂم َ
َ٫م َڀمذه ْإَ َٚمڇمد ُ ِّ ُ ُ َ
ْ

ِ
ِ ِ
ن اٜمُْ ْج َپم َؾ ِٲمٿمْ ُف َو ُٗم ٌَ ِّځمٿمُ ُف َوٗم َُق ِّو ُح ُف ٮم ِ َت ُٻمق َم ُٚم َّج ُډم اَّلل
اٜمُْ َرا َد َوٗمَدْ َ٫م ُع َ٥مٿمْ ُف آ ْٚمت ََم َٓتَ ،و ُٗم َٺم ِّ ُ
ِ
اٮمر ُ١م َ
٧م َٲمڇم ُأڂم ِْز َل إِ َٮم ْځم ِف ِٲم ْـ َر ِّٖم ِفَ ،و َأ َّڂم ُف َٖم َّٽم َغ َأ ْٮم َٺمڇم َ٤م ُف َو َٲم َٸمڇمڂمِ ِځمف َٖم ََل ً٪مڇم ُٲمٌِځمٿمًڇم
قل َٖم َّ َ
ٖمِفَ ،و ُي ْٸم َٽم َؿ َأ َّن َّ

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ڈم ا ْٮم ِٸم ْٽم َؿَ ،و َٖم َّځمٿمَ ُف
احل َّج َډمَ ،و َ٬م َٶم َع اٜمَْ ْٸمذ َر َة َو َأ ْو َٙم َ
َٚم َٴم َؾ ٖمِف ا ْٮمٸم ْٽم ُؿ ا ْٮم َځمٻمځمٿم ُّلَٖ ،م ََل ً٪مڇم َأ َ٬مڇم َم ْ ُ
َأٚمًـ ا ْٮمٌځم ِ
ڇمن َو َأ ْو َو َح ُف.
ْ َ َ ََ
ون ْأي ِ
ِ
و ِِل َذا ٭م َ ِ
ڇمت ِٓم َه َذا ا ْٮم ٌَ ِ
قِنَڇم
اٮمً َٽمػ َو َأ ْٗم ٌَڇم ُ٥م ُڀم ْؿ َي ْذ٭م ُُر َ َ
ڇمبُ٘ ،م َّؿ ُيتٌِْ ُٸم َ
َڇمن َأئ َّپم ُډم َّ
َ َ
ڇمد ِ
ٖمِ ْڇمَٕٚم ِ
يڋم اٜمُْ َقا٫مِ َٻم ِډم َِلڇم ،٭م َََم َ٫م َٸم َؾ ا ْٮم ٌُ َخ ِ
اٮمًٿم َِّډم،
ڇمر ُّي َو َٲم ْـ َ٬م ٌْ َٽم ُف َو َٲم ْـ َٖم ْٸمدَ ُه ِٲم َـ اٜمُْ َٴمٿم ِِّٺم َ
َ
٧م ِٓم ُّ
َ

ِ
َ٫مڅمِ َّن ْ ِ
َيت َُّج َ
اْل َٲمڇم َم َأ ِْمَدَ َوإِ ْ١م َح َ
قن َ٥م َٝم ِص َّح ِډم َٲمڇم ٗم ََٵم َّپمٿمَ ْت ُف
ُهڇم َ ْ
ڇمق ْٖم َـ َر َاه َق ْيفَ ،و َ٪م ْ َٞم ُ َ
ِ ِ
َأٚم ِ
لء ٖمَِم ِٓم ا ْٮم ُٻمر ِ
ول واٮمر ْؤي ِډم واٮم َّتټمْٽمِځم ِؿ وا ْٮمقٙم ِف وا ْٮمځمدَ ي ِـ و ْ ِ ِ
ڇمد ُ
آن،
َ َ ْ َ َ ْ َ
يڋم اٮمٿم ُُّز ِ َ ُّ َ َ
َ
ْ
اْل ْٗم َځمڇمن َواٜمَْج َ
َڇمة و ِ
ٍ
ِ ِ
آن و ِ
ِ
ِ
ُقن ا ِّٗم َٺم َ
َو ُي ْثٌِت َ
اٚمدَ ٍةَ ،و َٓ ُيٿمْټمِ ُر َذٮم ِ َؽ
اٮمًٿمَّډم َ٥م َٽم ْځم َڀمڇمَ ،و َأ َِّن ُ ََم ٲم ْـ ٲم ْٳمټم َ
ڇمق َد َٓ َٮمډم ا ْٮم ُٻم ْر َ ُّ
ِ
ٍ
آ١متِدْ َٓ ُل َ٥م َٝم ٲمٸم ِڇمِّن ا ْٮم ُٻمر ِ
ٍ
آن ٖمِ ََم َر َوا ُه اٮم ِّث َٻمڇم ُت
ََ
ْ
َي ًُ ُـ ْ
َٲم ْـ َٮم ُف َأ ْدڂمَك َٲم ْٸم ِر َ٫مډم َوإِ َيَمنَ ،وإِڂم َََّم َ ْ
قل ﷺ ور َ٘م ُډم ْإَڂمٌِْځم ِ
ڇمءُ٘ ،مؿ يتٌِْٸم َ ِ
َ٥م ِـ اٮمر١م ِ
اٮمٴم َحڇم َٖم ُډم َواٮمتَّڇمٖمِ ُٸم َ
قن َأ ِئ َّپم ُډم
قن َذٮم َؽ ٖمِ ََم َ٬مڇم َٮم ُف َّ
َّ ُ ُ
َ
ََ
َّ ُ
ْاِلُدَ ى.
ُي َٺمك َ٥م َٝم ِذي َ٥م ْٻم ٍؾ ١مٽمِځم ٍؿ َأ َّن َٗم ْٺم ًِٞم ا ْٮم ُٻمر ِ
آن ِ َِب ِذ ِه اٮم َّٶم ِر ِيؼ َٛم ْ ٌٞم ِِمَّڇم ُه َق َٲم ْڃم ُٛمق ٌذ
َو َه ْؾ َ ْ
َ ْ
َ
اجلٌ ِڇمئل واٮمٿمَّ َّٷمڇم ِم وا ْٮمٸم ََّل ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ٥م ْـ َأ ِئپم ِډم َّ ِ
ف
َ َ
يز َو ْ ُ َّ ِّ َ
َّ
اٮمٵم ََلل َو ُ٢م ُځمقخِ اٮمت ََّج ُّڀم ِؿ َوآ ْ٥مت َزال ،٭مَڇم َْٜمر ِّ
اْل١م ََل ِم َو ََل َٓ ٍ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ت َوٖمِدَ ً٥مڇم،
ْض ِاِبِ ْؿ ٲم ْـ َأ ْه ِؾ اٮم َّت َٺم ُّرق َوآ ْٛمت ََلف ا َّٮمذي َـ َأ ْٚمدَ ُ٘مقا ِٓم ْ ِ ْ
َو َأ ْ َ
َو َ٫م َّر ُ٬مقا ِديٿم َُڀم ْؿ َو٭مَڇمڂمُقا ِ٢م َځم ًٸمڇمَ ،و َٗم َٻم َّٶم ُٸمقا َأ ْٲم َر ُه ْؿ َٖم ْځمٿم َُڀم ْؿ ٭م ُُّؾ ِٚم ْز ٍ
ب ٖمِ ََم َٮمدَ ْهيِ ْؿ َ٫م ِر ُٚم َ
قن.
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آن ٖمِڅمِ ْ٘مٌ ِ
َ٫مڅمِ َذا َِل ََي ْز َٗم ْٺم ًِٞم ا ْٮم ُٻمر ِ
قل ا ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ َوا ْٮم َځم ِٻم ِ
ڇمت َٲمڇم َد َّل َ٥م َٽم ْځم ِفَ ،و ُٚم ُٴم ُ
٧م ٖمِ ًُٿم َِـ
َ
ُ ْ
ْ ُ
ِ
قل اَّلل ﷺ اٮمٴم ِح ِ
ر١م ِ
اٮمٴم َحڇم َٖم ِډم َوٗمَڇمٖمِ ِٸم ِ
قز َأ ْن ُي ْر َٙم َع ِٓم
ځمڀم ْؿَ ،أ َ٫م َځم ُج ُ
ځمحډم اٮم َّثڇمٖمِتَډمَ ،و٭م َََل ِم َّ
َ
َّ
َ ُ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ٲمٸم ِڇمِّن ا ْٮم ُٻمر ِ
اجل ٌَّ ِڇمئ ِّل
آن إِ َ٨م َ ْ
ََ
َت ِري َٺمڇمت َٙم ْڀم ٍؿ َو٢مځم َٸمتفَ ،وٗم َْڃم ِو َيَلت ا ْٮم َٸم ََّلف َواٮمٿمَّ َّٷمڇم ِم َو ْ ُ
ْ
ڇمنٖ ،م ِٸم ٍ
ڇمر و َأ ْٗمٌ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ڇم٥م ِڀم ْؿ ِٲم ْـ ٭م ُِّؾ َأ ْ٥م َپمك َأ ْ٥م َج ِپم ِّل ا ْٮم َٻم ْٽم ِ
ځمد َ٥م ِـ
ڈم َواٮم ِّٽم ًَ َ
اجل ٌَّ ِ َ َ
يزَ .و َ٥م ٌْد ْ َ
َوا َْٜمر ِّ
اٮمًٿم َِّډم وا ْٮم ُٻمر ِ
آنَ ،ٲم ْٹم ُپم ٍ
قر ِ٥مٿمْدَ َأ ْه ِؾ ا ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ َو ْ ِ
اْل َيَم ِن؟ .
ُّ َ ْ
َڊم َأ ْٛم ٌَڇمر ر١م ِ
قل اَّلل ﷺ َٓ ٗم ُِٺمځمدُ ِ٥م ْٽم ًَم َ٫م َج ِپمځم ُع َٲمڇم َي ْذ٭م ُُر ُه َه ُڄم َٓ ِء ِٲم َـ اٮم ُّٽم َٹم ِډم
َ٫مڅمِ َذا ٭مَڇمڂم ْ
ُ َ ُ
ِ
قن ٖمِ ِف ا ْٮم ُٻم ْر َ
َي ِّر ُ٫م َ
َو ِّ
اٮمًٿمَ َـ َأ ْو َ٨م َو َأ ْٚم َرى َأ ْن َٓ ُي ِٺمځمدَ ِ٥م ْٽم ًَم َو َٓ َ٤مٿمًّڇم.
آن َو ُّ
اٮمٳم ْٸم ِر ا َّٮمذي ُ َ
قال زمحُ اه:
٧م َِٕ ْص َحڇمٖمِ ِف ا ْٮم ُٻم ْر َ
آن َٮم ْٺم َٷم ُف َو َٲم ْٸمٿمَڇم ُه٫َ ،م ٌَ َّٽم َٹم ُڀم ْؿ َٲم َٸمڇمڂمِ ِځمف ٭م َََم َٖم َّٽم َٹم ُڀم ْؿ َأ ْٮم َٺمڇم َ٤م ُف،
اٮمٿمٌَِّ َّل ﷺ َٖم َّ َ
٧م ٮمِٽمٿم ِ
َي ُٴم ُؾ ا ْٮم ٌَ َځم ُ
َّڇمس َٲمڇم ڂم ُِّز َل
ڇمن َوا ْٮم ٌَ ََل ُغ اٜمَْ ْٻم ُٴمق ُد إِ َّٓ ٖمِ َذٮم ِ َؽ َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م﴿ :ٮم ِ ُت ٌَ ِّ َ
َو َٓ َ ْ
ڇمن ٮمِٽمٿم ِ
إِ َٮم ْځم ِڀم ْؿ﴾ [اٮمٿمحؾَ ]44 :و َ٬م َڇملَ ﴿ :ه َذا َٖم َځم ٌ
َّڇمس﴾ [آل ٥مپمرانَ ]038 :و َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ َو َٲمڇم
قل إِ َّٓ ٖمِٽمًِ ِ
َأر١م ْٽمٿمَڇم ِٲم ْـ ر١م ٍ
ِ
نڂمَڇم ُه
ڇمن َ٬م ْق ِٲم ِف ٮم ِ ُځم ٌَ ِّ َ
َ
َ ُ
ْ َ
٧م َِل ُ ْؿ﴾ [إٖمراهځمؿَ ]4 :و َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م٫َ ﴿ :مڅمڂم َََّم َي َّ ْ
ِ
ٖمِٽمِ ًَڇمڂمِ َؽ َٮم َٸم َّٽم ُڀم ْؿ َيت ََذ٭م َُّر َ
ڊم آ َيڇم ُٗم ُف﴾ [٫مٴمٽمڊم]3 :
َڇمب ُ٫م ِّٴم َٽم ْ
ون﴾ [اٮمدٛمڇمنَ ]58 :و َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م﴿ :٭مت ٌ
َأ ْي ُٖمځمِّٿم َْڊم َو ُأ ِز َيؾ َ٥مٿم َْڀمڇم ْ ِ
َڊم آ َيڇم ُٗم ُف ُُم ْ َپم َٽم ًډمَِ :ل ْ َٗم ُټم ْـ َ٬مدْ ُ٫م ِّٴم َٽم ْڊمَ ،و َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م:
ُج ُڇمل٫َ ،م َٽم ْق ٭مَڇمڂم ْ
اْل ْ َ
٧م﴾ [اٮمٿمقرَ ]54 :و َه َذا َيت ََٵم َّپم ُـ َٖم ََل ُغ اٜمَْ ْٸمٿمَك َو َأ َّڂم ُف ِٓم
اٮمر ُ١مق ِل إِ َّٓ ا ْٮم ٌَ ََل ُغ اٜمٌُِْ ُ
﴿ َو َٲمڇم َ٥م َٝم َّ
َأ ْ٥م َٝم درٙم ِ
ڇمت ا ْٮمٌځم ِ
ڇمن.
ََ
ََ َ
ِ
ِ
ڇمِّن ٭م َََل ِٲم ِف َو٭م َََل ِم َر ِّٖم ِف َٖم ََل ً٪مڇم ُٲمٌِځمٿمًڇمَٖ ،م ْؾ َٖم َّٽم َٹم ُڀم ْؿ َأ ْٮم َٺمڇم َ٤م ُف،
َ٫م َپم ْـ َ٬م َڇمل إ َّڂم ُف َِل ْ ُي ٌَ ِّٽم ِغ ْإُ َّٲم َډم َٲم َٸم َ
َو َأ َٚم َڇمِل ُ ْؿ ِٓم َ٫م ْڀم ِؿ َٲم َٸمڇمڂمِ ِځمف َ٥م َٝم َٲمڇم َي ْذ٭م ُُرو ُه َه ُڄم َٓ ِءَِ ،ل ْ َي ُټم ْـ َ٬مدْ َ٢م ِڀمدَ َٮم ُف ٖمِڇم ْٮم ٌَ ََلغَِ ،و َه َذا ُه َق
ِ
ِ
ِ
ٰم ُح ٖمِ ِف َو َي ُٻم ُ
َڊم ِٓم ٭مِ ْت ََم ِن َٲم َٸم ِڇمِّن
قل :إِ َّن اٜمَْ ْٴم َٽم َح َډم ٭مَڇمڂم ْ
َٚمٻمځم َٻم ُډم َ٬م ْقِل ْؿ َٚمتَّك َأ َّن ٲمٿم ُْڀم ْؿ َٲم ْـ ُي َ ِّ
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ِ
ِ
ځمٹمڀمڇم ٮم ِ ْ ُ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اجل ْپم ُڀم ِ
قرَ ،وٮمِټم َْق ِ ِِن ْؿ َٓ َي ْٺم َڀم ُپم َ
ڇمِّن
َهذه ْإَ ْٮم َٺمڇمظَ ،و٥مَدَ ِم َٗم ٌْٽم َ
َل َّٲمډم ،إِ َّٲمڇم َٜم ْٴم َٽم َحډم ْ ُ
قن اٜمَْ َٸم َ
ڇمل ،وإِٲمڇم ٮمِځمٿم ََڇمل ا ْٮمټم ِ
ِ
ڈم ِْ
ْض ِ
إِ َّٓ ِٓم َ٬م َقاٮم ِ ِ
َڇمد ُٚم َ
اب َ٭مدْ ِٚم ِڀم ْؿ ِٓم
قن َ٘م َق َ
ب ْإَ ْٲم َث ِ َ َّ َ
احل ًِّ َځمڇمت َو َ ْ
اج َٗم ْڃم ِو َيَل ِِتڇم ِٲمـ وٚم ِٯم اٮم ُّٽم َٹم ِ
ِ
ِ ِ
ڈم ْإَ ْ٢م َٸم ِ
ڇمت َو َ٪م َر ِائ ِ
ا١متِ ْخ َر ِ
ڇمر،
ا١متٿمْ ٌَڇمط َٲم َٸمڇمڂم َ
َ
ځمڀمڇم َو ْ
ْ
ْ َ ْ ِّ
ِ ِ
ِ ِ
قص َ
س٫مِ َڀمڇم َ٥م ْـ َٚم َٻم ِڇمئ ِٻم َڀمڇم َٲمڇم َأ ْٲم َټمٿم َُڀم ْؿ.
َو َي ُٹم ُ
قن ٖمِ َڃم ْ٫مټمَڇمره ُؿ اٮمدَّ ٬مځم َٻمډم َ٥م َٝم َ ْ
َو َأ َّٲمڇم َأ ْه ُؾ ا ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ َو ْ ِ
اْل َيَم ِن َ٫م َځم ْٳم َڀمدُ َ
ون َٮم ُف ٖمِ ََم َي ْٳم َڀمدُ اَّللَُّ ٖمِ ِف َو َ٢م ِڀمدَ ْت ٖمِ ِف َٲم ََل ِئ َټم ُت ُف
و ِٛمځمڇمر ا ْٮم ُٻمر ِ
٧م ا ْٮم َٻمڇم٣مِ َع ٮم ِ ْٽم ُٸم ْذ ِر اٜمُْ ِٻمځمؿ ٮم ِ ْٽم ُح َّج ِډم ،اٜمُْ ِ
ڈم ٮم ِ ْٽم ِٸم ْٽم ِؿ
ون َأ َّڂم ُف َٖم َّٽم َغ ا ْٮم ٌَ ََل َغ اٜمٌُِْ َ
قٙم َ
َ
َ َ ُ ُ
َڇمجل ْز ِم ٖمِ َتٌٽمِ ِ
آن و ِ
ِ
ِ ِِ ِ
َوا ْٮم َځم ِٻم ِ
ځمٹم ِف ْإَ ْٮم َٺم َ
ڇمظَٖ ،م ْؾ
ْ
اٮمًٿمَّډم ٭م ْ َ
ڇمِّن ا ْٮم ُٻم ْر َ ُّ
٧م َٮم ْٺم ًٷمڇم َو َٲم ْٸمٿمًك َو ْ َ
اجل ْز ُم ٖمِ َت ٌْٽمځمٹمف َٲم َٸم َ
آن و ِ
ِ
َأ ْ٥م َٷم ُؿ ِٲم ْـ َذٮم ِ َؽَّ َِٕ :ن َأ ْٮم َٺم َ
اص ُأ َّٲمتِ ِفَ ،و َأ َّٲمڇم اٜمَْ َٸم ِڇمِّن ا َّٮمتِل
َي َٺم ُٷم َڀمڇم َٛم َق ُّ
اٮمًٿمَّډم إِڂم َََّم َ ْ
ڇمظ ا ْٮم ُٻم ْر َ ُّ
َٖم َّٽم َٹم َڀمڇم َ٫مڅمِ َّڂم ُف َي ْٳم َ ِ٠م ُك ِٓم ا ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ ِ َِبڇم ا ْٮم َٸمڇم َّٲم ُډم َو ْ
ڇمص ُډم.
اخلَ َّ
واَّللََّ ١مٌحڇم َڂمف َأڂم َْز َل َ٥م َٝم ڂمٌَِځم ِف ِْ
احلټم َْپم َډم ٭م َََم َأڂم َْز َل َ٥م َٽم ْځم ِف ا ْٮم ُٻم ْر َ
آن َوا ْٲم َت َّـ ٖمِ َذٮم ِ َؽ َ٥م َٝم
ِّ
ُ ْ َ ُ
اٚم ٍد ِٲمـ اٮمً َٽم ِ
احلټمْپم ُډم ِهل اٮمًٿمَّ ُډم ٭مََم َ٬م َڇمل َ٪مٞم و ِ
ِ
ػَ ،و ُه َق ٭م َََم َ٬مڇم ُٮمقا َ٫مڅمِ َّن اَّللََّ
اٜمُْ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
ُْ َ
َ َّ
َ
َ ُّ
٧مَ ،و ْ َ
ڇمت اَّلل و ِْ
َٗمٸم َڇم٨م َ٬م َڇمل﴿ :وا ْذ٭مُر َن ٲمڇم يت َْٝم ِٓم ٖمځمقٗمِ ُټمـ ِٲمـ آي ِ
احلټم َْپم ِډم﴾ [إٚمزاب٫َ ]34 :مٿم ََّق َع
َ
َّ ْ َ
ُُ
َ ْ َ ُ
َ
ڇمت و ِهل ا ْٮم ُٻمر ُ ِ
ِ
اٜمَْ ْت ُٽم َّق إِ َ٨م ڂم َْق َ٥م ْ ِ
ڇمٮمًٿم َِّډم َٲمڇم ُأ ِٛم َذ َ٥م ْـ
اٮمًٿمَّ ُډمَ ،واٜمُْ َرا ُد ٖمِ ُّ
آنَ ،وٚمټم َْپم ٌډم َوه َل ُّ
٧م :آ َي ٌ َ َ ْ

آن ٭مََم َ٬م َڇمل ﷺَ « :أ َٓ إِن ُأوِْ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
َاب َو ِم ْث َِ ُف َم ًَ ُفَ ،أ َٓ إِ َّٕ ُف
ِّ
ٔت ا ْفُت َ
َر ُ١مقل اَّلل ﷺ ١م َقى ا ْٮم ُٻم ْر َ
ِم ْث ُؾ ا ْف َُ ْر ِ
آن َو َأ ْـ َث ُرش .
()0

ِ
َ٬م َڇمل ا ْٮم ٌُ َخ ِ
احل َپم ْځم ِد َّي َي ُٻم ُ
قلُ :٭مٿمَّڇم ِ٥مٿمْدَ َّ
اٮمٳمڇم٫مِ ِٸم ِّل َ٫م َڃمٗمَڇم ُه َر ُٙم ٌؾ َ٫م ًَ َڃم َٮم ُف َ٥م ْـ
ڇمر ُّي١َ :مپم ْٸم ُڊم ْ ُ
ٽمٳمڇم٫مِ ِٸم ِّلَ :ٲمڇم َٗم ُٻم ُ
َٲم ًْ َڃم َٮم ٍډم َ٫م َٻم َڇمل٬َ :م َچم َر ُ١م ُ
اٮمر ُٙم ُؾ ٮم ِ َّ
ْڊم؟
قل َأڂم َ
قل اَّلل ﷺ ٭م ََذا َو٭م ََذا٫َ ،م َٻم َڇمل َّ

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف أِمد ( ،)07074وأٖمق داود (ٖ )4614مڅم١مٿمڇمد صحځمح.
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ِ
ٍ
ڇمن اَّلل ٗمَر ِاِّن ِٓم ٭مَٿم ِ ٍ
ِ
َّڇمراَ ،أ ُ٬م ُ
َ٫م َٻم َڇمل١ُ :م ٌْ َح َ
قل َ٬م َچم
ځمًډمٗ ،م ََراِّن ِٓم َٖم ْځم َٸمډمٗ ،م ََرى َ٥م َٝم َو َ١مٶمل ُزڂم ً
َ
َ
قل ِٕم َٲمڇم َٗم ُٻم ُ
ْڊم َٗم ُٻم ُ
َر ُ١م ُ
ْڊم؟ .
قل َأڂم َ
قل اَّلل ﷺ ٭م ََذا َو٭م ََذاَ ،و َأڂم َ
اٮمٳمڇم٫مِ ِٸمل :إِ َذا َو َٙمدْ ٗمُؿ ١مٿمَّ َډم ر١م ِ
َو َ٬م َڇمل اٜمُْ َز ِ ُِّّن َو َٚم ْر َٲم َٽم ُډم َ٥م ِـ َّ
قهڇم َو َٓ
قل اَّلل ﷺ٫َ :مڇمٗمٌَِّ ُٸم َ
ْ ُ َ ُ
ِّ
َٗم ْٽمت َِٺمتُقا إِ َ٨م َأ َٚم ٍد .
اٮمٳمڇم٫مِ ِٸم ِّلَ :ٮم ْځم َس َِٕ َٚم ٍد َ٬م ْق ٌل َٲم َع ُ١مٿم ٍَّډم َ١مٿم ََّڀمڇم َر ُ١م ُ
ځمع َ٥م ِـ َّ
قل اَّلل ﷺ َ٬م َڇمل
اٮمرٖمِ ُ
َو َ٬م َڇمل َّ
()0

()2

ِ
ِ
اٮمر ُٙم ُؾَ :أ َٗم ْڃم ُٛم ُذ ِ َِب َذا َيڇم َأ َٖمڇم َ٥م ٌْ ِد اَّللَِّ؟ َ٫م َٻم َڇملَ :ٲمتَك
اٮمرٖمِ ُ
ځمعَ :و َ١مپم ْٸم ُت ُف َر َوى َٚمدي ًثڇم٫َ :م َٻم َڇمل َٮم ُف َّ
َّ
ِ
قل اَّلل ﷺ ص ِحځمحڇم َ٫م َٽمؿ ُ ِ
ر َو ْي ُڊم َ٥م ْـ ر١م ِ
ڈم .
آٛم ْذ ٖمِف َ٫م ُڃم ْ٢م ِڀمدُ ٭م ُْؿ َأ َّن َ٥م ْٻم٦م َ٬مدْ َذ َه َ
َ
ً ْ
َ ُ
َ
ِ
اٮمٳمڇم٫مِ ِٸم ُّل َوإِ ْ١م َح ُ
ڇمْض٫َ ،م َٻم َڇمل َّ
َوٗم ََذا٭م ََر َّ
اٮمٳمڇم٫مِ ِٸم ُّل٬َ :م َڇمل
ڇمق ٖمِ َپم َّټم َډم َو َأ ِْمَدُ ْٖم ُـ َٚمٿمْ ٌَ ٍؾ َٚم ٌ
َر ُ١م ُ
ڇمق َٚمدَّ َ٘مٿمَڇم َي ِزيدُ َ٥م ِـ ْ
قل اَّلل ﷺ « َو َه ْؾ ٗم ََر َك َٮمٿمَڇم َ٥م ِٻم ٌځمؾ ِٲم ْـ َد ٍارش َ٫م َٻم َڇمل إِ ْ١م َح ُ
احلَ ًَ ِـ
ِ
ڇمن َ٥م ْـ َٲمٿم ُْٴم ٍ
ٟمڂمَڇم َأ ُٖمق ُڂم َٸم ْځم ٍؿ َو َ٥م ٌْدَ ُة َ٥م ْـ ُ١م ْٺم َځم َ
ځمؿ َأ َِّن ُ ََم َِل ْ َيټمُقڂمَڇم َي َر َيڇمڂمِ ِف
قر َ٥م ْـ إِ ْٖم َراه َ
(ح) َو َأ ْٛم َ َ
اٮمٳمڇم٫مِ ِٸم ُّل ٮم ِ ٌَ ْٸم ِ
ض َٲم ْـ َ٥م َر َ٫م ُفَ :ٲم ْـ َه َذا؟ َ٬م َڇمل :إِ ْ١م َح ُ
َي ْٸمٿمِل َٖم ْځم َع ِر َٖمڇم ِع َٲم َّټم َډم َ٫م َٻم َڇمل َّ
ڇمق ٖمـ
ڇمن َأڂم َ ِ
اٮمٳمڇم٫مِ ِٸملَ :أڂم َ ِ
ِ
ا١م َ
احلٿمْ َٷم ِ ُّ٦م٫َ ،م َٻم َڇمل َّ
ځمڀم ُڀم ْؿَ ،ٲمڇم
َّؽ َ٫مٻم ُ
ْڊم ا َّٮمذي َي ْز ُ٥م ُؿ َأ ْه ُؾ ُٛم َر َ
ُّ
ځمؿ ْ َ
إِ ْٖم َراه ُ
قل َ٬م َڇمل َر ُ١م ُ
ُقن َ٪م ْ ُٞم ُك ِٓم َٲم ْق ِو ِٸم َؽ٫َ ،م ُټمٿم ُْڊم آ ُٲم ُر ٖمِ َٺم ْر ِك ُأ ُذ َڂم ْځم ِفَ ،أ ُ٬م ُ
َأ ْٚم َق َٙمٿمِل َأ ْن َيټم َ
قل اَّلل
()3

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اِلروي ٓم ٭متڇمٖمف ”ذم اٮمټمَلم وأهٽمف“ (ٖ )03/3مڅم١مٿمڇمديـ صحځمح٧م.
( )2أٛمرٙمف اِلروي ٓم ٭متڇمٖمف ”ذم اٮمټمَلم وأهٽمف“ ( ،)385وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم احلٽمځمډم ( ،)017/9واٖمـ ٥مًڇم٭مر
ٓم ٗمڇمريخ دٲمٳمؼ ( ،)386/50وهق صحځمح إٮمځمف.
( )3أٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٚمڇمٗمؿ ٓم ”آداب ّ
اٮمٳمڇم٫مٸمل وٲمٿمڇم٬مٌف“ (ص ،51و ،50و )69واِلروي ٓم ٭متڇمٖمف ”ذم
اٮمټمَلم وأهٽمف“ ( ،)391( )07/3واٮمٴمڇمٖمقِّن ٓم ”٥مٻمځمدة اٮمًٽمػ“ (ص  )089واٮمٌځمڀمٻمل ٓم
ٍ
ٖمڅم١مٿمڇمد
”اٜمدٛمؾ“ ( ،)249وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم ”ٚمٽمځمډم إوٮمځمڇمء“ ( )016 /9واٮمذهٌل ٓم ”اٮمٸمٽمق“ (.)212
صحځمحٍ .
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ِ
ﷺ َو َٗم ُٻم ُ
احل ًَ ِـَ ،و َه ْؾ َِٕ َٚم ٍد َٲم َع
قل َأڂم َ
ْڊم٥َ :م َٶمڇم ٌء َو َ٣م ُ
ځمؿ َو ْ َ
قر َ٥م ْـ إِ ْٖم َراه َ
ڇمو ٌس َو َٲمٿم ُْٴم ٌ
ر١م ِ
قل اَّلل َ٬م ْق ٌل .
َ ُ
اٮمرٖمِځم ِع َ٥م ِـ َّ
اٮمٳمڇم٫مِ ِٸم ِّل َ٬م َڇملَِ :ل ْ َأ ْ١م َپم ْع َأ َٚمدً ا َيٿم ًُْ ٌُ ُف َ٥مڇم َّٲمډم إِ َ٨م ِ٥م ْٽم ٍؿ َأ ْو
َو َر َو ْيٿمَڇم َ٥م ِـ َّ
ِِ
ِ
ځمؿ
ڈم َڂم ْٺم ًَ ُف إِ َ٨م ِ٥م ْٽم ٍؿ ُُيَڇمٮمِ ُ
ػ ِٓم َأ َّن اَّللََّ ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َ٫م َر َض ا ِّٗم ٌَ َ
َيٿم ًُْ ُ
ڇمع َأ َ٘م ِر َر ُ١مقٮمف َواٮمت ًَّْٽم َ
()0

()2

ِحلټم ِْپم ِفَّ َِٕ :ن اَّللََّ َِل ََي َٸم ْؾ َِٕ َٚم ٍد َٖم ْٸمدَ ُه إِ َّٓ ا ِّٗم ٌَڇم َ٥م ُفَ ،و َأ َّڂم ُف َٓ َي ْٽم َزم َ٬م ْق ٌل ٖمِټم ُِّؾ َٚم ٍ
ڇمل إِ َّٓ ٖمِټمِت ِ
َڇمب
ُ
ْ ْ
ُ
ِ
ِِ
ِ
اُهڇم َٗم ٌَ ٌع َِل ُ ََمَ ،وإِڂم َََّم َ٫م َر َض اَّللَُّ َ٥م َٽم ْځمٿمَڇم َو َ٥م َٝم َٲم ْـ َ٬م ٌْ َٽمٿمَڇم
اَّلل َأ ْو ُ١مٿمَّډم َر ُ١مقٮمف ﷺ َو َأ َّن َٲمڇم ١م َق ُ َ
ػ ٫مِ ِځمف َأ َٚمدٌ َأ َّڂم ُف َ٫مر ٌض َو َو ِ
اخلَ ِٟم َ٥م ْـ ر١م ِ
ڈم َ٬م ٌُ ُ
َو َٖم ْٸمدَ ڂمَڇم َ٬م ٌُ َ
قل
ُيتَٽمِ ُ
قل اَّلل ﷺَ ،و َٓ َ ْ
اٙم ٌ
ْ
َ ُ
قل ْ َ
ڈم ر١م ِ
اخلَ ِٟم َ٥م ْـ ر١م ِ
قل اَّلل ﷺ َو َ٬م ِد ا َّٗم َٺم َؼ اٜمُْ ًْٽمِ ُپم َ
قل اَّلل ﷺ َ٫م ْر ٌض َٖم ْؾ َٓ
قن َ٥م َٝم َأ َّن ُٚم َّ َ ُ
َ ُ
ْ َ
ِِ
اْل َيَم ُن َو ْ ِ
َيتِ ُّؿ ْ ِ
ڈم إِ َ٨م ا ْٮم َٸم ٌْ ِد ِٲم ْـ َڂم ْٺم ًِ ِف٫َ ،م ْٵم ًَل َ٥م ْـ َ٪م ْ ِٞم ِهَ ،وا َّٗم َٺم ُٻمقا َأ َّن
اْل ْ١م ََل ُم إِ َّٓ ٖمِټم َْقڂمف َأ َٚم َّ
ُٚم ٌَّ ُف َٓ َيت ََح َّٻم ُؼ إِ َّٓ ٖمِڇم ِّٗم ٌَڇم ِع آ َ٘م ِ
ػ
ڇمر ِه َواٮمت ًَّْٽمِځم ِؿ َٜمِڇم َٙمڇم َء ٖمِ ِف َوا ْٮم َٸم َپم ِؾ َ٥م َٝم ُ١مٿمَّتِ ِف َوٗم َْر ِك َٲمڇم َٛمڇم َٮم َ
ِ ِِ
َڇمن َٓ ََيتَڇمٙم ِ
َڇمن ٖمرهڇمڂمِځمت ِ
ِ
ِ
ڇمن إِ َ٨م َٗم ْٻم ِر ٍير.
ْ َ
َ٬م ْق َٮم ُف ٮم َٻم ْقٮمفَ ،و َهڇمٗمَڇمن ُٲم َٻمدِّ َٲمت ُ ْ َ َّ
و َ٬مدْ َ٬م َڇمل ٖمٸم ُض اٮمً َٽم ِ
ػ َأ ْٮم ًِٿمَ ُتټم ُُؿ
ػ ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِف َ٥م َّز َو َٙم َّؾَ ﴿ :و َٓ َٗم ُٻمق ُٮمقا َٜم ِڇم ٗم َِٴم ُ
َْ
َ
َّ
ِ
ِ
٠موا َ٥م َٝم اَّلل ا ْٮمټم َِذ َب﴾ [اٮمٿمحؾ٬َ ]006 :م َڇمل :ڂم ََز َٮم ْڊم ِٓم
ا ْٮمټمَذ َب َه َذا َٚم ََل ٌل َو َه َذا َٚم َرا ٌم ٮم َت ْٺم َ ُ
٥م َٽمَم ِء اٮمً ِ
قء ا َّٮم ِذي َـ ُي ْٺمت َ
َّڇمس ٖمِ َآر ِائ ِڀم ْؿ َو َيټم ِْٺمل ِٓم َه َذا َ٬م ْق ُٮم ُف َٗم َٸم َڇم٨م٫َ ﴿ :م ََل َو َر ِّٖم َؽ َٓ
ُقن اٮمٿم َ
ُّ
ُ َ
َيټم ُِّپم َ
ُي ْڄم ِٲمٿم َ
قك ٫مِ َځمَم َ٢م َج َر َٖم ْځمٿم َُڀم ْؿ ُ٘م َّؿ َٓ ََيِدُ وا ِٓم َأ ْڂم ُٺم ًِ ِڀم ْؿ َٚم َر ًٙمڇم ِِمَّڇم َ٬م َٵم ْځم َڊم
ُقن َٚمتَّك ُ َ
َتټمِ ِ
ځمپم ِف َِل ْ َي ًْ ُٻم ْط ٖمِ َپم ْقٗمِ ِفَٖ ،م ْؾ َ٘مڇمٖمِ ٌڊم َٖم ْٸمدَ َٲم ْقٗمِ ِف ٭م َََم
َو ُي ًَ ِّٽم ُپمقا ٗم ًَْٽمِ ًځمَم﴾ [اٮمٿمًڇمءَ ]65 :و َ٫م ْر ُض َ ْ
ون ا ْٮم ِٸم ْٽم ِپمځم ِ
َڇمن َ٘مڇمٖمِتًڇم ِٓم ٚمځمڇمٗمِ ِف و َٮمځمس َ َْتټمِځمپمف ُّم ْتَٴمڇم ٖمِڇم ْٮمٸمپمٽمِځم ِ
ڇمت ُد َ
٭م َ
ڇمت ٭م َََم َي ُٻمق ُٮم ُف َأ ْه ُؾ
َّ
َ َ َّ
ًّ
ُُ
َ َ َ ْ َ
اْل ْحل ِ
ڇمد.
َّ
اٮمز ْي ِغ َو ْ ِ َ
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اِلروي ٓم ٭متڇمٖمف ”ذم اٮمټمَلم وأهٽمف“ ( ،)392واٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”ٲمٸمر٫مډم اٮمًٿمـ وأ٘مڇمر“
ٍ
ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمحٍ .
(،)202/8
ٍ
( )2أٛمرٙمف اِلروي ٓم ٭متڇمٖمف ”ذم اٮمټمَلم وأهٽمف“ (ٖ ،)399مڅم١مٿمڇمد صحځمحٍ .
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اخلٟم ٖمِڇم ْٮم َٻمً ِؿ اٜمُْڄم٭م َِّد ٖمِڇمٮمٿمَّ ْٺم ِل َ٬مٌ َٽمف و َأ ْ٬مًؿ ٥م َٝم اڂمْتِ َٺم ِ
ِ
ڇمء ْ ِ
اْل َيَم ِن
ْ ُ َ َ َ َ
َ
َ
َو َ٬مد ا ْ٫م َتت ََح ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َه َذا ْ َ َ َ
ِ
َيټم ُِّپمقا َر ُ١مق َٮم ُف ﷺ ِٓم َُجِځم ِع َٲمڇم َٗمٿم ََڇمز ُ٥مقا ٫مِ ِځمف ِٲم ْـ َد٬مِ ِځمؼ اٮمدِّ ِ
يـ َو َٙمٽمِ ِځمٽم ِف
ٲمٿم ُْڀم ْؿ َٚمتَّك ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِِ
احلرج ،و ُهق ِ
اٮمٵم ُځمؼ ِِمَّڇم
َو ُ٫م ُرو٥مف َو ُأ ُصقٮمف ُ٘م َّؿ َِل ْ َي ْټمتَػ ٲمٿم ُْڀم ْؿ ِ َِب َذا اٮمت َّْحټمځم ِؿ َٚمتَّك َيٿمْتَٺم َل ْ َ َ ُ َ َ
ِِ ِ
ِ ِ
َٚمټم ََؿ ٖمِ ِف َ٫م َتٿم َ ِ
اٚمڇم َٓ َي ٌْ َٻمك َٲم َٸم ُف َٚم َر ٌج ُ٘م َّؿ ُي ًَ ِّٽم ُپمقا
ْ٩م ً
ْ٩م َح ُصدُ ُ
ور ُه ْؿ ٮم َٻم ٌُقل ُٚم ْټمپمف اڂم َ
ِ
ِ
ِ
حلټم ِْپم ِف.
ٗم ًَْٽم ًځمَم َأ ْي َيٿمْ َٻمڇم ُدوا اڂمْٻم َځمڇم ًدا ُ
ِ
ِ
َواَّللَُّ َي ْٳم َڀمدُ َو َر ُ١مق ُٮم ُف َو َٲم ََل ِئ َټم ُت ُف َواٜمُْ ْڄم ِٲمٿم َ
اٮمًٿم َِّډم َٓ ٗم ُِٺمځمدُ
ُقن َأ َّن َٲم ْـ َ٬م َڇمل َأد َّٮم ُډم ا ْٮم ُٻم ْرآن َو ُّ
ڇمت َأ ْٛمٌڇمر آٚم ٍ
يڋم ْإَ١مَم ِء واٮمٴم َٺم ِ
٧م ،و َأ َّن َأٚم ِ
ِ
ڇمد َ
ڇمد َٓ ٗم ُِٺمځمدُ ا ْٮم ِٸم ْٽم َؿ ٖمِ َپم ْٸم ِز ٍل َ٥م ْـ َه َذا
َ ُ َ
ْ َ َ ِّ
َ
ا ْٮم َځمٻم َ َ
اٮمت َّْحټمِځم ِؿَ ،و ُه َق َي ْٳم َڀمدُ َ٥م َٝم َڂم ْٺم ًِ ِف ٖمِ َذٮم ِ َؽ ﴿ َيڇم َأ ُّ َهيڇم ا َّٮم ِذي َـ آ َٲمٿمُقا َأ٣مِځم ُٸمقا اَّللََّ َو َأ٣مِځم ُٸمقا
قل َو ُأ ِ
اٮمر ُ١م َ
وٕم ْإَ ْٲم ِر ِٲمٿمْټم ُْؿ﴾ [اٮمٿمًڇمءْ ]59 :أ َي َډم.
َّ
ِِ
ِ
ِ
ُج َع اٜمُْ ًْٽمِ ُپم َ
قع إِ َ٨م ُ١مٿمَّتِ ِف َٖم ْٸمدَ
َو َأ ْ َ
اٮمر ُٙم ُ
اٮمر ُٙم ُ
قع إِ َٮم ْځمف ِٓم َٚم َځمڇمٗمفَ ،و ُّ
اٮمر َّد إِ َٮم ْځمف ُه َق ُّ
قن َأ َّن َّ
ڇمر ِه وآٚم ِ
ِ
ِِ
اٮمر ِّد َِل ْ َي ًْ ُٻم ْط ٖمِ َپم ْقٗمِ ِف٫َ ،مڅمِ ْن ٭م َ
ڇمد َهڇم َٓ
َڇمن ُٲمت ََقاٗم ُر َأ ْٛم ٌَ ِ َ َ
َِمَڇمٗمفَ ،وا َّٗم َٺم ُٻمقا َأ َّن َ٫م ْر َض َه َذا َّ
ٗم ُِٺمځمدُ ِ٥م ْٽم ًَمَ ،و َٓ َي ِٻمځمٿمًڇم َِل ْ َي ُټم ْـ ٮم ِ َّٽمر ِّد إِ َٮم ْځم ِف َو ْٙم ٌف.
ِ ِ
َّڇمس ِٲم ْـ َه َذا
اٮمز ْي ِغ َو َّ
َو ََّٜمڇم َأ َّص َؾ َأ ْه ُؾ َّ
اٮمٵم ََل ِل َه َذا ْإَ ْص َؾ َر ُّدوا َٲمڇم َٗمٿمَ َڇمز َع ٫مځمف اٮمٿم ُ
ِ
ِ
اٮمٳمځم َٶم ِ
ِ
ِ
ا ْٮم ٌَ ِ
ڇمنَ ،و َر ْأ ِي ُ٫م ََل ٍن َو ُ٫م ََل ٍن،
ڇمب إِ َ٨م َٲمٿمْٶم ِؼ ا ْٮم ُځمقڂمَڇمنَ ،و َٛم َځم َڇمٓت ْإَ ْذ َهڇمنَ ،و َو ْٚم ِل َّ ْ
َو َه ُڄم َٓ ِء َي َتٿم ََڇمو ُِل ُ ْؿ َ٬م ْق ُٮم ُف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُفَ ﴿ :أ َِل ْ ٗم ََر إِ َ٨م ا َّٮم ِذي َـ َي ْز ُ٥م ُپم َ
قن َأ َِّن ُ ْؿ آ َٲمٿمُقا ٖمِ ََم ُأڂم ِْز َل إِ َٮم ْځم َؽ
ون َأ ْن يتَحڇم٭مَپمقا إِ َ٨م اٮم َّٶمڇم ُ٪م ِ
َو َٲمڇم ُأڂم ِْز َل ِٲم ْـ َ٬م ٌْٽمِ َؽ ُي ِريدُ َ
قت َو َ٬مدْ ُأ ِٲم ُروا َأ ْن َي ْټم ُٺم ُروا ٖمِ ِف
َ َ ُ
ِ
اٮمٳم ْځم َٶم ُ
َو ُي ِريدُ َّ
و ََل ًٓ َٖمٸمځمدً ا﴾ [اٮمٿمًڇمء.]61 :
ڇمن َأ ْن ُي ِٵم َّٽم ُڀم ْؿ َ
ڇمو َز َ٣م ْق َر ُهَ ،و َٲم ْٸم ُٽمق ٌم َأ َّن َه َذا ا َّٮم ِذي
َواٮم َّٶمڇم ُ٪م ُ
ا١م ٌؿ ٮمِټم ُِّؾ َٲمڇم َٗم َٸمدَّ ى َٚمدَّ ُه َو َ َ
ْم َ
قت ْ
ُقن َِمْټمُقٲمڇم َ٥م َٽمځم ِف َٓ ٚم ِ
اٮمز ْي ِغ َٚمدُّ ُه َأ ْن َيټم َ
ڇم٭م ًَم.
َيت ََحڇم٭م َُؿ إِ َٮم ْځم ِف َأ ْه ُؾ َّ
َ
ً ْ
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ِ
ُ٘مؿ َأ ْٛمٟم َٗم َٸم َڇم٨م َ٥م ْـ َٚم ِ
٧م إِ َ٨م َ٪م ْ ِٞم َٲمڇم َٙمڇم َء ٖمِ ِف َر ُ١مق ُٮم ُف ﷺ َ٫م َٻم َڇمل:
ڇمل َه ُڄم َٓء اٜمُْت ََحڇم٭مِ ِپم َ
َّ َ َ
﴿ َوإِ َذا ِ٬م َځمؾ َِلؿ َٗم َٸمڇم َٮم ْقا إِ َ٨م ٲمڇم َأڂم َْز َل اَّللَُّ َوإِ َ٨م اٮمر١م ِ
٧م َي ُٴمدُّ َ
ون َ٥مٿم َْؽ
قل َر َأ ْي َڊم اٜمُْٿمَڇم٫مِ ِٻم َ
َّ ُ
َ
ُْ
ُصدُ و ًدا﴾ [اٮمٿمًڇمء.]60 :

قل و ِ
ِ
ڇمت إِ َ٨م َ٪م ِٞم ِه ُه َق َٚم ِٻمځم َٻم َډم اٮمٿمِّ َٺم ِ
َ٫م َج َٸم َؾ ْ ِ
ڇمق ٭م َََم
آ ْٮمتِ َٺم َ
اْل ْ٥م َر َ
اٮمر ُ١م ُ َ
ْ
اض َ٥م ََّم َٙمڇم َء ٖمِف َّ
ِِ
ِ
ِ
اْليَم ِن هق َ ْ ِ
ِ
ِ
ځمؿ َٜم ِڇم َٚم َټم َؿ
احل َرجِ َ٥م ِـ ُّ
ځمپم ُف َو ْارٗم َٺم ُ
َأ َّن َٚمٻمځم َٻم َډم ْ ِ َ ُ َ
اٮمٴمدُ ود ٖمِ ُحټمْپمف َواٮمت ًَّْٽم ُ
ڇمع ْ َ
َتټم ُ
اض َٚم ِٻمځم َٻم ُډم اٮمٿمِّ َٺم ِ
اْل َيَم ِنَ ،و َذٮم ِ َؽ ْ ِ
اٛمتِ َځم ًڇمرا َو َِم َ ٌَّ ًډم٫َ ،م َڀم َذا َٚم ِٻمځم َٻم ُډم ْ ِ
ٖمِ ِف ِر ًى َو ْ
ڇمق.
اْل ْ٥م َر ُ
٧م َ٥م ِـ اٮمتَّحڇم ُ٭م ِؿ إِ َٮمځم ِف اٮمر ِ
٧م ٖمِ ُح ْټم ِؿ ا ْٮم َٹم ْ ِٞم ِٲم ْـ
او َ
ٟم ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َ٥م ْـ ُ٥م ُٻمق َٖم ِډم اٜمُْ ْٸم ِر ِو َ
َ
ْ َّ
ُ٘م َّؿ َأ ْٛم َ َ
ػ إِ َذا َأ َصڇم َٖمت ُْڀم ْؿ ُٲم ِٴمځم ٌَ ٌډم ٖمِ ََم َ٬مدَّ َٲم ْڊم َأ ْي ِدهيِ ْؿ ُ٘م َّؿ َٙمڇم ُء َ
َي ِٽم ُٺم َ
َّلل
قن ٖمِڇم َِّ
َٛم ْٽم ِٻم ِف ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِف٫َ ﴿ :م َټم ْځم َ
وك َ ْ
ِ
ٟم َأ َّن َه َذا ْ ِ
اض َ٥م ِـ اٮمت ََّحڇم ُ٭م ِؿ إِ َٮم ْځم ِف
اْل ْ٥م َر َ
إِ ْن َأ َر ْدڂمَڇم إِ َّٓ إِ ْٚم ًَڇمڂمًڇم َوٗم َْق٫مځم ًٻمڇم﴾ [اٮمٿمًڇمء٫َ ]62 :م َڃم ْٛم َ َ
ڈم َِٕ ْن ٗم ُِٴمځم ٌَ ُڀم ْؿ ُٲم ِٴمځم ٌَ ٌډم ٖمِ ََم َ٬مدَّ َٲم ْڊم َأ ْي ِدهيِ ْؿ ٭م َََم َ٬م َڇمل ِٓم ْأ َي ِډم ْإُ ْٛم َرى ﴿ َ٫م ْٽم َځم ْح َذ ِر ا َّٮم ِذي َـ
َ١م ٌَ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُُيَڇمٮمِ ُٺم َ
ځمؿ﴾ [اٮمٿمقرَ ]63 :و َ٬م َڇمل ِٓم
قن َ٥م ْـ َأ ْٲم ِره َأ ْن ٗمُٴمځمٌَ ُڀم ْؿ ٫م ْتٿمَ ٌډم َأ ْو ُيٴمځم ٌَ ُڀم ْؿ َ٥م َذ ٌ
اب َأٮم ٌ
٧م َ٥م ْـ ُٚمټم ِْپم ِف ﴿ َ٫مڅمِ ْن ٗم ََق َّٮم ْقا َ٫مڇم ْ٥م َٽم ْؿ َأڂم َََّم ُي ِريدُ
اٜمُْت ََق ِّٮم َ

ِ

ض ُذڂم ِ
اَّللَُّ َأ ْن ُيٴمځم ٌَ ُڀم ْؿ ٖمِ ٌَ ْٸم ِ
ُقِبِ ْؿ﴾ [اٜمڇمئدة:

. ]49

ِمڇمد ٖمـ ١م َٽمپم َډم َ٥مـ يٸم َٝم ٖم ِـ ٚمټمِځم ٍؿ َ٥مـ ١م ِٸم ِ
ځمد ْٖم ِـ ُٙم ٌَ ْ ٍٞم َأ َّڂم ُف
ْ َْ ْ َ
ْ َ
َ٬م َڇمل َأ ُٖمق َد ُاو َدَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم َ َّ ُ ْ ُ َ َ
ث ٖمِح ِد ٍ
يڋم َ٫م َٻم َڇمل َٮم ُف َر ُٙم ٌؾ ِٲم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْٮمټمُق َ٫م ِډم :إِ َّن اَّللََّ َٗم َٸم َڇم٨م َي ُٻم ُ
قل ِٓم ٭مِتَڇمٖمِ ِف ٭م ََذا َو٭م ََذا،
َٚمدَّ َ َ
ِ ِ
ِ
يڋم ر١م ِ
ڈم َ١م ِٸمځمدٌ َ ،و َ٬م َڇملَ َٓ :أ َر َ
َڇمن َر ُ١م ُ
قل اَّلل ﷺ ٭م َ
قل اَّلل ﷺ
َ٫م َٹمٵم َ
اك ُٗم َٸم ِّر ُض ِٓم َٚمد َ ُ
َأ ْ٥م َٽم َؿ ٖمِټمِت ِ
َڇمب اَّلل ِٲمٿم َْؽ .
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمدارٲمل ( )630أٛمٟمڂمڇم ١مٽمځمَمن ٖمـ ٚمربٚ ،مد٘مٿمڇم ِمڇمد ٖمـ ١مٽمپمډم ٖمف .وإ١مٿمڇمده صحځمح .وِل
أٙمد إ٘مر ٥مٿمد أِّب داود ،وأٖمق داود ٓ يروي ٥مـ ِمڇمد ٲمٌڇمذة.
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قل اَّلل ﷺ ٖمِڇم ْٮم ُٻمر ِ
َڇمن َه َذا إِ ْڂمټمَڇمر ُهؿ َ٥م َٝم ٲم ْـ َ٥مڇمر َض ١مٿمَّ َډم ر١م ِ
َ٫مڅمِ َذا ٭م َ
آن َ٫م ََم َذا ٗم ََر ُاه ْؿ
ْ
ُ َ ُ
َ
َ
ُ ْ
ِ
٧م ،و َٛمځم َڇمٓ ِ
ِ
ِ
ت
٧مَ ،و َٲمٿمْٶمِ ِؼ اٜمُْ َت َٺم ْٽم ًِ ِٺم َ
٧م ٜمَ ِ ْـ َ٥م َڇمر َو َڀمڇم ٖمِ َآراء اٜمُْ َت َټم ِّٽم ِپم َ
َ٬م ِڇمئ ِٽم َ
٧م َو َأ ْ٬م ِځم ًَډم اٜمُْ َت َټم ِّٽمپم َ َ َ
٧م ،و ِ١مځمڇم١م ِ
ِ
ڇمت اٜمُْ ْٸمت َِدي َـ؟
اٜمُْت ََٴم ِّق٫م َ َ َ َ
َوَّللِ ٖمِ ََل ُل ْٖم ُـ َ١م ْٸم ٍد َٚم ْځم ُڋم َي ُٻم ُ
قلَ٘ :م ََل ٌ
اٮم٩م ُكَ ،وا ْٮم ُټم ْٺم ُر،
ث َٓ ُي ْٻم ٌَ ُؾ َٲم َٸم ُڀم َّـ َ٥م َپم ٌؾْ ِّ :

٠م ُك ُ١مٿمَّ َډم اَّلل َو َر ُ١مقٮم ِ ِفَ ،و َي ُٻم ُ
قل
اٮمر ْأ ُي؟ َ٬م َڇملَ :ي ْ ُ
اٮمر ْأ ُي٬ُ ،م ْٽم ُڊمَ :يڇم َأ َٖمڇم ُ٥م َپم َرَ ،و َٲمڇم َّ
َو َّ
ٍ
ٖمڇمڂمتٻمڇمء ٲمـ ٭مَلٲمف رِمف اَّلل.
ڇمٮمر ْأ ِي.اڂمتڀمك
ٖمِ َّ
قال أبْ عبد اه غفس اه لُ:
وهذا اٮمتٻمًځمؿ ٲمـ أصٽمفٗ ،مٻمًځمؿ إٚمڇمديڋم إ٨م ٲمتقاٗمر وآٚمڇمد ٗمٻمًځمؿ ٲمٌتدعِ :ل
يټمـ ٓم ٥مڀمد اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸم٧م ،واٮمٻمرون اٜمٺمٵمٽمډم ،وٮمټمـ هق ٗمٻمًځمؿ اصٶمَلٚمل
أٛمذ ٖمف ٥مڇمٲمډم اٮمٸمٽمَمء ،و٬مد وٙمد ٓم ٭مَلم ٖمٸمض اٜمتٻمدٲم٧م ٮمٺمظ اٮمتقاٗمر ،يٻمقٮمقن٬ :مد
ٗمقاٗمر هذا احلديڋم.
ڂمٴمڇم
و٭مَم ٗمٻمدم ٲمٸمٿمڇم أن هذه اٮمتٻمًځمَمت آصٶمَلٚمځمډم ُيٸمپمؾ ِبڇم ٲمڇم ِل ُختڇمٮمػ ًّ
ذ٥م ًّځمڇم ،ويتجٿمڈم ٲمٻمڇمصد اٮم٩م اٮمتل ٕهؾ اٮمٌدع ٫مځمڀمڇم ،وٲمـ ذٮمؽ ٬مقِلؿ( :إن أٚمڇمد
يٺمځمد اٮمٷمـ) ٫م ُځمخڇمٮمٺمقن ٓم ذٮمؽ ،ويٻمڇمل :إٚمڇمديڋم اٮمثڇمٖمتډم٥ ،مـ اٮمٿمٌل ﷺ ٲمتقاٗمرهڇم
وآٚمڇمدهڇم ٭مٽمڀمڇم ٗمٺمځمد اٮمٸمٽمؿ١ ،مقاء أ٫مڇمدت اٮمٸمٽمؿ اٮميوري ،أو اٮمٿمٷمري.
ذ آٛمر ،وهق :أن أٚمڇمد ٓ َُيتڌم ٖمف ٓم اٮمٸمٻمڇمئد .وهذا ٖمڇم٣مؾ.
وِلؿ ٲمدٛمؾ ي
قال اإلماو ابً القٔه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)113
ٛمٟم اٮمقاٚمد ٖمحًڈم اٮمدٮمځمؾ اٮمدال ٥مٽمځمف٫ ،...متڇمرة َُيزم ٖمټمذٖمف :ٮمٻمځمڇمم دٮمځمؾ ٭مذٖمف،
وٗمڇمرة ُيٷمـ ٭مذٖمف إذا ٭مڇمن دٮمځمؾ ٭مذٖمف ٤مٿم ًّځمڇم ،وٗمڇمرة يتق٬مػ ٫مځمف٫ ،مَل ُي٠مٙمح صد٬مف ،وٓ
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٭مذٖمف إذا ِل يٻمؿ دٮمځمؾ أٚمدُهڇم ،وٗمڇمرة ي٠مٙمح صد٬مف ،وٓ َُيزم ٖمف ،وٗمڇمرة َُيزم ٖمٴمد٬مف
ٙمز ًٲمڇم ٓ يٌٻمك ٲمٸمف ٢مؽ٫ ،مٽمځمس ٛمٟم ٭مؾ واٚمد يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ وٓ اٮمٷمـ ،وٓ َيقز أن
ً
ٲمٶمٽمٻمڇم أڂمف َيٴمؾ اٮمٸمٽمؿ٫ :مَل وٙمف ْل٬مڇمٲمډم اٮمدٮمځمؾ ٥مٝم أن ٛمٟم
ُيٿمٺمك ٥مـ ٛمٟم اٮمقاٚمد
اٮمقاٚمد ٓ يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ :وإٓ اٙمتپمع اٮمٿمٻمځمٵمڇمنٖ ،مؾ ڂمٻمقلٛ :مٟم اٮمقاٚمد يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ ٓم
ٲمقاوع.
ثه قال زمحُ اه:
٫مڀمذا اٮمذي ا٥متپمده ڂمٺمڇمة اٮمٸمٽمؿ ٥مـ أٛمٌڇمر ر١مقل اَّلل ﷺ ٛمر٬مقا ٖمف إُجڇمع اٮمٴمحڇمٖمډم
اٜمٸمٽمقم ٖمڇمٮميورة ،وإُجڇمع اٮمتڇمٖمٸم٧م ،وإُجڇمع أئپمډم اْل١مَلم ،ووا٫مٻمقا ٖمف اجلڀمپمځمډم،
واٜمٸمتزٮمډم ،واٮمرا٫مٵمډم ،واخلقارج ،اٮمذيـ اڂمتڀمټمقا هذه احلرٲمډم ،وٗمٌٸمڀمؿ ٖمٸمض
١مٽمػ ٲمـ إئپمډم ٖمذٮمؽٖ ،مؾ سح إئپمډم
إصقٮمځم٧م واٮمٺمٻمڀمڇمء ،وإٓ ٫مَل ُيٸمرف ِلؿ
ٌ
ٖمخَلف ٬مقِلؿ٫ ،مپمپمـ ڂمص ٥مٝم أن ٛمٟم اٮمقاٚمد يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ :ٲمڇمٮمؽ ،واٮمٳمڇم٫مٸمل،
وأصحڇمب أِّب ٚمٿمځمٺمډم ،وداود ٖمـ ٥م٦م وأصحڇمٖمف ،٭مڃمِّب ِمپمد ٖمـ ٚمزم ،وڂمص ٥مٽمځمف
احلً٧م ٖمـ ٥م٦م اٮمټمراٖمځمز ،واحلڇمرث ٖمـ أ١مد اٜمحڇم١مٌل. ...اه
أيٵمڇم إٛمٌڇمر
٘مؿ ڂمٻمؾ ٥مـ ٢مځمخ اْل١مَلم رِمف اَّلل :أڂمف ذ٭مر أن ِمڇم يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ ً
٢مخٴم٧مِ ،مڇم يدل ٥مٝم أن ٛمٟم اٮمقاٚمد ،أو آ٘مٿم٧م ٬مد يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ ،و٬مد يٺمځمد اٮمٷمـ،
٫مپمَم يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ ٲمع أڂمف ٛمٟم اٮمقاٚمد وآ٘مٿم٧م ٲمڇم ذ٭مره ٢مځمخ اْل١مَلم.
٬مڇمل :٭مڅمٛمٌڇمر ٢مخٴم٧م ٥مـ ٬مٴمډم ُيٸمٽمؿ أِنَم ِل يتقا٣مآ ٥مٽمځمڀمڇم ،ويٌٸمد ٓم اٮمٸمڇمدة
آٗمٺمڇمق ٥مٝم اٮمټمذب ٫مځمڀمڇم ،واخلٶمڃم و٪مٞم ذٮمؽ.
ثه قال ابً القٔه زمحُ اه:
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٥مٽمَم ٓ يٳمؽ ٫مځمف
٬مٽمڊم :أٛمٌڇمر أٚمڇمد اٜمقٙمٌډم ٮمٽمٸمٽمؿ ٓ ٗمٿمحٰمٖ ،مؾ َيد ا ُٜم ْخ َٟم ً
ٖمټمثٞم ٲمٿمڀمڇم ،٭مَم إذا أٛمٟم ٲمـ ِل َيرب ٥مٽمځمف ٭مذ ًٖمڇم ٬مط ٖمخٟم أڂمف ٢مڇمهده٫ :مڅمڂمف َيزم ٖمف
ٙمز ًٲمڇم ْضور ًّيڇم ،أو يٻمڇمرب اٮميورة ،و٭مذا إذا أٛمٟم ٖمخٟم ٥مٽمځمف ٓم اْلٛمٌڇمر ٖمف ْضر
تځمڇمرا وأٛمٟم ٥مـ ڂمٺمًف ٖمحد
٫مڃمٛمٟم ٖمف ٗمديٿمًڇم وٛمٳمځمډم َّلل ٗمٸمڇم٨م ،٭مَم إذا ٙمڇمء ٖمٿمٺمًف اٛم ً
ارٗمټمٌف يٶمٽمڈم ٗمٶمڀمٞمه ٲمٿمف ٖمڇمحلد ،أو أ٬مر ٖمٿمٺمًف ٖمحؼ ا ُّد ِ٥مل ٖمف ٥مٽمځمفٚ ،مځمڋم ٓ ٖمځمٿمډم ،وٓ
يپم٧م ُيٶمٽمڈم ٲمٿمف ،وٓ ّمڇم٫مډم ٗمٽمحٻمف ٓم اْلڂمټمڇمر ،أو أٛمٟم اٜمٺمتل ٖمڃمٲمر ٫مٸمٽمف :ٮمځمحٴمؾ ٖمف
اٜمخرج ٲمٿمف ،أو أٛمٟم اٮمٶمٌځمڈم ٖمڃمِل يٶمٽمڈم زواٮمف إ٨م أوٸمڇمف أوٸمڇمف ذٮمؽ ٲمـ إٛمٌڇمر
اٮمتل يٻمٶمع اٮمًڇمٲمع ٖمٴمدق اٜمُ ِ
خٟم ِبڇم.
صدرا ،ويٿمٶمٽمؼ ٮمًڇمڂمًڇم ٲمـ يٻمقل ٖمڃمن ٛمٟم
قال زمحُ اه٫ :مټمځمػ يٿم٩مح
ً
اٮمٴمديؼ ،و٥مپمر ٖمـ اخلٶمڇمب ،و٥مثَمن ٖمـ ٥مٺمڇمن ،و٥م٦م ٖمـ أِّب ٣مڇمٮمڈم ،و٥مٌد اَّلل ٖمـ
٥مٽمَم اٮمٌتډم،
ٲمًٸمقد إذا ٬مڇمٮمقا١ :مپمٸمٿمڇم ر١مقل اَّلل ﷺ يٻمقل ٭مذا ،و٭مذا .أِنڇم ٓ ٗمٺمځمد ً
١مٌحڇمڂمؽ هذا ِبتڇمن ٥مٷمځمؿ! وڂمحـ ڂمٳمڀمد ٖمڇمَّلل أن هڄمٓء ٭مڇمڂمقا إذا ٛمٟموا ٥مـ ر١مقل
اَّلل ﷺ ٖمخٟم ُٙم ِزم ٖمٴمد٬مڀمؿ ،وڂمٳمڀمد ٖمڇمَّلل أِنؿ ٭مڇمڂمقا إذا ٛمٟموا ١مقاهؿ ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم
واٮمتڇمٖمٸم٧م ُٙمزم ٖمٴمد٬مڀمؿٖ ،مؾ ڂمٳمڀمد ٖمڇمَّلل أن ١مڇمٜمًڇم ،وڂمڇم٫م ًٸمڇم ،و١مٸمځمد ٖمـ اٜمًځمڈم،
وأٲمثڇمِلؿ ِبذه اٜمٿمزٮمډمٖ ،مؾ ٲمڇمٮمؽ ،وإوزا٥مل ،واٮمٽمځمڋم ڂمحقهؿ ٭مذٮمؽ٫ :مَل يٻمع ٥مٿمدڂمڇم،
وٓ ٥مٿمد ٲمـ ٥مرف اٮمٻمقم اٮمٳمؽ وآٚمتَمل ٫مځمَم يٻمقل ٫مځمف ٲمڇمٮمؽ١ :مپمٸمڊم ڂمڇم٫م ًٸمڇم ،يٻمقل:
١مپمٸمڊم اٖمـ ٥مپمر ،يٻمقل١ :مپمٸمڊم اٮمٿمٌل ﷺ يٻمقل .وڂمحـ ٬مڇم٣مٸمقن ٖمخٶمڃم ٲمٿمڇمز٥مځمٿمڇم ٓم
ذٮمؽ.اه
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ّاخلِمصة :أن ٛمٟم اٮمقاٚمد ٌّ
٭مؾ ٖمحًٌفٖ ،محًڈم اٮمٻمرائـٖ ،محًڈم اٜمتټمٽمؿ٬ ،مد
يٺم ځمد اٮمٸمٽمؿ ،و٬مد يٺمځمد ٪مٞمه ،وٖمڇمٮمٿمًٌډم ٮمَلٛمٌڇمر اٮمٿمٌقيډم ٭مؾ ٲمڇم ٘مٌڊم ٫مڀمق صحځمح :وهق
يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ.
واٮمٻمقل ٖمڃمن أٚمڇمد ٓ يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ ،وإڂمَم يٺمځمد اٮمٷمـ ٫مٻمط ،هق ٲمذهڈم ُجڇم٥مډم ٲمـ
إ٢مڇم٥مرة ،واٜمٸمتزٮمډم ،وٗمٌٸمڀمؿ ٥مٝم ذٮمؽ ُجڇم٥مډم ٲمـ اٮمٸمٽمَمء ٲمـ أهؾ اٮمًٿمډم.
و٬مد رد ٢مځمخ اْل١مَلم ،واٖمـ اٮمٻمځمؿ رِمډم اَّلل ٥مٽمځمڀمَم ،هذا اٮمٻمقل ٖمټمَلم ٭مثٞم ٖمځمٿمڇم
٫مځمف أن ٛمٟم أٚمڇمد ٮمځمس ٖمٴمحځمح أڂمف إڂمَم يٺمځمد اٮمٷمـٖ ،مؾ يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ ،وأن أٛمٌڇمر اٮمٿمٌل
ﷺ اٮمثڇمٖمتډم ٭مٽمڀمڇم ٗمٺمځمد اٮمٸمٽمؿ.
واٖمـ اٮمٻمځمؿ رِمف اَّلل ٮمف َتٻمځمؼ ٣مقيؾ ِلذه اٜمًڃمٮمډم ٭م َََم ِٓم ”ّمتٰم اٮمٴمقا٥مؼ
اٜمر١مٽمډم“ ڂمٻمؾ هذا اٮمٻمقل ٥مـ ُجڀمقر اٮمٸمٽمَمء ٲمـ اٜمحد٘م٧م ،٭مڇمْلٲمڇمم أِمد ،وٲمڇمٮمؽ،
واٮمٳمڇم٫مٸمل ،و٪مٞمهؿ ،ڂمٻمؾ ڂمٻمقٓت ٥مٿمڀمؿ ٗمدل ٥مٝم أِنؿ يٻمقٮمقن ِبذا اٮمٻمقلٖ ،مڃمڂمف يٺمځمد
اٮمٸمٽمؿ.
وٲمٸمٿمك يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ :أن ٲمڇم ٘مٌڊم ٥مـ اٮمٿمٌل ﷺ ،وِل ُيٵمٸمػ٫ :مڀمق ِمڇم يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ،
٫مٿمٸمٽمؿ يٻمځمٿمًڇم أن اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇمٮمف ،وڂمٌٿمل ٥مٽمځمف إٚمټمڇمم اٮم٩م٥مځمډم.
وٲمٸمٿمك يٺمځمد ٪مٽمٌډم اٮمٷمـ :أڂمف يٹمٽمڈم ٥مٝم ٤مٿمٿمڇم أن اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇمٮمف.
وٖمٸمض اٮمٸمٽمَمء ٲمـ أهؾ اٮمًٿمډم اٮمذيـ ٬مڇمٮمقا ٓ :يٺمځمد إٓ اٮمٷمـ٬ .مڇمٮمقا٬ :مد يٺمځمد
اٮمٸمٽمؿ ٖمڇمٮمٻمرائـ ،أي :إڂمٿمڇم ڂمتځمٻمـ أن اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇمٮمف ٖمٻمرائـ أٛمرى ،٭مڃمن يټمقن احلديڋم
ٓم اٮمٴمحځمح٧م و٬مد ٗمُٽمٻمل اٮمٴمحځمحڇمن ٖمڇمٮمٻمٌقل ،أو ٬مد يټمقن رواه ُٚمٺمڇمظ أئپمډم ٲمثؾ:
أيٵمڇم ،أو ٬مد يټمقن ا١متٺمڇمض
ٲمڇمٮمؽ٥ ،مـ ڂمڇم٫مع٥ ،مـ اٖمـ ٥مپمر٫ :مڀمذه ٬مريٿمډم ٗمٺمځمد اٮمٸمٽمؿ ً
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ٲمـ ٥مدة ُ٣مرق ،٭مخپمس ٣مرق ،أو ١مڊم ٣مرق ٙمٸمٽمتٿمڇم ڂمٻمقل :هذا احلديڋم ٲمع ٭مقڂمف ٲمـ
أٚمڇمد ٫مڀمق يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ.
٥مٽمَم ڂمٷمر ًّيڇم ،هق اٮمٸمٽمؿ اٮمذي ڂمتڌم ٥مـ ڂمٷمر وا١متدٓل٫ ،مٻمڇمٮمقا :هذه
و١مپمقه ً
اٮمٻمرائ ـ هل إدٮمډم اٮمتل ٙمٸمٽمتٿمڇم ڂمجزم ٖمڇمٮمٸمٽمؿٖ ،مٸمټمس اٜمتقاٗمر اٮمذي رواه ُجع ٭مثٞم
٥مٽمَم
يًتحځمؾ ٓم اٮمٸمڇمدة ٗمقا٣مڄمهؿ ٥مٝم اٮمټمذب٫ :مڀمق يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ ْضورة٫ .مًپمقه ً
ْضور ًّيڇمٕ :ڂمف ٓ َيتڇمج إ٨م ڂمٷمر وا١متدٓل.
واٮمٴمحځمح أن أٛمٌڇمر أٚمڇمد اٮمثڇمٖمتډم ٥مـ اٮمٿمٌل ﷺ اٮمتل ِل يٸمٽمڀمڇم احلٺمڇمظ ،وِل
يٿمتٻمدهڇم أٚمد ٭مٽمڀمڇم ٗمٺمځمد اٮمٸمٽمؿ ،وٮمځمًڊم اٮمٻمرائـ ِمٴمقرة ٖمڇمٮمٻمرائـ اٮمتل ذ٭مرهڇم احلڇم٫مظ
ٓم ”ڂمزهډم اٮمٿمٷمر“ وهل اٮمتل أذڂمڇم إٮمځمڀمڇم ٲمـ ٭مقڂمف إٲمڇم أن يټمقن ٓم اٮمٴمحځمح٧م ،أو
ً
ٲمًٽمًَل ٖمڇمحلٺمڇمظ ،أو يًتٺمځمض ٲمـ ٥مدة ٣مرق.
يټمقن
هٿمڇمك ٬مريٿمډم أ٥مٷمؿ ٲمـ ذٮمؽ ٭مٽمف ،وهل ٬مقل اَّلل ٥مز وٙمؾ﴿ :إڂمڇم ڂمحـ ڂمزٮمٿمڇم اٮمذ٭مر
وإڂمڇم ٮمف حلڇم٫مٷمقن﴾ [احلجر٫ ،]9 :مڇمَّلل ٥مز وٙمؾ و٥مد ٖمحٺمظ ديٿمف٫ :مټمقن احلديڋم يٴمٽمٿمڇم
ً
وٙمځمَل
ٲمـ ذٮمؽ اٮمزٲمـ إ٨م يقٲمٿمڇم هذا ،وِل يتټمٽمؿ ٥مٽمځمف أٚمد ٲمـ احلٺمڇمظ ٬مرڂمًڇم ٖمٸمد ٬مرن،
ٖمٸمد ٙمځمؾ٫ :مڀمذه ٲمـ أ٭مٟم اٮمٻمرائـ ٥مٝم أن هذا احلديڋم يٺمځمد اٮمٸمٽمؿ.
ٲمع أڂمٿمڇم ٓ ڂمٻمقل :إن ٛمٟم اٮمقاٚمد يٺمځمد اٮمٸمٽمؿٕ :ن أصؾ ٛمٟم اٮمقاٚمد أڂمف يٺمځمد
اٮمٷمـ٫ ،مٽمق ٙمڇمء إٮمځمؽ ٢مخص وأٛمٟمك ٖمخٟم٫ ،مڃمڂمڊم يٹمٽمڈم ٥مٝم ٤مٿمؽ أڂمف صڇمدق ،وٓ
يٿمٺمل ٥مدم صحډم اخلٟمٚٓ :متَمل أن يټمقن أٛمٶمڃم ،واٚمتَمل أڂمف ٚمٴمٽمڊم ٮمف ٲمٸمٴمځمډم
اٮمټمذب ،ٲمع أن اٮمٷمڇمهر ٥مٽمځمف اٮمٸمداٮمډم.
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٫مپمع وٙمقد هذه آٚمتَمٓت ْمٸمؾ ٥مٿمدك ٪مٽمٌډم ٤مـ ٖمٴمحډم هذا اخلٟم :وٮمذٮمؽ
اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇمل ٭م َََم ِٓم ”اٮمٴمحځمح٧م“ ٥مـ أم ١مٽمپمډم ▲« :إٕم أؿيض بْحق ما
أشّع :ؾّـ ؿؤت فف بحؼ أخٔف :ؾٕ٘م أؿىع فف ؿىًة مـ افْار :ؾِٔحِّٓا أو
ذر اش  ،دل ٥مٝم أن إصؾ أن ٛمٟم اٮمقاٚمد ،أو ٛمٟم أٚمڇمد إڂمَم يٺمځمد ٪مٽمٌډم اٮمٷمـ،
()0

وٮمټمـ ٲمٸمٿمڇم ٬مريٿمډم ٥مٷمځمپمډم وهل ٚمٺمظ اٮمديـ ﴿إڂمڇم ڂمحـ ڂمزٮمٿمڇم اٮمذ٭مر وإڂمڇم ٮمف حلڇم٫مٷمقن﴾
[احلجر.]9 :
إذن أٚمڇمديڋم اٮمٿمٌل ﷺ اٮمثڇمٖمتډم ٭مٽمڀمڇم ،اٮمتل ٘مٌتڊم ٖمڇمٕ١مڇمڂمځمد اٮمٴمحځمحډم ،وِل يٸمٽمڀمڇم
احلٺمڇمظ ،وِل يتټمٽمپمقا ٥مٽمځمڀمڇمٗ ،مٺمځمد اٮمٸمٽمؿ.
وٚمديڋم ٥مپمر ؓ

ؓ«إٕم إظمل بافْٔات ،وإٕم فُؾ امرئ ما ٕقى...ش ٮمف

٣مريؼ واٚمدة ،رواه ٥مپمر ٥مـ اٮمٿمٌل ﷺ ،و٥مٿمف ٥مٽمٻمپمډم ،و٥مٿمف ِمپمد ٖمـ إٖمراهځمؿ ،و٥مٿمف
َيځمك ٖمـ ١مٸمځمد ،وٲمع ذٮمؽ ڂمجزم ٖمڃمن اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇمل ذٮمؽ :ٮمٴمحډم احلديڋم ،وأٚمڇمديڋم
٭مثٞمة ٙمڇمءت ٲمـ ٣مريؼ واٚمدة ،وِل يتټمٽمؿ ٥مٽمځمڀمڇم احلٺمڇمظ٫ :مٿمجزم ٖمٴمحتڀمڇم ،وٲمـ
أيٵمڇم ُيٸمپمؾ ِبڇم ٖمَل ٢مؽ١ ،مقاء ٭مڇمن ذٮمؽ ٓم إٚمټمڇمم ،أو ٓم اٮمٸمٻمڇمئد:
ٚمځمڋم اٮمٸمپمؾ ً
ٛمَل ً٫مڇم ٮمٽمپمٸمتزٮمډم اٮمذيـ ٬مڇمٮمقا :يٸمپمؾ ِبڇم ٓم إٚمټمڇمم ،وأٲمڇم اٮمٸمٻمځمدة ٫مَل ُيٌٿمك ٥مٽمځمڀمڇم
ٚمټمؿ .وهذا ٬مقل ٖمڇم٣مؾ.
وإ٢مڇم٥مرة اٮمذيـ ٙمٸمٽمقهڇم ٗمٺمځمد اٮمٷمـ هؿ ٲمع ذٮمؽ يٻمقٮمقن :يًتدل ِبڇم ٚمتك ٓم
اٮمٸمٻمڇمئد ،واٮمٻمقل ٖمڃمڂمف ٓ يٸمپمؾ ِبڇم ٓم اٮمٸمٻمڇمئد ٬مقل ٲمٌتدع٫ .مخڇمٮمٺمقا اٜمٸمتزٮمډم ٓم ذٮمؽ،
وهذا اٮمٻمقل ٬مقل ٲمٌتدع ٭مَم ٬مڇمٮمقا.

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ( ،)2681وٲمًٽمؿ (.)0703
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و٬مد رد اٮمٸمٽمَمء ٥مٝم اٜمٸمتزٮمډم ،وأ٭مثروا ٲمـ ذٮمؽ٫ ،مڇمٮمٿمٌل ﷺ هق آٚمڇمد ،وٙمڇمء
ٖمڇمٮمر١مڇمٮمډم ٭مٽمڀمڇم ،ود٥مڇم اٮمٿمڇمس إ٨م اٮمتقٚمځمد ،وٖمٸمڋم ر١مٽمف إ٨م اٮمٿمڇمس آٚمڇم ًداٖ ،مٸمڋم ٲمٸمڇمذ
ٖمـ ٙمٌؾ ،وأٖمڇم ٲمق١مك إ٨م اٮمځمپمـ ،وٖمٸمڋم ٥م٦م ٖمـ أِّب ٣مڇمٮمڈم إ٨م اٮمځمپمـ ٓم ٙمڀمډم أٛمرى،
ڂمڇم١مڇم إ٨م أٲمڇم٭مـ ٲمتٸمددة و٭مڇمڂمقا آٚمڇم ًدا.
وٖمٸمڋم أٖمڇم ٥مٌځمدة إ٨م ڂمجران ،وٖمٸمڋم ً
وٲمع ذٮمؽ د٥مقا إ٨م اٮمٸمٻمځمدة واٮمتقٚمځمد ٭مَم ٙمڇمء ٓم اٮمٴمحځمح٧م ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس
¶ أن اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇمل ٜمٸمڇمذؓ

ِ
افُتاب :ؾا ْدظٓؿ
« :إٕؽ ْٖت ؿقما مـ أ ؾ

ُ
أن اهللَ
وأن
رشقل اهلل :ؾ٘ن ؿ أضاظقا فذفؽ ؾٖظِّٓؿ َّ
إػ صٓادة أن ٓ إفف إٓ اهللُِّ ،
ٍ
ٍ
صِقات ذ ِّ
أن
ـؾ ق ٍم
مخس
ؾ٘ن ؿ أضاظقا فذفؽ ؾٖظِّٓؿ َّ
وفِٔةْ :
اؾسض ظِٔٓؿ َ
ِ
ؾسد ذ ؾَراَِ ِٓ ْؿ :ؾ٘ن ؿ أضاظقا فذفؽ
اهللَ اؾسض ظِٔٓؿ صدؿ ًة ْٗخذ مـ أؽْٔآَ ْؿ ُ َ
ِ
ؾ٘ َّ َ
حجابش ،و٬مٌٽمڊم
أمقاَل ْؿ ،واْ َِّؼ دظقة اديِقم :ؾ٘ َّٕ ُف فٔس بْٔٓا وبغ اهللِ
اك وـراَِ َؿ
ٌ
هذه اٮم٩مائع اٮمتل ُأر١مؾ ِبڇم ٲمٸمڇمذؓ

 ،ٲمع أڂمف واٚمد.

و٭مذٮمؽ اٮمذي ٲمر ٖمڃمهؾ ٬مٌڇمء وهؿ يٴمٽمقن إ٨م ٖمځمڊم اٜمٻمدس٬ ،مڇمل :أ٢مڀمد ٖمڇمَّلل ٮمٻمد
ڂمزل ٥مٝم اٮمٿمٌل ﷺ ٬مرآن و ُأٲمر أن يًتٻمٌؾ اٮمټمٸمٌډم٫ ،مداروا ٭مَم هؿ أ٘مٿمڇمء اٮمٴمَلة.
٫م ُځمٸمپمؾ ٖمڃمٛمٌڇمر أٚمڇمد ٖمَل ٢مؽ ،وٲمـ ردهڇم ٫مڀمق ٲمٌتدع ،وهذا اٮمتٻمًځمؿ ٥مٌڇمرة ٥مـ
ُ١م َّٽمؿ ٮمرد إٚمڇمديڋم ،وٗمٻمديؿ هقى اٮمٸمٻمقل ٥مٝم اٮمٿمٻمقل.اه
خاَطٗا :ق ٍٛاملبتدع :١إٕ آٜات ٚأحادٜح ايؿفات ال ٜعكٌ َعاْٗٝا:
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ دزء تعازض العقل ّاليقل (- 816/3
):
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وأٲمڇم ٥م٦م ٬مقل أ٭مڇمٖمرهؿ :إن ٲمٸمڇمِّن هذه اٮمٿمٴمقص اٜمٳمټمٽمډم اٜمتٳمڇمِبډم ٓ يٸمٽمپمف إٓ
اَّلل ،وأن ٲمٸمٿمڇمهڇم اٮمذي أراده اَّلل ِبڇم هق ٲمڇم يقٙمڈم س٫مڀمڇم ٥مـ ٤مقاهرهڇم ـ ٫مٸم٦م ٬مقل
هڄمٓء يټمقن إڂمٌځمڇمء واٜمر١مٽمقن ٓ يٸمٽمپمقن ٲمٸمڇمِّن ٲمڇم أڂمزل اَّلل ٥مٽمځمڀمؿ ٲمـ هذه
اٮمٿمٴمقص ،وٓ اٜمَلئټمډم ،وٓ اٮمًڇمٖمٻمقن إوٮمقن ،وٚمځمٿمئذ ٫مځمټمقن ٲمڇم وصػ اَّلل ٖمف
ڂمٺمًف ٓم اٮمٻمرآن ،أو ٭مثٞم ِمڇم وصػ اَّلل ٖمف ڂمٺمًف ٓ ،يٸمٽمؿ إڂمٌځمڇمء ٲمٸمٿمڇمهٖ ،مؾ يٻمقٮمقن
٭مَل ًٲمڇم ٓ يٸمٻمٽمقن ٲمٸمٿمڇمه ،و٭مذٮمؽ ڂمٴمقص اٜمثٌت٧م ٮمٽمٻمدر ٥مٿمد ٣مڇمئٺمډم ،واٮمٿمٴمقص اٜمثٌتډم
ٮمَلٲمر واٮمٿمڀمل واٮمق٥مد واٮمق٥مځمد ٥مٿمد ٣مڇمئٺمډم ،واٮمٿمٴمقص اٜمثٌتډم ٮمٽمپمٸمڇمد ٥مٿمد ٣مڇمئٺمډم.
وٲمٸمٽمقم أن هذا ٬مدح ٓم اٮمٻمرآن وإڂمٌځمڇمء ،إذ ٭مڇمن اَّلل أڂمزل اٮمٻمرآن ،وأٛمٟم أڂمف
ٙمٸمٽمف هدً ى وٖمځمڇم ًڂمڇم ٮمٽمٿمڇمس ،وأٲمر اٮمر١مقل أن يٌٽمغ اٮمٌَلغ اٜمٌ٧م ،وأن يٌ٧م ٮمٽمٿمڇمس ٲمڇم
ڂمزل إٮمځمڀمؿ وأٲمر ٖمتدٖمر اٮمٻمرآن و٥مٻمٽمف ،وٲمع هذا ٫مڃمذف ٲمڇم ٫مځمف ،ـ وهق ٲمڇم أٛمٟم ٖمف
اٮمرب ٥مـ صٺمڇمٗمف ،أو ٥مـ ٭مقڂمف ً
ٛمڇمٮمٻمڇم ٮمټمؾ رء ،وهق ٖمټمؾ رء ٥مٽمځمؿ ،أو ٥مـ ٭مقڂمف
أٲمر وِنل ،وو٥مد وٗمق٥مد ،أو ٥مَم أٛمٟم ٖمف ٥مـ اٮمځمقم أٛمر ـ ٓ يٸمٽمؿ أٚمد ٲمٸمٿمڇمه٫ ،مَل
يٸمٻمؾ وٓ يتدٖمر ،وٓ يټمقن اٮمر١مقل ٖم٧م ٮمٽمٿمڇمس ٲمڇم ڂمزل إٮمځمڀمؿ ،وٓ ٖمٽمغ اٮمٌَلغ اٜمٌ٧م.
و٥م٦م هذا اٮمتٻمدير ٫مځمٻمقل ٭مؾ ٲمٽمحد وٲمٌتدع :احلؼ ٓم ڂمٺمس إٲمر ٲمڇم ٥مٽمپمتف ٖمرأيل
و٥مٻم٦م ،وٮمځمس ٓم اٮمٿمٴمقص ٲمڇم يٿمڇم٬مض ذٮمؽٕ ،ن ٗمٽمؽ اٮمٿمٴمقص ٲمٳمټمٽمډم ٲمتٳمڇمِبډم ٓ
يٸمٽمؿ أٚمد ٲمٸمٿمڇمهڇم ،وٲمڇم ٓ يٸمٽمؿ أٚمد ٲمٸمٿمڇمه ٓ َيقز أن يًتدل ٖمف.
و٫متحڇم ٮمٌڇمب ٲمـ
٫مځمٌٻمل هذا اٮمټمَلم ١مدً ا ٮمٌڇمب اِلدي واٮمٌځمڇمن ٲمـ ٙمڀمډم إڂمٌځمڇمء،
ً
يٸمڇمروڀمؿ ويٻمقل :إن اِلدي واٮمٌځمڇمن ٓم ٣مريٻمٿمڇم ٓ ٓم ٣مريؼ إڂمٌځمڇمءٕ ،ڂمڇم ڂمحـ ڂمٸمٽمؿ ٲمڇم
ً
٫مٵمَل ٥مـ أن يٌځمٿمقا
ڂمٻمقل وڂمٌځمٿمف ٖمڇمٕدٮمډم اٮمٸمٻمٽمځمډم ،وإڂمٌځمڇمء ِل يٸمٽمپمقا ٲمڇم يٻمقٮمقن:
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ٲمرادهؿ٫ .متٌ٧م أن ٬مقل أهؾ اٮمتٺمقيض اٮمذيـ يز٥مپمقن أِنؿ ٲمتٌٸمقن ٮمٽمًٿمډم واٮمًٽمػ
ٲمـ ذ أ٬مقال أهؾ اٮمٌدع واْلحلڇمد.
٭مثٞما ٲمـ اٮمًٽمػ رأوا أن اٮمق٬مػ ٥مٿمد ٬مقٮمف ﴿وٲمڇم يٸمٽمؿ
٫مڅمن ٬مځمؾ :أڂمتؿ ٗمٸمٽمپمقن أن ً
ٗمڃمويٽمف إٓ اَّلل﴾ [آل ٥مپمرانٖ ،]6 :مؾ ٭مثٞم ٲمـ اٮمٿمڇمس يٻمقل :هذا هق ٬مقل اٮمًٽمػ ،وڂمٻمٽمقا
هذا اٮمٻمقل ٥مـ أِّب ٖمـ ٭مٸمڈم  ،واٖمـ ٲمًٸمقد  ،و٥مڇمئٳمډم  ،واٖمـ ٥مٌڇمس  ،و٥مروة ٖمـ
()2

()0

()3

()4

اٮمزٖمٞم و٪مٞم واٚمد ٲمـ اٮمًٽمػ واخلٽمػ ،وإن ٭مڇمن اٮمٻمقل أٛمر ـ وهق أن اٮمًٽمػ

ــــــــــــــــــــــ

( )0ذ٭مره اٮمٌٹمقي واٖمـ اجلقزي ٓم اٮمتٺمًٞم ٖمدون إ١مٿمڇمد.
( )2ذ٭مره اٖمـ اجلقزي ٓم اٮمتٺمًٞم ٖمدون إ١مٿمڇمد.
( )3صحٔح٬ :مڇمل اٖمـ ٙمرير اٮمٶمٟمي ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة آل ٥مپمران أيډم (ر٬مؿ ٚ :)8مد٘مٿمل ِمپمد ٖمـ ٥مٌد اَّلل
ٖمـ ٥مٌد احلټمؿ ٬مڇملٚ ،مد٘مٿمڇم ٛمڇمٮمد ٖمـ ڂمزار٥ ،مـ ڂمڇم٫مع٥ ،مـ اٖمـ أِّب ٲمٽمځمټمډم٥ ،مـ ٥مڇمئٳمډم ٬مقٮمف:
﴿واٮمرا١مخقن ٓم اٮمٸمٽمؿ يٻمقٮمقن آٲمٿمڇم ٖمف﴾٬ ،مڇمٮمڊم :٭مڇمن ٲمـ ر١مقٛمڀمؿ ٓم اٮمٸمٽمؿ أن آٲمٿمقا ٖمپمحټمپمف
وٲمتٳمڇمِبف ،وِل يٸمٽمپمقا ٗمڃمويٽمف .إ١مٿمڇمده ٚمًـ رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت :إٓ ٛمڇمٮمد ٖمـ ڂمزار٫ :مڅمڂمف ٚمًـ احلديڋم.
وأٛمرٙمف اٖمـ اٜمٿمذر ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة آل ٥مپمران أيډم (ر٬مؿ :)8
ِ
٥مَـ ڂمَڇم٫معٍِ ،
٥مَـ ا ْٖم ِـ َأ ِِّب ُٲم َٽم ْځم َټم َډم٬َ ،م َڇمل:
ق١مك٬َ ،م َڇملَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم َد ُاو ُد ْٖم ُـ ٥م َْپم ٍرو َّ
اٮمٵم ٌِّ ُّل َأ ُٖمق ُ١م َٽم ْځم ََم َنْ ،
َٚمدَّ َ٘مٿمَڇم ُٲم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٬مر َأ ْ ِ
َڇمب﴾ إِ َ٨م ٬مقٮمفَ :و َٲمڇم َي ْٸم َٽم ُؿ ٗم َْڃم ِوي َٽم ُف إِٓ اَّللُ
ت ٥مَڇمئ َٳم ُډم َهڄمُ ٓء أ َيڇمتُ ﴿ :ه َق ا َّٮمذي َأڂمْزَ َل َ٥م َٽم ْځم َؽ ا ْٮمټمت َ
َ
ِ
ِ
اٮمرا١م ُخ َ
قن ِٓم ا ْٮمٸم ْٽم ِؿ﴾ ٬مڇمٮمڊم :آٲمٿمقا ٖمپمحټمپمډم ،وٲمتٳمڇمِبډمَ ،وٓ يٸمٽمپمقڂمف .وهذا إ١مٿمڇمد صحځمح ،وٲمق١مك
َو َّ
هق اٖمـ هڇمرون.
( )4صحٔح٬ :مڇمل اٖمـ ٙمرير اٮمٶمٟمي ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة آل ٥مپمران أيډم (ر٬مؿ ٚ :)8مد٘مٿمڇم احلًـ ٖمـ َيځمك
٬مڇمل ،أٛمٟمڂمڇم ٥مٌد اٮمرزاق٬ ،مڇمل ،أٛمٟمڂمڇم ٲمٸمپمر٥ ،مـ اٖمـ ٣مڇموس٥ ،مـ أٖمځمف ٬مڇمل :٭مڇمن اٖمـ ٥مٌڇمس يٻمقل:
﴿وٲمڇم يٸمٽمؿ ٗمڃمويٽمف إٓ اَّلل﴾ ويٻمقل اٮمرا١مخقن ٓم اٮمٸمٽمؿ آٲمٿمڇم ٖمف .إ١مٿمڇمده صحځمح ،رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت.
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يٸمٽمپمقن ٗمڃمويٽمف ـ ٲمٿم ً
أيٵمڇم  ،وهق ٬مقل ُمڇمهد ،وِمپمد ٖمـ ٙمٸمٺمر،
ٻمقٓ ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس ً
()0

واٖمـ إ١محڇمق ،واٖمـ ٬متځمٌډم ،و٪مٞمهؿ ،وٲمڇم ذ٭مرِتقه ٬مدح ٓم أوٮمئؽ اٮمًٽمػ وأٗمٌڇم٥مڀمؿ.
٬مځمؾ :ٮمځمس إٲمر ٭مذٮمؽ٫ ،مڅمن أوٮمئؽ اٮمًٽمػ اٮمذيـ ٬مڇمٮمقا ٓ :يٸمٽمؿ ٗمڃمويٽمف إٓ اَّلل
٭مڇمڂمقا يتټمٽمپمقن ٖمٽمٹمتڀمؿ اٜمٸمرو٫مډم ٖمځمٿمڀمؿ ،وِل يټمـ ٮمٺمظ اٮمتڃمويؾ ٥مٿمدهؿ يراد ٖمف ٲمٸمٿمل
اٮمتڃمويؾ آصٶمَلٚمل اخلڇمص ،وهق سف اٮمٽمٺمظ ٥مـ اٜمٸمٿمل اٜمدٮمقل ٥مٽمځمف اٜمٺمڀمقم ٲمٿمف
إٕم ٲمٸمٿمل ُيڇمٮمػ ذٮمؽ٫ ،مڅمن ٗمًپمځمډم هذا اٜمٸمٿمل وٚمده ٗمڃمويَل إڂمَم هق اصٶمَلح ٣مڇمئٺمډم
ٲمـ اٜمتڃمٛمريـ ٲمـ اٮمٺمٻمڀمڇمء واٜمتټمٽمپم٧م و٪مٞمهؿ ،ٮمځمس هق ٥مرف اٮمًٽمػ ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم
واٮمتڇمٖمٸم٧م وإئپمډم إرٖمٸمډم و٪مٞمهؿ١ٓ ،مځمَم وٲمـ يٻمقل ،إن ٮمٺمظ اٮمتڃمويؾ هذا ٲمٸمٿمڇمه
يٻمقل :إڂمف َيپمؾ اٮمٽمٺمظ ٥م٦م اٜمٸمٿمل اٜمرٙمقح :ٮمدٮمځمؾ يٻم٠من ٖمف ،وهڄمٓء يٻمقٮمقن :هذا
اٜمٸمٿمل اٜمرٙمقح ٓ يٸمٽمپمف أٚمد ٲمـ اخلٽمؼ ،واٜمٸمٿمل اٮمراٙمح ِل يرده اَّلل.
وإڂمَم ٭مڇمن ٮمٺمظ اٮمتڃمويؾ ٓم ٥مرف اٮمًٽمػ يراد ٖمف ٲمڇم أراده اَّلل ٖمٽمٺمظ اٮمتڃمويؾ ٓم ٲمثؾ
٬مقٮمف ٗمٸمڇمٕم ﴿هؾ يٿمٷمرون إٓ ٗمڃمويٽمف يقم يڃمِت ٗمڃمويٽمف يٻمقل اٮمذيـ ڂمًقه ٲمـ ٬مٌؾ ٬مد
ــــــــــــــــــــــ

( )0صحٔح٬ :مڇمل اٖمـ ٙمرير اٮمٶمٟمي ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة آل ٥مپمران أيډم (ر٬مؿ ٚ :)8مد٘مٿمل ِمپمد ٖمـ ٥مپمرو
٬مڇملٚ ،مد٘مٿمڇم أٖمق ٥مڇمصؿ٥ ،مـ ٥مځمًك٥ ،مـ اٖمـ أِّب ڂمجځمح٥ ،مـ ُمڇمهد٥ ،مـ اٖمـ ٥مٌڇمس أڂمف ٬مڇمل :أڂمڇم ِمـ
يٸمٽمؿ ٗمڃمويٽمف.
إ١مٿمڇمده صحځمح ،رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت ،و٥مځمًك هق اٖمـ ٲمځمپمقن اجلرر ،وأٖمق ٥مڇمصؿ هق اٮمٵمحڇمك ٖمـ
ّمٽمد ،وِمپمد ٖمـ ٥مپمرو هق اٖمـ ٥مٌڇمد ٖمـ ٙمٌٽمډم.
و٬مڇمل اٖمـ اٜمٿمذر ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة آل ٥مپمران أيډم (ر٬مؿ :)8
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َٚمدَّ َ٘مٿمَڇم َ٥م ُ
َ٦م ْٖم ِـ َأ ِِّب
َلن ْٖم ُـ اٜمُْٹم َٞمة٬َ ،م َڇملَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم َأ ُٖمق َصڇمٮمحٍ ٬َ ،م َڇملَٚ :مدَّ َ٘مٿمل ُٲم َٸمڇمو َي ُډم ْٖم ُـ َصڇمٮم ٍح٥ ،مَ ْـ ٥م ِّ
ِ
ِ
ِ
َ٣م ْٽم َح َډم٥ ،م ِ
َـ ا ْٖم ِـ َ٥م ٌَّ ٍ
ڇمس٬ ،مقٮمفَ ﴿ :و َٲمڇم َي ْٸم َٽم ُؿ ٗم َْڃم ِوي َٽم ُف إِٓ اَّللُ﴾َ ،ي ْٸمٿملٗ :م َْڃم ِوي َٽم ُف َي ْق َم ا ْٮمٻم َځمڇم َٲمډم ٓ َي ْٸم َٽم ُپم ُف إِٓ اَّللُ.
ِ
َـ ا ْٖم ِـ ُٙم َر ْي ٍڌم٥ ،م ِ
َ٦م ْٖم ُـ اٜمُْ ٌَ َڇمر ِك٬َ ،م َڇملَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم زَ ْيدُ ْٖم ُـ اٜمُْ ٌَ َڇمر ِك٬َ ،م َڇملَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم ُِم ََّپمدُ ْٖم ُـ َ٘م ْق ٍر٥ ،م ِ
َـ
َٚمدَّ َ٘مٿمَڇم ٥م ُّ
ا ْٖم ِـ ٥مَ ٌَّ ٍ
﴿و َٲمڇم َي ْٸم َٽم ُؿ ٗم َْڃم ِوي َٽم ُف إِٓ اَّللُ﴾ َ٬م َڇملَٙ :مزَ ا َء ُهَ ،و َ٘م َقا َٖم ُف َي ْقم ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډم .وهق صحځمح ٥مٿمف ٖمپمجپمقع
ڇمسَ :
اٮمٶمريٻم٧م.
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ً
ٗمڃمويَل﴾
ٙمڇمءت ر١مؾ رٖمٿمڇم ٖمڇمحلؼ﴾ [إ٥مراف ،]53 :و٬مڇمل ٗمٸمڇمٕم ﴿ذٮمؽ ٛمٞم وأٚمًـ
[اٮمٿمًڇمء ،]59 :و٬مڇمل يق١مػ ﴿يڇم أٖمڊم هذا ٗمڃمويؾ رؤيڇمي ٲمـ ٬مٌؾ﴾ [يق١مػ ،]011 :و٬مڇمل
يٸمٻمقب ٮمف ﴿ويٸمٽمپمؽ ٲمـ ٗمڃمويؾ إٚمڇمديڋم﴾ [يق١مػ﴿ ،]6 :و٬مڇمل اٮمذي ڂمجڇم ٲمٿمڀمَم
واد٭مر ٖمٸمد أٲمډم أڂمڇم أڂمٌئټمؿ ٖمتڃمويٽمف﴾ [يق١مػ ،]45 :و٬مڇمل يق١مػ ﴿ٓ يڃمٗمځمټمَم ٣مٸمڇمم
ٗمرز٬مڇمڂمف إٓ ڂمٌڃمٗمټمَم ٖمتڃمويٽمف ٬مٌؾ أن يڃمٗمځمټمَم﴾ [يق١مػ. ]37 :
٫متڃمويؾ اٮمټمَلم اٮمٶمٽمٌل :إٲمر واٮمٿمڀمل ،وهق ڂمٺمس ٫مٸمؾ اٜمڃمٲمقر ٖمف ،وٗمرك اٜمٿمڀمل
٥مٿمف ،٭مَم ٬مڇمل ١مٺمځمڇمن ٖمـ ٥مځمځمٿمډم :اٮمًٿمډم ٗمڃمويؾ إٲمر واٮمٿمڀمل .و٬مڇمٮمڊم ٥مڇمئٳمډم :٭مڇمن ر١مقل
اَّلل ﷺ يٻمقل ٓم ر٭مق٥مف و١مجقده« :شبحإؽ افِٓؿ ربْا وبحّدك افِٓؿ اؽٍر لش ،
()0

يتڃمول اٮمٻمرآن ،و٬مځمؾ ٮمٸمروة ٖمـ اٮمزٖمٞم٫ :مَم ٖمڇمل ٥مڇمئٳمډم ٭مڇمڂمڊم ٗمٴم٦م ٓم اٮمًٺمر أرٖم ًٸمڇم؟
٬مڇملٗ :مڃموٮمڊم ٭مَم ٗمڃمول ٥مثَمن  ،وڂمٷمڇمئره ٲمتٸمددة.
()2

وأٲمڇم ٗمڃمويؾ ٲمڇم أٛمٟم اَّلل ٖمف ٥مـ ڂمٺمًف ،و٥مـ اٮمځمقم أٛمر٫ :مڀمق ڂمٺمس احلٻمځمٻمډم اٮمتل
أٛمٟم ٥مٿمڀمڇم ،وذٮمؽ ٓم ٚمؼ اَّلل :هق ٭مٿمف ذاٗمف ،وصٺمڇمٗمف اٮمتل ٓ يٸمٽمپمڀمڇم ٪مٞمه ،وِلذا ٬مڇمل
ٲمڇمٮمؽ ورٖمځمٸمډم و٪مٞمُهڇم :آ١متقاء ٲمٸمٽمقم ،واٮمټمځمػ ُمڀمقل.
و٭مذٮمؽ ٬مڇمل اٖمـ اٜمڇمٙمٳمقن وأِمد ٖمـ ٚمٿمٌؾ و٪مٞمُهڇم ٲمـ اٮمًٽمػ يٻمقٮمقن :إڂمڇم ٓ
ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمډم ٲمڇم أٛمٟم اَّلل ٖمف ٥مـ ڂمٺمًف ،وإن ٥مٽمپمٿمڇم ٗمٺمًٞمه وٲمٸمٿمڇمه.

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ( ،)807وٲمًٽمؿ (.)484
( )2أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ( ،)0191وٲمًٽمؿ (.)685
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وِلذا رد أِمد ٖمـ ٚمٿمٌؾ ٥م٦م اجلڀمپمځمډم واٮمزڂمڇمد٬مډم ٫مځمَم ٣مٸمٿمقا ٫مځمف ٲمـ ٲمتٳمڇمٖمف اٮمٻمرآن
وٗمڃموٮمقه ٥م٦م ٪مٞم ٗمڃمويٽمف٫ ،مرد ٥م٦م ٲمـ ِمٽمف ٥م٦م ٪مٞم ٲمڇم أريد ٖمف ،و٫من هق ُجځمع أيڇمت
اٜمتٳمڇمِبډم ،وٖم٧م اٜمراد ِبڇم.
و٭مذٮمؽ اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸمقن ٫منوا ُجځمع اٮمٻمرآن ،و٭مڇمڂمقا يٻمقٮمقن :إن اٮمٸمٽمَمء
يٸمٽمپمقن ٗمٺمًٞمه وٲمڇم أريد ٖمف ،وإن ِل يٸمٽمپمقا ٭مځمٺمځمډم ٲمڇم أٛمٟم اَّلل ٖمف ٥مـ ڂمٺمًف ،و٭مذٮمؽ ٓ
يٸمٽمپمقن ٭مځمٺمځمډم اٮمٹمځمڈم٫ ،مڅمن ٲمڇم أ٥مده اَّلل ٕوٮمځمڇمئف ٲمـ اٮمٿمٸمځمؿ ٓ ٥م٧م رأٗمف ،وٓ أذن
١مپمٸمتف ،وٓ ٛمٶمر ٥م٦م ٬مٽمڈم ٖم٩م٫ ،مذاك اٮمذي أٛمٟم ٖمف ٓ يٸمٽمپمف إٓ اَّلل٫ ،مپمـ ٬مڇمل ٲمـ
اٮمًٽمػ إن ٗمڃمويؾ اٜمتٳمڇمٖمف ٓ يٸمٽمپمف إٓ اَّلل ِبذا اٜمٸمٿمل٫ ،مڀمذا ٚمؼ.
وأٲمڇم ٲمـ ٬مڇمل :إن اٮمتڃمويؾ اٮمذي هق ٗمٺمًٞمه ،وٖمځمڇمن اٜمراد ٖمف ٓ يٸمٽمپمف إٓ اَّلل٫ ،مڀمذا
يٿمڇمز٥مف ٫مځمف ٥مڇمٲمډم اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸم٧م اٮمذيـ ٫منوا اٮمٻمرآن ٭مٽمف ،و٬مڇمٮمقا :إِنؿ يٸمٽمپمقن
ٲمٸمٿمڇمه.
٭مَم ٬مڇمل ُمڇمهد٥ :مروڊم اٜمٴمحػ ٥م٦م اٖمـ ٥مٌڇمس ٲمـ ٫مڇمَتتف إ٨م ٛمڇمِتتف أ٬مٺمف ٥مٿمد
٭مؾ آيډم وأ١مڃمٮمف ٥مٿمڀمڇم .
()0

و٬مڇمل اٖمـ ٲمًٸمقد :ٲمڇم ٓم ٭متڇمب اَّلل آيډم ،إٓ وأڂمڇم أ٥مٽمؿ ٫مځمؿ أڂمزٮمڊم .
()2

ــــــــــــــــــــــ

( )0صحٔح :أٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم ( ،)559/01واٖمـ ٙمرير ( ،)85/0واٮمدارٲمل ( )006ٲمـ ٣مرق ٥مـ
ڇمن ٖم ِـ صڇمٮمِحٍ ٥َ ،مـ ُمُ َ ِ
ػ ٥م ََٝم ا ْٖم ِـ َ٥م ٌَّ ٍ
ڇمسَ٘ ،م ََل َ
ِمُ ََّپمد ْٖم ِـ إِ ْ١م َح َ
ث
ڇمه ٍد٬َ ،م َڇمل٥« :م ََر ْو ُڊم اٜمُْ ْٴم َح َ
ْ
ڇمق٥َ ،م ْـ َأ َٖم َ ْ َ
ڇمَتَتِ ِف إِ َ٨م َٛم ِ
ڇمتِ ،ٲمـ َ٫م ِ
٥مَر َو ٍ
ڇمِتَتِ ِفَ ،أ ْو َ٬م ْٺم ُت ُف ِ٥مٿمْدَ ٭م ُِّؾ آ َي ٍډم ِٲمٿمْ ُفَ ،و َأ ْ١م َڃم ُٮم ُف َ٥مٿم َْڀمڇمش .وهذا إ١مٿمڇمد ٚمًـ :إن ١مٽمؿ
ْ
َ
ٲمـ ٗمدٮمځمس اٖمـ إ١محڇمق٫ :مٻمد ٥مٿمٸمـ.

وٮمټمـ أٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم ( )559/01ٲمـ وٙمف آٛمر٫ ،مٻمڇملَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم ا ْٮم َٺم ْٵم ُؾ ْٖم ُـ ُد٭م ْ ٍ
َ٧م ٥ ،مَـ ِ٢م ٌْ ٍؾ ِ ،
٥مَـ
َلث ٥مَر َو ٍ
َجځمحٍ ٥ ،مَـ ُمُ َ ِ
ا ْٖم ِـ َأ ِِّب ڂم ِ
آن ٥م ََٝم ا ْٖم ِـ َ٥م ٌَّ ٍ
ڇمه ٍد ٬َ ،م َڇمل ٥ :م ََر ْوڊم ا ْٮم ُٻم ْر َ
ڇمت .وهذا إ١مٿمڇمد
ڇمس َ٘م َ ْ
صحځمح .و٢مٌؾ هق اٖمـ ٢مٌؾ ٖمـ ٥مٌڇمد اٜمټمل اٮمٻمڇمرىء ،وهق ٘مٻمډم.
( )2أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)5112وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2463مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمًٸمقدؓ

74

.

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

و٬مڇمل احلًـ اٮمٌٰمي :ٲمڇم أڂمزل اَّلل آيډم ،إٓ وهق َيڈم أن يٸمٽمؿ ٲمڇم أراد ِبڇم.
وِلذا ٭مڇمڂمقا َيٸمٽمقن اٮمٻمرآن َيځمط ٖمټمؾ ٲمڇم يٶمٽمڈم ٲمـ ٥مٽمؿ اٮمديـ ،٭مَم ٬مڇمل ٲمنوق:
ٲمڇم ڂمًڃمل أصحڇمب ِمپمد ﷺ ٥مـ رء إٓ و٥مٽمپمف ٓم اٮمٻمرآن ،وٮمټمـ ٥مٽمپمٿمڇم ٬مٰم ٥مٿمف .
()0

و٬مڇمل اٮمٳمٸمٌل :ٲمڇم اٖمتدع ٬مقم ٖمد٥مډم إٓ ٓم ٭متڇمب اَّلل ٖمځمڇمِنڇم.
وأٲمثڇمل ذٮمؽ ٲمـ أ٘مڇمر اٮمټمثٞمة اٜمذ٭مقرة ٖمڇمٕ١مڇمڂمځمد اٮمثڇمٖمتډمِ ،مڇم ٮمځمس هذا ٲمقوع
ٖمًٶمف.اه

ــــــــــــــــــــــ

( )0صحٔح :أٛمرٙمف أٖمق ٥مٌځمد ٓم ”٫مٵمڇمئؾ اٮمٻمرآن“ (صَٚ :)96مدَّ َ٘مٿمِل َأ ُٖمق ُڂم َٸم ْځم ٍؿ٥ ،م ِ
َـ ْإَ٥م َْپم ِ
ش٥َ ،م ْـ ُٲم ًْٽمِ ِؿ
ٍ
َـ ٲمن ِ
ر ٍء إِ َّٓ َو ِ٥م ْٽم ُپم ُف ِٓم
وق ْٖم ِـ ْإَ ْٙمدَ عِ٬َ ،م َڇملَ « :ٲمڇم ڂم ًَْ َڃم ُل َأ ْص َح َ
ڇمب ِمُ ََّپمد ﷺ ٥مَ ْـ َ ْ
ْٖم ِـ ُص ٌَ ْځمحٍ ٥ ،م ْ َ ْ ُ
ِ ِ
ِ
صحځمح ،رٙمڇمٮمف رٙمڇمل اٮمٳمځمخ٧م.
ٰم َ٥مٿمْ ُفش .وهذا إ١مٿمڇم ٌد
ٌ
ا ْٮم ُٻم ْرآنَ ،و َٮمټم ْـ ٥م ْٽم ُپمٿمَڇم َ٬م َّ َ
وأٛمرٙمف اخلٶمځمڈم ٓم اٮمٺمٻمځمډم واٜمتٺمٻمف ( )097/0ٲمـ ٣مريؼ ٥م٦م ٖمـ ٥مٌد اٮمٸمزيز اٮمٌٹمقي٥ ،مـ أِّب ڂمٸمځمؿ ٖمف.
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ِّ َ
َ َ
َ َ ْ
ْ ُ َ ْ
اث
ارد ِة ِفي الصف ِ
ث الى ِ
ادي ِ
ض األح ِ
ِذكر بع ِ
٥َ )60م ِـ اٖم ِـ ٲمًٸم ٍ
غ اف َ َم ِء افد ْٕ َٔا َوا َّفتِل َِِْ َٔٓا َم ِ َر ُة
قد ؓ
ؓ َ٬م َڇملَ « :ب ْ َ
ْ َ ْ ُ
ِ
ِ
مخ ِ مَة ظامٍ ،وبغ ـ ُِّؾ شمء ِـ م ِ ر ُة َ ْ ِ
غ
َْ
غ اف َّ َمء اف َّ ابِ ًَة َو َب ْ َ
مخ ْ ِمََة َظامٍَ ،و َب ْ َ
َ ََْ َ
َ َ َْ َ َْ
ِ
افُُر ِد م ِ ر ُة َ ْ ِ
غ اداء م رة مخ مَة َظامٍ،
د َو َب ْ َ
مخ ْ ِمََة َظامٍَ ،و َب ْ َ
غ افُ ُْر ِّ
ْ ِّ َ َ
افيم ِءَ ،واهللُ َْ َب َار َك َو َْ ًَ َاػ َؾ ْق َق اف ًَ ْر ِ
شَ ،و ُ َق َ ًْ َِ ُؿ َما َأ ْٕت ُْؿ َظ َِ ْٔ ِفش.
َوا ْف ًَ ْر ُش َؾ ْق َق َ
َأ ْٛمرٙمف اٮمٌځمڀمٻمل ٓم إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت (ٖ )850مِڅمِ١مٿم ٍ
َڇمد َٚم ًَ ٍـ.
َ َ ُ
ْ

مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
إثبات ؾف ١االضتٛا ٤هلل عص ٚجٌ:
٬مقٮمف ﷺ « َواهللُ َْ َب َار َك َو َْ ًَ َاػ َؾ ْق َق اف ًَ ْر ِ
شش ٫مځمف دٮمځمؾ ٥مٝم صٺمډم ا١متقاء اَّلل ٥مٝم
اٮمٸمرش.

ويدل ٥مٝم هذه اٮمٴمٺمډم َ٬مق ُٮمف َٗمٸم َڇم٨م ِٓم ١م ِ
ِم ُـ َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ا١مت ََقى﴾
اٮمر ْ َ
ْ ُ َ
ش ْ
قرة َ٣مفَّ ﴿ :
ُ َ
اوعِٓ :م ١مقر ِة إَ ْ٥مر ِ
ِ ِ
ِ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
اف َ٬م ْق ُٮم ُف:
ش﴾ ِٓم ١متَّډم َٲم َق َ
َ
ُ َ
َو َ٬م ْق ُٮم ُف َٗم َٸم َڇم٨مُ٘ ﴿ :م َّؿ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
﴿ َّ
ش﴾
اٮمً ََم َوات َو ْإَ ْر َض ِٓم ١متَّډم َأ َّيڇم ٍم ُ٘م َّؿ ْ
إن َر َّٖمټم ُُؿ اَّللَُّ ا َّٮمذي َٛم َٽم َؼ َّ
إن رٖمټمُؿ اَّللَُّ ا َّٮم ِذي َٛم َٽم َؼ اٮمًَمو ِ
ِ
و َ٬م َڇمل ِٓم ١م ِ
ات َو ْإَ ْر َض ِٓم
َّ َ َ
َ
اٮمً ََل ُم ﴿ َّ َ َّ ُ
قرة ُيقڂم َُس َ٥م َٽم ْځمف َّ
ُ َ
ش﴾ و َ٬م َڇمل ِٓم ١مقر ِة اٮمر ْ٥م ِد﴿ :اَّللَُّ ا َّٮم ِذي ر َ٫مع اٮمًَمو ِ
ِ ِ
ات
َ َ َّ َ َ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ َ
ُ َ َّ
١متَّډم َأ َّيڇم ٍم ُ٘م َّؿ ْ
ش﴾ و َ٬م َڇمل ِٓم ١م ِ
ٍ
ِ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم
ا١مت ََقى َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ َ
قرة اٮم ُٺم ْر َ٬مڇمنُ٘ ﴿ :م َّؿ ْ
ُ َ
ٖمِ َٹم ْ ِٞم َ٥م َپمد ٗم ََر ْو َِنَڇم ُ٘م َّؿ ْ
ِمـ﴾ و َ٬م َڇمل ِٓم ١مقر ِة اِل اٮمًجدَ ِة﴿ :اَّللُ ا َّٮم ِذي َٛم َٽم َؼ اٮمًَمو ِ
اٮم َٸم ْر ِ
ات َو ْإَ ْر َض
َّ َ َ
َّ ْ
اٮمر ْ َ ُ َ
ُ َ
ش َّ
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ش﴾ و َ٬م َڇمل ِٓم ١مقر ِة احل ِد ِ
ِ ِ
يدُ ﴿ :ه َق ا َّٮم ِذي
ا١مت ََقى َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ َ
ُ َ َ
َو َٲمڇم َٖم ْځمٿم َُڀم ََم ِٓم ١متَّډم َأ َّيڇم ٍم ُ٘م َّؿ ْ
ِ ِ
ِ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ش﴾.
اٮمً ََم َوات َو ْإَ ْر َض ِٓم ١متَّډم َأ َّيڇم ٍم ُ٘م َّؿ ْ
َٛم َٽم َؼ َّ
وهذه اٮمٴمٺمډم (آ١متقاء ٥مٝم اٮمٸمرش) صٺمډم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلل اَّللِ ٓ ،تڇم٘مؾ صٺمڇمت اَّلل
اٜمخٽمق٬م٧م ،وٓ ٗمٻمتيض ٚمڇمٙمډم اَّلل ٥مز وٙمؾ إ٨م اٮمٸمرشٖ ،مؾ اٮمٸمرش و١مڇمئر اٜمخٽمق٬مڇمت
ٓ ٗمٻمقم إٓ ٖمڅم٬مڇمٲمډم اَّلل احلل اٮمٻمځمقم ِلڇم٬ ،مڇمل اَّلل ٥مز وٙمؾ﴿ :يڇم أهيڇم اٮمٿمڇمس أڂمتؿ اٮمٺمٻمراء
إ٨م اَّلل واَّلل هق اٮمٹمٿمل احلپمځمد﴾٫ :مٽمځمس ٓم إ٘مٌڇمت هذه اٮمٴمٺمډم ٚمڇمٙمتف ١مٌحڇمڂمف أو
ا٫متٻمڇمره إ٨م ٥مر٢مف٫ ،مڀمق اٮمٹمٿمل ٥مَم ١مقاهٌ ،
و٭مؾ إٮمځمف ِمتڇمج ٫مٻمٞم .واَّلل أ٥مٽمؿ.
قال اإلماو أبْ ىصس السجزٖ زمحُ اه يف كتا االباىة كَنَا فَٕ السري
(:)414/37
وأئپمتٿمڇم ٭مًٺمځمڇمن ،وٲمڇمٮمؽ ،واحلَمديـ ،واٖمـ ٥مځمځمٿمډم ،واٮمٺمٵمځمؾ ،واٖمـ اٜمٌڇمرك،
وأِمد ٖمـ ٚمٿمٌؾ ،وإ١محڇمق ،ٲمتٺمٻمقن ٥مٝم أن اَّلل ١مٌحڇمڂمف ٫مقق اٮمٸمرش ،و٥مٽمپمف ٖمټمؾ
ٲمټمڇمن ،وأڂمف يٿمزل إ٨م اٮمًَمء اٮمدڂمځمڇم ،وأڂمف يٹمٵمڈم ويرى ،ويتټمٽمؿ ٖمَم ٢مڇمء.اه
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)322/8
إن اٮمًپمق ِ
ون َٲم ْـ َي ُٻم ُ
قن ُي َټم ِّٺم ُر َ
َڇمن اٜمُ ًْ ِٽم ُپم َ
َوإِ َذا ٭م َ
ات ٗم ُِٻم ُّٽم ُف َأ ْو ٗمُٷمِ ُّٽم ُفَٜ :مِڇم ِٓم َذٮم ِ َؽ
قلَ َ َّ َّ :
ِِ
ِٲمـ ِ ِ ِ
َڇمج َإ٨م اٮم َٸم ْر ِ
ا١متِ َق ِائ ِف َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ش
ش ُِمْت ٌ
ْ ْ
اٚمت َځمڇمٙمف َإ٨م َّم ْ ُٽمق َ٬مڇمٗمف َ٫م َپم ْـ َ٬م َڇمل :إ َّڂم ُف ِٓم ْ
َڇمٚمتِ َځمڇمجِ اٜمَ ْحپم ِ
٧م َٚم ٌّل َ٬م ُّځمق ٌم ُه َق اٮم َٹمٿم ِ ُّل
قل َإ٨م َٚم ِڇمٲمٽمِ ِف َ٫مڅمِ َّڂم ُف ٭مَڇم٫مِ ٌر ؟ َِٕ َّن اَّللََّ َ٪مٿم ِ ٌّل َ٥م ْـ اٮم َٸمڇم َٜمِ َ
٭م ْ
ُ
ا ُٜم ْٶم َٽم ُؼ ،وٲمڇم ِ١مقاه َ٫م ِٻمٞم إ َٮمځم ِف ٲمع َأ َّن َأص َؾ ِ
شَ٘ :مڇمٖمِ ٌڊم ٖمِڇم ْٮمټمِت ِ
آ ْ١متِ َق ِاء َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
اٮمًٿم َِّډم
ْ
َ َ َ ُ ٌ ْ َ َ
َڇمب َو ُّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اٮمًٿم َِّډمَٖ ،م ْؾ ُه َق َ٘مڇمٖمِ ٌڊم ِٓم ٭م ُِّؾ ٭مِت ٍ
َڇمب ُأڂم ِْز َل َ٥م َٝم ٭م ُِّؾ ڂمٌَِ يل
َوا ِّٗم َٺمڇمق َ١م َٽمػ إُ َّٲمډم َو َأئ َّپمډم ُّ
ُأ ْر ِ١م َؾ.اه
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و أهؾ اٮمًٿمډم يثٌتقن هذه اٮمٴمٺمډم ٖمدون ٗمټمځمځمػ ِلڇم٫ :مڅمڂمف ٓ يٸمٽمؿ أٚمد ٭مځمٺمځمډم صٺمڇمت
٥مٽمَم﴾.
اَّلل ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م٬ ،مڇمل اَّلل ٥مز وٙمؾ﴿ :وٓ َيځمٶمقن ٖمف ً
قال أبْ القالْسه التٔنٕ األصبَاىٕ يف احلجة يف بٔاٌ احملجة (:)334/8
اٮمً َپم َقات َوا َْٕ ْرضَ ،و٭م َ
َڇمن َ٥م ْر٢مف َ٥م َٝم اٜمَڇمء ّمٽمق٬مڇم ٬مٌؾ
اٮمًٿمډمٛ :مٽمؼ اَّلل َّ
َ٬م َڇمل أهؾ ّ

اٮمً َپم َقات َو ْإَ ْرض َ٥م َٝم
ا١مت ََقى َ٥م َٝم ا ْٮم َٸم ْرش ٖمٸمد ٛمٽمؼ َّ
٘مؿ ْ
اٮمً َپم َقات َو ْإَ ْرضَّ .
ٛمٽمؼ َّ
َٲمڇم ورد ٖمِ ِف اٮمٿمَّص.
َځمػ ،٭م َََم أٛمٟم َ٥مـ ڂمَٺمًف.
َو َٮم ْځم َس َٲم ْٸمٿمَڇم ُه اٜمَم١مډمٖ ،مؾ ُه َق ٲمًتق َ٥م َٝم َ٥م ْر٢مف ٖمِ ََل ٭م َ
وز٥مؿ هڄم ِ
ٓءَ :أڂمف َٓ َيقز ْ ِ
اْل َ٢م َڇمرة إِ َ٨م اَّلل ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف ٖمڇمٮمرؤوس وإصڇمٖمع إِ َ٨م َ٫مقق،
َ ُ
َ
َ٫مڅمِن َذٮم ِ َؽ ُيقٙمڈم اٮمت َّْح ِديد.
ًٽمپم َ
قن َأن اَّلل ُه َق ا ْٮمٸم٦م ْإَ ْ٥م َٝم ،وڂمٶمؼ ٖمذٮمؽ ا ْٮم ُٻم ْرآن ِٓم َ٬م ْقٮمف١َ ﴿ :م ٌِّ ِح
َو٬مد أُجع اٜمُْ ُ

ا١مؿ َرٖمؽ ْإَ ْ٥م َٝم﴾
ْ

َو َز َ٥م ُپمقاَ :أن َذٮم ِ َؽ ٖمِ َپم ْٸمٿمك ٥مٽمق ا ْٮم َٹم َٽم ٌَډم َٓ ٥مٽمق َّ
اٮمذاتَ .و٥مٿمد اٜمًُْٽمپم٧م َأن اَّلل ٥مز
َوٙمؾ ٥مٽمق ا ْٮم َٹم َٽم ٌَډم .واٮمٸمٽمق ٲمـ َ١م ِڇمئر ُو ُٙمقه ا ْٮم ُٸم ُٽم ّق َِٕن ا ْٮم ُٸم ُٽم ّق صٺمډم ٲمدح٫َ ،م َثٌڊم َأن َّلل
َٗم َٸم َڇم٨م ٥مٽمق َّ
اٮمٴم َٺمڇمت ،و٥مٽمق ا ْٮم َٻم ْڀمر َوا ْٮم َٹم َٽم ٌَډم.
اٮمذات ،و٥مٽمق ِّ
ِ
ِ
َو ِٓم َٲمٿمٸمڀمؿ ْ ِ
ٮمً ِڇمئر اٜمْ َٽمؾ.
اْل َ٢م َڇمرة إِ َ٨م اَّلل ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف ٲمـ ٙم َڀمډم اٮمٺمقق ٛمَلف ٲمٿم ُْڀمؿ َ
ُج ِ
ُجڇمع َ٥م َٝم ْ ِ
ڇمهٞم اٜمًُْٽمپم٧مَ ،و َ١م ِڇمئر اٜمْ َٽمؾ ٬مد َو٬مع ِٲمٿم ُْڀمؿ ْ ِ
اْل َ٢م َڇمرة إِ َ٨م اَّلل ّ
ٙمؾ
اْل ْ َ
َِٕن َ َ
ِ
ِ
ٚمجډمَ .وِل
اٮمً َڄمال٫ .مڇمٗمٺمڇم٬مڀمؿ ٖمڃمُجٸمڀمؿ َ٥م َٝم َذٮم َؽ َّ
َ٘مٿم َُڇمؤ ُه ٲمـ ٙم َڀمډم اٮمٺمقق ِٓم اٮمدُّ َ٥مڇمءَ ،و ُّ
اْل َ٢م َڇمرة إِ َٮم ْځم ِف ٲمـ ِٙم َڀمډم ْإَ ْ١م َٺمؾَ ،و َٓ ٲمـ َ١م ِڇمئر ِْ
يًتجز أٚمد ْ ِ
اجل َڀمڇمت ١مقى ِٙم َڀمډم اٮمٺمقق.

ِ
ِ
َو َ٬م َڇمل اَّلل ٗمٸمڇملُ﴿ :يَڇم ُ٫م َ
ڈم
قن َرِبؿ ٲمـ َ٫م ْق٬مڀمؿ﴾َ .و َ٬م َڇمل﴿ :إِ َٮم ْځمف َي ْٴم َٸمدُ ا ْٮمټمَٽم ُؿ اٮم َّٶم ِّځم ُ
اٮمٴمڇمٮم ِ ُح ير٫مٸم ُف﴾ َ .و َ٬م َڇملٗ﴿ :مٸمرج اٜمَْ ََل ِئټمَډم َواٮمروح إِ َٮم ْځم ِف﴾َ ،و ْ
أٛمٟم َ٥مـ ٫مِ ْر َ٥م ْقن
َوا ْٮم َٸم َپم ُؾ َّ
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َأڂمف َ٬م َڇملَ ﴿ :يڇم َهڇم َٲم ُ
اٮمً ََم َوات َ٫م َڃم َّ٣مٽمِ َع إِ َ٨م إِ َٮم ِف
ڇمب َأ ْ١م ٌَ َ
س ًٚمڇم َٮم َٸم ِّ٦م َأ ْٖم ُٽم ُغ إَ ْ١م ٌَ َ
ڇمب َّ
ڇمن ا ْٖم ِـ ِٕم َ ْ
َڇمذٖمڇم﴾ َ٫مټم َ ِ
ِ
اٮمً ََمء
ق١مك َوإِ ِِّّن َٕ ُ٤مٿمُّ ُف ٭م ً
ق١مك َأڂمف يثٌڊم إِ َِلًڇم َ٫مقق َّ
َڇمن ٫م ْر َ٥م ْقن ٬مد ٫مڀمؿ َ٥مـ ُٲم َ
ُٲم َ

ِ
ق١مك ٖمِڇم ْٮمټم َِذ ِ
ب ِٓم َذٮم ِ َؽ .واجلڀمپمځمډم َٓ ٗمٸمٽمؿ َأن
َٚمتَّك رام ٖمٰمٚمف َأن يٶمٽمع إِ َٮم ْځمف ،وأِتؿ ُٲم َ
اَّلل َ٫م ْق٬مف ٖمِ ُق ُٙمقد َذاٗمف٫ ،مڀمؿ أ٥مجز ٫مڀمَم ٲمـ ٫مِ ْر َ٥م ْقن.
ِ
اجل ِ
٥متٻمڀمڇمَ .أ ْيـ اَّلل؟
ڇمر َيډم ا َّٮمتل َأ َرا َد َٲم ْق َٓ َهڇم َ
َو٬مد َص َّح َ٥مـ اٮمٿمٌَِّل  -ﷺ َ -أڂمف َ١م َڃم َل ْ َ
اٮمً ََمء ،وأ٢مڇمرت ٖمرأ١مڀمڇمَ .و َ٬م َڇمل :ٲمـ َأڂمڇم؟ َ٫م َٻمڇم َٮمڊمَ :أڂمْڊم َر ُ١مقل اَّلل٫َ .م َٻم َڇمل:
َ٬مڇم َٮمڊمِٓ :م َّ
ا٥متٻمڀمڇم َ٫مڅمِ َِّنَڇم ُٲمڄمٲمٿمَډم .
ِ
اجل ْڀم ِپمځمډم ٖمِټم ْٺمر
اٮمً ََمء وَتټمؿ ْ َ
َ٫محټمؿ اٮمٿمٌَِّل  -ﷺ ٖ -مڅميَمِنڇم ٚم٧م َ٬مڇم َٮمڊم :إِن اَّلل ِٓم َّ
ٲمـ َي ُٻمقل َذٮم ِ َؽ.اه
()0

وأٛمرج اٖمـ ٖمٶمډم ( )020واٮمَلٮمټمڇمئل ( )398/3واٮمذهٌل ٓم اٮمٸمٽمق (،)322
واٖمـ ٬مداٲمډم ٓم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٸمٽمق (ص )004ٲمـ ٣مرق ٥مـ َيځمك ٖمـ آدم٥ ،مـ اٖمـ
٥مځمځمٿمډم ٬مڇمل١ :مئؾ رٖمځمٸمډم ٥مـ ٬مقٮمف ﴿اٮمرِمـ ٥مٝم اٮمٸمرش ا١متقى﴾ ٭مځمػ ا١متقى؟ ٬مڇمل:
آ١متقاء ٪مٞم ُمڀمقل ،واٮمټمځمػ ٪مٞم ٲمٸمٻمقل ،وٲمـ اَّلل اٮمر١مڇمٮمډم ،و٥مٝم اٮمر١مقل اٮمٌَلغ،
و٥مٽمځمٿمڇم اٮمتٴمديؼ.
وأٛمرج اٮمٌځمڀمٻمل ٓم إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت (ٖ )866مڅم١مٿمڇمد صحځمح ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ
وهڈم٬ ،مڇمل :٭مٿمڇم ٥مٿمد ٲمڇمٮمؽ ٖمـ أڂمس ٫مدٛمؾ رٙمؾ٫ ،مٻمڇمل :يڇم أٖمڇم ٥مٌد اَّلل ﴿اٮمرِمـ ٥مٝم
اٮمٸمرش ا١متقى﴾ ٭مځمػ ا١متقاؤه؟ ٬مڇمل٫ :مڃم٣مرق ٲمڇمٮمؽ وأٛمذٗمف اٮمرٚمٵمڇمء٘ ،مؿ ر٫مع
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )537مـ ٲمٸمڇمويډم ٖمـ احلټمؿ اٮمًٽمپملؓ
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رأ١مف ٫مٻمڇمل﴿ :اٮمرِمـ ٥مٝم اٮمٸمرش ا١متقى﴾ ٭مَم وصػ ڂمٺمًف ،وٓ يٻمڇمل :٭مځمػ،
و٭مځمػ ٥مٿمف ٲمر٫مقع ،وأڂمڊم رٙمؾ ١مقء صڇمٚمڈم ٖمد٥مډم ،أٛمرٙمقه٬ .مڇمل٫ :مڃمٛمرج اٮمرٙمؾ.
وأٛمرج اٮمٌځمڀمٻمل ٓم آ٥متٻمڇمد (ص ،)006وٓم إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت ()867
واٮمذهٌل ٓم اٮمٸمٽمق ( )344و٪مٞمهؿ ،ٲمـ ٣مريؼ َيځمك ٖمـ َيځمك٬ ،مڇمل :٭مٿمڇم ٥مٿمد ٲمڇمٮمؽ ٖمـ
أڂمس ٫مجڇمء رٙمؾ ٫مٻمڇمل :يڇم أٖمڇم ٥مٌد اَّلل ﴿اٮمرِمـ ٥مٝم اٮمٸمرش ا١متقى﴾ ٫مټمځمػ ا١متقى؟
٬مڇمل٫ :مڃم٣مرق ٲمڇمٮمؽ ٖمرأ١مف ٚمتك ٥مَله اٮمرٚمٵمڇمء ٘مؿ ٬مڇمل :آ١متقاء ٪مٞم ُمڀمقل،
واٮمټمځمػ ٪مٞم ٲمٸمٻمقل ،واْليَمن ٖمف واٙمڈم ،واٮمًڄمال ٥مٿمف ٖمد٥مډم ،وٲمڇم أراك إٓ ٲمٌتد٥مڇم.
٫مڃمٲمر ٖمف أن ُيرج.اه
وٲمٸمٿمك آ١متقاء ٥مٿمد أهؾ اٮمًٿمډم واجلَم٥مډم :اٮمٸمٽمق وآرٗمٺمڇمع ٥مٝم اٮمٸمرش.
و٬مد ٥مٟم اٮمٸمٽمَمء ٥مٝم هذا اٜمٸمٿمك ٖمڃمرٖمع ٥مٌڇمرات :اٮمٸمٽمق ،وآرٗمٺمڇمع ،واٮمٴمٸمقد،
وآ١متٻمرار.
٬مڇمل اٖمـ اٮمٻمځمؿ رِمف اَّلل ٭م َََم ِٓم اٮمٿمقڂمځمډم:
س اٮم َّٶمٸم ِ
ات َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم َأ ْر َٖم ٌع *** َ٬مدْ ُٚم ِّٴم َٽم ْڊم ٮمٽم َٺم ِ
ڇمر ِ
ڇمن
َ٫م َٽم ُڀم ْؿ ِ٥م ٌَ َڇمر ٌ
َّ
و ِهل ا١م َت َٻمر و َ٬مدْ َ٥م ََل و٭م ََذٮم ِ َؽ ار *** َٗم َٺمع ا َّٮم ِذي ٲمڇم ٫مِ ِځمف ِٲمـ ُڂمټمْر ِ
ان
َ
َ
َ َ ْ َّ َ
ْ َ
َ
ْ
ِ
ِ ِ
َو٭م ََذ َ
ڈم َّ
اٮمٳم ْځم ٌَ ِڇمِّن
اك َ٬مدْ َصٸمدَ ا َّٮمذي ُه َق َراٖمِ ٌع *** َو َأ ُٖمق ُ٥م ٌَ ْځمدَ َة َصڇمٚم ُ
ُيتَڇمر ه َذا اٮم َٻمق َل ِٓم َٗم ْٺم ًِ ِٞم ِه *** َأدرى ِٲمـ اجلڀم ِپمل ٖمِڇمٮم ُٻمر ِ
آن
َْ ُ َ
ْ
ْ
َ َ ْ ِّ
َْ
تفطري االضتٛا ٤عً ٢ايعسؽ باالضتكساز:
أڂمټمر ٖمٸمض اٮمٸمٽمَمء ٗمٺمًٞم آ١متقاء ٖمـ(آ١متٻمرار) ،و٬مڇمٮمقا :إن آ١متٻمرار يتٵمپمـ
ٲمٸمٿمك زائدً ا ٥مٝم ُمرد اٮمٸمٽمق وآرٗمٺمڇمع.
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وِمـ ذ٭مر ذٮمؽ اْلٲمڇمم إٮمٌڇمِّن رِمف اَّلل ٭م َََم ِٓم ”ٲمٻمدٲمډم ّمتٰم اٮمٸمٽمق“ ،وڂمٻمٽمف ٥مـ
اْلٲمڇمم اٮمذهٌل رِمف اَّلل .اڂمٷمر ّمتٰم اٮمٸمٽمق (ص.)212 ،62 ،01
قلت :وإئپمډم اٮمذيـ ٫منوا آ١متقاء ٖمڇمٓ١متٻمرارِ :ل يٻمٴمدوا إ٘مٌڇمت ٲمٸمٿمك زائد
٥مٝم اٮمٸمٽمق وآرٗمٺمڇمع.
و٬مد ٫منه ِبذا اٮمتٺمًٞم ُجع ٲمـ إئپمډم ٭م َََم ِٓم ٭متڇمب اٙمتَمع اجلځمقش اْل١مَلٲمځمډم
ٖٓمـ اٮمٻمځمؿ رِمف اَّلل (ص ،218و:)310
آ١متٻمرار ٓم اٮمٸمٽمق ،وِبذا ٛمڇم٣مٌٿمڇم اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٓم
٬مڇمل اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم :وآ١متقا ُء:
ُ
ِ
ِ
٭متڇمٖمف ٫مٻمڇمل﴿ :ٮمِتًَتَقوا َ٥م َٝم ُ٤مڀم ِ ِ
ا١مت ََق ْيت ُْؿ َ٥م َٽم ْځمف﴾ [اٮمزٛمرف:
ُ
ْ ُ
قره ُ٘م َّؿ ٗم َْذ٭م ُُروا ڂم ْٸم َپم َډم َر ِّٖمټم ُْؿ إِ َذا ْ
 .]03و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م﴿ :وا١متَق ْت َ٥م َٝم ْ ِ
ا١مت ََق ْي َڊم
َ ْ َ
اجلقد ِّي﴾ [هقد .]44 :و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م٫َ ﴿ :مڅمِ َذا ْ
ُ
ْڊم وٲمـ ٲمٸم َؽ َ٥م َٝم ا ْٮم ُٺم ْٽم ِ
ؽ﴾ [اٜمڄمٲمٿمقن.]28 :
َأڂم َ َ َ ْ َ َ
٬مڇمل اْلٲمڇمم ِمځمل اٮمًٿمډم احلً٧م ٖمـ ٲمًٸمقد اٮمٌٹمقي ٬مدس اَّلل روٚمف:
٢مجك ٓم ٚمٽمقق اجلڀمپمځمډم واٜمٸمٶمٽمډم ٓ -م ١مقرة
٬مڇمل ٓم ٗمٺمًٞمه  -اٮمذي هق ً
ا١مت ََقى َ٥م َٝم ا ْٮم َٸم ْر ِ
ش﴾ ٬مڇمل اٮمټمٽمٌل وٲمٻمڇمٗمؾ :ا١متٻمر.
إ٥مرافٓ -م ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مُ٘ ﴿ :م َّؿ ْ
و٬مڇمل أٖمق ٥مٌځمدة :صٸمد.
قال الشٔذ أبْ احلسً ذلند بً عبد امللم اللسجٕ يف كتابُ الفصْل يف
األصْل عً األئنة الفحْل كَنَا فَٕ بٔاٌ تلبٔس اجلَنٔة (:)613/4
٫مڅمن ٬مځمؾ٫ :مٻمد ٲمٿمٸمتؿ ٲمـ اٮمتڃمويؾ ،و٥مددِتقه ٲمـ إٖمڇم٣مځمؾ٫ ،مَم ٬مقٮمټمؿ ٓم ٗمڃمويؾ
ا١مت ََقى) أي (ا١متٻمر) وٲمڇم
اٮمًٽمػ ،وٲمڇم وٙمڀمف ڂمحق ٲمڇم يروى ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس ٓم ٲمٸمٿمك ( ْ
رويتؿ ٥مـ ١مٺمځمڇمن ٓم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ( َو ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ) ٬مڇمل٥ :مٽمپمف.
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٫مڇمجلقاب٬ :مٽمٿمڇم ٮمٸمٽمت٧م ٓ ٘مڇمٮمڋم ِلَم ٥مٝم أن اجلقاب ٥مـ اٮمًڄمال أن يٻمڇمل :إن ٭مڇمن
اٮمًٽمػ صحڇمٖم ًّځمڇم ٫متڃمويٽمف ٲمٻمٌقل ٲمتٌعٕ :ڂمف ٢مڇمهد اٮمقٚمل واٮمتٿمزيؾ ،و٥مرف اٮمتٺمًٞم
واٮمتڃمويؾ واٖمـ ٥مٌڇمس ٲمـ ٥مٽمَمء اٮمٴمحڇمٖمډم ،و٭مڇمڂمقا يرٙمٸمقن إٮمځمف ٓم ٥مٽمؿ اٮمتڃمويؾ ،و٬مد
د٥مڇم ٮمف ر١مقل اَّلل ﷺ ٖمپمٸمر٫مډم اٮمتڃمويؾ ،و٭مڇمن ردي ًٺمڇم ٮمف٫ ،مٻمڇمل« :افِٓؿ ظِّف افتٖو ؾ
وؾَٓف ذ افد ـش.
وإذا ٗمٻمرر أن ٗمڃمويؾ اٮمٴمحڇمٖمډم ٲمٻمٌقل٫ :متڃمويؾ اٖمـ ٥مٌڇمس أو٨م ٖمڇمٓٗمٌڇمع واٮمٻمٌقل
٫مڅمڂمف اٮمٌحر اٮمٸمٌڇمب ،وٖمڇمٮمتڃمويؾ أ٥مٽمؿ إصحڇمب٫ ،مڅمذا صح ٥مٿمف ٗمڃمويؾ آ١متقاء
ٖمڇمٓ١متٻمرار ووٸمٿمڇم ٮمف احلد ٖمڇمْليَمن واٮمتٴمديؼ ،و٥مر٫مٿمڇم ٲمـ آ١متٻمرار ٲمڇم ٥مر٫مٿمڇمه ٲمـ
آ١متقاء ،و٬مٽمٿمڇم :إڂمف ٮمځمس ٖمڇم١متٻمرار يتٸمٻمڈم ٗمٸم ًٌڇم واوٶمرا ًٖمڇمٖ ،مؾ هق ٭مځمػ ٢مڇمء ،و٭مَم
يٳمڇمء ،واٮمټمځمػ ٫مځمف ُمڀمقل ،واْليَمن ٖمف واٙمڈم ،٭مَم ڂمٻمقل ٓم آ١متقاء ١مقا ًء.
٫مڃمٲمڇم إذا ِل يټمـ اٮمًٽمػ صحڇمٖم ًّځمڇم ڂمٷمرڂمڇم ٓم ٗمڃمويٽمف ٫مڅمن ٗمڇمٖمٸمف ٥مٽمځمف إئپمډم اٜمٳمڀمقرون
ٲمـ ڂمٻمٽمف احلديڋم واٮمًٿمډم ووا٫مٻمف اٮمثٻمڇمت إ٘مٌڇمت ٗمڇمٖمٸمٿمڇمه و٬مٌٽمٿمڇمه ووا٫مٻمٿمڇمه٫ :مڅمڂمف وإن ِل
يټمـ إُجڇم ً٥مڇم ٚمٻمځمٻمډم إٓ أن ٫مځمف ٲمٳمڇمِبډم اْلُجڇمع :إذ هق ١مٌځمؾ اٜمڄمٲمٿم٧م ،وٗمقا٫مؼ اٜمتٺمٻم٧م
اٮمذيـ ٓ َيتپمٸمقن ٥مٝم اٮمٵمَلٮمډم ،وٕن إئپمډم ٮمق ِل يٸمٽمپمقا أن ذٮمؽ ٥مـ اٮمر١مقل
واٮمٴمحڇمٖمډم ِل يتڇمٖمٸمقه ٥مٽمځمف٫ ،مڃمٲمڇم ٗمڃمويؾ ٲمـ ِل يتڇمٖمٸمف ٥مٽمځمف إئپمډم٫ :مٹمٞم ٲمٻمٌقل وإن
صدر ذٮمؽ اٮمتڃمويؾ ٥مـ إٲمڇمم ٲمٸمروف ٪مٞم ُمڀمقل.اه
قال أبْ عبد اه غفس اه لُ :إ٘مر ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس واهل ،أٛمرٙمف اٮمٌځمڀمٻمل ٓم
إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت ( :)873ٲمـ ٣مريؼ ِمپمد ٖمـ ٲمروان٥ ،مـ اٮمټمٽمٌل٥ ،مـ أِّب صڇمٮمح،
٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس٫ ...مذ٭مره .وِمپمد ٖمـ ٲمروان اٮمًدي ،وِمپمد ٖمـ اٮمًڇمئڈم اٮمټمٽمٌل
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٭مَلُهڇم ٲم٠موك .وأٖمق صڇمٮمح ٖمڇمذام وٸمځمػ ،و٬مڇمل اٖمـ ٚمٌڇمنِ :ل يًپمع ٲمـ اٖمـ ٥مٌڇمس
¶.
إْهاز املعطً ١يؿف ١االضتٛا:٤
و٬مد أڂمټمر اٜمٌتد٥مډم ٲمـ اجلڀمپمځمډم وٲمـ ٗمٌٸمڀمؿ ٲمـ اٜمٸمتزٮمډم وإ٢مڇم٥مرة هذه اٮمٴمٺمډم
ٲمـ صٺمڇمت ٲمقآڂمڇم ٙمؾ و٥مَل ،و٬مڇمٮمقا :ا١متقى ٖمپمٸمٿمك :ا١متق٨م .وا١متدٮمقا ٖمٻمقل
إٛمٶمؾ:
٬مد ا١متقى ٖم٩م ٥مٝم اٮمٸمراق *** ٲمـ ٪مٞم ١مځمػ أو دم ٲمڀمراق
و٬مد ر ّد ٥مٽمځمڀمؿ أهؾ اٮمًٿمډم ٓم َتريٺمڀمؿ هذا ٖمڃمٙمقٖمډم:
٬ )0مڇمل اٖمـ إ٥مراِّبٗ ٓ :مٸمرف اٮمٸمرب ذٮمؽ يٸمٿمل َّ
أن ا١متقى ٖمپمٸمٿمك ا١متق٨م.
َّ )2
أن ٗمٺمًٞم ا١متقى ٖمـڇم١متق٨م يٽمزم ٲمٿمف أن يټمقن َّلل ٲمٵمڇمد٘ ،مؿ ا١متق٨م ٥مٽمځمف ٖمٻمڀمر
ٲمٿمف ،وهذا ٲمٿمْت ٍ
َػ ٥مـ اَّلل.
ُ
ٛمڇمصڇم ٖمڇمٮمٸمرشٖ ،مؾ ٥مٝم ُجځمع ٲمٽمټمف.
 )3أن ٲمٽمؽ اَّلل ٮمځمس ًّ
 )4أن آ١متځمَلء يڃمِت ٖمٸمد ٥مجز ،و٥مدم ِتټمـ و٬مدرة ،و٥مدم ١مځمٶمرة ،واَّلل ِل يزل
وٓ يزال هق اٜمًځمٶمر واٜمڀمځمپمـ اٮمٹمڇمٮمڈم اٮمٻمڇمهر.
٬ )5مځمؾ :إن اٮمٌځمڊم ِمرف وصقاٖمفٖ( :م٩م ٬مد ا١متق٨م ٥مٝم اٮمٸمراق) .
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0اڂمٷمرّ” :متٰم اٮمٴمقا٥مؼ“ (صُ” ،)322-316مپمقع اٮمٺمتڇموى“ (” ،)413/06اٮمٺمتح“
(.)407/03

83

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

َعاْ ٞاالضتٛا ٤يف ايكسإٓ:
قال ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)34- 31
إن آ١متقاء اٜمٸمدَّ ى ٖمڃمداة (٥مٝم) ٮمځمس ٮمف إٓ ٲمٸمٿمك واٚمد .وأٲمڇم آ١متقاء اٜمٶمٽمؼ
٫مٽمف ٥مدة ٲمٸمڇمن ٫مڅمن اٮمٸمرب ٗمٻمقل :ا١متقى ٭مذا .اڂمتڀمك و٭مپمؾ ،وٲمٿمف ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م﴿ :وٜمڇم
ٖمٽمغ أ٢مده وا١متقى﴾[اٮمٻمٴمص ،]04:وٗمٻمقل :ا١متقى و٭مذا إذا ١مڇمواه ،ڂمحق ٬مقِلؿ:
ا١متقى اٜمڇمء واخلٳمٌډم ،وا١متقى اٮمٽمځمؾ واٮمٿمڀمڇمر ،وڂمٻمقل :ا١متقى إ٨م ٭مذا .إذا ٬مٴمد إٮمځمف
٥مٽمقا وارٗمٺمڇم ً٥مڇم ،ڂمحق ا١متقى إ٨م اٮمًٶمح واجلٌؾ ،وا١متقى ٥مٝم ٭مذا :أي ارٗمٺمع ٥مٽمځمف
٪مٞم هذا.اه
و٥مَل ٥مٽمځمف .وٓ
ُ
ٗمٸمرف اٮمٸمرب َ
قال ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ ”اليْىٔة“:
ٗمَر٭مِځمٌف ٲمع ٚمر ِ
ف آ١متِٸم ََل ِء ڂمَٴمـ *** ص ِٓم اٮمٸم ُٽمق ٖمِق ْو ِع ٭م ُِّؾ ٮم ًِ ِ
ڇمن
ُ ِّ َ
ٌ
ْ
ْ ْ
َ
ْ ُُْ َ َ َ ْ
َ٫مڅمِ َذا ٗمَر٭مَّڈم ٲمع (إِ َ٨م) َ٫مڇم ْٮم َٻمٴمدُ ٲمع *** ٲمٸمٿمَك اٮمٸم ُٽمق ٮمِق ْو ِٸم ِف ٖمٌِځم ِ
ڇمن
ََ
ُ ِّ َ
َْ
ْ َ ْ
َ َ َ ْ
ِ ِ
اْل ْٗم َٻم ِ
ا١مت ََقى َ٫م ُپم َٻمځمَّدٌ *** ٖمِت ََپمـڇم ِم َصٿمْ َٸمتِ َڀمڇم َٲم َع ِ
ڇمن
اٮمً َپمـڇمء َ٬مد ْ
َوإِ َ٨م َّ
ِ
ش ا١متَقى﴾ هق ٲم ْٶم َٽم ٌؼ *** ِٲمـ ٖمٸم ِدهڇم َ٬مدْ ٗمَؿ ٖمِڇمَٕر٭م ِ
َڇمن
ْ َْ َ
َٮمټم ْـ ﴿ َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ ْ َ
ْ
َّ
ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
اهڈم اٮمـپمٿم ِ
ِ
َّڇمن
ٰم َ٫م ْڀم ُپم ُف *** َ٥م ْـ َذا َ٫مت ْٽم َؽ َٲم َق ُ َ
َٮمټمٿم ََّپمـڇم اجلَ ْڀمپم ُّل َي ْٻم ُ ُ
اٮمـپم ِٸم َّځم ِډم ٭م َ
ا١متِ َقاه ُٲم َٻمدَّ ٌم َواٮم َّث ِڇمِّن
َڇمن َٲم ْٸمـ *** ـٿمَڇم ُه ْ
َ٫مڅمِ َذا ا ْ٬مت ََچم َو َاو َ
َ٫مڅمِ َذا َأٗمَك ِٲمـ َ٪م ِٞم ٚمر ٍ
ـڇمل َ٫م َٽمځمس َذا ُڂم ْٻمٴم ِ
ف ٭م َ
ڇمن.
َ
َڇمن َٲم ْٸمـ *** ـٿمَڇم ُه اٮم َټم َپم َ ْ َ
ْ ْ َ ْ
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َ )62و َ٥م ْـ ُٲم َٸم ِ
َڊم ِٕم َٙم ِ
ڇمو َي َډم ِ
ڇمر َي ٌډم ٗم َْر َ٥مك َ٪مٿم ًََم
اٮمً َٽم ِپمل ؓ
ؓ َ٬م َڇملَ :٭مَڇمڂم ْ
حل َټم ِؿ ُّ
ٖمـ ا َ
ٍ
ِ
ات َي ْق ٍم َ٫مڅمِ َذا ِّ
ڈم ٖمِ َٳم ٍڇمة ِٲم ْـ َ٪مٿم َِپم َڀمڇم،
اجل َّقاڂمِ َّځم ِډم٫َ ،مڇم َّ٣م َٽم ْٸم ُڊم َذ َ
يڈم َ٬مدْ َذ َه َ
اٮمذ ُ
ِٕم ٬م ٌَ َؾ ُأ ُٚمد َو ْ َ
ِ ِ
ػ ٭م َََم َي ْڃم َ١م ُٺم َ
قنَ ،ٮم ِټمٿمِّل َص َټم ْټمت َُڀمڇم َص َّټم ًډم َ٫م َڃم َٗم ْځم ُڊم ر١مقل
آ١م ُ
َو َأڂمَڇم َر ُٙم ٌؾ ٲم ْـ َٖمٿمل آ َد َم َ
اَّلل ﷺ٫َ ،م َٸم َّٷم َؿ َذٮم ِ َؽ َ٥م َ َّٝم٬ُ ،م ْٽم ُڊمَ :يڇم َر ُ١م َ
قل اَّللَِ ،أ َ٫م َ
َل ُأ ْ٥متِ ُٻم َڀمڇم؟ َ٬م َڇمل« :اَْتِِْل ِ َ اش.
ِ
ْڊم
اٮمً ََمء٬َ .م َڇمل « َم ْـ َإَٔا؟ش٬َ .مڇم َٮم ْڊمَ :أڂم َ
َ٫م َڃم َٗم ْځم ُت ُف ِ َِبڇم٫َ ،م َٻم َڇمل َِلَڇمَ « :أ ْ َـ اهللُ؟ش٬َ .مڇم َٮم ْڊمِٓ :م َّ
َر ُ١م ُ
قل اَّللِ٬َ .م َڇمل «ا ْظتِ َْ َٓاَ :ؾِ٘ ََّنَا ُم ْٗ ِم َْ ٌةش َأ ْٛم َر َٙم ُف ُٲم ًْٽمِ ٌؿ(.)0
٥َ ،م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َ٬م َڇملَ « :أَٓ ْ َْٖ َمْ ِ
ُقنَ ،و َإَٔا
َ )63و َ٥م ْـ َأ ِِّب َ١م ِٸم ْځم ٍد اخلُدْ ِر ِّي ؓ
ِ
ِ ِْ ِ
ِ
ِ
اءش(ُ .)2ٲم َّت َٺم ٌؼ َ٥م َٽم ْځم ِف ِٓم ِو ْپم ِـ
َأم ُ
ز اف َّ َمء َص َب ً
احا َو َم َ ً
غ َم ْـ ذ اف َّ َمءْْٖٔ َ :ل َخ َ ُ
ٚم ِدي ٍ
ڋم َ٣م ِق ْي ٍؾ.
َ ْ

مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
إثبات ؾف ١ايعً ٛيسبٓا جٌ ٚعال:
قال شٔذ اإللْسِمو ابً تٔنٔة زمحُ اه كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)38/1
آٛم ِر ِه و١مٿمَّ ُډم ر١مقٮم ِ ِف ﷺ ِٲمـ َأو ِِلڇم َإ٨م ِ
َ٫مڀم َذا ٭مِتَڇمب اَّلل ِٲمـ َأوٮم ِ ِف َإ٨م ِ
آٛم ِر َهڇمُ٘ ،م َّؿ َ٥مڇم َّٲم ُډم
ْ َّ
ُ
َ
َ ُ َ ُ
ْ َّ َ

ِ
ِ
٧م ُ٘مؿ ٭م َََلم ١م ِڇمئ ِر إَ ِئپم ِډمَِ :م ْ ُٽمقء ٖمَِم ُهق إٲمڇم ڂمَص وإِٲمڇم َ٤م ِ
ڇمه ٌر ِٓم َأ َّن
٭م َََل ِم َّ
ٌ َ َ َّ ٌّ َ َّ
َّ
ُ َ
اٮمٴم َحڇم َٖمډم َواٮمتَّڇمٖمِٸم َ َّ
اَّللََّ ١مٌحڇم َڂمف و َٗمٸم َڇم٨م هق اٮمٸم ِ٦م إَ٥م َٝم وهق َ٫مق َق ٭م ُِّؾ َ ٍ
ر ٍء َوإِ َّڂم ُف َ٫م ْق َق
ُ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُّ ْ َ ُ َ ْ
رء َو ُه َق َ٥م َٝم ٭م ُِّؾ َ ْ
ْ
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )537مـ ٲمٸمڇمويډم ٖمـ احلټمؿ اٮمًٽمپملؓ
( )2أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ( ،)3344وٲمًٽمؿ (.)0164
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ِ
ِ ِ
ِ
اٮم َٸم ْر ِ
اٮمٴمڇمٮم ِ ُح
ڈم َوا ْٮم َٸم َپم ُؾ َّ
اٮمً ََمء :ٲم ْث ُؾ َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿إ َٮم ْځمف َي ْٴم َٸمدُ اٮمټمَٽم ُؿ اٮم َّٶم ِّځم ُ
ش َو َأ َّڂم ُف َ٫م ْق َق َّ
ِ
ِ
َي ْر َ٫م ُٸم ُف﴾ ﴿ ِّإِّن ُٲمت ََق ِّ٫م َ
ػ ٖمِټم ُُؿ
اٮمً ََم ِء َأ ْن َُي ًِْ َ
إٕم﴾ ﴿ َأ َأٲمٿمْت ُْؿ َٲم ْـ ِٓم َّ
ځمؽ َو َرا٫م ُٸم َؽ َ َّ
إَر َض﴾ ﴿ َأم َأ ِٲمٿمْتُؿ ٲمـ ِٓم اٮمًَم ِء َأ ْن ير ِ١م َؾ َ٥م َٽمځمټمُؿ ٚم ِ
ڇمص ًٌڇم﴾ ﴿ َٖم ْؾ َر َ٫م َٸم ُف اَّللَُّ إ َٮم ْځم ِف﴾
ْ ْ َ
ْ َ ْ
ُْ
َّ َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
اٮمً ََم ِء َإ٨م إَ ْر ِ
ض ُ٘م َّؿ َي ْٸم ُر ُج إ َٮم ْځم ِف﴾
اٮمر ُ
وح إ َٮم ْځمف﴾ ﴿ ُيدَ ِّٖم ُر إَ ْٲم َر ٲم َـ َّ
﴿ َٗم ْٸم ُر ُج اٜمَ ََلئ َټم ُډم َو ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
﴿ َُيَڇم ُ٫م َ
ِم ُـ َ٥م َٝم
اٮمر ْ َ
ش﴾ ِٓم ١متَّډم َٲم َقاو َع ﴿ َّ
قن َر َّ ُِب ْؿ ٲم ْـ َ٫م ْق٬م ِڀم ْؿ﴾ ﴿ ُ٘م َّؿ ْ
ڇمن اٖم ِـ ِٕم سٚمڇم َٮمٸم ِّ٦م َأٖم ُٽم ُغ إَ١مٌڇمب﴾ ﴿ َأ١مٌڇمب اٮمًَمو ِ
اٮم َٸم ْر ِ
ات
ْ َ َ َّ َ َ
ْ َ َ
َ ْ ً َ ْ
ا١مت ََقى﴾ ﴿ َيڇم َهڇم َٲم ُ ْ
ش ْ
َڇمذٖمڇم﴾ ﴿ َٗمٿم ِْز ٌيؾ ِٲمـ ٚم ِټمځم ٍؿ َِمِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ځمد﴾ ﴿ ُٲمٿم ََّز ٌل ِٲم ْـ َر ِّٖم َؽ
ْ َ
ق١مك َوإِ ِِّّن ََٕ ُ٤مٿمُّ ُف ٭م ً
َ٫م َڃم َّ٣مٽم َع َإ٨م إ َٮمف ُٲم َ

ِ ِ ِ
َي َٱم َّإٓ ٖمِ ُټم ْٽم َٺم ِډم.
ڇمحل ِّؼ﴾ َإ٨م َأ ْٲم َثڇمل َذٮم َؽ ِمَّڇم َٓ َيټمَڇم ُد ُ ْ
ٖمِ ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
َي َٱم َّإٓ ٖمِڇم ْٮم ُټم ْٽم َٺم ِډم ِٲم ْث َؾ ِ٬م َّٴم ِډم ِٲم ْٸم َراجِ
َو ِٓم إَ َٚمڇمديڋم ِّ
اٮمٴم َحڇمحِ َوا ْحل ًَڇمن َٲمڇم َٓ ُ ْ
ول اٜمَ ََل ِئټم َِډم ِٲمـ ِ٥مٿم ِْد اَّلل وصٸم ِ
قل ﷺ َإ٨م ر ِّٖم ِف َوڂم ُُز ِ
اٮمر١م ِ
قد َهڇم إ َٮم ْځم ِفَ :و َ٬م ْقٮم ِ ِف ِٓم اٜمَ ََل ِئټم َِډم
َ ُ ُ
ْ
َ
َّ ُ
قن ٫مِځمټم ُْؿ ٖمِڇمٮم َّٽم ْځم ِؾ َواٮمٿم ََّڀم ِ
ا َّٮم ِذي َـ َي َت َٸمڇم َ٬م ٌُ َ
ڇمر٫َ :م َځم ْخ ُر ُج ا َّٮم ِذي َـ َٖمڇمٗمُقا ٫مِځمټم ُْؿ َإ٨م َر ِِّبِ ْؿ َ٫م َځم ًْ َڃم ُِل ُ ْؿ َو ُه َق
ِ
ځمح ِٓم ٚم ِد ِ
يڋم اخلَ َق ِار ِجَ « :أ َٓ ْ َْٖ َمْ ِ
اٮمٴم ِح ِ
غ َم ْـ ِذ اف َّ َم ِء
ُقن َو َإَٔا َأم ُ
َ
َأ ْ٥م َٽم ُؿ ِِبِ ْؿَ .و ِٓم َّ
ِ
ِْ ِ
اءش.
ز اف َّ َمء َص َب ً
احا َو َم َ ً
َ ْْٖٔل َخ َ ُ
ِ ِ
اٮمر ْ٬م َځم ِډم ا َّٮم ِذي َر َوا ُه َأ ُٖمق َد ُاود َو َ٪م ْ ُٞم ُه « َربَْا اهللَُّ ا َّف ِذي ِذ اف َّ َم ِء َْ ََدَّ َس
َو ِٓم َٚمديڋم ُّ
ِ
اج ًَ ْؾ َر ْ َ تَؽ ِذ إَ ْر ِ
ْاش ُّؽ َأ ْم ُرك ِذ اف َّ َم ِء َو ْإَ ْر ِ
ض اؽ ٍِْ ْر
ض ـ ََم َر ْ َ تُؽ ِذ اف َّ َمء ْ
ِ
ِ
ِ
اء ِم ْـ ِص ٍَاَِؽ َظ َذ
َفَْا َح ْق َبَْا َو َخ َىا َ إَا َإٔ َ
ْت َرب اف َّى ِّٔبِ َ
غ َإٔ ِْز ْل َر ْ َ ًة م ْـ َر ْ َ تؽ َوص ٍَ ً
افق َج ِعش َ٬م َڇمل َر ُ١م ُ
قل اَّلل ﷺ «إ َذا ْاص َتَُك َأ َحدٌ ِمُْْ ُْؿ َأ ْو ْاص َتَُك َأخٌ َف ُف َؾ ِْ َٔ َُ ْؾَ :ربَْا
َ َذا َ
اهللَُّ ا َّف ِذي ِذ اف َّ َم ِءش َو َذ٭م ََر ُه .
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف أٖمق داود ( ،)3892واٮمٿمًڇمئل ( )01801ٲمـ ٣مريؼ زيڇمدة ٖمـ ِمپمد٥ ،مـ ِمپمد ٖمـ ٭مٸمڈم
اٮمٻمر٤مل٥ ،مـ ٫مٵمڇمٮمډم ٖمـ ٥مٌځمد٥ ،مـ أِّب اٮمدرداء.
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و َ٬مق ُٮمف ِٓم ٚم ِد ِ
يڋم إَ ْو َ٥م ِ
ڇمل « َوا ْف ًَ ْر ُش َؾ ْق َق َذفِ َ
ؽَ ،و َاهللَُّ َؾ ْق َق َظ ْر ِص ِفَ ،و ُ َق َ ًْ َِ ُؿ َما
َ ْ ُ َ
ُهڇم .
َأ ْٕت ُْؿ َظ َِ ْٔ ِفش َر َوا ُه َأ ْ َ
ِمد َو َأ ُٖمق َد ُاود َو َ٪م ْ ُٞم ُ َ
و َ٬مق ُٮمف ِٓم ا ِ ِ
اٮمٴم ِحځمحِ ٮم ِ ْٽم َج ِ
ت ِذ اف َّ َم ِء َؿ َالَ :م ْـ َإَٔا ؟
ڇمر َي ِډمَ « :أ ْ َـ ا َُّ
هلل ؟ َؿا َف ْ
حلديڋم َّ
َ ْ ُ
َ
ْت َر ُش ُ
قل اهلل َؿ َالَ :أ ْظتِ َْ َٓا َؾِ٘ ََّنَا ُم ْٗ ِم َْ ٌةش .
تَ :إٔ َ
َؿا َف ْ
و َ٬مق ُٮمف ِٓم ا ِ ِ
َب ِذ ـِت ٍ
إن اهللََّ دََّا َخ َِ َؼ َ
اٮمٴم ِح ِ
َاب َم ْق ُضق ٍ ِظْْدَ ُه
ځمحَّ « :
اخل ِْ َؼ َـت َ
حلديڋم َّ
َ ْ ُ
َ
َؾ ْق َق اف ًَ ْر ِ
َوبِلش .
تؽ َ
إن َر ْ َ تِل َش َب ََ ْ
ش َّ
و َ٬مق ُٮمف ِٓم ٚم ِد ِ
يڋم َ٬م ٌْ ِ
اٮمروحِ « َحتَّك َ ًْ ُر َج ِ َ ا َإػ اف َّ َم ِء ا َّفتِل ؾِ َٔٓا اهللَُّ َْ ًَ َاػش .
َ ْ ُ َ
ض ُّ
ِ
اٚم َډم ا َّٮم ِذي َأڂم َْٳمدَ ُه ٮمِٽمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َو َأ َ٬م َّر ُه َ٥م َٽم ْځم ِف:
َو َ٬م ْق ُل َ٥م ٌْد اَّلل ْٖم ِـ َر َو َ
َ٢م ِڀمدْ ت ٖمِ َڃم َّن َو٥مْدَ اَّلل َٚم ٌّؼ * * * َو َأ َّن اٮمٿم ََّڇمر َٲم ْث َقى اٮمټمَڇم٫مِ ِريٿمَڇم
و َأ َّن اٮمٸمر َش َ٫مق َق اٜمَ ِ
ڇمف * * * َو َ٫م ْق َق اٮم َٸم ْر ِ
ش َر ُّب اٮم َٸمڇمٜمَِځمٿمَڇم .
ڇمء َ٣م َ
ْ
َ
َْ
()0

()2

()3

()4

()0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وٸمځمػ ٲمٿمټمرٓ :م إ١مٿمڇمده ِمپمد ٖمـ زيڇمدة إڂمٴمڇمري ،وهق ٲمٿمټمر احلديڋم .٭مَم ٬مڇمل اٮمٌخڇمري،
ٌ
= وهذا إ١مٿمڇم ٌد
واٮمٿمًڇمئل ،و أٖمق ٚمڇمٗمؿ.
وأٛمرٙمف أِمد ( ،)23957ٲمـ ٚمديڋم ٫مٵمڇمٮمډم ٖمـ ٥مٌځمد ؓ
وٸمځمػ ،يرويف ٥مـ أ٢مځمڇمخ ٮمف ٥مـ ٫مٵمڇمٮمډم ،وهؿ ٲمٌڀمپمقن.

 ،وٓم إ١مٿمڇمده أٖمق ٖمټمر ٖمـ أِّب ٲمريؿ ،وهق

( )0ضًٔػ :أٛمرٙمف أِمد ( ،)0771وأٖمق داود ( )4723واٮم٠مٲمذي ( ،)3321واٖمـ ٲمڇمٙمف ( )093ٲمـ
٣مريؼ ١مَمك ٖمـ ٚمرب٥ ،مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمٞمة٥ ،مـ إٚمٿمػ ٖمـ ٬مځمس٥ ،مـ اٮمٸمٌڇمس ٖمـ ٥مٌد اٜمٶمٽمڈم
.
ؓ
وٸمځمػ٥ :مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمٞمة ُمڀمقل .وإٚمٿمػ ٖمـ ٬مځمس ِل يًپمع ٲمـ اٮمٸمٌڇمس ٖمـ ٥مٌد
ٌ
وهذا إ١مٿمڇم ٌد
اٜمٶمٽمڈمؓ

.

( )2أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )537مـ ٲمٸمڇمويډم ٖمـ احلټمؿ اٮمًٽمپملؓ

.

( )3أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)3094وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2750مـ أِّب هريرةؓ
( )4أٛمرٙمف أِمد ( ،)8769واٖمـ ٲمڇمٙمف (٥ )4262مـ أِّب هريرةؓ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ٭مر ٥مٿمف أڂمف وا٬مع ٙمڇمريتف٫ ،مٹمڇمرت اٲمرأٗمف ،وٓم
= ( )0ضعيف .أصؾ ذ٭مر هذه إٖمځمڇمت أن اٖمـ رواٚمډم ؓ
ٖمٸمض اٮمٶمرق أِنڇم أ ٛمذت ٢مٺمرة٫ ،مجڇمٚمدهڇم أڂمف ٚمٴمؾ ٲمٿمف رء٫ ،مٻمڇمٮمڊم :ا٬مرأ ٥م٦م ٬مرآڂمَڇمٗ– .مٸمٿمل أڂمف ٓ يٻمرأ
ُهڇم ِلڇم أڂمف ٬مرأ ٬مرآڂمڇم٫ ،مٻمڇمٮمڊم :آٲمٿمڊم ٖمڇمَّلل ،و٭مذٖمڊم اٮمٌٰم .أو ڂمحق ذٮمؽ.
وهق ٙمٿمڈم٫ -مٻمرأ هذه إٖمځمڇمت ،ٲمق ً
أٛمرج هذه اٮمٻمٴمډم ِمپمد ٖمـ اٮمٸمٌڇمس اٮمځمزيدي ٓم ”أٲمڇمٮمځمف“ ( ،)57وٲمـ ٣مريٻمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر (،)002/28
واٮمذهٌل ٓم ”اٮمًٞم“ (٥ ،)-237/0مـ ِمپمد ٖمـ ٚمرب٥ ،مـ ِمپمد ٖمـ ٥مٌڇمد٥ ،مـ ٥مٌداٮمٸمزيز ٖمـ أٛمل
اٜمڇمٙمٳمقن٬ ،مڇملٖ :مٽمٹمٿمڇم أڂمف ٭مڇمڂمڊم ٮمٸمٌداَّلل ٖمـ رواٚمډم٫ ،...مذ٭مر اٮمٻمٴمډم .وهذا إ١مٿمڇمد ٲمٸمٵمؾٕ :ن
٥مٌداٮمٸمزيز اٜمڇمٙمٳمقن ٲمـ أٗمٌڇمع اٮمتڇمٖمٸم٧م.
واٮمً ٌُټمل ٓم
وأٛمرٙمڀمڇم أٖمق اٮمٶمڇمهر اٜمخٽمص ٓم ”٫مقائده“ ،وٲمـ ٣مريٻمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر (،)004/28
ُّ
”اٮمٶمٌٻمڇمت“ ( ،)264/0ٲمـ ٣مريؼ اٮمزٖمٞم ٖمـ ٖمټمڇمرٚ ،مد٘مٿمل ٲمق١مك ٖمـ ٙمٸمٺمر ٖمـ أِّب ٭مثٞمٚ ،مد٘مٿمل
٥مٌداٮمٸمزيز ٖمـ ٥مٌداَّلل ٖمـ أِّب ١مٽمپمډم اٜمڇمٙمٳمقن٥ ،مـ اٮمثٻمډم ،...وذ٭مر ڂمحقهڇم .وٲمڇم زاٮمڊم اٮمٻمٴمډم وٸمځمٺمډم،
٫مپمع اڂمٻمٶمڇم٥مڀمڇم ٫مځمڀمڇم رٙمؾ ٲمٌڀمؿ.
وٮمٽمٻمٴمډم ٣مريؼ أٛمرى :أٛمرٙمڀمڇم اٖمـ أِّب اٮمدڂمځمڇم ٓم ٭متڇمٖمف ”اٮمٸمځمڇمل“ ر٬مؿ ( )572٭مَم ٓم ”اٜمق١مق٥مډم“
( ،)028/8وٲمـ ٣مريٻمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر (ٖ )004/28مڅم١مٿمڇمد ٚمًـ ٥مـ يزيد ٖمـ ٥مٌداَّلل ٖمـ أ١مڇمٲمډم ٖمـ
اِلڇمد٫ ،...مذ٭مر اٮمٻمٴمډم .وهذا ٲمٸمٵمؾَّ :
٫مڅمن اٖمـ اِلڇمد ِل يًپمع ٲمـ أٚمد ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم٫ ،مټمځمػ ٖمروايتف
ٮمٻمٴمډم ٚمد٘مڊم ٓم ٥مڀمد اٮمٿمٌل ﷺ ٬مٌؾ ا١متٳمڀمڇمد ٥مٌداَّلل ٖمـ رواٚمډم؟!!.
وِلڇم ٣مريؼ أٛمرى ٥مٿمد اٖمـ ٥مًڇم٭مر ( )005/28ٲمـ ٣مريؼ اِلځمثؿ ٖمـ ٥مدي٫ ،...مذ٭مر اٮمٻمٴمډم .وإ١مٿمڇمده
ٗمڇمٮمػ٫ :مڇمِلځمثؿ ٖمـ ٥مدي ٲمـ أٗمٌڇمع اٮمتڇمٖمٸم٧م ،وهق ٲمع ذٮمؽ ٭مذٖمف اٖمـ ٲمٸم٧م ،و٬مڇمل أٖمق ٚمڇمٗمؿ :ٲم٠موك
احلديڋم .اڂمٷمر ”اجلرح واٮمتٸمديؾ“ (.)85/9
وأٛمرٙمڀمڇم اٮمدارٲمل ٓم ”اٮمرد ٥مٝم اجلڀمپمځمډم“ (ٚ :)22-20مد٘مٿمڇم ١مٸمځمد ٖمـ أِّب ٲمريؿ ،أڂمٌڃمڂمڇم َيځمك ٖمـ أيقب،
ٚمد٘مٿمل ٥مَمرة ٖمـ ٪مزيډم٥ ،مـ ٬مداٲمډم ٖمـ إٖمراهځمؿ ٖمـ ِمپمد ٖمـ ٚمڇم٣مڈم٫ ،...مذ٭مر اٮمٻمٴمډم ٲمر١مٽمډم.
وٙمڇمءت اٮمٻمٴمډم ٲمـ وٙمف آٛمر ٖمذ٭مر أٖمځمڇمت أٛمرى وهل:
صٓيدت بي٘ذن اهلل أن ميحيّدً ا رشقل افذي ؾقق اف ّياوات مـ ُ
ظؾ
أٛمرٙمڀمڇم اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم ( ،)519/8واٖمـ أِّب اٮمدڂمځمڇم ٓم ”اٮمٸمځمڇمل“ ( ،)573وٲمـ ٣مريٻمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر
( ،)003/28ٲمـ ٣مريؼ أ١مڇمٲمډم ٖمـ زيد اٮمٽمځمثل٥ ،مـ ڂمڇم٫مع ،وذ٭مر اٮمٻمٴمډم ،وهذا ٲمر١مؾ.
وٙمڇمءت اٮمٻمٴمډم ٲمـ وٙمف آٛمر ٖمذ٭مر أٖمځمڇمت أٛمرى ،وهل:
ـّيا ٓح منٓقر مـ افٍجر شاضييع
وؾْٔا رشيقل اهلل تِيق ـتابيييييف
بييييف مقؿْات أن ما ؿييال واؿييييع
أرإا اَلدى بًد افًّك ؾَِقبْييا
إذا اشتثَِت بافيّؼـغ افيّواجع
بٔت جياذ جْبف ظـ ؾراصيييييف
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و َ٬مق ُل ُأٲمځم َډم ٖم ِـ َأ ِِّب اٮمٴم ْٽم ِ
ڊم اٮم َّث َٻم ِٺم ِّل ا َّٮم ِذي َأڂم َْٳمدَ ٮمِٽمٿمٌَِّ ِّل ﷺ ُه َق َو َ٪م ْ ُٞم ُه ِٲم ْـ ِ٢م ْٸم ِر ِه
َّ
َ ْ َ َّ ْ
ڇم١مت َْح ًَٿمَ ُفَ ،و َ٬م َڇمل :آ َٲم َـ ِ٢م ْٸم ُر ُهَ ،و َ٭م َٺم َر َ٬م ْٽم ٌُ ُف َٚم ْځم ُڋم َ٬م َڇمل:
َ٫م ْ
ِ
ِ
اٮمً ََم ِء َأ ْٲم ًَك ٭مٌَِ ًٞما
َُم ِّدُ وا اَّللََّ َ٫م ُڀم َق ٮم ْٽم َپم ْجد َأ ْه ٌؾ * * * َر ُّٖمٿمَڇم ِٓم َّ
ِ
ِ
اٮمً ََم ِء َ ِ
ه ًيرا
ٖمِڇم ْٮمٌِٿمَڇمء إَ ْ٥م َٝم ا َّٮمذي َ١م ٌَ َؼ اٮمٿم َ
َّڇمس * * * َو َ١م َّقى َ٫م ْق َق َّ
=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذه إٖمځمڇمت ٘مڇمٖمتډم ٖمدون ذ٭مر اٮمٻمٴمډم ٭مَم ٓم ”اٮمٌخڇمري“ (٥ ،)0055مـ أِّب هريرةؓ

.

واٮمٻمٴمډم ِبذه إٖمځمڇمت أٛمرٙمڀمڇم اٮمدار٬مٶمٿمل ( ،)021/0واٖمـ ٥مًڇم٭مر ( ،)006/28ٲمـ ٣مريؼ
زٲمٸمډم ٖمـ صڇمٮمح٥ ،مـ ١مٽمپمډم ٖمـ وهرام٥ ،مـ ٥مټمرٲمډم ٲمق٨م اٖمـ ٥مٌڇمس٫ ،مذ٭مر اٮمٻمٴمډم ،وهق ٲمع إر١مڇمٮمف ٫مځمف
زٲمٸمډم ٖمـ صڇمٮمح وهق وٸمځمػ.
وأٛمرٙمڀمڇم اٖمـ أِّب اٮمدڂمځمڇم ٓم ”اٮمٸمځمڇمل“ (٥ ،)570مـ ِمپمد ٖمـ ٖمټمڇمر٥ ،مـ ٚمٺمص ٖمـ ٥مپمر٥ ،مـ
ً
ٲمر١مَل.
إ١مَم٥مځمؾ اٖمـ أِّب ٛمڇمٮمد٥ ،مـ اٮمٳمٸمٌل
واخلالصةَّ :
أن إٖمځمڇمت اٮمتل ذ٭مرهڇم اٜمڄمٮمػ رِمف اَّلل ٓ ٗمثٌڊمٕ :ن إ١مڇمڂمځمد إٮمځمڀمڇم ٢مديدة
اٮمٵمٸمػ ،وهؾ ٗمثٌڊم اٮمٻمٴمډم ٖمڇمٜمرا١مځمؾ إرٖمٸمډم إٛمٞمة؟ أ٥مٿمل ٲمر١مؾ ٬مداٲمډم ،وڂمڇم٫مع ،واٮمٳمٸمٌل،
و٥مټمرٲمډم .هذا هق أٚمًـ ٲمڇم ورد ٓم اٮمٌڇمب ،وٮمټمـ ٬مد وٙمد اٛمتَلف ٓم ذ٭مر إٖمځمڇمت ٖم٧م ٲمر١مؾ ڂمڇم٫مع
واٜمر١مٽم٧م أٛمريـ٫ ،مڀمذا َيٸمؾ ٓم اٮمٻمٽمڈم ٢مځمئًڇم ٲمـ ٘مٌقِتڇم ،ٲمع أڂمف يٌٸمد أن اٜمرأة اٮمٸمرٖمځمډم ٓ ِتځمز ٖم٧م
ُهڇم أڂمف ٬مرآن.
اٮمٳمٸمر ،واٮمٻمرآن ،ويٌٸمد ً
٢مٸمرا ٲمق ً
أيٵمڇم أن ٥مٌداَّلل ٖمـ رواٚمډم يٻمرأ ً
وٲمـ هذا اٮمٌحڋم ٗمٸمٽمؿ أن ٬مقل اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم ٓم ”آ١متځمٸمڇمب“ :رويٿمڇمهڇم ٲمـ وٙمقه صحڇمح.اهـ ٪مٞم
صحځمح :وٮمذٮمؽ ٗمٸمٻمٌف اٮمذهٌل ٖمٻمقٮمف :روي ٲمـ وٙمقه ٲمر١مٽمډم٘ .مؿ ذ٭مر ٲمر١مؾ ٬مداٲمډم احلڇم٣مٌل.
٬مقى اٮمٻمٴمډم اٜمتٻمدٲمډم ٲمـ اٮمٸمٽمَمء٫ :مڅمِنؿ يٻمقٮمقن :إن ٥مٌداَّلل ٖمـ رواٚمډم ؓ
تنبيه :ٲمـ َّ

إڂمَم

ٗمٸمريٵمڇم ،وِل ُيٟمهڇم أڂمف ١مځمٻمرأ ٬مرآڂمًڇم ،وإڂمَم ٣مٽمٌڊم هل ذٮمؽ٫ ،مڃموُهڀمڇم ٖمڇمٮمٻمراءة .وٖمڇمَّلل
٥مرض ٖمڇمٮمٿمٺمل
ً
َّ
اٮمتق٫مځمؼ.
تنبيه آخر :ٮمځمس ٓم ُجځمع هذه اٮمٶمرق ذ٭مر اٮمٿمٌل ﷺ ،وإ٬مراره ووحټمف ،وإڂمَم ٙمڇمء ذٮمؽ ٓم ٣مريؼ
اٜمڇمٙمٳمقن ،واٮمٳمٸمٌل ،و٥مټمرٲمډم ،واِلځمثؿ ٖمـ ٥مدي ،دون ٖمٻمځمډم اٮمٶمرق.
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ٰم اٮم َٸم ْځمـ * * * ِ
ــ ُٗم َرى ُدو َڂم ُف اٜمَ ََل ِئ ُؽ ُص َق ًرا
ذ َٙم ًٸمڇم َٲمڇم َيٿمَڇم ُٮم ُف َٖم َ ُ
َْ
و َ٬مق ُٮمف ِٓم احل ِد ِ
إن اهللََّ َحِٔ ٌّل ـ َِر ٌؿ َ ْ ت َْحِٔل ِم ْـ َظ ْب ِد ِه إ َذا َر َؾ َع
يڋم ا َّٮم ِذي ِٓم اٜمُ ًْٿم َِدَّ « :
َ ْ ُ
َ
()0

ِ ِ
ُها ِص ٍْ ًراش .
َ دَ ْ ف إفَ ْٔف َأ ْن َ ُر َّد ُ َ
()2

ــــــــــــــــــــــ

( )0ذ٭مره اٖمـ ٬متځمٌډم ٓم ”آٛمتَلف ٓم اٮمٽمٺمظ واٮمرد ٥مٝم اجلڀمپمځمډم واٜمٳمٌڀمډم“ (ص ،)48واٖمـ ٬مداٲمډم ٓم
”إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٸمٽمق“ (ص ،)047واٮمذهٌل ٓم ”اٮمٸمٽمق“ ( ،)85و٬مڇمل :إ١مٿمڇمده ٲمٿمٻمٶمع.
ِ
ِ
٬مڇمل اٖمـ ٭مثٞم رِمف اَّلل ٓم ”اٮمًٞمة اٮمٿمٌقيډم“ (صَ )039و ُر ِو َي ٥م ِ
َـ ْإَ ْص َپم ِٸم ِّل َأ َّڂم ُف ٭م َ
َڇمن ُيٿمْٳمدُ ٲم ْـ
ِ٢م ْٸم ِر ُأ َٲم َّځم َډم٫ ...مذ٭مره.
( )2افراجح وؿٍف ظذ شِمن ،وادرؾق ضًٔػ .أٛمرٙمف أٖمقداود ( ،)0488واٮم٠مٲمذي ( ،)3556واٖمـ
أيٵمڇم أِمد ( ،)438/5و٪مٞمهؿ ٭مٽمڀمؿ ٲمـ ٣مريؼ
ٲمڇمٙمف ( ،)3865واحلڇم٭مؿ ( ،)497/0وأٛمرٙمف ً
ٙمٸمٺمر ٖمـ ٲمځمپمقن إڂمَم٣مل٥ ،مـ أِّب ٥مثَمن اٮمٿمڀمدي٥ ،مـ ١مٽمَمن ٖمف.
وٙمٸمٺمر ٖمـ ٲمځمپمقن وٸمځمػ .وٗمڇمٖمٸمف ٥مٝم روايتف ٲمر٫مق٥مًڇم َيځمك ٖمـ ٲمځمپمقن اٮمٸمٶمڇمر أٖمق اٜمٸمٝم ٥مٿمد اخلٶمځمڈم
( ،)307/8واٮمٌٹمقي ( ،)0385وَيځمك ٖمـ ٲمځمپمقن ٘مٻمډم.
وٛمڇمٮمٺمڀمؿ يزيد ٖمـ أِّب صڇمٮمح اٮمدٖمڇمغ٫ ،مرواه ٥مـ أِّب ٥مثَمن٥ ،مـ ١مٽمَمن ٲمق٬مق ً٫مڇم:
أٛمرٙمف و٭مځمع ٓم ”اٮمزهد“ ( )514و٭مذٮمؽ رواه ٲمق٬مق ً٫مڇم ١مٽمځمَمن اٮمتځمپمل أٛمرٙمف أِمد (،)438/5
و٭مذٮمؽ ٓم ”اٮمزهد“ (ص ،)050و٭مذا اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم ( ،)339/03( ،)341/01و٬مد رواه ٥مـ
١مٽمځمَمن اٮمتځمپمل ٲمق٬مق ً٫مڇم يزيد ٖمـ هڇمرون وَيځمك ٖمـ ١مٸمځمد اٮمٻمٶمڇمن وٲمٸمڇمذ ٖمـ ٲمٸمڇمذ و٢مذ ِمپمد ٖمـ اٮمزٖمر٬مڇمن
٫مرواه ٥مـ ١مٽمځمَمن اٮمتځمپمل ٖمڅم١مٿمڇمده ٲمر٫مق٥مًڇم ،أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ( ،)6031واٖمـ ٚمٌڇمن ([ ،)881ويتٿمٌف
٥مٝم أڂمف ٮمځمس ٓم روايډم اٮمتځمپمل «حٔل ـر ؿش].
أيٵمڇم ٘مڇمٖمڊم وِمځمد و١مٸمځمد اجلريري .أٛمرٙمف اٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“
ورواه ٲمق٬مق ً٫مڇم ً
(ٖ )056مڅم١مٿمڇمد صحځمح ٥مـ ِمڇمد ٖمـ ١مٽمپمډم٥ ،مـ ٘مڇمٖمڊم وِمځمد و١مٸمځمد اجلريري٥ ،مـ أِّب ٥مثَمن اٮمٿمڀمدي،
٥مـ ١مٽمَمن أڂمف ٬مڇمل :أٙمد ٓم اٮمتقراة :إن اَّلل ٚمځمل ٭مريؿ٫ ...مذ٭مره ٖمٿمحقه.
٫متٌ٧م أن روايډم اٮمق٬مػ أرٙمح٫ ،مٻمد اٙمتپمع ٥مٽمځمڀمڇم خًډم ٲمـ اٮمثٻمڇمت ،وأٲمڇم روايډم اٮمر٫مع ٫مڀمل ٲمـ
روايډم وٸمځمػ و٘مٻمډم ،وأٛمرى ٢مڇمذة ٪مٞم ِمٺمق٤مډم ،وٖمڇمَّلل اٮمتق٫مځمؼ ،و٬مد أ٢مڇمر اٮم٠مٲمذي إ٨م اٮمروايډم اٜمق٬مق٫مډم
٥مٻمڈم احلديڋم ،و٭مڃمڂمف يرٙمحڀمڇم ،واَّلل أ٥مٽمؿ.

وٙمڇمء هذا احلديڋم ٥مـ أڂمس ٥مٿمد ٥مٌداٮمرزاق ( ،)09648( ،)3251وٓم إ١مٿمڇمده أٖمڇمن ٖمـ أِّب=
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و َ٬مق ُٮمف ِٓم احل ِد ِ
يڋمّ « :د دَ ِف َإػ اف م ِء :ا ر ِّب ا ر ِّبش َإ٨م َأٲم َث ِ
ڇمل َذٮم ِ َؽ ِِمَّڇم َٓ
َ ْ ُ
ْ
َّ َ َ َ َ َ
َُ َ ْ
َ
َُي ِٴم ِځمف َّإٓ اَّللَُّ ِِمڇم هق ِٲمـ َأٖم َٽم ِغ اٜمُتَقاٗمِر ِ
ات اٮم َّٽم ْٺمٷمِ َّځم ِډم َواٜمَْ ْٸمٿم َِق َّي ِډم ا َّٮمتِل ٗم ِ
ُقر ُ
ث ِ٥م ْٽم ًَم َي ِٻمځمٿمًڇم ِٲم ْـ
َّ ُ َ ْ ْ
َ َ
ْ
اٮمي ِ
ور َّي ِډم َأ َّن ا َّٮمر ُ١م َ
قل ﷺ اٜمُ ٌَ ِّٽم َغ َ٥م ْـ اَّلل أٮم َٻمك َإ٨م ُأ َّٲمتِ ِف اٜمَدْ ُ٥م ِّقي َـ َ -أ َّن اَّللََّ
َأ ْٖم َٽم ِغ اٮم ُٸم ُٽمق ِم َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ځمع إُ َٲم ِؿ َ٥م ِر ِ ِِب ْؿ
اٮمً ََمء ٭م َََم َ٫م َٶم َر اَّللَُّ َ٥م َٝم َذٮم َؽ َُج َ
شَ ،و َأ َّڂم ُف َ٫م ْق َق َّ
و َ٥مج ِپم ِڀمؿ ِٓم اجل ِ
ڇمهٽمِ َّځم ِډم َو ْ ِ
اٙمتَڇم َٮم ْت ُف َّ
٧م َ٥م ْـ ٫مِ ْٶم َرٗمِ ِفُ٘ .م َّؿ َ٥م ْـ
اٮمٳم َځمڇم٣مِ ُ
اْل ْ١م ََل ِمَّ :إٓ َٲم ْـ ْ
َ
َ َ ْ
()0

ال ٲمڇم َٮمق ُُجِع َٮمٌ َٽم َغ ِ
ِ ِ
ِ
٧م َأ ْو ُأ ُٮمق ً٫مڇم.
ٲمئ َ
اٮمً َٽمػ ِٓم َذٮم َؽ ٲم ْـ إَ ْ٬م َق ِ َ ْ َ َ
َّ
َڇمب اَّلل ،و َٓ ِٓم ١مٿم َِّډم ر١مقٮم ِ ِف ﷺ و َٓ َ٥مـ َأٚم ٍد ِٲمـ ١م َٽم ِ
ُ٘م َّؿ َٮم ْځم َس ِٓم ٭مِت ِ
ػ إُ َّٲم ِډم َٓ -
ْ َ
َ
َ
ْ َ
ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
٧م َِلؿ ٖمِڅمِٚمً ِ
ڇمنَ ،و َٓ َ٥م ْـ إَ ِئ َّپم ِډم ا َّٮم ِذي َـ َأ ْد َر٭مُقا َز َٲم َـ
ٲم ْـ َّ
اٮمٴم َحڇم َٖمډمَ ،و َٓ ٲم ْـ اٮمتَّڇمٖمِٸم َ ُ ْ ْ َ
فو ِ
ِ ِ ِ ِ
ػ َذٮم ِ َؽ َٓ ،ڂمَٴمڇم و َٓ َ٤م ِ
ڇمه ًرا.
اٚمدٌ ُُيَڇمٮمِ ُ
ًّ َ
إَ ْه َقاء َوآ ْٛمت ََلف َٚ -م ْر ٌ َ
اٮمً ََم ِءَ ،و َٓ إ َّڂم ُف َٮم ْځم َس َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
َو َِل ْ َي ُٻم ْؾ َأ َٚمدٌ ِٲمٿم ُْڀم ْؿ َ٬م ُّط َّ
شَ ،و َٓ إ َّڂم ُف
إن اَّللََّ َٮم ْځم َس ِٓم َّ
إن َُجِځمع إَٲمټمِٿم َِډم ٖمِڇمٮمٿمًٌِّ ِډم إ َٮمځم ِف ١مقاء ،و َٓ إ َّڂمف َٓ د ِ
ٖمِ َذاٗمِ ِف ِٓم ٭م ُِّؾ ٲمټم ٍ
َڇمنَ ،و َٓ َّ
اٛم َؾ اٮم َٸم َڇمِلِ
ُ َ
ْ َ ْ َ َ ٌ َ
َ ْ
َ

اْل َ٢مڇمر ُة ِ
َو َٓ َٛم ِ
ڇمر َٙم ُفَ ،
احل ًِّځمَّ ُډم إ َٮم ْځم ِف
ْم ُ
وٓ إ َّڂم ُف َٓ ُٲمت َِّٴم ٌؾ َو َٓ ُٲمٿمْ َٺم ِٴم ٌؾَ ،و َٓ إ َّڂم ُف َٓ َ ُ
قز ِ َ
اٮمٴم ِحځمحِ “ َ٥م ْـ َٙمڇمٖمِ ِر ْٖم ِـ َ٥م ٌْ ِد اَّلل َأ َّن اٮمٿمٌَِّ َّل ﷺ ٜمََّڇم
ٖمِ ْڇمَٕ َصڇمٖمِ ِع َوڂم َْح ِق َهڇمَٖ :م ْؾ َ٬مدْ َ٘م ٌَ َڊم ِٓم ” َّ
=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥مځمڇمش ،وهق ٲم٠موك ،وٮمف ٣مريؼ أٛمرى ٥مٿمد احلڇم٭مؿ ( ،)498-497/0وٓم إ١مٿمڇمده ٖم٩م ٖمـ اٮمقٮمځمد،
أيٵمڇم ٥مڇمٲمر ٖمـ يًڇمف ٫مځمف وٸمػ .اڂمٷمر” :ٮمًڇمن اٜمځمزان“.
وهق وٸمځمػ ،٭مڇمن ٬مد ٭مٟم ٫مخرف ،و٫مځمف ً
وٙمڇمء احلديڋم ٥مـ ٙمڇمٖمر ؓ

٥مٿمد أِّب يٸمٝم ( ،)0867واٖمـ ٥مدي ( ،)2603/7وٓم إ١مٿمڇمده

يق١مػ ٖمـ ِمپمد ٖمـ اٜمٿمټمدر٬ .مڇمل اٮمٿمًڇمئل :ٮمځمس ٖمثٻمډم .و٬مڇمل اٮمدوِّٓب :ٲم٠موك .ووٸمٺمف آٛمرون.
وٙمڇمء ٲمـ ٚمديڋم اٖمـ ٥مپمر :رواه اٮمٶمٟماِّن ٓم ”اٮمټمٌٞم“ ( ،)423/02وٓم إ١مٿمڇمده اجلڇمرود ٖمـ يزيد ٭مذٖمف
أٖمق ٚمڇمٗمؿ ،و٬مڇمل اٮمٿمًڇمئل واٮمدار٬مٶمٿمل :ٲم٠موك .اڂمٷمر” :اٜمځمزان“٫ .مڇمحلديڋم ٓ يٴمٽمح ٮمَلٚمتجڇمج ٲمـ
ُجځمع ٣مر٬مف ،واَّلل أ٥مٽمؿ.
.

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )0105مـ أِّب هريرةؓ
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ِ
ٍ ِ
قل ﷺ َٙم َٸم َؾ َي ُٻم ُ
ي ُه ا َّٮمر ُ١م ُ
قل:
َٛم َٶم َ
ڈم ُٛم ْٶم ٌَ َت ُف اٮم َٸمٷم َ
ځمپم َډم َي ْق َم َ٥م َر َ٫مڇمت ٓم َأ ْ٥م َٷم ِؿ َُم ْ َپم ٍع َٚم َ َ
اٮمً ََم ِء ُ٘م َّؿ َيٿمْ ُټم ٌُ َڀمڇم إ َٮم ْځم ِڀم ْؿَ ،و َي ُٻم ُ
« َأ َٓ َ ْؾ َب ٌَِّْت ؟ش َ٫م َځم ُٻمق ُٮم َ
قل:
قنَ :ڂم َٸم ْؿ٫َ .م َ ْٞم َ٫م ُع ْ
إص ٌَ َٸم ُف َإ٨م َّ
َر َم َّر ٍةش َ .و َأ ْٲم َث ُڇمل َذٮم ِ َؽ ٭مَثِ َٞمةٌ.
«اف َِّ ُٓ َّؿ ْاص َٓدْ ؽ ْ َ
ِ
قن ٮمِٽمٴم َٺم ِ
ڇمت اٮم َّثڇمٖمِت َِډم ِٓم اٮمټمِت ِ
اٮمًڇمٮم ِ ٌُ َ
َ٫م َٽم ِئ ْـ ٭م َ
َڇمب
قن اٮمٿمَّڇم ُ٫م َ ِّ
حل ُّؼ َٲمڇم َي ُٻمق ُٮم ُف َه ُڄم َٓء َّ
َڇمن ا َ
اٮمٸمٌڇمر ِ
ِ ِ ِ
و ِ ِ
ون َٲمڇم ُي ْٺم َڀم ُؿ ِٲم ْـ اٮمټمِت ِ
ات َوڂم َْح ِق َهڇمُ :د َ
اٮمًٿم َِّډم إ َّٲمڇم ڂم ًَّٴمڇم َوإِ َّٲمڇم
َڇمب َو ُّ
اٮمًٿمَّډم :ٲم ْـ َهذه َ َ
َ ُّ
()0

َ٤م ِ
قز َ٥م َٝم اَّلل َٗم َٸم َڇم٨مُ٘ ،م َّؿ َ٥م َٝم َر ُ١مقٮم ِ ِف ﷺ ُ٘م َّؿ َ٥م َٝم َٛم ْ ِٞم إُ َّٲم ِډمَ :أ َِّن ُ ْؿ
ڇمه ًرا َ٫م َټم ْځم َ
َي ُ
ػ َُ
ِ
ِ ِ
ي َت َټم َّٽمپم َ ِ
ِ
ڈم ا ْ٥متِ َٻمڇم ُد ُه
َص َوإِ َّٲمڇم َ٤مڇمه ٌر ِٓم ٛم ََلف احلَ ِّؼ ُ٘م َّؿ احلَ ُّؼ ا َّٮمذي ََيِ ُ
قن َدائ ًَم ٖمِ ََم ُه َق إ َّٲمڇم ڂم ٌّ
َ ُ
َٓ يٌقٚم َ ِ
قن َ٥م َٽمځم ِف َٓ ،ڂمَٴمڇم و َٓ َ٤م ِ
ڇمط اٮم ُٺم ْر ِ
ڇمه ًراَٚ :متَّك ََيِل َء َأ ْڂم ٌَ ُ
س
ًّ َ
قن ٖمِف َ٬م ُّطَ ،و َٓ َيدُ ُّٮم َ ْ
َُ ُ
ِ
ُقن ٮمِ ْ ُ ِ ِ
وخ اٮمځمڀم ِ
قد َواٮمٿم ََّٴم َڇمرىَ ،وا ْٮم َٺم ََل ِ١م َٺم ُډم ُي ٌَ ِّځمٿم َ
ځمح َډم ا َّٮمتِل
اٮمٴمح َ
َل َّٲمډم اٮم َٸمٻمځمدَ َة َّ
اٮمرو ِمَ ،و ُ٫م ُر ُ َ ُ
َو ُّ
ََيِڈم َ٥م َٝم ٭م ُِّؾ ٲم َټم َّٽم ٍ
ػ َأو ٭م ُِّؾ َ٫م ِ
ڇمو ٍؾ َأ ْن َي ْٸمت َِٻمدَ َهڇم.
ْ
ُ
ُ
ِ ِ
اٮمق ِ
قن اٜمُ َت َټم ِّٽم ُٺم َ
َڇمن َٲمڇم َي ُٻمق ُٮم ُف َه ُڄم َٓ ِء اٜمُ َت َټم ِّٽم ُپم َ
َٮم ِئ ْـ ٭م َ
ڈم َو ُه ْؿ َٲم َع
اٙم ُ
قن ُه َق آ ْ٥مت َٻمڇم ُد َ
قِلؿ و َأ ْن يدْ َ٫مٸمقا ٖمَِم ا ْ٬مت ََچم ٬مِځمڇمس ُ٥م ُٻم ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
قِل ْؿ َٲمڇم َد َّل
َ َ
َذٮم َؽ ُأٚمځم ُٽمقا ِٓم َٲم ْٸم ِر َ٫متف َ٥م َٝم ُُم َ َّرد ُ٥م ُٻم ْ َ َ ُ َ
ِ ِ
َّڇمس ٖمِ ََل ٭مِت ٍ
َڇمن ٗم َْر ُك اٮمٿم ِ
اٮمًٿمَّ ُډم ڂم ًَّٴمڇم َأ ْو َ٤مڇم ِه ًراَ :ٮم َٻمدْ ٭م َ
َڇمب َو َٓ ُ١مٿم ٍَّډمَ :أ ْهدَ ى
َ٥م َٽم ْځمف اٮمټمت ُ
َڇمب َو ُّ
َڇمب و ِ
ِ
َِل ُ ْؿ َو َأ ْڂم َٺم َع َ٥م َٝم َه َذا اٮم َّت ْٻم ِد ِيرَٖ :م ْؾ ٭م َ
ْض ًرا َِم ْ ًٵمڇم ِٓم َأ ْص ِؾ
َڇمن ُو ُٙمق ُد اٮمټمت ِ َ ُّ
اٮمًٿمَّډم َ َ
ِ
اٮمٸمٌ ِ
ِ
ِ
اٮمدِّ ِ ِ
ِ
ڇمد َٓ َٗم ْٶم ُٽم ٌُقا َٲم ْٸم ِر َ٫م َډم
٩م َ
يـ٫َ .مڅم َّن َٚمٻمځم َٻم َډم إَ ْٲمر َ٥م َٝم َٲمڇم َي ُٻمق ُٮم ُف َه ُڄم َٓء :إ َّڂمټم ُْؿ َيڇم َٲم ْٸم َ َ
ِ
َح ُّٻمف ِٲمـ اٮمٴم َٺم ِ
ِ
ڇمت َڂم ْٺم ًځمڇم َوإِ ْ٘م ٌَڇمٗمًڇم َٓ ِٲم ْـ اٮمټمِت ِ
اٮمًٿم َِّډم َو َٓ
اَّلل َ٥م َّز َو َٙم َّؾ َو َٲمڇم َي ًْت ُ ْ ِّ
َڇمب َو َٓ ٲم ْـ ُّ

َح ًّٻمڇم َٮمف ِٲمـ اٮمٴم َٺم ِ
ػ إُٲم ِډم .و َٮمټمِـ ُا ْڂم ُٷمروا َأ ْڂمتُؿ َ٫مَم وٙمدْ ُِتقه ٲمًت ِ
ِٲمـ َ٣م ِر ِيؼ ١م َٽم ِ
ڇمت
ُ ْ ِّ
َّ َ ْ
ْ
ْ َ َ َ ُ ُ ُ ْ
ُ
َ
ْمدُ وه ٲمًت ِ
َڇمب و ِ
ِ
ِ
َ٫م ِٴم ُٺمق ُه ٖمِ ِف ١َ -م َقا ٌء ٭م َ
َح ًّٻمڇم
اٮمًٿمَّډم َأ ْو َِل ْ َي ُټم ْـ َ -و َٲمڇم َِل ْ َ ُ ُ ْ
َڇمن َٲم ْق ُٙمق ًدا ِٓم اٮمټمت ِ َ ُّ
َٮم ُف ِٓم ُ٥م ُٻمقٮمِټم ُْؿ َ٫م ََل ٗم َِٴم ُٺمق ُه ٖمِ ِف.اه
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )0208مـ ٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل ¶.
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ّقال زمحُ اه كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)881/1
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اٮمٟم واٮمٌڇمٙمل َو ْ٣مٌِٻمتڀمَم ِٓ -م
َو َ٬م َڇمل اٮمٶمٽمپمٿمټمل َأ َٚمدُ َأئ َّپمډم اٜمَڇمٮمټم َّځمډم ٬َ -م ٌْ َؾ ا ْٖم ِـ َ٥م ٌْد َ ِّ
ُجع اٜمًُٽمِپم َ ِ
ِ
ِ
ِ
٭مِت ِ
اٮمًٿم َِّډم َ٥م َٝم َأ َّن َٲم ْٸمٿمَك
َڇمب ُ
قن ٲم ْـ َأ ْه ِؾ ُّ
اٮمق ُصقل َإ٨م َٲم ْٸم ِر َ٫مډم إُ ُصقلَ :أ ْ َ َ ْ ُ
﴿وهق ٲمٸمټمُؿ َأيـ ٲمڇم ُ٭مٿمْتُؿ﴾ وڂمَحق َذٮم ِ َؽ ِٲمـ اٮم ُٻمر ِ
آنَ :أ َّن َذٮم ِ َؽ ِ٥م ْٽم ُپم ُف َو َأ َّن اَّللََّ َ٫م ْق َق
ْ َ ْ ُ
ْ ْ
َ ُ َ ََ ْ ْ َ َ
اٮمًپمق ِ
ات ٖمِ َذاٗمِ ِف ُٲم ًْت ٍَق َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ػ َ٢مڇم َء.
ش َ٭م ْځم َ
َّ َ َ

ِ
ِ
ِم ُـ َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ا١مت ََقى﴾
اٮمر ْ َ
ش ْ
اٮمًٿمَّډمِٓ :م َ٬م ْقل اَّلل َٗم َٸم َڇم٨مَّ ﴿ :
َو َ٬م َڇمل َأ ْي ًٵمڇم٬َ :م َڇمل َأ ْه ُؾ ُّ
آ١متِقاء ِٲمـ اَّلل َ٥م َٝم َ٥مر ِ٢م ِف اٜمَ ِج ِ
َّ ِ
ځمد َ٥م َٝم احلَ ِٻمځم َٻم ِډم٥َ َٓ :م َٝم اٜمَ َج ِ
ڇمز.
إن ْ َ َ ْ
ْ
ِ
ِ
َو َ٬م َڇمل ا ْٖم ُـ َ٥م ٌْ ِد َ ِّ ِ
ف ٭مِت ٍ
ِّػ ِٓم َ٫مٿم ِِّف -
َڇمب ُصٿم َ
ذ ُ
ذ ِح اٜمُ َق َّ٣مڃم َو ُه َق َأ ْ َ
اٮمٟم ٓم اٮمت َّْپم ِڀمځمد ْ َ -
ػ َأه ُؾ احل ِد ِ
ٜمََّڇم َٗم َټم َّٽمؿ َ٥م َٝم ٚم ِد ِ
يڋم اٮمٿم ُُّز ِ
ول َ٬م َڇملَ :ه َذا َٚم ِد ٌ
يڋم ِٓم
يڋم َ٘مڇمٖمِ ٌڊم َٓ َ ْ
ُيتَٽمِ ُ ْ
َ
َ
َ
ِ
ش ِٲمـ َ٫مق ِق ١مٌ ِع ١مپمق ٍ
ِ ِِ ِ ِ ِ
ات ٭م َََم َ٬مڇم َٮم ْڊم
اٮمً ََمء َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ ْ ْ َ ْ َ َ َ
ص َّحتفَ .و٫مځمف َدٮم ٌځمؾ َ٥م َٝم َأ َّن اَّللََّ ِٓم َّ
اجلَم َ٥م ُډم ،وهق ِٲمـ ٚمجتِ ِڀمؿ َ٥م َٝم اٜمُٸمت َِز َٮم ِډم ِٓم َ٬مق ِِلؿ إ َّڂمف ِٓم ٭م ُِّؾ ٲمټم ٍ
َڇمنَ :و َٮم ْځم َس َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ش.
ْ ْ ُ
ْ
َ
َ ُ َ ْ ُ َّ ْ
ََ
ِ ِ
ِ
ِم ُـ َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ش
اٮمر ْ َ
حل ِّؼ َ٬م ْق ُل اَّلل َٗم َٸم َڇم٨مَّ ﴿ :
َ٬م َڇملَ :واٮمدَّ ٮم ُځمؾ َ٥م َٝم ص َّحډم َٲمڇم َ٬مڇم َٮم ُفَ :أ ْه ُؾ ا َ
ِ
ِ
اٮمٴمڇمٮم ِ ُح َي ْر َ٫م ُٸم ُف﴾ َو َ٬م َڇمل ﴿ َٗم ْٸم ُر ُج
ڈم َوا ْٮم َٸم َپم ُؾ َّ
ا١مت ََقى﴾ َو َ٬م َڇمل﴿ :إ َٮم ْځمف َي ْٴم َٸمدُ اٮمټمَٽم ُؿ اٮم َّٶم ِّځم ُ
ْ
ځمؽ ورا٫مِٸم َؽ َإٕم﴾ و َذ٭مَر آي ٍ
ِ
ِ
ِ
ڇمت.
َّ َ َ َ
ځمًك ِّإِّن ُٲمت ََق ِّ٫م َ َ َ ُ
اٮمر ُ
وح إ َٮم ْځمف﴾ َو َ٬م َڇمل ﴿ َيڇم ٥م َ
ا َٜم ََلئ َټم ُډم َو ُّ
اخل ِ ِ
ِ
ِ
َڇمج َإ٨م َأ ْ٭م َث َر ِٲم ْـ ِٚمټمَڇم َيتِ ِف
َيت َ
َإ٨م َأ ْن َ٬م َڇملَ :و َه َذا َأ ْ٢م َڀم ُر ٥مٿمْدَ اٮم َٸمڇم َّٲمډم َو ْ َ َّ
ڇمصډم ٲم ْـ َأ ْن َ ْ
اوٶمِرار َِل ي ِ
ِ
ق٬م ْٺم ُڀم ْؿ َ٥م َٽم ْځم ِف َأ َٚمدٌ َو َٓ َٛمڇم َٮم َٺم ُڀم ْؿ ٫مِ ِځمف ُٲم ًْٽمِ ٌؿ.
َٕ َّڂم ُف ْ َ ٌ ْ ُ
ِ
ٍ
ٍِ
ي َُمْٽمِ َس َٖم ْٸم ِ
ض
َو َه َذا ٲم ْث ُؾ َٲمڇم َذ٭م ََر ُِم َ َّپمدُ ْٖم ُـ َ٣مڇمهر َ٥م ْـ َأ ِِّب َٙم ْٸم َٺمر اِلپمداِّن َأ َّڂم ُف َٚم َ َ
َڇمن اَّللَُّ َو َٓ َ٥م ْر َش٫َ .م َٻم َڇملَ :يڇم ُأ ْ١متَڇم ُذ َد ْ٥مٿمَڇم ِٲم ْـ ِذ٭م ِْر اٮم َٸم ْر ِ
٧م َ٫م َٻم َڇمل :٭م َ
ٟمڂمَڇم َ٥م ْـ
اٜمُ َت َټم ِّٽم ِپم َ
شَ .أ ْٛم ِ ْ
اٮميور ِ
ِ ِ
ات ا َّٮمتِل ڂم ِ
َجدْ َهڇم ِٓم ُ٬م ُٽمقٖمِٿمَڇمَ :ٲمڇم َ٬م َڇمل َ٥م ِ
ف َ٬م ُّط َيڇم اَّللَُّ َّإٓ َو َٙمدَ ِٓم َ٬م ْٽمٌِ ِف
ڇمر ٌ
َهذه َّ ُ َ
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ِ
ي َب ٖمِ َځم ِد ِه َ٥م َٝم َر ْأ ِ١م ِف َو َ٬م َڇملَٚ :م َّ َٞم ِِّن
ور ًة َٗم ْٶم ُٽم ُ
ْض َ
نةً٫َ .م َ َ
ڈم اٮم ُٸم ُٽم َّقَٗ َٓ .م ْٽمتَٺم ُڊم َي ْپمٿمَ ًډم َو َٓ َي ْ َ
َ ُ
اِلپمداِّنَٚ ،م َّ َٞم ِِّن اِلپمداِّن.
اٮمٳمځم ُخ َأ َّن إ ْ٬مرار ِ
اٮمٺم َٶم ِر ٖمِ َڃم َّن َٲم ْٸم ٌُق َد َهڇم َو َٲمدْ ُ٥م َّق َهڇم َ٫م ْق َقُ :ه َق َأ ْٲم ٌر َْض ِ
ور ٌّي َ٥م ْٻم ِ ٌّ٦م
َأ َرا َد َّ ْ
َ َ
ُ
ف ِ
خ ََل ِ
٫مِ ْٶم ِري َِل ٗمًَت َِٺمدْ ه ِٲمـ ُُمَر ِد اٮمًپم ِع ٖمِ ِ
آ ْ١متِ َق ِاء َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ش َٖ -م ْٸمدَ َٛم ْٽم ِؼ
َّ ْ
ٌّ ْ ْ ُ ْ َّ
ِ ِ ِ ِ
ات و ْإَر ِ ِ ِ
ِ
اٮمً ْپمعِ.اه
ض ِٓم ١متَّډم َأ َّيڇم ٍم ٫َ -مڅمِ َّن َه َذا ُ٥مٽم َؿ ٲم ْـ ٙم َڀمډم َّ
اٮمً َپم َق َ ْ
َّ
ّقال زمحُ اه كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)- 341/1
٧م ِٲمـ وٙم ٍ
ِ
قه- :
قب إ ْ٘م ٌَڇمت (اٮم ُٸم ُٽم ِّق َّللَِّ َٗم َٸم َڇم٨م) َي َت ٌَ َّ ُ ْ ُ ُ
ُو ُٙم ُ
إن اٮم ُٻم ْر َ
َأ َٚمدُ َهڇمَ :أ ْن ُي َٻم َڇملَّ :
ځمٵم َډم ا ُٜمت ََقاٗمِ َر َة َو َ٪م ْ َٞم اٜمُت ََقاٗمِ َر ِة َو٭م َََل َم
اٮمًٿمَ َـ ا ُٜم ًْت َِٺم َ
آن َو ُّ
ِ
٧م و١م ِڇمئ ِر اٮم ُٻمر ِ
َّلل َٗم َٸم َڇم٨م َ٥م َٝم
ڇمت اٮم ُٸم ُٽم ِّق َِّ
ون اٮم َّث ََل َ٘م ِډمَِ :م ْ ُٽمق ٌء ٖمِ ََم ٫مِ ِځمف إ ْ٘م ٌَ ُ
اٮمًڇمٖمِ ِٻم َ
ُ
٧م َواٮمتَّڇمٖمِٸم َ َ َ
َّ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْٟم
َ٥م ْر٢مف ٖمِ َڃم ْڂم َقا ِع ٲم ْـ اٮمدَّ َٓ َٓت َو ُو ُٙمقه ٲم ْـ ِّ
َڇمر ًة ُُي ِ ُ
اٮمٴم َٺمڇمت َو َأ ْصٿمَڇمف ٲم ْـ اٮمٸم ٌَ َڇمراتٗ :م َ
ِ ِ
ِ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ش.
اٮمً َپم َقات َو ْإَ ْر َض ِٓم ١متَّډم َأ َّيڇم ٍم ُ٘م َّؿ ْ
َأ َّڂم ُف َٛم َٽم َؼ َّ
وج إَ ْ٢مځم ِ
ِ
و َ٬مدْ َذ٭مَر ِ
ِ
آ ْ١متِ َقا َء َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ْٟم ٖمِ ُٸم ُر ِ
ڇمء
َ
َ
َڇمر ًة ُُي ِ ُ
ش ِٓم َ١م ٌْ َٸمډم َٲم َقاو َعَ .وٗم َ
َ
قدهڇم وارٗمِ َٺم ِ
ِ
ڇم٥م َڀمڇم إ َٮم ْځم ِف ٭م ََٻم ْقٮم ِ ِف َٗم َٸم َڇم٨مَٖ ﴿ :م ْؾ َر َ٫م َٸم ُف اَّللَُّ إ َٮم ْځم ِف﴾ ﴿ ِّإِّن ُٲمت ََق ِّ٫م َ
ځمؽ َو َرا٫مِ ُٸم َؽ
َو ُص ُٸم َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ڈم َوا ْٮم َٸم َپم ُؾ
وح إ َٮم ْځمف﴾ و َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿إ َٮم ْځمف َي ْٴم َٸمدُ اٮم َټمٽم ُؿ اٮم َّٶم ِّځم ُ
اٮمر ُ
إٕم﴾ ﴿ َٗم ْٸم ُر ُج اٜمَ ََلئ َټم ُډم َو ُّ
َ َّ
اٮمٴمڇمٮم ِ ُح َي ْر َ٫م ُٸم ُف﴾.
َّ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َڇمب
ْٟم ٖمِٿم ُُزوِلَڇم ٲمٿمْ ُف َأ ْو ٲم ْـ ٥مٿمْده َ٭م َٻم ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :وا َّٮمذي َـ آ َٗم ْځمٿم ُ
َڇمه ُؿ اٮمټمت َ
َڇمر ًة ُُي ِ ُ
َوٗم َ
ڇمحل ِّؼ﴾ ﴿ ُ٬م ْؾ ڂم ََّز َٮمف روح اٮم ُٻمدُ ِ ِ
ِ
َي ْٸم َٽم ُپم َ
ڇمحل ِّؼ﴾ ﴿ٚمؿ.
ُ ُ ُ
س ٲم ْـ َر ِّٖم َؽ ٖمِ ْ َ
قن َأ َّڂم ُف ُٲمٿم ََّز ٌل ٲم ْـ َر ِّٖم َؽ ٖمِ ْ َ
ِ
اٮمر ِٚمځم ِؿ﴾ ﴿ٚمؿ * َٗمٿم ِْز ُيؾ اٮمټمِت ِ
َڇمب ِٲم َـ اَّلل اٮم َٸم ِز ِيز احلَټمِځم ِؿ﴾.
اٮمر ْ َ
ِم ِـ َّ
َٗمٿم ِْز ٌيؾ ٲم َـ َّ
ِِ
ِ
ا١م َؿ َر ِّٖم َؽ إَ ْ٥م َٝم﴾ َو َ٬م ْقٮم ِ ِف:
ْٟم ٖمِ َڃم َّڂم ُف (اٮم َٸم ُّ٦م إَ ْ٥م َٝم) َ٭م َٻم ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م١َ ﴿ :م ٌِّحِ ْ
َڇمر ًة ُُي ِ ُ
َوٗم َ
ِ
ِ
ځمؿ﴾.
﴿ َو ُه َق اٮم َٸم ُّ٦م اٮم َٸمٷم ُ
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ِ
ِ
ِِ
ػ ٖمِ ُټم ُؿ
اٮمً ََم ِء َأ ْن َُي ًِْ َ
اٮمً ََمء ٭م ََٻم ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :أ َأٲمٿمْت ُْؿ َٲم ْـ ِٓم َّ
ْٟم ٖمِ َڃم َّڂم ُف ِٓم َّ
َڇمر ًة ُُي ِ ُ
َوٗم َ
إَر َض َ٫مڅمِ َذا ِهل َِتقر﴾ ﴿ َأم َأ ِٲمٿمْتُؿ ٲمـ ِٓم اٮمًَم ِء َأ ْن ير ِ١م َؾ َ٥م َٽمځمټمُؿ ٚم ِ
ڇمص ًٌڇم﴾.
ْ ْ َ
ْ َ ْ
ُْ
َّ َ
ْ
َ ُ ُ
ْ
ض و َِل يٸم ِّٽم ْؼ ٖمِ َذٮم ِ َؽ ُأ ُٮم ِ
َ٫م َذ٭م ََر اٮم ًَّ ََم َء ُد َ
قه َّځم ًډم َأ ْو َ٪م ْ َٞم َهڇم ٭م َََم َذ٭م ََر ِٓم َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م
ون إَ ْر ِ َ ْ ُ َ
ِ
ض إ َٮمف﴾ و َ٬م َڇمل َٗمٸم َڇم٨م ﴿وهق اَّللَُّ ِٓم اٮمًَمو ِ
ِ
ات َو ِٓم
َّ َ َ
َ ُ َ
َ
اٮمً ََمء إ َٮم ٌف َو ِٓم إَ ْر ِ ٌ َ
﴿ َو ُه َق ا َّٮمذي ِٓم َّ
ض﴾َ .و٭م ََذٮم ِ َؽ َ٬م َڇمل اٮمٿمٌَِّل ﷺ « َأ َٓ ٗم َْڃمٲمٿم ِ
إَ ْر ِ
اٮمً ََم ِء ؟ش.
ُقِّن َو َأڂمَڇم َأ ِٲم ُ
٧م َٲم ْـ ِٓم َّ
َ
ُّ
و َ٬م َڇمل ٮم ِ ْٽمج ِ ِ
اٮمً ََم ِء٬َ .م َڇملَ « :أ ْظتِ َْ َٓا َؾِ٘ ََّنَا ُم ْٗ ِمْ ٌَةش .
َ
َ
ڇمر َيډمَ :أ ْي َـ اَّللَُّ ؟ َ٬مڇم َٮم ْڊم ِٓم َّ
ض َ٭م َٻمقٮم ِ ِف َٗمٸم َڇم٨م﴿ :و َٮمف ٲمـ ِٓم اٮمًَمو ِ
َي َٸم ُؾ َٖم ْٸم َض اخلَ ْٽم ِؼ ( ِ٥مٿمْدَ ُه) ُد َ
ات
َّ َ َ
َ ُ َ ْ
ون َٖم ْٸم ٍ ْ َ
َڇمر ًة َ ْ
َوٗم َ
ِ
ض﴾ .و ُُي ِْٟم َ٥مپمـ ِ٥مٿمْدَ ه ٖمِڇمٮم َّٶمڇم َ٥م ِډم َ٭م َٻمقٮم ِ ِفِ َّ ﴿ :
َو ْإَ ْر ِ
ْٟم َ
ون
ْ
ُ
َ ُ َّ ْ
إن ا َّٮمذي َـ ٥مٿمْدَ َر ِّٖم َؽ َٓ َي ًْ َتټم ِ ُ
()0

اٮمٸمٿم ِْدي ِډم ٲمٸمٿمًك َ٥مڇمٲمڇم َ٭مدُ ُٛم ِ
قٙمڈم ِ
ون﴾ َ٫م َٽم ْق ٭م َ
َ٥م ْـ ِ٥م ٌَڇم َدٗمِ ِف َو ُي ًَ ٌِّ ُحق َڂم ُف َو َٮم ُف َي ًْ ُجدُ َ
قِل ْؿ
َّ َ ْ
َڇمن ُٲم ِ ُ
ًّ
ٍ ِ
َت َڊم ُ٬مدْ رٗمِ ِف َوٲم ِٳمځم َئتِ ِف َو َأٲم َث ِ
ڇمل َذٮم ِ َؽَ :ٮمټم َ
ْٟما َ٥م ْـ
َْ
َڇمن ٭م ُُّؾ َّم ْ ُٽمقق ٥مٿمْدَ ُهَ :و َِل ْ َي ُټم ْـ َأ َٚمدٌ ُٲم ًْ َتټم ِ ً
ْ
َ
َ
ڇمٙمدً ا ،و َ٬مدْ َ٬م َڇمل َٗمٸم َڇم٨مِ َّ ﴿ :
ِ٥م ٌَڇم َدٗمِ ِفَٖ ،م ْؾ ٲمً ٌِّ ًحڇم َٮم ُف ١م ِ
ْٟم َ
ون َ٥م ْـ ِ٥م ٌَڇم َد ِِت
َ
َ
إن ا َّٮمذي َـ َي ًْ َتټم ِ ُ
َ
ُ َ
قن ٙمڀمٿمَّؿ د ِ
اٛم ِري َـ﴾.
َ١م َځمدْ ُٛم ُٽم َ َ َ َ َ

ڇمر اٜمُ ًْ َتټم ِ ِ
ػ اٜمَ ََل ِئ َټم َډم ٖمِ َذٮم ِ َؽ َر ًّدا َ٥م َٝم اٮم ُټم َّٺم ِ
ْٟمي َـ َ٥م ْـ ِ٥م ٌَڇم َدٗمِ ِف
َو ُه َق ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َص َ
آن َٓ َُيٱم َّإٓ ٖمِ ُټم ْٽم َٺم ِډم .و َأٲمڇم إَٚم ِ
و َأٲم َث ُڇمل ه َذا ِٓم اٮم ُٻمر ِ
ڇمد ُ
اٮمٴم َحڇم َٖم ِډم
َ
يڋم َو ْأ َ٘م ُڇمر َ٥م ْـ َّ
َ
َ َّ
ْ َ
ْ
َ ْ
٧م٫َ ،م ََل ُ ِ
ځمڀمڇم َّإٓ اَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨م.
َواٮمتَّڇمٖمِ ِٸم َ
َيٴم َ
ْ
َڊم ٫مِ ِځمف ه ِذ ِه اٮمٿمُّٴمقص ِٲمـ إ ْ٘مٌ ِ
ُي ُٽمق إ َّٲمڇم َأ ْن َيټم َ
ڇمت ُ٥م ُٽم ِّق اَّلل َڂم ْٺم ًِ ِف
َ٫م ََل َ ْ
٠م٭م ْ
َ
ْ َ
ُ ُ
ُقن َٲمڇم ْا٢م َ َ
ِِ
ځمٵم ْ ِ
٧مَ :وإِ َّٲمڇم َأ ْن َيټم َ
ُقن
حل ُّؼ َٓ َُي ُْر ُج َ٥م ْـ اٮمٿم َِّٻم َ
حل ُّؼ ڂم َِٻم ُ
ځمٵم ُف :إ ْذ ا َ
حل ُّؼ َأ ْو ا َ
َ٥م َٝم َٛم ْٽمٻمف ُه َق ا َ
ُقن َ٫م ْق َق اخلَ ْٽم ِؼ  -٭م َََم َٗم ُٻم ُ
َڂم ْٺم ًُ ُف َ٫م ْق َق اخلَ ْٽم ِؼَ :أ ْو َٓ َيټم ُ
قل اجلَ ْڀم ِپم َّځمډم .-
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )537مـ ٲمٸمڇمويډم ٖمـ احلټمؿ اٮمًٽمپملؓ
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ځمڀمؿ و َٓ د ِ
ِ
اٛم َؾ اٮم َٸم َڇمِلَِ ،و َٓ َٛم ِ
َڇمر ًة َي ُٻمق ُٮم َ
ڇمر َٙم ُفَ ،و َٓ ُٲم ٌَ ِڇمي َـ،
قن٫َ َٓ :م ْق َ٬م ُڀم ْؿ َو َٓ ٫م ِ ْ َ َ
ُ٘م َّؿ ٗم َ
قن :هق ٖمِ َذاٗمِ ِف ِٓم ٭م ُِّؾ ٲمټم ٍ
َڇمنَ ،و ِٓم اٜمَ َٻمڇم َٮمت ْ ِ
َ٧م ِ٭م ْٽم َت ْځم ِڀم ََم َيدْ َ٫م ُٸم َ
قن َأ ْن
َڇمر ًة َي ُٻمق ُٮم َ ُ َ
َ
َو َٓ ِمڇميڋمَ ،وٗم َ
ڇمت َذٮم ِ َؽَ :أ ْو َڂم ْٺم َځم ُف َ٫مڅمِ ْن ٭م َ
ُقن ُه َق َڂم ْٺم ًُ ُف َ٫م ْق َق َٛم ْٽم ِٻم ِف٫َ .مڅمِ َّٲمڇم َأ ْن َيټم َ
َيټم َ
َڇمن َڂم ْٺم ُل
حل ُّؼ إ ْ٘م ٌَ َ
ُقن ا َ
ِ
ِ
اٮمر ُ١م ُ
حل َّؼ َ٫م َپم ْٸم ُٽمق ٌم َأ َّن اٮم ُٻم ْر َ
قل
آن َِل ْ ُي ٌَ ِّ ْ
٧م َه َذا َ٬م ُّط  َٓ -ڂم ًَّٴمڇم َو َٓ َ٤مڇمه ًرا َ -و َٓ َّ
َذٮم َؽ ُه َق ا َ
ِ
٧مَ َٓ :أ ِئپم ِډم اٜمَ َذ ِ
اه ِ
ڈم إَ ْر َٖم َٸم ِډم َو َٓ َ٪م ْ ِٞم ِه ْؿ
٧م َو َأ ِئ َّپم ِډم اٜمُ ًْٽمِ ِپم َ
اٮمٴم َحڇم َٖم ِډم َواٮمتَّڇمٖمِ ِٸم َ
َو َٓ َأ َٚمدٌ ٲم ْـ َّ
َّ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ٟم ٖمِ ِف.
َو َٓ ُي ْپمټم ُـ َأ َٚمدٌ َأ ْن َيٿمْ ُٻم َؾ َ٥م ْـ َواٚمد ٲم ْـ َه ُڄم َٓء َأ َّڂم ُف َڂم َٺمك َذٮم َؽ َأ ْو َأ ْٛم َ َ
ِ
ِ
و َأٲمڇم ٲمڇم ڂم ُِٻم َؾ ِٲمـ ِ ِ
ٰم َ٫مڅمِ ْن ٭م َ
حل ُّؼ
ْ
َڇمن ا َ
َي َٱم َأ ْو ُ ْ
اْل ْ٘م ٌَڇمت َ٥م ْـ َه ُڄم َٓء٫َ :م َڃم ْ٭م َث ُر ٲم ْـ َأ ْن ُ ْ
َ َّ َ
َي َ َ
اْل ْ٘مٌ ِ
ِ
ون ِ ِ
اٮمًٿمَّ ُډم َو ْ ِ
ُه َق اٮمٿمَّ ْٺم َل ُ -د َ
ڇمت َو َِل ْ َي ْذ٭م ُْر
اْل ْ َ
ڇمع إڂم َََّم َد َّل َ٥م َٝم ِ َ
ُج ُ
اْل ْ٘م ٌَڇمت َ -وا ْٮمټمت ُ
َڇمب َو ُّ
ڇمحلَ ِّؼ ِٓم َه َذا اٮم ٌَ ِ
اٮمر ُ١م ُ
ُقن َِل ْ َيٿمْٶمِ ُٻمقا ٖمِ ْ
قل َواٜمُْ ْڄم ِٲمٿم َ
اٮمٿمَّ ْٺم َل َأ ْص ًَلَ :ٮم ِز َم َأ ْن َيټم َ
ڇمبَٖ :م ْؾ
ُقن َّ
اٮمٵم ََل ِل وا ْخل َٶمڃمِ اٜمُٿم ِ
َڂم َٶم ُٻمقا ٖمَِم يدُ ُّل -إٲمڇم ڂمَٴمڇم وإِٲمڇم َ٤م ِ
َڇم٬م ِ
ض ٮم ِ ْٽم ُڀمدَ ى
ڇمه ًرا٥َ -م َٝم َّ
َ َ
َ َ
َّ ًّ َ َّ
اٮمٴم َق ِ
اب.
َو َّ

َوٲم ْٸم ُٽمقم َأ َّن ٲم ْـ ا ْ٥م َت َٻمدَ َه َذا ِٓم (اٮمر١م ِ
٧م) َ٫م َٽم ُف َأ ْو َ٫م ُر َٚم يظ ِٲم ْـ َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م
قل َواٜمُْ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
َّ ُ
َ
َ ٌ
ِ
٧م َٮم ُف اِلُدَ ى َو َيتٌَِّ ْع َ٪م ْ َٞم َ١مٌِ ِ
اٮمر ُ١م َ
٧م ڂم َُق ِّٮم ِف َٲمڇم ٗم ََق َّ٨م
ځمؾ اٜمُ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
قل ِٲم ْـ َٖم ْٸم ِد َٲمڇم َٗم ٌَ َّ َ
﴿ َو َٲم ْـ ُي َٳمڇم٬م ِؼ َّ
َوڂم ُْٴمٽمِ ِف َٙم َڀمٿم ََّؿ َو َ١مڇم َء ْت َٲم ِٴم ًٞما﴾.
ِ ِ
ِ
ف َٲمڇم
ف َٲمڇم ُي ْٺم َڀم ُؿ ِٲمٿم َْڀمڇم َأ ْو ِٛم ََل ُ
قص ُأ ِريدَ ِ َِبڇم ِٛم ََل ُ
َ٫مڅمِ َّن اٮم َٻمڇمئ َؾ إ َذا َ٬م َڇملَ :هذه اٮمٿم ُُّٴم ُ
ڇمت ُ٥م ُٽم ِّق اَّلل َڂم ْٺم ًِ ِف َ٥م َٝم َٛم ْٽم ِٻم ِفَ :وإِڂم َََّم ُأ ِريدَ ِ َِبڇم ُ٥م ُٽم ُّق اٜمَټمَڇمڂم َِډم
َد َّٮم ْڊم َ٥م َٽم ْځم ِف َأ ْو َأ َّڂم ُف َِل ْ ُي ِر ْد إ ْ٘م ٌَ ُ
َوڂم َْح ُق َذٮم ِ َؽ  -٭م َََم َ٬مدْ َٖم ًَ ْٶمٿمَڇم اٮمټم َََل َم َ٥م َٝم َه َذا ِٓم َ٪م ْ ِٞم َه َذا اٜمَ ْق ِوعِ.
َڇمن ََيِڈم َأ ْن يٌ َ ِ
َّڇمس احل َّؼ ا َّٮم ِذي ََيِڈم اٮمتَّٴم ِد ُيؼ ٖمِ ِف ٖمڇم٣مِٿمًڇم و َ٤م ِ
ڇمه ًرا:
َ
َ
ْ
ُ
َ٫م ُځم َٻم ُڇمل َٮم ُف٫َ :مټم َ ُ
٧م ٮمٽمٿم ِ َ
ُ َ ِّ

٧م َِل ُ ْؿ َٲمڇم َيدُ ُِّل ُ ْؿ َ٥م َٝم َأ َّن َه َذا اٮمټم َََل َم َِل ْ ُي َر ْد ٖمِ ِف َٲم ْٺم ُڀمق ُٲم ُف َو ُٲم ْٻمت ََٵمڇم ُه٫َ :مڅمِ َّن َ٪مڇم َي َډم َٲمڇم
َٖم ْؾ َو ُي ٌَ ِّ ُ
ػ ٮم ِ ْٽمح ِٻمځم َٻم ِډم وا ْٮمٌڇم٣مِ ِـ اٜمُ َخڇمٮمِ ِ
ڇمز اٜمُ َخڇمٮمِ ِ
ػ ٮمِٽم َّٷم ِ
ڇمه ِرَ .وٲم ْٸم ُٽمقم ٖمِڇم ِّٗم َٺم ِ
ُي َٻمدَّ ُر َأ َّڂم ُف َٗم َټم َّٽم َؿ ٖمِڇمٜمَْ َج ِ
ڇمق
َ َ
َ
َ ٌ
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ِ
ڇمز َ٫م ََل ٖمدَّ َأ ْن ي ْٻم ِر َن ٖمِ ِ
٧م إ َذا َٗم َټم َّٽم َؿ ٖمِ ُپم َج ٍ
خ َٶمڇمٖمِ ِف َٲمڇم َيدُ ُّل َ٥م َٝم َإرا َد ِة
ڈم اٜمٌُِ َ
َ
ُ
اٮم ُٸم َٻم ََلءَ :أ َّن اٜمُ َخڇم َ٣م َ
اٜمَ ْٸمٿمَك اٜمَ َج ِ
٧م ٮمِٽمٿم ِ
اٮمر ُ١م ُ
ڇمز ِّي٫َ :مڅمِ َذا ٭م َ
َّڇمس َٲمڇم ڂم ُِّز َل إ َٮم ْځم ِڀم ْؿ َي ْٸم َٽم ُؿ َأ َّن
٧م ا َّٮم ِذي َٖم َّ َ
قل اٜمُ ٌَ ِّٽم ُغ اٜمُ ٌَ ِّ ُ
َڇمن َّ
َڇمن َ٥م َٽمځم ِف َأ ْن ي ْٻم ِر َن ٖمِ ِ
ِِ
خ َٶمڇمٖمِ ِف َٲمڇم َي ْ ِ
قب
ٰم ُ
اٜمُ َرا َد ٖمِڇم ْٮمټم َََل ِم ِٛم ََل ُ
ف اٮم ُٻم ُٽم َ
َ
ف َٲم ْٺم ُڀمقٲمف َو ُٲم ْٻمت ََٵمڇم ُه ٭م َ ْ

َ٥مـ َ٫مڀم ِؿ اٜمَٸمٿمَك ا َّٮم ِذي َِل ي ِرد١ِ َٓ :مځمَم إ َذا ٭م َ ِ
قز ا ْ٥متِ َٻمڇم ُد ُه ِٓم اَّلل َ٫مڅمِ َّن َ٥م َٽم ْځم ِف َأ ْن
َي ُ
ُْ ْ
ْ
ْ ْ
َڇمن َٖمڇم٣م ًَل َٓ َ ُ
َّ َ
ِ
قز ا ْ٥متِ َٻمڇم ُد ُه إ َذا ٭م َ
َڇمن َذٮم ِ َؽ َّمُق ً٫مڇم َ٥م َٽم ْځم ِڀم ْؿَ :و َٮم ْق َِل
َي ُ
َيٿم َْڀم ُ
ڇمه ْؿ َ٥م ْـ َأ ْن َي ْٸمتَٻمدُ وا ِٓم اَّلل َٲمڇم َٓ َ ُ
آ ْ٥متِ َٻم ِ
َڇمن ِٛم َٶمڇمٖمف هق ا َّٮم ِذي يدُ ُِّلؿ َ٥م َٝم َذٮم ِ َؽ ِ
ػ إ َذا ٭م َ
ڇمد
ُُيَڇم٣مِ ٌْ ُڀم ْؿ ٖمِ ََم َيدُ ُّل َ٥م َٝم َذٮم ِ َؽ َ٫م َټم ْځم َ
ُُ ُ َ
َ ُْ
قل اٮمٿمُّ َٺم ِ
ا َّٮم ِذي َٗم ُٻم ُ
ڇمةُ :ه َق ا ْ٥متِ َٻمڇم ٌد َٖمڇم٣مِ ٌؾ ؟.
َڇمب و َٓ اٮمًٿم َِّډم و َٓ ٭م َََل ِم َأٚم ٍد ِٲمـ اٮمً َٽم ِ
ِ
ػ َو ْإَ ِئ َّپم ِډم َٲمڇم ُي َقا٫مِ ُؼ
َ
ُّ َ
َ٫مڅمِ َذا َِل ْ َي ُټم ْـ ِٓم اٮمټمت ِ َ
ْ َّ
ڇمْل ْ٘مٌ ِ
َ٬مق َل اٮمٿمُّ َٺم ِ
ڇمت ا ْٲم َتٿم ََع ِٚمځمٿمَئِ ٍذ َأ ْن َٓ َيټم َ
ڇمة َأ ْص ًَلَٖ :م ْؾ ُه ْؿ َد ِائ ًَم َٓ َي َت َټم َّٽم ُپم َ
ُقن
قن َّإٓ ٖمِ ْ ِ َ
ْ
ُٲم َرا ُد ُه ْؿ ِ
ڇمت َو َأ ْن َيټم َ
ُقن اٮمٿمَّ ْٺم ُل ُه َق ا َّٮم ِذي َي ْٸمت َِٻمدُ و َڂم ُف َو َي ْٸمت َِپمدُ و َڂم ُف َو ُه ْؿ َِل ْ َي َت َټم َّٽم ُپمقا ٖمِ ِف
اْل ْ٘م ٌَ َ
٧مّ َٓ :مٽمص َِٕ َٚم ِد
َ٬م ُّط َو َِل ْ ُي ْٷم ِڀم ُرو ُهَ :وإِڂم َََّم َأ ْ٤م َڀم ُروا َٲمڇم ُُيَڇمٮم ِ ُٺم ُف َو ُيٿمَڇم٫مِ ِځمف َو َه َذا ٭م َََل ٌم ُٲم ٌَ َّ ٌ
َ٥مٿمْ ُفَ :ٮمټمِ ْـ ٮمٽمجڀمپمځمډم اٜمُ َت َټم ِّٽم َپم ِډم ُهٿمَڇم ٭م َََل ٌم وٮمٽمجڀمپمځمډم اٜمُ َت َٺم ْٽم ًِ َٺم ِډم ٭م َََل ٌم.
ِ ِ
قنَّ :
َأ َّٲمڇم (ا ُٜم َت َٺم ْٽم ًِ َٺم ُډم َوا ْٮم َٻم َر ِاٲم َٶم ُډم) َ٫م َځم ُٻمق ُٮم َ
حل ُّؼ
اٮمر ُ١م َؾ َ٭م َّٽم ُپمقا اخلَ ْٽم َؼ ٖمِخ ََلف َٲمڇم ُه َق ا َ
إن ُّ
ُقن َو ُر َّٖم ََم َي ُٻمق ُٮم َ
ف َٲمڇم ُي ٌْٶمِٿم َ
قن َّإِن ُ ْؿ ٭م ََذ ُٖمقا َِٕ ْٙم ِؾ َٲم ْٴم َٽم َح ِډم اٮم َٸمڇم َّٲم ِډم َ٫مڅمِ َّن
َو َأ ْ٤م َڀم ُروا َِل ُ ْؿ ِٛم ََل َ
اْل ْ٘مٌ ِ
َٲم ْٴم َٽم َح َډم اٮم َٸمڇم َّٲم ِډم َٓ َٗم ُٻمق ُم َّإٓ ٖمِڅمِ ْ٤م َڀم ِ
َڇمن ِٓم َڂم ْٺم ِ
ڇمت َوإِ ْن ٭م َ
س إَ ْٲم ِر َٖمڇم٣مِ ًَلَ .و َه َذا َٲم َع
ڇمر ِ َ
او ِح٬َ :مق ٌل ٲم َتٿم ِ
اٮمزڂمْدَ َ٬م ِډم اٮمٌځمٿم َِډم وا ْٮم ُټم ْٺم ِر اٮمق ِ
َڇم٬م ٌض ِٓم َڂم ْٺم ًِ ِف َ٫مڅمِ َّڂم ُف ُي َٻم ُڇملَ :ٮم ْق ٭م َ
َڇمن
َٲمڇم ٫مِځم ِف ِٲم ْـ َّ
َ
َ ِّ َ
ْ ُ
اٮمر ُ١م ُؾ ِٲم ْـ ِٙمٿم ِ
اٮمر ُ١م ِؾ َي َّٶمٽمِ ُٸم َ
ْس ُر َؤ َ١م ِڇمئټم ُْؿَ :ٮمټم َ
إَ ْٲم ُر ٭م َََم َٗم ُٻمق ُٮم َ
قن َ٥م َٝم
َڇمن َٛم َق ُّ
اص ُّ
قن َو ُّ
اص ُڀم ْؿ َ٥م َٝم َه َذا إَ ْٲم ِر٫َ :م َټم َڃم ْن َيټم َ
َذٮم ِ َؽَ :و َٮمټمَڇمڂمُقا ُي ْٶمٽمِ ُٸم َ
ڇمص ِډم
ڈم َٛم َّ
ُقن اٮمٿمَّ ْٺم ُل َٲم ْذ َه َ
قن َٛم َق َّ
إُ َّٲم ِډم َو َأ٭م َْپمٽمِ َڀمڇم َ٥م ْٻم ًَل َو ِ٥م ْٽم ًَم َو َٲم ْٸم ِر َ٫م ًډم َو ْإَ ْٲم ُر ٖمِڇم ْٮم َٸمټم ِ
ْس.
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َ٫مڅمِ َّن ٲمـ َٗم َڃمٲم َؾ َ٭م ََلم اٮمً َٽم ِ
ػ َو ْإَ ِئ َّپم ِډمَ ،و َٙمدَ َأ ْ٥م َٽم َؿ إُ َّٲم ِډم ٥ِ -مٿمْدَ إُ َّٲم ِډم َ -٭م َڃم ِِّب َٖمټم ٍْر
َ َّ
َ ْ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
د
َو ُ٥م َپم َر َو ُ٥م ْث ََم َن َو َ٥م ي٦م َوا ْٖم ِـ َٲم ًْ ُٸمقد َو ُٲم َٸمڇمذ ْٖم ِـ َٙم ٌَ ٍؾ َو َ٥م ٌْد اَّلل ْٖم ِـ َ١م ََل ٍم َو َ١م ْٽم ََم َن اٮم َٺمڇمر ِّ
وأِّب ْٖم ِـ َ٭م ْٸم ٍ
ڈم َو َأ ِِّب اٮمدَّ ْر َد ِاء َو َ٥م ٌْ ِد اَّلل ْٖم ِـ َ٥م ٌَّ ٍ
ڇمس َو َ٥م ٌْ ِد اَّلل ْٖم ِـ ُ٥م َپم َر َو َ٥م ٌْ ِد اَّلل ْٖم ِـ َ٥م ْپم ٍرو
٧مِ :ٲم ْث ُؾ ١م ِٸم ِ
و َأٲم َث ِ
ځمد ْٖم ِـ اٜمُ ًَ َّځم ِ
ڈم
ڇمِل ْؿُ :ه ْؿ َأ ْ٥م َٷم ُؿ اخلَ ْٽم ِؼ إ ْ٘م ٌَڇمٗمًڇمَ .و٭م ََذٮم ِ َؽ َأ ْ٫م َٵم ُؾ اٮمتَّڇمٖمِ ِٸم َ
َ
َ ْ
ڇمب اٖم ِـ ٲمًٸم ٍ
ِِ
ِِ ِ
ِِ
حل ًَ ْ ِ
احل ًَ ِـ اٮم ٌَ ْ ِ
قد
٧م َو َأ ْٲمثَڇمٮمف َو َأ ْص َح ِ ْ َ ْ ُ
ٰم ِّي َو َأ ْٲم َثڇمٮمف َو َ٥م ِّ٦م ْٖم ِـ ا ُ
َو َأ ْٲم َثڇمٮمف َو ْ َ
َو َأ ْص َح ِ
ڇمب ا ْٖم ِـ َ٥م ٌَّ ٍ
٧م.اه
ڇمس َو ُه ْؿ ِٲم ْـ َأ َٙم ِّؾ اٮمتَّڇمٖمِ ِٸم َ
غبٗ ١يًُبتدع ١يف ْف ِٗٝيعً ٛاهلل َع اجلٛاب عٓٗا.
يٻمقل اٜمٌتد٥مډم :إذا ٬مٽمتؿ :إن اَّلل ٓم اٮمًَمء٫ :مپمٸمٿمك ذٮمؽ :أڂمټمؿ ٙمٸمٽمتؿ اٮمًَمء ٤مر ً٫مڇم
َّلل ،وأن اٮمًَمء َتځمط ٖمف.
ّاجلْا عً ذلم:
ً
أوٓ :إن اَّلل ٥مز وٙمؾ هق اٮمذي ذ٭مر ذٮمؽ ٥مـ ڂمٺمًف ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م٫ :مٻمڇمل ٥مز
وٙمؾ﴿ :أأٲمٿمتؿ ٲمـ ٓم اٮمًَمء أن ُيًػ ٖمټمؿ إرض ٫مڅمذا هل ِتقر﴾...أيت٧م.
أيٵمڇم اٮمٿمٌل ﷺ ٭مَم ٓم ٚمديثل اٮمٌڇمب ،و٪مٞمهڇم ٲمـ إٚمڇمديڋم.
وذ٭مر ذٮمؽ ً
ثإ ًٔا :أن ذٮمؽ ٓ يٻمتيض اٮمٷمر٫مځمډمٖ :مؾ ذ٭مر اٮمٸمٽمَمء أن (ٓم) ٖمپمٸمٿمك (٥مٝم) ،وٮمذٮمؽ
ڂمٷمڇمئر ٓم اٮمٻمرآن يڃمِت ذ٭مرهڇم.
وأٙمڇمب آٛمرونٖ :مڃمن اٮمًَمء ٖمپمٸمٿمك اٮمٸمٽمق ٓم اٮمٽمٹمډم ،و٭مؾ ٲمڇم ٥مَلك ٫مٻمد ١مَمك،
واٮمًپمق ٖمپمٸمٿمك :اٮمٸمٽمق واٮمٷمڀمقر.
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)873/6
ِ
َت ِق ِيف ٭م َََم َ َْت ِقي َّ
اٮمٳم ْپم َس َوا ْٮم َٻم َپم َر
اٮمر َّب َو َ ْ
اٮمً ََم َء َ ْ
ٰم َّ
َو َٮم ْځم َس اٜمُ َرا ُد ٖمِ َذٮم َؽ َأ َّن َّ
َت ُ ُ
و َ٪مٞم ُُهڇم٫َ :مڅمِ َّن ه َذا َٓ ي ُٻمق ُٮمف ٲمًٽمِؿ و َٓ يٸمت َِٻمدُ ه َ٥م ِ
ڇم٬م ٌؾ٫َ :م َٻمدْ َ٬م َڇمل ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و ِ١م َع
َ
َ ُ ُ ْ ٌ َ َْ ُ
َ َْ َ
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ات ِٓم اٮمټمُر ِد ٭مَح ْٽم َٻم ِډم ٲم ْٽم َٻم ٍ
ِ
ِ
ڇمة ِٓم َأ ْر ِ
ض َ٫م ََل ٍة،
اٮمً َپم َق ُ
ْ ِّ َ
ُ
اٮمً ََم َوات َو ْإَ ْر َض﴾ َو َّ
٭م ُْر١م ُّځم ُف َّ
ٍ
ش ٭مَح ْٽم َٻم ِډم ٲم ْٽم َٻم ٍ
ِ
ڇمة ِٓم َأ ْر ِ
اٮمر ُّب ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َ٫م ْق َق َ١م َپم َقاٗمِ ِف َ٥م َٝم
د ِٓم اٮم َٸم ْر ِ َ
ض َ٫م ََلةَ ،و َّ
ُ
َوا ْٮمټم ُْر ُّ
ِ ِِ
ِِ
َ٥مر ِ٢م ِف ٖم ِڇمئـ ِٲمـ َٛم ْٽم ِٻم ِفَ :ٮمځمس ِٓم َّم ْ ُٽمق َ٬مڇمٗمِ ِف َ ِ
ر ٌء ِٲم ْـ َّم ْ ُٽمق َ٬مڇمٗمِ ِف.
ْ َ
ْ َ ٌ ْ
ر ٌء ٲم ْـ َذاٗمفَ ،و َٓ ٓم َذاٗمف َ ْ
ْ
ِ
ځمحقا ِٓم إَ ْر ِ
ض﴾
َو َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و َُٕ َص ِّٽم ٌَٿمَّټمُؿ ِٓم ُٙم ُذو ِع اٮمٿم َّْخ ِؾ﴾ َو َ٬م َڇمل٫َ ﴿ :مً ُ

ف اٮمٿم َّْخ ِؾ وٙمق ِ
ض﴾ و َٮمځمس اٜمُراد َأِنؿ ِٓم ٙمق ِ
ِ
ف إَ ْر ِ
ځمڀم َ
ضَٖ :م ْؾ
َ َ ْ
قن ِٓم إَ ْر ِ َ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ
َو َ٬م َڇملَ ﴿ :يت ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٟم ِٓم ٭مِتَڇمٖمِ ِف َ٥م ْـ
َٲم ْٸمٿمَك َذٮم َؽ َأ َّڂم ُف َ٫م ْق َق اٮم ًَّ َپم َقاتَ ،و َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم َٖمڇمئ ٌـ ٲم ْـ اٜمَ ْخ ُٽمق َ٬مڇمت ٭م َََم َأ ْٛم َ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
شَ .و َ٬م َڇملَ ﴿ :يڇم
اٮمً َپم َقات َو ْإَ ْر َض ِٓم ١متَّډم َأ َّيڇم ٍم ُ٘م َّؿ ْ
َڂم ْٺمًف َأ َّڂم ُف َٛم َٽم َؼ َّ
ِ
ِ
ِ
ځمًك ِّإِّن ُٲمت ََق ِّ٫م َ
وح إ َٮم ْځم ِف﴾ َو َ٬م َڇمل:
اٮمر ُ
إٕم﴾ َو َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَٗ ﴿ :م ْٸم ُر ُج اٜمَ ََلئ َټم ُډم َو ُّ
ځمؽ َو َرا٫م ُٸم َؽ َ َّ
٥م َ
﴿ َٖم ْؾ َر َ٫م َٸم ُف اَّللَُّ إ َٮم ْځم ِف﴾.اه
ّقَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)313/34
ِ
ِِ
َڇمب و ِ ِ
ِ
اٮمً ََم ِء﴾ َوڂم َْح ِق َذٮم ِ َؽ َ٬مدْ َي ْٺم َڀم ُؿ ِٲمٿمْ ُف
اٮمًٿمَّډم ٲم ْـ َ٬م ْقٮمف ﴿ َأ َأٲمٿمْت ُْؿ َٲم ْـ ِٓم َّ
َو َٲمڇم ِٓم اٮمټمت ِ َ ُّ
َٖم ْٸم ُٵم ُڀمؿ َأ َّن (اٮمًَم ِء) ِهل َڂم ْٺم ُس اٜمَ ْخ ُٽم ِ
قق اٮم َٸم ِڇمٕم اٮم َٸم ْر ُش َ٫م ََم ُدو َڂم ُف.
َ
َّ َ
ْ
ِ
َ٫م َځم ُٻمق ُٮم َ
اٮمً ََم ِء ،٭م َََم َ٬م َڇملَ ﴿ :و َُٕ َص ِّٽم ٌَٿمَّ ُټمؿ ِٓم
اٮمً ََمء﴾ ٖمِ َپم ْٸمٿمَك َ٥م َٝم َّ
قن٬َ :م ْق ُٮم ُف ﴿ ِٓم َّ
ُٙم ُذو ِع اٮمٿم َّْخ ِؾ﴾ َأ ْي٥َ :م َٝم ُٙم ُذو ِع اٮمٿم َّْخ ِؾَ .و٭م َََم َ٬م َڇمل٫َ ﴿ :م ًِ ُٞموا ِٓم إَ ْر ِ
ض﴾ َأ ْي٥َ :م َٝم
ِ
إَ ْر ِ
ا١م ُؿ ِٙمٿم ٍ
ص َ٢م ْځم ًئڇم.
ْس ٮمِ ْٽم َٸم ِڇمٕم َٓ َ ُ
ُي ُّ
ضَ .و َٓ َٚم َ
اٮمً ََمء) ْ
ڇمٙم َډم َإ٨م َه َذا َٖم ْؾ ( َّ
اٮمً ََم ِء﴾ َأ ْيِٓ :م اٮم ُٸم ُٽم ِّق ُد َ
اٮمً ْٺم ِؾَ .و ُه َق اٮم َٸم ِ ُّ٦م إَ ْ٥م َٝم َ٫م َٽم ُف َأ ْ٥م َٝم اٮم ُٸم ُٽم ِّق
ون ُّ
َ٫م َٻم ْق ُٮم ُف ﴿ ِٓم َّ
َو ُه َق َٲمڇم َ٫م ْق َق اٮم َٸم ْر ِ
ش َو َٮم ْځم َس ُهٿم َ
َڇمك َ٪م ْ ُٞم ُه اٮم َٸم ِ ُّ٦م إَ ْ٥م َٝم ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َٗم َٸم َڇم٨م.
ِ
ِ
ٍ
َوا ْٮم َٻم ِڇمئ ُٽم َ
اٮمً ْٺمٽمِ َّځم ِډم اٮم َٻم ِذ َر ِة اخلٌَِځم َث ِډم َ٭م ََم
قن ٖمِ َڃم َّڂم ُف ِٓم ٭م ُِّؾ َٲمټمَڇمن ُه َق ٥مٿمْدَ ُه ْؿ ِٓم اٜمَ ْخ ُٽمق َ٬مڇمت ُّ
هق ِٓم اٜمَ ْخ ُٽمق َ٬م ِ
ڇمت اٮم َٸمڇمٮم ِ َځم ِډم.اه
ُ َ
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غبٗ ١أخس ٣يًُبتدع ١يف ْف ٞؾف ١ايعً ٛهلل عص ٚجٌٚ ،جٛابٗا.
ِ
اٮمً ََم ِء إ َٮم ٌف َو ِٓم إَ ْر ِ
ض إ َٮم ٌف﴾ وٖمٻمقٮمف
ا١متدل اٜمٌتد٥مډم ٖمٻمقٮمف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و ُه َق ا َّٮمذي ِٓم َّ
َٗمٸم َڇم٨م ﴿وهق اَّللُ ِٓم اٮمًَمو ِ
ات َو ِٓم إَ ْر ِ
ض﴾ وٖمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م﴿ :ٲمڇم يټمقن ٲمـ ڂمجقى
َّ َ َ
َ ُ َ
َ
٘مَل٘مډم إٓ هق راٖمٸمڀمؿ وٓ خًډم إٓ هق ١مڇمد١مڀمؿ وٓ أدڂمك ٲمـ ذٮمؽ وٓ أ٭مثر إٓ هق
ٲمٸمڀمؿ أيٿمَم ٭مڇمڂمقا﴾ و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م﴿ :وهق ٲمٸمټمؿ أيٿمَم ٭مٿمتؿ﴾ ٥مٝم أن اَّلل ٓم ٭مؾ ٲمټمڇمن.
ّاجلْا عً ذلم:
يف جامع املسائل ( ،)317/1ما ىصُُّ:
ِ
أهؾ زٲمڇمڂمِف ُ
٢مځمخ
ُ١م ِئؾ ٥مٿمڀمڇم اٮمٳمځمخ اْلٲمڇمم اٮمٸمڇمِل اٮمٸمڇمٲمؾ اٮمزاهد اٮمقرع أوٚمدُ
احلراِّن
اْل١مَلم ٗمٻمل اٮمديـ أٖمق اٮمٸمٌڇمس أِمد ٖمـ ٥مٌد احلٽمځمؿ ٖمـ ٥مٌد اٮمًَلم اٖمـ ٗمځمپمځمډم َّ
 وأروڇمه -وهق ٖمڇمٮمديڇمر اٜمٰميډمٓ ،م ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :ٲمڇم َيټم ُُقن ِٲم ْـ ڂم َْج َقى َ٘مَل َ٘م ٍډم إِ َّٓ ُه َق

َراٖمِ ُٸم ُڀم ْؿ﴾ أيډم ،و٬مقٮمف ﴿ َو ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ﴾ ،و٬مقل اٮمٿمٌل ﷺْ « :زل ربْا ـ َّؾ
ٍ
فِٔة إػ شمء افدٕٔاش احلديڋم.

ِ
وأٲمثڇمِلڇم ٲمـ ِ
اٮمٴمٺمڇمت اٮمتل َ
َ
أڂمزِلڇم اَّلل ٗمٸمڇم٨م ،وِل
آيڇمت
ٗمڃمول ٣مڇمئٺم ٌډم هذه أيڇمت
و٬مد َّ
ِ
َ
أٚمڇمديڋم اٮمٴمٺمڇمت.
احلديڋم ،وٓ أٲمثڇمٮمف ٲمـ
يتڃموٮمقا هذا
َّ

َ
ُ
اٮمتڃمويؾ.
أيٵمڇم
و٬مد ٬مڇمل ٣مڇمئٺمډم :إذا ٗمڃموٮمٿمڇم هذه أيڇمت اٚمتپم َٽم ْڊم هذه
إٚمڇمديڋم ً
ِ
وإٲمرار إٚمڇمديڋم ٭مَم ٙمڇمءت؟ َٖم ِّځمٿمقا ٮمٿمڇم اٮمٴمقاب ٓم ذٮمؽ.
٫مَم احلجډم ٓم ٗمڃمويؾ أيڇمت
فأجا
احلپمد َّلل .اجلقاب ٥مـ هذا ٲمـ وٙمقه:
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ِ
٣مريٻمډم اٮمًٽمػ ٲمـ اٮمًڇمٖمٻم٧م إوٮم٧م ٲمـ اٜمڀمڇمٙمريـ
اٗمٌڇمع
أحد ا :أن يٻمڇملَ :يڈم ُ
ٍ
ٖمڅمٚمًڇمنّ ،
٫مڅمن إُجڇم َ٥مڀمؿ ٚمج ًډم ٬مڇم٣مٸمډم ،وٮمځمس ٕٚمد أن
وإڂمٴمڇمر واٮمذيـ اٗمٌٸمقهؿ
ُيڇمٮم َٺمڀمؿ ٫مځمَم أُجٸمقا ٥مٽمځمفٓ ٓ ،م إصقل وٓ ٓم اٮمٺمروع.
ِ
ٍ
وأ٬مقاِلؿ ٬مڇمٮمقا ٓم ٬مقٮمف ﴿ َٲمڇم َيټم ُ
ُقن ِٲم ْـ
واٚمد ٲمـ أهؾ اٮمٸمٽمؿ ٖمآ٘مڇمرهؿ
٪مٞم
وٚمټمك ُ
ِ ِ
ٍ
ِ
إٲمرار آيڇمت
وٚمټمَقا إُجڇم َ٥مڀمؿ ٥مٝم
ڂم َْج َقى َ٘مَل َ٘مډم إِ َّٓ ُه َق َراٖمِ ُٸم ُڀم ْؿ﴾ وڂمحقه :إڂمف ٖمٸمٽمپمفَ .
اٜمحر٫م٧م ِلڇم.
اٮمٴمٺمڇمت وأٚمڇمديثڀمڇم،
وإڂمټمڇمرهؿ ٥مٝم ِّ
َ
ٻمدر أٚمد أن ََيټمِل ٥مـ ٍ
وِلذا ٓ ي ِ
أٚمد ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸم٧م ،و٪مٞمهؿ ٲمـ
َ
َ
ِ
ٖمڇمٓ١متځمَلء ،أو ِ
١مٽمػ إ َّٲمډم ٍ
ڂمحقه ٲمـ ٲمٸمڇمِّن أهؾ
ٗمڃمو َل آ١متقا َء
ٖمٿمٻمؾ صحځمح أڂمف َّ
٫مقق ِ
اٮمتحريػٖ ،مؾ يٿمٻمؾ ٥مٿمڀمؿ أِنؿ ٫منوا أيډم ٖمَم َيٻمتيض أڂمف ١مٌحڇمڂمَف َ
٥مر٢مف،
و ُيپمټمِٿمُف أن ِ
يٿمٻمؾ ٖمڇمْل١مٿمڇمد اٮمٴمحځمح أِنؿ ٬مڇمٮمقا ٓم ٬مقٮمفَ ﴿ :ٲمڇم َيټم ُ
ُقن ِٲم ْـ ڂم َْج َقى َ٘مَل َ٘م ٍډم
إِ َّٓ ُه َق َراٖمِ ُٸم ُڀم ْؿ﴾ أِنؿ ٬مڇمٮمقاٖ :مٸمٽمپمف.

٬مڇمل أٖمق ٥مپمر ٖمـ ٥مٌد اٮمٟم ٓم ٭متڇمب اٮمتپمڀمځمد ٓم ذح اٜمق٣مڃم ٜمَّڇم َذ َح ٚمديڋم
ُيتٽمػ ُ
أهؾ اٮمٸمٽمؿ ٓم صحتِف ،و٫مځمف دٮمځمؾ ٥مٝم أن اَّلل ٓم
اٮمٿمزول٬ ،مڇمل :هذا ٚمديڋم ِل
ْ
اٮمًَمء ٥مٝم اٮمٸمرش ٭مَم ٬مڇمٮمڊم اجلَم٥مډم ،وهق ٲمـ ٚمجتڀمؿ ٥مٝم اٜمٸمتزٮمډم.

َيتڇمج إ٨م أ٭مثر ٲمـ ٚمټمڇميتِف،
ف ٲمـ أن
وهذا
٥مر ُ
َ
أ٢مڀمر ٥مٿمد اٮمٸمڇمٲمډم واخلڇمصډم ،و َأ َ
ُ

ٲمًٽمؿ.
أڂمټمره ٥مٽمځمڀمؿ
ٕڂمف
ٌ
اوٶمرارِ ،ل ُي َڄم ِّڂم ٌْڀمؿ ٥مٽمځمف أٚمدٌ  ،وٓ َ
ٌ

ُ
اٮمتڃمويؾ
أُجع ٥مٽمَم ُء اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸم٧م اٮمذيـ ُِمِ َؾ ٥مٿمڀمؿ
و٬مڇمل أٖمق ٥مپمر ً
أيٵمڇمَ :
٬مڇمٮمقا ٓم ٗمڃمويؾ ٬مقٮمف ﴿ َٲمڇم َيټم ُ
خ ًَ ٍډم إِ َّٓ ُه َق
ُقن ِٲم ْـ ڂم َْج َقى َ٘مَل َ٘م ٍډم إِ َّٓ ُه َق َراٖمِ ُٸم ُڀم ْؿ َوٓ َ ْ
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ِ
ِ
ٽمپمف ٓم ٭مؾ ٲمټمڇمن .وٲمڇم ٛمڇمٮمٺمڀمؿ ٓم ذٮمؽ أٚمدٌ َُيت َُّڌم
َ١مڇمد ُ١م ُڀم ْؿ﴾ :هق ٥مٝم اٮمٸمرش ،و٥م ُ
ٖمٻمقٮمف.

ِ
ِ
ٖمڇمٮمٴمٺمڇمت اٮمقاردة ٓم اٮمټمتڇمب
اْل٬مرار
أيٵمڇم :أهؾ اٮمًٿمډم ُُم ِپمٸمقن ٥مٝم
و٬مڇمل ً
ِ
احلٻمځمٻمډم ٓ ٥مٝم اٜمجڇمز ،إٓ أِنؿ ٓ ُي َټم ِّځمٺمقن ٢مځم ًئڇم ٲمـ ذٮمؽ.
وِمٽمِڀمڇم ٥مٝم
واٮمًٿمډمْ َ ،
وأٲمڇم اجلڀمپمځمډم واٜمٸمتزٮمډم واخلقارج ٫مټم ُّٽمڀمؿ ُيٿمټمِرهڇم ،وٓ ََي ِپم ُؾ ٢مځم ًئڇم ٲمٿمڀمڇم ٥مٝم
أ٬مر ِبڇم ڂمَڇم ُ٫م َ
احلٻمځمٻمډم ،ويز٥مؿ ّ
قن ٮمٽمپمٸمٌقد.
أ٬مر ِبڇم ُٲمٳم ٌِّف ،وهؿ ٥مٿمد َٲمـ َّ
أن ٲمـ َّ

أٙم ِّري ٓم ٭متڇمب اٮم٩ميٸمډم ٓم ٖمڇمب اٮمتحذير ٲمـ ٲمذهڈم
و٬مڇمل اٮمٳمځمخ أٖمق ٖمټمر ُ
ِ
ِ
أهؾ اٮمٸمٽمؿ أن اَّلل ٥مٝم ِ
احلٽمقٮمځمډم :اٮمذي يذهڈم إٮمځمف ُ
٥مر٢مف َ
ٽمپمف ِمځمط
٫مقق ١مَمواٗمف ،و٥م ُ
َ
ٛمٽمؼ ٓم اٮمًپمقات اٮمٸم٦م ،وٖمجپمځمع ٲمڇم ٓم ١مٌع أرو٧م،
ٖمټمؾ رء٬ ،مد
أٚمڇمط ٖمجپمځمع ٲمڇم َ
ُير َ٫مع إٮمځمف ُ
أ٥مَمل اٮمٸمٌڇمد.

٫مڅمن ٬مڇمل ٬مڇمئؾ٫ :مَم ٲمٸمٿمك ﴿ َٲمڇم َيټم ُ
ُقن ِٲم ْـ ڂم َْج َقى َ٘مَل َ٘م ٍډم إِ َّٓ ُه َق َراٖمِ ُٸم ُڀم ْؿ﴾ أيډم اٮمتل
َيتجقن ِبڇم؟ ٬مځمؾ ٮمف٥ :مٽمپمف ،واَّلل ٥مٝم ِ
٫منه ُ
أهؾ
٥مر٢مف،
و٥مٽمپمف َُيځمط ِبؿ .هټمذا َّ
ُ
ُ
وآٛمرهڇم ٥مٝم أڂمف اٮمٸمٽمؿ ،وهق ٥مٝم ٥مر٢مف .هذا ٬مقل اٜمًٽمپم٧م.
اٮمٸمٽمؿ ،وأيډم يدل َّأو ُِلڇم
ُ
و٬مڇمل اٮمٳمځمخ أٖمق ٥مٌد اَّلل ٖمـ َٖم َّٶمډم ٓم ٭متڇمب ”اْلٖمڇمڂمډم“ٖ :مڇمب اْليَمن ٖمڃمن اَّلل ٥مٝم
ِ
ِ
أُجع اٜمًٽمپمقن ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸم٧م أن
ٽمپمف ِمځمط ٖمخٽمٻمفَ :
٥مر٢مف ٖمڇمئـ ٲمـ ٛمٽمٻمف ،و٥م ُ
ِ
اَّلل ٥مٝم ِ
٥مر٢مف َ
ٛمٽمٻمف.
٫مقق ١مَمواٗمف ٖمڇمئ ٌـ ٲمـ
٫مڃمٲمڇم ٬مقٮمف ﴿ َو ُه َق َٲم َٸم ُټم ْؿ﴾ ٫مڀمق ٭مَم ٬مڇمٮمڊم اٮمٸمٽمَمء٥ِ :م ْٽم ُپمف .وأٲمڇم ٬مقٮمف ﴿ َو ُه َق اَّللَُّ ِٓم
اٮمًَمو ِ
ات َو ِٓم إَ ْر ِ
ض﴾٫ .مپمٸمٿمڇمه :أڂمف هق اَّلل ٓم اٮمًَموات وهق اَّلل ٓم إرض،
َّ َ َ

ِ
ٮمً ََم ِء إِ َٮم ٌف َو ِٔم إَ ِ
ُ
رض إِ َٮم ٌف﴾.
وٗمٴمديٻمف ٓم ٭متڇمب اَّللَ ﴿ :و ُه َق ا َّٮمذي ِٓم َا َّ
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واٚمتڌم اجلڀمپمل ٖمٻمقل اَّلل ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :ٲمڇم َيټم ُ
ُقن ِٲم ْـ ڂم َْج َقى َ٘مَل َ٘م ٍډم إِ َّٓ ُه َق َراٖمِ ُٸم ُڀم ْؿ﴾،
َّ
٫من اٮمٸمٽمَم ُء أن ذٮمؽ ٥مٽمپمف٘ .مؿ ٬مڇمل ٓم آٛمرهڇم ﴿إِ َّن اَّللََّ
٫مٻمڇمل :إن اَّلل ٲمٸمٿمڇم و٫مځمٿمڇم .و٬مد َّ

ٖمِټم ُِّؾ َ ٍ ِ
ځمؿ﴾.
رء َ٥مٽم ٌ
ْ

ُ
وأٲمثڇمِلؿ اٮمذيـ هؿ ٲمـ أ٥مٽمؿ اٮمٿمڇمس ٖمڃم٬مقال اٮمًٽمػ ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم
٫مڀمڄمٓء
واٮمتڇمٖمٸم٧مٌّ ،
و٭مؾ ٲمٿمڀمؿ ٮمف ٲمـ اٜمٴمٿمَّٺمڇمت اٜمٳمڀمقرة ٲمڇم ٫مځمف اٮمٸمٽمؿ ٖمڃم٬مقال اٮمًٽمػ
ِ
إُجڇمع اٮمًٽمػ ٭مَم ٗمرى.
وآ٘مڇمرهؿ ،ٲمڇم يٸمٽمؿ أِنؿ أ٥مٽمؿ ٖمذٮمؽ ٲمـ ٪مٞمهؿ ،و٬مد َٚمټمَقا
َ
ٍ
٣مريٻمډم واٚمدة،
افقجف افثان :أن يٻمڇمل :اٮمټمَلم ٓم أيڇمت وإٚمڇمديڋم ٭م ِّٽمڀمڇم ٥مٝم

وإٛمراج ٭مَل ِم
اٮمًٽمػ وإئپمډم هق َتريػ اٮمټمَلم ٥مـ ٲمقاوٸمف،
واٮمتڃمويؾ اٮمذي ذ َّٲمف
ُ
ُ
اَّلل ور١مقٮمف ٥مَم َد َّل ٥مٽمځمف وٖم َّځمٿمف اَّلل ٖمف.
ف اٮمټمَلم ٥مـ آٚمتَمل اٮمراٙمح إ٨م آٚمتَمل اٜمرٙمقح
س ُ
و٬مد َٚمدَّ ه ٣مڇمئٺم ٌډم ٖمڃمڂمف َ ْ

ٖمٹمٞم دٮمځمؾ٫ .مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م ﴿ َو ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ﴾ وڂمحقهڇم ٲمـ أيڇمت ٮمځمس
ُ
ِمتزٙمڇم
ٲمدٮمقِلڇم وٓ ٲمٻمتٵمڇمهڇم وٓ ٲمٸمٿمڇمهڇم أن يټمقن اَّلل ّمتٽم ًٶمڇم ٖمڇمٜمخٽمق٬م٧م
٤مڇمهرهڇم وٓ
ً
ُ
ٲمتځمڇمها ،وڂمحق ذٮمؽ ،ٮمقٙمقه:
ِبؿ ،وٓ إ٨م ٙمڇمڂمٌڀمؿ ٲمتځمڇمٲمٿمًڇم أو
ً
أحد ا :أڂمف ِل َي ُٻمؾ أٚمد ٲمـ أهؾ اٮمٽمٹمډم َّ
إن اٜمٸم َّځم َډم ٗمٻمتيض اٜمَمزٙم َډم واٜمخڇمٮمٶم َډم ،وٓ
اٮمتځمڇمه ،وڂمحق ذٮمؽ ٲمـ اٜمٸمڇمِّن اٜمٿمٺم َّځم ِډم ٥مـ اَّلل ٲمع َٛم ْٽم ِٻمف ،وإڂمَم
ُقٙمڈم اٮمتځمڇمٲم َـ وٓ
ٗم
ُ
َُ
ٗمٻمتيض اٜمٴمڇمٚمٌډم واٜمٻمڇمرڂم َډم اٜمٶمٽمٻم َډم.
افثان :أڂمف ٚمځمڋم ُذ٭مِر ٓم اٮمٻمرآن ٮمٺمظ اٜمٸم ّځمډم٫ :مڅمڂمف ِل َيدُ َّل ٥مٝم اٜمَمزٙمډم واٜمخڇمٮمٶمډم،
٭م َََم ِٓم ٬مقٮمفُِ ﴿ :م َ َّپمدٌ َر ُ١مق ُل اَّلل َوا َّٮم ِذي َـ َٲم َٸم ُف َأ ِ٢مدَّ ا ُء َ٥م َٝم اٮم ُټم َّٺم ِ
ِمڇم ُء َٖم ْځمٿم َُڀم ْؿ﴾٫ ،مٽمځمس
ڇمر ُر َ َ
ذات اٜمڄمٲمٿم٧م ِمتزٙم ٌډم ٖمذاٗمف.
ٲمٸمٿمك ذٮمؽ أن َ
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ِ
ِ
ڇمهدُ وا َٲم َٸمټم ُْؿ َ٫م ُڃمو َٮم ِئ َؽ
ڇمٙم ُروا َو َٙم َ
و٭مذٮمؽ ٬مڇمل ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :وا َّٮمذي َـ آ َٲمٿمُقا ٲم ْـ َٖم ْٸمدُ َو َه َ
ِ
ِ
ٮمذواِتؿ .و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م:
ِمڇم١م ًډم
ٲمٿمْټم ُْؿ﴾ ،واٜمجڇمهد ٲمٸمڀمؿ ٮمځمًڊم ذاٗمُف ِمتزٙم ًډم ٖمذواِتؿ وٓ َّ
﴿ا َّٗم ُٻمقا اَّللََّ و٭مُق ُڂمقا ٲمع اٮمٴم ِ
ِمڇم١مډم ِلڇم.
ڇمد ِ٬م َ
٧م﴾ ،وٮمځمس اٜمراد أن ذاٗمَف ُ
َ َ َّ
َ
ِتتزج ٖمذواِتؿ وٓ َّ
و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :و َٲمڇم آ َٲم َـ َٲم َٸم ُف إِ َّٓ َ٬مٽمِ ٌځمؾ﴾ ،و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م٫َ ﴿ :م َڃمڂم َْج ْځمٿمَڇم ُه َو َٲم ْـ َٲم َٸم ُف ِٓم
اٮم ُٺم ْٽم ِ
ؽ اٜمَ ْٳمح ِ
قن﴾.
ُ
وهذا ٭مثٞم ٓم ٭متڇمب اَّلل ،وٮمځمس ٓم رء ٲمـ ذٮمؽ أن ٲمٸمٿمك اٜمٸم َّځمډم أن يټمقن
أٚمدُهڇم ً
٤مڇمهر ٬مقٮمف ﴿ َو ُه َق
ِمتزٙمڇم ٖمف وٓ ّمتٽم ًٶمڇم ٖمف٫ ،مپمـ ٬مڇمل :إن
ٚمڇمٓ ٓم أٛمر وٓ
ً
َ
ً
وٚمڇمٓ ٫مځمڀمؿ أو
وِمتزٙمڇم ِبؿ
َٲم َٸمټم ُْؿ﴾ وڂمحق ذٮمؽ أن يټمقن اَّلل ّمتٽم ًٶمڇم ٖمڇمٜمخٽمق٬م٧م
ً
ِمڇم١مڇم ِلؿ وڂمحق ذٮمؽ٫ ،مٻمد ا٫م٠مى ٥مٝم اٮمٻمرآن و٥مٝم ٮمٹمډم اٮمٸمرب ،وا َّد٥مك أن هذا اٮمټمٺمر
ًّ
ٍ
ٖمرهڇمن.
هق ٤مڇمهر اٮمٻمرآن ،وهق ٭م َِذ ٌب ٥مٝم اَّلل ور١مقٮمف ٖمَل ٚمجډم وٓ
ٍ
ٲمټمڇمن٫ ،مځمٻمتيض أن يټمقن اٜمتٸمٽمؼ
٤مرف
٤مرف أو
و٪مڇميډم ٲمڇم ُيٻمڇمل :أن ٮمٺمظ (ٲمع)
ُ
ٌ
ِبذا اٮمٷمرف ٲمټمڇمڂمًڇم ٲمـ اٜمٵمڇمف إٮمځمف ،٭م َََم ِٓم ٬مقل اٮمٻمڇمئؾ :هذا َ
٫مقق هذا٫ ،مڅمن (٫مقق) ٲمـ
٤مروف اٜمټمڇمن ،وٮمټمـ هذا ٓ يٻمتيض أن يټمقن اٜمټمڇمن ٥مـ يپم٧م اٜمٵمڇمف إٮمځمف أو ٥مـ
ِ
ِ
ٲمٶمٽمؼ اٜمټمڇمن،
أ٭مثر ٲمڇم َيٻمتيض
ُ
٢مَمٮمف ،وٓ يٻمتيض أن يټمقن ٥مـ يپمځمٿمف و٢مَمٮمف ُجځم ًٸمڇمٖ ،مؾ ُ
٫مڅمذا ُ٬م ِّذر أڂمف َ
٫مقق اٜمٵمڇمف إٮمځمف ِل يټمـ هذا ّمڇمٮم ًٺمڇم ٮمٷمڇمهر اٜمٸمځمډم.
ٲمتځمڇمها أو إ٨م
وٲمـ ٬مڇمل :إڂمف ٓ ُٖمدَّ ٓم اٜمٸمځمډم ٲمـ أن يټمقن ٲمڇم ٲمع اٮمٯمء ٲمتځمڇمٲمٿمًڇم أو
ً
ِ
ِ
اٮمً ََم ِء إِ َٮم ٌف
ٙمڇمڂمٌف وڂمحق ذٮمؽ٫ ،مٻمد َ٪مٽم َط َ٪م َٽم ًٶمڇم ٖم ِّځمٿمًڇم .وهذا ٭مَم أن ٬مقٮمف ﴿ َو ُه َق ا َّٮمذي ِٓم َّ

َو ِٓم إَ ْر ِ
٤مڇمهره أڂمف إٮمف ِ
أهؾ
٤مڇمهره :أن ذاٗمَف ٓم اٮمًَموات وإرضٖ ،مؾ
ض إِ َٮم ٌف﴾ ٮمځمس
ُ
ُ
ِ
ڃمِلُقڂمَفُ ،
اٮمًَمء وإٮمف أهؾ إرضُ ،
٫مڃمهؾ اٮمًَمء َي َ
وأهؾ إرض يڃمِلقڂمَف.
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و٭مذٮمؽ ٬مقٮمف ﴿وهق اَّللَُّ ِٓم اٮمًَمو ِ
ات َو ِٓم إَ ْر ِ
ض﴾ ٮمځمس ٤مڇمهره أن ڂمٺمس اَّلل ٓم
َّ َ َ
َ ُ َ
اٮمًَموات وإرض٫ ،مڅمڂمف ِل يٻمؾ( :هق ٓم اٮمًَموات وإرض)ٖ ،مؾ ٬مڇملَ ﴿ :و ُه َق اَّللَُّ
ٍ
ٍ
ِٓم اٮمًَمو ِ
ات َو ِٓم إَ ْر ِ
ٲمٺمرد٫ ،مڀمق ٲمتٸمٽمؼ ٖمَم
٫مڇمٮمٷمرف
ض﴾ ،
ُ
ُجٽمډم ٓ ٖمٸمدَ
ٲمذ٭مقر ٖمٸمدَ
َّ َ َ
ٌ
ٓم ا١مؿ (اَّلل) ٲمـ ٲمٸمٿمك اٮمٺمٸمؾ ،هق اَّلل ٓم اٮمًَموات :أي اٜمٸمٌقد اْلٮمف ٓم اٮمًَموات،
ِ
اٮمً ََم ِء إِ َٮم ٌف َو ِٓم إَ ْر ِ
ض إِ َٮم ٌف﴾،
واْلٮمف اٜمٸمٌقد ٓم إرض ،٭مٻمقٮمفَ ﴿ :و ُه َق ا َّٮمذي ِٓم َّ

ِ
ػ ٖمِټم ُُؿ إَ ْر َض﴾ و٬مقٮمفَ ﴿ :أ ْم َأ ِٲمٿمْت ُْؿ َٲم ْـ
اٮمً ََم ِء َأ ْن َُي ًِْ َ
ٖمخَلف ٬مقٮمفَ ﴿ :أ َأٲمٿمْت ُْؿ َٲم ْـ ِٓم َّ
ِٓم اٮمًَم ِء َأ ْن ير ِ١م َؾ َ٥م َٽمځمټمُؿ ٚم ِ
ڇمص ًٌڇم﴾٫ ،مڅمڂمف ِل يذ٭مر ٲمڇم يتٸمٽمؼ ٖمف ٬مقٮمف (ٓم اٮمًَمء) ٪مٞم
ْ ْ َ
ُْ
َّ َ
ِ
ڂمٺمًف.

روى ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس ¶ أڂمف ٬مڇمل :احلجر إ١مق ُد
و٭مذٮمؽ إ٘مر اٮمذي ُي َ
صڇم٫مح اَّللَ و َ٬م ٌَّ َؾ يپمځمٿمَف .
صڇم٫محف وا١مت َٽمپمف ٫مټمڃمڂمَم
يپم٧م اَّللِ ٓم إرض٫ ،مپمـ
ُ
َ
َ
()0

٫مپمـ ٬مڇمل :إن هذا َيتڇمج إ٨م ٗمڃمويؾ ٫مٻمد أٛمٶمڃم٫ ،مڅمڂمف ٮمځمس ٤مڇمهر هذا أن احلجر هق
صٺم ُډم اَّلل٫ ،مڅمڂمف ٬مڇمل( :يپم٧م اَّلل ٓم إرض)٫ :مٻم َّځمده ٖمټمقڂمف (ٓم إرض) ،وهذا َّٖم٧م أڂمف
صڇم٫مح اَّلل و َ٬م ٌَّؾ يپمځمٿمَف)،
صڇم٫محف و َ٬م ٌَّ َٽمف ٫مټمڃمڂمَم
ٮمځمس هق صٺم َډم اَّللِ٘ .مؿ ٬مڇمل٫( :مپمـ
َ
َ
سح ٖمڃمن اٜمًتٽمؿ ٮمف ِل يٴمڇم٫محِ اَّلل ،وإڂمَم هق ٲمٳم ٌَّ ٌف ٖمذٮمؽ.
٪مٞم اٜمٳم ٌَّف ٖمف٫ ،مٻمد َّ
واٜمٳم ٌَّف ُ
ِ
وٛمڇمصڇم،
٥مٌڇمده ٙمڇم َء ٥مڇم ّٲمڇم
إٛمٌڇمر اَّلل ٓم اٮمٻمرآن أڂمف ٲمع
افقجف افثافث :أن يٻمڇمل:
ًّ
ُ
٫مڇمٮمٸمڇمم ٭مٻمقٮمفَ ﴿ :أ َِل ٗمَر َأ َّن اَّللََّ يٸم َٽمؿ ٲمڇم ِٓم اٮمًَمو ِ
ات َو َٲمڇم ِٓم إَ ْر ِ
ض َٲمڇم َيټم ُ
ُقن ِٲم ْـ
َّ َ َ
َْ ُ َ
ْ َ
خً ٍډم إِ َّٓ هق ١م ِ
ٍ
ڇمد ُ١م ُڀم ْؿ َوٓ َأ ْدڂمَك ِٲم ْـ َذٮم ِ َؽ َوٓ َأ ْ٭مثَ َر
ُ َ َ
ڂم َْج َقى َ٘مَل َ٘مډم إِ َّٓ ُه َق َراٖمِ ُٸم ُڀم ْؿ َوٓ َ ْ َ
ِ
ِ
اٮمٻمځمڇمٲم ِډم إِ َّن اَّللََّ ٖمِټم ُِّؾ َ ٍ ِ
ځمؿ﴾،
رء َ٥مٽم ٌ
إِ َّٓ ُه َق َٲم َٸم ُڀم ْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ٭مَڇم ُڂمقا ُ٘م َّؿ ُيٿمَ ٌِّ ُئ ُڀم ْؿ ٖمِ ََم َ٥مپم ُٽمقا َي ْق َم َ َ
ْ
ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػ١ :مځمڃمِت خترَيف إن ٢مڇمء اَّلل (ص)
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ِ ِ
ِ
ِ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ش َي ْٸم َٽم ُؿ
اٮمً ََم َوات َو ْإَ ْر َض ِٓم ١متَّډم َأ َّيڇم ٍم ُ٘م َّؿ ْ
و٬مڇملُ ﴿ :ه َق ا َّٮمذي َٛم َٽم َؼ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َٲمڇم َيٽمِ ُڌم ِٓم إَ ْر ِ
ځمڀمڇم َو ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ
اٮمً ََمء َو َٲمڇم َي ْٸم ُر ُج ٫م َ
ض َو َٲمڇم َُي ُْر ُج ٲمٿم َْڀمڇم َو َٲمڇم َيٿم ِْز ُل ٲم َـ َّ
َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ َواَّللَُّ ٖمِ ََم َٗم ْٸم َپم ُٽم َ
قن َٖم ِٴم ٌٞم﴾٫ .م َٺمت ََح اٮمټمَل َم ٖمڇمٮمٸمٽمؿ َ
وٛمتَپمف ٖمڇمٮمٸمٽمؿ.
اخلڇمص ٫مټمٻمقٮمف﴿ :إِ َّن اَّللََّ َٲم َع ا َّٮم ِذي َـ ا َّٗم َٻم ْقا َوا َّٮم ِذي َـ ُه ْؿ ُِم ْ ًِٿم َ
ُقن﴾٫ ،مڀمذا ّٖم٧م
وأٲمڇم
ّ
اٮمٺمجڇمر واٮم ّٷمڇمٜم٧م ،وٮمق ٭مڇمن ٖمذاٗمِف ٓم ٭مؾ ٲمټمڇمن :ٮمټمڇمن ّمڇمٮم ًٺمڇم ِلذه أيډم.
أڂمف ٮمځمس ٲمع ّ
و٭مذٮمؽ ٬مقٮمف ٜمق١مك وهڇمرون﴿ :إِڂمَّٿمِل َٲم َٸمټم ََُم َأ ْ١م َپم ُع َو َأ َرى﴾٫ ،مڀمق ٲمع ٲمق١مك
وهڇمرون دون ٫مر٥مقن و٬مقٲمف.

قل ٮمِٴم ِ
ڇمٚمٌِ ِف ٓ َ َْت َز ْن إِ َّن اَّللََّ َٲم َٸمٿمَڇم﴾٫ ،مڀمق ٲمع اٮمٿمٌل
و٭مٻمقٮمف ٥مـ اٮمٿمٌل ﷺ﴿ :إِ ْذ َي ُٻم ُ َ
ﷺ وصڇمٚمٌف ٓ ،ٲمع اٮمټم ّٺمڇمر ،٭مڃمِّب ٙمڀمؾ وأٲمثڇمٮمِف.

ٍ
َي ْز أن
٫مٽمق ٭مڇمڂمڊم اٜمٸم َّځم ُډم ٲمٸمٿمڇمهڇم آٛمتَلط وآٲمتزاج ،و٭مڇمن ٓم ٭مؾ ٲمټمڇمن ٖمذاٗمفِ ،ل َ ُ
ختٴمځمص٫ .مپمـ َز َ٥مؿ أن ٲمٸمٿمڇمهڇم آٲمتزاج وآٛمتَلط ،وأن ٤مڇمهرهڇم أن
يټمقن ٓم اٜمٸم َّځم ِډم
ٌ
ٍ
ٲمټمڇمن ٫مٻمد أٛمٶمڃم ،وٮمټمـ اٜمٸمځمډم ،وإن د َّٮمڊم ٥مٝم اٜمٴمڇمٚمٌډم واٜمٻمڇمرڂمډم٫ :مڀمل
يټمقن ٓم ٭مؾ
ٍ
ٲمټمڇمن ٖمحًڈم ٲمڇم َّ
ُ
اٮمًځمڇمق.
دل ٥مٽمځمف
ٓم ٭مؾ

وٛمتپمڀمڇم ٖمڇمٮمٸمٽمؿَ ،د َّل ذٮمؽ ٥مٝم أن
٫مٽمَم ٭مڇمن ٓم ٗمٽمؽ أيت٧م ٬مد ا٫متتح أيډم ٖمڇمٮمٸمٽمؿ
َ
ٲمـ ٚمټمؿ اٜمٸمځمډم أڂمف ٥مٽمځمؿ ٖمټمؾ رء.
اٮمًځمڇمق ُّ
ُ
يدل ٥مٝم أن اٜمٻمٴمق َد اْل٥مڇمڂم ُډم واٮمٿمٰم دل ٥مٝم أن ٲمـ ٚمټمؿ
وهٿمڇم ٜمَّڇم ٭مڇمن
ِ
وٲمٻمڇمرڂمُؽ ،وإذا
اٜمٸم َّځمډم اٮمٿمٰم واٜمٸمقڂمډم٫ ،مٻمقل اٮمٻمڇمئؾ (أڂمڇم ٲمٸمؽ) ٲمٸمٿمڇمه :أِّن ٲمٴمڇمٚمٌؽ
ا٬متچم ّأِّن أ٥مٽمؿ ٚمڇمٮمؽ ،و٬مد ِ
يٻمتيض إ ًذا ِّأِّن ُأ ِ٥مځمٿمؽ وأڂمٰمك ٥مٝم أ٥مدائؽ.
٭مڇمن ٭مذٮمؽ َ
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افهاحب ذ اف ٍر ،وإٔت
إٔت
و٬مد ٘مٌڊم ٥مـ اٮمٿمٌل ﷺ أڂمف ٭مڇمن يٻمقل« :افِٓؿ َ
ُ
اصح ْبْا ذ ِ
واخ ُِ ٍْْا ذ أ ِْاش .
شٍرٕاْ ،
اخلٍِٔة ذ إ ؾ ،افِٓؿ َ
()0

وهذا وأٲمثڇم ُٮمف َّٖم٧م أن ٮمٺمظ اٜمٸمځمډم ٓم اٮمٻمرآن ٮمځمس ٫مځمف هذا اٮمتڃمويؾ اٜمتٿمڇمزع ٫مځمف ،وهق
ٮمدٮمځمؾ َي ِ
ٍ
ٻم٠من ٖمذٮمؽ٫ ،مڅمن
ف اٮمٽمٺمظ ٥مـ آٚمتَمل اٮمراٙمح إ٨م آٚمتَمل اٜمرٙمقح
س ُ
َ ْ
ِمتزٙمڇم ٖمٿمڇم َٚم ًڇمٓ
٤مڇمهر ٬مقٮمف ﴿ َو ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ﴾ يٻمتيض أن يټمقن اَّلل
هذا إڂمَم يټمقن إذا ٭مڇمن
ً
ُ
َ
ٲمدٮمقل ٮمٺمظ اٜمٸمځمډم ً
أصَل٫ ،مٌٶمؾ ٲمڇم
ٓم أٙمقا٫مِٿمڇم ،أو أن يټمقن إ٨م ٙمقاڂمٌٿمڇم ،وٮمځمس هذا
٬مڇملٖ .مؾ ُيٻمڇمل:
اجلْا الجاىٕ:

(و ُه َق ٲم َٸمټمُؿ) َيدُ ُّل ٥مٝم ڂمٻمځمض ِ
٬مقل اجلڀمپمځمډم٫ ،مڅمڂمف ذ٭مر ڂمٺمًف ،وذ٭مر
وهق أن ٬مقٮمف َ َ ْ

أڂمف ٲمٸمڀمؿ ،وٮمٺمظ اخلٶمڇمب -إذا ٬مځمؾ :هؿ وأڂمتؿ وٲمٸمټمؿ وڂمحق ذٮمؽ -يتٿمڇمول ٲمڇم يتٿمڇموٮمف
ُجځمع ذاِتؿ وص ِ
ٺمڇمِتؿ ٫مڃمٖمٸمڇموڀمؿ ،وذٮمؽ يپمتٿمع أن
آ١مؿ اٮمٷمڇمهر،
وا١مپمڀمؿ يتٿمڇمول َ
ُ
ُ
يټمقن ٓم أٚمدهؿ ر ٌء ٲمـ ٪مٞمه.
٫مڅمذا ٭مڇمن هق ٲمٸمڀمؿ َّ
دل ذٮمؽ ٥مٝم أڂمف ٲمٿمٺمٴمؾ ٥مٿمڀمؿ ٖمڇمئـ ٲمٿمڀمؿ ٛمڇمرج ٥مٿمڀمؿ ،٭م َََم
ِ
ڂمٷمڇمئرهٖ .مؾ ٬مقٮمف (رب اٮمٿمڇمس) ،و(ٲمٽمؽ اٮمٿمڇمس) و(رب اٮمٸمڇمٜم٧م) ،وڂمحق ذٮمؽ
ِٓم
ٲمٹمڇمير ٮمٽمٿمڇمس ٲمٌڇميـ ِلؿَ ،
ٹمڇمير ٮمٽمپمرٖمقب٫ ،مڅمذا ٬مځمؾ( :هق ٲمٸمڀمؿ)
يٻمتيض أڂمف
ٕن اٮمر َّب ُٲم ٌ
ٌ
وٜمًپمك (ٲمع) اٮمذي هق ٲمٸمٿمك اٮمٷمرف اٮمٽمٺمٷمل٫ ،مڅمڂمف إذا ٬مځمؾ:
ٲمٹمڇمير ِلؿ،
ا٬متچم أڂمف
َّ
ٌ
اٜمًپمك ٖمٽمٺمظ ٫مق٬مف،
ٹمڇمير ٲمٌڇمي ٌـ ٜمڇم هق ٫مق٬مف ،وٮمٿمٺمس
َّ
(هذا ٫مقق هذا) ا٬متچم أڂمف ٲم ٌ
ُ
٤مرف ٲمـ اٮمٷمروف٫ ،مځمٻمتيض ذٮمؽ أن يټمقن اٜمتٸمٽمؼ
وٮمٺمظ (ٲمع) هق ٲمـ هذا اجلٿمس
ٌ
ــــــــــــــــــــــ

( )0صحځمح :هق ِبذا اٮمٽمٺمظ ٥مٿمد أِمد ( ،)6300واٮم٠مٲمذي ( ،)3447وأصٽمف ٓم ٲمًٽمؿ (.)0342
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ٲمٹمڇميرا ٲمٌڇميٿمًڇم ٮمف ،وٜمڇم أوځمػ إٮمځمف اٮمٷمرف ،وٓ ڂمزاع أن اٮمٯمء إذا ٭مڇمن
ِبذا اٮمٷمرف
ً
٫مقق اٮمٯمء ٙمڇمز أن يٻمڇمل :هق ٲمٸمف ،و٬مد َُي َٸمؾ إ٥مٝم ٲمع إ١مٺمؾ ،٭مَم يٻمڇمل( :هذا
ِ
احل ْپم ُؾ ٲمٸمل).
و٬مد َُي َٸمؾ إ١مٺمؾ ٲمع إ٥مٝم ،٭مَم يٻمڇمل( :هذا اٜمر٭مقب ٲمٸمل) ،و٬مد يٻمڇمل ٜمڇم هق
ِ
ٌ
واٮمٻمپمر
هڂمڇم اٮمٌڇمرٚم َډم
ٲمٌڇمي ٌـ
ُ
ٲمٿمٺمٴمؾ ٥مٿمف ،٭مَم يٻمڇمل( :هذه اٮمٹمڇم٢مځمډم ٲمٸمل) ،و٬مد يٻمڇملْ ( :
ٲمٸمٿمڇم) ،وأٲمثڇمل ذٮمؽ ِمڇم يٻمتيض اٜمٌڇميٿمډم وآڂمٺمٴمڇمل.
ِ
اٮمرب ٲمٌڇميٿمًڇم ِلؿ ،وٓ يٻمتيض
(و ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ) ٓ يٿمٺمل أن يټمقن ّ
٫م ُٸمٽمؿ ٖمذٮمؽ أن ٭مقڂمف َ
ًپمځمف اٮمٿمحڇم ُة
أن يټمقن ٥مٝم ٙمقاڂمٌڀمؿٖ ،مؾ ٪مڇميتُف أن يټمقن ٖمحځمڋم هق
ٌ
ٲمٵمڇمف إٮمځمف ِمڇم ُي ِّ
٤مر ً٫مڇم ٭مڇمٮمٺمقق وڂمحقه٫ ،مَل يټمقن ٖم٧م ٬مقٮمف (٫مق٬مڀمؿ) و٬مقٮمف (ٲمٸمڀمؿ) ٲمٿمڇم٫مڇمةٖ ،مؾ يټمقن
دل ٥مٝم ٲمٶمٽمؼ أڂمف ٚمځمڋم يٵمڇمف إٮمځمڀمؿ ،وٮمٺمظ (اٮمٺمق٬مځمډم) َّ
ٮمٺمظ (اٜمٸمځمډم) َّ
دل ٥مٝم
ٗمځمڇمها.
ٛمٴمقص ذٮمؽ ،وٮمق ٲمٸمځمډم هل ٫مق٬مځمډم ،ٮمځمًڊم ٗمځمڇمٲمٿمًڇم وٓ ُ ً
وٚمٻمځمٻمډم إٲمر :أن ٮمٺمظ (ٲمع) ٓم إصؾ ٲمٸمٿمڇمه واٚمدٌ  ،وهق اٜمٴمڇمٚمٌډم واٜمٻمڇمرڂمډم
واٜمٳمڇمر٭مډم ٓم ٲمًپمك (ٲمع) اٮمذي هق ٲمٸمٿمك اٮمٷمرف ،وهق ٤مرف إوڇمٓم.
ٌ
ٲمٶمٽمؼ
ٲمٺمڇمرق ٮمف) ،وهق يٻمتيض
ڇمٚمڈم ٮمف
َ
٫مٻمقٮمف (هذا ٲمٸمف) ٖمپمٿمزٮمډم ٬مقٮمف (هذا ٲمٴم ٌ
اٜمٴمڇمٚمٌډم واٜمٻمڇمرڂمډم ٓ ڂمق ً٥مڇم ٲمٿمڀمؿ إٓ ٖمتٺمٴمځمؾ وختٴمځمص.
ًپمك ٲمټمڇمڂمًڇم
و٭مذٮمؽ إذا ٬مځمؾ :هق يٻمتيض ٲمٶمٽمؼ اٜمقا٫مٻمډم أو اٜمٳمڇمر٭مډم ٫مځمَم ٬مد ُي َّ
وڂمحق ذٮمؽ ٲمـ إ١مَمء٫ ،مڅمڂمف ٓ ُّ
يدل إٓ ٥مٝم ٲمٶمٽمؼ هذه اٜمقا٫مٻمډم ،ٮمټمـ ٬مد يټمقن ٲمـ
٥مٝم ،إذ
ٮمقازم ذٮمؽ ٲمقآة أٚمدُهڇم ٮممٛمر ِمٌ ًډم وڂمٰمةً ،٭مَم يٻمڇمل٫ :مَلن ٲمٸمل و٫مَلن َّ
٬مرب ي
٭مؾ ٲمٿمڀمَم إ٨م أٛمر ٚمتك يتٺمٻمڇم ٓم ِمؾ واٚمد ،و٬مد يټمقن
٭مڇمن ٲمـ ٢مڃمن اٜمتحڇمٖم٧م ُ
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ٲمـ ٮمقازم ذٮمؽ ٲمٸمر٫مډم ٭مؾ ٲمٿمڀمَم ٖمڇمٔٛمر أو ٲمٸمڇموڂمتف ،إذ ٲمـ ٢مڃمن اٜمجتپمٸم٧م ٲمـ
أدٲمځم٧م ٓم ِمؾ أن يٸمرف أٚمدُهڇم أٛمر وٲمٸمڇموڂمتف ٮمف.
وهذا ٭مَم أن ٮمٺمظ (اٮمٸمٽمؿ) ٓم إصؾ إڂمَم يٻمتيض ٲمٸمر٫مډم اٜمٸمٽمقم٘ ،مؿ ٬مد يټمقن ٲمـ
ٮمقازم ذٮمؽ ٲمڇم يٻمتٵمځمف اٮمٸمٽمؿ ٲمـ ِمڇم١مٌډم اٮمٳمخص وُمڇمزاٗمف وڂمحق ذٮمؽ ،٭م َََم ِٓم ٬مقٮمف

قن ِٲم َـ اٮمٿم ِ
قن ِٲم َـ اَّلل َو ُه َق َٲم َٸم ُڀم ْؿ إِ ْذ ُي ٌَ ِّځمت َ
َّڇمس َوٓ َي ًْت َْخ ُٺم َ
﴿ َي ًْت َْخ ُٺم َ
ُقن َٲمڇم ٓ َي ْر َى ِٲم َـ
قن ُ ِِمځم ًٶمڇم﴾ ،و٭مَم ٓم ٬مقٮمف ﴿ڂم َْح ُـ َأ ْ٥م َٽم ُؿ ٖمِ ََم َي ًْت َِپم ُٸم َ
َڇمن اَّللَُّ ٖمِ ََم َي ْٸم َپم ُٽم َ
اٮم َٻم ْق ِل َو٭م َ
قن ٖمِ ِف إِ ْذ

قن إِ َٮم ْځم َؽ َوإِ ْذ ُه ْؿ ڂم َْج َقى﴾ ،و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ﴿ َ٬مدْ َي ْٸم َٽم ُؿ اَّللَُّ ا َّٮم ِذي َـ َيت ًََ َّٽم ُٽم َ
َي ًْت َِپم ُٸم َ
قن ِٲمٿمْټم ُْؿ
ٮمِقا ًذا﴾ إ٨م ٬مقٮمف ﴿ َأٓ إِ َّن َّللَِّ ٲمڇم ِٓم اٮمًَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض َ٬مدْ َي ْٸم َٽم ُؿ َٲمڇم َأ ْڂمت ُْؿ َ٥م َٽم ْځم ِف َو َي ْق َم
َّ َ َ
َ
َ
قن إِ َٮمځم ِف َ٫مځمٿمٌَ ُئڀمؿ ٖمَِم َ٥م ِپم ُٽمقا واَّللَُّ ٖمِټم ُِّؾ َ ٍ ِ
ځمؿ﴾.
َ
رء َ٥مٽم ٌ
ُي ْر َٙم ُٸم َ ْ ُ ِّ ُ ْ َ
ْ
َّلل
و٭مذٮمؽ (اٮمًپمع) و(اٮمٌٰم) ،ٲمثؾ ٬مقٮمفَ ﴿ :ٮم َٻمدْ َ١م ِپم َع اَّللَُّ َ٬م ْق َل ا َّٮم ِذي َـ َ٬مڇم ُٮمقا إِ َّن ا ََّ
ِ
ِ
ُڈم َٲمڇم َ٬مڇم ُٮمقا َو َ٬م ْت َٽم ُڀم ُؿ إَڂمٌِْ َځمڇم َء ٖمِ َٹم ْ ِٞم َٚم يؼ﴾ ،و٬مقٮمف﴿ :ا َّٮم ِذي َي َر َ
اك
َ٫مٻم ٌٞم َوڂم َْح ُـ َأ ْ٪مٿم َځمڇم ُء َ١مٿمَ ْټمت ُ
ِ ِ
ټمؿ
ِٚم َ
اٮمًڇمٙمدي َـ﴾ ،و٬مقٮمفَ ﴿ :و ُ٬م ِؾ ا ْ٥م َپم ُٽمق ْا َ٫م ًَ َ َٞمى اَّللُ ٥مپم َٽم ْ
٧م َٗم ُٻمق ُم * َوٗم ََٻم ُّٽم ٌَ َؽ ِٓم َّ
ور١مق ُٮمف واٜمُ ِ
ڄمٲمٿم َ
ُقن﴾.
َ ُ ُ َ
٫مڀمذا وڂمحقه وإن ُذ٭مِر ٫مځمف ٮمٺمظ (اٮمًپمع) و(اٮمرؤيډم) ٫مڇمٜمٻمٴمقد ٮمقازم ذٮمؽ ،ٲمـ
إٚمٴمڇمء ذٮمؽ واجلزاء ٥مٽمځمف ٖمڇمٮمثقاب واٮمٸمٻمڇمب ،و٬مد يټمقن اٜمٻمٴمقد ٖمذٮمؽ ٬مٌقل
اٮمد٥مڇمء ،٭مٻمقل اخلٽمځمؾ﴿ :إِ َن رٖمك َٮمً ِپمځمع اٮمدُّ ٥م ِ
ڇمء﴾ ،و٬مقل اٜمٴم٦م (١مپمع اَّلل ٜمـ
َ
َ ُ
َ ِّ
ِمده) ،٭مَم ُيٸمٿمَك ٖمڇمٮمٿمٷمر ڂمٷمر اٮمرِمډم واٜمحٌډم ،٭مٻمقٮمفَ ﴿ :وٓ ُي َټم ِّٽم ُپم ُڀم ُؿ اَّللَُّ َوٓ َيٿمْ ُٷم ُر
إِ َٮم ْځم ِڀم ْؿ﴾.

019

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

٫مڀمذه إٲمقر ٜمڇم ٭مڇمڂمڊم ٲمـ ٮمقازم اٮمٸمٽمؿ واٮمًپمع واٮمٌٰم ،وٲمـ ٢مڃمڂمف إٚمٴمڇمء
إ٥مَمل واجلزاء ٥مٽمځمڀمڇم ،وڂمحق ذٮمؽ ،صڇمرت ٲمتٵمپمٿمډم ِلذا اٜمٸمٿمك.
و٭مذٮمؽ اٜمٴمڇمٚمٌډم ٜمڇم ٭مڇمن ِلڇم ٮمقازم -ٲمثؾ ٲمٸمر٫مډم اٮمٴمڇمٚمڈم ٖمحڇمل صڇمٚمٌف،
وٲمقآٗمف ٮمف ،وٲمقا٫مٻمتف ٮمف -دٛمٽمڊم هذه اٜمٸمڇمِّن ٫مځمڀمڇم ٚمځمڋم َّ
دل ٥مٽمځمف اٮمًځمڇمق.اه
غبٗ ١أخسٜ :٣ك ٍٛاملبتدع :١إْهِ إذا قًتِ بايعًٛ؛ فإْهِ قد جعًتِ اهلل
يف جٗٚ ١ذيو ٜكتط ٞحؿس ٙضبحاْ٘ٚ ،إثبات احلد ي٘.
ّاجلْا عيَا:
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)862/1
اجلڀم ِډم) أٮم َٺم ٌ ِ
َ٫م ُځم َٻم ُڇملَ :أ َّو ًَٓ :ٮم ْٺم ُظ ( ِ
إُج ٌڇمل َوإِ ْ َِبڇم ٌمَ ،و ِه َل
ځمڀمڇم ْ َ
ڇمظ ٫م َ
اجل ًْ ِؿ) و(احلَ ِّځم ِز) و( ِ َ
ڇمن ٲم َتٿمَق َ٥م ٌډم ،و َِل ي ِرد اٮمټمِتَڇمب واٮمًٿمَّ ُډم ِٓم ه ِذ ِه إَ ْٮم َٺم ِ
ِ ِ
ٍ
أٮم َٺم ٌ
ڇمظ
َ
َ َْ ْ
اصٶم ََلٚم َّځم ٌډمَ ،و َ٬مدْ ُي َرا ُد ِ َِبڇم َٲم َٸم ُ ِّ
ڇمظ ْ
ُ َ ُّ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
ڇمت
ځمڀمڇم َڂم ْٺم ٌل َو َٓ إ ْ٘م ٌَ ٌ
َٓ ٖمِٿمَ ْٺم ٍل َو َٓ إ ْ٘م ٌَڇمت َو َٓ َٙمڇم َء َ٥م ْـ َأ َٚمد ٲم ْـ َ١م َٽمػ إُ َّٲمډم َو َأئ َّپمت َڀمڇم ٫م َ
ِ
ذ ِ٥مځمَّ ٍډمِ َٓ :ٲم ْـ ٭مِت ٍ
َڇمب َو َٓ ِٲم ْـ ُ١مٿمَّ ٍډم َو َٓ
َأ ْص ًَل٫َ :مڇمٜمُْ َٸم َڇمر َو ُډم ِ َِبڇم َٮم ْځم ًَ ْڊم ُٲم َٸم َڇمر َو ًډم ٖمِدَ َٓ َٮمډم َ ْ

إُجڇمعٍٖ :م ْؾ و َٓ َأ َ٘م ٍر َٓ َ٥مـ ص ِ
ڇمٚم ٍ
٧مَٖ ،م ْؾ إَ ِئ َّپم ُډم اٮمټمِ ٌَ ُڇمر
ڈم َأ ْو ٗمَڇمٖمِ ٍعَ ،و َٓ إ َٲمڇم ٍم ِٲم ْـ اٜمُ ًْٽمِ ِپم َ
ْ َ
َْ َ َ
قهڇم ِٲم ْـ َأ ْه ِؾ اٮمټم َََل ِم اٮم ٌَڇم٣مِ ِؾ ا ُٜم ٌْتَدَ عَِ :و َ٬مڇم ُٮمقا ٫مِ ِ
ځمڀم ْؿ
َأ ْڂمټم َُروا َ٥م َٝم ا ُٜم َت َټم ِّٽم ِپم َ
٧م ِ َِبڇم َو َٙم َٸم ُٽم َ
َأ ْ٬م َق ًآ َ٪مٽمِځم َٷم ًډم َٲم ْٸم ُرو َ٫م ًډم َ٥م ْـ إَ ِئ َّپم ِډمَ :٭م َٻم ْق ِل َّ
ِم ُف اَّللُٚ :مټم ِْپمل ِٓم َأ ْه ِؾ اٮمټم َََل ِم:
اٮمٳمڇم٫مِ ِٸم ِّل َر ِ َ
ڇمجل ِر ِ
يد َواٮمٿمِّ َٸم ِ
ڇمف ِِبِ ْؿ ِٓم اٮم َٻم ٌَ ِڇمئ ِؾ َوا ْٮم َٸم َٳم ِڇمئ ِرَ ،و ُي َٻم ُڇملَ :ه َذا َٙم َزا ُء َٲم ْـ
ڇملَ ،و ُي َٶم َ
ي ُٖمقا ٖمِ ْ َ
َأ ْن ُي ْ َ
ِ
اٮمًٿمَّ َډم َو َأ ْ٬م ٌَ َؾ َ٥م َٝم اٮمټم َََل ِم.
ٗم ََر َك اٮمټمت َ
َڇمب َو ُّ
وٖمِ ْ ِ
ڇمظ (ڂمَق َ٥م ِ
اٮمًٿم َِّډم َأ ْو ِ
ڇمن)َ :ٮم ْٺم ٌظ َو َر َد ِٓم اٮمټمِت ِ
ُجڇمعِ:
اْل ْ َ
ڇمجل ْپم َٽمډم َ٫م َپم ْٸم ُٽمق ٌم َأ َّن إَ ْٮم َٺم َ ْ
َڇمب َو ُّ
َ ُ

ِ
َ٫مڀم َذا اٮم َّٽم ْٺم ُظ ََيِڈم اٮم َٻمق ُل ٖمِپم ِ
اٮمر ُ١م َ
قل ﷺ َٓ
ْ ُ َ
ُ
َ
قٙمٌِف َ١م َقا ٌء َ٫م ِڀم ْپمٿمَڇم َٲم ْٸمٿمَڇم ُه َأ ْو َِل ْ َڂم ْٺم َڀم ْپم ُفَّ َٕ :ن َّ
َي ُٻم ُ
ْمت َِپم ُع َ٥م َٝم َو ََل َٮم ٍډم.
قل َّإٓ َٚم ًّٻمڇمَ ،و ْإُ َّٲم ُډم َٓ َ ْ
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ِ
ِ ِ
ِ ِ
واف َّث ِانَ :ٮم ْٺم ٌظ َِل ي ِرد ٖمِ ِف دٮم ِ ٌځمؾ َ ِ
ځمڀمڇم َأ ْه ُؾ اٮمټم َََل ِم
ذ٥م ٌّل ٭م ََڀمذه إَ ْٮم َٺمڇمظ ا َّٮمتل َٗمٿم ََڇمز َع ٫م َ
َْ ْ َ
َ
ْ
قلَ .ٮم ْځم َس ٖمِ ُپمت ََح ِّځم ِزَ .و َه َذا َي ُٻم ُ
قلُ :ه َق ُٲمت ََح ِّځم ٌزَ .و َه َذا َي ُٻم ُ
َوا ْٮم َٺم ْٽم ًَ َٺم ِډم َه َذا َي ُٻم ُ
قلُ :ه َق ِٓم ِٙم َڀم ٍډم.
قلُ :ه َق ِٙم ًْ ٌؿ َأ ْو َٙم ْق َه ٌرَ .و َه َذا َي ُٻم ُ
قلَ :ٮم ْځم َس ُه َق ِٓم ِٙم َڀم ٍډمَ .و َه َذا َي ُٻم ُ
َو َه َذا َي ُٻم ُ
قلَ :ٮم ْځم َس

ٖمِ ِج ًْ ِؿ َو َٓ َٙم ْق َه ٍر.
ِ
ٍ
ڇمظ َٮمځمس َ٥م َٝم َأٚم ٍد َأ ْن ي ُٻم َ ِ
ِ ِ
ن اٜمُ َت َټم ِّٽم ُؿ
قل ٫م َ
َ
َ
َ٫م َڀمذه إَ ْٮم َٺم ُ ْ َ
ځمڀمڇم ٖمِٿمَ ْٺم ٍل َو َٓ إ ْ٘م ٌَڇمت َٚمتَّك َي ًْ َت ْٺم َ
٧م َأ َّڂم ُف َأ ْ٘م ٌَ َڊم َٚم ًّٻمڇم َأ ْ٘م ٌَ َت ُفَ ،وإِ ْن َأ ْ٘م ٌَ َڊم َٖمڇم٣مِ ًَل َر َّد ُهَ ،وإِ ْن َڂم َٺمك َٖمڇم٣مِ ًَل َڂم َٺمڇم ُهَ ،وإِ ْن
ٖمِ َذٮم ِ َؽ٫َ :مڅمِ ْن َٖم َّ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
َي ِپم ُٸم َ
٧م احلَ ِّؼ َوا ْٮم ٌَڇم٣مِ ِؾِٓ :م
قن ِٓم َه ِذ ِه إَ ْ١م ََمء َٖم ْ َ
َڂم َٺمك َٚم ًّٻمڇمَِ :ل ْ َيٿمْٺمفَ ،و٭مَث ٌٞم ٲم ْـ َه ُڄم َٓء ُ ْ
اْل ْ٘مٌ ِ
ڇمت.
اٮمٿمَّ ْٺم ِل َو ْ ِ َ
اٛم ٌؾ َِمْٴمقر ِٓم َر ٍء ِٲمـ اٜمَ ْخ ُٽمق َ٬م ِ
َ٫مپمـ َ٬م َڇمل :إ َّڂمف ِٓم ِٙمڀم ٍډم و َأراد ٖمِ َذٮم ِ َؽ َأ َّڂمف د ِ
ڇمت -
ْ
ُ َ
َ َ َ َ
ُ
َ ْ
ُ ٌ
ْ
ِ
َڇمن َِ -ل ُي ًَ َّٽم ْؿ إ َٮم ْځم ِف َه َذا ِ
حل ُٽمقٮم ِ َّځم ِډم.
اْل ْ٘م ٌَ ُ
ڇمت َو َه َذا َ٬م ْق ُل ا ُ
٭مَڇمئٿمًڇم َٲم ْـ ٭م َ ْ
اْل ْ٘مٌ ِ
ِ
ِ
ڇمتَٖ :م ْؾ َه َذا ِودُّ َ٬م ْق ِل
َوإِ ْن َ٬م َڇمل :إ َّڂم ُف ُٲم ٌَ ِڇمي ٌـ ٮم ْٽم َپم ْخ ُٽمق َ٬مڇمت َ٫م ْق َ٬م َڀمڇم َِل ْ ُي ََمڂم َْع ِٓم َه َذا ِ َ
حل ُٽمقٮم ِ َّځم ِډم.
ا ُ
َو َٲم ْـ َ٬م َڇملَ :ٮم ْځم َس ِٓم ِٙم َڀم ٍډم٫َ :مڅمِ ْن َأ َرا َد َأ َّڂم ُف َٮم ْځم َس ُٲم ٌَ ِڇميٿمًڇم ٮم ِ ْٽم َٸمڇم َِلَِ ،و َٓ َ٫م ْق َ٬م ُف َِل ْ ُي ًَ َّٽم ْؿ َٮم ُف َه َذا
اٮمٿمَّ ْٺم ُل.
و٭م ََذٮم ِ َؽ َٮم ْٺم ُظ اٜمُتَحځم ِز يراد ٖمِ ِف ٲمڇم َأٚم َ ِ
ر ٌء َٲم ْق ُٙمق ٌد َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ َأ ْو ُٲمت ََح ِّځم ًزا
َ ِّ ُ َ ُ َ َ
َ
ڇمط ٖمِف َ ْ
َإ٨م ٫مِ َئ ٍډم﴾ َو ُي َرا ُد ٖمِ ِف َٲمڇم اڂم َْح َڇمز َ٥م ْـ َ٪م ْ ِٞم ِه َو َٖمڇم َيٿمَ ُف.

َ٫م َپم ْـ َ٬م َڇملَّ :
إن اَّللََّ ُٲمت ََح ِّځم ٌز ٖمِڇمٜمَْ ْٸمٿمَك إَ َّو ِل َِل ْ ُي ًَ َّٽم ْؿ َٮم ُفَ ،و َٲم ْـ َأ َرا َد َأ َّڂم ُف ُٲم ٌَ ِڇمي ٌـ
ٮم ِ ْٽمپم ْخ ُٽمق َ٬م ِ
ڇمت ُ١م ِّٽم َؿ َٮم ُف اٜمَ ْٸمٿمَكَ ،وإِ ْن َِل ْ ُي ْٶمٽمِ ْؼ اٮم َّٽم ْٺم َظ.اه
َ
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)11
000
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قد ٍيډم ُ ِ
اجلڀم ِډم ،إِ ْن َأردٗمُؿ َأ َّڂمف ٲمٿم ََّزه َ٥مـ ِٙمڀم ٍډم وٙم ِ
ِ
َت ُ
ځمط ٖمِ ِف
َ ْ ْ ُ ُ ٌ ْ َ ُ ُ
َو٭م ََذٮم َؽ َ٬م ْق ُِل ُ ْؿُ :ڂمٿم َِّز ُه ُف َ٥م ِـ ِْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ٟم َو َأ ْ٥م َٝم،
َت ِق ِيف َو َ ْ
َو َ ْ
ٰم ُه إِ َٚمڇم َ٣م َډم اٮم ُّٷم ُروف ٖمِڇمٜمَْ ْٷم ُروف َ٫مٿمَ َٸم ْؿُ ،ه َق َأ ْ٥م َٷم ُؿ ٲم ْـ َذٮم َؽ َو َأ ْ٭م َ ُ
َت ُ ُ
َو َٮمټمِ ْـ َٓ َي ْٽم َز ُم ِٲم ْـ ٭م َْقڂمِ ِف َ٫م ْق َق َ٥م ْر ِ٢م ِف َه َذا اٜمَْ ْٸمٿمَك.
اخلَڇمٮم ِ ِؼ ٮم ِ ْٽمپم ْخ ُٽم ِ
ڇمجل َڀم ِډم َأٲمرا ُي ِ
َوإِ ْن َأ َر ْدٗم ُْؿ ٖمِ ِْ
ڈم ُٲم ٌَڇم َيٿمَ َډم ْ
ققَ ،و ُ٥م ُٽم َّق ُه َ٥م َٝم َٛم ْٽم ِٻم ِف
قٙم ُ
َ
ًْ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
و ِ
اصٶمِ ََل ٌح ِٲمٿمْټم ُْؿ
ا١مت َقا َء ُه َ٥م َٝم َ٥م ْر٢مف٫َ :مٿمَ ْٺمځمُټم ُْؿ ِل َ َذا اٜمَْ ْٸمٿمَك َٖمڇم٣م ٌؾَ ،وٗم ًَْپم َځم ُت ُف ِٙم َڀم ًډم ْ
َ ْ
ٗم ََق َّ١م ْٽمت ُْؿ ٖمِ ِف إِ َ٨م َڂم ْٺم ِل َٲمڇم َد َّل َ٥م َٽم ْځم ِف ا ْٮم َٸم ْٻم ُؾ َواٮمٿمَّ ْٻم ُؾ َوا ْٮم ِٺم ْٶم َرةَُ ،و َ١م َّپم ْځمت ُْؿ َٲمڇم َ٫م ْق َق ا ْٮم َٸم َڇمِلِ ِٙم َڀم ًډم
اجلڀم ِ
ڇمتَ ،و َ١م َّپم ْځمت ُُؿ ا ْٮم َٸم ْر َش َٚم ِّځم ًزاَ .و ُ٬م ْٽمت ُْؿَ :ٮم ْځم َس ٖمِ ُپمت ََح ِّځم ٍز.
َو ُ٬م ْٽمت ُْؿُ :ٲمٿم ََّز ٌه َ٥م ِـ ِْ َ
و١مپمځمتُؿ اٮمٴم َٺم ِ
اٮمر ُّب ُٲمٿم ََّز ٌه َ٥م ْـ ِ٬م َځمڇم ِم ْإَ ْ٥م َر ِ
اض ٖمِ ِفَ ،و َ١م َّپم ْځمت ُْؿ
ڇمت َأ ْ٥م َر ً
َ َ َّ ْ ُ ِّ
اوڇمَ ،و ُ٬م ْٽمت ُْؿَّ :
ِٚمټم َْپم َت ُف َ٪م َر ًوڇمَ ،و ُ٬م ْٽمت ُْؿُ :ٲمٿم ََّز ٌه َ٥م ِـ ْإَ ْ٪م َر ِ
اضَ ،و َ١م َّپم ْځمت ُْؿ ٭م َََل َٲم ُف ٖمِ َپم ِٳمځم َئتِ ِفَ ،وڂم ُُزو َٮم ُف إِ َ٨م
ِ
ِ
ڇمء ،وٲم ِٳمځم َئ َتف وإِراد َٗمف ا ُْٜم َٻمڇمر َڂم َډم ُٜم ِر ِ
ِ ِ ِ
ِ
اد َهڇم
ُ َ َ َ ُ
َ
َ
َ١م ََمء اٮمدُّ ْڂم َځمڇمَ ،و َُمځم َئ ُف َي ْق َم ا ْٮمٻم َځمڇم َٲمډم ٮم َٺم ْٴم ِؾ ا ْٮم َٻم َٵم َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وإِدرا َ٭مف اٜمُْ َٻم َ ِ
ِ
َڇمب
ځمعَ ،و َ٫م َر َٚم ُف إِ َذا ٗم َ
يصَ ،و ِر َوڇم ُه إِ َذا ُأ٣م َ
َ َْ ُ
ڇمرن ٮم ُق ُٙمقد اٜمُْدْ َركَ ،و َ٪م َٵم ٌَ ُف إ َذا ُ٥م َ
ِ
ِ
ِ ِ
اٮمٳم َج َرةََ ،وڂمِدَ اء ُه ٮم ِ ْ َ
٧م َأ٭م َََل ِٲم َـ َّ
٧م َأٗمَك َّ
اٮمٳم َج َر ِة،
َل َٖم َق ْي ِـ ِٚم َ
ق١مك ِٚم َ
إِ َٮم ْځمف ا ْٮمٸم ٌَڇم ُدَ ،وڂمدَ اء ُه ُٜم َ
وڂمِدَ اءه ٮم ِ ِٸمٌ ِ
ڇمد ِه َي ْق َم ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډمَ ،و َِم َ ٌَّ َت ُف ٜمَ ِ ْـ ٭م َ
َڇمن َي ٌْ َٹم ُٵم ُف َٚم َڇمل ُ٭م ْٺم ِر ِه ُ٘م َّؿ َص َڇمر َُيِ ٌُّ ُف َٖم ْٸمدَ إِ َيَمڂمِ ِف،
ُ َ
َ
و١مپمځمتؿ ُ٢مڄمون رٖمقٖمځمتف ا َّٮمتِل هق ٭م َُّؾ يق ٍم ِٓم َ٢م ْڃم ٍن ٲمٿمڀمڇمٚ :مق ِ
اد َ
ثَ ،و ُ٬م ْٽمت ُْؿُ :ه َق ُٲمٿم ََّز ٌه َ٥م ْـ
َ َ
َْ
ُ َ
ث ،وٚم ِٻمځم َٻم ُډم ه َذا اٮم َّتٿم ِْز ِيف َأ َّڂمف ٲمٿم ََّزه َ٥م ِـ ا ْٮمقٙم ِ
اد ِ
احلق ِ
ُٚم ُٽم ِ
قد ،و٥مـ اْلِلځمډم َو َ٥م ِـ
َ
ُ ُ
ُ ُ ٌ
َ َ
قل ْ َ َ
احلځم ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ڇمة َوا ْٮم َٻم ُّځمق َٲم َّځم ِډم.
اٮمر ُٖمقٖمِ َّځمډم َو َ٥م ِـ اٜمُْ ْٽمؽ َو َ٥م ْـ ٭م َْقڂمف َ٫م َّٸم ًڇمٓ َٜمڇم ُي ِريدُ َٖ ،م ْؾ َ٥م ِـ ْ َ َ
ُّ
ِ
ِ
ٮمٽمٸم ِ
و َٓ ي َت َٻمرر َ٭مق َڂمف رٖمڇم ٮمٽمٸمڇمٜمِ٧م وإِِلڇم ِ
اْل ْٙم ِ
اٮمتٿمزيفَ ،و ِ
ٌڇمد إٓ ٖمِ
َلل
ڇمٮمتٿمزيف ٥مـ هذا
َ
ًّ َ
َ َ ُ
َ٥مـ َهذا ِ
اْلٙمَلل.
َت َڊم َٗمٿم ِْز ِيف اٜمُْٸم ِّٶم َٽم ِډم اٮمٿمُّ َٺم ِ
ڇمة ٖمِ َٻم ْق ِِل ْؿَ :ٮم ْځم َس ٖمِ ِج ًْ ٍؿ َو َٓ َٙم ْق َه ٍر َو َٓ ُٲم َر٭م ٍ
َّڈم،
َ٫مڇم ْڂم ُٷم ْر َٲمڇم َذا َ ْ
َ
ڇمضَ ،و َٓ َي ْٺم َٸم ُؾ ٖمِ ْڇمَٕ ْ٪م َر ِ
ػ ٖمِ ْڇمَٕ ْٖم َٸم ِ
اض َو َٓ َ َُت ُّٽم ُف
اضَ ،و َٓ ُي َق َص ُ
َو َٓ َٗم ُٻمق ُم ٖمِ ِف ْإَ ْ٥م َر ُ
002
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ث ،و َٓ ُ ِ
ْ ِ
ځمط ٖمِ ِف ِْ
َت ُ
ػ ٭م ًََ ْقا
ڇمتَ ،و َٓ ُي َٻم ُڇمل ِٓم َٚم ِّٻم ِفَ :أ ْي َـَ ،و َٮم ْځم َس ٖمِ ُپمت ََح ِّځم ٍزَ ،٭م ْځم َ
اجل َڀم ُ
احل َقاد ُ َ
َ
ٚم َٻم ِڇمئ َؼ َأ١مَم ِئ ِف و ِص َٺمڇمٗمِ ِف و ُ٥م ُٽمق ِه َ٥م َٝم َٛم ْٽم ِٻم ِف وا١متِق ِائ ِف َ٥م َٝم َ٥مر ِ٢م ِف و َٗمټمْٽمِ ِ
ځمپم ِف ِخلَ ْٽم ِٻم ِف
َ
َ ْ َ
َ ِّ
َْ َ
َ
ْ
ڇمظُ٘ ،مؿ ٗمَق١م ُٽمقا إِ َ٨م َڂم ْٺم ِځمڀمڇم ٖمِق ِ
ِِ ِ ِ
َو ُر ْؤ َيتِ ِڀم ْؿ َٮم ُف ٖمِ ْڇمَٕ ْٖم َٴم ِ
ا١م َٶمتِ َڀمڇم،
َ َ
ڇمر ِٓم َد ِار ٭م ََرا َٲمتفَ ،هذه ْإَ ْٮم َٺم َ َّ َ َّ
َح ُّٽمقه ِٲمـ َأ٥مْدَ ِاء اَّلل ِٲمـ ا ْٮمځمڀم ِ
و َ٭م َّٺمروا و َو َّٽم ُٽمقا ٲمـ َأ ْ٘مٌتَڀمڇم ،وا١متَح ُّٽمقا ِٲمٿمْف ٲمڇم َِل يًت ِ
قد
َ َُ
ُ ْ
َ ْ َ َ َ ْ َ
َ ُ َ
ُ َ َْْ
واٮمٿمَّٴمڇمرى٫َ ،مڅمِ َ٨م اَّلل اٜمَْق ِ٥مدُ وإِ َٮمځم ِف اٜمُْ ْٽمتَج ُڃم ،وإِ َٮمځم ِف اٮمتَّحڇم٭مُؿ ،وٖم َ ِ
ڇمص ُؿ.
٧م َيدَ ْيف اٮمت ََّخ ُ
َ َ ْ
ْ َ ْ
َ ُ ََْ
َ َ َ
قت و َٓ *** َأ ْ٫م َٽمح يقم ِْ
احل ًَ ِ
ڇمب َٲم ْـ ڂم َِد َٲمڇم.اه
ڂم َْح ُـ َوإِ َّي ُ
ڇمه ْؿ ڂم َُپم ُ َ
َ َْ َ
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َّڇمس
ق١مك ؓ
٬َ ،م َڇملُ :٭مٿمَّڇم َٲم َع اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ ِٓم َ١م َٺم ٍر٫َ ،م َج َٸم َؾ اٮمٿم ُ
َ )64و َ٥م ْـ َأ ِِّب ُٲم َ
َي َڀم ُر َ
َّاس ،اِ ْر َب ًُقا َظ َذ َأ ْٕ ٍُ ِ ُ ُْؿ :إِ َُّٕ ُْؿ َف ْٔ َس
ون ٖمِڇمٮم َّتټمٌِْ ِٞم٫َ ،م َٻم َڇمل اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺَ « :أ َُّيا افْ ُ
َْ
قن َش ِّٔ ًًا َؿ ِر ًبا َو ُ َق َم ًَُ ُْؿش٬َ .م َڇملَ :و َأڂمَڇم
قن َأ َص َّؿ َوَٓ ؽَ اَِ ًبا ،إِ َُّٕ ُْؿ َْدْ ُظ َ
َْدْ ُظ َ

قلَٚ َٓ :م ْق َل َوَٓ ُ٬م َّق َة إِ َّٓ ٖمِڇمَّللِ٫َ .م َٻم َڇمل َ « :ا َظ ْبدَ اهللِ ْب َـ َؿ ْٔ ٍ
َٛم ْٽم َٺم ُفَ ،و َأڂمَڇم َأ ُ٬م ُ
سَ ،أ َٓ
ؽ َظ َذ َـْ ٍْز ِم ْـ ُـْ ِ
افيجَّْة؟ش٫َ .م ُٻم ْٽم ُڊمَٖ :م َٝم َيڇم َر ُ١م َ
َأ ُدف َ
قل اَّللِ٬َ .م َڇملُ « :ؿ ْؾَ َٓ :ح ْق َل
ُقز َ
َوَٓ ُؿ َّق َة إِ َّٓ بِاهللِش ُٲم َّت َٺم ٌؼ َ٥م َٽم ْځم ِفَ ،و َزا َد ُٲم ًْٽمِ ٌؿَ « :وا َّف ِذي َْدْ ُظق َٕ ُف َأ ْؿ َر ُب إِ َػ َأ َح ِدـ ُْؿ ِم ْـ
ظْ ُِؼ ر ِ
اح َِ ِة َأ َح ِدـ ُْؿش(.)0
ُ َ
٥َ ،م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َ٬م َڇملَ « :ؿ َال اهللُ َظزَّ َو َج َّؾ :إِ َذا
َ )65و َ٥م ْـ َأ ِِّب ُه َر ْي َر َة ؓ
ت ِمْْف ِذراظا ،وإِ َذا َْ ََرب ِمِّْل ِذراظا َْ ََرب ُ ِ
ِ ِ ِ
اظا
ت مْْ ُف َب ً
َ ً َّ ْ
َّ َ
زا َْ ََ َّر ْب ُ ُ َ ً َ
َْ ََ َّر َب َظ ْبدى مِّْل ص ْ ً
 َأ ْو ُبق ًظا َ ،-وإِ َذا َأْ َِان َ ّْ ِق َأ َْ ْٔ ُت ُف َ ْر َو َف ًةش ٲمتٺمؼ ٥مٽمځمف(.)2
َ )66و َ٥م ْـ َ٥م ِڇمئ َٳم َډم ▲َ ،أ َّن َر ُ١م َ
قل اَّللِ ﷺ َ٬م َڇملَ « :ما ِم ْـ َ ْق ٍم َأ ْـ َث َر ِم ْـ َأ ْن
ِ
ٔف ظبدً ا ِمـ افْ ِ ِ
ِ ِ
ِ
افيَّلََِ َُ َة
َ
ُ ًْت َؼ اهللُ ؾ َ ْ
َّار م ْـ َ ْق ِم َظ َر َؾ َةَ ،وإِ َّٕ ُف َف َٔدْ ُٕقُ ،ث َّؿ ُ َبا ل ِ ِ ُؿ َ
َؾ َٔ َُ ُ
قلَ :ما َأ َرا َد َ َُٗٓ ِء؟ش َأ ْٛم َر َٙم ُف ُٲم ًْٽمِ ٌؿ(.)3

مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
إثبات ؾف ١املعٚ ١ٝبٝإ إٔ ذيو ال ٜٓايف عً ٛاهلل عً ٢خًك٘.
ــــــــــــــــــــــ

قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)- 318/1

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)2992وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2714مـ أِّب ٲمق١مكؓ
( )2أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)7537وٲمًٽمؿ (٥ )2675مـ أِّب هريرةؓ
( )3أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ (.)0348
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ڇم١مڈم َأ َّن َ٢مځم ًئڇم ِٲمـ َذٮم ِ َؽ يٿم ِ
و َٓ ََيًڈم ا ِ
َڇم٬م ُض َٖم ْٸم َٵم ُف َٖم ْٸم ًٵمڇم اٮم ٌَ َّت َډمِ :ٲم ْث ُؾ َأ ْن َي ُٻم َ
قل
ُ
ْ
ْ
حل ُ
َ َْ ُ َ
ش ُُيَڇمٮمِ ُٺمف اٮم َّٷم ِ
اٮم َٻم ِڇمئ ُؾَ :ٲمڇم ِٓم اٮمټمِت ِ
اٮمًٿم َِّډم ِٲم ْـ َأ َّن اَّللََّ َ٫م ْق َق اٮم َٸم ْر ِ
ڇمه ُر ِٲم ْـ َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :و ُه َق
ُ
َڇمب َو ُّ
اٮمٴم ََل ِة َ٫مڅمِ َّن اَّللََّ ِ٬م ٌَ َؾ َو ْٙم ِڀم ِفش
َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ﴾َ .و َ٬م ْق ُٮم ُف ﷺ« :إذا َ٬مڇم َم َأ َٚمدُ ٭م ُْؿ َإ٨م َّ
َوڂم َْح ُق َذٮم ِ َؽ َ٫مڅمِ َّن َه َذا َ٪م َٽم ٌط.
َو َذٮم ِ َؽ َأ َّن اَّللََّ َٲم َٸمٿمَڇم َٚم ِٻمځم َٻم ًډمَ ،و ُه َق َ٫م ْق َق اٮم َٸم ْر ِ
ُج َع اَّللَُّ َٖم ْځمٿم َُڀم ََم ِٓم َ٬م ْقٮمِ ِف
ش َٚم ِٻمځم َٻم ًډم ٭م َََم َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم
اٮمً ََم َوات َو ْإَ ْر َض ِٓم ١متَّډم َأ َّيڇم ٍم ُ٘م َّؿ ْ
ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َٗم َٸم َڇم٨مُ ﴿ :ه َق ا َّٮمذي َٛم َٽم َؼ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش َي ْٸم َٽم ُؿ َٲمڇم َيٽمِ ُڌم ِٓم إَ ْر ِ
اٮم َٸم ْر ِ
ځمڀمڇم
اٮمً ََمء َو َٲمڇم َي ْٸم ُر ُج ٫م َ
ض َو َٲمڇم َُي ُْر ُج ٲمٿم َْڀمڇم َو َٲمڇم َيٿم ِْز ُل ٲم َـ َّ
َو ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ َواَّللَُّ ٖمِ ََم َٗم ْٸم َپم ُٽم َ
قن َٖم ِٴم ٌٞم﴾.
ٟم َأ َّڂم ُف َ٫م ْق َق اٮم َٸم ْر ِ
ر ٍءَ ،و ُه َق َٲم َٸمٿمَڇم َأ ْيٿم َََم ُ٭مٿمَّڇم ٭م َََم َ٬م َڇمل اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ ِٓم
َ٫م َڃم ْٛم َ َ
ش َي ْٸم َٽم ُؿ ٭م َُّؾ َ ْ
ٚم ِد ِ
يڋم إَ ْو َ٥م ِ
ڇملَ « :و َاهللَُّ َؾ ْق َق اف ًَ ْر ِ
ش َو ُ َق َ ًْ َِ ُؿ َما َأ ْٕت ُْؿ َظ َِ ْٔ ِفش .
َ
و َذٮم ِ َؽ َأ َّن ٭مَٽمِپم َډم (ٲمع) ِٓم اٮم ُّٽم َٹم ِډم إ َذا ُأ ْ٣مٽمِ َٻم ْڊم َ٫م َٽمځمس َ٤م ِ
ڇمه ُر َهڇم ِٓم اٮم ُّٽم َٹم ِډم َّإٓ اٜمُ َٻم َڇمر َڂم َډم
ْ َ
َ َ َ
َ
ڇم١م ٍډم َأ ْو ُِمَڇم َذ ٍاة َ٥م ْـ َي ِپم ٍ
اٜمُ ْٶم َٽم َٻم َډمِ :ٲم ْـ َ٪م ْ ِٞم ُو ُٙم ِ
٧م َأ ْو ِ٢م ََم ٍل٫َ :مڅمِ َذا ُ٬مځمِّدَ ْت ٖمِ َپم ْٸمٿمَك ِٲم ْـ
قب ُِم َ َّ
()0

اٜمَ َٸم ِڇمِّنَ :د َّٮم ْڊم َ٥م َٝم اٜمُ َٻم َڇمرڂم َِډم ِٓم َذٮم ِ َؽ اٜمَ ْٸمٿمَك.
ِ
َڇمع َٲم ِٸمل
َ٫مڅمِ َّڂم ُف ُي َٻم ُڇملَ :ٲمڇم ِز ْٮمٿمَڇم ڂمًَ ُٞم َوا ْٮم َٻم َپم َر َٲم َٸمٿمَڇم َأ ْو َواٮمٿم َّْج َؿ َٲم َٸمٿمَڇمَ .و ُي َٻم ُڇملَ :ه َذا اٜمَت ُ
ُٜم ِ َجڇم َٲم َٸمتِ ِف َٮمؽَ :وإِ ْن ٭م َ
َڇمن َ٫م ْق َق َر ْأ ِ١مؽ.
َ٫م َڇمَّللَُّ َٲم َع َٛم ْٽم ِٻم ِف َٚم ِٻمځم َٻم ًډم َو ُه َق َ٫م ْق َق َ٥م ْر ِ٢م ِف َٚم ِٻمځم َٻم ًډمُ٘ .م َّؿ َه ِذ ِه (اٜمَ ِٸم َّځم ُډم) َ ْ
ػ َأ ْٚمټمَڇم ُٲم َڀمڇم
ختتَٽمِ ُ
ڈم ا َٜم َق ِار ِد َ٫م َٽم ََّم َ٬م َڇملَ ﴿ :ي ْٸم َٽم ُؿ َٲمڇم َي ِٽم ُڌم ِٓم إَ ْر ِ
ٖمِ َح ًَ ِ
ض َو َٲمڇم َُي ُْر ُج ِٲمٿم َْڀمڇم﴾ َإ٨م َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :و ُه َق
َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ﴾.
ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػٗ :مٻمدم خترَيف ().
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ِ ِ ِ ِ
ڇمهر ِ
ِ
اخل َٶم ِ
ڇمهڇم َأ َّڂم ُف ُٲم َّٶمٽمِ ٌع َ٥م َٽم ْځمټم ُْؿ٢َ :م ِڀمځمدٌ
ڇمب َ٥م َٝم َأ َّن ُٚمټم َْؿ َهذه اٜمَٸم َّځمډم َو ُٲم ْٻمت ََٵم َ
َد َّل َ٤م ُ
ڇمِل ٖمِټمُؿ .وه َذا ٲمٸمٿمَك َ٬مق ِل اٮمً َٽم ِ
ِ
ػ :إ َّڂمف ٲمٸمڀمؿ ٖمِ ِٸم ْٽم ِپم ِف ،و َه َذا َ٤م ِ
ِ
ڇمه ُر
َ
ْ
َ٥م َٽم ْځمټم ُْؿ َو ُٲم َڀم ْځمپم ٌـ َ٥م ٌ ْ َ َ َ ْ
ُ ََُ ْ
َّ
ِ
اخل َٶم ِ
ڇمب َو َٚم ِٻمځم َٻم ُت ُف.
َو٭م ََذٮم ِ َؽ ِٓم َ٬م ْقٮمِ ِفَ ﴿ :ٲمڇم َيټم ُ
ُقن ِٲم ْـ ڂم َْج َقى َ٘م ََل َ٘م ٍډم َّإٓ ُه َق َراٖمِ ُٸم ُڀم ْؿ﴾ َإ٨م َ٬م ْقٮمِ ِفُ ﴿ :ه َق
ٲمٸمڀمؿ َأيـ ٲمڇم ٭مَڇمڂمُقا﴾ أي َډم .وٜمََّڇم َ٬م َڇمل اٮمٿمٌَِّل ﷺ ٮمِٴم ِ
ڇمٚمٌِ ِف ِٓم اٮم َٹم ِ
ڇمرَْ َ َٓ ﴿ :ت َز ْن َّ
إن اَّللََّ
َ
َ َ
ُّ
ََُ ْ ْ َ َ
ِ ِ
َٲم َٸمٿمَڇم﴾ ٭م َ
حل ُڇمل َ٥م َٝم َأ َّن ُٚمټم َْؿ َه ِذ ِه اٜمَ ِٸم َّځم ِډم ُهٿمَڇم َٲم ِٸم َّځم ُډم
َڇمن َه َذا َأ ْي ًٵمڇم َٚم ًّٻمڇم َ٥م َٝم َ٤مڇمه ِرهَ ،و َد َّٮم ْڊم ا َ
َّٰم واٮمت َّْڃم ِي ِ
ِ
ځمدَ .و٭م ََذٮم ِ َؽ َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ َّ
إن اَّللََّ َٲم َع ا َّٮم ِذي َـ ا َّٗم َٻم ْقا َوا َّٮم ِذي َـ ُه ْؿ
آ ِّ٣م ََل ِع َواٮمٿم ْ ِ َ
ِ
ِ
ق١مك َو َه ُڇمر َ
ُِم ْ ًِٿم َ
ون﴿ :إڂمَّٿمِل َٲم َٸمټم ََُم َأ ْ١م َپم ُع َو َأ َرى﴾ُ .هٿمَڇم اٜمَ ِٸم َّځم ُډم َ٥م َٝم
ُقن﴾ َو٭م ََذٮم َؽ َ٬م ْق ُٮم ُف ُٜم َ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
َّٰم َواٮمت َّْڃم ِيځمدُ .
َ٤مڇمهر َهڇم َو ُٚمټم ُْپم َڀمڇم ٓم َهذه اٜمَ َقا٣م ِـ اٮمٿم ْ ُ
ف َ٥م َٽمځم ِف َأٖمقه ِٲمـ َ٫مق ِق اٮمً ْٻم ِ
َو َ٬مدْ َيدْ ُٛم ُؾ َ٥م َٝم َصٌِ يل َٲم ْـ ُُيِځم ُٺم ُف َ٫م َځم ٌْټمِل َ٫م ُځم ْ ِ
ػ
٩م ُ ْ ُ ُ ْ ْ
َّ
ِ
َ٫م َځم ُٻم ُ
ڇمْض َوڂم َْح ُق َذٮم ِ َؽُ .يٿمَ ٌِّ ُڀم ُف َ٥م َٝم اٜمَ ِٸم َّځم ِډم
قلَ َٓ :خت ْ
َػَ :أڂمَڇم َٲم َٸمؽ َأ ْو َأڂمَڇم ُهٿمَڇمَ :أ ْو َأڂمَڇم َٚم ٌ
ڇمل د ْ٫مع اٜمَټمْر ِ
ِ ِ
ڇمهڇمَ :و ُر َّٖم ََم َص َڇمر
٧م َٲم ْٸمٿمَك اٜمَ ِٸم َّځم ِډم َو َٖم ْ َ
وه٫َ :م َٺم ْر ٌق َٖم ْ َ
٧م ُٲم ْٻمت ََٵم َ
حل ِ َ َ
ُ
اٜمُقٙم ٌَډم ٖمِ ُح ْټم ِؿ ا َ
ٲم ْٻمت ََٵم ِ
َڇمهڇم.
ڇمهڇم ٲم ْـ َٲم ْٸمٿم َ
َ
ُ
ڇمٛمتِ ََل ِ
ف ا َٜمق ِ
اوعِ٫َ .م َٽم ْٺم ُظ (ا َٜم ِٸم َّځم ِډم) َ٬مدْ ُا ْ١م ُت ْٸم ِپم َؾ ِٓم اٮمټمِت ِ
ػ ٖمِ ْ
اٮمًٿم َِّډم ِٓم
َ٫م َځم ْختَٽمِ ُ
َ
َڇمب َو ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ځمڀمڇم ِٓم اٜمَ ْق ِو ِع َ
أٛم ِر٫َ :مڅمِ َّٲمڇم َأ ْن َ ْ
ػ
ختتَٽمِ َ
قرا َٓ َي ْٻمتَٵم َ
َٲم َقاو َع َي ْٻمتَيض ِٓم ٭م ُِّؾ َٲم ْقو ٍع ُأ ُٲم ً
ِ
َد َٓ َٮمت َُڀمڇم ٖمِ َح ًَ ِ
٧م َُجِځم ِع َٲم َق ِار ِد َهڇم َ -وإِ ْن ا ْٲمت ََڇمز ٭م ُُّؾ
٠م ٍك َٖم ْ َ
ڈم ا َٜم َقاو ِعَ ،أ ْو ٗمَدُ َّل َ٥م َٝم َ٬مدْ ٍر ُٲم ْٳم َ َ
ِ
ٲمق ِو ٍع ٖمِ َخ ٍ
ڇمهڇم َأ ْن َٗمټم َ
اٮمر ِّب َ٥م َّز َو َٙم َّؾ
ُقن َذ ُ
ڇمص َّځمډم ٫َ -م َٸم َٝم اٮمتَّ ْٻمد َير ْي ِـ َٮم ْځم َس ُٲم ْٻمت ََٵم َ
ِّ
َْ
ات َّ
س َ٫م ْڊم َ٥مـ َ٤م ِ
ڇمخلَ ْٽم ِؼ َٚمتَّك ُي َٻم َڇمل َ٬مدْ ُ ِ
ُّمْتَٽمِ َٶم ًډم ٖمِ ْ
ڇمه ِر َهڇم.
ْ
إىل أٌ قالُ٘ :مؿ ٲمـ ٗمَقهؿ َأ َّن َ٭مق َن اَّلل ِٓم اٮمًَم ِء ٖمِپمٸمٿمَك َأ َّن اٮمًَمء ُ ِ
َت ُ
ځمط ٖمِ ِف َو َ َْت ِق ِيف
َّ َ َ ْ
ْ
َّ َ َ
َّ َ ْ َ َّ َ
َ٫مڀمق ٭م ِ
إن َڂم َٻم َٽم ُف َ٥م ْـ َ٪م ْ ِٞم ِه َ -و َو ٌّڇمل ْ -
َڇمذ ٌب ْ -
إن ا ْ٥م َت َٻمدَ ُه ِٓم َر ِّٖم ِف َ -و َٲمڇم َ١م ِپم ْٸمٿمَڇم َأ َٚمدً ا َي ْٺم َڀم ُؿ
َُ
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ظ ،و َٓ ر ْأيٿمَڇم َأٚمدً ا َڂم َٻم َٽمف َ٥مـ و ِ
ِ
ِ
٧مَ :ه ْؾ َٗم ْٺم َڀم ُپم َ
قن
اٚم ٍدَ ،و َٮم ْق ُ١م ِئ َؾ َ١م ِڇمئ ُر اٜمُ ًْٽمِ ِپم َ
ُ ْ َ
َه َذا ٲم ْـ اٮم َّٽم ْٺم َ َ َ َ
ِ
ِٲم ْـ َ٬م ْق ِل اَّلل َو َر ُ١مقٮم ِ ِف ( َّ
اٮمً ََم َء َ َْت ِق ِيفَ :ٮم ٌَڇم َد َر ٭م ُُّؾ َأ َٚم ٍد ِٲمٿم ُْڀم ْؿ َإ٨م َأ ْن
اٮمً ََمء) أ َّن َّ
إن اَّللََّ ِٓم َّ

َي ُٻم َ
ُي ُٶم ْر ٖمِ ٌَڇمٮمِٿمَڇم.
ر ٌء َٮم َٸم َّٽم ُف َِل ْ َ ْ
قلَ :ه َذا َ ْ
ڇمهر اٮم َّٽم ْٺم ِ
ِ
ِ
ِ
َوإِ َذا ٭م َ
ظ َ٢م ْځم ًئڇم ُِم َ ًڇمٓ َٓ َي ْٺم َڀم ُپم ُف
َي َٸم َؾ َ٤م َ
َڇمن إَ ْٲم ُر َهټم ََذا٫َ :مپم ْـ اٮم َّت َټم ُّٽمػ َأ ْن َ ْ
اٮمً ََم ِء) ( َو ُه َق َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
َّڇمس ِٲمٿمْ ُف ُ٘م َّؿ ُي ِريدُ َأ ْن َيت ََڃم َّو َٮم ُفَٖ :م ْؾ ِ٥مٿمْدَ اٮمٿم ِ
ش)
اٮمٿم ُ
َّڇمس ( َأ َّن اَّللََّ ِٓم َّ
ِ
ِ
اٮمً ْٺم ِؾَ ،و َ٬مدْ َ٥مٽمِ َؿ
اٮمً ََم ُء إڂم َََّم ُي َرا ُد ٖمِف اٮم ُٸم ُٽم َّق٫َ :مڇم َْٜم ْٸمٿمَك َأ َّن اَّللََّ ِٓم اٮم ُٸم ُٽم ِّق َٓ ِٓم ُّ
َواٚمدٌ  :إ ْذ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اٜمُ ًْٽمِ ُپم َ
د ِٓم
قن َأ َّن ٭م ُْر١م َّځم ُف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َٗم َٸم َڇم٨م َو١م َع َّ
اٮمً َپم َقات َو ْإَ ْر َض َو َأ َّن اٮمټم ُْر َّ
ض َ٫م ََل ٍة ،و َأ َّن اٮمٸمر َش َٛم ْٽم ٌؼ ِٲمـ َّم ْ ُٽمق َ٬م ِ
ش ٭مَح ْٽم َٻم ِډم ٲم ْٽم َٻم ٍ
ڇمة ٖمِ َڃم ْر ِ
ڇمت اَّلل َٓ ڂمِ ًْ ٌَ َډم َٮم ُف َإ٨م
ْ
َ
اٮم َٸم ْر ِ َ
َْ
ُ
َي ِق ِيف؟ َو َ٬مدْ َ٬م َڇمل ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف:
ُ٬مدْ َر ِة اَّلل َو َ٥م َٷم َپمتِ ِف٫َ :م َټم ْځم َ
ٰم ُه َو َ ْ
ػ ُيت ََق َّه ُؿ َٖم ْٸمدَ َه َذا َأ َّن َٛم ْٽم ًٻمڇم َ ْ
َي ُ ُ
﴿ َو َُٕ َص ِّٽم ٌَٿمَّټمُؿ ِٓم ُٙم ُذو ِع اٮمٿم َّْخ ِؾ﴾ َو َ٬م َڇمل٫َ ﴿ :م ًِ ُٞموا ِٓم إَ ْر ِ
ض﴾ ٖمِ َپم ْٸمٿمَك ( َ٥م َٝم) َوڂم َْح ُق
ف ٚم َٻم ِڇمئ َؼ ٲمٸم ِڇمِّن احلر ِ
َذٮم ِ َؽ ،وهق ٭م َََلم َ٥مر ِ ِ
وف
ََ
ِّب َٚمٻم َځمٻم ًډم َٓ َُم َ ًڇمزاَ ،و َه َذا َي ْٸم َٽم ُپم ُف َٲم ْـ َ٥م َر َ َ
ٌ َ ٌّ
َ ُ َ
ُُ
َو َأ َِّنَڇم ُٲمت ََقا٣مِئَ ٌډم ِٓم اٮم َٹمڇمٮم ِ ِ
٠م َ٭م ٌډم.
ڈم َٓ ُٲم ْٳم َ َ
ِ
افه ََلةِ َؾِ٘ َّن اهللََّ ؿِ َب َؾ َو ْج ِٓ ِف َؾ ََل َ ْب ُه ْؼ ؿِ َب َؾ
َو٭م ََذٮم َؽ َ٬م ْق ُٮم ُف ﷺ «إ َذا َؿا َم َأ َحدُ ـ ُْؿ َإػ َّ
وج ِٓ ِفش ا ِ
يڋمٚ .م ٌّؼ َ٥م َٝم َ٤م ِ
ڇمه ِر ِه َو ُه َق ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َ٫م ْق َق اٮم َٸم ْر ِ
ش َو ُه َق ٬مِ ٌَ َؾ َو ْٙم ِف اٜمُ َٴم ِّ٦م:
حلد َ َ
َ ْ
َ
ػ ي ْثٌ ُڊم ٮم ِ ْٽمپم ْخ ُٽمق َ٬م ِ
َڇمٙمل اٮمًَمء َأ ْو ُيٿم ِ
ڇمن َٮم ْق َأ َّڂم ُف ُيٿم ِ
ڇمت٫َ .مڅمِ َّن ِ
اْلڂم ًَْ َ
َڇمٙمل
اٮمق ْص ُ َ ُ
َٖم ْؾ َه َذا َ
َّ َ َ
َ
اٮمً ََم ُء َو َّ
َّ
َڊم َأ ْي ًٵمڇم ِ٬م ٌَ َؾ َو ْٙم ِڀم ِف.
اٮمٳم ْپم ُس َوا ْٮم َٻم َپم ُر َ٫م ْق َ٬م ُفَ ،و٭مَڇمڂم ْ
اٮمٳم ْپم َس َوا ْٮم َٻم َپم َرَ :ٮمټمَڇمڂم ْ
َڊم َّ
ْض َب اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ ا َٜم َث َؾ ٖمِ َذٮم ِ َؽ َ -وَّللَِّ ا َٜم َث ُؾ إَ ْ٥م َٝم َو َٮمټمِ َّـ ا َٜم ْٻم ُٴمق َد ٖمِڇمٮمت َّْپمثِ ِ
ځمؾ
َو َ٬مدْ َ َ
ڇمن َٙم َق ِاز َه َذا َوإِٲمټمَڇم ُڂم ُفٗ َٓ :م َْٳمٌِځم ُف اخلَڇمٮم ِ ِؼ ٖمِڇمٜمَْ ْخ ُٽم ِ
َٖم َځم ُ
قق ٫َ -م َٻم َڇمل اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ « َما ِمُْْ ُْؿ ِم ْـ
ْ
قل اَّلل وهق و ِ
ُمِِ ًٔا بِ ِفش َ٫م َٻم َڇمل َٮم ُف َأ ُٖمق َر ِز ٍ
ػ َيڇم َر ُ١م َ
َأ َح ٍد َّإٓ َش َ َرى َر َّب ُف ُ ْ
يـ اٮمٸمٻمځم٦مَ :٭م ْځم َ
اٚمدٌ
َ ُ َ َ
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ِ
ځمع ؟ َ٫م َٻم َڇمل اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺَ « :ش ُٖ ْٕبِئُؽ بِ ِّ ْث ِؾ َذفِ َ
ؽ ِذ َآٓ ِء اهلل َ َذا اف ََ َّ ُر ـُُِ ُْؿ َ َرا ُه
َوڂم َْح ُـ َُج ٌ
ِ
ِ
ُِْ ِِ
َ
ْزش َأ ْو ٭م َََم َ٬م َڇمل اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ.
ُمِ ًٔا بف َو ُ َق آ َ ٌة م ْـ آ َ ات اهللََِّ :ؾ َاهللَُّ أـ َ ُ
س ْو َن َر َّبُ ُْؿ ـ ََم ْ ََر ْو َن َّ
ڇمٮمر ْؤ َي ِډم
اٮمر ْؤ َي َډم ٖمِ ُّ
افن ّْ َس َوا ْف ََ َّ َرش َ٫م َٳم ٌَّ َف ُّ
َو َ٬م َڇمل« :إ َُّٕ ُْؿ َش َ َ
ِ ِ
ِ
ڇمِبڇم ٮم ِ ْٽم َپم ْر ِئ ِّل٫َ ،مڇمٜمُْ ْڄم ِٲمٿم َ
َڇمٙم ْق ُه ٭م ٌُّؾ
ُقن إ َذا َر َأ ْوا َر َّ ُِب ْؿ َي ْق َم اٮمٻم َځمڇم َٲمډمَ ،وڂم َ
َوإِ ْن َِل ْ َي ُټم ْـ اٜمَ ْرئ ُّل ُٲم َٳم ِ ً
َي َرا ُه َ٫م ْق َ٬م ُف ٬مِ ٌَ َؾ َو ْٙم ِڀم ِف :٭م َََم َي َرى َّ
اٮمٳم ْپم َس َوا ْٮم َٻم َپم َر َو َٓ ُٲمٿمَڇم َ٫مڇم َة َأ ْص ًَل.اه
()0

()2

قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ يف الْالْسطٔة كنا يف مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى
(:)368/1

اْل َيَم ِن ٖمِ َڇمَّللَِِّ :
َو َ٬مدْ َد َٛم َؾ ٫مِ َځمَم َذ٭م َْرڂمَڇم ُه ِٲم ْـ ِ
ٟم اَّللَُّ ٖمِ ِف ِٓم ٭مِتَڇمٖمِ ِف َوٗم ََقاٗم ََر َ٥م ْـ
اْل َيَم ُن ٖمِ ََم َأ ْٛم َ َ
ػ إُ َّٲم ِډمِ :ٲم ْـ َأ َّڂم ُف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َ٫م ْق َق َ١م َپم َقاٗمِ ِف َ٥م َٝم َ٥م ْر ِ٢م ِف َ٥م ِ ٌّ٦م َ٥م َٝم
ُج َع َ٥م َٽم ْځم ِف َ١م َٽم ُ
َر ُ١مقٮم ِ ِف ﷺ َو َأ ْ َ
َٛم ْٽم ِٻم ِفَ ،و ُه َق ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َٲم َٸم ُڀم ْؿ َأ ْيٿم َََم ٭مَڇمڂمُقا َي ْٸم َٽم ُؿ َٲمڇم ُه ْؿ َ٥م ِڇمٲم ُٽم َ
٧م َذٮم ِ َؽ ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِف:
ُج َع َٖم ْ َ
قن ،٭م َََم َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ش َي ْٸم َٽم ُؿ َٲمڇم َيٽمِ ُڌم
اٮمً ََم َوات َو ْإَ ْر َض ِٓم ١متَّډم َأ َّيڇم ٍم ُ٘م َّؿ ْ
﴿ ُه َق ا َّٮمذي َٛم َٽم َؼ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِٓم إَ ْر ِ
ځمڀمڇم َو ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ
اٮمً ََمء َو َٲمڇم َي ْٸم ُر ُج ٫م َ
ض َو َٲمڇم َُي ُْر ُج ٲمٿم َْڀمڇم َو َٲمڇم َيٿم ِْز ُل ٲم َـ َّ
َواَّللَُّ ٖمِ ََم َٗم ْٸم َپم ُٽم َ
قن َٖم ِٴم ٌٞم﴾.
ڇمخلَ ْٽم ِؼ٫َ :مڅمِ َّن َه َذا َٓ ٗم ِ
َو َٮم ْځم َس َٲم ْٸمٿمَك َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :و ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ﴾ َأ َّڂم ُف ُّمْتَٽمِ ٌط ٖمِ ْ
ُقٙم ٌُ ُف اٮم ُّٽم َٹم ُډم
ف َٲمڇم َ٫م َٶم َر اَّللَُّ َ٥م َٽم ْځم ِف اخلَ ْٽم َؼَٖ :م ْؾ اٮم َٻم َپم ُر آ َي ٌډم
ػ إُ َّٲم ِډمَ ،و ِٛم ََل ُ
ُج َع َ٥م َٽم ْځم ِف َ١م َٽم ُ
َو ُه َق ِٛم ََل ُ
ف َٲمڇم َأ ْ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اٮمً ََم ِءَ :و ُه َق َٲم َع اٜمُ ًَڇم٫مِ ِر َو َ٪م ْ ِٞم
ٲم ْـ آ َيڇمت اَّلل ٲم ْـ َأ ْص َٹم ِر َّم ْ ُٽمق َ٬مڇمٗمفُ ،ه َق َٲم ْق ُو ٌ
قع ِٓم َّ
َڇمن :وهق ١مٌحڇم َڂمف َ٫مق َق اٮمٸمر ِ ِ
ِ
ځمڈم َ٥م َٝم َٛم ْٽم ِٻم ِف ُٲم َڀم ْځم ِپم ٌـ َ٥م َٽم ْځم ِڀم ْؿ ُٲم َّٶمٽمِ ٌع
ش َر٬م ٌ
اٜمُ ًَڇم٫م ِر َأ ْيٿم َََم ٭م َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ
َْ
إ َٮم ْځم ِڀم ْؿ َإ٨م َ٪م ْ ِٞم َذٮم ِ َؽ ِٲم ْـ َٲم َٸم ِڇمِّن ُر ُٖمقٖمِ َّځمتِ ِفَ ،و٭م ُُّؾ َه َذا اٮمټم َََل ِم ا َّٮم ِذي َذ٭م ََر ُه اَّللَُّ ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف ِ -ٲم ْـ
ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػ :أٛمرٙمف أِمد ( ،)06086وأٖمق داود ( ،)4730واٖمـ ٲمڇمٙمف ( )081ٲمـ ٣مريؼ يٸمٝم ٖمـ ٥مٶمڇمء،
٥مـ و٭مځمع ٖمـ ُٚمدُ س ،ويٻمڇمل :اٖمـ ٥مُدُ س٥ ،مـ أِّب رزيـ اٮمٸمٻمځم٦م ٖمف .وو٭مځمع ُمڀمقل.
( )2أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ( ،)554وٲمًٽمؿ (٥ )633مـ ٙمرير ٖمـ ٥مٌد اَّللؓ
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ش و َأ َّڂمف ٲمٸمٿمَڇمٚ -م ٌّؼ َ٥م َٝم ٚم ِٻمځم َٻمتِ ِف َٓ ََيتَڇمج َإ٨م َ َْت ِر ٍ
يػَ ،و َٮمټمِ ْـ ُي َٴم ُ
ڇمن َ٥م ْـ
ْ ُ
َ
َ
َأ َّڂم ُف َ٫م ْق َق اٮم َٸم ْر ِ َ ُ َ َ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اٮمً ََم َء ٗم ُِٻم ُّٽم ُف َأ ْو ٗمُٷمِ ُّٽم ُف:
اٮمً ََمء﴾ َأ َّن َّ
اٮم ُّٷمٿمُقن اٮمټمَڇمذ َٖمډم ٲم ْث ُؾ َأ ْن َي ُٷم َّـ َأ َّن َ٤مڇمه َر َ٬م ْقٮمفِٓ ﴿ :م َّ
اْليَم ِن٫َ :مڅمِ َّن اَّللََّ َ٬مدْ و ِ١مع ٭مُر ِ١مځمف اٮمًپمق ِ
ِ
ات َو ْإَ ْر َض
َو َه َذا َٖمڇم٣مِ ٌؾ ٖمِڅمِ ْ َ
َ َ ْ ُّ ُ َّ َ َ
ُجڇم ِع َأ ْه ِؾ اٮمٸم ْٽم ِؿ َو ْ ِ َ
ِ
وهق ا َّٮم ِذي يپم ًِ ُؽ اٮمًپمق ِ
اٮمً ََم َء َأ ْن َٗم َٻم َع َ٥م َٝم إَ ْر ِ
ات َو ْإَ ْر َض َأ ْن ٗم َُز َ
ض
َّ َ َ
َ ُ َ
وٓ َو ُي ْپمً ُؽ َّ
ُْ
ِِ
ِ
ِِ
اٮمً ََم ُء َو ْإَ ْر ُض ٖمِ َڃم ْٲم ِر ِه﴾.اه
َّإٓ ٖمِڅمِ ْذڂمفَ ﴿ .وٲم ْـ آ َيڇمٗمف َأ ْن َٗم ُٻمق َم َّ
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)- 884/1
٧م ُ٬مرٖمِ ِف)ِ :ٲمـ د ِ
ا٥م ِځمف َو َ٥مڇمٖمِ ِد ِيف.
ْ َ
اٮمر ِّب َ٥م َّز َو َٙم َّؾ َو َٖم ْ َ ْ
َ٫م ْٴم ٌؾ ِٓم اجلَ ْپم ِع َٖم ْ٧م ( ُ٥م ُٽم ِّق َّ
ڇمن ر١مقٮم ِ ِف ٖمِڇم ْٮمٸم ُٽمق و ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ٫مٿمَ ُٻم ُ
آ ْ١متِ َق ِاء َ٥م َٝم
قل٬َ :مدْ َو َص َ
ُ ِّ َ
ػ اَّللَُّ َڂم ْٺم ًَ ُف ِٓم ٭متَڇمٖمِفَ ،و َ٥م َٝم ٮم ًَ َ ُ
ش وا ْٮم َٺمق ِ٬مځم ِډم ِٓم ٭مِتَڇمٖمِ ِف ِٓم آي ٍ
ڇمت ٭مَثِٞم ٍة َٚمتَّك َ٬م َڇمل َٖم ْٸم ُض ٭مِ ٌَ ِ
ڇمر َأ ْص َح ِ
ڇمب َّ
اٮمٳمڇم٫مِ ِٸم ِّلِٓ :م
َ
اٮم َٸم ْر ِ َ ْ َّ
َ
ڇمل َ٥م َٝم اخل ْٽم ِؼ ،و َأ َّڂمف َ٫مق َق ِ٥مٌ ِ
اٮم ُٻمر ِ
ځمؾ َأ ْو َأ ْز َيدُ ٗمَدُ ُّل َ٥م َٝم َأ َّن اَّللََّ َ٥م ٍ
ٮمػ َدٮم ِ ٍ
ڇمد ِهَ .و َ٬م َڇمل
آن أ ُ
َ
َ ُ ْ
َ
ْ
َ٪م ْ ُٞم ُه٫ :مِ ِځمف َ٘م ََل ُ٘م َِمئ َِډم َدٮم ِ ٍ
ځمؾ ٗمَدُ ُّل َ٥م َٝم َذٮم ِ َؽ ِٲم ْث ُؾ َ٬م ْقٮم ِ ِفَّ ﴿ :
إن ا َّٮم ِذي َـ ِ٥مٿمْدَ َر ِّٖم َؽ﴾ ﴿ َو َٮم ُف َٲم ْـ ِٓم
اٮمًَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض َو َٲم ْـ ِ٥مٿمْدَ ُه﴾ َ٫م َٽم ْق ٭م َ
َڇمن اٜمُ َرا ُد ٖمِ َڃم َّن َٲم ْٸمٿمَك ﴿ ِ٥مٿمْدَ ُه﴾ ِٓم ُ٬مدْ َرٗمِ ِف ٭م َََم
َّ َ َ
َي ُٻم ُ
جل ْڀم ِپم َّځمډمَ :ٮمټم َ
٧م َٲم ْـ ِٓم
َڇمن اخلَ ْٽم ُؼ ُ٭م ُّٽم ُڀم ْؿ ِٓم ُ٬مدْ َرٗمِ ِف َو َٲم ِٳمځم َئتِ ِفَِ :ل ْ َي ُټم ْـ َ٫م ْر ٌق َٖم ْ َ
قل ا َ
َڇمن اٜمُراد ٖمِ ِف ِ
ِ ِ
ِ
اٮمًپمق ِ
ات َو َٲم ْـ ِٓم إَ ْر ِ
آ ْ١متِ َځمَل َء
ض َو َٲم ْـ ٥مٿمْدَ ُه :٭م َََم َأ َّن آ ْ١مت َقا َء َٮم ْق ٭م َ َ ُ
َّ َ َ
َڇمن ٲمًت َِقيڇم َ٥م َٝم َُجِځم ِع اٜمَ ْخ ُٽمق َ٬م ِ
َڇمن ُٲم ًْت َِق ًيڇم َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ڇمتَ :و َٮمټم َ
ُي ُٽم َٻم ُف َد ِائ ًَم.
ش َ٬م ٌْ َؾ َأ ْن َ ْ
َٮمټم َ ُ ْ ً
ش ٖمٸمدَ َٛم ْٽم ِؼ اٮمًپمق ِ
ِ ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ٟم ٖمِ َذٮم ِ َؽ ِٓم ٭مِتَڇمٖمِ ِف:
َّ َ َ
َص ٖمِڇم ْٮم َٸم ْر ِ َ ْ
َوآ ْ١مت َقا ُء ُّمْت ٌّ
ض ٭م َََم َأ ْٛم َ َ
ِ
َڇمر ًة َِل ْ َي ُټم ْـ ُٲم ًْت َِق ًيڇم َ٥م َٽم ْځم ِفَ :و ِِل َ َذا ٭م َ
َڇمر ًة ٭م َ
َڇمن اٮم ُٸم ُٽم ُّق ِٲم ْـ
َڇمن ُٲم ًْت َِق ًيڇم َ٥م َٽم ْځمفَ ،وٗم َ
َ٫مدَ َّل َ٥م َٝم َأ َّڂم ُف ٗم َ
ڇمت اٜمَٸم ُٽمقٲم ِډم ٖمِڇمٮمًپم ِع ٲمع اٮمٸم ْٻم ِؾ ِ٥مٿمْدَ َأ ِئپم ِډم اٜمُثٌِْت َِډم ،و َأٲمڇم ِ
اٮمٴم َٺم ِ
آ ْ١متِ َقا ُء َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ش َ٫م ِپم ْـ
َّ ْ َ َ َ
ِّ
َ َّ
َّ
ْ َ
ِ
ِ
ڇمٮمً ْپم ِع َٓ ٖمِڇم ْٮم َٸم ْٻم ِؾ.
ِّ
اٮمٴم َٺمڇمت اٜمَ ْٸم ُٽمق َٲمډم ٖمِ َّ
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ِ ِ
ب .واٜمَْ ِٸمځم ُډم ٲم ِٸمځمت ِ
َڇمن٥َ :مڇم َّٲم ٌډم
َواٜمَْ ْٻم ُٴمق ُدَ :أ َّڂم ُف َٗم َٸم َڇم٨م َو َص َ
ػ َڂم ْٺم ًَ ُف َأ ْي ًٵمڇم ٖمِڇم َْٜمٸم َّځمډم َوا ْٮم ُٻم ْر ِ َ َّ َ َّ
و٨م َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :و ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ﴾ َواٮم َّثڇمڂمِ َځم ُډم َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِفَّ ﴿ :
ڇمص ٌډم٫َ .م ْڇمُٕ َ
إن اَّللََّ َٲم َع
َو َٛم َّ
ُقن﴾ َإ٨م َ٪م ِٞم َذٮم ِ َؽ ِٲمـ أي ِ
ا َّٮم ِذي َـ ا َّٗم َٻم ْقا َوا َّٮم ِذي َـ ُه ْؿ ُِم ْ ًِٿم َ
ڇمت.
ْ َ
ْ
ِِ
ِِ
َح ُـ َأ ْ٬م َر ُب إ َٮم ْځم ِف ِٲم ْـ َٚم ٌْ ِؾ
يڈم﴾َ .و َ٬م ْقٮمفَ ﴿ :وڂم ْ
َو َأ َّٲمڇم (اٮم ُٻم ْر ُب) َ٫م ُڀم َق َ٭م َٻم ْقٮمف٫َ ﴿ :مڅمِ ِِّّن َ٬م ِر ٌ
اٮمق ِر ِ
يد﴾ ﴿ َوڂم َْح ُـ َأ ْ٬م َر ُب إ َٮم ْځم ِف ِٲمٿمْټم ُْؿ﴾
َ

ثه قال زمحُ اه:
يـ ِٲمـ ُ٢مځمقخِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اٮمٸم ْٽم ِؿ َوا ْٮم ِٸم ٌَڇم َد ِة َأ ْ٘م ٌَتُقا َوآ َٲمٿمُقا
و َ١م َٽم ُ
ػ إُ َّٲمډم َو َأئ َّپمت َُڀمڇمَ :أئ َّپم ُډم اٮمٸم ْٽم ِؿ َواٮمدِّ ِ ْ ُ
َت ِر ٍ
ِ ِ
ِ
يػ ٮم ِ ْٽمټمَٽمِ ِؿَ ،أ ْ٘م ٌَتُقا َأ َّن اَّللََّ َٗم َٸم َڇم٨م َ٫م ْق َق
اٮمًٿمَّ ُډم ُ٭م ُّٽم ُف ِٲم ْـ َ٪م ْ ِٞم َ ْ
ٖمِ َجپمځم ِع َٲمڇم َٙمڇم َء ٖمِف اٮمټمت ُ
َڇمب َو ُّ
اٮمٸمٌ ِ
ِ
َ١م َپم َقاٗمِ ِفَ ،و َأ َّڂم ُف َ٥م َٝم َ٥م ْر ِ٢م ِف َٖم ِڇمئ ٌـ ِٲم ْـ َٛم ْٽم ِٻم ِفَ ،و ُه ْؿ ِٲمٿمْ ُف َٖم ِڇمئٿم َ
ڇمد
ُقنَ ،و ُه َق َأ ْي ًٵمڇم َٲم َع َ
ِ ِ
ِ
ُ٥م ُپمق ًٲمڇم ٖمِ ِٸم ْٽم ِپم ِف َو َٲم َع َأڂمٌِْ َځم ِڇمئ ِف َو َأ ْوٮم ِ َځم ِڇمئ ِف ٖمِڇمٮمٿم ْ ِ
ځمڈم:
يڈم ُ ُِم ٌ
َّٰم َواٮمت َّْڃم ِيځمد َوا ْٮمټم َٺمڇم َيډمَ ،و ُه َق َأ ْي ًٵمڇم َ٬م ِر ٌ
َ٫م ِٺمل آي ِډم اٮمٿمَّجقى د َٓ َٮم ٌډم َ٥م َٝم َأ َّڂمف َ٥م ِ
ڇمِل ٌ ِِبِ ْؿ.
ُ
ْ َ َ
َ
ِ
ب ِذ اف َّ ٍَ ِر َو َْ
َڇمن اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ َي ُٻم ُ
َو٭م َ
اخلِِٔ ٍَ ُة ِذ إَ ْ ِؾش َ٫م ُڀم َق
قل« :اف َِّ ُٓ َّؿ َإٔ َ
افهاح ُ
ْت َّ
ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َٲم َع اٜمُ ًَڇم٫مِ ِر ِٓم َ١م َٺم ِر ِه َو َٲم َع َأ ْهٽمِ ِف ِٓم َو َ٣مٿم ِ ِفَ ،و َٓ َي ْٽم َز ُم ِٲم ْـ َه َذا َأ ْن َٗمټم َ
ُقن َذا ُٗم ُف
قل اَّلل َوا َّٮم ِذي َـ َٲم َٸم ُف﴾ َأ ْيَ ( :ٲم َٸم ُف َ٥م َٝم ِ
ُّمْتَٽمِ َٶم ًډم ٖمِ َذ َو ِاِتِ ْؿ ٭م َََم َ٬م َڇملُِ ﴿ :م َ َّپمدٌ َر ُ١م ُ
اْل َيَم ِن) َٓ
َأ َّن َذ َاِتؿ ِٓم َذاٗمِ ِفٖ ،م ْؾ هؿ ٲمٴم ِ
ڇمٚم ٌُ َ
قن َٮم ُف.
َ ُ ْ ُ َ
ْ
٧م﴾ َيدُ ُّل َ٥م َٝم ُٲم َقا َ٫م َٻمتِ ِڀم ْؿ ِٓم ِ
اْل َيَم ِن َو ُٲم َق َآ ِِتِ ْؿ َ٫م َڇمَّللَُّ
َو َ٬م ْق ُٮم ُف٫َ ﴿ :م ُڃمو َٮم ِئ َؽ َٲم َع ا ُٜم ْڄم ِٲمٿم ِ َ
ڇمِل ٖمِ ِٸمٌ ِ
ِ
ڇمد ِه َو ُه َق َٲم َٸم ُڀم ْؿ َأ ْيٿم َََم ٭مَڇمڂمُقا َو ِ٥م ْٽم ُپم ُف ِ ِِب ْؿ ِٲم ْـ َٮم َق ِاز ِم اٜمَ ِٸم َّځم ِډم:
َٗم َٸم َڇم٨م َ٥م ٌ َ
ِ
ِ
َي ًَ ٌُ َ
ه ُه ْؿ﴾ أ َي َډم َ٫مڅمِ َّڂم ُف ُي َرا ُد ٖمِ ُر ْؤ َيتِ ِف َو َ١م ْپم ِٸم ِف
َو ِٓم اٮم ُٻم ْرآنَ ﴿ :أ ْم َ ْ
قن َأڂمَّڇم َٓ َڂم ًْ َپم ُع َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
إ ْ٘مٌ ُ ِ ِ ِ ِ
ڈم َ٥م َٝم
حل ًَٿمَڇمت َو ُي َٸمڇم٬م ُ
ذ َ٫م ُځمث ُ
َ
ځمڈم َ٥م َٝم ا َ
ڇمت ٥م ْٽمپمف ٖمِ َذٮم َؽَ :و َأ َّڂم ُف َي ْٸم َٽم ُؿ َه ْؾ َذٮم َؽ َٛم ْ ٌٞم َأ ْم َ ٌّ
اٮمًځم َئ ِ
ڇمت.
َّ ِّ
021

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

ڇمت اٮم ُٻمدْ َر ِة َ٥م َٝم اخلَ ْٽم ِؼ َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :و َٲمڇم َأ ْڂمت ُْؿ ٖمِ ُپم ْٸم ِج ِزي َـ ِٓم إَ ْر ِ
ض َو َٓ
َو٭م ََذٮم ِ َؽ إ ْ٘م ٌَ ُ
ِ
قن اٮمًځم َئ ِ
ِ
ِ
ڇمت َأ ْن َي ًٌِْ ُٻمقڂمَڇم َ١مڇم َء َٲمڇم
ڈم ا َّٮمذي َـ َي ْٸم َپم ُٽم َ َّ ِّ
اٮمً ََمء﴾ َو َ٬م ْق ُٮم ُفَ ﴿ :أ ْم َٚمً َ
ِٓم َّ
ڇمت و َٮمق ِاز ِٲمڀمڇم ِٲمـ اٮمٸم ُٻمقٖم ِډم و ِ
ِ
َيټم ُُپم َ
آڂمْتِ َٻمڇم ِم.
قن﴾ َوا ُْٜم َرا ُد اٮمت َّْخ ِق ُ
اٮمً ِّځم َئ َ َ َ ْ ُ َ َ
يػ ٖمِت ََقاٖمِ ِع َّ
َْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َو َأ َّٲمڇم َٮم ْٺم ُظ (اٮم ُٻم ْر ِ
جل ْپمعِ٫َ :م ْڇمَٕ َّو ُل إڂم َََّم
َڇمر ًة ٖمِٴمځم َٹمډم ا َ
َڇمر ًة ٖمِٴمځم َٹمډم اٜمُ ْٺم َرد َوٗم َ
ب) َ٫م َٻمدْ َذ٭م ََر ُه ٗم َ
ِ ِ
ِ
ِ
ځمڈم َد ْ٥م َق َة اٮمدَّ ا ِع﴾
يڈم ُأ ِٙم ُ
إٙمڇم َٖمډم اٮمدَّ ا٥ملَ ﴿ :وإِ َذا َ١م َڃم َٮم َؽ ٥م ٌَڇمدي َ٥مٿمِّل َ٫مڅمِ ِِّّن َ٬م ِر ٌ
َٙمڇم َء ِٓم َ
و٭م ََذٮم ِ َؽ ِٓم احل ِد ِ
قن َأ َص َّؿ َو َٓ ؽَاَِ ًبا إٕ ََّم
يڋمَ « :أ ْربِ ًُقا َظ َذ َأ ْٕ ٍُ ِ ُ ُْؿَ :ؾِ٘ َُّٕ ُْؿ َٓ َْدْ ُظ َ
َ
َ
قن َأ ْؿرب َإػ َأح ِدـُؿ ِمـ ظْ ُِؼ ر ِ
قن ش ًِّٔا َؿ ِر با َّ ِ
اح َِتِ ِفش .
إن ا َّفذي َْدْ ُظ َ َ ُ
ً
َْدْ ُظ َ َ ً
َ ْ ْ ُ َ
وٙمڇمء ٖمِ ِٴمځم َٹم ِډم اجلپم ِع ِٓم َ٬مقٮمِ ِف﴿ :وڂمَحـ َأ ْ٬مرب إ َٮمځم ِف ِٲمـ ٚمٌ ِؾ اٮمق ِر ِ
يد﴾ َو َه َذا ِٲم ْث ُؾ
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ ْ َ
ْ
َْ
َ َ َ
ِِ
ص َ٥م َٽم ْځم َؽ﴾ ﴿ َ٫مڅمِ َذا َ٬م َر ْأڂمَڇم ُه﴾ و ﴿ َّ
ُج َٸم ُف
إن َ٥م َٽم ْځمٿمَڇم َ ْ
َ٬م ْقٮمفَ ﴿ :ڂم ْت ُٽمقا َ٥م َٽم ْځم َؽ﴾ ﴿ڂم َْح ُـ َڂم ُٻم ُّ
()0

٧م َي ًْ َپم ُٸم ُف ِٲم ْـ ِٙم ْ ِٟم َيؾَ ،وا ْٮم ٌَ َځم ُ
َو ُ٬م ْرآ َڂم ُف﴾ و ﴿ َ٥م َٽم ْځمٿمَڇم َٖم َځمڇم َڂم ُف﴾٫َ .مڇم ْٮم ُٻم ْر ُ
ڇمن ُهٿمَڇم َٖم َځمڇم ُڂم ُف ٜمَ ِ ْـ
آن ُهٿمَڇم ِٚم َ
َي ٌْ ُٽم ُٹم ُف اٮم ُٻم ْر ُ
آن.

وٲم ْذهڈم ١م َٽم ِ
آن ِٲم ْـ ِٙم ْ ِٟم ِ
ػ إُ َّٲم ِډم َو َأ ِئ َّپمتِ َڀمڇم َو َٛم َٽم ِٺم َڀمڇمَ :أ َّن اٮمٿمٌَِّ َّل ﷺ َ١م ِپم َع اٮم ُٻم ْر َ
يؾ،
َ َ َ ُ َ
َو ِٙم ْ ِٟم ُيؾ َ١م ِپم َٸم ُف ِٲم ْـ اَّلل َ٥م َّز َو َٙم َّؾ.

ِِ
اٮمٴمځم َٹم ُډم ِٓم ٭م َََل ِم اٮم َٸم َر ِ
ب
ص﴾ ﴿ َ٫مڅمِ َذا َ٬م َر ْأڂمَڇم ُه﴾ َ٫م َڀمذه ِّ
َو َأ َّٲمڇم َ٬م ْق ُٮم ُفَ ﴿ .ڂم ْت ُٽمقا﴾ و﴿ َڂم ُٻم ُّ
ٮم ِ ْٽمق ِ
اٚم ِد اٮم َٸمٷمِځم ِؿ ا َّٮم ِذي َٮم ُف َأ ْ٥م َق ٌ
ان ُيٶمِځم ُٸمق َڂم ُف٫َ :مڅمِ َذا َ٫م َٸم َؾ َأ ْ٥م َقا ُڂم ُف ٫مِ ْٸم ًَل ٖمِ َڃم ْٲم ِر ِه َ٬م َڇمل :ڂم َْح ُـ
َ
َ٫م َٸم ْٽمٿمَڇم :٭م َََم َي ُٻم ُ
قل اٜمَٽمِ ُؽ :ڂم َْح ُـ َ٫مت َْحٿمَڇم َه َذا اٮم ٌَ َٽمدَ َو َه َز ْٲمٿمَڇم َه َذا اجلَ ْځم َش َوڂم َْح َق َذٮم ِ َؽَّ َِٕ :ڂم ُف إ َّڂم ََم
َي ْٺم َٸم ُؾ ٖمِ َڃم ْ٥م َقاڂمِ ِف َو َاَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨م َر ُّب اٜمَ ََل ِئټم َِډم َو ُه ْؿ َٓ َي ًٌِْ ُٻمق َڂم ُف ٖمِڇم ْٮم َٻم ْق ِل َو ُه ْؿ ٖمِ َڃم ْٲم ِر ِه َي ْٸم َپم ُٽم َ
قن َو َٓ
ون وهق ٲمع ه َذا َٛمڇمٮم ِ ُٻمڀمؿ و َٛمڇمٮم ِ ُؼ َأ ْ٫مٸم ِ
قن اَّللََّ َٲمڇم َأ َٲم َر ُه ْؿ َو َي ْٺم َٸم ُٽم َ
َي ْٸم ُٴم َ
ڇمِل ْؿ
قن َٲمڇم ُي ْڄم َٲم ُر َ َ ُ َ َ َ َ
َ
ُ ْ َ
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)2992وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (.)2714
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و ُ٬مدْ ر ِِتِؿ وهق َ٪مٿمِل َ٥مٿمْڀمؿ :و َٮمځمس هق ٭مَڇمٜمَْٽمِ ِ
ؽ ا َّٮم ِذي َي ْٺم َٸم ُؾ َأ ْ٥م َقا ُڂم ُف ٖمِ ُٻمدْ َر ِة َو َٚم َر٭م ٍَډم
ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َ َ ْ َ ُ َ
ٌّ
َڇمن َ٬م ْق ُٮم ُف ٜمَ ِڇم َ٫م َٸم َٽم ُف ٖمِ َپم ََل ِئ َټمتِ ِف :ڂم َْح ُـ َ٫م َٸم ْٽمٿمَڇم َأ َٚم ُّؼ َو َأ ْو َ٨م ِٲم ْـ َ٬م ْق ِل َٖم ْٸم ِ
ُقن ِ َِبڇم َ٥مٿمْ ُف َ٫مټم َ
َي ًْ َت ْٹمٿم َ
ض
ا ُٜم ُٽم ِ
قك.اه
إثبات ؾف ١ايكسب ٚايدْ ٛهلل عص ٚجٌ:
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)- 644/1
ض ِ٥مٌ ِ
ِ
ڇمد ِه٫َ :م َڀم َذا ُي ْثٌِ ُت ُف ٲم ْـ ُي ْثٌِ ُڊم ِ٬م َځمڇمم إَ ْ٫م َٸم ِ
ڇمل
َو َأ َّٲمڇم ُدڂم ُُّق ُه َڂم ْٺم ًُ ُف َو َٗم َٻم ُّر ُٖم ُف ٲم ْـ َٖم ْٸم ِ َ
َ
َ
ِِ
ِ ِ
آ ْٛمتِځم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ا١متِ َق ِائ ِف َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ش.
َ
ڇمر َّيډم ٖمِٿمَ ْٺمًفَ ،و َُمځمئف َي ْق َم اٮمٻم َځمڇم َٲمډمَ ،وڂم ُُزوٮمف َو ْ
قريـ و َأه ِؾ احل ِد ِ
وه َذا ٲم ْذهڈم َأ ِئپم ِډم اٮمً َٽم ِ
ػ َو َأ ِئ َّپم ِډم ِ
يڋم َواٮمٿمَّ ْٻم ُؾ
اْل ْ١م ََل ِم اٜمَ ْٳم ُڀم ِ َ َ ْ
َ
َّ
َ َ َ َ ُ َّ
َ٥مٿم ُْڀم ْؿ ٖمِ َذٮم ِ َؽ ُٲمت ََقاٗمِ ٌرَ .و َأ َّو ُل َٲم ْـ َأ ْڂمټم ََر َه َذا ِٓم ِ
اجل ْڀم ِپم َّځمډم)َ ،و َٲم ْـ َوا َ٫م َٻم ُڀم ْؿ ِٲم ْـ
اْل ْ١م ََل ِم ( ْ َ
ون اٮمٴم َٺم ِ
ِ
ِ
شُ٘ ،م َّؿ َٙمڇم َء ا ْٖم ُـ ٭م ََُّل ٍ
ڇمت َوا ْٮم ُٸم ُٽم َّق َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ب َ٫م َخڇم َٮم َٺم ُڀم ْؿ
اٜمُ ْٸمت َِز َٮمډمَ ،و٭مَڇمڂمُقا ُيٿمْټم ُر َ ِّ

ِ
ڇمت وا ْٮمٸم ُٽمق َ٥م َٝم اٮمٸمر ِ ِ
ِ
ِ
قر
اٮمٴم َٺم َ ُ َّ
ِٓم َذٮم َؽَ ،و َأ ْ٘م ٌَ َڊم ِّ
شَ ،ٮمټم ْـ َوا َ٫م َٻم ُڀم ْؿ َ٥م َٝم َأ َّڂم ُف َٓ َٗم ُٻمق ُم ٖمِف إُ ُٲم ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
آ ْٛمتِ َځم ِ
ڇمر َّي ُډمَ :و ِِل َ َذا َأ ْٚمدَ َ
يؿ َِل ْ َي َت َټم َّٽم ْؿ ٖمِ ِف ٖمِ ُٻمدْ َرٗمِ ِف.
ث َ٬م ْق َٮم ُف ِٓم اٮم ُٻم ْرآن :إ َّڂم ُف َ٬مد ٌ
ف ه َذا اٮم َٻمق ُل َ٥مـ َأٚم ٍد ِٲمـ اٮمً َٽم ِ
ػَٖ :م ْؾ اٜمُت ََقاٗمِ ُر َ٥مٿم ُْڀم ْؿ َأ َّن اٮم ُٻم ْر َ
آن ٭م َََل ُم اَّلل
َو َٓ ُي ْٸم َر ُ َ
ْ َ
ْ
ْ َّ
َ٪مٞم َّم ْ ُٽم ٍ
قق َو َأ َّن اَّللََّ َي َت َټم َّٽم ُؿ ٖمِ َپم ِٳمځم َئتِ ِف َو ُ٬مدْ َرٗمِ ِف ٭م َََم َذ٭م َْرت أٮم َٺمڇم َ٤م ُڀم ْؿ ِٓم ُ٭مت ٍ
ُڈم ٭مَثِ َٞم ٍة ِٓم
ُْ
ٲمق ِ
او َع َ٪م ْ ِٞم َه َذا.
ََ
ق١مك ٖمِ َپم ِٳمځم َئتِ ِف َو ُ٬مدْ َرٗمِ ِف ٭م َََل ًٲمڇم َ٬م ِڇمئ ًَم ٖمِ ِفُ :ه ْؿ ا َّٮم ِذي َـ َي ُٻمق ُٮم َ
َ٫م َڇم َّٮم ِذي َـ ُي ْثٌِت َ
قن
ُقن َأ َّڂم ُف َ٭م َّٽم َؿ ُٲم َ
إ َّڂمف يدْ ڂمُق وي ْٻمرب ِٲمـ ِ٥مٌ ِ
ڇمد ِه ٖمِٿمَ ْٺم ًِ ِف.
ََ ُ ُ ْ َ
َُ
ِ
آن َّم ْ ُٽم ٌ
َو َأ َّٲمڇم َٲم ْـ َ٬م َڇمل :اٮم ُٻم ْر ُ
يؿ َ٫م َڃم ْص ُؾ َه ُڄم َٓ ِء َأ َّڂم ُف َٓ ُي ْپمټمِ ُـ َأ ْن َي ْٻم ُر َب ِٲم ْـ
قق َأ ْو َ٬مد ٌ
ر ٍء َو َٓ َيدْ ڂم َُق إ َٮم ْځم ِف٫َ .م َپم ْـ َ٬م َڇمل ِٲمٿم ُْڀم ْؿَِ ِ :ب َذا َٲم َع َه َذا :٭م َ
َڇمن ِٲم ْـ َٗمٿمَڇم ُ٬م ِٵم ِف٫َ :مڅمِ َّڂم ُف َِل ْ َي ْٺم َڀم ْؿ َأ ْص َؾ
َ ْ
قن ِٲمـ ٚم َٻم ِڇمئ ِؼ ُأص ِ
ِ
قِل ْؿ َو َٮم َق ِاز ِٲم َڀمڇم َٲمڇم َٓ
اٮم َٻم ِڇمئٽمِ َ
ُ
يؿَ .و َأ ْه ُؾ اٮمټم َََل ِم َ٬مدْ َي ْٸم ِر ُ٫م َ ْ َ
٧م ٖمِ َڃم َّڂم ُف َ٬مد ٌ
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يٸم ِر ُ٫مف ٲمـ وا َ٫م َٻمڀمؿ َ٥م َٝم َأص ِؾ اٜمَ َٻمڇم َٮم ِډم ،و َِل يٸم ِر ْ ِ
ِ
قٙمدُ ٭مَثِ ٌٞم
ف َٚمٻمځم َٻمت ََڀمڇم َو َٮم َق ِاز َٲم َڀمڇم٫َ :مٽم َذا ُي َ
َ َْْ
ْ
َْ ُ َ ْ َ ُ ْ
َّڇمس َي َتٿمَڇم َ٬م ُض ٭م َََل ُٲم ُف ِٓم َه َذا اٮم ٌَ ِ
ِٲم ْـ اٮمٿم ِ
ڇمب.اه
ّقَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)- 661/1
ػ اٮمرب َٗمٸم َڇم٨م ٖمِڇم ْٮم ُٻمر ِ ِ
ِ
ر ٍء َأ ْص ًَلَٖ ،م ْؾ ُ٬م ْر ُٖم ُف ا َّٮم ِذي
َو َٮم ْځم َس ِٓم اٮم ُٻم ْرآن َو ْص ُ َّ ِّ َ
ْ
ب ٲم ْـ ٭م ُِّؾ َ ْ
ِ ِ
ِِ
ِ
ځمڈم
يڈم ُأ ِٙم ُ
ڇمص َٓ َ٥مڇم ٌّمَ :٭م َٻم ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :وإِ َذا َ١م َڃم َٮم َؽ ٥م ٌَڇمدي َ٥مٿمِّل َ٫مڅمِ ِِّّن َ٬م ِر ٌ
ِٓم اٮم ُٻم ْرآن َٛم ٌّ
ِ
يڈم ِِم َّ ْـ َد َ٥مڇم ُه.
َد ْ٥م َق َة اٮمدَّ ا ِع إ َذا َد َ٥مڇمن﴾ َ٫م ُڀم َق ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َ٬م ِر ٌ
ِ
ِ
ځمح ْ ِ
ق١مك إَ ْ٢م َٸم ِر ِّيَ ،أ َِّن ُ ْؿ ٭مَڇمڂمُقا َٲم َع اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ ِٓم
اٮمٴمح َ
َو٭م ََذٮم َؽ َٲمڇم ِٓم َّ
٧م َ٥م ْـ َأ ِِّب ُٲم َ
َ١م َٺم ٍر َ٫مټمَڇمڂمُقا َي ْر َ٫م ُٸم َ
َّاسْ :ار َب ًُقا َظ َذ َأ ْٕ ٍُ ِ ُ ُْؿ
اِت ْؿ ٖمِڇمٮم َّتټمٌِْ ِٞم٫َ :م َٻم َڇمل َ « :ا َأ َُّيا افْ ُ
قن َأ ْص َق َ ُ
إن ا َّف ِذي َْدْ ُظق َٕ ُف َأ ْؿ َر ُب َإػ
قن َش ِّٔ ًًا َؿ ِر بًا َّ
قن َأ َص َّؿ َو َٓ ؽَاَِ ًبا إٕ ََّم َْدْ ُظ َ
َؾِ٘ َُّٕ ُْؿ َٓ َْدْ ُظ َ
َأح ِدـُؿ ِمـ ظُْ ِؼ ر ِ
إن ا َّف ِذي َْدْ ُظق َٕ ُف َأ ْؿ َر ُب َإػ َأ َح ِدـ ُْؿش َِل ْ َي ُٻم ْؾ إ َّڂم ُف
اح َِتِ ِفش َ٫م َٻم َڇملَّ « :
َ ْ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ڇم١م َت ْٹم ِٺم ُرو ُه ُ٘م َّؿ ٗمُق ُٖمقا إ َٮم ْځم ِف
َ٬م ِر ٌ
اٮمً ََل ُم٫َ ﴿ :م ْ
يڈم َإ٨م ٭م ُِّؾ َٲم ْق ُٙمقدَ ،و٭م ََذٮم َؽ َ٬م ْق ُل َصڇمٮمحٍ َ٥م َٽم ْځمف َّ
ځمڈم﴾ ُه َق َ٭م َٻم ْق ِل ُ٢م َٸم ْځم ٍ
ا١م َت ْٹم ِٺم ُروا َر َّٖمټم ُْؿ ُ٘م َّؿ ٗمُق ُٖمقا إ َٮم ْځم ِف َّ
َّ
إن َر ِِّّب
يڈم ُ ُِم ٌ
إن َر ِِّّب َ٬م ِر ٌ
ڈم ﴿ َو ْ
()0

ون ٖمِڇمٮمتَّقٖم ِډم و ِ
ِ
آ ْ١متِ ْٹم َٺم ِ
ځمڈم﴾ ُٲم ِٻم ُّر َ
ڇمر َأ َرا َد ٖمِ ِف
َْ َ
يڈم ُ ُِم ٌ
ځمؿ َو ُدو ٌد﴾ َو َٲم ْٸم ُٽمق ٌم َأ َّن َ٬م ْق َٮم ُف ﴿ َ٬م ِر ٌ
َرٚم ٌ
ِ
ڇمر اٜمًُ َت ْٹم ِٺم ِريـ اٮمت َِّڇمئٌِ َ ِ
ِ ِ
ځمؿ َو ُدو ٌد ِ ِِب ْؿ َو َ٬مدْ َ٬م َر َن
َ
يڈم ُ ُِم ٌ
َ٬م ِر ٌ
٧م إ َٮم ْځمف ٭م َََم َأ َّڂم ُف َرٚم ٌ
ځمڈم ٓ ْ١مت ْٹم َٺم ِ ْ
يڈم ٖمِڇم ُْٜم ِج ِ
ځمڈم.
اٮم َٻم ِر َ
وٲمٸم ُٽمقم َأ َّڂمف َٓ ي َٻم ُڇمل إ َّڂمف ُ ُِمځمڈم ٮمِټم ُِّؾ ٲمقٙم ٍ
قد َوإِڂم َََّم ِ
اْل َٙمڇم َٖم ُډم َٜمِ ْـ َ١م َڃم َٮم ُف َو َد َ٥مڇم ُه َ٫مټم ََذٮم ِ َؽ
َْ ُ
ٌ
ُ
َ َْ ٌ ُ ُ
ُ٬م ْر ُٖم ُف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َٗم َٸم َڇم٨م.
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)2992وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2714مـ أِّب ٲمق١مكؓ
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و َأ١مَمء اَّلل اٜمُ ْٶم َٽم َٻم ُډم ٭م ِ ِ
اٮمٳمټم ِ
اٮمً ِپمځم ِع َوا ْٮم ٌَ ِٴم ِٞم َوا ْٮم َٹم ُٺم ِ
ُقر َواٜمُْ ِج ِ
قر َو َّ
ځمڈم
َڇم١مپمفَّ :
ْ
َ َْ ُ
ِ
ٍ
ِ
َوا ْٮم َٻم ِر ِ
ځمؿ
يڈم َٓ ََيِ ُ
ا١م ُپم ُف اٮم َٸمٽم ُ
ا١م ٍؿ ٖمِ ََم ُيٿمَڇم١م ٌُ ُف َو ْ
ڈم َأ ْن َٗم َت َٸم َّٽم َؼ ٖمِټم ُِّؾ َٲم ْق ُٙمقدَٖ :م ْؾ َي َت َٸم َّٽم ُؼ ٭م ُُّؾ ْ
ر ٍء َي ْٴم ُٽم ُح َأ ْن َيټم َ
ٜمََّڇم ٭م َ
ر ٍء.
ُقن َٲم ْٸم ُٽمق ًٲمڇم َٗم َٸم َّٽم َؼ ٖمِټم ُِّؾ َ ْ
َڇمن ٭م ُُّؾ َ ْ
َو َأ َّٲمڇم َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ َو َٮم َٻمدْ َٛم َٽم ْٻمٿمَڇم ِ
اْلڂم ًَْ َ
ڇمن َو َڂم ْٸم َٽم ُؿ َٲمڇم ٗم َُق ْ١م ِق ُس ٖمِ ِف َڂم ْٺم ًُ ُف َوڂم َْح ُـ َأ ْ٬م َر ُب
إ َٮمځم ِف ِٲمـ ٚمٌ ِؾ اٮمق ِر ِ
يد * إ ْذ ي َت َٽم َّٻمك اٜمُ َت َٽم ِّٻمځم ِ
ڇمن َ٥م ِـ اٮم َځم ِپم ِ
٧م َو َ٥م ِـ ِّ
اٮمٳم ََم ِل َ٬م ِٸمځمدٌ * َٲمڇم َي ْٽم ِٺم ُظ ِٲم ْـ
َ
َ
ْ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
حل ْٽم ُٻمق َم * َو َأ ْڂمت ُْؿ ِٚمځمٿم َِئ ٍذ َٗمٿمْ ُٷم ُر َ
ون
َ٬م ْق ٍل َّإٓ َٮمدَ ْيف َر٬م ٌ
ځمڈم َ٥متځمدٌ ﴾ َو َ٬م ْق ُٮم ُف٫َ ﴿ :م َٽم ْق َٓ إ َذا َٖم َٽم َٹمڊم ا ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ٰم َ
ون﴾ َ٫مڇمٜمُْ َرا ُد ٖمِ ِف ُ٬م ْر ُٖم ُف إ َٮم ْځم ِف ٖمِڇمٜمَْ ََل ِئټم َِډم َو َه َذا ُه َق
* َوڂم َْح ُـ َأ ْ٬م َر ُب إ َٮم ْځمف ٲمٿمْټم ُْؿ َو َٮمټم ْـ َٓ ُٗم ٌْ ُ
ػ َ٬مڇم ُٮمقا :ٲم َٽم ُؽ اٜمَق ِ
٧م ِٲمـ اٮمً َٽم ِ
ِ
وف َ٥م ْـ اٜمُ َٺم ِّ ِ
ت َأ ْدڂمَك إ َٮم ْځم ِف ِٲم ْـ َأ ْهٽمِ ِف
اٜمَ ْٸم ُر ُ
ْ
َ
ني َـ اٜمُ َت َٻمدِّ ٲم َ ْ َّ
ِ
ِ
ٰم َ
ون اٜمَ ََل ِئ َټم َډم.
َو َٮمټم ْـ َٓ ُٗم ٌْ ُ
َو َ٬مدْ َ٬م َڇمل َ٣م ِڇمئ َٺم ٌډمَ ﴿ :وڂم َْح ُـ َأ ْ٬م َر ُب إ َٮم ْځم ِف﴾ ٖمِڇم ْٮم ِٸم ْٽم ِؿَ .و َ٬م َڇمل َٖم ْٸم ُٵم ُڀم ْؿٖ :مِڇم ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ َوا ْٮم ُٻمدْ َر ِة
ِ
ِ
اٮمر ْؤ َي ِډم.
َو َٮم ْٺم ُظ َٖم ْٸمٵم ِڀم ْؿ ٖمِڇم ْٮم ُٻمدْ َرة َو ُّ
اٮمًٿم َِّډم َو ْص ُٺم ُف ٖمِ ُٻم ْر ِ
َو َه ِذ ِه إَ ْ٬م َق ُال َو ِٸمځم َٺم ٌډم َ٫مڅمِ َّڂم ُف َٮم ْځم َس ِٓم اٮمټمِت ِ
ب َ٥مڇم يم ِٲم ْـ ٭م ُِّؾ
َڇمب َو ُّ
ِ
ِ
ٍ
اٮمر ْؤ َي ِډمَ :و َٮمټمِ َّـ َٖم ْٸم َض اٮمٿم ِ
َّڇمس ٜمََّڇم َ٤مٿمُّقا
َيت ُ
َڇمٙمقا َأ ْن َي ُٻمق ُٮمقا ٖمِڇم ْٮمٸم ْٽم ِؿ َوا ْٮم ُٻمدْ َرة َو ُّ
َٲم ْق ُٙمقد َٚمتَّك َ ْ
ڇمِل ٖمِټم ُِّؾ َ ٍ ِ
ِ ِ
ِ
َأ َّڂم ُف ُيق َص ُ ِ
ِ َِ
ٍ َ
ر ٍء.
رء َ٬مڇمد ٌر َ٥م َٝم ٭م ُِّؾ َ ْ
ْ
ػ ٖمڇم ْٮم ُٻم ْرب ٲم ْـ ٭م ُِّؾ َرء ٗمَڃم َّو ُٮمقا َذٮم َؽ ٖمڃم َّڂم ُف َ٥م ٌ
ظ (ا َٜم ِٸمځم ِډم)٫َ :مڅمِ َّن َٮم ْٺم َظ ا َٜم ِٸمځم ِډم ِٓم ١مقر ِة احل ِد ِ
ب) ِٲم ْث ُؾ َٮم ْٺم ِ
َو٭م ََڃم َِّن ُ ْؿ َ٤مٿمُّقا َأ َّن َٮم ْٺم َظ (اٮم ُٻم ْر ِ
يد
َّ
َّ
ُ َ َ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ا١مت ََقى
اٮمً ََم َوات َو ْإَ ْر َض ِٓم ١متَّډم َأ َّيڇم ٍم ُ٘م َّؿ ْ
َواٜمُْ َجڇم َد َٮمډم ِٓم َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ ُه َق ا َّٮمذي َٛم َٽم َؼ َّ
ِ
ِ
ش َي ْٸم َٽم ُؿ َٲمڇم َيٽمِ ُڌم ِٓم إَ ْر ِ
َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
اٮمً ََم ِء َو َٲمڇم َي ْٸم ُر ُج
ض َو َٲمڇم َُي ُْر ُج ٲمٿم َْڀمڇم َو َٲمڇم َيٿم ِْز ُل ٲم َـ َّ
ِ
قن َٖم ِٴم ٌٞم﴾ و َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :ٲمڇم َيټم ُ
ځمڀمڇم َو ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ َواَّللَُّ ٖمِ ََم َٗم ْٸم َپم ُٽم َ
ُقن ِٲم ْـ
٫م َ
خ ًَ ٍډم َّإٓ ُه َق َ١مڇم ِد ُ١م ُڀم ْؿ َو َٓ َأ ْدڂمَك ِٲم ْـ َذٮم ِ َؽ َو َٓ َأ ْ٭مثَ َر
ڂم َْج َقى َ٘م ََل َ٘م ٍډم َّإٓ ُه َق َراٖمِ ُٸم ُڀم ْؿ َو َٓ َ ْ
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اٮمٻمځمڇمٲم ِډم﴾ .و َ٬مدْ َ٘مٌ َڊم َ٥مـ اٮمً َٽم ِ
ِ
ِ
ػ
َ
َ
ْ َّ
َّإٓ ُه َق َٲم َٸم ُڀم ْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ٭مَڇمڂمُقا ُ٘م َّؿ ُيٿمَ ٌِّ ُئ ُڀم ْؿ ٖمِ ََم َ٥مپم ُٽمقا َي ْق َم َ َ
َأ َِّن ُ ْؿ َ٬مڇم ُٮمقاُ :ه َق َٲم َٸم ُڀم ْؿ ٖمِ ِٸم ْٽم ِپم ِف.
ِ
ِ
إُج ِ
ِ
٧م َِلؿ ٖمِڅمِٚمً ِ
ڇمن
ڇمع ٲم ْـ َّ
اٮمٟم َو َ٪م ْ ُٞم ُه َأ َّن َه َذا ْ َ ٌ
اٮمٴم َحڇم َٖمډم َواٮمتَّڇمٖمِٸم َ ُ ْ ْ َ
َو َ٬مدْ َذ٭م ََر ا ْٖم ُـ َ٥م ٌْد َ ِّ
اٮمٵمح ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
قر َ٥م ْـ ا ْٖم ِـ َ٥م ٌَّ ٍ
ڇمك َو ُٲم َٻمڇمٗمِ ِؾ ْٖم ِـ
ڇمس َو َّ َّ
َو َِل ْ ُُيَڇمٮم ْٺم ُڀم ْؿ ٫مځمف َأ َٚمدٌ ُي ْٸمتَدُّ ٖمِ َٻم ْقٮمف َو ُه َق َٲم ْڃم ُ٘م ٌ
ڇمن َو ُ١م ْٺم َځم َ
َٚم َّځم َ
ِمد ْٖم ِـ َٚمٿمْ ٌَ ٍؾ َو َ٪م ْ ِٞم ِه ْؿ.
ڇمن اٮم َّث ْق ِر ِّي َو َأ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ځمؿ ْٖم ِـ َٲم ْٸم َپم ٍر٥َ ،م ْـ
إ١م ََم٥م ُځمؾ ْٖم ُـ إ ْٖم َراه َ
َ٬م َڇمل ا ْٖم ُـ َأ ِِّب َٚمڇمٗم ٍؿ ِٓم َٗم ْٺمً ِٞمه َٚمدَّ َ٘مٿمَڇم َأ ِِّب َ٘مٿمَڇم ْ
وب٥َ ،مـ ٖمټمٞم ٖم ِـ ٲمٸمر ٍ
ٍ
ي ِ
وف٥َ ،م ْـ ُٲم َٻمڇمٗمِ ِؾ ْٖم ِـ َٚم َّځم َ
ڇمن٥َ ،م ْـ ِ٥مټم ِْر َٲم َډم،
ْ
ْ َ ُْ
ُڂمقحِ ْٖم ِـ َٲم ْځم ُپمقن اٜمَ ْ ُ
ڇمس ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :و ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ﴾ َ٬م َڇمل ُه َق َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
َ٥م ْـ ا ْٖم ِـ َ٥م ٌَّ ٍ
ش َو ِ٥م ْٽم ُپم ُف
َٲم َٸم ُڀم ْؿ .
َ٬م َڇملَ :و ُر ِو َي َ٥م ْـ ُ١م ْٺم َځم َ
ڇمن اٮم َّث ْق ِر ِّي َأ َّڂم ُف َ٬م َڇمل٥ِ :م ْٽم ُپم ُف َٲم َٸم ُڀم ْؿ.
اهځمؿ اٮمدور٬مل ٚمدَّ َ٘مٿمَڇم ڂمُقح ٖمـ ٲمځمپم ٍ
ِ
قن
َو َ٬م َڇملَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم َأ ِِّب َ٬م َڇملَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم َأ ْ َ
َ
ُ ْ ُ َُْ
ِمد ْٖم ُـ إ ْٖم َر َ
ڇمك ٖم ِـ ٲم َز ِ
ِ
اٜمَ ْيوبَ٘ ،مٿمَڇم ٖمټمٞم ٖمـ ٲمٸمر ٍ
وف٥َ ،م ْـ ُٲم َٻمڇمٗمِ ِؾ ْٖم ِـ َٚم َّځم َ
اٚم ٍؿِٓ :م
ڇمن٥َ ،م ْـ َّ
ُ ُ
اٮمٵم َّح ْ ُ
ْ ُ َ ُْ
َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :ٲمڇم َيټم ُ
ُقن ِٲم ْـ ڂم َْج َقى َ٘م ََل َ٘م ٍډم َّإٓ ُه َق َراٖمِ ُٸم ُڀم ْؿ﴾ َإ٨م َ٬م ْقٮم ِ ِف ﴿ َأ ْيٿمَ ََم ٭مَڇمڂمُقا﴾ َ٬م َڇملُ :ه َق
َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ش َو ِ٥م ْٽم ُپم ُف َٲم َٸم ُڀم ْؿ.
ورواه ٖمِڅمِ١مٿم ِ
آٛم َر َ٥م ْـ ُٲم َٻمڇمٗمِ ِؾ ْٖم ِـ َٚم َّځم َ
َڇمد َ
ڇمن َه َذا َو ُه َق ٘مِ َٻم ٌډم ِٓم اٮم َّت ْٺم ًِ ِٞم َٮم ْځم َس ٖمِ َپم ْج ُر ِ
وح
ََ َ ُ ْ
٭م َََم ُٙم ِر َح ُٲم َٻمڇمٗمِ ُؾ ْٖم ُـ ُ١م َٽم ْځم ََم َن.
()0

قن اٜمَ ْيوب َ٥مـ ٖمټمٞم ٖم ِـ ٲمٸمر ٍ
ِمدَ٘ :مٿمَڇم َأ ِِّب َ٘مٿمَڇم ڂمُقح ٖمـ ٲمځمپم ٍ
وف
َو َ٬م َڇمل َ٥م ٌْدُ اَّلل ْٖم ُـ َأ ْ َ
ُ ُ ْ
ْ َ ُْ
ُ ْ ُ َُْ
اٮمٵمح ِ
َ٘مٿمَڇم َأ ُٖمق ُٲم َٸم ِ
ڇمك ِٓم َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ َٲمڇم َيټم ُ
ڇمو َي َډم٥َ ،م ْـ ُٲم َٻمڇمٗمِ ِؾ ْٖم ِـ َٚم َّځم َ
ُقن ِٲم ْـ
ڇمن٥َ ،م ْـ َّ َّ
ــــــــــــــــــــــ

( )0إ١مٿمڇمده ٚمًـ ،رٙمڇمٮمف ٭مٽمڀمؿ ٘مٻمڇمت :إٓ ٖمټمٞم ٖمـ ٲمٸمروف٫ :مڅمڂمف ٚمًـ احلديڋم.
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خً ٍډم َّإٓ هق ١م ِ
ٍ
ڇمد ُ١م ُڀم ْؿ َو َٓ َأ ْدڂمَك ِٲم ْـ َذٮم ِ َؽ َو َٓ َأ ْ٭م َث َر
ُ َ َ
ڂم َْج َقى َ٘م ََل َ٘مډم َّإٓ ُه َق َراٖمِ ُٸم ُڀم ْؿ َو َٓ َ ْ َ
َّإٓ ُه َق َٲم َٸم ُڀم ْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ٭مَڇمڂمُقا﴾ َ٬م َڇملُ :ه َق َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ش َو ِ٥م ْٽم ُپم ُف َٲم َٸم ُڀم ْؿ.
ِ
ِ
ِ
ڈم ٥مٌڇمدة َ٘مٿمَڇم
ق١مك َصڇمٚم ُ
حل ًَ ِـ ْٖم ِـ َ٢مٻم ٍځمؼَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم َ٥م ٌْدُ اَّلل ْٖم ُـ ُٲم َ
َو َ٬م َڇمل َ٥م ُّ٦م ْٖم ُـ ا َ
ڇمن ِٲم ْـ إَ ْٖمدَ ِ
ا١م َ
إن ٭م َ
ٲمٸمدان ٬َ -م َڇمل ا ْٖم ُـ اٜمُ ٌَ َڇمر ِكْ :
ال ٫مپمٸمدان ٬َ -م َڇمل١َ :م َڃم ْٮمڊم
َڇمن َأ َٚمدٌ ٖمِ ُخ َر َ
ُ١م ْٺم َځم َ
ڇمن اٮم َّث ْق ِر َّي َ٥م ْـ َ٬م ْقٮم ِ ِف ﴿ َو ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ﴾ َ٬م َڇمل٥ِ :م ْٽم ُپم ُف.
ڇمق ِٓم ٭مِت ِ
إ١م َح َ
ِمد ْٖم ِـ َٚمٿمْ ٌَ ٍؾَ :ٲمڇم
اٮمًٿم َِّډم٬ُ :م ْٽمڊم َِٕ ِِّب َ٥م ٌْ ِد اَّلل َأ ْ َ
َڇمب ُّ
َو َ٬م َڇمل َٚمٿمْ ٌَ ُؾ ْٖم ُـ ْ
َٲم ْٸمٿمَك َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ َو ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ﴾ و﴿ َٲمڇم َيټم ُ
ُقن ِٲم ْـ ڂم َْج َقى َ٘م ََل َ٘م ٍډم َّإٓ ُه َق
َراٖمِ ُٸم ُڀم ْؿ﴾ َإ٨م َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ َّإٓ ُه َق َٲم َٸم ُڀم ْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ٭مَڇمڂمُقا﴾ َ٬م َڇمل٥ِ :م ْٽم ُپم ُف َ٥مڇم ِِل اٮم َٹم ْځم ِ
ڈم
ُ
ځمط ٖمِټم ُِّؾ َر ٍء َ٢م ِ
ڇمهدٌ ٥َ ،م ََّل ُم اٮم ُٹم ُځم ِ
ڈم َر ُّٖمٿمَڇم َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
اٮمٳم َڀمڇم َد ِة ُ ِِم ٌ
َو َّ
ش ٖمِ ََل َٚمدي
قب َي ْٸم َٽم ُؿ اٮم َٹم ْځم َ
ْ
و َٓ ِص َٺم ٍډم و ِ١مع ٭مُر ِ١مځمف اٮمًپمق ِ
ات َو ْإَ ْر َض.
َ َ ْ ُّ ُ َّ َ َ
َ
ِ ِ
َو َ٬مدْ َٖم ًَ َط ِ
اٮمر ِّد َ٥م َٝم اجلَ ْڀم ِپم َّځمډم َ .و َٮم ْٺم ُظ اٜمَ ِٸم َّځم ِډم
اْل َٲمڇم ُم َأ ْ َ
ِمد اٮمټم َََل َم َ٥م َٝم َٲم ْٸمٿمَك اٜمَٸمځمَّډم ِٓم َّ

َ٧م أ َيت ْ ِ
َڇمب اَّلل َٙمڇم َء َ٥مڇم ًّٲمڇم ٭م َََم ِٓم َهڇمٗم ْ ِ
ِٓم ٭مِت ِ
ڇمصڇم ٭م َََم ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِفَّ ﴿ :
إن اَّللََّ َٲم َع
َ٧م َو َٙمڇم َء َٛم ًّ
ا َّٮم ِذي َـ ا َّٗم َٻم ْقا َوا َّٮم ِذي َـ ُه ْؿ ُِم ْ ًِٿم َ
ُقن﴾ َو َ٬م ْقٮمِ ِف﴿ :إڂمَّٿم ِل َٲم َٸمټم ََُم َأ ْ١م َپم ُع َو َأ َرى﴾ َو َ٬م ْقٮمِ ِفَٓ ﴿ :
َڇمن اٜمُراد َأ َّڂمف ٖمِ َذاٗمِ ِف ٲمع ٭م ُِّؾ َ ٍ
َڇمن اٮم َّتٸم ِپمځمؿ يٿم ِ
َت َز ْن َّ
َڇم٬م ُض
َْ
رءَ :ٮمټم َ ْ ُ ُ
َ َ
إن اَّللََّ َٲم َٸمٿمَڇم﴾٫َ .م َٽم ْق ٭م َ َ ُ ُ
ْ
ِ ِ
ِ
َت َز ْن َّ
ځمٴم ُف َو َأ َٖمڇم َٖمټم ٍْر
ځمص٫َ :مڅمِ َّڂم ُف َ٬مدْ َ٥مٽمِ َؿ َأ َّن َ٬م ْق َٮم ُفْ َ َٓ ﴿ :
إن اَّللََّ َٲم َٸمٿمَڇم﴾ َأ َرا َد ٖمِف َختْٴم َ
اٮمت َّْخٴم َ
ون ٥مَدُ ِّو ِه ْؿ ِٲم ْـ اٮم ُټم َّٺم ِ
ڇمر َو٭م ََذٮم ِ َؽ َ٬م ْق ُٮم ُفَّ ﴿ :
ُد َ
إن اَّللََّ َٲم َع ا َّٮم ِذي َـ ا َّٗم َٻم ْقا َوا َّٮم ِذي َـ ُه ْؿ
٧م َوا ْٮم ُٺم َّج ِ
ُقن﴾ َٛم َّٴم ُڀم ْؿ ٖمِ َذٮم ِ َؽ ُد َ
ُِم ْ ًِٿم َ
ڇمر.
ون اٮم َّٷمڇمٜم ِ َ
ِ
ِ ِ
ب و َٓ َرء ِٲمـ اٮم ُٻمر ِ
اٛمتِ ََل ُ
آن ُي َرا ُد ِ َِبڇم ْ
ط
َو َأ ْي ًٵمڇم َ٫م َٽم ْٺم ُظ (اٜمَٸم َّځمډم) َٮم ْځم ًَ ْڊم ِٓم ُٮم َٹمډم اٮم َٸم َر ِ َ
ْ َ ْ ْ
اٮمذاٗم ْ ِ
َ٧م ٖمِ ْڇمُٕ ْٛم َرى :٭م َََم ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِفُِ ﴿ :م َ َّپمدٌ َر ُ١م ُ
إٚمدَ ى َّ
قل اَّلل َوا َّٮم ِذي َـ َٲم َٸم ُف﴾ َو َ٬م ْقٮم ِ ِف:
ْ
٧م﴾ و َ٬مقٮم ِ ِف﴿ :ا َّٗم ُٻمقا اَّللََّ و٭مُقڂمُقا ٲمع اٮمٴم ِ
٧م﴾ َو َ٬م ْقٮم ِ ِف:
ڇمد ِ٬م َ
﴿ َ٫م ُڃمو َٮم ِئ َؽ َٲم َع اٜمُ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
َ َ َّ
َ
َ ْ
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ڇمهدُ وا َٲم َٸمټم ُْؿ﴾َ .و ِٲم ْث ُؾ َه َذا ٭مَثِ ٌٞم٫َ :مڇم ْٲمتَٿم ََع َأ ْن َيټم َ
ُقن َ٬م ْق ُٮم ُفَ ﴿ :و ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ﴾ َيدُ ُّل
﴿ َو َٙم َ
َ٥م َٝم َأ َّن َذاٗمَف ُّم ْتَٽمِ َٶم ٌډم ٖمِ َذو ِ
ات اخلَ ْٽم ِؼ.
َ
اٮمً َځم ُ
َو َأ ْي ًٵمڇم َ٫مڅمِ َّڂم ُف ا ْ٫م َتت ََح أ َي َډم ٖمِڇم ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ َو َٛمت ََپم َڀمڇم ٖمِڇم ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ َ٫مټم َ
ڇمق َيدُ ُّل َ٥م َٝم َأ َّڂم ُف َأ َرا َد َأ َّڂم ُف
َڇمن ِّ
َ٥م ِ
ڇمِل ٌ ِ ِِب ْؿَ .و َ٬مدْ ُٖم ًِ َط اٮمټم َََل ُم َ٥م َٽم ْځم ِف ِٓم َٲم ْق ِو ٍع َ
٧م َأ َّن َٮم ْٺم َظ ا َٜم ِٸم َّځم ِډم ِٓم اٮم ُّٽم َٹم ِډم َ -وإِ ْن
آٛم َر َو َٖم َّ َ
ڇمد َِل يٿم ِ
ِ ِ
ڇمٚم ٌَ َډم َواٜمُْ َٻم َڇمر َڂم َډم ٫َ -م ُڀم َق إ َذا ٭م َ
َڇمف َذٮم ِ َؽ ُ٥م ُٽم َّق ُه َ٥م َٝم
َڇمن َٲم َع اٮمٸم ٌَ ْ ُ
ا ْ٬مت ََچم اٜمُ َجڇم َٲم َٸم َډم َواٜمُْ َٴم َ
َ٥م ْر ِ٢م ِف َو َيټم ُ
ُقن ُٚمټم ُْؿ َٲم ِٸم َّځمتِف ِٓم ٭م ُِّؾ َٲم ْق٣مِ ٍـ ٖمِ َح ًٌَِ ِف َ٫م َپم َع اخلَ ْٽم ِؼ ُ٭م ِّٽم ِڀم ْؿ ٖمِڇم ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ َوا ْٮم ُٻمدْ َر ِة
َّٰم واٮمت َّْڃم ِي ِ
ڇمن و َُيُص ٖمٸم َٵمڀمؿ ٖمِ ْ ِ ِ
ِ
ځمد.
ڇمْل َ٥مڇمڂمَډم َواٮمٿم ْ ِ َ
اٮمً ْٽم َٶم َ ُّ َ ْ ُ ْ
َو ُّ
َو َ٬مدْ َ٬م َڇمل ا ْٖم ُـ َأ ِِّب َٚمڇمٗمِ ٍؿ٬َ :م َر ْأت َ٥م َٝم ُِم َ َّپم ِد ْٖم ِـ اٮم َٺم ْٵم ِؾَٚ .مدَّ َ٘مٿمَڇم ُِم َ َّپمدُ ْٖم ُـ َ٥م ِ ِّ٦م ْٖم ِـ
اٚم ٍؿ َ٘مٿمَڇم ٖمټمٞم ٖمـ ٲمٸمر ٍ
احلً ِـ ٖم ِـ َ٢م ِٻم ٍځمؼ َ٘مٿمَڇم ُِمَپمدُ ٖمـ ٲم َز ِ
وف٥َ :م ْـ ُٲم َٻمڇمٗمِ ِؾ ْٖم ِـ ُ١م َٽم ْځم ََم َن ِٓم
ََ ْ
ْ ُ َ ُْ
َّ ْ ُ ُ
ض﴾ ِٲمـ اٜمَ َٶم ِر ﴿وٲمڇم َُيْرج ِٲمٿمْڀمڇم﴾ ِٲمـ اٮمٿمٌَّ ِ
َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ َي ْٸم َٽم ُؿ َٲمڇم َي ِٽم ُڌم ِٓم إَ ْر ِ
ڇمت ﴿ َو َٲمڇم
ْ َ
َ َ ُ ُ َ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
اٮمً ََم ِء ِٲم ْـ اٜمَ ََل ِئټم َِډم
اٮمً ََمء﴾ ٲم ْـ اٮم َٻم ْٶم ِر ﴿ َو َٲمڇم َي ْٸم ُر ُج ٫م َ
ځمڀمڇم﴾ َٲمڇم َي ْٴم َٸمدُ َإ٨م َّ
َيٿم ِْز ُل ٲم َـ َّ
﴿ َو ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ﴾ َي ْٸمٿمِل ٖمِ ُٻمدْ َرٗمِ ِف َو ُ١م ْٽم َٶمڇمڂمِ ِف َو ِ٥م ْٽم ِپم ِف َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْيٿم َََم ُ٭مٿمْت ُْؿ.
اْل١مٿم ِ
َڇمد َ٥م ْـ ُٲم َٻمڇمٗمِ ِؾ ْٖم ِـ ُ١م َٽم ْځم ََم َن َ٬م َڇملَٖ :م َٽم َٹمٿمَڇم َو َاَّللَُّ َأ ْ٥م َٽم ُؿ ِٓم َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨مُ ﴿ .ه َق
َو ِ َِب َذا ِ ْ
إَو ُل﴾ َ٬م َڇمل َ٬مٌ َؾ ٭م ُِّؾ َر ٍء ﴿و ْأ ِٛمر﴾ َ٬م َڇملٖ :مٸمدَ ٭م ُِّؾ َر ٍء ﴿واٮم َّٷم ِ
ڇمه ُر﴾ َ٬م َڇمل٫َ :م ْق َق
َ
َْ
َ
ْ
َّ
ُ
ْ
ْ
٭م ُِّؾ َ ٍ
ِ
ِ
ر ٍءَ :وإِڂم َََّم َڂم ْٸمٿمِل ٖمِڇم ْٮم ُٻم ْر ِ
ب ٖمِ ِٸم ْٽم ِپم ِف َو ُ٬مدْ َرٗمِ ِف
رء ﴿ َوا ْٮم ٌَڇم٣م ُـ﴾ َ٬م َڇملَ :أ ْ٬م َر ُب ٲم ْـ ٭م ُِّؾ َ ْ
ْ
و ُهق َ٫مق َق َ٥مر ِ٢م ِف ﴿و ُهق ٖمِټم ُِّؾ َ ٍ ِ
ځمؿ﴾ َي ْٸم َٽم ُؿ ڂم َْج َق ُاه ْؿ َو َي ًْ َپم ُع ٭م َََل َٲم ُڀم ْؿ ُ٘م َّؿ ُيٿمَ ٌِّ ُئ ُڀم ْؿ
َ َ
َ َ ْ
رء َ٥مٽم ٌ
ْ
ْ
ِ ِ
ر ٍء َڂم َٶم ُٻمقا ٖمِ ِف َ١م ِّځم ٍئ َأ ْو َٚم ًَ ٍـ.
َي ْق َم اٮمٻم َځمڇم َٲمډم ٖمِټم ُِّؾ َ ْ
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ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َي ِز ْم
قرا َ٥م ْـ ُٲم َٻمڇمٗم ٍؾ ٭م َُٳم ْڀم َرة إَ َّول ا َّٮمذي ُر ِو َي َ٥مٿمْ ُف ٲم ْـ ُو ُٙمقه َِل ْ َ ْ
َو َه َذا َٮم ْځم َس َٲم ْٳم ُڀم ً
ِ
ن اٮم ٌَڇم٣مِ َـ ٖمِڇم ْٮم َٻم ِر ِ
ن اٮم ُٻم ْر َب ٖمِڇم ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ َوا ْٮم ُٻمدْ َر ِة
يڈم ُ٘م َّؿ َ٫م َّ َ
ٖمِ ََم َ٬مڇم َٮم ُف َٖم ْؾ َ٬م َڇملَٖ :م َٽم َٹمٿمَڇم َو ُه َق ا َّٮمذي َ٫م َّ َ
ڇمٙم َډم َإ٨م َه َذا.
َو َٓ َٚم َ
اٮمٴم ِحځمحِ َ٥م ْـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َأ َّڂم ُف َ٬م َڇملَ « :إٔ َ َ
ر ٌء
َو َ٬مدْ َ٘م ٌَ َڊم ِٓم َّ
ْت إ َّو ُل َؾ َِ ْٔ َس َؿ ْب َِؽ َ ْ
ِ
ِ
ْت اف َباضِ ُـ َؾ َِ ْٔ َس
ر ٌء َو َإٔ َ
ر ٌء َو َإٔ َ
َو َإٔ َ
ْت اف َّيا ُر َؾ َِ ْٔ َس َؾ ْق َؿؽ َ ْ
ْت أخ ُر َؾ َِ ْٔ َس َب ًْدَ ك َ ْ
ر ٌءش .
ُدوَٕؽ َ ْ
()0

وٙمڇمء َ٥مـ اٮمٿمٌَِّل ﷺ ِٲمـ ٚم ِد ِ
يڋم َأ ِِّب ُه َر ْي َر َة َو َأ ِِّب َذ ير ¶ ِٓم َٗم ْٺم ًِ ِٞم َه ِذ ِه
ْ َ
َ َ َ ْ
ِّ
إَ١مَم ِء وٚم ِد ِ
اْل ْد َٓ ِء) َٲمڇم َ٬مدْ َٖم ًَ ْٶمٿمَڇم اٮم َٻم ْق َل َ٥م َٽم ْځم ِف ِٓم َٲم ًْ َڃم َٮم ِډم ِ
يڋم ( ِ
اْل َٚمڇم َ٣م ِډم.
َْ َ َ
َو٭م ََذٮم ِ َؽ َه َذا احلَ ِد ُ
٧م َأ َّڂم ُف َٮم ْځم َس َٲم ْٸمٿمَك اٮم ٌَڇم٣مِ ِـ َأ َّڂم ُف
يڋم َذ٭م ََر ُه ٬متڇمدة ِٓم َٗم ْٺم ًِ ِٞم ِهَ :و ُه َق ُي ٌَ ِّ ُ
ب ِٓم اٮمټمِت ِ
اٮم ُٻم ْر ُبَ ،و َٓ َٮم ْٺم ُظ اٮم ٌَڇم٣مِ ِـ َيدُ ُّل َ٥م َٝم َذٮم ِ َؽَ ،و َٓ َٮم ْٺم ُظ اٮم ُٻم ْر ِ
اٮمًٿم َِّډم َ٥م َٝم ِٙم َڀم ِډم
َڇمب َو ُّ
آن َ٭م َٽم ْٺم ِ
اٮمٸمپمق ِم َ٭م َٽم ْٺم ِ
ب ِٓم اٮم ُّٽم َٹم ِډم وا ْٮم ُٻمر ِ
ظ اٜمَ ِٸم َّځم ِډم َو َٓ َٮم ْٺم ُظ اٮم ُٻم ْر ِ
ظ اٜمَ ِٸم َّځم ِډم َ٫مڅمِ َّڂم ُف إ َذا َ٬م َڇملَ :ه َذا
َ ْ
ُُ
ِ ِ
اٮمذا َٗم ْ ِ
ڇمٚم ٌَ َډم َو َٓ َيدُ ُّل َ٥م َٝم ُ٬م ْر ِ
إٚمدَ ى َّ
٧م
ب ْ
َٲم َع َه َذا٫َ :مڅمِ َّڂم ُف َي ْٸمٿمل ٖمِف اٜمُ َجڇم َٲم َٸم َډم َواٜمُْ َٻم َڇمر َڂم َډم َواٜمُْ َٴم َ

اٛمتِ ََل٣مِ َڀمڇم ِ َِبڇم٫َ :مٽمِ َڀم َذا ٭م َ
ِٲم ْـ إُ ْٛم َرى َو َٓ ْ
َڇمن إ َذا ِ٬م َځمؾُ :ه َق َٲم َٸم ُڀم ْؿَ :د َّل َ٥م َٝم َأ َّن ِ٥م ْٽم َپم ُف
ِ ِ
ِ
ٟم اٮم ُٻم ْر ُ
َو ُ٬مدْ َر َٗم ُف َو ُ١م ْٽم َٶمڇم َڂم ُف ُ ِِم ٌ
اٮمًٿمَّ ُډم ِ َِب َذا.
آن َو ُّ
ځمط ِِبِ ْؿ َو ُه َق َٲم َع َذٮم َؽ َ٫م ْق َق َ٥م ْر٢مف :٭م َََم َأ ْٛم َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم
اٮمً ََم َوات َو ْإَ ْر َض ِٓم ١متَّډم َأ َّيڇم ٍم ُ٘م َّؿ ْ
َو َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مُ ﴿ :ه َق ا َّٮمذي َٛم َٽم َؼ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش َي ْٸم َٽم ُؿ َٲمڇم َيٽمِ ُڌم ِٓم إَ ْر ِ
اٮم َٸم ْر ِ
ځمڀمڇم
اٮمً ََمء َو َٲمڇم َي ْٸم ُر ُج ٫م َ
ض َو َٲمڇم َُي ُْر ُج ٲمٿم َْڀمڇم َو َٲمڇم َيٿم ِْز ُل ٲم َـ َّ
ِ ِ
ِ
ر ٍء َ٫م ََل
َو ُه َق َٲم َٸمټم ُْؿ َأ ْي َـ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ﴾ َ٫م َڃم ْٛم َ َ
ٟم ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َأ َّڂم ُف َٲم َع ُ٥م ُٽم ِّقه َ٥م َٝم َ٥م ْر٢مف َي ْٸم َٽم ُؿ ٭م َُّؾ َ ْ
اٮمٸم ْٽم ِؿ ٖمِج ِپمځم ِع إَ ْ٢مځم ِ
يپمٿمَٸمف ُ٥م ُٽمقه َ٥مـ ِ
ڇمء.
َ
َ
َ ْ ُ ُ ُّ ُ ْ

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ (٥ )2703مـ أِّب هريرةؓ
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ِ ِ
ِ ِ
ِ
اٮمًٿم َِـ َ٬م َڇمل اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺَ « :و َاهللَُّ َؾ ْق َق َظ ْر ِص ِف
َو٭م ََذٮم َؽ ِٓم َٚمديڋم (إَ ْو َ٥مڇمل) ا َّٮمذي ِٓم ُّ
ت ِٓم َٮم ْٺم ِ
و ً َِؿ ما َأ ْٕتُؿ ظ َِٔ ِفش و َِل ي ْڃم ِ
ظ اٮم ُٻم ْر ِ
ب ِٲم ْث ُؾ َذٮم ِ َؽ َأ َّڂم ُف َ٬م َڇملُ :ه َق َ٫م ْق َق َ٥م ْر ِ٢م ِف َو ُه َق
َ َْ
ْ َ ْ
ََْ ُ َ
ِ
ر ٍءَٖ :م ْؾ َ٬م َڇملَّ ﴿ :
٧م﴾ َو َ٬م َڇملَ ﴿ :وإِ َذا
يڈم ِٲم َـ اٜمُ ْح ًِٿم ِ َ
إن َر ْ َ
ِم َډم اَّلل َ٬م ِر ٌ
َ٬م ِر ٌ
يڈم ٲم ْـ ٭م ُِّؾ َ ْ
١م َڃم َٮم َؽ ِ٥مٌ ِ
ڇمدي َ٥مٿمِّل َ٫مڅمِ ِِّّن َ٬م ِريڈم ُأ ِٙمځمڈم د ْ٥مق َة اٮمدَّ ا ِع إ َذا د َ٥م ِ
ڇمن﴾ َو َ٬م َڇمل اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ« :إ َُّٕ ُْؿ
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
َ
ِ
قن َأصؿ و َٓ ؽَاَِباِ َّ ،
بش.
ٔع َؿ ِر ٌ
إن ا َّفذي َْدْ ُظق َٕ ُف َشّ ٌ
ً
َٓ َْدْ ُظ َ َ َّ َ
ِ
َي َځمك ْٖم ُـ اٜمُ ِٹم َٞم ِةَ٘ ،مٿمَڇم َٙم ِر ٌير٥َ ،م ْـ َ٥م ٌَدَ َة ْٖم ِـ َأ ِِّب َٖم ْر َز َة
َ٬م َڇمل ا ْٖم ُـ َأ ِِّب َٚمڇمٗم ٍؿَ٘ :مٿمَڇم َأ ِِّبَ٘ ،مٿمَڇم َ ْ
اٮمًجًتڇمِّن٥َ ،مـ اٮمٴم ْٽم ِ
ڊم ْٖم ِـ َٚمټمِځم ٍؿ٥َ ،م ْـ َأٖمِ ِځمف٥َ ،م ْـ َٙمدِّ ِه َ٬م َڇملَٙ :مڇم َء َر ُٙم ٌؾ َإ٨م اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ
ْ َّ
َڇمٙمځمفَ ،أم ٖم ِٸمځمدٌ َ٫مٿمُٿم ِ
َ٫م َٻم َڇملَ :يڇم َر ُ١م َ
َڊم اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ َ٫م َڃمڂم َْز َل
َڇمد َي ُف ؟ َ٫م ًَټم َ
يڈم َر ُّٖمٿمَڇم َ٫مٿمُٿم ِ َ ُ ْ َ
قل اَّللَ ،أ َ٬م ِر ٌ
اَّللَُّ َٗمٸم َڇم٨م﴿ :وإِ َذا ١م َڃم َٮم َؽ ِ٥مٌ ِ
ڇمدي َ٥مٿمِّل َ٫مڅمِ ِِّّن َ٬م ِريڈم ُأ ِٙمځمڈم د ْ٥مق َة اٮمدَّ ا ِع إ َذا د َ٥م ِ
ڇمن
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
()0

َ٫م ْٽم َځم ًْ َت ِجځم ٌُقا ِٕم َو ْٮم ُځم ْڄم ِٲمٿمُقا ِِّب﴾ .
ڇمِل ٖمِټم ُِّؾ َ ٍ ِ
و َٓ ي َٻم ُڇمل ِٓم ه َذا٬َ :م ِر ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ر ٍء
َ
ٌ
َ ُ
رء َ٬مڇمد ٌر َ٥م َٝم ٭م ُِّؾ َ ْ
ْ
يڈم ٖمٸم ْٽمپمف َو ُ٬مدْ َرٗمف٫َ :مڅم َّڂم ُف َ٥م ٌ
َو ُهؿ َِل َي ُٳمټمُّقا ِٓم َذٮم ِ َؽَ ،و َِل َيً َڃم ُٮمقا َ٥مٿمْ ُف َوإِڂمََّم ١م َڃم ُٮمقا َ٥م ْـ ُ٬مرٖمِ ِف َإ٨م ٲم ْـ َيدْ ُ٥مق ُه َو ُيٿم ِ
َڇمٙم ِځمف:
َ
ْ
َ َ
ْ ْ
ْ ْ
و ِِل َذا َ٬م َڇمل َٗمٸم َڇم٨م﴿ :وإِ َذا ١م َڃم َٮم َؽ ِ٥مٌ ِ
ڇمدي َ٥مٿمِّل َ٫مڅمِ ِِّّن َ٬م ِريڈم ُأ ِٙمځمڈم د ْ٥مق َة اٮمدَّ ا ِع إ َذا د َ٥م ِ
ڇمن﴾
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
َ
َ َ
َ َ
ځمڈم.
يڈم ُ ُِم ٌ
ٟم َأ َّڂم ُف َ٬م ِر ٌ
َ٫م َڃم ْٛم َ َ
()2

احل ِد ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يڋم ٖمِڇم ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ :ٮمِټم َْقڂمِ ِف ُه َق
ن (اٮم ُٻم ْر َب) ِٓم أ َيډم َو ْ َ
َو َ٣مڇمئ َٺم ٌډم ٲم ْـ َأ ْه ِؾ ُّ
اٮمًٿمَّډم ُٗم َٺم ِّ ُ
َڇمن يٸم َٽمؿ ويًپمع د َ٥مڇمء اٮمدَّ ِ
ا٥مل َٚم َٴم َؾ َٲم ْٻم ُٴمق ُد ُه َو َه َذا ُه َق ا َّٮم ِذي
اٜمَ ْٻم ُٴمق ُد َ٫مڅمِ َّڂم ُف إ َذا ٭م َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ
قل :إ َّڂمف َ٬م ِريڈم ِٲمـ ٭م ُِّؾ َر ٍء ٖمِپمٸمٿمَك ِ
ا ْ٬مت ََچم َأ ْن َي ُٻم َ
اٮمٸم ْٽم ِؿ َوا ْٮم ُٻمدْ َر ِة٫َ :مڅمِ َّن َه َذا َ٬مدْ
ْ َ ْ
ٌ ْ
قل َٲم ْـ َي ُٻم ُ ُ
ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػٗ :مٻمدم خترَيف ().
( )2ضًٔػٓ :م إ١مٿمڇمده اٮمٴمٽمڊم ٖمـ ٚمټمځمؿ ،وهق ُمڀمقل ،وأٖمقه ُمڀمقل.
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ڇمن و٭مَثِٞم ِٲمـ اخل َٽم ِ
ِ
ِ
ػَ :ٮمټمِ ْـ َِل ْ َي ُٻم ْؾ َأ َٚمدٌ
اٮمً َٽمػ ٭م َََم َٗم َٻمدَّ َم َ٥م ْـ ُٲم َٻمڇمٗم ِؾ ْٖم ِـ َٚم َّځم َ َ ٌ ْ َ
َ٬مڇم َٮم ُف َٖم ْٸم ُض َّ
ِِ ِ ِ
ِٲمٿم ُْڀم ْؿ َّ
ر ٍء.
إن َڂم ْٺم َس َذاٗمف َ٬مري ٌَ ٌډم ٲم ْـ ٭م ُِّؾ َ ْ
ِ ِ ِ
قل :إ َّڂم ُف َ٫م ْق َق اٮم َٸم ْر ِ
ش َو َٲم ْـ َي ُٻم ُ
٧مَ :ٲم ْـ َي ُٻم ُ
قل إ َّڂم ُف
ځمع اٜمُ ًْٽمِ ِپم َ
َو َه َذا اٜمَ ْٸمٿمَك ُيٻم ُّر ٖمِف َُج ُ
ش .و َ٬مدْ َذ٭مَر اٖمـ َأ ِِّب ٚمڇمٗمِ ٍؿ ٖمِڅمِ١مٿم ِ
َڇمد ِه َ٥م ْـ َ٥م ٌْ ِد اٮم َٸم ِز ِيز ْٖم ِـ َ٥م ٌْ ِد اَّلل ْٖم ِـ َأ ِِّب
َ
َ ْ ُ
َٮم ْځم َس َ٫م ْق َق اٮم َٸم ْر ِ َ
ْ
ِم ُـ َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ا١مت ََقى﴾ َي ْٸم َٽم ُؿ َو ُه َق ٭م ََذٮم ِ َؽ َٲمڇم ٗم َُق ْ١م ِق ُس
اٮمر ْ َ
ش ْ
َ١م َٽم َپم َډم اٜمڇمٙمٳمقن َ٬م َڇملَّ ﴿ :
ٖمِ ِف َأ ْڂم ُٺمًٿمَڇم ِٲمٿمَّڇم :وهق ٖمِ َذٮم ِ َؽ َأ ْ٬مرب إ َٮمځمٿمَڇم ِٲمـ ٚمٌ ِؾ اٮمق ِر ِ
ػ َٓ َيټم ُ
ُقن ٭م ََذٮم ِ َؽ َو ُه َق
يدَ ،و َ٭م ْځم َ
َ ُ ْ ْ َ ْ َ
َ ُ َ
ُ

ػ ٖمِحٌ ِؾ اٮمق ِر ِ
ِ
ِ
يد.
َأ ْ٥م َٽم ُؿ ٖمِ ََم ٗم َُق ْ١م ِق ُس ٖمِف َأ ْڂم ُٺم ًُٿمَڇم ٲمٿمَّڇم َ٫م َټم ْځم َ َ ْ َ
َو٭م ََذٮم ِ َؽ َ٬م َڇمل َأ ُٖمق َ٥م ْپم ٍرو اٮمٶمٽمپمٿمټمل َ٬م َڇملَ :و َٲم ْـ َ١م َڃم َل َ٥م ْـ َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :وڂم َْح ُـ َأ ْ٬م َر ُب إ َٮم ْځم ِف
يد﴾ َ٫مڇم ْ٥م َٽمؿ َأ َّن َذٮم ِ َؽ ُ٭م َّٽمف َ٥م َٝم ٲمٸمٿمَك ِ
ِٲمـ ٚمٌ ِؾ اٮمق ِر ِ
اٮمٸم ْٽم ِؿ ٖمِ ِف َوا ْٮم ُٻمدْ َر ِة َ٥م َٽم ْځم ِف َواٮمدَّ ٮم ِ ُځمؾ ِٲم ْـ
َْ
ُ
ْ َْ َ
ْ
َذٮم ِ َؽ َصدْ ُر أ َي ِډم٫َ :م َٻم َڇمل اَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و َٮم َٻمدْ َٛم َٽم ْٻمٿمَڇم ِ
اْلڂم ًَْ َ
ڇمن َو َڂم ْٸم َٽم ُؿ َٲمڇم ٗم َُق ْ١م ِق ُس ٖمِ ِف َڂم ْٺم ًُ ُف
وڂمَحـ َأ ْ٬مرب إ َٮمځم ِف ِٲمـ ٚمٌ ِؾ اٮمق ِر ِ
َڇمن َ٥مڇمٜمً ِڇم ٖمِ َق ْ١م َق َ١متِ ِفَ :٭م َ
يد﴾ َِٕ َّن اَّللََّ ٜمََّڇم ٭م َ
ڇمن َأ ْ٬م َر َب إ َٮم ْځم ِف
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
يد ،وٚمٌ ُؾ اٮمق ِر ِ
ِ
ِ
يد َٓ َي ْٸم َٽم ُؿ َٲمڇم ٗم َُق ْ١م ِق ُس ٖمِ ِف اٮمٿمَّ ْٺم ُس.
اٮمق ِر َ َ ْ َ
ٲم ْـ َٚم ٌْ ِؾ َ
ِ ِِ
ِ
ُقن ٲمٸمٌقده ُّمَڇمٮم ِ ًٶمڇم ٮمِدَ ِم ِ ِ
حل ِپم ِف َو َأ ْن َٓ
َو َي ْٽم َز ُم اٜمُ ْٽمحدَ َ٥م َٝم ا ْ٥مت َٻمڇمده َأ ْن َيټم َ َ ْ ُ ُ ُ
اْلڂم ًَْڇمن َو َ ْ
ققَّ َِٕ :ن ٲمٸمٌقده ٖمِ َز ْ٥م ِپم ِف د ِ
ڇمن ٗمًَ ِپم َځم َډم اٜمَ ْخ ُٽم ِ
َي َّر َد ِ
قق َٚمتَّك َي ُٻم َ
قلَٛ :مڇمٮم ِ ٌؼ َو َّم ْ ُٽم ٌ
اٛم ُؾ
َ
َ ُْ َُ
اْلڂم ًَْ ُ ْ
َُ
ِ ِ
اْلڂمًْ ِ
ڇمن َو َٛم ِ
ڇمر َٙم ُف َ٫م ُڀم َق َ٥م َٝم َ٬م ْقٮمِ ِف ُِمْت َِز ٌج ٖمِ ِف َ٪م ْ ُٞم ُٲم ٌَ ِڇمي ٍـ َٮم ُف.
َٚم ٌْ ِؾ َ
اٮمق ِريد ٲم ْـ ِ َ
ُجع اٜمًُٽمِپم َ ِ
اٮمًٿمَّ ِډم َ٥م َٝم َأ َّن اَّللََّ َ٥م َٝم َ٥م ْر ِ٢م ِف َٖم ِڇمئ ٌـ ِٲم ْـ َُجِځم ِع
قن ٲم ْـ َأ ْه ِؾ ُّ
َ٬م َڇملَ :و َ٬مدْ َأ ْ َ َ ْ ُ
اٮمز ْي ِغ َو َ٥م ََّم َي ُٻم ُ
قل اٮم َّٷم ُ
ڇمٜم ِ َ
قن ُ٥م ُٽم ًّقا ٭مٌَِ ًٞما٬َ .م َڇملَ :و٭م ََذٮم ِ َؽ
َٛم ْٽم ِٻم ِف َو َٗم َٸم َڇم٨م اَّللَُّ َ٥م ْـ َ٬م ْق ِل َأ ْه ِؾ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ٰم َ
ون﴾
اجلَ َق ُ
ځمپم ْـ َ ْ
اب ِٓم َ٬م ْقٮمف ٫م َ
ي ُه اٜمَ ْق ُت ﴿ َوڂم َْح ُـ َأ ْ٬م َر ُب إ َٮم ْځمف ٲمٿمْټم ُْؿ َو َٮمټم ْـ َٓ ُٗم ٌْ ُ
َي ُ ُ
ون َٮم ُف َ٥م َٝم ِٚمځم َٽم ٍډم َو َٓ َيدْ َ٫م ُٸم َ
َأ ْي ٖمِڇم ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ ٖمِ ِف َوا ْٮم ُٻمدْ َر ِة َ٥م َٽم ْځم ِف إ ْذ َٓ َي ْٻم ِد ُر َ
قن َ٥مٿمْ ُف اٜمَ ْق َت َو َ٬مدْ
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قن﴾ و َ٬م َڇمل َٗمٸم َڇم٨م٬ُ ﴿ :م ْؾ يتَق َّ٫مڇم٭مُؿ ٲم َٽم ُؽ اٜمَق ِ
ت
ْ
َ
َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مٗ﴿ :م ََق َّ٫م ْت ُف ُر ُ١م ُٽمٿمَڇم َو ُه ْؿ َٓ ُي َٺم ِّر ُ٣م َ َ
َ َ ْ َ
ا َّٮم ِذي ُو٭م َِّؾ ٖمِټم ُْؿ﴾.
اٚم ٍد ِٲمـ اٜمُ َٺم ِ ِ
ُ٬م ْٽمڊم :وهټم ََذا َذ٭مَر َ٪مٞم و ِ
جل ْق ِز ِّي
َ َ
َ ُْ َ
ني َـ ٲم ْث َؾ اٮم َّث ْٸم َٽمٌِ ِّل َو َأ ِِّب اٮم َٺم َر ِج ا ْٖم ِـ ا َ
ْ ِّ

و َ٪م ِٞم ُِهڇم ِٓم َ٬مقٮم ِ ِف﴿ :وڂمَحـ َأ ْ٬مرب إ َٮمځم ِف ِٲمـ ٚمٌ ِؾ اٮمق ِر ِ
يد﴾ َو َأ َّٲمڇم ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِف ﴿ َوڂم َْح ُـ َأ ْ٬م َر ُب
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ ْ َ
ْ
َ ْ َ
إ َٮم ْځم ِف ِٲمٿمْټم ُْؿ﴾ َ٫م َذ٭م ََر َأ ُٖمق اٮم َٺم َر ِج اٮم َٻم ْق َٮم ْ ِ
٧مَّ :إِن ُ ْؿ اٜمَ ََل ِئ َټم ُډم َو َذ٭م ََر ُه َ٥م ْـ َأ ِِّب َصڇمٮمِحٍ َ٥م ْـ ا ْٖم ِـ
َ٥م ٌَّ ٍ
ڇمسَ .وأ َّڂم ُف اٮم ُٻم ْر ُب ٖمِڇم ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ.
ِ
ات اٮم ٌَ ِ
ڇمري َٙم َّؾ َو َ٥م ََل َ٬م ِري ٌَ ٌډم ِٲم ْـ
َو َه ُڄم َٓء ُ٭م ُّٽم ُڀم ْؿ َٲم ْٻم ُٴمق ُد ُه ْؿ َأ َّڂم ُف َٮم ْځم َس اٜمُ َرا ُد َأ َّن َذ َ
ِ ِ
يد اٮمٸمٌ ِد و ِٲمـ اٜمَځم ِ
و ِر ِ
ون ُ٬م ْر ِ
ڊم َوٜمََّڇم َ٤مٿمُّقا َأ َّن اٜمُ َرا َد ُ٬م ْر ُٖم ُف َو ْٚمدَ ُه ُد َ
نوا َذٮم ِ َؽ
َ ْ َ ْ ِّ
َ
ب اٜمَ ََلئټمَډم َ٫م َّ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ڇمٙم َډم َإ٨م َه َذا٫َ :مڅمِ َّن اٜمُ َرا َد ٖمِ َٻم ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :وڂم َْح ُـ َأ ْ٬م َر ُب
ٖمِڇم ْٮمٸم ْٽم ِؿ َوا ْٮم ُٻمدْ َرة ٭م َََم ِٓم َٮم ْٺمظ اٜمَٸم َّځمډمَ ،و َٓ َٚم َ
خ ََل ِ
َ٧م وه َذا ٖمِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ف َٮم ْٺمظ اٜمَ ِٸم َّځم ِډم٫َ :مڅمِ َّڂم ُف َِل ْ َي ُٻم ْؾَ :وڂم َْح ُـ
إ َٮم ْځمف ٲمٿمْټم ُْؿ﴾ َأ ْي ٖمِ َپم ََلئټمَتٿمَڇم ِٓم أ َيت ْ ِ َ َ
ڇمد ،و َأ ْٛمٟم َأ َّڂمف يٿمٌَ ُئڀمؿ يقم ِ
ِ ِ
ِ
اٮمٻم َځمڇم َٲم ِډم ٖمِ ََم َ٥م ِپم ُٽمقا َو ُه َق
َٲم َٸم ُف َٖم ْؾ َٙم َٸم َؾ َڂم ْٺم ًَ ُف ُه َق ا َّٮمذي َٲم َع اٮمٸم ٌَ َ َ َ ُ ُ ِّ ُ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ا١مت ََقى َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
َي َٸم ُؾ
ش َ٫م ََل ُ ْ
اٮمً َپم َقات َو ْإَ ْر َضَ ،و ُه َق َڂم ْٺم ًُ ُف ا َّٮمذي ْ
َڂم ْٺم ًُ ُف ا َّٮمذي َٛم َٽم َؼ َّ
ٍ
ِ
ظ ٲمع َٗم ْٺم ِر ِيؼ اٮم ُٻمر ِ
آن َٖم ْځمٿم َُڀم ََم.اه
َٮم ْٺم ٌظ ٲم ْث َؾ َٮم ْٺم َ َ
ْ
قسب اهلل َٔ عباد ٙأعمعني َٔ يٛاشّ ذات٘:
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)31/4
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
يڈم ٖمِ ِٸم ْٽم ِپم ِف
ڈم َأ َّڂم ُف َ٬م ِر ٌ
( ُ٬م ْرٖمِف) ا َّٮمذي ُه َق ٲم ْـ َٮم َق ِاز ِم َذاٗمف :ٲم ْث َؾ اٮمٸم ْٽم ِؿ َوا ْٮم ُٻمدْ َر ُة٫َ :م ََل َر ْي َ
ِ
و ُ٬مدْ رٗمِ ِف وٗمَدْ ٖمِ ِٞم ِه ِٲمـ َُجِځم ِع َٛم ْٽم ِٻم ِف َِل ي َز ْل ِِبِؿ َ٥م ً ِ
ڈم
ڇمٜمڇمَ ،و َِل ْ َي َز ْل َ٥م َٽم ْځم ِڀم ْؿ َ٬مڇمد ًرا َه َذا َٲم ْذ َه ُ
َْ
ْ
َ َ َ
ْ
ِ
ػ َّإٓ ٲمـ يٿمْټمِر ِ٥م ْٽمپمف اٮم َٻم ِد ِ
َُجِځم ِع َأه ِؾ اٮمًٿم َِّډم و َ٥مڇمٲم ِډم اٮم َّٶمق ِائ ِ
اٮمرا٫مِ َٵم ِډم
ْ
َ ْ ُ ُ َُ
َ
يؿ ٲم ْـ اٮم َٻمدَ ِر َّيډم َو َّ
َ
ُّ َ َّ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
اٮمرا٫مِ َٵم ِډم َواٜمُْ ْٸمت َِز َٮم ِډم َو َ٪م ْ ِٞم ِه ْؿ.اه
اٮمٯمء َ٬م ٌْ َؾ ٭م َْقڂمف ٲم ْـ َّ
َوڂم َْحقه ْؿ َأ ْو ُيٿمْټم ُر ُ٬مدْ َر َٗم ُف َ٥م َٝم َّ ْ
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ّقال يف (:)36/4
اٮمَل ِزم ِٲمـ ِ٥مٌ ِ
ڇمد ِهٖ :مِ ِٸم ْٽم ِپم ِف َو ُ٬مدْ َرٗمِ ِف َوٗمَدْ ٖمِ ِٞم ِه َ٫م َٻمدْ َٗم َٻمدَّ َمَ .و َٗم َٻمدَّ َم ِذ٭م ُْر
َو َأ َّٲمڇم ُ٬م ْر ُٖم ُف َّ ُ ْ َ
اخل ََل ِ
ِ
ػ ٫مِ ِځمفِ :ٲم ْـ ُ٬م ْرٖمِ ِف
ف اٜمُ َّت َٺم ُؼ َ٥م َٽم ْځم ِف َواٜمُْ ْخ َت َٽم ُ
ف ِٓم ُ٬م ْرٖمِ ِف ٖمِٿمَ ْٺم ًِ ِف ُ٬م ْر ًٖمڇم َٓ ِز ًٲمڇم َو ُ٥م ِر َ
اٮم َٸم ِ
ڇمر ِ
ض َو َّ
اٮمَل ِز ِم.اه
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ؓ٬مڇملُ :٭مٿمَّڇم ُٙم ُٽمق١مڇم ِ٥مٿمْدَ ر١م ِ
قل اَّللِ ﷺ :إِ ْذ
َ )68و َ٥م ْـ َٙم ِر ِير ْٖم ِـ َ٥م ٌْ ِد اَّللِ ؓ
َ ُ
ً
ِ
ِ
ِ
َ ِ
س ْو َن َر َّبُ ُْؿ ـ ََم ْ ََر ْو َن َ َذا اف ََ َّ َر َٓ
َڂم َٷم َر إ َ٨م اٮم َٻم َپمر َٮم ْځم َٽم َډم اٮم ٌَدْ ر٫َ ،م َٻم َڇمل« :أ َما إ َُّٕ ُْؿ َش َ َ
افن ّْ ِ
قن ِذ ُرؤْ َ تِ ِفَ :ؾِ٘ ِن ْاش َت َى ًْت ُْؿ َأ ْن َٓ ُْ ٌْ َِ ُبقا َظ َذ َصَل ٍَة َؿ ْب َؾ ُض ُِق ِ َّ
س
ْ َُوام َ
ِ
ٰم َوا ْٮم َٺم ْج َرُ٘ ،م َّؿ َ٬م َر َأ َٙم ِر ٌيرَ ﴿ :و َ١م ٌِّ ْح ٖمِ َح ْپم ِد
َو َؿ ْب َؾ ؽ ُُرو ِ َ ا َؾا ْؾ ًَ ُِقاشَ .ي ْٸمٿمك اٮم َٸم ْ َ
س َو َ٬م ٌْ َؾ اٮم ُٹم ُر ِ
اٮمٳم ْپم ِ
َر ِّٖم َؽ َ٬م ٌْ َؾ ُ٣م ُٽمق ِع َّ
وب﴾ ُٲم َّت َٺم ٌؼ َ٥م َٽم ْځم ِف(.)0
 )69و َ٥مـ َأ ِِّب ١م ِٸم ٍ
٬َ ،م َڇمل٬ُ :م ْٽمٿمَڇمَ :يڇم َر ُ١م َ
قل اَّللَِ ،ه ْؾ ڂم ََرى َر َّٖمٿمَڇم
ځمد اخلُدْ ِر ِّي ؓ
َ ْ
َ
يقم ِ
افن ّْ ِ
ون ِذ ُرؤْ َ ِة َّ
َت َص ْح ًقا؟ش
س َوا ْف ََ َّ ِر إِ َذا ـَإ ْ
اٮمٻم َځمڇم َٲم ِډم؟٬َ ،م َڇملْ َ « :ؾ ْ َُو ُار َ
َْ َ
ون ِذ
ون ِذ ُرؤْ َ ِة َر ِّبُ ُْؿ َ ْق َمئِ ٍذ إِ َّٓ ـ ََم ْ َُو ُار َ
ُ٬م ْٽمٿمَڇم٬َ .َٓ :م َڇملَ « :ؾِ٘ َُّٕ ُْؿ َٓ ْ َُو ُار َ
ٍ ِ
ِ
ِ
ب
ب ـُؾ َؿ ْق ٍم إِ َػ َما ـَإُقا َ ًْ ُبدُ َ
ونَ ،ؾ َٔ ْذ َ ُ
ُرؤْ َ ت ِٓ َمشُ٘ ،م َّؿ َ٬م َڇملَْ ُ « :ادي ُمَْاد :ف َٔ ْذ َ ْ
ِ
اب إَ ْو َث ِ
ان َم َع َأ ْو َث ِ ِ
افهِِ ِ
اب ـ ُِّؾ
اَن ْؿَ ،و َأ ْص َح ُ
ٔب َم َع َصِٔبِ ِٓ ْؿَ ،و َأ ْص َح ُ
اب َّ
َأ ْص َح ُ
ِ
آَل ٍة مع َ ِ
ِ
َ
ٍِ
ات ِم ْـ َأ ْ ِؾ
ُز ٌ
آَلتِ ِٓ ْؿَ ،حتَّك َ ْب ََك َم ْـ ـ َ
َ َ َ
َان َ ًْ ُبدُ اهللَ م ْـ َب ٍّر ،أ ْو َؾاجرَ ،وؽ َّ َ
َابُ ،ثؿ َْْٗك بِجَّْٓؿ ًُْر ُض ـ َََٖنا َسابَ ،ؾٔ ََ ُال فِ ِْٔٓ ِ
ِ
ون؟
قدَ :ما ُـْْت ُْؿ َْ ًْ ُبدُ َ
َُ
َّ َ َ َ ٌ ُ
َ َ َ َْ
افُت ِ َّ ُ
َؿا ُفقاُ :ـَّْا ًَٕبدُ ظ َز ر ابـ اهللِ َؾٔ ََ ُال :ـ ََذبتُؿ َل ُُـ هللِ ص ِ
اح َب ٌة َو َٓ َو َفدٌ َ :ؾ َم
َ
ْ ْ ْ َ ْ
ُْ ُ َْ ْ َ
ُ
ِ
َ
قن ِذ َج َْٓ ََّؿُ ،ث َّؿ ُ ََ ُال
اذ ُبقا َؾ َٔتَ َ ا َؿ ُى َ
ْ ُِر دُ َ
ون؟ َؿا ُفقاُِ ٕ :ر دُ أ ْن َْ ْ َ ََْٔا َؾ ُٔ ََ ُالَ ْ :
ِ
ون؟ َؾ َٔ َُق ُف َ
فِِْ ََّه َارىَ :ما ُـ ْْت ُْؿ َْ ًْ ُبدُ َ
قنُ :ـَّْا َٕ ًْ ُبدُ ا َد َ
ٔح ا ْب َـ اهللَِ ،ؾ ُٔ ََ ُال :ـ ََذ ْبت ُْؿ َل ْ
ُُـ هللِ ص ِ
قنُِ ٕ :ر دُ َأ ْن َْ ْ َِ ََْٔاَ ،ؾ ُٔ ََ ُال:
ون؟َ ،ؾ َٔ َُق ُف َ
اح َب ٌة َو َٓ َو َفدٌ َ ،ؾ َم ْ ُِر دُ َ
َ
َ ْ
َان َ ًْ ُبدُ اهللَ ِم ْـ َب ٍّرَ ،أ ْو َؾ ِ
اج ٍر،
قن ِذ َج َْٓ ََّؿ َحتَّك َ ْب ََك َم ْـ ـ َ
اذ ُبقاَ ،ؾ َٔ َت َ ا َؿ ُى َ
َْ
قنَ :ؾ َار ْؿَْا ُ ْؿَ ،وٕ َْح ُـ َأ ْح َق ُج
َّاس؟َ ،ؾ َٔ َُق ُف َ
ب افْ ُ
َؾ ُٔ ََ ُالََُ :ل ْؿ َما َ ْ بِ ُ ُ ُْؿ َو َؿدْ َذ َ َ
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ( ،)554وٲمًٽمؿ (.)633
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َاد ا ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ونَ ،وإِٕ ََّم
َادي فِ َٔ ِْ َح ْؼ ـُؾ َؿ ْق ٍم بِ َم ـَإُقا َ ًْ ُبدُ َ
مَّْا إِ َف ْٔف اف َٔ ْق َمَ ،وإَِّٕا َشّ ًَْْا ُمْ ً ُ
اجلبار ِذ ص ٍ
َْْٕتَيِ ُر َر َّبَْاَ ،ؿ َالَ :ؾ َٔ ِْْٖ ِ
قرِْ ِف ا َّفتِل َر َأ ْو ُه ؾِ َٔٓا َأ َّو َل َم َّر ٍة،
قرة ؽَ ْ ِر ُص َ
ُ َ
ٔٓ ُؿ َ َّ ُ
اءَ ،ؾ َٔ َُ ُ
َؾ َٔ َُ ُ
قلْ َ :ؾ َب َُْْٔ ُْؿ
قنَ :إٔ َ
قلَ :إَٔا َربُ ُْؿَ ،ؾ َٔ َُق ُف َ
ْت َربَْاَ ،ؾ ََل ُ َُ ِِّ ُّ ُف إِ َّٓ إَ ْٕبِ َٔ ُ
ػ ظـ ش ِ
ِ
قن :اف َّ ُ
اؿ ِفَ ،ؾ َٔ ْ ُجدُ َف ُف ـُؾ ُم ْٗ ِم ٍـ
َو َب ْٔ َْ ُف آ َ ٌة َْ ًْ ِر ُؾق َٕ ُف؟َ ،ؾ َٔ َُق ُف َ
اقَ ،ؾ َُْٔن ُ َ ْ َ
ب َـ ْٔ َم َ ْ ُجدَ َ ،ؾ َٔ ًُق ُد َط ْٓ ُر ُه َض َب ًَا
َو َ ْب ََك َم ْـ ـ َ
اء َو ُش ّْ ًَ ًةَ ،ؾ َٔ ْذ َ ُ
َان َ ْ ُجدُ هللَِّ ِر َ ً
و ِ
اجل ْ ِ
احدً اُ ،ث َّؿ ُ َْْٗك بِ َْ
ي َج َْٓ ََّؿُ ،ؿ َِْْا َ :ا َر ُش َ
قل اهللَِِ ،و َما
َّسَ ،ؾ ُٔ ْج ًَ ُؾ َب ْ َ
غ َط ْٓ َر ْ
َ
ِ
َ
َّس؟َ ،ؿ َالَ :مدْ َح َو ٌة َم ِز َّف ٌة َظ َِ ْٔ ِف َخ َىاضِ ُ
ٔب َو َح َ َُ ٌة ُم ٍَ ِْ َى َح ٌة ََلا
ٔػ َوـ َََلف ُ
اجل ْ ُ
ِ
ُقن بَِْج ٍد ََ ُال ََلا اف ًدَ ُ ِ
ز ِق،
َّ ْ
اء َُْ ُ ْ ُ
َص ْق َـ ٌة ُظ ََ ْٔ ٍَ ُ
ان ادُ ْٗم ُـ َظ َِ ْٔ َٓا ـَاف َّى ْرَِ ،وـَا ْف َ ْ
َافر حِ َ ،وـ ََٖ َج ِ
افرـ ِ
او ِد َ
َابَ ،ؾَْاجٍ ُم َ َِّ ٌؿ َوَٕاجٍ َ ْ
ُمدُ ٌ
وس ِذ
وش َو َم ُْدُ ٌ
اخل ْٔ ِؾ َو ِّ
َوـ ِّ
ِ
ٕ ِ
َاصدَ ًة ِذ َ
ب َش ْح ًبا َؾ َم َأ ْٕت ُْؿ بِ َٖ َصدَّ ِل ُمْ َ
اي ِّؼ َؿدْ
َار َج ََّْٓ َؿَ ،حتَّك َ ُّ َّر آخ ُر ُ ْؿ ُ ْ َح ُ
غ َفُ ُْؿ ِم َـ ادُ ْٗ ِم ِـ َ ْق َمئِ ٍذ فِ ِْ َج َّب ِ
ارَ ،وإِ َذا َر َأ ْوا َأ ََّن ُ ْؿ َؿدْ ٕ ََج ْقا ِذ إِ ْخ َق ِ ِ
قن:
اَن ْؿَُ َ ،ق ُف َ
َْ َب َّ َ
قن َم ًََْاَ ،ؾ َٔ َُ ُ
قل اهللُ َْ ًَ َاػ:
قن َم ًََْا َو َ ًْ َّ ُِ َ
قم َ
َر َّبَْا إِ ْخ َقا َُْٕا َـإُقا ُ َهِ َ
قن َم ًََْا َو َ ُه ُ
ا ْذ َ ُبقا َؾ َّ ْـ َو َجدْ ْ ُْؿ ِذ َؿ ِْبِ ِف ِم ْث ََ َال ِد ْ ٍ
َار ِم ْـ إِ َم ٍن َؾ َٖ ْخ ِر ُجق ُهَ ،و ُ َ ِّر ُم اهللُ ُص َق َر ُ ْؿ
َّار إِ َػ َؿدَ ِم ِف وإِ َػ َإْٔه ِ
اب ِذ افْ ِ
َظ َذ افْ ِ
اِ َشا َؿ ْٔ ِف،
َ
َ
ُقَن ُ ْؿ َو َب ًْ ُو ُٓ ْؿ َؿدْ َؽ َ
َّارَ ،ؾ َٔ ْْٖ َ
ونَ ،ؾ َٔ َُ ُ
قل :ا ْذ َ ُبقا َؾ َّ ْـ َو َجدْ ْ ُْؿ ِذ َؿ ِْبِ ِف ِم ْث ََ َال
قن َم ْـ َظ َر ُؾقاُ ،ث َّؿ َ ًُق ُد َ
َؾ ُٔخْ ِر ُج َ
ِٕه ِ
ػ ِد ْ ٍ
ونَ ،ؾ َٔ َُ ُ
قل :ا ْذ َ ُبقا َؾ َّ ْـ
قن َم ْـ َظ َر ُؾقاُ ،ث َّؿ َ ًُق ُد َ
َارَ ،ؾ َٖ ْخ ِر ُجق ُهَ ،ؾ ُٔخْ ِر ُج َ
ْ
قن َم ْـ َظ َر ُؾقاَ ،ؿ َال َأ ُبق
َو َجدْ ْ ُْؿ ِذ َؿ ِْبِ ِف ِم ْث ََ َال َذ َّر ٍة ِم ْـ إِ َم ٍنَ ،ؾ َٖ ْخ ِر ُجق ُهَ ،ؾ ُٔخْ ِر ُج َ
َؽ ح َْ ًة َو ِ
ٍ
ِ ِ
ش ًِ ٍ
ٔدَ :ؾِ٘ ْن َل ْ َُهدِّ ُؿ ِ
اظ ٍْ َٓا﴾
قنَ ،ؾا ْؿ َر ُءواْ َ ٓ :يِ ُؿ م ْث ََ َال َذ َّرة َوإِ ْن ْ ُ َ َ ُ
َ
ْ
هلل ظزَّ وج َّؾَ :ص ًٍَ ِ
ُقن َؾ َٔ َُ ُ
ت ا َْد ََلَِ َُ ُة،
قن َوا َْد ََلَِ َُ ُة َوا ُْد ْٗ ِمْ َ
َؾ َٔ ْن ٍَ ُع افَّْبِٔ َ
َ
قل ا ُ َ َ َ
ِِ
غَ ،ؾ َٔ َْبِ ُض َؿ ْب َو ًة ِم َـ
قنَ ،و َص ٍَ َع ادُْ ْٗ ِمْ َ
َو َص ٍَ َع افَّْبِٔ َ
افرا َ
ُقنَ ،و َل ْ َ ْب َؼ إِ َّٓ َأ ْر َح ُؿ َّ
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ُح ُنقا َؾٔ ِْ ََق َن ِذ َن ٍر بِ َٖ ْؾق ِاه َ ِ
َّارَ ،ؾٔخْ ِرج َأ ْؿقاما َؿ ِد امت ِ
اء َ
اي َٔ ِاة،
َ
ُ ْ
ََ
ْ
افْ ِ ُ ُ َ ً
اجلَّْةُ ََ ُ ،ال َف ُفَ :م ُ
ت ِ
ٔؾ اف َّ ْٔ ِؾ َؿدْ َر َأ ْ ت ُُّق َ ا إِ َػ َجإِ ِ
اي َّب ُة ِذ َ ِ ِ
افهخْ َر ِة
ُقن ِذ َحا َؾ َت ْٔ ِف ـ ََم َْْْ ُب ُ
َؾ َْْٔبُت َ
ب َّ
س ِمْ َْٓا ـ َ َ
َوإِ َػ َجإِ ِ
افن ّْ ِ
َان إِ َػ َّ
ب َّ
َان ِمْ َْٓا إِ َػ اف ِّي ِّؾ
َض َو َما ـ َ
افن َج َر ِة َؾ َم ـ َ
َان أ ْخ َ َ
قن ـ َََٖنؿ افِ ْٗ ُف َُٗ ،ؾٔجً ُؾ ِذ ِر َؿا ِ ِؿ َ ِ
قن
ٔؿَ ،ؾ َٔدْ ُخ ُِ َ
ـ َ
ُ ْ َ
اخل َقاْ ُ
ُ
َان َأ ْب َٔ َضَ ،ؾ َٔخْ ُر ُج َ َّ ُ ُ
ِ
قل َأ ُؾ َ ِ
اجلَّْ َة بٌِ ْ ِ
افر ْ َ ِـ َأ ْد َخ َِ ُٓ ُؿ َ
َ
َر َظ َّ ٍؾ َظ ِّ ُِق ُه
اجلَّْ َةَ :ؾ َٔ َُ ُ ْ
اء َّ
اجلَّْةَٓ ُٗ َ :ء ُظ َت ََ ُ
َو َٓ َخ ْ ٍر َؿدَّ ُمق ُهَ ،ؾ ُٔ ََ ُال ََُل ْؿَ :فُ ُْؿ َما َر َأ ْ ت ُْؿ َو ِم ْث َِ ُف َم ًَ ُفشُ .ٲم َّت َٺم ٌؼ َ٥م َٽم ْځم ِف.
 )71و َ٥مـ ٙمڇمٖمِ ِر ٖم ِـ َ٥مٌ ِد اَّللِ ¶٬َ ،م َڇملُْ« :دْ ظك إُمؿ بِ َٖو َث ِ
َت
اَنَاَ ،و َما َـإ ْ
َ ُ ْ
َ
َ ْ َ ْ ْ
ؽَ ،ؾ َٔ َُ ُ
َْ ًْ ُبدُ إَ َّو ُل َؾإَ َّو ُلُ ،ث َّؿ َ َِْْْٖٔا َربَْا َب ًْدَ َذفِ َ
ون؟ َؾ َٔ َُق ُفق َن:
قلَ :م ْـ َْْْ ُي ُر َ
َْْٕ ُي ُر َر َّبَْاَ ،ؾ َٔ َُ ُ
ؽَ ،ؾ َٔت ََج َّذ ََُل ْؿ َ ْو َح ُ
قنَ :حتَّك َْْٕ ُي َر إِفَ ْٔ َ
ؽ،
قلَ :إَٔا َربُ ُْؿَ ،ؾ َٔ َُق ُف َ
ِ
ِ
َؿ َالَ :ؾْْٔ َىِِ ُؼ ِ ِؿ ،و َّتبًِق َٕف ،و ً َىك ـُؾ إِ ْٕ ٍ ِ
ُقراُ ،ث َّؿ
ْ ََ ُ ُ َُْ
ان مْ ُْٓ ْؿ ُمَْاؾ ٍؼَ ،أ ْو ُم ْٗم ٍـ ٕ ً
َ
َ
ِ
َ َّتبِ ًُق َٕ ُف َو َظ َذ ِج ْ ِ
ُقر
َّس َج َْٓ ََّؿ ـ َََلف ُ
اء اهللُ ،ث َّؿ ُ ْى ٍَ ُٖ ٕ ُ
ٔبَ ،و َح َ ٌؽ ْ َْٖ ُخ ُذ َم ْـ َص َ
ِِ
ُقنَ ،ؾ َتْ ُْجق َأ َّو ُل ز ُْم َر ٍة ُو ُجق ُ ُٓ ْؿ ،ـَا ْف ََ َّ ِر َف ْٔ َِ َة اف َبدْ ِر
غُ ،ث َّؿ َ ْ ُْجق ادُ ْٗ ِمْ َ
ادَُْاؾَ َ
ِ
قَنُ ْؿ ـ ََٖ ْض َقإِ ٕ َْج ٍؿ ِذ اف َّ َم ِءُ ،ث َّؿ ـ ََذفِ َ
ؽُ ،ث َّؿ
اش ُب َ
َش ْب ًُ َ
قنُ ،ث َّؿ ا َّفذ َـ َ ُِ َ
قن اف ًٍا َٓ ُ َ َ
َي ُر َج ِم َـ افْ ِ
قن َحتَّك َ ْ
َ ِؾ َّ
َان ِذ
َّار َم ْـ َؿ َال َٓ :إِ َف َف إِ َّٓ اهللَ ،وـ َ
افن ٍَا َظ ُةَ ،و َ ْن ٍَ ًُ َ
َاء َ ِ
قن بِ ٍِْ ِ
جي ًَ ُؾ َأ ْ ُؾ َ
َؿ ِْبِ ِف ِم َـ َ
قن
اجلْ َِّة َ ُرص َ
اخل ْ ِر َما َ ِز ُن َص ًِ َرةًَ ،ؾ ُٔ ْج ًَ ُِ َ
اجلَّْة َو َ ْ
ات َّ ِ
ب ُح َرا ُؿ ُفُ ،ث َّؿ َ ْ َٖ ُل َحتَّك
اءَ ،حتَّك َ ْْبُتُقا َٕ َب َ
افقء ِذ اف َّ ْٔ ِؾ َو َ ْذ َ ُ
َظ َِ ْٔ ِٓ ُؿ ادَ َ
ْ
ُ ُْتً َؾ َفف افد ْٕٔا وظ َؼ ُة َأم َث َ ِ
اَلا َم ًَ َٓاشَ .أ ْٛم َر َٙم ُف ُٲم ًْٽمِ ٌؿ.
َ ُ
َ َ َ َ ْ

مسائل العقيدة املستفادة من األحاديث
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إثبات زؤ ١ٜاملؤَٓني نًِٗ يسبِٗ  ّٜٛايكٝاَ:١
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف مادٖ األزّاح (با :)41/
اٗمٺمؼ ٥مٽمځمڀمڇم إڂمٌځمڇمء ،واٜمر١مٽمقن وُجځمع اٮمٴمحڇمٖمډم ،واٮمتڇمٖمٸمقن ،وأئپمډم اْل١مَلم،
٥مٝم ٗمتڇمٖمع اٮمٻمرون.
وأڂمټمرهڇم أهؾ اٮمٌدع اٜمڇمر٬مقن ،واجلڀمپمځمډم اٜمتڀمق٭مقن ،واٮمٺمر٥مقڂمځمډم اٜمٸمٶمٽمقن،
واٮمٌڇم٣مٿمځمډم اٮمذيـ هؿ ٲمـ ُجځمع إديڇمن ٲمٿمًٽمخقن ،واٮمرا٫مٵمډم اٮمذيـ هؿ ٖمحٌڇمئؾ
اٮمٳمځمٶمڇمن ٲمتپمًټمقن ،وٲمـ ٚمٌؾ اَّلل ٲمٿمٻمٶمٸمقن ،و٥مٝم َٲمً ٌَّ ِډم أصحڇمب ر١مقل اَّلل
٥مڇم٭مٺمقن ،وٮمٽمًٿمډم وأهٽمڀمڇم ِمڇمرٖمقن ،وٮمټمؾ ٥مدو َّلل ور١مقٮمف وديٿمف ٲمًڇمٜمقن.
و٭مؾ هڄمٓء ٥مـ رِبؿ ِمجقٖمقن ،و٥مـ ٖمڇمٖمف ٲمٶمرودون ،أوٮمئؽ أٚمزاب اٮمٵمَلل،
و٢مځمٸمډم اٮمٽمٸم٧م ،وأ٥مداء اٮمر١مقل وٚمزٖمف.اه

ِ ِ
حل ًْٿمَك َو ِز َيڇم َد ٌة﴾
ويدل ٥مٝم ذٮمؽ ٬مقل اَّلل ٥مز وٙمؾ﴿ :ٮم َّٽمذي َـ َأ ْٚم ًَٿمُقا ا ُ
[يقڂمس ،]26:و٬مقٮمف ٥مز وٙمؾ٥َ ﴿ :م َٝم إَر ِائ ِ
ؽ َيٿم ُٷم ُر َ
ون﴾[اٜمٶمٺمٺم٧م ،]23:و٬مقٮمف ٥مز وٙمؾ
َ
ٍِ ِ
َڇمْض ٌة * إِ َ٨م َر ِّ َِبڇم ڂمَڇم٤مِ َر ٌة﴾ [اٮمٻمځمڇمٲمډم ،]23-22:و٬مقٮمف ٥مز وٙمؾ ٥مـ اٮمټمٺمڇمر
﴿ ُو ُٙمق ٌه َي ْق َٲمئذ ڂم َ
﴿٭م َََّل إِ َِّن ُ ْؿ َ٥م ْـ َر ِِّبِ ْؿ َي ْق َٲمئِ ٍذ ٜمَ ْح ُجق ُٖم َ
قن﴾[اٜمٶمٺمٺم٧م ،]05:و٬مقٮمف ٥مز وٙمؾَِ ﴿ :ل ُ ْؿ َٲمڇم
ي َٳمڇمء َ ِ
ځمڀمڇم َو َٮمدَ ْيٿمَڇم َٲم ِزيدٌ ﴾[ق ،]35:وڂمحق ذٮمؽ ٲمـ إدٮمډم.
ون ٫م َ
َ ُ
و٭مذٮمؽ إدٮمډم اٮمتل ٫مځمڀمڇم ِذ٭م ُْر ٮمٻمڇمء اَّلل ٥مز وٙمؾ ٭مٽمڀمڇم صڇمحلډم ٮمَلٚمتجڇمج ِبڇم ٥مٝم
ِ
ِ
ِ
رؤيډم اَّلل ١مٌحڇمڂمف ،٭مٻمقٮمف ١مٌحڇمڂمف ﴿ َ٫م َپم ْـ ٭م َ
ڇمحلڇم
َڇمن َي ْر ُٙمقا ٮم َٻمڇم َء َر ِّٖمف َ٫م ْٽم َځم ْٸم َپم ْؾ َ٥م َپم ًَل َص ً
َو َٓ ُي ْ ِ
٩م ْك ٖمِ ِٸم ٌَڇم َد ِة َر ِّٖم ِف َأ َٚمدً ا﴾[اٮمټمڀمػ ،]001:و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :وا َّٗم ُٻمقا اَّللَ َوا ْ٥م َٽم ُپمقا َأ َّڂمټم ُْؿ
٧م﴾ [اٮمٌٻمرة ،]223:و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ﴿ َ ِ
ُٲمَل ُ٬مق ُه َو َٖم ِّ ِ
َت َّځمت ُُڀم ْؿ َي ْق َم َي ْٽم َٻم ْق َڂم ُف َ١م ََل ٌم َو َأ٥مَدَّ َِل ُ ْؿ
٩م اٜمُ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
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َّؽ ٭م ِ
َأ ْٙم ًرا ٭م َِر ًيَم﴾ [إٚمزاب .]44:و٬مقٮمفَ ﴿ :يڇم َأ ُّ َهيڇم ِ
ڂمً ُ
ڇمن إِڂم َ
َڇمد ٌح إِ َ٨م َر ِّٖم َؽ َ٭مدْ ًٚمڇم
اْل َ
َ٫مپم ِ
َل٬م ِځمف﴾ [آڂمٳمٻمڇمق. ]6:
ُ
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف مادٖ األزّاح (با :)41/
وأُجع أهؾ اٮمٽمًڇمن ٥مٝم أن اٮمٽمٻمڇمء ٲمتك ڂمًڈم إ٨م احلل اٮمًٽمځمؿ ٲمـ اٮمٸمپمك واٜمڇمڂمع
ا٬متچم اٜمٸمڇميٿمډم واٮمرؤيډم ،وٓ يٿمتٻمض هذا ٖمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م٫﴿ :مڃم٥مٻمٌڀمؿ ڂمٺمڇم٬مڇم ٓم ٬مٽمقِبؿ إ٨م
يقم يٽمٻمقڂمف﴾.
٫مٻمد دٮمڊم إٚمڇمديڋم اٮمٴمحځمحډم اٮمٰمَيډم ٥مٝم أن اٜمٿمڇم٫مٻم٧م يروڂمف ٗمٸمڇم٨م ٓم
٥مرصڇمت اٮمٻمځمڇمٲمډم ٖمؾ واٮمټمٺمڇمر أيٵمڇم ٭م َََم ِٓم اٮمٴمحځمح٧م ٲمـ ٚمديڋم اٮمتج٦م يقم
اٮمٻمځمڇمٲمډم.اه
وأٲمڇم ٲمـ ١مٿمډم اٮمٿمٌل ﷺ ٫مڇمٕدٮمډم ٭مثٞمة ٙمدً ا ٖمٽمٹمڊم ٲمٌٽمغ اٮمتقاٗمر:
٫مپمٿمڀمڇم :إٚمڇمديڋم اٜمذ٭مقرة ٓم اٮمٌڇمب.
وٲمٿمڀمڇم :ٲمڇم أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٓم صحځمحف َ٥م ْـ ُص َڀم ْځم ٍ
ڈم َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّك -ﷺ٬َ -م َڇمل «إِ َذا
اجلْ َِّة َ
َد َخ َؾ َأ ْ ُؾ َ
اجل َّْ َة َ -ؿ َال ُ َُ َ -
قن
ون َص ْٔئًا َأ ِز دُ ـ ُْؿ َؾ َٔ َُق ُف َ
قل اهللَُّ َْ َب َار َك َو َْ ًَ َاػ ْ ُِر دُ َ

َّار َ -ؿ َال َ -ؾُٔ ِْن ُ ِ
اجلَّْ َة َو ُْْ َِّجَْا ِم َـ افْ ِ
َأ َل ْ ُْ َب ِّٔ ْض ُو ُجق َ َْا َأ َل ْ ُْدْ ِخ َِْْا َ
اب َؾ َم
ػ اي َج َ
َ
ب إِ َف ْٔ ِٓ ْؿ ِم َـ افَّْ َي ِر إِ َػ َر ِّ ِ ْؿ َظ َّز َو َج َّؾشُ٘ .م َّؿ َٗم َ
َل َه ِذ ِه أ َي َډم ﴿ٮم ِ َّٽم ِذي َـ
ُأ ْظ ُىقا َص ْٔئًا َأ َح َّ
َأ ْٚم ًَٿمُقا احلُ ًْٿمَك َو ِز َيڇم َد ٌة﴾.

٥َ ،م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّك ﷺ
وٲمٿمڀمڇم :ٲمڇم أٛمرٙمف اٮمٳمځمخڇمن ٥مـ أِّب ٲمق١مك إ٢مٸمري ؓ
ِ ِ ِ ٍ ِ
ٔٓم َو َجَّْت ِ
ب إَِٓٔت ُُٓم َو َما ؾِ ِ
ِ ِ
َان ِم ْـ َذ َ ٍ
غ
ٔٓ َم َو َما َب ْ َ
َ
َ٬م َڇملَ « :جَّْتَان م ْـ ؾ َّوة إٓ َٔت ُُٓ َم َو َما ؾ َ
اف ََق ِم وبغ َأ ْن ْْ ُيروا إِ َػ ر ِؿ إَِّٓ ِرداء افُِ ِز ِ
اء َظ َذ َو ْج ِٓ ِف ِِف َجْ َِّة َظدْ ٍنش.
َ ُ ْ َ
َ ِّ ْ
ْ ََْ َ َ ُ
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وٲمٿمڀمڇمٚ :مديڋم ٥مَمر ٖمـ يڇمه ¶ ٥مٿمد اٮمٿمًڇمئل ( )0315و٪مٞمه أن اٮمٿمٌل
ؽ افر َضاء بًدَ اف ََ َو ِ
ؽ َب ْر َد اف ًَ ْٔ ِ
اء َو َأ ْش َٖ ُف َ
ش َب ًْدَ
ﷺ د٥مڇم ٖمد٥مڇمء ٬مڇمل ٫مځمفَ « :و َأ ْش َٖ ُف َ ِّ َ َ ْ
ِ
ادَق ِ
افن ْق َق إِ َػ فِ ََاَِ َ ِ
ِ
ؽ َف َّذ َة افَّْ َي ِر إِ َػ َو ْج ِٓ َ
ت َو َأ ْش َٖ ُف َ
ؽ َو َّ
َض ٍة َو َٓ ؾِ ْتَْ ٍة
ْ
َض َاء ُم َّ
ؽ ذ ؽ َْر َ َّ
ُم ِو َِّ ٍة اف َِّ ُٓ َّؿ َز ِّ َّْا بِ ِز ْ َِة ا ِ
اج ًَ َِْْا ُ دَ ا ًة ُم ْٓت َِد َـش .وإ١مٿمڇمده صحځمح.
ْ َم ِن َو ْ
واڂمٷمر ٭متڇمب ٚمڇمدي إرواح (ٖمڇمب٫ :)65/مٻمد هد أٚمڇمديڋم ٭مثٞمة ٙمدً ا ٓم
ذٮمؽ٫ :مرٚمؿ اَّلل اٖمـ اٮمٻمځمؿ ،و٪مٺمر ٮمف ،وُجٸمٿمڇم وإيڇمه ٓم ٤مٽمف ،وٓم اٮمٿمٷمر إٮمځمف ١مٌحڇمڂمف
وٗمٸمڇم٨م.
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)- 161/1
َّڇمس ِٓم َ٥مرص ِ
َڂم َٸم ْؿ ُر ْؤ َي ُډم اَّلل ٖمِ ْڇمَٕ ْٖم َٴم ِ
٧م ِٓم اجلَٿم َِّډمَ ،و ِه َل َأ ْي ًٵمڇم ٮمِٽمٿم ِ
ڇمت
ڇمر ِهل ٮم ِ ْٽم ُپم ْڄم ِٲمٿم ِ َ
َ َ
اٮمٻمځمڇمٲم ِډم :٭مََم ٗمَقاٗمَر ْت إَٚم ِ
ِ
ِ
ڇمد ُ
س ْو َن َر َّبُ ُْؿ ـ ََم
َ
َ َ َ
َ َ
يڋم َ٥م ْـ اٮمٿمٌَّ ِّل ﷺ َٚم ْځم ُڋم َ٬م َڇمل« :إ َُّٕ ُْؿ َش َ َ
ِ
ْ ََر ْو َن َّ
اب َوـ ََم ْ ََر ْو َن اف ََ َّ َر َف ْٔ َِ َة اف َبدْ ِر َص ْح ًقا َف ْٔ َس
وَنَا َش َح ٌ
افن ّْ َس ِذ اف َّي ِٓ َرة َفْٔ َس ُد َ
ابش.
ُدو َٕ ُف َش َح ٌ
٘مؿ ٬مڇمل :وه ِذ ِه إَٚم ِ
ڇمد ُ
ػ َو ْإَ ِئ َّپم ُډم
اٮمً َٽم ُ
اٮمٴم َحڇمحِ َ :و َ٬مدْ َٗم َٽم َّٻم َ
َ َ
يڋم َو َ٪م ْ ُٞم َهڇم ِٓم ِّ
َ
ڇمهڇم َّ
قل :وا َّٗم َٺم َؼ َ٥م َٽمځمڀمڇم َأه ُؾ اٮمًٿم َِّډم و ْ ِ
جل ْڀم ِپم َّځمډمَ ،و َٲم ْـ
َْ ْ
ٖمِڇم ْٮم َٻم ٌُ ِ َ
َي ِّر ُ٫م َڀمڇم ا َ
اجل ََم َ٥مډمَ :وإِڂم َََّم ُي َټم ِّذ ُب ِ َِبڇم َأ ْو ُ َ
ُّ َ َ
قن ٖمِ ِٴم َٺم ِ
ِ
ِ
اٮمرا٫مِ َٵم ِډم َوڂم َْح ِق ِه ْؿ :ا َّٮم ِذي َـ ُيټم َِّذ ُٖم َ
ڇمت اَّلل َٗم َٸم َڇم٨م َوٖمِ ُر ْؤ َيتِ ِف
ٗمٌَِ َٸم ُڀم ْؿ ٲم ْـ اٜمُ ْٸمت َِز َٮمډم َو َّ

ِ
ِ ِ
ذ ُار اخلَ ْٽم ِؼ َو ْ
اخلَٽمِځم َٻم ِډم.
َو َ٪م ْٞم َذٮم َؽَ ،و ُه ْؿ اٜمُ َٸم ِّٶم َٽم ُډم َ
يڈم ه ُڄم َٓ ِء ٖمَِم َأ ْٛمٟم ٖمِ ِف ر١مق ُٮمف ﷺ ِٓم ِ
و ِديـ اَّلل و١م ٌط ٖم َ ِ
٧م
أٛم َر ِةَ :و َٖم ْ َ
٧م َٗم ْټمذ ِ َ
ََ َ ُ ُ
َ ُ
َ
َ َ َْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُهڇم َٖمڇم٣مِ ٌؾ.
ٗم َْٴمد ِيؼ اٮم َٹمڇمٮم َځمډمٖ :مِ َڃم َّڂم ُف ُي َرى ٖمِڇم ْٮم ُٸم ُځمقن ِٓم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم َو٭م ََل ُ َ
َو َه ُڄم َٓ ِء ا َّٮم ِذي َـ َي ْز ُ٥م ُؿ َأ َٚمدُ ُه ْؿ َأ َّڂم ُف َي َرا ُه ٖمِ َٸم ْځمٿم َْل َر ْأ ِ١م ِف ِٓم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم ُه ْؿ ُو ََّل ٌل ٭م َََم َٗم َٻمدَّ َم
ڇمص :إٲمڇم ٖمٸم ُض اٮمٴم ِ
َ٫مڅمِ ْن َو ُّپمقا َإ٨م َذٮم ِ َؽ َأ َِّن ُ ْؿ َي َر ْو َڂم ُف ِٓم َٖم ْٸم ِ
٧م َأ ْو َٖم ْٸم ُض
ڇمحل َ
َّ
ض إَ ْ٢م َخ ِ َّ َ ْ
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اٜمردان َأو ٖمٸم ُض اٜمُ ُٽم ِ
قك َأ ْو َ٪م ْ ِٞم ِه ْؿ َ٥م ُٷم َؿ َو ََل ُِل ُ ْؿ َو ُ٭م ْٺم ُر ُه ْؿَ ،و٭مَڇمڂمُقا ِٚمځمٿم َِئ ٍذ َأ َو َّؾ ِٲم ْـ
ْ َْ
قن َأِنؿ ر َأوه ِٓم ص ِ ِ
ِ
ځمًك ا ْٖم ِـ َٲم ْر َي َؿَٖ .م ْؾ ُه ْؿ َأ َو ُّؾ ِٲم ْـ َأ ْٗم ٌَڇم ِع
قرة ٥م َ
اٮمٿمَّ َٴم َڇمرى ا َّٮمذي َـ َي ْز ُ٥م ُپم َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
اٮمدَّ َّٙم ِ
ڇمل.اه

تٓب :٘ٝجا٤ت زٚا ١ٜيف حدٜح جسٜس اير ٟيف ايباب عٓد ايبداز)5347( ٟ
بصٜاد( ٠عٝاّْا) ٖٞٚ ،زٚا ١ٜغاذ ،٠غر بٗا أب ٛغٗاب عبد زب٘ بٔ ْافع.
٬مڇمل احلڇم٫مظ اٖمـ ٚمجر رِمف اَّلل ٭م َََم ِٓم ٫متح اٮمٌڇمري (:)7435
٬مڇمل اٮمٶمٟماِّنٗ :مٺمرد أٖمق ٢مڀمڇمب٥ ،مـ إ١مَم٥مځمؾ ٖمـ أِّب ٛمڇمٮمدٖ ،مٻمقٮمف٥( :مځمڇم ًڂمڇم) ،وهق
ٚمڇم٫مظ ٲمتٻمـ ٲمـ ٘مٻمڇمت اٜمًٽمپم٧م اڂمتڀمك.
وذ٭مر ٢مځمخ اْل١مَلم اِلروي ٓم ٭متڇمٖمف اٮمٺمڇمروق أن زيد ٖمـ أِّب أڂمځمًډم رواه أيٵمڇم
ڂمٺمًڇم ٥مـ إ١مَم٥مځمؾ ٖمٽمٺمظ
٥مـ إ١مَم٥مځمؾ ِبذا اٮمٽمٺمظ ،و١مڇم٬مف ٲمـ روايډم :أ٭مثر ٲمـ ١مت٧م ً
واٚمد ٭مڇمٕول – يٸمٿمل ٖمدون اٮمزيڇمدة .-اه
و٬مد ١مڇمق اٖمـ اٮمٻمځمؿ رِمف اَّلل اٮمرواة اٮمذيـ رووا احلديڋم ٥مـ إ١مَم٥مځمؾ ٖمـ أِّب
ٛمڇمٮمد ٓم ٭متڇمٖمف ٚمڇمدي إرواح؛ ٫مٌٽمغ ِبؿ أ٭مثر ٲمـ ٲمڇمئډم ڂمٺمس ،وِل ٗمڃمت اٮمزيڇمدة اٜمذ٭مقرة
إٓ ٓم روايډم اٮمرٙمٽم٧م اٮمٽمذيـ ذ٭مرُهڇم احلڇم٫مظ اٖمـ ٚمجر رِمف اَّلل.
٬مٽمڊم :٭مَلم اٮمٶمٟماِّن رِمف اَّلل ٓم اٜمٸمجؿ اٮمټمٌٞم ( ،)2233وهذه اٮمزيڇمدة ٲمٸمٿمڇمهڇم
صحځمح٫ :مڇمٮمذي ٥مٽمځمف أهؾ اٮمًٿمډم واجلَم٥مډم أِنڇم رؤيډم ٚمٻمځمٻمډم ٖمڇمٮمٸم٧م.
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غبٗ ١يًُبتدع ١يف ْف ٞزؤ ١ٜاملؤَٓني يسبِٗ تعاىل يف اآلخسَ ،٠ع اجلٛاب
عٓٗا:
ا١متدل اٜمٌتد٥مډم ٲمـ اٜمٸمتزٮمډم واجلڀمپمځمډم ٥مٝم ڂمٺمل رؤيډم اٜمڄمٲمٿم٧م ٮمرِبؿ يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم
ق١مك ٜمِځم َٻمڇمٗمِٿمَڇم َو َ٭م َّٽم َپم ُف َر ُّٖم ُف َ٬م َڇمل َر ِّب َأ ِر ِِّن َأڂم ُٷم ْر إِ َٮم ْځم َؽ َ٬م َڇمل َٮم ْـ
ٖمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :وٜمََّڇم َٙمڇم َء ُٲم َ
ِ
ِ
ِ
ف ٗم ََر ِاِّن َ٫م َٽم ََّم َ َْم َّٝم َر ُّٖم ُف ٮمِ ْٽم َج ٌَ ِؾ َٙم َٸم َٽم ُف
ا١م َت َٻم َّر َٲم َټمڇم َڂم ُف َ٫م ًَ ْق َ
ٗم ََراِّن َو َٮمټم ِـ اڂم ُٷم ْر إِ َ٨م اجلَ ٌَ ِؾ َ٫مڅمِن ْ
ق١مك َص ِٸم ًٻمڇم َ٫م َٽم ََّم َأ َ٫م َ
ڇمق َ٬م َڇمل ُ١م ٌْ َحڇمڂم َ
٧م﴾
َؽ ُٗم ٌْ ُڊم إِ َٮم ْځم َؽ َو َأڂمَڇم َأ َّو ُل ا ُٜم ْڄم ِٲمٿم ِ َ
َد٭مًّڇم َو َٛم َّر ُٲم َ
[إ٥مراف.]043:
٬مڇمٮمقا٬ :مقٮمف﴿ :ٮمـ ٗمراِّن﴾ ڂمٺمل ٥مٝم اٮمتڃمٖمځمد ،ويدل ٥مٝم أن ﴿ٮمـ﴾ ٗمٺمځمد اٮمتڃمٖمځمد
ِ
ْضب ٲم َث ٌؾ َ٫م ِ
قن ِٲمـ د ِ
ون اَّللِ َٮم ْـ
ڇم١متَپم ُٸمقا َٮم ُف إِ َّن ا َّٮمذي َـ ٗمَدْ ُ٥م َ ْ ُ
٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :يڇم َأ ُّ َهيڇم اٮمٿم ُ
ْ
َّڇمس ُ ِ َ َ
اٙمت ََپم ُٸمقا َٮم ُف َوإِ ْن َي ًْ ُٽم ٌْ ُڀم ُؿ ُّ
ػ
ڇمب َ٢م ْځم ًئڇم ٓ َي ًْت َِٿمٻم ُذو ُه ِٲمٿمْ ُف َو ُٸم َ
َْ
اٮمذ َٖم ُ
ُي ُٽم ُٻمقا ُذ َٖمڇم ًٖمڇم َو َٮم ِق ْ
ِ
قب﴾ [احلڌم.]73:
ڈم َواٜمَ ْٶم ُٽم ُ
اٮم َّٶمڇمٮم ُ
ّاجلْا عً ذلم:
قلت :هذه أيډم دٮمځمؾ ٥مٽمځمڀمؿ ،وٮمځمًڊم ِلؿ.
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف مادٖ األزّاح (با :)41/
و٬مد أٛمٟم اَّلل ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ٥مـ أ٥مٽمؿ اخلٽمؼ ٖمف ٓم زٲمڇمڂمف وهق ٭مٽمځمپمف وڂمجځمف
وصٺمځمف ٲمـ أهؾ إرض أڂمف ١مڇمل رٖمف ٗمٸمڇم٨م اٮمٿمٷمر إٮمځمف٫ ،مٻمڇمل ٮمف رٖمف ٗمٌڇمرك وٗمٸمڇم٨م ﴿ َٮم ْـ
ِ
ِ
ِ
ف ٗم ََر ِاِّن َ٫م َٽم ََّم َ َْم َّٝم َر ُّٖم ُف ٮمِ ْٽم َج ٌَ ِؾ َٙم َٸم َٽم ُف
ا١م َت َٻم َّر َٲمټمَڇم َڂم ُف َ٫م ًَ ْق َ
جل ٌَ ِؾ َ٫مڅمِن ْ
ٗم ََراِّن َو َٮمټم ِـ اڂم ُٷم ْر إِ َ٨م ا َ
َد٭مًّڇم﴾ وٖمځمڇمن اٮمدٓٮمډم ٲمـ هذه أيډم ٲمـ وٙمقه ٥مديدة:
أحد ا :أڂمف ٓ يٷمـ ٖمټمٽمځمؿ اٮمرِمـ ،ور١مقٮمف اٮمټمريؿ ٥مٽمځمف أن يًڃمل رٖمف ٲمڇم ٓ َيقز
٥مٽمځمفٖ ،مؾ ٲمڇم هق ٲمـ أٖمٶمؾ اٮمٌڇم٣مؾ ،وأ٥مٷمؿ اٜمحڇمل ،وهق ٥مٿمد ٫مروخ اٮمځمقڂمڇمن واٮمٴمڇمٖمئډم
واٮمٺمر٥مقڂمځمډم ٖمپمٿمزٮمډم أن يًڃمٮمف أن يڃم٭مؾ وي٩مب ويٿمڇمم وڂمحق ذٮمؽ ِمڇم يتٸمڇم٨م اَّلل ٥مٿمف ٫مځمڇم
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َّلل اٮمٸمجڈم ٭مځمػ صڇمر أٗمٌڇمع اٮمٴمڇمٖمئډم واٜمجقس واٜم٩م٭م٧م ٥مٌڇمد إصٿمڇمم و٫مروخ
اجلڀمپمځمډم واٮمٺمر٥مقڂمځمډم أ٥مٽمؿ ٖمڇمَّلل ٗمٸمڇم٨م ٲمـ ٲمق١مك ٖمـ ٥مپمران وٖمَم يًتحځمؾ ٥مٽمځمف وَيڈم
ٮمف وأ٢مد ٗمٿمزهيڇم ٮمف ٲمٿمف.
افثان :أن اَّلل ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ِل يٿمټمر ٥مٽمځمف ١مڄماٮمف ،وٮمق ٭مڇمن ِمڇمٓ ٕڂمټمره ٥مٽمځمف
وِلذا ٜمڇم ١مڇمل إٖمراهځمؿ اخلٽمځمؾ رٖمف ٗمٌڇمرك وٗمٸمڇم٨م أن يريف ٭مځمػ َيځمل اٜمقٗمك ِل يٿمټمر ٥مٽمځمف
وٜمڇم ١مڃمل ٥مځمًك اٖمـ ٲمريؿ رٖمف إڂمزال اٜمڇمئدة ٲمـ اٮمًَمء ِل يٿمټمر ٥مٽمځمف ١مڄماٮمف وٜمڇم ١مڃمل
ِ
ُقن ِٲمـ اجل ِ
٧م *
ڇمهٽمِ َ
ڂمقح رٖمف ڂمجڇمة اٖمٿمف أڂمټمر ٥مٽمځمف ١مڄماٮمف ،و٬مڇمل﴿ :إِ ِِّّن َأ٥م ُٷم َؽ َأ ْن َٗمټم َ َ َ
ِمٿمِل َأ ُ٭م ْـ ِٲم َـ
َ٬م َڇمل َر ِّب إِ ِِّّن َأ ُ٥مق ُذ ٖمِ َؽ َأ ْن َأ ْ١م َڃم َٮم َؽ َٲمڇم َٮم ْځم َس ِٕم ٖمِ ِف ِ٥م ْٽم ٌؿ َوإِ َّٓ َٗم ْٹم ِٺم ْر ِٕم َوٗم َْر َ ْ
اخلَ ِ ِ
ڇمهي َـ﴾ [هقد.]47-46:

افثافث :أڂمف أٙمڇمٖمف ٖمٻمقٮمف ﴿ٮمـ ٗمراِّن﴾ وِل يٻمؾٗ ٓ :مراِّن ،وٓ :إِّن ٮمًڊم ٖمپمرئل
وٓ ْمقز رؤيتل ،واٮمٺمرق ٖم٧م اجلقاٖم٧م ٤مڇمهر ٜمـ ٗمڃمٲمٽمف ،وهذا يدل ٥مٝم أڂمف ١مٌحڇمڂمف
وٗمٸمڇم٨م يرى ،وٮمټمـ ٲمق١مك ٓ َتتپمؾ ٬مقاه رؤيتف ٓم هذه اٮمدار :ٮمٵمٸمػ ٬مقة اٮمٌ٩م ٫مځمڀمڇم
٥مـ رؤيتف ٗمٸمڇم٨م يقوحف:

ِ
ِ
ف ٗم ََر ِاِّن﴾
ا١م َت َٻم َّر َٲمټمَڇم َڂم ُف َ٫م ًَ ْق َ
جل ٌَ ِؾ َ٫مڅمِن ْ
افرابع :وهق ٬مقٮمف ﴿ َو َٮمټم ِـ اڂم ُٷم ْر إِ َ٨م ا َ

٫مڃم٥مٽمپمف أن اجلٌؾ ٲمع ٬مقٗمف وصَلٖمتف ٓ يثٌڊم ٮمتجٽمځمف ٮمف ٓم هذه اٮمدار٫ :مټمځمػ ٖمڇمٮمٌ٩م
اٮمٵمٸمځمػ اٮمذي ٛمٽمؼ ٲمـ وٸمػ.
ٲمًتٻمرا ٲمټمڇمڂمف وٮمځمس
اخلامس :إن اَّلل ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ٬مڇمدر ٥مٝم أن َيٸمؾ اجلٌؾ
ً
هذا ٖمپمپمتٿمع ٓم ٲمٻمدورهٖ ،مؾ هق ِمټمـ و٬مد ٥مٽمؼ ٖمف اٮمرؤيډم ،وٮمق ٭مڇمڂمڊم ِمڇمٓ ٓم ذاِتڇم ِل
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يٸمٽمٻمڀمڇم ٖمڇمٜمپمټمـ ٓم ذاٗمف ،وٮمق ٭مڇمڂمڊم اٮمرؤيڇم ِمڇمٓ :ٮمټمڇمن ذٮمؽ ڂمٷمٞم أن يٻمقل إن ا١متٻمر
اجلٌؾ ٫مًقف آ٭مؾ وأذب وأڂمڇمم٫ :مڇمٕٲمران ٥مٿمد٭مؿ ١مقاء.
اف ادس٬ :مقٮمف ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ﴿ َ٫م َٽم ََّم َ َْم َّٝم َر ُّٖم ُف ٮم ِ ْٽم َج ٌَ ِؾ َٙم َٸم َٽم ُف َد٭مًّڇم﴾ وهذا ٲمـ أٖم٧م
إدٮمډم ٥مٝم ٙمقاز رؤيتف ٗمٌڇمرك وٗمٸمڇم٨م ٫مڅمڂمف إذا ٙمڇمز أن يتجٝم ٮمٽمجٌؾ اٮمذي هق ُجڇمد ٓ
٘مقاب ٮمف وٓ ٥مٻمڇمب ٥مٽمځمف٫ :مټمځمػ يپمتٿمع أن يتجٝم ٕڂمٌځمڇمئف ور١مٽمف وأوٮمځمڇمئف ٓم دار
٭مراٲمتڀمؿ ويرهيؿ ڂمٺمًف ٫مڃم٥مٽمؿ ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ٲمق١مك أن اجلٌؾ إذا ِل يثٌڊم ٮمرؤيتف ٓم
هذه اٮمدار ٫مڇمٮمٌ٩م أوٸمػ.
اف ابع :أن رٖمف ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ٬مد ٭مٽمپمف ٲمٿمف إٮمځمف وٛمڇم٣مٌف وڂمڇمٙمڇمه وڂمڇمداه ،وٲمـ
ٙمڇمز ٥مٽمځمف اٮمتټمٽمؿ واٮمتټمٽمځمؿ ،وأن يًپمع ّمڇم٣مٌف ٭مَلٲمف ٲمٸمف ٖمٹمٞم وا١مٶمډم٫ ،مرؤيتف أو٨م
ٖمڇمجلقاز ،وِلذا ٓ يتؿ إڂمټمڇمر اٮمرؤيډم :إٓ ٖمڅمڂمټمڇمر اٮمتټمٽمځمؿ.
و٬مد ُجٸمڊم هذه اٮمٶمقائػ ٖم٧م إڂمټمڇمر إٲمريـ ٫مڃمڂمټمروا ان يټمٽمؿ أٚمدا أو يراه أٚمد
وِلذا ١مڃمٮمف ٲمق١مك ٥مٽمځمف اٮمًَلم اٮمٿمٷمر إٮمځمف وأ١مپمٸمف ٭مَلٲمف و٥مٽمؿ ڂمٌل اَّلل ٙمقاز رؤيتف
ٲمـ و٬مقع ٛمٶمڇمٖمف وٗمټمٽمځمپمف ِل ُيٟمه ٖمڇم١متحڇمٮمډم ذٮمؽ ٥مٽمځمف ،وٮمټمـ أراه أن ٲمڇم ١مڃمٮمف ٓ
يٻمدر ٥مٝم اٚمتَمٮمف ،٭مَم ِل يثٌڊم اجلٌؾ ٮمتجٽمځمف.
وأٲمڇم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م﴿ :ٮمـ ٗمراِّن﴾ ٫مڅمڂمَم يدل ٥مٝم اٮمٿمٺمل ٓم اٜمًتٻمٌؾ ،وٓ يدل ٥مٝم
دوام اٮمٿمٺمل ،وٮمق ٬مځمدت ٖمڇمٮمتڃمٖمځمد ٫مټمځمػ إذا أ٣مٽمٻمڊم ٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م ﴿وٮمـ يتپمٿمقه أٖمدا﴾ ٲمع
٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ﴿وڂمڇمدوا يڇم ٲمڇمٮمؽ ٮمځمٻمض ٥مٽمځمٿمڇم رٖمؽ﴾.اڂمتڀمك.
قلت :وٮمق ٭مڇمڂمڊم ٮمٽمتڃمٖمځمد اٜمٶمٽمؼ ٫مٻمطٜ :مڇم ٙمڇمز َتديد اٮمٺمٸمؾ ٖمٸمدهڇم و٬مد ٙمڇمء ٲمع
ذٮمؽ ٫مٻمڇمل ٗمٸمڇم٨م ﴿٫مٽمـ أٖمرح إرض ٚمتك يڃمذن ٕم أِّب﴾ [يق١مػ٫ ]81:مثٌڊم أن (ٮمـ) ٓ
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دائَم ،و٬مد ٗمٻمتٵمځمف إذا دل ٥مٝم ذٮمؽ دٮمځمؾ آٛمر ،٭م َََم ِٓم أيډم اٮمتل
ٗمٻمتيض اٮمٿمٺمل اٜمڄمٖمد ً
ذ٭مروهڇم.
٬مڇمل اٖمـ ٲمڇمٮمؽ رِمف اَّلل ٭م َََم ِٓم اٮمټمڇم٫مځمډم:
وٲمـ رأى اٮمٿمٺمل ٖمٽمـ ٲمڄمٖمدً ا ٫مٻمقٮمف اردد و١مقاه ٫مڇم٥مٵمدا
غبٗ ١أخس ٣يًُبتدع ١يف ْف ٞزؤ ١ٜاملؤَٓني يسبِٗ تعاىلٚ ،جٛابٗا:
ا١متدل اٜمٌتد٥مډم ٥مٝم ڂمٺمل اٮمرؤيډم ٖمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨مٗ ٓ﴿ :مدر٭مف إٖمٴمڇمر وهق يدرك
إٖمٴمڇمر﴾
ّاجلْا عً ذلم:
ٖمڃمن اْلدراك هق :اْلٚمڇم٣مډم ٖمڇمٮمٯمء وهق ٬مدر زائد ٥مٝم اٮمرؤيډم ٭مَم ٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م ﴿ َ٫م َٽم ََّم
ُقن﴾ [اٮمٳمٸمراء٫ ]60:مٽمؿ ِ
ِ
ق١مك إِڂمَّڇم ٜمَُدْ َر٭م َ
يٿمػ ٲمق١مك
ٗم ََرا َءى اجلَ ْپم َٸمڇمن َ٬م َڇمل َأ ْص َح ُ
ڇمب ُٲم َ
٥مٽمَم،
اٮمرؤيډم وإڂمَم ڂمٺمك اْلدراك٫ ،مڇمٮمرب ٗمٸمڇم٨م يرى وٓ يدرك ٭مَم يٸمٽمؿ وٓ َيڇمط ٖمف ً
وهذا اجلقاب ارٗمٵمڇمه ٢مځمخ اْل١مَلم٘ ،مؿ ٗمٽمپمځمذه اٖمـ اٮمٻمځمؿ رِمف اَّلل.
أيٵمڇم ٓم اجلقاب ٥مٿمڀمؿَّ :
إن ڂمٺمل اْلدراك اٮمذي ٓم أيډم إڂمَم هق ٓم اٮمدڂمځمڇم
و٬مد ٬مځمؾ ً
ٓ ٓم أٛمرة .
()0

قٛي٘ عً ٘ٝايؿالٚ ٠ايطالّ يف حدٜح جسٜس( :نُا تس ٕٚايكُس ي ١ًٝايبدز،
ٚنرا ايتػب ٘ٝيف حدٜح أب ٞضعٝد).
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)317/1
ــــــــــــــــــــــ

( )0اڂمٷمرٚ” :مڇمدي إرواح“ (ٖمڇمب” )65/ذح اٮمٶمحڇمويډم“ (صٗ” ،)093-090مٺمًٞم اٖمـ ٭مثٞم“
١مقرة إڂمٸمڇمم [آيډمُ” ،]013 :مپمقع اٮمٺمتڇموى“ (.)000/07( ،)-78/06( ،)480/00
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ِ
ِ
ڇمِبڇم ٮم ِ ْٽم َپم ْر ِئ ِّل٫َ ،مڇمٜمُْ ْڄم ِٲمٿم َ
ُقن إ َذا َر َأ ْوا َر َّ ُِب ْؿ
ڇمٮمر ْؤ َيډمَ ،وإِ ْن َِل ْ َي ُټم ْـ اٜمَ ْرئ ُّل ُٲم َٳم ِ ً
اٮمر ْؤ َي َډم ٖمِ ُّ
َ٫م َٳم ٌَّ َف ُّ
ِ ِ
َڇمٙم ْق ُه ٭م ٌُّؾ َي َرا ُه َ٫م ْق َ٬م ُف ِ٬م ٌَ َؾ َو ْٙم ِڀم ِف :٭م َََم َي َرى َّ
اٮمٳم ْپم َس َوا ْٮم َٻم َپم َر َو َٓ ُٲمٿمَڇم َ٫مڇم َة
َي ْق َم اٮمٻم َځمڇم َٲمډم َوڂم َ
َأ ْص ًَل.اه
٫مٴمڇمر اٜمٸمٿمك :إڂمټمؿ ١م٠مون اَّلل رؤيډم واوحډم :٭مرؤيتټمؿ اٮمٳمپمس واٮمٻمپمر ٖمدون
١محڇمب َيقل ٖمځمٿمټمؿ وٖم٧م اٮمرؤيډم.
ايسؤ ١ٜال ته ٕٛإال َع إثبات ايعً ٛهلل عص ٚجٌ:
قال ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)831
ڇمٮمر ْؤ َي ُډم اٜمَْ ْٸم ُٻمق َٮم ُډم َٮم ُف ِ٥مٿمْدَ َُجِځم ِع َٖمٿمِل آ َد َم٥َ ،م َر ِِبِ ْؿ َو َ٥م َج ِپم ِڀم ْؿ
َوإِ َذا َٙم َڇمز َأ ْن ُي َرى٫َ ،م ُّ
ِِ
ِ
ِ
ُقن اٜمَْر ِئل ٲم َٻمڇمٖمِ ًَل ٮمِٽمر ِائل ٲم َق ِ
اٙم ًڀمڇم َٮم ُف َٖم ِڇمئٿمًڇم َ٥مٿمْ ُفَٗ َٓ ،م ْٸم ِٻم ُؾ
ُ
َّ
َوٗم ُْر٭م ِڀم ْؿ َو َ١مڇمئ ِر َ٣م َقائٺم ِڀم ْؿَ ،أ ْن َيټم َ ْ ُّ ُ
َڊم اٮمر ْؤي ُډم ٲمً َت ْٽم ِزٲم ًډم ُٜم ِق ِ
ْإُٲمؿ ر ْؤي ًډم َ٪مٞم َذٮم ِ َؽ ،وإِ َذا ٭مَڇمڂم ِ
اٮمر ِائل َو ُٲم ٌَڇم َيٿم َِډم اٜمَْ ْر ِئ ِّل َٮم ِز َم
ُّ َ ُ ْ َ َ َ
َ
اٙم َڀمډم َّ
َ ُ ُ َ َْ
ور َة َأ ْن َيټم َ
ُقن َٲم ْر ِئ ًّځمڇم َٮم ُف َٲم ْـ َ٫م ْق َ٬م ُف َأ ْو ِٲم ْـ َ َْتتِ ِف َأ ْو َ٥م ْـ َي ِپمځمٿم ِ ِف َأ ْو َ٥م ْـ ِ٢م ََمٮم ِ ِف َأ ْو َٛم ْٽم ِٺم ِف َأ ْو
ْض َ
َ ُ
َأ َٲمڇم َٲم ُفَ ،و َ٬مدْ َد َّل اٮمٿمَّ ْٻم ُؾ َّ ِ
يح َ٥م َٝم َأ َِّن ُ ْؿ إِڂم َََّم َي َر ْو َڂم ُف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف ِٲم ْـ َ٫م ْق ِ٬م ِڀم ْؿِ َٓ ،ٲم ْـ َ َْتتِ ِڀم ْؿ،
اٮمٰم ُ
ِ ِ
قل اَّلل ﷺ« :بَْٔا َأ ُؾ َْ ِ
٭م َََم َ٬م َڇمل َر ُ١م ُ
ُقرَ ،ؾ َر َؾ ًُقا
َْ ْ
اجلَّْة ِذ ًَّٕٔ ِٓ ْؿ إِ ْذ َش َى َع ََُل ْؿ ٕ ٌ
َ
ِ َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ ِم ْـ َؾ ْقؿِ ِٓ ْؿَ ،و َؿ َال َ :ا َأ ْ َؾ َْ
وش ُٓ ْؿَ ،ؾِ٘ َذا َْ
اجلْ َِّة
ذ َ
ُر ُء َ
اجل َّب ُار َج َّؾ َج ََل ُف ُف َؿدْ أ ْ َ
َش ََل ٌم َظ َِ ُْٔ ُْؿُ ،ث َّؿ َؿ َر َأَ ﴿ :ش ََل ٌم َؿ ْق ًٓ ِم ْـ َر ٍّب َر ِحٔ ٍؿ﴾ [يسُ ]58 :ث َّؿ َ ت ََق َارى َظْ ُْٓ ْؿ َو َْ ْب ََك
َر ْ َ ُت ُف َو َب َر َـ ُت ُف َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ ِذ ِد َ ِ
ار ِ ْؿش .
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػ :أٛمرٙمف اٖمـ ٲمڇمٙمف ( ،)084واٮمٌزار ٭مَم ٓم ”٭مٳمػ إ١متڇمر“ ( ،)2253واٮمٸمٻمځم٦م ٓم
”اٮمٵمٸمٺمڇمء“ ( ،)274/2واٮمدار٬مٶمٿمل ٓم اٮمرؤيډم ( ،)50واٖمـ ٥مدي ٓم ”اٮمټمڇمٲمؾ“ (،)021/7
واٮمَلٮمټمڇمئل ٓم ”أصقل آ٥متٻمڇمد“ ( ،)836واٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”اٮمٌٸمڋم واٮمٿمٳمقر“ ( ،)448وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم
ِ
ِ
ِ
ڇمر٥َ ،م ْـ ِمُ ََّپم ِد ْٖم ِـ اٜمُْٿمْټم َِد ِر،
اِّنَٚ ،مدَّ َ٘مٿمَڇم ا ْٮم َٺم ْٵم ُؾ َّ
اٮمر َ٬م ُّ
”احلٽمځمډم“ ( )218/6ٲمـ ٣مريؼ أِّب ٥مَڇمص ٍؿ ا ْٮم َٸم ٌَّڇم َد ُّ
ٖمـ ٥م ِ
َ٥م ْـ َٙم ِ
ڇمٖمر ِ
ٌَد اَّللِ ٖمِ ِف.
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ِ ِ
ِ ِ
ِ
َيت َِپم ُع ا ْ ِ
اجل ْڀم ِپم َّځم َډم اٜمَْ ُٹم َ
قل
ڇمٮمر ْؤ َيډم َوإِ ْڂمټمَڇمر ا ْٮم َٺم ْق٬م َّځمډم َواٜمُْ ٌَڇم َيٿمَډمَ ،وِل َ َذا َ٫مڅمِ َّن ْ َ
ْل ْ٬م َرار ٖمِ ُّ
َ٫م ََل َ ْ
٧م َٮم ُف ِٓم ْأ ِٛم َر ِة؛ َو َّم َڇمڂمِځم ُث ُڀم ْؿ ُي ِٻم ُّر َ
ڇمٮمر ْؤ َي ِډم
ُٗمٿمْټمِ ُر ُ٥م ُٽم َّق ُه َ٥م َٝم َٛم ْٽم ِٻم ِف َو ُر ْؤ َي َډم اٜمُْ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
ون ٖمِ ُّ
ِ
َو ُيٿمْټمِ ُر َ
اٮمر ْؤ َي َډم َ َْت ُٴم ُؾ ِٲم ْـ َ٪م ْ ِٞم
قر ا ْٮم ُٸم َٻم ََلء ِٲم َـ ا ْٮم َٻم ِڇمئ ِٽم َ
ون ا ْٮم ُٸم ُٽم َّقَ ،و َ٬مدْ َو ِح َؽ ُ ْ
٧م ٖمِ َڃم َّن ُّ
ُج ُڀم ُ
ُقز ِٓم ا ْٮم ِٺم َٶم ِر َوا ْٮم ُٸم ُٻم ِ
قل.اه
اٙم َڀم ِډم اٜمَْ ْر ِئ ِّل َو ُٲم ٌَڇم َيٿمَتِ ِفَ ،و َه َذا َر ٌّد َٜم ِڇم ُه َق َٲم ْر٭م ٌ
ُٲم َق َ
َطأي :١زؤ ١ٜايهفاز هلل عص ٚجٌ يف أزض احملػس:
يڃمِت اٮمټمَلم ٥مٝم هذه اٜمًڃمٮمډم ٓم اٮمٌڇمب اٮمذي ذ٭مرت ٫مځمف (ص ).
َٔ ؾفات اهلل عص ٚجٌ ايفعً ١ٝؾف ١اإلتٝإ ٚاجمل:٤ٞ
دل ٚمديڋم أِّب ١مٸمځمد وٚمديڋم ٙمڇمٖمر ؓ

ؓأن اَّلل ٥مز وٙمؾ يتٴمػ ٖمٴمٺمډم

اْلٗمځمڇمن وٓم اٮمټمتڇمب واٮمًٿمډم أدٮمډم ٲمتټمڇم٘مرة ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٜمجلء واْلٗمځمڇمن ،وهل
صٺمډم ٗمٽمځمؼ ٖمڇمَّلل ٥مز وٙمؾِ ٓ ،تڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م.
ّمً األدلة على إثبات ٍرِ الصفة مً القسآٌ:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :ه ْؾ َيٿم ُٷم ُر َ ِ
يض
ون إ َّٓ َأ ْن َي ْڃمٗم َځم ُڀم ُؿ اَّللُ ٓم ُ٤م َٽم ٍؾ ٲم َـ اٮم َٹم ََم ِم َواٜمََلئ َټم ُډم َو ُ٬م َ
قر﴾ [اٮمٌٻمرة ]201:و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :ه ْؾ َيٿم ُٷم ُر َ
ون إِ َّٓ َأ ْن َٗم ْڃمٗمِ َځم ُڀم ُؿ
إَ ْٲم ُر َوإِ َ٨م اَّللِ ٗم ُْر َٙم ُع إُ ُٲم ُ
ڇمت رٖم َؽ يقم ي ْڃم ِِت ٖمٸم ُض آي ِ
ِ
ِ
ڇمت َر ِّٖم َؽ ٓ َيٿم َٺم ُع َڂم ْٺم ًًڇم
َ
ِت َٖم ْٸم ُض آ َي َ ِّ َ ْ َ َ َ ْ
ِت َر ُّٖم َؽ َأ ْو َي ْڃم ِ َ
اٜمََلئ َټم ُډم َأ ْو َي ْڃم ِ َ
إِ َيَم ُِنَڇم َِل ْ َٗم ُټم ْـ آ َٲمٿم َْڊم ِٲم ْـ َ٬مٌْ ُؾ َأ ْو ٭م ًََ ٌَ ْڊم ِٓم إِ َيَم ِِنَڇم َٛم ْ ًٞما ُ٬م ِؾ اڂمتَٷمِ ُروا إِڂمَّڇم ُٲمٿمتَٷمِ ُر َ
ون﴾
[إڂمٸمڇمم ،]058:و٭مذٮمؽ ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :و َٙمڇم َء َر ُّٖم َؽ َواٜمَ َٽم ُؽ َص ًّٺمڇم َص ًّٺمڇم﴾ [اٮمٺمجر.]22:
ّمً األدلة على ذلم مً السية إضافة إىل أمادٓح البا :
=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وٸمځمػ :أٖمق ٥مڇمصؿ اٮمٸمٌڇمداِّن وٸمځمػ ،واٮمٺمٵمؾ ٖمـ ٥مځمز اٮمر٬مڇمر أ٢مد وٸم ًٺمڇم.
ٌ
وهذا إ١مٿمڇم ٌد
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إل ذرا ًظا:
ؓٲمر٫مق ً٥مڇم .« :وإن َّ
َْرب َّ

ٲمڇم أٛمرٙمف اٮمٳمځمخڇمن ٥مـ أِّب هريرة ؓ

َْربت إفٔف با ًظا ،وإن أْان ّق :أْٔتُف روف ًةش .
َّ
٬مڇمل أٖمق ٥مپمرو اٮم َّٶم ْٽم َپمٿمْټمِ ُّل :أُجٸمقا ـ يٸمٿمل :أهؾ اٮمًٿمډم واجلَم٥مډم ـ ٥مٝم َّ
أن اَّلل يڃمِت
يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ،واٜمَلئټمډم ص ًّٺمڇم ص ًّٺمڇم حلًڇمب إٲمؿ و٥مروڀمڇم ٭مَم يٳمڇمء ،و٭مځمػ يٳمڇمء٬ :مڇمل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :ه ْؾ َيٿم ُٷم ُر َ ِ
يض إ ْٲم ُر﴾،
ون إٓ َأ ْن َي ْڃمٗم َځم ُڀم ْؿ اَّللُ ٓم ُ٤م َٽم ٍؾ ٲم ْـ اٮم َٹم ََم ِم َواٜمََْلئ َټم ُډم َو ُ٬م َ
و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :و َٙمڇم َء َر ُّٖم َؽ َوا َْٜم َٽم ُؽ َص ًّٺمڇم َص ًّٺمڇم﴾.
()0

قال أبْ احلسً األشعسٖ زمحُ اه يف السلْسالة إىل أٍل الجػس (ص:)887
وأُجٸمقا ٥مٝم أڂمف َ٥م َّز و َٙم َّؾ َيلء يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم واٜمٽمؽ ص ًٺمڇم ص ًٺمڇم.اه
ايسد عً ٢حتسٜف املبتدع ١يًُجٚ ٤ٞاإلتٝإ.
ٚمرف اٜمٌتد٥مډم اٮمٿمٴمقص اٜمتٻمدٲمډم ،و٬مڇمٮمقا :اٜمراد إٗمځمڇمن أٲمره ،أو إٗمځمڇمن ٲمَلئټمتف.
ّزد علَٔه أٍل السية مً ّجِْ:
إول :أن هذا إوَمر ٓ يدل ٥مٽمځمف اٮمٽمٺمظ ٖمپمٶمڇمٖمٻمډم ،وٓ ٗمٵمپمـ ،وٓ اٮمتزام.
افثان :أڂمف إذا ِل يټمـ ٓم اٮمٽمٺمظ دٮمځمؾ ٥مٝم ٗمٸمځم٧م اٜمحذوف :٭مڇمن ٗمٸمځمځمٿمف ً
٬مقٓ ٥مٝم
وإٛمٌڇمرا ٥مٿمف ٖمڅمرادة ٲمڇم ِل يٻمؿ ٖمف دٮمځمؾ ٥مٝم إراداٗمف ،وذٮمؽ ٭مذب ٥مٽمځمف.
اٜمتټمٽمؿ ٖمَل ٥مٽمؿ،
ً
افثافث٬ :مد ٫مرق اَّلل ٖم٧م إٗمځمڇمڂمف ،وإٗمځمڇمن اٜمَلئټمډم وإٗمځمڇمن ٖمٸمض آيڇمٗمف ٓم ٬مقٮمفَ ﴿ :ه ْؾ
َلئ َټم ُډم َأو ي ْڃم ِِت رٖم َؽ َأو ي ْڃم ِِت ٖمٸم ُض آي ِ
ون إِ َّٓ َأ ْن َٗم ْڃمٗمِځمڀمؿ اٜمَ ِ
َيٿم ُٷم ُر َ
ڇمت َر ِّٖم َؽ َي ْق َم َي ْڃم ِِت َٖم ْٸم ُض
َ
ْ َ َ َْ
ْ َ َ َ ُّ
َُ ُ
آي ِ
ڇمت َر ِّٖم َؽ﴾.
َ
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)7415وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2675مـ أِّب هريرةؓ
.
 ،وأٛمرٙمف ٲمًٽمؿ (٥ )2687مـ أِّب ذرؓ
(٥ )7536مـ أڂمسؓ
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ً
ٲمًتحځمَل ٥مٽمځمف :ٮمټمڇمن ٭مڇمٕ٭مؾ واٮم٩مب واٮمٿمقم
افرابع :ٮمق ٭مڇمن اٜمجلء واْلٗمځمڇمن
واٮمٹمٺمٽمډم ،وهق ٥مٿمد اٜمٌتد٥مډم ١مقا ٌء٫ ،مپمتك ٥مڀمدٗمؿ إ٣مَلق إ٭مؾ واٮم٩مب واٮمٿمقم
واٮمٹمٺمٽمډم ٥مٽمځمف ،وڂمًٌتڀمڇم إٮمځمف ڂمًٌډم ُمڇمزيډم.
اخلامس :أن اٜمجڇمز ٮمق ٭مڇمن ٘مڇمٖمتًڇم٫ :مڅمڂمَم يٴمڇمر إٮمځمف ٥مٿمد ٗمٸمذر احلپمؾ ٥مٝم احلٻمځمٻمډم.
َا جا ٤عٔ اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل َٔ قٛيٜ٘ :أت ٞأَس.ٙ
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)- 166/1
إن ِ
ِمد ِٓم اٜم ِ ْحٿم َِډم َ٥م َڇمر َو ُڀم ْؿ ٖمِ َٻم ْقٮمِ ِف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :ه ْؾ َيٿمْ ُٷم ُر َ
ُ٘م َّؿ َّ
ون َّإٓ َأ ْن َي ْڃمٗمِ َځم ُڀم ُؿ
اْل َٲمڇم َم َأ ْ َ

اَّللَُّ ِٓم ُ٤م َٽم ٍؾ ِٲم َـ اٮم َٹم ََم ِم﴾ َ٬م َڇمل ِ٬م َځمؾ :إڂم َََّم َي ْڃم ِِت َأ ْٲم ُر ُهَ .هټم ََذا َڂم َٻم َؾ َٚمٿمْ ٌَ ٌؾَ :و َِل ْ َيٿمْ ُٻم ْؾ َه َذا َ٪م ْ ُٞم ُه
ِمد واٜمروذي َو َ٪م ْ ِٞم ِه:
ِمدَ ،و َصڇمٮمِحِ ْٖم ِـ َأ ْ َ
ِِم َّ ْـ َڂم َٻم َؾ ُٲمٿمَڇم َ٤م َر َٗم ُف ِٓم (اٜم ِ ْحٿم َِډم) َ٭م َٸم ٌْ ِد اَّلل ْٖم ِـ َأ ْ َ
َ٫م ْ
ِمد ِٓم َذٮمِ َؽ.
ڇمٛم َت َٽم َ
ڇمب َأ ْ َ
ػ َأ ْص َح ُ
ڇمت َٲم ْٸم ُرو َ٫م ٌډم
ِمد َه َذاَ .و َ٬مڇم ُٮمقاَٚ :مٿمْ ٌَ ٌؾ َٮم ُف َ٪م َٽم َٶم ٌ
َ٫م ِپمٿم ُْڀم ْؿ َٲم ْـ َ٬م َڇمل٪َ :مٽمِ َط َٚمٿمْ ٌَ ٌؾ َِل ْ َي ُٻم ْؾ َأ ْ َ
ِ ِ
ِ
إ١م َح َ
ڇمق ْٖم ِـ ٢مڇم٬مَل.
َو َه َذا ٲمٿم َْڀمڇمَ ،و َهذه َ٣م ِري َٻم ُډم َأ ِِّب ْ
ځمؾ ِ
ِمد َ٬م َڇمل َذٮم ِ َؽ َ٥م َٝم َ١مٌِ ِ
اْل ْٮم َزا ِم َِل ُ ْؿَ .ي ُٻم ُ
قل :إ َذا ٭م َ
ٟم
َو ِٲمٿم ُْڀم ْؿ َٲم ْـ َ٬م َڇملَٖ :م ْؾ َأ ْ َ
َڇمن َأ ْٛم َ َ
ِ
ِ ِ
اْل ْٗمځم ِ
ڇمنَ ،و َِل ْ َي ُټم ْـ َذٮم ِ َؽ َدٮم ِ ًځمَل َ٥م َٝم َأ َّڂم ُف َّم ْ ُٽم ٌ
ققَٖ :م ْؾ َٗم َڃم َّو ْٮمت ُْؿ َذٮم ِ َؽ َ٥م َٝم
َ٥م ْـ َڂم ْٺمًف ٖمِڇمٜمَْ ِجلء َو ْ ِ َ
ِ
ِ
جل ِڇمئل٫َ :مڅمِ َّن اٮم َّت ْڃم ِو َيؾ
َأ َّڂم ُف َٙمڇم َء َأ ْٲم ُر ُه٫َ .مټم ََذٮم َؽ ُ٬مق ُٮمقاَٙ :مڇم َء َ٘م َق ُ
اب اٮم ُٻم ْرآن َٓ َأ َّڂم ُف َڂم ْٺم ًُ ُف ُه َق ا َ
اب َ٬مڇم ِر ِئ اٮم ُٻمر ِ
ُهٿمَڇم أ َٮمز ُم َ٫مڅمِ َّن اٜمُ َرا َد ُهٿمَڇم ِ
اْل ْٛم ٌَ ُڇمر ٖمِ َث َق ِ
آنَ ،و َ٘م َقا ُٖم ُف َ٥م َپم ٌؾ َٮم ُف َِل ْ َي ْٻم ِٴمدْ ٖمِ ِف
ْ
س اٮم ُٻمر ِ
ِ
آن.
اْل ْٛم ٌَ َڇمر َ٥م ْـ َڂم ْٺم ِ ْ
لء َڂم ْٺم ًِ ِفُ٘ ،مؿ ٗم ََڃمو ْٮمتُؿ َذٮم ِ َؽ ٖمِ َڃمٲم ِر ِه َ٫مڅمِ َذا َأ ْٛمٟم ٖمِپم ِج ِ
َڇمن اٮمرب َ٬مدْ َأ ْٛمٟم ٖمِپم ِج ِ
لء
َ٫مڅمِ َذا ٭م َ َّ ُّ
ََ َ
ْ
َّ َّ ْ
ََ َ
َل ْن َٗم َت َڃمو ُٮمقا َذٮمِ َؽ ٖمِپم ِج ِ
ِ٬مراء ِة اٮم ُٻمر ِ
آن٫َ :م َ َ
لء َ٘م َقاٖمِ ِف ٖمِ َٶم ِر ِيؼ إَ ْو َ٨م َو ْإَ ْٚم َرى.
َّ
َ
َ َ ْ
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ِ
ِ
ځمؾ ِ
َوإِ َذا َ٬مڇم َٮم ُف َِل ُ ْؿ َ٥م َٝم َ١مٌِ ِ
اْل ْٮم َزا ِم َِل ْ َي ْٽم َز ْم َأ ْن َيټم َ
َڇمج
َيت ُ
ُقن ُٲم َقا٫م ًٻمڇم َِل ُ ْؿ َ٥م َٽم ْځمفَ ،و ُه َق َٓ َ ْ
َإ٨م َأ ْن َي ْٽمت َِز َم َه َذا.
ِ
اٮمٸمٌ ِ
ِ
ِ ِ
ڇمدَ ،واٜمُْ َرا ُد َ ُِمل ُء ِ٬م َرا َء ِة اٮم َٻم ِ
حل ِد َ
ڇمر ِئ
يڋم َٮم ُف َڂم َٷمڇمئ ُر ٭مَث َٞم ٌة ِٓم َ ُِملء َأ ْ٥م ََم ِل َ
َ٫مڅمِ َّن َه َذا ا َ
ِ ِ
ِ ِ
اِبڇم َّم ْ ُٽم ٌ
قق.
ا َّٮمتل ه َل َ٥م َپم ُٽم ُف َو َأ ْ٥م ََم ُل اٮمٸم ٌَڇمد َّم ْ ُٽمق َ٬م ٌډم َو َ٘م َق ُ َ
ِ
ِ
ِ
اب إڂم َََّم َي َٻم ُع َ٥م َٝم
َو ِِل َ َذا َ٬م َڇمل َأ ْ َ
اب اٮم ُٻم ْرآن َواٮم َّث َق ُ
اٮمً َٽمػَ :أ َّڂم ُف ََيِل ُء َ٘م َق ُ
ِمد َو َ٪م ْ ُٞم ُه ٲم ْـ َّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
اٮمر ِّب َو َأ ْ٫م َٸمڇمٮم ِ ِف.
َأ ْ٥م ََمل اٮمٸم ٌَڇمد٥َ َٓ ،م َٝم ص َٺمڇمت َّ
ِ
ڈم َ٣م ِڇمئ َٺم ٌډم َ٘مڇمٮم ِ َث ٌډم ِٲم ْـ َأ ْص َح ِ
اٮمق ْ٬م ُڊم،
ِمد َإ٨م َأ َّن َأ ْ َ
ڇمب َأ ْ َ
ِمد َ٬م َڇمل َه َذا َذٮم َؽ َ
َو َذ َه َ
يؾ  -٭مَڇم ْٖم ِـ َ٥م ِٻم ٍ
ڈم ِٲمٿم ُْڀم ْؿ َإ٨م اٮم َّت ْڃم ِو ِ
جل ْق ِز ِّي
َو َٙم َٸم ُٽمقا َه َذا ِر َوا َي ًډم َ٥مٿمْ ُفُ٘ ،م َّؿ َٲم ْـ َي ْذ َه ُ
ځمؾ َوا ْٖم ِـ ا َ
ِ
َي َٸم ُٽم َ
قن َه ِذ ِه ُ٥م ْپمدَ َ ُِت ْؿَٚ .متَّك َي ْذ٭م َُر َهڇم َأ ُٖمق اٮم َٺم َرجِ ْٖم ُـ اجلَ ْق ِز ِّي ِٓم َٗم ْٺم ًِ ِٞم ِهَ :و َٓ
ُهڇم ْ َ -
َو َ٪م ْ ِٞم َ
ػ ٲمڇم يٿم ِ
ِ
َڇم٬م ُٵم َڀمڇم.
َي ْذ٭م َُر ِٲم ْـ ٭م َََل ِم َأ ْ َ
اٮمً َٽم َ ُ
ِمد َو َّ
ِ ِ
ِ
٧م َأ َّڂم ُف َٓ َي ُٻم ُ
ڈم َأ َّن اٜمَٿمْ ُٻم َ
قلَّ :
إن
اٮمر َوا َي َډمَ ،و ُي ٌَ ِّ ُ
قل اٜمُت ََقاٗمِ َر َ٥م ْـ َأ ْ َ
َو َٓ َر ْي َ
ِمد ُيٿمَڇم٬م ُض َهذه ِّ
اٮمر َّب ََيِل ُء َو َي ْڃم ِِت َو َيٿم ِْز ُل َأ ْٲم ُر ُهَٖ ،م ْؾ ُه َق ُيٿمْټمِ ُر َ٥م َٝم َٲم ْـ َي ُٻم ُ
قل َذٮم ِ َؽ.اه
َّ
()0

قال احلافظ ابً زجب زمحُ اه يف فتح البازٖ (:)214
و٬مد روي ٥مـ اْلٲمڇمم أِمد ،أڂمف ٬مڇمل ٓم ُمځمئف :هق ُملء أٲمره.
وهذا ِمڇم ٗمٺمرد ٖمف ٚمٿمٌؾ ٥مٿمف.
٫مپمـ أصحڇمٖمٿمڇم ٲمـ ٬مڇمل :وهؿ ٚمٿمٌؾ ٫مځمَم روى ،وهق ٛمَلف ٲمذهٌف اٜمٸمروف
اٜمتقاٗمر ٥مٿمف .و٭مڇمن أٖمق ٖمټمر اخلَلل وصڇمٚمٌف ٓ يثٌتڇمن ٖمَم ٗمٺمرد ٖمف ٚمٿمٌؾ٥ ،مـ أِمد
روايډم.

ــــــــــــــــــــــ

َڇموى“ (.)-414/06
( )0واڂمٷمرَُ ” :م ُْپمقع ا ْٮم َٺمت َ
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وٲمـ ٲمتڃمٛمرهيؿ ٲمـ ٬مڇمل :هق روايډم ٥مٿمفٖ ،متڃمويؾ ٭مؾ ٲمڇم ٭مڇمن ٲمـ ٙمٿمس اٜمجلء
واْلٗمځمڇمن وڂمحقُهڇم.
وٲمٿمڀمؿ ٲمـ ٬مڇمل :إڂمَم ٬مڇمل ذٮمؽ إٮمزا ًٲمڇم ٜمـ ڂمڇم٤مره ٓم اٮمٻمرآن٫ ،مڅمِنؿ ا١متدٮمقا ٥مٝم
ٛمٽمٻمف ٖمپمجلء اٮمٻمرآن٫ ،مٻمڇمل :إڂمَم َيلء ٘مقاٖمف ،٭مٻمقٮمف﴿ :وٙمڇمء رٖمؽ﴾ ،أي :٭مَم
ٗمٻمقٮمقن أڂمتؿ ٓم ُملء اَّلل ،أڂمف ُملء أٲمره .وهذا أصح اٜمًڇمٮمؽ ٓم هذا اٜمروي.
وأصحڇمٖمٿمڇم ٓم هذا ٥مٝم ٘مَلث ٫مرق:
٫مپمٿمڀمؿ ٲمـ يثٌڊم اٜمجلء واْلٗمځمڇمن ،ويٰمح ٖمٽمقازم ذٮمؽ ٓم اٜمخٽمق٬مڇمت ،ورٖمَم
ذ٭مروه ٥مـ أِمد ٲمـ وٙمقه ٓ ٗمٴمح أ١مڇمڂمځمدهڇم ٥مٿمف.
وٲمٿمڀمؿ ٲمـ يتڃمول ذٮمؽ ٥مٝم ُملء أٲمره.
وٲمٿمڀمؿ ٲمـ يٻمر ذٮمؽ ،ويپمره ٭مَم ٙمڇمء ،وٓ يٺمنه ،ويٻمقل :هق ُملء وإٗمځمڇمن يٽمځمؼ
ٖمجَلل اَّلل و٥مٷمپمتف ١مٌحڇمڂمف.
وهذا هق اٮمٴمحځمح ٥مـ أِمد ،وٲمـ ٬مٌٽمف ٲمـ اٮمًٽمػ ،وهق ٬مقل إ١محڇمق و٪مٞمه
ٲمـ إئپمډم.اه
غبٗ ١يًُبتدع ١يف إْهاز اتؿاف زبٓا جٌ ٚعال باإلتٝإٚ ،جٛابٗا:
ٲمـ ٢مٌف اٜمٌتد٥مډم ٓم رد اٮمٿمٴمقص اٜمتٻمدٲمډم ٓم صٺمډم اْلٗمځمڇمن وَتريٺمڀمڇم أِنؿ ٬مڇمٮمقا:
هل ٲمثؾ ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م٫﴿ :مڃمٗمك اَّلل ٖمٿمځمڇمِنؿ ٲمـ اٮمٻمقا٥مد﴾ و٬مقٮمف ﴿٫مڃمٗمڇمهؿ اَّلل ٲمـ ٚمځمڋم ِل
َيتًٌقا﴾.
ّاجلْا عً ذلم:
قال اإلماو عجناٌ الدازمٕ زمحُ اه يف السد على املسٓسٕ (:)- 112/3
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واد٥مځمڊم أهيڇم اٜمريز ٓم ٬مقل اَّلل ٗمٸمڇم٨م ﴿هؾ يٿمٷمرون إٓ أن ٗمڃمٗمځمڀمؿ اٜمَلئټمډم أو
يڃمِت رٖمؽ﴾ وٓم ٬مقٮمف﴿ :إٓ أن يڃمٗمځمڀمؿ اَّلل ٓم ٤مٽمؾ ٲمـ اٮمٹمَمم﴾ ٫مڇمد٥مځمڊم أن هذا ٮمځمس
ٲمٿمف ٖمڅمٗمځمڇمن ٜمڇم أڂمف ٪مٞم ٲمتحرك ٥مٿمدك ،وٮمټمـ يڃمِت يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ٖمز٥مپمؽ.
و٬مقٮمف﴿ :يڃمٗمځمڀمؿ اَّلل ٓم ٤مٽمؾ ٲمـ اٮمٹمَمم﴾ وٓ يڃمِت هق ٖمٿمٺمًف٘ ،مؿ ز٥مپمڊم أن ٲمٸمٿمڇمه
٭مپمٸمٿمك ٬مقٮمف ﴿٫مڃمٗمك اَّلل ٖمٿمځمڇمِنؿ ٲمـ اٮمٻمقا٥مد﴾ و﴿٫مڃمٗمڇمهؿ اَّلل ٲمـ ٚمځمڋم ِل َيتًٌقا﴾
يٻمڇمل ِلذا اٜمريز٬ :مڇمٗمٽمؽ اَّلل ٲمڇم أٙمرأك ٥مٝم اَّلل ،و٥مٝم ٭متڇمٖمف ٖمَل ٥مٽمؿ وٓ ٖمٰم،
أڂمٌڃمك اَّلل أڂمف إٗمځمڇمن ،وٗمٻمقل ٮمځمس إٗمځمڇمڂمڇم إڂمَم هق ٲمثؾ ٬مقٮمف ﴿٫مڃمٗمك اَّلل ٖمٿمځمڇمِنؿ ٲمـ
اٮمٻمقا٥مد﴾ ٮمٻمد ٲمځمزت ٖم٧م ٲمڇم ُجع اَّلل ،وُجٸمڊم ٖم٧م ٲمڇم ٲمځمز اَّلل ،وٓ َيپمع ٖم٧م هذيـ ٓم
اٮمتڃمويؾ إٓ ٭مؾ ٙمڇمهؾ ٖمڇمٮمټمتڇمب واٮمًٿمډمٕ ،ن ٭مؾ واٚمد ٲمٿمڀمَم ٲمٻمرون ٖمف ٓم ١مځمڇمق
اٮمٻمراءة ٓ َيڀمٽمف إٓ ٲمثٽمؽ.
و٬مد اٗمٺمٻمڊم اٮمټمٽمپمډم ٲمـ اٜمًٽمپم٧م أن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٫مقق ٥مر٢مف ٫مقق ١مَمواٗمف ،وأڂمف ٓ
يٿمزل ٬مٌؾ يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ٮمٸمٻمقٖمډم أٚمد ٲمـ ٛمٽمٻمف ،وِل يٳمټمقا أڂمف يٿمزل يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ٮمځمٺمٴمؾ
ٖم٧م ٥مٌڇمده وَيڇم١مٌڀمؿ ويثځمٌڀمؿ ،وٗمٳمٻمؼ اٮمًپمقات يقٲمئذ ٮمٿمزوٮمف ،وٗمٿمزل اٜمَلئټمډم ٗمٿمزيَل
وَيپمؾ ٥مرش رٖمؽ ٫مق٬مڀمؿ ٘مَمڂمځمډم ،٭مَم ٬مڇمل اَّلل ور١مقٮمف٫ ،مٽمَم ِل يٳمؽ اٜمًٽمپمقن أن اَّلل
ٓ يٿمزل إ٨م إرض ٬مٌؾ يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ٮمٯمء ٲمـ أٲمقر اٮمدڂمځمڇم ٥مٽمپمقا يٻمځمٿمڇم أن ٲمڇم يڃمِت
اٮمٿمڇمس ٲمـ اٮمٸمٻمقٖمڇمت إڂمَم هق أٲمره و٥مذاٖمف.
ٲمټمره ٲمـ ٬مٌؾ ٬مقا٥مد ٖمٿمځمڇمِنؿ ٫مخر
٫مٻمقٮمف ﴿٫مڃمٗمك اَّلل ٖمٿمځمڇمِنؿ ٲمـ اٮمٻمقا٥مد﴾ يٸمٿمك ُ
٥مٽمځمڀمؿ اٮمًٻمػ ٲمـ ٫مق٬مڀمؿ٫ :متٺمًٞم هذا اْلٗمځمڇمن ٛمرور اٮمًٻمػ ٲمـ ٫مق٬مڀمؿ.
و٬مقٮمف٫﴿ :مڃمٗمڇمهؿ اَّلل ٲمـ ٚمځمڋم ِل َيتًٌقا﴾ َٲم َټم َر ِبؿ ٫مٻمذف ٓم ٬مٽمقِبؿ اٮمر٥مڈم
ُيرٖمقن ٖمځمقِتؿ ٖمڃميدهيؿ وأيدي اٜمڄمٲمٿم٧م ،وهؿ ٖمٿمق ٬مريٷمډم٫ ،متٺمًٞم اْلٗمځمڇمن ٲمٻمرون ِبَم
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ٛمرور اٮمًٻمػ واٮمر٥مڈم ،وٗمٺمًٞم إٗمځمڇمن اَّلل يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ،ٲمٿمٴمقص ٓم اٮمټمتڇمب ،ٲمٺمن
٬مڇمل اَّلل ٗمٸمڇم٨م ﴿٫مڅمذا ڂمٺمخ ٓم اٮمٴمقر ڂمٺمخډم واٚمدة * وِمٽمڊم إرض واجلٌڇمل ٫مد٭متڇم
د٭مډم واٚمدة * ٫مځمقٲمئذ و٬مٸمڊم اٮمقا٬مٸمډم * واڂمٳمٻمڊم اٮمًَمء ٫مڀمل يقٲمئذ واهځمډم * واٜمٽمؽ
٥مٝم أرٙمڇمئڀمڇم وَيپمؾ ٥مرش رٖمؽ ٫مق٬مڀمؿ يقٲمئذ ٘مَمڂمځمډم * يقٲمئذ ٗمٸمروقن ٓ ختٺمك ٲمٿمټمؿ
ٛمڇم٫مځمډم﴾ إ٨م ٬مقٮمف ﴿هٽمؽ ٥مٿمل ١مٽمٶمڇمڂمځمف﴾
٫مٻمد ٫من اَّلل ٗمٸمڇم٨م اٜمٸمٿمځم٧م ٗمٺمًٞما ٓ ٮمٌس ٫مځمف ،وٓ يٳمتٌف ٥مٝم ذي ٥مٻمؾ٫ ،مٻمڇمل ٫مځمَم
يٴمځمڈم ٖمف ٲمـ اٮمٸمٻمقٖمڇمت ٓم اٮمدڂمځمڇم ﴿أٗمڇمهڇم أٲمرڂمڇم ٮمځمَل أو ِنڇمرا ٫مجٸمٽمٿمڇمهڇم ٚمٴمځمدا ٭مڃمن ِل
ٗمٹمـ ٖمڇمٕٲمس﴾ ٫مح٧م ٬مڇمل ﴿أٗمڇمهڇم أٲمرڂمڇم﴾ ٥مٽمؿ أهؾ اٮمٸمٽمؿ أن أٲمره يٿمزل ٲمـ ٥مٿمده ٲمـ
اٮمًَمء ،وهق ٥مٝم ٥مر٢مف٫ ،مٽمَم ٬مڇمل ﴿٫مڅمذا ڂمٺمخ ٓم اٮمٴمقر ڂمٺمخډم واٚمدة﴾ أيڇمت اٮمتل
ذ٭مرڂمڇم و٬مڇمل أيٵمڇم﴿ :ويقم ٗمٳمٻمؼ اٮمًَمء ٖمڇمٮمٹمَمم وڂمزل اٜمَلئټمډم ٗمٿمزيَل﴾ و﴿يڃمٗمځمڀمؿ اَّلل
ٓم ٤مٽمؾ ٲمـ اٮمٹمَمم واٜمَلئټمډم و٬ميض إٲمر وإ٨م اَّلل ٗمرٙمع إٲمقر﴾ و﴿د٭مڊم إرض
د٭مڇم د٭مڇم وٙمڇمء رٖمؽ واٜمٽمؽ صٺمڇم صٺمڇم﴾ ٥مٽمؿ ٖمَم ٬مص اَّلل ٲمـ اٮمدٮمځمؾ ،وٖمَم ٚمد ٮمٿمزول
اٜمَلئټمډم يقٲمئذ أن هذا إٗمځمڇمن اَّلل ٖمٿمٺمًف يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ٮم ِ َځم َ٦م ِمڇم١مٌډم ٛمٽمٻمف ٖمٿمٺمًف ٓ ،ي٦م
ذٮمؽ أٚمد ٪مٞمه ،وأن ٲمٸمٿمڇمه ّمڇمٮمػ ٜمٸمٿمك إٗمځمڇمن اٮمٻمقا٥مد ٓٛمتَلف اٮمٻمٵمځمت٧م.
أٓ ٗمرى أهيڇم اٜمريز أڂمف ٬مڇمل ﴿٫مڃمٗمك اَّلل ٖمٿمځمڇمِنؿ ٲمـ اٮمٻمقا٥مد﴾ وِل يذ٭مر ٥مٿمدهڇم
ڂمٺمخ اٮمٴمقر وٓ ٗمٳمٻمؼ اٮمًَمء وٓ ٗمٿمزل اٜمَلئټمډم وٓ ِمؾ اٮمٸمرش وٓ يقم اٮمٸمرض
وٮمټمـ ٬مڇمل٫﴿ :مخر ٥مٽمځمڀمؿ اٮمًٻمػ ٲمـ ٫مق٬مڀمؿ﴾ ٓم دڂمځمڇمهؿ ﴿وأٗمڇمهؿ اٮمٸمذاب ٲمـ
ٚمځمڋم ٓ يٳمٸمرون﴾ ٫مرد اْلٗمځمڇمن إ٨م اٮمٸمذاب ٫مٺمرق ٖم٧م اٜمٸمٿمځم٧م.اڂمتڀمك اٜمراد.
ّقَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ بٔاٌ تلبٔس اجلَنٔة (:)63/4
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٬مڇمل اٮمرازي ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ﴿ َ٫م َڃمٗمَك اَّللَُّ ٖمٿمْځمڇمِنؿ ِٲمـ ا ْٮم َٻمق ِ
ا٥م ِد﴾ [اٮمٿمحؾ  ]26وٖٓمد ٫مځمف ٲمـ
ُ َ َُْ َ َ
اٮمتڃمويؾ.
قال شٔذ اإللْسِمو :واٮمټمَلم ٥مٝم هذا أن يٻمڇمل :اٮمتڃمويؾ :هق سف اٮمٽمٺمظ ٥مـ
ٲمٸمٿمڇمه اٮمٷمڇمهر إ٨م ٲمٸمٿمك آٛمر ٮمدٮمځمؾ.
وهذه أيډم ٮمځمس ٤مڇمهرهڇم واٜمٸمٿمك اٜمٺمڀمقم ٲمٿمڀمڇم أن اَّلل ١مٌحڇمڂمف ڂمٺمًف ٙمڇمءت ذاٗمف
ٲمـ أ١مٺمؾ اجلدران ٭مَم ْملء اِلقام واحل٩مات ٲمـ أ١مٺمؾ اٮمٌٿمځمڇمن ،و٭مَم ُيرج
اٜمحڇمسون ٮمٽمحٴمقن ٲمـ أ١مٺمٽمڀمڇم إذا ڂمٻمٌقا إ١مڇمسٖ ،مؾ ٤مڇمهرهڇم اٜمراد :هدم اَّلل
ٖمٿمځمڇمِنؿ ٲمـ أصٽمف ،واٮمٻمقا٥مد ُجع ٬مڇم٥مدة وهل إ١مڇمس ،و٭مڇمن ٖمٸمٵمڀمؿ يٻمقل :هذا
ٌ
ٲمثؾ ٮمَل١متئٴمڇمل ،وإڂمَم ٲمٸمٿمڇمه :أن اَّلل ا١متڃمصٽمڀمؿ .واٮمٸمرب ٗمٻمقل ذٮمؽ إذا ا١متڄمصؾ
اٮمٯمء٬ .مڇمٮمف اٖمـ ٙمرير.
وٓم ٭متڈم اٮمٽمٹمډم يٻمڇملُ :أِت ٫مَلن إذا َّ
أ٣مؾ ٥مٽمځمف اٮمٸمدو ،و٬مد أٗمځمڊم يڇم ٫مَلن إذا ُأڂمذر
٥مدوا أذف ٥مٽمځمف٬ .مڇمل اَّلل ٥مز وٙمؾ ٓم اٮمٿمحؾ ﴿ َ٫م َڃمٗمَك اَّللَُّ ٖمٿمْځمڇمِنؿ ِٲمـ ا ْٮم َٻمق ِ
ا٥م ِد﴾
ُ َ َُْ َ َ
ًّ
[اٮمٿمحؾ  ]26أي هدم ٖمٿمځمڇمِنؿ ،و٬مٽمع ٖمٿمځمڇمِنؿ ٲمـ ٬مقا٥مده ،وأ١مڇم١مف ٫مڀمدٲمف ٥مٽمځمڀمؿ ٚمتك
أهٽمټمڀمؿ٫ .مڃمي ٚمڇمٙمډم ٚمځمٿمئذ إ٨م اٮمتڃمويؾ.اه
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)662
ڇمن واٜمَْ ِجلء ِٲمـ اَّلل َٗمٸم َڇم٨م ڂمَق َ٥م ِ
َو ْ ِ
ڇمنُ :ٲم ْٶم َٽم ٌؼ َو ُٲم َٻم َّځمدٌ ٫َ ،مڅمِ َذا ٭م َ
ِمتِ ِف َأ ْو
َڇمن َ ُِمل ُء َر ْ َ
ْ
َ
ُ َ
اْل ْٗم َځم ُ َ
َڇمن ٲم َٻمځمدً ا ٭مََم ِٓم ْ ِ ِ
ِ
ِم ِډم َو ْ
اخلَ ْ ِٞم َو ِٲمٿمْ ُف َ٬م ْق ُٮم ُف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و َٮم َٻمدْ
ڇمٮمر ْ َ
احلديڋم َٚمتَّك َٙمڇم َء اَّللَُّ ٖمِ َّ
َ
َ٥م َذاٖمِف ٭م َ ُ َّ َ
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َڇمه ْؿ ٖمِټمِت ٍ
َڇمب َ٫م َّٴم ْٽمٿمَڇم ُه َ٥م َٝم ِ٥م ْٽم ٍؿ﴾
ِٙم ْئٿم ُ
اي ْ ِ
َات إِ َّٓ اهللَُّش .
[اٜمڄمٲمٿمقنَ ]70 :و ِٓم ْإَ َ٘م ِرِ ْٖ َ َٓ « :ت بِ َْ َ
اٮمٿم َّْق ُع اٮم َّث ِڇمِّن :اٜمَْ ِجل ُء َو ْ ِ
اْل ْٗم َځم ُ
ڇمن اٜمُْ ْٶم َٽم ُؼ َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :و َٙمڇم َء َر ُّٖم َؽ َواٜمَْ َٽم ُ
ؽ﴾ [اٮمٺمجر]22 :
َو َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :ه ْؾ َيٿمْ ُٷم ُر َ
ون إِ َّٓ َأ ْن َي ْڃمٗمِ َځم ُڀم ُؿ اَّللَُّ ِٓم ُ٤م َٽم ٍؾ ِٲم َـ ا ْٮم َٹم ََم ِم َواٜمَْ ََل ِئ َ
ټم ُډم﴾ [اٮمٌٻمرة]201 :
َي َٸم ُٽم ُف َ ِ
ُقن إِ َّٓ َ ُِمځم ُئ ُف ُ١مٌْ َحڇم َڂم ُفَ ،ه َذا إِ َذا َ٭م َ
َو َه َذا َٓ َيټم ُ
َيڇم
ڇمن ُٲم ْٶم َٽم ًٻمڇم٫َ :م َټم ْځم َ
س ً
ػ إِ َذا ُ٬م ِّځمدَ ٖمِ ََم َ ْ
ِٓم َ ُِم ِځمئ ِف َڂم ْٺم ًِ ِف َ٭م َٻمقٮمِ ِف﴿ :إِ َّٓ َأ ْن َٗم ْڃمٗمِځمڀمؿ ا َْٜم ََل ِئ َټم ُډم َأو ي ْڃم ِِت رٖم َؽ َأو ي ْڃم ِِت ٖمٸم ُض آي ِ
ڇمت َر ِّٖم َؽ﴾
َ
ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ
ْ
َُ ُ
ػ ُِمځمئف ٥م َٝم ُِم ِ
ػ َ ُِمل َء آ َيڇمٗمِ ِف َ٥م َٝم َ ُِم ِځمئ ِفَ ،و ِٲم َـ
لء اٜمَْ ََل ِئټم َِډمُ٘ ،م َّؿ َ٥م َٶم َ
[إڂمٸمڇمم٫َ ]058 :م َٸم َٶم َ َ َ ُ َ َ
ا َْٜم ِج ِ
لء ا ُْٜم َٻمځم ِد َ٬مق ُٮمف٫َ ﴿ :م َڃمٗمَك اَّللَُّ ٖمٿمْځمڇمِنؿ ِٲمـ ا ْٮم َٻمق ِ
ا٥م ِد﴾ [اٮمٿمحؾ.]26 :
ُ َ َُْ َ َ
َّ ْ ُ
ا٥مدُ  ،د َّل َذٮم ِ َؽ ٥م َٝم ُِم ِ
ور وهق ا ْٮم َٻمق ِ
َ٫م َٽمَم َ٬م َّځمدَ ُه ٖمِڇمٜمَْ ْٺم ُٸم ِ
قل َو ُه َق ا ْٮم ٌُٿمْ َځم ُ
لء َٲمڇم
َ َ
َ
ڇمن َوٖمِڇمٜمَْ ْج ُر ِ َ ُ َ َ
َّ
ڇمس ِْ
احلځم َٶم ِ
َٖم َّځمٿمَ ُف ،إِ ْذ ِٲم َـ ا َْٜم ْٸم ُٽمق ِم َأ َّن اَّللََّ ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف إِ َذا َٙمڇم َء ٖمِٿمَ ْٺم ًِ ِف َٓ ََيِل ُء ِٲم ْـ َأ َ١م ِ
ڇمن
َو َأ ْ١م َٺمٽمِ َڀمڇمَ ،و َه َذا ُي ْٳمٌِ ُف َ٬م ْق َٮم ُف َٗم َٸم َڇم٨مُ ﴿ :ه َق ا َّٮم ِذي َأ ْٛم َر َج ا َّٮم ِذي َـ َ٭م َٺم ُروا ِٲم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْٮمټمِ َت ِ
ڇمب ِٲم ْـ
ِ
ِد َي ِ ِ ِ ِ
احل ْ ِ
قِن ُ ْؿ ِٲم َـ اَّلل
٩م َٲمڇم َ٤مٿمَٿمْت ُْؿ َأ ْن َُي ُْر ُٙمقا َو َ٤مٿمُّقا َأ َِّن ُ ْؿ َٲمڇمڂم َٸمت ُُڀم ْؿ ُٚم ُٴم ُ
ڇمره ْؿ َٕ َّول ْ َ
َ٫م َڃمٗمَڇمهؿ اَّللَُّ ِٲمـ ٚمځم ُڋم َِل َ ِ
َيتًَ ٌُقا﴾ [احل٩م.]2 :
ْ َْ ْ ْ
ُ ُ
[إ٥مراف]52 :

َڇمه ْؿ ٖمِ ِذ٭م ِْر ِه ْؿ﴾
َو َ٬م ْق ُٮم ُفَٖ ﴿ :م ْؾ َأ َٗم ْځمٿم ُ

()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػ :أٛمرٙمف أٖمق داود ( )3909ٲمـ ٣مريؼ ٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب ٍ
٘مڇمٖمڊم٥ ،مـ ٥مروة ِ
ٖمـ ٥مڇمٲمر اٮمٻمرر٬ ،مڇمل:
ِ
أحدُ ـُؿ ما َ ُ َْره َؾ ِْ َٔ َُ ْؾ:
ُذ٭مرت اٮم ِّٶم َ َٞم ُة ٥مٿمد اٮمٿمٌل ﷺ ٫مٻمڇمل« :أح ْٓا افٍٖل ،وٓ ْ َُرد ُم ْ ِ ًم ،ؾ٘ذا رأى َ
ْت ،وٓ دَ ْؾع اف ٔئ ِ
افِٓ َّؿ ٓ ٖت َ
َات إٓ إٔت ،وٓ َح ُق َل وٓ ُؿق َة إٓ بِ َ
ؽش.
باي َ َْات إٓ إٔ َ
ُ
َ َّ
وأٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم ( ،)39 /9واٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”اٮمًٿمـ اٮمټمٟمى“ ( )039 /8ٲمـ ٣مريؼ ٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب
وٸمځمػٕ :ن ٥مروة ٖمـ ٥مڇمٲمر اٮمٻمررٗ ٓ ،مثٌڊم ٮمف صحٌډم٫ :مروايتف ٲمر١مٽمډم،
ٌ
٘مڇمٖمڊمٖ ،مف .وهذا إ١مٿمڇم ٌد
وٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب ٘مڇمٖمڊم ٓ يدرى أ١مپمع ٲمٿمف ،أم ٓ.
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َ٫مڀم َذا َ ُِملء ٲم َٻمځمدٌ ٮم ِ َٻمق ٍم َّمْٴم ِ
ِ
اٮمً ِڇمٲم ُٸم َ
قن َأ َّن ُٙمٿمُق َد ُه
قص َ
ُ
ٌ ُ َّ ْ
َ
٧م َ٬مدْ َأ ْو َ٬م َع ِِبِ ْؿ َٖم ْڃم َ١م ُفَ ،و َ٥مٽم َؿ َّ
ڇمق ٲمڇم يدُ ُّل َ٥م َٝم اٜمُْر ِ
٧م َأٗم َْق ُه ْؿ٫َ ،مټم َ
اد َ٥م َٝم َأ َّڂم ُف َٓ
ِٲم َـ اٜمَْ ََل ِئټم َِډم َواٜمُْ ًْٽمِ ِپم َ
اٮمً َځم ِ َ َ
َ
َڇمن ِٓم َه َذا ِّ
ُي ْپم َتٿم َُع ِٓم ْأ َيت ْ ِ
ُقن ْ ِ
ڇمن َ٥م َٝم َٚم ِٻمځم َٻم ٍډمَ ،و َي ُټم ُ
اْل ْٗم َځم ُ
َ٧م َأ ْن َيټم َ
قن َذٮم ِ َؽ ُدڂم ًُّقا ِِم َّ ْـ ُي ِريدُ إِ ْه ََل٭م َُڀم ْؿ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِمتِ ِف َو َٲم ْٹم ِٺم َرٗمِ ِفَ ،و َٓ َي ْٽم َز ُم ِٲم ْـ َه َذا
احل َّجڇمجِ ٖمِ َر ْ َ
ٖمِ َٹم َٵمٌِف َواڂمْت َٻمڇمٲمف ،٭م َََم َيدْ ڂمُق َ٥مٳم َّځم َډم َ٥م َر َ٫م َډم ٲم َـ ْ ُ
ِ
اْل ْٗمځم ِ
ِمتِ ِف َو َ٫م ْٵمٽمِ ِفَ ،و َه ُڄم َٓ ِء ٖمِڇمڂمْتِ َٻم ِڇمٲم ِف
ڇمن اٜمُْ ََل َص َٻم ُډم َواٜمُْ َخڇم َٮم َٶم ُډمَٖ ،م ْؾ َي ْڃم ِِت َه ُڄم َٓء ٖمِ َر ْ َ
اٮمدُّ ڂم ُِّق َو ْ ِ َ
ُقن َّ ِ
َو ُ٥م ُٻمق َٖمتِ ِفَ ،و ُه َق َ٫م ْق َق َ٥م ْر ِ٢م ِف إِ ْذ َٓ َيټم ُ
ر ٍء٫َ ،م َٺم ْق ِ٬م َّځم ُت ُف َو ُ٥م ُٽم ُّق ُه ِٲم ْـ
اٮمر ُّب إ َّٓ َ٫م ْق َق ٭م ُِّؾ َ ْ
َٮم َق ِاز ِم َذاٗمِ ِف.اه
إثبات ؾف ١ايؿٛز ٠هلل عص ٚجٌ نُا تًٝل ظالي٘.
ؓاٮمذي ٓم اٮمټمتڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم

دل ٚمديڋم أِّب ١مٸمځمد اخلدري ؓ
اٮمٴمقرة َّلل ٥مز وٙمؾ.

ؓٓم اٮمٴمحځمح٧م ،و٫مځمفَ « :ؾ َٔ ِْْٖ ِ
ٔٓ ُؿ
أيٵمڇم ٓم ٚمديڋم أِّب هريرةؓ
وٙمڇمء ذ٭مرهڇم ً
قر ٍة ؽ ْ ِ
قنَ ،ؾ َٔ َُ ُ
قلَ :إَٔا َربُ ُْؿَ ،ؾ َٔ َُق ُفق َن:
قرِْ ِف ا َّفتِل َ ًْ ِر ُؾ َ
َر ُص َ
اهللُ َْ َب َار َك َو َْ ًَ َاػ ِذ ُص َ
ِ
اء َربَْا َظ َر ْؾَْا ُهَ ،ؾ َٔ ِْْٖ ِ
َٕ ًُق ُذ بِاهللِ ِمْ َ
ٔٓ ُؿ اهللُ َْ ًَ َاػ ِذ
ْؽَ َ ،ذا َمَُا َُْٕا َحتَّك َ ْْٖ ََْٔا َربَْاَ ،ؾِ٘ َذا َج َ
قنَ ،ؾ َٔ َُ ُ
ْت َربَْا َؾ َٔ َّتبِ ًُق َٕ ُفش .
قنَ :إٔ َ
قلَ :إَٔا َربُ ُْؿَ ،ؾ َٔ َُق ُف َ
قرِْ ِف ا َّفتِل َ ًْ ِر ُؾ َ
ُص َ
()0

قال اإلماو عجناٌ الدازمٕ زمحُ اه يف السد على املسٓسٕ (:)121/3
ِ ِ
يز َأ َّن َٲم ْـ َأ َ٬م َّر ِ َِب َذا َ٫م ُڀم َق ُٲم ْ ِ
٩م ٌك.
َ٫م َز َ٥م ْپم َڊم َأ ُّ َهيڇم اٜمَْر ُّ
ػ ٙم ِڀم ْٽمتُپمقه ِ٥مٿمْدَ ا ْٮمٸمځم ِ
ڇمن
ََ
ُي َٻم ُڇمل َِل ُ ْؿَ :أ َٮم ْځم َس َ٬مدْ َ٥م َر ْ٫مت ُْؿ َر َّٖمټم ُْؿ ِٓم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم٫َ ،م َټم ْځم َ َ ُ ُ
َو َ٢م َټم ْټمت ُْؿ ٫مِ ِځمف؟
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)816وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (.)082

054

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

ِ ِ
ِ ٍ
يز٬َ :مدْ َص َّح َ٥م ْـ ر١م ِ
قل اَّلل ﷺ ِٲم ْـ ِر َوا َي ِډم
َ ُ
َ٬م َڇمل َأ ُٖمق َ١مٸمځمد٫َ :م ُځم َٻم ُڇمل َٮم َؽ َأ ُّ َهيڇم اٜمَْر ُّ
ڇمد٥ ،م ِـ اٖم ِـ اٜمٌُْڇمر ِك٥ ،مـ ٲمٸمپم ٍر٥ ،م ِـ اٮمزه ِري٥ ،مـ ٥م َٶم ِ
اٮمزه ِريٚ ،مدَّ َ٘مٿمَڇم ُڂمٸمځمؿ ٖمـ َ َّ ٍ
ڇمء
ُّ ْ ِّ َ ْ َ
َ ْ ََْ َ
ِم َ ْ
َُْ ْ ُ
ُّ ْ ِّ َ
َ َ
ٖم ِـ ي ِزيدَ اٮم َّٽمځمثِل٥َ ،مـ َأ ِِّب هرير َة و َأ ِِّب ١م ِٸم ٍ
ځمد ْ
اخلُدْ ِر ِّي٥َ ،¶ ،م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ ،٭م ََڃمڂم َ
َّؽ
ْ
ْ َ
ُ ََْ َ َ
ْ ِّ
ٗم ًَْ َپم ُع َر ُ١م َ
قل اَّلل ﷺ ٲمـ ٙمقدة إ١مٿمڇمده َي ُٻمق ُٮم ُف.
ڇمٮم٩م ِك َأ ْن َي َٻم َع إِ َ٨م ر١م ِ
قل اَّلل ﷺَ ،و َٲمڇم َذ ْڂم ٌُٿمَڇم إِ ْن ٭م َ
ڇمٚم َذ ْر َأ ْن َٓ َيټم َ
َڇمن
َ٫م ْ
َ ُ
ُقن َ٬م ْذ ُ٫م َؽ ٖمِ ِّ ْ
ڈم َ٥م ْٻم َٽم َؽ َٚمتَّك َٙم ِڀم ْٽم َڊم َٲم ْٸمٿمَڇم ُه؟
اَّللَُّ َ٬مدْ َ١م َٽم َ
َو ْي َٽم َؽ! إِ َّن َه َذا َٮم ْځم َس ٖمِ َٳم يؽ َو ْارٗمِ َځم ٍ
َّلل َ َْم َّٝم َِل ُ ْؿ َأ َّو َل َٲم َّر ٍة ِٓم
ڇمب ِٲمٿم ُْڀم ْؿَ ،و َٮم ْق َأ َّن ا ََّ
ص ِِ ِ
٠م ُ٫مقا ٖمِ ََم َ٥م َر ُ٫مقاَ ،وِل َيٿم ِْٺم ُرواَ ،و َٮمټمِٿمَّ ُف ُي ِري
قرٗمف ا َّٮمتل َ٥م َّر َ٫م ُڀم ْؿ صٺمڇمِتؿ ِٓم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم٥ْ َٓ :م َ َ
ُ َ
ِِ
ِ
ِ ِِ
ِ
قرة ٪مٞم ٲمڇم ٥مر٫مڀمؿ اَّلل صٺمڇمِتڇم ِٓم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم،
َڂم ْٺم ًَ ُف ِٓم َأ ْ٥مځمُٿم ِڀم ْؿ ،ٮم ُٻمدْ َرٗمف َو ُٮم ْٶمػ ُر ُٖمقٖمِ َّځمتف ِٓم ُص َ
ٮمِځمپمت ِ
َح َـ ٖمِ َذٮم ِ َؽ إِ َيَم َِن ُ ْؿ َ٘مڇمڂمِ َځم ًډم ِٓم ْأ ِٛم َر ِة ،٭م َََم ا ْٲمت ََح َـ ِٓم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم ٮم ِ ُځم ْثٌِت َُڀم ْؿ َأ َِّن ُ ْؿ َٓ َي ْٸم َ ِ٠م ُ٫م َ
قن
َْ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ٟم ُه ْؿ
ٖمِڇم ْٮم ُٸم ٌُقد َّيډم ِٓم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم َو ْأٛم َرة إِ َّٓ ٮم ْٽم َپم ْٸم ٌُقد ا َّٮمذي َ٥م َر ُ٫مق ُه ِٓم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم ٖمِٴم َٺمڇمٗمف ،ا َّٮمتل َأ ْٛم َ َ
ِ ِ
قِب ْؿ َٚمتَّك َٲمڇمٗمُقا َ٥م َٝم َذٮم ِ َؽ.
ا١مت َْٳم َٸم َر ْ َِتڇم ُ٬م ُٽم ُ ُ
ِ َِبڇم ِٓم ٭متَڇمٖمِفَ ،و ْ

ِ
ِ
اٮمٴم َٺم ِډم َڂم َٺم ُروا َو َأ ْڂمټم َُروا ،إِ َيَمڂمًڇم ِٲمٿم ُْڀم ْؿ ٖمِ َٴم َٺم ِډم
َ٫مڅمِ َذا ُٲم ِّث َؾ ِٓم َأ ْ٥م ُځمٿم ِڀم ْؿ َ٪م ْ ُٞم َٲمڇم َ٥م َر ُ٫مقا ٲم َـ ِّ
ِِ ِ
قِب ْؿ ِٓم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم ِبڇم٫َ ،م َٽم ََّم َر َأى َأ َِّن ُ ْؿ َٓ َي ْٸم ِر ُ٫م َ
قن إِ َّٓ ا َّٮمتِل ا ْٲمت ََح َـ اَّللَُّ
ُر ُٖمقٖمِ َّځمتف ا َّٮمتل ا ْٲمت ََح َـ ُ٬م ُٽم َ ُ
قر ِة ا َّٮمتِل َ٥م َّر َ٫م ُڀم ْؿ ِٓم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم٫َ :مآ َٲمٿمُقا ٖمِ ِف َو َصدَّ ُ٬مقاَ ،و َٲمڇمٗمُقا،
قِب ْؿ ِبڇمَ َ :
ْم َّٝم َِل ُ ْؿ ِٓم ُّ
اٮمٴم َ
ُ٬م ُٽم َ ُ
و ُڂم ِ٩موا َ٥م َٽمځم ِفِ ،ٲمـ َ٪م ِٞم َأ ْن يتَحق َل اَّللَُّ ِٲمـ ص ٍ
قر ٍةَ ،و َٮمټمِ ْـ ُي َپم َّث ُؾ َذٮم ِ َؽ ِٓم
َ َ َّ
ْ
قرة إِ َ٨م ُص َ
ْ ُ َ
ْ ْ
َ ُ
َأ ْ٥م ُځمٿم ِ ِڀم ْؿ ٖمِ ُٻمدْ َرٗمِ ِف.
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يز ٖمِ َٳم يؽ ِٲمٿمْڀمؿ ِٓم ٲمٸمٌ ِ
ِ ِ
قد ِه ْؿَٖ ،م ْؾ ُه َق ِز َيڇم َد ُة َي ِٻم ٍ
٧م َوإِ َيَم ٌن ٖمِ ِف
َ ُْ
ُ ْ
َ٫م َٽم ْځم َس َه َذا َأ ُّ َهيڇم اٜمَْر ُّ
َ٧م ،٭مََم َ٬م َڇمل اٖمـ ٲمًٸم ٍ
 :إ َّڂم ُف َ٬م َڇمل َِلُؿ َي ْق َم ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډمَ :أ َٗم ْٸم ِر ُ٫م َ
قن َر َّٖمټم ُْؿ؟
قد ؓ
ْ ُ َ ْ ُ
َٲم َّرٗم ْ ِ َ
َ٫م َځم ُٻمق ُٮم َ
ٗمٸمرف َٮمٿمَڇم َ٥م َر ْ٫مٿمَڇم ُه .
قن :إِ َّڂم ُف إِ َذا َّ
ِ
ِ
ِ
َي ُٻمق ُٮم َ
ا١مت َْٳم َٸم َر ْٗم ُف ُ٬م ُٽمق ُٖمٿمَڇمٖ ،مِ ِٴم َٺمڇمٗمِ ِف ا َّٮمتِل َأ ْڂم ٌَ َڃمڂمَڇم ِ َِبڇم ِٓم
ڇمٮمر ُٖمقٖمِ َّځمډم إِ َّٓ َٜم ِـ ْ
قن َٓ :ڂمُٻم ُّر ٖمِ ُّ
ِ ٍِ
قرٗمِ ِف اٜمَْ ْٸم ُرو َ٫م ِډم ِ٥مٿمْدَ ُه ْؿ٫َ ،م َځم ْز َدا ُد َ
ون ِ٥مٿمْدَ ُر ْؤ َيتِ ِف إِ َيَمڂمًڇم
اٮمدُّ ْڂم َځمڇم٫َ ،محځمٿمَئذ َيت ََج َّٝم َِل ُ ْؿ ِٓم ُص َ
َو َي ِٻمځمٿمًڇمَ ،وٖمِ ُر ُٖمقٖمِ َّځمتِ ِف ،ا ْ٪متِ ٌَڇم ً٣مڇم َو ُ٣م َپم َڃمڂمِځمٿمَ ًډمَ ،و َٮم ْځم َس َه َذا ِٲم ْـ َٖم ِ
ڇمب َّ
اٮمٳم ِّؽ َ٥م َٝم َٲمڇم َذ َه ٌْ َڊم إِ َٮم ْځم ِف،
()0

٧م َٖم ْٸمدَ َي ِٻم ٍ
٧مَ ،وإِ َيَم ٌن َٖم ْٸمدَ إِ َيَمن.
َٖم ْؾ ُه َق َي ِٻم ٌ
ِ
ِ ِ
اٮمر ْؤ َي ِډمَ :أ َّن َر ُ١م َ
َو َٮمټمِـ َّ
قل
يز ِٓم َٗم ْٺمً ِٞم ُّ
اٮمٳمؽ واٮمرٖمقٖمځمډم ُ٭م َّٽم َڀمڇم َٲمڇم ا َّد َ٥م ْځم َڊم َأ ُّ َهيڇم اٜمَْر ُّ
قن ِذ ُرؤْ َ تِ ِفش.
س ْو َن َر َّبُ ُْؿ َ ْق َم ا ْف َِ َٔ َام ِة َٓ ْ َُو ُام َ
اَّلل ﷺ َ٬م َڇمل« :ش َ َ
َ٫مڇم َّد َ٥م ْځم َڊم َأ َّن ُر ْؤ َيت َُڀم ْؿ ٗمِ ْٽم َؽ َأ َِّن ُ ْؿ َي ْٸم َٽم ُپم َ
قن َي ْق َٲم ِئ ٍذ َأ َّن َِل ُ ْؿ َر ًّٖمڇم َٓ َي ْٸم َ ِ٠مهيِ ْؿ ِٓم َذٮم ِ َؽ
ِ ِ
َ٢م ٌّؽَ ،٭م َڃم َِّن ُ ْؿ ِٓم َد ْ٥م َق َ
يز َِل ْ َي ْٸم َٽم ُپمقا ِٓم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم َأ َّڂم ُف َر ُّ ُِب ْؿَٚ ،متَّك َي ًْتَ ْځم ِٻمٿمُقا ٖمِ ِف ِٓم
اك َأ ُّ َهيڇم اٜمَْر ُّ
ْأ ِٛم َر ِة.
اٮمٳم ِّؽ َأ ْ٬مر ُب ِِمَّڇم ا َّد َ٥م ْځم َڊم ِٓم َ٬م ْق ِل ر١م ِ
قل اَّلل ﷺ ِٓم َّ
َ٫م َڀم َذا اٮم َّت ْٺم ًِ ُٞم إِ َ٨م َّ
اٮمٳم ِّؽ
َ ُ
َ
اٮم٩م ِكَٖ َٓ ،م ْؾ ُه َق ا ْٮم ُټم ْٺم ُرَّ َِٕ :ن ْ
اخلَ ْٽم َؼ ُ٭م َّٽم ُڀم ْؿ ٲمڄمٲمٿمڀمؿ و٭مڇم٫مرهؿ َي ْٸم َٽم ُپم َ
قن َي ْق َٲم ِئ ٍذ َأ َّن اَّللََّ
َو ِّ ْ
َر ُّ ُِب ْؿَ َٓ ،ي ْٸم َ ِ٠مهيِ ْؿ ِٓم َذٮم ِ َؽ َ٢م ٌّؽَ ،أ َٓ ٗم ََرى َأ َّڂم ُف َي ُٻم ُ
ٰمڂمَڇم َو َ١م ِپم ْٸمٿمَڇم َ٫م ْڇمر ِٙم ْٸمٿمَڇم َڂم ْٸم َپم ْؾ
قلَ ﴿ :أ ْٖم َ ْ
ڇمحلڇم إِڂمَّڇم ٲم ِ
ِ
اٮمر ْؤ َي ِډم َٓ َٲمڇم َ٬م َڇمل َر ُ١م ُ
ق٬مٿم َ
ُقن﴾٫َ :م َّ
قل اَّلل
ڇمٮمٳم ُّؽ ِٓم اَّلل ا َّٮم ِذي َٗم َڃم َّو ْٮم َت ُف َأڂم َ
ْڊم ِٓم ُّ
ُ
َص ً
ﷺ.
ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػ :أٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٢مځمٌډم ( ،)093/05واٜمروزي ٓم ”ٗمٸمٷمځمؿ ٬مدر اٮمٴمَلة“ ( ،)282واٖمـ
ٛمزيپمډم ٓم ”اٮمتقٚمځمد“ ( ،)428/2واٮمٶمٟماِّن ( ،)9760واحلڇم٭مؿ ( )497/4ٲمـ ٣مرق ٥مـ ١مٺمځمڇمن
اٮمثقري٥ ،مـ ١مٽمپمډم ٖمـ ٭مڀمځمؾ٥ ،مـ أِّب اٮمز٥مراء٥ ،مـ اٖمـ ٲمًٸمقد ٖمف .وهذا إ١مٿمڇم ٌد صحځمح ،رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت،
وأٖمق اٮمز٥مراء هق ٥مٌد اَّلل ٖمـ هڇمڂمئ اٮمټمٿمدي إزدي.
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ِ
ِ َ ِِ
ٍِ َ
َو ْي َٽم َؽ! إِ َّن اَّللََّ َٓ َٗم َت َٹم َّ ُٞم ُص َ
قر ُٗم ُف َو َٓ َٗم َت ٌَدَّ ُلَ ،و َٮمټم ْـ ُي َپم َّث ُؾ ٓم أ ْ٥م ُځمٿمڀم ْؿ َي ْق َٲمئذ ،أ َو َِل ْ
ِ
قه ْؿ إِ ِذ ا ْٮم َت َٻم ْځمت ُْؿ ِٓم َأ ْ٥م ُځمٿمِټم ُْؿ َ٬مٽمِ ًځمَل َو ُي َٻم ِّٽم ُٽمټم ُْؿ ِٓم َأ ْ٥م ُځمٿم ِ ِڀم ْؿ
َڇمب اَّللَ ﴿ :وإِ ْذ ُي ِريټم ُُپم ُ
َٗم ْٻم َر ْأ ٭مت َ
ِ ِ
ڇمن َٲم ْٺم ُٸم ً
يض اَّللَُّ َأ ْٲم ًرا َ٭م َ
قٓ﴾.
ٮم َځم ْٻم َ
ِ
ِ
ِ
قرٗمِ ِف َو َٙم ََل َٮم ِډم
اٮمً ََل ُم َٲم َع ٥مٷمؿ ُص َ
َو ُه َق ا ْٮم َٺم َّٸم ُڇمل َٜمڇم َي َٳمڇم ُء ،٭م َََم ُٲمثِّ َؾ ٙم ْ ِٟم ُيؾ َ٥م َٽم ْځمف َّ
ِ
ِ
ِ
َٛم ْٽم ِٻم ِف ِٓم َ٥م ْ ِ
ٖم٩ما َ١م ِق ًّيڇمَ ،و ُه َق
٧م َر ُ١مقل اَّلل ﷺ ٖم ُٴم َ
قرة د ْٚم َځم َډم ا ْٮم َټم ْٽمٌِ ِّلَ ،و٭م َََم ٲمثٽمف َٜم ْر َيؿ ً
ِ
ِ
قر ِة اٜمَْ ََل ِئ َټم ِډمَ ،و٭م َََم َ٢م ٌَّ َف ِٓم َأ ْ٥م ُ ِ
ځمح﴾
٧م ا ْٮم َځم ُڀمقد َأ ْن َ٬مڇم ُٮمقا﴿ :إِڂمَّڇم َ٬م َت ْٽمٿمَڇم اٜمًَْ َ
يؿ ِٓم ُص َ
َٲم َٽم ٌؽ ٭م َِر ٌ
َ٫م َٻم َڇملَ ﴿ :و َٲمڇم َ٬م َت ُٽمق ُه َو َٲمڇم َص َٽم ٌُق ُه َو َٮمټمِ ْـ ُ٢م ٌِّ َف َِل ُ ْؿ﴾.
ِ ِ
ت َ٥م َٽم ْځم َؽ آ َ٘مڇمر ٮمِر١م ِ
قل اَّلل
يز ِ َِب َذاَ ،و َٲمڇم َأ ْ٢م ٌَ َڀم ُف٪َ ،م ْ َٞم َأ َّڂم ُف َو َر َد ْ
ٌ َ ُ
َو َٲمڇم ٥مٽمپمؽ َأ ُّ َهيڇم ا َْٜمر ُّ
ﷺ أٛمذت ٖمخٽمٻمؽ ،و َڂم َٻم ْٵم َڊم َ٥م َٽمځم َؽ ٲم ْذهٌ َؽ َ٫مڇم ْٮمتَپمً َڊم اٮمراٚم َډم ِٲمٿمْڀمڇم ِِب َذا اٜمَْ َٹمڇمٮم ِ ِ
ځمط
َّ َ
ْ َ ََ
َ
َ َ
َ ْ
ځمؾ ،ا َّٮمتِل َٓ َي ْٸم ِر ُ٫م َڀمڇم َأ َٚمدٌ ِٲم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْٮم ِٸم ْٽم ِؿ َوا ْٮم ٌَ َ ِ
َو َإَ َوڇمٮم ِ ِ
ْڊم ِٲمٿم َْڀمڇم ِٓم
ٰم ٖمِڇم ْٮم َٸم َرٖمِ َّځم ِډمَ ،و َأڂم َ
ُ٢م ُٹم ٍؾ.اه
ّقَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ بٔاٌ تلبٔس اجلَنٔة (:)313/7
ٮمټمـ ُيٻمڇمل ِلؿ ٮمٺمظ اٮمٴمقرة ٓم هذا احلديڋم ،٭مًڇمئر ٲمڇم ورد ٲمـ إ١مَمء
ًپمك اٜمخٽمقق ِبڇم ٥مٝم وٙمف اٮمتٻمځمځمد ،وإذا أ٣مٽمٻمڊم ٥مٝم اَّلل
واٮمٴمٺمڇمت اٮمتل ٬مد ُي َّ
اٛمتٴمڊم ٖمف ٲمثؾ اٮمٸمٽمځمؿ ،واٮمٻمدير ،واٮمرٚمځمؿ ،واٮمًپمځمع ،واٮمٌٴمٞم ،وٲمثؾ ٛمٽمٻمف ٖمځمديف
وا١متقائف ٥مٝم اٮمٸمرش ،وڂمحق ذٮمؽ.اه
عًَ ٢ؾُٛزَ ِتِ٘:
خًَلَ اهللُ آدََّ َ
حدٜحَ :
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ يف بٔاٌ تلبٔس اجلَنٔة (:)- 171/4
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هذا احلديڋم ِل يټمـ ٖم٧م اٮمًٽمػ ٲمـ اٮمٻمرون اٮمثَل٘مډم ڂمزاع ٓم أن اٮمٵمپمٞم ٥مڇمئد إ٨م
اَّلل٫ :مڅمڂمف ٲمًتٺمځمض ٲمـ ٣مرق ٲمتٸمددة ٥مـ ٥مدد ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم ،و١مځمڇمق إٚمڇمديڋم ٭مٽمڀمڇم
أيٵمڇم ٲمذ٭مقر ٫مځمَم ٥مٿمد أهؾ اٮمټمتڇمٖم٧م ٲمـ اٮمټمتڈم ٭مڇمٮمتقراة و٪مٞمهڇم،
يدل ٥مٝم ذٮمؽ ،وهق ً
وٮمټمـ ٭مڇمن ٲمـ اٮمٸمٽمَمء ٓم اٮمٻمرن اٮمثڇمٮمڋم ٲمـ يټمره روايتف ويروي ٖمٸمٵمف ،٭مَم يټمره روايډم
ٖمٸمض إٚمڇمديڋم ٜمـ ُيڇمف ٥مٝم ڂمٺمًف ،وٜمـ يٺمًد ٥مٻمٽمف أو ديٿمف ٭مَم ٬مڇمل ٥مٌد اَّلل ٖمـ
ٲمًٸمقد :ٲمڇم ٲمـ رٙمؾ َيدث ٬مق ًٲمڇم ٚمدي ًثڇم ِل ٗمٌٽمٹمف ٥مٻمقِلؿ إٓ ٭مڇمن ٫متٿمډم ٮمٌٸمٵمڀمؿ .وٓم
اٮمٌخڇمري ٥مـ ٥م٦م ٖمـ أِّب ٣مڇمٮمڈم أڂمف ٬مڇملٚ :مد٘مقا اٮمٿمڇمس ٖمَم يٸمر٫مقن ود٥مقا ٲمڇم يٿمټمرون،
أَتٌقن أن يټمذب اَّلل ور١مقٮمف.
وإن ٭مڇمن ٲمع ذٮمؽ ٓ يرون ٭متَمن ٲمڇم ٙمڇمء ٖمف اٮمر١مقل ﷺ ٲمٶمٽم ًٻمڇمٖ ،مؾ ٖٓمد أن
يٌٽمٹمقه ٚمځمڋم يٴمٽمح ذٮمؽ ،وِلذا اٗمٺمٻمڊم إٲمډم ٥مٝم ٗمٌٽمځمٹمف وٗمٴمديٻمف وإڂمَم دٛمٽمڊم
اٮمٳمٌڀمډم ٓم احلديڋم ٮمتٺمريؼ أٮمٺمڇم٤مف٫ :مڅمن ٲمـ أٮمٺمڇم٤مف اٜمٳمڀمقرة« :إذا ؿاْؾ أحدـؿ ؾِٔتؼ
افقجف ،ؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْفش و«ٓ َؾ أحدـؿ ؿبح اهلل وجٓؽ ،ووجف مـ
()0

أصبف وجٓؽ :ؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْفش .
()2

وهذا ٫مځمف ٚمټمؿ ٥مپم٦م َيتڇمج إٮمځمف اٮمٺمٻمڀمڇمء ،و٫مځمف اجلپمٽمډم اٮمثڇمڂمځمډم اخلٟميډم اٜمتٸمٽمٻمډم ٖمَل
و٭مثٞم ٲمـ اٮمٺمٻمڀمڇمء روى اجلپمٽمډم إو٨م ٫مٻمط ،وهل ٬مقٮمف« :ؾ٘ذا ؿاْؾ أحدـؿ ؾِٔجتْب
افقجفش وِل يذ٭مر اٮمثڇمڂمځمډم ،و٥مڇمٲمډم أهؾ إصقل واٮمټمَلم إڂمَم يروون اجلپمٽمډم اٮمثڇمڂمځمډم،
وهل ٬مقٮمف« :خِؼ اهلل آدم ظذ صقرْفش ،وٓ يذ٭مرون اجلپمٽمډم اٮمٶمٽمٌځمډم٫ :مٴمڇمر احلديڋم

ــــــــــــــــــــــ

ٍ
ٖمڅم١مٿمڇمد ٥مٝم ذط ٲمًٽم ٍؿ.
( )0اٮمٽمٺمظ اٜمذ٭مقر ٥مٿمد أِمد ()01732
( )2اٮمٽمٺمظ اٜمذ٭مقر ٥مٿمد أِمد ( ،)7421واحلپمځمدي (ٖ )0053مڃم١مڇمڂمځمد صحځمحډم.
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ٲمتقاٗمرا ٖم٧م اٮمٶمڇمئٺمت٧م ،وصڇمروا ٲمتٺمٻم٧م ٥مٝم ٗمٴمديٻمف ،ٮمټمـ ٲمع ٗمٺمريؼ ٖمٸمٵمف ٥مـ ٖمٸمض
ً
وإن ٭مڇمن ِمٺمق ً٤مڇم ٥مٿمد آٛمريـ ٲمـ ٥مٽمَمء احلديڋم و٪مٞمهؿ.
و٬مد ذ٭مره اٮمٿمٌل ﷺ اٖمتداء ٓم إٛمٌڇمره ٖمخٽمؼ آدم ٓم وپمـ ٚمديڋم ٣مقيؾ إذا ذ٭مر
٥مٝم وٙمڀمف زال ٭مثٞم ٲمـ إٲمقر اٜمحتپمٽمډم ،وٮمټمـ ٤مڀمر ٜمڇم اڂمت٩مت اجلڀمپمځمډم ٓم اٜمڇمئډم
اٮمثڇمٮمثډم ٙمٸمؾ ٣مڇمئٺمډم اٮمٵمپمٞم ٫مځمف ٥مڇمئدً ا إ٨م ٪مٞم اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٚمتك ڂمٻمؾ ذٮمؽ ٥مـ ٣مڇمئٺمډم ٲمـ
اٮمٸمٽمَمء اٜمٸمرو٫م٧م ٖمڇمٮمٸمٽمؿ واٮمًٿمډم ٓم ٥مڇمٲمډم أٲمقرهؿ ،٭مڃمِّب ٘مقر ،واٖمـ ٛمزيپمډم ،وأِّب
اٮمٳمځمخ إصٌڀمڇمِّن و٪مٞمهؿ ،وٮمذٮمؽ أڂمټمر ٥مٽمځمڀمؿ أئپمډم اٮمديـ ،و٪مٞمهؿ ٲمـ ٥مٽمَمء
اٮمًٿمډم ،وذٮمؽ ٲمثؾ ٲمڇم ذ٭مره أٖمق ٖمټمر ٖمـ ٛمزيپمډم ٓم ٭متڇمب اٮمتقٚمځمد٫ :مڅمڂمف ذ٭مر
آٚمتَمٓت اٮمثَل٘مډم :ذ٭مر ٥مقد اٮمٵمپمٞم إ٨م اٜميوب ،وذ٭مر ٥مقده إ٨م آدم ،وٗمڃمول
٥مقده إ٨م اَّلل ٥مٝم إوڇم٫مډم اخلٽمؼ٫ ،مٻمڇمل:
ٖمڇمب ذ٭مر أٛمٌڇمر رويڊم ٥مـ اٮمٿمٌل ﷺ ٗمڃموِلڇم ٖمٸمض ٲمـ ِل يتٌحر اٮمٸمٽمؿ ٥مٝم ٪مٞم
ٗمڃمويٽمڀمڇم ٫مٺمتـ ٥مڇمٜمًڇم ٲمـ أهؾ اجلڀمؾ واٮمٸمٿمڇمد ِمٽمڀمؿ اجلڀمؾ ٖمپمٸمٿمك اخلٟم ٥مٝم اٮمٻمقل
ٖمڇمٮمتٳمٌځمف ٙمؾ و٥مز ٥مـ أن يټمقن وٙمف ٛمٽمؼ ٲمـ ٛمٽمٻمف ٲمثؾ وٙمڀمف اٮمذي وصٺمف ٖمڇمجلَلل
واْل٭مرام وڂمٺمك اِلَلك ٥مٿمف.
ٚمد٘مٿمڇم اٮمرٖمځمع ٖمـ ١مٽمځمَمن اٜمرادي٬ ،مڇملٚ :مد٘مٿمڇم ٢مٸمځمڈم يٸمٿمل اٖمـ اٮمٽمځمڋمٚ ،مد٘مٿمڇم
اٮمٽمځمڋم٥ ،مـ ِمپمد ٖمـ ٥مجَلن٥ ،مـ ١مٸمځمد ٖمـ أِّب ١مٸمځمد اٜمٻمٟمي٥ ،مـ أِّب هريرة٥ ،مـ
ووجٓا أصبف
ر١مقل اَّلل ﷺ أڂمف ٬مڇملَ ٓ« :قفـ أحدـؿ ٕحد ؿبح اهلل وجٓؽ،
ً
وجٓؽ :ؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْفش .
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0إ١مٿمڇمده صحځمح ،رٙمڇمٮمف ٭مٽمڀمؿ ٘مٻمڇمت.
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ٚمد٘مٿمڇم أٖمق ٲمق١مك ِمپمد ٖمـ اٜمثٿمكٚ ،مد٘مٿمڇم َيځمك ٖمـ ١مٸمځمد٥ ،مـ اٖمـ ٥مجَلن٥ ،مـ
١مٸمځمد٥ ،مـ أِّب هريرة٥ ،مـ اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇمل« :إذا َضب أحدـؿ :ؾِٔتجْب افقجف ،وٓ
َؾ ؿبح اهلل وجٓؽ ،ووجف مـ أصبف وجٓؽ :ؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْفش

()0

وٚمد٘مٿمڇم ٖمٿمدارٚ ،مد٘مٿمڇم َيځمك ٖمـ ١مٸمځمدٚ ،مد٘مٿمل اٖمـ ٥مجَلن٬ ،مڇملٚ :مد٘مٿمل ١مٸمځمد
ٖمـ أِّب ١مٸمځمد٥ ،مـ أِّب هريرة٬ ،مڇمل٬ :مڇمل ر١مقل اَّلل ﷺ« :إذا َضب أحدـؿ ؾِٔتجْب
افقجف وٓ َؾ ؿبح اهلل وجٓؽش ٖمپمثؾ ٚمديڋم أِّب ٲمق١مك.
()2

ٚمد٘مٿمڇم أٖمق ٲمق١مك٬ ،مڇملٚ :مد٘مٿمڇم َيځمك٥ ،مـ اٖمـ ٥مجَلن٥ ،مـ أٖمځمف٥ ،مـ أِّب هريرة،
٥مـ اٮمٿمٌل ،ﷺ ٬مڇمل« :إذا َضب أحدـؿ :ؾِٔتجْب افقجفش .
()3

٬مڇمل أٖمق ٖمټمر ٖمـ ٛمزيپمډم :ٮمځمس ٓم ٛمٟم اٖمـ ٥مجَلن أ٭مثر ٲمـ هذا ،وٲمٸمٿمك هذا أن
َيځمك ٖمـ ١مٸمځمد اٮمٻمٶمڇمن اْلٲمڇمم رواه ٥مـ اٖمـ ٥مجَلن٥ ،مـ اٜمٻمٟمي ،٭مَم رواه اٮمٽمځمڋم
أيٵمڇم ٥مٿمف ٥مـ أٖمځمف٥ ،مـ أِّب هريرة ،ٮمټمـ يذ٭مر إٚمدى اجلپمٽمت٧م ٫مٻمط
و٪مٞمه ،ورواه ً
و٭مڇمن ٥مٿمد اٖمـ ٥مجَلن احلديڋم ٥مـ اٜمٻمٟمي و٥مـ أٖمځمف.
ّمتٰما ٫مٻمڇمل اٮمٌخڇمري:
و٬مد رواه اٮمٌخڇمري ٓم صحځمحف ٲمـ ٣مريؼ ٲمڇمٮمؽ ٥مٿمف
ً
ٖمڇمب إذا ْضب اٮمٸمٌد ٫مٽمځمتجٿمڈم اٮمقٙمف:
ٚمد٘مٿمڇم ِمپمد ٖمـ ٥مٌځمد اَّلل ٬مڇملٚ :مد٘مٿمڇم اٖمـ وهڈمٚ ،مد٘مٿمل ٲمڇمٮمؽ ٖمـ أڂمس ٬مڇمل
وأٛمٟمِّن اٖمـ ٫مَلن٥ ،مـ ١مٸمځمد اٜمٻمٟمي٥ ،مـ أٖمځمف٥ ،مـ أِّب هريرة٥ ،مـ اٮمٿمٌل ﷺ.
٬مڇمل اٮمٌخڇمري :وٚمد٘مٿمل ٥مٌد اَّلل ٖمـ ِمپمد٬ ،مڇملٚ :مد٘مٿمڇم ٥مٌد اٮمرزاق ،أڂمڇم ٲمٸمپمر ٥مـ
ُهڇمم٥ ،مـ أِّب هريرة٥ ،مـ اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇمل« :إذا ؿاْؾ أحدـؿ ؾِٔجتْب افقجفش
ــــــــــــــــــــــ

( )0إ١مٿمڇمده صحځمح ،رٙمڇمٮمف رٙمڇمل اٮمٳمځمخ٧م.
( )2إ١مٿمڇمده صحځمح ،رٙمڇمٮمف رٙمڇمل اٮمٳمځمخ٧م.
( )3إ١مٿمڇمده ٚمًـ ،رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت :إٓ ٥مجَلن واٮمد ِمپمد٫ :مڅمڂمف ٚمًـ احلديڋم.
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و٬مد روى اٮمٌخڇمري وٲمًٽمؿ احلديڋم ٓم ٛمٽمؼ آدم ٖمٶمقٮمف.
٘مؿ ٬مڇمل اٖمـ ٛمزيپمډمٗ :مقهؿ ٖمٸمض ٲمـ ِل يتٌحر اٮمٸمٽمؿ أن ٬مقٮمف «ظذ صقرْفش يريد
صقرة اٮمرِمـ٥ ،مز وٙمؾ ٥مـ أن يټمقن هذا ٲمٸمٿمك اخلٟمٖ ،مؾ ٲمٸمٿمك ٬مقٮمف« :خِؼ آدم
ظذ صقرْفش اِلڇمء ٓم هذا اٜمقوع ٭مٿمڇميډم ٥مـ ا١مؿ اٜميوب واٜمٳمتقم ،أراد أن اَّلل
ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة هذا اٜميوب اٮمذي أٲمر اٮمٵمڇمرب ٖمڇمٙمتٿمڇمب وٙمڀمف ٖمڇمٮميب
واٮمذي ٬مٌح وٙمڀمف٫ :مزٙمر ﷺ أن يٻمقل« :ووجف مـ أصبف وجٓؽش ٕن وٙمف آدم
٢مٌځمف وٙمقه ٖمٿمځمف٫ :مڅمذا ٬مڇمل اٮمٳمڇمٗمؿ ٮمٌٸمض ٖمٿمل آدم «ؿبح اهلل وجٓؽ ووجف مـ أصبف
وجٓؽش ٭مڇمن ٲمٻمٌ ًحڇم وٙمف آدم صٽمقات اَّلل ٥مٽمځمف اٮمذي وٙمقه ٖمٿمځمف ٢مٌځمڀمډم ٖمقٙمف أٖمځمڀمؿ
٫متٺمڀمپمقا رِمټمؿ اَّلل ٲمٸمٿمك اخلٟمٗ ٓ ،مٹمٽمٶمقا وٓ ٗمٹمڇمٮمٶمقا٫ :متٵمٽمقا ٥مـ ١مقاء اٮمًٌځمؾ
وَتپمٽمقا ٥مٝم اٮمٻمقل ٖمڇمٮمتٳمٌځمف اٮمذي هق وَلل.
٬مڇمل :و٬مد رويڊم ٓم ڂمحق هذا ٮمٺمٷمډم أ٪مپمض ٲمـ اٮمٽمٺمٷمډم اٮمتل ذ٭مرڂمڇمهڇم ٓم ٛمٟم أِّب
هريرة ،وهق ٲمڇم ٚمد٘مٿمڇم يق١مػ ٖمـ ٲمق١مكٚ ،مد٘مٿمڇم ٙمرير٥ ،مـ إ٥مپمش٥ ،مـ ٚمٌځمڈم ٖمـ
أِّب ٘مڇمٖمڊم٥ ،مـ ٥مٶمڇمء ٖمـ أِّب رٖمڇمح٥ ،مـ اٖمـ ٥مپمر٬ ،مڇمل٬ :مڇمل ر١مقل اَّلل ﷺ «ٓ َْبحقا
افقجف :ؾ٘ن ابـ آدم خِؼ ظذ صقرة افر ـش
ً
ٲمر١مَل ٪مٞم ٲمًٿمد:
٬مڇمل وروى اٮمثقري َه َذا اخلٟم
ٚمد٘مٿمڇم أٖمق ٲمق١مك ِمپمد ٖمـ اٜمثٿمك٬ ،مڇملٚ :مد٘مٿمڇم ٥مٌد اٮمرِمـ ٖمـ ٲمڀمدى٬ ،مڇمل:
ٚمد٘مٿمڇم ١مٺمځمڇمن٥ ،مـ ٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب ٘مڇمٖمڊم٥ ،مـ ٥مٶمڇمء٬ ،مڇمل٬ :مڇمل ر١مقل اَّلل ﷺ «ٓ َبح
افقجف :ؾ٘ن ابـ آدم خِؼ ظذ صقرة افر ـش.
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٬مڇمل أٖمق ٖمټمر :و٬مد ا٫متتـ ِبذه اٮمٽمٺمٷمډم اٮمتل ٓم ٛمٟم ٥مٶمڇمء ٥مڇمِل ِمـ ِل يتٌحر اٮمٸمٽمؿ
وٗمقُهقا أن إوڇم٫مډم اٮمٴمقرة إ٨م اٮمرِمـ ٓم هذا اخلٟم ٲمـ إوڇم٫مډم صٺمڇمت اٮمذات،
٫مٹمٽمٶمقا ٓم ذٮمؽ ٪مٽم ًٶمڇم ٖمځمٿمًڇم ،و٬مڇمٮمقا ٲمٻمڇمٮمډم ٢مٿمځمٸمډم ٲمٵمڇمهځمډم ٮمٻمقل اٜمٳمٌڀمډم أ٥مڇمذڂمڇم اَّلل ،و٭مؾ
اٜمًٽمپم٧م ٲمـ ٬مقِلؿ٬ ،مڇمل :واٮمذي ٥مٿمدي ٓم ٗمڃمويؾ هذا اخلٟم :إن صح ٲمـ ٙمڀمډم اٮمٿمٻمؾ
ً
ٲمقصقٓ٫ :مڅمن ٮمٽمخٟم ً
٥مٽمَل ٘مَل ً٘مڇم:
إحدا ـ :أن اٮمثقري ٬مد ٛمڇمٮمػ إ٥مپمش ٓم إ١مٿمڇمده٫ :مڃمر١مؾ اٮمثقري ،وِل يٻمؾ
٥مـ اٖمـ ٥مپمر .
()0

وافثإٔة :أن إ٥مپمش ٲمدٮمس ِل يذ٭مر أڂمف ١مپمٸمف ٲمـ ٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب ٘مڇمٖمڊم.
أيٵمڇم ٲمدٮمسِ ،ل يٸمٽمؿ أڂمف ١مپمٸمف ٲمـ ٥مٶمڇمء.
وافثافثة :أن ٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب ٘مڇمٖمڊم ً
١مپمٸمڊم إ١محڇمق ٖمـ إٖمراهځمؿ ٖمـ ٚمٌځمڈم ٖمـ اٮمٳمڀمځمد يٻمقلٚ :مد٘مٿمڇم أٖمق ٖمټمر ٖمـ
٥مځمڇمش٥ ،مـ إ٥مپمش٬ ،مڇمل٬ :مڇمل ٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب ٘مڇمٖمڊم :ٮمق ٚمد٘مٿمل رٙمؾ ٥مٿمؽ ٖمحديڋم
ِل أٖمڇمل أن أرويف ٥مٿمؽ .يريد ِل أٖمڇمل أن أدٮمًف.
٬مڇمل أٖمق ٖمټمر :وٲمثؾ هذا اخلٟم ٓ يټمڇمد َيتڌم ٖمف ٥مٽمَمؤڂمڇم ٲمـ أهؾ إ٘مر ٓ١مځمَم إذا
٭مڇمن اخلٟم ٓم ٲمثؾ هذا اجلٿمس٫ ،مځمَم يقٙمڈم اٮمٸمٽمؿ ٮمق ٘مٌڊم٫ ٓ ،مځمَم يقٙمڈم اٮمٸمپمؾ ٖمَم ٬مد
يًتدل ٥مٝم صحتف و٘مٌقٗمف ٖمدٓئؾ ٲمـ ڂمٷمر وٗمٳمٌځمف وِتثځمؾ ٲمٸم٧م ٲمـ ١مٿمـ اٮمٿمٌل ﷺ.
٬مڇمل٫ :مڅمن صح هذا اخلٟم ٲمًٿمدً ا ٖمڃمن يټمقن إ٥مپمش ٬مد ١مپمٸمف ٲمـ ٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب
٘مڇمٖمڊم ،وٚمٌځمڈم ٬مد ١مپمٸمف ٲمـ ٥مٶمڇمء ٖمـ أِّب رٖمڇمح .وصح أڂمف ٥مـ اٖمـ ٥مپمر ٥مٝم ٲمڇم رواه
ــــــــــــــــــــــ

احل ِپم ِ
ِ
ِ
ِ
ځمد٥ ،م ِ
َـ ْإَ٥م َْپم ِ
ش،
ر١م َؾ٫َ .م َٻم َڇمل :رواه َٙم ِر ُير ْٖم ُـ َ٥م ٌْد ْ َ
(َ )0و َ٬مدْ َر َّٙم َح اٮمدَ َار ُ٬م ْٶمٿم ُّل ِٓم ”اٮمٸم َٽمؾ“ ( )3177اٜمُ َ
َٞم ُه َي ْر ِو ِيف ٥م ِ
٥مَـ ا ْٖم ِـ ٥م َُپم َر٥ ،م ِ
َـ ٚمٌځمڈم٥ ،مـ ٥مٶمڇمءِ ،
٥م ِ
َـ ْإَ٥م َْپم ِ
ش٥َ ،م ْـ ٚمٌځمڈم٥ ،مَ ْـ
َـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺَ .و٪م ْ ُ
ٍ
َ٥م َٶمڇمءُ ،ٲم ْر َ١م ًَل٥ ،م ِ
َـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ .و٭مذٮمؽ رواه اٮمثقري٥ ،مـ ٚمٌځمڈم٥ ،مـ ٥مٶمڇمء ٲمر١مَل .واٜمر١مؾ أصح.اه
٬مٽمڊم :وٮمټمـ هذا اٜمر١مؾ هق ٖمپمٸمٿمك ٚمديڋم أِّب هريرةؓ
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إ٥مپمش٫ :مپمٸمٿمك هذا اخلٟم ٥مٿمدڂمڇم :أن إوڇم٫مډم اٮمٴمقرة إ٨م اٮمرِمـ ٓم هذا اخلٟم إڂمَم هق
ٲمـ إوڇم٫مډم اخلٽمؼ إٮمځمفٕ :ن اخلٽمؼ يٵمڇمف إ٨م اٮمرِمـ :إذ اَّلل ٛمٽمٻمف ،و٭مذٮمؽ اٮمٴمقرة
ٗمٵمڇمف إ٨م اٮمرِمـٕ :ن اَّلل صقرهڇم أِل ٗمًپمع ٬مقٮمف ٥مز وٙمؾ ﴿ َه َذا َٛم ْٽم ُؼ اَّلل َ٫م َڃمر ِ
وِّن
ُ
َٲمڇم َذا َٛم َٽم َؼ ا َّٮم ِذي َـ ِٲم ْـ ُدوڂمِ ِف﴾ [ٮمٻمَمن .]00
٫مڃموڇمف اَّلل اخلٽمؼ إ٨م ڂمٺمًف :إذ اَّلل ٗمق٨م ٛمٽمٻمف ،و٭مذٮمؽ ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :ه ِذ ِه ڂمَڇم َ٬م ُډم
ْ ِ َ ِ
َ
اَّلل َٮمټم ُْؿ آ َي ًډم﴾ ٫مڃموڇمف اَّلل اٮمٿمڇم٬مډم إ٨م ڂمٺمًف ،و٬مڇملَٗ ﴿ :مڃم٭م ُْؾ ٓم أ ْرض اَّللَِّ﴾ و٬مڇمل﴿ :أ َِل ْ
ِ
َٗم ُټمـ َأر ُض اَّلل و ِ
ا١م َٸم ًډم َ٫مت َُڀم ِ
ځمڀمڇم﴾ [اٮمٿمًڇمء  ]97و٬مڇمل﴿ :إِ َّن ْإَ ْر َض َّللَِّ ُي ِ
قر ُ٘م َڀمڇم َٲم ْـ
ڇمٙم ُروا ٫م َ
َ
ْ ْ
ي َٳمڇمء ِٲمـ ِ٥مٌ ِ
ڇمد ِه﴾ [إ٥مراف ٫ ]028مڃموڇمف إرض إ٨م ڂمٺمًف :إذ اَّلل ٗمق٨م ٛمٽمٻمڀمڇم وٖمًٶمڀمڇم
َ ُ ْ َ
ِ
ِ
َّڇمس َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم﴾ [اٮمروم .]31
و٬مڇمل٫﴿ :م ْٶم َر َت اَّلل ا َّٮمتل َ٫م َٶم َر اٮمٿم َ
٫مَم أوڇمف اَّلل ٥مٝم ڂمٺمًف ٥مٝم ٲمٸمٿمځم٧م:
أحدُها :إوڇم٫مډم اٮمذات .وأٛمر :إوڇم٫مډم اخلٽمؼ٫ .متٺمڀمپمقا هذيـ اٜمٸمٿمځم٧م ٓ
ٗمٹمڇمٮمٶمقا.
٬مڇمل٫ :مپمٸمٿمك اخلٟم إن صح ٲمـ ٣مريؼ اٮمٿمٻمؾ ٲمًٿمدً ا٫ :مڅمن اٖمـ آدم ٛمٽمؼ ٥مٝم
اٮمٴمقرة اٮمتل ٛمٽمٻمڀمڇم اٮمرِمـ ٚم٧م صقر آدم ٘مؿ ڂمٺمخ ٫مځمف اٮمروح ٬مڇمل اَّلل ٙمؾ و٥مَل
﴿ َو َٮم َٻمدْ َٛم َٽم ْٻمٿمَڇم٭م ُْؿ ُ٘م َّؿ َص َّق ْرڂمَڇم٭م ُْؿ﴾ [إ٥مراف .]00
واٮمدٮمځمؾ ٥مٝم صحډم هذا اٮمتڃمويؾ :أن أٖمڇم ٲمق١مك ِمپمد ٖمـ اٜمثٿمك ٚمد٘مٿمڇم٬ ،مڇمل ٚمد٘مٿمڇم
أٖمق ٥مڇمٲمر ٥مٌد اٜمٽمؽ ٖمـ ٥مپمرو٬ ،مڇمل ٚمد٘مٿمڇم اٜمٹمٞمة ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـ٥ ،مـ أِّب اٮمزڂمڇمد٥ ،مـ
ٲمق١مك ٖمـ أِّب ٥مثَمن٥ ،مـ أٖمځمف٥ ،مـ أِّب هريرةؓ
آدم ظذ صقرْف ،وضقفف شتقن ذرا ًظاش.
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ٚمد٘مٿمڇم ٥مٌد اٮمرِمـ ٖمـ ٖم٩م ٖمـ احلټمؿٚ ،مد٘مٿمڇم ٥مٌد اٮمرزاق ،أڂمڇم ٲمٸمپمر٥ ،مـ ُهڇمم ٖمـ
ٲمٿمٌف٬ ،مڇمل :هذا ٲمڇم أڂمٌڃمڂمڇم أٖمق هريرة٥ ،مـ ِمپمد ر١مقل اَّلل ﷺ ٫مذ٭مر أٚمڇمديڋم ٭مثٞمة
و٬مڇمل٬ :مڇمل ر١مقل اَّلل ﷺ« :خِؼ اهلل آدم ظذ صقرْف ،ضقفف شتقن ذرا ًظا ؾِم خَِف
ؿال فف اذ ب ؾ ِؿ ظذ أوفئؽ افٍْر ،و ؿ ٍٕر مـ ادَلَُة جِقس ؾاشتّع ما
ٔقٕؽ :ؾَ٘نا ٔتؽ و ٔة ذر تؽ ؿال :ؾذ ب :ؾَال :اف َلم ظُِٔؿ ؾَافقا
وظِٔؽ اف َلم ور ة اهلل ؾزادوه :ور ة اهلل ؿال :ؾُؾ مـ دخؾ اجلْة ظذ صقرة
آدم ضقفف شتقن ذرا ًظا :ؾِؿ زل اخلِؼ َْص حتك أنش.
٬مڇمل أٖمق ٖمټمر٫ :مٴمقرة آدم هل ١متقن ذرا ً٥مڇم اٮمتل أٛمٟم اٮمٿمٌل ﷺ أن آدم ٛمٽمؼ
٥مٽمځمڀمڇم ٓ ٥مٝم ٲمڇم ٗمقهؿ ٖمٸمض ٲمـ ِل يتٌحر اٮمٸمٽمؿ ٫مٷمـ أن ٬مقٮمف ٥مٝم صقرٗمف ٥مٝم صقرة
اٮمرِمـ صٺمډم ٲمـ صٺمڇمت ذاٗمف٥ ،مز وٙمؾ ٥مـ أن يقصػ ٖمڇمٮمذر٥مڇمن وإ٢مٌڇمر ٬مد ڂمزه
ِ
ِ ِِ
ځمع
اٮمًپم ُ
ر ٌء َو ُه َق َّ
اَّلل ڂمٺمًف وٗمٻمدس ٥مـ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م ،و٬مڇمل ﴿ َٮم ْځم َس ٭مَپم ْثٽمف َ ْ
ا ْٮم ٌَ ِٴم ُٞم﴾ [اٮمٳمقرى  ]00وهق ٭مَم وصػ ڂمٺمًف ٓم ٭متڇمٖمف ٥مٝم ٮمًڇمن ڂمٌځمف ٓ ٭مٴمٺمڇمت
اٜمخٽمق٬م٧م ٲمـ احلځمقان ،وٓ ٲمـ اٜمقٗمڇمن ٭مَم ٢مٌف اجلڀمپمځمډم ٲمٸمٌقدهؿ ٖمڇمٜمقٗمڇمن ٓ وٓ ٭مَم
٢مٌف اٮمٹمڇمٮمځمډم ٲمـ اٮمرا٫مٵمډم ٲمٸمٌقدهؿ ٖمٌٿمل آدم ٬مٌح اَّلل هذيـ اٮمٻمقٮم٧م و٬مڇمئٽمڀمَم.
ٚمد٘مٿمڇم أِمد ٖمـ ٲمٿمځمع وِمپمقد ٖمـ ٛمداش ٬مڇمٓ ٚمد٘مٿمڇم أٖمق ١مٸمد اٮمٴمڇم٪مڇمِّن ٬مڇمل
ٚمد٘مٿمڇم أٖمق ٙمٸمٺمر اٮمرازي٥ ،مـ اٮمرٖمځمع ٖمـ أڂمس٥ ،مـ أِّب اٮمٸمڇمٮمځمډم٥ ،مـ أِّب ٖمـ ٭مٸمڈم :أن
اٜم٩م٭م٧م ٬مڇمٮمقا ٮمر١مقل اَّلل ﷺ اڂمًڈم ٮمٿمڇم رٖمؽ ٫مڃمڂمزل اَّلل ٗمٸمڇم٨م٬ُ ﴿ :م ْؾ ُه َق اَّللَُّ َأ َٚمدٌ *
اٮمٴم َپمدُ * َِل ْ َيٽمِدْ َو َِل ْ ُيق َٮمدْ * َو َِل ْ َي ُټم ْـ َٮم ُف ُ٭م ُٺم ًقا َأ َٚمدٌ ﴾ [اْلٛمَلص٬ . ]4-0 :مڇمل :وِل
اَّللَُّ َّ
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0صحٔح بنقا ده :أٛمرٙمف أِمد ٓم ”اٜمًٿمد“ ( ،)20209واٮمٌخڇمري ٓم ”اٮمتڇمريخ اٮمټمٌٞم“ (/0
ٟمي ٓم ”ٙمڇمٲمع
 ،)245واٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ٓم ”اٮمًٿمډم“ ( ،)663واٮم٠مٲمذي ٓم ”١مٿمٿمف“ ( ،)3364واٮم ّٶم ّ

064

=

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

يټمـ ٮمف ٢مٌځمف وٓ ٥مدل ،وٮمځمس ٭مپمثٽمف رء .و٬مڇمل اٖمـ ٛمداش ٓم ٚمديثف٫ :مڇمٮمٴمپمد
اٮمذي ِل يٽمد وِل يقٮمدٕ :ڂمف ٮمځمس رء يقٮمد إٓ ١مځمپمقت .وٮمځمس رء يپمقت إٓ
١مځمقرث ،وأن اَّلل ٓ يپمقت وٓ يقرث واٮمٌڇم٬مل ٲمثؾ ٮمٺمظ اٖمـ ٲمٿمځمع .هذا ُمپمقع ٲمڇم
ذ٭مره اٖمـ ٛمزيپمډم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= اٮمٌځمڇمن“ (ٗمٺمًٞم اْلٛمَلص) ٲمـ ٣مرق ٥مـ أِّب ١مٸمد ِمپمد ٖمـ ُٲم َځم َّن اٮمٴمڇم٪مڇمِّن٥ ،مـ أِّب ٙمٸمٺمر اٮمرازي،
٥مـ اٮمرٖمځمع ٖمـ أڂمس٥ ،مـ أِّب اٮمٸمڇمٮمځمډم٥ ،مـ أِّب ٖمـ ٭مٸمڈم ٖمف.
وهذا إ١مٿمڇمد وٸمځمػ :ٮمٵمٸمػ أِّب ١مٸمد ،وأِّب ٙمٸمٺمر اٮمرازي ،و٬مد ٛمقٮمػ أٖمق ٙمٸمٺمر اٮمرازي،
ٛمڇمٮمٺمف ٥مٌځمد اَّلل ٖمـ ٲمق١مك٫ :مرواه ٥مـ اٮمرٖمځمع ٖمـ أڂمس٥ ،مـ أِّب اٮمٸمڇمٮمځمډم ٖمف ٲمر١م ً
ِّب ٖمـ ٭مٸمڈم.
َل .ٮمځمس ٫مځمف ُأ ّ
أٛمرٙمف اٮم٠مٲمذي ( .)3365و٬مڇمل :وهذا أصح.
ؿِت :هق ٭مذٮمؽ٫ :مٸمٌځمد اَّلل ٘مٻمډم ،وٗمڇمٖمٸمف أٖمق اٮمٿمي هڇم٢مؿ ٖمـ اٮمٻمڇم١مؿ -وهق ٘مٻمډم ٘مٌڊم٥ -مـ اٮمرٖمځمع
ً
ٲمر١مَل .أٛمرٙمف اٮمٸمٻمځم٦م ( ،)041 /4و٬مڇمل :وهذا أو٨م.
ٖمف
وهذ اٜمر١مؾ ٮمف ٢مڇمهد ٲمـ ٚمديڋم ٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل ¶:
أٛمرٙمف اٮمٶمٟمي ٓم (ٗمٺمًٞم اْلٛمَلص) ،و٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم ”اٮمًٿمډم“ ( ،)0085و٪مٞمُهڇم ،ٲمـ
٣مريؼ هيڌم ٖمـ يقڂمس٥ ،مـ إ١مَم٥مځمؾ ٖمـ ُمڇمٮمد٥ ،مـ أٖمځمف٥ ،مـ اٮمٳمٸمٌل٥ ،مـ ٙمڇمٖمر ٖمٿمحقه.
وٮمف ٢مڇمهد آٛمر ٲمـ ٚمديڋم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمًٸمقدؓ

:

أٛمرٙمف اِلروي ٓم ”ذم اٮمټمَلم“ ( )639ٲمـ ٣مريؼ ٬مځمس ٖمـ اٮمرٖمځمع٥ ،مـ ٥مڇمصؿ٥ ،مـ ٢مٻمځمؼ٥ ،مـ
اڂمًڈم ٮمٿمڇم رٖمؽ٫ :مٿمزٮمڊم ..اٮمًقرة.
٥مٌد اَّلل ٬مڇمل٬ :مڇمٮمڊم ٬مريش ٮمٽمٿمٌل ﷺُ :
وٮمف ٢مڇمهد آٛمر ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ١مَلمؓ

:

أٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ٓم ”اٮمًٿمډم“ ( ،)664واِلروي ٓم ”ذم اٮمټمَلم“ ( )636ٲمـ ٣مريؼ ِمپمد ٖمـ
ِمزة ٖمـ يق١مػ ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ١مَلم ٥مـ أٖمځمف ٓ -م ”ذم اٮمټمَلم“ٚ :مد٘مٿمل أهؾ ٖمځمتل ٥ -مـ ٙمده ٖمف.
ؿِْا :وهذا ١مٿمد وٸمځمػٕ :ن ِمزة ٖمـ يق١مػ ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ١مَلمِ ،ل يدرك ٙمده ٥مٌد اَّلل ٖمـ
١مَلم .وٗمٌ٧م ٖمروايډم اِلروي أڂمف أٛمذه ٥مـ ُمڀمقٮم٧م ٲمـ أهؾ ٖمځمتف ،وٕن ِمزة هذا ُمڀمقل٫ :مٽمؿ يرو ٥مٿمف
إٓ اٖمٿمف ِمپمد ،وِل يڄم٘مر ٗمق٘مځمٻمف ٥مـ ٲمٸمتٟم.
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قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ (:)681/4
٫مځمٻمڇمل :أٲمڇم ٥مقد اٮمٵمپمٞم إ٨م ٪مٞم اَّلل٫ :مڀمذا ٖمڇم٣مؾ ٲمـ وٙمقه:
أحد ا :أن ٓم اٮمٴمحځمح٧م اٖمتداء «إن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْف ،ضقفف شتقن
ذرا ًظاش وٓم أٚمڇمديڋم أٛمر« :إن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْفش ،وِل يتٻمدم ذ٭مر أٚمد يٸمقد
اٮمٵمپمٞم إٮمځمف.
رٙمَل ييب ً
وٲمڇم ذ٭مر ٖمٸمٵمڀمؿ ٲمـ أن اٮمٿمٌل ﷺ رأى ً
رٙمَل ،ويٻمقل٬ :مٌح اَّلل
وٙمڀمؽ ،ووٙمف ٲمـ أ٢مٌف وٙمڀمؽ٫ ،مٻمڇمل« :خِؼ اهلل آدم ظذ صقرْفش أي ٥مٝم صقرة
هذا اٜميوب٫ :مڀمذا رء ٓ أصؾ ٮمف ،وٓ يٸمرف ٓم رء ٲمـ ٭متڈم احلديڋم.
افثان :أن احلديڋم أٛمر ٮمٺمٷمف« :إذا ؿاْؾ أحدـؿ ؾِٔتجْب افقجف :ؾ٘ن اهلل خِؼ
آدم ظذ صقرْفش وٮمځمس ٓم هذا ذ٭مر أٚمد يٸمقد اٮمٵمپمٞم إٮمځمف.
افثافث :أن اٮمٽمٺمظ اٮمذي ذ٭مره اٖمـ ٛمزيپمډم ،وٗمڃمويٽمف ،وهق ٬مقٮمفَ ٓ« :قفـ
ووجٓا أصبف وجٓؽ :ؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْفش ٮمځمس
أحدـؿ ؿبح اهلل وجٓؽ،
ً
٫مځمف ذ٭مر أٚمد يٴمٽمح ٥مقد اٮمٵمپمٞم إٮمځمف ،و٬مقٮمف ٓم اٮمتڃمويؾ أراد ﷺ أن اَّلل ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم
صقرة هذا اٜميوب اٮمذي أٲمر اٮمٵمڇمرب ٖمڇمٙمتٿمڇمب وٙمڀمف ٖمڇمٮميب ،واٮمذي ٬مٌح
وٙمڀمف ٫مزٙمر ﷺ أن يٻمقل ووٙمف ٲمـ أ٢مٌف وٙمڀمؽ.
يٻمڇمل ٮمفِ :ل يتٻمدم ذ٭مر ٲميوب ٫مځمَم رويتف ٥مـ اٮمٿمٌل ﷺ ،وٓ ٓم ٮمٺمٷمف ذ٭مر ذٮمؽ
ٖمؾ ٬مڇمل« :إذا ؿاْؾ أحدـؿ ؾِٔجتْب افقجف :ؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْفش وِل يٻمؾ:
(إذا ٬مڇمٗمؾ أٚمد٭مؿ أٚمدً ا) و(إذا ْضب أٚمدً ا) واحلديڋم أٛمر ذ٭مرٗمف ٲمـ روايډم اٮمٽمځمڋم
ووجٓا أصبف وجٓؽ :ؾ٘ن اهلل
ٖمـ ١مٸمد ،وٮمٺمٷمف« :وٓ َؾ أحدـؿ ؿبح اهلل وجٓؽ
ً
خِؼ آدم ظذ صقرْفش .وٮمځمس ٓم هذا ذ٭مر اٲمرئٚ :متك يٴمٽمح ٥مقد اٮمٵمپمٞم إٮمځمف.
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اخلامس :أن ذريډم آدم ٛمٽمٻمقا ٥مٝم صقرة آدمِ ،ل ُيٽمؼ آدم ٥مٝم صقرهؿ٫ :مڅمن ٲمثؾ
هذا اخلٶمڇمب إڂمَم يٻمڇمل ٫مځمف ٛمٽمؼ اٮمثڇمِّن اٜمتڃمٛمر ٓم اٮمقٙمقد ٥مٝم صقرة إول اٜمتٻمدم
وٙمقده ٓ ،يٻمڇمل إڂمف ٛمٽمؼ إول ٥مٝم صقرة اٮمثڇمِّن اٜمتڃمٛمر ٓم اٮمقٙمقد ،٭مَم يٻمڇمل ٛمٽمؼ
اخلٽمؼ ٥مٝم ٪مٞم ٲمثڇمل ،أو ڂمًڌم هذا ٥مٝم ٲمثڇمل هذا ،وڂمحق ذٮمؽ٫ :مڅمڂمف ٓم ُجځمع هذا إڂمَم
ٲمتڃمٛمرا ٓم اٮمذ٭مر ٥مـ اٜمٻمځمس ٥مٽمځمف ،وإذا ٬مځمؾٛ :مٽمؼ اٮمقٮمد ٥مٝم
يټمقن اٜمٴمٿمقع اٜمٻمځمس
ً
صقرة أٖمځمف ،أو ٥مٝم ٛمٽمؼ أٖمځمف ٭مڇمن ٭مَل ًٲمڇم ١مديدً ا ،وإذا ٬مځمؾ ٛمٽمؼ اٮمقاٮمد ٥مٝم صقرة
وٮمده ،أو ٥مٝم ٛمٽمٻمف ٭مڇمن ٭مَل ًٲمڇم ٫مڇم١مدً اٖ ،مخَلف ٲمڇم إذا ذ٭مر اٮمتٳمٌځمف ٖمٹمٞم ٮمٺمظ اخلٽمؼ،
وٲمڇم يٻمقم ٲمٻمڇمٲمف ،ٲمثؾ أن يٻمڇمل اٮمقاٮمد يٳمٌف وٮمده٫ :مڅمن هذا ١مڇمئغٕ :ن ٬مقٮمف ٛمٽمؼ إٛمٌڇمر
٥مـ ٗمټمقيٿمف وإٖمدا٥مف ٥مٝم ٲمثڇمل ٪مٞمه ،وٲمـ اٜمپمتٿمع أن إول ٭مقن ٥مٝم ٲمثڇمل ٲمڇم ِل يټمـ
ٖمٸمد ،وإڂمَم يټمقن ٥مٝم ٲمثڇمل ٲمڇم ٬مد ٭مڇمن.
اف ادس :أڂمف إذا ٭مڇمن اٜمٻمٴمقد أن هذا اٜميوب واٜمٳمتقم يٳمٌف آدم ٫مپمـ اٜمٸمٽمقم
أن هذا ٲمـ إٲمقر اٮمٷمڇمهرة اٜمٸمٽمقٲمډم ٮمٽمخڇمص واٮمٸمڇمم٫ :مٽمق أريد اٮمتٸمٽمځمؾ ٖمذٮمؽ ٮمٻمځمؾ
٫مڅمن هذا يدٛمؾ ٫مځمف إڂمٌځمڇمء ،أو ٫مڅمن هذا يدٛمؾ ٫مځمف آدم وڂمحق ذٮمؽ ٲمـ اٮمٸمٌڇمرات اٮمتل
ٗمٌ٧م ٬مٌح ٭مَلٲمف ،وهق ا٢متَمل ٮمٺمٷمف ٥مٝم ٲمڇم يٸمٽمؿ هق وٙمقده ،أٲمڇم ُمرد إٛمٌڇمره ٖمَم يٸمٽمؿ
وٙمقده ٭مؾ أٚمد ٫مَل يًتٸمپمؾ ٓم ٲمثؾ هذا اخلٶمڇمب.
اف ابع :أڂمف إذا أريد ُمرد اٜمٳمڇمِبډم ٔدم وذريتفِ :ل َيتڌم إ٨م ٮمٺمظ ٛمٽمؼ ٥مٝم ٭مذا:
٫مڅمن هذه اٮمٸمٌڇمرة إڂمَم ٗمًتٸمپمؾ ٫مځمَم ٫مٸمؾ ٥مٝم ٲمثڇمل ٪مٞمهٖ ،مؾ يٻمڇمل٫ :مڅمن وٙمڀمف يٳمٌف وٙمف
آدم ،أو ٫مڅمن صقرٗمف ٗمٳمٌف صقرة آدم.
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افثامـ :أن يٻمڇمل هڈم أن هذه اٮمٸمٽمډم ٗمٴمٽمح ٮمٻمقٮمفَ ٓ« :قفـ أحدـؿ ؿبح اهلل
وجٓؽ ،ووجف مـ أصبف وجٓؽش ٫مټمځمػ يٴمٽمح ٮمٻمقٮمف« :إذا ؿاْؾ أحدـؿ ؾِٔتجْب
افقجفش.
وٲمٸمٽمقم أن ٭مقن صقرٗمف ٗمٳمٌف صقرة آدم ٓ ٗمقٙمڈم ١مٻمقط اٮمٸمٻمقٖمډم ٥مٿمف٫ :مڅمن
اْلڂمًڇمن ٮمق ٭مڇمن يٳمٌف ڂمٌ ًّځمڇم ٲمـ إڂمٌځمڇمء أ٥مٷمؿ ٲمـ ٲمٳمڇمِبډم اٮمذريډم ٕٖمځمڀمؿ ٓم ٲمٶمٽمؼ
اٮمٴمقرة واٮمقٙمف٘ ،مؿ وٙمٌڊم ٥مٝم ذٮمؽ اٮمٳمٌځمف ٖمڇمٮمٿمٌل ٥مٻمقٖمډمِ ،ل ٗمًٻمط ٥مٻمقٖمتف ِبذا
اٮمٳمٌف ٖمڇمٗمٺمڇمق اٜمًٽمپم٧م٫ :مټمځمػ َيقز ٗمٸمٽمځمؾ َتريؿ اٮمٸمٻمقٖمډم ٖمپمجرد اٜمٳمڇمِبډم اٜمٶمٽمٻمډم
ٔدم.
افتاشع :أن ٓم ذريډم آدم ٲمـ هق أ٫مٵمؾ ٲمـ آدم ،وٗمٿمڇمول اٮمٽمٺمظ جلپمځمٸمڀمؿ واٚمد ٫مٽمق
٭مڇمن اٜمٻمٴمقد ٖمڇمخلٶمڇمب ٮمځمس ٲمڇم ُيتص ٖمف آدم ٲمـ اٖمتداء ٛمٽمٻمف ٥مٝم صقرةٖ ،مؾ اٜمٻمٴمقد
ُمرد ٲمٳمڇمِبډم اٜميوب اٜمٳمتقم ٮمف :ٮمټمڇمن ذ٭مر ١مڇمئر إڂمٌځمڇمء واٜمر١مٽم٧م ٖمڇمٮمٸمپمقم هق
اٮمقٙمف ،و٭مڇمن ختٴمځمص ٪مٞم آدم ٖمڇمٮمذ٭مر أو٨م ٭مڅمٖمراهځمؿ وٲمق١مك و٥مځمًك ،وإن ٭مڇمن آدم
أٖمڇمهؿ ٫مٽمځمس هذا اٜمٻمڇمم ٲمٻمڇم ًٲمڇم ٮمف ٖمف اٛمتٴمڇمص ٥مٝم ز٥مؿ هڄمٓء.
أيٵمڇم أن يٻمڇمل ٭مقن اٮمقٙمف يٳمٌف وٙمف آدم ،هق ٲمثؾ ٭مقن ١مڇمئر
افًاذ :وهق ٬مڇم٣مع ً
إ٥مٵمڇمء ٗمٳمٌف أ٥مٵمڇمء آدم٫ :مڅمن رأس اْلڂمًڇمن يٳمٌف رأس آدم ،ويده ٗمٳمٌف يده،
ورٙمٽمف ٗمٳمٌف رٙمٽمف ،وٖمٶمٿمف و٤مڀمره و٫مخذه و١مڇم٬مف يٳمٌف ٖمٶمـ آدم و٤مڀمره و٫مخذه
و١مڇم٬مف٫ :مٽمځمس ٮمٽمقٙمف ٖمپمٳمڇمِبډم آدم اٛمتٴمڇمصٖ ،مؾ ُجځمع أ٥مٵمڇمء اٮمٌدن ٖمپمٿمزٮمتف ٓم
ذٮمؽ٫ ،مٽمق صٽمح أن يټمقن هذا ٥مٽمډم ٜمٿمع اٮميب :ٮمقٙمڈم أن ٓ َيقز ْضب رء ٲمـ
أ٥مٵمڇمء ٖمٿمل آدمٕ :ن ذٮمؽ ُجځمٸمف ٥مٝم صقرة أٖمځمڀمؿ آدم ،وٓم إُجڇمع اٜمًٽمپم٧م ٥مٝم
وٙمقب ْضب هذه إ٥مٵمڇمء ٓم اجلڀمڇمد ٮمٽمټمٺمڇمر واٜمٿمڇم٫مٻم٧م وإ٬مڇمٲمډم احلدود ٲمع ٭مقِنڇم
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ٲمٳمڇمِبډم ٕ٥مٵمڇمء آدم و١مڇمئر اٮمٿمٌځم٧م ٌ
دٮمځمؾ ٥مٝم أڂمف ٓ َيقز اٜمٿمع ٲمـ ْضب اٮمقٙمف ،وٓ
٪مٞمهٕٙ :مؾ هذه اٜمٳمڇمِبډم.
افقجف ايادي ظؼ :أڂمف ٮمق ٭مڇمن ٥مٽمډم اٮمٿمڀمل ٥مـ ٢متؿ اٮمقٙمف وٗمٻمٌځمحف أڂمف يٳمٌف
وٙمف آدم :ٮمٿمڀمل أيٵمڇم ٥مـ اٮمٳمتؿ واٮمتٻمٌځمح ٮمًڇمئر إ٥مٵمڇمء ٓ( :يٻمقٮمـ أٚمد٭مؿ ٬مٶمع
اَّلل يدك ويد ٲمـ أ٢مٌف يدك).
افقجف افثان ظؼ :أن ٲمڇم ذ٭مره ٲمـ ٗمڃمويؾ ذٮمؽ٫ :مڅمڂمف إٖمٶمڇمل ٮمٻمقل ٲمـ يٻمقل :إن
آدم ٭مڇمن ٥مٝم صقرة أٛمرى .ٲمثؾ ٲمڇم يٻمڇمل إڂمف ٭مڇمن ٥مٷمځمؿ اجلثډم٣ ،مقيؾ اٮمٻمڇمٲمډم ،وأن
اٮمٿمٌل ﷺ أ٢مڇمر إ٨م إڂمًڇمن ٲمٸم٧م ،و٬مڇمل« :إن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْفش أي ٭مڇمن ٢مټمؾ
آدم ٲمثؾ ٢مټمؾ هذا اْلڂمًڇمن ٲمـ ٪مٞم ٗمٺمڇموت اٮمٌتډم.
يٻمڇمل ِلؿ :احلديڋم اٜمتٺمؼ ٥مٽمځمف ٓم اٮمٴمحځمح٧م ٲمٿمڇم٬مض ِلذا اٮمتڃمويؾ ٲمٰمح ٫مځمف
ٖمڃمن ٛمٽمؼ آدم أ٥مٷمؿ ٲمـ صقر ٖمٿمځمف ٖمٯمء ٭مثٞم وأڂمف ِل يټمـ ٥مٝم ٢مټمؾ أٚمد ٲمـ أٖمٿمڇمء
اٮمزٲمڇمن ٭م َََم ِٓم اٮمٴمحځمح٧م ٥مـ ُهڇمم ٖمـ ٲمٿمٌف ٥مـ أِّب هريرة٥ ،مـ اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇمل« :خِؼ
اهلل آدم ظذ صقرْف ،وضقفف شتقن ذرا ًظا ،ثؿ ؿال :اذ ب ؾ ِؿ ظذ أوفئؽ ادَلَُة
ؾاشّع ما ٔقٕؽ :ؾَ٘نا ٔتؽ و ٔة ذر تؽ ؾَال :اف َلم ظُِٔؿ ؾَافقا :اف َلم
ظِٔؽ ور ة اهلل ؾزادوه :ور ة اهلل ؾُؾ مـ دخؾ اجلْة ظذ صقرة آدم ؿال :ؾِؿ
زل اخلِؼ َْص حتك أنش ٬مڇمل ٓم روايډم َيځمك ٖمـ ٙمٸمٺمر وِمپمد ٖمـ را٫مع ٥مٝم
صقرٗمف ٫مڀمذا احلديڋم اٮمذي هق أ٢مڀمر إٚمڇمديڋم اٮمتل ٫مځمڀمڇم أن اَّلل ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم
صقرٗمف ذ٭مر ٫مځمف أن ٣مقٮمف ١مت٧م ذرا ً٥مڇم ،وأن اخلٽمؼ ِل يزل يٿمٻمص ٚمتك أن ،وأن أهؾ
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اجلٿمډم يدٛمٽمقن ٥مٝم صقرة آدم ،وِل يٻمؾ :إن آدم ٥مٝم صقرِتؿٖ ،مؾ ٬مڇمل هؿ ٥مٝم صقرة
آدم.
و٬مد روي أن ٥مرض أٚمدهؿ ١مٌٸمډم أذرع ٫ :مڀمؾ ٓم ٗمٌديؾ ٭مَلم اَّلل ور١مقٮمف أٖمٽمغ
()0

ٲمـ هذا أن َيٸمؾ ٲمڇم أ٘مٌتف اٮمٿمٌل ﷺ وأٛمٟم ٖمف وأوٙمڈم اٮمتٴمديؼ ٖمف ٬مد ڂمٺمڇمه وأٖمٶمٽمف
وأوٙمڈم ٗمټمذيٌف وإٖمٶمڇمٮمف.
افقجف افثافث ظؼ :أڂمف ٬مد روي ٲمـ ٪مٞم وٙمف ٥مٝم صقرة اٮمرِمـ.
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ (:)611/4
وأٲمڇم ٬مقل ٲمـ ٬مڇمل :اٮمٵمپمٞم ٥مڇمئد إ٨م آدم .٭مَم ذ٭مر ذٮمؽ ٮمإلٲمڇمم أِمد ٥مـ ٖمٸمض
ِمد٘مل اٮمٌٰمة ،ويذ٭مر ذٮمؽ ٥مـ أِّب ٘مقر٫ :مڀمق ٭مَم ٬مڇمل اْلٲمڇمم أِمد :هذا ٗمڃمويؾ
اجلڀمپمځمډم ،وأي صقرة ٭مڇمڂمڊم ٔدم ٬مٌؾ أن ُيٽمٻمف.
و٬مد ز٥مؿ اٜمڄم١مس ـ يٸمٿمل ٖمف اٮمرازي ـ أڂمف أو٨م اٮمقٙمقه اٮمثَل٘مډم ،وٮمځمس ٭مَم ذ٭مره
ٖمؾ هق أ٫مًد اٮمقٙمقه اٮمثَل٘مډم ،وِلذا ِل يٸمدل إٮمځمف اٖمـ ٛمزيپمډم إٓ ٥مٿمد اٮميورة ٮمروايډم
ٲمـ روى ٥مٝم صقرة اٮمرِمـ ،وٮمٻمقٮمف اٖمتداء« :إن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْفش.
٫مڃمٲمڇم ٚمځمڋم ٤مـ أن اٮمتڃمويؾ إول ِمټمـ٫ :مٽمؿ يٻمؾ هذا ،وٖمځمڇمن ٫مًڇمده ٲمـ وٙمقه:
أحد ا :أڂمف إذا ٬مځمؾ( :إذا ٬مڇمٗمؾ أٚمد٭مؿ٫ :مٽمځمتجٿمڈم اٮمقٙمف٫ :مڅمن اَّلل ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم
صقرة آدم) أو (ٓ ٗمٻمٌحقا اٮمقٙمف ،وٓ يٻمؾ أٚمد٭مؿ ٬مٌح اَّلل وٙمڀمؽ ،ووٙمف ٲمـ أ٢مٌف
وٙمڀمؽ ٫مڅمن اَّلل ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة آدم) ٭مڇمن هذا ٲمـ أ٫مًد اٮمټمَلم٫ :مڅمڂمف ٓ يټمقن
ــــــــــــــــــــــ

(ٙ )0مڇمء ذٮمؽ ٓم ”ٲمًٿمد أِمد“ (٥ )8524مـ أِّب هريرة ؓ
١مٌٸمډم أذرع.

 ،و٫مځمف٥ :مٝم ٛمٽمؼ آدم ١مٌٸم٧م ذرا٥مًڇمٓ ،م

وٓم إ١مٿمڇمده ٥م٦م ٖمـ زيد ٖمـ ٙمد٥مڇمن ،وهق وٸمځمػ .و٫مځمف ّمڇمٮمٺمډم ٜمڇم ٘مٌڊم ٓم ”اٮمٴمحځمح٧م“ ٥مـ أِّب
هريرةؓ

١ :مت٧م ذرا٥مًڇم.
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ٖم٧م اٮمٸمٽمډم :واحلټمؿ ٲمٿمڇم١مٌډم ً
أصَل٫ :مڅمن ٭مقن آدم ّمٽمق ً٬مڇم ٥مٝم صقرة آدم٫ :مڃمي ٗمٺمًٞم
٫من ٮمځمس ٓم ذٮمؽ ٲمٿمڇم١مٌډم ٮمٽمٿمڀمل ٥مـ ْضب وٙمقه ٖمٿمځمف ،وٓ ٥مـ ٗمٻمٌځمحڀمڇم ،وٗمٻمٌځمح ٲمڇم
يٳمٌڀمڀمڇم ،وإڂمَم دٛمؾ اٮمتٽمٌځمس ِبذا اٮمتڃمويؾٚ ،مځمڋم ٫مرق احلديڋم٫ ،مروي ٬مقٮمف« :إذا ؿاْؾ
أحدـؿ ؾِٔتؼ افقجفش ٲمٺمر ًدا وروي ٬مقٮمف« :اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْفش ٲمٺمر ًدا.
أٲمڇم ٲمع أداء احلديڋم ٥مٝم وٙمڀمف٫ :مڅمن ٥مقد اٮمٵمپمٞم إ٨م آدم يپمتٿمع ٫مځمف وذٮمؽ أن
ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة آدم ١مقاء ٭مڇمن ٫مځمف ٗم٩ميػ ٔدم أو ٭مڇمن ٫مځمف إٛمٌڇمر ُمرد ٖمڇمٮمقا٬مع
٫مَل يٿمڇم١مڈم هذا احلټمؿ.
افقجف افثان :أن اَّلل ٛمٽمؼ ١مڇمئر أ٥مٵمڇمء آدم ٥مٝم صقرة آدم ٖمڃمي وٙمف ٫من ذٮمؽ:
٫مَل ٫مرق ٖم٧م اٮمقٙمف ،و١مڇمئر إ٥مٵمڇمء ٓم هذا احلټمؿ٫ :مٽمق ٭مڇمن ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة
آدم ٲمڇمڂم ًٸمڇم ٲمـ ْضب اٮمقٙمف أو ٗمٻمٌځمحف :ٮمقٙمڈم أن يټمقن ٲمڇمڂم ًٸمڇم ٲمـ ْضب ١مڇمئر
إ٥مٵمڇمء :وٗمٻمٌځمح ١مڇمئر اٮمٴمقر ،وهذا ٲمٸمٽمقم اٮمٺمًڇمد ٓم اٮمٸمٻمؾ واٮمديـ ،وٗمٸمٽمځمؾ
احلټمؿ اخلڇمص ٖمڇمٮمٸمٽمډم اٜمٳم٠م٭مډم ٲمـ أ٬مٌح اٮمټمَلم ،وإوڇم٫مډم ذٮمؽ إ٨م اٮمٿمٌل ﷺ ٓ يٴمدر
إٓ ٥مـ ٙمڀمؾ ٥مٷمځمؿ ،أو ڂمٺمڇمق ٢مديد :إذ ٓ ٛمَلف ٓم ٥مٽمپمف وٚمټمپمتف وٚمًـ ٭مَلٲمف،
وٖمځمڇمڂمف.
قال٫ :مڅمن هذا ٲمثؾ أن يٻمڇملٗ ٓ :ميٖمقا وٙمقه ٖمٿمل آدم٫ :مڅمن أٖمڇمهؿ ٮمف صٺمڇمت
ُيتص هق ِبڇم دوِنؿ ،ٲمثؾ ٭مقڂمف ٛمٽمؼ ٲمـ ٪مٞم أٖمقيـ .أو يٻمڇملٗ ٓ :ميٖمقا وٙمقه ٖمٿمل
آدم٫ :مڅمن أٖمڇمهؿ ٛمٽمؼ ٲمـ ٪مٞم أٖمقيـ.
افقجف افثافث :أن هذا ٗمٸمٽمځمؾ ٮمٽمحټمؿ ٖمَم يقٙمڈم ڂمٺمځمف ،وهذا ٲمـ أ٥مٷمؿ اٮمتٿمڇم٬مض
وذٮمؽ أِنؿ ٗمڃموٮمقا احلديڋم ٥مٝم أن آدم ِل ُيٽمؼ ٲمـ ڂمٶمٺمډم و٥مٽمٻمډم وٲمٵمٹمډم ،و٥مٝم أڂمف ِل
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يتټمقن ٓم ٲمدة ٣مقيٽمډم ٖمقا١مٶمډم اٮمٸمٿمڇمس ،وٖمٿمقه ٬مد ٛمٽمٻمقا ٲمـ ڂمٶمٺمډم ٘مؿ ٲمـ ٥مٽمٻمډم ٘مؿ ٲمـ
ٲمٵمٹمډم ،وٛمٽمٻمقا ٓم ٲمدة ٲمـ ٥مٿمڇمس إرض٫ :مڅمن ٭مڇمڂمڊم اٮمٸمٽمډم اٜمڇمڂمٸمډم ٲمـ ْضب اٮمقٙمف
وٗمٻمٌځمحف ٭مقڂمف ٛمٽمؼ ٥مٝم ذٮمؽ اٮمقٙمف ،وهذه اٮمٸمٽمډم ٲمٿمتٺمځمډم ٓم ٖمٿمځمف ٫مځمٿمٌٹمل أن َيقز
ْضب وٙمقه ٖمٿمځمف وٗمٻمٌځمحڀمڇمٓ :ڂمتٺمڇمء اٮمٸمٽمډم ٫مځمڀمڇم٫ :مڅمن آدم هق اٮمذي ٛمٽمؼ ٥مٝم صقرٗمف
دوِنؿ :إذ هؿ ِل ُيٽمٻمقا ٭مَم ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرهؿ اٮمتل هؿ ٥مٽمځمڀمڇمٖ ،مؾ ڂمٻمٽمقا ٲمـ ڂمٶمٺمډم
إ٨م ٥مٽمٻمډم إ٨م ٲمٵمٹمډم.
افقجف افرابع :ٲمڇم أٖمٶمؾ ٖمف اْلٲمڇمم أِمد هذا اٮمتڃمويؾ ٚمځمڋم ٬مڇمل :ٲمـ ٬مڇمل (إن اَّلل
ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة آدم ٫مڀمق ٙمڀمپمل) وأي صقرة ٭مڇمڂمڊم ٔدم ٬مٌؾ أن ُيٽمٻمف ،وهذا
اٮمقٙمف اٮمذي ذ٭مره اْلٲمڇمم أِمد يٸمؿ إٚمڇمديڋم ،يٸمؿ ٬مقٮمف اٖمتداء« :إن اهلل خِؼ آدم ظذ
صقرْف ضقفف شتقن ذرا ًظاش ،ويٸمؿ ٬مقٮمفَْ ٓ« :بحقا افقجف وإذا َضب أحدـؿ ؾِٔتؼ
افقجف :ؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرْفش وذٮمؽ أن ٬مقٮمف« :خِؼ اهلل آدم ظذ صقرْفش
يٻمتيض أڂمف ٭مڇمن ٮمف صقرة ٬مٌؾ اخلٽمؼٛ ،مٽمٻمف ٥مٽمځمف٫ :مڅمن هذه اٮمٸمٌڇمرة ٓ ٗمًتٸمپمؾ إٓ ٓم
ٲمثؾ ذٮمؽ ،وٖمپمثؾ هذا أٖمٶمٽمٿمڇم ٲمـ يٻمقل إن اٮمٵمپمٞم ٥مڇمئد إ٨م اٜميوب٫ :مڅمن اٜميوب
ٲمتڃمٛمر ٥مـ آدم ،وٓ َيقز ٓم ٲمثؾ هذا اٮمټمَلم أن ٗمټمقن اٮمٴمقرة اٮمتل ٛمٽمؼ ٥مٽمځمڀمڇم آدم
ٲمتڃمٛمرة ٥مـ ٚم٧م ٛمٽمٻمف ١مقاء ٭مڇمڂمڊم هل صقرٗمف أو صقرة ٪مٞمه٫ .مڅمذا ٬مځمؾ٥ :مپمٽمڊم
هذا ٥مٝم صقرة هذا ،أو ٥مٝم ٲمثڇمل هذا ،أو ِل يٸمپمؾ هذا ٥مٝم صقرة ٪مٞمه أو ِل يٸمپمؾ
٥مٝم ٲمثڇمل ،أو ِل يٿمًڌم ٥مٝم ٲمٿمقال ٪مٞمه ،٭مَم يٻمڇمل ٓم ِتجځمد اَّلل ٗمٸمڇم٨مٛ :مٽمؼ اَّلل اٮمٸمڇمِل
٥مٝم ٪مٞم ٲمثڇمل .واْلٖمداع ٛمٽمؼ اٮمٯمء ٥مٝم ٪مٞم ٲمثڇمل .وڂمحق ذٮمؽ ٲمـ اٮمٸمٌڇمرات ٭مڇمن
ٲمٸمٿمڇمهڇم اٜمٸمٽمقم ٖمڇمٓوٶمرار ٲمـ اٮمٽمٹمډم ٥مٿمد اٮمٸمڇمٲمډم واخلڇمصډم أن ذٮمؽ ٥مٝم صقرة وٲمثڇمل
ٲمتٻمدم ٥مٽمځمف أو ِل يٸمپمؾ ٥مٝم صقرة وٲمثڇمل ٲمتٻمدم ٥مٽمځمف ،وذٮمؽ أن هذا اٮمٽمٺمظ ٗمٵمپمـ
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ٲمٸمٿمك اٮمٻمځمڇمس ٫مٻمقٮمف ٛمٽمؼ أو ٥مپمؾ أو صٿمع ٥مٝم صقرة ٭مذا أو ٲمثڇمٮمف أو ٲمٿمقاٮمف ٗمٵمپمـ
ٲمٸمٿمك ٬مځمس ٥مٽمځمف ،و٬مدر ٥مٽمځمف ،وإذا ٭مڇمن ٭مذٮمؽ ٫مجپمځمع ٲمڇم يذ٭مر ٲمـ اٮمتڃمويَلت
وأيٵمڇم ٫مپمـ اٜمٸمٽمقم ٖمڇمٮميورة أڂمف ِل
ٲمٵمپمقڂمف أو صقرٗمف ٗمڃمٛمرت ٥مٿمف٫ :متټمقن ٖمڇم٣مٽمډم ً
ٗمټمـ ٔدم صقرة ٛمٽمؼ ٥مٽمځمڀمڇم ٬مٌؾ صقرٗمف اٮمتل ٛمٽمٻمڀمڇم اَّلل ٗمٸمڇم٨م.
افقجف اخلامس :أن ُجځمع ٲمڇم يذ٭مر ٲمـ اٮمتڃمويؾ ،٭مٻمقل اٮمٻمڇمئؾ« :خِؼ آدم ظذ
صقرة آدمش ٲمقٙمقد ڂمٷمٞمه ٓم ُجځمع اٜمخٽمق٬مڇمت٫ :مڅمڂمف إن أريد ٖمذٮمؽ ٥مٝم صقرِتڇم اٮمثڇمٖمتډم
ٓم اٮمٻمدر ٓم ٥مٽمؿ اَّلل و٭متڇمٖمف ،أي ٥مٝم صٺمتڀمڇم اٮمتل هل ٥مٽمځمڀمڇم أو ٪مٞم ذٮمؽ٫ :مڀمذا
ٲمقٙمقد ڂمٷمٞمه ٓم ١مڇمئر اٜمخٽمق٬مڇمت ٲمـ اٮمًپمقات وإرض وٲمڇم ٖمځمٿمڀمَم وٲمـ اٜمَلئټمډم
واجلـ واٮمٌڀمڇمئؿٖ ،مؾ وذريډم آدم ٭مذٮمؽ٫ :مڅمِنؿ ٛمٽمٻمقا ٥مٝم صقرهؿ.
افقجف اف ادس :أن اٜمٸمٿمك اٮمذي ٗمدل ٥مٽمځمف هذه اٮمٸمٌڇمرة اٮمتل ذ٭مروهڇم هق ٲمـ
إٲمقر اٜمٸمٽمقم ٖمٌدهيډم اٮمٸمٻمؾ اٮمتل ٓ َيًـ ٖمځمڇمِنڇم واخلٶمڇمب ِبڇم ٮمتٸمريٺمڀمڇمٖ ،مؾ ٕٲمر آٛمر
٫مڅمن ٬مقل اٮمٻمڇمئؾ إن اٮمٯمء اٮمٺمَلِّن ٛمٽمؼ ٥مٝم صقرة ڂمٺمًف ٓ ،يدل ٮمٺمٷمف ٥مٝم ٪مٞم ٲمڇم هق
ٲمٸمٽمقم ٖمڇمٮمٸمٻمؾ أن ٭مؾ ّمٽمقق٫ ،مڅمڂمف ٛمٽمؼ ٥مٝم اٮمٴمقرة اٮمتل ٛمٽمؼ ٥مٽمځمڀمڇم ،وهذا اٜمٸمٿمك
ٲمثؾ أن يٻمڇمل أوٙمد اَّلل اٮمٯمء ٭مَم أوٙمده ،وٛمٽمؼ اَّلل إ٢مځمڇمء ٥مٝم ٲمڇم هل ٥مٽمځمف ،و٥مٝم
اٮمٴمقرة اٮمتل هل ٥مٽمځمڀمڇم ،وڂمحق ذٮمؽ ِمڇم هق ٲمٸمٽمقم ٖمٌدهيډم اٮمٸمٻمؾ ،وٲمٸمٽمقم أن ٖمځمڇمن هذا
وإيٵمڇمٚمف ٬مٌځمح ٙمدًّ ا.
افقجف اف ابع :أن دٓٮمډم ٬مقل اٮمٻمڇمئؾٛ :مٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة آدم٥ .مٝم ٲمڇم يد٥مقڂمف
ٲمـ ٲمٸمڇمن أٛمر ،ٲمثؾ ٭مقڂمف ٪مٞم ّمٽمقق ٲمـ ڂمٶمٺمډم٘ ،مؿ ٲمـ ٥مٽمٻمډم٘ ،مؿ ٲمـ ٲمٵمٹمډم ،أو ٭مقڂمف
ِل ُيٽمؼ ٓم ٲمدة ،وٲمـ ٲمڇمدة ،أو ِل ُيٽمؼ ٖمقا١مٶمډم اٮمٻمقى واٮمٸمٿمڇمس ِمڇم ٓ دٮمځمؾ ٥مٽمځمف
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ٖمحڇمل٫ :مڅمن هذا اٮمٽمٺمظ ٓ يٺمڀمؿ ٲمٿمف هذه اٜمٸمڇمِّن ٖمقٙمف ٲمـ اٮمقٙمقه٫ :مَل ٖمد أن يٌ٧م وٙمف
دٓٮمډم اٮمٽمٺمظ ٥مٝم اٜمٸمٿمك ٲمـ ٙمڀمډم اٮمٽمٹمډم ،ويذ٭مر ٮمف ڂمٷمٞم ٓم آ١متٸمَمل.
افقجف افثامـ :أن روايډم احلديڋم ٲمـ وٙمقه ٫مًڇمئر إٮمٺمڇمظ ٗمٌٶمؾ ٥مقد اٮمٵمپمٞم إ٨م
آدم ٲمثؾ ٬مقٮمفَْ ٓ« :بحقا افقجف ؾ٘ن اهلل خِؼ آدم ظذ صقرة افر ـش و٬مقٮمف ٓم
اٮمٶمريؼ أٛمر ٲمـ ٚمديڋم أِّب هريرة« :إذا َضب أحدـؿ ؾِٔتجْب افقجف ؾ٘ن صقرة
إْ ان ظذ صقرة افر ـش.
٫مڃمٲمڇم ٬مقٮمف ـ يٸمٿمل ٖمف اٮمرازي إ٢مٸمري ـ :إن ٚمديڋم اٖمـ ٥مپمر ٬مد وٸمٺمف اٖمـ
ٛمزيپمډم٫ :مڅمن اٮمثقري أر١مٽمف ٫مخڇمٮمػ ٫مځمف إ٥مپمش ،وأن إ٥مپمش وٚمٌځم ًٌڇم ٲمدٮمًڇمن،
٫مځمٻمڇمل٬ :مد صححف إ١محڇمق ٖمـ راهقيف وأِمد ٖمـ ٚمٿمٌؾ ،وُهڇم أٙمؾ ٲمـ اٖمـ ٛمزيپمډم
ٖمڇمٗمٺمڇمق اٮمٿمڇمس.
وأيٵمڇم٫ :مپمـ اٜمٸمٽمقم أن ٥مٶمڇمء ٖمـ أِّب رٖمڇمح إذا أر١مؾ هذا احلديڋم ٥مـ اٮمٿمٌل ﷺ:
ً
٫مَل ٖمد أن يټمقن ٬مد ١مپمٸمف ٲمـ أٚمد ،وإذا ٭مڇمن ٓم إٚمدى اٮمٶمريٻم٧م ٬مد ٖم٧م أڂمف أٛمذه ٥مـ
وٗمٺمًٞما ٜمڇم ٗمر٭مف ،وٚمذ٫مف ٲمـ اٮمٶمريؼ إٛمرى ،وِل يټمـ هذا
اٖمـ ٥مپمر ٭مڇمن هذا ٖمځمڇم ًڂمڇم
ً
ً
اٛمتَل ً٫مڇم ً
ٲمر١مَل ٥مـ اٮمٿمٌل ﷺ ٫مپمـ
وأيٵمڇم٫ ،مٽمق ٬مدر أن ٥مٶمڇمء ِل يذ٭مره إٓ
أصَل
ً
اٜمٸمٽمقم أن ٥مٶمڇمء ٲمـ ِّ
٬مدرا٫ :مڅمڂمف هق و١مٸمځمد ٖمـ اٜمًځمڈم وإٖمراهځمؿ اٮمٿمخٸمل
أٙمؾ اٮمتڇمٖمٸم٧م ً
واحلًـ اٮمٌٰمي أئپمډم اٮمتڇمٖمٸم٧م ٓم زٲمڇمِنؿ ،و٬مد ذ٭مر اٜمٴمٿمػ ،٭مڇمٖمـ ٛمزيپمډم أن
إٛمٌڇمر ٓم ٲمثؾ هذا اجلٿمس اٮمذي ٗمقٙمڈم اٮمٸمٽمؿ هل أ٥مٷمؿ ٲمـ إٛمٌڇمر اٮمتل ٗمقٙمڈم
اٮمٸمپمؾ ،وٲمٸمٽمقم أن ٲمثؾ ٥مٶمڇمء ٮمق أ٫متك ٓم ٲمًڃمٮمډم ٫مٻمف ٖمپمقٙمڈم ٛمٟم أر١مٽمف :ٮمټمڇمن ذٮمؽ
يٻمتيض ٘مٌقٗمف ٥مٿمده ،وِلذا َيٸمؾ اٮمٺمٻمڀمڇمء اٚمتجڇمج اٜمر١مؾ ٖمڇمخلٟم اٮمذي أر١مٽمف ً
دٮمځمَل ٥مٝم
٘مٌقٗمف ٥مٿمده٫ :مڅمذا ٭مڇمن ٥مٶمڇمء ٬مد ٙمزم ِبذا اخلٟم اٮمٸم٦م ٥مـ اٮمٿمٌل ﷺ ٓم ٲمثؾ هذا اٮمٌڇمب
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اٮمٸمٷمځمؿ أيًتجځمز ذٮمؽ ٲمـ ٪مٞم أن يټمقن ٘مڇمٖم ًتڇم ٥مٿمده أن يټمقن ٬مد ١مپمٸمف ٲمـ ُمڀمقل ٓ
يٸمرف أو ٭مذاب أو ١مځمئ احلٺمظ.
وأيٵمڇم٫ :مڇمٗمٺمڇمق اٮمًٽمػ ٥مٝم روايډم هذا اخلٟم وڂمحقه ٲمثؾ ٥مٶمڇمء ٖمـ أِّب رٖمڇمح
ً
وٚمٌځمڈم ٖمـ أِّب ٘مڇمٖمڊم وإ٥مپمش واٮمثقري وأصحڇمِبؿ ٲمـ ٪مٞم ڂمټمٞم ١مپمع ٲمـ أٚمد
ٜمثؾ ذٮمؽ ٓم ذٮمؽ اٮمٸمٰم ٲمع أن هذه اٮمروايڇمت اٜمتٿمق٥مډم ٓم ٲمٷمٿمډم آ٢متڀمڇمر دٮمځمؾ ٥مٝم
أن ٥مٽمَمء إٲمډم ِل ٗمٿمټمر إ٣مَلق اٮمٻمقل ٖمڃمن اَّلل ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة اٮمرِمـٖ ،مؾ ٭مڇمڂمقا
ٲمتٺمٻم٧م ٥مٝم إ٣مَلق ٲمثؾ هذا و٭مراهډم ٖمٸمٵمڀمؿ ٮمروايډم ذٮمؽ ٓم ٖمٸمض إو٬مڇمت ٮمف ڂمٷمڇمئر
٫مڅمن اٮمٯمء ٬مد يپمٿمع إ١مَم٥مف ٮمٌٸمض اجلڀمڇمل ،وإن ٭مڇمن ٲمتٺم ًٻمڇم ٥مٽمځمف ٖم٧م ٥مٽمَمء اٜمًٽمپم٧م
وأيٵمڇم ٫مڅمن اَّلل ٬مد وصػ هذه إٲمډم ٖمڃمِنڇم ٛمٞم أٲمډم أٛمرٙمڊم ٮمٽمٿمڇمس ،وأِنڇم ٗمڃمٲمر
ً
ٖمڇمٜمٸمروف وٗمٿمڀمك ٥مـ اٜمٿمټمر٫ :مپمـ اٜمپمتٿمع أن يټمقن ٓم ٥مٰم اٮمتڇمٖمٸم٧م :يتټمٽمؿ أئپمډم
ذٮمؽ اٮمٸمٰم ٖمَم هق ٭مٺمر ووَلل ،وٓ يٿمټمر ٥مٽمځمڀمؿ أٚمد٫ :مٽمق ٭مڇمن ٬مقٮمف ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم
صقرة اٮمرِمـ ً
ٖمڇم٣مَل :ٮمټمڇمڂمقا ٭مذٮمؽ.
وأيٵمڇم٫ :مٻمد روي ِبذا اٮمٽمٺمظ ٲمـ ٣مريؼ أِّب هريرة واحلديڋم اٜمروي ٲمـ ٣مريٻم٧م
ً
ّمتٽمٺم٧م ِل يتقا٣مڃم رواِتَم يڄميد أٚمدُهڇم أٛمر ،ويًتٳمڀمد ٮمف ويٸمتٟم ٖمفٖ ،مؾ ٬مد يٺمځمد
ذٮمؽ اٮمٸمٽمؿ إذ اخلقف ٓم اٮمروايډم ٲمـ ٗمٸمپمد اٮمټمذب أو ٲمـ ١مقء احلٺمظ٫ :مڅمذا ٭مڇمن اٮمرواة
ِمـ يٸمٽمؿ أِنؿ ٓ يتٸمپمدون اٮمټمذب ،أو ٭مڇمن احلديڋم ِمـ ٓ يتقا٣مڃم ٓم اٮمٸمڇمدة ٥مٝم
اٗمٺمڇمق اٮمټمذب ٥مٝم ٮمٺمٷمف ِل يٌؼ إٓ ١مقء احلٺمظ٫ :مڅمذا ٭مڇمن ٬مد ٚمٺمظ ٭مؾ ٲمٿمڀمَم ٲمثؾ ٲمڇم
ٚمٺمظ أٛمر :٭مڇمن ذٮمؽ ً
دٮمځمَل ٥مٝم أڂمف ِمٺمقظ ٓ١مځمَم إذا ٭مڇمن ِمـ ٙمرب ٖمڃمڂمف ٓ يٿمًك
َتريف اٮمٽمٺمظ واٜمٸمٿمك ،وِلذا َيتڌم ٲمـ ٲمٿمع اٜمر١مؾ ٖمف إذا روي ٲمـ وٙمف آٛمر.
ٜمڇم ٫مځمف ٲمـ ِّ
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وِلذا َيٸمؾ اٮم٠مٲمذي و٪مٞمه احلديڋم احلًـ ٲمڇم روي ٲمـ وٙمڀم٧م ،وِل يټمـ ٓم
٣مريٻمف ٲمتڀمؿ ٖمڇمٮمټمذب وٓ ٭مڇمن ّمڇمٮم ًٺمڇم ٮمَلٛمٌڇمر اٜمٳمڀمقرة ،وأدڂمك أٚمقال هذا اٮمٽمٺمظ أن
وأيٵمڇم ٫مٻمد ٘مٌڊم ٥مـ اٮمٴمحڇمٖمډم أِنؿ ٗمټمٽمپمقا ٖمپمٸمٿمڇمه ٭م َََم ِٓم ٬مقل اٖمـ
يټمقن ِبذه اٜمٿمزٮمډمً ،
٥مٌڇمس ٗمٸمپمد إ٨م ٛمٽمؼ ٲمـ ٛمٽمٻمل ٥مٝم صقرِت .واٜمر١مؾ إذا ا٥متٵمد ٖمف ٬مقل اٮمٴمڇمٚمڈم
اٚمتڌم ٖمف ٲمـ ٓ َيتڌم ٖمڇمٜمر١مؾ ٭مڇمٮمٳمڇم٫مٸمل و٪مٞمه.
وأيٵمڇم٘ :مٌڊم ٖمٻمقل اٮمٴمحڇمٖمډم ذٮمؽ وروايډم اٮمتڇمٖمٸم٧م ٭مذٮمؽ ٥مٿمڀمؿ أن هذا ٭مڇمن
ً
ٲمٿمټمقرا ٖمځمٿمڀمؿ.
ٲمٶمٽم ًٻمڇم ٖم٧م إئپمډم وِل يټمـ
ً
وأيٵمڇم٫ :مٸمٽمؿ ذٮمؽ ٓ يڄمٛمذ ٖمڇمٮمرأي وإڂمَم يٻمڇمل ٗمق٬مځم ًٺمڇم وٓ َيقز أن يټمقن ٲمًتٿمد
ً
اٖمـ ٥مٌڇمس أٛمٌڇمر أهؾ اٮمټمتڇمب اٮمذي هق أٚمد اٮمٿمڇمه٧م ٮمٿمڇم ٥مـ ١مڄماِلؿ ،وٲمع ِنل اٮمٿمٌل
ﷺ ٥مـ ٗمٴمديٻمڀمؿ أو ٗمټمذيٌڀمؿ ٫مٸمٽمؿ أن اٖمـ ٥مٌڇمس إڂمَم ٬مڇمٮمف ٗمق٬مځم ًٺمڇم ٲمـ اٮمٿمٌل ﷺ ٫مٺمل
”صحځمح اٮمٌخڇمري“ ٥مـ اٖمـ ٢مڀمڇمب ٥مـ ٥مٌځمد اَّلل ٥مـ ٥مٌد اَّلل أن اٖمـ ٥مٌڇمس ٬مڇمل:
٭مځمػ ٗمًڃمٮمقن أهؾ اٮمټمتڇمب ٥مـ رء ،و٭متڇمٖمټمؿ اٮمذي أڂمزل ٥مٝم ر١مقٮمټمؿ أٚمدث
ِمٵمڇم ِل يٳمڈم ،و٬مد ٚمد٘مټمؿ أن أهؾ اٮمټمتڇمب ٬مد ٖمدٮمقا
اٮمټمتڈم ٥مڀمدا ٖمڇمٮمرِمـ ٗمٻمرؤوڂمف ً
ٲمـ ٭متڈم اَّلل و٪مٞموا٫ :مټمتٌقا ٖمڃميدهيؿ اٮمټمتڈم و٬مڇمٮمقا :هق ٲمـ ٥مٿمد اَّلل :ٮمځمٳم٠موا ٖمف ٘مپمٿمًڇم
٬مٽمځمَل ،أ٫مَل يٿمڀمڇم٭مؿ ٲمڇم ٙمڇمء٭مؿ ٲمـ اٮمٸمٽمؿ ٥مـ ٲمًڃمٮمتڀمؿ٫ ،مَل واَّلل ٲمڇم رأيٿمڇم ً
ً
رٙمَل ٲمٿمڀمؿ
يًڃمٮمټمؿ ٥مـ اٮمذي أڂمزل ٥مٽمځمټمؿ .
()0
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وٓم ”صحځمح اٮمٌخڇمري“ ٥مـ أِّب هريرة ٬مڇمل :٭مڇمن أهؾ اٮمټمتڇمب يٻمرءون اٮمتقراة
ٖمڇمٮمٸمٟماڂمځمډم ،ويٺمنوِنڇم ٖمڇمٮمٸمرٖمځمډم ٕهؾ اْل١مَلم٫ ،مٻمڇمل ر١مقل اَّلل ﷺ «ٓ ْهدؿقا أ ؾ
افُتاب وٓ ُْذبق ؿ ،وؿقفقا آمْا باهلل وما إٔزل إفْٔا وما إٔزل إفُٔؿش .
()0

٫مپمٸمٽمقم ٲمع هذا أن اٖمـ ٥مٌڇمس ٓ يټمقن ٲمًتٿمدً ا ٫مځمَم يذ٭مره ٲمـ صٺمڇمت اٮمرب أڂمف
يڃمٛمذ ذٮمؽ ٥مـ أهؾ اٮمټمتڇمب٫ :مٽمؿ يٌؼ إٓ أن يټمقن أٛمذ ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم اٮمذيـ أٛمذوه
ٲمـ اٮمٿمٌل ﷺ.
وهذه اٮمقٙمقه ٭مٽمڀمڇم ٲمع أِنڇم ٲمٌٶمٽمډم ٮمٻمقل ٲمـ يٸمځمد اٮمٵمپمٞم ٓم ٬مقٮمف ٥مٝم آدم ٫مڀمل
أدٮمډم ٲمًتٻمٽمډم ٓم اْلٛمٌڇمر ٖمڃمن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٛمٽمؼ آدم ٥مٝم صقرة ڂمٺمًف ،وِبذا ٚمٴمؾ
ٲمدٮمًڇم ٚمځمڋم يٻمدم ٥مٝم روايډم ٲمثؾ هذا احلديڋم
اجلقاب ٥مَم يذ٭مر ٲمـ ٭مقن إ٥مپمش
ً
ويتٽمٻمڇمه ٥مٿمف اٮمٸمٽمَمء ويقا٫مٻمف اٮمثقري واٮمٸمٽمَمء ٥مٝم روايتف ٥مـ ذٮمؽ اٮمٳمځمخ ٖمٸمځمٿمف
و٭مذٮمؽ ٬مقٮمف ٚمٌځمڈم ٲمدٮمس٫ :مٻمد أٛمذه ٥مٿمف هڄمٓء إئپمډم.
وأيٵمڇم٫ :مڀمذا اٜمٸمٿمك ٥مٿمد أهؾ اٮمټمتڇمب ٲمـ اٮمټمتڈم اٜمڃم٘مقرة ٥مـ إڂمٌځمڇمء ٭مڇمٮمتقراة
ً
ٖم٩ما ٥مٝم صقرٗمٿمڇم يٳمٌڀمڀمڇم) ،و٬مد ٬مدٲمٿمڇم أڂمف َيقز
٫مڅمن ٓم اٮمًٺمر إول ٲمٿمڀمڇم١( :مٿمخٽمؼ ً
آ١متٳمڀمڇمد ٖمَم ٥مٿمد أهؾ اٮمټمتڇمب إذا وا٫مؼ ٲمڇم يڄم٘مر ٥مـ ڂمٌځمٿمڇم ٖمخَلف ٲمڇم ِل ڂمٸمٽمپمف إٓ ٲمـ
ٙمڀمتڀمؿ٫ :مڅمن هذا ٓ ڂمٴمد٬مڀمؿ ٫مځمف وٓ ڂمټمذِبؿ٘ ،مؿ إن هذا ِمڇم ٓ ٪مرض ٕهؾ اٮمټمتڇمب
ٓم ا٫م٠مائف ٥مٝم إڂمٌځمڇمءٖ ،مؾ اٜمٸمروف ٲمـ ٚمڇمِلؿ ٭مراهډم وٙمقد ذٮمؽ ٓم ٭متٌڀمؿ و٭متَمڂمف
وٗمڃمويٽمف ،٭مَم ٬مد رأيڊم ذٮمؽ ِمڇم ٢مڇمء اَّلل ٲمـ ٥مٽمَمئڀمؿ ،وٲمع هذا احلڇمل يپمتٿمع أن يټمذٖمقا
٭مَل ًٲمڇم يثٌتقڂمف ٓم وپمـ اٮمتقراة و٪مٞمهڇم ،وهؿ يټمرهقن وٙمقده ٥مٿمدهؿ.
ــــــــــــــــــــــ
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وإن ٬مځمؾ اٮمټمڇمره ٮمذٮمؽ ٪مٞم اٮمټمڇمٗمڈم ٮمف٫ ،مځمٻمڇمل هق ٲمقٙمقد ٓم ُجځمع اٮمٿمًخ
وأيٵمڇم
اٜمقٙمقدة ٓم اٮمزٲمڇمن اٮمٻمديؿ ٓم ُجځمع إ٥مٴمڇمر وإٲمٴمڇمر ٲمـ ٥مڀمد اٮمٿمٌل ﷺ ً
٫مپمـ اٜمٸمٽمقم أن هذه اٮمٿمًخ اٜمقٙمقدة اٮمځمقم ٖمڇمٮمتقراة وڂمحقهڇم ٬مد ٭مڇمڂمڊم ٲمقٙمقدة ٥مٝم
٥مڀمد اٮمٿمٌل ﷺ ٫مٽمق ٭مڇمن ٲمڇم ٫مځمڀمڇم ٲمـ اٮمٴمٺمڇمت ٭مذ ًٖمڇم وا٫م٠ما ًء ووص ًٺمڇم َّلل ٖمَم َيڈم ٗمٿمزهيف
٥مٿمف ٭مڇمٮم٩م٭مڇمء وإوٓد ٮمټمڇمن إڂمټمڇمر ذٮمؽ ٥مٽمځمڀمؿ ٲمقٙمق ًدا ٓم ٭مَلم اٮمٿمٌل ﷺ أو
اٮمٴمحڇمٖمډم أو اٮمتڇمٖمٸم٧م ٭مَم أڂمټمروا ٥مٽمځمڀمؿ ٲمڇم دون ذٮمؽ ،و٬مد ٥مڇمِبؿ اَّلل ٓم اٮمٻمرآن ٖمَم دون
ذٮمؽ ِمڇم هق دون ذٮمؽ٫ :مٽمق ٭مڇمن هذا ٥مځم ًٌڇم ٮمټمڇمن ٥مځمڈم اَّلل ِلؿ أ٥مٷمؿ ،وذٲمڀمؿ ٥مٽمځمف
أ٢مد.اه
إثبات ؾف ١ايتجً ٞهلل عص ٚجٌ.
دل ٚمديڋم ٙمڇمٖمر ؓ

ؓ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمتج٦م َّلل ٥مز وٙمؾ ،و٬مد دل ٥مٝم

أيٵمڇم اٮمٻمرآن ٓم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م٫﴿ :مٽمَم ْمٝم رٖمف ٮمٽمجٌؾ ٙمٸمٽمف د٭مًڇم وٛمر ٲمق١مك
هذه اٮمٴمٺمډم ً
صٸم ًٻمڇم﴾.
أيٵمڇم ٚمديڋم أِّب ٲمق١مك أِت ٓم اٮمټمتڇمب ،و٫مځمف« :حجابف
ويدل ٥مٝم هذه اٮمٴمٺمډم ً
افْقر ،فق ـنٍفٕ :حرؿت شبحات وجٓف ما إتٓك إفٔف بكه مـ خَِفش.
و٭مذٮمؽ ٲمڇم رواه ٲمًٽمؿ ٥مـ صڀمځمڈم ٖمـ ١مٿمڇمن ؓ

 ،أن اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇمل:

«ؾُٔنػ ايجاب ظـ وجٓف :ؾم أظىقا صٔئًا أحب إفٔٓؿ مـ افْير إػ ر ؿ ظز
وجؾش .
()0

قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)18/4
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قن ِ٥مٌ ِ
ْم ِّٽم ِځمف ٮمِٸمځم ِ
قن اٮمٴمٺمڇمٗمځمډم :٭م ْ
ڇمد ِه َ٫م َڃم َ٬م َّر ٖمِ ِف اٜمُ َت َټم ِّٽم ُپم َ
َڇمَٕ ْ٢م َٸم ِر َّي ِډم وا ْٮمټم ََُّلٖمِ َځمډمَ .و َٲم ْـ
َو َأ َّٲمڇم َ َ
َ
ُُ
اْلدر ِ
ِ
اك ِٓم ُ٥مځمُ ِ ِ
قِن ْؿ َو َر ْ٫م ِع احلُ ُج ِ
اٮمر ِّب َ٥م َٝم اٮم َٸم ْر ِ
ڈم
ش َ٬م َڇملُ :ه َق ٖمِ َخ ْٽم ِؼ ِ ْ َ
َڂم َٺمك ٲمٿم ُْڀم ْؿ ُ٥م ُٽم َّق َّ
اٜمَڇمڂمِ َٸم ِډم.
اٮمًٿم َِّډم٫َ :م ُځم ِٻم ُّر َ
ون ٖمِ َذٮم ِ َؽ َوٖمِ َڃم َّڂم ُف َي ْر َ٫م ُع ُٚم ُج ًٌڇم ُٲمٿمْ َٺم ِٴم َٽم ًډم َ٥م ْـ اٮم َٸم ٌْ ِد َٚمتَّك َي َرى
َو َأ َّٲمڇم َأ ْه ُؾ ُّ
يڋم ا ِ
ڇمد ِ
رٖمف ٭مََم ٙمڇمء ِٓم إَٚم ِ
ځمح ِډم.اه
ٮمٴمح َ
َّ
َ
َ َّ ُ َ َ َ
إثبات ؾف ١ايطام هلل عص ٚجٌ.
دل ٚمديڋم أِّب ١مٸمځمد اخلدري ؓ

ؓاٮمذي ٓم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمًڇمق

َّلل ٥مز وٙمؾ ،وهل ١مڇمق ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمف ١مٌحڇمڂمفٖ ،مَل ٭مځمػ ،وٓ ٲمثؾ.
ڇمق ويدْ َ٥مق َن إِ َ٨م اٮمًج ِ
قد
أيٵمڇم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :ي ْق َم ُيټم َْٳم ُ
ويدل ٥مٝم ذٮمؽ ً
ُّ ُ
ػ َ٥م ْـ َ١م ٍ َ ُ ْ
ڇم٢مٸم ًډم َأٖمٴمڇمرهؿ ٗمَره ُٻمڀمؿ ِذ َّٮم ٌډم و َ٬مدْ ٭مَڇمڂمُقا يدْ َ٥مق َن إِ َ٨م اٮمًج ِ
ِ
َ٫مَل َي ًْتَٶمِځم ُٸم َ
قد َو ُه ْؿ
ُّ ُ
ُ ْ
َ
قن َٛم َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ
َ١م ُ
ڇمٜم ِ َ
قن﴾ [اٮمٻمٽمؿ.]43-42:
و٬مد ٚمرف اٜمٌتد٥مډم صٺمډم اٮمًڇمق ،و٬مڇمٮمقا :اٜمراد ِبڇم اٮمٳمدة .وا١متٿمدوا ٓم ذٮمؽ إ٨م
أيٵمڇم ٥مـ
أڂمف ٬مد ٘مٌڊم ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس ¶ ،أڂمف ٫من اٮمًڇمق ٓم أيډم ٖمڇمٮمٳمدة ،وٙمڇمء ً
ُجع ٲمـ اٮمتڇمٖمٸم٧م ٭م َََم ِٓم ٗمٺمًٞم اٮمٶمٟمي .
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)- 166/4
َو َأ َّٲمڇم ا َّٮم ِذي َأ ُ٬مق ُٮم ُف َ
أن َو َأ ْ٭م ُت ٌُ ُف َ -وإِ ْن ُ٭مٿمْڊم َِل ْ َأ ْ٭م ُت ٌْ ُف ٫مِ َځمَم َٗم َٻمدَّ َم ِٲم ْـ َأ ْٙم ِق َٖمتِلَ ،وإِڂم َََّم
ِ
ِ ِ
ِ
َأ ُ٬مق ُٮم ُف ِٓم ٭مَثِ ٍٞم ِٲم ْـ ا َٜم َجڇمٮم ِ ِ
اٮمٴم َٺمڇمت َ٫م َٽم ْځم َس َ٥م ْـ
ځمع َٲمڇم ِٓم اٮم ُٻم ْرآن ٲم ْـ آ َيڇمت ِّ
س َ -أ َّن َُج َ
اٮمٴم َحڇم َٖم ِډم ْ
ف ِٓم ٗم َْڃم ِويٽمِ َڀمڇم.
اٛمتِ ََل ٌ
َّ
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ڇم١مٞم اٜمَٿمْ ُٻمق َٮم َډم َ٥مـ اٮمٴمحڇمٖم ِډم وٲمڇم رووه ِٲمـ احل ِد ِ
ِ
يڋم َو َو َ٬م ْٺمڊم ِٲم ْـ
ْ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َو َ٬مدْ َ٣مڇم َٮم ْٸمڊم اٮم َّت َٺم َ
اٮمٴم َٹم ِ
ُڈم اٮمټمِ ٌَ ِ
َذٮم ِ َؽ َ٥م َٝم َٲمڇم َ٢مڇم َء اَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨م ِٲم ْـ اٮم ُټمت ِ
ڇمر َأ ْ٭م َث َر ِٲم ْـ ِٲمڇمئ َِډم َٗم ْٺم ًِ ٍٞم َ٫م َٽم ْؿ َأ ِٙمدْ -
ڇمر َو ِّ
ڇمت اٮمٴم َٺم ِ
َإ٨م ١مڇم َ٥متِل ه ِذ ِه ٥َ -مـ َأٚم ٍد ِٲمـ اٮمٴمحڇمٖم ِډم َأ َّڂمف َٗم َڃمو َل َ٢مځم ًئڇم ِٲمـ آي ِ
ڇمت َأ ْو
َ
ِّ
ْ َ
ْ
ْ َّ َ َ ُ َّ
ْ َ
َ
ف ٲم ْٻمت ََٵمڇمهڇم ا َٜم ْٺمڀمق ِم ا َٜمٸمر ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
وفَٖ :م ْؾ َ٥مٿم ُْڀم ْؿ ِٲم ْـ َٗم ْٻم ِر ِير َذٮم ِ َؽ
َ
ُ
َأ َٚمڇمديڋم ِّ
ُْ
اٮمٴم َٺمڇمت ٖمِخ ََل ُ
ڇمن َأ َّن َذٮم ِ َؽ ِٲمـ ِص َٺم ِ
و َٗم ْثٌِځمتِ ِف ،وٖمځم ِ
َي ِٴم ِځمف َّإٓ اَّللَُّ.
ڇمت اَّلل َٲمڇم ُُيَڇمٮمِ ُ
ػ ٭م َََل َم اٜمُت ََڃم ِّوٮمِ َ
ْ
َََ
َ
٧م َٲمڇم َٓ ُ ْ
َو٭م ََذٮم ِ َؽ ٫مِ َځمَم َي ْذ٭م ُُرو َڂم ُف آ٘مِ ِري َـ َو َذا٭مِ ِري َـ َ٥مٿم ُْڀم ْؿ َ٢م ْځم ًئڇم ٭مَثِ ًٞماَ .و َِتَڇم ُم َه َذا َأ ِِّّن َِل ْ َأ ِٙمدْ ُه ْؿ
ػ َ٥م ْـ ١م ٍ
ڇمق﴾ َ٫م ُر ِو َي َ٥م ْـ ا ْٖم ِـ َ٥م ٌَّ ٍ
ڇمس
َٗمٿم ََڇمز ُ٥مقا َّإٓ ِٓم ِٲم ْث ِؾ َ٬م ْقٮمف َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ َي ْق َم ُيټم َْٳم ُ
َ
اٮمٳمدَّ ِة ِٓم ِ
ػ َ٥م ْـ ِّ
َو َ٣م ِڇمئ َٺمډم َأ َّن ا ُٜم َرا َد ٖمِ ِف ِّ
أٛم َر ِة.
اٮمٳمدَّ ُة َأ َّن اَّللََّ َي ْټم ِٳم ُ
يڋم ا َّٮم ِذي رواه َأٖمق ١م ِٸم ٍ
ځمد و َ٣م ِڇمئ َٺم ٍډم َأِنؿ ٥مَدُّ وهڇم ِٓم اٮمٴم َٺمڇمت :ٮمِ ْٽمح ِد ِ
ِ ٍ
ځمد
َ
َ
ِّ
َو َ٥م ْـ َأ ِِّب َ١مٸم َ
َ َ ُ ُ َ
َّ ُ ْ
ِ
ځمح ْ ِ
٧م“.
اٮمٴمح َ
ِٓم ” َّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اٮمٴم َٺمڇمت٫َ :مڅمِ َّڂم ُف َ٬م َڇملَ ﴿ :ي ْق َم
ڈم َأ َّن َ٤مڇمه َر اٮم ُٻم ْرآن َٓ َيدُ ُّل َ٥م َٝم َأ َّن َهذه ٲم ْـ ِّ
َو َٓ َر ْي َ
()0

ڇمت َِل ي ِٵم ْٺمڀمڇم َإ٨م اَّلل ،و َِل ي ُٻم ْؾ َ٥مـ ١م ِ
اْل ْ٘مٌ ِ
ِ
ػ َ٥م ْـ ١م ٍ
ڇم٬م ِف َ٫م َپم َع ٥مَدَ ِم
ُيټم َْٳم ُ
َ َْ
ُْ َ
ڇمق﴾ ڂمَټم َر ٌة ِٓم ِ َ
ْ َ
َ
ڇمْل َوڇم َ٫م ِډم َٓ ي ْٷمڀمر َأ َّڂمف ِٲمـ اٮمٴم َٺم ِ
اٮم َّتٸم ِر ِ
يػ ٖمِ ْ ِ
آٛم َرَ ،و ِٲم ْث ُؾ َه َذا َٮم ْځم َس ٖمِ َت ْڃم ِو ِ
ڇمت َّإٓ ٖمِدَ ٮم ِ ِ
ځمؾ َ
يؾ
َ َ ُ ُ ْ ِّ
ْ
قٲمڀمڇم وٲمٸمٿمَڇمهڇم اٜمَٸمر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وفَ :و َٮمټمِ ْـ ٭مَثِ ٌٞم ِٲم ْـ
س ُ
ف أ َيډم َ٥م ْـ َٲمدْ ُٮمقِلَڇم َو َٲم ْٺم ُڀم َ َ َ ْ َ ْ ُ
إڂم َََّم اٮمت َّْڃمو ُيؾ َ ْ
ِ
قن اٮم َّٽم ْٺم َظ َ٥م َٝم َٲمڇم َٮم ْځم َس َٲمدْ ُٮم ً
َي َٸم ُٽم َ
قٓ َٮم ُف ُ٘م َّؿ ُي ِريدُ َ
َي َٸم ُٽم َ
قن َه َذا
س َ٫م ُف َ٥مٿمْ ُف َو َ ْ
َه ُڄم َٓء َ ْ
ون َ ْ
َٗم ْڃم ِو ًيَلَ ،و َه َذا َٛم َٶم ٌڃم ِٲم ْـ َو ْٙم َڀم ْ ِ
٧م ٭م َََم َ٬مدَّ ْٲمٿمَڇم ُه َ٪م ْ َٞم َٲم َّر ٍة.اه
ّقَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ بٔاٌ تلبٔس اجلَنٔة (:)678/1
واٮمٴمحڇمٖمډم ٬مد ٗمٿمڇمز٥مقا ٓم ٗمٺمًٞم أيډم :هؾ اٜمراد ٖمف اٮمټمٳمػ ٥مـ اٮمٳمدة ،أو اٜمراد

ٖمف أڂمف يټمٳمػ اٮمرب ٥مـ ١مڇم٬مف ،وِل يتٿمڇمزع اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸمقن ٓم ٲمڇم يذ٭مر ٲمـ آيڇمت
ــــــــــــــــــــــ

( )0صحٔح :أٛمرٙمف اٮمٶمٟمي ٓم ٗمٺمًٞم أيډم ،ٲمـ أوٙمف ٥مٿمفؓ
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اٮمٴمٺمڇمت إٓ ٓم هذه أيډم ٖمخَلف ٬مقٮمفَٜ ﴿ :م ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ [صَ ﴿ ]75 :و َي ٌْ َٻمك َو ْٙم ُف
َر ِّٖم َؽ﴾ [اٮمرِمـ  ]27وڂمحق ذٮمؽ٫ :مڅمڂمف ِل يتٿمڇمزع ٫مځمڀمڇم اٮمٴمحڇمٖمډم واٮمتڇمٖمٸمقن ،وذٮمؽ أڂمف ٮمځمس
ػ َ٥م ْـ ١م ٍ
ڇمق﴾ وِل يٻمؾ
ٓم ٤مڇمهر اٮمٻمرآن أن ذٮمؽ صٺمډم َّلل ٗمٸمڇم٨مٕ :ڂمف ٬مڇمل ﴿ َي ْق َم ُيټم َْٳم ُ
َ
ٲمٸمر٫مډم
(٥مـ ١مڇمق اَّلل) وٓ ٬مڇمل (يټمٳمػ اٮمرب ٥مـ ١مڇم٬مف) وإڂمَم ذ٭مر ١مڇم٬م ًڇم ٲمٿمټمَّرة ٪مٞم َّ
وٓ ٲمٵمڇم٫مډم ،وهذا اٮمٽمٺمظ ٖمپمجرده ٓ يدل ٥مٝم أِنڇم ١مڇمق اَّلل ،واٮمذيـ ٙمٸمٽمقا ذٮمؽ ٲمـ
صٺمڇمت اَّلل ٗمٸمڇم٨م أ٘مٌتقه ٖمڇمحلديڋم اٮمٴمحځمح اٜمٺمن ٮمٽمٻمرآن ،وهق ٚمديڋم أِّب ١مٸمځمد
اخلدري اٜمخرج ٓم ”اٮمٴمحځمح٧م“ اٮمذي ٬مڇمل ٫مځمف« :ؾُٔنػ افرب ظـ شاؿفش.
و٬مد يٻمڇمل :إن ٤مڇمهر اٮمٻمرآن يدل ٥مٝم ذٮمؽ ٲمـ ٙمڀمډم أڂمف أٛمٟم أڂمف يټمٳمػ ٥مـ ١مڇمق
ويد٥مقن إ٨م اٮمًجقد ،واٮمًجقد ٓ يٴمٽمح إٓ َّلل٫ :مٸمٽمؿ أڂمف هق اٮمټمڇم٢مػ ٥مـ ١مڇم٬مف.
يٴمحٕ :ن اٜمًتٸمپمؾ ٓم اٮمٳمدة أن يٻمڇمل ٭مٳمػ
٫مح ْپم ُؾ ذٮمؽ ٥مٝم اٮمٳمدة ٓ ّ
وأيٵم ًڇمَ :
اب إِ َذا ُه ْؿ َيٿمْ ُټم ُث َ
قن﴾ [اٮمزٛمرف
اَّلل اٮمٳمدة .أي أزاِلڇم .٭مَم ٬مڇمل ﴿ َ٫م َٽم ََّم ٭م ََٳم ْٺمٿمَڇم َ٥مٿم ُْڀم ُؿ ا ْٮم َٸم َذ َ

اٮمر ْٙم َز إِ َ٨م َأ َٙم ٍؾ ُه ْؿ َٖمڇمٮم ِ ُٹمق ُه﴾ [إ٥مراف ]035 :و٬مڇمل ﴿ َو َٮم ْق
 ]51و٬مڇمل ﴿ َ٫م َٽم ََّم ٭م ََٳم ْٺمٿمَڇم َ٥مٿم ُْڀم ُؿ ِّ
ِ
ْض َٮم َٽم ُّجقا ِٓم ُ٣م ْٹم َځم ِ ِ
ڇمِن ْؿ َي ْٸم َپم ُڀم َ
قن﴾ [اٜمڄمٲمٿمقن  ]75وإذا ٭مڇمن
َر ِ ْ
ِمٿم ُ
َڇمه ْؿ َو٭م ََٳم ْٺمٿمَڇم َٲمڇم ِ ِِب ْؿ ٲم ْـ ُ ي
ػ
اٜمٸمروف ٲمـ ذٮمؽ ٓم اٮمٽمٹمډم أڂمف يٻمڇمل :٭مٳمػ اٮمٳمدة .أي :أزاِلڇم٫ ،مٽمٺمظ أيډم ﴿ ُيټم َْٳم ُ
َ٥م ْـ ١م ٍ
ڇمق﴾ وهذا يراد ٖمف اْل٤مڀمڇمر واْلٖمڇمڂمډم ،٭مَم ٬مڇمل﴿ :٭م ََٳم ْٺمٿمَڇم َ٥مٿم ُْڀم ُؿ﴾ وأيٵم ًڇم ٫مڀمٿمڇمك
َ
َتدث اٮمٳمدة ،وٓ يزيٽمڀمڇم٫ :مَل يټمٳمػ اٮمٳمدة يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم .ٮمټمـ هذا اٮمٷمڇمهر ٮمځمس
٤مڇمهر ًا ٲمـ ُمرد ٮمٺمظ (١مڇمق)ٖ ،مؾ ٖمڇمٮم٠م٭مځمڈم ،واٮمًځمڇمق ،وٗمدٖمر اٜمٸمٿمك اٜمٻمٴمقد.اه
ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)17
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اٮمٴم َحڇم َٖم ُډم ُٲم َتٿم َِڇمز ُ٥م َ
اٮمټمٳمػ ٥مـ اٮمٳمدة ،أو اٜمُْ َراد ِ َِبڇم:
قن ِٓم َٗم ْٺم ًِ ِٞم ْأ َي ِډم هؾ اٜمرا ُد
ُ
َو َّ
ڇم٬م ِف ،و َٓ َُي َٺم ُظ َ٥م ِـ اٮمٴمحڇمٖم ِډم واٮمتَّڇمٖمِ ِٸم َ ِ
ػ َ٥مـ ١م ِ
ِ
اع ٫مِ َځمَم ُي ْذ٭م َُر َأ َّڂم ُف
٧م ڂم َز ٌ
َّ َ َ َ
َ ْ
اٮمر َّب َٗم َٸم َڇم٨م َيټمْٳم ُ ْ َ
َأ َّن َّ
ِٲمـ اٮمٴم َٺم ِ
ڇمت َأ ْم َٓ ِٓم َ٪م ْ ِٞم َه َذا ا َْٜم ْق ِو ِع.
َ ِّ
آن ٲمڇم يدُ ُّل َ٥م َٝم َأ َّن َذٮم ِ َؽ ِص َٺم ٌډم َّللَِّ َٗمٸم َڇم٨م َِٕ َّڂمف ١مٌحڇم َڂمف َِل ي ِٵم ِ
ِ
ِ
ػ
ُ ُ ْ َ ُ ُْ
َ
َو َٮم ْځم َس ِٓم َ٤مڇمه ِر ا ْٮم ُٻم ْر َ َ
ِ
ِ ِ
اٮمً َ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َ
َّ
ڇمق إ َٮم ْځمفَ ،وإڂم َََّم َذ٭م ََر ُه ُُم َ َّر ًدا َ٥مـ ْاْل َوڇم َ٫مډم ُٲمٿمَټم ًَّراَ ،وا َّٮمذي َـ أ ْ٘م ٌَتُقا َذٮم َؽ ص َٺم ًډم ٭مَڇم ْٮم َځمدَ ْيـ َِل ْ
يڋم َأٖمك ١م ِٸم ٍ
آن ،إِڂمََّم َأ ْ٘مٌتُقه ٖمِح ِد ِ
ڇمه ِر ا ْٮم ُٻمر ِ
ي ْڃم ُٛم ُذوا َذٮم ِ َؽ ِٲمـ َ٤م ِ
ځمد ْ
اخلُدْ ِر ِّي اٜمُْ َّت َٺم ِؼ َ٥م َٝم
َ َ ُ َ
ْ
َ
َ َ
ْ
ِِ
احل ِد َ
ِص َّحتِ ِفَ ،و ُه َق َٚم ِد ُ
اٮمٳم َٺمڇم َ٥م ِډم اٮم َّٶم ِق ُيؾَ ،و٫مِ ِځمفَ « :ؾ َُٔ ِْن ُ
يڋم َّ
يڋم.
افرب َظ ْـ َشاؿفش ْ َ
ػ َّ
ػ َ٥م ْـ ١م ٍ
ڇمق﴾ [اٮمٻمٽمؿ]42 :
ِم َؾ ْأ َي َډم َ٥م َٝم َذٮم ِ َؽ َ٬م َڇمل٬َ :م ْق ُٮم ُف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :ي ْق َم ُيټم َْٳم ُ
َو َٲم ْـ َ َ
َ
ػ ظـ شاؿِ ِفش و َٗمٿمْټمِٞمه ٮمِٽم َّتٸمٷمِځم ِؿ واٮم َّت ْٺم ِ
ِ
ِ ِِ
ػ
خځم ِؿ ٭م ََڃم َّڂم ُف َ٬م َڇملَ :يټم ِْٳم ُ
َ
ُُ ْ
َ
ُٲم َٶمڇمٖمِ ٌؼ ٮم َٻم ْقٮمف ﷺُْ َ « :ن ُ َ ْ َ
ٍ ِ
ځمپم ٍډم.
َ٥م ْـ َ١مڇمق َ٥مٷم َ

ِم ُؾ ْأ َي ِډم َ٥م َٝم ِّ
اٮمٳمدَّ ِة َٓ َي ِٴم ُّح ٖمِ َق ْٙم ٍف٫َ ،مڅمِ َّن ُٮم َٹم َډم ا ْٮم َٻم ْق ِم ٓم ٲمثؾ ذٮمؽ َأ ْن
َ٬مڇم ُٮمقاَ :و َ ْ
ُي َٻم َڇملُ :٭م ِٳم َٺمڊم ِّ
ػ َ٥مٿم َْڀمڇمَ ،٭م َٻم ْقٮم ِ ِف َٗم َٸم َڇم٨م٫َ ﴿ :م َٽم ََّم ٭م ََٳم ْٺمٿمَڇم َ٥مٿم ُْڀم ُؿ
اٮمٳمدَّ ُة َ٥م ِـ ا ْٮم َٻم ْق ِمُ َٓ ،٭م ِٳم َ
قف َ٥مٿمْ ُفَ ،و َأ ْي ًٵمڇم َ٫م ُڀمٿم َ
َڇمك
قف َٓ ،اٜمَْټم ُْٳم ُ
اب ُه َق اٜمَْټم ُْٳم ُ
اب﴾ [اٮمزٛمرف٫َ ]51 :مڇم ْٮم َٸم َذ ُ
ا ْٮم َٸم َذ َ
اجلٿم َِّډم ،وهٿمَڇمك َٓ يدْ َ٥مق َن إِ َ٨م اٮمًج ِ
ول إِ َّٓ ٖمِدُ ُٛم ِ
ث ِ٢مدَّ ٌة َٓ ٗم َُز ُ
ََتْدُ ُ
قدَ ،د ِائ ًَم ُيدْ َ٥م ْق َن
قل ْ َ َ ُ
ُّ ُ
ُ ْ
إِ َٮمځم ِف َأ َ٢مدَّ ٲمڇم ٭مَڇمڂم ِ
َڊم ِّ
اٮمٳمدَّ ةُ.اه
ْ
َ

قل اَّللِ ﷺ ٖمِ َڃمرٖم ِع ٭مَٽمَِم ٍ
ؓ َ٬م َڇمل٬َ :مڇم َم ٫مِځمٿمَڇم َر ُ١م ُ
ت٫َ ،م َٻم َڇمل:
ق١مكؓ
َْ
َ
َ )70و َ٥م ْـ َأ ِِّب ُٲم َ
َي ٍِ ُض ِ
«إِ َّن اهللَ َظزَّ َو َج َّؾ َٓ َ َْا ُمَ ،و َٓ َ ْْ َب ٌِل َف ُف َأ ْن َ َْا َمْ َ ،
افَ ْ َط َو َ ْر َؾ ًُ ُفْ ُ ،ر َؾ ُع إِ َف ْٔ ِف
ِ
ارَ ،و َظ َّ ُؾ افْ ََّٓ ِ
َظ َّ ُؾ اف َِّ ْٔ ِؾ َؿ ْب َؾ َظ َّ ِؾ افْ ََّٓ ِ
قر َو ِٓم
ار َؿ ْب َؾ َظ َّ ِؾ اف َِّ ْٔ ِؾ ،ح َجا ُب ُف افْ ُ
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ِ
ِِ
ك ُه ِم ْـ َخ ِْ َِ ِفش.
ت ُش ُب َح ُ
ِر َوا َي ِډم :افْ َُّارَ ،ف ْق ـ ََن ٍَ ُف ََٕ ْح َر َؿ ْ
ات َو ْجٓف َما ا ْٕت ََٓك إِ َف ْٔف َب َ ُ
َأ ْٛم َر َٙم ُف ُٲم ًْٽمِ ٌؿ(.)0

مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
ايهالّ عً ٢ايؿفات ايطًَّب.١ٝ
اٮمًٽمٌځمډم :هل اٮمٴمٺمڇمت اٮمتل ڂمٺمڇمهڇم اَّلل ٥مـ ڂمٺمًف ،واَّلل ١مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ٓ
اٮمٴمٺمڇمت َّ
يٿمٺمل ٥مـ ڂمٺمًف صٺمډم ٖمٿمٺمل ِمضٖ ،مؾ ذ٭مر اٮمٸمٽمَمء أڂمف ڂمٺمل يټمقن ٲمتٵمپمٿمًڇم ٮمټمَمل وده.
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)66/34
ِ
ِ
ِ
اٮمً ْٽمٌِ َّځم ِډم
َو َ٬مدْ َذ٭م َْرڂمَڇم ِٓم َ٪م ْ ِٞم َٲم ْق ِو ٍع َأ َّن َٲمڇم َو َص َ
ػ اَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨م ٖمِف َڂم ْٺم ًَ ُف ٲم ْـ ِّ
اٮمٴم َٺمڇمت َّ
قد واٮم ُّثٌ ِ
ِ
ِ
قتَ ،واٮمٿمَّ ْٺم ُل َٲم ْٻم ُٴمق ُد ُه
اٮمق ُٙم َ ُ
َ٫م ََل ُٖمدَّ َأ ْن َيت ََٵم َّپم َـ َٲم ْٸمٿمًك ُ٘م ٌُقٗم ًّځمڇم٫َ .مڇم ْٮمټم َََم ُل ُه َق ِٓم ُ

َڂم ْٺمل ٲمڇم يٿم ِ
َڇم٬م ُض َذٮم ِ َؽ.
ُ َ ُ
ِ
قت اٮمٿم َِّٻم ِ
ځمض َ
أٛم ِر ا َّٮم ِذي ُه َق
ڈم َٮم ِز َم ُ٘م ٌُ ُ
َ٫مڅمِ َذا ڂم ُِٺم َل اٮمٿم َِّٻم ُ
اٮمً ْٽم ُ
ځمض ا َّٮمذي ُه َق اٮم َٸمدَ ُم َو َّ
قت .وٖمځمٿمَّڇم ه َذا ِٓم آي ِډم اٮمټمُر ِد و َ٪م ِٞمهڇم ِِمڇم ِٓم اٮم ُٻمر ِ
آن َ٭م َٻم ْقٮمِ ِفٗ َٓ ﴿ :م َْڃم ُٛم ُذ ُه
ْ ِّ َ ْ َ َّ
اٮمق ُٙمق ُد َواٮم ُّث ٌُ ُ َ َ َّ َ
َ
ُ
ْ
ِ١مٿمَ ٌډم و َٓ َڂمقم﴾ َ٫مڅمِ َّڂمف يت ََٵمپمـ ٭مََم َل احلځم ِ
ڇمة واٮمٻمځمقٲمځمډم.
ََ
ُ َ َّ ُ َ
َ ْ ٌ

و َ٬مق ُٮمف﴿ :ٲمـ َذا ا َّٮم ِذي ي ْٳم َٺمع ِ٥مٿمْدَ ه َّإٓ ٖمِڅمِ ْذڂمِ ِف﴾ يت ََٵمپمـ ٭مََم َل اٜمُ ْٽم ِ
ؽَ .و َ٬م ْق ُٮم ُفَ ﴿ :و َٓ
ُ
َ ُ
َ ْ ُ َ ْ
َ َّ ُ َ
قن ٖمِ َٯم ٍء ِٲمـ ِ٥م ْٽم ِپم ِف﴾ ي ْٻمت َِيض ْ ِ
ِ
ڇمص ُف ٖمِڇمٮم َّت ْٸمٽمِځم ِؿ ُد َ
ون َٲمڇم ِ١م َقا ُه.
اٛمت َٴم َ
َ
ْ
َُيځم ُٶم َ ْ

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (.)079
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ِ
واٮمقٚمداڂمځمډم َٗم ْٻمت َِيض اٮمټم َََم َلَ ،و َّ ِ
صَ .و٭م ََذٮم ِ َؽ َ٬م ْق ُٮم ُفَ ﴿ :و َٓ َي ُئق ُد ُه
اٮم٩م َ٭م ُډم َٗم ْٻمتَيض اٮمٿمَّ ْٻم َ
ِٚم ْٺم ُٷم ُڀم ََم﴾ ﴿ َو َٲمڇم َٲم ًَّٿمَڇم ِٲم ْـ ُٮم ُٹم ٍ
قب﴾ ﴿ َٓ ٗمُدْ ِر ُ٭م ُف إَ ْٖم َٴم ُڇمر﴾ ﴿ َٓ َي ْٸم ُز ُب َ٥مٿمْ ُف ِٲم ْث َٻم ُڇمل
َذ َّر ٍة﴾َ .و َأ ْٲم َث ُڇمل َذٮم ِ َؽ ِِمَّڇم ُه َق َٲم ٌْ ًُ ٌ
قط ِٓم َ٪م ْ ِٞم َه َذا اٜمَ ْق ِوعِ.اه
ضًو املبتدعَ ١طًو ايٓف ٞاحملض اير ٟال ٜتطُٔ ثبٛتّا:
إن اٮمزڂمڇمد٬مډم اجلڀمپمځمډم٘ ،مؿ اٜمٸمتزٮمډم ،وٲمـ ٗمٌٸمڀمؿ ٲمـ أهؾ اٮمٌدع واٮمٵمَلل ١مٽمټمقا ٓم
اٮمٴمٺمڇمت ٲمًٽمؽ اٮمٿمٺمل اٜمحض٫ :مځمٻمقٮمقن ٓ :يٷمٽمؿ ،وٓ َيڀمؾ ،وٓ يپمقت ،وٓ
يٿمڇمم ...،وهټمذا.
٘مؿ ٗمقصٽمقا ٖمذٮمؽ إ٨م أن يٿمٺمقا ٥مـ اَّلل اٮمٴمٺمڇمت اٮمثڇمٖمتډم ٖمٿمٺمل ٖمٸمض إٮمٺمڇمظ
ً
وٖمڇم٣مَل ،٭مَم أذڂمڇم إٮمځمف ١مڇمٖم ًٻمڇم.
اٜمجپمٽمډم اٮمتل َتتپمؾ ٚم ًّٻمڇم
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ دزء تعازض العقل ّاليقل (:)323/4
٫مڇمٮمٿمٺمڇمة ٗمٴمٺمف ِبذه اٮمٴمٺمڇمت اٮمًٽمٌځمډم :أڂمف ٓ ٲمٌڇميـ ٮمٽمٸمڇمِل وٓ ٲمداٛمؾ ،وٓ ٫مقق
وٓ َتڊم ،وٓ يٴمٸمد إٮمځمف رء ،وٓ يٿمزل ٲمٿمف رء ،وٓ يٻمرب إٮمځمف رء ،وٓ يٻمرب
هق ٲمـ رء وأٲمثڇمل ذٮمؽٖ ،مؾ ويٻمقٮمقن أيٵم ًڇم :إڂمف ٓ ِتټمـ رؤيتف ،وٓ ٪مٞم ذٮمؽ ٲمـ
اْلٚمًڇمس ٖمف ،وٓ يپمټمـ اْل٢مڇمرة إٮمځمف.
وآٛمرون ٲمٿمڀمؿ يٻمقٮمقن :ٮمځمس ٮمف ٥مٽمؿ وٓ ٬مدرة وٓ ٚمځمڇمة ،وٓ ٪مٞم ذٮمؽ ٲمـ
اٮمٴمٺمڇمت.
وآٛمرون يٻمقٮمقن ٓ :يًپمك ٲمقٙمقد ًا ٚمځم ًڇم ٥مڇمٜم ًڇم ٬مڇمدر ًا إٓ ُمڇمز ًا ،أو ٖمڇمٓ٢م٠ماك
اٮمٽمٺمٷمل ،وأن هذه إ١مَمء ٓ ٗمدل ٥مٝم ٲمٸمٿمك ٲمٸمٻمقل ،ويٻمقٮمقن :إذا أ٘مٌتٿمڇم هذه
اٮمٴمٺمڇمت ٮمزم أن يټمقن ٲمتحځمز ًا ،واٜمتحځمز ٲمر٭مڈم ،أو ٭مڇمجلقهر اٮمٺمرد ٓم اٮمٴمٹمر ،وڂمحق
ذٮمؽ٫ ،مځمٺمرون ٲمـ هذه اٮمٴمٺمڇمت٥ٓ ،متٻمڇمدهؿ أن ذٮمؽ يٻمتيض اٮمتجًځمؿ ،وإٙمًڇمم
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٥مٿمدهؿ ٲمقٙمقدة ،ٮمټمٿمڀمڇم ٥مٿمد ٖمٸمٵمڀمؿ ِمد٘مډم ،و٥مٿمد ٖمٸمٵمڀمؿ ِمټمٿمډم٫ ،مڅمذا وصٺمقا
اٮمقاٙمڈم اٮمٻمديؿ ٖمذٮمؽ ،ٮمزم أن يټمقن ٥مٿمدهؿ ِمټمٿم ًڇم أو ِمد٘م ًڇم ،وذٮمؽ يٿمڇمٓم وٙمقٖمف
و٬مدٲمف ،ويٻمقٮمقن :إن هذه اٜمٻمدٲمڇمت ٲمٸمٽمقٲمډم ٖمڇمٮمٿمٷمر.
وأٲمڇم اٜمثٌتقن ٫مځمٻمقٮمقن :اٜمقصقف ِبذه اٮمٴمٺمڇمت اٮمًٽمٌځمډم ٓ يټمقن إٓ ِمتٿمٸم ًڇم،
وآٲمتٿمڇمع يٿمڇمٓم اٮمقٙمقد٫ ،مٵم ً
َل ٥مـ وٙمقب اٮمقٙمقد٫ ،مځمٻمقٮمقن :إن اٮمقاصٺم٧م ٮمف ِبذه
اٮمٴمٺمڇمت وصٺمقه ٖمَم ٓ يتٴمػ ٖمف إٓ ٲمڇم يپمتٿمع وٙمقده ،وٲمـ وصػ ٲمڇم َيڈم وٙمقده
ٖمَم يپمتٿمع وٙمقده٫ ،مٻمد ٙمٸمٽمف دون اٜمٸمدوم اٜمپمټمـ اٮمقٙمقد.
ويٻمقٮمقن :إن هذه اٜمٻمدٲمڇمت ٲمٸمٽمقٲمډم ٖمڇمٮميورة٫ ،مڀمؿ يٻمقٮمقن ٕوٮمئؽ :أڂمتؿ
٫مررٗمؿ ٲمـ وصٺمف ٖمڇمْلٲمټمڇمن ٫مقصٺمتپمقه ٖمڇمٓٲمتٿمڇمع ،وٲمـ وصٺمف ٖمڇمحلدوث ٫مقصٺمتپمقه
ٖمڇمٮمٸمدم.
ويٻمقٮمقن :إن إٙمًڇمم اجلڇمٲمدة ٛمٞم ٲمـ اٜمقصقف ِبذه اٮمٴمٺمڇمت٫ ،مٵم ً
َل ٥مـ
إٙمًڇمم احلځمډم اٮمٿمڇم٬مٴمډم٫ ،مٵم ً
َل ٥مـ إٙمًڇمم احلځمډم اٮمټمڇمٲمٽمډم.
وٲمـ اٜمٸمٽمقم أڂمف إذا دار إٲمر ٖم٧م ٙمًؿ ٚمل ٭مڇمٲمؾ ،وٖم٧م ٲمٸمدوم أو ِمتٿمع ،٭مڇمن
ذٮمؽ ٛمٞم ًا ٲمـ هذا ،وإن ٭مڇمڂمڊم هذه اٮمٿمتځمجډم ٓزٲمډم ٜمٻمدٲمڇمت يٻمقل أهٽمڀمڇم :إِنڇم ٲمٸمٽمقٲمډم
ٖمڇمٓوٶمرار ،٭مڇمڂمڊم أ٘مٌڊم ٲمـ ٲمٻمدٲمڇمت يٻمقل أهٽمڀمڇم :أڂمتؿ ٓ ٗمٸمٽمپمقِنڇم إٓ ٖمڇمٮمٿمٷمر ،ٲمع
اٛمتَل٫مڀمؿ ٓم ٭مؾ ٲمٻمدٲمډم ٲمٿمڀمڇم.
٫مٸمٽمؿ ٖمذٮمؽ أن اٜمثٌتډم هؿ أ٬مٶمع ٖمَم يٻمقٮمقڂمف ،وأ٢مد ٗمٸمٷمځم ًَم ٜمڇم يثٌتقڂمف ،وأن اٮمٿمٺمڇمة
أ٬مرب إ٨م اٮمٷمـ ،وأٖمٸمد ٥مـ اٮمتٸمٷمځمؿ واْل٘مٌڇمت.اه
ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ ”الصْاعق املسلْسلة“ (:)3811/6
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وٲمٻمڇمٮمډم اٮمٿمٺمڇمة اٜمٸمٶمٽمډم ذ ٲمٻمڇمٓت أهؾ إرض ٥مٝم اْل٣مَلق ،وأ٢مدهڇم ٲمٿمڇم٬مٵمډم
ٮمٽمپمٸمٻمقل واٜمٿمٻمقل٫ :مڅمِنؿ يٴمٺمقڂمف ٖمٴمٺمڇمت اٜمٸمدوم اٮمٰمفٖ ،مؾ ٖمٴمٺمڇمت اٜمپمتٿمع
اٮمقٙمقد يٸمٿمل ٖمٴمٺمڇمت اٜمٸمدوم ،واٜمپمتٿمع ٲمڇم ُيٟم ٖمف ٥مٿمف ،وَيټمؿ ٖمف ٥مٽمځمف وإٓ ٫مٽمځمس
هٿمڇمك صٺمډم وٓ ٲمقصقف٫ ،مځمٻمقٮمقن :ٮمځمس هق ٫مقق ٛمٽمٻمف ،وٓ هق ٲمًتق ٥مٝم ٥مر٢مف
وٓ هق داٛمؾ اٮمٸمڇمِل ،وٓ ٛمڇمرٙمف ،وٓ ٲمتٴمَل ٖمف ،وٓ ٲمٿمٺمٴمَل ٥مٿمف ،وٓ ٲمٌڇميٿمڇم ٮمف ،وٓ
ِمڇميثڇم ،وٓ ُمڇمورا ،وٓ ٫مقق ،وٓ َتڊم ،وٓ يٴمٸمد إٮمځمف رء ،وٓ يٿمزل ٲمـ ٥مٿمده ،وٓ
ٗمٸمرج اٜمَلئټمډم واٮمروح إٮمځمف ،وٓ ر٫مع اٜمًځمح إٮمځمف ،وٓ ٥مرج ٖمر١مقل إٮمځمف ،ودڂمڇم ٲمٿمف
ٚمتك ٭مڇمن ٬مڇمب ٬مق١م٧م أو أدڂمك ،وٓ يٻمرب ٲمٿمف رء ،وٓ يٻمرب ٲمـ رء وٓ يٿمزل
٭مؾ ٮمځمٽمډم إ٨م ١مَمء اٮمدڂمځمڇم ،وٓ يڃمِت يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ٓم ٤مٽمؾ ٲمـ اٮمٹمَمم ،وٓ َيلء ٮمٽمٺمٴمؾ ٖم٧م
٥مٌڇمده ،وٓ ٗمر٫مع إٮمځمف إيدي ،وٓ يٳمڇمر إٮمځمف ٖمڇمٕصڇمٖمع ،وٓ يپمټمـ رؤيتف اٮمٌتډم ،وٓ
٬مڇمل وٓ يٻمقل وٓ يټمٽمؿ وٓ يتټمٽمؿ وٓ ڂمڇمدى وٓ يٿمڇمدي وٓ ٮمف ٥مٽمؿ ،وٓ ٬مدرة ،وٓ
ٚمځمڇمة ،وٓ ١مپمع ،وٓ ٖمٰم ،وٓ إرادة ،وٓ وٙمف ،وٓ يد ،وٓ ٥م٧م ،وٓ إصٌع،
و٪مَلِتؿ يٻمقٮمقن ٓ :يًپمك ٚمځمڇم ٥مڇمٜمڇم ٬مڇمدرا :إٓ ٖمٶمريؼ اٜمجڇمز ،ويٻمقٮمقن :ٮمق أ٘مٌتٿمڇم
هذه اٮمٴمٺمڇمت :ٮمزم أن يټمقن ٙمًَم ،واجلًؿ ٲمر٭مڈم ،واٜمر٭مڈم ِمټمـ ،واٜمپمټمـ ِمدث
٫مڅم٘مٌڇمت هذه اٮمٴمٺمڇمت ٗمٿمڇمٓم ٬مدٲمف ،ووٙمقب وٙمقده.
وأٲمڇم أهؾ اْل٘مٌڇمت ٫مځمٻمقٮمقن :اٜمقصقف ِبذه اٮمٴمٺمڇمت اٮمًٽمٌځمډم اٜمٿمٺمل ٥مٿمف
اٮمٴمٺمڇمت اٮمثٌقٗمځمډم ٓ يټمقن إٓ ِمتٿمٸمڇم ،وآٲمتٿمڇمع يٿمڇمٓم اٮمقٙمقد٫ :مٵمَل ٥مـ وٙمقٖمف
واٮمذيـ وصٺمقه ِبذه اٮمًٽمقب ،وصٺمقه ٖمَم ٓ يتٴمػ ٖمف ،إٓ ٲمڇم يپمتٿمع وٙمقده ،وٲمـ
وصػ ٲمڇم َيڈم وٙمقده ٖمَم يپمتٿمع وٙمقده٫ :مٻمد ٙمٸمٽمف دون اٜمٸمدوم اٜمپمټمـ اٮمقٙمقد
ويٻمقٮمقن ٮمٽمپمٸمٶمٽمډم اٮمٿمٺمڇمة :أڂمتؿ ٫مررٗمؿ ٲمـ وصٺمف ٖمَم يًتٽمزم اْلڂمټمڇمر ٖمز٥مپمټمؿ
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٫مقصٺمتپمقه ٖمَم يًتٽمزم آٲمتٿمڇمع ٲمـ وصٺمف ،وٲمـ وصػ ٖمَم يًتٽمزم احلدوث ٥مٝم
٤مٿمټمؿ ٫مقصٺمتپمقه ٖمَم يًتٽمزم اٮمٸمدم ،وإٙمًڇمم اجلڇمٲمدة ٛمٞم ٲمـ اٜمًٽمقب ٥مٿمف هذه
اٮمٴمٺمڇمت٫ :مٵمَل ٥مـ إٙمًڇمم احلځمډم اٮمٿمڇم٬مٴمډم٫ :مٵمَل ٥مـ إٙمًڇمم احلځمډم اٮمټمڇمٲمٽمډم.
٬مڇمٮمقا :وٲمـ اٜمٸمٽمقم أڂمف إذا دار إٲمر ٖم٧م وٙمقد ٚمل ٭مڇمٲمؾ ،وٖم٧م ٲمٸمدوم أو ِمتٿمع ٭مڇمن
اٜمقٙمقد ٛمٞما ٲمـ اٜمٸمدوم.اه
ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ الصْاعق املسلْسلة (:)3336/6
إڂمڇم ڂمٸمرض ٥مٝم اٮمٺمٶمر اٮمًٽمځمپمډم واٮمٸمٻمقل اٮمتل ِل ٗمٺمًد ٖمتٽمٻمل اٜمٻمڇمٓت اٮمٺمڇم١مدة
وٗمٽمٻمځمڀمڇم ٥مـ اٜمٸمٽمپم٧مٛ :مٴمپم٧م اٛمتٴمپمقا ٓم رِبؿ:
٫مٻمڇمل أٚمدُهڇم :هق اَّلل ،اٮمذي ٓ إٮمف إٓ هق٥ ،مڇمِل اٮمٹمځمڈم واٮمٳمڀمڇمدة ،اٮمرِمـ
اٮمرٚمځمؿ ،اٜمٽمؽ ،اٮمٻمدوس ،اٮمًَلم ،اٜمڄمٲمـ ،اٜمڀمځمپمـ ،اٮمٸمزيز ،اجلٌڇمر ،اٜمتټمٟم ،اٮمذي
ٛمٽمؼ اٮمًَموات وإرض ٓم ١متډم أيڇمم٘ ،مؿ ا١متقى ٥مٝم اٮمٸمرش ،يدٖمر إٲمر ٲمڇم ٲمـ
٢مٺمځمع إٓ ٲمـ ٖمٸمد إذڂمفٚ ،مل ٮمف احلځمڇمة٬ ،مدير ٮمف صٺمډم اٮمٻمدرة ،ٲمريد ٮمف صٺمډم اْلرادة،
٭مٽمؿ ٲمق١مك ٗمټمٽمځمَم ،وْمٝم ٮمٽمجٌؾ ٫مجٸمٽمف د٭مڇم هٳمځمَم٫ ،مقق ١مَمواٗمف ،ٲمًتق ٥مٝم ٥مر٢مف،
ٖمڇمئـ ٲمـ ٛمٽمٻمف ،يرى ٲمـ ٫مقق ١مٌع ١مَموات ،ويًپمع وجځمڌم إصقات ٖمڇمٛمتَلف
اٮمٽمٹمڇمت ٥مٝم ٗمٺمٿمـ احلڇمٙمڇمت ،ويرى دٖمځمڈم اٮمٿمپمٽمډم اٮمًقداء ٥مٝم اٮمٴمخرة اٮمٴمَمء ٓم
٪مځمڇمهڈم اٮمٷمٽمَمتٗ ٓ ،متحرك ذرة إٓ ٖمڅمذڂمف ،وٓ ٗمًٻمط ور٬مډم إٓ ٖمٸمٽمپمف ،وٓ يٸمزب ٥مـ
٥مٽمپمف ٲمثٻمڇمل ذرة ٓم إرض واٮمًپمقاتٗ ،مر٫مع إٮمځمف احلڇمٙمڇمت ،وٗمٴمٸمد إٮمځمف اٮمټمٽمَمت
اٮمٶمځمٌڇمت ،ويٿمزل ٲمـ ٥مٿمده إٲمر ٖمتدٖمٞم اٜمخٽمق٬مڇمت ،ٮمف اٮمٻمقة ٭مٽمڀمڇم ،واٮمٸمز ٭مٽمف،
واجلَمل ٭مٽمف ،واٮمٸمٽمؿ ٭مٽمف ،واٮمټمَمل ٭مٽمف ،وهق احلل اٮمٻمځمقم اٮمذي ٓ ٗمڃمٛمذه ١مٿمډم وٓ
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ڂمقم ،ٲمقصقف ٖمټمؾ ُجڇمل ،ٲمٿمزه ٥مـ ٭مؾ ڂمٻمص و٥مځمڈمٗ ٓ ،ميب ٮمف إٲمثڇمل ،وٓ
يٳمٌف ٖمڇمٜمخٽمق٬مڇمت٫ ،مٸمڇمل ٜمڇم يريد ،ٮمقٙمڀمف ١مٌحڇمت اجلَلل ،وهق اجلپمځمؾ اٮمذي ٮمف ٭مؾ
اجلَمل ،إٚمدى يديف ٮمٽمجقد واٮمٺمٵمؾ ،وإٛمرى ٮمٽمٻمًط واٮمٸمدل ،يٻمٌض ١مَمواٗمف
اٮمًٌع ٖمڅمٚمدى يديف ،وإرو٧م اٮمًٌع ٖمڇمٮمځمد إٛمرى٘ ،مؿ هيزهـ ٘مؿ يٻمقل :أڂمڇم اٜمٽمؽ
ٓ يٿمڇمم ،وٓ يٿمٌٹمل ٮمف أن يٿمڇممُ ،يٺمض اٮمٻمًط وير٫مٸمف ،ير٫مع إٮمځمف ٥مپمؾ اٮمٽمځمؾ ٬مٌؾ ٥مپمؾ
اٮمٿمڀمڇمر ،و٥مپمؾ اٮمٿمڀمڇمر ٬مٌؾ ٥مپمؾ اٮمٽمځمؾٚ ،مجڇمٖمف اٮمٿمقر ،ٮمق ٭مٳمٺمف ٕٚمر٬مڊم ١مٌحڇمت
وٙمڀمف ٲمڇم اڂمتڀمك إٮمځمف ٖمٰمه ٲمـ ٛمٽمٻمف٬ ،مريڈمُ ،مځمد ،رٚمځمؿ ،ودود ،ٮمٶمځمػٛ ،مٌٞم.
و٬مڇمل أٛمرٖ :مؾ هق ٲمقصقف ٖمڇمٮمًٽمقب واْلوڇم٫مڇمت٫ :مَل ١مپمع ٮمف ،وٓ ٖمٰم
وٓ ٚمځمڇمة ،وٓ إرادة ،وٓ يتټمٽمؿ ،وٓ يټمٽمؿ أٚمدا ٲمـ ٛمٽمٻمف ،وٓ هق داٛمؾ اٮمٸمڇمِل ،وٓ
ٛمڇمرٙمف ،وٓ ٫مقق اٮمٸمرش ،وٓ َتتف ،وٓ يپمځمٿمف ،وٓ يًڇمره ،وٓ ٛمٽمٺمف ،وٓ أٲمڇمٲمف،
وٓ ٮمف وٙمف ،وٓ يد ،وٓ يرى ،وٓ يٹمٵمڈم ،وٓ يًخط ،وٓ يٵمحؽ ،وٓ يٺمرح،
ٖمتقٖمډم ٗمڇمئڈم ،وٓ ا١متقى ٥مٝم ٥مر٢مف ،وٓ يٿمزل ٭مؾ ٮمځمٽمډم إ٨م ١مَمء اٮمدڂمځمڇم ،وٓ يڃمِت يقم
اٮمٻمځمڇمٲمډم ،وٓ َيلء ٮمٺمٴمؾ اٮمٻمٵمڇمء ،وٓ يراه اٜمڄمٲمٿمقن ٖمڃمٖمٴمڇمرهؿ ،وٓ يًتپمٸمقن
٭مَلٲمف ،وٓ يٻمقم ٖمف ٫مٸمؾ اٮمٌتډم وٓ وصػ ،وٓ ٮمف ٚمٻمځمٻمډم وٲمڇمهځمډم ٪مٞم وٙمقد ٲمٶمٽمؼ،
وهق وٙمف ٭مٽمف ،و١مپمع ٭مٽمف ،وٖمٰم ٭مٽمف ،ويد ٭مٽمف٥ ،مٽمپمف ذاٗمف ،و١مپمٸمف ،وٖمٰمه ،ٮمځمس
ٮمف يد ٪مٞم اٮمٻمدرة ٛمٽمؼ ِبڇم آدم ،و٭متڈم ِبڇم اٮمتقراة ،و٪مرس ِبڇم ٙمٿمډم ٥مدن ،يٻمٌض ِبڇم
اٮمًپمقات ،وٮمځمس ٮمف وٙمف يراه اٜمڄمٲمٿمقن ٖمڃمٖمٴمڇمرهؿ ،ٮمځمس ٖمجقهر ،وٓ ٙمًؿ ،وٓ
ٲمتحځمز ،وٓ ٲمتحرك ،وٓ ١مڇم٭مـ ،وٓ يٿمزل ٲمـ ٥مٿمده رء ،وٓ يٴمٸمد إٮمځمف رء ،وٓ
يٻمرب ٲمٿمف رء ،وٓ َيٌف أٚمد ،وٓ َيڈم أٚمدا ،إ٨م أٲمثڇمل ذٮمؽ ٲمـ اٮمٿمٺمل.
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٫مڇم٥مرض أ٬مقال هذيـ اخلٴمپم٧م ٥مٝم اٮمٺمٶمرة اٮمٴمحځمحډم ،واٮمٸمٻمؾ ،واٙمٽمس ُمٽمس
٘مؿ إٓ اْل٘مٌڇمت ٲمـ ٭مؾ وٙمف ٜمڇم أ٘مٌتف
احلټمقٲمډم ٖمځمٿمڀمَم٘ ،مؿ َتځمز إ٨م أي اٮمٺمئت٧م ٢مئڊم٫ :مَم َّ
اَّلل ٮمٿمٺمًف وأ٘مٌتف ر١مقٮمف ،أو اٮمتٸمٶمځمؾ اٮمٰمف ،واٮمٿمٺمل اٜمحض٫ :مڇمٛم٠م ٮمٿمٺمًؽ إٚمدى
اخلٶمت٧م ،واٙمٸمٽمڀمڇم ٲمع إٚمدى اٮمٺمئت٧م٫ :مڇمٜمرء ٲمع ٲمـ أٚمڈم ،وٚمځمٿمئذ ٫مٿمٻمقل:
إن إ٥مَمل اٮمٴمڇمحلډم واٮمٺمڇم١مدة ڂمتڇمئڌم آ٥متٻمڇمدات اٮمٴمحځمحډم واٮمٌڇم٣مٽمډم٫ ،مڇمڂمٷمر
رؤوس اٜمثٌتډم واٮمٿمٺمڇمة وٲمٽمق٭مڀمؿ وأٗمٌڇم٥مڀمؿ :يٌ٧م ٮمؽ ٚمٻمځمٻمډم إٲمر٫ :مرؤوس اٜمثٌتډم:
آدم ،وڂمقح ،وهقد ،وصڇمٮمح ،وٮمقط ،و٢مٸمځمڈم ،وإٖمراهځمؿ اخلٽمځمؾ ،و١مڇمئر إڂمٌځمڇمء ٲمـ
ذريتف ،وٲمق١مك اٮمټمٽمځمؿ ،و٥مځمًك ،وٙمڇمء ٛمڇمِتڀمؿ وآٛمرهؿ ،وأ٥مٽمپمڀمؿ ٖمڇمَّلل ١مځمد وٮمد
آدم ِمپمد ٖمـ ٥مٌد اَّلل٥ ،مٌد اَّلل ور١مقٮمف٫ :مجڇمء ٖمڇمْل٘مٌڇمت اٜمٺمٴمؾ اٮمذي ِل يڃمت ر١مقل
ٖمپمثٽمف٫ :مٰمح ٲمـ إ٘مٌڇمت اٮمٴمٺمڇمت وإ٫مٸمڇمل ٖمَم ِل يٰمح ٖمف ڂمٌل ٬مٌٽمف ،وذٮمؽ ٮمټمَمل
٥مٻمقل أٲمتف ،و٭مَمل ٗمٴمديٻمڀمؿ وصحډم أذهڇمِنؿ ٫مر١مقل اَّلل ﷺ ٚمڇمٲمؾ ٮمقاء اْل٘مٌڇمت
وَتڊم ذٮمؽ اٮمٽمقاء آدم وُجځمع إڂمٌځمڇمء وأٗمٌڇم٥مڀمؿ٘ ،مؿ اٜمڀمڇمٙمرون وإڂمٴمڇمر ،وأهؾ ٖمدر،
وأهؾ ٖمځمٸمډم اٮمروقان ،و١مڇمئر اٮمٴمحڇمٖمډم٘ ،مؿ اٮمتڇمٖمٸمقن ِلؿ ٖمڅمٚمًڇمن ِمـ ٓ َيٴمځمڀمؿ إٓ
اَّلل٘ ،مؿ أٗمٌڇمع اٮمتڇمٖمٸم٧م٘ ،مؿ أئپمډم اٮمٺمٻمف ٓم إ٥مٴمڇمر وإٲمٴمڇمر ٲمٿمڀمؿ إئپمډم إرٖمٸمډم٘ ،مؿ
أهؾ احلديڋم ٬مڇم٣مٌډم ،وأئپمډم اٮمتٺمًٞم ،واٮمتٴمقف ،واٮمزهد ،واٮمٸمٌڇمدة اٜمٻمٌقٮمقن ٥مٿمد
إٲمډم ِمـ ٓ َييص ٥مددهؿ إٓ اَّلل٫ :مڀمؾ ١مپمع ٓم إوٮم٧م وأٛمريـ ٖمپمثؾ أِّب ٖمټمر
و٥مپمر و٥مثَمن و٥م٦م واٮمٸم٩مة اٜمٳمڀمقد ِلؿ ٖمڇمجلٿمډم ،و١مڇمئر اٜمڀمڇمٙمريـ وإڂمٴمڇمر ،وهؾ
١مپمع ٖمٻمقم أٗمؿ ٥مٻمقٓ ،وأصح أذهڇمڂمڇم ،وأ٭مپمؾ ٥مٽمَم وٲمٸمر٫مډم وأز٭مك ٬مٽمقٖمڇم ٲمـ هڄمٓء
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ِ ِِ ِ
اص َٶم َٺمك﴾ ٬مڇمل٪ :مٞم
احل ْپمدُ َّللَِّ َو َ١مَل ٌم َ٥م َٝم ٥م ٌَڇمده ا َّٮمذي َـ ْ
اٮمذيـ ٬مڇمل اَّلل ٫مځمڀمؿ ﴿ ُ٬م ِؾ ْ َ
واٚمد ٲمـ اٮمًٽمػ :هؿ أصحڇمب ِمپمد ﷺ.
٬مڇمل ٫مځمڀمؿ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمًٸمقد ؓ

 :ٲمـ ٭مڇمن ٲمٿمټمؿ ٲمًتٿمڇم ٫مٽمځمًتـ ٖمپمـ ٬مد

ٲمڇمت٫ :مڅمن احلل ٓ ٗمڄمٲمـ ٥مٽمځمف اٮمٺمتٿمډم ،أوٮمئؽ أصحڇمب ِمپمد ﷺ أٖمر هذه إٲمډم ٬مٽمقٖمڇم،
وأ٥مپمٻمڀمڇم ٥مٽمَم ،وأ٬مٽمڀمڇم ٗمټمٽمٺمڇم٬ ،مقم اٛمتڇمرهؿ اَّلل ٮمٴمحٌډم ڂمٌځمف ،وإ٬مڇمٲمډم ديٿمف٫ ،مڇم٥مر٫مقا ِلؿ
ٚمٻمڀمؿ ،وِتًټمقا ِبدهيؿ٫ :مڅمِنؿ ٭مڇمڂمقا ٥مٝم اِلدى اٜمًتٻمځمؿ .
()0

٫مڀمڄمٓء أٲمراء هذا اٮمٳمڃمن ،وأٲمڇم اجلٿمد واٮمٸمًڇم٭مر٫ ،مڇمٮمتڇمٖمٸمقن ٭مٽمڀمؿ ٘مؿ اٮمذيـ
يٽمقِنؿ ٲمثؾ ٲمڇمٮمؽ ٖمـ أڂمس ،و١مٺمځمڇمن ٖمـ ٥مځمځمٿمډم ،و١مٺمځمڇمن اٮمثقري ،وِمڇمد ٖمـ زيد ،وِمڇمد
ٖمـ ١مٽمپمډم ،و٥مٌد اَّلل ٖمـ اٜمٌڇمرك ،واٮمٽمځمڋم ٖمـ ١مٸمد ،وإ١محڇمق ٖمـ راهقيف ،واْلٲمڇمم
أِمد ،واٮمٳمڇم٫مٸمل ،و٥م٦م ٖمـ اٜمديٿمل ،وَيځمك ٖمـ ٲمٸم٧م ،واٮمٌخڇمري ،وٲمًٽمؿ ،وأِّب داود،
واٮم٠مٲمذي ،واٮمٿمًڇمئل ،وِمپمد ٖمـ أ١مٽمؿ اٮمٶمقد ،وأِّب ٚمڇمٗمؿ ،وأِّب زر٥مډم اٮمرازي٧م،
وأٲمثڇمِلؿ.
وأٲمڇم ٥مڇمٲمتڀمؿ ٫مڃمهؾ اٮمديـ واٮمٴمدق واٮمقرع واٮمزهد واٮمٸمٌڇمدة واْلٛمَلص
واٙمتٿمڇمب اٜمحڇمرم وٗمق٬مل اٜمآ٘مؿ.
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم ٓم ”ٙمڇمٲمع ٖمځمڇمن اٮمٸمٽمؿ“ ( ،)0801واِلروي ٓم ”ذم اٮمټمَلم“ ( )746ٲمـ ٣مريؼ
وٸمځمػ ٲمٿمٻمٶمع٫ :مڅمن ٬متڇمدة ِل يدرك ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمًٸمقد
ٌ
ٖمف .وهذا إ١مٿمڇم ٌد
٬متڇمدة٥ ،مـ اٖمـ ٲمًٸمقدؓ
.
ؓ
وأٛمرج أٖمق داود ٓم اٮمزهد (ٖ )032مڅم١مٿمڇمد صحځمح ٥مـ اٖمـ ٲمًٸمقدؓ

٬ ،مڇمل :إن إٲمر يڄمول

إ٨م آٛمره ،وإن أٲمٽمؽ إ٥مَمل ٖمف ٛمقاِتف ،وإڂمټمؿ ٓم ٛمقاٗمؿ إ٥مَمل ،أٓ ٫مَل يٻمٽمدن رٙمؾ ٲمٿمټمؿ ديٿمف
ً
رٙمَل إن آٲمـ آٲمـ ،وإن ٭مٺمر ٭مٺمر٫ ،مڅمن ٭مٿمتؿ ٓ ٖمد ٫مڇم٥مٽم٧م٫ :مٌٌٸمض ٲمـ ٬مد ٲمڇمت٫ ،مڅمن احلل ٓ ٗمڄمٲمـ
٥مٽمځمف اٮمٺمتٿمډم.
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وأٲمڇم رؤوس اٮمٿمٺمڇمة واٜمٸمٶمٽم٧م ٫مٺمر٥مقن إذ يٻمقل ﴿ َيڇم َهڇم َٲم ُ
سٚم ًڇم َٮم َٸم ِّ٦م
ڇمن ا ْٖم ِـ ِٕم َ ْ
ات َ٫م َڃم َّ٣مٽمِع إِ َ٨م إِ َٮم ِف ٲمق١مك وإِ ِِّّن َٕ ُ٤مٿمُّف ٭م ِ
َأٖم ُٽم ُغ إَ١مٌڇمب أ١مٌڇمب َأ١مٌڇمب اٮمًَمو ِ
َڇمذٖم ًڇم﴾
ُ
ُ َ َ
َ
ْ َ َ َّ َ َ
ْ َ َ
ْ
[٪مڇم٫مر]36 ، 37

وٙمٿمقده ٭مٽمڀمؿ ،وڂمپمرود ٖمـ ٭مٿمٸمڇمن هذا ٛمٴمؿ إٖمراهځمؿ اخلٽمځمؾ وذاك

ٛمٴمؿ ٲمق١مك اٮمټمٽمځمؿ .وأر١مٶمڇم٣مڇمٮمځمس وٖمٻمرا٣مځمس وأْضاِبَم ،و٣مپمٶمؿ وٗمٿمټمٽمق١مڇم
واٖمـ وٛمٳمځمف وأْضاِبؿ ،واٖمـ ١مځمٿمڇم واٮمٺمڇمراِّب ،و٭مؾ ٫مځمٽمًقف ٓ يڄمٲمـ ٖمڇمَّلل ،وٓ
ٲمَلئټمتف ،وٓ ٭متٌف ،وٓ ر١مٽمف ،وٓ ٮمٻمڇمئف.
وأٲمڇم ٥مقاٲمڀمؿ ٫مڇم٥متٟم ٥مقام اٮمٿمٴمٞميډم ،واْل١مَم٥مځمٽمځمډم ،واٮمدرزيډم ،واحلڇم٭مپمځمډم
واٮمٶمر٬مځمډم ،واٮمٸمرٖمڇمء ،و٥مٌڇمدهؿ اٮمٌخٳمځمډم ،واٮمٶمق١مځمډم و٥مٽمَمؤهؿ اٮمًحرة و٥مًڇم٭مرهؿ
اٜم٩م٭مقن واٮمٻمراٲمٶمډم اٮمذيـ هؿ أ٥مٷمؿ إٲمؿ إ٫مًڇمدا ٮمٽمدڂمځمڇم واٮمديـ٫ :مٽمځمٸمتٟم اٮمٸمڇم٬مؾ
ٛمقاص هڄمٓء وهڄمٓء ،و٥مقام هڄمٓء وهڄمٓء ،وٮمځمٻمڇمٖمؾ ٖم٧م اٮمٶمڇمئٺمت٧م ،وٚمځمٿمئذ يتٌ٧م
ٮمف أڂمف ٲمڇم ٭مڇمن وٓ يټمقن وٕم َّلل ،إٓ ٲمـ أهؾ اْل٘مٌڇمت ،وٲمڇم ٭مڇمن وٓ يټمقن وٕم
ٮمٽمٳمځمٶمڇمن إٓ ٲمـ أهؾ اٮمٿمٺمل واٮمتٸمٶمځمؾ:
إٲمڇم ٗمٸمٶمځمؾ اٮمٴمڇمڂمع ٥مـ صٺمڇمت ٭مَمٮمف وڂمٸمقت ٙمَلٮمف ،وإٲمڇم ٗمٸمٶمځمؾ اٮمٻمٽمڈم ٥مـ
ٗمقٚمځمده و٥مٌقديتف وإٛمَلص اٮمديـ ٮمف ،وا٥متٟم ذٮمؽ ٖمڅمٲمڇمم اٮمٿمٺمڇمة ٓم زٲمڇمڂمف ،وٲمڇم ٙمرى
٥مٝم أهؾ اٮمًٿمډم ٲمٿمف اٖمـ أِّب دؤاد ،وأصحڇمٖمف اٮمذيـ ١مٸمقا ٓم ْضب اْلٲمڇمم أِمد ،و٬متؾ
٭مثٞم ٲمـ أهؾ اٮمًٿمډم وٚمًٌڀمؿ ،وٗمٳمتځمتڀمؿ ٓم اٮمٌَلد ،و٬مٶمع أرزا٬مڀمؿ٘ ،مؿ إٲمڇمٲمڀمؿ ٓم
زٲمڇمڂمف ،ڂمٴمٞم اٮمټمٺمر واٮم٩مك اٮمٶمقد ،وٲمڇم ٙمرى ٥مٝم اٜمًٽمپم٧م ٲمٿمف ٲمـ ٬متؾ ٛمٽمځمٺمتڀمؿ
و٥مٽمَمئڀمؿ و٥مٌڇمدهؿ.
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وإذا ا٥متٟمت أٚمقال اٮمٻمقم رأيڊم ٥مقام اٮمځمڀمقد واٮمٿمٴمڇمرى أ٬مؾ ٫مًڇمدا ٓم اٮمديـ
واٮمدڂمځمڇم ٲمـ أئپمډم هڄمٓء اٜمٸمڇمرو٧م ٮمٿمٴمقص إڂمٌځمڇمء ٖمٸمٻمقِلؿ و٪مڇميډم اٮمقاٚمد ٲمـ هڄمٓء
إذا أراد اجلڇمه أن يتٻمرب إ٨م اٜمٽمقك اجلڀمٽمډم اٮمٷمٽمپمډم ٖمَم يٿمڇم١مٌڀمؿ ٲمـ اٮمًحر ٫مځمٴمٿمػ ِلؿ
٫مځمف ،ويتٻمرب ٖمف إٮمځمڀمؿ٫ ،مڀمڄمٓء ٥مٽمَمؤهؿ وٲمٽمق٭مڀمؿ و٥مقاٲمڀمؿ ٫مټمځمػ يټمقن هڄمٓء
أٚمٷمك ٖمڇمٮمٸمٻمؾ وأ١مٸمد ٖمف ٲمـ اٮمر١مؾ وأٗمٌڇم٥مڀمؿ.
و١مٞمة هڄمٓء وهڄمٓء ٲمٸمٽمقٲمډم ٓم اٮمٸمڇمِل وأ٥مَمِلؿ و٥مٽمقٲمڀمؿ وٲمٸمڇمر٫مڀمؿ وآ٘مڇمرهؿ
داٮمډم ٜمـ ٮمف أدڂمك ٥مٻمؾ ٥مٝم ٚمٻمځمٻمډم احلڇمل ،واَّلل أ٥مٽمؿ.اه
َعٓ ٢قٛي٘ عً ٘ٝايؿالٚ ٠ايطالّ :خيفض ايكطط ٜٚسفع٘.
قال املياّٖ زمحُ اه يف شسمُ التٔسري بشسح اجلامع الصػري (:)841/3
أي يٿمٻمص اٮمرزق ٖمڇم٥متٌڇمر ٲمڇم ٭مڇمن يپمٿمحف ٬مٌؾ ذٮمؽ ،ويزيد ٖمڇمٮمٿمٷمر إٮمځمف ٜمٻمتچم
ٌ
ٗمٺمٴمځمؾ ٮمٻمٵمڇمئف إول٫ :مپمحٴمقٮمف :يٻمٽمؾ ٜمـ يٳمڇمء ،ويټمثر ٜمـ يٳمڇمء
٬مدره اٮمذي هق
ٖمڇمٮمٻمًط ،أو أراد ٖمڇمٮمٻمًط :اٮمٸمدل ،أي :ير٫مع ٖمٸمدٮمف اٮمٶمڇمئع ،وُيٺمض اٮمٸمڇميص.اه
ّقال السْٔطٕ زمحُ اه يف شسح مسله (:)881/3
ٻمًط اٜمْ ِ َځمزانَ ،واٜمْ ْٸمٿمَكَ :أن اَّلل ُيْٺمض اٜمْ ِ َځمزانَ ،و َي ْر َ٫مٸم ُف ٖمِ ََم ُيقزن
َ٬م َڇمل اٖمـ ُ٬م َت ْځمٌَډم :ا ْٮم ْ
ٲمـ َأ٥مَمل ا ْٮمٸمٌڇمد اٜمرٗمٺمٸمډم إِ َٮم ْځم ِف ،ويقزن ٲمـ َأ ْر َزا٬مڀمؿ اٮمٿم َِّڇمز َٮمډم إِ َٮم ْځم ِڀمؿ٫َ ،م َڀم َذا َِتْثِځمؾ ٜمڇم يٻمدر
ٖمتٿمزيٽمف٫َ :مٳمٌف ٖمِق ْزن اٮمقازن .و٬مځمؾ :اٜمُراد ٖمِڇم ْٮم ِٻمً ِ
ط اٮمرزق ا َّٮم ِذي ُه َق ٬مًط ٭مؾ َّم ْ ُٽمقق
َ
َ
ْ
َ
ُيٺمٵمف ٫مځمٻم٠مهَ ،و َي ْر َ٫مٸم ُف ٫مځمق١مٸمف.اه

وأٛمرج اٮمٌخڇمري (٥َ )7400م ْـ َأ ِِّب ُه َر ْي َر َة ؓ
« َ دُ اهلل َم ْ َ
اء اف َِّ ْٔ َؾ َوافْ ََّٓ َارَ ،و َؿ َالَ :أ َر َأ ْ ت ُْؿ َما َأ ْٕ ٍَ َؼ ُمْ ُْذ َخ َِ َؼ
ْلى َٓ َ ٌِ ُ
ٔو َٓا َٕ ٍَ ََ ٌةَ ،ش َّح ُ
ات وإَر َضَ ،ؾِ٘ َّٕف َل ٌِ ْض ما ِذ ِد ِه ،و َؿ َال :ظر ُصف ظ َذ ادَ ِ
ِ
اءَ ،وبِ َٔ ِد ِه إُ ْخ َرى
َْ ُ َ
َ
َ
َ
ُ َْ
اف َّ َّ َق َ ْ
َ ،أ َّن َر ُ١م َ
قل اَّلل ﷺ٬َ ،م َڇمل:
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َانْ َ ،
َي ٍِ ُض َو َ ْر َؾ ُعش .وٓم ٮمٺمظ ٓم اٮمٴمحځمح٧مَ « :وبِ َٔ ِد ِه ْإُ ْخ َرى ا ْف ََ ْب َضْ َ ،ر َؾ ُع
ادِٔز ُ
َو َ ْ
َي ٍِ ُضش.
قَالَ شَِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)61/37
٧م ﷺ َأ َّن ا ْٮم َٺم ْٵم َؾ ٖمِ َځم ِد ِه ا ْٮم ُځم ْپمٿمَكَ ،وا ْٮم َٸمدْ ُل ٖمِ َځم ِد ِه ْإُ ْٛم َرىَ .و َٲم ْٸم ُٽمق ٌم َأ َّڂم ُف َٲم َع َأ َّن ٭مِ ْٽمتَڇم
َ٫م ٌَ َّ َ
ِم ٍډم ِٲمٿمْ ُف َ٫م ْٵم ٌؾَ ،و٭م ُُّؾ ڂمِ ْٻم َپم ٍډم ِٲمٿمْ ُف
٧م٫َ :مڇم ْٮم َٺم ْٵم ُؾ َأ ْ٥م َٝم ِٲم ْـ ا ْٮم َٸمدْ ِلَ ،و ُه َق ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف ٭م ُُّؾ َر ْ َ
َيدَ ْي ِف َي ِپم ٌ
ِم ُت ُف َأ ْ٫م َٵم ُؾ ِٲم ْـ ڂمِ ْٻم َپمتِ ِف.اه
٥مَدْ ٌلَ ،و َر ْ َ
ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف شفاء العلٔل (ص:)873
٫مڇمٮمٺمٵمؾ ْلٚمدى اٮمځمديـ ،واٮمٸمدل ٮمَلٛمرى ،و٭مَلُهڇم ٛمٞم ٓ ذ ٫مځمف ٖمقٙمف.اه
اهلل عص ٚجٌ ي٘ حجابْ َٔ ايٓٛز.
دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم أن اَّلل ٥مز وٙمؾ ٮمف ٚمجڇمب ٲمـ ڂمقر ،وهق ڂمقر ّمٽمقق ٪مٞم
ڂمقر وٙمڀمف ٙمؾ و٥مَل٫ ،مٿمقر احلجڇمب ٮمق ٭مٳمٺمف رٖمٿمڇمٕٚ :مرق ڂمقر وٙمڀمف ٲمڇم اڂمتڀمك إٮمځمف
ٖمٰمه ٲمـ ٛمٽمٻمف.
وروى ٲمًٽمؿ (٥َ )078م ْـ َأ ِِّب َذ يرؓ ،

٬َ ،م َڇمل١َ :م َڃم ْٮم ُڊم َر ُ١م َ
قل اَّللِ ﷺَ :ه ْؾ

ُقراش.
ُقر َإَّٔك َأ َرا ُهش .وٓم روايډمَ « :ر َأ ْ ُ
تٕ ً
َر َأ ْي َڊم َر َّٖم َؽ؟ َ٬م َڇملٌ ٕ« :

وروى ٲمًٽمؿ (٥َ )080م ْـ ُص َڀم ْځم ٍ
٥َ ،م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َ٬م َڇمل« :إِ َذا َد َخ َؾ َأ ْ ُؾ
ڈمؓ،
اجلْ َِّة َْ
َْ
اجل َّْ َةَ ،ؿ َالُ َُ َ :
قنَ :أ َل ْ ُْ َب ِّٔ ْض
ون َص ْٔئًا َأ ِز دُ ـ ُْؿ؟ َؾ َٔ َُق ُف َ
قل اهللُ َْ َب َار َك َو َْ ًَ َاػُِ ْ :ر دُ َ
ػ ِْ
اجلَّْ َةَ ،و ُْْ َِّجَْا ِم َـ افْ ِ
ُو ُجق َ َْا؟ َأ َل ْ ُْدْ ِخ َِْْا َْ
َّار؟ َؿ َالَ :ؾ َُٔ ِْن ُ
ابَ ،ؾ َم ُأ ْظ ُىقا َص ْٔئًا
اي َج َ
ب إِ َف ْٔ ِٓ ْؿ ِم َـ افَّْ َي ِر إِ َػ َر ِّ ِ ْؿ َظ َّز َو َج َّؾش.
َأ َح َّ
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ يف كتابُ السد على الشاذلٕ (ص:)318
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حل ُجڈم ٥مٿمد اٮمًٽمػ وأهؾ احلديڋم ،و٪مٞمهؿ هل ُٚمجڈم اَّلل ٥مـ اٮمٸمٌد،
٘مؿ ا ُ
ڈم ٥مٿمدهؿ :ٲمڇم يٻمقم ٖمڇمٮمٸمٌد ٲمـ ٲمقاڂمع
و٥مٿمد ٲمـ يثٌڊم رؤيډم اَّلل ٖمَل ٲمقاٙمڀمډم احلُ ُج ُ
اٮمرؤيډم ،وهل أٲمر ٥مَدَ ٲمل أو َ٥م َرض وٙمقدي.اه
إْهاز املبتدع ١يًحجاب ٚايسد عً.ِٗٝ
٬مڇمل إ٢مڇم٥مرة و٪مٞمهؿ ٲمـ اٜمٌتد٥مډم :احلجڇمب ٖمڇمٮمٿمًٌډم إ٨م اَّلل ٗمٸمڇم٨مِ :مڇمل ٕڂمف
٥مٌڇمرة ٥مـ اجلًؿ اٜمتق١مط ٖم٧م ٙمًپم٧م آٛمريـٖ ،مؾ هذا ِمپمقل ٥مٿمدڂمڇم ٥مٝم أن ٓ ُيٽمؼ
اَّلل ٓم اٮمٸم٧م رؤيډم ٲمتٸمٽمٻمډم ٖمف٫ .مڅمذا ٛمٽمؼ إدراك اٮمرؤيډم٫ :مڀمذا هق ٭مٳمػ احلجڇمب.
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ يف بٔاٌ تلبٔس اجلَنٔة (:)383/2
أٲمر ٥مدٲملٓ ،
وهذا ٖمڇم٣مؾ ٖمڇمٮميورة٫ :مڅمن ٭مقن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٓ ُيٽمؼ ٓم اٮمٸم٧م رؤيډمٌ :
َيتڇمج إ٨م إٚمداث ٫مٸمؾٖ ،مؾ هق ٲمثؾ أن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٓ ُيٽمؼ ٮمٽمجًؿ ٣مٸم ًَم أو ٮمقڂم ًڇم أو رَي ًڇم
أو ٚمر٭مډم أو ٚمځمڇمة أو ٪مٞم ذٮمؽ ٲمـ إٲمقر اٮمٸمدٲمځمډم٫ :مٻمقل اٮمٻمڇمئؾ٫ :مڀمؿ ِمجقٖمقن ٥مٿمف
ٖمحجڇمب ُيٽمٻمف ٫مځمڀمؿ ،وهق ٥مد ُم اْلدراك ٓم أٖمٴمڇمرهؿ ٭مَلم ٖمڇم٣مؾٕ :ن اٮمٸمدم ٓ
ُيٽمؼ.
قال زمحُ اه:
وٓم احلديڋم اٮمٴمحځمح «حجابف افْقرش ،وٓم اٮمروايډم إٛمرى« :افْارش ،وٲمٸمٽمقم
أن ٥مدم اٮمرؤيډم ٓ ،يًپمك ڂمقر ًا ،وٓ ڂمڇمر ًاٚ ٓ ،مٻمځمٻمډم ،وٓ ُمڇمز ًاٖ ،مؾ إذا ُ١م ّپمل ٤مٽمپمډم
٭مڇمن ٫مځمف ٲمٿمڇم١مٌډم.
قال زمحُ اه:
وٓم احلديڋم «ؾُٔنػ ايجاب :ؾْٔيرون إفٔفش و٭مٳمػ اٮمٯمء :إزاٮمتف أو ر٫مٸمف،
وهذا ٓ يقصػ ٖمف اٜمٸمدوم٫ :مڅمن اٜمٸمدوم ٓ ُيزال ،وٓ ير٫مع ،وإڂمَم يزال وير٫مع
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اٜمقٙمقد ،وٲمٿمف﴿ :وإِ ْن يپمًً َؽ اَّللَُّ ٖمِ ُي َ٫م ََل ٭م ِ
ػ َٮم ُف إِ َّٓ ُه َق﴾ [إڂمٸمڇمم ]07 :و٬مقٮمف
َڇم٢م َ
َ َْ َ ْ
ي
ػ َٲمڇم ٗمَدْ ُ٥م َ
قن إِ َٮم ْځم ِف﴾ [إڂمٸمڇمم .]40
اٮمًق َء﴾ [اٮمٿمپمؾ  ]62و٬مقٮمف٫َ ﴿ :م َځمټم ِْٳم ُ
﴿ َو َيټم ِْٳم ُ
ػ ُّ
قال زمحُ اه (:)388/2
(٫مځمټمٳمػ احلجڇمب ٫مځمٿمٷمرون إٮمځمف) ٫مجٸمؾ اٮمٿمٷمر ٲمتٸمٻمٌ ًڇم ٮمټمٳمػ احلجڇمب
و٥مٿمدهؿ أن احلجڇمب هق ٥مدم ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم ،أو وده ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم٫ :مځمټمقن زوال ذٮمؽ
اٮمٸمدم هق ٥م٧م اٮمرؤيډم ٓ ،يټمقن ٢مځمئ ًڇم يتٸمٻمڈم احلجڇمب.
و٬مڇمل «حجابف افْقر أو افْار فق ـنٍف ٕحرؿت شبحات وجٓف ما أدرـف بكه
َٳمػ ذٮمؽ ،وهق ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم
مـ خَِفش وٮمق ٭مڇمن احلجڇمب ٥مدم ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم ِل يټمـ ٭م ُ
رِبؿ ٓم ٥مرصڇمت اٮمٻمځمڇمٲمډم ٘مؿ
ٓم اٮمٸمٌد َيرق ٢مځمئ ًڇم ٲمـ إ٢مځمڇمء٫ :مڅمن اٜمڄمٲمٿم٧م إذا رأوا ّ
َي َر ُق رء.
رأوه ٓم اجلٿمډم ٲمرة ٖمٸمد ٲمرةْ ُ ٓ ،
وٓم اٮمٴمحځمح٧م « وما بغ افَقم وبغ أن ْيروا إػ ر ؿ إٓ رداء افُز اء ظذ
وجٓف ذ جْة ظدنش ٫مڃم٘مٌڊم رداء اٮمټمٟميڇمء ٥مٝم وٙمڀمف ،و٥مٝم ٬مقل هڄمٓء ٲمڇم ٖمځمٿمڀمؿ وٖم٧م
أن يٿمٷمروا إٮمځمف :إٓ زوال ذٮمؽ اٮمٸمدم ٖمخٽمؼ اٮمرؤيډم ٓم أ٥مځمٿمڀمؿ ،وٲمٸمٽمقم أن ٥مدم ٛمٽمؼ
اٮمرؤيډم ٫مځمڀمؿ ٮمځمس هق رداء اٮمټمٟميڇمء ،وٓ هق ٥مٝم وٙمف اَّلل ٥مز وٙمؾ ،وٓ هق ٓم ٙمٿمډم
٥مدن ،وٓ هق رء أصَلٚ :متك يقصػ ٖمٯمء ٲمـ صٺمڇمت اٜمقٙمقد.
وٗمًپمځمډم ُمرد ٥مدم اٮمرؤيډم ٲمع صحډم احلڇم١مډم وزوال اٜمڇمڂمع ٚمجڇمٖم ًڇم أٲمر ٓ يٸمرف ٓم
اٮمٽمٹمډم ٓ ٚمٻمځمٻمډم وٓ ُمڇمز ًا ،وِلذا ٓ يٻمڇمل :إن اْلڂمًڇمن ِمجقب ٥مـ رؤيډم ٲمڇم يٸمجز ٥مٿمف
ٲمع صحډم ٚمڇم١متف وزوال اٜمڇمڂمع ،٭مڇمٕ٢مځمڇمء اٮمٌٸمځمدة ،وٮمټمـ يٻمڇمل ٓم إ٥مپمك :هق
ِمجقب اٮمٌٰمٕ :ن ٓم ٥مځمٿمځمف ٲمڇم َيجڈم اٮمٿمقر.
ُ
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و٬مقِلؿ (ٚمٻمځمٻمډم احلجڇمب ٖمڇمٮمٿمًٌډم إ٨م اَّلل ٗمٸمڇم٨م ِمڇمل ٕڂمف ٥مٌڇمرة ٥مـ اجلًؿ
اٜمتق١مط ٖم٧م ٙمًپم٧م آٛمريـ) ،يٻمڇمل :هذا ٖمٸمځمٿمف وارد ٓم ٭مؾ ٲمڇم يٵمڇمف إ٨م اَّلل ٥مز
وٙمؾ ٲمـ أ١مَمئف وصٺمڇمٗمف٫ :مڅمن ٗمٽمؽ إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت ٓ ٗمٸمرف إٓ ٮمَلٙمًڇمم
وصٺمڇمت إٙمًڇمم ٭مَم ٗمٻمدم اٮمتٿمٌځمف ٥مٝم ذٮمؽ.
واٮمرؤيډم أيٵمڇم ٓ ٗمٸمٻمؾ إٓ جلًؿ ،وٓ يٸمٻمؾ إ٘مٌڇمت اٮمرؤيډم إٓ جلًؿ٫ :مڅم٘مٌڇمت ٭مقن
اٮمرب ٲمرئ ّځمڇم ورائځم ًڇم ٲمع ڂمٺمل اجلًؿ ٮمځمس ٖمڃمو٨م ٲمـ إ٘مٌڇمت ٭مقڂمف ِمجقٖم ًڇم وِمتجٌ ًڇم ٲمع ڂمٺمل
اجلًؿ٫ :مڅمن ٭مڇمن اجلپمع ٖم٧م هذا اْل٘مٌڇمت واٮمٿمٺمل ٚم ّٻمڇم ٫مڀمق ٚمؼ ٓم اٜمقوٸم٧م وإن ٭مڇمن
ٖمڇم٣م ً
َل ٫مڀمق ٖمڇم٣مؾ ٓم اٜمقوٸم٧م ،وٲمـ ٬مڇمل :إِّن أ٥مٻمؾ اٮمرؤيډم ٖمٹمٞم ٙمًؿ وٓ أ٥مٻمؾ
احلجڇمب إٓ جلًؿ ٫مڀمق ٙمڇمٚمد ٜمڇم يٸمٽمپمف اٮمٸمٻمَلء ٖمڇمٓوٶمرار.
قال زمحُ اه يف (:)382/2
وٲمـ ٗمڃمٲمؾ ڂمٴمقص اٮمټمتڇمب ،وٲمڇم ورد ٓم ذٮمؽ ٲمـ أ٘مڇمر ٥مـ اٮمٴمحڇمٖمډم
وٚم ُجٌڇم
واٮمتڇمٖمٸم٧م٥ :مٽمؿ ٖمڇمٮميورة ٥مٽم ًَم يٻمځمٿم ًڇم ٓ
يً٠ميڈم ٫مځمف :أن َّلل ٥مز وٙمؾ ٚمجڇمٖم ًڇم ُ
ُ
ٲمٿمٺمٴمٽمډم ٥مـ اٮمٸمٌد يټمٳمٺمڀمڇم إذا ٢مڇمء ٫مځمتجٝم ،وإذا ٢مڇمء ِل يټمٳمٺمڀمڇم ،وإذا ٭مڇمن احلجڇمب
هق اجلًؿ اٜمتق١مط ٖم٧م ٙمًپم٧م٫ :مَلزم احلؼ ٚمؼ ٓ يپمټمـ أن ُيد٫مع ٲمڇم ٥مٽمؿ
ٖمڇمٓوٶمرار ٲمـ ديـ اٜمر١مٽم٧م ٖمپمثؾ ڂمٺمل هذا اٮمټمَلم اٮمذي ٬مد ٗمٌ٧م أن ڂمٺمځمف ٲمـ ٫مڇم١مد
اٮمټمَلم ،وأن احلجډم ٜمثٌتځمف أ٬مقى ٲمٿمڀمڇم ٮمٿمڇم٫مځمف ٓم اٮمٺمٶمرة واٮم٩م٥مډم واٮمٿمٷمر ِ
واخل َٴمڇمم.
َڇمن ٮم ِ ٌَ َ ٍ
٩م َأ ْن ُي َټم ِّٽم َپم ُف اَّللَُّ إِ َّٓ َو ْٚم ًځمڇم َأ ْو ِٲم ْـ َو َر ِاء ِٚم َج ٍ
واَّلل ٗمٸمڇم٨م ٬مد ٬مڇملَ ﴿ :و َٲمڇم ٭م َ
ڇمب﴾
[اٮمٳمقرى ]50

وٲمٸمٽمقم أن هذا اٮمتټمٽمځمؿ هق ٲمثؾ ٗمټمٽمځمپمف ٜمق١مك ،٭مَم ٙمڇمء ٓم احلديڋم

اٜمتٻمدم «إٔت مقشك افذي ـِّؽ اهلل مـ وراء حجاب ،ول جيًؾ بْٔؽ وبْٔف رشقًٓ
مـ خَِفش وهذا اٮمتټمٽمځمؿ أر٫مع درٙمډم ٲمـ ٗمټمٽمځمپمف ٖمڇمٮمقٚمل ،أو إر١مڇمل ر١مقل ٖمڇمٗمٺمڇمق
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اٜمًٽمپم٧م ،٭مَم دل ٥مٽمځمف اٮمټمتڇمب واٮمًٿمډم٫ :مڅمن ٭مڇمن احلجڇمب هق ٥مدم ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم ٭مڇمن
اٜمٸمٿمك :أن اَّلل ٥مز وٙمؾ ٭مٽمپمف ،ٲمع ٥مدم رؤيتف ،وٲمٸمٽمقم أن ٥مدم اٮمرؤيډم ٬مدر ٲمٳم٠مك ٓم
ُجځمع هذه إڂمقاع ،وأن ذٮمؽ ٮمځمس ِمڇم يٺمٵمؾ ٖمف ٲمق١مك ،وإذا ِل يټمـ اٮمتټمٽمځمؿ ٲمـ وراء
ٚمجڇمب ٓ يٺمځمد إٓ هذا اٜمٸمٿمك :٭مڇمن ٲمڇم ٘مٌڊم ٜمق١مك دون ٲمڇم ٘مٌڊم ٮمٹمٞمه ٲمـ اٮمر١مؾ
وهذا ٲمٸمٽمقم اٮمٺمًڇمد ٖمڇمٓوٶمرار ٲمـ ديـ اْل١مَلم.
و٬مقٮمفَ ﴿ :أ ْو ِٲم ْـ َو َر ِاء ِٚم َج ٍ
ڇمب﴾ [اٮمٳمقرى  ]50أي ٲمـ ٛمٽمػ ٚمجڇمب ،واٮمٸمدم
اٜمحض ٮمځمس ٮمف ٛمٽمػ وٓ أٲمڇمم٫ :مٸمٽمؿ أڂمف ٚمجڇمب ٲمقٙمقد يټمقن ٮمف وراء.
ٮمق سٚمقا ٖمڇمٜمٸمٿمك اٮمذي ذ٭مروه ٫مٻمڇمٮمقا (أو ٲمـ وراء ٥مدم ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم) :ٮمټمڇمن
هذا ٲمـ اٮمټمَلم اٮمذي ُيٸمٽمؿ ٙمٿمقن صڇمٚمٌف ،أو هق ٭مَلم ٓ ٚمٻمځمٻمډم ٮمف ،وٓ ََيپمؾ ٭مَلم
اَّلل ٥مز وٙمؾ ٥مٝم ذٮمؽ إٓ زڂمديؼ ٲمٿمڇم٫مؼ ٲمتَل٥مڈم ٖمڇمٮمٻمرآن واْل١مَلم ،أو ٙمڇمهؾ
٫مځمحټمؿ ٥مٽمځمف ٖمڇمجلڀمؾ ٖمَم ُيرج ٲمٿمف ٲمـ اٮمټمَلم.

واَّلل ٥مز وٙمؾ ٬مڇمل ٓم ٚمؼ اٮمټمٺمڇمر ﴿٭م َََّل إِ َِّن ُ ْؿ َ٥م ْـ َر ِّ ِِب ْؿ َي ْق َٲم ِئ ٍذ ٜمَ ْح ُجق ُٖم َ
قن﴾
ٍ
يقٲمئذ٫ :مٽمق ٭مڇمن هق ٥مدم ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم :ٮمټمڇمڂمقا ٲمڇم
[اٜمٶمٺمٺم٧م ٫ ]05مخص احلجڇمب ٖمڃمڂمف
داٲمقا ِمجقٖم٧م.
ٛمٴمڀمؿ ٖمذٮمؽ دون اٜمڄمٲمٿم٧م ،وٙمٸمؾ ذٮمؽ ِمڇم يٸمذِبؿ ٖمف٫ :مٽمق ٭مڇمن هق
واَّلل ٗمٸمڇم٨م ّ
٥مدم ٛمٽمؼ اٮمرؤيډم :ٮمټمڇمن اٜمڄمٲمٿمقن ٓم اٮمدڂمځمڇم ِمجقٖم٧م ٲمٸمذٖم٧م ِبذا احلجڇمب اٮمذي
ٚمجڈم ٖمف اٮمټمٺمڇمر ٓم أٛمرة٫ :مٸمٽمؿ أن ذٮمؽ ٚمجڇمب ٛمڇمص َيجڈم اَّلل ٥مز وٙمؾ ٖمف
اٮمټمٺمڇمر ٚم٧م يتجٝم ٮمَلٖمرار.اه ٖمتٰمف واٛمتٴمڇمر
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َٔ ؾفات اهلل عص ٚجٌ احلجب ٚاالحتجاب نُا ًٜٝل ظالي٘:
يدل ٥مٝم صٺمډم احلجڈم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ٥مـ اٮمټمٺمڇمر﴿ :٭م َََّل إِ َِّن ُ ْؿ َ٥مـ َّر ِِّبِ ْؿ َي ْق َٲم ِئ ٍذ
ٜمََّ ْح ُجق ُٖم َ
قن﴾ [اٜمٶمٺمٺم٧م .]05
ؓ

إزدي
ٲمريؿ
ويدل ٥مٝم صٺمډم آٚمتجڇمب ٲمڇم رواه أِمد ،وأٖمق داود ٥مـ أِّب
َّ
َ
ٍ
٫مَلن ،وهل ٭مٽمپم ٌډم ُ
ٗمٻمقِلڇم
أڂمٸمپمٿمَڇم ٖمؽ يڇم
٬ ،مڇمل:
ُ
دٛمٽمڊم ٥مٝم ٲمٸمڇموي َډم ٫مٻمڇمل :ٲمڇم َ

٫مٻمٽمڊمٚ :مديث ًڇم ١مپمٸمتُف ُأ ِ
َ
ر١مقل اَّلل ﷺ يٻمقلَ « :مـ َوَّٓ ُه اهلل
١مپمٸمڊم
ٛمٟمك ٖمف،
اٮمٸمرب،
ُ
ُ
ُ
صٔئ ًا مـ ِ
احتجب اهللُ ظْف
وخ َِّتِٓؿ و َؾ َْ ِر ؿ
أمر اد ِّغ ؾاحتجب دون حاجتٓؿ َ
َ
وخ َِّتِف ِ
ِ
وؾَرهش ٬مڇمل٫ :مجٸمؾ رٙم ً
اٮمٿمڇمس.
َل ٥مٝم ٚمقائڌم
دون حاجتف َ
َ
وأٚمڇمديڋم احلجڇمب اٜمتٻمدٲمډم ٗمدل ٥مٝم اٮمٴمٺمت٧م ُجځم ًٸمڇم ،وٖمڇمَّلل اٮمتق٫مځمؼ.
َٔ ؾفات اهلل عص ٚجٌ ايٓٛز:
ٍ ِ
ض ٲم َث ُؾ ڂم ِ ِ ِ
ِ
ځمڀمڇم
ُقره ٭مَپم ْٳمټمَڇمة ٫م َ
إر ِ َ
اٮمً ََم َوات َو ْ
ُقر َّ
يدل ٥مٝم ذٮمؽ ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م﴿ :اَّللُ ڂم ُ
ِٲمٴمٌڇمح﴾ [اٮمٿمقر . ]35 :و٬مقٮمف﴿ :و َأ ْ ِ
إر ُض ٖمِٿم ِ
ُقر َر ِّ َِبڇم﴾ [اٮمزٲمر. ]69 :
ْ َ ٌ
ذ َ٬مڊم ْ
َ َ
وروى أِمد ( ،)6644واٮم٠مٲمذي (٥ )2031مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ¶ أن
إن اهلل ْبارك وًْاػ خِؼ خَِف ذ طِّة ،ؾٖفَك ظِٔٓؿ مـ ٕقره،
اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇملَّ « :
ؾّـ أصابف مـ ذفؽ افْقر :ا تدى ،ومـ أخىٖهَّ :
ضؾش.
وروى اٮمٌخڇمري ( ،)7385وٲمًٽمؿ (٥ )769مـ اٖمـ ٥مٌڇمس ¶٥ ،مـ اٮمٿمٌل
ﷺ ٓم ٬مځمڇمم اٮمٽمځمؾٓ ،م د٥مڇمء آ١متٺمتڇمح« :افِٓؿ فؽ ايّد :إٔت ٕقر اف َّ موات
وإرضش.
وٚمديڋم اٮمٌڇمب« :حجابف افْقر ،فق ـنٍفٕ :حرؿت شبحات وجٓف ما إتٓك
إفٔف بكه مـ خَِفش .وٲمٸمٿمك «شبحات وجٓفش يٸمٿمل :ڂمقر وٙمڀمف.
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قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ ”رلتصس الصْاعق“ (ص:)636
ڊم ا ُْٜمٸم ِّٶم َٽم ُډمَ :ذٮم ِ َؽ َُم َ ٌڇمز ،ٲمٸمٿمَڇمه :ٲمٿمَقر اٮمًَمو ِ
و ِٲمـ َأ١مَم ِئ ِف اٮمٿمُّقر ،و َ٬مڇم َٮم ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض
َ ْ ُ ُ ِّ ُ َّ َ َ
َ
ُ َ
َ ْ َْ
ِ
ِ
ُّقر اٜمَْ ْخ ُٽم ِ
ٖمِڇمٮمٿم ِ
ور ِة َأ َّن اَّللََّ َٗم َٸم َڇم٨م َٮم ْځم َس
قق٬َ ،مڇم ُٮمقاَ :و َي َت َٸم َّ ُ
ڇمٮمي َ
٧م اٜمَْ َج ُڇمز َٕ َّن ٭م َُّؾ َ٥مڇم٬م ٍؾ َي ْٸم َٽم ُؿ ٖمِ َّ ُ
ِ
ِ
اٮمٳم ْپم ِ
ُّقر ا ْٮم َٺم ِڇمئ ُض ِٲم ْـ ِٙم ْر ِم َّ
س َوا ْٮم َٻم َپم ِر
اجلدْ َرانَ ،و َٓ ُه َق اٮمٿم ُ
ُّقر اٜمُْٿمْ ًٌَ ُط َ٥م َٝم ْ ُ
ُه َق َه َذا اٮمٿم ُ
اتَ ،أو ه ِ
ُقن َُم َ ُڇمزه ٲمٿمَقر اٮمًَمو ِ
َواٮمٿم َِّڇمر٫َ ،مڅمِ َّٲمڇم َأ ْن َيټم َ
ڇمد َي َأ ْهٽمِ َڀمڇم.
ْ َ
ُ ُ ِّ َ َّ َ َ

٧م ٖم َڃم َّن اٮمٿمُّقر ٙمڇمء ِٓم َأ١مَم ِئ ِف َٗمٸم َڇم٨م ،وه َذا ِ
آ ْ١م ُؿ ِِمَّڇم َٗم َٽم َّٻم ْت ُف ْإُ َّٲم ُډم
َو ُٖم ْٶم ََل ُن َه َذا َي َت ٌَ َّ ُ
َ َ
َ
َْ
َ َ َ
احلًٿمَك ،وهق ِٓم ٚم ِد ِ
ِِ
ِ
يڋم َأ ِِّب ُه َر ْي َر َةَ ،وا َّٮم ِذي َر َوا ُه ا ْٮم َقٮمِځمدُ ْٖم ُـ
َ
َ ُ َ
ٖمِڇم ْٮم َٻم ٌُقل َو َأ ْ٘م ٌَتُق ُه ِٓم َأ ْ١م ََمئف ْ ُ ْ
ِِ
ِ
ِ
اٮم٠م ِٲم ِذ ُّي َواٮمٿم ًََّ ِڇمئ ُّل.
ُٲم ًْٽم ٍؿَ ،وٲم ْـ َ٣م ِريٻمف َر َوا ُه ِّ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اٮمًٿم َِّډمَ ،و ُِم َ ٌڇمل َأ ْن ُي ًَ ِّپم َل َڂم ْٺم ًَ ُف
اٮمً َٽمػَ ،و َٓ َأ َٚمدٌ ٲم ْـ َأئ َّپمډم َأ ْه ِؾ ُّ
َو َِل ْ ُيٿمْټم ْر ُه َأ َٚمدٌ ٲم َـ َّ
ُّقر َ٘مڇمٖمِ َت ٌډم َٮمف ،٭مََم َأ َّن ِٲمـ اٜمًُْت ِ
ُقرَ ،و َٓ ِص َٺم ُډم اٮمٿم ِ
َح ِ
ځمؾ َأ ْن َيټم َ
ُقن َ٥مٽمِ ًځمَم
َ ْ
ُ َ
ُقراَ ،و َٮم ْځم َس َٮم ُف ڂم ٌ
ڂم ً
َ٬م ِد ًيرا َ١م ِپمځم ًٸمڇم َٖم ِٴم ًٞماَ ،و َٓ ِ٥م ْٽم َؿ َٮم ُف َو َٓ ُ٬مدْ َرةََٖ ،م ْؾ ِص َّح ُډم َه ِذ ِه ْإَ ْ١م ََم ِء َ٥م َٽم ْځم ِف ُٲم ًْ َت ْٽم ِز َٲم ٌډم
قت ٲمٸمڇمڂمِځمڀمڇم َٮمف ،واڂمْتِ َٺمڇمء ٚم َٻم ِڇمئ ِٻمڀمڇم َ٥مٿمْف ٲمً َت ْٽم ِزم ٮمِٿمَ ْٺم ِځمڀمڇم َ٥مٿمْف ،واٮم َّث ِڇمِّن ٖم ِ
ٮم ِ ُثٌ ِ
٧م
ڇم٣م ٌؾ َ٬م ْٶم ًٸمڇم َ٫م َت َٸم َّ َ
َ
َ ُ َ
ُ َ
ََ َ ُ َ
ُ
َ ُ ُ ْ ٌ
ْإَ َّو ُل.

ت َر َّب َ
ُقر َإَّٔك َأ َرا ُهش َر َوا ُه ُٲم ًْٽمِ ٌؿ
واٮمٿمٌَِّ َّل ﷺ ٜمََّڇم َ١م َڃم َٮم ُف َأ ُٖمق َذ يرْ َ « :ؾ َر َأ ْ َ
ؽ؟ش َ٬م َڇملٌ ٕ« :
ِٓم ص ِح ِ
ځمح ِف.
َ
احل ِد ِ
يڋم َ٬م ْق َٓ ِن:
َو ِٓم ْ َ

ُقرَ ،أ ْي َ٫م ُڀمٿم َ
ُقر َٲمٿمَ َٸمٿمِل ُر ْؤ َي َت ُفَ ،و َيدُ ُّل َ٥م َٝم َه َذا اٜمَْ ْٸمٿمَك
َڇمك ڂم ٌ
ُهاَ :أ َّن َٲم ْٸمٿمَڇم ُهَ٘ :م َّؿ ڂم ٌ
َأ َحدُ ُ َ
احل ِد ِ
ِ
ِ
ُّقر ا َّٮم ِذي
يڋمَ « :ر َأ ْ ُ
ُقراش َ٫م َڀم َذا اٮمٿم ُ
تٕ ً
ُهڇم) َ٬م ْق ُٮم ُف ِٓم اٮم َّٽم ْٺمظ ْأ َٛم ِر ِٓم ْ َ
َ٢م ْځم َئڇمنَ ( :أ َٚمدُ ُ َ

ِ ِ
٧م ر ْؤي ِډم ا َّ ِ
ِ
ِ
ق١مك
َرآ ُه ُه َق ا َّٮمذي َٚم َڇمل َٖم ْځمٿمَ ُفَ ،و َٖم ْ َ ُ َ
ٮمذات( .اٮم َّثڇمِّن)٬َ :م ْق ُٮم ُف ِٓم َٚمديڋم َأ ِِّب ُٲم َ
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« :إِ َّن اهللََّ َٓ َ َْا ُمَ ،و َٓ َ ْْ َب ٌِل َف ُف َأ ْن َ َْا َمْ ُ ،
َي ٍِ ُض ا ْف َِ ْ َط َو َ ْر َؾ ًُ ُفْ ُ ،ر َؾ ُع إِفَ ْٔ ِف
ؓ
ِ
ارَ ،و َظ َّ ُؾ افْ ََّٓ ِ
َظ َّ ُؾ اف َِّ ْٔ ِؾ َؿ ْب َؾ َظ َّ ِؾ افْ ََّٓ ِ
قرَ ،ف ْق ـ ََن ٍَ ُف
ار َؿ ْب َؾ َظ َّ ِؾ اف َِّ ْٔ ِؾ ،ح َجا ُب ُف افْ ُ
ات وج ِٓ ِف ما ا ْٕتَٓك إِ َفٔ ِف بكه ِمـ َخ ِْ َِ ِفش رواه ٲمًٽمِؿ ِٓم ص ِح ِ
ځمح ِف.
ََٕ ْح َر َؿ ْ
ت ُش ُب َح ُ َ ْ َ َ
َ
ْ َ َ ُ ُ ْ
ََ ُ ُ ْ ٌ
ِ
ِ
ِ ٍ
ٟمڂمَڇم ُ١م ْٺم َځم ُ
ڇمن٥َ ،م ْـ ُ٥م ٌَ ْځم ٍد
َو َ٬م َڇمل ُ٥م ْث ََم ُن ْٖم ُـ َ١مٸمځمد اٮمدَّ ِارٲم ُّلَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم ُِم َ َّپمدُ ْٖم ُـ ٭مَث ٍٞمَ ،أ ْٛم َ َ
ِ ٍ
ب اهللُ َظ ْـ َخ ِْ ََ ُف بِ َٖ ْر َبعٍ :بِْ ٍ
اٜمُْټمْتِ ِ
َار َو ُط ِْ َّ ٍة
احت ََج َ
ڈم٥َ ،م ْـ ُُم َڇمهد٥َ ،م ِـ ا ْٖم ِـ ُ٥م َپم َر َ٬م َڇملْ « :
َوٕ ٍ
ُقر َو ُط ِْ َّ ٍةش .
ِم ِ
ان ْ
ڇمد ْٖم ِـ َ١م َٽم َپم َډم٥َ ،م ْـ َأ ِِّب ِ٥م ْپم َر َ
اجلَ ْق ِ ِِّّن،
ق١مك ْٖم ُـ إِ ْ١م ََم ِ٥م َځمؾ٥َ ،م ْـ َ َّ
َو َ٬م َڇملَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم ُٲم َ
ت َر َّب َ
ؽ؟ش َ٫مڇم ْڂم َت َٺم َض ِٙم ْ ِٟم ُيؾ
َ٥م ْـ ُز َر َار َة ْٖم ِـ َأ ْو َٔمَ ،أ َّن اٮمٿمٌَِّ َّل ﷺ َ١م َڃم َل ِٙم ْ ِٟم َيؾْ َ « :ؾ َر َأ ْ َ
ِ
ِ
غ ِح َجا ًبا ِم ْـ ٕ ٍ
ُقرَ ،ف ْق َدٕ َْق ُت ِم ْـ َأ ْدَٕا َ ا
َو َ٬م َڇمل َ « :ا ُ َ
م َّّدُ إِ َّن َب ْْٔل َو َب َْْٔ ُف َشبًْ َ
()0

تش .
س ْؿ ُ
َٓ ْح َ َ
()2

ِ
ِ
ادًََْْك اف َّث ِان ِذ َْ ِ ِ
ُقر ُه ا َّٮم ِذي َٮم ْق
ْ
ُقر َ٫م ََل ُي ْپمټم ُـ ُر ْؤ َي ُت ُف ؛ َٕ َّن ڂم َ
ايد ثَ :أ َّڂم ُف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف ڂم ٌ
احلجڇمب َ٥مٿمْف َٓٚم َ ِ
٭م ََٳم َ ِ
ات َو ْإَ ْر ُضَ ،و َٲمڇم َٖم ْځمٿم َُڀم ََم َٲمڇمڂمِ ٌع ِٲم ْـ ُر ْؤ َيتِ ِف٫َ ،مڅمِ ْن
اٮمً ََم َو ُ
٠م َ٬مڊم َّ
ػ ْ َ َ ُ ْ َ
َڇمن ڂمُقر ِْ
َڇمن اٜمُْراد ُهق اٜمَْٸمٿمَك اٮم َّث ِڇمِّن َ٫م َٷم ِ
احل َجڇم ِ
ڇمه ٌرَ ،وإِ ْن ٭م َ
ب
َڇمن ْإَ َّو َل َ٫م ََل َر ْي َ
٭م َ َ ُ َ ْ
ڈم َأ َّڂم ُف إِ َذا ٭م َ ُ
ڇمبٖ ،م ِؾ ِْ
ُقر ِْ
ِ ِِ
ِ ِ
قر َذاٗمِ ِف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َأ ْ٥م َٷم ُؿ ِٲم ْـ ڂم ِ
ڇمب إِڂم َََّم
احل َج ُ
احل َج ِ َ
َٲمڇمڂم ًٸمڇم ٲم ْـ ُر ْؤ َيډم َذاٗمف٫َ ،مٿمُ ُ
ُقر ِه٫َ ،مڅمِ َّن ڂمُقر اٮمًَمو ِ
َڇمن ِٲم ْـ ڂم ِ
ا١م َتٿم ََڇمر ٖمِٿم ِ
ات إِ َذا ٭م َ
ُقر َو ْٙم ِڀم ِف ،٭م َََم َ٬م َڇمل َ٥م ٌْدُ اَّلل ْٖم ُـ
َ َّ َ َ
ْ
ڇمب ا َّٮم ِذي َ٫مق َق اٮمًَمو ِ
قد ٫َ ،مٿمُقر ِْ
ٲمًٸم ٍ
ُقن ِٲم ْـ ڂم ِ
احل َج ِ
ات َأ ْو َ٨م َأ ْن َيټم َ
ُقر ِهَ ،و َه ْؾ ُي ْٸم َٻم ُؾ
َّ َ َ
ْ
َ ْ ُ
ُ
()3

ــــــــــــــــــــــ

( )0إ١مٿمڇمده صحځمح ،رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت رٙمڇمل اٮمٳمځمخ٧م :إٓ ٥مٌځمد ٖمـ ٲمڀمران اٜمټمتڈم٫ :مڅمڂمف ٲمـ رٙمڇمل ٲمًٽمؿ
٫محًڈم.
ً
ٲمر١مَل.
( )2إ١مٿمڇمده وٸمځمػ :ٮمټمقڂمف
( )3ضًٔػ :أٛمرٙمف اٮمدارٲمل ٓم ”اٮمٿمٻمض ٥مٝم اٜمريز“ (ص ،475و ،)740وأٖمق داود ٓم ”اٮمزهد“
( ،)058واٮمٶمٟماِّن ٓم ”اٮمټمٌٞم“ ( ،)8886وأٖمق اٮمٳمځمخ ٓم ”اٮمٸمٷمپمډم“ ( ،)000وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم ”احلٽمځمډم“
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ُقن اٮمٿم ِ
٧م اٜمُْ َح ِ
َأ ْن َيټم َ
٧م
ڇملَ ،و َ٥م َٝم َه َذا َ٫م ََل َٗمٿمَڇم ُ٬م َض َٖم ْ َ
ُقر؟ َه َذا َأ ْٖم َ ُ
ُّقر ٚم َج َ
ڇمب َٲم ْـ َٮم ْځم َس َٮم ُف ڂم ٌ
ُ
ٽمذ ِ
ِ
ت ُٕقراش وٖم َ ِ ِ
ِِ
اٮمر ْؤ َي ِډم ٮم ِ َّ
ات
ُقر َإَّٔك َأ َرا ُهش َ٫مڅمِ َّن اٜمَْٿمْٺم َّل ُٲمټمَڇم َ٫م َح ُډم ُّ
٧م َ٬م ْقٮمفٌ ٕ« :
َ٬م ْقٮمف ﷺَ « :ر َأ ْ ُ ً َ َ ْ
اٮمذ ِ
اٜمُْ َٻمدَّ َ١م ِډمَ ،واٜمُْ َث ٌَ َڊم ُر ْؤ َي ُډم َٲمڇم َ٤م َڀم َر ِٲم ْـ ڂم ِ
ُقر َّ
اتُ ،ي َق ِّو ُح ُف:
قال زمحُ اه:

ْم َّٝم ٮم ِ ْٽم َج ٌَ ِؾ َو َ٤م َڀم َر َٮم ُف َأ ْٲم ٌر َٲمڇم ِٲم ْـ ڂم ِ
ُقر َذاٗمِ ِف اٜمُْ َٻمدَّ َ١م ِډم
ٟم َأ َّڂم ُف ٜمََّڇم َ َ
اٮمر َّب ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َأ ْٛم َ َ
و َّ
ِمځمدٌ ٥َ ،مـ َ٘مڇمٖمِ ٍ
ڊم٥َ ،م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِف َٗم َٸم َڇم٨م٫َ ﴿ :م َٽم ََّم َ َْم َّٝم َر ُّٖم ُف
ْ
اجل ٌَ ُؾ َد٭مًّڇم٫َ ،م َر َوى ُ َ ْ
َص َڇمر ْ َ
ف إِصٌ ِٸم ِف َ٥م َٝم َ٣مر ِ
ٮم ِ ْٽمجٌ ِؾ﴾ [إ٥مرافَ ]043 :أ َ٢مڇمر َأڂمَس ٖمِ َٶمر ِ
ف ِٛمٿم َ ِ
ْٰم ِهَ ،و٭م ََذٮم ِ َؽ َأ َ٢م َڇمر
ْ َ
َ ٌ
ََ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ي َب َصدْ َر ُه
َ٘مڇمٖمِ ٌڊم٫َ ،م َٻم َڇمل َٮم ُف ُ َ
ِم ْځمدٌ اٮم َّٶمق ُيؾَ :ٲمڇم ٗمُريدُ َيڇم َأ َٖمڇم ُِم َ َّپمد؟ َ٫م َر َ٫م َع َ٘مڇمٖمِ ٌڊم َيدَ ُه َ٫م َ َ
َيدِّ ُ٘مٿمِل َأڂم ٌَس َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َو َٗم ُٻم ُ
ْڊمَ :ٲمڇم
قل َأڂم َ
ْض َٖم ًډم َ٢م ِديدَ ًةَ ،و َ٬م َڇملَ :ٲم ْـ َأڂم َ
ْڊم َيڇم ُ َ
ِم ْځمدُ َ ُ ،
َ ْ
ٗم ُِريدُ ِ َِب َذا؟ش

()0

اٮمذ ِ
ِ
اجلٌَ َؾ إِ َ٨م َه َذا ْ ِ
قر َه َذا ا ْٮم َٻمدْ ِر ِٲم ْـ ڂم ِ
ُقر َّ
ات َٮم ُف
احلڇمل ُ٤م ُڀم ُ
َ
َو َٲم ْٸم ُٽمق ٌم َأ َّن ا َّٮمذي َأ َص َڇمر ْ َ
ٖمِ ََل و ِ
ا١م َٶم ٍډم.
َ

قال زمحُ اه:
ِ
ځمح ْ ِ
٧م َ٥م ِـ ا ْٖم ِـ َ٥م ٌَّ ٍ
ڇمس َأ َّن اٮمٿمٌَِّ َّل ﷺ ٭م َ
َڇمن َي ُٻمق ُل إِ َذا َ٬مڇم َم ِٲم َـ اٮم َّٽم ْځم ِؾ:
اٮمٴمح َ
و َ٘م ٌَ َڊم ِٓم َّ
ِ
ْت ُٕقر اف مو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ؽ َْ
احل ِد َ
«اف َِّ ُٓ َّؿ َف َ
ُقر
اي ّْدُ َ ،إٔ َ ُ َّ َ َ
يڋمَ ..و ُه َق َي ْٻمتَيض َأ َّن ٭م َْق َڂم ُف ڂم َ
ضش ْ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ( ،)037/0واٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“ ( )674ٲمـ ٣مريؼ ِمڇمد ٖمـ ١مٽمپمډم٥ ،مـ اٮمزٖمٞم أِّب ٥مٌد
ٖمف.
اٮمًَلم٥ ،مـ أيقب ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمټمرز٥ ،مـ اٖمـ ٲمًٸمقدؓ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٖمـ ٥مٌَد اَّللِ َُم ُڀم ُ
قل
ٌ
وهذا إ١مٿمڇم ٌد
قب ُ
اٮمً ََلم ،وهق اٖمـ ُٙم َقاٗمَٳمٞمَ ،و َأ ُي ُ
جل َڀمڇم َٮمډم اٮمزُّ َٖم ِٞم أِّب ٥مٌَد َّ
وٸمځمػَ :
احل ِ
ڇمل َأ ْي ًٵمڇم.
َ
( )0صحٔح :أٛمرٙمف أِمد (ٖ )02261مڅم١مٿمڇمد صحځمح ٥مٝم ذط ٲمًٽمؿ.
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ض ٲم َٹم ِڇمير ٮمِټمَقڂمِ ِف رب اٮمًَمو ِ
ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ضَ ،و َٲم ْٸم ُٽمق ٌم َأ َّن إِ ْص ََل َٚم ُف
اٮمً ََم َوات َو ْإَ ْر ِ ُ ٌ ْ َ َّ َّ َ َ
َّ
اٮمًَمو ِ
ات َو ْإَ ْر َض ٖمِ ْڇمَٕڂم َْق ِار َو ِهدَ ا َي َت ُف ٜمَ ِ ْـ ٫مِ ِ
ځمڀم ََم ِه َل ُر ُٖمقٖمِځمَّتُ ُف٫َ ،مدَ َّل َ٥م َٝم َأ َّن َٲم ْٸمٿمَك ٭م َْقڂمِ ِف
َّ َ َ
ڂمُقر اٮمًَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض َأ ْٲم ٌر َو َرا َء ُر ُٖمقٖمِ َّځمتِ َڀمڇمُ ،ي َق ِّو ُح ُف:
َ َّ َ َ
قر َ٢م ِڇمٲم َٽم ٍډم َ٥مڇمٲم ٍډم ٮمِٽمًَمو ِ
يڋم ٗم ََٵم َّپم َـ َ٘م ََل َ٘م َډم ُأ ُٲم ٍ
ات َو ْإَ ْر ِ
احل ِد َ
ض َو ُه َقُ :ر ُٖمقٖمِ َّځمت َُڀمڇم
َّ َّ َ َ
َأ َّن ْ َ
ِ
ڇمف َٮم ُف٫َ ،مآ َ٘م ُڇمر
ُقرا َِل ُ ََم َأ ْو َص ٌ
ُهڇم٫َ ،مټم َْق ُڂم ُف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َر ًّٖمڇم َِل ُ ََم َو َ٬م ُّځمق ًٲمڇم َِل ُ ََم َوڂم ً
ُقر ُ َ
َو َ٬م ُّځمقٲم َّځمت َُڀمڇم َوڂم ُ
ِ
قٲمځمتِ ِف وڂم ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ڇمهڇم ُه َق اٜمَْ ْخ ُٽم ُ
قق اٜمُْٿمْ َٺم ِٴم ُؾ،
اٮمر ُٖمقٖمِ َّځمډم َو ُٲم ْٻمت ََٵم َ
ُر ُٖمقٖمِ َّځمتف َو َ٬م ُّځم َّ َ
ُقره َ٬مڇمئ َپم ٌډم ِ ِِب ََمَ ،وص َٺم ُډم ُّ
ِم ِډم وا ْٮم ُٻمدْ ر ِة و ْ ِ ِ
ِ
اٮمر َى َوا ْٮم َٹم َٵم ِ
ڈم َ٬م ِڇمئ َپم ٌډم ٖمِ ِف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف،
َ َ
اٮمر ْ َ َ
اْل َرا َدة َو ِّ
َو َه َذا ٭م َََم َأ َّن ص َٺم َډم َّ
اخلٞم ،واٮمٿمِّٸمپم ُډم وا ْٮمٸم ُٻمقٖم ُډم آ َ٘مڇمر ٗمِ ْٽم َؽ اٮمٴم َٺم ِ
ِم ُډم اٜمَْ ْق ُٙمق َد ُة ِٓم ا ْٮم َٸم َڇمِلَِ ،و ْ ِ
اْل ْٚم ًَ ُ
ڇمت،
اٮمر ْ َ
ِّ
ڇمن َو ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ
َو َّ
َو ِه َل ُٲمٿمْ َٺم ِٴم َٽم ٌډم َ٥مٿمْ ُفَ ،و َهټم ََذا ِ٥م ْٽم ُپم ُف ا ْٮم َٻم ِڇمئ ُؿ ٖمِ ِف ُه َق ِص َٺم ُت ُف.
و َأٲمڇم ُ٥م ُٽمقم ِ٥مٌ ِ
ڇمر ِ٥م ْٽم ِپم ِفَ ،و ُ٬مدْ َر ُ ُِت ْؿ ِٲم ْـ آ َ٘م ِ
ڇمد ِه َ٫م ِپم ْـ آ َ٘م ِ
ڇمر ُ٬مدْ َرٗمِ ِف٫َ ،مڇم ْٮم َت ٌَ َس َه َذا اٜمَْ ْق ِو ُع
ُ َ
َ َّ
َ٥م َٝم ُٲمٿمْټمِ ِري ڂم ِ
اٮمٳم ْپم ِ
ُقر ِه ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُفَ ،و ُٮم ٌِّ ًُقا ِٲم ْـ ِٙم ْر ِم َّ
ِم ِؾ
س َوا ْٮم َٻم َپم ِر َواٮمٿم َِّڇمر٫َ ،م ََل ُٖمدَّ ِٲم ْـ َ ْ

ض﴾[اٮمٿمقر٥َ ]35:م َٝم ٲمٸمٿمَك َأ َّڂمف ٲمٿمَقر اٮمًَمو ِ
َ٬مقٮم ِ ِف﴿ :ڂمُقر اٮمًَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض،
ُ ُ ِّ ٌ َّ َ َ
َْ
ُ َّ َ َ
ْ
ڇمد َِٕه ِؾ اٮمًَمو ِ
وه ٍ
ات َو ْإَ ْر ِ
ضَ ،و ِٚمځمٿم َِئ ٍذ َ٫مٿمَ ُٻمق ُل:
ْ
َ َ
َّ َ َ
َأ َ١م ْڃمٗم ُُؿ اٮم َّٷم َّـ ٖمِټم َََل ِم اَّلل َو َر ُ١مقٮم ِ ِف ﷺ َٚم ْځم ُڋم َ٫م ِڀم ْپمت ُْؿ َأ َّن َٚم ِٻمځم َٻم َډم َٲمدْ ُٮمقٮم ِ ِف َأ َّڂم ُف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف
ِ
ِ
هق ه َذا اٮمٿمُّقر ا ْٮمق ِا٬مع َ٥م َٝم ِْ
ِ
ِ
ڈم
ُ َ َ
اجلدْ َرانَ ،و َه َذا ا ْٮم َٺم ْڀم ُؿ ا ْٮم َٺمڇم١مدُ ُه َق ا َّٮمذي َأ ْو َٙم َ
ُ َ ُ
احلځم َٶمڇمن َو ْ ُ
٧م ا ْٮم َٺمڀم ِؿ ا ْٮم َٺم ِ
ڇم١م ِدَ ،وإِ ْڂمټم ِ
َڇمر َٚم ِٻمځم َٻم ِډم ڂم ِ
احل ِّؼ،
ُقر ِه َو َٙم ْحدَ ُهَ ،و َ َ
ُج ْٸمت ُْؿ َٖم ْ َ ْ
َڇمر اٜمَْ ْٸمٿمَك ْ َ
َٮمټم ُْؿ إِ ْڂمټم َ
َو َٮم ْځم َس َٲمڇم َذ٭م َْرٗم ُْؿ ِٲم َـ اٮمٿم ِ
اٮمر ِّب ا ْٮم َٻم ِڇمئ ِؿ ٖمِ ِف ا َّٮم ِذي ُه َق ِص َٺم ُت ُفَ ،وإِڂم َََّم ُه َق َّم ْ ُٽم ٌ
قق َٮم ُف
ُقر َّ
ُّقر ُه َق ڂم ُ
ُقن ِٓم َِم َ يؾ ُد َ
ُٲمٿمْ َٺم ِٴم ٌؾ َ٥مٿمْ ُف٫َ ،مڅمِ َّن َه ِذ ِه ْإَڂم َْق َار اٜمَْ ْخ ُٽمق َ٬م َډم ،إِڂم َََّم َٗمټم ُ
ُّقر ا ْٮم َٺم ِڇمئ ُض
ون َِم َ يؾ٫َ ،مڇمٮمٿم ُ

ون َٖم ْٸم ٍ
ض ْإَ ْر ِ
ُقر ٮم ِ ٌَ ْٸم ِ
اٮمٳم ْپم ِ
ض ُد َ
َ٥م ِـ اٮمٿم َِّڇمر َأ ِو َّ
ض٫َ ،مڅمِڂمَّڇم َڂم ْٸم َٽم ُؿ َأ َّن
س َأ ِو ا ْٮم َٻم َپم ِر ،إِڂم َََّم ُه َق ڂم ٌ
س ا َّٮم ِذي ُه َق َأ ْ٥م َٷم ُؿ ِٲم ْـ ڂم ِ
ُقر ا ْٮم َٻم َپم ِر َوا ْٮمټم ََقا٭مِ ِ
اٮمٳم ْپم ِ
ُقر َّ
ُقر َُجِځم ِع
ڈم َواٮمٿم َِّڇمرَ ،ٮم ْځم َس ُه َق ڂم ُ
ڂم َ
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اٮمًَمو ِ
ڇمهر ا ْٮم ُٻمر ِ
ِ
آن َو٭م َََل ِم اٮمر١م ِ
ض َو َٲم ْـ ٫مِ ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
قل ﷺ َأ َّن
َّ َ َ
َّ ُ
ځمڀم َّـ٫َ ،م َپم ِـ ا َّد َ٥مك َأ َّن َ٤م َ ْ
ُّقر ا ْٮم َٺم ِڇمئ ُض٫َ :م َٻمدْ ٭م ََذ َب َ٥م َٝم اَّلل َو َر ُ١مقٮم ِ ِف٫َ ،م َٽم ْق ٭م َ
َڇمن َٮم ْٺم ُظ
اٮمر ِّب ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف ُه َق َه َذا اٮمٿم ُ
ُقر َّ
ڂم َ
اٮمٿمَّص( :اَّللَُّ هق اٮمٿمُّقر ا َّٮم ِذي ُٗمٸم ِڇميٿمُق َڂمف وٗمَرو َڂمف ِٓم اٮمًَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض)َ :ٮمټم َ
َڇمن ٮم ِ َٺم ْڀم ِؿ
َّ َ َ
ُ َ َ ْ ُ
َ
ُ َ
ِّ
ُ
ِ
َت ِر ِيٺم ِڀم ْؿ ُٲم ًْ َتٿمَدً ا َٲمڇم.
َه ُڄم َٓء َو َ ْ
َأٲمڇم و َٮم ْٺم ُظ اٮمٿمَّص﴿ :اَّللَُّ ڂمُقر اٮمًَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض﴾ [اٮمٿمقر٫َ ]35 :م ِپم ْـ َأ ْي َـ َيدُ ُّل َه َذا
ُ َّ َ َ
ِّ
َّ َ
ٍ
اج ڂم ِ
س َوا ْٮم َٻم َپم ِر َواٮمٿم ِ
اٮمٳم ْپم ِ
ُّقر ا ْٮم َٺم ِڇمئ ُض َ٥م ْـ ِٙم ْر ِم َّ
اٮمر ِّب َٗم َٸم َڇم٨م
َّڇمر٫َ ،مڅمِ ْٛم َر ُ
ُقر َّ
ٖمِ َق ْٙمف َٲمڇم َأ َّڂم ُف اٮمٿم ُ
ِم ُؾ َٮم ْٺم ِٷم ِف َ٥م َٝم َُم َ ِ ِ
ا١م َتٿمَدَ إِ َ٨م َه َذا ا ْٮم َٺم ْڀم ِؿ ا ْٮم ٌَڇم٣مِ ِؾ ا َّٮم ِذي َِل ْ َيدُ َّل َ٥م َٽم ْځم ِف
َ٥م ْـ َٚم ِٻمځم َٻمتِ ِفَ ،و َ ْ
ڇمزه ،إِڂم َََّم ْ
اٮم َّٽم ْٺم ُظ ٖمِ َق ْٙم ٍف.
ْت ُٕقر اف مو ِ
ِِ
ِ ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
و َر ُ١م ُ
ضشَ ،و َِل ْ َي ْٺم َڀم ْؿ
ن َهذه ْأ َي َډم ٖمِ َٻم ْقٮمفَ « :إٔ َ ُ َّ َ َ
قل اَّلل ﷺ َ٫م َّ َ
ِٲمٿمْف َأ َّڂمف هق اٮمٿمُّقر اٜمُْٿمٌْ ًِ ُط َ٥م َٝم ِْ
ِ
ِ
اٮمٴم َحڇم َٖم ُډم َ٥مٿمْ ُف َٖم ْؾ َ٥مٽمِ ُپمقا
اجلدْ َرانَ ،و َٓ َ٫م ِڀم َپم ُف َّ
ُ َ
ُ ُ ُ َ
احلځم َٶمڇمن َو ْ ُ
َأ َّن ٮمِٿم ِ
آٛم َر ُه َق َأ ْ٥م َٷم ُؿ ِٲم ْـ َأ ْن َيټم َ
اٮمر ِّب َٗم َٸم َڇم٨م َ٢م ْڃمڂمًڇم َ
ُقن َٮم ُف ِٲم َث ٌڇمل٬َ ،م َڇمل َ٥م ٌْدُ اَّلل ْٖم ُـ
ُقر َّ
قدَ :ٮمځمس ِ٥مٿمْدَ رٖمټمُؿ َٮمځم ٌؾ و َٓ ِنڇمر ،ڂمُقر اٮمًَمو ِ
ٲمًٸم ٍ
ض ِٲم ْـ ڂم ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ُقر َو ْٙم ِڀم ِف .
َ ِّ ْ ْ َ َ َ ٌ ُ َّ َ َ
ْ َ
َ ْ ُ
قد َأ َّن ه َذا اٮمٿمُّقر ا َّٮم ِذي َ٥م َٝم ِْ
َ٫مڀم ْؾ َأراد اٖمـ ٲمًٸم ٍ
احلځم َٶم ِ
ڇمن َو َو ْٙم ِف ْإَ ْر ِ
٧م
ض ُه َق َ٥م ْ ُ
َ
َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
َ
ڂم ِ
ُقر ا ْٮم َق ْٙم ِف ا ْٮمټم َِري ِؿَ ،أ ْو َ٫م ِڀم َؿ َه َذا َ٥مٿم ُْڀم ْؿ ُذو َ٫م ْڀم ٍؿ ُٲم ًْت َِٻمځم ٍؿ؟!
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػ :أٛمرٙمف اٮمدارٲمل ٓم ”اٮمٿمٻمض ٥مٝم اٜمريز“ (ص ،475و ،)740وأٖمق داود ٓم ”اٮمزهد“
( ،)058واٮمٶمٟماِّن ٓم ”اٮمټمٌٞم“ ( ،)8886وأٖمق اٮمٳمځمخ ٓم ”اٮمٸمٷمپمډم“ ( ،)000وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم ”احلٽمځمډم“
( ،)037/0واٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“ ( )674ٲمـ ٣مريؼ ِمڇمد ٖمـ ١مٽمپمډم٥ ،مـ اٮمزٖمٞم أِّب ٥مٌد
ٖمف.
اٮمًَلم٥ ،مـ أيقب ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمټمرز٥ ،مـ اٖمـ ٲمًٸمقدؓ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٖمـ ٥مَ ٌد اَّللِ َُم ُڀم ُ
قل
ٌ
وهذا إ١مٿمڇم ٌد
قب ُ
اٮمً ََلم ،وهق اٖمـ ُٙم َقاٗمَٳمٞمَ ،و َأ ُي ُ
وٸمځمػ :جلَ َڀمڇم َٮمډم اٮمزُّ َٖم ِٞم أِّب ٥مٌَد َّ
احل ِ
ڇمل َأ ْي ًٵمڇم.
َ
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َ٫مڇم ْٮم ُٻم ْر ُ
اٮمٴم َحڇم َٖم ِډم ريض اَّلل ٥مٿمڀمؿ ُٲم َت َٶمڇمٖمِ َٻم ٌډم ُي َقا٫مِ ُؼ َٖم ْٸم ُٵم َڀمڇم َٖم ْٸم ًٵمڇم،
اٮمًٿمَّ ُډم َو َأ ْ٬م َق ُال َّ
آن َو ُّ
ُّقر ا َّٮم ِذي ُه َق ِص َٺم ُت ُفَ ،واٮمٿم ِ
٧م اٮمٿم ِ
ُّقر ا َّٮم ِذي ُه َق َٛم ْٽم ٌؼ ِٲم ْـ َٛم ْٽم ِٻم ِف ،٭م َََم
ُٰم ُح ٖمِڇم ْٮم َٺم ْر ِق ا َّٮم ِذي َٖم ْ َ
َوٗم َ ِّ
٧م اٮمر ْ َ ِ ِ ِ ِ
ِمتِ ِف
ِم ِډم ا َّٮمتِل ِه َل َّم ْ ُٽمق َ٬م ٌډمَ ،و َٮمټمِ ْـ ٜمََّڇم ُو ِٙمدَ ْت ِٓم َر ْ َ
اٮمر ْ َ
ِمډم ا َّٮمتل ه َل ص َٺم ُت ُفَ ،و َّ
ُٗم َٺم ِّر ُق َٖم ْ َ َّ
ِ
ِِ
ِ ٍ ِ ِ ِ
١مپمځم ْڊم ٖمِر ْ َ ِ ِ
ُقر ُه ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف،
ِمتفَ ،و٭م َََم َأ َّڂم ُف َٓ ُي ََم َ٘م ُؾ ِٓم ص َٺمډم ٲم ْـ ص َٺمڇمت َٛم ْٽمٻمف٫َ ،مټم ََذٮم َؽ ڂم ُ
ُ ِّ َ َ
ِ
ِ
َ٫م َڃمي ڂم ٍ ِ
اٙم َڀم ُف َأ ْٚم َر َ٬م ُف؟
ُقر ٲم َـ ْإَڂم َْق ِار اٜمَْ ْخ ُٽمق َ٬مډم :إِ َذا َ٤م َڀم َر ٮم ْٽم َٸم َڇمِلِ َو َو َ
ُّ
اٮمٳم ِ
ُقر إِ َذا َ٤م َڀمر ِٲمٿمْ ُف ٮم ِ ْٽم ِج ٌَ ِ
َو َأ ُّي ڂم ٍ
ڇمل َّ
َڊم َأڂم َْق ُار
ڇمّم َ ِډم َ٬مدْ ًرا َٲمڇم َٙم َٸم َٽم َڀمڇم َد٭مًّڇمَ ،وإِ َذا ٭مَڇمڂم ْ
َ
اٮمذ ِ
ڈم َٮمق دڂمَڇم ٙم ِ ِ
٠م َق٫َ ،م ََم اٮم َّٷم ُّـ ٖمِٿم ِ
ُقر َّ
ات.
ٟمائ ُځمؾ ٲم ْـ َأ ْدڂم َ
َڇمهڇم َٓ ْٚم َ َ
احل ُج ِ ْ َ َ ْ َ
ُْ

و٬مڇمل اَّلل َٗمٸم َڇم٨م﴿ :و َأ ْذ َ٬م ِ
ڊم ْإَ ْر ُض ٖمِٿم ِ
ٟم َأ َّن ْإَ ْر َض َي ْق َم
َ
ُقر َر ِّ َِبڇم﴾ [اٮمزٲمر٫َ ]69 :م َڃم ْٛم َ َ
َ َ
ِ
ِ
ُ٩م ُق ٖمِٿم ِ ِ
ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډم ٗم ْ ِ
٧م
ُقر ُه٫َ ،مڅمِ َّڂم ُف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َي ْڃم ِِت ٮم ِ َٺم ْٴم ِؾ ا ْٮم َٻم َٵمڇمء َٖم ْ َ
ُقر ُه ا َّٮمذي ُه َق ڂم ُ
ُقرهَ ،و ُه َق ڂم ُ
ض٫َ ،مڅمِ َذا ٙمڇمء اَّللَُّ َٗمٸم َڇم٨مَ :أ ْذ َ٬م ِ
ِ ِِ
ِ
ڈم ٭م ُْر ِ١م َّځم ُف ٖمِ ْڇمَٕ ْر ِ
ڊم ْإَ ْر ُضَ ،و ُٚم َّؼ َِلَڇم َأ ْن
َ
٥م ٌَڇمدهَ ،و َيٿمْٴم ُ
َ َ
َ
ِ
ُ٩م َق ٖمِٿم ِ ِ ِ
ُقر ٗم ْ ِ
ٗم ْ ِ
ُ٩م ُق ٖمِ ِف ْإَ ْر ُض.
ُقرهَ ،و٥مٿمْدَ اٜمُْ َٸم ِّٶم َٽمډمَ َٓ :ي ْڃم ِِت َو َٓ ََيِل ُءَ ،و َٓ َٮم ُف ڂم ٌ
وروى ُِم َ َّپمدُ ْٖم ُـ اٜمُْٿمْټم َِد ِر٥َ ،م ْـ َٙمڇمٖمِ ِر ْٖم ِـ َ٥م ٌْ ِد اَّلل َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َ٬م َڇملَ « :ب َْْٔا َأ ْ ُؾ َْ
اجلْ َِّة
ِ ِ
َ
وش ُٓ ْؿ َؾِ٘ َذا َْ
ذ َق
ُقرَ ،ؾ َر َؾ ًُقا ُر ُء َ
ِذ ًَّٕٔ ِٓ ْؿ إِ ْذ َش َى َع ََُل ْؿ ٕ ٌ
اجل َّب ُار َج َّؾ َج ََل ُف ُف َو َؿدْ أ ْ َ
َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ ِم ْـ َؾ ْقؿِ ِٓ ْؿ َو َؿ َال َ :ا َأ ْ َؾ َْ
اجلْ َِّة ،اف َّ ََل ُم َظ َِ ُْٔ ُْؿَ ،ؾ َذفِ َ
ؽ َؿ ْق ُف ُف َْ ًَ َاػَ ﴿ :ش ََل ٌم
َؿ ْق ًٓ ِم ْـ َر ٍّب َر ِحٔ ٍؿ﴾ [يسَ ]58 :ؿ َالُ :ث َّؿ َ ت ََق َارى َظْ ُْٓ ْؿ َو َْ ْب ََك َر ْ َ ُت ُف َو َب َر َـ ُت ُف َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ ِذ
ِِ
ِ ِِ
ار ِ ؿش  ،رواه ْ ِ
ِ
ڇمهدٌ َ٬مدْ َ١م َٶم َع
ُقر ُٲم َٳم َ
احلڇم٭م ُؿ ِٓم َصحځمحف َوا ْٖم ُـ َٲم َ
ڇمٙم ْف ِٓم ُ١مٿمَٿمف٫َ ،م َڀم َذا ڂم ٌ
َ َ ُ َ
دَ ِ ْ
َِلؿ ٚمتَّك ٚمر٭مَڀمؿ وا١م َت َٺم َّزهؿ إِ َ٨م ر ْ٫م ِع رء ِ
و١م ِڀم ْؿ إِ َ٨م َ٫م ْق َق.
ُْ َ
َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػ :أٛمرٙمف اٖمـ ٲمڇمٙمف ( ،)084وِل أٙمده ٥مٿمد احلڇم٭مؿ ،وأٛمرٙمف اٮمٌزار ٭مَم ٓم ”٭مٳمػ إ١متڇمر“
( ،)2253واٮمٸمٻمځم٦م ٓم ”اٮمٵمٸمٺمڇمء“ ( ،)274/2واٮمدار٬مٶمٿمل ٓم اٮمرؤيډم ( ،)50واٖمـ ٥مدي ٓم
”اٮمټمڇمٲمؾ“ ( ،)021/7واٮمَلٮمټمڇمئل ٓم ”أصقل آ٥متٻمڇمد“ ( ،)836واٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”اٮمٌٸمڋم واٮمٿمٳمقر“
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قال زمحُ اه:

ِ
ِ ِ
ُقر
واٮمٿم َّ
ُقرا ُٲم َٵمڇم ً٫مڇم إِ َٮم ْځمفَ ،وٖمِ َڃم َّڂم ُف ڂم ُ
ُقراَ ،وٖمِ َڃم َّن َٮم ُف ڂم ً
اٮمر ِّب ڂم ً
َّص َ٬مدْ َو َر َد ٖمِت ًَْپمځمَډم َّ
اٮمًَمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ضَ ،وٖمِ َڃم َّن ِٚم َجڇم َٖم ُف ڂمُق ٌرَ ،ه ِذ ِه َأ ْر َٖم َٸم ُډم َأڂم َْقا ٍع:
َّ َ َ
ڇمْل ْ٣م ََل ِق٫َ ،مڅمِ َّڂمف اٮمٿمُّقر ْاِل ِ
َ٫م ْڇمَٕ َّو ُل ُي َٻم ُڇمل َ٥م َٽم ْځم ِف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف ٖمِ ْ ِ
ڇمف إِ َٮم ْځم ِف ٭م َََم
ڇمديَ ،واٮم َّث ِڇمِّن ُي َٵم ُ
ُ
ُ َ
ِ
ي َٵم ُ ِ ِ
ِ
ڇمف إِ َ٨م َو ْٙم ِڀم ِف،
َڇمر ًة ُي َٵم ُ
ُ
ٰم ُه َو٥م َّز ُٗم ُف َو ُ٬مدْ َر ُٗم ُف َو َ٥مٽم ُپم ُفَ ،وٗم َ
ڇمف إ َٮم ْځمف َٚم َځمڇم ُٗم ُف َو َ١م ْپم ُٸم ُف َو َٖم َ ُ
ِِ
ڇمف إِ َ٨م َذاٗمِ ِف٫َ ،م ْڇمَٕ َّو ُل إِ َوڇم َ٫م ُت ُف َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِفَ « :أ ُظق ُذ بِْ ِ
ُقر َو ْج ِٓ َ
ُقر
َڇمر ًة ُي َٵم ُ
ؽش َو َ٬م ْقٮمفُ ٕ« :
َوٗم َ
ُقر وج ِٓ ِفش ،واٮم َّث ِڇمِّن إِ َوڇم َ٫م ُتف إِ َ٨م َذاٗمِ ِف َ٭م َٻمقٮم ِ ِف ﴿و َأ ْذ َ٬م ِ
ات و ْإَر ِ ِ
اف مو ِ
ڊم
ْ
ُ
َ
ض م ْـ ٕ ِ َ ْ
َّ َ َ
َ ْ
َ َ
ُقر رِبڇم﴾ [اٮمزٲمر .]69 :و َ٬مق ِل اٖم ِـ َ٥مٌ ٍ ِ
ُقر ُه ا َّٮم ِذي إِ َذا َ َْم َّٝم ٖمِ ِف ،
َّ
َ ْ ْ
ڇمسَ :ذٮم َؽ ڂم ُ
ْإَ ْر ُض ٖمِٿم ِ َ ِّ َ
()0

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
ِ
ڇمر،
اِّنَٚ ،مدَّ َ٘مٿمَڇم ا ْٮم َٺم ْٵم ُؾ َّ
اٮمر َ٬م ُّ
= ( ،)448وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم ”احلٽمځمډم“ ( )218/6ٲمـ ٣مريؼ أِّب ٥مَڇمص ٍؿ ا ْٮم َٸم ٌَّڇم َد ُّ
ٖمـ ٥م ِ
َ٥م ْـ ُِم ََّپم ِد ْٖم ِـ اٜمُْٿمْټم َِد ِر٥َ ،م ْـ َٙم ِ
ڇمٖمر ِ
ٌَد اَّللِ ٖمِ ِف.
وٸمځمػ :أٖمق ٥مڇمصؿ اٮمٸمٌڇمداِّن وٸمځمػ ،واٮمٺمٵمؾ ٖمـ ٥مځمز اٮمر٬مڇمر أ٢مد وٸم ًٺمڇم.
ٌ
وهذا إ١مٿمڇم ٌد
( )0وٸمځمػ :أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم ”اٮمټمٌٞم“ ( ،)73/03وٓم ”اٮمد٥مڇمء“ ( )0136ٲمـ ٚمديڋم ٥مٌد اَّلل ٖمـ
ٙمٸمٺمر ¶ ،وهق وپمـ د٥مڇمء ٣مقيؾ ،د٥مڇم ٖمف اٮمٿمٌل ﷺ يقم أصڇمٖمف اٮمټمرب ٓم د٥مقٗمف ٓم اٮمٶمڇمئػ،
ػ ُؿ َّق ِتَ ،وؿِ َِّ َة ِحٔ َِتِلَ ،و َ َق ِان َظ َذ افَّْا ِ
وهق ٖمٶمقٮمف« :اف َِّ ُٓ َّؿ إِ َف ْٔ َ
ؽ َأ ْصُُق َض ًْ َ
ْت
غَ ،إٔ َ
افرا ِ ِ َ
سَ ،أ ْر َح َؿ َّ
غ ،إِ َػ َم ْـ َُِْ ُِِْل ،إِ َػ َظدُ ٍّو َ ت ََج َّٓ ُِّْل َأ ْو إِ َػ َؿ ِر ٍ
ان َظ َ َّع
ب َم َِّ ُْ َت ُف َأ ْم ِري ،إِ ْن َل ْ َُْ ُْـ ؽ ْ
َو َب َ
افرا ِ ِ َ
َأ ْر َح ُؿ َّ
َؽ َأ ْو َش ُع ِلَ ،أ ُظق ُذ بِْ ِ
ُقر َو ْج ِٓ َ ِ َ
َؾ ََل ُأ َب ِ
ؽَر َأ َّن َظاؾِ َٔت َ
ت َف ُف افي ُِ َم ُتَ ،و َص َِ َح َظ َِ ْٔ ِف َأ ْم ُر
ذ َؿ ْ
ؽ ا َّفذي أ ْ َ
الَ ْ ،
ؽَ ،ف َ
ؽ َأ ْو ُ ِ َّؾ َظ َ َّع َشخَ َى َ
َو َب َ
ؽ ا ْف ًُ ْت َبك َحتَّك ْ َْر ََضَ ،و َٓ َح ْق َل َو َٓ ُؿ َّق َة
افد ْٕ َٔا َو ْأ ِخ َر ِةَ ،أ ْن ُْْ ِْز َل ِّب ؽ َ
إِ َّٓ بِ َ
ؽش .وإ١مٿمڇمده وٸمځمػٓ :م إ١مٿمڇمده ٥مٿمٸمٿمډم اٖمـ إ١محڇمق ،وهق ٲمدٮمس ،وِل يٰمح ٖمڇمٮمًَمع.
( )2ح ـ :أٛمرٙمف اٮم٠مٲمذي ( ، )3279واٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ( ، )437واٮمٿمًڇمئل ( ، )00537واٖمـ ٛمزيپمډم
( )273و ( ، )274واٮمٶمٟماِّن ( )00609ٲمـ ٣مرق ٥مـ احلټمؿ ٖمـ أٖمڇمن٥ ،مـ ٥مټمرٲمډم٥ ،مـ اٖمـ ٥مٌڇمس
٬مڇمل :رأى ِمپمد رٖمف٬ ،مٽمڊم :أٮمځمس اَّلل يٻمقلٗ ٓ﴿ :مدر٭مف إٖمٴمڇمر وهق يدرك إٖمٴمڇمر﴾؟ ٬مڇمل :وَيؽ،
ذاك إذا ْمٝم ٖمٿمقره اٮمذي هق ڂمقره٬ .مڇمل :و٬مڇمل :رأى ِمپمد رٖمف ٗمٌڇمرك وٗمٸمڇم٨م ٲمرٗم٧م.
وهذا إ١مٿمڇمد ٚمًـٕ ،ن احلټمؿ ٖمـ أٖمڇمن ٚمًـ احلديڋم.
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و َ٬مقٮم ِ ِف ﷺ ِٓم ٚم ِدي ِ
ڋم َ٥م ٌْ ِد اَّلل ْٖم ِـ َ٥م ْپم ٍرو« :إِ َّن اهللََّ َخ َِ َؼ َخ ِْ ََ ُف ِذ ُط ِْ َّ ٍة ُث َّؿ َأ ْف ََك َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ
َ
َ ْ
ِمـ ٕ ِ ِ
احل ِد َ
يڋم .
ْ
ُقرهش ْ َ
()0

ضَ ،٭م َٻمقٮم ِ ِف﴿ :اَّللَُّ ڂمُقر اٮمًَمو ِ
ُقر ِه إِ َ٨م اٮمًَمو ِ
اٮم َّثڇمٮم ِ ُڋمَ :و ُه َق إِ َوڇم َ٫م ُډم ڂم ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ات
ُ َّ َ َ
ْ
َّ َ َ
ِِ ِ
َو ْإَ ْر ِ
قرش.
اٮمراٖمِ ُعَ :٭م َٻم ْقٮمف« :ح َجا ُب ُف افْ ُ
ض﴾ [اٮمٿمقرَ ]35 :و َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٫مڀم َذا اٮمٿمُّقر اٜمُْ َٵم ُ ِ
ڈم
اٚمت ََج َ
ُّقر ا َّٮمذي ْ
َ
ڇمف إِ َٮم ْځمف ََيِل ُء َ٥م َٝم َأ َٚمد ا ْٮم ُق ُٙمقه ْإَ ْر َٖم َٸمډمَ ،واٮمٿم ُ
ُ
ِ ِ
ِ
اٮم٠مدد ِٓم َٮم ْٺمٷمِ ِف ِٓم ْ ِ ِ
ِ
ق١مك
احلديڋم َّ
َڇمرا ،٭م َََم َو َ٬م َع َّ َ ُّ ُ
اٮمٴمحځمحِ َٚ ،مديڋم َأ ِِّب ُٲم َ
َ
ُقرا َوڂم ً
ٖمِف ُ١م ِّپم َل ڂم ً
ِ ِ
ِ
ِ
ُقرَ ،و ِه َل ا َّٮمتِل َ٭م َّٽم َؿ
قر َأ ِو افْ َُّارش٫َ ،مڅمِ َّن َهذه اٮمٿمَّ َڇمر ه َل ڂم ٌ
ا َْٕ ْ٢م َٸم ِر ِّي َو ُه َق َ٬م ْق ُٮم ُف« :ح َجا ُب ُف افْ ُ
ِ
ِ
ځمڀمڇمَ ،و ِهل ڂمَڇمر َصڇم٫مِ َځم ٌډم َِلڇم إِ ْذ ٌاق ٖمِ ََل إِ ْٚمر ٍ
اق.
ق١مك ٫م َ
َ
َ ٌ
ځمپم ُف ُٲم َ
اَّللَُّ ٭مَٽم َ
َ َ
ُقر ا ْٮم َٻمپم ِرَ ،وإِ ْٚمر ٌاق ٖمِ ََل إِ ْذ ٍ
ٍ
ِ
اق َو ِه َل َڂم ُڇمر
َ
ذ ٌاق ٖمِ ََل إِ ْٚم َراق َ٭مٿم ِ َ
َ
َ٫م ْڇمَٕ ْ٬م ًَڇم ُم َ٘م ََل َ٘م ٌډم :إ ْ َ
َٙم َڀمٿمَّؿ َ٫مڅمِِنڇم ١م ْق َداء ُِم ْ ِر َ٬م ٌډم َٓ ٗم ُِيضءَ ،وإِ ْذ ٌاق ٖمِڅمِ ْٚمر ٍ
اق َو ِه َل َه ِذ ِه اٮمٿم َُّڇمر اٜمُْ ِٵمځم َئ ُډمَ ،و٭م ََذٮم ِ َؽ
َ
ُ
َ َّ َ َ ُ
َ
ِ ِ
ِ
ذ ُاق َو ْ ِ
س َٮم ُف ْ ِ
اٮمٳم ْپم ِ
ُقر َّ
ڇمب
اْل ْٚم َر ُاق٫َ ،م َڀم َذا ِٓم ْإَڂم َْق ِار اٜمَْ ْٳم ُڀمق َدة اٜمَْ ْخ ُٽمق َ٬مډمَ ،وٚم َج ُ
ڂم ُ
اْل ْ َ
َڇمر.
ُقر َو ُه َق ڂم ٌ
اٮمر ِّب َٗم ٌَ َڇمر َك َو َٗم َٸم َڇم٨م ڂم ٌ
َّ
ِ
ِ ِ
اع ُ٭م ُّٽم َڀمڇم َٚم ِٻمځم َٻم ٌډم ٖمِ َح ًَ ِ
ُقر َو ْٙم ِڀم ِف َٚم ِٻمځم َٻم ٌډم َٓ َُم َ ٌڇمزَ ،وإِ َذا ٭م َ
َڇمن
َو َهذه ْإَڂم َْق ُ
ڈم َٲم َراٗمٌِ َڀمڇم٫َ ،مٿم ُ

َڇمٮمٳم ْپم ِ
ػ َيټم ُ
ُقر َّم ْ ُٽمق َ٬مڇمٗمِ ِف ،٭م َّ
ُقر ُه ا َّٮم ِذي ڂمِ ًٌَْ ُډم
سَ ،وا ْٮم َٻم َپم ِرَ ،واٮمٿم َِّڇمر َٚم ِٻمځم َٻم ًډم٫َ :م َټم ْځم َ
ُقن ڂم ُ
ڂم ُ

ــــــــــــــــــــــ

( )0صحٔح :أٛمرٙمف أِمد ( ،)6644واحلڇم٭مؿ (ٖ )31/0مڅم١مٿمڇمد صحځمح.
أٛمرج اٮم٠مٲمذي ( ، )3279واٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ( ، )437واٮمٿمًڇمئل ( ، )00537واٖمـ ٛمزيپمډم
( )273و ( ، )274واٮمٶمٟماِّن ( )00609ٲمـ ٣مرق ٥مـ احلټمؿ ٖمـ أٖمڇمن٥ ،مـ ٥مټمرٲمډم٥ ،مـ اٖمـ ٥مٌڇمس
٬مڇمل :رأى ِمپمد رٖمف٬ ،مٽمڊم :أٮمځمس اَّلل يٻمقلٗ ٓ﴿ :مدر٭مف إٖمٴمڇمر وهق يدرك إٖمٴمڇمر﴾؟ ٬مڇمل :وَيؽ،
ذاك إذا ْمٝم ٖمٿمقره اٮمذي هق ڂمقره٬ .مڇمل :و٬مڇمل :رأى ِمپمد رٖمف ٗمٌڇمرك وٗمٸمڇم٨م ٲمرٗم٧م .و٫مځمف احلټمؿ ٖمـ
أٖمڇمن٬ ،مڇمل احلڇم٫مظ ٓم "اٮمتٻمريڈم" :صدوق ،و٬مڇمل اٮم٠مٲمذي :هذا ٚمديڋم ٚمًـ ٪مريڈم ٲمـ هذا اٮمقٙمف.
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ْإَڂمْق ِار اٜمَْ ْخ ُٽمق َ٬م ِډم إِ َٮمځم ِف َأ َ٬م ُّؾ ِٲمـ ڂمًٌِ ِډم ِهاجٍ َو ِٸم ٍ
ځمػ إِ َ٨م ُ٬م ْر ِ
اٮمٳم ْپم ِ
ػ َٓ َيټم ُ
ص َّ
ُقن
س٫َ ،م َټم ْځم َ
ْ
َ
ْ ْ َ َ
ُّقر َٚم ِٻمځم َٻم ًډم.اه ٖمتٰمف واٛمتٴمڇمر
َه َذا اٮمٿم ُ
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َ )72و َ٥م ْـ َأڂم ِ
ؓ َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َأ َّڂم ُف َ٬م َڇملَ َْ َٓ« :ز ُال َج َْٓ َُّؿ ُ ِْ ََك
َس ْٖم ِـ َٲمڇمٮم ِ ٍؽ ؓ
قلْ :ؾ ِمـ م ِز ٍد؟ حتَّك َوع رب ِ
ِ
افً َّز ِة ؾِ َٔٓا َؿدَ َم ُفَ ،ؾ َْْٔز َِوي َب ًْ ُو َٓا
ؾ َٔٓاَ ،و َْ َُ ُ َ
َ َ َ َ
ْ َ
إِ َػ َب ًْ ٍ
ؽ َوَٓ َ ز َُال ذ َ
ضَ ،و َْ َُ ُ
ؽ َوـ ََر ِم َ
قلَ :ؿ ْطَ ،ؿ ْط ،بِ ًِ َّزِْ َ
اجلَّْة َؾ ْو ٌؾ َحتَّك
ُ ْ ِْن َئ اهللُ ََلا َخ ِْ ًَاَ ،ؾ ُٔ ْ ُِْ َُٓ ْؿ َؾ ْو َؾ َ
اجلَّْةش ُٲم َّت َٺم ٌؼ َ٥م َٽم ْځم ِف(.)0

مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
إثبات ؾف ١ايكدَني هلل عص ٚجٌ.
دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٻمدم َّلل ٥مز وٙمؾ ،٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمف ،ڂمثٌڊم
ِ ِِ
ر ٌء
ذٮمؽ ٲمـ ٪مٞم ِتثځمؾ ،وڂمٿمزه اَّلل ٥مـ اٜمَم٘مٽمډم ٖمخٽمٻمف ،ٲمـ ٪مٞم ٗمٸمٶمځمؾَ ﴿ .ٮم ْځم َس ٭مَپم ْثٽمف َ ْ
وهق ِ
ځمع ا ْٮم ٌَ ِٴم ُٞم﴾ [اٮمٳمقرى.]00 :
اٮمًپم ُ
َ ُ َ َّ
و٬مد ٘مٌڊم ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس ¶ ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمح ،أڂمف ٬مڇمل ٓم اٮمټمرد :إڂمف
ٲمقوع اٮمٻمدٲم٧م .أٛمرٙمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم اٮمًٿمډم ،و٪مٞمه.
حتسٜف املبتدع ١يؿف ١ايكدّ ٚايسد عً.ِٗٝ
قال اإلماو ّشٔذ اإللْسِمو ابً تٔنٔة زمحُ اه يف رلتصس الفتاّى املصسٓة
(ص:)467

َو٬مد ٪مٽمط ِٓم َه َذا احلَ ِديڋم اٜمٸمٶمٽمډم ا َّٮمذيـ أو ُٮمقا َ٬م ْقٮمف (٬مدَ َٲمف) ٖمِٿم َْقع ٲمـ ْ
اخلٽمؼ ،٭م َََم
َ٬مڇم ُٮمقا :ا َّٮمذيـ ٗمٻمدم ِٓم ٥مٽمپمف َأِنؿ أهؾ اٮمٿمَّڇمرَٚ .متَّك َ٬مڇم ُٮمقا ِٓم َ٬م ْقٮمف (رٙمٽمف)ُ :ي َٻمڇمل رٙمؾ
ٲمـ َٙمراد .و٪مٽمٶمڀمؿ ٲمـ ُو ُٙمقه:
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ( ،)7384وٲمًٽمؿ (٥ )2848مـ أڂمسؓ
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إول :أن اٮمٿمٌَِّل ﷺ َ٬م َڇملَ « :حتَّك وعش َوِلَٚ :متَّك يٽمٻمل .٭م َََم َ٬م َڇمل ِٓم َ٬م ْقٮمف « َٓ زَال
َِك ؾِ َٔٓاش.
اف َّث ِانَ :أن َ٬م ْقٮمف (٬مدَ َٲمف) َٓ يٺمڀمؿ ِٲمٿمْ ُف َه َذا َٓ َٚم ِٻمځم َٻمډمَ ،و َٓ ُم َ ًڇمزا ٭م َََم ٗمدل َ٥م َٽم ْځم ِف

ِْ
اْل َوڇم َ٫مډم.
اف َّثافِثَ :أن ُأو َٮم ِئ َؽ اٜمڄمٛمريـ إِن ٭مَڇمڂمُقا ٲمـ أصڇم٪مر اٜمُْ َٸم َّذٖم٧م٫َ :م ََل َوٙمف ٓڂمزوائڀمڇم
وا٭متٺمڇمئڀمڇم ِبؿ٫َ :مڅمِن َذٮمِؽ إِڂم َََّم يټمقن ٖمِ َڃم ْٲمر َ٥مٷمِځمؿَ ،وإِن ٭م َ
َڇمن ٲمـ أ٭مَڇمٖمِر اٜمُْ ْجرٲم٧م ٫مڀمؿ ِٓم
اٮمدَّ رك ْإَ ْ١م َٺمؾَ ،و ِٓم أول اٜمُْ َٸم َّذٖم٧م َٓ ِٓم أواٛمرهؿ.
ِ
ِ
ځمڀمڇم
افرابِعَ :أن َ٬م ْقٮمف «ؾْٔزوي َب ًْ َ
وٓا إِ َػ بًضش َدٮمځمؾ ٥مٝم َأِنڇم ٗمٿمٵمؿ ٥مٝم ٲمـ ٫م َ
َّ
ِ
رء.
٫متٵمځمؼ ِبؿ ٲمـ ٪مٞم َأن يٽمٻمك ٫م َ
ځمڀمڇم َ ْ
اخل ِامسَ :أن َ٬م ْقٮمف َٓ « :زَال َِك ؾِ َٔٓاَ ،وَْقل َ :ؾ مـ ِ
َْ
مز د َحتَّك وع ؾِ َٔٓا
ِ
ؿدمفش ٙمٸمؾ ا ْٮم َقوع ا ْٮم َٹمڇم َيډم ا َّٮمتِل إِ َٮم ْځم َڀمڇم َيٿمْت َِڀمل ْ ِ
ْدهڇم آڂمزواء٫َ :م َځم ْٻمت َِيض
اْل ْٮم َٻمڇمءَ ،ويټمقن ٥مٿم َ

ِ
ِ
٬مٌٽمڀمڇم.
َذٮمؽ َأن ٗمټمقن ا ْٮم َٹمڇم َيډم أ٥مٷمؿ ِمَّڇم َ
َو َٮم ْځم َس ِٓم َ٬مقل اٜمٸمٶمٽمډم ٲمٸمٿمك ٮمٽمٺمظ (٬مدٲمف) ،إِ َّٓ َو٬مد ْا٢م٠مك ٫مِ ِځمف إول َو ْأٛمر،
َو ْإول َأ َٚمؼ ٖمِ ِف ٲمـ أٛمر.
آٛم ُر َ
حل ِديڋم ٬مقم َ
ون ِمثٽمډم َأو َ٪مٞمهؿ٫ :مځمتقُهقن َأن ٬مدم اٮمرب
َو٬مد يٹمٽمط ِٓم ا َ
ٗمدٛمؾ َٙم َڀمٿمَّؿَ ،و٬مد ٗمقهؿ َذٮمِؽ ٥مٝم أهؾ ْ ِ
َځمػ
اْل ْ٘م ٌَڇمت ٬مقم ٲمـ اٜمٸمٶمٽمډمَٚ ،متَّك َ٬مڇم ُٮمقا :٭م َ
َڇمن ه ُڄم َٓ ِء ِ
آِلَډم َٲمڇم وردوهڇم﴾.
يدْ ٛمؾ ٖمٸمض اٮمرب اٮمٿمَّڇمر ،واَّلل َٗم َٸم َڇم٨م َي ُٻمقلَ ﴿ :ٮمق ٭م َ َ

219

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

وه َذا ٙمڀمؾ ِِمـ ٗمقُهفَ ،أو ڂمَٻمٽمف َ٥مـ أهؾ اٮمًٿمډم ْ ِ
حل ِديڋمَ « :حتَّك
َّ
َ َ
واحلديڋم٫َ :مڅمِن ا َ
َ
ّ
ِ
ؿط ّ
وٓا إِ َػ بًضَ ،وَْقلّ :
ؿط
وع رب ا ْفً َّزة َظ َِ ْٔ َٓا ي َو ِذ ِر َوا َ ة :ؾٔٓا ي ؾْٔزوي َب ًْ َ
َوظزَّْؽش.

دل َذٮمِؽ ٥مٝم َأِنڇم ٗمٵمڇميٻمڊم ٥مٝم ٲمـ ٭م َ ِ
َ٫م َّ
ځمڀمڇم٫ :مڇمٲمتَلت ِبؿ ٭م َََم أ٬مًؿ ٥مٝم ڂمَٺمًف
َڇمن ٫م َ
َّ َ
َأڂمف ٮمځمپمَلِنڇم ٲمـ ْ
ٯمء ٪مٞم َذٮمِؽ ٲمـ َٛمڇمٮمؼ َأو
ُج ِٸم َ
اجلٿمَّډم َواٮمٿمَّڇمس َأ ْ َ
٧م٫َ :مټمځمػ ِتتٝمء ٖمِ َ ْ
ُقوع ا ْٮمٻمدَ م اٜمُْ َٵمڇمف إِ َ٨م اٮمرب َٗم َٸم َڇم٨م٫ ،متٿمزوي وٗمٵمځمؼ ٖمِپمـ
َّم ْ ُٽمققَ ،وإِڂم َََّم اٜمَْ ْٸمٿمك َأڂمف ٗم َ
ِ
ځمڀمڇمَ ،وا ْٮم َقاٚمد ٲمـ ْ
اخلٽمؼ ٬مد ْير٭مض ٲمتحر٭مڇم ٲمـ ْإَ ْٙم ًَڇمم ٫مځمًټمـَ ،أو َ١مڇم٭مِٿمڇم ٫مځمتحرك
٫م َ
وير٭مض ٙمٌَل٫ :مځمٿمٺمجر ِٲمٿمْ ُف َٲمڇمء ٭م َََم َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م ﴿ار٭مض ٖمرٙمٽمؽ َه َذا ٲمٹمتًؾ َٖم ِ
ڇمرد
وذاب﴾ َو٬مد يٵمع َيده ٥مٝم اٜمَْ ِريض َ٫مځمٟمأ ،و َ٥مٝم اٮمٹمٵمٌڇمن ٫مٞمى.اه

خًِكّا ،فَُٝطِهَُِِِٓٗ فَطٌَِ
ئ اهللُ يََٗا َ
ال َٜصَاٍُ يف اجلََّٓ ١فَطٌِْ حَتَُِّٜٓ ٢ػِ َ
قٛيَ٘ َٚ :
اجلََّٓ:١
هذا ٲمـ ٫مٵمؾ اَّلل ٥مٝم ٥مٌڇمده ،ورِمتف ِبؿ وإٚمًڇمڂمف ٚمځمڋم يتٺمٵمؾ ٥مٝم أڂمڇمس:
٫مځمًټمٿمڀمؿ ٫مٵمؾ اجلٿمډم.
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف مادٖ األزّاح (ص:)166
وأٲمڇم اٮمٽمٺمظ اٮمذي و٬مع ٓم ”صحځمح اٮمٌخڇمري“ ٓم ٚمديڋم أِّب هريرة« :وإٔف ْنئ
فِْار مـ ناء ،ؾَِٔك ؾٔٓا ،ؾتَقل ؾ مـ مز دش ٫مٹمٽمط ٲمـ ٖمٸمض اٮمرواة اڂمٻمٽمڈم ٥مٽمځمف
ٮمٺمٷمف .واٮمروايڇمت اٮمٴمحځمحډم ،وڂمص اٮمٻمرآن يرده٫ :مڅمن اَّلل ١مٌحڇمڂمف أٛمٟم أڂمف يپمَل
ٙمڀمٿمؿ ٲمـ إٖمٽمځمس وأٗمٌڇم٥مف٫ :مڅمڂمف ٓ يٸمذب إٓ ٲمـ ٬مڇمٲمڊم ٥مٽمځمف ٚمجتف ،و٭مذب ر١مٽمف.
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ِ ِ
ځمڀمڇم َ٫م ْق ٌج َ١م َڃم َِل ُ ْؿ َٛم َز َڂمت َُڀمڇم َأ َِل ْ َي ْڃمٗمِټم ُْؿ ڂم َِذ ٌير َ٬مڇم ُٮمقا َٖم َٝم َ٬مدْ َٙمڇم َءڂمَڇم
٬مڇمل ٗمٸمڇم٨مُ ﴿ :٭م َّٽم ََم ُأ ْٮمٻم َل ٫م َ
ڂم َِذير َ٫مټم ََّذ ْٖمٿمَڇم َو ُ٬م ْٽمٿمَڇم ٲمڇم ڂم ََّز َل اَّللَُّ ِٲم ْـ َر ٍء إِ ْن َأ ْڂمتُؿ إِ َّٓ ِٓم َو ٍ
َلل ٭مٌَِ ٍٞم﴾ وٓ يٷمٽمؿ اَّلل أٚمدا
ْ
َ
ٌ
ْ
ٲمـ ٛمٽمٻمف.اه
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َ )73و َ٥م ْـ َأڂم ِ
ؓ َ٬م َڇمل٬َ :م َڇمل َر ُ١م ُ
قل اَّللِ ﷺَ « :ما ِم ْـ َٕبِ ٍّل إِ َّٓ
َس ْٖم ِـ َٲمڇمٮم ِ ٍؽ ؓ
ُقب
ابَ ،أ َٓ إِ َّٕ ُف َأ ْظ َق ُرَ ،وإِ َّن َر َّبُ ُْؿ َف ْٔ َس بِ َٖ ْظ َق َرَ ،و َم ُْت ٌ
َو َؿدْ َإٔ َْذ َر ُأ َّم َت ُف إَ ْظ َق َر افُ ََّذ َ
غ َظ َْْٔ ْٔ ِف ـَاؾِرش ُٲم َّت َٺم ٌؼ َ٥م َٽم ْځم ِف(.)0
َب ْ َ

مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
إثبات ؾف ١ايعٓٝني هلل عص ٚجٌ.
دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٸمځمٿم٧م َّلل ٥مز وٙمؾ ،وُهڇم ٥مځمٿمڇمن ٚمٻمځمٻمځمتڇمن،
ٗمٽمځمٻمڇمن ٖمجَلل اَّلل و٥مٷمپمتفِ ٓ ،تڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م٬ ،مڇمل اَّلل ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :ٮم ْځم َس ٭م َِپم ْثٽمِ ِف
َرء وهق ِ
ځمع ا ْٮم ٌَ ِٴم ُٞم﴾ [اٮمٳمقرى.]00 :
اٮمًپم ُ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
اصٿمَ ِع ا ْٮم ُٺم ْٽم َؽ ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم َو َو ْٚم ِځمٿمَڇم﴾ [هقد. ]37 :
ويدل ٥مٝم ذٮمؽ ً
أيٵمڇم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :و ْ
ِ
ِ
ِ
ٟم
و٬مقٮمفَ ﴿ :و َأ ْٮم َٻم ْځم ُڊم َ٥م َٽم ْځم َؽ َِم َ ٌَّ ًډم ٲمٿمِّل َوٮمت ُْٴمٿمَ َع َ٥م َٝم َ٥م ْځمٿمل﴾ [٣مف .]39 :و٬مقٮمفَ ﴿ :و ْ
اص ِ ْ
ِ
حلټم ِؿ َر ِّٖم َؽ َ٫مڅمِڂم َ
َّؽ ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾ [اٮمٶمقر. ]48 :
ُ
قال اإلماو ذلند بً إلْسحاق بً خزمية زمحُ اه يف كتا
(:)67/3

التْمٔد

َ٫م َق ِ
اخلَڇمٮم ِ ُؼ ا ْٮم ٌَ ِ
ڈم َ٥م َٝم ٭م ُِّؾ ُٲم ْڄم ِٲم ٍـ َأ ْن ُي ْثٌِ َڊم ِخلَڇمٮم ِ ِٻم ِف َو َٖم ِ
ڇمر ِئ ِف َٲمڇم َ٘م ٌَّ َڊم ْ
ڇمر ُئ ٮمِٿمَ ْٺم ًِ ِفِ ،ٲم َـ
اٙم ٌ
٧م ،و َ٪مٞم ٲم ْڄم ِٲم ٍـ ٲمـ يٿم ِْٺمل َ٥م ِـ اَّلل َٗمٌڇمر َك و َٗمٸم َڇم٨م ٲمڇم َ٬مدْ َ٘مٌ َتف اَّللَُّ ِٓم ُِم ْ َټم ِؿ َٗمٿم ِْز ِيٽم ِفٖ ،مٌِځم ِ
ڇمن
ََ
َّ ُ
َ ْ َ
َ َ َ َ َ
ا ْٮم َٸم ْ ِ َ ْ ُ ُ
اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ ا َّٮم ِذي َٙم َٸم َٽم ُف اَّللَُّ ُٲمٌَ ِّځمٿمًڇم َ٥مٿمْ ُف٥َ ،م َّز َو َٙم َّؾِٓ ،م َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :و َأڂم َْز ْٮمٿمَڇم إِ َٮم ْځم َؽ ِّ
٧م
اٮمذ٭م َْر ٮم ِ ُتٌَ ِّ َ
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ( ،)7418وٲمًٽمؿ (٥ )2933مـ أڂمسؓ
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َڇمن ٖمځمڇم ُڂمف ٲمقا٫مِ ًٻمڇم ٮمٌِځم ِ
٧م اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ َأ َّن َّللَِّ َ٥م ْځمٿم ْ ِ
ٮمِٽمٿم ِ
ڇمن
َّڇمس َٲمڇم ڂم ُِّز َل إِ َٮم ْځم ِڀمؿ﴾ [اٮمٿمحؾ٫َ ،]44 :م ٌَ َّ َ
ََ
َ٧م٫َ ،مټم َ َ َ ُ ُ َ
ُِم ْ َټم ِؿ اٮم َّتٿم ِْز ِ ِ
٧م اٮمدَّ َّ٫مت ْ ِ
َ٧مَ ،ٲم ْٻم ُرو ٌء ِٓم اٜمَْ َح ِ
يڈم َوا ْٮم َټمتَڇمٗمِ ِ
ڇمر ِ
ځمڈم.اه
قر َٖم ْ َ
يؾ ،ا َّٮمذي ُه َق َٲم ًْ ُٶم ٌ
قال اإلماو عجناٌ بً لْسعٔد الدازمٕ يف السد على املسٓسٕ (ص:)187
َ٫م ِٺمل ٗم َْڃم ِويؾ ر١م ِ
ڇمن َأ َّڂم ُف َٖم ِٴمٞمُ ،ذو َ٥م ْځمٿم ْ ِ
قل اَّلل ﷺ« :إِ َّن اهللَ َف ْٔ َس بِ َٖ ْظ َق َرش َٖم َځم ٌ
َ٧م ٛمَلف
َ ُ
ٌ
ْإَ ْ٥م َقر.اه
ثه قال زمحُ اه (ص:)111
ٰمَ ،و ْإَ ْ٥م َق ُر ِ٥مٿمْدَ ُه ْؿ ِودُّ ا ْٮم ٌَ ِٴم ِٞم ٖمِڇم ْٮم َٸم ْځمٿم ْ ِ
َّڇمس ِودُّ ا ْٮم ٌَ َ ِ
َوا ْٮم َٸم َق ُر ِ٥مٿمْدَ اٮمٿم ِ
َ٧م.اه
ّبَّْ الَِّملَلَائٕ يف أصْل االعتقاد ( )617/1بقْلُ:
١مځمڇمق ٲمڇم دل ٲمـ ٭متڇمب اَّلل َ٥م َّز َّ
وٙمؾ و١مٿمډم ر١مقٮمف ﷺ ٥مٝم أن صٺمڇمت اَّلل َ٥م َّز
َّ
وٙمؾ اٮمقٙمف واٮمٸمځمٿم٧م واٮمځمديـ.اه
قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه كَنَا فَٕ دلنْع فتاّاِ (:)366/3
ووٙمف آ١متدٓل ٖمف ٤مڇمهر ٙمدًّ اَّ :
٫مڅمن اٮمٿمٌل ﷺ أراد أن يٌ٧م ٕٲمتف ٢مځمئڇم ِمڇم يٿمتٺمل
ٖمف آ٢متٌڇمه ٥مٽمځمڀمؿ ٓم ٢مڃمن اٮمدٙمڇمل ٓم أٲمر ِمًقس ،يتٌ٧م ٮمذوي اٮمتٺمټمٞم اٮمٸمڇمٜم٧م
ٖمڇمٮمٶمرق اٮمٸمٻمٽمځمډم و٪مٞمهؿٖ ،مذ٭مر أن اٮمدٙمڇمل أ٥مقر اٮمٸم٧م ،واٮمرب ١مٌحڇمڂمف ٮمځمس ٖمڃم٥مقر،
وٮمق ٭مڇمن َّلل ٗمٸمڇم٨م أ٭مثر ٲمـ ٥مځمٿم٧م :ٮمټمڇمن اٮمٌځمڇمن ٖمف أو٨م ٮمٷمڀمقره ،وزيڇمدة اٮمثٿمڇمء ٖمف ٥مٝم اَّلل
ٗمٸمڇم٨م٫ ،مڅمن اٮمٸم٧م صٺمډم ٭مَمل٫ :مٽمق ٭مڇمن َّلل أ٭مثر ٲمـ ا٘مٿمت٧م :٭مڇمن اٮمثٿمڇمء ٖمذٮمؽ ٥مٝم اَّلل
أٖمٽمغ.
وٗمٻمرير ذٮمؽ أن يٻمڇمل :ٲمڇم زاد ٥مٝم اٮمٸمځمٿم٧م٫ :مڅمٲمڇم أن يټمقن ٭مَمٓ ٓم ٚمؼ اَّلل ٗمٸمڇم٨م أو
ڂمٻمٴمڇم٫ ،مڅمن ٭مڇمن ڂمٻمٴمڇم٫ :مڀمق ِمتٿمع ٥مٝم اَّلل ٗمٸمڇم٨مٓ :ٲمتٿمڇمع صٺمڇمت اٮمٿمٻمص ٓم ٚمٻمف ،وإن
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٭مڇمن ٭مَمٓ ٫مټمځمػ هيپمٽمف اٮمٿمٌل ﷺ ٲمع ٭مقڂمف أٖمٽمغ ٓم اٮمثٿمڇمء ٥مٝم اَّلل ٗمٸمڇم٨م!! ٫مٽمَم ِل يذ٭مره
اٮمٿمٌل ﷺ٥ ،مٽمؿ أڂمف ٮمځمس ٖمثڇمٖمڊم َّلل ٥مز وٙمؾ ،وهذا هق اٜمٶمٽمقب.
٫مڅمن ٬مځمؾٗ :مرك ذ٭مره ٲمـ أٙمؾ ٖمځمڇمن ڂمٻمص اٮمدٙمڇمل ٖمټمقڂمف أ٥مقر.
٬مٽمٿمڇم :يپمټمـ أن يذ٭مر ٲمع ٖمځمڇمن ڂمٻمص اٮمدٙمڇمل٫ :مځمجپمع ٖم٧م إٲمريـ ٚمتك ٓ يٺمقت
ذ٭مر ٭مَمل صٺمډم اَّلل ٥مز وٙمؾ.
وا٥مٽمؿ أن اٮمٿمٌل ﷺ ذ٭مر هذه اٮمٸمَلٲمډم احلًځمډم :ٮمځمٌ٧م ڂمٻمص اٮمدٙمڇمل ،وأڂمف ٮمځمس
ٖمٴمڇمٮمح ٕن يټمقن ر ًّٖمڇم ،وٮمٷمڀمقرهڇم جلپمځمع اٮمٿمڇمس :ٮمټمقِنڇم ٥مَلٲمډم ٚمًځمډم ٖمخَلف
اٮمٸمَلٲمڇمت اٮمٸمٻمٽمځمډم٫ ،مڅمِنڇم ٬مد َتتڇمج إ٨م ٲمٻمدٲمڇمت ختٺمك ٥مٝم ٭مثٞم ٲمـ اٮمٿمڇمس١ ٓ ،مځمَم ٥مٿمد
٬مقة اٮمٺمتٿمډم ،وا٢متداد اٜمحٿمډم ،٭م َََم ِٓم هذه اٮمٺمتٿمډم ٫متٿمډم اٮمدٙمڇمل ،و٭مڇمن هذا ٲمـ ٚمًـ
ٗمٸمٽمځمپمف ﷺٚ ،مځمڋم يٸمدل ٓم ٖمځمڇمڂمف إ٨م ٲمڇم هق أ٤مڀمر وأٙمٝم ٲمع وٙمقد ٥مَلٲمڇمت أٛمرى.
و٬مد ذ٭مر اٖمـ ٛمزيپمډم رِمف اَّلل ٓم ٭متڇمب اٮمتقٚمځمد (صٚ )30مديثڇم ١مڇم٬مف ٓم وپمـ
ؓ

إدٮمډم ٥مٝم أن اٮمٿمٌل ﷺ َّٖم٧م أن َّلل ٗمٸمڇم٨م ٥مځمٿم٧م٫ ،مًڇم٬مف ٖمًٿمده إ٨م أِّب هريرة ؓ
أڂمف يٻمرأ ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م﴿ :إِ َّن اَّللََّ ي ْڃمٲمر٭مُؿ َأ ْن ٗم َُڄمدوا ْإَٲمڇمڂم ِ
َڇمت إِ َ٨م َأ ْهٽمِ َڀمڇم﴾ .إ٨م ٬مقٮمف:
ُّ
َ
َ ُُ ْ
﴿ َ١م ِپمځم ًٸمڇم َٖم ِٴم ًٞما﴾٫ .مځمٵمع إِبڇمٲمف ٥مٝم أذڂمف ،واٮمتل ٗمٽمځمڀمڇم ٥مٝم ٥مځمٿمف .ويٻمقل :هټمذا
١مپمٸمڊم ر١مقل اَّلل ﷺ يٻمرؤهڇم ويٵمع أصٌٸمځمف.
و٬مد ١مٌٻمڊم روايډم اٮمدارٲمل ٮمف ٖمٽمٺمظ اٮمتثٿمځمډم ،وذ٭مر احلڇم٫مظ اٖمـ ٚمجر ٓم اٮمٺمتح
( )373/03أن اٮمٌځمڀمٻمل ذ٭مر ٮمف ٢مڇمهدا ٲمـ ٚمديڋم ٥مٻمٌډم ٖمـ ٥مڇمٲمر ؓ

ؓ١مپمٸمڊم

ر١مقل اَّلل ﷺ يٻمقل٥ :مٝم اٜمٿمٟم« :إن ربْا شّٔع بهر ،وأصار إػ ظْٔٔفش و١مٿمده
ٚمًـ.
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و٬مد ذ٭مر صڇمٚمڈم ”ّمتٰم اٮمٴمقا٥مؼ“ (ص ٬ ،)359مٌځمؾ اٜمثڇمل اٮمًڇمدس ٚمديثڇم
٥مـ أِّب هريرة٥ ،مـ اٮمٿمٌل ﷺ« :إن افًبد إذا ؿام إػ افهَلة :ؾٕ٘ف بغ ظْٔل افر ـش
احلديڋم .ٮمټمٿمف ِل يٸمزه٫ :مٽمځمٿمٷمر ٓم صحتف.
وِبذا ٗمٌ٧م وٙمقب ا٥متٻمڇمد أن َّلل ٗمٸمڇم٨م ٥مځمٿم٧مٕ ،ڂمف ٲمٻمتچم اٮمٿمص ،وهق اٜمٿمٻمقل
٥مـ أهؾ اٮمًٿمډم واحلديڋم.اه
قال أبْ احلسً علٕ بً إمساعٔل األشعسٖ يف كتابُ الرٖ زجع فُٔ إىل
مرٍب أٍل السية ّاجلناعة ”اإلباىة عً أصْل الدٓاىة“ (ص:)81
٬مقٮمٿمڇم اٮمذي ڂمٻمقل ٖمف ،وديڇمڂمتٿمڇم اٮمتل ڂمديـ ِبڇم ،اٮمتپمًؽ ٖمټمتڇمب اَّلل رٖمٿمڇم ٥مز وٙمؾ،
وٖمًٿمډم ڂمٌځمٿمڇم ِمپمد ﷺ ،وٲمڇم روي ٥مـ اٮمًڇمدة اٮمٴمحڇمٖمډم ،واٮمتڇمٖمٸم٧م ،وأئپمډم احلديڋم،
وڂمحـ ٖمذٮمؽ ٲمٸمتٴمپمقن ،وٖمَم ٭مڇمن يٻمقل ٖمف أٖمق ٥مٌد اَّلل أِمد ٖمـ ِمپمد ٖمـ ٚمٿمٌؾ -
ڂمي اَّلل وٙمڀمف ،ور٫مع درٙمتف ،وأٙمزل ٲمثقٖمتف ٬ -مڇمئٽمقن ،وٜمڇم ٛمڇمٮمػ ٬مقٮمف ّمڇمٮمٺمقن:
ٕڂمف اْلٲمڇمم اٮمٺمڇموؾ ،واٮمرئځمس اٮمټمڇمٲمؾ ،اٮمذي أٖمڇمن اَّلل ٖمف احلؼ ،ود٫مع ٖمف اٮمٵمَلل،
وأووح ٖمف اٜمٿمڀمڇمج ،و٬مپمع ٖمف ٖمدع اٜمٌتد٥م٧م ،وزيع اٮمزائٹم٧م ،و٢مؽ اٮمٳمڇم٭م٧م٫ ،مرِمډم
اَّلل ٥مٽمځمف ٲمـ إٲمڇمم ٲمٻمدم ،وٙمٽمځمؾ ٲمٸمٷمؿ ،و٭مٌٞم ٲمٺمڀمؿ.
ثه قال زمحُ اه:
وأن ٮمف ١مٌحڇمڂمف وٙمڀمڇم ٖمَل ٭مځمػ ،٭مَم ٬مڇمل﴿ :ويٌٻمك وٙمف رٖمؽ ذو اجلَلل
واْل٭مرام﴾.
وأن ٮمف ١مٌحڇمڂمف يديـ ٖمَل ٭مځمػ ،٭مَم ٬مڇمل ١مٌحڇمڂمفٛ﴿ :مٽمٻمڊم ٖمځمدي﴾ ،و٭مَم ٬مڇمل:
﴿ٖمؾ يداه ٲمًٌق٣متڇمن﴾.
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وأن ٮمف ١مٌحڇمڂمف ٥مځمٿم٧م ٖمَل ٭مځمػ ،٭مَم ٬مڇمل ١مٌحڇمڂمفْ﴿ :مري ٖمڃم٥مځمٿمٿمڇم﴾ ٲمـ أيډم.
٪مٞمه ٭مڇمن ًّ
وڇمٓ.اه
وأن ٲمـ ز٥مؿ أن أ١مَم َء اَّلل ُ
جا ٤يف بعض األدي ١ذنس ايعني باإلفساد ٚيف بعطٗا ذنسٖا باجلُع.
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)17
اٮمٵم ِپم ِٞم اٜمُْ ْٺم َر ِدَ ،و ْإَ ْ٥م ُ ِ
ِذ٭م ُْر ا ْٮم َٸم ْ ِ
ڇمف إِ َ٨م َو ِپم ِٞم
٧م َُم ْ ُپمق َ٥م ٌډم ُٲم َٵم ٌ
٧م اٜمُْ ْٺم َر َد ِة ُٲم َٵمڇم َ٫م ٌډم إِ َ٨م َّ
٧م و ِ
اجل ْپمعَِ ،و ِذ ْ٭م ُر ا ْٮم َٸم ْ ِ
اٚمدَ ٌة َٮم ْځم َس إِ َّٓ َ٭م َٻم ْقٮم ِ َؽَ :أ ْ٫م َٸم ُؾ َه َذا
٧م ُٲم ْٺم َر َد ًة َٓ َيدُ ُّل َ٥م َٝم َأ َِّنَڇم َ٥م ْ ٌ َ
َْ
اٚمدَ ةً ،وإِڂمََّم إِ َذا ُأ ِوځم َٺم ِ
َ٥م َٝم َ٥مځمٿمِل ،و ُأ ِٚمٌ َؽ َ٥م َٝم َ٥مځمٿمِل ،و َٓ ي ِريدُ َأ َّن َٮمف َ٥مځمٿمًڇم و ِ
٧م إِ َ٨م
ڊم ا ْٮم َٸم ْ ُ
ُ ْ َ
َ ُ
ْ
َ ُّ
ْ
َ َ
ُجٸمف ٲم َٳمڇم َ٭م َٽم ًډم ٮم ِ َّٽم ْٺم ِ
ِ
ظَ ،٭م َٻم ْقٮم ِ ِفْْ َ ﴿ :م ِري ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾
اجل ْپم ِع َ٤مڇمه ًرا َو ُٲم ْٵم َپم ًرا٫َ ،م ْڇمَٕ ْٚم ًَ ُـ َ ْ ُ ُ ُ
ا١م ِؿ ْ َ
ْ

ِِ
اصٿمَ ِع ا ْٮم ُٺم ْٽم َؽ ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾ [هقد.]37 :
[اٮمٻمپمرَ ]04 :و َ٬م ْقٮمفَ ﴿ :و ْ
وه َذا ڂمَٷمِٞم اٜمُْ َٳمڇم َ٭م َٽم ِډم ِٓم َٮم ْٺم ِ
ظ ا ْٮم َځم ِد اٜمُْ َٵمڇم َ٫م ِډم إِ َ٨م اٜمُْ ْٺم َر ِدٖ﴿ :مِ َځم ِد ِه اٜمُْ ْٽم ُ
ؽ﴾ [اٜمٽمؽ]0 :
َ َ
ُ
﴿ٖمِ َځم ِد َك ْ
ُج ٍع ُُجِ َٸم ْڊمَ :٭م َٻم ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :أ َو َِل ْ َي َر ْوا
اخلَ ْ ُٞم﴾ [آل ٥مپمرانَ ]26 :وإِ ْن ُأ ِوځم َٺم ْڊم إِ َ٨م َو ِپم ِٞم َ ْ
َأڂمَّڇم َٛم َٽم ْٻمٿمَڇم َِل ُ ْؿ ِِمَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم َأ ْڂم َٸمڇم ًٲمڇم﴾ [يس.]70 :
اجلپم ِع اٮم َّٷم ِ
َو٭م ََذٮم ِ َؽ إِ َوڇم َ٫م ُډم ا ْٮم َځم ِد َوا ْٮم َٸم ْ ِ
ڇمه ِر َ٭م َٻم ْقٮمِ ِفٖ﴿ :مِ ََم ٭م ًََ ٌَ ْڊم َأ ْي ِدي
ا١م ِؿ ْ َ ْ
٧م إِ َ٨م ْ
َّڇمس﴾ [اٮمرومَ ]40 :و َ٬م ْقٮمِ ِف٫َ ﴿ :م ْڃمٗمُقا ٖمِ ِف َ٥م َٝم َأ ْ٥م ُ ِ
٧م اٮمٿم ِ
اٮمٿم ِ
َّڇمس﴾ [إڂمٌځمڇمء. ]60 :
و َ٬مدْ َڂم َٶم َؼ ا ْٮمټمِتَڇمب واٮمًٿمَّ ُډم ٖمِ ِذ٭م ِْر ا ْٮمځم ِد ٲم َٵمڇم َ٫م ًډم إِ َٮمځم ِف ٖمِ َٽم ْٺم ٍ
ظ ُٲم ْٺم َر َد ٍةَُ ،م ْ ُپمق َ٥م ًډم َو ُٲمثَٿمَّڇمةً،
ْ
َ
َ ُ
ُ َ ُّ
ِ
ِ
وٖمِ َٽم ْٺم ِ
ظ ا ْٮم َٸم ْ ِ
اٮمًٿمَّ ُډم ٖمِڅمِ َوڇم َ٫متِ َڀمڇم إِ َٮم ْځم ِف ُٲم َثٿمَّڇم ًة َ٭م ََم َ٬م َڇمل
َ
٧م ُٲم َٵمڇم َ٫م ًډم إِ َٮم ْځمف ُٲم ْٺم ِر َد ًة َو َُم ْ ُپمق َ٥م ًډمَ ،و َڂم َٶم َٻمڊم ُّ
ِ
افر ْ َ ِـ،
افه ََلة َؿا َم َب ْ َ
َ٥م َٶمڇم ٌء َ٥م ْـ َأ َٖمك ُه َر ْي َر َة َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ« :إِ َّن ا ْف ًَ ْبدَ إِ َذا َؿا َم ِذ َّ
غ َظ ْْٔ َِل َّ
ت ،إِ َػ َخ ْ ٍ
ر فَ َ
ؽ ِمِّْلش َ ،و َ٬م ْق ِل اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ« :إِ َّن
ت َؿ َال َف ُف َرب ُف :إِ َػ َم ْـ َْ ِْ ٍِ ُ
َؾِ٘ َذا ا ْف َت ٍَ َ
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػ جدً ا :أٛمرٙمف اٜمروزي ٓم ٗمٸمٷمځمؿ ٬مدر اٮمٴمَلة ( ،)028واٮمٌزار ( )9332ٲمـ ٣مريؼ إٖمراهځمؿ
ٖمف.
ٖمـ يزيد اخلقزي٥ ،مـ ٥مٶمڇمء٥ ،مـ أِّب هريرةؓ
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٧م و ِ
اٚمدَ ٍة٫َ ،مڅمِ َّن َذٮم ِ َؽ َ٥مقر َ٤م ِ
َر َّبُ ُْؿ َف ْٔ َس بِ َٖ ْظ َق َرش َ ِ
ڇمه ٌر،
يح ٖمِ َڃم َّڂم ُف َٮم ْځم َس اٜمُْ َرا ُد إِ ْ٘م ٌَ ُ
ڇمت َ٥م ْ ٍ َ
س ٌ
ٌَ
ِ
ِ
اٚم ُر ْ١مٿمَڇم ٖمِ َٸم ْځمٿم ِ َؽ ا َّٮمتِل َٓ َٗمٿمَڇم ُم) َأ َِّنَڇم
َٗم َٸم َڇم٨م ا َُّ
َّلل َ٥مٿمْ ُفَ ،و َه ْؾ ُي ْٺم َڀم ُؿ ٲم ْـ َ٬م ْق ِل اٮمدَّ ا٥مل( :اٮم َّٽم ُڀم َّؿ ْ
٧م و ِ
ػ.
ڈم َأ ْ٪م َٽم ُ
اٚمدَ ٌة َٮم ْځم َس إِ َّٓ :إِ َّٓ ِذ ْه ٌـ َأ ْ٬م َٽم ُ
ػ َو َ٬م ْٽم ٌ
َ٥م ْ ٌ َ
ِ
ڇمر ٖمـ ٭مَثِ ٍٞم َ٬م َڇمل٬ِ :م َځمؾ ِ ِ ِ
ځمؿ ْٖم ِـ َأ ْد َه َؿَ :ه َذا
اجل ٌَّ ِ ْ ُ
ْل ْٖم َراه َ
َ٬م َڇمل ا ْٖم ُـ َِتځم ٍؿَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم َ٥م ٌْدُ ْ َ
اٮمًٌع٫َ ،مٿمَڇمدى يڇم َ٬مًقر ُة إِ ْن ُ٭مٿمْڊم ُأ ِٲمرت ٫مِځمٿمَڇم ٖمِ ٍ
ِ
ي َب ٖمِ َذڂمٌَِ ِف
َ ْ َ
ٯمء َوإِ َّٓ ٖمِ َٸم ْځمٿمل َ٫مڇم ْذ َه ْ
َّ ُ ُ
َ َ ْ ََ
ڈم٫َ ،م َ َ
َ ْ
ِ
ِ
اٚم ُر ْ١مٿمَڇم ٖمِ َٸم ْځمٿم ِ َؽ ا َّٮمتِل َٓ
ځمؿ إِ َ٨م َأ ْص َحڇمٖمِف َو َ٬م َڇمل٬ُ :مق ُٮمقا :اٮم َّٽم ُڀم َّؿ ْ
َو َو َّ٨م ُٲمدْ ٖمِ ًرا٫َ ،مٿمَ َٷم َر إِ ْٖم َراه ُ
اٮمر َٙمڇم ُء.
ِمٿمَڇم ٖمِ ُٻمدْ َرٗمِ َؽ َ٥م َٽم ْځمٿمَڇمَِ َٓ ،نْٽمِ ُؽ َو َأڂم َ
َٗمٿمَڇم ُمَ ،وا ْ٭مٿمُ ْٺمٿمَڇم ٖمِ َټمٿم َِٺم َؽ ا َّٮم ِذي َٓ ُي َرا ُمَ ،و ْار َ ْ
ْڊم َّ
َو َ٬م َڇمل ُ٥م ْث ََم ُن اٮمدَّ ِار ِٲم ُّلْ :إَ ْ٥م َق ُر ِودُّ ا ْٮم ٌَ ِٴم ِٞم ٖمِڇم ْٮم َٸم ْځمٿم ْ ِ
َ٧م.
ِ
ػ َ٥م َٝم إِ ْ٘مٌ ِ
ِ
ڇمت ا ْٮم َٸم ْځمٿم ْ ِ
ْم ِري ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمٿمَڇم﴾ [اٮمٻمپمر:
اٮمً َٽم ُ
َ٧م َٮم ُف َٗم َٸم َڇم٨م ٖمِ َٻم ْقٮم ِ ِفْ َ ﴿ :
َ
ا١متَدَ َّل َّ
َو َ٬مد ْ

 ،]04و ِِمـ سح ٖمِ َذٮم ِ َؽ إِ ْ٘مٌڇمٗمًڇم ،و ِ
احل ًَ ِـ ْإَ ْ٢م َٸم ِر ُّي ِٓم ُ٭متٌُِ ِف ُ٭م ِّٽم َڀمڇم٫َ ،م َٻم َڇمل ِٓم
َ َّ ْ َ َّ َ
ا١متدْ َٓ ًٓ َأ ُٖمق ْ َ
َ َ ْ
٧م ٖمِ ََل َ٭مځم ٍ
ِ
تو ِْ ِ
ِ
ځمڀمڇمَ :و َأ َّن َٮم ُف َ٥م ْځمٿمَ ْ ِ
٭مِت ِ
ػ ٭م َََم
ْ
قٙم ِزَ ،و َه َذا َٮم ْٺم ُٷم ُف ٫م َ
اْل َٖمڇمڂمَډمَ ،و اٜمُْ َ
َڇمب اٜمَْ َٻم َڇمٓ َ
ْم ِري ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾ [اٮمٻمپمر٫َ ]04 :م َڀم َذا ْإَ ْ٢م َٸم ِر ُّي َو َ٪م ْٞم ُه َِل َي ْٺم َڀم ُپمقا ِٲم َـ ْإَ ْ٥م ُ ِ
٧م َأ ْ٥م ُځمٿمًڇم
َ٬م َڇملْ َ ﴿ :
ُ ْ
ڇمد ٭مَثِٞم ًة َ٥م َٝم ِ٢م يؼ و ِ
٭مَثِٞم ًة ،و َٓ ِٲمـ ْإَي ِدي َأي ٍ
اٚم ٍد.اه.
َ
َ
َ ْ
َ َ
َ

قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه كَنَا فَٕ دلنْع فتاّاِ (:)313/3
ِ
اصٿمَ ِع ا ْٮم ُٺم ْٽم َؽ ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم َو َو ْٚم ِځمٿمَڇم﴾ و٬مقٮمف:
٫مڅمن ٬مځمؾ :ٲمڇم ٗمٴمٿمٸمقن ٖمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :أن ْ

ْم ِري ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾ ٚمځمڋم ذ٭مر اَّلل ٗمٸمڇم٨م اٮمٸم٧م ٖمٽمٺمظ اجلپمع؟
﴿َْ

٬مٽمٿمڇم :ڂمتٽمٻمڇمهڇم ٖمڇمٮمٻمٌقل واٮمتًٽمځمؿ ،وڂمٻمقل :إن ٭مڇمن أ٬مؾ اجلپمع ا٘مٿم٧م ٭مَم ٬مځمؾ ٖمف إٲمڇم
ٲمٶمٽمٻمڇم أو ٲمع اٮمدٮمځمؾ ٫مَل إ٢مټمڇملٕ :ن اجلپمع هٿمڇم ٬مد دل اٮمدٮمځمؾ ٥مٝم أن اٜمراد ٖمف ا٘مٿمتڇمن
=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وٸمځمػٕ :ن إٖمراهځمؿ ٖمـ يزيد اخلقزي ٲم٠موك.
ٌ
وهذا إ١مٿمڇم ٌد
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٫مځمټمقن اٜمراد ٖمف ذٮمؽ ،وإن ٭مڇمن أ٬مؾ اجلپمع ٘مَل٘مډم٫ :مڅمڂمٿمڇم ڂمٻمقلُ :جع اٮمٸم٧م هٿمڇم ٭مجپمع
اٮمځمد ٓم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :أ َو َِل ْ َي َر ْوا َأڂمَّڇم َٛم َٽم ْٻمٿمَڇم َِل ُ ْؿ ِِمَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم َأ ْڂم َٸمڇم ًٲمڇم﴾ .يراد ٖمف اٮمتٸمٷمځمؿ
واٜمٶمڇمٖمٻمډم ٖم٧م اٜمٵمڇمف واٜمٵمڇمف إٮمځمف ،وهق (ڂمڇم) اٜمٺمځمد ٮمٽمتٸمٷمځمؿ دون ٚمٻمځمٻمډم اٮمٸمدد،
وٚمځمٿمئذ ٓ يٴمڇمدم اٮمتثٿمځمډم.

٫مڅمن ٬مځمؾ٫ :مَم ٗمٴمٿمٸمقن ٖمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م ُيڇم٣مڈم ٲمق١مكَ ﴿ :وٮمِت ُْٴمٿم ََع َ٥م َٝم َ٥مځمْٿمِل﴾ٚ .مځمڋم

ٙمڇمءت ٖمڇمْل٫مراد؟
٬مٽمٿمڇم ٓ :ٲمٴمڇمدٲمډم ٖمځمٿمڀمڇم وٖم٧م اٮمتثٿمځمډمٕ :ن اٜمٺمرد اٜمٵمڇمف ٓ يپمٿمع اٮمتٸمدد ٫مځمَم ٭مڇمن
ِ
قهڇم﴾ .و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:
ٲمتٸمددا ،أٓ ٗمرى إ٨م ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :وإِ ْن َٗم ُٸمدُّ وا ڂم ْٸم َپم َډم اَّلل َٓ ُ َْت ُٴم َ

﴿ َوا ْذ٭م ُُروا ڂمِ ْٸم َپم َډم اَّلل َ٥م َٽم ْځمټم ُْؿ﴾٫ .مڅمن اٮمٿمٸمپمډم ا١مؿ ٲمٺمرد ،وٲمع ذٮمؽ ٫مڃم٫مرادهڇم ٓ َتٱم.

وِبذا ٗمٌ٧م ائتَلف اٮمٿمٴمقص واٗمٺمڇم٬مڀمڇم وٗمَلؤٲمڀمڇم ،وأِنڇم ـ وَّلل احلپمد ـ ٭مٽمڀمڇم ٚمؼ،
وٙمڇمءت ٖمڇمحلؼ ،ٮمټمٿمڀمڇم َتتڇمج ٓم ٖمٸمض إٚمځمڇمن إ٨م ٗمڃمٲمؾ وٗمٺمټمٞمٖ ،مٻمٴمد ٚمًـ ،وأداة
ٗمڇمٲمډمٖ ،محځمڋم يټمقن ٥مٿمد اٮمٸمٌد صدق ڂمځمډم ٖمٶمٽمڈم احلؼ ،وا١متٸمداد ٗمڇمم ٮمٻمٌقٮمف ،و٥مٽمؿ
ون ا ْٮم ُٻم ْر َ
ٖمپمدٮمقٓت إٮمٺمڇمظ ،وٲمٴمڇمدر اٮم٩مع وٲمقارده٬ ،مڇمل اَّلل ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :أ َ٫م ََل َيتَدَ َّٖم ُر َ
آن
َو َٮم ْق ٭م َ
َڇمن ِٲم ْـ ِ٥مٿم ِْد َ٪م ْ ِٞم اَّلل َٮم َق َٙمدُ وا ٫مِ ِځمف ْ
اٛمتِ ََل ً٫مڇم ٭مَثِ ًٞما﴾٫ .محڋم ٥مٝم ٗمدٖمر اٮمٻمرآن
اٮمټمريؿ ،وأ٢مڇمر إ٨م أڂمف ٖمتدٖمره يزول ٥مـ اٮمٸمٌد ٲمڇم َيد ٓم ٬مٽمٌف ٲمـ اٮمٳمٌڀمڇمتٚ ،متك يتٌ٧م
ٮمف أن اٮمٻمرآن ٚمؼ ،يٴمدق ٖمٸمٵمف ٖمٸمٵمڇم .واَّلل اٜمًتٸمڇمن.اه
حتسٜف املبتدع ١يؿف ١ايعٓٝني ٚايسد عً.ِٗٝ
قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه كَنَا فَٕ شسح الْالْسطٔة ،كَنَا فَٕ مَجِنُْع
ا ِلفَتَاَّى (:)871/2
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و٬مد ٫من أهؾ اٮمتحريػ واٮمتٸمٶمځمؾ اٮمٸم٧م ٖمڇمٮمرؤيډم ٖمدون ٥م٧م ،و٬مڇمٮمقا:
﴿ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾ٖ :مرؤيډم ٲمٿمڇم ،وٮمټمـ ٓ ٥م٧م ،واٮمٸم٧م ٓ يپمټمـ أن ٗمثٌڊم َّلل ٥مز وٙمؾ أٖمدً ا:
وٙمًَم ،وهذا رء ِمتٿمع،
ٕن اٮمٸم٧م ٙمزء ٲمـ اجلًؿ٫ ،مڅمذا أ٘مٌتٿمڇم اٮمٸم٧م َّلل أ٘مٌتٿمڇم ْمزئډم
ً
٫مَل َيقز ،وٮمټمٿمف ذ٭مر اٮمٸم٧م ٲمـ ٖمڇمب ٗمڃم٭مځمد اٮمرؤيډم ،يٸمٿمل :٭مڃمڂمَم ڂمراك وٮمٿمڇم ٥م٧م ،وإٲمر
ٮمځمس ٭مذٮمؽ!!
٫مٿمٻمقل ِلؿ :هذا اٮمٻمقل ٛمٶمڃم ٲمـ ٥مدة أوٙمف:
إول :أڂمف ّمڇمٮمػ ٮمٷمڇمهر اٮمٽمٺمظ.
افثان :أڂمف ّمڇمٮمػ ْلُجڇمع اٮمًٽمػ.
افثافث :أڂمف ٓ دٮمځمؾ ٥مٽمځمف ،أي :أن اٜمراد ٖمڇمٮمٸم٧م ُمرد اٮمرؤيډم.
افرابع :أڂمٿمڇم إذا ٬مٽمٿمڇم ٖمڃمِنڇم اٮمرؤيډم ،وأ٘مٌڊم اَّلل ٮمٿمٺمًف ٥مځمٿمًڇم٫ ،مَلزم ذٮمؽ أڂمف يرى ٖمتٽمؽ
اٮمٸم٧م ،وٚمځمٿمئذ يټمقن ٓم أيډم دٮمځمؾ ٥مٝم أِنڇم ٥م٧م ٚمٻمځمٻمځمډم.اه
ّقال زمحُ اه (:)846/2

٫مڅمن ٬مځمؾ :إن ٲمـ اٮمًٽمػ ٲمـ ٫من ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مٖ﴿ :مِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾ٖ ،مٻمقٮمفٖ :مپمرأى ٲمٿمڇم.

٫منه ٖمذٮمؽ أئپمډم ١مٽمٺمځمقن ٲمٸمرو٫مقن ،وأڂمتؿ ٗمٻمقٮمقن :إن اٮمتحريػ ِمرم وِمتٿمع٫ ،مَم
اجلقاب؟
٫مڇمجلقاب :أِنؿ ٫منوهڇم ٖمڇمٮمَلزم ،ٲمع إ٘مٌڇمت إصؾ ،وهل اٮمٸم٧م ،وأهؾ
اٮمتحريػ يٻمقٮمقنٖ :مپمرأى ٲمٿمڇمٖ ،مدون إ٘مٌڇمت اٮمٸم٧م ،وأهؾ اٮمًٿمډم واجلَم٥مډم يٻمقٮمقن:
﴿ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾ٖ :مپمرأى ٲمٿمڇم ،وٲمع إ٘مٌڇمت اٮمٸم٧م.
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ٮمټمـ ذ٭مر اٮمٸم٧م هٿمڇم أ٢مد ٗمق٭مځمدً ا و٥مٿمڇميډم ٲمـ ذ٭مر ُمرد اٮمرؤيډم ،وِلذا ٬مڇمل٫َ ﴿ :مڅمِڂم َ
َّؽ
ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾.
واٮمر ِٙمؾ ٓم إڂمټمڇمر٭مؿ ٥مٽمځمٿمڇم اٮمتڃمويؾ ،وأڂمتؿ
٬مڇمٮمڊم اٜمٸمٶمٽمډم :أٙمٽمٌتؿ ٥مٽمځمٿمڇم ٖمڇمخلځمؾ َّ
أوٮمتؿ٫ :مڃمٛمرٙمتؿ أيډم ٥مـ ٤مڇمهرهڇم٫ ،مڇمَّلل يٻمقل٫َ ﴿ :مڅمِڂم َ
َّؽ ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾٫ ،مخذوا ٖمڇمٮمٷمڇمهر،
وإذا أٛمذٗمؿ ٖمڇمٮمٷمڇمهر ٭مٺمرٗمؿ ،وإذا ِل ٗمڃمٛمذوا ٖمڇمٮمٷمڇمهر ٗمٿمڇم٬مٵمتؿ٫ ،مپمرة ٗمٻمقٮمقنَ :يقز
اٮمتڃمويؾ ،وٲمرة ٗمٻمقٮمقنَ ٓ :يقز اٮمتڃمويؾ ،وٗمًپمقڂمف َتري ًٺمڇم ،وهؾ هذا إٓ َتټمؿ ٖمديـ
اَّلل؟!.
٬مٽمٿمڇم :ڂمڃمٛمذ ٖمڇمٮمٷمڇمهر ،و٥مٝم اٮمٸم٧م واٮمرأس ،وهق ٣مريٻمتٿمڇم ،وٓ ڂمخڇمٮمٺمف.
٬مڇمٮمقا :اٮمٷمڇمهر ٲمـ أيډم أن ِمپمدا ﷺ ٖمٸم٧م اَّلل ،و١مط اٮمٸم٧م ،٭مَم ٗمٻمقل :زيد
ٖمڇمٮمٌځمڊم ،زيد ٖمڇمٜمًجد٫ ،مڇمٮمٌڇمء ٮمٽمٷمر٫مځمډم٫ ،مځمټمقن زيد داٛمؾ اٮمٌځمڊم ،وداٛمؾ اٜمًجد،
٫مځمټمقن ٬مقٮمفٖ﴿ :مِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾ ،أي :داٛمؾ أ٥مځمٿمٿمڇم ،وإذا ٬مٽمتؿ ِبذا ٭مٺمرٗمؿٕ :ڂمټمؿ ٙمٸمٽمتؿ اَّلل
ً
ِمَل ٮمٽمخَلئؼ٫ ،مڃمڂمتؿ ٚمٽمقٮمځمډم ،وإن ِل ٗمٻمقٮمقا ٖمف ٗمٿمڇم٬مٵمتؿ؟
٫مٻمٽمٿمڇم ِلؿ :ٲمٸمڇمذ اَّلل٘ ،مؿ ٲمٸمڇمذ اَّلل٘ ،مؿ ٲمٸمڇمذ اَّلل أن يټمقن ٲمڇم ذ٭مرِتقه ٤مڇمهر اٮمٻمرآن،
وأ ڂمتؿ إن ا٥متٻمدٗمؿ أن هذا ٤مڇمهر اٮمٻمرآن ٭مٺمرٗمؿٕ :ن ٲمـ ا٥متٻمد أن ٤مڇمهر اٮمٻمرآن ٭مٺمر
ووَلل٫ :مڀمق ٭مڇم٫مر وڇمل.
٫مڃمڂمتؿ ٗمقٖمقا إ٨م اَّلل ٲمـ ٬مقٮمټمؿ :إن هذا هق ٤مڇمهر اٮمٽمٺمٷم ،وا١مڃمٮمقا ُجځمع أهؾ اٮمٽمٹمډم
ٲمـ اٮمٳمٸمراء واخلٶمٌڇمء :هؾ يٻمٴمدون ٖمپمثؾ هذه اٮمٸمٌڇمرة أن اْلڂمًڇمن اٜمٿمٷمقر إٮمځمف ٖمڇمٮمٸم٧م
ٚمڇمل ٓم ٙمٺمـ اٮمٸم٧م؟ ا١مڃمٮمقا ٲمـ ٢مئتؿ ٲمـ أهؾ اٮمٽمٹمډم أٚمځمڇمء وأٲمقاٗمًڇم!
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٫مڃمڂمڊم إذا رأيڊم أ١مڇمٮمځمڈم اٮمٽمٹمډم اٮمٸمرٖمځمډم٥ ،مر٫مڊم أن هذا اٜمٸمٿمك اٮمذي ذ٭مروه
وأٮمزٲمقڂمڇم ٖمف ٓ يرد ٓم اٮمٽمٹمډم اٮمٸمرٖمځمډمً :
٫مٵمَل ٥مـ أن يټمقن ٲمٵمڇم ً٫مڇم إ٨م اٮمرب ٥مز وٙمؾ،
ً
و٥مٻمَل.
٫مڅموڇم٫متف إ٨م اٮمرب ٭مٺمر ٲمٿمټمر ،وهق ٲمٿمټمر ٮمٹمډم وذ ً٥مڇم
٫مڅمن ٬مځمؾٖ :مَمذا ٗمٺمنون اٮمٌڇمء ٓم ٬مقٮمفٖ﴿ :مِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾؟
٬مٽمٿمڇم :ڂمٺمنهڇم ٖمڇمٜمٴمڇمٚمٌډم ،إذا ٬مٽمڊم :أڂمڊم ٖمٸمځمٿمل ،يٸمٿمل :أن ٥مځمٿمل ٗمٴمحٌؽ وٗمٿمٷمر
إٮمځمؽٗ ٓ ،مٿمٺمؽ ٥مٿمؽ٫ ،مڇمٜمٸمٿمك :أن اَّلل ٥مز وٙمؾ ٖمٻمقل ٮمٿمٌځمف :اصٟم حلټمؿ اَّلل٫ ،مڅمڂمؽ
ِمقط ٖمٸمٿمڇميتٿمڇم وٖمرؤيتٿمڇم ٮمؽ ٖمڇمٮمٸم٧م ٚمتك ٓ يٿمڇمٮمؽ أٚمد ٖمًقء.
وٓ يپمټمـ أن ٗمټمقن اٮمٌڇمء هٿمڇم ٮمٽمٷمر٫مځمډمٕ :ڂمف يٻمتيض أن يټمقن ر١مقل اَّلل ﷺ ٓم
٥م٧م اَّلل ،وهذا ِمڇمل.
وأيٵمڇم ٫مڅمن ر١مقل اَّلل ﷺ ٛمق٣مڈم ٖمذٮمؽ ،وهق ٓم إرض٫ ،مڅمذا ٬مٽمتؿ :إڂمف ٭مڇمن
ً
ٓم ٥م٧م اَّلل ٭مڇمڂمڊم دٓٮمډم اٮمٻمرآن ٭مذ ًٖمڇم.
وهذا وٙمف آٛمر ٓم ٖمٶمَلن د٥مقى أن ٤مڇمهر اٮمٻمرآن أن اٮمر١مقل ﷺ ٓم ٥م٧م اَّلل
ٗمٸمڇم٨م.اه
ّقال زمحُ اه يف القْاعد املجلى (ص:)44
ْم ِري ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾ ،و٬مقٮمف ٜمق١مكَ ﴿ :وٮمِت ُْٴمٿم ََع َ٥م َٝم
٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ٥مـ ١مٺمځمٿمډم ڂمقحْ َ ﴿ :

َ٥م ْځمٿمِل﴾.

واجلقاب :أن اٜمٸمٿمك ٓم هڇمٗم٧م أيت٧م ٥مٝم ٤مڇمهر اٮمټمَلم وٚمٻمځمٻمتف ،ٮمټمـ ٲمڇم ٤مڇمهر
اٮمټمَلم ،وٚمٻمځمٻمتف هٿمڇم؟.
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هؾ يٻمڇمل :إن ٤مڇمهره وٚمٻمځمٻمتف أن اٮمًٺمځمٿمډم ْمري ٓم ٥م٧م اَّلل ،أو أن ٲمق١مك ٥مٽمځمف
اٮمٴمَلة واٮمًَلم ُي َر َّٖمك ٫مقق ٥م٧م اَّلل ٗمٸمڇم٨م؟.
أو يٻمڇمل :إن ٤مڇمهره أن اٮمًٺمځمٿمډم ْمري ،و٥م٧م اَّلل ٗمر٥مڇمهڇم وٗمټمٽمڄمهڇم ،و٭مذٮمؽ ٗمرٖمځمډم
ٲمق١مك ٗمټمقن ٥مٝم ٥م٧م اَّلل ٗمٸمڇم٨م ير٥مڇمه ويټمٽمڄمه ِبڇم.
وٓ ريڈم أن اٮمٻمقل إول ٖمڇم٣مؾ ٲمـ وٙمڀم٧م:
إول :أڂمف ٓ يٻمتٵمځمف اٮمټمَلم ٖمپمٻمتچم اخلٶمڇمب اٮمٸمرِّب ،واٮمٻمرآن إڂمَم ڂمزل ٖمٽمٹمډم
اٮمٸمرب٬ ،مڇمل اَّلل ٗمٸمڇم٨م﴿ :إِڂمَّڇم َأڂم َْز ْٮمٿمَڇم ُه ُ٬م ْرآڂم ًڇم َ٥م َرٖمِ ّځم ًڇم َٮم َٸم َّٽمټم ُْؿ َٗم ْٸم ِٻم ُٽم َ
قن﴾ ،و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م﴿ :ڂم ََز َل

ِ
٧م َ٥م َٝم َ٬م ْٽمٌِ َؽ ٮمِتَټم َ ِ
ِ
ِ ٍ
ِّب ُٲمٌِ ٍ
٧م ﴾.
وح إَ ِٲم ُ
ُقن ٲم َـ اٜمُْٿمْذ ِري َـ ٖمِٽم ًَڇمن َ٥م َر ِ ي
اٮمر ُ
ٖمِف ُّ

وٓ أٚمد يٺمڀمؿ ٲمـ ٬مقل اٮمٻمڇمئؾ٫ :مَلن يًٞم ٖمٸمځمٿمل .أن اٜمٸمٿمل :أڂمف يًٞم داٛمؾ
٥مځمٿمف .وٓ ٲمـ ٬مقل اٮمٻمڇمئؾ٫ :مَلن خترج ٥مٝم ٥مځمٿمل .أن خترٙمف ٭مڇمن وهق را٭مڈم ٥مٝم
٥مځمٿمف .وٮمق اد٥مك ٲمدع أن هذا ٤مڇمهر اٮمٽمٺمظ ٓم هذا اخلٶمڇمب ٮمٵمحؽ ٲمٿمف اٮمًٺمڀمڇمء ٫مٵم ً
َل
٥مـ اٮمٸمٻمَلء.
افثان :أن هذا ِمتٿمع ٪مڇميډم آٲمتٿمڇمع ،وٓ يپمټمـ ٜمـ ٥مرف اَّلل ،و٬مدره ٚمؼ ٬مدره أن
يٺمڀمپمف ٓم ٚمؼ اَّلل ٗمٸمڇم٨مٕ ،ن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٲمًتق ٥مٝم ٥مر٢مف ٖمڇمئـ ٲمـ ٛمٽمٻمفَ ٓ ،يؾ ٫مځمف
٥مٽمقا
رء ٲمـ ّمٽمق٬مڇمٗمف ،وٓ هق ٚمڇمل ٓم رء ٲمـ ّمٽمق٬مڇمٗمف١ ،مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ٥مـ ذٮمؽ ً
٭مٌٞما.
ً
٫مڅمذا ٗمٌ٧م ٖمٶمَلن هذا ٲمـ اٮمٿمڇمٚمځمډم اٮمٽمٺمٷمځمډم واٜمٸمٿمقيډمٗ ،مٸم٧م أن يټمقن ٤مڇمهر اٮمټمَلم
هق اٮمٻمقل اٮمثڇمِّن :أن اٮمًٺمځمٿمډم ْمري و٥م٧م اَّلل ٗمر٥مڇمهڇم وٗمټمٽمڄمهڇم ،و٭مذٮمؽ ٗمرٖمځمډم ٲمق١مك
ٗمټمقن ٥مٝم ٥م٧م اَّلل ير٥مڇمه ويټمٽمڄمه ِبڇم.
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وهذا ٲمٸمٿمك ٬مقل ٖمٸمض اٮمًٽمػٖ( :مپمرأى ٲمٿمك)٫ ،مڅمن اَّلل ٗمٸمڇم٨م إذا ٭مڇمن يټمٽمڄمه
ٖمٸمځمٿمف ٮمزم ٲمـ ذٮمؽ أن يراه ،وٓزم اٜمٸمٿمك اٮمٴمحځمح ٙمزء ٲمٿمف ،٭مَم هق ٲمٸمٽمقم ٲمـ دٓٮمډم
اٮمٽمٺمظٚ ،مځمڋم ٗمټمقن ٖمڇمٜمٶمڇمٖمٻمډم واٮمتٵمپمـ وآٮمتزام.اه

ؓ َ٬م َڇمل٬َ :م َڇمل َر ُ١م ُ
قل اَّللِ ﷺ« :إِ َّن اهللَ َؿ َال ِلَ :إٔ ٍِْ ْؼ
َ )74و َ٥م ْـ َأ ِِّب ُه َر ْي َر َة ؓ
ِ
غ اهللِ َم َ
ؽشَ .و َ٬م َڇمل َر ُ١م ُ
ُإٔ ٍِْ ْؼ َظ َِ ْٔ َ
اء اف َِّ ْٔ َؾ
ْلى َٓ َ ٌِ ُ
قل اَّللِ ﷺُ ّ َ « :
ٔو َٓاَ ،ش َّح ُ
َوافْ ََّٓ َارَ ،أ َر َأ ْ ت ُْؿ َما َأ ْٕ ٍَ َؼ ُم ْذ َخ َِ َؼ اف َّ َم َء َوإَ ْر َضَ :ؾِ٘ َّٕ ُف َل ْ َ ٌِ ْض َما ذ َ ِّْٔ ِ ِف،
افيم ِءَ ،وبِ َٔ ِد ِه إُ ْخ َرى اف ََ ْب ُض َ ْر َؾ ُع َو َ ْ
َي ٍِ ُضش ُٲم َّت َٺم ٌؼ َ٥م َٽم ْځم ِف(.)0
َو َظ ْر ُص ُف َظ َذ َ
ِ ِ
ِ
هلل
غ ِظْْدَ ا ِ
٥َ )75م ْـ َ٥م ٌْد اَّللِ ْٖم ِـ َ٥م ْپم ٍرو ¶٥ ،مـ اٮمٿمٌَِّ َّل ﷺ َ٬م َڇمل« :إِ َّن ادُ َْ ى َ
ِ ِ
ِ
ُقر َظ ْـ َ ِّ ِ
َظ َذ َمَْابِ َر ِم ْـ ٕ ٍ
قن
غ :ا َّف ِذ َـ َ ًْ ِد ُف َ
افر ْ َ ِـ َظ َّز َو َج َّؾَ ،وـ ِْتَا َ دَ ْ ف َ ّ ٌ
غ َّ
ِذ ُحُ ِّْ ِٓ ْؿ َو َأ ْ ِِ ِ
ٔٓ ْؿ َو َما َو ُفقاشَ .أ ْٛم َر َٙم ُف ُٲم ًْٽمِ ٌؿ(.)2

مسائل العقيدة املستفادة من احلديثني

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)4684وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )993مـ أِّب هريرةؓ
( )2أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (.)0827
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إثبات ؾف ١ايٝد ٜٔهلل عص ٚجٌ.
دٮمڊم أٚمڇمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمځمديـ َّلل ٥مز وٙمؾ ،٭مَم يٽمځمؼ ٖمجَلٮمفٓ ،
ِ
ِ ِِ
ځمع
اٮمًپم ُ
ر ٌء َو ُه َق َّ
ِتڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م ،وٓ ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمتڀمَمَ ﴿ ،ٮم ْځم َس ٭مَپم ْثٽمف َ ْ
ا ْٮم ٌَ ِٴم ُٞم﴾ [اٮمٳمقرىَ ﴿ ،]00 :و َِل ْ َي ُټم ْـ َٮم ُف ُ٭م ُٺم ًقا َأ َٚمدٌ ﴾ [اْلٛمَلص.]4 :
و٬مد ٭مثرت إدٮمډم ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمځمديـ َّلل ٥مز وٙمؾ ،٭مثرة ٥مٷمځمپمډم ،وٲمـ ذٮمؽ
أيٵمڇم ٬مقل اَّلل ٥مز وٙمؾ﴿ :و َ٬مڇم َٮم ِ
ڊم ا ْٮم َځم ُڀمق ُد َيدُ اَّللِ َٲم ْٹم ُٽمق َٮم ٌډم ُ٪م َّٽم ْڊم َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو ُٮم ِٸمٿمُقا ٖمِ ََم َ٬مڇم ُٮمقا
ً
َ

ٖم ْؾ يدَ اه ٲمًٌق َ٣مت ِ
ػ َي َٳمڇم ُء﴾ [اٜمڇمئدة . ]64 :و٬مقٮمفَ ﴿ :ٲمڇم َٲمٿمَ َٸم َؽ َأ ْن ٗم ًَْ ُجدَ ٜمَ ِڇم
َڇمن ُي ِٿمٺم ُؼ َ٭مځمْ َ
َ َ ُ َُْ
َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ [ص. ]75 :

قال اإلماو ابً خزمية زمحُ اه يف كتابُ التْمٔد (:)332/3
ٖمڇمب ِذ٭م ِْر إِ ْ٘مٌ ِ
ڇمنَ :أ َّن اَّللََّ َٗمٸم َڇم٨م َٮمف يدَ ِ
ڇمت ا ْٮم َځم ِد ٮم ِ ْٽم َخڇمٮم ِ ِؼ ا ْٮم ٌَ ِ
ڇمر ِئ َٙم َّؾ َو َ٥م ََل َوا ْٮم ٌَ َځم ُ
ان ،٭م َََم
ُ َ
َ
َ
َ ُ
َأ ْ٥م َٽمپمٿمَڇم ِٓم ُِم ْ َټم ِؿ َٗمٿم ِْزيٽمِ ِفَ :أ َّڂمف َٛم َٽم َؼ آدم َ٥م َٽمځم ِف اٮمً ََلم ٖمِځمدَ ي ِف َ٬م َڇمل َ٥م َّز وٙم َّؾ ِ ِ ِ
ځمسَ ﴿ :ٲمڇم
ْل ْٖمٽم َ
َ َ
َ َ ْ َّ ُ َ ْ
ُ
َ
ٲمٿمَٸم َؽ َأ ْن َٗمًجدَ ٜمَ ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِځمدَ ي﴾ [ص ،]75 :و َ٬م َڇمل ٙم َّؾ و َ٥م ََل َٗمټم ِْذيٌڇم ٮم ِ ْٽمځمڀم ِ
٧م
قد ِٚم َ
ً َُ
َ َ
َ
َ َّ
ْ ُ
َ َ
َ٬مڇم ُٮمقا﴿ :يدُ اَّلل ٲم ْٹم ُٽمق َٮم ٌډم﴾[اٜمڇمئدة٫َ ، ]64 :مټم ََّذِبؿ ِٓم ٲم َٻمڇم َٮمتِ ِڀمؿ ،و َ٬م َڇملٖ﴿ :م ْؾ يدَ اه ٲمًٌق َ٣مت ِ
َڇمن
ْ َ
َ
َ َ ُ َُْ
َُ ْ َ
َ
ػ َي َٳمڇم ُء﴾ [اٜمڇمئدة ]64 :و َأ ْ٥م َٽم َپمٿمَڇم َأ َّن ْإَ ْر َض َُجِځم ًٸمڇم َ٬م ٌْ َٵم ُت ُف َي ْق َم ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډم،
ُيٿم ِْٺم ُؼ َ٭م ْځم َ
ڇمت ٖمِ َځم ِپمځمٿم ِ ِف َ ،و ﴿ َيدُ اَّلل َ٫م ْق َق َأ ْي ِدهيِ ْؿ﴾ [اٮمٺمتحَ ، ]01 :و َ٬م َڇمل٫َ ﴿ :م ًُ ٌْ َح َ
ڇمن
ات َٲم ْٶم ِق َّي ٌ
اٮمً ََم َو ُ
َو َّ

ر ٍء َوإِ َٮم ْځم ِف ٗم َْر َٙم ُٸم َ
قن﴾ [يسَ ]83 :و َ٬م َڇملٗ﴿ :م ُِٸم ُّز َٲم ْـ ٗم ََٳمڇم ُء َوٗم ُِذ ُّل
ا َّٮم ِذي ٖمِ َځم ِد ِه َٲم َٽمټم ُ
ُقت ٭م ُِّؾ َ ْ
َٲم ْـ ٗم ََٳمڇم ُء ٖمِ َځم ِد َك ْ ِ
ر ٍء َ٬م ِد ٌير﴾ [آل ٥مپمرانَ ، ]26 :و َ٬م َڇملَ ﴿ :أ َو َِل ْ َي َر ْوا َأڂمَّڇم
اخلَ ْ ُٞم إ َّڂم َؽ َ٥م َٝم ٭م ُِّؾ َ ْ
َٛم َٽم ْٻمٿمَڇم َِل ُ ْؿ ِِمَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم َأ ْڂم َٸمڇم ًٲمڇم﴾ [يس.]70 :اه
قال اإلماو أبْ القالْسه األصبَاىٕ يف احلجة يف بٔاٌ احملجة (:)616/8
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َوَّللَّ يدان ٭م َََم َ٬م َڇملٜ﴿ :مڇم ٛمٽمٻمڊم ٖم َځمدي﴾ َو َ٬م َڇملٖ﴿ :مؾ َيدَ ا ُه ٲمًٌق٣متڇمن﴾ َو ِٓم
ِ ِ
ِ
ِ
اٮمٴم َٺمڇمت ا َّٮمتِل َوردت
احلَديڋمَ « :وخِؼ آدم بٔدَ ْ فشَ .و َ٬م َڇمل ﷺ« :وـِتا َ دَ ْ ف َ ّغشَ .و ِّ
َػ ،واٮمٻمدم ،وإصٌع٫َ ،مڅمِ َّڂم ُف َيڈم إِ ْ٣م ََلق اٮم َٻم ْقل َِبڇم َ٥م َٝم َٲمڇم ورد
َِبڇم ْإَ ْٛم ٌَڇمر ٲمثؾ ا ْٮمټم ِّ
َِبڇم ْ
اخلَ َٟم ٲمـ ٪مٞم َأن يٴمقر َذٮم ِ َؽ ِٓم ا ْٮم ِٺمټمرَ ،أو ختځمؾَ ،أو ٗمقهؿ.اه
ّقال اإلماو ابً بطة يف كتابُ اإلباىة اللربى (:)131/7
ٖمڇمب اْليَمن ٖمڃمن َّلل ٥مز و ٙمؾ يديـ ،و٭مٽمتڇم يديف يپمځمٿمڇمن ـ ٘مؿ ذ٭مر أٚمڇمديڋم ـ ٘مؿ
٬مڇمل٫َ :مڀم ِذ ِه ْإَٚم ِ
َڇمهڇم ِٓم ٭م َََم ِل اٮمدِّ ِ
ڇمد ُ
اٮمًٿم َِّډم:
ڇمهڇمَ ،و َٲمڇم َٙمڇم َء ِٓم َٲم ْٸمٿم َ
ڇمه َ
يڋم َو َٲمڇم َو َ
َ
َ
يـَ ،و َِتَڇم ِم ُّ
ڇمر اٮمً َٽم ِ
ځمڀمڇم ٖمِ َ ِ ِ ِ
ِْ
٠م ِ
اْل َيَم ُن ِ َِبڇمَ ،وا ْٮم َٻم ٌُ ُ
ػ ِٓم
اض َ٥م َٽم ْځم َڀمڇمَ ،وا ِّٗم ٌَ ُ
ڇمع آ َ٘م ِ َّ
٠مك آ ْ٥م َ
قل َِلَڇمَ ،و َٗم َٽم ِّٻم َ ْ
ػ و َٓ ِِل٫َ ،مڅمِ َّن اٮم َّتٿم ِْٻمځمڈم وا ْٮمٌح َڋم َ٥مـ َذٮم ِ َؽ ي ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ق٬م ُع َّ
ڈم
اٮمٳم َّؽَ ،و ُي ِز ُيؾ ا ْٮم َٻم ْٽم َ
ُ
ْ
َ َ َ ْ
ر َوا َيت َڀمڇم ٖم ََل َ٭م ْځم َ َ
اْلي َٻم ِ
ڇمنَ ،و ُي َز ْٚم ِز ُٚم ُف َ٥م ْـ ُ٣م َپم ْڃمڂمِځمٿم َِډم ْ ِ
َ٥م ْـ ُٲم ًْ َت َٻم ِّر ْ ِ
اْل َيَم ِن٫َ ،مڅمِ َّن ٭مَثِ ًٞما ِٲم َـ اٮمٿم ِ
َّڇمس ُ٫متِٿمُقا ٖمِ َټم ْث َر ِة
ص َ٥مـ ٲمٸم ِڇمِّن َأٚم ِ
ِ
اٮمً َڄم ِ
ڇمد َ
يڋم٫َ ،م َٽم ْؿ َي َزا ُٮمقا ٖمِ َذٮم ِ َؽَ ،و َ٥م َٝم َذٮم ِ َؽ َٚمتَّك
َ
الَ ،واٮم َّتٿمْٻم ِٞمَ ،وا ْٮم َٺم ْح ِ ْ َ َ
ُّ

قِبِ ُؿ ا ْٮم ِٺم َت َـ َواٜمْ ِ َح َـ٫َ ،م َٽم ِج ُجقا ِٓم ٖمِ َح ِ
ذ ُٖمقا ِٓم ُ٬م ُٽم ِ
[صُ ]304:أ ْ ِ
ڇمر َّ
اٮمٳم ِّؽ٫َ ،م َٴم َڇمر ِِبِ ْؿ إِ َ٨م
رد اٮمًٿم َِـ ،واٮم َّتټم ِْذ ِ ِ
يؾَ ،وٲمڇم َص َّح ْڊم ٖمِ ِف اٮمر َوا َي ُډم َ٥م ِـ اٮمر١م ِ
قل،
يڈم َٜمڇم َٙمڇم َء ِٓم ڂم ِّ
َ
َّ ُ
ِّ
َص اٮم َّتٿم ِْز ِ َ
َ ِّ ُّ
قلَ ،و َ٬مڇم ُٮمقاَ َٓ :ڂم ُٻم ُ
ػ اَّللََّ إِ َّٓ ٖمِ ََم َ٬مٌِ َٽم ُف ا َْٜم ْٸم ُٻم ُ
قل :إِ َّن َّللَِّ
قز َأ ْن ڂم َِٴم َ
َي ُ
َو َ٬مڇم ُٮمقاَ َٓ :ڂم ْٻم ٌَ ُؾَ ،و َٓ َ ُ
ِ
ڇم٥مدَ ي ِـ ،وراٚم ٍډم ،وٲم َٺم ِ
َيدَ ْي ِـَّ َِٕ :ن ا ْٮم َځمدَ ْي ِـ َٓ َٗمټم ُ
ڇمص َؾ،
ُقن إِ َّٓ ٖمِ ْڇمَٕ َصڇمٖمِعَِ ،و٭م ي
َػ َو َ١م ْ َ َ َ َ َ
َ٫م َٺم ُّروا ٖمِ َز ْ٥م ِپم ِڀم ْؿ ِٲم َـ اٮمت َّْٳمٌِ ِځمف٫َ ،م ِٺم ِځمف َو َ٬م ُٸمقاَ ،وإِ َٮم ْځم ِف َص ُڇمرواَ ،و٭م ُُّؾ َٲمڇم َز َ٥م ُپمقا ِٲم ْـ َذٮم ِ َؽ َ٫مڅمِڂم َََّم
٧م ،و َٗمٸم َڇم٨م اَّللَُّ َ٥مـ َذٮم ِ َؽ ُ٥م ُٽمقا ٭مٌَِٞماَّ َِٕ :ن يدَ ا اَّلل ٖمِ ََل َ٭مځم ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ػ،
ْ
َ
ًّ
ْ
ُه َق ٲم ْـ ص َٺمڇمت اٜمَْ ْخ ُٽمق٬م َ َ َ
ً
اٮمر ُ١م ُ
قل٫َ ،م َڃم َّٲمڇم َٲمڇم ُر ِو َي َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺَ ،و ِص َحڇم َٖمتِ ِف،
َو َ٬مدْ َأ٭م َْذ َ ُِب ُؿ اَّللَُّ َ٥م َّز َو َٙم َّؾ َو َأ٭م َْذ َ ُِب ُؿ َّ

ڇمن ،و َأ ِئپم ِډم اٮمدِّ ِ ِ
ِ
٧م َِلؿ ٖمِڅمِٚمً ٍ
يؿ ِٓم ِذ٭م ِْر ِه ْؿ ُأڂم ًًْڇم ٮم ِ ُٻم ُٽم ِ
قب
يـ ا َّٮمذي َـ َٙم َٸم َؾ اَّللَُّ ا ْٮمټم َِر ُ
َ َّ
َواٮمتَّڇمٖمِٸم َ ُ ْ ْ َ
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ِ
ِ ِ ِ
ِ
َص
ِم َډم ٮم ِ ْٽم ُپم ًْٽمِ ِپم َ
٧مَ ،و َر ْ َ
اٜمُْ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
٧م٫َ ،م َٻمدْ َذ٭م َْرڂمَڇم ٲمٿمْ ُف َٲمڇم ِٓم َٖم ْٸمٵمف ٭م َٺمڇم َي ٌډم َو٢م َٺمڇم ٌءَ ،و َأ َّٲمڇم َٲمڇم ڂم َّ
ِ ِ
َڇمب٫َ ،م َٻم ْق ُٮم ُف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :ٲمڇم َٲمٿمَ َٸم َؽ َأ ْن ٗم ًَْ ُجدَ ٜمَ ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ [ص،]75 :
َ٥م َٽم ْځمف ا ْٮمټمت ُ
و َ٬م َڇملٖ﴿ :م ْؾ يدَ اه ٲمًٌق َ٣مت ِ
َڇمن﴾ [اٜمڇمئدةَ ،]64 :و َ٬م َڇملَ ﴿ :و ْإَ ْر ُض َُجِځم ًٸمڇم َ٬م ٌْ َٵم ُت ُف َي ْق َم
َ
َ َ ُ َُْ
ِ ِ
ڇمت ٖمِ َځم ِپمځمٿم ِ ِف﴾[ ،صُ٘ ]305:م َّؿ َصدَّ َق َذٮم ِ َؽَ ،و َأ َٖم َ
ڇمن َٲم ْٸمٿمَڇم ُه َ٬م ْق ُل
ات َٲم ْٶم ِق َّي ٌ
اٮمً َپم َق ُ
ا ْٮمٻم َځمڇم َٲمډم َو َّ
ڇمد ِ
ٔوٓا َرءش  ،وٲمڇم َ٬مدْ َذ٭مَر ُٗمف ِٲمـ ْإَٚم ِ
ِ
اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َ « :دُ اهلل َم ْ َ
يڋم ِٓم
ْ ُ َ َ
َ َ
اء َٓ ُ ٌ ُ َ ْ ٌ
ْلى َش َّح ُ
ِ
ڇمبَ ،و َٲمڇم َ٬م ٌْ َٽم ُف ُ٭م ُّٽم َڀمڇم ٗم َُقا٫مِ ُؼ َٲم ْٸمٿمَك ا ْٮمټمِت ِ
َه َذا ا ْٮم ٌَ ِ
َڇمب ُي َٴمدِّ ُ٬م َڀمڇم.اه
َڇمبَ ،وا ْٮمټمت ُ
()0

جا ٤يف بعض األدي ١ذنس ايٝد باإلفساد ٚيف بعطٗا ذنسٖا باجلُع.
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)61
َٮم ْٺمظ ا ْٮمځم ِد ٙمڇمء ِٓم ا ْٮم ُٻمر ِ
آن َ٥م َٝم َ٘م ََل َ٘م ِډم َأڂم َْقاعٍُ :ٲم ْٺم َر ًدا َو ُٲمثَٿمًّك َو َُم ْ ُپمق ً٥مڇم٫َ ،مڇمٜمُْ ْٺم َر ُد َ٭م َٻم ْقٮمِ ِف:
ْ
َ َ َ
ِِ
ِ ِ
قع
﴿ٖمِ َځمده اٜمُْ ْٽم ُؽ﴾ [اٜمٽمؽَ ]0 :واٜمُْ َثٿمَّك َ٭م َٻم ْقٮمفَٛ ﴿ :م َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ [صَ ]75 :واٜمَْ ْج ُپم ُ

ڇمف ا ْٮم ِٺم ْٸم َؾ إِ َ٨م َڂم ْٺم ًِ ِف ٖمِ َٵم ِپم ِٞم
﴿ َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم﴾ [يس٫َ ]70 :م َح ْځم ُڋم َذ٭م ََر ا ْٮم َځمدَ ُٲم َثٿمَّڇم ًة َأ َو َ
اد و٥مَدَّ ى ا ْٮم ِٺمٸم َؾ ٖمِڇم ْٮمٌ ِ
ِْ ِ
ڇمء إِ َٮم ْځم َڀمڇم َ٫م َٻم َڇمل ﴿ َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ [صَ ]75 :و َٚم ْځم ُڋم َذ٭م ََر َهڇم
َ
ْ
اْل ْ٫م َر َ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
َيت َِپم ُؾ
َُم ْ ُپمق َ٥م ًډم َأ َو َ
ڇمف ا ْٮم َٸم َپم َؾ إِ َٮم ْځم َڀمڇم َو َِل ْ ُي َٸمدِّ ا ْٮمٺم ْٸم َؾ ٖمِڇم ْٮم ٌَڇمء٫َ ،م َڀمذه َ٘م ََل َ٘م ُډم ُ٫م ُروق َ٫م ََل َ ْ
﴿ َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ [صِ ]75 :ٲم َـ اٜمَْ َج ِ
َيت َِپم ُٽم ُف ﴿ َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم﴾ [يس٫َ ]70 :مڅمِ َّن
ڇمز َٲمڇم َ ْ
٭م َُّؾ َأ َٚم ٍد َي ْٺم َڀم ُؿ ِٲم ْـ َ٬م ْقٮم ِ ِف٥َ ﴿ :م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم﴾ [يسَ ]70 :ٲمڇم َي ْٺم َڀم ُپم ُف ِٲم ْـ َ٬م ْقٮمِ ِف٥َ :م ِپم ْٽمٿمَڇم
َو َٛم َٽم ْٻمٿمَڇمَ ،٭م ََم َي ْٺم َڀم ُؿ َذٮم ِ َؽ ِٲم ْـ َ٬م ْقٮم ِ ِف٫َ ﴿ :مٌِ ََم ٭م ًََ ٌَ ْڊم َأ ْي ِديټم ُْؿ﴾ [اٮمٳمقرىَ ،]31 :و َأ َّٲمڇم
َ٬م ْق ُٮم ُفَٛ ﴿ :م َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ [ص٫َ ]75 :م َٽم ْق ٭م َ
َڇمن اٜمُْ َرا ُد ِٲمٿمْ ُف ُُم َ َّر َد ا ْٮم ِٺم ْٸم ِؾ َِل ْ َي ُټم ْـ ٮم ِ ِذ٭م ِْر ا ْٮمځمَ ِد
ٖمٸمدَ ڂمًٌِ ِډم ا ْٮم ِٺمٸم ِؾ إِ َ٨م ا ْٮم َٺم ِ
ػ إِ َذا ُ٘مٿمِّ َځم ْڊم؟
ػ َو َ٬مدْ َد َٛم َٽم ْڊم َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم ا ْٮم ٌَڇم ُء؟ َ٫م َټم ْځم َ
ڇم٥م ِؾ َٲم ْٸمٿمًك٫َ ،م َټم ْځم َ
ْ
َْ ْ َ
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)4684وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )993مـ أِّب هريرةؓ
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ڇمف إِ َ٨م ي ِد ِذي ا ْٮمځم ِد اٜمُْر ِ
ِ
اد ْ ِ
اْل َوڇم َ٫م ِډم إِ َٮم ْځم ِف َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِفٖ﴿ :مِ ََم
ه ا ْٮم َٺم ْر ِق َأ َّن ا ْٮم ِٺم ْٸم َؾ َ٬مدْ ُي َٵم ُ
َ
َ َ
َو ُّ
َ٬مدَّ َٲم ْڊم َيدَ َ
ځمػ
اك﴾ [احلڌم٫َ ﴿ ]01 :مٌِ ََم ٭م ًََ ٌَ ْڊم َأ ْي ِديټم ُْؿ﴾ [اٮمٳمقرىَ ]31 :و َأ َّٲمڇم إِ َذا ُأ ِو َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ڇمذ ْٗم ُف ٖمِ ِفَ ،و ِِل َ َذا َ٬م َڇمل َ٥مٌْدُ اَّلل
إ َٮم ْځمف ا ْٮمٺم ْٸم ُؾ ُ٘م َّؿ ٥مُدِّ َي ٖمِڇم ْٮم ٌَڇمء إ َ٨م َيده ُٲم ْٺم َر َد ًة َأ ْو ُٲم َثٿمَّڇم ًة َ٫م ُڀم َق ِمَّڇم َٖم َ َ
َي ُِ ْؼ بِ َٔ ِد ِه إِ َّٓ َث ََل ًثاَ :خ َِ َؼ آ َد َم بِ َٔ ِد ِهَ ،وؽ ََر َس َج َّْ َة ا ْف ٍِ ْر َد ْو ِ
ْٖم ُـ َ٥م ْپم ٍرو« :إِ َّن اهللََّ َل ْ َ ْ
س بِ َٔ ِد ِه،
َڊم ا ْٮمځمدُ ِهل ا ْٮم ُٻمدْ ر ُة َِل ي ُټمـ َِلڇم ْ ِ
و َـتَب افتَّقرا َة بِٔ ِد ِهش ٫َ .م َٽمق ٭مَڇمڂم ِ
ڇمص ٖمِ َذٮم ِ َؽ َو َٓ
اٛمت َٴم ٌ
َ
ْ
َ
َ َ َْ َ
َ َْ ْ َ
ِ
٭مَڇمڂم ْ ِ
ِ
ر ٍء ِِمَّڇم َٛم َٽم َؼ ٖمِڇم ْٮم ُٻمدْ َر ِة.
َڊم ٔ َد َم َ٫مٵمځم َٽم ٌډم ٖمِ َذٮم َؽ َ٥م َٝم ٭م ُِّؾ َ ْ
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0ٮمٺمظ احلديڋم اٜمذ٭مقر ِل أٙمده ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص ٓ ،ٲمر٫مق٥مًڇم وٓ ٲمق٬مق ً٫مڇم ،وإڂمَم أٛمرٙمف
اٮمدار٬مٶمٿمل ٓم ”اٮمٴمٺمڇمت“ ر٬مؿ ( ،)28وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم ”صٺمډم اجلٿمډم“ ( )48/0ر٬مؿ ( ،)23واٮمٌځمڀمٻمل ٓم
”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“ ( )025/2ر٬مؿ ( )692ٲمـ ٣مريؼ ٥مقن ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث٥ ،مـ أٛمځمف ٥مٌد
اَّلل ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث٥ ،مـ أٖمځمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث ٖمـ ڂمق٫مؾٖ ،مٽمٺمظَٛ :م َٽم َؼ اَّللَُّ ٥مَزَّ َو َٙم َّؾ َ٘م ََل َ٘م َډم
ِِ
ِ
ِِ
َڈم اٮمت َّْق َرا َة ٖمِ َځم ِد ِهَ ،و٪م ََر َس ا ْٮم ِٺم ْر َد ْو َس ٖمِ َځم ِد ِه٬ .مڇمل اٮمٌځمڀمٻمل :هذا
اٮمً ََل ُم ٖمِ َځمدهَ ،و َ٭مت َ
َأ ْ٢م َځمڇم َء ٖمِ َځمدهَٛ ،م َٽم َؼ آ َد َم َ٥م َٽم ْځمف َّ
ٲمر١مؾ.

٬مٽمڊم :وٓم إ١مٿمڇمده ٥مقن ٖمـ ٥مٌد اَّلل ،وهق ُمڀمقل.
و٬مڇمل اٮمدارٲمل ٓم ”اٮمٿمٻمض ٥مٝم اٜمريز“ (:)260/0
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ان -و ُهق اٜمُْټمْتِڈمَ٘ -مٿمَڇم ُُم َ ِ
ڇمهدٌ ،
ُ
ق١مك ْٖم ُـ إِ ْ١م ََم٥م َځمؾَ٘ ،مٿمَڇم َ٥م ٌْدُ ا ْٮم َقاٚمد ْٖم ُـ ِز َيڇمدَ٘ ،مٿمَڇم ُ٥م ٌَ ْځمدُ ْٖم ُـ ٲم ْڀم َر َ َ َ
َٚمدَّ َ٘مٿمَڇم ُٲم َ
َ٬م َڇمل٬َ :م َڇمل َ٥م ٌْدُ اَّللَِّ ْٖم ُـ ٥م َُپم َرَٛ :م َٽم َؼ اَّللَُّ َأ ْر َٖم َٸم َډم َأ ْ٢م َځمڇم َء ٖمِ َځم ِد ِه -:ا ْٮم َٸم ْر ُشَ ،وا ْٮم َٻم َٽم ُؿَ ،و َ٥مدْ ٌنَ ،وآ َد ُم ُ٘م َّؿ َ٬م َڇمل ٮم ِ ًَڇمئِ ِر
ْ
اخلَ ْٽم ِؼ :٭مـ َ٫مټم َ
َڇمن .إ١مٿمڇمده صحځمح ،رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت.
و٬مڇمل اْلٲمڇمم ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم ”اٮمًٿمډم“ (:)0008
ِ
ِ
َٚمدَّ َ٘مٿمِل َأ ُٖمق َٚم ْٺم ٍ
٥مَ٦م ْٖم ِـ زَ ْي ٍد٥َ ،م ْـ
٥مَ٦م ،ڂمڇم َأ ُٖمق ُ٬م َت ْځم ٌَ َډم ،ڂمڇم َٚم ًَ ُـ ْٖم ُـ َأ ِِّب َٙم ْٸم َٺم ٍر٥َ ،م ْـ ِّ
ص ٥م َْپم ُرو ْٖم ُـ ي
ان٥ ،م ِ
َـ ا ْٖم ِـ ٥مَ ٌَّ ٍ
ػ ْٖم ِـ ِٲم ْڀم َر َ
ڇمس ¶ َ٬م َڇملَٛ :م َٽم َؼ اَّللَُّ ٥مَزَّ َو َٙم َّؾ َأ ْر َٖم َٸم َډم َأ ْ٢م َځمڇم َء ٖمِ َځم ِد ِهَ ،و َ١مڇمئِ ُر َذٮم ِ َؽ
ق١م َ
ُي ُ
ڇمت ٥مَ دْ ٍن ٖمِځم ِدهِ.
َڇمنَٛ ،م َٽم َؼ ا ْٮم َٻم َٽمؿ ٖمِځم ِد ِه ،وآدم ٖمِځم ِد ِه ،واٮمتَّقرا َة َ٭م َتٌڀمڇم ٖمِځم ِد ِه ،وٙمٿمَّ ِ
ُـ َ٫مټم َ
َ
ََ َ َ َ
َ٬م َڇملَ :ٮم ُف ٭م ْ
َ َ َ ََ َ َ َْ
إ١مٿمڇمده وٸمځمػ :ٮمٵمٸمػ ٚمًـ ٖمـ أِّب ٙمٸمٺمر ،و٥م٦م ٖمـ زيد ٖمـ ٙمد٥مڇمن .وهق يتٻمقى ٖمڇمٮمذي ٬مٌٽمف،
وٮمف ٚمټمؿ اٜمر٫مقع ،واَّلل أ٥مٽمؿ.
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و َ٬مدْ َأ ْٛمٟم اٮمٿمٌَِّل ﷺ َأ َّن َأه َؾ اٜمَْق ِ٬م ِ
ػ َي ْڃمٗمُق َڂم ُف َي ْق َم ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډم َ٫م َځم ُٻمق ُٮم َ
ْت َأ ُبق
قن َ « :ا آ َد ُم َإٔ َ
ْ
ْ
َ
َ َ ُّ
ؽ اهللَُّ بِٔ ِد ِهش و٭م ََذٮمِ َؽ َ٬م َڇمل آدم ٜمُ ِق١مك ِٓم ُِم َ ِ ِ
ا ْف َب َ ِ
اص َى ٍَ َ
ؼ َخ َِ ََ َ
اك اهللَُّ بُِ َََل ِم ِف
ڇمٙمتف َٮم ُفْ « :
َّ
َ
َُ َ
َ
ؽ ْإَ ْفقاح بِٔ ِد ِهش ،و ِٓم َٮم ْٺم ٍ
ظ َ
َو َخ َّط َف َ
َڈم َٮم َؽ اٮمت َّْق َرا َة ٖمِ َځم ِد ِه َو ُه َق ِٲم ْـ َأ َص ِّح
آٛم َرَ :٭مت َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ ِ
احل ِد ُ
ت َبِْل آ َد َم
قر « َأ َّن ادَْ ََلَِ َُ َة َؿا ُفقا َ :ا َر ِّب َخ َِ َْ َ
يڋم اٜمَْ ْٳم ُڀم ُ
ْإَ َٚمڇمديڋمَ ،و٭م ََذٮم َؽ ْ َ
اج ًَ ْؾ ََُل ُؿ افد ْٕ َٔا َو َفَْا ْأ ِخ َرةََ ،ؾ ََ َال اهللَُّ َْ ًَ َاػ:
قن َو َ ْر َـ ُب َ
قن َو َ ُِْْ ُح َ
ؼ ُب َ
َ ْٖ ُـ ُِ َ
قنَ ،ؾ ْ
قن َو َ ْ َ
ت ؾِ ِٔف ِمـ ر ِ
ت َف ُف ـ ُْـ
وحل ـ ََّ ْـ ُؿ ِْ ُ
ي َو َٕ ٍَخْ ُ
َٓ َأ ْج ًَ ُؾ َصافِ َح َذ ِّر َّ ِة َم ْـ َخ َِ َْ ُ
ت بِ َٔدَ َّ
ْ ُ
ِ
ځمص إِڂم َََّم ُ٫م ِڀم َؿ ِٲم ْـ َ٬م ْقٮم ِ ِفَٛ ﴿ :م َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ [ص٫َ ]75 :م َٽم ْق ٭م َ
َڇمن
َؾُ َ
َانش َو َه َذا اٮمت َّْخٴم ُ
()0

ِٲم ْث َؾ َ٬م ْقٮم ِ ِفِِ ﴿ :مَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم﴾ [يسَ ]70 :ٮمټم َ
َڇمن ُه َق َو ْإَ ْڂم َٸمڇم ُم ِٓم َذٮم ِ َؽ َ١م َقا ًء.
ــــــــــــــــــــــ

إٖمراهځمؿ ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٛمڇمٮمد
( )0ضًٔػ مُْر :أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم ”اٮمټمٌٞم“ ( ،)04584ٲمـ ٣مريؼ
ُ
ِ
ِمپمد ٖمـ ُٲم َٶم ِّرف٥ ،مـ صٺمقان ٖمـ ١مٽمځمؿ٥ ،مـ َ٥مٶمڇمء ٖمـ
٪مًڇمن َّ
ِمپمد٘ ،مٿمڇم أٖمق َّ
اٜم ِّٴمځميص٘ ،مٿمڇم َٚم َّجڇمج ٖمـ َّ
ت َبِْل آ َد َم افد ْٕ َٔا
ت َ :ا َر َّبَْاَ ،أ ْظ َى ْٔ َ
اٮمٿمٌل ﷺ٬ ،مڇمل« :إِ َّن ا َدَلََِ َُ َة َؿا َف ْ
َيًڇمر٥ ،مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مَپمرو٥ ،مـ ِّ
ِ
ْ
ت
َؼ ُب وَٓ َٕ ِْ ُٓق ،وـ ََم َج ًَ ِْ َ
قن و َ ِْ َب ُ َ
ؼ ُب َ
َ ْٖ ُـ ُِ َ
قن َ
قن ،وٕ َْح ُـ ُٕ َ ِّب ُح بِ َح ّْد َك ،وَٓ َٕٖـ ُُؾ وَٓ ٕ ْ َ
ؾٔٓا و َ ْ َ
ََُلؿ افد ْٕٔا َؾاجً ْؾ َفَْا ِ
َانش.
ي ـ ََّ ْـ ُ
أخ َر َة ؿالَ َٓ :أ ْج ًَ ُؾ َصافِ َح ُذ ِّر َّ ِة َم ْـ َخ َِ َْ ُ
ؿِت َف ُف :ـ ُْـ َؾُ َ
ت بِ َٔدَ َّ
َ ْ َ
ُ
وأٛمرٙمف ٓم ”إو١مط“ ( )6073( )096 /6ٲمـ ٣مريؼ ٣مٽمحډم ٖمـ زيد٥ ،مـ صٺمقان ٖمـ ١مٽمځمؿ ٖمف.
٬مڇمل اِلځمثپمل ٓم ”اٜمجپمع“ ( :)254 /0و٫مځمف إٖمراهځمؿ ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٛمڇمٮمد اٜمٴمځميص ،وهق ٭مذاب
ٲم٠موك ،وٓم ١مٿمد إو١مط ٣مٽمحډم ٖمـ زيد ،وهق ٭مذاب أيٵم ًڇم.
ؿِت :و٬مد روي ٲمق٬مق ً٫مڇم ٥مٝم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص.

أٛمرٙمف اٮمدارٲمل ٓم ”اٮمرد ٥مٝم اٜمريز“ (َٚ )257- 256/0مدَّ َ٘مٿمَڇم ٥مَ ٌْدُ اَّللَِّ ْٖم ُـ َصڇمٮم ِ ٍحَٚ ،مد٘مٿم ِل
اٮم َّٽمځمڋمٚ ،مدَّ َ٘مٿمِل ِه َٳمڇمم ٖمـ ١مٸم ٍد٥ ،مَـ زَ ي ِد ٖم ِـ َأ١م َٽمؿ٥َ ،مـ َ٥م َٶم ِ
ڇمء ْٖم ِـ َي ًَ ٍ
٥مَپم ِرو ْٖم ِـ
ْ
ُ ْ ُ َ ْ
َ
ْ
ڇمرَ ،أ َّن َ٥م ٌْدَ اَّللَِّ ْٖم َـ ْ
ْ ْ ْ ْ َ
ڇمص٬َ ،م َڇملَ « :ف ََدْ َؿا َف ِ
ا ْٮم َٸم ِ
قنَ ،و ِمَّْا َ َ َِ ُة ا ْف ًَ ْر ِ
شَ ،و ِمَّْا ا ْفُِ َرا ُم
ت ادَْ ََلَِ َُ ُة َ :ا َر َّبَْاِ ،مَّْا ادَْ ََلَِ َُ ُة ا ُْد ََ َّر ُب َ
ت ََُل ُؿ افد ْٕ َٔا،
قنَ ،وٕ َْح ُـ ُٕ َ ِّب ُح اهللََّ اف َِّ ْٔ َؾ َوافْ ََّٓ َار َٓ ٕ ٖم َو َٓ ٍٕس ،خَِت َبْل آ َد َم َؾ َج ًَ ِْ َ
ا ْفَُاِْ ُب َ
ِ
ثؿ
قن َؾُ ََم َج ًَ ِْ َ
قن َو َ َتز ََّو ُج َ
ؼ ُب َ
َو َج ًَ ِْت َُٓ ْؿ َ ْٖ ُـ ُِ َ
ت ََُل ُؿ افد ْٕ َٔا َؾ ْ
اج ًَ ْؾ َفَْا ْأخ َر َة َؾ ََ َال :فـ أؾًؾَّ ،
قن َو َ ْ َ
ِ
ثؿ ظادو ؾاجتٓدوا ادَْ ْ َٖ َفة بِّثؾ َذفِ َ
ؽَ ،ؾ ََ َال:
ظادو ؾاجتٓدوا ادَْ ْ َٖ َفةَ ،ؾ ََا ُفقا مثؾ َذفؽَ ،ؾ ََ َال :فـ أؾًؾَّ ،
َان؟ش.
َف ْـ َأ ْج ًَ َؾ َصافِ َح ُذ ِّر َّ ِة َم ْـ َخ َِ َْ ُ
ي ـ ََّ ْـ ؿِت َف ُف :ــ َؾُ َ
ت بِ َٔدَ َّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذ٭مره اٮمذهٌل ٭مَم ٓم ”اٮمٸمٽمق“ (ص ٥ )82مـ اٮمدارٲمل ،و٬مڇمل :إ١مٿمڇمده صڇمٮمح.
ؿِتٓ :م إ١مٿمڇمده ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح ،وهق ٭مڇمٗمڈم اٮمٽمځمڋم٫ ،مځمف وٸمػ يًٞم .و٬مد ٛمقٮمػ هٳمڇمم ٖمـ
َڇمه ْؿ﴾ [اْلهاء:
َـ زَ ْي ِد ْٖم ِـ َأ ْ١م َٽم َؿِٓ ،م َ٬م ْقٮم ِ ِف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و َٮم َٻمدْ ٭م ََّر ْٲمٿمَڇم َٖمٿمِل آ َد َم َو َ َ
ِم ْٽمٿم ُ
١مٸمد٫ :مٻمد رواه َٲم ْٸم َپم ٌر ٥ ،م ْ
٬َ ، ]71م َڇمل٬َ :مڇم َٮم ِ
قن ِٲمٿم َْڀمڇم َو ُيٿمَ َّٸم ُپم َ
ڊم اٜمَْ ََلئِ َټم ُډمَ :ر َّٖمٿمَڇم إِڂم ََّؽ آ َٗم ْځم َڊم َٖمٿم ِل آ َد َم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم َي ْڃم ُ٭م ُٽم َ
قن ٫َ ،م َٽم ْؿ ُٗم ْٸمٶمِٿمَڇم َذٮم ِ َؽ
َ٫م َڃم ْ٥مٶمِٿمَڇم ِٓم ْأ ِٛم َر ِة ٫َ ،م َٻم َڇملَ :و ِ٥مزَّ ِِت َٓ َأ ْٙم َٸم ُؾ َصڇمٮمِ َح ُذ ِّر َّي ِډم َٲم ْـ َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي َ٭م َپم ْـ ُ٬م ْٽم ُڊم َٮم ُفُ :٭م ْـ َ٫مټم َ
َڇمنش.
أٛمرٙمف ٥مٌد اٮمرزاق ٓم ”ٗمٺمًٞمه“ (٥ )0592مـ ٲمٸمپمر ٖمف.
ُهڇم إٲمڇم ٲمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح ،أو
وهذا أصح ،أ٥مٿمل أڂمف ٲمـ ٬مقل زيد ٖمـ أ١مٽمؿ٫ :مځمټمقن اٮمقصؾ و ً
ٲمـ هٳمڇمم ٖمـ ١مٸمد.
وأٛمرٙمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم ”اٮمًٿمډم“ ( ،469/2ر٬مؿ  ،)0165واٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء
واٮمٴمٺمڇمت“ ( 020 /2ر٬مؿ  ،)688وٓم ”٢مٸمڈم اْليَمن“ ( 072 /0ر٬مؿ ٚ )049مد٘مٿمڇم اِلځمثؿ ٖمـ
ٛمڇمرٙمډم ،ڂمڇم ٥مثَمن ٖمـ ٥مَلق ،وهق ٥مثَمن ٖمـ ٚمٴمـ ٖمـ ٥مَلق٬ ،مڇمل١ :مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ يٻمقل:
أٛمٟمِّن إڂمٴمڇمري :أن اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇمل ٫ ...مذ٭مره ٖمٿمحقه.
وإڂمٴمڇمري هذا ٓ ُيدرى ٲمـ هق ،و٥مروة ٖمـ رويؿ ٮمځمس ٮمف ١مَمع ٲمـ أٚمد ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم٫ ،مڀمق
ٲمر١مؾ.
و٬مد ٙمڇمء ٲمٰمٚمڇم ٖمف ٥مٿمد اٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“ (ٚ ،)689مځمڋم أورده ٲمـ ٣مريؼ ٙمٿمځمد
ٖمـ ٚمټمځمؿ٥ ،مـ هٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر٥ ،مـ ٥مٌد رٖمف ٖمـ صڇمٮمح اٮمٻمرر ٬مڇمل١ :مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ َيدث ٥مـ
ٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل ريض اَّلل ٥مٿمف٫ ،مذ٭مره ٲمر٫مق٥مڇم ٖمٿمحقه.
إٓ أن روايډم ٥مروة ٖمـ رويؿ ٥مـ ٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل إڂمٴمڇمري ٲمر١مٽمډم.
أيٵمڇم ٙمٿمځمد ٖمـ ٚمټمځمؿ ٫مځمف وٸمػ٬ ،مڇمل ٫مځمف اٮمدار٬مٶمٿمل :ٮمځمس ٖمڇمٮمٻمقي .و٬مد ٛمڇمٮمٺمف أٖمق زر٥مډم
٘مؿ ً
اْلٲمڇمم ٫مرواه ٥مـ هٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر ٖمڅم١مٿمڇمده ...٭مَم رواه اجلَم٥مډم ،و٬مڇمل ٫مځمف ٥مـ إڂمٴمڇمريٖ ،مدون ٗمًپمځمډم
ٙمڇمٖمر .أٛمرٙمف اٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“ (.)688
أڂمًڇم٫ ،مڃمٛمرٙمف ٲمـ ٣مريؼ أِّب ٖمټمر ِمپمد
و٬مد أٛمرٙمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر ( )039/52و١مپمك إڂمٴمڇمري ً
ٖمـ أيقب اٮمداراِّن ٚمد٘مٿمڇم احلًـ ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ٛمٽمػ اٮمٴمځمدِّٓنٚ ،مد٘مٿمڇم ١مٽمځمَمن ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـٚ ،مد٘مٿمل

٥مثَمن ٖمـ ٚمٴمـ ٖمـ ٥مٌځمدة ٖمـ ٥مَلق٬ ،مڇمل ١مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ اٮمٽمخپمل يٻمقلٚ :مد٘مٿمل أڂمس ٖمـ=
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َ٫م َٽم ََّم َ٫م ِڀم َؿ اٜمُْ ًْٽمِ ُپم َ
قن َأ َّن َ٬م ْق َٮم ُفَ ﴿ :ٲمڇم َٲمٿمَ َٸم َؽ َأ ْن ٗم ًَْ ُجدَ َٜم ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ [ص]75 :
ِ
ُي ِ
ځمٴمڇم َو َٗم ْٺم ِٵم ًځمَل ٖمِټم َْقڂمِ ِف َّم ْ ُٽمق ً٬مڇم ٖمِڇم ْٮم َځمدَ ْي ِـ َ٥م َٝم َٲم ْـ ُأ ِٲم َر َأ ْن َي ًْ ُجدَ َٮم ُفَ ،و َ٫م ِڀم َؿ
ڈم َٮم ُف َختْٴم ً
قٙم ُ
٧م ٙمٸم ُٽمقه ِٲمـ َٛمٴم ِڇمئ ِٴم ِف ،٭مَڇمڂم ِ
ِ ِ ِ
ِ
َڊم اٮمت ًَّْ ِق َي ُډم َٖم ْځمٿمَ ُف َو َٖم ْ َ ِ ِ َ
َذٮم َؽ َأ ْه ُؾ اٜمَْ ْق٬مػ ٚم َ َ َ ُ ْ َ
٧م َ٬م ْقٮمف﴿ :أ َو َِل ْ
َي َر ْوا َأڂمَّڇم َٛم َٽم ْٻمٿمَڇم َِل ُ ْؿ ِِمَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم َأ ْڂم َٸمڇم ًٲمڇم﴾ [يسَٛ ]70 :م َٶم ًڃم َِم ْ ًٵمڇم.اه
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)12
ٖمٸمد ٭مَلٲمف ٥مٝم إ٫مراد اٮمٸم٧م ،وٗمثٿمځمتڀمڇم ،وُجٸمڀمڇم:
قال :وه َذا ڂمَٷمِٞم اٜمُْ َٳمڇم َ٭م َٽم ِډم ِٓم َٮم ْٺم ِ
ظ ا ْٮم َځم ِد اٜمُْ َٵمڇم َ٫م ِډم إِ َ٨م اٜمُْ ْٺم َر ِدٖ﴿ :مِ َځم ِد ِه اٜمُْ ْٽم ُؽ﴾ [اٜمٽمؽ:
َ َ
ُ
ٖ﴿ ]0مِ َځم ِد َك ْ
ُج ٍع ُُجِ َٸم ْڊمَ :٭م َٻم ْقٮم ِ ِف:
اخلَ ْ ُٞم﴾ [آل ٥مپمرانَ ]26 :وإِ ْن ُأ ِوځم َٺم ْڊم إِ َ٨م َو ِپم ِٞم َ ْ
﴿ َأ َو َِل ْ َي َر ْوا َأڂمَّڇم َٛم َٽم ْٻمٿمَڇم َِل ُ ْؿ ِِمَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم َأ ْڂم َٸمڇم ًٲمڇم﴾ [يسَ ]70 :و٭م ََذٮم ِ َؽ إِ َوڇم َ٫م ُډم ا ْٮم َځم ِد
اجلپم ِع اٮم َّٷم ِ
َوا ْٮم َٸم ْ ِ
ڇمه ِر َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِفٖ﴿ :مِ ََم ٭م ًََ ٌَ ْڊم َأ ْي ِدي اٮمٿم ِ
َّڇمس﴾ [اٮمروم]40 :
ا١م ِؿ ْ َ ْ
٧م إِ َ٨م ْ
َو َ٬م ْقٮم ِ ِف٫َ ﴿ :م ْڃمٗمُقا ٖمِ ِف َ٥م َٝم َأ ْ٥م ُ ِ
٧م اٮمٿم ِ
َّڇمس﴾ [إڂمٌځمڇمء. ]60 :اه
ّقال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف شسح ملعة االعتقاد َك َما فِي دلنْع فتاّى
العجٔنني (:)87/1
إوٙمف اٮمتل وردت ٥مٽمځمڀمڇم صٺمډم اٮمځمديـ ،و٭مځمػ ڂمق٫مؼ ٖمځمٿمڀمڇم:
إول :اْل٫مراد ٭مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨مَٗ ﴿ :م ٌَ َڇمر َك ا َّٮم ِذي ٖمِ َځم ِد ِه اٜمُْ ْٽم ُؽ﴾.
افثان :اٮمتثٿمځمډم ٭مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨مٖ﴿ :م ْؾ يدَ اه ٲمًٌق َ٣مت ِ
َڇمن﴾.
َ َ ُ َُْ
=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٲمڇمٮمؽ.
وهذا إ١مٿمڇمد وٸمځمػ :أٖمق ٖمټمر ِمپمد ٖمـ أيقب اٮمداراِّن ،واحلًـ ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ٛمٽمػ اٮمٴمځمدِّٓنِ ،ل
يڄم٘مر ٗمق٘مځمٻمڀمَم ٥مـ ٲمٸمتٟم٫ ،مڀمَم ُمڀمقٓ احلڇمل.
و٬مد ٗمٴمحػ ٓم ٗمٺمًٞم اٖمـ ٭مثٞم ٓم ٗمٺمًٞم أيډم اٜمتٻمدٲمډم (اٮمداراِّن) إ٨م (اٮمرازي) وهق ٭مذاب ،وِل
يٺمٶمـ ٮمذٮمؽ ِمٻمؼ ”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“ ( ،)689وإڂمَم هق اٮمداراِّن.
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افثافث :اجلپمع ٭مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :أ َو َِل ْ َي َر ْوا َأڂمَّڇم َٛم َٽم ْٻمٿمَڇم َِل ُ ْؿ ِِمَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم َأ ْڂم َٸمڇم ًٲمڇم﴾.
واٮمتق٫مځمؼ ٖم٧م هذه اٮمقٙمقه :أن ڂمٻمقل :اٮمقٙمف إول ٲمٺمرد ٲمٵمڇمف٫ :مځمٳمپمؾ ٭مؾ ٲمڇم
٘مٌڊم َّلل ٲمـ يد ،وٓ يٿمڇمٓم اٮمثٿمت٧م ،وأٲمڇم اجلپمع ٫مڀمق ٮمٽمتٸمٷمځمؿ ٓ ،حلٻمځمٻمډم اٮمٸمدد اٮمذي هق
٘مَل٘مډم ٫مڃم٭مثر ،وٚمځمٿمئذ ٓ يٿمڇمٓم اٮمتثٿمځمډم٥ ،مٝم أڂمف ٬مد ٬مځمؾ :إن أ٬مؾ اجلپمع ا٘مٿمڇمن٫ :مڅمذا ِمؾ
اجلپمع ٥مٝم أ٬مٽمف٫ :مَل ٲمٸمڇمروډم ٖمځمٿمف وٖم٧م اٮمتثٿمځمډم ً
أصَل.اه
حتسٜف املبتدع ١يؿف ١ايٝدٚ ٜٔايسد عً.ِٗٝ
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)163
َ٬م ْق ُٮم ُف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :ٲمڇم َٲمٿمَ َٸم َؽ َأ ْن ٗم ًَْ ُجدَ َٜم ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾[صَٖ ﴿ ]75 :م ْؾ َيدَ ا ُه
ِ
ِ
اجل ْڀم ِپم َّځم ُډمَُ :م َ ٌڇمز ِٓم اٮمٿمِّ ْٸم َپم ِډم َأ ِو ا ْٮم ُٻمدْ َر ِةَ ،و َه َذا َٖمڇم٣مِ ٌؾ ِٲم ْـ
َٲم ٌْ ًُق َ٣متَڇمن﴾ [اٜمڇمئدة٬َ ]64 :مڇم َٮمڊم ْ َ
وٙم ٍ
قه:
ُ ُ
احل ِٻمځم َٻم ُډم َ٫مدَ ْ٥م َقى اٜمَْ َج ِ
ڇمز ُّمَڇم َٮم َٺم ٌډم ٮم ِ ْ َ
َل ْص ِؾ.
َأ َحدُ َ اَ :أ َّن ْإَ ْص َؾ ْ َ
ڇمه ِر َ٫م َٻم ِد ا َّٗم َٺم َؼ ْإَص ُؾ واٮم َّٷم ِ
ف اٮم َّٷم ِ
ڇمه ُر َ٥م َٝم ُٖم ْٶم ََل ِن َه ِذ ِه
اف َّث ِانَ :أ َّن َذٮم ِ َؽ ِٛم ََل ُ
ْ َ
اٮمدَّ ْ٥م َقى.

ڇمر ِ
ڇمز اٜمُْ َٸم َّ ِ
اٮمٴم ِ
اف َّثافثَ :أ َّن ُٲمدَّ ِ٥م َل اٜمَْ َج ِ
قرَ :أ َٚمدُ َهڇم :إِ َ٬مڇم َٲم ُډم اٮمدَّ ٮم ِ ِ
ف َ٥م ِـ
ځمؾ َّ
٧م َي ْٽم َز ُٲم ُف ُأ ُٲم ٌ
ِ
ِ
احل ِٻمځم َٻم ِډم ،إِ ْذ ٲمدَّ ِ٥مځمڀمڇم ٲمٸمف ْإَص ُؾ واٮم َّٷم ِ
ځمڀمڇمَٖ :م َځم ُ
ڇمن
ڇمه ُر َو ُّمَڇمٮمِ ُٺم َڀمڇم ُّمَڇمٮمِ ٌ
ػ َِل ُ ََم َُجځم ًٸمڇمَ٘ ،مڇمڂم َ
ْ َ
ُ َ ََُ
َْ

اٚمتَِم ِل اٮم َّٽم ْٺم ِ
ظ َٜم ِڇم َذ٭م ََر ُه ِٲم َـ اٜمَْ َج ِ
ڇمز ُٮم َٹم ًډم َوإِ َّٓ ٭م َ
َڇمن ُٲمٿم ِْٳم ًئڇم ِٲم ْـ ِ٥مٿم ِْد ِه َو ْو ًٸمڇم َٙم ِديدً اَ٘ ،مڇمٮم ِ ُث َڀمڇم:
ْ َ
اٚمتَِم ُل َذٮم ِ َؽ اٜمَْ ْٸمٿمَك ِٓم َه َذا اٮمً َځم ِ
ڇمق اٜمُْ َٸم َّ ِ
اٚمت ََپم َٽم ُف اٮم َّٽم ْٺم ُظ ِٲم ْـ َٚم ْځم ُڋم
٧م٫َ ،م َٽم ْځم َس ٭م ُُّؾ َٲمڇم ْ
ِّ
ْ َ
اجلپم َٽم ُډم َ ِ
ڇمق ْ
اٮمً َځم ُ
٧م َأ ْو
ڇمصَ ،و َه َذا َٲم ْق ِو ٌع َ٪مٽمِ َط ٫مِ ِځمف َٲم ْـ َ٢مڇم َء اَّللَُّ َو َِل ْ ُي ٌَ ِّ ْ
اخلَ ُّ
َيتَپم ُٽم ُف َه َذا ِّ
ُْ ْ ْ
٧م ٲمڇم ََيت َِپم ُٽمف اٮم َّٽم ْٺم ُظ ٖمِ َڃمص ِؾ اٮم ُّٽم َٹم ِډم ،وإِ ْن َِل َ ِ
اٮم٠م٭مِ ِ
ځمڈم ْ
٧م
ڇمصَ ،و َٖم ْ َ
اخلَ ِّ
َ
ْ
ُي َپم ِّځم ْز َٖم ْ َ َ ْ ُ
َيتَپم ْٽم ُف ِٓم َه َذا َّ ْ
ْ ْ
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ڇمز ا َّٮم ِذي َ٥مځمٿمَف ٖمِ َڃم َّڂمف اٜمُْراد إِ ْذ يًت ِ
ڇمن ا ْٮم َٻم َر ِائ ِـ اٮمدَّ ا َّٮم ِډم َ٥م َٝم اٜمَْ َج ِ
َيت َِپم ُٽم ُف ٫مِ ِځمفَ ،راٖمِ ُٸم َڀمڇمَٖ :م َځم ُ
َح ُځمؾ
َّ ُ ُ َ ُ َ ْ
َٲمڇم َ ْ
ُقن ه َذا هق اٜمُْراد ِٲمـ َ٪م ِٞم َ٬م ِريٿم ٍَډم ِٓم اٮم َّٽم ْٺم ِ
ظ ٗمَدُ ُّل َ٥م َٽم ْځم ِف ا ْٮم ٌَ َّت َډمَ ،وإِ َذا ُ٣مقٮم ِ ٌُقا ِ َِب ِذ ِه
َأ ْن َيټم َ َ ُ َ َ ُ ْ ْ
ْإُ ُٲم ِ
٧م َ٥م ْج ُز ُه ْؿ.
قر ْإَ ْر َٖم َٸم ِډم َٗم ٌَ َّ َ

ا ْفقجف افرابِعَ :أ َّن ا ِّ٣مراد َٮم ْٺمٷمِڀمڇم ِٓم ٲمق ِار ِد ِ
آ ْ١متِ ْٸم ََم ِل َو َٗمٿم َُّق َع َذٮم ِ َؽ َوٗم ْ ِ
يػ
َٰم َ
ََ
َ
َ َ
َ ْ ُ َّ ُ
ا١متِ ْٸم ََمٮم ِ ِف َي ْپمٿم َُع اٜمَْ َج َڇمزَ ،أ َٓ ٗم ََرى إِ َ٨م َ٬م ْقٮم ِ ِفَٛ ﴿ :م َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ [صَ ]75 :و َ٬م ْقٮم ِ ِفَٖ ﴿ :م ْؾ َيدَ ا ُه
ْ
ٲمًٌق َ٣مت ِ
َڇمن﴾ [اٜمڇمئدةَ ]64 :و َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :و َٲمڇم َ٬مدَ ُروا اَّللََّ َٚم َّؼ َ٬مدْ ِر ِه َو ْإَ ْر ُض َُجِځم ًٸمڇم َ٬م ٌْ َٵم ُت ُف َي ْق َم
َُْ
ِ ِ
ڇمت ٖمِ َځم ِپمځمٿم ِ ِف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َٗم َٸم َڇم٨م َ٥م ََّم ُي ْ ِ
ُقن﴾ [اٮمزٲمر٫َ ]67 :م َٽم ْق ٭م َ
٩م٭م َ
َڇمن
ات َٲم ْٶم ِق َّي ٌ
اٮمًَم َو ُ
ا ْٮمٻم َځمڇم َٲمډم َو َّ
٧م ،و َ٬مق ُٮمف ِٓم ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اٮمٴم ِح ِ
ځمح:
احلديڋم َّ
َُم َ ًڇمزا ِٓم ا ْٮم ُٻمدْ َرة َواٮمٿمِّ ْٸم َپمډم َِل ْ ُي ًْ َت ْٸم َپم ْؾ ٲمٿمْ ُف َٮم ْٺم ُظ َيپم ٍ َ ْ ُ
َ
ِ ِ
ِ
ُقر َظ ْـ َ ِّ ِ
قن ِظْْدَ اهلل َظ َذ َمَْابِ َر ِم ْـ ٕ ٍ
غش ٫َ :م ََل ُي َٻم ُڇمل
«ادُْ َْ ِ ُى َ
افر ْ َ ِـَ ،وـ ِْتَا َ دَ ْ ف َ ّ ٌ
غ َّ
َه َذا َيدُ اٮمٿمِّ ْٸم َپم ِډم َوا ْٮم ُٻمدْ َر ِةَ ،و َ٬م ْقٮم ِ ِفَْ َ « :بِ ُض اهللَُّ َش َم َواِْ ِف بِ َٔ ِد ِه َو ْإَ ْر َض بِا ْف َٔ ِد ْإُ ْخ َرى ُث َّؿ
ِ
َ ُُّيز ُ َّـ ُث َّؿ َ َُ ُ
ٟم ُه ْؿ َر ُ١م ُ
قلَ :إَٔا ادَِِْ ُ
قل اَّلل
ؽش ٫َ ،م ُڀمٿمَڇم َه ٌّز َو َ٬مٌْ ٌض َوذ٭م ُْر َيدَ ْي ِـَ ،وٜمََّڇم َأ ْٛم َ َ
ِ
ﷺ ٙمٸم َؾ ي ْٻمٌِ ُض يدَ ي ِف ،ويًٌ ُٶمڀمڇم َ ْ ِ ِ
ځمڀمڇم َِلَڇم ٭م َََم َ٬م َر َأَ ﴿ :و٭م َ
َڇمن اَّللَُّ
ٽمٴم َٺمډمٗ َٓ ،م َْٳمٌِ ً
َتٻم ًځمٻمڇم ٮم ِّ
َ ْ ََْ ُ َ
َ َ َ
١م ِپمځمٸمڇم ٖم ِٴمٞما﴾ [اٮمٿمًڇمء ،]034 :وو َوع يدَ ي ِف َ٥م َٝم َ٥مځمٿمَځم ِف ،و ُأ ُذ َڂمځم ِف َ ْ ِ ِ ِ ِ
اٮمً ْپم ِع
ْ ْ َ ْ
َ َ َ َ ْ
َتٻمځم ًٻمڇم ٮمٴم َٺمډم َّ
َ ً َ ً
ٰمَ ،و َأ َِّن ََم َٚم ِٻمځم َٻم ًډم َٓ َُم َ ًڇمزاَ ،و َ٬م ْقٮم ِ ِفَ « :ودََّا َخ َِ َؼ اهللَُّ آ َد َم َؿ َب َض بِ َٔدَ ْ ِف َؿ ْب َوت ْ ِ
َوا ْٮم ٌَ َ ِ
َغ َو َؿ َال:
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
غَ ،ؾ ٍَت ََح َٓا َؾِ٘ َذا ؾِ َٔٓا َأ ْ ُؾ ا ْف َٔ ِّ ِ
غ ِم ْـ
سَ ،ؾ ََ َالْ :
ْ
غ َر ِّّبَ ،وـ ِْتَا َ دَ ْ ف َ ّ ٌ
س ُت َ ّ َ
اخ َ ْ
اخ َ ْ
ُذ ِّر َّ تِ ِفش .
ِ
اٮمٰم ِ
قص اٮمٴم ِح ِ
ِ ِ ِ
اٮمٴم َٺم ِډم،
َو َأ ْو َٸم ُ
َيډم ِٓم ُ٘م ٌُقت ِّ
َ
ڇمف َأ ْو َٸمڇمف َذٮم َؽ ٲم َـ اٮمٿم ُُّٴم ِ َّ
ځمحډم َّ ِ َ
ِ
َ٭م َٻمقٮمِ ِف ِٓم ْ ِ ِ
ُقب ُم ِز ُء افْ ََّٓ ِ
اٮمٴم ِح ِ
ارَ ،و َ ْب ُ ُط
ځمح« :إِ َّن اهللََّ َ ْب ُ ُط َ دَ ُه بِاف َِّ ْٔ ِؾ ف َٔت َ
احلديڋم َّ
ْ
َ
()0

()2

()3

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )0827مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص ريض اَّلل ٥مٿمڀمَم.
( )2أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)4802وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2787مـ أِّب هريرةؓ
( )3أٛمرٙمف اٮم٠مٲمذي ( ،)3368و٪مٞمه ٥مـ أِّب هريرةؓ
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احل ِد ِ
ِِ
ِ
دَ ه بِافَّْٓ ِ ِ
ُقب ُم ِز ُء اف َِّ ْٔ ِؾ َحتَّك َْىْ ُِ َع َّ
يڋم
َ ُ َ
ار ف َٔت َ
افن ّْ ُس م ْـ َمٌ ِْر ِ َ اش َ ،و َ٬م ْقٮمف ِٓم ْ َ
ب َضِّٔ ٍ
اٜمُْ َّت َٺم ِؼ َ٥م َٝم ِص َّحتِ ِفَ « :م ْـ ْ ََهدَّ َق بِ ًَدْ ِل َتَ ْ َرةٍ ِم ْـ َـ ْ ٍ
ب،
بَ ،و َٓ َ َْ َب ُؾ اهللَُّ إِ َّٓ اف َّى ِّٔ َ
افر ْ َ ِـ إِ َّٓ ـَخَ ْر َد َف ٍة ِذ ـ ِّ
ات اف َّ ْب ُع ِذ ـ ِّ
َػ
َْ ََ َّب َِ َٓا بِ َٔ ِّْٔ ِ ِفش َ ،و َ٬م ْقٮم ِ ِفَ « :و َما اف َّ َم َو ُ
َػ َّ
اْلٲمڇمم َأ ِْمَدُ ِٓم ٲمًٿم َِد ِه ِٲمـ ٚم ِد ِ
َأح ِدـُؿش  .و َ٬مقٮم ِ ِف ِٓم ْ ِ ِ ِ
يڋم َأ ِِّب َر ِز ٍ
يـ:
ْ َ
َ ْ
ُ ْ
احلديڋم ا َّٮمذي َر َوا ُه ْ ِ َ ُ
َ
َ ْ
()0

()2

()3

ؽ ؽُر َؾ ًة ِمـ ادَْ ِ
اء َؾ َْٔ َْو ُح ِ َ ا ؿِ َب َُِ ُْؿ َؾ ََل ُ ْ
َيىِ ُئ َو ْج َف َأ َح ِدـ ُْؿش َ ،ي ْٸمٿمِل ِٓم
َ
« َؾ َٔ ْٖ ُخ ُذ َرب َ ْ
ُقن ه َذا ِٲمـ َأوٮم ِ ِف إِ َ٨م ِ
ِ
ِ ِ
ڇمف َأ ْو َٸمڇم٫مِ ِف َُم َ ًڇمزا َٓ
آٛم ِر ِه َو َأ ْو َٸم ُ
اٜمَْ ْق٬مػ٫َ ،م َڀم ْؾ ُي ْپمټم ُـ َأ ْن َيټم َ َ
ْ َّ
ٚم ِٻمځم َٻم ًډم ،و َٮمځمس ٲمٸمف َ٬م ِريٿمَ ٌډم و ِ
اٚمدَ ٌة ُٗم ٌْٶمِ ُؾ ْ
٧م اٜمَْ َج َڇمز.
احلَ ِٻمځم َٻم َډم َو ُٗم ٌَ ِّ ُ
َ
َ ْ َ ََُ
َ
ِ
ان َٮم ْٺم ِ
ا ْفقجف َْ ِ
ِ ِ
ِ
ض َو ْ ِ
ظ اٮم َّٶم ِّل َوا ْٮم َٻم ٌْ ِ
٠م َ
قع
اْل ْٲم ًَڇمك ٖمِڇم ْٮم َځمد َيٴم ُٞم اٜمَْ ْج ُپم ُ
َ ْ ُ
اخلام ُسَ :أ َّن ا ْ٬م َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ُِ
َٚمٻمځم َٻم ًډمَ ،ه َذا ِٓم ا ْٮمٺم ْٸم ِؾَ ،و َه َذا ِٓم ِّ
اٮمٴم َٺمډمٖ ،مخ ََلف ا ْٮم َځمد اٜمَْ َجڇمز َّيډم٫َ ،مڅم َِّنَڇم إ َذا أريدَ ْت َِل ْ
َي ْٻم َ ِ٠م ْن ِ َِبڇم َٲمڇم َيدُ ُّل َ٥م َٝم ا ْٮم َځم ِد َٚم ِٻمځم َٻم ًډمَٖ ،م ْؾ َٲمڇم َيدُ ُّل َ٥م َٝم اٜمَْ َج ِ
ڇمز َ٭م َٻم ْقٮمِ ِفَ ( :ٮم ُف ِ٥مٿم ِْدي َيدٌ َ ،و َأڂمَڇم
ُ٬م ْپم ُڊم َيدَ ُه ْؿ) َوڂم َْح ُق َذٮم ِ َؽَ ،و َأ َّٲمڇم إِ َذا ِ٬م َځمؾ٬َ :م ٌَ َض ٖمِ َځم ِد ِه َو َأ ْٲم ًَ َؽ ٖمِ َځم ِد ِه َأ ْو َ٬م ٌَ َض ٖمِڅمِ ْٚمدَ ى
()4

ــــــــــــــــــــــ

.

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2759مـ أِّب ٲمق١مكؓ

.

( )2أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)0401وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )0104مـ أِّب هريرةؓ
( )3أٛمرٙمف اٮمٶمٟمي ٓم ٗمٺمًٞمه ١مقرة اٮمزٲمر (آيډمَٚ )67/مدَّ َ٘مٿمَڇم ا ْٖم ُـ َٖم َّٳم ٍ
ڇمر٬َ ،م َڇمل٘ :مٿمڇم ُٲم َٸمڇم ُذ ْٖم ُـ ِه َٳمڇممٍ٬َ .،م َڇمل٘ :مٿمل
ِ ٍ
اجل ْقزَ ِاء٥ ،م ِ
َـ ا ْٖم ِـ ٥مَ ٌَّ ٍ
قن اف َّ ْب ُع
ڇمس٬َ ،م َڇملَ « :ما اف َّ َّ َق ُ
ات اف َّ ْب ُع َو ْإَ َر ُض َ
َأ ِِّب ٥مَ ْـ ٥م َْپم ِرو ْٖم ِـ َٲمڇمٮمؽ٥َ ،م ْـ َأ ِِّب ْ َ
ِذ َ ِد اهللَِّ إِ َّٓ ـَخَ ْر َد َف ٍة ِذ َ ِد َأ َح ِدـ ُْؿش .إ١مٿمڇمده ٚمًـ ،رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت :إٓ ٥مپمرو ٖمـ ٲمڇمٮمؽ٫ :مڅمڂمف ٚمًـ
احلديڋم.
( )4ضًٔػ :أٛمرٙمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم زوائده ٭مَم ٓم ”اٜمًٿمد“ (٥ )06216مٌد اٮمرِمـ ٖمـ ٥مځمڇمش
اٮمًپمٸمل إڂمٴمڇمري اٮمٻمٌڇمئل ،ٲمـ ٖمٿمل ٥مپمرو ٖمـ ٥مقف٥ ،مـ دِلؿ ٖمـ إ١مقد ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٚمڇمٙمڈم ٖمـ
٥مڇمٲمر ٖمـ اٜمٿمتٺمؼ اٮمٸمٻمځم٦م٥ ،مـ أٖمځمف٥ ،مـ ٥مپمف ٮمٻمځمط ٖمـ ٥مڇمٲمر ٖمف.
وٸمځمػ٥ :مٌد اٮمرِمـ ٖمـ ٥مځمڇمش ،ودِلؿ ٖمـ إ١مقد ،وأٖمقه إ١مقد ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٚمڇمٙمڈم،
ٌ
وهذا إ١مٿمڇم ٌد
ُمڀمقٮمقن.
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ِ ِِ
ِ
َڈم ٭م ََذا َو َ٥م ِپم َٽم ُف ٖمِ َځم ِپمځمٿم ِ ِف َأ ْو ٖمِ َځمدَ ْي ِف،
َيدَ ْيف ٭م ََذا َوٖمِ ْڇمُٕ ْٛم َرى ٭م ََذاَ ،و َٙم َٽم َس َ٥م ْـ َيپمځمٿمفَ ،أ ْو َ٭مت َ
ِ
َ٫م َڀم َذا َٓ َيټم ُ
ِت َه ُڄم َٓ ِء ِٲم ْـ ِٙم َڀم ِډم َأ َِّن ُ ْؿ َر َأ ُوا ا ْٮم َځمدَ ُٗم ْٶم َٽم ُؼ َ٥م َٝم اٮمٿمِّ ْٸم َپم ِډم
ُقن إِ َّٓ َٚمٻمځم َٻم ًډمَ ،وإِڂم َََّم ُأ ِ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ض اٜمَْق ِ
اوعِ٫َ ،م َٷمٿمُّقا َأ َّن ٭م َُّؾ ٗمَر٭مِ ٍ ِ ٍ
ُهقا
َوا ْٮم ُٻمدْ َرة ِٓم َٖم ْٸم ِ َ
ځمڈم َو١م َځمڇمق َصڇمٮم ٌح ٮم َذٮم َؽ٫َ ،م َق ُ
ْ
ڈم َأ َّن َه َذا َي ْٴم ُٽم ُح ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِفَ « :ف ْق َٓ َ دٌ َف َ
ؽ َل ْ َأ ْج ِز َك ِ َ اشَ ،أ َ٫م َځم ْٴم ُٽم ُح ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِف:
ُهقا٫َ ،م َڀم ْ
َو َأ ْو َ ُ
﴿ َو َٲمڇم ُ٭مٿم َْڊم َٗم ْت ُٽمق ِٲم ْـ َ٬م ٌْٽمِ ِف ِٲم ْـ ٭مِت ٍ
َڇمب َو َٓ َ ُ
خت ُّٶم ُف ٖمِ َځم ِپمځمٿم ِ َؽ﴾ [اٮمٸمٿمټمٌقتَ ]48 :و ِٓم َ٬م ْق ِل َ٥م ٌْ ِد
ِ
اذ بِ َٔ ِد ِه َأ ْو َل ْ َ ْ
َي ُِ ْؼ بِ َٔ ِد ِه إِ َّٓ َث ََل ًثاَ :خ َِ َؼ آ َد َم بِ َٔ ِد ِهَ ،وؽ ََر َس
اَّلل ْٖم ِـ ُ٥م َپم َرَ « :وإِ َّن اهللََّ َل ْ ُ َب ْ
ِ ِِ
ِِ
َ ِ ِ
َ ِ ٍ َ
َ
َجَّْ َة َظدْ ٍن بِ َٔدهَ ،و َـت َ
َب افت َّْق َرا َة ب َٔدهش  ،أ َ٫م َځمٴم ُّح ٓم َ٥م ْٻم ٍؾ أ ْو َڂم ْٻم ٍؾ أ ْو ٫م ْٶم َرة أ ْن ُي َٻم َڇملَِ :ل ْ
ُي ُٽم ْؼ ٖمِ ُٻمدْ َرٗمِ ِف َأ ْو ٖمِٿم ِ ْٸم َپمتِ ِف إِ َّٓ َ٘م ََل ً٘مڇم.
َْ
ڇمز َٓ يً َتٸمپم ُؾ ٖمِ َٽم ْٺم ِ
ِ
ِ
ظ اٮم َّت ْثٿمِځمَ ِډمَ ،و َٓ ُي ًْ َت ْٸم َپم ُؾ إِ َّٓ
ا ْف َق ْج ُف اف َّ اد ُسَ :أ َّن ٲم ْث َؾ َه َذا اٜمَْ َج ِ ُ ْ ْ َ
ٲم ْٺمردا َأو َُمْپمق ً٥مڇم َ٭م َٻمقٮم ِ َؽَ ( :ٮمف ِ٥مٿم ِْدي يدٌ ََي ِز ِيف اَّللَُّ ِِبڇم) و( َٮمف ِ٥مٿم ِْدي َأي ٍ
ڇمد)َ ،و َأ َّٲمڇم إِ َذا َٙمڇم َء
َ
َ َ ُ
ُ
ْ
َ ْ
ُ َ ً ْ ُ
ِ ِ
ف ا١متِٸمَم ُٮمف َ٬م ُّط إِ َّٓ ِٓم ا ْٮمځم ِد ْ ِ ِ ِ
ظ اٮم َّت ْثٿمِځم ِډم َِل يٸمر ِ
ٖمِ َٽم ْٺم ِ
ِ ِ ِ
ْٟم
ْ َْ ُ
احلٻمځمٻم َّځمډمَ ،و َهذه َٲم َق ِار ُد آ ْ١مت ْٸم ََمل َأ٭م َ ُ
َ َ
َ َُْْ
َ٢م ِ
ڇمه ٍد َ٫م َٸم َٽم ْځم َؽ ٖمِتَ َت ٌُّ ِٸم َڀمڇم.
ا ْفقجف اف ابِعَ :أ َّڂمف َٮمځمس ِٲمـ اٜمَْٸمڀم ِ
قد َأ ْن ُي ْٶمٽمِ َؼ اَّللَُّ َ٥م َٝم َڂم ْٺم ًِ ِف َٲم ْٸمٿمَك ا ْٮم ُٻمدْ َر ِة َواٮمٿمِّ ْٸم َپم ِډم
َ ْ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ
اٮمٳم ِڇمٲم ِؾ ِ ِ
اْل ْ٫مر ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اد َّ
احل ِٻمځم َٻم ِډمَ ،٭م َٻم ْقٮم ِ ِف ﴿ َأ َّن ا ْٮم ُٻم َّق َة َّللَِّ َُجِځم ًٸمڇم﴾
جلپمځم ِع ْ َ
َ
ٖمِ َٽم ْٺمظ اٮم َّت ْثٿم َځمډم َٖم ْؾ ٖمِ َٽم ْٺمظ ْ ِ َ
ِ
ِِ
َي َپم ُع
[اٮمٌٻمرةَ :]065 :و َ٭م َٻم ْقٮمفَ ﴿ :وإِ ْن َٗم ُٸمدُّ وا ڂم ْٸم َپم َډم اَّلل َٓ ُ َْت ُٴم َ
قهڇم﴾ [إٖمراهځمؿَ ]34 :و َ٬مدْ َ ْ
اٮمٿمِّٸمؿ َ٭م َٻمقٮمِ ِف﴿ :و َأ١مٌ َغ َ٥م َٽمځمټمُؿ ڂمِٸمپمف َ٤م ِ
ڇمه َر ًة َو َٖمڇم٣مِٿمَ ًډم﴾ [ٮمٻمَمنَ ]21 :و َأ َّٲمڇم َأ ْن َي ُٻم َ
قل:
ْ ْ ََُ
َ ْ َ
َ َ ْ
َ٧م َأ ْو ٖمِٿم ِ ْٸم َپمت ْ ِ
َٛم َٽم ْٻمت َُؽ ٖمِ ُٻمدْ َرٗم ْ ِ
َ٧م٫َ ،م َڀم َذا َِل ْ َي َٻم ْع ِٓم ٭م َََل ِٲم ِف َو َٓ ٭م َََل ِم َر ُ١مقٮم ِ ِف ﷺ.
ِ ِ
ِ
ِ
ا ْفقجف اف َّث ِامـَ :أ َّڂمف َٮمق َ٘مٌ َڊم ِ
َي ْز َأ ْن َيټم َ
ُقن اٜمُْ َرا ُد ٖمِ ِف
ُ ُ ْ َ
َ ْ ُ
ا١مت ْٸم ََم ُل َذٮم َؽ ٖمِ َٽم ْٺمظ اٮم َّت ْثٿمځمَډم َِل ْ َ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ڇمهٿمَڇم ا ْٮم ُٻمدْ َرةُ٫َ ،مڅمِ َّڂم ُف ُي ٌْٶمِ ُؾ َ٫م ِڇمئدَ َة َخت ِْٴم ِ
ځمس
َه ُ
ځمع اٜمَْ ْخ ُٽمق َ٬مڇمت َٚمتَّك إِ ْٖمٽم ُ
ځمص آ َد َم٫َ ،مڅمِ َّڂم ُف َو َُج ُ
()0

ــــــــــــــــــــــ

(ٗ )0مٻمدم خترَيف ٬مري ًٌڇم.
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ٍ ِ
ِِ
ِ
َّم ْ ُٽم ٌ
ځمس ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :ٲمڇم َٲمٿمَ َٸم َؽ َأ ْن ٗم ًَْ ُجدَ َٜم ِڇم
قق ٖمِ ُٻمدْ َرٗمف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف٫َ ،م َڃم ُّي َٲم ِز َّيډم ٔ َد َم َ٥م َٝم إِ ْٖمٽم َ
َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ [صُ ]75 :ي َق ِّو ُح ُف:

ِ
ِ
ص ِ َِبڇم آ َد َم ُد َ
ون َ٪م ْ ِٞم ِهَ ،و ِِل َ َذا َ٬م َڇمل َٮم ُف
ڇمص ًډم َٛم َّ
ا ْف َق ْج ُف افتَّاش ُعَ :أ َّن اَّللََّ َٙم َٸم َؾ َذٮم َؽ َٛم َّ
ځمؽ ِٲمـ ر ِ
ِ
ِ ِ
ٲمق١مك و ْ٬م َڊم اٜمُْحڇمٙم ِډمَ :أڂم َ ِ
وٚم ِف َو َأ ْ١م َجدَ َٮم َؽ
َ َّ
ُ َ َ
ْڊم ا َّٮمذي َٛم َٽم َٻم َؽ اَّللَُّ ٖمِ َځمده َو َڂم َٺم َخ ٫م َ ْ ُ
ٲم ََل ِئ َټم َتف و٥م َّٽمپم َؽ َأ١مَمء ٭م ُِّؾ َ ٍ
قل َٮمف َأه ُؾ اٜمَْق ِ٬م ِ
ِ
ػ إِ َذا َ١م َڃم ُٮمق ُه َّ
اٮمٳم َٺمڇم َ٥م َډم،
رءَ ،و٭م ََذٮم َؽ َي ُٻم ُ ُ ْ
ْ
َْ َ
ُ َ َ َ
َ
ْ
ِ
ِ ِ
َڇمن ا ُْٜم َرا ُد ٖمِڇم ْٮم َځم ِد ا ْٮم ُٻمدْ َر َةَ :ٮمټم َ
ص َٮم ُف٫َ ،م َٽم ْق ٭م َ
َڇمن ٖمِ َپمٿم ِْز َٮم ِډم َأ ْن ُي َٻم َڇمل َٮم ُفَٛ :م َٽم َٻم َؽ
َ٫م َڀمذه َأ ْر َٖم ُع َٛم َٴمڇمئ َ
اَّللَُّ ٖمِ ُٻمدْ َرٗمِ ِف٫َ ،م َڃم ُّي َ٫م ِڇمئدَ ٍة ِٓم َذٮم ِ َؽُ ،ي َق ِّو ُح ُف:

ِ
ِ
ِ
ِ
َّؽ َٮمق و َوٸم َڊم ْ ِ
ِ
ځمڀمڇم
احلٻمځم َٻم َډم ا َّٮمتل َيدَّ ٥مل َه ُڄم َٓء َأ َّن ا ْٮم َځمدَ َُم َ ٌڇمز ٫م َ
اذَ :أڂم َ ْ َ ْ
َ
ا ْف َق ْج ُف ا ْف ًَ ُ
َٲم ْق ِو َع ا ْٮم َځم ِد َِل ْ َي ُټم ْـ ِٓم ا ْٮمټم َََل ِم َ٫م ِڇمئدَ ٌةَ ،و َِل ْ َي ِٴم َّح َو ْو ُٸم َڀمڇم ُهٿم َ
َڇمك٫َ ،مڅمِ َّڂم ُف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َٮم ْق َ٬م َڇملَ ( :ٲمڇم
ِ
ق١مكَ ( :أڂم َ ِ
٩م ا َّٮم ِذي َٛم َٽم َٻم َؽ
َٲمٿمَ َٸم َؽ َأ ْن ٗم ًَْ ُجدَ َٜمڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ ُٻمدْ َر ِِت)َ ،و َ٬م َڇمل َٮم ُف ُٲم َ
ْڊم َأٖمق ا ْٮم ٌَ َ ُ
ِ ِ ِ
ِِ
َي ًُ ْـ َذٮم ِ َؽ ا ْٮمټم َََل ُم َو َِل ْ َي ُټم ْـ ٫مِ ِځمف ِٲم َـ ا ْٮم َٺم ِڇمئدَ ِة
اَّللَُّ ٖمِ ُٻمدْ َرٗمف)َ ،و َ٬م َڇمل َٮم ُف َأ ْه ُؾ ا َْٜم ْق٬مػ َذٮم َؽَِ ،ل ْ َ ْ
ڈم إِ َٮم ْځم ِف ِٲم ْث ُؾ َذٮم ِ َؽ٫َ ،مڅمِ َّن ِٲم ْث َؾ َه َذا اٮمت َّْخ ِٴم ِ
ځمص إِڂم َََّم َٛم َر َج َّم ْ َر َج
ر ٌء َو َٗم َٸم َڇم٨م اَّللَُّ َأ ْن ُيٿم ًَْ َ
َ ْ
اٛمتُص ٖمِ ِف َِل ي َٳم ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِم ُؾ
قز َ ْ
َي ُ
ْ ُ
ا ْٮم َٺم ْٵم ِؾ َٮم ُف َ٥م َٝم َ٪م ْ ِٞمهَ ،وإِ َّن َذٮم َؽ َأ ْٲم ٌر ْ َّ
ڇمر ْ٭م ُف ٫مځمف َ٪م ْ ُٞم ُه٫َ ،م ََل َ ُ
ا ْٮمټم َََل ِم َ٥م َٝم َٲمڇم ُي ٌْٶمِ ُؾ َذٮم ِ َؽ.
ا ْفقجف َْ ِ
ځمڈم اٜمَْ ْذ٭م ِ
اٮم٠م٭مِ ِ
ُقر ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِفَٛ ﴿ :م َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾
َ ْ ُ
ؼَ :أ َّن َڂم ْٺم َس َه َذا َّ ْ
ايادي َظ َ َ
ِ ِ
ڈم ْ
اخلَ ْٽم َؼ إِ َ٨م َڂم ْٺم ًِ ِف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف ُ٘م َّؿ ٥مَدَّ ى
[صَ ]75 :ي ْڃم َٖمك َ ْ
ِم َؾ ا ْٮمټم َََل ِم َ٥م َٝم ا ْٮم ُٻمدْ َرة َٕ َّڂم ُف ڂم ًََ َ
ِ
ِ
َّڇمهڇم ُ٘م َّؿ َأ ْد َٛم َؾ َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم ا ْٮم ٌَڇم َء ا َّٮمتِل ٗمَدْ ُٛم ُؾ َ٥م َٝم َ٬م ْقٮم ِ ِفَ :٭م َت ٌْ ُڊم ٖمِڇم ْٮم َٻم َٽم ِؿ،
ا ْٮمٺم ْٸم َؾ إِ َ٨م ا ْٮم َځمد ُ٘م َّؿ َ٘مٿم َ
سيح َٓ ََيت َِپم ُؾ اٜمَْج َڇمز ٖمِقٙم ٍفٖ ،مِ ِ
ِ
خ ََل ِف َٲمڇم َٮم ْق َ٬م َڇمل٥َ :م ِپم ْٽم ُڊم ،٭م َََم َ٬م َڇمل
َ َ ْ
َّص َ ِ ٌ
َوٲم ْث ُؾ َه َذا اٮمٿم ِّ
ْ
ِ
َٗم َٸم َڇم٨م٫َ ﴿ :مٌِ ََم ٭م ًََ ٌَ ْڊم َأ ْي ِديټم ُْؿ﴾ [اٮمٳمقرىٖ﴿ ]31 :مِ ََم َ٬مدَّ َٲم ْڊم َيدَ َ
ڈم
اك﴾ [احلڌم٫َ ]01 :مڅمِ ْن ڂمًُ َ
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ڇمٮمذ٭م ِْر َِٕ َِّنَڇم آ َٮم ُډم ا ْٮم ِٺم ْٸم ِؾ ِٓم ا ْٮم َٹمڇمٮم ِ ِ
ا ْٮم ِٺم ْٸم ُؾ إِ َ٨م ا ْٮم َځم ِد ا ْٖمتِدَ ا ًءَ ،و َٛم َّٴم َڀمڇم ٖمِ ِّ
ڈمَ ،و ِِل َ َذا ٜمََّڇم َِل ْ َي ُټم ْـ
َٛم ْٽم ُؼ ْإَ ْڂم َٸمڇم ِم ُٲم ًَ ِ
ڇمو ًيڇم ِخلَ ْٽم ِؼ َأ ِِّب ْإَڂمَڇم ِم َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :أ َو َِل ْ َي َر ْوا َأڂمَّڇم َٛم َٽم ْٻمٿمَڇم َِل ُ ْؿ ِِمَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم
ُج َٸم َڀمڇم َو َِل ْ ُيدْ ِٛم ْؾ َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم ا ْٮم ٌَڇم َء،
َأ ْي ِديٿمَڇم َأ ْڂم َٸمڇم ًٲمڇم﴾ [يس٫َ ]70 :م َڃم َو َ
ڇمف ا ْٮم ِٺم ْٸم َؾ إِ َ٨م ْإَ ْي ِدي َو َ َ
ٍ ِ
ِ ِ
ڇمق َأ َٚم ِد اٜمَْ ْق ِو َٸم ْ ِ
حل َ
٧م ِٖم ْڇمٔ َٛم ِرَ ،و َيت ََٵم َّپم ُـ اٮمت ًَّْ ِق َي ُډم َٖم ْځمٿم َُڀم ََم ٥مَدَ َم
َ٫م َڀمذه َ٘م ََل َ٘م ُډم ُ٫م ُروق ُٗم ٌْٶم ُؾ إِ ْ َ
ٲم ِز َّي ِډم َأٖمِځمٿمَڇم آ َدم َ٥م َٝم ْإَ ْڂم َٸمڇم ِمَ ،و َه َذا ِٲم ْـ َأ ْٖم َٶم ِؾ ا ْٮم ٌَڇم٣مِ ِؾ َو َأ ْ٥م َٷم ِؿ ا ْٮم ُٸم ُٻم ِ
َل ِ
قق ٮم ِ ْ َ
ڇموى
ب ،إِ ْذ َ١م َ
َ
َ
اٜمُْٸم ِّٶم ُؾ ٖمځمٿمَف وٖم َ ِ
ځمس َو ْإَ ْڂم َٸمڇم ِم ِٓم ْ
اخلَ ْٽم ِؼ ٖمِڇم ْٮم َځمدَ ْي ِـ.
٧م إِ ْٖمٽم َ
َ َْ ُ ََْ

ِ
ِ
ِ
ِ
ف
َٰم ُ
ؼَ :أ َّن َيدَ اٮمٿمِّ ْٸم َپمډم َوا ْٮم ُٻمدْ َرة َٓ َيت ََج َ
ڇمو ُز ِ َِبڇم َٮم ْٺم ُظ ا ْٮم َځمد َ٫م ََل ُيت َ َّ
ا ْف َق ْج ُف اف َّثان َظ َ َ
ِ
ِ
َػ َٓ ٮمِٽمٿمِّ ْٸم َپم ِډم َو َٓ ٮم ِ ْٽم ُٻمدْ َر ِةَ ،و َٓ إِ ْص ٌَ ٌع
احل ِٻم ِځمٻم َّځم ِډم٫َ ،م ََل ُي َٻم ُڇمل :٭م ٌّ
َٰم ُ
٫م َ
ف ِٓم ا ْٮم َځمد ْ َ
ځمڀمڇم ٖمِ ََم َيت َ َّ
وإِصٌٸم ِ
٧م َو َٓ ِ٢م ََم ٌلَ ،و َه َذا ُ٭م ُّٽم ُف َيٿم ِْٺمل َأ ْن َيټم َ
ُقن ا ْٮم َځمدُ ڂمِ ْٸم َپم ًډم َأ ْو َيدَ ُ٬مدْ َر ٍةَ ،و َ٬مدْ
ڇمن َو َٓ َي ِپم ٌ
َ ْ ََ
اهلل َم ْ َ
ٔو َٓا َٕ ٍَ ََ ٌةش َو َ٬م َڇمل:
ْلى َٓ ُ ٌِ ُ
افر ْ َ ِـشَ ،وإِ َذا َو َپم ْپم َڊم َ٬م ْق َٮم ُف َٗم َٸم َڇم٨م:
َّ

َ٬م َڇمل اٮمٿمٌَِّل ﷺ ِٓم ْ ِ ِ
اٮمٴم ِحځمحِ  َ « :دُ
احلَديڋم َّ
ُّ
ُقر َظ ْـ َ ِّ ِ
قن َظ َذ َمَْابِ َر ِم ْـ ٕ ٍ
غ
«ادُْ َْ ِ ُى َ
﴿ َو ْإَ ْر ُض َُجِځم ًٸمڇم َ٬م ٌْ َٵم ُت ُف َي ْق َم ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډم﴾ [اٮمزٲمر ]67 :إِ َ٨م َ٬م ْقٮم ِ ِف ﷺ « َ ْٖ ُخ ُذ َْ
اجل َّب ُار َش َم َواِْ ِف
َو َأ ْر َض ُف بِ َٔ ِد ِه ُث َّؿ َ ُُّيز ُ َّـَ ،و َج ًَ َؾ َر ُش ُ
قل اهلل ﷺ َ َْبِ ُض َ دَ ُه َو َ ْب ُ ُى َٓاش .
ځمح ٲمًٽمِ ٍؿ َُيټمَك َ٥مـ رٖم ِف ِِب َذا اٮم َّٽم ْٺم ِ
ِ
ظ َو َ٬م َڇملَ « :ما ِم ْـ َؿ ِْ ٍ
غ
ب إِ َّٓ َو ُ َق َب ْ َ
ْ َ ِّ َ
ْ
َو ِٓم َصح ِ ُ ْ
غ ِمـ َأصابِ ِع افر ِـ إِ ْن َص ِ
اء َأ ْن ُ ِز ٌَ ُف َأزَا َؽ ُفش َ ،و َٮم ْٺم َٷم ُډم
َّ ْ َ
إِ ْص َب ًَ ْ ِ ْ َ
اء ُ َ ُ
ّٔ ُف َأ َؿ َام ُف َوإِ ْن َص َ
َ
٧م) َٓ َٗم ْٻمت َِيض اٜمُْ َخڇم َٮم َٶم َډمَ ،و َٓ اٜمُْ ََم َّ١م َډم َواٜمُْ ََل َص َٻم َډم ُٮم َٹم ًډم َو َٓ َ٥م ْٻم ًَل َو َٓ ُ٥م ْر ً٫مڇم٬َ ،م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م:
( َٖم ْ َ
ِ
﴿ َواف َّ َح ِ
غ اف َّ َم ِء َو ْإَ ْر ِ
اٮمً ََم َء َو َٓ
اب ا ُْد َ خَّ ِر َب ْ َ
ض﴾ [اٮمٌٻمرةَ ]064 :و ُه َق َٓ ُي ََلص ُؼ َّ
()0

()2

ْإَ ْر َض.
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ (٥ )2788مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمر ¶ٖ ،مٿمحقه.
( )2أٛمرٙمف أِمد (٥ )07631مـ اٮمٿمقاس ٖمـ ١مپمٸمڇمنؓ
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ِ
ځمڈم ا ْٮم ُٻم ُٽم ِ
قب ٖمِ َڃم َصڇمٖمِ ِٸم ِف
٧م َو ْإَ ْٛم ُذ َوا ْٮمټم ُّ
َ٫م َڀم َذا ا ْٮم َٻم ٌْ ُض َوا ْٮم ٌَ ًْ ُط َواٮم َّٶم ُّل َوا ْٮم َځم ِپم ُ
َػ َوٗم َْٻمٽم ُ
وو ْوع اٮمًَمو ِ
اجل ٌَ ِ
ات َ٥م َٝم إِ ْص ٌَ ٍع َو ِْ
ڇمل َ٥م َٝم إِ ْص ٌَعٍ٫َ ،م َذ٭م ََر إِ ْٚمدَ ى ا ْٮم َځمدَ ْي ِـُ٘ ،م َّؿ َ٬م ْق ُٮم ُف َوٖمِ َځم ِد ِه
َ َ ُ َّ َ َ
ْإُ ْٛم َرى ُِمْتَٿم ِ ٌع ٫مِ ِځمف ا ْٮم َځمدُ اٜمَْ َج ِ
َڊم ٖمِ َپم ْٸمٿمَك ا ْٮم ُٻمدْ َر ِة َأ ْو ٖمِ َپم ْٸمٿمَك اٮمٿمِّ ْٸم َپم ِډم٫َ ،مڅمِ َِّن َڇم َٓ
ڇمز َّي ُډم َ١م َقا ٌء ٭مَڇمڂم ْ
ْمدُ َ ِ
ي َتٰم ُ ِ
بَ ،ڂم ْٷمپم ُڀمؿ َو َڂم ْثر ُهؿَ ،ه ْؾ َ ِ
فَ ،ه ِذ ِه ُٮم َٹم ُډم ا ْٮم َٸم َر ِ
ځمڀمڇم َذٮم ِ َؽ
َّٰم ُ
ون ٫م َ
ف ٫م َ
ُ ْ ُ ْ
ځمڀمڇم َه َذا اٮمت َ ُّ
ُ َ َّ
َأ ْص ًَل.
ثه قال ابً القٔه زمحُ اه (ص:)611
آن و ِ
ِ
ِ
٧م ِٓم َأ ْ٭م َث ِر ِٲم ْـ ِٲمڇمئ َِډم
اٮمٴم َحڇم َٖم ِډم َواٮمتَّڇمٖمِ ِٸم َ
اٮمًٿمَّډم َو٭م َََل ِم َّ
َو َر َد َٮم ْٺم ُظ ا ْٮم َځمد ِٓم ا ْٮم ُٻم ْر َ ُّ
اْلٲمً ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ڇمك
َٰم ً٫مڇم ٫مځمف َٲم ْٻم ُروڂمًڇم ٖمِ ََم َيدُ ُّل َ٥م َٝم َأ َِّنَڇم َيدٌ َٚمٻمځم َٻم ًډم ٲم َـ ْ ِ ْ َ
َٲم ْقو ٍع ُو ُرو ًدا ُٲم َتٿم َِّق ً٥مڇم ُٲمت َ َّ
احل َثځم ِ
ِ
ِ
َواٮم َّٶم ِّل َوا ْٮم َٻم ٌْ ِ
ڇمت َواٮمٿم َّْٵمحِ ٖمِڇم ْٮم َځم ِدَ ،و ْ
اخلَ ْٽم ِؼ ٖمِڇم ْٮم َځمدَ ْي ِـ
ض َوا ْٮم ٌَ ًْط َواٜمُْ َٴمڇم َ٫م َحډم َو ْ َ َ
ڇمذ ِة ِِبِ ََم َو َ٭مت ِ
ْڈم اٮمت َّْق َر ِاة ٖمِ َځم ِد ِه َو َ٪م ْر ِ
س َٙمٿم َِّډم ٥مَدْ ٍن ٖمِ َځم ِد ِه َو َخت ِْپم ِٞم ٣مِځمٿم َِډم آ َد َم ٖمِ َځم ِد ِه
َواٜمُْ ٌَ َ َ
وو ُ٬م ِ
٧م َ٥م ْـ َي ِپمځمٿم ِ ِفَ ،و ِ٬م َځمڇم ِم ر١م ِ
قل اَّلل ﷺ َي ْق َم ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډم
٧م َيدَ ْي ِفَ ،و٭م َْق ِن اٜمُْ ْٻم ًِٶمِ َ
قف ا ْٮم َٸم ٌْ ِد َٖم ْ َ
َ ُ
َ ُ
ِ
ِ
اٮمٴمدَ َ٬م ِډم
٧م َٲمڇم ِٓم َيدَ ْي ِف٫َ ،م َٻم َڇملْ « :
َ٥م ْـ َي ِپمځمٿم ِ ِفَ ،و َخت ِْځم ِٞم آ َد َم َٖم ْ َ
س ُت َ ّ َ
غ َر ِّّبشَ ،و َأ ْٛمذ َّ
اخ َ ْ
ٖمِځم ِپمځمٿم ِ ِف يرٖمځمڀمڇم ٮمِٴم ِ
ِ
ڈم َ٪م َٵم ٌَ ُفَ ،و َأ َّڂم ُف َٲم ًَ َح َ٤م ْڀم َر
ڇمٚمٌِ َڀمڇمَ ،و٭مِتَڇمٖمِ ِف ٖمِ َځم ِد ِه َ٥م َٝم َڂم ْٺم ًِ ِف َأ َّن َر ْ َ
ِم َت ُف َٗم ْٹمٽم ُ
ُ َ ِّ َ َ
َ
آدم ٖمِځم ِد ِه ُ٘مؿ َ٬م َڇمل َٮمف ويدَ اه ٲم ْٺمتُقٚمت ِ
٠م٫َ ،م َٻم َڇملْ :
َڇمنْ :
٧م
٧م َر ِِّّب َو٭مِ ْٽمتَڇم َيدَ ْي ِف َي ِپم ٌ
٠م ُت َي ِپم َ
ُ ََ ُ َ َ
ََ َ
اٛم َ ْ
اٛم َ ْ
َّ
ځمٵم َڀمڇم َڂم َٺم َٻم ٌډم َ١م َّحڇم ُء اٮم َّٽم ْځم ِؾ َواٮمٿم ََّڀم ِ
ُٲم ٌَ َڇمر َ٭م ٌډمَ ،و َأ َّن َي ِپمځمٿمَ ُف َٲم ْ َ
ڇمرَ ،وٖمِ َځم ِد ِه ْإُ ْٛم َرى ا ْٮم ِٻم ًْ ُط
َلى َٓ َي ِٹم ُ
ُي ِٺم ُضَ ،و َأ َّڂم ُف َٛم َٽم َؼ آ َد َم ِٲم ْـ َ٬م ٌْ َٵم ٍډم َ٬مٌَ َٵم َڀمڇم ِٲم ْـ َُجِځم ِع ْإَ ْر ِ
ضَ ،و َأ َّڂم ُف َي ْٶم ِقي
َي ْر َ٫م ُع َو َ ْ
اٮمًَمو ِ
ات َي ْق َم ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډمُ٘ ،م َّؿ َي ْڃم ُٛم ُذ ُه َّـ ٖمِ َځم ِد ِه ا ْٮم ُځم ْپمٿمَكُ٘ ،م َّؿ َي ْٶم ِقي ْإَ ْر َض ٖمِڇم ْٮم َځم ِد ْإُ ْٛم َرى،
َّ َ َ
ِ
ِ
ق١مك ٖمِ َځم ِد ِه.
َو َأ َّڂم ُف َٛم َّط ْإَ ْٮم َق َ
اح ا َّٮمتل َ٭م َت ٌَ َڀمڇم ٜمُ َ
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َو َ٬م ْق ُٮم ُفْ « :إَ ْ ِدي َث ََل َث ٌةَ ،ؾ َٔدُ اهلل ا ْف ًُ ِْ َٔا َو َ دُ ادُْ ًْىِل ا َّفتِل َِِْ َٔٓاَ ،و َ دُ اف َّ اَِ ِؾ
اف ٍْ َذش٫َ .مڀم ْؾ ي ِٴمح ِٓم َ٥م ْٻم ٍؾ َأو ُٮم َٹم ٍډم َأو ُ٥مر ٍ
ف َأ ْن ُي َٻم َڇمل٬ُ :مدْ َر ُة اَّلل َأ ْو ڂمِ ْٸم َپم ُت ُف ا ْٮم ُٸم ْٽم َځمڇم َو َيدُ
ْ
َ َ ُّ
ْ ْ
اٮمذ ِ
اٜمُْٸمٶمِل ا َّٮمتِل ٗمَٽمِځمڀمڇم٫َ ،مڀم ْؾ ََيت َِپم ُؾ ه َذا َّ ِ
ځمڈم َ٪م ْ َٞم َي ِد َّ
ات ٖمِ َق ْٙم ٍف َٲمڇم؟ َو َه ْؾ َي ِٴم ُّح َأ ْن
َ
اٮم٠م٭م ُ
ْ
ْ
َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اٮمً ْٺم َٝمَ ،وا ْٮم َځمدُ ا ْٮم ُٸم ْٽم َځمڇم ِه َل
ُي َرا َد ٖمِف َ٪م ْ ُٞم َذٮم َؽ؟ َو٭م ََذٮم َؽ َ٬م ْق ُٮم ُف :ا ْٮم َځمدُ ا ْٮم ُٸم ْٽم َځمڇم َٛم ْ ٌٞم ٲم َـ ا ْٮم َځمد ُّ

ِ
ِ
اٮمً ِڇمئ َٽم ُډم٫َ ،م َٵم ُّؿ َه َذا إِ َ٨م َ٬م ْقٮم ِ ِفْ :إَ ْي ِدي َ٘م ََل َ٘م ٌډم٫َ ،م َځمدُ اَّلل ا ْٮم ُٸم ْٽم َځمڇم،
اٮمً ْٺم َٝم ه َل َّ
اٜمُْٿمْٺم َٻم ُډمَ ،وا ْٮم َځمدُ ُّ
ويدُ اٜمُْٸمٶمِل ِهل ا َّٮمتِل ٗمَٽمِځمڀمڇم ،وإِ َ٨م َ٬مقٮم ِ ِفٖ﴿ :م ْؾ يدَ اه ٲمًٌق َ٣مت ِ
ػ َي َٳمڇم ُء﴾ [اٜمڇمئدة:
َڇمن ُيٿم ِْٺم ُؼ َ٭م ْځم َ
ْ
َ َ
ََ ْ
َ َ ُ َُْ
َ
ات َٓ ،يدُ ا ْٮم ُٻمدْ ر ِة واٮمٿمِّٸمپم ِډم٫َ ،مڅمِ َّن َّ ِ
اٮمذ ِ
ور ِة َأ َّن اٜمُْ َرا َد َيدُ َّ
ځمڈم َوا ْٮم َٻم ْٴمدَ
اٮم٠م٭م َ
َ
ْ
َ َ َْ
ڇمٮمي َ
َٗ ]64م ْٻم َٶم ُع ٖمِ َّ ُ

اٮمً َځم َ
َيت َِپم ُٽم ُف ا ْٮم ٌَ َّت َډم.
ڇمق َٓ َ ْ
َو ِّ
ِ
َؽ إِڂم َََّم ُي ٌَ ِڇمي ُٸم َ
َوٗم ََڃم َّٲم ْؾ َ٬م ْق َٮم ُف﴿ :إِ َّن ا َّٮم ِذي َـ ُي ٌَ ِڇمي ُٸمقڂم َ
قن اَّللََّ َيدُ اَّلل َ٫م ْق َق َأ ْيدهيِ ْؿ﴾ [اٮمٺمتح:
قل اَّلل ﷺ ٖمِ َڃم ْي ِدهيِ ْؿ َو َي ْ ِ
َڇمن َر ُ١م ُ
قن َر ُ١م َ
ي ُب ٖمِ َځم ِد ِه َ٥م َٝم َأ ْي ِدهيِ ْؿ ،٭م َ
٫َ ]01م َٽم ََّم ٭مَڇمڂمُقا ُي ٌَ ِڇمي ُٸم َ
قل
َڊم ُٲم ٌَڇم َي َٸمت ُُڀم ْؿ َٮم ُف ُٲم ٌَڇم َي َٸم ًډم َّللَِّ َٗم َٸم َڇم٨مَ ،وٜمََّڇم ٭م َ
َڇمن ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف
اٮمً ِٺم ُٞم َٖم ْځمٿمَ ُف َو َٖم ْځمٿم َُڀم ْؿ ٭مَڇمڂم ْ
اَّلل ﷺ ُه َق َّ
َ٫م ْق َق َ١م ََم َواٗمِ ِف َو َ٥م َٝم َ٥م ْر ِ٢م ِف٫َ ،م ْق َق ْ
َڊم َيدُ ُه َ٫م ْق َق َأ ْي ِدهيِ ْؿ ،٭م َََم َأ َّڂم ُف ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف
اخلَ ََل ِئ ِؼ ُ٭م ِّٽم ِڀم ْؿ ٭مَڇمڂم ْ
ِ
ځمؿ َأ ْن َيټم َ
ُقن اٜمَْ ْٸمٿمَك ُ٬مدْ َر ُة
َ٫م ْق َ٬م ُڀم ْؿ٫َ ،م َڀم ْؾ َي ِٴم ُّح َه َذا ٜمَ ِ ْـ َٮم ْځم َس َٮم ُف َيدٌ َٚم ِٻمځم َٻم ًډم؟ َ٫م َټم ْځم َ
ػ َي ًْتَٻم ُ
اَّلل َوڂمِ ْٸم َپم ُت ُف َ٫م ْق َق ُ٬مدَ ِر ِه ْؿ َوڂمِ َٸم ِپم ِڀم ْؿَ ،أ ْم َٗم ْٻمت َِيض اٜمُْ َٻمڇم َٖم َٽم ُډم َأ ْن َيټم َ
ُقن اٜمَْ ْٸمٿمَك ُه َق ا َّٮم ِذي َي ًٌِْ ُؼ

إِ َ٨م ْإَ ْ٫م َڀمڇم ِم ِٲم ْـ َه َذا ا ْٮمټم َََل ِم؟
َو٭م ََذٮم ِ َؽ َ٬م ْق ُٮم ُفَ « :ما ْ ََهدَّ َق َأ َحدٌ َصدَ َؿ ًة ِم ْـ َض ِّٔ ٍ
ب إِ َّٓ
ب َو َٓ َ َْ َب ُؾ اهللَُّ إِ َّٓ افىَّ ِّٔ َ
س ُبق ِذ ـ ِّ
ُقن َأ ْظ َي َؿ ِم َـ
افر ْ َ ُـ بِ َٔ ِّْٔ ِ ِفَ ،وإِ ْن ـَإ ْ
افر ْ َ ِـ َحتَّك َُْ َ
َػ َّ
َأ َخ َذ َ ا َّ
َت َتَ ْ َر ًة َؾ َ ْ
َْ
َيت َِپم ُؾ َه َذا ا ْٮمټم َََل ُم َ٪م ْ َٞم ْ
احلَ ِٻمځم َٻم ِډم؟
اجل َب ِؾش٫َ ،م َڀم ْؾ َ ْ
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َػ ُي ًْ َت ْٸم َپم ََل ِن ِٓم
٧م َوا ْٮمټم َّ
ڈم َأ َّن ا ْٮم َځمدَ ُٗم ًْ َت ْٸم َپم ُؾ ِٓم اٮمٿمِّ ْٸم َپم ِډمَ ،أ َ٫م ًَ ِپم ْٸمت ُْؿ َأ َّن ا ْٮم َځم ِپم َ
َو َه ْ
اجل ِد ِ
ِ
يد ا َّٮم ِذي ْ
ِم ْٽمت ُْؿ َ٥م َٽم ْځم ِف ٭م َََل َم اَّلل َو٭م َََل َم َر ُ١مقٮمِ ِف
٠م ْ٥مت ُُپمق ُهَ ،و َ َ
اٛم َ َ
اٮمٿمِّ ْٸم َپمډم ِٓم َ٪م ْ ِٞم ا ْٮم َق ْو ِع ْ َ
ﷺ.

َو٭م ََذٮم ِ َؽ « َوبِ َٔ ِد ِه ْإُ ْخ َرى ا ْف َِ ْ ُطش َه ْؾ َي ِٴم ُّح َأ ْن َيټم َ
ُقن اٜمَْ ْٸمٿمَك َوٖمِ ُٻمدْ َرٗمِ ِف ْإُ ْٛم َرى؟
ِ ِ
ِِ
غ َظ ْـ َ ِّ ِ
افر ْ َ ِـش َأ َّڂم ُف َ٥م ْـ ُ٬مدْ َرٗمِ ِف ِٓم ُٮم َٹم ٍډم ِٲم َـ
َو َه ْؾ َي ِٴم ُّح ِٓم َ٬م ْقٮمف« :إِ َّن ادُْ َْ ى َ
غ َّ
ِ
ِ
ڇم١متِ ْٸم ََم ِل ا ْٮم َځم ِپم ِ
َيت َِپم ُؾ
َػ ِٓم اٮمٿمِّ ْٸم َپم ِډم؟ َو َ٭م ْځم َ
٧م ِٓم اٮمٿمِّ ْٸم َپم ِډم َوا ْٮمټم ِّ
ػ َْ
اٮم ُّٽم َٹمڇمت؟ َو َه ْؾ َ١مپم ْٸمت ُْؿ ٖمِ ْ
َ٬م ْق ُٮم ُف« :إِ َّن اهللََّ َأ َخ َذ ُذ ِّر َّ َة آ َد َم ِم ْـ َط ْٓ ِر ِهُ ،ث َّؿ َأ َؾ َ
َػ اٮمٿمِّ ْٸم َپم ِډم َوا ْٮم ُٻمدْ َر ِة؟
اض ِ ِ ْؿ ِذ َـ ٍِّ ِفش ٭م ُّ
اجل ِد ِ
ِ
وه َذا َِل َٗمٸمڀمدُ وا َأ ْڂمتُؿ و َٓ َأ١م ََل ُ٫مټمُؿ ٖمِ ِف ِ
يد ا َّٮم ِذي
َ َ
ْ َ
ْ َْ
ا١مت ْٸم ََم ًٓ ا ْٮم ٌَتَّ َډم ١م َقى ا ْٮم َق ْو ِع ْ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
٠م ْ٥مت ُُپمق ُه.
اٛم َ َ
َو َه ْؾ َي ِٴم ُّح ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِفَ « :و َْ
ؽش َأ ْن َيټم َ
اخل ْ ُر ـُِ ُف ِذ َ دَ ْ َ
ُقن ِٓم ڂمِ ْٸم َپم َت ْځم َؽَ ،أ ْو ِٓم
()0

ُ٬مدْ َر َٗم ْځم َؽ.

ِِ
احل ِ ِ
َب افت َّْق َرا َة
ڇمرث٥َ ،م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ« :إِ َّن اهللََّ َخ َِ َؼ آ َد َم بِ َٔده َو َـت َ
َو َ٬م َڇمل َ٥م ٌْدُ اَّلل ْٖم ُـ ْ َ
ِِ
ِِ
ِ
ُص اٮم َّث ََل َ
ث ٖمِ ُٻمدْ َرٗمِ ِفَ ،و َٓ ِ١م َّځم ََم َٮم ْٺم ُظ
بِ َٔده َوؽ ََر َس َج َّْ َة َظدْ ٍن بِ َٔدهش َ ،أ َ٫م َځمٴم ُّح َأ ْن َُي َّ
()2

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٺمريڇمِّب ٓم اٮمٻمدر ( ،)22واٮمٶمٟماِّن ( ،068/22و٥ ،)069مـ هٳمڇمم ٖمـ ٚمټمځمؿ ؓ
ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمح .
( )2أٛمرٙمف اٮمدار٬مٶمٿمل ٓم ”اٮمٴمٺمڇمت“ ر٬مؿ ( ،)28وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم ”صٺمډم اجلٿمډم“ ( )48/0ر٬مؿ (،)23
واٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“ ( )025/2ر٬مؿ ( )692ٲمـ ٣مريؼ ٥مقن ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث،
٥مـ أٛمځمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث٥ ،مـ أٖمځمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث ٖمـ ڂمق٫مؾٖ ،مٽمٺمظَٛ :م َٽم َؼ اَّللَُّ ٥مَزَّ
ِِ
ِ
ِِ
َڈم اٮمت َّْق َرا َة ٖمِ َځم ِد ِهَ ،و٪م ََر َس ا ْٮم ِٺم ْر َد ْو َس ٖمِ َځم ِد ِه٬ .مڇمل
اٮمً ََل ُم ٖمِ َځمدهَ ،و َ٭مت َ
َو َٙم َّؾ َ٘م ََل َ٘م َډم َأ ْ٢م َځمڇم َء ٖمِ َځمدهَٛ ،م َٽم َؼ آ َد َم َ٥م َٽم ْځمف َّ
اٮمٌځمڀمٻمل :هذا ٲمر١مؾ٬ .مٽمڊم :وٓم إ١مٿمڇمده ٥مقن ٖمـ ٥مٌد اَّلل ،وهق ُمڀمقل .وهق يتٻمقى ٖمَم ٖمٸمده.
و٬مڇمل اٮمدارٲمل ٓم ”اٮمٿمٻمض ٥مٝم اٜمريز“ (:)260/0
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ِِ
احل ِد ِ
يڋم «إِ َّن اهللََّ َل ْ َ ْ
ُقو َع اٮمٿمِّ ْٸم َپم ُډم َوا ْٮم ُٻمدْ َر ُة
اءش َأ َ٫م َځم ِٴم ُّح َأ ْن ٗم َ
َْ
َي ُِ ْؼ بِ َٔده إِ َّٓ َث ََل َث َة َأ ْص َٔ َ
ِ
ڇمهٿمَڇم؟.اهٖمڇمٛمتٴمڇمر
َٲم ْق ِو َع ا ْٮم َځمد َه ُ
ّقال اإلماو ابً بطة يف كتابُ اإلباىة اللربى (:)131/7
َو َو َٙمدْ ڂمَڇم ِٓم ٭مِت ِ
َڇمب اَّلل َ٥م َّز َو َٙم َّؾ ُ٭م َّٽم ََم َٚمټمَك اَّللَُّ َ٥م ْـ َ٬م ْق ٍم ِٲم ْـ َأ ْه ِؾ ٥مَدَ َاوٗمِ ِف َ٢م ْځم ًئڇم
ِ ِ
َڇمن ٭م َِذٖمڇم َِل يدَ ع َذٮم ِ َؽ ٚمتَّك يٌ َ ِ
ِ ِ ِ
َ٫مټم َ ً ْ َ ْ
َ ُ َ ِّ
٧م ٭مَذ َ ُِب ْؿ ٫مځمفَ ،وإ َذا َٚمټمَك َ٥مٿم ُْڀم ْؿ َ٢م ْځم ًئڇم َصدَ ُ٬مقا ٫مځمف َِل ْ
ُقن َ٬مدْ ٲمدَ ٚمڀمؿ ،و َِل يټم َِّذِبؿَِِٕ :نؿ َ٬مدْ صدَ ُ٬مقا و َِل يٴمدِّ ِق ا ْٮمټم ِ
ُي َٴمدِّ ْ٬م ُڀم ْؿ٫َ ،م َځمټم ُ
َڇمذ َب
َ ْ ُ َ
َ
َّ ُ ْ
َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُْ ْ
َّؽ ٜمَ ْجٿم ٌ
َأ ْٚم َځمڇمڂمًڇمِ ،ٲم ْـ َذٮم ِ َؽ َ٬م ْق ُٮم ُفَ ﴿ :و َ٬مڇم ُٮمقا َيڇم َأ ُّ َهيڇم ا َّٮم ِذي ڂم ُِّز َل َ٥م َٽم ْځم ِف ِّ
اٮمذ٭م ُْر إِڂم َ
ُقن﴾ [احلجر:
٫َ ،]6مٴمدَ ُ٬مقا ِٓم َأو ِل ا ْٮمټم َََل ِم ،و٭م ََذٖمقا ِٓم ِ
آٛم ِر ِه٫َ ،مټم ََّذ َ ُِب ْؿ ِٓم ٭م َِذ ِ ِِب ْؿ ٭م َََم َ٬مڇم ُٮمقاَ ،و ِٲم ْـ َذٮم ِ َؽ
َ ُ
َّ
َ
ِ
ځمسَ ﴿ :ر ِّب ٖمِ ََم َأ ْ٪م َق ْيتَٿمِل﴾ [احلجر٫َ ،]39 :م َذ٭م ََر اَّللَُّ َذٮم ِ َؽ َ٥مٿمْ ُف٫َ ،م َٽم ْؿ ُيټم َِّذ ْٖم ُف إِ ْذ ٭م َ
َڇمن
َ٬م ْق ُل إِ ْٖمٽم َ
٭م َََم َ٬م َڇملَ ،و َِل ْ ُي َٴمدِّ ْ٬م ُف َ٫م َځمټم ُ
ُقن ٗم َْٴم ِدي ُٻم ُف إِ َّيڇم ُه ِٲمدْ َٚم ًډم َٮم ُفَ .و ِٲم ْـ َذٮم ِ َؽ٬َ ،م ْق ُٮم ُفَ ﴿ :وإِ َذا َ٫م َٸم ُٽمقا
َ٫م ِ
ڇمٚم َٳم ًډم َ٬مڇم ُٮمقا َو َٙمدْ ڂمَڇم َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم آ َٖمڇم َءڂمَڇم َواَّللَُّ َأ َٲم َر َڂمڇم ِ َِبڇم﴾ [إ٥مراف٫َ ،]28 :م َٴمدَ ُ٬مقا ِٓم َأ َّو ِل
ا ْٮمټم َََل ِمَ ،و٭م ََذ ُٖمقاَ ،و َذٮم ِ َؽ َأ َِّن ُ ْؿ َ٬مدْ َو َٙمدُ وا َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم آ َٖمڇم َء ُه ْؿ٫َ ،م َٽم ْؿ َي ُټم ْـ ُي َٴمدِّ ُ٬م ُڀم ُؿ اَّللَُّ ِٓم
ِ
ِ
ِ
َذٮم ِ َؽ٫َ ،م َځمټم ُ
ِبڇم﴾ [إ٥مراف:
ُقن ٗم َْٴمدي ُٻم ُف َِل ُ ْؿ ٲمدْ َٚم ًډم َِل ُ ْؿَ ،و٭م ََّذ َ ُِب ْؿ ِٓم َ٬م ْقِل ْؿَ ﴿ :واَّللَُّ َأ َٲم َرڂمَڇم ِ َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ان -و ُهق اٜمُْټمْتِڈمَ٘ -مٿمَڇم ُُم َ ِ
=
ڇمهدٌ ،
ُ
ق١مك ْٖم ُـ إِ ْ١م ََم٥م َځمؾَ٘ ،مٿمَڇم َ٥م ٌْدُ ا ْٮم َقاٚمد ْٖم ُـ ِز َيڇمدَ٘ ،مٿمَڇم ُ٥م ٌَ ْځمدُ ْٖم ُـ ٲم ْڀم َر َ َ َ
َٚمدَّ َ٘مٿمَڇم ُٲم َ
َ٬م َڇمل٬َ :م َڇمل َ٥م ٌْدُ اَّللَِّ ْٖم ُـ ٥م َُپم َرَٛ :م َٽم َؼ اَّللَُّ َأ ْر َٖم َٸم َډم َأ ْ٢م َځمڇم َء ٖمِ َځم ِد ِه -:ا ْٮم َٸم ْر ُشَ ،وا ْٮم َٻم َٽم ُؿَ ،و َ٥مدْ ٌنَ ،وآ َد ُم ُ٘م َّؿ َ٬م َڇمل ٮم ِ ًَڇمئِ ِر
ْ
اخلَ ْٽم ِؼ :٭مـ َ٫مټم َ
َڇمن .إ١مٿمڇمده صحځمح ،رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت.
و٬مڇمل اْلٲمڇمم ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم ”اٮمًٿمډم“ (:)0008
ص ٥مَپمرو ٖمـ ٥م َِ٦م ،ڂمڇم َأٖمق ُ٬م َتځمٌ َډم ،ڂمڇم ٚمًـ ٖمـ َأ ِِّب ٙمٸم َٺم ٍر٥ ،م ِ
ِ
٥مَ٦م ْٖم ِـ زَ ْي ٍد٥َ ،م ْـ
ْ
َ ْ
َ َ ُ ْ ُ
ُ َْ
َـ ِّ
َٚمدَّ َ٘مٿمل َأ ُٖمق َٚم ْٺم ٍ ْ ُ ْ ُ ي
ان٥ ،م ِ
َـ ا ْٖم ِـ ٥مَ ٌَّ ٍ
ػ ْٖم ِـ ِٲم ْڀم َر َ
ڇمس ¶ َ٬م َڇملَٛ :م َٽم َؼ اَّللَُّ ٥مَزَّ َو َٙم َّؾ َأ ْر َٖم َٸم َډم َأ ْ٢م َځمڇم َء ٖمِ َځم ِد ِهَ ،و َ١مڇمئِ ُر َذٮم ِ َؽ
ق١م َ
ُي ُ
ڇمت ٥مَ دْ ٍن ٖمِځم ِدهِ.
َڇمنَٛ ،م َٽم َؼ ا ْٮم َٻم َٽمؿ ٖمِځم ِد ِه ،وآدم ٖمِځم ِد ِه ،واٮمتَّقرا َة َ٭م َتٌڀمڇم ٖمِځم ِد ِه ،وٙمٿمَّ ِ
َ٬م َڇملَ :ٮم ُف ُ٭م ْـ َ٫مټم َ
َ
ََ َ َ َ
َ َ َ ََ َ َ َْ
إ١مٿمڇمده وٸمځمػ :ٮمٵمٸمػ ٚمًـ ٖمـ أِّب ٙمٸمٺمر ،و٥م٦م ٖمـ زيد ٖمـ ٙمد٥مڇمن .وهق يتٻمقى ٖمڇمٮمذي ٬مٌٽمف،
وٮمف ٚمټمؿ اٜمر٫مقع ،واَّلل أ٥مٽمؿ.
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٫َ ]28م َٻم َڇمل٬ُ ﴿ :م ْؾ إِ َّن اَّللََّ َٓ ي ْڃمٲمر ٖمِڇم ْٮم َٺمح َٳم ِ
ڇمء﴾ [إ٥مراف ،]28 :و٭م ََذٮم ِ َؽ َ٬مق ُل ا ْٮمځمڀم ِ
قد:
َُ
ْ
َ
ْ
َ ُُ
﴿ َيدُ اَّلل َٲم ْٹم ُٽمق َٮم ٌډم﴾ [اٜمڇمئدة٫َ ،]64 :مټم ََّذ َ ُِب ْؿ ِٓم َ٬م ْق ِِل ْؿَ ﴿ :ٲم ْٹم ُٽمق َٮم ٌډم﴾ [اٜمڇمئدةَ ،]64 :و َِل ْ ُي َٴمدِّ ْ٬م ُڀم ْؿ
ُقن ٲم ِ
ِ
ِ
ڇمد ًٚمڇم َِل ُ ْؿُ٘ ،م َّؿ َأ ْو َو َح َأ َّن َٮم ُف َيدَ ْي ِـ َ٫م َٻم َڇمل٪ُ ﴿ :م َّٽم ْڊم َأ ْي ِدهيِ ْؿ َو ُٮم ِٸمٿمُقا ٖمِ ََم
ِٓم ذ٭م ِْر ا ْٮم َځمد َ٫م َځمټم ُ َ
َڇمن﴾ [اٜمڇمئدة٫َ ،]64 :م َٻمڇم َٮم ِ
َ٬مڇم ُٮمقا﴾ [اٜمڇمئدةِ ،]64 :ٲمـ ِذ٭م ِْر ا ْٮم ِٹم ِّؾُ٘ ،مؿ َ٬م َڇملٖ﴿ :م ْؾ يدَ اه ٲمًٌق َ٣مت ِ
ڊم
ْ
َ َ ُ َُْ
َّ

اجل ْڀم ِپم َّځم ُډمَ :ٲم ْٸمٿمَك ا ْٮم َځم ِد اٮمٿمِّ ْٸم َپم ُډمَ ،و َٮم ْق َ٭م َ
ڇمن ٭م َََم َز َ٥م ُپمقا َِل ْ َي ُٻم ْؾَ ﴿ :يدَ ا ُه﴾ [اٜمڇمئدةَ ،]64 :و َٮم َٻم َڇمل:
َْ
َٖم ْؾ َٲم ٌْ ًُق َ٣م ٌډمَ ،و َٮم ْق ٭م َ
َڇمن َٲم ْٸمٿمَك ا ْٮم َځم ِد َٲم ْٸمٿمَك اٮمٿمِّ ْٸم َپم ِډم َِل ْ َي ُٻم ْؾ ٖمِ َځمدَ َّيَ ،و َٮم َٻم َڇملٖ :مِ َځم ِدي َأ ْو ٖمِٿم ِ ْٸم َپمتِل:
قهڇم﴾ [اٮمٿمحؾ:
َت َٱمَّ َِٕ :ڂم ُف َ٬م َڇملَ ﴿ :وإِ ْن َٗم ُٸمدُّ وا ڂمِ ْٸم َپم َډم اَّلل َٓ ُ ْ
َِٕ َّن ڂمِ َٸم َؿ اَّلل َأ ْ٭م َث ُر ِٲم ْـ َأ ْن ُ ْ
َت ُٴم َ
ُقن َڂم ْٸم َپمت ْ ِ
قز َأ ْن َٗمټم َ
َ٧م.
َ ،]08و َ٭م ْځم َ
َي ُ
ػ َُ
ِ
اجل ْڀم ِپم َّځم ُډم :إِڂم َََّم َٲم ْٸمٿمَك َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :و ْإَ ْر ُض َُجِځم ًٸمڇم َ٬م ٌْ َٵم ُت ُف َي ْق َم ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډم﴾
َو َ٬مڇم َٮمڊم ْ َ
َ ،]67٭م َٻم ْقٮم ِ َؽ :اٮمدَّ ُار ِٓم َ٬م ٌْ ِ
ض ُ٫م ََل ٍنَ ،ي ْٸمٿمِلِٓ :م ِٲم ْٽمټمِ ِفَ ،و َ٬مدْ َ٬م ٌَ ْٵم َڊم اٜمَْ َڇملَ ،و َٮم ْځم َس ِٓم

[اٮمزٲمر:

ِ
ر ٌءَ ،و٭م ََذٮم ِ َؽ َٗم ُٻم ُ
قلْ :إَ ْر ُضَ ،واٮمدَّ ُارَ ،وا ْٮم ُٹم ََل ُمَ ،واٮمدَّ ا َّٖم ُډم ِٓم َ٬م ٌْ َٵمتِل َ٫م َپم َّق ُهقا
َ٭م ِّٺمؽ َ ْ
قن َأِنؿ َ٥م َٝم َر ٍء َأ َٓ إِِنؿ هؿ ا ْٮمټم ِ
ٖمِ َذٮم ِ َؽ َ٥م َٝم ْ ِ
َڇمذ ُٖم َ
قن﴾ [اٜمجڇمدٮمډم،]08 :
َّ ُ ْ ُ ُ
َي ًٌَُ َ َّ ُ ْ
اجلڇمه ِؾَ ﴿ ،و َ ْ
َ
ْ
َ٫مڇم ْٮم ُٻم ْر ُ
آن َٲم ْر ُدو ٌد إِ َ٨م َٲمڇم َٙم َٸم َٽم ُف اَّللَُّ َ٥م َٽم ْځم ِف٫َ ،مڅمِ َّڂم ُف َ٬م َڇمل٬ُ ﴿ :م ْرآڂمًڇم َ٥م َرٖمِ ًّځمڇم﴾ [يق١مػَ ،]2 :و َ٬م َڇمل:
﴿ َو َه َذا ٮم ِ ًَ ٌ
٧م﴾ [اٮمٿمحؾ.]013 :
ِّب ُٲمٌِ ٌ
ڇمن َ٥م َر ِ ٌّ

ِ ِ
ِ
ِِ
قن إِڂمََّم ُأ ِ ِ
َ٫م ْ ِ
ِ
اجلڇم َّد ِة
ِت ٲم ْـ َٙم ْڀمٽمف ٖمِڇمٮم ِّٽم ًَڇمن ا ْٮم َٸم َر ِ ِّ
ڇمجل ْڀمپم ُّل اٜمَْ ْٽم ُٸم ُ َ َ
ِّبَ ،وٲم ْـ َٗم َٸمڇم٢مځمف َ٥م ِـ ْ َ
َ
ڇمت اٮم ُّٶمر ِق اٖمتِ َٹمڇمء ا ْٮم ِٺم ْتٿم َِډم ﴿ٮمِځمح ِپم ُٽمقا َأو َزارهؿ ٭م ِ
اوح ِډم ،و َ٣م َٽمٌِ ِف اٜمُْت ََٳمڇمٖمِف ،و َ٘مٿمِځم ِ
ِ
َڇمٲم َٽم ًډم
َ ْ
َ َ َّ
ا ْٮم َق َ َ
ْ َ ُ ْ
ُ ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
قِن ُ ْؿ ٖمِ َٹم ْ ِٞم ِ٥م ْٽم ٍؿ َأ َٓ َ١مڇم َء َٲمڇم َي ِز ُر َ
ون﴾ [اٮمٿمحؾ،]25 :
َي ْق َم ا ْٮمٻم َځمڇم َٲمډمَ ،وٲم ْـ َأ ْو َز ِار ا َّٮمذي َـ ُيٵم ُّٽم َ
اٮمر ْي ِ
َ٫م َٻم ْق ُل ْ
اجلَ ْڀم ِپم ِّل :اٮمدَّ ُار ِٓم َ٬مٌْ َٵم ِډم ُ٫م ََل ٍن ،إِڂم َََّم ُي ِريدُ ٖمِ َذٮم ِ َؽ اٜمُْ َٹمڇم َٮم َٶم َډمَ ،وإِ ْد َٛم َڇمل َّ
ڈم
اٮمٳم ِّؽ َو َّ
ِ
٧م ا ْٮم َٻم ٌْ ِ
َ٥م َٝم َ٬م ْٽم ِ
ض َوا ْٮم َٻم ٌْ َٵم ِډمَ ،أ َٓ ٗم ََرى َأ َّڂم ُف َٓ
٧م٫َ ،م ًَ َّقى ٖمِ َج ْڀمٽمِ ِف َٖم ْ َ
اٮمٵم َٸم َٺمڇمء ِٲم َـ اٜمُْ ًْ ِٽم ِپم َ
ڈم ُّ
240

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٍ ِ َ
قز َأ ْن َٗم ُٻم َ
َي ُ
َُ
قل :اٮمدَّ ُار ٓم َ٬م ٌْ َٵمډم ُ٫م ََلن٫َ ،مڅم َذا أ َر ْد َت اٜمْ ْٽم َؽَ ،و َٲمڇم أ ْ٢م ٌَ َڀم ُف ٲم َـ ا ْٮم َٻم ٌْض َِل ْ
ٗمُدْ ِٛم ِؾ ْاِلَڇم َء٫َ ،مڅمِ ْن َأ َر ْد َت َ٬مٌْ َٵم َډم ا ْٮم َځم ِدَ ،أ ْد َٛم ْٽم َڊم ْاِلَڇم َء٫َ ،مټم ََذٮم ِ َؽ َ٬م ْق ُٮم ُفَ ﴿ :و ْإَ ْر ُض َُجِځم ًٸمڇم
ِ
َ٬م ٌْ َٵم ُت ُف﴾ [اٮمزٲمرَ ،]67 :و َٮم ْق ٭م َ
٧م
اجل ْڀم ِپم ِّل َٮم َٻم َڇملَ :و ْإَ ْر ُض َُجِځم ًٸمڇم ِٓم َ٬م ٌْ َٵمتِ ِفُ٘ ،م َّؿ َٖم َّ َ
َڇمن َ٭م َٻم ْقل ْ َ
ڇمت ٖمِ َځم ِپمځمٿم ِ ِف﴾ [اٮمزٲمر.،]67 :اه
ات َٲم ْٶم ِق َّي ٌ
اٮمً ََم َو ُ
َ٫م َٻم َڇملَ ﴿ :و َّ
نًتا ٜد ٟاهلل عص ٚجٌ ميني ٚال تٛؾف بػُاٍ.
دل ٚمديڋم اٮمٌڇمبٚ ،مديڋم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص ¶ ٥مٝم أن ٭مٽمتڇم
وٙم َّؾ ٗمقصػ ٖمڃمِنڇم َي ِپم٧م ،وٓ ٗمقصػ ٖمڇمٮمٳمَمل.
يدي اَّلل َ٥م َّز َ
أيٵمڇم ٬مقٮمف ﷺَ « :ودََّا َخ َِ َؼ اهللَُّ آ َد َم َؿبَ َض بِ َٔدَ ْ ِف َؿ ْب َوت ْ ِ
َغ َو َؿ َال:
ويدل ٥مٝم ذٮمؽ ً
ِ
ِ
ِ
غ ُم َب َار َـ ٌةُ ،ث َّؿ َب َ ىَ َٓا َؾِ٘ َذا ؾِ َٔٓا آ َد ُم
سَ ،ؾ ََ َالْ :
ْ
ي َر ِّّب َ ّ ٌ
س ُت َ ّ َ
غ َر ِّّبَ ،وـ ِْتَا َ دَ ْ
اخ َ ْ
اخ َ ْ
ٖؓمڅم١مٿمڇمد ٚمًـ.
َو ُذ ِّر َّ ُت ُفش أٛمرٙمف اٮم٠مٲمذي ( ،)3368و٪مٞمه ٥مـ أِّب هريرةؓ
َ
ر ٍء َخ َِ ََ ُف
وا١متدل ٖمٸمض أهؾ اٮمٸمٽمؿ ٖمحديڋم ا ْٖم ِـ ُ٥م َپم َر َ٬م َڇمل٬َ :م َڇمل اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ «أ َّو ُل َ ْ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ُقن ؾِ َٔٓا ِم ْـ
َب افد ْٕ َٔا َو َما َ ُ ُ
اهللَُّ َظ َّز َو َج َّؾ ا ْف ََ َِ ُؿَ ،ؾ َٖ َخ َذ ُه بَِّْٔٔفَ ،وـ ِْتَا َ دَ ْ ف َ ّ ٌ
غَ ،ؾ َُت َ
َظّ ٍؾ م ًّْ ٍ
قل ،بِ ٍّر َأ ْو ُؾ ُج ٍ
قرَ ،ر ْض ٍ
ب َأ ْو َ ابِ ٍ
سَ ،ؾ َٖ ْم َوا ُه ِظْْدَ ُه ِذ ِّ
افذـ ِْرش ُ٘م َّؿ َ٬مڇم َل :ا ْ٬م َر ُءوا
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ڇمحل ِّؼ إِڂمَّڇم ُ٭مٿمَّڇم ڂم ًَْ َتٿم ًِْ ُخ َٲمڇم ُ٭مٿمْت ُْؿ َٗم ْٸم َپم ُٽم َ
قن﴾ [اجلڇم٘مځمډم:
إِ ْن ٢م ْئت ُْؿَ ﴿ :ه َذا ٭متَڇم ُٖمٿمَڇم َيٿمْٶم ُؼ َ٥م َٽم ْځمټم ُْؿ ٖمِ ْ َ
ِ ِ
٫َ :]29م َڀم ْؾ َيټم ُ
ر ٍء َ٬مدْ ُ٫م ِر َغ ِٲمٿمْ ُف.
ُقن اٮمٿم ًَّْ َخ ُډم إ َّٓ ٲم ْـ َ ْ

أٛمرٙمف أٙمري ٓم اٮم٩ميٸمډم ( ،)339واٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ٓم اٮمًٿمډم (،)016
واٮمٶمٟماِّن ٓم ٲمًٿمد اٮمٳمڇمٲمځم٧م ( ،)673واٖمـ ٖمٶمډم ٓم اْلٖمڇمڂمډم ( ،)0365ٲمـ ٣مريؼ َٖم ِٻم َّځم َډم
ٖم ِـ ا ْٮمقٮم ِ ِ
ځمد٘ ،مٿمڇم َأر َ٣مڇم ُة ٖمـ اٜمُْٿم ِْذ ِر٥َ ،مـ ُُم َ ِ
ڇمه ِد ْٖم ِـ َٙم ْ ِٟم٥َ ،م ِـ ا ْٖم ِـ ُ٥م َپم َر ٖمف.
ْ
ْ ْ ُ
ْ َ
وهذا إ١مٿمڇم ٌد ٥مٿمٸمـ ٫مځمف ٖمٻمځمډم ٖمـ اٮمقٮمځمد ٥مـ ٢مځمخ ٢مځمخف ،و٬مد رواه ٲمرة أٛمرى،
وٖم٧م ٫مځمف وٙمقد ١مٻمط.
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٫مٻمد أٛمرٙمف أٙمري ٓم اٮم٩ميٸمډم ( )341ٲمـ وٙمف آٛمر ٥مـ ٖمٻمځمډم ٖمـ اٮمقٮمځمد،
ٖمڅم١مٿمڇمده ،و٬مڇمل ٫مځمف٥ :مـ ُمڇمهد أڂمف ٖمٽمٹمف ٥مـ اٖمـ ٥مپمر٫ ...مذ٭مره٫ ،متٌ٧م وٙمقد ١مٻمط.
وأن ُمڇمهدً ا ِل يًپمٸمف ٲمـ اٖمـ ٥مپمر ،وإڂمَم أٛمذه ٖمقا١مٶمډم رٙمؾ ٲمٌڀمؿ.
و٬مد سح ٖمذٮمؽ ُجع ٲمـ إئپمډم:
قال اإلماو ابً خزمية زمحُ اه يف كتا التْمٔد (:)316/3

أن خلڇمٮمٻمٿمڇم َّ
ٖمڇمب :ذ٭مر ١مٿمډم ٘مڇمٲمٿمډم ٗمٌ٧م وٗمقوح َّ
ٙمؾ و٥مَل يديـ ،٭مٽمتڇمُهڇم َي ِپمځمٿمڇمنٓ ،

وٙم َّؾ :إذ اٮمځمًڇمر ٲمـ صٺمډم اٜمخٽمق٬م٧م٫َ ،م َج َّؾ رٖمٿمڇم ٥مـ أن يټمقن ٮمف
يًڇمر خلڇمٮمٻمٿمڇم َ٥م َّز َ
يًڇمر.اه
ّقال أٓطاّ (:)367/3
ٖمؾ إرض ُجځمٸم ًڇم ٬مٌٵم ُډم رٖمٿمڇم َٙم َّؾ و٥مَلٖ ،مڅمٚمدى يديف يقم اٮمٻمځمڇمٲمډم ،واٮمًَموات
ٲمٶمقيڇمت ٖم َځم ِپمځمٿمف ،وهل اٮمځمد إٛمرى ،و٭مٽمتڇم يدي رٖمٿمڇم َي ِپم٧م٢ ٓ ،مَمل ٫مځمڀمَمٙ ،مؾ رٖمٿمڇم
و٥مز ٥مـ أن يټمقن ٮمف يًڇمر :إذ ٭مقن إٚمدى اٮمځمديـ يًڇمر ًا إڂمَم يټمقن ٲمـ ٥مَلٲمڇمت
اٜمخٽمق٬م٧مٙ ،مؾ رٖمٿمڇم و٥مز ٥مـ ٢مٌف ٛمٽمٻمف.اه
ّقال اإلماو أمحد بً ميبل زمحُ اه كَنَا فَٕ طبقات احليابلة ألبٕ ٓعلى
(:)131/3
و٭مَم صح اخلٟم ٥مـ ر١مقل اَّلل ﷺ :أڂمف ٬مڇمل « ما مـ ؿِب إٓ بغ إصبًغ مـ
أصابع افر ـش« ،وـِتا د ف َ ِّغش ،اْليَمن ٖمذٮمؽ٫ ،مپمـ ِل يڄمٲمـ ٖمذٮمؽ ،ويٸمٽمؿ َّ
أن
ذٮمؽ ٚمؼ ٭مَم ٬مڇمل ر١مقل اَّلل ﷺ٫ :مڀمق ُٲمټم َِّذ ٌب ٖمر١مقل اَّلل ﷺ.اه
ّقال اإلماو اخلطابٕ زمحُ اه يف شسح صحٔح البدازٖ (:)8167/6
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ِمؾ اٮمٿمَّ ْٻم ِ
اٮمٳم ََم َل ُّ
ڇمف إِ َ٨م اَّلل َ٥م َّز َو َٙم َّؾ ِٲم ْـ ِص َٺم ِډم ا ْٮم َځمدَ ْي ِـ ِ٢م ََم ٌلَّ َٕ ،ن ِّ
ص
َٮم ْځم َس ٫مِ َځمَم ُي َٵم ُ
ِ ِ
ِ
و َّ ِ
غش ،وٮمځمس ٲمٸمٿمك اٮمځمد ٥مٿمدڂمڇم اجلڇمرٚمډم،
اٮمٵم ْٸمػ ،و٬مد روي ٓم اخلٟم« :ـ ِْتَا َ دَ ْ ف َ ّ ٌ
َ
ِ
ِ
ځمڀمڇمَ ،و َڂمٿمْت َِڀمل إِ َ٨م
إڂمَم ِه َل ِص َٺم ٌډم َٙمڇم َء ِ َِبڇم اٮمت َّْق ِ٬م ُ
ځمػ٫َ ،مٿم َْح ُـ ُڂم ْٶمٽم ُٻم َڀمڇم َ٥م َٝم َٲمڇم َٙمڇم َء ْتَ ،وٓ ُڂمټمْٺم َ
ِ
ِ
اجل ََم َ٥م ِډم.اه
اٮمٴم َح ِځم َح ُډمَ ،و ُه َق َٲم ْذ َه ُ
َڇمب َوإَ ْٛم ٌَ ُڇمر اٜمڃم٘مقرة َّ
َٚم ْځمڋم ا ْڂمت ََڀمك ٖمِٿمَڇم ا ْٮمټمت ُ
اٮمًٿمَّډم َو ْ َ
ڈم ُّ
ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف أملاو أٍل الرمة (:)634/3
َڇمن ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َٲم ْق ُصق ً٫مڇم ٖمِ َڃم َّن َٮم ُف َيدَ ْي ِـ َِل َي ُټم ْـ ٫مِ ِ
َوٜمََّڇم ٭م َ
٧م
ځمڀم ََم ِ٢م ََم ٌل َٖم ْؾ ٭مِ ْٽمتَڇم َيدَ ْي ِف َي ِپم ٌ
ْ
ُٲم ٌَ َڇمر َ٭م ٌډم ،٭م ََذٮم ِ َؽ َأ ْ١م ََم ُؤ ُه ُ٭م ُّٽم َڀمڇم ُٚم ًْٿمَك َو َأ ْ٫م َٸمڇم ُٮم ُف ُ٭م ُّٽم َڀمڇم َٛم ْ ٌٞمَ ،و ِص َٺمڇم ُٗم ُف ُ٭م ُّٽم َڀمڇم ٭م َََم ٌل.اه
وذهڈم ٖمٸمض أهؾ اٮمًٿمډم إ٨م إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٳمَمل ،وٲمٿمڀمؿ :اْلٲمڇمم ٥مثَمن ٖمـ ١مٸمځمد
اٮمدارٲملٓ ،م ٭متڇمٖمف اٮمرد ٥مٝم اٜمريز ،وأٖمق يٸمٝم اٮمٺمراء ٓم ٭متڇمٖمف إٖمٶمڇمل اٮمتڃمويَلت
(ص ،)076وِمپمد ٖمـ ٥مٌد اٮمقهڇمب ٓم آٛمر ٖمڇمب ٲمـ ٭متڇمب اٮمتقٚمځمد ،وصديؼ ٚمًـ
ٛمڇمن ٓم ٭متڇمٖمف ٬مٶمػ اٮمثپمر (ص ،)71واٖمـ ٖمڇمز ٓم ٗمٸمٽمځمٻمڇمٗمف ٥مٝم ٭متڇمب اٮمتقٚمځمد ،وِمپمد
اِلراس ٓم ٗمٸمٽمځمٻمف ٥مٝم ٭متڇمب اٮمتقٚمځمد ٖٓمـ ٛمزيپمډم (ص ،)66واٮمٺمقزان ٭م َََم ِٓم
ٛمٽمځمؾ َّ
٭متڇمٖمف ”إ٥مڇمڂمډم اٜمًتٺمځمد“ ( ،)330/2وا١متدٮمقا ٥مٝم ذٮمؽ:
ٖمَم رواه ٲمًٽمؿ ٓم ”صحځمحف“ ( )2788ٲمـ ٚمديڋم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمر ¶
وج َّؾ اف موات قم افَٔامة ،ثؿ ٖخذ ـ بٔده افّْٔك ،ثؿ
ٲمر٫مق٥م ًڇم « :ىقي اهلل َظ َّز َ
َقل :إٔا ادِؽ! أ ـ اجلبارون؟ أ ـ ادتُزون؟ ثؿ ىقي إرضغ بنمفف ثؿ َقل:
إٔا ادِؽ! أ ـ اجلبارون؟ أ ـ ادتُزونش.
و٬مڇمٮمقا ٓم ٬مقٮمف ﷺ« :وـِتا د ف ّغش ،إن اٜمراد ٖمذٮمؽ ڂمٺمل اٮمٿمٻمص ٥مـ اٮمځمد
إٛمرى ،٭مَم هق احلڇمل ٓم اٜمخٽمقق.
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قلت :اٮمروايډم وٸمځمٺمډم ٓم إ١مٿمڇمده ٥مپمر ٖمـ ِمزة اٮمٸمپمري ،وهق وٸمځمػ ،و٬مد ٗمٺمرد
ٖمذ٭مر اٮمٳمَمل ،وُجځمع اٮمرواة ٓ يذ٭مرون ذٮمؽ ،وإڂمَم يٻمقٮمقنٖ :مځمده إٛمرى.
٬مڇمل احلڇم٫مظ اٮمٌځمڀمٻمل ٓم إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت ( :)55/2ذ٭مر ِّ
(اٮمٳمَمل) ٫مځمفٗ ،مٺمرد ٖمف
٥مپمر ٖمـ ِمزة ٥مـ ١مڇمِل ،و٬مد روى هذا احلديڋم ڂمڇم٫مع و٥مٌځمد اَّلل ٖمـ ٲمٻمًؿ ٥مـ اٖمـ
٥مپمرِ :ل يذ٭مرا ٫مځمف ِّ
اٮمٳمَمل.
وروي ذ٭مر ِّ
اٮمٳمَمل ٓم ٚمديڋم آٛمر ٓم ٪مٞم هذه اٮمٻمٴمډم :إٓ أڂمف وٸمځمػ ٖمپمرةٗ ،مٺمرد
ٖمڃمٚمدُهڇمٙ :مٸمٺمر ٖمـ اٮمزٖمٞم ،وٖمڇمٔٛمر :يزيد اٮمر٬مڇمر .وُهڇم ٲم٠مو٭مڇمن ،و٭مځمػ ذٮمؽ؟!
١مپمك ٭مٽمتل يديف َي ِپمځمٿم ًڇم.اه
وصحځمح ٥مـ اٮمٿمٌل ﷺ أڂمف َّ
ِ
غ
وا١متدٮمقا ٖمحديڋم أِّب اٮمدرداء ؓ
 ،أن اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇملَ « :خ َِ َؼ اهللُ آ َد َم ح َ
ِ
ِ
اء ،ـ ََٖ ََّن ُ ُؿ َّ
َّسى،
َض َب ـَت ٍَ ُف ا ْف ُٔ َّْْكَ ،ؾ َٖ ْخ َر َج ُذ ِّر َّ ًة َب ْٔ َو َ
َض َب َـت ٍَ ُف ا ْف ُٔ ْ َ
افذرَ ،و َ َ
َخ َِ ََ ُفَ ،ؾ َ َ
اي َّ ُؿَ ،ؾ ََ َال فِ َِّ ِذي ِذ َ ِّْٔ ِ ِف :إِ َػ َْ
َؾ َٖ ْخ َر َج ُذ ِّر َّ ًة َش ْق َد َاء ـ ََٖ ََّن ُ ُؿ ُْ
اجلْ َِّةَ ،و َٓ ُأ َب ِ
ال َو َؿ َال:

فِ َِّ ِذي ِذ ـ ٍِّف ا ْف ُٔ َّْسى :إِ َػ افْ ِ
َّار َو َٓ ُأ َب ِ
الش أٛمرٙمف أِمد ٓم اٜمًٿمد ( )27488ٲمـ
َ
يس
نةَ٥َ ،مـ َأ ِِّب إِ ْد ِر َ
٣مريؼ اِلځمثؿ ٖمـ ٛمڇمرٙمډم٥ ،مـ ُ١م َٽم ْځم ََم َن ْٖم ِـ ُ٥متٌډم٥َ ،مـ ُيقڂم َُس ْٖم ِـ َٲم ْځم َ َ
ْ ِ
ِّٓن٥َ ،مـ َأ ِِّب اٮمدَّ ْر َد ِاء ٖمف.
اخلَ ْق ِّ
قلت :و٬مد و٬مع ٓم ڂمًخډم ٓم ٲمًٿمد أِمد «ذ ـتٍف افَّٔسىش .وا٥متپمدهڇم اٖمـ ٭مثٞم
ٓم اٮمٌدايډم واٮمٿمڀمڇميډم (.)216/0

وأٛمرج احلديڋم اٮمٌزار ( )4043ٲمـ ڂمٺمس اٮمقٙمفٖ ،مٽمٺمظَ « :وؿال فِ َِّ ِذي ِذ َ َ ِ
ار ِه:
إِ َػ افْ ِ
َّار ،وَٓ ُأ َب ِ
الش
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وأٛمرٙمف اٮمٺمريڇمِّب ٓم اٮمٻمدر ( )36ٲمـ ڂمٺمس اٮمقٙمفٖ ،مٽمٺمظَ « :وؿال فِ َِّ ِذي ِذ
ار ِه :إِ َػ افْ ِ
ََ ِ
َّار ،وَٓ ُأ َب ِ
الش
ِ
ِ
ِ
احل ًَ ِـ ْٖم ِـ َ٢م ِٻم ٍځمؼَٚ ،مدَّ َ٘مٿمَڇم
ځمؿ اٮمدَّ ْو َر٬م ُّلَٚ ،مدَّ َ٘مٿمَڇم َ٥م َّ٦م ْٖم ُـ ْ َ
و٬مڇملَٚ :مدَّ َ٘مٿمَڇم َأ ِْمَدُ ْٖم ُـ إِ ْٖم َراه َ
يس ْ
اخلَ ْق َٓ ِ ِِّّن٥َ ،م ِـ
نةَ٥َ ،م ْـ َأ ِِّب إِ ْد ِر َ
َ٥م ٌْدُ اَّللَ ،أ ْڂم ٌَ َڃم َص ْخ ٌر َأ ُٖمق اٜمُْ َٸم َّٝم٥َ ،م ْـ ُيقڂم َُس ْٖم ِـ َٲم ْځم َ َ
اٮمٿمٌَِّل ﷺ ڂمَحق ٚم ِد ِ
َي ِ
يڋم َه ْځم َث ِؿ ْٖم ِـ َٛم ِ
يس.
ڇمو ْز َأ َٖمڇم إِ ْد ِر َ
ْ َ َ
ڇمر َٙم َډمَ ،و َِل ْ ُ َ
ِّ
وأٛمرٙمف اٖمـ ٖمٶمډم ٓم اْلٖمڇمڂمډم اٮمټمٟمى ( )0329ٲمـ ڂمٺمس اٮمقٙمفٖ ،مٽمٺمظَ « :وؿال
ار ِه :إِ َػ افْ ِ
فِ َِّ ِذي ِذ َ َ ِ
َّار ،وَٓ ُأ َب ِ
الش
وأٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم ٲمًٿمد اٮمٳمڇمٲمځم٧م ( )2203ٲمـ ٣مريؼ اِلځمثؿ ٖمـ ٛمڇمرٙمډم،
وهٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر٥ ،مـ ١مٽمځمَمن ٖمـ ٥متٌډم ٖمفٖ .مٽمٺمظ٫َ :م َٻم َڇملِ َٓ ُٗ َ « :ء إِ َػ َْ
اجلْ َِّة َو َٓ ُأ َب ِ
ال،

َو َ ُٗ َٓ ِء إِ َػ افْ ِ
َّار َو َٓ ُأ َب ِ
الش.

وأٛمرٙمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر ٓم ٗمڇمريخ دٲمٳمؼ ( )366/52ٲمـ ٣مريؼ ٥مٌد اٮمرِمـ ٖمـ
َيځمك ٖمـ إ١مَم٥مځمؾ ٖمـ ٥مٌځمد اَّلل٥ ،مـ ١مٽمځمَمن ٖمـ ٥متٌډم ٖمفٖ .مٽمٺمظ٫َ :م َٻم َڇملِ َٓ ُٗ َ « :ء ذ َْ
اجلْ َِّة
الَ ،و َ ُٗ َٓ ِء ذ افْ ِ
َّار َو َٓ ُأ َب ِ
َو َٓ ُأ َب ِ
الش.
واخلَلصډم :أن هذا احلديڋم ٓ ٚمجډم ٫مځمفٕ :ن أ٭مثر اٮمٶمرق ٮمځمس ٫مځمڀمڇم ذ٭مر اٮمځمًڇمر،
وٕن ٓم ٖمٸمض اٮمٶمرق« :ـتٍف افَّٔسىش ٫مدل ٥مٝم أن اٮمٵمپمٞم ٥مڇمئد ٥مٝم آدم ٥مٽمځمف
اٮمًَلم .وٕن اٮمراوي ١مٽمځمَمن ٖمـ ٥متٌډم ٮمف أٛمٶمڇمء٫ ،مَل يٻمٌؾ ٥مٿمف ٲمڇم ٗمٺمرد ٖمف ،وٮمٸمؾ
آٛمتَلف ٓم أٮمٺمڇمظ احلديڋم ٖمًٌٌف٘ ،مؿ إڂمف ٬مد ٛمقٮمػ٫ :مٻمد رواه صخر أٖمق اٜمٸمٝم ٥مـ
ً
ٲمر١مَل.
يقڂمس ٖمـ ٲمځمنة ٖمڅم١مٿمڇمده
قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف كتابُ القْل املفٔد (:)116/8
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٬مقٮمف« :ثؿ ٖخذ ـ بنمففش :٭مٽمپمډم (٢مَمل) اٛمتٽمػ ٫مځمڀمڇم اٮمرواة٫ ،مپمٿمڀمؿ ٲمـ أ٘مٌتڀمڇم،
وٲمٿمڀمؿ ٲمـ أ١مٻمٶمڀمڇم ،و٬مد ٚمټمپمقا ٥مٝم ٲمـ أ٘مٌتڀمڇم ٖمڇمٮمٳمذوذ؛ ٕڂمف ٛمڇمٮمػ ٘مٻمت٧م ٓم
روايتڀمڇم ٥مـ اٖمـ ٥مپمر .وٲمٿمڀمؿ ٲمـ ٬مڇمل :إن ڂمڇم٬مٽمڀمڇم ٘مٻمډم ،وٮمټمٿمف ٬مڇمِلڇم ٲمـ ٗمٰم٫مف.
وأصؾ هذه اٮمتخٶمئډم هق ٲمڇم ٘مٌڊم ٓم صحځمح ٲمًٽمؿ :أن اٮمر١مقل ﷺ ٬مڇمل:
«ادَ ىقن ظذ مْابر مـ ٕقر ظذ ّغ افر ـ ،وـِتا د ف ّغش وهذا يٻمتيض أڂمف
ٮمځمس هٿمڇمك يد يپم٧م ويد ٢مَمل.
وٮمټمـ إذا ٭مڇمڂمڊم ٮمٺمٷمډم (٢مَمل) ِمٺمق٤مډم٫ ،مڀمل ٥مٿمدي ٓ ٗمٿمڇمٓم «٭مٽمتڇم يديف يپم٧مش،
ٕن اٜمٸمٿمك أن اٮمځمد إٛمرى ٮمځمًڊم ٭مځمد اٮمٳمَمل ٖمڇمٮمٿمًٌډم ٮمٽمپمخٽمقق ڂمڇم٬مٴمډم ٥مـ اٮمځمد
اٮمځمپمٿمك٫ ،مٻمڇمل« :ـِتا د ف ّغش ،أي :ٮمځمس ٫مځمڀمڇم ڂمٻمص ،ويڄميد هذا ٬مقٮمف ٓم ٚمديڋم
آدم« :اخست ّغ رّب ،وـِتا د ف ّغ مبارـةش ٫مٽمَم ٭مڇمن اٮمقهؿ يذهڈم إ٨م أن
إ٘مٌڇمت اٮمٳمَمل ،يٸمٿمل :اٮمٿمٻمص ٓم هذه اٮمځمد دون إٛمرى٬ ،مڇمل« :ـِتا د ف ّغش،
ويڄميده أيٵمڇم ٬مقٮمف« :ادَ ىقن ظذ مْابر مـ ٕقر ظذ ّغ افر ـش ٫مڅمن اٜمٻمٴمقد ٖمځمڇمن
٫مٵمٽمڀمؿ وٲمرٗمٌتڀمؿ ،وأِنؿ ٥مٝم يپم٧م اٮمرِمـ ١-مٌحڇمڂمف -و٥مٝم ٭مؾ٫ ،مڅمن يديف -
١مٌحڇمڂمف -ا٘مٿمتڇمن ٖمَل ٢مؽ ،و٭مؾ واٚمدة ٪مٞم إٛمرى ،وإذا وصٺمٿمڇم اٮمځمد إٛمرى
ٖمڇمٮمٳمَمل٫ ،مٽمځمس اٜمراد أِنڇم أ٬مؾ ٬مقة ٲمـ اٮمځمد اٮمځمپمٿمكٖ ،مؾ ٭مٽمتڇم يديف يپم٧م .واٮمقاٙمڈم
٥مٽمځمٿمڇم أن ڂمٻمقل :إن ٘مٌتڊم ٥مـ ر١مقل اَّلل ﷺ٫ ،مٿمحـ ڂمڄمٲمـ ِبڇم ،وٓ ٲمٿمڇم٫مڇمة ٖمځمٿمڀمڇم وٖم٧م
٬مقٮمف« :ـِتا د ف ّغش ٭مَم ١مٌؼ ،وإن ِل ٗمثٌڊم٫ ،مٽمـ ڂمٻمقل ِبڇم.اه
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َّلل ْٖم ِـ َ٥م ْپم ِرو ْٖم ِـ ا ْٮم َٸم ِ
َ ،أ َّڂم ُف َ١م ِپم َع َر ُ١م َ
قل اَّللِ ﷺ
ڇمصؓ،
َ )76و َ٥م ْـ َ٥م ٌْ ِد ا ِ
بو ِ
قل« :إِ َّن ُؿ ُِقب بِْل آدم ُـ َِّٓا بغ إِصبً ِ ِ
َي ُٻم ُ
اح ٍد،
افر ْ َ ِـَ ،ـ ََ ِْ ٍ َ
َ َ
غ م ْـ َأ َصابِ ِع َّ
ََ َ َْ َ ْ َ َْ
ِ ا ْف َُ ُِ ِ
اءش ُ٘م َّؿ َ٬م َڇمل َر ُ١م ُ
ك ُؾ ُف َح ْٔ ُ
ِ
س ْ
ك َ
قل اَّللِ ﷺُ « :
ث َ َن ُ
قب َ ِّ
افِٓ َّؿ ُم َ ِّ
ُ َ ِّ
ُؿ ُِق َبَْا َظ َذ َضا َظتِ َ
ؽش َأ ْٛم َر َٙم ُف ٲمًٽمؿ (.)2654
 )77و َ٥مـ َ٥مٌ ِد اَّللِ ٖم ِـ ٲمًٸم ٍ
ڇمر إِ َ٨م ر١م ِ
ٟم ِٲم ْـ إَ ْٚم ٌَ ِ
قل
قد ؓ
ْ َ ْ ُ
َ ْ ْ
َ ُ
ؓ َ٬م َڇملَٙ :مڇم َء َٚم ْ ٌ
َّلل ََيٸم ُؾ اٮمًپمق ِ
اَّللِ ﷺ َ٫م َٻم َڇملَ :يڇم ُِمَپمدُ  ،إِڂمَّڇم ڂم ِ
٧م
ات َ٥م َٝم إِ ْص ٌَعٍَ ،و ْإَ َر ِو َ
َّ َ َ
َجدُ َأ َّن ا َ ْ َ
َّ
َ٥م َٝم إِ ْص ٌَعٍَ ،و َّ
اٮمٳم َج َر َ٥م َٝم إِ ْص ٌَعٍَ ،وا ْٮم َـَم َء َواٮم َّث َرى َ٥م َٝم إِ ْص ٌَعٍَ ،و َ١م ِڇمئ َر اخلَ ََل ِئ ِؼ َ٥م َٝم
قلَ :أڂمَڇم اٮمـپمٽمِ ُؽ٫َ .م َٵم ِح َؽ اٮمٿمٌَِّل ﷺ َٚمتَّك َٖمدَ ْت ڂم ََق ِ
إِ ْص ٌَعٍ٫َ ،م َځم ُٻم ُ
اٙم ُذ ُهٗ :م َْٴم ِدي ًٻمڇم
ُّ
َ
ِ ِ
حل ْ ِٟمُ٘ ،م َّؿ َ٬م َر َأ َر ُ١م ُ
قل اَّللِ ﷺَ ﴿«:و َما َؿدَ ُروا اهللََّ َح َّؼ َؿدْ ِر ِهَ ،وإَ ْر ُض ََجِٔ ًًا
ٮم َٻم ْقل ا َ
َؿب َو ُتف قم ِ
ات بِ َٔ ِّْٔ ِ ِفُ ،ش ْب َحا َٕ ُف َو َْ ًَ َاػ َظ َّم ُ ْ ِ
قن﴾ش
ات َم ْى ِق َّ ٌ
افَ َٔ َام ِةَ ،واف َّ َّ َق ُ
ؼ ُـ َ
ْ ُ ََْ
ُٲم َّت َٺم ٌؼ َ٥م َٽم ْځم ِف(.)0

مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
إثبات ؾف ١األؾابع هلل عص ٚجٌ.
دٮمڊم أٚمڇمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم إصڇمٖمع َّلل ٥مز وٙمؾ ،٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمفٓ ،
ِ
ِ ِِ
ځمع
اٮمًپم ُ
ر ٌء َو ُه َق َّ
ِتڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م ،وٓ ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمتڀمَمَ ﴿ ،ٮم ْځم َس ٭مَپم ْثٽمف َ ْ
ا ْٮم ٌَ ِٴم ُٞم﴾ [اٮمٳمقرىَ ﴿ ،]00 :و َِل ْ َي ُټم ْـ َٮم ُف ُ٭م ُٺم ًقا َأ َٚمدٌ ﴾ [اْلٛمَلص.]4 :
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)4800وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )2786مـ اٖمـ ٲمًٸمقدؓ
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٬مڇمل إٲمڇمم إئپمډم أٖمق ٖمټمر ٖمـ ٛمزيپمډم زمحُ اه يف كتا التْمٔد (:)327/3
وٙم َّؾ ِٲم ْـ ُ١مٿم َِّډم اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ ٬مِ ًځمَل َٮم ُف َٓ ِٚمټمَڇم َي ًډم َ٥م ْـ َ٪م ْ ِٞم ِه،
ٖمڇمب إ٘مٌڇمت إصڇمٖمع َّلل َ٥م َّز َ
َڇمد َأ َّن َٛمٟم اٖمـ ٲمًٸم ٍ
اجلڀم ِؾ وا ْٮم ِٸمٿم ِ
قد َٮم ْځم َس ُه َق ِٲم ْـ َ٬م ْق ِل اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ ،
ََ ْ َ َ ْ ُ
٭م َََم َز َ٥م َؿ َٖم ْٸم ُض َأ ْه ِؾ ْ َ ْ َ
ُقن َو ِح َؽ اٮمٿمٌَِّل ﷺٗ ،مَٴم ِدي ًٻمڇم ٮم ِ ْٽمځمڀم ِ
وإِڂمََّم هق ِٲمـ َ٬مق ِل ا ْٮمځمڀم ِ
قدَ ،و َأ ْڂمټم ََر َأ ْن َيټم َ
قد ِّي،
َُ
ْ
َُ
َ َ ُ َ ْ ْ
ُّ
وذ٭مر ٖمڃم١مڇمڂمځمده ٲمڇم يثٌڊم ذٮمؽ.
ّقال اإلماو أبْ بلس اآلجسٖ زمحُ اه يف اٮم٩ميٸمډم (:)3314/1
وٙم َّؾٖ ،مَل
ٖمڇمب اْليَمن ٖمڃمن ٬مٽمقب اخلَلئؼ ٖم٧م إصٌٸم٧م ٲمـ أصڇمٖمع اٮمرب َ٥م َّز َ
٭مځمػ.
و٬مڇمل اٮمٌٹمقي زمحُ اه يف شسح السية (:)068/0
وٙم َّؾ ،و٭مذٮمؽ ُّ
٭مؾ ٲمڇم
واْلص ٌَع اٜمذ٭مقرة ٓم احلديڋم صٺم ٌډم ٲمـ صٺمڇمت اَّلل َ٥م َّز َ
ْ
ٙمڇمء ٖمف اٮمټمتڇمب أو اٮمًٿمَّډم ٲمـ هذا اٮمٻمٌځمؾ ٲمـ صٺمڇمت اَّلل ٗمٸمڇم٨م :٭مڇمٮمٿمَّٺمس ،واٮمقٙمف،
واٮمرٙمؾ ،واْلٗمځمڇمن ،واٜمجلء ،واٮمٿم ُُّزول إ٨م اٮمًَمء اٮمدڂمځمڇم ،وآ١متقاء
واٮمٸم٧م ،واٮمځمدِّ ،
٥مٝم اٮمٸمرش ،واٮمٵمحؽ ،واٮمٺمرح.اه
ّقال ابً قتٔبة يف تأّٓل رلتلف احلدٓح (ص :)861
ٖمٸمد أن ذ٭مر ٚمديڋم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو اٮمًڇمٖمؼ:
وڂمحـ ڂمٻمقلَّ :
إن هذا احلديڋم صحځمح ،وإن اٮمذي ذهٌقا إٮمځمف ٓم ٗمڃمويؾ اْلصٌع ٓ
يٳمٌف احلديڋمٕ :ڂمف ٥مٽمځمف اٮمًَلم ٬مڇمل ٓم د٥مڇمئف « :ا مَِب افَِقب! ثبت ؿِبل ظذ
إن
د ْؽش ٫ .مٻمڇمٮمڊم ٮمف إٚمدى أزواٙمفَ :أو ختڇمف يڇم ر١مقل اَّلل ٥مٝم ڂمٺمًؽ؟ ٫مٻمڇملَّ « :
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وج َّؾش ٫ ،مڅمن ٭مڇمن اٮمٻمٽمڈم ٥مٿمدهؿ ٖم٧م
ؿِب ادٗمـ بغ أصبًغ مـ أصابع اهلل َظ َّز َ
ڂمٸمپمت٧م ٲمـ ڂمٸمؿ اَّلل ٗمٸمڇم٨م٫ :مڀمق ِمٺمقظ ٖمتځمٿمؽ اٮمٿمٸمپمت٧م٫ :مَلي رء د٥مڇم ٖمڇمٮمتثٌځمڊم؟ ِ
وِل
()0

اٚمتڌم ٥مٝم اٜمرأة اٮمتل ٬مڇمٮمڊم ٮمف :أختڇمف ٥مٝم ڂمٺمًؽ؟ ٖمَم يڄم٭مد ٬مقِلڇم؟ و٭مڇمن يٿمٌٹمل أن ٓ
ُيڇمف إذا ٭مڇمن اٮمٻمٽمڈم ِمرو١م ًڇم ٖمٿمٸمپمت٧م.
٫مڅمن ٬مڇمل ٮمٿمڇم :ٲمڇم اْلصٌع ٥مٿمدك هڇم هٿمڇم؟
٬مٽمٿمڇم :هق ٲمثؾ ٬مقٮمف ٓم احلديڋم أٛمرّ « :ؾ إرض ظذ إصبعش ،و٭مذا ٥مٝم
إصٌٸم٧م ،وٓ َيقز أن ٗمټمقن اْلصٌع هڇم هٿمڇم ڂمٸمپمډم ،و٭مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :و َٲمڇم َ٬مدَ ُروا اَّللَ
ِ ِ
ِ
ِ
ڇمت ٖمِ َځم ِپمځمٿم ِ ِف﴾ ،وِل َيز
ات َٲم ْٶم ِق َّي ٌ
اٮمًَم َو ُ
َٚم َّؼ َ٬مدْ ِره َوإَ ْر ُض َُجځمٸم ًڇم َ٬م ٌْ َٵم ُت ُف َي ْق َم اٮمٻم َځمڇم َٲمډم َو َّ
ذٮمؽ.
إصٌع ٭مڃمصڇمٖمٸمٿمڇم ،وٓ يدٌ ٭مڃميديٿمڇم ،وٓ ٬مٌٵم ٌډم ٭مٻمٌٵمڇمٗمٿمڇمٕ :ن ٭مؾ رء
وٓ ڂمٻمقل:
ٌ
وٙم َّؾ ٓ يٳمٌف ٢مځمئ ًڇم ٲمٿمڇم.اه
ٲمٿمف َ٥م َّز َ
قال أبْ ٓعلى احليبلٕ زمحُ اه يف كتابُ إٖمٶمڇمل اٮمتڃمويَلت (ص:)133
إ٘مٌڇمت صٺمډم إصڇمٖمع ٮمٽمرِمـ ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف ـ ٘مؿ ذ٭مر أٚمڇمديڋم ٗمدل ٥مٝم اٮمٴمٺمډم
اٜمذ٭مقرة ـ .اه
ّقال أبْ إمساعٔل اهلسّٖ زمحُ اه يف كتابُ األزبعٌْ يف دالئل التْمٔد
(ص:)71

ٖمڇمب إِ ْ٘مٌ ِ
ڇمت ْإَ َصڇمٖمِ ِع َّللَِّ َ٥م َّز َو َٙم َّؾ٘ ..مؿ ذ٭مر إدٮمډم ٲمـ اٮمًٿمډم ٥مٝم ذٮمؽ.
َ ُ َ
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)161

ــــــــــــــــــــــ

أيٵمڇم ()26509
( )0صحٔح بىرؿف :أٛمرٙمف أِمد (٥ )26033 ،24614مـ ٥مڇمئٳمډم ▲ ،وأٛمرٙمف ً
و٭مذٮمؽ اٮم٠مٲمذي (٥ )3522مـ أم ١مٽمپمډم ▲ ،وأٛمرٙمف أِمد ( ،)02017واٮم٠مٲمذي ()2041
 ،وٓم ٭مؾ ٲمٿمڀمڇم وٸمػ ،واحلديڋم صحځمح ٖمپمجپمقع هذه اٮمٶمرق ،و٪مٞمهڇم.
٥مـ أڂمسؓ
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٧م) َٓ َٗم ْٻمت َِيض اٜمُْ َخڇم َٮم َٶم َډم َو َٓ اٜمُْ ََم َّ١م َډم َواٜمُْ ََل َص َٻم َډم ُٮم َٹم ًډم َو َٓ َ٥م ْٻم ًَل َو َٓ ُ٥م ْر ً٫مڇم،
َو َٮم ْٺم َٷم ُډم ( َٖم ْ َ
َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :واف َّ َح ِ
غ اف َّ َم ِء َو ْإَ ْر ِ
ض﴾ [اٮمٌٻمرةَ ]064 :و ُه َق َٓ ُي ََل ِص ُؼ
اب ادُْ َ خَّ ِر َب ْ َ
اٮمً ََم َء َو َٓ ْإَ ْر َض.اه
َّ
حتسٜف املبتدع ١هلر ٙايؿفٚ ١ايسد عً.ِٗٝ
ٚمرف اٜمٌتد٥مډم صٺمډم إصڇمٖمع ،و٬مڇمٮمقا :اٜمراد ِبڇم اٮمٻمدرة.
وهذا َتريػ ٮمَلدٮمډم ٥مـ ٤مڇمهرهڇم ،وِل يٻمؾ ٖمٻمقِلؿ أٚمد ٲمـ اٮمًٽمػ ،ٲمـ
اٮمٴمحڇمٖمډم ،واٮمتڇمٖمٸم٧م ،وإئپمډم.
و٭مځمػ يپمټمـ اٮمٻمقل ٖمذٮمؽ ،وٓ يتٿمڇم١مڈم ذٮمؽ ٲمع ١مځمڇمق إدٮمډم٫ ،مٻمقٮمف ﷺ« :بغ
أصبًغ مـ أصابع افر ـش هؾ يٴمح أن يٻمڇملٖ :م٧م ٬مدرٗم٧م ٲمـ ٬مدرة اٮمرِمـ.
و٭مځمػ يٻمڇمل :يپمًؽ اٮمًَمء ٥مٝم ٬مدرة ،وإرو٧م ٥مٝم ٬مدرة ،واٜمڇمء واٮمثرى ٥مٝم
٬مدرة ...إ٨م آٛمره.

و٭مځمػ يٻمڇمل ٓم أيډم ،وهل ٲمٌځمٿمډم ٮمٽمحديڋم﴿ ،وإَر ُض َُجِځمٸم ًڇم َ٬مٌ َٵم ُتف يقم ِ
اٮمٻم َځمڇم َٲم ِډم
ْ ُ َْ َ
َ ْ
ڇمت ٖمِ َځم ِپمځمٿم ِ ِف﴾[اٮمزٲمر.]67:
ات َٲم ْٶم ِق َّي ٌ
َمو ُ
اٮمً َ
َو َّ
قال اإلماو عجناٌ بً لْسعٔد الدازمٕ يف السد على املسٓسٕ (ص:)146
َ٫مځم َٻم ُڇمل َٮم َؽ َأهيڇم اٜمُْٸمجڈم ٖمِجڀمڇم َٮمتِ ِفِٓ :م َأي ُٮم َٹم ِ
ڇمت ا ْٮم َٸم َر ِ
ب َو َٙمدْ َت َأ َّن ُأ ْص ٌُ َٸم ْځم ِف
ِّ
ُّ َ ْ َ ُ َ َ
ُ
ڇمهڇم َٛم ِ
ڇمر َٙمډم ٲمـ َُجِځمع ٮمٹمڇمِتؿ.
٬مدرٗمځمف؟ َ٫م َڃمڂمٌِْ ْئٿمَڇم ِ َِبڇم٫َ ،مڅمِڂمَّڇم َ٬مدْ َو َٙمدْ َڂم َ
اٚمدَ ٌة َ٬مدْ َ٭م َٺم ِ
إِڂمََّم ِهل ُ٬مدْ ر ٌة و ِ
ڊم ْإَ ْ٢م َځمڇم َء ُ٭م َّٽم َڀمڇم َو َٲم َ َ
ػ
ا١م َتٿمْ َٶم َٻمت َْڀمڇم٫َ ،م َټم ْځم َ
َ َ
َل ْ َِتڇمَ ،و ْ
َ َ

٧م ْإَ ْ٢مځم ِ
ڇمء ُ٬مدْ رٗم ِ
قب ِٲم ْـ َٖم ْ ِ
َص َڇمر ْت ٮمِ ْٽم ُٻم ُٽم ِ
َڇمن؟ َو٭م َْؿ َٗم ُٸمدُّ َهڇم ُ٬مدْ َرةً؟ َ٫مڅمِ َّن اٮمٿمٌَِّ َّل ﷺ َ٬م َڇمل:
َ
َ
َ٧م و َ٘م ََل ٍ
ِ
غش ،و ِٓم د ْ٥مق َ ِ
ث َو َأ ْر َٖمعٍ.
« َب ْ َ
اك :ه َل َأ ْ٭مثَ ُر ٲم ْـ ُ٬مدْ َرٗم ْ ِ َ
غ ُأ ْص ُب ًَ ْ ِ َ َ َ
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ِ
ځمڀمڇم ٮم ِ ْٽم ُٻم ُٽم ِ
قب ٬مدرٗم٧مَ ،و َ١م ِڇمئ ُر َهڇم َٜم ِڇم ِ١م َق َاهڇم٫َ ،م ِٺمل َد ْ٥م َق َ
اك َه َذا َأ ْ٬م ٌَ ُح
َو َٚمټم َْپم َڊم ٫م َ
ِ ِ
ُِم َ ٍ
ات
٧م َو ََل ٍل٫َ ،م َټمځمْ َ
اٮمً َپم َق ُ
ڇملَ ،و َأ ْٖم َ ُ
ػ ا َّد َ٥م ْځم َڊم َأ َّن ْإَ ْر َض َ٬مٌْ َٵم ُت ُف َي ْق َم ا ْٮمٻم َځمڇم َٲمډم َو َّ
ڇمت ٖمِ َځم ِپمځمٿم ِ ِفَ :أ َِّنَڇم َص َڇمر ْت َي ْق َم ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډم ِٓم ٲمٽمټمف؟ َ٭م َڃم َِّن ُ ََم ٭مَڇمڂمَڊم َ٬م ٌْ َؾ َي ْق ِم ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډم ِٓم
َٲم ْٶم ِق َّي ٌ
ٲم ْٽم ِ
ؽ َ٪مٞمهَٛ ،م ِ
َڇمن َٲم ْٹم ُٽمق ًٖمڇم َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم ِٓم َد ْ٥م َق َ
ڇمر َٙمډم َ٥مـ ٲمٽمټمف٫َ ،مټم َ
اكَٚ ،متَّك َص َڇمر ْت َي ْق َم
ُ
ا ْٮم ِٻمځمڇمٲم ِډم ِٓم ٲم ْٽمټمِ ِف!! وٲمڇم ٖم ُڇمِلڇم ٗم َِٴمٞم ِٓم ٲم ْٽم ِټم ِف يقم ا ْٮم ِٻمځمڇمٲم ِډم ٲم ْٶم ِقي ٍ
ڇمتَ ،و َٓ ٗمټمقن ِٓم ٲمٽمټمف
َ ْ َ َ َ َ َّ
ُ ُ
ُ
َ َ
َ َ َ َ
ڇمت﴾ ڂم ِ
َڇم٬م ٌض ٮم ِ َت ْڃم ِويٽمِ َؽ.
ٲمٿمٳمقرات؟ َو َٲمڇم أرك إِ َّٓ َ١متَدْ ِري َأ َّن َ٬م ْق َٮم ُفَ ﴿ :ٲم ْٶم ِق َّي ٌ
ِ
اٮمً ِج ِّؾ ٮم ِ ْٽم ُټمت ِ
ُڈم﴾ َو َ٬م ْق ُل
اٮمً ََم َء َ٭م َٶم ِّل ِّ
َوِمَّڇم َي ِزيدُ ُه َڂم ْٻم ًٵمڇم٬َ :م ْق ُٮم ُف ْأ َٛم ُرَ ﴿ :ي ْق َم َڂم ْٶم ِقي َّ
ر١م ِ
قل اَّلل ﷺْ َ « :ى ِقي اهللَُّ اف َّ َم َء َ ْقم ا ْف َِ َٔ َامة بِ َٔ ِّْٔ ِ ِفُ ،ث َّؿ َ َُ ُ
قلَ :إَٔا ا َْدِِ ُ
ؽش َ٫م ِٺمل َ٬م ْق ِل
َ ُ
اَّلل﴿ :يقم َڂم ْٶم ِقي اٮمًَمء﴾ ،وٚم ِد ِ
يڋم ر١م ِ
قل اَّلل ﷺ َٖم َځم ٌ
ػ ِ٬مځم َٽم َؽ َٓ
ڇمنَ ،و َٲم ْٸمٿمًك ُّمَڇمٮم ِ ٌ
َّ َ َ َ َ
َ ُ
َْ َ
ڇمحل ِد ِ
يڋم ِٓم إصٌٸم٧م ِٲم ْـ َأ َصڇمٖمِ ِع اَّلل َو َ٫م َّن َ ُِت ََم ُ٬مدْ َرٗم ْ ِ
َ٧م؟
َ٢م َّؽ ٫مِ ِځمفَ ،و َ٭م ْځم َ
٬مررت ٖمِ ْ َ
ػ َأ َ
ْ
س َأصڇمٖمِع ،وهق َأٙمقد إِ١مٿمَڇمدا ِٲمـ ٚم ِد ِ
و٭م ََّذٖم َڊم ٖمِح ِد ِ
يڋم
يڋم ا ْٖم ِـ َٲم ًْ ُٸمقد ِٓم َ ْ
خ ِ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ً ْ َ
َ
َ ْ
خس ُ٬مدْ ر ٍ
ٍ
ِ ِ
ْإُ ْص ٌُ َٸم ْ ِ
ات ٭م َََم
٧م؟ َأ َ٫م ََل َأ ْ٬م َر ْر َت ٖمِ َحديڋم ا ْٖم ِـ َٲم ًْ ُٸمقد ُ٘م َّؿ ٗم ََڃم َّو ْٮم َت ُف :ا ْٮم ُٻمدْ َر ُة َ ْ ُ
َ
٧م ٖمِ ُٻمدْ َرٗم ْ ِ
َٗم َڃم َّو ْٮم َڊم ِٓم ْإُ ْص ٌُ َٸم ْ ِ
َ٧م؟٫َ .مڅمِ َّن اٮمٿمٌَِّ َّل ﷺ َ٬م َڇملَ « :بغ أصبًغ مـ إصابعش
قد٥َ ،م ِـ اٮمٿمٌَِّل ﷺ َأ َّن ٚمٟما ِٲمـ ا ْٮمځمڀم ِ
يڋم اٖم ِـ ٲمًٸم ٍ
َ٫م َڃمٲمڇم َٗمټم ِْذيٌ َؽ ٖمِح ِد ِ
قد َ٬مڇم َم إِ َٮم ْځم ِف
َ ًْ َ َُ
ْ َ ْ ُ
َ
ُ
ِّ
َّ
َ٫م َٻم َڇملَ :أٖم َٽم َٹم َؽ َأ َّن اَّللََّ ََي ِپم ُؾ يقم ا ْٮم ِٻمځمڇمٲم ِډم اٮمًپمق ِ
ات َ٥م َٝم ُأ ْص ٌُعٍَ ،و ِْ
اجل ٌَ َڇمل َ٥م َٝم ُأ ْص ٌُعٍ،
ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ
َ
اٮمٳم َج َر َ٥م َٝم ُأ ْص ٌُعٍَ ،وا َْٜمڇم َء َواٮم َّث َرى َ٥م َٝم ُأ ْص ٌُعٍَ ،و ْ
َو َّ
اخلَ ََل ِئ َؼ َ٥م َٝم ُأ ْص ٌُعٍُ٘ ،م َّؿ َ ُهي ُّز ُه َّـ
ِ
قلَ :أڂمَڇم ا َْٜمٽمِ ُؽ؟٫َ ،م َٵم ِ
ح َؽ َر ُ١م ُ
َو َي ُٻم ُ
ٟمَ ،وٗم َْٴم ِدي ًٻمڇم َٮم ُفُ٘ ،م َّؿ َ٬م َر َأ
احل ْ ُ
قل اَّلل ﷺ َٗم َٸم ُّج ًٌڇم َٜمڇم َ٬م َڇمل ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ڇمت
ات َٲم ْٶم ِق َّي ٌ
پمق ُ
اٮمً َ
﴿ َو َٲمڇم َ٬مدَ ُروا اَّللََّ َٚم َّؼ َ٬مدْ ِره َوإَ ْر ُض َُجځمٸم ًڇم َ٬م ٌْ َٵم ُت ُف َي ْق َم ا ْٮمٻم َځمڇم َٲمډم َو َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ٟمُ٘ ،م َّؿ ُ٬م ْٽم َڊم :أ٫متحتجقن ٖمٻمقل
احل ْ ُ
ٖمِ َځمپمځمٿمف﴾ َ٫مڇم َّد َ٥م ْځم َڊم َأ َّن َهذه ڂم ََز َٮم ْڊم َٗمټمْذي ًٌڇم َٜمڇم َ٬م َڇمل ْ َ
ا ْٮم َځم ُڀمقد؟
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ِ ِ
ٲمٿمڇم٬مٵمڇم ٮمِټم َََل ِٲم ِف ِٲمٿم َْؽ َٲم َّر ًة
وٲمتټمٽمَم َأ٢مد
نا
ً
ً
يز٬َ :م َّٽم ََم َرأيٿمَڇم ُٲم َٺم ً
َ٫م ُځم َٻم ُڇمل َٮم َؽ َأ ُّ َهيڇم اٜمَْر ُّ
يڋم ُي ْر َوى َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺَ ،و ُٗم َٺم ِّن ُه ُ٬مدْ َرٗم ْ ِ
َ٧مَ ،و َٲم َّر ًة َٗم ُٻم ُ
َٗم ُٻم ُ
احل ِد ُ
قلُ :ه َق ٭م َِذ ٌبَ ،و َ٬م ْق ُل
قلَ ْ :
ُ
احل ِد ِ
ِ
ِ
ِ
يڋم َو ُر َواٗمِ ِف َٮم َٸمٽمِ ْپم َڊم َأ َّن
ٲمرة ،وٗمٿمټمر ُأ ْٛم َرىَ ،و َٮم ْق َ٬مدْ ُ٭مٿم َْڊم ٲم ْـ َأ ْه ِؾ ْ َ
ا ْٮم َځم ُڀمقدٗ .مٻمر ٖمِف ّ
ْإَ َ٘مر َ٬مدْ ٙمڇمء ٖمِ ِف ٗمَٴم ِدي ًٻمڇم ٮم ِ ْٽمځمڀم ِ
قد ِّيَٗ َٓ ،مټم ِْذي ًٌڇم َٮم ُف ٭م َََم ا َّد َ٥م ْځم َڊم.
َُ
ْ
َ َ
َ
و َأٲمڇم ٗم َْٳمٿمِځمٸم َؽ َ٥م َٝم ه ُڄم َٓ ِء اٜمُْ ِٻمريـ ٖمِ ِٴم َٺم ِ
٧م ٖمِ ََم َ٬م َڇمل اَّللَ :أ َِّن ُ ْؿ
ڇمت اَّلل َ٥م َّز َو َٙم َّؾ اٜمُْ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
َ
ِّ َ
ُ
َ َّ
ِ
ِ
يتَق َُّه َ ِ
وراَٖ ،مڇم٣مِ ًَلَ ،و َأڂمڊم ٲمـ
قن ٫م َ
ځمڀمڇم َٙم َق ِار َح َو َأ ْ٥م َٵمڇم ًء٫َ ،م َٻمد ا َّد َ٥م ْځم َڊم َ٥م َٽم ْځم ِڀم ْؿ ِٓم َذٮم َؽ ُز ً
َ َ ُ
ون ِ َِبڇم ،إِڂم َََّم ُي ْثٌِت َ
أ٥مٽمؿ اٮمٿمَّڇمس ٖمِ َؿ ُي ِريدُ َ
ْڊم َٮم ُف ُٲم َٸم ِّٶم ٌؾ َوٖمِ ِف ُٲمټم َِّذ ٌبَ ،و َٓ
ُقن ِٲمٿم َْڀمڇم َٲمڇم َأڂم َ
يتَق َُّه َ ِ
ځمڀمڇم إِ َّٓ َٲمڇم َ٥مٿمَك اَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨م َو َر ُ١مق ُٮم ُف ﷺَ ،و َٓ يد َ
٥مقن ٙمقارحَ ،و َٓ أ٥مٵمڇمء ٭م َََم
قن ٫م َ
َ َ ُ
َّؽ َٓ ٗم َْڃم ُٮمق ِٓم اٮمت َّْٳمٿمِځم ِع َ٥م َٽم ْځم ِڀم ْؿ ٖمِڇم ْٮمټم َِذ ِ
َٗم َٻم َّق ْٮم َڊم َ٥م َٽم ْځم ِڀم ْؿ٪َ ،م ْ َٞم َأڂم َ
بَ ،ٮم َځمټمُقڂمـ َأ ْر َو َج ٮم ِ َٵم ََل َٮمتِ َؽ
ِ
اجل َّڀم ِ
ڇمل.
٥مٿمْدَ ْ ُ
يڋم اٖم ِـ ٲمًٸم ٍ
و َٮم ِئـ ٙم ِز ْ٥م َڊم ِٲمـ ٚم ِد ِ
قد َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ ِٓم ِ٬م َّٴم ِډم ْ
اٚم ٌډم
احلَ ْ ِٟمَ ،ٲمڇم َٮم َؽ َر َ
ْ َ ْ ُ
ْ َ
َ ْ َ
يڋم اٖم ِـ ٲمًٸم ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
قد َو ُي ْثٌِ ُڊم ِر َوا َي َت ُف.
َي ِّٻم ُؼ َٚمد َ ْ َ ْ ُ
ِٓم ِر َوا َيډم َ٥مڇمئ َٳم َډمَ ،و ُأ ِّم َ١م َٽم َپم َډمَ ،و َ٪م ْ ِٞمه ْؿِ ،مَّڇم ُ َ
ِمڇم ُد ْٖم ُـ َ١م َٽم َپم َډم٥َ ،م ْـ َ٥م ِ ِّ٦م ْٖم ِـ َز ْي ٍد٥َ ،م ْـ ُأ ِّم ُِم َ َّپم ٍد٥َ ،م ْـ َ٥م ِڇمئ َٳم َډم،
َ٘مٿمَڇم َأ ُٖمق َ١م َٽم َپم َډمَ٘ ،مٿمَڇم َ َّ
ِ ِ
غ ُأ ْص ُب ًَ ْ ِ
▲ َأ َّن َر ُ١م َ
غ ِم ْـ َأ َصابِ ِع اهلل ،إِ َذا َأ َرا َد
قب ا ْفً َباد َب ْ َ
قل اَّلل ﷺ َ٬م َڇملُ « :ؿ ُِ ُ

ب َظ ْب ٍد َؿ َِ َب ُفش .
ب َؿ ِْ َ
َأ ْن ُ ََ ِِّ َ
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0صحٔح بىرؿف :إ١مٿمڇمد اٜمڄمٮمػ وٸمځمػ :وهذا إ١مٿمڇمد وٸمځمػ ٮمٵمٸمػ ٥م٦م ٖمـ زيد ،وهق اٖمـ ٙمد٥مڇمن،
و٬مد روى ٥مـ أم ِمپمد اٲمرأة أٖمځمف ،وهل ُمڀمقٮمډمِ ،ل يرو ٥مٿمڀمڇم ١مقى اٖمـ ٙمد٥مڇمن ،وِل يق٘مٻمڀمڇم ٲمٸمتٟم.
وأٛمرٙمف أِمد (٥ )26033 ،24614مـ ٥مڇمئٳمډم ▲ ،ٲمـ ڂمٺمس اٮمقٙمف ،وٲمـ ٣مريؼ أٛمرى ،وأٛمرٙمف
أيٵمڇم أِمد ( )26509و٭مذٮمؽ اٮم٠مٲمذي (٥ )3522مـ أم ١مٽمپمډم ▲ ،وأٛمرٙمف أِمد (،)02017
ً
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ِم ٍ
ڇمدَ٘ ،مٿمَڇم ا ْٖمـ اٜمُْ ٌَڇمرك ،أٛمٟمڂمڇمه َٚم ْځم َقة ٖمـ ُذ ْيحَ ،أ ْٛم ِ
ٟمِّن َأ ُٖمق َهڇمڂمِ ٍئ
َو َٚمدَّ َ٘مٿمَڇم ُڂم َٸم ْځم ُؿ ْٖم ُـ َ َّ
َ
ِ
ْ ِ
قل١َ :م ِپم ْٸم ُڊم َ٥م ٌْدَ اَّلل ْٖم َـ َ٥م ْپم ِرو ْٖم ِـ ا ْٮم َٸم ِ
احلُ ٌُ ِّ َّ٦م َي ُٻم ُ
ِمـ ْ
ڇمص
اٮمر ْ َ
اخلَ ْق َٓ ُِّّن َأ َّڂم ُف َ١مپم َع َأ َٖمڇم ٥مٌد َّ
ِ
غ ُأ ْص ُب ًَ ْ ِ
قل اَّلل ﷺ َي ُٻم ُ
قل١َ :م ِپم ْٸم ُڊم َر ُ١م َ
َي ُٻم ُ
غ ِم ْـ َأ َصابِع
قب َبْل آ َد َم ـُِ َٓا َب ْ َ
قلُ « :ؿ ُِ ُ
افر ـ ـَِب و ِ
قل َر ُ١م ُ
اءش ُ٘م َّؿ َي ُٻم ُ
احد كؾف ـ َ
ِ
ك َ
َ
َّ ْ َ
َٔػ َص َ
قل اَّلل ﷺ« :اف َِّ ُٓ َّؿ ُم َ ِّ
ا ْف َُ ُِ ِ
ِ ُؿ ُِق َبَْا َظ َذ َضا َظتِ َ
ؽش .
س ْ
قب َ ِّ
ٚمدَّ َ٘مٿمَڇم ُڂمٸمځمؿ ٖمـ َ َّ ٍ
ِم ِـ ْٖم ُـ َي ِزيدَ ْٖم ِـ َٙمڇمٖمِ ٍر٬َ ،م َڇمل:
اٮمر ْ َ
َُْ ْ ُ
َ
ِمڇمدَ٘ ،مٿمَڇم ا ْٖمـ اٜمُْ ٌَڇمرك ،أٖمٿمڇم َ٥م ٌْدُ َّ
()0

ِ
ِ
ِ
ِ
اخلَ ْق َٓ ِ َِّّن َي ُٻم ُ
يس ْ
اس ْٖم َـ
قل١َ :مپم ْٸم ُڊم اٮمٿم َُّق َ
٩م ْٖم َـ َ٥م ٌْد اَّلل َ٬م َڇمل١َ :مپم ْٸم ُڊم َأ َٖمڇم إِ ْد ِر َ
َ١مپم ْٸم ُڊم ٖمِ ْ َ
١مپمٸم َ ِ
قل١ :م ِپم ْٸم ُڊم ر١م ِ
قلَ « :ما ِم ْـ َؿ ِْ ٍ
قل اَّلل ﷺ َي ُٻم ُ
ب إِ َّٓ َبغ أصبًغ
ڇمن ا ْٮمټم ََل ِ ّ
َ ْ َ
َ ُ
ِّبَ ،ي ُٻم ُ َ
ِ
َڇمن ر١م ِ
قل اَّلل ﷺ َي ُٻم ُ
قل« :اف َِّ ُٓ َّؿ
اء َأ َزا َؽ ُفش َو٭م َ َ ُ
م ْـ َأ َصابِ ِع َّ
اء َأ َؿ َام ُف َوإِ ْن َص َ
افر ْ َ ِـ إِ ْن َص َ
ب ا ْف َُ ُِ ِ
قب َثبت ُؿ ُِقبَْا ظذ د ْؽش .
ُم ََ ِِّ َ
ڋم ٖم ِـ ١مٸم ٍد٥َ ،مـ ََيځمك ٖم ِـ ١م ِٸم ٍ
ِ
ِ
ځمد٥َ ،م ْـ َٛمڇمٮم ِ ِد ْٖم ِـ
َٚمدَّ َ٘مٿمَڇم َ٥م ٌْدُ اَّلل ْٖم ُـ َصڇمٮم ٍح٥َ ،م ْـ َٮم ْځم ْ َ ْ
ْ َْ ْ َ
ٲمڀمران٥َ ،م ْـ َأ ِِّب ُهر ْير َة َ٬م َڇمل٬َ :م َڇمل ر١م ِ
َأ ِِّب ِ٥م ْپم َر َ
قل اَّلل ﷺ:
َ ُ
َ َ
ان٥َ ،م ْـ َأ ِِّب َ٥م َّځمڇمش ٖمـ أِّب ْ َ
«إَِّٕم َؿ ِْب اب ِـ آدم بغ ُأصبً ِ ِ
افر ْ َ ِـش .
غ م ْـ َأ َصابِ ِع َّ
ُ ْ ََ َْ َ ْ ُ َْ
َ
()2

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،وٓم ٭مؾ ٲمٿمڀمڇم وٸمػ ،واحلديڋم صحځمح ٖمپمجپمقع هذه
= واٮم٠مٲمذي (٥ )2041مـ أڂمس ؓ
اٮمٶمرق ،و٪مٞمهڇم.

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (.)6569
( )2صحٔح :وأٛمرٙمف أِمد ( ،)07631واٖمـ ٲمڇمٙمف ( ،)099ٲمـ ٣مريؼ اٖمـ ٙمڇمٖمر ٖمف .وإ١مٿمڇمده صحځمح.
( )3صحٔح بىرؿف :إ١مٿمڇمده وٸمځمػ٫ :مځمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح ٭مڇمٗمڈم اٮمٽمځمڋم ،و٫مځمف وٸمػ ،و٫مځمف أٖمق ٥مځمڇمش
اٜمٸمڇم٫مري ،وهق ُمڀمقل احلڇمل ،واحلديڋم صحځمح ٖمٳمقاهده اٮمًڇمٖمٻمډم.
وأٛمرٙمف اٖمـ أِّب ٥مڇمصؿ ٓم اٮمًٿمډم ( ،)229واٮمٶمٟماِّن ٓم إو١مط ( ،)8702و٪مٞمُهڇم ٲمـ ٣مريؼ
٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح ٖمف.
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احلپم ِيصَ٘ ،مٿمَڇم ٖم ِٻمځم ُډم ٖمـ ا ْٮمقٮم ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ځمد٥َ ،مـ ٥مت ٌَډم ْٖمـ َأ ِِّب َٚمټمِځم ٍؿ٥َ ،م ْـ
َ َّ ْ ُ َ
َٚمدَّ َ٘مٿمَڇم َيزيدُ ْٖم ُـ َ٥م ٌْد َر ِّٖمف ْ ْ ُّ
َس ٖم ِـ ٲمڇمٮم ِ ٍ
ِ
ؽ َ٬م َڇمل٬َ :م َڇمل َر ُ١م ُ
م َّّ ٍد بِ َٔ ِد ِه،
قل اَّلل ﷺَ « :وا َّف ِذي َٕ ٍْ ُس ُ َ
ڇمر٥َ ،م ْـ َأڂم ِ ْ َ
َي ِزيدَ َّ
اٮمر َ٬م ِّ
َف ََ ِْب اب ِـ آدم بغ ُأصبً ِ ِ
اء َؿ َال بِ ِف َ ُ ََذا َ -و َأ َم َال َ دَ ُه-
غ م ْـ َأ َصابِ ِع َّ
ُ ْ ََ َْ َ ْ ُ َْ
افر ْ َ ِـ ،إِ َذا َص َ
ِ
اء ثبتفش .
اء َؿ َال بِف َ ُ ََذا َ -و َأ َم َال َ دَ ُهَ -وإِ َذا َص َ
َوإِ َذا َص َ
احل ِپم ِ
ٚمدَّ َ٘مٿمَڇم َ٥مپمرو ٖمـ َ٥مق ٍن ا ْٮمق ِ
ا١مٶمِلَ ،أ ْٛم ِ
ځمد ْٖم ِـ ِ ِْب َرا ٍم٥َ ،م ْـ َ٢م ْڀم ِر ْٖم ِـ
َ
ُْ ْ ُ ْ
َ
ٟمِّن َ٥م ٌْدُ ْ َ
ََ
ُّ
َٚم ْق َ٢م ٍ
ث َأ َّن َر ُ١م َ
ڈم٬َ ،م َڇمل١َ :م ِپم ْٸم ُڊم ُأ َّم َ١م َٽم َپم َډم ▲ َُتَدِّ ُ
قل اَّلل ﷺَ « :ما ِم ْـ َبِْل آ َد َم
ب َؼ إِ َّٓ و َؿ ِْبف بغ ُأصبً ِ ِ
اء أزاؽفش .
غ م ْـ َأ َصابِ ِع َّ
َ ُُ َْ َ ْ ُ َْ
اء َأ َؿ َام ُفَ ،وإِ ْن َص َ
افر ْ َ ِـَ ،ؾِ٘ ْن َص َ
َ ٌ
()0

()2

قل اَّلل ﷺ ِٓم ْ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ڇمظ ر١م ِ
ِّب ُٲمٌِ ٍ
٧م٫َ ،م ِٺمل
احلديڋم ا َّٮمذي َر َو ْي ُت ُف َو َ٘م ٌَ ُّت ُف ٖمِٽم ًَڇمن َ٥م َر ِ ي
َ
َ٫م َڀمذه َأ ْٮم َٺم ُ َ ُ
ِ ِ
ٍ
ِ
رء َٮم ْځم َس ٲمـ ُ٬مدْ َر ِة اَّلل ا َّٮمتِل
َأ ِّي ُٮم َٹمڇمت َو َٙمدْ َت َأ َِّنَڇم ُ٬مدْ َرٗمَڇمن ٲم َـ ا ْٮم ُٻمدَ ر؟ َو َه ْؾ ٲمـ َ ْ
و ِ١مٸمڊم ٭م َُّؾ َ ٍ
قب ِٲم ْـ َٖم ْځمٿم ِ َڀمڇم ٖمِ ُٻمدْ َرٗم ْ ِ
ُص َر ُ١م ُ
َ٧م؟ َ٫م َٽم ْؿ ٗمَدَّ ِع َٲمڇم
َ َ ْ
قل اَّلل ﷺ ا ْٮم ُٻم ُٽم َ
رءَٚ ،متَّك َُي َّ
ْ
إِ َذا َر َٙم ْٸم َڊم ٫مِ ِځمف إِ َ٨م َڂم ْٺم ًِ َؽ َ٥مٽمِ ْپم َڊم َأ َّڂم ُف َو ََل ٌل َو َٖمڇم٣مِ ٌؾ ووحټمډم و١مخريډمَ ،ٲم َع َأ َّن
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
يز َٚمتَّك ْ
ف َٲمڇم َ٬م َڇمل
٠م َق ٮمِٿمَ ْٺم ًِ ِف ٫مِ ِځمف َٲم ْذ َه ًٌڇم ِٛم ََل َ
اٛم َ َ
اٜمُْ َٸمڇمر َض َِل ْ َي ْٻمٿم َْع ٖمِ َت ْٺمًٞم إ َٲمڇمٲمف اٜمَْر ِّ
إِ َٲمڇمٲمف ،وٛمَل َٲمڇم ُيقٙمد ِٓم ُٮم َٹمڇمت اٮمٸمربَ ،وا ْٮم َٸم َج ِؿ٫َ ،م َٻم َڇملُ :أ ْص ٌُ َٸمڇم ُه :ڂمِ ْٸم َپمتَڇم ُه َ٬م َڇملَ :و َه َذا

َٙم ِڇمئ ٌز ِٓم ٭م َََل ِم ا ْٮم َٸم َر ِ
ب.

ــــــــــــــــــــــ

( )0صحٔح بىرؿفٓ :م إ١مٿمڇمده يزيد اٮمر٬مڇمر ،وهق وٸمځمػ ،وٮمف ٣مرق أٛمرى ٥مـ أڂمس و٪مٞمه ،وهق
صحځمح ٖمپمجپمقع ٣مر٬مف و٢مقاهده.
( )2صحٔح بىرؿفٓ :م إ١مٿمڇمده ٢مڀمر ٖمـ ٚمق٢مڈم ،وهق وٸمځمػ ،وهق صحځمح ٖمپمجپمقع ٣مر٬مف و٢مقاهده.
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َ٫م ُځم َٻم ُڇملِِ :ل َذا اٜمُْ َٸم ِ
ڇمر ِ
ضِٓ :م َأ ِّي ٭م َََل ِم ا ْٮم َٸم َر ِ
بَ ،و َٙمدْ َت إِ َٙم َڇمز َٗم ُف؟ َو َ٥م ْـ َأ ِّي َ٫م ِٻم ٍځمف
َ
َّؽ ِٲم َـ اٜمُْ ْٺم َ ِ٠مي َـ َ٥م َٝم اَّلل َو َر ُ١مقٮم ِ ِف٫َ ،م َٽم ْق ُ٭مٿم َْڊم ْ
ڇم١متَٿمِدْ إِ َٮم ْځم ِفَ ،وإِ َّٓ َ٫مڅمِڂم َ
اخلَٽمِ َځمؾ ْٖم َـ
َأ َٛم ْذ َٗم ُف.؟ َ٫م ْ
َأ ِْمَدَ َ ،أ ِو ْإَ ْص َپم ِٸم َّلَ :ٲمڇم ُ٬مٌِ َؾ َذٮم ِ َؽ ِٲمٿم َْؽ إِ َّٓ ٖمِ ُح َّج ٍډم.اه
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َ )78و َ٥م ْـ َأڂم ِ
ؓ َ٬م َڇمل٬َ :م َڇمل َر ُ١م ُ
قل اَّللِ ﷺ« :هللُ َأ َصد َؾ َر ًحا
َس ْٖم ِـ َٲمڇمٮم ِ ٍؽ ؓ
َان ظ َذ ر ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
اح َِتِ ِف بِ َٖ ْر ِ
َت
ض َؾَل ٍَة َؾا ْٕ ٍَ َِت ْ
بِت َْق َبة َظ ْبده ح َ
غ َت ُ
ُقب إِ َف ْٔف م ْـ َأ َحدـ ُْؿ ،ـ َ َ َ
ِ
ذا ُب ُفَ ،ؾ َٖ ِ َس ِمْ َْٓاَ ،ؾ ََْٖك َص َج َر ًة َؾ ْ
اض َى َج َع ِذ طِ ِِّ َٓاَ ،ؿدْ
مْْ ُفَ ،و َظ َِ ْٔ َٓا َض ًَ ُام ُف َو َ َ
ؽ إِ َذا ق ِ ا َؿاَِّ ًة ِظْْدَ هَ ،ؾ َٖ َخ َذ بِ ِ
َأ ِس ِمـ ر ِ
اح َِتِ ِف َؾ َب َْْٔا ُ َق ـ ََذفِ َ
خ َى ِام َٓا ُث َّؿ َؿ َال
ُ
َ
ُ َ َ
َ ْ َ
ِ ِ ِ
ْت َظ ْب ِدي َو َإَٔا َرب َ
ؽ َأ ْخ َى َٖ ِم ْـ ِصدَّ ِة اف ٍَ َرحِ ش َأ ْٛم َر َٙم ُف
افِٓ َّؿ َإٔ َ
م ْـ صدَّ ة اف ٍَ َرحِ ُ :
ُٲم ًْٽمِ ٌؿ(.)0

مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
إثبات ؾف ١ايفسح هلل عص ٚجٌ.
دٮمڊم أٚمڇمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٺمرح َّلل ٥مز وٙمؾ ،٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمفٓ ،
ِ
ِ ِِ
ځمع
اٮمًپم ُ
ر ٌء َو ُه َق َّ
ِتڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م ،وٓ ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمتڀمڇمَ ﴿ ،ٮم ْځم َس ٭مَپم ْثٽمف َ ْ
ا ْٮم ٌَ ِٴم ُٞم﴾ [اٮمٳمقرىَ ﴿ ،]00 :و َِل ْ َي ُټم ْـ َٮم ُف ُ٭م ُٺم ًقا َأ َٚمدٌ ﴾ [اْلٛمَلص.]4 :
قال اإلماو األصبَاىٕ يف احلجة يف بٔاٌ احملجة (:)672/3
٫مٴمؾ ٓم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٺمرح َّلل ٥مز وٙمؾ٘ ...مؿ ١مڇمق إٚمڇمديڋم اٮمداٮمډم ٥مٝم
ذٮمؽ.اه
٬مڇمل اْلٲمڇمم اٮمٌٹمقي زمحُ اه يف شسح السية (:)88/5
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (.)2747
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َ٬م َڇمل َأ ُٖمق ُ١م َٽم ْځم ََم َن ْ
ڇمِّب٬َ :م ْق ُٮم ُفَّ« :للََُّ َأ ْ٫م َر ُحشَ ،ٲم ْٸمٿمَڇم ُهَ :أ ْر َى ٖمِڇمٮمت َّْق َٖم ِډم َو َأ ْ٬م ٌَ ُؾ َِلَڇم،
اخلَ َّٶم ِ ُّ
وا ْٮم َٺمرح ا َّٮم ِذي ي َتٸمڇمر ُ٫مف اٮمٿمَّڇمس ِٓم ُڂمٸم ِ
قت َٖمٿمِل آ َد َم َ٪م ْ ُٞم َٙم ِڇمئ ٍز َ٥م َٝم اَّلل َ٥م َّز َو َٙم َّؾ ،إِڂم َََّم َٲم ْٸمٿمَڇم ُه
ُ
ُ
َ َ َ ُ
َ َ ُ
اٮمر َوڇمَ ،٭م َٻم ْقٮم ِ ِف َ٥م َّز َو َٙم َّؾ﴿ :٭م ُُّؾ ِٚم ْز ٍ
او َ
ب ٖمِ ََم َٮمدَ ْهيِ ْؿ َ٫م ِر ُٚم َ
قن﴾ [اٜمُْڄمْ ِٲمٿم َ
قن،
ُقنَ ]53 :أ ْيَ :ر ُ
ِّ
ِ ِ
اٮمٵم ِح ُؽ ا ْٮمق ِارد ِٓم ْ ِ ِ
ِ
ڇمٮمر َى،
ن َّ
َ ُ
احلديڋم ِٓم ص َٺمڇمت اَّلل ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َٗم َٸم َڇم٨م ٖمِ ِّ
َ
َو٭م ََذٮم َؽ ُ٫م ِّ َ
ِ
و٭م ََذٮم ِ َؽ آ١متٌِ َٳمڇمر َ٬مدْ ٙمڇمء ِٓم ْ ِ ِ
اٮمر َوڇم.
َ
احلديڋمَ ،و َٲم ْٸمٿمَڇم ُه ٥مٿمْدَ ُه ُؿِّ :
َ
َ َ
ْ ْ ُ
قال البػْٖ زمحُ اه:
يڋم ٲمڇم و َ٬مع َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
قن ِٲمـ َأه ِؾ ْ ِ ِ
ځمڈم ٫مِ ِځمف ِٲم َـ
َواٜمُْ َت َٻمدِّ ُٲم َ ْ ْ
اٮم٠م٪م ُ
احلَديڋم َ٫م ِڀم ُپمقا ٲم ْـ َهذه إَ َٚمڇمد َ َ َ ْ
ِ
ِ ِ
اْل ْٛم ٌَ ِ
إَ ْ٥م ََم ِلَ ،و ِ
ڇمر َ٥م ْـ َ٫م ْٵم ِؾ اَّلل َ٥م َّز َو َٙم َّؾَ ،و َأ ْ٘م ٌَتُقا َهذه ِّ
اٮمٴم َٺمڇمت َّللَِّ َ٥م َّز َو َٙم َّؾَ ،و َِل ْ
ڇمت اٜمَْ ْخ ُٽم ِ
ڇمد ِهؿ َأ َّن اَّللََّ ١مٌحڇم َڂمف و َٗمٸم َڇم٨م ٲمٿم ََّزه َ٥مـ ِص َٺم ِ
ِ ِ
ِ
ِ
٧م
ق٬م َ
ُ ْ َ ُ َ َ ُ ٌ ْ
َي ْٳمتَٹم ُٽمقا ٖمِ َت ْٺمً ِٞم َهڇمَ ،ٲم َع ا ْ٥مت َٻم ْ
﴿ َٮمځمس ٭م َِپم ْثٽمِ ِف َرء وهق ِ
ځمع ا ْٮم ٌَ ِٴم ُٞم﴾ [اٮمٳمقرى.]00 :اه
اٮمًپم ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
قال أبْ عبد اه غفس اه لُ:
ٚمرف ٓم هذا اٜمقوع ،وٮمق أٛمذ ٖمَم ٬مڇمٮمف
رٚمؿ اَّلل اْلٲمڇمم اخلٶمڇمِّب ،و٪مٺمر ٮمف٫ :مٻمد َّ
أئپمډم احلديڋم واٮمًٽمػ اٮمذيـ ١مٽمؽ ٲمًٽمټمڀمؿ ٓم ١مڇمئر اٮمٴمٺمڇمت :ٮمټمڇمن أ١مٽمؿ ٮمف،
وأٚمټمؿ.
ّقال اإلماو البػْٖ زمحُ اه يف شسح السية (:)342/3
يڋم ِص َٺم ٌډم ِٲمـ ِص َٺم ِ
احل ِد ِ
َو ِ
ڇمت اَّلل َ٥م َّز َو َٙم َّؾَ ،و٭م ََذٮم ِ َؽ ٭م ُُّؾ َٲمڇم
ْ
ُقر ُة ِٓم ْ َ
اْل ْص ٌَ ُع اٜمَْ ْذ٭م َ
ځمؾ ِٓم ِص َٺم ِ
ِ ِ
ڇمت اَّلل ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َٗم َٸم َڇم٨م ،٭مَڇمٮمٿمَّ ْٺم ِ
اٮمًٿمَّ ُډم ِٲم ْـ َه َذا ا ْٮم َٻمٌِ ِ
س،
َٙمڇم َء ٖمِف ا ْٮمټمت ُ
َڇمب َأ ِو ُّ
ِ ِ
ِ
٧م ،وا ْٮمځم ِد ،واٮمرٙم ِؾ ،و ِ ِ
ِ
اٮمً ََم ِء اٮمدُّ ْڂم َځمڇم،
َ
َوا ْٮم َق ْٙمف َوا ْٮم َٸم ْ ِ َ َ َ ِّ ْ
اْل ْٗم َځمڇمنَ ،واٜمَْجلءَ ،واٮمٿم ُُّزول إِ َ٨م َّ

اٮمٵم ِح ِ
و ِ
آ ْ١متِ َق ِاء َ٥م َٝم ا ْٮم َٸم ْر ِ
ؽَ ،وا ْٮم َٺم َرحِ .اه
شَ ،و َّ
َ
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قال اإلماو عبد الػين املقدلْسٕ زمحُ اه يف كتابُ االقتصاد يف االعتقاد
(ص:)388
وٲمـ صٺمڇمٗمف ١مٌحڇمڂمف اٮمقاردة ٓم ٭متڇمٖمف اٮمٸمزيز اٮمثڇمٖمتډم ٥مـ ر١مقٮمف اٜمٴمٶمٺمك إٲم٧م:
اٮمځمدان٬ ،مڇمل اَّلل ٥مز وٙمؾٖ﴿ :م ْؾ يدَ اه ٲمًٌق َ٣مت ِ
َڇمن﴾ .و٬مڇمل ٥مز وٙمؾَ ﴿ :ٲمڇم َٲمٿمَ َٸم َؽ َأ ْن
َ َ ُ َُْ
ٗم ًَْ ُجدَ َٜم ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾.
٫مَل ڂمٻمقل يد ٭مځمد ،وٓ ڂمټمځمػ وٓ ڂمٳمٌف ،وٓ ڂمتڃمول اٮمځمديـ ٥مٝم اٮمٻمدرٗم٧م ٭مَم يٻمقل
أهؾ اٮمتٸمٶمځمؾ واٮمتڃمويؾٖ .مؾ ڂمڄمٲمـ ٖمذٮمؽ وڂمثٌڊم اٮمٴمٺمډم ٲمـ ٪مٞم َتديد وٓ ٗمٳمٌځمف .وٓ
يٴمح ِمؾ اٮمځمديـ ٥مٝم اٮمٻمدرٗم٧م٫ :مڅمن ٬مدرة اَّلل واٚمدة ،وٓ ٥مٝم اٮمٿمٸمپمت٧م ٫مڅمن ڂمٸمؿ اَّلل
ِ
قهڇم﴾.
٥مز وٙمؾ ٓ َتٱم ،٭مَم ٬مڇمل ٥مز وٙمؾَ ﴿ :وإِ ْن َٗم ُٸمدُّ وا ڂم ْٸم َپم َڊم اَّلل ٓ ُ َْت ُٴم َ
و٭مؾ ٲمڇم ٬مڇمل اَّلل ٥مز وٙمؾ ٓم ٭متڇمٖمف ،وصح ٥مـ ر١مقٮمف ﷺ ٖمٿمٻمؾ اٮمٸمدل ٥مـ
اٮمٸمدل ،ٲمثؾ اٜمحٌډم ،واٜمٳمځمئډم ،واْلرادة ،واٮمٵمحؽ ،واٮمٺمرح ،واٮمٸمجڈم ،واٮمٌٹمض،
واٮمًخط ،واٮمټمره ،واٮمروڇم ،و١مڇمئر ٲمڇم صح ٥مـ اَّلل ور١مقٮمف وإن ڂمٌڊم ٥مٿمڀمڇم أ١مَمع
ٖمٸمض اجلڇمهٽم٧م ،وا١متقٚمٳمڊم ٲمٿمڀمڇم ڂمٺمقس اٜمٸمٶمٽم٧م.اه
حتسٜف املبتدع ١هلر ٙايؿفٚ ١ايسد عً.ِٗٝ
ٚمرف اٜمٌتد٥مډم صٺمډم اٮمٺمرح ،و٬مڇمٮمقا :اٜمراد ِبڇم اٮمروڇم٘ ،مؿ ٬مڇمٮمقا :اٮمروڇم اٜمراد ٖمف
َّ
إرادة اٮمثقاب.
٭مثٞما ٲمـ اٮمٴمٺمڇمت اٮمٺمٸمٽمځمډم إ٨م
وهذا َتريػ ٮمٽمٴمٺمڇمت ٥مـ ٤مڇمهرهڇم ،و٬مد أ٥مڇمدوا ً
ٲمٸمٿمك اْلرادة ،وٓ ٢مؽ أِنَم ّمتٽمٺمڇمن ٓم اٜمٸمٿمك.
259

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

و٭مَم أ٘مٌتقا َّلل صٺمډم اْلرادة ٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمفِ ٓ ،تڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م٫ :مٸمٽمځمڀمؿ
أن يثٌتقا َّلل ٖمٻمځمډم اٮمٴمٺمڇمت اٮمتل أ٘مٌتڀمڇم ٮمٿمٺمًف ،وٓ ِتڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م٫ :مڇمٮمٻمقل ٓم
اٮمٴمٺمڇمت ٭مڇمٮمٻمقل ٓم اٮمذات ،واٮمٻمقل ٓم ١مڇمئر اٮمٴمٺمڇمت ،٭مڇمٮمٻمقل ٓم اٮمٴمٺمڇمت اٮمًٌع
اٮمتل أ٘مٌتڀمڇم إ٢مڇم٥مرة ،ٲمـ ٚمځمڋم أِنڇم ٓ ِتڇم٘مؾ صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م ،وأن إ٘مٌڇمِتڇم ٮمځمس
إ٘مٌڇمت ِتثځمؾ.
ّقال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف شسح الْالْسطٔة َك َما فِي دلنْع فتاّاِ
(:)616/2
ٓم هذا احلديڋم :إ٘مٌڇمت اٮمٺمرح َّلل ٥مز وٙمؾ٫ :مٿمٻمقل ٓم هذا اٮمٺمرح :إڂمف ٫مرح
ٚمٻمځمٻمل ،وأ٢مد اٮمٺمرح ،وٮمټمٿمف ٮمځمس ٭مٺمرح اٜمخٽمق٬م٧م.
اٮمٺمرح ٖمڇمٮمٿمًٌډم ٮمإلڂمًڇمن هق ڂمٳمقة وٛمٺمډم َيدهڇم اْلڂمًڇمن ٲمـ ڂمٺمًف ٥مٿمد ٚمٴمقل ٲمڇم
ينه ،وِلذا ٗمٳمٸمر ٖمڃمڂمؽ إذا ٫مرٚمڊم ٖمڇمٮمٯمء ٭مڃمڂمؽ ِتٯم ٥مٝم اِلقاء ،ٮمټمـ ٖمڇمٮمٿمًٌډم َّلل
٥مز وٙمؾ ٓ ڂمٺمن اٮمٺمرح ٖمپمثؾ ٲمڇم ڂمٸمر٫مف ٲمـ أڂمٺمًٿمڇم :ڂمٻمقل :هق ٫مرح يٽمځمؼ ٖمف ٥مز وٙمؾ:
ٲمثؾ ٖمٻمځمډم اٮمٴمٺمڇمت :٭مَم أڂمٿمڇم ڂمٻمقلَّ :لل ذات ،وٮمټمـ ٓ ِتڇم٘مؾ ذواٗمٿمڇم٫ :مٽمف صٺمڇمت ٓ ِتڇم٘مؾ
صٺمڇمٗمٿمڇمٕ :ن اٮمټمَلم ٥مـ اٮمٴمٺمڇمت ٫مرع ٥مـ اٮمټمَلم ٓم اٮمذات.
٫مٿمڄمٲمـ ٖمڃمن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٮمف ٫مرح ٭مَم أ٘مٌڊم ذٮمؽ أ٥مٽمؿ اخلٽمؼ ٖمفِ ،مپمد ﷺ ،وأڂمٴمح
اخلٽمؼ ٮمٽمخٽمؼ ،وأ٫مٴمح اخلٽمؼ ٫مځمَم يٿمٶمؼ ٖمف ٥مٽمځمف اٮمٴمَلة واٮمًَلم.
وڂمحـ ٥مٝم ٛمٶمر إذا ٬مٽمٿمڇم :اٜمراد ٖمڇمٮمٺمرح اٮمثقابٕ :ن أهؾ اٮمتحريػ يٻمقٮمقن :إن
اَّلل ٓ يٺمرح ،واٜمراد ٖمٺمرٚمف :إ٘مڇمٖمتف اٮمتڇمئڈم ،أو :إرادة اٮمثقابِٕ :نؿ هؿ يثٌتقن أن َّلل
ٗمٸمڇم٨م ّمٽمق٬مڇم ٖمڇمئٿمڇم ٲمٿمف هق اٮمثقاب ،ويثٌتقن اْلرادة٫ :مځمٻمقٮمقن ٓم اٮمٺمرح :إڂمف اٮمثقاب
اٜمخٽمقق ،أو إرادة اٮمثقاب.
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وڂمحـ ڂمٻمقل :اٜمراد ٖمڇمٮمٺمرح :اٮمٺمرح ٚمٻمځمٻمډم :ٲمثٽمَم أن اٜمراد ٖمڇمَّلل ٥مز وٙمؾ :ڂمٺمًف
ٚمٻمځمٻمډم ،وٮمټمٿمٿمڇم ٓ ڂمپمثؾ صٺمڇمٗمٿمڇم ٖمٴمٺمڇمت اَّلل أٖمدا.
ويًتٺمڇمد ٲمـ هذا احلديڋم ٲمع إ٘مٌڇمٗمف اٮمٺمرح َّلل ٥مز وٙمؾ ،٭مَمل رِمتف ٙمؾ و٥مَل
ورأ٫متف ٖمٸمٌڇمدهٚ :مځمڋم َيڈم رٙمقع اٮمٸمڇميص إٮمځمف هذه اٜمحٌډم اٮمٸمٷمځمپمډم ،هڇمرب ٲمـ اَّلل،
٘مؿ و٬مػ ورٙمع إ٨م اَّلل ،يٺمرح اَّلل ٖمف هذا اٮمٺمرح اٮمٸمٷمځمؿ.اه
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ؽ اهللُ إِ َػ َر ُج َِ ْ ِ
ؓ َأ َّن َر ُ١م َ
قل اَّللِ ﷺ َ٬م َڇملْ َ « :و َح ُ
غ
 )79و َ٥م ْـ َأ ِِّب ُه َر ْي َر َة ؓ
َْت ُُؾ َأحدُ ُُها َ ِ
ػ َيڇم َر ُ١م َ
قل اَّللِ؟ َ٬م َڇمل:
افيجَّْ َةش٫َ ،م َٻمڇم ُٮمقاَ :٭م ْځم َ
َُها َ دْ ُخ ُؾ َ
أخ َر ـَل ُ َ
َ َ
َ
« ُ ََاِْ ُؾ َ َذا ِذ َشبِ ِ
هلل َظ َذ اف ََاِْ ِؾ َؾ ُٔ ْ ِِ ُؿ،
ُقب ا ُ
ٔؾ اهللِ َظ َّز َو َج َّؾ َؾ ُٔ ْ ت َْن َٓدُ ُ ،ث َّؿ َ ت ُ
َؾ ُٔ ََاِْ ُؾ ذ َشبِ ِ
ٔؾ اهللِ َظ َّز َو َج َّؾ َؾ ُٔ ْ ت َْن َٓدُ ش ُٲم َّت َٺم ٌؼ َ٥م َٽم ْځم ِف(.)0

مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
إثبات ؾف ١ايطحو هلل عص ٚجٌ.
دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٺمرح َّلل ٥مز وٙمؾ ،٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمفِ ٓ ،تڇم٘مؾ
ِ
ِ ِِ
ځمع ا ْٮم ٌَ ِٴم ُٞم﴾
اٮمًپم ُ
ر ٌء َو ُه َق َّ
صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م ،وٓ ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمتڀمڇمَ ﴿ ،ٮم ْځم َس ٭مَپم ْثٽمف َ ْ
[اٮمٳمقرىَ ﴿ ،]00 :و َِل ْ َي ُټم ْـ َٮم ُف ُ٭م ُٺم ًقا َأ َٚمدٌ ﴾ [اْلٛمَلص.]4 :
قال اإلماو أبْ القالْسه األصبَاىٕ يف احلجة يف بٔاٌ احملجة (:)671/3
يٵم ُ
َځمػ َذٮمِؽ إِ َّٓ ٖمِت َْٴم ِديؼ
حؽ اَّللَُ ،و َٓ ڂمٸمٽمؿ ٭م َ
ِمد ِٓم ِر َوا َيډم َٚمٿمْ ٌَؾْ :
َو َ٬م َڇمل َأ ْ َ
ِمد َ٥م َٝم اٮم َٻمقل ٖمِ َٷم ِ
ڇمهر ْإَ ْٛم ٌَڇمر ٲمـ ٪مٞم ٗم َْٳمٌِځمف َو َٓ ٗم َْڃم ِويؾ.اه
اٮمر ُ١مقل ﷺَ .و٬مد ڂمَص َأ ْ َ
ْ
َّ

ّقال زمحُ اه يف احلجة يف بٔاٌ احملجة (:)671/3
اٮمٴم َٺمڇمت اٮمٵمحؽَ ،و٬مد َص َّح َ٥مـ اٮمٿمٌَِّل ﷺ ـ ٘مؿ ذ٭مر ٚمديڋم أِّب
َوأڂمټمر ٬مقم ِٓم ِّ
 ،اٮمذي ٓم اٮمٌڇمب ـ
هريرةؓ
حل ِديڋم ِل َيؾ ٜمًُٽمؿ رده َوٛمځمػ َ٥م َٝم ٲمـ يرد ُه ا ْٮمټم ْٺمر.
قالَ :وإِذا َص َّح ا َ
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)2826وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (.)0891
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ٸمٽمَمء :ٲمـ أڂمټمر اٮمٵمحؽ ٫مٻمد ٙمڀمؾ ٙمڀمَل َ٢م ِديداَ ،وٲمـ ڂمًڈم
َ٬م َڇمل ٖمٸمض ا ْٮم َ
احلَ ِديڋم إِ َ٨م اٮمٵم ْٸمػَ ،و َ٬م َڇملَ :ٮمق ٭م َ
ڈم رده٫ .م َڀم َذا َ٥مٷمِځمؿ ٲمـ اٮم َٻم ْقل َأن يرد
ٮمق َٙم َ
َڇمن َ٬م ِقيڇم َ
حل ِديڋم إِذا َص َّح َ٥مـ اٮمٿمٌَِّل ﷺ َوٙمڈم ْ ِ
َ٬مقل َر ُ١مقل اَّلل ﷺَ ،و ْ
اْل َيَمن ٖمِ ِفَ ،و َٓ
احلؼ َأن ا َ
ُقصػ صٺمتف ٖمټمځمٺمځمډمَ ،و َٮمټمِـ ڂمًٽمؿ إِ ْ٘م ٌَڇمٗمًڇم َٮم ُفَ ،وٗم َْٴم ِد ًيٻمڇم ٖمِ ِف.اه
ٗم َ
٬مڇمل اْلٲمڇمم أٖمق ٖمټمر ٖمـ ٛمزيپمډم زمحُ اه يف كتا التْمٔد (:)141/8
ڇمت َو ِح ِ
ٖمڇمب ِذ٭م ِْر إِ ْ٘مٌ ِ
ػ َو ِح َټم ُفَٙ ،م َّؾ َ٘مٿم َُڇمؤ ُهَٓ ،
ؽ َر ِّٖمٿمَڇم َ٥م َّز َو َٙم َّؾ ٖمِ ََل ِص َٺم ٍډم ٗم َِٴم ُ
َ
َ ُ
ؽ اٜمَْ ْخ ُٽم ِ
و َٓ ي َٳمٌف َو ِح ُټمف ٖمِ َٵم ِح ِ
٧مَٖ ،م ْؾ ڂم ُْڄم ِٲم ُـ ٖمِ َڃم َّڂم ُف َي ْٵم َح ُؽ ،٭م َََم َأ ْ٥م َٽم َؿ اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ،
ق٬م َ
ُ
َ ُ َّ ُ
ِ ِِ
ُڊم َ٥مـ ِص َٺم ِډم َو ِحټمِ ِف ٙم َّؾ و َ٥م ََل ،إِ ِذ اَّللَُّ َ٥م َّز وٙم َّؾ ْ ِ ِ ِ
َوڂم ًَْټم ُ
َ َ
َ َ
ْ
ْ
ا١م َتڃم َ٘م َر ٖمٴم َٺمډم َوحټمفَِ ،ل ْ
قن ٖمِ َذٮم ِ َؽٖ ،مِ ُٻم ُٽمقٖمِٿمَڇم ُٲمٿم ِْٴمت َ
قن ٖمِ ََم َ٬م َڇمل اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ ُٲم َٴمدِّ ُ٬م َ
ُي ْٶمٽمِ ْٸمٿمَڇم َ٥م َٝم َذٮم ِ َؽ٫َ ،مٿم َْح ُـ َ٬م ِڇمئ ُٽم َ
ُقن
ِ
ا١مت َْڃم َ٘م َر اَّللَُّ ٖمِ ِٸم ْٽم ِپم ِف.اه
َ٥م ََّم َِل ْ ُي ٌَ َّ ْ
٧م َٮمٿمَڇمِ ،مَّڇم ْ

ّقال اإلماو ابً بطة يف كتابُ اإلباىة اللربى (:)63/7
٧م َ٬م ٌُ ُ
َ٫مټم َ
قل ِر َوا َيتِ ِف
َڇمن ِِمَّڇم َص َّح َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺَ ،ر َوا ُه َأ ْه ُؾ ا ْٮم َٸمدَ ا َٮم ِډمَ ،و َٲم ْـ َي ْٽم َز ُم اٜمُْ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
ِ ِ
ِِ
َي َحدُ ُه إِ َّٓ ُٲم ٌْت َِد ٌع َٲم ْذ ُٲمق ُم
َوٗم َْر ُك ُّمَڇم َٮم َٺمتفَ :أ َّن اَّللََّ َٗم َٸم َڇم٨م َي ْٵم َح ُؽ٫َ :م ََل ُيٿمْټم ُر َذٮم َؽَ ،و َٓ َ ْ
ڇمل ِ٥مٿمْدَ ا ْٮمٸم َٽمَم ِء ،د ِ
اٛم ٌؾ ِٓم ا ْٮم ِٺمر ِق اٜمَْ ْذٲمقٲم ِډم و َأ ْه ِؾ اٜمَْ َذ ِ
احل ِ
اه ِ
قر ِة٥َ ،م َٴم َپمٿمَڇم اَّللَُّ
ُ َ َ
ُ َ َ
ڈم اٜمَْ ْڀم ُج َ
َ
َْ
ِمتِ ِف.اه
َوإِ َّيڇم٭م ُْؿ ِٲم ْـ ٭م ُِّؾ ٖمِدْ َ٥م ٍډم َو َو ََل َٮم ٍډم ٖمِ َر ْ َ
ّقال اإلماو البػْٖ زمحُ اه يف شسح السية (:)342/3
يڋم ِص َٺم ٌډم ِٲمـ ِص َٺم ِ
احل ِد ِ
َو ِ
ڇمت اَّلل َ٥م َّز َو َٙم َّؾَ ،و٭م ََذٮم ِ َؽ ٭م ُُّؾ َٲمڇم
ْ
ُقر ُة ِٓم ْ َ
اْل ْص ٌَ ُع اٜمَْ ْذ٭م َ
ځمؾ ِٓم ِص َٺم ِ
ِ ِ
ڇمت اَّلل ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َٗم َٸم َڇم٨م ،٭مَڇمٮمٿمَّ ْٺم ِ
اٮمًٿمَّ ُډم ِٲم ْـ َه َذا ا ْٮم َٻمٌِ ِ
س،
َٙمڇم َء ٖمِف ا ْٮمټمت ُ
َڇمب َأ ِو ُّ
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ِ ِ
ِ
٧م ،وا ْٮمځم ِد ،واٮمرٙم ِؾ ،و ِ ِ
ِ
اٮمً ََم ِء اٮمدُّ ْڂم َځمڇم،
َ
َوا ْٮم َق ْٙمف َوا ْٮم َٸم ْ ِ َ َ َ ِّ ْ
اْل ْٗم َځمڇمنَ ،وا َٜمْجلءَ ،واٮمٿم ُُّزول إِ َ٨م َّ
اٮمٵم ِح ِ
و ِ
آ ْ١متِ َق ِاء َ٥م َٝم ا ْٮم َٸم ْر ِ
ؽَ ،وا ْٮم َٺم َرحِ .اه
شَ ،و َّ
َ
قال اإلماو عبد الػين املقدلْسٕ زمحُ اه يف كتابُ االقتصاد يف االعتقاد
(ص:)388
وٲمـ صٺمڇمٗمف ١مٌحڇمڂمف اٮمقاردة ٓم ٭متڇمٖمف اٮمٸمزيز اٮمثڇمٖمتډم ٥مـ ر١مقٮمف اٜمٴمٶمٺمك إٲم٧م:
اٮمځمدان٬ ،مڇمل اَّلل ٥مز وٙمؾٖ﴿ :م ْؾ يدَ اه ٲمًٌق َ٣مت ِ
َڇمن﴾ .و٬مڇمل ٥مز وٙمؾَ ﴿ :ٲمڇم َٲمٿمَ َٸم َؽ َأ ْن
َ َ ُ َُْ
ٗم ًَْ ُجدَ َٜم ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾.
٫مَل ڂمٻمقل يد ٭مځمد ،وٓ ڂمټمځمػ وٓ ڂمٳمٌف ،وٓ ڂمتڃمول اٮمځمديـ ٥مٝم اٮمٻمدرٗم٧م ٭مَم يٻمقل
أهؾ اٮمتٸمٶمځمؾ واٮمتڃمويؾٖ .مؾ ڂمڄمٲمـ ٖمذٮمؽ وڂمثٌڊم اٮمٴمٺمډم ٲمـ ٪مٞم َتديد وٓ ٗمٳمٌځمف .وٓ
يٴمح ِمؾ اٮمځمديـ ٥مٝم اٮمٻمدرٗم٧م٫ :مڅمن ٬مدرة اَّلل واٚمدة ،وٓ ٥مٝم اٮمٿمٸمپمت٧م ٫مڅمن ڂمٸمؿ اَّلل
ِ
قهڇم﴾.
٥مز وٙمؾ ٓ َتٱم ،٭مَم ٬مڇمل ٥مز وٙمؾَ ﴿ :وإِ ْن َٗم ُٸمدُّ وا ڂم ْٸم َپم َڊم اَّلل ٓ ُ َْت ُٴم َ
و٭مؾ ٲمڇم ٬مڇمل اَّلل ٥مز وٙمؾ ٓم ٭متڇمٖمف ،وصح ٥مـ ر١مقٮمف ﷺ ٖمٿمٻمؾ اٮمٸمدل ٥مـ
اٮمٸمدل ،ٲمثؾ اٜمحٌډم ،واٜمٳمځمئډم ،واْلرادة ،واٮمٵمحؽ ،واٮمٺمرح ،واٮمٸمجڈم ،واٮمٌٹمض،
واٮمًخط ،واٮمټمره ،واٮمروڇم ،و١مڇمئر ٲمڇم صح ٥مـ اَّلل ور١مقٮمف ،وإن ڂمٌڊم ٥مٿمڀمڇم أ١مَمع
ٖمٸمض اجلڇمهٽم٧م ،وا١متقٚمٳمڊم ٲمٿمڀمڇم ڂمٺمقس اٜمٸمٶمٽم٧م.اه
ّقال أبْ إمساعٔل اهلسّٖ يف كتابُ األزبعٌْ يف دالئل التْمٔد (ص:)74
ٖمڇمب إ٘مٌڇمت اٮمٵمحؽ َّلل ٥مز وٙمؾ٘ ...مؿ ذ٭مر ٚمديڋم أِّب هريرةؓ

ؓاٜمذ٭مقر

ٓم اٮمٌڇمب.
حتسٜف املبتدع ١هلر ٙايؿفٚ ،١ايسد عً.ِٗٝ
قال اإلماو الدازمٕ زمحُ اه يف كتابُ السد على املسٓسٕ (:)773/8
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ِ
اٮمٵم ِح ِ
٫مڇم َّد٥مك اٜمُْ َٸم ِ
ؽَّ :
ِم ُت ُفَ ،و َص ْٺم ُح ُف
اٮمر ِّب ِر َوڇم ُه َو َر ْ َ
ڇمر ُض ِٓم َٗم ْٺم ًِ ِٞم َّ
أن َوح َؽ َّ
اٮمذڂم ِ
َّؽ َٗم ُٻم ُ
َ٥م ِـ ُّ
ُقبَ ،أ َٓ ٗم ََرى َأڂم َ
قلَ :ر َأ ْي َڊم َز ْر ً٥مڇم َي ْٵم َح ُؽ.
اٮمٵم ِح ِ
َ٫م ُځم َٻم ُڇمل ِِل َذا اٜمُْ َٸم ِ
ڇمر ِ
ؽ٢َ ،م ٌَّ ْڀم َڊم
ض٬َ :مدْ ٭م ََذ ْٖم َڊم ٫مِ َځمَم َر َو ْي َڊم َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ ِٓم َّ
َ
َو ِح َټمف ٖمِ َٵم ِح ِ
ِ ٍ ِ
اٮمز ْرعَِّ :
ي ُٗم ُف َوڂم ََٵم َڇمر ُٗم ُف،
ٕن وحؽ َّ
ؽ َّ
ُ
اٮمز ْرع َٮم ْځم َس ٖمِ َٵمحؽ ،إڂم َََّم ُه َق ُٛم ْ َ
ٽمٵم ِح ِ
ؽ.
َ٫م ُج ِٸم َؾ َٲم َث ًَل ٮم ِ َّ
ِ
٫مٸمپمـ َر َو ْي َڊم َه َذا اٮم َّت ْٺم ًِ َٞم ِٲم َـ ا ْٮم ُٸم َٽم ََم ِءَّ ،
٫مًپمف،
اٮمر ِّب ِر َوڇم ُه َو َر ْ َ
ِم ُت ُف؟ ِّ
أن َوح َؽ َّ
َّ
ْڊم اٜمحرف َ٬م ْق َل ر١م ِ
قل اَّلل ﷺ ٖمِت َْڃم ِو ِ
يؾ َو ََل ٍل ،إِ ْذ َ٢م ٌَّ ْڀم َڊم َو ِح َؽ اَّلل ْ
احلَ ِّل
َوإِ َّٓ َ٫م َڃمڂم َ
َ ُ
ِّ
ڇمل َٜمِڇم ي َٳمڇمء ِذي ا ْٮمقٙم ِف ا ْٮمټم َِري ِؿ ،واٮمًپم ِع اٮمً ِپمځمع واٮمٌٰم اٮمٌٴمٞمٖ ،مِ َٵم ِح ِ
ا ْٮم َٻم ُّځمق ِم ا ْٮم َٺم َّٸم ِ
ؽ
َ ْ
َّ
َ َّ ْ
َ ُ
اٮمٵم ِح ِ
اٮمزر ِع اٜمَْځم ِ
ؽَ ،وإِڂم َََّم َو ِح ُټم ُف
ڊم ا َّٮم ِذي َٓ َو ِح َؽ َٮم ُفَ ،و َٓ ُ٬مدْ َر َة َٮم ُفَ ،و َٓ َي ْٻم ِد ُر َ٥م َٝم َّ
َّ ْ ِّ
ُي َپم َّث ُؾَ ،و َو ِح ُؽ اَّلل َٮم ْځم َس ُي َپم َّث ُؾ.
ي
َي َؽ! إِ َّن َو ِح َؽ َّ
َو ْ َ
ي ُٗم ُف٫َ ،م ُڀم َق َأ َٖمدً ا َٲمڇم َدا َم َأ ْٛم َ ُ
اٮمز ْر ِع ڂم ََٵم َڇمر ُٗم ُف َو َز ْه َر ُٗم ُف َو ُٛم ْ َ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
َي ُٴمدُ ُهَ َٓ ،ي ْٻم ِٴمدُ ٖمِ َٵم ِحټمِ ِف إِ َ٨م
َوڇمٚم ٌؽ ٮمټم ُِّؾ َأ َٚمد ٮم ْٽم َق ِ ِّٕم َوا ْٮم َٸمدُ ِّوَ ،و َٜم ْـ َي ًْٻمځمفَ ،و َٜم ْـ َ ْ
ر ٍء.
َ ْ
َواَّللُ َي ْٻم ِٴمدُ ٖمِ َٵم ِحټمِ ِف إِ َ٨م َأ ْوٮمِ َځم ِڇمئ ِف ِ٥مٿمْدَ َٲمڇم ُي ْٸم ِج ٌُ ُف ٫مِ َٸم ُڇمِل ُ ْؿَ ،و َي ْ ِ
ٰم ُ٫م ُف َ٥م ْـ َأ٥مْدَ ِائ ِف ٫مِ َځمَم
يً ِ
خ ُٶم ُف ٲمـ أ٫مٸمڇمِلؿ٫َ .مڇمٮمدَّ ٮمِځم ُؾ ِٲم ْـ ٫مِ ْٸم ِؾ اَّللِ َأ َّڂم ُف َي ْٵم َح ُؽ إِ َ٨م َ٬م ْق ٍم َو َي ْ ِ
ٰم ُ٫م ُف َ٥م ْـ َ٬م ْق ٍم ،أ َّن
ُْ
ٽمٵم ِح ِ
اٮمز ْر ِع َٲم َث ٌؾ َ٥م َٝم اٜمَْ َج ِ
ؽَ ،و َي ْٵم َح ُؽ ٭م َََم
ڇمزَ ،و َو ِح َؽ اَّلل َأ ْص ٌؾ َو َٚم ِٻمځم َٻم ٌډم ٮم ِ َّ
َو ِح َؽ َّ
ي ُٗم ُف ا َّٮمتِل َ١م َّپم ْځم َت ُف َو ِحټمًڇم َ٬م ِڇمئ ٌؿ َأ َٖمدً ا َٚمتَّك ُي ًْت َْح َٴمدَ .
َي َٳمڇم ُءَ ،و َّ
اٮمز ْر ُع َأ َٖمدً ا ڂم ََٵم َڇمر ُٗم ُف َو ُٛم ْ َ
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ِم ُت ُف٫َ ،م َٻمدْ َصدَ ْ٬م َڊم ِٓم َٖم ْٸم ٍ
ضَّ َِٕ :ڂم ُف َٓ َي ْٵم َح ُؽ
َو َأ َّٲمڇم َ٬م ْق ُٮم َؽ :إِ َّن َو ِح َټم ُف ِر َوڇم ُه َو َر ْ َ
إِ َ٨م أٚمد إِ َّٓ َ٥مـ رى٫َ ،مځمجت َِپمع ِٲمٿمْف َّ ِ
اٮمر َوڇمَ .و َٓ َي ْ ِ
ٰم ُ٫م ُف إِ َّٓ َ٥م ْـ ٥مَدُ يو،
َ ْ ُ ُ
اٮمٵمح ُؽ َو ِّ
ْڊم َٗمٿم ِْٺمل َّ ِ
اٮمر َوڇم َو ْٚمدَ ُه.
َو َأڂم َ
اٮمٵمح َؽ َ٥م ِـ اَّللَ ،و ُٗم ْثٌِ ُڊم َٮم ُف ِّ
اٮمٵم ِح ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ؽ َٚمتَّك َڂم َٺم ْځم َت ُف َ٥م ِـ
ق١مك َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ ِٓم َّ
َو َٮمئ ْـ َٙم َز ْ٥م َڊم ٲم ْـ َٚمديڋم َأ ِِّب ُٲم َ
اٮمزرع ،ٲمڇمٮمؽ ِٲمـ راٚم ٍډم ٫مِځمَم روى َ٥مٿمْف اٖمـ ٲمًٸم ٍ
ؓ ِِمَّڇم
قد ؓ
ُ ْ َ َ ْ ُ
ْ َ َ َ َ َ
اَّلل ٖمِ َپم ْٸمٿمك وحؽ َّ ْ َ
اك ويًت ِ
َح ُځمؾ ٖمِ ِف ٗمٺمًٞمك.
ُيټم َِّذ ُب َد ْ٥م َق َ َ َ ْ
ڇمد ٖم ِـ ١م َٽمپم َډم٥َ ،مـ َ٘مڇمٖمِ ٍ
ٚمدَّ َ٘مٿمَڇم ٲمق١مك ٖمـ إِ١مَم ِ٥م َځمؾَ٘ ،مٿمَڇم َ َّ ِ
ڊم٥َ ،م ْـ َأڂم ٍ
َس٥َ ،م ْـ َ٥مٌْ ِد اَّلل
ْ
َ
ِم ْ َ َ
ُ َ ْ ُ َْ
ٖم ِـ ٲمًٸم ٍ
قل اَّلل ﷺ َ٬م َڇمل« :آخر رجؾ دْ خؾ ْ
قدَ ،أ َّن َر ُ١م َ
اجلَّْة ّقُ ُْ َ ،بق َظ َذ
ْ َ ْ ُ
افك ِ
ت إِ َف ْٔ َٓاَ ،ؾ ََ َالَ َْ :ب َار َك ا َّف ِذي َإٔ َْج ِان
اط َو َْ ْ ٍَ ًُ ُف افْ َُّار َم َّرةًَ ،ؾِ٘ َذا َج َاو َز َ ا ا ْف َت ٍَ َ
ِّ َ
ِ ِ
قل َ :ا َر ِّب ا ْدُِْٕل ِمْ َْٓاَ ،ؾ ُٔدْ ِٕ َٔ ُف َحتَّك إِ َّٕ ُف َف َٔ َُ ُ
س َؾ ُع َف ُف َص َج َر ٌةَ ،ؾ َٔ َُ ُ
قل َف ُف َ :ا ا ْب َـ
مْْؽَ ،ؾ ُ ْ
ٔؽ َأ ْن َأ ْظىِ َٔ َ
آ َد َمَ ،أ ُ ْر ِض َ
ؽ افد ْٕ َٔا َو ِم ْث َِ َٓا َم ًَ َٓا؟ش
٧م؟ َ٫م َٵم ِح َؽ اٖمـ ٲمًٸم ٍ
َ٫م َځم ُٻم ُ
قدُ٘ ،م َّؿ َ٬م َڇمل:
قلَ :يڇم َر ِّب َأٗم ًَْ َت ْڀم ِز ُئ ِِّب َو َأڂم َ
رب ا ْٮم َٸمڇمٜمَ ِ َ
ْ ُ َ ْ ُ
ْڊم ُّ
قل اَّلل ﷺَ :و ِح َؽ ُ٘م َّؿ َ٬م َڇملَ « :أٓ َْ ْ َٖ ُف ِ
ْڊم؟ َهټم ََذا َ٫م َٸم َؾ َر ُ١م ُ
قن
َأ َٓ ٗم ًَْ َڃم ُٮمٿمِل ِٲم َّؿ َو ِحټم ُ
ؽ رب ا ْفًادَ ِ ِ ِ
ح ِ
ؽ؟ش َ٫م َٻمڇم ُٮمقاِ :ٲمؿ ٗم َْٵمح ُؽ؟ َ٫م َٻم َڇملِ « :مـ َض ِ
غ َ َُ ُ
ِم َّؿ َأ ْض َح ُ
قل:
غ مْْ ُف ح َ
ِّ َ َ
ْ
َ
َّ
ِ
َأ َْ ْ ت َْٓ ِزئُ ِّبَ ،ؾ َٔ َُ ُ
قل اهلل :إِ ِّن َٓ َأ ْشت َْٓ ِزئُ بِ َ
اء َؿا ِد ٌرَ ،ؾ ُٔدْ ِخ ُِ ُف
ؽَ ،وفَُِّْل َظ َذ َما َأ َص ُ
َْ
اجلَّْ َةش .
ِ
ِ ِ
ِ
ڇمر ُض ِٲم ْـ َ٬م ْق ِل ر١م ِ
َأ َ٫م ََل ٗم ًَْ َپم ُع َأ ُّهيڇم اٜمُْ َٸم ِ
غ
قل اَّلل ﷺ« :م ْـ َضحؽ َر ِّب ا ْف ًَادَ َ
َ ُ
َ
ي َ٫م ُڀم َق
ٮمٽمز ْرع٫َ :م َّ
اٮمز ْرعَِّ َِٕ :ڂم ُف ُي َٻمڇمل َّ
ِمْْ ُفشَ ،أ َّڂم ُف َٓ ُي ْٳمٌِ ُف َو ِح َؽ َّ
ڇمٮمز ْر ُع َٲمڇم َدا َم َأ ْٛم َ َ
()0

ــــــــــــــــــــــ

أيٵمڇم ٖمر٬مؿ (.)087
( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ً
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ٲم َٵم ِ
ُيص ٖمِ َٵم ِحټمِ ِف َأ َٚمدً اَ ،و َٓ َي ْ ِ
اٮمٳم ْپم ِ
ڇمٚم ُؽ َّ
ٰم ُ٫م ُف َ٥م ْـ َأ َٚم ٍدَ .واَّللَُّ َي ْٵم َح ُؽ
س َأ َٖمدً اُّ َٓ ،
ُ
إِ َ٨م َ٬م ْق ٍمَ ،و َي ْ ِ
ٰم ُ٫م ُف َ٥م ْـ َ
آٛم ِري َـ.

ٟمڂمَڇم يٸمٝم ٖمـ َ٥مٶمڇمء٥َ ،م ْـ َو٭مِځم ِع ْٖم ِـ
ق١مك ْٖم ُـ إِ ْ١م ََم ِ٥م َځمؾَ٘ ،مٿمَڇم َ َّ
ِمڇم ُدَ ،أ ْٛم َ َ
َو َٚمدَّ َ٘مٿمَڇم ُٲم َ
ؽ ربَْا ِمـ ُؿْ ِ
ِ
س٥َ ،مـ َأ ِِّب ر ِز ٍ ِ ِ
ِ
ُقط ِظ َبادِ ِه
ْ
ُٚمدُ ٍ ْ
ځم٦م٥َ ،م ْـ َر ُ١مقل اَّلل ﷺ َ٬م َڇملَ « :ضح َ َ
َ
يـ ا ْٮم َٸمٻم ِّ
ب ِؽ َ ِ
ر ِهش٬َ ،م َڇمل َأ ُٖمق َر ِز ٍ
َو ُؿ ْر ِ
اٮمر ُّب َيڇم َر ُ١م َ
قل اَّللَِّ؟ َ٬م َڇملْ ًَ َٕ « :ؿش٬َ ،م َڇملَ :ٮم ْـ
يـَ :أ َي ْٵم َح ُؽ َّ
َڂم ْٸمدَ َم ِٲم ْـ َر يب َي ْٵم َح ُؽ َٛم ْ ًٞما .
ِ
ِ
ِ
ن َٗم ُفَ ،و َأ ْ٬م َر ْر َت َأ َّن اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َ٬مدْ
َ٫م َڀم َذا َٚمدي ُث َؽ َأ ُّ َهيڇم اٜمُْ َٸمڇمر ُض ا َّٮمذي َر َو ْي َت ُف َو َ٘م ٌَ َّت ُف َو َ٫م َّ ْ
اك َو ُه َق َ٬م ْق ُل َأ ِِّب َر ِز ٍ
َ٬مڇم َٮم ُف٫َ ،م ِٺمل َڂم ْٺم ِ
س َٚم ِديثِ َؽ َه َذا َٲمڇم َيٿمْ ُٻم ُض َد ْ٥م َق َ
ؓٮمِٽمٿمٌَِّ ِّل
يـ ؓ
()0

ﷺ« :أ وحؽ افرب؟ش.
و َٮمق ٭مَڇم َن َٗم ْٺم ًِٞم َّ ِ ِ
اٮمذڂم ِ
ُقب َ٫م َٻم ْط ،٭م َ
اٮمٴم ْٺم ُح ِٲم َـ ُّ
َڇمن َأ ُٖمق
اٮمر ْ َ
ِم ُډم َو َّ
َ
اٮمر َى َو َّ
اٮمٵمحؽ ِّ
ُ
اك إِ ًذا ٙم ِ
َر ِز ٍ
يـ ِٓم َد ْ٥م َق َ
ڇمه ًَل َأ ْن َٓ َي ْٸم َٽم َؿ َأ َّن ر َّٖمف يرٚمؿ ويرى ويٹمٺمر اٮمذڂمقبَٚ ،متَّك
َ
اٮمذڂمُق ِ
َي ًْ َڃم َل َر ُ١م َ
قل اَّلل ﷺَ :أ َي ْر َٚم ُؿ َر ُّٖمٿمَڇم َو َي ْٹم ِٺم ُر َو َي ْٴم َٺم ُح َ٥م ِـ ُّ
ب؟
ِ
ِم ِډم َواٜمَْ ْٹم ِٺم َر ِةَ ،و َ٬مدْ َ٬م َر َأ
اٮمر ْ َ
َٖم ْؾ ُه َق ٭مَڇم٫مر ِٓم د٥مقاك ،إِذا ِل يٸمرف اَّلل ٖمڇمٮمرى َو َّ
اٮمذڂم ِ
ِمتِ ِف َو َٲم ْٹم ِٺم َرٗمِ ِف َو َص ْٺم ِح ِف َ٥م ِـ ُّ
ا ْٮم ُٻم ْر َ
ُقب ،وإِڂم َََّم َ١م َڃم َٮم ُف َ٥م ََّم
آن َو َ١م ِپم َع َٲمڇم َذ٭م ََر اَّللَُّ ٫مِ ِځمف ِٲم ْـ َر ْ َ
َٓ َي ْٸم َٽم ُؿ َٓ َ٥م ََّم َ٥مٽمِ َؿَ ،وآ َٲم َـ ٖمِ ِف َ٬م ٌْ ُؾَ ،و َ٬م َر َأ ا ْٮم ُٻم ْر َ
آن َ٫م َق َٙمدَ ٫مِ ِځمف ِذ٭م َْر ُهَ ،و َِل ْ ََيِدْ ٫مِ ِځمف ذ٭مر
اٮمٵمحؽ.

ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػ :وأٛمرٙمف أِمد ( ،)06086وأٖمق داود ( ،)4730واٖمـ ٲمڇمٙمف ( )081ٲمـ ٣مريؼ يٸمٝم ٖمـ
٥مٶمڇمء٥ ،مـ و٭مځمع ٖمـ ُٚمدُ س ،ويٻمڇمل :اٖمـ ُ٥مدُ س٥ ،مـ أِّب رزيـ اٮمٸمٻمځم٦م ٖمف .وو٭مځمع ُمڀمقل.
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ؽ َخ ْ ًراش َو َٮم ْق ٭م َ
ٟم ُه اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ َأ َّڂم ُف َي ْٵم َح ُؽ َ٬م َڇملًْ َٕ َٓ « :دَ ُم ِم ْـ َر ٍّب َ ْو َح ُ
َڇمن
َ٫م َٽم ََّم َأ ْٛم َ َ
قل َأ ُٖمق َر ِز ٍ
َ٥م َٝم ٗم َْڃم ِويٽمِ َؽ َٓ ْ١مت ََح َڇمل َأ ْن َي ُٻم َ
يـ ٮمِٽمٿمٌَِّ ِّل ﷺَ َٓ :ڂم ْٸمدَ ُم ِٲم ْـ َر يب َي ْر َٚم ُؿ ويرى
ِ ِ
ِ
ٚمځمؿ﴾٫َ ،مڇم ْ٥م ِٻم ْٽم ُفَ ،و َٲمڇم ُأ َر َ
اك
ٛمٞماَٜ ،مڇم َأ َّڂم ُف َ٬مدْ آ َٲم َـ َو َ٬م َر َأ َ٬م ٌْ ُؾ ِٓم ٭متَڇمٖمِف﴿ :إ ِّڂم ُف َ٪م ُٺمق ٌر َّر ٌ
ويٹمٺمر ً
َٗم ْٸم ِٻم ُٽم ُف.
ِ
ِ
ن َ
ون
ُ٘م َّؿ ِل ٗمڃمڂمػ ٲمـ َه َذا اٮمت َّْڃم ِو َيؾ َٚمتَّك ا َّد٥مځمڊم َ٥م َٝم َ٬م ْق ٍم ٲم ْـ َأ ْه ِؾ ُّ
اٮمًٿمَّډم َأ َِّن ُ ْؿ ُي َٺم ِّ ُ
َو ِح َؽ اَّلل َ٥م َٝم َٲمڇم َي ْٸم ِٻم ُٽم َ
قن ِٲم ْـ َأ ْڂم ُٺم ًِ ِڀم ْؿ.
َو َه َذا ٭م َِذ ٌب ٗمَدَّ ِ٥م ِځمف َ٥م َٽم ْځم ِڀمؿٕ :ڂمَّڇم َِل ڂمًَپم ْع َأ َٚمدً ا ِٲمٿم ُْڀمؿ ُي َٳم ٌِّ ُف َ٢م ْځم ًئڇم ِٲم ْـ َأ ْ٫م َٸم ِ
ڇمل اَّلل َٗم َٸم َڇم٨م
ْ
ْ ْ َ
ْ
ڇمل اٜمَْ ْخ ُٽم ِ
ٖمِ َٯم ٍء ِٲم ْـ َأ ْ٫م َٸم ِ
٧م ،وٮمټمٿمَّڇم َڂم ُٻم ُ
قلَ :ي ْٵم َح ُؽ ٭م َََم َي َٳمڇم ُء َو٭م َََم َيٽمِ ُځمؼ ٖمِ ِفَ ،و َٗم ْٺم ًِ ُٞم َك
ق٬م َ
ْ
َه َذا َٲمٿمْ ٌُق ٌذ ِٓم َٚم ِّٳم َؽ.
ِ
ِ
ُ٘مؿ َ٫من َت َّ ِ
َيت َِپم ُؾ َأ ْن َيټم َ
ُقن
اٮمٵمح َؽ َٗم ْٺمً ًٞما َأ ْو َٚم َش ٲم ْـ َه َذا َأ ْي ًٵمڇم َ٫م ُٻم ْٽم َڊمْ َ :
َّ َّ ْ
ِ
ِ
َو ِح ُټمف َأ ْن يٌدُ و َٮمف َٛم ْٽم ٌؼ ِٲمـ َٛم ْٽم ِؼ اَّلل َو ِ
ڇمٚمټمًڇم َي ْڃمٗمِ ِ
اجلٿم َِّډم.
ْ
ُ َْ َ ُ
٩ما َو ُٲمٹمځم ًثڇم َو َدٮم ًځمَل إِ َ٨م ْ َ
ځمڀم ْؿ ُٲم ٌَ ِّ ً
َي َؽ َأ ُّهيڇم اٜمُْ َٸم ِ
ڇمر ُض! َأ َٓ ٗم ًَْ َپم ُع َٲمڇم ِٓم َٚم ِديثِ َؽ ا َّٮم ِذي َر َو ْي َت ُف َو َ٘م ٌَ َّت ُف َ٥م ْـ َأ ِِّب َر ِز ٍ
يـ
َو ْ َ
َ
َ٬م َڇمل٬ُ :م ْٽم ُڊمَ :يڇم َر ُ١م َ
ُي ُٽم ُؼ اَّللَُّ َٛم ْٽم ًٻمڇم
قل اَّللَ ،أ َي ْٵم َح ُؽ َر ُّٖمٿمَڇم؟ َ٬م َڇملْ ًَ َٕ « :ؿشَ ،و َِل ْ َي ُٻم ْؾَ :أ َ ْ
َي ْٵم َح ُؽُ٘ ،م َّؿ َ٬م َڇملًْ َٕ َٓ « :دَ ُم ِم ْـ َر ٍّب َ ْو َح ُ
ُي ُٽم ُؼ
ؽ َخ ْ ًراشَ ،و َِل ْ َي ُٻم ْؾَ َٓ :ڂم ْٸمدَ ُم ِٲم ْـ َر يب َ ْ
س ٚم ِديثِ َؽ َٮمق َ٬مدْ َ٥م ِٻم ْٽم َتف ،وأ َّڂمك َٮم َؽ ا ْٮمٸم ْٻم ُؾ ٲمع ه َذا اٮمت َّْخٽمِ ِ
َّ ِ
ځمط؟.
َ َ َ َ
ُ
ْ
اٮمٵمڇمٚم َؽ٫َ ،م َڀم َذا ِٓم َڂم ْٺم ِ َ
ِ
ِ
واد٥مځمڊم َأي ًٵمڇم َٗم ْٺم ًِٞما ٮم ِ َّ ِ ِ
احل ِّؼ َواٜمَْ ْٸم ُٻم ِ
قل٫َ :م َز َ٥م ْپم َڊم َّ
أن اَّللََّ
ْ
َّ
ٽمٵمحؽ َأ ْٖم َٸمدَ ٲم ْـ َه َذا ٲم َـ ْ َ
ً
يٵمح ُؽ ِٲمـ رٙم ٍؾ َأو ِٲمـ َ ٍ
ِ
ن ُه٫َ ،م َذٮم ِ َؽ َو ِح ُؽ اَّلل َٗم َٸم َڇم٨م
َ ْ َ
ن ُه َأ َّڂم ُف ُي ْٵمح ُټم ُف َو َي َ ُّ
رء ُٗم َٺم ِّ ُ
ْ َ ُ ْ ْ ْ
َ٥م َٝم اٮمٿم ًِّْ ٌَ ِډمَ ،ي ْٸمٿمِل َأ َّن ْ
اخلَ ْٽم َؼ َو َو ِحټم َُڀم ْؿ َو٭م َََل َٲم ُڀم ْؿ َّللَِِّ.
ڊم ا ْٮمٸمرٖمِځم ُډم إِ َ٨م ُٮم َٹمتِ َؽ و ُٮم َٹم ِ
َتق َٮم ِ
٫م ُځمٻمڇمل َٮم َؽ َأ ُّهيڇم ا ُْٜم َٸم ِ
ڇمت َأ ْص َحڇمٖمِ َؽ َٙم َڇمز
َ
َ َ َّ
ڇمر ُض :إِ َذا َ َ َّ
َ
ِ
ٖم٧م ِٓم َڂم ْٺم ِ
ځمڀمڇم َأ ْڂمټم َُر ِٲم ْـ َه َذا اٮمت َّْڃم ِو ِ
س
يؾَ ،و َأ ْ٫م َح ُش ِٲم ْـ َه َذا اٮم َّت ْٺم ًِ ِٞمَ ،و َه َذا َأ ْي ًٵمڇم ِّ ٌ
٫م َ
268

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

َٚم ِديثِ َؽ ا َّٮم ِذي َر َو ْي َت ُف َ٥م ْـ َأ ِِّب َر ِز ٍ
وحؽ َربَْا َ ا َر ُش َ
قل
يـ َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ أڂمَّف َ٬م َڇمل َٮم ُف« :أ َ َ
ِ
َڇمن ٙم ِ
ڇمه ًَل :إِ ْذ َ١م َڃم َل َر ُ١م َ
قل اَّلل ﷺ
اهللَِّ؟شَ ،و َِل ْ َي ُٻم ْؾ :أ ُيٵمحؽ َر ُّٖمٿمَڇمَ ،و َٮم ْق َ٬م َڇمل ٭م ََذٮم َؽ َٮمټم َ َ
اخلَ ْٽم َؼ؟ َو َ٬مدْ َ٬م َر َأ ِٓم ٭مِت ِ
اٮمر ُّب ْ
َڇمب اَّلل َٗم َٸم َڇم٨م﴿ :وأ َّڂم ُف ُهق َأ ْو َح َؽ َو َأ ْٖمټمَك﴾،
أ ُيٵمحؽ َّ
ِ
ِ
ڇمر ُض ٫مِځمَم َٗم َت َٻم َّٽم ِ ِ ِ
َ٫م َٽم ِق ْا٢م َت َٹم ْٽم َڊم َأ ُّهيڇم ا ُْٜم َٸم ِ
احل ًَ ِـ،
ق١م َ
ُ
ػَ ،و ُِم َ َّپمد ْٖم ِـ ْ َ
ڈم ٫مځمف ٲم ْـ َٲم ًَڇمئ ِؾ َأ ِِّب ُي ُ
َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اٮمٴم َٸم ِ
َو ُڂم َٷم َر ِائ ِڀم ْؿ ٭م َ
ڇمب اٜمَْ َٸم ِڇمِّن ا َّٮمتِل
َڇمن َأ ْ٥م َذ َر َٮم َؽ ٲم ْـ َأ ْن َٗم َت َٸم َّر َض ٖمِپم ْث ِؾ َهذه ْإَ َٚمڇمديڋم ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
٭م َ
ن َهڇم ٖمِ َج ْڀم ٍؾ
َڇمن َي ًْ َت ْٸمٺمل ٲم ْـ َٗم ْٺمً ِٞم َهڇم ا ْٮم ُٸم َٽم ََم ُء َو َأ ْص َح ُ
ٰما ُء َ٫م ُت َٺم ِّ ُ
ڇمب ا ْٮم َٸم َرٖمِ َّځمډم ا ْٮم ٌُ َ َ
َو َو ََل ٍل.اه
تٓب:٘ٝ
وٚمرف صٺمډم اٮمٵمحؽ ٭م َََم ِٓم
أٛمٶمڃم اْلٲمڇمم اٖمـ ٥مٌد اٮمٟم رِمف اَّلل ٓم هذه اٜمًڃمٮمډمَّ ،
اٮمتپمڀمځمد ( ،)345/08وٮمق أڂمف ١مٽمؽ ٲمًٽمؽ اٮمًٽمػ ،اٮمذي ١مٽمټمف ٓم ١مڇمئر اٮمٴمٺمڇمت
ٛمٞما ٮمف ،وأ١مٽمؿ ،وأٚمټمؿ.
ٮمټمڇمن ً
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ؓ َ٬م َڇمل٬َ :م َڇمل َر ُ١م ُ
قل اَّللِ ﷺَ « :ؿ َال اهللُ َظ َّز َو َج َّؾ:
َ )81و َ٥م ْـ َأ ِِّب ُه َر ْي َر َة ؓ
فَ ِ
احدً ا ِمْْٓم :أ ِ
افُِ ِز اء ِرداَِل ،وا ْف ًِ َّز ُة إِ َز ِاريَ ،ؾّـ َٕا َزظِْل و ِ
ٔف ِذ افْ ِ
َّارش َأ ْٛم َر َٙم ُف
َ ْ َ َ
َ
ْ َ ُ َ
َُ
ُٲم ًْٽمِ ٌؿَ ،و َأ ِْمَدُ َ ،وا َّٮمٽم ْٺم ُظ َِٕ ِْمَدَ (.)0

مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
إثبات ؾفيت ايعصٚ ،٠ايهربٜا ٤هلل عص ٚجٌ.
دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمتل اٮمٸمزة ،واٮمټمٟميڇمء َّلل ٥مز وٙمؾ ،وُهڇم صٺمتڇمن
ٗمٽمځمٻمڇمن ٖمجَلل اَّلل و٥مٷمپمتفِ ٓ .تڇم٘مَلن صٺمډم اٜمخٽمقق.
ْڊم ا ْٮمٸم ِز ُيز ْ ِ
وٲمـ أدٮمډم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٸمزة٬ :مقٮمف ٗمٸمڇم٨م﴿ :إِڂم َ
ځمؿ﴾ [اٮمٌٻمرة:
َّؽ َأڂم َ َ
احلټم ُ
َ
 . ]029و٬مقٮمف ٙمؾ و٥مَلَ ﴿ :وٗم ُِٸم ُّز َٲم ْـ ٗم ََٳمڇم ُء َوٗم ُِذ ُّل َٲم ْـ ٗم ََٳمڇم ُء﴾ [آل ٥مپمران .]26 :و٬مقٮمف:
ِ
﴿ َ٫مڅمِ َّن ا ْٮم ِٸم َّز َة َّللَِّ َُجِځمٸمڇم﴾ [اٮمٿمًڇمء ،]039 :و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ﴿إِ َّ ِ
ن ا ْٮمٸم َّز َة َّللَِّ َُجځم ًٸمڇم﴾ [يقڂمس،]65 :
ً
ِ
ِ ِ
﴿١م ٌْ َح َ
ڇمن َر ِّٖم َؽ َر ِّب ا ْٮم ِٸم َّز ِة َ٥م ََّم َي ِٴم ُٺمقن َ﴾
﴿٫مٽمٽمف ا ْٮمٸم َّز ُة َُجځم ًٸمڇم﴾ [٫مڇم٣مر ،]01 :و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ُ
٧م﴾ [اٜمٿمڇم٫مٻمقن. ]8 :
[اٮمٴمڇم٫مڇمت ،]081:و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ﴿ َوَّللَِّ ا ْٮم ِٸم َّز ُة َوٮم ِ َر ُ١مقٮم ِ ِف َوٮم ِ ْٽم ُپم ْڄم ِٲمٿم ِ َ
افِٓ َّؿ
وٓم ”اٮمٴمحځمح٧م“ ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس ¶ ،أن اٮمٿمٌل ﷺ ٭مڇمن يٻمقلُ « :
قتَ ،و ِْ
ْت َْ
إِ ِّن َأ ُظق ُذ بِ ًِزَِّْ َ
اجلـ
ايل ا َّف ِذي َٓ َ ُّ ُ
ْتَ ،أ ْن ْ ُِو َِّْ ِلَ ،إٔ َ
ؽ َٓ ،إِ َف َف إِ َّٓ َإٔ َ
َو ْ ِ
ُقنش .
إْ ُْس َ ُّقْ َ
()2

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ( ،)2621وأِمد (.)7382
( )2أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)7383وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ( )2707واٮمٽمٺمظ ٜمًٽمؿ.
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وٓم ”١مٿمـ أِّب داود“ ( ،)3890و٪مٞمه ٥مـ ٥مثَمن ٖمـ أِّب اٮمٸمڇمص ،أن اٮمٿمٌل ﷺ
٥مٽمپمف د٥مڇمء يد٥مق ٖمف ،يٻمقل :أ٥مق ُذ ِ
ٖمٸمزة اَّلل و ُ٬مدرٗمِفِ ،ٲمـ ذ ٲمڇم ِ
أٙمدُ  .وأصٽمف ٓم ٲمًٽمؿ
ِّ
(.)2212
وٲمـ أدٮمډم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمټمٟم ،واٮمټمٟميڇمء:
ِ
ِ
اٮمًَل ُم اٜمُ ْڄم ِٲم ُـ
٬مقل اَّلل ٗمٸمڇم٨مُ :
﴿ه َق اَّللُ ا َّٮمذي ٓ إِ َٮم َف إِ َّٓ ُه َق اٜمَٽم ُؽ ا ْٮم ُٻمدُّ ُ
وس َّ
ِ
ڇمن اَّللِ َ٥م ََّم ُي ْ ِ
٩م٭م َ
َٟم ُ١م ٌْ َح َ
ُقن﴾ [احل٩م .]23:و٬مقٮمفَ ﴿ :و َٮم ُف
اجل ٌَّ ُڇمر اٜمُ َتټم ِّ ُ
اٜمُ َڀم ْځمپم ُـ ا ْٮم َٸم ِز ُيز ْ َ
ض وهق ا ْٮمٸم ِز ُيز ْ ِ
ِ
ِ
ځمؿ﴾ [اجلڇم٘مځمډم. ]37 :
اٮمً ََم َوات َوإَ ْر ِ َ ُ َ َ
احلټم ُ
َ
ا ْٮمټم ْ ِٟم َيڇم ُء ِٓم َّ

٥َ ،م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َ٬م َڇملَ « :جَّْت ِ
َان ِم ْـ ؾِ َّو ٍة
وٓم اٮمٴمحځمح٧م ٥مـ أِّب ٲمق١مك ؓ
ِ
ٔٓمَ ،و َجَّْت ِ
ب إِٓ َٔت ُُٓمَ ،و َما ؾِ ِ
ِ ِ
َان ِم ْـ َذ َ ٍ
غ َأ ْن َ ْْ ُي ُروا
غ ا ْف ََ ْق ِم َو َب ْ َ
ٔٓ َمَ ،و َما َب ْ َ
َ
إٓ َٔت ُُٓ َمَ ،و َما ؾ َ
إِ َػ ر ِؿ إِ َّٓ ِرداء ا ْفُِ ِز ِ
اء َظ َذ َو ْج ِٓ ِف ِذ َجْ َِّة َظدْ ٍنش .
َ ُ ْ َ
َ ِّ ْ
()0

َعاْ ٞايعص:٠
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه يف اللافٔة الشافٔة (ص:)811
وهق اٮمٸمزيز ٫مٽمـ يرام ٙمٿمڇمٖمف *** أڂمك يرام ٙمٿمڇمب ذي اٮمًٽمٶمڇمن
وهق اٮمٸمزيز اٮمٻمڇمهر اٮمٹمَلب ِل *** يٹمٽمٌف رء هذه صٺمتڇمن
وهق اٮمٸمزيز ٖمٻمقة هل وصٺمف *** ٫مڇمٮمٸمز ٚمځمٿمئذ ٘مَلث ٲمٸمڇمن
وهل اٮمتل ٭مپمٽمڊم ٮمف ١مٌحڇمڂمف *** ٲمـ ٭مؾ وٙمف ٥مڇمدم اٮمٿمٻمٴمڇمن
٬مٽمڊم٫ :مڇمٮمٸمزة ٘مَلث ٲمٸمڇمِّن٥ :مزة اٲمتٿمڇمع ،و٥مزة ٬مڀمر و٪مٽمٌډم ،و٥مزة ٬مقة و٬مدر.
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)4878وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (.)081
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قن
َ )80و َ٥م ْـ َأ ِِّب ُه َر ْي َر َةؓ
ب اهللُ ِم ْـ َؿ ْق ٍم َ دْ ُخ ُِ َ
٥َ ،م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َ٬م َڇملَ « :ظ ِج َ
افيجَّْ َة ِذ اف َّ ََل ِش ِؾش َأ ْٛم َر َٙم ُف اٮم ٌُ َخ ِ
ڇمر ُّي(.)0
َ

مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
ب هلل عص ٚجٌ.
إثبات ؾف ١ايعَجَ ِ
دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٺمرح َّلل ٥مز وٙمؾ ،٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمفِ ٓ ،تڇم٘مؾ
ِ
ِ ِِ
ځمع ا ْٮم ٌَ ِٴم ُٞم﴾
اٮمًپم ُ
ر ٌء َو ُه َق َّ
صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م ،وٓ ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمتڀمڇمَ ﴿ ،ٮم ْځم َس ٭مَپم ْثٽمف َ ْ
[اٮمٳمقرىَ ﴿ ،]00 :و َِل ْ َي ُټم ْـ َٮم ُف ُ٭م ُٺم ًقا َأ َٚمدٌ ﴾ [اْلٛمَلص.]4 :
أيٵمڇم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَٖ ﴿ :م ْؾ َ٥م ِج ٌْ ُڊم َو َي ًْ َخ ُر َ
ون﴾ [اٮمٴمڇم٫مڇمت. ]02 :
ويدل ٥مٝم ذٮمؽ ً
ٖمٻمراءة وؿ اٮمتڇمء.

و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م﴿ :وإِ ْن َٗمٸمجڈم َ٫مٸمجڈم ٬مقِلؿ َأ ِء َذا ُ٭مٿمَّڇم ٗمُراٖمڇم َأ ِئٿمَّڇم َٮم ِٺمل َٛم ْٽم ٍؼ ٙم ِد ٍ
يد﴾
َ
َ ً
ْ َ ْ َ َ ٌ
َ
ْ

[اٮمر٥مد.]5 :
٬َ ،م َڇملَٙ :مڇمء ر ُٙم ٌؾ إِ َ٨م ر١م ِ
قل اَّللِ ﷺ٫َ ،م َٻم َڇمل :إِ ِِّّن
وروى َأٖمِق ُه َر ْي َرةَؓ ،
َ ُ
َ َ
ِ
َُمْڀمقد٫َ ،م َڃمر١م َؾ إِ َ٨م ٖمٸم ِ ِ ِ ِ
ڇمحل ِّؼَ ،ٲمڇم ِ٥مٿم ِْدي إِ َّٓ َٲمڇم ٌءُ٘ ،م َّؿ
َْ
ض ڂم ًَڇمئف٫َ ،م َٻمڇم َٮم ْڊمَ :وا َّٮمذي َٖم َٸم َث َؽ ٖمِ ْ َ
ُ ٌ ْ َ
َأ ْر َ١م َؾ إِ َ٨م ُأ ْٛم َرى٫َ ،م َٻمڇم َٮم ْڊم ِٲم ْث َؾ َذٮم ِ َؽَٚ ،متَّك ُ٬م ْٽم َـ ُ٭م ُّٽم ُڀم َّـ ِٲمثْ َؾ َذٮم ِ َؽَ ،َٓ :وا َّٮم ِذي َٖم َٸمثَ َؽ
ڇمحل ِّؼَ ،ٲمڇم ِ٥مٿم ِْدي إِ َّٓ َٲمڇم ٌء٫َ ،م َٻم َڇملَ « :م ْـ ُ ِو ُ
ٔػ َ َذا اف َِّ ْٔ َِ َة َر ِ َ ُف اهللُ؟ش٫َ ،م َٻمڇم َم َر ُٙم ٌؾ ِٲم َـ
ٖمِ ْ َ
ْإَڂم َْٴم ِ
ڇمر٫َ ،م َٻم َڇملَ :أڂمَڇمَ ،يڇم َر ُ١مق َل اَّللِ٫َ ،مڇم ْڂم َٶم َٽم َؼ ٖمِ ِف إِ َ٨م َر ْٚم ِٽم ِف٫َ ،م َٻم َڇمل ِٓ ْٲم َر َأٗمِ ِفَ :ه ْؾ ِ٥مٿمْدَ ِك
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ (.)3101
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قت ِص ٌْ َځم ِڇمِّن٬َ ،م َڇمل٫َ :م َٸم ِّٽمٽمِ ِ
ٯم ٍء٫َ ،مڅمِ َذا َد َٛم َؾ َو ْځم ُٺمٿمَڇم َ٫م َڃم ْ٣م ِٺم ِئ
ر ٌء؟ َ٬مڇم َٮم ْڊم َٓ :إِ َّٓ ُ٬م ُ
ځمڀم ْؿ ٖمِ َ ْ
َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اٮمناجِ َٚمتَّك ُٗم ْٶم ِٺم ِئ ِځمف٬َ ،م َڇمل:
اٮمن َ
اجَ ،و َأريف َأڂمَّڇم ڂم َْڃم٭م ُُؾ٫َ ،مڅم َذا َأ ْه َقى ٮم َځم ْڃم ُ٭م َؾ٫َ ،م ُٻمقٲمل إ َ٨م ِّ َ
ِّ َ
ػ٫َ ،م َٽم ََّم َأ ْص ٌَ َح َ٪مدَ ا َ٥م َٝم اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ٫َ ،م َٻم َڇملَ « :ؿدْ َظ ِ
ب اهللُ ِم ْـ
اٮمٵم ْځم ُ
َ٫م َٻم َٸمدُ وا َو َأ٭م ََؾ َّ
ج َ
صْ ِ ِ
ًُٔ َُم بِ َو ْٔ ٍُِ َُم اف َِّ ْٔ َِ َةش ٲمتٺمؼ ٥مٽمځمف ،واٮمٽمٺمظ ٜمًٽمؿ .
َ
وأٛمرج أِمد (ٖ )07443مڅم١مٿمڇمد صحځمح َ٥م ْـ ُ٥م ْٻم ٌَ َډم ْٖم ِـ َ٥م ِڇمٲم ٍر٬َ ،م َڇمل١َ :م ِپم ْٸم ُڊم
ؽ ِمـ ر ِ
اظل َؽَْ ٍؿ ِذ َر ْأ ِ
قل اَّللِ ﷺ َي ُٻم ُ
َر ُ١م َ
س َّ
افنيِ َّٔ ِة فِ ِْ َج َب ِؾ ُ َٗ ِّذ ُن
قلَ ًْ َ « :ج ُ
ب َرب َ ْ َ
ِ
ِ
افه ََل ِة َو ُ َه ِّعَ ،ؾَٔ َُ ُ
ٔؿَ َ ،
اِ َص ْٔئًا؟ َؿدْ
َي ُ
بِ َّ
قل اهللُ :ا ْٕ ُي ُروا إِ َػ َظ ْبدي َ َذاِّ َٗ ُ ،ذ ُن َو ُ َ ُ
()0

َؽ ٍَ ْر ُت َف ُفَ ،و َأ ْد َخ ِْ ُت ُف َْ
اجلَّْ َةش.

قال شٔذ اإللْسِمو ابً تٔنٔة زمحُ اه يف مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)381/4
ا١متِ ْٸم َٷمڇم ٌم ٮم ِ ْٽم ُپم َت َٸم َّج ِ
ڈم ِٲمٿمْ ُف)٫َ .م ُځم َٻم ُڇملَ :ڂم َٸم ْؿَ .و َ٬مدْ َيټم ُ
ُقن َٲم ْٻم ُروڂمًڇم
َو َأ َّٲمڇم َ٬م ْق ُٮم ُف( :اٮم َّت َٸم ُّج ُ
ڈم ْ
ُقن ٜمَ ِڇم َٛمرج َ٥مـ َڂم َٷم ِڇمئ ِر ِه ،و َاَّللَُّ َٗمٸم َڇم٨م ٖمِټم ُِّؾ َ ٍ ِ
ڈم اٮم َّت َٸم ُّج ِ
ٖمِ َج ْڀم ِؾ ٖمِ ًَ ٌَ ِ
ڈمَ ،و َ٬مدْ َيټم ُ
ځمؿ،
َ
َ
َ َ ْ
رء َ٥مٽم ٌ
ْ
قز َ٥م َٽمځم ِف َأ ْن َٓ يٸم َٽمؿ ١مٌڈم ٲمڇم َٗمٸمج ِ
ڈم ِخلُر ِ
وٙم ِف َ٥م ْـ َڂم َٷم ِڇمئ ِر ِه
َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ
َي ُ ْ
ڈم ٲمٿمْ ُفَٖ :م ْؾ َيتَ َٸم َّج ُ ُ
َ٫م ََل َ ُ
ِ
ِ
ػ
ځمؿ :إ َّٲمڇم ٮم ِ َٸم َٷم َپم ِډم َ١م ٌٌَِ ِف َأ ْو ٮم ِ َٸم َٷم َپمتِ ِف٫َ .مڅمِ َّڂم ُف َو َص َ
َٗم ْٸمٷم ًځمَم َٮم ُفَ .و َاَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨م ُي َٸم ِّٷم ُؿ َٲمڇم ُه َق َ٥مٷم ٌ
ِ
ِ
ځمؿ َ٫م َٻم َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :ر ُّب ا ْٮم َٸم ْر ِ
َٖم ْٸم َض ْ
ش
ځمؿَ .و َو َص َ
اٮم٩م ٖمِ َڃم َّڂم ُف َ٥مٷم ٌ
اخلَ ْ ِٞم ٖمِ َڃم َّڂم ُف َ٥مٷم ٌ
ػ َٖم ْٸم َض َّ ِّ
ِ
ا ْٮم َٸمٷمِځم ِؿ﴾ َو َ٬م َڇملَ ﴿ :و َٮم َٻمدْ آ َٗم ْځمٿم َ
َڇمك َ١م ٌْ ًٸمڇم ِٲم َـ ا َْٜم َث ِڇمِّن َوا ْٮم ُٻم ْر َ
ځمؿ﴾ َو َ٬م َڇملَ ﴿ :و َٮم ْق َأ َِّن ُ ْؿ
آن ا ْٮم َٸمٷم َ
قن ٖمِ ِف َٮمټم َ
َ٫م َٸم ُٽمقا َٲمڇم ُيق َ٥م ُٷم َ
َڇمه ْؿ ِٲم ْـ َٮمدُ ڂمَّڇم َأ ْٙم ًرا
َڇمن َٛم ْ ًٞما َِل ُ ْؿ َو َأ َ٢مدَّ َٗم ْثٌِځمتًڇم * َوإِ ًذا َٔ َٗم ْځمٿم ُ
َ٥مٷمِ ًځمَم﴾ َو َ٬م َڇملَ ﴿ :و َٮم ْق َٓ إ ْذ َ١م ِپم ْٸمت ُُپمق ُه ُ٬م ْٽمت ُْؿ َٲمڇم َيټم ُ
ُقن َٮمٿمَڇم َأ ْن َڂم َت َټم َّٽم َؿ ِ َِب َذا ُ١م ٌْ َحڇمڂم َ
َؽ َه َذا
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)3798وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ( )2154واٮمٽمٺمظ ٜمًٽمؿ.
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ِبت ٌ ِ
اٮم٩م َك َٮم ُٷم ْٽمؿ َ٥مٷمِځمؿ﴾َ .و ِِل َذا َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَٖ ﴿ :م ْؾ َ٥م ِ
ځمؿ﴾ َو َ٬م َڇملَّ ﴿ :
ج ٌْ ُڊم
ٌ
ٌ
َڇمن َ٥مٷم ٌ
ُْ
َ
إن ِّ ْ
َو َي ًْ َخ ُر َ
ڈم ِٲم ْـ ُ٭م ْٺم ِر ِه ْؿ َٲم َع ُو ُوقحِ ْإَ ِد َّٮم ِډم.
ون﴾ َ٥م َٝم ِ٬م َرا َء ِة َّ
اٮمٵم ِّؿ٫َ ،م ُڀمٿمَڇم ُه َق َ٥م َج ٌ
جب اهللَُّش و ِٓم َٮم ْٺم ٍ
ِ ِ
ظ ِٓم
َ
َو َ٬م َڇمل اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ ٮم َّٽمذي آ َ٘م َر ُه َق َوا ْٲم َر َأ ُٗم ُف َو ْځم َٺم ُڀم ََمَ « :ف ََدْ َظ ِ َ
اٮمٴم ِحځمحِ َ « :ف ََدْ َض ِ
ار َح َةشَ .و َ٬م َڇملَ « :ظ ِ
هلل اف َِّ ْٔ َِ َة ِم ْـ ُصْ ًُُِْم ا ْف َب ِ
ح َ
ب َربؽ ِم ْـ
ؽ ا َُّ
ج َ
َّ
َ
جب ربؽ ِمـ ر ِ
اظل َؽَْ ٍؿ َظ َذ َر ْأ ِ
س َصيِ َّٔ ٍةِّ َٗ ُ ،ذ ُن
اب َف ْٔ َ ْ
َص ٍّ
ْ َ
ت َف ُف َص ْب َق ٌةش َو َ٬م َڇملَ « :ظ ِ َ َ
()0

ِ
ٔؿَ ،ؾ َٔ َُ ُ
قل اهللَُُّ :ا ْٕ ُي ُروا َإػ َظ ْب ِديش َأ ْو ٭م َََم َ٬م َڇملَ .وڂم َْح َق َذٮم ِ َؽ.اه ّمتٰما
َو ُ َ ُ
جب اهلل عص ٚجٌ:
بعض املعاْ ٞي َع َ

قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ بدائع الفْائد (:)2/6
اٮمتٸمجڈم ٭مَم يدل ٥مٝم ِمٌډم اَّلل ٮمٺمٸمؾ ڂمحق « َظ ِ
جب ربؽ مـ صاب فٔ ت فف
صبقةش و« ًجب ربؽ مـ رجؾ ثار مـ ؾراصف ،ووضاَف إػ افهَلةش وڂمحق ذٮمؽ.
ڈم َ٬م ْق ُِل ُ ْؿ﴾ و٬مقٮمف:
ڈم َ٫م َٸم َج ٌ
٫مٻمد يدل ٥مٝم ٖمٹمض اٮمٺمٸمؾ ڂمحق ٬مقٮمفَ ﴿ :وإِ ْن َٗم ْٸم َج ْ
()2

ػ َٗم ْټم ُٺم ُر َ
ػ َٗم ْټم ُٺم ُر َ
﴿ َٖم ْؾ َ٥م ِج ٌْ ُڊم َو َي ًْ َخ ُر َ
ون َو َأ ْڂمت ُْؿ
ون ٖمِڇمَّللَِّ﴾ و٬مقٮمفَ ﴿ :و َ٭م ْځم َ
ون﴾َ ﴿ :٭م ْځم َ
ػ َيټم ُ
ُقن
ڇمت اَّللَِّ﴾ و٬مد يدل ٥مٝم اٲمتٿمڇمع احلټمؿ ،و٥مدم ٚمًٿمف ڂمحقَ ﴿ :٭م ْځم َ
ُٗمت َْٝم َ٥م َٽم ْځمټم ُْؿ آ َي ُ
ٮم ِ ْٽم ُپم ْ ِ
ػ
٧م َ٥م ْڀمدٌ ﴾ و٬مد يدل ٥مٝم ٚمًـ اٜمٿمع ٲمٿمف ،وأڂمف ٓ يٽمځمؼ ٖمف ٫مٸمٽمف ڂمحقَ ﴿ :٭م ْځم َ
٩م٭مِ َ
َ ْهي ِدي اَّللَُّ َ٬م ْقٲم ًڇم َ٭م َٺم ُروا َٖم ْٸمدَ إِ َيَم ِ ِِن ْؿ﴾.اه

ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػ :أٛمرٙمف أِمد ( )07370ٲمـ ٚمديڋم ٥مٻمٌډم ٖمـ ٥مڇمٲمر ؓ
وٸمځمػ.

 ،وٓم إ١مٿمڇمده اٖمـ ِلځمٸمډم ،وهق

( )2أٛمرٙمف أِمد (٥ )3949مـ اٖمـ ٲمًٸمقد ،وهق ٚمديڋم صحځمح ٖمٶمر٬مف و٢مقاهده.
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َ )82و َ٥م ْـ َ١م ْٸم ِد ِ
ٖمـ َأ ِِّب َو َّ٬م ٍ
ؓ َ٬م َڇمل٬َ :م َڇمل َر ُ١م ُ
قل اَّللِ ﷺ« :إِٕ َ
َّؽ َف ْـ
ڇمص ؓ
ُْْ ٍِْ َؼ َٕ ٍَ ََ ًة َْ ْبت ٌَِل ِ َ ا َو ْج َف اهللِ َْ ًَ َاػ إِٓ ُأ ِج ْر َت َظ َِ ْٔ َٓاَ :حتَّك افِ َْ َّ َة َ ُْت ًَ ُِ َٓا ِذ ِذ
ْام َر َأِْ َ
ؽش ُٲم َّت َٺم ٌؼ َ٥م َٽم ْځم ِف(.)0

مسائل العقيدة املستفادة من احلديث
إثبات ؾف ١ايٛج٘ هلل عص ٚجٌ.
دل ٚمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمٺمرح َّلل ٥مز وٙمؾ ،٭مَم ٗمٽمځمؼ ٖمجَلٮمفِ ٓ ،تڇم٘مؾ
ِ
ِ ِِ
ځمع ا ْٮم ٌَ ِٴم ُٞم﴾
اٮمًپم ُ
ر ٌء َو ُه َق َّ
صٺمڇمت اٜمخٽمق٬م٧م ،وٓ ڂمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمتڀمڇمَ ﴿ ،ٮم ْځم َس ٭مَپم ْثٽمف َ ْ
[اٮمٳمقرىَ ﴿ ،]00 :و َِل ْ َي ُټم ْـ َٮم ُف ُ٭م ُٺم ًقا َأ َٚمدٌ ﴾ [اْلٛمَلص.]4 :
اجلَ ََل ِل َو ْ ِ
أيٵمڇم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :و َي ٌْ َٻمك َو ْٙم ُف َر ِّٖم َؽ ُذو ْ
اْل٭م َْرا ِم﴾
ويدل ٥مٝم ذٮمؽ ً
ر ٍء َهڇمٮم ِ ٌؽ َّإٓ َو ْٙم َڀم ُف﴾ [اٮمٻمٴمص . ]88 :وأيڇمت ٓم
[اٮمرِمـ . ]27 :و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م﴿ :٭م ُُّؾ َ ْ
ذٮمؽ ٭مثٞمة ٲمٸمٽمقٲمډم.
حتسٜف املبتدع ١هلر ٙايؿفٚ ١ايسد عً.ِٗٝ
قال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)617
اٮمًٿم َِّډم َ٫م َٽم ْځم َس ٖمِ َپم َج ٍ
اٮمر ِّب َٙم َّؾ َٙم ََل ُٮم ُف َٚم ْځم ُڋم َو َر َد ِٓم ا ْٮمټمِت ِ
ڇمز َٖم ْؾ َ٥م َٝم
َڇمب َو ُّ
َو ْٙم ُف َّ
َٚم ِٻمځم َٻمتِ ِف.
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)2742وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (.)0628
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ػ اٜمُْ َٸم ِّٶم ُٽم َ
َو ْ
قن ِٓم ِٙم َڀم ِډم اٮمت ََّج ُّق ِز ِٓم َه َذا٫َ ،م َٻمڇم َٮم ْڊم َ٣م ِڇمئ َٺم ٌډمَ :ٮم ْٺم ُظ ا ْٮم َق ْٙم ِف َز ِائدٌ ،
اٛم َت َٽم َ
َواٮم َّت ْٻم ِد ُير َو َي ٌْ َٻمك َر ُّٖم َؽ ،إِ َّٓ ا ْٖمتِ َٹمڇم َء َر ِّٖم ِف ْإَ ْ٥م َٝمَ ،و ُي ِريدُ َ
ون َر َّ ُِب ْؿ.
اٮمذ ِ
َو َ٬مڇم َٮم ْڊم ٫مِ ْر َ٬م ٌډم ُأ ْٛم َرى ِٲمٿم ُْڀم ْؿ :ا ْٮم َق ْٙم ُف ٖمِ َپم ْٸمٿمَك َّ
اتَ ،و َه َذا َ٬م ْق ُل ُأو َٮم ِئ َؽ َوإِ ِن ْ
اٛم َت َٽم ُٺمقا
ِٓم اٮم َّت ْٸمٌِ ِٞم َ٥مٿمْ ُف.
َو َ٬مڇم َٮم ْڊم ٫مِ ْر َ٬م ٌډمَ٘ :م َقا ُٖم ُف َو َٙم َز ُاؤ ُه٫َ ،م َج َٸم َٽم ُف َه ُڄم َٓ ِء َّم ْ ُٽمق ً٬مڇم ُٲمٿمْ َٺم ِٴم ًَل٬َ ،مڇم ُٮمقاَّ َِٕ :ن ا َّٮم ِذي
اب.
ُي َرا ُد ُه َق اٮم َّث َق ُ
وه ِذ ِه َأ ْ٬مق ٌال َڂمٸمق ُذ ٖمِقٙم ِف اَّللَِّ ا ْٮمٸمٷمِځم ِؿ ِٲمـ َأ ْن ََيٸم َٽمٿمَڇم ِٲمـ َأهٽمِڀمڇم٬َ ،م َڇمل ُ٥م ْثَم ُن ٖمـ ١م ِٸم ٍ
ځمد
َ َ
ْ ْ َ
َْ
ْ
َ
َ ْ
ُ
َ
َ ْ ُ َ
اٮمدَّ ِار ِٲمل ،و َ٬مدْ ٚمټمَك َ٬مق َل ٖمِ ْ ٍ ِ ِ
يز َأ َّڂم ُف َ٬م َڇمل ِٓم َ٬م ْق ِل اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ «إِ َذا َؿ َام ا ْف ًَ ْبدُ ُ َه ِّع
ْ
ُّ َ َ
٩م ا َْٜمر ِّ
ِِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ڈم
َيت ََپم ُؾ َأ ْن ُي ْٻمٌِ َؾ اَّللَُّ َ٥م َٽم ْځمف ٖمِٿم ْٸم َپمتف َوإِ ْٚم ًَڇمڂمف َو َأ ْ٫م َٸمڇمٮمف َو َٲمڇم َأ ْو َٙم َ
َأ ْؿ َب َؾ اهللَُّ َظ َِ ْٔف بِ َق ْج ِٓفش ُ ْ
ٮم ِ ْٽم ُپم َٴم ِّ٦م ِٲم َـ اٮم َّث َق ِ
اب٫َ ،م َٻم ْق ُٮم ُف ﴿ َو َي ٌْ َٻمك َو ْٙم ُف َر ِّٖم َؽ﴾ [اٮمرِمـَ ]27 :أ ْي َٲمڇم ُٗم ِق َّٙم َف ٖمِ ِف إِ َ٨م َر ِّٖم َؽ
ِٲمـ ْإَ ْ٥مَم ِل اٮمٴم ِ
ڇمحلَ ِډمَ ،و َ٬م ْق ُٮم ُف٫َ ﴿ :م َڃم ْيٿم َََم ُٗم َق ُّٮمقا َ٫م َث َّؿ َو ْٙم ُف اَّللَِّ﴾ [اٮمٌٻمرةَ ]005 :أ ْي ِ٬م ٌْ َٽم ُډم اَّللَِّ.
َّ
َ
َ
وا ْٮم َٻمق ُل ٖمِ َڃم َّن َٮم ْٺم َظ ا ْٮمقٙم ِف َُم َ ٌڇمز ٖمڇم٣مِ ٌؾ ِٲمـ وٙم ٍ
قه:
ْ ُ ُ
َ
َ ْ
َ ْ
َأ َحدُ َ اَ :أ َّن اٜمَْ َج َڇمز َٓ ُي ْپم َتٿم َُع َڂم ْٺم ُځم ُف٫َ ،م َٸم َٝم َه َذا ٓ َي ْپمتَٿم ِ َع َأ ْن ُي َٻم َڇملَ :ٮم ْځم َس َّللَِّ َو ْٙم ٌف َو َٓ
ِ ِ
سيح َٜم ِڇم َأ ْٛم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٟم ٖمِ ِف َ٥مٿمْ ُف َر ُ١م ُ
قل اَّللَِّ
يڈم َ ِ ٌ
َٚمٻمځم َٻم َډم ٮم َق ْٙم ِڀمفَ ،و َه َذا َٗمټمْذ ٌ
ٟم ٖمِف َ٥م ْـ َڂم ْٺمًف َو َأ ْٛم َ َ
ََ
ﷺ.

اف َّث ِانَ :أ َّڂمف ُٛمروج َ٥م ِـ ْإَص ِؾ واٮم َّٷم ِ
ڇمه ِر ٖمِ ََل ٲم ِ
قٙم ٍ
ڈم.
ْ َ
ُ ُ ٌ
ُ
ثَ :أ َّن َذٮم ِ َؽ َي ًْ َت ْٽم ِز ُم ٭م َْق َن َٚم َځمڇمٗمِ ِف َو َ١م ْپم ِٸم ِف َو َٖم َ ِ
اف َّثافِ ُ
ٰم ِه َو ُ٬مدْ َرٗمِ ِف َو٭م َََل ِٲم ِف َوإِ َرا َدٗمِ ِف
َو َ١م ِڇمئ ِر ِص َٺمڇمٗمِ ِف َُم َ ًڇمزا َٓ َٚم ِٻمځم َٻم ًډم ،٭م َََم َٗم َٻمدَّ َم َٗم ْٻم ِر ُير ُه.
افرابِ ُعَ :أ َّن َد ْ٥م َقى اٜمُْ َٸم ِّٶم ِؾ َأ َّن ا ْٮم َق ْٙم َف ِص َٽم ٌډم ٭م َِذ ٌب َ٥م َٝم اَّللَِّ َو َ٥م َٝم َر ُ١مقٮم ِ ِف َو َ٥م َٝم اٮم ُّٽم َٹم ِډم:
َّ
َ٫مڅمِ َّن َه ِذ ِه ا ْٮمټمَٽمِ َپم َډم َٮم ْځم ًَ ْڊم ِِمَّڇم ُ٥م ِڀمدَ ِز َيڇم َد ُ َِتڇم.
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َْ
اخل ِام ُسَ :أ َّڂم ُف َٮم ْق َ١مڇم َغ َذٮم ِ َؽ َٮم ًَڇم َغ ُٜم ِ َٸم ِّٶم ٍؾ َ
اٮمز َيڇم َد َة ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِفَ « :أ ُظق ُذ
آٛم َر َأ ْن َيدَّ ِ٥م َل ِّ
بِ ًِزَّةِ اهللَِّ َو ُؿدْ َرِْ ِفشَ ،و َيټم ُ
ُقن اٮم َّت ْٻم ِد ُير َأ ُ٥مق ُذ ٖمِڇمَّللََِّ ،و َيدَّ ِ٥مل ُٲم َٸم ِّٶم ٌؾ َ
اٮمز َيڇم َد َة ِٓم َ١م ْپم ِٸم ِف
آٛم ُر ِّ
َو َٖم َ ِ
ٰم ِه َو َ٪م ْ ِٞم َذٮم ِ َؽ.
اف ِ
اد ُسَ :أ َّن َه َذا َيت ََٵم َّپم ُـ إِ ْٮم َٹمڇم َء َو ْٙم ِڀم ِف َٮم ْٺم ًٷمڇم َو َٲم ْٸمٿمًكَ ،و َأ َّن َٮم ْٺم َٷم ُف َز ِائدٌ َو َٲم ْٸمٿمَڇم ُه
َّ
ٲمٿمْت ٍ
َػ.
ُ
اٮمذ ِ
ِ
اف َّ ابِ ُعَ :ٲمڇم َذ٭م ََر ُه ْ
ڇمف ا ْٮم َق ْٙم َف إِ َ٨م َّ
ات
ُهڇم٬َ ،مڇم ُٮمقاََّٜ :مڇم َأ َو َ
اخلَ َّٶم ِ ُّ
ڇمِّب َوا ْٮم ٌَ ْځم َڀمٻم ُّل َو َ٪م ْ ُٞم ُ َ
اجلَ ََل ِل َو ْ ِ
ڇمف اٮمٿمَّ ْٸم َڊم إِ َ٨م ا ْٮم َق ْٙم ِف َ٫م َٻم َڇمل ﴿ َو َي ٌْ َٻمك َو ْٙم ُف َر ِّٖم َؽ ُذو ْ
اْل٭م َْرا ِم﴾ [اٮمرِمـ]27 :
َو َأ َو َ
اجلَ ََل ِل َو ْ ِ
َد َّل َ٥م َٝم َأ َّن ِذ٭م َْر ا ْٮم َق ْٙم ِف َٮم ْځم َس ٖمِ ِٴم َٽم ٍډمَ ،و َأ َّن َ٬م ْق َٮم ُفُ ﴿ :ذو ْ
اْل٭م َْرا ِم﴾ [اٮمرِمـ]27 :
ٽمذ ِ
ِص َٺم ٌډم ٮم ِ ْٽم َق ْٙم ِفَ ،و َأ َّن ا ْٮم َق ْٙم َف ِص َٺم ٌډم ٮم ِ َّ
ات.
ِِ
اجل ََل ِل َو ْ ِ
اْل٭م َْرا ِم﴾ [اٮمرِمـ٥ِ ]27 :مٿمْدَ ِذ٭م ِْر ِه ا ْٮم َق ْٙم َف،
ُ٬م ْٽم ُڊم٫َ :مت ََڃم َّٲم ْؾ َر ْ٫م َع َ٬م ْقٮمف ﴿ ُذو ْ َ

ِ
ِِ
ِ
اجل ََل ِل َوا ْ ِ
ْل٭م َْرا ِم﴾ [اٮمرِمـ.]78 :
ا١م ُؿ َر ِّٖم َؽ ذي ْ َ
َو َٙم ِّره ِٓم َ٬م ْقٮمف ﴿ َٗم ٌَ َڇمر َك ْ
ِ
ٍ ِ
اف َّث ِام ُـَ :أ َّڂم ُف َٓ ُي ْٸم َر ُ ِ
اٮمٯم ِء) ٖمِ َپم ْٸمٿمَك َذاٗمِ ِف َو َڂم ْٺم ًِ ِف،
ف ٓم ُٮم َٹمډم ٲم ْـ ُٮم َٹمڇمت ْإُ َٲم ِؿ ( َو ْٙم ُف َّ ْ
احل ِڇمئ ِ
ِِ
ِ
ط)َ ،و( َو ْٙم ُف
اٮمر ِّب َأ ْن َ٬م َڇملُ :ه َق َ٭م َٻم ْقٮمفَ ( :و ْٙم ُف ْ َ
َو َ٪مڇم َي ُډم َٲمڇم َ٢م ٌَّ َف ٖمِف اٜمُْ َٸم ِّٶم ُؾ َو ْٙم َف َّ
ب)َ ،و( َو ْٙم ُف اٮمٿم ََّڀم ِ
اٮم َّث ْق ِ
ڇمر)َ ،و( َو ْٙم ُف ْإَ ْٲم ِر).
اٮمذ ِ
َ٫م ُځم َٻم ُڇمل ِِل َ َذا اٜمُْ َٸم ِّٶم ِؾ اٜمُْ َٳم ٌِّ ِفَ :ٮم ْځم َس ا ْٮم َق ْٙم ُف ِٓم َذٮم ِ َؽ ٖمِ َپم ْٸمٿمَك َّ
اتَٖ ،م ْؾ َه َذا ُٲم ٌْٶمِ ٌؾ
احل ِڇمئ ِ
ِ ِ
ط َأ َٚمدُ َٙمڇمڂمِ ٌَ ْځم ِف َ٫م ُڀم َق ُٲم َٻمڇمٖمِ ٌؾ ٮمِدُ ُٖم ِر ِهَ ،و٭م َِپم ْث ِؾ َه َذا َو ْٙم ُف ا ْٮم َټم ْٸم ٌَ ِډم
ٮم َٻم ْقٮم َؽ َ٫مڅمِ َّن َو ْٙم َف ْ َ
ڈم اٜمُْ َٵم ِ
َو ُد ُٖم ُر َهڇم٫َ ،م ُڀم َق َو ْٙم ٌف َٚم ِٻمځم َٻم ًډمَ ،و َٮمټمِٿمَّ ُف ٖمِ َح ًْ ِ
ڇمف إِ َٮم ْځم ِف ٖمِٿمَڇم ًء ٭م َ
ڇمف إِ َٮم ْځم ِف٫َ ،م َٽم ََّم ٭م َ
َڇمن
َڇمن اٜمُْ َٵم ُ
َو ْٙم ُڀم ُف ِٲم ْـ ِٙمٿم ًِْ ِف َو٭م ََذٮم ِ َؽ َو ْٙم ُف اٮم َّث ْق ِ
ب َأ َٚمدُ َٙمڇمڂمِ ٌَ ْځم ِفَ ،و ُه َق ِٲم ْـ ِٙمٿم ًِْ ِف َو٭م ََذٮم ِ َؽ َو ْٙم ُف
جل ِپمځم ِع اٮمٿم ََّڀم ِ
اٮمٿم ََّڀم ِ
ڇمر.
ڇمر َأ َّو ُٮم ُفَ ،و َٓ ُي َٻم ُڇمل ِ َ
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ڇمر َأ َّو ُٮم ُف َ .و ِٲمٿمْ ُف َ٬م ْق ُِل ْؿَ :صدْ ُر اٮمٿم ََّڀم ِ
ڇمسَ :و ْٙم ُف اٮمٿم ََّڀم ِ
َو َ٬م َڇمل ا ْٖم ُـ َ٥م ٌَّ ٍ
ڇمر.
ُ
ِ
وا ْٮمقٙمف ِٓم اٮم ُّٽم َٹم ِډم ٲمً َت ْٻمٌِ ُؾ ٭م ُِّؾ َ ٍ ِ
اٮمر ْأ ِي َو ْإَ ْٲم ِر
رء َٕ َّڂم ُف َأ َّو ُل َٲمڇم ُي َق َ
َ َ ْ ُ
اٙم ُف ٲمٿمْ ُفَ ،و َو ْٙم ُف َّ
ُ ْ
ْ
َٲمڇم َي ْٷم َڀم ُر َأ َّڂم ُف َص َقا ُٖم ُفَ ،و ُه َق ِٓم ٭م ُِّؾ َِم َ يؾ ٖمِ َح ًْ ِ
ځمػ إِ َ٨م َز َٲم ٍـ ٭م َ
َڇمن
ڇمف إِ َٮم ْځم ِف٫َ ،مڅمِ ْن ُأ ِو َ
ڈم َٲمڇم ُي َٵم ُ
ب َأو ٚم ِڇمئ ٍ
ځمػ إِ َ٨م ٚمځمق ٍ
ط ٭م َ
ان ٭م َ
َڇمن
َڇمن ٖمِ َح ًٌِْ ِفَ ،وإِ ْن ُأ ِو َ
ا ْٮم َق ْٙم ُف َز َٲمٿمًڇمَ ،وإِ ْن ُأ ِو َ
ځمػ إِ َ٨م َ٘م ْق ٍ ْ َ
َ ََ
ِ ِِ
ٖمِ َح ًٌِْ ِفَ ،وإِ ْن ُأ ِو َ ِ
ر ٌء﴾ [اٮمٳمقرى ]00 :٭م َ
َڇمن َو ْٙم ُڀم ُف َٗم َٸم َڇم٨م
ځمػ إ َ٨م َٲم ْـ ﴿ َٮم ْځم َس ٭مَپم ْثٽمف َ ْ
()0

٭م ََذٮم ِ َؽ.

افت ِ
ِم َٽم ُف َ٥م َٝم اٮم َّث َق ِ
اب اٜمُْٿمْ َٺم ِٴم ِؾ ِٲم ْـ َأ ْٖم َٶم ِؾ ا ْٮم ٌَڇم٣مِ ِؾ٫َ ،مڅمِ َّن اٮم ُّٽم َٹم َډم َٓ َ َْتت َِپم ُؾ َذٮم ِ َؽ
َّاش ُعَ :أ َّن َ ْ
اجل َزا َء ُي ًَ َّپمك َو ْٙم ًڀمڇم ٮم ِ ْٽم َپم َج ِ
ڇمز ِّي.
َو َٓ ُي ْٸم َر ُ
ف َأ َّن ْ َ
ِ
اب َّم ْ ُٽم ٌ
ا١م َت َٸمڇم َذ ٖمِ َق ْٙم ِف اَّللَِّ
اذَ :أ َّن اٮم َّث َق َ
قق٫َ ،م َٻمدْ َص َّح َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َأ َّڂم ُف ْ
ا ْف ًَ ُ
٫م ِپمـ د َ٥م ِڇمئ ِف يقم اٮم َّٶم ِڇمئ ِ
ِ َ
ػَ « :أ ُظق ُذ بِ َق ْج ِٓ َ
ت َف ُف افي ُِ َم ُت،
ذ َؿ ْ
ْ ُ
َْ َ
ؽ ا ْفُ َِر ِؿ ا َّفذي أ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ځمذ ٖمِپم ْخ ُٽم ٍ
ِ
قق.
َو َص ُِ َح َظ َِ ْٔف َأ ْم ُر افد ْٕ َٔا َو ْأخ َرةشَ ،و َٓ ُي َٷم ُّـ ٖمِ َر ُ١مقل اَّللَِّ ﷺ َأ ْن َي ًْتَٸم َ َ

قل اَّللَِّ ﷺ ٜمََّڇم ُأڂم ِْز َل َ٥م َٽمځم ِف٬ُ ﴿ :م ْؾ هق ا ْٮم َٻم ِ
ځمح ا ْٮم ٌُ َخ ِ
ڇمر ِّي“ َأ َّن َر ُ١م َ
َو ِٓم ” َص ِح ِ
ڇمد ُر َ٥م َٝم
ُ َ
ْ
ؽش َأو ِٲمـ َ َْت ِ
ِ
ِ
ڊم
َأ ْن َي ٌْ َٸم َڋم َ٥م َٽم ْځمټم ُْؿ َ٥م َذا ًٖمڇم ٲم ْـ َ٫م ْق٬مټم ُْؿ﴾ [إڂمٸمڇمم٬َ ]65 :م َڇملَ « :أ ُظق ُذ بِ َق ْج ِٓ َ ْ ْ
َأ ْر ُٙمٽمِټم ُْؿ﴾ [إڂمٸمڇمم٬َ . ]65 :م َڇملَ « :أ ُظق ُذ بِ َق ْج ِٓ َ
ؽش.
َْ ِ
ؼَ :أ َّن اٮمٿمٌَِّ َّل ﷺ ٭م َ
ؽ َف َّذ َة اف َّْ َي ِر إِ َػ َو ْج ِٓ َ
َڇمن َيدْ ُ٥مق ِٓم ُد َ٥م ِڇمئ ِفَ « :أ ْش َٖ ُف َ
ؽ
ايادي َظ َ َ
ؽش َو َِل َي ُټم ْـ ٮم ِ َځم ًْ َڃم َل َٮم َّذ َة اٮمٿمَّ َٷم ِر إِ َ٨م اٮم َّث َق ِ
افن ْق َق إِ َػ فِ ََاَِ َ
َو َّ
ف ٗم ًَْ ِپم َځم ُډم َذٮم ِ َؽ
ابَ ،و َٓ ُي ْٸم َر ُ
ْ
ذ ً٥مڇم َو َٓ ُ٥م ْر ً٫مڇم.
َو ْٙم ًڀمڇمُ ،ٮم َٹم ًډم َو َٓ َ ْ

ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٖمـ ٙمرير  ،واٖمـ أِّب ٚمڇمٗمؿ ٓم ٗمٺمًٞم أيډمٖ ،مڅم١مٿمڇمد ٫مځمف ٬مڇمٖمقس ٖمـ أِّب ٤مٌځمڇمن ،و٫مځمف وٸمػ،
وأٛمرٙمف اٖمـ ٙمرير ٲمـ وٙمف آٛمر ٖمًٽمًٽمډم اٮمٸمق٫مځم٧م ،وهل ١مٽمًٽمډم وٸمځمٺمډم.
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ِ
هلل
ؼَ :أ َّن اٮمٿمٌَِّ َّل ﷺ َ٬م َڇملَ « :م ِـ ْاش َت ًَا َذ بِاهللَِّ َؾ َٖ ِظ ُٔذو ُهَ ،و َم ْـ َش َٖ َفُ ُْؿ بِ َق ْج ِف ا َِّ
اف َّثان َظ َ َ
َؾ َٖظ ُىقهش و ِٓم اٮمًٿم َِـ ِٲمـ ٚم ِد ِ
يڋم َٙمڇمٖمِ ٍر َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ َ٬م َڇملَ ْْ َ َٓ « :ب ٌِل َِٕ َح ٍد َأ ْن َ ْ َٖ َل
ْ َ
ْ ُ َ
ُّ
بِ َق ْج ِف اهللَِّ إِ َّٓ َْ
اجلَّْ َة.
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
اف َّثافِ َ
ق١مك ْإَ ْ٢م َٸم ِر ِّي َ٬م َڇمل:
ؼَ :ٲمڇم َر َوا ُه ُٲم ًْٽم ٌؿ ِٓم َصحځمحف ٲم ْـ َٚمديڋم َأ ِِّب ُٲم َ
ث َظ َ َ
َ٬م َڇمل َر ُ١م ُ
قل اَّللَِّ ﷺ« :إِ َّن اهللََّ َٓ َ َْا ُمَ ،و َٓ َ ْْ َب ٌِل َف ُف َأ ْن َ َْا َمْ َ ،
َي ٍِ ُض ا ْف َِ ْ َطَ ،و َ ْر َؾ ًُ ُف،
ِ
ارَ ،و َظ َّ ُؾ افْ ََّٓ ِ
َو ُ ْر َؾ ُع إِ َف ْٔ ِف َظ َّ ُؾ اف َِّ ْٔ ِؾ َؿ ْب َؾ َظ َّ ِؾ افْ ََّٓ ِ
قر َف ْق
ار َؿ ْب َؾ اف َِّ ْٔ ِؾ ،ح َجا ُب ُف افْ ُ
ِ
ِِ
ك ُه ِم ْـ َخ ِْ َِ ِفش.
ت ُش ُب َح ُ
ـ ََن ٍَ ُف ََٕ ْح َر َؿ ْ
ات َو ْجٓف َما ا ْٕت ََٓك إِ َف ْٔف َب َ ُ
ِ ِ ِ
ُّقر إِ َ٨م ا ْٮم َق ْٙم ِف َوإِ َوڇم َ٫م ُډم ا ْٮم ٌَ َ ِ
ٰم إِ َٮم ْځم ِف ُٗم ٌْٶمِ ُؾ
اجل ََل ُل َواٮمٿم ُ
اٮمً ٌُ َحڇمت ا َّٮمتل ه َل ْ َ
َ٫مڅمِ َوڇم َ٫م ُډم ُّ

٭م َُّؾ َُم َ ٍ
٧م َأ َّن اٜمُْ َرا َد َو ْٙم ُڀم ُف.
ڇمزَ ،و ُٗم ٌَ ِّ ُ

ِ
ٍ
ُقر
ؼَ :ٲمڇم َ٬مڇم َٮم ُف َ٥م ٌْدُ اَّللَِّ ْٖم ُـ َٲم ًْ ُٸمقدَ :ٮم ْځم َس ٥مٿمْدَ َر ِّٖمټم ُْؿ َٮم ْځم ٌؾ َو َٓ َِن َ ٌڇمر ،ڂم ُ
َّ
افرابِ َع َظ َ َ
اٮمًَمو ِ
ُقر َو ْٙم ِڀم ِف ٫َ ،م َڀم ْؾ َي ِٴم ُّح َأ ْن َُيپم َؾ ا ْٮم َق ْٙم ُف ِٓم َه َذا َ٥م َٝم َّم ْ ُٽم ٍ
ض ِٲم ْـ ڂم ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
قق
َّ َ َ
َْ
ُقن ٖمِ َپم ْٸمٿمَك ا ْٮم ِٻم ٌْ َٽم ِډم َو ِْ
ُقن ِص َٽم ًډم َٓ َٲم ْٸمٿمَك َٮم ُفَ ،أ ْو َيټم َ
َأ ْو َيټم َ
اجل َڀم ِډمَ ،و َه َذا ُٲم َٶمڇمٖمِ ٌؼ ٮم ِ َٻم ْقٮم ِ ِف ﷺ:
« َو َأ ُظق ُذ بِْ ِ
ُقر َو ْج ِٓ َ ِ َ
ت َف ُف افي ُِ َم ُتش .
ذ َؿ ْ
ؽ ا َّفذي أ ْ َ
()0

()2

ــــــــــــــــــــــ

( )0ضًٔػ :أٛمرٙمف اٮمدارٲمل ٓم ”اٮمٿمٻمض ٥مٝم اٜمريز“ (ص ،475و ،)740وأٖمق داود ٓم ”اٮمزهد“
( ،)058واٮمٶمٟماِّن ٓم ”اٮمټمٌٞم“ ( ،)8886وأٖمق اٮمٳمځمخ ٓم ”اٮمٸمٷمپمډم“ ( ،)000وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم ”احلٽمځمډم“
( ،)037/0واٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“ ( )674ٲمـ ٣مريؼ ِمڇمد ٖمـ ١مٽمپمډم٥ ،مـ اٮمزٖمٞم أِّب ٥مٌد
ٖمف.
اٮمًَلم٥ ،مـ أيقب ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٲمټمرز٥ ،مـ اٖمـ ٲمًٸمقدؓ
ٌَد اٮمً ََلم ،وهق اٖمـ ٙمقاٗم َِٳمٞم ،و َأيقب ٖمـ ٥م ِ
وٸمځمػ :جلڀمڇم َٮم ِډم اٮمزُّ ٖم ِٞم أِّب ٥م ِ
ٌَد اَّللِ َُم ُڀم ُ
قل
وهذا إ١مٿمڇم ٌد
َ ُ ُ ُ
ُ َ
َ
ٌ ََ
َّ
احل ِ
ڇمل َأ ْي ًٵمڇم.
َ
( )2وٸمځمػ :أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم ”اٮمټمٌٞم“ ( ،)73/03وٓم ”اٮمد٥مڇمء“ ( )0136ٲمـ ٚمديڋم ٥مٌد اَّلل ٖمـ
ٙمٸمٺمر ¶ ،وهق وپمـ د٥مڇمء ٣مقيؾ ،د٥مڇم ٖمف اٮمٿمٌل ﷺ يقم أصڇمٖمف اٮمټمرب ٓم د٥مقٗمف ٓم اٮمٶمڇمئػ،
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يڋم ،و ْأ َ٘م ِ ِ ِ
ڇمد ِ
ڇمت ،و ْإَٚم ِ
ڇمق ْأي ِ
َْ ِ
ؼَ :أ َّن َٲم ْـ ٗمَدَ َّٖم َر ِ١م َځم َ
ځمڀمڇم ِذ٭م ُْر
ڇمر ا َّٮمتل ٫م َ
َ
َ َ
َ
اخلام َس َظ َ َ
ِ
ِ
ِم َٽم َڀمڇم َ٥م َٝم اٜمَْ َج ِ
اجل ََل ِل َو ْ ِ
ڇمزَ ،و َأ َّڂم ُف
اْل٭م َْرا ِم َ٬م َٶم َع ٖمِ ٌُ ْٶم ََل ِن َ٬م ْق ِل َٲم ْـ َ َ
َو ْٙمف اَّللَِّ ْإَ ْ٥م َٝم ذي ْ َ
ِ
اجل َزا ُءَ ،ٮم ْق ٭م َ
ػ َواٮم َّٽم ْٺم ُظ َٓ َي ْٴم ُٽم ُح ٮم ِ َذٮم ِ َؽ
ڇمحلڇم ِٓم َذٮم ِ َؽ ُٮم َٹم ًډم٫َ ،م َټم ْځم َ
اٮم َّث َق ُ
َڇمن اٮم َّٽم ْٺم ُظ َص ً
اب َو ْ َ
ِ
اجل ََل ِل َو ْ ِ
اْل٭م َْرا ِم﴾ [اٮمرِمـَ ]27 :و َ٬م ْق ُٮم ُفَ ﴿ :و َٲمڇم
ُٮم َٹم ًډم٫َ ،مپمٿم َْڀمڇم َ٬م ْق ُٮم ُفَ ﴿ :و َي ٌْ َٻمك َو ْٙم ُف َر ِّٖم َؽ ُذو ْ َ
ْم َزى * إِ َّٓ ا ْٖمتِ َٹمڇم َء َو ْٙم ِف َر ِّٖم ِف ْإَ ْ٥م َٝم﴾ [اٮمٽمځمؾ. ]21 - 09 :
َِٕ َٚم ٍد ِ٥مٿمْدَ ُه ِٲم ْـ ڂمِ ْٸم َپم ٍډم ُ ْ
ادس ظ َؼَ :أ َّن اٮمٴمحڇمٖم َډم ريض اَّلل ٥مٿمڀمؿ واٮمتَّڇمٖمِ ِٸم َ ِ
ِ
اٮمًٿم َِّډم
٧م َو َُج َ
َ
َّ َ َ
ځمع َأ ْه ِؾ ُّ
ا ْف َق ْج ُف اف َّ ُ َ َ
آ١متِ َٻمڇمٲم ِډم ِٲمـ َأ ْٗمٌ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
و ْ ِ ِ
ڇم٥م ِڀم ْؿ ُٲمت َِّٺم ُٻم َ
٧م
قن َ٥م َٝم َأ َّن اٜمُْ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
ْ َ
احلديڋم َو ْإَئ َّپمډم ْإَ ْر َٖم َٸمډمَ ،و َأ ْه ِؾ ْ َ
َ َ

ِ
اٮمٴم َحڇم َٖم ُډم ﴿ٮم ِ َّٽم ِذي َـ
اجلٿم َِّډمَ ،و ِه َل ِّ
ن ِ َِبڇم اٮمٿمٌَِّ ُّل ﷺ َو َّ
َي َر ْو َن َو ْٙم َف َر ِّ ِِب ْؿ ِٓم ْ َ
اٮمز َيڇم َد ُة ا َّٮمتل َ٫م َّ َ
ځمح ِف ٖمِڅمِ١مٿم ِ
احلًٿمَك و ِزيڇمد ٌة﴾ [يقڂمس٫َ ]26 :مروى ٲمًٽمِؿ ِٓم ص ِح ِ
َڇمد ِه َ٥م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ
َ
َأ ْٚم ًَٿمُقا ْ ُ ْ َ َ َ
ْ
َ َ ُ ْ ٌ
ِِ ِ ِ
احل ًْٿمَك َو ِز َيڇم َد ٌة﴾ [يقڂمس٬َ ]26 :م َڇمل« :افَّْ َي ُر إِ َػ َو ْج ِف اهللَِّ
ِٓم َ٬م ْقٮمف ﴿ٮم َّٽمذ َ
يـ َأ ْٚم ًَٿمُقا ْ ُ
َْ ًَ َاػش٫َ ،م َپم ْـ َأ ْڂمټم ََر َٚم ِٻمځم َٻم َډم ا ْٮم َق ْٙم ِفَِ :ل ْ َي ُټم ْـ ٮمِٽمٿمَّ َٷم ِر ِ٥مٿمْدَ ُه َٚم ِٻمځم َٻم ًډمَ ،و َٓ ِ١م َّځم ََم إِ َذا َأ ْڂمټم ََر ا ْٮم َق ْٙم َف
َوا ْٮم ُٸم ُٽم َّق٫َ ،م َځم ُٸمق ُد اٮمٿمَّ َٷمر ِ٥مٿمْدَ ُه إِ َ٨م َٛم َځم ٍ
ڇمل ُُم َ َّر ٍد.
ُ
اٮمذ ِ
ؼَ :أ َّن ا ْٮم َق ْٙم َف َٚم ْځم ُڋم َو َر َد َ٫مڅمِڂم َََّم َو َر َد ُٲم َٵمڇم ً٫مڇم إِ َ٨م َّ
ات ِٓم َُجِځم ِع
ا ْف َق ْج ُف اف َّ ابِ ُع َظ َ َ
ڇمف إِ َ٨م اٮمرب َٗمٸم َڇم٨م ڂمَق َ٥م ِ
ڇمن:
َٲم َق ِار ِد ِهَ ،واٜمُْ َٵم ُ
ْ
َّ ِّ َ
ڇمن َ٬م ِڇمئپم ٌډم ٖمِٿمَ ْٺم ًِڀمڇم َ٭مٌځم ِ
ڊم اَّللَِّ َوڂمَڇم َ٬م ِډم اَّللَِّ َوروحِ اَّللَِّ َو َ٥م ٌْ ِد اَّللَِّ َور١م ِ
قل اَّللَِّ َ٫م َڀم َذا
َ َْ
َ ُ
ُ
َأ ْ٥م َځم ٌ َ
ځمص ،و ِهل إِ َوڇم َ٫م ُډم َِم ُٽم ٍ
إِ َوڇم َ٫م ُډم ٗم ْ ِ ٍ
ِ
قك إِ َ٨م َٲمڇمٮمِټمِ ِف.
ْ
َ٩ميػ َو َختْٴم ٍ َ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
= وهق ٖمٶمقٮمف« :اف َِّ ُٓ َّؿ إِ َف ْٔ َ
ْت
غ ،إٔ َ
افرا َ
ؽ َأ ْصُُق َض ًْػَ ُؿ َّقتَ ،وؿ َِّ َة حٔ َِتلَ ،و َ َقان َظ َذ افَّْاس ،أ ْر َح َؿ َّ
غ ،إِ َػ َم ْـ َُِْ ُِِْل ،إِ َػ َظدُ ٍّو َ ت ََج َّٓ ُّْ ِل َأ ْو إِ َػ َؿ ِر ٍ
ان َظ َ َّع
ب َم َِّ ُْ َت ُف َأ ْم ِري ،إِ ْن َل ْ َُْ ُْـ ؽ ْ
َو َب َ
افرا ِ ِ َ
َأ ْر َح ُؿ َّ
َؽ َأ ْو َش ُع ِلَ ،أ ُظق ُذ بِْ ِ
ُقر َو ْج ِٓ َ ِ َ
َؾ ََل ُأ َب ِ
َر َأ َّن َظاؾِ َٔت َ
ت َف ُف افي ُِ َم ُتَ ،و َص َِ َح َظ َِ ْٔ ِف َأ ْم ُر
ذ َؿ ْ
ؽ ا َّفذي أ ْ َ
ال ،ؽ ْ َ
ؽَ ،ف َ
ؽ َأ ْو ُ ِ َّؾ َظ َ َّع َشخَ َى َ
َو َب َ
ؽ ا ْف ًُ ْت َبك َحتَّك ْ َْر ََضَ ،و َٓ َح ْق َل َو َٓ ُؿ َّق َة
افد ْٕ َٔا َو ْأ ِخ َر ِةَ ،أ ْن ُْْ ِْز َل ِّب ؽ َ
إِ َّٓ بِ َ
ؽش .وإ١مٿمڇمده وٸمځمػٓ :م إ١مٿمڇمده ٥مٿمٸمٿمډم اٖمـ إ١محڇمق ،وهق ٲمدٮمس ،وِل يٰمح ٖمڇمٮمًَمع.
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ڇمت َٓ َٗم ُٻمق ُم ٖمِٿمَ ْٺم ًِ َڀمڇم ٭م َِٸم ْٽم ِؿ اَّللَِّ َو َٚم َځمڇمٗمِ ِف َو ُ٬مدْ َرٗمِ ِف َو ِ٥م َّزٗمِ ِف َو َ١م ْپم ِٸم ِف َو َٖم َ ِ
ٰم ِه
(اٮم َّث ِڇمِّن) ِص َٺم ٌ
وڂمُق ِر ِه و٭م َََل ِٲم ِف٫َ ،مڀم َذا إِ َذا ورد ْت ٲم َٵمڇم َ٫م ًډم إِ َٮمځم ِف َ٫م ِڀمل إِ َوڇم َ٫م ُډم ِص َٺم ٍډم إِ َ٨م اٜمَْقص ِ
قف ِ َِبڇم.
ْ ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ََ َ ُ
ف َذٮم ِ َؽ ٫مقٙم ِڀمف ا ْٮمټم َِريؿ و١مپمٸمف وٖمٰمه إِ َذا ُأ ِو َ ِ
ڈم َأ ْن َٗمټم َ
ُقن
إِ َذا ُ٥م ِّر َ
ځمػ إِ َٮم ْځمف َو َٙم َ
َ ْ
َ َ ْ ُ ََ َ ُ
إِ َوڇم َ٫م ُتف إِ َوڇم َ٫م َډم وص ٍ
ػ َٓ إِ َوڇم َ٫م َډم َٛم ْٽم ٍؼَ ،و َه ِذ ِه ْ ِ
اْل َوڇم َ٫م ُډم َٗمٿم ِْٺمل َأ ْن َيټم َ
ُقن ا ْٮم َق ْٙم ُف َّم ْ ُٽمق ً٬مڇم
َ ْ
ُ

ُقن َٚم ْٳم ًقا ِٓم ا ْٮمټم َََل ِمَ ،و ِٓم ُ١مٿم َِـ َأ ِِّب َد ُاو َد َ٥مٿمْ ُف ﷺ َأ َّڂم ُف ٭م َ
َو َأ ْن َيټم َ
َڇمن إِ َذا َد َٛم َؾ اٜمَْ ًْ ِجدَ
افن ْٔ َى ِ
َ٬م َڇملَ « :أ ُظق ُذ بِاهللَِّ ا ْف ًَئِ ِؿَ ،وبِ َق ْج ِٓ ِف ا ْفُ َِر ِؿَ ،و ُش ِْ َىإِ ِف ا ْف ََ ِد ِؿ ِم َـ َّ
افر ِجٔ ِؿش .
ان َّ
()0

ڇمٮمذ ِ
ػ َ٬مر َن ِٓم ِ
ا١متِ َٸمڇم َذٗمِ ِف ٖمِ َّ
ا١متِ َٸمڇم َذٗمِ ِف ٖمِڇم ْٮم َق ْٙم ِف
ات َو َٖم ْ َ
آ ْ١متِ َٸمڇم َذ ِة َٖم ْ َ
٧م ْ
٧م ْ
َ٫مت ََڃم َّٲم ْؾ َ٭م ْځم َ َ
يح ِٓم إِ ْٖم َٶم ِ
ا ْٮمټم َِري ِؿَ ،و َه َذا َ ِ
ڇمل َ٬م ْق ِل َٲم ْـ َ٬م َڇمل :إِ َّڂم ُف َّ
ات َڂم ْٺم ًُ َڀمڇمَ ،و َ٬م ْق ِل َٲم ْـ َ٬م َڇمل :إِ َّڂم ُف
اٮمذ ُ
س ٌ

َّم ْ ُٽم ٌ
قق.

َّلل ٖمِ ِٻمٌ َٽم ِډم اَّللَِّ ،وإِ ْن َ٬مڇم َٮمف ٖمٸم ُض اٮمً َٽم ِ
ِ
ِ
ِ
ػ
ُ َْ
َ
ؼَ :أ َّن َٗم ْٺمً َٞم َو ْٙمف ا َِّ ْ
َّ
ا ْف َق ْج ُف اف َّثام ُـ َظ َ َ
اٮمٳمڇم٫مِ ِٸمل٫َ ،مڅمِڂمََّم َ٬مڇم ُٮمقه ِٓم ٲمق ِو ٍع و ِ
ٍِ
اٚم ٍد َٓ َ٪م ْ َٞمَ ،و ُه َق َ٬م ْق ُٮم ُف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :وَّللَِّ
َ
ُ َْ
َ
٭م َُپم َجڇمهد َوٗمٌَِ َٸم ُف َّ ُّ
اٜمَْ ْ ِ
ڈم َأ َّن َه َذا ٭م ََذٮم ِ َؽ ِٓم َه َذا
٩م ُق َواٜمَْ ْٹم ِر ُب َ٫م َڃم ْيٿم َََم ٗم َُق ُّٮمقا َ٫م َث َّؿ َو ْٙم ُف اَّللَِّ﴾ [اٮمٌٻمرة٫َ ]005 :م َڀم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ځمڀمڇم ا ْٮم َق ْٙم َف،
اٜمَْ ْقوعِ٫َ ،م َڀم ْؾ َيٴم ُّح َأ ْن ُي َٻم َڇمل َذٮم َؽ ِٓم َ٪م ْ ِٞمه ِٓم اٜمَْ َقاو ِع ا َّٮمتل َذ٭م ََر اَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨م ٫م َ
ِِ
ِ
اجل ََل ِل َو ْ ِ
اْل٭م َْرا ِم﴾ [اٮمرِمـَ ]27 :و َ٬م ْقٮم ِ ِف
َ٫م ََم ُيٺمځمدُ ٭م ُْؿ َه َذا ِٓم َ٬م ْقٮمفَ ﴿ :و َي ٌْ َٻمك َو ْٙم ُف َر ِّٖم َؽ ُذو ْ َ
ِ

ِ

ِِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ٙمف اَّللَِّ﴾ [اْلڂمًڇمن]9 :
﴿إِ َّٓ ا ْٖمت َٹمڇم َء َو ْٙمف َر ِّٖمف ْإَ ْ٥م َٝم﴾ [اٮمٽمځمؾَ ]21 :و َ٬م ْقٮمف ﴿إِڂم َََّم ُڂم ْٶمٸم ُپمټم ُْؿ ٮم َق ْ

َ٥م َٝم َأ َّن اٮمٴم ِحځمح ِٓم َ٬مقٮم ِ ِف٫َ ﴿ :م َثؿ وٙمف اَّللَِّ﴾ [اٮمٌٻمرةَ .]005 :أ َّڂمف َ٭م َٻمقٮم ِ ِف ِٓم ١م ِڇمئ ِر ْأي ِ
ڇمت
َ
ُ ْ
َّ َ ْ ُ
ْ
َّ َ
َ
آن و ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اٮمر ِّب َٗم َٸم َڇم٨م َ٥م َٝم
ا َّٮمتل ُذ٭م َر ٫م َ
اٮمًٿمَّډم ُٲم َٵمڇم ً٫مڇم إِ َ٨م َّ
ځمڀمڇم ا ْٮم َق ْٙم ُف٫َ ،مڅمِ َّڂم ُف َ٬مد ا َّ٣م َر َد َُمځم ُئ ُف ِٓم ا ْٮم ُٻم ْر َ ُّ
اٚمدَ ٍة وٲمٸمٿمًك و ِ
َ٣م ِري َٻم ٍډم و ِ
ڇمن ُّمْتَٽمِ َٺم ِ
اٚم ٍد٫َ ،م َٽمځمس ٫مِ ِځمف ٲمٸمٿمَځم ِ
ڇمن ِٓم َُجِځم ِع اٜمَْق ِ
او ِع َ٪م ْ َٞم اٜمَْ ْق ِو ِع
َ
َْ َ
ْ َ
َ َْ َ
َ
ــــــــــــــــــــــ

( )0ح ـ :أٛمرٙمف أٖمق داود (٥ )466مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص ¶ ٖمڅم١مٿم ٍ
ٍ
ٚمًـ.
ڇمد
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ِ
ِ
٧م
قر ِة ا ْٮم ٌَ َٻم َر ِة َو ُه َق َ٬م ْق ُٮم ُف٫َ ﴿ :م َث َّؿ َو ْٙم ُف اَّللَِّ﴾ [اٮمٌٻمرةَ ]005 :و َه َذا َٓ َي َت َٸم َّ ُ
ا َّٮمذي ُذ٭م َر ِٓم ُ١م َ
ِ
ِم ُٽمف َ٥م َٝم ا ْٮم ِٻمٌ َٽم ِډم و ِْ ِ
اٮمر ِّب َٚم ِٻمځم َٻم ًډم٫َ ،م َح ْپم ُٽم ُف َ٥م َٝم َ٪م ْ ِٞم
ْ َ
َْ ُ
اجل َڀمډمَ ،و َٓ ُي ْپم َتٿم َُع َأ ْن ُي َرا َد ٖمِف َو ْٙم ُف َّ
ا ْٮم ِٻم ٌْ َٽم ِډم َ٭مٿمَ َٷم ِڇمئ ِر ِه ُ٭م ِّٽم َڀمڇم َأ ْو َ٨مُ ،ي َق ِّو ُح ُف:
ِ ِ
ِ
ا ْفقجف افت ِ
َّاش ُع َظ َؼَ :أ َّڂم ُف َٓ ُي ْٸم َر ُ ِ
ذ ً٥مڇم َو َٓ
َ ْ ُ
ف إ ْ٣م ََل ُق َو ْٙمف اَّللَِّ َ٥م َٝم ا ْٮمٻم ٌْ َٽمډم ُٮم َٹم ًډم َو َٓ َ ْ
َ
ِ
ُهڇم َ٥م َٝم ْأ َٛم ِر
ا١م ٌؿ َُي ُُّٴم ُف٫َ ،م ََل َيدْ ُٛم ُؾ َأ َٚمدُ ُ َ
ا١م ٌؿ َُي ُُّٴم َڀمڇمَ ،وا ْٮم َق ْٙم ُف َٮم ُف ْ
ُ٥م ْر ً٫مڇمَٖ ،م ِؾ ا ْٮمٻم ٌْ َٽم ُډم َِلَڇم ْ
ا١م ُپم ُف َٮم ُفَ ،ڂم َٸم ْؿ ،ا ْٮم ِٻم ٌْ َٽم ُډم ٗم ًَُ َّپمك ِو ْٙم َڀم ًډم ،٭م َََم َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :وٮمِټم يُؾ ِو ْٙم َڀم ٌډم ُه َق
َو َٓ ُي ًْ َت َٸم ُڇمر ْ
اخلٞم ِ
ات َأ ْيٿم َََم َٗمټمُق ُڂمقا﴾ [اٮمٌٻمرة.]048 :
ُٲم َق ِّٮم َ
ځمڀمڇم َ٫م ْ
ڇم١متٌَِ ُٻمقا ْ َ ْ َ

و َ٬مدْ ٗمًُپمك ِٙمڀم ًډم و َأص ُٽمڀمڇم ِوٙمڀم ٌډم َٮمټمِـ ُأ ِ٥م َّٽم ْڊم ٖمِح ْذ ِ
ف َ٫م ِڇمئ َڀمڇم ٭م َِزڂم ٍَډم َو ِ٥مدَ ٍةَ ،وإِڂم َََّم
َ
ْ
َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ َّ
١مپم َځم ْڊم ِ٬م ٌْ َٽم ًډم َو ِو ْٙم َڀم ًډم َِٕ َّن اٮمر ُٙم َؾ ُي َٻمڇمٖمِ ُٽم َڀمڇم َو ُي َق ِ
اٙم ُڀم َڀمڇم ٖمِ َق ْٙم ِڀم ِفَ ،و َأ َّٲمڇم ٗم ًَْ ِپم َځمت َُڀمڇم َو ْٙم ًڀمڇم َ٫م ََل
َّ
ُ ِّ
ف ٗم ًَْ ِپم َځم ُډم ا ْٮم ِٻم ٌْ َٽم ِډم ِ
(و ْٙم َڀم َډم اَّللَِّ) ِٓم
ځمػ إِ َ٨م اَّللَِّ َٗم َٸم َڇم٨م َٲم َع َأ َّڂم ُف َٓ ُي ْٸم َر ُ
ػ إِ َذا ُأ ِو َ
َ٥م ْڀمدَ ٖمِ ِف٫َ ،م َټم ْځم َ
ف ٗم ًَْ ِپم َځمت َُڀمڇم َو ْٙم ًڀمڇم؟!
ػ ُي ْٶم َٽم ُؼ َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم َو ْٙم ُف اَّللَِّ َو َٓ ُي ْٸم َر ُ
ر ٍء ِٲم َـ ا ْٮمټم َََل ِم٫َ ،م َټم ْځم َ
َ ْ
ونَ :أ َّن ْأي َډم َٮم ِق اٚمتَپم َٽم ْڊم ٭م َُّؾ و ِ
ِ
اٚم ٍد ِٲم َـ ْإَ ْٲم َر ْي ِـ َٮمټم َ
َڇمن ْإَ ْو َ٨م ِ َِبڇم
ؼ َ
َ
َ
ْ َ
ا ْف َق ْج ُف ا ْفً ْ ُ
اجلَ ََل ِل َو ْ ِ
يؿ ِذي ْ
اْل٭م َْرا ِم ؛ َِٕ َّن اٜمُْ َٴم ِّ َ٦م َٲم ْٻم ُٴمق ُد ُه اٮمت ََّق ُّٙم ُف إِ َ٨م َر ِّٖم ِف٫َ ،مټم َ
إِ َرا َد ُة َو ْٙم ِڀم ِف ا ْٮمټم َِر ِ
َڇمن
اجلڀم ِ
ِٲمـ اٜمُْٿم ِ
َڇم١م ِ
ْڊم ُٲمت ََق ِّٙم ٌف إِ َ٨م َر ِّٖم َؽَ ،ٮم ْځم َس ِٓم
ڇمت َص َّٽم ْځم َڊم َ٫م َڃمڂم َ
ڈم َأ ْن َي ْذ٭م َُر َأ َّڂم ُف إِ َ٨م َأ ِّي ِْ َ
َ
ت ْأي ُډم وا٫مِځم ًډم ٖمِڇمٜمَْ ْٻمٴم ِ
ڇمت ٲمڇم يپمٿمَع اٮمتَّقٙمف إِ َ٨م رٖم َؽ٫َ ،مجڇمء ِ
ف ِْ ِ
اٛمتِ ََل ِ
ْ
قد َ٫م َٻم َڇملَ ﴿ :وَّللَِّ
ُ
َ َ َ
اجل َڀم َ َ ْ ُ َ ُّ َ َ ِّ
َ َ
اٜمَْ ْ ِ
٩م ُق َواٜمَْ ْٹم ِر ُب َ٫م َڃم ْيٿم َََم ٗم َُق ُّٮمقا َ٫م َث َّؿ َو ْٙم ُف اَّللَِّ﴾ [اٮمٌٻمرة.]005 :
ِ ِ
َ٫م َڃم ْٛمٟم َأ َّن ْ ِ
ِ
اٮم٩م ِع َأ َّن اَّللََّ َٗم َٸم َڇم٨م َ٫م ْق َق
اجلپم َ
َ
ََ
ځمع ُٲم ْٽم ُټم ُف َو َ٬مدْ َٛم َٽم َٻم ُفَ ،و َ٬مدْ ُ٥مٽم َؿ ٖمِڇم ْٮمٺم ْٶم َرة َو َّ ْ
ِ
ځمط ٖمِڇمٜمَْ ْخ ُٽمق َ٬م ِ
ڇمت َ٥م ٍ
ِ
ڇمل َ٥م َٽم ْځم َڀمڇم ٖمِټم ُِّؾ ا ْ٥متِ ٌَ ٍ
ا ْٮم َٸم َڇمِلِ ُ ِِم ٌ
اٮم٩م ِق إِ َ٨م
ڇمر٫َ ،م َپم ِـ ْ
ا١م َت ْٻم ٌَ َؾ و ْٙم َڀم ًډم ٲم َـ َّ ْ
اجلَٿم ِ
ا ْٮم َٹم ْر ِ
اٮمٳم ََم ِل َأ ِو ْ
ب َأ ِو َّ
٧م َذٮم ِ َؽ٫َ :مڅمِ َّڂم ُف ُٲمت ََق ِّٙم ٌف إِ َ٨م َر ِّٖم ِف َٚم ِٻمځم َٻم ًډمَ ،واَّللَُّ َٗم َٸم َڇم٨م ِ٬م ٌَ َؾ
ُقب َأ ْو َٖم ْ َ
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َو ْٙم ِڀم ِف إِ َ٨م َأ ِّي ِٙم َڀم ٍډم َص َّٝمَ ،و ُه َق ٲم َع َذٮم ِ َؽ َ٫م ْق َق ١مَم َواٗمِ ِف َ٥م ٍ
ڇمل َ٥م َٝم َ٥م ْر ِ٢م ِفَ ،و َٓ ُيت ََق َّه ُؿ
ََ
َ
اٙمتِ ََم ُ٥م ُڀم ََم ُه َق ا ْٮم َق ِا٬م ُع.
َڇمٓم َه َذ ْي ِـ ْإَ ْٲم َر ْي ِـَٖ ،م ِؾ ْ
َٗمٿم ِ َ
ڇمت اٮمٴم َٺم ِ
ڇمت ٙمٸم َؾ ْأي َډم ِٲمـ آي ِ
اْل ْ٘مٌ ِ
ِ
ڇمت َو َذ٭م ََر َهڇم َٲم َع ا ْٮم َق ْٙم ِفَ ،ٲم َع
ِّ
َ ْ َ
َ َ
َوِل َ َذا َ٥مڇم َّٲم ُډم َأ ْه ِؾ ْ ِ َ
َ٬م ْق ِِل ْؿ :إِ َّن اَّللََّ َٗم َٸم َڇم٨م َ٫م ْق َق َ١م ََم َواٗمِ ِف َ٥م َٝم َ٥م ْر ِ٢م ِف.
ِ
َّؽ إِ َذا ٗم ََڃمٲم ْٽم َڊم ْإَٚم ِ
ِ
ڇمد َ
ونَ :أڂم َ
ن ًة
ؼ َ
اٮمٴمح َ
يڋم َّ
َ
َّ
ځمح َډم َو َٙمدْ َ َِتڇم ُٲم َٺم ِّ َ
ا ْف َق ْج ُف ايادي َوا ْفً ْ ُ
ِِ
ِ
ِ ِ
افه ََل ِةَ :ؾِٕ٘ ََّم َ ْ َت َْبِ ُؾ َر َّب ُفش ،
ٮم ْم َيډمُ ،ٲم ْٳم َت َّٻم ًډم ٲمٿمْ ُف َ٭م َٻم ْقٮمف ﷺ« :إِ َذا َؿا َم َأ َحدُ ـ ُْؿ إِ َػ َّ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ب َو ْج َٓ ُف فِ َق ْج ِف
افه ََلة َؾِ٘ َذا َص َِّ ْٔت ُْؿَ :ؾ ََل َْ ِْتٍَتُقاَ ،ؾِ٘ َّن اهللََّ َ ْْه ُ
َو َ٬م ْقٮمف« :إِ َّن اهللََّ َ ْٖ ُم ُرـ ُْؿ بِ َّ
()0

ِ ِِ
تش َر َوا ُه ا ْٖم ُـ ِٚم ٌَّ َ
اٮم٠م ِٲم ِذ ُّي.؟.اهٖمڇمٛمتٴمڇمر
َظ ْب ِد ِه ِذ َص ََلِْ ِف َما َل ْ َ ِْت ٍَِ ْ
ڇمن ِٓم َصحځمحف َو ِّ ْ
()2

ّقال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف شسح الْالْسطٔة كنا يف دلنْع فتاّاِ
(:)861/2
و٬مد ٫من أهؾ اٮمتحريػ وٙمف اَّلل ٖمثقاٖمف٫ ،مٻمڇمٮمقا :اٜمراد ٖمڇمٮمقٙمف ٓم أيډم اٮمثقاب،
٭مؾ رء يٺمٿمك ،إٓ ٘مقاب اَّلل!
٫مٺمنوا اٮمقٙمف اٮمذي هق صٺمډم ٭مَمل٫ ،منوه ٖمٯمء ّمٽمقق ٖمڇمئـ ٥مـ اَّلل ٬مڇمٖمؾ
ٮمٽمٸمدم واٮمقٙمقد٫ ،مڇمٮمثقاب ٚمڇمدث ٖمٸمد أن ِل يټمـ ،وٙمڇمئز أن يرٗمٺمع ،ٮمقٓ و٥مد اَّلل
ٙمڇمئزا أن يرٗمٺمع ،أ٥مٿمل :اٮمثقاب.
ٖمٌٻمڇمئف :ٮمټمڇمن ٲمـ ٚمځمڋم اٮمٸمٻمؾ ً

ــــــــــــــــــــــ

( )0ح ـ :أٛمرٙمف أِمد (٥ )00085مـ أِّب ١مٸمځمد اخلدريؓ

ٖمڅم١مٿمڇمد ٚمًـ ٥مٝم ذط ٲمًٽمؿ.

( )2ح ـ :أٛمرٙمف أِمد ( ،)07071واٮم٠مٲمذي ( ،)2863واٖمـ ٚمٌڇمن (٥ )6233مـ احلڇمرث إ٢مٸمري
ٖمڅم١مٿمڇمد صحځمح.
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٫مڀمؾ ٗمٻمقٮمقن أن :إن وٙمف اَّلل اٮمذي وصػ اَّلل ٖمف ڂمٺمًف ٲمـ ٖمڇمب اٜمپمټمـ أو ٲمـ
ٖمڇمب اٮمقاٙمڈم؟
إذا ٫منوه ٖمڇمٮمثقاب ،صڇمر ٲمـ ٖمڇمب اٜمپمټمـ اٮمذي َيقز وٙمقده و٥مدٲمف.
و٬مقِلؿ ٲمردود ٖمَم ي٦م:
ً
أوٓ :أڂمف ّمڇمٮمػ ٮمٷمڇمهر اٮمٽمٺمظ٫ ،مڅمن ٤مڇمهر اٮمٽمٺمظ أن هذا وٙمف ٛمڇمص ،وٮمځمس هق
اٮمثقاب.
ثإ ًٔا :أڂمف ّمڇمٮمػ ْلُجڇمع اٮمًٽمػ٫ ،مَم ٲمـ اٮمًٽمػ أٚمد ٬مڇمل :إن اٜمراد ٖمڇمٮمقٙمف
ڂمٴمڇم ٥مـ اٮمٴمحڇمٖمډم أو
اٮمثقاب! وهذه ٭متٌڀمؿ ٖم٧م أيديٿمڇم ٲمزٖمقرة ِمٺمق٤مډم ،أٛمرٙمقا ٮمٿمڇم ً
٥مـ أئپمډم اٮمتڇمٖمٸم٧م ،وٲمـ ٗمٌٸمڀمؿ ٖمڅمٚمًڇمن أِنؿ ٫منوا هذا اٮمتٺمًٞم ،ٮمـ ْمدوا إ٨م ذٮمؽ
ً
١مٌځمَل أٖمدً ا.
اجل ََل ِل
ثاف ًثا :هؾ يپمټمـ أن يقصػ اٮمثقاب ِبذه اٮمٴمٺمڇمت اٮمٸمٷمځمپمډمُ ﴿ :ذو ْ َ

َو ْ ِ
اْل٭م َْرا ِم﴾ [اٮمرِمـ ٓ ]27 :يپمټمـ .ٮمق ٬مٽمٿمڇم ً
ٲمثَل ٙمزاء اٜمتٻم٧م ذو ٙمَلل وإ٭مرام! ٫مڀمذا ٓ
َيقز أٖمدً ا ،واَّلل ٗمٸمڇم٨م وصػ وٙمڀمف ٖمڃمڂمف ذو اجلَلل واْل٭مرام.
راب ًًا :ڂمٻمقل :ٲمڇم ٗمٻمقٮمقن ٓم ٬مقل اٮمر١مقل ﷺ« :حجابف افْقر ،فق ـنٍف:
ٕحرؿت شبحات وجٓف ما إتٓك إفٔف بكه مـ خَِفش٫ .مڀمؾ اٮمثقاب ٮمف هذا اٮمٿمقر
اٮمذي َيرق ٲمڇم اڂمتڀمك إٮمځمف ٖمٰم اَّلل ٲمـ اخلٽمؼ؟ أٖمدً ا ،وٓ يپمټمـ.
وِبذا ٥مر٫مٿمڇم ٖمٶمَلن ٬مقِلؿ ،وأن اٮمقاٙمڈم ٥مٽمځمٿمڇم أن ڂمٺمن هذا اٮمقٙمف ٖمَم أراده اَّلل
ٖمف ،وهق وٙمف ٬مڇمئؿ ٖمف ٗمٌڇمرك وٗمٸمڇم٨م ٲمقصقف ٖمڇمجلَلل واْل٭مرام.
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وا٥مٽمؿ أن هذا اٮمقٙمف اٮمٸمٷمځمؿ اٜمقصقف ٖمڇمجلَلل واْل٭مرام وٙمف ٓ يپمټمـ
ٗمٴمقراٖ ،مؾ ٭مؾ رء ٗمٻمدره٫ ،مڅمن اَّلل ٗمٸمڇم٨م
اْلٚمڇم٣مډم ٖمف وص ًٺمڇم ،وٓ يپمټمـ اْلٚمڇم٣مډم ٖمف
ً
٫مقق ذٮمؽ وأ٥مٷمؿ ،٭مَم ٬مڇمل ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :و َٓ َُيِځم ُٶم َ
قن ٖمِ ِف ِ٥م ْٽم ًَم﴾ [٣مف.]001 :
أٚزد املبتدع ١عً ٢أٌٖ ايطٓ ١قٛي٘ تعاىل﴿ :نٌ غٖ ٤ٞايو إال ٚجٗ٘﴾ قايٛا:
إال ذات٘.
ّقال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف شسح الْالْسطٔة َك َما فِي دلنْع فتاّاِ
(:)861/2

ر ٍء َهڇمٮم ِ ٌؽ إِ َّٓ َو ْٙم َڀم ُف﴾ [اٮمٻمٴمص ]88 :؟
٫مڅمن ٬مځمؾ :ٲمڇم اٜمراد ٖمڇمٮمقٙمف ٓم ٬مقٮمف﴿ :٭م ُُّؾ َ ْ

إن ٬مٽمڊم :اٜمراد ٖمڇمٮمقٙمف اٮمذات٫ ،مځمخٳمك أن ٗمټمقن ٚمر٫مڊم ،وإن أردت ٖمڇمٮمقٙمف ڂمٺمس
أيٵمڇم و٬مٸمڊم ٓم ِمٷمقر ،وهق ٲمڇم ذهڈم إٮمځمف ٖمٸمض ٲمـ ٓ يٻمدرون اَّلل ٚمؼ ٬مدره،
اٮمٴمٺمډم ً
ٚمځمڋم ٬مڇمٮمقا :إن اَّلل يٺمٿمك إٓ وٙمڀمف ٫ -مَمذا ٗمٴمٿمع؟!
٫مڇمجلقاب :إن أردت ٖمٻمقٮمؽ :إٓ ذاٗمف ،يٸمٿمل :أن اَّلل ٗمٸمڇم٨م يٌٻمك هق ڂمٺمًف ٲمع
إ٘مٌڇمت اٮمقٙمف َّلل٫ ،مڀمذا صحځمح ،ويټمقن هٿمڇم ٥مٟم ٖمڇمٮمقٙمف ٥مـ اٮمذات ٜمـ ٮمف وٙمف.
وإن أردت ٖمٻمقٮمؽ :اٮمذات :أن اٮمقٙمف ٥مٌڇمرة ٥مـ اٮمذات ٖمدون إ٘مٌڇمت اٮمقٙمف،
٫مڀمذا َتريػ و٪مٞم ٲمٻمٌقل.
و٥مٽمځمف ٫مٿمٻمقل﴿ :إِ َّٓ َو ْٙم َڀم ُف﴾ ،أي :إٓ ذاٗمف اٜمتٴمٺمډم ٖمڇمٮمقٙمف ،وهذا ٮمځمس ٫مځمف رء:
ٕن اٮمٺمرق ٖم٧م هذا وٖم٧م ٬مقل أهؾ اٮمتحريػ أِنؿ يٻمقٮمقن :إن اٜمراد ٖمڇمٮمقٙمف اٮمذات:
وٙمڀمڇم٫ ،مٸمٟم ٖمف ٥مـ اٮمذات.اه
ٓ أن ٮمف ً
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ؓ َ٬م َڇمل٬َ :م َڇمل َر ُ١م ُ
قل اَّللِ ﷺ« :إِ َّن اهللَ َ ْر ََض َفُ ُْؿ
َ )83و َ٥م ْـ َأ ِِّب ُه َر ْي َر َة ؓ
َث ََل ًثاَ ،و َ ْ خَ ُط َفُ ُْؿ َث ََل ًثاْ َ ،ر ََض َفُ ُْؿَ :أ ْن َْ ًْ ُبدُ و ُه َو َٓ ْ ْ ِ
ُؼـُقا بِ ِف َص ْٔئًاَ ،و َأ ْن
ًَْت َِهّقا بِحب ِؾ اهللِ َجًِٔا و َٓ َْ ٍَر ُؿقا ،و َأ ْن ُْْ ِ
َاص ُحقا َم ْـ َو َّٓ ُه اهللُ َأ ْم َرـ ُْؿ،
َ
َ ً َ
َ ْ
َّ
ْ ُ
ٔؾ َو َؿ َالَ ،وإِ َضا َظ َة افيم ِلَ ،و َـ ْثر َة اف َٗ ِ
َو َ ْ خَ ُط َفُ ُْؿِ :ؿ َ
الش َأ ْٛم َر َٙم ُف ُٲم ًْٽمِ ٌؿ،
َ
َ

وأِمد ،واٮمٽمٺمظ ِٕمد(.)0
قل ِٓم ِ
َ )84و َ٥م ْـ َ٥م ِ ِّ٦م ْٖم ِـ َأ ِِّب َ٣مڇمٮم ِ ٍ
َڇمن َي ُٻم ُ
ؓ َأ َّن َر ُ١م َ
قل اَّللِ ﷺ ٭م َ
آٛم ِر
ڈم ؓ
ِ
افِٓ َّؿ إِ ِّن َأ ُظق ُذ بِ ِر َض َ
ؽ ِم ْـ ُظ َُق َبتِ َ
ؽَ ،وبِ ُّ ًَا َؾاِْ َ
اك ِم ْـ َشخَ ىِ َ
ؽَ ،و َأ ُظق ُذ
ِوٗم ِْرهُ « :
ِ
ت َظ َذ َٕ ٍْ ِ َ
َاء َظ َِ ْٔ َ
ؽ ِمْ َ
بِ َ
ؽش َأ ْٛم َر َٙم ُف َأ ُٖمق َد ُاو َد
ْت ـ ََم َأ ْثَْ ْٔ َ
ؽَ ،إٔ َ
ْؽ َٓ ُأ ْحل َثْ ً
ٖمِڅمِ١مٿم ٍ
َڇمد َص ِح ْځم ٍح(.)2
ْ

مسائل العقيدة املستفادة من احلديثني
إثبات ؾفيت ايسضاٚ ،ايطدط هلل عص ٚجٌ.
دٮمڊم أٚمڇمديڋم اٮمٌڇمب ٥مٝم إ٘مٌڇمت صٺمتل اٮمروڇم ،واٮمًخط َّلل ٥مز وٙمؾ ،وُهڇم
صٺمتڇمن ٗمٽمځمٻمڇمن ٖمجَلل اَّلل و٥مٷمپمتفِ ٓ .تڇم٘مَلن صٺمډم اٜمخٽمقق.
أيٵمڇم:
وٲمـ أدٮمډم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمروڇم ً
ِ
يض اَّللُ َ٥مٿم ُْڀم ْؿ َو َر ُوقا َ٥مٿمْ ُف﴾ ٓم آيڇمت ٭مثٞمة ٲمـ ٭متڇمب اَّلل.
٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :ر َ
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف ٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ ( ،)0705وأِمد (.)8799
( )2أٛمرٙمف أٖمق داود ( ،)0427وأٛمرٙمف اٖمـ ٲمڇمٙمف ( ،)0079واٮم٠مٲمذي ( ،)3882واٮمٿمًڇمئل ٓم
 ،وإ١مٿمڇمده صحځمح.
( )0747ٲمـ ٚمديڋم ٥م٦م ٖمـ أِّب ٣مڇمٮمڈمؓ
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و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :ٮم َٻمدْ

ِ

ِ

ِِ

٧م إِ ْذ ُي ٌَ ِڇميٸمقڂم َ
َؽ َ َْت َڊم َّ
ج َرة﴾ [اٮمٺمتح]08 :
يض اَّللُ َ٥م ْـ اٜمُْ ْڄمٲمٿم َ
اٮمٳم َ
َر َ

ځمڊم َٮمټم ُُؿ ْ ِ
اْل ْ١م ََل َم ِديٿمًڇم﴾
 .و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :و َر ِو ُ
ٗم َْٳمټم ُُروا َي ْر َو ُف َٮمټم ُْؿ﴾ [اٮمزٲمر.]7 :
وٓم صحځمح ٲمًٽمؿ (٥َ )486م ْـ َ٥م ِڇمئ َٳم َډم٬َ ،مڇم َٮم ْڊم٫َ :م َٻمدْ ُت َر ُ١م َ
قل اَّللِ ﷺ َٮم ْځم َٽم ًډم ِٲم َـ
اش َ٫مڇم ْٮمتَپمً ُتف َ٫مق َ٬مٸم ْڊم ي ِدي َ٥م َٝم ٖم ْٶم ِـ َ٬مدَ ٲمځم ِف وهق ِٓم اٜمًَْ ِج ِد و ُُهڇم ٲمٿمْٴمقٖمت ِ
ا ْٮم ِٺم َر ِ
َڇمن َو ُه َق
َ َ َ ُ َ
َْ َ ُ َ
َ
َ ْ ُ َ َ َ
ْ
افِٓ َّؿ َأ ُظق ُذ بِ ِر َض َ
َي ُٻم ُ
ؽ ِمْ َ
ؽَ ،و َأ ُظق ُذ بِ َ
ؽ ِم ْـ ُظ َُق َبتِ َ
ؽَ ،وبِ ُّ ًَا َؾاِْ َ
اك ِم ْـ َشخَ ىِ َ
ْؽ
قلُ « :
ِ
ت َظ َذ َٕ ٍْ ِ َ
َاء َظ َِ ْٔ َ
ؽش.
ْت ـ ََم َأ ْثَْ ْٔ َ
ؽ َإٔ َ
َٓ ُأ ْحِص َثْ ً
[اٜمڇمئدة:

 .]3و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :وإِ ْن

وٓم صحځمح ٲمًٽمؿ (٥َ )0706م ْـ َأ ِِّب ُه َر ْي َرةَ٬َ ،م َڇمل٬َ :م َڇمل َر ُ١م ُ
قل اَّللِ ﷺ« :إِ َّن اهللَ
َ ْر ََض َفُ ُْؿ َث ََل ًثاَ ،و َ ُ َْر ُه َفُ ُْؿ َث ََل ًثاَ ،ؾ َ ْر ََض َفُ ُْؿَ :أ ْن َْ ًْ ُبدُ و ُهَ ،و َٓ ْ ْ ِ
ُؼـُقا بِ ِف َص ْٔئًا،
ٔؾ َو َؿ َالَ ،و َـ ْثر َة اف َٗ ِ
َو َأ ْن َْ ًْت َِه ُّقا بِ َح ْب ِؾ اهللِ ََجِٔ ًًا َو َٓ َْ ٍَ َّر ُؿقاَ ،و َ ُ َْر ُه َفُ ُْؿ :ؿِ َ
ال،
َ
َوإِ َضا َظ ِة ادَْ ِ
الش.
أيٵمڇم:
وٲمـ إدٮمډم ٓم إ٘مٌڇمت صٺمډم اٮمًخط َّلل ٥مز وٙمؾ ً
٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :ٮمٌِ ْئس ٲمڇم َ٬مدَّ ٲم ْڊم َِلؿ َأڂم ُٺمًڀمؿ َأ ْن ١م ِ
خ َط اَّللُ َ٥م َٽم ْځم ِڀم ْؿ﴾ [اٜمڇمئدة. ]81 :
َ َ َ ُْ ُ ُ ْ َ
و٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :ذٮم ِ َؽ ٖمِ َڃم َِّن ُ ُؿ ا َّٗم ٌَ ُٸمقا َٲمڇم َأ ْ١م َخ َط اَّللَ َو٭م َِر ُهقا ِر ْو َقا َڂم ُف﴾ [ِمپمد. ]28 :

وٓم اٮمٴمحځمح٧م َ٥مـ َأ ِِّب ١م ِٸم ٍ
ځمد اخلُدْ ِر ِّي٬َ ،م َڇمل٬َ :م َڇمل َر ُ١م ُ
قل اَّللَِّ ﷺ« :إِ َّن اهللََّ َْ َب َار َك
ْ
َ
اجلْ َِّة َ :ا َأ ْ َؾ َ
قل َِٕ ْ ِؾ َ
ؽَ ،ؾَٔ َُ ُ
َو َْ ًَ َاػ َ َُ ُ
ؽ َر َّبَْا َو َش ًْدَ ْ َ
قنَ :ف َّب ْٔ َ
قلْ َ :ؾ
اجلْ َِّة؟ َؾ َٔ َُق ُف َ

قن :وما َفَْا َٓ َٕر ََض و َؿدْ َأظ َىٔ َتَْا ما َل ًُْ ِ
ِ
ؽَ ،ؾ َٔ َُ ُ
ط َأ َحدً ا ِم ْـ َخ ِْ َِ َ
قل:
ْ ْ َ ْ ْ
َ
ْ
َرضٔت ُْؿ؟ َؾ َٔ َُق ُف َ َ َ
َ
ؽ؟ َؾ َٔ َُ ُ
ر ٍء َأ ْؾ َو ُؾ ِم ْـ َذفِ َ
َإَٔا ُأ ْظىُِٔ ُْؿ َأ ْؾ َو َؾ ِم ْـ َذفِ َ
قلُ :أ ِحؾ
ؽَ ،ؿا ُفقا َ :ا َر ِّبَ ،وأي َ ْ
َظ َِ ُْٔ ُْؿ ِر ْض َق ِانَ ،ؾ َ
َل َأ ْشخَ ُط َظ َِ ُْٔ ُْؿ َب ًْدَ ُه َأ َبدً اش.
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حتسٜف املبتدع ١هلاتني ايؿفتني ٚايسد عً.ِٗٝ
ّقال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف شسح الْالْسطٔة َك َما فِي دلنْع فتاّاِ
(:)612/2
٬مڇمل أهؾ اٮمتٸمٶمځمؾ :واٜمراد ٖمڇمٮمرى اٮمثقاب ،أو إرادة اٮمثقاب.
٫مڇمجلقاب أن ڂمٻمقل :هذا َتريػ ٮمٽمټمٽمؿ ٥مـ ٲمقاوٸمف٫ :مَم اٮمذي أدرا٭مؿ أن اٜمراد
ٖمڇمٮمرى اٮمثقاب؟ ٫مڃمڂمتؿ أن ٬مٽمتؿ ٥مٝم اَّلل ٲمڇم ٓ ٗمٸمٽمپمقن ٲمـ وٙمڀم٧م:
اٮمقٙمف إول :س٫متؿ اٮمٿمص ٥مـ ٤مڇمهره ٖمَل ٥مٽمؿ.
اٮمقٙمف اٮمثڇمِّن :أ٘مٌتؿ ٮمف ٲمٸمٿمك ٛمَلف اٮمٷمڇمهر ٖمَل ٥مٽمؿ.
٘مؿ ڂمٻمقل ِلؿ :اْلرادة :إذا ٬مٽمتؿ :إِنڇم ٘مڇمٖمتډم َّلل ٥مز وٙمؾ٫ :مڅمڂمف ٗمٿمتٻمض ٬مڇم٥مدٗمټمؿ:
ٕن ٮمإلڂمًڇمن إرادة :٭مَم ٬مڇمل ٗمٸمڇم٨مِ ﴿ :ٲمٿمْټم ُْؿ َٲم ْـ ُي ِريدُ اٮمدُّ ْڂمځمَڇم َو ِٲمٿمْټم ُْؿ َٲم ْـ ُي ِريدُ ْأ ِٛم َر َة﴾
ِ
ځمڀمڇم
[آل ٥مپمران٫ :]052:مٽمإلڂمًڇمن إرادةٖ ،مؾ ٮمٽمجدار إرادة :٭مَم ٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م٫َ ﴿ :م َق َٙمدَ ا ٫م َ
ِٙمدَ ًارا ُي ِريدُ َأ ْن َيٿمْ َٻم َّض﴾ [اٮمټمڀمػ٫ :]77:مڃمڂمتؿ إٲمڇم أن ٗمٿمٺمقا اْلرادة ٥مـ اَّلل ٥مز وٙمؾ ٭مَم
ڂمٺمځمتؿ ٲمڇم ڂمٺمځمتؿ ٲمـ اٮمٴمٺمڇمت ،وإٲمڇم أن ٗمثٌتقا َّلل ٥مز وٙمؾ ٲمڇم أ٘مٌتف ٮمٿمٺمًف ،وإن ٭مڇمن
ٮمٽمپمخٽمقق ڂمٷمٞمه ٓم آ١مؿ ٓ ٓم احلٻمځمٻمډم.اه
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فصل يف ذكر بعض ما أورده املبتدعت على أهل السنت
وادعىا عليهم التأويل

ت أَِٜدَِٜٓا أَِْعَاَّا فَُِِٗ يََٗا
ًَُ ِ
خًَكَِٓا يَُٗ ِِ ََُِّا عَ ِ
قٛي٘ تعاىل﴿ :أََٚيَ ِِ َٜسَِٚا أََّْا َ
ََايِهُٜ[ ﴾َٕٛظ.]57:
٬مڇمل أهؾ اٮمتٸمٶمځمؾ :أڂمتؿ ـ يٸمٿمقن أهؾ اٮمًٿمډم ـ أوٮمتؿ ٓم هذه أيډم٫ :مټمځمػ ٗمٿمټمرون
٥مٽمځمٿمڇم اٮمتڃمويؾ٫ :مٻمد ٬مٽمتؿ ٫مځمڀمڇم :إن اَّلل ِل يٌڇمذ ٛمٽمؼ إڂمٸمڇمم ٖمځمديف ،وأن اٜمراد ِمڇم ٥مپمٽمڊم
أيديٿمڇم ،يٸمٿملٖ :مٻمدرٗمف.
ّقَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)61/1
ِ
َي َٸم َؾ اٮم َّٽم ْٺم ُظ ڂمَٷمِ ًٞما َٜمِڇم
َوِمَّڇم ُي ْٳمٌِ ُف َه َذا ا ْٮم َٻم ْق َل ـ يٸمٿمل ٲمـ آد٥مڇمءات اٮمٌڇم٣مٽمډم ـ َأ ْن ُ ْ
َٮم ْځم َس ِٲم ْث َٽم ُف ٭م َََم ِ٬م َځمؾ ِٓم َ٬م ْقٮم ِ ِف ﴿ َٲمڇم َٲمٿمَ َٸم َؽ َأ ْن َٗم ًْ ُجدَ ٜمَ ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ ؟ َ٫م ِٻم َځمؾ ُه َق ِٲمثْ ُؾ
َ٬م ْقٮم ِ ِفَ ﴿ :أ َو َِل ْ َي َر ْوا َأڂمَّڇم َٛم َٽم ْٻمٿمَڇم َِل ُ ْؿ ِِمَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم َأ ْڂم َٸمڇم ًٲمڇم﴾؟
ِ
َ٫مڀم َذا َٮمځمس ِٲم ْث َؾ ه َذاَّ َِٕ :ڂمف هٿمَڇم َأ َو َ ِ
ځمڀمڇم ٖمِ َٻم ْقٮم ِ ِف:
ُ ُ
َ
ڇمف ا ْٮمٺم ْٸم َؾ َإ٨م ْإَ ْيدي٫َ :م َٴم َڇمر َ٢مٌِ ً
َ ْ َ
ڇمف ا ْٮم ِٺم ْٸم َؾ إ َٮم ْځم ِف٫َ :م َٻم َڇملَٜ ﴿ :م ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم﴾ ُ٘م َّؿ َ٬م َڇمل:
﴿ َ٫مٌِ ََم ٭م ًََ ٌَ ْڊم َأ ْي ِديټم ُْؿ﴾ َو ُهٿمَڇم َأ َو َ
﴿ٖمِ َځمدَ َّي﴾ َو َأ ْي ًٵمڇم٫َ :مڅمِ َّڂم ُف ُهٿمَڇم َذ٭م ََر َڂم ْٺم ًَ ُف اٜمُْ َٻمدَّ َ١م َډم ٖمِ ِٴمځم َٹم ِډم اٜمُْ ْٺم َر ِدَ ،و ِٓم ا ْٮم َځمدَ ْي ِـ َذ٭م ََر َٮم ْٺم َظ
ِ ِ
ِ
اٮم َّت ْثٿمِځم ِډم ٭مََم ِٓم َ٬مقٮم ِ ِفٖ﴿ :م ْؾ يدَ اه ٲمًٌق َ٣مت ِ
َڇمن﴾ َو ُهٿم َ
اجل ْپم ِع
َڇمك َأ َو َ
ْ
ڇمف ْإَ ْيد َي َإ٨م صځم َٹمډم ْ َ
َ َ ُ َُْ
َ َ
ِ
اجل ْپم ِع ڂمَٷمِ ُٞم َ٬م ْقٮم ِ ِفٖ﴿ :مِ َځم ِد ِه اٜمُْ ْٽم ُؽ﴾ َوٖمِ َځم ِد ِه ْ
اخلَ ْ ُٞم
َ٫م َٴم َڇمر َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِفْ َ ﴿ :
ْم ِري ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمٿمَڇمَ .و َه َذا ِٓم ْ َ
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ِ
ِ ِ
ِ
َڇمر ًة
َڇمر ًة ٖمِٴمځم َٹمډم ا ُْٜم ْٺم َرد ُٲم ْٷم َڀم ًرا َأ ْو ُٲم ْٵم َپم ًرا َوٗم َ
ِٓم اٜمُْ ْٺم َرد َ٫م َڇمَّللَُّ ُ١م ٌْ َحڇم َڂم ُف َو َٗم َٸم َڇم٨م َي ْذ٭م ُُر َڂم ْٺم ًَ ُف ٗم َ
ِ ِ
اجل ْپم ِع َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِف﴿ :إڂمَّڇم َ٫مت َْحٿمَڇم َٮم َؽ َ٫مت ًْحڇم ُٲمٌِځمٿمًڇم﴾ َو َأ ْٲم َث ُڇمل َذٮم ِ َؽ.
ٖمِٴمځم َٹمډم ْ َ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ځمؿ ا َّٮم ِذي
اجل ْپم ِع َٗم ْٻمتَيض اٮم َّت ْٸمٷم َ
َو َٓ َي ْذ٭م ُُر َڂم ْٺم ًَ ُف ٖمِٴمځم َٹمډم اٮم َّت ْثٿم َځمډم َ٬م ُّطَّ َٕ :ن صځم َٹم َډم ْ َ
يًت ِ
َح ُّٻم ُفَ :و ُر َّٖم ََم ٗمَدُ ُّل َ٥م َٝم َٲم َٸم ِڇمِّن َأ ْ١م ََم ِئ ِفَ ،و َأ َّٲمڇم ِصځم َٹم ُډم اٮم َّت ْثٿم ِ َځم ِډم َ٫متَدُ ُّل َ٥م َٝم ا ْٮم َٸمدَ ِد اٜمَْ ْح ُٴم ِ
قر
َْ
َو ُه َق ُٲم َٻمدَّ ٌس َ٥م ْـ َذٮم ِ َؽ٫َ ،م َٽم ْق َ٬م َڇملَ ﴿ :ٲمڇم َٲمٿمَ َٸم َؽ َأ ْن َٗم ًْ ُجدَ َٜم ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ ٜمَڇم ٭م َ
َڇمن
َ٭م َٻم ْقٮمِ ِفِِ ﴿ :مَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم﴾ َو ُه َق ڂمَٷمِ ُٞم َ٬م ْقٮم ِ ِفٖ﴿ :مِ َځم ِد ِه ا ُْٜم ْٽم ُؽ﴾ َوٖمِ َځم ِد ِه ْ
اخلَ ْ ُٞم َو َٮم ْق َ٬م َڇمل
اْل ْ٫مر ِ
ِ ِ
َڇمن ُٲم َٺم ِ
ادَ :ٮمټم َ
ػ إ َذا َ٬م َڇمل َٛم َٽم ْٻمڊم ٖمِ َځمدَ َّي؟ ٖمِ ِٴمځم َٹم ِډم اٮم َّت ْثٿمِځمَ ِډم
ڇمر ً٬مڇم َٮم ُف٫َ :م َټم ْځم َ
َٛم َٽم ْٻمڊم ٖمِٴمځم َٹمډم ْ ِ َ
ُجڇم ِع اٮمً َٽم ِ
ڇمد ِ
ت ْإَٚم ِ
ه َذا ٲمع د َٓ َٓ ِ
ػ َ٥م َٝم ِٲم ْث ِؾ َٲمڇم َد َّل
ځمٵم ِډمَٖ ،م ْؾ ا ُْٜمت ََقاٗمِ َر ِة َوإِ ْ َ
يڋم ا ُْٜم ًْت َِٺم َ
َ
َ َ َ َ
َّ
َ٥م َٽم ْځم ِف ا ْٮم ُٻم ْر ُ
آن.اه
ّقال اإلماو ابً القٔه زمحُ اه كَنَا فَٕ رلتصس الصْاعق (ص:)63
ڇمف إِ َ٨م ي ِد ِذي ا ْٮمځم ِد اٜمُْر ِ
ِ
اد ْ ِ
اْل َوڇم َ٫م ِډم إِ َٮم ْځم ِف َ٭م َٻم ْقٮم ِ ِفٖ﴿ :مِ ََم
ه ا ْٮم َٺم ْر ِق َأ َّن ا ْٮم ِٺم ْٸم َؾ َ٬مدْ ُي َٵم ُ
َ
َ َ
َو ُّ
َ٬مدَّ َٲم ْڊم َيدَ َ
اك﴾ [احلڌم٫َ ﴿ ]01 :مٌِ ََم ٭م ًََ ٌَ ْڊم َأ ْي ِديټم ُْؿ﴾ [اٮمٳمقرى.]31 :
ِ
ِ ِ ِ ِ
و َأٲمڇم إِ َذا ُأ ِو َ ِ ِ ِ
ڇمذ ْٗم ُف
َ َّ
ځمػ إ َٮم ْځمف ا ْٮمٺم ْٸم ُؾُ٘ ،م َّؿ ٥مُدِّ َي ٖمِڇم ْٮم ٌَڇمء إ َ٨م َيده ُٲم ْٺم َر َد ًة َأ ْو ُٲم َثٿمَّڇم ًة٫َ :م ُڀم َق ِمَّڇم َٖم َ َ
ٖمِ ِفَ ،و ِِل َ َذا َ٬م َڇمل َ٥م ٌْدُ اَّللَِّ ْٖم ُـ َ٥م ْپم ٍرو« :إِ َّن اهللََّ َل ْ َ ْ
َي ُِ ْؼ بِ َٔ ِد ِه إِ َّٓ َث ََل ًثاَ :خ َِ َؼ آ َد َم بِ َٔ ِد ِهَ ،وؽ ََر َس
ج َّْ َة ا ْف ٍِردو ِ ِ ِ
َب اف َّت ْق َرا َة بِ َٔ ِد ِهش .
س بِ َٔدهَ ،و َـت َ
ْ َْ
َ
()0

ــــــــــــــــــــــ

( )0ٮمٺمظ احلديڋم اٜمذ٭مقر ِل أٙمده ٥مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص ٓ ،ٲمر٫مق٥مًڇم وٓ ٲمق٬مق ً٫مڇم ،وإڂمَم أٛمرٙمف
اٮمدار٬مٶمٿمل ٓم ”اٮمٴمٺمڇمت“ ر٬مؿ ( ،)28وأٖمق ڂمٸمځمؿ ٓم ”صٺمډم اجلٿمډم“ ( )48/0ر٬مؿ ( ،)23واٮمٌځمڀمٻمل ٓم
”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“ ( )025/2ر٬مؿ ( )692ٲمـ ٣مريؼ ٥مقن ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث٥ ،مـ أٛمځمف ٥مٌد
اَّلل ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث٥ ،مـ أٖمځمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ احلڇمرث ٖمـ ڂمق٫مؾٖ ،مٽمٺمظَٛ :م َٽم َؼ اَّللَُّ ٥مَزَّ َو َٙم َّؾ َ٘م ََل َ٘م َډم
ِِ
ِ
ِِ
َڈم اٮمت َّْق َرا َة ٖمِ َځم ِد ِهَ ،و٪م ََر َس ا ْٮم ِٺم ْر َد ْو َس ٖمِ َځم ِد ِه٬ .مڇمل اٮمٌځمڀمٻمل :هذا
اٮمً ََل ُم ٖمِ َځمدهَ ،و َ٭مت َ
َأ ْ٢م َځمڇم َء ٖمِ َځمدهَٛ ،م َٽم َؼ آ َد َم َ٥م َٽم ْځمف َّ
ٲمر١مؾ.

٬مٽمڊم :وٓم إ١مٿمڇمده ٥مقن ٖمـ ٥مٌد اَّلل ،وهق ُمڀمقل.
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َڊم ا ْٮمځمدُ ِهل ا ْٮم ُٻمدْ رة َِل ي ُټمـ َِلڇم ْ ِ
َ٫م َٽمق ٭مَڇمڂم ِ
َڊم ِٔ َد َم َ٫م ِٵمځم َٽم ٌډم
ڇمص ٖمِ َذٮم ِ َؽَ ،و َٓ ٭مَڇمڂم ْ
اٛمت َٴم ٌ
ْ
َ َ
َ َْ ْ َ
ِ
ر ٍء ِِمَّڇم َٛم َٽم َؼ ٖمِڇم ْٮم ُٻمدْ َر ِة.
ٖمِ َذٮم َؽ َ٥م َٝم ٭م ُِّؾ َ ْ
و َ٬مدْ َأ ْٛمٟم اٮمٿمٌَِّل ﷺ َأ َّن َأه َؾ اٜمَْق ِ٬م ِ
ػ َي ْڃمٗمُق َڂم ُف َي ْق َم ا ْٮم ِٻم َځمڇم َٲم ِډم َ٫م َځم ُٻمق ُٮم َ
ْت َأ ُبق
قن َ « :ا آ َد ُم َإٔ َ
ْ
ْ
َ
َ َ ُّ
ؽ اهللَُّ بِٔ ِد ِهش و َ٭م َذٮمِ َؽ َ٬م َڇمل آدم ُٜم ِق١مك ِٓم ُِم َ ِ ِ
ا ْف َب َ ِ
اص َى ٍَ َ
ؼ َخ َِ ََ َ
اك اهللَُّ بُِ َََل ِم ِف
ڇمٙمتف َٮم ُفْ « :
َّ
َ
َُ َ
َ
ؽ ْإَ ْفقاح بِٔ ِد ِهش ،و ِٓم َٮم ْٺم ٍ
ظ َ
َب َف َ
َو َخ َّط َف َ
ؽ افت َّْق َرا َة بِ َٔ ِد ِهشَ ،و ُه َق ِٲم ْـ َأ َص ِّح
آٛم َرَ « :ـت َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ ِ
احل ِد ُ
ت َبِْل آ َد َم
قرَ « .أ َّن ادَْ ََلَِ َُ َة َؿا ُفقا َ :ا َر ِّب َخ َِ َْ َ
يڋم اٜمَْ ْٳم ُڀم ُ
ْإَ َٚمڇمديڋمَ ،و َ٭م َذٮم َؽ ْ َ
اج ًَ ْؾ ََُل ُؿ افد ْٕ َٔا َو َفَْا ْأ ِخ َرةََ ،ؾ ََ َال اهللَُّ َْ ًَ َاػ:
قن َو َ ْر َـ ُب َ
قن َو َ ُِْْ ُح َ
ؼ ُب َ
َ ْٖ ُـ ُِ َ
قنَ ،ؾ ْ
قن َو َ ْ َ
ت ؾِ ِٔف ِمـ ر ِ
ت َف ُف ـ ُْـ
وحل ـ ََّ ْـ ُؿ ِْ ُ
ي َو َٕ ٍَخْ ُ
َٓ َأ ْج ًَ ُؾ َصافِ َح َذ ِّر َّ ِة َم ْـ َخ َِ َْ ُ
ت بِ َٔدَ َّ
ْ ُ

=
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و٬مڇمل اٮمدارٲمل ٓم ”اٮمٿمٻمض ٥مٝم اٜمريز“ (:)260/0
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ان -و ُهق اٜمُْټمْتِڈمَ٘ -مٿمَڇم ُُم َ ِ
ڇمهدٌ ،
ُ
ق١مك ْٖم ُـ إِ ْ١م ََم٥م َځمؾَ٘ ،مٿمَڇم َ٥م ٌْدُ ا ْٮم َقاٚمد ْٖم ُـ ِز َيڇمدَ٘ ،مٿمَڇم ُ٥م ٌَ ْځمدُ ْٖم ُـ ٲم ْڀم َر َ َ َ
َٚمدَّ َ٘مٿمَڇم ُٲم َ
َ٬م َڇمل٬َ :م َڇمل َ٥م ٌْدُ اَّللَِّ ْٖم ُـ ٥م َُپم َرَٛ :م َٽم َؼ اَّللَُّ َأ ْر َٖم َٸم َډم َأ ْ٢م َځمڇم َء ٖمِ َځم ِد ِه -:ا ْٮم َٸم ْر ُشَ ،وا ْٮم َٻم َٽم ُؿَ ،و َ٥مدْ ٌنَ ،وآ َد ُم ُ٘م َّؿ َ٬م َڇمل ٮم ِ ًَڇمئِ ِر
ْ
اخلَ ْٽم ِؼ :٭مـ َ٫مټم َ
َڇمن .إ١مٿمڇمده صحځمح ،رٙمڇمٮمف ٘مٻمڇمت.
و٬مڇمل اْلٲمڇمم ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم ”اٮمًٿمډم“ (:)0008
ِ
ِ
َٚمدَّ َ٘مٿمِل َأ ُٖمق َٚم ْٺم ٍ
٥مَ٦م ْٖم ِـ زَ ْي ٍد٥َ ،م ْـ
٥مَ٦م ،ڂمڇم َأ ُٖمق ُ٬م َت ْځم ٌَ َډم ،ڂمڇم َٚم ًَ ُـ ْٖم ُـ َأ ِِّب َٙم ْٸم َٺم ٍر٥َ ،م ْـ ِّ
ص ٥م َْپم ُرو ْٖم ُـ ي
ان٥ ،م ِ
َـ ا ْٖم ِـ ٥مَ ٌَّ ٍ
ػ ْٖم ِـ ِٲم ْڀم َر َ
ڇمس ¶ َ٬م َڇملَٛ :م َٽم َؼ اَّللَُّ ٥مَزَّ َو َٙم َّؾ َأ ْر َٖم َٸم َډم َأ ْ٢م َځمڇم َء ٖمِ َځم ِد ِهَ ،و َ١مڇمئِ ُر َذٮم ِ َؽ
ق١م َ
ُي ُ
ڇمت ٥مَ دْ ٍن ٖمِځم ِدهِ.
َڇمنَٛ ،م َٽم َؼ ا ْٮم َٻم َٽمؿ ٖمِځم ِد ِه ،وآدم ٖمِځم ِد ِه ،واٮمتَّقرا َة َ٭م َتٌڀمڇم ٖمِځم ِد ِه ،وٙمٿمَّ ِ
ُـ َ٫مټم َ
َ
ََ َ َ َ
َ٬م َڇملَ :ٮم ُف ٭م ْ
َ َ َ ََ َ َ َْ
إ١مٿمڇمده وٸمځمػ :ٮمٵمٸمػ ٚمًـ ٖمـ أِّب ٙمٸمٺمر ،و٥م٦م ٖمـ زيد ٖمـ ٙمد٥مڇمن .وهق يتٻمقى ٖمڇمٮمذي ٬مٌٽمف،
وٮمف ٚمټمؿ اٜمر٫مقع ،واَّلل أ٥مٽمؿ.
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ِ
ځمص إِڂم َََّم ُ٫م ِڀم َؿ ِٲم ْـ َ٬م ْقٮم ِ ِفَٛ ﴿ :م َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾ [ص٫َ ]75 :م َٽم ْق ٭م َ
َڇمن ِٲم ْث َؾ
َؾُ َ
َانش َو َه َذا اٮمت َّْخٴم ُ
َ٬م ْقٮم ِ ِفِِ ﴿ :مَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم﴾ [يسَ :]70 :ٮمټم َ
َڇمن ُه َق َو ْإَ ْڂم َٸمڇم ُم ِٓم َذٮم ِ َؽ َ١م َقا ًء.
()0

ــــــــــــــــــــــ

إٖمراهځمؿ ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٛمڇمٮمد
( )0ضًٔػ مُْر :أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم ”اٮمټمٌٞم“ ( ،)04584ٲمـ ٣مريؼ
ُ
ِ
ِمپمد ٖمـ ُٲم َٶم ِّرف٥ ،مـ صٺمقان ٖمـ ١مٽمځمؿ٥ ،مـ َ٥مٶمڇمء ٖمـ
٪مًڇمن َّ
ِمپمد٘ ،مٿمڇم أٖمق َّ
اٜم ِّٴمځميص٘ ،مٿمڇم َٚم َّجڇمج ٖمـ َّ
ت َبِْل آ َد َم افد ْٕ َٔا
ت َ :ا َر َّبَْاَ ،أ ْظ َى ْٔ َ
اٮمٿمٌل ﷺ٬ ،مڇمل« :إِ َّن ادََلََِ َُ َة َؿا َف ْ
َيًڇمر٥ ،مـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مَپمرو٥ ،مـ ِّ
ِ
ْ
ت
َؼ ُب وَٓ َٕ ِْ ُٓق ،وـ ََم َج ًَ ِْ َ
قن و َ ِْ َب ُ َ
ؼ ُب َ
َ ْٖ ُـ ُِ َ
قن َ
قن ،وٕ َْح ُـ ُٕ َ ِّب ُح بِ َح ّْد َك ،وَٓ َٕٖـ ُُؾ وَٓ ٕ ْ َ
ؾٔٓا و َ ْ َ
ََُلؿ افد ْٕٔا َؾاجً ْؾ َفَْا ِ
َانش.
ي ـ ََّ ْـ ُ
أخ َر َة ؿالَ َٓ :أ ْج ًَ ُؾ َصافِ َح ُذ ِّر َّ ِة َم ْـ خَ َِ َْ ُ
ؿِت َف ُف :ـ ُْـ َؾُ َ
ت بِ َٔدَ َّ
َ ْ َ
ُ
وأٛمرٙمف ٓم ”إو١مط“ ( )6073( )096 /6ٲمـ ٣مريؼ ٣مٽمحډم ٖمـ زيد٥ ،مـ صٺمقان ٖمـ ١مٽمځمؿ ٖمف.
٬مڇمل اِلځمثپمل ٓم ”اٜمجپمع“ ( :)254 /0و٫مځمف إٖمراهځمؿ ٖمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٛمڇمٮمد اٜمٴمځميص ،وهق ٭مذاب
ٲم٠موك ،وٓم ١مٿمد إو١مط ٣مٽمحډم ٖمـ زيد ،وهق ٭مذاب أيٵم ًڇم.
ؿِت :و٬مد روي ٲمق٬مق ً٫مڇم ٥مٝم ٥مٌد اَّلل ٖمـ ٥مپمرو ٖمـ اٮمٸمڇمص.

أٛمرٙمف اٮمدارٲمل ٓم ”اٮمرد ٥مٝم اٜمريز“ (َٚ )257- 256/0مدَّ َ٘مٿمَڇم ٥مَ ٌْدُ اَّللَِّ ْٖم ُـ َصڇمٮم ِ ٍحَٚ ،مد٘مٿم ِل
اٮم َّٽمځمڋمٚ ،مدَّ َ٘مٿمِل ِه َٳمڇمم ٖمـ ١مٸم ٍد٥ ،مَـ ي ِد ٖم ِـ َأ١م َٽمؿ٥ ،مـ ٥م َٶم ِ
ڇمء ْٖم ِـ َي ًَ ٍ
٥مَپم ِرو ْٖم ِـ
ْ زَ ْ ْ ْ َ َ ْ َ
ُ ْ ُ َ ْ
َ
ْ
ڇمرَ ،أ َّن َ٥م ٌْدَ اَّللَِّ ْٖم َـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْٮم َٸم ِ
قنَ ،ومَّْا َ َ َِ ُة ا ْف ًَ ْر ِ
شَ ،ومَّْا ا ْفُ َرا ُم
ڇمص٬َ ،م َڇملَ « :ف ََدْ َؿا َفت ادَْ ََلَُ َُة َ :ا َر َّبَْا ،مَّْا ادَْ ََلَ َُ ُة ا ُْد ََ َّر ُب َ
ت ََُل ُؿ افد ْٕ َٔا،
قنَ ،وٕ َْح ُـ ُٕ َ ِّب ُح اهللََّ اف َِّ ْٔ َؾ َوافْ ََّٓ َار َٓ ٕ ٖم َو َٓ ٍٕس ،خَِت َبْل آ َد َم َؾ َج ًَ ِْ َ
ا ْفَُاِْ ُب َ
ِ
ثؿ
قن َؾُ ََم َج ًَ ِْ َ
قن َو َ َتز ََّو ُج َ
ؼ ُب َ
َو َج ًَ ِْت َُٓ ْؿ َ ْٖ ُـ ُِ َ
ت ََُل ُؿ افد ْٕ َٔا َؾ ْ
اج ًَ ْؾ َفَْا ْأخ َر َة َؾ ََ َال :فـ أؾًؾَّ ،
قن َو َ ْ َ
ِ
ثؿ ظادو ؾاجتٓدوا ادَْ ْ َٖ َفة بِّثؾ َذفِ َ
ؽَ ،ؾ ََ َال:
ظادو ؾاجتٓدوا ادَْ ْ َٖ َفةَ ،ؾ ََا ُفقا مثؾ َذفؽَ ،ؾ ََ َال :فـ أؾًؾَّ ،
َان؟ش.
َف ْـ َأ ْج ًَ َؾ َصافِ َح ُذ ِّر َّ ِة َم ْـ َخ َِ َْ ُ
ي ـ ََّ ْـ ؿِت َف ُف :ــ َؾُ َ
ت بِ َٔدَ َّ
وذ٭مره اٮمذهٌل ٭مَم ٓم ”اٮمٸمٽمق“ (ص ٥ )82مـ اٮمدارٲمل ،و٬مڇمل :إ١مٿمڇمده صڇمٮمح.
ؿِتٓ :م إ١مٿمڇمده ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح ،وهق ٭مڇمٗمڈم اٮمٽمځمڋم٫ ،مځمف وٸمػ يًٞم .و٬مد ٛمقٮمػ هٳمڇمم ٖمـ
ڇمه ْؿ﴾ [اْلهاء:
َـ زَ ْي ِد ْٖم ِـ َأ ْ١م َٽم َؿِٓ ،م َ٬م ْقٮم ِ ِف َٗم َٸم َڇم٨مَ ﴿ :و َٮم َٻمدْ ٭م ََّر ْٲمٿمَڇم َٖمٿمِل آ َد َم َو َ َ
ِم ْٽمٿمَ ُ
١مٸمد٫ :مٻمد رواه َٲم ْٸم َپم ٌر ٥ ،م ْ
٬َ ، ]71م َڇمل٬َ :مڇم َٮم ِ
قن ِٲمٿم َْڀمڇم َو ُيٿمَ َّٸم ُپم َ
ڊم اٜمَْ ََلئِ َټم ُډمَ :ر َّٖمٿمَڇم إِڂم ََّؽ آ َٗم ْځم َڊم َٖمٿم ِل آ َد َم اٮمدُّ ْڂم َځمڇم َي ْڃم ُ٭م ُٽم َ
قن ٫َ ،م َٽم ْؿ ُٗم ْٸمٶمِٿمَڇم َذٮم ِ َؽ
َ٫م َڃم ْ٥مٶمِٿمَڇم ِٓم ْأ ِٛم َر ِة ٫َ ،م َٻم َڇملَ :و ِ٥مزَّ ِِت َٓ َأ ْٙم َٸم ُؾ َصڇمٮم ِ َح ُذ ِّر َّي ِډم َٲم ْـ َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي َ٭م َپم ْـ ُ٬م ْٽم ُڊم َٮم ُفُ :٭م ْـ َ٫مټم َ
َڇمنش.
أٛمرٙمف ٥مٌد اٮمرزاق ٓم ”ٗمٺمًٞمه“ (٥ )0592مـ ٲمٸمپمر ٖمف.
ُهڇم إٲمڇم ٲمـ ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح ،أو
وهذا أصح ،أ٥مٿمل أڂمف ٲمـ ٬مقل زيد ٖمـ أ١مٽمؿ٫ :مځمټمقن اٮمقصؾ و ً
ٲمـ هٳمڇمم ٖمـ ١مٸمد.
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َ٫م َٽم ََّم َ٫م ِڀم َؿ اٜمُْ ًْٽمِ ُپم َ
قن َأ َّن َ٬م ْق َٮم ُفَ ﴿ :ٲمڇم َٲمٿمَ َٸم َؽ َأ ْن َٗم ًْ ُجدَ َٜم ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم ٖمِ َځمدَ َّي﴾
ِ
ُي ِ
ځمٴمڇم َو َٗم ْٺم ِٵم ًځمَل ٖمِټم َْقڂمِ ِف َّم ْ ُٽمق ً٬مڇم ٖمِڇم ْٮم َځمدَ ْي ِـ َ٥م َٝم َٲم ْـ ُأ ِٲم َر َأ ْن َي ًْ ُجدَ َٮم ُفَ ،و َ٫م ِڀم َؿ
ڈم َٮم ُف َختْٴم ً
قٙم ُ

[ص]75 :

=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأٛمرٙمف ٥مٌد اَّلل ٖمـ أِمد ٓم ”اٮمًٿمډم“ ( ،469/2ر٬مؿ  ،)0165واٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء
واٮمٴمٺمڇمت“ ( 020 /2ر٬مؿ  ،)688وٓم ”٢مٸمڈم اْليَمن“ ( 072 /0ر٬مؿ ٚ )049مد٘مٿمڇم اِلځمثؿ ٖمـ
ٛمڇمرٙمډم ،ڂمڇم ٥مثَمن ٖمـ ٥مَلق ،وهق ٥مثَمن ٖمـ ٚمٴمـ ٖمـ ٥مَلق٬ ،مڇمل١ :مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ يٻمقل:
أٛمٟمِّن إڂمٴمڇمري :أن اٮمٿمٌل ﷺ ٬مڇمل ٫ ...مذ٭مره ٖمٿمحقه.
وإڂمٴمڇمري هذا ٓ ُيدرى ٲمـ هق ،و٥مروة ٖمـ رويؿ ٮمځمس ٮمف ١مَمع ٲمـ أٚمد ٲمـ اٮمٴمحڇمٖمډم٫ ،مڀمق
ٲمر١مؾ.
و٬مد ٙمڇمء ٲمٰمٚمڇم ٖمف ٥مٿمد اٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“ (ٚ ،)689مځمڋم أورده ٲمـ ٣مريؼ ٙمٿمځمد
ٖمـ ٚمټمځمؿ٥ ،مـ هٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر٥ ،مـ ٥مٌد رٖمف ٖمـ صڇمٮمح اٮمٻمرر ٬مڇمل١ :مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ َيدث ٥مـ
ٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل ريض اَّلل ٥مٿمف٫ ،مذ٭مره ٲمر٫مق٥مڇم ٖمٿمحقه.
إٓ أن روايډم ٥مروة ٖمـ رويؿ ٥مـ ٙمڇمٖمر ٖمـ ٥مٌد اَّلل إڂمٴمڇمري ٲمر١مٽمډم.
أيٵمڇم ٙمٿمځمد ٖمـ ٚمټمځمؿ ٫مځمف وٸمػ٬ ،مڇمل ٫مځمف اٮمدار٬مٶمٿمل :ٮمځمس ٖمڇمٮمٻمقي .و٬مد ٛمڇمٮمٺمف أٖمق زر٥مډم
٘مؿ ً
اْلٲمڇمم ٫مرواه ٥مـ هٳمڇمم ٖمـ ٥مَمر ٖمڅم١مٿمڇمده ...٭مَم رواه اجلَم٥مډم ،و٬مڇمل ٫مځمف ٥مـ إڂمٴمڇمريٖ ،مدون ٗمًپمځمډم
ٙمڇمٖمر .أٛمرٙمف اٮمٌځمڀمٻمل ٓم ”إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت“ (.)688
أڂمًڇم٫ ،مڃمٛمرٙمف ٲمـ ٣مريؼ أِّب ٖمټمر ِمپمد
و٬مد أٛمرٙمف اٖمـ ٥مًڇم٭مر ( )039/52و١مپمك إڂمٴمڇمري ً
ٖمـ أيقب اٮمداراِّن ٚمد٘مٿمڇم احلًـ ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ٛمٽمػ اٮمٴمځمدِّٓنٚ ،مد٘مٿمڇم ١مٽمځمَمن ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـٚ ،مد٘مٿمل
٥مثَمن ٖمـ ٚمٴمـ ٖمـ ٥مٌځمدة ٖمـ ٥مَلق٬ ،مڇمل ١مپمٸمڊم ٥مروة ٖمـ رويؿ اٮمٽمخپمل يٻمقلٚ :مد٘مٿمل أڂمس ٖمـ
ٲمڇمٮمؽ.
وهذا إ١مٿمڇمد وٸمځمػ :أٖمق ٖمټمر ِمپمد ٖمـ أيقب اٮمداراِّن ،واحلًـ ٖمـ ٥م٦م ٖمـ ٛمٽمػ اٮمٴمځمدِّٓنِ ،ل
يڄم٘مر ٗمق٘مځمٻمڀمَم ٥مـ ٲمٸمتٟم٫ ،مڀمَم ُمڀمقٓ احلڇمل.
و٬مد ٗمٴمحػ ٓم ٗمٺمًٞم اٖمـ ٭مثٞم ٓم ٗمٺمًٞم أيډم اٜمتٻمدٲمډم (اٮمداراِّن) إ٨م (اٮمرازي) وهق ٭مذاب ،وِل
يٺمٶمـ ٮمذٮمؽ ِمٻمؼ إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت ( ،)689وإڂمَم هق اٮمداراِّن.
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٧م ٙمٸم ُٽمقه ِٲمـ َٛمٴم ِڇمئ ِٴم ِف ،٭مَڇمڂم ِ
ِ ِ ِ
ِ
َڊم اٮمت ًَّْ ِق َي ُډم َٖم ْځمٿمَ ُف َو َٖم ْ َ ِ ِ َ
َذٮم َؽ َأ ْه ُؾ اٜمَْ ْق٬مػ ٚم َ َ َ ُ ْ َ
٧م َ٬م ْقٮمف﴿ :أ َو َِل ْ
َي َر ْوا َأڂمَّڇم َٛم َٽم ْٻمٿمَڇم َِل ُ ْؿ ِِمَّڇم َ٥م ِپم َٽم ْڊم َأ ْي ِديٿمَڇم َأ ْڂم َٸمڇم ًٲمڇم﴾ [يسَٛ ]70 :م َٶم ًڃم َِم ْ ًٵمڇم.اه
قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف القْاعد املجلى (ص:)71
يٻمڇمل :ٲمڇم هق ٤مڇمهر هذه أيډم وٚمٻمځمٻمتڀمڇمٚ ،متك يٻمڇمل :إِنڇم س٫مڊم ٥مٿمف؟
هؾ يٻمڇمل :إن ٤مڇمهرهڇم أن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٛمٽمؼ إڂمٸمڇمم ٖمځمده ،٭مَم ٛمٽمؼ آدم ٖمځمده؟.
أو يٻمڇمل :إن ٤مڇمهرهڇم أن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٛمٽمؼ إڂمٸمڇمم ٭مَم ٛمٽمؼ ٪مٞمهڇمِ ،ل ُيٽمٻمڀمڇم ٖمځمده،
ٮمټمـ إوڇم٫مډم اٮمٸمپمؾ إ٨م اٮمځمد ،واٜمراد صڇمٚمٌڀمڇم ٲمٸمروف ٓم اٮمٽمٹمډم اٮمٸمرٖمځمډم اٮمتل ڂمزل ِبڇم
اٮمٻمرآن.
أٲمڇم اٮمٻمقل إول ٫مٽمځمس هق ٤مڇمهر اٮمٽمٺمظ ٮمقٙمڀم٧م:
أحدُها :أن اٮمٽمٺمظ ٓ يٻمتٵمځمف ٖمپمٻمتچم اٮمٽمًڇمن اٮمٸمرِّب اٮمذي ڂمزل اٮمٻمرآن ٖمف ،أٓ
ٗمرى إ٨م ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :و َٲمڇم َأ َصڇم َٖمټم ُْؿ ِٲم ْـ ُٲم ِٴمځم ٌَ ٍډم َ٫مٌِ ََم ٭م ًٌَََ ْڊم َأ ْي ِديټم ُْؿ﴾ ،و٬مقٮمف٤َ ﴿ :م َڀم َر
ٟم َوا ْٮم ٌَ ْح ِر ٖمِ ََم ٭م ًََ ٌَ ْڊم َأ ْي ِدي اٮمٿم ِ
َّڇمس ٮم ِ ُځم ِذي َٻم ُڀم ْؿ ا َّٮم ِذي َ٥م ِپم ُٽمقا َٮم َٸم َّٽم ُڀم ْؿ
ا ْٮم َٺم ًَڇم ُد ِٓم ا ْٮم َ ِّ

َي ْر ِٙم ُٸم َ
قن﴾ ،و٬مقٮمفَ ﴿ :ذٮم ِ َؽ ٖمِ ََم َ٬مدَّ َٲم ْڊم َأ ْي ِديټم ُْؿ﴾٫ ،مڅمن اٜمراد :ٲمڇم ٭مًٌف اْلڂمًڇمن ڂمٺمًف
وٲمڇم ٬مدٲمف ،وإن ٥مپمٽمف ٖمٹمٞم يدهٖ ،مخَلف ٲمڇم إذا ٬مڇمل٥ :مپمٽمتف ٖمځمدي ،٭م َََم ِٓم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م:
﴿ َ٫مقي ٌؾ ٮم ِ َّٽم ِذيـ ي ْټم ُتٌ َ ِ
َڇمب ٖمِ َڃم ْي ِدهيِ ْؿ ُ٘م َّؿ َي ُٻمق ُٮم َ
قن َه َذا ِٲم ْـ ِ٥مٿم ِْد اَّلل﴾٫ ،مڅمڂمف يدل ٥مٝم
قن ا ْٮمټمت َ
َ َ ُ
َْ
ٲمٌڇمذة اٮمٯمء ٖمڇمٮمځمد.
افثان :أڂمف ٮمق ٭مڇمن اٜمراد أن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٛمٽمؼ هذه إڂمٸمڇمم ٖمځمده ،ٮمټمڇمن ٮمٺمظ أيډم:
ٛمٽمٻمٿمڇم ِلؿ ٖمڃميديٿمڇم أڂمٸمڇمٲمڇم .٭مَم ٬مڇمل اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٓم آدمَ ﴿ :ٲمڇم َٲمٿمَ َٸم َؽ َأ ْن ٗم ًَْ ُجدَ ٜمَ ِڇم َٛم َٽم ْٻم ُڊم
ِ
َڇمب
ٖمِ َځمدَ ّي﴾ٕ ،ن اٮمٻمرآن ڂمزل ٖمڇمٮمٌځمڇمن ٓ ٖمڇمٮمتٸمپمځمډم ،ٮمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :وڂم ََّز ْٮمٿمَڇم َ٥م َٽم ْځم َؽ ا ْٮمټمت َ
ِ
ِ
ر ٍء﴾.
ٗم ٌْ َځمڇمڂم ًڇم ٮمټم ُِّؾ َ ْ
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وإذا ٤مڀمر ٖمٶمَلن اٮمٻمقل إولٗ ،مٸم٧م أن يټمقن اٮمٴمقاب هق اٮمٻمقل اٮمثڇمِّن ،وهق:
أن ٤مڇمهر اٮمٽمٺمظ أن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٛمٽمؼ إڂمٸمڇمم ٭مَم ٛمٽمؼ ٪مٞمهڇم ،وِل ُيٽمٻمڀمڇم ٖمځمده ،ٮمټمـ
إوڇم٫مډم اٮمٸمپمؾ إ٨م اٮمځمد ٭مڅموڇم٫متف إ٨م اٮمٿمٺمس ٖمپمٻمتچم اٮمٽمٹمډم اٮمٸمرٖمځمډمٖ ،مخَلف ٲمڇم إذا
أوځمػ إ٨م اٮمٿمٺمس ،و٥مدي ٖمڇمٮمٌڇمء إ٨م اٮمځمد٫ ،متٿمٌف ٮمٽمٺمرق٫ ،مڅمن اٮمتٿمٌف ٮمٽمٺمروق ٖم٧م
اٜمتٳمڇمِبڇمت ٲمـ أٙمقد أڂمقاع اٮمٸمٽمؿ ،وٖمف يزول ٭مثٞم ٲمـ اْل٢مټمڇمٓت.اه
قٛي٘ تعاىل﴿ :ثُ َِّ اضِتَ ٣َٛإِيَ ٢ايطََُّا.﴾ ِ٤
٬مڇمل اٜمٸمٶمٽمډم ّمڇم٣مٌ٧م أهؾ اٮمًٿمډم :أوٮمتؿ هذه أيډم ٫مٻمٽمتؿ :ا١متقى إ٨م اٮمًَمء،
ٖمپمٸمٿمك ٥مپمد إ٨م ٛمٽمؼ اٮمًَمء.
قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف القْاعد املجلى (ص:)18
واجلقاب :أن ٕهؾ اٮمًٿمډم ٓم ٗمٺمًٞمهڇم ٬مقٮم٧م:
أحدُها :أِنڇم ٖمپمٸمٿمك ارٗمٺمع إ٨م اٮمًَمء .وهق اٮمذي رٙمحف اٖمـ ٙمرير ٬مڇمل ٓم ٗمٺمًٞمه
اٮمً ََم ِء
ا١مت ََقى إِ َ٨م َّ
ٖمٸمد أن ذ٭مر اخلَلف :وأو٨م اٜمٸمڇمِّن ٖمٻمقل اَّلل ٙمؾ ٘مٿمڇمؤهُ٘ ﴿ :م َّؿ ْ
َ٫م ًَ َّق ُاه َّـ﴾٥ :مَل ٥مٽمځمڀمـ وارٗمٺمع٫ ،مدٖمرهـ ٖمٻمدرٗمف ،وٛمٽمٻمڀمـ ١مٌع ١مَموات.اه وذ٭مره
اٮمٌٹمقي ٓم ٗمٺمًٞمه ٥مـ اٖمـ ٥مٌڇمس ،وأ٭مثر ٲمٺمني اٮمًٽمػ ،وذٮمؽ ِتًټمڇم ٖمٷمڇمهر ٮمٺمظ
ا١مت ََقى﴾ ،وٗمٺمقيٵمڇم ٮمٸمٽمؿ ٭مځمٺمځمډم هذا آرٗمٺمڇمع إ٨م اَّلل ٥مز وٙمؾ.
﴿ ْ
افَقل افثان :أن آ١متقاء هٿمڇم ٖمپمٸمٿمك اٮمٻمٴمد اٮمتڇمم .وإ٨م هذا اٮمٻمقل ذهڈم اٖمـ
٭مثٞم ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة اٮمٌٻمرة ،واٮمٌٹمقي ٓم ٗمٺمًٞم ١مقرة ٫مٴمٽمڊم٬ ،مڇمل اٖمـ ٭مثٞم :أي:
٬مٴمد إ٨م اٮمًَمء ،وآ١متقاء هڇمهٿمڇم ُو ِّپم َـ ٲمٸمٿمك اٮمٻمٴمد واْل٬مٌڇملٕ ،ڂمف ٥مدي ٖمڅم٨م.
و٬مڇمل اٮمٌٹمقي :أي٥ :مپمد إ٨م ٛمٽمؼ اٮمًَمء.
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ا١مت ََقى﴾ ا٬م٠من
وهذا اٮمٻمقل ٮمځمس س٫مڇم ٮمٽمټمَلم ٥مـ ٤مڇمهرهٕ ،ن اٮمٺمٸمؾ ﴿ ْ
ٖمحرف يدل ٥مٝم اٮمٹمڇميډم وآڂمتڀمڇمء٫ ،مڇمڂمتٻمؾ إ٨م ٲمٸمٿمك يٿمڇم١مڈم احلرف اٜمٻم٠من ٖمف.
ِ
روى ِبڇم
٩م ُب ِ َِبڇم ٥م ٌَڇم ُد اَّللَِّ﴾ ٚمځمڋم ٭مڇمن ٲمٸمٿمڇمهڇم َي َ
أٓ ٗمرى إ٨م ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م٥َ ﴿ :م ْځمٿم ًڇم َي ْ َ
٩م ُب﴾ ا٬م٠من ٖمڇمٮمٌڇمء ٫مڇمڂمتٻمؾ إ٨م ٲمٸمٿمك يٿمڇم١مٌڀمڇم وهق يروى،
٥مٌڇمد اَّللٕ ،ن اٮمٺمٸمؾ ﴿ َي ْ َ
٫مڇمٮمٺمٸمؾ ُي َٵم َّپمـ ٲمٸمٿمك يٿمڇم١مڈم ٲمٸمٿمك احلرف اٜمتٸمٽمؼ ٖمف ٮمځمٽمتئؿ اٮمټمَلم.اه
نفِسَ﴾ [ايكُس.]73:
قٛي٘ تعاىل﴿ :تَجِسِ ٟبِأَعَُِِٓٓٝا جَصَا ّ٤ئَُِِ نَإَ ُ
٬مڇمل اٜمٸمٶمٽمډم ٕهؾ اٮمًٿمډم :أوٮمتؿ هذه أيډم ٫مٻمٽمتؿْ :مري ٖمحٺمٷمٿمڇم وٲمرأى ٲمٿمڇم.
قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف القْاعد املجلى (ص:)44
ْم ِري ٖمِ َڃم ْ٥م ُځمٿمِٿمَڇم﴾ ،و٬مقٮمف ٜمق١مكَ ﴿ :وٮمِت ُْٴمٿم ََع َ٥م َٝم
٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م ٥مـ ١مٺمځمٿمډم ڂمقحْ َ ﴿ :

َ٥م ْځمٿمِل﴾.

واجلقاب :أن اٜمٸمٿمك ٓم هڇمٗم٧م أيت٧م ٥مٝم ٤مڇمهر اٮمټمَلم وٚمٻمځمٻمتف ،ٮمټمـ ٲمڇم ٤مڇمهر
اٮمټمَلم وٚمٻمځمٻمتف هٿمڇم؟.
هؾ يٻمڇمل :إن ٤مڇمهره وٚمٻمځمٻمتف أن اٮمًٺمځمٿمډم ْمري ٓم ٥م٧م اَّلل ،أو أن ٲمق١مك ٥مٽمځمف
اٮمٴمَلة واٮمًَلم ُي َر َّٖمك ٫مقق ٥م٧م اَّلل ٗمٸمڇم٨م؟.
أو يٻمڇمل :إن ٤مڇمهره أن اٮمًٺمځمٿمډم ْمري ،و٥م٧م اَّلل ٗمر٥مڇمهڇم وٗمټمٽمڄمهڇم ،و٭مذٮمؽ ٗمرٖمځمډم
ٲمق١مك ٗمټمقن ٥مٝم ٥م٧م اَّلل ٗمٸمڇم٨م ير٥مڇمه ويټمٽمڄمه ِبڇم.
وٓ ريڈم أن اٮمٻمقل إول ٖمڇم٣مؾ ٲمـ وٙمڀم٧م:
إول :أڂمف ٓ يٻمتٵمځمف اٮمټمَلم ٖمپمٻمتچم اخلٶمڇمب اٮمٸمرِّب ،واٮمٻمرآن إڂمَم ڂمزل ٖمٽمٹمډم
اٮمٸمرب٬ ،مڇمل اَّلل ٗمٸمڇم٨م﴿ :إِڂمَّڇم َأڂم َْز ْٮمٿمَڇم ُه ُ٬م ْرآڂم ًڇم َ٥م َرٖمِ ّځم ًڇم َٮم َٸم َّٽمټم ُْؿ َٗم ْٸم ِٻم ُٽم َ
قن﴾ ،و٬مڇمل ٗمٸمڇم٨م﴿ :ڂم ََز َل

ِ
٧م * َ٥م َٝم َ٬م ْٽمٌِ َؽ ٮم ِ َتټم َ ِ
ِ
ِ ٍ
ِّب ُٲمٌِ٧م﴾.
وح إَ ِٲم ُ
ُقن ٲم َـ اٜمُْٿمْذ ِري َـ * ٖمِٽم ًَڇمن َ٥م َر ِ ي
اٮمر ُ
ٖمِف ُّ
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وٓ أٚمد يٺمڀمؿ ٲمـ ٬مقل اٮمٻمڇمئؾ٫ :مَلن يًٞم ٖمٸمځمٿمل .أن اٜمٸمٿمل :أڂمف يًٞم داٛمؾ
خترٙمف ٭مڇمن وهق را٭مڈم ٥مٝم
خترج ٥مٝم ٥مځمٿمل .أن َّ
٥مځمٿمف .وٓ ٲمـ ٬مقل اٮمٻمڇمئؾ٫ :مَلن َّ
٥مځمٿمف .وٮمق اد٥مك ٲمدع أن هذا ٤مڇمهر اٮمٽمٺمظ ٓم هذا اخلٶمڇمب ٮمٵمحؽ ٲمٿمف اٮمًٺمڀمڇمء ٫مٵم ً
َل
٥مـ اٮمٸمٻمَلء.
افثان :أن هذا ِمتٿمع ٪مڇميډم آٲمتٿمڇمع ،وٓ يپمټمـ ٜمـ ٥مرف اَّلل و٬مدره ٚمؼ ٬مدره أن
يٺمڀمپمف ٓم ٚمؼ اَّلل ٗمٸمڇم٨مٕ ،ن اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٲمًتق ٥مٝم ٥مر٢مف ٖمڇمئـ ٲمـ ٛمٽمٻمفَ ٓ ،يؾ ٫مځمف
٥مٽمقا
رء ٲمـ ّمٽمق٬مڇمٗمف ،وٓ هق ٚمڇمل ٓم رء ٲمـ ّمٽمق٬مڇمٗمف١ ،مٌحڇمڂمف وٗمٸمڇم٨م ٥مـ ذٮمؽ ً
٭مٌٞما.
ً
٫مڅمذا ٗمٌ٧م ٖمٶمَلن هذا ٲمـ اٮمٿمڇمٚمځمډم اٮمٽمٺمٷمځمډم واٜمٸمٿمقيډمٗ ،مٸم٧م أن يټمقن ٤مڇمهر اٮمټمَلم
هق اٮمٻمقل اٮمثڇمِّن :أن اٮمًٺمځمٿمډم ْمري و٥م٧م اَّلل ٗمر٥مڇمهڇم وٗمټمٽمڄمهڇم ،و٭مذٮمؽ ٗمرٖمځمډم ٲمق١مك
ٗمټمقن ٥مٝم ٥م٧م اَّلل ،ير٥مڇمه ويټمٽمڄمه ِبڇم.
وهذا ٲمٸمٿمك ٬مقل ٖمٸمض اٮمًٽمػٖ( :مپمرأى ٲمٿمك)٫ ،مڅمن اَّلل ٗمٸمڇم٨م إذا ٭مڇمن يټمٽمڄمه
ٖمٸمځمٿمف :ٮمزم ٲمـ ذٮمؽ أن يراه ،وٓزم اٜمٸمٿمك اٮمٴمحځمح ٙمزء ٲمٿمف ،٭مَم هق ٲمٸمٽمقم ٲمـ دٓٮمډم
اٮمٽمٺمظ.اه
م أَِٜدِ﴾ِِِٜٗ
هلل ُ َٜد اهللِ فََ ِٛ
ٕا َ
ٔ ُٜبَاِٜعَُْ ٛوَ إََُِّْا ُٜبَاِٜعَُ ٛ
قٛي٘ تعاىل﴿ :إَِّٕ ايَّرَِ ٜ
[ايفتح.]71:
٬مڇمل اٜمٸمٶمٽمډم :وا٫مٻمتپمقڂمڇم يڇم ٲمـ ٗمٿمټمرون اٮمتڃمويؾ ٓم هذه أيډم :أِنڇم ٮمځمًڊم ٥مٝم
٤مڇمهرهڇم ،وأن اٜمٌڇميٸمډم ِل ٗمټمـ َّلل ٲمٌڇمذة ،وأن يد اَّلل ِل ِتس أيدي اٜمخٽمق٬م٧م.
قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف القْاعد املجلى (ص:)71
297

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

واجلقاب :أن يٻمڇمل :هذه أيډم ٗمٵمپمٿمڊم ُجٽمت٧م:
َؽ إِڂم َََّم ُي ٌَ ِڇمي ُٸم َ
اجلِّة إوػ٬ :مقٮمف ٗمٸمڇم٨م﴿ :إِ َّن ا َّٮم ِذي َـ ُي ٌَ ِڇمي ُٸمقڂم َ
قن اَّللََّ﴾.
و٬مد أٛمذ اٮمًٽمػ أهؾ اٮمًٿمډم ٖمٷمڇمهرهڇم وٚمٻمځمٻمتڀمڇم .وهل سَيډم ٓم أن اٮمٴمحڇمٖمډم
ِ
ِ
يض اَّللَُّ َ٥م ِـ
ريض اَّلل ٥مٿمڀمؿ ٭مڇمڂمقا يٌڇميٸمقن اٮمٿمٌل ﷺ ڂمٺمًف ،٭م َََم ٓم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :ٮم َٻمدْ َر َ
٧م إِ ْذ ُي ٌَ ِڇمي ُٸمقڂم َ
َت َڊم َّ
اٮمٳم َج َر ِة﴾.
َؽ َ ْ
اٜمُْ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
وٓ يپمټمـ ٕٚمد أن يٺمڀمؿ ٲمـ ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م﴿ :إِڂم َََّم ُي ٌَ ِڇمي ُٸم َ
قن اَّللََّ﴾ أِنؿ يٌڇميٸمقن اَّلل
ڂمٺمًف ،وٓ أن يدّ ٥مل أن ذٮمؽ ٤مڇمهر اٮمٽمٺمظٜ :مٿمڇم٫مڇمٗمف ٕول أيډم واٮمقا٬مع ،وا١متحڇمٮمتف ٓم
ٚمؼ اَّلل ٗمٸمڇم٨م.
وإڂمَم ٙمٸمؾ اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٲمٌڇميٸمډم اٮمر١مقل ﷺ ٲمٌڇميٸمډم ٮمفٕ :ڂمف ر١مقٮمف ،و٬مد ٖمڇميع
اٮمٴمحڇمٖمډم ٥مٝم اجلڀمڇمد ٓم ١مٌځمؾ اَّلل ٗمٸمڇم٨م ،وٲمٌڇميٸمډم اٮمر١مقل ٥مٝم اجلڀمڇمد ٓم ١مٌځمؾ ٲمـ
أر١مٽمف ٲمٌڇميٸمډم ٜمـ أر١مٽمفٕ ،ڂمف ر١مقٮمف اٜمٌٽمغ ٥مٿمف ،٭مَم أن ٣مڇم٥مډم اٮمر١مقل ٣مڇم٥مډم ٜمـ
ِ
اٮمر ُ١م َ
ڇمع اَّلل﴾.
قل َ٫م َٻمدْ َأ َ٣م َ
أر١مٽمف ،ٮمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م ﴿ َٲم ْـ ُيٶم ِع َّ
وٓم إوڇم٫مډم ٲمٌڇميٸمتڀمؿ اٮمر١مقل ﷺ إ٨م اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٲمـ ٗم٩ميػ اٮمٿمٌل ﷺ وٗمڃميځمده،
وٗمق٭مځمد هذه اٜمٌڇميٸمډم ،و٥مٷمپمڀمڇم ،ور٫مع ٢مڃمن اٜمٌڇميٸم٧م :ٲمڇم هق ٤مڇمهر ٓ ُيٺمك ٥مٝم أٚمد.
اجلِّة افثإٔة٬ :مقٮمف ٗمٸمڇم٨مَ ﴿ :يدُ اَّللَِّ َ٫م ْق َق َأ ْي ِدهيِ ْؿ﴾ ،وهذه أيٵمڇم ٥مٝم ٤مڇمهرهڇم
وٚمٻمځمٻمتڀمڇم٫ ،مڅمن يد اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٫مقق أيدي اٜمٌڇميٸم٧مٕ ،ن يده ٲمـ صٺمڇمٗمف ،وهق ١مٌحڇمڂمف
٫مق٬مڀمؿ ٥مٝم ٥مر٢مف٫ ،مټمڇمڂمڊم يده ٫مقق أيدهيؿ.
وهذا ٤مڇمهر اٮمٽمٺمظ وٚمٻمځمٻمتف ،وهق ٮمتق٭مځمد ٭مقن ٲمٌڇميٸمډم اٮمٿمٌل ﷺ ٲمٌڇميٸمډم َّلل ٥مز
وٙمؾ ،وٓ يٽمزم ٲمٿمڀمڇم أن ٗمټمقن يد اَّلل ٙمؾ و٥مَل ٲمٌڇمذة ٕيدهيؿ ،أٓ ٗمرى أڂمف يٻمڇمل:
اٮمًَمء ٫مق٬مٿمڇم ،ٲمع أِنڇم ٲمٌڇميٿمډم ٮمٿمڇم ٖمٸمځمدة ٥مٿمڇم.
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٫مځمد اَّلل ٥مز وٙمؾ ٫مقق أيدي اٜمٌڇميٸم٧م ﷺ ٲمع ٲمٌڇميٿمتف ٗمٸمڇم٨م خلٽمٻمف ،و٥مٽمقه ٥مٽمځمڀمؿ.
وٓ يپمټمـ ٕٚمد أن يٺمڀمؿ أن اٜمراد ٖمٻمقٮمفَ ﴿ :يدُ اَّللَِّ َ٫م ْق َق َأ ْي ِدهيِ ْؿ﴾ يد اٮمٿمٌل ﷺ،
وٓ أن يد٥مل أن ذٮمؽ ٤مڇمهر اٮمٽمٺمظٕ ،ن اَّلل ٗمٸمڇم٨م أوڇمف اٮمځمد إ٨م ڂمٺمًف ،ووصٺمڀمڇم
ٖمڃمِنڇم ٫مقق أيدهيؿ .ويد اٮمٿمٌل ﷺ ٥مٿمد ٲمٌڇميٸمډم اٮمٴمحڇمٖمډم ِل ٗمټمـ ٫مقق أيدهيؿٖ ،مؾ ٭مڇمن
يًٌٶمڀمڇم إٮمځمڀمؿ٫ ،مځمپمًؽ ٖمڃميدهيؿ ٭مڇمٜمٴمڇم٫مح ِلؿ٫ ،مځمده ٲمع أيدهيؿ ٓ ٫مقق أيدهيؿ.اه
ٔ َأقِ َسبُ
ط ُ٘ َْ َٚحِ ُ
ع ِبِ٘ َْفِ ُ
ٕ ِ ََْٚعًَ ُِ ََا تَُٛضُِ ِٛ
خًَكَِٓا اإلِِْطَا َ
قٛي٘ تعاىلَٚ﴿ :يَكَدِ َ
ٔ ال
ٔ َأقِ َسبُ إِيََِِٓ ِ٘ ِٝهُ ِِ َٚيَهِ ِ
حبٌِِ ايَٛزِٜدِ﴾ ٚقٛي٘ تعاىلَْ َٚ﴿ :حِ ُ
إِيََ َِِٔ ِ٘ ِٝ
ُتبِؿِسُ﴾َٕٚ
٬مڇمل اٜمٸمٶمٽمډم :وا٫مٻمتپمقڂمڇم يڇم ٲمـ ٗمٿمټمرون اٮمتڃمويؾ ٓم هذه أيډم :أِنڇم ٮمځمًڊم ٥مٝم
٤مڇمهرهڇم ،وأن اٮمٻمرب اٜمذ٭مقر هق ٬مرب اٜمَلئټمډم.
قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف القْاعد املجلى (ص:)46
واجلقاب :أن ٗمٺمًٞم اٮمٻمرب ٫مځمڀمَم ٖمٻمرب اٜمَلئټمډم ٮمځمس س٫مڇم ٮمٽمټمَلم ٥مـ ٤مڇمهره
ٜمـ ٗمدٖمره.
أٲمڇم أيډم إو٨م٫ :مڅمن اٮمٻمرب ٲمٻمځمد ٫مځمڀمڇم ٖمَم يدل ٥مٝم ذٮمؽٚ ،مځمڋم ٬مڇملَ ﴿ :وڂم َْح ُـ
َأ ْ٬مرب إِ َٮمځم ِف ِٲمـ ٚمٌ ِؾ ا ْٮمق ِر ِ
يد * إِ ْذ ي َت َٽم َّٻمك اٜمُْ َت َٽم ِّٻمځم ِ
ڇمن َ٥م ِـ ا ْٮم َځم ِپم ِ
٧م َو َ٥م ِـ ِّ
اٮمٳم ََم ِل َ٬م ِٸمځمدٌ * َٲمڇم
َ
َ
َ ُ ْ ْ َ ْ َ

ِ ِ
ِ ِ
ځمڈم َ٥متِځمدٌ ﴾٫ ،مٺمل ٬مقٮمف﴿ :إِ ْذ َي َت َٽم َّٻمك﴾ دٮمځمؾ ٥مٝم أن اٜمراد ٖمف:
َي ْٽمٺم ُظ ٲم ْـ َ٬م ْق ٍل إِّٓ َٮمدَ ْيف َر٬م ٌ
٬مرب اٜمٽمټم٧م اٜمتٽمٻمځم٧م.
وأٲمڇم أيډم اٮمثڇمڂمځمډم٫ :مڅمن اٮمٻمرب ٫مځمڀمڇم ٲمٻمځمد ٖمحڇمل آٚمتٵمڇمر ،واٮمذي َيي اٜمځمڊم
٥مٿمد ٲمقٗمف هؿ اٜمَلئټمډم ،ٮمٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨مَٚ ﴿ :متَّك إِ َذا َٙمڇم َء َأ َٚمدَ ٭م ُُؿ اٜمَْ ْق ُت ٗم ََق َّ٫م ْت ُف ُر ُ١م ُٽمٿمَڇم َو ُه ْؿ
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ِ
ٰم َ
ٓ ُي َٺم ِّر ُ٣م َ
ون﴾ دٮمځم ً
َل ٖمځمٿمڇم ٥مٝم أِنؿ اٜمَلئټمډم ،إذ
قن﴾٘ ،مؿ إن ٓم ٬مقٮمفَ ﴿ :أ ْم َأ ْڂمت ُْؿ ٓ ُٗم ٌْ ُ
يدل ٥مٝم أن هذا اٮمٻمريڈم ٓم ڂمٺمس اٜمټمڇمن ،وٮمټمـ ٓ ڂمٌٰمه ،وهذا يٸم٧م أن يټمقن اٜمراد
٬مرب اٜمَلئټمډم١ٓ ،متحڇمٮمډم ذٮمؽ ٓم ٚمؼ اَّلل ٗمٸمڇم٨م.
ٖمٻمك أن يٻمڇمل٫ :مٽمَمذا أوڇمف اَّلل اٮمٻمرب إٮمځمف ،وهؾ ٙمڇمء ڂمحق هذا اٮمتٸمٌٞم ٲمرا ًدا ٖمف
اٜمَلئټمډم؟.
٫مڇمجلقاب :أوڇمف اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٬مرب ٲمَلئټمتف إٮمځمف ٕن ٬مرِبؿ ٖمڃمٲمره ،وهؿ ٙمٿمقده
ور١مٽمف.
و٬مد ٙمڇمء ڂمحق هذا اٮمتٸمٌٞم ٲمرا ًدا ٖمف اٜمَلئټمډم ،٭مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م٫َ ﴿ :مڅمِ َذا َ٬م َر ْأڂمَڇم ُه َ٫مڇمٗمٌَِّ ْع
ُ٬م ْرآ َڂم ُف﴾٫ ،مڅمن اٜمراد ٖمف ٬مراءة ٙمٟميؾ اٮمٻمرآن ٥مٝم ر١مقل اَّلل ﷺ ،ٲمع أن اَّلل ٗمٸمڇم٨م أوڇمف
اٮمٻمراءة إٮمځمف ،ٮمټمـ ٜمڇم ٭مڇمن ٙمٟميؾ يٻمرؤه ٥مٝم اٮمٿمٌل ﷺ ٖمڃمٲمر اَّلل ٗمٸمڇم٨م صحڊم إوڇم٫مډم
اٮمٻمراءة إٮمځمف ٗمٸمڇم٨م.

ِ
٩مى
و٭مذٮمؽ ٙمڇمء ٓم ٬مقٮمف ٗمٸمڇم٨م٫َ ﴿ :م َٽم ََّم َذ َه َ
ځمؿ َّ
ڈم َ٥م ْـ إِ ْٖم َراه َ
اٮمر ْو ُع َو َٙمڇم َء ْٗم ُف ا ْٮم ٌُ ْ َ
ڇمد ُٮمٿمَڇم ِٓم َ٬مق ِم ُٮم ٍ
َُي ِ
قط﴾ ،وإٖمراهځمؿ إڂمَم ٭مڇمن َيڇمدل اٜمَلئټمډم اٮمذيـ هؿ ر١مؾ اَّلل ٗمٸمڇم٨م.اه
ْ
َ
حدٜح« :احلجس األضٛد ميني اهلل يف األزض».
قال اإلماو األلباىٕ زمحُ اه يف السلسلة الطعٔفة (:)881
مُْر أٛمرٙمف أٖمق ٖمټمر ٖمـ ٛمَلد ٓم اٮمٺمقائد ( ،)2/224/0واٖمـ ٥مدي
( ،)2/07واٖمـ ٖم٩مان ٓم إٲمڇمٕم ( )0/ 3/2واخلٶمځمڈم ( )328/ 6و٥مٿمف اٖمـ
اجلقزي ٓم اٮمقاهځمڇمت ( )944/84/2ٲمـ ٣مريؼ إ١محڇمق ٖمـ ٖم٩م اٮمټمڇمه٦مٚ ،مد٘مٿمڇم
أٖمق ٲمٸم٩م اٜمدائٿمل٥ ،مـ ِمپمد ٖمـ اٜمٿمټمدر٥ ،مـ ٙمڇمٖمرؓ
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ذ٭مره اخلٶمځمڈم ٓم ٗمرُجډم اٮمټمڇمه٦م هذا ،و٬مڇمل :يروي ٥مـ ٲمڇمٮمؽ ،و٪مٞمه ٲمـ اٮمر٫مٸمڇمء
أٚمڇمديڋم ٲمٿمټمرة٘ ،مؿ ١مڇمق ٮمف هذا احلديڋم٘ ،مؿ روى ٗمټمذيٌف ٥مـ أِّب ٖمټمر ٖمـ أِّب ٢مځمٌډم،
و٬مد ٭مذٖمف أيٵمڇم ٲمق١مك ٖمـ هڇمرون وأٖمق زر٥مډم ،و٬مڇمل اٖمـ ٥مدي ٥مٻمڈم احلديڋم :هق ٓم
٥مداد ٲمـ يٵمع احلديڋم ،و٭مذا ٬مڇمل اٮمدار٬مٶمٿمل ٭م َََم ِٓم اٜمځمزان ،وزاد اٖمـ اجلقزيٓ :
يٴمح ،وأٖمق ٲمٸم٩م وٸمځمػ.
و٬مڇمل اٜمٿمڇموي ٲمتٸمٻمٌڇم ٥مٝم اٮمًځمق٣مل ٚمځمڋم أورده ٓم اجلڇمٲمع ٲمـ روايډم اخلٶمځمڈم
واٖمـ ٥مًڇم٭مر٬ :مڇمل اٖمـ اجلقزيٚ :مديڋم ٓ يٴمح ،و٬مڇمل اٖمـ اٮمٸمرِّب :هذا ٚمديڋم
ٖمڇم٣مؾ ٫مَل يٽمتٺمڊم إٮمځمف.
٘مؿ وٙمدت ٮمٽمټمڇمه٦م ٲمتڇمٖمٸمڇم ،وهق أِمد ٖمـ يقڂمس اٮمټمقٓم ،وهق ٘مٻمډم أٛمرٙمف اٖمـ
٥مًڇم٭مر ( )2/91/05ٲمـ ٣مريؼ أِّب ٥م٦م إهقازيٚ ،مد٘مٿمڇم أٖمق ٥مٌد اَّلل ِمپمد ٖمـ
ٙمٸمٺمر ٖمـ ٥مٌځمد اَّلل اٮمټمَل٥مل احلپميص ٖمًٿمده ٥مٿمف ٖمف.
أورده ٓم ٗمرُجډم اٮمټمَل٥مل هذا ،وِل يذ٭مر ٫مځمف ٙمرٚمڇم وٓ ٗمٸمديَل ،ٮمټمـ أٖمق ٥م٦م
إهقازي ٲمتڀمؿ٫ ،مڇمحلديڋم ٖمڇم٣مؾ ٥مٝم ٭مؾ ٚمڇمل.
٘مؿ رأيڊم اٖمـ ٬متځمٌډم أٛمرج احلديڋم ٓم ٪مريڈم احلديڋم (٥ )0/017/3مـ إٖمراهځمؿ
ٖمـ يزيد٥ ،مـ ٥مٶمڇمء٥ ،مـ اٖمـ ٥مٌڇمس ٲمق٬مق٫مڇم ٥مٽمځمف.
واٮمق٬مػ أ٢مٌف ،وإن ٭مڇمن ٓم ١مٿمده وٸمځمػ ٙمدا٫ ،مڅمن إٖمراهځمؿ هذا وهق اخلقزي
ٲم٠موك ،٭مَم ٬مڇمل أِمد واٮمٿمًڇمئل.
ٮمټمـ روي احلديڋم ٖمًٿمد آٛمر وٸمځمػ ٥مـ اٖمـ ٥مپمرو:
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رواه اٖمـ ٛمزيپمډم ( )2737واٮمٶمٟماِّن ٓم إو١مط ( ،)2/ 33/0و٬مڇملٗ :مٺمرد ٖمف
٥مٌد اَّلل ٖمـ اٜمڄمٲمؾ ،وٮمذا وٸمٺمف اٮمٌځمڀمٻمل ٓم إ١مَمء (ص  )333وهق ّمرج ٓم اٮمتٸمٽمځمؼ
اٮمر٪مځمڈم (.)023 / 2
وإذا ٥مر٫مڊم ذٮمؽ٫ ،مپمـ اٮمٸمجڇمئڈم أن يًټمڊم ٥مـ احلديڋم احلڇم٫مظ اٖمـ رٙمڈم ٓم
ذيؾ اٮمٶمٌٻمڇمت ( ،)075-074/7ويتڃمول ٲمڇم روي ٥مـ اٖمـ اٮمٺمڇم٥مقس احلٿمٌ٦م أڂمف ٭مڇمن
يٻمقل :احلجر إ١مقد يپم٧م اَّلل ٚمٻمځمٻمډمٖ .مڃمن اٜمراد ٖمځمپمځمٿمف أڂمف ِمؾ آ١متَلم واٮمتٻمٌځمؾ،
وأن هذا اٜمٸمٿمك هق ٚمٻمځمٻمډم ٓم هذه اٮمٴمقرة ،وٮمځمس ُمڇمزا ،وٮمځمس ٫مځمف ٲمڇم يقهؿ اٮمٴمٺمډم
اٮمذاٗمځمډم أصَل ،و٭مڇمن يٹمٿمځمف ٥مـ ذٮمؽ ٭مٽمف اٮمتٿمٌځمف ٥مٝم وٸمػ احلديڋم ،وأڂمف ٓ دا٥مل
ٮمتٺمًٞمه ،أو ٗمڃمويٽمفٕ :ن اٮمتٺمًٞم ٫مرع اٮمتٴمحځمح ٭مَم ٓ ُيٺمك.اه
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)162/1
ٍِ
إم َ٥م ْـ َٖم ْٸم ِ
ض ْ
ِمد َِل ْ َي َت َڃم َّو ْل َّإٓ َ٘م ََل َ٘م َډم
احلَٿمْ ٌَٽمِ َّځم ِډمَ :أ َّن َأ ْ َ
َو َأ َّٲمڇم َٲمڇم َٚمټمَڇم ُه َأ ُٖمق َٚمڇمٲمد ا ْٮم َٹم َز ِ ُّ
ِ ِ
ِ
غ ُأ ْص ُب ًَ ْ ِ
غ اهللَِّ ِذ ْإَ ْر ِ
َأ ْ٢م َځمڇم َءَْ « :
غ ِم ْـ َأ َصابِ ِع
قب ا ْفً َباد َب ْ َ
اي َج ُر ْإَ ْش َق ُد َ ّ ُ
ضش « َو ُؿ ُِ ُ
افر ِـش «وإِن َأ ِجدُ َٕ ٍَس افر ِـ ِمـ ؿِب ِؾ ا ْفّٔ ِـش َ٫مڀم ِذ ِه ِْ
ِمد َِل
احلټمَڇم َي ُډم ٭م َِذ ٌب َ٥م َٝم َأ ْ َ
َ ِّ
َ
َ َّ ْ َ
َّ ْ َ
ْ َ ََ
ِ
ِ
ِ
يٿمْ ُٻم ْٽمڀمڇم َأٚمدٌ َ٥مٿمْف ٖمِڅمِ١مٿم ِ
احلٿمْ ٌَ ِ ُّ٦م
َڇمدَ :و َٓ َي ْٸم ِر ُ
َ َ َ
ف َأ َٚمدٌ ٲم ْـ َأ ْص َحڇمٖمِف ڂم َْٻم َؾ َذٮم َؽ َ٥مٿمْ ُفَ .و َه َذا ْ َ
ُ ْ
ا َّٮم ِذي َذ٭م ََر َ٥مٿمْ ُف َأ ُٖمق َٚم ِڇمٲم ٍد َُم ْ ُڀم ٌ
ف َٓ ِ٥م ْٽم ُپم ُف ٖمِ ََم َ٬م َڇملَ ،و َٓ ِصدْ ُ٬م ُف ٫مِ َځمَم َ٬م َڇمل.اه
قل َٓ ُي ْٸم َر ُ

قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ مَجِنُْع ا ِلفَتَاَّى (:)167/4
ِ
قر إڂم َََّم ُه َق َ٥م ْـ ا ْٖم ِـ َ٥م ٌَّ ٍ
ڇمس َ٬م َڇمل:
ُر ِو َي َ٥م ْـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ ٖمِڅمِ ْ١مٿمَڇمد َٓ َي ْث ٌُ ُڊمَ ،واٜمَْ ْٳم ُڀم ُ
٧م اَّللَِّ ِٓم ْإَ ْر ِ
« ْ
ض٫َ ،م َپم ْـ َصڇم َ٫م َح ُف َو َ٬م ٌَّ َٽم ُف٫َ :م َټم َڃمڂم َََّم َصڇم َ٫م َح اَّللََّ َو َ٬م ٌَّ َؾ
احلَ َج ُر ْإَ ْ١م َق ُد َي ِپم ُ
َي ِپمځمٿمَ ُفش.
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إ٢مټم َ
َو َٲم ْـ ٗمَدَ َّٖم َر اٮم َّٽم ْٺم َظ اٜمَْٿمْ ُٻم َ
٧م َٮم ُف َأ َّڂم ُف َٓ ْ
َڇمل ٫مِ ِځمف َّإٓ َ٥م َٝم َٲم ْـ َِل ْ َيتَدَ َّٖم ْر ُه٫َ :مڅمِ َّڂم ُف
قلَٗ :م ٌَ َّ َ
ِ
ضش َ٫م َٻم َّځمدَ ُه ٖمِ َٻم ْقٮم ِ ِف « ِذ ْإَ ْر ِ
غ اهللَِّ ِذ ْإَ ْر ِ
ضش َو َِل ْ ُي ْٶمٽمِ ْؼ َ٫م َځم ُٻم َ
٧م اَّللَِّ
قل َي ِپم ُ
َ٬م َڇملُ ّ َ « :
ػ ٚمټمْؿ اٮم َّٽم ْٺم ِ
ِ ِ
ِ
ظ اٜمُْ ْٶم َٽم ِؼُ٘ .م َّؿ َ٬م َڇمل٫َ « :م َپم ْـ َصڇم َ٫م َح ُف َو َ٬م ٌَّ َٽم ُف َ٫مټم ََڃمڂم َََّم
َو ُٚمټم ُْؿ اٮم َّٽم ْٺمظ اٜمُْ َٻم َّځمد ُُيَڇمٮم ُ ُ َ
َصڇم َ٫م َح اَّللََّ َو َ٬م ٌَّ َؾ َي ِپمځمٿمَ ُفش.
َو َٲم ْٸم ُٽمق ٌم َأ َّن اٜمُْ َٳم ٌَّ َف َ٪م ْ ُٞم اٜمُْ َٳم ٌَّ ِف ٖمِ ِفَ :و َه َذا َ ِ
٧م اَّللَِّ
يح ِٓم َأ َّن اٜمُْ َٴمڇم٫مِ َح َِل ْ ُي َٴمڇم٫مِ ْح َي ِپم َ
س ٌ
يڋم و ِ
احل ِد ِ
ِ
ِ
احل َج َر َٮم ْځم َس ِٲم ْـ
آٛم ُر ُه ُي ٌَ ِّ ُ
َ
٧م َأ َّن ْ َ
َأ ْص ًَلَ ،و َٮمټم ْـ ُ٢م ٌِّ َف ٖمِ َپم ْـ ُي َٴمڇم٫م ُح اَّللََّ َ٫م َڃم َّو ُل ْ َ
ڇمت اَّللَِّ ٭مََم هق ٲمٸم ُٽمقم ِ٥مٿمْدَ ٭م ُِّؾ َ٥م ِ
ِص َٺم ِ
٧م َأ َّن اَّللََّ َٗم َٸم َڇم٨م ٭م َََم َٙم َٸم َؾ ٮمِٽمٿم ِ
َّڇمس َٖم ْځمتًڇم
ڇم٬م ٍؾَ ،و َٮمټمِ ْـ ُي ٌَ ِّ ُ
َ ُ َ َْ ٌ
ُقن َذٮم ِ َؽ ٖمِ َپمٿم ِْز َٮم ِډم َٗم ْٻمٌِ ِ
قن ٖمِ ِفَٙ :م َٸم َؾ َِل ُ ْؿ َٲمڇم َي ًْتَٽمِ ُپمق َڂم ُف :ٮم ِ َځمټم َ
َي ُٶمق ُ٫م َ
ځمؾ َي ِد ا ْٮم ُٸم َٷم ََم ِء٫َ :مڅمِ َّن َذٮم ِ َؽ
َٗم ْٻم ِر ِ
يؿ َٮم ُف ٭م َََم َٙم َر ْت ا ْٮم َٸمڇم َد ُة َو َاَّللَُّ َو َر ُ١مق ُٮم ُف َٓ َي َت َټم َّٽم ُپم َ
إو ََل ُل
قن ٖمِ ََم ٫مِ ِځمف ْ
ٌ
يڈم ٮم ْٽم ُپم َٻم ٌِّ ِؾَ ،و َٗمټم ِْر ٌ
احل ِد ِ
اٮمٿم ِ
٧م َِل ُ ْؿ َٲمڇم َي َّت ُٻم َ
يڋم َٲمڇم َيٿم ِْٺمل ِٲم ْـ
قن٫َ :م َٻمدْ َٖم َّ َ
َّڇمسَٖ ،م ْؾ َٓ ُٖمدَّ ِٲم ْـ َأ ْن ُي ٌَ ِّ َ
٧م َِل ُ ْؿ ِٓم ْ َ
اٮمت َّْپمثِ ِ
ځمؾ.اه
حدٜح« :إْ ٞأجد ْفظ ايسمحٔ َٔ قبٌ اي.»ُٔٝ
قال اإلماو األلباىٕ زمحُ اه يف السلسلة الصحٔحة (:)1147
«إن أجد ٍٕس افر ـ مـ ا ْا -نر إػ افّٔـش.
أٛمرٙمف اٮمٶمٟماِّن ٓم اٜمٸمجؿ اٮمټمٌٞم (ٚ :)6358/61/7مد٘مٿمڇم أٖمق زر٥مډم٘ :مٿمڇم أٖمق
اٮمځمَمن٘ :مٿمڇم إ١مَم٥مځمؾ ٖمـ ٥مځمڇمش٥ ،مـ اٮمقٮمځمد ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـ (ح):
و٘مٿمڇم ٖمټمر ٖمـ ١مڀمؾ٘ :مٿمڇم ٥مٌد اَّلل ٖمـ يق١مػ٘ :مٿمڇم ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح احلپميص:
ٚمد٘مٿمل إٖمراهځمؿ ٖمـ ١مٽمځمَمن إ٫مٶمس٥ ،مـ اٮمقٮمځمد ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـ اجلرر٥ ،مـ ٙمٌٞم
ٖمـ ڂمٺمٞمٚ :مد٘مٿمل ١مٽمپمډم ٖمـ ڂمٺمځمؾ اٮمًټمقِّن ٬مڇمل :دڂمقت ٲمـ ر١مقل اَّلل ﷺٚ ،متك ٭مڇمدت
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ر٭مٌتڇمي ِتًڇمن ٫مخذه٫ ،مٻمٽمڊم :يڇم ر١مقل اَّلل! ٗمر٭مڊم اخلځمؾ ،وأٮمٻمل اٮمًَلح ،وز٥مؿ
أ٬مقام أن ٓ ٬متڇمل! ٫مٻمڇمل« :ـذبقا! أن جاء افَتالْ ٓ ،زال مـ أمتل أمة ؿاَّة ظذ
ايؼ ،طا رة ظذ افْاس ،ز غ اهلل ؿِقب ؿقم ؿاِْق ؿ فْٔافقا مْٓؿش .و٬مڇمل وهق ٲمقل
٤مڀمره إ٨م اٮمځمپمـ« :إن أجد ٍٕس افر ـ مـ ا ْا ،وفَد أوحل إل أن مٍُقت ؽر
مِبث ،وْتبًقن أؾْاد ًا ،واخلٔؾ مًَقد ذ ٕقاصٔٓا اخلر إػ قم افَٔامة ،وأ ِٓا
مًإقن ظِٔٓاش.
٬مٽمڊم :وا١مٿمڇمده صحځمح ٲمـ اٮمقٙمف إول٥ ،مـ اٮمقٮمځمد ٖمـ ٥مٌد اٮمرِمـ ،وهق ٘مٻمډم
ٲمـ رٙمڇمل ٲمًٽمؿ .وٓم اٮمقٙمف أٛمر ٖمټمر ٖمـ ١مڀمؾ٫ :مځمف وٸمػ.
و٢مځمخ ٥مٌد اَّلل ٖمـ صڇمٮمح احلپميص ِل أ٥مر٫مف! ٘مؿ ٗمٌ٧م أن ا١مؿ أٖمځمف ِمرف ،صقاٖمف
(١مڇمِل)٫ ،مٻمد رأيڊم اٮمٌځمڀمٻمل ٬مد أٛمرج احلديڋم ٓم إ١مَمء واٮمٴمٺمڇمت (ص -462
 )463ٲمـ ٣مريؼ ِمپمد ٖمـ إ١محڇمق اٮمٴمڇم٪مڇمِّن :أڂمڇم ٥مٌد اَّلل ٖمـ يق١مػ :أڂمڇم ٥مٌد اَّلل ٖمـ
١مڇمِل احلپميص٘ :مٿمڇم إٖمراهځمؿ ٖمـ ١مٽمځمَمن إ٫مٶمس ٖمف.
٬مٽمڊم٫ :مڀمق إ١مٿمڇمد صحځمح أيٵم ًڇمٕ :ن ٥مٌد اَّلل ٖمـ ١مڇمِل احلپميص -وهق إ٢مٸمري-
٘مٻمډم اٗمٺمڇم٬م ًڇم ،وٲمـ رٙمڇمل اٮمٌخڇمري.
وٲمـ وَلل اٮمٳمځمخ اٮمټمق٘مري ،وٲمٸمڇمداٗمف ٮمٽمًٿمډم وأٚمڇمديڋم اٮمٴمٺمڇمت ،وٗمٵمٽمځمٽمف
ٮمٽمٻمراءٗ :مٸمٽمځمٻمف ٓم ٚمڇم٢مځمډم إ١مَمء ٥مٝم اٖمـ ١مڇمِل هذا ٖمٻمقٮمف :٭مڇمن أٖمق داود يذٲمف!.
٫متٸمڇمٲمك ٥مـ أ٬مقال إئپمډم اٜمجپمٸمډم ٥مٝم ٗمق٘مځمٻمف ،وٗمٳمٌڋم ٖمذم أِّب داود إيڇمه ٜمذهٌف،
و٬مد أٛمرج ٮمف ٓم ١مٿمٿمف ،وهق يٸمٽمؿ أن ذٮمؽ ٓ يي ٓم ٥مداٮمتف وصحډم ٚمديثف ٥مٿمد
اٮمٸمٽمَمء ٗمٿمٴمځمٴم ًڇم وٗمٺمريٸم ًڇم ،ٲمع أن احلديڋم ٮمځمس ٮمف ٥مَل٬مډم ٖمڇمٮمٴمٺمڇمت :٭مَم يڃمِت ٥مـ اٖمـ
ٗمځمپمځمډم.
314

شرح عقيدة أهل السنة األخيار بدراسة أحاديث املداار

٥مٝم أڂمف ٬مد ٗمقٖمع ٓم اٮمقٙمف إول ٭مَم رأيڊم٫ ،مَل ييه اٮمذم اٜمذ٭مقر ٮمق ٭مڇمن ٬مدٚم ًڇم
ٓم ٘مٻم تف ،وٮمټمـ هذا هق ٢مڃمن أهؾ إهقاءُ ٓ :يٽمٴمقن ٮمٽمٌحڋم اٮمٸمٽمپمل ،وإڂمَم يتٌٸمقن
ٲمٿمف ٲمڇم يقا٫مؼ أهقاءهؿ! واَّلل اٜمًتٸمڇمن.
وا٥مٽمؿ أن هذا احلديڋم ٬مد ٙمڇمء ٓم ٖمٸمض ٣مر٬مف زيڇمدة أٛمرى ٖمٽمٺمظ« :و٥مٻمر دار
اٜمڄمٲمٿم٧م ٖمڇمٮمٳمڇممش.
و٭مٿمڊم ٛمرٙمتف ٓم اٜمجٽمد اٮمراٖمع (٫ ،)0935مڃم٥مدت خترَيف هٿمڇم حلديڋم اٮم٠مُجډم،
ٲمًتدر٭م ًڇم ٖمف ٥مٝم خترَيل إيڇمه ٓم اٮمٵمٸمځمٺمډم ٓم اٜمجٽمد اٮمثڇمٮمڋم ( ،)0197ٮمټمـ ٲمـ
ٚمديڋم أِّب هريرة٫ ،مڀمذا ٢مڇمهد ٬مقي ٮمف ٲمـ ٚمديڋم ١مٽمپمډم ٖمـ ڂمٺمځمؾ ،أوٙمڈم ٥م٦م خترَيف
هٿمڇم ،واٮمتٿمٌځمف ٥مٝم أن احلديڋم صڇمر ٖمف صحځمح ًڇم ،واحلپمد َّلل ٥مٝم ٗمق٫مځمٻمف ،وأ١مڃمٮمف اٜمزيد
ٲمـ ٫مٵمٽمف.
هذا :ويٌدو أن ٢مځمخ اْل١مَلم اٖمـ ٗمځمپمځمډم رِمف اَّلل يذهڈم إ٨م ٘مٌقت احلديڋم٫ ،مٻمد
رأيتف ١مئؾ ٥مـ ٚمديڋم( :احلجر إ١مقد يپم٧م اَّلل ٓم إرض ) ،و٥مـ هذا احلديڋم ٓم
َڇموى ( )398 -397/6؟ ٫مٵمٸمػ إول ،دون هذا ،و٬مڇمل ٲمٌځمٿم ًڇم ٲمٸمٿمڇمه،
َُم ْ ُپمقع ا ْٮم َٺمت َ
وأڂمف ٤مڇمهر ٫مځمف٫ :مٻمڇمل:
اٛمتِٴمڇمص ٖمِ ِٴم َٺم ِ
ِ
٧م ٲم ْٻمٴمقد ْ ِ ِ
ِ
َّلل
ڇمت ا َِّ
احلديڋم٫َ :مڅمِ َّڂم ُف َٮم ْځم َس ٮم ْٽم َځم َپم ِـ ْ َ ٌ
َ٬م ْق ُٮم ُف «م ْـ ا ْف َٔ َّ ِـش ُي ٌَ ِّ ُ َ ُ َ َ
َٗم َٸم َڇم٨م َٚمتَّك ُي َٷم َّـ َذٮم ِ َؽَ ،و َٮم ِټم ْـ ِٲمٿم َْڀمڇم َٙمڇم َء ا َّٮم ِذي َـ َُيِ ٌُّ ُڀم ْؿ َو َُيِ ٌُّق َڂم ُف ا َّٮم ِذي َـ َ٬م َڇمل ٫مِ ِ
ځمڀم ْؿَ ﴿ :ٲم ْـ
ف َي ْڃم ِِت اَّللَُّ ٖمِ َٻم ْق ٍم َُيِ ٌُّ ُڀم ْؿ َو َُيِ ٌُّق َڂم ُف﴾.
َي ْرٗمَدَّ ِٲمٿمْټم ُْؿ َ٥م ْـ ِديٿم ِ ِف َ٫م ًَ ْق َ
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ِ
ِ
ِ ِ
ق١مك
َو َ٬مدْ ُر ِو َي َأ َّڂم ُف ٜمََّڇم ڂم ََز َٮم ْڊم َهذه ْأ َي ُډم١ُ :مئ َؾ َ٥م ْـ َه ُڄم َٓء٫َ :م َذ٭م ََر َأ َِّن ُ ْؿ َ٬م ْق ُم َأ ِِّب ُٲم َ
ِ
ْإَ ْ٢مٸم ِري :وٙمڇمء ْت ْإَٚم ِ
ڇمد ُ
ځمح ُډم ِٲم ْث ُؾ َ٬م ْقٮم ِ ِفَ « :أَْاـ ُْؿ َأ ْ ُؾ ا ْف َٔ َّ ِـ َأ َر َّق ُؿ ُِق ًبا
اٮمٴمح َ
يڋم َّ
َ
َ ِّ َ َ َ
اْ م ُن من و ِْ
ِ
ايُ َّْ ُة َ َمِٕ َّٔ ٌةش .
َو َأ ْف َ َ
غ َأ ْؾئدَ ةًَ َ َ َ ِ ْ :
ِ
ِ
ِ
ِم ُـ َ٥م ْـ
اٮمر ْ َ
اٮمر َّدة َو َ٫مت َُحقا ْإَ ْٲم َٴم َڇمر َ٫مٌِ ِڀم ْؿ َڂم َّٺم َس َّ
َو َه ُڄم َٓء ُه ْؿ ا َّٮمذي َـ َ٬مڇم َٗم ُٽمقا َأ ْه َؾ ِّ
ِ
ص َذٮم ِ َؽ ٖمِ ُڃم َو ْي ِ
س َ٫م َٻمدْ َأ ْٖم َٸمدَ .
اٜمُْ ْڄم ِٲمٿم ِ َ
٧م ا ْٮمټم ُُر َٖمڇمتَ ،و َٲم ْـ َٛم َّٴم َ
()0

قال األلباىٕ زمحُ اه :و٥مٝم هذا اٜمٸمٿمك٫ :مٽمځمس احلديڋم ٲمـ أٚمڇمديڋم
اٮمٴمٺمڇمت ،وٮمذٮمؽ ِل يقرده احلڇم٫مظ اٮمذهٌل ٓم ُجٽمډم أٚمڇمديثڀمڇم ٓم ٭متڇمٖمف اٮمٸمٽمق اٮمذي
٭مٿمڊم اٛمتٰمٗمف ،وهق ٲمٶمٌقعٛ ،مَل٫م ًڇم ٮمٽمٳمځمخ زاهد اٮمټمق٘مري اٮمذي ٪مپمز ٲمـ صحتف ٭مَم
ٗمٻمدم ٲمع اٮمرد ٥مٽمځمف ،وٮمذٮمؽ َّ
٭مذب اٖمـ ٗمځمپمځمډم رِمف اَّلل ٲمڇم ٚمټمڇمه اٮمٹمزإم ٥مـ ٖمٸمض
احلٿمڇمٖمٽمډم أن اْلٲمڇمم أِمد ِل يتڃمول إٓ ٘مَل٘مډم أ٢مځمڇمء :ٲمٿمڀمڇم هذا احلديڋم٫ ،مٻمڇمل (:)398/5
٫مڀمذه احلټمڇميډم ٭مذب ٥مٝم أِمدِ ،ل يٿمٻمٽمڀمڇم أٚمد ٥مٿمف ٖمڅم١مٿمڇمد ،وٓ يٸمرف أٚمد ٲمـ
أصحڇمٖمف ڂمٻمؾ ذٮمؽ ٥مٿمف ،وهذا احلٿمٌ٦م ُمڀمقل ٓ يٸمرف.اه
٘مؿ رأيڊم اٖمـ إ٘مٞم ٬مد أورد احلديڋم ٓم ٲمڇمدة (ڂمٺمس) ٲمـ اٮمٿمڀمڇميډم ،و٬مڇمل٬ :مځمؾ:
٥مٿمك ٖمف إڂمٴمڇمرٕ :ن اَّلل ڂمٺمس ِبؿ اٮمټمرب ٥مـ اٜمڄمٲمٿم٧م ،وهؿ يَمڂمقنِٕ :نؿ ٲمـ
إزد٬ ،مڇمل إزهري( :اٮمٿمٺمس) ٓم احلديڋم ا١مؿ ووع ٲمقوع اٜمٴمدر احلٻمځمٻمل ٲمـ:
(ڂم َّٺمس يٿم ِّٺمس ٗمٿمٺمځمً ًڇم و َڂم َٺمً ًڇم) ،٭مَم يٻمڇمل٫( :مرج يٺمرج ٗمٺمرَي ًڇم و٫مرٙم ًڇم) :٭مڃمڂمف ٬مڇمل :أٙمد
ٗمٿمٺمځمس رٖمټمؿ ٲمـ ٬مٌؾ اٮمځمپمـ.اه

قال أبْ عبد اه غفس اه لُ :أٲمڇم احلديڋم ٖمٽمٺمظَ « :و َأ ِجدُ َٕ ٍَ َس َر ِّبُ ُْؿ ِم ْـ ؿِ َب ِؾ

ا ْف َٔ َّ ِـش ٫مڀمق ٬مٶمٸمډم ٲمـ ٚمديڋم أ٣مقل ٲمٿمف:
ــــــــــــــــــــــ

( )0أٛمرٙمف اٮمٌخڇمري ٖمر٬مؿ ( ،)3499وٲمًٽمؿ ٖمر٬مؿ (٥ )52مـ أِّب هريرةؓ
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أٛمرٙمف أِمد ( ،)01978واٮمٶمٟماِّن ٓم إو١مط ( ،)4660و ٲمًٿمد اٮمٳمڇمٲمځم٧م
٥َ ،م ِـ اٮمٿمٌَِّ ِّل ﷺ ٬مڇمل:

( )0183ٲمـ ٣مريؼ َ٢مٌِ ٍ
ځمڈم َأ ِِّب َر ْوحٍ ٥ ،مـ أِّب ُه َر ْي َر َة ؓ
اْ م َن م ٍن ،و ِْ
ايُ َّْ َة َ َمِٕ َٔ ٌةَ ،و َأ ِجدُ َٕ ٍَ َس َر ِّبُ ُْؿ ِم ْـ ؿِ َب ِؾ ا ْف َٔ َّ ِـَ ،أ َٓ إِ َّن ا ْف ُُ ٍْ َر
« َأ َٓ إِ َّن ْ ِ َ َ َ َ
ب ِذ ا ْف ٍَدَّ ِ
اد َـ َأ ْص َح ِ
ققَ ،و َؿ ْ َق َة ا ْف ََ ِْ ِ
افن ًْ ِرَ ،وا ْف َق َب ِر ،ا َّف ِذ َـ َ ٌْت ُ
َوا ْف ٍُ ُ َ
اب َّ
َاَل ُؿ
َّ ِ
غ َظ َذ َأ ْظ َج ِ
از ْ ِ
اْبِ ِؾش.
افن َٔاض ُ
وٸمځمػ :جلڀمڇمٮمډم ٚمڇمل ٢مٌځمڈم أِّب روح ،و٬مد ٗمٺمرد ِبذه اٮمزيڇمدة:
وهذا إ١مٿمڇم ٌد
ٌ
« َو َأ ِجدُ َٕ ٍَ َس َر ِّبُ ُْؿ ِم ْـ ؿِ َب ِؾ ا ْف َٔ َّ ِـش .واحلديڋم ٓم اٮمٴمحځمح٧م ،و٪مٞمُهڇم ٲمـ ٣مرق ٥مـ
أِّب هريرةؓ

ٖ ،مدون هذه اٮمزيڇمدة.

ت مسعَ٘ ايرٜ ٟطُع ب٘ٚ ،بؿسَٙ
حدٜح «قاٍ اهلل تعاىل :فإذا أحبب ُتُ٘ نُٓ ُ
ايرٜ ٟبؿس بٜ٘ٚ ،د ٙاييت ٜبطؼ بٗاٚ ،زجً٘ اييت ميػ ٞبٗا».
قَالَ شَ ِٔذُ اإلِلْسِِموِ َزمَنَُُ اهُ كَنَا فَٕ اجلْا الصحٔح (:)111/1
آ ِّ ََت ِ
قل ا ْٮمٸمڇممَ ،أو ِ
قن ٖمِ ْ
َيت َُّڌم ٖمِ ِف ا ْٮم َٻم ِڇمئ ُٽم َ
احل ِد ُ
ڇمد ا ْٮم َٸمڇم ِّم َأ ْو َو ْٚمدَ ِة
ڇمحلُ ُٽم ِ َ ِّ ْ
يڋم َ٬مدْ َ ْ
َو َه َذا ْ َ
ِ
َيت َُّڌم ٖمِ ِف َٲم ْـ َي ُٻم ُ
قل ٖمِ ْ
ڇمص ِٲم ْـ َذٮم ِ َؽ ،٭م ََڃم ْ٢م ٌَ ِڇمه اٮمٿم ََّٴم َڇمرى.
ڇمخلَ ِّ
ا ْٮم ُق ُٙمقدَ ،و َ٬مدْ َ ْ
يڋم ُٚم َّج ٌډم َ٥م َٝم ا ْٮم َٺم ِر َيٻم ْ ِ
اي ْر ِ
٧م٫َ ،مڅمِ َّڂم ُف َ٬م َڇملَ « :م ْـ َظا َدى ِل َوفِ ئا َؾ ََدْ آ َذ ْٕ ُت ُف بِ َْ
َو ْ
احلَ ِد ُ
بش،
َ٫م َڃم ْ٘مٌ َڊم َ٘م ََل َ٘م ًډم :وٮمِځمڇم َٮمف ،و٥مَدُ وا يٸم ِ
٧م َوٮم ِ ِّځم ِفَ ،و٥مَدُ ِّو َو َٮم ِّځم ِف،
٧م َڂم ْٺم ًِ ِف َو َٖم ْ َ
ڇمدي َوٮم ِ َّځم ُفَ ،و َٲم َّځم َز َٖم ْ َ
َ ًّ ُ َ ًّ ُ َ
َ

اي ْر ِ
َ٫م َٻم َڇملَ « :م ْـ َظا َدى ِل َوفِ ئا َؾ ََدْ آ َذ ْٕ ُت ُف بِ َْ
بشَ ،و َٮمټمِ ْـ َد َّل َذٮمِ َؽ َ٥م َٝم َأ َّن َوٮم ِ َّځم ُف ا َّٮم ِذي َو َآ ُه
ڇمدي ٲمـ يٸم ِ
َ٫مٴمڇمر َُيِڈم ٲمڇم َُيِڈم ويٌ ِٹم ُض ٲمڇم يٌ ِٹم ُض ،ويق ِإم ٲمـ يق ِإم ويٸم ِ
ڇمدي٫َ ،م َځمټم ُ
ُقن
َ ْ َُ
ََُ َ ْ َُ ََُ
َ ُْ
ُّ َ ُ ْ
َ َ ُّ َ
ب َٜم ِـ َ٥مڇمداهٖ ،مِ َڃم َّڂمف ٲمٸم ٍ
ِ
ڇمد َّللَِِّ.
ڇمحل ْر ِ ْ َ ُ ُ ُ َ
اٮمر ُّب ُٲم ْڄمذڂمًڇم ٖمِ ْ َ
َّ
ُ٘م َّؿ َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م:
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ِ ِِ َ ِ
ِ
٧م ا ْٮم َٸم ٌْ ِد اٜمُْ َت َٻم ِّر ِ
ب،
س ْض ُ
ت َظ َِ ْٔ ِفش٫َ ،م َٺم َّر َق َٖم ْ َ
« َو َما َْ ََ َّر َب إ َ َّل َظ ْبدي بّ ْث ِؾ أ َداء َما ا ْؾ َ َ
اٮمر ِّب اٜمُْ َت َٻم َّر ِ
٧م
ب إِ َٮم ْځم ِفُ٘ ،م َّؿ َ٬م َڇملَ « :و َٓ َ ز َُال َظ ْب ِدي َ َت ََ َّر ُب إِ َ َّل بِافْ ََّقاؾِ ِؾ َحتَّك ُأ ِح َّب ُفش٫َ ،م ٌَ َّ َ
َو َّ
َأ َّڂم ُف َُيِ ٌُّ ُف َٖم ْٸمدَ َٗم َٻم ُّرٖمِ ِف ٖمِڇمٮمٿم ََّقا٫مِ ِؾ َوا ْٮم َٺم َر ِائ ِ
ض.
ِ
ِ
ِ
ِ
ك بِ ِفَ ،و َ دَ ُه
ُ٘م َّؿ َ٬م َڇملَ « :ؾِ٘ َذا َأ ْح َب ْب ُت ُف ُـْ ُ
ك ُه ا َّفذي ُ ْب ُ
ْت َش ّْ ًَ ُف ا َّفذي َ ْ َّ ُع بِفَ ،و َب َ َ
َت ِ
قل و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ڇمد ا ْٮم َٸمڇم ِّم َأ ِو
آ ِّ َ
احل ُٽم ِ َ
ا َّفتل َ ْبى ُش ِ َ اَ ،و ِر ْج َِ ُف ا َّفتل َ ّْق ِ َ اشَ ،و٥مٿمْدَ َأ ْه ِؾ ْ ُ
ا ْٮم َق ْٚمدَ ِةُ :ه َق َصدْ ُر ُه َو َٖم ْٶمٿمُ ُف َو َ٤م ْڀم ُر ُه َو َر ْأ ُ١م ُف َو َ٢م ْٸم ُر ُهَ ،و ُه َق ٭م ُُّؾ َ ٍ ِ
ر ٍء َ٬م ٌْ َؾ
رءَ ،أ ْو ٓم ٭م ُِّؾ َ ْ
ْ
يد واٜمَْ ِ
قل صڇمر هق ،وهق ٭مَڇمٮمٿم َِّڇمر و ْ ِ ِ
اٮم َّت َٻم ُّر ِ
ب َو َٖم ْٸمدَ ُهَ ،و ِ٥مٿمْدَ ْ
ڇمء
احلد َ
احل ُٽم ِ َ َ ُ َ َ ُ َ
اخلَ ِّ
َ َ
ڇمص َو َأ ْه ِؾ ْ ُ
اْلدر ِ
ِ
اك َوا ْٮم ِٺم ْٸم ِؾ.
َواٮم َّٽم ٌَ ِـْ َ َٓ ،
ُيت ُّ
َص ٖمِ َذٮم َؽ آ َٮم َډم ْ ِ ْ َ
ُ٘م َّؿ َ٬م َڇمل َٗم َٸم َڇم٨م:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اٮمر ُّب ُه َق
كَ ،و ِّب َ ْبى ُشَ ،و ِّب َ ّْقشَ ،و َ٥م َٝم َ٬م ْقل َه ُڄم َٓء َّ -
« َؾبِل َ ْ َّ ُعَ ،و ِّب ُ ْب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اٮمر ُ١م ُ
قل إِڂم َََّم َ٬م َڇمل٫َ :مٌِلُ٘ ،م َّؿ َ٬م َڇملَ « :و َفئِ ْـ َش َٖ َفِْل
ٰم َو َي ٌْٶم ُش َو َي ْپمٯمَ ،و َّ
ا َّٮمذي َي ًْ َپم ُع َو ُي ٌْ ُ
اٮمر َّب َٲم ًْ ُئ ً
َُٕ ْظىِ ََّْٔ ُفَ ،و َفئِ ِـ ْاش َت ًَا َذ ِن َُٕ ِظ َٔذ َّٕ ُفش٫َ ،م َج َٸم َؾ ا ْٮم َٸم ٌْدَ َ١م ِڇمئ ًَل ُٲم ًْت َِٸم ً
قٓ
ځمذاَ ،و َّ
َڇم٬م ُض ِ
ٲمً َتٸمڇم ًذا ٖمِ ِف ،وه َذا يٿم ِ
َڊم ِِّب َ٢م َٺمتَڇم ُه،
َتڇم َدَ ،و َ٬م ْق ُٮم ُف٫َ :مٌِل َي ًْ َپم ُع ِٲم ْث ُؾ َ٬م ْقٮم ِ ِفَ :ٲمڇم َ ََت َّر٭م ْ
آ ِّ َ
َ َ ُ
ُ ْ َ
َڇموى (.)370/2
ُي ِريدُ ٖمِ ِف ا ْٜم ِ َث َڇمل ا ْٮم ِٸم ْٽم ِپم َّل.اه واڂمٷمر ً
أيٵمڇم َُم ْ ُپمقع ا ْٮم َٺمت َ
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ت فًِ تَعُدِْ،ٞ
ٕ اهلل ع َّص ٚجٌَّ ٜك َّ ٜٛ ٍٛايكٝاَٜ :١ا ابَٔ آد َّ ََسِضِ ُ
حدٜح« :إ َّ
قاٍٜ :ازب نَِٝفَ أعُٛدُىَ ٚأْتَ زبُّ ايعاملني ؟ قاٍ :أََا عًُتَ إَّٔ عبد ٟفالْا
ٔ آدَّ،
ت أ َّْوَ ي ٛعُدِ َتُ٘ يٛجَدتين عٓد ٙ؟ ٜا اب َ
ض فًِ تَعُدِ ُٙ؟ أَا عًُ َ
ََسِ َ
ُوَ ٚأْتَ زبُّ ايعاملني ؟
و فًِ تُطعُين ،قاٍٜ :ا زب ،نٝف أطعِ ُ
اضِتَطِعَُِ ُت َ
ت أ َّْوَ يٛ
ُُ٘ ،أََا عًُ َ
قاٍ :أََا عًُتَ أْ٘ اضتطعُوَ عبد ٟفالٕ فًِ تُطِعِ ِ
و فًِ تَطِكين ،قاٍٜ :ا زب،
ٔ آدّ ،اضتَطكِٝتُ َ
ت ذيو عٓدٟ؟ ٜا اب َ
أطعُت٘ يٛجد َ
ٚنٝف أضكِٝوَ ٚأْتَ زبُّ ايعاملني؟ قاٍ :اضِتَطكَاى عبد ٟفالٕ ،فًِ تَطِكِ٘،
ت ذيو عٓد.»ٟ
أَا إَّْو ي ٛضَكَِٝتَُ٘ ٚجد َ
قال اإلماو العجٔنني زمحُ اه يف القْاعد املجلى (ص:)74
إن اٮمًٽمػ أٛمذوا ِبذا احلديڋم ،وِل يٰم٫مقه ٥مـ ٤مڇمهره ٖمتحريػ يتخٌٶمقن ٫مځمف
ٖمڃمهقائڀمؿ ،وإڂمَم ٫منوه ٖمَم ٫منه ٖمف اٜمتټمٽمؿ ٖمف.
٫مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م( :ٲمروڊم ،وا١متٶمٸمپمتؽ ،وا١متًٻمځمتؽ)ٖ ،مځمٿمف اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٖمٿمٺمًفٚ ،مځمڋم
٬مڇمل( :أٲمڇم ٥مٽمپمڊم أن ٥مٌدي ٫مَلڂمڇم ٲمرض) ،و(أڂمف ا١متٶمٸمپمؽ ٥مٌدي ٫مَلن)،
و(ا١متًٻمڇمك ٥مٌدي ٫مَلن).
وهق سيح ٓم أن اٜمراد ٖمف ٲمرض ٥مٌد ٲمـ ٥مٌڇمد اَّلل ،وا١متٶمٸمڇمم ٥مٌد ٲمـ ٥مٌڇمد اَّلل،
وا١متًٻمڇمء ٥مٌد ٲمـ ٥مٌڇمد اَّلل ،واٮمذي ٫منه ٖمذٮمؽ هق اَّلل اٜمتټمٽمؿ ٖمف ،وهق أ٥مٽمؿ
ٖمپمراده٫ ،مڅمذا ٫منڂمڇم اٜمرض اٜمٵمڇمف إ٨م اَّلل ،وآ١متٶمٸمڇمم اٜمٵمڇمف إٮمځمف ،وآ١متًٻمڇمء
اٜمٵمڇمف إٮمځمفٖ ،مپمرض اٮمٸمٌد وا١متٶمٸمڇمٲمف وا١متًٻمڇمئفِ :ل يټمـ ٓم ذٮمؽ سف ٮمٽمټمَلم
٥مـ ٤مڇمهرهٕ ،ن ذٮمؽ ٗمٺمًٞم اٜمتټمٽمؿ ٖمف٫ ،مڀمق ٭مَم ٮمق ٗمټمٽمؿ ِبذا اٜمٸمٿمك اٖمتداء ،وإڂمَم
أوڇمف اَّلل ذٮمؽ إ٨م ڂمٺمًف أوًٓ ٮمٽم٠م٪مځمڈم واحلڋم ،٭مٻمقٮمف ٗمٸمڇم٨م ﴿ َٲم ْـ َذا ا َّٮم ِذي ُي ْٻم ِر ُض
اَّلل﴾.
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وهذا احلديڋم ٲمـ أ٭مٟم احلجڌم اٮمداٲمٹمډم ٕهؾ اٮمتڃمويؾ ،اٮمذيـ َير٫مقن ڂمٴمقص
اٮمٴمٺمڇمت ٥مـ ٤مڇمهرهڇم ٖمَل دٮمځمؾ ٲمـ ٭متڇمب اَّلل ٗمٸمڇم٨م ،وٓ ٲمـ ١مٿمډم ر١مقل اَّلل ﷺ ،وإڂمَم
َير٫مقِنڇم ٖمٳمٌف ٖمڇم٣مٽمډم ،هؿ ٫مځمڀمڇم ٲمتٿمڇم٬مٵمقن ٲمٵمٶمرٖمقن.
إذ ٮمق ٭مڇمن اٜمراد ٛمَلف ٤مڇمهرهڇم ٭مَم يٻمقٮمقن ٮمٌځمٿمف اَّلل ٗمٸمڇم٨م ور١مقٮمف ﷺ ،وٮمق ٭مڇمن
٤مڇمهرهڇم ِمتٿمٸمڇم ٥مٝم اَّلل ٭مَم ز٥مپمقا ٮمٌځمٿمف اَّلل ور١مقٮمف ﷺ ٭م َََم ِٓم هذا احلديڋم.
وٮمق ٭مڇمن ٤مڇمهرهڇم اٮمَلئؼ ٖمڇمَّلل ِمتٿمٸمڇم ٥مٝم اَّلل ٮمټمڇمن ٓم اٮمټمتڇمب واٮمًٿمډم ٲمـ وصػ
اَّلل ٗمٸمڇم٨م ٖمَم يپمتٿمع ٥مٽمځمف ٲمڇم ٓ َيٱم إٓ ٖمټمٽمٺمډم ،وهذا ٲمـ أ٭مٟم اٜمحڇمل.اه
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قٛي٘ تعاىلَٚ﴿ :يَكَدِ َ
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